«Αν σπείρεις μια φορά, δεν
υπάρχει γυρισμός»: Οι σπόροι
της Monsanto που κρατούν για
πάντα δέσμιους τους αγρότες.
Για σχεδόν έναν αιώνα η Monsanto δρούσε χωρίς πολλές
σκοτούρες. Έχοντας ξεκινήσει ως μια εταιρεία που είχε ως κύρια
ασχολία τα πλαστικά (αντιλαμβανόμενη ότι αυτό το φτηνό και
αθάνατο υλικό ήταν το μέλλον) πέρασε σταδιακά στον τομέα της
γεωργίας.

Πρώτα προσφέροντας στους αγρότες
φυτοφάρμακα και στη συνέχεια γενετικά τροποποιημένους σπόρους,
ανθεκτικούς στα ζιζάνια και στις ασθένειες.

Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης
από τον κόσμο. Τουλάχιστον από τους επαγγελματίες παραγωγούς
που στο πρόσωπό της θεωρητικά βρήκαν έναν σύμμαχο στην
προσπάθειά τους να έχουν καλύτερες σοδειές και κατά συνέπεια
μεγαλύτερα κέρδη. Κι όμως, η Monsanto έφτασε στο σημείο να
αποτελεί για πάρα πολύ κόσμο την προσωποποίηση του κακού πάνω
στη Γη.

Και δυστυχώς για αυτήν, για πολλούς διαφορετικούς λόγους.

Μόλις χθες αμερικανικό δικαστήριο δικαίωσε ένα ζευγάρι από την
Καλιφόρνια το οποίο είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της, με
αφορμή την εμφάνιση καρκίνου (διαβάστε εδώ). Η αποζημίωση
έφτασε τα 55 εκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλα 2 δις επιδικάστηκαν

με τιμωρητικό χαρακτήρα για την εταιρεία, η οποία από την
πλευρά της συνεχίζει να επιμένει ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup
δεν ευθύνεται για την εμφάνιση όγκων. Φυσικά θα εφεσιβάλει την
απόφαση, την ώρα που εναντίον της εκκρεμούν χιλιάδες άλλες
αντίστοιχες υποθέσεις.

Υπάρχει πάντα η περίπτωση δικαίωσης για την Monsanto. Ίσως
αποδειχθεί ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λένε οι
υποστηρικτές της και ο καρκίνος να οφείλεται σε διάφορους
άλλους, άσχετους με αυτήν παράγοντες. Επιστήμονες, άλλωστε,
δεν είμαστε εμείς. Όμως, η κοινή γνώμη έτσι κι αλλιώς έχει
προεξοφλήσει την ενοχή της, κυρίως λόγω του «αμαρτωλού»
παρελθόντος της.

Ήταν η ίδια εταιρεία που αποτέλεσε τον βασικό κατασκευαστή του
«πορτοκαλί παράγοντα», του αποφυλλωτικού που χρησιμοποίησε ο
στρατός των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, παίρνοντας αυτήν την κωδική
ονομασία από το χρώμα στις ρίγες των βαρελιών στα οποία

μεταφερόταν. Στόχος των Αμερικανών ήταν η αποψίλωση της
ζούγκλας που έκρυβε τους Βιετκόνγκ. Εκείνο που εξαφανίστηκε εκτός από τα δέντρα- ήταν και ο πληθυσμός. Υπολογίζεται ότι η
άκρως τοξική ουσία 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη,
που ανιχνεύθηκε στο προϊόν, ευθύνεται για τον θάνατο ή τον
ακρωτηριασμό 400.000 ανθρώπων και την γέννηση μισού
εκατομμυρίου παιδιών με δυσμορφίες…

Αντίστοιχα το όνομά της το συναντά κανείς μεταξύ των κύριων
διακινητών φαρμάκων όπως το DDT, το οποίο ακόμη και δεκαετίες
μετά την απαγόρευσή του, συνεχίζει να εμπλέκεται σε
«εγκλήματα» και να μολύνει, παρά τις αρχικές τοποθετήσεις για
την υποτιθέμενη ασφάλειά του.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η Monsanto αποφάσισε να
περάσει από τον κόσμο της καταστροφής σε εκείνον
δημιουργίας. Εξαγοράζοντας μικρές εταιρείες σπόρων
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επενδύοντας στην γενετική έρευνα, δεν άργησε να μετατραπεί σε
έναν γίγαντα που σταδιακά συνέθλιψε τον ανταγωνισμό και αφού
κυριάρχησε στην Αμερική, πέρασε τον Ατλαντικό και ό,τι άλλο
εμπόδιο βρήκε μπροστά της προκειμένου να κατακτήσει τον κόσμο.

Οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, έχοντας υπόψη τους και το…
βιογραφικό της, αντέδρασαν στις πρώτες γενιές μεταλλαγμένης
σόγιας. Οι υπόλοιποι τους αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό,
θεωρώντας τους γραφικούς που στέκονταν εμπόδιο στην εξέλιξη.
Οι νέοι σπόροι μπορούσαν να αντέξουν στις άσχημες καιρικές
συνθήκες, προσβάλλονταν πολύ λιγότερο από ασθένειες. Τι
ζητούσαν λοιπόν αυτοί οι τύποι που διαμαρτύρονταν;

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 ολόκληρη η Ευρώπη έτρεμε από το
ξέσπασμα της νόσου των τρελών αγελάδων. Τα προϊόντα της
Monsanto είχαν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως

ασφαλή για το κοινό, όμως το debate άναψε για τα καλά. Μέχρι
του σημείου που ακόμη και ο πρίγκιπας της Αγγλίας, Κάρολος
(γνωστός υποστηρικτής και παραγωγός οργανικών προϊόντων) να
αρθρογραφήσει επί του θέματος, τονίζοντας από την πλευρά του
ότι σε τέτοια θέματα ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη του Θεού
και μόνο.

Κι ενώ η εταιρεία προσέγγισε εντελώς λανθασμένα το πρόβλημα,
βγάζοντας προς τα έξω το πρόσωπο ενός αδίστακτου αλαζόνα και
στρέφοντας το κοινό εναντίον της (ανεξάρτητα από το εάν όντως
είχε ευθύνη ή ανάμιξη στο διατροφικό σκάνδαλο) ήρθαν τα
επόμενα νέα που οδήγησαν σε ακόμη μεγαλύτερη δαιμονοποίηση.

Η Monsanto έπαιζε πλέον με τους σύγχρονους τρόπους παιχνιδιού,
που επιβάλλουν τα πατενταρισμένα προϊόντα. Ακόμη κι όταν
μιλάμε για σπόρους σόγιας, καλαμποκιού ή σιτηρών, που
αποτελούν κύριες διατροφικές πηγές για την ανθρωπότητα. Οι
πατενταρισμένοι σπόροι σταδιακά κυριάρχησαν και η εταιρεία

υποβοηθήθηκε από το νέο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης. Σε
διάφορες αγορές, όπως για παράδειγμα αυτή της Ινδίας ή της
Βραζιλίας οι παραδοσιακοί «παίκτες» είτε εξαγοράστηκαν είτε
περιθωριοποιήθηκαν, δίνοντας στην Monsanto τον απόλυτο έλεγχο.
Οι νόμοι του ελεύθερου εμπορίου την έβαλαν σε κάθε γωνιά του
πλανήτη και στη συνέχεια οι πατέντες της κράτησαν για πάντα
δέσμιους τους αγρότες.

Οι σπόροι είχαν μερικά χαρακτηριστικά που μετέτρεψαν την
ευλογία σε κατάρα. Τα φυτά ήταν μεν ανθεκτικά, αλλά στείρα.
Πράγμα που σήμαινε πως ο αγρότης δεν μπορούσε να κρατήσει ένα
μέρος της σοδειάς για την επόμενη χρονιά. Έπρεπε να επιστρέψει
στην ίδια εταιρεία και να αγοράσει ξανά και ξανά τα δικά της
προϊόντα. Και στο ερώτημα «γιατί να μην πάει σε κάποια άλλη;»
η απάντηση είναι «επειδή αυτό ήταν αδύνατο».

Το έδαφος που είχε φιλοξενήσει σπόρους της γινόταν μην δεκτικό
σε άλλου τύπου σπόρους. Μετατρεπόταν σε ένα αφιλόξενο μέρος

για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που εκείνη είχε να πουλήσει.
Και οι πατέντες της δεν σταμάτησαν στην σόγια, το σιτάρι, το
καλαμπόκι. Ακολούθησε το βαμβάκι, ποικιλίες πιπεριού, το
μπρόκολο, λάχανο, ακόμη και το σιτάρι με χαμηλή περιεκτικότητα
σε γλουτένη. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις αντίδρασης από
τους τοπικούς αγρότες απάντησε με μηνύσεις, έχοντας πλέον και
την νομοθεσία με το μέρος της.

