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Πίνακας συντοµογραφιών 

 

BRICS - ∆ιεθνής Πολιτικός Οργανισµός (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και 

Νότιο Αφρική) 

ΓΤΟ – Γενετικά Τροποποιηµένοι  Οργανισµοί 

GATT – Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου 

CETA – Συνολική Οικονοµική και Εµπορική Συµφωνία 

DDT -∆ιχλωρο-διφαινυλοτριχλωροαιθάνιο 

ΕΓΤΑΑ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΓΤΕ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων 

ΕΦΕΤ - Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων 

ΕΟΚ - Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

ΙΟΒΕ - Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 

ISDS - Investor State Dispute Settlement 

ΗΠΑ- Ηνωµένες  Πολιτείες της Αµερικής 

ΚΑΠ – Κοινή Αγροτική Πολιτική 

ΚΟΑ - Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

ΠΟΕ - Παγκόσµιο Οργανισµός Εµπορίου 

ΠΟΠ – Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευση 

ΠΓΕ – Προστατευόµενη Γεωγραφική ένδειξή 

TTIP - ∆ιατλαντική εταιρική σχέση εµπορίου και Επενδύσεων ΤΤΙΡ 

TiSA – Συµφωνία για το Εµπόριο Υπηρεσιών 

TTP- Εταιρική Σχέση Χώρων του Ειρηνικού 

UPOV - ∆ιεθνής Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών 
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WTO – Παγκόσµιο Οργανισµού Εµπορίου 

FAO- ∆ιεθνής Οργάνωση Τροφίµων και Γεωργίας  

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη 

 

υτή η πτυχιακή εργασία είναι µια προσπάθεια να αναλύσω και να 

καταγράψω µε λίγα λόγια τι είναι η έννοια της παγκοσµιοποίησης και 

την επίδραση της στον αγροτικό τοµέα και την γεωργία. 

Ειδικότερα, θέλησα να δώσω έµφαση στις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί 

διεθνώς στα δεδοµένα της παγκόσµιας νέας ‘’οικονοµικής τάξης’’ τις 

τελευταίες δεκαετίες, που είχαν σαν αποτέλεσµα την έντονη επιθυµία των 

επιχειρήσεων να επεκταθούν σε παγκόσµιο επίπεδο µε την βοήθεια 

στρατηγικών ανάπτυξης. 

    Θα αναφερθώ στις διεθνής συµφωνίες όπως TTP, TiSA και TTIP, οι οποίες 

επηρεάζουν τον αγροτικό τοµέα και στις αλλαγές που προκαλεί η Νέα ΚΑΠ 

(2014-2020) στην ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή και τις αρνητικές της 

επιπτώσεις. 

    Επίσης αναφέροµαι στην αναδιάρθρωση που προτείνει ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Τροφίµων (FAO) µέσω του Codex Alimentarius  και το Σχέδιο 

Ανάπτυξής της ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα δέκα χρόνια µέσω της 

µελέτης «Greece 20/20», αν και για τη µελέτη αυτή, ελάχιστα είναι 

γνωστοποιηµένα. 

    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία προσπαθώ να παρουσιάζω συνοπτικά 

την πραγµατικότητα από την ‘’δική µου’’ έποψη: µια γεωργία που διαχειρίζεται 

από συµφέροντα και πολυεθνικές  όπου η µικρή γεωργική  εκµετάλλευση 

δύσκολα θα επιβιώνει. Απ’ ότι φαίνεται, το µοντέλο της µικρής οικογενειακής 

Α
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εκµετάλλευσης που ήταν το κυρίαρχο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 

τείνει να µετατραπεί σε µοντέλο µεγάλης καπιταλιστικής εκµετάλλευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

     Στην σηµερινή πραγµατικότητα, η παγκοσµιοποίηση είναι η πιο ισχυρή 

δύναµη αλλαγής στον κόσµο επηρεάζοντας τις κοινωνίες σε όλο τον πλανήτη. 

Για κάποιους, η οικονοµική παγκοσµιοποίηση είναι η λύση για την παγκόσµια 

φτώχειας, για άλλους είναι η αίτια πολλών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουµε και µια συνεχιζόµενη απειλή για χειρότερες µέρες. Υπάρχουν 

µερικά πράγµατα θετικά στην παγκοσµιοποίηση, όπως τα ανοιχτά σύνορα, 

που καταφέρουν να µας φέρουν πιο κοντά εµάς τους ανθρώπους-πολίτες. 

Όµως, ουσιαστικά, είναι µια οικονοµική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από 

απορρύθµιση και αυτό σηµαίνει ελευθερία των τραπεζών και των µεγάλων 

επιχειρήσεων να εισέλθουν σε τοπικές αγορές σε όλο τον κόσµο, µε 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα που οι µικροί παραγωγοί, αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν. 

    Η παγκοσµιοποίηση είναι η ταχεία επέκταση µιας διαδικασίας που ξεκίνησε 

περίπου πριν από 500 χρόνια. Εκείνη την εποχή , οι ευρωπαίοι κατέλαβαν και 

αποίκησαν µεγάλο µέρος του κόσµου. Κατάφεραν να  αποσυναρµολογήσουν 

ανεξάρτητες οικονοµίες και να τις ενσωµατώσουν µαζί καί τους πληθυσµούς 

τους, αναγκάζοντας τους να εργαστούν είτε σε ορυχεία, είτε σε χωράφια µε 

βαµβάκι και φυτείες τσαγιού, προς όφελος της µητρόπολης. 

Γενικά, η παγκοσµιοποίηση δεν είναι νέο φαινόµενο. Από τα προϊστορικά 

ακόµα χρόνια, οι µεγάλες αυτοκρατορίες της Μεσοποταµίας, της Κίνας, της 

Αιγύπτου και οι πολιτισµοί του Αιγαίου έρχονταν σε άµεση επαφή. 
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Αντάλλασαν εµπορεύµατα, ιδέες, επινοήσεις πολιτισµικές, λέξεις, ακόµα και 

ιδεολογίες. 

    Ιστορικά, από τα µέσα του 19ου αιώνα µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, 

ο κόσµος βίωσε µια περίοδο τάσης για παγκοσµιοποίηση παρόµοια µε τη 

σηµερινή. Αν συγκρίνουµε τον όγκο του διασυνοριακού εµπορίου και της ροής 

κεφαλαίων µε τα ακαθάριστα εθνικά προϊόντα των χωρών, καθώς και τη 

διακίνηση πληθυσµών για εργασία από χώρα σε χώρα, θα διαπιστώναµε πως 

η περίοδος αυτή που προηγήθηκε του Α’ Παγκόσµιο Πόλεµου, είχε αρκετές 

οµοιότητες µ’ αυτή που βιώνουµε σήµερα. 

Αυτή η εποχή διαλύθηκε από τα διαδοχικά σφυροκοπήµατα του Α’ 

Παγκόσµιου Πολέµου, της Ρωσικής Επανάστασης και της Μεγάλης Ύφεσης 

που διέσπασαν τον κόσµο τόσο εθνολογικά όσο και ‘’ιδεολογικά’’. Η 

αποκρυστάλλωση του χάρτη ενός διαιρεµένου κόσµου όπως προέκυψε µετά 

τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ισχυροποιήθηκε καί λόγω του ακολουθήσαντος 

Ψυχρού Πολέµου. 

Ο ‘’Ψυχρός Πόλεµος’’ απετέλεσε επίσης ένα διεθνές σύστηµα, το οποίο 

διήρκησε από το 1945 έως το 1989, όταν µε την πτώση του Τείχους του 

Βερολίνου, αντικαταστάθηκε από ένα νέο σύστηµα, την εποχή της ‘’νέας 

τάξης’’ που ζούµε µέχρι καί σήµερα. 
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Κεφάλαιο 1 

 

1.1 ’Έννοια και ορισµός της παγκοσµιοποίησης 

      

    Παγκοσµιοποίηση είναι η διαδικασία εκείνη µέσω της οποίας όλο και 

περισσότερο οι λαοί του κόσµου δένονται ο ένας κοντά στον άλλο σε µια και 

µοναδική κοινωνία. 

    Ως «παγκοσµιοποίηση» λοιπόν, ορίζεται εκείνη η κοινωνική διαδικασία που 

οδηγεί τους λαούς της γης µε γρήγορους ρυθµούς σε µια ολοκληρωτική 

οµογενοποίηση. 

Πιο συχνά όµως, η έννοια της «παγκοσµιοποίησης» χρησιµοποιείται µε 

ιδεολογική σκοπιµότητα, προβάλλοντας το ‘’αναπόφευκτο’’ και την 

‘’παντοδυναµία’’ της αγοράς χωρίς σύνορα. Πρόκειται για σύνολο φαινοµένων 

που έχουν σαν σηµείο αναφοράς τους τον κόσµο και όχι την τοπική ή εθνική 

κοινωνία. 

Η έννοια της «παγκοσµιοποίηση» χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει 

την τάση µεγάλης αύξησης της διεθνούς οικονοµικής δραστηριότητας µετά το 

τέλος του 1970. 

Η παγκοσµιοποίηση αντιµετωπίζεται ως µια νέα φάση της παγκοσµίας 

ιστορίας και οικονοµίας, όπου η θεωρούµενη επανάσταση της τεχνολογίας και 

η απελευθέρωση των αγορών δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στην 

διαδικασία συσσώρευσης και παραγωγής να ξεφύγει από όρια του εθνικού 

χώρου. 

Συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η τάση διαµόρφωσης µιας παγκόσµιας 

οικονοµίας και µιάς παγκόσµιας κοινωνίας. Στοιχεία της παγκοσµιοποίησης 



9 

 

αποτελούν η επανάσταση της τεχνολογίας, το άνοιγµα των αγορών, το 

ξεπέρασµα του έθνους-κράτους, ο διαρκώς αυξανόµενος ρόλος της αγοράς 

και η ενοποίηση της. 

    Παγκοσµιοποίηση επίσης θεωρείται η αυξανόµενη αλληλεξάρτησης, 

ενσωµάτωση και τριβή, µεταξύ ανθρώπων και εταιρειών σε διάφορα µέρη του 

κόσµου. Είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε ένα σύµπλεγµα σχέσεων 

στα πεδία της οικονοµίας, του εµπορίου, της κοινωνίας, της τεχνολογίας, της 

κουλτούρας και της πολιτικής. Ο όρος χρησιµοποιείται τουλάχιστον από το 

1944, αλλά ο πρώτος που τον χρησιµοποίησε σε οικονοµικό πλαίσιο ήταν ο 

Levitt Theodore, o οποίος στο άρθρο του µε το τίτλο «Η παγκοσµιοποίηση 

αγορών», που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Harvard Business Review»  το 

1983 ορίζει την παγκοσµιοποίηση ως µια προσπάθεια συγχώνευσης των 

αγορών ορισµένων προϊόντων που παράγονται από µεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες. 

    Ο Beck Ulrich έλεγε : «Η παγκοσµιοποίηση δεν διαµορφώνει ένα σύστηµα 

κοινωνικών σχέσεων. Αντίθετα, προσαρµόζει τις υπάρχουσες καπιταλιστικές 

σχέσεις, τις µορφοποιεί εκ νέου, τις επεκτείνει στο χρόνο και στο χώρο, µε 

τάση κατάληψης όλων των πλευρών της ανθρώπινης δράσης. Σ’ αυτά τα 

πλαίσια και µε αυτή την έννοια δίνει σ’ αυτές τις σχέσεις (παραγωγής, 

ιδιοκτησίας, εξουσίας) νέα ποιότητα στο εσωτερικό του υπάρχοντος 

συστήµατος». 

    Εµείς θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ότι, η ‘’παγκοσµιοποίηση’’ έχει 

θέση αντίστοιχη µε αυτό της ‘’κοινωνικοποίησης’’ της εργασίας σε επίπεδο 

παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών για την µικροοικονοµία, µε την 

‘’κοινωνικοποίηση’’ (σε µακροοικονοµικό επίπεδο) της εργασίας για το 

παγκόσµιο εµπόριο αλλά και την ‘’κοινωνικοποιηµένη’’ (αντίστοιχα) 

παγκόσµια παραγωγή πλούτου, στην µακροοικονοµία. 
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1.2  Η Γεωργία, η βιοτεχνολογία και οι πολυεθνικές 

     

    Πριν 12.000 χρόνια, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να οργανόνονται κοινωνικά 

σε οµάδες ‘’καλλιεργητών’’ και ‘’έφυγαν’’ από τη νοµαδική οργάνωση των 

‘’κυνηγών’’, άρχισαν να φυτεύουν σπόρους και να διατηρούν σπόρους.  

Η γεωργία άνθησε και γεννήθηκαν πολιτισµοί. Στην Κίνα, υπήρχαν χιλιάδες 

ποικιλίες ρυζιού. Περισσότερα από 5000 είδη πατάτας καλλιεργούνταν στον 

κόσµο και πάνω από 7000 ποικιλίες µήλων καλλιεργούνταν στον 19ου αιώνα, 

µόνο στις ΗΠΑ. 

Στον 20ου αιώνα, η γεωργία έχει υποστεί µια ριζική αλλαγή. Κατά του Α’ 

Παγκοσµίου Πολέµου, η παραγωγή εκρηκτικών µε βάση το άζωτο, οδήγησε 

στην εφεύρεση αζωτούχων λιπασµάτων. 

