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Πράσινες πεδιάδες µε σκοτεινό µέλλον 
Μια κριτική στην αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 
Η πραγµατικότητα της σύγχρονης γεωργίας στη ∆υτική Ευρώπη απέχει πολύ από τις 
ειδυλλιακές αγροτικές εικόνες που συναντάµε στις διαφηµίσεις ειδών διατροφής. Κατά τις 
δεκαετίες που ακολούθησαν το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η παραγωγή τροφίµων 
εντατικοποιείται ολοένα και περισσότερο, ενώ η πλέον αναπτυγµένη τεχνολογία τίθεται στην 
υπηρεσία µίας αγροτικής  πολιτικής που πριµοδοτεί την ποσότητα σε βάρος της ποιότητας των 
προϊόντων, της δηµόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η διαδικασία 
βιοµηχανοποίησης ενθαρρύνεται, τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και από τους 
ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.) 
 
Η αγροτική πολιτική των κρατών-µελών της Ε.Ε. διέπεται σε γενικές γραµµές από το πλαίσιο 
που καθορίζει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Οι γενικές κατευθύνσεις που έχει θέσει η 
ΚΑΠ για την ευρωπαϊκή γεωργία είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η σταθεροποίηση της 
αγοράς, η εγγύηση µίας σταθερής προσφοράς φθηνών αγροτικών προϊόντων στους 
καταναλωτές και η εξασφάλιση ικανοποιητικών εισοδηµάτων σε όλους όσους εργάζονται στη 
γεωργία. 
 
Για την υλοποίηση της ΚΑΠ διατίθεται κάθε χρόνο ένα τεράστιο κονδύλι, στο οποίο οι 
Ευρωπαίοι φορολογούµενοι συνεισφέρουν πάνω από 36 δισ. ECU. Το ποσόν αυτό 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 65% του προϋπολογισµού της Ε.Ε. Πρόκειται για χρήµατα που 
είχαν ως στόχο τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής γεωργίας και τη στήριξη του εισοδήµατος 
των αγροτών. Εκείνο που συνέβη στην πραγµατικότητα είναι ότι �άδειασαν τα ταµεία της Ε.Ε. 
και γέµισαν οι αποθήκες της µε πλεονάσµατα που δεν ήταν δυνατόν να απορροφήσει η 
αγορά� Πολλοί µάλιστα επέκριναν την άλλοτε εκσυγχρονιστική ΚΑΠ, ως έναν πολυδάπανο 
αναχρονισµό που, όχι σπάνια, κατέληγε σε περιπτώσεις σκανδαλώδους κατασπατάλησης του 
δηµόσιου χρήµατος�.(1)  
 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του εξαγωγικού εµπορίου. Το 1991, η εξαγωγή 100.000 
τόνων βοείου κρέατος από την Ε.Ε. στη Βραζιλία απέφερε εισπράξεις 310 εκατ. ECU, τη 
στιγµή που οι Ευρωπαίοι φορολογούµενοι πλήρωσαν, µε τη µορφή επιδοτήσεων για την 
παραγωγή του κρέατος, 320 εκατ. ECU. Στον παραλογισµό αυτό, θα έπρεπε βέβαια να 
προσθέσουµε και τα κοµµένα δέντρα του τροπικού δάσους που θυσιάστηκαν για τη 
δηµιουργία βοσκοτόπων στον Αµαζόνιο, για την παραγωγή ζωοτροφών που εισήχθησαν στην  
Ε.Ε. προκειµένου να τραφούν τα βοοειδή που προορίζονταν για εξαγωγή στη �Βραζιλία!  
 
Οπως φαίνεται και από επίσηµες εκθέσεις της ίδιας της Ε.Ε., πολλά από τα χρήµατα που 
προορίζονταν για την υλοποίηση της ΚΑΠ κατασπαταλήθηκαν σε αλλότρια έργα και 
προγράµµατα, χωρίς βέβαια να επιτευχθεί το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Αντίθετα, 
δηµιούργησαν παρασιτικά στρώµατα και µεσάζοντες επιτηδευµατίες, ενώ δεν κατάφεραν να 
συγκρατήσουν την αγροτική έξοδο του πληθυσµού προς τις πόλεις, που αποτελούσε 
προγραµµατικό στόχο της ΚΑΠ. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις, όπως συνέβη στην Ελλάδα, 
οι επιδοτήσεις επενδύθηκαν σε ακίνητη περιουσία και καταναλωτικά αγαθά.  
 
Αλλα πάλι χρηµατοδοτικά µέτρα είχαν αντιφατικό µεταξύ τους χαρακτήρα. Αναφέρουµε 
ενδεικτικά το παράδειγµα των επιδοτήσεων για την επαναφύτευση αµπελώνων την ίδια 
στιγµή που παίρνονταν µέτρα για την κατάργηση των υφιστάµενων καλλιεργειών, µε στόχο 
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τη συγκράτηση των τιµών. Στην ίδια περίοδο (1990-91), ενώ η Ε.Ε. πρότεινε τη µείωση των 
διαφηµίσεων για τα τσιγάρα, µε στόχο τον περιορισµό του καπνίσµατος, από την άλλη µεριά 
συνέχιζε να υποστηρίζει, και µάλιστα µε µεγάλο κόστος, τη βιοµηχανία καπνού.(2) 
 
Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι η ΚΑΠ συνέδεσε τη χρηµατοδοτική υποστήριξη των 
γεωργικών µονάδων µε την παραγωγικότητά τους, πράγµα που οδήγησε στην εντατικοποίηση 
των καλλιεργειών και στην παραγωγή άχρηστων και περιβαλλοντικά ανεπιθύµητων 
πλεονασµάτων. Σε συνδυασµό µε αυτό, ένα ολοένα αυξανόµενο µέρος των αγροτικών 
λειτουργιών και εργασιών αναλαµβάνεται πλέον από εξειδικευµένες βιοµηχανίες. Η 
εξασφάλιση πρώτων υλών, η τεχνογνωσία, οι διάφορες υπηρεσίες, η χρηµατοδότηση, η 
επεξεργασία και η διακίνηση των προϊόντων διεκπεραιώνονται πλέον από εξωτερικές 
επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο γεωργικό τοµέα.  
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής γεωργίας, όπως διαµορφώθηκαν από τις 
κατευθύνσεις της ΚΑΠ, ήταν η εξειδίκευση, όσον αφορά τα φυτικά και ζωϊκά προϊόντα, η 
εκµηχάνιση, η αύξηση της κλίµακας της γεωργικής δραστηριότητας, οι πρακτικές που 
εξαντλούν τους φυσικούς πόρους (και κυρίως οι µέθοδοι έντασης ενέργειας) και τα υψηλά 
επίπεδα εξωτερικών εισροών (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα και εξωγενείς ζωοτροφές). Τελευταία 
στον κατάλογο έχει προστεθεί και η γενετική µηχανική.  
 
 
ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
 
Oλες αυτές οι εξελίξεις έχουν επιτρέψει τη δηµιουργία ενός ευρύτατου δικτύου παραγωγικών 
και οικονοµικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν κατά πολύ τα στενά όρια της γεωργικής 
παραγωγής. Παρά τις επίσηµες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η υπέρµετρη ανάπτυξη της 
γεωργικής παραγωγικότητας δεν ευνοεί το γεωργικό τοµέα µε τη στενή έννοια. Ενώ οι 
αγρότες εξωθούνται στην ολοένα και µεγαλύτερη εξειδίκευση και εντατικοποίηση των 
µεθόδων που εφαρµόζουν, ένα πολύ µεγάλο και διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό της συνολικής 
δαπάνης για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων απορροφάται πλέον από µη γεωργικές 
οικονοµικές δραστηριότητες. Ετσι, ενώ κατά τη δεκαετία του 1950 στην πρώην ∆υτική 
Γερµανία το 75% κάθε µάρκου που ξοδευόταν από τους καταναλωτές για τρόφιµα πήγαινε 
στα αγροκτήµατα, κατά τη δεκαετία του 1980 το αντίστοιχο ποσοστό είχε πέσει µόλις στο 
20%. Μία πρόσφατη έρευνα στη ∆ανία έδειξε ότι οι αγρότες αποκοµίζουν µόνο το 21% της 
τιµής που πληρώνεται για την τελική αγορά αλεύρων(3). Η καθ' εαυτό γεωργική 
δραστηριότητα αντιπροσωπεύει πλέον ένα µικρό µέρος του συνολικού οικονοµικού πλέγµατος 
που περιβάλλει τη γεωργία. 
 
Ακόµα και η πιο επιφανειακή έρευνα δείχνει ότι ο µέσος αγρότης κάθε άλλο παρά ωφελείται 
από την τρέχουσα αγροτική πολιτική της Ε.Ε. Παρ' όλο που οι δαπάνες της ΚΑΠ έχουν 
σχεδόν τριπλασιαστεί  στην περίοδο 1980-90, το µέσο πραγµατικό εισόδηµα των 
αγροτών της Ε.Ε. το 1990 µόλις που ξεπερνά το αντίστοιχο του 1980,(4) παρά το 
γεγονός ότι ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός που απασχολείται στη γεωργία έχει 
µειωθεί περίπου κατά 50% µεταξύ του  1970 και του 1987.(5) 
 
Eπιπλέον, παρατηρείται µεγάλη ανισότητα µεταξύ των εισοδηµάτων µίας µειονότητας 
µεγάλων, υπερεντατικοποιηµένων αγροκτηµάτων από τη µία µεριά και της πλειονότητας των 
λιγότερο εντατικών, αλλά πολύ σηµαντικών από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, 
µικρών καλλιεργειών από την άλλη. Οι µεγάλες καλλιέργειες, ενώ αντιπροσωπεύουν 
µόνο το 20% των αγροτικών επιχειρήσεων, απορροφούν το 80% των χρηµάτων της 
ΚΑΠ που καταλήγουν στους αγρότες. Αυτές οι λίγες µεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις 
έχουν δυσανάλογα ισχυρές προσβάσεις στους αγροτικούς οργανισµούς και στα κέντρα 
χάραξης αγροτικής πολιτικής. 
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Αλλά η ανισότητα των αγροτικών εισοδηµάτων έχει και µία ακόµα διάσταση: την απόκλιση 
µεταξύ Βορρά και Νότου. Το µέσο αγροτικό εισόδηµα στις µεσογειακές χώρες και την 
Ιρλανδία είναι τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο χαµηλότερο από το µέσο αγροτικό εισόδηµα της 
Ε.Ε. Αντίθετα, το αγροτικό εισόδηµα στην Ολλανδία, τη ∆ανία και το Βέλγιο υπερβαίνει το 
διπλάσιο του µέσου αγροτικού εισοδήµατος της Ε.Ε. (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι και στις 
πλούσιες χώρες του Βορρά δεν υπάρχουν επίσης µικροί καλλιεργητές µε εισόδηµα κάτω του 
µέσου όρου της Ε.Ε.) 
 
Από την άλλη µεριά, η ΚΑΠ εξασφαλίζει µία απεριόριστη αγορά για τις µεγάλες χηµικές 
βιοµηχανίες, κυρίως αυτές που παράγουν φυτοφάρµακα (όπως η Rhone-Poulenc, η Ciba-
Geigy, η Bayer και η Hoechst) -οι οποίες µέσα στο 1990 αποκόµισαν κέρδη της τάξης των 
10,8 δισ. ECU(6) - και λιπάσµατα (όπως η Norsk Hydro, η BASF, η Grande Parroisse και η 
Enimont), µε κέρδη 7,3 δισ. ECU το 1989.(7) Οι µεγάλες αγροχηµικές εταιρείες συχνά 
προµηθεύουν ένα µεγάλο µέρος του πακέτου που συχνά αποκαλείται �χηµικές εισροές�, όπως 
φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, σπόρους και, τελευταία όλο και περισσότερο, παράγωγα γενετικής 
µηχανικής. Η Ciba-Geigy, παραδείγµατος χάριν, προωθεί ένα "πακέτο" που περιλαµβάνει 
γενετικά τροποποιηµένους σπόρους µε αυξηµένη αντοχή στα ζιζανιοκτόνα και τρία 
συνοδευτικά χηµικά προϊόντα. Οι εταιρείες αυτές ελέγχουν διαρκώς περισσότερο τη συνολική 
παραγωγή και προµήθεια των εξωγενών εισροών: στην Ολλανδία, παραδείγµατος χάριν, τρείς 
εταιρείες ελέγχουν το 70% της συνολικής αγοράς γεωργικών σπόρων και τέσσερις το 90% 
των κηπευτικών σπόρων.(8) 
 
Tεράστια κέρδη αποκοµίζουν επίσης και οι εταιρείες παραγωγής και εµπορίας τροφίµων. Οι  
εταιρείες αυτές ελέγχουν ολόκληρο τον κύκλο των γεωργικών προϊόντων, από τη σπορά 
µέχρι τα καταστήµατα, ενώ οι "συµβεβληµένοι αγρότες" µετατρέπονται στην ουσία σε 
υπαλλήλους τεράστιων οικονοµικών οργανισµών, επί των οποίων δεν ασκούν κανέναν 
έλεγχο. Στη Βρετανία, παραδείγµατος χάριν, περισσότερο από το 90% των εγχώριων 
µπιζελιών και φασολιών παράγεται από συµβεβληµένους αγρότες κατόπιν συγκεκριµένων 
εντολών από τις βιοµηχανίες τροφίµων(9). 
 
Oι τράπεζες έχουν και αυτές ισχυρά οικονοµικά οφέλη από την ΚΑΠ, καθώς η αύξηση της 
παραγωγικότητας απαιτεί ολοένα και µεγαλύτερες επενδύσεις. Μεταξύ του 1960 και του 
1985, το κεφάλαιο που επενδύθηκε στη βελγική γεωργία αυξήθηκε, σε τρέχουσες τιµές, 
περίπου κατά 550%.(10) Η αξιοποίηση των επενδυµένων κεφαλαίων απαιτεί νέες, ολοένα και 
µεγαλύτερες επενδύσεις, στα πλαίσια µίας αυτοτροφοδοτούµενης διαδικασίας. Η καθαρή 
δανειακή επιβάρυνση των αγροκτηµάτων του Βελγίου διπλασιάστηκε µεταξύ των ετών 1973-
75 και 1978-80, φτάνοντας το 18-36% του καθαρού εισοδήµατος.(11) 
 
Υπό αυτές τις συνθήκες, για πολλούς αγρότες της Ε.Ε. η γεωργική δραστηριότητα έχει πάψει 
να είναι επικερδής, και η µόνη επιλογή είναι η έξοδος από αυτήν. Πολλά αγροκτήµατα 
χρεωκοπούν εξ αιτίας της αδυναµίας τους να ανταπεξέλθουν στην υπερχρέωση, τους 
υψηλούς τόκους και άλλες συνέπειες της εξάρτησης από τις τράπεζες (περιορισµός 
παραγωγής, πάγωµα ή µείωση τιµών κ.λπ.) 
 
Με δυό λόγια, η ΚΑΠ έχει αποτύχει οικτρά σε έναν από τους διακηρυγµένους 
στόχους της: την εξασφάλιση ενός εγγυηµένου, σταθερού και βιώσιµου 
εισοδήµατος για όλους όσους εργάζονται στη γεωργία. Η πλειονότητα των αγροτών 
θίγεται οικονοµικά από την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, προς όφελος λίγων, 
µεγάλων και καθετοποιηµένων µονάδων, ενώ η γεωργία έχει πάψει να είναι 
υπόθεση των αγροτών και έχει περάσει κάτω από τον πλήρη έλεγχο ενός τεράστιου 
εξω-γεωργικού δικτύου οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η επιβίωση πολλών µικρών 
καλλιεργειών  βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, µε σοβαρές συνέπειες τόσο για 



ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΕΣ ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 
GREENPEACE            7 

τις αγροτικές κοινότητες όσο και για την προστασία της υπαίθρου και τη συντήρηση 
των φυσικών πόρων. 
 
 
ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ "ΘΑΥΜΑΤΟΣ" 
 
Τι γίνεται όµως µε τους άλλους βασικούς στόχους της κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής 
πολιτικής; Φαινοµενικά η αγροτική παραγωγικότητα έχει ξεπεράσει τα επίπεδα που έχει 
προδιαγράψει η ΚΑΠ για την αυτάρκεια της Ε.Ε., ενώ έχουν ήδη αποκατασταθεί τόσο η 
κανονική διάθεση όσο και οι χαµηλές τελικές τιµές των αγροτικών προϊόντων. 
 
Το τίµηµα, ωστόσο, για αυτά τα φαινοµενικά επιτεύγµατα υπήρξε µία τεράστια 
περιβαλλοντική καταστροφή. Η εισαγωγή σύγχρονων εντατικών γεωργικών µεθόδων έχει 
διαταράξει την  ισορροπία της συνολικής γεωργικής δραστηριότητας µε το περιβάλλον. Ετσι, 
για παράδειγµα, την ίδια στιγµή που οι καλλιεργητές γης ρίχνουν τεράστιες ποσότητες 
χηµικών λιπασµάτων στο έδαφος κάθε χρόνο (η κατανάλωση αζωτούχων λιπασµάτων 
τριπλασιάστηκε την περίοδο 1960-91 στις χώρες της Ε.Ε.), (12) οι κτηνοτρόφοι απορρίπτουν 
στο περιβάλλον πολύ µεγαλύτερες ποσότητες ζωϊκής κοπριάς, δηµιουργώντας οργανική 
ρύπανση (κατά µέσο όρο η επιβάρυνση του εδάφους από κοπριά έφτανε το 1988 τα 241 κιλά 
ανά εκτάριο, έναντι 110 κιλών το 1960).(13)  
 
Η διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και ενέργειας οδηγεί στη 
ρύπανση και υποβάθµιση του εδάφους, στην αλλοίωση του τοπίου, στην απώλεια βιολογικής 
ποικιλότητας και την καταστροφή των µη ανανεώσιµων πόρων, µε αντίτιµο την 
βραχυπρόθεσµη αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας. Η εντατικοποίηση της γεωργίας 
στις πιο εύφορες περιοχές της Ευρώπης (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η λεκάνη του 
Παρισιού, ένα µεγάλο µέρος της ∆ανίας, η βόρεια Γερµανία, η ανατολική πλευρά της Αγγλίας 
και η κοιλάδα του Πο στην Ιταλία) έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας -µε 
συµβατικά κριτήρια- αλλά έχει επίσης καταστήσει αυτές ακριβώς τις περιοχές τις µεγαλύτερες 
πηγές ρύπανσης από φυτοφάρµακα και θρεπτικές ύλες.(14) 
 
Στη συνέχεια εξετάζουµε αναλυτικά τα κρισιµότερα "µέτωπα" της επίθεσης εναντίον του 
περιβάλλοντος από τη σύγχρονη βιοµηχανική γεωργία. 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Μία σοβαρή συνέπεια της εντατικής βιοµηχανικής γεωργίας είναι η καταστροφή των υδάτινων 
πόρων, η οποία δεν οφείλεται µόνο στη ρύπανση αλλά και στην υπερεκµετάλλευση των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την αλατοποίηση από την άρδευση. Στην Ελλάδα, για 
παράδειγµα, το 80-90% του διαθέσιµου νερού καταναλώνεται από τη γεωργία. Η 
χρήση νερού στη γεωργία γίνεται συχνά µε ιδιαίτερα σπάταλο τρόπο (χύδην, τεχνητή βροχή, 
κ.λπ) µε αποτέλεσµα, συν τοις άλλοις, την επιτάχυνση της διάβρωσης και αλάτωσης των 
εδαφών. Τα παθογενή αλατούχα και αλκαλιωµένα εδάφη (προϊόντα κακής 
διαχείρισης υδάτων και αρδεύσεων) υπολογίζονται από το υπουργείο Γεωργίας σε 
1,5 εκατ. στρέµµατα (7% της καλλιεργούµενης γης).(15) 
 
Μία πρόσφατη έρευνα επί των υπόγειων υδάτων(14) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι εάν 
συνεχισθούν οι παρούσες γεωργικές πρακτικές, το επίπεδο νιτρικών αλάτων στο 25% 
των υπόγειων υδάτων της Ε.Ε. θα ξεπεράσει το όριο που η ίδια έχει ορίσει για το 
πόσιµο νερό (50 mg/l), ενώ θα κυµανθεί µεταξύ 25 και 50 mg/l για το 45% των υδάτινων 
αποθεµάτων της (το φυσιολογικό επίπεδο είναι λιγότερο από 5 mg/l). Οι περιοχές µε τη 
µεγαλύτερη ρύπανση από νιτρικά άλατα είναι οι περιοχές στις οποίες η γεωργία είναι 
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περισσότερο εντατική, όπως η ∆ανία, η Γερµανία και η Ολλανδία. To υπουργείο Γεωργίας της 
∆ανίας υπολόγισε ότι από τις 805.000 τόνους αζωτούχων λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται 
κάθε χρόνο στη χώρα, µόνο οι 360.000 προσλαµβάνονται από τα καλλιεργούµενα φυτά. Οι 
υπόλοιποι 445.000 τόνοι χάνονται στο περιβάλλον. Από αυτούς οι 160.000-210.000 
διοχετεύονται άµεσα στα υπόγεια νερά, ενώ οι υπόλοιποι εξατµίζονται και επιστρέφουν στο 
έδαφος και το νερό µε τη βροχή.(16) Στην Ελλάδα αντίστοιχες εκτιµήσεις δείχνουν ότι 
περίπου 300.000 τόνοι λιπασµάτων καταλήγουν κάθε χρόνο στα ποτάµια και τη 
θάλασσα. 
 
