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I · £ΕΝΙΚΑ_2_ΣΗΜΕΡΙΝΗ_ΣΥΓΚΥΡΙΑ_ΣΤΟ_ΧΩΡΟ

Οε άσχημες καερεκές συνθήκες που έπληξαν καε πλήττουν καλλεέρ- 

γεεες καε τα προϊόντα, οε δυσκολίες που συναντούν οε παραγω
γοί. στη δεάθεση των προϊόντων τους που οφείλεταε καε στην αυξη

μένη παραγωγή, π.χ. στες πατάτες, βερύκοκα, ροδάκενο, καρπούζε, 

οε αδεκαεολόγητες καθυστερήσεες από πλευράς Κυβέρνησης λήψης 
πολετεκών μα καε εδεαετερα οεκονομεκών μέτρων καε αποφάσεων, 
όπως π.χ. η καθυστέρηση δανεεοδότησης - χρηματοδότησης των μετα- 
ποεητεκών επεχεερήσεων επεξεργασίας φρούτων, η γράφεεοκρατεκή 
δυσκενεσεα εφαρμογής των μέτρων, η από οργανωτεκούς καε λεετουργε 

κούς λόγους αδυναμία της κρατεκής "ΑΓΡΕΞ" καε των Συνεταερε- 
στεκών Αγροτεκών Οργανώσεων να παρέμβουν αποτελεσματεκά στην α 

γορά καε να αντεμετωπεσουν τα προβλήματα των αγροτών γεα την έ -* 

γκαερη απορρόφηση των προϊόντων τους, οε αυξήσεες των τεμών, δη- 
μεουργούν συνθήκες καε καταστάσεες, τέτοεες που δίνουν τη δυνα
τότητα πολετεκής εκμετάλλευσης από τους αντεπολετεύμενους την 
Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πολετεκούς φορείς, καε δεαμορφώνουν κλί
μα αμφεσβήτησης καε δυσφορίας στους αγρότες γεα το πόσο η Κυβέρ

νηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναε σε θέση νά έχεε την πολετεκή θέληση να 

αντεμετωπεσεε ή καε λύσεε τα άμεση ή χρονεζοντα πάγεα προβλήμα

τα του Ελληνεκού Αγροτεκού χώρου.

Οε τεμές που τελεκά απόλαυσαν οε αγρότες χαρακτηρίζονταε εκανο- 

ποεητεκές, καε μπορούμε ""Υμ:: ήΧι, χ0 εεσόδημά τους, από τα 

προϊόντα τους ήταν αυξημένο συγκρετεκά με το περσενό.

Έντο ν α  προβλήματα - τεμές καε δεάθεση, αντεμετωπεζεε ο κτηνοτρο- 

φεκός τομέας.

Τα μέχρε σήμερακυβερνητεκά μέτρα, λεεψά καε ανεπαρκή δεν μπρούν 

να λύσουν τα προβλήματα της Ελληνεκ^Κτηνοτρφεας που έντονα επη- 

ρεάζεταε από την ένταξή μας στην ΕΟΚ.



- Δεν κρίνουμε σκόπ#ιμο, με την έκθεση αυτή να παρουσιά

σουμε σε βάθος και πλάτος τις απόψεις της Επιτροπής για 
την αγροτική πολιτική που χαράζουμε και εφαρμόζουμε.

'Ενα μόνο είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε έδώ σήμερα 

ότι ο αγροτικός χώρος είναι ευαίσθητος αλλά και πολύ ευά
λωτος και θα πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα. Έχουμε 

την αίσθηση ότι ο αγροτικός χώοοο. εξακολουθεί να θεωρείται 

υπολειματικός τομέας της οικονομίας και έτσι αντιμετωπίζε
ται και από την Κυβέρνηση.

Δεν πρέπει να λησμονούμε όμως, ότι η πολιτική δύναμή μας 
προέρχεται κύρια από τον αγροτικό πληθυσμό.

II. ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ_ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ_ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Οι εκλογικές αναμετρήσεις στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις ολοκληρώθηκαν στο Α ’εξάμηνο του 1983.

