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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                            

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΣΤΟ 1oΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αγαπητοί σύνεδροι, 

 

Η Ελληνική αγροτική παραγωγή µετά την απότοµη 

γιγάντωσή της στις δεκαετίες του ‘50, ‘60 και ‘70, σύντοµα 

έπεσε θύµα υπερχρέωσης και αποεπένδυσης. Σε αυτό 

συνετέλεσαν η αστάθεια και η ποικιλοµορφία της 

νοµισµατικής και οικονοµικής πολιτικής, η αύξηση των 

επιτοκίων, η εκτροπή του πλούτου που δηµιούργησε η 

γεωργική ανάπτυξη έξω από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

και η σταδιακή υποβάθµιση των υποδοµών τεχνικής και 

οικονοµικής υποστήριξης. Ο 21ος αιώνας βρίσκει τον 

γεωργικό πληθυσµό σε ένα τεχνητά υψηλό επίπεδο 

κοινωνικής ευηµερίας, προσδιοριζόµενο κυρίως από την 

εισροή κοινοτικών πόρων που κατασπαταλήθηκαν αφού 

οι επιδοτήσεις δεν ήταν συνδεδεµένες µε την αγροτική 



2 

 

παραγωγή. Όµως οι παγκόσµιες και εγχώριες εξελίξεις, σε 

συνδυασµό µε τη διαφαινόµενη αναδιάρθρωση του 

µοντέλου των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από το 2014, 

επιβάλλουν την ανάληψη δράσης. 

 

Νοµίζω πως όλοι µας θα συµφωνήσουµε πως το 

περιβάλλον, η ιστορία και η παράδοση είναι ότι πιο 

σηµαντικό διαθέτουµε ως χώρα και πως οφείλουµε να τα 

διαφυλάξουµε και να τα παραδώσουµε στις επόµενες 

γενιές. Όµως µία από τις κριτικές που δεχόµαστε, και που 

ως ένα βαθµό βρίσκω δικαιολογηµένη, είναι ότι για µακρό 

χρονικό διάστηµα ξοδεύαµε περισσότερα από όσα 

βγάζαµε, άρα ζούσαµε πέραν των δυνατοτήτων µας. 

 

Θεωρώ λοιπόν πως ήρθε η ώρα να εστιάσουµε στους 

τοµείς όπου διαθέτουµε στρατηγικά και ίσως µοναδικά 

πλεονεκτήµατα, και ένας από αυτούς είναι σίγουρα και η 

γεωργία. 
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Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς οφείλουµε να 

συγκεντρωθούµεσε ό,τι πραγµατικά είµαστε καλοί και 

πιστεύω πως ο αγροδιατροφικός τοµέας έχει να 

διαδραµατίσει σηµαντικότατο ρόλο σε αυτήν την 

προσπάθεια. 

 

Παράλληλα η διεθνή συγκυρία δηµιουργεί ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον αφού, παρά τις σηµαντικές δυσκολίες 

οικονοµικής κυρίως φύσης, η παγκόσµια προτίµηση για 

την υγιεινή, Μεσογειακή διατροφή αυξάνεται σταθερά. 

 

Όµως αυτή η backtobasics προσέγγιση συµπεριλαµβάνει 

την αναγκαία προσπάθεια να γίνουµε ακόµη καλύτεροι. 

Μπορούµε και οφείλουµε να προσδώσουµε πρόσθετη 

αξία στην πρωτογενή µας παραγωγή! Οι εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες της χώρας είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη 

πολλών ειδών γεωργίας και κτηνοτροφίας και αυτό 
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αποτελεί ευκαιρία για να επανεξετάσουµε τα είδη και τις 

µεθόδους των προϊόντων που παράγουµε. Στόχος µας θα 

πρέπει να είναι ένας διαφοροποιηµένος και παράλληλα 

ανταγωνιστικός αγροδιατροφικός τοµέας µε ελληνική και 

πιστοποιηµένη ταυτότητα και ποιότητα, υπό όρους 

ολοκληρωµένης διαχείρισης. Η ταυτόχρονη εφαρµογή 

αρχών βιώσιµης ανάπτυξης εξασφαλίζει την αειφορική 

χρήση φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

και τη µείωση του ρυπαντικού αποτυπώµατος της 

γεωργίας. 

 

Αυτές είναι αλλαγές στις οποίες πρέπει να προβούµε για 

τη βιωσιµότητα του αγροδιατροφικού τοµέα ανεξάρτητα 

από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι επερχόµενες αλλαγές 

στην Κοινή Αγροτική Πολιτική απλά έρχονται να 

επιβεβαιώσουν και να επιταχύνουν τις αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις. Για να γίνει όµως αυτό χρειάζεται η 
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κατάρτιση και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου Εθνικού 

Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

Σκοπός αυτού του Συνεδρίου είναι να συµβάλλει στο 

Σχέδιο αυτό, να υπογραµµίσει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της χώρας µας αναδεικνύοντας προτάσεις 

για την αναβάθµιση της ποιότητας της αγροτικής 

παραγωγής και µεταποίησης. 

 

Από το βήµα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την οµάδα 

εργασίας του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου, αποτελούµενη από τους κ.κ. Γεώργιο 

Κατσαρό, Αλέξανδρο Γκιγκιλίνη και Αντώνη Κουΐδη, 

καθώς και τους επιστηµονικούς µας συνεργάτες, τον 

Καθηγητή κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και την ∆ρα. Στέλλα 

Μπεζεργιάννη. 
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Παράλληλα ευχαριστούµε θερµά την Αµερικανική 

Γεωργική Σχολή και το Κολέγιο Περρωτής για τη φιλοξενία 

και την στενή συνεργασία.  

 

Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τους χορηγούς της εκδήλωσης, τις 

εταιρίες Pelopac και Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης, τους 

υποστηρικτές, τον Όµιλο 

RedestosEfthymiadisAgrotechnologyGroup, την Όλυµπος 

και τα Starbucks, καθώς και την χορηγό αεροµεταφορών 

AegeanAirlines.  

 

Επίσης ευχαριστούµε τους χορηγούς επικοινωνίας, τις 

εφηµερίδες Αγγελιοφόρος, Agrenda και Κέρδος, το 

περιοδικό BusinessPartners, τον τηλεοπτικό σταθµό TVS 

Σερρών, και τις ιστοσελίδες agelioforos, agronews και 

greenbusiness. 
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Η υποστήριξη του ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων του 

Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, της 

Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και του Συλλόγου 

Φίλων Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής ήταν καθοριστικές 

για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος. 

 

Μα περισσότερο ευχαριστούµε όλους εσάς που µε την 

παρουσία σας τιµήσατε αυτήν την προσπάθεια του 

Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου. 

 

Σας εύχοµαι µια εποικοδοµητική ακρόαση και ενεργή 

συµµετοχή στις διεργασίες. 