Η εµπειρία της πρώην Ανατολικής Γερµανίας αλλά και της Ολλανδίας έχει δείξει ότι και τα 
φωσφορικά άλατα, όταν ξεπεράσουν το επίπεδο κορεσµού στο έδαφος, διαρρέουν στα 
υπόγεια νερά.(17) Πρόβληµα ρύπανσης των υπόγειων υδάτων µπορεί επίσης να προκληθεί από 
τα ζωϊκά απόβλητα. Η ρύπανση από κτηνοτροφικές µονάδες αποτελούσε το ένα τρίτο των 
σοβαρών περιπτώσεων ρύπανσης του νερού στην Αγγλία και την Ουαλία κατά το 1990. 
 
Μία άλλη σοβαρή πηγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων είναι τα φυτοφάρµακα. Σύµφωνα µε 
πρόσφατη µελέτη, η Ε.Ε. συνιστά το µεγαλύτερο καταναλωτή φυτοφαρµάκων στον κόσµο 
(314.000 τόνοι δραστικών ουσιών το χρόνο).(14) Η ίδια µελέτη προβλέπει ότι πολύ σύντοµα 
το όριο που έχει θέσει η Ε.Ε. για το συνολικό επίπεδο φυτοφαρµάκων στο έδαφος 
(0,5 µg/l) θα ξεπεραστεί στο 65% όλων των καλλιεργήσιµων εδαφών της Ε.Ε., ενώ 
στο 25% των εδαφών της το όριο αυτό θα ξεπερασθεί κατά το δεκαπλάσιο. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι οι υπολογισµοί αυτοί έχουν πραγµατοποιηθεί µε τις υπάρχουσες αναλυτικές 
µεθόδους, οι οποίες µπορούν να ανιχνεύσουν µόνο τις µισές από τις δραστικές ουσίες των 
φυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται σήµερα. 
 
Αν ληφθεί υπ' όψιν ότι χρειάζονται 10 µε 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία µε την 
οποία οι χηµικοί ρύποι ξεπλένονται από το έδαφος και διοχετεύονται στα υπόγεια νερά, 
µπορεί κανείς να καταλάβει το βαθµό στον οποίο οι παρούσες γεωργικές πρακτικές 
υπονοµεύουν το µέλλον των υδάτινων αποθεµάτων του ευρωπαϊκού πληθυσµού. Οι 
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία είναι τεράστιες, δεδοµένου ότι το 75% των κατοίκων της Ε.Ε. 
βασίζεται στα υπόγεια αποθέµατα για την εξασφάλιση των υδάτινων πόρων του. 
 
Το κόστος του καθαρισµού του πόσιµου νερού είναι τεράστιο. Στη Βρετανία υπολογίζεται ότι 
θα απαιτηθούν 450 εκατοµµύρια στερλίνες για τον περιορισµό των υπολειµµάτων 
φυτοφαρµάκων στα επίπεδα που προσδιορίζει η Ε.Ε. για το πόσιµο νερό.(18) Είναι προφανές 
ότι το τεράστιο κόστος δεν θα πληρωθεί ούτε από τις βιοµηχανίες παραγωγής φυτοφαρµάκων 
ούτε από τους χρήστες τους, αλλά από τα εκατοµµύρια των πολιτών που καταναλώνουν 
ακατάλληλο νερό. Αυτή η µικρή πτυχή του προβλήµατος δείχνει πόσο πλασµατική είναι η 
εικόνα του χαµηλού κόστους των σύγχρονων γεωργικών προϊόντων και καθιστά σαφή την 
έµµεση κοινωνική επιδότηση της ΚΑΠ. 
 
Μία άλλη πτυχή του προβλήµατος των υδάτινων πόρων είναι η ρύπανση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από θρεπτικά συστατικά -ένα φαινόµενο που είναι γνωστό ως ευτροφισµός και 
πλήττει ιδιαίτερα τις χωρες που βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική και τη 
Μεσόγειο. Περίπου το µισό της ποσότητας των αζωτούχων και το ένα τέταρτο των 
φωσφορούχων ενώσεων που καταλήγουν κάθε χρόνο στη Βόρεια Θάλασσα προέρχονται από 
τη γεωργία. Οι ενώσεις αυτές προκαλούν ευτροφισµό των διάφορων αλγών (µεταξύ των 
οποίων και πολλών τοξικών), πράγµα που συνεπάγεται διατάραξη της ισορροπίας των αλγών, 
µαζικούς θανάτους ψαριών, ενίσχυση κάποιων κλάδων της τροφικής αλυσίδας έναντι άλλων, 
εν ολίγοις ανατροπή της ισορροπίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και οικονοµική ζηµιά 
στην αλιεία, τον τουρισµό κ.λπ. Μία άλλη συνέπεια είναι η αποξυγόνωση των βαθύτερων 
στρωµάτων του θαλάσσιου νερού, που προκύπτει από την αποσύνθεση της αυξηµένης 
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οργανικής ύλης. Το φαινόµενο αυτό έχει ως συνέπεια την µετανάστευση των κινούµενων 
βενθικών ειδών και το θάνατο των εδραίων. 
 
Πέρα από τα λιπάσµατα, ένα µεγάλο µέρος των χιλιάδων τόνων φυτοφαρµάκων που 
χρησιµοποιούνται στην Ε.Ε. (και των προϊόντων αποδόµησής τους) καταλήγει επίσης στη 
θάλασσα. Μόνο ο Ρήνος εκτιµάται ότι µεταφέρει κάθε χρόνο στις Ολλανδικές ακτές πάνω από 
80 τόνους δραστικής ουσίας διαφόρων φυτοφαρµάκων.(19) Kαθώς οι αναλυτικές τεχνικές 
γίνονται ολοένα και πιο εκλεπτυσµένες, όλα τα γνωστά και επικίνδυνα φυτοφάρµακα 
ανιχνεύονται όχι µόνο στα υπόγεια αποθέµατα και το θαλασσινό νερό, αλλά και στη βροχή, 
την υγρασία του αέρα και το χιόνι. Οι πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι οι φυσικές και 
βιολογικές διεργασίες που υφίστανται αυτές οι ενώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και 
οι επιπτώσεις τους στο οικοσύστηµα, είναι πολύ πιο πολύπλοκες από τις θεωρητικά 
προβλεπόµενες και ξεπερνούν κατά πολύ τις εφησυχαστικές εκτιµήσεις των χηµικών 
βιοµηχανιών και των αρχών.(20,21) 
 
 
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφές ότι η βιοµηχανική γεωργία και κτηνοτροφία αποτελούν 
σοβαρή πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης, συνέπεια της αυξηµένης παραγωγής ορισµένων 
αερίων που συνυφαίνεται µε την εντατικοποίηση των γεωργικών µεθόδων. 
 
Το µεθάνιο είναι ένα αέριο που συνεισφέρει αποφασιστικά στην επιδείνωση του φαινοµένου 
του θερµοκηπίου και την αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη.(22,23) Σε παγκόσµιο επίπεδο, η 
γεωργία ευθύνεται για το 45% των συνολικών εκποµπών µεθανίου. Κατά τη δεκαετία του 
1980 το µεθάνιο που προερχόταν από τη γεωργία εκτιµάται ότι προκάλεσε το 7% της 
συνολικής υπερθέρµανσης του πλανήτη.(24) Εχει υπολογισθεί ότι µόνο τα µηρυκαστικά 
(βοοειδή και αιγοπρόβατα) είναι υπεύθυνα για το 15% των παγκόσµιων εκποµπών µεθανίου. 
Επιπλέον, η συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων ζωϊκής κοπριάς επαυξάνει την παραγωγή και 
εκποµπή µεθανίου, δεδοµένου ότι η κοπριά που αποσυντίθεται κάτω από αναερόβιες 
συνθήκες προκαλεί µεγαλύτερη παραγωγή µεθανίου από ό,τι όταν βρίσκεται σε άµεση επαφή 
µε τον αέρα. 
 
Ενα άλλο αέριο που ενέχεται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι το υποξείδιο του αζώτου. 
Τα εδάφη που έχουν λιπανθεί µε αζωτούχα λιπάσµατα εκπέµπουν 2-10 φορές περισσότερο 
υποξείδιο του αζώτου σε σχέση µε εδάφη στα οποία δεν έχουν χρησιµοποιηθεί λιπάσµατα. 
Κατά τη δεκαετία του 1980, το υποξείδιο του αζώτου ευθυνόταν για το 0,6-1,5% της 
συνολικής υπερθέρµανσης του πλανήτη. Το υποξείδιο του αζώτου αυξάνεται µε ρυθµό 0,2-
0,3% το χρόνο.(22) 
 
Οι αυξηµένες εκποµπές αµµωνίας, που εξατµίζεται από τη ζωϊκή κοπριά και τα λιπάσµατα, 
συνεισφέρουν σηµαντικά στη επιδείνωση του φαινοµένου της όξινης βροχής. Η έρευνα έχει 
δείξει ότι πάνω από το 20% του φαινοµένου σε ορισµένες περιοχές οφείλεται στην εξάτµιση 
αµµωνίας. Το πρόβληµα εµφανίζεται πιο έντονο σε περιοχές εντατικής γεωργικής παραγωγής, 
όπως η Φλάνδρα, η Ολλανδία, η ∆ανία, η βόρεια Γερµανία, η ανατολική Αγγλία, η δυτική 
Γαλλία και η βόρεια Ιταλία. Χωρίς να είναι η µοναδική αιτία, η βιοµηχανική γεωργία παίζει ένα 
σηµαντικότατο ρόλο στο θάνατο των δασών σε αυτές τις περιοχές. 
 
Τα φυτοφάρµακα συνεισφέρουν επίσης στη ρύπανση της ατµόσφαιρας. Οι ποσότητες των 
φυτοφαρµάκων που διαφεύγουν στον αέρα δεν είναι επακριβώς γνωστές, εκτιµάται όµως ότι 
ένα ποσοστό της τάξης του 75 µε 90% της συνολικής ποσότητας πολλών από τα 
χρησιµοποιούµενα φυτοφάρµακα εξατµίζεται από τα χωράφια κατά τη διάρκεια του ψεκασµού 
ή µετά από αυτόν. Πολυάριθµες µελέτες έχουν δείξει ότι πολλοί τύποι φυτοφαρµάκων 
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διασχίζουν µεγάλες αποστάσεις, µε τη βοήθεια των ατµοσφαιρικών φαινοµένων, ρυπαίνοντας 
τον αέρα, την οµίχλη και τη βροχή, πολλά χιλιόµετρα µακριά από τα χωράφια στα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν.(25-29) Οργανοχλωριωµένα φυτοφάρµακα έχουν ανιχνευθεί στην 
ατµόσφαιρα της Αρκτικής και της Ανταρκτικής.(30) Mία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι µόνο από 
τις βροχοπτώσεις πέφτουν στη Βόρεια Θάλασσα 56 τόνοι παραθείο, 140 τόνοι ατραζίνης και 
36 τόνοι lindane το χρόνο.(31) 
 
Τόσο το υποξείδιο του αζώτου όσο και διάφορα φυτοφάρµακα έχουν σηµαντική συνεισφορά 
στην καταστροφή της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος. Το βρωµιούχο µεθύλιο, ένα 
κοινότατο φυτοφάρµακο που είναι πάνω από 30 φορές πιο καταστρεπτικό για το όζον από 
τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs, που έχουν κατηγορηθεί ως η κύρια αιτία καταστροφής του 
όζοντος), εκτιµάται ότι προκαλεί το 1/10  της συνολικής απώλειας του όζοντος.(32) Πάνω από 
100 οργανοαλογονωµένες ενώσεις χρησιµοποιούνται σήµερα ως φυτοφάρµακα, πολλές από 
τις οποίες ενδέχεται να έχουν συµµετοχή στην καταστροφή της προστατευτικής στοιβάδας 
του όζοντος. 
 
 
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η βιοµηχανική γεωργία συνιστά ένα σηµαντικό καταναλωτή µη ανανεώσιµων ορυκτών 
καυσίµων. Η ενέργεια που χρησιµοποιείται στη γεωργία περιλαµβάνει τόσο την ενέργεια που 
καταναλώνεται άµεσα για τη λειτουργία µηχανών όσο και την ενέργεια που καταναλώνεται 
έµµεσα στην παραγωγή διάφορων εισροών (κυρίως λιπασµάτων, ζωοτροφών και 
φυτοφαρµάκων) και µηχανών (όπως τρακτέρ). Mόνο η παραγωγή λιπασµάτων 
αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο το 30% της ενεργειακής κατανάλωσης στη γεωργία,(33) ενώ σε 
ορισµένες χώρες, όπως είναι η ∆ανία, µπορεί να απορροφήσει ακόµα και το 50%.(34) Αλλοι 
σηµαντικοί παράγοντες κατανάλωσης ενέργειας είναι η άρδευση (10,1% στην Ισπανία) και τα 
θερµοκήπια (17,9% στη ∆ανία).(35) 
 
Η εντατική κτηνοτροφία καταναλώνει επίσης τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Το µεγαλύτερο 
µέρος αυτής της ενέργειας περιέχεται στις συµπυκνωµένες ζωοτροφές. Για την παραγωγή του 
κρέατος που καταναλώνει ένας µέσος Ευρωπαίος τον χρόνο απαιτείται ενέργεια ισοδύναµη µε 
190 λίτρα πετρελαίου.(36) Για την παραγωγή µίας θερµίδας βοδινού κρέατος 
απαιτούνται 78 θερµίδες ορυκτών καυσίµων, τη στιγµή που µία θερµίδα από σόγια 
απαιτεί µόλις δύο θερµίδες καυσίµου. (37) 
 
H τεχνολογία της παραγωγής φυτοφαρµάκων γίνεται ολοένα και πιο ενεργοβόρα. Ενώ τα 
οργανοχλωριωµένα φυτοφάρµακα απαιτούσαν περίπου 67.000 χιλιοθερµίδες ανά χιλιόγραµµο 
δραστικής ουσίας (Kcal/Kg) για την παραγωγή τους, τα οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά 
βιοκτόνα απαιτούν περίπου 100.000 Kcal/Kg.(38) 
 
Σε γενικές γραµµές, έχει υπολογισθεί ότι ο ενδεχόµενος διπλασιασµός της παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων κατά το διάστηµα 1975-2000, µε τη βοήθεια των συµβατικών τεχνικών 
της λεγόµενης "Πράσινης Επανάστασης", µπορεί να επιφέρει ακόµα και τον τετραπλασιασµό 
της ενέργειας που καταναλώνεται από τη γεωργία.(33) Περίπου το 80% αυτής της ενέργειας 
προέρχεται από παράγωγα πετρελαίου. 
 
Η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο για την αξιολόγηση και τη σύγκριση 
της αποδοτικότητας των γεωργικών µεθόδων. Ο συµβατικός τρόπος σκέψης αναφέρεται στη 
γεωργική παραγωγικότητα µε όρους απόδοσης ανά άτοµο ή ανά µονάδα γης και, υπ' αυτούς 
τους όρους, η σύγχρονη βιοµηχανική γεωργία εµφανίζεται πράγµατι εξαιρετικά αποδότική. Αν 
όµως λάβουµε υπ' όψιν µας την ενεργειακή κατανάλωση, τότε εµφανίζεται ιδιαίτερα 
αντιπαραγωγική. Ενας Μεξικανός καλλιεργητής φασολιών που εργάζεται µε τα χέρια, 
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υπολογίζεται ότι είναι τέσσερις φορές πιο παραγωγικός από το αµερικανικό αγρο-βιοµηχανικό 
σύστηµα παραγωγής καλαµποκιού.(39) Η απόκλιση αυτή ολοένα και θα αυξάνεται, δεδοµένης 
της δοµικής αναγκαιότητας για διαρκώς αυξανόµενες επενδύσεις στο γεωργικό τοµέα. Η 
σύγχρονη βιοµηχανική γεωργία δεν είναι απλώς αντιπαραγωγική, είναι µία πραγµατική 
καταβόθρα ενέργειας.(40) 
 
 
Η ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
 
Το έδαφος συνιστά ένα βασικό πόρο για την αγροτική παραγωγή. Κι όµως η σύγχρονη 
βιοµηχανική γεωργία διαβρώνει χιλιάδες τόνους επιφανειακής γής. Τα τελευταία χρόνια το 
πρόβληµα έχει πάρει δραµατικές διαστάσεις σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Οι αρχές της 
Ε.Ε. έχουν υπολογίσει ότι τουλάχιστον 25 εκατοµµύρια εκτάρια εδάφους χωρών µελών 
της Ε.Ε. απειλούνται από τη διάβρωση -µία έκταση οκταπλάσια από την Ολλανδία. 
Ενώ κατά τη δεκατία του 1970 κάθε εκτάριο γαλλικού εδάφους έχανε γύρω στους δέκα 
τόνους χώµα, κατά την τρέχουσα δεκαετία χάνει περίπου 20 τόνους. Στην Ισπανία χάνονται 
33 τόνοι ανά εκτάριο το χρόνο.(41) 
 
Για το φαινόµενο της διάβρωσης του εδάφους ευθύνονται ιδιαίτερα ορισµένες από τις 
τεχνικές που χρησιµοποιεί η σύγχρονη γεωργία. Ανάµεσα σε αυτές συγκαταλέγονται η 
ακατάλληλη εναλλαγή των καλλιεργειών, η καταστροφή των µόνιµων βοσκοτόπων, η χρήση 
λιπασµάτων ανόργανης προέλευσης αντί οργανικής κοπριάς κ.λπ.(42) H διάβρωση του εδάφους 
προκαλεί πτώση της γεωργικής παραγωγικότητας και αυτή, µε τη σειρά της, την 
εντατικοποίηση των µεθόδων που προκαλούν διάβρωση και τη δροµολόγηση ενός ακόµα 
φαύλου κύκλου µε θύµα το περιβάλλον. Στη Βρετανία οι επιστήµονες υπολογίζουν ότι µία 
ετήσια απώλεια 12 τόνων εδάφους ανά εκτάριο µπορεί να µειώσει τη σοδειά κατά 8%.(43) 
Στην Ελλάδα το ΥΠΕΧΩ∆Ε εκτιµά ότι από τη διάβρωση χάνονται 30 εκατ. κυβικά 
µέτρα παραγωγικού εδάφους ετησίως.(15) 
 
 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
 
Σήµερα περίπου τα µισά από το σύνολο των ζωϊκών και φυτικών ειδών στην Ευρώπη είτε 
τελούν υπό εξαφάνιση είτε είναι απειλούµενα, ενώ όλες οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι 
βιοµηχανικές γεωργικές πρακτικές είναι µία από τις βασικότερες αιτίες αυτής της διαδικασίας. 
Η κατάσταση χειροτερεύει µε ολοένα επιταχυνόµενους ρυθµούς. Παραδείγµατος χάριν, στην 
Κάτω Σαξονία, µεταξύ του 1850 και του 1950 είχαν εξαφανισθεί 124 φυτικά είδη. Μόνο στη 
διάρκεια των τριών επόµενων δεκαετιών εξαφανίσθηκαν περισσότερα από 130 είδη. 
Μπορούµε να αντιληφθούµε τη συνολική οικολογική επίπτωση αυτής της εξέλιξης εάν 
σκεφθούµε ότι ένα φυτικό είδος που εξαφανίζεται προκαλεί κατά µέσο όρο την εξαφάνιση 10 
µε 12 ζωϊκών ειδών. 
 
Ενας από τους κύριους παράγοντες αυτής της υποβάθµισης είναι η επέκταση και η τεχνητή 
"βελτίωση" των καλλιεργούµενων περιοχών. Στις εντατικά καλλιεργούµενες περιοχές της 
Γερµανίας οι περιοχές φυσικών και ηµι-φυσικών ενδιαιτηµάτων καταλαµβάνουν µόλις το 2 µε 
3% της γης. Οι περιοχές αυτές είναι συχνά πολύ µικρές για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν 
την επιβίωση πολλών ζωϊκών ειδών, ενώ τα φυτά που βρίσκονται στα όρια αυτων των 
περιοχών υφίστανται συστηµατικά τις επιπτώσεις των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων 
από τα παρακείµενα χωράφια.(44) 
 
Αλλοι σηµαντικοί παράγοντες που συντελούν στη µείωση της βιοποικιλότητας είναι η εντατική 
χρήση λιπασµάτων, και κυρίως αζωτούχων, οι µεγάλες µονοκαλλιέργειες που χαρακτηρίζουν 
τη βιοµηχανική γεωργία και η χρήση τοξικών φυτοφαρµάκων. Ολοι αυτοί οι παράγοντες, 
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πέρα από τις άµεσες, πρωτογενείς επιπτώσεις τους όσον αφορά την εξαφάνιση πολλών 
βιολογικών ειδών, παρουσιάζουν και δευτερογενείς επιπτώσεις επί της βιοποικιλότητας, που 
οφείλονται στη διάρρηξη της τροφικής αλυσίδας. 
 
