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ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ
Σ ΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σήμερα για δεύτερη μέρα 

την συνέντευξη - «ανάκριση» του υπουρ
γού Γεωργίας Κώστα Σημίτη, που σήμερα 

καταγράφει όλα τα αλλα θέματα που συζητήθη
καν λεπτομερειακά στη δίωρη συνέντευξη.

Οι απαντήσεις - υπεύθυνες και προπάντων 
ρεαλιστικές - αφορούν, μεταξύ άλλων, βροχή ε
ρωτημάτων που τέθηκαν για:
•  Γεωργικά μηχανήματα και λιπάσματα. ^

•  Κτηνοτροφία και πώς θα αναπτυχθεί σε ευ- 
Ροοπαΐκό επίπεδα.
•  Αρδευτικά έργα, αναδασμός και αναδασώσεις.
•  Τιμές των γεωργικών προϊόντων. 
•Α γροτικές συντάξεις.
•  Προγραμματισμό στη γεωργική παραγωγή 
«οι άλλα πολλά θέματα.

Αλλη μια συνέντευξη - κώδικας για κάθε α- 
ΥΒμΐη, μά και κάθε Ελληνα.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ (υπουργός Γεώργιο®)

«Οι συνεταιρισμοί
να κανουν

ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ

Ο κ. Αγγελος Μαντζουράκης, Υψηλάντοο 3, είχε έρθα 
από τη Λειβαδιά ειδικά για την «ανάκριση» του υπουργού 
Γεωργίας. Παρ* όλα αυτά περίμενε υπομονετικά τη ώρα 
τοο. Οταν όμως τοο δόθηκε ο λόγος αποτέλεσε μια έκπληξη 
για το ακροατήριο και για τον Ιδιο τον υπουργό και τους 
συμβούλους τοο: Ατράνταχτα εκιχειρήματα που δεν σήκω
ναν πολλές αντιρρήσεις και κρο πάντων άμεση σκιαγράφη
ση της πραγματικότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα 
στο ίδιο χώρο δουλειάς και όχι στα γραφεία των υπουρ
γείων.

Ο  Κώστας Σημίτης το αντιλήφθηκε αμέσως με αποτέλε
σμα να κρσκύψα ο πολύ ενδιαφέρων διάλογος ποο ακολου
θεί:

—Εχω έξη παιδιά, κ. υπουργέ και μαζί μεγαλώνουμε 
70 αγελάδες ...ppm αυτοκέφαλος! Από το 1971, ποο 
έπαψε να με δανειοδοτεί η Αγροτική Τ ράηζα , είμαι 
αυτοκέφαλος αλλά και από τότε έχω να δω άνθρωπο 
ή  να  πάω σε καφενείο. Στη Λειβαδιά δεν υπάρχω ούτε 
μια αγελάδα εκτός από τις δικές μου —πηγαίνει* να
0CITS—  *

ΣΗΜΙΤΗΣ: Για πείτε μου πρώτα: Γιατί οας κόψανε τα 
δάνεια;

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί εγώ ήχο, παλιά, βουστά- 
σνο M.ifiiju —με εκδιώξανε. Αγόρασα ξανά δίκιά μου 
«xtooifc έφτιαξα καινούργιες εγκαταστάσεις —το θέμα 
■ναι εδώ ότι έχω ακόμα από το 1972 —ακοόγοντας 
μάλιστα την προοδευτική μου τάση (α&  παρόρμηση) 
—να φτιάξω δική μου μικρή παστεριοσούλα —μου κό- 
ψ α νεε*  Senma άλα. Τάνγκα —τελείωσε. Απάνω στην 
σναετιυξη μου. Μου κα φπηπ  -πς προάλλες 2.000 δεμα- 
π ο  εςω ano το  σταϋλο μου —δεν ήρθε ένας άνθρωπος 

' **· I1?  *®L *** mn> A *  aatSi μου» —άσε τους
κτηνίατρους που τα ι*  έχω ανάγιπ ι_μου  λένε για επιδο-
τησεις - αποποιούμαι «w 5óm m i_

rm

'* 1

Α ριστερά: Ο Κώστας Σημίτης παρακολουθεί με προσοχή ένα «ανακριτή» του. ιά ο σύμβουλός του κ. Τ. Ζουγανέλης και αριστερά ο Γ. Μαύρος. 
Μαντζουράνης

Δ ε ξ ιά : Τρεις απ' τους «ανακριτές»: Λ. Παυλύπουλος. Κ. Κοντοξής. Ayy.

Λ  τησεις —απ 
9 Β Β Ο Π Κ ι ¡88*S  μας-

ΜΑΝΤΖΟΥΥ ΑΝ Η Ι» πρόκα να ν»  Λ κ ς Λ  ̂
φηχμνϊις ατη* Ελλάδα -αλλα, κ. υπουργέ, που έχετε 
ε κ  υφισταμένους και μπορείτε να διατάξετε— 
ΣΗΜΙΤΗΣ: Τι ακριβώς θέλετε να διατάξω, όπως λέτε;

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Τι να διατάξετε; Ν α διατάξετε 
ι ν  μάθουνε ποιές είναι οι προοδευτικές τάσεις τεεν Ολ
λανδών που βγάζουν τόσο γάλα—

•Ε»: Μα έχουν τόσα λιβάδια εκεί πέρα που εμείς δεν 
τάχουμε—

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Λεν πείραζα που δεν τύχουμω 
Ο ι νοικοκυραϊοι το βγάζουμε το γάλα. Γιατί δεν διατά
ζετε, κ. υπουργέ, να αντιγράψουμε τους Ολλανδούς α
κριβά«;

ΣΗΜΙΤΗΣ: Η λέξη «αναγράψουμε» δεν μου αρέσει και 
τόσο. Σαν υπουργείο Γεωργίας έχουμε υποχρέωση να 
προωθήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία, καθοδηγώντας τον 
κτηνοτρόφο πως να την εφαρμόζει

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Ετσι πρέπα να κάνετε! 
ΣΗΜΙΤΗΣ: Μόνο που αυτό δεν πρέπα να γίνεται δό

γμα. Ο,τι δηλαδή ισχύει στις χώρες της Δοτικής Ευρώπης, 
να ισχύα και στην Ελλάδα υποχρεωτικά.