Κατά του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, το DDT ήταν ο ήρωας της γενιάς του. Νέες 

τεχνολογίες υπόσχονταν υψηλότερες αποδόσεις, µεγαλύτερο όγκο 

παραγωγής τροφίµων, κατά συνέπεια φθηνότερες τιµές και µεγαλύτερη 

διαθεσιµότητα. 

Μέσα στις επόµενες δεκαετίες υπήρχε µια σηµαντική αύξηση της αγροτικής 

παραγωγής. Χρόνο µε το χρόνο, οι αγροτικές εκτάσεις σπέρνονται µόνο µε 

µονοκαλλιέργειες. Αυτές οι µονοκαλλιέργειες έχουν δηµιουργήσει ένα 

οικολογικό κενό το οποίον τόσο τα έντοµα όσο και οι ασθένειες µπορούσαν να 

λειτουργήσουν σε βάρος της παραγωγής. Αυτή η οµοιοµορφία ήταν η αίτια 

µιας από τις µεγαλύτερες γεωργικές καταστροφές της ανθρωπότητας. 

Στα µέσα του 19ου αιώνα, πολύ λίγες ποικιλίες πατάτας καλλιεργούνταν στην 

Ιρλανδία. Όταν οι καλλιέργειες πατάτας καταστράφηκαν από το µύκητα 

Phytophthora infestans, ένα εκατοµµύριο άνθρωποι πέθαναν από τη πείνα (η 

µεγάλη Ιρλανδική Πείνα). Όταν ο ίδιος µύκητας προσέβαλε τις καλλιέργειες 
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πατάτας στό Περού οι συνέπειες ‘’πείνας’’, υπήρξαν πολύ λιγότερες, λόγω της 

µεγαλύτερης ποικιλίας ειδών πατάτας που δεν ήταν εύκολα προσβαλόµενες 

από τον µύκητα. 

Σήµερα, µόνο τέσσερεις ποικιλίες πατάτας είναι πλέον διαδεδοµένες, Οι 

περισσότερες από το 97% των ποικιλιών πατάτας που καλλιεργούνταν στις 

αρχές  του 20ου αιώνα, δεν υπάρχουν πλέον σήµερα. 

Σιγά, σιγά οι αγρότες έπεσαν στην παγίδα των φυτοφάρµακων και 

λιπασµάτων. 

Στα µέσα της δεκαετίας του ’90 , µε τη χρήση τεχνολογιών που τροποποιούν 

το φυτικό γενετικό υλικό, η ‘’Πράσινη Επανάσταση’’ έχει µετατραπεί στην 

Γενετική Επανάσταση. 

 

1.3 Η Γενετική Επανάσταση και οι ΓΤΟ 

 

    Οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί είναι φυτά, ζώα ή µικροοργανισµοί, 

των οποίων το DNA έχει τροποποιηθεί στο εργαστήριο µε βιοτεχνολογικές 

µεθόδους, εισάγοντας ξένα γονίδια από άλλα φυτά, ζώα, βακτήρια ή ιούς. 

Σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι η εισαγωγή κάποιου χαρακτηριστικού 

ξένου προς τον οργανισµό, ο οποίος τροποποιείται, είτε για µεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα σε εχθρούς, είτε για καλύτερα χαρακτηριστικά και απόδωση. 

Τα πρώτα γενετικά τροποποιηµένα  τρόφιµα δηµιουργήθηκαν στις Η.Π.Α. το 

1983 και αυτά ήταν δενδρύλλια  καπνού που ήταν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.  

Από τότε η επιστήµη της βιοτεχνολογίας έχει δηµιουργήσει πολλά 

µεταλλαγµένα όπως: καλαµπόκι και σόγια που τα χρησιµοποιούν για τη 

παραγωγή λαδιού µε λιγότερα κορεσµένα λίπη, πατάτες, ρύζι, φυτά ανθεκτικά 

στα καταστροφικά έντοµα και ζιζάνια, φυτά ανθεκτικά στη ξηρασία, το κρύο, 

κλπ. 

    Το πιο γνωστό µεταλλαγµένο φυτό, είναι το καλαµπόκι BT  τής Monsanto. 

Αυτό είναι ένας τύπος καλαµποκιού που χαρακτηρίζεται από µόνος του 

εντοµοκτόνο. Αυτό συµβαίνει επειδή κάθε κύτταρο του φυτού είναι 

τροποποιηµένο για να παράγει BT –τοξίνη  και έτσι αν ένα έντοµο προσβάλει 

το καλαµπόκι, θα πεθάνει. 
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Σε κυτταρικό τα Γενετικά Τροποποιηµένα τρόφιµο περιέχουν βακτήρια, ιούς 

και νέες γενετικές ενώσεις, που κανένα τρόφιµο δεν είχε ποτέ πριν από την 

φύση του.   

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγµή η κύρια εγκεκριµένη ΓΤ ποικιλία που 

καλλιεργείται είναι το καλαµπόκι Mon810 της εταιρείας Monsanto. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό της βρίσκεται στην Ισπανία, όπου καλλιεργείται το 75% 

της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης του Mon810 στην Ευρώπη. 

Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει την ∆ιεθνή  Σύµβαση για την Προστασία των 

Νέων Ποικιλιών των Φυτών, όµως έχει συµµετάσχει ως παρατηρητής στις 

εργασίες του διεθνούς οργανισµού. Επειδή, όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

υπογράψει αυτή την σύµβαση στις 29.07.2005 και έχει ενσωµατωθεί στο 

Κοινοτικό δίκαιο, έτσι κάθε χώρα µέλλος της Ευρωπαϊκής Ένωση δεσµεύεται 

άµεσα από αυτή την σύµβαση, να την εντάξει στο δικαιϊκό της σύστηµα. 

Με τη διακρατική αυτή σύµβαση (∆ιεθνής  Σύµβαση για την Προστασία των 

Νέων Ποικιλιών των Φυτών) εγκαθιδρύθηκε ένα διεθνές σύστηµα προστασίας 

εθνικών ποικιλιών φυτών και αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά δικαιώµατα 

‘’διανοητικής’’ (πατέντα) ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο υπέρ των δηµιουργών 

ποικιλιών. Επιπλέον, µε την ίδια συνθήκη ιδρύθηκε ένας νέος διεθνής 

οργανισµός, η ∆ιεθνής Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών των 

Φυτών (UPOV), µε έδρα την Γενεύη της Ελβετίας, µε αντικείµενο την 

προστασία των ποικιλιών φυτών και σκοπό την ανάπτυξη νέων ποικιλιών για 

το ‘’κοινό καλό’’. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση «ως δηµιουργός φυτικής ποικιλίας 

ορίζεται το πρόσωπο, που δηµιουργεί, ανακαλύπτει ή αναπτύσσει µία 

ποικιλία» (άρθρο 1 παρ. iv της Σύµβασης). «Ο δηµιουργός µίας φυτικής 

ποικιλίας δύναται, κατόπιν αίτησης στον διεθνή οργανισµό UPOV, να αποκτά 

σε όλα τα κράτη – µέλη της Συνθήκης, τα αποκλειστικά δικαιώµατα της 

παραγωγής/αναπαραγωγής, επεξεργασίας, προσφοράς/πώλησης,  

εισαγωγής/εξαγωγής και αποθήκευσης αυτής» (άρθρο 14 της Σύµβασης).            

«Για να γίνει αντικείµενο κατοχύρωσης, η φυτική ποικιλία πρέπει αφενός να 

είναι διακριτή, οµοιογενής, σταθερή και νέα και αφετέρου να κατατίθεται προς 

κατοχύρωση µε ονοµασία που δεν προσκρούει σε ήδη κατοχυρωµένες 

ονοµασίες φυτικών ποικιλιών και δεν προκαλεί σύγχυση ως προς τα 

χαρακτηριστικά, την αξία ή την ταυτότητα της ποικιλίας ή του δηµιουργού» 

(άρθρα 5 – 9 και 20 της Σύµβασης). Η διάρκεια των δικαιωµάτων εκτείνεται 
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κατ’ ελάχιστο σε 20 έτη, πλην των δικαιωµάτων σε ποικιλίες αµπέλου και 

δένδρων που εκτείνεται κατ’ ελάχιστο σε 25 έτη. 

 

 

 

 

1.4  Οι επιρροές των πολυεθνικών/διεθνικών εταιρειών 

 

    Οι πολυεθνικές έχουν διαδώσει την ιδέα, ότι η βιοτεχνολογία θα πρέπει να 

προωθηθεί ως ένας τρόπος για να θραφεί ένας ‘’πεινασµένος κόσµος’’. 

Προβλέπεται ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός θα αυξηθεί κατά δύο 

δισεκατοµµύρια ανθρώπους στα επόµενα χρόνια. Όµως ένα µεγάλο 

πρόβληµα γιεννιέται µε αυτή την προσέγγιση. Ο λόγος για τον όποιων 800 

εκατοµµύρια άνθρωποί πεθαίνουν από την πείνα κάθε µέρα, ένα τραγικό 

γεγονός, δεν έχει να κάνει µε την ποσότητα των τροφίµων που διατίθενται. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι που πεθαίνουν σήµερα από την πείνα, ήταν αγρότες 

οι οποίοι, λόγω του ∆ΝΤ, της Παγκόσµιας Τράπεζας και διάφορων άλλων 

παγκόσµιων οργανισµών που δάνεισαν τεράστια ποσά στις χώρες τους, δεν 

έχουν πλέον την δυνατότητα να ασκήσουν µια γεωργία ‘’επιβίωσης’’, λόγω 

των µέτρων που επιβάλλονται στις χώρες τους για την αποπληρωµή των 

χρεών τους. 

 

Πίνακα 1 : Οι µεγαλύτερες πολυεθνικές (οι Γίγαντες των Σπόρων) 
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Πηγή : Εφηµερίδα Συντακτών 17.1.2014  Γιάννης Ζαµπετάκης 

 

 

Τελικά, το πρόβληµα της πείνας στον κόσµο δεν προκαλείται από έλλειψη 

παραγωγής, άλλα από την έλλειψη πρόσβαση σε τρόφιµα. Το τρόφιµο είναι 

εµπόρευµα και για να αποκτηθεί ένα εµπόρευµα, απαιτείται χρήµα. Στις 

κοινωνίες των χωρών που µαστίζονται από ‘’πείνα’’, δεν υπάρχει χρήµα στους 

‘’καταναλωτές’’ για να υπάρχει και πρόσβαση στο εµπόρευµα ‘’τρόφιµο’’. Κατά 

συνέπεια οι άνθρωποι των χωρών αυτών, δεν µπορούν να επιβιώνουν, παρά 

παράγοντας τα τρόφιµά τους.  

Οι καλλιέργειες ΓΤ δεν θα σταµατήσουν την πείνα, η εισαγωγή των ΓΤ 

καλλιεργειών στις φτωχές χώρες του κόσµου αντίθετα, µπορεί να οδηγήσει σε 

περισσότερη φτώχεια και πείνα, µιάς και τα ΓΤ προορίζονται για εξαγωγές. 

Στην πραγµατικότητα παράγουµε τόσο πολύ, που οι αγρότες δεν µπορούν 

πλέον να ανακτήσουν ούτε τις δαπάνες τους, δηλαδή το κόστος παραγωγής 

του, λόγω των χαµηλών τιµών εξαιτίας της υπερπαραγωγής τροφίµων.  

Συµβολή µεγάλη σε αυτό έχουν και οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς των 

ανεπτυγµένων χωρών πού είναι τεράστιες.  

Υπάρχουν εκατοµµύρια άνθρωποι υποσιτισµένοι σε µια εποχή 

‘’υπερπαραγωγής’’. Η πραγµατικότητα είναι, ότι όταν οι πλούσιες χώρες 
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επιδοτούν την γεωργία, οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα αυτά κάτω 

από τις τιµές της αγοράς των αντίστοιχων προϊόν των φτωχών χώρων. Έτσι 

δηµιουργήθηκε η σηµερινή µορφή ‘’παγκοσµιοποίησης’’ της γεωργίας 

σήµερα, στην οποία η µικρή οικογενειακή εκµετάλλευση δεν έχει καµία ελπίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2 

2.1   Π.Ο.Ε. (πρώην Γενικό Σύµφωνο ∆ασµών και Εµπορίου – 

GATT) 

2.1.1  Γενικό Σύµφωνο ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) 

 

    Το τέλος του Β' παγκόσµιου πολέµου, εκτός από τις οδυνηρές συνέπειες 

για την ανθρωπότητα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, γέννησε στο 

οικονοµικό διεθνές πεδίο τη Νοµισµατική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσκεψη 

των Ηνωµένων Εθνών, γνωστή και ως η ∆ιάσκεψη του Bretton Woods. Στη 

διάσκεψη αυτή, που έλαβε χώρα από την 1η έως τις 22 Ιουλίου του 1944 στο 

οµώνυµο θέρετρο της πολιτείας New Hampshire των ΗΠΑ, παραβρέθηκαν 

730 συµµετέχοντες από 45 συµµαχικές χώρες. Εκεί αποφασίστηκε η 

δηµιουργία, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), της Παγκόσµιας 

Τράπεζας, καθώς και η υιοθέτηση του συστήµατος σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών που έγινε γνωστό ως το σύστηµα του Bretton 

Woods. ∆ηλαδή «έλεγχος για την διασφάλιση Ικανής ρευστότητας και 
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Συναλλαγµατικής σταθερότητας, στο παγκόσµιο οικονοµικό 

σύστηµα».(Τσιφοπανόπουλος Φώτης, Σηµειώσεις). 

