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Κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΑΣΕ,

Κύριε Πρόεδρε της ΠΑΣΕΓΕΣ,

Φίλοι αγρότες και συναγωνιστές.

Νοιώθω βαθειά ανθρώπινη συγάίνηση που βρισκόμαστε πάλι σήμερα 
μαζί για να τιμήσουμε τους αγώνες της αγροτιάς, την μνήμη των 
νεκρών του ΚΙΑΕΛΕΡ και του Μαρίνου Αντύπα.
Την ίδια συγκίνηση νοιώθω πάντα μαζί σας χρόνια τώρα όταν στον 
γιορτασμό του Κιλελέρ συναντιώμαστε και επικοινωνούμε και 
πέρνουμε ζωντάνια και δύναμη, την ζωντάνια και τη δύναμη που 
ο αγροτικός λαός το πιό ζωντανό και παραγωγικό κομμάτι της Ελ
ληνικής κοινωνίας έδινε πάντα στο Κίνημά μας, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως Κίνημα λαού που κ*φράζει τους μή προνομιούχους 
Έλληνες εκφράζει αυθεντικά την Αγροτιά. Η δική σας ολόπλευρη 
υποστήριξη είναι γι'αυτό για μας μιά πηγή δύναμης αλλά και 
υποχρέωση για να κάνουμε όλες εκείνες τις επιλογές, όλες εκεί
νες τις ενέργειες που θα καταστήσουν τον αγρότη ζπερήφανο για 
τη δουλειά του, περήφανο για τον τρόπο και τις συνθήκες της 
ζωής του, περήφανο για την συμμετοχή του στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Μ'αυτή τη γραμμή έχουμε πεί καθαρά με ποιού το μέρος είμαστε 
και με ποιούς θα πραγματοποιήσουμε την ανάπτυξη της χώρας. 
Είπαμε ότι για μας η Αγροτική Οικονομία δεν είναι συμπληρωμα
τικός τομέας της οικονομίας μας αλλά τομέας, όπου θα συγκεντρω 
θεί η προσπάθειά μας. Είπαμε ότι η ανάπτυξη θα γίνει με τους 
πραγματικούς αγρότες και τις οργανώσεις τους τις συνεταιριστι-

τους μεσάζοντες. Είπαμε ότι ο σχεδιασμός της ανάπτυξης θα γί-
κές και συνδικαλιστικές και μεγαλοεπιχειρηματίες και
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vet από σας τους ίδιους μέσα από την διαδικασία της συμμετοχής 
σας στον δημοκρατικό προγραμματισμό.

Μαζί παλέψαμε για να απλώσει το αγροτικό κίνημα και με τη συσπεί 
ρωση των αγροτών στις οργανώσεις τους, μεγάλββε και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Καί φτάσαμε στο *81 όταν ο λαός πανηγυρικά με την ψήφο του επι
βεβαίωσε τις επιλογές μας και ανέθεσε σε μας στην κυβέρνηση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τις εφαρμόσουμε. Σήμερα, 3,5 χρόνια μετά την 13.10. 
1981, μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό της δουλειάς μας και να 
διαπιστώσουμε ότι έχουμε προχωρήσει σημαντικά στην πραγμάτωση 
των στόχων μας ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για την ανάπτυξη 
και τον σοσιαλισμό, ότι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε το όραμά 
μας πιό φιλόδοξο για να συνεχίσει να μας συγκρνεί και να μας 
εμπνέει.

Υποσχεθήκαμε στους αγρότες μας το δικαίωμα να έχουν την δική 
τους φωνή. Και το εξασφαλίσαμε. Το εξασφαλίσαμε μέσα από την 
λειτουργία των αγροτικών συλλόγων και από την συμμετοχή τους 
σε μιά σειρά θεσμών όπως το Νομαρχιακό Συμβούλιο, οι Τοπικές 
Αναπτυξιακές Επιτροπές, Επιτροπές Σχεδιασμού πρωτογενούς τομέα, 
Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, Επιτροπές πιστώσεων στον αγροτι
κό χώρο, κλπ., κλπ.

Αυτή τη στιγμή ανδρώνεται ένα ρωμαλέο αγροτικό κίνημα στη χώρα 
μας με στόχους συμμετοχικούς και διεκδικητικούς καί πρέπει να 
είσαστε υπερήφανοι γι'αυτό κ. Πρόεδρε της ΓΕΣΑΣΕ. Αυτό το κίνη
μα το αγροτικό το συνειδητοποιημένο, το ταξικό και ακηδεμόνευτο, 
πρέπει να το προστατεύσω¥ε, από διασπαστικές προσπάθειες, 
ώστε ενωτικά να χαράξει την πορεία του και να κατακτήσει τους 
στόχους του. Σε ένα καθεστώς Ελευθερίας που αναγνωρίζει και 
δικαιώνει όλους τους αγώνες του λαού μας που τιμά τους αγωνι
στές είναι εύκολο να ανθίσει το αγροτικό κίνημα και θα συνεχί
ζει να απλώνεται. Η Κυβέρνηση έχει την θέληση να εξασφαλίσει 
το καθεστώς Ελευθερίας που χρειάζεται για την ανάπτυξη του συν-
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δικαλισμού σε πιστή εφαρμογή του Συντάγματος.

