
ΘΕΜΑ: Χαιρετισμός Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη στην Ημερίδα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα».Α
             Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Φίλες αγρότισσες, αγωνίστριες και στυλοβάτες της ζωής και της οικονομίας της πατρίδας μας.
Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε την συνεισφορά των Ελληνίδων αγροτισσών στην πράξη, ίσως για
πρώτη φορά μ’ έναν διαφορετικό, πλην πολύ σωστό τρόπο. 
Εξηγούμαι: 
- το να συνδράμεις τις προσπάθειες μίας μεγάλης κοινωνικής ομάδας της εργασίας, με έρευνα, με μελέτη, με 
επιστήμη, σημαίνει αναμφίβολα ότι την παίρνεις στα σοβαρά. 

- το να πραγματοποιείς Ημερίδα γι’ αυτό τον σκοπό σε έναν από τους πιο σημαντικούς και συμβολικούς 
χώρους της πατρίδας, στο Μουσείο της Ακρόπολης, σημαίνει ότι έχεις άποψη και γνώση για την σπουδαιότητα
αυτής της κοινωνικής ομάδας.

  Κάποια στιγμή είναι καιρός να αρχίσουμε να συνηθίζουμε στην ιδέα ότι οι σπουδαίοι και ιστορικοί χώροι του 
τόπου μας δεν είναι απόρθητα μαυσωλεία ή δεν είναι μόνο για να προσερχόμαστε με διεθνείς αξιωματούχους 
σε τελετές. 
Υπάρχουν για να τιμάμε και τους απλούς ανθρώπους της πατρίδας μας, που με την δουλειά τους και τους 
αγώνες τους στερεώνουν την κοινωνία μας, τις ελληνικές οικογένειες και την εθνική οικονομία, με τα λεφτά της 
οποίας χτίζονται αυτά τα ωραία μέγαρα.

  Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ μία μόλις ημέρα μετά την 15η Οκτωβρίου, που είναι η Διεθνής 
ημέρα αφιερωμένη για τις Γυναίκες της Υπαίθρου. Είναι μία ημέρα που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
αποφάσισε να αφιερώσει κυρίως στις αγρότισσες όλου του κόσμου.

  Αγρότισσες, που μόνο πριν λίγα χρόνια και στην πατρίδα μας δεν πληρώνονταν, δεν είχαν σύνταξη, δεν είχαν
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, δεν τους αναγνωριζόταν η οικονομική 
δραστηριότητα και συνεισφορά, παρά του ότι συμμετείχαν ή αποκλειστικά παρήγαγαν, ενώ ήταν συγχρόνως 
και μητέρες και κόρες και γιαγιάδες νοικοκυρές, προσφέροντας αμισθί πάντα, τις λεγόμενες Υπηρεσίες 
Φροντίδας.

  Η κατάσταση παραμένει έτσι και χειρότερη σε πολλά μέρη του κόσμου. Μέρη στα οποία η αγρότισσα 
υποφέρει ακόμη. Είτε εργαζόμενη πολλές ώρες για ψίχουλα, μέσα σε δυσβάσταχτες εργασιακές συνθήκες, είτε 
χωρίς να πληρώνεται και καθόλου.  Γι’ αυτό και πολλές φορές αναγκάζεται να τα παρατήσει και να γίνει 
πρόσφυγας ή μετανάστρια.

  Στην Ελλάδα τα πράγματα, δεν ήταν καλύτερα, αλλά έγιναν, με τους αγώνες των γυναικών τις τελευταίες 
δεκαετίες. Όμως, η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη πάντα να αναβαθμίζει τις προοπτικές των πολιτών της. Το 
υπουργείο των Εσωτερικών έχει την γενική Γραμματεία Ισότητας που με εξειδικευμένα προγράμματα, αλλά και 
επιστημονική εργασία εδώ και δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια προσπαθεί να βοηθήσει 
πραγματικά την συνέχιση της ανθοφορίας στον τομέα της γυναικείας αγροτικής δραστηριότητας και κυρίως, 
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την γυναικεία αγροτική επιχειρηματικότητα.

 Το 2017 άλλωστε, ο ΟΗΕ αναγνώρισε τις δραστηριότητες και τα προγράμματα της ΓΓΙΦ στον τομέα της 
υποστήριξης της γυναίκας αγρότισσας στην Ελλάδα. Επέλεξε να καταχωρίσει τις δράσεις αυτές στις καλές 
πρακτικές που συστήνει για όλο τον κόσμο.
Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση και στο προσωπικό της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ για τέτοιου είδους επιδόσεις.
Είμαι από την Μαγνησία της Θεσσαλίας, έναν τόπο που παραμένει μεγάλη αγροτική «μηχανή» για την Ελλάδα
μας. Συγγενείς μου και φίλοι μου, είχαν παππούδες και γιαγιάδες που πέρασαν τη ζωή τους στα χωράφια, που 
τους σπούδασαν για να είναι και αυτές και αυτοί τώρα αγρότες, αλλά σύγχρονοι επαγγελματίες, ισότιμες και 
ισότιμοι με άλλους και όχι δεύτερης κατηγορίες πολίτες, κολίγοι και αποσυνάγωγοι.

  Περισσότερα για τα θαύματα που γίνονται στον αγροτικό τομέα, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, είμαι σίγουρη 
πως θα έχει ετοιμάσει για να σας πει η συμπατριώτισσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, η πολύ 
δραστήρια αντιπρόεδρος, κ. Δέσποινα Βαρούτα.

  Πάντως, συναισθανόμενη και εγώ την δική μου ευθύνη, σας ενημερώνω ότι στην Σύνοδο Κορυφής 
Υπουργών/ Υφυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βιέννη, από 
όλα τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων που μου προτάθηκαν να παρουσιάσω για να 
υιοθετηθεί ως καλή πρακτική στις πολιτικές της Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια, εγώ επέλεξα και παρουσίασα τα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την εκπαίδευση αγροτισσών και την ενίσχυση και ενθάρρυνση νέων 
γυναικείων επιχειρήσεων που παράγουν αγροτικά προϊόντα. 
Οι προτάσεις μας εντάχθηκαν στις εισηγήσεις για τα Ευρωπαϊκά Όργανα και σύντομα θα μετασχηματιστούν 
σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης. 

  Φίλες και Φίλοι
Αγρότισσες από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας που ήρθατε σήμερα εδώ,
συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την στήριξη και ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας στην νέα εποχή, έξω 
από τα μνημόνια, η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Γραμματεία 
Ισότητας Φύλων θα είναι μαζί σας, όπως σήμερα, με προγράμματα και επιστήμη για να ενισχύσουν την 
γυναίκα και ιδιαίτερα την Ελληνίδα αγρότισσα.

Με αυτές τις σκέψεις,
ευχαριστώ πολύ για την συνδιοργάνωση τον Υπουργό και τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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