για τη ΓΕΩΡΓΙΑ
“Η ΓΗ είναι µια οργανωµένη κοινωνία φυτών-ζώων και µικροοργανισµών”
ΓΑΙΑ – Elisabeth Sahtouri

Α

πό την ανακάλυψη του αρότρου ακόµη, ο άνθρωπος άρχισε να επιβάλει επάνω στον πλανήτη
έναν διαφορετικό τύπο και τρόπο βλάστησης των φυτών και των δέντρων, ανακόλουθα προς
τις λειτουργίες του φυσικού κόσµου.

Η καλλιέργεια της ΓΗΣ επεκτάθηκε ραγδαία στο πέρασµα των αιώνων εκτοπίζοντας δάση,
υδροβιότοπους, θαµνώδης εκτάσεις κλπ, µαζί µε όλο το ζωικό και φυτικό κόσµο τους.
Σήµερα η Γεωργία καταλαµβάνει ένα µεγάλο µέρος της ζωής του πλανήτη και οι µορφές της
ποικίλουν ανάλογα µε τον βαθµό “καπιταλιστικής” ή µη ανάπτυξης, της κάθε περιοχής όπου
ασκείται. Η Ελλάδα είναι µια από τις περιοχές του πλανήτη όπου σε επαγγελµατικό επίπεδο
ασκείται γεωργία εντάσεως τεχνολογίας και κεφαλαίου.
Η Ελληνική Γεωργική ανάπτυξη, στηριγµένη στην αποξήρανση της Κωπαΐδας, της Κάρλας,
του 70% των υγρότοπων της ∆. Μακεδονίας (πηγή: ΕΚΒΥ) και στην καταστροφή πολλών άλλων
οικοσυστηµάτων, συνεχίζει στο δρόµο τής όλο και µεγαλύτερης (χρηµατικής) απόδοσης ανά
στρέµµα, χρησιµοποιώντας οδηγίες, τρόπους, µέσα και προϊόντα από κυρίαρχες πολυεθνικές και
άλλες εταιρείες της αγροτροφικής βιοµηχανίας.
Το αποτέλεσµα αυτών των µεθόδων καλλιέργειας είναι η µόλυνση και η καταστροφή του
εδάφους, των νερών, του αέρα, η απειλή της ∆ηµόσιας Υγείας.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ στη ΜΟΛΥΝΣΗ και στην ΡΥΠΑΝΣΗ της ΦΥΣΗΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
ΑΠΕΝΑΝΤΙ στην ΕΞΑΡΤΗΣΗ του καλλιεργητή από µικρά και µεγάλα συµφέροντα,
εµείς, τα µέλη του ∆ικτύου Αλληλεγγύης και Προώθησης Οικολογικών & Εναλλακτικών
∆ραστηριοτήτων, αντιλαµβανόµαστε την έννοια και τη σηµασία της Γεωργίας µε βάση το
χαρακτήρα της σηµερινής µας δραστηριότητας και δράσης µε στόχο το όραµά µας για τη Γεωργία
του Αύριο.
• Η Γεωργία είναι εκείνη η δραστηριότητα των ανθρώπων και η παρέµβασή τους στη Φύση, που
προσπαθεί µε το λιγότερο ζηµιογόνο τρόπο να βοηθήσει στη Γέννηση και εξέλιξη φυτών και
δέντρων ωφέλιµων στον άνθρωπο, στο βαθµό που αυτός τα χρειάζεται για να ζήσει. Έτσι η
Γεωργική δραστηριότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν “ενταγµένη” µέσα στις λειτουργίες της
Φύσης και των οικοσυστηµάτων της.
• Επίσης η Γεωργία είναι εκείνη η δραστηριότητα που καλλιεργεί τις σχέσεις των ανθρώπων που
συµµετέχουν σ΄ αυτή µέσα σε περιβάλλον και πνεύµα κατανόησης, αλληλεγγύης, µη χρήσης
εξουσίας, αυτοδιαχείρισης και Άµεσης ∆ηµοκρατίας.
• Η Γεωργία είναι άρρηκτα δεµένη µε τις διατροφικές ανάγκες πρώτιστα του παραγωγού και
δευτερευόντως της κοινότητάς του και της περιοχής που βρίσκεται το κτήµα. Αυτές οι διατροφικές
ανάγκες πρέπει να είναι σχετικές µε τις ποικιλίες χλωρίδας και πανίδας που ευνοούνται από τις
συνθήκες περιβάλλοντος της κάθε περιοχής και ειδικά µε τις παραδοσιακές ποικιλίες και ράτσες.
• Η Γεωργία έχει άµεση σύνδεση µε την παραδοσιακή κτηνοτροφία και πτηνοτροφία
ολοκληρώνοντας τον κύκλο του Άνθρακα στη Φύση µέσω των εκροών και απορροών της.
• Έχει άµεση σχέση και σύνδεση µε τοπικές επαγγελµατικές δραστηριότητες (µεταλλουργία,
ξυλοτεχνική κλπ) και βοηθάει στην οικονοµική αναζωογόνηση και απεξάρτηση της υπαίθρου από
“ξένες” εισροές και υψηλές τεχνολογίες.
• Η Γεωργία ενεργειακά αποσκοπεί στο να στηρίζεται στις φυσικές πηγές ενέργειας (ήλιος αέρας - επιφανειακά ύδατα - βροχή). Κατά περίπτωση δε, όταν υπάρχει ανάγκη στήριξης στην
τεχνολογία προσφεύγει στις εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
• Η Γεωργία ως φυσική λειτουργία και δραστηριότητα ∆ΕΝ πρέπει να παράγει χηµικά και τοξικά
