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I. Ποιά είναι ή έμπειρία σας Από τήν έξάμηνη θητεία σας στ<5 ύπουρ- 

γείο Γεωργίας,ποιά είναι τά βασικά προβλήματα πού Αντιμετωπίζετε 
καί τί θά πρέπει νά γίνει γιά νά καταστή δυνατή Αφ’ένός μέν ή όμα- 
λή ένταξη τού Αγροτικού τομέα στήν ΞΟΚ καί ή Αξιοποίηση τών πλεο
νεκτημάτων πού ύφίστανται καί Αφ’έτέρου ή έφαρμογή τής Αγροτικής 
πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ*

Σύμφωνα μέ τίς έντολές τού Πρωθυπουργού κ.Α.Παπανδρέου,Αμέσως 
μετά τήν Ανάληψη τού Ύπ. Γεωργίας ζήτησα Από μιά όλιγομελή όμάδα 
έπιστημόνων-συνεργατών μου νά έλθουν σέ έπαφή μέ τίς ύπηρεσίες 
τού Υπουργείου καί σέ " εύλογο " χρονικό διάστημα νά μού παραδώ
σουν Αναλυτικά στοιχεία τής κατάστασης πού παραλάβαμε τόσο στόν 
Αγροτικό τομέα δσο καί στόν όργανωτικό-ύπηρεσιακό τομέα τού’Υπουρ
γείου Γεωργίας.*0 " ’Απολογισμός η αύτός είναι έτοιμος στίς Αρχές 
τού Γενάρη καί μιά εύρεία περίληψή του δόθηκε στήν δημοσιότητα 
τόν ίδιο μήνα.Δέν θά ήθελα νά έπαναλάβω στοιχεία τού κειμένου πού 
δημοσιεύτηκε.Θά τονίσω μόνο τά δύο βασικά συμπεράσματα: Πρώτο, 
παραλάβαμε ένα ’Αγροτικό Τομέα έντονα ύποβαθμισμένο,σέ σχέση μέ 
τούς Αλλους δύο τομείς ( Δευτερογενή καί Τριτογενή ) τής έλληνικής 
οίκονομίας τόσο Από Αποψη ποσοστών συμμετοχής του στίς έπάνδύσεις, 
στήν χρηματοδότηση,στήν έμπορία καί στήν μεταποίηση τών προΐ’όν- 
των του δσο καί Από Αποψη είσοδήματος,ποιότητα$ζωής,πληθυσμιακών 
συνθηκών καί πολιτιστικής δομής.ΣΑς παραπέμπω στό δημοσιευμένο 
κείμενο τού "’Απολογισμού " γιά τά σχετικά συγκρίσιμα στοιχεία. 
Δεύτερο,παραλάβαμε ένα Υπουργείο Γεωργίας τυπικό παράδειγμα γρα·*- 
φειοκρατικού,μεσοπολεμικού " όργανισμού "»Αποκομμένο Από τήν έξυ- 
πηρέτηση τού Αγρότη καί τής Αγροτικής οΙκονομίας,δομημένο έτσι



ώστε νά ΑναπαραγάγΙ^- μιά Ιεραρχική δργάνωση καί λειτουργία Ανά
μεσα σέ ύπαλλήλους Αλλοτριωμένους Από τήν καθημερινή πραγματικό
τητα τής έλληνικής γεωργίας.Ot ύπάλληλοι παρά τά σχετικά ύψηλά 
προσόντα τους,ήταν Αναγκασμένοι νά δπακούουν σέ μιά Αντιφατική 
λογική πού έχει λίγο ώς πολύ έπηρεάσει τόν τρόπο δράσης του.’Από 
τή μιά μεριά δ Αγροτικός τομέας ήταν δ τομέας τής έλληνικής οίκο- 
νομίας καί κοινωνίας πού Αποτελούσε Ανασταλτικό έμπόδιο στήν 
έξέλιξη έπρεπε νά περιορισθεί.’Από τήν Αλλη μεριά,δ Αγρο
τικός πληθυσμός Αποτελούσε κατά παράδοση,έκλογική πελατεία τής 
Δεξιάς."Αρα, ή πολιτική έντολή τ&ν προηγουμένων κυβερνήσεων ήταν 
νά συντηρηθούν ot δομές,νά μή θιγούν ot Αδυναμίες καί νά έπεκτα- 
θούν παροχές Ανάλογα μέ τίς πολιτικές πιέσεις,τά έκλογικά συμφέ
ροντα,τήν μικροπολιτική,χωρίς πρόγραμμα καί χωρίς προοπτική μέ
χρι " νά δούμε τί θά κάνουμε Π.

Τά δύο αύτά συμπεράσματα τού ” ’Απολογισμού " στοιχειοθε
τούν, νομίζω,καί τά βασικά προβλήματα πού Αντιμετωπίζει ή κυβέρ
νησή μας στόν τομέα τής Γεωργίας.

