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δους, για νά μπορεί ό άγρότης και νά άντιμετωπίσει τις βιοτικές 
άνάγκες, άλλα νά συνεχίσει καί τήν καλλιεργητική του δραστηριό
τητα.

Πώς άντιμετώ?τισαν αυτό τό πρόβλημα δλες οί Κυβερνήσεις πού 
έπί 40 όλόκληρα χρόνια κυβέρνησαν τή Χώρα μας καί Ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια οί Κυβερνήσεις τής Νέας Δημοκρατίας; Ή Κυβέρ
νηση τής Νέας Δημοκρατίας δέν άναγνώριαε ποτέ δτι οί τιμές τών 
αγροτικών προϊόντων πρέπει νά παίρνουν ύπ’ όψη τό κόστος τής πα
ραγωγής. Ισχυρίζονται δτι δέν μπορεί νά υπάρξει κόστος παραγωγής 
ατά άγροτικά προϊόντα, δπως υπάρχει σέ δλα τ’ άλλα βιομηχανικά 
προϊόντα. Τήν ’ίδια θέση δμως έχει καί ή σημερινή Κυβέρνηση. Καί ή 
σημερινή Κυβέρνησ7} δέν άναγνωρίζει δτι στά άγροτικά προϊόντα 
υπάρχει κόστος παραγωγής. Άνέφερε ό συνάδελφος κ. Λουλές τις 
δηλώσεις τού κ. Υπουργού τής Γεωργίας.

Έτσι, λοιπόν, μέ τήν άρνηση τής Κυβέρνησης νά άναγνωρίσει τό 
κόστος τής παραγωγής γιά τά άγροτικά προϊόντα έξ αιτίας τής δο
μής τής άγροτικής μας οικονομίας, τό πρόβλημα αύτό, τό σπουδαίο, 
τό βασικό, πού είναι άμεσο πρόβλ7;μα. μεταβάλλεται καί αύτό σέ δ- 
ραμα, δπως δλες οί άλλες ύποσχέσεις πού έ'δωσε μέχρι σήμερα ή Κυ
βέρνηση προεκλογικά.

Οί τιμές άσφαλείας πού δόθηκαν φέτος τό 1982, δέν. καλύπτουν 
τό κόστος παραγωγής. Ή αύξηση πού δόθηκε ήταν 10% μέ 20%, 
ένώ είναι γνωστό δτι τά έξοδα καί ό τιμάριθμος τής ζωής σήμερα 
φθάνει τά 30%. Ό πληθωρισμός κυμαίνεται, ή μάλλον πρός τό τέλος 
τού χρόνου θά φθάσει γύρω στό 25%. Συνεπώς, ύπάρχει μία μείωση 
τού εισοδήματος τών άγροτών σέ σχέση μέ πέρυσι, άπό 15% μέχρι 
20%. θ ά  σάς άναφέρω καί έγώ ένα παράδειγμα κοντά στά άλλα πού 
άνέφερε ό συνάδελφος, κ. Λουλές. Θά πάρουμε 'ένα προϊόν βασικό 
πού είναι καί έπίκαιρο αυτή τή στιγμή, τό λάδι. ’Ακόμα μέχρι σή
μερα δέν έχει καθορισθεί τιμή άσφαλείας καί ένώ είμαστε έν δψει τής 
παραγωγής υπάρχει μόνο ή τιμή άσφαλείας τής ΕΟΚ. Ποια είναι ή 
τιμή αυτή πού καθόρισε ή ΕΟΚ; Ή τιμή άσφαλείας είναι 135 δρα
χμές, 15 δραχμές ή έπιδότηση φέτος καί 12 δραχμές άπό τή μείωση 
τής πράσινης δραχμής, δηλαδή συνολικά 162 δραχμές θά πρέπει νά 
είσπράξει φέτος ό έλαιοπαραγωγός γιά λάδι τριών βαθμών. Φυσικά 
αύτή ή τιμή είναι πλασματική, δέν είναι πραγματική, γιατί υπάρχουν 
ένα σωρό κρατήσεις, υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα, τά όποια 
έπιδροϋν στή μείωση περισσότερο τής τιμής τού λαδιού. Πόσο κοστί
ζει τό λάδι φέτος; Τήν Κυριακή πού μάς πέρασε έγινε μία σύσκεψη μέ 
πρωτοβουλία τής Γενικής Συνομοσπονδίας τών ’Αγροτικών Συλλό
γων στήν Καλαμάτα γιά τό λάδι ειδικά. Μέ στοιχεία συγκεκριμένα οί 
όργανώσεις τών έλαιοπαραγωγών διαπίστωσαν δτι ή τιμή τού λα
διού, φέτος είναι γύρω στις 180 μέ 185 δραχμές τό κιλό.

’Εάν μείνουν οί τιμές άσφαλείας, δπως λέει ή ΕΟΚ, τότε θά έχουμε 
μιά σ7)μαντική μείωση τού εισοδήματος τών άγροτών γιά φέτος καί 
γι’ αύτό χρειάζεται άπαραίτητα καί είναι άπαίτηση τών έλαιοπαρα- 
γωγών, ή διαφορά άνάμεσα στήν τιμή τής ΕΟΚ καί τήν τιμή τού κό
στους νά συμπληρωθεί άπό έθνική έπιδότηση, δπως πέρυσι, μέ τις 17 
δραχμές.

’Έτσι μέ βάση αυτά τά στοιχεία, έχουμε μιά συνεχή μείωση τού 
βιοτικού έπιττέδου τών άγροτών, έξ αιτίας τών χαμηλών τιμών τών 
άγροτικών προϊόντων. ’Αποτέλεσμα αυτής τής πολιτικής είναι ή έγ- 
κατάλειψη τής υπαίθρου, κυρίως άπό τούς νέους άνθρώπους. Αύτό εί
ναι διαπιστωμένο. Σέ μερικές δέ περιοχές ή μείωση τού πληθυσμού έ
χει έθνική σημασία καί πρέπει ή Κυβέρνηση σοβαρά νά τό πάρει ύπ’ 
όψη της..

Καί ένώ είναι πολύ φειδωλή ή Κυβέρνηση, δσον άφορά τις τιμές 
τών άγροτικών προϊόντων, άυτίθετα είναι χουβαροάδικη, δταν πρό
κειται νά έπιδοτήσει τούς καπνεμπόρους ή τούς έργοστασιάρχες ντο
μάτας, δπως άνάφερε ό συνάδελφος κ. Λουλές.

"Οσον άφορά τό λάδι, ή ΕΟΚ δίνει μιά έπιδότηση ατούς τυποποιη- 
τές λαδιού, έργοστασιάρχες 19,50 μέ τή δικαιολογία δτι θά πέσει ή 
τιμή τού λαδιού στήν κατανάλωση. ’Αλλά ούτε ή ίδια ή ΕΟΚ δέν πι
στεύει δτι γίνεται αύτό.καί έχει άμφιβολίες κατά πόσο άπό τήν έπιδό
τηση αύτή έπωφελεϊται ή κατανάλωση, ή πηγαίνουν αύτές οί 19,50 
στήν τσέπη τών βιομηχάνων.

’Εδώ βέβαια άκόμα καί ό κ. Υπουργός Γεωργίας δέχτηκε δτι έ
χουμε συνεχή μείωση τού εισοδήματος τών άγροτών ’Αναφέρθηκε 
τό 7,7· καί άν προσθέσουμε καί τις έπιδοτήσεις, κατεβαίνει στό 4,4.

Κυρίως ή μείωση αύτή, πού άγκαλιάζει δλα τά προϊόντα, όφείλε- 
ται πρώτα -- πρώτα στή μείωση τής καλλιέργειας τών ζαχαρότευ
τλων, όφείλεται στά τεράστια άποθέματα τών άγροτικών προϊόντων,

πού είναι άπούλητα, δπως καπνά, σταφίδα, λάδι, κρασί καί στήν κα
ταστροφή τών όπωροκηπευτικών, πού συντελούν, στήν μείωση τού 
εισοδήματος τών άγροτών κάθε χρόνο.

Τήν εύθύνη άκόμα έχει καί ή ΕΟΚ, γιατί βάζει τέτοιους περιορι
σμούς, πού πράγματι ούτε τιμές ικανοποιητικές μπορεί νά άπολαυσει 
ό άγρότης, άλλα ούτε μπορεί νά διαθέσει τά προϊόντα του σέ άγορές 
έκτός τής ΕΟΚ.

ΓΓ αύτό άκριβώς έπερωτάμε τήν Κυβέρνηση, γιατί δέν παίρνει 
δλα τά κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε τό εισόδημα τών άγροτών νά 
βρίσκεται σέ ικανοποιητικό έπίπεδο κάνοντας δεκτό τό αίτημα τών 
άγροτών, ώστε οί τιμές τών άγροτικών προϊόντων νά παίρνουν ύπ’ 
δψη τό κόστος παραγωγής καί νά άφήνουν καί ένα περιθώριο κέρ
δους, γιά νά μπορέσει ό άγρότης νά ζήσει τήν οίκογένειά του καί νά 
συνεχίσει τήν καλλιεργητική του δραστηριότητα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος 1. Νάτσινας). Ό κ. Κάππος θά μιλήσει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΙΠΟΣΝ Παραιτούμαι, κύριε Πρόεδρε, καί 

έπιφυλάσσομαι μετά τήν όμιλία τού κ. 'Υπουργού νά μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος 1. Νάτσινας). Τό ίδιο καί ό κ. Σαχίνης.
Ό κ. 'Υπουργός Γεωργίας έχει τό λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύπ. Γεωργίας). Κυρίες καί κύ

ριοι, οί κύριοι έπερωτώντες περιέγραψαν μέ τά μελανότερα χρώματα 
μία καταστροφική κατάσταση τής Ελληνικής γεωργίας, ή όποια δ
μως στή πραγματικότητα δέν ύπάρχει.

Τό σύστημα βέβαια τό όποιο έφαρμόζεται σήμερα γιά τήν προώ
θηση τής παραγωγής καί γιά τήν έμπορία, είναι ένα’ σύστημα τό 
όποιο ή σημερινή Κυβέρνηση κληρονόμησε καί δέν μπορεί νά τό άλ- 
λάξει μέσα στόν ένα χρόνο πού διαχειρίζεται τά δημόσια πράγματα.

Ή σημερινή Κυβέρνηση δουλεύει μ’ αύτό τό σύστημα σέ μεγάλο 
βαθμό. Έχει κάνει δμως άλλαγές οί όποιες δείχνουν καθαρά, δτι βρί
σκεται σέ μιά πορεία πού θά όδηγήσει σέ ριζικές όργανωτικές άλλα
γές, σέ άλλαγές στόν τρόπο παραγωγής καί σέ άλλαγές στόν τρόπο 
έμπορίας καί μεταποίησης.

Μία πρώτη θέση τήν όττοία υποστήριξαν οί έπερωτώντες βουλευτές 
είναι δτι οί τιμές οί όποιες καθορίζονται κυρίως μέ τίς συζητήσεις οί 
όποιες γίνονται στήν ΕΟΚ καί δέν λαμβάνει ή Κυβέρνηση ύπ’ δψη 
της τά κριτήρια, τά όποια θά έπρεπε νά λάβει μέ βάση τά έλληνικά 
δοσμένα.

Πρέπει νά τονίσω, δτι οί τιμές, οί όποιες ισχύουν σήμερα στήν Ε λ
λάδα, είναι έκεϊνες οί όποιες διαμορφώνονται άπό τήν Ελληνική Κυ
βέρνηση μέ δύο κριτήρια: Τό συμφέρον τού Έλληνα άγρότη καί τήν 
άνάπτυξη τής άγροτικής παραγωγής μέσα στις δυνατότητες τής Ε λ 
ληνικής οικονομίας.

Έάν ή Κυβέρνηση δέν έφαρμόζει πολλές φορές τιμές οί όποιες ζη
τούνται άπό τούς άγροτικούς συλλόγους, ή άπό άλλους συλλογικούς 
φορείς τής γεωργίας, τούτο δέν συμβαίνει διότι έχει τήν άλφα ή βήτα 
ύποχρέωση, άλλά κυρίως διότι πιστεύει δτι οί τιμές αύτές δέν άντα- 
ποκρίνονται στό συλλογικό συμφέρον, δέν άνταποκρίνονται στήν προ
σπάθεια τής συνολικής άνάπτυξης τής οικονομίας.

. Θά σάς φέρω μερικά παραδείγματα: Υπήρχε τό αίτημα γιά αύξη- 
μένες τιμές σταριού. Ή Κυβέρνηση έπρεπε νά σταθμίσει άνάμεσα 
στήν ανάγκη άνάπτυξης τής καλλιεργείας τού μαλακού σταριού καί 
τού σκληρού σταριού καί τής καλλιέργειας τού καλαμποκιού. Οί ύψη- 
λές τιμές τού μαλακού σταριού όδηγοϋν πολλές φορές στήν υποκατά
σταση τής καλλιέργειας τού καλαμποκιού μέ τό μαλακό στάρι. Ή 
έθνική δμως οικονομία έχει άνάγκη τό καλαμπόκι, τό όποιο είναι 
ζωοτροφή καί γιά αύτό ή Κυβέρνηση πήρε τήν άπόφαση νά προωθή
σει, νά θεωρήσει σάν καλλιέργεια, ή όποία ένισχύεται, τό καλαμπόκι 
καί δχι τό μαλακό σιτάρι.

ΓΙώς μπορεί νά έκφραστεϊ αύτή ή διάκριση; Ή διάκριση αύτή έκ- 
φράζεται καί μέ τήν τιμή, ώστε νά ξέρουν οί παραγωγοί, δτι άν στρα
φούν πρός τήν καλλιέργεια τού καλαμποκιού, θά έχουν αύξημένο ει
σόδημα.

Τό ίδιο ισχύει γενικά καί γιά τή μεταχείριση τής παραγωγής, ή 
όποία άφορά ζωοτροφές. Ή Χώρα μας είναι έλλειμματική σέ ζωο
τροφές καί γ ι’ αύτό προσπαθήσαμε οί τιμές, ώς πρός τίς ζωοτροφές, 
νά είναι υψηλότερες άπό δ,τι είναι οί τιμές στα άλλα δημητριακά.

Είναι, λοιπόν, μία πολιτική ή όποία βρίσκεται πίσω άπό τις τιμές·, 
δχι μόνο γενικότερη οικονομική πολιτική, άλλά καί πολιτική για τήν 
προώθηση ένός όρισμένου τύπου παραγωγής.

Υπάρχουν καί άλλα προϊόντα πού ή Κυβέρνηση δέν πήρε συγκε
κριμένα μέτρα, διότι θεώρησε δτι οί γενικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, 
δτι δέν χρειάζονται ένισχύσεις, αύτό π.χ. άφορά τήν βιομηχανικ7| 
ντομάτα.



Όταν ή Κυβέρνηση πήρε άποφάαεις γιά τις τιμές, προσπάθησε μέ 
βάση γενικότερα κριτήρια νά κάνει ορισμένες διαφοροποιήσεις γιά νά 
μπορέσει νά ένισχύσει έκείνους τούς παραγωγούς υί όποιοι έχουν χα
μηλότερο εισόδημα, δϊ]λαδή έκείνους οι όποιοι χρειάζονται καί πε
ρισσότερη ένίσχυση.

'Μ Κυβέρνηση είναι άντίθετη μέ τ7̂ ν άποψη δτι οί τιμές πρέπει νά 
είναι γραμμικές, θά έφαρμόζονται σ’ δλους άνεξαίρετα, άσχετα άπό 
τό έπάγγελμα τό 07»ίο έχουν, άσχετα άπό τό μέγεθος τής έκ.μετάλ- 
λευσης, άσχετα άπό τήν περιοχή πού βρίσκονται.

Τά στοιχεία αυτά πρέπει νά λαμβάνονται ύπ’ δψη, γιατί, δτι θά 
ένισχυθοϋν άκριβώς έκεΐνοι οί όποιοι έχουν άνάγκη μεγαλύτερης 
ένίσχυσης καί αύτό άνταποκρίνεται στήν έπιταγή τής κοινωνικής δι
καιοσύνης.

’Αναφέρω ένδεικτικά, δτι στό μαλακό στάρι υπήρχαν τέσσερις δια
φοροποιήσεις. Διαφορετικές τιμές γιά τούς παραγωγούς όρεινών πε
ριοχών, μέ εκμετάλλευση κάτω άπό 50 στρέμματα, άλλη τιμή γιά 
τούς παραγωγούς ορεινών περιοχών, μέ εκμετάλλευση πάνω άπό 50 
στρέμματα, άλλη τιμή γιά τούς παραγωγούς πεδινών περιοχών μέ 
έκμετάλλευση κάτω άπό 50 στρέμματα καί άλλη τιμή — καί ήταν ή 
χαμηλότερη — γιά τούς παραγωγούς τών ειεδινών περιοχών μέ έκμε
τάλλευση πάνω άπό 50 στρέμματα. Τό ίδιο ίσχυε π.χ. καί γιά τό κρι
θάρι. Θά άναφέρω καί τό παράδειγμα τού ρυζιού, δπου εκεί υπήρχαν 
διαφοροποιήσεις, άνάλογα μέ τις ποιότητες, διότι στήν Ελλάδα καλ
λιεργείται τό μικρόσπερμο ρύζι καί όχι τό μεγαλόσπερμο ή τό μεσό- 
σπερμο, έυώ ή κατανάλωση έχει στραφεί, κυρίως, πρός τό μεγαλό
σπερμο καί στό μεσόσπερμο καί δέν άπορροφάται τό1 μικρόσπερμο 
ρύζι.

Είναι, λοιπόν, πρός τό συμφέρον' δλων νά άναπτυχθει ή παραγωγή 
τών ποιοτήτων, οί όποιες άπορροφώνται άπό τήν κατανάλωση καί 
νά μήν ένισχυθοϋν εκείνες οί ποιότητες, οί όποιες δέν διατίθενται στήν 
άγορά. Λυτό δέν έχει, λοιπόν, καμμία άπολύτως σχέση μέ τήν ΕΟΚ.

Ή Κυβέρνηση έχει κάνει καί σ’ άλλα προϊόντα διαφοροποιήσεις, 
άνάλογα μέ τήν ποιότητα. Διότι είναι σταθερή μας πολιτική νά προ
σπαθήσουμε νά βελτιώσουμε τήν ποιότητα.

Πιστεύουμε, δτι όχι μονάχα, ώς πρός τις έξαγωγές, άλλά καί ώς 
πρός εσωτερική άγορά, οί ποιότητες πρέπει νά είναι πάρα πολύ κα
λές.

Μέ είχαν έπισκεφθει, πρό καιρού, ροδακινοπαραγωγοί καί μού εί
χαν ζητήσει νά ένισχύσει, όρισμένες τιμές άπόσυρσης, ή Κυβέρνηση 
και νά μή διαφοροποιήσει στήν άπόσυρση τις τιμές, οί όποίες κατα
βάλλονται άνάλογα μέ τις ποιότητες.

Έκ πρώτης δψεως, φαίνεται τό αίτημα λογικό, άφού καταστρέφε- 
ται — κακώς βέβαια καταστρέφεται τό προϊόν ποιά ή άνάγκη τής 
διαφορο7ΐοίησης άνάλογα μέ τήν ποιότητα;

Όμως, δπως διαπιστώσαμε υπήρχαν όρισμένες κατηγορίες παρα
γωγών, ορισμένοι παραγωγοί, οΐ όποιοι έν δψει τού δτι δίνεται μία 
κάποια ένίσχυση, άδιάφορα άπό τήν ποιότητα, έξ άρχής, άπό τήν 
έποχή πού έπρεπε νά κάνουν τήν άραίωση τών δένδρων, άδιαφορού- 
σαν γιά τήν ποιότητα αέ ποικιλίες, πού ήξεραν δτι θά προωθήσουν 
πρός τήν άπόσυρση γιά νά είσπράξουν τά άνάλογα χρήματα.

Πολιτική τής Κυβέρνησης είναι νά μήν ένθαρρύνει τέτοια νοοτρο
πία καί τέτοιες πρακτικές., άλλά νά υποχρεώσει τούς παραγωγούς νά 
έργασθοϋν γιά μία σωστή ποιότητα. Όταν είναι ή έποχή ττ]ς άραίω- 
σης, νά κάνουν τήν άραίωση, ώστε τά ροδάκινα νά βγουν πολύ πιό 
καλά. Γιατί άν βγουν καλά, μπιοροϋν νά πουληθούν πολύ πώ εύκολα.

Υπάρχουν κριτήρια διαφοροποίησης, κριτήρια σχετικά μέ τό εισό
δημα, τό όποιο έχει ήδη ό παραγωγός, σχετικά μέ τό μέγεθος τής έκ- 
μετάλλευσης, σχετικά μέ τήν ποιότητα. Καί πιστεύω, δτι καί οί έπε- 
ρωτώντες Βουλευτές, έφ’ δσον καί αυτοί υποστηρίζουν τό αίτημα γιά 
κοινωνική δικαιοσύνη καί ύ ποστηρίζουν βέβαια καί τό αίτημα γιά 
βελτίωση τής άγροτικής παραγωγής, θά πρέπει νά δέχονται τά κρι
τήρια αυτά.

Πρόθεσή μας είναι νά κάνουμε άκόμα περισσότερες διαφοροποιή
σεις, νά μπορέσουμε νά έφαρμόσουμε μία πολιτική, ή όποια θά δώσει 
ατούς πραγματικούς άγρότες ύψηλότερυ εισόδημα. Είναι π.χ. γνω
στό δαψ σέ μερικές καλλιέργειες, δπως είναι ή καλλιέργεια ιού μαλα
κού σταριού, πού δέν άπαιτοϋν πολλές φροντίδες άπό τόν παραγωγό, 
υπάρχουν πολλοί έλεύθεροι έπαγγελματίες, υπάρχουν έπειχειρημα- 
τίες, ο! όποιοι κάθονται στά άστικά. κέντρα, πού καλλιεργούν, σέ όρι
σμένες έκτάσεις στάρια, διότι άπλούατατα δέν χρειάζεται καμιά δί
κιά τους φροντίδα. Εμείς δέν βλέπουμε τό λόγο, γιατί νά δίδονται 
ένισχύσεις, άπό μεριά τής Κυβέρνησης, σέ πρόσωπα, τά όποια είναι

εντελώς άσχετα μέ τό άγροτικό, έπάγγελμα, έχουν 'ένα εισόδημα, ί
σως πρόσθετο, άλλά έχουν αύτό τό εισόδημα, έφ’ δσον ή ένίσχυση 
προέρχεται άπό τό κοινό ταμείο σέ βάρος τού συνόλου.

Είναι, λοιπόν, πολιτική μας νά κάνουμε καί σ’ αύτό τό σημείο, σέ 
μή προωθούμενες καλλιέργειες, τις διακρίσεις αυτές.
Άναφέρθηκε τό παράδειγμα γιά τή μή ικανοποιητική άνταπόκριση 
στα αιτήματα τών παραγωγών, τό παράδειγμα τού καλαμποκιού καί 
τό θέμα τής υγρασίας. Όπως ίσως γνωρίζουν μερικοί άπό σάς, πέ
ρυσι έπειδή τό ποσοστό τής υγρασίας ήταν 15%, οί άρμόδιες συνεται
ριστικές όργανώσεις γιά τήν παραλαβή τού καλαμποκιού, μή έφαρ- 
μόζοντας ίσως έπ’ άκριβώς αύτό τό ποσοστό, ή καί εφαρμόζοντας 
αύτό τό ποσοστό, είχαν παραλάβει καλαμπόκι, τό όποιο άργότερα ά
ναψε, δηλαδή καταστράφηκε μερικά καί δημιούργησε καί προβλή
ματα στη διατροφή τών ζώων. Ή μείωση τού ποσοστού ύγρασίας τού 
καλαμποκιού δέν είχε σκοπό δπως ίσως άφέθηκε νά έννθ7|θεί, τή 
μείωση τού εισοδήματος, άλλά είχε σκοπό τήν βελτίωση τής ποιότη
τας τών ζωοτροφών καί βεβαίως τήν καλύτερη διατήρηση τού κα
λαμποκιού.

Αναφέρθηκε στήν συζήτηση άπό τούς έπερωτώντες δτι σέ σύγ- 
κριση μέ τις ενισχύσεις πού δίδει ή Κυβέρνηση σέ όρισμένα ίΐροϊόντα, 
οί ένισχύσεις πού δίδονται στούς βιομηχάνους άπό τήν Κυβέρνηση — 
καί άνέφερε ό κ. Βασάλος τό παράδειγμα τού τοματοπολτού — είναι 
πολύ μεγαλύτερες. Ό κ. Λουλές έπισήμανε σωστά; δτι οί ένισχύσεις 
αυτές δίδονται μέσα στά πλα*'σια τής πολιτική τιμών άπό τήν ΕΟΚ 
καί είναι επιδοτήσεις, οί όποιες χορηγούνται άπό τήν ΕΟΚ. Δέν 
βλέπω γιατί ή Κυβέρντ)ση θά έπρεπε νά άρνηθεΐ νά είσπράξει αύτές 
τις έπιδοτήσεις. Έφ’ δσον ά-ιοφασίζονται άπό τήν Κοινότητα, έχουμε 
πιστεύω υποχρέωση νά φροντίσουμε νά τις είσπράξουμε.

Τώρα πρέπει νά τονίσω, έπειδή δημιουργήθηκαν όρισμένες έντυ- 
πώσεις μέ τά δήθεν περιθώρια κερδών — δέν είμαι σέ θέση αύτή τήν 
στιγμή νά σάς πώ έπ’ άκριβώς στήν περίπτωση τών τοματοβιομηχά- 
νων ποιά είναι τά περιθώρια κερδών — πολλές φορές δμως αύτές οί 
ένισχύσεις δπως είναι π.χ. οί ένισχύσεις πού δίδονται στό έμπόριο τού 
Βάμβακος άπό μεριά τής Κοινότητας, έχουν σκοπό έπειδή υπάρχουν 
μεγάλες διαφοροποιήσεις άνάμεσα σέ έθνικές καί διεθνείς τιμές, νά 
διευκολύνουν τήν διάθεση τού προϊόντος, τό όποιο στό έσωτερικό εί
ναι πολύ άκριβότερο, νά διευκολύνουν τήν διάθεση τού προϊόντος στό 
έξωτερικό. Έκεϊνο πού πιστεύω δτι έχει σημασία είναι τό γεωργικό 
εισόδημα. Αύτό πρέπει νά έςετάζουμε καί όχι τις τιμές. Διότι σημα
σία έχει ό άγρότης νά αυξήσει τό είσόδημά του. Ή αύξηση τού εισο
δήματος δέν έπιτυγχάνεται μόνο μέ τις τιμές. Ή αύξηση τού εισοδή
ματος έπιτυγχάνεται καί μέ πολλούς άλλους τρόπους π.χ. μέ εισοδη
ματικές ένισχύσεις ή μέ έπιδοτήσεις ατίς εισροές. Όταν μειώνεται ή 
τιμή τού ηλεκτρικού ρεύματος κατά 40% , δπως μειώθηκε, είναι καί 
αύτό μία ένίσχυση πρός τούς άγρότες. Όταν οί τιμές τών λιπασμά
των παραμένουν στό ίδιο έπίπεοο, είναι καί αύτό μία ένίσχυσ7] πρός 
τούς άγρότες. Όταν οί ζωοτροφές ένισχύονται άπό τό κράτος, είναι 
καί αύτό μία ενίσχυση πρός τούς άγρότες, αν καί δέν άφορά άμεσα 
τις τιμές.

Λοιπόν, δέν πρέπει μονάχα νά βλέπουμε τις τιμές, άλλά π^πει νά 
βλέπουμε .ό σύνολο τών παροχών, τά όποια δίδει ή Κυβέρνηση πρός 
τούς άγρότες. Καί όί παροχές αύτές μπορεί νά έχουν πολλές μορφές 
καί γ ι’ αύτό τό Αγροτικό εισόδημα μπορεί νά αυξάνεται, καί νά αύξά- 
νεται σημαντικά, χωρίς νά υπάρχει ταύτόχρονα έξίσου σημαντική αύ- 
ξ7(ση τών τιμών. Οί στατιστικές, πού έχουμε αυτήν τήν στιγμή στή 
διάθεσή μας, δείχνουν δτι μέχρι τώρα τό έπίπεδο τής αύξησης τού 
γεωργικού εισοδήματος φέτος είναι τουλάχιστον 23%.

Ή αύξηση τού εισοδήματος έπιτυγχάνεται καί μέ όρισμένους άλ
λους τρόπους καί ή Κυβέρνηση άκολούθησε ένα τέτοιο τρόπο. Ά να
φέρθηκε άπό τούς έπερωτώντες δτι στά βερύκοκα δέν υπήρχαν τιμές 
Ασφαλείας. Διαπίστωσή μας είναι, καί διαπίστωση πολλών συλλογι
κών φορέων τών άγροτών καί πολλών άγροτών δτι οί τιμές άσψα- 
λείας, οί όποίες καταβάλονταν μέσω τών έμπόρων, ήσαν τιμές οί 
όποιες στήν πραγματικότητα δέν είσπράττονταν άπό τούς παραγω
γούς.

Διότι είτε μ ΐ τή μέθοδο τον ζυγίσματος, τοϋ μήάκριβούςζυγίσμα- 
τος, είτε μέ τήν μέθοδο τής φύρας είτε μέ τή μέθοδο διαφόρων άλλων 
πιέσεων, ό έμπορος δέν έδινε τελικά τήν τιμή Ασφαλείας στον παρα
γωγό.

’Εκείνο λοιπόν πού πιστεύουμε έμεις, πού έχει σημαεία, δέν είναι 
έάν υπάρχει μία θεωρητική τιμή ασφαλείας, άλλά έάν ύ άρχει πρα
κτικά μία είσπραξη άπό τή μεριά τού άγρότη. Καί γιά νά ύπάρχει

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ύφηλή βϊοπραξη &κ6 τή μεριά τού άγρότη, πρέπει νά ένισχύσουμε τήν 
διαπραγματευτική του θέση. Καί γ ι’ αύτό άχριβώς στήυ περίπτωση 
τών βερυκόκων καί στήν περίπτωση τών ροδάκινων, καί στήν περί
πτωση δλων τών νωπών όπωροκηπεοτικών ή Κυβέρνηση άπεφάσισε 
νά βοηθήσει, νά προωθήσει, νά ένισχύσει τήν διακίνηση τών έμπορευ- 
μάτων τοΟ προϊόντος μέσω τών Συνεταιρισμών. Ή Ενίσχυση δίδεται 
άπό τούς Συνεταιρισμούς έφ’ δσον διακινηθεΐ τό προϊόν μέσω τών 
Συνεταιρισμών. Καί έτσι ό Συνεταιρισμός διαπραγματεύεται μέ τούς 
έμπόρους καί τούς βιομηχάνους, 6 Συνεταιρισμός ό όποιος Εχει πολύ 
μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη άπό τό άτομο, έχει τήν δυνα
τότητα νά προγραμματίσει καί γ ι’ αύτό επιτυγχάνονται στήν ουσία 
πολύ ύψηλότερες τιμές άπ’ δ,τι επιτυγχάνονταν μέ τις τιμές άσφα- 
λείας. Αύτό πιστεύουμε δτι πραγματικά είναι Ενα πάρα πολύ σημαν
τικό μέτρο, μία καινοτομία πολύ σημαντική ή όποια θά μπορέσει δχι 
μονάχα νά ένισχύαει τό συνεταιριστικό κίνημα στή χώρα, άλλα νά 
αύξήσει καί τό εισόδημα τών παραγωγών.

Όπως διαπιστώσαμε π.χ. στά βερύκοκα, ένώ οί τιμές ήταν πέρσι 
20% κάτω άπό τΙς τιμές ασφαλείας, οί νέες ρυθμίσεις Εξασφάλισαν 
σημαντικά άνώτερες τιμές, τιμές οί όποιες πληρώνονται πραγματικά.

Απορώ, λοιπόν, γιατί οί διαμαρτυρίες δτι δέν ύπάρχουν τιμές 
άσφαλείας στά βερύκοκα ή στά ροδάκινα ή στά νωπά όπωροκηπευτι- 
κά καί ούτε μία λέξη γιά τό γεγονός δτι τό νέο σύστημα προώθησε τό 
συνεταιριστικό κίνημα.

Κάναμε καί όρισμένα άλλα βήματα καί θά αναφέρω π.χ. τήν περί
πτωση τών Επιτραπέζιων έλιών, άσχετα άπό μία αύξηση τών τιμών 
άπό 25 μέχρι 40%  έκεϊνο δμως πού έπιδιώξαμε κυρίως στις Επιτρα
πέζιες έλιές είναι νά βελτιώσουμε, γενικά την θέση τών παραγωγών, 
νά τούς καταστήσουμε ισχυρότερους στήν διαπραγμάτευση. Καί γ ι’ 
αύτό ή Κυβέρν7]στ| επιδότησε μέ 123 έκατ. τήν άγορά κάδων καί βα
ρελών μέχρι 60% τής άξίας τους έφ’ δσον πραγματοποιείται άπό συ
νεταιριστικές όργανώαεις. Έτσι θά είναι σέ θέση οί παραγωγοί νά 
ά7ΐοθηκεύουν τό προϊόν τους καί νά μήν έξαρτώνται άπό τήν άμεση 
πώληση του. Αύτό πιστεύουμε δτι είναι Ενα πολύ σημαντικό βήμα τό 
όποιο χαιρετίστηκε άπό δλες τις συνεταιριστικές όργανώαεις. Καί εί
ναι Ενα πολύ σημαντικότερο βήμα άπό τις αύξήσεις τιμών οί όποιες 
δέν άντικατοπτρίζονται στήν πράξη.

Ή βελτίωση — καί θά τό τονίσω αύτό — πιό κάτω Επέρχεται δχι 
μονάχα μέ τιμές -- μπορεί νά έπέλθει σημαντικότερη βελτίωση άκρι- 
βώς μέ τροποποιήσεις στις διαδικασίες καί στήν υποδομή.

"Ας Ελθω ατό θέμα του κόστους — συλλογικό κέρδος. Ό X. Λουλές 
διάβασε Ενα τμήμα μιάς συνέντευξης τήν όποία είχα δώσει στόν «Δι~ 
κονομικό Ταχυδρόμο» παρέλειψε δμως νά διαβάσει καί μιά πολύ 
κρίσιμη φράση στήν συνέντευξη αυτή. Ή φράση αύτή Ελεγε: «Οί συν
θήκες κόστους καί παραγωγικότητας διαφέρουν άπό περιοχή σέ πε
ριοχή, άπό καλλιέργεια σέ καλλιέργεια καί άπό Εκμετάλλευση σέ Εκ
μετάλλευση. «Τό κόστος τής παραγωγής ατή Χώρα δεν είναι Ενιαίο. 
"Αλλο κόστος παραγωγής Εχει τό λάδι στήν Κρήτη καί άλλο κόστος 
παραγωγής μπορεί νά Εχει στήν Καλαμάτα, στήν ’Αττική ή στήν 
Φωκίδας.

Παραβρέθηκα σέ μία σύσκεψη άγροτικών συλλόγων καί στή συζή
τηση οί διάφοροι Εκπρόσωποι πέρσι άνέφεραν διαφορετικό κόστος. 
Υπήρχαν Εκπρόσωποι πού μίλησαν γιά κόστος 116  δρχ. καί άλλοι 
πού μίλησαν, τότε, γιά κόστος 198 δρχ. Ποιό κόστος θά λάβουμε 
ύπόψη μας; Τό κόστος κατά περιοχή; Καί θά δίδεται μία διαφορετική 
τιμή σέ κάθε περιοχή καί σέ κάθε είδους Εκμετάλλευση;

Μά, τότε θά χρειαζόταν Ενας τεράστιος διοικητικός μηχανισμός, ό 
όποιος δ Εν θά έπέτρεπε νά δίδονται αύτά τά χρήματα.

ΔΕν υπάρχει, λοιπόν, ή δυνατότητα νά ύπάρχει Ενα ένιαΐο κόστος, 
τό όποϊο νά καλύπτει τούς πάντας.

’Εκείνο, τό όποιο Εχει κάνει ή Κυβέρνηση μέχρι στιγμής, είναι νά 
προωθήσει μέσα στό Υπουργείο τήν όργάνωση μιάς ύπηρεσίας, ή 
όποία συστηματικά θά προσπαθήσει νά συγκεντρώσει τό κόστος τής 
παραγωγής άπό δλες τίς περιοχές τής Χώρας, γιά νά Εχει σχετικά 
στοιχεία.

Ή Εργασία αύτή δμως, όπως είχα αναφέρει καί άλλοτε στήν Αί
θουσα αύτή, είναι μία Εργασία μακροπρόθεσμη καί, γιά νά Εχουμε 
στοιχεία σοβαρά, θά πρέπει νά γίνουν Επί -τρεις καλλιεργητικές περιό
δους, νά Εχουν συγκεντρώσει στοιχεία. Δηλαδή, μετά τόν τρίτο ή τόν 
τέταρτο χρόνο, θά μπορούμε νά ξέρουμε περίπου τό κόστος τού 
προϊόντος κατά περιοχή.

Μέ τίς μετρήσεις αύτές καί τά συγκρίσιμα στοιχεία πού θά Εχει

διαθέσιμα ή Κυβέρνηση, θά προσπαθήσει τό Υπουργείο νά πάοει τέ
τοιες άποφάσεις, οί όποιες νά μήν άποκλίνουν σημαντικά είτε πρός τά 
Επάνω είτε πρός τά κάτω άπό τό βασικό στόχο, κόστος σύν λογικό
κέρδος.

Θέλω δμοις πάλι νά τονίσου, δτι Ενα ένιαΐο κόστος στόν ΈλΧτρικό 
χώρο δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχει καί,γι’ αύτό στή συνέντευξη αύτή 
άνέφερα, δτι αύτό είναι Ενας μακροπρόθεσμος στόχος, ό όποιος θά Ε
χει Ενιαίο κόστος, τό όποιο θά προκόψει, άφού γίνουν όρισμένες διαρ
θρωτικές άλλαγές στή δομή τής Ελληνικής γεωργίας καί ύπάρχουν 
σχέδια καλλιεργειών σΕ περιοχές, πού εύννοεΐται ή μία ή ή άλλη καλ
λιέργεια.

Θέλω έπίσ7|ς νά άναφερθώ στήν παρατήρηση τού κ. Βασάλου, δτι 
λόγω τής πολιτικής ή όποία άκολουθείται ά,πό τήν Κυβέρνηση, υπάρ
χει Εγκατάλειψη τής υπαίθρου. Θά ήθελα νά ξέρω αν ύπάρχουν στατι
στικά στοιχεία γ ι’ αύτή τήν Εγκατάλειψη τής υπαίθρου τόν τελευταίο 
χρόνο — μόνο στόν τελευταίο χρόνο άναφέρομαι — γιατί οί δικές μας 
διαπιστώσεις είναι δτι, άκρι,βώς τόν τελευταίο χρόνο, ύπάρχει 
άνάσχεση τής πορείας πρός τά άσ-ακά κέντρα.

Κλείνοντας, θά ήθελα νά τονίσω τό έξης σημείο. Οί έπερουτώντες 
τόνισαν ιδιαίτερα δύο προβλήματα. Τό Ενα θέμα είναι τό πρόβλημα 
τής ΕΟΚ. Καί σ’ αύτό άναφέρθηκα ήδη. Είπα, δτι ή πολιτική τιμών, 
πού άκολουθεΐ τό 'Υπουργείο Γεωργίας, καθορίζεται άποκλειστικά 
άπό Εθνικά κριτήρια. Οί άποφάσεις τού Συμβουλίου Υπουργών 
Γεωργίας τής ΕΟΚ είναι Ενα άπό τά στοιχεία πού λαμβάνουμ,ε 
ύπόψη, άλλα δέν είναι τό μόνο, ύπάρχουν καί άλλα στοιχεία.

Τό δεύτερο πού θέλου νά τονίσω είναι, δτι τό μονόπλευρο Ενδιαφέ
ρον γιά τίς τιμές που έπέδειξαν οί έπερωτώντες πιστεύουμε, δτι είναι 
λανθασμένο. Τό εισόδημα τού παραγωγού είναι άποτέλεσμα πολλών 
παραγόντων. Είναι κύρια, θά Ελεγα, άποτέλεσμα τών Εργων υποδο
μής πού γίνονται, τών τρόπων Εμπορίας, τού τρόπου παραγωγής.

'Ως πρός αύτά τά σ7|μαντικά στοιχεία, οί έπερωτώντες δέν μίλτμ 
σαν. 'Ακολουθούν μία πολιτική πού θέλει μονάχα άνύψωση τών τ ι
μών καί μάλιστα, δπως είπα, γραμμική άνύψωση τών τιμών.

Καί έδώ ας μού έπιτραπεί νά κάνω μία παρένθεση. Τότε πού Εγι
ναν οί διαπραγματεύσεις γιά τίς τιμές τού 1982 στήν ΕΟΚ, είχε ζη
τηθεί άπό όρισμένη πλευρά αύξηση τών τιμών κατά 33% , διότι αύτό 
θά άνταποκρινόταν στό συμφέρον τής Ελληνικής Γεωργίας.

Μιά τέτοια αύξηση, άν είχε Επιτευχθεί, θά ήταν σέ βάρος τής Ε λ 
ληνικής γεωργίας γιατί ό μεγάλος δγκος τών κεφαλαίων τού Τα
μείου Έγγυήσεως τής ΕΟΚ θά πορευόταν πρός τά προϊόντα τών Βο
ρείων χωρών καί δχι πρός τά προϊόντα τής Μεσογείου. Συμ.φέρον δι
κό μας δέν ήταν ή αύξηση άνεξάρτητα δλων τών τιμών στό ίδιο Επί
πεδο, άλλά μόνο Εκείνων τών τιμών πού ένδιέφεραν τή Χώρα καί 
μόνο Εφόσον ύπήρχανγ.ίδικές συνθήκες οί όποιες Εξασφάλιζαν στούς 
Έλληνες άγρότες κάποια είσπραξη καί κάποια αύξηση τού είσοδήμα- 
τος. Έτσι γιά παράδειγμα Εμείς δέν υποστηρίξαμε μέ πάθος αύξηση 
τών τιμών τού κρέατος γιατί Επειδή οί τιμές τού Ελληνικού κρέατος 
είναι ψηλές, ή αύξηση τή τιμής παρέμβασης τού κρέατος στήν ΕΟΚ 
δέν Εχει καμιά σημασία γιά τούς Έλληνες παραγωγούς. Εμείς αντί 
νά υποστηρίξουμε τήν αύξ7|θη τής τιμής τού κρέατος, ύποστηρίξαμε 
νά δοθεί στήν 'Ελλάδα μιά Επιδότηση γιά τά γεννώμενα μοσχάρια, 
τήν όποία καί πετύχαμε καί Ετσι πετύχαμε ουσιαστική αύξηση τού εί- 
οοδτ'ιματος τών παραγωγών κατά 3,5% δσον αφορά τό κρέας.

’Επαναλαμβάνω λοιπόν, ή αύξηση τών τιμών φαίνεται σαν πανά
κεια, δέν είναι δμως. Πρέπει νά κοπιάζουμε τήν βελτίο^ση τού είσοδή- 
ματος τών παραγωγών, κυρίιας μέσα άπό Εργα ύποδομής, τρόπο 
Εμπορίας, τρόπο παραγωγής, γιατί αύτό Εξασφαλίζει σταθερή αύ
ξηση. Ή αύξηση τών τιμών χωοίς ύποδομή δέν βελτιώνει τή θέση τού 
άγρότη. τόν έξαρτά άπό τό Κράτος, τόν έξαρτά άπό οίκονομικές συγ
κυρίες πού δέν μπορεί νά έλέγξει, τόν κάνει νά ζητά συνεχώς άπό τό 
Κράτος καί πιστεύω δτι πρέπει νά είναι Επιδίωξη δλων μας ό αγρότης 
νά μή έξαρτάται, νά είναι αυτόνομος, νά μή ζητιανεύει. Έτσι θά κα
ταφέρουμε νά τόν κάνουμε πραγματικά ευχαριστημένο άπό τή δου
λειά του. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τής 
Συμπολιτεύσεως).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος 1. Νάταινας). Ό συνάδελφος κ. Λουλές 
Εχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. Νά ?ιάμε στά χωριά, στούς χωριά- 
τες νά τά πούμε αύτά τά χειροκροτήματα. Δέν είναι λέει αύτό, πού 
βοηθάει τόν άγρότη.
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μοναδική καλλιέργεια. Ή περυσινή άπογραφή έδειξε 6% έλάττωση 
τού πληθυσμού. Φυσικά τήν προηγούμενη ΙΟεχία ήταν !8% . Ή τε
λευταία δμως ήταν 6%.

Τέτοια άναλογία υπάρχει καί σέ άλλες περιοχές, νομίζω καί στή 
Μεσσηνία. Αύτό βασικά καί κύρια όφείλεται στό δτι 6 άγρότης δέν 
μπορεί νά ζήσει στό χωριό του, κύριε 'Υπουργέ. Τί τά θέλετε, τί τά 
γυρεύετε. Αυτή είναι ή σκληρή πραγματικότητα.

Αν γυρίσετε τά χωριά τά δικά μας — έγώ γυρίζω καί άλλα χωριά 
-- θά δείτε ανθρώπους κοντά στή δική μου ήλικία. Δέν βλέπετε νέους 
ανθρώπους. Γιατί δέν μπορούν νά ζήσουν Εκεί. Τί νά κάνουν; Παίρ
νουν τών όμματιών τους καί έρχονται στά μεγάλα άστικά κέντρα γιά 
νά ζήσουν, ή πάνε στό εξωτερικό, δταν επιτρέπεται ή μετανάστευση.

Αυτή είναι ή πραγματικότητα. Καί γιά τά δικά μας νησιά έχει 
έθνική σημασία, κύριε 'Υπουργέ. Και τό ξέρετε αύτό τό πράγμα. Κα
ταλαβαίνετε τί έννοώ, δταν λέω δτι έχει έθνική σημασία. Συνεπώς, 
ύπάρχει μείωση τού πληθυσμού σέ όρισμένες περιοχές, >-ϊαως νά 
υπάρχει καί σέ άλλες.

Είχα θέσει ένα ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, τό ζήτημα τής τιμής τού 
λαδιού πού ενδιαφέρει άμεσα καί είναι κ α ί πρόσφατο, έπίκαιρο. Πέ
ρυσι ή τιμή τού λαδιού σέ τιμές Ασφαλείας, επιδοτήσεις κ.λπ. ήταν 
• ·ί0 δρχ. τό κιλό. Καί αυτή ή τιμή φυσικά πού σάς λέγω είναι πλα
σματική τιμή, δέν είνα. ή πραγματική. Δέν παίρνει ό άγρότης στά χέ
ρια του 140 δρχ. δέν τα έπαιρνε ούτε πέρυσι καί δέν τά παίρνε; ούτε 
φέτος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πού φαλκιδεύουν αύτό τό πράγμα. 
Έχουμε καταθέσει μία έπερώτηση γιά τό λάδι καί δταν θά έλθει ή 
σειρά της, θά τά πούμε περισσότερο άναλυτικά έχει.

'Εκατόν σαράντα δραχμές. Έάν λάβουμε ύπ’ όψη μας, δτι φέτος 
έχουμε μία αύξηση 30% τών καλλιεργητικών έξόδων κ.λπ. κ.λπ. 
πρέπει νά έχει 42 δρχ. παραπάνω τό λάδι φέτος, σέ σχέση μέ τά πέ
ρυσι. Δηλαδή πρέπει νά έχει γύρω στις 180 μέ 182 δρχ. τό κιλό.

Καί σάς λέγω, έδώ, κύριε 'Υπουργέ. Τήν Κυριακή ήμουν στή σύ
σκεψη στήν Καλαμάτα. Πήρα τά στοιχεία καί τής Μυτιλήνης καί τής 
Καλαμάτας καί άλλων περιοχών τής Πελοπόννησου. Ή διαφορά ή
ταν ένα τάληρο. Ή Μεσσηνία έβγαζε κόστος παραγωγής 1 75 δρχ. ή 
Μυτιλήνη έβγαζε 180 δρχ. Δηλαδή οί διαφορές δέν είναι μεγάλες. 
Καί πέρυσι συνέβαινε τό ίδιο πράγμα. Οί διαφορές ήταν άπό 2 - 5  
δραχμές.

Συνεπώς, τό Επιχείρημα, δτι άλλου έχει τό κόστος αύτό καί άλλου 
έχει τό άλλο κι’ αύτό είναι σωστό, άλλά οί διαφορές είναι πάρα πολύ 
Αίκρές.

Άλλά σέ κείνο πού θέλω μία άπάντηαη άπό τόν κ. Υπουργό είναι 
ιτό έξης: Τί θά γίνει φέτος μέ τήν τιμή άσφαλείας τού λαδιού; Τί θά 
'.άνετε; θ ά  δώσετε επιδότηση, δπως δώσατε πέρυσι 17 δρχ, μέ τή 
Ιιαφορά — άπό τις ! 62 δρχ. πού είναι τής ΕΟΚ μέχρι — τις 1 80 δρχ. 
ιού είναι τό κόστος; Τί θά κάνετε; ’Εσείς, ούτε καν άναγγείλατε 
ικόμα τιμή άσφαλείας. Καί αύτό είναι, φυσικά, τό ύποπτο λιγάκι, 
έέλετε νά στηριχθεΐτε στις 162 δρχ.; Νά ξέρετε δτι θά άντιμετωπί- 
ετε τήν αγανάκτηση τών Ελαιοπαραγωγών. Τό ξέρετε αύτό τό 
ράγμα, άλλά σάς τό λέμε προκαταβολικά. Δέν είναι διατεθειμένοι οί 
λαιοπαραγωγοί νά δεχθούν αύτό τό πράγμα έτσι, νά πουλήσουν τό 
άδι τους ταάμπα.

Όσον αφορά, τώρα, γιά τό συνεταιριστικό κίνημα πού άναφέρατε. 
ιά νά περάσει δλη αυτή ή διαδικασία στους συνεταιρισμούς, χρειάζε- 
χι καί χρόνος, χρειάζεται καί κόπος, άλλά πριν άπ’ όλα χρειάζεται 
»ίσχυση Εκ μέρους τού Κράτους καί γ ι’ αύτό τό θέμα μέχρι τώρα, 
)ύλάχιστον, δέν δείχνει τέτοιες διαθέσεις. Πάρετε παράδειγμα τί έ- 
.νε μέ τήν αγορά τού Ρέντη γιά τά όπωροκηπευτικά. Στό τέλος κα- 
ιλήξαμε νά αναγκαστούν ν’ άποχωρήαουν οί συνεταιρισμοί άπό τήν 
γορά τού Ρέντη, γιατί δέν είχαν ένισχυθεί στό βαθμό πού έπρεπε, 
γώ σάς λέγω καθόλου.
Έάν δέν ένισχόσετε, μέ οικονομικά καί μέ άλλα μέσα τούς συνε- 
ιρισμούς, δέν είναι δυνατόν νά τά βγάλουνε πέρα μέ τούς μεσάζον- 
: καί μέ τούς μεγάλο αγρότες.
Αυτά, είχα νά πώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μάρκος Ί. Νάτσινας). Κύριε 'Υπουργέ, προτίθε- 
ι νά άπαντήσετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ('ϊπ. Γεωργίας). Μάλιστα, κύριε 
όεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μάρκος Ί. Νάτσινας). 'Ορίστε, κύριε Υπουργέ, 
;τε τό λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύπ. Γεωργίας). Σέ ένα σημείο

θά ήθελα νά μιλήσω, έπειδή ό κ. Λουλές είπε δτι, πώς θά τολμήσουμε 
νά πούμε αύτά στά χωριά.

θέλω  νά πληροφορήσω τόν κ. Λουλέ, δτι ή πολιτική ήγεσία τού 
Υπουργείου Γεωργίας έχει έπισκεφθεί περισσότερους άπό τούς μί
σους Νομούς τής Χώρας. Έγώ, προσωπικά, έχω πάει στον Έβρο, 
στή Φωκίδα στή Θεσσαλονίκη, στήν ύπαιθρο τής Θεσσαλονίκης, στή 
Λάρισα, στή Μεσσηνία, στά Γιάννενα, στήν ’Αρκαδία, στήν Αργο
λίδα καί στήν Λακωνία.

Σ’ αύτές τις περιφέρειες, δέν έπιακέφθηκε μόνο τήν Διεύθυνση 
Γεωργίας άλλά πήγα καί σέ χωριά. Έχω συναντήσεις καί έχω κάνει 
συζητήσεις σέ πάνω άπό 100 χωριά. Αύτά τά όποια είπα έδώ, τά λέω 
καί έκεί καί μπορώ νά σάς πώ δτι αύτά τά όποια είπα, γίνονται απο
δεκτά διότι ό άγρότης καταλαβαίνει δτι ή βελτίωση τής θέσης του θά 
προέλθει άπό τόν συνεταιρισμό, άπό τήν υποδομή, 6 άγρότης κατα
λαβαίνει τήν γλώσσα τής άλήθειας καί τήν έκτιμδ, εύχαριατώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μάρκος Ί, Νάτσινας). Κύριοι συνάδελφοι, κερα
τώθηκε ή συζήτηση τής πρώτης έπερώτησης. ·

Είσερχόμεθα στή συζήτηση τής έπερώτησης τού βουλευτού κ. Κ. 
Νάση κατά του Υπουργού Γεωργίας σχετικά μέ τόν έλεγχο τών κυ
κλωμάτων εισαγωγών, συμμετοχή στά όργανα Ελέγχου αιρετό» αν
τιπροσώπων τών Αγροτικών όργανώσεων, συμπίεση τών κερδών 
κ.λ.π. *

Ό κ. Νάσης έχει τό λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΣΗΣ. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, 

ή έπερώτηση τού Κόμματός μας έχει πολλά κοινά σημεία μέ τήν έπε
ρώτηση πού συζητήθηκε προ ολίγου στή Βουλή. Πριν μπώ δμως στήν 
έπερώτησή μας αυτή θά ήθελα, παρά τό γεγονός δτι Εκτιμώ τόν κ. 
Υπουργό καί τό ξέρει, θά ήθελα νά πώ άπόψε, δτι οί Εκτιμήσεις και 
οί διαπιστώσεις πού έκανε ό κ. Υπουργός πάνω σέ μια σειρά ζητή
ματα καί ιδιαίτερα στίς τιμές τών άγροτικών προϊόντων δέν μέ βρί
σκουν σύμφωνο.

Ό κ. Υπουργός, μεταξύ άλλων γιά τις τιμές τών άγροτικών 
προϊόντων είπε δτι πρόκειται γιά ένα ένιαϊο ζήτημα, πού γιά νά βγαί
νουν πραγματικά αύτές οί τιμές τών άγροτικών προϊόντων πρέπει νά 
περάσουν 3-4 χρόνια νά παρθοϋν στοιχεία άπό 3-4 χρονιάτικες καλ
λιέργειες καί μετά νά μπορούμε νά έχουμε ένα συγκεκριμένο συμπέ
ρασμα γιά νά μπορούμε νά βγάλουμε τις τιμές τών άγροτικών 
προϊόντων. Μέ συγχωρείτε, άλλά έγώ δέν μπορώ νά τό καταλάβω, 
μιά καί τό θέμα αύτό έχει αυτοτέλεια.

