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Γι,ά συνεντεύξεις μέ υπουργούς γιά 
τδ ειδικό αφιέρωμα της"Ε11 μέ την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου 
ΠΑΣΟΚ__στήν_εξουσία

Σΐ]μεΓο_Π£βτο
Κύριε υπουργέ χ μπορείτε νά μας
περιγράφετε σέ αδρές γραμμές ποιά κατάσταση 
παραλάβατε στό υπουργείο σας καί πως αντιμετω 
πίααέχε τά πιδ επείγοντα προβλήματα}Πώς δηλαδή# 
αρχίσατε τή δουλειά σας καί πώς τήν αναπτύξατε;

£2ΰε ιο Δεύτερο:
Οι υιεουργοί των κυβερνήσεων τής ^εξιάς είχαν 
διαμορφώσειμιά συγκεκριμμένη"ε ικόνο̂ " του 
υπουργού.Πόσο κοντά ή μακρυά βρισκόμαστε από 
αυτό τό "πρότυπο" καί πώς βλέπετε τήν ανταπόκριση 
των ενδιαφερομένων στις ενέργειες καί αποφάσεις
σας;

Σημειο_"Ίρ ίτο
Η κυβέρνηση τής Αλλαγής μπαίνει στό δεύτερο χρόνο 
δούλειάς.1]·οιά θά είναι τά κύρια προβλήματα πού 
αναμένεται ν'αντιμετώπισει τό υπουργείο σας μέσα 
σ'αυτό τό χρόνο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) υι συνεντεύξεις νά είναι σέ απλό συζητητικδ τόνο 
β)Τδ Σημείο ί^ρώτο δέν πρέπει νά απευθυνθεί σέ υπουργούς 

πού ανέλαβαν χαρτοφυλάκιο μεϊά τήν αναδόμηση.0 λόγος 
είναι προφανής.

γ) Οί απαντήσεις νά είναι όσο γίνεται πιό σύντομες αλλά 
' περιεκτικές.Σέ κάθε περίτιτωση νά μήν υπερβαίνουν τά δυό 
δακτυλογραφημένα στό μεσαίο διάστημα γραφομηχανής.

\



Γιά τό ειδικό αφιέρωμα της "ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ" μέ την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης ενός χρόνου του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία

Σημείο πρώτο

Τό θεσμικό πλαίσιο μέσα στό όποιο λειτουργούσε τό 'Υπουργείο 
Γεωργίας καί οί 'Οργανισμοί πού εποπτεύονται άπό αύτό, είχε 
φτιαχτεί όχι τόσο γιά νά προωθήσει τήν άγροτική ανάπτυξη τής 
χώρας όσο γιά νά άπομακρύνει τόν άγρότη καί τόν υπάλληλο τού 
Υπουργείου άπό όλες τίς διαδικασίες πού άφοροϋν τήν παραγωγή 
καί τή διαμόρφωση τής οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής 
πραγματικότητας. "Ετσι οί ελλείψεις καί τά κενά, οί άσάφειες, 
οί επικαλύψεις καί ή μετακύλιση των εύθυνών, ή σύγχιση στόχων, 
σκοπών, μέσων καί μέτρων πολιτικής είχαν σάν συνέπεια τό μπέρ
δεμα άρμοδιοτήτων, τόν άνταγωνισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τήν 
έλλειψη σωστής καί λαϊκά προσανατολισμένης πληροφόρησης, τήν 
ούσιαστική άπουσία ενός μακροχρόνιου προγραμματισμού γιά τούς 
διάφορους κλάδους τού 'Αγροτικού τομέα καί τή διαιώνιση μιας 
καθημερινής προχειρότητας μέ τήν έφαρμογή σπασμωδικών μέτρων.-
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Σϊ]^εΓο_>δεύτε£θ