Πέρα όµως από την απώλεια της γενετικής διαφοροποίησης που συνεπάγεται η υποβάθµιση 
των ενδιαιτηµάτων, οι σύγχρονες τεχνικές επιλογής και βελτίωσης έχουν οδηγήσει στη 
διάδοση ολιγάριθµων ποικιλιών υψηλής απόδοσης, πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες σε παράσιτα.(45) Για παράδειγµα, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν ουσιαστικά 
εξαφανισθεί οι περίπου 1.000 γηγενείς ποικιλίες µήλων, χαρακτηριστικές διάφορων 
ευρωπαϊκών περιοχών, και τη θέση τους έχουν πάρει τρείς ή τέσσερις αµερικανικές υβριδικές 
ποικιλίες, οι οποίες αποτελούν πλέον το 80% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής.(41) Η ίδια 
διαδικασία έχει ακολουθηθεί σε όλα σχεδόν τα καλλιεργούµενα είδη, φυτικά και ζωϊκά, 
περιορίζοντας δραστικά τη γενετική διαφοροποίηση και αυξάνοντας τον κίνδυνο ειδικών 
ασθενειών που θα µπορούσαν να πάρουν επιδηµικές διαστάσεις.(46) 
 
 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
 
Η γενετική µηχανική απειλεί τα φυσικά και γεωργικά οικοσυστήµατα µε νέες, ανέκδοτες 
µορφές ρύπανσης που έχουν να κάνουν µε τη "διαφυγή" και την απελευθέρωση στο 
περιβάλλον ορισµένων τεχνητά τροποποιηµένων οργανισµών, µε κίνδυνο τα γενετικά 
επεξεργασµένα γονίδια να περάσουν σε άγριες µορφές ζωής. Γονίδια ανθεκτικά στα 
ζιζανιοκτόνα, παραδείγµατος χάριν, ενδέχεται να µεταβιβασθούν από τα καλλιεργούµενα είδη 
σε άγρια φυτά µε διασταύρωση, ενώ γονίδια που επιφέρουν αντοχή στα παράσιτα µπορούν 
να µεταλλαχθούν και να διαταράξουν τη φυσική ισορροπία. 
 
Παρά τα όσα ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της γενετικής µηχανικής, η ανάπτυξη φυτών που 
είναι ανθεκτικά στα παράσιτα και δεν εξαρτώνται από λιπάσµατα, αντί να έχει ως αποτέλεσµα 
τη µείωση της κατανάλωσης χηµικών εξωγενών ουσιών και της συνακόλουθης εξάρτησης 
των αγροτών από τη χηµική βιοµηχανία, επιφέρει αύξηση και των δύο αυτών 
παραµέτρων.(47,48) 
 
Αντίστοιχες επιφυλάξεις διατυπώνονται και για την απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά 
τροποποιηµένων εντόµων, µε σκοπό να καταπολεµηθούν βλαβερά για τη γεωργία έντοµα, 
όπως ο δάκος και η µεσογειακή µύγα. Οµως, τα σχετικά πειράµατα έγιναν χωρίς µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυρίως πολύ πριν υπάρξει η σχετική νοµοθεσία, που σήµερα 
πια βάζει κάποιους περιορισµούς. Η δυσανάλογη όµως ανάπτυξη των εντόµων αυτών τα 
οποία αναλαµβάνει να καταπολεµήσει η γενετική µηχανική (προκαλώντας π.χ. κατάρρευση 
των πληθυσµών τους µέσω της ανάµιξής τους µε γενετικά µεταλλαγµένα στείρα έντοµα), 
είναι αποτέλεσµα της γενίκευσης των µονοκαλλιεργειών και όχι µιας ιδιοτροπίας της φύσης. Η 
εξαφάνιση της ποικιλότητας στα γεωργικά φυτά έφερε εξαφάνιση των φυσικών 
ανταγωνιστών των ανεπιθύµητων εντόµων, τα οποία έτσι βρήκαν ελεύθερο χώρο και 
αναπτύχθηκαν ανεξέλεγκτα. Η προσφυγή στα εντοµοκτόνα, µε όλα τα γνωστά παρεπόµενα, 
καταπολέµησε τα συµπτώµατα και όχι φυσικά τις αιτίες των φαινοµένων. Τα ίδια λάθη, µε 
απρόβλεπτες περιβαλλοντικές συνέπειες, έρχεται να επαναλάβει η γενετική µηχανική. 
 
 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 
Η βιοµηχανική γεωργία δεν έχει επιπτώσεις µόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην υγεία και 
την ευηµερία των ανθρώπων. Η χρησιµοποίηση φυτοφαρµάκων στη γεωργία δηµιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Οι κίνδυνοι αυτοί ανακύπτουν σε κάθε ένα από τα 
στάδια του "κύκλου ζωής" των βιοκτόνων, από τη βιοµηχανική παραγωγή τους έως την 
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απόθεση των υπολειµµάτων τους στο περιβάλλον. Σε 1-3 εκατοµµύρια ετησίως 
υπολογίζει η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας τις άµεσες δηλητηριάσεις από 
φυτοφάρµακα παγκοσµίως. Τα 3/4 των θυµάτων που επιβιώνουν, ταλαιπωρούνται τελικά 
στην υπόλοιπη ζωή τους από χρόνια προβλήµατα υγείας, όπως δερµατίτιδες, νευρικές 
διαταραχές και καρκίνους. Περίπου 20.000-220.000 άνθρωποι κάθε χρόνο  χάνουν 
τελικά τη µάχη µε το θάνατο, λόγω δηλητηρίασης από φυτοφάρµακα.(49-51) Υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι, πέρα από τους βραχυπρόθεσµους κινδύνους από µία οξεία δηλητηρίαση, 
οι αγρότες διατρέχουν αυξηµένους κινδύνους να προσβληθούν από διάφορες µορφές 
καρκίνου, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο καρκίνος των όρχεων, του γαστρεντερικού 
συστήµατος, των πνευµόνων, του εγκεφάλου, όπως επίσης το κακοήθες λέµφωµα, η 
λευχαιµία, το πολλαπλό µυέλωµα κ.ά.(52) Αξίζει επ�αυτού να αναφέρουµε την έρευνα του 
τµήµατος Γενικής Βιολογίας και Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία 
αφορά τις επιπτώσεις των φυτοφαρµάκων στο γενετικό υλικό των αγροτών του 
Νοµού Θεσσαλονίκης. Η έρευνα έδειξε στατιστικά σηµαντική αύξηση των 
χρωµοσωµικών ατυπιών  στο γενετικό υλικό των αγροτών (τετραπλάσια ανώµαλα 
κύτταρα) σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου.(53) 
 
Yψηλό κίνδυνο διατρέχουν επίσης και οι εργαζόµενοι στις βιοµηχανίες που παρασκευάζουν 
φυτοφάρµακα, αλλά και οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών. Οι καταστροφές της Σαντόζ, του 
Σεβέζο και του Μποπάλ (που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2.500 ανθρώπων) αποτελούν 
τραγικές αποδείξεις αυτών των κινδύνων. Στη χώρα µας είχαµε µία σοβαρή προειδοποίηση µε 
το ατύχηµα στο εργοστάσιο λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων στη ∆ραπετσώνα το 1992, η 
οποία όµως είναι αµφίβολο αν έχει ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν. 
 
Αλλά πέρα από αυτούς τους λίγο ως πολύ ειδικούς κινδύνους από τη χρήση φυτοφαρµάκων 
υπάρχει και ο καθολικός κίνδυνος για την υγεία όλων των ανθρώπων (αλλά και κάθε άλλης 
έµβιας µορφής) από την παρουσία υπολειµµάτων χηµικών γεωργικών ουσιών στο καθηµερινό 
διαιτολόγιο και το πόσιµο νερό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η εικόνα την οποία συνθέτουν τα 
λίγα στοιχεία που µε δυσκολία γίνονται γνωστά, είναι εφιαλτική. Η Επιτροπή Τροφίµων του 
Λονδίνου (London Food Commission) βρήκε ότι 49 από τα πλέον διαδεδοµένα φυτοφάρµακα 
στη Βρετανία είναι δυνάµει καρκινογόνα, ενώ για 61 από αυτά εξέφρασε υπόνοιες ότι είναι 
µεταλλαξιγόνα.(54) Η αµερικανική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΕΡΑ) εξέτασε 129 
από τα χρησιµοποιούµενα φυτοφάρµακα και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα 83 από αυτά 
είναι αποδεδειγµένα, πιθανά ή δυνάµει καρκινογόνα.(55) Αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα 
έδειξε ότι 33 είδη από τα κυκλοφορούντα φυτοφάρµακα επηρεάζουν την ανάπτυξη 
οδηγώντας ενδεχοµένως σε τερατογενέσεις, καθυστερηµένη οστεοπλασία κ.λπ., 48 
είδη είναι ύποπτα καρκινογένεσης, 75 είδη µπορούν, εξ αιτίας των φυσικοχηµικών 
ιδιοτήτων τους, να φθάσουν και να ρυπάνουν τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, ενώ 
το 25% των καταναλισκόµενων φυτοφαρµάκων κατατάσσονται στην πρώτη 
κατηγορία τοξικότητας και 14% θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την άγρια ζωή, τις 
µέλισσες και τους υδρόβιους οργανισµούς.(56) 
 
Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις οργανοχλωριωµένων φυτοφαρµάκων στο ανθρώπινο 
µητρικό γάλα είναι ήδη µία τραγική πραγµατικότητα, σε σηµείο ώστε, σε πολλές περιοχές 
της Ευρώπης, να εκδίδονται επίσηµες οδηγίες που προειδοποιούν ότι ο θηλασµός µετά τους 
έξι µήνες ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις που υπερσκελίζουν τις ευεργετικές. 
Υπολείµµατα οργανοχλωριωµένων φυτοφαρµάκων σε µητρικό γάλα έχουν εντοπιστεί και 
στην Ελλάδα σε αντίστοιχες µε τις ευρωπαϊκές συγκεντρώσεις. Μία έρευνα στην Ιταλία 
διαπίστωσε την παρουσία των οργανοφωσφορικών φυτοφαρµάκων µαλαθείο και παραθείο 
στο µητρικό γάλα, τέσσερις µέρες µετά τη γέννηση. Η έρευνα συµπέραινε ότι η παρουσία 
αυτών των υπολειµµάτων οφείλεται στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, που 
αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της διατροφής των εγκύων γυναικών.(57) 
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Η εντατική χρήση λιπασµάτων επιφέρει επίσης σηµαντικές αλλοιώσεις στην ποιότητα των 
τροφίµων, εξ αιτίας της παρουσίας νιτρικών ενώσεων σε αυτά. Οι ενώσεις αυτές υφίστανται 
µία σειρά από βιολογικές διεργασίες στο εσωτερικό του οργανισµού και µπορούν να 
µετασχηµατισθούν σε καρκινογόνες. Μέχρι στιγµής, η κύρια ανησυχία για την πρόσληψη 
νιτρικών ενώσεων από τον άνθρωπο εστιαζόταν στην παρουσία αυτών των ουσιών στα 
αποθέµατα νερού, ενώ παραβλεπόταν ο αντίστοιχος κίνδυνος από την παρουσία τους στα 
τρόφιµα. Ωστόσο, το 70% της συνολικής ποσότητας νιτρικών που προσλαµβάνει καθηµερινά 
ο µέσος καταναλωτής προέρχεται από τα λαχανικά και µόνο το 20% από το πόσιµο νερό. 
 
Η γενετική µηχανική αποτελεί µία νέα πηγή άγνωστων έως τώρα πιθανών κινδύνων που 
σχετίζονται µε τη διατροφή. Ενα σχετικό παράδειγµα αποτελεί η σωµατοτροπίνη των 
βοοειδών (bovine somatotropin - BST), που αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας σε 
γάλα. Ηδη πολλές κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόµενο να 
επιτρέψουν τη χρήση αυτής της ουσίας. Παρά τις επίσηµες διακηρύξεις περί της ασφάλειας 
της BST, δεν έχουν απαντηθεί επιστηµονικά τα ερωτήµατα που αφορούν τις επιπτώσεις της 
στη χηµική σύνθεση του γάλακτος και τις µακροπρόθεσµες συνέπειές της στην υγεία των 
καταναλωτών (και κυρίως των βρεφών), ειδικά µετά τη διαπίστωση των αρνητικών 
επιπτώσεων της χορήγησης BST στην υγεία και τη γενική κατάσταση των ζώων. 
 
Η εντατική κτηνοτροφία στην Ευρώπη, στην προσπάθειά της να σταθεί στη διεθνή αγορά, 
αλλά και προκειµένου να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό των βοοειδών από τα φτηνότερα 
πουλερικά και χοιρινά, προσπάθησε να ρίξει το κόστος των ζωοτροφών. Τα βοοειδή της 
Αγγλίας, αλλά και άλλων περιοχών, µετεβλήθησαν σε σαρκοφάγα αφού οι παραγωγοί 
άρχισαν από τις αρχές της δεκαετίας του 80 να τα ταίζουν µε αλεσµένα σφάγια προβάτων, 
φορείς, πιθανότατα, της �τροµώδους νόσου των προβάτων� γνωστής ως scrapie. Αν ευσταθεί 
η θεωρία, τα βοοειδή που προσβλήθηκαν από  �σπογγειόµορφο εγκεφαλοπάθεια�, γνωστή και 
ως �νόσο των τρελών αγελάδων�, είναι δυνατόν να τη µετέδωσαν σε ανθρώπους µέσω της 
κατανάλωσης κρέατος. Πολλά από τα θανατηφόρα επεισόδια της νόσου Creutzfeldt-Jacob, 
που έπληξε κυρίως τη Γαλλία και τη Βρετανία, είναι πιθανόν να οφείλονται στον τρόπο 
διατροφής των βοοειδών.  
 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του βρετανού πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ, η χώρα του πρόκειται να 
θανατώσει γύρω στα 1 εκατ. ζώα, αλλά οι ειδικοί εκτιµούν ότι απαιτείται σφαγή 4,5 εκατ. 
αγελάδων προκειµένου να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η ασθένεια. Πέραν της οικονοµικής 
ζηµιάς, που ανέρχεται σε δισεκατοµµύρια στερλίνες, υπάρχει και το πρόβληµα της διάθεσης 
των πτωµάτων των ζώων. Οπως µάλιστα αναφέρει ο Economist �ούτε η καύση είναι λύση µια 
και αυτό θα απαιτούσε ένα ρυθµό της τάξης των 25.000 ζώων εβδοµαδιαίως, πράγµα 
πρακτικά αδύνατο. Μένει το άλεσµα σε γιγάντιους µύλους και µετά στοίβαγµα σε χύτρες 
πίεσης και βράσιµο. Αυτό παράγει δύο προϊόντα: λίπος και µια ελαιώδη ουσία σαν µαργαρίνη, 
που πουλιέται για σαπούνι και καλλυντικά, καθώς και µια ξηρή ουσία που περιέχει κρέας και 
οστά. Η ουσία αυτή κάνει για λίπασµα, αλλά µέχρι το Μάρτιο του 1996 µετατρεπόταν σε 
ζωοτροφή. Καθώς όµως τίποτα από αυτά δεν µπορεί να πουληθεί τώρα, βουνά λίπους και 
αλεσµένων οστών αποθηκεύονται σε παλιά γήπεδα και αεροδρόµια. Μια εναλλακτική λύση θα 
ήταν η διοχέτευσή τους ως καύσιµο σε σταθµούς παραγωγής ενέργειας. Οι υπεύθυνοι όµως 
εκεί δεν είναι καθόλου σίγουροι ότι οι φούρνοι τους µπορούν να λειτουργήσουν µε τέτοιο 
καύσιµο. Ετσι όµως κι αλλιώς, η διαδικασία θα πάρει µήνες.�  
 
 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
Η υιοθέτηση γεωργικών µεθόδων που ενέχουν την εντατική χρήση εξωγενών ουσιών έχει 
επιφέρει τεράστια κοινωνικά προβλήµατα στους αγρότες και στις αγροτικές κοινότητες στην 
Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτήν. Το βιοµηχανικό µοντέλο γεωργίας ευνοεί µία µικρή µόνο 
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µειονότητα αγροτών, κυρίως τις µεγάλες καλλιέργειες των πλέον εύφορων περιοχών της 
Ευρώπης. Ετσι, το 6% των αγροκτηµάτων δηµητριακών στην Ε.Ε. παράγει το 60% της 
συνολικής ευρωπαϊκής σοδειάς, το 15% της αγελαδοτροφίας παράγει το 50% του γάλακτος 
και το 10% των κτηνοτροφικών µονάδων παράγει το 50% της συνολικής παραγωγής κρέατος 
στην Ευρώπη.(4) 
 
Από την άλλη µεριά, τα µικρά αγροκτήµατα της Ε.Ε. (περίπου το 61% είναι µικρότερα από 5 
εκτάρια [50 στρέµµατα] και βρίσκονται κυρίως στη Μεσόγειο και την Ιρλανδία) είναι, µε 
συµβατικά κριτήρια, αντιπαραγωγικά, καθώς η παραγωγή τους είναι µικρή σε σχέση µε την 
εργασία που απορροφούν. Οµως η συνολική αγροτική δραστηριότητα που αντιπροσωπεύουν 
αυτά τα αγροκτήµατα, τα οποία κατά κανόνα ρυπαίνουν λιγότερο και δεν εξαντλούν τους 
φυσικούς πόρους, έχει τεράστια κοινωνική σηµασία για τις περιοχές αυτές. Παρά τις 
διαβεβαιώσεις των επισήµων, η βιοµηχανική αγροτική πολιτική της Ε.Ε. έχει οδηγήσει στη 
φτώχεια και τη µετανάστευση ένα µεγάλο µέρος του αγροτικού πληθυσµού. Πολλοί αγρότες 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγροτικό τοµέα. Ο αγροτικός πληθυσµός της Ε.Ε. έχει 
µειωθεί κατά 35% από το 1975 έως το 1989. Kαθώς οι αγροτικές περιοχές ερηµώνουν, το 
κόστος των δηµόσιων υπηρεσιών προς τους εναποµείναντες κατοίκους ολοένα και αυξάνεται, 
ενώ οι κοινότητες χάνουν την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Το αποτέλεσµα είναι µία 
συνολική οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική παρακµή της υπαίθρου σε πολλές από τις 
λιγότερο ευνοηµένες περιοχές της Ε.Ε. 
 
Aλλά οι δυσµενείς κοινωνικές επιπτώσεις της ΚΑΠ δεν περιορίζονται στο εσωτερικό της Ε.Ε. Η 
αυξηµένη παραγωγικότητα οδηγεί σε υπερκάλυψη της κατανάλωσης από την παραγωγή και 
τη δηµιουργία µεγάλων αποθεµάτων σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Η επιδότηση της 
αποθήκευσης, της διάθεσης και της εξαγωγής των διογκούµενων αγροτικών πλεονασµάτων 
αποτελεί ένα ολοένα αυξανόµενο µέρος του συνολικού προϋπολογισµού της ΚΑΠ. Το κονδύλι 
αυτό, από 4,5 δισ. ECU το 1975, έφτασε τα 31,5 δισ. το 1991 (µία αύξηση της τάξης του 
700%).(58) Αλλά η επιδοτούµενη διάθεση αυτών των τεράστιων αποθεµάτων στην παγκόσµια 
αγορά επιφέρει µία δραµατική πτώση των τιµών των αγροτικών προϊόντων σε όλο τον κόσµο. 
Ενα από τα αποτελέσµατα αυτού του γεγονότος είναι ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσµου χάνουν 
διαρκώς ένα σηµαντικό µέρος από το µερίδιό τους στην παγκόσµια αγορά τροφίµων. 
Παραδείγµατος χάριν, µέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες το µερίδιο των αναπτυσσόµενων 
χωρών στην παγκόσµια αγορά δηµητριακών µειώθηκε από 16% σε 12%. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τη ζάχαρη µειώθηκε από 68% σε 58% και για το κρέας από 20% σε 12%.(59) Αν 
συνυπολογίσουµε την οικονοµική ζηµιά από τη µείωση των τιµών, γίνεται σαφές ότι η 
διαδικασία αυτή έχει καταστροφικές επιπτώσεις, ειδικά σε εκείνες τις χώρες που βασίζουν την 
οικονοµία τους στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. 
 
Οι επιδοτούµενες εξαγωγές ευρωπαϊκών πλεονασµατικών τροφίµων σε χώρες του 
Τρίτου Κόσµου υπονοµεύουν την τοπική γεωργία και την κοινωνική συνοχή. Στο 
Μπουρούντι, παραδείγµατος χάριν, το ευρωπαϊκό σιτάρι πουλιέται κατά 40% φθηνότερα από 
το ντόπιο, στερώντας στους τοπικούς αγρότες την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Στο 
Τόνγκο το βοδινό κρέας που προέρχεται από την Ε.Ε. πουλιέται 25% φθηνότερα από την 
αντίστοιχη τιµή των ζωντανών ζώων, και 80% φθηνότερα από την τιµή του στη διεθνή 
αγορά. Κατά ειρωνικό τρόπο, η εξέλιξη αυτή υπονοµεύει το πρόγραµµα για την ανάπτυξη της 
παραδοσιακής κτηνοτροφίας βόσκησης, το οποίο επιδοτείται από την Ε.Ε! Το συνολικό 
αποτέλεσµα είναι η εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας από πολλούς αγρότες του 
Τρίτου Κόσµου, η αποσύνθεση των παραδοσιακών κοινοτήτων, η ερήµωση των αγροτικών 
περιοχών και η έκρηξη της αστυφιλίας, µε όλη την κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική, 
υγειονοµική και οικολογική εξαθλίωση που συνεπάγεται αυτή η διαδικασία. Οι χαµηλές τιµές 
πιέζουν ακόµα περισσότερο τους εναποµείναντες αγρότες να εντατικοποιήσουν την παραγωγή 
τους, συνεισφέροντας ακόµα περισσότερο στην αποψίλωση των δασών, την καταστροφή του 
εδάφους, τη διάβρωση και την ερηµοποίηση της υπαίθρου. 



ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΕΣ ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 
GREENPEACE            16 

 
Από την άλλη µεριά, το µεγάλο πλεόνασµα αγροτικών και ειδικότερα κτηνοτροφικών 
προϊόντων της Ε.Ε. εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εισαγωγή πρώτων υλών από τρίτες 
χώρες. Περίπου το 38% των δηµητριακών όλου του κόσµου καταναλώνεται σήµερα από την 
εσταυλισµένη κτηνοτροφία. Στη Βραζιλία και την Αργεντινή, η έκταση που προορίζεται για 
την καλλιέργεια ζωοτροφών έχει αυξηθεί από 15 σε 55 εκατοµµύρια εκτάρια µέσα στα 
τελευταία 40 χρόνια.(36) 
 
H επέκταση της καλλιέργειας ζωοτροφών στον Τρίτο Κόσµο δεν αυξάνει µόνο τη χρήση 
αγροχηµικών, αλλά επιπλέον συµπιέζει την παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για την 
εγχώρια κατανάλωση, µία εξέλιξη που θίγει κυρίως τα φτωχότερα στρώµατα. Στη Βολιβία, 
παραδείγµατος χάριν, οι αυτόχθονες κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους, 
ενώ τεράστιες περιοχές ζούγκλας αποψιλώθηκαν για να εξασφαλίσουν εδάφη για την 
καλλιέργεια εξαγώγιµης σόγιας, η οποία χρησιµοποιείται στις χώρες προορισµού ως 
ζωοτροφή. Η Παγκόσµια Τράπεζα υποστήριξε αυτό το πρόγραµµα.(60) Την ίδια στιγµή, οι 
καταναλωτές των αναπτυγµένων χωρών καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες κρέατος: 104 
κιλά κατά κεφαλήν το χρόνο στην Αυστρία, 91 στη Γαλλία, 89 στη Γερµανία, 77 στην Ιταλία 
κ.λπ., ενώ οι αντίστοιχες ποσότητες στην Ταϊλάνδη είναι 8 κιλά και στην Ινδία µόλις 2 κιλά. 
 
Η τεράστια εισαγωγή ζωοτροφών από τη µία µεριά εξαντλεί το έδαφος των αναπτυσσόµενων 
χωρών από τα θρεπτικά συστατικά του, ενώ από την άλλη αποτελεί ένα βασικό παράγοντα 
ανεξέλεγκτης απελευθέρωσης θρεπτικών συστατικών και ενέργειας στο αγροτικό 
οικοσύστηµα της Ευρώπης. Η όλη διαδικασία συνιστά µία τεράστια µεταφορά 
θρεπτικών συστατικών από τον Τρίτο Κόσµο, όπου αρχίζουν να ελλείπουν, προς την 
αναπτυγµένη ∆ύση, όπου πλεονάζουν και δηµιουργούν περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Στην Ελλάδα π.χ. µέχρι και 50-60% της παραγωγής φρούτων καταλήγει στις 
χωµατερές. Την περίοδο 1988-1993 αποσύρθηκαν και καταστράφηκαν 3,4 εκατ. τόνοι 
φρούτων. Κι όλα αυτά υπό τις ευλογίες και τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ. 
 
 
Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
Το πιο γνωστό εναλλακτικό µοντέλο απέναντι στη συµβατική βιοµηχανική-χηµική γεωργία 
είναι αναµφισβήτητα η οργανική γεωργία. Η οργανική γεωργία καλύπτει ένα πολύ ευρύ 
φάσµα ετερογενών πρακτικών, έτσι ώστε να µην είναι εύκολο να δοθεί ένας πλήρως 
περιεκτικός ορισµός της. Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, µπορούµε να πούµε ότι η οργανική 
γεωργία αντιµετωπίζει το ευρύτερο αγροτικό οικοσύστηµα ως ένα σύνολο, έχοντας επίγνωση 
του γεγονότος ότι η ανθρώπινη δράση σε ένα επίπεδο αυτού του συστήµατος έχει επιπτώσεις 
σε όλα τα άλλα. Η οργανική γεωργία αντιµετωπίζει το έδαφος ως ένα ζωντανό οργανισµό, ως 
πηγή και αποθήκη θρεπτικών συστατικών, ως ενδιαίτηµα ειδών που είτε ανακυκλώνουν 
θρεπτικά συστατικά, απορροφώντας και δεσµεύοντας οργανικά κατάλοιπα, είτε συνιστούν 
φυσικούς ανταγωνιστές των παρασίτων και των ασθενειών. 
 
Η οργανική γεωργία αποτελεί έναν πρωτότυπο συνδυασµό νέων οικολογικών 
µεθόδων και επιλεγµένων και δοκιµασµένων παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών. 
Αποζητά τη συνεργασία µε τις φυσικές και βιολογικές διαδικασίες και όχι την 
υποκατάστασή τους από ένα τεχνητό περιβάλλον. Προσπαθεί να επωφεληθεί από 
τους κύκλους και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ζώων, των φυτών, του εδάφους 
και του κλίµατος, ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα του αγροτικού 
οικοσυστήµατος. Ειδικότερα, η οργανική γεωργία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους πόρους 
των ίδιων των καλλιεργειών και σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ αντιτίθεται στη λογική 
των εξωγενών εισροών, όπως είναι τα φυτοφάρµακα και τα συνθετικά λιπάσµατα.  
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Η λογική αυτή συνυφαίνεται µε την ανάπτυξη µικτών γεωργικών και κτηνοτροφικών 
καλλιεργειών (και τη χρησιµοποίηση της ζωϊκής κοπριάς ως λίπασµα), όπως επίσης και µε την 
εφαρµογή τεχνικών που αυξάνουν την κατακράτηση θρεπτικών συστατικών από τα φυτά και 
ελαχιστοποιούν τη διαφυγή τους στο περιβάλλον. Παράδειγµα τέτοιας τεχνικής είναι η 
καλλιέργεια φυτών που δεσµεύουν άζωτο. Το συνολικό αποτέλεσµα είναι η δραστική µείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από ανόργανα άλατα. Μία συγκριτική µελέτη στη ∆ανία(61) 
έδειξε ότι οι συµβατικές γαλακτοκοµικές µονάδες είναι κατά 50% πιο πλεονασµατικές σε 
άζωτο από τις οργανικές. Εάν αυτό το ποσοστό προβληθεί στο σύνολο της κτηνοτροφίας 
βοοειδών της ∆ανίας, προκύπτει ότι µία συνολική µεταστροφή σε οργανικές µεθόδους θα 
απάλλασε το περιβάλλον από 110.000 τόνους αζώτου το χρόνο. 
 
Αλλά η ισορροπηµένη ανταλλαγή θρεπτικών συστατικών είναι αµφίδροµη. Τα οργανικά 
αγροκτήµατα της παραπάνω µελέτης δεν συντηρούσαν κατά µέσο όρο πάνω από 1,5 ζωϊκή 
µονάδα ανά εκτάριο. Και αυτό γιατί οι κανονισµοί στη ∆ανία για την οργανική γεωργία 
επιβάλλουν την παραγωγή του µεγαλύτερου µέρους της ζωοτροφής από το ίδιο το 
αγρόκτηµα. Καθορίζεται έτσι µία ισορροπία µεταξύ του αριθµού των ζώων και του συνολικού 
µεγέθους της µικτής, γεωργικής και κτηνοτροφικής, καλλιέργειας. Απεναντίας, κανένας 
περιορισµός δεν υπάρχει στον αριθµό των ζώων ανά µονάδα έκτασης στη συµβατική γεωργία 
και, κατά συνέπεια, κανένας περιορισµός στις ποσότητες των εξωγενών θρεπτικών 
συστατικών. Ανάλογη µελέτη έδειξε ότι η απώλεια αζώτου ήταν µικρότερη στις οργανικές 
µονάδες κατά 75% ανά εκτάριο και κατά 40% ανά ζωϊκή µονάδα.(62) 
 
Από την άλλη µεριά, όπως είδαµε, τα συνθετικά λιπάσµατα απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας 
για την παραγωγή τους. Ολες οι σχετικές µελέτες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι 
οργανικές καλλιέργειες καταναλώνουν σε πολύ µικρότερο βαθµό ορυκτά καύσιµα, ακριβώς 
επειδή βασίζονται σε βιολογικές -και όχι συνθετικές- πηγές αζώτου, επειδή ανακυκλώνουν τα 
θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στην κοπριά και τα φυτικά κατάλοιπα και επειδή 
χρησιµοποιούν κτηνοτροφές που παράγονται επί τόπου. Εκτιµάται ότι µία γενικευµένη 
µεταστροφή προς οργανικές µεθόδους θα περιόριζε την ενεργειακή κατανάλωση της 
γεωργίας κατά 50%(63) ή ακόµα περισσότερο.(40) Ανάλογη εξοικονόµηση ενέργειας 
επιτυγχάνεται µε την αποφυγή της χρήσης χηµικών φυτοφαρµάκων και την υιοθέτηση 
βιολογικών µορφών φυτοπροστασίας.(64) 
 
Tα µικτά συστήµατα φυτικής και κτηνοτροφικής καλλιέργειας που χρησιµοποιεί η οργανική 
γεωργία έχουν τη δυνατότητα να εναρµονίζονται µε τις κυκλικές διαδικασίες του ευρύτερου 
οικοσυστήµατος και µπορούν να διαδραµατίσουν ένα θετικό ρόλο στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τόσο στις καλλιεργούµενες περιοχές όσο και στα φυσικά ενδιαιτήµατα. Η 
υποσπορά, µία χαρακτηριστική οργανική πρακτική, συσχετίζεται αποδεδειγµένα µε την 
ύπαρξη µίας µεγάλης ποικιλίας ειδών εντόµων στο αγροτικό οικοσύστηµα. Υπάρχουν 
πολλές µελέτες που τεκµηριώνουν ότι εκεί όπου υιοθετούνται οργανικές 
καλλιέργειες παρατηρείται µεγαλύτερη αφθονία και ποικιλότητα άγριας ζωής στο 
αγροτικό οικοσύστηµα σε σχέση µε τις συµβατικές.(65-68) 
 
Οι µέθοδοι της οργανικής γεωργίας αποσκοπούν επίσης στην αποκατάσταση και τη διατήρηση 
της φυσικής και βιολογικής δοµής του εδάφους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των 
θρεπτικών συστατικών για τα φυτά και οι κατάλληλες συνθήκες για τις ρίζες τους. Οι 
οργανικές καλλιέργειες παρουσιάζουν πολύ µικρότερη διάβρωση του εδάφους, πολύ 
µεγαλύτερη περιεκτικότητά του σε οργανικές ύλες, άζωτο, κάλιο, ένζυµα, και µικροβιακή 
βιοµάζα, καθώς και υψηλότερο pH  (λιγότερο όξινα εδάφη) σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
συµβατικές.(69) 
 
Στις οργανικές καλλιέργειες η χρήση χηµικών φυτοφαρµάκων κατά κανόνα αποφεύγεται, 
χωρίς να σηµειώνεται κανένα αξιοσηµείωτο πρόβληµα προσβολής από παράσιτα. Κάθε χρόνο 
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περίπου 314.000 τόνοι δραστικών ουσιών φυτοφαρµάκων χρησιµοποιούνται στα συµβατικά 
ευρωπαϊκά αγροκτήµατα, και ένα µεγάλο µέρος τους αναπόφευκτα απελευθερώνεται στο 
περιβάλλον,(14) ενώ σε ενδεχόµενη µεταστροφή προς οργανικές µεθόδους η αντίστοιχη 
ποσότητα θα ήταν ουσιαστικά µηδενική. 
 
Αντί των χηµικών φυτοφαρµάκων χρησιµοποιούνται βιολογικές µέθοδοι φυτοπροστασίας. Μία 
τέτοια µέθοδος είναι η εναλλαγή του τύπου καλλιέργειας -π.χ. µεταξύ φυτών µε βαθιές ρίζες 
και φυτών µε ρηχές, ειδών που δεσµεύουν άζωτο και ειδών που απαιτούν άζωτο κ.λπ.- από 
χωράφι σε χωράφι, στη βάση ενός προσχεδιασµένου χρονοδιαγράµµατος. Ετσι, για 
παράδειγµα, απλώς µε την εισαγωγή ενός διαφορετικού είδους, για ένα χρόνο και µόνο, 
µπορεί να αποφευχθεί η χρήση του 80% των φυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται στις 
συµβατικές καλλιέργειες καλαµποκιού των ΗΠΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καλλιέργειες αυτές 
απορροφούν σήµερα το 41% του συνόλου των φυτοφαρµάκων που καταναλώνονται στη 
χώρα.(70,71) Αλλες µέθοδοι περιλαµβάνουν την ελεγχόµενη ενθάρρυνση των φυσικών 
ανταγωνιστών των παρασίτων, τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, την αύξηση της 
βιοποικιλότητας κ.λπ. 
 
Οσον αφορά τα ζιζάνια, υπάρχουν αντίστοιχες ήπιες µέθοδοι καταπολέµησης, όπως είναι η 
επιλογή ποικιλιών που καταπνίγουν τα αγριόχορτα, η βόσκηση των ζώων, η εναλλαγή 
καλλιεργειών και η επιλογή της κατάλληλης χρονικής περιόδου για τη σπορά. Καθώς γίνονται 
γνωστές οι ευεργετικές επιπτώσεις από την παρουσία ορισµένων ζιζανίων, η γενική 
κατεύθυνση δεν είναι η ολοσχερής εξαφάνισή τους, αλλά ο περιορισµός τους σε ανεκτά 
επίπεδα. Πολλά ζιζάνια, µε τις βαθιές τους ρίζες, µπορούν να µεταφέρουν µεταλλικά στοιχεία 
από τα βαθύτερα στρώµατα του εδάφους προς την επιφάνεια και να τα ανακυκλώνουν προς 
όφελος των καλλιεργούµενων ειδών, ενώ κάποια άλλα µπορούν να παγιδεύουν ορισµένα 
παρασιτικά είδη, να λειτουργούν ως δείκτες για την ανεπάρκεια ορισµένων θρεπτικών 
στοιχείων ή άλλες ανισορροπίες του εδάφους, να παρέχουν πολύτιµα θρεπτικά συστατικά 
στην κτηνοτροφία ή να έχουν θεραπευτική αξία για ορισµένα κτηνοτροφικά είδη κ.λπ. 
 
 
ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΤΥΠΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
Οι περισσότερες συγκριτικές µελέτες δείχνουν ότι οι σοδειές των οργανικών καλλιεργειών 
είναι κατά µέσο όρο 10 µε 30% χαµηλότερες σε σχέση µε τις συµβατικές. Ωστόσο, οι 
αποκλίσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα µεταξύ των διαφόρων τύπων οργανικών 
καλλιεργειών είναι πολύ µεγάλες. Εάν µάλιστα ληφθεί υπ' όψιν και το γεγονός ότι οι γνώσεις 
µας για τις οργανικές µεθόδους διαρκώς αυξάνονται, µπορούµε να υποθέσουµε βάσιµα ότι µε 
την επιλογή κάθε φορά της καλλιέργειας που εναρµονίζεται καλύτερα µε τις εκάστοτε 
συνθήκες, η υστέρηση αυτή µπορεί να µειωθεί πολύ περισσότερο ή και να µηδενισθεί. Μία 
σχετική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Γερµανία το 1983, έδειξε ότι το 25% 
των οργανικών καλλιεργειών είχε αποδόσεις ίσες ή υψηλότερες από το µέσο όρο 
των συµβατικών ίσου µεγέθους, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις οι σοδειές 
ορισµένων οργανικών καλλιεργειών προσέγγιζαν τις υψηλότερες τιµές των 
αντίστοιχων συµβατικών.(72) Στη ∆ανία η παραγωγή γάλακτος ανά αγελάδα σε ορισµένα 
οργανικά αγροκτήµατα βρέθηκε περίπου 15% µικρότερη από την αντίστοιχη των 
συµβατικών.(73) Σύµφωνα µε άλλη µελέτη, όµως, οι µισές από τις οργανικές γαλακτοκοµικές 
µονάδες είχαν µεγαλύτερη παραγωγή από τις συµβατικές.(74) Στην τελευταία µελέτη 
αναφέρονται και τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 205 συγκριτικών µελετών για 26 φυτικά 
προϊόντα, το γάλα και τα αυγά, σύµφωνα µε τα οποία οι οργανικές καλλιέργειες έχουν κατά 
9% µικρότερη παραγωγή από τις συµβατικές. 
 
Τα επίπεδα της σοδειάς από οργανικές καλλιέργειες ποικίλλουν σηµαντικά, ανάλογα µε τις 
χρησιµοποιούµενες τεχνικές, τις ποικιλίες που επιλέγονται, το έδαφος, το κλίµα κ.λπ. 
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Ωστόσο, όσο προχωρά η τεχνογνωσία γύρω από την οργανική γεωργία, η απόκλιση της 
τελευταίας ως προς τη συµβατική έχει την τάση να µειώνεται. Ενας άλλος παράγοντας που 
πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν είναι η "ηλικία" των οργανικών καλλιεργειών: όταν ένα αγρόκτηµα 
περάσει από τη συµβατική στην οργανική γεωργία, η απόδοσή του πέφτει αξιοσηµείωτα, 
καθώς οι βιολογικές διαδικασίες στις οποίες βασίζονται οι οργανικές µέθοδοι απαιτούν χρόνο 
για να αποκατασταθούν πλήρως. Τα πρώτα χρόνια ενδέχεται να παρατηρηθούν προβλήµατα 
επάρκειας θρεπτικών συστατικών και εµφάνισης ζιζανίων. Οι πρώτες σοδειές ενός οργανικού 
αγροκτήµατος δεν µπορούν να αποτελούν κριτήριο για τη σύγκριση µεταξύ οργανικής και 
συµβατικής γεωργίας. Με τον καιρό, αυτές οι οργανικές καλλιέργειες αναµένεται να 
παρουσιάσουν µεγαλύτερες αποδόσεις από τις συµβατικές. Μία συστηµατική παρακολούθηση 
44 οργανικών αγροκτηµάτων επί 17 χρόνια στη Γερµανία έδειξε αξιοσηµείωτη αύξηση της 
σοδειάς ανάλογα µε το χρόνο εφαρµογής οργανικών µεθόδων.(75)  
 
 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
Οι πολέµιοι της οργανικής γεωργίας αντιτείνουν στα αναµφισβήτητα οικολογικά 
πλεονεκτήµατά της το υψηλό κόστος των προϊόντων της. Ωστόσο, αυτή η πραγµατικότητα 
είναι εν πολλοίς τεχνητή. Οι σχετικά φθηνότερες τιµές των προϊόντων της συµβατικής 
γεωργίας είναι αποτέλεσµα κυβερνητικών προτεραιοτήτων και µη γεωργικών οικονοµικών 
διαδικασιών. Ενα µεγάλο µέρος της διαφοράς τιµών µεταξύ οργανικών και συµβατικών 
προϊόντων δηµιουργείται µετά την αποµάκρυνση του προϊόντος από το αγρόκτηµα. Σε µία 
µελέτη, στην οποία αναλύονται οι τελικές τιµές που πληρώνει ο καταναλωτής για το οργανικό 
και το συµβατικό γάλα στη ∆ανία, βρέθηκε ότι η µεταξύ τους διαφορά µεγενθύνεται από το 
σηµαντικά υψηλότερο κόστος διανοµής και το υψηλότερο ποσοστό κέρδους των 
πολυκαταστηµάτων για το οργανικό γάλα. Επιπλέον, οι τιµές των οργανικών προϊόντων 
επιβαρύνονται µε υψηλότερα ασφάλιστρα. 
 
Ενας άλλος λόγος για τις σχετικά υψηλότερες τιµές των οργανικών προϊόντων είναι το 
γεγονός ότι οι οργανικές καλλιέργειες εσωτερικεύουν ένα µεγάλο µέρος από τα έξοδα για την 
αποκατάσταση ή την αποφυγή της περιβαλλοντικής ζηµιάς, τα οποία αντιµετωπίζονται ως 
"εξωτερικά" στο πλαίσιο της συµβατικής γεωργίας (που σηµαίνει ότι επιβαρύνουν την 
κοινωνία). Στην Ολλανδία έχει υπολογισθεί ότι η διαφορά τιµών µεταξύ οργανικών και 
συµβατικών προϊόντων είναι περίπου ίση µε το αφανές περιβαλλοντικό κόστος της 
συµβατικής γεωργίας.(76) Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι η αποκατάσταση της ζηµιάς επί του 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας που οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στη χρήση 
φυτοφαρµάκων κοστίζει περίπου 3-4 δισ. δολάρια -ποσό που ισοδυναµεί µε ένα δολάριο 
εξωτερικού (κοινωνικού) κόστους για κάθε δολάριο που ξοδεύεται για φυτοφάρµακα στη 
χώρα. Σε παγκόσµια κλίµακα, το συνολικό κοινωνικό κόστος των φυτοφαρµάκων 
εκτιµάται ότι φτάνει τα 100-200 δισ. δολάρια το χρόνο, δηλαδή 5-10 δολάρια για 
κάθε δολάριο που δαπανάται σε φυτοφάρµακα.(77) Στις ΗΠΑ το εξωτερικό κόστος της 
διάβρωσης του εδάφους υπολογίζεται σε 2-6 δισ. δολάρια το χρόνο, περίπου 10 φορές 
υψηλότερο από το εσωτερικό κόστος που οφείλεται στη µείωση της παραγωγικότητας του 
εδάφους.(5) 
 
Το εξωτερικό κόστος της συµβατικής καλλιέργειας το πληρώνει, αλλά και το υφίσταται, η 
κοινωνία στο σύνολό της. Οι τρέχουσες αγροτικές πολιτικές δεν δίνουν ουσιαστικά κανένα 
κίνητρο στους συµβατικούς καλλιεργητές να µειώσουν το κόστος της δραστηριότητάς τους, 
που ξεπερνά τα γεωγραφικά και οικονοµικά όρια του αγροκτήµατός τους και θίγει την 
κοινωνία και το περιβάλλον.  Απεναντίας, τους ωθούν στην εντατικοποίηση των µεθόδων που 
το δηµιουργούν. Από την άλλη µεριά, ένα µεγάλο µέρος του σχετικά υψηλότερου 
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("εσωτερικού") κόστους που επιβαρύνει τις οργανικές καλλιέργειες έχει να κάνει µε µεθόδους 
που περιορίζουν δραστικά ακριβώς αυτό το εξωτερικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος. 
Με βάση το σηµερινό καθεστώς, οι συµβατικές καλλιέργειες δεν πληρώνουν για τη ζηµιά που 
προκαλούν, ενώ οι οργανικές πληρώνουν για τη ζηµιά που αποφεύγουν. 
 