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ πήγα μόνος μου στην 
Ολλανδία και κρυφοκοίταζα τους οταϋλους —τα μελέ
τησα —α π  ήρθα εδώ και τα εφάρμοσα.

«Ε»: Το «114» στην κτηνοτροφία!
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Τώρα όμως έχω δέκα κεφάλια 

μοσχάρια α ε  δεν μπορώ να τα  δώσω —και από την 
άλλη μφριά τρώμε κρέας γερμανικό και ολλανδικά—ού
τε σφαγείο δεν υπάρχει.

μοποιούμε τη γνώση που κάποιοι άλλοι ανέπτυξαν και την 
εφαρμόζουμε στα δικά μας μέτρα. Ισως στη δική σας περιο
χή  και δεν έχω λόγους να το αμφισβητήσω, να μη νοιώθετε 
τη δουλειά ποϋχουμε κάνει. Η Μακεδονία, όμως, που έχει 
μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή Αρχισε ήδη να τη νοιώ
θ ε ι-

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: θάθελα, κ. υπουργέ, να προσθέσω 
ότι και μεις παρουσιάζουμε ελλείψεις, όπα>ς στην ενημέρω
ση των κτηνοτρόφων για τις δυνατότητες που υπάρχουν, 
στην οργάνωση και στην υποδομή. Παλεύουμε όμως για 
τη συνεργασία τη δίκιά σας κ.'Μαντζουράνη, κάθε κτηνο- 
τρόφου και των υπηρεσιών μας.

· £ «  Βλέπετε κ. Μαντζουράνη όη , αυτή η κυβέρνη
ση, τουλάχιστον, δουλεύει ακοτάπαυστα. ,

¿, 1» ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ (σύμβουλος του υπουργού): θάθελα 
αν μου επιτρέπατε κ. Μαύρο να συστήσω στον κ. Μαντζου- 
ράνη, και αυτό ισχύει γ ια  κάθε κτηνοτρόφο, να απευθυνθεί 
στην «Κτηνοτροφική» για ίο  πρόβλημα της διάθεσης των 
μοσχαριών. Είναι ο συνεταιριστικός τους φορέας. Μην ξε
χνάτε ότι σ’ όλη την Ευρώπη το κρέας δια κινείται μέσω 
συνεταιρισμών ...Εμείς παρέχουμε την υποδομή σ* αυτούς 
για να βοηθήσουν εσάς -δ ε ν  μπορεί το υπουργείο να πάει 
σε όλους τους μεμονωμένους κτηνστρόφους για να τους 
βοηθήσει Δίνουμε 40.000.000 στην «Κτηνοτροφική» για 
να φτιάξει μαγαζιά να διαθέτει τα προϊόντα σας, αλλά αυτό 
δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα. Η κτηνοτροφία μας μέχρι

πριν δύο χρόνια βασιζόταν «κ> «114», όπως είπε και ο κ. 
Μαύρος—

Η διάθεση των προϊόντων
Μια λεπτομέρεια που εϊναΑώστη στους πολλούς αξί-

; αναφοράς σ’ α 
πολύ περισσότερα σε 

κρέατος, παρά για εισαγωγ 
νη επομένως η παραπάνω, 
μας στα της κτηνοτροφίας.

Ο κ. Κώστας Κοντοξής (_ 
παρ όλο πούχ« λάβ0  ™v ν, 
γράψαμε και στο χθεο,νΛ ..

.του Κώστα ΕημΙτη) για 
στήριο στη Ηλιούπολη ζήτησε 
ερώτηση, η οποία αποδείχτηκε'

-Τ ι γίνεται κ. υπουργέ,
σμό της γεωργικής x o p c .-  P  I
αγορά με κολλά ροδάκινα, Τψαλλη με πολλά μήλα, 
την άλλη με πολλά πορτοκέΒ.

ΣΗ Μ Π Ή Σ: Εδώ θίγεται, έ μ μ ί  'βέβαια, και το θέμα της 
διάθεσης. Πρέπει όμως να δ η λ ώ φ η , το κράτος δεν είναι 
μοναδικά αρμόδιο για τη διάθεσιΕν προϊόντων, αλλά και 
οι συνεταιρισμοί Οι ίδιοι οι παρΑ /οί πρέπει να ανοίξουν 
αγορές μια και το κράτος μέχρι αρα δεν είχε δομές εμπο
ρίας.

«Ε»: Και με «ο σωστά καταμερισμό της γεωργικής πα
ραγωγής η  γίνεται κ. υπουργέ;

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Σ* ό,ττ αφορά τον προγραμματισμό των 
καλλιεργειών, πρέπει να γίνει μακροπρόθεσμα, αλλά πα
ράλληλα δεν μπορεί να είναι απόλυτος όπως λ ,χ. μ* ένα 
βιομηχανικό προϊόν. Δ ιότι για να αλλάξεις την καλλιέργεια 
ενός τόπου ροδάκινου λ-χ. χρειάζονται μερικά χρόνια, μέ- 
χρ ι να αρχίσει αυτή η καλλιέργεια να ακοδίδο καρπό. 