Και τονίζω σε αυτήν εδώ την αίθουσα ότι ο λαός μας δεν παζαρεύει 
καμμιά από τις Ελευθερίες του και δεν θα αφήσει κανένα να υπονο
μεύσει και να φθείρει τους θεσμούς , ταυτίζοντας τα πρόσωπα και τα 
στεγανά της εξουσίας με τους ίδιους τους θεσμούς.

Υποσχεθήκαμε στους αγρότες να γίνουν κύριοι του μόχθου τους και 
το επιδειώξαμε με συνέπεια. Στην περίοδο της διακυβέρνησης της 
χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά και ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο τομέα της 
οικονομίας μας. Στο 1984 είχαμε αύξηση του αγροτικού εισοδήμα
τος σε σταθερές τιμές 8,5% και η σχέση αγροτικού προς μή αγροτι
κό εισόδημα έφθασε το 60% το 1984, σχέση πιό ευνοϊκή για το 
αγροτικό εισόδημα από ποτέ άλλοτε.

Σίγουρα δέν κατακτήσαμε τον στρατηγικό μας στόχο που είναι εξισορ- 
ρόπηση (έως εξίσωση) των εισοδημάτων στους διάφορους τομείς της 
οικονομίας μας και στις διάφορες περιφέρειες. Αλλά βρισκόμαστε 
στη σωστή πορεία και βαδίζουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η 
όποια όμως εισοδηματική πολιτική κινδυνεύει να μείνει μετέωρη άν 
δέν στηριχθεί σε θεσμούς^μηχανισμούς και υποδομή που θα εξασφαλί
ζουν συνέπεια και συνέχεια. Και τέτοιος βασικός θεσμός στον αγρο
τικό χώρο είναι οι συνεταιρισμοί.

Αφού εξασφαλίσαμε την δημοκρατική λειτουργία των συνεταιρισμών 
δώσαμε όλα εκείνα τα μέσα καί κάναμε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις 
ώστε να εξασφαλιστεί η αποκαάάσταση εμπιστοσύνης των αγροτών 
προς τους συνεταιρισμούς, η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων μονά
δων, η πραγματοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων στον αγροτικό 
χώρο από τους συνεταιρισμούς. Προχωρήσαμε σε εξασφάλιση του 
νομικού πλαίσιου που θα επιτρέψει την ακώλυτη ανάπτυξη του συνε
ταιριστικού κινήματος και παρά την αποπροσανατολιστική τακτική
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της Δεξιάς για δήθεν κολλεκτιβοποίηση, θα εφαρμόσουμε τα όσα νο
μοθετήσαμε. > /;ΐ>όι;ος μις ktm ντιμετωπίζεται αποπροσανατολιστι
κά και συνθηματολογικά από την αντιπολίτευση που δεν ξέρει παρά 
να κινδυνολογείς υιοθετείται με ενθουσιασμό από τον ίδιο το λαό, 
από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Την εμπιστοσύνη μας προς τους συνεταιρισμούς δεν την εκφράζουμε 
μόνο μέσα από διακηρύξεις και κείμενα. Δεν την δηλώνουμε μέσα 
από το πενταετές αλλά την επιβεβαιώνουμε και με την καθημερινή 
μας πολιτική πρακτική. 'Ετσι αυτή τη στιγμή υλοποιούμε την με
ταβίβαση των μεριδίων της ATE στις γεωργικές βιομηχανίες προς 
τους συνεταιρισμούς. Με αυτό τον τρόπο ένα μέρος του παραγω
γικού δυναμικού στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων θα πε- 
ριέλθει στους συνεταιρισμούς.

Πιστεύουμε ότι μόνο το συνεταιριστικό κίνημα είναι σε θέση να 
αξιοποιήσει τις επιχειρήσεις αυτές τις οποίες Φυσικά θα μετα
βιβάσουμε με όρους τέτοιους ώστε να είναι βιώσιμες και αποδο
τικές.

Αρχίσαμε να στελεχώνουμε τους συνεταιρισμούς με ικανό επιστημο
νικό προσωπικό τόσο γεωτεχνικούς όσο οικονομολόγους και άλλους 
επιστήμονες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σημερινά 
τους καθήκοντα και τις προκλήσεις, τεχνολογικές και οργανωτι
κές της εποχής μας. Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα συνεχισθούν 
με έντονους ρυθμούς για να εξασφαλίσουμε τόσο το επιθυμητό επί
πεδο ανάπτυξης όσο και την απασχόληση σε νέους επιστήμονες που 
η οικονομική κρίση και η συγκυρία θα τους οδηγούσε σε ανεργία.

