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Την άνοιξη του 1980 και ειδικότερα στο τέλος Απρι-
λίου και στις αρχές Μαΐου συνέβησαν στο χώρο 
μας ιστορικά γεγονότα και η δημοκρατία την περί-
οδο εκείνη γνώρισε τις καλύτερες εποχές στη χώ-
ρα όπου εγεννήθη. Με άψογες δημοκρατικές διαδι-
κασίες η Βουλή των Ελλήνων εξέλεξε Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας τον Κ. Καραμανλή. Με άψογες επίσης 
διαδικασίες η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ εξέλε-
ξε αρχηγό της τον Γ. Ράλλη. Βέβαια, η εκλο γή του Γ. 
Ράλλη δημιούργησε ορισμένους τριγμούς στο κόμμα 
της ΝΔ και απειλήθηκε η διάσπασή της. Η έγκυρη 
όμως παρέμ βαση του Κ. Καραμανλή διεφύλαξε την 
ενότητα του κόμματος και δημιούργησε τις προϋπο-
θέσεις για την ομαλή πορεία του.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Κ. Καραμανλής 
είχε αντι ληφθεί ότι η εκλογή του ενός εκ των δυο 
μονομάχων, του Ευ. Αβέρωφ ή του Γ. Ράλλη, θα δη-
μιουργούσε πικρίες εις τον άλλο. Για τον λόγο αυτό, 
πριν από την εκλογή τους είχε καλέσει και τους δύο 
τότε «μονομάχους», παρουσία του αντιπροέδρου της 
κυ βερνήσεως και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της 
ΝΔ Κ. Παπακωνσταντίνου και τους είχε συστήσει να 
διαφυλάξουν, ως κόρη οφθαλμού, την ενότητα του 
κόμματος. Μάλιστα, είχε διαρρεύ σει τότε η πληρο-
φορία ότι τους επέβαλε να δεχθούν ότι εκείνος που 
θα ήρχετο δεύτερος στην ψηφοφορία θα ορκιζόταν 
αντι πρόεδρος στην κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Κ. Καρα-
μανλής τους δια βεβαίωσε ότι δεν θα είχε ανάμει-
ξη στην εκλογική αναμέτρηση. Λέγεται δε ότι στη 
συνάντηση εκείνη τους είπε: «Θέλετε να πα ρέμβω, 
οπότε θα βγάλω εκείνον που εγώ επιθυμώ, ή θέλε-
τε να παραμείνω αμέτοχος;» Και οι δύο ζήτησαν να 
μην υπάρξει κα μία παρέμβαση.
Βέβαια, το κλίμα της ουδετερότητας, το οποίο προ-
σπάθησε να περάσει στους δύο μονομάχους ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής δεν υπήρχε στην κοινοβου-
λευτική ομάδα. Ολοι οι βουλευτές ησχολούντο με 
το θέμα της εκλογής του νέου αρχηγού και ο ένας 
προσπαθούσε να πείσει τον άλλον για τον καλύτερο 
υποψήφιο. Αντικειμενικά, μπορούμε να πούμε ότι η 
Κοινοβουλευτική ομάδα ήταν μοιρασμένη. Η πλευρά 
του Ευάγγελου Αβέρωφ ήταν περισσότερο αισιόδο-
ξη. Υπολόγιζαν ότι ο Ευάγγελος Αβέρωφ θα συγκέ-
ντρωνε τους 104 από τους 175 βουλευτές που ήταν 
το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ομάδα 
του Γεωργίου Ράλλη ήταν περισσότερο συγκρατημέ-
νη. Πολλοί βουλευτές, ίσως οι περισσότεροι, είχαν 
πάρει ανοικτά θέσεις. Ετσι σημαντικά στελέχη όπως 
ο Κ. Μητσοτάκης, ο Γ. Μπούτος, ο Τζ. Τζανετάκης, 
