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<<ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΛΩΝ (2007-2008)>>. 
 
 
 

 
 
 
         

    Φέτος το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα « ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ (2007 - 2008) . Ο κεντρικός 
σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων σε 
θέματα ισότητας των φύλων με Προγράμματα Παρέμβασης από τους 
εκπαιδευτικούς στις τάξεις των σχολικών τους μονάδων με την ενεργό συμμετοχή 
μαθητών και μαθητριών ώστε :  

Να προωθηθούν η φιλοσοφία και οι πρακτικές της Ισότητας και της Δημοκρατίας 
στο εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Να ενταχθεί η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο του προγράμματος της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

        Στα πλαίσια του προγράμματος της « Ισότητας των φύλων » το σχολείο 
συμμετείχε στη  σύμπραξη 653/2007-2008 5  Γυμνασίων και Λυκείων του νομού μας 
με θέμα: <<ΙΣΟΤΗΤΑ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΩΣ>>. Τα σχολεία που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα ήταν τα εξής : 1) Γυμνάσιο Λουτρού το οποίο ήταν και το συντονιστικό 
σχολείο, 2) Γυμνάσιο Θέρμου, 3) Γυμνάσιο Λεπενούς, 4) Γυμνάσιο Φυτειών και 5) 
1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Αγρινίου.  

        
Με υπεύθυνους καθηγητές τον κ. Μπεκρή Γεώργιο και την κ. Βασιλείου 
Ευτυχία,  εργάστηκαν   τα δυο τμήματα μαθητών της Α’ τάξης, η Α2’ τάξη και η Α1’ 
τάξη Γυμνασίου αντίστοιχα.  

        Πολύ σημαντικές ήταν και οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο τέλος όπως 
ήταν η επίσκεψη στο εργοστάσιο της <<ΙΟΝ>> στην Άρτα, στις  γεωργικές 
επιχειρήσεις <<Aγροεφόδια>> και <<Καράμπαλης>> καθώς και η Τελική Εκδήλωση 
(08/05/2008 στις Φυτείες Αιτ/νίας) όπου συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές από τα 
σχολεία που ανήκαν στην σύμπραξη 653/2007-2008 και παρουσιάστηκαν  από κοινού 
τα προγράμματα των σχολείων.  
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ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΘΕΜΑ : Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ. 
ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
ΤΑΞΗ : Α2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

        Οι γυναίκες της υπαίθρου στην Ελλάδα αποτελούν το ήμισυ περίπου του 
αγροτικού πληθυσμού και είναι ένα σημαντικό δυναμικό που συμμετέχει στην 
παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η αγροτική 
οικογένεια είναι βασική κοινωνικοοικονομική μονάδα. Η γυναίκα είναι η ψυχή, ο 
μοχλός και παράγοντας ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Είναι εταίρος και μέτοχος 
στην παραγωγική διαδικασία και στην τελική παραγωγή. 
 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

Στη χώρα μας ο πρωτογενής τομέας και ειδικότερα η γεωργία είχε και εξακολουθεί 
να έχει σημαντική θέση τόσο σαν τομέας οικονομικής δραστηριότητας όσο και σαν 
παράγοντας διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεγάλων περιοχών 
της ελληνικής επικράτειας.  
Ο γεωργικός τομέας συμβάλλει με ποσοστό 8% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, 
απασχολεί το 19,3% του ενεργού πληθυσμού, κατέχει το 30% του συνόλου των 
εξαγωγών της χώρας ενώ, παράλληλα, δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε 
σημαντικό αριθμό άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα της 
μεταποίησης (βιομηχανία τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία 
καπνού κλπ).  
Σε ότι αφορά το ρόλο της στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, 
χαρακτηριστικά αναφέρεται η συμβολή της στην απασχόληση των κατοίκων των 
ορεινών περιοχών της χώρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απασχολούμενοι σε 
γεωργικές δραστηριότητες που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
αντιπροσωπεύουν το 61,7% του συνόλου των απασχολούμενων στον πρωτογενή 
τομέα. Εξάλλου, υπάρχουν Νομοί της χώρας όπου ο γεωργικός τομέας συμβάλλει με 
ποσοστό άνω του 50% τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση.  
Συνεπώς, η αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, όπου δεσπόζουσα 
θέση κατέχει ο γεωργικός τομέας, αποτελεί το μοχλό για οποιαδήποτε προσπάθεια 
περιφερειακής ανάπτυξης στο μεγαλύτερο μέρος του Ελλαδικού χώρου. 
Στον κλάδο της γεωργίας η απασχόληση μειώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να 
παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις την εξεταζόμενη χρονική περίοδο και στα δύο 
φύλα. Εξαίρεση αποτελεί η Αττική όπου η απασχόληση στον εν λόγω κλάδο 
αυξάνεται, αντιπροσωπεύοντας όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό στην συνολική 
απασχόληση της περιφέρειας, ενώ οι μικρότερες μειώσεις είναι στη Κρήτη και τα 
Ιόνια Νησιά. 
Διάγραμμα  
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Οι εξελίξεις στο γεωργικό τομέα δείχνουν μία στασιμότητα στο μέγεθος και τη 
σύνθεση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.  

Ανταγωνιστικότητα 
Η ανταγωνιστικότητα του τομέα βρίσκεται γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Η χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα του τομέα αντανακλάται πλήρως στις δυσμενείς εξελίξεις στο 
εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων. Το 1975, το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο 
παρουσίαζε πλεόνασμα 105 εκατ. δολαρίων, όμως από το 1976 παρουσιάζει 
φθίνουσα πορεία, η οποία καθίσταται αρνητική στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 
έντονα αρνητική στα μέσα της ίδιας δεκαετίας, ενώ το 1996 το έλλειμμα φθάνει στο 
ύψος  των 546 εκατ. δολαρίων. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
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Επενδύσεις 

Ο πρωτογενής τομέας μετά το 1980 χαρακτηρίζεται από επένδυση ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες παρουσιάζουν   μακροχρόνια πτωτική τάση 
με ρυθμό 2,5% - 3%. 
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας 
κατευθύνθηκαν κυρίως σε αρδευτικά έργα, τα οποία ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 
1980 και 1990 είχαν αποφασιστική συμβολή στην αύξηση των αρδευόμενων 
εκτάσεων που σήμερα καλύπτουν το 37% περίπου των καλλιεργούμενων εκτάσεων. 
Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αποτελεί μια ακόμη ένδειξη των διαρθρωτικών 
αδυναμιών του αγροτικού τομέα στη χώρα μας. 

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις  
Κατά το 1997 το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας ανερχόταν 
σε 821.000 περίπου, με συνολική έκταση 3.498.660 Ha. Το μέσο μέγεθος της 
γεωργικής εκμετάλλευσης στη χώρα είναι 4,3 εκτάρια, έναντι 18,2 εκταρίων που 
είναι ο αντίστοιχος κοινοτικός μέσος όρος. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, 
αποτελεί μία ακόμη ένδειξη των διαρθρωτικών αδυναμιών του αγροτικού τομέα στη 
χώρα μας. 

 
Απασχόληση 
Η απασχόληση στο γεωργικό τομέα είναι άμεσα συνυφασμένη και με τη συγκράτηση 
του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στις ορεινές και μειονεκτικές. 
Μετά από δύο δεκαετίες έντονης μείωσης (1961 – 1981) του αγροτικού πληθυσμού 
αλλά και της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, αρχίζει από το 1981 μια μείωση 
του ρυθμού της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης στις αγροτικές περιοχές (1981 – 1991), 
ενώ όσον αφορά την απασχόληση η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από σχετική 
σταθεροποίηση. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού κατά 
κατηγορίες, (αστικός, ημιαστικός, αγροτικός) για την περίοδο 1961 - 1991. 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1971, 1981, 1991. 
 
Σε ότι αφορά την απασχόληση, κατά τη διάρκεια του 1980 παρατηρείται μία 
επιβράδυνση του ρυθμού της μείωσης των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, 
ενώ η εικόνα της δεκαετίας του 1990 δείχνει μία τάση σταθεροποίησης.  
 

 

ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1961 43,3 12,9 43,8 100 
1971 53,2 11,6 35,2 100 
1981 58,1 11,6 30,3 100 
1991 58,8 12,8 28,4 100 



 7

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

 

Πηγή : Στοιχεία απογραφών 1971, 1981, ερευνών εργατικού δυναμικού 1991-1997, ΕΣΥΕ. 
 

                     
       

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

     
Πιο αναλυτικά, με βάση στοιχεία των ερευνών εργατικού δυναμικού για την περίοδο 
1988-1997 που παρατίθενται στο Παράρτημα, παρουσιάζονται τα εξής 
συμπεράσματα: 

Ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας στο σύνολο της χώρας κατά την δεκαετία 1988-1997 
αυξήθηκε συνολικά κατά 12%, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,3%, το δε εργατικό δυναμικό 
παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 8,4%, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,9%. Σε 
ότι αφορά όμως τις αγροτικές περιοχές, κατά την ίδια δεκαετία, παρατηρείται μείωση 
του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας κατά 0,6% και του εργατικού δυναμικού κατά 
12,3%, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 1,4%. 

 1971 1981 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Απασχόληση στον 
Πρωτογενή Τομέα  

(% του συνόλου) 

 
39,8 

 
27,5 

 
22,2 

 
21,89 

 
21,3 

 
20,8 

 
20,4 

 
20,4 

 
19,3 
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Στο σύνολο της χώρας, το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον 
πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, μειώνεται κατά τη διάρκεια των ετών 1988-1997 (από 
50,1% το έτος 1988 σε 48,5% το έτος 1997), με μικρές τάσεις αύξησης κατά τα έτη 
1992-1996. Στις αγροτικές περιοχές η μείωση εμφανίζεται εντονότερη (από 56,7% το 
έτος 1988 σε 50,0% το έτος 1997) με μικρές επίσης τάσεις αύξησης κατά τα έτη 
1992-1996. 
Το ποσοστό συμμετοχής των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα στο σύνολο 
των απασχολουμένων στην οικονομία, βαίνει μεν μειούμενο δείχνει όμως μια τάση 
σταθεροποίησης μετά το 1994. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον πίνακα 2, κατά το 
έτος 1988 η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα αντιπροσώπευε το 26,6% της 
συνολικής απασχόλησης, ενώ κατά το έτος 1997 μόλις το 19,8%.  
Με άλλους όρους, κατά την περίοδο 1988-1997, η απασχόληση στον πρωτογενή 
τομέα μειώθηκε κατά 21,3%, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 2,6%.  Ο ρυθμός 
μείωσης ήταν πιο έντονος κατά την περίοδο 1988-1993 (μέσος ετήσιος ρυθμός 
μείωσης 3,9%), ενώ κατά την  περίοδο 1994-1997 παρατηρείται σχετική συγκράτηση 
της απασχόλησης με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 0,9%. 
Παρατηρείται επίσης, σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά μείωσης της 
απασχόλησης μεταξύ ανδρικού και γυναικείου πληθυσμού (18,4% και 24,8% 
αντίστοιχα) κατά την περίοδο 1988-1997, η απασχόληση των ανδρών μειώθηκε με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2%, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός μείωσης των γυναικών ήταν της 
τάξης του 2,9%. Σημειώνεται δε ότι η μείωση της απασχόλησης των γυναικών 
παρατηρείται εντονότερη κατά την περίοδο 1989-1993, με μέσο ετήσιο ρυθμό 
μείωσης 5,1%, ενώ στη συνέχεια σταθεροποιείται με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ των 
ετών. Κατά το 1988 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 44,8% του συνόλου των 
απασχολουμένων, ενώ το 1997 το 42,8%.  
Ως προς την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολούμενων , η εικόνα που εμφανίζεται 
είναι προβληματική δεδομένου ότι η συμμετοχή των απασχολούμενων ηλικίας άνω 
των 45 ετών κυμαίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης δεκαετίας περί το 
63%. Εντονότερος ρυθμός μείωσης της απασχόλησης παρατηρείται στις ομάδες  
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ηλικιών 14-24 ετών και 45 – 64 ετών. 
Με βάση τα αποτελέσματα της δεκαετίας 1988-1997, όπου στον πρωτογενή τομέα 
παρατηρείται κατά μέσο όρο μια μείωση των απασχολουμένων της τάξης του 2,6% 
ανά έτος, η πρόβλεψη που διαμορφώνεται για την επόμενη δεκαετία (1998-2007) 
είναι πτωτική της τάξης του 7,84%. Η μείωση της απασχόλησης των γυναικών 
αναμένεται να είναι εντονότερη  (14,8% έναντι 5% αυτής των ανδρών). Ως προς την 
κατά ομάδες ηλικιών πρόβλεψη, η ομάδα ηλικιών 14-24 ετών αναμένεται να 
επιβαρυνθεί περισσότερο από την μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα.    
Σε ότι αφορά επίσης το εργατικό δυναμικό των αγροτικών περιοχών η τάση που 
διαμορφώνεται για την επόμενη δεκαετία είναι πτωτική, της τάξης του 4%. 
Οι τάσεις αυτές χωρίς τις κατάλληλες παρεμβάσεις, αναμένεται να οδηγήσουν σε 
αύξηση της ανεργίας στον αγροτικό χώρο, δυσμενή εξέλιξη της ηλικιακής 
διάρθρωσης της απασχόλησης και εντονότερη επιβάρυνση των γυναικών και των 
νέων από το πρόβλημα της ανεργίας. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την έντονη 
υποαπασχόληση στον πρωτογενή τομέα και την πολυαπασχόληση που κυριαρχεί στις 
αγροτικές περιοχές –διαφαίνονται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη παρεμβάσεων 
που μπορούν να αντιστρέψουν ή να μειώσουν τις προαναφερόμενες τάσεις. 
 
Αγροτικό Εισόδημα 
Το αγροτικό εισόδημα ανά μονάδα εργασίας πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε με 
γοργούς ρυθμούς στη δεκαετία του 1980, ενώ εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης στη 
δεκαετία του 1990. Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
σημειώνεται βαθμιαία μείωση του ρυθμού αύξησης του αγροτικού εισοδήματος, η 
οποία από το 1995 και ύστερα οδηγεί σε ελαφρά μείωση του αγροτικού εισοδήματος 
(σε σταθερές τιμές). 
 
Περιβάλλον 
Η σχέση της Ελληνικής Γεωργίας με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που τη 
στηρίζουν εμφανίζει  προβλήματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
τοπικού χαρακτήρα και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό 
αντιστρέψιμα. 

Οι επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον εμφανίζουν θετικές και αρνητικές 
πτυχές. Ως θετικές θεωρούνται η διατήρηση της φυσιογνωμίας της υπαίθρου και η 
διατήρηση του κοινωνικού ιστού, που αποτρέπει την πληθυσμιακή απογύμνωση των 
απομονωμένων περιφερειών της χώρας. Υπάρχουν όμως και αρνητικές επιπτώσεις, 
όπως η ρύπανση και η διάβρωση των εδαφών, που προκαλούνται από τις εντατικές 
καλλιέργειες. Τα προβλήματα ρύπανσης των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό) 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εντατικοποίηση της παραγωγής, στην 
ανορθολογική χρησιμοποίηση των τεχνολογικών εισροών, στη μη συμμόρφωση 
πολλές φορές των παραγωγών με τις διατάξεις της κοινοτικής και της εθνικής 
νομοθεσίας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καθώς και στη μη εφαρμογή κανόνων 
ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού (περιοχές κορεσμένες λόγω 
υπερσυγκέντρωσης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων). 

Στον ορεινό και νησιωτικό χώρο έχουν εγκαταλειφθεί μεγάλες εκτάσεις γεωργικής 
γης, οι οποίες στη συνέχεια, με την επικράτηση διάφορων καταστάσεων (μετατροπή 
τους σε βοσκότοπους, επίδραση διάβρωσης, κ.α.) παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα 
ερημοποίησης (πχ. νησιά Αιγαίου). Παράλληλα, η απουσία συστηματικής πολιτικής 
για την καταγραφή, την προστασία και την ανάδειξη του εγκαταλελειμμένου 
γεωργικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος (μονοπάτια, καλύβια, λοιπές κατασκευές) 
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οδηγεί σε έντονο προβληματισμό για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο άμεσο 
μέλλον. 

Η εντατική γεωργία αποτελεί την αντίθετη όψη του προβλήματος. Τα προβλήματα  
συνδέονται με την αλόγιστη χρήση των μηχανικών μέσων στη διαδικασία της 
παραγωγής, την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοχημικών μέσων - λιπασμάτων και άλλων 
χημικών σκευασμάτων, την αλόγιστη χρήση ή/ και σπατάλη του αρδευτικού νερού, 
την ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη κατασκευή έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων 
(ανόρυξη γεωτρήσεων, υδροληψίες από λίμνες και ποταμούς κ.α.) και την έλλειψη 
πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Τα φαινόμενα αυτά 
έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των φυσικών πόρων (αυξημένες συγκεντρώσεις 
νιτρικών, υφαλμύριση υδάτων, αλάτωση εδαφών) την καταστροφή των 
οικοσυστημάτων, τη διολίσθηση προς την οικολογική ερήμωση και τη χρόνια 
λειψυδρία. Τέτοια φαινόμενα είναι πλέον έντονα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως 
στο Αργολικό πεδίο, στο Θεσσαλικό κάμπο, τον κάμπο της Βοιωτίας και στη πεδιάδα 
Ηλείας – όπου η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα έχει κατέβει αισθητά, η άντληση 
του νερού γίνεται από βάθη άνω των 300 μέτρων, οι συγκεντρώσεις νιτρικών είναι 
αυξημένες – και στα νησιά κυρίως του Αιγαίου, όπου όλα σχεδόν τα νερά έχουν 
καταστεί υφάλμυρα από την αλόγιστη ανόρυξη γεωτρήσεων. 

Άμεσα συνυφασμένο με την προστασία του περιβάλλοντος είναι και το πρόβλημα της 
μείωσης της γεωργικής γης, κυρίως αυτής που είναι υψηλής παραγωγικότητας, στις 
νησιωτικές, περιαστικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερα έντονες είναι επίσης 
οι πιέσεις για την αλλαγή χρήσεων γης σε αυτές τις περιοχές, κυρίως εξαιτίας της 
επέκτασης των οικιστικών και τουριστικών χρήσεων. 
 
Καινοτομία – Έρευνα και Τεχνολογία (Ε+Τ) 
Ο βαθμός εισαγωγής καινοτομιών στην ελληνική γεωργία είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Οι 
αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στην απουσία μεγάλων γεωργικών 
επιχειρήσεων αλλά και στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στον 
πρωτογενή τομέα (μόλις 0,2% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι απόφοιτοι δημοτικού 
αποτελούν το 61,8%, ενώ το 32% δεν έχει καμία εκπαίδευση).  

Οι διαφορές στον τομέα της Τεχνολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του μέσου όρου 
της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα σημαντικές και κατά πολύ μεγαλύτερες από τη διαφορά που 
διαπιστώνεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ενώ οι μεικτές δαπάνες για Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη ήταν, κατά μέσο όρο, περίπου 2% του ΑΕΠ στην Ε.Ε. το 
1995, ο αντίστοιχος δείκτης για την Ελλάδα ήταν μόλις 0.5%, δηλαδή περίπου ένα 
τέταρτο, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα μια ενίσχυση 
της έντασης στον τομέα αυτό. Η περιφερειακή ανάλυση δείχνει επιπλέον ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
συγκεντρώνεται στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας 
(Θεσσαλονίκη). Η διαφορά είναι ακόμη εντονότερη σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των 
επιχειρήσεων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, που εν γένει συνδέονται στενά 
με την προώθηση καινοτομιών. Κατά μέσο όρο, οι δαπάνες αυτές αποτελούν σχεδόν 
τα δύο τρίτα των συνολικών δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην 
Ε.Ε., ενώ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν μόνον το ένα τέταρτο των συνολικών 
δαπανών. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ- Ν. ΑΡΤΑΣ- Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρότι παράγει 5,7% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (4η μεγαλύτερη συμμετοχή), είναι προτελευταία (12η) στην κατάταξη των 
Περιφερειών της χώρας για το κατά κεφαλή προϊόν. Επιπλέον στους κατοίκους της 
αντιστοιχεί το 53% του μέσου κατά κεφαλή προϊόντος της ΕΕ με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης όλων των Περιφερειών.  

Η εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ του Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ παρουσιάζεται στον Πίνακα που 
ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΠ κατά κεφαλή ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  

ΝΟΜΟΙ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Ν. Αιτ/νίας 77,2 75,1 72,4 72,0 72,7 73,9 74,3 74,3 

Πηγή : Οι Νομοί της Ελλάδας 2001, all media publications – Περιοδικό Επιλογή 

Στην Περιφέρεια παράγεται 11% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, 4% της 
μεταποιητικής και 5% των υπηρεσιών. Διαχρονικά παρατηρείται μια μείωση της 
συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στο ΑΕΠ της Περιφέρειας, αλλά παραμένει ακόμα 
σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας που κυμαίνεται στο 
8,0%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ % ΤΟΥ ΑΕΠ  

Πηγή : Οι Νομοί της Ελλάδας 2001, all media publications – Περιοδικό Επιλογή 

Ο Πρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρότι αποτελεί σημαντικό 
πόλο απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα 
λόγω υψηλού κόστους και χαμηλής ποιότητας των προϊόντων, αλλά και λόγω των 
αδυναμιών που υπάρχουν στον τομέα διακίνησης και εμπορίας. Στους νομούς 
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας ο πρωτογενής τομέας παίζει σημαντικότερο ρόλο στην 
οικονομία τους και γι’ αυτό μπορούν να χαρακτηριστούν κατεξοχήν αγροτικοί νομοί. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1992 1995 1998 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Γεωργία 19,0 20,0 15,0 
Βιομηχανία 23,0 21,0 23,0 
Υπηρεσίες 58,0 59,0 62,0 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
Γεωργία 27,7 25,5 19,8 
Βιομηχανία 17,6 17,3 21,7 
Υπηρεσίες 54,8 57,2 58,4 
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Στην γεωργία η εκμηχάνιση προχώρησε με γρήγορο ρυθμό τα τελευταία χρόνια με 
ευεργετικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα.. Παράλληλα με την εκμηχάνιση, 
αξιόλογη ήταν  και η ανάπτυξη του τομέα μεταποίησης προϊόντων. Οι βασικότεροι 
κλάδοι φυτικής παραγωγής είναι η ελαιοκαλλιέργεια, τα κηπευτικά, τα εσπεριδοειδή, 
η αμπελοκαλλιέργεια, η βιομηχανική τομάτα, το βαμβάκι και τα καπνά. Από την 
άλλη μεριά η κτηνοτροφική παραγωγή δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με 
αποτέλεσμα η συμμετοχή της ζωικής παραγωγής στο γεωργικό εισόδημα να είναι 
χαμηλή ενώ και οι δυνατότητες οικονομικής εκμετάλλευσης των δασών για 
παραγωγή ξυλείας είναι περιορισμένες, Ο αλιευτικός κλάδος παρουσιάζει σημαντική 
ανάπτυξη. Δυναμισμό εμφανίζουν ιδιαίτερα η αλιεία εσωτερικών υδάτων και οι 
υδατοκαλλιέργειες στις οποίες η Περιφέρεια έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα  λόγω 
της γεωμορφολογία της. 

Επίπεδο εκπαίδευσης  

Το εργατικό δυναμικό με εκπαίδευση μέχρι και το Δημοτικό υπερτερεί σημαντικά 
έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών καλύπτοντας το 54,8% του συνόλου και είναι 
σημαντικά ανώτερο του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας που είναι 38,1% (1997). Το 
εργατικό δυναμικό Γυμνασιακής εκπαίδευσης αποτελεί το 11,2%, ενώ το εργατικό 
δυναμικό Λυκειακής εκπαίδευσης καλύπτει το 23% του συνόλου (αντίστοιχα 
ποσοστά χώρας: 10,4% και 28,6%). Πολύ μικρό μέρος του εργατικού δυναμικού 
καλύπτει το εργατικό δυναμικό Ανωτέρας, Ανωτάτης και Μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης, που αποτελεί το 11% του συνολικού εργατικού δυναμικού (αντίστοιχο 
ποσοστό χώρας: 22,9%). Ωστόσο, χαρακτηριστικό για την Περιφέρεια είναι το 
γεγονός ότι σ' αυτήν απασχολείται το 5,2% του συνόλου των κατόχων μεταπτυχιακού 
τίτλου, ποσοστό που την κατατάσσει τρίτη στην χώρα. 

Απασχόληση 

Ο ενεργός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 254.202, ενώ οι 
απασχολούμενοι είναι 232.816 (1997). Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού 
και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια (1991-97) παρουσιάζεται φθίνουσα, παρά 
τη συνολική αύξηση του πληθυσμού της Περιφέρειας. 

Το 41,5% των απασχολουμένων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 17,6% στον 
δευτερογενή τομέα και το 40,9% στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά 
ποσοστά είναι 19,8%, 22,5% και 57,7% (1997). Την περίοδο 1993-1997 
παρατηρήθηκε μικρή μείωση του ποσοστού απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και 
μικρή αύξηση στα ποσοστά απασχόλησης του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 
Φαίνεται δηλαδή μια σαφής τάση ενίσχυσης του δευτερογενή τομέα και μείωσης του 
πρωτογενή, ενώ και στον τριτογενή τομέα διαφαίνεται κάποια αύξηση. 

Εργατικό Δυναμικό 

Από τα στοιχεία απασχόλησης που είναι διαθέσιμα προκύπτει ανάγλυφα η σημασία 
του πρωτογενή τομέα για την Περιφέρεια που εντοπίσθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο.  Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την κύρια πηγή απασχόλησης 
απορροφώντας το 41,5% των απασχολουμένων στην Περιφέρεια (στοιχεία 1997). 
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Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ακολουθεί τις 
τάσεις ανόδου και καθόδου του συνόλου της χώρας αλλά οι διακυμάνσεις ανά έτος 
είναι πολύ πιο έντονες. Το 1997 είχε το μικρότερο βαθμό ανεργίας των τελευταίων 
χρόνων, που όμως εκτινάχθηκε το επόμενο έτος ξεπερνώντας κατά πολύ το μέσο όρο 
της Ελλάδας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από αυτό το χρονικό σημείο αρχίζει μια αργή 
αλλά σταθερή μείωση της ανεργίας. Η τελευταία καταγραφή από την ΕΣΥΕ το β’ 
τρίμηνο του 2001 την τοποθετεί στο 9,9%. 

 Ανεργία 

Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια φθάνει το 8,41% και είναι χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο εθνικό που ανέρχεται στο 10,25% (1997). 

Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια δείχνει 
τάσεις μείωσης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το έτος 1993 ήταν 10,6%, ενώ 
το 1997 έπεσε στο 8,4% (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά ανεργίας είναι 9,7% και 
10,3%). Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο των ανέργων ανέρχεται στο 
67,7%, ενώ για την χώρα στο 57,1%.Το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες είναι 
12,9%, ενώ οι νέοι καταλαμβάνουν το 29,9% των ανέργων, σε αντιστοιχία με την 
χώρα όπου τα ποσοστά είναι 15,9% και 32,3%.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στην περιφέρεια υπάρχει: 
" Η ζώνη γεωργικής γης με δυνατότητα υψηλής απόδοσης, η οποία περιλαμβάνει 
το νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας (τμήματα των νομών Πρέβεζας και 
Άρτας) και στην οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των αρδευτικών 
έργων . 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  
Όσον αφορά στην σύγχρονη κοινωνική διάρθρωση, ο πληθυσμός της Ηπείρου 
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας αγροτικής κοινωνίας, η οποία αστικοποιείται με 
σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν (για όλους 
τους νομούς, εκτός από τον νομό Ιωαννίνων) το σχετικά μεγαλύτερο από το εθνικό 
μέσο όρο μέγεθος νοικοκυριών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο 
συνοδεύεται από χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα που οδηγούν σε μικρή 
αγοραστική δύναμη και συνεπώς χαμηλά καταναλωτικά επίπεδα. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Πρωτογενής τομέας - Παραγωγή - Προϊόντα 
 
Η αγροτική οικονομία της Περιφέρειας εξειδικεύεται στην κτηνοτροφία, όπου η 
αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία κατέχουν εξέχουσα θέση στο σύνολο της 
εγχώριας παραγωγής και αποτελούν τη βάση σημαντικής μερίδας του δευτερογενούς 
τομέα (κλάδος τροφίμων). Επίσης, άλλες σημαντικές δραστηριότητες είναι τα 
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εσπεριδοειδή και τα κτηνοτροφικά φυτά. 
Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας της Περιφέρειας συγκεντρώνεται στους 
νομούς Άρτας και Πρεβέζης.  
 Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου παράγει το 17% του 
ΑΕΠ και παρά τη σημαντική του συρρίκνωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό 
συντελεστή απασχόλησης και απόκτησης εισοδημάτων και κυρίως να έχει 
στρατηγική σημασία για την οικονομική της ανάπτυξη.  
Σε ότι αφορά στην γεωργία, οι δυνατότητες οικονομικής εκμετάλλευσης άπτονται της 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και της προσέγγισης περισσότερων αγορών εκτός 
της Περιφέρειας και εκτός Ελλάδος, καθώς και της ανάπτυξης νέων ποιοτικών 
προϊόντων, περιλαμβανομένων και των βιολογικών. 
 
Απασχόληση - Ανεργία 
 
Η περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει υψηλό ποσοστό απασχολουμένων στον 
πρωτογενή τομέα (23,3%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (17,1%). Ο μεγαλύτερος 
αριθμός απασχολουμένων ανδρών και γυναικών, είναι στον κλάδο της γεωργίας και 
της κτηνοτροφίας και ακολουθεί ο κλάδος των κατασκευών και ο κλάδος του 
χονδρικού-λιανικού εμπορίου. Σε ότι αφορά την κατανομή κατά επάγγελμα και φύλο 
το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων (ανδρών και γυναικών) είναι ειδικευμένοι 
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς καθώς και τεχνίτες σε διάφορα επαγγέλματα, ενώ για 
τις γυναίκες ποσοστό 17,2% απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών (απασχόληση σε 
συνεργεία καθαρισμού, πωλήτριες σε καταστήματα και super market) και σύμφωνα 
με έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος 
(ΣΕΓΕ) ελάχιστες είναι οι γυναίκες που κατέχουν υψηλή θέση σε επιχειρηματικά 
σχήματα (ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10/04/2005). 
Ο πρωτογενής τομέας συμβάλει κατά 52,90% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο 
δευτερογενής κατά 24,10% και ο τριτογενής κατά 23%. Στην Περιφέρεια παράγεται 
το 4,5% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, 1,3% της μεταποιητικής παραγωγής 
και 2,6% των υπηρεσιών. Με το κατά κεφαλή προϊόν της Ελλάδας να αντιστοιχεί στο 
67% του μέσου της ΕΕ το 1999, η Ήπειρος κατατάσσεται, στις φτωχότερες 
περιφέρειες της ΕΕ  
 
Στην Περιφέρεια αναλογεί 3% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη χώρα (στοιχεία 
2000)και 20% της συνολικής παραγωγής εσπεριδοειδών.  
Σημαντικό πρόβλημα για την Περιφέρεια Ηπείρου, αποτελεί το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 11,9% το 2001, κοντά στο Μέσο όρο (Μ.Ο.) της 
ανεργίας σε σύνολο χώρας, δηλ. 10,2%. Το 1999 η περιφέρεια Ηπείρου παρουσίασε 
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και έκτοτε αυξομειώνεται σταθερά άνω του Μέσου 
Εθνικού όρου.  
 
Τοπική αγορά και γυναίκες 
 
Από την τοπική αγορά εργασίας λείπουν καταστήματα - εργοστάσια τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων. Οι γυναίκες που έχουν κάποιες δεξιότητες στον 
συγκεκριμένο τομέα δεν τολμούν να στήσουν δικές τους επιχειρήσεις λόγω του 
υψηλού κόστους και της άγνοιά ς τους σε θέματα εμπορικής πολιτικής και marketing 
των προϊόντων αυτών.  
 Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε καταρτισμένο εργατικό και στελεχιακό 
δυναμικό, άξιο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων συνεχώς 
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αυξάνουν, ενώ υπάρχει ανάγκη από πλευράς των γυναικών για κατάρτιση και 
συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα, ειδικά για τις γυναίκες χαμηλής μόρφωσης και 
τις κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών ώστε να αισθανθούν ικανές να "βγουν" 
στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες.   
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
Η Περιφέρεια της Ηπείρου εξακολουθεί να παραμένει μία από τις "φτωχότερες" της 
Ελλάδας και της Κοινότητας, γεγονός που εξηγεί ως ένα σημείο και τις δυσμενείς 
δημογραφικές εξελίξεις. Το κατά κεφαλή εισόδημα της Περιφέρειας υστερεί κατά 
πολύ από αυτό του Μ. Ο. της χώρας, ενώ η εικόνα αυτή είναι δυσμενέστερη σε 
ορισμένες περιοχές, διότι υπάρχουν σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες. 
Τα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τα εμπόδια στην ανάπτυξη και 
γενικότερα οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης 
εντοπίζονται στα ακόλουθα: 
Στον πρωτογενή τομέα 
" Η εκτατική διάρθρωση και αξιοποίηση των κλάδων παραγωγής 
" Η συνολική χαμηλή παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής 
 
Στο περιβάλλον: 
" Προβλήματα που σχετίζονται με την γεωργική δραστηριότητα εντοπίζονται στις 
εντατικές καλλιέργειες της πεδιάδας της Άρτας, ειδικά τις αρδευόμενες, οι οποίες 
επιβαρύνουν τους υδατικούς αποδέκτες της περιοχής και τελικά τον Αμβρακικό 
κόλπο με υπολείμματα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
 " Ο βιομηχανικός τομέας στην Περιφέρεια Ηπείρου χαρακτηρίζεται από την 
κυριαρχία μονάδων επεξεργασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, οι 
οποίες παρόλο ότι είναι λίγες σε αριθμό, επιβαρύνουν σημαντικά με οργανικό φορτίο 
τους υδάτινους αποδέκτες της περιοχής. 
 
