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Μείωση του αγροτικού πληθυσμού 

( Ή αγροτική πολιτική της ΕΟΚ έχει ξεκάθαρους μακροπρόθεσμους στόχους. 

Θέλει νά προωθήσει τίς μεγάλες εκμεταλλεύσεις πού θά χρησιμοποιήσουν 

σε μεγάλο βαθμό μηχανικά μέσα καί σσχολοΐΐνται μέ εντατικές καλλιέρ

γειες σέ βάρος των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οί επιδοτήσεις, 

βοήθειες, πιστώσεις, άπό τά διάφορα όργανα της Κοινότητας αυτό τό σκο

πό κύρια εξυπηρετούν. Θέλει ή Κοινότητα νά εντάξει έτσι τή γεωργία ο

λοκληρωτικά στό σύγχρονο καπιταλιστικό κύκλωμα, μειώνοντας τόν αγρο

τικό πληθυσμό./ Πράγματι, σύμφωνα μέ τά επίσημα στοιχεία της Κοινότη

τας, ò αγροτικός πληθυσμός της μειώθηκε άπό τό 1963 έως τό 1970 κατά 

επτά εκατομμύρια πρόσωπατ) 

Στή Γαλλία άπό τό 1955 εως τό 1970 ó αριθμός των εκμεταλλεύσεων 

μειώθηκε κατά 31,5% ò άγροτικόςπληθυσμός κατά 3% περίπου τό χρόνο). 

Δέν χρειάζεται πολύ σκέψη γιά νά αντιληφθεί κανείς τί θά συμβεί 

στους "Ελληνες αγρότες μετά τήν ένταξη. Ή κοινή αγροτική πολιτι

κή καί τό ανέλεγκτο καπιταλιστικό σύστημα πού κρατεί στον τόπο μας 

θά οδηγήσουν στον αφανισμό της μιρκήςκαί μέσης αγροτικής εκμετάλ

λευσης. Θά επιζήσουν où μεγάλες εκμεταλλεύσεις μέ εξαγωγικό προ-

/ σανατολισμό. 

2&£>%¡l· *Η έκθεση Νατόλι (έκθεση της επιτροπής της ΕΟΚ γιά τά προβλήματα 

της διεύρυνσης του 197 3) είναι απερίφραστα επισημάνει ότι ή Κοινή 

'Αγροτική Πολιτική θά έχει συνέπειες γιά τήν απασχόληση καί θά ο

δηγήσει σέ αισθητή μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού δτι ύ 

φίσταται επόμενα ανάγκη απορρόφησης του εργατικού δυναμικού άπό 

άλλους τομείς της οικονομίας). 

Ol πλούσιες επιδοτήσεις, πού υπόσχεται ή Κυβέρνηση δέν πρόκειται 

νά διασώσουν τίς μικρές εκμεταλλεύσεις. Στά ροδάκινα π.χ. ή εγγυη

μένη κατά κιλό τιμή της Κοινότητας ήταν τό 1977 χαμηλότερη άπό τήν 

αποζημίωση πού έδωσε ή Κυβέρνηση στους "Ελληνες παραγωγούς γιά 

τήν καταστροφή των ποσοτήτων πού δέν έγινε δυνατό νά διτεθοΰν στην 

εσωτερική αγορά ή νά έξαχθονν. /θ ενεργός αγροτικός πληθυσμός πού 

| είναι σήμερα τό 34% τού συνολικού αγροτικού πληθυσμού θά μειωθεί 

ταχύτατα μέχρι καί σέ ποσοστό 9% περίπου, όσος δηλαδή ε Γναι ò μέ

σος όρος στην Κοινότητα. *Η διαδικασία αυτή' θά συνοδεύεται γιά 

τους αγρότες μας μέ τεράστια ανθρώπινη δυστυχία, μιά πού χωρίς έκπαί 

δευση καί χωρίς χρήματα θά προσπαθούν vi βρουν όπου όπου μιά δουλειάς 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ή Αγροτική Τράπεζα, προδικάζοντας τήν 

