Ο γεωργός πάει στον αγρό...

Κι αύριο που θα γίνουμε όλοι γεωργοί, πως θα διαθέτουμε τα προϊόντα μας; Θα τα
ανταλλάσσουμε μεταξύ μας; Δεν είναι κακό. Απλά ρωτάμε. Εξάλλου ήταν το όνειρο όλων
των γραφιάδων για χρόνια τώρα να καταφύγουμε μια μέρα σε κάποιο χωριό και να γίνουμε
βουκόλοι, γεωργοί… Μόνο που την φανταζόμασταν κάπως διαφορετικά τη μέρα της
επιστροφής στα χωριά και την ενασχόληση μας με τη γη. Φανταζόμασταν να παίρνουμε τα
εφάπαξ, τα ταμεία προνοίας, τις καταθέσεις μας (πριν μπει ο όρος κούρεμα στη ζωή μας),
να φτιάχναμε το σπίτι της γιαγιάς ή να επωφελούμασταν από τα κίνητρα αναπαλαίωσης
ενός διατηρητέου (αλήθεια υπάρχουν ακόμα τέτοια κίνητρα;) και να την αράζαμε με το λαπ
τοπ παραδίπλα και τις κοτούλες στην αυλή.

Τώρα, η επιστροφή πραγματοποιείται από ανάγκη και γίνεται ένας από τους βασικούς
άξονες επανεκκίνησης (τάχα) της οικονομίας. «Παραχώρηση καλλιεργήσιμης γης που ανήκει
στην κυβέρνηση, την εκκλησία και το πανεπιστήμιο και στήριξη από το υπουργείο Γεωργίας
ώστε ένας αριθμός ανέργων να δραστηριοποιηθεί στη γεωργία». Ακόμα και στα σχολεία
μπήκε το μάθημα κηπουρικής με δημιουργία λαχανόκηπων όπως κάναμε οι μαθητές πριν
σαράντα χρόνια κι έτσι μάθαμε πως το κουνουπίδι δεν είναι καρπός δέντρου. Από το να
ξέρεις αυτή την πληροφορία όμως, μέχρι να έχεις τελειώσει ιατρική ή interior design ή
γαλλική φιλολογία και να μπορείς να παράξεις κουνουπίδια που να τρώγονται και πολύ
περισσότερο να πωλούνται και να εξάγονται, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Την οποία άντε
και κατάφεραν και την κάλυψαν οι άνεργοι νέοι πτυχιούχοι που από αλλού ξεκίνησαν κι
αλλού η ζωή τους πάει, τι θα τα κάνουμε τα προϊόντα; Αν πάει μια βόλτα στη λαϊκή (την
αγορά) ο πρόεδρος μια Τετάρτη ή ένα Σάββατο, μαζί με το Λίο (πολύ θα του αρέσει), θα
ανακαλύψει γιατί οι Κύπριοι δεν ασχολούνται πια με τη γεωργία. Ο λόγος δεν είναι μόνο
γιατί είναι σκληρή δουλειά και υπήρχαν ευκολότερες που άφηναν περισσότερο χρήμα. Τις
τελευταίες δεκαετίες, η γεωργία, δεν ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα καμίας κυβέρνησης. Κι
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έτσι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός προώθησης των προϊόντων. Ούτε καν τρόπος να
εξάγονται σε κάποια χώρα που προτιμά προϊόντα με γεύση αντί ολλανδικά πλαστικά.

Πέρα από μια εξαγγελία, τι γίνεται πρακτικά κύριε πρόεδρε; Πως γίνεται κάποιος γεωργός
με εισόδημα;
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