«Ε»: Μπορείτε να μας διαβφ ικώοετε, ό η  λάβατε τέτοια 
μπτρα, ώστε μετά απο δέκα χρόνια να τρώμε νοστιμότε
ρα ροδάκινα ή μανταρίνια;

ΣΗΜΙΤΗΣ* Εχουμε ήδη εκπονήσει ένα πρόγραμμα ανα- 
„ —έ ^ Ρ Τ Ρ ς , εσπεριδοειδών, ώστε να παράνονται νέες

ποικιλίες πιο όψιμες, που να «κραπώνΐ&ι» στην σγόβύ « π  
να μη φεύγουν όλα μαζί προς τις χώρες της Ανατολικός, 
κυρίως, αλλά και της Δυτικής Ευρώπης. Στοχεύουμε δηλα
δή να επιτύχουμε μια εξισορροπημένη διάθεση και περισσό
τερους αγοραστές.

Ροδσκινα-βερύκκοκα
ΣΗΜΙΤΗΣ: Για τα ροδάκινα, τώρα, και τα βερύκκοκα 

το υπουργείο μας εκπονεί ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 
για να μπορέσουμε έτσι, και εδώ, να παράγουμε ποικιλίες 
που απορροφώνταχ καλύτερα. Επιδιώκουμε να βελτιώσουμε 
την ποιότητα τοο κονσερβοποιημένου ροδάκινου, ώστε να

βελτιωθούν «  δυνατότητες πώλησης.
«Ε»: Σε άλλα  φρούτα;

ΣΗ Μ ΙΤΗΣ: Προβλέπονται αναδιαρθρώσεις στην παρα
γωγή της ελιάς και του λαδιού. Αποτελεί μόνιμη μέριμνα 
to o  οποοργείοο μας, γιατί κιοτεύουμε ό η  πρέπα να παρα- 
κολουθείται η  αγορά ώστε να προσαρμόζεται η παραγωγή 
σ π ς  ανάγκες της.

Μηχανήματα
«Ε»: Να ξαναλλόζουμχ θέμα κ. υπουργέ. Ο  αναγνώστης 
μας κ. Παναγιώτης Δημητρούλης ρωτάει να  μόδα, γ ιατί 
ακριβαίνουν ιπιπό.™ τα γεωργικά μηχανήματα «α» τα  λι-

Το «κύκλωμα»
ΣΗΜΙΤΗΣ: Στην Ολλανδία που πήγατε θα είδατε ό η  

υπάρχουν συνεταιρισμοί κτηνοτρόφων, που έχουν και δικό 
τους σφαγείο και δικές τους δυνατότητες χονδρεμπορικής 
διάθεσης, αλλά και δικά τους πρατήρια. Εδώ στην Ελλάδα 
δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί, δεν υπάρχουν σφαγεία— 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Να διατάξετε να γίνουν!
ΣΗΜΙΤΗΣ: —Ολο το χονδρεμχορικό κύκλωμα βρίσκε

ται σε χέρια μη παραγωγών. Δεν είναι θέμα εντολών αλλά 
προγραμματισμού του υπουργείου ώστε, σιγά σιγά, να ορ
γανωθούν οι κτηνοτρόφοι σε συνεταιρισμούς και με την 
οικονομική ενίσχυση την δίκιά μας να φτάσουμε μέχρι τα 
συνεταιριστικά σφαγεία και πρατήρια. Ομως αυτά είναι μα
κροπρόθεσμα και εμείς, σαν υπεύθυνη κυβέρνηση, δεν μπο
ρούμε να εφαρμόσουμε πρόχειρες λύσεις, όπως έγινε στην 
περίοδο της δικτατορίας.

Στο σημείο αυτό ο  σύμβουλος τοο υπουργού κ. Χριστο
δούλου ζήτησε το λόγο και είπε:

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Αν δεν κάνω λάθος, για να μη μπο
ρείτε να προωθήσετε τα μοσχάρια σας στην αγορά θα πρέ
πει να είναι υπέρβαρα, θ α  γνωρίζετε όη , από τον Ιούλιο 
έχει αρχίσει μια διαδικασία απόσυρσης αυτών των μοσχα
ριών.
Λ

«Ε»: Τελικά κ. υπουργέ πως γίνεται η  η  φέτα η 
δανέζικη και η  γερμανική να είναι φθηνό ιερή από την 
ελληνική;

ΣΗ Μ Π Η Σι Οταν μια αγελάδα δανέζικη ή ολλανδική 
βγάζει τρεις και τέσσερεις φορές περισσότερο γάλα από την 
ελληνική, τότε φυσικό είναι να μειώνεται ανάλογα το κό
στος του τυριού. Νομίζω όμως ότι, ο  σύμβουλος κ. Χριστο
δούλου έχει κάτι να οας π α  σχετικά.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Ναι, να πω η  έχουμε κάνει: Μαζί 
με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκπονήσαμε ένα πρό
γραμμα και σήμερα μπορώ να σας πω έχουμε διαλέξει 1.000 
ζώα που παράγουν 1.500 κιλά γάλα περισσότερο. Αυτά τα 
ζώα βέβαια δε θα τα κρατήσουμε, αλλά θα τα χρησιμοποιή
σουμε για αναπαραγωγή και στη συνέχεια θα τα προωθή
σουμε στους σταύλους των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί δεν πνηγράφετε από
τους Ολλανδούς;

ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν ξεκινάμε σε όλα από το μηδέν. Χρησι

Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις
Το τρίωρο που μας διέθεσε ο  υ

πουργός Γεωργίας Κώστας Σημίτης 
για την «ανάκρισή» του, δεν ήταν αρ
κετό βεβαίως για ν* απαντηθούν όλα 
τα ερωτήματα που μας είχαν στείλει 
ταχυδρομικά οι αναγνώστες της «Ε». 
Για να μην μείνουν, ωστόσο, αναπάν
τητα αυτά τα ερωτήματα, κλείσαμε μια 
δεύτερη συνάντηση με τον υπουργό, 
όπου οι απαντήσεις δόθηκαν φυσικά 
χωρίς διάλογο, αψοϋ οι αναγνώστες 
της «Ε» δεν ήταν παράντες.