Σήμερα μετά την συντριπτική νίκη μας στις εκλογές των Σ.Ο. όλες - 

σχεδόν οι διοικήσεις των Σ.Ο. είναι στελεχωμένες με κομματικά 
μας μέλη.

Μπορούμε έτσι να ασκήσουμε άμεση πολιτική καθοδήγηση και παρέκβα
ση .

Εκλογικές αναμετρήσεις θά έχουμε μόνο για τις αγροτικές συνδικα

λιστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Σύλλογοι - Ομοσπονδίες Αγροτικών 

Συλλόγων), από το Σεπτέμβρη μέχρι και περίπου τον Απρίλη 1984 

που θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη, νέας διοίκησης για 
την "ΓΕΣΑΣΕ".

Πολιτική αναμέτρηση θα έχουμε πάνω στο Νομοσχέδιο για τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα 
για διατύπωση απόψεων και γνωμών από τις Σ.Ο. όπως επίσης για 
το Νομοσχέδιο που καταρτίζεται για τα "ΔΑΣΗ".

Σε επίπεδο υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας αναμετρήσεις θα 

έχουμε πάνω στο νέο οργανισμό που καταρτίζεται και στις εκλο

γές της ΠΕΓΔΥ τον Αύγουστο.

Συγκυριακές αναμετρήσεις στο Αγροτικό χώρο αναμένεται να έχου

με, με εστίαση πάνω σε οικονομικά ζητήματα (τιμές-διάθεση) 
που θα επενδύονται πολιτικά από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα 
ιδιαίτερα από το ΚΚΕ και τη Ν.Δ., για μια σειρά προϊόντα, στα-



φιδές, σταφύλια, κρασιά τον Αύγουστο - Σεπτέμβρη, λάδι 
ελιές, τεύτλα, βαμβάκι, μήλα τον Οκτώβρη - Νοέμβρη, ε

σπεριδοειδή Νοέμβρη - Δεκέμβρη.

Θα πρέπει συνεπώς άμεσα να χαράζουμε την πολιτική μας για 
την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που κατά πιθανότητα 

θα παρουσιασθούν για τα παραπάνω προϊόντα, τόσο από πλευ
ράς Κυβέρνησης όσο και από πλευράς Κόμματος.

Για το σκοπό αυτό σε επίπεδο Κόμματος προετοιμαζόμαστε να 

πραγματοποιήσουμε συσκέψεις στελεχών μας στην σκοπούμενη 
περίοδο για τα παραπάνω προϊόντα.

III. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ_ΚΑΙ_ΘΕΣΜΙΚΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_ΜΑΣ_ΣΤΟ_ΧΩΡΟ

Μέχρι σήμερα στο χώρο έχει γίνει μόνο μια νομοθετική θεσμική 

παρέμβαση.

Είναι ο Νόμος για τις Αγροτικές Συνδικαλιστικές οργανωόεις 

που μέσα από αυτόν περάσαμε την πολιτική φιλοσοφία μας, 

για τον αγροτικό συνδικαλισμό.

Στο εξάμηνο που έρχεται πρέπει τις θεσμικές ρυθμίσεις που ει 

σάγαμε το Νόμο για τις Α.Σ.Ο. να τις υλοποιήσουμε.

Δυνατότητα μας δίνουν και οι εκλογικές αναμετρήσεις που θα 

γίνουν μέσα στο εξάμηνο γεα την ανάδειξη νέων οργάνων στις 

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Επίσης θεσμική παρέμβαση Θα γίνει με το νέο Νόμο για τους Συ 
νεταιρισμούς που θα ψηφισθεί μέσα στο εξάμηνο αυτό.

Στην κομματική μας οργάνωση θα πέσει το κύριο βάρος στήριξης 

του Νομοσχεδίου και υλοποίησης των στόχων και ρυθμίσεων που 

εϊσάγονται - Ρυθμιστικές τροποποιήσεις του υπάρχοντος συ
στήματος έγιναν στην αγορά - εμπορία αγροτικών προϊόντων που 

μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ατελώς θεσμικές, στα οπωρολα- 

χανκά, στα εσπεριδοειδή. Ιδιαίτερα Ρυθμιστική παρέμβαση έγι 

νε στον τρόπο σύναψης και. ρντέλεσηο των συναλλαγών.

