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ΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σήμερα για δεύτερη μέρα 
issi την συνέντευξη - «ανάκριση» του υπουρ

γού Γεωργίας Κώστα Σημίτη, που σήμερα 
καταγράφει όλα τα άλλα θέματα «ου συζητήθη
καν λεπτομερειακά στη δίωρη συνέντευξη. 

Οι απαντήσας - υπεύθυνες και προπάντων 
ρεαλιστικές - αφορούν, μεταξύ άλλων, βροχή ε
ρωτημάτων που τέθηκαν για: 
©Γεωργικά μηχανήματα και λιπάσματα. 

©Κτηνοτροφία και πώς θα αναπτυχθεί σε ευ
ρωπαϊκά επίπεδα. 

.©Αρδευτικά έργα, αναδασμός και αναδασώσεις. 
©Τιμές των γεωργικών προϊόντων. 
©Αγροτικές συντάξεις. 
©Προγραμματισμό στη γεωργική παραγωγή 
και άλλα πολλά θέματα. 

Αλλη μια συνέντευξη - κώδικας για κάθε α
γρότη, μα και κάθε Ελληνα. 

W Κ. Σ Η Μ Ι Τ Η Σ (υπουργός Γεωργίας)· 
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Ο κ. Αγγελος Μαντζουρακης, Υψηλάντου 3, είχε έροει 
από τη Λειβαδιά ειδικά για την «ανάκριση» του υπουργού 
Γεωργίας. Παρ* όλα αυτά περίμενε υπομονετικά τη ώρα 
του. Οταν όμως του δ¿θηκε ο λόγος αποτέλεσε μι« έκπληξη 
για το ακροατήριο και για τον ίδιο τον υπουργό και τους 
συμβούλους του: Ατράνταχτα επιχειρήματα που δεν σήκω-
ναν πολλές αντιρρήσεις και προ πάντων άμεση σκιαγράφη
ση της πραγματικότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα 
οτο ίδιο χώρο δουλειάς και όχι σι* γραφεία των υπουρ
γείων. 

Ο Κώστας Σημΐτης το αντιλήοθηκε αμέσως με αποτέλε-
σμα να προκύψει ο πολύ ενδιαοέρων διάλογος που ακολου
θεί: 

— Εχω έςη παίδια, κ. υπουργέ κατ μαζί μεγαλώνουμε 
70 «γελάδες —«ΐμαι αυτοκέφαλος! Από το 1971, που 
έπαψε να μζ δ>«·ειο§οτ8ί η Αγροτική Τράπεζα, είμαι 
αυτοκέφαλος αλλά κ« από τότε wa va δω évCpamo 
ή να πάω σε καφενείο. Στη AsßoStä δεν υπάρχει ούτε 
μια αγελάδα Εκτός ano τις δικές μου —πηγαίνετε να 
δείτε— ' 

ΣΗΜΠΉΣ: Για πείτε μου πρώτα: Γιατί σας κόψανε τα 
δάνεια; 

ΜΑΝι'ΖΟΥΡΑΝΉΣ: Γιατί εγώ είχα, παλιά, βουστά-
σιο -.έφυγα —μΕ εχδιώζανε. Αγόρασα ξανά δικιά μου 
έκταση, έφτιαξα καινούργιες εγκατασταθείς —το θέμα 
είναι εδώ ότι έχα ακόμα από to 1972 —ακούγοντας 
μάλιστα rtjv ίίροοδευτιχή μου τάση (σ.σ. παρόρμηση) 
—να φτιάξω δική μου μικρή πκοτίριοσουλα —μου κό
ψανε τα δάνεια όλα. Τάνγκα —τέλειωσε. Απάνω στην 
ανάπτυξη μου. Μου καήκανε τις προάλλες 2.000 οεμά-
τια έξω από το σταύλο μου —δεν ί>ρθ« ένας άνθρωπος 
να μου πει «τι έχεις εσύ βρ?. τ,αιδί μου» -άσε τους 
κτηνιάτρους που τους έχω ανάγκη —μου λένε για επιδο
τήσεις -αποποιούμαι δημοσίως κάβε επιδότηση— 

