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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΠΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 0 κ. Μ. ΣΗΜΙΤΗΣ 
Αιτήματα τας πόλος Toy εξέδεοε ο κ. Δήμαρχος 

κων οργανώσεων και γεωργι
κών ινωαευν του Νομού μας 
επισκέφθηκε κότα τήν Λιορκίια 
τής χθεσινής ημέρας ο Υποσρ 
γός Γεωργίας, κ. Κ. Σημίτης. ο 
οπίοος, όπως είναι γνωστό, βρί 
οκεται οτο Ηράκλειο από τό 
περασμένο Σάββατο. 

Στις 8 30 χθες τό πρωτ ο κ. 
Σημίτης Επισκέφθηκε και ιπιθε 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο α 
né την άφιξη του κ. Σημιτη 
στην πόλη μας (Φώτο · ORA-
PHOT, τηλ. » 1 . Μ 0 ) . 

ώρησε τις εγκαταστάσεις του 
οι ι ιφιδιργοοτααίου της ΚΣΟΣ 
στη Γιόφυρο, συνοδευόμενος α 
nò τον Νομάρχη κ. Κυρ Γεωρ 
γιαδη και τον Πρόεδρο της Κ 
J Ο Γ κ Πον. Τσακίρη. 

ΓΤΗΝ Ε Π Η 
Αγο αργότερο ο κ Υπουρ

γός μετέβη στα γραφεία της 
Ε Π Η Onou, παρουσία δεκοδων 
ατιλιχων του aypoTOOUviTaipi 
στιοκυ κινήματος, ενημιρωΗη 
κε οπο τον k Τσακίρη για την 
δραστηριότητα της Ένωσης. 

- un ο κ. Τσακίρης 
πόμνημο μ! τά 

αιτήματα ron αγροτικού κόσ
μου της περιοχής, που συντά
χθηκε ani τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις του Νομού 

I T O υπόμνημα αυτό πόρου 
• σεις και τα κυ-

ρα προβλήμοτο που αντί 
μετωπίζουν οι αγρότες TOU No 

'μού και ζητι ίται η λήψη μέ 
| (τρων γιύ τήν συνέχιση και δι 
1 Ιατημηση των παραδοσιακών 

καλλιεργειών της περιοχής 
Συγκεκριμένο οτό υπόμνημα 

i παρουσιάζονται οι βασικές θέ-
! βεις των συνεταιριστικών όρ

κων του Νομού στα θέ 
ματα τής σταφίδας, των επι
τραπέζιων σταφυλιών, των ο-

•κηπευτικων, στην προσπά 
Λρυσης ενιαίου φορέα με 

ταφορος αγροτικών προι'όν-
ιτην αύξηση κολλιεργητι 

κων δάνειων κ λπ 

Ο κ Ιημιτης μιλώντας στους 
παρευρισκομένους, ανίκ, 

•|v κυβερνητική αγροτική 
πολιτική κοι απάντησε ο ι όιά 

(Ο πού τι-

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
-κοοθως ο κ Υπουργός ε

πισκέφθηκα τό Δημαρχείο Ηρο 
gÊ± ι.ιχι Ολ , 

W ΓΟΛ Αήμορχο Η 
fKwAtKHi κ λ4ον Καρέλλη 

Ο κ Ko. η τ η « οπό 
τον ι να παραχωρη
θούν το κτίριο τ η ς Υπηρεαίος 

·<»ων, σπά Κο» 
μιν.ο, γ»« ¡οη σχολβί-
uv της περιοχής Ο Δήμος, ει-

.ut ο κ Καρέλλης, ι 

θειμενος ακόμη και νά ένο'κκι 
σι ι το κτ,ρ,α αυτά. πρ>. 
νου νά οντιμετωπισοουγ τα 
προβλήματα σχολ+κής οτεγηι 
που αντιμετωπίζουν τα Κομί-
ν-α 