βολλα προϊόντα τα κίνητρα που δόθηκαν πέρασαν μέσα από 

τις Συνεταριστικές Οργανώσεις.

Εκτιμούμε ότι τα οποιαδήποτε ευνοϊκά αποτελέσματα που είχαμε 

πρέπει να τα εκμεταλλευθούμε πολιτικά και να τα διευρύνουμε 

θεσμικά.

Αναγκαίες πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις μας πρέπει να 

γίνουν :



Στο επίπεδο παραγωγής,

Στο επίπεδο διακίνησης εμπορίας των αγροτικών προϊόντων 
στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Γι'αυτό πρέπει :

1 · ?§_^δεολογικοπολιτεκό_επίπεδο_να_προωθήσουμε :

α. Την αντίληψη ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει, 
άμεσα να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε όλο 
το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, από την ομαδι
κή συνεταιριστική καλλιέργεια μέχρι την τελική διά
θεση των προϊόντων τους.

Στην πρώτη φάση ' να επεκτείνουν τις δραστηριότη
τες τους στην ομαδική συνεταιριστική καλλιέργεια σε 
μια σειρά προϊόντα όπως π.χ. τα τεύτλα, βαμβάκι, δημη
τριακά, ί , ντομάτες, καρπούζια, πατάτες, κ.λ.π.

β. Την αντίληψη της αναγκαιότητας της «. .. κατάρτισης

του "Πανεθνικού Σχεδίου Καλλιεργειών".

Η κατάρτιση και η υλοποίηση του Πανεθνικού Σχεδίου

καλλιεργειών, εκτιμούμε ότι είναι κορυφαία θεσμική αλ-
(

λαγή για το χώρο της γεωργίας.
Η αναρχία που επικρατεί σήμερα στις καλλιέργειες δη
μιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα στη διάθεση των προϊόντων 
με μεγάλο οικονομικό κόστος και με πολιτικές, επιπτώ- 

* σεις.

γ. Στην αντίληψη της δημιουργίας συστήματος παρέμβασης 
στη διακίνηση και εμπορία Αγροτικών προϊόντων στην εσω

τερική αγορά.

Πρέπει άμεσα γα λύσουμε το πολιτικό και οικονομικό 

ζήτημα του ανοίγματος μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών 

καταναλωτή.

Γι'αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό άμε

σης παρέμβασης στην εσωτερική αγορά που θα συνδέσει την 

παραγωγή με την κατανάλωση - τον παραγωγό με τον κατα

ναλωτή .

Η δημιουργία "κοινωνικών Επιχειρήσεων διανομής αγαθών" 

κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο και την εξομάλυνση 

της εσωτερικής αγοράς.



Και για τις τρεις αυτές θεσμικές παρεμβάσεις μας 

η επιτροπή καταρτίζει μελέτες και επεξεργάζεται 

συγκεκριμένο Σχέδιο - Πρόταση υλοποίησης τους.
Η υλοποίηση των τριών παραπάνω στόχων, που οδη
γούν στην αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων στο χώρο 

της αγροτικής οικονομίας πρέπει να αρχίσει από την πα
ρέμβαση των Σ.Ο. στην διακίνηση εμπορία των προϊό
ντων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Είναι το 
αναρχούμενο τμήμα στ* όλο φάσμα της παραγωγικής δι- 
δικασίας.

IV. ?υ ς χ ε τ ι ς μ ο ς _δ υ ν μ ε ω ν _ς ™

Η αριθμητική έκφραση του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων 

στον αγροτικό χώρο είναι δεδομένη, από τις εκλογικές αναμε
τρήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, ο'όλα τα επίπεδα, γενικές 

εκλογές, δημοτικές εκλογές, συνεταιριστικές εκλογές.

Η Επιτροπή διαθέτει στατιστικά στοιχεία του συσχετισμού δυ

νάμεων στο μαζικό αγροτικό χώρο ήτοι για τις συνεταιριστικές 

οργανώσεις όλων των βαθμών και τις αγροτικές συνδικαλιστι

κές οργανώσεις. <
Σε συγκροτημένη έκφραση ο συσχετισμός των δυνάμεων στον αγρο

τικό χώρο, με δυνατότητα παρέμβασης για τη δημιουργία κλίμα

τος θετικού ή αρνητικού για την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι 

η παρακάτω :

Πρώτη πολιτική δύναμη το ΠΑ.ΣΟ.Κ., και

Δεύτερη πολιτική δύναμη το Κ Κ Ε .

