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Το γεωργικό και κτηνοτροφικό επάγγελµα δεν ήταν ελκυστικό έως και το τέλος του
περασµένου αιώνα. Οι δυσκολίες του επαγγέλµατος του αγρότη και του κτηνοτρόφου
ήταν πολλές µε βασικότερη τη καθηµερινή κοπιώδη και απαιτητική χειρονακτική
εργασία. Ακόµα πιο βαρύ ήταν το φορτίο αυτό για τη γυναίκα αγρότισσα και
κτηνοτρόφο. Η έλλειψη υποστηρικτικών δοµών για την οικογένεια, το έλλειµµα
συµµετοχής του συζύγου στις ενδοοικογενειακές υποχρεώσεις και το έλλειµµα της
οικονοµικής τους ανεξαρτησίας έκαναν αυτό το επάγγελµα ακόµη πιο δύσκολο γι
αυτές.
Ακόµη, οι αγρότες είναι αυτοί που τελικά συµµετέχουν κατά πλειοψηφία στην τοπική
πολιτική ζωή και την τοπική αυτοδιοίκηση, στους αγροτικούς συνεταιρισµούς, σε
τοπικούς συλλόγους οποιουδήποτε είδους. Η δυνατότητα όµως αυτή συµµετοχής των
αγροτών στα κοινά οφείλεται όµως εν πολλοίς στην περιορισµένη συµµετοχή τους
στα καθήκοντα του νοικοκυριού.
Ο χώρος λοιπόν της αγροτικής οικονοµίας δοµείται σαν ένας ανδροκεντρικός χώρος
και το πλαίσιο της πατριαρχικής ακόµα, σ’ ένα βαθµό, ελληνικής υπαίθρου, είναι σε
έναν βαθµό ακόµη και σήµερα η βασική πηγή πολλών δυσχερειών που οι αγρότισσες
αντιµετωπίζουν σαν επαγγελµατίες, αλλά και σαν γυναίκες.
Όµως στη σηµερινή εποχή έχουµε υπέρβαση της µακραίωνης πατριαρχικής
πρακτικής. Γιατί πια σχεδόν στα µισά νοικοκυριά ο σύζυγός /σύντροφός αναλαµβάνει
µερικά από τα καθήκοντα που του αναλογούν στο εσωτερικό της οικογένειας και στο
14% ο σύζυγός /σύντροφός τους τα αναλαµβάνει πλήρως.
Σήµερα οι µισές (50%) από τις αγρότισσες που διαθέτουν προσωπική αγροτική
ιδιοκτησία τη διαχειρίζονται οι ίδιες. Σήµερα λοιπόν οι άνδρες δεν είναι πλέον οι κατ
εξοχήν διαχειριστές της περιουσίας. Άρα η γενικευµένη θέση των αγροτισσών στο
ρόλο των «συµβοηθούντων µελών» της αγροτικής εκµετάλλευσης παύει.
Σήµερα οι νέες κατευθύνσεις της γεωργικής παραγωγής βρίσκουν πρωτοπόρες τις
ελληνίδες αγρότισσες αλλά και προσελκύουν πια γυναίκες στην ύπαιθρο. Τα
βιολογικά προϊόντα, οι φιλικές προς το περιβάλλον καλλιέργειες, οι δυναµικές
καλλιέργειες, η τυποποίησης αγροτικών προϊόντων αλλά και η κοινωνική οικονοµία
και οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού αγκαλιάζονται από τις ελληνίδες αγρότισσες.
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Όπως και στο παρελθόν, µετά την δύσκολη περίοδο για τη χώρα µας το αποτύπωµα
της δηµιουργικής ικανότητας της Ελληνίδας γυναίκας, φαίνεται ότι βρίσκει τον
τρόπο να δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο.
Ξέρουµε καλά ότι η τεράστια προσπάθεια και συνεισφορά των γυναικών στην
ύπαιθρο ήταν διαχρονικά µε άνισους όρους.
Είµαστε λοιπόν εδώ για να στηρίξουµε και να δυναµώσουµε αυτή την σηµερινή
διείσδυση της δραστηριότητας των γυναικών στον πρωτογενή τοµέα αλλά και να
διασφαλίσουµε ότι δεν θα ξαναγίνει µε άνισους όρους.
Συνδιοργανώνουµε αυτή την ηµερίδα για να ακούσουµε τα προβλήµατα της
σύγχρονης Ελληνίδας αγρότισσας. Θέλουµε να τη στηρίξουµε στην προσπάθειά της
να µπει εντατικά και ισότιµα στην παραγωγή και να αυξήσει το εισόδηµά της.
Από την πλευρά µας, ως υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων οφείλουµε
να τους διευκολύνουµε µε αποφάσεις που θα πάρουµε και αντίστοιχα µέτρα και
δράσεις υποστήριξης της δραστηριότητάς τους.
Να εφαρµόσουµε µέτρα ελάφρυνσης τους κόστους παραγωγής, όπως για παράδειγµα
τη µείωση των εισφορών των αγροτών από τον Ιανουάριο του 2019. Να βοηθήσουµε
στη συµµετοχή τους σε συνεταιρισµούς, µε αποφάσεις όπως η κατάργηση του τέλους
επιτηδεύµατος για τους συνεταιρισµένους αγρότες.
Να ενδυναµώσουµε τη διαπραγµατευτική θέση των µικρών οικογενειακών
εκµεταλλεύσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής. Αυτό µπορεί να γίνει τόσο µε την οργάνωση των παραγωγών όσο και µε
την καλύτερη σύνδεση και πρόσβαση των προϊόντων αυτών στην κατανάλωση, στο
τουριστικό και στο αγροτουριστικό κοινό.
Θα εξετάσουµε κάθε δυνατότητα ανάπτυξης στην ύπαιθρο, δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας, αύξησης του εισοδήµατος των αγροτών και βελτίωσης της ζωής τους µε
κάθε τρόπο. Ιδιαίτερα, µέσα από παράλληλες δράσεις µε τα συναρµόδια υπουργεία
και σε συνεννόηση µαζί τους.
Θέλω από αυτό εδώ το βήµα να διαβεβαιώσω τις Ελληνίδες αγρότισσες ότι θα
είµαστε δίπλα τους στην αντιµετώπιση των προβληµάτων, από την καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας, µέχρι τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά. Οι πόρτες
του υπουργείου είναι ανοιχτές. Να συγχαρώ για την προσπάθειά τους τις γυναίκες
που ήρθαν εδώ να µας µιλήσουν για τη ζωή, το επάγγελµα και τις εµπειρίες τους και
όλες τις γυναίκες που έχουν στηρίξει ως ακρογωνιαίος λίθος την κοινωνική συνοχή
της ελληνικής υπαίθρου σε δύσκολες εποχές.
Ανοίγεται ένας ορίζοντας για µεγαλύτερη συµµετοχή στις αποφάσεις, µεγαλύτερη
συµµετοχή στην επιχειρηµατικότητα, µεγαλύτερη ισότητα στις ευκαιρίες και στην
αντιµετώπιση από τις υπηρεσίες, την κοινωνία και τον κλάδο τους. Η δική µας
µέριµνα θα είναι καθαρά υποστηρικτική και προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης
για ισότιµη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες άσκησης του επαγγέλµατος της
αγρότισσας και της γυναίκας κτηνοτρόφου.
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