Αλλά ακόµα και στο παρόν αγροτικό πλαίσιο, τα περιθώρια οικονοµικού κέρδους των 
οργανικών καλλιεργειών είναι εφάµιλλα µε αυτά των συµβατικών, ενώ σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν µερικές οργανικές καλλιέργειες να αποφέρουν µεγαλύτερα κέρδη 
από τις συµβατικές. Οι ελαφρώς χαµηλότερες µέσες αποδόσεις των οργανικών καλλιεργειών 
στην Ευρώπη εξισορροπούνται από το χαµηλότερο κόστος των εξωγενών (κυρίως χηµικών) 
εισροών. Μία συγκριτική έρευνα µεταξύ 20 οργανικών και 20 συµβατικών αγροκτηµάτων 
στην Ελβετία έδειξε ότι το συνολικό εισόδηµα των πρώτων ήταν ελαφρώς υψηλότερο από 
αυτό των δεύτερων.(78)  Συγκεντρωτικά δεδοµένα από 57 αγροκτήµατα στη Γερµανία, κατά 
την περίοδο 1987-88, έδειξε ότι ενώ η παραγωγή των οργανικών καλλιεργειών ήταν κατά 
18% χαµηλότερη από την αντίστοιχη των συµβατικών, το συνολικό κόστος παραγωγής των 
πρώτων ήταν χαµηλότερο κατά 23%, και συνεπώς τα συνολικά εισοδήµατα για τις δυο 
µορφές καλλιέργειας ήταν ισοδύναµα.(79) Κατά την περίοδο 1989-1990, τα συµβατικά 
αγροκτήµατα ξόδεψαν πάνω από τέσσερις φορές περισσότερα χρήµατα για λιπάσµατα, 
φυτοφάρµακα και ζωοτροφές από τα οργανικά. Τα τελευταία, αντίθετα, είχαν µεγαλύτερο 
εργατικό κόστος. 
 
Σε γενικές γραµµές, και παρά τις µεγάλες διακυµάνσεις, απαιτείται περισσότερη εργασία στις 
οργανικές καλλιέργειες από ό,τι στις συµβατικές. Η απαιτούµενη εργασία, πάντως, εξαρτάται 
κατά πολύ από το βαθµό εκµηχάνισης της εκάστοτε καλλιέργειας. Παραδείγµατος χάριν, µία 
έρευνα στη Γερµανία έδειξε ότι για τα δηµητριακά και το γάλα η εργασία που απαιτείται στις 
οργανικές καλλιέργειες είναι περίπου ίση µε την εργασία που απαιτείται στις συµβατικές, ενώ 
για τις πατάτες το ξερίζωµα των ζιζανίων µε το χέρι απαιτεί 100 περισσότερες ώρες ανά 
εκτάριο και ανά χρόνο.(80) Επιπροσθέτως, σε ορισµένες περιπτώσεις οι οργανικοί καλλιεργητές 
συνήθως αναλαµβάνουν οι ίδιοι την επεξεργασία και τη διάθεση των προϊόντων τους, για να 
καλύψουν τη διαφορά του ποσοστού κέρδους, πράγµα που επαυξάνει την εκ µέρους τους 
εργασία. Πράγµατι, οι οργανικοί οινοπαραγωγοί στη Γερµανία µπορούν να εξισώσουν το 
εισόδηµά τους ανά εκτάριο µε αυτό των συµβατικών συναδέλφων τους µόνο εφ' όσον 
πουλούν οι ίδιοι το κρασί που παράγουν στον καταναλωτή.(81) 
 
 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 
Η µεταστροφή προς µεθόδους οργανικής γεωργίας δεν σηµαίνει µόνο τη σηµαντική 
αντικατάσταση ορισµένων εισροών, αλλά και την αναδιάταξη της συνολικής δοµής κάθε 
αγροκτήµατος και των προϊόντων του. Για αυτόν το λόγο, είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα 
αποτελέσµατα µίας γενικευµένης µεταστροφής προς την οργανική γεωργία. Αυτή θα 
απαιτούσε τη στροφή προς µικτά παραγωγικά συστήµατα, τόσο στο επίπεδο του εκάστοτε 
αγροκτήµατος όσο και σ' αυτό της ευρύτερης περιοχής ή της κοινότητας. Εάν µία συµβατική, 
αποκλειστικώς γεωργική καλλιέργεια µεταστραφεί σε οργανική, θα πρέπει να µετατραπεί εν 
µέρει και σε κτηνοτροφική, πράγµα που θα επηρεάσει την επιλογή των φυτών, το σχεδιασµό 
των εναλλαγών κ.λπ. Εάν µία συµβατική, αποκλειστικώς κτηνοτροφική καλλιέργεια 
µεταστραφεί σε µικτή οργανική, θα αναγκαστεί να περιορίσει την πυκνότητα των ζώων ανά 
µονάδα έκτασης, η οποία για τα οργανικά αγροκτήµατα κυµαίνεται από 0,8 έως 1,5 ζώα ανά 
εκτάριο. Η γενική µεταστροφή προς οργανικές µεθόδους, λοιπόν, θα προκαλέσει µία γενική 
αναδιάταξη της ισορροπίας των παραγόµενων αγαθών. 
 
Αυτή η αναµενόµενη αναδιάρθρωση έχει ωθήσει πολλούς επικριτές της οργανικής γεωργίας 
να υποστηρίξουν ότι µία ενδεχόµενη γενικευµένη µεταστροφή προς την οργανική γεωργία 
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στη ∆υτική Ευρώπη θα είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικές ελλείψεις τροφίµων. Ενώ, λοιπόν, έχει 
αποδειχθεί ότι η οργανική γεωργία είναι τεχνικώς εφικτή, οικονοµικώς βιώσιµη και ασύγκριτα 
καλύτερη από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη σε σχέση µε τη βιοµηχανική, µένει να 
αποδειχθεί εάν είναι σε θέση να θρέψει ολόκληρο τον πληθυσµό, αντί να απευθύνεται µόνο 
σε µία ελίτ του καταναλωτικού κοινού. 
 
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πραγµατοποιήσει µελέτες για να εξακριβώσουν κατά πόσο 
είναι σε θέση να αποβούν απολύτως αυτάρκεις όσον αφορά την παραγωγή τροφίµων σε 
ενδεχόµενη κρίση. Μία από αυτές τις µελέτες, για την Ολλανδία,(82) κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι µία τέτοια αυτάρκεια είναι εφικτή, υπό τον όρο να υιοθετηθεί ένας τύπος γεωργίας που 
εµπίπτει στο γενικό ορισµό της οργανικής γεωργίας: το απαιτούµενο άζωτο θα παρέχεται από 
ψυχανθή και ζωϊκή κοπριά, άλλα θρεπτικά συστατικά θα ανακυκλώνονται και όλα τα προϊόντα 
θα χρησιµοποιούνται αποδότικά (τα δηµητριακά θα προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
και όχι για ζωοτροφές, ενώ η κτηνοτροφία θα επικεντρώνεται στην παραγωγή γάλακτος και 
την ορνιθοτροφία). Αντίστοιχες µελέτες, µε ανάλογα αποτελέσµατα, πραγµατοποιήθηκαν 
επίσης για τη Σουηδία(83) και την Ελβετία.(84) 
 
Το 1987 ορισµένοι µελετητές στη Γερµανία επεξεργάστηκαν το σενάριο µίας ενδεχόµενης 
ολοκληρωτικής µεταστροφής για τις χρονιές 1990 και 2030.(85) Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 
σε περίπτωση 100% µεταστροφής, η γεωργική παραγωγή θα ήταν ελαφρώς µικρότερη, αλλά 
επαρκής για την τροφοδοσία ολόκληρου του πληθυσµού. Το ίδιο µοντέλο χρησιµοποιήθηκε 
για να προβλέψει την κατάσταση που θα επικρατεί το 2030, οπότε το µέγεθος και η δοµή του 
πληθυσµού αναµένεται να είναι διαφορετικά. Η µελέτη έδειξε ότι οι οργανικές µέθοδοι θα 
είναι ικανές να τροφοδοτήσουν επαρκώς τον πληθυσµό της χώρας και στο µέλλον. 
 
Απεναντίας, η σύγχρονη βιοµηχανική γεωργία, καθώς είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από 
τη χηµική βιοµηχανία, τους µη ανανεώσιµους πόρους, τις εισαγωγές ζωοτροφών από τις 
αναπτυσσόµενες χώρες και την ασύµφορη µετατροπή δηµητριακών σε κρέας, είναι προφανές 
ότι δεν είναι το αποδότικό σύστηµα που πολλοί ισχυρίζονται. Το δίληµµα είναι σαφές: είτε 
εξακολουθούµε να εξαρτόµαστε από εντατικά και υψηλής κατανάλωσης παραγωγικά 
συστήµατα, µε τεράστιο κόστος τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους πολίτες της 
Ε.Ε., είτε επιλέγουµε ηπιότερα και αυτάρκη συστήµατα, έτσι ώστε η Ευρώπη να 
παράγει η ίδια τα δικά της τρόφιµα από τους δικούς της πόρους, χωρίς να βασίζεται 
σε φυτοφάρµακα και χηµικά λιπάσµατα και χωρίς να υπονοµεύει τη δυνατότητα 
άλλων χωρών να αποκτήσουν και αυτές διατροφική αυτάρκεια. 
 
Ο ΟΗΕ εκτιµά ότι ο πληθυσµός της Γης θα πλησιάσει τα 8,5 δισεκατοµµύρια το έτος 2025. 
Εκφράζονται φόβοι ότι οι διαθέσιµοι πόροι δεν θα επαρκούν για τις ανάγκες του πληθυσµού 
σε τροφή και άλλα γεωργικά αγαθά. Το ζήτηµα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και συσκοτίζεται 
ακόµα περισσότερο από την έλλειψη πληροφόρησης και τη διαιώνιση ορισµένων µύθων που 
προωθεί η κυρίαρχη γεωργική βιοµηχανία, όπως αυτός που θεωρεί τις χηµικές γεωργικές 
ουσίες απαραίτητες για την επαρκή παραγωγή τροφής. Μία πρόσφατη έρευνα του 
Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNDP) επί πολλών εκατοντάδων 
οργανικών αγροκτηµάτων σε 14 αναπτυσσόµενες χώρες και 4 ηπείρους,(86) έδειξε ότι η 
οργανική γεωργία µπορεί να είναι αποδοτική ακόµα και στον αναπτυσσόµενο κόσµο. 
Συγκεκριµένα, στις περισσότερες περιπτώσεις, η παραγωγικότητα των αγροκτηµάτων 
βρέθηκε υψηλότερη από την αντίστοιχη των συµβατικών. Ορισµένες φορές, ακόµα και το 
απόλυτο µέγεθος του προϊόντος ήταν µεγαλύτερο. Η έρευνα συµπέραινε ότι "η οργανική 
γεωργία είναι µία εφικτή επιλογή προς βιώσιµες, τόσο από οικονοµική όσο και περιβαλλοντική 
άποψη, παραγωγικές στρατηγικές στις αναπτυσσόµενες χώρες". 
 
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η παραγωγή τροφίµων δεν είναι το µοναδικό, και ίσως ούτε καν 
το κύριο, πρόβληµα όσoν αφορά τη διαθεσιµότητα τροφίµων. Ηδη παράγονται αρκετά 
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τρόφιµα για να τραφεί όλος ο πληθυσµός του πλανήτη. H διαθεσιµότητα όµως των τροφίµων 
περιορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως ειναι η φτώχεια, τα καθεστώτα έγγειας 
ιδιοκτησίας, η καλλιέργεια κερδοφόρων εξαγώγιµων ειδών, τα τεχνικά προβλήµατα που 
σχετίζονται µε το θερισµό, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διανοµή κ.λπ. Το 
παράδειγµα της Ινδίας είναι ενδεικτικό: η συνολική αγροτική παραγωγή της Ινδίας, παρά τη 
διαδεδοµένη εισαγωγή µεθόδων της λεγόµενης "Πράσινης Επανάστασης", εξακολουθεί να 
είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη πολλών αφρικανικών κρατών που έχουν υποστεί 
σοβαρούς λιµούς τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η Ινδία δεν έχει βιώσει κανέναν λιµό 
από το 1943. Πολλοί οικονοµολόγοι έχουν δείξει ότι η επιτυχία της Ινδίας στην αποτροπή 
λιµών "σχετίζεται περισσότερο µε την κατανεµητική πλευρά της υπόθεσης και λιγότερο µε 
την παραγωγική".(87) 
 
Τίποτα δεν είναι περισσότερο αµφίβολο από τον ισχυρισµό ότι µόνο οι χηµικές 
ουσίες µπορούν να εξασφαλίσουν τροφή για τον διαρκώς αυξανόµενο πληθυσµό 
της Γης. Απεναντίας, η αποτυχία της χηµικής γεωργίας να επεξεργαστεί βιώσιµες 
γεωργικές µεθόδους, κατάλληλες για κάθε περιοχή, καταδεικνύεται από τις 
περιβαλλοντικές καταστροφές και τους λιµούς που έχει προκαλέσει η διάδοσή της 
στις λεγόµενες χώρες του Τρίτου Κόσµου. Οι απόπειρες της "Πράσινης Επανάστασης" να 
αυξήσει τα αποθέµατα τροφίµων µπορούν, σε ειδικές περιπτώσεις, να έχουν βραχυπρόθεσµα 
αποτελέσµατα. Αλλά παράλληλα αυξάνουν την ανισότητα, καθώς απειλούν την επιβίωση των 
φτωχότερων στρωµάτων των αγροτικών κοινοτήτων, τα οποία κατά κανόνα χάνουν την 
πρόσβασή τους στους πόρους και τις αγορές και, τελικά, χάνουν τη γη τους. 
Αντιπροσωπεύουν µία στενόµυαλη αντίληψη περί γεωργικής παραγωγικότητας, η οποία 
παραβλέπει άλλες, περισσότερο οικολογικές δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγής. 
 
Καθώς το βιοµηχανικό µοντέλο γεωργίας αµφισβητείται όλο και περισσότερο στον 
ανεπτυγµένο Βορρά, είναι προφανές ότι ο µύθος περί "υπανάπτυκτων" κρατών που πρέπει να 
µπούν στο φαύλο κύκλο της χηµικής γεωργίας αν θέλουν να θρέψουν τον αυξανόµενο 
πληθυσµό τους, µόνο τα συµφέροντα της αγροχηµικής βιοµηχανίας µπορεί να εξυπηρετεί. 
 
 
OΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Oι αλλεπάλληλες µελέτες και η ήδη πολύχρονη εµπειρία τεκµηριώνουν πλέον στην κοινή 
γνώµη τα πλεονεκτήµατα της οργανικής γεωργίας ως προς το περιβάλλον και την υγεία. Το 
γεγονός αυτό ώθησε τις ευρωπαϊκές αρχές να προσδιορίσουν µε κάποια αυστηρότητα το 
περιεχόµενο του όρου "οργανική γεωργία" και να θέσουν τις προϋποθέσεις για τη νόµιµη 
χρήση του. 
 
Ετσι, πριν από λίγα χρόνια, το Συµβούλιο της Ε.Ε. (τότε ΕΟΚ) εξέδωσε έναν Κανονισµό (αρ. 
2092/91), ο οποίος προσδιορίζει τις βασικές προδιαγραφές της οργανικής γεωργίας. Οι 
προδιαγραφές αυτές συνιστούν εξειδικεύσεις ορισµένων βασικών αρχών, όπως είναι η 
ελαχιστοποίηση της χρήσης συνθετικών χηµικών ουσιών, ο δραστικός περιορισµός της 
κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων και η εκµετάλλευση των φυσικών βιολογικών κύκλων. 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, απαγορεύεται η πώληση αγροτικών προϊόντων µε τον 
χαρακτηρισµό "οργανικά" ή "οικολογικά", εάν δεν έχει διαπιστωθεί από αρµόδια κρατική 
υπηρεσία ότι αυτές οι προδιαγραφές έχουν τηρηθεί κατά την παραγωγή και την επεξεργασία 
των προϊόντων. 
 
Ο Κανονισµός καθορίζει τις ελάχιστες, ανελαστικές µεθόδους καλλιέργειας, τις οποίες κανένας 
καλλιεργητής δεν µπορεί να παραβεί εάν θέλει να παραµείνει στο πλαίσιο της οργανικής 
γεωργίας: προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια της οργανικής µεταστροφής για διαφορετικούς 
τύπους καλλιεργειών και επιβάλλει τη διατήρηση της ευφορίας και της βιολογικής 
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δραστηριότητας του εδάφους µόνο µε ήπιες βιολογικές µεθόδους, όπως είναι η καλλιέργεια 
ψυχανθών, η χλωρή λίπανση, η κατάλληλη εναλλαγή φυτών µε βαθιές ρίζες ή η χρήση 
οργανικών υλών από αγροκτήµατα σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες. Η χρήση 
συνθετικών αζωτούχων λιπασµάτων δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι 
ενδεδειγµένες µέθοδοι δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την επαρκή ανάπτυξη των φυτών, 
επιτρέπεται η χρήση λιπασµατικών ουσιών φυτικής και ζωϊκής προέλευσης, όπως είναι 
παράγωγα φυκιών, κατεργασµένα παράγωγα σφαγείων ή ιχθυάλευρα, µαγνήσιο, θειϊκό 
µαγνήσιο, θειϊκό ασβέστιο και τύρφη. 
 
Ο Κανονισµός καθορίζει ότι τα παράσιτα, τα ζιζάνια και οι ασθένειες πρέπει να ελέγχονται µε 
συνδυασµούς βιολογικών µεθόδων, όπως είναι η επιλογή των κατάλληλων ειδών και 
ποικιλιών, η υιοθέτηση αποτελεσµατικών προγραµµάτων εναλλαγής, η συντήρηση των 
φυσικών ανταγωνιστών των παρασίτων και η αποψίλωση µε φωτιά. Ο Κανονισµός 
απαγορεύει τη χρήση εκατοντάδων από τα φυτοφάρµακα που σήµερα χρησιµοποιούνται 
ευρέως από τη βιοµηχανική γεωργία. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις άµεσης απειλής για τη 
σοδειά µπορούν να χρησιµοποιούνται ορισµένα προϊόντα για τον έλεγχο των παρασίτων και 
των ασθενειών. Τέτοια προϊόντα είναι παρασκευάσµατα πυρεθρινών, θειάφι και φεροµόνες, 
καθώς και βιολογικά παρασκευάσµατα, όπως αυτό του βάκιλου thuringiensis. 
 
Τέλος, ο Κανονισµός προσδιορίζει τον όρο που πρέπει να χρησιµοποιείται για την περιγραφή 
των οργανικών προϊόντων στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο όρος "οργανικά" 
χρησιµοποιείται στη Βρετανία, ο όρος "οικολογικά" στην Ισπανία, ∆ανία και Γερµανία, ενώ 
στη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία χρησιµοποιείται ο όρος "βιολογικά". 
Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται τόσο ο όρος "οργανικά" (τον οποίο επιλέγουµε σε αυτό το 
κείµενο), όσο και ο όρος "βιολογικά". 
 
Ο Κανονισµός της Ε.Ε. χαρακτηρίστηκε ως ένα σηµαντικό βήµα προόδου από τις 
οργανώσεις καταναλωτών και το περιβαλλοντικό κίνηµα στην Ευρώπη. Και αυτό, όχι 
µόνο γιατί παρέχει µία νοµική βάση για την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση των 
οργανικών προϊόντων, αλλά και γιατί αναγνωρίζει τη στρατηγική αξία της οργανικής 
γεωργίας και διαφυλάσσει την αξιοπιστία των οργανικών προϊόντων στα µάτια των 
καταναλωτών. Ο Κανονισµός αφορά προς το παρόν µόνο τα προϊόντα της γης, αλλά 
προβλέπεται σύντοµα να επεκταθεί και στα κτηνοτροφικά. 
 
Παρά το γεγονός, όµως, ότι ο Κανονισµός κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, πολλές 
περιβαλλοντικές οµάδες και οργανώσεις οργανικών καλλιεργητών υποστηρίζουν ότι απέχει 
ακόµα πολύ απο τη νοµοθετική ρύθµιση που έχει ανάγκη η Ευρώπη σήµερα. Σε γενικές 
γραµµές, ο Κανονισµός βάζει χαµηλές προδιαγραφές σε αρκετές γεωργικές πρακτικές. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις οι προδιαγραφές αυτές υπολείπονται ακόµα και αυτών που έχουν 
υιοθετήσει χώρες-µέλη της Ε.Ε., ενώ υπάρχουν κάποιες διαδεδοµένες γεωργικές πρακτικές 
που δεν εµπίπτουν στις περιοριστικές διατάξεις του Κανονισµού. 
 