Επιδοτήσεις
α. Γιατί δεν μας βοηθάει το κράτος V ανα
πτύξουμε την κτηνοτροφία ούτως ώστε να 
βοηθήσουμε και την εθνική οικονομία αλλά 
και την τσέπη μας;
β. Γιατί Οεν χρεώνεται με ειΟικές τιμές το 
ρεύμα, που καταναλώνουμε για την άρδευ
ση;
γ. Γιατί ενώ μας υποοχέθηκαν 6 n  m τιμές 
των λιπασμάτων θα μειωθούν, ανέβηκαν; 
(Σωτήριος Τοέκες. Αγιοι θ εάδωροι Θήβα, 
θωμάς Αγύτσος, Καραμονκιόλη β  Θήβα, 
θαγγέλης Ζιώμας, Αγιοι Θεόδωρο* Θήβα).

ΣΗΜΙΤΗΣ: α  Το κράτος βοηθάει τους κτηνο- 
τρόφους με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
Υπάρχουν και αναπτυξιακό προγράμματα κτη
νοτροφίας για το <mοπό αυτό. 
β-Το ρεύμα χρεώνεται μ* το αγροτικό τιμολό
γιο, που είναι το φθηνότερο από άλες τις χρή
σεις Και οι παραγωγοί χρεώνονται με το 60 
%  της τιμής, που προκύπτει οπό τη χρήση του 
αγροτικού τιμολογίου.

Οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν λόγω οά- 
ξησης της πρώτης ύλης. Το κράτος επιδοτεί τα 
λιπάσματα με χο 60 %  της αξίας τους Δη- 
μιουργείται έτσι ένα ετήσιο άνοιγμα στον Κρα
τικό ΠροΟπολογισμά που άρχισε από δ 0*9. 
δραχμές το 1870 και εκπμάται οε 16 δια  το 
1882. Αν οι τιμές των λιπασμάτων έμεναν στα 
περσινή επίπεδα το κόστος για το κρότος το 

883 θα ξεπερνούοε τα 16 δω. δραχμές Το 
ποοοστό επιβάρυνσης του κόστους παραγω
γής ίων προϊόντων σαν συνέπεια των νέων 
τιμών τνν λιπασμάτων υπολογίστηκε στα εξής 
επίπεδα: για το φθινοπωρινά σιτηρά 4%, για το 
καλαμπόκι, το την καλοκαιρινή πατά
τα, τη βιομηχανική τομάτα και βερύκοκκα 3% 
περίπου. Με τις νέες τιμές των προϊόντων η 
αύξηση του κόστους παραγωγής υπερκαλύπτε
ται
θ  Νομίζετε όη  πρέπει κάθε χρόνο, που κόνει 
δήλωση ο ιδιοκτήτης για το οικόπεδο, που 
απαλλάσσεται (δεντρόφυτευμένη έκταση 
κλπ.) να υποχρεώνεται · όπως γίνεται τώρα 

να προσκομίζει βεβαίωση από το υπουρ
γείο Γεωργίας ή η αρμοδιότητα αυτή θα ήταν 
καλύτερα να μεταβιβασθεΙ στους δήμους; 
(Δημ. Γιατράκος, Δινόμος β Αθήνα).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Με βάση το νόμο 1381 υπάρχει 
θέληση να περάσουν αυτές οι βεβαιώσεις

στους αγροτικούς συλλόγους Αυτή τη 
υπάρχει κάποια μεταβατική περίοδος μεταφο
ράς αρμοδιοτήτων και οργάνωσης συλλόγων, 
θ  Γιατί υπάρχει τόοο μεγάλη διάφορό μετα
ξύ ημών παραγωγού και παταναλωτού στα 
αγροτικά προϊόντα; (Πέτρος Πετρόηουλος, 
Μεταξύ 34, Μεσσήνη).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα αυτά είναι γνωστά στο 
υπ. Γεωργίας και οφείλεται στην παρεμβολή 
μεσαζόντων στο κύκλωμα της εμπορίας μεταξύ 
παραγωγού και καταναλωτού. Αυτά δα σνπμε- 
τωπισΜ με την οργάνωση των περιφερειακών 
αγορών με βασικούς φορείς σε αυτές τους 
γεωργικούς συνεταιρισμούς σε άμεση συνερ
γασία με τους καταναλωτικούς συνεταιρι
σμούς Επίσης 6Γ επεκτάσεως της εμπορίας 
των γεωργικών συνεταιρισμών με την Ιδρυση 
«σούπεμ-μάρκετ» και καταστημάτων λιανικής 
πώλησης Για το άκοπά αυτά έχει συγκροτηθεί 
επιτελική ομάάα εργασίας υπό την προεδρία 
του γεν. γραμματέα του υα  Γεώργιος που ήδη 
έχει προχωρήσει αρκετά στη μελέτη του θέμα
τος και βρίσκεται σε άμεση επαφή μετά -μν 
φορέων που θα κληθούν να υ λ ο π ο ιή σ ^ ^ ο  
παραπάνω έργο.
ΘΕχω επανειλημμένα καταγγείλει περιστατι
κά καταστροφής δασών, που έχουν γίνε· 
ωιάτω από τα μάπω» των υπαλλήλων των δο- 
οαρχείων. ΤΙ έχουν απογίνει, κ. υπουργέ ου- 
τές οι καταγγελίες; (Νίκος Τόγαρης, ( V /  
ρίου ΕΊ Πύργος). π θ