“Όλη ή φιλοσοφία τών %ροτόηΐ\Λ/ καί κατά συνέπεια καί τής "εικόνας τού 
Υπουργού" ξεκινάει άπό τό δτι οί προηγούμενες δεξιές Κυβερνήσεις 
έπιδίωξαν τή λαϊκή συμμετοχή μιά φορά κάθε τέσσερα χρόνια/
Ή  λαϊκή έτυμηγορία σήμαινε άνάθεση έν λευκώ μέ ταυτόχρονη πλήρη Απου
σία τού λαού άπό τίς έπιλογές καί άποφάσεις. Γιά τήν έφαρμογή στήν πράξη 
τής παραπάνω θεώρησης καί νοοτροπίας, χρειάζονταν μιάς κάθετης μορφής 
συγκεντρωτική Διοίκηση. Έτσι, δ έκάστοτε νέος 'Υπουργός ή έφερνε μαζΰ 
του ένα πακέτο-μϊγμα προσωπικών έμπειριών, βιωμάτων καί "άνωθεν” 
κατευθύνσεων ή διαμόρφωνε κάτι παρόμοιο στήν πορεία τής θητείας του.
'Η περιθωρικοποίηση έπομένως καί ή παντελής ’έλλειψη συμμετοχής τού 
άγροτικού κόσμου καί τού μεγαλύτερου μέρους τών Υπαλλήλων ήταν δοσμένη, 
*Π Υπουργός λοιπόν ήταν δ άνθρωπος πού άποφάσιζε γιά μάς,μακρυά άπό 
έμάς καί ή άπόσταση αΥτή γινόταν φανερή καί έκδηλη στήν καθημερινή του 
παρουσία. "Αλλωστε τό ένδεχόμενο μίκραιμα αΥτής τής άπόστασης θά τόν 
έθετε αΥτόματα έξω άπό τό γενικότερο κλίμα τής Δημόσιας Διοί?ιησης.
Τώρα τό πόσο Υμείς βρισκόμαστε κοντά ή μακρυά άπό τά παραπάνω "πρότυπα" 
θά ήταν ίσως πιό σωστό νά μή κριθεί άπό Υμάς τούς ίδιους.
'Απλά μπορούμε νά άναφέρουμε δτι ή προσπάθεια γιά τό γκρέμισμα τών 
"'Υπουργικών Τειχών" ξεκίνησε άπό τήν Υπαφή μας μέ τούς άμεσους συνεργά
τες μας καί μέ τήν προοπτική νά (^4£ει μέχρι τόν τελευταίο άγρότη ή 
Υπάλληλο τού 'Υπουργείου.’Έτσι οί άποφάσεις στό χώρο μας είναι προϊόν 
συλλογικής δουλειάς καί Υπευθυνότητας μέ τόν 'Υπουργό σέ γενικό συντο
νιστικό ρόλο. Καταβάλλεται συνεχώς προσπάθεια γιά νά γίνει κατανοητό 
άπό δλους τούς Υπαλλήλους δτι αΥτοί είναι οί Υπεύθυνοι εισηγητές στά 
θέματα άγροτικής πολιτικής καί δτι ή γνώμη τους είναι σεβαστή, χωρίς 
νά Υπάρχει άνάγκη νά γίνουν μάντεις "άνωθεν" έπιθυμιών. Παράλληλα ξεκί
νησαν διαδικασίες συλλογικής συμμετοχής τών Υπαλλήλων στή διαμόρφωση 
άπόψεων στά πλαίσια τής Υφιστάμενης Υπηρεσιακής δομής.
'Η διαμόρφωση τών τιμών τών άγροτικών προϊόντων, δ τρόπος παροχής καί 
τό ύψος τών Υνισχύσεων, δ τρόπος διακίνησης καί έμπορίας δρισμένων



προϊόντων, καθορίζονται όχι σέ κλειστές συγκεντρώσεις "ειδικών", Αλλά 
στό ίδιο τραπέζι μέ τήν ού σι αστική καί γνήσια έκπροσώπιση τών παραγωγών V*** 
τών Ενδιαφερομένων γενικότερα. *Η συμμετοχική αύτή διαδικασία, μετά Από 
τήν νομοθετική κατοχύρωση τού Αγροτικού συνδικαλισμού, πού θά γίνει σύντο
μα καί μετά τήν γνήσια έκπροσώπιση τών Αγροτών στούς Συνεταιρισμούς πού 
θά πραγματοποιηθεί μέχρι τό τέλος τού χρόνου, θά δλοκληρωθεί καί θά γίνει 
περισσότερο Αποτελεσματική.
Οί μακροχρόνιοι στόχοι καί τά μέτρα έπίτευξής τους θά συζητηθούν Επίσης