ο Γ. Παλαιοκρασσάς, ο Στ. Δήμας, ο Σπ. Δοξιάδης, 
είχαν πάρει ανοικτά θέση υπέρ του Γ. Ράλλη. Αλ-

λα στελέχη όπως ο Ι. Βαρβιτσιώτης, ο Χριστόφορος 
Στράτος, ο Αλ. Παπαδόγγονας, ο Αθ. Τσαλδάρης, 
ο Αντ. Σαμαράς, ο Ν. Ζαρντινίδης, η Αννα Συνο-
δινού, ο Αθ. Γκελεστάθης κ.ά. ήσαν ανοικτοί υπέρ 
του Ευάγγελου Αβέρωφ. Υπήρχαν όμως και στελέ-
χη όπως ο Κ. Παπακωνσταντίνου, ο Κωστής Στεφα-
νόπουλος, που δεν εκδηλώθησαν καθόλου κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Υπήρχε όμως και μία συμπαγής ομάδα νέων βουλευ-
τών, οι οποίοι προήρχοντο από την παλαιά ομάδα 
της νεολαίας της ΕΡΕΝ, η οποία ανήκε στον στενό 
Καραμανλικό πυρήνα και η οποία θα έπαιζε αποφα-
σιστικό ρόλο για την εκλογή του νέου Αρχηγού του 
κόμματος. Την ομάδα αποτελούσαν οι εξής: Μιλτι-
άδης Εβερτ, Χάρης Καρατζάς, Δημήτρης Βουδού-
ρης, Βασίλης Μπεκίρης, Θ. Βύζας, Κ. Πρίντζος, Μ. 
Γαλελιανός, Ι. Δημόπουλος, Ελ. Κυριακού, Π. Καβ-
βαδάς, Ν. Αναστασόπουλος, Δ. Βλαχόπουλος, Αρ-
χέλαος Ιακωβίδης, Χρ. Φύσσας, Στ. Μπλέτσας και 
Αρ. Παυλίδης. 
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι στην ομάδα αυτή, 
την «ομάδα του Χίλτον» όπως ήταν γνωστή, υπήρ-
χαν διχασμένες απόψεις. Ησαν μερικοί υπέρ του Ευ-
άγγελου Αβέρωφ και οι περισσότεροι έκλιναν προς 
τον Γεώργιο Ράλλη. Και τούτο διότι ο Γ. Ράλλης είχε 
αγκαλιάσει τους νέους βουλευτές, μεταξύ των οποί-
ων ήταν και «η ομάδα του Χίλτον». 
Μετά από όλες αυτές τις διεργασίες συνήλθε την 8η 
Μαΐου 1980 και ώραν 11ην πρωινή στην αίθουσα 
της Γερουσίας η Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας 
Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης και της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΝΔ Κ. Παπακωνσταντίνου, με θέμα ημερήσιας δι-
άταξης την εκλογή Προέδρου του κόμματος. Μετά 
την έναρξη της Συνεδρίασης, ο γενικός γραμματέας 
της Κοινοβουλευτικής ομάδας, Κ. Στεφανόπουλος, 
ανέγνωσε προς τους βουλευτές την επιστολή που του 
είχε απευθύνει την προηγούμενη ημέρα, 7 Μαΐου 
1980, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 
Πράγματι, στις 8 Μαΐου 1980 συνήλθε στην Αίθου-
σα Γερου σίας της Βουλής η κοινοβουλευτική ομά-
δα της ΝΔ για την εκλο γή του νέου αρχηγού. Πα-
ρόντες ήταν 175 βουλευτές. Υπέρ του Γ. Ράλλη ψή-
φισαν 88, υπέρ του Ευ. Αβέρωφ 84 και ευρέθη-
σαν και τρία ψηφοδέλτια λευκά. Αξίζει να τονίσου-
με ότι η εκλογική αναμέτρηση ήταν αγωνιώδης, διό-
τι οι δύο μονομάχοι διεκδι κούσαν την αρχηγία στή-
θος με στήθος. Κατά την καταμέτρηση των ψηφο-
δελτίων, αρχικώς είχε προβάδισμα ο Ευ. Αβέρωφ, 
αλ λά στο τέλος επεκράτησε ο Γ. Ράλλης με τέσσε-
ρα μόνο ψηφο δέλτια.