Στήν έρώτησή σας μιλάτε γιά " δμαλή ένταξη " τού έλληνικού 
Αγροτικού τομέα στήν ΕΟΚ ". Θά ήθελα,Αν μού έπιτρέτιετε,νά σάς 
πληροφορήσω δτι ή δπτική γωνία Από τήν δποία ή Κυβέρνηση τού 
ΠΑΣΟΚ βλέπει τήν ένταξη δέν είναι Ακριβώς ή μονομερής,Από έλλη- 
νικής πλευράς,προσαρμογή τής έλληνικής γεωργίας έτσι Αστε νά 
γίνη "‘¿μαλά " ή ένταξή της στήν Κ.Α.Π.Μέ τό ΰπόμνημα γιά τό 
"είδικό καθεστώς " πού κατέθεσε,τόν περασμένο μήνα,ή Kfc$6p*Â 6*}- 
«ν\,δίνεται τό νέο " πρίσμα " μέσα Από τό δποίο Αντιμετωπίζεται 
ή ένταξη,καί ιδιαίτερα ή ένταξη τού Αγροτικού τομέα.Καί τό νέο



αύτό ” πρίσμα " είναι, δτι πρέπει καί ή ίδια ή ΕΟΚ,συγκεκριμένα 
ή ΚΑΠ,νά άλλάξη,κυρίως,γιά νά γίνη δμαλή ή ένταξη τής έλληνικής 
γεωργίας μέσα στήν Κοι νοτική.ΓΙροτείναμε στούς έταίρους μας τής 
ΕΟΚ συγκεκριμένες διαδικασίες καί συγκεκριμένες μεταβολές ποΰ 
πρέπει νά γίνουν στήν ίδια τήν ΚΑΠ γιά νά μπορέση ή έλληνική 
γεωργία νά μεταβάλλη τίς δομές της σύμφωνα μέ τ<5 δικ<5 μας πρό
γραμμα καί τούς δικούς μας στρατηγικούς στόχους καί νά έ«ταχθή, 
” ώφέλιμα ” καί γιά μάς άλλά καί γιά τούς 9 μέσα στήν ΕΟΚ.



2. 'Υ7ΐάρχει λεπτομερές Αγροτίίίό πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ 7ΐαί έφ’δσον 
πιστεύουμε τεώς ναί,γιατί καθυστερεί ή έφαρμογή τουγΓΙοιό είναι 
τ<5 σχετικό χρονοδιάγραμμα έξαγγελίας του καί τής νομοθετικής 
του όλοκληρώσεως^

Καί σχέδιο δράσης ΰπάρχει καί ή έφαρμογή του άρχισε ήδη 
σύμφωνα μέ τίς κατευθυντήριες γραμμές πού έχουν χαραχθεί έδώ 
καί χρόνια.Ή άποψη γιά τό προγραμματισμό πού έχετε,έπιτρέψετέ 
μου νά 7ΐαρατηρήσω; είναι διαφορετική άπό τή δίκιά μας."Ενα κόμμα 
τής Αντιπολίτευσης δπως είναι τό ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετικές δυνα
τότητες καί ύποχρεώσεις προγραμματισμού Από ένα κυβερνητικό 
κόμμα."Ενα κόμμα τής Αντιπολίτευσης μπορεί καί πρέπει νά έκπο^ή- 
σει κατευθυντήριες γραμμές δράσης.Ή Κυβέρνηση μπορεί καί πρέπει 
νά μετουσιώσει τήν προαποφασισμένη πολιτική της σέ συγκεκριμένα 
ΐφογράμματα δράσης δλο καί ιι\,6 λεπτομερειακά.Γιά τά προγράμματα 
αύτά χρειάζεται 7ψοετοιμασία,συνεχής μελέτη καί έρευνα. Ή  Αντί
ληψη δτι δ καθένας είναι σέ θέση κάθε στιγμή νά έτοιμάσει ένα 
πρόγραμμα καί δτι ή προετοιμασία ένός προγράμματος είναι θέμα 
βδομάδων^τό πολύ μηνών, είναι Αφελής ή παραπλανητική.Στό ‘Υπουρ
γείο Γεωργίας δέν είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα έρευνα ποιά είναι 
” ή μέση βιώσιμη έκμετάλλευση " στήν Ελλάδα κατά προίόν,περι
φέρεια κλΐε,Δέν είχε δλοκληρωθεί έπίσης 7ΐοτέ συστηματική έρευνα 
γιά τό κόστος 7ΐαραγωγής καί διάθεσης τών προίόντων,Προγραμματι
σμός χωρίς τά στοιχεία αΰτά δέν είναι δυνατός."Ενα κόμμα στήν 
Αντιπολίτευση δέν μπορεί νά συγκεντρώσει τέτοια στοιχεία.‘Αλλά 
καί μιά κυβέρνηση χρειάζεται καιρό,δταν δέν διαθέτει ίΐατάλλη- 
λες ύ'πηρεσίες,όργάνωση καί 7ΐρόσωπα.Στό *Υ7εουργείο Γεωργίας Ακό-



μή παλεύουμε νά πληροφορηθοΰμε ποιά ή Ακριβής κατάσταση καί 
έξέλιξη τού λογαριασμού καταναλωτικήν ΑγαθΕδν, δηλαδή δρισμένων 
έπιδοτήσεων πρ<5ς τή γεωργία,γιατί οί πολλές ύπηρεσίες πού Ασχο
λούνται μέ τ<5 θέμα καί έπαφή καί σύίδημα καί τάξη καί ένιαύες 
κατευθυντήριες γραμμές δέν είχαν.
Σύντομα θά ύπάρξει τ<5 5ετές πρόγραμμα 1983-87 γιά τήν γεωργία 
πού πρόκειται νά ένταχθή,στό Συνολικό Πενταετές 1983-87,



