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ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΚΟΒΟΥΝ 
ΤΟ ΝΕΡΟ.. .  ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΤΙΣΟΥΝ
Να κόψει την παροχή νερού της πρωτεύουσας Ντάκα προκειμένου να εξασφαλίσει ρεύμα για τις 
γεωργικές αντλίες επέλεξε όταν χρειάστηκε η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές σύμφωνα με τον 
Έλληνα υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του FAO, Κώστα 
Σταμούλη, ο οποίος δηλώνει ότι υποκλίνεται στο αγροτικό θαύμα της ασιατικής χώρας   ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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«Ε  
ργάστηκα για σειρά 

ετών σε πρόγραμμα με 

αντικείμενο την επισι-

τιστική ασφάλεια του 

Μπαγκλαντές και κα-

τά τη γνώμη μου η γεωργική πρόοδος 

που έχει κάνει η χώρα, δεδομένου πως 

είχε εκδηλωθεί λιμός στα μέσα της δε-

καετίας του 1970, είναι εντυπωσιακή», 

επισημαίνει στο Αγρόκτημα ο Κώστας 

Σταμούλης. Και συνεχίζει: «Καταρχάς 

ανέπτυξαν μηχανισμούς για την απο-

τροπή του λιμού αλλά πάνω από όλα 

έδωσαν σημασία στη γεωργική βελτί-

ωση. Τεράστιο ρόλο έπαιξε ένα μεγά-

λο δίκτυο ΜΚΟ που αναπτύχθηκε στην 

ύπαιθρο με σκοπό την εκπαίδευση των 

γυναικών και των μικρών καλλιεργη-

τών με κύριο μέλημα τη βελτίωση της 

διατροφής και της σίτισης των παι-

διών. Άκρως σημαντικό ήταν κι ερευ-

νητικό δίκτυο που βοήθησε να υιοθε-

τηθούν πιο παραγωγικοί τρόποι καλ-

λιέργειας ρυζιού. Μόλις η χώρα απέ-

κτησε επάρκεια στο ρύζι και δημιούρ-

γησε μάλιστα ένα μικρό πλεόνασμα 

εμπορικού ισοζυγίου, άρχισαν να επι-

κεντρώνονται στη βελτίωση της δια-

τροφής. Κάθε εκμετάλλευση απέκτη-

σε μια μικρή λιμνούλα εκτροφής ψα-

ριών, ενώ άρχισαν να καλλιεργούν 

και περισσότερες πατάτες». Βέβαια 

όλα αυτά, σύμφωνα με τον τεχνοκρά-

τη του FAO, για να επιτευχθούν «κε-

ντρικής σημασίας ήταν η δέσμευση 

κάθε κυβέρνησης στη γεωργική βελτί-

ωση. Η πιο πρόσφατη κυβέρνηση, μά-

λιστα, για να εξασφαλίσει ηλεκτρικό 

ρεύμα για τις γεωργικές αντλίες προ-
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τίμησε να κόψει την παροχή της πρω-

τεύουσας της Ντάκα. Σίγουρα το Μπα-

γκλαντές δεν αποτελεί ιδανική δημο-

κρατία αλλά έχουν επιτύχει θεόρατη 

πρόοδο στη γεωργία» καταλήγει. 

Μόνο η βούληση του ανθρώπου 
μπορεί να καθορίσει το μέλλον

«Θεαματική επιτυχία στην αύξηση 

της παγκόσμιας αγροτικής παραγω-

γής, που τριπλασιάστηκε ανάμεσα 

στο 1960-2015, μας κάνει αισιόδο-

ξους για το μέλλον», δηλώνει με έμ-

φαση στο Αγρόκτημα ο Κώστας Στα-

μούλης. «Μέχρι το 2050 εκτιμούμε ότι 

η αγροτική παραγωγή πρέπει να δι-

πλασιαστεί για να καλύψει τις ανά-

γκες του πληθυσμού που θα έχει φτά-

σει τα 9,7 - 10 δις. Δηλαδή ο ρυθμός 

ανάπτυξης που ζητείται είναι μικρό-

τερος από αυτόν του παρελθόντος. 

Μάλιστα οι εκτιμήσεις του FAO είναι 

ότι μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης 

που ανέρχεται στο 80% μπορεί να επι-

τευχθεί χωρίς επέκταση γης. Αν συ-

νυπολογίσουμε και τη δυνατότητα να 

παίρνουμε δύο ή τρεις σοδειές ανά σε-

ζόν, η αύξηση της παραγωγής μπορεί 

να γίνει φθάσει το 90%», σημειώνει ο 

έμπειρος τεχνοκράτης.

Σύμφωνα όμως με τον Έλληνα υπο-

διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομι-

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του 

FAO «το να πετύχουμε τους στόχους 

της ποσότητας της τροφής που χρειά-

ζεται ως το 2050 δεν σημαίνει ότι θα 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πεί-

νας. Ούτε ότι η παραγωγή θα είναι βι-

ώσιμη με περιβαλλοντικούς όρους. Το 

θέμα είναι αν η ανθρωπότητα ενδια-

φερθεί να λύσει το πρόβλημα της πεί-

νας. Ενώ για να γίνει η αύξηση της 

παραγωγής με όρους βιωσιμότητας ο 

ισχυρότερος παράγοντας θα είναι πά-

λι η βούληση της ανθρωπότητας να 

αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της γεωργίας. Με αυτή την 

έννοια δεν υπάρχει μόνο ένα σενάριο 

αλλά περισσότερα που το καθένα οδη-

γεί σε διαφορετικές προβλέψεις». 