Υπο*χεθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
παραγωγής και καταπιαστήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά με αυτά. 
Υλοποιούμε προγράμματα αναδιάρθρωσης των εσπεριδοειδών και του 
αμπελιού, αντιμετωπίζουμε την αναδιάρθρωση των αμπελιών στις πε-
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ριοχές που έχουν προσβληθεί από φυλλοφόρα και κυρίως στην Κρήτη. 
Ηεκινάμε πρόγραμμα αναδιόθθρωσης ροδακίνων - βερύκοκων και εφαρμό
ζουμε μια σειρά από τθμεακά προγράμματα (σιτηρών, ελιάς, καπνού, 
αλιείας, βαμβακιού, κλπ.) Περάσαμε σε ουσιαστικό σχεδιασμό στην 
παραγωγή ετησίων καλλιεργειών (τομάτας, πατάτας, τεύτλων, κλπ.) 
και γενικά πιστεύω ότι ένας καινούργιος αέρας πνέει σε όλη τη 
χώρα, που οι αγρότες μας τον διαπιστώνουν κήθε στιγμή.

'Ομως δέν ασκούμαστε σε αυτά. Επιδιώκουμε ταχύτατους ρυθμούς 
επίλυσης των διαρθρωτικών μας προβλημάτων. Επιδιώκουμε την 
άμβλυνση των περιφερειακών μας ανισοτήτων. Οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις είχαν αδιαφορήσει γι'αυτούς τους τομείς και πρέπει 
με κάθε τρόπο να πιέσουμε για την αλλαγή της κατάστασης. 'Ετσι 
αγωνιζόμαστε για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. 'Ετσι 
προωθούμε, όσο πιό γρήγορα τεχνικά καί οικονομικά είναι δυνατόν, 
τα μεγάλα έργα του Πενταετούς. Εδώ στη Θεσσαλία πέρισυ, πάλι 
με το γιορτασμό του Κιλελέρ, στην συγκέντρωση των Νομαρχιακών 
Συμβουλίων είχα εξαγγείλει την απόφαση της Κυβέρνησης για την 
πραγματοποίηση της Εκτροπής του Αχελλώου. Φέτος ένα χρόνο 
μετά, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Μεγάλος αριθμός τεχνικών 
από τις υπηρεσίες, το ΙΓΜΕ, την ΔΕΗ, κλπ. ασχολείται με το 
έργο που θα αλλάξει την μορφή του Θεσσαλικού κάμπου.

Υποσχεθήκαμε αναβάθμιση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο και τηρή
σαμε την υπόσχεσή μας παντού. Στην παιδεία με τους χιλιάδες 
εκπαιδευτικούς που διορίσαμε, και στείλαμε στην επαρχία, με τα 
σχολεία που φτιάξαμε και φτιάνουμε, με τα ΤΕΙ και τα Περιφερεια
κά Πανεπιστήμια που ιδρύσαμε, με τα μεταλυκειακά κέντρα αλλά
ξαμε την κατάσταση. Στην Υγεία με τα Κέντρα Υγείας, τα αναβαθμι
σμένα νοσοκομεία, τα νέα &§ωτερικά Ιατρεία, το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας την εντατικοποίηση της προληπτικής ιατρικής θα γίνουν 
πραγματικότητα τα πιό μακρύνά οράματα. Τό ίδιο έγινε στον
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πολιτιστικό τομέα, στα δηύόσια έργα, στις συγκοινωνίες και επι
κοινωνίες, στην πολεοδομική ανάπτυξη·

Όταν όμως κανείς μιλάει για τις συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο δέν 
πρέπει να ξεχνάμε και τον εκδημοκρατισμό, το κλίμα Εθνικής Συμ
φιλίωσης που εξασφάλισε η Κυβέρνηση. Οι διώξεις στο χωριό εί
χαν καθημερινό ορατό και ουσιαστικό περιεχόμενο. Σήμερα όλοι 
είναι ίσοι, όλοι συνεργάζονται, όλοι παλεύουν και κατακτούν 
τους ίδιους στόχους και αυτό εξασφαλίζει στην πράξη την εθνική 
ομοψυχία.

Υποσχεθήκαμε να εξασφαλίσουμε εκείνο τον κοινωνικό μισθό στην 
ύπαιθρο που θα δίνει στον αγρότη την δυνατότητα μιάς άνετης 
ζωής. Πετύχαμε σημαντικά. Τί να θυμηθεί κανείς. Την σύνταξη 
στην Αγρότισσα, τις αγροτικές συντάξεις που ήσαν 4 χιλιάδες 
στο ζευγάρι των ηλικιωμένων αγροτών και έγιναν 14 χιλιάδες, 
την δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη# το επίδομα τοκετού, τους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, την επέκταση των αποζημιώσεων για θεο
μηνίες, την ενεργητική προστασία, κλπ., κλπ.

Παντού είναι φανερά τα σημεία ότι σήμερα στη χώρα υπάρχει μιά 
άλλη κυβέρνηση, διαφορετική από εκείνες που υπήρχαν για δεκαε
τίες, μιά κυβέρνηση που δουλεύει για το λαό με το λαό.

'Αν αυτά που κάναμε είναι πολλά, αυτά που έχουμε δρομολογήσει και 
που θα κάνουμε την δεύτερη και τις επόμενες τετραετίες που ο 
λαός θα δώσει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πολύ περισσότερα. Γιατί ό 
Λαός θέλει και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να πραγματοποιήσει την 
αλλαγή.-