«Την δηµιουργία ουσιαστικά της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου, 

ακρώνυµο ΓΕΣ∆Ε, γνωστότερη διεθνώς ως GATT, εκ της ονοµασίας της στην 

αγγλική "General Agreement on Tariffs and Trade", πού αποτελούσε µέχρι και 

το 1995 έναν παγκόσµιο οργανισµό που µέσα από θεσµοθετηµένες συνεδρίες 

- διαπραγµατεύσεις επιβάλει κανόνες αναγκαστικού χαρακτήρα, επί της αρχής 

της αµοιβαιότητας, επιδιώκοντας την βελτίωση και επέκταση των όρων και 

δυνατοτήτων του διεθνούς εµπορίου. Βασικότερη σήµερα σε ισχύ συµφωνία 

είναι του 1994 επίσης αποφασισµένη στην ∆ιάσκεψη του Bretton Woods, που 

τελεί επί των βασικών αρχών του 1947. Στόχος της η διασφάλιση µη 

‘’προστατευτικών’’ πολιτικών από τα κράτη µέλη, που θα προκαλούσαν 

ενδεχόµενα εκ νέου προβλήµατα, όπως αυτά που οδήγησαν στην ‘’έκρηξη’’ 

του 2ου παγκοσµίου πολέµου».(Τσιφοπανόπουλος Φώτης, Σηµειώσεις). 

‘’Η δηµιουργία του Οργανισµού Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας 

(Ο.Ε.Ο.Σ.), που από το 1947 ονοµάζεται Ο.Ο.Σ.Α., Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας καί Ανάπτυξης, για τον συντονισµό των αναπτυξιακών πολιτικών 

των συµµετεχόντων κρατών, ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα 

‘’υπερπαραγωγής’’ που θα προκαλούσαν ενδεχόµενα κρίσεις. 

Αυτοί είναι οι τρείς βασικοί πυλώνες της ‘’νέας τάξης πραγµάτων’’ από τη λήξη 

του 2ου παγκόσµιου πόλεµου, ώστε να µην ξαναζήσει η ανθρωπότητα 

παρόµοια γεγονότα, ελέγχοντας και αποτρέποντας µε αυτούς τους τρείς 

πυλώνες, τα εµπόδια στην απρόσκοπτη διεξαγωγή του ∆ιεθνούς Εµπορίου. 

Ταυτόχρονα έβαζαν τις βάσεις για την µελλοντική οικονοµική 

παγκοσµιοποίηση, που υλοποιείται εν τοις πράγµατι, από το 1995 και µετά, 

µε την ένταξη της Γεωργίας και των υπηρεσιών, στις συµφωνίες της G.A.T.T. 

και πλέον γνωστής σαν Π.Ο.Ε.’’(Τσιφοπανόπουλος Φώτης, Σηµειώσεις). 

    Στο τέλος του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, διάφορες διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν να λαµβάνουν χώρα.  Η πρόκληση ήταν διπλή: 

από την µια η αναβίωση των διεθνών ανταλλαγών (∆ιεθνές Εµπόριο) και από 

την άλλη η  διαµόρφωση ενός οικονοµικού περιβάλλοντος σε εθνικό καί 

διεθνές επίπεδο, που θα απέτρεπε την αστάθεια και τις καταστροφικές 

συνέπειες γεγονότων, όπως η Μεγάλη Ύφεση. Έτσι δηµιουργήθηκαν 

διάφοροι διεθνείς οργανισµοί όπως περιγράφηκε πιό πάνω, του ∆ιεθνούς 
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Νοµισµατικού Ταµείου, της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank) και του 

Ο.Ο.Σ.Α - Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 

    Το ∆ΝΤ λοιπόν, έχει ως σκοπό να ενισχύσει την διεθνή ανάπτυξη και να 

διατηρήσει την παγκόσµια οικονοµική σταθερότητα, διασφαλίζοντας την ικανή 

ρευστότητα και την συναλλαγµατική σταθερότητα. 

Ο.Ο.Σ.Α  χρησιµοποιεί πληροφορίες από ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, ώστε να 

βοηθήσει τις κυβερνήσεις να προωθήσουν την ευηµερία και την 

καταπολέµηση της φτώχειας µέσω οικονοµικής ανάπτυξης και 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

    Μία από τις πιο σηµαντικές διαπραγµατευτικές διαδικασίες ήταν αυτή που 

έγινε στην Αβάνα της Κούβας το 1947, στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης 

για το εµπόριο και την ανάπτυξη του Ο.Η.Ε, όπου αποφασίστηκε η 

δηµιουργία του λεγόµενου ∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου µε στόχο την 

απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου. Όµως ο οργανισµός αυτός δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ. Αυτό όµως που έγινε ήταν η υπογραφή από µία οµάδα 23 

χωρών µιας συµφωνίας, της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου 

(GATT). 

    Η Συµφωνία αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο από µία σειρά κανόνων και 

ρυθµίσεων µε στόχο τον περιορισµό των εµποδίων στο διεθνές εµπόριο και 

γενικότερα την αλλαγή ή και την κατάργηση των πολιτικών που µειώνουν την 

ελευθερία της διεθνούς διακίνησης προϊόντων (προστατευτισµός). Με λίγα 

λόγια περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν στην µείωση και γενικώς, τη 

ρύθµιση των τελωνειακών δασµών, για την ανάπτυξη του ∆ιεθνούς Εµπορίου. 

 Η Συµφωνία αυτή άρχισε να ισχύει την 1/1/1948 και η Ελλάδα έγινε µέλος της 

GΑΤΤ την 1η  Μαρτίου 1950. 

Η GATT δηµιουργήθηκε γύρω από τρεις βασικές αρχές: της Αµοιβαιότητας, 

τον κανόνα τού ‘’Πλέον Ευνοούµενου Έθνους’’ και της Ισότιµης Μεταχείρισης 

των Προϊόντων (κανόνας της ∆ασµολογικής εξασφάλισης).  

    Η αρχή της Αµοιβαιότητας ( Reciprocity ) καθιέρωνε την εν λόγω πρακτική 

 στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ κρατών που είχαν κύριο εξαγωγικό 

συµφέρον η κάθε µία στην αγορά της άλλης. Η ίδια αρχή διείπε και τις 

επαναδιαπραγµατεύσεις στο βαθµό που κάποια από τις συµβαλλόµενες 

χώρες ήθελε στο µέλλον να υπαναχωρήσει από την αρχική συµφωνία.  

    Η δεύτερη αρχή του ‘’Πλέον Ευνοούµενου Έθνους’’ (Most Favored Nation)  
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ήταν η πρώτη θεµελιώδης αρχή εξάλειψης των διακρίσεων µεταξύ των 

εµπορευοµένων κρατών και από τις πιο καθοριστικές στη διάδοση της 

µείωσης των δασµών. Σύµφωνα µε αυτή, όταν µία χώρα της GATT µείωνε 

τους δασµούς έναντι των εξαγωγέων κάποιας άλλης χώρας της GATT, για να 

διευκολύνει την πρόσβαση στην εγχώρια αγορά, η ίδια ακριβώς µείωση 

δασµών αυτόµατα χορηγείτο και προς οποιοδήποτε άλλο έθνος που 

συµµετείχε στη GATT. ∆ηλαδή στην GATT έχουµε διµερείς συµφωνίες, οι 

οποίες αυτοµάτως πολυµερίζονται. 

Ωστόσο, καθιερώνονταν εξαιρέσεις µε τη µορφή είτε των προνοµιακών 

εµπορικών συµφωνιών (Preferential Trade Agreements), είτε µέσω του 

γενικευµένου συστήµατος προτιµήσεων  (Generalized System of Preferences) 

που προέβλεπε ευνοϊκότερο δασµολογικό καθεστώς για τις αναπτυσσόµενες 

χώρες.  

    Η αρχή της Ισότιµης Μεταχείρισης των Προϊόντων (National Treatment)   

Προέβλεπε την ισότιµη µεταχείριση των εισαγοµένων αγαθών ως προς τα 

εγχώρια, εφόσον για αυτά είχε πληρωθεί ο νόµιµος δασµός.  

Εποµένως απέκλειε την επιβολή επιπλέον φόρου σε αυτά ή τη διάκρισή τους 

από τα εγχώρια µε την επιδότηση των τελευταίων.  

    Ο γύρος της Ουρουγουάης οδήγησε την 1 Ιανουαρίου του 1995 σε ένα 

ποιοτικό άλµα στο καθεστώς ρύθµισης του διεθνούς εµπορίου µε τη 

δηµιουργία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) βάσει της 

συµφωνίας του Marrakesh µε τη συµµετοχή 158 κρατών. 

Αν και ο ΠΟΕ είναι πια ένας οργανισµός και όχι ένα απλό φόρουµ 

διαπραγµατεύσεων, οι βασικές αρχές που διείπαν την GATT παρέµειναν σε 

ισχύ ενώ θεσµοθετήθηκε ένας πιο αποτελεσµατικός µηχανισµός επίλυσης 

διαφορών µεταξύ των χωρών – µελών. Το  πέρασµα από την GATT στον 

ΠΟΕ, ουσιαστικά συνδέθηκε µε τη µετάβαση προς ένα νέο διεθνές πλαίσιο 

που χαρακτηρίστηκε από την παγκοσµιοποίηση και την εύνοια των 

απορρυθµισµένων αγορών. Εντάσσοντας την Γεωργία και τις Υπηρεσίς στον 

Π.Ο.Ε, ξεκινά η ‘’Παγκοσµιοποίηση’’. 

Ο νέος οργανισµός εκφράζει την άποψη  ότι οι πολυµερείς κανόνες που 

συµφωνήθηκαν µε οµοφωνία, οι οποίοι ενθαρρύνουν και διασφαλίζουν την 

απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου, αποτελούν έναν από τους καλύτερους 

τρόπους προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας κάθε χώρας. 
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Οι περισσότερες χώρες της Γης είναι µέλη του ΠΟΕ, ο οποίος αποτελεί τον 

µόνο διεθνή οργανισµό που ελέγχει το εµπόριο αγαθών, υπηρεσιών και 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας µεταξύ των χωρών, ενώ η GATT είχε 

αναφορά κυρίως σε βιοµηχανικά προϊόντα. Ο ΠΟΕ διαθέτει πλέον την ίδια 

νοµική υπόσταση µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή Τράπεζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 

     

    Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες και 

παλαιότερα την µόνη κοινή πολιτική της πρώην Ε.Ο.Κ. καί πλέον Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αναφορές στη ΚΑΠ γίνονται ήδη από την Ιδρυτική Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ – Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία, 

Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ιταλία), Συνθήκη της Ρώµης, η οποία υπογράφτηκε το 

1957. 

Η ΚΑΠ αποτελεί ένα σύνολο κανονισµών και µηχανισµών που ελέγχουν τις 

περισσότερες πτυχές της παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίου των 

αγροτικών προϊόντων µέσα στην ΕΕ. Στοχεύει στην υποστήριξη του 

αγροτικού εισοδήµατος, ενθαρρύνοντας την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

ποιότητας για µια όλο και πιο απαιτητική αγορά, δίνοντας συγχρόνως νέες 

ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως οι ανανεώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον 

πηγές ενέργειας. 

‘’Σε µακροοικονοµικό σχεδιασµό, στόχευε στην υπερπροσφορά τροφίµων 

που θα επέτρεπαν να κρατηθεί χαµηλά το κόστος διατροφής, που αποτελεί 
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και την ραχοκοκκαλιά του ταµάριθµου, που βάση αυτού, διαµορφόνεται και το 

κόστος ζωής που µε τη σειρά του διαµορφώνει και το κόστος της αµοιβής της 

εργασίας. Το χαµηλό κόστος της αµοιβής της εργασίας, είναι βασική 

προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιοµηχανικών 

προϊόντων στην διεθνή αγορά.’’(Τσιφοπανόπουλος Φώτης, Σηµειώσεις). 

Σε επίπεδο ΕΟΚ άρχισε να ισχύει από το 1962, ενώ στην Ελλάδα 

εφαρµόστηκε όταν αυτή εντάχτηκε στην ΕΟΚ, το 1981. 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που έπρεπε να οργανωθεί συλλογικά 

σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Ρώµης (1957), απέβλεπε στα ακόλουθα: στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας όπως και του εισοδήµατος του 

γεωργού, στη σταθεροποίηση και στον ασφαλή εφοδιασµό της αγοράς µε 

τρόφιµα και στην εξασφάλιση λογικών τιµών για τους καταναλωτές.  