Η διείσδυση των «έξυπνων» τη-
λεφώνων στη ζωή και την καθη-
μερινότητά μας είναι κάτι παρα-
πάνω από βέβαιη και αυξάνεται 
με γεωμετρική πρόοδο. Μάλιστα, 
εμπλέκει όλες τις ηλικιακές ομά-
δες, ακόμα και εκείνες των παι-
διών-μαθητών, για τα οποία απο-
τελεί περισσότερο ένα μέσον επί-
δειξης και «επιβεβαίωσης», πα-
ρά ένα χρηστικό εργαλείο. Η πο-
λύπλευρη και κατά μέτωπο δια-
φημιστική «επίθεση» που δεχό-
μαστε από τα μέσα επικοινωνί-
ας, συντελεί σε μεγάλο βαθμό 
στην εξάπλωση της νέας «μα-
νίας» που λέγεται «έξυπνο» τη-
λέφωνο. Ο συνδυασμός «πακέ-
των» κινητής τηλεφωνίας με άλ-
λα προϊόντα διασκέδασης και η 
κατ’ επίφαση δωρεάν απόκτηση 
της «μαγικής» συσκευής έχουν 
συνεισφέρει, ώστε κάθε σχεδόν 
ελληνικό σπίτι να διαθέτει δυο 
ή περισσότερες γραμμές και άρα 
συσκευές «έξυπνης» τηλεφωνίας.
Η αλήθεια είναι, ότι κρατώντας 
μια «μαγική» συσκευή στο χέρι 
σου, στο πλαίσιο της ορθολογι-
κής χρήσης, μπορείς να κάνεις 
τη ζωή σου ευκολότερη και να 
κερδίσεις πολύτιμο χρόνο, που 
κατά βούληση θα διαθέσεις σε 
άλλες υποχρεώσεις ή δραστηρι-
ότητές σου. Ενα «έξυπνο» τηλέ-
φωνο αποτελεί ταυτόχρονα «πο-
λυεργαλείο», το οποίο σου εξα-
σφαλίζει ασύρματη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο και άρα άμεση 
πρόσβαση σε κάθε πληροφο-
ρία, βοήθεια πλοήγησης, δυνα-
τότητα ενημέρωσης σε θέματα 
επικαιρότητας, ενώ εκτελεί και 
χρέη αριθμομηχανής, παιχνι-
δομηχανής, μετατροπέα συναλ-
λάγματος, μεταφραστικού εργα-
λείου, φωτογραφικής μηχανής 
και βιντεοκάμερας, ραδιοφώνου 
και συστήματος αναπαραγωγής 
πολυμέσων, ακόμα και φακού. 
Το «κόστος» βέβαια που καλού-

μαστε να πληρώσουμε γι’ αυτή 
την πολυτέλεια είναι βαρύ και 
κινείται σε δυσθεώρητα «ύψη», 
αν αναλογιστεί κανείς πως αυτή 
η μικρή πολυτέλεια έχει βλάψει 
πολύ τις διαπροσωπικές μας σχέ-
σεις και όχι μόνο. Κατ’ αρχάς, 
παρ’ όλες τις περί αντιθέτου δι-
αβεβαιώσεις, η ασύρματη τεχνο-
λογία, που βασίζεται στην εκπο-
μπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας, είναι πολύ πιθανό ως βέ-
βαιο πως μακροπρόθεσμα προκα-
λεί βλάβες στην υγεία μας. Επει-
τα, υπάρχουν δεκάδες αναφορές 
σε καθημερινή βάση, περί της 
εμπλοκής οδηγών - που χρησι-
μοποιούσαν το «έξυπνο» τηλέ-
φωνό τους την ώρα της οδήγη-
σης - σε σοβαρά τροχαία ατυ-
χήματα. Σχετικές αναφορές, θέ-
λουν περίπου τετρακόσιες χιλιά-
δες ανθρώπους να έχουν τραυ-
ματιστεί το έτος 2013, λόγω της 
προσήλωσής τους στην οθόνη 
του κινητού τους.