Τώρα πού ήλθατε σέ Αμεση έπαφή μέ τούς μηχανισμούς τής ΕΟΚ 
καί μέ τήν πολιτική της στ<5ν Αγροτικό τομέα,'ποιώ νομίζετε 
δτι είναι ή συνεισφορά τής Κοινότητας στήν Ανάπτυξη τής Αγρο
τικής μας παραγωγής καί οί Αφέλειες πού τυχόν θά προκόψουν 
Από τή συμμετοχή μας σ’αυτή;Πρόσφατα δηλώσατε έπιστρέφοντας 
Από τίς Βρυξέλλες πώς είσθε ικανοποιημένος Από τήν έξέλιξη 
τών σχέσεών μας μέ τήν ΕΟΚ,δπου βρίσκουν κατανόηση τά έλλη- 
νικά αιτήματα.Μετά Απ’αύτή τή διαπίστωση μπορούμε νά καταλή
ξουμε στό συμπέρασμα δτι δέν Απειλεί πιά τήν έλληνική Αγρο
τική οίκονομία καταστροφή έξ αΙτίας τής έντάξεως της στήν 
Κοινότητα;

Ύπαι νβρεσθε,βέβαια,δτι τώρα ί\αΟ σάν Κυβέρνηση ήλθαμε 
σέ έπαφή μέ τούς Κοινοτικούς μηχανισμούς καί είδαμε Από πιό 
κοντά πώς λειτουργεί ή ΕΟΚ,πιθανό νά Αλλαξε ή βασική τοποθέ
τησή μας γιά τήν ίδια τήν φύση τής ΕΟΚ καί γιά τήν τύχη τής 
έλληνικής γεωργίας μέσα σ’αύτήν.ΣΑς Απαντώ εύθέως:’Επιβεβαιώ
θηκε ή βασική μας τοποθέτηση,δταν είμασταν Ακόμη στήν Αντιπο
λίτευση,δτι ή ΕΟΚ καί ίδιαίτερα ή Κ.Α.Π.είναι φτιαγμένες στά 
μέτρα τών Αναπτυγμένων χωρών τής Δυτ.Βύρώπης καί ή συμβολή 
της στήν Ανάπτυξη τής έλληνικής γεωργίας,Αν παραμείνει ώς 
έχει,θά είναι Αρνητική,"Αν προσθέσετε μάλιστα τήν διαπίστωση 
δτι μέ τούς δρους ύπό τούς δποίους Εγινε ή Ενταξη τής χώρας 
μας,δπου στόν βωμό τής ταχύτερης καί πάση θυσία Ενταξης δέν 
προστατεύτηκαν ούσιαστικά συμφέροντα τού έλληνικού Αγροτικού 
τομέα,μπορούμε νά πούμε δτι ή Ενταξή μας στήν ΕΟΚ,μΑς δημιουρ* 
γεί σοβαρά προβλήματα.Γι’αύτό καί μέσα Από τό ύπόμηημα γιά



τοΰς λόγους γιά τούς όποίους όφείλει νά μεταβλητή ή Κ.Α.Π. 
τόσο ώς πρός τούς 7εροσανατολισμούς της δσο καί ώς πρός τήν 
καθημερινή λειτουργία της ώς πρός τήν ‘Ελλάδα.

Θά ήθελα νά σάς Αναφέρω,σχετικά μέ τόν ηρώΐο χρόνο λειτουρ 
γίας τής ένταξης (Ι.Ι.8Ι έως 3I.I2.8l) μερικά Αξιοσημείωτα 
στοιχεία πού είναι διαθέσιμα:

Πρώτο,γιά πρώτη φορά Από Ι5ετίας,ή συνολική Αξία τών έξα- 
γωγών μας πρός τήν ΕΟΚ τών 9 μειώθηκε μεταξύ 1980 καί 1981. 
Συγκεκριμένα Από 105*263 δίσ.δρχ.πού είναι τό 1980 έπεσε σέ 
102,977 δίσ.δρχ.τό 1981.

Δεύτε£ο, γιά τό Ι98Ι,έπίσης,δ ρυθμός αύξησης τής συνολι
κής Αξίας τών εισαγωγών μας,είναι δ ύψηλότερος 7Εού ΰπήρξε ποτέ 
τά τελευταία χρόνια: 37,5% γιά τό 1981,15,5% γεά τό 1980,
26,8% γιά τό 1979.

Τρίτο,έτσι τό συνολικό έμπορικό μαξ, Ισοζύγιο μέ τούς 9, 
ένώ ήταν έλλειμματικό μέ 58,709 δίσ.δρχ.τό 77, μέ 59,858 δίσ.

έφθασε νά είναι έλλειμματικό μέ 144,187 δίσ.δρχ.τό 1981,πρώτο 
χρόνο τής ένταξης.'