Ετσι, ο Κανονισµός της Ε.Ε. αποτυγχάνει να ρυθµίσει επαρκώς τα ζητήµατα που αφορούν 
στην αποθήκευση και χρησιµοποίηση ζωϊκής κοπριάς, πράγµα που µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και ειδικότερα των υδάτων. Πολλές χώρες της 
Ε.Ε. διαθέτουν αυστηρότερους κανονισµούς για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. 
 
Επίσης, δεν λαµβάνει καµία πρόνοια για τη χρήση λασπωδών αποβλήτων χοιροτροφείων, τα 
οποία ενδέχεται να περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού και ψευδαργύρου, και αυτό 
παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει τον κίνδυνο ρύπανσης από τα βαρέα µέταλλα που 
περιέχονται στα απόβλητα αυτά. Ο Κανονισµός δεν περιέχει καµία πρόβλεψη και για άλλες 
ενδεχόµενες πηγές ρύπανσης από βαρέα µέταλλα, όπως είναι η χρήση αδιάλυτων 
φωσφορικών λιπασµάτων, τα οποία µπορεί να προσβληθούν µε κάδµιο. Επίσης, δεν λαµβάνει 
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καµία πρόνοια για τον κίνδυνο ασθενειών από τη χρήση κατεργασµένων υλικών από σφαγεία 
ως λίπασµα. 
 
Μία άλλη βασική παράλειψη του Κανονισµού αφορά τη συχνότητα και το βαθµό χρήσης 
φυτοφαρµάκων. Ο σχετικά µικρός κατάλογος των επιτρεπόµενων φυτοφαρµάκων 
περιλαµβάνει τα λεγόµενα "φυσικής προέλευσης" εντοµοκτόνα, καθώς και παραδοσιακά 
συνθετικά µυκητοκτόνα που βασίζονται στο χαλκό και το θειάφι. Παρ' όλο που οι ουσίες 
αυτές είναι κατά κανόνα ασταθείς στο περιβάλλον, είναι όλες ευρέος φάσµατος, µπορούν 
δηλαδή να προκαλέσουν το θάνατο ωφέλιµων εντόµων και να προσβάλλουν ψάρια ή άλλους 
οργανισµούς. 
 
Ο Κανονισµός δεν προσδιορίζει προδιαγραφές για τη χηµική σύσταση των επιτρεπόµενων 
υλικών που προορίζονται για τη λίπανση και την άµυνα εναντίον των παρασίτων και των 
ασθενειών, δεν απαγορεύει τη χρήση παραγώγων της γενετικής µηχανικής, δεν απαιτεί από 
τους καλλιεργητές να λάβουν µέτρα για την αύξηση της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό του 
αγροκτήµατος, δεν περιλαµβάνει νοµοθετικά µέτρα για την αποτροπή της φθοράς των 
φυσικών ή ηµι-φυσικών ενδιαιτηµάτων και δεν προνοεί για τον έλεγχο ενδεχόµενης 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης από εξάτµιση αµµωνίας εξαιτίας της αποθήκευσης κοπριάς ή της 
καύσης αποβλήτων. 
 
Ο Κανονισµός παρουσιάζει επίσης µεγάλες ατέλειες όσον αφορά την εφαρµογή του. Πολλές 
φορές οι διατάξεις του είτε δεν είναι οριστικές είτε επιδέχονται αντικρουόµενες ερµηνείες, 
όπως συµβαίνει στην περίπτωση των διαδικασιών για την εισαγωγή οργανικών προϊόντων από 
τρίτες χώρες. Τα ζητήµατα που αφορούν στην επεξεργασία των οργανικών τροφίµων είναι 
συγκεχυµένα (παραδείγµατος χάριν, οι λεπτοµέρειες που αφορούν στη χρήση µη οργανικών 
συστατικών). Εκφράζονται επίσης φόβοι ότι η εφαρµογή του Κανονισµού από τις χώρες-µέλη 
της Ε.Ε. θα είναι πολύ ελαστική, πράγµα που µπορεί να καταστήσει ανενεργές ακόµα και 
αυτές τις ανεπαρκείς προδιαγραφές που θέτει ο Κανονισµός και να ασκήσει ασφυκτικές 
οικονοµικές πιέσεις σε καλλιεργητές και οργανισµούς που θα ήθελαν να θέσουν οικειοθελώς 
υψηλότερες προδιαγραφές. 
 
 
Η �ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ� 
 
Η αναποτελεσµατικότητα του Κανονισµού είναι σύµπτωµα µίας γενικότερης "ασθένειας" των 
υπευθύνων της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, οι οποίοι, ενώ αναγνωρίζουν τα τεράστια 
περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκαλούν οι βιοµηχανικές µέθοδοι γεωργίας, αρνούνται να 
εντοπίσουν τη ρίζα του προβλήµατος στην ίδια τη λογική αυτών των µεθόδων. Περιορίζονται, 
έτσι, σε διορθωτικές αλλαγές και προσθήκες στις υπάρχουσες συµβατικές µεθόδους, δηλαδή 
σε απόπειρες περιορισµού των συνεπειών και όχι εξάλειψης των αιτίων. Ενδεικτικά 
παραδείγµατα αυτής της στάσης είναι τα προγράµµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
Παρασίτων και Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Θρεπτικών Συστατικών που προωθούν ορισµένες 
κυβερνήσεις, χηµικές βιοµηχανίες και επίσηµοι αγροτικοί οργανισµοί. 
 
Σύµφωνα µε µία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Γερµανία, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
χηµικών θρεπτικών συστατικών στις συµβατικές καλλιέργειες µέσω Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης Θρεπτικών Συστατικών µπορεί να περιορίσει το επίπεδο της ρύπανσης του νερού 
από νιτρικά στα 30 mg/l, κάτι που οπωσδήποτε συνιστά πρόοδο σε σχέση µε τα 79 mg/l που 
αποτελεί το µέσο σηµερινό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, ακόµα και τα καλύτερα αποτελέσµατα 
αυτής της µεθόδου εξακολουθούν να υπολείπονται του στόχου που έχει θέσει η Ε.Ε. για το 
πόσιµο νερό, και ο οποίος προσδιορίζει το ανώτατο ανεκτό όριο ρύπανσης από νιτρικά στα 25 
mg/l. Η ίδια µελέτη εκτιµά ότι η αντίστοιχη ρύπανση που προκαλούν οι οργανικές 
καλλιέργειες είναι της τάξης των 10 mg/l.(88) 
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Από την άλλη µεριά, η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παρασίτων, ενώ ξεκίνησε ως µία απόπειρα 
κατανόησης των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των καλλιεργούµενων φυτών, των παρασίτων και 
των ανταγωνιστών τους, µε απώτερο σκοπό την αύξηση του φυσικού ελέγχου επί των 
παρασίτων, εξακολουθεί να παραµένει προσκολληµένη στη λογική της χηµικής γεωργίας: 
περιορίζεται στη συστηµατική παρακολούθηση των γεωργικών αποδόσεων, µε σκοπό τον 
προσδιορισµό της αποδότικότερης δυνατής χρήσης χηµικών φυτοφαρµάκων. Η προσέγγιση 
αυτή αποσκοπεί στη "βελτιστοποίηση" της σχέσης ανάµεσα στα διάφορα προβλήµατα της 
γεωργίας και το οικονοµικό κόστος των φυτοφαρµάκων, χωρίς να µπορεί να θέσει ένα 
οριστικό τέρµα στη ρύπανση και τους άλλους κινδύνους που συνυφαίνονται µε τη χρήση 
αυτών των ουσιών. 
 
Αντίθετα, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της γεωργίας µπορούν να επιλυθούν στη 
βάση µίας προβληµατικής που ξεκινά από το περιβάλλον και τις απαιτήσεις του και 
προσαρµόζει σε αυτές κάθε άλλη παράµετρο. Μία τέτοια λογική δεν είναι συµβιβαστική, 
αλλά αποδέχεται εξ αρχής τις υψηλότερες δυνατές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτό που 
πρέπει να αλλάξει είναι τα ίδια τα κριτήρια, οι αρχές που διέπουν το σχεδιασµό της αγροτικής 
πολιτικής. Οι αρχές αυτές πρέπει να πάψουν να είναι αυστηρά ποσοτικές, να αποβλέπουν 
δηλαδή αποκλειστικά στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, αλλά οφείλουν να 
συµπεριλάβουν ποιοτικά κριτήρια σε σχέση µε το περιβάλλον, την κοινωνία, τη δηµόσια υγεία 
κ.λπ. Οι δύο ακρογωνιαίες αρχές ενός τέτοιου, πραγµατικά νέου τρόπου σκέψης για τη 
γεωργία είναι η αρχή της πρόληψης, πάνω στην οποία πρέπει να βασίζεται κάθε αγροτική 
µέθοδος και η "καθαρή" παραγωγή για κάθε στάδιο του κύκλου των αγροτικών προϊόντων. 
 
Στην πράξη, η εφαρµογή αυτών των δύο αρχών ισοδυναµεί µε: 
 
• Εφαρµογή  βιολογικών διαδικασιών για τον έλεγχο των παρασίτων και των ζιζανίων 

(κυρίως µέσω προληπτικών πρακτικών, όπως η χρήση εγγενώς ανθεκτικών ποικιλιών, η 
εναλλαγή καλλιεργειών, η βελτίωση της υγείας του εδάφους, η ενθάρρυνση των φυσικών 
ανταγωνιστών κ.λπ.) και τη συντήρηση του εδάφους (µε την αύξηση της ποικιλότητας των 
οργανισµών του εδάφους, την ελαχιστοποίηση της διαφυγής θρεπτικών συστατικών και 
την αποτροπή της διάβρωσης και της αλατοποίησης). 

 
• Επιλογή των γεωργικών πρακτικών και των καλλιεργούµενων ειδών στη βάση του 
κλίµατος, της υδρολογίας, του εδάφους, αλλά και των παραδόσεων της περιοχής. 
Αποκλεισµό της χρήσης κάθε ρυπαίνουσας χηµικής ουσίας, όπως φυτοφάρµακα ή χηµικά 
λιπάσµατα. 

 
• Ελαχιστοποίηση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και ενώσεων που καταστρέφουν το 
όζον, όπως π.χ. το βρωµιούχο µεθύλιο. 

 
• Απαγόρευση της χρήσης παραγώγων της γενετικής µηχανικής. Προστασία και διατήρηση 
των αγροτικών κοινοτήτων, εξασφάλιση της συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και 
εγγύηση ενός δίκαιου εισοδήµατος στους αγρότες που ασκούν µία οικολογικά συνεπή 
γεωργική δραστηριότητα. 

 
• Επιλογή ειδών και ποικιλιών ώστε να αποφεύγεται η χρήση τοξικών χηµικών ουσιών κατά 
την κατεργασία των τροφίµων, µετά την αποµάκρυνσή τους από το αγρόκτηµα. 

 
• Στήριξη κατά κύριο λόγο σε ανανεώσιµους πόρους, πράγµα που σηµαίνει: προστασία των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, των θαλασσών και της βροχής, προστασία των 
φυσικών υδάτινων αποδεκτών, πρόληψη πληµµυρών, αποφυγή ακατάλληλων µεθόδων 
άρδευσης. 
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• Μεγιστοποίηση της εξερχόµενης ενέργειας και ελαχιστοποίηση της εισερχόµενης (που 
προέρχεται κυρίως από ορυκτά καύσιµα). Χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
από το εσωτερικό του εκάστοτε αγροκτήµατος και ελαχιστοποίηση της ενέργειας που 
καταναλώνεται κατά τη µεταφορά των αγροτικών προϊόντων και των παραγώγων τους. 

 
• Ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα πλαίσια της αγροτικής παραγωγής και των φυσικών 
ενδιαιτηµάτων στην ευρύτερη αγροτική περιοχή. 

 
Μία εναλλακτική γεωργική λογική εκ µέρους της Ε.Ε. οφείλει να µεριµνά επίσης για τον 
µετριασµό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της ευρωπαϊκής αγροτικής 
πολιτικής σε ολόκληρο τον πλανήτη, και ειδικότερα στις χώρες του Τρίτου Κόσµου. Η Ε.Ε. 
πρέπει να προωθήσει ισορροπηµένα πρότυπα παγκόσµιας παραγωγής και κατανάλωσης και να 
επανεξετάσει την υπερκατανάλωση πόρων από τη δική της γεωργία, πρέπει να εξασφαλίσει 
την επάρκεια του Τρίτου Κόσµου σε τρόφιµα και να αναγνωρίσει ότι οι τοπικές ανάγκες έχουν 
προτεραιότητα επί των εξαγωγών. Πρέπει ακόµα να σταµατήσει τις εξαγωγές φυτοφαρµάκων, 
συνθετικών λιπασµάτων και άλλων επικίνδυνων ή ακατάλληλων προϊόντων και τεχνολογιών. 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ν� ΑΛΛΑΖΕΙ 
 
Η πρώτη φορά που η (τότε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνώρισε επίσηµα τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της γεωργικής πολιτικής ήταν το 1981, σε ένα υπόµνηµα µε τίτλο "Οδηγίες για 
την Ευρωπαϊκή Γεωργία", για να ακολουθήσουν πολλά άλλα επίσηµα ντοκουµέντα της 
Κοινότητας (και αργότερα της Ε.Ε.) που επεσήµαναν τη σηµασία των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της εντατικής γεωργίας και την αναγκαιότητα µετριασµού τους. Παρά τις 
επίσηµες διακηρύξεις, όµως, πολύ λίγη πολιτική δράση έχει αναληφθεί από τους ιθύνοντες 
της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. 
 
Φτάνουµε έτσι στη δεκαετία του 1990. Τον Ιούνιο του 1990, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που 
συµµετείχαν στο Συµβούλιο Κορυφής στο ∆ουβλίνο, καθόρισαν τους βασικούς άξονες της 
γενικής στάσης που θα έπρεπε να υιοθετήσουν τόσο η ίδια η Κοινότητα όσο και τα κράτη-
µέλη της απέναντι στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση, η στάση αυτή 
πρέπει να βασίζεται "στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και στην αποτρεπτική και προληπτική 
δράση", έτσι ώστε η Κοινότητα "να εγγυηθεί στους πολίτες της το δικαίωµα σε ένα καθαρό 
και υγιεινό περιβάλλον". Οι ηγέτες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπ' όψιν 
της αυτήν τη γενική τοποθέτηση στο Πέµπτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, που θα 
εξέδιδε το 1992. 
 
Στο πρόγραµµα αυτό, που είχε τίτλο "Προς την Αειφορία: ένα πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για τη χάραξη πολιτικής και τη δράση σε σχέση µε το περιβάλλον και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη",(89) και ειδικότερα στο σηµείο που έκανε λόγο για τη γεωργία, αναγνωριζόταν ότι η 
ΚΑΠ είχε "λιγότερο θετικές παρενέργειες" (sic), µεταξύ των οποίων αναφερόταν η 
ανθεκτικότητα των παρασίτων στα φυτοφάρµακα και η συνακόλουθη όξυνση της ρύπανσης, 
η διάβρωση του εδάφους, οι ασθένειες που προσβάλλουν το ζωϊκό κεφάλαιο (που γίνονται 
ολοένα και πιο δύσκολο να αντιπετωπισθούν εξαιτίας της γενετικής οµοιοµορφίας και της 
στενότητας χώρου), η ρύπανση του νερού και του εδάφους από λιπάσµατα και ζωϊκά 
απόβλητα και η καταστροφή των ενδιαιτηµάτων και της βιοποικιλότητας. 
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Το ίδιο πρόγραµµα έθετε και ορισµένες µακροπρόθεσµες κατευθύνσεις σε σχέση µε τη 
γεωργία. Η πρώτη από αυτές τις κατευθύνσεις ήταν "η διατήρηση των βασικών φυσικών 
διαδικασιών που είναι απαραίτητες για ένα βιώσιµο γεωργικό τοµέα, κυρίως µέσω της 
προστασίας του νερού, του εδάφους και των γενετικών αποθεµάτων". Προς την κατεύθυνση 
αυτή, το πρόγραµµα έθετε ως στόχο τη σταθεροποίηση ή τη µείωση των επιπέδων νιτρικών 
αλάτων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, καθώς και τη σταθεροποίηση ή την αύξηση των 
οργανικών συστατικών στο έδαφος µέχρι το 2000. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορούσε τη 
µείωση των εισροών χηµικών ουσιών σε σηµείο ώστε καµία από τις βασικές φυσικές 
διαδικασίες που αναφέρονται στην πρώτη κατεύθυνση να µη θίγεται. Αποσκοπούσε επίσης 
στην εξισορρόπηση ανάµεσα στην εισαγωγή θρεπτικών συστατικών και την ικανότητα 
απορρόφησής τους από το έδαφος και τα φυτά. Οι σχετικοί στόχοι που έθετε το πρόγραµµα 
για το 2000 ήταν η σηµαντική µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων ανά µονάδα έκτασης και η 
στροφή των καλλιεργητών προς τις µεθόδους Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παρασίτων, 
τουλάχιστον στις κρίσιµες από περιβαλλοντική άποψη περιοχές. Η τρίτη κατεύθυνση είχε να 
κάνει µε τη διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διατηρείται η 
βιοποικιλότητα και τα φυσικά ενδιαιτήµατα και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι από 
διάβρωση, κατολισθήσεις και πυρκαγιές. Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης, επιδιωκόταν το 
πέρασµα του 15% της καλλιεργούµενης γης υπό καθεστώς διαχείρισης και η κατάστρωση 
διαχειριστικών σχεδίων για όλες τις επαπειλούµενες αγροτικές περιοχές. 
 
Το Φεβρουάριο του 1992 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία αποσκοπούσε στην 
αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώµης. Οι παράγραφοι της τελευταίας που αφορούν στη 
γεωργία αναµένεται να αναθεωρηθούν µέσα στο 1996. Ωστόσο, η Συνθήκη του Μάαστριχτ 
περιλαµβάνει και ορισµένες περιβαλλοντικές διατάξεις. Αναθεωρεί το άρθρο 2 της Συνθήκης 
της Ρώµης, ώστε να συµπεριλαµβάνει την προώθηση "µίας βιώσιµης ανάπτυξης που σέβεται 
το περιβάλλον".(90) Επιπροσθέτως, το άρθρο 130r της Συνθήκης προβλέπει ότι "οι απαιτήσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ενσωµατώνονται στον  καθορισµό και την 
εφαρµογή όλων των άλλων πολιτικών της Κοινότητας", και επεξηγεί ότι η εν λόγω προστασία 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της πρόληψης και ότι κάθε περιβαλλοντική βλάβη πρέπει να 
επανορθώνεται µε την αντιµετώπιση της αιτίας που την προκάλεσε. 
 
Η αναθεώρηση της ΚΑΠ του 1992 έκανε ένα δειλό και καθυστερηµένο, αλλά προς 
την σωστή κατεύθυνση βήµα. Για πρώτη φορά αµφισβητήθηκε επισήµως το 
σύστηµα των επιδοτήσεων και επιβλήθηκε µια αλλαγή στο καθεστώς προστασίας. Για 
πρώτη επίσης φορά, ένας περιβαλλοντικός Κανονισµός, ο 2078/92, ενσωµατώθηκε στις 
διατάξεις της αγροτικής πολιτικής, θίγοντας, όχι την περιφέρεια, αλλά την ουσία του 
ζητήµατος. Ενα τµήµα της αναθεώρησης είναι τα λεγόµενα Συνοδευτικά Μέτρα. Αυτά 
αφορούν: 
 
• Την ενθάρρυνση της αναδάσωσης των µη καλλιεργούµενων εκτάσεων µε κίνητρα και 
επιδοτήσεις. 

• Την εκτατικοποίηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Στην πράξη αυτό σηµαίνει µείωση 
των εισροών (ενέργεια, νερό, λιπάσµατα και φυτοφάρµακα) και αλλαγή στη φιλοσοφία 
των επιδοτήσεων. Σε ότι αφορά τη φυτική παραγωγή, ως βάση δεν λαµβάνεται πλέον η 
ποσότητα των προϊόντων, αλλά η καλλιεργούµενη έκταση. Οσο για τη ζωική παραγωγή, 
λαµβάνεται πρόνοια για τη µείωση της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου ανά µονάδα 
βοσκήσιµης έκτασης. 

• Την πρόωρη συνταξιοδότηση, µε στόχο την ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού και την 
προσέλκυση νέων γεωργών. 

 
Βασικό όµως µειονέκτηµα της εξέλιξης αυτής είναι το χαµηλό ποσοστό 
χρηµατοδότησης. Για την εφαρµογή του Κανονισµού προβλέπονται περίπου 200 εκατ. ECU 
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ετησίως, τη στιγµή που η ΚΑΠ δαπανά για το σύνολο των υπολοίπων δράσεων 
(αναδιαρθρώσεις, επιδοτήσεις) 34 δισ. ECU. 
 
Στην Ελλάδα το πρόγραµµα αυτό µόλις τώρα ξεκινά, µε καθυστέρηση τεσσάρων ετών. Απ� 
ό,τι φαίνεται όµως, λείπουν οι ενδιάµεσες δοµές -συνεταιρισµοί, µη κυβερνητικές 
οργανώσεις- για την εφαρµογή των προτάσεων της αναθεωρηµένης ΚΑΠ στο επίπεδο των 
εκµεταλλεύσεων. 
 