Επίσης, ó Δήμαρχος αυητηοε 
να ποοαχωρηθιί στον Δήμο ο 
χώρας του Γεωργικού Ινστιτου 
του πού εδρεύει στον Κοτσομ-

t ί'οκειμενου νά δηριουργη 
toi εκεί πσκδικη χορα. Τέλος, ο 
κ Καρέλλης παρακάλεσε τον Υ 
πουργο να φροντίσει για τήν 
στ*οστολή «νός γεωτρυπάνου 
γ»ό τήν διενέργεια σειράς γ«ω-
τρήσεων στό θροφσνο που ει-
vai σπαροϊτητίς γώ την αντί-
μί,τώπιαη των συνεχώς ουξανο 
ιιΐνων αναγκών υδρϊυαης τής 

πόλης μος. 1 
ΣΕ ΑΑΑΕΣ ΒΝΟΛΕΙΣ 

Αργότερα ó κ Σημιτής επ 
σκίφθη*« τις ιγκαταστάαι^ 
τών γιωργικυν ενώσεων 
ζών, ΑσημίΟΟ ΜΟί 
και τό βράδυ πορι*ά*ησε 
δείπνο πού παριτΙβή 
μήν του οπό τήν ΕΓΣΗ 
νοδοχείο «£ενία». 

Όπως βνοΑόβηκαν οπό τον υπουργό Γβωργίικ 

01 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Π * 
ΤΑ ΑΓΡΟΤ. ΟΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Μια εναΐαφέρβυβα fUvévisuCn ίου κ. Σημιτη f t βυι/ιάκιη HIC 

Σί (ρωτήματα yià τα προβλήματα που απασχο
λούν τους αγρότες τής Κρήτης, όπως είναι, ή 
σταφίδα, τα κρασιά, τό λάδι, ή δομή τής αγρο
τικής Τράπεζας και ό επωνομαζόμενος αγροτο
βιομηχανικός ουνταιρισμος Αρκαλοχωριου, απάν 
τησι σί συνέντευξη πού παρεχώρησε σε συντά
κτη μας ó υπουργός Γεωργίας κ. Κώστας Εημί-
της. 

Ερ. Κι υπουργέ πως αντιμιτω-
πιξαντοι ano πλευράς Κυβερ 
νησης οι προτάσεις της COMI
CION για τήν κατάργηση του 
θεσμού της συγκέντρωσης της 
οταφί&ας και τ η μειωοη της 
Ελληνικής παράγωγης ατούς 
80.000 τον νους; 

ΑΠ.: Η Κυβέρνηση ετνοι pl
into αντίθετη μ ι τίς προτάσεις 
ουτες. βελω va διευκρινίσω ό
μως πως . \u σ.-ΰ5.κο3τ.»Λ τ * 
θεμο άστη τή στιγμή, i 
τροπή έχει ιτοιμαο; 
κανονισμού, το οποίο βρισκι-
τ α ι υπό ιπίξεργσια στο αρμό
διο οργονο τής επιτροπής 

I antra το αρμοδ α ο 
η Ελληνική πλευρά εχί. ήδη 
προβάΛλει τις αντιρρήσεις της. 
τήν τελείως αρνητική τη 
ση, *αι βα συνεχίσει νά 
ν« στην αρνητική αυτή 
ιαχρις ότου ίρβει ο κανονισ-
ός στο Συμβούλιο γιο απόφα
ση. 