ΣΗΜΙΤΗΣ: Για η ς  καταγγελίες που έχει* 
κάνει και προφορικά έχουν ήδη κινηθεί«  δια
δικασίες. Ο νομόρχης είναι ενήμερος Οι Γεωρ-

γείς Υπηρεσίες Γιατρών έχουν πάρει εντολή 
«■ερευνήσουν τις καταγγελίες Ορισμένες πα
ρανομίες που γίνονται, όπως το κάψιμο δέν- 
(ρυν τη νύχτα απδ παραγωγούς δεν είναι εύ- 
Μλο να επισημανθούν. Οι τυχόν παραλείψεις 
τνν υπηρεσιακών παραγόντων, που θα γίνουν 
ώηληπτές. θα τιμωρηθούν.

•ΤΙ θα γίνει με την αγροτική σύνταξη; Με 
n  χρήματα, που παίρνουμε τώρα, γιο να πε- 
Ρόοοομε ένα μήνα, δεν μπορεί να περάαει 
όθρωπος ούτε μια βδομάδα (Δημήτριος Πε
ριβολάρης, Μικρομάνη Μεσσηνίας).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Λόγω της πληθώρας των συντα
ξιούχων του ΟΓΑ περίπου 700.000. κάθε αύ
ξηση των αγροτικών συντάξεων επιφέρει δυ
σβάστακτη επιβάρυνση για τον Κρατικό Προϋ
πολογισμό, γι’ αυτά το θέμα αυτά εξετάζεται με 
ώγύλη προσοχή
θΜέχρι πάτε θα περιμένουμε, κ. υπουργέ, 
την κοινωνικοποίηση των λιπασμάτων; (Μια 
ομάδα αγροτών).

ΖΗΜΓΓΗΖ: Η ΓΥΝ.ΕΛ (Συνεταιριστική Εται
ρεία Λιπασμάτων) στο μέτρο και στα πλαίσια, 
που καθορίζει το καταστατικό τη ς  στους κόλ
πους της οποίας θα συμπεριλαμβάνονται όλες 
ο* αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις δρα- 
‘Κηρκ- %°ύμενη θα αναλάβα την διαχείριση 
(í«wr 9ΐ - διάθεση) των λιπασμάτων, με απο- 
4*ό*< Γτη μείωση της τιμής πωλήσεώς των. 
0  Μ^Βργιος νόμος για τους γεωργικούς ου- 
νπ α ϋ Β ο ύς θεσπίζει την ύπαρξη Κεντρικής 
"¿Λ ής Οργάνωσης Λιπασμάτων.
ΘΓιατί δεν βγαίνουν οι τιμές οοψάλε ιος για 
ΐθ δημητριακά έγκαιρα και αυτά γίνεται την 
τελευταία στιγμή, όταν ήδη έχει συγκεντρω- 
Μ  η παραγωγή; (Νίκος Γκιτοόγλου, ιδ. υ
πάλληλος).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Οι αποφάσεις για τις τιμές παίρ- 
J*woi στην Ε.ΟΚ. κυρίως τον Μάιο, το Υπ. 
¡«Φγίας εξαγγέλλει τα πρόσθετα μέτρα τον 
Ιούνιο. Η κατεύθυνση όμως (προωθούμενη η 
^καλλιέργεια) δίνεται από τον προηγούμενο 
Οκτώβριο.
ΘΓιατί δον τηρείτε, κ. υπουργέ, την υπάσχε- 
ύή οας για την έγκαιρη εξαγγελία των ημών 
π*ν βασικών προϊόντων, όπως η σταφίδα και 
τα σύκα; (Βασίλης Φωτεινόκης, Μικρομάνη 
■εοαηνίος).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Η εξαγγελία της τιμής σταφίδας 
και σύκου έγινε την 1η Αύγουστου. Αν ληφθεί 
οπ" όψη όη  οι διαβουλεύσεις των κοινρηκών 
οργάνων και η απόφαση που ελήφθη απ' αυτές 
vw iT jju A  ήταν σπς 27 Ιουλίου, είναι φυσικό 
θ εξ·Κ »1α «α μην μπορεί να γίνει πριν την 
1η AJfBooTou
•  Μήπως πρέπει να Αηφθοόν ορισμένο μέ
τρα πρακτικό για τους γεωργικούς συνεται
ρισμούς ώστε να λειτουργήσουν πιο θετικό 
■οι j r n w ;  αγρότες αλλά και για την εθνική 
°κ*Μ 4α; (Ευάγγελος Λούλος, Ιωτηριόνικα 
ΜεοΜΡας).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το νέο σχέδιο νόμου γις τους 
γεωργικούς συνεταιρισμούς που σύντομα θα 
ψηφιστεί στη Βουλή, θα λύσει τα περισσότερα

προβλήματα, που υπάρχουν κι έτσι θ’ αλλάξει 
τελείως ο ρόλος των συνεταιρισμών προς όφε
λος του αγρότη και της εθνικής οικονομίος 
Δεν αρκεί όμως μόνο η κυβερνητική προσπά
θεια χρειάζεται και η ενεργοποίηση των ίδιων 
των αγροτών.
Φ Γιατί δεν επεκτείνεται η αναδάσωση d  ολό
κληρη την Πεντέλη, αλλά και γενικό σ’ όλα 
τα «γυμνό» μέρη της Ελλάδας; (Ηλιος Γαζής, 
ΓοΔιιικηι 43  ΒοιλΑοοια).