#

εύρύτερα μέ τόν Αγροτικό κόσμο, προκειμένου νά υιοθετηθούν καί νά μπούν 
σέ Εφαρμογή.
Σάν γενικότερη διαπίστωση πάντως καί Ανεξάρτητα Από τόν δποιοδήποτε χειρι- 

^σμό Από μέρους μας στά διάφορα προβλήματα, θά ήθελα νά Επισημάνω τόσο τή 
σοβαρότητι καί τήν κατανόηση πού έδειξε δ Αγροτικός 7-ιόσμος στήν Αντιμετώπιση 
αύτών τών προβλημάτων, δσο καί τό γενικότερο πλησίασμα καί ξεκίνημα κλί
ματος Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης καί τών Αγροτών καί τού μεγαλύτερου μέρους 
τών ύπηρεσιακών παραγόντων.
Σ2]Αείο__τ£ίτο

Στόν Απολογισμό τού πρώτου χρόνου δουλειάς Αναφέραμε ότι Αντίμετωπίστηκαν 
τά θεμελιακά προβλήματα τής Ελληνικής γεοοργίας, προκειμένου νά γίνει Εξειδί- 
κευση τών στόχων καί νά προσδιοριστούν συγιιεκριμένα μέτρα πολιτικής στόν 
Αγροτικό τομέα."Ετσι τώρα Αρχισε ή δεύτερη καί δυσκολότερη φάση τού καθο
ρισμού τών Ενεργειών καί βημάτων γιά τήν ύλοποίηση τών προτεινόμενων.
Είναι γνωστό, Αλλωστε, ότι οί Συνεταιρισμοί καί οί Αγρότες γενικότερα περι- 

φ  μένουν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο πού νά βοηθάει στήν Ανάπτυξή τους, περιμένουν 
μιά ούσιαστική συμμετοχή τους στίς βασικές εισροές καί στούς τρόπους Εμπο
ρίας, διακίνησης κα-ί μεταποίησης τών προϊόντων τους καί πολλά Αλλα μέτρα 
πού Αντιμετωπίζονται σ'αύτή τή δεύτερη φάση καί πού δέν έπεκτεινόμαστε 
σ’αύτά λόγω τού ότι δ χώρος φιλοξενίας μιάς συνέντευξης είναι δπωσδήποτε 
περιορισμένος.
"Ενα Αλλα στοιχείο πού συνθέτει ένα Από τά βασικά προβλήματα τής δεύτερης 
χρονιάς είναι ότι όλα τά μέτρα πού υιοθετούνται Από τήν πολιτική ήγεσία 
πρέπει νά ιεραρχηθούν στό χρόνο καί χώρο, δηλαδή νά πραγματοποιηθεί δ 
μακροχρόνιος προγραμματισμός τού 'Αγροτικού τομέα.

Τέλος ένα τρίτο βασικό πρόβλημα πού θά προχωρήσει στή δεύτερη αύτή χρονιά, 
είναι ή Αναδιάρθρωση τού 'Υπουργείου Γεωργίας, γιατί ή σημερινή του διάρ
θρωση καί δργανωτική στάθμη είναι τέτοια πού δέν Επιτρέπει τήν Αξιοποίηση 
τού προσωπικού καί τών μέσων καί όπου οί ύπηρεσίες ύστερούν σέ Αποτέλεσμα-



τικότητα καέ λειτουργούν ύποτονικά, Ή  Αναγκαιότητα έπέλυσης καί αΰτοή 
τοή προβλήματος παρουσιάζεται έπιτακτική γιατέ δέν μπορεί νά νοηθεί 
ή προώθηση θεσμών καC μέτρων ουσιαστικής Αλλαγής, μέσα Από ένα μηχανισμό 
Ανεπαρκή καέ χωρές σωστό προσανατολισμό,-