Το ζήτημα αποκαλύπτει τη σοβα-
ρότητά του, αν αναλογιστεί κα-
νείς τις ψυχοκοινωνικές επιπτώ-
σεις και προεκτάσεις που έχει 
στον άνθρωπο η προσκόλλησή 
του στο «πολυεργαλείο» που λέ-
γεται κινητό τηλέφωνο. Η χρήση 
του πολύ συχνά οδηγεί σε έξη, 
με αποτέλεσμα πολλοί συνάνθρω-
ποί μας, να κοιτούν χιλιάδες φο-
ρές την ημέρα την οθόνη του κι-
νητού τους, έτσι από συνήθεια, 
ακόμα και μερικά δευτερόλεπτα 
αφότου αφήσουν το κρεβάτι τους 
ή μόλις ετοιμαστούν να πλαγιά-
σουν. Ο ιδιότυπος αυτός τεχνο-
λογικός εθισμός έχει δημιουργή-
σει ανθρώπους – ζόμπι, οι οποί-
οι περιφέρονται στους δρόμους 
των πόλεων, χαμένοι στο μικρό-
κοσμο του κινητού τους, αγνοώ-
ντας κυριολεκτικά κάθε γεγονός 
στον πραγματικό κόσμο που τους 
περιβάλλει. Πιθανόν η ανασφά-
λεια, ή αδυναμία δημιουργίας δι-

απροσωπικών σχέσεων, η τάση 
απομόνωσης που δημιουργεί συ-
χνά η άσχημη διάθεση - προϊ-
όν της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης- να έδωσαν ώθηση στην 
ένταση του φαινομένου. Ισως ο 
χρήστης να «βουτά» στον «μι-
κρόκοσμο» του κινητού του, για 
να αποφύγει την οδύνη που του 
προκαλεί η επαφή με την πραγ-
ματικότητα. Ίσως τελικά η συνή-
θεια αυτή, να αποτελεί έναν οι-
κονομικό τρόπο απόδρασης από 
τα τετριμμένα.
Οφείλουμε, παρόλο που ο τρό-
πος ζωής σήμερα, ίσως και να 
δικαιολογεί εν μέρει τέτοιες συ-
μπεριφορές,  να επισημάνουμε 
τους κινδύνους που υφίστανται 
οι ήδη κλονισμένες και εύθραυ-
στες ανθρώπινες σχέσεις. Δημι-
ουργεί πράγματι μελαγχολία η 
εικόνα στα καφέ της πόλης, νέ-
ων ανθρώπων, να κάθονται αμί-
λητοι, γύρω από ένα τραπέζι και 
ο καθένας να βρίσκεται «χωμέ-
νος» στο κινητό του, «αδιάθετος» 
για ανθρώπινη, διά ζώσης επι-
κοινωνία και επαφή. Ο διάλογος 
αντικαταστάθηκε από το chatting 
και τα χαμόγελα από την ζεστα-
σιά της ανθρώπινης επαφής, πά-
γωσαν μπροστά στην AMOLED 
οθόνη υψηλής ανάλυσης του νέ-
ου High End τερματικού. Σταδι-
ακά, η λεκτική επικοινωνία θα 
δώσει τη θέση της στην νοη-
ματική των σπηλαίων και τότε 
τα ζόμπι των πόλεων θα συνεχί-
σουν να περιφέρονται αμίλητα, 
μα σκεπτικά, τεχνολογικώς άρ-
τια εξοπλισμένα και ψυχοκοινω-
νικώς «παροπλισμένα», πραγμα-
τικά ανθρώπινα ναυάγια, σε ένα 
περιβάλλον επιμελώς διαμορφω-
μένο, ώστε να τα διαχειρίζεται με 
ασφάλεια και αποτελεσματικότη-
τα ο ιθύνων νους.