ΜΕΛΛΧΡΟΙΝΟΣ: (σύμβουλος του υπ. Γεωρ
γίας σε θέματα δασικής πολιτικής): Οι εκτάσεις 
της Πεντέλης για τις οποίες μιλάτε, δεν είναι 
εδάφη κατάλληλα για αναδάσωση. Είναι εδάφη 
ασβεστολιθικά που δεν κρατάνε νερά Αλλά γί
νεται προσπάθεια και γίνονται αναδασώσεις 
αυτήν τη στιγμή.
•  Σκέφτεται το υπουργείο να επα νιδρύει 
τις δοοικές και αγρονομικές υπηρεσίες στη 
Β. Ικαρία που είχαν κ στοργή Θ*Ι επί χούντας; 
(Μιχάλης Κοζαμάνης, Πυθαγόρα 23 Χαλαρ- 
γάς).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα σας είναι της αρμοδιό
τητας του υπουργείου Δημόσιός Τάξεως Οσον 
αφορά τώρα την διάρθρωση των δικών μας υ
πηρεσιών κρίνουμε ότι πρέπει μια σειρά αρμο
διότητες να περάσουν στο νομαρχιακά επίπε
δα  Μπαίνει κι ένα άλλο θέμα Ορισμένα μέρη 
είναι απομονωμένα ακόμα και στο επίπεδο της 
επαρχίας Γ  αυτά τα σημεία θα φροντίσουμε 
να βάλουμε ανθρώπους
•  Με τον αναδασμό αγοράσαμε ένα οικό
πεδο. θεωρώντας ό η  λόγω του αναβαθμού 
τα μέτρα του οικοπέδου ήταν στόνταρ, το 
περιφράξομε. Για να διαπιστώσουμε στη συ
νέχεια όη  ήταν μεγαλύτερο αιΓ όσο θόηρε- 
πε. Και τώρα μας μηνύουν για καταπάτηση 
του δημόσιου δράμίου. (ΛουκΙα Κάργα Αλιβέ
ρι Εύβοιας).

ΣΗΜΙΤΗΣ: θα  έρθει εκεί ένα τυπογραφικό 
συνεργείο να χαράξει τα σύνορο του δρόμου 
και η υπηρεσία εγγειοβεληώσεων θα στείλει 
κάποιο μηχάνημα για τη χάραξη του δρόμου, 
θα  προσπαθήσουμε να ταχτοποιήσουμε το θέ
μα σος
•  Μανώλης Λιδάκης, Κεντρική Πλατεία 2 ό ν  
•η ς . Ζητήσαμε μια περιοχή στην κοίτη του 
Νέστου για να εγκαταστήσου με τεχνητά 
λειμώνα και παράλληλα κτηνοτροφική uovú- 
δα. Η έκθεσή μας όμως σκόνταψε σε κάποιο 
σύμβουλο του υπουργείου Οικονομικών α ο
ποίος μας είπε ό η  υπάρχει ένα γενικότερο 
πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής Ποιά είναι 
αυτά το πρόγραμμα για η ς  περιοχές της 
Σόνθης και για την Θράκη γενικότερα; Το 
υπουργείο Γεωργίας δεν είναι αυτό που κα
θορίζει την αγροτική πολιτική;

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα σας έχει προ«ύψη εδώ 
κοι μία εβδομάδα Το υπουργείο Γεωργίας συ
νηγόρησε οτο αίτημά σα ς αλλά το υπουργείο 
Οικονομικών δεν δίνη την έκταση. Συμβαίνει 
μερικές φορές τα υπουργεία να έχουν διαφο
ρετική άποψη, θα  κοιτάξω τα υπομνήματά σας 
και θα επανεξετάσω το θέμα μαζί με τον κ. 
Παπάκη.

___  Ο* ο ο β γβ γές  μηχάνημά unv επι
βαρύνθηκαν κατά 15,5% λάγα> υποτίμησης της δραχμής 
τον περασμένο Ιανουάριο. Δεύτερον. Α χό  τη  συνολική κα
τανάλωση λιπασμάτων στη  χώ ρα μας το  92%  παράγετα 
από ελληνικές βιομηχανίες και το υπόλοιπο 8%  καλύπτεται 
από εισαγωγές. Ομως, από τα παραγόμενα στη  Ελλάδα, χο 
80% των πρώτων υλών προέρχεται αχό  το  εξαπερικό.

Στη διετία 1980-82 η  μέση αύξηση των η μ ώ ν τω ν α -  
σαγομένων πρώτων υλών έφτασε το 50%. Επίσης σημειώ
θηκαν οι γνω στές ανατιμήσεις σ α ς  δαπάνες ενεργείας, ερ
γασίας και στα επιτόκια δανεισμού, με συνέπεια  η αύξηση 
τοο κόστους παραγωγής λιπασμάτων να φτάσει για φέτος 
το όριο τοο 50%. Τα λιπάσματα, όπως είναι γνωστό, επιδο
τούνται, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο το κράτος να α - | 
οπράττα πολύ λιγύτερα από όσα καταβάλλει σ η ς  βιομηχα
νίες για την αξία τους.