εξέλιξη αυτή, προσπαθεί μέ νεώτερες έρευνες ν'άποδείξει ότι ò ενεργός 

πληθυσμός είναι μόνο τό 20% του συνολικού πληθυσμού, άρα καί νά με ι-
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ώσει την εντύπωση άπό τήν καθίζηση πού θά ακολουθήσει την 

ένταξη. Γιά τη δεξιά ή διαδικασία αύτη αποτελεί εξυγίανση 

της οίκονμίας. Γιά μας αντίθετα, είναι απαράδεκτη γιατί εύθυγραμ 

μίζει τη χώρα σέ ξένα καπιταλιστικά »πρότυπα, γιατί παραβλέπει 

¿διομορφίες της "Ελληνικής φύσης καί τοΠ 'Ελληνικού πληθυσμού. 

*Εμείς άποκρούομε κάθε εξέλιξη με σκοπό την ανάπτυξη του αγροτο

βιομηχανικού "καπιταλισμού καί την κυριαρχία τού μονό 

"""πωλιακοΰ κεφαλαίου στη γεωργία. /Εμείς άποκρούομε την ένσωμάτω-

σην της αγροτικής παράγωγης σέ ενα σύστημα πού ελέγχεται άπό 

καπιταλιστικές εταιρείες καί οδηγεί σέ πλήρη εξάρτηση άπό τίς 

εσωτερικές αγορές, ?έ ενα σύστημα πού σκοπό έχει την έξαάάνιση 

των μικροπαραγωγών γιά νά αυξήσουν τήν προσφρόά φτηνής εργασίας 

στη βιομηχανία. "Εχουμε επανειλημμένα τονίσει, ότι πρέπει νά 

επιδιωχθεί ή συνδυασμένη άγροτικοβιομηχανική ανάπτυξη υπαίθρου, 

μέ τή βοήθεια συνεταιρισμών, ώστε ò πληθυσμός πού απασχολείται 

σήμερα στην ύπαιθρο νά συνεχίζει νά ασχολείται στον τόπο κατοικίας 

του σέ περισσότερες και πιό πλύμορφες ασχολίες. 

Αυτάρκεια 

Ή χώρα μας πρέπει νά είναι αυτάρκης σέ προϊόντα διατροφής. Ή αυτά

ρκεια εξασφαλίζεται είτε μέ ντόπια παραγωγή είτε μέ ε£σαγωγές άλλα 

μέ βάση ενα τέτοιο πλέγμα χωρών προέλευσης ώστε νά άποφεύ?εται ò 

κένουνος εξάρτησης άπό μία χώρα ή ομάδα χωρών. *Η ένταξη στην ΕΟΚ 

θά οδηγήσει σέ εξειδίκευσης της 'Ελληνικής αγροτικής παραγωγής, στην 

ανάπτυξη τών καλλιεργειών, τά προϊόντα των οποίων υπάρχει ζήτηση 

στη Δυτ. Ευρώπη, καί στην εξαφάνιση προϊόντων, γιά τά όποια υπάρχει 

ύπερπροσφορά στή Δ . Ευρώπη (κτηνοτροφικά). Ή ένταξη θά αποβεί σέ 

βάρος της αυτάρκειας της χώρας σέ είδη διατροφής, ίίή ξεχνάμε ότι 

ή πλημμυρίδα Γερμανικών κτηνοτροφικών προϊόντων οδήγησαν στην έξαφά 

νιση της 'Ιταλικής παραγωγής μοσχαρίσιου κρέατος,μέ αποτέλεσμα τό 

¿ταλικό ισοζύγιο πληρωμών ̂__ 

ξ~πού δέν παρουσίαζε έλλειμα ώς προς τά αγροτικά προϊόντα, όταν υπογρά

φτηκε ή συνθήκη τής Ρώμης νά παρουσιάζει μετά όλο καί μεγαλύτερο 

έλλειμμα. 

"Ανιση άνταλλαντί . 