Η αυξανόµενη ρύπανση των υπόγειων υδάτων οδήγησε τους υπουργούς Περιβάλλοντος της 
Κοινότητας να συµφωνήσουν το 1991 στην υιοθέτηση ενός προγράµµατος δράσης για τη 
βιώσιµη διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων, στόχος ο οποίος θα πρέπει να 
έχει επιτευχθεί µέχρι το 2000 τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Οι υπουργοί 
αναγνώριζαν ότι η ρύπανση από λιπάσµατα, ζωϊκή κοπριά και φυτοφάρµακα απειλεί τα 
υπόγεια νερά, και ότι η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι ανεπαρκής για την προστασία 
τους. Το Πρόγραµµα ∆ράσης για τα Υπόγεια Νερά της Ε.Ε. διατείνεται ότι συνιστά υλοποίηση 
ορισµένων βασικών περιβαλλοντικών αρχών, όπως είναι η αρχή της πρόληψης, η αποτροπή 
της περαιτέρω υποβάθµισης της υπάρχουσας ποιότητας των υπογείων υδάτων και η 
εφαρµογή των καλύτερων διαθέσιµων περιβαλλοντικών πρακτικών. Το Πρόγραµµα αποσκοπεί 
σε αλλαγές των αγροτικών πρακτικών προς την κατεύθυνση της αποτροπής της ρύπανσης και 
του σταδιακού περιορισµού της χρήσης φυτοφαρµάκων. 
 
Η βιοµηχανική γεωργία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα ρύπανσης των θαλασσών. Οι 
υπουργοί των χωρών που βρέχονται από το βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, µεταξύ των 
οποίων είναι και αρκετά µέλη της Ε.Ε., συµφώνησαν στις Επιτροπές του Παρισιού και του 
Οσλο να έχουν µειώσει ήδη µέχρι το 1995 κατά 50% την απελευθέρωση φωσφόρου και 
αζώτου στη θάλασσα. Την ίδια δέσµευση έχουν αναλάβει και οι χώρες που πήραν µέρος στην 
Επιτροπή του Ελσίνκι για τη Βαλτική Θάλασσα. Οι υπουργοί που συµµετείχαν στη ∆ιάσκεψη 
για τη Βόρεια Θάλασσα συµφώνησαν επίσης στο δραστικό περιορισµό των φυτοφαρµάκων 
που καταλήγουν σ' αυτήν. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, από κοινού µε όλες τις 
χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, έχουν υπογράψει τη Σύµβαση της Βαρκελώνης, η 
οποία προβλέπει την εξάλειψη όλων των επικίνδυνων οργανοφωσφορικών φυτοφαρµάκων 
µέχρι το 2005.(91) 
 
Το Πέµπτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον αναγνωρίζει την ευθύνη της Ε.Ε. όσον 
αφορά τη διεθνή δράση για την καταπολέµηση των πλανητικών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Αναφέρει ρητά ότι η µείζων πρόκληση που έχουν να αντιµετωπίσουν οι χώρες 
του ΟΟΣΑ είναι η ουσιαστική αναπροσαρµογή των καταναλωτικών τους προτύπων, έτσι ώστε 
να µειώσουν τη συµµετοχή τους στην κατανάλωση των παγκόσµιων αποθεµάτων. Η εισροή 
ενέργειας και άλλων πόρων προς την γεωργία της Ε.Ε. αποτελεί ένα από τα ζητήµατα που 
εµπίπτουν σε αυτήν την πρόκληση και πρέπει να αντιµετωπισθούν επειγόντως. 
 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Με δυο λόγια, κατά την τρέχουσα δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει µία σειρά 
σηµαντικών δεσµεύσεων σε σχέση µε τη γεωργία και το περιβάλλον. Καµία από αυτές, 
ωστόσο, δεν έχει µειώσει σηµαντικά την ευρύτατη οικολογική ζηµιά που προκαλεί το 
ευρωπαϊκό σύστηµα βιοµηχανικής γεωργίας. Ακόµα και οι πιο συγκεκριµένες δεσµεύσεις της 
Ε.Ε. σπανίως συνοδεύονται από λεπτοµερή και αποτελεσµατικά µέτρα. Αντιθέτως, πάρα 
πολλοί παράγοντες, όπως είναι η πολιτική τιµών, οι επιχορηγήσεις, η εµπορική πολιτική, οι 
κανονισµοί για τα φυτοφάρµακα, τα λιπάσµατα ή τα ζωϊκά απόβλητα και τα ερευνητικά 
προγράµµατα συνεχίζουν να ευνοούν την εξειδίκευση και την εντατικοποίηση της γεωργίας 
και να υπονοµεύουν κάθε εναλλακτικό προσανατολισµό. 
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Ενα από τα αρνητικά αποτελέσµατα αυτής της αγροτικής πολιτικής είναι η δηµιουργία 
µεγάλων ποσοτήτων πλεονασµάτων αγροτικών προϊόντων. Το αστρονοµικό κόστος αυτών 
των πλεονασµάτων έχει υποχρεώσει τις κυβερνήσεις να λάβουν ορισµένα µέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισµό τους. Τα δύο βασικά µέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο 
περαιτέρω χειρισµός των τιµών και η υποχρεωτική αγρανάπαυση. 
 
Η πολιτική τιµών της Ε.Ε. ευνοεί τις υψηλές σοδειές και έχει συντελέσει στη δηµιουργία ενός 
γεωργικού συστήµατος βασισµένου στις µεγάλες ποσότητες εξωγενών (κυρίως χηµικών) 
εισροών. Η υποστήριξη των τιµών έχει ευεργετήσει κυρίως τους µεγάλους παραγωγούς, οι 
οποίοι είναι και οι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τη γεωργική ρύπανση. Κάτω από την πίεση 
της GATT και την ανάγκη περιορισµού των πλεονασµάτων, οι υπουργοί γεωργίας της Ε.Ε. 
συµφώνησαν στη µείωση των τιµών ορισµένων προϊόντων (µεταξύ άλλων και µία µείωση της 
τάξης του 29% για  τα δηµητριακά µέχρι το 1997). Σύµφωνα µε τους επίσηµους ισχυρισµούς, 
η µείωση των τιµών θα περιορίσει την παραγωγή και θα επιφέρει µία γενικότερη 
περιβαλλοντική βελτίωση εξαιτίας της υιοθέτησης λιγότερο εντατικών πρακτικών. Ωστόσο, το 
µέτρο αυτό δεν είναι καινούργιο. Η Ε.Ε. ακολουθεί µία πολιτική µείωσης των τιµών από το 
1985. Για τα δηµητριακά, αυτό  είχε σαν συνέπεια µία µείωση της τιµής κατά 33% µέσα σε 
εφτά χρόνια.(92) Παρ' όλα αυτά, το πλεόνασµα δηµητριακών συνεχίζει να συσσωρεύεται, ενώ 
µικρή µόνο µείωση στη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων έχει παρατηρηθεί. Η πτώση 
των τιµών συνήθως ωθεί τους καλλιεργητές στην αύξηση της παραγωγής, ώστε να 
αντισταθµίσουν τις απώλειες εισοδήµατος, ενώ οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε εντατικά 
συστήµατα παραγωγής δεν έχουν τη δυνατότητα υιοθέτησης εναλλακτικών µεθόδων, εάν δεν 
θέλουν να καταστραφεί η επένδυσή τους. 
 
Το άλλο βασικό µέτρο για τον περιορισµό των πλεονασµάτων υπήρξε η αγρανάπαυση. 
Προγράµµατα που θέτουν ένα ποσοστό γής εκτός εκµετάλλευσης έχουν εφαρµοσθεί σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Υπήρξαν προτάσεις συσχετισµού της αγρανάπαυσης 
µε περιβαλλοντικά ευαίσθητες µεθόδους καλλιέργειας, αλλά τα προβλήµατα που προέκυψαν 
δεν αφήνουν πολλές ελπίδες για µία γενικότερη οικολογική βελτίωση. Οι καλλιεργητές τις 
περισσότερες φορές εντατικοποιούν την παραγωγή στη γη που αποµένει προς εκµετάλλευση, 
για να εξισορροπήσουν την απώλεια, ενώ το σύντοµο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η γη 
παραµένει εκτός εκµετάλλευσης µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Παραδείγµατος χάριν, η αγρανάπαυση ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξηµένη 
απόπλυση του εδάφους από τα νιτρικά άλατα που περιέχει και τη µεταφορά τους σε 
υδάτινους αποδέκτες, καθώς και σε διάβρωση του εδάφους. H ΚΑΠ επιτρέπει επίσης την 
εντατική παραγωγή µη βρώσιµων ειδών στις εκτάσεις που τελούν υπό αγρανάπαυση. Οι 
καλλιέργειες αυτές όµως συχνά απαιτούν τις συνήθεις, αν όχι µεγαλύτερες, ποσότητες 
αγροχηµικών εισροών. 
 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
H περιβαλλοντική νοµοθεσία θα µπορούσε να παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών µεθόδων παραγωγής που αποφεύγουν τα σοβαρά περιβαλλοντικά και 
υγειονοµικά προβλήµατα. Ωστόσο, υπό την υπάρχουσα δοµή της ευρωπαϊκής αγροτικής 
πολιτικής, ακόµα και οι πιο καλοπροαίρετες νοµοθετικές ρυθµίσεις µόνο µικρές 
περιβαλλοντικές βελτιώσεις µπορούν να επιφέρουν, ενώ αδυνατούν να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη εναλλακτικών συστηµάτων παραγωγής. Παραδείγµατος χάριν, η Οδηγία της Ε.Ε. 
για το Πόσιµο Νερό (80/778/EEC), η οποία υιοθετήθηκε το 1980 και τέθηκε σε εφαρµογή το 
1985, βασίζεται στην παραδοχή ότι η παρουσία φυτοφαρµάκων στο πόσιµο νερό είναι 
ανεπιθύµητη. Ως εκ τούτου, η µέγιστη συγκέντρωση για κάθε ένα φυτοφάρµακο ορίσθηκε 
στο ελάχιστο ανιχνεύσιµο επίπεδο, το οποίο για τα περισσότερα φυτοφάρµακα είναι 0,1 
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µικρογραµµάρια ανά λίτρο (µg/l). Ωστόσο, πολλά κράτη-µέλη αποκλίνουν συστηµατικά από 
αυτήν την οδηγία, δεδοµένου ότι οι συγκεντρώσεις φυτοφαρµάκων είναι κατά κανόνα 
υψηλότερες από τα µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα. Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι, 
ενώ η Ε.Ε. έχει θέσει υψηλές προδιαγραφές για την ποιότητα του πόσιµου νερού, κανένας 
αντίστοιχος µηχανισµός ελέγχου για τον αγροτικό και τον χηµικό τοµέα δεν έχει θεσπισθεί. 
Από την άλλη µεριά, η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική συνεχίζει να ενθαρρύνει την εντατική 
καλλιέργεια, ενώ οι κανονισµοί που διέπουν τη χρήση φυτοφαρµάκων δεν αποτρέπουν τις 
αυξηµένες πωλήσεις τους. Αργότερα υιοθετήθηκαν και άλλες οδηγίες (90/642/EEC και 
91/414/EEC), οι οποίες όµως εξακολουθούσαν να προϋποθέτουν ότι η χρήση φυτοφαρµάκων 
αποτελεί ένα αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας παραγωγής τροφίµων. 
 
Ενα άλλο παράδειγµα του ατελέσφορου των νοµοθετικών ρυθµίσεων όταν δεν 
αντιµετωπίζεται η ρίζα της γεωργικής ρύπανσης -που είναι το ίδιο το σύστηµα της 
βιοµηχανικής γεωργίας- αποτελεί η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα λιπάσµατα. Ως απάντηση 
στην αυξανόµενη ρύπανση από νιτρικά, η Ε.Ε. υιοθέτησε µία νοµοθεσία που περιορίζει την 
απελευθέρωση αζώτου στο περιβάλλον στα 170 κιλά ανά εκτάριο, στις λεγόµενες ευαίσθητες 
περιοχές (91/676/EEC). Πρόκειται για ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, που ωστόσο 
ακυρώνεται κάτω από το βάρος πολλών σηµαντικών περιορισµών. Παραδείγµατος χάριν, ο 
καθορισµός αυτών των ευαίσθητων περιοχών επαφίεται στα κράτη-µέλη, τα οποία συχνά 
αφήνουν εκτός ελέγχου τις περιοχές της πλέον εντατικής γεωργίας. Επιπλέον, καθώς η 
ρύθµιση δεν υπεισέρχεται στη δοµή του συστήµατος καλλιέργειας, η εν λόγω οδηγία 
προβλέπει µόνο εκ των υστέρων µέτρα, όπως είναι αυτά που αφορούν στην επεξεργασία ή 
την αποθήκευση ζωϊκής κοπριάς, και τα οποία απλώς µεταθέτουν το πρόβληµα της 
απελευθέρωσης αζώτου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η βιοµηχανία λιπασµάτων απολαµβάνει 
ξεχωριστής προστασίας από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Παραδείγµατος χάριν, ενώ η πολιτική 
της Ε.Ε. διατείνεται ότι αποσκοπεί στον περιορισµό της απελευθέρωσης καδµίου (ενός από τα 
βαρέα µέταλλα µε αποδεδειγµένη τοξικότητα) και θέτει σχετικά όρια σε όλους τους άλλους 
βιοµηχανικούς τοµείς (83/513/EEC), εξαιρεί από αυτά τα περιοριστικά µέτρα τη βιοµηχανία 
λιπασµάτων, που αποτελεί µία από τις βασικότερες πηγές ρύπανσης από κάδµιο. 
 
  
ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ 
 
Το συνολικό οικονοµικό σύµπλεγµα που προωθεί τη βιοµηχανική γεωργία, στο οποίο 
πρωτοστατούν οι χηµικές βιοµηχανίες και οι βιοµηχανίες τροφίµων, αντιµετωπίζει 
ευνοϊκότερα τα µεγάλα, εντατικά και υψηλής εξειδίκευσης αγροκτήµατα από τις µικρές, ήπιες 
και µικτές καλλιέργειες που εξαρτώνται λιγότερο από τις µεγάλες ποσότητες εισροών. Οι νέες 
αντιλήψεις που βασίζονται στην αρχή του περιορισµού της εξωγενούς ενεργειακής και 
χηµικής κατανάλωσης, έρχονται σε σύγκρουση µε το συνολικό αγροχηµικό σύµπλεγµα. Είναι 
φυσικό, λοιπόν, τα τεράστια συµφέροντα που βρίσκονται επενδεδυµένα στη βιοµηχανική 
γεωργία να ανθίστανται σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του γεωργικού µοντέλου. 
 
Η αγροχηµική βιοµηχανία αντιτίθεται µε αποτελεσµατικότητα στον περιορισµό των πωλήσεων 
των προϊόντων της, φρενάροντας τη νοµοθεσία που αφορά τη χρήση φυτοφαρµάκων και 
λιπασµάτων και αµβλύνοντας τις σχετικές προδιαγραφές και τις οδηγίες για την εφαρµογή 
τους. Τα συνδικάτα και οι κυβερνήσεις έχουν επίσης την τάση να ευνοούν την αγροχηµική 
βιοµηχανία γιατί εξασφαλίζει απασχόληση και φόρους. Επιπλέον, η αγροχηµική βιοµηχανία, 
έχοντας στρατολογήσει την πλειονότητα των ευρωπαϊκών αγροκτηµάτων, είναι σε θέση να 
ελέγχει (και να εµφανίζεται ως εγγυήτρια για) την επαρκή παροχή αγροτικών προϊόντων 
στους καταναλωτές. Ετσι, ορισµένες υβριδικές ποικιλίες σπόρων, που διαφηµίζονται ως 
εξαιρετικά αποδότικές, για να δώσουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα απαιτούν µεγάλες 
ποσότητες αγροχηµικών ουσιών. Οι χηµικές βιοµηχανίες, κατανοώντας τις δυνατότητες που 
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προσφέρει αυτός ο µηχανισµός, εισέβαλαν στην αγορά σπόρων, όπου είναι πλέον η κυρίαρχη 
δύναµη. 
 
Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, η επιστηµονική έρευνα στην Ευρώπη 
ακολούθησε την οδό της ιδιωτικοποίησης που είχαν ήδη χαράξει οι ΗΠΑ. Οι κυβερνήσεις 
προχωρούν σε περικοπές των προϋπολογισµών για την έρευνα, αποκρατικοποιούν ερευνητικά 
κέντρα και ενθαρρύνουν τα ερευνητικά συµβόλαια µεταξύ πανεπιστηµίων και ιδωτικών 
οργανισµών. Η αναµενόµενη κατάληξη ήταν η στροφή της έρευνας προς τους προνοµιακούς 
προσανατολισµούς των ενδιαφερόµενων βιοµηχανικών κλάδων που µπορούν να διαθέσουν 
τα σχετικά κονδύλια. ∆εν είναι παράξενο, λοιπόν, που η επιστηµονική έρευνα για τη 
γεωργία έχει περάσει κάτω από τον έλεγχο της αγροχηµικής βιοµηχανίας, ενώ οι 
µελέτες που αφορούν την οργανική γεωργία είναι υποβαθµισµένες και 
περιθωριακές. Η χρηµατοδότηση προσανατολίζει την έρευνα όλο και πιό πολύ προς την 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παρασίτων και την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Θρεπτικών 
Συστατικών, κατευθύνσεις, οι οποίες, παρ' όλο που συνεισφέρουν στην επιστηµονική 
κατανόηση, εξακολουθούν να επικεντρώνονται στη βελτίωση της χρήσης συνθετικών 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 
 
Η τάση προς την ιδιωτικοποίηση έχει συντελέσει επίσης και στη δραστική περικοπή των 
κρατικών υπηρεσιών παροχής συµβουλών και πληροφόρησης προς τους αγρότες, αφήνοντας 
το πεδίο ελεύθερο στην κυριαρχία της χηµικής βιοµηχανίας. Στη Βρετανία το 75% των 
µεγαλύτερων αγροκτηµάτων και το 54% του συνολικού αριθµού των αγροκτηµάτων έχουν 
αντιπροσώπους των µεγάλων αγροχηµικών εταιρειών ως βασικούς συµβούλους. Καθώς οι 
αντιπρόσωποι της χηµικής βιοµηχανίας δεν παρέχουν συµβουλές και πληροφορίες για 
εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας, µόνο οι εξαιρετικά ευαίσθητοι αγρότες ψάχνουν, και 
βρίσκουν, την απαραίτητη πληροφόρηση που χρειάζονται για να αποτολµήσουν τη 
µεταστροφή προς περισσότερο αποδεκτές από οικολογική άποψη µεθόδους. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι αγρότες δεν έχουν πρόσβαση ούτε καν στις πληροφορίες που σχετίζονται µε 
τον περιορισµό της χρήσης φυτοφαρµάκων ή λιπασµάτων σε µία συγκεκριµένη καλλιέργεια. 
Το αποτέλεσµα είναι οι αγρότες να αισθάνονται έντονη ανασφάλεια στο ενδεχόµενο 
µεταστροφής προς τις µεθόδους της οργανικής γεωργίας. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
Ενα ακόµα βασικό εµπόδιο που έχει να αντιµετωπίσει η οργανική γεωργία στην Ευρώπη έχει 
να κάνει µε την ίδια τη συγκρότηση και την ιδεολογία του προσωπικού που ηγείται των 
πολιτικών και εκπαιδευτικών θεσµών. 
 
Την εποχή που σπούδαζαν οι περισσότεροι από τους σηµερινούς τεχνοκράτες της Ε.Ε., η 
οικολογική γεωργία δεν συγκέντρωνε παρά ελάχιστη προσοχή στα πλαίσια της έρευνας και 
της εκπαίδευσης, ενώ οι ειδικές, διεπιστηµονικές γνώσεις που απαιτεί δεν ήταν επαρκώς 
αναπτυγµένες. Η οικολογική προσέγγιση στη γεωργία απουσιάζει, λοιπόν, από τη σκέψη των 
αρµόδιων αξιωµατούχων, οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί µε την αντίληψη ότι οποιαδήποτε 
εναλλακτική προοπτική σε σχέση µε τη βιοµηχανική και χηµική γεωργία συνιστά 
αντιεπιστηµονική ουτοπία. Από την άλλη µεριά, οι τάσεις προς εναλλακτικά γεωργικά µοντέλα 
έχουν πολύ µικρή αντιπροσώπευση στα διάφορα τοπικά, εθνικά ή διεθνή κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Προς το παρόν, οι οικονοµικοί και πολιτικοί οργανισµοί που επωφελούνται 
περισσότερο από την υπάρχουσα αγροτική πολιτική έχουν και τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην 
χάραξή της. 
 
Το ίδιο ισχύει για όσους διευθύνουν τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς θεσµούς. Τα 
προγράµµατα σπουδών, όπως και τα κονδύλια για την έρευνα και τις δηµοσιεύσεις 
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αξιολογούνται από ειδικούς, οι οποίοι, λόγω συγκρότησης, έχουν την τάση να πριµοδοτούν 
την ειδίκευση και την υψηλή τεχνολογία και να δυσπιστούν απέναντι στις ήπιες εναλλακτικές 
προσεγγίσεις. Ετσι, µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, πολύ λίγα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήµια είχαν µαθήµατα για την οργανική γεωργία. Ακόµα και σήµερα, παρά την 
αυξανόµενη επίγνωση των κινδύνων της χηµικής γεωργίας και των πλεονεκτηµάτων της 
οργανικής, η µεγάλη πλειονότητα των χρηµατικών πόρων στην εκπαίδευση και την έρευνα 
κατευθύνεται προς τη συµβατική, βιοµηχανική γεωργία. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Eίναι προφανές, λοιπόν, ότι οι παρούσες πολιτικές συνθήκες στην Ευρώπη δεν ευνοούν τα 
οικολογικά γεωργικά συστήµατα. Το δηµοσιονοµικό και θεσµικό πλαίσιο αντιτίθεται σθεναρά 
στην ανάπτυξή τους, ενώ πανίσχυρα συντεχνιακά συµφέροντα επενδύονται στη γεωργία 
εντατικής χρήσης εξωγενών εισροών. Ολο και περισσότεροι καλλιεργητές εξαρτώνται πλέον 
από τη χηµική βιοµηχανία -που τους εξασφαλίζει τη συνεχή ροή χηµικών παρασκευασµάτων- 
και τη βιοµηχανία τροφίµων -που απορροφά το προϊόν τους. Ο σύγχρονος αγρότης 
µετατρέπεται σε παραγωγό πρώτων υλών για τη βιοµηχανία επεξεργασίας και διάθεσης 
τροφίµων. Η ποιότητα και η µορφή των αγροτικών προϊόντων καθορίζεται πλέον περισσότερο 
από τις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός αλλότριου παραγωγικού συµπλέγµατος και από τεχνητά 
δηµιουργηµένες αγορές, και λιγότερο από τις ανάγκες της κοινωνίας. 
 
