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Ο ζεζκόο ησλ αγξνηηθώλ θπιαθώλ ζεζπίζηεθε ην 1926 θαη κόιηο
ην 1930 ιεηηνύξγεζε ε πξώηε νξγαλσκέλε Αγξνηηθή Φπιαθή ζηελ
Καζζάλδξα Χαιθηδηθήο. 'Έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα πνιιέο αληηιήςεηο
θπξηάξρεζαλ πεξί ηεο Σσθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο θαη ησλ Αγξνηηθώλ
θαηαζηεκάησλ εηδηθόηεξα.
Δλώ ζα πεξίκελε θαλείο ζήκεξα, ν θνξπθαίνο απηόο ζεζκόο, λα έρεη
δηθαηώζεη ηνπο πξώηνπο εκπλεπζηέο ηνπ, ε εηθόλα δηάιπζεο ησλ
Αγξνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ιόγσ έιιεηςεο πξνγξακκαηηζκνύ, ηερληθήο θαη
αλζξώπηλεο ππνζηήξημεο, ζε άιια ζπκπεξάζκαηα καο νδεγεί. Δίλαη όκσο
έηζη;
Κάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη παίξλνληαο ζαλ βάζε ηελ ρξνληά
1957-58 βιέπνπκε όηη αγξνηηθά θαηαζηήκαηα κε 100 θξαηνπκέλνπο θαη
κε "ηερληθή ππνζηήξημε" 21 ίππσλ, 90 βνδηώλ, Δλόο όλνπ θαη 11 εκηόλσλ,
έρεη λα παξνπζηάζεη παξαγσγέο ηνπ επηπέδνπ, ζε νθάδεο: 511.000
δεκεηξηαθά, 11.000 Διαηόιαδν, 15.000 Ακπεινζηάθπιια, 13.000 Κξέαο,
1000 Αίγεο, 800 πξόβαηα θαη 2.000 όξληζεο. Πνιύ θνβνύκαη όηη όιεο νη
αγξνηηθέο θπιαθέο ζήκεξα δελ θαιύπηνπλ απηά ηα πιάλα, ζήκεξα πνπ κε
ηελ ηερληθή, ππνζηήξημε ηεο επηζηήκεο ζα έπξεπε λα κηιάκε γηα
ε3θβηνκεράλεζε ησλ αγξνηηθώλ θπιαθώλ θαη όρη γηα εξγαζίεο
πξσηνγελνύο ηνκέα.
Οη όπνηεο όκσο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο σρξηνύλ κπξνζηά ζηελ
νπζηαζηηθή πξνζθνξά ησλ αγξνηηθώλ θπιαθώλ πνπ είλαη πξώηα ε
εμαζθάιηζε απαζρόιεζεο θαη ε εξγαζηνζεξαπεία γηα ηνπο ελήιηθεο, θαη ν
ηερληθόο θαη παξαγσγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ αλειίθσλ. Σπλερίδνληαο
ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζε κειέηεο θαη πνλήκαηα ησλ Τξηαληαθπιιίδε Καηνπώδε, βιέπνπκε, όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε, "πιελ ηεο απόςεσο
εζηθήο αλαπιάζεσο, επαγγεικαηηθήο θαηαξηίζεσο θαη ελ γέλεη εθνδίσλ,
έρνπκε αθόκα ηελ ρξεκαηηθή ακνηβή 5 δξαρκώλ εκεξεζίσο ην 1957-58,
ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απνδξάζεσλ, ηνλ πεξηνξηζκό ζην ειάρηζην ησλ

πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ θαη ην ζπνπδαηόηεξν ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ
ππόηξνπσλ, κεηά ηελ απόιπζίλ ηνπο από ηηο αγξνηηθέο θπιαθέο."