Καί στον τομέα τών αγροτικών προϊόντων ισχύει στά πλαίσια τής ΕΟΚ, ή αρχή 

τής άνισης ανταλλαγής. Τά μεσογειακά προϊόντα, διατίθενται σέ μ 

χαμηλές τιμές στή Βόρεια Ευρώπη στό επίπεδο περίπου τών διεθνών 

τιμών. 



i 
Τά προϊόντα της Β. Εύοώπης (κρέας, γάλα) διατίθενται σέ ψηλές 

τιμές στη Ν. Ευρώπη σημαντικά ψηλότερες άπό τίς διεθνείς τιμές. 

Ή ένταξη θά έχει σά συνέπεια λόγω της ανταγωνιστικότητας (χαμηλού 

κόστους) των προϊόντων της Ρ. Ευρώπης ή Ελλάδα νά μην παράγει 

ή ίδια, άλλα νά προμηθεύεται αποκλειστικά άπό τ ι! ς υπόλοιπες χώρες 

της ΕΟΚ τά προϊόντα αυτά. Οι Βόρειες χώρες της ΕΟΚ έχουν αντίθετα 

εξασφαλίσει μέ συμφωνίες μέ τίς οπόλοιπες χώρες της μεσογεια

κής λεκάν ης (π.χ. 'Ισραήλ, Τυνησία, Μαρόκκο) τήν προμήθεια τών 

ίδιων μέ τά 'Ελληνικά προϊόντα σέ μεγάλη ποσότητα και φτηνή τιμή. 

Ένδιεκτική γιά τό αποτέλεσμα της άνισης άνταλαγής είναι ή επίταση 

τών περιφερειακών ανισοτήτων στον αγροτικό τομέα. Τό μέσο γεωργικό είσό-

δημα στην 'ιταλία ήταν 4 φορές χαμηλότερο άπό τό αντίστοιχο της "Ολ

λανδίας καί τό κατά κεφαλήν ακαθάριστο προϊόν στην ΕΟΚ 2,5 φορές ψηλό

τερο άπ'οτι στην Νότια 'Ιταλία. 