Χοιροστάσια
Ομως ο  δημοκρατικός διάλογος, έστω και αν έχει τον 

χαρακτήρα «ανάκρισης», δεν έχει πάντα ευχάριστη κατάλη
ξη. Απόδειξη το θέμα ποο έθιξε ο  κ. Λεωνίδας Παυλόποο- 
λος. δικηγόρος μιας χοιροτροφικής επιχείρησης, που ήταν 
παρών και είχε δικαιολογημένα, κατά τη  γνώμη του, παρά
πονα:

— Πρόκειται είχε, γτα τη ν  πρώτη χαιροτροψυεή μονάδα 
τη« χώρο« **> «κλβαε με πρόοψα ιη  απόφαση κ β  το 
αιηολογικό ό η  μύριζε. Η  άδειά της ανακλήθηκε με από
φαση του  υπουργού  Υγείας Παρασκευά Αυγερινού, για
τί, λέα, ήταν επιβλαβής για την υγεία των 
κατοίκων. Γιατί ηψαίρασαν τη ν  άδεια της μονάδας; 

ΣΗ Μ ΙΤΗΣ: Πάτε ιδρύθηκε η μονάδα και με η  δάνεια 
Κ. Παυλόπουλε;

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΓ* Τ ο 1974, με δάνεια της χα ύ ν η ς  
” ■ τ η ς Ν Α . Ομως αυτά δεν έχε* σημασία. Η μονάδα 
ιδρύθηκε μ* χρήματα του ελληνικού κράτους η  των 
ιδιοκτήτων της και έχε* νόμιμη άδεια.

ΣΗΜΙΤΗΣ* Η  εν λόγω  επιχείρηση έχει επανειλημμένα 
απασχολήσει τη διοίκηση του υπουργείου Γεωργίας. Και 
το αιηολογικό της απόφασης γ ια  να κλείσει δεν ήταν μόνο 
ό η  η επιχείρηση ρύπαινε. Η ταν, κυρίως, ό η  η επιχείρηση 
αδυνατούσε να ξοψλήσα τα χρέη της. Χρέη που ανέρχον
ταν σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια. Εσείς, κ. Παυλόπου
λε, θα θυμάστε Ισως καλύτερα από μένα το ακριβές ποσόν 
των χρεών της. θ α  μπορούσατε να μας το υπενθυμίσετε;

ΠΛΥΛΟΠΟΥΛΟΣ* Μεσοπρόθεσμα ήταν 
45Λ00Λ00 δραχμές. Ληζηπρόθεομα μέχρι το 1992 ή
ταν 120000000 δ ρ ο χ μ * ^ ^

ΣΗ Μ ΙΤΗΣ: Εκτός όμως από τα χρέη, ήταν και η Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση και η Νομαρχία και οι υπόλοιποι τοπικοί 
φορείς, που έκριναν ό η  η  μονάδα ρυπαίνει το περιβάλλον 
και πρέπει να κλείση.

ΠΛΥΛΟΠΟΥΛΟΣ* Αυτοί α* άνθρωπο* όμως θα πά
νε φυλακή από τα χρέη. Δηλαδή «Γ ακούσουμε τους 
κατοίκους και να τους βάλλουμε φυλακή;

ΣΗ Μ Π Ή Σ: Χρωστάτε, ο  κόσμος δεν σας θέλει και επι
μένετε. Τ ι θέλετε να σας κάνα to  υπουργείο.

Ο σύμβουλος to o  υπουργού κ. L Ζουγανέλης παρενέβη 
για να υπενθυμίσει όη :

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ: Το 85% των εκκρεμοτήτων  στην Α- 
γροηκή Τράπεζα, δανείων κτηνστροψικών επιχειρήσεων εί
ναι από επιχειρήσεις με χρέη πάνω από 10.000.000 δρα
χμές. Αφορά δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις «έκτασης κεφα
λαίου». Αυτές θα κριθούν μόνο με τραπεζικά κριτήρια. Κι 
αν μπορούν να σταθούν, θα σταθούν. Το υπουργείο προσα
νατολίζεται οε μεγέθη κτηνστροψικών μονάδων ποο να 
μπορούν να σταθούν μέσα στην ελληνική πραγματικότητα 
από πλευράς γης. από πλευράς μεγέθους επιχειρήαεως κλπ.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ: Ο υπουργός Εσωτε
ρικών ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ απαν
τά σε δεκάδες ερωτήματα έναγνωστών της 
«Ε». Μια συνέντευξη που ενδιαφέρει ό
λους τους δημοτικούς άρχοντες, αλλά και 
κόβε Ελληνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΗΖ1ΑΡΧΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
m m  $ Νοεμβρίου 1ΘΘ3 
Αρ4. ΝΡώΤ. 14323 
Ταχ, Λ/νση ΜητραπάΛευς 30 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτ/αυΟκ Επαναληπτικού
«•ΜδΡΓΜΔΘ δωγηάαμοά

7θ Λ Μ  Ληξιεργώο Αθηνών υετά 
την ρω είώοπ *ον ra n u c i μαοβοη· 
W  (Μτρκπαμοθ ΙΜ  2 w  Hotm tou  
f# w  vm ν η  m m m  W ta m fo
βφ ίσν, M w  M  MfOAiopai m gr 
ρψψρών Φυνμκιν/ήα ñapó μ/,y# μ α ; 
( f )  ouh  tuifiotiávió fmiuf/Hiutj, ηροκη- 
pimt* εησιαληπίμΐό pmoutw Our

ywvioyó με οφρσγιομένες προσφορές 
για την προμήθεια (314) βιβλίων, (18) 
ευρετηρίων και (24) πρωτοκόλλων για 
η ς  ανάγκες του έτους 1884.