Πόζν μεπεξαζκέλεο αθνύγνληαη ζήκεξα νη όπνηεο επηζηεκνληθέο
δηαηξηβέο κπξνζηά ζε ηέηνηα απνηειέζκαηα, πόζν βαξύγδνππα
αθνύγνληαη ηα πεξί ζσθξνληζκνύ θαη επαλαθνηλσληθνπνίεζεο. Αο πνύκε
ινηπόλ ηα πξάγκαηα κε η' όλνκά ηνπο θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ζσθξνλίζεη
θαλέλαλ, κήηε ε Πνιηηεία, πνπ άιισζηε πνιιέο θνξέο έρεη ζπιιεθζεί
αζσθξόληζηε. Άιιεο πξέπεη λα είλαη νη ππνρξεώζεηο ηεο Πνιηηείαο, λα
ζπκβνπιεύεη, λα ζπκπαξαζηέθεηαη θαη λα εμαζθαιίδεη ζηνλ όπνην
θαηάδηθν ηελ δηαηξνθή, ηελ πγεία, ηελ επθαηξία παξαγσγηθήο
επαλόξζσζεο, ηε δπλαηόηεηα ζπληήξεζεο ηνλ ίδηνλ θαη ελ κέξεη ηεο
νηθνγέλεηάο ηνλ θαη ηέινο λα ηνλ βνεζήζεη λα εγθαηαιείςεη ην επηζεηηθό
ζύλδξνκν πνπ ηνπ δεκηνύξγεζαλ νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη ην
κεγηζηνπνηνύλ ε γθεηνπνίεζε θαη ν ζηαπιηζκόο ζηα ζεξηώδε καληξηά
(Φπιαθέο) όπνπ νη θξαηνύκελνη όιε κέξα ζθέπηνληαη πσο ζα
απνδξάζνπλ, άιινη πσο ζα ηειεηνπνηήζνπλ ηελ επόκελε δνπιεηά θαη άιινη
πσο ζα θαινπεξάζνπλ ζηε θπιαθή.
Οη Αγξνηηθέο Φπιαθέο ζηελ Χώξα καο, κηα ρώξα θπξίσο κε αγξνηηθή
νηθνλνκία, κπνξνύλ λα παίμνπλ νπζηαζηηθόηεξν θαη γηαηί όρη Δζληθό ξόιν.
Με ηελ έληαμή ηνπο ζην ΑΔΠ, ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζηειέρσζή
ηνπο, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κηθξέο αιιά νξγαλσκέλεο θαη
ζπγθξνηεκέλεο παξαγσγηθέο κνλάδεο όπσο π.ρ .
Κνλζεξβνπνηεία, Αιεπξνπνηία, Οηλνπνηεία, Τπξνθνκεία θ.ι.π. πνπ ζα
απηνζπληεξνύλ ηα θαηαζηήκαηα, ηα ηδξύκαηα θαη ηα ΝΠΓΓ, ν
πεξηνξηζκόο θάπνηνλ δαπαλώλ θαη ε ελεξγνπνίεζε θάπνησλ παξαγσγηθώλ
κνλάδσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εξγαζία, κπνξεί θαλέλαο λα πεη όηη δελ
είλαη Δζληθή ππόζεζε. ΄Αθόκα νη Αγξνηηθέο Φπιαθέο ιεηηνπξγώληαο ζαλ
πξόηππε Γεσξγηθή ζρνιή (δηθαηνινγώληαο έηζη ηνλ Καπνδίζηξηα όηαλ γη'
απηόλ αθξηβώο ην ιόγν πξσηνιεηηνύξγεζε ην 1850 ηελ ζεκεξηλή αγξνηηθή
Φπιαθή Τίξπλζαο) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεσπνληθή ζρνιή κπνξνύλ λα
πξσηνπνξήζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηνκείο όπσο: Οη πεηξακαηηθέο
θαιιηέξγεηεο, έξεπλα γηα εμεπκεληζκέλνπο ηύπνπο αγξνηηθώλ πξντόλησλ,
πεηξακαηηζκόο θαη εθαξκνγέο ζε λένπο ηύπνπο νξγαλσκέλσλ
θαιιηεξγεηώλ (ζεξκνθήπηα, ζηαγνλίδηα θ.ι.π.),ηκήκα ρξήζεο θαη
πεηξακαηηζκνύ ζε
θπηνθάξκαθα, ηκήκα εθκάζεζεο ελαιιαθηηθώλ
θαιιηεξγεηώλ θαη επηκέξνπο αγξνηηθώλ εξγαζηώλ όπσο άξσζε, ξάληηζκα,
θιάδνο, κπόιηαζκα θ.ι.π ,εηδίθεπζε ζε επηκέξνπο θηελνηξνθηθέο θαη
ηπξνθνκηθέο εξγαζίεο. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη νη Αγξνηηθέο Φπιαθέο
κπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα, ηελ εθπαίδεπζε
(θξνληηζηήξην ζα έιεγα) θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, είλαη ινηπόλ ή δελ
είλαη απηνί νη ηνκείο Δζληθή ππόζεζε.