Επόμενο δεν υπάρχει επ 
μη πρόταση στό συμβ« 
τής επιτροπής γι ουτο το Μ 
μο. Κι «πορενως òtv uni 
καΙ οπσφοοη τής ΕΟΚ, 
KÙ. Εμείς Γηστεύουμε οτι 
γκίντροοη οτής στοφίοας ti-
νοι μια οιοδΜίοσία ή οπο 
χι» κοθϊΕρωθίί οτή χώρο 
noi θα πρέπει νά συνετοί·»» Ε 
πίοης ηιστευοομε ότι δεν uva 
σωστό νά υπορξει περιορισμός 
όχ* της πορργι̂ γής όπως ανα
φέρετε, ολΛ ,χνϋ^ν 
τής διοοικοσίας σ τ ή ρ ι & Λ · ' 
οποίο ηροβλίιπει η ΕΟΚ <τ 
80 000 τόννοσς. ή δ ι α δ > 
στήριξης Bà nptnv νά IMO) Jpó 
σπεριόριστίς ποσοτη 
voi ο του κσθορ 
τ ο υ ορίου 80000 τ ο 
οτΐι οπΟ Kei κοι περά ή ΕΟΚ 
δεν Θά ινισχύο αυτό το 
*6ν. Mt τήν ορολογίο non 
σ>μοπο«Ιτοι, ουτό ôVfpioupyi 
συνυτΜυουνυτητο τών rta 
Vu« ι ι ιωνι το> αντίστοιχο το 
ειοοοηρό τους εφόσον Π 

γουν άνω τών 80.000 τόννων. 
Επιβορυνεται τό σύνολο τών 

,·ωγυν μι τήν «πιπλεον πα 
ρογωγή. Οπως ονέφερα 
τε αντίθετοι. 
Ερ. Η Ελληνική Σουλτανίνα 
καλύπτει τό 30ο)ο τής κατπνα 
λωσης στις χωρίς τής ΕΟΚ. Ε
πομένως δεν εναι πλεονασματι
κό προ ι ον. Αντίθετα είναι ιλ-

λειματικό. Γιατί η ΕΟΚ θέτι ι 
αυτή τήν ποσοστηοη. Μήιιως 
αυτό προτείνεται από Ελληνι
κής πλευράς; 

ΑΠ.: Αυτό πάντως δ»ν 
προταθεί οπο τη σημιρινη Κυ 
ββρνηση. 

Η πρόταση συτη ονταπα*ρί 
ν ιτοι στην τάση ή onoiu ιπ -
κρατεί στην Κοϋνότητα νο μει 
u>6ouv οι οβπάνίς της. Η προ-
οπάθείο τών αρμοδίων της Ε
ΟΚ είνοι νά περιορίσουν τα i-
ξοόα κι εμείς βεβοίως έχομε πει 
επανειλημένο ότι ó περιορισ
μός αωτών των εξόδων πρεηει 
νά είναι σε βάρος τών βοριιυν 
προ ι ÔVTUV το onora ιτναι πλί 
ονσοματικΛ και οχι τών νοτί
ων προϊόντων τά οποίο είναι 
ελλιιμοτικά. 

Η οτοφιΛα οπι,ίς πολύ σωσ
τά αναφέρετε π να ι ενα προϊ
όν ελλιτματικιι «itijv Κοινότη
τ α και θο πρέπει νΰ εΜίσχυθεί 
μέ «Ode τρόπο 

Ερ. Αυτή τή στιγμή τά απο
θέματα των κρασιών στην 
Κρήτη υπολογίζονται σέ 50. 
000 τόννους Οι δεξαμινικοι δέ 
χώροι τών οργανώσεων —απ' 
όσο γνωρίζουμε — είναι γεμά
τοι Εν οφη της νιας σοδειάς 
και μέ δεδομένα οτι ο ιδιωτι
κός τομέας απορροφά ελάχισ
το ποσοστό τής παράγωγης, 
πως υπολογίζιτι νο γίνει ή α
πορρόφηση τών οινοσταφύ-
λων: 

ΑΠ · Αντίστοιχο πρόβλημα 

υπήρχε «οι πέρσι και τό πρό
βλημα, πέρσι ξεπερόσττ»« κυ
ρία με έκτακτη οποστοξη τού 
upooioú οέ οινόπνίυμο. ΕΜί-
ζουμε «αι φέτος νό Πίτύχορ* 
δυο λύσεις. Η πρώτη ι ίνοι ή 
ενίσχυση των εξαγωγών MU ή 
δεύτερη, εφόσον περιοεψοννε 
κρασιά, ε*νοι ή απόσταξη. 