Στο ανθρώπινο δυναμικό: 
" Η έλλειψη επαρκούς καταρτισμένου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες εργασίας 
" Η ύπαρξη σημαντικών ομάδων πληθυσμού κοινωνικής απομόνωσης, προσφύγων & 
αλλοδαπών 
 
Παρ' όλα αυτά η θέση της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις στην 
Ανατολική Ευρώπη, το υδάτινο, υπόγειο και το υπέργειο δυναμικό, οι υφιστάμενοι 
φυσικοί πόροι, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να αποτελέσουν με την 
κατάλληλη αξιοποίηση τους βασικούς μοχλούς για την οικονομική και κοινωνική της 
ανάπτυξη. 
Συμπληρωματικά για την ανάπτυξη αυτή υπάρχουν και οι κατάλληλες 
κλιματολογικές συνθήκες και επάρκεια υδάτινων και εδαφικών πόρων.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι περισσότερες 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς υπάρχουν περιοχές με ευρύτερες 
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
(π.χ. αγροτουρισμός, δηλαδή η μικρής κλίμακας τουριστικές δραστηριότητες 
οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής που αναπτύσσονται σε αγροτικό χώρο και 
ασκούνται από απασχολούμενους στη γεωργία, ώστε: 
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- Να συμπληρωθεί το γεωργικό τους εισόδημα  
- Να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης αυτής της μερίδας του αγροτικού πληθυσμού 
- Να συγκρατηθεί αυτός ο αγροτικός πληθυσμός στους τόπους διαμονής του 
- Να γίνεται διάθεση των τοπικών γεωργικών προϊόντων 
- Να προστατευτεί, να διατηρηθεί, να αξιοποιηθεί το φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον της κάθε περιοχής 
Μέσα στα πλαίσια αυτού του είδους τουρισμού σήμερα λειτουργούν αρκετοί τέτοιοι 
συνεταιρισμοί και κυρίως γυναικών που προωθούν τα τοπικά προϊόντα με τρόπο 
περισσότερο οργανωμένο και αποτελεσματικό. 
 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ο τομέας της γεωργίας απασχολεί στην ΕΕ σημαντικό αριθμό εργαζομένων 
αμφότερων των φύλων. Η γεωργία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος κλάδος 
απασχόλησης ανδρών στην ΕΕ, καλύπτοντας περίπου 5 % του συνόλου του 
εργατικού δυναμικού, και ο έβδομος μεγαλύτερος κλάδος απασχόλησης γυναικών, 
καθώς απασχολεί το 3 % των εργαζόμενων γυναικών. Η γεωργία εξακολουθεί να 
είναι ο βασικός τομέας απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα και την 
Πορτογαλία. Πολλές γυναίκες συνεισφέρουν ως σύζυγοι ή εταίροι ιδιοκτητών 
εκμεταλλεύσεων (τρεις στις τέσσερις συζύγους είναι γυναίκες, ενώ σχεδόν ένας 
στους τέσσερις ιδιοκτήτες είναι γυναίκα), ενώ οι έκτακτες, ευκαιριακές και εποχιακές 
εργασίες, επί παραδείγματι την εποχή της συγκομιδής, φαίνεται πως είναι σημαντικό 
χαρακτηριστικό της απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο.  
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Γεωργός κατά κύρια απασχόληση: πρόσωπο που λαμβάνει το 50% του συνολικού 
εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες  
 
Γεωργός μερικής απασχόλησης: πρόσωπο που λαμβάνει τουλάχιστον το 25% του 
συνολικού εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες. 
 
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης: πρόσωπο το οποίο είναι οικονομικά και νομικά 
υπεύθυνο για τη γεωργική εκμετάλλευση και συμμετέχει ενεργά στην κανονική 
λειτουργία της. 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

           
 
Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης:  

- ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης 
- μισθωτής ή ενοικιαστής γεωργικής εκμετάλλευσης 
- κατέχων γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση ένα πληρεξούσιο(σε περίπτωση 

συζύγων) 
 
Συμβοηθητικό μέλος στη γεωργική εκμετάλλευση: μέλος που εργάζεται στην 
οικογενειακή εκμετάλλευση χωρίς να παίρνουν μισθό ή ημερομίσθιο είτε είναι 
αρχηγός ο σύζυγος ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. 
 
 

ΣΥΜΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
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Οι οικονομικά ενεργές γυναίκες των αγροτικών περιοχών απασχολούνται κυρίως με 
τη γεωργία και παρουσιάζουν το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης  68,3% έχουν 
απολυτήριο δημοτικού, 18,2% τελείωσαν μία τάξη του δημοτικού και 7,4% δεν 
πήγαν καθόλου σχολείο  (1991).  
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλές γυναίκες στην 
περιοχή της Μεσoγείου που είναι αναλφάβητες. Αυτό από μόνο του είναι ένας 
ισχυρός περιορισμός στην πρόσβαση πληροφοριών. Αλλά ακόμα κι όταν οι γυναίκες 
δεν είναι αναλφάβητες, οι τρόποι μετάβασης πληροφοριών δεν είναι κατάλληλοι (η 
κατάρτιση γίνεται κυρίως από άντρες) ή οι πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και τις δυνατότητες των γυναικών. 
Οι γυναίκες που απασχολούνται στη γεωργία είναι σε ποσοστό 67,6% μη αμειβόμενα 
μέλη στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 62% είναι άνω των 45 ετών. Οι κοινωνικές 
υποδομές στις αγροτικές περιοχές δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένες.  

                                           

Οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση το 2002 ανέρχονται σε 310 000-το 7,8% 
των απασχολούμενων. Το 56% απασχολούνται στη γεωργία. Μεταξύ των γυναικών 
βοηθών (215 000, το 70% περίπου του συνόλου των βοηθών) το 60% περίπου 
ασχολείται στο Γεωργικό Τομέα. 

Κατά παράδοση, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη είναι οικογενειακές 
επιχειρήσεις ίδιες οποίες συχνά εργάζονται ζευγάρια, με τη γυναίκα να συνδράμει τον 
σύζυγό ίδιες ίδιες πολυάριθμες καθημερινές εργασίες. Ποσοστό 38% εκ του συνόλου 
των εργαζομένων σε οικογενειακές επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι γυναίκες. Επισης είναι 
εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης (86 %) και διαχειρίζονται μικρές εκμεταλλεύσεις. 

Ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός διαχωρισμός καθηκόντων με βάση το φύλο. Οι 
γυναίκες εντοπίζονται ίδιες στοιχειώδεις θέσεις απασχόλησης του κλάδου ίδιες 
γεωργίας. Οι γυναίκες διαχειρίστριες εκμεταλλεύσεων είναι γενικά μεγαλύτερης 
ηλικίας και λιγότερο καταρτισμένες σε θέματα γεωργίας σε σχέση με ίδιες άντρες. 

Ο μεγάλος αριθμός γυναικών εταίρων, πλην ίδιες μη μισθωτών, σε οικογενειακές 
εκμεταλλεύσεις ενδέχεται να μην καλύπτεται από τη νομοθεσία περί ασφάλειας και 
υγείας. Ορισμένα κράτη μέλη, ίδιες το ΗΒ, έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίζουν 
ίδιες γυναίκες που εργάζονται σε τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις ως εργαζομένους 
που εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο περί ασφάλειας και υγείας, και έχουν καλύψει το 
ζήτημα σχετικά με ίδιες κατευθύνσεις για τον κλάδο.  

Οι γυναίκες που απασχολούνται στη γεωργία μπορεί να εκτίθενται ίδιες ίδιες 
επικίνδυνες συνθήκες, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν επιπρόσθετους κινδύνους, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία (π.χ. από φυτοφάρμακα και 
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βιολογικούς παράγοντες). Επιπλέον, οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον 
κίνδυνο παθήσεων του αυχένα και των άνω άκρων.     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Οι μελετητές και οι ερευνητές του αγροτικού τομέα ανέκαθεν αντιμετωπίζουν με 
ενιαίο τρόπο τον καταμερισμό και την αποδοτικότητα της εργασίας άνδρα-γυναίκας 
καθώς και την αναγωγή της γυναικείας ημερήσιας εργασίας σε ανδρική. 
Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των μηχανών στην παραγωγική διαδικασία μειώνει τα 
απαιτούμενα παραγωγικά ημερομίσθια. 
 
Σύμφωνα με υπολογισμούς η καλλιέργεια 1000 στρεμμάτων σίτου: 
Α) Αν γίνει με ζώα και εργατικά χέρια, χρειάζεται 
1621 ημερομίσθια ζώου 
2453 ημερομίσθια ανδρών 
1600 ημερομίσθια γυναικών 
 
β) Αν γίνει με σπαρτικές και θεριστικές μηχανές και μόνο ο αλωνισμός και το δέσιμο 
του άχυρου γίνει με μηχανές, απαιτούνται: 
14,3 ημερομίσθια αλωνιστικά 
1156 ημερομίσθια ζωών 
1093 ημερομίσθια ανδρών 
643 ημερομίσθια γυναικών 
 
Γ) Αν όλες οι εργασίες γίνουν με μηχανές(γεωργικά μηχανήματα) απαιτούνται: 
117,4 ημερομίσθια γεωργικών μηχανημάτων 
392 ημερομίσθια ανδρών 
612 ημερομίσθια γυναικών 
 
Δε δικαιολογείται να υπάρχει διαφορά στο ανδρικό και γυναικείο ημερομίσθιο, αφού 
και τα δυο φύλα αποδίδουν το ίδιο έργο στον ίδιο χρόνο και υπάρχει η παραδοχή της 
ισοδυναμίας  από άποψη απόδοσης έργου της γυναικείας προς την ανδρική ημέρα 
εργασίας. 

                                         
 

 
Όλες οι εργασίες που χαρακτηρίζονται βαριές, δύσκολες και απαιτούν περισσότερη 
μυϊκή δύναμη ανήκουν στην αρμοδιότητα του άνδρα. Η όλη καλλιέργεια στο 
αγρόκτημα(όργωμα, σκάλισμα, σβάρνισμα, σπορά, πότισμα, μεταφορές) γενικά οι 
βαριές εργασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται μηχανές ή ζώα η εκτροφή και 
συντήρηση μεγάλων ζώων είναι ανδρικές εργασίες. 
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Οι εργασίες που θεωρούνται εύκολες, οι χειρωνακτικές εργασίες, όπως το φύτεμα 
λαχανικών, βαμβακιού, η συντήρηση των μικρών ζώων, η συντήρηση του 
λαχανόκηπου κλπ, είναι γυναικείες εργασίες και ανήκουν στην αρμοδιότητα της 
γυναίκας. Οι εργασίες όμως αυτές απαιτούν σχεδόν πάντοτε υπομονή, χρόνο, 
επιδεξιότητα και είναι αρκετά κουραστικές. 
Στη συγκομιδή και τη συσκευασία φρούτων και λαχανικών εργάζονται από κοινού 
άνδρες και γυναίκες με επιμερισμό μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στη 
συγκομιδή και των ανδρών στη συσκευασία. 
 
Οι άνδρες εργάζονται λιγότερο από τις γυναίκες. Ο  χρόνος εργασίας των ανδρών 
είναι κατά 20%-30% μικρότερος τόσο σε περιόδους αιχμής των γεωργικών εργασιών 
όσο και στις κανονικές. Λόγω του μικρού γεωργικού κλήρου και των συνθηκών 
εκμετάλλευσης υπάρχουν περίοδοι υποαπασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση, 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. 
 
Η συμβολή της γυναίκας είναι καθοριστική στη διατήρηση της οικογενειακής 
γεωργικής εκμετάλλευσης και κυρίως της οριακής με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
και τη συμμετοχή της σε προγράμματα πολυδραστηριότητας. 
 
Σχετικά με τη θέση της γυναίκας στη γεωργική εκμετάλλευση προκύπτει ότι: 
Αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης είναι 19% γυναίκες 
Συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη είναι 54% γυναίκες 
Συνεργάτες και αμειβόμενα μέλη είναι 7% γυναίκες 
Γεωργοεργάτες είναι 27% γυναίκες 
Μέλη γεωργικών συνεταιρισμών είναι 17% γυναίκες 
 
Οι εργασίες των γυναικών στη γεωργική εκμετάλλευση είναι χειρωνακτικές σε 
μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά γίνονται σε μικρότερη κλίμακα και με τη χρήση 
γεωργικών μηχανημάτων. 
               
Μελέτες στον αγροτικό τομέα έχουν καταγράψει ότι οι αγρότισσες έχουν την κύρια 
ευθύνη της αγροτικής εργασίας στις μικρές καλλιέργειες και στις μη εκμηχανισμένες 
εργασίες(αμπέλια, ελιές…).  
 

                              
 
Ο διαχωρισμός των εργασιών δε γίνεται με βάση τη μυϊκή δύναμη ή την ύπαρξη 
τίτλων επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης αλλά με κριτήρια παραδοσιακά. Για 
παράδειγμα, αν η εργασία χρειάζεται κάποια τεχνική (π.χ. κλάδεμα) ή είναι αναγκαία 
η χρήση γεωργικού μηχανήματος ανήκει δικαιωματικά στον επαγγελματία αγρότη 
αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ο διαχωρισμός όμως αυτός εκτός από την 
υποτίμηση των ικανοτήτων των γυναικών και της εργασίας τους, επιτρέπει διακρίσεις 
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και στις αμοιβές αγρεργατών και αγρεργατριών. Η διάκριση σε ανδρικές και 
γυναικείες ημέρες εργασίας ευσταθούσε σε μικρό ποσοστό και για μικρό αριθμό 
γεωργικών εργασιών που απαιτούσαν αυξημένη σωματική δύναμη τις εποχές που η 
εκμηχάνιση της γεωργίας ήταν ανύπαρκτη ή ελλιπής (μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας 
του ΄70), όπως για παράδειγμα το σκάψιμο στη σταφιδάμπελο, το όργωμα με 
αροτριώντα ζώα, όπου η απόδοση της γυναίκας, ίσως, να ήταν μικρότερη από του 
άνδρα. Τις τελευταίες δεκαετίες με την υπάρχουσα εκμηχάνιση-εκσυγχρονισμό της 
γεωργίας και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών παραγωγικής 
διαδικασίας, η διάκριση σε ανδρικές και γυναικείες εργασίες και ημερομίσθια δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα οι περισσότερες βαριές εργασίες 
γίνονται με μηχανές(όργωμα, σκάλισμα, θερισμός κλπ) ή με την εφαρμογή της 
σύγχρονης τεχνολογίας (χαράκωμα σταφιδαμπέλου, καταπολέμηση ζιζανίων, 
σκάψιμο κλπ). 
Σε γεωργικές εργασίες που δεν απαιτούνται σύγχρονες τεχνικές στο σύνολο τους, 
όπως για παράδειγμα το κλάδεμα(αμπελιών, ελαίων κλπ), υπάρχει ίσως κάποια 
παραδοσιακή εξειδίκευση εργασιών ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες όμως 
αποδίδουν πολύ περισσότερο σε άλλες εργασίες, όπως συλλογή ελαιοκάρπου, 
ράβδισμα ελαίων-χρήση μηχανής αντί για ράβδισμα, συγκομιδή φρούτων, 
λαχανικών, ξεφύλλισμα της αμπέλου, το σπάσιμο και βελόνιασμα του καπνού κλπ. 
Σημειώνεται ότι για χειρωνακτικές εργασίες που αποτελούν ακόμη ένα μεγάλο 
ποσοστό για τις ανάγκες της γεωργίας, η απόδοση της γυναίκας έχει αποδειχθεί ότι 
είναι μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση με εκείνη του άνδρα. 
Σήμερα η γυναίκα συμμετέχει επίσης σε γεωργικές εργασίες με τη χρήση γεωργικών 
μηχανημάτων με εξαιρετική επιτυχία(χρήση γεωργικών ελκυστήρων, μηχανημάτων 
καταπολέμησης ασθενειών, οδήγηση αγροτικών αυτοκινήτων κλπ). 
                                                                    

                        
        
 
Φυσικά, θα πρέπει να γίνει και για τις γυναίκες η κατάλληλη εκπαίδευση-
εξειδίκευση. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στο συγκεκριμένο πρωτογενή τομέα. 
Σήμερα οι γυναίκες της υπαίθρου εργάζονται ισότιμα με τους άνδρες στη γεωργική 
εκμετάλλευση, σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο απ αυτούς και έχουν σχεδόν όλη 
την ευθύνη του νοικοκυριού. Ακόμη, μεταποιούν προϊόντα της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, παράγουν τρόφιμα ποιότητας για κατανάλωση από την οικογένεια 
και για εμπορία. Επίσης, πολλές γυναίκες ασχολούνται με εξωγεωργικές 
δραστηριότητες είτε μέσα στο σπίτι τους είτε σε βιομηχανίες. Οργανώνουν 
επιχειρήσεις μικρής κλίμακας σε οικογενειακή ή συνεταιριστική μορφή. Σε πολλές 
περιπτώσεις, όταν ο άνδρας έχει πλήρη εξωγεωργική απασχόληση, η γυναίκα είναι 



 22

αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης και έχει την ευθύνη της λειτουργίας και ανάπτυξη 
της. 

-------- 

Η εργασία των γυναικών στον µη γεωργικό τοµέα είναι στο µέγιστο βαθµό της 
ορατή, µετρήσιµη, αµειβόµενη και ασφαλισµένη, ενώ η εργασία των αγροτισσών 
στις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µετριέται εµµέσως από τα δηµογραφικά µεγέθη 
και κατά κανόνα δεν αµοίβεται. Η έρευνα σχετικά µε τη συµβολή των γυναικών στην 
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου  παρουσιάζεται εξαιρετικά ισχνή και χαρακτηρίζεται 
από µια γενικότερη έλλειψη εµπειρικών ερευνών και συγκεκριµένων αναλύσεων. 
Στην ελληνική βιβλιογραφία η οποία εξετάζει τη συµµετοχή των γυναικών στην 
αγροτική ανάπτυξη διακρίνουµε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η µία επικεντρώνεται 
στη συµµετοχή της γυναίκας στην αγροτική ανάπτυξη, την οποία προσεγγίζει σε 
σχέση µε το ζήτηµα της πολυαπασχόλησης και των πολυαπασχολούµενων αγροτικών 
νοικοκυριών, ενώ παράλληλα εστιάζεται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
οικογενειακής εκµετάλλευσης (Cavounidis 1983, Γιδαράκου 1996, Γιδαράκου 1999, 
∆αµιανός, Κασίµης, Μωυσίδης, Ντεµούζης 1994, Gidarakou 1990, Gourdomichalis 
1991, Kalantaridis, Labrianidis 1999, Καφφέ- Γιδαράκου, 1998, Κοβάνη1987, 
Μωυσίδης 1986, Zακοπούλου 1999).  
 

                                  
Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η γυναίκα αντιµετωπίζει αδιέξοδα 
εξαιτίας του ότι η εργασία της στην γεωργική εκµετάλλευση δεν αναγνωρίζεται 
ισότιµα µε αυτήν του άνδρα. Η δεύτερη ερευνητική κατεύθυνση προσανατολίζεται 
στον περιορισµό της γυναίκας στο νοικοκυριό, ο οποίος δεν την ικανοποιεί ιδιαίτερα 
και έτσι ωθείται να ασχοληθεί µε εξωγεωργικές δραστηριότητες (Stratigaki 1988). 
Βάσει των ερευνών, τη δεκαετία του ’90 εντοπίστηκαν δύο νέες κατηγορίες 
απασχόλησης για τις γυναίκες στην ύπαιθρο: α) οι γυναίκες γεωργοί-αρχηγοί της 
εκµετάλλευσης, οι οποίες συνιστούν και µειοψηφία στο σύνολο και β) οι γυναίκες µε 
αµοιβόµενη εργασία εξωγεωργικού χαρακτήρα, στις υπηρεσίες και τη βιοµηχανία, ή 
απασχολούµενες µε παραγεωργικές δραστηριότητες εντός και εκτός του νοικοκυριού 
τους (αγροτουρισµός, χειροτεχνία). Στην πρώτη περίπτωση τονίζεται η 
περιθωριοποίηση της γυναικείας εργασίας λόγω της µηχανοποίησης των γεωργικών 
εργασιών, όπου υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στις ανδρικές και τις 
γυναικείες εργασίες. Οι γυναίκες εσωτερικεύουν το ρόλο τους και ειδικεύονται στην 
εργασία µέσα στο νοικοκυριό δεδοµένου ότι η παραγωγική γεωργική σφαίρα 
διακρίνεται από εκείνη της αναπαραγωγής του νοικοκυριού. Η δεύτερη περίπτωση 
συνδέεται µε την κατώτερη θέση της γυναίκας- συζύγου στην ιεραρχία της 
εκµετάλλευσης, δηλαδή στο ρόλο που επιτελεί στην γεωργική παραγωγική 
διαδικασία καθώς και στη φύση των αγροτικών εργασιών.  
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Η εργασιακή εµπλοκή της γυναίκας στην γεωργική επιχείρηση είναι εξίσου 
σηµαντική για την αναγνώρισή της ως ‘γεωργού’ στο πλαίσιο της αγροτικής 
κοινότητας. Οι γυναίκες γίνονται µέλη των αγροτικών συνεταιρισµών, αλλά οι 
σύζυγοι είναι αυτοί που παρακολουθούν τις συνελεύσεις,  οφελούνται από 
προγράµµατα γεωργικής εκπαίδευσης και τελικά συµµετέχουν ενεργά στην 
διαδικασία λήψης γεωργικών αποφάσεων. Έτσι, η σύζυγος καταλήγει να έχει µια 
‘ονοµαστική’ γεωργική ταυτότητα. Η παραπάνω διαπίστωση συνδέεται µε τις 
κυρίαρχες αντιλήψεις περίανδρισµού στο βαθµό που η µεταβίβαση της ιδιότητας της 
‘γεωργού’ στις γυναίκες συζύγους θα ήταν πολλαπλά απαξιωτική για τους άνδρες 
συζύγους (εφόσον και µια γυναίκα µπορεί ν’ ασχοληθεί µε τη γεωργία). Οι 
ανισότητες που συνδέονται µε τον καταµερισµό της εργασίας µεταξύ των δύο φύλων 
απορρέουν από τη θέση της γυναίκας στην οργάνωση της οικογένειας και δεν 
αίρονται στον εξω-αγροτικό τοµέα, αλλά αναπαράγονται µε τον ίδιο τρόπο. Στον 
αγροτικό χώρο, η ανισότητα των ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων συνδέεται άµεσα 
µε την µηχανοποίηση της γεωργικής παραγωγικής εργασίας όπως επίσης και µε την 
κατανοµή των ρόλων στο αγροτικό νοικοκυριό. Πολλοί κοινωνιολόγοι του αγροτικού 
χώρου διαπιστώνουν τον αυτο-αποκλεισµό των γυναικών ο οποίος αποτελεί 
συνάρτηση της ανισότητας ευκαιριών, που, µε τη σειρά της προσδιορίζεται από 
περιοριστικές εσωτερικευµένες αξίες και κανόνες συµπεριφοράς. Ειδικότερα, 
συνδέεται µε συγκεκριµένες συµπεριφορές που ‘εξουδετερώνουν’ τις γυναίκες ως 
ενεργά συµµετέχοντα υποκείµενα στην αγροτική κοινωνία και οικονοµία και θέτουν 
σε λειτουργία τα έµφυλα στερεότυπα (Petronoti 1981).  Οι γυναίκες που ασχολούνται 
στον αγροτικό τοµέα παραγωγής δεν έχουν αναγνωρισµένη επαγγελµατική 
ταυτότητα ως «αγρότισσες». (Παπαγαρουφάλη 1986, Παπαδόπουλος, Κασίµης. 
2000, Σαφιλίου 2002). Ενώ οι αγρότες ‘επαγγελµατοποιούνται’, οι αγρότισσες 
‘νοικοκυροποιούνται’. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα--αλλά ταυτόχρονα συνιστά και 
αιτία για--τους πολλαπλούς αποκλεισµούς των γυναικών από την απόκτηση µιας 
παγιωµένης επαγγελµατικής ταυτότητας: α) ενδοοικογενειακός αποκλεισµός 
(αποκλεισµός από τους συζύγους), β) αποκλεισµός προερχόµενός από την 
εσωτερίκευση προτύπων δεδοµένου ότι το γεωργικό επάγγελµα είναι συνώνυµο του 
ανδρικού επαγγέλµατος και γ) θεσµικός αποκλεισµός που σχετίζεται µε την ηλικία, 
τη µόρφωση,  και την επαγγελµατική κατάρτιση. Ωστόσο, η παροχή εκπαίδευσης 
στις γυναίκες αγρότισσες δεν σηµαίνει αυτόµατα καλύτερη υποδοχή τους στην αγορά 
εργασίας. Για τις γυναίκες της υπαίθρου οι νέες εργασιακές προκλήσεις 
αναδεικνύονται κυρίως σε παραγεωργικές δραστηριότητες επιχειρηµατικής µορφής, 
στον αγροτοτουρισµό, την αξιοποίηση αγροτικών προϊόντων και ειδών πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, καθώς και στη βιολογική γεωργία. Μια σηµαντική ερευνητική 
πρόκληση αποτελεί βέβαια το ερώτηµα κατά πόσο η γυναικεία πολυδραστηριότητα  
συµβάλλει στον προσδιορισµό µιας νέας ταυτότητας των γυναικών, η οποία γίνεται 
αισθητή και έχει διαρκή παρουσία στον αγροτικό χώρο. Πολλές έρευνες στον 
αγροτικό χώρο διαπιστώνουν ότι το ιδιότυπο της οικογενειακής εκµεταλλευσης ως 
‘επιχείρησης’ στην αγροτική παραγωγή και οι σχέσεις εξουσίας µεταξύ των φύλων 
που αναπτύσσονται στο αγροτικό νοικοκυριό, καλλιέργησαν, κατά τη διαδικασία 
εκσυγχρονισµού της παραγωγής, συνθήκες καταµερισµού της εργασίας οι οποίες 
έβγαλαν τη γυναίκα από το ‘αόρατο’ πεδίο της εργατικής δύναµης. Τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες η έρευνα σχετικά µε τα ζητήµατα των γυναικών του αγροτικού 
χώρου αποκάλυψε τη συµβολή της γυναίκας στην επιβίωση του αγροτικού 
νοικοκυριού. Την έκανε πιο ‘ορατή’ ως εργατική δύναµη και έθεσε ταυτόχρονα την 
πρόκληση για τον επαναπροσδιορισµό των συµβατικών ορισµών της‘απασχόλησης’ 
και του ‘εργαζόµενου ατόµου’ που χρησιµοποποιεί η στατιστική.  
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Πρόκειται για ορισµούς από τους οποίους διαφεύγει η αποτίµηση ενός σηµαντικού 
µέρους της γυναικείας αποσχόλησης επειδή δεν συνδέεται µε την παραγωγή 
προϊόντων για την αγορά. Αποκάλυψε επίσης την κρίση της επαγγελµατικής 
ταυτότητας που αντιµετωπίζει η εργαζόµενη γυναίκα στον αγροτικό τοµέα, καθώς 
βρίσκεται στη σκιά του άνδρα αρχηγού της εκµετάλλευσης και σ’ έναν κόσµο όπου 
πλέον το ‘επάγγελµα’ τείνει να προσδιορίζει την ‘κοινωνική ταυτότητα’ του ατόµου.  
Στον αγροτικό χώρο, η ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών (µε τη µορφή 
συνεταιρισµών) από γυναίκες αποτελεί ένα σχετικά καινούριο φαινόµενο. Οι τοµείς 
στους οποίους αναπτύσσουν επιχειρηµατική δράση οι γυναίκες αφορούν στον 
αγροτοτουρισµό, στη βιοτεχνική- οικοτεχνική παραγωγή και εµπορία ειδών που 
προέρχονται από τη µεταποίηση προϊόντων της γεωργικής εκµετάλλευσης, στην 
κατασκευή και εµπορία προϊόντων της πολιτιστικής κληρονοµιάς(είδη λαϊκής τέχνης) 
καθώς και στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων εναλλακτικών µορφών γεωργίας 
(Γενική Γραµµατεία Ισότητας 2000, Γιδαράκου 1998, ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ. 2000). Οι 
αγροτοτουριστικοί συνεταιρισµοί ιδρύθηκαν µε πρωτοβουλία της Γενικής 
Γραµµατατείας Ισότητας, στόχος της οποίας ήταν κυρίως η απόκτηση εκ µέρους των 
συνεταιρισµένων γυναικών οικονοµικής και κοινωνικής αυτοδυναµίας και λιγότερο η 
συµβολή τους στην στήριξη του οικογενειακού εισοδήµατος (Giagou, 
Apostolopoulos 1996, Ιακωβίδου 1992, Ιακωβίδου 2000, Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 
Γιασεµή 1991, Τσάρτας, Θανοπούλου 1994). Ωστόσο, στη µεγάλη τους πλειοψηφία,  
οι γυναίκες θεωρούν την εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος για το 
νοικοκυριό ως τον κυριότερο λόγο ενασχόλησής τους µε τον αγροτοτουριστικό 
συνεταιρισµό (Castelberg-Koulma 1991). Οι κοινωνικοί λόγοι (προσωπική 
αναγνώριση και κοινωνική καταξίωση), που ήταν και οι πρωταρχικοί στόχοι ίδρυσης 
των συνεταιρισµών, παίζουν γι’ αυτές δευτερεύοντα ρόλο. Γενικά, οι 
αγροτοτουριστικοί συνεταιρισµοί δεν αποτέλεσαν αισθητή εναλλακτική λύση στο 
πρόβληµα της επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών. Μόνο το 30% έχει τη 
νοµική ευθύνη για τη λειτουργία τους, δηλαδή τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν 
επαγγελµατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Ωστόσο, ακόµη και µέσα από τους 
αγροτοτουριστικούς συνεταιρισµούς, οι γυναίκες έδειξαν ότι αποτελούν εργατικό 
δυναµικό σε εφεδρεία το οποίο µπορεί να κινητοποιήσει ενδογενείς πηγές πλούτου. 
Με την απόδρασή τους από τον αθέατο και ανώνυµο χώρο του νοικοκυριού οι 
γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που απευθύνονται στη 
διατήρηση,  αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτισµικής κληρονοµιάς· µέσα από 
τέτοιες δραστηριότητες οι γυναίκες και ο αγροτικός χώρος προσλαµβάνονται ως 
θεµατοφύλακες της παράδοσης. Σε αυτό το σηµείο έχει σηµασία να τονιστεί ο 
αµφίσηµος χαρακτήρας που έχει η γυναικεία ταυτότητα σε σχέση µε τον αγροτικό 
χώρο και τις γεωργικές δραστηριότητες. Από τη µια πλευρά οι γυναίκες θεωρούνται 
φορείς της ‘αυθεντικότητας’ και συνεπώς βρίσκονται πιο κοντά στη ‘φύση’ και τις 
τοπικές παραδόσεις, ωθούµενες έτσι σε επιχειρηµατικές δράσεις όπως τους 
αγροτοτουριστικούς συνεταιρισµούς που εµπορεύονται ‘αγνά’ και ‘φυσικά’ 
προϊόντα. Ταυτόχρονα όµως είναι και φορείς της νεωτερικότητας, αφού δρουν 
αυτόνοµα και ορθολογικά µέσα στην αγροτική αγορά εργασίας, ακόµη και όταν 
ασχολούνται µε εξωγεωργικές δραστηριότητες.  
 
Είναι τεκμηριωμένο ότι οι γυναίκες συμβάλλουν κατά 50% στην εργασία που 
απαιτείται στα αγροκτήματα (αρδεύσιμα ή μη) αλλά σπανίως αμείβονται για τη 
δουλειά την οποία κάνουν. Όταν οι γυναίκες πληρώνονται, η αμοιβή τους είναι 
αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Σε κάποιες χώρες ή περιοχές κάποιων 
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χωρών, δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να εργάζονται στα χωράφια. Η παράδοση 
πολλές φορές απαγορεύει την άρδευση στα κτήματα από γυναίκες. 
 