Στή Χάιρα μας τά άγροτικά προϊόντα καί ιδιαίτερα τά πολύτιμα 
αγροτικά προϊόντα, δέν είναι συγκεντρωμένα σέ μιά περιφέρεια, άλ
λά βρίσκονται σέ διάφορες περιφέρειες. Άλλου είναι τό λάδι, άλλου 
τό καλαμπόκι.

Δέν νομίζω, λοιπόν, δτι χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία γιά νά κο
στολογηθεί τό άγροτικό προϊόν καί νά διαμορφωθούν οί τιμές άσφα
λείας μ’ ένα άνάλογο κέρδος γιά τόν Αγρότη. Αύτό, δέ, τό πρόβλημα 
γιά τόν άγροτικό πληθυσμό, έστω γιά μιά όρισμένη προθεσμία ίσως 
Αρκετών χρόνων μέχρι δτου Αναπτυχθεί ή γεωργία ίσομερώς σ’ δλα 
τά μέρη της, είναι πρόβλημα καίριο καί δυστυχώς Επιβεβαιώνεται 
απόψε ή Εκτίμηση πού έκανε ό κ. Υπουργός γύρω Από τό θέμα αύτό 
στήν αυνέτευξή του στόν Οικονομικό Ταχυδρόμο.

Κύριοι συνάδελφοι, άν το πρόβλημα των τιμών τών γεωργικών 
προϊόντων είναι πράγματι ένα καίριο πρόβλημα, γιατί κρίνει το εισό
δημα τών 'Ελλήνων άγροτών, τό πρόβλημα τού κόστους τής αγροτι
κής παραγωγής είναι έξίσου κεφαλαιώδες γιατί κρίνει τό εισόδημα 
γιά όλόκληρη τήν γεωργία καί κρίνει τό εισόδημα γιά  όλόκληρη τήν 
γεωργία καί κρίνει τό εισόδημα καί γιά τόν ίδιο τόν αγρότη — παρα
γωγό πού στήν εΰρύτερή του έννοια περιέχεται μέσα, σ’ αύτό τό εύρύ- 
ιερο εισόδημα. Τό κόστος τής Αγροτικής παραγωγής στενεύει ή πλα
ταίνει τά περιθώρια κέρδους ή καί τά έκμηδενίζει, προκαλώντας έτσι 
παθητικό στά άγροτικά νοικοκυριά.

Τό κόστος τής Ελληνικής παραγωγής — ακριβώς αύτό τό θέμα, 
πραγματεύεται ή έπερώτησή μας, — συνδέεται έπίσης μέ τήν αντα
γωνιστικότητα τών έλληνικών άγροτικών προϊόντων στή διεθνή αγο
ρά, πράγμα πού μέ τή σειρά του κρίνει τήν ανταγωνιστικότητα τών 
προϊόντων αύτών, κρίνει άν θά διατεθούν τά πλεονάσματα καί κρίνει 
άν θά πραγματοποιήσει ό Έλληνας παραγωγός εισόδημα καί άπό τά 
έξαγώγιμα γεωργικά, του προϊόντα.

Πέρα άπ’ αύτό ή συμπίεση τού κόστους τής άγροτικής παραγωγής 
θά έπιδράσει άνάλογα καί στίς τιμές τών προϊόντων της, χαμηλώνον- 
τάς τες πράγμα πού θά συντείνει στή μεγαλύτερη άπορρόασιστι τουσ
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ποτέ νά τό καταλάβει αύτό το χρέος της έναντι τής αγροτικής τάξης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός). Ό χ. Υπουργός τής 
Γεωργίας έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύπ. Γεωργίας). Κύριες καί κύ
ριοι Βουλευτές ό κ. Νάσης περιέγραψε κατά κύριο λόγο μια κατά

σταση, Κατάσταση ή όποια ίπικρατεϊ σχετικά μέ τίς εΙσροές, λιπά
σματα, γεωργικά μηχανήματα, φυτοφάρμακα. Έδωσε τά στοιχεία 
του, έδωσε τήν έρμηνεία του καί τά στοιχεία αύτά ήταν περισσότερο 
στοιχεία πού άφοροΰσαν, δπως είπε ό ίδιος, τήν περασμένη δεκαετία, 
τήν περασμένη πενταετία, τήν περασμένη τριετία.

Ή ομιλία τού κ. Νάση δέν Αφορούσε συγκεκριμένη πολιτική, πού 
Ακολούθησε ή Κυβέρνηση σέ όριαμένο τομέα, συγκεκριμένα κυβερνη
τικά μέτρα. Γι’ αύτό βρίσκομαι σέ άδυναμία, νά Απαντήσω, διότι, δ- 
πως άνέφερα, σχετικά μέ τήν προηγούμενη έπερώτηση, έμεϊς κληρο
νομήσαμε μιά κατάσταση, κληρονομήσαμε 'ένα όριαμένο σύστημα 
έμπορίας τών άγροτικών προϊόντων, ένα τρόπο παραγωγής, ένα 
τρόπο διακίνησης τών εισροών καί πρέπει νά δουλέψουμε σέ μεγάλο 
βαθμό άκόμα μέ αύτό τό σύστημα. "Οπως είπα, έχουμε κάνει Αρκετά 
βήματα, γιά νά Αλλάξουμε τό σύστημα αύτό, δέν έχω, δμως, κανένα 
λόγο εδώ- άφού έξέθεσε ό κ. Νάσης αότή τήν κατάσταση, νά άπολο- 
γηθώ γιά τήν κατάσταση αυτή, Δέν έχω κανένα λόγο νά κάνω καί 
έγώ τήν περιγραφή άπό τήν δίκιά μου τήν μεριά. Έγώ θά άναφερθώ 
μονάχα στα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής ή στίς συγκεκριμένες 
ένέργειες τής Κυβέρνησης, γιά τις όποιες έγινε άναφορά.

Συμφωνούμε δτι υπάρχει άνάγκη τής συμπίεσης τού κόστους πα
ραγωγής. Τό θέμα, δμως, είναι πώς καί πάνω σ’ αύτό τό σημείο δέν 
μάς δόθηκε κανένα στοιχείο γιά τό ποιές διαδικασίες μπορούν νά 
άκολουθήθούν γ ιά  τήν συμπίεση αύτή. Δέν άρκεϊ πιστεύω καθόλου τό 
νά λέγεται δτι τό Κράτος πρέπει νά έπιδοτήσει όρισμένες εισροές, 
διότι οί έπιδοτήσεις όρισμένων εισροών καταβάλλονται άπό τό κοι
νωνικό σύνολο. Σημαίνει δηλαδή αύξηση τής έπιβάρυνσης δλων τών 
■υπολοίπων τάξεων, σημαίνει αύξηση τής έπιβάρυνσης τού κοινωνικού 
συνόλου.

Πρέπει νά άναλογιστοϋμε γιά παράδειγμα δτι μιά δραχμή έπιδό
τηση τού καλαμποκιού στίς ζωοτροφές σημαίνει τόν χρόνο 650 έκα- 
τομμύρια. Καί πιστεύω δτι είναι υποχρέωση τής’Κυβέρνησης νά έξε- 
τάσει, άν υπάρχουν αυτά τά 600 έκατ. πώς θά διοχετευθοϋν καί μή
πως υπάρχει τρόπος διαφορετικός, γιά νά έξααφα) ιστεί αύτό τό άπο- 
τέλεσμα. Καί δέν είναι ό μόνος τρόπος ή έπιδότηαη, Είναι γνωστό δτι 
ή κατάσταση έκείνη, ό όποια είχε δημιουργηθεί μέ τίς ζωοτροφές, δη
λαδή τιμές πολύ χαμηλότερες άπό τήν τιμή τής ζωοτροφής στήν άγο- 
ρά, είχαν σάν άποτέλεσμα νά γίνονται διάφορες μεθοδεύσεις, ώστε νά 
προμηθεύονται ζωοτροφές Εταιρείες, έπιχειρήσεις, πρόσωπα άπό τήν 
ΚΤΔΕΠ καί νά τίς έξάγουμε σέ μεγαλύτερες τιμές ή νά τίς μεταπου
λούν στούς άγρότες σέ μεγαλύτερες τιμές. 'Υπήρχαν δηλαδή διαστρε
βλώσεις. στό δλο αύτό κύκλωμα τών ζωοτροφών, άκριβώς, λόγω 
τών μεγάλων διαφορών μεταξύ τής πραγματικής τιμής καί τής έπι- 
δοτουμένης τιμής.

Χρειάζεται λοιπών έξέτααη, πώς πρέπει νά δίνεται μία ένίσχυση 
καί δχι μονάχα νά λέμε έπιδότηση.

’Εμείς πιστεύουμε δτι έκεινο, τό όποιο πρέπει νά γίνει γιά νά συμ
πιεστεί τό κόστος, είναι βελτίωση τών δρων παραγωγής. Ή βελ
τίωση τών δρων παραγωγής περνά, κατά κύριο λόγο, μέσα άπό τήν 
άνάπτυξη τού Συνεταιριστικού Κινήματος. Καί πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση τών Συνεταιρισμών καί θά άναφερθώ καί πιό κάτω — έχουμε 
πάρει καί συγκεκριμένα μέτρα γιά τήν ένίσχυση τής συνεταιριστικής 
δραστ7]ριότητος. Καί θά άκολαυθήσουν καί άλλα.

’Αναφέρθηκε ό κ. Νάσης ατό δτι τά γεωργικά μηχανήματα είσά- 
γονται μέ ύπεριμολογήαεις καί δτι τά άνταλλακτικά είναι πολύ άκρι- 
βά. Πράγματι μπορεί νά συμβαίνει αύτό. Είναι δμως ή κατάσταση 
αυτή, κατάσταση ή όποια υπάρχει καί κατάσταση ή όποια δύσκολα 
άλλάζει. Ένα μέτρο τό όποιο πρέπει νά παρθει, έφ’ δσον είναι έλευ- 
θερη ή εισαγωγή γεωργικών μηχανημάτων, είναι ή πολιτική Αντα
γωνισμού, ώστε νά υπάρχει άνταγωνισμός και νά μή μπορούν οί τι
μές νά άνεβαίνουν πολύ ύψηλά καί αύτή ή πολιτική άνταγωνισμού 
εφαρμόζεται.

Άναφέρθηκε ό κ. Νάσης στά έπιτόκια καί είπε δτι τά επιτόκια αυ
ξήθηκαν κατά πολύ. Τά έπιτόκια. βέβαια, δέν αυξήθηκαν έπί τών 
ημερών τής δικής μας Κυβέρνησης, άλλά θά ήθελα άπλώς νά άνα- 
φέρω δτι καί τά έπιτόκια άλλων κατηγοριών δανείων αυξήθηκαν καί 
αύτή τή στιγμή ή μεταχείριση τής γεωργίας είναι καλή. Τά κεφάλαια 
κινήσεως, π.χ. τής βιομηχανίας, έχουν ένα έπιτόκιο, τόν Ίανουάοιο

τού 1982, 20,5% , τής βιοτεχνίας 19,5%>, ένώ τά καλλιεργητικά δά
νεια τών μεμονωμένων άγροτών έχουν ένα έπιτόκιο 13%, τών συνε
ταιρισμών 12,25%  καί τών ένώσεων Συνεταιρισμών 12%. Καί στίι 
άλλες έπενδΰσεις τό έπιτόκιο γιά τούς μεμονωμένους άγρότες είνα 
14%, τών συνεταιρισμών καί ένώσεων συνεταιρισμών 13,5% , ύπάρ 
χει δηλαδή μία σημαντική διαφορά.

Όπως άνέφερα ήδη, πιστεύουμε δτι ή βελτίωση τών δρων παρα
γωγής καί ή συμπίεση τού κόστους θά πραγματοποιηθεί κύρια μέσο 
άπό τήν άνάπτυξη τού Συνεταιριστικού Κινήματος. Πρόθεσή μας εί
ναι νά ρυθμίσουμε τό δλο τό θέμα τών είσροών γιά τήν γεωργία μι 
τήν βοήθεια συνεταιριστικών φορέων, οί όποιοι θά άναλάβουν τή\ 
διαχείριση τών εισροών. Μελετάμε καί θά έλθουμε σέ επαφή μέ τήν 
έκλεγμένη ήγεσία τού Συνεταιριστικού Κινήματος μετά τό πέρας τών 
έκλογ’ών γιά τό πώς θά όργανωθούν οί ’Οργανισμοί μέ συμμετοχιέ 
καί τού Κράτους καί τών Συνεταιρισμών γιά νά διαχειριστούν τίς 
εισροές. Είναι ένα θέμα, λοιπόν, οπού σύντομα θά ύπάρξουν έξελίξεις.

’Ήδη δμως σέ όρισμένους τομείς έχουμε αποφασίσει καί υπάρχουν 
σχετικές διατάξεις, δτι καί έκπρόσωποι τού Συνεταιριστικού Κινήμα
τος καί εκπρόσωπόι τών ’Αγροτικών Συλλόγων θά συμμετέχουν σέ 
Δημόσιους ’Οργανισμούς πού διαχειρίζονται Αγροτικά θέματα, όπως 
είναι ή ΑΤΕ καί ό ’Οργανισμός βάμβακος.

Γιά νά αναπτύξουμε τή συνεταιριστική κίνηση, θέλω νά άναφέρω. 
δτι υπάρχουν διάφορα μέτρα. Γιά τά έργα ύποδομής οί Συνεταιρισμοί 
έπιδοτοΰνται δσον άφορά μέν τό Δημόσιο μέ ειδικά κίνητρα πού προ
βλέπει ό νόμος 1262. Έφ’ δσον πληρούν καί τίς υπόλοιπες προϋποθέ
σεις μπορούν νά έπιδοτηθούν καί άπό Κοινοτικούς πόρους οί όποιοι 
προβλέπονται άπό τόν FEOGA καί τό 'Υπουργείο έχει προωθήσει 
σχεδόν άποκλειστικά έπενδΰσεις τών Συνεταιρισμών γιά έπιδότηση 
άπό τά όργανα τής Κοινότητας. ’Επίσης οί Συνεταιρισμοί χρηματο
δοτούνται άπό τήν ΑΤΕ γιά συγκεκριμένα έργα ύποδομής μέ έπιτό
κιο, τό όποιο είναι προνομιακό καί χαμηλότερο άπ’ δλους τούς άλ
λους τομείς τής Οικονομίας. Ή ’Αγροτική Τράπεζα παρέχει στίς 
Γεωργικές Συνεταιριστικές ’Οργανώσεις καί τεχνοοικονομική βοή
θεια, κυρίως μέ τήν πρόσληψη έξειδικευμένου έπιστημονικού προσω
πικού καί μέ τήν πρόσληψη συμβούλων γιά σύνταξη μελετών άπό τήν 
ί'δια καί τίς υπηρεσίες τού Υπουργείου Γεωργίας.

Θέλω έπίσης νά άναφέρω δτι ή ΑΤΕ έχει χρηματοδοτήσει κατά 
πολύ τήν δραστηριότητα τών Συνεταιρισμών. Γιά βραχυπρόθεσμα 
δάνεια έχουν δοθεί τό 1982 25 δισεκατομμύρια δραχμές, γιά συγκέν
τρωση γεωργικών προϊόντων καί έπεξεργασία προϊόντων 66 δισεκα
τομμύρια δραχμές, γιά τά μεσοπρόθεσμα δάνεια 6 δισεκατομμύρια 
δραχμές.

Οί άντίστοιχες ένισχύσεις πρός Ιδιωτικές βιομηχανίες είναι οί έξης: 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 4 δισεκ. καί μεσοπρόθεσμα δάνεια 400 έκατ.

Πιστεύω δτι αυτοί οί άριθμοί δείχνουν άνάγλυφα δτι γίνεται μιά 
προσπάθεια γιά τήν προώθηση τού Συνεταιριστικού Κινήματος καί 
μέσω αυτού γιά τή βελτίωση τών δρων παραγωγής καί έμπορίας.

Θά άναφέρω τό παράδειγμα τής διακίνησης καί έμπορίας όρισμέ
νων γεωργικών προϊόντων, μέσω τών Συνεταιρισμών, δπο)ς είναι τά 
ροδάκινα και τά βερύκοκα καί πιστεύουμε δτι ή διακίνηση αύξησε τά 
έσοδα τού άγρότη.

Πρόθεση έπίσης τής ΑΤΕ είναι νά προωθήσει κατά πολύ τήν όργά- 
νουση τής άγροτικής πίστης, μέσω τών Συνεταιρισμών. Σήμερα τή 
βραχυπρόθεσμη πίστη άσκούν μέ έπιτυχία 453 Συνεταιρισμοί καί 2 
Ενώσεις καί τό ύψος τών χορηγήαεών τους ήταν 8 δισεκ. δραχμές. 
-’Επιδιώκουμε ό άριθμός αυτός νά αυξηθεί σημαντικά μέσα στό 1983.

Τέλος, θέλω νά τονίσω δτι βρίσκονται ύπό σχεδιασμό καί άλλα θε
σμικά μέτρα καί γενικά ή άναμόρφωση τής συνεταιριστικές νομοθε
σίας, πού θά έπιτρέψει ατούς Συνεταιρισμούς νά άναπτύξουν αύξη- 
μένη δραστηριότητα καί νά βοηθήσουν έτσι τόν άγρότη νά αυξήσει τό 
εισόδημά του.

Ή 'Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη νά δημιουργήσει τό άπαραίτητο 
πλαίσιο, νά δώσει τά άπαραίτητα μέσα, γιά νά μπορέσει νά άνα- 
πτυχθεΐ τό Συνεταιριστικό Κίνημα. Οί πρωτοβουλίες πρέπει νά γίνουν 
άπό τούς ίδιους τούς Συνεταιρισμούς, πού θά έξετάσουν σέ ποιό μέτρο 
μπορούν νά συμμετάσχουν στή διακίνηση τών έφοδίων, σέ ποιό μέ
τρο μπορούν νά έλέγξουν τή διακίνηση αύτών των έφοδίων καί νά 
βελτιώσουν έτσι τή θέση τών παραγωγών.

Δέν πιστεύουμε δτι άποφάσεις έκ τών άνω μπορεί νά λύσουν τά 
προβλήματα. ’Εκείνο πού χρειάζεται είναι οί ίδιοι οί άγρότες νά άπο- 
φασίσουν νά έλέγξουν τή διακίνηση τών έφοδίων, τό'κόστος τής πα
ραγωγής καί έμεϊς θά θέσουμε στή διάθεσή τους τά άπαραίτητα μέσα. 
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός). Ό κ. Νάσης έχει τό 
λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΣΗΣ, . Κύριε Πρόεδρε, δέν Απάντησε ó κ. 
'Υπουργός σέ δύο βασικές προτάσεις, πού έκανα στό κλείσιμο τής 
όμιλίας μου: Δηλαδή , Εάν καί κατά πόσο γίνεται ή θά. γίνει Ενα συγ
κεκριμένο πρόγραμμα γενικώτερο γιά τήν ιεράρχηση καί άντιμετώ- 
πιαη ιώ ν Αγροτικών προβλημάτων. Καί ότι αν δέν άποδεσμευθει ή 
Χώρα μας άπό τήν ΕΟΚ, δέν είναι δυνατόν στην Ελλάδα νά λυθεί 
Αποτελεσματικά κανένα πρόβλημα, έτσι πού νά άνταποκρίνεται στά 
συμφέροντα του Ελληνικού λαού.

Είπε ό Υπουργός δτι οί Αγρότες κατά κάποιο τρόπο έχουν επι
δοτηθεί καί εκείνοι, άν όχι τοσο Αλλά λιγώτερο άπό δ,τι άλλες κατη- 
νοοίες. Ένα έρώτημα: Είναι γνο^στό δτι ή Πολιτεία, συμπεριλαμβα- 
νομένης και τής σημερινής Κυβέρνησης, έχει ρυθμίσει έπανειλημμένα 
τά χρέη τών μεγάλων Επιχειρήσεων πρός τό Ι.Κ.Α., τό Δημόσιο καί 
τούς λοιπούς ’Οργανισμούς καί έχει χαρίσει Αστρονομικά ποσά;

Έχει ρυθμίσει Αντίστοιχες φορές καί τά χρέη τών Αγροτών, πρός 
τήν ATE καί λοιπούς πιστωτές του: Νομίζω δχι.

Ό κ. 'Υπουργός, στήν Απάντησή του είπε, δτι κυριαρχικός παρά
γοντας γιά τό εΙσόδημα τών Αγροτών είναι ή βελτίωση τών δρω« πα
ραγωγής. ’Αναμφισβήτητα ναί. ’Αλλά, τό θέμα τοϋ κόστους τής 
Αγροτικής παραγωγής είναι άπόλυτα συνδεδεμένο μ’ αύτή τήν Εκτί
μηση καί Ακριβώς αυτός ό παράγοντας είναι κυριαρχικός, μέσα στό 
δλο κύκλωμα τής διαμόρφωσης τοϋ κόστους της Αγροτικής παραγω
γής. Καί επειδή Αναλύθηκαν, μέ συγκεκριμένα στοιχεία, οί επιβαρύν
σεις σ’ δλες τίς κατηγορίες τών συντελεστών πού διαμοφώνουν τό κό
στος αύτό τής Αγροτικής παραγωγής σ’ ένα υψηλό Επίπεδο, διαπι
στώνεται δτι αύτό δέν μπορεί νά Αφήσει νά Αναζωογονηθεί γενικό
τερα ό γεωργικός μας τομέας, διότι δταν έχουμε στή Χώρα μας τέ
τοια μεγάλη αύξηση τού κόστους τής Αγροτικής παραγωγής, αύτό 
έπιδράει Αρνητικά πρός δλες χΐς άλλες πλευρές καί δέν μπορεί νά μάς 
Αφήσει νά προωθήσουμε καί νά λύσουμε τό δλο πρόβλημα τού άγρο- 
τικοϋ τομέα.

Γιά τήν τεχνιχοορωνομική βοήθεια τής ATE, ό κ. 'Υπουργός Ανέ
φερε, μαζί καί ορισμένα νούμερα. Δέν έχουμε δμως σήμερα τά στο·- 
χεια έκείνα πού θά μπορούσαν νά διαφωτίσουν τό θέμα αύτό, στό άν 
οί πιστώσεις πού διατέθηκαν άπό τήν ’ Αγροτική Τράπεζα άνταποκρί- 
νονται στις πραγματικές Ανάγκες όλων αύτών τών τομέων τής γεωρ
γίας.

Καί φέρνω ένα παράδειγμα: Ή χρηματοδότηση τού Κράτους, 
μέσω τής ATE, γιά τό κύκλωμα τών Εγγειοβελτιωτικών καί Αρδευ
τικών έργων, βρίσκεται Ακόμα σέ χαμηλά έπίπεδα, παρ’ δτι καί τό 
κύκλωμα αύτό είναι νευραλγικό γιά τήν Αγροτική μας παραγωγή.

’Ήθελα, έπίσης. άν είχε τήν καλοσύνη ό κ. 'Υπουργός, νά μού έδινε 
χιά Απάντηση, γιατί τό θέμα τών Συνεταιρισμών καί τών Συνεταιρι
στικών ’Οργανώσεων, γενικότερα, έχει μείνει φλου. Δέν μπορεί κανέ
λας νά βρεϊ όρθή και Ανάποδη. Πάνοι στό έπίσης κεφαλαιώδες αύτό 
ίήτημα.

Πώς έννοεΐ ό κ. Υπουργός τήν προώθηση καί παρεμβολή τών 
’εωργικών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων γιά τήν ύλοποίηση πολ- 
■ών διαδικασιών στόν Αγροτικό τομέα;

Σήμερα, δπως είναι γνωστό, τό Συνεταιριστικό Κίνημα βρίσκεται 
έ κατάσταση ύποανάπτυκτη. Σήμερα τό Συνεταιριστικό κίνημα 
ρειάζεται όλόκληρη προσπάθεια νά έξυγιανθεϊ. ”Αν δέν προηγηθεΐ 
ύτή ή προσπάθεια, δέν είναι δυνατόν τό Συνεταιριστικό Κίνημα, τού 
ποιου ή χρησιμότητα είναι Αναμφισβήτητα σημαντική, νά παίξει τό 
όλο πού καλείται μέσα στό δλο κύκλωμα τής ’Αγροτικής μας Olxo- 
>μίας.
Πέρα άπό μία προσπάθεια, με τόν πρόσφατο νόμο πού έγινε γιά νά 

νουν οί εκλογές, οί όποιες συνεχίζονται τώρα, παρακαλώ τόν κ. 
πουργό νά μού πει, τί άλλα συγκεκριμένα μέτρα έχουν παρθεΐ, γιά 
ν εξυγίανση καί ανάπτυξη τού Συνεταιριστικού Κινήματος καί πότε 
μίζει ό κ. 'Υπουργός, δτι ό νόμος τής διάρθρωσης τού Συνεταιριστι- 
ύ Κινήματος, γενικά, θά. έρθει στή Βουλή. Γιατί τό νομοθέτημα αύ- 
είναι συνάρτηση τής δλης αυτής προσπάθειας γιά τήν Εξυγίανση 
■ Ανάπτυξη τού Συνεταιριστικού μας Κινήματος.
Επίσης, θά παρακαλέσω τόν κ. 'Υπουργό, νά Απαντήσει στή δια- 
τωση: Μέχρι πότε θά συνεχίζεται ή άνιση μεταχείριση τού άγροτι- 
ι πληθυσμού, συγκριτικά μέ δλες τίς άλλες κατηγορίες καί ίδιαί-
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τερα, συγκριτικά, μέ τήν μεγάλη εύνοια πού γίνεται στις μεγάλες 
βιομηχανικές, εισαγωγικές καί Εμπορικές Επιχειρήσεις καί πάρα 
πέρα στις πολυεθνικές Επιχειρήσεις καί στά μεγάλα οικονομικά συγ
κροτήματα;

’Επίσης θά παρακαλούσα τόν κ. 'Υπουργό νά απαντήσει Αναφορι
κά μέ τό πρόβλημα τής ΕΟΚ, στό όποιο άναφέρθηκα προηγουμένως.

Έπίσης ό κ. 'Υπουργός πρό Εξαμήνου, στόν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑ
ΧΥΔΡΟΜΟ» λέγει τά Εξής: «’Άν γίνουν άπό τήν ΕΟΚ δεκτές οί δια
δικασίες καί μεταβολές πού πρότεινε ή Κυβέρνηση γιά τήν κοινή 
Αγροτική πολιτική, τότε μόνο θά είναι ωφέλιμη ή ένταξη καί γιά τήν 
Ελλάδα. Ό Απολογισμός τού πρώτου έτους έντάξεως ήταν δυστυ
χώς σέ βάρος τής Χώρας μας στόν τομέα τών Εμπορικών συναλλα
γών».

Έάν πάρει κανείς δλα τά στοιχεία — δέν είναι βέβαια τής παρού- 
σης στιγμής νά Αναλυθούν — στοιχεία πού άναφέρονται σέ μιά σειρά 
περιοδικά καί ιδιαίτερα στό περιοδικό «ΕΨΙΛΟΝ» προκύπτει δλη ή 

• κακοδαιμονία τής Χώρας μας άπό τήν ένταξή της στήν Ευρωπαϊκή 
Κοινή ’Αγορά, μέ νούμερα, μέ στοιχεία καί Αριθμούς. Εύχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός). Ό κ. 'Υπουργός Γεωρ
γίας έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύπ. Γεωργίας). 'Ως πρός τά 
Ερωτήματα τού κ. Νάση: Τό πρώτο πού άφορά τήν ίεράρχιση τών 
στόχων, θά ύπάρξει, δπως ξέρετε, πρόγραμμα δετές, πού πρόκειται 
νά παρουσιάσει ή Κυβέρνηση Εντός τού έτους. Μέσα στό πρόγραμμα 
αύτό προβλέπεται ένα κεφάλαιο γιά τόν Αγροτικό τομέα καί μετά, μέ 
βάση τίς γενικές κατευθυντήριες αύτές γραμμές τού προγράμματος, 
τούς ειδικούς στόχους πού θά διαγράφει, θά γίνει καί έξειδίκευση κατ’ 
έτος.

Αύτή τή στιγμή δέν μπορώ νά σάς παρουσιάσω τό πρόγραμμα, 
διότι άπλούστατα τό Επεξεργάζεται ή Κυβέρνηση, άλλά Εντός τού έ
τους θά τό έχετε.

'Ως πρός τό θέμα τής θέσης τής Ελλάδας πρός τήν ΕΟΚ, αύτό δέν 
είναι θέμα τού 'Υπουργείου Γεωργίας. Έάν έχετε συγκεκριμένα Ερω
τήματα πού Αφορούν τόν γεωργικό τομέα, εύχαρίστως νά σάς άπαν- 
τήσω. ’Αλλά ή θέση τής Ελλάδος είναι ένα θέμα γενικής πολιτικής 
πού δέν άφορά — πιστεύω — τήν έπερώτηση αύτή,

Τά μέτρα γιά τήν Εξυγίανση τού Συνεταιριστικού Κινήματος. Ένα 
μέτρο και τό κύριο μέτρο, είναι αύτές οί Εκλογές. ’Άλλες Επεμβάσεις 
άπό μέρους τής Πολιτείας δέν μπορούν νά γίνουν στό Συνεταιριστικό 
Κίνημα. Πρέπει οί ίδιοι οί Αγρότες νά καταλάβουν, ποιοι είναι οί σω
στοί άνθρωποι πδύ μπορούν νά καθοδηγήσουν τό Συνεταιριστικό Κί
νημα, ποιοι δούλεψαν σωστά, ποιοι δέν δούλεψαν σωστά, ποιοί έχουν 
όρεξη γιά δουλειά, ποιοί θά έχουν πρωτοβουλία, νά Εκλέξουν αύτούς 
πού έχουν όρεξη γιά δουλειά καί νά άπομακρύνουν Εκείνους οί όποιοι 
ήσαν άρνητικοί γιά τό Συνεταιριστικό Κίνημα.

Γιά τήν Εξυγίανση, βεβαίως, θά συντείνει καί τό νέο θεσμικό πλαί
σιο τού Συνεταιριστικού Κινήματος. Επαναλαμβάνω αύτό πού είχα 
πεί παλιότερα. Πρόθεση τής Κυβέρνησης είναι νά συζητήσει τό νόμο 
αύτό μέ τή νέα ήγεσία τού Συνεταιριστικού Κινήματος. Γι’ αύτό θά 
έλθει αύτός ό νόμος στή Βουλή, άφού Εκλεγεί ή νέα ήγεσία καί τε
λειώσει αύτή ή διαδικασία τής συζήτησης καί μέ τό Συνεταιριστικό 
Κίνημα, άλλά καί μέ τούς άλλους συλλογικούς φορείς.

Όσον άφορά τό Ερώτημά σας, πότε θά πάψει αύτή ή άνιση μετα
χείριση τών άγροτών καί ή μεγάλη εύνοια στούς βιομήχανους, πι
στεύω δτι μάλλον είναι ρητορικό,'κύριε Νάση, γιατί δέν άναφέρατε 
τίποτε συγκεκριμένο, πώς αύτή ή Κυβέρνηση μεταχειρίστηκε άνισα 
τούς αγρότες σέ όφελος τών βιομηχάνων. Νά αναφέρετε στοιχεία, 
γιατί τά στοιχεία τά όποια είχατε στήν έπερώτηση σας ήταν, δπως ό 
ίδιος είπατε, στοιχεία δεκαετίας, στοιχεία τριετίας, πενταετίας. Καί 
στήν προηγούμενη έπερώτηση, δταν ρώτησα τόν κ. Βασάλο γιά στοι
χεία, μού άνέφερε τήν άπογραφή τού ’71 σέ σχέση μέ τήν.άπογραφή 
τού ’81. Αύτή είναι δεκαετία όλόκληρη καί δέν άφορά τήν Κυβέρ
νηση, πού βρίσκεται αύτή τή στιγμή στήν Εξουσία.

Τέλος γιά τήν ρύθμιση χρεών. Εμείς πιστεύουμε δτι οί ρυθμίσεις 
χρεών, οί Αναστολές χρεών, τό χάρισμα χρεών δέν είναι τό καλύτερο 
μέσο γιά νά βοηθήσουμε τόν άγρότη. Είναι ένα σύνθημα, πού πολλές 
φορές λειτουργεί Αποπροσανατολιστικά καί είναι χαρακτηριστικό δτι 
οί ρυθμίσεις χρεών γίνονται σχεδόν πάντα πριν άπό Εκλογές καί δτι ή 
δικτατορία τού 1967 χάρισε τά Αγροτικά χρέη γιά νά δημιουργήσει 
έτσι τήν Εντύπωση, δτι εύνουύσε τούς Αγρότες, πράγμα πού κάθε
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άλλο ήταν ή άλήθεια. ’Εμείς πιστεύουμε δτι εκείνο πού βοηθά πολύ 
περισσότερο τούς άγρότες άπό τέτοια έντυπωσιακά μέτρα είναι ή όρ- 
θολογική όργάνωση τής παραγωγής. Διότι, αν ή ρύθμιση χρεών ή τό 
χάρισμα χρεών ήταν σωστό μέτρο, γιατί ένώ γίνεται κάθε τόσο, 
υπάρχει πάντα τό ίδιο πρόβλημα. Θά πει δτι κάτι δέν είναι σωστό 
στούς δρους έμπορίου, κάτι δέν είναι σωστό στούς δρους χρηματοδό
τησης καί εκεί πρέπει να γίνει προσπάθεια νά άλλάξει τό σύστημα καί 
δχι στό θέμα τού χαρίσματος τών χρεών.

Επαναλαμβάνω τέλος δτι πρόθεσή μας είναι γιά νά άντιμετωπί- 
σουμε δλο αύτό τό θέμα τών γεωργικών έφοδίων, τών εισροών, θά 
υπάρξουν φορείς κρατικοί καί συνεταιριστικοί, οί όποιοι θά έξασφαλί- 
σουν ενα χαμηλό κόστος στόν παραγωγό, χαμηλό κόστος δμως τό 
όποιο θά προκύπτει κυρίως ή άποκλειστικά άπό όργάνωση καί δεν θά 
προκύπτει άπό ένισχύσεις τού Κράτους. Σάς εύχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός). Κηρύσσεται περαιω-

μένη ή συζήτηση της επερωτησης κατα τού 'Υπουργού Γεωργίας.
Μή ύπάρχοντος άλλου θέματος, παρακαλώ τή Βουλή νά συναινέ- 

σει νά λύσουμε τήν συνεδρίαση.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
Μέ τή συναίνεση τής Βουλής καί περί ώρα 22.37' λύεται ή συνε

δρίαση γιά αύριο ήμέρα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 1982, καί ώρα 
18.30', μέ άντικείμενο ήμερησίας διατάξεως άναφορές καί έρωτήσεις 
άρμοδιότητας τού Υπουργείου Προνοίας καί Υγείας καί στή συνέ
χεια Νομοθετική Εργασία, συνέχεια τής συζητήσεως τού νομοσχε
δίου τού Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων «γιά τήν κύρωση τής 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου» γιά τήν αύξηση τών κατωτά- 
των όρίων καί τών λοιπών συντάξεων τού ΙΚΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

I
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Ιωάννης Ν. Αλευράς). Κύριοι συνάδελ
φο’,. εισερχόμαστε στην ήμερησία διάταξη

ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Θά συζητηδοΰν Ζαφορές και ερωτήσεις αρμοδιότητας 'Υ 
πουργείου Γεωργίας.

Ό κ. Κ. Νάσης έχει τό λόγο σε ερώτησή του «σχετικά μέ 
τό ισοζύγιο ανταλλαγών προϊόντων '-Ελλάδας—ΕΟΚ καί την 
αντιμετώπιση τής αντιστροφής των ορών σε βάρος τής γεωρ
γίας, τοϋ εξωτερικού εμπορίου και των γενικότερων έδνικών 
συμφερόντων».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΣΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, ή έρώτη- 
σή μας αυτή, από πλευράς χρόνου καί στοιχείων, έχει κατά 
ένα μέρος ξεπε,ραστεϊ. Δεν παύει, όμω;ς, νά έχει τή,ν αξία 
της και την έπικαιρότητά της σέ βασικά δέματα, πού την 
αφορούν. Στην προχθεσινή έπερώτησή μας έγινε αρκετή συ
ζήτηση, δεδομένου ότι αυτή άπτονταν καί σέ -δέματα τής 
ΕΟΚ και έτσι καλύφθηκαν μ' αυτή πολλά σημεία καί δά 
μπορούσαμε νά πούμε τό μεγαλύτερο μέρος τής σημ,ερινής 
μας έρώτησης.

Η απάντηση τού κυρίου 'Υπουργού στήν ερώτησή μας αυ
τή σέ ο,τι -αφορά τό πρώτο μέρος της είναι κατά κάποιο τρό
πο ικανοποιητική. Λέει ή απάντηση ότι: «Είναι γεγονός ότι 
τό 1981 για  πρώτη φορά στήν τελευταία δεκαετία τό εμπορι
κό ισοζύγιο τών γεωργικών προϊόντων μεταξύ 'Ελλάδας καί 
ΕΟΚ ήταν ικανοποιητικό».

Τό δεύτερο, όμως, μέρος τής -απάντησης τού 'Υπουργού 
δέν είναι καί τόσο ικανοποιητικό, -διότι νομίζουμε ότι δέν κά
νει ανάλογη εκτίμηση τών -συνεπειών τής Χώρας μ.ας μετά 
την ένταξή της στήν ΕΟΚ. Ά ντίδετα στό μέρος αυτό τής 
απάντησης τού κ. 'Υπουργού δά μπορούσαμε ότι υποβαθμί
ζονται αυτές οΐ συνέπειες για τήν Χώρα μας.

"Οπως είναι γνωστό, άπό τήν μια μεριά οί εισαγωγές κοι
νοτικών προϊόντων (κτηνοτροφικών, όπωροκηπευτικών, κρα
σιών κλπ.) αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Άπό τήν 
άλλη μεριά, όπως -επίσης είναι γνωστό, οι εξαγωγές 'Ελλη
νικών αγροτικών προϊόντων προς τήν ΕΟΚ μειώνονται ολοέ
να καί περισσότερο. Κατά τά στοιχεία τής ΕΣΥΕ ή συνολική 
αξία τών 'Ελληνικών προϊόντων, πού έξήχδησαν στήν ΕΟΚ 
το 1981. άποτιμώμενη σέ 'Ελληνικές δραχμές, μειώδηκε άπό 
105 σέ 102 δισεκατομμύρια. Συνεπώς τό εμπορικό έλλειμμα 
στό ισοζύγιο τών αγροτικών προϊόντων τής Ελλάδας και 
τής -ΕΟΚ είναι πράγματι παδητικό, κι’ όπως λέει καί ό κ. 
Υπουργός 10 δισεκ. Καί αυτό τό φαινόμενο άν ήταν παρο

δικό, δά μακαρίζονταν. Ά λλα  δυστυχώς τό φαινόμενο αύτό 
δέν -είναι παροδικό άλλα δά είναι μόνιμο. Κ ι' αύτό γιατί οι 
εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στή Χώρα μας άπό τήν 
ΕΟΚ ξεπέρασαν σέ -αξία κατά 36% τις έξαγωγές Ε λληνι
κών γεωργικών προϊόντων. Ή  ένταξη στήν ΕΟΚ. όπως εί
ναι γνωστό, μέ τήν προνομιακή μεταχείριση τών μεγάλων 
χωρών σέ βάρος τών μικρών, δημιουργεί μια σειρά άπό προ
βλήματα καί μάλιστα προβλήματα πολύ δύσκολα καί αξε
πέραστα. ιδιαίτερα στον αγροτικό μας τομέα. Α ντί ή ΕΟΚ 
νά διευρύνει τήν κοινοτική -αγορά για τά 'Ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα έγινε τό άντίδετο. Διανοίγεται ολοένα καί περισ
σότερό ή Ελληνική -αγορά για τήν εισροή αγροτικών προϊ
όντων άπό τις άλλες χώ-ρες τής ΕΟΚ.

Άπέτυχε δηλαδή ό κυριότερος στόχος, πού έδετε μέ τήν 
ένταξη, η επίσημη -ελληνική πλευρά, καί άντιστράφηκε προς 
όφελος τών άλλων συνεταίρων τής ΕΟΚ. Π ώς λοιπόν ύστε
ρα άπ’ όλα αύτά σκέφτεται ή Κυβέρνηση νά αντιμετωπίσει 
αυτή τήν κατάσταση; Δεδομένου ότι υπάρχει πληδώρα άπό 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν τήν παδητικότητα τής ΕΟΚ για 
τά ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Θά συνεχίσει νά αναζητεί 
όρους παραμονής στήν ΕΟΚ μέ τό ειδικό καδεστώς που έπι- 
διώκει για τό οποίο ή αρμόδια άλλωστε επιτροπή τής ΕΟΚ 
πήρε αρνητική δέση, ή δά προχωρήσει με σταδερά βήματα 
στήν αποδέσμευση τής Χώρας μας άπό τό καδεστώς αύτό τής 
ΕΟΚ καί στήν ανάπτυξη ισότιμης καί αμοιβαίας ωφέλιμης

οικονομικής συνεργασίας μέ όλες τις χώρες καί περιοχές 
στή βάση τού αμοιβαίου συμφέροντος καί τού κοινού οφέλους 
μέ κάδε χώρα;

Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, τεράστιο, πολύπλευρο, τό δέ
μα τής ένταξης καί τής παραμονής τής Χώρας μας στήν 
ΕΟΚ. Και άλλες φορές εδώ σέ άλλες ευκαιρίες είπα τή 
γνώμη μου. ότι δέν υπάρχει καλύτερη λύση άπό το νά αρχί
σει νά προσανατολίζεται σταδερά ή Κυβέρνηση για τήν απο
δέσμευση τής Χώρας μας άπό τήν ΕΟΚ. Διότι μέ τά γνωστά 
χίλια δυό εμπόδια καί προβλήματα πού παρεμβάλλονται άπό 
τό καδεστώς τής ΕΟΚ καί άπό τό γεγονός ότ>. -οι περισσότε
ρες αποφάσεις πού αφορούν τήν Χώρα μας καί ιδιαίτερα στον 
αγροτικό τομέα παίρνονται άπό τήν ΕΟΚ, στις Βρυξέλλες, 
πρέπει νά προχωρήσει μέσα σ’ έ'να σύντομο χρονοδιάγραμμα 
στήν ολοκληρωτική απόσυρση τής Χώρας μας άπό τήν ΕΟΚ. 
άνταποκρινόμενη έτσι καί σέ βασική προεκλογική της εξαγ
γελία. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ('Ιωάννης Ν. Α λευράς). 'Ο κ. Υπουρ
γός Γεωργίας έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κύ
ριοι Βουλευτές, ή εξέλ ιξη  τού εμπορικού ίσοσυγίου τής Ε λ 
λάδος καί τής ΕΟΚ τον πρώτο χρόνο τής ένταξης, όπως 
άναφέρδηκε ήδη. είναι αρνητική. Τό εμπορικό ισοζύγιο τών 
αγροτικών προϊόντων παρουσιάζει ένα έλλειμμα περίπου 10 
δισεκατομμυρίων. Τό έλλειμμα αύτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στό -ότι μετά τήν ένταξη -οι εισαγωγές κτηνοτροφικών 
προϊόντων οι όποιες πραγματοποιούντο πριν άπό τρίτες χώ
ρες πραγματοποιούνται τώρα άπό τις  χώρες τής ΕΟΚ. Ο
ριζες τού έλλείμματος όμως είναι πολύ παλιές καί δά ανα
φέρω τις κοριώτερες αίτιες.

Πρώτα -άπ’ όλα. όπως ξέρετε, ή Ελλάδα, δέν έχει οργα
νώσει μόχρι στιγμής συστηματικά τήν εμπορία τών αγροτικών 
προϊόντων στις χώρες τής Δυτικής Ευρώπης. Οί -οίκοι οί 
οποίοι πραγματοποιούν έξαγωγές εργάζονται τις περισσότε
ρες φορές εύικίαιριι,ακά, δέν έχουν ολοκληρωμένο σύστημα γιά 
τήν προώδηση τών προϊόντων τους, ή κρατική «συμπαράσταση 
είναι πολύ ιμικρή, διαφήμιση δέν υπάρχει,, τά 'Ελληνικά 
προϊόντα διοχετεύονται κυρίως προς δύο ή τρεις αγορές τής 
Δυτικής Ευρώπης καί έκ τοϋ γεγονότος -τούτου δέν μπορούν 
νά φδάσουν σέ όλες τ ις  χώρες τής ΕΟΚ. Η πιρώΘη λοιπόν 
αιτία είναι ή έλλειψη μιας άνεπτυγμένης έμπορ-ικήις οργά
νωσης.

Ή  -δεύτερη αιτία — καί έδώ άναφέρομαι κυρίως στήν κτη
νοτροφία—- είναι ότι δέν υπήρχε στήν Ελλαδα πολιτική 
προσαρμογών τέτοια πού να αύξανε τα γεωργικά προϊόντα στα 
οποία -ή Χώρα μας ήταν έλλειμματική. κρέας γαλακτοκομικά 
προϊόντα καί ζωοτροφές. Ή  Χώρα μας γ ι ’ αύτό τό- λόγο πα
ρουσιάζει μία έν,τοΜη εξάρτηση άπό τΐίς εισαγωγές στα πάρα 
πάνω γεωίργικά προϊόντα, εξάρτηση ή οποία καδημερινά οδη
γεί σέ -αύξηση τού ελλείμματος τού ισοζυγίου, κυρίως σέ συν
δυασμό μέ τήν ανάπτυξη τού βιοτικού επιπέδου. ,

"Ενας τρίτος λόγος είναι ότι στήν πράξη- προσχώρησης 
στήν Κοινότητα δέν περ-ιελή,φδηικαν όροι, πού νά προστατεύουν 
τήν Χώρα άπό εισαγωγές και νά διευκολύνουν τις 'Ελληνι
κές έξαγωγές κατά τήν μεταβατική περίοδ-ο. ’Έτσι αυτή τήν 
περίοδο. όπως άνέφερ-α πριν, μπορούν καί πραγματοποιούνται 
σέ μ.Τ'άλη έκταση εισαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων.

Πρύπει επίσης νά αναφέρω ότι γενικά ατά πλαίσια τής 
Ε.Ο.Κ.. τά λεγάμενα ¡μεσογειακά προϊόντα έχουν μεταχείρι
ση διαφορετική καί δυσμενή σέ -σχέση -μέ τά προϊόντα τών βο
ρείων χωριών.

Στόχος τής Κυβέρνησής μας είναι νά εξαλείψει τ ις  πάρα 
πάνω αιτίες καί νά πάρ-ε-,ι τά μέτρα, τά οποία δά μειώσουν 
τό έλλειμμα, τό οποίο υπάρχει.

Πρώτα άπ’ όλα. όσον αφορά τήν οργάνωση τού εμπορίου, 
ήδη γίνεται μία σοβαρή προσπάδει-α. γιά νά μπορέσουμε νά 
δημιουργήσουμε γραφεία, νά έχουμε τήν πληροφόρηση καί νά 
προωθήσουμε πιο συστηματικά τις έξαγωγές μας.
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"Οσον ά?<φα τήν κτηνοτροφική μας παραγωγή έχουν παρ- 
θέί μέτρα γιά τήν ανάπτυξη τής κ,-ο̂ λΧείρ-γβιοες ζωοτροφών 
5ΜΚ την μροώθηση τής '-/,τηνατροφίας. Τα μέτρια αυτά βρί
σκονται ακόμη «τήν αρχή τής ¡εφαρμογής τους καί άν>αφέο&> 
ενδεικτικά την αναμόρφωση τής οδηγίας 268/75 τής ΕΌΚ. 
ή οποία εφαρμόσθηκε κατά τέτοιο ηρόπ». ώστε νά προίωθηθεί 
ιδίως στις ορεινές περιοχές ή κτηνοτροφία.

Επίσης ή Κυβέρνηση προβλέπει την σύνταξη ενός προ
γράμματος. το οποίο θά ύποβάλε: στα αρμόδια όργανα τής 
ΕΟΚ. γ'.ά την ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας καί γιά νά επι
τύχε'. ευνοϊκή χρηματοδότηση Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ή 
Κυβέρνηση στην ανάπτυξη των εξαγωγών μας στον τομέα 
των νωπών καί μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων Καί γ ι' 
αυτό στά πλαίσια τής ΕΟΚ έχουμε έπανειλημμένα υποστηρί
ξει. την ανάπτυξη μιάς συστηματικής και ολοκληρωμένης 
κοινοτικής πολιτικής γεωργικών έξαγωγών, πού θά λαμβά
νει ύπ’ όψη τά έξαγωγικά προβλήματα, τούς έξαγωγικούς 
ποοβληματ σμούς. άλλα και τ'ις διαθρωτικές αδυναμίες στους 
μηχανισμούς του έξαγωγικού εμπορίου τών λιγότερων αναπτυ
γμένων περιοχών τής Κοινότητας.

'Ήδη ή Κοινότητα άνταποκρινόμενη στό επίμονο αίτημα 
τής Ελληνικής Αντιπροσωπείας, δήλωσε στό Συμβούλιο Υ
πουργών Γεωργίας οτ: θά καθορίσει τις επιδοτήσεις τών έξα
γωγών τών φρούτων καί λαχανικών καί κυρίους τών εσπερι
δοειδών, ανάλογα με τις χώρες προορισμού καί λαμβάνοντας 
ύπ' όψη τις παραδοσιακές μας αγορές. Την επόμενη εβδομά
δα για παράδειγμα, συζητείται στα πλαίσια τής ΕΌΚ ή 
παραχώρηση πρόσθετων επιδοτήσεων για πραγματοποίηση τών 
εξαγωγών εσπεριδοειδών ,πιρός 'τρίτες χώρες.

Αρχή μας είναι, όπως άνέφερε καί ό κ. Νάσης, ότι πρέ
πει ή Ελλάδα νά εχει. αναπτυγμένο εμπόριο με όλες τις χοί
ρε; καί όχι μόνο μέ τις χώρες τής ΕΟΚ. Πρέπει ή σχέση καί 
μέ άλλες χώρες νά βασίζεται στην άρχή τού αμοιβαίου οφέ
λους καί γΓ αυτό στά πλαίσια τής ΕΟΚ, έχουμε επιδιώξει 
τή συστηματική ανάπτυξη τής εξωτερικής εμπορικής πολιτ - 
κής και έχουμε ύπαστηρέςει την κατάρτιση συμφωνιών — 
πλαιισίιων γιά εξαγωγές: ικαιί ιδίως την άνιάπτιυξηι τών σχέ
σεων μέ τις σοσιαλιστικές χώρες.

Συνοπτικά θά  μπορούσα νά πώ, ότι τό άρνητίκό έμπορικο 
ισοζύγιο στά αγροτικά προϊόντα τον πρώτο χρόνο τής έντα
σης. είναι απόρροια τών αδυναμιών τής Ελληνικής γεωρ- 
γ.ας. οτ: δεν προδικάζει την εξέλιξη., δείχνει όμως τις αδυ
ναμίες αύτες. "Οτ: γιά νά ξεπερασθοϋν αυτές οι αδυναμίες, 
χρειάζεται εντατική προσπάθεια, κυρίως σέ δύο τομείς :

Ο πρώτος είναι τής οργάνωσης τών έξαγωγών μας.
Ο δεύτερος τομέας είναι τής ανάπτυξης τής κτηνοτροφίας 

μας, ωσ-ε ή Χώρα μας νά καταστεί λιγότερο έξάρτώμενη 
σέ κτηνοπροφικά προϊόντα.

Μπρος σ αύτές τις δύο κατευθύνσεις, ή Κυβέρνηση ήχε’ 
ηοη αρχίσει νά εργάζεται, έχει πάρει συγκεκριμένα μέτρα καί 
ατούς δυο τομείς καί ελπίζουμε, ότι θά είμαστε σέ θέση, όχι 
αμεσα. άλλά μετά άπό δύο ή τρία χρόνια, νά αναστρέψουμε 
την εξελιξη  αυτή, κυρίως όσον αφορά τον τομέα τής κτηνο
τροφίας. ο-ηλαδή νά αυξήσουμε την αύτάρκεια τής 'Ελλάδος, 
ν,: αυξήσουμε τήν κάλυψη τών αναγκών τής εσωτερικής ά-,ο- 
ρας από την εγχώρεα παραγωγή. Αυτά, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι ’Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ό  κ. Νάσης εχει 
το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΣΗΣ. Κύριε Υπουργέ, άντι/.α; 
σαν-ομα; όλες αύτές τις προσπάθειες, πού κάνει ή Κυβέρνησ 
,"-α να μπμρεσε: νά αντιμετώπισε! αυτή τή κατάσταση καί ν 
κα,αφερει νά κάνει, άπό ήρ,νητική, θετική την πορεία τ1 
-μ..θρικοϋ ισοζυγίου τών αγροτικών προϊόντων πού σχετίζο 
‘ 2: /ε "ή7 Κ.Ο.Κ. καί την Ελλάδα.

Το ψέμα μας είναι — καί μακάρι νά είμαι κακός προσ 
Γ'ι·  °,”! ί ίν  S!VX! εύκολο νά καταφερθεί αυτό τό πράγμα.
,ΑΖ’· '·#Χ παρ-ακαλοοσα. όταν θά μιλήσετε μετά, νά μπ 

¡-θύσατε νά πληροφορήσετε καί μένα και τή Βουλή, τί εχ 
Γ·^:. σχετικά μ αυτό τό ειδικό καθεστώς τό όποιο συζητείτ.

1847
καί τί έχει γίνει μέ τό μνημόνια τών θεμάτων τής Κυβέρνη
σης. γιά τή· προώθηση καί επίσπευση αύτού τού ειδικοί κα
θεστώτος στήν Ε.Ο.Κ.

’Επίσης, στην άποψη πού έξίφρασα. σταθμιζομένων καί 
τών ύπέρ καίί τών· κοιτά τής ένταξης τ!ής Χώ|;|αΙς μας στήν 
Ε.Ο.Κ.. άν καί κατά πόσο, προβλέπει μέ βεβαιότητα ή Κυ
βέρνηση. ότι θά μπορέσει νά βγει άπό ολα αυτά τά εμπόδια 
καί απ’ όλα αύτά τά αδιέξοδα, μέ τήν ένταξη τής Χώρας 
μας στήν Ε.Ο.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό  κ. Υπουργός 
Γεωργίας έχε: τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Στό 
θέμα τού μνημονίου που θ ίξατε , θέλω  να σάς πληροφορήσω, 
σχετικά μέ τις ένέιργειες του Υπουργείου Γεωργίας σ' αυτό τό 
τομέα, ότι οϊ συζητήσεις, όπως ξέρετε, δεν ε'χομν κλείσει, 
οι συζητήσεις βρίσκονται εν εξελ ίξε ι. Τό Υπουργείο Γεωρ
γίας έχε: δεχθεί καί συζητήσει μέ διάφορες επιτροπές, οι 
οποίες έχουν έρθει άπό τις Βρυξέλλες εδώ στήν Ελλάδα, 
γιά όλα τά θέματα, πού αφορούν την προσαρμογή τής σχέσης 
τής Ε λλάδας μέ τήν Ε.ΟυΚ. στις 'Ελληνικές ιδιαιτερότητες» 
Οί Κοινοτικοί έχουν λάβει υπόψη τους τις προτάσεις, οί όποιες 
έγιναν άπό τό Υπουργείο Γεωργίας καί περιμένουμε, τώρα 
τή .συνέχεια πού θά δώσουν, γιά νά αρχίσει πιο συστηματικά 
ή συζήτηση πάνω σ αύτά τά θέματα.