Τήν πρώτη λύση επιδιωκίι ή 
Ελληνική Κυβέρνηση σε arai> 
θειας διοπρογματιύσιις μέ τις 
ενδιαφερόμενες χωρίς όπως ή 
Σοβιιτικ,ή Ενωση, τ ή δεύτερη 
λύση επιοιώκέι ή κυ^έρνηοη 
σέ διοοραγμοτιύοοί οτά <πλοι·} 
aio τής Κοινής ογορος Ελπκξώ 
ότι μια απ' συτες τις λύσεις w\ 
ιξασφολίσει τή διάθεση τώ\ή 
κρασιών. 
Ερ. Σχετικά μέ την πορεία τον 
λαδιού, ένα άλλο t i p o neu «· 
ποοχολεί ταύς «γράτες τή< 
Κρήτης εξαιτίας τής μειωμίνης 
παραγωγής της Ιταλίας βημιου 
ργηθηκε φιτος ουξιτρένη ζήττ>·1 
ση λαδιού απ' τ ό εξωτερικό,! 
πού ουνεβαλε στην ουξη*ή 
τής τιμής τής πωληαης. Από J 
τήν ευκαιρία δέ αυτή επωφελή 
βηκε ένας μεγάλος αριθμός n i 
ρογωγων. Οι παραγωγοί όμως 
πού παρέδωσαν τό λάδι τανς 
ατή συγκέντρωση μι τις τιμέ< 
τής συγκέντρωσης πού είναι μι 
κροτιρες από κείνες τού εμπο
ρίου Εχει δηλαδή δημιουργη
θεί μια διαφορά στις t u o κα
τηγορίες παραγωγών. Υπαρχο 
περίπτωση νά καλυφθεί αντή 
ή διάφορα; 

ΑΠ Δεν νομίζω νά έχει δη
μιουργηθεί μια διοφορά σ ι 
βάρος τών παραγωγών πού πβ 
ριδυσον τό λάδι τους ατή ν 
ουγκίντρυαη. Οί παραγωγοί 
δε αυτοί εισέπραξαν τ ά χρημο 
τ ό τους rtoAu πιό γρήγορο απ' 
οτι εισιπροξον οί άλλοι παρα
γωγοί τό χρήματα τους (όσοι 
επι„φιΑήθηκον από την μιιωμι 
νη παραγωγή τής Ιταλίας) Αν 
τ ό ιίνοι tvo στοιχι,ίο πού δίν 
πρέπει νά ξεχνάμε Eva δεύτε
ρο εινοι Οτι ή παρέμβαση ι ί
νοι ένα μέσο για νά -εξασφαλί
σουμε οπωσδήποτι ενα κοτώ' 
τστο ίισοδημο στους ηορονω 
γόος Οί πορογωγοί εκτιμών
τας αυτό τό γεγονός πρέπει να 
σταθμίζουν πότε και πού θό 
πρέπβι νά πουλήσουν τό λοδτ 
τους 

Φέτος, πού ήτον μια χρονιά 

— Συνέχιια · τ ή 4η Φ Ι Α Ι Ι Φ 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 

(Συνέχεια από τη» 1η σελίδα) 
πολύ καλή γιά τό λάδι είχαν 
τή δυνατότητα, έχοντος κά
ποια υπομονή vé πετύχουν au 
ξιγμενες τιμές. Δέν πιστεύω ότι 
είναι σωστό το κράτος νά πα-
ραστεκιει σέ κάθε στιγμή κο· σι 
κόβε ενέργεια τών παραγωγών 
πρέπει και o¡ ¡άκ>ι oi παράγω 
voi νά ξέρουν νά εκτιμούν τήν 
oyopá καί νά ΐκμεταλεύονται 
τις ευκαιρίες πού τους δίνον
ται. Ετσι μονάχα βά ΟΠΓ,ΚΤΓ-

υν τή δυνατότητα va f no 
JovTai αποτελεσματικά το 

προϊόν τους. 