Τα ευρωπαϊκά αγροκτήµατα που θεωρούνται από την κυρίαρχη γεωργική λογική ως 
εξαιρετικά "αποτελεσµατικά", στην πραγµατικότητα τελούν υπό τη µόνιµη επιχορήγηση της 
ΚΑΠ, δηλαδή των φορολογούµενων της Ε.Ε. Από την άλλη µεριά, η διαρκής επιχορήγηση 
αυτού του τύπου γεωργίας δεν αφήνει πολλές εναλλακτικές επιλογές στους αγρότες. Ωστόσο, 
η επιφανειακή εικόνα της αποτελεσµατικότητας της κυρίαρχης ευρωπαϊκής γεωργίας θα 
κατέρρεε εάν το περιβαλλοντικό κόστος που επιφέρει αθροιζόταν στο κόστος των χηµικών 
ουσιών και των ορυκτών καυσίµων που καταναλώνει. Η τεράστια οικολογική και κοινωνική 
καταστροφή που συνεπάγεται η χρήση συνθετικών χηµικών ουσιών, η κατασπατάληση µη 
ανανεώσιµων πόρων, οι µονοκαλλιέργειες και ο διαχωρισµός της φυτικής από τη ζωϊκή 
παραγωγή δεν συνιστούν "παρενέργειες" του συστήµατος της βιοµηχανικής γεωργίας, αλλά 
αποτελούν τον πυρήνα του. Η βιοµηχανική γεωργία εξαρτάται από την εκµετάλλευση 
τεράστιων περιοχών στις αναπτυσσόµενες χώρες και την εισαγωγή από αυτές τεράστιων 
ποσοτήτων πρωτείνης που προορίζονται για ζωοτροφές. Οδηγεί στη µείωση της 
βιοποικιλότητας και την καταστροφή του εδάφους και των υδάτινων πόρων. Συνεισφέρει 
στην αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη και την καταστροφή της στοιβάδας του 
στρατοσφαιρικού όζοντος. Οι πολίτες πληρώνουν τρείς φορές -ως καταναλωτές, ως 
φορολογούµενοι και ως θύµατα- την αυξανόµενη ρύπανση των τροφίµων και του νερού. 
 
Η τελευταία λέξη της βιοµηχανικής γεωργίας -γενετικώς επεξεργασµένες φυτικές και ζωϊκές 
ποικιλίες- απειλεί µε επιδείνωση όλων αυτών των προβληµάτων και εγκυµονεί νέους, 
απρόβλεπτους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Οι υποστηρικτές αυτής της 
εξέλιξης ισχυρίζονται ότι παρέχει "βιώσιµες" λύσεις -και ίσως να έχουν δίκιο όσον αφορά τα 
βραχυπρόθεσµα οικονοµικά συµφέροντα που είναι επενδυµένα στη γεωργία και τη χηµική 
βιοµηχανία. ∆εν προσφέρει όµως καµία ελπίδα για µία µακροπρόθεσµη περιβαλλοντική 
βιωσιµότητα ούτε των αγροτών ούτε της κοινωνίας συνολικά. 
 
Είναι επείγουσα πλέον η ανάγκη ενός καινούργιου προσανατολισµού της αγροτικής 
ανάπτυξης, που θα δίνει έµφαση στην περιβαλλοντική σύνεση και την κοινωνική δικαιοσύνη. 
Οι οικολογικές γεωργικές µέθοδοι συνιστούν ήδη µία εµπεδωµένη εµπειρία στην Ευρώπη 
αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι µέθοδοι αυτές είναι σε θέση να προσαρµόζονται στις 
σύνθετες αλληλοεξαρτήσεις των βιολογικών διαδικασιών και των φυσικών κύκλων και να τις 
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χρησιµοποιούν για λογαριασµό τους, έτσι ώστε να παρέχουν υψηλές αποδόσεις, 
προστατεύοντας παράλληλα τους φυσικούς πόρους αντί να τους κατασπαταλούν. Είναι επίσης 
σε θέση να ικανοποιήσουν τις τροφικές ανάγκες της Ευρώπης, χωρίς να την επιβαρύνουν µε 
το κόστος ανεπιθύµητων πλεονασµάτων. Μπορούν να εξασφαλίσουν την οικονοµική επιβίωση 
των καλλιεργητών, χωρίς να ρυπαίνουν τα τρόφιµα, το έδαφος, το νερό και τον αέρα. Οι 
µακροπρόθεσµες απαντήσεις στην πείνα και τη φτώχεια δεν µπορούν να εδράζονται στην 
λεηλασία των αποθεµάτων του πεπερασµένου οικοσυστήµατος που συνιστά ο πλανήτης. 
 
Οπως έχουµε ήδη δείξει, τα εµπόδια προς την επίλυση των τρεχόντων προβληµάτων της 
γεωργίας δεν είναι τεχνικά αλλά πολιτικά και θεσµικά. Οι οικολογικές µορφές γεωργίας θα 
παραµένουν περιθωριακές όσο η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική θα συνεχίσει τις µαζικές 
επιχορηγήσεις στη βιοµηχανική γεωργία. Η κληρονοµιά των τελευταίων 40 χρόνων 
γεωργικής ανάπτυξης υπήρξε µία βαθιά τεχνική, θεσµική και οικονοµική εξάρτηση από τη 
χηµική γεωργία εντατικής εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. Η ανατροπή αυτής της 
κατάστασης δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Είναι όµως αναγκαστική επιλογή αν θέλουµε να 
αντιµετωπίσουµε σοβαρά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα της βιοµηχανικής 
γεωργίας. 
 
H Greenpeace αναγνωρίζει ότι η αγροτική πολιτική της Ε.Ε. δεν µπορεί να µετασχηµατισθεί 
ολοκληρωτικά µέσα σε λίγα χρόνια. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι εφικτή η χάραξη νέων 
πολιτικών και σχεδίων αναδόµησης που θα βασίζονται σε οικολογικές αρχές, καθώς και ο 
προσδιορισµός ενός χρονοδιαγράµµατος σηµαντικών βελτιώσεων µέχρι το 2000. Οι βασικοί 
άξονες µίας τέτοιας τακτικής, όπως προσδιορίζονται από την Greenpeace είναι οι εξής: 
 
 
1. Αναδόµηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 
 
H KAΠ τροφοδοτεί διαρκώς τον φαύλο κύκλο της ευρωπαϊκής υπερπαραγωγής και της 
περιβαλλοντικής καταστροφής, ενώ έχει και εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την 
επάρκεια τροφίµων και το περιβάλλον των αναπτυσσόµενων χωρών. Η ΚΑΠ θα συνεχίσει να 
προκαλεί όλες αυτές τις καταστροφές µέχρι να υποστεί άµεση αναθεώρηση στη βάση νέων 
αρχών. Οι τρέχουσες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ επιδιώκουν να µειώσουν την παραγωγή 
ελέγχοντας την υποστήριξη των τιµών και επιβάλλοντας την αγρανάπαυση. Αυτά τα µέτρα 
δεν θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τα βασικά προβλήµατα της ΚΑΠ και δεν πρόκειται να 
οδηγήσουν παρά σε έναν ατέρµονα κύκλο αναθεωρήσεων επί αναθεωρήσεων. Η ΚΑΠ οφείλει 
να εξαλείψει τα συστήµατα που βασίζονται σε ενεργοβόρες εισροές και µη ανανεώσιµους 
πόρους και όχι απλώς να θέσει το 15% του εδάφους εκτός εκµετάλλευσης -αφήνοντας 
άθικτες τις δοµές αυτής της εκµετάλλευσης. Πρέπει να υπάρξει µία στροφή της έµφασης από 
την ποσότητα στην ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. 
 
Η Greenpeace προτείνει µία σειρά τροποποιήσεων της ΚΑΠ που µπορούν να επιφέρουν 
σηµαντικές αλλαγές στη συνολική γεωργική πρακτική µέχρι το 2000. Μεταξύ αυτών των 
στόχων συµπεριλαµβάνονται η κατάργηση των επιχορηγήσεων και άλλων µηχανισµών που 
ενθαρρύνουν τους καλλιεργητές να χρησιµοποιούν βιοµηχανικές γεωργικές πρακτικές, η 
στροφή του χρηµατοδοτικού καθεστώτος προς την κατεύθυνση της οικοδόµησης οικονοµικά 
βιώσιµων οικολογικών γεωργικών συστηµάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε., η υιοθέτηση µέτρων 
που θα αυξάνουν τον αριθµό των εργαζοµένων ανά µονάδα γης, η ενίσχυση των αγροτικών 
κοινοτήτων, και η κατάργηση κάθε επιχορήγησης προς τις αγροτικές εξαγωγές έτσι ώστε η 
ευρωπαϊκή γεωργία να σταµατήσει να ζηµιώνει τις αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
 
2. Τροποποίηση του Κανονισµού της Ε.Ε. για την οργανική γεωργία 
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Ο Κανονισµός της Ε.Ε. για τις οργανικές προδιαγραφές, παρ' όλο που υπήρξε σηµαντικό 
βήµα, παρουσιάζει βασικές αδυναµίες και συχνά υπολείπεται των πρακτικών που υιοθετούν 
πολλοί µεµονωµένοι οργανικοί καλλιεργητές. Ο Κανονισµός οφείλει να τροποποιηθεί, έτσι 
ώστε να αναβαθµίσει τις επίσηµες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την οργανική γεωργία, να 
συµπεριλάβει τις πλέον προωθηµένες περιβαλλοντικές µεθόδους, να εκµεταλλευθεί τη 
συσσωρευµένη πείρα των οργανικών καλλιεργητών και να ευθυγραµµισθεί µε τις σύγχρονες 
γνώσεις και τις δοκιµασµένες πρακτικές. Στο σχεδιασµό του τροποποιηµένου Κανονισµού 
πρέπει να συµµετέχουν οι πρωτεργάτες της οργανικής γεωργίας, και να ληφθεί υπ' όψιν η 
θέση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. 
 
 
3. Υδάτινοι πόροι 
 
Σύµφωνα µε την Greenpeace, το Πρόγραµµα ∆ράσης για τα Υπόγεια Νερά, το οποίο 
αποσκοπεί στην αποτροπή της µακροπρόθεσµης υπερεκµετάλλευσης και υποβάθµισης των 
υπογείων υδάτων, οφείλει να συµπεριλάβει µέτρα τα οποία να απαγορεύουν κάθε περαιτέρω 
άρδευση και να επιβάλλουν την εναρµόνιση της γεωργικής δραστηριότητας µε τους 
υδάτινους πόρους της κάθε περιοχής. 
 
 
4. Ρύπανση από φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. 
 
H Greenpeace διαφωνεί µε την απλώς περιοριστική πολιτική της Ε.Ε. στα θέµατα των 
φυτοφαρµάκων και των λιπασµάτων και θεωρεί ότι επείγει η άµεση κατάργηση της χρήσης 
και της παραγωγής αυτών των ουσιών. Ζητά, λοιπόν, τη σταδιακή επιβολή φόρου στην 
παραγωγή, την εισαγωγή και τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, µε στόχο την 
κατάργησή τους. Θα µπορούσε να θεσπισθεί ένα απλό σύστηµα αυξανόµενης φορολόγησης 
των σχετικών δαπανών, που θα οδηγεί στην εξάλειψη αυτών των ουσιών. Τα έσοδα από 
αυτήν τη φορολογία πρέπει να διατίθενται για την ενίσχυση της οικολογικής γεωργίας και της 
συναφούς έρευνας και εκπαίδευσης. Η Greenpeace ζητά επίσης τη νοµοθετική εναρµόνιση 
των µεθόδων της ζωϊκής παραγωγής µε τη δυνατότητα των ίδιων των αγροκτηµάτων να 
παράγουν ζωοτροφές, στη βάση των τοπικών εδαφολογικών και υδρολογικών συνθηκών. 
 
 
 
5. Ελεγχος της γενετικής µηχανικής 
 
H Greenpeace θεωρεί ότι η γενετική µηχανική συνιστά αρνητική εξέλιξη για τη γεωργία, 
εξέλιξη η οποία προσθέτει νέους και απρόβλεπτους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Για αυτό 
ζητά την απαγόρευση της απελευθέρωσης γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών ή 
προϊόντων και της δηµιουργίας τεχνητών µορφών ζωής. 
 
6. Σχέδιο ∆ράσης για την Ενέργεια 
 
Η βιοµηχανική γεωργία διατείνεται ότι είναι σε µεγάλο βαθµό "αποδοτική". Ωστόσο, βασίζεται 
στην εντατική κατανάλωση πεπερασµένων ενεργειακών πόρων. Είναι επιτακτική ανάγκη να 
αντιστραφεί αυτή η πολιτική, έτσι ώστε η γεωργική παραγωγή στο µέλλον να βασίζεται σε 
ανανεώσιµες πηγές. Προς το σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή γεωργία οφείλει να υιοθετήσει ένα 
υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας σε σχέση µε την ενέργεια σε ολόκληρο τον παραγωγικό 
κύκλο της (στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή και µεταφορά των κάθε λογής 
εισροών). Η Greenpeace ζητά από την Ε.Ε. τη θέσπιση ενός δηµοσιονοµικά ουδέτερου 
ενεργειακού φόρου, τη σύνταξη προδιαγραφών για την ενεργειακή αποδοτικότητα του 
µηχανικού εξοπλισµού των αγροκτηµάτων, την ενθάρρυνση µε επιδοτήσεις και κίνητρα της 



ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΕΣ ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 
GREENPEACE            35 

διάδοσης των µικρής κλίµακας τεχνολογιών που εκµεταλλεύονται τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και την ελαχιστοποίηση της γεωγραφικής απόστασης µεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών. 
 
Τα µέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίσουν µία µείωση της κατανάλωσης µη ανανεώσιµων 
ενεργειακών πόρων κατά (τουλάχιστον) 50% και της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα και 
µεθανίου κατά 30% µέχρι το 2000. Τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίσουν επίσης την ετήσια 
αύξηση κατά 5% της συµµετοχής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας από τη γεωργία. Η συνολική ενεργειακή στρατηγική και χρηµατοδότηση της Ε.Ε. 
πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων. Ο προϋπολογισµός για την Ενεργειακή Ερευνα και 
Ανάπτυξη διατίθεται σήµερα κατά 80% στην πυρηνική τεχνολογία και τα ορυκτά καύσιµα και 
µόνο κατά 20% στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την εξοικονόµηση ενέργειας. Η 
αναλογία αυτή πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισµού να 
διατίθεται για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
 
7. Η χρηµατοδότηση της έρευνας 
 
Οι προϋπολογισµοί έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να επαναπροσδιορισθούν, έτσι ώστε να 
καταργηθεί κάθε ενίσχυση της βιοµηχανικής γεωργίας και αντ' αυτής να ενισχυθεί η 
οικολογική. Η αναδόµηση της έρευνας οφείλει να είναι διαφανής και να διέπεται από 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Σύµφωνα µε την Greenpeace, η διάθεση των κονδυλίων για 
την έρευνα, τη σχετική µε τα τρόφιµα και τη γεωργία, πρέπει µέχρι το 2000 να έχει 
αναπροσανατολισθεί κατά 100% προς την ανάπτυξη οικολογικά βιώσιµων συστηµάτων 
παραγωγής. 
 
8. Υπηρεσίες συµβουλών και κατάρτισης 
 
Προς το παρόν οι κρατικές και κοινοτικές υπηρεσίες που παρέχουν συµβουλές και κατάρτιση 
σε αγρότες που θέλουν να εφαρµόσουν οργανικές µεθόδους είναι ελάχιστες. Αντιθέτως, η 
δηµόσια εκπαίδευση και οι συµβουλευτικές υπηρεσίες δίνουν ουσιαστική βοήθεια στη 
βιοµηχανική γεωργία. Η Greenpeace καλεί την Ε.Ε. να εγκαθιδρύσει ένα δίκτυο υπηρεσιών 
πληροφόρησης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να παρέχει αξιόπιστες 
συµβουλές για τις µεθόδους οργανικής γεωργίας, έτσι ώστε οι καλλιεργητές να µην 
επιδίδονται σε τυφλούς και ενδεχοµένως καταστροφικούς για αυτούς πειραµατισµούς. Οι 
αγρότες της Ε.Ε. πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς γνώσεις, δοκιµασµένες τεχνικές 
και διαρκή υποστήριξη, έτσι ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν µία περιβαλλοντικώς βιώσιµη 
δραστηριότητα. 
9. ∆ηµόσια συµµετοχή και πρόσβαση στην πληροφόρηση. 
 
Η λήψη αποφάσεων σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Ε.Ε. πάσχει από σοβαρή έλλειψη 
διαφάνειας. Παρ' όλο που η ΚΑΠ απορροφά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισµού 
της Ε.Ε., το κοινό (δηλαδή οι φορολογούµενοι) δεν έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν 
και να επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο ξοδεύονται αυτά τα χρήµατα. Από την άλλη µεριά, 
τα διαπλεκόµενα συµφέροντα της βιοµηχανικής γεωργίας έχουν βαρύνουσα επιρροή στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Ε.Ε. 
 
Η Greenpeace απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει να ακουστεί η φωνή ενός 
µεγάλου αριθµού ενδιαφερόµενων πληθυσµιακών οµάδων (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
οικολογικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις για τη δηµόσια υγεία και την 
ποιότητα ζωής, καλλιεργητές -οργανικοί και µη- και ερευνητές σε θέµατα εναλλακτικής 
γεωργίας) κατά τη διαδικασία σχεδιασµού και ελέγχου της σχετικής νοµοθεσίας. Η 
Greenpeace επιδιώκει επίσης το µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων επί 
των θέσεων που προωθούν οι υπουργοί Γεωργίας στις θεσµοθετηµένες συναντήσεις 
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υπουργών της Ε.Ε, καθώς επίσης και τη λεπτοµερή δηµοσίευση των πρακτικών των 
συναντήσεων και των τεχνικών επιτροπών. 
 
10. Oι ευθύνες της βιοµηχανίας. 
 
Εχει αποδειχθεί ότι τα χηµικά φυτοφάρµακα και λιπάσµατα επιφέρουν σοβαρή ζηµιά στο 
περιβάλλον και, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, οι εταιρείες 
που παράγουν και προωθούν αυτά τα προϊόντα, παρά τα τεράστια κέρδη τους, κατά κανόνα 
δεν υποχρεώνονται να αναλάβουν τις ευθύνες για τη ζηµιά που προκαλούν. Η Greenpeace 
ζητά την νοµοθετική ρύθµιση της περιβαλλοντικής ευθύνης για όλα τα προϊόντα 
(συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτικών) και τα απόβλητα, καθώς και τη βελτίωση του 
υπάρχοντος πλαισίου που αφορά την εργασιακή υγεία και ασφάλεια, έτσι ώστε να 
µεγιστοποιηθεί η προστασία των ανθρώπων που εργάζονται στη γεωργία και τη βιοµηχανία 
αγροχηµικών προϊόντων. 
 
11. Επικίνδυνες εξαγωγές. 
 
Ενας µεγάλος αριθµός αγροχηµικών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. εξάγουν, 
σε χώρες κυρίως του Τρίτου Κόσµου, προϊόντα ή τεχνολογίες που έχουν καταστροφικές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα φυτοφάρµακα αποτελούν το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η Greenpeace απαιτεί την επείγουσα απαγόρευση της 
παραγωγής και εξαγωγής κάθε τοξικού ή επικίνδυνου για το περιβάλλον παρασκευάσµατος ή 
τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των φυτοφαρµάκων που απαγορεύονται, τελούν υπό 
αυστηρούς περιορισµούς ή δεν είναι καταγραµµένα προς χρήση στην Ε.Ε. 
 
 
Στο Πέµπτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον µπορεί κανείς να διαβάσει ότι "οι µεγάλες 
µάχες για το περιβάλλον θα κερδηθούν ή θα χαθούν µέσα σε αυτήν τη δεκαετία, και τον 
επόµενο αιώνα θα είναι πια πολύ αργά. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια ούτε να περιµένουµε ... 
ούτε να κάνουµε λάθος." Η Greenpeace είναι µία από εκείνες τις φωνές που προειδοποιούν 
ότι τον επόµενο αιώνα πράγµατι θα είναι πολύ αργά για να σώσουµε το περιβάλλον. Οι 
πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φανούν αντάξιοι των διακηρύξεών τους και να 
προωθήσουν σήµερα κιόλας την όσο το δυνατόν συντοµότερη υιοθέτηση οικολογικών 
κατευθύνσεων στην ευρωπαϊκή γεωργία. 
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