                                 
 
Στις ανθρωπολογικές μελέτες για την αγροτική Ελλάδα η εργασία των γυναικών 
σπάνια συνιστά αυτή καθαυτή αντικείμενο έρευνας , αλλά εξετάζεται απ ’ τη σκοπιά 
της κοινωνικής αναπαραγωγής — σε σχέση με ζητήματα όπως η ανατροφή των 
παιδιών , η φροντίδα για τους ηλικιωμένους , καθήκοντα που εμπίπτουν στην 
κατηγορία που έχει καθιερωθεί ως ‘εργασία της συγγένειας ’ (di Leonardo 
1987),καθήκοντα εργασίας σε εξω -οικιακά συμφραζόμενα όπου οι γυναίκες είναι 
παρούσες ως βοηθητικό προσωπικό , και συμμετοχή σ ’ εκείνες τις μορφές οικιακής 
παραγωγής που συνδέονται με την εξασφάλιση της προίκας . Με άλλα λόγια , η 
εργασία των γυναικών εξετάζεται κυρίως ως όψη ενδο - και δια -οικιακών σχέσεων ή 
ως συστατικό της οικιακής τους ταυτότητας (Campbell 1964:31-35, du Boulay 1974, 
Dimen 1986, Pavlides καιHessser 1986) . Προσεγγίζεται δηλαδή ως η διάσταση 
εκείνη του κοινωνικού προσδιορισμού του γυναικείου φύλου που αφορά στον 
οικιακό ρόλο των γυναικών . Η διερεύνηση της αγροτικής οικονομίας σε 
μικροεπίπεδο έχει καταδείξει ότι οι οικονομικές πρακτικές των γυναικών και οι 
εργασιακές σχέσεις στις οποίες εμπλέκονται καθορίζονται από --και σε σχέση με --τις 
ανάγκες της οικιακής ομάδας . Οι γυναίκες εκτελούν εργασίες για λογαριασμό των 
οικιακών ομάδων στις οποίες εντάσσονται και έχουν μικρά περιθώρια προσωπικής 
επιλογής σ ’ ότι αφορά τον τρόπο διάθεσης της εργατικής τους δύναμη . Επίσης , 
ανάλογα με τα δεδομένα του κύκλου ζωής της οικιακής ομάδας και τα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων γαμήλιων συστημάτων , απαιτείται από τις γυναίκες η 
προσφορά εργασίας ή /και υλικών αγαθών σε συγγενείς . Στη γεωργία , η εικόνα των 
ανδρών ως κατόχων του επαγγέλματος —και ως φορέων μιας επαγγελματικής 
ταυτότητας —ενισχύει την εικόνα των γυναικών ως βοηθών καθώς και την αντίληψη 
ότι η «φύση » τους δεν προσφέρεται ούτε για συγκεκριμένες μορφές εργασίας ούτε 
για ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία λήψης γεωργικών αποφάσεων . Το γεγονός ότι 
η γυναίκα αγρότισσα καταλήγει να έχει μια ‘ονομαστική ’ γεωργική ταυτότητα --να 
είναι δηλαδή μέλος του γεωργικού συνεταιρισμού χωρίς όμως να συμμετέχει στις 
αποφάσεις ή να επωφελείται από εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα —συνδέεται 
με τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί ανδρισμού . Συνεπώς , η μεταβίβαση της ιδιότητας 
της ‘γεωργού ’ στις γυναίκες θα κρίνονταν ως απαξιωτική για τους άνδρες -συζύγους 
τους . Σε τελική λοιπόν ανάλυση , η γεωργική εργασία δεν αποτελεί σημείο αναφοράς 
για τον αυτο –προσδιορισμό και τη συγκρότηση της αυτο -εικόνας των ίδιων των 
γυναικών . Επιπλέον , ανθρωπολόγοι όπως η Friedl (1962) και η Sanders (1962) 
καταγράφουν , στο πλαίσιο διαφόρων αντιλήψεων που κυριάρχησαν μεταπολεμικά 
στις αγροτικές περιοχές , την προσαρμογή στον ιδεατό τύπο που θέλει τη γυναίκα να 
μην εργάζεται εκτός σπιτιού . Οι αγροτικές οικογένειες επηρεάστηκαν , όπως 
αναφέρουν , από τα πρότυπα του αστεακού καπιταλιστικού τομέα τα οποία πρόβαλαν 
το μοντέλο του άνδρα που με τη μισθωτή του εργασία ικανοποιεί τις βιοποριστικές 
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ανάγκες της οικογένειας χωρίς να χρειάζεται να εργάζεται η σύζυγός του εκτός 
σπιτιού . Παρ ’ όλα αυτά , από έρευνες κοινωνιολόγων και κοινωνικών 
ανθρωπολόγων που αναλύουν τις διαδικασίες του αγροτικού μετασχηματισμού , 
προκύπτει ότι όπου κυριαρχούν οριακές γεωργικές μονάδες με χαμηλή 
παραγωγικότητα , η συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία είναι 
υψηλή . Αντίθετα , όπου συναντάμε μεγάλες και εκσυγχρονισμένες γεωργικές 
μονάδες δεν απαιτείται —τουλάχιστον όχι τόσο όσο παλαιότερα --η συμμετοχή των 
γυναικών στην παραγωγική εργασία . Το φαινόμενο που χαρακτηρίζει την ύπαιθρο 
σήμερα είναι αυτό της πολυ -απασχόλησης και ο προσανατολισμός σε εξω -
γεωργικές οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν κυρίως οι νεότερες 
γενιές και οι γυναίκες (Κασιμάτη – Θανοπούλου – Τσάρτας 1995, Γιδαράκου 1999). 
Στον τομέα της εξω -γεωργικής απασχόλησης , γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας και ανταποκρίνονται στις όποιες επιλογές , 
δυσκολίες ή αντιξοότητες προκύπτουν από την απασχόλησή τους κυρίως ως κόρες , 
σύζυγοι και μητέρες . Τα δε επαγγέλματα συνδέονται με ιδιότητες ή ποιότητες που 
σχετίζονται με πολιτισμικές αντιλήψεις για το φύλο και τη σεξουαλικότητα . 
Επομένως το φύλο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην εννοιολόγηση των 
επαγγελμάτων . 
Στη συζήτηση για το πώς το φύλο οργανώνει οικονομικές σχέσεις και μορφές δράσης 
μπορούν να συμβάλλουν και μερικές σκέψεις σχετικά με τις νέες εργασιακές 
προκλήσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες στο περιθώριο της γεωργίας στις 
οποίες στρέφονται οι γυναίκες της επαρχίας τα τελευταία χρόνια . Αναφέρομαι 
συγκεκριμένα στον αγροτουρισμό , την αξιοποίηση αγροτικών προϊόντων και την 
κατασκευή ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς . Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 
τουρισμού , αλλά και της εγκαθίδρυσης μιας νέας παγκόσμιας αγοράς για μη -
βιομηχανοποιημένα προϊόντα , η αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες που 
σηματοδοτούν το τοπικό , το παραδοσιακό , το αυθεντικό έχει δώσει στις γυναίκες τη 
δυνατότητα να εμπλακούν σε νέες μορφές ‘γυναικείας ’ επιχειρηματικής δράσης . 
Στην προκειμένη περίπτωση , οι οικονομικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των 
γυναικών ενισχύονται από πολιτισμικές αντιλήψεις που ταυτίζουν τη γυναίκα με τη 
«φύση » καθώς και με τις ποιότητες εκείνες του οικιακού χώρου οι οποίες 
συναρτώνται με τις αξίες της νοικοκυροσύνης , της εργατικότητας και της 
αποταμίευσης . Παράλληλα , πρόκειται για δραστηριότητες που προβάλλουν την 
εικόνα της γυναίκας στον αγροτικό χώρο ως θεματοφύλα της παράδοσης και της 
τοπικής γνώσης . Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η αμφισημία που χαρακτηρίζει την 
γυναικεία ταυτότητα σε σχέση με τις παραπάνω επιχειρηματικές μορφές δράσης : οι 
γυναίκες λειτουργούν ως το όχημα για αμοιβαίες ανταλλαγές μεταξύ του οίκου και 
της ευρύτερης αγοράς , ταυτόχρονα όμως περιφρουρούν τα συμβολικά και κοινωνικά 
όρια του οικιακού πεδίου και τις αξίες της οικιακότητας . 
 
Πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι είναι ακόμη πιο δύσκολος ο διαχωρισμός 
της εργασίας που γίνεται για την οικογένεια και εκείνης που γίνεται για την αγροτική 
μονάδα, μια και στη διάρκεια μιας ημέρας ή μιας εβδομάδας εναλλάσσονται πάρα 
πολύ συχνά τα δύο αυτά είδη δραστηριότητας. Παρατηρούμε πόσο ασαφή είναι τα 
όρια ανάμεσα στις δύο μορφές εργασίας (για την οικογένεια - για την αγορά 
εργασίας) και πόσο ταυτίζονται οι τύχες των γυναικών με τις επιλογές της 
οικογένειας. Δεν είναι εύκολο για τις γυναίκες να έχουν ανεξαρτητοποιημένους 
στόχους και επιδιώξεις. Γι’ αυτό το λόγο, ακόμη και όταν στην αγορά εργασίας 
υπάρχει κάποια εξέλιξη προς την κατεύθυνση της ισότητας, δεν είναι δυνατόν αυτή 
να περάσει εύκολα στο χώρο της οικογένειας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν 
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εξετάζονται σε σύνδεση οι δύο μορφές εργασίας, μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να 
μην είναι τόσο θετικό όσο όταν εξετάζεται η μία από αυτές αποκλειστικά.  

Στην κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών-χειρωνακτών είναι μεγάλο το ποσοστό 
αύξησης της απασχόλησης των γυναικών  (25%), ενώ το ποσοστό απασχόλησης των 
ανδρών μειώνεται κατά σχεδόν 10%. 
Η κατανομή των απασχολουμένων κατά θέση στην επιχείρηση (εργοδότης, 
αυτοαπασχολούμενος κτλ) δείχνει ότι το 70% των συμβοηθούντων είναι γυναίκες, 
ενώ παλαιότερα οι γυναίκες κατείχαν το 73%. Οι γυναίκες αυξάνονται σε όλες τις 
κατηγορίες εκτός από εκείνη των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών, όπου 
υπάρχει μείωση 7,2%, λόγω και της μείωσης των θέσεων των γυναικών στον 
πρωτογενή τομέα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βοηθών σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία κτλ.), όπου έχει 
αναγνωριστεί η έννοια του «βοηθού» και καταγράφεται ως βοηθητική εργασία. 
Θεωρείται ότι η αγροτική επιχείρηση αποτελείται από άνδρα και γυναίκα και είναι 
οικογενειακή. Στον αγροτικό τομέα αναγνωρίζεται και από την επίσημη πολιτική 
ρητορεία η συμμετοχή των γυναικών ως συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών 
(μιλάμε για τα αγροτικά νοικοκυριά), ενώ στο εμπόριο και στις μικρές επιχειρήσεις 
παραγνωρίζεται.  

Η σύνθεση του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού, ιδιαίτερα όπως παρουσιάζεται 
σήμερα από πλευράς ηλικίας, είναι δυσμενής. Πολλοί παράγοντες επέδρασαν σε αυτή 
τη διαμόρφωση του αγροτικού πληθυσμού. Η μετανάστευση, εσωτερική και 
εξωτερική, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο, γιατί οδηγεί τα νέα παιδιά μακριά από τα 
χωριά τους, τους σπρώχνει στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις βιομηχανικά 
ανεπτυγμένες χώρες. Οι νέοι φεύγουν και παραμένουν τα μεγάλης ηλικίας άτομα. Τα 
υπερήλικα αυτά άτομα από τη μια μεριά, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν εντατικά 
την γη και από την άλλη είναι προσκολλημένα στις παλιές παραδόσεις, στις 
απαρχαιωμένες μεθόδους καλλιέργειας και στο συντηρητισμό. Όλα αυτά παίζουν 
ανασταλτικό ρόλο για την παραπέρα βελτίωση και αύξηση της γεωργικής παραγωγής. 

Ακόμα και σήμερα η γεωργική εκμετάλλευση στη χώρα μας γίνεται πάνω στην 
πατροπαράδοτη εκμετάλλευση της οικογενειακής βάσης, η οποία, στα ανεπτυγμένα 
κράτη, έχει αντικατασταθεί από τη συνεταιριστική εκμετάλλευση. Η στενή 
οικογενειακή εκμετάλλευση της γης δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη μεγάλη, τη 
συνεταιριστική καλλιέργεια. Γι' αυτό και η ελληνική γεωργία, που έχει διαπιστώσει 
τα πλεονεκτήματα της συνεταιριστικής καλλιέργειας, κινείται προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Αρωγός και συμπαραστάτης στέκεται και η Πολιτεία, που έχει δώσει το 
δικαίωμα στους συνεταιρισμούς να διακινούν και να εμπορεύονται οι ίδιοι τα 
εμπορεύματά τους. Η ανάπτυξη της συνεταιριστικής κίνησης θα έχει πολλές θετικές 
επιπτώσεις στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος, στην εκπαίδευση των 
αγροτών και στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων. Σήμερα έχουν δημιουργηθεί 
πάρα πολλοί συνεταιρισμοί, που διακινούν μόνοι τους τα προϊόντα τους, ιδιαίτερα τα 
οπωροκηπευτικά, δίνοντας ικανοποιητικές τιμές στα προϊόντα και καλές αποδοχές 
στους παραγωγούς, μιας και φεύγει από τη μέση ο έμπορος, που κέρδιζε (χωρίς κόπο) 
τα περισσότερα. 
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Γεωγραφική διαφοροποίηση του φύλου των γεωργών 
Οι σημαντικές προκλήσεις για τη γεωγραφική διαφοροποίηση του φύλου των 
γεωργών προέρχονται κυρίως από την εφαρμογή των κανονισμών της ΚΑΠ και την 
ίδρυση του Μητρώου των Αγροτων το 1997(Safiliou-Rothschild, 2001:55-63) αλλά 
και επίσης από το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών στις αγροτικές περιοχές 
και την εργασία των μεταναστών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
(Παπαδόπουλος,2005). Βέβαια και η γενική τάση των γυναικών να διεισδύουν σε 
πολλά προηγουμένως <<ανδρικά>> επαγγέλματα επέδρασε στην απόφαση πολλών 
γυναικών να αποδεχτούν την γεωργία σαν επάγγελμα, όπως φαίνεται στην απογραφή 
Γεωργίας/ Κτηνοτροφίας το 1999-2000 στην οποία ένας στους τέσσερις κατόχους 
είναι γυναίκα. Η απογραφή έδειξε μια σημαντική διαφοροποίηση των γυναικών 
κατόχων σε νομαρχιακό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο που οφείλεται σε 
σημαντική μείωση του αριθμού των ανδρών κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και τη ραγδαία αύξηση των γυναικών κατόχων (Σαφίλιου και Παπαδόπουλος, 
2004:91). Οι νομοί στους οποίους το 1999-2000 εμφανίζεται σημαντικό το ποσοστό 
γυναικών κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι η Χίος(51%), τα Γρεβενά(41%), 
η Κοζάνη(44%), η Λέσβος(33%), η Φωκίδα(35%), τα Ιωάννινα(42%), το υπόλοιπο 
Αττικής(31%), η Κέρκυρα(31%), η Σάμος(32%), η Καστοριά(31%), η 
Φλώρινα(31%), ο Έβρος(35%), οι Κυκλάδες(31%) και η Αρκαδία(30%). Αντίστοιχα, 
πέντε περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό γυναικών κατόχων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: η Δυτική Μακεδονία(38%), το Βόρειο Αιγαίο(37%), η 
Αττική(31%), το Νότιο Αιγαίο(37%) και η Ήπειρος(29%) (Σαφιλίου και 
Παπαδόπουλος, 2004:93-99). 
Η εμφανής τάση <<γυναικοποιήσεως>> των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι 
γεωγραφικά διαφοροποιημένη και πιο σημαντική σε μερικές περιοχές. Οι σημαντικοί 
παράγοντες που καθορίζουν τις επικρατούσες τάσεις διαφοροποίησης είναι: το 
επίπεδο του γεωργικού εισοδήματος, το είδος των καλλιεργειών (που αποφέρουν 
διαφορετικό επίπεδο εισοδήματος και επαγγελματικού γοήτρου και που απαιτούν 
διαφορετική ένταση γεωργικών εργασιών), οι ευκαιρίες για εξωγεωργική σταθερή 
εργασία για τους άνδρες και επομένως η πολυαπασχόληση των ανδρών, η γυναικεία 
ανεργία στην περιοχή, η χαμηλή γεννητικότητα ή/ και η έλλειψη ανδρών διαδόχων, η 
διαθεσιμότητα επενδυτικών πόρων που μπορεί να καταστήσει την γεωργία επικερδή 
και η δύναμη των παραδοσιακών στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των 
γυναικών και των ανδρών στην περιοχή. 
 
Συμπερασματικά, σε διαφορετικούς νομούς η διαφοροποίηση του φύλου των ενεργών 
γεωργών ποικίλει όχι μόνον από νομό σε νομό αλλά και μέσα στην ίδια κοινότητα 
ανάμεσα σε διακριτούς αγροτικούς πληθυσμούς. Σε πολλούς νομούς οι γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, μικρές και μεγάλες διαχειρίζονται από γυναίκες γεωργούς και η 
αγροτική πολιτική και τα αναπτυξιακά προγράμματα δεν μπορούν να συνεχίζουν να 
αγνοούν αυτές τις αυξημένες τάσεις. Η αγροτική πολιτική στην Ελλάδα δεν μπορεί να 
στηρίζεται σε πεπαλαιωμένα στερεότυπα σχετικά με τις <<οικογενειακές>> 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αποκρύπτουν την ισχύουσα δυναμική και τους 
εξατομικευμένους ρόλους των ανδρών και των γυναικών στην γεωργία. Είναι καιρός 
να προσαρμοστεί στις σημαντικές αλλαγές που εξελίσσονται σε διάφορες περιοχές 
της χώρας για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των 
πραγματικών γεωργών σε κάθε περιοχή. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στη χώρα μας, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, οι γυναίκες μπορούν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στην αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο ως καταναλωτές προϊόντων και 
διαχειριστές του νοικοκυριού, όσον και ως δυναμικό που συμμετέχει στην 
παραγωγική διαδικασία του γεωργικού τομέα αλλά και άλλων τομέων ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές. 
Σχετικά με το ρόλο των γυναικών η δυναμική τους παρουσία στα όργανα λήψης των 
αποφάσεων για την οικολογική συσκευασία των προϊόντων, στις διαδικασίες 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, στην εφαρμογή και αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων κ.λ.π. θα αποτελούσε σημαντική θετική συμβολή. 
Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη γεωργία και το περιβάλλον επιβάλλει την 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στις γεωργικές πολιτικές και αγροτικές 
δραστηριότητες, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης η σχέση μεταξύ γεωργικών 
και εξωγεωργικών δραστηριοτήτων με το περιβάλλον είναι άμεση, πολύπλοκη και 
λεπτή. Βασικά, οι επιπτώσεις του γεωργικού τομέα στο περιβάλλον είναι αποτέλεσμα 
των τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση, και έχει σχέση με 
την καλλιέργεια των αγρών, τη χρήση των λιπασμάτων και των γεωργικών 
φάρμακων, τους υδάτινους πόρους κ.λ.π. 
 

                           
 
Η γυναίκα που απασχολείται στους παραπάνω τομείς, είτε ως αρχηγός γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είτε ως βοηθός, είτε ως αγρεργάτρια, εφόσον είναι επαγγελματικά 
καταρτισμένη και ενήμερη για την αειφορία και το περιβάλλον, με την ευσυνειδησία 
και την ευαισθησία που την διακρίνει, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφυγή 
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις υπόψη δραστηριότητες. 
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Η συμβολή της έγκειται: 
1) Στην προφύλαξη και αποφυγή της ρύπανσης στο γεωργικό περιβάλλον, η οποία 
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενδεδειγμένων καλλιεργητικών φροντίδων και 
πρακτικών. Ενδεικτικά αναφέρονται:  
Η ορθολογιστική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 
Η χρήση εναλλακτικών λύσεων στον έλεγχο των εντόμων(βιολογικός έλεγχος) 
Ο έλεγχος των ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα 
2) Στην προώθηση ή συμμετοχή σε καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας 
3) Στην προστασία της φύσης και του τοπίου 
4) Στην οργάνωση επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων 
Σε επίπεδο Ε.Ε. οι γυναίκες δημιούργησαν συνεταιρισμούς για τη διαχείριση 
βιολογικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 
ΤΟΜΕΑ 

Το επίπεδο μόρφωσης ενεργού πληθυσμού γυναικών της υπαίθρου ηλικίας άνω των 
50 ετών παραμένει χαμηλό και οπωσδήποτε χαμηλότερο του αγρότη. Πρόσφατες 
μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές και 
έχουν ανεπαρκή βασική εκπαίδευση απασχολούνται κυρίως στη γεωργία. Επίσης 
γυναίκες των αγροτικών περιοχών που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 
ανεπαρκή εργασιακή εξειδίκευση αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους φτώχειας 
και ωφελούνται ελάχιστα ή καθόλου από τα χρηματοδοτούμενα για τις αγροτικές 
περιοχές προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς η 
επιμόρφωση, η επαγγελματική κατάρτιση και η εξειδίκευση στη γεωργία καθώς και 
σε άλλους τομείς πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα για τις γυναίκες αυτής της 
κατηγορίας. 
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Σε σχέση με το 1981 το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών αυτών έχει βελτιωθεί 
σημαντικά. Tα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 52,2%, 27,9% και 17,2%. Επίσης 
βελτιώθηκαν τα ποσοστά στα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης . 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση των γυναικών στο αγροτικό περιβάλλον 
γίνεται: 
1)Στα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης(Κ.Ε.Γ.Ε.), σε Πρακτικά  Γεωργικά 
Σχολεία(Π.Γ.Σ.), σε ΤΕΧΝΙΚΑ Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια(Τ.Ε.Ε.) 
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2) Σε αγροτικές Κοινότητες Δήμους, Οικισμούς με τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
των Γεωπόνων Γεωργικής Ανάπτυξης, των Υπαλλήλων Αγροτικής Οικιακής 
Οικονομίας, των ΜΜΕ, της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών, τα συστήματα 
πληροφορικής του Υπουργείου Γεωργίας.  

Για να εφαρμοστεί μια σωστή ανώτερη και σύμφωνη με την τεχνολογική εξέλιξη 
γεωργική πολιτική, θα πρέπει και οι αγρότες να έχουν τον αντίστοιχο επιστημονικό 
εξοπλισμό. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, για πολλούς 
λόγους. Το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών μας δεν είναι και πολύ ανεβασμένο. Οι 
νέες γενιές, όμως, των αγροτών πρέπει να αποκτούν συνέχεια όλο και περισσότερες 
γνώσεις. Γι' αυτό, η σωστή και υπεύθυνη επαγγελματική εκπαίδευση των 
αγροτόπαιδων, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι νέοι αγρότες, πρέπει να είναι σε θέση 
να αφομοιώνουν τη νέα τεχνολογία, να χειρίζονται εύκολα τα γεωργικά μηχανήματα 
και να γνωρίζουν τη χρήση των διαφόρων φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων, γιατί και 
πολλά είναι και επικίνδυνα. Η δημιουργία, η ίδρυση σχετικών σχολών θα βοηθήσει 
αφάνταστα τους αγρότες μας. 

Από την κρατική πλευρά, η Πολιτεία προγραμματίζει και ενισχύει τον εκσυγχρονισμό 
της γεωργίας. Γίνονται μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα και αξιοποιούνται μεγάλες 
εκτάσεις. Ακόμα οι αλλαγές των καλλιεργειών, η χρηματοδότηση και ενίσχυση, 
φανερώνουν ότι η Πολιτεία στέκει συμπαραστάτης και αρωγός στις γενικότερες 
προσπάθειες για τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και προσαρμογή της ελληνικής 
γεωργίας. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε πολύ 
καλή εξέλιξη από ποσότητα, ποιότητα και συγχρονισμό. 

Παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο, που έχει κάνει η ελληνική γεωργία, η 
παραγωγικότητά της όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, σύμφωνα με 
τα διεθνή κριτήρια. Ακόμα παρουσιάζει αδυναμίες η ελληνική γεωργία σε 
ορισμένους τομείς, που τέτοια είναι η διάρθρωση της, η ολοκλήρωση της 
εκμηχάνισης, η επέκταση της άρδευσης κλπ. Όλα αυτά, τις περισσότερες φορές 
αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και η επιτυχία τους είναι δύσκολη. Ενώ εκεί όπου οι 
αδυναμίες αντιμετωπίζονται και σε συνδυασμό με τη συμπαράσταση της Πολιτείας, η 
επιτυχία είναι περισσότερο σίγουρη. 

Μια άλλη αδυναμία της ελληνικής γεωργίας είναι το μικρό μέγεθος του γεωργικού 
κλήρου. Ο κλήρος του Έλληνα αγρότη είναι μικρός και διάσπαρτος και ως εκ τούτου 
μη βιώσιμος. Αυτό οφείλεται σε παραδοσιακές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας, 
στο κληρονομικό δίκαιο κλπ. Τα έτη 1907-1917 διανεμήθηκαν στους ακτήμονες της 
Θεσσαλίας 2 εκατομμύρια στρέμματα και σε συνέχεια, με αναγκαστική 
απαλλοτρίωση μεγάλων κτημάτων, διανεμήθηκαν άλλα 15,5 εκατομ. στρέμματα σε 
450 χιλιάδες οικογένειες. Η σύγχρονη γεωργική τεχνολογία όμως απαιτεί μεγάλες 
εκτάσεις. Υπάρχει και το ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ορεινή και της λείπουν οι 
μεγάλες και κατάλληλες για εντατική καλλιέργεια εκτάσεις. Πολλές φορές στα ορεινά 
μέρη, όπου οι κλίσεις του εδάφους είναι μεγάλες, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών 
δημιουργούν στις πλαγιές τεχνητές αναβαθμίδες (τις λεγόμενες πεζούλες) για να 
συγκρατήσουν το λιγοστό χώμα. 

Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται με απόδοση στους καλλιεργητές σημαντικών 
εκτάσεων, που μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμη γη από έλη και λίμνες. Τα μεγάλα 
αποστραγγιστικά έργα, που έχουν γίνει στην Κωπαΐδα, την Κάρλα, την Αγουλινίτσα, 



 33

το Λεσίνι, τα Γιαννιτσά και αλλού. Σήμερα οι νέες αυτές εκτάσεις αποδίδουν 
τεράστια παραγωγή. 

Η άλλη αδύνατη πλευρά του γεωργικού κλήρου, ο πολυτεμαχισμός και η διασπορά 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον αναδασμό και με άλλα νομοθετικά μέτρα. 
Αναδασμός είναι η αντικατάσταση της πολυτεμαχισμένης και διάσπαρτης αγροτικής 
ιδιοκτησίας με ένα, κατά το δυνατό ενιαίο και συνεχές κομμάτι γης, ίσης περίπου 
αξίας. Έτσι, σε ένα μεγάλο και ενιαίο αγρόκτημα, η καλλιέργεια γίνεται πιο εύκολα 
και πιο συστηματικά, η δε απόδοση είναι μεγαλύτερη. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 
μερικές δυσκολίες που προκύπτουν κυρίως από μια στενή παραδοσιακή αντίληψη 
ορισμένων αγροτών για την ατομική ιδιοκτησία και την πατρική κληρονομιά, το 
πρόγραμμα του αναδασμού κατακτά συνεχώς έδαφος και όπου έχει εφαρμοστεί 
απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Ο αναδασμός όμως είναι εθνική ανάγκη και θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί. 
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Εκμηχάνιση-εκσυγχρονισμός 

Τα γεωργικά μηχανήματα και η χρησιμοποίησή τους από τους αγρότες έχουν φέρει 
πραγματική επανάσταση στο χώρο της γεωργίας. Ο μηχανικός εξοπλισμός της 
γεωργίας ενισχύθηκε σημαντικά μετά το 1948. Όλο και περισσότερα τρακτέρ, 
σπαρτικές μηχανές, θεριζοαλωνιστικά συγκροτήματα και άλλα, εκτοπίζουν τα 
παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας. Οι μηχανές βοηθούν τους αγρότες να κάνουν 
περισσότερη δουλειά και με λιγότερο κόπο. Πολλαπλή είναι η χρησιμοποίηση των 
μηχανών στη γεωργία. Απλουστεύτηκε η δουλειά και συντόμευσε ο χρόνος 
απασχόλησης. Ο γεωργός σήμερα ζει κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες και δεν τον 
δέρνει το λιοπύρι το καλοκαίρι για το θερισμό και το ξεροβόρι το χειμώνα για τη 
σπορά. Στη γεωργία σήμερα γίνεται πλατιά χρήση των μηχανικών μέσων. Έχει γίνει η 
λεγόμενη εκμηχάνιση της γεωργίας. Φυσικά μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, 
μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι έχει επικρατήσει παντού. 

Όσο περνούν τα χρόνια, όπως όλη η ζωή εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στις 
καινούριες (πιο καλές και αποδοτικές συνθήκες) έτσι και ο τομέας της γεωργίας δεν 
υστέρησε στην προσαρμογή. Σιγά-σιγά η γεωργία ξεφεύγει από την παραδοσιακή 
καλλιέργεια και περνάει στη σύγχρονη, την επιστημονική. Οι αγρότες μας δε μένουν 
στο τι έχουν μάθει από τους πατεράδες τους ή τους άλλους, αλλά σήμερα 
συμβουλεύονται τους γεωπόνους και, καθοδηγούμενοι κατάλληλα, είναι σε θέση να 
ξέρουν ποια καλλιέργεια έχει την καλύτερη απόδοση. οι αγρότες καλλιεργούν 
διάφορες βελτιωμένες φυτικές ποικιλίες πιο αποδοτικές, αλλά και πιο ανθεκτικές στις 
ιδιόμορφες καιρικές συνθήκες. Κανένας αγρότης δε μένει απαθής στην επιστήμη και 
χρησιμοποιεί πλατιά τα φυτοφάρμακα για την καταπολέμηση των διαφόρων 
ασθενειών και παρασίτων. Οι ασθένειες, που, παλιότερα, κατάστρεφαν μεγάλες 
εκτάσεις καλλιεργειών, σήμερα, προλαβαίνονται με την έγκαιρη επέμβαση και την 
καταπολέμησή τους. Αεροψεκασμοί και ραντίσματα με δραστικά φυτοφάρμακα, 
έχουν εξαλείψει ορισμένες ασθένειες, που, παλιότερα, ήταν μάστιγα στην αγροτική 
παραγωγή. 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Η σύνδεση μεταξύ τεχνολογίας και ανδρισμού θεωρείται αυταπόδειχτη και δεν χρήζει 
επεξήγησης. Το παρακάτω όμως κεφάλαιο θα δείξει ότι αυτή η σχέση αν και είναι 
δυνατή είναι πιο περίπλοκη απ' ό,τι αρχικά φαίνεται. 

Η αντίληψη της τεχνολογίας θεωρείται παραδοσιακά ανδρική υπόθεση. Συνήθως 
τείνουμε να σκεφτόμαστε την τεχνολογία μέσα σ' ένα πλαίσιο βιομηχανικών 
μηχανημάτων και αυτοκινήτων, για παράδειγμα, αγνοώντας άλλες μορφές της που 
επηρεάζουν πολλές όψεις της καθημερινής ζωής. Με λίγα λόγια, ο ίδιος ο ορισμός 
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της τεχνολογίας ενέχει μια ανδρική χροιά. Αυτή η ανδρική κυριαρχία επί της 
τεχνολογίας συντελεί στο να εξαλείψει τη σημασία των γυναικείων τεχνών όπως είναι 
η μαγειρική, η κηπουρική, η φροντίδα των παιδιών. Και έτσι αναπαράγει το 
στερεότυπο που θέλει τις γυναίκες τεχνολογικά ανίκανες και ανίδεες. Συνεπώς αυτή 
ακριβώς η διαρκής δύναμη της ταύτισης μεταξύ τεχνολογίας και ανδρισμού δεν 
οφείλεται σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων αλλά είναι περισσότερο το 
αποτέλεσμα της ιστορικής και πολιτιστικής δόμησης τους. 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που συντελεί στο διαρκή παραγκωνισμό των 
γυναικών από την τεχνολογία είναι το γεγονός ότι η σύγχρονη τεχνολογική 
κουλτούρα παγιώνει τις σχέσεις μεταξύ των ανδρών. Για να δώσουμε έμφαση στους 
τρόπους με τους οποίους γενοποιείται η συμβολική αναπαράσταση της τεχνολογίας 
δεν θα αρνηθούμε το γεγονός ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε σχέση με την τεχνολογία. Επίσης, δεν θα υπονοήσουμε ότι όλοι οι 
άνδρες είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι και ικανοί αλλά όπως και θα φανεί 
παρακάτω είναι η ίδια η ιδεολογία του ανδρισμού που ενέχει αυτόν τον άμεσο δεσμό 
με την τεχνολογία. 

Μορφές Ανδρισμού 

Είναι αναγκαία μια διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές ανδρισμού σε σχέση 
με διαφορετικά πεδία της τεχνολογίας. Το να ισχυριστεί κανείς ότι ο έλεγχος της 
τεχνολογίας αποτελεί και το κεντρικό σημείο του ανδρισμού δεν σημαίνει και πως 
υπάρχει μια τεχνολογία ή ένας συγκεκριμένος ανδρισμός. Υπάρχουν πολυάριθμες 
πολιτιστικές εκφράσεις του ανδρισμού όπως ακριβώς υπάρχουν και διαφορετικές 
τεχνολογίες. Ο ανδρισμός όπως και η θηλυκότητα αποκτούν ιστορικά και πολιτιστικά 
συγκεκριμένες μορφές. Αυτές οι ποικιλόμορφες εκδοχές του ανδρισμού αντανακλούν 
ταξικές διαφορές, εθνικές και εθνοτικές διαφοροποιήσεις. 

Η μελέτη της κοινωνικής κατασκευής του ανδρισμού έχει εξελιχθεί σε σημαντικό 
κομμάτι της κοινωνιολογίας του γένους. Ο Bob Connell (1985, 1987) έχει συμβάλλει 
σημαντικά σ' αυτό το χώρο, κάνοντας διακρίσεις ανάμεσα στις κυρίαρχες 
πολιτιστικές μορφές ανδρισμού ή αλλιώς "ηγεμονικού ανδρισμού" και στις 
"υποδεέστερες" ή "περιθωριακές" μορφές. Με τον όρο "ηγεμονικός" εννοεί μια 
κοινωνική διαδοχή που όμως δεν έχει επιτευχθεί με τη βία αλλά μέσω της οργάνωσης 
της ιδιωτικής ζωής και άλλων πολιτιστικών διαδικασιών. Είναι λοιπόν κυρίαρχο 
πολιτιστικό ιδανικό του ανδρισμού, το οποίο όμως δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τις 
προσωπικότητες της μεγάλης πλειοψηφίας των ανδρών. Αν και ο Connell 
χρησιμοποιεί τον όρο "ηγεμονικός ανδρισμός" στον ενικό, υπονοεί πως υπάρχει η 
καρδιά του κυρίαρχου ανδρισμού η οποία αντικατοπτρίζεται σε διαφορετικές 
μεταβλητές. Στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, ο ηγεμονικός ανδρισμός συνδέεται 
άμεσα με την επιθετικότητα και την ικανότητα βίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέχρι σε ποιο σημείο ο τεχνολογικός έλεγχος 
έχει άμεση σχέση με το αρχέτυπο του ηγεμονικού ανδρισμού. Η αντίληψη του 
ανδρισμού που βασίζεται στη φυσική σκληρότητα και στις μηχανικές γνώσεις είναι 
ιδιαίτερα έντονη στην κουλτούρα των μικρομεσαίων ανδρών. Ό,τι σχετίζεται με 
μηχανική εργασία, και μηχανήματα –βρωμιά, θόρυβος, κίνδυνος– είναι συνυφασμένο 
με ανδρικές αξίες. Σύμφωνα λοιπόν με τον ηγεμονικό ανδρισμό, όλες οι ικανότητες 
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που σχετίζονται με τις μηχανές και τη φυσική δύναμη είναι θεμελιώδεις παράμετροι 
του ανδρικού status και αυτοπεποίθησης. 

Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν για αυτούς τους άνδρες η τεχνολογική τους 
εξειδίκευση συνδέεται με τη συνείδηση της δύναμης ή της έλλειψής της. Και τα δύο 
αυτά στοιχεία αποτελούν αληθινά σημεία στην περίπλοκη σχέση μεταξύ γνώσης, 
δύναμης και τεχνολογίας. Η εμμονή με την τεχνολογία ίσως να είναι και μια 
προσπάθεια από τη μεριά των ανδρών που έχουν αποτύχει κοινωνικά να 
αναπληρώσουν αυτήν ακριβώς την έλλειψη δύναμης. Από την άλλη πλευρά όμως η 
καλή γνώση αυτής της τεχνολογίας παραχωρεί σ' αυτούς τους άνδρες κάποια δύναμη 
σε σχέση με άλλους άνδρες και γυναίκες που δεν κατέχουν αυτήν την εξειδίκευση.  

Στην κοινωνία μας το να αναμειγνύεται κανείς με τις πιο εξελιγμένες μορφές της 
τεχνολογίας σημαίνει ταυτόχρονα και το ότι διευθύνει το μέλλον και γι' αυτό αυτή η 
δραστηριότητα μυθοποιείται και τοποθετείται ψηλά στην κλίμακα αξιών. Η 
ειδικότητα σε άλλες μορφές τεχνολογίας, όπως αυτές με τις οποίες ασχολούνται 
αρκετοί μικρομεσαίοι άνδρες, π.χ. τα αυτοκίνητα δεν ενέχουν το ίδιο status. Ο 
υπερβολικός ανδρισμός που διακατέχει τη μικρομεσαία τάξη ανδρών πρέπει να 
εξεταστεί με βάση το υπόβαθρο της σχετικής της στέρησης, του χαμηλού τους status 
και της συγκριτικής αποδυνάμωσής τους στην ευρύτερη κοινωνία. Το σημείο 
αναφοράς εδώ είναι ότι παρόλο που η τεχνολογική εξειδίκευση αποτελεί κλειδί της 
δύναμης ανάμεσα στους άνδρες, δεν υπερισχύει άλλων πηγών δύναμης, όπως είναι η 
κοινωνική καταξίωση. 

Ένα εξίσου κρίσιμο σημείο που πρέπει να εξεταστεί σχετικά με τις ανδρικές 
κουλτούρες της τεχνολογίας είναι το ότι η ιδεολογία του ανδρισμού χαρακτηρίζεται 
από μια εξαιρετική ευελιξία. Η μηχανολογία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα που 
καθρεφτίζει αυτή την άποψη. Από όλα τα σημαντικά επαγγέλματα, αυτό του 
μηχανολόγου δίνει λίγες ευκαιρίες στις γυναίκες και παράγει μια εικόνα αυστηρά 
ανδρική και εχθρική προς αυτές. Η μηχανολογία λοιπόν αποτελεί ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον παράδειγμα μιας αρχετυπικά ανδρικής κουλτούρας γιατί ακριβώς 
ξεπερνάει τα όρια ανάμεσα στη σωματική και πνευματική εργασία ενώ ταυτόχρονα 
διατηρεί δυνατά στοιχεία του δυϊσμού σώματος-πνεύματος. 

Κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής δομής του μηχανολόγου αποτελεί η πόλωση 
ανάμεσα στην επιστήμη και στην ηθοπάθεια, το μαλακό και το σκληρό, τα 
αντικείμενα και τον άνθρωπο. Αυτή η κοινωνική δομή επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο 
σύστημα συμβόλων και μεταφορών που ταυτίζουν τη γυναίκα με τη φύση και τον 
άνδρα με τον πολιτισμό. Οι σεξουαλικές ιδεολογίες και τα στερεότυπα είναι 
αντιφατικά και ρευστά, αλλά τα συγκεκριμένα αντίθετα "αρσενικό / θηλυκό" και 
"λογική / συναίσθημα" είναι κεντρικά στη δυτική κουλτούρα. Η αντίληψη ότι η 
γυναίκα βρίσκεται πιο κοντά στη φύση από τον άνδρα, περιέχει διάφορα στοιχεία, 
όπως για παράδειγμα το ότι η γυναίκα είναι περισσότερο συναισθηματική παρά 
αναλυτική και αδύναμη σε σχέση με τον άνδρα. Στον αναπτυγμένο βιομηχανικό 
κόσμο, όπου η επιστημονική και τεχνολογική λογικότητα εκτιμώνται ιδιαιτέρως, 
αυτές οι συσχετίσεις παίζουν ένα δυναμικό ρόλο στην ιδεολογική δόμηση της 
γυναίκας ως κατώτερης. Τελικά, οι μηχανές προκαλούν στο ανδρικό φύλο δυνατά 
αισθήματα και μεγάλη ευχαρίστηση, ενώ όπως και αν οριστεί ο ανδρισμός σύμφωνα 
με την παραπάνω ιδεολογία, οι γυναίκες παρουσιάζονται ως ανίκανες ν' 
ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Γυναίκες και Μηχανές: Γνώση ή Κουλτούρα; 

Οι τεχνολογίες, όπως και οι άνθρωποι, είναι ήδη φυλετικά διαχωρισμένοι όταν 
εισέρχονται στο χώρο εργασίας. Οι περισσότερες γυναίκες δεν πλησιάζουν ποτέ τα 
ξένα εδάφη των αρσενικών περιοχών. Αυτός ο φυλετικός διαχωρισμός στην εργασία 
αντικαθρεπτίζει το γεγονός ότι οι πατριαρχικές σχέσεις είναι ένα ακέραιο τμήμα 
ολόκληρου του κοινωνικού μας συστήματος. Στις σύγχρονες κοινωνίες, το 
εκπαιδευτικό σύστημα, σε συνδυασμό με άλλους (κοινωνικούς) θεσμούς, είναι αυτό 
που διαιωνίζει φυλετικές ανισότητες από τη μια γενιά στην άλλη. Το σχολείο, η 
οικογένεια, τα ΜΜΕ, όλα αυτά, μεταδίδουν νοήματα και αξίες που ταυτίζουν τον 
ανδρισμό με τις μηχανές και την τεχνολογική ικανότητα. Αλλά και οι άνθρωποι 
συμμετέχουν ενεργά, αντιδρούν και ακόμη βοηθούν ν' αναπαραχθούν μέσω της 
αντίδρασής τους αυτές οι κοινωνικές πρακτικές. 

Η παλιά αντίληψη ότι για να δουλέψει κανείς με τις μηχανές (τόσο τις πολεμικές όσο 
και τις παραγωγικές) έπρεπε να είναι δυνατός, αποκλείοντας έτσι το λεγόμενο 
ασθενές φύλο από τις σχετικές διαδικασίες, είχε μια κάποια αξιοπιστία. Όμως, η 
ανδρική κυριαρχία και στις νέες τεχνολογίες μοιάζει πιο περίπλοκη, αφού ήταν κοινή 
πεποίθηση πολλών ότι με την ανάπτυξη της μικρο-ηλεκτρονικής και την όλο και 
μικρότερη σημασία της βαριάς βιομηχανικής τεχνολογίας, θα μειώνονταν τα 
φυλετικά στερεότυπα στο χώρο αυτό.  

Θα μπορούσε, κατ' αρχήν, να είναι "φυλετικά ουδέτερο", χωρίς βασικές διαφορές και 
ειδικεύσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες χρήστες. Ακόμα, θα μπορούσε να είναι 
μια τεχνολογία φιλική, που οι γυναίκες θα προτιμούσαν. Άλλωστε, ταιριάζει και με 
τη θηλυκή φύση τους, αφού πρόκειται για μια καθαρή και καθιστική δουλειά, που 
απαιτεί λεπτομέρεια, ακρίβεια και ευκίνητα δάκτυλα. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατες 
έρευνες αποδεικνύουν πως ο πολιτισμός μας όρισε ήδη τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές ως εξέχουσες "αρσενικές" μηχανές, περιθωριοποιώντας τις γυναίκες από 
την τεχνολογία! Εστιάζοντας στους υπολογιστές, θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε 
πιο ξεκάθαρα τους κοινωνικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν σε μια νέα τεχνολογία 
να ενσωματωθεί στο αρσενικό κοινωνικό σύστημα. 

Παρ' όλο που από τα μέσα της δεκαετίας του '70 σε πολλές χώρες υπάρχει νομοθεσία 
που απαγορεύει τις διακρίσεις, προγράμματα ίσων ευκαιριών και άλλες κυβερνητικές 
ή μη, πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στο να εξαλείψουν κάθε ανισορροπία ή 
ανισότητα, ο αριθμός των κοριτσιών στα Βρετανικά Πανεπιστήμια που ακολουθούν 
την εν λόγω επιστήμη μειώνεται. Αν και η επιστήμη έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος τα 
τελευταία χρόνια, οι γυναίκες δε φαίνονται να την προτιμούν. Κάτι που παρατηρείται 
και σε άλλες χώρες. 

Εκτός, βέβαια, από το σχολείο και η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη ενδιαφέροντος από τα παιδιά για την τεχνολογία. Στους κόλπους της, 
άλλωστε, ξεκινά και η κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

Τα παιχνίδια είναι μια σημαντική πηγή εμπειριών για τα παιδιά, διαφορετικών για τα 
δύο φύλα. Πολλά από τα παιχνίδια ενθαρρύνουν τα αγόρια να είναι θετικά και 
ανεξάρτητα, να λύνουν προβλήματα, να πειραματίζονται με κατασκευές και, πιο 
πρόσφατα, να κοιτούν την τεχνολογική πλευρά των παιχνιδιών τους με εμπιστοσύνη 
και οικειότητα. Όλες οι ικανότητες που αποκτούν τα παιδιά μέσα από την 
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ενασχόλησή τους με αυτά τα παιχνίδια θέτουν τις βάσεις για μια περαιτέρω 
επιστημονική, μαθηματική και τεχνολογική γνώση. Αντιθέτως, τα "κοριτσίστικα" 
παιχνίδια, όπως οι κούκλες, ευνοούν την ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων, που 
συνδέονται με τη φροντίδα και την κοινωνική αλληλόδραση. 

Επιπλέον, αυτά τα παιχνίδια αντικατοπτρίζουν και την κοινωνική αλληλόδραση 
καθηκόντων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες μέσα στην ίδια την οικογένεια. Όλες οι 
τεχνολογίες που σχετίζονται με το εξωτερικό νοικοκυριό και τη συντήρηση του 
αυτοκινήτου ανήκουν παραδοσιακά στην ανδρική σφαίρα αρμοδιοτήτων, ενώ οι 
γυναίκες χρησιμοποιούν κυρίως τις τεχνολογίες της κουζίνας και της καθαριότητας. 
Ακόμα και ο έλεγχος της τεχνολογίας της ψυχαγωγίας, όπως της τηλεόρασης και του 
video, ανήκει στους άνδρες.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όλη η επιχειρηματολογία που παρουσιάστηκε έχει ως σκοπό να δείξει πως η 
τεχνολογία είναι ένα πολιτιστικό προϊόν, το οποίο απαρτίζεται ιστορικά από ορισμένα 
είδη γνώσης και κοινωνικών πρακτικών καθώς και άλλες μορφές αναπαράστασης. 
Θεωρώντας την τεχνολογία ως πολιτισμό, αποκαλύπτεται η έκταση της σχέσης της με 
την ταυτότητα του ανδρικού γένους. Ο ανδρισμός και η θηλυκότητα δημιουργούνται 
το ένα σε σχέση με το άλλο και ό,τι είναι ανδρικό –σύμφωνα με την ιδεολογία της 
φυλετικής διαφοροποίησης– πρέπει να είναι η άρνηση του θηλυκού. Η διαφορετική 
έκθεση στην τεχνολογία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η επικράτηση 
διαφορετικών μοντέλων-ρόλων, οι διαφορές στο σχολείο και ο ακραίος διαχωρισμός 
της αγοράς εργασίας, όλα οδηγούν σ' αυτό που ο Cockburn περιγράφει ως "την 
κατασκευή των ανδρών ως δυνατών, ικανών χειρονακτικά και προικισμένων 
τεχνολογικά και των γυναικών ως φυσικά και τεχνολογικά ανίκανων". 

Το γένος δεν είναι μόνο διαφοροποίηση αλλά και δύναμη: αυτή η τεχνική 
επιδεξιότητα είναι μια πηγή πραγματικής ή δυνητικής δύναμης των ανδρών πάνω στις 
γυναίκες. Είναι ακόμα ένα τμήμα της γυναικείας εμπειρίας του να είναι εξαρτημένες 
από τους άνδρες. Παρ' όλα αυτά, η δημιουργία του ανδρισμού είναι μια πολύπλοκη 
διαδικασία. 

Δεν υπάρχει ένας μονολιθικός ανδρισμός, ούτε όλοι οι άνδρες τα καταφέρνουν με την 
τεχνολογία. Η τεχνική ικανότητα είναι κεντρικό στοιχείο του κυρίαρχου πολιτιστικού 
προτύπου του ανδρισμού και η απουσία του το χαρακτηριστικό στοιχείο του 
γυναικείου στερεότυπου. Επομένως, η σχέση ανάμεσα σε άνδρες και μηχανές δεν 
είναι ούτε ουσιώδης ούτε αμετάβλητη κι έτσι υπάρχει η προοπτική για την αλλαγή 
της. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Τα παραδοσιακά στερεότυπα, όπου οι γυναίκες παρέμεναν στο σπίτι για οικιακές 
εργασίες, ανατρέπονται. Σύμφωνα με την έρευνα, ένας ορισμένος αριθμός γυναικών 
που προέρχονται κυρίως από τα ανώτερα εισοδηματικά ή μορφωτικά στρώματα έχει 
«εισβάλλει» και στον μέχρι πρόσφατα ανδρικό κάστρο της επιχειρηματικότητας.  
 
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε 
σχέση με τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, αλλά σημειώνει 
ικανοποιητική ανάπτυξη.  
 
Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι μικρές και συγκεντρώνονται κυρίως στη γεωργία 
(20%), στο εμπόριο (25%), στον τουρισμό (14%), στη διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 14%, στη βιομηχανία-βιοτεχνία (9%), στην εκπαίδευση και στις 
ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες (7%) κ.ά. 
 

                                                      
 
Ένας σημαντικός τομέας που εντοπίστηκε ως επιδεχόμενος αυξημένη δραστηριότητα είναι η 
αναγνώριση και η προώθηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των γυναικών και της 
συμβολής τους στην κοινωνία με την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών για καλύτερο 
συνδυασμό του εργασιακού και οικογενειακού βίου. 
  
Ειδικότερα για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας προβλέπεται η ενίσχυση των 
ενεργειών υπέρ των γυναικών στις επιχειρήσεις ιδίως μέσω: 
1. της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας των ωφελουμένων. 
2. τη βελτίωση και ενίσχυση των προσόντων τους. 
3. την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 
Παράλληλα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται η παροχή 
συμβουλών και η πληροφόρηση καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση. 
  
Γιατί οι γυναίκες επιχειρηματίες οι γυναίκες εργαζόμενες, αποτελούν φυτώριο δυνητικών 
ικανοτήτων απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη και ως τέτοιο πρέπει να 
αντιμετωπίζονται.  
Παράλληλα, οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που παρουσιάζονται στις τοπικές 
κοινωνίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις γυναίκες. Αφενός προσφέρουν ευκαιρίες σε 
μερικές, αφετέρου όμως επιφέρουν δυσκολίες σε άλλες. Οι τοπικές οικονομίες δεν έχουν 
μείνει ανεπηρέαστες από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, η οποία οδηγεί στην 
αναδιάρθρωση και τον περιορισμό του γεωργικού τομέα και την ίδια στιγμή δίνει ώθηση 
στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών με έμφαση στον τουρισμό, στις υπηρεσίες, στην 
καινοτομία και τις τεχνολογικές εφαρμογές. 
  
Επίσης ενώ, η Ελλάδα εμφανίζει από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης στην 
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Ευρώπη, η συμμετοχή των γυναικών στα ελεύθερα επαγγέλματα και στις ατομικές 
επιχειρήσεις υστερεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, για τις γυναίκες η 
επιλογή της αυτοαπασχόλησης και  της επιχειρηματικότητας αποτελεί συνήθως αναγκαστική 
διέξοδο στις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και σπάνια μία συνειδητή επιλογή. 
Η ανεργία, η μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασίας, η δυσκολία επαγγελματικής 
εξέλιξης αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που ωθούν τις γυναίκες στην 
αυτοαπασχόληση και επιχειρηματική δράση, σημαντικό μέρος της οποίας χαρακτηρίζεται 
χαμηλών προσδοκιών και αμφιβόλου βιωσιμότητας. 
 Ως σημαντική διέξοδος στην καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας προβάλλει η 
ενθάρρυνση των γυναικών για ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  
  
Η υποστήριξη γυναικών για τη δημιουργία επιχειρήσεων υποστηρίζεται και μέσα από τα 
Ολοκληρωμένα Αστικά Προγράμματα, τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης. Επιπλέον, 
στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την υποστήριξη των νέων ελεύθερων επαγγελματιών έχει 
θεσπιστεί για την ένταξη γυναικών ποσόστωση της τάξης του 60%. Πέραν αυτού με 
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας ο ΟΑΕΔ χρηματοδοτεί 7 αντί 5 γυναίκες που ίσχυε 
έως τώρα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συνεταιρισμών. 
  
Η συμβολή των δομών αυτών στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης σε παραδοσιακούς τομείς, όπως το εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών, η 
παραγωγή παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, αλλά και σε καινοτόμους τομείς, όπως οι 
αγροτουριστικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες πληροφορικής, κλπ. είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
 
 Μια καλή πρακτική αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνονται είναι οι γυναικείοι 
συνεταιρισμοί.   Πέρα από τα παραδοσιακά πεδία στα οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί η 
γυναίκα στην ελληνική περιφέρεια, της δίδεται η δυνατότητα να προεκτείνει τις δράσεις της 
και σε άλλα νέα πεδία κι εδώ εμείς δίνουμε τις ευκαιρίες.  
 
 Η βιολογική γεωργία, η παραγωγή τοπικών προϊόντων ποιότητας, η παραγωγή και πώληση 
προϊόντων μεταποιημένων με παραδοσιακούς τρόπους, προϊόντα συνδεδεμένα με τον 
πολιτισμό και την ιστορία, ο αγροτοτουρισμός διαγράφουν νέες δυνατότητες για τις γυναίκες 
της περιφέρειας.  
 Η ανάδειξη επιτυχημένων γυναικείων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έχει μεγάλη αξία για 
τη δημιουργία νέων προτύπων στις νεώτερες γενιές γυναικών. Προτύπων που θα τις 
ενθαρρύνουν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σπάζοντας 
μύθους και στερεότυπα. Για να διαμορφώσουν το νέο γυναικείο δυναμικό  που δεν φοβάται 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής. 
 

Για το λόγο αυτό  τονίζεται με έμφαση η ανάγκη να έχουν έντονη περιφερειακή 
διάσταση και περιφερειακή συνδιαχείριση, οι ακόλουθοι άξονες: 
· Ενίσχυση της Απασχόλησης 
· Προώθηση της επιχειρηματικότητας                            
· Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 
· Αγροτική ανάπτυξη                                                                                                                            
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 Ταυτόχρονα στον τομέα κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν ευέλικτες μορφές κατάρτισης που να λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών καθώς και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς 
εργασίας στις οικονομικές δραστηριότητες αυτής της Περιφέρειας. 
  
Είναι σημαντικό να αρθούν όσα εμπεδωμένα στερεότυπα υπάρχουν για τον ρόλο της 
γυναίκας και τη θέση της στην κοινωνία.  
 Σήμερα οι περισσότεροι μύθοι έχουν καταρριφθεί. Έχει αποδειχθεί ότι η γυναικεία φύση 
είναι συνυφασμένη με αξίες, ιδιότητες και δεξιότητες, όπως η συνεργασία, ο διάλογος, η 
συμφιλίωση, η εφευρετικότητα, η επιμέλεια, η δυνατότητα ανάληψης ευθυνών και χειρισμού 
περισσότερων καθηκόντων ταυτόχρονα, ιδιότητες που ευνοούν τη γυναίκα ιδιαίτερα στον 
χώρο του επιχειρείν και εν τέλει λειτουργούν σε όφελος της οικονομίας. 
  

 

Η ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα σε 
κάθε δημοκρατία και ως τέτοιο μας αφορά όλους. Αντικρίσαμε το ξημέρωμα της νέας 
χιλιετίας κι όμως, το μισό του πληθυσμού της γης, οι γυναίκες, δεν έχει ακόμα 
καταφέρει να κατακτήσει το "μισό του ουρανού" που δικαιούται. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό ότι σε περιπτώσεις που η γυναίκα εργάζεται ή όχι 
στη γεωργική εκμετάλλευση επηρεάζει τη λήψη των αποφάσεων χωρίς αυτό να είναι 
πάντοτε εμφανές. Ο ρόλος της γυναίκας στη λήψη των αποφάσεων για τη γεωργική 
εκμετάλλευση και το νοικοκυριό αλλά και τη διαχείριση του οικογενειακού 
εισοδήματος, σήμερα είναι περισσότερο ενισχυμένος σε σύγκριση με το παρελθόν και 
αυτό οφείλεται στην εξέλιξη και στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών 
της υπαίθρου. Ακόμη στο ότι η δυνατότητα μόρφωσης και εκπαίδευσης των νέων 
κοριτσιών είναι εφικτή και έχει αυξηθεί. 
Παρόλα όμως αυτά και σήμερα η γυναίκα ελάχιστα συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
των αποφάσεων στα συλλογικά όργανα των αγροτών(συνεταιρισμοί, αγροτικοί 
σύλλογοι). 
 

                          
 
Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων ουσιαστικά δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια αλλά αντιστάσεις 
νοοτροπίας. Πιστεύεται ότι οι γυναίκες με τη δική τους θέληση και την υποστήριξη 
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των συντρόφων τους μπορούν να ασχοληθούν με την πολιτική και τις επαγγελματικές 
οργανώσεις. Για το λόγο αυτό οι αγρότισσες σήμερα δίνουν μεγάλη σημασία στην 
επαγγελματική κατάρτιση και στην πληροφόρηση. 
Η γυναίκα της υπαίθρου δε δικαιούται μόνο τα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού, 
αλλά δικαιούται να γίνεται συμμέτοχος και συνδημιουργός των νέων αντιλήψεων, 
τάσεων και εξελίξεων που συνθέτουν το πολιτισμό μας.  
Μέσα από μια διαδικασία συγκερασμού και σύνθεσης των στοιχείων της τοπικής 
ελληνικής παράδοσης με τη σύγχρονη σκέψη και δράση, μπορεί και πρέπει η γυναίκα 
να διαμορφώσει αυτό που θα αποτελέσει το δικό της τρόπο έκφρασης και ζωής. Έτσι, 
η γυναίκα θα είναι μέτοχος στα κοινά και θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της 
περιοχής της. 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Οι διαφορές στις ευκαιρίες και στην πρόσβαση σε πόρους που είναι διαθέσιμες στους 
άντρες και στις γυναίκες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, είναι όμως πιο εξαπλωμένες 
και έντονες στις φτωχότερες οικονομικά χώρες. Στις χώρες με υψηλό εισόδημα οι 
γυναίκες επιβιώνουν 6-8 χρόνια περισσότερο από τους άντρες, ενώ στις χώρες με 
χαμηλό εισόδημα η διαφορά αυτή είναι μόνο 3 χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία των Η.Ε 
(2003) οι γυναίκες δεν έχουν πετύχει την ισότητα σε καμιά χώρα του κόσμου. Το 
70% των γυναικών αποτελούν το 1.3 δισεκατομμύρια των φτωχών του κόσμου και 27 
εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά είναι πρόσφυγες, ποσοστό 75-80% των προσφύγων 
στον κόσμο. Αναφέρουν επίσης ότι μόνο 28% γυναίκες εκλέγηκαν για αρχηγοί 
κράτους ή κυβέρνησης τον 2ο αιώνα.. Κατέχουν το 11.7 % των παγκόσμιων θέσεων 
σε εθνικά κοινοβούλια. Εξίσου δραματική είναι και η κατάσταση μέσα στον ίδιο τον 
ΟΗΕ ,όπου ανάμεσα σε 185 διπλωμάτες , οι γυναίκες είναι μόνο ....7.  Τα 2/3 των 
αναλφάβητων στον κόσμο είναι γυναίκες και αμείβονται τα 2/3 των αντρών.  
Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα στοιχεία που παρατίθενται , αφού 1 στα 4 
νοικοκυριά παγκόσμια  είναι μονογονεικά και έχουν γυναίκα αρχηγό, το 42% των 
ασθενών με aids είναι γυναίκες, γίνονται 20 εκατομμύρια ανασφαλείς εκτρώσεις το 
χρόνο και πεθαίνουν κατά τη διάρκεια τους 70.000 γυναίκες. Επίσης 585 χιλιάδες 
γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο , 1600 τη ημέρα λόγω εγκυμοσύνης και τοκετών. 
Στην Υποσαχάρια Αφρική πεθαίνει 1 γυναίκα στις 13 λόγω εγκυμοσύνης ή τοκετού 
ενώ στις ΗΠΑ 1 γυναίκα στις 3300. 
Χρειαζόμαστε ακόμα  αρκετή δουλειά μέχρι να έχουν οι γυναίκες ίση μεταχείριση και 
ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής .Την ίδια στιγμή οι γυναίκες στις 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιο τυχερές από τις γυναίκες των 
υπανάπτυκτων χωρών αφού οι ανισότητες  στις χώρες αυτές είναι μεγαλύτερες και 
επεκτείνονται και σε τομείς όπως η υγεία  και η εκπαίδευση  . 
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Είναι πολύ σημαντικό και επιβαλλόμενο να συνεισφέρουν οι αναπτυγμένες χώρες ένα 
πολύ μικρό ποσοστό  για την ανάπτυξη των φτωχών χωρών , ένα μικρό ποσοστό που 
μπορεί να αφαιρεθεί από τις δημόσιες δαπάνες τους για αμυντικούς σκοπούς. 
Η γυναίκα της υπαίθρου διαδραματίζει σοβαρότατο ρόλο όχι μόνο στην οικογένεια 
αλλά και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη, στο αγροτικό 
περιβάλλον στο οποίο ζει και κινείται. Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης και 
ενδυνάμωσης της θέσης και του ρόλου της γυναίκας της υπαίθρου, στην παραγωγική 
διαδικασία, στο επαγγελματικό καθεστώς, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην 
τοπική κοινωνία. 
Η λήψη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει και στην εφαρμογή των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της πολιτείας για τις αγροτικές περιφέρειες. 
Επίσης αναδεικνύεται η σημασία που θα έχει για το παρόν και το μέλλον της 
αγροτικής οικογένειας και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μια ευρύτερη 
ενσωμάτωση της γυναίκας της υπαίθρου στην παραγωγική διαδικασία, κάτω βέβαια 
από ορισμένες προϋποθέσεις που θα δικαιώνουν τη θέση και το ρόλο της στα πλαίσια 
της ισότητας ευκαιριών ανδρών και γυναικών. 
Σήμερα με την οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη τα μέσα επικοινωνίας, τις 
ανακατατάξεις και τις διαρθρωτικές μεταβολές που συντελούνται με γοργούς 
ρυθμούς, την πληροφορική και την παγκοσμιοποίηση, η γυναίκα της υπαίθρου 
καλείται να διαδραματίσει πιο υπεύθυνα και ενεργά το ρόλο της στην οικογένεια, στη 
γεωργική εκμετάλλευση, στην ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών. 
Γενικά η γυναίκα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής, στην 
αύξηση και διαχείριση του οικογενειακού εισοδήματος και συμβάλει σημαντικά όχι 
μόνο στην οικογενειακή αλλά και στην αγροτική οικονομία. 
Η εργασία της Ελληνίδας αγρότισσας δεν έχει αναγνωρισθεί ούτε έχει αποτιμηθεί στο 
βαθμό που θα τις άξιζε. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οι γυναίκες της 
υπαίθρου εργάζονται όλη την ημέρα(αθέατη εργασία) χωρίς, ωστόσο, να έχουν 
πραγματική κοινωνική προστασία και σαφώς καθορισμένο επαγγελματικό καθεστώς. 
Ακόμη, οι γυναίκες της υπαίθρου δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τις γυναίκες των 
αστικών κέντρων, ιδιαίτερα σε θέματα υγείας, ιατρικής-νοσοκομειακής περίθαλψης 
καθώς και κοινωνικής υποδομής. 
Η αγρότισσα σήμερα ζει μια μεταβατική περίοδο που επηρεάζεται από τεχνολογικές, 
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. 
Η σημερινή τεχνολογική εξέλιξη, οι συνθήκες της αγοράς και η χρήση των 
τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα, επιβάλλουν την ανάπτυξη της τεχνικής 
επάρκειας της αγρότισσας σε επίπεδο σημαντικά πιο υψηλό από εκείνο που 
χαρακτήριζε την παραδοσιακή αγρότισσα ή αυτό που μπορεί να οδηγήσει η εμπειρική 
εκμάθηση των παραγωγικών διαδικασιών. 
Η σύγχρονη επαγγελματίας αγρότισσα πρέπει, εκτός από την παραγωγική διαδικασία, 
να έχει γνώση των μηχανισμών της αγοράς, των προγραμμάτων ανάπτυξης, των 
μέτρων πολιτικής, των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης της και 
κάθε άλλου στοιχείου που επηρεάζει την παραγωγικότητα της μονάδας παραγωγής. 
Ακόμη θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
παραγωγικής δραστηριότητας ακόμη και σε τομείς που εκτείνονται πέρα από την 
πρωτογενή παραδοσιακή παραγωγή. 
 
Η ισότητα των ανδρών και γυναικών στον αγροτικό τομέα είναι πλέον γεγονός. Το 
αρμόδιο για την αγροτική ανάπτυξη Υπουργείο Γεωργίας, αποδέχεται και 
αντιμετωπίζει την αγρότισσα όχι σαν απλή βοηθό του αγρότη, αλλά ως συνεργάτη, 
συνεταίρο και ως ανεξάρτητη επαγγελματία. Στα πλαίσια της ισότητας η γυναίκα έχει 
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τα ίδια δικαιώματα με τον άνδρα γεωργό. Μπορεί να είναι αρχηγός της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, να δανειοδοτείται από πιστωτικά ιδρύματα, να εντάσσεται σε όλα τα 
αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γενικά το 
γεωργικό τομέα. Επίσης, να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
τεχνικοοικονομικής κατεύθυνσης, για τη βελτίωση της επαγγελματικής της 
ικανότητας και να συμμετέχει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών. 
Υπάρχει ακόμη πρόβλημα στην τυπική και ουσιαστική αναγνώριση της 
ισότητας(μικρότερα ημερομίσθια, λιγότερες γυναίκες αρχηγοί γεωργικής 
εκμετάλλευσης, οικονομική εξάρτηση από τον αρχηγό της γεωργικής 
εκμετάλλευσης). 
Το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των αγροτισσών είναι χαμηλό. Ιδιαίτερα 
υπάρχει ελλιπής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων γυναικών της 
υπαίθρου παράγοντας ανασταλτικός για τη βελτίωση της θέσης της και τη συμβολή 
της στην αγροτική ανάπτυξη. 
Επομένως απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές ο 
ρόλος, η κοινωνική θέση και η μεγάλη δυνατότητα της γυναίκας για την επιτυχία τους 
και να εκμεταλλευτεί η γυναίκα τα μέτρα και τα μέσα που παρέχονται από την 
πολιτεία. 
Η γυναίκα της υπαίθρου πρέπει να προετοιμασθεί για τη θέση και το ρόλο της στη 
σύγχρονη κοινωνία. 

 

Η ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας και κυρίως της νεαρής αγρότισσας η οποία 
πρέπει να στηρίζεται στους πολλαπλούς της ρόλους, της μητέρας της εργαζόμενης, 
αυτής που στηρίζει και μεταλαμπαδεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά. 
H εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικά των νέων γεωργών, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι γνώσεις τους που σχετίζονται με τη γεωργία, με τις τελευταίες 
εξελίξεις στην αγορά, με τις τεχνολογίες της πληροφορίας καθώς και με νέες 
καλλιέργειες ή εναλλακτικές  μεθόδους παραγωγής. 
Η ανταγωνιστική βιώσιμη  παραγωγή προιόντων ποιότητας, όπως βιολογικών 
προιόντων, επώνυμων και παραδοσιακών προιόντων που προσφέρουν υψηλή 
προστιθεμένη αξία και διασφαλίζουνς στους νέους γεωργούς νέες δυνατότητες 
επένδυσης. 
 
Η γυναίκα αγρότισσα μπορεί να εντάξει νέα στοιχεία στην αγροτική κοινωνία και 
οικονομία με την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών, την  ανάπτυξη δραστηριοτήτων, 
πλούσιων σε πολιτιστικά στοιχεία, και την προβολή των τοπικών αξιών και 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. 
Η αυξανόμενη προσφορά της γυναίκας αγρότισσας μέσα από δυναμικές 
δραστηριότητες ορίζει ένα δυναμικό παρόν καθώς και ένα εξαιρετικά ευοίωνο μέλλον 
για την οικονομία και την κοινωνία, αφού αυτή αποτελεί τον πλέον συνεκτικό κρίκο 
του κοινωνικού ιστού της χώρας . 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Στόχοι : 

Οι στόχοι της παρεμβατικής δράσης είναι :  

α) να διερευνήσουν το ρόλο της γυναίκας στις αγροτικές εργασίες,  

β) να εξετάσουν τη σχέση της γυναίκας με την γεωργική τεχνολογία και 

γ) να επισημάνουν τρόπους για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξοικείωση της 
γυναίκας με την γεωργική τεχνολογία. 