Αναφερόμενος στις τεχνολογίες 

του μέλλοντος, ο κ. Σταμούλης πρε-

Η ζήτηση για γεωργικά προϊόντα στο μέλλον 
θα βασιστεί στην κατανάλωση περισσότερων 
πρωτεϊνών και επεξεργασμένων τροφών

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

αύξηση σε σχέση με την σημερινή ποσότητα μπορεί να 
επιτύχει η παγκόσμια αγροτική παραγωγή ως το έτος 
2050, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του FAO

αποτελεί τον πρώτο σταθμό για την κλιματική αλλαγή. 
Ως τότε προβλέπεται εξισορρόπηση ανάμεσα στις θετι-
κές κι αρνητικές συνέπειες της κλιματικής μεταβολής.
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σβεύει ότι η κρίσιμη αλλαγή που θα 

ανοίξει το δρόμο προς στην εξέλιξη για 

τους πολλούς θα προέλθει από ήδη 

γνωστές τεχνολογίες. Όπως ο ίδιος 

σημειώνει «για τα 570 εκατ. αγροτών 

που καλλιεργούν κατά μέσο όρο γύρω 

στα 20 στρέμματα και αποτελούν οι-

κογενειακές εκμεταλλεύσεις το κλει-

δί για την ανάπτυξη βρίσκεται σε τε-

χνολογίες που είναι ήδη εφαρμοσμέ-

νες στον ανεπτυγμένο κόσμο». 

Η γνώση από τον ιδιωτικό τομέα 
των αναπτυγμένων χωρών

Βέβαια, όπως επισημαίνει ο ίδιος, 

«δυστυχώς η γεωργική έρευνα παραμέ-

νει το χαρτί των ισχυρών χωρών. Έτσι 

παρατηρείται το φαινόμενο ότι πολλά 

σημαντικά είδη που είναι βασικά συ-

στατικά της διατροφής αναπτυσσόμε-

νων χωρών όπως η κάσαβα ή το σόρ-

γο να μένουν ορφανά, δηλαδή να μην 

αποτελούν είδη έρευνας. Η λύση στο 

πρόβλημα δεν είναι εύκολη, γιατί η νέα 

γνώση που παράγεται σήμερα στη γε-

ωργική τεχνολογία προέρχεται κυρίως 

από τον ιδιωτικό τομέα των αναπτυγμέ-

νων χωρών, για τον οποίο οι ποικιλί-

ες αυτές δεν προσελκύουν επενδυτές».

 Κύριοι σταθμοί το 2030 και 2050 
για την κλιματική αλλαγή

Όπως αναφέρει ο κ. Σταμούλης, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του FAO 

αλλά και τα σενάρια που αναπτύσσει η 

Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλι-

ματική Αλλαγή IPCC ως το 2030 προ-

βλέπεται εξισορρόπηση ανάμεσα στις 

θετικές κι αρνητικές συνέπειες της κλι-

ματικής μεταβολής. Αρνητικές μεταβο-

λές στη γεωργική παραγωγή των τρο-

πικών χωρών θα αντισταθμίζονται από 

θετικές μεταβολές σε εύκρατα και βό-

ρεια κλίματα ενώ θα δούμε ακατάλλη-

λες περιοχές του βόρειου ημισφαίριου 

να μπαίνουν στην παραγωγή. 

Μετά το 2030 οι αλλαγές που θα 

εκδηλωθούν αν δεν παρθούν μέτρα 

για την κλιματική αλλαγή θα απο-

βούν καταστροφικές για περιοχές 

που μαστίζονται ήδη από επισιτιστι-

κή ανασφάλεια όπως η Αφρική. Επι-

πλέον η αύξηση της στάθμης της θά-

λασσας θα είναι ολέθρια για περι-

οχές που απειλούνται ήδη όπως το 

Μπαγκλαντές. Στο Μπαγκλαντές για 

παράδειγμα οι μουσώνες ήδη εκδη-

λώνονται αργότερα αναγκάζοντας 

τους αγρότες να προσαρμοστούν. 

Έτσι τώρα η σπορά του ρυζιού γίνε-

ται δύο εβδομάδες αργότερα σε πε-

ριοχές που πλήττονται από πλημμύ-

ρες. Αυτό συνιστά μια αλλαγή της 

γεωργικής τεχνολογίας πέρα από το 

κομμάτι των εισροών δηλαδή σπό-

ρων, λιπασμάτων ή αγροχημικών. 

Τέλος μετά το 2050 η κλιματική αλ-

λαγή θα προκαλέσει σοβαρούς κλυ-

δωνισμούς στην παγκόσμια αγροτι-

κή παραγωγή μειώνοντας την παρα-

γόμενη ποσότητα τροφής κι οδηγώ-

ντας σε αύξηση των τιμών. Οι χώρες 

που θα δοκιμαστούν περισσότερο εί-

ναι του αναπτυσσόμενου κόσμου. 

Στο FAO ο Κώστας Σταμούλης 
βρέθηκε το 1989 με εκπαιδευτική 
άδεια από το Πανεπιστήμιο του 
Ιλλινόις άνευ αποδοχών ενός 
χρόνου και κατέληξε να μείνει 
για 28 χρόνια. Σήμερα είναι 
Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης 
Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης του Οργανισμού.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

εκατομμύρια είναι οι αγρότες που καλλιερ-
γούν κατά μέσο όρο γύρω στα 20 στρέμ-
ματα και αποτελούν καθαρά οικογενειακές 
εκμεταλλεύσεις

είναι το ορόσημο μετά από το οποίο, αν 
δεν παρθούν μέτρα, η κλιματική αλλαγή θα 
προκαλέσει τεράστιους κλυδωνισμούς στην 
αγροτική παραγωγή
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