    Η ΚΑΠ µεταρρυθµίστηκε αρκετές φορές, µετά από διαπραγµατεύσεις 

ιδιαίτερα σκληρές. Μια πρώτη αναθεώρηση µε µέτρα υπέρ της 

αναδιάρθρωσης της παραγωγής, έλαβε χώρα κατά την περίοδο του 1973-75. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, η διεύρυνση προς Νότο της Κοινότητας, καθώς 

και οι διαρθρωτικές ανισορροπίες που εξακολουθούσαν να υπάρχουν, σε 

συνδυασµό µε το νέο γεωργικό περιβάλλον, επέβαλλαν µια δεύτερη 

µεταρρύθµιση της ΚΑΠ. Βασικοί στόχοι της µεταρρύθµισής της ήταν ο έλεγχος 

της παραγωγής, των δαπανών και η ρευστοποίηση των αποθεµάτων των 

αγροτικών προϊόντων. Η διαδικασία της δεύτερης αναµόρφωσης της ΚΑΠ, 

θεωρείται ότι άρχισε ουσιαστικά το 1984, όταν για πρώτη φορά το Συµβούλιο 

Υπουργών της γεωργίας µείωσε τις ονοµαστικές θεσµικές τιµές στήριξης των 

αγροτικών προϊόντων.  

Η πολιτική Εγγύησης τιµών της ΚΑΠ ασκούσε σηµαντικές επιδράσεις στην 

κοινοτική παραγωγή έως το 1991. Μετά την περίοδο αυτή, ιδίως µε τις 

αναθεωρήσεις της ΚΑΠ του 1992, του 2000, όπως και υπό το φως των 

διεθνών εξελίξεων µέσω των διεθνών εµπορικών διαπραγµατεύσεων που 

έλαβαν χώρα κατά τους «Γύρους της Ουρουγουάης και της Ντόχα», η 

πολιτική εγγύησης των τιµών, έχασε τον παλαιό της ρόλο. 

 

2.1.3 Οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις από την ένταξη της 
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Γεωργίας στην G.A.T.T. (νύν Π.Ο.Ε.) καί πώς επηρεάζουν 

αυτήν αλλά και την Ευρωπαϊκή Γεωργία σαν ‘’µοντέλο’’ 

- Ο Γύρος της Ουρουγουάη και ο Γύρος της Ντόχα 

     Ο «Γύρος της Ουρουγουάης» (1986-1994) είχε αρχίσει να ασχολείται µε 

την απελευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου στα αγροτικά προϊόντα από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα πιεζόταν 

ασφυκτικά από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες για να µειώσει το φορολογικό 

τείχος προστασίας που είχε οικοδοµήσει στα σύνορά της, σε βάρος των 

γεωργικών προϊόντων που προέρχονταν από τις τρίτες χώρες. Η ΚΑΠ έπρεπε 

να µεταρρυθµιστεί λοιπόν, χάνοντας σηµαντικό µέρος της προστασίας που 

παρείχε στους αγρότες της ΕΕ.  

    Έτσι το 1992 έγινε µία νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, η οποία βασίσθηκε σε 

κείµενο συζήτησης της Επιτροπής µε τίτλο «Η εξέλιξη και το µέλλον της ΚΑΠ» 

(που συνήθως αποκαλείται Σχέδιο του Μακ Σάρρυ). Η Επιτροπή πρότεινε και 

το Συµβούλιο δέχθηκε µέτρα για την αποεντατικοποίηση χρήσης γεωργικών 

εκτάσεων (πάγωµα αρόσιµων γαιών, µείωση µεγάλων καλλιεργειών, αλλαγή 

χρήσης γεωργικών γαιών) και µέτρα υπέρ νέων ποσοστώσεων της 

παραγωγής, έτσι ώστε να µειωθούν τα υπερβολικά πλεονάσµατα. Σ’ αυτό 

ακριβώς στόχευε και η πρόταση για σηµαντική µείωση των ενδεικτικών τιµών, 

των αγροτικών προϊόντων, µια πολιτική που απέβλεπε, εκτός των άλλων, και 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας, ενόψει τους 

ανοίγµατος της παγκόσµιας αγοράς των αγροτικών προϊόντων.  

Η µείωση που θα επερχόταν στο εισόδηµα των αγροτών θα αντισταθµιζόταν 

µε άµεσες ενισχύσεις του αγροτικού εισοδήµατος εκ µέρους του κοινοτικού 

προϋπολογισµού.  

∆ιαπιστώνεται λοιπόν, η σταδιακή µετάβαση από ένα σύστηµα στήριξης τιµών 

σ’ ένα σύστηµα εισοδηµατικών ενισχύσεων των αγροτών. Αυτό που αρχικά 

επεδίωκαν οι ΗΠΑ από το 1964, το πέτυχαν τελικά το 1994 µε τη λήξη των 

διεθνών διαπραγµατεύσεων του «Γύρου της Ουρουγουάης». ∆ηλαδή έχουµε 

και τυπικά την ένταξη της Γεωργίας και των τροφίµων, στις συµφωνίες της 

GATT-Π.Ο.Ε.  

     Υπενθυµίζεται τέλος ότι στο πλαίσιο των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, ο 
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απόηχος των οποίων συνεχίστηκε και στον επόµενο «Γύρο της Ντόχα» 

(1996-2007), η Κοινότητα συµφώνησε, ανάµεσα στα άλλα, να καταργήσει τις 

αντισταθµιστικές εισφορές που επέβαλλε στις τιµές των εισαγόµενων 

προϊόντων και να τις αντικαταστήσει µε σταθερούς δασµούς. Παράλληλα θα 

τους µείωνε στο άµεσο µέλλον, περιορίζοντας και τις εξαγωγικές επιδοτήσεις 

υπέρ των κοινοτικών αγροτικών προϊόντων.  

Και ενώ ήταν εµφανής πια η στροφή υπέρ του ανοίγµατος της γεωργίας στο 

διεθνή ανταγωνισµό ,και ως εκ τούτου του περιορισµού της προστασίας, στην 

Ελλάδα η ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας «αγρόν ηγόραζε» καθ’ όλη τη 

διάρκεια µετά το 1990 και ιδίως το 1994. Σύµφωνα µε την τάση που 

προδιαγραφόταν λοιπόν, κυρίαρχος παράγοντας επιβίωσης διεθνώς των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων, θα ήταν ή οι χαµηλές τιµές ή η υψηλή ποιότητα 

των προϊόντων ή και τα δυο.  

Το 1997 µε το «Πρόγραµµα ∆ράσης 2000» η Επιτροπή πρότεινε ακόµη 

µεγαλύτερη εντατικοποίηση των µεταρρυθµίσεων του 1992 µε µειώσεις των 

τιµών των αγροτικών προϊόντων, ώστε αυτές να προσεγγίζουν όλο και 

περισσότερο τις τιµές της παγκόσµιας αγοράς. Παράλληλα ενίσχυε όλο και 

περισσότερο νέες προσπάθειες υπέρ του εκσυγχρονισµού των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων. Η προσέγγιση αυτή είχε χαρακτήρα προετοιµασίας ενόψει 

των µελλοντικών ανισορροπιών στην παγκόσµια αγορά, λόγω της ατέρµονης 

προσπάθειας, µε σκοπό το περαιτέρω άνοιγµα της αγροτικής παραγωγής στο 

διεθνή ανταγωνισµό.  

Τον Ιούνιο του 2003 αποφασίστηκε µία νέα αναµόρφωση της ΚΑΠ. 

Αναλυτικότερα, ως προς τις άµεσες εισοδηµατικές ενισχύσεις, σύµφωνα µε τις 

νέες ρυθµίσεις του 2003, αυτές υπάγονται καταρχήν σ’ ένα καθεστώς «ενιαίας 

ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση», βασιζόµενης στα προηγούµενα επίπεδα της 

παραγωγής. Το πιο σηµαντικό όµως είναι το ακόλουθο: µε το νέο σύστηµα, οι 

προβλεπόµενες ενισχύσεις θα ήταν εξαρτηµένες από κριτήρια, όπως την 

τήρηση προτύπων για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίµων και την 

καλή µεταχείριση των ζώων. Όσοι δεν πληρούσαν τους όρους αυτούς θα 

αντιµετώπιζαν µείωση των άµεσων κοινοτικών ενισχύσεων, κατάσταση που 

είναι γνωστή ως «πολλαπλή συµµόρφωση». Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε 

και η νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ κατά το 2010.  

Χρειάζονταν απαραίτητες  δεξιότητες της ηγεσίας του εν λόγω Υπουργείου, 
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έτσι ώστε µια χώρα σαν την Ελλάδα να µετατραπεί από εξαγωγική σε 

εισαγωγική στα αγροτικά προϊόντα. Όµως η  διαχρονική απουσία δεξιοτήτων 

της ηγεσίας οδήγησε στο να µην αλλάξει η πορεία της γεωργία.  

Οι κακότεχνες πολιτικές που ακολουθήθηκαν από το 1980 και µετά, 

αρκέστηκαν στο εύκολο χρήµα των υψηλών κοινών τιµών και επιδοτήσεων. 

∆εν εκµεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες που προσέφεραν οι εκάστοτε διαρθρωτικές 

πολιτικές της ΚΑΠ, ούτε αντιλήφθηκαν τις προσκλήσεις του ανοίγµατος των 

αγορών των αγροτικών προϊόντων στο διεθνή ανταγωνισµό µετά το 1994.  

Η γεωργία είναι ένας αντιπροσωπευτικός καθρέπτης της χαµηλής 

αναποτελεσµατικότητας των πολιτικών ηγεσιών της, που χαρακτηρίζονταν  

από ανεπαρκείς γνώσεις, εµπειρία και κενό στρατηγικής. 

 

 

 

 

 

2.1.4  Οι Πυλώνες της ΚΑΠ 

 

    Η ΚΑΠ αποτελείται από δύο Πυλώνες. Ο πρώτος Πυλώνας αφορά τις 

άµεσες ενισχύσεις και τη ρύθµιση των αγορών (Πολιτική Εγγύησης Τιµών) και 

ο δεύτερος Πυλώνας (F.E.O.G.A.) αφορά την πολιτική αγροτικής ανάπτυξή. Η 

ΚΑΠ συνεχώς µετεξελίσσεται και αναθεωρείται ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τις ανάγκες της κάθε εποχής. 

 

Πρώτος Πυλώνας της ΚΑΠ 

    Ο Πρώτος Πυλώνας της ΚΑΠ αφορά µέτρα για τη στήριξη της αγοράς µέσω 

των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς και τις Άµεσες Πληρωµές. Οι βασικές 

προτεραιότητές του στα πλαίσια της απλοποίησης της ΚΑΠ είναι η 

απλοποίηση  των Καθεστώτων Ενίσχυσης, η βελτίωση της αποδοτικότητας 

και ο περιορισµός του διοικητικού φόρτου. Όσον αφόρα τις Κοινές 

Οργανώσεις Αγοράς, αυτές διέπουν την παραγωγή και το εµπόριο των 

ευρωπαϊκών προϊόντων. Από το 2007, µια ενιαία KOA αντικατέστησε όλα τα 

ισχύοντα καθεστώτα ρύθµισης των αγορών. Οι Άµεσες Πληρωµές είναι οι 
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πληρωµές που καταβάλλονται απευθείας στο γεωργό στα πλαίσια ενός 

καθεστώς στήριξης του εισοδήµατος, προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία 

και αφορούν το 90%, περίπου, του συνόλου των δαπανών του Πυλώνα Ι. 

 

∆εύτερος Πυλώνας της ΚΑΠ 

    Ο ∆εύτερος Πυλώνας της ΚΑΠ αφορά την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 

και εφαρµόζεται, από τα Κράτη Μέλη. Υλοποιείται µέσω Προγραµµάτων 

επταετούς διάρκειας, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (F.E.O.G.A.). Το πρόγραµµα 

αποτελείται από µέτρα τα οποία κατανέµονται σε τέσσερεις Άξονες 

Προτεραιότητας και προωθούν τους τέσσερεις στρατηγικούς στόχους του 

Προγράµµατος : 

� Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα, 

� Τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου , 

� Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, 

� Τη εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 

Πίνακας 2 : ∆απάνες σε δισεκατοµµύρια ευρώ ανά έτος και πυλώνα 

 

Έτη 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

2014-

2020 

1ος  

Πυλώνας 

 

43,51 

 

42,24 

 

41,62 

 

41,02 

 

40,42 

 

39,61 

 

38,83 

 

38,06 

 

281,82 

2ος Πυλώνας 

 

13,89 

 

13,61 

 

13,35 

 

13,08 

 

13,08 

 

12,58 

 

12,33 

 

12,09 

 

89,89 

Συνολική 

δαπάνη ΚΑΠ 

 

57,4 

 

55,86 

 

54,97 

 

54,11 

 

53,25 

 

52,19 

 

51,16 

 

50,15 

 

371,72 

Πηγή : http://www.europarl.europa.eu 
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2.1.5  Χρηµατοδότηση ΚΑΠ – Γεωργικά Ταµεία 

    Οι δαπάνες για την γεωργία αντιστοιχούν σε ποσοστό, περίπου, το 40% 

του ετήσιου κοινοτικού προϋπολογισµού. Από τις δαπάνες αυτές δεν 

επωφελούνται  µόνο οι γεωργοί, αλλά και οι καταναλωτές, οι Κοινότητες της 

υπαίθρου και , γενικότερα, στο σύνολο της η κοινωνία. Μέσω αυτών των 

επιδοτήσεων προωθούνται υψηλά πρότυπα ποιότητας για την ασφάλεια των 

τροφίµων και υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας. Επιπλέον, µέσω 

των ενισχύσεων της ΚΑΠ αναζωογονούνται οι Κοινότητες της υπαίθρου και 

διατηρείται το αγροτικό τοπίο. Οι γεωργικές δαπάνες για την εφαρµογή της 

ΚΑΠ χρηµατοδοτούνται από δύο Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων 

(ΕΓΤΕ), το οποίο χρηµατοδοτεί άµεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς και 

µέτρα ρύθµισης των γεωργικών αγορών, και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο χρηµατοδοτεί τα προγράµµατα 

αγροτικής ανάπτυξης των Κρατών Μελών. 