είσαγωγές μας,ή Αξία τους,αύξήθηκαν τό 1981 κατά 139% σέ σχέ
ση μέ τό Ι980:Α7ΐό 17,135 δίσ.δρχ.τόΐ980 έγιναν 40,964 δίσ. 
δρχ.τό 1981 μέ Αποτέλεσμα ιι) γιά πρώτη φορά μετα7εολεμικά, 
έχουμε Αρνητίίΐό Ισοζύγιο στά Αγροτικά προίόντα ύψους -10,850

δρχ. τό 78, μέ 84,843 δίσ.δρχ.τό 79,μέ 74,457 δίσ.δρχ.τό 80,

Τέταρτο,Ιδιαίτερα γιά τό Ισοζύγιό μας μέ τούς 9 σέ Αγρό 
τικά προίόντα,τά πράγματα είναι Ακόμη πιό εύγλωττα: ί) οί



δίσ.δρχ. αέ σχέση \ιέ + 6,82 δίσ.δρχ. τό 1980, +6,958 δίσ.δρχ. 
τό 79 καί + 10,591 δίσ.δρχ.τό 78.

Πέμπτο, γιώ πρώτη φορώ ώπό πολλώ χρόνια,ή ώξία τών συνο
λικών βιομηχανικών μας έξαγωγών πρός τούς 9 μειώθηκε: &πό 
81,308 δίσ.δρχ.τό 1980 Επεσε τώ 72,863 δίσ.δρχ.τό 1981,μιώ 
μείωση τ?1ς τώξης τού - 10,4%.



4. Είναι γνωστό δτι πιστεύετε στ<5ν προγραμματισμό γενικό\ 
ρα καί κυρίως στόν προγραμματισμό τής Αγροτικής παραγωγές, 
κατά τρόπο πού οΐ αύτοσχεδιασμοί τών Αγροτών νά μή δημιουρ
γούν προβλήματα στή διάθεση τών προΐ’όντων στήν Ασωτερική καί 
τήν έξωτερική Αγορά.Τί κάνετε στόν τομέα αύτόν,δεδομένου μά
λιστα δτι ύπάρχουν όρισμένα περιοριστικά μέτρα Από τήν ΕΟΚ 
στό πρόβλημα τής Ανεξέλεγκτης παραγωγής\

Μού δημιουργεΐται ή έντύπωση,Από τήν διατύπωση τής έρώ- 
τησής σας,δτι τά προβλήματα τής Αγροτικής μας παραγωγής καί 
τής Αναρχης καί στρεβλής έμπορίας τών Αγροτικήν προσόντων δφεί- 
λονται στούς ” αύτοσχεδιασμούς τών Αγροτών# Τό ΠΑΣΟΚ,ήδη Από 
πολλά χρόνια είχε έπισημάνει Αλλού τά αίτια τής κατάστασης 
αύτής καί Ιδιαίτερα:ι) στόν Ανασχετικό τού δποιου προγραμματι
σμού ρόλο τού Κράτους^ιι) στήν Ανεξέλεγκτη δράση,μέ τίς εύλο- 
γίες ή καί μέ τήν Ανοιχτή ύποστήριξη τού Κράτους,τού μεταπρα- 
κτικού κυκλώματος τής έλληνικής παραοικονομίας πού στόν Αγρο
τικό τομέα £χει βαθειές ρίζες, ιιι) στήν,συνέπείςι τών δύο πρώ
των παραγόντων,Απογοήτευση τών Αγροτών καί στήν Απεγνωσμένη 
προσπάθειά τους νά Αναπληρώσουν ένα μεγάλο τμήμα τού πλεονά
σματος πού τούς Αποσπάται Από τήν παραοικονομία,μέ μεθόδους 
καί πρακτι?ιές ξεπερασμένες.

’'Εχει ήδη Αρχίσει,στό 'Υπουργείο ή δουλειά γιά τόν σω
στό προσανατολισμό τής παραγωγής μέσα Από μελέτη τών παραγω
γικών δυνατοτήτων, τών δυνατοτήτων Ατεορρόφησης τής παραγωγής 
στήν έσωτερική καί έξωτερική Αγορά καί τών δυνατοτήτων καί 
στόχων έξασφά&σης τού εισοδήματος τών Αγροτών.



Είσθε ικανοποιημένος Από τήν Απορροφητικότητα τής 
έσωτερικής Αγοράς σέ έλληνικά Αγροτικά 7εροΙ*όντα και 
σέ Αντίθετη περίπτωση τ(Γ μέτρα θά ΐΐάρετε γιά τή διεύρυν
σή τους;

Σαφ£3ς δχι.Τά μέτρα πού θά παρθούν Από τό 'Υπουρ
γείο 'Εμπορίου καί Από τό 'Υπουργείο Γεωργίας θά Ανακοι
νωθούν ΰταν δλοκληρωθούν.



6. Δώστε μας μι,ά σκιαγραφία τών Αγροτοβιομηχανικών συνεται
ρισμόν, δπως τούς έννοεΓτε καί πέστε μας γιά τήν τύχη τών άλ- 
λων γεωργικήν συνεταιρισμόν,πού δέν διαθέτουν δυνατότητες γιά 
παρόμοιες δργανώσεις.Είδικώτερα κατά τί θά διαφέρουν Από τούς 
ήδη Υφισταμένους Αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς^