Κι ενώ οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι οργανισμοί δημιουργούν
σε τέτοιου τύπου μονοπωλιακές καταστάσεις να ανθίζουν (η ίδια
η Monsanto υποστηρίζει ότι οι πατέντες της δεν κάνουν τίποτα
παράνομο ή τουλάχιστον τίποτα χειρότερο από ότι ας πούμε η
Microsoft με την αποκλειστική διάθεση των windows, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται), οι φωνές όσων εναντιώνονται σε αυτήν την
νέα πραγματικότητα πληθαίνουν. Ακόμη κι έτσι, όμως, συνήθως
δεν ακούγονται…

Πλέον η Monsanto έχει εξαγοραστεί από την BAYER. Το μέγεθος

του νέου γίγαντα είναι πελώριο. Η δύναμη και η επιρροή του
επίσης. Για ελάτε κι εσείς λίγο στην θέση των πολιτικών…
Ελάχιστοι θα ήταν διατεθειμένοι να κάνουν κάτι που θα
δυσαρεστούσε κάτι τόσο δυνατό, ακόμη κι αν γνώριζαν ότι θέτουν
έτσι την δημόσια υγεία σε σοβαρό ρίσκο.

Επιμέλεια Menshouse Team

ΠΗΓΗ:https://kyklwpas.blogspot.com/2019/07/monsanto.html

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές σήμερα για
τους αγρότες -Αναλυτικά τα
χρήματα
Σήμερα Μεγάλη Τρίτη θα γίνει η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες
σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολλούς τομείς καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα θα γίνει πληρωμή οκτώ Συνδεδεμένων Καθεστώτων του
έτους 2018 που αφορούν τη φυτική και ζωική παραγωγή, μία σειρά
συμπληρωματικών πληρωμών, μεταξύ τω οποίων και της Εξισωτικής
του έτους 2018, ενώ πρόκειται να αποδοθεί και η έκτακτη
κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) στους
τευτλοπαραγωγούς.

Αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους περίπου 120 εκατ.
ευρώ.

Αναλυτικά, θα καταβληθούν οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για τους
τομείς:

Στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας, ύψους 2,8 εκατ.
ευρώ περίπου, με το ύψος ενίσχυσης να έχει καθοριστεί στα 72
ευρώ/στρέμμα. Αναμένεται να πληρωθούν περίπου 750 δικαούχοι.

Στην παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, ύψους 4,3 εκατ.
ευρώ περίπου, με ύψος ενίσχυσης 62 ευρώ/στρέμμα, σε περίπου
5.000 δικαιούχους.

Στην καλλιέργεια σπόρων προς σπορά, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ
περίπου. Πρόκειται να πληρωθούν περίπου 2.000 παραγωγοί.

Στην καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ
περίπου, με ύψος ενίσχυσης 49,3 ευρώ/στρέμμα, σε περίπου 6.000
δικαιούχους.

Στην καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου, ύψους 5.000 ευρώ περίπου, με
ύψος ενίσχυσης 50 ευρώ/στρέμμα.

Της σηροτροφίας, ύψους 375.000 ευρώ περίπου, με το ύψος
ενίσχυσης στα 318,5 ευρώ/κουτί .

Του πρόβειου και αίγειου κρέατος, ύψους 48 εκατ. ευρώ περίπου,
σε περισσότερους από 39.000 παραγωγούς. Το ύψος ενίσχυσης
καθορίστηκε στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Του βόειου κρέατος, ύψους 33 εκατ. ευρώ περίπου, σε 8.000

δικαιούχους περίπου, με ύψος ενίσχυσης 171 ευρώ ανά επιλέξιμο
θηλυκό ζώο.

Συμπληρωματικές πληρωμές

Σήμερα Μεγάλη Τρίτη θα πραγματοποιηθούν συμληρωματικές
πληρωμές που αφορούν τόσο τις Άμεσες Ενισχύσεις έτους 2018 όσο
και Συνδεδεμένες Ενισχύσεις και Ειδικά Μέτρα Στηριξης των
Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Σήμερα πρόκειται να καταβληθούν και υπόλοιπα από την Εξισωτική
Αποζημίωση έτους 2018, ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί ποσό ύψους 7,9 εκατ. ευρώ σε 9.500
περίπου δικαιούχους για το υπομέτρο 13.1 και ποσό ύψους 2,5
εκατ. ευρώ σε 6.800 περιπου δικαιουχους για το υπομέτρο 13.2.