…αλήθεια, εσείς,…πόσες φορές 
κοιτάξατε στην οθόνη του κινη-
τού σας σήμερα...;

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΕΚΙΡΗ 
 τ. υφυπουργού

Του ΣΩΤΗΡΗ ΣΙΔΕΡΗ, μεταδιδακτορικού συνεργάτη, Εργαστήριο Μοριακής 
Βιολογίας και Ανοσολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο πρώτος εκλεγμένος αρχηγός της ΝΔ Τα ζόμπι των πόλεων....

«Για να υλοποιήσει τις δυνατότητες που εκτιμούν οι με-
λετητές ότι έχει ο ελληνικός αγροτροφικός τομέας, είναι 
αναγκαία η αναπροσαρμογή του παραγωγικού προτύ-
που, χτίζοντας πάνω στα ισχυρά σημεία που διαθέτει 
η χώρα, όπως είναι η υψηλή ποιότητα προϊόντων και 
παγιωμένα δίκτυα διανομής σε ανεπτυγμένες αγορές. 
Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αρνητική συγκυ-
ρία, πιστεύουμε ότι με τις κατάλληλες επιλογές μπορεί 
να ανέβει σημαντικά η αξία του αγροτικού προϊόντος» 
κατά τον κ. Λεβεντάκη, που μαζί με τον κ. Λεκκό εκ-
πόνησαν εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς έρευνα για 
τις προοπτικές του αγροτροφικού τομέα στην Ελλάδα.
Η μελέτη βασίστηκε σε μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βασικά προϊόντα μεγάλων 
αγορών, προσαρμόζοντας τις ερευνητικές υποθέσεις για 
να συμπεριλάβει επιπλέον προϊόντα μεγάλου ειδικού 
βάρους για την Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή μελέτη εστιάζει 
εκτός των άλλων σε γαλακτοκομικά            προϊόντα και δη-
μητριακά και για χώρες μέλη της ΕΕ πριν το 2004, τα 
«παλιά μέλη» δηλαδή, όπως η Ελλάδα, προβλέπει αρ-
νητική μεταβολή του αγροτικού εισοδήματος της τάξης 
του 5%. Αντίθετα για την Ελλάδα όμως, οι μελετητές 
της Τράπεζας Πειραιώς επισημαίνουν ότι «περιμένουμε 
περισσότερα όσον αφορά στις επιδόσεις και τη συμ-
βολή σε προστιθέμενη αξία του αγροτροφικού κλάδου 
δεδομένου που σήμερα βρίσκεται γύρω στο 7% αλλά 
μπορεί να ανέβει στο μέλλον», όπως σημειώνει ο Αρ-
τέμης Λεβεντάκης . «Χαρακτηριστικό παράδειγμα προ-
ϊόντος που μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία 

των εξαγωγών είναι το ελαιόλαδο που φεύγει σε φορ-
τία χύδην στην Ιταλία. Οπου εκεί τυποποιείται και επι-
στρέφει με πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην 
αγορά» συμπληρώνει. 
Αντίθετα από τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος που 
προβλέπεται να χαρακτηρίσει παλιά κράτη μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, η μελέτη προβλέπει ότι το αγροτι-
κό εισόδημα θα αυξηθεί ως το 2024 έως και 9% στην 
Ελλάδα αν και όχι πριν το 2021. Αυτό διότι «έχουμε 
άλλου είδους κατανομή προϊόντων λόγω του κλίματος 
και της γεωφυσικής δομής της χώρας, έτσι τα γαλακτο-
κομικά και τα δημητριακά που αποτελούν δύο μεγάλες 
κατηγορίες στην μελέτη της επιτροπής συμμετέχουν με 
σχετικά μικρό ποσοστό της τάξης του 20% στην ελλη-
νική παραγωγή. Ενώ αντίστοιχα προϊόντα μεγάλης αξίας 
και εξαγωγικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα προϊόντα 
ονομασίας προέλευσης, τα προϊόντα αλιείας ή τα φρού-
τα και λαχανικά δεν λαμβάνονονται υπ΄όψιν στη μελέ-
τη της επιτροπής» συμπληρώνει ο Αρτέμης Λεβεντάκης. 