ΣΗΜΓΓΗΧ: Αυτό μας χαροποιεί... 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Ετσι «pésa νάνοι όλες οι βιο
μηχανίες στην Ελλάδα —αλλά, κ. υπουργέ, που έχετε 
και υφισταμένους και μπορείτε να διατάξετε— 

ΣΗΜΪΤΗΣ: Τι ακριβώς Οέλετε να διατάξω, όπως λέτε; 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Τι να διατάξΐ«; Να διατάϊετε 
να μάθουνε ποιες είναι οι προΌ-δευτικές τάσεις των Ολ
λανδών «ου βγάζουν τόσο γάλα-

«Ε»: Μα έχουν τόσο λιβάδια εκεί πέρα που εμείς δεν 
τάχουμε— 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Λεν κβράζει που δεν τάχουμε. 
Οι νοικοκυραίοι το βγάζουμε το γάλα. Γιατί δεν διατά
ζετε, κ. υπουργέ, να αντιγράψουμε τους Ολλανδούς α
κριβώς; 

ΣΗΜΠΉΣ: Η λέξη «αντιγράψουμε» δεν μου αρέσει και 
τόσο. Σαν υπουργείο Γεωργίας έχουμε υποχρέωση να 
προωθήσουμε τη σι* χρονη τεχνολογία, καθοδηγώντας τον 
κτηνοτρόφο πως να την εφαρμόζει. 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Ετσι «ρέπει να κάνετε! 
ΣΗΜΠΉΣ: Μόνο που αυτό δεν πρέπει να γίνεται δό

γμα. Ο,τι δηλαδή ισχύει στις χώρες της Αυτικής Ευρώπης, 
να ισχύ« και στην Ελλάδα υποχρεωτικά. 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ πήγα μόνος μου ©την 
Ολλανδία και κρυφά ίοίταζα τους οταύλους —τα μελέ
τησα —κτα ήρθα εδώ και τα εφάρμοσα. 

«Ε»: Το «114» στην κτηνοτροφία! 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Τώρα όμως έχω δέκα κεφάλια 

μοσχάρια κα δβν μ^ορώ να τα δβΚΝΙ —και otto «¡ν 
άλλη μεριά τρώμε κρέας γερμανικό και ολλανδικόΐ^όύ-
τε οφαγείο δεν υπάρχει. 

Το «κύκλωμα» 
ΣΗΜΠΉΣ: Στην Ολλανδία που πήγατε θα ε'δατε ότι 

υπάρχουν συνεταιρισμοί κτηνοτρόφων, που έχουν και δικό 
τους σφαγείο και δικές τους δυνατότητες χονδρεμπορικής 
διάθεσης, αλλά και δικά τους πρατήρια. Εδώ στην Ελλάδα 
δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί, δεν υπάρχουν σφαγεία... 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Να διατάξετε να γίνουν! 
Σ Η Μ Ί ί ί Σ : ...Ολο το χονδρεμπορικό κύκλωμα βρίσκε

ται σε χέρια μη παραγωγών. Δεν είναι θέμα εντολών αλλά 
προγραμματισμού του υπουργείου ώστε, σιγά σιγά, να ορ
γανωθούν οι κτηνοτρόφοι σε συνεταιρισμούς και με την 
οικονομική ενίσχυση την δικιά μας να φτάσουμε μέχρι τα 
συνεταιριστικά σφαγεία και πρατήρια. Ομως αυτά είναι μα
κροπρόθεσμα και εμείς, σαν υπεύθυνη κυβέρνηση, δεν μπο
ρούμε να εφαρμόσουμε πρόχειρες λύσεις, όπως έγινε στην 
περίοδο της δικτατορίας. 

Στο σημείο αυτό ο σύμβουλος του υπουργού κ. Χριστο-
δούλου ζήτησε το λόγο και είπε: 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Αν δεν κάνω λάθος, για να μη μπο
ρείτε να προωθήσετε τα μοσχάρια σας στην αγορά θα πρέ
πει να είναι υπέρβαρα, ©α γνωρίζετε ότι, από τον Ιούλιο 
έχει αρχίσει μια διαδικασία απόσυρσης αυτών των μοσχα
ριών. 