Δεν μπορείτε, ούτε νά προδικάσετε τό αποτέλεσμά, αυτών 
τών εξελ ίξεω ν, ούτε νά κρίνετε, οτ-t οί συζητήσεις μέχρι τώ
ρα πήγαν ή δεν πήγαν καλά, διότι άπλούσταιτα. βρισκόμαστε 
σέ ένα στάδιο αμοιβαίας πληροφόρησης κατατοπισμού, πάνω 
στις διάφορες απόψεις, καταγραφή τών προτάσεων καί μετά 
θά άρχίσει ή συστηματική επεξεργασία τους. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ή  ερώτηση τών 
κυρίων Γ. Φαράκοο. Κ. Κάππαυ, Κ. Λοαλέ καί Μ. Δαμανά- 
κη σχετικά μέ τό καθαρό ταμειακό όφελος τής '.Ελλάδας γιά 
-ό 1982. τις εισπράξεις άπό τήν ΕΟΚ, τις απώλειες άπό 
τήν μεταβίβαση δασμών γεωργικών 'εισφορών, τις δαπάνες 
τής χώρας λόγω τής συμμετοχής μας στην ΕΟΚ καί τις απώ
λειες στήν εθνική οικονομία άπό αποσύρσεις αγροτικών προϊ
όντων κλπ,, αναβάλλεται μέ αίτηση τών έρωτώντων. Ή ταν 
συναφής, προφανώς, ή ερώτηση.

Σέ ερώτηση τών κυρίων I. Βαγιάτη, Α. Κονταξή καί II. 
Χατζηνικολάου. σχετικά μέ τήν λήψη μέτρων γιά τήν ανά
πτυξη καί αξιοποίηση τών δασών, ό κ. Βαγιάτης εχει τό' 
λόγο.

ΛΉΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Κύριε Πρόεδρε, 
ό κ. Βαγιάτης απουσιάζει στό εξωτερικό καί θά παραικαλου- 
σε γιά τήν άναβολή.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΉΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ. Νά συζητηθεί, 
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). 'Εσείς κύριε Χα- 
τζηνικολάοο εισθε ό τρίτος συναπογράψας. Είσθέ ύπέρ τής 
αναβολής ή θέλετε νά συζητηθεί;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ύπέρ τής συζη- 
τήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ύπέρ τής συζη- 
τήσεως. Μάλιστα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Κύριε Πρόεδρε, 
ό κ. Βαγιάτης λείπει στο εξωτερικό και απλώς με πυρ ν/.ά
λεσε νά ζητήσω τήν άναβολή. Δεν εχω όμως κανένα λογο· νά 
έπιμείνω. άπό τή στιγμή πού οι κύριο; συναοελφοι επιθυμούν 
νά συζητηθεί ή ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Είναι τρεις οί 
έρωτώντες. Έ φ’ όσον οι ουο ε^ τών ερωτωντων θ-Λου. .ή 
συζήτηση, θά συζητηθεί.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΛΞΓΙΣ. Μέ συγχωρείτε, κύριε 
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Α λευράς). II αρακαλώ κύριε 
Κονταξή.
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¿¿εωτικοί — ιέ έπιστημονική βάση— νά περιμένουμε τούλ 
..το, δύο χρόνια κ«ι όταν δεν έχουμε αυτοφυή άναδασωση 
προχωρήσουμε εμείς στην αναδάσωση.

Τσ πρώτο μέρος είναι αυτό.
Το δεύτερο μέρος πού μελετά ή Κυβέρνηση ε>ναι: Μήπ'»ς 

πρέπει στην ’Αττική, όπου υπάρχει μόνο ένα είδος,, ή χαλέ- 
πιος πεόκη, ή όποια είναι καί ή πλέον εύφλεκτος — ε.νχ. τό 
ξύλο άπό όπου παρά/γετα: τιό δαίοί πού χρηιτ μοιπίί θύσαμε πχ~ 
λαιότερα για νά θάβουμε τη φωτιά— νά αλλάξουμε είδος 
φυτείας ή ενδιάμεσα μήπως πρέπει νά χρησιμοπο ησουμε πλα
τύφυλλα. ώστε αυτά τά πλατύφυλλα νά άποτελέσουν άντι- 
πυρηχές ζώνες; Αϋτή ή μελέτη ακριβώς γίνεται, τώ,ρα άπό 
έξειδ ικευμένους επιστήμονες ο! οποίοι μελετούν τή σύνδεση 
τού χώματος και τις κλιματολογικές συνθήκες για νά δού
με ποια είναι τά είδη τά πλατύφυλλα που μπορούμε νά χρη
σιμοποιήσουμε στην ’Αττική, οπού τουλάχιστον υπάρχουν δρό
μοι, για νά δημιουργήσουν ζώνες άντιπυρηκές. Έκτος άπό τά 
δέματα τής οδοποιίας τά όποια καί αυτά είναι στον προγραμ
ματισμό νά γίνουν.

Μπήκε δέμα χρηματοδότησης άπ„ την Ε.Ο.Κ. ’Εμείς δεν 
λέμε οτι έάν ή Ε Ο.Κ. μάς δώσει ένα α' ποσόν δεν δά το πά
ρουμε. Παίρνουμε αυτό που μάς δίνει ή Ε.Ο.Κ. — είναι μέσα 
ττο πρόγραμμα—· καί υπάρχει επιπλέον καί δικό μας χρημα
τοδοτικό πρόγραμμα. ’Εμείς καλύπτουμε το 50ο/ο καί τό ΰπο- 
λοιπο 50ο/ο τό καλύπτει ή Ε.Ο.Κ. "Ολα τά χρήματα άπορ- 
ροοώνται για τις αναδασώσεις καί δεν μένει τίποτε πού δεν 
έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα. Καί απορώ γιατί μπήκε τό 
θέμα αυτό.

Σχετικά με τό δέμα, πού έθ ιξε  ό συνάδελφος κ. Κοντα
ξής για τή δημιουργία των δασών αναψυχής, επειδή αυτό τό 
•δέμα το έδεσε μέ τέτοιο τρόπο —καί μπορώ νά πω σε προ
σωπική βάση στον Υπουργοί— καί ή δήλωση έγινε άπο μέ
ρους τού Υπουργού, σ’ αυτό τό Ψέμα δά άναφερδεί ό Ύ - 
πουογό" Γεωργίας ό κ. Σημίτης καί έάν δεν έχετε ικανοποιη
θεί από τις απαντήσεις στη δευτερολογία σας μπορείτε νά 
βάλετε τά δέματα για  νά άπαντηδούν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κύ
ριε Πρόεδρε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). 'Ορίστε, κύριε 
'Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κύριε 
Πρόεδρε, επειδή ό κ. Κονταξής άναφέρδηκε στις δήλωσε ς 
μου γ:ά τούς χώρους αναψυχής, θά ήδελα νά πώ τό έξης : 
Εμείς ούτε λόγο έχουμε ούτε ανάγκη έχουμε νά οικειοποιη- 
δούμε τό έργο ούδενός. Καί πιστεύω οτι δά ήταν αστείο νά 
θέλουμε νά οικειοποιηδοδμε τό έργο τού κ. Προέδρου τής 
Δημοκρατ'ας τό όποιο είναι πολύ γνωστό.

Τό τί είχε έξαγγελδεί τότε φαίνεται άπο τά έγγραφα και 
τις δηλώσεις και τό τί έλέχδη τώρα φαίνεται επίσης από τις 
δηλώσεις.

Τότε είχε εξαγγελθεί ένα πρόγραμμα αναδάσωσης τής 
Α ττικής καί μέσα στο πρόγραμμα αυτό προδλέπονταν έργα 
αναψυχής όπως άναφέρετχ στον ορεινό όγκο Υμηττού καί 
στον ορεινό όγκο τού Αιγάλεω. Τώρα δεν άναφέρδηκε ακό
μη ότι δά γίνει αναδάσωση.

Άναφέρδηκαν έργα αναψυχής όχι μόνο στους δύο αυτούς 
χώρους άλλα καί σέ τέσσερις άλλους ορεινούς χώρους καί 
άλλους 3 — 4 χώρους στό λεκανοπέδιο τής Α ττικής. Άνα- 
φέρδηκαν συγκεκριμένα .επιπλέον τό Σούνιο, ή Πεντέλη, ή 
Πάρνηθα και ή Μαυροσουβάλα καί τό όλο πρόγραμμα ~α 
ρουσιάσθηκε σάν ένα πρόγραμμα για χώρους αναψυχής στό 
περιαστικό πράσινο.

Πισίτεύω. οτι, άπιό κεί iwx't ιπ/έρα, ή συζήτησίη είναι λίγο 
πρόωρη. Μετά από τό χρόνο πού προσδιορίστηκε για την κα
τασκευή τών έργων, δά μπορούσε νά γίνει συζήτηση, αν έ
χουν γίνει ή όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό  κ. Κονταξής 
έχει τό λόγο.

χι- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, Κύριε Πρόεδρε, άπαντών- 
δά τας πρώτα στον κ. Σημίτη- δά ήδελα νά πώ ότι. αυτά πού 

είπα δεν ήταν καδόλου σέ οξύ τόνο, όπως καί ό ίδιος με την 
απάντησή του παραδέχτηκε, στον τόνο τον όποιο θέλησε να 
δώσει ό Υφυπουργός κ. Μόσχος Γΐκόνογλου. Μέ ήρεμώτατο 
τρόπο τά είπα καί μάλιστα δεν δέχθηκα τά σχόλια τών εφη
μερίδων . . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ησαστε ου ως 
λίγο εκτός τού θέματος τής εμωτησεως. Είχε; δίκιο κα τ’ 
αύτό ό κ. Υφυπουργός, ότι τό δέμα τών πυρκαϊών δεν άνα- 
φέρεται. ’Ά λλο αν περιλαμβάνεται στη γενική έννοια καί γ ι ’ 
αύτό καί τό έπέτρεψα. 'Ορίστε, ορίστε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ· ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Άναφέρεται. . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Τώρα γιά νά 

μή συζητάμε προσδέσω δεν άναφέρεται, καδόλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Π άντως ό κ. Υπουργός 

1 εωργίας είχε έκφράσει τήν απογοήτευση του γ ά τό ανύπαρ
κτο μέχρι τούδίε. 7 Νοεμβρίου 1982. έργο τής νέας διΟΗΐκή- 
σεως τού Υπουργείου καί έκρινε ώς ενδεδειγμένη αντίδραση 
νά προβεί στην ανακοίνωση ενός έργου πού δεν τού ανήκε. 
Είναι ένα σχόλιο μιας έφημερίδος μέ ημερομηνία 7 Νοεμ
βρίου 1982.

Θά ήδελα νά απαντήσω καί στον Υφυπουργό Γικόνογλου, 
ό οποίος μέ τό γνωστό του ύφος θέλησε νά απαντήσει —όλοι 
μας τό είδαμε καί ό κ. Τσιπλάκος διαμαρτυρήθηκε γ ι ’ αύτό 
προηγουμένως— άλλα άνέγνωσε τήν απάντηση καί ούτε καν 
σήκωσε τό κεφάλι του — μάλιστα δεν τήν είχε διαβάσει άλλη 
φορά και κόμπιαζε . . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Α λευράς). Τό εξηγήσα
με αύτό καί είδατε ότι παρενέβη καί το Προεδρείο καί διευ
κρινίστηκε ότι διάβαζε σημειώσεις. Θά παρακαλέσω- λοιπόν 
νά τελειώσει αότή ή ιστορία.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, Καί έγώ λέγω αύτό πού 
λέτε καί σείς, κύριε Πρόεδρε, ότι άνέγνωσε τις δηλώσεις. . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Σημειώσεις είπα 
οτι, άνέγνωσε, όχι δηλώσεις.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Π ώς είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Σημειώσεις είπα 

οτι άνέγνωσε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Καλά, κύριε Πρόεδρε, 

πάντως άνέγνωσε ένα κείμενο ...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ. Συνέχισε όμως. . .
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Σάς παρακαλώ, κύριε Σε,ρ-

.raavö. Διέν μιπρρώ νά καταλάβω γοατί διακόπτετε. Ή  δά πεί 
καδένας αύτό πού θέλε ι. . .

(Θάρρβσςι. κώδιωνμκρ.ρυαΗ®ς).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Παρακαλώ! 

Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Μάλιστα, άν μπορώ νά κα

ταλάβω καλά, τό κείμενο αύτό είναι συντεταγμένο άπο τον 
κ. Μελαχροινό, τόν όποιο έχει επιστημονικό σύμβουλο δ κ. 
Υφυπουργός' καί ό οποίος είναι συνταξιούχος τού Υπουρ
γείου Γεωργίας. "Ο,τι είχε νά αποδώσει στό Υπουργείο Γε
ωργίας τό απέδωσε, τά μέτρα που είχε νά λάβει τά έλαβε 
καί γ ι’ αύτό είδαμε αν μέχρι τώρα βοήθησε ό ν.. Μ ελαχρι
νός ή όχι.

Το μόνο πού είπε ό κ, Υφυπουργός, τό τεράστιο «άλμα» 
όπως τόν'σε, ήταν τό «ψητό», οι προσλήψεις. Γιά τις προσ
λήψεις βέβαια είπε ότι ήταν τό μεγάλο άλμα, άλλα δέν μάς 
είπε αν έλαβε κανένα συγκεκριμένο μέτρο ή αν προτίθεται νά 
λάβει ή Κυβέρνηση γιά τό δέμα τών δασών. Καί εγώ στην 
πρωτολογία μου δέν ρώτησα τί έκανε μέχρι τώρα ή Κυβέρ
νηση, άν έγιναν ή αν μεγάλωσαν τά δάση, άλλα τι μέτρα 
έλαβε ή τί μέτρα πρόκειται νά λάβει ή Κυβέρνηση τού II Α. 
ΣΟ.Κ.

Και! δέν/ ϊλοΛεί κανένα· άλλο μέτρο εκτός, άπο τά τασάκια τά 
οποία ό κ. Μόσχος Γικόνογλου έβγαλε αφειδώς. Νομίζω ότι 
κρεμάστηκαν μερικά σέ ορισμένα δέντρα, γιά νά περνούν άπό κεί
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θνβς ΝομισμΛτΜ» Ταμεία καί επομένως έχουν θέσει τις οι
κονομίες τους ύπό την· επίβλεψη τής Δύσεως! Σ β ; ευχα
ριστώ πολύ.

(Ζωηρά χειροκροτήματα άπό την Πτέρυγα τής Νέας Δη
μοκρατίας) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Ιωάννης X. Αλευράς). '(( κ. 'Γπουργος 
Γεωργίας έχεt το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας... Κύ-
ρχε ^Πρόεδρε, κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, θά μιλήσω σχε
τικά μέ τον Προϋπολογισμό γ:ά την Έλληνιτη γεωργία. Ή  
ελληνική γεωργία βρίσκεται σήμερα σε μία φάση άναμόρσω- 
σης. Ο Προϋπολογισμός, τον όποιο θά κρίνετε, αποτελεί ένα 
βήμα, για νά προωθήσουμε την αναδιάρθρωση τής γεωργία; 
μας.

Πο’.ά είναι τά κύρια προβλήματα, τά οποία μάς απασχο
λούν; θά  αναφέρω ενδεικτικά, μερικά.

Η παραγωγή, ορισμένων προϊόντων έχει φτάσει στη Χώ
ρα μας σέ υψηλά επίπεδα. Είμαστε πλεονασματικο: σέ αρκετά 
προϊόντα, π.χ. τό μαλακό στάρι, τό λάδι, τά εσπεριδοειδή καί 
άλλα. "Ομως δεν διαθέτουμε τήν, κατάλληλη υποδομή γιά νά 
συγκεντρώσουμε τά προϊόντα αΰτά. νά τά άποθηκεύσουμε. Δεν 
είμαστε, επίσης, σέ θέση νά τά έξαγάγουμε συστηματικά, μέ 
γρήγορο ρυθμό καί σέ καλές τιμές. Τούτο συμβαίνει, γιατί 
τά χρόνια πού πέρασαν, μεταξύ άλλων, ή προσοχή τής πολι
τείας στράφηκε αποκλειστικά στην αυξησν τής παραγωγής. 
Ή  ανάπτυξη τής υποδομής είχε άφεθεί. κυρίως, στα χέρια 
ιδιωτών επιχειρηματιών πού βέβαια δεν φρόντιζαν καί" δεν 
είχαν κανένα λόγο νά φροντίσουν1 νά προαγάγουν, τό γεικό συμ
φέρον. αλλά έπεδίωξαν νά μεγιστοποιήσουν τά ιδιωτικά τους 
κέρδη.

"Ε^α δεύτερο χαρακτηριστικό τής οικονομίας πού κληρονο
μήσαμε  ̂ είναι ότι ό αγροτικός τομέας έξαρτάτα: βασικά άπό 
τους πόρους, τούς όποιους διαθέτει ή πολιτεία, ύπό ποικίλες 
μορφές. Η συνηθέστερη μορφή είνιαι οί επιδοτήσεις.

Οι επιδοτήσεις στο τελικό προϊόν, ήταν καί είναι, ένας εύ
κολος. αλλά εξαιρετικά πρόχειρος τρόπος, γιά τήν αντιμε
τώπιση τών προβλημάτων τού αγρότη. Ο: επιδοτήσεις στο τε
λικέ προϊόν είναι ένας εξαιρετικά εύκολος τρόπος, γιά νά 
ξεπειρνιόνταν ο! κρίσεις τής στιγμής, χωρίς νά λύνονται μα
κροχρόνια προβλήματα. Καί αύτό. γιατί οι επιδοτήσεις τις 
όποιες χορηγούσε ή Νέα Δημοκρατία, δεν βασίζονταν σέ μια 
στρατηγική αντίληψη·, για τήν επίλυση τών προβλημάτων 
τής Ε λληνικής γεωργίας. Ή ταν αποτέλεσμα πολιτικών πιέ
σεων τής στιγμής, υπολογισμών εκλογικών, πολλές φορές, 
επιθυμίας νά «ύνοηΦοδν ορισμένες περιοχές. όρΐισίμένο; πα
ραγωγοί. ορισμένα άτομα. Τό σύστημα αυτό, το όποιο κληρονο
μήσαμε. έχει στρεβλώσει τον ρόλο τής πολιτείας καί τό ολο 
σύστημα στήριξης τής. αγροτικής παραγωγής. Τό σύστημα 
αύτό καλλιέργησε τήν νοοτροπία δτι ή λύση κάθε προβλήμα
τος -είναι δυνατή, μόνο μέ κρατική παρέμβαση καί ότι αρκεί 
νά δοθούν χρήματα, συνεχώς δλο καί περισσότερα, γιά νά αν
τιμετωπιστούν τά προβλήματα. Σέ συνδυασμό μέ τήν έλλειψη 
•υποδομής, πού άνέφερα. μοιάζει μέ ένα πόθο τών Δαναΐδων. 
"Ολο καί περισσότερα, χρήματα δίδονται καί ικανοποιούνται 
δλο καί λιγότερο πρόσωπα.

"Ενα άλλο χαρακτηριστικό τής σημερινής κατάστασης, εί
ναι ή έλλειψη οποιοσδήποτε προγραμματισμού στον αγροτικό 
τομέα.

Τά πενταετή προγράμματα τών προηγούμενων Κυβερνή
σεων. ήταν ευχολόγια, πού δεν εφαρμόστηκαν στήν πράξη. 
’Έλειπε καί λείπει τό έπιτείλιεΐο πού θά σχεδιάζει συστημα
τικά τά έργα πού θά γίνουν, θά παρέχει κίνητρα καί ·3ά πα
ρακολουθεί τήν εφαρμογή τών προγραμμάτων. Ο! αναδιαρ
θρώσεις τών καλλιεργειών. έμυε ιναν στά χαρτιά. Αναφέρω 
τό παράδειγμα τών εσπεριδοειδών καί τών ροδάκινων. Οί 
επενδύσεις στήν υποδομή πραγματοποιούνταν, έφ’ όσον ανέ
πτυσσε πρωτοβουλία, τυχαία: κάποιος ιδιώτης ή κάποιος 
συνεταιρισμός. Αποτέλεσμα καί αναφέρω τό παράδειγυα τών 
μονάδων μεταποίησης, είναι οι μονάδες μεταποίησης, νά μη

είνα: .σωστά, χωροταξικά, κατανεμημένες. νά αή έχουν σχε- 
διϋαιστει σέ συνάρτηση μέ τό μέγεθος τής παραγωγής τής πε
ριοχής. νά έχουν ψηλό κόστος καί οί περισσότερες νά μή εί
ναι βιώσιμες.

Τέλος, -δά αναφέρω σαν τελευταίο χαρακτηριστικό, τήν 
περ.ορισμένη δραστηριότητα τών συλλογικών φορέων τής 
γεωργίας καί ιδίως τών συνεταιρισμών. Υπάρχουν 7.000 
πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί καί ο: περισσότεροι άπ’ αυτούς 
δέν έχουν αναπτύξει καμμιά αξιόλογη δραστηριότητα στήν 
ανάπτυξη καί διάθεση τής παραγωγής. Εκείνοι πού είναι 
δραστήριοι, είναι μερικές εκατοντάδες μόνου 'Αδράνεια χα
ρακτηρίζει επίσης τις περισσότερες ενώσεις, όπως επίσης 
τις χαρακτηρίζει καί άντ'.οικονομική λειτουργία υποδομής, 
καθώς καί έλλειψη κάδε πρωτοβουλίας. "Ομως σέ χώρες 
μέ ανεπτυγμένη γεωργία, οί συλλογικοί φορείς παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο. Στη Δανία, τό 85% περίπου τού χοίριου 
κρέατος, ενός σημαντικού γιά τή Χώρα προϊόντος, διακι- 
νεϊται μέσω συνεταιρισμών. Στή Χώρα μας. μόνο τό 10% 
τών νωπών φρούτων καί λαχανικών διακινείται μέσω τών 
συνεταιρισμών. Αυτά σέ συντομία είναι μερικά άπό τά χαρα
κτηριστικά τής κατάστασης πού παραλάβαμε. Ό  Προϋπο
λογισμός τόν οποίο θά κρίνετε, αποτελεί ένα σταθερό βήμα 
τής Κυβέρνησης, γιά νά αντιμετωπίσει τά προβλήματα πού 
άνέφερα. Πρώτα άπ δλα. όσον αφορά τήν υποδομή καί τις 
επενδύσεις, ό Προϋπολογισμός καθιερώνει μία στροφή άπό 
τήν ενίσχυση τής αγροτικής παραγωγής, μέσω τών επιδο
τήσεων τού τελικού προϊόντος, στήν διοχέτευση πόρων γιά 
τή βελτίωση τής υποδομής καί τήν αύξηση τής παραγω
γικότητας. Γιά επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, διατίθεν
ται στον Προϋπολογισμό, μέσω τού προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων. 15 δίς περίπου. Τό συνολικό κονδύλι γιά τις 
γεωργικές διαρθρώσεις, αυξάνει έτσι !κατά 33% περίπου, γιά 
τά δάση καί τήν αλιεία κατά 55% καί γιά τά εγγειοβελτιω
τικά έργα κατά 12% περίπου.

Στις επενδύσεις αυτές πρέπει νά -συνυπολογισθούν και τά 
κονδύλια, τά όποια άναφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογι
σμό, πού εμφανίζεται ώς οικονομικές ενισχύσεις, οί επιδοτή
σεις αποτελούν διαρθρωτικές βοήθειες, οί όποιες έχουν σκο
πό τήν αναδιάρθρωση τών καλλιεργειών, τήν καλύτερη ορ
γάνωση τής γεωργικής εκμετάλλευσης καί ιδίως τής κτηνο- 
τρΟφικής εκμετάλλευσης καί έ'τσι τήν αύξηση τής παραγω
γικότητας καί τήν βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας τών 
ελληνικών προϊόντων. Πρόθεση τής Κυβέρνησης είναι ή τά
ση τήν όποια εμφανίζει φέτος ό Προϋπολογισμός νά συνεχι- 
σθίει και! τ ’ άλλα χρόνια. Δηλαδή, νά βελτιωθεί ό λόγος τών 
-δημοσίων επενδύσεων στή γεωργία, προς κρατικές επιδοτή
σεις στά προϊόντα καί έτσι νά ένισχυθεΐ ό ,ρόλος τθϋ Κράτους 
στήν παροχή βοηθειών, καθαρά επενδυτικού χαρακτήρα.

"Ενα δεύτερο χαρακτηριστικό τού Προϋπολογισμού είναι 
μιά στροφή στο θέμα τών επιδοτήσεων, καί τών τιμών τών 
αγροτικών προϊόντων. Επιδιώκουμε μιά βαθμιαία απαγκί
στρωση άπό τό ευκαιριακό, τό υποκείμενο σέ πολιτικές πιέσεις 
σύστημα πού κληρονομήσαμε καί τήν υποκατάστασή του μ 
ένα οικονομικά ορθολογικό καί κοινωνικά δίκαιο σύστημα 
επιλεκτικής προστασίας. Τι εννοώ θά το εξηγήσω μέ μερι
κά παραδείγματα:

"Ενα πρώτο- χαρακτηριστικό είνιαι ότι επιδιώκουμε την οα- 
θμιαια ΰποκατάσταση- τών επιδοτήσεων τών τελικών .προιόν
των μέ επενδυτικές βοήθειες. Ή  έπιδότηση τού τελικού προϊ
όντος δέν συμβάλλει στήν ανάπτυξη τής γεωργίας.^ Το απο
κτώμενο εισόδημα συνήθως διατίθεται σέ τομείς και οραστη- 
ρεότητες πού είναι έκτος του γεωργικού τομέα. Δέν επενουε- 
ται. Μέ τήν- ενίσχυση τών επενδυτικών προσπαθειών συμβάλ
λουμε στήν βελτίωση τής υποδομής τού αγροτικού τομεα  ̂και 
έτσι στήν αύξηση τής παραγωγικότητας καί τή βελτίωση 
τού αγροτικού ειίσαδήμαιτος.

Στον έξαωγικιό τομέα, ή έπιδότηση τού τελικού προϊόντος, 
ιδίως τής εξαγωγής, σημαίνει- τήν έπιδότηση τών κατανα
λωτών τών- χωρών προορισμού. Ό Γερμανός τρώει πιο φθηνά
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άπό τον Έ λλη ,'«  τά ελληνικά φ&δάχινα καί τούτο χάρη στή 
βοήθεια τής Ελληνικής Κυβέρνησης.

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στις τιμές τού Μο
νάχου, οί χονδρικές τιμές τών ελληνικών αγροτικών προϊόν
των είναι συνήθως tro Έγκριση μέ τις τιμές των ιταλικών και 
τών ισπανικών χαμηλότερες. Παρ' όλο όμως ότι είναι χαμη
λότερες τά προϊόντα μας δέν διατίθενται. Ιναί τούτο όφείλε- 
ται στήν· έλλειψη οργάνωσης εμπορίας, στην έλλειψη συστή
ματος προώθησης προϊόντων, στην έλλειψη, γνώσης τής άγο- 
?*?■

Ακριβώς τέτοια ελαττώματα θέλουμε νά ξεπε,ράσουμε με 
την αρχή τής υποκατάστασης τής επιδότησης του τελικού 
προϊόντος μέ επενδυτικές βοήθειες στις επαγωγές. Θέλουμε 
νά ένισχόσουμε τις επενδυτικές προσπάθειες τών συνεταιρι
σμών στην κατασκευή νέων καί στον εκσυγχρονισμό τών πα
λαιών συσκευαστηρίων, στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπι
κού, για νά δημιουργήσουν σύγχρονες μονάδες εμπορίας. -

Πιστεύουμε, ότι, έτσι οί μέν τιμές τών ελληνικών προϊόν
των στή διεθνή αγορά μέ τά ίδια ποιοτικά κριτήρια θά ανε
βούν ατά ίδια επίπεδα μέ τις άνταγωνίστριες χώρες, οί δέ 
ποσότητες τών εξαγωγών θά αυξηθούν σταδιακά.

Τέλος, θέλω νά σημειώσω, ότι ή έπιδότηση τού τελικού 
προϊόντος, επιδότηση ή οποία δίδεται χωρίς καμμία διάκριση 
σ’ όλους τούς καλλιεργητές, ευνοεί τούς μεγάλους καλλιερ
γητές.

Θά άναφερθώ στην περίπτωση τού βάμβακος.
Στην- χερέκτωση τού βαμβακιού τό 1981. τό 63% περίπου 

τών παραγωγών, μέ μέσο μέγε-θος εκμετάλλευσης 11 περίπου 
στρέμματα, έλαβε ό κάθε ένας έπιδότηση 16.700 δραχμές 
τό στρέμμα, ενώ τό 13% τών παραγωγών, μέ μέσο μέγεθος 
εκμετάλλευσης 82 στρέμματα, έλαβε ό κάθε ένας επιδότηση 
120.000' δραχμές τό στρέμμα.

Δηλαδή πολύ πιο όπλα, τό 13% τών παραγωγών έλαβε τό 
43% τής συνολικής επιδότησης στό βαμβάκι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Πώς διαφέρε· ή
επιδότηση κατά στρέμμα:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Ε πι
δίωξή μας είναι ή βαθύ.! αία ύπο-κατάσταση τών επιδοτήσεων...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Άπο πού τό βγά
λατε αυτό; Κάποιο λάθος κάνετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας:. Σάς 
παρακαλώ νά μή μέ διακόπτετε.

Προσπαθώ νά εξηγήσω γιατί τό σύστημα, τό όποιο είχατε 
εισαγάγει, βοηθάει τούς μεγάλους καί όχι τούς μικρούς. Και 
ή διαφορά τής πολιτικής μας είναι νά βοηθήσουμε ακριβώς 
τούς μικρούς καί όχι τούς Μεγάλους. (Χειροκροτήματα άπό 
τήν Πτέρυγα τού ΠΑΣΟΚ).

'θόρυβος - κωδωνοκρουσίες).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Άλευοάς). Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε.

' ' !/Ν /
;j.£ την a ffsta  τα ς ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ. Μέ 
συγχωρεϊτε. Ζητείστε τήν άδεια, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θά 
καταργήσετε τό Προεδρείο·, επιτέλους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε 
μέ τήν άδειά σας. Προσπαθούμε νά καταλάβουμε τον Υπουρ
γό και όχι νά τον διακόψουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ. Δεν 
θά καταργήσετε τό ίίοοεδοείο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Δέν καταργώ τό 
Προεδρείο. Σηκώθηκα νά ζητήσω τό λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ · Ιωάννης Ν. Αλευράς). Δεν μού ζητή- 
τ^τι το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Σηκώθηκα νά 
σάς ζητήσω τό λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ν. Αλευράς). Δέν σάς έδωσα 
ουω; τή συγκατάθεσή μου. κύριε Μητσοτάκη. Παρακαλώ «ν 
•νεύ.ετε νά κάνουμε ήσυχη συζήτηση. Παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
δημιουργήάην.ε ένα Δέμα. Παρακαλώ νά μού δώσετε τό λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ν. Αλευοάς). Π ώς είπατε:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Σηκώθηκα νά

ζητήσω τήν άδειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ν. Αλευράς!. Δεν έχετε τό λό

γο. κύοιε Μητσοτάκη. ΙΙαοακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Τότε πώς νά σάς

ζητήσω τό λόγο όταν δέν μού τό επιτρέπετε:
11 ΡΟΕΔΡΟΣ 1 Ιωάννης Ν. Αλευράς . Παρακαλώ. Σάς 

-ανακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, 

αυτή ή ιστορία νά σταματήσει κάποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ν. Αλευράς). Σάς παρακαλώ. 

II αρεμβάλλεσθε στον ομιλητή.
ΚΩΝΣ ΙΆίΝΤΙΝΟΣ Μ11ΤΣΟΓΑΚΗΣ. Σηκώθηκα. . . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ1 Ιωάννη·; Ν. Αλευράς). Θά σάς παρα- 

·/.·,:■■■ 'σι,, νά τελειώσει τό θέμα. Εάν θέλει ό ομιλητής και 
ο.γκατατεθε: τό Προεδρείο, τότε θά μιλήσετε, 

ί Θορυβός --κωδωνοκρουσίες) ·
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ'. Κύριε Πρόεδρε., 

όταν έκρήγνυσθε. πριν ανοίξω τό στόμα μου. πώς θά ζητήσω 
τό λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ν. Αλευράς). Τί θέλετε νά μού 
απαντήσετε:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΓΓΣΟΤΑιΚΓΙΣ. Θέλω νά σάς πώ, 
ότι. όταν σηκώνομαι για νά σάς ζητήσω τό λόγο, προκειμέ
ν η  νά απευθύνω μιά έρώτηση. aívai δικαίωμά μου. Μπορεί
τε να μή. μου τον δώσετε, αλλά δεν μπορείτε νά έκραγείτε 
..ρωτού καν σηκωθώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι Ιωάννης Ν. Αλευράς). Δεν κάνετε αυ
τό. κύριε Μητσοτάκη. Είσθε πολύ ευφυής, άλλά δέν υστερούν 
καί άλλοι γιά νά σάς παρακολουθήσουν. Σηκωθήκατε καί μι
λήσατε χωρίς νά πάρετε τήν άδεια τού Προέδρου, ούτε καί 
τού αμίλητου καν. Θά σάς παριακαλέσω λοιπόν νά συνεχισθεί 
μέ τάξη. εδώ. ή συζήτηση, όπως επιβάλλει ό Κανονισμός.

Παρακαλώ νά συνεχίσετε. κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Μά

λιστα.
Επιδίωξή μας είναι ή βαθμιαία αποκατάσταση τών επι

δοτήσεων τής φυτικής παραγωγής μέ ενίσχυση τής ζωικής 
παραγωγής, γιά τούς εξής λόγους: Αν καί ή ζωική παρα
γωγή συμμετέχει κατά 33% περίπου στήν ακαθάριστη άξια 
τής γεωργικής παραγωγής, δέν απολαμβάνει παρά τό 8% 
τού συνόλου τών επιδοτήσει,>ν. ΤΙ ζωϊκή παραγωγή καί ειδι
κά ή προβατοτροφία βρίσκονται σήμερα, σέ κρίση καί έπιβάλ
λεται νά ενισχυθούν γιά νά αρχίσει ή θετική πλέον ανάπτυξή 
τους πού θά μειώσει τό ελλειμ.μ,α τού ισοζυγίου πληρωμών, 
μέ περιορισμό τών εισαγωγών.

Γιά νά εκτιμήσουμε τό τί συμβαίνει σήμερα θά αναφέρω 
επίσης ένα παράδειγμα: Το 1981 τά επιτραπέζια σταφύλια, 
μέ συμμετοχή στήν ακαθάριστη άξια τής γεωργικής παρα
γωγής κατά 1.2%. ένισχύθηκαν άπό τό Δημόσιο Προϋπολο
γισμό μέ 1.375.000.000' δραχμές. Ή  προβατοτροφία, πού συμ
μετέχει στήν εκκαθάριση αξία τής γεωργικής παραγωγής 
■/.ατά 8%. ένισχύθηκε μόνο μέ 664.000.000 δραχμές. "Αν 
λάβουμε επίσης ύπ’ όψη μας. ότι μέ τήν παραγωγή τών επι
τραπέζιων σταφυλιού·; ασχολούνται περίπου 36.000 εκμεταλ
λεύσεις, ενώ μέ τήν προβατοτροφία ασχολούνται 80.000· εκ
μεταλλεύσεις. υπολογίζεται ότι κάθε εκμετάλλευση., ή όποια 
άσχολεϊται μέ τά επιτραπέζια σταφύλια έλαβε 37.000 δραχ
μές. ενώ εκείνη η όποια άσχολειται μέ τήν προβατοτροφία 
πήρε μόνο 8.0ί)0 δραχμές.

“1 Ιδη. άπό τό 1982 αρχίσαμε νά υλοποιούμε τήν άρχή τής 
μεταφοράς κονδυλίων άπό τή φυτική στή ζωϊκή παραγωγή. 
'Έτσι στο παρα πάνω παράδειγμα, τό μέν προϊόν τής φυτικής 
παραγωγής, τά επιτραπέζια σταφύλια, τό 1982 ένισχύθηκαν 
μέ i δ.ς δραχμές περίπου, δηλαδή μειώθηκε ή ενίσχυση κατά 
577. ενώ ή ,-ρ-.βατΟη-οφια ένισχύθηκε μέ 1.303.000.000 
δραχμές, δηλαδή ή ενίσχυση αυξήθηκε κατά 96%.
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Επιδίωξή μας επίσης elvta: ή βαθμιαία αύξησή των ενι
σχύσεων· ατούς μικρακαλιεργητές καί ή μείωση τών ενισχύ
σεων ατούς μεγαλοκαλλιεργητές.

Το σύστημα τών ενισχύσεων πού ΐσχύε·. σήμερα. διευρύ- 
vet τις εισοδηματικές ανισότητες, τόσο μεταξύ τών Νομών, 
δτο μεταξύ μικρών xa* μεγάλων καλλιεργητών'.

θ '  αναφέρω πάλι το παράδειγμα τών επιτραπέζιων σταςυ- 
λιών. "Οπως είπα, επιδοτήθηκαν το 1 98) μέ 1.300.000.000 
δραχμές περίπου, πού συνεπάγεται επιδότηση γύρω στις 7.000 
δραχμές τό στρέμμα. A i το σημαίνει ότι οϊ μικρές εκμεταλ
λεύσεις. μέ μέγεθος 1.6 στρέμματα, πήραν επιδότηση γύρω 
στις 11.000 δραχμές — και οι μικρές αυτές εκμεταλλεύσεις 
είναι ή μεγάλη πλειαψηφία — οί μέσες ’εκμεταλλεύσεις, οι 
όποιες είναι περίπου τό 1/3. μέ 8 στρέμματα πήραν έπιδοτη- 
ση γύρω στις 55.000 δραχμές καί οι μενάλες ¿μεταλλεύσεις, 
πού καλλιεργούν· 27 περίπου στρέμματα επιτραπέζια σταφύλια, 
πήραν επιδότηση 183.000 δραχμές. Δηλαδή, στον αγρότη 
μέ την μεγάλη ¿μετάλλευση, πού έχει οπωσδήποτε ενα ία- 
νοποιητικό εισόδημα. ή Πολιτεία τόν επιδότησε επιπρόσθετα 
μέ 183.000 δραχμές.

Τέλος. θ ' αναφέρω σαν αρχή μας. ότι πρέπει να επιδιώ
ξουμε την βαθμιαία απαγκίστρωση άπό επιδότηση σέ γεωρ
γούς καί μή γεωργούς. Ή  αρχή μας αυτή βασίζεται στην 
διακηρυγμένη μας -δέση, ότι μοχλός τής αγροτικής ανάπτυ
ξης είναι ή οικογενειακή εκμετάλλευση, είναι ό αγρότης πού 
ζεί καί δουλεύει στήν εκμετάλλευσή του. Εμείς δέν θέλουμε 
νά ένισχύσουμε τις εκμεταλλεύσεις έργοδοτικής μορφής. Έυ.είς 
πρέπει — πιστεύω - -- νά επιδιώξουμε — - καί θά τό επιδιώ
ξουμε — νά μή χορηγούμε βοήθειες σέ έπαγγελματίες. δην 
μόσιους υπαλλήλους καί άλλους, οί όποιοι δέν βρίσκονται στον 
τόπο τής εκμετάλλευσης, άλλα άπό μακριά παρακολουθούν 
τήν εξέλιξή  της.

Αυτά, ώς προς τήν δεύτερη αρχή, τήν όποια άνάφερα·. την· 
αρχή ότι θά επιδιώξουμε, μέ τόν Προϋπολογισμό αυτό, τήν 
ανακατανομή τού τρόπου χορήγησης τών επιδοτήσεων.

Τρίτο σημείο, πού είπα στήν αρχή σαν σημείο προβλη
ματικό στήν ελληνική γεωργία, είναι ή έλλειψη προγραμ
ματισμού. Άνάφερα επίσης, σαν τέταρτο σημείο·, τήν έλλειψη 
ανάπτυξης τών συλλογικών φορέων. Καί τά δύο αύτά φαινό
μενα θ ’ άντιμετωπισθούν κυρίως μέ οργανωτικά μέτρα. Στον 
Προϋπολογισμό τού Υπουργείου Γεωργίας προβλέποντχ: τά 
απαραίτητα κονδύλια, γιά νά γίνουν οί επιβεβλημένες οργα
νωτικές αλλαγές. ’Αναφέρω τελείως συνοπτικά, οτι ήδη βρί
σκεται σέ επεξεργασία ό νέος νόμος γιά τούς συνεταιρισμούς, 
τόν οποίο θ'ά παρουσιάσουμε στις -αρχές τού χρόνου, ό οποίος 
μας έρχεται, όπως βρισκόμαστε ήδη σέ συνεργασία μέ τό ΚΕ 
ΠΕ καί καταβάλλεται προσπάθεια, γιά νά υπάρξει ένας συ
στηματικός προγραμματισμός, γιά νά υπάρξει, όχι μονάχα μια 
γενική παρακολούθηση, άλλα μια κατεύθυνση στήν ανάπτυξη 
τής γεωργίας.

Θέλω νά έλθω τώρα σέ μερικές παρατηρήσεις, οι όποιες 
προβλήθηκαν μέχρι τώρα στήν συζήτηση.

Λέχθηκε οτι οί τιμές τών αγροτικών προϊόντων είναι απο
τέλεσμα αποφάσεων πού παίρνονται στις Βρυξέλλες. Καί ή 
μέν Νέα Δημοκρατία είπε «ευτυχώς», τό δέ ΚΚΕ γράφει 
στις εισηγήσεις του «δυστυχώς». Θέλω νά επαναλάβω γιά 
πολλοστή φορά, οτι οί τιμές τών αγροτικών προϊόντων είναι 
•τιμές πού καθορίζονται άπό μάς, έδώ στήν Αθήνα. Οί τιμές 
τής Κοινότητας είναι ένα άπό τά στοιχεία πού λαμβάνει ύπ’ 
όψη· της ή Κυβέρνηση, δέν είναι, όμως, βέβαια τό μόνο στοι
χείο. Κριτήρια αποτελούν. μεταξύ άλλων, ο βαθμός αύτάρ- 
κειας τών προϊόντων, αν χρειαζόμαστε τήν ανάπτυξη μιας 
συγκεκριμένης παραγωγής ή όχι. γιά παράδειμγα. αν χρεια
ζόμαστε τήν ανάπτυξη τών ζωοτροφών. "Ενα. στοιχείο, λοιπόν, 
είναι ό βαθμός αύτάρκειας.

Έ να δεύτερο στοιχείο είναι τό εισόδημα τού αγρότη, ένα 
τρίτο, μεταξύ άλλων, είναι ή εξ ισορ ρόπηση διαφόρων αντα
γωνισμένων καλλιεργειών. 'Η Κυβέρνηση κρίνει κάθε φο
ρά, άν καί σέ ποιο βαθμό ή ρύθμιση πού, επιτεύχθηκε στή

Κοινότητα προωθεί τήν εθνική πολιτική στόν αγροτικό το
μέα.

Με αυτό τό τρόπο θέλω νά τονίσω καί πάλι ότι έπ τεύχθη- 
κ$ καί φέτος ή αύξηση τού αγροτικό ϋείσοδήματος σέ τρέ
χουσες τιμές κατά 25% περίπου, αύξηση μεγαλύτερη άπό ε
κείνη πού σημειώθηκε σέ άλλες χώρες τής Κοινότητας, γ ια 
τί άνταποκρίνεται σέ πραγματική αύξηση τού εισοδήματος 
τής τάξης τού 4% περίπου.

Θέλω νά τονίσω καί τό έξη ς: Οί τιμές πού άποφασίζονται 
στή Κοινότητα δέν είναι τιμές πού άποφασίζονται ιερήμην μας 
καί έμεΐς δέν είμαστε παθητικοί αποδέκτες αποφάσεων άλ
λων. Στή διαπραγμάτευση τών τιμών, μέσα στο γενικό πλα.-*· 
σιο. έχουμε καταφέρει νά έπηρεάσουμε αποφασιστικά τήν πο
ρεία τών έξελίξεων. Έχουμε καταφέρει σέ θέματα πού εν
διαφέρουν τή Χώρα μας νά προωθήσουμε λύσεις, οί οποίες 
μάς βοηθούν. 'Ως πρός πολλά σημεία οί ρύθμισε·ς άνταπ.- 
κρίνονται στις επιδιώξεις μας καί συντείνουν στή λύση τών 
προβλημάτων μας.

’Αναφέρω ενδεικτικά ότι τή περασμένη βδομάδα αυξήθη
καν οί έξαγωγικές επιδοτήσεις γιά έσπεριδοειδή σέ χώρες 
κρατικού εμπορίου, Αυξήθηκαν μετά άπό πρωτοβουλία μας 
μετά άπό επιμονή μας, μετά άπό διαπραγματεύσεις, τις ό
ποιες κάναμε, καί έτσι πετύχαμε, παραδείγματος χάρον, ή ε
πιδότηση στα λεμόνια νά αυξηθεί άπό 4 δραχμές τό κιλό σέ 
8 δραχμές τό κιλό, δηλαδή μία αύξηση 100%. όπως πετύ
χαμε καί μία αύξηση κατά 50% περίπου στα πορτοκάλια. Καί 
θέλω νά αναφέρω καί δυό παλαιότερα παραδείγματα: Πρω 
2 μήνες πετύχαμε μία αύξηση κατά 50%. γιά ενίσχυση γιά 
επενδύσεις υποδομής. "Οπως στή διαπραγμάτευση γιά τις τι
μές. έπειδή ακριβώς ή αύξηση τής τιμής τού κρέατος δέν θά 
σήμαινε τίποτε γιά τήν ελληνική οικονομία, πετύχαμε νά δο
θε ί μία έπιδότη-ση· στα γενόμενα μοσχάρια μέ αποτέλεσμα τό 
όφελος τής ελληνικής οικονομίας νά ξεπεράσει τά 200 εκα
τομμύρια.

Πιστεύω, ότι. επειδή ακριβώς οι τιμές αυτές έπησεάζον- 
ται καί άπό μάς μπορούμε νά εντάσσουμε τά χρήματα πού προ
έρχονται άπό τήν ΕΟΚ στο σχεδιασμό μας καί νά τά υπολο
γίζουμε. ώς στοιχείο γιά τή πραγματοποίηση τής πολιτικής 
μας. Είναι τελείως λάθος νά θέλουμε, όπως τό κάνει ή Νέα 
Δημοκρατία, νά τό παρουσιάζουμε ώς ανέλπιστο μάνα εξ ου
ρανού. Είναι χρήματα πού αποκτούμε μ.έ προσπάθεια, μ.έ αν
τιπαροχές καί δέν αποτελούν σέ καμιά περίπτωση χάρισμα.

Θέλω νά στραφώ καί σέ ενα άλλο σημείο στις εισηγήσεις 
τών εισηγητών τού ΚΚΕ.

Άναφέρεται ότι θά ήταν σκόπιμο νά απαγορεύσουμε τήν 
εισαγωγή αγροτικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων πού πα
ράγοντα! σέ επάρκεια στή Χώρα, ταυτόχρονα όμως νά ανα
πτύξουμε -τις συναλλαγματοφόρος καλλιέργειες. Έδώ υπάρ
χει μία αντίφαση, γιατί δέν εξηγείται, μέ ποιο τρόπο οί χώ
ρες στις όποιες θά απαγορεύαμε εμείς τήν εισαγωγή τών 
προϊόντων μας. θά ήταν διατεθειμένες νά δεχθούν τά δικά 
μας είσαγόμενα.

’Αλλά, πέρα άπ’ αυτό —καί αύτό είναι τό κύριο σημείο 
καί αφορά όλο τό φάσμα τής αγροτικής πολιτικής— πρέπει 
νά ξέρουμε ότι ό αγροτικός τομέας δέν είναι πια αποκομμέ
νος άπό τή διεθνή οικονομία. Ό  αγροτικός μας τομέας σή
μερα είναι στενά συνδεδεμένος μέ τις διεθνείς εξελ ίξε ις  καί 
ή πορεία του. ή πορεία τής έγχώριας οικονομίας επηρεάζεται 
συχνά άπό τή πορεία τών διεθνών έξελίξεων. Παραδείγμα
τος χάριν, όπως ξέρετε, φέτος έ’χομμε πρόβλημα στή διάθεση 
τών λεμονιών, οχι γιατί τό σύστημα δουλεύει διαφορετικά, 
άλλα γιατί άπλούστατα υπάρχει υπερπαραγωγή σέ άλλες χώ
ρες. υπάρχει ύπερπροσφορά καί υπάρχει πτώση τών τιμών σέ 
διεθνές επίπεδο.

Ό  ισχυρισμός λοιπόν, ότι μπορούμε νά αδιαφορήσουμε γιά 
τό τί συμβαίνει έξω  άπό τά σύνορά μας. είναι εξωπραγματι
κός.

Στήν κριτική πού άσκησαν οί αγορητές τής Νέας Δημο
κρατίας στον Προϋπολογισμό, άναφέρθηκαν καί στις εξελ ί
ξεις τής εισοδηματικής πολιτ κής. πού αφορά καί τόν αγρό-
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τικό τομέα καί είπαν ότι δήφ·*ν ή κατάσταση χειροτέρου*'., 
επειδή -εμείς ·2εν χειριστήκαμε σωστά τά δέματα. Έδώ r ;¿  
ττε; νά επαναλάβω κάτι, πού είχαμε πει καί παλιά, ότ: ή ση
μερινή κατάσταση, δεν είνα·. ξεκομμένη άπό τή προηγούμενη. 
ΤΗταν ή κατάσταση, την όποια δημιούργησε ή προηγούμε. /; 
Κυβέρνηση, πού καΦορίζει καί τή δική ματ πολιτική. Είμα
στε -αναγκασμένοι νά εργαστούμε ιέ ένα πλαίσιο, το όποιο έχε: 
διαμορφωθεί σύμφωνα μέ τήν πολιτική τά. συμφέροντα καί τις 
επιδιώξεις τής Νέας Δημοκρατίας, τ ις δυνάμεις πού τήν στη
ρίζουν καί τ , πλαίσιο, πού τήν εξυπηρέτησε. Εμείς είμαστε 
υποχρεωμένο·: νά δουλέψουμε μέ μηχανισμούς, πού ακολουθούν 
διαφορετική πολιτική άπό τή δική μας. έχουμε διαφορετικές 
.αντιλήψεις καί διαφο,ρετ κές νοοτροπίες. Δέν εφαρμόζουμε 
τήν πολιτική μας σέ μια χώρα χωρίς παρελΦόν. ’Εφαρμό
ζουμε τήν πολιτική μας σέ 'μια χώμα χωρίς παρελΦόν. Ε
φαρμόζουμε τήν πολιτική μας σέ μια χώρα πού έχει παρελΦόν, 
δυστυχώς, συντηρητισμού, αδιαλλαξίας καί άδ αφορίας για το 
κοινωνικό σύνολο. Σέ μια χώρα, πού οί δομές τής οικονομάς 
καί τής διοίκησης αποτελούσαν άνασχετικό παράγοντα καί τρο
χοπέδη. για μια νέα σοσιαλιστική πολιτική.

Ό  Προϋπολογισμός, ό όποιος πρόκειται νά κριΦεί έχει σα
φείς στόχους, μέσα στο δοσμένο πλαίσιο πού δημιούργησαν οί 
εξελ ίξε ις  των 40 τελευταίων έτών, άποσκοπεί νά βελτιώσει 
τήν εισοδηματική Φέση τών εργαζομένων, νά προωΦήσει τήν 
αναδιανομή τού είτοδήματος, νά σταΦεροποιήσε: τήν οικονο
μία στο επίπεδο πού Φά έξασφαλίσει τήν όσο το δυνατόν μεγα
λύτερη απασχόληση καί νά μειώσει σταδιακά τον πληθωρι
σμό. πού χτυπά κυρίως τούς εργαζόμενους.

(λ Προϋπολογισμός, επειδή έχει ακριβώς χυτούς τούς 
στόχους είναι Προϋπολογισμός πού προωΦεί τήν κοινωνική 
δικαιοσύνη, τή μείωση τών κοινωνικών ανισοτήτων και τή 
διαμόρφωση, μιας διαφορετικής κοινωνίας. Είναι προϋπολογι
σμός. άπο τον όποιο προκύπτει φανερά ότι ή Κυβέρνηση τής 
Χώαας δέν εργάζεται για νά εξυπηρετήσει συγκεκριμένες 
ομάδες καί ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά έχει σοσιαλιστικούς 
στόχους. “Εχει πρώτο της μέλη,μα. πώς Φά βελτιώσει τις 
συνΦήν.ες ζωής τής μεγάλης πλειοψηφίας τών Ελλήνων.

Κυρίες καί κύριοι, ή πορεία για τήν -αλλαγή Φά ε.να: μα- 
κ,ρά καί έπίπιανη, αλλά γιά το ΠΑΣΟΚ κΙαιί τήν Κυβέρνησή 
του οί στρατηγικοί μας στόχοι είναι ξ-εκάΦαροι: Γιά το Π Δ. 
ΣΟ.Κ. καί τήν Κυβέρνησή του οί δυσκολίες τή,ς στιγμής, οί 
αντιδράσεις τού σήμερα, οί διαμαρτυρίες τών όσων είχαν βο
λευτεί μέ ένα καΦεστώς -πού καφιέρωνε Ινα σύστημα προνο
μίων μέ αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις, αποτελούν πρόσκαι
ρα εμπόδια. ’Επειδή -οί στρατηγικό! μας στόχοι -είναι ξεκά- 
Φαροι. αυτά τά εμπόδια τού σήμερα Φά περαστούν, Φά ϊε- 
περαστούν γιατί έ Λαός μας Φέλε; κοινωνική δημοκρατία, 
γιατί έ Λαός μας έχει άποοοκιμάσει τήν οικονομία τής κοι
νωνικής ανισότητας καί αδικίας, τήν οικονομία τών μεγα- 
,λοεπ χειρηματιών και μεταπρατών. ’Έχει άποδοκιμάσει άμε - 
τάκλητα εκείνους, πού Φέλουν νά σταματήσουν τήν κοινωνική 
εξέλ ιξη  καί τον εκδημοκρατισμό τής οικονομίας.

Πατά τις διαμαρτυρίες τής Αντιπολίτευσης, ή εξέλιξη  
δέν Φά σταματήσει, θά  φτάσουμε τή σοσιαλιστική Ε λλά 
δα σταΦε-ρ-ά. αποφασιστικά, μέ σίγουρα βήματα, γιατί τέ μέλλον 
είναι δικό μας. (Χειροκοο-τήματχ άπο τήν Πτέουγα τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ.'.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς). ’() κ. ΆΦανά- 
σιο-ς Κανελλόπουλος είναι άπώνι.

ΣΤΑΓΡΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ. Θά έρΦει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό  κ. Γλέζος 

έχει το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ. ’Αγαπητοί Συνάδελφοι. Αγαπη

τέ Πρό-ε-δρ®. πέρασε ένας χρόνος καί ξανά το Σώμα άντ.με- 
τωπίζει τόν Προϋπολογισμό.

Στην τοτειν-ή συνεδρίαση ή ΕΔΑ -είχε έκφ-ράσει τήν αντίλη
ψη, ότι ή πολιτική πού έφασμόζ-ει ή Κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ 
ίκφράζεται σ’ έναν Προϋπολογισμό πού είναι ένα μεταβατικό 
ιτάδι-ο πού στοχεύει ουσιαστικά στην ανάκαμψη τής οικονομίας.