- Η δεξιά και ο πολιτικός φορέας της, η Ν.Δ. δεν έχουν
διαρθρωμένες δυνάμεις στον Αγροτικό μαζικό χώρο, είναι ό

μως αριθμητικά δεύτερη σε ποσοστό αγροτών.

Πρόσφατα όμως άρχισε η Ν.Δ. να επιχειρεί να συγκροτήσει 

και διατάξεις τις διάχυτες δυνάμεις της στον Αγροτικό χώρο. 
Απόδειξη της κατεύθυνσης αυτής είναι και η
Αβέρωφ στις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας κα

θώς και οι καθοδηγούμενες απ'αυτή αγροτικές κινητοποιή
σεις. Εκμεταλλευόμενη τα αναφυόμενα συγκυριακά προβλήματα 

του χώρου, και ιδιαίτερα τηυ αδυναμία απορρόφησης των προϊ

όντων προωθεί αγροτικές κινητοποιήσεις που πέρνουν τη μορ

φή καταλήψεων δρόμων που εντυπωσιάζουν.



Στις κινητοποιήσεις αυτές συμπλέουν ενεργά και οι δυ

νάμεις του ΚΚΕ που σ ’ωρισμένες απ'αυτές τις δημιουρ
γούν ή πρωτοστατούν.

Παράλληλα η Ν.Δ., σ'αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο 

για μια σειρά Αγροτικών προίόντων έχει συσπειρώσει 

όλους τους ιδιοκτήτες των συσκευαστικών και μεταποιη
τικών αγροτικών μονάδων, οι οποίοι με την προβολή δια
φόρων και μη δυνάμενων να ικανοποιηθούν οικονομικών αι
τημάτων απέχουν από τις συναλλαγές.

Έ τ σ ι  με πρόσχημα τα οικονομικά αιτήματα τους, σαφώς παί

ζουν το πολιτικό παιγνίδι της Ν.Δ.
\

Πρέπει εντός του Β'εξαμήνου να λύσουμε το ζήτημα των μονά
δων αυτών.

Σχεδόν το σύνολο των συσκευαστικών και μεταποιητικών μονά

δων βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών. Τά άτομα αυτά είναι 

πολιτικά τοποθετημένα στην χουντοδεξιά.

Οι σημερινές συσίίειρώσεις τους που μας δημιουργούν προ
βλήματα στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων είναι σα

φώς πολιτικές.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ,ΣΟ.Κ. πρέπει να πάρει άμεση θέση στο 

καυτό, αυτό πρόβλημα.

Η θέση της Επιτρο~ύς για τις μεταποιητικές αυτές μονάδες 

είναι ότι πρέπει άμεσα να κοινωνικοποιηθούν και να αποδο

θούν στις συνεταιριστικές οργανώσεις τώρα πού είναι έγκαι

ρα.

Δυνατότητες για άμεση κοινωνικοποίηση των μονάδων αυτών 

υπάρχουν :

Η πλειονότητα των μονάδων είναι υπερχρεωμένες στις Τράπε

ζες. Μέσω του Τραπεζιτικού συστήματος θα πρέπει άμεσα :

α. ή να κεφαλαιοποιηθούν τα χρέη και οι μετοχές των μονά

δων αυτών να δοθούν οιΐς Συνεταιριστικές Οργανώσεις της 

περιοχής της έδρας της μονάδας, ή

β. να εκποιηθούν σε πλειστηριασμούς γιανα περιέλθουν οι 

μονάδες στις Σ.Ο.

Η μη άμεση αντιμετώπιση του θέματος αυτού, η λύση του προ

βλήματος με άλλο από τον προτεινόμενο τρόπο ενέχει μεγά

λους κινδύνους, και θα μας δημιουργήσει ανυπέρβλητα



ζητήματα στο μέλλον με πολετεκό κόστος.

V. ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Η πολετεκή γραμμή που θα πρέπεε να περάσουμε στο μαζεκό α 

γροτικό κένημα προσδ (?ρίζεταε από τους πολετεκούς Οεκονομε- 
κούς καε δεαρθρωτεκοΰς στόχους που έχουμε θέση σαν ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

καε που περεέχονταε στα προκαταρκτεκά του Πενταετούς Προγράμ
ματος.

Τους στόχους καε τες επελογές, μας αυτές πρέπεε άμεσα να τες 

εεραρχεσουμε, να τους αναλύσουμε καε να του εξεεδεκεύσουμε 

πρώτα σε κομματεκό επίπεδο καε στη συνέχεεα μέσα από τους μα- 

ζεκούς αγροτεκούς φορείς να τους κατεβάσουμε στες αγροτεκές 

λαϊκές μάζες.

Η Επετροπή σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση θα εεραρχήσεε 

τους στόχους καε τες συγκεκρεμένες επελογές, που πρέπεε να 
προωθήσουμε από το 3 'εξάμηνο του 1093.

* Βασεκές καθοδηγηcεκές γραμμές μας, γεα τον Αγροτεκό χώρο 

πρέπεε να είναε ; *

Να αυξήσουμε την παραγωγή σε ορεσμένα προϊόντα, εδεαετερα 

στα κτηνοτροφεκά καθώς καε τες αποδόσεες,

Να αυξήσουμε την παραγωγεκότητα,

Να βελτεώσουμε την ποεότητα των παραγβμένων προϊόντων,

Να επεκτείνουμε τες δραστηρεότητες των συνεταερεστε- 
στεκών οργανώσεων, με πρώτο βήμα να μπούν στην συσκευ- 
ασεα, μεταποίηση, εμπορία των προϊόντων τους,

Να δημεουργήσουμε κοενωνεκές επεχεερήσεες δεανομείς βε(^- 

τ εκών αγαθών'!,

Να σχεδεάσουμε την παραγωγή των Αγροτεκών προϊόντων με 

το να καταρτίσουμε το "Πανεθνεκό Σχέδεο Καλλεεργεεών".
Η σύνταξη του σχεδίου θα γίνεταε σταδεακά καε από τα προ

ϊόντα εκείνα που παρουσεάζουν προβλήματα δεάθεσης,

- Να εξυγεάνουμε το κύκλωμα δεακίνησης των Αγροτεκών Προ - 

ιόντων,

Να δεευρυνθούν οε παραγωγεκές επενδύσεες στο χώρο.



Η προώθηση των πολιτικών στόχων και επιλογών μας θα 

πάρει το σχήμα Κομματική Οργάνωση - Μαζικός χώρος - 
- Λαϊκή βάση.

Για το πέρασμα της γραμμής μας προγραμματίζουμε :

Πρώτο : Πανελλαδική Αγροτική Σύσκεψη για το τέλος 
]£επτέμβρη - αρχές Οκτώβρη. Ό ρ ο ς  απαραίτητος η πρα
γματοποίηση της σύσκεψης για την ενοποίηση των αντιλή

ψεων, και γνωμών και για την ενιαία έκφραση όλων των στε
λεχών και μελών και για την ενιαία προς τα έξω δράση μας.

Δεύτερο : Μέσα στον Οκτώβρη εννέα περιφερειακές κομματικές 
συσκέψεις αγροτικών στελεχών μας.

Τρίτο : Νοέμβρη - Δεκέμβρη. Αγροτικές κομματικές συσκέ

ψεις σε επίπεδο επαρχίας Νομού .

Στις τελευταίες συσκέψεις προτείνεται να συμμετάσχουν και 

οπαδοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Οι παραπάνω συσκέψεις θα έχουν περιεχόμενο ιδεολογικό , 
πολιτικό και οργανωτικό .

Ηδη η Επιτροπή επεξεργάζεται τα κείμενα των εισηγήσεων 

των συσκέψεων.

Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουν παραδοθεί 

στο Εκτελεστικό Γραφείο και Εκτελεστική Γραμματεία για 

έγκριση.