Προοπτικές της Κοινής "Αγροτικής Πολιτικής 

Ή θριαμβολογία της κυβέρνησης βασίζεται στον ίσχυρισμό δ,τι ή Κοινή 

"Αγροτική Πολιτική της Κοινότητας θά οδηγήσει σέ σημαντική αύξηση 

του εισοδήματος τών 'Ελλήνων αγροτών καί ότι θά βοηθήσει σημαντικά 

στην αναδιάρθρωση της Ελληνικής γεωργίας. Είναι αλήθεια, ότι οί 

τιμές, οι όποιες επικρατούν στην ΕΟΚ(π.χ. τιμές παρεμβάσεως καί τι

μές αποσύρσεως) είναι πολλές φορές ψηλότερες άπό τίς επιδοτήσεις πού 

καταβάλλει τό 'Ελληνικό κράτος. Άλλ'άν θέλουμε νά δώσουμε μιά ολο

κληρωμένη είκόνα της σημερινής κατάστασης πρέπει νά προσθέσουμε, ότι 

υπάρχουν προϊόντα όπου <DÎ τιμές της Κοινότητας είναι χαμηλότερες ή 

διαφέρουν ελάχιστα άπό τίς 'Ελληνικές τιμές. 'Αναφέρουμε ενδεικτικά 

ότι ή τιμή παρεμβάσεως (ή τιμή στην οποία αγοράζει ή ΕΟΚ τό προϊόν 

καί τό αποθηκεύει) γιά τά ζαχαρότευτλα τό 1977 ήταν στην ΕΟΚ 1,20 

δρχ. τό κιλό ένώ στην 'Ελλάδα 1,30 δρχ, γιά τό ρύζι 8,21 δρχ. στην 

ΕΟΚ ένώ 9,00 στην 'Ελλάδα, γιά τό γάλα 8,6 0 δρχ. στην ΕΟΚ ένώ 8,25 

δρχ. στην 'Ελλάδα. * Επόμενα σέ ορισμένα προϊόντα θά υπάρξει ζημιά του 

"Ελληνα παραγωγού καί όχι κέρδος. 'Επιπρόσθετα ή έτναξη της 'Ελλά

δας στην ΕΟΚ συνεπάγεται τήν κατάργηση όλων τών εμμέσως επιδοτήσεων πού 

παρέχονται σήμερα. "Εχουμε στην 'Ελλάδα επιδοτήσεις ζωοτροφών, λιπα

σμάτων, σπόρων, επιτοκίων, γιά αγορά μηχανημάτων. Γιά νά είναι φτηνότερο 

τό λίπασμα τό κράτος καταβάλλει πάνω άπό 2 δισεκ. τό χρόνο. Ή κυβέρνη-

ση'μας έχει πληροφορήσει ποιο τό ακριβές τό ύψο,ς τών επιδοτήσεων αυ

τών άνά μονάδα προϊόντος. Μόλις καταργηθούν οι επιδοτήσεις τό κόστος 

• Λ, 
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παραγωής γιά τόν αγρότη θ'αυξηθεί σηματνικά, σέ τέτοιο βαθμό ίσως, 

πού ή επιδότηση της ΕΟΚ, πάλι νά μην καλύπτει τό κόστος παράγωγης. 

*Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης βασίζεται σέ μιά στατική άπο 

ποψη της κοινής αγροτικής πολιτικής. Πιστεύει ή κυβέρνηση ότι ο,τι 

ίσχύει σήμερα θά ισχύει κα£ αύριο. Ή εμπειρία γιά την επέκταση 

της Κοινότητας στή Μεγ. Βρεττανία, 'Ιρλανδία, καί Δανία έδειξε ότι 

ή δυναμική της ένταξης μπορεί νά οδηγήσει σέ αποτελέσματα, τά ό

ποια γιά όλους τους συμμετέχοντες πού εξέταζαν τό πρόβλημα στατικά 

ήταν απρόβλεπτα. *Η μεγάλη απόσταση της 'Ελλάδας άπό τά κύρια κα

ταναλωτικά κέντρα της Δυτ. Ευρώπης, ή ύπαρξη αναχρονιστικών δομών 

στην παραγωγή καί εμπορία των 'Ελληνικών ' αγροτικών προϊόντων, 

η απελευθέρωση των συναλλαγών σέ μιά αγροτική οικονομία, πού ζει 

ακόμη κάτω άπό καθεστώς αυστηρής προστατευτικής πολιτικής, ή δρα

στηριότητα τών δεεθών εταιρειών τρσφίρων, ή επιθυμία τών χωρών της 

κοινότητας νά εξακολουθήσουν χωρίς δεσμεύσεις τη μεσογειακή τους πολι 

τική, μπορούν νά οδηγήσουν σέ δυσάρεστα αποτελέσματα ακόμα καί σέ 

τομείς, πού γιά τους διαπραγματευτές της Κυβέρνησης οι προοπτικές 

είναι ευοίωνες. 

"Ασχετα όμως άπό τά παραπάνω πρέπει νά επισημάνουμε ότι ή κοινή αγρο

τική πολιτική πρόκειται νά αναθεωρηθεί
-
 ν'άναθερρηθει σέ βάρος τών 

αγροτών. 0Î ίδιες οι υπηρεσίες της Κοινότητας έχουν τονίσει ότι 

ή ένταξη της "Ελλάδας καί ή μελλοντική ένταξη της "Ισπανίας καί της 

Πορτογαλίας δέν πρέπει νά οδηγήσουν στην αύξηση τών μή αποδοτικών 

καλλιεργειών καί τών αποθεμάτων. Ικοαός μας δέν είναι νά προσθέ

σουμε στο βουνό άπό βούτυρο, λένε, καί αποθήκες μεγάτες άπό λάδι. 