Μπορούμε, γενικά, από τώρα νά πούμε, ότι ή Κυβέρνηση πε
τύχε τό στόχοι της καί ότι καί τώρα ξανά επιβεβαιώνεται ή 
ίδια πολιτική καί δέν αλλάζει ό στόχος. Γ ιατί; Γιατί ή κλη>- 
ρονομιά πού είχε ή Κυβέρνηση τής Αλλαγής, άπ’ όλα τά 
προηγούμενα χρόνια, ήταν τόσο μεγάλη, τόσο- βαριά, ώστε δυ
σκόλευε σέ όποι-αδήπο-τε άλλη προοπτική.

Κατ' «ρχήν υπήρχε μία δύσκολη κατάσταση άπο άποψη 
γενικότερης οικονομίας. Παγκ-σόμια υπάρχει μιά διεΦνής οι
κονομική κρίση. ’Άλλου τύπου στις σοσιαλιστικές χώρες, -άλ
λου τύπου στις καπιταλιστικές χώρες καί άλλου τύπου στις 
χώρες πού βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

’Ιδιαίτερα υπήρχε ή βαριά κληρονομιά, άπό τήν πλευρά τή 
δική μας. Μιά καΦοδική πορεία τής ελληνικής οικονομίας, 
ένας πληΦωρισμός πού -είχε φΦάσ-ει στο 24%, ενώ στις άλλες 
χώρες ό μέσος όρος είναι 10 —  12%, μία συνεχής μείωση 
τών παραγωγικών επενδύσεων, ένα. δ (ευρυνόμενο έλλειμμα 
στις τρέχουσες συναλλαγές, λαΦρ-αία εξαγωγή τού συναλλά
γματος. φοροδιαφυγή, φοροαπαλλαγή καί όλες εκείνες οί συ-' 
νέπειες πού δημιουργούσα"; μιά υπερτροφική παραοικονομία, 
σέ σχέση μέ άλλες χώρες.

Οί -αίτιες γιά τήν πατρίδα μας ήταν, πέρα άπό το γεγονός 
ότι αύτό καΦ’ -αυτό τό σύστημα είναι καπιταλιστικό και τό γε
γονός ότι υπήρχε καί μία ιδιαιτερότητα πού πρέπει νά τή ση
μειώσουμε. Ό  μ,-εταπρατικός: χαρακτήρα,; τού ελληνικού κε
φαλαίου, πού ήταν άδύνατο νά στραφεί σέ όποιαδήποτε ουσια
στική παραγωγική κατεύΦ-υν-ση πού Φά βοηφούσε τήν άνάπτυ- 
ξη  τής Χώρας, όπως ή μεταλλουργία, οί χημικές βιομηχαΓ 
νί-ες, ή ενέργεια κλπ.

Ή  ιδεολογική τοποΦ-έτηση εκφράστηκε στην πολιτική αν
τίληψη, ότι «ανήκουμε στή Δύση») γιά νά δικαιολογήσει τήν 
πραγματική εξάρτηση τής Χώρας ατά ξένα καί ντόπια μο
νοπώλια, μέ τις έπαχΦείς οικονομικές συμβάσεις, μέ τήν εκ
χώρηση τών έΦνικών πόρων στους ξιένους. Κοντά σ’ όλα αύτά 
δέν υπήρχε καί στρατηγική. Είχαμε έλλειψη- στρατηγικής 
στην οικονομία τής Χώρας.

Απέναντι σ’ αυτή τή βαριά κληρονομιά, μπορούμε νά πού
με, ότι ή Κυβέρνηση τής ’Αλλαγής κατάφερε, έστω μερικά ' 
βήματα, αλλά τά κατάφερε. Τά Φετικά αύτά σημεία, είμα
στε υποχρεωμένοι- νά τά δούμε. "Οπ-ο'-ος δέν τά βλέπει., κατά 
τή γνώμη- τής ΕΔΑ, -έΦελοτυφλοί. Μείωση το-ύ πληΦωρισμού. 
άπό 24,5% σέ 21%. Καλυτέρευση, έστω καί ελάχιστη, τών 
σχέσεων, 'ανάμεσα στους άμεσους καί στους έμμεσους φόρους. Τό 
γεγονός ότι δό-Φ-ηκαν- στην Αυτοδιοίκηση περισσότερα ποσά. Τό 
γεγονός ότι ή ανεργία, σέ -σχέση -μέ τις άλλες χώρες, έχει ση
μειώσει τό μικρότεροι ποσοστό αύξησης'. Τό γεγονός ότι μέ τήν 
εισοδηματική πολιτική στους χαμηλόμισΦους, έγινε ικανός ό 
χαμηλόμισΦος νά αποτελεί δύναμη αγοραστική.

Ή  κοινωνική πολιτική πού εφάρμοσε ή Κυβέρνηση. Τό στα
μάτησα τής συνεχούς μείωσης τού άκαΦάριστού- έΦνικο-ύ προϊ
όντος, που τό 1978 ήταν 6,4%, τό 1979 3.8%. τό 1980 1.8%. 
στή συνέχεια τό 1981 πλήν- 0.2%, ενώ τώρα προβλέπεται μιά 
αύξηση συν 0.7%. Καί είναι αύτό άπό τά σημαντικότερα. "Ολα 
αύτά είναι γεγονότα αναμφισβήτητα καί άποτελοβν τά Φετικά 
στοιχεία -αύτής της πορείας.

Τό ερώτημα: Μπορούσε νά υπάρξει καλύτερη κατάσταση-; 
Κατά τή γώμη τής ΕΔΑ μποριούσε νά υπάρξει καλύτερη κα
τάσταση. Πώς·; Πρώτον-, -εάν στον τομέα τής αποκέντρωσης 
υπήρχε πι,ό μεγαλύτερο Φά-ρ ρο-ς και πιο μεγαλύτερη άποτελε- 
σματικότητα στην υλοποίηση τής εξαγγελίας «λαϊκή συμ
μετοχή».

Δεύτερον-, έ-άν υπήρχαν πιό μεγαλύτεροι περιορισμοί στή δρα
στηριότητα τών ξένων μονοπωλίων καί τών παλυεΦνικών εται
ρειών.

Τρίτον, εάν στον τομέα, τής ενέργειας, υπήρχαν- πιό αποτε
λεσματικές δραστηριότητες. ’Αλλά γ ι’ αύτά Φά μιλήσω στό 
κεφάλαιο τού τί πρέπει νά γίνει αναλυτικά.

Ό  Προϋπολογισμός τού 1983 Φεωροϋιμ-ε ότι είν-α’. πρώ
τον αμυντικός και δέν μπορούσε νά γίνε: αλλιώς. Σήμερα κα
τέχει- τήν πρώτη προτεραιότητα τό Φ-έμα τής ΈΦνκκής Άνε-
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Πέρα άπό τά άποΨεμοιτα έχουίμε καί Ψαψήματα περ’σσό- 
τερα. Τά πορτοκάλια άκόμοι θάβονται.

Πέρα ά— αυτό έχουμε αύξηση των επιδοτήσεων. Νά τί 
εχε: πει ό κ. Δρεττάκης στην εισηγητική του έκ&εση, πέρυσι 
πού σάζητ&ΰσαμε τον Π ρούπολογισμό .μας. Ακούστε, λοιπόν 
κύριο IIρόεδρε. τί λέει:

ΙΙΡΟΕΔΡΟΣ ( ‘Ιωάννης Ν. Α λευράς). Τελειώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΛΟΓΛΕΣ. Κύριε Πρόεδρε. επιτρέ

ψτε μου ένα λεπτό.
IIΤΛ ΓΑΡΟΣ Ιωάννης X. ’Αλευράς). 'Ένα λεπτό. :ρί-

ΚΩΧΣΤΛΝΤΙΝΟΣ ΛΟΤΛΕΣ. Νά διαβάσω δυο πραγμα- 
τά/.ια. κύριε Πρόεδρε. και τελείωσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ν. Αλευράς). Τά «πράγματά·· 
κια σας» δεν ςέρω τί είναι!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΛΕΣ. Αύτό έοώ είναι δέκα ά:α- 
Κς.

Τι λέγει λοιπόν έοώ ό κ. Δρεττάκης : « Ενώ με την έν
ταση της Χώρας μας στην ΕΟΚ αναμένονταν μείωση τών 
επιδοτήσεων από έΨν κούς πόρους εξ αιτίας τής μερικής 
υποκατάστασής τους άπό κοινοτικούς το ’81. το χρόνο· αύτό 
οημειώύηκε μια αύξηση τών έπιοοτήτεων χωρίς προηγούμε
νο» .

Επ’ ύδώ Ψέλω νά πώ οτι τις επιδοτήσεις αυτές δεν τις 
πα'ρνει ό αγρότης. Είναι γνωστό τό είπαμε καί άλλη φορά 
έοώ οτή Κουλή. Επιδοτούνται οί καπνέμποροι πού κάνουν 
εξαγωγή καπνών στό εξωτερικό μέχρι 5 05%. Δηλαδή άν 
ά*/άραζες ένα κιλό καπνό μ,έ 200 2ραιχμές παίρνει άπό το 
Κράτος επιδότηση 210. Ποιος, λοιπόν, παίρνει αυτές τις 
έπιοοτήσεις: Νά. λοιπόν, γιατί αυξάνουν οί επιδοτήσεις άπο 
μέρους τού Κράτους παρά την ένταξή μας έκεΐ.

Καί τέλος Ψέλω νά πώ καί τούτο έοώ: θά  δεχΨούμε την 
ένταξη μας εκεί, ή οποία :ύν τοις άλλοις έχει σάν άποτέ- 
λε τμα καί τή με’ωση τής ανεξαρτησίας μας: Δηλαδή. 5ν 
πούμε δ τ  έχουμε καί ένα κέρδος άπο την ΕΟΚ ·$ά πουλή
σουμε τό δικαίωμα νά κανονίζουμε τά τού οίκου μας εμείς; 
Γιατί τί είπε ό κ. Δρεττάκης;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Ιωάννης Ν. Α λευράς). Έ . τώρα βλε- 
πετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΛΕΣ. Αύτές τ ι ;  δύο αράδες 
καί τελείωσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι Ιωάννης Ν. Α λευράς). Δεν είναι υ.ονά- 
χα ότι διατάζετε κείμενα, κάνετε και σχόλια επ': όσων δ α- 
βάσατε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΛΕΣ. Αυτές τις δυο «ρόδες καί 
τέλε ωσα Τι λέει ό κ. Δρεττάκης: «Ή  ένταξή μας ττήν 
ΕΟΚ μάς στερεί τή δυνατότητα ενός εθνικού προγραμματι
σμού σέ έλους σχεδόν τούς τομείς τής οικονομικής οραστη- 
ρ ότη-τος, ενώ ή εφαρμογή κοινοτικών κανόντων καί οδηγιών 

.είχε σάν συνέπεια τή δημιουργία προβλημάτων, όχι μόνο στην 
γεωργία, αλλά κα: σέ άλλους τομείς καί —λ.εει— -3ά μετα- 
βληΨούμε σε χώρα κοινωνικών υπηρεσιών». Δηλαδή νά κά- 
νΟ'ίμε τ ί; Γι' αύτό λέω οτι Ψάλει λίγη προσοχή. "Οταν μι
λάμε. λοιπόν, για τό αν έχουμε όφελος ή ζημιά άπό την ΕΟΚ. 
Ψά πρέπει νά υπολογίζουμε όλους αυτούς τούς παράγοντες.

Λιιπάμα . κύ::ε Πρόεδρε, πού δεν μού δώσατε περ'σσότε- 
ρο χρόνο. Τί νά κάνω, όμως: Είναι τόσα πολλά πού Ψά μπο
ρούσε νά πει κανένας, πού δεν ξέρει, τ! νά πρωτοπεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Ιωάννης δ'. Α λευράς). Ό  κ. Τπουσγός 
Γεωργίας έχε ι τό λόγο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ. Καταστροφή μάς 
έφερε:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΛΕΣ. Σάς παρακαλώ, κύριε συ
νάδελφε.

(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Κύριε Λουλέ. σάς 

παρακαλώ. Δεν μπορείτε έδώ νά κάνετε διαλογική συζήτη'κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΛΕΣ. Τόπε πέστε που νά σ.ω- 
πήσει. κύριε Πρόεδρε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κυ
ρίες καί κύριο:., τό ερώτημα, τό οποίο τίθεται είναι, ποιες επι
πτώσεις είχε ή κοινή αγροτική πολιτική ή έχει η κοινή αγρο
τική πολιτική στην Ελληνική γεω,ογία.

Μετά άπό δύο χρόνια λειτουργίας δεν μπορούμε νά πούμε 
ότι έχουμε αρκετά στοιχεία στατιστικά καί άλλα, γιά νά μ.πο 
■ρέβουμε νά προχωρήσουμε σέ πραγματικές σοβαρές εκτιμήσεις 
γιά τά αποτελέσματα τής ένταξης τής Χώοας στήν ΚΟΚ. 
Οί εκτιμήσεις οί όποιες μπορούν νά γίνουν αύτή τή στιγμή· 
είναι εκτιμήσεις οί οποίες βασίζονται σέ πολιτικές εκτιμή
σεις. σέ προοπτικές, άλλά οχσ στη συγκεκριμένη λειτουργία 
πού είχε ή ένταξη τά δύο· αυτά χρόνια.

Θά προσπαθήσω νά εξηγήσω, γιατί. Μια προσέγγιση, γιά 
νά ερευνήσουμε ποιο είναι τό αποτέλεσμα τής ένταξης, είναι 
— όπως άν έφερε ό κ. Λουλές —- ή λογιστική προσέγγιση 
στην όποια αποκλίνει και ή ερώτηση..

Ξεκινά άπό τό ερώτημα, τί δώσαμε, τί είσπράξαμε. και 
εξετάζει, άν υπάρχει καΨαρό υπόλοιπο.

Ή  απάντηση στη λογιστική αύτή προσέγιση. όσον άφορά 
τό γεωργικό τομέα γιά τον οποίο είμαι αρμόδιος, είναι εύκολη.

Θά αναφέρω μερικά στοιχεία. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τά 
όποια υπάρχουν γιά τις' χρηματικές δοσοληψίες μέ την ΕΟΚ 
Ιανουάριου —- Φεβρουάριου, είσπράξαμε τό 1 I μηνο 56 δις 

δραχμές, πληρώσαμε 17 δις περίπου και το καθαρό υπόλοιπο 
είναι 38.598.000.000. Π ρέπει νά αναφέρω οτι σύμφωνα μέ 
τά στοιχεία τά όποια μοϋ παρέδωσε σήμερα ή ΓΔΑΡΕ Π. ή 
υπηρεσία τού Υπουργείου· Γεωργίας ή οποία διαχειρίζεται 
τις σχέσεις μέ την ΕΟΚ, οί εισπράξεις στό γεωργικό τομέα 
έφτασαν πεπίπου στό ποσό τών 45 δις. δηλαδή υπολείπονται 
ελάνιστα τών π ο ©γραμματισμένων εισπράξεων·.

Μπορώ νιά αναφέρω καί μερικά παραδείγματα τά όποια 
μού έχει ετοιμάσει ή 'Γπηρεσία τού Υπουργείου Γεωργίας γιά 
τό πώς έλλίσσετα: ή σχέση τής 'Ελλάδας μέ την ΕΟΚ μέ 
βάση, αύτό τό πρίσμα, τού πόσα εισπράττουμε και πόσα δίνουμε.

"Ενα παράδειγμα άφορά τή χοιροτροφία, την πτηνοτροφία 
καί τούς λοιπούς κλάδους τής κτηνοτροφίας, έκτος τής βοο- 
τροτίας. "Αν εξετάσουμε τους κλάδους αυτούς, άπό τις κατα
βολές πού δίνιει ή ΕΟΚ γιά την (ιδιωτική .άπο^εματοποίηιτηι. γιά 
ενίσχυση τής μελισσοκομίας, τής σηροτροφίας, γιά επιδότηση 
τών εξαγωγών ή είσπραξη το 1982 τούς 8 πρώτους μήνες 
ήταν 100.486.000 δραχμές καί οί δαπάνες αύτή την περίοδο, 
άν υπολογίσουμε τις δαπάνες πού χρειάζονται, γιά νά μετα
βαίνουν οί υπάλληλοι στην ΕΟΚ καί νά συμμετέχουν στις 
διάφορες επιτροπές και νά εκπροσωπούν τά συμφέροντα τής 
Χώρας, ανέρχονται περίπου στό ποσό τών 300.000. δηλαδή 
έχουμε ταμειακό οφελος 100.000.000' περίπου.

Επίσης, άν δούμε τόν κλάδο τής δενδροκηπευτικής. Ψά δού
με οτι ή ΕΟΚ διέθεσε ποσά γιά την αποθεματοποίηση τής 
Κορινθιακής σταφίδας καί διάφορα άλλα ποσά σχετικά αέ 
τις έξαγωγές. πού ανέρχονται στό ποσό τών 968.500.000. 
γιά τή> σουλτανίνα 1.480.000.000. για τά ξερά σύκα 
47.300.000' δηλαδή ένα γενικό σύνολο 2.5 δισ. περίπου δρα- 
VP-k- (

Επίσης στον ίδιο τομέα διατέΨηκαν· γιά την απόσυρση τών 
ροδάκινων 1 δ:ς περίπου δ.ραίχιαές καί γιά τήν μεταποίηση 
τών ροδάκινων 2.5 δις περίπου δραχμές.

Μάς δίνει ένα σύνολο εισπράξεων 3.5 δισ. δραχμές. ’Έ
ναντι αυτών τών εισπράξεων είχαμε πολύ ελάχιστες δαπά
νες. τις δαπάνες διαχείρισης, όπως καί στήν προηγούμενη πε
ρίπτωση.. δηλαδή το ταμειακό οφελος ανέρχεται περίπου στό 
ποσό τών 3.5 δισ. δραχμών.

Συμφωνώ όμως μέ τόν κ, Λουλέ. δτι αύτή είναι μια πλευ
ρά τού δέματος καί δεν πρέπει νά δει κανείς τό όλο Ψέμα 
κάτω άπό το πρίσμα μόνο τού ποιό είναι τό λογιστικό όφελος. 
Τό λογιστικό όφελος, οί εισπράξεις πού γίνονται κυρίως στό 
γεωργικό τομέα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο πού 
είναι απαραίτητο γιά την εκτίμηση τού συνόλου τής σχέσης.
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τά r . i á .  βάσει αυτών πού καδ όρισε το ' Υπουργείο: να! ή όχι: 
Είναι γνωστά αύτά τά αράγματα, κύριε Πρόεδρε. 'Απορώ 
πώς τά άντιπαρέρχεται έτσι ό ·/„. 'Υπουργός.

Το βαμβάκι. Καλλιεργούσαμε η δεν καλλιεργούσαμε J .8 
έκ. στρέμματα; Καλλιεργούμε ή δέν καλλιεργούμε τώρα· 1.8 
έκ. στρέμματα; Γ ’.ατ! τά άρνούμαστε αυτά τά πράγματα, άεού 
είναι πραγματικότητα, δεν το καταλαβαίνω.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ. Κύριε συνάδελφε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, μη 

διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟΤΛΕΣ. Διάβασα δήλωση τού κ. 

Τσοχατζόπουλου που λέει ότι παίρνουμε λιγοτερα. Τον δια- 
ψεύδοομε γ ι' αυτό: Δεν καταλαβαίνω προς τί.

Είχαμε ή δεν είχαμε έλλειμμα στο Εμπορικό Ισοζύγιο πέ
ρυσι 132 δισ.; Είχαμε παλιά περίσσευμα και τώρα έχουμε έλ
λειμμα περίπου 20 δισ. μονάχα άπο αγροτικά προϊόντα: Λυ
τά είναι γεγονότα, δεν δ·. αψεύδονται μέ τίποτα.

Καί μετά, ποιοι τά παίρνουν: Π αίρνουν ή δεν παίτνουν 
μέχρι 150% επίδομα οι κιαπνέμποιρο: για ν·ά βγάλουν τά κα
πνά: Μπορεί νά τό άρνηδει κανείς αύτό; Παίρνει ή δεν 
παίρνει ό βιομήχανος που φτιάχνει τον τοματοπολτό την ντο
μάτα από τον -παραγωγό 4.69 καί παίρνει από τό Κράτος 
4,20; Την παίρνει δηλαδή πέντε δεκάρες; Ναι ή όχι; Μπο
ρεί κανείς νά τά άρνηδεί αυτά τά πράγματα; Δεν μπορούν νά 
άμφισβητηδούν. Είναι γεγονότα.

Τί μπορεί νά γιατρέψει την ύπόδεση; Να βγούμε άπό 
εκεί, νά αποκτήσουμε ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, νά 
καθορίζουμε την πολιτική, μέ βάσει όχι τά συμφέροντα τών 
μονοπωλίων αλλά μέ βάση τά συμφέροντα τής αγροτιάς καί 
τού Ελληνικού Λαού, τά συμφέροντα τής ’Εθνικής μας Οί
κον ομίαις.

Και κάτι ακόμη: Ούτε λέξη δεν ειπώθηκε γι αύτό που 
παρατήρησα στην αρχή, οτι δηλαδή δεν μάς έδωσε άπάντησν. 
ούτε τό 'Υπουργείο Ε θνικής Οικονομίας για τά 2 άπό τά 
4 ερωτήματα. Είναι καί αύτό νομίζω κάτι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Α λευράς). Ό  κ. Υπουρ
γός έχε; τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κύ
ριε Λουλέ, δόλων νά σάς δί »βεβαιώσω ότι ή Κυβέρνηση κύ
ριο γνώμονα τής πολιτικής της έχει τά συμφέροντα τής αγρο
τιάς καί τού '(Ελληνικού πληδυσμού καί όχι τά συμφέροντα 
τών- μονοπωλίων καί τών ξένων.

"Οσον αφορά το πρώτο -δέμα που -θίξατε, πιστεύω οτ: πρέ
πει νά αποδίδουμε τά τού Καίσαρος τώ Καίσαρι. "Οχι όλες 
οι έξελ ίξε ις . οί όποιες συμβαίνουν στην Ελληνική γεωρ
γία. Ή  μείωση τής παραγωγής, είναι αποτέλεσμα τής έντα
ξης στήν ΕΟΚ.

*Αν θέλουμε νά κάνουμε σωστή πολιτική, πρέπει νά δούμε 
ποιες είναι ο·ι πραγματικές αιτίες καί νά άρουμε τ ις  πραγμα
τικές αιτίες καί όχι νά έχουμε ένα δόγμα, το όποιο εφαρμό
ζουνε στήν πράξη ό.τι κι άν συμβαίνει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΕΣ. Καλλιεργούμε εκτάσεις..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Παρακαλώ, κύ

ριε Λουλέ. δεν έχετε τό λόγο. Έδώ. δυναμικά θέλετε νά κα
ταργήσετε τον Κανονισμό; Παρακαλώ!

*0 κ. Λαυρεντίδης έχει τό λόγο σε έρώτηστ, του σχετ·κά 
κέ την καθυστέρηση τής εξαγγελίας τών τιμών .-Μέντας 
καί Λεβάντας».

'Υποδέσω. κύριε Λαυρεντίδη ότι ή ανάπτυξη σας Ψα δώ
σει καί κάποιο τόνο ηρεμίας άλλα καί ευωδίας όποδετω. για
τί είναι καί τό δέμα στό όποιο δά μιλήσετε, για φυτά ευώδη.

ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ. Ελπίζω , κύριε Πρόεδρε, ή 
ευλογημένη άπο τον Θεό Χώρα μας εχει περί τα 3θ0 αρω
ματικά καί θεραπευτικά φυτά, όπως λέγει ό καδηγητης της 
Γεωπονίας κ. Ζαχαρόπουλος καί επιδρούν δεραπευτικώς η 
εόεργετικώς εις έξακοσίας καί πλέον περιπτώσεις μορφας 
άσδενειών καί διαφόρων παδήσεων. Χοησιμευουν εις την σο- 
τανοΨεραπευτική. που είναι, ογι φόνον ή πιο άρχαιοτέρα θερα
πευτική. άλλα καί ή πλέον ασφαλής, όπως αποδεικνυετα: ση-

μερα. Είναι ακόμη καί ή π ιό προσιτή. Ή  φυτοδεραπει,τική. 
αναπτύσσει καί τονώνει το σώμα καί άποκαδιστά τάς φυσικάς 
λειτουργίας του.

Αλλά το -δέμα μας τώρα δεν είναι βεβαίο)ς ή βοτανοδερα- 
πευτική. Μικρόν τινα παιρέκκλισιν ένδυμούμε κύριε Πρόε
δρε. έκάκατε καί εσείς παλαιότερα. μάλιστα δέ καί κάποιον 
υπαινιγμόν προς τον κοινό καί λίαν αγαπητό μας φίλο, τον 
τέως Πρόεδρο τής Βουλής τον κ. Παπασπύρου. όταν εις κά- 
πο·ια συζήτησι περί αρωματικού φυτού, που φύεται εις κάποια 
περιοχή τής Κρήτης, τον έρωτούσατε εάν έχε; καί άλλας ιδιό
τητας. Ά ίλλ’ ας άφίσωμε τά ήχούντα χαρμοσύνως εις τά αυτιά 
•καί ά ; έλδωμε εις τά πεζά.

Κύριε Πρόεδρε, τό 'Υπουργείον, έδεσε ώς αντικειμενικόν 
σκοπόν την έπέκτασιν τής καλλιέργειας τών αρωματικών φυ
τών Μέντας καί Λεβάντας καί διά τού ύπ' άρι-δ. Πρωτ. 
293/70/2823/19.6.81 εγγράφου του προς τάς Διευ-δύνσεις 
Γεωργίας τού Κράτους, συνιστούσε την συνέχισιν καλλιεο- 
γείας αρωματικών καί φαρμακευτικών φυτών, μέ εντατικόν 
ρυ-δμόν διά την έπέκτασιν τής καλλιέργειας.

Εις έκτέλεσιν τής εγγράφου ταύτης ώς άνω εντολής τού 
'Υπουργείου, ή Διεύδυνσις Γεωργίας Σερρών, συνέστησε εις 
την Ένωσιν Γεωγικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών νά δέση 
ώς στόχον την αύξηση καλλιέργειας τής Μέντας εις 1.000 
στρέμματα.

Βάσει τού τε-δέντος αντικειμενικού σκοπού έπεκτάσεως τής 
καλλιέργειας, ή Διεύδυνσις Γεωργίας Ν. Σερρών διέδεσε 
Γεωπόνον καί ή "Ενωσις Γεωγικών Συνεταιρισμών Ν. Σερ
ρών ειδικόν τεχνολόγον υπάλληλόν της. έγιναν συσκέψεις, πε- 
ριώδευσαν διάφορα παραγωγικά κέντρα καί εις συγκεντρώσεις 
ενδιαφερομένων παραγωγών, έπροπαγάνδιζε ό γεωπόνος, διά 
την έπέκτασιν τής καλλιέργειας, διαβεβαιώνων και υποσχό
μενος. άπορρόφησιν δλης τής παραγωγής εις τιμάς που δά 
καδόριζε το 'Υπουργείο Γεωργίας.

Τοιουτοτρόπως έπείσδησαν οϊ παραγωγοί καί έκαλλιέργη- 
σαν 150 στρέμματα μέ Λεβάντα καί 60 στρέμματα μέ Μέν
τα. παρήγαγον δέ 55 καί 40 τόννους, περίπου, άντιστοίχως.

Καί οί μεν καλλιεργητα! τών αρωματικών φυτών έπραξαν 
τό κατά δυναμιν έκαστος, άλλά τό Ύπαυργείον Γεωργίας δεν 
καδώρισεν εΐσέτι τάς τιμάς τών παραχ-δέντων ειδών αρω
ματικών φυτών.

Σημειωτέον. κύριε Πρόεδρε, δτ: καί τά δύο δεν είναι μο
νοετή φυτά. Ή  μέντα είναι διάρκειας 4—5 ετών·, ή δέ λε
βάντα 13— 15 ετών. Το αναφέρω αύτό δώτι έχει σχέση μέ 
την αλλοπρόσαλλο πολιτική την οποία άκολουδεί τώρα το 
'Υπουργείο·. Ένώ συνιστούσε τον ’Ιούνιο· τού 1981 νά επεκτεί
νουν την καλλιέργεια, τώρα έρχεται καί λέγει νά την περιο- 
σίσουν. νά την σταματήσουν.

Θύματα αυτής τής αλλοπρόσαλλου πολιτικής υπήρξαν πε- 
σίπου 60 οικογένεια·, γεωργών διαφόρων χωρίων τού Νομού 
Σερρών. Καί είλικρινώς εκπλήσσομαι διά την ¡άλλοπρόσαλ- 
λον εν προκεικένω πολιτικήν τού 'Υπουργείου Γεωργίας, διότι, 
εις 14 χωριά έγιναν δοκιμαστικές καλλιέργειες με άριστα 
αποτελέσματα. Τόσο άριστα ήσαν τά άποτελέσκατα. ώστε ένε- 
δαρρΰνδησαν. καί μάλιστα παρώτρυνε το ’Υπουργείο Γεωρ- 
γίας καί αγόρασαν διάφορα μηχανήματα για την επεξεργασία 
αυτών τών φυτών.

Συγκεκριμένα αγόρασαν και εγκατέστησαν άποστακτήρα 
στήν Λευκοδέα δαπάνης 2.384.565 δραχκών. άποστακτήρα 
στό Αχλαδοχώρι 3.200.000 δραχκών. ξηραντήριο κέσα στις 
Σέρρες αξίας 12.000.000 δραχμών, χορτοκοπτικό λεβάντας, 
μέντας κλπ.. όργανα χημείου, σύνολο 22.226.000 δραχμές. 
Αυτά κέ έπιδότπση κατά 50% και τά άλλα δά τά εχρεώνε- 
το ή "Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Σερρών.

'•Λ γεωπόνος, ό οποίες έπσοπαγάνϊ’ζε τότε την επέκταση 
της •/αλλ'εργείας. έλεγε καλλιεργήστε καί το Υπουργείο 
Γεωσγύας εγκαίρως δά εξαγγείλει τάσ σχετικός τιμάς. Εαν 
δέ πΌ-κύψε: διπΌρά τμ ής μεταξύ της τιμής παρεμβάσεως 
και τήσ τιμής διαδέσεωσ. αυτή την διαφορά δά την κάλυ
ψη τό 'Υπουργείο μέ επιδότηση.



Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  ΡΙΒ 12 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1983 5807

’Ato τή σύγκρισηΐ τών τιμών των επιτραπέζιων σταφυλώνι 
πού μέχρ·ι τώρα άνέφερα, προκύπτει ότι το 1981 ό άμπελουρ- 
γός πήρε 18.5 περίπου δραχμές κατά κιλά, ενώ. τό 1982 *ήρβ 
12.5 φαχμές —* Ισως xas λιγότερο» άκόμη —  κατά κιλό.

Είναι γι ·αύτδ πάρα πολύ φυσικό καί »^φώπκνο, τουλάχι
στον οί παρ:αγωγοί σταφυλών νά καταρώνται την- αποφράδα γ ι’ 
αυτούς ημέρα τής 18.10.81. Και πιστεύω δτί ό άπόηχος αυ
τής τής κατάρας ττ,ρέττει νά έχει φτάσει χαί στον χ. Ύπουρ,- 
γό, ό όποιος γνωρίζω· ότι έχει δεχθεί σω,ρεία υπομνημάτων 
και ψηφισμάτων διαμαρτυρίας για την αγροτική πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ στο δέμα των σταφυλιών. Σάς διιαιβειδαιώ·. κύριε Υ 
πουργέ, δτ: τουλάχιστον στις περιοχές τις όποιες άνέφερα. 
εάν δεν καθορίσετε μεγαλύτερη επιδότηση, εάν δεν ορίσετε 
ότι ή έπιδότηση -3« δίδεται στο μικτό 'βάρος των σταφυλών—> 
καί εάν δεν· καδορίσετε χαί άλλα κίνητρα, στην προσεχή επα
γωγική περίοδο δεν πρόκειται νά διατεδεί ούτε ένα κιλό στα
φύλια προς εξαγωγή με τις γκοστές δυσμενείς συνθήκες για 
τήν οικονομία μας από δλη αυτήν την· ιστορία.

Κύριε Πρόεδρε, δέ μέ παίρνει βεβαίως ό χρόνος νά άνα- 
φερδώ καιί στά άλλα είδη των σταφυλιών. Θ'ά άναφερδώ μό
νο·, όσο γρηγορότερα μπορώ, στά κρασοστάφυλα. Και εκεί ή 
κατάσταση είναι άκρ:ι·βώς ή ίδια. Καί έχει δεν έχουμε ουσια
στική αύξηση τιμών στά χέρια του παραγωγού. Βέβαια τυπικά 
φαίνεται ότι υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά ουσιαστικά δεν 
έφτασαν στά χέρια τού παραγωγού περισσότερες δραχμές κατά 
κιλό άπό εκείνες τις όποιες πήρε τον προηγούμενο χρόνο.

Τραγική επίσης είναι ή κατάσταση καί στά κρασιά. Ήδη 
ό ρυδμος αύξήσεως τής τιμής τών κρασιών κατά τά τελευ
ταία χρόνια, τώρα έχει μειωδεί. έχει σταματήσει. ’Έχουμε 
αύξηση το έτος 1982 μόνο 14% περίπου ενώ δλα τά προηγού
μενα χρόνια ήταν πάνω άπό 16-17% . Θ'ά συμπληρώσω τήν 
αγόρευσή μου κύριε Πρόεδρε στη δευτερολογία μου. Ευχαρι
στώ. (Χειροκροτήματα άπό τήν· Πτέρυγα τής Νέας Δημοκρα
τίας·).

ΠΓΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε Υπουργέ 
τής Γεωργίας έχετε τό λόγο, για νά απαντήσετε στους έπερω- 
τώντες συναδέλφους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κυ
ρίες και κύριοι, ή Νέα Δημοκρατία προσπάδησε νά αμφισβη
τήσει στο σύνολό της τήν Κυβερνητική πολιτική, πιστεύω 
χωρίς επιτυχία. Διότι, όπως πάντοτε, ή αμφισβήτηση αυτή 
βασίστηκε μόνο σέ άρνηση. Δεν βασίστηκε σέ ορισμένο πρό
γραμμα. σέ μία ολοκληρωμένη αντίληψη,, τι πρέπει νά γίνε; 
στόν αγροτικό τομέα.

Είναι χαρακτηριστικό δτ; κάδε ένας άπό τους ομιλητές 
έχει διαλέξει ένα συγκεκριμένο -δέμα, άναφέροντας λεπτο
μέρειες. ?έν υπήρξε όμως κανείς νά παρουσιάσει τή συνολική 
εικόνα τού τί 3ά έπρεπε κατ’ αυτούς νά γίνει στον αγροτικό 
τομέα. Καί δεν μπορούσαν· νά παρουσιάσουν· τέτοια εικόνα, 
διότι δέν έχουν πολιτική, δεν έχουν αντίληψη περί τού τί 
πρεπε: νά γίνει, όπως δέν είχαν τόσα χρόνια. Αντ’ αυτού 
χρησιμοποίησαν στομφώδεις εκφράσεις, πολλά λόγια, πολλή 
φαντασία.

Ειπωδηκε π.χ. ότι στό νέο σχέδιο νόμου για τούς συνεται
ρισμούς πού έχε: μοιραστεί προβλέπεται κολχοζοποίηση τού 
Ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος. Το σχέδιο νόμου για 

τούς συνεταιρισμούς δέν έχει μοιραστεί σέ κανένα. Έάν ό 
ομι/,ών πο προμη-δεύτηικε στό 'Υπουργείο Γεωργίας, καλώς 
μεν. άλλα δέν μπορεί νά ισχυρίζεται, ότι έχει μοιραστεί.

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ. Έ χει υ-οιραστεί.
_ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Έά, 
'~ις νομίζετε, ότι έχει μοιραστεί...

ΠΓΟ'ΕΔΓΕΎΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Παρακαλώ 
μιμ οιακόπτετε τον κ. Υπουργό. "Εχετε τήν δυνατότητα va 
απαντήσετε.

^ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύπ. Γεωργίας). Τσχυ·
,-.^υηκε κάποιος άλλος οτι υπάρχει εντολή έκ μέρους το; 

..ουργειου I εωργιας, νά μή συμμετέχουν οί υπάλληλοι -τ ί:

έπιτροπές τής ΕΟΚ. Αυτό είναι άναληδές. Από τήν πρώ
τη ημέρα πού πήγαμε στό Υπουργείο, φροντίσαμε νά συμμε
τέχουν εκπρόσωποι τού Υπουργείου Γεωργίας σέ όλες τις 
έπιτροπές τής ΕΟΚ. Καί έγώ. λίγο μετά τήν ανάληψη τού 
Υπουργείου Γεωργίας πήγα στήν ΒΟΚ καί εξήγησα τις 
-δέσεις μας. δηλαδή ότι 3ά συμμετέχουμε, δά όπερασπιζόμα 
στε τά συμφέροντα τής Χώρας μας καί δα διαπραγματευ 
δούμε τήν ειδική σχέση, όπως τήν καδόρισε ό IIρωδυπουργός.

Ισχυρίστηκε ό κ. Σουφλ'.άς π,χ.. ότι καταργήδηκαν οί 
■έδνικές επιδοτήσεις επί Νέας Δημοκρατίας καί δέν υπήρ
χαν έδνικές επιδοτήσεις. Είναι όμως γ;ωστό ότι υπήρχαν 
καί υπάρχουν έδνικές επιδοτήσεις. Καί για παράδειγμα δά 
'αναφέρω τά λιπάσματα. Ή  Νέα Δημοκρατία, παρά τό ότι 
συμφώνησε τή μείωση τής έδνικής επιδότησης στά λιπάσμα
τα λόγω τών εκλογών δέν τήν μείωσε, μέ συνέπεια Ή αύ- 
ξηδεί ουσία ή επιδότηση.

Πολλές φορές προβλήδηκαν μή τεκμηριωμένα στοιχεία. 
Κάποιος άπό τούς ομιλητές είπε οτι, οί τιμές φέτος δά ανέ
βουν κατά 13%. Πού τό ξέρει; Οί τιμές στις Βρυξέλλες 
δέν έχουν συμφωνηδεί ακόμη. Κάποιος ισχυρίστηκε ότι δι
πλασιάστηκαν οί εισαγωγές τού κρέατος. "Ομως τά στοι
χεία άποδεικνύουν ότι. όσον άφορά τό μοσχαρίσιο κρέας ή τό 
βοδινό κρέας άπό τήν υποτίμηση τής δραχμής καί μετά 
υπάρχει αίσδητή μείωση τών εισαγωγών, ώς προς ίέ τό χοί- 
ριο κρέας υπάρχει ελαφρά αύξηση.

Υπάρχουν καί πολλές αντιφάσεις. Λέχδηκε π.χ. άπό τή 
μία μεριά ότι δέν εφαρμόζουμε τά όσα προβλέπουν οί κανονι
σμοί τής ΕΟΚ καί άπό τήν άλλη μ.εριά λέχδηκε. π.χ. γιά 
το βαμβάκι, γιατί εφαρμόζουμε τήν πολιτική τής ΕΟΚ. Υ 
πήρχαν καί πολλές, δά έλεγα, ταχυδακτυλουργίες. Ώ ς προς 
τήν τιμή τού καλαμποκιού π.χ.. κατά τήν σύγκριση τών τι
μών τού 81 καί τού ’82, ότι τό· ’82 άφαιρεδηκαν τά ξηραν
τικά καί τά άχδοφορικά, τό ’81 δέν άφαιρεδηκαν. μέ απο
τέλεσμα νά παρουσιάζεται αύξηση μόνο 6%. Ό κ. Σουφλιάς 
είπε οτ: υπήρξε αύξηση τού εισοδήματος, άλλα αύτό ήταν 
αποτέλεσμα τής αύξήσεως τής γεωργικής παραγωγής. Ό 
πρώτος —ή ό δεύτερος— ομιλητής μίλησε γιά μείωση τού 
εισοδήματος κατά 40—50%.

Υπήρχε καί πολλή έχδρική διαδέτη γιά όποια-δήποτε λύ
ση πού προάγει τά συμφέροντα τού κοινωνικού συνόλου. “Ενας 
ομιλητής π.χ. είπε ότι άπό σάπια ροδάκινα έγιναν χυμοί καί 
ευτυχώς πού σταμάτησε ή διάδετη χυμών. Παραβλέπει τό 
γεγονός ότι ή χυμοποίηση τών άποσυρομένων εξασφάλισε στή 
Χώρα πρόσδετο εισόδημα καί σέ συνάλλαγμα καί εξασφάλι
σε χυμό σέ παιδιά, τά όποια δέν έπιναν στά σχολεία καί έτσι 
όιδηγεί σέ αλλαγή τών καταναλωτικών προτύπων. Πιστεύω 
ότι δά πρέπει νά είμαστε όλοι σύμφωνο: ότι καλύτερα νά πί
νουν τά παιδιά χυμό ροδάκινο, παρά νά πίνουν COCA - CO
LA. Καί όσον άφορά τήν ποιότητα τών χυμών καί τήν ποιό
τητα τών κονσερβών, δ·ά έπρεπε ό ομιλητής νά γνωρίζει 
ότι. επειδή ακριβώς πρόκειται γιά παιδιά, έγινε μία εμπερι
στατωμένη έξέταση τών χυμών καί τών κονσερβών, πού μπο
ρώ νά πώ ότι καμμιά άλλη φορά δέν έχει γίνει γιά κανένα 
'προϊόν τό οποίο μοιράστηκε σέ σχολεία καί σίγουρα δέν γίνε
ται γιά τά γαριδάκια καί τά άλλα προϊόντα τών ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, τά όποια μοιράζονται στά σχολεία —γι' αύτά 
όμως ποτέ δέν υπήρξε κριτική άπό τή Νέα Δημοκρατία— 
και ό έλεγχος αυτός απέδειξε ότι οί χυμοί ήταν καλοί, οτι 
δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα γύρω άπό τούς χυ
μούς. Καί μέσα βεβαίως στά 6.000.000 κονσέρβες, οί όποιες 
διατίδενται στά σχολεία, μπορεί νά υπάρχει μία ή άλλη, ή 
όποια νά είναι φουσκωμένη ή νά παρουσιάζει διαρροές, άλλα 
ή μί_α ή ή άλλη δέν χαρακτηρίζουν τήν όλη προσπάδεια.

Καί γιά τήν όλη προσπάδεια δά έπρεπε νά είμαστε όλοι 
δετικοί. Υπήρξε πολλές φορές καί πλήρη άγνοια κανόνων 
καί στοιχείων. Ελέχδη π.χ. ότι οί τιμές τής ελιάς ή τού 
λαδιού, είχαν άναγγελδεί στις Βρυξέλλες άπό τον Μάιο, 
άλλα εμείς τις άποκρύψαμε καί τις ανακοινώσαμε τον Νοέμ
βριο. Οί τιμές όταν άναγγέλλονται στις Βρυξέλλες, γίνον
ται γ/ωστές σέ όλους καί μπορεί ό καδένας νά τί£ μάδει.
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Έμεις τον Νοέ|Ββρ» δσον αφορά το λάδι υπενθυμίσαμε πάλι 
ποια είναι ή τιμή.. Σε κανόναν δεν είπαμε δτι ή τιμή δεν εί
ναι αυτή.

Υπήρχε καί έλλειψη μνήμης. Ή  Νέα Δημοκρατία λησμό
νησε. γιατί μίλησε για καπνά BERLiET. δτι τους καπνοκαλ- 
λιεργηιτές τής ποικιλίας BERLET τους διέλυα» μέ τά
ΜΑΤ το 1979 στήν παλαιά Πέλλα καί στη Νέα Χαιλκηίέ
να, δταν ζητούσαν νά πουλήσουν τά καπνά τους σε τιμή αντί 
44 δραχμών. 57 δραχμές. Το 1982 —πέρσι— οι τιμές έ- 
φθασα-ν σέ 170 δραχμές άπδ 90 πού ήταν το 1981.

Τέλος, θέλω νά πώ δτι υπήρχε καί πολλή προκλητικότη
τα, μερικές φορές αδικαιολόγητη. Κάποιος συνάδελφος άνα- 
ψέρθηικε στο Έ λ  - Σαλβαδόρ. Πιστεύω δτι δέν θά έπρεπε 
να αναφερθεί. ‘Η αναφορά δείχνει δτι προφανώς τον ενοχλεί 
ή ένοιχλει τή Νέα Δημοκρατία, δτι ένας λαός αγωνίζεται γιά 
δημοκρατία καί εθνική ανεξαρτησία. Λυπάμαι. (Χειροκρο
τήματα άπδ την Πτέρυγα τοϋ ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ. Τί θέλει νά πει μ’ 
αύτό κύριε Πρόεδρε;

(Κωδωνοκρουσίες) *
^ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Τ π . Γεωργίας). Ή

κύρια κριτική τής ’Αντιπολίτευσης ήταν οτι υπάρχει έλλει
ψη αγροτικής πολιτικής. Έγώ άν έφερα πριν-, δτι έλλειψη 
αγροτικής πολιτικής υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Καί α
κριβώς επειδή ή έλλειψη αυτή υπήρχε άπδ πολύ παλιά, ή 
Ελληνική γεωργία υπήρξε πάντοτε φτωχός συγγενής στήν 
εξέλ ιξη  τής 'Ελληνικής οικονομίας. Υπήρξε ένας τομέας 
άπδ τον όποιο αντλούσε πόρους ή άστική οικονομία. ΤΗταν 
ένας τομέας.. 6 όποιος χρησιμοποιήθηκε γιά την ανάπτυξη, 
τών υπηρεσιών, γιά την ανάπτυξη τής μεταπρατικής κοινω
νίας. Καί γ ι’ αύτό ό "Ελληνας αγρότης υπήρξε έρμαιο τών 
■έμπορων. Γ ι’ αύτδ υπήρξε παραμέληση τών τυλλογικών φο
ρέων. Γ ι’ αϋτδ τά πάρα πολλά θέματα, δπως τά θέματα τής 
μεταποίησης καί τής εμπορίας, δέν βρήκαν μία ικανοποιητι
κή απάντηση.

Εμείς έξ άρχής είχαμε θέσει ξεκάθαρους στόχους. Δέν 
θά άναφερθώ λεπτομερειακά στους στόχους αύτοϋς. Θά άνα~ 
φε-ρθώ σέ δύο - τρία σημεία.

"Ενας άπδ τους κύριους στόχους μας ήταν ή ανάπτυξη 
τής .αυτοδιαχείρισης μέ συνεχή ενίσχυση τού ρόλου τών ουλ
λογικών φορέων. Εμείς θέλουμε νά προωθήσουμε τους συνε
ταιρισμούς καί τους αγροτικούς συλλόγους γιά νά μπορέσουν 
νά αντιμετωπίσουν τά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
τού αγροτικού χώρου. ’Εμείς θέλουμε νά προωθήσουμε τον 
δημοκρατικό προγραμματισμό. Εμείς θέλουμε νά βελτιώ
σουμε τδ εισόδημα τών αγροτών, ώστε νά μειωθεί ή διαφορά 
μεταξύ τού μέσου αγροτικού εισοδήματος καί τού εισοδήματος 
τών άλλων τομέων τής Ελληνικής οικονομίας. Καί προ; 
τούς συγκεκρ¡¡μένους αυτούς στόχους έγιναν τον ενάμιση χρό
νο, παρ’ όλες τις δυσκολίες πού υπάρχουν, μεγάλα βήματα.

Θά κάνω μία παρένθεση όσον αφορά τις δυσκολίες. Ή  
Νέα Δημοκρατία δέν πρέπει νά ξεχνά δτι τδ σήμερα είναι 
συνέχεια τού χθές. Καί δέν υπάρχει καμμία κοινωνία ή όποια 
νά άναβαφτίζεται μέ ορισμένες εκλογές. Τά ελαττώματα ύ
παρχουν και θα εξακολουθήσουν νά υπάρχουν γιά πολύ και
ρό. Καί χρειάζεται πολλή προσπάθεια καί πολύς χρόνος γιά 
νά μπορέσεις νά δώσεις μία νέα κατεύθυνση στην αγροτική 
πολιτική.

Οο δυσκολίες, τις όποιες μέμφονται, είναι δυσκολίες τις 
όποιες οι ίδιοι προκάλεσαν καί αύτδ νά μή τδ ξεχνάμε σέ καμ- 
μια. περίπτωση. Διότι τά 30 χρόνια πολιτικής δέν ξεχνιούν
ται μέσα σέ ένα χρόνο. Τά 30 χρόνια πολιτικής σφραγίζουν! 
γιά πάρα πολλά χρόνια -δυστυχώς τή μοίρα αυτού τού Τόπου. 
(Χειροκροτήματα άπδ την Πτέρυγα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.).

’ Αν έφερα πριν μεριΐκά σχετικά μέ τούς -στόχου ις μας καί εί
πα σαν εναι κύριο στόχο την προώθηση τού συνεταιριστικού 
κινήματος. Καί σ’ αύτδ τον τομέα έγιναν σημαντικά, πιστεύω..

Πρώτα μέ τδ νέο νόμο γιά τούς συνεταιρισμούς ανανεώ
θηκε η ηγεσία τού συνεταιριστικού- κινήματος.

Μίλησαν -οι ομιλητές τής Αντιπολίτευσης γιά κομματικο
ποίηση,. Είχα τήν εύκαιρέ» πάλι άπδ δώ νά αναφέρω-, δτι οί 
συνεταιρισμένοι αγρότες αυξήθηκαν κατά 100.000. Στις εκ
λογές τών πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών συμμετείχαν γύρω! 
στο 67% τών εγγεγραμμένων, ενώ άλλοτε τδ 25% μόνο. Στις 
τριτοβάθμιες οργανώσεις συμμετέσχε τδ 97% τών αντιπρο
σώπων,, ενώ άλλοτε μόλις ξεπε,ρνοϋσε τδ 50%. Πού βλέπει ή 
Νέα Δημοκρατία την κομματικοποίηση; Επειδή ακριβώς1 
ήταν περισσότεροι αγρότες καί έξε-φρασαν ελεύθερα τδ φρό
νημά τους: Πρώτα, λοιπόν, ανανέωση τής ηγεσίας τών συν
εταιρισμών.

Δεύτερο, μέ διάφορες ρυθμίσεις πού έχουμε κάνει, δπως τη  
διάθεση τών προϊόντων μέσω- τών συνεταιρισμών, ένισχύσαμε 
τή διαπραγματευτική τους ικανότητα, τούς δώσαμε νέα ώθη
ση. Καί πιστεύουμε δτι -τούς μήνες πού μάς έρχονται θά μπο
ρέσουν νά αναπτύξουν -καί άλλες πρωτοβουλίες.

Στον τομέα τών συλλογικών -φορέων θά συζητηθεί σέ λίγο 
στη Βουλή τδ νομοσχέδιο γιά τούς αγροτικούς συλλόγους. Καί 
ας μήν ξεχνάμε δτι ή Νέα Δημοκρατία δέν άνεγνώρισε ποτέ 
τούς -αγροτικούς συλλόγους καί δέν τούς θεώρησε ποτέ συνο
μιλητές.

Ό- κ. ΓΙ αν »οργιάς είπε κατά τή γνώμη -μου κάτι σωστό. Εί
πε. οτι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ τού ΠΑΣΟΚ καί τής; 
Νέας Δημοκρατίας. Ή  Νέα -Δημοκρατία, είχε σαν πρότυπο 
τον παρεμβατισμό, αν κατάλαβα καλά, ενώ εμείς ενισχύουμε 
τή συνεταιριστική πρωτοβουλία. Καί πράγματι έτσι είναι.. 
Στην αγορά είτε οι έμπορο-ι τών εισροών ο-t οποίοι είναι όλι- 
γο-πωλιακά οργανωμένοι., είτε «  έμποροι οί όποιοι αγοράζουν 
τά προϊόντα, νέμονται τον ιδρώτα, τού αγρότη, είναι, χωρίς 
έλεγχο, γιατί δέν υπάρχουν συλλογικοί φορείς. Καί επειδή 
ακριβώς μειώνεται έτσι τδ εισόδημα τού αγρότη νά επεμβαί
νει τδ Κράτος μέ επιδοτήσεις ευκαιριακά γιά νά μπαλώνει 
στή μιά ή στην άλλη περίπτωση τδ δυσάρεστο γιά τον αγρότη 
αποτέλεσμα.

'Ο Κρατικός παρεμβατισμός στήν πολιτική, πού ακολου
θήθηκε άπδ τή Νέα Δημοκρατία, ήταν ένα- μέσο γιά νά ε ξ ι
σώνονται ή νά βελτιώνονται οί δυσάρεστες συνεπειες τής αγο
ράς, δέν ήταν άπόροια μιας προσπάθειας γιά συνεχή βελτίω
ση τής θέσης τών αγροτών. Γι’ αύτό καί δημιουργήθηκε στον 
Ελληνικό χώρο, δπως είπαμε επανειλημμένα^ μία γεωργία 
πού έπιζούσε καί έπιζεί μέ επιδοτήσεις πού άποσπώ-νται με. 
πιέσεις άπδ τήν Πολιτεία. Ό  αγρότης περιμένει καί άπο-ζη- 
τά τήν κρατική παρέμβαση γιά τή λύση όλων τώ-ν προβλημά- 
των του. Ί Ι  μέσα άπδ τις επιδοτήσεις κρατική βοήθεια, δέν 
στέριωσε καί δέν διεύρυνε τήν παραγωγική βάση τής γεωρ
γίας. Καί γ ι’ αύτδ εμείς έχουμε δηλώσει, δτι τδ σύστημα αύ
τδ βρίσκεται ϋπδ αναθεώρηση, δτι βαθμιαία θά  προχωρήσου
με σέ ένα άλλο σύστημα1. Και εχω πολλές φορές αναφέρει με
ρικά χαρακτηριστικά του δπως είνα ι: Ή  βαθμιαία υποκατά
σταση τών επιδοτήσεων τών μέσων παραγωγής σε επιοοτη- 
σει.ς προς τά τελικά προϊόντα καί εισοδηματικές ενισχύσεις.. 
Ή  βαθμιαία υποκατάσταση τών επιδοτήσεων τών τελικών 
προϊόντων μέ επενδυτικές βοήθειες και παροχές σε κλάοους 
καί σέ εκμεταλλεύσεις.

Θά κάνω μιά παρένθεση εδώ. Βπειίή κάποιος άπδ τους 
ομιλητές άν»φέρθηκε μόνο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επεν
δύσεων, ας μή ξεχνάμε δτι στήν περίπτωση π.χ. τής ελιάς 
μέ τά χρήματα τοϋ λογαριασμού καταναλωτικών αγαθών, 
τήν έμπορική περίοδο πού πέρασε, ενισχυσαμε τις συνεταιρι
στικές οργανώσεις καί τούς παραγωγούς, σύνολο 200 έκατομ. 
γιά νά αγοράσουν κάδους, ώστε να αποθηκεύουν τις έλιες. 
Πιστεύουμε οτι αύτδ είναι ένα μέτρο πολύ πιο αποτελεσματι
κό. άπδ τδ νά δίνουμε άπευθείας επιδοτήσεις στα προϊόντα.