»° , . . . 
«Ε»: Τελικά κ. υπουργέ «ως γίνεται και η φέτα η 

δανέζικη κ« η γερμανική να είναι φθηνότερη από την 
ελληνική; 

ΣΗΜΠΉΣ: Οταν μια αγελάδα δανέζικη ή ολλανδική 
βγάζει τρεις και τέσσερεις φορές περισσότερο γάλα από την 
ελληνική, τότε φυσικό είναι να μειώνεται ανάλογα το κό
στος του τυριού. Νομίζω όμο>ς ότι, ο σύμβουλος κ. Χριστο-
δούλου έχει κάτι να σας πει σχετικά. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Ναι, να πω τι έχουμε κάνει: Μαζί 
με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκπονήσαμε ένα πρό
γραμμα και σήμερα μπορώ να σας πω έχουμε διαλέξει 1.000 
ζώα πον παράγουν 1.500 κιλά γάλα ;;εριβσότερο. Αυτά τα 
ζώα βέβαια δε 6α τα κρατήσουμε, αλλά θα τα χρησιμοποιή
σουμε για αναπαραγωγή και στη συνέχεια θα τα προωθή
σουμε στους σταύλους των Ελλήνων κτηνοτρόφων, 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί δεν αντιγράφε«, από 
τους Ολλανδούς; ' 

ΣΗΜΠΉΣ: Δεν ξεκινάμε σε όλα από to μηδέν. Χρησν 
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Αρι&Ύίύά: Ο Κώστας ΐημάης παρακολουθεί με προσοχή ένα '-ανακριτή» του. Δεξιά ο σύμβουλος του κ. Τ.'/ουνανέλ/ ?ς 
Μαντζουράνης 

μοποιούμε τη γνώση που κάποιοι άλλοι ανέπτυξαν και την 
εφαρμόζουμε στα δικά μας μέτρα. loffi'; στη δική οας περιο
χή και δεν έχω λόγους να το αιιοισβητήσω, να μη νοιώθετε 
τη δουλειά πούνουμε κάνει. Η Μακεδονία, όμως, που έχει 
μεγάλτ, κτηνοτροφική παραγωγή άρχισε ήδη να τη νοιώ
θει... 

ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΥ: Θάθελα, κ. υπουργέ, να προσθέσω 
ότι και μεις παρουσιάζουμε ελλείψπς, όπως στην ενημέρω
ση των κτηνοτρόφων για τις δυνατότητες που υπάρχουν, 
σιην οργάνωση και στην υποδομή. Παλεύουμε όμως για 
τη συνεργασία τη δικιά σας κ. Μαντζουράνη, κάθε κτηνο
τρόφου και των υπηρεσιών μας. 

«Ε»: Βλέπετε κ. Μαντζουράνη cm» αυτή η κυβέρνη
ση, τουλάχιστον, ίΐουλευει ακατάπβυστα. 

L ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ (σύμβουλος του υπουργού): Θάθελα 
αν μου επιτρέπατε κ. Μαύρο να συστήσω στον κ. Μαντζου
ράνη, και αυτό ισχύει για κάθε κτηνστροοο, να απευθυνθεί 
στην «Κτηνοτροφική» για το πρόβλημα της διάθεσης των 
μοσχαριών. Είναι ο συνεταιριστικός τους οορέας. Μην ξε
χνάτε ότι σ* όλη την Ευρώπη το κρέας διακινείται μέσω 
συνεταιρισμών ...Εμείς παρέχουμε την υποδομή σ' αυτούς 
για να βοηίήσουν εσάς ...δεν μπορεί το υπουργείο vit πάει 
σε όλους ,-ίους μεμονωμένους κτηνοτρόφους για να τους 
βοηθήσει." Δίνουμε 40.0CO.000 στην «Κτηνοτροφική» για 
να φτιάξει μαγαζιά να διαθέτει τα προϊόντα σας, αλλά αυτό 
δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα. Η κτηνοτροφία μας μέχρι 

πριν δύο χρόνια βασιζόταν στο * Î14», όπως είπε και ο κ. 
Μαΰοος... 

Η διάθεση των προϊόντων : 
Μια λεπτομέρεια που είναι άγνωστη στους πολλούς αξί

ζει κάποιας αναφοράς σ* αυτό το σημείο: Η χώρα μας ξο
δεύει πολύ πΓρισσότερα σε συνάλλαγμα για εισαγωγές 
κρέατος, παρά για εισαγωγές αυτοκινήτων. Δικαιολογημέ
νη επομένως η παραπάνω, σχετικά σχοινοτενής, αναφορά 
μας στα της κτηνοτροφίας. 