 
 
 ΔΕΙΓΜΑ: 

 
       ΤΑΞΗ: Α2 Γυμνασίου Λουτρού 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 11 

       ΑΓΟΡΙΑ: 5                                                                                     ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 6 

       ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1995 

 

 

 

Έρευνες : 

1. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: 
 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιελάμβανε συνολικά δεκαεπτά(17) ερωτήσεις 
από τις οποίες τρεις(3) ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου και οι υπόλοιπες ήταν 
κλειστού τύπου. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΗΛΙΚΙΑ: 
 
18 -25 ΕΤΩΝ           31-35 ΕΤΩΝ             41-45 ΕΤΩΝ           50-55 ΕΤΩΝ 
 
26-30 ΕΤΩΝ           36-40 ΕΤΩΝ             46-50 ΕΤΩΝ           ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
 
Απολυτήριο Δημοτικού        Απολυτήριο Λυκείου              Καθόλου σχολείο 
 
 
Απολυτήριο Γυμνασίου       Πτυχίο σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ        Μερικές τάξεις Δημοτικού 
 
Περιοχή: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Με ποιους κλάδους φυτικής παραγωγής ασχολείστε στην περιοχή σας; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
2. Ποιος ο ρόλος σας στις αγροτικές εργασίες; 
 
Βοηθητικός μόνο σε χειρωνακτικές εργασίες 
 
Βοηθητικός τόσο σε χειρωνακτικές εργασίες όσο και σε εκμηχανισμένες εργασίες 
 
Ενεργή γεωργός 
 
Ιδιοκτήτρια γεωργικής εκμετάλλευσης χωρίς να ασχολείστε 
 
Αποκλεισμένη από το γεωργικό επάγγελμα 
 
3. Σας αρέσει η συγκεκριμένη εργασία ; 
 
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
 
4. Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη εργασία; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 47

5. Αποτελείτε μη αμειβόμενο μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση ή αμείβεστε 
κανονικά από την συγκεκριμένη απασχόληση; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Ο κλάδος της γεωργίας θεωρείτε ότι έχει καλές προοπτικές ώστε να τον 
ακολουθήσουν νεώτερες γυναίκες στο μέλλον; 
 
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
 
 
7. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε σχετικά με την απασχόληση σας στη γεωργία; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Επιμόρφωση(κατάρτιση) ως προς την απασχόληση σας με τις αγροτικές εργασίες. 
 
Παρακολούθηση σεμιναρίων 
 
Ενταγμένη σε πρόγραμμα για αγρότες 
 
Κανένα 
 
Άλλο 
 
Αν άλλο…………………………………………………………………………….. 
9. Θα σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε με τη γεωργική τεχνολογία  και ότι έχει σχέση 
με την εκμηχάνιση της γεωργίας, τη γεωργική βιοτεχνολογία, τη φυτοπροστασία κλπ; 
 
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
 
 
10. Θα θέλατε να συμμετέχετε σε προγράμματα σχετικά με διάφορους τομείς της 
γεωργικής τεχνολογίας; 
 
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
 
 
11. Με ποιον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας θα θέλατε να ασχοληθείτε 
περισσότερο; 
 
Τη γεωργική βιοτεχνολογία                                     Τα γεωργικά μηχανήματα 
 
Τη φυτοπροστασία και τα λιπάσματα                      Νέες τεχνικές καλλιέργειας 
 
Όλους του τομείς                                                     Κανένα από τα παραπάνω 
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12. Όσον αφορά τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα: 
 
Κάνετε έρευνα αγοράς σε διάφορες επιχειρήσεις και στη συνέχεια τα προμηθεύεστε 
 
Έχετε αποκτήσει γνώσεις μέσα από διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικά κλπ 
 
Έχετε αποκτήσει εμπειρικές γνώσεις  από τους γονείς σας κλπ 
 
Δεν έχετε γνώσεις και η προμήθεια τους γίνετε από τον σύζυγο σας 
 
 
13. Χειρίζεστε κάποιο γεωργικό μηχάνημα; 
 
                    ΝΑΙ                                                                          ΟΧΙ 
 
α) Αν ΝΑΙ, ποιο …………………………………………………………… 
 
β) Με ποιον τρόπο αποκτήσατε γνώσεις σχετικά με τη χρήση του συγκεκριμένου 
μηχανήματος……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
γ) Αν ΟΧΙ, θα θέλατε να χειρίζεστε κάποιο γεωργικό μηχάνημα; 
 
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
 
δ) Ποιο θα θέλατε να χειρίζεστε;…………………………………………………….. 
 
14. Πιστεύετε ότι οι άντρες έχουν προκατάληψη ως προς τη χρήση γεωργικών 
μηχανημάτων από τις γυναίκες; 
  
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
 
15. Είναι δύσκολο να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειας σας 
σε συνδυασμό με την καθημερινή σας απασχόληση με τη συγκεκριμένη εργασία; 
 
                  Παρά πολύ              Πολύ                  Λίγο                  Καθόλου 
 
 
 
16. Νομίζετε ότι οι γυναίκες αγρότισσες μπορούν να αντεπεξέλθουν στις γεωργικές 
εργασίες τόσο καλά και εύκολα όσο και οι άντρες; 
 
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
 
17. Όταν σας παρατηρούν άνθρωποι και ιδιαίτερα οι άντρες στο χώρο εργασίας 
νοιώθετε άβολα; 
 
                 ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ 
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τις 24-03-2008 έως τις 05-05-

2008. Αφού προηγήθηκε συζήτηση σχετικά με την έρευνα και οι μαθητές 

εξέφρασαν τις απόψεις τους ως προς την κατάρτιση του ερωτηματολογίου στη 

συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους. Σε κάθε 

ομάδα δόθηκαν αρκετά ερωτηματολόγια για την πραγματοποίηση των 

συνεντεύξεων σε γυναίκες αγρότισσες της περιοχής τους . Τέλος 

πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. 

Οι απαντήσεις των μαθητών τοποθετήθηκαν σε πίνακες (αρχεία τύπου POWER-

POINT). 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα 
το 45,50% πήρε απολυτήριο Δημοτικού το 22,70% πήγε κάποιες τάξεις του 
Δημοτικού ενώ το 9,10% δεν πήγε καθόλου σχολείο. 
Δηλαδή το 77,30 % των γυναικών δεν έχει συνεχίσει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο. 
Επίσης  δεν υπήρχε κάποια γυναίκα που να έχει αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ(ποσοστό 0%) και να ασχολείται με τη γεωργία. 
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2. Οι κλάδοι φυτικής παραγωγής με τους οποίους ασχολούνται οι γυναίκες στις 
συγκεκριμένες περιοχές είναι η ελαιοκομία κατά κύριο λόγο σε ποσοστό 95,50%, τα 
εσπεριδοειδή(πορτοκάλια-μανταρίνια) σε ποσοστό 27,20% τα καλαμπόκια και τα 
σπαράγγια σε ποσοστό 18,20% και τα τριφύλλια σε ποσοστό 9,10%. 

      

ΚΛΑΔΟΙΚΛΑΔΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

95,50%

27,20%
18,20%

9,10%
18,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

ΡΟΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.Σε ποσοστό 50% οι γυναίκες στις αγροτικές εργασίες είναι ενεργοί γεωργοί. Σε 
ποσοστό 31,80% ο ρόλος τους είναι βοηθητικός σε χειρωνακτικές εργασίες ενώ σε 
ποσοστό 18,20% ο ρόλος τους είναι βοηθητικός τόσο σε χειρωνακτικές όσο και σε 
εκμηχανισμένες εργασίες. 
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ΛΟΓΟΙ ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

4. Ο κυριότεροι λόγοι απασχόλησης των γυναικών στη γεωργία είναι οικονομικοί σε 
ποσοστό 63,60%. Άλλοι λόγοι απασχόλησης είναι οικογενειακοί(δηλαδή ακολουθούν 
την εργασία των γονιών τους ή βοηθούν το σύζυγο) σε ποσοστό 31,80%, το χαμηλό 
επίπεδο μόρφωσης σε ποσοστό 9,10%, το γεγονός ότι είναι η μοναδική απασχόληση 
στη περιοχή που ζούνε σε ποσοστό 13,60% και η αγάπη για τη φύση σε ποσοστό 
4,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ποσοστό 81,80% των γυναικών είναι ικανοποιημένο από την απασχόληση στον 
αγροτικό χώρο(Διάγραμμα 1) ενώ το 72,70% των γυναικών πιστεύει ότι ο κλάδος της 
γεωργίας δεν έχει καλές προοπτικές ώστε να τον ακολουθήσουν νεώτερες γυναίκες 
στο μέλλον(Διάγραμμα 2). 
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6. Το 77,30% των γυναικών αμείβεται κανονικά από τη συγκεκριμένη απασχόληση 
ενώ το 22,70% αποτελεί μη αμειβόμενο μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποσοστό 68,20% των γυναικών θα ενδιαφερόταν να ασχοληθεί με διάφορους τομείς 
της γεωργικής τεχνολογίας και μάλιστα θα ήθελε να συμμετάσχει σε αντίστοιχα 
προγράμματα επιμόρφωσης. 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

7. Όσον αφορά τις δυσκολίες η πολύωρη απασχόληση και επομένως η 
κούραση(ποσοστό 54,50%) οι καιρικές συνθήκες(ποσοστό 36,40%), το όχι και τόσο 
σίγουρο εισόδημα και οι μικρές οικονομικές απολαβές(ποσοστό 18,20%) και οι 
δυσκολίες στη χρήση των μηχανημάτων(ποσοστό 9,10%) είναι οι πιο σημαντικές που 
αναφέρθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
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8. Ως προς την επιμόρφωση-κατάρτιση στις αγροτικές εργασίες το 86,40% δεν έχει 
επιμορφωθεί καθόλου, το 9,10% έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα για αγρότες και μόλις 
το 4,50% έχει παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια. 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 
’ΘΕΛΑΝ Ν’ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

9.  Τομείς της γεωργικής τεχνολογίας με τους οποίους θα ΄θελαν ν΄ ασχοληθούν 
κυρίως οι γυναίκες είναι : 
Η φυτοπροστασία και τα λιπάσματα σε ποσοστό 27,20% και οι νέες τεχνικές 
καλλιέργειας σε ποσοστό 22,70%. 
 
Το 18,20% θα θελε να ασχοληθεί μ’ όλους τους τομείς ενώ το ίδιο ποσοστό δεν θα 
ήθελε να ασχοληθεί με ότι έχει σχέση με τη γεωργική τεχνολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΦΥΥΤΤΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ--ΛΛΙΙΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
 

10. Σχετικά με τη φυτοπροστασία και τα λιπάσματα το 45,50% έχει αποκτήσει 
εμπειρικές γνώσεις από τους γονείς, το 40,90% δεν έχει καθόλου γνώσεις και η 
προμήθεια τους γίνεται από το σύζυγο ενώ το 13,60% έχει αποκτήσει γνώσεις από 
περιοδικά και φυλλάδια. 

 

 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ; 

22,70%

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ; 18,20%

ΚΑΝΕΝΑ; 18,20% ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ; 27,20%

ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ; 

9,10%

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; 
4,50%
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ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

11. Όσον αφορά τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων από την έρευνα προκύπτει ότι το 
31,8% των γυναικών (περίπου 3 στις 10) χρησιμοποιεί κάποιο γεωργικό μηχάνημα.  
Συγκεκριμένα το γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιούν όλες οι γυναίκες(31,8%) 
είναι το τρακτέρ.  ΗΗ  απόκτηση γνώσεων ως προς τη χρήση του τρακτέρ έγινε είτε 
από τους γονείς(50%) είτε από το σύζυγο(50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Από το 68,20% των γυναικών που δεν χρησιμοποιούν γεωργικό μηχάνημα μόλις 
το 40% θα ήθελε να μάθει να χειρίζεται κάποιο γεωργικό μηχάνημα και κυρίως το 
τρακτέρ σε ποσοστό 66,67%. Από τις υπόλοιπες το 16,67% θα θελε να χειριστεί 
θεριστική μηχανή και το16,67% κομπίνα c για τη συγκομιδή καλαμποκιού. 

 

13,60%

45,50% 40,90%

0%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΌ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-
ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΓΝΩΣΕΙΣ-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ
ΣΥΖΥΓΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ Η ΙΔΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

31,80%

68,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ



 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Επίσης οι γυναίκες σε ποσοστό 59,10% πιστεύουν ότι οι άντρες έχουν 
προκατάληψη ως προς τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων από αυτές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος το ίδιο ποσοστό των γυναικών(59,10%) θεωρεί ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στις γεωργικές εργασίες τόσο καλά και εύκολα όσο και οι άντρες. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι τα εξής: 
1. Το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών είναι πολύ χαμηλό και η εκπαίδευση-
κατάρτιση τους σε διάφορους τομείς της γεωργικής τεχνολογίας είναι ελλιπής, 
2. Σχετικά με το ρόλο των γυναικών στις αγροτικές εργασίες οι μισές είναι 
ενεργοί γεωργοί και οι υπόλοιπες απλά βοηθούν τόσο στις χειρωνακτικές όσο και 
στις εκμηχανισμένες εργασίες, 
3.Το ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιεί γεωργικά μηχανήματα  είναι πολύ 
μικρό, 
4.Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις 
όσον αφορά τα φυτοφάρμακα-λιπάσματα και τις νέες τεχνικές καλλιέργειας ενώ 
πολύ μικρό είναι  το ποσοστό των γυναικών που θα ενδιαφερόταν  να χειρίζεται 
κάποιο γεωργικό μηχάνημα. 
 

2. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: 
 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιελάμβανε συνολικά δεκαεπτά(7) ερωτήσεις 
από τις οποίες μια(1) ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου και οι υπόλοιπες ήταν 
κλειστού τύπου. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
1. Εργάζονται γυναίκες στο χώρο της επιχείρησης; 
  
                     ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ , αριθμός …………………………………. 
 
2. Ποιος ο ρόλος τους στην επιχείρηση; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Θα επιλέγατε μια γυναίκα να εργαστεί στην επιχείρηση σας; 
 
                     ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
 
 
4. Έχουν εκπαιδευτεί – καταρτιστεί σε θέματα γεωργικής τεχνολογίας; 
                    
                     ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
 
5. Αγοράζουν οι γυναίκες γεωργικά μηχανήματα; 
                    
                     ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
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6. Προμηθεύονται οι γυναίκες λιπάσματα - φυτοφάρμακα; 
                    
                     ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
 
7. Χρησιμοποιούν οι γυναίκες γεωργικά μηχανήματα; 
 
                     ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
Αφού προηγήθηκε συζήτηση σχετικά με την έρευνα οι μαθητές εξέφρασαν τις 

απόψεις τους ως προς την κατάρτιση του ερωτηματολογίου. Η διεξαγωγή της 

έρευνας πραγματοποιήθηκε στις 17/04/2008 στις γεωργικές επιχειρήσεις 

<ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ> (Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων) και 

<ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ> (Επιχείρηση πώλησης Γεωργικών Μηχανημάτων-

Εργαλείων).  Τέλος πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων που 

προέκυψαν από την έρευνα.  

 

1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ <ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ> 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  
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2. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ <ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ> 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Από την επίσκεψη των μαθητών στις γεωργικές επιχειρήσεις προέκυψαν τα 
εξής: 
1. Μικρός αριθμός γυναικών εργάζεται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις,  
2. Από τις γυναίκες που εργάζονται κάποιες έχουν εκπαιδευτεί-καταρτιστεί σε 
διάφορους τομείς της γεωργικής τεχνολογίας και δουλεύουν κυρίως ως πωλήτριες 
ενώ άλλες δεν έχουν γνώσεις κι απλώς δουλεύουν ως λογίστριες στο χώρο της 
επιχείρησης, 
3. Το ποσοστό των γυναικών που προμηθεύονται λιπάσματα –φυτοφάρμακα είναι 
πολύ μικρό(περίπου 30%) ενώ το ποσοστό των γυναικών που αγοράζουν 
γεωργικά μηχανήματα είναι ακόμη μικρότερο(περίπου 15%). 
4.Τελος οι εργοδότες των επιχειρήσεων δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να 
επιλέξουν για εργασία κάποια γυναίκα αν είχε την απαραίτητη εκπαίδευση. 

 

3. ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 1: Ελληνίδα Αγρότισσα: η σύγχρονη ηρωίδα 
12 Μαρτίου 2008 

Η Ελληνίδα αγρότισσα αποτελεί μορφή σύμβολο στην ιστορία της χώρας μας. Η 
συμβολή της γυναίκας της υπαίθρου στην ελληνική κοινωνία είναι ανεκτίμητη και 
πολύ-επίπεδη στη γεωργική οικονομία, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στην διατήρηση 
της περιφέρειας, στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και στη διατήρηση των 
παραδόσεων και της λαϊκής μας κληρονομιάς. 

Έχω την τύχη, γιατί το θεωρώ τύχη, να μεγαλώσω στην ελληνική επαρχία, σε μια 
περιοχή που η αγροτική οικονομία αποτελεί τον κυριότερο τομέα απασχόλησης. Είχα 
την ευκαιρία να μεγαλώσω δίπλα σε αυτές τις ηρωικές μορφές της Ελληνίδας 
αγρότισσας. Μια εμπειρία που μου έχει προσφέρει πολλά για τη βελτίωση μου ως 
επαγγελματία, ως άνθρωπο, ως ενεργού μέλους της κοινωνίας, ως Βουλευτή. Μια 
εμπειρία που διδάσκει τη συνεχή και ακατάπαυστη προσπάθεια για την παραγωγή 
έργου και την απόλαυση του καθημερινού μόχθου. 

Η παρουσία της Ελληνίδας αγρότισσας χαρακτηρίζει όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δράσης: την γεωργική παραγωγή, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, την 
οικοτεχνία και χειροτεχνία, τις αποκαλούμενες σήμερα παραδοσιακές τέχνες, τη 
λαϊκή τέχνη, την κοινωνική ζωή, τη διατήρηση των εθίμων και την τοπική ανάπτυξη. 

Ο αγροτικός κόσμος είναι η κοιτίδα της ελληνικής παράδοσης. Η Ελληνίδα 
αγρότισσα αποτελεί την κυρίαρχη φυσιογνωμία της Ελληνικής υπαίθρου. Εργάζεται 
κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες σε ένα χώρο που απαιτεί τεράστια φυσική και 
σωματική προσπάθεια. Η φύση του επαγγέλματος επιβάλλει αντίξοες συνθήκες 
εργασίας. Εργάζεται δώδεκα μήνες το χρόνο, δίχως ωράριο, δίχως άδειες. Η σκληρή 
εργασία και ο πολυδιάστατος ρόλος της Ελληνίδας αγρότισσας δεν έχει αναγνωριστεί 
μέχρι σήμερα στο βαθμό που θα έπρεπε. 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα στήριξης της Ελληνίδας αγρότισσας και 
αναγνώρισης του ρόλου της. Βήματα δειλά. Βήματα μικρά συγκριτικά με αυτό που 
τις αξίζει και τις αναλογεί. Είναι, όμως, η αρχή μιας συνεχούς προσπάθειας στο 
πλαίσιο της δέσμευσης της Κυβέρνησης της ΝΔ για τη στήριξη της Ελληνίδας 
αγρότισσας. Είναι βήματα μικρά γιατί δεν μπορούν να καλύψουν σε μικρό χρονικό 
διάστημα το τεράστιο κενό που έχει δημιουργήσει η απουσία στήριξης της Ελληνίδας 
αγρότισσας και της ελληνικής υπαίθρου την τελευταία εικοσαετία. 

Θέλουμε τη γυναίκα αγρότισσα να συμμετέχει ενεργά και δυναμικά όχι μόνο στην 
παραγωγική διαδικασία, αλλά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ενθαρρύνουμε 
και στηρίζουμε τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, όπως είναι οι Γυναικείοι 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μέσα από τα οποία μπορεί να στηρίξει τις θέσεις της για 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην αγροτική κοινότητα. Είμαστε στο πλευρό της 
αγρότισσας με πολιτικές που στοχεύουν στη: 

· στήριξη των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ώστε να γίνουν περισσότερο 
ανταγωνιστικοί. 

· αναβάθμιση των υποδομών στις αγροτικές περιοχές. 

· προβολή των παραδοσιακά παραγόμενων προϊόντων στην εσωτερική και εξωτερική 
αγορά μέσα από εκθέσεις και αφιερώματα σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. 

· στήριξη και προσφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή, την τυποποίηση και την 
προώθηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
οικογενειακής και συνεταιριστικής μορφής. 

· ενεργή συμμετοχή της γυναίκας αγρότισσας στο σχεδιασμό της τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης. 

· ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. 

· προώθηση του αγροτουρισμού και των τοπικών παραδοσιακών παρασκευασμάτων 
και της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. 

Πολλά ακόμη μένουν να γίνουν. Η αρχή όμως έχει γίνει. Η Ελληνίδα αγρότισσα 
μπαίνει στο κέντρο, όπως τις αρμόζει, της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και 
πολιτικής. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη γυναικεία παρουσία στην ύπαιθρο, με ένα 
νέο, πιο αποφασιστικό ρόλο. Το ρόλο του συνεργάτη και του ισότιμου εταίρου, σε 
κάθε γεωργική δραστηριότητα. Η σημερινή Ελληνίδα αγρότισσα συμβάλλει 
καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η 
τοπική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να πραγματωθούν, δίχως την 
ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών της ελληνικής υπαίθρου. 

 

Η Ελληνίδα αγρότισσα είναι η πραγματική ηρωίδα των ημερών μας. Είναι άξια 
επαίνων, θαυμασμού και συγχαρητηρίων. Για το έργο που επιτελεί, για το μόχθο, τον 
ιδρώτα, την αγωνία και τη στενοχώρια της. Για τη σκληρή δουλειά της, αλλά κυρίως 
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για το δίδαγμά της προς την κοινωνία: δίδαγμα αγώνα και προσφοράς. Οφείλουμε 
όλοι, ένα θερμό ευχαριστώ, ως ελάχιστος φόρος τιμής, για την ανεκτίμητη και 
αναντικατάστατη συμβολή τους στην Ελληνική κοινωνία. 

Από τα προϊστορικά χρόνια, τη μυθολογική εποχή, οι άνθρωποι είχαν 
ταυτοποιήσει τις έννοιες της μάνας τροφού με τη μητέρα γη τροφό των ανθρώπων, 
ζώων και των φυτών, δηλαδή, μάνα ίσον ζωή. 

 
Μάνα, αγρότισσα, σύζυγος, οικοκυρά, η πραγματική ηρωίδα του τόπου μας, 

που προσφέρει τα περισσότερα, αλλά παίρνει τα λιγότερα από οποιαδήποτε άλλη 
ομάδα γυναικών.  Αυτή τη μέρα θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το πολύπλευρο και 
δύσκολο έργο της μάνας αγρότισσας, αυτής της απλοϊκής γυναίκας του κάματου και 
του μόχθου, που μέσα από τους σκληρούς αγώνες της δύσκολης ζωής της για 
επιβίωση δεν μπόρεσε ίσως ούτε η ίδια να συνειδητοποιήσει το πόσο σημαντική και 
αξιόλογη είναι η συνεισφορά της στην οικογένεια, στην κοινότητα της και στον τόπο 
γενικότερα. 

 
Σήμερα ο ρόλος της μάνας αγρότισσας δεν περιορίζεται σε εκείνο του 

«βοηθού», αλλά είναι υπεύθυνος ρόλος και πολλές είναι οι φορές που είναι ηγετικός 
και καλύπτει παράλληλα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

 
Εκτός από την ευθύνη που έχει για το νοικοκυριό, τη φροντίδα των παιδιών 

και των ηλικιωμένων, ταυτόχρονα ασχολείται με τις αγροτικές εργασίες, με την 
παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων αλλά και τη διατήρηση και προβολή της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 
Έτσι συναντούμε τη μάνα αγρότισσα σαν αρχηγό στη γεωργική 

εκμετάλλευση, σαν διαχειρίστρια Αγροβιοτεχνιών, Αγροτουριστικών καταλυμάτων, 
Αγροτουριστικών εστιατορίων, Αγροτουριστικών καταστημάτων κ.ά. 

 
Όλους αυτούς τους ρόλους είναι υποχρεωμένη να επιτελέσει πολλές φορές 

μέσα σε αντίξοες συνθήκες και ανυπέρβλητα εμπόδια.  Οι πολλαπλοί ρόλοι που 
επιτελεί, οι απεριόριστες ώρες εργασίας, πολλές φορές χωρίς αργίες και άδειες, ο 
περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών στην ύπαιθρο, σε σύγκριση με τις αστικές 
περιοχές, που θα τη διευκόλυναν στις διάφορες ασχολίες της, οι έντονες 
προκαταλήψεις και κοινωνικές αντιλήψεις που υπάρχουν στο αγροτικό περιβάλλον 
(γύρω από τους ρόλους της) είναι βασικές αιτίες που επηρεάζουν αρνητικά την 
ποιότητα της ζωής της και την αποδοτικότητα στους τομείς των ασχολιών της. 

 
Δεν θα πρέπει να τονίσουμε μόνο το σημαντικότατο ρόλο που επιτελεί η μάνα 

αγρότισσα, αλλά θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι προς την κατεύθυνση 
επίλυσης ή έστω απάμβλυνσης των πολλών προβλημάτων που αυτή αντιμετωπίζει. 

 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος από πολύ νωρίς 

έχει θέσει σαν στόχο την καθοδήγηση και εκπαίδευση της μάνας αγρότισσας σε 
όλους τους τομείς των ασχολιών της.  Ιδιαίτερα σήμερα που ζει μια μεταβατική 
περίοδο που επηρεάζεται από τεχνολογικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει αναπροσαρμόσει τα 
προγράμματα της ώστε η μάνα αγρότισσα να προετοιμαστεί κατάλληλα και να 
αποκτήσει γνώσεις και επιδεξιότητες για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία 
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στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας όχι μόνο στην οικογένειά 
της, αλλά και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου της. 

 
Έτσι μέσα από μια διαχρονική πορεία των προγραμμάτων του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχουν γίνει αρκετές εκπαιδεύσεις σε 
θέματα διατροφής, προστασίας του καταναλωτή, υγείας, οικογενειακού 
προγραμματισμού, οικοτεχνίας, κατοικίας, γεωργίας, καθώς επίσης κοινωνικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Δεν αναγνωρίζεται ο κόπος της αγρότισσας αν και 
προσφέρει αδιάκοπα...  
22.11.2004 

Δεν αναγνωρίζεται ο κόπος της αγρότισσας αν και προσφέρει 
αδιάκοπα... 

Ανάγκη να υπάρξει προσανατολισμός στην βιολογική γεωργία ανανέωση 
των προϊόντων παραγωγής γης, συνειδητοποίηση του ρόλου της κι 
ενθάρρυνση για στήσιμο συνεταιρισμών γυναικών, όπως υπάρχουν σε όλη 
την Ελλάδα πλην της Ροδόπης.  

Στην κατάμεστη αίθουσα του πρώην 
κοινοτικού καταστήματος Θρυλορίου 
πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία δεκάδων 
γυναικών η ημερίδα αφιερωμένη στον 
επίπονο και αθέατο ρόλο της Ελληνίδας 
αγρότισσας, που καθημερινά βιώνει την 
αγωνία της οικογένειας και με τις άοκνες 
προσπάθειές της στηρίζει την παραγωγή, 
επιδιώκοντας να διασφαλίσει ένα νοικοκυριό 
ευτυχισμένο και με επάρκεια αγαθών.  
 
Οι ομιλητές Ιωάννης Κουρμπέτης, 
αναπληρωτής διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης, αναφέρθηκε στον ρόλο της 
βιολογικής γεωργίας και στον προσανατολισμό που θα πρέπει να υπάρξει και η 
πρόεδρος Νέων Αγροτών Ντίνα Τσιμπλιαράκη, που εστίασε την προσοχή στο ρόλο 
της νέας αγρότισσας.  
 
Το άνοιγμα της εκδήλωσης έκανε η δραστήρια πρόεδρος Αγαθή Αμαξοπούλου, που 
καλωσόρισε του προσκεκλημένους, νομάρχη Άρη Γιαννακίδη, πρόεδρο τοπικού 
συμβουλίου Θρυλορίου Θεοχάρη Πανταζίδη, την πρόεδρο περιφερειακής επιτροπής 
Ισότητας Νίκη Μουστάκα, τον πρόεδρο της ΕΑΣ Νίκο Σκοπιανό και άλλους, 
τονίζοντας ότι: «Η γυναίκα αγρότισσα κάνει ένα ιδιαίτερα σκληρό επάγγελμα, γιατί η 
εργασία που προσφέρει στην οικογένεια και το χωράφι ταυτόχρονα δεν αμείβεται, με 
αποτέλεσμα όλο και λιγότερες γυναίκες να αποφασίζουν να παραμείνουν στα χωριά 
τους και ν’ ασχοληθούν με το αγροτικό τομέα. Θα πρέπει η Πολιτεία να σκύψει στα 
προβλήματά της και να δώσει λύσεις». 
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Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νίκος Σκοπιανός παρότρυνε τις γυναίκες 
να προχωρήσουν στην σύσταση αγροτικών συνεταιρισμών πρωτοβάθμιων, λέγοντας 
ότι θάναι δίπλα τους σε πρωτοβουλίες παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, τα 
οποία θα μπουν στα ράφια της ΕΑΣ και θα προωθηθούν, αρκεί να υπάρξει μια 
σοβαρή ενασχόληση... 
 
 
Η αναφορά στα αγροτικά προϊόντα της βιολογικής 
γεωργίας παρουσίασε πολύ ενδιαφέρον, γιατί και ο 
ομιλητής Ιωάννης Κουρμπέτης, με γλαφυρότητα 
αναφέρθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του καταναλωτικού 
κοινού, που πλέον γνωρίζει και ανταμείβει την ποιότητα.  
Στο ρόλο και την θέση της γυναίκας αγρότισσας 
αναφέρθηκε η Ντίνα Τσιμπλιαράκη, που έδωσε το 
περίγραμμα του ρόλου της γυναίκας. 
 
Ζούμε σε μια εποχή που μεταξύ των άλλων απαιτεί τον 
προσδιορισμό της οικονομίας στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού της παγκόσμιας αγοράς. Η νέα τάξη 
πραγμάτων μας προβληματίζει και οδηγεί στην έρευνα 
για την καλύτερη οργάνωση της γυναικείας παραγωγής. Είμαστε σίγουρες ότι η 
Ελληνίδα αγρότισσα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης στο τόπο μας και να 
επενδύσουμε επαγγελματικά, αρκεί να έχουμε την σωστή πληροφόρηση και τα 
εφόδια που χρειαζόμαστε.  
 
Οι Ελληνίδες αγρότισσες συνδυάζουμε την παρόρμηση και τις ανησυχίες μας, με το 
μεράκι για την καλλιέργεια της όμορφης και πλούσιας γης. Θέλουμε να μείνουμε 
κοντά στα σπίτια των πατεράδων μας, στις 
ομορφιές της υπαίθρου και στο απέραντο 
πράσινο του εύφορου θρακικού κάμπου. 
Θέλουμε να μείνουμε κοντά στις ομορφιές 
της φύσης, να αναπνέουμε τον καθαρό αέρα 
της υπαίθρου, να παλέψουμε για το παρόν και 
το μέλλον της γεωργίας στον τόπο μας».  
 
 
Παραθέτοντας στοιχεία η κ. Τσιμπλιαράκη 
ανέφερε ότι οι γυναίκες ειδικοί στην αγροτική 
οικονομία, αποτελούν το 1/3 των γεωπόνων 
και των κτηνιάτρων στην Ελλάδα, κάτι που 
επιτρέπει να θεωρηθεί ότι στις συνθήκες της 
οικονομοτεχνικής εξέλιξης η επαγγελματική ειδίκευση των γυναικών διευρύνεται όλο 
και περισσότερο.  
 
Οι γυναίκες κατακτούν διάφορες δραστηριότητες ακόμη και τις πιο δύσκολες και 
υπεύθυνες και σ΄αυτό βοηθά και η καλή επαγγελματική προετοιμασία, αλλά και η 
εξασφάλιση της δυνατότητας να δουλεύουν πάνω στην ειδικότητά τους, όπως και η 
αύξηση των αναγκών για δημιουργική δουλειά». 
 