Αναφέρω, τέλος, μιά άλλη αρχή: Θά προσπαθήσουμε νά 
ένισχύσουμε ορισμένες καλλιέργειες πού θέλουμε νά προωθή
σουμε. τδ κριθάρι καί τδ καλαμπόκι καί νά μήν ένισχύσουμε 
άλλες, οι οποίες δέν είναι ανάγκη πλέον νά προωθηθούν.
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’Ή θελα  νά πώ στον ■/.. Σουφλιά ότι εγώ ποτέ δέν είπα ότι 

πρόκειται νά .δοθούν ενισχύσεις κατά στρέμμα.
Εμείς, λοιπόν, δεν είμαστε τής άποψης δτι χρειάζεται 

επέμβαση; τον κράτους σε κάθε περίπτωση. Εμείς είμαστε 
τής άποψης οτ; χρειάζεται δραστηρ,»ποίηση των συνεταιρισμών 
και τών άλλων συλλογικών φορέων, δτι πρέπει νά μεταβιβά
ζουμε εξουσίες καί αρμοδιότητες στους ένϊιαφερόμενους, ώστε 
νά άναλάβουν την- ευθύνη τής εκτίμησης τών προβλημάτων 
τους. Εμείς δεν πιστεύουμε δτι τό κράτος χρειάζεται νά έπεμ- 
βαίνει όλο και περισσότερο. Χρειάζεται να επεμβαίνει καλύ
τερα. πιο αποτελεσματικά., διευρύνοντας τδ πεδίο- δράσης τών 
συλλογικών φορέων. Μόνο έτσι θά πετύχουμε την αποκέντρω
ση καί την αυτοδιαχείριση την όποια έπαγγελόμάστε.

Λέχθηκαν πολλά γιά τό πρόγραμμα. Θέλω* νά πώ δτι δσο 
αφορά τον προγραμματισμό,, δσο αφορά την επεξεργασία1 τών 
προβλημάτων, έχει γίνει δουλειά υποδομής καί μελέτης στο 
Υπουργείο Γεωργίας, πού δεν έχει προηγούμενο στον τομέα 
τήις γεωργίας. Σε κάδε πρόβλημα τής γεωργίας υπάρχουν 
•δέσεις οί όποιες βρίσκονται ΰπό διαρκή συζήτηση. Σέ κάδε 
πρόβλημα τής γεωργίας, υπάρχουν προτάσεις. Πολλές μπο
ρεί νά μή γίνουν αποδεκτές. ’Έχουν, δμως, έντοπισδεί τά καί- 
ρα σημεία καί είναι ΰπό εξέταση ή λύση τους. Υπάρχει συν
ολική άποψη γιά τά προβλήματα τής γεωργίας.

’Επίσης ήδη βρίσκονται υπό', επεξεργασία1, είναι σχεδόν 
έτοιμα, μια σειρά σχέδια νόμων. ’Ανέφερα τόν νόμο γιά τους 
αγροτικούς συλλόγους. Βρίσκεται στην τελευταία φάση προε
τοιμασίας ό νόμος γιά τή Δασοφυλακή, ό νόμος γιά τά φυ- 
τοφάρμακαι, ό νόμος γιά την εμπορία τών φυτοφαρμάκων, ό 
νόμος γιά τό Γεωτεχνικό ’Επιμελητήριο, γιά την αγροτική 
έκπαίδευση. γιά  το πολλαπλασιαστικό υλικό, γ ιά  τά λιπάσμα
τα. ’Επίσης υπάρχουν σχέδια νόμου ΰπό επεξεργασία γιά 
τήν ασφάλιση τής γεωργικής παραγωγής, γιά  τή λειτουργία 
τής ’Αγροτικής Τράπεζας καί άλλα. Έπαρχε επίσης τό νο
μοσχέδιο γιά  τούς συνεταιρισμούς πού είναι άκάμη στο Υπουρ
γ έ »  ΰπό συζήτηση και όταν1 τελειώσει ή συζήτηση, δά δ-οθεί 
σέ δλους τούς φορείς, γιά νά έκφράσουν γνώμη, δπως άλλωστε 
καί όλα τά άλλα νομοσχέδια πού άνέφερα.ι

"Οσο αφορά γιά τό δετές πρόγραμμα έχουν γίνει άπό τό 
'Υπουργείο Γεωργίας οί προτάσεις πρός τό 'Υπουργείο· Ε 
θνικής Οικονομίας γιά τά προκαταρκτικά και έχουν γίνει 
επίσης —  καί τελειώνουν αυτές τις μέρες — οί διάφορες 
επί ιμέρους μελέτες.

’Αναφέρθηκε άπό τόν κ. Θεοχαρίδη δτι γιά τήν πολιτική 
γής δέν υπάρχουν ακόμη σαφείς κατευθύνσεις. Μέσα σέ λ ί
γο δά δημοσιεύσουμε τις κατευθύνσεις αυτές. Θέλω νά τονίσω 
ότι δέν είναι πολιτική μας — καί αυτό είναι σαφές καί γ ι ’ 
αυτό υπάρχει αυτή ή καθυστέρηση — νά ακολουθήσουμε τήν 
πρακτική «Μοίραζε 2 ή 3 ή 4 στρέμματα». ’Εμείς θέλουμε 
νά κάνουμε βιώσιμους κλήρους. Θέλουμε νά κάνουμε εκμεταλ
λεύσεις οί οποίες μπορούν νά επιζήσουν.

Αυτό προϋποθέτει ομαδικές καλλιέργειες. Αυτό προϋπο
θέτε ι άλλες διαδικασίες άπό αυτές ποΰ ακολουθήθηκαν σή
μερα. Και άν λέχθηκε ότι τά τοπογραφικά συνεργεία αυτή· 
τή; φορά μέ τή δίκιά μας Κυβέρνηση δέν εργάζονται, έγώ δά 
ήθελα νά ρωτήσω άν είναι εκεί το πρόβλημα — γιατί επί 
•Νέας Δημοκρατίας, επί τόσα χρόνια, άφο-ύ ΰπάρχουν τόσα 
τυπογραφικά συνεργεία, δέν εχει γίνει μία άπό τις απαραί
τητες προϋποθέσεις γιά νά άναδι αρθρώσουν ή νά άναδιαρ
θρώσουμε σωστά τή γεωργία μας, τό γεωργικό κτηματο
λόγιο;

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ. Έ γινε ό άναδασυ,ός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ( 'Υ—. Γεωργίας). Ό 

αναδασμός, κύριε συνάδελφε, έγινε, άλλα ό αναδασμός, δυ
στυχώς — διότι έγώ θά ήθελα νά είχε πετύχει ■—1 έγινε, μέ 
τέτοιο τρόπο, ώστε σέ μιά γενιά νά μηδενίζονται τά άποτεΓ 
λεσματά του διότι μέ τις κληρονομιές -ό κλήρος γινόταν πά
λι μικρός. Καί ακριβώς εκεί υπάρχει «να πρόβλημα, διότι 
εχουμε δημιουργήσει μιά τέτοια νοοτροπία καί στο κόσμο

τόν αγροτικό, τό κτήμα, καί δέν έχουμε περάσει τή. νοοτρο
πία ότι είναι σημαντικέ νά βλέπουμε τήιν βιώσιμη εκμετάλ
λευση.

Γιά τή προσπάθεια πού έχει γίνει γιά τόν προγραμματισμό 
καί τήν πραγματοποίηση ενός έργου, δά αναφέρω τόν τομέα 
τών επενδύσεων. Άπό τό Κανονισμό 355/1977, ό όποιος ά
ναφέρδηκε, έγινε τό 1-981 ένα έργο συνολικής δαπάνης επέν
δυσης 74 έκατομ. δραχμών. Το 1982. άν πάρουμε τό Κανο
νισμό 355 καί τ ις  Δημόσιες ’Επενδύσεις, αποπερατώθηκαν 
συνολικά 79 έργα αξίας 3.5 δίς δραχμών;.. Οί φορείς τών πά
ρα πάνω έργων —< όπως άνέφερε ένας ομιλητής καί ή Νέα 
Δημοκρατία είχε ξεκινήσει αυτή τή προσπάθεια, αλλά άν 
τήν είχε ξεκινήσει τώρα γιατί« ασκεί κρητική. -— οί φορείς 
τών πάρα πάνω έργων είναι συνεταιριστικές οργανώσεις. Καί 
είναι συνεταιριστικές οργανώσεις γιατί αυτό αποτελεί ένα 
πρόσθετο παράγοντα γιά τή βελτίωση, τού εισοδήματος τον 
άγρότη.

Θέλω νά αναφέρω επίσης ότι ορισμένα έργα προχώρησαν 
μέ ταχύτατο ρυθμό. "Ελα παράδειγμα αποτελεί τό εργοστά
σιο τής βρώσιμης ελιάς τοό Μεσολογγίου, μία επένδυση ύ
ψους 100 εκατ. Είχε σχεδόν τελειώσει κατά τό 90% σέ 
διάρκεια ενός έχους.

Λέχθηκαν πολλά σχετικά μέ τή σχέση μας μέ τήν ΕΟΚ. 
άπό τή μιά μεριά —  και αυτό άναφέρ-εται καί στή κείμενο 
τής ¿»ερώτησης, — ότι εμείς θριαμβολογοιΰμ,ε, άπό τήν άλ
λη μεριά ότι ξεχνάμε τ ις  προηγούμενες θέσεις μας. Οί κύ
ριοι συνάδελφοι τή,ς Νέας Δημοκρατίας,, προφανώς., διαβά
ζουν μονάχα ορισμένες ανακοινώσεις, οί όποιες; έχουν σκοπέ 
τήν πληροφόρηση του κοινού γιά τό τι συμβαίνει στις σχέσεις 
με την ΕΟΚ καί τό τί συμβαίνει στην εισροή, πόριων. Γιά τή 
πληροφόρηση τού κοινού πρέπει νά υπάρχουν. Θά τούς παρα- 
καλούσα όμως νά ενημερωθούν καί γιά τό τι λέει αυτή ή 
Ελληνική Κυβέρνηση στις συζητήσεις τού! Συμβουλίου 'Υ 
πουργών Γεωργίας — -άν-αψέ-ρομαι στό δικό μου τόν τομέα 
•—« καί άν αύτά τά όποια λέγει διαφέρουν άπί’ -όσα έλεγε ή 
προηγούμενη Κυβέρνηση. Π ιστεύω ότι οί θέσεις ποΰ -υπο
στηρίζουμε είναι θέσεις ριζικά διάφορες άπό τις θέσεις τής 
πιο©ηγούμενης Κυβέρνησης.

’Αναφέρω ενδεικτικά τις θέσεις μας γιά τή κοινή αγρο
τική πολιτική καί τήν ειδική εντολή τής 30ης Μαίου 1981 
-καί τήν αναμόρφωση τής κοινής αγροτικής* πολιτικής. 
’Εκεί έπισημάναμε τήν αναγκαιότητα γιά; επιλεκτική προ
στασία μέ τήν εισαγωγή γεωγραφικών διαφοροποιήσεων ενός 
προοδευτικού συστήματος γιά  μικρές, μεσαίες καί μεγάλες 
εκμεταλλεύσεις, ώστε νά άντιμετωπισθούν ειδικότερα τά προ
βλήματα τών Νοτίων περιοχών τής Κοινότητας καί μάλιστα 
τής 'Ελλάδας. Ε κεί επίσης έπισημάναμε ότι όποιαδήποτε 
μέτρα πρός τήν κατεύθυνση τής φιλελευθεροποίησης τών τι
μών καί τού ανοίγματος τών Κοινοτικών- τιμών πρός τις 
.Διεθνείς αγορές, έπρεπε νά αντισταθμιστούν μέ τή παράλ
ληλη χορήγηση εισοδηματικών ενισχύσεων καί τή, θέσπιση 
άλλων κανόνων ισοδυνάμου -αποτελέσματος γιά ορεινές καί 
προβληματικές περιοχές.

’Εκεί επίσης έπισημάναμε τήν αποτυχία τών διαρθρωτικών 
προβλημάτων άπό τήν κοινή αγροτική πολιτική, τήν έλλειψη 
τής δυνατότητας οι -υφιστάμενες διαρθρωτικές οδηγίες νά αν
τιμετωπίσουν αποτελεσματικά τά προβλήματα τού 'Ελληνικού 
χώτ-ου καί τήν ανάγκη νέων διαρθρωτικών οδηγιών.

Ε κεί έπισημάναμε επίσης τήν ανάγκη ειδικών προγραμμά
των γιά  τις μεσογειακές περιφέρειες.

’Επειδή άκριιβώς πιστεύω- ότι ή στάση μα,ς είναι στάση διαφο
ρετική που τονίζει τήν ιδιαιτερότητα τού 'Ελληνικού προβλή
ματος ή τών 'Ελληνικών προβλημάτων, στάση ποΰ έπίΓημαίνει 
στην Κοινότητα πώς άν θέλει νά λειτουργήσει σωστά θά πρέ
πει νά λάβει ΰπόψη της ότι δέν μπορεί νά εφαρμόζει ομοιόμορ
φα κανόνες σέ πράγματα, τά όποια δέν είναι ίσα. πετύχαμε; 
στην διαπραγμάτευση μέ τήν ΕΟΚ σημαντικά αποτελέσματα, 
όπως π.χ. νά εφαρμοστεί στην- 'Ελλάδα ή ίδια χορήγηση επι
δοτήσεων ποΰ εφαρμόζεται καί στόν ’Ιταλικό Νότο, όχι 2!5%



5810 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όπως είχε συμφωνηδεΐ στή Βιακραγμάτβυση άπό τή σημερινή 
’Αντιπολίτευση, άλλα επιδότηση στό ύψος τού 50%' "Οπως 
προωδήσαμε καί διάφορα άλλα προγράμματα, πού δά ελδω τ' 
αύτά, δπως πετύχαμε καί πέρναι στις τιμές πιστεύω ενα άπόλυ- 
τα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Δεν δρίαμβολογοϋμε. Έχείνο πού κάνουμε και πιστεύω ϊέν το 
χάνατε εσείς στον ίσιο βαδμό είναι ότι διαπραγματευόμαστε 
σκληρά καί είμαστε ανυποχώρητοι σέ μερικές δασικές -δέσεις, 
όπως δασική δέση είναι, ότι δά πρέπει να υπάρχει ή αναγνώρι
ση μέσα άπδ πρακτικούς κανονισμούς τής ιδιαιτερότητας τών 
περιοχών δπως ή Χώρα μας.

Άναφέρδηκε κάποιος από τούς ομιλητές στο μνημόνιό και 
είπε δτι ήταν πρόχειρο· — δική του ήταν· ή ερμηνεία— και δε- 
λιω νά πώι όκως δτι. το μνημόνιο Ιχει δύο- πλιευρες καί ο Πρω- 
δυπαυργός άνέφερε και τις -δετικές καί τ ις  αρνητικές και εί
ναι άλλοι αρμόδιοι νά εξηγήσουν στο χώρο αύτό ποιες είναι 
οι δετικές καί ποιες οί αρνητικές πλευρές, άλλα είναι γεγονός 
δτι μέ τό μνημόνιο αυτό άρχισε ένας ουσιαστικός διάλογος 
για ό,ρισμένα προβλήματα, τα οποία προηγούμενα δέν είχαν 
ποτέ άναοερδεί.

Θά ελδω στο πρόβλημα τών προγραμμάτων τής ΕΟΚ μέ 
τά λεγάμενα «τομεακά προγράμματα». Για νά καταλάβουμε τό 
πρόβλημα αυτό πρώτα άπ’ δλα ίσως δά ήταν έξ αρχής άναγή 
καίο —γιατί ό τρόπος παρουσίασης τών· δευάτων εδώ τό α
παιτεί. γιατί δημιουργοΰνται. πιστεύω, όταν δέν υπάρχει καλή 
πίστη εσφαλμένες εντυπώσεις—- νά αναφέρω δτ' ή Κυβέρνηση 
άντίδετα άπ’ αύτά πού ισχυρίστηκαν ο! προηγούμενοι ομιλητές 
Ιχει προωδήσει προγράμματα στήν ΕΟΚ πού είναι σημαντικά 
καί δά βελτιώσουν κατά πολύ τις διαρδρώσεις τής Ε λληνι
κής γεωργίας.

Έ να  τέτοιο πρόγραμμα είναι ή πρόταση για την πρόσληψη 
τού γεωτεχνικού προσωπικού, δηλαδή 1.600 γεωτεχνικών ε
φαρμοστών, όπως καί ένα πρόγραμμα αρδευτικών έργων· πεν
ταετούς διαοκείας. προϋπολογισμού 6 έκατ. λογιστικών μο
νάδων. Και απορώ πώς κάποιος άπό τούς συναδέλφους πού μί
λησε. ισχυρίστηκε δτι τό πρόγραμμα τού γεωτεχνικού προσκοπι
κού Ιχει προωδηδεί άπό τή Νέα Δημοκρατία, αν κατάλαβα 
καλά.

Έν πάση περιπτώσει σχετικά μέ τά προγράμματα δέλω νά 
πώ δτι ή λέξη πρόγραμμα είναι μά λέξη  πού περιγράφει μια 
πολυποίκιλη πρ αγματικότητα.

"Ενα πρόγραμμα μπορεί νά είναι μια έπιδυμία, ή νά συνί- 
σταται σέ τρεις φράσεις, ή στήν αναφορά ενός άοιδμοϋ. Έ να  
πρόγραμμα μπορεί νά συνίσταται σε πολλές σελίδες, σε πολ
λές μελέτς καί σέ συγκεκριμένους σκοπούς. "Ενα πρόγραμμα 
μπορεί νά Ιχει τόν ίδιο τίτλο με το άλλο, αλλα δεν είναι το 
ίδιο. Διαφέρει κατά πολύ.

Καί πολλές φορές τά προγράμματα τής προηγούμενης 
Κυβέρνησης, ίσως γιατί ήδελαν νά έπισηυάνουν, φαντάζομαι, 
την ανάγκη χρηματοδότησης προς τήν Ελλάδα, ήσαν πολύ 
πρόχειρα καί γ ι’ αυτό δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα 
στή συζήτηση μέ τήν Κοινότητα.

Άναφέρδηκε π.-/., δτι η Κυβέρνηση έγκατέλειψε ένα 
πρόγραμμα για τήν Μεσσηνία καί τήν Δράμα. Αλλά ή Κυ
βέρνηση, πράγματι, έγκατέλειψε τό πρόγραμμα αυτό για τήν 
Μεσσηνία καί τήν Δράμα, διότι τό πρόγραμμα αυτό, άπό μια 
πρώτη συζήτηση πού έγινε στήν ΕΟΚ. δέν είχε καμιά προο
πτική επιτυχίας, μέ τόν τρόπο πού είχε συνταχδεί. Μή. λοι
πόν, συγκρίνουμε, προγράμματα καί προγράμματα. Θά πρέ
πει νά κοιτάζουμε συγκεκριμένα κάδε φορά, άν τό πρόγραμ
μα αυτό ήταν τόσο δουλεμένο, ώστε είχε βάσιμη ελπίδα νά 
γίνει αποδεκτό.

"Ενα δεύτερο σημείο., είναι δτι δέν πρέπει νά είναι πολιτι
κή. νά ύποδάλονται απεριόριστα προγράμματα, διότι ό προϋ
πολογισμός τής Κοινότητας είναι ορισμένος καί τά προγράμ
ματα αύτά χρηματοδοτούνται μέ δάση τόν προϋπολογισμό. 
Μπορεί νά υπάρχει μια τακτική,, νά υπάρχουν πάντα περισσό
τερα προγράμματα, άπ’ δσα χρήματα διαδέτει ό προϋπολογι
σμός, για νά υπάρχει πίεση για τήν αύξηση τού προϋπολογι

σμού. άλλα βέβαια όταν δέν υπάρχει σχέση, ανάμεσα στο 
δυνατό και στό προτεινόμενο, τότε τά προγράμματα χάνουν 
καί τήν σοβαρότητα τους.

Αύτή τή στιγμή, για νά μή δημιουργηδοϋν ¿σφαλμένες εν
τυπώσεις, έχει έξαντληδεί ή πίστωση, τού προϋπολογισμού για 
διαρθρωτικά μέτρα. Και υπάρχουν προγράμματα, τά οποία 
δέν μπορούν νά ίκανοποίηδοϋν, ακριβώς διότι Ιχει έξαντλη- 
δεί ή πίστωση αυτή τού προϋπολογισμού.

Ή  δίκιά μας πολιτική ήταν νά συγκεντρώσουμε τήν προ- 
σπάδειά μας σέ μερικά σημαντικά προγράμματα, είτε είχαν 
ύποβληδεί άπό τήν προηγούμενη Κυβέρνηση, είτε ύποβλήδη- 
καν άπό αύτή τήν Κυβέρνηση. Καί δεωροϋμε εκείνα σημαν
τικά, πού προωδοΰν τήν ανάπτυξη τού γεωργικού χώρου. Κρι
τήριό μας δέν είναι οί άριδμοί. πόσα προγράμματα δά φτιά
ξουμε. κριτήριό μας είναι ποια είναι εκείνα, τά οποία δά 
προσφέρουν ουσιαστικά στην- ανάπτυξη τού Τόπου. Καί σαν 
τέτοιο, παραδείγματος χάρη, προωδήσαιμε μέ πολλές αλλα
γές, μέ πολλές συζητήσεις καί πολλή προσπάθεια, τό πρό
γραμμα για τήν ■ ανάπτυξη τών 22 ορεινών καί μειονεκτικών 
περιοχών, πρόγραμμα τό οποίο έγκρίδηκε τό περασμένο κα
λοκαίρι. "Οπως προωδούμε τώρα καί τό πρόγραμμα γιά τήν 
πρόσληψη τών γεωπόνων εφαρμοστών. Δέν ξέρουμε ποιο δά 
είναι τό αποτέλεσμα, διότι πιστεύουμε· δτι άν υπάρξουν χίλιοι 
τόσοι γεωτεχνικοί, οί οποίοι δά καδοδηγήσουν τούς αγρότες 
μας, δά βελτιωιδεί σημαντικά ή παραγωγικότητα τής Ε λ 
ληνικής γεωργίας.

Μέσα στό πλαίσιο αύτό δέλω νά αναφέρω δτι Ιχει γίνει 
αρκετή προσπάδεια, άπό τή δική, μας τή μεριά, για τήν προού- 
δηση τών μεσογειακών προγραμμάτων. "Οίπως ξέρετε άπό 
τόν Τύπο, τά .μεσογειακά προγράμματα βρίσκονται ύπό συζή
τηση. Σύμφωνα μέ τις πρώτες σκέψεις τής επιτροπής δά 3α- 
πανηδόϋν 2,5 δις λογιστικές μονάδες για τήν Ελλάδα περί
που καί ενα μεγάλο τμήμα τού ποσού αυτού δά ανήκει στον 
τομέα τής γεωργίας.

Για νά προωθήσουμε έχουμε κάνει μέχρι τώρα πολλές συ
ζητήσεις, πολλές πιέσεις, έχουμε υποβάλει χαρτιά. Τό τί 
δά πετύχουμε. είναι αβέβαιο αυτή τή στιγμή.

ΔΙΑΚΟΣ ΜΛΝΟΤΣΛΚΗΣ. Έπί πόσο υπολογίζετε τή 
λογιστική μονάδα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Έπί 
80.

Π ΡΌΕΔΒΕΤΩΐΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Παρακαλώ, 
οχ: διακοπές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Τό
τί δά πετύχουμε, πρέπει νά πώ είναι αβέβαιο αύτή τή στι
γμή, γιατί έξιαρτάται άπό πολλούς παράγοντες. ’Αλλά ή 
προώδηση τού δέματος οφείλεται καί σέ μάς.

Ό  κ. Χατζηδημητρίου —¡επειδή άναφέρομαι στά προγράμ
ματα—- άναφέρδηκε στό έργο Βεργίνης - Αίγινίου. δτι τάχα 
έγκαπαλειι'φδηκιε. Φαντάζομαι δτι δά είναι καλύτερα πλη- 
ροφορημένος, άπ' δ,τι παρουσίασε έδώ στήν Αίδουσα τό δέμα. 
Τό έργο αύτό δεωρήδηκε. δπως είχε έτοιμασδει. ώς ήλεκτρο- 
βάρσ, δέν υπήρχε καλή μελέτη καί γ ι' αύτό έγινε νέα μελέτη 
για όλο αύτό τό έργο, άνοδεωρήιδηκε τό έργο καί πρόκειται 
νά έφαρμοσδεί.

Και έρχομαι τώρα στό δέμα τών τιμών. Πρώτα —■ πρώ
τα μία γενική παρατήρηση. Λέχδηκε άπό τούς ομιλητές δτι 
τό 1982 οί "Ελληνες παραγωγοί Ιγιναν πτωχότεροι κατά 
15—20%. Αύτό είναι ανακριβέστατο. Καί επικαλούμαι έδώ·. 
δχι κυβερνητικά στοιχεία., άλλα τά στατιστικά στοιχεία τής 
Ινοινότητος. Τό "Ελληνικό γεωργικό εισόδημα αύξήδηκε τό 
198.2 σέ πραγματικούς όρους — καί τό τονίζω αύίτό — - 
5,8%. Πρόκειται για ενα επίτευγμα τό όποιο δέν επέτυχαν 
και πολλές άλλες χώρες τής Κοινότητας. Καί πιστεύω δτι 
ή Κυβέρνηση Ιχει σημαντικά βελτιώσει τό αγροτικό εισό
δημα.

Αύτό οφείλεται σέ ενέργειες προς πολλές κατευδύνσεις. 
Καί τό τονίζω αύτό γιατί έγιναν έδώ πολλές φορές συγκρί
σεις μέ τιμές καί άριδρούς, π.χ. για  τά σταφύλια, για  τά
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πορτοκάλια. Θά μπορούσα καί εγώ νά αναφέρω αντίστοιχες 
τιμές, αντίστοιχους αριθμούς, αντίστοιχα ποσοστά.

’Εκείνο πού έχει σημασία, πιστεύω για μάς, είναι οτι προ 
σπαθήσαμε νά έγκαταλείψουμε ένα σύστημα το όποιο έφ-αρμο- 
ζόταν προηγούμενα καί ήταν το σύστημα τών λεγομένων τι
μών ασφαλείας τις όποιες κατέβαλε όμως ό έμπορος. Ιναι 
όπως ξέρετε ό έμπορος δεν κατέβαλε στην πραγματικότητα 
τις τιμές ασφαλείας, γιατί, είτε ύπελόγιζε όπειρβολική φό
ρα, είτε δέν ζύγιζε τό προϊόν σωστά, είτε διότι είχε διαφορε
τική εκτίμηση στην ποιότητα τού προϊόντος κ.ο.κ.

Οι τιμές ασφαλείας δέν ισχυσαν ποτέ στή μορφή στην 
όποί,α εξαγγέλθηκαν. Οί πραγματικές τιμές ήταν ¿0, 34). 
40% κάτω από' τις αναγγελλόμενες τιμές. Γι' αύτο ακρι
βώς προσπαθήσαμε νά άλλάξουμε τό σύστημα, νά παρα-δι- 
δ</υν οι παραγωγοί το εμπόρευμά τοος στους συνεταιρισμού;, 
γιατί 6 συνεταιρισμός έχει διαπραγματευτική δύναμη και 
μπορεί νά επιβάλει στή συζήτηση με τον έμπορο τις τιμές 
οί όποιες ορίζονται από τό 'Κράτος, μπορεί νά διαπραγματευ- 
θεί καί νά επιτύχει υψηλές τιμές. Δέν μπορεί λοιπόν νά 
συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα διότι ή τιμή την όποια πετυ
χαίνει ό συνεταιρισμός είναι πραγματική τιμή, ένώ ή τιμή, 
τήν όποια εξήγγειλε τό Κράτος προηγούμενα για νά καταβά
λει ό έμπορος στον παραγωγό, ήταν τιμή ή όποόα πολλές φο
ρές δέν ήταν πραγματική.

Επίσης προσπαθήσαμε μέ άλλους τρόπους, άνέφερα ήδη 
ο1') παράδειγμα τών κάδων στις επιτραπέζιες ελ ιές, νά βελ
τιώσουμε τό εισόδημα τών παραγωγών καί γενικά, όπως ά
νέφερα στην άρχή. πολιτική μας είναι νά βελτιώσουμε τήν 
υποδομή, ώστε νά υπάρχει σταθερή αυθ-ηση τού; εισοδήματος 
τθί παραγωγού.

Γίά τις τιμές λέχθηκαν πολλά παραδείγματα. Θά άνα- 
φερθώ σέ δύο-.

Κατ' αρχήν στά τεύτλα. Στα τεύτλα ή αύξηση, ήταν 10%, 
άλλα είναι σωστό, πιστεύω, νά βλ.πουμε τήν αύξηση τής τι
μής ενός προϊόντος σέ συνάρτηση μέ τά άλλα προϊόντα και 
σέ συνάρτηση μέ τήν ολη αγροτική πολιτική πού πρέπει νά 
άκο-λουίθηθιεί.

Έαν ανεβάσεις πολύ τήν τιμή τού τεύτλου, αύτο έχει επί
πτωση στις άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες, όπως είναι 
το -βαμβάκι, ή τό καλαμπόκι. Μπορεί νά έχει επίπτωση καί 
στή βιομηχανία ζάχαρης. Καί πράγματι ή βιομηχανία ζάχα
ρης. λόγω τής πολιτικής ή όποια ακολουθήθηκε μέχρι σή
μερα, είναι ανταγωνιστική τών όιμοειδών βιομηχανιών τής 
Κοινότητας, όπως πράγματι υπήρχε μια εποχή- ΰπερπρ-οσφο- 
ράς εκτάσεων για καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και μια στα
θερή μείωση τής -εκτάσεως πού αφιέρωναν -οι καλλιεργητές 
στο βαμβάκι.

Οί τιμές, επίσης, τού μαλακού σιταριού έχουν σαν αποτέ
λεσμα, σε εκτάσεις πού $ ά μπορούσε νά καλλιεργείται το 
καλαμπόκι ή τό βαμβάκι, νά φυτεύουν ο-ί παραγωγό: μαλα
κό σιτάρι. Είμαστε πλέον σπαστικοί στο υ.αλσκο σιτάρι και εί
ναι σωστό νά προωθήσουμε καλιέργε-ιες, όπως τό καλαμπόκι 
και τό βαμβάκι.

Λέχθηκε -άπό κάποιον ομιλητή για το βαμβάκι οτι δεν δό
θηκε εθνική ενίσχυση. ’Υπήρξε υ.ία συζήτηση προ ήμερων, 
εδώ στή Βουλή, γ ι ’ αύτο τό -δέμα. Έγώ θέλω νά αναφέρω ότι 
τή χρονιά πού πέρασε, επειδή ακριβώς λόγω τής όλης εξέλι
ξης τής παραγωγής λέγω τών καιρικών συν-δηκών, οί τιμές 
για τις καλές ποιότητες τού βαμβακιού ήταν ψηλές, άλλα 
ταυτόχρονα υπήρχαν καί υποβαθμισμένα βαμβάκια. Ή  προσο
χή τού Υπουργείου Γεωργίας στράφηκε στή συγκέντρωση 
τών κατωτέρων ποοτή-των στην αντιμετώπιση τού προβλήμα
τος πού έθεσαν τά καρύδια και γεενικά στις ενισχύσεις σ' αΰ- 
τους πού είχαν ιδιαίτερα μειωμένες παραγωγές.

Και -επειδή λέχθηκε οτ: ή ανακοίνωση τών τιμών δεν γί
νεται έγκαιρα, θέλω  νά έρθω σ’ ένα γενικότερο- θέμα, πού 
«φορά τό γεγονός ότι οί οποίες εθνικές ενισχύσεις είναι έθν-ι- 
ν·ες ενισχύσεις, οί όποιες κατά τή δικι-ά μας άποψη. κατά 
κύριο λόγο έχουν -σαν σκοπό νά έπιλύσουν προβλήματα, τά ό
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ποια συναντά ή παραγωγή, έχουν σκοπό νά κατευθύνουν τήν 
κχΛ.Μ.-.ργκα προς ορισμένες κατευθύνσεις, δηλαδή είναι μέσα 
π-ο,-.ιτική,ς και γι αύτο «έξαρτώ-νται σέ -μεγάλο βαθμό άπό τό 
πο-ιά θά είναι ή παραγωγή ενός προϊόντος, ποια προβλήματα 
συναντιώνται στή συγκεκριμένη περίοδο καί πώς θά μπορ-ού- 
-ΐιαν να προωθηθούν όρ-ισμένες καλλιέργειες σέ συνάρτηση μέ 
τις τιμές πού διαμορφώνονται στην αγορά. Γ ι’ αυτό, δέν εί
ναι παντα δυνατό νά υπάρχει ανακοίνωση πολύ προηγούμενα. 
Θα αναφέρω το πάροδειγμ,α για τά -βαμβάκια. "Αν ύπή,οχε μία 
ανακοίνωση εθνικής ενίσχυσης γιά τά βαμβάκια γενικά, δέν 
θά υπήρχε ή δυνατότητα βοήθειας γιά τά υποβαθμισμένα βαμ
βάκια και ή δυνατότητα νά συγκεντρωθούν τά καρύδια, όπως 
καί ή δυνατότητα νά ένισχυθούν -ο-ι παραγωγοί μέ μειωμένη 
παραγωγή, γιατί θά  είχαν εξαντληθεί πολύ πριν όλα τά 
χρήματα. Επίσης το πρόβλημα, τό όποιο* άνέφερε κάποιος συ
νάδελφος μέ τό ζαχαρικό τίτλο, καί αύτο τό πρόβλημα συναν- 
τάται. στο εργοστάσιο στο Πλατύ, είναι ένα πρόβλημα, τό 
οποίο* δεν θά μπορούσε νά αντιμετωπιστεί αν προηγούμενα εί
χαν εξαγγελθεί μέτρα καί δέν υπήρχαν εκτιμήσεις γιά τήν 
συγκεκριμένη παραγωγή .

Λέχθηκε οτι κατά τον ορισμό τών τιμούν δέν* γίνεται διάλο
γος μέ τούς αγρότες. Πιστεύω οτι διάλογος γίνετα· διότι 
καί στο Υπουργείο Γεωργίας καί επί τόπου, γίνονται συσκέ
ψεις πριν άπό κάθε εμπορική περίοδο. Πρόκειται π.χ. τώρα 
νά γίνει γιά τά ροδάκινα στην Βόρειο Ελλάδα καί γίνονται 
συσκέψεις μέ εκπροσώπους τών συνεταιρισμών, τών αγροτικών 
συλλόγων, τόσο τών τρΊτοβαθμίων — - δευτεροβαθμίων, όσο- 
καί τών Πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών. Αυτή είναι ή πρακ 
κτική. οπούς ακολουθήθηκε μέχρ*ι σήμερα καί έχουμε δηλώσει 
οτι ή πρακτική αύτή δεν -είναι ικανοποιητική. Εμείς θέλου
με μία σταθερή, θεσμική έπ:κοινωνία καί γ ι ’ αύτο ύπαρχε*! 
ΰπό ετοιμασία ένα σχέδιο Υπουργικής απόφασης μέ τό όποιο 
συνιστώνται ομάδες κατά προϊόν, ομάδες στ’ ς όποιες θά συμ
μετέχουν εκπρόσωποι τών συνεταιρισμών, τών αγροτικών συλ
λόγων. τών εμπόρων, τών βιομηχάνων καί θά συζητούν σε 
μόνιμη βάση τά -προβλήματα τού κάθε προϊόντος. Αυτό έπρό- 
κε-ιτο νά γίνει προ π-ολλού άλλα έχει καθυστερήσει, διότι πα
ρουσιάζονται δυσκολίες στην διοργάνωση τού όλου συστήματος. 
Απαιτεί γραμματειακή κάλυψη αρκετά δυνατή καί το Υπουρ
γείο Γεωργίας δέν έχει πάντα τέτοιες δυνατότητες, άλλα θά 
φροντίσουμε νά τό βάλουμε μπροστά στή διάρκεια αυτού τού 
χρόνου.

Σχετικά επίσης μέ τις τιμές, λέχτη-κε ότι είχε ύποσχεθ-εί τό 
ΠΑΣΟΚ τό πάγωμα όλων τών συντελεστών- τού κόστους. Τό 
ΠΑΣΟΚ δέν -είχε ΰποσχεθεί κάτι τέτοιο. Οί συντελεστές τού 
κόστους αλλάζουν και δέν μπορούσε εκ τών ποοτέρων τό 
ΠΑΣΟΚ νά βεβαιώσει ότι όλο τό κόστος τής αγροτικής πα
ραγωγής θά βαρύνει τό κοινωνικό σύνολο.

Αύτή τή στιγμή, όπως ξέρετε, ένισχύο-υμε τις ζωοτροφές, 
ένισχύουυ.ε τά λιπάσματα, ενισχύουμε τά φυτοφάρμακα, επιδο
τούμε σέ πολλές περιπτώσεις τά δάνεια προς τις συνεταιριστι
κές οργανώσεις καί υπάρχουν χαμηλότεο-α επιτόκια γιά τά δά
νεια πρ-ός τούς αγρότες, άλλα εκείνο το όποιο- είναι αναγκαίο, 
είναι νά βρούμε τή χρυσή, τομή ανάμεσα στην ενίσχυση τού 
αγροτικού τομέα καί στην επιβάρυνση τού κοινωνικού συνόλου.

Άύτή τή στιγμή υπάρχει πληθωρισμός καί ό πληθωρισμός 
αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα γιά τήν οικονομία μας. "Αν
δέν τον προσέξουμε, θά -είναι σέ βάρος τών ίδιων τών ίτγα
ζομένων-, τούς όποιους θέλουμε νά βοηθήσουμε . Και ό πλη&ω-
Ο'.ΤΠός αυτός υπάρχει πολύ πριν άπό τήν Γ. Ζ2ο όσ α Κυβέρντ,-τη
καί επιβάλλει ό πληθωρισμός νά γίνον τα: άναπρο-σα*:μογ^ς
7Τ0 μέτρο τού δυνατού, καί νά ^π-εριοοίζετα: κατά τό Βυνατο
ή επιβάρυνση στό κόστος τών ε*ίσροών στή γεωιργ·ι-α.
Εί-,όα: πολίτίκή μας πάντως ..- καί αυτό ·ί¿ελω'■ νά το ~ο\':τω—-

ή χορήγηση μέ τέτοιο τρόπο- τών ενισχύσεων, ώστε νά υ,ή προ
κύπτουν διαστρεβλώσεις στην- αγορά. Θά αναφέρω ένα παρά
δειγμα γιά τις διαστρεβλώσεις αυτές. Οί βιομηχανίες ΐσογλυ- 
κόζης αγόραζαν- τό καλαμπόκι γιά νά παράγουν ίσογλυκόζη, 
στην ίδια τιμή πού έπαιρναν ο-ί κτηνοτράφοι άπό τήν ΚΥΔΕΠ
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τις  κτηνοτροφές, ΙΙσιος ό λόγος τό δημόσιο va επιδοτεί τί·ς 
βιομηχανίες; Τώρα όμως, επειδή είχαν κάπως συνηθίσει μέ 
αυτή την πρακτική γ>.ά χρόνια καί το 'Υπουργείο Γεωργίας δέ 
βλέπε; τό λόγο να συνεχίσει την ιδιαίτερη μεταχείριση, δια- 
ραρτύρονται καί βεβαίως απευθύνονται στούς παραγωγούς καί 
προσπαθούν νά πείσουν παραγωγούς νά πάνε νά αγοράσουν κα
λαμπόκι, για νά αγοράσουν άπ’ αυτούς καλαμπόκι σε χαμη
λότερες τιμές. Επίσης είναι άπό παλιά γνωστό, ότι πολλοί 
έμποροι όταν υπήρχε ζήτηση στό εξωτερικό αραβοσίτου, προ
σπαθούσαν μέσω των αγροτών νά προμηθευτούν σε χαμηλότε
ρες τιμές τό καλαμπόκι άπό την ΚΥΔΕΓΙ. γιά νά τό διαθέ
σουν' στο εξωτερικό. Αυτές είναι διαστρεβλώσεις στη λειτουρ
γία των ενισχύσεων καί τέτοιες διαστρεβλώσεις πρέπει μέ 
κάθε τρόπο νά τις άποφύγουμε.

Σχετικά μέ τό κόστος παραγωγής. οί θέσεις τού Υπουργέ ου 
Γεωργίας είναι γνωστές. Έγώ θά αναφέρω έδώ με στοιχεία 
τά όποια έχουν συγκεντρωθεί στις ύπηρείες τού 'Υπουργείου 
Γεωργίας, τό γεγονός ότι τό κόστος παραγωγής κατά περιο
χή ενίαι πολύ διαφορετικό. Τό ελαιόλαδο π.χ. έχει ύπολογισθεί 
δτι στό Νομό Ηρακλείου έχει κόστος γύρω στις 155 δραχμές, 
ενώ στό Νομό Χανιών —είναι εσάς πρόχειρος υπολογισμός- — 
έχει κόστος 139 δραχμές. Τό βαμβάκι στην 'Αλεξανδρούπολη 
κοστίζει 54 δραχμές, ενώ στό Νομό Ροδόπης 43 βραχνές. Τά 
ζαχαρότευτλα στήν ’Αλεξανδρούπολη 2.7 δραχμές ενώ στη 
Ροδόπη 3.74 δραχμές.

"Οπως είπα, γιά νά βγουν σωστά κοστολόγια, πρέπει νά γ ί
νουν έρευνες επί 3 συνεχή χρόνια. Ή  προηγούμενη Κυβέρνηση 
είχε κάνει μία έρευνα γιά Ια χρόνο μόνο —στοιχεία κόστους 
γιά τό 1978 ή 1979, Iva άπό τά δύο χρόνια— καί δεν συνέ
χισε την έρευνα. "Εχει γίνει ήδη ό μηχανισμός γιά νά άρχι
σε: συστηματική έρευνα, ώστε νά μπορέσουν νά προκόψουν πρα
γματικά στοιχεία κόστους.

Άναφέρθηκε σόν πρόβλημα τό θέμα των καθυστερήσεων 
στήν καταβολή τών ενισχύσεων. Πρώτα άπ’ δλα, σέ σχέση· μέ 
τήν καθυστέρηση αυτή, θά ήθελα νά άναφερθώ στη λειτο·υρ|- 
γία τής ΥΔΑΙ Ε:Π, γιά νά σάς δείξω ποιές βελτιώσεις πέτυχε 
ή Κυβέρνηση στήν όλη, λειτουργία τής διοικητικής αυτής μο
νάδας, ή οποία διαχειρίζεται τις επιδοτήσεις τής ΕΟΚ.

"Οταν, άν αλέθαμε τό 'Υπουργείο Γεωργίας δπως τό εί
χαμε δηλώσει, βρήκαμε ένα απαράδεκτο συγκεντρωτικό σύ
στημα στήν ΥΔΑΓΈίΠ. "Ολα τά δικαιολογητικά ερχόντου
σαν στήν 'Αθήνα. Παραδείγματος χάριν είχαν μαζευτεί 
600.000 δικαιολογητικά γιά τήν ενίσχυση στους έλαεοπαρα
γωγούς καί δέν υπήρχε χώρος, πού νά πάν$ αυτά τά δικαιο- 
λογητικά. Καί βεβαίως ήταν αδύνατο νά ελεγχθούν απο 
τούς 100 τόσους 'υπαλλήλους πού άσχολιόνταν μέ αυτά. "Οχι 
μονάχα υπήρχε συγκεντρωτισμός., άλλα υπήρχε καί ένα γρα
φειοκρατικό σύστημα έλέγχου. Σέ ορισμένες περιπτώσεις1 
υπήρχαν μέχρι 12· υπογραφές γιά κάθε έλεγχο. Εμείς προ
σπαθήσαμε νά αποκεντρώσουμε τήν 'Υπηρεσία, προσπαθήσαρ 
με, επίσης, νά απλοποιήσουμε πολύ τούς ελέγχους, ώστε νά 
επιταχυνθεί ή διαδικασία καταβολής ¡καί έτσι ή άπορρόφηση 
τών επιδοτήσεων.

"Οταν πήγαμε στό 'Υπουργείο Γεωργίας τον 'Οκτωβρη, 
τού 1981 άπό τά προϋπολογισθεντα 15.000.000.000 είχαν! 
εΐσπραχθεί τότε μονάχα 5.000.000.000, δηλαδή, τό 30%. 
Έφθάσα,με στό τέλος τού χρόνου, νά τά αυξήσουμε στούς δύο 
αυτούς μήνες κατά 4.500.ΟΠΟ.00Ο. 'Αλλά ή εντυπωσιακή αλ
λαγή έγινε τό 1982 πού αυξήσαμε τήν άπορρόφηση —άν καί 
είχαμε δηλώσει δτ: θά φθάσουμε, τά 80%— καί αυξήσαμε 
τήν απορρόφηση τών πόρων στό 91% καί καταφέραμε νά απορ
ροφήσουμε άπό τά 48.000.000.000 περίπου τά 45 δισεκατομ
μύρια. Δηλαδή, βελτιώσαμε κατά πολύ τήν λειτουργία τής 
ΥΔΑΓΕΠ. Καί αυτή τή στιγμή βρισκόμαστε σέ ένα επίπε
δο απορρόφησης 95% τών κοινοτικών πόρων. 0¡í καθυστερή
σεις στις καταβολές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο σε παρα1 
πολλούς τομείς. Αυτή τή στιγμή σέ πάρα πολλούς τομείς ή 
•καταβολή τών ενισχύσεων γίνονται μέσα σε 15 μερες. 1- 
πάρχουν όμως ακόμα σηματικες καθυστερήσεις, άλλα αυτές

οί καθυστερήσεις οφείλονται, καί πολλές φορές, στό όλο σύ
στημα άνείςάρτητο της ΥΔΑΓΕΠ. Πρέπει π.χ. νά συγκεν
τρωθούν δικαιολογητικά άπό Γραμματείς τών Κοινοτήτων, 
άπό Συνεταιρισμούς. Οί ενδιαφερόμενοι άργοϋν καί πολλές 
φορές δέν συμπληρώνουν σωστά τά δικαιολογητικά. Σέ περί
πτωση πού δέν υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες δπως είπα — 
καί τέτοιες δυσκολίες παρουσιάσθηκαν κυρίως στήν καταβο
λή τών επιδοτήσεων στό σιτάρι—< ή καταβολή τών επιδοτή
σεων αυτή· τή στιγμή είναι πάρα πολύ γρήγορη μέ εξαίρεση 
πάντα τό λάδι, καί θά έλθω σ' αυτό, δπου ή καθυστέρηση 
έχει μειωθεί κατά πολύ ήταν παλιά ένάμισυ χρόνο, άλλα έχει 
φθάσει τώρα στους 7—8  μήνες. Εχει δηλαδή -βελτιωθεί ση
μαντικά ή κατάσταση, άλλα οφείλεται στό πλήθος τών δι- 
καιολογητικών.

Καθυστερήσεις υπάρχουν καί στις καταβολές τού λογαρια
σμού καταναλωτικών αγαθών. Καί εκεί αυτές οφείλονται σέ 
μια απαράδεκτη γραφειοκρατική, διαδικασία, ή οποία είναι 
γνωστή κάτω- άπό τό γενικό τίτλοι «Κανόνες τού Δημόσιου 
Λογιστικού)), είτε γιά τήν έκδοση όρισμένων άποφάσεων; χρειά
ζονται 22 υπογραφές, είτε γιά τήν πληρωμή ορισμένων επι
δοτήσεων χρειάζονται αλλεπάλληλοι έλεγχοι άπό διαφορετι
κές υπηρεσίες. Καί «ν ή τελευταία υπηρεσία γιά παράδει
γμα δέν βρεί τά δικαιολογητικά σωστά, δέν καλεί τον ενδια
φερόμενο', άλλα άναπέμπει μέσω· τού δλου κυκλώματος τών 
2—3 ή 4 υπηρεσιών πού προηγήθηκαν στον ενδιαφερόμενο μέ 
αποτέλεσμα φοβερές καθυστερήσεις.

Α,ύτό τό σύστημα., τό οποίο κατά τή γνώμη μας δέν είναι 
σωστό, είναι Iva σύστημα τό οποίο δημιουργήθηκε άπό τήν 
προηγούμενη Κυβέρνηση, είναι εν·α σύστημα πού χαρακτηρί
ζεται άπό δυσπιστία καί αδιαφορία στον πολίτη άπό προσοχή· 
στις λεπτομέρειες καί όχι στό σύνολο.

Μπορείτε νά άναρωτηθείτε τί κάνουμε. Βρίσκεται υπο 
προετοιμασία ένα σχέδίο νόμου, ακριβώς γιά νά άλλαξει τό 
σύστημα αυτό.

Λέχθηκαν μερικά γιά τήν έξισωτική αποζημίωση, καί κά
ποιος συνάδελφος είπε δτι — τό λέω άπλά, γιατί δέ θυμά
μαι τούς αριθμούς —< δλα τά μεγέθη ¡μειώθηκαν.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ II ΑΠ ΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Εννοούσα τήν 
έξισωτική αποζημίωση σέ σχέση μέ τις καλλιεργούμενες 
εκτάσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Τά 
μεγέθη, δπως τά αντιλαμβάνομαι έγώ. δέν μειώθηκαν. Ε 
μείς εκείνο τό οποίο κάναμε μέ την έξισωτική, άποζημίωση 
είναι το εξή ς : Εμείς δέν αντιλαμβανόμαστε τήν έξισωτική απο
ζημίωση σάν μιά κοινωνική παροχή ή σάν μιά κοινωνική βο
ήθεια. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τήν έξισωτική αποζημίωση- 
σάν ένα μέσον ανάπτυξης, ιδίως τής κτηνοτροφίας σέ μειονε
κτικές καί ορεινές περιοχές. Είναι ένα διαρθρωτικό μέτρο 
γιά νά προωθήσουμε τήν ενίσχυση μειονεκτικών καί ορεινών 
περιοχών, είναι ένα μέτρο πού στοχεύει στό νά κρατήσει τόν 
αγροτικό πληθυσμό στήν ύπαιθρο καί -δέν είναι ένα μέτρο 
πού στοχεύει νά δώσει τήν εντύπωση δτι ή Κυβέρνηση σάς 
δίνει μιά βοήθεια, γιά τήν όποια πρέπει καί νά έπαίρετα.. 
Ημείς λοιπόν αυξήσαμε άπό 106.000 σέ 125.000 περίπου 
δραχμές το μέγιστο ποσό πού μπορεί νά χορηγηθεί στις γε
ωργικές εκμεταλλεύσεις τών ορεινών περιοχών »καί άπό 
65.000 σέ 95.000 δραχμές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
τών μειονεκτικών περιοχών.

Ή  διαφορά αυτή προκύπτει άπό τό γεγονός δτι δίνονται 
μεγαλύτερες ενισχύσεις στις εκμεταλλεύσεις μέ ζώα. εκφρα
σμένα σέ ζωικές μονάδες καί μάλιστα σέ! κείνες πού παρά
γουν καί ζωοτροφές. Π .χ. σέ ένα γεωργό, σέ ορεινή περιοχή 
πού εκτρέφει 10 ζωικές μονάδες καί καλλιεργεί 10 στρέμ
ματα -δανοδοτικά — ψυχανθή, παίρνει 55.000 δραχμές, Ινώ 
το 1981 έπαιρνε μονάχα 39.660 δραχμές. Καί δπως είπα 
-δόθήκε έμφαση στήν κτηνοτροφία, γιατί οί περιοχές καί αυ
τές προσφέρονται περισσότερε γιά τήν ανάπτυξη τού κλάδου 
αύτοϋ καί έ’τσι πετυχαίνεται αύξηση τού εισοδήματος τών 
γεωργών.
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Έπ.ιλεον γιά την ανάπτυξη τού κλάδου τής κτηνοτροφ'ας 

ένσκύονταιι άπό το 1982 οί μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. ά- 
νεξάρτητ» τόπου κατοικίας. άρχβί νά άξιοποιούν. τούλάχι- 
στον 5 μήνες τό χρόνο, τούς βοσκοτόπους των ορεινών περ'-
Χών· .................................................

Τώρα δέλω νά χώ κάτι καί για την απόσυρση. Κάποιος 
συνάδελφος μίλησε για άρ'ΐδμο,ύς .αποσύρσεων, εγώ δυστυχώς 
δά τον απογοητεύσω. Σύμφωνα μέ στοιχεία τού Υπουργείου 
Γεωργίας οί άποσυρδείτες ποσότητες ροδάκινων τό 1981 ή
τα-’ 106.000 τόννους. οι άποσυρδείσες ποσότητες ροδάκινων
τό 1982 ήτχί 75.000 τόννοι. 01 12.000 τόννοι άπό αυτούς 
τούς Τδ.ΟΟΟ χυμαποιήδηκαν καί διανεμήθηκαν δωρεάν. Το 
ίδιο Ιγινε καί με τά μήλα. Οι ποσότητες τό 1981 ήταν πολύ 
αυξημένες. Οι ποσότητες συγκεκριμένα τό 1981 ήταν 22.700 
τόννοι. τό 1982 άποσύρδηκαν καί χυμοποιήδηκαν 17.000 
τόννοι. Τό ίδιο μπορεί νά λεχδ'εΐ καί γιά τά αχλάδια.

Σχετικά με την απόσυρση δέλω  καί πάλι νά τονίσω ότι 
η Κυβέρνση. δεν αποφασίζει την απόσυρση. Αύτό είναι δέμα 
-Αν αμάδων παραγωγών. ’Επί Κυβερνήσεως τής Νέας Δη
μοκρατίας δινόταν ενίσχυση στά άποσυρόμενα προϊόντα. Δη
λαδή έπαιρναν· μία ενίσχυση άπό την ΕΟΚ καί εδίδετι μία 
πρόσθετη ενίσχυση. Αυτό οδηγούσε βέβαια στην ύπυβάδμιση 
γενικά τής ποιότητος. διότι άφού ήταν εξασφαλισμένο γιά 
πολλούς παραγωγούς οτι δά πάρουν κάποιο εισόδημα, δεν 
ίνδι»φέρονταν νά αναπτύξουν τή σωστή ποιότητα καί επειδή 
ακριβώς εμείς δεν θέλουμε νά ένισχύσουμε την απόσυρση, I- 
χουμ.ε σταματήσει αύτή τήν πρακτική, δεν προωθούμε την από
συρση καί ή καταστροφή τών προϊόντων είναι έξω άπό τις  
προθέσεις μας. Ή  απόσυρση. είναι ένα μέτρο πού άποφασίζε- 
- τι άπό τις ομάδες παραγωγών, γιά νά βελτιωθεί ή κατά
σταση στην αγορά.