Ο κ. Κώστας Κονταξής (Ζακύνθου 10, Ανω Ηλιούπολη) 
παρ' όλο Τΐούχε λάβει την υπόσχεση του υπουργού (όπως 
ypäv^ane και στο χθεσινό πρώτο μέρος της «ανάκρισης» 
του Κώστα Στμίτη) για παραχώρηση οικοπέδου vw. γυμνα
στήριο στη Ηλιούπολη ζήτησε το λόγο να υποβάλει μια 
ερώτηση, η οποία αποδείχτηκε πάρα πολύ .,όστοχη: 

-Τι γίνεται κ» υπουργέ, ρώτησε, με τον χρογρομμβπ-
σμό της γεωργικής καρ-ύΐνωγής „τη μια κλημμυριζα η 
αγορά με κολλά ροδάκινα, την άλλη με Α^λλά μήλα, 
την άλλη με κολλά πορτοκάλια.-

ΣΗΜΓΓΗΧ: Εδώ θίγεται, έμμεσα βέβαια, και το θέμα της 
διάθεση;. Πρέπει όμως να δηλώβω ότι, το κράτος δεν είνβι 
μοναδικά αρμόδιο για τη διάθεση των προϊόντων, αλλά φι 
οι.συνεταιρισμοί. Οι ίδιοι οι παραγωγοί πρέπει να ανοίξουν 
αγορές μια και το κράτος μέχρι τ(αρα. δεν είχε δομές εμπο
ρίας. 
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«11 αριστερά ο Γ. Μαύρος. Δεξιά: Τρεις απ' χους «ανακριτές»: Λ. ΠαιΜόποιΜος, Κ. Κονταξής, Ayy. 
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«Ε»! Κ « ρε το σωστό καταμερισμό της γεωργικής «ο-
ρα^ωγής τι γίνεται κ. υπουργέ; 

Σ Η Vin Η Σ : Σ' ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των 
καλλιεργειών, πρέπει να -γίνει μακροπρόθεσμα, αλλά πα
ράλληλα δεν μπορεί να είναι απόλυτος όπως λ.χ. μ' ένα 
βιομηχανικό προϊόν. Διότι για να αλλάξεις την καλλιέργεια 
ενός τύπου ροδάκινου λ.χ. χρειάζονται μερικά χρόνια, μέ
χρι να αρχίσει αυτή η καλλιέργεια να απόδιδα καρπό. 

«Ε»: Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε, ότι λάβατε τέτοια 
μέτρα, ώστε μετά ano δέκα χρόνια να τρώμε νοστιμότε
ρα ροδάκινα ή μανταρίνια; 

ΣΗΜΙΊ'ΗΣ: Εχουμε ήδη εκπονήσει ένα πρόγραμμα ανα
διάρθρωσης των εσπεριδοειδών, ώστε να παράγονται νέες 
ποικιλίες πιο όψιμες, που να «κρατιώνται» στην αγορά και 
να μη φεύγουν όλα μαζί προς τις χώρες της Ανατολικής, 
κυρίως, αλλά και της Δυτικής Ευρώπης. Στοχεύουμε δηλα
δή να επιτύχουμε μια εξισορροπημένη διάθεση και περισσό
τερους αγοραστές. 

ί Ροδάιανα-βερύκκοκα 
Σ Η Μ Π Η Σ : Για τα ροδάκινα, τώρα, και τα βερύκκοκα 

το υπουργείο μας εκπονεί ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 
ί α να μπορέσουμε έτσι, και εδώ, να παράγουμε ποικιλίες 
ου απορροφώνται καλύτερα. Επιδιώκουμε να βελτιώσουμε 
·"·--—* . " ' '" '—~τδάκννου. ώστε να 
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βελτιωθούν οι δυνατότητες πώλησης. 

«Ε»: Σε άλλα φρούτα; 

Σ Η Μ Π Ή Σ : Προβλέπονται αναδιαρθρώσεις στην παρά 
γωγή της ελιάς και του λαδιού. Αποτελεί μόνιμη μέριμνα \ 
του υπουργείου μας, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να πα(ια-
κολουθείται η αγορά ώστε να προσαρμόζεται η παραγαιγή 
στις ανάγκες της. 