Η ημερίδα έδωσε την δυνατότητα να υποβληθούν ερωτήσεις να γίνει δημιουργικός 
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διάλογος, αλλά και να δεσμευθεί ο νομάρχης Ροδόπης ότι θα βρίσκεται στο πλευρό 
τους εφ΄όσον και ο ίδιος μεγάλωσε σε αγροτική οικογένεια. Αυτό που διαφάνηκε 
είναι η αξία ου αγροτικού επαγγέλματος που πλέον ξεπέρασε την αντίληψη να είναι 
ένα κοινωνικά απαξιωμένο επάγγελμα και να αναδεικνύεται η σημαντικότητά του 
στην αλυσίδα της διατροφής, σήμερα που κάποιοι προωθούν τα μεταλλαγμένα ή τα 
αμφίβολης ποιότητας λαχανικά, τρόφιμα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3: “Η απασχόληση και επιχειρηματικότητα των γυναικών 
της υπαίθρου”του Κωνσταντίνου Χειμαριώτη, μέλους του Team 
Europe 
 
Η γυναίκα της υπαίθρου αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά προβλήματα στην ένταξή της 
στην αγορά εργασίας ή στη διατήρηση της απασχόλησής της. Οι λόγοι είναι πολλοί 
και σχετίζονται τόσο με τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην ύπαιθρό μας 
(πρωτογενής τομέας που δεν είναι θελκτικός και διαρκώς συρρικνώνεται, ανεπαρκής 
ανάπτυξη του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα που συνδέονται κυρίως με 
τον αστικό χώρο ή με τις κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές, ανεπάρκεια σε 
κατάλληλες υποδομές και μηχανισμούς υποστήριξης κ.ά.), όσο και με κοινωνικού - 
μορφωτικού χαρακτήρα αίτια που εμποδίζουν την αγρότισσα να βγει από την 
απομόνωση και να αναλάβει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (κοινωνικά στερεότυπα 
για το ρόλο της γυναίκας, αποθάρρυνση από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, 
άγνοια των διαδικασιών δημιουργίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης, σοβαρή 
υστέρηση σε εκπαίδευση - επιμόρφωση και έλλειψη επιχειρηματικής νοοτροπίας και 
κουλτούρας).  
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τόσο του Κοινωνικού Ταμείου όσο και της Αγροτικής 
Ανάπτυξης, αλλά και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Equal, Leader κλπ) εμπεριέχουν 
τη διάσταση του φύλου, περιλαμβάνουν δηλαδή δράσεις και ενέργειες που 
σχετίζονται με την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και ενθαρρύνουν - 
παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών. Επίσης υπάρχουν 
συγχρηματοδοτούμενα εξειδικευμένα προγράμματα αποκλειστικά για τη στήριξη της 
γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας όπως π.χ. οι Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών, η Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα” κλπ. Παρά τα προγράμματα που “τρέχουν” και παρά 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τις ίδιες τις 
γυναίκες και τις οργανώσεις τους, για να διαμορφωθούν συνθήκες “ίσων ευκαιριών” 
γι’ αυτές, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν μπορεί να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά. 
Απέχουμε πολύ από το ζητούμενο που είναι η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις 
συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Φαίνεται 
ότι τα εμπόδια δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Η ανεργία εξακολουθεί να πλήττει 
περισσότερο, από κάθε άλλη κατηγορία πληθυσμού, τις γυναίκες της υπαίθρου μας. 
Πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα οι νέες και καλύτερα μορφωμένες, εγκαταλείπουν τα 
χωριά τους σε αναζήτηση καλύτερης τύχης στα αστικά κέντρα της χώρας μας, ενώ 
αυτές που παραμένουν για οικογενειακούς κυρίως λόγους ουσιαστικά αποκλείονται 
από την αγορά εργασίας. Άλλη δυσμενής συνέπεια της φυγής των νέων γυναικών 
είναι ανατροπή της αριθμητικής ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα 
αγροτικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε ορεινά απομονωμένα χωριά όπου η έλλειψη 
γυναικών για παντρειά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.  
Διερωτάται κανείς αν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση και αν υπάρχουν σήμερα 
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προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης για τις γυναίκες στην 
ύπαιθρο. Για να δώσουμε απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα θα πρέπει να εξετάσουμε τι 
αλλαγές γίνονται γενικά τα τελευταία χρόνια ή επιδιώκονται να γίνουν στην ύπαιθρό 
μας. Το μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τις προηγούμενες 
δεκαετίες (εντατική γεωργία) έδειξε ότι ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί από μόνος 
του να δημιουργήσει συνθήκες επαρκούς απασχόλησης και παραμονής των 
αγροτικών πληθυσμών στις εστίες τους. Σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθείται 
ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης του αγροτικού χώρου που βασίζεται στον 
“πολυλειτουργικό χαρακτήρα” της γεωργίας και τη “διαφοροποίηση” των 
δραστηριοτήτων, στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των τομέων της 
οικονομίας, στην αξιοποίηση του ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού και στην 
αειφορική χρήση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων. Επιζητείται επίσης η 
βελτίωση των κοινωνικών υποδομών στην ύπαιθρο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της. Κεντρικός στόχος 
είναι η “ανασυγκρότηση της υπαίθρου” σε τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα ελκυστικό 
τόπο εγκατάστασης νέων ανθρώπων και επιχειρήσεων αλλά και πόλο έλξης και 
αναψυχής για τους ανθρώπους των πόλεων. Αυτή η με έντονα ποιοτικά στοιχεία 
“αγροτική ανάπτυξη” δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στη συμμετοχή και αξιοποίηση 
όλων των δυνάμεων των τοπικών κοινωνιών (και κυρίως της γυναίκας). 
Αναμφισβήτητα, στα περισσότερα πεδία δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα μ’ αυτό το νέο πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης (π.χ. τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την ανάδειξη και διάσωση του αγροτικού περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, 
τις κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, τον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, κλπ), η 
γυναίκα της υπαίθρου μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλωστε οι 
παραπάνω δράσεις ταιριάζουν απόλυτα με την ιδιοσυγκρασία και την ευαισθησία της 
γυναίκας και μπορούν να συνδυαστούν άριστα με τα καθήκοντά της ως μητέρας και 
νοικοκυράς. 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τάσεις για την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων από γυναίκες (κυρίως μέσα από το πρόγραμμα 
βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού). Αυτό γίνεται σχεδόν 
κατά κανόνα όταν οι άνδρες τους αναπτύσσουν άλλες δραστηριότητες. Όμως δεν 
πρέπει να μείνουμε εκεί. Οι γυναίκες επιβάλλεται, με την κατάλληλη στήριξη, να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες να επενδύσουν και να επιδοθούν όχι μόνο στον αγροτικό 
τομέα αλλά και στους άλλους επαγγελματικούς τομείς που έχουν σχέση με την 
ανάπτυξη της υπαίθρου. Να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις σε καινοτόμους κατά 
προτεραιότητα τομείς παραγωγής, τυποποίησης και μεταποίησης προϊόντων. Να 
προωθήσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία και τη συλλογική τους δράση 
(ίδρυση νέων γυναικείων συνεταιρισμών).  
Επισημαίνουμε σχετικά ότι ορισμένοι γυναικείοι συνεταιρισμοί έχουν να επιδείξουν 
μια ιδιαίτερα ικανοποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν πετύχει να 
βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική θέση των γυναικών μελών τους. Όμως οι 
περισσότεροι γυναικείοι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που συνδέονται 
κατά κύριο λόγο με τη μικρή και ανισοβαρή συμμετοχή των μελών στις εργασίες 
τους, τις ελλείψεις σε τεχνογνωσία, τις δυσκολίες στην προβολή και προώθηση στην 
αγορά των προϊόντων τους, τις ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό (και σε μεταφορικά 
μέσα) για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, τη στενότητα κεφαλαίων για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων (κάλυψη ιδίας συμμετοχής), κλπ. Όλα αυτά τα 
προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν. 
Ποιες δράσεις και ενέργειες μπορούν να συμβάλουν θετικά στην τόνωση της 
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απασχόλησης και της επιχειρηματικής δράσης των γυναικών της υπαίθρου μας; 
Πρώτα απ’ όλα η κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. Εκπαίδευση που να 
είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες τους και να μπορεί να οδηγήσει στην 
αξιοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ακόμη η ενθάρρυνση και σωστή 
ενημέρωσή τους από τους αρμόδιους φορείς, αλλά κυρίως η συμβουλευτική και 
οργανωτική - τεχνική υποστήριξή τους. Τέλος η σωστή αξιοποίηση των σχετικών 
κινήτρων (επιχορηγήσεων) που υπάρχουν για την πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά 
και η χρηματοδοτική ενίσχυση των γυναικών με ευνοϊκούς όρους. Εξυπακούεται ότι 
τα παραπάνω πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και συνέχεια, από ανθρώπους με 
εμπειρία και γνώση για να υπάρξει αποτέλεσμα. 
Τελειώνοντας πρέπει να τονίσουμε με έμφαση και πρέπει να γίνει απόλυτα 
κατανοητό από όλους μας (τόσο από τον αστικό όσο και από τον ανδρικό αγροτικό 
πληθυσμό) ότι οι γυναίκες της υπαίθρου αποτελούν ένα ισχυρό παράγοντα 
κοινωνικής συνοχής και ένα σημαντικό αλλά αναξιοποίητο δυναμικό και ότι “αν τους 
δοθεί η ευκαιρία” μπορούν να συμβάλουν με την εργασία τους πολύ θετικά την 
ανασυγκρότηση - ανάπτυξη της υπαίθρου, στην βελτίωση της οικονομικής θέσης των 
αγροτικών πληθυσμών και στην αναστροφή της τάσης εγκατάλειψης των 
πατρογονικών εστιών τους. Κάτω από αυτό το πρίσμα η εξασφάλιση εργασίας για 
την γυναίκα στην ύπαιθρο (παράλληλα με τη βελτίωση των κοινωνικών παροχών και 
των συνθηκών διαβίωσης) πρέπει να αποτελέσει στόχο απόλυτης προτεραιότητας. 
Επιβάλλεται λοιπόν η Πολιτεία, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 
υπόλοιποι Φορείς που εμπλέκονται στα θέματα της γυναικείας απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας, να επιδείξουν ουσιαστικό ενδιαφέρον και να παρέχουν συνεχή 
στήριξη προς τις γυναίκες της υπαίθρου μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι τελευταίες 
να ξεπεράσουν τα συναφή εμπόδια και προβλήματα και να επιδοθούν, με την 
ευρηματικότητα, την ευαισθησία και την αποτελεσματικότητα που τις διακρίνει, σε 
νέες δραστηριότητες και στο έργο τους γενικότερα. Και αυτό θα αποβεί προς όφελος 
της οικονομίας και της κοινωνίας μας συνολικά. 
Στον πρωτογενή τομέα μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός που ασχολείται με την 
γεωργία και αυτό συμπαρασύρει και την γυναίκα που ασχολείται με τον πρωτογενή 
τομέα.  
 
Στις πεδινές περιοχές έχουν την εκμηχάνιση, δεν δουλεύει πλέον η γυναίκα στον 
βαθμό που δούλευε παλαιότερα στους αγρούς, αυτό δεν συμβαίνει στις ορεινές 
περιοχές, όπου η γυναίκα ασχολείται και στο καπνοχώραφο, ασχολείται και με την 
κτηνοτροφία. Κάποια πράγματα αλλάζουν στην ύπαιθρο, εγκαταλείπεται εκείνο το 
μοντέλο της αγροτικής ανάπτυξης που θέλαμε να γίνεται εντατική γεωργία, να έχουμε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποδώσεις, τώρα πλέον στρεφόμαστε στην ποιοτική 
γεωργία, δεν θέλουμε τόσο μεγάλη παραγωγή, θέλουμε ποιοτικά προϊόντα, θέλουμε 
να προστατεύσουμε την πολιτιστική παράδοση και το αγροτικό περιβάλλον, θέλουμε 
να αναπτυχθούν παράλληλα με την γεωργία και άλλοι τομείς όπως είναι η 
μεταποίηση, όπως είναι οι υπηρεσίες έτσι ώστε να προωθηθεί το πλεονάζων δυναμικό 
σ’ αυτούς τους τομείς για να μην φύγει και να πάει στις αστικές πόλεις, αυτό το 
καινούργιο μοντέλο που επιδιώκει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού 
χώρου, νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί με την ενεργό συμμετοχή της γυναίκας, 
εφόσον αυξηθεί η απασχόληση της γυναίκας στην ύπαιθρο, στα χωριά, τις 
κωμοπόλεις και αυξηθούν τα εισοδήματά της, θα ενεργήσει θετικά προς την 
κατεύθυνση να παραμείνουν τα αγροτικά νοικοκυριά στην ύπαιθρο, να μην 
αναγκαστούν να μεταναστεύουν ή να πάνε σ’ ένα μεγάλο αστικό κέντρο. 
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Η γυναίκα μπορεί να συμβάλει πολύ θετικά στις καινούργιες επιδιώξεις για την 
ποιότητα, για το περιβάλλον, για την πολιτιστική κληρονομιά, η γυναίκα προωθεί 
αυτά τα πράγματα στην ύπαιθρο, δηλαδή με την απασχόλησή της θα επιτευχθεί ο 
χώρος της παραμονής των οικογενειών και των παιδιών και θα επιτευχθούν και αυτοί 
οι επιζητούμενοι στόχοι, θα πάνε πακέτο αυτά.  
 
Και τι ευκαιρίες πέρα από τον πρωτογενή τομέα, που υπάρχουν και μερικές 
καινοτόμες δράσεις, για την ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών, για τα 
αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά, για τις ανθοκομικές καλλιέργειες. Εκεί νομίζω ότι η 
γυναίκα από την ιδιοσυγκρασία της μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
τέτοιων δραστηριοτήτων, αλλά εκτός απ’ αυτά μπορεί και στον δευτερογενή τομέα, 
στην οικοτεχνία για παράδειγμα, στην μικροβιοτεχνία, σε μικρή έκταση, στα πλαίσια 
ενός συνεταιρισμού γυναικών να μπορέσουν να στήσουν μικρές μονάδες για να 
δημιουργήσουν, να παράγουν τέτοια προϊόντα, προϊόντα διατροφής, μετά την πρώτη 
μεταποίηση.  
 
Υπάρχει βάση για να παράγουμε τέτοια προϊόντα, κυρίως από γυναίκες, εδώ στην 
περιοχή μας, με την προϋπόθεση ότι θα είναι σωστά οργανωμένες, θα πρέπει να 
υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση, ενημέρωση, υποστήριξη των γυναικών οι οποίες 
έχουν κάποιες δυσκολίες στην πρόσβαση στην πληροφόρηση. Μια γυναίκα που ζει 
στο χωριό είναι πολύ δύσκολο να έχει την πληροφόρηση που έχει έστω και μια 
γυναίκα που ζει σ’ ένα μεγάλο αστικό κέντρο”. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΓΗΡΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. - 8/7/2003  

 

Κατά 9% μειώθηκε την τετραετία 1997-2000 ο αριθμός των κατά κύριο επάγγελμα 
αγροτών στα κράτη μέλη της Κοινότητας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
πρόσφατα στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EUROSTAT), το 2000 ο αριθμός των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα 
περιορίστηκε στα 12.185.000 άτομα, εκ των οποίων μόνον τα 2/3 (6.322.000 άτομα) 
ήταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και το υπόλοιπο 1/3 εποχικά ή μη αμειβόμενο 
προσωπικό. 
Στη χώρα μας, που διατηρεί τον 5ο από πλευράς μεγέθους αγροτικό πληθυσμό 
ανάμεσα στα 15 κράτη μέλη, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στην αρχή του 21ου 
αιώνα ήταν 587.000 άτομα, ενώ ο συνολικά απασχολούμενος στον πρωτογενή τομέα 
πληθυσμός έφθανε το 1.421.000 άτομα (συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής 
μορφής εργασίας και φυσικά των οικονομικών μεταναστών), καθώς από αυτούς οι 
817.000 εμφανίζονται ως αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού είναι ίσως το βασικό χαρακτηριστικό της 
ευρωπαϊκής γεωργίας. Με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT το 53% των κατά κύριο 
επάγγελμα αγροτών στα 15 κράτη μέλη ήταν το 2000 ηλικίας άνω των 55 ετών, εκ 
των οποίων το 29% ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο αριθμός των ευρωπαίων αγροτών με 
ηλικία κάτω των 35 ετών μόλις έφθανε το 8%. 
Ανάλογη εικόνα και στη χώρα μας όπου το 56% των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών 
ήταν το 2000 ηλικίας άνω των 55 ετών και από αυτούς το 31% πάνω από 65 χρονών, 
το δε ποσοστό των νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 35 ετών μόλις έφθανε το 9%. 
Αξιοσημείωτο επίσης ότι ένα μεγάλο τμήμα του αγροτικού πληθυσμού διαθέτει πηγές 
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εισοδήματος εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης και μάλιστα σε πολλές χώρες μέλη της 
Κοινότητας το μη γεωργικό εισόδημα αντιστοιχεί στο μισό περίπου του μέσου 
συνολικού εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών. 
Πάντως η οικογενειακή μορφή γεωργίας εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοντέλο 
γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μόνο το 4% των 6,8 εκατ. αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων είναι εταιρικής μορφής. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και ότι το 
54% των εκμεταλλεύσεων και το 55% της καλλιεργούμενης γης βρίσκεται στις 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Κοινότητας. Όσον αφορά τη διάρθρωση του 
αγροτικού πληθυσμού το 76% είναι άνδρες και το 24% γυναίκες (στην Ελλάδα το 
αντίστοιχο ποσοστό γυναικών είναι 25%). 
Αναφορικά με την Ελλάδα, σε πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας - όπου η 
γεωργική δραστηριότητα παραμένει μια σημαντική πηγή και βάση απασχόλησης, 
παρότι δεν είναι τώρα κυρίαρχη- και ενώ τα αγροτικά εισοδήματα δεν είναι 
αμελητέα, η απουσία κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απωθεί τους νέους 
και ιδιαίτερα της γυναίκες από το γεωργικό επάγγελμα. Πολιτικές διασφάλισης του 
αγροτικού εισοδήματος, ενώ είναι αναγκαίες, δεν κρίνονται επαρκείς για την επιλογή 
διαβίωσης στην ύπαιθρο. 
Από πλευράς πολιτείας και ιδίως του υπουργείου Γεωργίας τα δύο βασικά μοντέλα 
απασχόλησης στον γεωργικό τομέα (εντατική μορφή γεωργίας - εκτατική μορφή) δεν 
έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο συστηματικής μελέτης, ενώ η λεγόμενη 
πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου φαίνεται πως χρειάζεται επαναχάραξη. Άλλωστε 
εκκρεμεί η απάντηση υπό ποίες προϋποθέσεις ο τομέας της γεωργίας θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια αξιόλογη εναλλακτική μορφή απασχόλησης και μια πηγή 
εισοδήματος, με δεδομένο τον κορεσμό που παρατηρείται στο δείκτη απασχόλησης 
σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: "Εξειδικευμένες γνώσεις για τις αγρότισσές μας",  
εφημ. Η ΧΩΡΑ  
Παρακολουθήσαμε όλοι με ενδιαφέρον τις τελευταίες εξελίξεις και αποφάσεις 
για την ενδιάμεση αναθεώρηση και το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 
Κρίνετε ότι με τα σημερινά πλέον δεδομένα οι ευρωπαίες αγρότισσες δεν 
προστατεύονται αποτελεσματικά από τις πολιτικές της Ένωσης ;  

Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναζητούμε μία αποτελεσματική στρατηγική 
για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αντιμετώπιση των τοπικών και περιφερειακών 
ανισοτήτων, απαραίτητο είναι να κινητοποιηθεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό στις 
αγροτικές περιοχές και να αναληφθούν δράσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
όλων των πολιτών με βάσει τις αξίες του ευρωπαϊκού μοντέλου γεωργίας και τη 
βασική αρχή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Η Ένωση έχει ανάγκη από τους νέους αγρότες και τις νέες αγρότισσες. Παρά το 
γεγονός ότι στα 14,65 εκατομμύρια ατόμων που εργάζονται στις αγροτικές 
καλλιέργειες στην Ε.Ε. τα 5,37 εκατομμύρια είναι γυναίκες (ποσοστό 37%) και παρά 
του ότι η σημερινή κατάσταση των γυναικών αγροτών στην Ε.Ε. παρουσιάζεται 
αρκετά ανησυχητική, οι γυναίκες αγρότισσες, η θέση τους και τα δικαιώματά τους 
έμειναν εκτός των διαπραγματεύσεων για την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική.  
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Οι τελευταίοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί : ηλικιακά 
ο γυναικείος αγροτικός πληθυσμός γηράσκει. Το συνολικό ποσοστό των γυναικών 
αγροτών κάτω των 35 ετών ανέρχεται μόλις στο 18% έναντι 22% των ανδρών. Μία 
μόνο στις πέντε αγροτικές καλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευθύνεται από 
γυναίκα ενώ μάλιστα το 82% αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
διευθύνονται από γυναίκες είναι μικρού μεγέθους, ενώ μόνο 3% είναι μεγάλου. 
Περίπου μία στις δύο γυναίκες (48%) που ασχολείται με την αγροτική παραγωγή και 
ζωή εμφανίζεται υπό το καθεστώς της «συζύγου – συντρόφου» αγρότη παραγωγού. 
Τέλος, το 95% των γυναικών έναντι 87% των ανδρών έχουν λάβει μόνο βασική 
πρακτική εκπαίδευση ενώ μόλις 2% των γυναικών έναντι 7% των ανδρών έχουν 
λάβει πλήρη ή και εξειδικευμένη αγροτική εκπαίδευση.  

Ποιά είναι η εικόνα που δίνει η ελληνική ύπαιθρος σήμερα όσον αφορά ιδιαίτερα 
τις αγρότισσες ;  

Στην ελληνική ύπαιθρο η κατάσταση παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Σήμερα, στη 
χώρα μας απασχολείται στη γεωργία και στην κτηνοτροφία περίπου το 17% των 
γυναικών και το 15% των ανδρών. Παρ΄ όλο που το ποσοστό των απασχολουμένων 
γυναικών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, η μείωση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στον πρωτογενή τομέα τα τελευταία χρόνια 
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση των ανδρών. Συγκεκριμένα, ο κλάδος 
παρουσίασε μείωση της απασχόλησης της τάξης του 6,6% σε σχέση με το 2000.  

Mελέτες στον ελληνικό αγροτικό χώρο έχουν καταγράψει ότι οι αγρότισσες έχουν 
την κύρια ευθύνη για τις μικρές καλλιέργειες και τις χειρωνακτικές (μη 
εκμηχανισμένες) εργασίες. Αντίθετα όταν η εργασία απαιτεί κάποια τεχνική ή χρήση 
γεωργικού μηχανήματος, γίνεται συνήθως από άνδρες. Ο διαχωρισμός αυτός 
επιτρέπει διακρίσεις και στις αμοιβές μεταξύ των αγρεργατών και των αγρεργατριών. 
Πράγματι τα ημερομίσθια των γυναικών και σήμερα ακόμη για την ίδια εργασία είναι 
μικρότερα από εκείνα των ανδρών σε ποσοστό 20-30% περίπου. 

Παρατηρείται άρα μία καθυστέρηση ως προς τη θέση, τον ρόλο και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των αγροτισσών ;  

Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων (57%) είναι συμβοηθούντα μέλη στην 
οικογενειακή επιχείρηση. Μόνο το 1,5% των γυναικών είναι εργοδότες στον 
αγροτικό τομέα ενώ το 27,8 είναι αυτοαπασχολούμενες χωρίς προσωπικό. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι οι γυναίκες υπερτερούν κατά πολύ σε σχέση με τους άνδρες στην 
κατηγορία των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση (με ποσοστό 67% έναντι 33% 
των ανδρών).  

Συνήθως πρόκειται δε, για γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στα πλαίσια 
της τελευταίας δεκαετίας το ποσοστό των γυναικών που έχουν λάβει πλήρη αγροτική 
εκπαίδευση ανήλθε μόλις από 1% σε 2% σε κοινοτικό επίπεδο ενώ για την χώρα μας 
η κατάσταση παραμένει τραγική αφού για τις γυναίκες παραμένει σταθερά περίπου 
στο 0% ! Το έλλειμμα της πληροφόρησης, της κατάρτισης και της τεχνικής 
καθοδήγησης των αγροτών και αγροτισσών είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών στον πρωτογενή τομέα έχει μόνο 
απολυτήριο δημοτικού (68,1%) 
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Στο δε τον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων το καθεστώς συνταξιοδότησης αλλά 
και προστασίας της μητρότητας για την ελληνίδα αγρότισσα θα πρέπει 
αναμφισβήτητα να βελτιωθεί. Το επίδομα τοκετού θα πρέπει αναμφίβολα να αυξηθεί 
ώστε να φθάσει το ποσό που δίδουν τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο 
κ.λπ.). Η παντελής έλλειψη υποδομών φύλαξης των παιδιών αποτελεί ένα ακόμη 
ανασταλτικό παράγοντα για την είσοδο των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά 
εργασίας και αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα τους. 

: Κρίνετε ότι υπάρχει καθυστέρηση ως προς τις δυνατότητες που προσφέρονται 
από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και προγράμματα υπέρ των ελληνίδων 
αγροτισσών;  

Στα πλαίσια των προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη, οι τέσσερις κοινοτικές 
πρωτοβουλίες Interreg III, Equal, Urban και Leader+ προωθούν την ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και ειδικά με την πρωτοβουλία Leader+, 
υποστηρίζονται οι νέοι και οι γυναίκες οι οποίοι αποτελούν έναν από τους μοχλούς 
της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και στηρίζονται κατά προτεραιότητα 
στρατηγικές που αποβλέπουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης ή και 
δραστηριοτήτων γι΄ αυτές τις ομάδες στόχους. Παρ΄ όλα αυτά στη χώρα μας, με βάση 
μία σποραδική αξιολόγηση σε πανελλαδικό επίπεδο των προγραμμάτων που έχουν 
αναληφθεί για την αγροτική ανάπτυξη, δυστυχώς η στήριξη των γυναικών στην 
αγροτική οικονομία είναι σχεδόν μηδαμινή. Με εξαίρεση τη στήριξη γυναικών στη 
Δυτική και Κεντρική Μακεδονία στα πλαίσια της τοπικής αγρο - βιοτεχνίας αλλά και 
για τη σύσταση συνεταιρισμών που επιτρέπει την επανεκκίνηση παραδοσιακών 
"τεχνογνωσιών" που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, δε φαίνεται να γίνεται καμία 
συστηματική εκμετάλλευση των προσφερομένων δυνατοτήτων από τα κοινοτικά 
προγράμματα. 

Στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι αγρότες οφείλουν να παράγουν καινοτόμα και 
υψηλής ποιότητας προϊόντα σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς. Η νέα αυτή 
πραγματικότητα μας βρίσκει δυστυχώς απροετοίμαστους, αφού δεν έχουμε 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν π.χ, ενώ θα μπορούσαμε να λάβουμε τα 
τελευταία χρόνια 500εκατ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά έργα που θα ενίσχυαν σε 
ποιότητα τα προϊόντα μας, απορροφήσαμε λιγότερο από 25 εκατ. ευρώ λόγω 
ανικανότητας που επέδειξε το Υπουργείο Γεωργίας.  

Τι πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη σας για να μπορέσει η ελληνίδα αγρότισσα 
να αποτελέσει σεβόμενο και πλήρης αξιοποιήσιμο συστατικό στοιχείο της 
ανάπτυξης της υπαίθρου και της ευρύτερης προώθησης της οικονομίας ;  

Απαιτούνται λοιπόν μεγάλες προσπάθειες, πολιτική βούληση και κυρίως σωστός 
προγραμματισμός και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για να καταστεί η 
ευρωπαϊκή αλλά και κυρίως η ελληνική ύπαιθρος ελκυστική για τις αγρότισσες. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γυναικείος πληθυσμός φθίνει στην ύπαιθρο το δε καθεστώς 
και το επίπεδο σήμερα των εργαζομένων γυναικών δεν συμβαδίζει με τους στόχους 
για ποιότητα εργασίας και ζωής, ούτε για προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη. Το 
πολύτιμο και ηρωικό γυναικείο δυναμικό της υπαίθρου πρέπει να αξιοποιηθεί και να 
αναβαθμιστεί. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης της υπαίθρου απαιτεί κινητοποίηση 
ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού.  
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Η πολύπλευρη προσφορά τους στην ευρωπαϊκή γεωργία καθώς και η σημασία 
ενίσχυσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές μέσω των πρωτοβουλιών αγροτικής 
ανάπτυξης, που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί ώστε να εξασφαλισθεί : 

- η διατήρηση και ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μοντέλου μιας αγροτικής διαρκούς 
ανάπτυξης, ποιοτικού και πολυ-λειτουργικού, ισορροπημένου και σεβόμενου το 
περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου το ανθρώπινο δυναμικό συνιστά πρωταρχικής 
σημασίας συστατικό στοιχείο·  
- η διατήρηση ενός μοντέλου στα πλαίσια του οποίου άνδρες και γυναίκες 
λαμβάνονται ισότιμα υπόψη και για τον ρόλο τους στην εργασία και στην παραγωγή 
και τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις· 
- ένα μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης όπου στις γυναίκες δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξουν να μείνουν στην ύπαιθρο, με τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών υποδομών που τους επιτρέπει να 
εργάζονται και να ζουν άνετα εκεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Η. γεωργία, ο δαιμονικός κινητήρας του πολιτισμού 
 
john zerzan 

μετάφραση: ι.π. 
 
δημοσιεύτηκε απ' τις εκδόσεις ύπουλο χτύπημα 

Η γεωργία, η απαραίτητη βάση του πολιτισμού, πρωτοσυναντιέται καθώς κάνουν την 
εμφάνισή τους ο χρόνος, η γλώσσα και οι αριθμοί. Ως η υλοποίηση της αλλοτρίωσης, 
η γεωργία είναι ο θρίαμβος της αποξένωσης και του οριστικού διαχωρισμού της 
κουλτούρας από τη φύση και των ανθρώπων μεταξύ τους. 
Η γεωργία είναι η γέννηση της παραγωγής, ολοκληρωμένης και με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά της και η παραμόρφωση της ζωής και της συνείδησης. Η ίδια η γη 
γίνεται ένα όργανο παραγωγής και τα είδη του πλανήτη τα αντικείμενά της. Άγρια ή 
ήμερα, αγριόχορτα ή καλλιεργημένα, όλα μιλάνε γι΄ αυτό το δυϊσμό που 
ακρωτηριάζει την ψυχή του είναι μας, εγκαινιάζοντας, σχετικά σύντομα, το 
δεσποτισμό, τον πόλεμο και την οικονομική ένδεια του υψηλού πολιτισμού, σε βάρος 
της μεγάλης διάρκειας εκείνης της πρωτύτερης ενότητας με τη φύση. Η βεβιασμένη 
πορεία του πολιτισμού, που ο Adorno αναγνώρισε στην "προϋπόθεση μιας παράλογης 
καταστροφής στην αρχή της ιστορίας", που ο Freud ένοιωσε σαν "κάτι που έχει 
επιβληθεί σε μια αντιστεκόμενη πλειοψηφία", στον οποίο ο Stanley Diamond βρήκε 
μόνο "επιστρατευμένους και όχι εθελοντές" καταδυναστεύτηκε από τη γεωργία. Και ο 
Mircea Eliade είχε δίκιο να εκτιμήσει ότι ο ερχομός της έχει "προκαλέσει αναστάτωση 
και πνευματικούς κλονισμούς" το μέγεθος των οποίων δε μπορεί να φανταστεί το 
σύγχρονο μυαλό. 
"Να ισοπεδώσει, να κανονικοποιήσει το ανθρώπινο τοπίο, να εξαλείψει τις ανωμαλίες 
του και να εξορίσει τις εκπλήξεις του", αυτές οι λέξεις του E.M. Cioran εφαρμόζουν 
απόλυτα στη λογική της γεωργίας, το τέλος της ζωής ως κύρια αισθαντικής 
δραστηριότητας, η ενσάρκωση και η γεννήτρια της διαχωρισμένης ζωής. Το τεχνητό 
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και η εργασία έχουν αυξηθεί σταθερά από την έναρξή της ως κουλτούρα: 
εξημερώνοντας ζώα και φυτά ο άνθρωπος εξημέρωσε εξ ανάγκης τον εαυτό του. 
Ο ιστορικός χρόνος, όπως και η γεωργία, δεν είναι έμφυτος στην κοινωνική 
πραγματικότητα αλλά μια επιβολή πάνω της. Η διάσταση του χρόνου ή της ιστορίας 
είναι ένας κατασταλτικός παράγοντας, που η ίδρυσή του οφείλεται στην παραγωγή ή 
τη γεωργία. Η κυνηγετική-τροφοσυλλεκτική ζωή ήταν ενάντια στο χρόνο με την 
ταυτόχρονη και αυθόρμητη απλωσιά της. η αγροτική ζωή δημιουργεί μια έννοια του 
χρόνου με την στενότητα των διαδοχικών καθηκόντων, με την κατευθυνόμενη 
ρουτίνα της. Καθώς την ποικιλομορφία της Παλαιολιθικής ζωής διαδέχτηκε η χωρίς 
φαντασία περίφραξη της γεωργίας, ο χρόνος συγκέντρωσε δύναμη και κατέληξε να 
αποκτήσει το χαρακτήρα ενός φραγμένου χώρου. Τα εθιμοτυπικά χρονικά σημεία 
αναφοράς -τελετές με καθορισμένες ημερομηνίες, η ονομασία των ημερών κτλ- είναι 
απαραίτητα για την οργάνωση του κόσμου της παραγωγής. ως ένα σχέδιο της 
παραγωγής, το ημερολόγιο είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού. Αντιστρόφως, 
όχι μόνο η βιομηχανική κοινωνία θα ήταν αδύνατη χωρίς χρονικό προγραμματισμό, 
αλλά και το τέλος της γεωργίας (της βάσεως όλης της παραγωγής) θα ήταν το τέλος 
του ιστορικού χρόνου. 
Η αναπαράσταση αρχίζει με τη γλώσσα, ένα μέσο χαλιναγώγησης της επιθυμίας. Με 
την αντικατάσταση αυτόνομων εικόνων με λεκτικά σύμβολα, η ζωή ελαχιστοποιείται 
και βρίσκεται υπό καθεστώς αυστηρού ελέγχου. 'Ολες οι άμεσες, χωρίς-μεσολαβητή 
εμπειρίες χωνεύονται απ΄ αυτή την υπέρτατη μορφή συμβολικής έκφρασης, τη 
γλώσσα. Η γλώσσα διαχωρίζει και οργανώνει την πραγματικότητα, όπως το έθεσε ο 
Benjamin Whorf, και αυτή η τμηματοποίηση της φύσης, μια όψη της γραμματικής, 
θέτει τις βάσεις για τη γεωργία. Η Julian Jaynes, στην πραγματικότητα, συμπέρανε 
ότι η νέα γλωσσική νοοτροπία οδήγησε πολύ άμεσα στην γεωργία. Αναμφίβολα, η 
κρυσταλλοποίηση της γλώσσας στη γραφή, που επιστρατεύθηκε κυρίως από την 
ανάγκη για την τήρηση αρχείων των αγροτικών συνδιαλλαγών, είναι το σημάδι ότι ο 
πολιτισμός άρχισε. 
Στα μη-εμπορευματοποιημένα, ισόνομα τροφοσυλλεκτική ήθη, η βάση των οποίων 
(όπως αναφέρεται τόσο συχνά) ήταν το να μοιράζεσαι, ο αριθμός δεν ήταν 
επιθυμητός. Δεν υπήρχε χώρος για την ανάγκη να ποσοτικοποιήσεις, κανένας λόγος 
να διαιρέσεις ότι ήταν ενιαίο. Αυτή η πολιτισμική σύλληψη δεν αναδύθηκε πλήρως 
πριν την εξημέρωση των ζώων και των φυτών. Δυο από τις γονιμοποιείς 
φυσιογνωμίες των αριθμών καταθέτουν καθαρά για τη σχέση τους με το διαχωρισμό 
και την ιδιοκτησία: Ο Πυθαγόρας, κέντρο μιας ιδιαίτερα επιδραστικής θρησκευτικής 
δοξασίας αριθμών, και ο Ευκλείδης, πατέρας των μαθηματικών και της επιστήμης, 
του οποίου η γεωμετρία προοριζόταν για να μετρήσει χωράφια για λόγους 
ιδιοκτησίας, φόρων και εργασίας δούλων. Μια από τις πρώτες μορφές του 
πολιτισμού, η οργάνωση με βάση τους αρχηγούς, κληροδοτεί μια γραμμική 
οργάνωση τάξεων στην οποία σε κάθε μέλος εκχωρείται ένα ακριβές αριθμητικό 
μέρος. Σύντομα, ακολουθώντας την αφύσικη γραμμικότητα της γεωργίας, το 
άκαμπτο, 90 μοιρών γκρίντιρον* σχέδιο των πρώτων πόλεων κάνει την εμφάνισή του. 
Η επίμονη κανονικότητά τους συνθέτει από μόνη της μια κατασταλτική ιδεολογία. Η 
κουλτούρα, αριθμημένη πλέον, γίνεται πιο αυστηρά κατευθυνόμενη και άψυχη. 
Η τέχνη επίσης, με τη σχέση της με την αγροκαλλιέργεια, τονίζει και τους δυο 
θεσμούς. Ξεκινά σαν ένα μέσο για να ερμηνευτεί και να καθυποταχτεί η 
πραγματικότητα, να εκλογικοποιηθεί η φύση, και συμμορφώνεται με το σημείο της 
μεγάλης αλλαγής που είναι η γεωργία με τα πλέον βασικά της χαρακτηριστικά. Οι 
προ-Νεολιθικές ζωγραφιές των σπηλαίων, για παράδειγμα, είναι ζωντανές και 
έντονες, ένα δυναμικό εγκώμιο της ζωικής χάρης και ελευθερίας. Η αγροτική και 
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βουκολική τέχνη της Νεολιθικής εποχής, όμως, γίνεται άκαμπτη με τη χρήση 
στυλιζαρισμένων φορμών. ο Franz Borkenau όρισε την κεραμική του τέχνη σαν "μια 
στενόμυαλη, δειλή, κακότεχνη σύνθεση υλικών και μορφών". Με τη γεωργία, η τέχνη 
έχασε την ποικιλομορφία της και τυποποιήθηκε σε γεωμετρικά σχέδια που έτειναν να 
εκφυλίζονται σε άχρωμα, επαναληπτικά πρότυπα, μια τέλεια αντανάκλαση της 
τυποποιημένης, περιορισμένης, κυριαρχημένης από πρότυπα ζωής. Και στην 
Παλαιολιθική τέχνη δεν υπήρχε καμιά αναπαράσταση ανθρώπων να σκοτώνουν 
ανθρώπους, μια έμμονη ιδέα με απεικονιζόμενες αντιπαραθέσεις μεταξύ ανθρώπων 
που εξελίχθηκε στη Νεολιθική εποχή, με σκηνές μαχών να γίνονται κοινό φαινόμενο.  