*Όπως ήδη Από χρόνια ’έχει διακηρύξει τό ΠΑΣΟΚ δ ’Αγρό- 
τοβιομηχανικός Συν/σμός είναι τό κύριο ” έργαλεύο η μας γιά τό 
ξαναζωντάνεμα τής έλληνικής Υπαίθρου καί γιά τήν Ανάπτυξη τής 
Αγροτικής μας οίκονομίας.'Άν καί είναι πάντοτε παραπλανητικό 
νά δίδονται όρισμοί θά μπορούσα,πολύ συνοπτικά νά περιγράφω 
τόν Συν/σμό πού έπιδιώκουμε νά δημιουργήσουμε ώς έξής: πρόκει
ται γιά αΥτοδιαχειριζόμενη έπιχείρηση Αγροτών πού έχει σκοπό 
νά βελτιώσει τό βιοτικό έπίπεδο τών μελών της συμβάλλονται ταυ
τόχρονα στήν Ανάπτυξη τού κοινωνικού συνόλου.Πιό συγκεκριμένα; 
ι) Ό  Συν/σμός είναι έπιχείρηση,μέ δλα τά χαρακτηριστικά Απο- 
τελεσματικότητας καί Αρίστου μεγέθους τής κάθε έπιχείρησης. 
ιι) Είναι έπιχείρηση τών Αγροτών,δηλαδή δσων Ασχολούνται αΥτο- 
πρόσωπα καί κατ’Αποκλειστικότητα σχεδόν μέ τήν πρωτογενή Αγρο
τική παραγωγή,πού,σύμφωνα μέ τίς βασικές αΥτοδιαχειριστικές 
Αρχές,θά είναι καί έκείνοι πού θά διοικούν οΥσίιρ ( δχι τύποις ) 
τόν Συν/σμό Αποκλεισμένων τών Αγροτοπατέρων,καί τών κάθε λογής 
" είδικών ”.ιιι) Μέ τήν έκφραση η βελτίωση τού βιοτικού έπι- 
πέδου ” είναι φανερό δτι δέν ένΦούμε μόνο τό οικονομικό έπί'/ιε- 
δο Αλλά έξίσου καί τό κοινωνικό καί τό πολιτιστικό έπίπεδο,
Αφού ή ίδια ή ζωή δέν είναι μόνο έργασία καί δ Αγρότης δέν



είναι μόνο παραγωγός. IV) *Η συμβολή τού συνεταιρισμοί στήν 
Ανάπτυξη τού κοινωνικού συνόλου είναι Απαραίτητο χαρακτηρι
στικό τών συνεταιρισμών γιατί Αν λειτουργούσαν Απλώς ώς έπιχει· 
ρήσεις μέ τά γνωστά,ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια θά Αποτελούσαν 
μιά ίσως βελτιωμένη έκδοση τών συνεταιρισμών όπως ύπάρχουν σή
μερα. '0 Συν/σμός ώς έπιχείρηση θά έπιδιώκει τήν μεγιστοποίηση 
τών δφελών τών μελών του,ένώ ταυτόχρονα,ώς κύτταρο δχι μόνο 
οικονομικές Αλλά καί κοινωνικής - πολιτιστικής ζωής θά πρέπει
νά Απαιτεί,μαζί μέ τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση,τό κύριο μέσο Ανά- 

*πτύξης τού χωριού,τής έπαρχίας κλπ.
Οί 'Αγροτοβιομηχανικοί Συν/σμοί είναι πιό σύνθετη μορφή συνε
ταιριστικής όργάνωσης,Αφού περιλαμβάνει καί τήν μεταποίηση τών 
Αγροτικών προϊόντων.Τό έάν καί κατά πόσο ένας Συν/σμός θά πρέ
πει νά κάνη καί μεταποίηση τών Αγροτικών προϊόντων,είναι ζήτη
μα τεχνικοοικονομικών δεδομένων καί μεγεθών.Μιά σύγχρονη βιο
μηχανική μονάδα γιά νά είναι τουλάχιστο βιώσιμη Απαιτεί όχι μό
νο τήν συνεχή ροή μεγάλων ποσοτήτων πρώτης ύλης ( πρωτογενούς 
7ΐαραγωγής ) Αλλά καί έξασφαλισμένη τήν δυνατότητα διάθεσης τών 
τελικών προϊόντων της.Κατά συνέπεια οΐ σημερινοί μικροί καί 
κατεσπαρμένοι Συν/σμοί,τών δποίων κανείς δέν μπορεί νά παρεμπο- 
δίση τήν ύπαρξη καί λειτουργία τους,θά πρέπει είτε νά συγχω- 
νευθούν,γιά νά Αποκτήσουν τό Αναγκαίο έλάχιστο μέγεθος ώστε νά 
μετατραπούν καί σέ μεταποιητικές μονάδες ( δηλαδή ’Αγροτοβιομη- 
χανικόύς Συν/σμούς ) είτε νά έξειδικευθούν στήν πρωτογενή παρα
γωγή - μέ δμαδικές καλλιέργειες ή δχι,αύτό έξαρτάται Από τήν 
θέληση καί τίς δυνατότητες τών μελών των - καί νά συνδεθούν μέ



τήν μεταποιητική μονάδα έν<5ς άλλου Συν/σμού ή τής 'Ένωσης 
Συν/σμ&θ τής περιοχής,

'Υποθέτω δτι τά χαρακτηριστικά πού σάς περί έγραφα διαφορο
ποιούν έντονα τούς ’Αγροτοβιομηχανικούς Συνεταιρισμούς πού προω
θούμε άπ<5 τούς σημερινούς νόθους σχηματισμούς τούς όποίους,&τυ- 
χβς κατά τήν γνώμη μου,&ποκαλέσατε έπίσης άγροτοβιομηχανικούς 
συν/σμούς.