Όιεο, όκσο απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο αγξνηηθέο θπιαθέο δίλνπλ
ιύζεηο θαη ζε πνιιά άιια επηκέξνπο πξνβιήκαηα α) Απνζπκθόξεζε ησλ
ππνινίπσλ Φπιαθώλ β)Οκαιή πεηζαξρεκέλε θαη ειεγρόκελε εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία ζ' απηέο θαη γ) θπξίαξρα ιύλεη ην δήηεκα ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ
θξαηνπκέλσλ θαη αλ αθόκα πξσηνπνξήζνπκε ζαλ ρώξα δίλνληαο 70-75
κεξνθάκαηα ην κήλα ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο, ηόηε
ζίγνπξα ζα δεκηνπξγήζνπκε ηζρπξόηαην θίλεηξν πξνζέιεπζεο ζ' απηέο,
θξαηώληαο έηζη ζε πιεζπζκηαθή ηζνξξνπία ηηο θπιαθέο θαη κηα δηαξθή
απνζπκθνξεηηθή ηάζε,
'Αλ ηέινο πξνρσξήζνπκε ζηε δεκηνπξγία θη άιισλ λέσλ αγξνηηθώλ
θπιαθώλ π.ρ. ζηελ Γπηηθή Σηεξεά θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θ.ι.π θαη
απιά θξαηήζνπκε ηηο ιίαλ απαξαίηεηεο ζε αξηζκό Γηθαζηηθέο θαη
Κιεηζηέο Φπιαθέο θαη ηελ κία αιιά απαξαίηεηε Πεηζαξρηθή Φπιαθή, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ ιεηηνπξγία θαη θαηαζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο θξάηεζεο,
κε κόλν λπρηεξηλή δηαλπθηέξεπζε ζηε θπιαθή θαη ηελ εκέξα εξγαζία,
ηόηε ζα κηιάκε γηα Παγθόζκηα πξσηνπνξία ζηελ Σσθξνληζηηθή Πνιηηηθή
θαη ηελ Σσθξνληζηηθή .Αληαπόθξηζε. Παξαρσξώληαο ζηαδηαθή θαη
κεξηθή απηνδηάζεζε θαη απηνδηαρείξηζε ζηηο κνλάδεο απηέο, ζα έρνπκε
αληηθαηαζηήζεη όρη κόλν θξαζηηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά ηελ θαθόερε θαη
ζε πνιιά άιια ιέμε Φυλακή, κε ηελ ιέμε ‘Πεηξακαηηθό Χσξηό’.
Η εξγαζία ζηηο Φπιαθέο θαη εηδηθόηεξα ν ζεζκόο ησλ αγξνηηθώλ
θπιαθώλ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζ' έλα επίπεδν
πξσηόγνλεο ιεηηνπξγίαο, όπνπ γηα ίδην όθειόο ηεο ε πνιηηεία απνζθνπεί
ζηελ πιήξε θαη εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ βάδνληάο ηνπο,
αιπζνδεκέλνπο ε κε λα πιαθνζηξώλνπλ δξόκνπο ή λ' αλνίγνπλ νξπρεία,
θ.ι.π. Σήκεξα ε παξαρώξεζε ακνηβήο, αζθάιηζεο θαη νη αλζξώπηλεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο δελ επηηξέπεηε λα είλαη αίηεκά
ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ, αιιά πξσηαξρηθή επηινγή ηεο ίδηαο ηεο
Πνιηηείαο,-
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