 

2.1.6  Η νέα ΚΑΠ 2014-2020 

 

    Η νέα ΚΑΠ αποφασίστηκε το 2013, µετά  από δύο χρόνια συζητήσεων και 

έντονών αντιθέσεων κυριως για το ύψος των επιδοτήσεων. 

Με την µεταρρύθµιση αυτή φαίνεται να εισάγονται και κάποιες νέες έννοιες, 

όπως το πρασίνισµα του Πρώτου Πυλώνα της ΚΑΠ (greening), ο ενεργός 

γεωργός (active farmer), ο µικρός γεωργός (small farmer) και τα ανώτατα όρια 

στήριξής (capping). 

Με τον όρο «πρασίνισµα» χαρακτηρίζεται ο περιβαλλοντικός 

προσανατολισµός των άµεσων ενισχύσεων, δηλαδή η ενίσχυση των 

συνολικών περιβαλλοντικών επιδοτήσεων µέσω ορισµένων γεωργικών 

πρακτικών επωφελών για το κλίµα και το περιβάλλον. Οι πρακτικές αυτές, οι 

οποίες θα ξεπερνούν την πολλαπλή συµµόρφωση και θα αποτελούν τη βάση 

για τα αντίστοιχα µέτρα του ∆εύτερου Πυλώνα, θα πρέπει να τηρούνται από 

όλους τους γεωργούς που επιθυµούν τη λήψη άµεσων πληρωµών. 
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Το καθεστώς των µικρών γεωργών είναι ένα απλουστευµένο καθεστώς µε 

βάση το οποίο οι µικροκαλλιεργητές θα εισπράττουν ένα κατ’ αποκοπή ποσό, 

το οποίο θα αντικαθιστά το σύνολο των άµεσων ενισχύσεων. Παράλληλα, 

προτείνεται η εισαγωγή ορισµού για τον ενεργό γεωργό, µε τον οποίο γίνεται 

προσπάθεια για περαιτέρω στόχευση των άµεσων ενισχύσεων. Προβλέπεται, 

επίσης, η σταδιακή µείωση και η επιβολή ανώτατου ορίου στη στήριξη προς 

µεγάλους δικαιούχους, ενώ προτείνεται η εισαγωγή πρόσθετης ενίσχυσης για 

νεαρούς γεωργούς στην εγκατάσταση τους, η οποία µπορεί να 

συµπληρώνεται µε ενίσχυση εγκατάστασης στο πλαίσιο της αγροτικής 

ανάπτυξης. 

 

2.1.7  Επιδράσεις της ΚΑΠ για την ελληνική γεωργία 

 

    ∆ραστική επίδραση στη δοµή της αγροτικής οικονοµίας της χώρας είχαν οι 

τρεις δεκαετίες εφαρµογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρώπης στην 

Ελλάδα. 

    Οι αγρότες στράφηκαν σαφώς προς τα επιδοτούµενα προϊόντα 

εγκαταλείποντας ακόµα και παραδοσιακές ελληνικές καλλιέργειες όπως τα 

όσπρια ή τα κτηνοτροφικά φυτά, µε αποτέλεσµα οι διατροφικές ανάγκες του 

πληθυσµού να καλυφθούν µε µεγάλη αύξηση των εισαγωγών. 

Χαρακτηριστικά, στην Θεσσαλία ξεριζώθηκαν πολλές εκτάσεις µε αµυγδαλιές 

προκειµένου να φυτευτεί βαµβάκι, το βασικό προϊόν του οποίου η καλλιέργεια 

αυξήθηκε δραµατικά µετά το 1981 λόγω της µεγάλης επιδότησης που έφτανε 

τρείς φορές πάνω από την εµπορική τιµή του προϊόντος. 

Η εφαρµογή Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα είχε επιπτώσεις στην 

δοµή της γεωργικής παραγωγής µε αποτέλεσµα να υστερεί η χώρα σε 

επάρκεια τροφίµων και να αναγκάζεται να κάνει µεγάλες εισαγωγές. 

Χαρακτηριστικά, τα όσπρια που καλλιεργούνταν παραδοσιακά στην Ελλάδα 

σιγά-σιγά εγκαταλείφθηκαν, καθώς η καλλιέργεια τους δεν επιδοτούνταν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ενώ το 1961 παράγονταν 12.586 τόνοι φακές 

και το 1981 – 8451 τόνοι, το 2011 η παραγωγή έπεσε στους 2856 τόνους. Και 

το 1961 αντίστοιχα παράγονταν 13.365 τόνοι ρεβίθια, το 1981 – 12.694 τόνοι 

και το 2011, 2200 τόνοι. Εισάγονται φασόλια από Κίνα, µαυροµάτικα από το 
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Περού και τη Μαδαγασκάρη, φάκες από τον Καναδά, ρεβίθια από το Μεξικό 

και την Τουρκία, κουκιά από τη Συρία. 

Ακόµα ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν, ο χαλβάς όπως και η ταχίνι 

παράγεται κυρίως µε εισαγόµενο σουσάµι. Μόλις 33 τόνοι ήταν η παραγωγή 

ελληνικού σουσαµιού το 2011 σε σύγκριση µε το 1981 - 1.572 τόνοι και το 

1961 – 6374 τόνοι. 

Κι η παραγωγή ξηρών καρπών όµως σιγά-σιγά έφθινε, καθώς αµύγδαλα, 

φουντούκια, φιστίκια Αιγίνης έµειναν εκτός επιδότησης. Ενδεικτικά, σήµερα η 

Ελλάδα εισάγει καρύδια από την Καλιφόρνια, τη Γεωργία αλλά και τη 

Μολδαβία, αν και τα καρύδια είναι η µόνη καλλιέργεια ξηρών  καρπών που 

έχει σηµειώσει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Σηµαντικότατη πτώση έχει και η 

εγχώρια παραγωγή λεµονιών, που από 216.874 τόνους το 1981 έπεσε στους 

70.314 το 2011. Εισάγεται το µεγαλύτερο ποσοστό των ζωοτροφών που 

χρησιµοποιούνται, κυρίως σόγια. Ένα από τα βασικά κτηνοτροφικά φυτά είναι 

το σόργο και µόνο 84 τόνοι σόργου καλλιεργήθηκαν το 2011 σε σχέση µε 

1198 τόνους το 1981 και 8775 τόνους το 1961. 

 

 

 

Κεφάλαιο 3 

3.1. Η ∆ιατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων    

(TTIP) 

 

    Όταν οι αναδυόµενες οικονοµίες των χωρών των BRICS, δηλαδή Βραζιλία, 

Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική ξεκίνησαν να ζητήσουν µια ουσιαστική 

«αλλαγή του παγκόσµιου καταµερισµού οικονοµικής και πολιτικής ισχύος µε 

τρόπο που να αντιπροσωπεύει δικαιότερα τη σύγχρονη πραγµατικότητα», η 

αµερικανική κυριαρχία αντέδρασε. 

Η αµερικανική πολιτική ξεκίνησε να πιέζει για την υιοθέτηση µιας «τριάδας»  

διεθνών συµφωνιών, γνωστή ως τα τρία Τ (Three Big T’s) οι οποίες όµως 

τίθενται εκτός του πλαισίου εργασίας και ελέγχου του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου (WTO). 

Τα τρία Τ συµφωνίες, είναι : TTP, TiSA και TTIP. 
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    H TΙSA, συµφωνία για το εµπόριο υπηρεσιών, είναι µια συµφωνία που 

διαπραγµατεύονται 23 µέλη του ΠΟΕ, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ, που 

επιθυµούν την περαιτέρω απελευθέρωση του εµπορίου στον τοµέα των 

υπηρεσιών µεταξύ τους. 

    Υπάρχει και η TPP, Συνεργασία των χώρων του Ειρηνικού, και είναι µια 

συµφωνία ελεύθερου εµπορίου µεταξύ 12 χώρων : τις Ηνωµένες Πολιτείες, 

τον Καναδά, το Μεξικό, το Περού, τη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, 

τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, το Μπρουνέι, το Βιετνάµ και τη Ιαπωνία. 

Σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο, στο οποίον η Ρωσία και η Κίνα δυναµώνουν όλο 

και περισσότερο ως παγκόσµιες δυνάµεις, τόσο από πολιτική όσο και από 

οικονοµική άποψη, έχουν αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις για την TTIP, η οποία 

θα δηµιουργήσει την µεγαλύτερη εµπορική ένωση στον κόσµο, καθώς θα 

καλύπτει το 60,33% της παγκόσµιας οικονοµίας και το 22% του πληθυσµού 

της γης, σύµφωνα µε τα στοιχεία από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αµερικανικής 

κυβέρνησης έχουν αρχίσει το 2013 και στις 22-26 Φεβρουάριο 2016 έγινε ο 

12ος γύρος χωρίς µεγάλη δηµοσιότητα, στις Βρυξέλλες. Οι διαπραγµατεύσεις 

για την TTIP αποσκοπούν στην διευκόλυνση του εµπορίου και των 

επενδύσεων, την κατάργηση των δασµολογικών φραγµών και το άνοιγµα της 

αγοράς υπηρεσιών. Σε οικονοµικό επίπεδο, η διατλαντική συνεργασία άρχισε 

να αναπτύσσεται µέσω του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, του G-8 και του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (WTO). 

    H TTIP έχει µεγάλο γεοπολιτικό καί γεωστρατηγικό αντίκτυπο, δεδοµένου 

ότι ενισχύει περαιτέρω τους ισχυρούς δεσµούς που υπάρχουν µεταξύ της 

Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών, που ήδη δένονται καί από την 

στρατιωτική συµµαχία µέσω του NATO. Πιο συγκεκριµένα, η συµφωνία 

αφόρα τους τοµείς της εργασίας, τον δηµόσιο τοµέα, το περιβάλλον, την 

ασφάλεια τροφίµων, τα προσωπικά δεδοµένα και αποσκοπεί στην εµβάθυνση 

και διευθέτηση των διαφορών µεταξύ των επενδυτών και των κρατών µέσω 

της δηµιουργίας ενός ειδικού συστήµατος επίλυσης των διαφορών επενδυτή – 

κράτους, ISDS (Investor State Dispute Settlement). Οι µηχανισµοί αυτοί 

επιτρέπουν στις πολυεθνικές-διεθνικές εταιρείες να ενάγουν στη δικαιοσύνη 

τις κυβερνήσεις, όταν κρίνουν ότι οι επενδύσεις τους απειλούνται από τις 

εθνικές νοµοθεσίες. Τα ISDS είναι µια από τις κύριες αιτίες που η TTIP δεν 
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πραγµατοποιείτε ακόµα. Μια αντίστοιχη συµφωνία µεταξύ EE και Καναδά 

λέγεται CETA (Συνολική Οικονοµική και Εµπορική Συµφωνία). Όλες αυτές οι 

συµφωνίες αφορούν τα 2/3 του παγκόσµιου ΑΕΠ και 1,6 δις. ανθρώπους. 

 

3.2 . Τοµείς που επηρεάζονται από TTIP 

� Τις εργασιακές σχέσεις, µε εκτόπιση των εργαζοµένων από την αγορά 

εργασίας και αντικατάστασή τους και υποβάθµιση των εργασιακών 

δικαιωµάτων που θεωρούνται φραγµοί για το εµπόριο, όπως οι 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

� Τον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων, µε κατάργηση των 

ευρωπαϊκών κανονισµών για την ασφάλεια των τροφίµων, όπως η 

χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στη διατροφή του 

ανθρώπου και των παραγωγικών ζώων µε στόχο την αύξηση των 

εξαγωγών αµερικανικών τροφίµων. 

� Τον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος, µε την κατάργηση της 

αρχής της προφύλαξης και του κανονισµού REACH για τα χηµικά και 

βέβαια την κατάργηση κανονισµών για την ποιότητα των καυσίµων. 

� Τον τοµέα της αγοράς υπηρεσιών, µε το άνοιγµα δηµοσίων 

υπηρεσιών, όπως η υγεία, η παιδεία, το νερό και γενικά υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας και χρηµατοπιστωτικές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

� Τον τοµέα των εν γένει δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών, µε 

την κατάργηση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και 

πολλών ατοµικών ελευθεριών (όπως η κατάργηση της προστασίας 

από την παρακολούθηση των πολιτών), µε την παράλληλη προστασία 

και περιορισµό της πρόσβασης στην πληροφόρηση, όπως σε 

δεδοµένα φαρµακευτικών εταιρειών, που προέρχονται από κλινικές 

µελέτες, καθώς, επίσης και για τις περιπτώσεις επίλυσης διαφορών 

των πολιτών µε το Κράτος. 