9, ’Επανειλημένα έχει Από τό ΠΑΣΟΚ διακηρυχθεί,δτι ύπό τή
διακυβέρνησή του οί Αγρότες θά Απολαμβάνουν τιμές πού θά κα
λύπτουν τ<5 κόστος παραγιογής σάν κάποιο καθαρό κέρδος.Γιά τό 
ίδιο όμως προίόν Αλλο είναι τό κόστος παραγωγής στά όρεινά, 
άλλο στά μικρά κι άλλο στά μεγάλου μεγέθους Αγροκτήματα,άλλο 
στίς ξηρικές καλλιέργειες κι άλλο στ(Τς ποτιστικές,ποικίλλει 
έπίσης Αναλόγως γεωγραφικής περιοχής,κ.ο.κ.Ποιό γιά σάς είναι 
τό κόστος παραγε^γής καί ποιό πέραν αύτού μπορεί νά θεωρηθεί 
λογικό κέρδος;

"Αν ή δομή τής έλληνικής γεα)ργίας παραμείνει μακροπρό
θεσμα,ή ίδια μέ αύτήν ποΰ παραλάβαμε,τότε πράγματι ή έξαγγελία 
γιά τιμές πού καλύπτουν τό κόστος καί Αφήνουν ένα λογικό ποσό- 
στό κέρδους θά είναι Αδύνατο νά ύλοποιηθή Αφού οί συνθήκες κό
στους καί παραγωγής - παραγωγικότητας δοαφέρουν Από περιοχή 
σέ περιοχή,Από καλλιέργεια σέ καλλιέργεια καί Από έκμετάλλευση 
σέ έκμετάλλευση.Στόχος μας είναι νά έπιδιάξουμε τέτοιες διαρθρω
τικές Αλλαγές στήν έλληνική γεωργία ώστε νά καταστεί δυνατό
ένα προγραμματισμένο συνεταιριστικά όργανωμένο, ” πανεθνικό

(\0\?
σχέδιο καλλιεργειών ”, Σ'ένα τέτοιο μοντέλο,θά είναι προίόν 
μακροχρόνιας καί έπίπονης προσπάθειας καί όχι έργο τού άμεσου 
μέλλοντος οί διαφορές κόστους παραγωγής θά έλαχιστθ7εοιηθούν 
δπότε,τότε,θά μπορούμε πράγματι νά μιλάμε γιά ένα μέσο κόστος 
παραγωγής τού προίόντος σέ πανελλαδική κλίμακα καί θά μνεορού- 
με πράγματι νά Αναμένουμε ότι οί Αποκλίσεις Από τό μέσο αύτό 
κόστος παραγωγής θά είναι μικρές είτε Από περιοχή σέ περιοχή 
είτε Από έκμετάλλευση σέ έκμετάλλευση κ.ο.κ.'Επ'αύτού τού μέ
σου κόστους παραγωγής θά μπορεί,βάσιμα,νά ύπολογίζεται ένα



κέρδος,έτσι πού ή έξαγγελόμενη τιμή νά είναι, σύμφωνη μέ τήν 
προγραμματική μας Εξαγγελία.Στό Ενδιάμεσο διάστημα,ή Κυβέρνηση 
θά είναι ύποχρεωμένη κατά τήν Εξαγγελία τών σχετικών τιμών, 
νά παίρνη ύπ’δψη της μετρήσεις καί συγκρίσιμα στοιχεία πού 
θά είναι διαθέσιμα μέσα Από μηχανισμούς πού ή συμπλήρωσή τους 
τώρα γίνεται Από τίς Επιστημονικές ύπηρεσίες τού ‘Υπουργείου, 
γνωρίζοντας,Ασφαλώς,δτι οί δποιες Αποφάσεις της πιθανά νά Απο
κλίνουν σημαντικά, είτε πρ<5ς τά πάνω είτε πρός τά κάτω,Από τ<5ν 
βασικά της στόχο " κόστος σύν λογικά κέρδος ",



ΙΟ. Δεδομένου δτι 6 Αψηλότερος ρυθμός τιμάριθμου στήν 'Ελλάδα 
ή χαμηλή παραγωγικότητα τής γεωργίας μας καί ή προσπάθεια τής 
Ιίυβερνήσεως γιά ούσιώδη βελτίωση τών εισοδημάτων τών Αγροτών 
μας Ανεβάζουν τίς τιμές Αρκετών Αγροτικών μας προΐ'όντων σέ τι
μές Αψηλότερες Από έκεΓνες τής διεθνούς Αγοράς πώς θά μπορέσει 
ή Κυβέρνηση νά έξασφαλίσει τή συνέχιση τής Απρόσκοπτης έξαγω- 
γής τους;Γνωρίζετε λ.χ.πολύ καλά ότι ο£ 'Ανατολικές χώρες μέ 
δυσκολία πιά Αγοράζουν τά Αγροτικά μας προΓόντα,Ακόμα κι έκε£- 
να στά δποϊα είναι παραδοσιακοί μελάτες μας,διότι βρίσκουν 
Αψηλές τίς τιμές τους; Είναι έπίσης γνωστό πώς γιά νά διευκολυν 
θεύ ή έξαγωγή τής έφετεινής παραγωγής έσπεριδοειδών ή Κυβέρνη
ση δέχθηκε παραγγελίες σέ μειωμένες τιμές ( πράγμα πού σημαίνει 
έπιδότηση τών έξαγωγών Από τόν Κρατικό προϋπολογισμό ή έπιδό- 
τηση τών καταναλωτήν τών σοσιαλιστικήν χωράν)."Αν μάλιστα δέν 
ύπήρχαν καί ο£ έπιδοτήσεις τής ΕΟΚ θά είχαμε Ακόμα σοβαρότερο 
πρόβλημα.Ποιά πολιτική πρόκειται νά Ακολουθήσεις βραχύπρόθεσμα 
ή Κυβέρνηση καί τί θά κάμει μακροπρόθεσμα; Μήπως θά είναι ή 
πρώτη έλληνική Κυβέρνηση πού θά τολμήσει νά ένημερώσει τούς 
Αγρότες μας γιά τήν ώμή πραγματικότητα καί γιά τήν Ανάγκη νά 
μήν τά περιμένουν δλα Από τό κράτος καί Από τίς Επιδοτήσεις;