Μηχανήματα 
«Ε»: Να ξαναλλάξουμε θέμα κ. υπουργέ. Ο αναγνώστης 
μας Κ. Παναγιώτης Δημητρούλης ρωτάει να μάθει, γιατί 
ακριβαίνουν συνέχεια τα γεωργικά μηχανήματα και τα λι
πάσματα; 

Σ Η Μ Π Ή Σ : Πρώτον. Οι εισαγωγές μηχανημάτων επι
βαρύνθηκαν κατά 15,5% λόγω υποτίμησης της δραχμής 
τον περασμένο Ιανουάριο. Δεύτερον. Από τη συνολική κα
τανάλωση λιπασμάτων στη χώρα μας το 9 ί % παράγεται 
από ελληνικές βιομηχανίες και το υπόλοιπο 8% καλύπτεται 
από εισαγωγές. Ομως, από τα παραγόμενα στη Ελλάδα, το 
80% των πρώτων υλών προέρχεται από το εξωτερικό. 

Στη διετία 1980-82 η μέση αύξηση των τιμών î è y ει
σαγομένων πρώτων υλών έφτασε το 50%. Επίσης 'σημειώ
θηκαν οι γνωστές ανατιμήσεις στις δαπάνες ε^ογείας, ερ
γασίας και στα επιτόκια δανεισμού, με συνέπέιΐι η ίϊύξηση 
του κόστους παραγωγής λιπασμάτων να φτάσει yiii φέτος 
το όριο του 50%. Τα λιπάσματα, όπως είναι γνωστό, επιδο
τούνται, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο το κράτος να ει
σπράττει πολύ λιγότερα από όσα καταβάλλει στις βιομηχα-
VÏPC νια ττιν αξία τους 
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To τρίωρο nou μας διέθεσε e υ

πουργός Γεωργίας Κώστας Σημ'πης 
για την «ανάκριση» του, δεν ήταν αρ
κετό βεβαίως για ν' απαντηθούν όλα 
τα ερωτήματα που μας είχαν στείλει 
ταχυδρομικά οι αναγνώστες της «Ε». 
Για να μην μείνουν, ωστόσο, αναπάν
τητα αυτά τα ερωτήματα, κλείσαμε μια 
δεύτερη συνάντηση με τον υπουργό, 
όπου οι απαντήσεις δόθηκαν φυσικά 
χωρίς διάλογο, αφού οι αναγνώστες 
της «Ε» δεν ήταν παρόντες. 

Επιδοτήσεις 
α.Γιατί δεν μος βοηθάει το κράτος ν* ονα-
πτύξουμε την κτηνοτροφία ούτως «ore να 
βοηθήσουμε KSI την εδνική οικονομία αλλά 
και την τσέπη μας; 
¡S. Γιατί δεν χρεώνεται με ειδικές τιμές το 
ρεύμα, nou καταναλώνουμε για την àp&ev 
cry, 
γ. Γιατί ενώ μας υποσχέθηκαν ότ! οι τιμές 
τω», λιπασμάτων Ss μειωθούν, βνΕβηκαν; 
(Σωτήριος Tcí-κες, Αγιοι Θεόδωροι ©ήβα, 
θωμέ% Αγάταος, Καραμαγκιόλη β Θήβα, 
Βαγγέλης Σιώμας, Αγιοι Θεόδωροι Θήβα). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: α Το κράτος βοηθάει τους κτηνο
τρόφους με εθνικούς και κοινοτικούς πώρους. 
Υπάρχουν κοι αναπτυξιακά προγράμματα κτη
νοτροφίας για το σκοπό αυτό. 
β. Το ρεύμα χρεώνεται με το αγροτικό τιμολό
γιο, που είναι το φθηνότερο από όλες τις χρή-
ceiç Και οι παραγωγοί χρεώνονται μ? νο 60 
% της τιμής, που προκύπτει από τη χρήση του 
αγροτικού τιμολογίου. 
γ. Οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν λόγω αύ-
Ιηοης της πρώτης ύλης. Το κράτος επιδοτεί τα 
ίιπάσματα με το 50 % της αξίας τους. Δη
μιουργείται έτσι ένα ετήσιο άνοιγμα στον Κρα
τικό Προϋπολογισμό, που άρχισε από 5 δισ. 
ί'Ραχμίς το 1979 και εκτιμάται οε 15 δια το 
1382. Αν οι τιμές των λιπασμάτων έμεναν στα 
περσινά επίπεδα το κόστος για το κράτος το 
1983 6α ξεπερνούσε τα 18 δια δραχμές. Το 