�  

3.3. Τα λεγόµενα ‘’επωφελή’’ για τους αγρότες και 

καταναλωτές από τη TTIP 
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    Οι εξαγωγές της ΕΕ στις ΗΠΑ είναι κυρίως προϊόντα υψηλής αξίας, όπως 

το τυρί, το ζαµπόν, ο οίνος, το ελαιόλαδο, τα αλκοολούχα ποτά και η 

σοκολάτα. Οι υψηλοί τελωνειακοί δασµοί των ΗΠΑ, έως και 30% σήµερα, 

καθιστούν ορισµένα από αυτά πολύ ακριβά για τους αµερικανούς πολίτες και 

δυσκολεύουν τιε εξαγωγές για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις. 

Οι ΗΠΑ αντιµετωπίζουν επίσης εµπόδια τελωνειακών δασµών από την ΕΕ για 

βασικά προϊόντα τους όπως ο αραβόσιτος, η σόγια και οι ζωοτροφές. Το 

γεγονός αυτό µε τη σειρά του δηµιουργεί προβλήµατα καί για τους 

ευρωπαίους αγρότες και για τους παρασκευαστές τροφίµων. Λένε ότι η TTIP 

θα µειώσει τους δασµούς ή θα τους εξαλείψει πλήρως. 

 

 

 

 

3.4 Ο κίνδυνος της TTIP για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΠ στις 

διεθνείς αγορές 

     

    Σχεδόν 1/3 από τα κορυφαία 100 εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα συνδέονται 

άµεσα µε την αγροτική, µε την πρωτογενή παραγωγής της Ελλάδας. Μεταξύ 

των 15 κυριότερων εξαγωγικών προϊόντων συγκαταλέγονται τα ιχθυώδη, τα 

λαχανικά, τα φρούτα, τα τυριά, το βαµβάκι, το παρθένο ελαιόλαδο και τα 

γουνοδέρµατα. 

    Σήµερα η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 100 προστατευόµενα 

προϊόντα, σε ονοµασία και γεωγραφικής ένδειξης. Τα πιστοποιηµένα φρούτα 

και λαχανικά, το ελαιόλαδο, οι ελιές, η φέτα, ο κρόκος Κοζάνης, η µαστίχα 

Χίου αποτελούν πρωταθλητές σε παγκόσµιο εµπόριο. Η Ελλάδα βρίσκεται 

µεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών χωρών του κόσµου στο ελαιόλαδο και τις 

ελιές, τα ακτινίδια, τα σπαράγγια, το σώφρον, τη µαστίχα και τα τυροκοµικά 

προϊόντα. 
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    Ο θεσµός των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων έχει δηµιουργηθεί για τη διάκριση 

των επιµέρους χαρακτηριστικών παραγωγής των προϊόντων που λαµβάνουν 

τη σχετική πιστοποίηση και τα καθιστά µοναδικά, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και 

παγκόσµιο επίπεδο. 

Ο άγροτο-διατροφικός τοµέας της χώρας κερδίζει διαρκώς στις διεθνείς 

αγορές και σύµφωνα µε έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων, 

σχεδόν το 30% των νέων επιχειρήσεων που αποκτούν σήµερα εξαγωγικό 

προσανατολισµό, αφορά τα προϊόντα διατροφής της ελληνικής γης. Τα 

ελληνικά προϊόντα είναι γνωστά για την υψηλή τους ποιότητα και διατροφική 

αξία. Υπάρχει ο κίνδυνος µε τη συµφωνία TTIP να εµφανιστούν στην αγορά 

αποµιµήσεις προϊόντων που παραδοσιακά ανήκουν στην Ελλάδα. Προϊόντα 

τελείως διαφορετικά θα εµφανίζονται µε ονόµατα γνωστών ελληνικών, 

γεγονός που θα καταστρέφει τους ντόπιους παραγωγούς. Ήδη η ζηµιά της 

γεωργικής οικονοµίας από τη νοθεία και τις παράνοµες ελληνοποιήσεις 

προϊόντων είναι µεγάλη. 

Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι πολλοί άγροτο-διατροφικοί τοµείς, που 

σήµερα προστατεύονται για την ποιότητα τους, θα µπορούσαν να 

εγκαταλείψουν τα συνεταιριστικά σχήµατα προκειµένου να έχουν περιθώρια 

ευελιξίας, ειδικά όσον αφορά τις τιµές. Επίσης τα αµερικανικά προϊόντα- 

αποµιµήσεις έως τώρα εµποδίζονται να εισάγονται στην Ευρώπη. Αν 

επιτραπεί η εισαγωγή τους, θα απευθυνθούν σε ευρύτατη αγορά καί σε ένα 

φάσµα ανθρώπων µε χαµηλό εισόδηµα ή σε κράτη µε χαµηλή διατροφική 

παράδοση. Οι ζηµιές δηλαδή, για τις ελληνικές εξαγωγές δεν θα είναι προς τη 

Β. Αµερική αλλά και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγµα θα 

βρίσκουµε τυρί, λάδι, ελιές µε το ίδιο όνοµα, άλλα χαµηλότερης τιµής. 

    Η παγκοσµιοποίηση, µε τα τεράστια κέρδη που έδωσε στις πολυεθνικές 

επιδιώκει την κατάργηση και των τελευταίων κανόνων που προστατεύουν 

τους καταναλωτές και τους µικροµεσαίους παραγωγούς. Επιχειρείται να 

αλλάξει το µοντέλο της κοινωνικής οργάνωσης και να υπάρξει µια αγορά 

χωρισµένη στα δύο. Από τη µια πλευρά τρόφιµα φθηνά, χαµηλής ποιότητας, 

και από την άλλη εξαιρετικές τροφές, αλλά µε πολύ υψηλές τιµές. Επιπλέον η 

συµφωνία TTIP στερεί την εξουσία των δηµοκρατικά εκλεγµένων οργανισµών 

προς όφελος των τεχνικών οργανισµών και ρυθµιστικών αρχών. 



32 

 

    Το πρόβληµα για τα ελληνικά προϊόντα αρχίζει να παίρνει µορφή, µετά την 

τελευταία δηµοσιοποίηση εξελίξεων, στις συζητήσεις για την ∆ιατλαντική 

Συµφωνία (TTIP) καί την τύχη τους σε αυτήν. Από τα 1.300 περίπου 

αναγνωρισµένα µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και 

Προστατευόµενη Γεωγραφική Ενδειξη (Π.Γ.Ε.) ευρωπαϊκά προϊόντα, µόνο 

201 εντάσσονται στη συµφωνία και από αυτά µόνο 20 από την Ελλάδα. 

Εκπρόσωποι από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης συναντήθηκαν σε γενική 

συνέλευση του ευρωπαϊκού δικτύου AREPO στο Στρασβούργο της Γαλλίας 

στις 14 Απριλίου, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και ζήτησαν το σύνολο των 

προϊόντων να συµπεριληφθεί στη συµφωνία. 

    Στις 25 Απριλίου 2016 εκδόδηκε και ψήφισµα το οποίο αναφέρει, µεταξύ 

άλλων: «Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα 

Προϊόντα Προέλευσης (AREPO) υιοθέτησε κοινή θέση σχετικά µε τις 

διαπραγµατεύσεις ΤΤΙΡ, µετά τη δηµοσίευση των εγγράφων των 

διαπραγµατεύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016. Ο 

AREPO αντιτίθεται στον περιορισµένο κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων 

(ΓΕ) και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια ευρεία αναγνώριση και την 

ισχυρή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην ΤΤΙΡ». 

    Οι 1.300 ΓΕ για τα τρόφιµα που έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είναι συλλογική πνευµατική ιδιοκτησία που αναγνωρίζεται από το 

ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τα προϊόντα αυτά δεν αποτελούν µόνο ένα 

ολόκληρο τµήµα του ευρωπαϊκού πολιτισµού γεωργικών προϊόντων και των 

τροφίµων, αλλά και ένα πολύ σηµαντικό µερίδιο της αγροτικής οικονοµίας, 

αντιπροσωπεύοντας ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 60 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον, η συνολική αξία των προϊόντων ΓΕ που εξάγονται εκτός της ΕΕ 

υπολογίζεται σε 15 δισ. ευρώ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύει µακράν την 

κορυφαία χώρα προορισµού για τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, 

αντιπροσωπεύοντας το 30% των συνολικών εξαγωγών από την ΕΕ. 

Για το λόγο αυτό ο AREPO υπενθυµίζει ότι η προστασία των ΓΕ αποτελεί 

βασικό συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι καταχωρηµένες 

γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις εµπορικές 

συµφωνίες που έχουν υπογραφεί από την ΕΕ. 

Ο AREPO αµφισβητεί τη διαδικασία που οδήγησε στην κατάρτιση του 

περιορισµένου καταλόγου που δηµοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Τα µέλη του AREPO υποστηρίζουν ότι ένας σηµαντικός αριθµός των 

γεωγραφικών ενδείξεων µε εµπορικά συµφέροντα στις ΗΠΑ δεν 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο που δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για την ΤΤΙΡ 

µεταξύ των αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ θα πρέπει να οδηγήσει στον 

καθορισµό ενός εκ των υστέρων περιορισµένου καταλόγου των γεωγραφικών 

ενδείξεων, οι συµπεριλαµβανόµενες ΓΕ πρέπει να επιλέγονται µέσα από µια 

συντονισµένη απόφαση. Έτσι ο AREPO καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

ξεκινήσει µια ολοκληρωµένη διαβούλευση των ευρωπαϊκών ΓΕ, προκειµένου 

να αξιολογήσει την προθυµία τους να προστατεύονται ή όχι κάτω από τη 

συµφωνία ΤΤΙΡ. Επιπλέον, ο AREPO θεωρεί εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός 

ότι η διαδικασία εγγραφής στο ενδεχόµενο διµερές µητρώο να παραµένει 

ανοιχτό για µελλοντικές καταχωρήσεις ΓΕ. 

Τέλος, ο AREPO απαιτεί από τις ΗΠΑ να σταµατήσει να χρησιµοποιεί τα 

ονόµατα των ευρωπαϊκών οίνων και τις γεωγραφικές τους ενδείξεις στις 

ετικέτες, θεωρώντας τα ως "γενικής χρήσης" ή ακόµα και "συνταγές". 

 

Κεφάλαιο 4 

 

4.1  Codex Alimentarius («Κώδικας Τροφίµων») 

    Μετά το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο έγινε η ∆ίκη της Νυρεµβέργης στην 

οποία οι άνθρωποι που είχαν διαπράξει εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας 

κρίθηκαν από την παγκόσµια κοινότητα σε ένα δικαστήριο υπό τον έλεγχο 

των ΗΠΑ και της Αγγλίας και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση εφόσον κρίθηκαν 

ένοχοι. 

    Ένας από εκείνους που κρίθηκαν ένοχοι για εγκλήµατα κατά της 

ανθρωπότητας, Fritz der Meer, ήταν ο πρόεδρος µιας τεράστιας εταιρίας 

I.G.Farben (αργότερα οι γνωστές BASF, Hoechst και Bayer) η οποία 

παρήγαγε το αέριο που χρησιµοποιούνταν στους θαλάµους αερίων. 

Παρήγαγαν επίσης το ατσάλι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τις 
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σιδηροδροµικές γραµµές, παρήγαγαν πολεµοφόδια, χηµικά και φαρµακευτικά 

προϊόντα. 

Ο πρόεδρος της I.G.Farben καταδικάστηκε, αλλά είχε ‘’ενδιαφέρουσες’’ ιδέες, 

π’ερα από την πλέον γνωστή ‘’Η εργασία απελευθερώνει’’ (του στρατοπέδου 

Άουσβιτς), τις οποίες κατάφερε βγαίνοντας από την φυλακή καί σε 

συνεργασία µε τόν ΟΗΕ, να υλοποιήσει δηµιουργώντας µια επιτροπή 

εµπορίου, µε το όνοµα «Codex Alimentarius» (επιτροπή του ∆ιατροφικού 

Κώδικα). 

    Η πραγµατική ‘’έµπνευση’’ του κώδικα έγινε, όταν οι επικεφαλής της 

Αύστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο να 

δηµιουργηθεί ένα σύνολο συγκεκριµένων οδηγιών, βάσει των οποίων τα 

δικαστήρια θα έκριναν τις υποθέσεις που σχετίζονταν µε ζητήµατα διατροφής 

και τροφίµων. 

Η επιτροπή του Κώδικα ∆ιατροφής υπάγεται στο WHO και  FAO και το 1994 

όταν δηµιουργήθηκε ο ΠΟΕ, αποδέχτηκε πλήρως τον Κώδικα. Από την 1η 

Ιανουαρίου 2010, η εφαρµογή του Κώδικα έγινε υποχρεωτική για τα κράτη –

µέλη του ΠΟΕ. Αν ένα κράτος –µέλος αρνηθεί να επικυρώσει ή να τηρήσει 

τους όρους του, χάνει αυτοµάτως οποιαδήποτε προσφυγή γίνει εναντίον του 

από άλλο κράτος µέλος. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την είσοδο της στην Επιτροπή αυτή στις 17 

Νοεµβρίου 2003, αποδέχεται πλέον ότι οι οδηγίες και οι συστάσεις του 

Κώδικα δεσµεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη στον τοµέα των 

προτύπων τροφίµων. Η Ελλάδα νοµοθέτησε επίσηµα τον Κώδικα, την 1 

Απριλίου του 2011. 

