Βρυξέλλες, Ιούνιος 2022
Πρόσκληση για Αρθρογραφία,
Τεύχος 8ον: Πρωτογενής παραγωγή τροφής στην Ελλάδα, ημερομηνία έκδοσης
Δεκ.2022
Αγαπητά μέλη της ΆΛΛΗΛΟΝ,
Καλωσορίζουμε άρθρα για το 8ον τεύχος του τριμηνιαίου διαδικτυακού περιοδικού eΆλληλον, της ΑΛΛΗΛΟΝnet, δηλαδή του Παγκοσμίου Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης
υπέρ των νέων για Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία και
Επιχειρηματικότητα, σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή τροφής στην Ελλάδα
(Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, διαχείριση δασών, εδάφους και
υδάτινων πόρων).
Η Ελλάδα, είναι μία χώρα με δυνατότητες παραγωγής αγροτικών, κτηνοτροφικών και
αλιευτικών προϊόντων, εξαιρετικής ποιότητας, ιδιαίτερης νοστιμιάς και υψηλής
διατροφικής αξίας. Τα ποιοτικά στοιχεία αυτά μπορούν να είναι ένα μεγάλο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, σε μια διεθνή αγορά που χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια τάση
σημαντικής αύξησης της παγκόσμιας μεσαίας και ανώτερης εισοδηματικά τάξης και
ακόμη μεγαλύτερης ποσοστιαίας αύξησης της ζήτησης ποιοτικών διατροφικών
προϊόντων.
Η παρένθεση, ελπίζουμε, του κορονοϊού, η ορατή πια απειλή μιας πρωτοφανούς διεθνής
επισιτιστικής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και η
κλιματική αλλαγή καθώς και η διατάραξη των ροών του διεθνούς εμπορίου, απαιτούν
προσαρμογές και επιβάλλουν προσεκτική επανεξέταση στόχων και προτεραιοτήτων.
Στην Ελλάδα χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική, ικανή να κινητοποιήσει όχι μόνο το
κράτος και τις υπηρεσίες του αλλά και ευρύτερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας με
κεντρικό στόχο την γρήγορη προσαρμογή, τις επείγουσες προετοιμασίες και το ταχύτερο
δυνατόν μια σημαντικής αύξηση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.
Η στρατηγική αυτή θα μπορούσε:
- να αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας να διευρύνει την παραγωγική
της βάση, αναβαθμίζοντας ριζικά το τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο των
παραγωγικών διαδικασιών της ώστε να επιτύχει υψηλά ποσοστά αύξησης της
παραγωγής και να κατακτήσει σημαντικές αγορές σε πολλές χώρες του κόσμου,
δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Ελλάδα υψηλής οικονομικής απόδοσης
κυρίως για νέους παραγωγούς, επιχειρηματίες και επιστήμονες.
- να αναγνωρίζει τις μέχρι τώρα παθογένειες της ελληνικής πρωτογενούς
παραγωγής, οι οποίες μετάτρεψαν ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο το 1981 (38 εκατ)
σε ένα γιγαντιαίο έλλειμα (της τάξεως των 3 δις ευρώ τώρα) και να εστιάζεται στην
εξάλειψη ή υπέρβασή τους
- να αναγνωρίζει την σημασία νέων στόχων, που απλά δεν υπήρχαν πριν, όπως η
διατροφική αυτάρκεια του πληθυσμού, ίσως σε σχέση με την εθνική ανεξαρτησία,
η θωράκιση των επόμενων καλλιεργητικών περιόδων, η διασφάλιση της
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απρόσκοπτης τροφοδοσίας των αγορών, η διασφάλιση της βιωσιμότητας κρίσιμων
επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης κ.α.
να προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που να μπορούν να επιτρέψουν
στην χώρα να μετατρέψει τις τεράστιες προκλήσεις σε ευκαιρία για αντιμετώπιση
των παθογενειών δεκαετιών και να επιτύχει γρήγορα αποτελέσματα σε προσεκτικά
ορισμένους καινούργιους στόχους.