απόβλητα (οποιασδήποτε µορφής ΜΟΛΥΝΣΗΣ & ΡΥΠΑΝΣΗΣ). Σε οτιδήποτε πλεονάζον παράγει
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, αποικοδόµησης και ανακύκλωσης.
∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
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Προς αυτή την κατεύθυνση οι τεχνικές, τα µέσα και οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί ο αγρότης πρέπει
να στοχεύουν στην πρακτική προσέγγισης των προηγούµενων αρχών που συνδέουν τη Γεωργία µε
τη Φύση, την κοινωνία και την προστασία τους. Από την άλλη µεριά, η Γεωργία ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να
χρησιµοποιεί προϊόντα τεχνολογίας και µεθόδους που απαξιώνουν τις αρχές της, καταστρέφουν τα
οικοσυστήµατα τοπικά και παγκόσµια και αλλοιώνουν τη σχέση των παραδοσιακών κοινοτήτων µε
τη ΓΗ τους.
Έτσι η Γεωργία σήµερα στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ:
• Όλα τα φυτοφάρµακα ( χηµικά δηλητήρια).
• Όλα τα χηµικά λιπάσµατα.
• Όλους τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς.
• Τα χηµικά και τοξικά προϊόντα για εξόντωση ασθενειών - εχθρών - ζιζανίων (απολυµαντικά
κλπ).
• Τις εισροές από βιοµηχανοποιηµένες καλλιέργειες φυτών ή εκτροφές ζώων.
• Την εντατικοποίηση και συνεχή µονοκαλλιέργεια του εδάφους.
• Τη συγκέντρωση µεγάλων εκτάσεων ΓΗΣ σε λίγους ιδιοκτήτες (ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ ).
• Τη χρησιµοποίηση της ΓΗΣ µε µοναδικό σκοπό το ΚΕΡ∆ΟΣ .
Η Γεωργία σήµερα πρέπει να ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ:
• Την χρήση υβριδίων ( είτε υπό µορφή σπόρων, είτε φυτών - ζώων ).
• Τα προϊόντα που προέρχονται από πολυεθνικές εταιρείες µεγάλων συµφερόντων καθώς και τη
διάθεση των προϊόντων που παράγει σε τέτοιες εταιρείες.
• Τη χρήση προϊόντων πετρελαίου στην παραγωγή συσκευασία και τυποποίηση.
• Τη χρήση ακόµη και εκείνων των φυσικών µέσων που η χρήση τους συντελεί στη συρρίκνωση
της βιοποικιλότητας των φυσικών πόρων και της διάθεσής τους προς ανθρώπους του τρίτου και
τέταρτου κόσµου που τα έχουν ανάγκη π.χ. ( ιχθυάλευρα - τύρφη κλπ).
Η Γεωργία ΑΠΑΙΤΕΙ:
• Τη δηµιουργία ατοµικών και συλλογικών αγροοικοσυστηµάτων µέσα στα οποία η Φύση θα
ολοκληρώνει τη δυναµική της. Σ’ αυτές τις περιοχές πρέπει να συνυπάρχουν αρκετά είδη χλωρίδας
και πανίδας µέσα σε ένα σύστηµα συγκαλλιέργειας - χλωρής και οργανικής λίπανσης.
Γι’ αυτό ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ:
• Μεθόδους αµειψισποράς και χλωρής λίπανσης ( µέσα από τη λιγότερο δυνατή επέµβαση στο
έδαφος µε µηχανικά µέσα ), µε επιλογή δοκιµασµένων ποικιλιών της περιοχής όπου
δραστηριοποιείται.
• Φυσικές µεθόδους επεµβάσεων που δυναµώνουν τα φυτά και τη σχέση επιβλαβών - ωφελίµων
οργανισµών µέσα στο αγροοικοσύστηµα π.χ. τσουκνίδες, πολυκόµπι, πρόπολη κλπ.
Η Γεωργία ΑΠΑΙΤΕΙ:
• Τα αγροοικοσυστήµατα να λειτουργούν και σαν εκπαιδευτικά κέντρα όπου οι νεοεισερχόµενοι
να εκπαιδεύονται επάνω στις αρχές που στηρίζεται η λειτουργία τους καθώς και στις µεθόδους που
χρησιµοποιούνται γι’ αυτούς τους σκοπούς.
Γι’ αυτό ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ:
• Την προσέγγιση των ενδιαφερόµενων πολιτών στα αγροοικοσυστήµατα.
• Την πλήρη ενηµέρωση όλων των πολιτών για τα µέσα που χρησιµοποιεί προς παραγωγή της
διατροφής τους.
• Τη συλλογικοποίηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στα αγροοικοσυστήµατα µε
αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες.
• Την ένταξη της νεολαίας στις παραγωγικές και συλλογικές δράσεις και δραστηριότητες
κοιτάζοντας το ΜΕΛΛΟΝ.
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