 

 

4.2  Περιεχόµενο και σκοπός του Κώδικας Τροφίµων 

 

    Ο Codex Alimentarius  περιλαµβάνει µια σειρά γενικών και συγκεκριµένων 

προτύπων ασφάλειας τροφίµων που έχουν διατυπωθεί µε στόχο την 

προστασία της καταναλωτικής υγείας και τη διασφάλιση δίκαιων πρακτικών 

στο εµπόριο τροφίµων. Τα τρόφιµα που τίθενται στην αγορά για τοπική 
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κατανάλωση ή εξαγωγή, πρέπει να είναι ασφαλή στην αγορά είτε για τοπική 

κατανάλωση είτε για εξαγωγή, κατάλληλα προς βρώση και καλής ποιότητας. 

Ο σκοπός του είναι να καθοδηγήσει καί να προωθήσει την επεξεργασία, την 

καθιέρωση των ορισµών και των απαιτήσεων για τρόφιµα, να βοηθήσει την 

εναρµόνισή τους για εύκολο έλεγχο και µε αυτό τον τρόπο να διευκολύνει το 

διεθνές εµπόριο. 

    Από ελληνικής πλευράς, εθνικό σηµείο επαφής µε τον Codex Alimentarius 

είναι ο ΕΦΕΤ. Κύριοι στόχοι του ελληνικού φορέα είναι, η διάχυση της 

πληροφορίας και η έγκαιρη ενηµέρωση των εταίρων σε εθνικό επίπεδο, η 

διαµόρφωση εθνικής θέσης µέσω συντονιστικών συσκέψεων όλων των 

αρµοδίων φορέων και η δηµόσια διαβούλευση των κειµένων εργασίας των 

Επιτροπών του Codex. 

Υπάρχουν χιλιάδες πρότυπα στον Codex Alimentarius, τα οποία κυµαίνονται 

από αυτά που είναι γενικά καί τα οποία ισχύουν για όλα τα τρόφιµα, µέχρι 

αυτά που εστιάζονται σε συγκεκριµένα τρόφιµα ή υποπροϊόντα τους. Τα 

γενικά πρότυπα περιλαµβάνουν τα σχετικά µε : την  υγιεινή, τις ετικέτες, τα 

υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και κτηνιατρικών φαρµάκων, τις επιθεωρήσεις 

των εισαγωγών και εξαγωγών και τα συστήµατα πιστοποίησης, τις µεθόδους 

ανάλυσης και δειγµατοληψίας, τα πρόσθετα τροφίµων, τους µολυσµατικούς 

παράγοντες και τη διατροφή και τα τρόφιµα για ειδικές διαιτητικές χρήσεις. 

Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριµένα πρότυπα για όλους τους τύπους 

τροφίµων και σχετικών προϊόντων, µε εύρος από τα φρέσκα, κατεψυγµένα και 

επεξεργασµένα φρούτα και λαχανικά, τους χυµούς φρούτων, τα δηµητριακά 

καί τα όσπρια, έως τα λίπη και τα έλαια, τα ψάρια, το κρέας, τη ζάχαρη, το 

κακάο και τη σοκολάτα, το γάλα και τα γαλακτοκοµικά. 

    Όσον αφορά την γεωργία, ορισµένες από τις ρυθµίσεις που προβλέπονται 

από τον ∆ιατροφικό Κώδικα, οι οποίες προτείνεται να τεθούν σε ισχύ στο 

µέλλον είναι : 

� Όλες οι αγελάδες που θα χρησιµοποιούνται για παραγωγή 

γαλακτοκοµικών προϊόντων σε όλο τον πλανήτη θα υποβάλλονται 

υποχρεωτικά σε αγωγή µε τη γενετικά τροποποιηµένη αυξητική ορµόνη 

rBGH της Monsanto. 
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� Όλα τα ζώα που θα χρησιµοποιούνται για την διατροφή θα 

υποβάλλονται σε αγωγή µε ισχυρά αντιβιοτικά και εξωγενείς αυξητικές 

ορµόνες. 

� Θα επανεισαχθεί η χρήση στη διατροφή επικίνδυνων και καρκινογόνων 

εντοµοκτόνων συµπεριλαµβανοµένων και επτά από τα θεωρούµενα ως 

δώδεκα χειρότερα (όπως το DDT, το εξαχλωροβενζόλιο, το Αλντρίν και 

το τοξαφαίνιο), η χρήση των οποίων απαγορεύτηκε στη σύνοδο της 

Στοκχόλµης το 1991 από 176 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

ΗΠΑ. 

Ο Κώδικας θα επιτρέπει η συσσώρευση σε επικίνδυνα και τοξικά επίπεδα της 

αφλατοξίνης (0,5 ppm) στο γάλα. Πρόκειται για δεύτερη ισχυρότερη 

καρκινογόνο ουσία, η οποία παράγεται σε ζωικές τροφές που έχουν 

αναπτύξει µύκητες κατά την αποθήκευση τους. 

Η χρήση αυξητικών ορµονών και αντιβιοτικών θα καταστεί υποχρεωτική σε 

όλα τα είδη ζώων, πτηνών, πουλερικών και ψαριών που προορίζονται για την 

ανθρώπινη διατροφή. Θα επιβληθεί σε παγκόσµιο επίπεδο η εισαγωγή 

άγνωστων και δυνητικά θανάσιµων γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών σε 

ζώα, ψάρια και πτηνά. Θα επιτραπούν αυξηµένα επίπεδα σε κατάλοιπα από 

εντοµοκτόνα και φυτοφάρµακα, τα οποία είναι γνωστά για τις τοξικές τους 

επιπτώσεις σε ανθρώπους και ζώα. 

    Στην Ελλάδα, ο Κώδικας Αλιµεντάριους έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και 

εφαρµόζεται σχετικά στα αµπέλια. Συγκεκριµένα : «Για όλα τα αµπελοτεµάχια 

που είναι φυτεµένα µε οινοποιήσιµες ποικιλίες πρέπει να έχει εκδοθεί από την 

Υπηρεσία σχετική άδεια. Εάν φυτευτεί οινάµπελος χωρίς άδεια θα 

εκριζώνεται. Οι κάτοχοι αµπελοτεµαχιών που έχουν φυτευτεί δίχως αντίστοιχο 

δικαίωµα φύτευσης µετά την 31η Αυγούστου 1998, δεν νοµιµοποιούνται και 

υποχρεούνται να τα εκριζώσουν µε ίδια δαπάνη. Στην περίπτωση επισηµαίνει, 

που δεν προβούν στην εκρίζωση αµέσως, επιβάλλεται χρηµατική ποινή 1.200 

ευρώ/στρέµµα που ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του 

προστίµου µετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η 

παράνοµη φυτεµένη έκταση συνεχίζεται να υφίσταται». Επίσης, τα σταφύλια 

που προέρχονται από αµπελοτεµάχια φυτεµένα µετά το έτος 1998 χωρίς 

άδεια απαγορεύεται να οινοποιούνται, οπότε δεν δύναται να αναγράφονται 
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στη ∆ήλωση Συγκοµιδής. Επίσης πρέπει τα στοιχεία της Ενιαίας Ενίσχυσης 

να ταυτίζονται µε τα στοιχεία της ∆ήλωσης Αµπελοκαλλιέργειας. 

Κάθε χώρα που υποδέχεται καί νοµοθετεί τον κώδικα, θα είναι υποχρεωµένη 

να µην εµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη εισαγωγή γενετικά 

τροποποιηµένων προϊόντων, ζώων και επικίνδυνων χηµικών. Οποιαδήποτε 

αντίσταση στον κώδικα θα θεωρείται συγκαλυµµένη παρεµπόδιση του 

εµπορίου και θα έχει ως συνέπεια οικονοµικές κυρώσεις για την χώρα που θα 

αντιδράσει. Επίσης η χώρα εκείνη δεν θα µπορεί να εισάγει ή να εξάγει 

κανένα προϊόν διατροφής. 

 

 

4.3   Η µελέτη «GREECE 20/20» 

 

    Στο Eurogroup της 5 Μαΐου 2014, ο υπουργός οικονοµικών, Γιάννης 

Στουρνάρας υπέβαλλε για έγκριση ένα σχέδιο για το πώς θα αναπτυχθεί η 

ελληνική οικονοµία τα επόµενα δέκα χρόνια. Το σχέδιο βασίστηκε στην µελέτη 

«Greece 20/20» της εταιρείας Mc Kinsey του 2012, µε χρηµατοδότες τον ΣΕΒ 

και την Εθνική Τράπεζα και σε µελέτη του ΙΟΒΕ. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου, σύµφωνα µε την απόφαση του Eurogroup θα 

χρησιµοποιηθούν κεφάλαια από ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και το Ελληνικό Ταµείο, στο οποίο θα συµµετάσχει και η 

γερµανική Τράπεζα KfW. 

    Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό είναι «Στόχος η ενοικίαση κενής-αδρανούς 

δηµόσιας γης σε τέσσερις µεγάλες εταιρείες προκειµένου να εγκαταστήσουν 

µονάδες για παραγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή προϊόντων βασισµένες 

πάντα σε νέες µεθόδους». Επίσης αναφέρεται και στην παροχή κινήτρων 

στους παραγωγούς για να εξάγουν τα προϊόντα τους, καλύτερη εκπαίδευση 

στον τοµέα της γεωργίας, αλλά και τη θέσπιση βελτιωµένου συστήµατος 

πιστοποίησης των προϊόντων των παραγωγών. 

Επίσης προβλέπεται να ιδρυθεί µια εταιρεία διακίνησης όλων των αγροτικών 

προϊόντων µε το όνοµα «Greek Food Company», η οποία να είναι ιδιωτική ή 

µια σύµπραξη δηµοσίου-ιδιωτών, µε σκοπό την καλύτερη προώθηση στις 

ξένες αγορές. Επίσης αναφέρετε ότι η «Greek Food Company θα καθορίζει το 
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δίκτυο των παραγωγικών µονάδων και θα αποτελεί δεξαµενή τροφίµων προς 

εξαγωγή …θα διαχειρίζεται τη διανοµή και αποθήκευσης προϊόντων εντός της 

χώρας». 

Όσον αφορά τα ελαιοτριβεία, αντί των 1200 ελαιοτριβείων που λειτουργούν 

σήµερα σε όλη την Ελλάδα, θα δηµιουργηθούν µόνο δυο µεγάλα ελαιοτριβεία 

δυναµικότητας 100.000-150.000 τόνων το καθένα στην Κρήτη και 

Πελοπόννησο και θα απορροφούν όλη την παραγωγή ελαιολάδου. 

Για φρούτα και λαχανικά αναφέρετε ότι θα γίνουν 2 ή 3 µεγάλες µονάδες 

συσκευασίας σε Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5 

5.1  Ο κίνδυνος εξαφάνισης παραδοσιακών ποικιλιών 

 

    Η ζωή µας εξαρτάται από τα φυτά . Από αυτά προέρχεται η τροφή, ο 

ρουχισµός, µας παρέχουν καύσιµη ύλη και οικοδοµικά υλικά. Τα ζώα, τα 

πουλιά και τα έντοµα εξαρτώνται επίσης από αυτά. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

µερικούς ερευνητές, το ένα τέταρτο των φυτών του κόσµου κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν στα επόµενα 50 χρόνια. Μια έκθεση από την Οργάνωση 

Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO), δηλώνει ότι η απώλεια 

της ποικιλοµορφίας στις εδώδιµες καλλιέργειές µας, ήδη «έχει λάβει έκταση». 
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Η έκθεση τού FAO σηµείωνε : «Η κύρια τωρινή αιτία της απώλειας της 

γενετικής ποικιλοµορφίας είναι η εξάπλωση της σύγχρονης, εµπορικής 

γεωργίας. Η κατά κύριο λόγο αθέλητη συνέπεια της εισαγωγής νέων 

καλλιεργούµενων ποικιλιών είναι η αντικατάσταση και η απώλεια των πολλών 

παραδοσιακών ποικιλιών του αγρότη». 

Στην Κίνα, σχεδόν 10.000 ποικιλίες σιταριού χρησιµοποιούνταν το 1949. 

Σήµερα χρησιµοποιούνται λιγότερες από 1.000. Στις Ηνωµένες Πολιτείες 

εξαφανίστηκαν σχεδόν 6.000 ποικιλίες µήλων τα περασµένα 100 χρόνια και, 

όπως φαίνεται, έχουν εκλείψει το 95% των ποικιλιών λάχανου , καθώς και το 

81% των ποικιλιών ντοµάτας. 

    Μια ποικιλία ρυζιού, ονοµαζόµενη IR-36,  απλώνεται σήµερα σε έκταση 

πάνω από το 60% της Ν. Ασία, όπου µόλις λίγα χρόνια πριν, εύκολα εύρισκες 

χιλιάδες ποικιλίες που καλλιεργούνταν για αιώνες από τους αγρότες. Μια άλλη 

ποικιλία. η IR-8 κυριαρχεί από το κρύο της Ταϊβάν έως τη ζέστη του Μπενίν, 

εκεί όπου µέχρι πριν λίγα µόνο χρόνια µεγάλωναν 30.000 είδη ρυζιού. 