τίοσοστό επιβάρυνσης του κόστους παραγω-
ίής των προϊόντων σαν συνέπεια των νέων 
•ημών των λιπασμάτων υπολογίστηκε στα εξής 
Ίηίπεδα: για τα φθινοπωρινά σιτηρά 4%, για το 
Καλαμπόκι, το βαμβάκι, την καλοκαιρινή πστά-
ια, τη βιομηχανική τομάτα και βερύκοκκα 3% 
νερϊπου. Με τις νέες τιμές των προϊόντων η 
ί.ύξηση του κόστους παραγωγής υπερκαλύπτε
ι αι. 
< Νομίζετε ότι πρέπει κάθε χρόνο, που κάνει 
f ήλωοη ο ιδιοκτήτης γιο το οικόπεδο, που 
απαλλάσσεται (δεντροφυτευμένη έκταση 
ΐίλπ.) νσ υποχρεώνεται - όπως γίνεται τώρα 
• να προσκομίζει βεβαίωση οπό το υπουρ-
νείο Γϊωργίας ή η αρμοδιότητα αυτή 6α ήταν 
Γ,οΑοτερο νσ μεταβιβασθεί στους Δήμους; 
ΐΛίίμ.-Γιατράκος, Δινάμας 5 Αβήνα). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Με βάση το νόμο 1361 υπάρχει 
ιΐέληση να περάσουν αυτές οι βεβαιώσεις 

Ηλίας Γαζής 
στους αγροτικούς συλλόγους. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχει κάποια μεταβατική περίοδος μεταφο
ράς αρμοδιοτήτων και οργάνωσης συλλόγων. 
Φ Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μετα
ξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτού στα 
αγροτικά προϊόντα; (Πέτρος Πετρόπουλος, 
Μεταξά 31, Μεσσήνη). 

ΣΗΜΪΤΗΣ: Το θέμα αυτό είναι γνωστό στο 
υπ. Γεωργίας και οφείλεται στην παρεμβολή 
μεσαζόντων στο κύκλωμα της εμπορίας μεταξύ 
παραγωγού και καταναλωτού. Αυτό ea αντιμε
τωπισθεί με την οργάνωση των περιφερειακών 
αγορών μι; βασικούς φορείς σε αυτές, τους 
γεωργικού · συνεταιρισμούς σε άμεση συνερ
γασία με τους καταναλωτικούς συνεταιρι
σμούς. Επίσης δι' επεκτάσεως της εμπορίας 
των γεωργικών συνεταιρισμών με την ίδρυση 
«σούπερ-μάρκετ» και καταστημάτων λιανικής 
πώλησης. Για το σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί 
επιτελική ομάδα εργασίας υπό την προεδρία 
του γεν. γραμματέα του υπ. Γεωργίας, που ήδη 
έχει προχορήσει αρκετά στη μελέτη του δέμα
τος και βρίσκεται σε άμεση επαφή μετά των 
φορέων που θα κληθούν να υλοποιήσουν το 
παραπάνω έργο. 
€> Εχω επανειλημμένα καταγγείλει περιστατι
κά καταοτροφής δασών, που έχουν γίνει 
«κάτω οπο τα μάτια» των υπαλλήλων τών δα
σαρχείων. Ti έχουν enoylvci, κ. υπουργέ, αυ
τές οι καταγγελίες; {Νίκος Τάγαρης, Γρηγο-
plou ΕΊ Πύργος). 

ΣΗΜΙΤΚΧ: Για τις καταγγελίες, που έχετε 
κάνει και προφορικά έχουν ήδη κινηθεί οι δια
δικασίες Ο νομάρχης είναι ενήμερος. Οι Γεωρ

γικές Υπηρεσίες Πατρών έχουν πάρει εντολή 
να ερευνήσουν τις καταγγελίες. Ορισμένες πα
ρανομίες, που γίνονται, όπως το κόψιμο δέν
δρων τη νύχτα από παραγωγούς δεν είναι εύ
κολο να επισημανθούν. Οι τυχόν παραλείψεις 
των υπηρεσιακών παραγόντων, που θα γίνουν 
αντιληπτές, θα τιμωρηθούν. 