Υπόλοιπα Βασικής Ενίσχυσης και ενίσχυση βάμβακος

Ειδικότερα, θα καταβληθούν υπόλοιπα Βασικής Ενίσχυσης (με
Εθνικό Απόθεμα) ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου σε 3.500 περίπου
δικαιούχους, Πρασινίσματος ύψους 2,4 εκατ. ευρώ σε 2.000
περίπου παραγωγούς, και Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας,
ύψους 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίες αφορούν
παραγωγούς με ποσό πληρωμής άνω των 100 ευρώ για δεύτερη
πληρωμή.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές πληρωμές για την
Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ περίπου σε
1.200 δικαιούχους περίπου, και των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων για

την καλλιέργεια:

Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, ύψους 6.800 ευρώ σε 80
περίπου δικαιούχους.

Σκληρού σίτου, ύψους 18.500 ευρώ, σε 80 περίπου δικαιούχους.

Οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ύψους 4.000
ευρώ περίπου σε 20 περίπου δικαιούχους.

Ζαχαροτεύτλων, ύψους 5.000 ευρώ περίπου.

Καρπών με κέλυφος, ύψους 6.500 ευρώ σε περίπου 50 δικαιούχους.
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Πρωτεινούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών, ύψους 19.000
ευρώ περίπου σε 100 περίπου δικαιούχους.

Σπαραγγιών, ύψους 940 ευρώ.

Στο πακέτο πληρωμών περιλαμβάνονται και υπόλοιπα ειδικών
Μέτρων Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου για:

Παραδοσιακούς Ελαιώνες, ύψους 2.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/opekepe-pliromes-si
mera-gia-toys-agrotes-analytika-ta-chrimata/

Αγρότες
απέκλεισαν
τελωνείο των Ευζώνων,
σύνορα με την ΠΓΔΜ

το
στα

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, στα σύνορα της
Ελλάδας με την ΠΓΔΜ, στον νομό Κιλκίς, τόσο στην είσοδο όσο
και στην έξοδο από αυτό, προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι αγρότες
που εκφράζουν την αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Όσοι επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το τελωνείο των Ευζώνων θα
βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, αφού η αμφίδρομη
κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο μέσω μίας λωρίδας σε
κάθε κατεύθυνση, λόγω του πλήθους που έχει συγκεντρωθεί στο
σημείο, ενόψει της επικείμενης ψήφισης στη Βουλή της
συμφωνίας.

Αρχικά, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, το συγκεντρωμένο πλήθος -μεταξύ άλλων αγρότες,
επαγγελματίες, υπάλληλοι και άνεργοι- έκλεισε στις 14:10 τη
μία λωρίδα, στην είσοδό του με κατεύθυνση την Ελλάδα, ενώ μισή
ώρα αργότερα ακολούθησε αντίστοιχη κίνηση στην έξοδο προς την
ΠΓΔΜ, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με
καθυστέρηση.

«Με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μας και όχι με τρακτέρ,
δίνουμε και εμείς το “παρών” στη σημερινή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο τελωνείο των Ευζώνων» είπε ο πρόεδρος του
Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου δήμου Παιονίας, Θωμάς Καρυπίδης, ο
οποίος πρόσθεσε ότι η αρχική πρόθεση των αγροτών ήταν να
κατευθυνθούν στο σημείο με τα τρακτέρ τους, αλλά οι
αστυνομικές δυνάμεις τούς το απαγόρευσαν.

Ο ίδιος επισήμανε ότι από τον δήμο Παιονίας, βγήκε ανακοίνωση
και στις 12 το μεσημέρι έπαυσαν τη λειτουργία τους οι δημόσιες
υπηρεσίες και κατέβασαν ρολά τα εμπορικά καταστήματα, «ώστε ο
κόσμος που επιθυμεί να διαμαρτυρηθεί για τη Συμφωνία των
Πρεσπών να μπορέσει να το πράξει». Παρόντες στη συγκέντρωση
ήταν εκπρόσωποι της δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον
δήμαρχο, Χρήστο Γκουντενούδη.
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συγκέντρωση στο τελωνείο των Ευζώνων συγκεντρώνονται αγρότες
και κτηνοτρόφοι, αλλά και απλοί πολίτες από Χαλκιδική, Πέλλα,
Πιερία και Ημαθία. «Οι σημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
δεν έχουν καμία σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που
προετοιμάζονται και που θα ξεκινήσουν στις 28/01», ξεκαθάρισε.

ΠΗΓΗ
:
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/4459145/agrotes-apeklei
san-to-teloneio-ton-eyzonon-sta-synora-me-tin-pgdm