Η συμβολή της ΚΑΠ στον ελληνικό αγροτροφι-
κό τομέα
Συχνά η ΚΑΠ ενοχοποιείται για αρνητικές επιδόσεις που 
παρατηρήθηκαν την περασμένη δεκαετία στον αγροτι-
κό κλάδο της χώρας μας. Η μελέτη, ωστόσο, εκτιμά ότι 
ο ρόλος της ΚΑΠ που έχει επενδύσει από το 2007 πε-
ρισσότερα από 19,53 δισ. ευρώ έχει συμβάλει σημα-
ντικά στην ανανέωση και τις καλές εξαγωγικές επιδό-
σεις του πρωτογενούς τομέα μες την κρίση. Επιπλέον 
από τις συνολικές δαπάνες για άμεσες πληρωμές, μέ-

τρα της αγοράς και ανάπτυξης της υπαίθρου για την πε-
ριόδο 2007-2013 το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης έχει 
συμβάλει στην αύξηση άνω των 8.132 νέων αγροτών. 
Υποστηρίζοντας επενδύσεις σε 80.305 αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων, η ΚΑΠ συνέβαλε στην αναβάθμιση υπο-
δομών και στην καταπολέμηση της «επενδυτικής απα-
ξίωσης που χαρακτηρίζει τον ελληνικό γεωργικό τομέα 
σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» επισημαίνει ο 
Αρτέμης Λεβεντάκης. Ειδικά μετά το 2010, η ψαλίδα 
ανάμεσα στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφα-
λαίου ανοίγει απότομα σε περισσότερες από 5 ποσο-
στιαίες μονάδες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη, γεγονός που εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό της ελ-
ληνικής γεωργίας. 
Η ΚΑΠ επιπλέον παρείχε υποστήριξη σε περισσότε-
ρες από 10.034 εκμεταλλεύσεις σε περιοχές NATURA 
2000. Ετσι, όπως επισημαίνει η μελέτη, ο ρόλος της 
ΚΑΠ πρέπει να θεωρηθεί ότι βοήθησε στο κλείσιμο της 
ψαλίδας ανάμεσα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές γε-
ωργικών προϊόντων που σημειώνεται την τελευταία πε-
νταετία μες την κρίση και τον περιορισμό του ελλείμ-
ματος  του εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων του αγροτο-
φικού τομέα σε 1,36 δισ. ευρώ. 
Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας
Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η μελέτη επιχειρεί 
το συγκερασμό δύο κλάδων με κοινή συνιστώσα, την 
αγροτική παραγωγή και την μεταποίηση που αποτελεί 
καινοτομία «δεν έχει γίνει παρόμοια μελέτη σε ιδιαίτε-

ρα αναλυτικό επίπεδο παρότι ο συνδυασμός των δύο 
τομέων μαζί έχει προστιθέμενη αξία 7,2% στην Ακαθά-
ριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας, ποσό που δεν εί-
ναι καθόλου αμελητέο», λέει ο  Λεβεντάκης. 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι ο αγροτροφικός τομέας αποτελεί βασικό 
πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, η μελέτη επισημαίνει 
ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας που προϋποθέτουν, εκτός των άλλων:
-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αναδιάρ-
θρωσης του αγροτικού τομέα με έμφαση στην ενίσχυ-
ση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
-Ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης και ανά-
πτυξη συνεργατικών σχηματισμών – clusters.
-Αύξηση της προστιθέμενης αξίας με εμφαση στη με-
ταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του προϊ-
όντος και της μεθόδου παραγωγής του και τη διαφορο-
ποίηση προς καινοτόμα προϊόντα.
-Χρήση νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως τα προ-
γράμματα συμβολαιακής γεωργίας.
-Αξιοποίηση της δημοσίας γης (π.χ. ενοικίαση μέσω 
μακροπρόθεσμης μίσθωσης  leasing).
-Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
-Ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών.
-Εξειδίκευση παρεμβάσεων στην τεχνική υποδομή – έρ-
γα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών.
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Το αγροτικό εισόδημα μπορεί να ανέβει παρά την κρίση