©ΤΙ 8α γίνει με την αγροτική σύνταξη; Με 
tu χρήματα, που παίρνουμε τώ{ ο, για να πε-
ρ'οοίΐμε ένα μή·/ο, Sev μπορεί να περάσει 
άνθρωπος ούτε μια βδομάδα (Δη ,ιήτριος Πε
ριβολάρης, Μικρομάνη Μεσσηνιϊς). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Λόγω της πληθώρας των συντα
ξιούχων του ΟΓΑ, περίπου 700.000, κάθε αύ
ξηση των αγροτικών συντάξεων επιφέρει δυ
σβάστακτη επιβάρυνση για τον Κρατικά Προϋ
πολογισμό, γι' αυτό το θέμα αυτό εξετάζεται με 
μεγάλη προσοχή. 
® Μέχρι πότε θα περιμένουμε, κ. unoupyë, 
την κοινωνικοποίηση των λιπασμάτων; (Μια 
ομάδα αγροτών). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Η ΣΥΝ.ΕΛ (Συνεταιριστική Εται
ρεία Λιπασμάτων) στο μέτρο και στα πλαίσια 
που καθορίζει το καταστατικό της, στους κόλ
πους της οποίας θα συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, δρα
στηριοποιούμενη Sa αναλάβει την διαχείριση 
(διακίνηση - διάθεση) των λιπασμάτων, με απο
τέλεσμα τη μείωση της τιμής πωλήσεως των. 
Ο καινούργιος νόμος για τους γεωργικούς συ
νεταιρισμούς θεσπίζει την ύπαρξη Κεντρικής 
Συν/κής Οργάνωσης Λιπασμάτων. 
0 Γιατί δεν βγαίνουν os τιμές οοφάλειος για 
τα δημητριακά έγκαιρα και αυτό γίνεται την 
τελευτπία στιγμή, όταν ήδη έχει ουγκεντρω-
0ιΙ η παραγωγή; (Ν]κος Γιατσόγλου, ιδ. υ
πάλληλος). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Οι αποφάσεις για τις τιμές παίρ
νονται στην Ε.Ο.Κ. κυρίως τον Μάϊο. Το Υπ. 
Γεωργίας εξαγγέλλει τα πρόσθετα μέτρα τον 
Ιούνιο. Η κατεύθυνση όμως (προωθούμενη η 
μη καλλιέργεια) δίνεται από τον προηγούμενο 
Οκτώβριο. 
® Γιατί δεν τηρείτε, κ. υπαυρνέ, την υπόσχε
ση σας για την έγκαιρη εξαγγελία τ«ν τιμών 
των βασικών προϊόντων, όπως η σταφίδα και 
το σύκα; (Βασίλης Φωτεινάκης, Μικρομάνη 
Μεσσηνίας). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Η εξαγγελία της τιμής σταφίδας 
και σύκου έγινε την 1 η Αυγούστου. Αν ληφθεί 
υπ' όψη άτι οι διαβουλεύσεις των κοινοτικών 
οργάνων και η οποφααη που ελήφθη απ' αυτές, 
για την τιμή, ήταν στις 27 Ιουλίου, είναι φυσικό 
η εξαγγελία να μην μπορεί να γίνει πριν την 
1η Αυγούστου. 
• Μήπως πρέπει ve ληφθούν ορισμένα μέ
τρα πρακ-,ικά για τους γεωργικούς συνετοι-
ρκ»μσύς ώστε να λειτουργήσουν πιο θετικά 
και για τους αγρότες αλλά και για την εθνική 
οικονομία; (Ευάγγελος Αούλσς, Σωτηριάνικο 
Μεσσηνίας). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το νέο σχέδιο νόμου γις τους 
γέ*ωμγ·.£θύς συνεταιρισμούς, που σύντομα θα 
ψηφιστεί στη Βουλή, θα λύσει τα περισσότερα 

προβλήματα, που υπάρχουν κι έτσι θ' αλλάξει 
τελείως ο ρόλος των συνεταιρισμών προς όφε
λος του αγρότη και της εθνικής οικονομίας 
Δεν αρκεί όμως μόνο η κυβερνητική προσπά
θεια χρειάζεται και η ενεργοποίηση των ίδιων 
των αγροτών. 
te Γιατί δεν επεκτείνεται η οναδάαωση «/ολό
κληρη την Πεντέλη, αλλά και γενικά σ' όλα 
τα «γυμνά» μέρη της Ελλάδας; (Ηλίας Γαζής, 
¡Γράμμόυ «43 Βριλήσσια). 