"Οσον αφορά τήν οργάνωση τού 'Υπουργείου Γεωργίας, πρώ
τα απ’ ολα κάποιος συνάδελφος επικαλέστηκε κάποιο έγγρα
φο τής ΠΕΓΔΥ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΕΣ. ’Εγώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Μά
λιστα. Ή  ΠΕΓΔΥ σ’ αυτό το έγγραφο κάνε κριτική - - καί 
εκεί έχω διαφορετική αντίληψη με τήν ΠΕΓΔΥ καί τό έχω 
συζητήσει μαζί τους — πάνω στον τρόπο συντονισμού τής 
ηγεσίας τού 'Υπουργείου. Αύτό τό έγγραφο, κύριοι συνάδελ
φοι. κατά τή δική μου γνώμη άποδεικνύει οτ: ύπάρ-/ει διάλο
γος μέ τούς υπηρεσιακούς παράγοντες καί είμαι βέβαιος οτ; 
επί Νέας Δημοκρατίας δεν δά ήταν δυνατό νά υπάρχει ένα 
έγγραφο τέτοιο, γιατί είναι γνωστό ότι ή ΠΕΓΔΥ βρισκό- 
τα·1 υπό διωγμό καί στά δικαστήρια. Αύτό δείχνει -ή διαφορά 
των αντιλήψεων τής λειτουργίας μέσα στο 'Υπουργείο. "Οπως 
επίσης υπάρχει σήμερα μέσα στο 'Υπουργείο ειδικός χώρος 
για να συνέρχονται οΐ συνδικαλιστικές οργανώσεις καί νά συ
νεδριάζουν τά συμβούλιά τους, χώρος ό οποίος δεν υπήρχε. . . 
(Θόρυβος — κωδωνοκρουσίες).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ. ...ε ίνα ι άλλη ¿πόνεση.
τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας'. Δεν 

είναι άλλη ύποδεση. Αύτό δείχνει οτι εμείς έχουμε τή διάδε- 
ζ ’ή να συ,πτάμε μέ τούς ’υπηρεσιακούς παράγοντες, έχουμε τή 
οιαδεση να συζητάμε μέ τούς υπαλλήλους, με τούς συνδικα
λιστικούς φορείς καί δεν δίνουμε μόνο εντολές.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΟΥ. Άναοέοεστε σε
οργάνωση ή όποια διοικείται άπό τό ΠΑΣΟΚ.
 ̂ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε συνά- 

-;λφε. κανένας δεν σάς διέκοψε όταν μιλούσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ('Υπ. Γ εω ργία ;'. Κύ 

r '~ ■’'^»ΐελφε. ο εν εΐιναι σωστό ν αρχίσουμε μέ διάλογο. Εί-
" ' ■1 προφανώς, οτ; ανατερομα: σε οργάνωση η οποία δ1 c κεί
σα: άπό..........

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΟΥ. ’ Από φίλους 
τού ΠΑΣΟΚ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Θά
τας ίωσω τήν απάντηση οτ; αύτή είναι ή δική σας νοοτρο

πία. οτι υπάρχουν οργανώσεις φιλικές καί εχθρικές. Γιά 
μ.άς όλες οί συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι τό ίδιο, τις 
σεβόμαστε τό ίδιο καί γ ι ’ αύτό έχουμε δώσει σε όλες τις ίδιες 
δυνατότητες. (Χειροκροτήματα άπό την Πτέρυγα οής Συμ
πολιτεύσεις) . ’Εγώ δεν μίλησα γιά οργανώσεις τής Νέας 
Δημοκρατίας γιατί αύτό είναι ξένο προς τή νοοτροπία μας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Θά ζείτε στις Βρυξέλλες.
(Κωδωνοκρουσίες).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε Κοντά- 

ξή. γιατί διακόπτετε: ’Έχετε κανένα προνόμιο σ αύτή τήν 
Αίθουσα; Σάς βλέπω νά συμπερ-ιφέρεστε σαν νά έχετε προ
νόμια. Γιατί διακόπτετε τον Υπουργό;

'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Πρώτη φορά γίνεται αύτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας >. Μή τυχόν καί 

σάς πουν ότι δεν μπορείτε1 ν ’ απαντήσετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Ά ς  

σταματήσουμε τις διακοπές.
"Οσον αφορά τις μεταθέσεις. . .
(Θόρυβος —■ κωδωνοκρουσίες).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΟΥ. Γ ί αύτό δεν 

βγαίνετε έξω στά χωριά.
'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ('Υπ. Γεωργίας). Θά 

σάς πώ άν βγαίνουμε έξω ή όχι.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ. (Δεν ακούστηκε).
(Κωδωνοκρουσίες).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Νο

μίζω, οτι δά θέλατε νά τελειώσω.
Λοιπόν άπό 1.1.80 έως 18.10.81 επί Νέας Δημοκρατίας 

έγιναν 488 μεταθέσεις μονάχα τού κλάδου τών γεωπόνων. 
Οί νέτα#εσείς είναι κάτι τό συνηθισμένο στο 'Υπουργείο.
Άπό 19.10.81 μέχρι σήμερα, όπως σάς έχουμε αναφέρει 
καί παλαιότερα, έχουν γίνει 872 μεταθέσεις άπό τις οποίες 
364 έγιναν’ μέ αίτηση τών ενδιαφερομένων υπαλλήλων καί 
508 γιά υπηρεσιακές ανάγκες. Τώρα εσείς ισχυρίζεστε ότι 
όσες μεταθέσεις γίνονται γιά υπηρεσιακές ανάγκες είναι εκ
δικητικές. σάν νά μην υπάρχουν δέσεις οΐ όποιες κενώνονται, 
σαν νά μ,ήν υπάρχουν ανάγκες οι όποιες πρέπει νά πληρωθούν, 
σάν νά μήν υπάρχουν υπηρεσίες οι όποιες χρειάζονται πρόσδε- 
το προσωπικό γιά νά λειτουργήσουν.

’■Εμείς, γιά νά σάς δώσω μια συνολική απάντηση σε αύτό 
το -δέμα, συστήσαμε μία ομάδα έργασίας στό Υπουργείο, μέ 
τούς συνδικαλιστικούς φορείς, ή όποια υπέβαλε πεοτάτεις 
πώς δά γίνονται οί μεταθέσεις μέ αντικειμενικά κριτήρια, 
μέ ένα σύστημα βαδμολόγησι-ς. Αυτές τις προτάσεις τις υ
ποβάλαμε στο 'Υπουργείο Προεδρίας νά γίνουν αποδεκτές 
καί θέλω νά τονίσω οτι εσείς επί τόσα χρόνια δεν προωθήσα
τε ποτέ κανένα τέτοιο σχέδιο γιά νά σταματήσει μιά γιά 
πάντα ή συζήτηση:, γιατί γίνεται μιά μετάθεση. 'Η προώθη
ση αύτού τού σχήματος πιστεύω οτι δείχνει ξεκάθαρα τή ·δέ- 
ληισή μας νά μην υπάρχουν μεταθέσεις μέ πολιτ'κά κριτή
ρια. άλλα νά υπάρχουν μεταθέσεις οί όποιες έχουν σκοπό -ήν 
καλύτερη εξυπηρέτηση τής υπηρεσίας. Βεβαίως, στην υπη
ρεσία υπήρχαν απαράδεκτες καταστάσεις καί υπάρχουν καί 
σήμερα απαράδεκτες καταστάσεις. Υπήρχαν ευνοούμενοι, διό
τι πώς εξηγείται οτι στό εξωτερικό υπάρχει ένα; υπάλλη
λος ό οποίος είναι επί 17 χρόνια στην ίδια δέση: Δεν είναι 
λογικό κάδε τρία ή τέσσερα χρόνια όπως σέ κάδε διπλωμα
τική υπηρεσία νά αλλάζουν ο' υπάλληλοι στό εξωτερικό:Π ώς 
έξκ··είτα·. στήν MEA ό υπεύθυνος νά είναι επτά χρόνια ε
κεί καί ό’ταν τν; λέω ιοέπτά χρόνια είναι αρκετός χρόνο:, έ- 
πιστρέψτε στήν υπηρεσία» νά θεωρεί οτι αύτό τον μειώνει; 
Π ώς εξηγείται οτι στό» τομέα τή ; -'εωρχίας στις Βρυξέλ
λες υπήρχε άνθρωπος έ όποιος εργαζόταν άπό τό 1966: Δύ
τες είναι περιπτώσεις πού δείχνουν οτ: υπήρχαν πρόσωπα τά 
οποίο εξασοάλ:ζαν κάποια δέση καί θεωρούσαν οτι έχουν δι
καίωμα στη. δέση εφ’ ορού ζωής. Έίμεΐς έχουμε δηλώσει σέ 
όλους πού εργάζονται στό εξωτερικό —γιά νά φέρω αύτό τό 
παράδειγμα— οτ: δά μένουν τρία ώς τέσσερα χρόνια τό πο
λύ. θ ά  πρέπει νά αλλάζουν ολοι οί υπάλληλοι ν ιά  νά «Vw
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γνώση των δ-ερ.ατων. να έρχονται νέοι γιά νά αποκτούν -εί,οα 
•/.at νά «ξβΒΡΧίοδντ«! σέ περισσότερες -δέσεις. Καί ότι άκριβώς 
αϋτή ήταν ή άρχή -μας καί δτι δελήσαμε νά β-βλτιώσουμε τήν 
υπηρεσία, δείχνει δτι -τις Βρυξέλλες δεν αλλάξαμε όλους 
τους ΰ-παλλήιλους. Αλλάξαμε εκείνους που νομίζαμε δτ; γι' 
αυτή τή συγκεκριμένη- δουλειά δεν είναι ικανοί. "Οπως πι
στεύουμε δτι γενικά οι υπάλληλοι πρέπει νά ξέρουν τή δου
λειά τους καί άν δεν την ξέρουν δά πρέπει νά την μάθουν.
Υπάρχουν πολλές φορές καί υπάλληλοι άσχετοι καί μερικοί, 

οι οποίοι δεν είναι καλοί καί πρέπει νά πάνε άλλου γιά νά 
βγεί ή δουλειά πιο σωστά. Ή  λύση του όλου προβλήματος 
είναι το βήμα το όποιο κάναμε εμείς, τά αντικειμενικά κριτή
ρια καί το αντικειμενικό σύστημα των μεταδόσεων.

 ̂ "Οσον αφορά την αναδιοργάνωση του 'Υπουργείου Γεωρ
γίας, δπως ξέρετε το 'Υπουργείο Προεδρίας έχει ορίσει ότι 
μέσα στο καλοκαίρι δα τελειώσει ή εργασία τής αναμόρφω
σης του 'Οργανισμού τού 'Υπουργείου Γεωργίας. Ή  εργασία 
αΰτή προχωρεί καί πρόκειται σύντομα νά τελειώσει. ’Ήδη έ
χουμε στείλει ερωτηματολόγια στους υπηρεσιακούς παράγον
τες καί στους τομείς, μετά -δά τούς κατατοπίσουμε γιά τά 
σχέδιά μας. γιά νά εκφέρουν τή γνώμη τους καί νά έκφρά- 
σουμε καί έμείς. τό 'Υπουργείο Γεωργίας τή γνώμη μας. γιά 
τη μορφή πού πρέπει νά πάρει το 'Υπουργείο Γεωργίας.

Κλείνοντας —πιστεύω δτ: μακρηγόρησα— -δά ή-δελα πρώ
τα νά πώ σχετικά μ’ αυτό πού είπαν ορισμένοι συνάδελφοι, α
πό τό Βήμα, καί ακόυσα τώρα καί κάποια παρατήρηση «βγεί
τε έ'ξω», πιστεύω, οτι ή ηγεσία τού 'Υπουργείου Γεωργίας, 
ό Γενικός Γραμματέας οι 'Υφυπουργοί καί εγώ έχουμε περιο
δεύσει σχεδόν ολόκληρο τόν ελληνικό χώρο. Πρόγραμμα τοϋ 
'Υπουργείου Γεώργιος είναι κάδε 'Υφυπουργός, ό 'Υπουργός 
καί ό Γενικός Γραμματέας, μιά φορά τό μήνα νά επισκέπτον
ται μια περιοχή καί στις επισκέψεις αυτές, δπως άνέφερα, 
δεν άκολουδ-είται ή παλιά πρακτική τού νά καδόμαστε στη 
Νομαρχία, νά δεχόμαστε επιτροπές καί υπομνήματα, άλλα πη
γαίνουμε στά χωριά καί γίνονται εκεί συζητήσεις μέ τούς α
γρότες στα καφενεία.

Σε κάδε περιοδεία πού έκανα, επισκεπτόμουν τουλάχιστον 
τουλάχιστον 8-—ΊΟ1 χωριά καί σέ κάδε χωριό γίνεται συζή- 
τγΓζ·

Δεν έχουμε τίποτα νά φ-οβ-ηιδοϋμε άιπό επισκέψεις καί συζη
τήσεις. Γιατί ή Κυβέρνηση αΰτή είναι κοντά στον αγρότη καί 
ό αγρότης τό ξέρει, όχι μόνο γιατί αύξήδηκε τό- εισόδημά 
του, άλλά διότι βλέπει την καδημεριινή -φροντίδα τής Κυβέρ
νηση καί μέ τις αγροτικές συντάξεις καί μέ την ιατρο-φ-αρ:- 
μακευτική. περίδ-αλψη καί μέ τό δτι προωθείται ό συνεταιρι
σμός καί δχι ό μεσάζων, μέ τό ότι ένισχύεταιι ό μικρό παρα
γωγός μέ τό νά επιδιώκεται, τό πέρασμα τής εμπορίας στά 
χέρια των παραγωγών.

Ό  αγρότης βλέπει, οτι αΰτή ή Κυβέρνηση εκφράζει μία 
συγκεκριμένη πολιτική κατεύδυνση. δτι έχει ένα συγκεκρι
μένο στόχο καί αυτός ό συγκεκριμένος στόχος δεν είναι δπως 
άλλοοτε τά κυκλώματα τοϋ εμπορίου, ή υποβοήθηση- στά κυ
κλώματα τού εμπορίου., άλλά ό συγκεκριμένος στόχος. Είναι 
ή βελτίωση τής εισοδηματικής σχέσης τοϋ αγρότη, ή προώ- 
•δη-ση τοϋ συνεταιριστικού ¡κινήματος. Καί καταλαβαίνει έτσι, 
δτι ή Κυβέρνηση εκφράζει τά δικά του συμφέροντα. Καί γ ι’ 
αυτό· ό αγρότης στηρίζει την Κυβέρνηση καί γ ι ’ αύτό δά σο- 
νεχίσουμε καί δά δώσουμε μιά καινούργια μορφή στην- γεωργία. 
Σάς· ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα άπό την Πτέουγα τοϋ
ΠΑΣΟΚ).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩ-Ν (Μάρκος I. Νάτσινας). Ό 1 συνάδελφος 
κ. Χατζηδημητρίου έχει το λόγο,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΓΡΡΙΟΓ. Κύριε Πρόεδρε, 
ή ομιλία τοϋ κ. 'Υπουργού μοιάζει περισσότερο μέ άπολογίαι 
παρά μέ απάντηση στην έπερώτησή: μας. Καί πράγματι ό κ, 
'Γποεργός έρχεται νά άπολογηδει. διότι άπό τις κατηγορίες 
πού άπευδάναμε πρός την Κυβέρνηση ό κύριος υπεύθυνος αυ
τής τής έλλείψεως οιασδήποτε -αγροτικής πολιτικής άπό τήν 
Κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ ήταν καί είναι ό κ. 'Υπουργός.

'Ό -κ. Σημίτης -έπ-ανέλαβ-ε. ορισμένες ανακρίβειες τις όποιες 
είχαμε έπισημάνει άπό τοϋ Βήματος τής Βουλής, δλοι οί ομι
λητές.

Άναφέρδηκε -κατ’ αρχήν στό. δτι δήδεν ή Νέα Δημοκρα
τία απόψε πήρε δέσεις αρνητικές καί δεν προσφέρει τίποτα 
τό δετικό, δηλαδή νά πει πώς ή Νέα Δημοκρατία αντιλαμ
βάνεται τό νέο πρόγραμμα τής αγροτικής πολιτικής.

Διαφεύγει τοϋ κ. Υπουργού,, δτι στά στενά περιδώρια των 
1 Ο1 λεπτών δεν ήταν δυνατόν ή Νέα Δημοκρατία νά πεί τί δά 
έκανε στό μέλλον, διότι στό μικρό αύτό χρονικό διάστημα 
έπρεπε ακριβώς νά άναπτυχδοΰν οί κατηγορίες κατά τής Κο- 
βερνήσεως γιά τήν αδιαφορία πού υπέδειξε κατά τούς 18 μή
νες πού είναι στην εξουσία, όσον αφορά τόν αγροτικό τομέα, 
ή Νέα Δημοκρατία πολύ σύντομα διά τοϋ Προέδρου της κ. 
Άβέρω-φ δά εξαγγείλει ενα μοντέρνο, ένα ρεαλιστικό πρό
γραμμα: αγροτικής πολιτικής χωρίς πολλά δά.

’Εν συνεχεία ό κ. Υπουργός πράγματι μέ τήν απολογητική 
του ομιλία απέδειξε, δτι τό ΠΑΣΟΚ αρχίζει νά προσγειώ
νεται στην πραγματικότητα.

Ό  σκοπός ό δικός μας είναι, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς νά 
δώσουμε τήν εικόνα μεταξύ εκείνων τά όποια; έλεγε τό ΠΑ, 
ΣίΟ-.Κ. καί -ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ώς Αρχηγός τοϋ 
ΠΑΣΟΚ άπό τά μπαλκόνια τής Ελλάδος και ύπέγριαφε τά 
γνωστά συμβόλαια τιμής γιά νά μπορέσει ό αγροτικός κόσμος; 
νά κάμει διάκριση μεταξύ των δά.. δά. τοϋ συμβολαίου τιμής 
καί των καταστροφικών έργων στον αγροτικό τομέα τώρα που 
είναι τό Κόμμα αύτό Κυβέρνηση καί ό Αρχηγός του Πρω
θυπουργός.

’Έτσι δώσαμε τήν ευκαιρία στον κ. 'Υπουργό νά πάρε: τε
λείως διαφορετικές δέσεις άπό τις προεκλογικές υποσχέσεις. 
Καί νά είναι βέβαιος ό κ. 'Υπουργός δτι ή Νέα Δημοκρα
τία δά φροντίσει νά βγάλει ειδικό βιβλιαράκι, σέ πολλές 
εκατοντάδες χιλιάδες, μέ τήν ομιλία του. γιά νά πληροφο- 
ρηδ-εί πλέον ό αγροτικός πληδυσμός τής Χώρας ολόκληρη 
τήν άλήδεια, όσον αφορά τό ΠΑΣΟΚ. γιατί άκόμα ηχούν 
στ’ αυτιά των 3.000.000 αγροτών όλες εκείνες οί πομφό
λυγες. οί υποσχέσεις καί τά συμβόλαια τιμής τά οποία υπέ
γραφε ό κ. Πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ μέ τόν αγροτικό κόσμο 
τής Χώρας.

Δεύτερον, ό κ. 'Υπουργός μάς μίλησε γιά διάφορα πράγμα
τα. άλλά δεν μάς μίλησε επί τής ουσίας των καταγγελιών 
μας. Έπανέλαβε άν ακρίβειες τις οποίες είχε πει ό κ. Πρω
θυπουργός στη Λάρισα, στις 13 Μαρτίου. Έπανέλαβε και 
μάλιστα γιά νά υποστηρίξει αυτόν τόν ισχυρισμό τον οποίο 
-εγώ άνέφερα. οτι άν ακριβώς ό κ. Π ρωδ-υπουργος είχε πει 
δτι αύξήδηκε τό 19-82 τό εισόδημα κατά 3%. μάς έφερε ένα 
νούμερο τής ΕΟΤν πού είναι 5,4% καί δχι 3%. Καί αναφέρω 
τό σημείο αύτό άπό τό λόγο τοϋ κ. Πρωδυπουργοϋ: «Το 
αγροτικό εισόδημα, μέσος δρος, αύξήδηκε αυτή τήν περίο
δο κατά 3%». Καί συνέχεια «σε δ,τι άφορά τις δεσμικές τι
μάς των γεωργικών προϊόντων» σ’ αύτό δεν άπήντησε ό κ. 
'Υπουργός «ή αύξηση- ήταν 23% πέρυσι», δηλαδή το 1982. 
Καί τά δύο νούμερα αυτά είναι ανακριβή. 'Ο κ. ‘Υπουργός 
επικαλείται τό ποσοστό τοϋ 5.20 τής ΕΟΚ. δτ: δήδεν τό 
¡αγροτικό εισόδημα αύξήδηκε κατά 5.20% ή 5.40%, ενώ ό κ. 
Πρωθυπουργός λέει δτι αύξήδηκε κατά 3%. Είναι ανακρι
βές καί τό ενα νούμερο καί τό άλλο, διότι στην ΕΟΚ δ-όδη- 
καν τά στοιχεία άπό τά διάφορα όργανα τής Κυβερνήσεως. 
Καί δεύτερον ή αύξηση τοϋ εισοδήματος αύτοϋ δεν άνταπο- 
κρίνεται στην πραγματικότητα, προκύπτει άπό τά νούμερα, 
άπό τούς συντελεστές κόστους παραγωγής σέ σύγκριση μέ 
τις ελάχιστα αύξηδείσες τιμές των γεωργικών προϊόντων. 
Επομένως, τό εισόδημα το πραγματικό ήταν μειωμένο. Οί 
γεωργοί έγιναν τό 1982 φτωχότεροι κατά 15% ή 20%.

'Ο κ. Υπουργός μίλησε καί γιά τήν ΕΟΚ. Είπε οτι οί 
δέσεις πού πήρε ή Κυβέρνηση καί ό ίδιος προσωπικά στις 
διάφορες συζητήσεις καί διαπραγματεύσεις μέ τήν ΕΟΚ. 
ήταν δέσεις δετικές καί ότι επέτυχε πάρα πολλά έν άντιθέ- 
σει μέ εκείνα τά όποια είχε επιτύχει ό προκάτοχός του Ύ -
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ριων καί εκθετηρίων τής Κεντρικής Ένώσεως Οίνοποιητι- 
κών Συνεταιρισμών Συνεταιριστικών 'Οργανώσεων Ελλάδος 
καί ϊιέθ-εσε ένα ποσό 13 έκατ. Ενέγραψε ακόμη πίστωση 35 
έκατ. στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιά την διαφή
μιση των ελληνικών κρασιών.

Επίσης, αύξησε τό ποσοστό εθνικής έπιδοτήσεως για έρ
γα υποδομής άπό το 10 στο 20% τής δαπάνης και μείωσε και 
τά επιτόκια άπό 7 σέ 3.5% τών δανείων τά όποια είχαν συνα- 
φθεί κατά τη διάρκεια, τής 7ετίας.

ΤΗταν όλα αυτά μέτρα για νά βοηθηθοΰν οι σταφυλοπαρα
γωγοί και νά δημιουργηθει ή κατάλληλη υποδομή αΰξήσεως 
τών τιμών και τοϋ εισοδήματος των.

Δυστυχώς, τό ΠΑΣΟΚ καί σ' αύτό τό σημείο ακολούθησε 
διαφορετική τακτική. Δεν έχω. εγώ τουλάχιστον, στοιχεία 
γιά νά μέ πείσουν γιά τό άντίίθετα.

Τό αποτέλεσμα, λοιπόν, τής αποτυχημένης πολιτικής τοΰ 
ΠΑΣΟΚ καί σ' αυτόν τον τομέα, νομίζω οτι είναι πάρα πολύ 
αισθητό. ’Ήδη βρισκόμαστε σε μιά κατάσταση, όπου οί έξαγω- 
γές μειώνονται συνεχώς, ή κατανάλωση στον εσωτερικό το
μέα λιγοστεύει καί οί δεξαμενές, ιδίως τών γεωργικών συνε
ταιρισμών. είναι γεμάτες άπό κρασιά καί υπάρχει πλήρης άβε- 
βαιότης ώς προς τό αν θά βρεθεί τρόπος νά διατεθούν αύτά 
τά Κρασιά. Και παρά τούτα δεν λαμβάνετοι κανένα ριζικό 
μέτρο καί κανένας αρμόδιος δεν φαίνεται νά ανησυχεί. ’Ανησυ
χεί όμως ό λαός, ανησυχούν οι σταφυλοπαραγωγοί οί όποιοι, 
κύριε Πρόεδρε, μπορεί νά παράγουν !να προϊόν που νά έχει 
μέσα του αρκετό οινόπνευμα, άλλά έχουν καί ο! ίδιοι αρκετό 
πνεύμα γιά νά καταλάβουν τι γίνεται καί νά πούν ένα όχι στό 
ΠΑΣΟΚ. όταν έλθει ή ώρα.

Έξεδήλωσε μερικές αμφιβολίες ό κ. Υπουργός ώς προς 
τό γιατί γίνονται μεταθέσεις. Είπε, ότι γίνονται γιά υπηρε
σιακούς λόγους.

Κύριε Υπουργέ, θά  σάς παρακαλέσω πάρα πολύ νά εξε
τάσετε μία περίπτωση ενός πεπειραμένου κτηνιάτρου, μέ 1 δε
τή υπηρεσία, ό οποίος υπηρετούσε στα Τρίκαλα. "Εχε; γυ
ναίκα καθηγήτ,ρια καί 3 παιδιά καί γονείς, ο! οποίοι μένουν 
στα Τρίκαλα. Αυτός μετετέθη σ’ ένα μικρό· χωριό τής Λακω
νίας οπωσδήποτε γιά « υπηρεσιακές ανάγκες». Συμπίπτει 3- 
μιος. κύριε Υπουργέ, αυτός ό κτηνίατρος νά φέρει καί τό 
μικρό όνομα καί τό επώνυμο καί νά είναι πρώτος έξάδελφος 
βουλευτού τής Νέας Δημοκρατίας!! ’Έχει τά αύτά στοιχεία 
με τόν βουλευτή τής Νέας Δημοκρατίας!! Φθάσαμε στό ση
μείο κύριε Υπουργέ, εμείς οί βουλευται τής Νέας Δημοκρα
τίας να είμαστε οί αίτιοι τών διώξεων καί τών ταλαιπωριών 
τών συγγενών μας!! Θά σάς παρακαλέσω πάρα πολύ νά εξε
τάσετε αυτό τό πρόβλημα, γιατί νομίζω ότι αποτελεί προσ
βολή καί προς τόν συνάδελφο βουλευτή, αλλά καί πρός τό 
Κοινοβούλιο, όταν μετατίθεται ό κτηνίατρος, ακριβώς γιατί 
είναι ςαδελφός του καί γιά κανένα άλλο λόγο καί όταν μά
λιστα εκείνος έχει τόσες πολλές υποχρεώσεις. Δέν νομίζετε 
κύριε ϊ  πουργε. ότι είναι καιρός νά σκεφθείτε λίγο περΊσσό- 
τερο τό συμφέρον τής Υπηρεσίας:

Εκοηλώθηκαν επίσης ορισμένες αμφιβολίες, ώς πρός τη 
υεση τών αγροτών έναντι τής Ινυβερνήσεως τού ΠΑΣΟΚ.

Απο τις επισκέψεις μας, κύριε 'Υπουργέ, στα χωριά, δια
πιστώνουμε,. οτι σήμερα δεν υπάρχει αντίλογος έκ μέρους ε
κείνων οι όποιοι ανήκουν στό ΠΑΣΟΚ. Μιλούμε ελεύθερα. 
·. .υς προκακούμε ελεύθερα, τούς ζητούμε νά πάρουν κάποια 
•υεση. σ αύτά γιά τά όποια κατηγορούμε τήν Κυβέρνηση καί 
οεν απαντούν. Σ ένα χωριό τή. στιγμή που έφευγα άπό ένα 
κα·;εν5ιο. πού υπήρχαν μέσα περί τούς 40 οπαδούς τού ΠΑ. 
-  βΚ.. μού είπαν οτι είμαι τυχερός, διότι δεν πρόλαβαν άκόμα 

πιουν. Πίστευαν, δηλαδή., ότι μόνο εάν έπιναν μεθούσαν 
μ,.ορυυσαν νά ύποστηρίξουν τή θέση τού ΠΑΣΟΚ.

να π
θά

υκεινοι. κύριε Υπουργέ, πού σάς υποστηρίζουν άκόμη στα 
‘χωριά είναι οϊ μεθυσμένοι καί μερικοί οπαδοί τού ΚΚΕ. οί 
ο.,,ιο; πράγματι υποστηρίζουν τις θέσεις σας. πράγμα πού

άλλωστε γίνεται καί μέσα σ' αύτή εδώ τήν Αίθουσα. Ευχα
ριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Κρητικός). ’(> κ. 'Υ 
πουργός έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κύ
ριε Πρόεδρε, στή δευτερολογία τους οϊ βουλευτές τής 'Αντι
πολίτευσης επανέλαβαν, λίγο ώς πολύ, τά όσα είχαν πει προη
γούμενα.

Στις παρατηρήσεις τού κ. Βαγιάτη γιά τήν εκπαίδευση 
συμφωνώ. Είναι ένας σημαντικός τομέας καί γι αυτό στον 
προϋπολογισμό τοϋ Υπουργείου Γεωργίας έχουν αυξηθεί ση
μαντικά τά κονδύλια τής εκπαίδευσης τών αγροτών καί γ ί
νεται ,υ/,ά ποσσπάθεΐα νά δραστηοιοποιηθούν περισσότερο τά 
ΚΕΓΕ.

Ώ ς π,ρός τήν ερώτηση τοϋ κ. Πανουργία γιά τήν βρώσι
μη ελιά, έχουμε υποβάλει στήν ΕΟΚ ένα σχέδιο κανονισμού, 
έχει έκφράσει ή ΕΟΚ τις δικές μας »κόψεις καί τό θέμα 
βρίσκεται ύπο διαπραγμάτευση.

Σε μερικές άλλες ερωτήσεις τού τύπου, πόσες βρώσιμες 
ελιές έχουν εξαχθεί μέχρι σήμερα, δέν μπορώ βέβαια νά ’α
παντήσω. γιατί δεν έχω πρόχειρα τά στοιχεία. Παρακαλώ νά 
απευθύνετε γραπτές ερωτήσεις καί ευχαρίστως θά άπαντή- 
σουμε. Σέ μερικά ερωτήματα δεν απάντησα προηγούμενα. Καί 
δεν απάντησα, γιατί πιστεύω, οτι ούτε είναι ερωτήματα, ού
τε ¡απευθύνονται σέ μένα. Μερικοί θέλουν νά δείξουν οτι ξέ
ρουν τά προβλήματα χωρίς, πιστεύω, πολλές φορές νά τά 
ξέρουν. Λέχθηκε π.χ. οτι υπάρχει μία σύμβαση γιά τή στα
φίδα. πού λήγει σε δύο χρόνια. Δέν υπάρχει καμία σύμβαση 
γιά τή σταφίδα. Πρόκειται προφανώς, γιά τόν κανονισμό της 
ΕΟΚ γιά τήν σταφίδα, ό όποιος λήγει τόν Σεπτέμβρη τοϋ 
1083. Τόν κανονισμό αύτό τόν είχε συμφωνήσει ή Νέα Δημο
κρατία όταν ήταν στή Κυβέρνηση, ή ΕΟΚ έχει διαμορφώσει 
μία άποψη γιά τή σταφίδα καί εμείς έχουμε δηλώσει, οτι εί
μαστε μέ τήν άποψη αυτή ριζικά αντίθετοι. Επίσης λεχθηκε, 
οτι ή Ελλάδα κατέβασε τις τιμές τής σταφίδας στά 900 
δολλάρια. Οί τιμές τής σταφίδας καθορίζονται άπό τή διε
θνή αγορά καί ή Ελλάδα δέν κατεβάζει, ούτε ανεβάζει τις 
τιμές, άλλά παρακολουθεί τήν έξέλ,ιξη τών διεθνών τιμών.

Επίσης υπάρχουν μερικές ερωτήσεις, ή σχόλια στά όποια 
δεν μπορώ νά απαντήσω, διότι δέν είναι τεκμηριωμένα. Ό 
κ. Παπαδημητρί-ου είπε καί προηγοήμενα. οτι υπάρχει απώ
λεια πιστώσεων 2.5 δισεκ. Πού και πώς χάθηκαν δέν λέει. 
Διότι άν πράγματι, όπως ισχυρίζεται, είναι μέσα στά πλαί
σια τοϋ κανονισμού 355 αυτή είναι μία χρηματοδότηση καί 
δέν χάνεται. Τό πολύ νά μην έχει δοθεί, ενώ θά μπορούσε 
νά έχει δοθεί, άν είχαν γίνει τά έργα. ’Αλλά αύτό χρειάζε
ται μία διευκρίνηση. Επίσης, άναφέρθηκε ό κ. ΓΓ απαδημη- 
τρίου στο ότι τό πρόγραμμα τών γεωργικών εφαρμογών δεν 
υποβλήθηκε έγκαιρα. Μά τό πρόγραμμα αύτό εκπονήθηκε 
άπό εμάς. Ή  προηγούμενη Κυβέρνηση, τό είχε άπορριψει. 
’Επίσης λέχθηκε, οτι δέν έχουμε εφαρμόσει τον κανονισμό 159 
τής ΕΟΚ. Αλλά ό κανονισμός αύτός δέν εφαρμόσθηκε. διότι 
άπό τήν προηγούμενη Κυβέρνηση είχε άποφασισθεί καί συμφω- 
νηθει μέ τήν ΕΟΚ. νά μή εφαρμοσθεί αμέσως.

Σχετικά μέ τήν αναδιάρθρωση τών καλλιεργειών, υπήρ
χαν άπό παλιά μερικά προγράμματα πού αρχίζουν άπό τό 1990. 
Γιά τά ροδάκινα δεν ϋπάοχει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλ
λιεργειών. Αύτό τό πρόγραμμα βρίσκεται υπό επεξεργασία 
αύτή. τή στιγμή. Γιά τό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης εσπερι
δοειδών. λυπάμαι νά πώ„ ότι αύτό που υπήρχε δέν μπόρεσε 
ή Κυβέρνηση νά δώσει συνέχεια διότι υπήρχαν πάρα πολλές 
αντιρρήσεις άπό μέριας τής ΕΟΚ διότι δέν ήταν πλήρες. 
Εγινε ένα καινούργιο πρόγραμμα, τό όποιο υποβλήθηκε καί 

βρίσκεται αύτή τή στιγμή ύπο συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Στόν 1.613/8!

άναφέρεται. κύριε 'Υπουργέ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ "Υπ. Γεωργίας). Στό 

πρόγραμμα αναδιάρθρωσης τής καλλιέργεια: εσπεριδοειδών
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τα στοιχεία μου.

Πιστεύω. λοιπόν. όπως είπα — ρ:ν . οτι πολλά άπό τά ερω
τήματα αύτά δεν απευθύνονται έίώ  σέ μένα, αλλά έχουν ακο- 
πο νά παρουσιάσουν ορισμένες Ψέσεις γιά τους ψηφοφόρους. 
Ή  συζήτηση στή Βουλή είχε σκοπό βέβαια νά έλεγξε! την 
Κυβέρνηση νά κατατόπισε: τό Σώμα καί τον πληθυσμό. Ε 
γώ προσπάθησα, κύριοι συνάδελφοι, νά έξηγήσω τις γενικές 
κατευθύνσεις τής πολιτικής μ.ας νά δώσω μία γενική εικόνα 
τών απόψεων μας. τής εξέλ ιξης των προβλημάτων, τού τρό
που με τόν όποιο τά αντιμετωπίζουμε. Γιά τους κυρίους τής 
Νέας Δημοκρατίας ολα αύτά είναι σκοτεινά, δεν μπορώ νά 
τούς μεταπε'σω γιατί δεν μεταπεί-δονται. Εμείς -ύά συνεχί- 
σουμε νά έφαρμόζουμε τό πρόγραμμά μας καί τήν τελική άπό- 
φαση Ψά τήν πάρε: ό Λαός. Σάς εύχαριστώ.

ΠΡΟΕΛΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Κρητικός). Κηρύσσεται 
περαιωμένη ή έπερώτηση αρμοδιότητες τού Υπουργείου Γε
ωργίας.

Έρωτάτα: ή Βουλή δέχεται νά λύσουμε τήν συνεδρίαση:

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΓΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.

Μέ τή συναίνεση τής Βουλής καί περί ώρα 03 .16 '. λύε
ται ή συνεδρίαση γιά σήμερα Τετάρτη. 13 Απριλίου 1983, 
καί ώρα 18.30'. μέ ψέμα ημερήσιας διατάξεω.ς. άναφορές 
καί ερωτήσεις αρμοδιότητας 'Υπουργείου Εργασίας καί στή 
συνέχεια Νομοθετική έργασία. μόνη συζήτηση επί τής άρ- 
χής τών άρΨρων και τού συνολου του σχεδίου νομού «προώθη
ση τών επενδύσεων, οργάνωση τών Υπηρεσιών Κρατικών προ
μηθειών καί άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 01 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ριμώσει το πρόβλημα τού εκδημοκρατισμού γενικά καί ειδικά 
στό χώρο τής διοίκησης τής '.Αγροτικής Τράπεζας. Θά παρα- 
χαλούσαμε λοιπόν, τον κ. ’Υπουργό νά έχουιμε μία συγκεκρι
μένη: απάντηση. κυρίως οσον αφορά τήν νομοθετική, κατοχύ
ρωση. γιατί ή όποιαδήποτε ρύθμιση. χωρίς νομοθετική κα·· 
.τονύρωσηι, δέν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, δεν άποτελε; ε
ξασφάλιση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΙΒ,ΡΕΥ'ΟΝ (Μιχαήλ Στεφανίσης . Ό  κύριος Σα- 
χίνης. απών διαγράφεται.

Ό  κ. Υπουργός Γεωργίας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ~. Γεωργίας). Κύ

ριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, οι αιτιάσεις των έ-ερωτών- 
των νομίζω, οτ: με τον τρόπο κατά τον όποιο παρουσιάστηκαν 
οέν εύίσταθοΰν. Θά δεχθώ στην άρχή. οτι ή πιστοοότηση τής 
αγροτικής οικονομίας παρουσιάζει έντονα προβλήματα. Τά 
έντονα ·αύτά προβλήματα είναι άπόρια ενός γενικότερου προ
βλήματος. ενός προβλήματος πού έχει τή ρίζα του στην πο
λιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων.

Δύο είναι τα χαρακτηριστικά των αδυναμιών· του αγροτι
κού τομέα. Ή  πρώτη άδυναμία είναι το χαμηλό αγροτική 
εισόδημα. Τό χαμηλό αύτό αγροτικό εισόδημα οφείλεται από 
τή μία μεριά στην δυσανάλογη σχέση ποό ίιφίστατα: ανάμεσα 
στό εργατικό δυναμικό τού αγροτικού τομέα καί στους διαθέ
σιμους φυσοκούς χώρους και άπό τήν άλλη μέρια στις έν
τονα ανισοβαρείς συνθήκες για  τους γεωργούς πού ΐσχυουν 
στον τομέα τής εμπορίας και τής μεταποίησης των αγροτι
κών προϊόντων. Τό, δεύτερο χαρακτηριστικό του αγροτικού 
τομέα είναι ότι έχουμε μ'ά στασιμότητα στην εξέλ ιξη  τής 
αγροτικής παραγωγής. Τό γεωργικό προϊόν αυξανόταν άπό 
τό 1960 μέχρι τό 1974 με ετήσιο ρυθμό 4.3% καί ό ρυθμός 
αυτός έπεσε μετά τό 1974 στό 1.1%.

Ή  πτ«ση αυτή οφείλεται ό'χι μονάχα στό οτι υπήρξαν, 
πολλές φορές, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ή ότι η παρα
γωγή δεν ήταν αυξημένη, αλλά οφείλεται κυρίως, στό ότι 
ή σχέση μεταξύ ανθρωπίνου δυναμικού ύποδουής είναι τέ
τοια, ώστε ό τομέας αυτός έχει εξαντλήσει όλες τις δυνα
τότητες ανάπτυξής του καί χρειάζονται [δασικές δομικές καί 
θεσμικές αλλαγές για νά μπορεί νά εξελιχθεί πιό πέρα.

Αυτές τις δύο αδυναμίες, ή μία που αφορά τό εισόδημα 
καί ή άλλη πού άφορά τήν αλλαγή, πλαισίων και τήν μετα
τροπή τών κατευθύνσεων στη δραστηριότητα τού αγροτικού 
τομέα, θά μπορούσε νά τις ξεπεράσει κανείς μέ αυξημένη 
πιστωδότηση τής γεωργίας.

"Ομως, όπως δείχνουν τά στοιχεία, ή πιστωδότηση τής 
γεωργίας — καί τό άνέφερ-ay οί έπερωτώντες -— είναι πτω
τική. υπήρξε επί τών προηγουμένων Κυβερνήσεων πτωτική. 
’Έτσι τό 1977. ή τραπεζική χρηματοδότηση τής γεωργίας, 
αντιπροσώπευε τό 19% περίπου τής συνολικής χρηματοδότη
σης. Τό 1981 τό ποσοστό αύτό, είχε πέσε: στό 17%. "Ολο 
καί περισσότερα κεφάλαια είχαν στραφεί άπό τήν Πολιτεία 
προς τήν χρηματοδότηση τής βιομηχανίας καί έτσι ή γεωρ
γία δέν είχε τους απαραίτητους πόρους, γ'ά νά μπόρεσε: νά 
ακολουθήσει τήν αναπτυξιακή της πορεία.

Μετατροπή σ’ αυτή την κατεύθυνση, είνα. αρκετά δύσκο
λο νά πραγματοποιηθεί, διότι μετατροπή σημαίνει, λιγότερη 
χρηματοδότηση προς τή βιομηχανία, δηλαδή αυξημένα προ
βλήματα στον αστικό χώρο, στή μεταποίηση καί γενικά αυ
ξημένη ανεργία στόν τομέα αύτό.

"Ομως, ή Κυβέρνηση για νά αντιμετωπίσει τό πρόβλημα, 
έχει κάνει, πιστεύω σημαντικές προσπάθειες. Εάν δούμε τά 
κονδύλια, τά οποία έχουν χορηγηθεί τό 1982 καί 1983·. μέ 
βάση τό χρηματοδοτικό πρόγραμμα τής Τράπεζας θά διαπι
στώσουμε τό εξή ς : Άπό τό 1978 μέχρι τό 1981. δηλαδή 
επί προηγούμενης Κυβερνήσεως. τό χρηματοδοτικό πρόγραμ
μα αυξήθηκε κατά 41%. To 1982. ·σέ σύγκριση μέ τό 1981. 
αυξήθηκε κατά 35%> καί τό 1983. αυξήθηκε σε σύγκριση· 
μέ τό 1982, κατά 28%. Δηλαδή, συνολικά στά 2 χρόνια τής 
ο:ακυβέρνητης του ΙΤΛΣΌΚ. αυξήθηκαν κατά 74%. σχεδόν

τό 2!πλάσ:ο άπ ο.τι ήταν ή αύξηση τά 3 προηγούμενα χρό
νια.

Αύτή ή αύξηση αντικατοπτρίζεται καί στις ειδικές κα
τηγορίες κονδυλίων. Μπορώ νά σάς αναφέρω λεπτομερείς 
αριθμούς: Τά καλλιεργητικά δάνεια αυξήθηκαν τό 1982. 
κατά 33%, τά μεσοπρόθεσμα κατά 15% καί τά στεγαστικά 
κατά 72%. Τό 1983. τά καλλιεργητικά δάνεια αυξήθηκα'; 
κατά 17%, τά μεσοπρόθεσμα κατά 44% καί τά στεγαστικά 
κατά 31%.

Εάν δείτε τούς αριθμούς τών αυξήσεων άπό τό 1978 -— 
1981. θά  διαπιστώσετε, ότι είναι κάτω άπό τις 10 μονάδες. 
Δηλαδή, η αύξηση τής ροής πόρων πρός. τή γεωργία, μέσω 
του χρηματοδοτικού προγράμματος τής ’Αγροτικής Τράπε
ζας. υπήρξε σημαντική. Καί δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους 
τομείς που παρουσιάζουν θεσμικές αδυναμίες, δηλαδή στή. 
μεταποίηση τών γεωργικών προϊόντων καί στην ανάπτυξη 
τού εμπορίου.

Οί έπερωτώντες στην έπερώτησή τουσ. είχαν άνακρέοει. 
δτ: ή Τράπεζα τής Ελλάδος παρεμποδίζει τήν απορρόφηση 
τών εγκεκριμένων προγραμμάτων καί τά εγκεκριμένα προ
γράμματα δεν πραγματοποιούνται.

Αύτό δεν αληθεύει. Τό 1982. που είναι χρόνο ς διακυβέρ
νησης άπό τή σημερινή Κυβέρνηση, τό χρηματοδοτικό πρό
γραμμα άπορροφήθηκε κατά 95%.. ενώ τό 1981, μονάχα 
κατά 85% καί ακριβώς, γιατί πολλές πιστώσεις εγκρίθηκαν 
στό τέλος του έτους.

’Επίσης ό ισχυρισμός ό όποιος προκλήθηκε άπό τούς έπε
ρωτώντες στό κείμενο· τής. έπερώτησής τους ήταν, οτ: οί 
Νομισματικές αρχές ελέγχουν καί επαναλαμβάνω περιορί
ζουν τήν ροή τών πιστώσεων, αύτό δεν είναι αλήθεια. Οί 
Νομισματικές αρχές άπλά παρακολουθούν τήν πορεία τών 
μηνιαίων προγραμμάτων καί έχουν καθορίσει, τί ποσά θά 
εκταμιεύονται κάθε μήνα. Άπό εκεί καί πέρα ή Αγροτική 
Τραπεζα μέσα στό πλαίσιο- αύτό μπορεί νά χορηγεί τό σύ
νολο τών πιστώσεων οί οποίες έχουν έγκριθεί καί δπως σάς 
άνέφερα ή προσπάθεια κατ’ αρχήν έχει αύτό τό σκοπό καί ή 
απορρόφηση είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Αναφέρουν οί έπερωτώντες, οτι τά όρια τών βραχυπρόν 
θεσμων δανείων δέν αυξήθηκαν τά τελευταία χρόνια. ’Επί
σης δέν είναι αληθές. Τά όρια αυτά αυξήθηκαν τήν τελευ
ταία περίοδο κατά καλλιέργειες καί βεβαίως ενισχύθηκαν 
οί καλλιέργειες που θά τείνουν στην αύξηση τών προϊόντων 
πού μπορούν νά διατεθούν στή διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα 
αυξήθηκαν οί πιστοδοτήσεις για τό βαμβάκι κατά 65%. για 
τό καλαμπόκι κατά 50% κα! για τά μοσχάρια κατά 83%.

Αναφέρουν οι έπερωτώντες. οτ: βασικά κριτήρια για τήν 
χορήγηση τών δανείων είναι ή οικονομική επιφάνεια τών 
συναλλασσομένων καί ότι τά κριτήρια είναι καθαρώς τραπεζι
κά. Αύτό δεν είναι αλήθεια. Τά κριτήρια τής ATE είναι κρι
τήρια τελείως αναπτυξιακά. Βέβα'α εξετάζεται καί ή πιστω
τική επιφάνεια τού λήπτη. ’Εξετάζεται επίσης άν εκτελεί 
τις υποχρεώσεις του άλλά τό κύριο κριτήριο είναι άν θά 
μπορέσει νά άξιοποιήσει το δάνειο κατά τρόπο παραγωγικό. 
Αύτό βασικά είναι τό κριτήριο που εφαρμόζει ή σημερινή 
Διοίκηση: τής ATE. Γ ι’ αύτό έχουν αλλάξει ριζικά οι προ
ϋποθέσεις κάτω άπό τις όποιες χορηγούνται τά δάνεια. ’Ά λ 
λοτε υπήρχαν περίΌρισμοί ώς π,ρός τό ύψος τών δανείων τούς 
όποιους περιορισμούς δμως επέβαλαν οί ασφάλειες τις όποιες 
προσεφερε ό αγρότης. Οί περιορισμοί αυτοί μειώθηκαν άν 
δχι καταργήθηκαν καί έτσι σήμερα χορηγούνται δάνεια χω
ρίς εγγυητή μέχρι ένα εκατομμύριο. Μέ ένα εγγυητή σε μή 
συνεταιρισμένο παραγωγό μέχρι 1.600.009. μέ ένα εγγυητή 
σε συνεταιρισμένους παραγωγούς μέχρι 2 εκατομμύρια, σε 
κτηνοτρόφους πού δέν είναι συνεταιρισμένο: κοντά στά 2 
εκατομμύρια κα! σέ κτηνοτρόφους που είναι συνεταιρισμένοι 
μέ ένα εγγυητή 2.5 εκατομμύρια. "Οσον άφορά τις εμπρά
γματες ασφάλειες ένώ παλαιά ισχυε ή σχέση I 50 πρός 100. 
ή σχέση αύτή έχει γίνε: 100%. Δηλαδή ένώ παλιά ό αγρό
της έπρεπε νά προσφέρει περιουσιακά στοιχεία μιάμιση φορές
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το δάνειο το οποίο θά έπαιρνε, τώρα, χρειάζεται νά προσφέ
ρει μοναχα περιουσιακά στοιχεία που άνταποκρίνοντα: στο 
ύψος του δανείου. Ή  σχέση· αυτή εφαρμόζεται στα δάνεια 
κάθε κατηγορίας βραχυπρόθεσμα καί μεσοπρόθεσμα που χο
ρηγούνται σε πιστοόχους που ασχολούνται κατά κύριο επάγ
γελμα μέ τη γεωργία. Στα μεσοπρόθεσμα κάθε κατηγορίας 
δάνεια πού αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα, τά βραχυπρόθε
σμα καί μεσοπρόθεσμα δάνεια πού χορηγούνται σέ μονάδες 
επιχειρηματικής μορφής καί έφ’ όσον οί φορείς τους δεν μπο
ρούν νά δώσουν επιπλέον διασφαλίσεις.

Επίσης ώς προς τά στεγαστικά δάνεια έγιναν σημαντι
κές αλλαγές. Τά δάνεια εξασφαλίζονται μέ έγγραφή υποθή
κης μόνο στο οικόπεδο καί στο κτίσιμο πού θά γίνεται με το 
στεγαστικό δάνειο.

Σχετικά με τούς όρους τής διασφάλισης των δανείων πι
στεύουμε. ότι ή Α/ΠΕ πραγματοποίησε μία επαναστατική το
μή στά τραπεζικά πράγματα. Ή  ΑΤΕ προσπάθησε καί πιστεύω 
σέ μεγάλο βαθμό πέτυχε νά έγκαταλείψει την στείρα νομικι- 
στική καί γραφειοκρατική αντίληψη για τήν εξασφάλιση, των 
δανείων καί τήν αντικατέστησε μέ μία αναπτυξιακή καί κοι
νωνική προοπτική.

Οί προϋποθέσεις οί οπαίες απαιτούνται γιά τήν εξασφάλιση 
των δανείων έχουν περιοριστεί γιά τούς μικρούς αγρότες, πού 
άνέφεραν οί έπερωτώντες συνάδελφοι στο ελάχιστο. Ή  Αγρο
τική Τράπεζα εφαρμόζει κριτήρια, όπως άνέφερα. την παρα
γωγικότητα. τον αναπτυξιακό προσανατολισμό, τήν βιωσιμό
τητα καί τήν δυναμική τής επιχείρησης. Επιγραμματικά θά 
μπορούσαμε νά πούμε, ότι κριτήριο γιά τή χορήγηση τών δα
νείων είναι το μέλλον τής αγροτικής εκμετάλλευσης.

Μέ τά νέα αύτά κριτήρια θά μπορέσουν νά ικανοποιηθούν 
οί απαιτήσεις ενός μεγαλυτέρου άρι-δμού αγροτικών εκμεταλ
λεύσεων καί θά εξασφαλιστεί πολύ μεγαλύτερη απλότητα στή 
χορήγηση τών δανείων. Βεβαίως υπάρχει ακόμη σειρά από 
προβλήματα καί τά προβλήματα αύτά χρειάζονται αρκετό κό
πο καί προσπάθεια γιά νά ξεπεραστούν. "Ομως ή τροποποίη
ση αυτή- πιστεύω ιδιαίτερα σημαντική, δπως άνέφερα - 
στους όρους διασφάλισης δανείων δείχνει, ότι ή Αγροτική 
Τράπεζα βρίσκεται σέ σωστή πολιτική.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο ία  ήθελα νά αναφέρω καί δύο άλ
λες καινοτομίες, οι όποιες έγιναν από τήν Α.Τ.Ε. τελευταία.

Ή  πρώτη καινοτομία είναι, ότι καθιερώθηκε ό ανοιχτός 
λογαριασμός στις συναλλαγές μέ τούς αγρότες. ’Απλά αύτό 
σημαίνει, ότι κά-δε αγρότης πιά έχει ένα καί μόνο λογαρια
σμό καί ο λογαριασμός αυτός π α ρ ακολουθ ε ί τ α: μηχανογραφι
κά καί κλείνετα; κά-δε έξάμηνο: Τέλος Ιουνίου καί τέλος 
τού χρόνου.

Μέ τό κλείσιμο τού λογαριασμού πρέπει ό αγρότης νά εξο
φλήσει ό.τι οφείλει ή άν έχει λαμβάνειν μπορεί νά πάρε; ό.τι 
έχει νά πάρει. "Εφόσον έχει πάρει δάνειο γιά προϊόντα τά 
οποία πρόκειται νά πουλήσει, άν δέν τά έχει πουλήσε. μέσα 
στο έξάμηνο ή 'Αγροτική Τράπεζα δέν τού ζητεί τήν κατα
βολή τού δανείου αλλά περιμένει νά περάσει καί τό επόμενο 
εξάμηνο.

Μέ τον τρόπο αύτό ξεπεράστηκε καί τό πρόβλημα τής κα
ταβολής τόκων υπερημερίας, διότι βεβαίως μέσα στο διάστημα 
ενός χρόνου ό αγρότης είναι τελείως άπί-δανο νά μην έχει που
λήσε: τά προϊόντα του.

Μία δεύτερη σημαντική καινοτομία ήταν ή καθιέρωση τής 
ενιαίας σύμβασης γιά τή χορήγηση βραχυπροθέσμων· καί με
σοπρόθεσμων δανείων. ΙΙαλαιά όταν ένας αγρότης ήθελε νά 
πάρει ένα βραχυπρόθεσμο ή ένα μακροπρόθεσμο δάνειο έπρε,- 
πε νά συνάψει χωριστή σύμβαση γιά τό ένα καί χωρ’στή σύμ
βαση γιά το άλλο, νά δώσει διαφορετικές εγγυήσεις γιά τό 
ένα καί διαφορετικές έγγυήσεις γιά τό άλλο. Τώρα χρειάζε
ται νά υπογράψει μία μόνο σύμβαση, δέν χρειάζονται χωριστές 
δανειστικές συμβάσεις, δέν χρειάζονται χωριστές εγγυήσεις, 
δέν χρειάζονται χωριστές υποθήκες. Μέ τήν μία σύμβαση 
εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πιστώσεις.

Καί οί δύο καινοτομίες πού άνέφερα. καί ό ανοικτός λογαι- 
ριασμός καί ή ενιαία σύμβαση, υπολογίζεται ότι θά μειώσουν 
κατά πολύ, στο ήμισυ περίπου τό χρόνο απασχόλησης καί τού 
αγρότη καί τών υπηρεσιών μέ κάθε δανειακή σύμβαση, :Αντα
ποκρίνονται σέ μία τραπεζική αντίληψη· ή όποια έχε: σάν στό
χο τήν εξυπηρέτηση τού αγρότη καί αποτελούν σημαντικές 
καινοτομίες.

Κύριε Πρόεδρε, ο: έπερωτώντες άναφέρθηκαν σέ μία σει
ρά άπό προβλήματα τά οποία δέν είχαν αναφέρει μέσα στό 
γραπτό κείμενο τής έπερώτησης. Θά προσπαθήσω στο μέτρο 
τού δυνατού νά δώσω μία απάντηση.