Δέν θά διαφωνούσα μαζί σας δτι ο£ τιμές πολλών Αγροτικών 
μας προΓόντων είναι Αψηλώτερες τών διεθνών ούτε δτι ο£ λόγοι 
τού φαινομένου αΑτού είναι οΐ ύψηλές τιμές τών εισροών,ή χα
μηλή παραγωγικότητα καί ή Αλόγιστη,Απρογραμμάτιστη καί ευκαι
ριακή πολιτική Επιδοτήσεων πού Ακολούθησαν στήν τελευταία 
τριακονταετία ο£ κυβερνήσεις τής Δεξιάς.Γι'αΑτό καί ή Ιίυβέρνη-



ση τού ΠΑΣΟΚ έπιδιώκει τά έξής: Πρώτο,Αποτελεί! διακηρυγμένη Από 
χρόνια θέση μας δτι σέ δλόκληρο τό κύκλωμα τών εΙσροών γιά τήν 
γεωργία ( τόσο τό στάδιο τής κατασκευής τους δσο καί τό στάδιο 
τής εισαγωγής τους καί τό στάδιο τής έμπορίας τους ) θά Αποκτή
σουν Αποφασιστική έπιρροή συνεταιριστικοί φορείς - δργανισμοί 
πού θά ίδρυθούν γιά τόν σκοπό αύτό.Δεύτερο,έπανεξετάζεται σήμερα 
δλόκληρο τό π?ν.έγμα τών έπιδοτήσεων,εισοδηματικών ένισχύσεων καί 
έν γένει παροχών πού κληρονομήσαμε Από τίς προηγούμενες κυβερνή
σεις. Προσπάθεια μας είναι τάρα νά Αποτυπωθούν κατά συστηματικό 
τρόπο ο£ " βοήθειες " καί " ένισχύσεις ".Μόλις τελειώσει ή προερ
γασία αύτή θά Αξιολογηθούν καί οικονομικά καί κοινωνικά κριτήρια 
οί ένισχύσεις αύτές καί θά έπιδιωχθεί μετά Από ένημέρωση τών 
Αγροτών ή έξυγ*ίανση τής κατάστασης δτϋου είναι Απαραίτητη".



II- Σύμφωνα μέ τά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής ’Υπηρεσίας 
έπί συνολικοί Αγροτικού εισοδήματος πού κυμαίνεται γύρω στά 
300 δισεκατομμύρια δραχμές έτησίως ο& γεωργοί,κτηνοτρόφοι, 
άλιείς καί έκμεταλλευτές δασών δήλωσαν τ<5 1980 συνολικό είσόδη** 
μα μόνο 442 έκατομμυρίων δραχμήν καί πλήρωσαν φόρο μόνο μερι
κές δεκάδες έκατομμυρίων.Πράγμα πού σημαίνει νόμιμη φοροαποφυ
γή ή παράνομη φοροδιαφυγή γύρω στά 25-30 δισεκατομμύρια δραχ
μές. Δεδομένου ότι ή Κυβέρνηση έχει διακηρύξει καί προεκλογικά 
καί μετεκλογικά ότι θά πατάξει τή φοροδιαφυγή τί πρόκειται 
νά κάμει στήν περίπτωση τού άγροτικού τομέαί

μαζί μας σέ σχέση μέ τήν φοροδιαφυγή."Αν καί θά διαφωνούσα

σατε γιά νά προσδιορίσετε τόν άριθμό τών 25-30 δίσ.δρχ,.Οά

μικρότερο,άνάλογα μέ τό μέγεθος τών φορολογητέων εισοδημάτων,

άγροτικά εισοδήματα καί σέήν διακίνηση τών άγροτικών προΐ'όν- 
των.'Αναρωτιέμαι δμως άν δ άγροτικός τομέας προηγείται,χρονι
κά, στήν προσπάθεια τής Κυβέρνησής μας γιά πάταξη τής φοροδια
φυγής, ή, μήπως, μπροστά στό μέγεθος τής φοροδιαφυγής πού γίνε
ται στούς άλλους τομείς τής έλληνικής οικονομίας,θά έπρεπε 
ή φοροδιαφυγή στόν άγροτικό τομέα νά μήν είναι άπό τά πρώτα 
μελήματα τής Κυβέρνησής μας.Χτυπητές περιπτώσεις τέτοιας φο
ροδιαφυγής έχουμε ύπ’δψη μας καί δπωσδήποτε θά καταπολεμηθούν.