Σε αυτό το περιβάλλον διεθνούς πολύπλευρης κρίσης, οι σωστές πρωτοβουλίες και
πολιτικές του κράτους είναι ένας απαραίτητος παράγοντας. Η συνεργασία των
παραγωγών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μπορούν να κάνουν την Ελλάδα
διεθνή κόμβο γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και να διορθώσουν μέσω
κρίσης τα κακώς κείμενα των τελευταίων δεκαετιών για αυτάρκεια και εγχώρια ανάπτυξη
της πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων
Ο βασικός στόχος αυτού του αφιερώματος είναι να συμβάλει στην συζήτηση και ιδιαίτερα
να αναδείξει στοιχεία της απαραίτητης αυτής νέας εθνικής στρατηγικής.
Είμαστε ανοιχτοί σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με το γενικό θέμα. Τα πιθανά θέματα
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
• Ποιο είναι το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πρωτογενούς
παραγωγής;
• Ποια κίνητρα χρειάζονται οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, π.χ.
απλοποίηση νομοθεσίας, υποστήριξη εξαγωγών, διευκόλυνση της δικτύωσης
σε αγορές του εξωτερικού, ενίσχυση των υποδομών μεταφοράς
• Επίδραση τού πρωτογενούς τομέα στην καταπολέμηση της ανεργίας και
την αύξηση της απασχόλησης
• Η πτώση παραγωγής σιτηρών και η έλλειψη ζωοτροφών
• Η διάλυση της εγχώριας βιομηχανίας αγροτικών εφοδίων και η σχετική
επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου
• Οι αυξήσεις των λιπασμάτων, της ενέργειας και άλλων εφοδίων, γενικά το
υψηλό κόστος παραγωγής
• Η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
• Η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού
• Αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της πρωτογενούς
παραγωγής, όπως: η έρευνα και ανάπτυξη, η διαχείριση της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίμων, η καθορισμός της διατροφικής αξίας και ο
ισχυρισμός υγείας των αγροτικών προϊόντων, η εμπορική προώθηση
(μάρκετινγκ) και η ανάπτυξη καναλιών πωλήσεων, η εφοδιαστική αλυσίδα, η
ανάπτυξη αγορών, η διανομή.
• Καλλιέργεια επιχειρηματικής παιδείας. και συνεργασία - συνέργειες μεταξύ
του παραγωγού που ξέρει να παράγει και του εξειδικευμένου προσωπικού που
ξέρει να αναδεικνύει και να πουλάει το προϊόν
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Παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ελλάδα αλλά και από άλλες
χώρες, όπως Ιταλικός σχεδιασμός, Ολλανδική υδροπονική παραγωγή,
Γαλλικά κρασιά και τυριά, Βέλγικες μπύρες, Ελβετικές σοκολάτες κλπ.
• Πως πετυχαίνουμε την αειφόρο διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής ;
• Ανάπτυξη παγκοσμίως του εμπορικού σήματος "Ελλάδα"
• Τυποποίηση και Συσκευασία παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, όπως
τυρί, κρασί, λάδι, μέλι, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, αρωματικά φυτά και
αφεψήματα
• Σύνδεση μεσογειακού τρόπου διατροφής με τις απαιτήσεις του σύγχρονου
υγιεινού τρόπου ζωής.
• Οι τεχνολογίες διαχείρισης υδάτινων πόρων και αφαλάτωσης για
βελτιστοποίηση πρωτογενής παραγωγής
• Εγχώρια παραγωγή εφοδίων (σπόροι, φυτοχώματα, λιπάσματα,
ζωοτροφές, φάρμακα αλλά και αγροτικά μηχανήματα, αυτοματισμοί,
θερμοκήπια, δίκτυα σκίασης, συσκευαστήρια) για μείωση κόστους ανάπτυξης
της πρωτογενής παραγωγής
• Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
• Δυνητικά οφέλη από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς
παραγωγής
• Σύνδεση της βασικής πρωτογενούς παραγωγής με την παραγωγή
προϊόντων έντασης τεχνολογίας, όπως παραγωγή εξειδικευμένων
λιπασμάτων, ωφέλιμων εντόμων για βιολογικές καλλιέργειες και τεχνολογίες
ελέγχου περιβάλλοντος
• Επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνθήκες χρηματοδότησης από τον
τραπεζικό τομέα, εγγύηση ελαχίστης τιμής ανά προϊόν για τους αγρότες και
άλλα οικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής
• Σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής με συναφείς τομείς της οικονομίας π.χ.
αγροτουρισμός
• Ανάγκη για ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου συνεργατικότητας λαμβάνοντας
υπόψη τους λόγους κατάρρευσης του παλαιού συνεταιριστικού μοντέλου
• Έξυπνες καλλιέργειες
• Αγροτική παραγωγή 4.0
•

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ένα μείγμα ειδικών (επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί) και
νέων στοχαστών (μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές). Η προσέγγιση σε κάθε
θέμα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του συγγραφέα, ωστόσο αναμένουμε καλά
τεκμηριωμένα επιχειρήματα και συγκριτικές αναλύσεις που συμβάλουν στην διεξοδική
προσέγγιση του θέματος. Το τεύχος θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο 2022.
Διαδικασία υποβολής άρθρων
• Παρακαλούμε στείλτε μας ένα σύντομο email για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για
τη συμβολή, μαζί με το θέμα σας και ένα σύντομο περίγραμμα δομής. Email: στο
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periodiko@allilonnet.gr. Τα άρθρα θα εξεταστούν και θα επιστραφούν στους/στις
συγγραφείς με προτάσεις για βελτίωση το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή
τους.
Εάν επιλεγεί το άρθρο σας προς δημοσίευση, θα σας ζητηθεί να μας στείλετε το πλήρες
αναθεωρημένο άρθρο σας σε ένα μήνα μετά την αποδοχή του για επικείμενη
δημοσίευση.
Μόνο άρθρα γραμμένα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, δίχως να αποκλείεται
και η γαλλική, θα εξεταστούν για δημοσίευση. Το μέγεθος του άρθρου θα πρέπει να
είναι μεταξύ 1000-1200 λέξεων (2-3 σελίδες Α4) και να περιλαμβάνει μόνο βασικές
βιβλιογραφικές αναφορές.
Περίληψη: Ο συγγραφέας αναφέρει σε 3-4 γραμμές τον λόγο που τον ώθησε να
γράψει το άρθρο, την χρησιμότητα του άρθρου και προστιθέμενη αξία στην οποία
αποσκοπεί, ώστε ο αναγνώστης ν' αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία της
πληροφόρησης, που το άρθρο θα του προσφέρει. Το κείμενο αυτό θα χρησιμοποιηθεί
και για τις αναρτήσεις του άρθρου στα κοινωνικά μας δίκτυα.
Το περιεχόμενο των άρθρων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αποτελέσει
μέρος προηγούμενης δημοσίευσης. Άρθρα που αναδημοσιεύονται αργότερα σε άλλο
περιοδικό πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στο e-Αλληλον.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο Οδηγό Συγγραφής Άρθρων.
Με τιμή,
Άγγελος Παγκράτης Editor &

Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Αρχισυντάκτης
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