Πεπόνια και αγγούρια που εισήχθησαν από αµερικάνικες εταιρείες στην 

Αφρική, αντικατέστησαν σχεδόν ολοκληρωτικά τις τοπικές ποικιλίες. Το 75% 

της Ευρωπαϊκής και το 93% της Αµερικάνικης γεωργικής ποικιλότητας έχει 

χαθεί µέσα στον 20ο αιώνα. Το 33% των εκτρεφόµενων αγροτικών ζώων έχει 

επίσης εξαφανιστεί. 30.000 ποικιλίες λαχανικών έχουν εξαφανιστεί µέσα στον 

περασµένο αιώνα και χάνονται και σήµερα. 

Στην Ελλάδα µόνο, καλλιεργούνταν µέχρι πρόσφατα 111 ντόπιες ποικιλίες και 

πληθυσµοί µαλακού σιταριού, 139 ντόπιες ποικιλίες και πληθυσµοί σκληρού, 

99 ντόπιες ποικιλίες και πληθυσµοί κριθαριού, 294 καλαµποκιού και 39 

ντόπιες ποικιλίες και πληθυσµοί βρώµης και 605 ποικιλίες φασολιού που 

έπαψαν πλέον να καλλιεργούνται. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

το 1927, η καλλιέργεια του σιταριού να περιλαµβάνει 100% ντόπιες ποικιλίες, 

το 1969 µόνο το 10%, ενώ σήµερα κυριολεκτικά έχει εκτοπιστεί από την 

καλλιέργεια το σύνολο των παλιών ποικιλιών, καί µόνο τέσσερις συναντά 

κανένας. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι µόνο το 1% των ντόπιων 

ποικιλιών σιταριού και το 2-3% των ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν 

50 χρόνια στην Ελλάδα, έχει διασωθεί υπό καλλιέργεια µέχρι τις µέρες µας. 

Πινάκα 3: Παραγωγή βασικών καλλιεργειών στην Ελλάδα 1961-2011 
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 1961 1981 2011 

Φακές 12.586 8.451 2.856 

Σουσάµι 6374 1.572 33 

Φασόλι ξέρα 52.000 34.990 22.744 

Αµύγδαλα µε 

κέλυφος 

41.146 73.181 29.800 

Ρεβίθια 13.365 12.694 2.200 

Κυδώνια 19.246 12.408 3.432 

Φιστική Αιγίνης 634 2.253 9580 

Καρυδιά 17.960 26.264 29.800 

Καπνός 74.245 130.900 20.287 

Ντοµάτα 368.273 1.88.600 1.169.900 

Λεµόνια 142.103 214.864 70.314 

Πατάτες 400.184 1.056.000 757.820 

Μήλα 196.000 337.091 255.800 

Λαχανικά 51.757 123.298 74.393 

Πηγή: Εφημερίδα Παραγωγή, Δρ. Σταμάτης Σεκλιζιώτης  

Μόνο το 20% των ποικιλιών καλαµποκιού που καταγράφηκαν στο Μεξικό το 

1930, είναι σήµερα γνωστές. Το γενετικό τροποποιηµένο καλαµπόκι StarLink 

της Aventis, έφτασε να ρυπάνει την αναντικατάστατη γενετική δεξαµενή 

καλαµποκιού του Μεξικού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το 1951 δεν 

χρησιµοποιούνταν ακόµη καθόλου υβρίδια καλαµποκιού, σήµερα συµβαίνει 

να µην καλλιεργούνται πουθενά  ντόπιες ποικιλίες, παρά µόνο υβρίδια. 

    Το ίδιο πρόβληµα όµως και σ’ αυτόχθονα οικόσιτα αγροτικά ζώα. Στις 

αρχές του ’50, στις λίµνες της Β. Ελλάδος έβοσκαν κοντά στις 100.000 

βουβάλια. Τα ‘’κοντά’’ πρόβατα αντικαταστάθηκαν από τα ‘’ψηλά’’ που ήρθαν 

από τα πλούσια λιβάδια της Β. Ευρώπης, που δεν έχουν καµία σχέση µε τα 

λιβάδια της Ελλάδας. Οι βραχυκερατικές αγελάδες αντικαταστάθηκαν από τις 

βιοµηχανοποιηµένες αγελάδες Χολστάιν, που θέλουν τις καλύτερες τροφές και 

συνθήκες για να δώσουν αυτό που δίνουν. ∆ηλαδή αν και περισσότερο 

αποδοτικές σε παραγωγή γάλακτος, απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί αυτό, 

ειδική διατροφή που ανεβάζει το κόστος παραγωγής ανά λίτρο, αλλά και 



41 

 

καθιστά τον παραγωγό και την χώρα, εξαρτηµένη από τον προµηθευτή των 

συγκεκριµένων ζωοτροφών. 

 

5.2  Via Campesina 

    Σε αντιδιαστολή µε το παγκοσµιοποιηµένο σήµερα σύστηµα παραγωγής 

και διακίνησης των γεωργικών προϊόντων και του ελέγχου της διατροφής των 

πληθυσµών, υπάρχει ένα ‘’∆ιεθνές’’ κίνηµα, πολύ λίγο ακόµη γνωστό στο 

ευρύ κοινό καί ακριβώς στον αντίποδα της κυρίαρχης τάσης που επικρατεί. 

    Η Via Campesina είναι ένα διεθνές κίνηµα εκατοµµυρίων χωρικών, µικρών 

και µεσαίων αγροτών, ανθρώπων χωρίς γη, ιθαγενών, µεταναστών και 

εργατών γης από όλο τον κόσµο. Ιδρύθηκε το 1993 στο Βέλγιο από οµάδα 

εκπροσώπων αγροτών και αγροτισσών από τις τέσσερις ηπείρους. Την 

περίοδο εκείνη οι πολιτικές στον αγροτικό χώρο και στην αγροτική βιοµηχανία 

άρχισαν να παγκοσµιοποιούνται και οι µικροί γεωργοί είχαν ανάγκη να 

αναπτύξουν και να παλέψουν για ένα κοινό όραµα. Η Via Campesina  

υπερασπίζεται τη µικρής κλίµακας βιώσιµη γεωργία ως ένα τρόπο 

προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Εναντιώνεται στην 

γεωργία που καθορίζεται από τις µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, καί η 

οποία καταστρέφει ανθρώπους και φύση. Για να παραχθεί 1 θερµίδα 

ενέργειας από τρόφιµα σήµερα, µε την σύγχρονη γεωργία, απαιτείται η 

κατανάλωση 3 θερµίδων ενέργεις, πράγµα που κατασπαταλά πόρους που ο 

άνθρωπος σύντοµα θα αντιληφθεί την έλλειψή τους. 

Στην Via Campesina συµµετέχουν 150 τοπικές και εθνικές οργανώσεις από 

70 χώρες της Αφρικής, Ασίας, Ευρώπης και Αµερικής. Εκπροσωπεί περίπου 

200 εκατοµµύρια αγρότες. Πρόκειται για ένα αυτόνοµο, πλουραλιστικό και 

πολυπολιτισµικό κίνηµα, ανεξάρτητο από όποιον πολιτικό, οικονοµικό ή 

άλλου τύπου οργανισµό. Βασίζεται στην ισχυρή ενότητα και αλληλεγγύη 

µεταξύ µικρής και µεσαίας κλίµακας παραγωγών από το Βορρά µέχρι το 

Νότο. 

    Βασικός στόχος του κινήµατος είναι η διατροφική αυτοδυναµία και το 

σταµάτηµα της καταστροφικής υπερεντατικής και τροποποιηµένης 

διαδικασίας παραγωγής τροφίµων. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι µικροί 
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γεωργοί που αποτελούν περίπου τον µισό πληθυσµό της γης, είναι ικανοί να 

παράξουν τροφή για τις κοινότητες τους και να θρέψουν τον κόσµο µέσα από 

ένα αειφόρο και υγιή τρόπο παραγωγής. Θέτει σε προτεραιότητα την τοπική 

παραγωγή τροφής και την τοπική κατανάλωση. ∆ηλαδή το ακριβώς αντίθετο 

της παγκοσµιοποίησης, που εξαφανίζει τους µικροµεσαίους παραγωγούς, 

πρός όφελος των πολυεθνικών-διεθνικών εταιρειών του τοµέα.  

    Αναγνωρίζει σε µια χώρα το δικαίωµα να προστατεύει τους ντόπιους 

παραγωγούς από φθηνές εισαγωγές, να ελέγχει την παραγωγή της και να 

διασφαλίζει το δικαίωµα χρήσης και διαχείρισης της γης, των εδαφών, του 

νερού, των σπόρων, της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας, σε αυτούς 

που παράγουν τροφή και όχι στον εταιρικό τοµέα. Προωθεί το δόγµα της 

κυριαρχίας των τροφίµων. Η επισιτιστική κυριαρχία αναφέρεται στο δικαίωµα 

των λαών να ορίζουν τις δικές τους επιλογές όσον αφόρα τα τρόφιµα, την 

γεωργία, την κτηνοτροφία, αλιεία, σε αντίθεση µε τα συστήµατα που 

βασίζονται σε διασυνοριακό εµπόριο τροφίµων. 

 

 

 

Συµπεράσµατα 

    Ένας από τους τοµείς της οικονοµίας που επιρεάζεται περισσότερο από 

την  παγκοσµιοποίηση, είναι αυτός της Γεωργίας, και για λόγους. Ο τοµέας 

των τροφίµων είναι αυτός που συµµετέχει µε το µεγαλύτερο ποσοστό στην 

διαµόρφωση του κόστους των βιοµηχανικών προϊόντων αλλά και των 

υπηρεσιών. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος του 

τιµάριθµου, που καθορίζει ουσιαστικά µέσα από αυτό, το επίπεδο της αµοιβής 

του συντελεστή εργασία, δηλαδή τους µισθούς. Το επίπεδο τιµών του 

τιµάριθµου, ‘’αυξάνει’’ η ‘’µειώνει’’ ουσιαστικά, την ανταγωνιστικότητα των 

παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών.  
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     Οι υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης θεωρούν µείωση του κόστους 

παραγωγής, την ικανοποίηση δηλαδή του ‘’οικονοµικού αξιώµατος’’ την 

‘’µόνη’’ παράµετρο στην ‘’εξίσωση’’ ανάπτυξη. Θεωρούν δηλαδή, ότι αυτή θα 

προκαλέσει την ‘’ανάπτυξη’’, µιας και θα µπορέσει να µειώσει το κόστος των 

τροφίµων και κατά συνέπεια το κόστος των αµοιβών του συντελεστή εργασία, 

µέσα από µία ‘’παγκόσµια κατανοµή εργασίας’’ µε βάση και µόνο το κόστος 

των αγαθών και υπηρεσιών που κάθε χώρα θα µπορούσε να παράγει, για την 

παγκόσµια όµως και µόνο, αγορά. Έτσι θα κάνει ανταγωνιστικότερα τα στην 

παγκόσµια αγορά διαθέσιµα αγαθά και υπηρεσίες της ‘’χώρας’’. Νοµίζουµε ότι 

το ‘’λάθος’’ στην θεώριση αυτή, είναι ότι η µόνη παράµετρος στην ‘’ανάπτυξη’’ 

από τους υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης είναι η µείωση του κόστους 

παραγωγής και µόνο, παραβλέποντας κάθε άλλη παράµετρο, όπως 

περιβάλλον, κοινωνία, ιδιαιτερότητες γεωγραφικές, πολιτιστικές, εθνικές, 

φυλετικές, αυτάρκεια, κλπ. 

    Μια σειρά διεθνών συµφωνιών προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη µε 

βάση το διεθνές εµπόριο. Οι υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης 

υποστηρίζουν ότι µόνο οι τεράστιες βιοµηχανικές φάρµες µπορούν να 

θρέψουν το πληθυσµό που αυξάνεται συνεχώς. Εν τω µεταξύ, οι µεγάλες 

πολυεθνικές ξοδεύουν εκατοµµύρια ευρώ για να µας πείσουν ότι µας οδηγούν 

σε µια πράσινη γεωργία. Από την άλλη πλευρά το σηµερινό µοντέλο 

ανάπτυξης ενθαρρύνει την αστικοποίηση και την µείωση του αριθµού των 

αγροτών . 

    ∆εν θα ήταν καλύτερα αν συντοµεύαµε την απόσταση από τον παραγωγό 

µέχρι τον καταναλωτή; Έτσι θα πετυχαίναµε καί µείωση των τιµών των 

τροφίµων, καί µείωση των εκποµπών και της εξάρτηση από το πετρέλαιο, καί 

επιστροφή των χρηµάτων στην τοπική οικονοµία, καί λιγότερους θανάτους 

από πείνα σε περιοχές της γής που δεν υπάρχουν εισοδήµατα στους πολίτες 

τους για την αγορά τροφής, όταν αυτή αντιµετωπίζεται και µόνο σαν 

εµπόρευµα. 

    Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίζουµε να φανταζόµαστε µία γεωργία που δεν 

έχει εµµονή µε την οικονοµική ‘’ανάπτυξη’’, άλλα µια γεωργία η οποία θα 

προσφέρει θρεπτική τροφή, σε µας και τις επόµενες γενιές, µια γεωργία η 

οποία θα διατηρήσει τις παραδοσιακές ποικιλίες και δεν θα επιτρέπει τα ΓΤΟ 
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να βάζουν σε κίνδυνο διατροφικό την ανθρωπότητα, προσφέροντας µας 

ταυτόχρονα και θέσεις εργασίας. 
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