στατική και δουλοπρεπής ύπαρξη 

Η δουλειά, ως μια συγκεκριμένη κατηγορία της ζωής, ομοίως δεν υπήρχε πριν τη 
γεωργία. Η ικανότητα του ανθρώπου να εξαρτάται από τις σοδιές και τα κοπάδια, 
περιήλθε μάλλον γρήγορα. Η παραγωγή τροφής υπερνίκησε την κοινή απουσία ή 
σπανιότητα του τελετουργικού και της ιεραρχίας στην κοινωνία και εισήγαγε τις 
πολιτισμένες δραστηριότητες όπως η εξαναγκαστική δουλειά της κατασκευής ναών. 
Εδώ βρίσκεται το πραγματικό "Καρτεσιανό ρήγμα" μεταξύ της εσώτερης και της 
εξωτερικής πραγματικότητας, ο διαχωρισμός με τον οποίο η φύση έγινε στην 
πραγματικότητα κάτι το οποίο είναι για να "δουλευτεί". Σ΄ αυτή την ικανότητα για 
στατική και δουλοπρεπή ύπαρξη έγκειται όλη η υπερδομή του πολιτισμού με το 
ολοένα και αυξανόμενο βάρος της καταπίεσής του. 
Η αρσενική βιαιότητα ενάντια στις γυναίκες έχει τις ρίζες του στη γεωργία, η οποία 
εξαλλοίωσε τις γυναίκες σε υποζύγια και γεννήτριες παιδιών. Πριν την αγροτική ζωή, 
η ισονομία της τροφοσυλλεκτικής ζωής "εφαρμοζόταν το ίδιο και σε άνδρες και σε 
γυναίκες", έκρινε η Eleanor Leacock, οφειλόμενη στην αυτονομία των καθηκόντων 
και στο γεγονός ότι οι αποφάσεις παιρνόντουσαν από αυτούς που τα εκτελούσαν. Με 
την απουσία παραγωγής και χωρίς καμία μονότονη δουλειά κατάλληλη για εργασία 
παιδιών, όπως το ξεχορτάριασμα, οι γυναίκες δεν προορίζονταν για επαχθείς 
αγγαρείες ή για την μόνιμη παροχή μωρών. 
Μαζί με την κατάρα της αέναης δουλειάς , μέσω της γεωργίας, στον εκδιωγμό από 
την Εδέμ, ο Θεός είπε στη γυναίκα, "Πληθύνων πληθυνώ ταις λύπαις σου και το 
στεναγμό σου. εν λύπαις τέξη τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου, και 
αυτός σου κυριεύσει". Παρομοίως οι πρώτοι γνωστοί κωδικοποιημένοι νόμοι, αυτοί 
του Σουμμέριου αυτοκράτορα, Οθρ-Νάμου, προδιέγραφαν το θάνατο των γυναικών 
που ικανοποιούσαν επιθυμίες εκτός γάμου. Έτσι ο Whyte αναφερόταν στις γυναίκες 
ως "ο χαμένος συγγενής του άνδρα από τότε που οι άνθρωποι εγκατέλειψαν για πρώτη 
φορά έναν απλό κυνηγετικό και τροφοσυλλεκτικό τρόπο ζωής", και ο Simone de 
Beauvoir είδε στην πολιτιστική εξίσωση του άροτρου και του φαλλού, ένα 
κατάλληλο σύμβολο της καταπίεσης της γυναίκας. 
Όπως τα άγρια ζώα μετατρέπονται σε αργόστροφες κρεατοπαραγωγικές μηχανές, η 
έννοια του να "καλλιεργηθεί" κανείς είναι ένα προσόν που επιβάλλεται στους 
ανθρώπους, σημαίνοντας την εξυγίανση από την ελευθερία της φύσης κάποιου, στην 
υπηρεσία της εξημέρωσης και εκμετάλλευσης. Όπως σημειώνει ο Rice, στη 
Σουμμερία, στον πρώτο πολιτισμό, οι πρώιμες πόλεις είχαν εργοστάσια με τη 
χαρακτηριστική υψηλή τους οργάνωση και διάθλαση των ικανοτήτων. Ο πολιτισμός 
από αυτό το σημείο εξαναγκάζει στην ανθρώπινη εργασία και μαζική παραγωγή 
τροφής, κτιρίων, πολέμου και εξουσίας. Για τους Έλληνες, η δουλειά ήταν μια 
κατάρα και τίποτε παραπάνω. Το όνομα για αυτήν - πόνος- έχει την ίδια ρίζα όπως το 
Λατινικό poena, οδύνη. Η διάσημη κατάρα της γεωργίας στην Παλαιά Διαθήκη ως ο 
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εξορισμός από τον Παράδεισο (Γέννεσις 317-18) μας θυμίζει την προέλευση της 
δουλειάς. Όπως το έθεσε ο Mumford "H ομοιομορφία, η επανάληψη, η υπομονή, ήταν 
τα κλειδιά για αυτό το (Νεολιθικό) πολιτισμό...την υπομονετική ικανότητα για δουλειά". 
Σ΄ αυτή τη μονοτονία και παθητικότητα του να επιμελείσαι και να περιμένεις, 
γεννιούνται, σύμφωνα με τον Paul Shepard, οι "βαθιές και λανθάνουσες δυσφορίες και 
εχθρότητες, ακατέργαστες μίξεις χρηστότητας και βαρύτητας και ελλείψεως χιούμορ". 
Κάποιος θα μπορούσε επίσης να προσθέσει μια στωική έλλειψη ευαισθησίας και 
φαντασίας αδιαχώριστα από την θρησκευτική πίστη, τη βαρυθυμία, και καχυποψία, 
ανάμεσα σε χαρακτηριστικά που αποδίδονται ευρέως στην εξημερωμένη ζωή της 
αγροκαλλιέργειας. 
Παρόλο που η παραγωγή της τροφής από τη φύση της περικλείει μια υποβόσκουσα 
ετοιμότητα για πολιτική κυριαρχία, και παρόλο που η κουλτούρα του πολιτισμού 
ήταν από την αρχή η ίδια η μηχανή προπαγάνδας του, η αλλαγή περιέκλειε ένα 
μνημειακό αγώνα. Το Against His-Story, Against Leviathan! του Fredy Perlman, 
είναι απαράμιλλο σ΄ αυτό, εμπλουτίζοντας σε μεγάλο βαθμό την προσοχή του 
Toynbee στους "εσωτερικούς" και "εξωτερικούς προλετάριους", δυσαρεστημένους 
μέσα και έξω από τον πολιτισμό. Μολοταύτα, κατά μήκος του άξονα από το σκάψιμο 
της γης για να μπουν πάσσαλοι για το όργωμα, μέχρι τα πλήρως διαφοροποιημένα 
αρδευτικά συστήματα, προκλήθηκε κατ΄ ανάγκη μια σχεδόν ολοκληρωτική 
γενοκτονία των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών. 
Ο σχηματισμός και η αποθήκευση των πλεονασμάτων, είναι τμήμα της εξημερωτικής 
θέλησης για έλεγχο και δημιουργία στατικών πραγμάτων, μια όψη της τάσης για 
συμβολισμό. Προπύργιο ενάντια στη ροή της φύσης, το πλεόνασμα παίρνει τη μορφή 
κοπαδιών εξημερωμένων ζώων και σιταποθηκών. Το αποθηκευμένο σιτάρι ήταν το 
πρωτύτερο μέσο συναλλαγής, η αρχαιότερη μορφή κεφαλαίου. Μόνο με την 
εμφάνιση του πλούτου με τη μορφή αποθηκευμένου σιταριού προχωράνε οι 
διαβαθμίσεις της εργασίας και των κοινωνικών τάξεων. Ενώ σίγουρα υπήρχαν άγρια 
σιτάρια πριν από όλα αυτά (και το άγριο σιτάρι, μια που το ΄φερε ο λόγος, έχει 24% 
πρωτείνες αντί για το 12% του καλλιεργήσιμου σταριού) η προτίμηση για την 
καλλιέργεια δημιουργεί όλες τις διαφορές. Ο πολιτισμός και οι πόλεις τους 
στηρίζονταν τόσο στις σιταποθήκες όσο και στο συμβολισμό.  

η προέλευση της γεωργίας 

Το μυστήριο της προέλευσης της γεωργίας δείχνει ακόμη πιο ανεξιχνίαστο υπό το 
φως της πρόσφατης ανατροπής των χρόνιων ισχυρισμών ότι η πρωτύτερη εποχή ήταν 
εποχή εχθρότητας προς τη φύση και ελλείψεως ελεύθερου χρόνου. "Κανείς δε 
μπορούσε πλέον να συμπεράνει", έγραψε ο Orme, "ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος 
εξημέρωσε τα ζώα και τα φυτά για να αποφύγει το μόχθο και την πείνα. Αν μη τι άλλο, 
το αντίθετο έδειξε να είναι αλήθεια, και η έλευση της γεωργίας έδειξε το τέλος της 
αθωότητας". Για πολύ καρό, η ερώτηση ήταν, "γιατί δεν υιοθετήθηκε νωρίτερα στην 
ανθρώπινη εξέλιξη η γεωργία;". Πιο πρόσφατα, ξέρουμε ότι η γεωργία, με τα λόγια 
του Cohen, "δεν είναι ευκολότερη από το κυνήγι και τη συλλογή τροφής και δεν παρέχει 
μια γευστικότερη, υψηλότερης ποιότητας ή ασφαλέστερη βάση τροφής". Έτσι η 
ομόφωνη ερώτηση τώρα είναι, "γιατί υιοθετήθηκε;" 
Πολλές θεωρίες προωθήθηκαν, καμιά με πειστικό τρόπο. Ο Childe και άλλοι 
υποστηρίζουν ότι η πληθυσμιακή αύξηση ώθησε τις ανθρώπινες κοινωνίες σε πιο 
οικεία επαφή με άλλα είδη, οδηγώντας στην εξημέρωση και στην ανάγκη για 
παραγωγή για να τραφούν οι παραπάνω άνθρωποι. Αλλά έχει δειχθεί αρκετά πειστικά 
ότι η πληθυσμιακή αύξηση δεν προηγήθηκε της γεωργίας αλλά μάλλον προκλήθηκε 
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από αυτή. "Δε βλέπω καμιά απόδειξη πουθενά στον κόσμο", συμπέρανε ο Flannery, 
"που να δείχνει ότι η πληθυσμιακή πίεση ήταν υπεύθυνη για το ξεκίνημα της γεωργίας". 
Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι μεγάλες κλιματικές αλλαγές συνέβησαν στο τέλος 
της Πλειστόκαινου, περίπου πριν 11.000 χρόνια, που διατάραξε τον παλιό 
τροφοσυλλεκτικό-κυνηγετικό τρόπο ζωής και οδήγησε απευθείας στην καλλιέργεια 
ορισμένων ειδών πρώτης ανάγκης για την επιβίωση. Οι πρόσφατες μέθοδοι 
χρονολόγησης κατέρριψαν αυτή την προσέγγιση. καμιά τέτοια κλιματική αλλαγή δε 
συνέβη που να μπορούσε να επιβάλλει το νέο τρόπο ζωής. Εκτός αυτού, υπάρχουν 
πολλά παραδείγματα γεωργίας που έχει υιοθετηθεί -ή απορριφθεί- σε κάθε είδος 
κλίματος. Άλλη μια μείζων υπόθεση είναι ότι η γεωργία εισήχθηκε μέσω τυχαίας 
ανακάλυψης ή εφεύρεσης σα να μην είχε ποτέ πριν από κάποια συγκεκριμένη στιγμή 
περάσει από το μυαλό κάποιου ότι, για παράδειγμα, από πεταμένους σπόρους 
φυτρώνει φαγητό. Η Παλαιολιθική ανθρωπότητα δείχνει να είχε μία πραγματικά 
ανεξάντλητη γνώση της χλωρίδας και της πανίδας για πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια 
πριν αρχίσει η καλλιέργεια των φυτών, κάτι που καθιστά αυτή τη θεωρία εξαιρετικά 
αδύναμη. 
Η συμφωνία με τη σύνοψη του Carl Sauer ότι, "Η γεωργία δεν άρχισε από μια 
αυξάνουσα ή χρόνια έλλειψη τροφής", αρκεί, στην πραγματικότητα, για να καταρρίψει 
όλες τις πρωτύτερες θεωρίες που προωθήθηκαν. Μια ακόμη ιδέα, παρουσιασμένη 
από τους Hahn, Isaac και άλλους, υποστηρίζει ότι η παραγωγή τροφής ξεκίνησε κατά 
βάση για θρησκευτικές δραστηριότητες. Αυτή η υπόθεση πλησιάζει πιο πολύ την 
αληθοφάνεια. 
Τα πρόβατα και οι γίδες, τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν, είναι γνωστό ότι 
χρησιμοποιόντουσαν ευρέως σε θρησκευτικές τελετές, και ότι μεγάλωναν σε 
περιφραγμένα λιβάδια με σκοπό τη θυσία. Επιπλέον, πριν εξημερωθούν, τα πρόβατα 
δεν είχαν μαλλί κατάλληλο για υφαντουργική. Η κύρια χρήση της κότας στη 
Νοτιοανατολική Ασία και στην Ανατολική Μεσόγειο -τα πρώτα κέντρα του 
πολιτισμού- "δείχνει να ήταν", σύμφωνα με το Darby, "για θυσίες και για μαντεία 
μάλλον παρά για διατροφή". Ο Sauer προσθέτει ότι, "η παραγωγή αυγών και κρέατος" 
των εξημερωμένων πτηνών, "είναι μάλλον μεταγενέστερες συνέπειες της εξημέρωσής 
τους". Τα άγρια γελάδια ήταν βίαια και επικίνδυνα. Ούτε η πειθηνιότητα των βοδιών 
ούτε η μεταποιημένη υφή του κρέατος τέτοιων ευνουχισμένων ζώων μπορούσε να 
έχει προβλεφθεί. Οι αγελάδες δεν αρμεγόντουσαν παρά αιώνες μετά την αρχική τους 
αιχμαλωσία, και αναπαραστάσεις δείχνουν ότι το πρώτο γνωστό τους ζεύξιμο ήταν σε 
βαγόνια σε θρησκευτικές πομπές.  
Τα φυτά, τα επόμενα που τέθηκαν υπό έλεγχο, επιδεικνύουν παρόμοια ιστορία όσο 
είναι γνωστό. Ας πάρουμε τα παραδείγματα των κολοκύθων της Νέας Υόρκης, που 
χρησιμοποιόντουσαν αρχικά ως κουδουνίστρες για τελετές. Ο Johannessen συζήτησε 
τα θρησκευτικά και μυστικιστικά κίνητρα που συνδέονταν με την εξημέρωση του 
αραβοσίτου, την πιο σημαντική σοδειά του Μεξικού και κέντρου της τοπικής 
Νεολιθικής του θρησκείας. Ομοίως, ο Anderson ερεύνησε την επιλογή και ανάπτυξη 
διακεκριμένων ειδών διαφόρων καλλιεργούμενων, εξαιτίας της μαγικής τους 
σημασίας, φυτών. Οι σαμάνοι, θα έπρεπε να προσθέσω, ήταν καλά τοποθετημένοι σε 
θέσεις δύναμης ώστε να εισάγουν τη γεωργία μέσω της εξημέρωσης και καλλιέργειας 
φυτών αναμειγμένων στις τελετές και τη θρησκεία, κάτι που αναφέρεται 
περιγραμματικά παραπάνω. 
Παρόλο που η θρησκευτική εξήγηση της προελεύσεως της γεωργίας έχει κατά κάποιο 
τρόπο παραβλεφθεί, μας φέρνει, κατά την άποψή μου, στο κεφαλόσκαλο της 
πραγματικής εξήγησης της γέννησης της παραγωγής: αυτή τη μη-λογική, πολιτισμική 
δύναμη της αποξένωσης που μεταδόθηκε, με τη μορφή του χρόνου, της γλώσσας, των 
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αριθμών και της τέχνης, για να αποικιοποιήσει σε έσχατο σημείο την υλική και 
ψυχική ζωή στη γεωργία. Η "θρησκεία" είναι πολύ στενή αντίληψη αυτής της 
μόλυνσης και της επέκτασής της. Η κυριαρχία είναι πολύ βαριά, υπερβολικά 
πανταχού παρούσα, για να έχει μεταφερθεί μόνο από την παθολογία που είναι η 
θρησκεία. 
Αλλά οι πολιτισμικές αξίες του ελέγχου και της ομοιομορφίας που είναι τμήμα της 
θρησκείας είναι βεβαίως και τμήμα της γεωργίας, και μάλιστα από την αρχή. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ποικιλίες καλαμποκιού διασταυρώνονται μεταξύ τους πολύ 
εύκολα, ο Anderson μελέτησε τους πρωτόγονους γεωργούς του Assam, τη φυλή των 
Naga, και την ποικιλία καλαμποκιού τους που δεν παρουσίαζε διαφοροποιήσεις από 
φυτό σε φυτό. Συνεπείς στην καλλιέργεια, δείχνοντας ότι είναι συμπληρωμένη από 
την αρχή της παραγωγής, οι Naga διατήρησαν τις ποικιλίες τους τόσο καθαρές "μόνο 
με μια φανατική προσήλωση στο ιδανικό τύπο". Αυτό είναι παράδειγμα του 
παντρέματος της παραγωγής και της καλλιέργειας στην εξημέρωση, και των 
αναπόφευκτων απογόνων της, της καταστολής και της δουλειάς. 
H επιμελής φροντίδα ποικιλιών φυτών βρίσκει τον ομόλογό της στην εξημέρωση των 
ζώων, η οποία επίσης ανθίσταται στη φυσική επιλογή και επανεγκαθιστά τον 
ελεγχόμενο οργανικό κόσμο σε ένα υποτιμημένο, τεχνητό επίπεδο. Όπως και τα 
φυτά, τα ζώα είναι απλά πράγματα προς χειρισμό. μια αγελάδα, για παράδειγμα, 
γίνεται αντιληπτή ως μια μηχανή που μετατρέπει γρασίδι σε γάλα. Εξαλλοιωμένα από 
ένα καθεστώς ελευθερίας σε αυτό των αβοήθητων παράσιτων, αυτά τα ζώα γίνονται 
πλήρως εξαρτώμενα από τον άνθρωπο για την επιβίωσή τους. Σε εξημερωμένα 
θηλαστικά, κατά κανόνα, το μέγεθος του εγκεφάλου γίνεται σχετικά μικρότερο καθώς 
παράγονται είδη που αφοσιώνονται περισσότερο στην ανάπτυξη παρά στη 
δραστηριότητα. Η πραότητα και η νηπιακή συμπεριφορά, αναπαρίστανται ίσως από 
τα πρόβατα, τα πιο εξημερωμένα από τα αγελαία ζώα. η αξιοσημείωτη εξυπνάδα των 
άγριων πρόβατων έχει εντελώς χαθεί στα εξημερωμένα αντίστοιχά τους. Οι 
κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στα εξημερωμένα ζώα είναι ελαττωμένες στα απολύτως 
απαραίτητα. Μη-αναπαραγωγικοί κύκλοι ζωής ελαχιστοποιούνται, οι ερωτοτροπίες 
περικόπτονται, και η ίδια η ικανότητα του ζώου να αναγνωρίζει το είδος του 
καταστρέφεται. 
H γεωργία επίσης δημιούργησε τη δυνατότητα για ταχεία οικολογική καταστροφή και 
η νέα κυριαρχία πάνω στη φύση σύντομα άρχισε να μεταμορφώνει τον πράσινο 
μανδύα που κάλυπτε τα λίκνα του πολιτισμού σε στείρες και νεκρές περιοχές. 
"Τεράστιες περιοχές έχουν αλλάξει τη μορφή τους εντελώς", εκτιμά ο Zeuner, "πάντα 
προς μια ημι-άνυδρη κατάσταση, από το ξεκίνημα της Νεολιθικής περιόδου". Έρημοι 
καλύπτουν πλέον τις περισσότερες από τις περιοχές όπου κάποτε ανθούσαν υψηλοί 
πολιτισμοί, και υπάρχουν αρκετά ιστορικά στοιχεία ότι αυτοί οι πρώτοι σχηματισμοί 
αναπόφευκτα κατέστρεψαν το περιβάλλον τους. 
Σ όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και στην Εγγύ Ανατολή και Ασία, η γεωργία 
μετέτρεψε πλούσια και φιλόξενα κομμάτια γης σε εξαντλημένα, ξηρά και βραχώδη 
εδάφη. Στον Κριτία ο Πλάτων περιέγραψε την Αττική ως "ένα σκελετό ερημωμένο 
από την αρρώστια", αναφερόμενος στην αποδάσωση της Ελλάδος και συγκρίνοντάς 
τη με την πρωτύτερη πλουσιότητα του εδάφους της. Η βοσκή από τις κατσίκες και τα 
πρόβατα, τα πρώτα εξημερωμένα μηρυκαστικά, ήταν ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας στην απογύμνωση της Ελλάδας, του Λίβανου και της Βόρειας Αφρικής, 
και της ερημοποίησης των αυτοκρατοριών της Ρώμης και της Μεσοποταμίας.  

το οργανικό μηχανοποιείται 
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Σήμερα η οργανική ύλη, ότι έχει μείνει από αυτή, μηχανοποιείται εντελώς υπό την 
αιγίδα μιας χούφτας πετροχημικών εταιρειών. Τα τεχνητά τους λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και το σχεδόν μονοπώλιο του παγκόσμιου αποθέματος 
σε σπόρους ορίζουν ένα πλήρες περιβάλλον που ολοκληρώνει την παραγωγή τροφής 
από την καλλιέργεια μέχρι την κατανάλωση. Παρόλο που οι Levi-Strauss είναι 
σωστοί στο ότι "Ο πολιτισμός δημιουργεί μονοκαλλιέργειες όπως τα σακχαρότευτλα", 
μόνο μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε να κυριαρχεί ένας εντελώς 
συνθετικός προσανατολισμός. 
Η ίδια η αγροκαλλιέργεια, παίρνει πιο πολύ οργανική ύλη από το χώμα απ΄ ότι βάζει 
πάλι πίσω, και η διάβρωση του χώματος είναι βασική στις μονοκαλλιέργειες 
μονοετών φυτών. Σχετικά με το τελευταίο, μερικά φυτά προωθούνται με 
καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα: μαζί με το βαμβάκι και τη σόγια, το 
καλαμπόκι, που στην τωρινή εξημερωμένη κατάστασή του, είναι απόλυτα 
εξαρτώμενο από τη γεωργία για την ύπαρξή του, είναι ιδιαίτερα βλαβερό. Ο J. Russel 
Smith το αποκάλεσε "ο φονιάς των ηπείρων ... και ένας από τους χειρότερους εχθρούς 
του ανθρώπινου μέλλοντος". Το κόστος διάβρωσης για 8 γαλόνια καλαμπόκι Iowa 
είναι 16 γαλόνια χώματος, υπογραμμίζοντας τη γενική βιομηχανική καταστροφή 
μεγάλης κλίμακας του καλλιεργούμενου εδάφους. Το συνεχές όργωμα τεράστιων 
εκτάσεων μονοκαλλιέργειας, με μεγάλη χρήση χημικών και χωρίς τον εμπλουτισμό 
με χούμο ή κοπριά, ανέβασε τη χειροτέρευση του χώματος και την απώλεια της 
σταθερότητας σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. 
Σύμφωνα με τον κυρίαρχο τρόπο αγροκαλλιέργειας το χώμα χρειάζεται τεράστιες 
εγχύσεις με χημικά, υπό την επίβλεψη τεχνικών των οποίων ο σκοπός είναι πάνω απ΄ 
όλα η μεγιστοποίηση της παραγωγής. Τα τεχνητά λιπάσματα και όλα τα υπόλοιπα 
αυτής της νοοτροπίας εξαλείφουν την ανάγκη για την πολύπλοκη ζωή του χώματος 
και στην πραγματικότητα το μετατρέπουν σε ένα απλό όργανο παραγωγής. Η 
υπόσχεση της τεχνολογίας είναι ολικός έλεγχος, ένα πλήρως κατασκευασμένο 
περιβάλλον που απλά εκτοπίζει τη φυσική ισορροπία της βιόσφαιρας. 
Αλλά όλο και περισσότερη ενέργεια ξοδεύεται για να αποκτηθούν μεγάλες σοδειές 
μονοκαλλιέργειας που έχουν αρχίσει να φθίνουν, χωρίς να υπολογίσουμε τη μόλυνση 
με τοξικά του εδάφους, των νερών και της τροφής. Το Αμερικάνικο Υπουργείο 
Γεωργίας λέει ότι η διάβρωση των χωραφιών συμβαίνει σ' αυτή τη χώρα με ρυθμό 
δυο δισεκατομμυρίων τόνων χώματος το χρόνο. Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών 
εκτιμά ότι παραπάνω από το ένα τρίτο του χώματος της επιφάνειας έχει ήδη χαθεί για 
πάντα. Η οικολογική ανισορροπία που προκαλείται από τις μονοκαλλιέργειες και τα 
συνθετικά λιπάσματα προκαλεί τεράστιες αυξήσεις σε ζιζάνια και ασθένειες των 
εσοδειών. από το 2ο παγκόσμιο πόλεμο η απώλεια σοδειών εξαιτίας των εντόμων 
έχει διπλασιαστεί. Η τεχνολογία ανταποκρίνεται, φυσικά, με σπειροειδή εφαρμογή 
περισσότερων συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων, 
επιταχύνοντας το έγκλημα ενάντια στη φύση. 
Ένα άλλο μεταπολεμικό φαινόμενο ήταν η Πράσινη Επανάσταση, που χρεώθηκε ως 
η σωτηρία του εξαθλιωμένου Τρίτου Κόσμου από το Αμερικάνικο κεφάλαιο και την 
τεχνολογία. Αλλά αντί να ταΐσει τους φτωχούς, η Πράσινη Επανάσταση έκανε 
εκατομμύρια φτωχών ανθρώπων από χωράφια στην Ασία, Λατινική Αμερική και 
Αφρική θύματα του προγράμματος που ενθάρρυναν οι μεγάλες αγροτικές εταιρείες. 
Έφθασε σε μια γιγαντιαία τεχνολογική αποικιοκρατία δημιουργώντας εξάρτηση από 
αγροτικές δουλειές στηριγμένες στο κεφάλαιο, καταστρέφοντας τον παλιότερο 
αγροτικό κοινοτισμό, απαιτώντας τεράστια κατανάλωση φυσικού καυσίμου και 
επιτιθέμενο στη φύση σ΄ ένα πρωτοφανή βαθμό. 
Η ερημοποίηση ή χάσιμο του χώματος εξαιτίας της αγροκαλλιέργειας, αυξάνει 
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σταθερά. Κάθε χρόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια περιοχή ισοδύναμη με περισσότερο 
από δυο φορές το μέγεθος του Βελγίου, μετατρέπεται σε έρημο. Η μοίρα των 
τροπικών δασών του κόσμου είναι ένας παράγοντας στην επιτάχυνση αυτής της 
αποξήρανσης: τα μισά απ΄ αυτά έχουν εξαλειφθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Στην 
Botswana, η τελευταία ακαλλιέργητη περιοχή εξαφανίστηκε όπως το μεγαλύτερο 
μέρος της ζούγκλας του Αμαζονίου και σχεδόν τα μισά δάση της Κεντρικής 
Αμερικής, κυρίως για την εκτροφή αγελάδων για τις αγορές hamburger σε Ευρώπη 
και Αμερική. Οι λίγες περιοχές που είναι ασφαλείς από την εκχέρσωση είναι εκεί 
όπου η γεωργία δε θέλει να πάει. η καταστροφή της γης στην Αμερική προχωρά σε 
μια περιοχή μεγαλύτερη από αυτή που περικλείονταν από τις αρχικές 13 αποικίες, 
ακριβώς όπως συμβαίνει και στην καρδιά του σοβαρού λοιμού της Αφρικής στα μέσα 
του ΄80 και την εξαφάνιση του ενός είδους ζώου ή φυτού μετά το άλλο. 
Επιστρέφοντας στα ζώα, κάποιος μπορεί να θυμηθεί τα λόγια στη Γέννεση με τα 
οποία ο Θεός είπε στο Νώε, "Και ο τρόμος και ο φόβος υμών έσται επί πάσι τοις 
θηρίοις της γης , επί πάντα τα πετεινά του ουρανού και επί πάντα τα κινούμενα επί της 
γης και επί πάντας τους ιχθύας της θαλάσσης. Υπό χείρας υμίν δέδωκα". Όταν μια 
καινούργια περιοχή επισκεπτόταν από την εμπροσθοφυλακή της παραγωγής, όπως 
δείχνει μια ευρέως περιγραφική λογοτεχνία, τα άγρια θηλαστικά και πουλιά δε 
δείχναν κανένα φόβο για τους εξερευνητές. Η γεωργική νοοτροπία, όμως, που έχει 
προφητευθεί τόσο ταιριαστά στο βιβλικό απόσπασμα, επιδεικνύει μια υπερβολική 
πίστη στη βιαιότητα των άγριων ζώων, η οποία ακολουθείται από σταδιακή 
αποξένωση και χάσιμο της επαφής με τον ζωικό κόσμο και επιπλέον από την ανάγκη 
να διατηρηθεί η κυριαρχία πάνω του. 
Η μοίρα των εξημερωμένων ζώων καθορίζεται από το γεγονός ότι οι γεωργικοί 
τεχνοκράτες κοιτάζουν συνεχώς τα εργοστάσια ως μοντέλα για το πως να βελτιώσουν 
τα δικά τους συστήματα παραγωγής. Η φύση εξορίζεται από αυτά τα συστήματα 
καθώς, όλο και περισσότερο, τα ζώα εκτροφής κρατούνται σε μεγάλο βαθμό ακίνητα 
κατά τη διάρκεια όλης της παραμορφωμένης ζωής τους, διατηρούμενα σε εντελώς 
τεχνητά περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας. Δισεκατομμύρια κοτόπουλα, γουρούνια 
και μοσχάρια, για παράδειγμα, δε βλέπουν πλέον ούτε το φως της ημέρας, και ακόμα 
λιγότερο περιδιαβαίνουν στα λιβάδια - λιβάδια που μεγαλώνουν σιωπηλά καθώς όλο 
και περισσότεροι βοσκότοποι οργώνονται για να παράγουν τροφή γι' αυτά τα 
απεχθώς εγκλεισμένα πλάσματα. 
Τα κοτόπουλα υψηλής τεχνολογία, των οποίων οι άκρες από τα ράμφη έχουν κοπεί 
για να μειωθούν οι θάνατοι που οφείλονται σε μάχες προκαλούμενες από το στρες, 
συχνά υπάρχουν τέσσερα ή ακόμα και πέντε σε ένα κελί 13 επί 18 ίντσες και 
περιοδικά στερούνται τροφής και νερού για μέχρι και δέκα ημέρες για να 
κανονιστούν οι κύκλοι γέννησης αυγών. Τα γουρούνια ζουν σε τσιμεντένια δάπεδα 
χωρίς μέρος για να κοιμηθούν. το σάπισμα των ποδιών, το δάγκωμα των ουρών τους 
και ο κανιβαλισμός είναι ενδημικά φαινόμενα εξαιτίας των φυσικών συνθηκών και 
του στρες. Τα θηλυκά φροντίζουν τα μικρά τους χωρισμένα από μεταλλικές σχάρες, η 
μητέρα και το παιδί χωρισμένα από τη φυσική επαφή. Τα μοσχάρια συχνά 
μεγαλώνουν σε πλήρες σκοτάδι, αλυσοδεμένα σε χωρίσματα τόσο στενά που δεν τα 
επιτρέπουν να γυρίσουν ή να κουνήσουν το σώμα τους. Αυτά τα ζώα υποβάλλονται 
γενικά σε μόνιμες θεραπευτικές αγωγές εξαιτίας των βασάνων που περνάνε και την 
υψηλή τους ευαισθησία στις αρρώστιες: η αυτόματη ζωική παραγωγή στηρίζεται στις 
ορμόνες και τα αντιβιοτικά. Τέτοια συστηματική σκληρότητα, χωρίς να αναφέρουμε 
την ποιότητα του φαγητού που παράγεται, φέρνει στο νου το γεγονός ότι η ίδια η 
αιχμαλωσία και κάθε μορφή σκλαβιάς έχει τη γεωργία ως πρόγονο ή μοντέλο της.  
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το σχέδιο καθυπόταξης της φύσης  

Η τροφή ήταν μια από τις πιο άμεσες επαφές μας με τη φύση, αλλά γινόμαστε όλο και 
περισσότερο εξαρτώμενοι από ένα σύστημα τεχνολογικής παραγωγής στο οποίο 
τελικά ακόμα και οι αισθήσεις μας έχουν γίνει περιττές. η γεύση, κάποτε ζωτική για 
να κρίνουμε την αξία ή την ασφάλεια ενός φαγητού, δεν υπάρχει πλέον ως εμπειρία, 
αλλά ως πιστοποιητικό σε μια ετικέτα. Συνολικά, η ωφελιμότητα του ό,τι 
καταναλώνουμε παρακμάζει και γη που κάποτε καλλιεργούνταν για τροφή τώρα 
παράγει καφέ, σπόρους για αλκοόλ, μαριχουάνα, και άλλα ναρκωτικά δημιουργώντας 
τις συνθήκες για την ύπαρξη της πείνας. Ακόμα και μη-κατεργασμένα φαγητά όπως 
τα φρούτα και τα λαχανικά τώρα γίνονται άνοστα και ομοιόμορφα, γιατί οι 
απαιτήσεις της διακίνησης, μεταφοράς και αποθήκευσης, όχι διατροφικής αξίας ή 
ευχαρίστησης, λαμβάνονται πιο πολύ υπόψη. 
Ο Ολικός Πόλεμος δανείστηκε από τη γεωργία για να απογυμνώσει εκατομμύρια 
στρέμματα στη Νοτιοανατολική Ασία στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά η λεηλασία 
της βιόσφαιρας εξελίσσεται ακόμα πιο θανατηφόρα στην καθημερινή, πλανητική 
μορφή της. Η τροφή σαν μια παραγωγική λειτουργία έχει επίσης αποτύχει οικτρά στο 
πιο προφανές της επίπεδο: ο μισός κόσμος, όπως όλοι ξέρουμε, υποφέρει από 
υποσιτισμό που κυμαίνεται μέχρι την ίδια τη λιμοκτονία. 
Εντωμεταξύ, οι "αρρώστιες του πολιτισμού", όπως συζητήθηκαν από τους Eaton και 
Konner στο τεύχος της New England Journal of Medicine της 31 Ιανουαρίου του 
1985 και σε αντιπαράθεση με την υγιεινή, προ-γεωργική διατροφή, υπογραμμίζουν 
τον αγέλαστο, αρρωστημένο κόσμο της χρόνιας δυσπροσαρμοστικότητας, που 
κατοικούμε ως λεία των κατασκευαστών φαρμάκων, καλλυντικών και 
βιομηχανοποιημένης τροφής. Η εξημέρωση φτάνει σε νέα ύψη της παθολογίας στη 
γενετική μηχανική τροφής, με επικείμενα νέα είδη ζώων όπως επίσης και 
κατασκευασμένους μικροοργανισμούς και φυτά. Λογικά, η ίδια η ανθρωπότητα θα 
γίνει ένα εξημερωμένο είδος αυτής της τάξης καθώς ο κόσμος της παραγωγής μας 
επεξεργάζεται όσο εξευτελίζει και παραμορφώνει κάθε άλλο φυσικό σύστημα. 
 
