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Κύριοι,
Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης θα ήθελα να σταθώ 

λίγο σε μια απο τις συνιστώσες μιας άλλης ολοκληρωμένης ανάπτυξης,

αυτήν της άλλης αγροτικής ανάπτυξης που επιδιώκουμε.
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γεωργία αλλά να αντικαταστήσουμε ένα γενικό μοντέλλο της οικονομίας 

που σαν κύριο χαρακτηριστικό του έχει την εξάρτηση, με ένα άλλο, 

αυτό της ισόρροπης και αυτοδύναμης ανάπτυξης για κοινωνική 

δικαιοσύνη και ενίσχυση των οικονομικά και κοινωνικά ασθενεστέρων 

στρωμάτων του πληθυσμού, σε Εθνικό, Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο.

Μέσα σ'ένα τέτοιο μοντέλλο η γεωργία χρειάζεται μία γρήγορη 

αναδιάρθρωση, και μία στρατηγική που μολονότι θα έχει σαν στόχο 

την εξάλειψη της εξάρτησης δεν θα είναι συνώνυμη με μία νοσταλγική 

επιστροφή σε μία οικονομία πρωτόγονη και σε μία κοινωνία παραδοσιακής 

μορφής.

Η γεωργία μας έχει ανάγκη αναπρσσανατολισμού για να καλύπτει σε 

γεμαλύτερο βαθμό από το σημερινό τις απαιτήσεις της διατροφής 

ιδιαίτερα σερορισμένα από τα βασικά προϊόντα και να εξασχαλίζει 

τα μέσα παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση μέ 

πρωταρχικό στόχο ρην ικανοποίηση των εθνικών αναγκών έχοντας 

πάντα υπόψη ότι μια απόλυτη αυτάρκεια δεν είναι πάντα και αύνομα εφικτή.



Οι όροι, ανταλλαγής μεταξύ των αστικών κέντρων και της υπαίθρου 

-θα πρέπει να είναι λιγώτερο άνισοι απο ότι σήμερα, μια και από 

την ύπαιθρο προέρχονται τα τρόφιμα για τις πόλεις και οι πρώτες
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ύλες για τις μεταποιητικές μονάδες.

Είμαστε αντίθετοι με την άποψη ότι προτεραιότητες θα πρέπει νά 

καθορίζονται απο τις εξωτερικές σχέσεις που πάντα έχουν επιπτώσεις 

στη διάρθρωση, στην εθνική οικονομία, στις κοινωνικές μας σχέσεις 

και στη πολιτιστική μας ταυτότητα.
►
Η καθυστέρηση του αγροτικού τομέα είναι το αποτέλεσμα μιας διαδι-
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κασίας συγκέντρωσης που καθορίζεται απο τα κέντρα που αναπαράγουν

αυτή την καθυστέρηση.
'

Ακόμα ο ίδιος ο αγροτικός τομέας δεν είναι ομογενής και στο εσωτερικό 

του παράγει μια αυξανόμενη πόλωση. 'Ενα τμήμα του αγροτικού τομέα 

λειτουργεί σαν μηχανισμός οικονομικής βελτίωσης και το υπόλοιπο 

φτωχαίνει.
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Το ερώτημα είναι * Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να κάνουμε.' 

Πιστεύουμε πώς είναι απαραίτητο να αλλάξουμε κάτι ριζικά. Είναι 

ανάγκη να εγκαταστήσουμε αντίθετες δυνάμεις. Το πρωταρχικό πρόβλημα 

του αγροτικού κόσμου είναι απο της διάσπασης των απασχολουμένων 

στη γεωργία. Αυτός ο διασπασμένος αγροτικός κόσμος πρέπει νά 

οργανωθεί.



Υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί εναλλακτικό όείκτυο έρευνας και. νέος 

τρόπος διάχυσης της προσαρμοσμένης τεχνολογίας διαφορετικός απο 

αυτόν που έχει επικρατήσει. Οι τεχνολογίες που Θα προτιμηθούν Θα 

πρέπει να απολήγουν περισσότερο στο να αμείβεται η προσπάθεια.

Θα πρέπει να διερευνηθεί έτσι ο επιθυμητός συνδυασμός μεταξύ των 

περισσότερο συγχρόνων τεχνολογιών και αυτών που είναι περισσότερο 

"παροδοσιακές". Η έννοια της οικονομίας κλίμακας σαν απόλυτο δόγμα 

θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση χωριστά και να υπολογίζεται 

φτο κοινωνικό κόστος.

Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους αγρότες μας να προσδιορίσουν οι 

ίδιοι τι σημαίνει κοινωνική ευημερία γι'αυτούς.

'Ενα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα μιας σωστής στρατηγικής αγροτικής 

ανάπτυξης είναι και η πρόσ#άση των απασχολούμενων στον αγροτικό 

τομέα καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή τους στην άσκηση της πολι

τικής εξουσίας.

ανάλυση των επιπτώσεων μιας πολιτικής επιμόρφωσης του αγροτικού 

κόσμου οπωσδήποτε θα κατέληγε στην επισήμανση της ανάγκης για 

εγκαθίδρυση ενός ειλικρινούς διαλόγου με τους αγρότες.

Λέν έχουμε δικαίωμα να αγνοούμε τα όράματα αυτών πάνω στούς οποίους 

θέλουμε να επιβάλουμε μια στρατηγική που δεν συμβιβάζεται με την 

κοινωνική πραγματικότητα.

Π(5έπει να γίνονται ακουστές οι θέσεις του αγροτικού κόσμου για τις 

επιτυχίες ή αποτυχίες των διαφόρων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

και οι κρίσεις τους πάνω στις διάφορες δυνατές μεθόδους.



Υποδεχόμαστε σήμερα τον Επίτροπο η . ΠΑΤΑΕΙ που μέσα στα πλαίσια 

της Κοινότητας αντιμάχεται μια διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης 

που δόηγεί σε ,μρρφές οικονομικής κυριαρχίας και εξάρτησης. 

Πιβνέυουμε πως τα Μεσογειακά Προγράμματα θα μας βοηθήσουν στην 

πολιτική μας της επίΜισης των διαρθρωτικών αδυναμιών της αγροτικής
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πρόγραμματισμό με προσανατολισμό την αντιμετώπιση των προβλημάτων

του τομέα και την άμβλωση τ«ι$ περίφερεικών ανισοοήτων. 4 ΜΛ ί
Σάς ευχαριστώ
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