"Ενα είναι τό θέμα τών επιτοκίων. Ειπώθηκε ότι τά επι
τόκια είναι ιδιαίτερα υψηλά καί μάλιστα, ότι αύτό άνταπο
κρίνεται στήν πολιτική τής ΕΟΚ. Ή  πολιτική τής ΕΟΚ ώς 
προς αύτό τό σημείο δέν μού είναι γνωστή, δέν ξέρω άν είναι 
γνωστή στούς έπερωτώντες. Η ΕΟΚ εκείνο το οποίο ζητά 
είναι νά εφαρμόζονται ενιαία επιτόκια σ όλες τις κατηγορίες 
δανείων. Έίδώ στήν ’Ελλάδα δέν εφαρμόζονται ενιαία επιτό
κια καί κατά τούτο ή πολιτική ή όποια ακολουθείται άπό 
τήν 'Αγροτική Τράπεζα δέν είναι σύμφωνη μέ τήν πολιτική 
τής ΕΟΚ.

Δέν έχει παρά νά κοιτάξει κανείς ποιά είναι τά έπιτόκ'α 
•στήν Δανία ή τήν Ί τα λ !α καί ποιά είναι τά επιτόκια στήν 
Ελλάδα καί τότε θά διαπιστώσει, ότι τά επιτόκια στήν Ε λ 
λάδα είναι σημαντικά χαμηλότερα καί ότι, επειδή τά έπιτ όκια 
αύτά είναι σημαντικά χαμηλότερα άπό τό μέσο κανονικό επι
τόκιο, έμμεσα έπιδοτοϋνται άπό τό Κράτος, κάτι πού δέν είναι 
σύμφωνο μέ τις αρχές τής ΕΟΚ.

"Οσον αφορά τό γιατί τά επιτόκια βρίσκονται στό όζος τού 
13 -14% — καί άναφέρθηκε μία αύξηση 300%. σά" ένδειξη 
αδιαφορίας πρός τον αγροτικό κόσμο—  θά έλεγα οτι θά 
έπρεπε νά άνα φερθεί καί ή άλλη πλευρά τού νομίσματος, ότι 
δηλαδή ή πορεία τών αγροτικών επιτοκίων πρέπει νά είναι σέ 
κάποια συνάρτηση μέ τήν πορεία τού γενικού επιτοκίου. Τό 
γενικό επιτόκιο ήταν τό 1978 π.χ. γιά κεφάλαια κινήσεως 
στή βιομηχανία 12% καί έχει αυξηθεί σέ 20.5%. Για τή βιο
τεχνία ήταν γιά  κεφάλαια κινήσεως 11% καί έχει αυξηθεί 
σέ 19.5%. Ή  πορεία, λοιπόν, τών επιτοκίων τού αγροτικού 
τομέα ακολούθησε τή γενική: πορεία αύξησης τών επιτοκίων. 
Ή  γενική πορεία αύξησης τών επιτοκίων εξηγείται άπό γε
νικούς οικονομικούς λόγους, καί είναι σωστό νά βσίσκεται καί 
ό αγροτικός δανεισμός καί το αγροτικό επιτόκιο σέ κάποια συ- 
στους γιά τήν παραγωγή.

Γιατί, άν δέν βρίσκονται σέ συνάρτηση με τό γενικό έπιτό- 
κιο υπάρχουν διαρροές άπό τόν αγροτικό δανεισμό και πα
ρατηρούνται δυσλειτουργίες, δηλαδή, φεύγουν κεφάλαια μέσα 
άπό τή -/σηματοδότηση τών αγροτών, τά όποια δέν χρησι
μοποιούνται άπό τούς αγρότες.

Πρέπει λοιπόν, νά υπάρχει μία σωστή εικόνα τού κο- 
στοτυς γιά τήν παραγωγή.

Είπε ο ■/.. Λουλές. οτι θά έπρεπε ίσως καί τό Κοάτος νά 
δίνει στήν ‘Αγροτική Τράπεζα άτοκα χρήματα καί. άν κα
τάλαβα. νά δίνονται και στούς αγρότες άτοκα χρήματα. 
Π τοσωπικά δέν γνωοίζω σέ καμιά κατευθννόμενη ή σ-/ε- 

διασμένη οικονομία νά χορηγούνται άτοκα δάνεια προς τις 
Τράπεζες άπό τήν Κεντρική Τόάπεζα καί πρός τούς συνε
ταιρισμούς καί τούς αγρότες άπό τις Τράπεζες. Καί δέν 
υπάρχει περίπτωση χορήγησης άτοκων δανείων, διότι α
κριβώς σέ όλες τις οικονομίες, είτε είναι ν απιταλιστικες. 
είτε ¡σχεδιαζόμενες σοσιαλιστικές, πρέπει νά υπάρχει ή ει
κόνα τού πραγματικού κόστους. Καί υ,;α άπό τις καινοτο
μίες πού έγιναν τά τελευταία 15 χρόνια στις σχεδιαζόμενες 
οικονομίες, είναι ακριβώς νά μπει ή έννοια τού κόστους και 
•στή χρηματοδότηση καί νά υπολογίζονται και επιτόκια κατα 
τις χρηματοδοτήσεις.

"Οσον αφορά τά επιτόκια, λοιπόν, μπορώ νά κλεισω με 
τήν παρατήρηση ότι ή συνάρτηση, ή όποια υπάρχει σήμερα, 
γενικού καί αγροτικού επιτοκίου, είναι μία συνάρτηση, ή ο
ποία προκύπτει άπό τις γενικές συνθήκες, οί όποιες επικρα
τούν στήν I (ικονομια.



Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Ρ Κ Α ' —  25 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  1933 G! S3

Προσπάθεια τής Κυβέρνησης θά είνα: βέβαια. έφόσον 
το έττ:ττέψο^ν οι οικονομικές συνθήκες, v i μειώσει το αγρο
τικό επιτόκιο

Αναφέρθηίκε 6 ·/.. Λουλές διά μακρών στο ό χρ ο νο  πρό
γραμμα τής ATE. Το δχρονο πρόγραμμα τής ÁTE αυτή 
τή στιγμή είνα: μία πρόταση για συζήτηση. Θά άποτελέσε: 
αντικείμενο συζήτησης και θά όριστικοποιηθεί. μέσα στά 
πλαίσια οριστικοποίησης τού δετούς προγράμματος.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων τής ATE σέ άλλες 
τραπεζικές δραστηριότητες Ιχ«ι σκοπό νά αυξήσει τά έσο
δά της. έχε-, σκοπό νά κάνε: την Τράπεζα π:ό αυτόνομη άπ 
ο.τι είνα: σήμερα. Γιατί σήμερα, σε μεγάλο βαθμό ενα 40% 
των κεφαλαίων, τά οποία χρησιμοποιεί προέρχονται άπο τό 
Κράτος. Καί όσα λιγότερα χρήματα παίρνε: από τό Κρά
τος καί όσα περισσότερα χρήματα έχει άπό δικές της κατα
θέσεις. τόσο περισσότερο θά μπορεί νά καθορίζει τή δίκιά 
της πολιτική. .....................   ̂ , , , ,

Έπαρχε: καί μια άλλη σκέψη. γιατί έπεκτεινετα: ή Γρα- 
πεζα πχ. σέ χορήγηση συναλλάγματος ή σέ εμβάσματα. 
Έγώ προσωπικά καί ή Διοίκηση τής Τράπεζας τό βρίσκω 
ανορθόδοξο καί θά έλεγα τελείως παράλογο, έ'νας αγρότης 
νά εχε: όλες τις συναλλαγές του στην ATE καί αν θέλε: 
νά κάνε: ενα έμβασμα ή θέλε: νά πάρε: συνάλλαγμα, να 
πρέπει νά παίρνε: τό λεωφορείο νά πήγαινε: σε ενα υποκα
τάστημα τής Ε θνικής Τράπεζας για νά κάνει αυτές τις 
δυο δουλειές. Κανονικά ό αγρότης θά πρέπε: νά κάνε: όλες 
τις τραπεζικές εργασίες στην 'Αγροτική Τράπεζα. Αυτό 
σημαίνει μιά πραγματική Τράπεζα του άγρότη. Ό  περιο
ρισμός. λοιπόν, των τραπεζικών δραστηριοτήτων τής ’Α
γροτικής Τράπεζας δεν όφελεί τους αγρότες καί έν πάση 
περιπτώσει δεν όρελεί ούτε τήν Τράπεζα. Πιστεύοουμε ¿τι 
ή ’Αγροτική Τράπεζα πρέπε: νά έχει τή δυνατότητα νά 
κάνει όλες τις τραπεζικές εργασίες.

’ Αναφέρθηκε ότι στό πενταετές πρόγραμμα ή Αγροτική 
Τράπεζα θά αναπτύξει δραστηριότητες στή βιομηχανία. 
ΤΙ ’Αγροτική Τράπεζα είνα: αναπτυξιακή Τράπεζα καί στό
χος της είναι νά αναπτύξει τις μεταποιητικές βιομηχανίες 
στον αγροτικό τομέα. Καί ό στόχος αυτός είνα: σωστός, όπως 
άνέφερα καί πρ·'ν. 'Υπάρχε: ενα πρόβλημα υποδομής στήν ελ
ληνική γε·)ογ α καί τό πρόβλημα αυτό τής υποδομής, τής α
νάπτυξης. δηλαδή, των μονάδων μεταποίησης καί εμπορίας, 
πρέπει νά άντ ν,ετωπιστεί άπό τον αναπτυξιακό φορέα, που 
είνα: ή ¿Αγροτική Τράπεζα.

Ο κ. Λουλός παρετήρησε ότι τά Ιργα. τά όποια προβλέ
πει ~ο πρόγραμμα επενδύσεων τής ΑΊ i . εί.α ι έργα τής 
ΙΈΚ. Δεν άνέφερε. όμως. ποια είναι τά έργα αύτά. Έγώ 
οεν γνωρίζω ή ΚΟΚ νά επιβάλλει ορισμένα έργα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. Διαβάστε τό πρόγραμμα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Διά

βασα. κύριε Λουλέ. τό πρόγραμμα, διάβασα καί τά έργα. Έ- 
γω νομίζω ότι είναι έργα άναπτυξικά. Θά ήθελα όταν ανα
φέρετε εδώ αυτό νά τεκμηριώσετε τον ισχυρισμό σας άπο- 
δειν.νύοντας ότι ζήτησε ή ΕΟΚ καί τί ζήτησε ακριβώς νά 
γίνε: και γιατί συμμορφώνεται ή ATE. Τά έργα τά όποια 
κάνει ή Αγροτική Τράπεζα, είναι έργα τά όποια ζητούν οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις. Καί ή Αγροτική Τράπεζα χρη- 
ματοοοτε: τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

Είπατε ότι ελέγχεται ή δανειοδότηση τής ATE άπό τό 
μεγα/νο κεφάλαιο. Εγω δεν γνωρίζω  πώς ελέγχεται άπό τό 
μεγάλο κεφάλαιο. Τά κεφάλαια τής ATE προέρχονται άπό 
Έ  “VOO Η μιά πηγή είναι οί καταθέσεις καί οι συναλλα- 

πού κάνουν ο: αγρότες καί ή άλλη πηγή είναι τό Κρά- 
*ος. Αν νομ·ζετε ότι τό Κράτος ελέγχεται αυτή τή στιγμή 
α.ο το μεγάλο κεφάλαιιο αυτό είναι ενα θεωρητικό πρόβλη
μα. που εεν μπορούμε νά τό συζητήσουμε έδώ. Πάντως δεν 
' γ/·δ·η?ιωνει ή θεωρητική αυτή τή θέση, τή συγκεκριμένη 
■ά̂ ση. ότι αυτή τή στι-ουτ. τά κε-οάλαια τί,σ ATE ¿λέν/ον- 
ται άπό τό

η τη στιγμή τά κεφάλαια τής ATE έλέγχον- 
μεγάλο κεφάλαιο,

!!ξ-ωΝ äf :5Ti»· ή αναφορά σας σέ ορισμένα στοιχεία άπό 
και μετά μπορεί νά είναι σωστή, αλλά θά σάς ά-I 978

παντήσω ότι δέν μάς άφορά, γιατί άπό τό 1978 μέχρι καί 
τό 188:1 άλλοι καθόριζαν τήν τύχη τής Τράπεζας. Και αυ
τοί οι άλλοι πού καθόριζαν τήν τύχη της Τράπεζας, είχαν 
μιά τελείως διαφορετική πολιτική άπό μάς.

Αύτά άφορά καί τήν έποπτεία στους συνεταιρισμούς. Ά - 
ναφερθήκατε στον κ. Πεπελάση καί στον κ. Μπούτο. Ο κ. 
Πεπελάσης καί ό κ. Μποϋτος ανήκουν στήν παράταξη τής 
Νέας Δημοκρατίας. Καί συνεπώς τά όσα είπα, ούτε μάς 
δεσμεύουν, ούτε είναι ενδεικτικά τής δικιάς μας πολιτικής. 
Πρέπει εσείς νά ξέρετε οτι έμείς έχουμε προσπαθήσει νά 
ελαχιστοποιήσουμε τήν έποπτεία στους συνεταιρισμούς και 
στόχος μας είναι νά καταργή'Ουμε τελείως τήν κρατική έ
ποπτεία στους συνεταιρισμούς.

Λέχθηκε ότι θά υπάρξει ανταγωνισμός μέ τις άλλες 
Τράπεζες καί άπ αύτο θά είναι ωφελημένο τό ξένο κεφά
λαιο, Καί αυτό τό επιχείρημα δέν μού είναι κατανοητό. Εί
ναι πιστεύω προς τό συμφέρον των αγροτών νά προσφέρουν 
|·/.αί οί άλλες Τράπεζες υπηρεσίες προς τούς αγρότες. Γε
γονός όμως είναι ότι παρόλο ότι ισχύουν αυτοί ο: κανόνες, 
■καμμιά άλλη Τράπεζα δέν έχε: προοίθηθεΐ στή χρηματοδό
τηση του αγροτικού τομέα καί μάλιστα των παραγωγών, 
διότι οί συνθήκες χρηματοδότησης δέν είνα: ευνοϊκές καί 
γ ι' αύτό δέν προβλέπεται και ή επέκταση τους σ' αυτές τις 
εργασίες. Ά ντ θετά, εμείς έχουμε σάν στόχο νά ισχυροποιή
σουμε τήν ’Αγροτική Τράπεζα γιά νά μπορέσουμε έτσι νά 
βοηθήσουμε τούς αγρότες.

Ή  ρύθμιση τών δανείων γιά τις θεομηνίες είναι πάγια 
τακτική, ώς πρός το εξής σημείο γιά νά μή προκόψουν παρε
ξηγήσεις.

II Αγροτική Τράπεζα., όταν υπάρξουν θεομ.ηνιες σέ μιά 
περιοχή, δίνει αμέσως εντολές στά ύποκαταστήματά της ν’ 
αναβάλουν τήν είσπραξη τών δανείων, εωις οτου μπορέσουν 
ο! παραγωγοί νά το εξοφλήσουν, επιδιώκει δε., μέσω τού Υ 
πουργείου Γεωργίας, όταν πρόκειται γιά μιά εκτεταμένη θεο
μηνία. πού άφορά ένα μεγάλο ιάριθμό παραγωγών, νά υπάρξει 
μιά γενικότερη ρύθμιση πού νά έγκ,ριθεί άπό τήν Τράπεζα 
τής Ελλάδος.

Ή  πρακτική στό ’Υπουργείο· Γεωργίας είναι τά αιτήματα, 
αύτά τής ’Αγροτικής Τράπεζας νά τά προκαλεί καί διαβιβά
ζονται στις αρμόδιες νομισματικές άιρχες καί κατά κανόνα— 
δέν ξέρω· βέοαια για εξαίρεση, άλλά μπορεί νά υπάρχει--- 
έγκρίν ονται.

Πρόβλημα, λοιπόν, άπό τις θεομηνίες δέν νομίζω, νά 
υπάρχει.

"(ύσο άφορά τήν ερώτηση τού κ. Ινάππον γιά τή συμμετοχήι 
τών εργαζόμενων- καί τής ΓΕίΣίΑΣΕ. θά σάς πώ. κύριε Κάπ- 
πο. ότι δέν θυμάμαι—γιατί τώρα μέ ρωτήσατε καί δέν τό 
αναφέρετε στό ικείμενο τής έπερώτησης— πώς έχε; ακριβώς 
τό νομοθετικό· κείμενο, τό οποίο ρυθμίζει τή -σύνθεση τού 
Διοικητικού Συμβουλίου· τής ’Αγροτικής Τράπεζας αυτή τή 
στιγμή. Ξέρω ότι εκπροσωπούνται—'όπως άναφέρατε·- - οι Συ
νεταιρισμοί. Ξέρω· ότι στήν ίσχύουσα αυτή τή στιγμή νομοθε
σία προβλέπεται καί εκπροσώπηση τών αγροτικών Συλλογών 
καί όχι μεμονωμένων αγροτών—όποος άναφέρατε. Προβλεπε- 
ται επίσης δέν εισθε ενήμερος, έχε: αλλάξει ή νομοθεσία,, 
τήν άλλαξε αυτή, ή Κυβέρνηση—<ή έκ,προσώπιση τών εργα
ζόμενων στήν Τράπεζα.

Ή  οριστική ρύθμιση αυτού τού θέματος, αυτό· πού εννοεί
τε σεις θεσμοθέτηση—γιατί θεσμοθέτηση αυτή τή στιγμή; 
υπάρχει, υπάρχει μία ρύθμιση πού προκύπτει άπό τις ίσχύου- 
σος διατάξεις—ή θεσμοθέτηση σέ Νόμο θά γίνει, όταν ανα
μορφωθεί τό όλο Καταστατικό τής ’Αγροτικής Τράπεζας.

Καί έρχομαι στό σημείο πού θ ίξατε. Είναι σταθερή πρό
θεση τής Κυβέρνησης καί εργάζεται πρός τό σημείο αύτο να 
συμμετάσχουν ο·ί συνεταιρισμοί στις εργασίες τής Αγροτικής 
Τράπεζας. Καί αν αύτήι τή στιγμή συνεχίζεται ή εργασία, 
ώς πρός τό σημείο, αύτό οφείλεται στήν επιθυμία ή συμμε
τοχή τών συνεταιρισμών νά είνα; πραγματική και όχι τυπι
κή. Δέν αρκεί ή μεταβίβαση κεφαλαίων πρός τούς συνεται
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ρισμούς ή μετοχών προς τους 'συνεταιρισμούς, άλλα πρέπει 
καί ή όλη μορφή., ή όλη! λειτουργία τής ’Αγροτικής Τράπε
ζας νά εντάξει τους συνεταιρισμούς, για νά μπορούν οι συνε
ταιρισμοί νά συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Γιατί 
απλώς τότε &ά είχαμε μια Τράπεζα, ή οποία «ανήκει κατά 
τύπους στους συνεταιρισμούς, άλλα κατά ουσία ·&ά έργαζόταν 
μ.έ τον παλιό τρόπο.

Πρόκειται ή Κυβέρνηση—ελπίζω στη διάρκεια τού χρόνου 
•—νά φέρει Ινα σχετικό Σχέδιο Νόμου, στη Βουλή, οπότε 
καί ά-ά συζητήσουμε τό -λέμα.

Πιστεύω ότι απ' όσα σάς είπα παραπάνω' προκύπτει οτι ή 
Κυβέρνηση έχει κάνε: μιά σοβαρή προσπάθεια γ ια  την ιάνα
μόρφωτη του πιστωτικού συστήματος. "Οτι ή Κυβέρνηση #εω- 
ρεΐ την ’Αγροτική Τράπεζα σαν Ινα άπό τούς πιό σημαντι
κούς αναπτυξιακούς φορείς, καί τον κύριο 'αναπτυξιακό φο
ρέα στον τομέα τής Γεωργίας. "Οτι ή ’Αγροτική Τράπεζα 
αυτή την στιγμή' γίνεται προσπάθεια ν ’ απλοποιήσει κατά 
πολύ τούς τρόπους χορήγησης δανείων, ν’ αυξήσει τις πι
στώσεις καί νά μειώσει τά γραφειοκρατικά συστήματα τά 
όποια επικρατούσαν.

Ανέφερα οτι υπάρχουν προβλήματα. Άνέφερα επίσης ότι 
το ύφος των πιστώσεων δεν είναι αρκετό ακόμη καί δεν φθά
νει τό ύφος εκείνο τό όποιο ύ·ά χρειαζόταν, γ ια  νά μπορέσου
με νά επισπεύσουμε την αλλαγή των 'δομών στον αγροί tato 
τομέα. Αυτό οφείλεται στο ότι ή κατάσταση την όποια παρέ- 
λαβε αυτή ή Κυβέρνηση δεν επιτρέπει απότομες άλλαγές. 
■θά συνεχίσουμε, όμως., τήν προσπάθεια, για νά δημιουργή
σουμε Ινα αποτελεσματικό σύστημα αγροτικής πίστης στο- 
όποιο οι συνεταιρισμοί καί ο! αγρότες &ά έχουν τον κύριο 
λόγο.

Σάς ευχαριστώ. (Χειροκιοτήιματα άπό τήν Πτέρυγα τού 
ΙΊΑΣΟΚ)". '

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (.Μιχαήλ Στεφανίδης). Ό  κ. Λουλές 
έχει τό· λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ' ΑΟΤΑΕΣ. Είναι εύκολο, κύριε 
Πρόεδρε, νά αναφέρει κανείς νούμερα άμα δεν μπορεί, νά τά 
δώσει κ ι’ όλος συγκεκριμένα. Ό  κ. 'Υπουργός μάς είπε μία 
φράση στήν άρχή: "Ολα., όσα είπατε, δεν εύστα#ούν. Καί 
εύστα$ούν όσα είπε έκείνος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ: ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Μέ 
τον τρόπο, είπα, κύριε Λουλέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ· ΛΟΥΛΕΣ. Δεν είναι ό τρόπος. Τήν 
ουσία νά δούμε, κύριε ’Υπουργέ! Τό ζουμί! θέλω  νά πιάσω- το 
ψαχνό. "Ασε τον τρόπο. Τον τρόπο δεν τον Ιμαόα, χωριάτης 
είμαι. Είπατε, ότι δεν εύσταά-ούν. όσα είπα. Για νά δούμε 
εΰτα$ούν. ή δεν εύσταόσύν; Και ευστοχούν κείνα πού είπε ό 
κ. 'Υπουργός; Καί επίσης, νά δούμε; Απάντησε στα ερω
τήματα. πού 'βάλαμε; Είπε μονάχα μιά κουβέντα, ότι δεν εΰ- 
σταάούν. άνάφερε καί μερικά ποσοστά καί τελείωσε. Λυτά 
πού λέγει ή έπερώτηση δεν εύστα$ούν; Μηδέν, λοιπον. στο 
πηλίκον. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα, .άπ’ όσα είπαμε, πού 
νά εύστα^εί; Δεν είπε, ότι δεν εύστα$οϋν μερικά! Είπε, ότι 
δεν εύσταάούν όλα. Συλλήβδην; Έ , όχι καί έτσι, κύριε 'Υ 
πουργέ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ('Υπ. Γεωγίας). Αυτή 
τή στιγμή υπάρχουν προβλήματα, κύριε Δούλε·.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. Δεν σάς διέκοψα. Σας 
ακόυσα μέ υπομονή. Μάς λέτε, ότι δεν έχουμε υπομονή, νά 
κάνουμε διάλογο. ’Αλλά πολλές φορές υποδεικνύεται, οτι 
έμείς δεχόμαστε καί μάς βρίζουν, μάς λένε κουβέντες βα
ρείες καί -απαντούμε: Άφίενται ο.ί αμαρτίες σου, όπως τό εί
πα κάνα δυο φορές εδώ. ’Ή  απαντώ, μέ τό ότι δεν γίνεται 
κανένας καμπούρης με τό νά τόν λες καμπούρη. Καί τό αντί
στροφο.

Είπε καί Ινα άλλο ό κ. 'Υπουργός., ότι δεν μάς άφοιρά τό 
μέχρι τό 1981. Μά όσοι είμαστε δώ είναι μάρτυρες. Δεν έκα
να διάκριση, ότι για τά μέχρι τά σήμερα φταίνε άλλοι, καί 
οτι για τό άπό σήμερα λά πώ μονάχα αυτό πού άνάφερα, το

5πεντάχρονο·’ κ ι’ αυτό, γιατί ή κλεψύδρα δεν μού έπιτρέπει 
πάρα πάνω. Γιατί, λοιπόν, καί σ’ αύτό -S-έλει νά αλλάξει τά 
πράγματα ό κ. Υπουργός; Νά τό πούμε αύτό έτσι πού πραγ
ματικά είναι; Δεν λά τό πώ ούτε όχι άλήύ'εια, ούτε όχι ευ
θύτητα κ.λ.π. Α λλά , τ! είναι αύτό; ’Έτσι δεν είναι, κύριε1 
Πρόεδρε; Ρωτάω όλους σας: Δεν είπα αύτό; "Ott δηλαδή 
τά μέχρι τό 19-81 αφορούν τούς προηγούμενους; Καί άν έφε
ρα καί τό Μπούτο καί τόν Πεπελάση; Καί δεν είπα, ότι 
για  τό σήμερα, ύ-ά πώ- μονάχα ένα πράγμα; Τό πεντάχρονο; 
Δεν άνάφερα τίποτα άλλο.

’Υπήρχε., λοιπόν, λόγος νά μάς κατσαδιάσει ό κ. 'Υπουρ
γός καί νά μάς πει, ότι μπλέξατε καί τό 198-1, γιά τό οποίο 
δεν ευρυνόμαστε; Τό ξέρω-., δεν μπορούμε νά ζητάμε εϋύύνη 
άπό σάς, κύριε 'Υπουργέ, γιατί τότε δεν ήσασταν ούτε καν 
Βουλευτής, άν δεν κάνω λάδος. Δεν λέμε ότι φταίει ή Κυ
βέρνηση. Τότε αυτά, πού λέμε τώρα έμείς, τά λέγαμε μαζί. 
Συνεπώς, μή μάς αδικείτε έτσι., κύριε 'Υπουργέ. Δεν βγαί
νει ή αδικία αύτή σε βάρος μας. Γιατί, τό είπα καί πρωτύ
τερα, άμα δεν είσαι καμπούρης., όσο καί νά σέ φωνάζουν δεν 
γίνεσαι! Καί τό -αντίστροφο·!

Καί ύά πώ τώρα: -Είναι επαρκή τά δάνεια; Τό Σάββατο 
τό βράδυ έφυγα στις 11.15' άπό ένα χωριό κάτω, άπ’ τόν 
Κόζιακα. Καί είδα καί Βουλευτή- τού Κόμματός σας στα 
Τρίκαλα. Καί τό ξέρει πολύ καλά—<άν είναι εδώ πέρα ύ-ά 
τό βεβαιώσει μούσαν· ότι —ζήτησαν άπ’ τά Τρίκαλα, γιά νά 
ικανοποιηθούν εκεί οί ανάγκες τών αγροτών γιά δάνεια- 400 
εκατομμύρια καί ή Τράπεζα τούς έστειλε 80 εκατομμύρια. 
Δεν -μπορείτε,, λοιπόν, νά λέτε, ότι είναι επαρκή τά δάνεια. 
Είχαν., επίσης, προχύ-ές σύσκεψη; οί -βιοτέχν-ες. Τό ’Επαγγελ
ματικό καί βιοτεχνικό ’Επιμελητήριο—ίδέν είναι αγρότες, άλ
λα -εργαζόμενοι -είναι καί αυτοί—στη Λάρισα καί όλο τό ζή
τημά τους ήταν, τό οτι δεν τούς δίνουν δάνεια-. Μή λέτε, 
λοιπόν, τό ξαναλέω, ότι είναι επαρκή τά δάνεια, 'Ύστερα 
διάβασα εδώ πέρα νούμερα. Δεν μίλησα γιά τά 'δύο χρόνια, 
πού -είναι ή Κυβέρνησή σας στην -εξουσία, άλλά γιά τά πρω
τύτερα. Καί σείς είπατε, ότι τά τελευταία- χρόνια άπ’ τό 
1975 κ.λ.π., τά δάνεια είναι επαρκή. Μά άνάίφερα: νούμερα! 
Αυτά δεν διαψ-εύδονται! Τό 1978 ήταν 83 δίς αυτά πού έδω
σε ή ’Αγροτική Τράπεζα. Τό 1979 έγιναν 80 δίς. Καί τό 
1980 ανέβηκαν στά 85 ! Μ ιά αύξηση κατά 2 δίς. Στο με
ταξύ ό τιμάριθμος πήρε τόν -ανήφορο. Αύτό μπορεί, νά τό 
διαψεόσει κανένας, δεν μπορείς νά τό πεις. Μπορείς νά τό 
πεις, άλλά δεν βοηδάει. Δεν βοηδάει νά γίνει συζήτηση, νά 
τό πώ έτσι.

Επίσης, τά επιτόκια αυξήθηκαν ή όχι, κύριε 'Υπουργέ; 
ΙΙοιός μπορεί, νά τό αμφισβητήσει; Υπερδιπλασιάστηκαν τά 
επιτόκια καί σέ ένα τομέα αυξήθηκαν κατά 340%. Είναι 
ψ-έμμα αύτό τό πράγμα; Τά τελευταία χρόνια αύξήδηκαν ή 
οχι; Μειώθηκαν τώρα; ’Αναφέρει πουδενά ή Τράπεζα στο 
πρόγραμμα, πού Ικανέ, ότι δά τά μειώσει, έστω καί μιά πεν- 
τάρα;

"Υστερα υπάρχει καί το άλλο γραφτό, πού τό ξέρε: ό κ. 
Υπουργός Γεωργίας καί νόμιζα, ότι δά ήταν στο πρόγραμ
μα. Ά λλα  είν.» εντελώς διαφορετικό. Είχε κείνο ορισμένα 
■δετικά σημεία, πού άπ αλείφτηκαν άπό τό πρόγραμμα. Ά ν  
δέλετε τό συζητάμε εδώ. Καί ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ! 
Γιά νά δούμε τό πρόβλημα, πού υπάρχει.

Δεν είναι σωστό, ότι τά επιτόκια δεν αύξήδηκαν, ή ότι 
είναι μικρά.

Μά. κύριε 'Υπουργέ, έχω τον «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΑΧΊ- 
ΔΡΟΜΟ», πού έχει τά έπ ιτάκια κα ί διαβάζω. Ποιος άγρό- _ 
της παίρνει μέ 2% δάνειο; Παίρνουν όμως οί μεγαλοβιομή- 
χανοι! Ναι ή οχι; Μή μού πείτε, όχι. Καί παίρνουν και 
τζάμπα. 'Όπως οί βαμβακοβιομήχανοι. πού παίρνουν βαμβάκι 
άπό τήν Αίγυπτο, μέ δάνεια άτοκα γιά 1,5 χρόνο!

Είναι αυτά επίσημα στοιχεία άπό τον «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ')), πού δεν είναι κομμουνιστικό φύλλο, άλλά 
το κατ’ εξοχήν όργανο τού μεγάλου κεφαλαίου! Αυτός λεεμ 
ότι παίρνουν μέ 2% δάνειο οί άλευραβιομήχανοι. Είναι σωστό



poüv νά 8ρούν χρήματα με πολύ χαμηλό κόστος. πράγμα πού 
δεν μπορεί νά συμβεί το ίδιο μέ την ÁTE. Έ τσι, λοιπόν. ο! 
ορο·: τού ανταγωνισμού θά εινοκ άνΐίσο·’. καί θά γονάτισε·. εκεί
νος 6 όποιος είναι πιύ αδύνατος. Καί στη περίπτωση αυτή. αΰ- 
το! που θά είναι κερδισμένο: θά είνα: τα μεγάλα μονοπώλια.

Συνεπώς υπάρχει τέτοιος κίνδυνος καί θά πρέπει νά το 
προσέξετε ιδιαίτερα, διότι διαφορετικά θά έχουμε, όπως σάς 
είπα, μια κατάαταση χειρότερη άπό ο,τι σήμερα. Και αύτό θά 
ξεσπάσει κυρίως σέ βάρος τών φτωχών καί μεσαίων αγροτών, 
πού. δπως είπα καί στήν αρχική μου ομιλία. θά συντομενσε: 
τό χρόνο προς το ξεκλήρισμα τής αγροτιάς. Και δεν αποκλείε
ται φυτικά ή ΕΟΚ νά επιδιώκει ένα τέτοιο σκοπό. Δεν είναι 
έξω  άπό τις δραστηριότητες της. Λύτά είχα νά πώ κύριε 
ΤΤ ρόεδρε,

ΠΡΟΕΔΡΕ ΙΏΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ό ·/.. Κάππος 
έχε i το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, ό κ. 
'Υπουργός προσπάθησε νά δικαιολογήσει καί την αύξηση τών 
επιτοκίων και τον ανταγωνισμό, που πάει νά γίνει τής ATE 
μέ τις άλλες τράπεζες. καθώς επίσης κα την άσκηση θά 
έλεγα «εμπορικών πράξεων)) τής ATE.

Κύριε Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα για τά επιτόκια, ή Κυβέρ
νηση παίρνει την ευθύνη καί για τήν περ-όδο τής Νέας Δη
μοκρατίας. Είναι γεγονός οτι ή Νέα Δημοκρατία μέχρι τό 
1980 - 1981 αύξησε τά επιτόκια. "Εχω ενα πίνακα έδώ πού 
λέγει, ότι άπό τό 1974 - 1980 στο εισαγωγικό εμπόριο αυξή
θηκαν τά επιτόκια 67.8%, Ινώ στην αγροτική οικονομία για 
καλλιεργητικά δάνεια συνεταιρισμών 128% καί μεμονομένων 
αγροτών 114%. Δηλαδή, πιό πολό για τους συνεταιρισμούς, 
παρά για τους μεμ'ονομένους ’άγρότες. που αύτό σημαίνει ό’τι 
ήθελε πραγματικά τήν καπιταλιστική ανάπτυξη τής οικονο
μίας καί έκανε αυτές τις αυξήσεις τών επιτοκίων, προκει- 
μένοο νά προσαρμόσει τά επιτόκια τών άλλων ’Εμπορικών 
Τραπεζών, ώστε πραγματικά νά υπάρξει κάποια όμαλοποίηση 
τής ένταξης στην ΕΟΚ. όσον άφο,ρά τον τομέα τής ATE.

Ό  κ. 'Υπουργός, λοιπόν, επιμένει ότι τά επιτόκια αυξή
θηκαν παντού, είνα: τό ίδιο, άρα καί έπ! Νέας Δημοκρατίας 
καλώς έγινε ή αύξηση τών επιτοκίων.

Είπε δέ όσον αφορά τήν ΕΟΚ. ότι ό ανταγωνισμός είναι κά
τι καλό, άλλα τελικά, όμως, δεν πήρε κάποια θέση, εάν θά 
παραμείνε: ή ATE σαν ειδική τράπεζα πού θά δανειοδοτεί 
μέ ευνοϊκούς ορούς τήν 'αγροτική οικονομία, ή τελικά θά ·>.ε- 
τατραπεί σέ ’Εμπορική Τράπεζα, όπως προβλέπουν οι συμφω
νίες. ΤΙ Κυβέρνηση στα πλαίσια τού μνημονίου διαπραγματεύε
ται νά μείνει σαν μια ειδική τράπεζε, σαν μια ΑΕ. θά έλε
γα. γενικότερου ενδιαφέροντος για τήν αγροτική οικονομία, 
που θά έξασφαλ;ζει πραγματικά ευνοϊκούς όρους δανειοδότη
σης για τους άγρότες;

Σ ’ αύτό τό θέν.α δεν πϋοε θέση. άλλα υ.έ όσα είπε φαίνεται 
καθαρά, ότι πάμε για μετατροπή της σέ εμπορική τράπεζα. 
"Αλλωστε δεν μάς εξήγησε τ! λόγο έχουν τά υποκαταστήμα
τα στοϋ Γκύζη ή στις άλλες γειτονιές τής Αθήνας.

’Επίσης κύριε Πρόεδρε, ενα άλλο θέμα τό οποίο δεν περι
λαμβάνεται στην έπερώτηση. άλλα είναι βασικό, αφορά τήν 
Διοίκηση τής ATE. “Αλλωστε ό κ. 'Υπουργός διορίζει αύτά 
τά συμβούλια καί ξέρει τ! περίπου συμβαίνει.

Είπε ότι έχουν γίνει αλλαγές καί ότι εχει εξασφαλιστεί ή 
συμμετοχή εκπροσώπων φορέων. Είπαμε ότι. όσον άφορά τήν 
ΠΑΣΕΓΕΣ καί τις συνεταιριστικός οργανώσεις, δτ: πράγ
ματι υπάρχει αύτό. Αλλά όσον άφορά τήν ΓΈΣΑΣΕ. δηλα
δή τό συνδικαλιστικό 'αγροτικό κίνημα, όσον άφορά τό Γεω
τεχνικό Επιμελητήριο, όσον άφορά τους εκπροσώπους τών ερφ 
γαζομένων δεν περιέχονται στό Διοικητικό Συμβούλιο.

Σήμερα πήραμε τή σύνθεση τού Διοικητικού Συμδουλ·'ου: 
Αναγνώστου Γεώργιος. Διευθυντής 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Καλιοτζής Σωτήριος, Διευθυντής ’Υπουργείου ’Εθνικής Οι
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κονομίας. Πολύδωρος Βασίλης, Διευθυντής 'Υπουργείου Οι
κονομικών, Μπουρατζάς. . .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Κάππο. 
θ ίξατε τό ζήτημα τής διοικήσεως τής Τραπέζης καί απάντη
σε κα! ό κ. 'Υπουργός. Τώρα έπεκτείνεσθε στοί θέμα αύτό 
πού δέν συμπεριλαμβάνεται στην έπερώτηση σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠ ΠΟΣ. Οχ: κύριε II ρέεστε, 
είπε ότι έκπρόσωπος τών εργαζομένων μετέχει στό Διοικητικό 
Συμβούλιο. Σήμερα πήραμε τά στοιχεία άπό τήν αρμόδια 'Υ 
πηρεσία τής ’Αγροτικής Τράπεζας και βλέπουμε δτ; δεν με
τέχει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Το Προεδρείο 
δέν μπορεί νά είναι απαθές προ αυτής τής τακτικής, νά συ- 
ζητούνται θέματα μη περιεχόμενα μέσα στην έπερώτηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Ινύριε Πρόεδρε, θέλω 
νά πώ ότι είναι βασικό ζήτημα καί πρέπει νά προχωρήσουν 
αυτές οι διαδικασίες έκδηυ,οκρατισμού. τής όργάνοοσης καί 
τής λειτουργίας όλων τών οργανισμών μαζί καί τής ’Αγροτι
κής Τράπεζας,

Έν πάση περιπτώσει. κύριε Πρόεδρε, εκείνο που θέλω νά 
υπογραμμίσω -—θά δώσω για τά Πρακτικά τον πίνακα — 
είναι ότι δέν μετέχουν εκπρόσωπο", τών εργαζομένων. Βεβαίως 
ύποσχέθηκε ότι θά έρθει νόμος πλαιίσιο έδώ για τήν ’Αγροτι
κή Τράπεζα. ’Αλλά νομίζουμε ότι ορισμένα πράγματα είναι 
έπείγοντα καί θά πρέπει νά ρυθμιστούν καί νά μην περιμένου
με τή γενική αναθεώρηση ή μεταρρύθμιση τών διαφόρων οργα
νισμών κλπ. γιά τήν αντιμετώπιση τών· προβλημάτων.

('Ο πίνακας που κατέθεσε ό βουλευτής κ. Κ. Κάππος έχει 
ώς ε ξ ή ς ) :

«Δ ιοί κ η τ ι κ ο Σ υμβο ύλ: ο 
Α.Τ.Ε.

Πρόεδρος: Βασίλης ’Ανάστα Καφίρης.
Άντιπρόεδοος: Παπαθανσίου Χρηστός. Γεν. Γραμματέας 

Υπουργείου Γεωργίας.
Σύμβουλοι: Αναγνώστου Γιώργος. Δ/ντής 'Υπ. Γεωρ

γίας. Καλιοτζής Σωτήρης, Δ/ντής Υπ. Έ θν. Οικονομίας. 
Πολύδωρος Βασίλης. Δ/ντής Υπ. Οικονομικών. Μπουρα
τζάς Λεύτερης. Δ/ντής Τράπεζας Ελλάδας. Σκουλάς Βαγ
γέλης. Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ. Μπένος Χοή,στος. Πρόε
δρος "Ενωσης Γεωργικών Συν/σμών Φαρσάλων, Σδράλης 
’Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Ε.Γ.Σ. Τρικάλων. Γαϊτανίδης 
Δημήτρης. μεμονωμένους παραγωγούς ( ΠΑΣΕΓΕΣ'' Τσαλ- 
μαλής Γρηγόρ. μεμονωμένους παραγωγούς (ΠΑΣΕΓΕΣ).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ό  κ. Υπουρ
γός Γεωργίας έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ( ‘Υπ. Γεωργίας). Κύ
ριε I I ρόεδρε. νομίζω·, ό'τι οι απαντήσεις τών έπερωτώντων 
δέν έθιξαν νέα ούσιαστικά σημεία καί γι αύτό θά επικαλε
στώ τά όσα είπα προηγούμενα.

Θέλω μονάχα νά τονίσω καί πάλι οτ: υπόθεση τής Κυβέρ
νησης είναι ή Αγροτική Τράπεζα νά είναι μία Τράπεζα, ή 
όποια νά εξελιχθεί σέ συνεταιριστική Τράπεζα μέ κύριο 
στόχο τήν προώθηση τής ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα. 
■Δέν πρόκειται νά είναι μία Εμπορική Τράπεζα, ή όποια θά 
κάνει τραπεζικές εργασίες κάτω άπό τό κριτήριο μεγιστο
ποίησης τού κέρδους. Θά είναι μία αναπτυξιακή ’Αγροτική 
Τράπεζα.

Π παρατήρηση ό'τι τά δάνεια δέν επαρκούν, είναι μία πα
ρατήρηση τήν όποια ¿σπάστηκα καί εγώ. Δέν είπα οτ: τά 
δάνεια αύτή τή στιγμή, τά όποια χορηγούνται, επαρκούν κα: 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Είνα: οτι υπάρχουν προβλήμα
τα. οτ: τά προβλήματα αύτά προσπαθούμε νά τά αντιμετωπί
σουμε, απορρέουν άπό τή μέχρι σήμερα πορεία καί γιά νά τά 
αντιμετωπίσουμε πραγματοποιήσαμε μία αύξηση τού χρη
ματοδοτικού προγράμματος τής Αγροτικής Τοάπεζας κατά 
72%.



Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Ρ Κ Α ' —  25 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  1983 6187
Ή  παρατήρηση ότι ή αντίληψή μας για τή γεωργία είναι 

τεχνοκρατική, πιστεύω δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή γιατί 
έμ,εΐς δεν έχουμε καμιά τεχνοκρατική αντίληψη. ’Εμείς εί
παμε ότι ή Τράπεζα πρέπει να εργάζεται για νά εξυπηρετεί 
τούς αγρότες. Ή  εξυπηρέτηση των αγροτών $ά πρέπει νά 
γίνει στο γενικότερο πλαίσιο τής οικονομίας για νά μη προ
κόψουν ακριβώς δυσλειτουργίες μέσα στην οικονομία μέ 
στροφή τών δανείων προς μή αναπτυξιακούς ή μή αγροτι
κούς σκοπός,, οτι τά συγκεκριμένα επιτόκια πρέπει νά έχουν 
πάντα μία σχέση, μέ το γενικό επιτόκιο·, οτι αυτό είναι κάτι 
πού ισχύει σάν κανόνας, όχι μονάχα στη δική μας οικονομία, 
αλλα και σε σχεδιαζόμενες οικονομίες και σε άλλες καπιτα
λιστικές οικονομίες.

Ή  αναφορά τών επιτοκίων γιά ορισμένες έξαγωγικές 
δραστηριότητες παραβλέπει τό γεγονός οτι αυτό είναι μία 
επιδότηση εξαγωγών 'Η επιδότηση εξαγωγών μπορεί νά γί
νει μέ τον αλφα ή βήτα τρόπο, είτε μέ τό επιτόκιο είτε μέ 
κατ’ εύ-όείαν επιδότηση. Και ή επιδότηση έχει σάν σκοπό νά 
προωθήσει την διάθεση προϊόντων, τά όποια είναι πλεονα- 
σματικά στη Χώρα καί αλλιώς δέν πρόκειται νά διατεθούν.

Βεβαίως ή διάθεση τών πλεονασματικών αυτών προϊόν
των πρέπει νά γίνει, διότι αυτή είναι ή κατάσταση μέσα άτό 
τούς φορείς οί οποίοι υπάρχουν σήμερα. "Αν υπήρχαν άλλοι 
συνεταιριστικοί φορείς, ή Κυβέρνηση $ά έπεδ'ίωκε, ή διά
θεση τών πλεονασμάτων ή γενικά ή εμπορία τών αγροτικών 
προϊόντων νά γίνει μέσα άπό τούς συνεταιριστικούς φορείς.

"Όσον αφορά τό Νόμο γιά τούς συνεταιρισμούς, κύριε 
Λουλέ, ό Νόμος αυτός δέν εχει δο·8εί σέ τρίτους, βρίσκεται 
ακόμα σέ έπεξεργασία στο 'Υπουργείο, δέν έχει δο·5εί ούτε 
στην Π ΑΣΕΒΕΣ, ούτε στην ΓΕΣΑΣΕ και όπως άνέφερα 
$ά δημοσιευτεί, $ά σταλεί σέ όλους νά εκφέρουν γνώμη.

"Αν Ψέλετε προηγουμένως άπό όλους τούς ά'λλους και 
προτού τελειώσει ή έπεξεργασία νά σάς δώσω ένα αντίτυπο 
τού σχεδίου, ευχαρίστως.

Γιά την αναφορά πού έκανε ό κ. Κάππος στην εκπροσώ
πηση τών εργαζομένων στην ATE, #έλω νά τον κατατο
πίσω στο εξή ς :

’Εγώ είπα ότι οί διατάξεις τής νομοθεσίας πού άναφέ- 
ρονται στη σύνδεση τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ATE

έχουν αλλάξει καί τον παρακαλώ νά εξετάσει αυτές καί 
•λά διαπιστώσει, ότι οί διατάξεις προβλέπουν την συμμετο
χή ενός εκπροσώπου τών εργαζομένων.

Αύτή τή στιγμή δέν συμμετέχει στο Συμβούλιο τής ATE 
εκπρόσωπος τών εργαζομένων, διότι οί εργαζόμενοι στην 
ATE ζήτησαν νά συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι καί όχι μό
νο έ'νας καί δέν υπάρχει νομική δυνατότητα νά συμμετέ
χουν δύο εκπρόσωποι Θά πρέπει νά αλλάξει ή διάταξη ή 
οποία ορίζει την σύνδεση τού Διοικητικού Συμβουλίου καί 
αύτό πρέπει νά γίνει μέ νόμο. "Αν οί εργαζόμενοι ή&ελαν. 
$ά μπορούσαν νά είχαν ορίσει ένα εκπρόσωπο στο Διοικητι
κό Συμβούλιο.

"Οσο άφορά τούς εκπροσώπους τών συνδικαλιστικών φο
ρέων, γ ι ’ αυτό σάς είπα ότι δέν μπορώ νά σάς απαντήσου 
επακριβώς.

Προβλέπεται ή διαδιακασία ορισμού άπό Γενική Συνέ
λευση τών συνδικαλιστικών φορέων, Γενική Συνέλευση ή 
όποια δέν έχει πραγματοποιηθεί. ’Επακριβώς μπορώ νά 
σάς κατατοπίσω άν κάνετε μία ερώτηση γιά τό ποιό είναι 
τό κείμενο αύτών τών διατάξεων καί ποια $ά είναι ή ιξ έ -  
λ ’·ςη.

Κλείνοντας, $έλω νά έπαναλάβω καί πάλι ότι ή Κυ
βέρνηση επιδιώκει νά μετατρέψει τήν ATE σ’ ένα φορέα 
όπου $ά έχουν κυρίαρχο λόγο οί συνεταιρισμοί, σ’ ένα φο
ρέα ό οποίος $ά εξυπηρετεί πραγματικά τον αγρότη. Ε λ
πίζω ότι σύντομα ϋ°ά φέρω στήν Έ ΰνική ’Αντιπροσωπεία 
τά σχέδια νόμων, τά οποία $ά προβλέπουν τήν εξέλ ιξη  τής 
ATE προς αύτή τήν κατεύ-όυνση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριοι συ
νάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη ή συζήτηση τής έπερω- 
•τήσεως κατά τών 'Υπουργών Γεωργίας, καί Ε θνικής Οι
κονομίας σχετικά με τήν πιστωτική πολιτική της ATE, 
καί έρωτάται ή Βουλή άν συναινεί νά λύσουμε τή συνεδρία
ση.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
Μέ τή συναίνεση τής Βουλής καί περί ώρα 21.27', λύε

ται ή συνεδρίαση γιά αύριο, ημέρα Τρίτη, 26 ’Απριλίου 
1983 καί ώρα 18.30', μέ αντικείμενο ημερήσιας διατά- 
ξεως νομοθετική εργασία.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ε ί . vj  y.i'/i'. ;;;γάλα νοικοκυριά. Τά μ«γάλα όμως - 
/ .y;:i προϋποθέτουν, δτ: Αά ς-ύγονν τά μικρά νοικοκυρ· ά '■'■·. 
τή μέση. γ ΐ3Ε~: δ;ν ύπάσχε: άλλη γή. Ey.it στοχεύει ·/.: αυτυ 
το νομοσχέδιο. ¡ο ίτε το θέλουμε είτε όχι! Είτε το κ-ιττ,.αόα- 
νουμε είτε ο/;! Αντικειμενικά εκεί οδηγεί. Ι \ σ Α α  παρου- 
τιασθεί εδώ καί τούτο το τραγικό. Ο άγροτικος σύλλογος 
Αά εκδίδει άδειες —καί αυτό είναι σωστό— ποιος είναι αγρό 
της κλπ. "Ενας αγρότης όμως zoo είναι μέλος συνεταιρισμού 
αγροτικού —σκοφθείτε το λίγο, κύριε Υπουργέ— Αά εχε: 
δικαίωμα σάν μέλος τον συνεταιρισμού. νά ζητήσει δάνειο κα; 
ό αγροτικός Ελλογος θά τον πεί χρειάζεται άδεια γ:ά νά 
πάρεις δάνειο. Κα! δεν την έχης! Σήμερα, είναι γνωστό ότι 
υπάρχουν 300.000 αγρότες, πού είναι μέλη των αγροτικών 
.συλλόγων. Άπ" αυτούς ο! μ'.σοί. ίσως καί περισσότεροι είνα: 
φτωχοί. Τι Αά γίνουν αυτοί: θά  τούς 5¡»γράψουμε; Καί αν 
πούμε. ότ: θά τους διαγράψουμε. Αά τους διασπάσουμε: Γιατί, 
τί Αά κάνουν αυτοί. Αά μείνουν ανοργάνωτοι; Που οδηγούμα
στε. λοιπόν, στη διάσπαση: Τά λέμε αυτά με την άζλή λογι
κή. γ:ά νά δούμε, αν είναι σωστό αυτό. Μην κοιτάμε, τί γ ίνε
ται στις άλλες χώρες. Άλλου δεν ύζάρχει μικρή σημαντική 
οτωχή αγροτιά. Φυσικά κι εκεί ζάλι είναι χωρισμένα, δεν 
είναι όλο: σ' εν αν σύλλογο. Οί φτωχοί είναι χωριστά. Μάς 
συμφέρει όμως εμάς, νά πούμε. ότι τή μεγάλη μάζα των αγρο
τών. τό 60% ή καί ζαραζάνου. Αά τή χωρίσουμε. Αά τή βά
λουμε Ισου άζό τους συλλόγους, γιά νά κάνουμε καί μείς συλ
λόγους εύζόρων αγροτών; Νομίζω ότι ζρέζει ζολΰ. νά τό 
“κεφτούμε.

Επίσης. Αέλω νά σχολιάσω καί κάτι άλλο σχετικά με το 
άρΑρο 1 4. πού ζροβλέζει μόνο γενική συνέλευση καί μάλιστα 
μέ μυστική ψηφοφορία μόνο, γιά νά ζαρΑει άζόφαση γιά αγώ
να. Δεν λέω νά μην είναι μυστική ή ψηφοφορία. Αλλά μόνο 
μ,έ Γενική Συνέλευση; Καί μόνο μέ μυστική ψηφοφορία Αά 
ζρέζει νά αποφασίζουν γιά όποιοδήποτε αγώνα; Κι' άν υπάρ
χει ενα έζειγον ζήτημα, γιά το όποιο χρειάζεται νά γίνει 
αγώνας, οέ Αά μπορεί νά άζοφασίζει τό Διοικητικό Συμβού
λιο; Σέ τί στοχεύει αυτό; ’Επιτρέψτε μ.ου νά πώ καί τούτο: 
Απ ό,τι ξέρουμε άπ’ τά κοινωνικά ζητήματα που έχουμε 

μελετήσει, όταν πρωτοέγιναν τά εργατικά σωματεία, οΐ ερ
γάτες νόμιζαν, γιά πολλές ΙΟάδες χρόνια, ότι Αά έπρεπε, νά 
μ »ζεύονται κάΑε φορά όλοι μαζί, γιά νά αποφασίζουν, τί Αά 
γίνει. Καί χρειάστηκε νά περάσουν κάμποσες ΙΟαριές χρόνια, 
γιά νά καταλάβουν, ότ: έπρεπε, νά βγάλουν ένα Διοικητικό 
Συμβούλιο, γιά νά αποφασίζει. Καί μ,είς ερχόμαστε τώρα έν 
ιέτει .1983 καί λέμε: Ό χι! Τό Συμβούλιο δεν έχει κανένα 
δικαίωμα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί ή δέν πρέπει, νά γίνεται 
και συνέλευση! Αλλά αυτός ό αποκλεισμός όλότελα τού Διοι
κητικού Συμβουλίου, νά πάρε: μια απόφαση γιά όποιονδήποτε 
,αγώνα, είναι σωστός;

ΙΙού αποβλέπει αυτό τό πράγμα: Τί σκοπό έχει: "Οταν 
έπείγει τό πράγμα δέν μπορείς, νά πάρεις απόφαση νά γίνει 
αγώνας. Αυτή τουλάχιστον ή εντύπωση δημιουργείται στον 
καΑ’ ένα. Είναι καί αύτό μιά διάταξη, που δεν είναι δυνατό 
κανένας, νά τή ψηφίσει. Και που κάΑε άλλο παρά δημοκρα
τική είναι.

Περνώ τώρα σέ ένα άλλο ζήτημα. Τό νομοσχέδιο δεν κα- 
Αιερώνει την πραγματική καί ανόθευτη απλή αναλογική, 
που ζητά ομόφωνα τό συμβούλιο τής PESA ΣΕ. γιά ενισχυμέ- 
νη αναλογική μιλάει το άρθρο 18. Μέ τήν διάταξη αυτή, 
έχουμε μία όπισΑοδρόμηση σχετικά μέ κείνο, πού υπάρχει στί 
νόμο τον μεταβατικό, περί συνεταιρισμών πού είσηγήΑηκε ό 
κ. Υπουργός. Δηλαδή, γυρίζουμε τώρα πίσω, άπ' αύτό. πού 
έχουμε καθιερώσει γιά τούς συνεταιρισμούς στον μεταβατικό 
νόμο γιά τον εκδημοκρατισμό των συνεταιρισμών. Γυρίζουμε 
προς τά πίσω καί πάμε σέ ενα καθεστώς όχι καθαρής ανα
λογικής.