Το σχέδιο της καθυπόταξης της φύσης, που άρχισε και συνεχίστηκε με τη γεωργία, 
έχει αποκτήσει γιγάντιες διαστάσεις. Η "επιτυχία" της προόδου του πολιτισμού, μια 
επιτυχία που η πρωτύτερη ανθρωπότητα ποτέ της δεν ήθελε, έχει όλο και 
περισσότερο γεύση στάχτης. Ο James Serpell το συνόψισε ως εξής: "Εν ολίγοις 
δείχνουμε να έχουμε φτάσει στο τέλος της γραμμής. Δε μπορούμε να επεκταθούμε. 
δείχνουμε ανήμποροι να εντατικοποιήσουμε την παραγωγή χωρίς να ξεσπάσει 
περισσότερος όλεθρος, και ο πλανήτης γίνεται με γοργό ρυθμό μια πελώρια έρημος". Οι 
Lee και Devore σημείωσαν πόσο γρήγορα συνέβησαν όλα αυτά και το πως, σε 
διαπλανητικούς αρχαιολόγους του μέλλοντος, η πιο πιθανή μοίρα του πολιτισμού θα 
δείχνει, " ...μια πολύ μακριά και σταθερή περίοδος μικρής-κλίμακας κυνηγιού και 
συλλογής τροφής ακολουθήθηκε από στιγμιαία τεχνολογική αναλαμπή....οδηγώντας 
ταχέως στον αφανισμό. ΄Στρωματογραφικά΄ η προέλευση της γεωργίας και της 
θερμοπυρηνικής καταστροφής θα δείχνουν ταυτόχρονες". 
Ο φυσιολόγος James Diamond όρισε την εισαγωγή της γεωργίας ως "μια καταστροφή 
από την οποία ποτέ δεν αναρρώσαμε". Η γεωργία ήταν και παραμένει μια καταστροφή 
σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτή που υποστηρίζει όλο τον υλικό και πνευματικό 
πολιτισμό της αποξένωσης που τώρα μας καταστρέφει. Η απελευθέρωση είναι 
αδύνατη χωρίς τη διάλυσή της. 
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ΑΡΘΡΟ 7: Οι συνέπειες της διεθνοποίησης της γεωργίας 

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

(Ελευθεροτυπία, 2004/1/22)  

Ενώ η Ελληνική οικονομία και επίσημα μπαίνει υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού 
τμήματος της υπερεθνικής ελίτ και σύντομα θα αρχίσουμε να πληρώνουμε ακριβά 
την Ολυμπιακή φιέστα, τα τρακτέρ βγήκαν πάλι στους δρόμους όπως συμβαίνει κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή που αποτιμάται η αγροτική σοδειά. Αντίστοιχα, άρχισε πάλι η 
συζήτηση στα ΜΜΕ αν έχουν δικαίωμα οι απελπισμένοι αγρότες να κλείνουν τους 
δρόμους η όχι. Φυσικά, η ουσία του θέματος, που ανάγεται στην προϊούσα 
καταστροφή του αγροτικού τομέα μας, ιδιαίτερα μετά την ένταξη μας στην ΕΕ που 
σηματοδότησε την ενσωμάτωση του στην σημερινή διεθνοποιημένη οικονομία της 
αγοράς, ελάχιστα  συζητείται. Το γεγονός δεν είναι βέβαια αξιοπερίεργο αφού είναι 
φανερό ότι οποιαδήποτε παρόμοια ουσιαστική συζήτηση θα έθετε θέματα που είναι 
εκτός της επίσημης ατζέντας. Δηλαδή θέματα που αφορούν τη σημασία του 
ανοίγματος των αγορών για την παραγωγή  γενικά και την αγροτική παραγωγή 
ειδικότερα, καθώς και τις συνέπειες που έχει το ίδιο το σύστημα της οικονομίας της 
αγοράς πάνω σε ένα κρίσιμο τομέα για την κάλυψη των βασικών αναγκών του 
πληθυσμού όπως είναι ο αγροτικός.  

Φθάσαμε λοιπόν σήμερα στο σημείο ν' αντιμετωπίζουμε μια ρημαγμένη βασικά 
ύπαιθρο, λόγω της μαζικής εγκατάλειψης της από τους αγρότες, των οποίων το μέσο 
εισόδημα κινείται στα όρια της φτώχειας. Το αποτέλεσμα είναι η φυγή προς τις 
συνήθως αεριτζίδικες «υπηρεσίες» των αστικών κέντρων, αφού ο δευτερογενής 
τομέας έχει επίσης υποστεί μακροχρόνια καθίζηση για συναφείς λόγους. Έτσι, ο 
αγροτικός πληθυσμός μας είναι σήμερα σχεδόν ο μισός (σε ποσοστό του συνολικού 
ενεργού πληθυσμού)  σε σχέση με τον καιρό της ένταξης μας στην ΕΟΚ και μόνο στη 
τελευταία οκταετία 130.000 αγρότες, σχεδόν 20% των αγροτών, εγκατέλειψαν την γη 
τους. Eνώ όμως στη γεωργία μας ακόμη απασχολείται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του 
ενεργού πληθυσμού από ότι στις περισσότερες χώρες των εταίρων μας στην ΕΕ 
―που συνήθως όμως υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους σε αγροτικά προϊόντα― 
εισάγουμε όλο και περισσότερα αγροτικά προϊόντα σε σχέση με αυτά που εξάγουμε. 
Συνέπεια είναι η δραματική χειροτέρευση του αγροτικού ισοζυγίου, το έλλειμμα του 
οποίου  σχεδόν οκταπλασιάστηκε μετά την ένταξη στην ΕΟΚ. Όλα αυτά δείχνουν 
πως οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να συγκαλύπτουν την 
προϊούσα καταστροφή της γεωργίας, δημιουργώντας κάποτε μια τεχνητή ευμάρεια 
(ιδιαίτερα ανάμεσα στους μεγαλοπαραγωγους δεδομένου ότι  πάνω από το ένα τρίτο 
του αγροτικού πληθυσμού δεν δικαιούται επιδοτήσεις), η οποία ήδη σταδιακά 
εξαφανίζεται, παράλληλα με την αντίστοιχη σταδιακή απόσυρση των επιδοτήσεων.  

Το φαινόμενο δεν είναι βέβαια μόνο Ελληνικό. Η διεθνοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας, η οποία έχει οδηγήσει στον τριπλασιασμό του παγκόσμιου εμπορίου σε 
τρόφιμα από τότε που φούντωσε η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, ήδη κατέληξε  
στο «παράδοξο» της αυξανόμενης πείνας ανάμεσα στην «αφθονία». Έτσι, το γεγονός 
ότι μια χώρα παράγει περισσότερα τρόφιμα δεν σημαίνει ότι τρέφει καλύτερα τον 
πληθυσμό της. Στην ίδια την ηγεμονική δύναμη μέσα στην υπερεθνική ελίτ, τις ΗΠΑ, 
το γεγονός ότι παράγονται 40% περισσότερα τρόφιμα από όσα χρειάζεται ο 
πληθυσμός δεν εμποδίζει 26 εκ. Αμερικανούς να επιβιώνουν μόνο από τα υποτυπώδη 
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δημόσια βοηθήματα και τις φιλανθρωπικές δωρεές. Αντίστοιχα, στην Ινδία,  το 
πελώριο σιτικό πλεόνασμα των 59 εκ τόνων που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια 
συνυπάρχει με τον υποσιτισμό των μισών σχεδόν παιδιών, την πείνα δεκάδων 
εκατομμυρίων ενήλικων και τις αυτοκτονίες πολλών εκατοντάδων φτωχών αγροτών. 
Συγχρόνως, τα τελευταία χρόνια, εκατομμύρια αγροτών εγκαταλείπουν τη γη τους, 
ιδιαίτερα στον Νότο, διότι  αδυνατούν ν ανταγωνιστούν τις μεγάλες αγρό-
επιχειρήσεις του Βορρά, οι οποίες όχι μόνο απολαύουν οικονομίες κλίμακας και 
τεχνολογικά πλεονεκτήματα, πελώρια δίκτυα διανομής κλπ αλλά, κάποτε, ακόμη και  
άμεσες η έμμεσες επιδοτήσεις. Η αναπόφευκτη δηλαδή συνέπεια του ανοίγματος και 
απελευθέρωσης των αγορών, στην οποία εξαναγκάζει τους αγρότες αυτούς η 
υπερεθνική ελίτ μέσω των διεθνών θεσμών που ελέγχει (ΔΝΤ, ΠΟΕ κλπ), είναι η 
κατάρρευση των τοπικών αγορών. Αυτοί που απομένουν καταδικάζονται σε ένα 
συνεχή αγώνα επιβίωσης, όπου η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας και της 
παραγωγής συνοδεύεται από την παράλληλη συμπίεση των τιμών και των 
εισοδημάτων τους! 

Είναι επομένως φανερό ότι η διέξοδος από την κρίση αυτή, που αποτελεί τμήμα της 
σημερινής πολυδιάστατης οικονομικής, πολιτικής, οικολογικής και κοινωνικής 
κρίσης, δεν είναι δυνατό να βρεθεί μέσα στους υπάρχοντες θεσμούς. Στις συνθήκες 
λοιπόν που ανάφερα, οι προτάσεις της ρεφορμιστικής Αριστεράς (ΣΥΝ κλπ) για 
αναδιάρθρωση της παραγωγής σε προϊόντα «ζήτησης», διασφάλιση της 
οικογενειακής εκμετάλλευσης, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, εξασφάλιση 
ποιότητας ζωής στην  ύπαιθρο κλπ αποτελούν ανώδυνα ευχολόγια που έχει κάνει 
βαρετά η διαρκής επανάληψη τους.  

Η βραχυπροθεσμη/μεσοπροθεσμη λύση κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στη 
δημιουργία τοπικών αγροτικών αγορών, όπου οι ίδιοι οι αγρότες (ατομικά η μέσω 
νέων συνεταιρισμών που θα μπορούσαν να συστήσουν) θα έρχονται σε άμεση επαφή 
με τους καταναλωτές, παραμερίζοντας τους χοντρέμπορους και τις σουπερμαρκετ 
που τους συνθλίβουν. Ήδη παρόμοιες άτυπες αγορές δημιουργούνται στο εξωτερικό 
και η σύγχρονη τεχνολογία βοηθά σημαντικά στο να φέρνει σε επαφή αγρότες και 
καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες δεν θα παράγουν καθορισμένα από την 
ΕΕ προϊόντα και ποσότητες με βάση τις νόρμες της ΚΑΠ, αλλά  διαφοροποιημένα 
προϊόντα με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών της εσωτερικής αγοράς, 
εξασφαλίζοντας χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, αλλά και μόνιμο εισόδημα 
και απασχόληση για τους ίδιους, καθώς και υγιεινότερα προϊόντα και μια 
περισσότερο φιλική στο περιβάλλον γεωργία.  

Η παραπάνω λύση όμως έχει σημαντικές αντιφάσεις διότι, σε τελική ανάλυση,  
απαιτεί ριζική αποκέντρωση στην παραγωγή και την κατανάλωση, δηλαδή την 
αντιστροφή της συγκέντρωσης που ιστορικά επέφερε η δυναμική της οικονομίας της 
αγοράς -πράγμα αδύνατο μέσα στο σύστημα αυτό. Γιαυτο, η μακροπρόθεσμη  λύση 
βρίσκεται μόνο στη δημιουργία νέων θεσμών που εξασφαλίζουν τον έλεγχο της 
αγροτικής παραγωγής όχι από τις «δυνάμεις της αγοράς» όπως σήμερα, αλλά άμεσα 
από τους ίδιους τους αγρότες και έμμεσα από τους καταναλωτές, έτσι ώστε να 
καλύπτονται πραγματικά οι ανάγκες όλων των πολιτών. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΛΑ 
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΙΤΑ 
 
Ζούμε στην εποχή των βιοτεχνολογιών, στον αιώνα του γονιδίου, μας λένε˙ της 
βιοτεχνολογίας ως πανάκειας και του γονιδίου ως ιδεολογίας. Στην ουσία 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντεινόμενη και μεθοδευμένη προσπάθεια επιβολής –
ασυζητητί- των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (κοινώς των 
«μεταλλαγμένων»). Οι φαρμακευτικοί κολοσσοί έχοντας επενδύσει εκατομμύρια 
δολάρια στη βιοτεχνολογία, προσπαθούν να προλάβουν τη γενίκευση της συζήτησης, 
πείθοντας εκ των προτέρων και φιμώνοντας τον αντίλογο. Συνεργός στην εκστρατεία 
αυτή, το Kράτος και τα Πανεπιστήμια. Πρωταγωνιστής δε, το λόμπι των 
βιοτεχνολογικών εταιριών. Εταιρίες με σκοτεινό παρελθόν και παρόν (βλ. 
συνεργασίες με το στρατό για την παραγωγή χημικών όπλων) και στρατηγικό στόχο 
τον έλεγχο της γεωργικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της ιατρικής, των 
λεγόμενων βιοκαυσίμων. Παράδειγμα της συμμαχίας Κράτους και βιοτεχνολογικών 
εταιριών είναι το συνέδριο που διοργανώνει η εταιρία Βionova στην Αθήνα (2-3 
Φεβρουαρίου στο Ζάππειο) το οποίο γίνεται με την αρωγή και την επίσημη 
συμμετοχή 7 υπουργείων. Η Βionova ως επίσημος φορέας του Λόμπι των Εταιριών 
Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, έχει βασικό στόχο την προώθηση των ΓΤΟ στην αγορά 
και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας γύρω από τη βιοτεχνολογία, 
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα editorial του περιοδικού ΒΙΟ που εκδίδει η 
προαναφερθείσα εταιρία, στα οποία με τον πιο χυδαίο και απροκάλυπτο τρόπο 
υπόσχεται υπερκέρδη σε όσους επενδύσουν. "Τhere‘s no business like biotech 
business!" γράφουν. Μιλάνε για μπίζνες, για μπίζνες γονιδίων, για κέρδη και 
υπερκέρδη στη "νέα γη του γονιδίου". Η πιο προσοδοφόρα επιχείρηση στο εξής, θα 
αφορά τα ίδια μας τα γονίδια και τον χειρισμό τους από τους επενδυτές – ερευνητές. 
Το μεγάλο ψέμα των φαρμακευτικών εταιριών είναι ότι στοχεύουν στην υγεία, ενώ ο 
βασικός τους στόχος είναι οι επενδύσεις και το κέρδος. Γι’ αυτό, κύρια τακτική τους 
είναι η στενή συνεργασία με μεγάλες διαφημιστικές εταιρίες και η εφαρμογή των 
μεθόδων του μάρκετινγκ, για να διεισδύσουν στην αγορά και να επιβληθούν στα 
μυαλά των ανθρώπων, με ύπουλο τρόπο. Αποκαλυπτικό παράδειγμα το σκάνδαλο 
που ξέσπασε το 1997 και που αφορούσε τη συνεργασία ανάμεσα στην EuropaBio, 
τον οργανισμό που αντιπροσωπεύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις βιοτεχνολογικές 
βιομηχανίες, και την εταιρία Burston Marsteller, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
συμβούλων δημοσίων σχέσεων. Η συνεργασία αυτή αποσκοπούσε στο σχεδιασμό 
μιας πολύμορφης και πολυδάπανης στρατηγικής επηρεασμού της κοινής γνώμης, με 
βασικό στόχο να εξωραϊστούν στη φαντασία των ευρωπαίων καταναλωτών τα 
γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και να δημιουργηθεί θετική στάση για την 
κατανάλωσή τους. Οι οδηγίες που δίνονταν ήταν ξεκάθαρες: «…Πρέπει να 
αποφεύγονται ανοικτά ντιμπέιτ στα ΜΜΕ σχετικά με τους κινδύνους των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών γιατί είναι μάχες που εύκολα θα 
χαθούν…Χρησιμοποιήστε πολιτικά πρόσωπα και έγκυρους δημοσιογράφους για να 
μεταφέρουν το μήνυμα και αποφεύγετε επίσης κατ’ ιδίαν εμφανίσεις. Αυτό κάνει πιο 
έγκυρο το μήνυμα και δε συνδέει την αξιοπιστία της πληροφορίας με τον χώρο των 
βιομηχανιών βιοτεχνολογίας και την επιδίωξη κέρδους…Μέσω των ΜΜΕ πρέπει να 
παρέχουν υλικό με θετικά, ανθρώπινα μηνύματα που γεννούν ελπίδα, ικανοποίηση, 
φροντίδα…». 
Την ίδια τακτική ακολουθεί και η BIONOVA στην Ελλάδα και μάλιστα με τον πιο 
χυδαίο τρόπο. Ενώ δεν υπάρχει μια ανάγκη ( τα "μεταλλαγμένα" τρόφιμα π.χ ), 
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προσπαθούν να την επιβάλουν, με όλα τα μέσα. 
Η μετατροπή της υφηλίου σε ένα απέραντο πείραμα έχει ήδη δρομολογηθεί με 
πρόσχημα την υγεία, την περιβαλλοντική ευαισθησία, την εξάλειψη της πείνας, τη 
στιγμή που οι αμφιβολίες που υπήρχαν εξαρχής, επιβεβαιώνονται σήμερα, από τις 
αρνητικές επιπτώσεις των βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Καμία εταιρία και κανένα 
φερέφωνό της όμως δεν ανοίγουν διάλογο γι’ αυτά. Γιατί να το κάνουν άλλωστε, οι 
στόχοι τους είναι ξεκάθαροι: ΚΕΡΔΗ και BUSINESS. 
Θεωρούμε λοιπόν, πολύ σημαντικό να αντισταθούμε με κάθε τρόπο στα σχέδια της 
Bionova. Ένα σοβαρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι να ανοίξει δημόσια ο 
διάλογος γύρω από τις γενετικές επεμβάσεις και τη διοχέτευση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών στη φύση και στον άνθρωπο, ώστε να ενημερωθεί ο 
κόσμος για τις μεθοδεύσεις των εταιριών και του Κράτους, κυρίως όμως επειδή το 
ζήτημα δεν είναι επιστημονικό αλλά βαθιά πολιτικό. Αφορά τις αποφάσεις που 
παίρνουν άλλοι για τη ζωή μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει εμείς να 
αποφασίζουμε για τη ζωή μας και ότι πρέπει να βρούμε τους τρόπους να το κάνουμε 
πράξη. Ας ανοίξει λοιπόν ο διάλογος, κυρίως όμως ας προσπαθήσουμε να 
αυτοοργανώσουμε τις βουλήσεις μας στο εδώ και τώρα. 
Λέμε όχι στο βιοτεχνολογικό μέλλον που μας ετοιμάζουν: - Επειδή οι 
βιοτεχνολογικές επεμβάσεις είναι ενδογενώς επικίνδυνες για την υγεία και τη 
βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων μέσα στα οποία ζούμε. 
- Επειδή είναι το πιο χυδαίο όραμα της εμπορευματικής κοινωνίας. Η προσπάθεια να 
μετατραπεί η ίδια η ζωή ακόμη και στα στοιχειώδη της -τα γονίδια- σε εμπόρευμα, σε 
αντικείμενο αγοραπωλησίας κατοχυρωμένο από πατέντες, που θα ελέγχεται από τα 
συμφέροντα μερικών πανίσχυρων οικονομικά βιοτεχνολογικών εταιριών. Στο βωμό 
του κέρδους όλα διακυβεύονται.- Επειδή λέμε όχι στη «νέα ευγονική» και το 
ρατσισμό που θα βασίζεται στα γονίδια. Σε μια λογική που «ιατρικοποιεί» 
ανθρώπινες συμπεριφορές βαφτίζοντας τες αποκλίσεις και νόσους. 
- Επειδή θεωρούμε ότι η μόνη λύση από την πλευρά της οικολογικής κρίσης του 
πλανήτη είναι η αρμονική επανενσωμάτωση στη φύση και όχι η υποκατάστασή της. 
Πραγματικά ελεύθερη κοινωνία δεν είναι η ασύδοτη κοινωνία, αλλά εκείνη που 
αναγνωρίζει τα όριά της. 
-Επειδή το αρνούμαστε ως ιδεολογία και όραμα. Είναι η θρησκεία του σύγχρονου 
καπιταλισμού. Υπόσχεται έναν παράδεισο που θα έρθει στο άμεσο μέλλον, 
τελειοποιώντας το ανθρώπινο είδος και διορθώνοντας τη φύση. Πάνω σε αυτό το 
παραμύθι χτίζεται μια επιβολή εδώ και τώρα. 
Η αντίθεσή μας στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας είναι αντίθεση στη διαχείριση 
πληθυσμών και σωμάτων από εταιρείες, στρατούς και κυβερνήσεις, είναι αντίθεση 
στους πολέμους και τις γενοκτονίες ενάντια στους φτωχούς, είναι αντίθεση στη 
μετάλλαξη (και κατόπιν την κλωνοποίηση) όλων μας σε πειθήνια όργανα φανερών 
και κρυφών εξουσιών. 
Ας ανοίξει επιτέλους ο διάλογος μέσα στην κοινωνία κι ας προσπαθήσουμε να 
κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη και τη συνεργασία, μέσα από ξεκάθαρα 
αντιιεραρχικές και ισότιμες σχέσεις. Ας οικοδομήσουμε με όσα μέσα έχουμε, στο εδώ 
και τώρα και χωρίς να προδίδουμε τις αρχές μας, ό, τι προοιωνιζόμαστε για το αύριο. 
Ας βγούμε από την απάθεια κι ας σπείρουμε τους σπόρους της αντίστασης ενάντια 
στο ζοφερό βιοτεχνολογικό μέλλον που σχεδιάζουν στις πλάτες μας. 
 



 88

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Στις 21/10/07 κατά την διάρκεια κατάληψης αγροτών σε παράνομο πειραματικό 
χωράφι της ελβετικής πολυεθνικής εταιρίας Syngenta στην Βραζιλία, ένα άτομο 
εκτελέστηκε εξ επαφής και άλλα έξι τραυματίστηκαν, από την ιδιωτική υπηρεσία 
ασφαλείας που είχε προσλάβει η εταιρία. 
Το πειραματικό χωράφι της εν λόγω εταιρείας είχε στηθεί για την δοκιμή γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων - μεταλλαγμένα - και ήταν παράνομο γιατί βρισκόταν σε 
προστατευόμενη περιοχή με μεγάλη βιοποικιλότητα. Οι οργανώσεις Via Campesina 
και MST - κινήματα καταλήψεων γης από αγρότες- θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για 
την τρομοκρατία που διασπείρεται από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας κατέλαβαν την 
περιοχή. Τα διεθνή κινήματα αγροτών Via Campesina και MST έχουν σαν έναν από 
τους κύριους άξονες της δράσης τους τον αγώνα ενάντια στις γενετικά τροφές και 
σπόρους. Μάχονται ενάντια στον έλεγχο της γεωργίας από μερικές πολυεθνικές 
εταιρίες. Πιστεύουν ότι η τροφή είναι πρωταρχικό δικαίωμα του ανθρώπου και για να 
το εκπληρώσουν αυτό οι αγρότες θα πρέπει να έχουν τη δική τους γη, νερό και 
σπόρους. 
Αρχικά το χωράφι είχε καταληφθεί από οικογένειες αγροτών το Μάρτη 2006 για να 
δημοσιοποιηθεί η παράνομη αναπαραγωγή γενετικά τροποποιημένης σόγιας και 
καλαμποκιού στην περιοχή. Η κατάληψη έκανε γνωστά σε παγκόσμιο επίπεδο τα 
εγκλήματα της Syngenta. Μετά από 16 μήνες αντίστασης οι οικογένειες 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή και στην προσπάθεια επανακατάληψης 
στις 21/10/2007 «ο ιδιωτικός στρατός» της εταιρείας άνοιξε πυρ στους αγρότες. Δεν 
ήταν τυχαίο ότι το άτομο που εκτελέστηκε ήταν δραστήριο μέλος της MST, και είχε 
απειληθεί μαζί με άλλους δύο συντρόφους του στο παρελθόν από την ένωση 
γαιοκτημόνων, που κατευθύνουν τις παραστρατιωτικές αυτές οργανώσεις. 
Η κατάληψη του χωραφιού είχε στόχο να υπερασπιστεί το δικαίωμα των αγροτών να 
καλλιεργούν μικρές εκτάσεις με βιολογικές μεθόδους, συμβάλλοντας στην διατήρηση 
των παραδοσιακών αγροοικοσυστημάτων. Οι γεωργοί είχαν στόχο την μετατροπή του 
χωραφιού σε κέντρο αγροοικολογίας που θα καταδεικνύει τις επιπτώσεις των 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 
 
Η βίαιη καταστολή της πράξης αυτής από την πολυεθνική Syngenta δείχνει ότι η 
επιστήμη της βιοτεχνολογίας και οι εταιρίες που την εκπροσωπούν, αντιπροσωπεύουν 
μια κουλτούρα βίας και επιβολής, τόσο πάνω στη φύση όσο και στον άνθρωπο. 
 
Επιβολή στην φύση και στον άνθρωπο. 
 
Η τρομοκρατία που επιβάλουν οι εταιρίες βιοτεχνολογίας με τους μισθωτούς 
στρατιώτες τους και την ψευδή επιχειρηματολογία τους για το οφέλη των προϊόντων 
τους θα μας βρίσκει συνεχώς απέναντι της. 

Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2008 
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ΑΡΘΡΟ 10: Μ. Ιωαννίδου: Υλοποίηση 194 προγραμμάτων 
εκπαίδευσης γυναικών από «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
 - 19/10/2005  

 
Άρχισαν και υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα τα 194 προγράμματα εκπαίδευσης 
των γυναικών του αγροτικού τομέα, από τον Οργανισμό Γεωργικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» για πρώτη φορά. 
Όπως ανέφερε, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Αγρότισσας, η Πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης & Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ» και Πρόεδρος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, κ. Μίκα Ιωαννίδου, η 
σημασία του ρόλου της Ελληνίδας Αγρότισσας για βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην ύπαιθρο είναι καθοριστική.  
«Η ποσοτική και κυρίως ποιοτική αξιοποίηση των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ σε θέματα 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τους στόχους της 
Αναθεωρημένης Αγροτικής Πολιτικής, αποτελεί ζήτημα επείγουσας προτεραιότητας, 
ιδίως για τις γυναίκες.  
Ο Οργανισμός κατάφερε να τριπλασιάσει τους πόρους και την αντίστοιχη 
απορροφητικότητα των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
Συνεργαζόμαστε με την Δ/νση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας του Υπουργείου για 
τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τις αυτοαπασχολούμενες 
στον πρωτογενή τομέα και μέσα από τον διάλογο με τις ίδιες τις αγρότισσες και τους 
αγρότες συνδιαμορφώνουμε τα νέα προγράμματα που άρχισαν να υλοποιούνται για 
πρώτη φορά μετά από χρόνια. 
Η γυναικεία απασχόληση εμφανίζει, ακόμα, έντονες διακυμάνσεις, ανάλογα με την 
περιοχή, τον κλάδο και τον βαθμό εντατικοποίησης της γεωργίας. 
Η γυναίκα της υπαίθρου είναι αναγκασμένη να μοιράζεται το χρόνο της μεταξύ 
νοικοκυριού και αγροτικών εργασιών, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από ότι η 
γυναίκα των αστικών κέντρων. Η υπογεννητικότητα που πλέον αγγίζει και τις 
γυναίκες της περιφέρειας είναι συνδεδεμένη με έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών και 
υπηρεσιών στήριξης των εργαζομένων αλλά και από παγιωμένες νοοτροπίες ετών. 
Ο ρόλος των Γυναικείων Συνεταιρισμών και των συλλογικών φορέων είναι πλέον 
πολύ σημαντικός. 
Η αυξανόμενη προσφορά της γυναίκας αγρότισσας μέσα από δυναμικές 
δραστηριότητες ορίζει ένα δυναμικό παρόν καθώς και ένα εξαιρετικά ευοίωνο μέλλον 
για την οικονομία της χώρας μας. 
Η αγρότισσα μπορεί να εντάξει νέα στοιχεία στην αγροτική κοινωνία και οικονομία 
όπως: 
  Ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών και σε μη παραδοσιακούς τομείς απασχόλησης. 
  Ένταξη δραστηριοτήτων, πλούσιων σε πολιτιστικά στοιχεία, στην καθημερινή ζωή 
και εργασία της. 
  Προβολή των τοπικών στοιχείων του τόπου της. 
Η πληροφόρηση και εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας. Ο ΟΓΕΕΚΑ σε 
συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μπήκε σε 
ενεργή δράση, πλήρωσε τα χρέη και προχωρεί πλέον σε ενέργειες ανάπτυξής του, 
υλοποιώντας τις δεσμεύσεις και εξαγγελίες της Κυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα 
της εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης των αγροτισσών και αγροτών. 
Υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και στη χώρα μας, αλλά και στις χώρες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και πετυχημένα παραδείγματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
τα οποία προσαρμόζουμε στον δικό μας αγροτικό κόσμο, στην Ελληνίδα και τον 
Έλληνα που αποτελεί τον πιο συνεκτικό κρίκο του κοινωνικού ιστού ολόκληρης της 
χώρας, ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας». 
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Θυμάμαι, παιδί ακόμη, είχα πετύχει σ’ ένα παλιό λεύκωμα με 
φωτογραφίες της ελληνικής υπαίθρου μια ασπρόμαυρη, 

χαρακτηριστική φωτογραφία. Έναν άντρα καθισμένο πάνω σ’ 
ένα ζώο και πίσω μια γυναίκα μαυροφορεμένη να περπατάει 
φορτωμένη μ’ ένα δεμάτι ξύλα. Κάτι την ενοχλούσε αλλά δεν 

ήξερε ή δεν τολμούσε να το πει. Ωστόσο εκείνη η εικόνα έλεγε 
χίλιες λέξεις. 
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