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Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη και ειδικά οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, υφίστανται από 
το 2008, τις συνέπειες των διεθνών εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της δημο-
σιονομικής κρίσης.  Η Ελλάδα, μέσα σε αυτή την δίνη των εξελίξεων και την βαθιά ύφεση, 
καλείται να θεραπεύσει διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας και να απαντήσει σε 
προκλήσεις που σχετίζονται: 

• με την παγκοσμιοποίηση των αγορών,  
• την αλληλεξάρτηση της γεωργίας με την υπόλοιπη οικονομία,  
• τη «δυσκαμψία» στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων,  
• τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα 
• την εμφάνιση εναλλακτικών διατροφικών δικτύων  
• και την ισχνή θέση των γεωργών και των γεωργικών επιχειρήσεών στην αλυσίδα 

τροφίμων σε συνδυασμό με τη χαμηλή συμμετοχή στη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας στα προϊόντα τους.  

Μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα, πολλά εκ των οποίων προϋπήρχαν της κρίσης, τα ε-
ντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι ρα-
γδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και των επικοινωνιών είναι μερικά χαρακτηριστι-
κά στοιχεία που συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στον οποίο ζει, παράγει και λειτουργεί ο σημερι-
νός αγρότης και η αγρότισσα.  

Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις η γεωργία και ο αγροτικός χώρος φαίνεται να 
εμφανίζει μια προσαρμοστικότητα. Τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα (Kasimis and 
Papadopoulos, 2013) υποδεικνύουν ότι η γεωργία εμφανίζει σημάδια «αντίστασης» τουλάχι-
στον σε σύγκριση με άλλους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, η σπου-
δαιότητα του αγρο-διατροφικού συστήματος και του γεωργικού τομέα εξακολουθεί να παρα-
μένει υψηλή για την ελληνική οικονομία και πολλές φορές προσελκύει και αστούς που έχουν 
πληγεί βαρύτατα από την οικονομική κρίση και αναζητούν στην ύπαιθρο επαγγελματική διέ-
ξοδο.  

Σήμερα, η γεωργία προσφέρει απασχόληση σε σημαντικό ποσοστό του οικονομικά ε-
νεργού πληθυσμού. Είναι ο βασικός τροφοδότης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αλλά 
και ο πλοηγός της τουριστικής ανάπτυξης, κυρίως της υπαίθρου. Η θέση αυτή ισχυροποιείται 
με τις θετικές εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων και με την ανάπτυξη 
του ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση νέων γεωργών. Δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι, 
από το τρίτο τρίμηνο του 2007 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2010, η απασχόληση στη γεωργία 
αυξήθηκε κατά 39.000 άτομα, όταν την ίδια περίοδο η μεταποίηση έχασε 97.200 άτομα. Πα-
ράλληλα οι τιμές παραγωγού χωρίς επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά μέσο όρο το 2010 σε σχέση 
με το 2009 κατά 12,6%, όταν οι τιμές των μέσων παραγωγής αυξήθηκαν κατά 4,2% (Καρανι-
κόλας και Μαρτίνος, 2013).  

Σε αυτό το πλαίσιο των διαρκών αλλαγών έρχεται να αναπροσαρμοστεί και η νέα ΚΑΠ, 
μετά το 2013, με άξονες την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πό-
ρων και την ενίσχυση της συνοχής στις αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 



στους στόχους της πράσινης πολιτικής για την Ευρώπη του 2020. Η έννοια του «ενεργού γε-
ωργού», του «μικρού παραγωγού» και της «γεωργικής δραστηριότητας» θα κατέχουν όπως 
φαίνεται ιδιαίτερη σημασία και αξία (European Commission, 2010).   

Οι αγροτικές περιοχές λοιπόν αναζητούν νέα μοντέλα ανάπτυξης και τρόπους προσαρ-
μογής στις νέες συνθήκες και στις παγκοσμιοποιημένες αγορές (Trigilia, 2001). Για την περί-
πτωση της Ελλάδας, η βιώσιμη παραγωγή προϊόντων ποιότητας και η διατήρηση της ποικι-
λομορφίας των αγροτικών περιοχών, με την ταυτόχρονη αειφορική διαχείριση των φυσικών 
πόρων και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτισμικών), δια-
φαίνεται ότι μπορεί να δώσει μια νέα αναπτυξιακή ώθηση (Allaire κ.α., 2013).  
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Αφροδίτη Παπαδάκη - Κλαυδιανού 

