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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΞΠΡΕΣ"

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΙΑ είναι, στόν τομέα σας, ή νέα τοποθέτηση πού διαγράφε
ται στις έλληνογαλλικές σχέσεις, ύπό τό πρίσμα καί των αποφασιστικών 
κυβερνητικών μεταβολών πού πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στις δύο χώρες; 
Είναι δυνατή ή δημιουργία ενός έλληνογαλλικοΰ"μετώπου"άπέναντι στίς 
βόρειες χώρες στά πλαίσια τής ΕΟΚ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ή  πολιτική άλλαγή πού έγινε τό 1981 στή Γαλλία καί στήν 
‘Ελλάδα αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα γιά τήν έδραίωση τού σοσια
λισμού όχι μόνο στό Μεσογειακό χώρο. Παρά τό γεγονός,ωστόσο τών κοι
νών στόχων τής πραγμάτωσης τού σοσιαλισμού, θά πρέπει νά μή παραγνω
ρίζουμε ορισμένα δοσμένα πού διαφοροποιούν τήν ελληνική άπό τή γαλλι
κή πορεία καί πού συνεπώς έχουν άμεση έπίδραση στίς έλληνογαλλικές 
σχέσεις καί στόν άγροτικό τομέα.
Δέν υπάρχει κατ'άρχή άμφιβολία γιά τήν πρωταρχική σημασία πού δίνουν 
τόσο ή γαλλική όσο καί ή ελληνική κυβέρνηση γιά τή βελτίωση τής ζωής 
τού άγρότη καί τήν αρμονική άνάπτυζη τού άγροτικοΰ τομέα μέ τούς 
άλλους τομείς τής οικονομίας.
'Ωστόσο, σέ έπίπεδο διαρθρωτικών προβλημάτων καί άκολουθούμενης πολι
τικής υπάρχουν άρκετές διαφορές πού δέν επιτρέπουν τήν χάραζη μιας άπό 
κοινού συμφωνημένης πορείας γιά τήν άντιμετώπιση τών άγροτικών μας 
προβλημάτων. Γιά παράδειγμα: Ή  Γαλλία δέν έχει τόσες μικρές εκμε
ταλλεύσεις όπως ή ‘Ελλάδα. *Η Γαλλία άντίθετα μέ τήν ‘Ελλάδα έχει 
άναπτυγμένη κτηνοτροφία. 'Η Γαλλία έχει έζασφαλίσει εύνοϊκή μετα
χείριση γιά όρισμένες περιοχές της, πράγμα πού δέν συμβαίνει μέ 
τήν 'Ελλάδα. Ή  διαφορετική αύτή θέση άπέναντι στήν Εύρωπαϊκή Κοινό
τητα, συνεπάγεται καί άδυναμία ταύτισης στή χάραζη καί εφαρμογή τής 
άγροτικής πολιτικής μέσα καί έζω άπό τούς κοινοτικούς θεσμούς.
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Παρά τήν ιδεολογική συγγένεια, τούς κοινούς βασικούς στόχους, τήν 
άμοιβαία συμπαράσταση πού εκδηλώνεται συχνά, δέν νομίζω, λοιπόν, 
ότι πρακτικά είναι δυνατή ή χάραζη μιας συμφωνίας πλαίσιου τών σοσια
λιστικών χωρών στόν άγροτικό τομέα πού θά είχε σάν στόχο νά άντιπαρα- 
τεθει στήν πολιτική τών άλλων εταίρων μέσα καί έζω άπό τήν Κοινότητα.
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Αυτό δεν σημαίνει όμως μιά τελείως άνεξαρτητοποιημένη προσπάθεια 
γιά τήν επίτευξη των στόχων πού βάζουμε στά πλαίσια της αγροτικής 
μας πολιτικής. Κοινή τακτική καί κοινή στατηγική πολλές φορές 
απορρέουν καί διαμορφώνονται σάν συνέπεια κοινών προβλημάτων, κοι
νών προτεραιοτήτων, κοινών στόχων καί κοινής πολιτικής άντίληψης. 
Στό μέτρο πού συνυπάρχουν οι όροι αύτοί, ή άμοιβαία συμπαράσταση, 
καί ή κοινή προσπάθεια, δέν χρειάζεται νά συμφωνηθοϋν άλλά άπορ- 
ρέουν άπό τά ίδια τά πράγματα.
'Ακόμη, πιστεύω ότι, τά άδιέξοδα στά όποια έχει οδηγηθεί ή κοινή 
άγροτική πολιτική δέν μπορούν νά άπομονωθουν άπό τά προβλήματα 
κοινοτικής πολιτικής καί σέ άλλους τομείς, ώστε ή δημιουργία μόνο 
ένός πάγιου άξονα σοσιαλιστικής συνεργασίας στά άγροτικά θέματα 
νά έπιλύσει τά προβλήματα τής Κοινότητας.
'Αστάθμητοι, τέλος, παράγοντες όπως γιά παράδειγμα ή μελλοντική 
μας σχέση μέ τίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες έπιβάλλουν πρός τό παρόν 
τήν αύτοδύναμη χάραξη καί εφαρμογή τής παραπέρα άγροτικής πολιτι
κής μας στά πλαίσια τών γενικώτερων κατευθύνσεων, πού έχει εξαγγεί
λει 6 Πρόεδρος τής Κυβέρνησης κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου, στις προ
γραμματικές δηλώσεις του. -