Δέν μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος νά διαφωνήση

μαζί σας ώς πρός τόν τρόπο καί τά κριτήρια πού χρησιμοποιή

μπορούσε τό μέγεθος τής φοροδιαφυγής νά είναι μεγαλύτερο ή

τόν τρόπο κτήσεως τους κλπ.*Εν πάση περιπτώσει τό πρόβλημα 
δέν είναι στόν άριθμό.Πράγματι γίνεται φοροδιαφυγή καί στά



* Εν 6ψευ,δμως,τών τεράστιων εισοδηματικήν καί οικονομικών 
γενικότερα διαφορών άνάμεσα στ<5ν Αγροτικό τομέα καί στούς 
άλλους τομείς τής έλληνικής οίκονομίας, μοή φαίνεται δτι τ<5 
νά άναγά^ιε τώρα σάν ένα Από τά κυριώεερα μελήματά μας τήν 
πάταξη τής φοροδιαφυγής στ<5ν Αγροτικό τομέα θά είναι άκαρπο 
καί Αποπροσανατολιστικά.



12. Πιστεύετε δτι μέ τό σημαρινό όργανισμό λειτουργίας τού 
Υπουργείου Γεωργίας μπορείτε νά έφαρμόσετε τήν πολιτική σας 
ή μήπως θά πρέπει νά τόν Αναδιοργανώσετε έκ βάθρων μέ στόχο 
α) τ<5 δραστικό περιορισμό τής γραφειοκρατίας ποΰ συντρίβει 
τούς Αγρότες μας καί β) τή χρησιμοποίηση τών γεωπόνων καί 
λοιπών ειδικών έπιστημόνων στήν Αποστολή ποΰ Απαγορεύουν οί 
γνώσεις τους,δηλαδή σύμβουλοι δίπλα στόν Αγρότη,τόν κτηνο- 
τρόφο,τόν Αλιέα,κι δχι καρεκλοκένταυροι πού μέρα-νύχτα κλει
σμένοι στά γραφεία συμπληρώνουν Καταστάσεις καί βάζουν Υπο
γραφές* Οά μετουσιώσετε έπίσης σέ πράξη τήν Αποκέντρωση μέ 
τήν Απομάκρυνση Από τήν ’Αθήνα όλων τών έρευνητικών κέντρων, 
όργανισμών γιά Αγροτικά προΓόντα,Ακόμα καί έπιστημονικών 
σχολών πού Αντικείμενο έχουν τήν Αγροτίίΐή οικονομία;

Στό πρώτο μέρος τής έρώτησής σας θά Απαντούσα χω
ρίς έπιφύλαξη καταφατικά.Τό θεσμικό κείμενο πού καθορίζει 
καί τή λειτουργία τού Υπουργείου Αποτελεί μιά Από τίς κύ
ριες αίτίες γιά τήν κατάσταση πού έπικρατείΟργανωτικές ίλ? 
λείψεις καί κενά,Ασάφειες,έπικαλύψεις,Υπέρμετρος συγκεντρω
τισμός, παντελής σχεδόν Απουσία μηχανισμού Ανάδειξης καί Α- 
ξιοποίησις στελεχών.01 κεντρικές Υπηρεσίες είναι Υποβαθμι
σμένες Από πλευράς έπιτελικής δραστηριότητας*μεγάλο ποσοστό 
τής δουλειάς πού γίνεται στό κέντρο Αφορά έκτελεστικό έργο 
πού θά μπορούσε καί θά έπρεπε νά γίνεται στήν περιφέρεια.
’Υπάρχει παντελής έλλειψη Αποτελεσματικών μηχανισμών συντο
νισμού, έλέγχου καί διοικητικής πληροφόρησης σέ δλα τά έπί- 
πεδα σχεδόν.Είναι λοιπόν σίγουρο πώς καμιά οΥσιαστική Αναδ,ι



θρωση δέν μπορεί νά έπιτευχθεί στ<5 χ&ρο της γεωργίας &ν 
προηγούμενα τό Υ,Γ.Αλλά καί οι " συγγενείς *' του φορείς 
δέν Αλλάξουν ριζικά.
Γιά τήν ύλοποίηση της Απαίτησης αύτης της Αλλαγής έχει Ανα- 
ληφθεί στό Υ.Γ. προσπάθεια &στε μέσα στδ 1982 νά Αναδιαρ- 
θρωθεί ούσιαστικά.Στό δεύτερο τμήμα της έρώτησής σας θά 
πρέ?ιει νά τονισθεί πβς ή Αποκέντρωση είναι μιά Από τίς Αρ
χές πάνω στίς δποίες στηρίζεται ή προσπάθεια γιά Ανάπλαση 
τού μηχανισμού τού Υ.Γ.’ΑσφαλΏς μπορεί καί θά πρέπει νά 
Αποκεντρωθούν δργανωτικά,λειτουργικά,μιά σειρά Από ύπηρε- 
δίες τού Υ.Γ.Αύτό θά στοχεύει δχι μόνο στι̂ ν Αποτελεσματι
κότερη καί Αποδοτικότερη λειτουργία τους Αλλά καί στό ξε
κίνημα καί στέριωμα μι&ς πολίτικης στήν ούσία διαδικασίας 
πού θά δένει τόν Αγρότη μέ τούς φορείς Ανάπτυξης της Αγρο
τικής Οικονομίας.