ΜΕΛΑΧΡΟιΝΟΣ: (σύμβουλος του υπ. Γεωρ-
• γίας σε Θέματα δασικής πολιτικής): Οι εκτάσεις 

της Πεντέλης, για τις οποίες μιλάτε, δεν είναι 
εδά',ρη κατάλληλα για αναδάσωση. Είναι εδάφη 
ασβεστολιθικά που δεν κρατάνε νερό. Αλλά γί
νεται προσπάθεια και γίνονται αναδασώσεις 
αυτήν ττ] οτιγμη. 

»Σκέφτεται το υπουργείο να επανιδρύσει 
τις δασικές κοι αγρονομικές υπηρεσίες στη 
Β. Ικαρία που είχκν καταργηθεί επί χούντας; 
(Μιχάλης Κοζαμώνης, Πυθαγόρα 23 Χολαρ
γός). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα σας είναι της αρμοδιό
τητας του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Οσον 
αφορά τώρα την διάρθρωση των δικών μας υ
πηρεσιών κρίνουμε ότι πρέπει μια σειρά αρμο
διότητες να περάσουν στο νομαρχιακά επίπε
δο. Μπαίνει κι ένα άλλο θέμα ίίρισμένα μέρη 
είναι απομονωμένα ακόμα και στο επίπεδο της 
επαρχίας. Ζ αυτά τα σημεία θα φροντίσουμε 
γα βάλουμε ανθρώπους. 
β Με τον αναδασμό αγοράσαμε ένα οικό
πεδο, ©εωρώντος ότι λόγω του αναδασμού 
τα μέτρα του οικοπέδου ήταν στάνταρ, το 
περιφράξαμε. Για να διαπιστώσουμε οτη συ
νέχεια ότι ήταν μβγαλύτερο απ' όσο Οάπρε-
πε. Και τώρυ μας μηνύουν γιβ καταπάτηση 
του δημόΟΊου δρόμου. (Λούκια Κάργα Αλιβέ
ρι Ευβοίας). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα έρθει εκεί iva τοπογραφικά 
συνεργείο να χαράξει τα σύνορα του δρόμου 
κοι η υπηρεσία ενγειοβελτιώσεων θα στείλει 
κάποιο μηχάνημα για τη χάραξη του δρόμου. 
Θα προσπαθήσουμε να ταχτοποιήσουμε το Θέ
μα σας. 
® Μανώλης Αιδάκπς, Κεντρική Πλατεία Sàv-
βης. Ζητήσαμε μια περιοχή στην κοίτη του 
Νέστου για να εγκαταστήσουμε τεχνητό 
λειμώνα και παράλληλα κτηνοτροφική μονά
δα. Η έκθεση μας όμως οκάνταψε σε κάποιο 
σύμβουλο του υπουργείου Οικονομικών ο ο-. 
ποίος μας είπε άτι υπάρχει ένα γενικότερο 
πρόγραμμα αγροτικής πολιτ,κής. Ποια είναι. 
αυτό το πρόγραμμα γιο τις περιοχές της 
ΐάνθης και για την Οράκή γενικότερα; Το 
υπουργείο Γεωργίας δεν είναι ουτά που κα
θορίζει την αγροτική πολιτική; 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα σας έχει προκύψει εδώ 
και μία εβδομάδα. Το υπουργείο Γεωργίας συ
νηγόρησε στο αίτημα σας, αλλά το υπουργείο 
Οικονομικών δεν δίνει την έκταση. Συμβαίνει 
μερικές φορές τα υπουργεία να έχουν Sisvgo· 
ρετική άποψη. Θα κοιτάξω τα υπομνήματα σας 
και θα επανεξετάσω το θέμα μαζί με τον κ. 
Ποττάκη. Α». 
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