"Οποιος έχει επισκεφθεί τΰς Βρυξέλλες ξέρει, ότι ή Κοινότητα επι

διώκει τή μείωση της παραγωγής του λαδιού καί γι"αυτό σκέφτεται νά 

μειώσει στό ελάχιστο άν όχι καί νά καταργήσει κάθε προστασία γιά τό 

λάδι της ελη&ς. Στίς 19 τοϋ" Δεκέμβρη δυό μέρες προτού συμφωνήσουν 

"Ελλάδα καί ΕΟΚ γιά τους όρους της ένταξης η Κοινότητα άπφωάσισε 

νά μειώσει τήν παραγωγή κρασιού σέ πεδινές περιοχές. *Η κυβέρνηση 

αποσιωπά τά γεγονότα αυτά, αποσιωπά ότι ή αύξηση τών τιμών θά είναι 

πρόσκαιρη γιατί βασικός σκοπός της Κοινότητας είναι νά μειώσει τή 

βοήθεια της σέ καίρια 'Ελληνικά προϊόντα. Ποιοί θά είναι οί χαμέ

νοι άπό τήν αναδιάρθρωση της Κοινής 'Αγροτικές Πολιτικής τό δείχνουν 

καθαρά οί αριθμοί σήμερα. Οι βόρειρς χώρες παίρνουν τό μεγαλύτερο 

τμήμα τών επιδοτήσεων 33% τών έπιδοτήσεοτυ δόθηκε τό 1976 γιά τό γάλα 

ένώ μόνο 3% γιά Φρούτα καί λαχανικά. Μήπως είναι κανείς τόσο -αφε

λής νά πιστεύει, ότι οίχώρες πού καθορίζουν τή τύχη^ης ΕΟΚ θά δεχτούλ 

./.· 
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νά ζημιωθούν ρρός όφελος μας. Στην καλύτερη δυνατή* περίπτωση ή μεί

ωση των επιδοτήσεων θά είναι αναλογική και θά αποβεί σέ βάρος μας . 

/ Ή αναδιάρθρωση της Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής είναι σήμερα ενα άπό 

τά κύρια προβλήματα της ΞΟΚ. Ό άλλος πρωθυπουργός κ. Κάλλαχαν δή

λωσε στίς 5 του Δεκέμβρη, ότι ή Μεγάλη Βρεττανία θά εναντιωθεί στή 

συνέχιση της σημερινής κ*«άσταοης, όπου τό 70% του κοινοτικού προϋ

πολογισμού καταναλίσκεται γιά την ενίσχυση αγροτικών προϊόντων. Καί 

κάτω d¡;ó τήν πίεση των Βρεττανών, ή αύξηση τών τιμών της Κοινότητας 

τά τελευταία χρόνια ήταν μόνο 2% περίπουΜατά μέσο όρο Αντίθετα με 

τήν Ελλάδα όπου ή αύξηση ήταν 12% περίπου. *Β αναθεώρηση της ΚΡΙ 

νής Αγροτικής Πολιτικής ε ¿"ναι βέβαιη γιατί ή ΚΑΠ άπό πολιτική γιά 

τήν προώθηση διαρθρωτικών μεταβολών, μετεβλήθηκε κυρίως σέ πολιτική πού 

ασχολείται μέ τίς τιμές. "QmsQ παρατήρησε ò άλλοτε πρόεδρος της Εύρωπαϊ 

κής '"πιτροπής Μανσχολτ ή παραγωγή καί διάθεση τών αγροτικών προϊό-

\ ντων συνεχίζει νά καθορίζεται άπό τίς αρχές του καπιταλισμοί". Μέ βάση 

τίς αρχές αυτές είναι αδύνατο νά επιτευχθεί λειτουργία της αγοράς σέ 

όφελος τών μικρών καί μεσαίων εκμεταλλεύσεων. 

Γιά TOV Μανοχόλτ είναι αναγκαίο νά επιλέξουμε ανάμεσα στό σύστημα του 

ελεύθερου καθορισμού της τιμής στην αγορά μέ όλες τίς δυσάρεστες συ 

νέπειες πού συνεπάγεται τό σύστημα αυτό γιά τους αγρότες ενα σύστημα 

προγραμμστι ομού. 

Είναι βέβαιο ότι ή ΕΟΚ δέν πρόκειται νά εγκαταλείψει τίς αρχές του 

καπιταλισμού. Γι'αύτό καί τό μέλλον γιά τους μικρού· καί μεσαίους 

παραγωγοί'»- είναι ζθ€ρερό. 