Μετά την Πανελλαδική Αγροτική Σύσκεψη στελεχών μας αφού 

θά έχουν προσδιοριστεί οι στόχοι και οι επιλογές μας και 
θα έχουν ενοποιηθεί οι αντιλήψεις των στελεχών μας για την 
γραμμή πλεύσης και τρόπο δράσης μας στον Αγροτικό χώρο, 
η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΓΕΣΑΣΕ και οι λοιπές συνεταιριστικές και συ

νδικαλιστικές Οργανώσεις που καθοδηγούμε θα προβούν σε α 
νοικτές Αγροτικές συνδιασκέψεις τόσο σε Πανελλαδικό επίπεδο 

όσο και σε περιφερειακό και Νομαρχιακό.

Επίσης συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν στο β'εξάμηνο για μια 

σειρά προϊόντα όπου εκεί θα εξετάζουμε την συγκεκριμένη 
πολιτική πράξη και τα συγκεκριμένα οικονομικά και εμπορι

κά μέτρα που θα πάρουμε στα προϊόντα αυτά για να αντιμε

τωπίσουμε τα προβλήματα τιμών, διάθεσης, εμπορίας κάτω 

από τις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν για την εμπορι

κή περίοδο των προϊόντων.

Έ τ σ ι  προγραμματίσαμε να πραγματοποιήσουμε :



1. Το τέλος Ιούλη σύσκεψη για τα επιτραπέζια σταφύλια, 
ο ινοστάφυλα και σταφίδες.

2. Τον Σεπτέμβρη για τα τεύτλα, βαμβάκι, εσπεριδοειδή

3. Τον Οκτώβρη για τις βρ&σιμες ελιές και για το λάδι

4. Το Νοέμβρη για τον καπνό, την αλιεία, την κτηνοτρο
φία.

Εκτιμούμε ότι η πανελλαδική Αγροτική Σύσκεψη ΠΑΣΕΓΕΣ - 
ΓΕΣΑΣΕ πρέπει να γίνει στα μέσα Νοέμβρη 1983.

Επίσης το δεύτερο εξάμηνο θα γίνουν οι ακόλουθες συσκέ- 

ψε ις :

1. 10.9.83 μέρα Σάββατο, ώρα 10 π.μ. Σύσκεψη με τα μέλη 
μας που είναι στις διοικήσεις των τριτοβάθμιων συνε
ταιριστικών Οργανώσεων, ΠΑΣΕΓΕΣ,ΚΥΔΕΠ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΚΕΟΣΟΕ, ΚΣΟΣ.

Με τά μέλη μας που είναι στους οργανισμούς και Συνεται

ριστικές Εταιρείες ΑΓΡΕΞ, ΟΠΕ, ΟΚΛΑ, Οργανισμός Βάμβα- 
κος, ATE, ΟΓΑ, ΣΕΚΕ, ΣΠΕ, ΣΕΚΑΓΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ, 

κ.λ.π.

2. 12.11.1983 μέρα Σάββατο, ώρα 10 όμοια με την παραπάνω 

σύσκεψη.

Στόχος των συσκέψεων αυτών είναι :

Ανάλυση της κατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο, εντοπισμός 
των προβλημάτων, αλληλοενημέρωση$ και αλληλοπληροφ-< ρηση 

των μελών - Ενοποίηση της πολιτικής γραμμής μας κο.ι συ

ντονισμός δράσης για το συγκεκριμένο αγροτικό χώρο των 

παραπάνω οργανώσεων.

Οι Γι^τές Νεολαίας που θα γίνουν στην περίοδο αυτή δίνουν 

τη δυνατότητα άμεσης επαφής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τον Αγροτικό 

λ α ό .

Η Επιτροπή ετοιμάζει εντυπωσιακό περίπτερο για την Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο και για όλες τις άλλες τις 

μεγάλες πόλεις.

Εκτιμούμε ότι στις ομιλίες που θα γίνουν με την ευκαιρία 

της Γιορτής Νεολαίας, θα πρέπει το κύριο βάρος του περιε-
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χομένου των ομιλιών, στις αγροτικές περιοχές τουλάχι

στον να πέσει, στην Αγροτική Πολιτική που εφαρμόζουμε.

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ- 
- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ.

Η Επιτροπή επιμένει στο Οργανωτικό σχήμα που έχει διαμορφώ
σει εκτιμά ότι το σχήμα αυτό είναι το κατάλληλο.