Είναι δημοκρατικό, δηλαδή, νά μην έχουμε αναλογική εκ
προσώπηση·: i ό ρωτώ αύτό το πράγμα, γιά νά τό κουβεντιά
σουμε.

Έδώ θέλω νά πώ. πώς στή δεύτερη κατανομή όσο: δεν Αά 
πάρουν μία έδρα, είτε σαν αντιπρόσωποι, είτε στο ξινκητι 
κό Συμβούλιο, είτε στό εποπτικό συμβούλιο, δεν έχουν δικαίω
μα, να πάρουν μέρος στή δεύτερη κατανομή. Θά μοιραστούν 
όλες οι έδρες ανάμεσα στά δύο Κόμματα. Ά ν  έχουμε δηλα
δή ένα σύλλογο μέ 100 μέλη καί πάρει ό ένας συνδυασμός 
65 ψήφους καί ό άλλος 35. Αά βγουν καί οι δυο άπ τον ένα 
συνδυασμό καί ό άλλος δέν Αά βγάλει κανόναν. Αύτό τό 
πράγμα ποιόν ευνοεί; Είναι πραγματικά μία χαρακτηριστι
κότατη περίπτωση μικροπαραταξιακής λογικής αυτοδυναμίας. 
Καί. έζεοδή ευνοείται καί τό δεύτερο Κόμμα. Αά ζώ καί δι
κό μ μάτι σμού.

'Ένα άλλο ζήτημα είναι τό άντιδημοκρατικό Αέμα. πού 
■υπάρχει στά άρθρα 4. 6, 9 καί 10 γιά τήν υποχρεωτική δο
μή στους αγροτικούς συλλόγους. Γιατί ή υποχρεωτική αυτή 
τομή: Δέν είμαστε ενάντια στην ενιαία δομή, άλλα γιατί Αά 
τό ορίσουμε αύτό υποχρεωτικά μέ νόμο καί δέ Αά επιτρέψου
με στό ίδιο τό συνδικαλιστικό κίνημα, στήν ίδια τήν αγροτιά, 
νά το καθορίσει μέ τή δική της γνώμη, μέ τά συνέδριά της. 
μέ συνδιασκέψεις της κ λπ .:

Το άρθρο 16 είναι πέρα γιά πέρα άντιδημοκρατικό και 
αντισυνταγματικό, γιατί απαγορεύει σέ κάποιον, νά εκλεγεί 
γιά τρίτη φορά στό Διοικητικό Συμβούλιο. Σέ ποιο Σωματείο 
γίνεται αύτό; Δέν είναι αύτό παραβίαση τής διάταξης τού 
Συντάγματος, πού ορίζει τό «έκλέγειν καί έκλέγεσθαι»; Ε 
πιτρέπονται αυτά τά πράγματα;

Αύτό τό πράγμα παραβιάζει καί τή νοημοσύνη τού ανθρώ
που πού ψηφίζει. Δέν τον άφηνε: νά διαλέξει ό ίδιος. Κα! 
'υποτιμάμε έτσι τήν ικανότητά του στό νά διαλέγει. Μέ ποιο 
δικαίωμα Αά τού πούμε έμείς. νά μ.ήν έκλέξει αύτόν, όταν 
αυτόν εγκρίνει ή αγροτιά, σάν τον πιό κατάλληλο;

Δέν είναι κι αύτό μιά προσπάθεια, νά άπ·ομακρύνουμε τά 
ικανά στελέχη;

Δεν καθορίζεται, επίσης, στό άρθρο πού άναφέρεται γιά 
τήν εκλογή των αντιπροσώπων στά διάφορα Συμβούλια ή ανά
κληση τών αντιπροσώπων. Λέει, οτι εκλέγονται, αλλά δε 
λέει αύτό. πού είναι, επίσης, φυσικό νά τό ζητάει κάθε εργα
ζόμενος. οτι δηλαδή, θά είναι ανακλητοί άπ’ τή συνέλευση. 
Ή  συνέλευση νά εκλέγει τον αντιπρόσωπό της. κ ι’ αυτός νά 
έχει καί δικαίωμα, νά τον ανακαλέσει, αν κρίνει, ότι δέν κά
νει τή δουλειά του καλά.

Επίσης, διαφωνούμε μ' αυτή τήν οικονομική ενίσχυση από 
μέρους τής Κυβέρνησης τών συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Γιατί θά έξαρτιέται ή συνδικαλιστική οργάνωση άπ' τήν 
έκάστοτε Κυβέρνηση;

Δε λέμε νά μη δίνεται καθόλου ενίσχυση στους συνδικαλι
στικούς αγροτικούς συλλόγους, άλλα νά δίνεται, όταν θέλουν 
νά κάνουν ενα συνέδριο, όταν πρόκειται νά κάνουν μιά γιορτή, 
όπως το Κιλελέρ. όταν πρόκειται νά κάνουν μία εκπολιτιστι
κή εκδήλωση κλπ. Αύτό τό καταλαβαίνω. Αλλιώς ή ενίσχυ
ση χτυπάει τήν ανεξαρτησία τών συλλόγων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέ βάση αύτά πού είπα γιατί τελεί
ωσε καί ή ώρα μας, έμείς δηλώνουμε ότι θά  περιμένουμε τήν 
τελική θέση τής Κυβέρνησης, κύρια γ ι’ αυτές τις βασικές, 
όχι δημοκρατικές — άς τις πώ έτσι — διατάξεις γιά νά 
καθορίσουμε τελικά τη θέση μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Α λευράς), () κ. Υπουρ
γός Γεωργίας ϊχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ('Γπ. Γεωργίας). Κύ
ριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, τό Κράτος δέν είχε ανα
γνωρίσει μέχρι σήμερα τον αγροτικό συνδικαλισμό. 'Ο κύριος 
λόγος ήταν πολιτικός. Οί αγροτικοί σύλλογοι, οΐ ’Αγροτικές 
Συνδικαλιστικές 'Οργανώσεις αποτελούσαν τό πιό μαχητικό 
και το πιο προοδευτικό τμήμα τών αγροτών. Ή ταν οί φορείς 
τών κινητοποιήσεων, εξέφραζαν τήν αντίθεση τού λαού μας 
στήν πολιτική όπΟ'βάθμσης και εγκατάλειψης τής γεωργί
ας. Αποτελούσαν το σημείο συσπείρωσης όσων ήθελαν νά βελ
τιώσουν τό αγροτικό εισόδημα καί τήν ποιότητα τής ζωής 
στήν ελληνική ύπαιθρο. Οΐ αγροτικοί σύλλογοι άποτελούσαν
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γ ι’ αύτό, γιά τό συντηρητικό κράτος, που έπεδίωκε το στενό 
έλεγχο τής υπαίθρου καί την ύπακοή στην κυβερνητική πο
λιτική, μόνιμη ένόχληίση καί μ,όν:μ.ο κίνδυνο. 'Στην ύπαιθρο 
την όποια εξούσιαζαν οί κομματάρχες καί οί τοπικοί παραγον- 
τες τής Δεξιάς, όπου ή κυβερνητική άποψη καί πολιτική ε- 
πρεπε νά περνά χωρίς αντίρρηση, οι αγροτικοί σύλλογο: γ ;αν 
εκείνοι πού έφεραν πρώτοι το μήνυμα τής αναγκαίας άλλα- 
γής. Αυτοί ξεκίνησαν στο χωρίο καί στο χωράφι τή δουλειά 
τής ενημέρωσης για τις επιπτώσεις τής πολιτικής τής Δε
ξιάς. Αύτοί κινητοποίησαν τούς αγρότες για νά άντιδράσουν 
καί νά ζητήσουν μία διαφορετικού τόπου εξέλ ιξη , Οι συντη
ρητικές κυβερνήσεις πίστευαν δτι με το νά άρνοϋνται τό διά
λογο με τούς αγροτικούς συλλόγους καί νά αμφισβητούν τή 
νομική τους ύπό'ταση, θα  μπορούσαν νά περιορίσουν τή δρα
στηριότητα τους. Μάταια. Ή  επιρροή τών συλλόγων αύξανε 
καθημερινά. Καί οσο αύξανε ή επιρροή τών συλλόγων τόσο οι 
συντηρητικές κυβερνήσεις ένέτειναν την αντίδρασή τους. 
’"Εκφραση τής αντίδρασης αυτής ήταν νά αναγνωριστεί ή 
ΠΑΣΕΓΕΣ. ανώτατη συνεταιριστική οργάνωση, ώς ανώτα
τη συνδικαλιστική οργάνωση τής Χώρας.

Άνέφερε ό εισηγητής τής Α ξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
ότι ¡καί ή Νέα Δημοκρατία αναγνώρισε δήθεν τούς αγροτι
κούς συλλόγους. "Αν κυττάξε: το νόμο για τούς συνεταιρι
σμούς τον όποιο ψήφισε ή Νέα Δημοκρατία, θά διαπιστώσει 
δτι κατά τό νόμο αυτό τις επαγγελματικές οργανώσεις τών 
αγροτών, δηλαδή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν 
οί συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα είναι Οπό 
τον έλεγχο τού Υπουργείου Γεωργίας. Για τή Δεξιά ό άγρου 
τικός συνδικαλισμός, επειδή δεν ελεγχόταν δεν έπρεπε νά υ
πάρχει.

Τέ νομοσχέδιο λοιπόν, έρχεται νά δικαιώσει ένα μακροχρό
νιο αγώνα. ’Αποτελεί την πανηγυρική αναγνώριση τής δημι
ουργικής δουλειάς τών αγροτικών συλλόγων καί τής μεγάλης 
συμβολής τους στην οργάνωση τών αγροτών καί στήν υπερά
σπιση τών συμφερόντων τους. Τό ΠΑΣΌΚ είχε δηλώσει προ
εκλογικά οτι θά αναγνωρίσει τον αγροτικό συνδικαλισμό καί 
με αυτό τό νομοσχέδιο εκπληρώνει την υπόσχεσή του αύτή.

Στήν Κοινοβουλευτική Επιτροπή προβλήθηκε άπό τή Νέα 
Δημοκρατία τό επιχείρημα ό'τι τό νομοσχέδιο είναι χωρίς νόη- 
μα γιατί δε χοειάζεται νόμος για νά δραστηριοποιηθούν οί α
γρότες. Βεβαίως, καί δέν χρειάζεται νόμος για την κινητοποί
ηση τών αγροτών. Οί συνδικαλιστικοί αγώνες δέν είναι απο
τέλεσμα νομικών επιταγών. Ό  νόμος χρειάζεται για νά μπο
ρεί νά ενταχθεϊ ή δράση τών αγροτικών συλλόγων στήν προ
σπάθεια γιά μιά δημοκρατική διοργάνωση τής Ιίολιτείας. 
Θά παραπέμψω στήν εισηγητική έκθεση. ’Εκεί άναφέρεται 
ξεκάθαρα δτι χωρίς άναγνωρισμένο-υς εκπροσώπους τού με
γαλύτερου τμήματος τού πληθυσμού, παρουσιάζονται σημαν
τικές δυσκολίες στή λειτουργία μιάς κοινωνίας, ή όποια ε
πιδιώκει τον προγραμματισμό, τό διάλογο, τή συμμετοχή τών 
ενδιαφερομένων στή λήψη τών αποφάσεων καί τή δημιουργία 
τής πλατύτερης δυνατής συναίνεσης γύρω άπό τις έπιδιω· 
κτέες λύσεις.

ίΣτο σταείο αύτό τή Ποοεδοική "Εδεα καταλαμβάνει ό 
Α ' Άντιποόεδοος τής Βουλής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕ'ΓΛΝΓ- 
ΔΙ-ΤΣ).

Ή  αναγνώριση τών συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι προ
ϋπόθεση γιά τήν εφαρμογή τού δημοκρατικού προγραμματι
σμού.

"Ενα επιχείρημα κατά τής αναγνώρισης τών Αγροτικών 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων πού προβάλλεται άπό τή Νέα 
Δημοκρατία είναι δτι οί δραστηριότητες τους άλληλοεπικα- 
λύπτονπαι μέ τις δραστηριότητες τών συνεταιρισμών.

Είναι αλήθεια δτι, όταν πρωτοοργανώθηκ.ε τό αγροτικό κί
νημα, οί κύριες συλλογικές οργανώσεις τών αγροτών ήταν 
οι συνεταιρισμοί. Καί οί συνεταιρισμοί αγωνίζονταν γιά τά 
συνδικαλιστικά αιτήματα τών άγροτ ών. Ή  ανάπτυξη, όμως, 
τού αγροτικού κινήματος, επιτρέπει μία σαφή διαφοροποίη
ση, ανάμεσα στο συνεταιριστικό κίνημα καί στον αγροτικό συν-
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οικαλισμό. Ό  συνεταιρισμός αποτελεί συλλογική επιχείρηση 
τών αγροτών. Στόχος του είναι ή άπό κοινού παραγωγική 
δράση τών αγροτών, ή αξιοποίηση: τής παραγωγής, ή μείω
ση τού κόστους, ή καλύτερη κατανομή τής δουλειάς γιά αύ
ξηση τού εισοδήματος. 'Επίκεντρο τής συνεταιριστικής δρα
στηριότητας είναι ή οικονομική μονάδα πού οργανώνουν ο! 
άνρότες άπό· κοινού. Καί φροντίδα τού συνεταιρισμού αποτε
λούν τά προβλήματα τής μονάδας αυτής.

Ό  αγροτικός σύλλογος, αντίθετα μέ τό συνεταιρισμό, δέν 
έχε: επιχειρηματικούς σκοπούς. Δέν έχει τή φροντίδα μιάς 
συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής. Κύριος στόχος -.ου. είναι 
τά προβλήματα, γενικά, τών αγροτών καί αύτό τό- διαγράφει 
ό νόμος. Ό  νόμος ορίζει στο άρθρο 2 δτι σκοπός τών ’Αγρο
τικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι ή διασφάλιση καί 
προαγωγή τών οικονομικών καί κοινωνικών και επαγγελμα
τικών συμφερόντων τών μελών τους καί τών αγροτών γενι
κότερα.

Καί εδώ θά κάνω μία παρένθεση. Είπε ό κ. Λουλές. δτι 
δέν άναφέρεται στο σχέδιο νόμου καί ή διεκδίκηση τών αι
τημάτων. Μέσα ττή λέξη  «διασφάλιση», εμείς πιστεύουμε δτι 
περιέχεται καί ή «διεκδίκηση». "Οταν προσπαθώ νά διασφα
λίσω κάτι, τό πρώτο πού κάνω είναι δτι διεκδικώ. Π όντως, 
εμείς θά προσθέσουμε καί τή λέξη «διεκδίκηση», γιά νά μην 
υπάρχουν παρανοήσεις καί νά μή γίνονται, κατά τή γνώμη 
μας, σκόπιμες παρερμηνείες τού κειμένου τού νόμου.

Άπό τήν περιγραφή τής δραστηριότητας τών αγροτικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, δπω-ς υπάρχει στο νόμο, φαίνε
ται δτι ο! οργανώσεις αυτές έχουν πολύ ευρύτερες επιδιώξεις 
άπό τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

Οί συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υπεύθυνες γιά τήν 
προβολή τών αιτημάτων τών αγροτών, τήν εκπόνηση καί ε
φαρμογή λύσεων γιά τήν κάθε πλευρά τής ζωής τού αγρότη.

Οί ’Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, στοχεύουν νά 
βελτιώσουν γενικά τό επίπεδο τό οικονομικό καί τήν ποιότη
τα ζωής του αγρότη.

’-Ανέφερα ήδη δτι ή αναγκαιότητα τής αναγνώρισης τών 
Αγροτικών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων είναι αποτέλεσμα 
τής προσπάθειας καί τής ανάγκης νά οργανώσουμε τή κοι
νωνία μας με δημοκρατικότερες αρχές. Σέ μία δημοκρατική 
κοινωνία, οί αποφάσεις πρέπει νά παίρνονται μέ τή συμμετο
χή όλων τών ενδιαφερομένων, νά μεταφέρονται άπό τό κέντρο 
στήν περιφέρεια, άπό τήν- κορυφή στή βάση.

Σέ μία δημοκρατική πολιτεία, ή κεντρική διοίκηση καθορί
ζει τά πλαίσια. Ή  συγκεκριμενοποίηση τών πλαισίων αυτών, 
είναι έργο τής περιφερειακής καί τοπικής εξουσίας, συλλογι
κών φορέων, δπου εκφράζονται οι ενδιαφερόμενοι μέ τις απο
βάσεις τους. Ο! συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι αναγκαίο 
βήμα γιά μιά αποκεντρωμένη εξουσία.

Είναι αναγκαίο νά περάσουν προβλήματα καί λύσεις στά 
χέρια τών ίδιων τών αγροτών. Ό  στόχος αυτός, ό στόχος μιάς 
κοινωνίας δπου επικρατεί διάλογος καί υπάρχει αποκέντρω
ση- καί αύτο-διαχείριση επιβάλλει καί στις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μιά διαφορετική αντιμετώπιση τών προβλημά
των. Μέχρι σήμερα κύρια άν όχι αποκλειστική αιχμή τών αι
τημάτων τού αγροτικού συνδικαλισμού ήταν οι τιμές καί ή 
καταβολή ενισχύσεων άπό τό Κράτος. Ή  προσπάθεια αύτή 
καί ή κατεύθυνση ήταν αντιπερισπασμός στήν πολιτική τών 
δεξιών Κυβερνήσεων γιά συμπίεση τού αγροτικού εισοδήμα
τος καί ήταν απόρροια τής γενικότερης νοοτροπίας πού είχε 
καθιερώσει ή Δεξιά νά ζητά πάντα ό αγρότης άπό τήν Πο
λιτεία βοήθεια καί νά μή επιδιώκει νά στηρίζεται στις δικές 
του δυνάμεις γιά νά αντιμετωπίσει τά προβλήματα του κα
θώ ς επίσης νά είναι εξαρτημένος καί καθοδηγούμενος άπό 
τό Κράτος.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μέ τή διεύρυνση τού ρό
λου τους, πρέπει όχι μόνο νά διευρύνουν τό φάσμα τών αιτη
μάτων καί δραστηριοτήτων τους άλλά αύτό πού είναι ιδιαί
τερα σημαντικό είναι νά τοποθετήσουν τά αιτήματα αύτά σέ
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ένα νέο πλαίσιο. Σημασία οέν έχε: μόνο ή τιμή όνος ττρο'-όν- 
τος. άλλα σημασία έχε: να εξεταστεί, πώς θά λειτουργήσει 
ή τιμή αύτή στην παραγωγική διαδικασία. αν θά εκτοπίσει 
άλλες καλλιέργειες, άν θά  επιταχύνει τις εξαγωγές, αν θά 
συντείνε; στην εγχώρια μεταποίηση, ή αν θά στήριζε; τις συ
νεταιριστικές βιομηχανίες. Σημασία έχει σέ μία οικονομική 
συγκυρία, όπως είναι ή σημερινή, να εξετάζονται καί ο: γενι
κότεροι οικονομικοί περιορισμοί. 'Οδηγούν οι άποφσσεις σέ 
επιτάχυνση τοϋ πληθωρισμού ή όχι; 'Οδηγούν σέ μείωση τού 
εισοδήματος των εργαζομένων στις πόλεις ή όχι; Σημασία 
έχει για  νά το πώ συνοπτικά ή μακροπρόθεσμη βελτίωση τού 
εισοδήματος των αγροτών, ή βελτίωση των γενικών συνθη
κών ζωής καί γ ι ’ αυτό ή συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει 
νά ένδιαφέρεται πρώτα άπ’ όλα για τό εισόδημα, για τις τι
μές, ά λλ α  καί για τά έργα υποδομής, όπως αρδευτικά καί δρό
μοι, γιά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ιατροφαρ
μακευτική περίθαλψη, γιά την πολιτιστική ζωή καί την ποιό
τητα ζωής στην ύπαιθρο.

Εμείς πιστεύουμε, ότι ή συνδικαλιστική οργάνωση έχει καί 
εκπαιδευτικό ρόλο νά παίξει. Πρέπει νά μάθει τά μέλη της 
νά βλέπουν τή σχέση ειδικού καί γενικού, νά άναγνωρίζουν 
οικονομικές καί κοινωνικές αναγκαιότητες καί νά μή παρασύ- 
ρονται σέ χωρίς περιεχόμενο γενικότητες καί νά αντιμετωπί
ζουν την καθημερινή πράξη μέ βάση ένα προγραμματισμέ
νο σχέδιο ενεργειών. "Αν ή οργάνωση δεν άσπαστοι τον εκ
παιδευτικό της ρόλο θά μεταβληθεί σέ συνδικαλιστικό όργανο 
αποκομμένο άπό τις επιδιώξεις καθώς καί άπό τή μάζα τού 
Λαού. Θά είναι ’ίσως δυναμικός εκφραστής ορισμένων από
ψεων άλλα  θά έχει μικρή εμβέλεια. Θά έχει άπατύχε: στην 
αποστολή της ώς φο,ρέας μεταβολής γιά την άντιμετώπιση 
μιας πιό δημοκρατικής καί αύτοδιαχεισιζόμενης κοινωνίας.

Θά εξετάσω τώρα μερικές αντιρρήσεις που προβλήθηκαν 
κατά τού σχεδίου νόμου. Ή  πρώτη άφορα στο ποιος μπορεί νά 
είναι μέλος αγροτικού συλλόγου. .Ο νόμος ορίζει, ότι αγρότες 
σύμφωνα με αύτή την έννοια είναι άνδρες καί γυναίκες πού 
ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα.

’Ακούσατε τόν κ. Λουλέ. ό όποιος είπε ότι μ.’ .αυτή τή διά
ταξη άποκλείεται ή μεγάλη πλειοψηφία τών άγροτών, πού 
στή Χώρα μας ασκεί καί δεύτερο καί τρίτο επάγγελμα.

Εμείς πιστεύουμε, ότι αυτός ό ισχυρισμός δεν εύσταθεί καί 
είναι παραπλανητικός. Στην· Ελληνική Νομοθεσία δεν υ
πάρχει γενική διάταξη ή όποια νά ρυθμίζει ποιος είναι αγρό
της. 'Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης δεν δημιουργούσε προ
βλήματα όσο δεν είχε σημασία ή ιδιότητα τού αγρότη. Από 
τή στιγμή πού τό Κράτος άρχισε νά χορηγεί ορισμένες παρο
χές προς τούς αγρότες, νά επιδοτεί γιά παράδειγμα ορισμένα 
προϊόντα, νά συνδέει ορισμένες ρυθμίσεις όπως αυτές τών 
χρεών μέ την αγροτική ιδιότητα, είναι αναγκαίο νά άποσα- 
φηνιστεί μέσα σέ ένα ορισμένο πλαίσιο ποιος είναι αγρότης.

Στό σημείο αυτό θά μπορούσε νά προι&ληθεί αντίρρηση ότι 
■δεν είναι ό,ρθή ή διαφοροποίηση μεταξύ άγροτών καί μή άγρο
τών. "Ομως μια πού ή Πολιτεία παίρνει μιά σειρά άπό μέ
τρα πού έχουν σά σκοπό τή βελτίωση τής ζωής εκείνων πού 
ζούν στήν ύπαιθρο καί δουλεύουν στή γεωργία, διότι το εισό
δημά τους είναι πολύ χαμηλότερο άπό εκείνο τού αττικού 
πληθυσμού καί γιατί οί συνθήκες ζωής στήν ύπαιθρο είναι 
πολύ χειρότερες άπό εκείνες τών πόλεων, θά ήταν αντίθετο 
μέ τις άρχές τής κοινωνικής δικαιοσύνης εάν αγρότες καί 
μή αγρότες απολάμβαναν πά ίδια ειδικά μέτρα. Θά ήταν αν
τίθετο μέ τις άρχές τής κοινωνικής δικαιοσύνης ελεύθεροι 
έπαγγελματίες. εργολάβοι, βιοτέχνες. δημόσιοι υπάλληλοι οί 
οποίοι δεν έχουν τό επίκεντρο τής ζωής τους στον άγροτικο 
χώρο ή στήν αγροτική παραγωγή νά είχαν τά ’ίδια ωφελήμα
τα μέ τούς αγρότες.

Ή  διαφοροποίηση, ανάμεσα σέ αγρότες καί μή αγρότες 
χρειάζεται, διότι ακριβώς τό Κράτος ακολουθεί μιά πολιτική 
βελτίωσης τής θέσης τών άγροτών.

Τό έρώτημα, λοιπόν, είναι πώς θά μπορούσαμε νά περιγρά
φουμε την αγροτική ιδιότητα.

"Ενας πολύ συγκεκριμένος τρόπος είναι νά θέσουμε άριθμη- 
τιν.ά κριτήρια. Παράδειγμα ή οδηγία τής Ε.Ο.Κ. 721159 
γιά τόν εκσυγχρονισμό τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σύμ
φωνα μέ την οδηγία αΰτή «αγρότης είναι τό φυσικό πρόσωπο 
το όποιο είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης καί εισ
πράττει τουλάχιστον τό 50% τού συνολικού εισοδήματος του 
άπό τή γεωργική εκμετάλλευση καί απασχολείται τό 50% τού 
χρόνου του σ αυτήν».

Εμείς πιστεύουμε, ότι ένα τέτοιο κριτήριο είναι πολύ στενό 
σάν γενικό κριτήριο γιά τήν Ελλάδα, επειδή υπάρχει μικρό 
μέγεθος εκμετάλλευσης καί ή έξωγεωργικη απασχόληση 
είναι σχετικά διαδεδομένη. Τό κριτήριο αύτό μπορεί νά είναι 
επιβεβλημένο σέ ειδικές περιπτώσεις ίέν μπορεί όμως νά άπο- 
τε/.εσε; γενικό κανόνα.

"Ενας δεύτερος τρόπος γιά νά χαρακτηρίσουμε τούς αγρό
τες είναι νά πούμε άπλά καί γενικά «όσοι ασκούν κατά κύ
ριο λόγο τό αγροτικό επάγγελμα.

Σύμφωνα μέ τά διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, κατά τήν 
άπογραφή τού 1971., δήλωσαν σάν κύριο επάγγελμα τη γε
ωργία 760.000 αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων πού αν
τιπροσωπεύουν τό 73% περίπου τών αρχηγών τών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Πέρα άπό αυτούς πού δήλωσαν οί Ιδιοι, ότι 
ασκούν /.ατά κύριο λόγο τό αγροτικό έπάγγελμα. τό άγροτι- 
κό επάγγελμα ασκούν καί όσοι ασκούν καί άλλο έπάγγελμα 
έκτος τής γεωργίας, άλλα λόγω τού τόπου κατοικίας τους 
καί τού χρόνου απασχόλησής τους στή γεωργία έχουν τή γε
ωργία ώς επίκεντρο τής δραστηριότητας τους.

Σύμφωνα μέ τά κριτήρια τού ’Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας καί Άναπτύξεως ενεργοί σε μία οικονομική 
δραστηριότητα είναι όσοι έχουν άμειβόμενη εργασία κατά τήν 
περίοδο τής έρευνας ή εργάζονται χωρίς αμοιβή στήν οικογε
νειακή επιχείρηση περισσότερο άπό τό τό 1/3 τού χρόνου 
απασχόλησής τους.

Γιά τήν 'Ελλάδα τά στοιχεία αύτά δείχνουν, ότι τά άτομα 
πού έργάζοντα; άπό 33% μέχρι 50% τού χρόνου πλήρους απα
σχόλησης τους στή γεωργία υπολογίζονται σέ 240.000 περί
που τού ενεργού αγροτικού πληθυσμού καί αντιπροσωπεύουν 
ένα 22%. Και αύτά τά άτομα μιά πού έχουν τό έπίκεντρο 
τής δράσης τους στή γεωργία κατατάσσονται σέ αυτούς πού 
ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό έπάγγελμα καί σ αυ
τούς συμπεριλαμβάνονται οί μικροεπαγγελματίες πού ζούν 
στό χωριό, εργάτες γης πού δεν έχουν άλλη; απασχόληση 
αγροφύλακες κοινωνικοί γραμματείς.

’Έτσι απομένει, άν δούμε αυτά τά στοιχεία, λίγο ώς πολύ 
ένα (>% ατόμων, πού έχουν σχέση μέν μέ τήν γεωργία, άλ
λα σημαντική κύρια απασχόληση ή κύρια καί δευτερεύουσα 
απασχόληση, εκτός γεωργίας.

Το ποσοστό αύτό αντιπροσωπεύει περίπου 70.0016 άτονα. 
Είναι ένα μικρό ποσοστό καί θά έλεγα, ότι δεν έχει άμεση 
σχέση μέ τή γεωργία, άρα δεν έχει θέση μέσα στό αγροτικό 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Ή  ρύθμιση πού άναφ&ρεται στό νομοσχέδιο, νά συμμετέ
χουν οί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ή όσοι ασκούν, γιά νά 
είμαι ακριβής, κατά κύριο λόγο τό αγροτικό έπάγγελμα εί
ναι. αντίθετα μέ τά όσα άνέφερε ό κ. Λουλάς, αίτημα τής 
μεγάλης πλειοψηφίας τών άγροτών. Ζητούν επίμονα στους 
συνδικαλιστικούς τους φορείς νά συμμετέχουν μόνον έκείνοι 
πού ζούν καθημερινά τά προβλήματα τού αγροτικού χώρου, 
δουλεύουν τή γεωργία καί έτσι έχουν άμεση γνώση τών θε
μάτων. Οί αγρότες δεν δέχονται ούτε νά συμμετέχουν στους 
συλλόγους τους, ούτε νά τούς εκπροσωπούν πρόσωπα πού δεν 
αισθάνονται τά αγροτικά προβλήματα σάν άμεσα προβλήμα
τα τους. Πιστεύουν, ότι άλλοιώς νοθεύονται τά αιτήματα 
τους καί οί αγώνες τους. Καί αλήθεια, ποιος λόγος υπάρχει 
ό δικηγόρος ή ό γιατρός πού έχουν δύο ή δέκα στρέμματα 
γ η ς .  νά συμμετέχει στον αγροτικό σύλλογο; ΙΊοιός λόγος 
υπάρχει ό υπάλληλος, ό όποιος έχει δεκαπέντε ρίζες ελιές, 
νά θέλει νά αποφασίζει και αυτός πώς θά κινητοποιηθούν οί 
αγρότες; Είναι λογικό καί είναι φυσικό τά συμφέροντα τους
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νά μη συμπίπτουν με τά συμφέροντα τών αγροτών καί γ ι’ au
to δέν θά  πρέπει νά μπορούν νά συμμετέχουν στους αγροτι
κούς συλλόγους.

Στόχος τού νόμου είναι νά εξασφαλίσει την ανόθευτη *·/.- 
κράση τών συμφερόντων τών αγροτών καί αύτό επιτυγχάνεται 
βφ’ ωσον συμμετέχουν στους αγροτικούς συλλόγους εκείνο: πού 
πραγματικά είναι αγρότες.

Κατά τού νομοσχεδίου ασκήθηκε καί ή κριτική οτ: επιτρέ
πει τή δημιουργία περισσότερων αγροτικών συλλόγων κατά πε
ριφέρεια, όπως καί περισσότερων οργανώσεων σε επίπεδο Νο|- 
μού καί Χώρας. Έ τσι, λέχθηκε, διακυδεύονται ή επιδίωξη 
ενός ενωτικού αγροτικού συνδικαλισμού. Ή  κρ:τ:κή αυτή εί
ναι άβάσιμη, οχ: μόνο γιατί ο! περιορισμοί τής σ.νδκαλ’.στ:- 
κής ελευθερίας είνα: ασυμβίβαστο μέ τό Σύνταγμα, άλλα καί 
άντιτίθεται μέ την επιδίωξη: γιά τή διοργάνωση μιας δη
μοκρατικής πολιτείας. Ή  νομοθετική κατοχύρωση μιας καί 
μόνης οργάνωσης για χάρη τής ύπαρξης ενός ενωτικού άγρο:- 
τικού συνδικαλισμού, θέτει σε κίνδυνο τήν ελευθερία μιας τυ
χόν μειοψηφίας νά οργανωθεί γιά νά εκφράζει τή γνώμη της, 
ό'πως θέτει σε κίνδυνο καί τήν προσπάθεια νά εκφράζονται 
περισσότερς γνώμες, ώστε νά διευκολυνθεί ό διάλογος καί ή 
αντιπαράθεση απόψεων.

Ο νόμος βέβαια περιέχει ορισμένους περιορισμούς. 'Ορίζει 
εναν έλάχιστο· αριθμό οργανώσεων γιά τήν ίδρυση μιας Συνο
μοσπονδίας η 'Ομοσπονδίας. Κατευθυντήρια σκέψη τών περιο
ρισμών αυτών είναι οτι ο πολλαπλασιασμός τών ’Αγροτικών 
Συνδικαλιστικών 'Οργανώσεων θά εξασθενήσει τό αγροτικό 
κίνημα. θά  διευκολύνει τεχνητές αντιθέσεις καί αντιδικίες, 
θά είναι άνασχετικός παράγοντας στήν άντιπροσωπευτικότητα 
τών οργανώσεων καί θά είναι σέ βάρος τής νομιμοποίησής 
τους, ώς εκπροσώπων τών αγροτών. Χρειάζεται, λοιπόν, νά 
βρεθεί ενα τέτοιο μέτρο, ώστε νά είναι ελεύθερη μεν ή κάθε 
σοβαρή συνδικαλιστική προσπάθεια, άλλα νά μήν είναι δυνα
τή ή δημιουργία οργανώσεων - σφραγίδων,, ή οργανώσεων με 
διασπαστικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε, ότι ή ρύθμιση τού νό
μου δίνει τό σωστό μέτρο, είναι δημοκρατική: καί εξασφαλί
ζει μία ενιαία οργάνωση μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. "Ετσι 
τό νομοσχέδιο άνταποκρινεται στήν επιταγή γιά ενα δημοκρατ 
τικό καί ενωτικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Κατά τού νομοσχεδίου —καί τό ακούσατε— κύριο-, συνά
δελφοι, ασκήθηκε ή κριτική οτι κυριαρχείται από τή σκοπι
μότητα ελέγχου τού αγροτικού συνδικαλισμού. 'Η κριτική εί
ναι αδικαιολόγητη, Ή  δημιουργία τών ’Αγροτικών Συνδικα
λιστικών ’Οργανώσεων, σύμφωνα με τό νομοσχέδιο αύτό. είναι 
ελεύθερη, οπιυς είναι ελεύθερη καί ή λειτουργία τους.

Σε καμμιά περίπτωση δεν επεμβαίνει το Κράτος στή δρα
στηριότητα τους. Δεν υπάρχει καμμιά διάταξη, πού Ή όριζε: 
ελέγχους. 'Ο νόμος όριζε: μονάχα ένα πλαίσιο λειτουργίας 
καί όριζε: καί τρόπους επίλυσης αντιδικιών καί διαφορών, 
τόσο μεταξύ τών μελών τών οργανώσεων. οσο και μεταξύ 
τών οργανώσεων. Τούτο είναι αναγκαίο. ’Από τή στιγμή πού 
μια επαγγελματική οργάνωση διεκδικεί τό δικαίωμα νά ασκεί 
εςουσίες τής Διοίκησης, νά συμμετέχει στή λήψη αποφάσεων, 
πού δεσμεύουν καί τά μή μέλη- της. νά επηρεάζει τήν πορεία 
τοϋ κοινωνικού συνόλου, είναι υποχρεωμένη νά ακολουθεί ορι
σμένους κανόνες λειτουργίας, πού εξασφαλίζουν τόσο τή νομι
μοποίησή της ώς εκπροσώπου τού τμήματος τού πληθυσμού, 
που καλείται νά εκπροσωπήσει, δσο καί τή νομιμοποίηση τών 
οργάνων της γιά νά μιλούν εκ μέρους τών μελών της.

t Αύτό είναι ένα καίριο σημείο. Ή  άσκηση δημόσιας εξου
σίας. που αναγνωρίζεται μ,έσα άπό τό νομοσχέδιο γιά τούς 
αγροτικούς συλλόγους, επιβάλλει καί οί αγροτικές συνδικαλι
στικές οργανώσεις νά είναι οργανωμένες, σύμφωνα μέ τις αρ
χές τού Συντάγματος, σύμφωνα <ύ τις αρχές γιά τή δημο
κρατική λειτουργία τής Πολιτείας. ’Επιβάλλει τήν τήρηση 
διαδικασιών πού εξασφαλίζουν τήν προστασία καί τό σεβασμό 
τών δικαιωμάτων τού πολίτη.

'Επομένως, δεν είνα: καί σωστή ή άποψη, πού εκφράστηκε 
κατα καιρούς, οτι οί ρυθμίσεις πού προβλέπονται στο νόμο

είναι περιττές καί άς άφήσουμε τό λαϊκό κίνημα νά κρίνε: 
τις διαφορές. Μιά τέτοια άποψη, πιστεύω, οδηγεί σε αυθαι
ρεσία.

"Οπως επίσης είναι λανθασμένη ή άποψη, οτι ή οργάνωση 
τών Αγροτικών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων είναι αποκλει
στική υπόθεση τής αγροτιάς. Αποκλειστική υπόθεση τής 
αγροτιάς δεν μπορεί νά είναι, γιατί, δπως άνέφερα και προη
γούμενα, μέσω τών οργανώσεων αυτών, οί οποίες αναγνωρί
ζονται καί συμμετέχουν στή λήψη τών αποφάσεων, συμμετέ
χουν στον προγραμματισμό, συμμετέχουν έτσι στήν οργάνωση 
τής κοινωνίας, επηρεάζεται ή πορεία τοϋ κοινωνικού συνόλου. 
Άμα. ε'χε: καί τό κοινωνικό σύνολο δικαίωμα καί υποχρέωση 
νά έχει γνώμη πώς θά οργανωθούν οί φορείς αύτο: καί ή ορ
γάνωση νά άνταποκρινεται στους γενικούς κανόνες οργάνωσης 
τής Πολιτείας. ’Απόψεις, όπως αυτή πού άνέφερα. εκφράζουν 
μιά έντονα συντεχνιακή νοοτροπία, ξένη πρός ένα πραγματι
κό δημοκρατικό καί προοδευτικό κίνημα.

'Υπάρχουν, βέβαια, στο νόμο ορισμένες μεταβατικές διατά,- 
ξεις —καί θέλω νά τονίσω οτι οί διατάξεις είναι μεταβατι
κές - οί οποίες αναγνωρίζουν στο Κράτος ορισμένα δικαιώ
ματα. Σκοπό έχουν νά διευκολύνουν τήν καθιέρωση ενός αυ
τόνομου. αντιπροσωπευτικού αγροτικού συνδικαλισμού, νά διευ
κολύνουν τή μεταβατική περίοδο, έως οτου πραγματοποιηθούν 
οι στόχοι τού Νομού. 'Η επίκληση αυτών τών διατάξεων, όπως 
καί έγινε εδώ στή συζήτηση, γιά νά αντληθούν παραδείγματα 
γιά τον άντιδημοκρατικό χαρακτήρα τού νομοσχεδίου, οδηγεί 
σε διαστρέβλωση τού χαρακτήρα τού όλου νομοσχεδίου και πι
στεύω δεν άνταποκρινεται σέ καλή πίστη·.

Λέχθηκε, επίσης, εδώ οτι τό νομοσχέδιο έμμεσα είναι κομ
μένο καί ραμμένο στά μέτρα τής ΕΟΚ. ’Εγώ δεν γνωρίζω 
ποιες διατάξεις τής ΕΟΚ επιβάλλουν ενα τέτοιο νομοσχέδιο. 
"Ας μάς τις πουν. Οί γενικές θεωρήσεις, οί οποίες άναφέρ- 
θηκαν εδώ. δεν αποτελούν επιχείρημα. Ο1 καθένας μπορεί να 
προβάλλει τέτοιους ισχυρισμούς. ’Εγώ άνέφερα συγκεκριμένα 
στοιχεία άπό τά οποία προκύπτει οτ: τό σύνολο τών αγροτών, 
πού εργάζεται στή γεωργία, μπορεί νά συμμετέχει σε άγροτίί- 
κούς συλλόγους καί δεν μπορεί νά συμμετέχει εκείνος πού δέν 
έχει ούτε σαν πρωτεύον, ού'τε σάν δευτερεύον επάγγελμα τή 
γεωργία.

’Ακο-ύ-σατε άπό τον εισηγητή τής ’Αξιωματικής Αντιπο
λίτευσης ότι στόχος τού- νομοσχεδίου είναι ό κυβερνητικός συν
δικαλισμός. Τό επιχείρημα εντάσσεται στή γνωστή σειρά τών 
επιχειρημάτων, πού άκούμε μόνιμα, γιά τή δημιουργία μονοκομ
ματικού κράτους άπό τό ΠΑΣΟΚ.

Δέν θά άσχολιόμουνα. αν τό επιχείρημα' αύτό δέν προεέδι- 
δε μιά βαθύτατη δυσπιστία απέναντι σέ κάθε συνδικαλιστι- 
νή δραστηριότητα. Τόσο τό εκλογικό σύστημα, πού προβλέ
πει ό νόμος, οό καί ή δομή τού συνδικαλιστικού κινήματος, 
επιτρέπουν σέ κάθε πολιτική άποψη νά εκφραστεί καί νά 
συμμετάσχει στήν οργάνωση τών Αγροτικών Συλλόγων. Ή  
Νέα Δημοκρατία δέν ασχολήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα μέ τον 
αγροτικό συνδικαλισμό. Δέν ασχολήθηκε γιατί θεωρούσε 
τον συνδικαλισμό, όπως κάθε συντηρητική παράταξη, ανώφε
λο καί επικίνδυνο. Οί αγρότες εκτιμώντας αυτή τή σταητ. 
της άποδοκίμασαν τούς άγροπατερες πού κατά καιρούς μέ 
τις ευλογίες τής Νέας Δημοκρατίας έπεδίωξαν νά έμφανι- 
σθούν ώς εκφραστές τους.

Ή  αδυναμία τής Νέας Δημοκρατίας νά οργανώσει τον 
συνδικαλιστικό της χώρο δέν σημαίνει, οτι ό θεσμός τών ’Α
γροτικών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων δέν είναι αναγκαί
ος. ούτε οτι ή νομοθετική κατοχύρωσή τους είναι έκφραση 
μονοκομματικής πολιτικής. Παράδειγμα τής στάσης είναι 
και ή κριτική πού ασκήθηκε στο δικαίωμα τών συλλόγων νά 
εκδίδουν βεβαιώσεις. Ή  κριτική δέν ασκήθηκε στήν ούσια 
τού δικαιώματος, άν είναι σωστό ή όχι νά εκδίδουν βεβαιώ
σεις. Ή  κριτική θεμελιώθηκε με τό τι οί υπάρχοντες σύλ
λογοι ανήκουν στό Π ΑΣΟΚ καί ΚΚΕ καί όχι στη Νέα Δη
μοκρατία. Τό επιχείρημα αύτό δείχνει τή νοοτροπία τής Νέας 
Δημοκρατίας, οτι ολοι οί θεσμοί πρέπει νά χρησιμοποιούνται
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άπό ένα κόμμα καί όταν ό θεσμός δεν ελέγχεται από τη Νέα 
Δημοκρατία είναι άχρηστος. Μέ το επιχείρημα αύτό άποδει- 
κνύεται ποιος θέλει εδώ μέσα στον κομματικέ συνδικαλι
σμό. Άναφέρθηκε ό εισηγητής τής Μειοψηφίας στο άρθρο 
20, δτι στο άρθρο 20, δήθεν, προβλέπεται ή μόνιμη κατα
βολή χρημάτων στις ’Αγροτικές Συνδικαλιστικές ’Οργανώ
σεις άέστδ το Κράτος. Θά παρακαλούσα νά διαβάσει το £*- 
θρο 20...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΤ. Δεν είπα αύτό. 
Μου επιτρέπετε, κύριε 11 ρόεδρε, μια διακοπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΏΝ (Μιχαήλ Στεφανίοης·). Μάλιστα, έφ’ 
όσον την δέχεται ό κ. Υπουργός.

 ̂ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΤ. Είπα, στήν πα
ράγραφο 5 τού άρθρου 24 στις μεταβατικές διατάξεις, ιός 
προς το Κράτος, καί στο άρθρο 20, ώς προς τούς συνεται
ρισμούς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Οι 
συνεταιρισμοί όμως δεν είναι το Κράτος, κύριε Χατζη,νικο/.άου. 
Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, πώς ταυτίζετε τά δύο πράγματα. 
Στο ένα άρθρο λέγει δτι οί συνεταιρισμοί θά μπορούν νά δί
νουν ένισχύσεις οικονομικές στους ’Αγροτικούς Συλλόγους, οί 
συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις καί δέν έχουν σχέ
ση με το Κράτος. Στή μεταβατική διάταξη 'για μια συγκε
κριμένη περίοδο λέγει ότι τό Κράτος μπορεί νά ένισχύσει 
τους αγροτικούς συλλόγους. Το νά παραλληλίζετε το Κράί- 
τος με τους συνεταιρισμούς είναι κατά τή γνώμη μου άδικο· 
και παράλογο, δείχνει δέ την αντίληψη τής Νέας Δημοκρα
τίας γ>ά τό Συνεταιριστικό Κίνημα.

Θα έλθω τώρα σε ορισμένες παρατηρήσεις, πού έγιναν άπό 
τον κ. Λουλέ. δτι ή Γενική Συνομοσπονδία ’Αγροτικών Συλ
λογών 'Ελλάδος εχει υποβάλλει διάφορα υπομνήματα, τά ό
ποια — πρώτος τόνος τής κριτικής του — δέν λήφθηκαν 
υπόψη.

’Από τό υπόμνημα πού έχει ημερομηνία 211.6.15182. τό ό
ποιο άναφερόταν σέ 12 σημεία τού νομοσχεδίου, τά περισσότε
ρα. τά 7 λήφθηκαν ΰπόψη καί μέ βάση αυτή την κριτική 
τροποποιήθηκε σε πολλά σημαντικά σημεία τό νομοσχέδιο, 
πριν κατατεθεί στή Βουλή. Είναι, λοιπόν, ανακριβέστατο ότι 
αναγκάστηκε ή Κυβέρνηση νά αποσύρει τό σχέδιο νόμου. Πο
τέ δέν άποσύρθηκε κανένα σχέδιο νόμου, διότι τό σχέδιο αυ
τό το οποίο συζητήθηκε δέν είχε κατατεθεί στή Βουλή, είχε 
δοθεί στους φορείς, γιά νά συζητηθεί, νά υπάρξουν παρατη
ρήσεις και να βελτιωθεί. Π ιστευω οτι δημιουργείται οια- 
στρεβλομένη εντύπωση τού διαλόγου όταν γίνονται παρατηρή
σεις καί γίνονται. δεκτές οι παρατηρήσεις καί λέγεται μετά 
οτι άποσύρθηκε ένα σχέδιο νόμου.

/Οπως δημιουργείται διαστρεβλωμένη έντύπωση τού δια
λόγου όταν δέ γίνονται δεκτές καί όλες οί παρατηρήσεις, πού 
γίνονται άπο έναν φορέα. Ό πω ς άνέφερα, ή νομοθετική λει
τουργία είναι κατά τή δική μας γνώμη, ευθύνη τής Βουλής, 
ευθύνη ολοκλήρου τού πληθυσμού καί δέν μπορεί νά είναι 
ευθύνη τού οποιοσδήποτε συνδικαλιστικού φορέα, δσο αντιπρο
σωπευτικός κι αν είναι. Γιατί εάν οι συνδικαλιστικοί φορείς 
κανουν αποκλειστικά καί μόνοι αυτοί τά σχέδια νόμου, τότε 
δέν θά έχουμε το σημερινό πολίτευμα, άλλα θά έχουμε ένα 
συντεχνιακό πολίτευμα.

Γ'ιά ορισμένα σημεία, στά όποια άναφέρθηκε ό κ. Λουλές. 
θά γίνουν τροποποιήσεις στήν κατ’ άρθρο συζήτηση, άντα- 
ποκρινόμενοι στις υποδείξεις πού έγιναν.

Θέλω ν« τονίσω οτι δέν θά αλλάξουμε τό χαρακτήρα τού 
νομοσχέδιου, τό οποίο θά παραμελεί τό ίδιο στις ^ενικές του 
αρχές καί πιστεύουμε ότι βρίσκει την συμπαράσταση τών 
αγροτικών συλλόγων καί άς μή δημιουργούν εντυπώσεις τά 
τηλεγραφήματα, πού στέλνονται κατά καιρούς, όταν ιδίως 
έχουν ακριβώς όλα τό ίδιο περιεχόμενο.

Θέλω νά αναφέρω ότι εκπρόσωποι τής ΓΕΣΑ,ΣΕ έχουν 
δηλώσει και δημόσια ότι συμφωνούν μέ τό σχέδιο νόμου.

Ενδεικτικά ό Πρόεδρος τής ΓΕΣΑΣιΕ σέ μιά εκπομπή, 
σης 13.4.1988. άνεφερε ότι «αύτό τό σχέδιο νόμου έρχεται

νά αναγνωρίσει τό 'Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, τό κί
νημα πού έρχεται νά έκφράσει τά συμφέροντα καί εκπροσω
πεί τά συμφέροντα τής ελληνικής αγροτιάς καί μέχρι σή
μερα τέτοια αναγνώριση δέν υπήρχε.

Ή  αγροτιά χαιρετίζει τήν κατάθεση τού σχεδίου νόμου 
στή Βουλή καί περιμένει τό συντομότερο νά ψηφιστεί. Είναι 
αναγνώριση τού αγώνα τής αγροτιάς καί τού ’Αγροτικού 
Συνδικαλιστικού μας Κινήματος. Τώρα ό αγώνας τών αγρο
τών αναγνωρίζεται καί δικαιώνεται».

Κλείνοντας θέλω νά τονίσω οτι το νομοσχέδιο αύτό απο
τελεί ένα σημαντικό βήμα στήν προσπάθεια αναδιοργάνωσης 
τών δομών τής ελληνικής γεωργίας. Θά ένισχύσει τούς συλ
λογικούς φορείς τών αγροτών. Θά υποβοηθήσει τήν έξέλ 'ξη  
τού αγροτικού συνδικαλισμού. Θά ένισχύσει τήν αυτονομία 
τών δημοκρατικών λειτουργιών τών Συνδικαλιστικών Ορ
γανώσεων. Θά περιορίσει τις προσπάθειες επέμβασης καί 
χειραγώγησης. Τό νομοσχέδιο, σύμφωνα μέ τή γραμμή τής 
Κυβέρνησης, αποτελεί ένα ακόμη βήμα γιά τήν αποκέντρω
ση. ένα άκόμη βήμα γιά τήν αυτοδιαχείριση τών ενδιαφερομέ
νων, ένα άκόμη βήμα γιά νά δώσουμε μιά νέα μορφή στήν 
ελληνική γεωργία.

Σάς καλώ νά τό υπερψηφίσετε. (Χειροκροτήματα άπο τήν 
Πλευρά τού Π Α,ΣΟΚ).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίοης). Ό  κ. Στεφανό- 
πουλος. ώς Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τής Νέας Δημο
κρατίας. έχε: τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ Π Ο ΥΔΟΣ. Μέ φέρνε: 
στο Βήμα, αξιότιμες κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, ή αρχή 
κυρίως τής ομιλίας τού κ. Υπουργού καί ορισμένες γενικό
τητες καί άφορισμοί, τ ις οποίες καί τούς όποιους διετύιπωσε 
καί πού ¿μένα μού δημιούργησαν μερικά ερωτηματικά, τά ό
ποια θά προσπαθήσω νά διατυπώσω καί ένώπιάν σας.

Θά ξεκινήσω μέ τον ισχυρισμό ότι όλες οί Κυβερνήσεις 
καί όλα τά Κόμματα δικαιούνται νά προσπαθούν νά επηρεά
σουν τίς διάφορες τάξεις καί νά φανούν ότι υπέρ αυτών ερ
γάζονται. ώστε νά άποσπάσουν τήν ευνοϊκή υπέρ τού Κόμμα
τός των ψήφο. Αύτό είναι μέσα στους κανόνες τού δημοκρα
τικού παιχνιδιού, γ ι’ αυτό ό καθ' ένας άπο μάς ισχυο’ζετχ: 
ότι βοηθάει, είτε τούς αγρότες, είτε τούς έργάτες. είτε τούς 
άλλους έπαγγελματίες περισσότερο άπό τον άλλο. Αλλά νά 
ισχυρίζεται κανείς ότι ή δική μας ή Κυβέρνηση μονίμως έ - · 
στρέφετο εναντίον όλων τών τάξεων, όπως περίπου ισχυρί
στηκε στήν αρχή τής ομιλίας του ό κ. 'Υπουργός καί ότι 
είχε βάλει σκοπό της νά κάνει άντιαγροτική πολιτική, νά 
προσπαθεί νά καταπιέζει τούς αγρότες μέ τούς κομματάρ
χες. τή στιγμή πού τό Π ΑΣΟΚ προσπαθούσε νά τούς απε
λευθερώσει διά τών ’Αγροτικών Συλλόγων, είναι τεράστια 
ή απόσταση,

"Ας δούμε ποιά είναι ή αλήθεια, γιά νά μή παρασυρόμε- 
θα. όχι απλώς σέ ιστορικές «ακρίβειες, άλλά σε παραπλα
νητικούς ισχυρισμούς, οί οποίοι καί προεκλογικά καί μετε
κλογικά. δυστυχώς, ευρίσκουν άκόμη· τή θέση τους.

Ό  αγροτικός πληθυσμός, πάντοτε, όχι μόνο στήν 'Ελλά
δα, σέ όλες τίς Χώρες τού κόσμου, υστερεί άπό άπόψεως ει
σοδήματος. απέναντι τών άλλων τάξεων. Αυξάνεται και το 
αγροτικό εισόδημα, άλλά μέ κάποια υστέρηση. ’Ακολουθεί, 
δέν προπορεύεται ποτέ. Καί οί λόγοι είναι γενικότεροι, δέν 
αφορούν μόνο τήν 'Ελλάδα καί ισχύουν, επαναλαμβάνω, σέ 
όλο τόν κόσμο. Γι’ αύτό είναι πάσα πολύ έντονο, πάντοτε, τό 
αίτημα τών αγροτών, νά πλησιάσουν τούς ρυθμούς άναττυ- 
ξεως. νά τρέξουν μέ τήν ίδια ταχύτητα, όσο τό δυνατόν πιο 
όμοια μέ τίς άλλες τάξεις καί νά αυξήσουν τό εισόδημά τους.

Παλαιότερα οί αγροτικές διεκδικήσεις κατευθύνοντο πτός 
άλλους τομείς. ΤΗταν. είτε ή αναγνώριση τής ιδιοκτησίας 
των. είτε ή διανομή τών μεγάλων τσιφλικιών. Τά τελευταία 
χρόνια εκεί πού έχουν ο! αγρότες κυρίως εντείνει τις προ
σπάθειες τους —καί γιά μένα σωστά κάνουν, γιά τόν κ. I ■ 
πουργό βλέπω ότι δέν κάνουν πιά σωστά καί εκεί θά έπιυ,ει- 
νω— είναι στήν αναζήτηση υψηλών τιμών γιά τά προϊόντα 
τους.