Ολα τα βιβλία πρέπει να είναι (126) 
ψύλλε*, εκτός τυν ευρετηρίων που 
πρέπα να είναι (360). (2601 (226) φύλ
λων « a  διαστάσεων 30x27 εκατοστών 
κω οε χαρτί ΑΛΑ ποιότητας των 100 
γραμμαρίων.

{την αρχή m  στο τέλοα τους πρέ
π α  να έχουν μία ή δύο οελίδες λευκές 
αναρίθμητες, μαζί μ* το στράτσο για 
προστασία, όλες δε οι έντυπες οελίδες 
τους να clvot οριθμημένες κοτ ούξοντα 
αριθμό οπό I μέχρι 280.

Το περιθώριο όλων των σελίδων 
(μονών μμ ζυγών) να εκτυπωθεί πράς

το εξωτεροιό μέρος κάθε σελίδας 
Η βιβλιοδέτηση πρέπα να είναι δερ

μάτινη (κατσίκι) με ενισχυμένες τις γω
νίες και nc κάτω πλευρές 

Το χαρτόνι να είναι No 12 έξτρα. 
Να είναι ροψτά τύπου κοτάσπχου. 
Η ράχη να είναι μ* ταινίες ΤΕΛΑ και 

Π σύνδεση ίων καλυμμάτων να γίνα με 
λινά.

Ολα τα πρωτόκολλα να είναι πανό
δετα, των 260 φύλλωιήΐθ) και (δ) των 
600 φύλλων το δε χαρτί της Ιδιος ποιό
τητας μ* τα βιβλία 

Επίοης πανόδετα θα είναι μμ τα ευ
ρετήρια

Η γραμμογράφηση των ληξιαρχικών 
βιβλίων και των πρωτοκόλλων θαγίνυ 
σύμφωνα και επακριβώς με τα υποδεί

γματα της Υπηρεσίας μας
Το χρώμα τυν βιβλίων και των πρω

τοκόλλων θα υποδειχθεί εγκαίρως
Στην προσφορά θα αναγράφεται η 

αξία των προσφερομένων βιβλίων και 
κατά μονάδα και στο σύνολα η δε πα- 
ρόδοσή τους θα γίνει με την ευθύνη 
ασφάλεια και έξοδα του πρσπμηθέντος 
μειοδότη, οε χώρο που θα υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία μας μέσα σε σαράν
τα (40) μέρες απά της κοινοποιήσεως 
σ’ αυτά της κατακυρωτικής αποψά- 
σεως

0  διαγωνισμός λόγιε του καππεί* 
γοντος θα άωνεργηθεί στις 18 Νοεμ
βρίου 1883, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα από 11-30 μέχρι 12JX) στο Κατά
στημα του Ειδικού Ληξιαρχείου Α-

ώ|*ών, οδός Μητροπάλεως 80.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων θα βα

ρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες «  

ενδιαφερόμενοι δύνανται να ακευθυ- 
νοντοι κατά τις εργάσιμες μέρες μμ 
άρες στην Υπηρεσία μας (αρμόδιος κ  
Δάρος τηλ. 3240344).

Η ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Εύα Ποποδημητρακοπούλου 

διευθυντής

ΑΥΤΟΝ. ΟΙΚ. ΟΡΓ. AS/KQN 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΕΕΟΙ 

Ο Αυτάνομος Οικοδομικός Οργανι-

ομάς Αξ/κων (ΑΟΟΑ) προκηρύσσει 
πλειοδοτικά διαγώνισμά με ανοικτές 
προσφορές δυνάμενος να συνεχιοθεί 
με προφορικές προσφορές για την ε- 
κμίοθωση τεσσάρων (4) κατ/των του ως 
παρακάτω:

α  Κατάστημα στην οδό Αριστάρχου 
25 Παγκράπ επιφάνειας 1Μ 3 μ2 

β  Κατάστημα στην οδό Αριστάρχου 
28 Παγκράπ επιφάνειας 32,73 μ2.

γ. Κατάστημα στην οδό θήρωνος 9 
Παγκράπ επιφάνειας 28,48 τμ . και 
2ΜΘ μ2 υπόγεια * 

δ- Κατάστημα στην οδό Ελ. Βενιζέ- 
λου I στου Παπάγου επιφανείος 
ΙδθλΜ μ2 και 79 μ2 πατάρι 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σπς 18 
Νοεμβρίου 1883 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 10-11 στα Γραφεία του ΑΟΟΑ 
επί των οδών Κατεχάκη και Πίνδου 
στου Παπάγου.

Περισσότερες πληροφορίες και λε
πτομέρειες της διακηρύξεως παρέχον
ται στους ενδιαφερομένους κάθε μέρα 
στα γραφεία ταυ ΑΟΟΑ κατά τις εργά
σιμες ημέρες και από ώρα 
11Ό0-13Δ0.

Υπ/γος Κωστάπουλος Γεώργιος 
Προίστ. Υπηρ. ΑΟΟΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΧΗ
Το Νοσοκομείο Ατυχημάτων και Α- 

ποκατοστάσεως Τραυματιών και Ανα

πήρων Ό  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προ
κηρύσσει για προσωρινή πλήρωση (1) 
θέση ΑΛπή για την Α’ Ορθοπεδική Κλι
νική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο
βάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δι- 
καιολσγηηκά στα Πρωτόκολλα ταυ 
Νήιείου απά την πρώτη δημοσίευση 
της παρούσας μέχρι 26-11-83. ΓΜ πε
ρισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Γραφείο Προσωπικού κατά π ς  εργάσι
μες ημέρες και ώρες τηλ. 8018082 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ £  
ΠΑΝ. ΠΟΥΤΤΟΥΡΑΣ