 
Το σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ασκήσουν την 

δραστηριότητά τους οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δημιουργεί πληθώρα ευκαιριών αλλά και 
απειλών, και καθιστά επίκαιρη και βαρύνουσα την επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου των γε-
ωπόνων – αγροτοοικονομολόγων τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  

Καλείται λοιπόν η Επιστημονική Κοινότητα να συνεισφέρει στην ανάδειξη νέων ευκαι-
ριών για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη 
μελέτη των προβλημάτων, την  παρουσίαση των συμπερασμάτων της ερευνητικής αναζήτη-
σης και της διδακτικής της εμπειρίας και να αναδείξει τις αξίες της γης και της υπαίθρου που 
φαίνεται να επανέρχονται στο προσκήνιο της καθημερινής συζήτησης.  

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη στις 23-24 Νοεμβρίου 2013, είχε στόχο να συμβάλλει σε αυτήν την συζήτηση γύρω 
από την οικονομική κρίση και τις ευκαιρίες για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου 
της Ελληνικής γεωργίας. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν συνολικά 35 εισηγήσεις, από συνα-
δέλφους αλλά και νέους ερευνητές, σε θεματικά πεδία που αφορούσαν την αγροτική παραγω-
γή και την ανταγωνιστικότητα, την οργάνωση των αγορών τροφίμων, την ποιότητα των γε-
ωργικών προϊόντων και των τροφίμων, το εξωτερικό εμπόριο, την θεσμική ανασυγκρότηση 
της γεωργίας και της υπαίθρου, τις πολιτικές αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, την 
πληροφόρηση-εκπαίδευση-κατάρτιση και μετανάστευση,  το αγροτικό τοπίο και τον αγρο-
τουρισμό, την αειφορία και την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα.   

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε, την κεντρική 
ομιλία του Δρ. Αλκίνοου Νικολαίδη με θέμα: «Οι δυνατότητες της απασχόλησης γεωργο-
οικονομολόγων μέσω της σύγχρονης αντίληψης για την εκπαίδευση». Μια ομιλία που έδωσε 
τροφή για σκέψη ειδικά στους φοιτητές μας, η συμμετοχή των οποίων ήταν πολύ μεγάλη.  

Μία καινοτόμος ενέργεια του φετινού συνεδρίου ήταν η ανοιχτή συζήτηση τη δεύτερη 
ημέρα με θέμα: «Ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στην αντιμετώπιση της κρίσης» όπου 
δόθηκε η δυνατότητα για μια εποικοδομητική συζήτηση όχι μόνο μεταξύ των μελών της 
στρογγυλής τράπεζας αλλά και του κοινού και ειδικά των επαγγελματιών του αγροδοτροφι-
κού κλάδου που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου.  

Φέτος για πρώτη φορά το Δ.Σ. της ΕΤ.Α.ΓΡΟ. αποφάσισε, και με χαρά η επιστημονική 
επιτροπή αποδέχθηκε, την βράβευση νέων επιστημόνων – υποψήφιων  διδακτόρων για τις 
εισηγήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο. Το Βραβείο «Χρυσός Ευελ-
πίδης» που απονεμήθηκε στους υποψήφιους διδάκτορες Πανωραία Παπαναγιώτου  και Δη-
μήτριο Τσελεμπή (μετά από κρίση όλων των υποβληθέντων εισηγήσεων νέων επιστημόνων) 
ευελπιστούμε, όπως τόνισε και ο Καθηγητής κ. Παπαγεωργίου στη σχετική του ομιλία, να 
αποτελέσει ένα κίνητρο και το έργο του Χ. Ευελπίδη να αποτελέσει ένα πρότυπο για τους νέ-
ους ερευνητές.   
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΤ.Α.ΓΡΟ. για την τιμή που μου έκανε να προεδρεύσω 
της Επιστημονικής Επιτροπής, να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους, τα μέλη της Επι-
στημονικής Επιτροπής καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για τη συνεργασία 
τους, όλους τους συνδιοργανωτές, την Επιτροπή Ερευνών για την παραχώρηση του χώρου 
διεξαγωγής του Συνεδρίου και την τεχνική υποστήριξη και όλα τα μέλη της οργανωτικής 
γραμματείας. 

 
 
 

Αφροδίτη Παπαδάκη - Κλαυδιανού, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 
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