Ετσι ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Η διάταξη των μελών της Επιτροπής κατά γεωγραφικά διαμερίσμα
τα, τομείς, περιφέρειες, νομούς και κατά αντικείμενο δρα
στηριοτήτων συνεταιριστικές Οργανώσεις, συνδικαλιστικές, Ορ

γανώσεις, αγροτικά ζητήματα - προϊόντα, δίνει την αντικειμε

νική δυνατότητα στα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ να ενεργοποιηθούν 

καλλίτερα να ενημερωθούν πληρέστερα και να παρακολουθούν εξει- 

δικευμένα τις πολιτικές και κομματικές εξελίξεις του χώρου 
καθοδηγητικής ευθύνης τους.

Σε επίπεδο περιφέρειας η καθοδηγητική παρέμβαση μας καλύπτε

ται με τα μέλη της Επιτροπής που είναι στα κλιμάκια. *

Εκτιμούμε ότι πρέπει όμως να δημιουργήσουμε περιφερειακά 

Αγροτικά στελέχη που μένουν μόνιμα στην περίφερει,α.

Σε επίπεδο νομού θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη του αγροτικού 
γράφε ίου.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι πρέπει να προβεί άμεσα σε αναστελέχω- 
ση των μελών αγροτικών γραφείων.

II στελέχωση πρέπει να γίνει άμεσα με στενή συνεργασία της 

Επιτροπής Οργανωτικού και Νομαρχιακών Επιτροπών.

Υπαρκτό το πρόβλημα στελέχωσης της Επιτροπής και Αγροτικών 

Γραφείων Νομαρχικών Επιτροπών.

Η Επιτροπή και μετά τη νέα σύνθεση της αντιμετωπίζει προβλή

ματα στελέχωσής της.

Πολλά μέλη της δουλεύουν παράλληλα σε Κυβερνητικό και συνε

ταιριστικό επίπεδο γεγονός που αντικειμενικά περιορίζει τον 
χρόνο τους για κομματική δουλειά και τους εξαντλεί σωματικά 

και ψυχικά.

Προτείνουμε να αρχίσουμε άμεσα μια μεθοδευμένη εκστρατεία



εντοπισμού μείλών μας ιδιαίτερα από το χώρο της νεολαίας 

και των νέων επιστημόνων που πρέπει να αξιοποιήσουμε και 
να τα προωθήσουμε να καταστούν αγροτικά στελέχη, έτσι ώστε 
στο τέλος του χρόνου τα μισά και πλέον μέλη της Επιτροπής, 
να ανανεωθούν.

Σαν μεθοδολογία προώθησης και αξιοποίησης των νέων μελών 

που θα εντάξουμε στην επιτροπή, είναι ότι αφού εντοπισθούν 
τα δραστήρια και ικανά στελέχη μας θα ενταχθούν σε ομάδες 
δουλειάς στα πλαίσια της Επιτροπής για να εξοικειωθούν με το 
χώρο και να γνωρίζουν τα προβλήματα.

Αναγκαία θεωρούμε ότι στο εξάμηνο αυτό, πρέπει να γίνουν ε
πιμορφωτικά σεμινάρια αγροτικών στελεχών..

ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με το Υπουργείο Γεωργίας, 

ΑΤΕ, ΟΓΑ, ΕΟΚ και ο Γραμματέας της συμμετέχει στο επιτελι
κό Οργανο του Υπουργείου Γεωργίας.

ει αμφίδρομη πληροφόρηση και ενημέρωση μεταξύ Επιτροπής, 

και Υπουργείου Γεωργίας. Χαρακτηρίζουμε τις λειτουργικές 
σχέσεις αρκετά καλές και εκατέρωθεν γίνονται προσπάθειες 

V α βελτίωση και αποτελεσματική λειτουργία των σχέσεών μας.

εν υπάρχει λειτουργική σχέση με το Υπουργείο Εμπορίου.

Ευθύνη γι'αυτό έχει η πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου.

Αθήνα 27.7.1983

Για την Επιτροπή Συνεταιριστικού Αγροτών

Γερ. Δ. Μπριστογιάννης