Τό κράτος δεν πρέπει ν^ ri
vai à βοηθός εκείνο·; e οπο'ος 
οέ κάθε περίπτωση και υπό κα 
©ε συνθήκη unifia vu yiáT¡ 
σταματάμε noi τήν r.aurr.ßou 
Aio τών ίδιων τών πα any j -
γύν. 

Ερ. Από μέρους τύν παραγω
γών υπάρχουν παράπονα ότι 
ή Αγροτική Τράπεζα δεν καλύ-
πτει μέ δάνεια τό σύνολο τύν 
καλλιεργητικών δαπανών τών 
παραγωγών. Ακόμα υπάρχουν 
παράπονα ότι δέν έχει γίνει ou 
βιαστική διαφοροποίηση τών 
λειτουργιών της. Ποίες είναι 
οι κατευθυνθείς τής Κυβέρνη
σης γιά τόν τρόπο λειτουργί

ας τή 4 ΑΤΪ; . 
. ΑΠ, Είναι αλήθεια ότι τα 

δάνειο πού παρέχει ή ΑΤΕ qu 
τπ τή στιγμή δέν κολύταΗ 
τις ανάγκες. Πρέπει όμως« 
σημείωσα ότι χχει σ η μ κ η Β Ι 
αυξηθίΐ τό ποσόν τών δ α ι Β 
το οποίο χορηγείται. Α ν ο Β 
ενδεικτικά ότι τό χρηματοΒ 
κό πρόγραμμα τής ΑΤΕ | B j 
τά δύο τελευταία χρόνιο B j 
ί)η*ε γύρω στο 45ο)ο ε ν ώ ! 
προηγούμενα τρία είχε a u q B j 
μόνο κατά 20ο)ο περίπου.ΒΒ 
χουν γίνει επίσης toi σ η μ α Ι Η 
κ ες αλλαγές στον τρόπο } & • 
γηρης δανείων. Αναφέρυ j 
ενδεικτικά, η μία αφορά Ι 
ασφάλειες τις οποίες oiooyjB 
παραγωγοί τώρα δε χρειάζΒ 
«αμίο ιδιαίτερη ασφάλεια | 
δάνεια ύφους μέχρις ενός 9 
τομμυρίου. Αυτό σημαίνει ψΛ 
οι περισσότεροι παραγωγοί 
μπορούν vò παίρνουν τά δά
νεια χωρίς νά έχουν ονόγκη νά 
προσφύγουν στή βοήθεια άλ
λων προσώπων, ή νά χορηγή
σουν ασφάλεια σέ ακίνητα 

Η δεύτερη κσινοτομίο πού 
εισήγαγε ή Αγροτική Τράπεζα 
είναι ο ανοικτός λογαριασός. 
Κάθε αγρότης έχει ανοικτό λο 
yaptoauó του οποίου ή εκκα
θάριση γίνετοι τέλος Ιουνίου 

και τέλος Δεκεμβρίου. 
Εφ' όσον δεν εχ*ι ξοφλήσει 

jnv Τράπεζα γιατί δέν πούλησε 
^ Β προ'ιόντα του ή εξόφληση 
Η * τ α ι στο τέλος του επόμενου 
Βομηνου. Μ' αυτό τά τρόπο 
Β ά ψ ε πια νά καταβάλλονται 
Βκοι υπερημερίας οπό τους α 

Β ο τ ε ς σι περίπτωση πού δεν 
^ Β υ ν πουλήσει τά προϊόνrtj 
Β υ ς Ίσως θα πρεπε ίπτόης 

^Καναφ (ρω ότι τώρα πια ένας 
Β ρ ό τ η ς '.άρει μεσοπρόθεσμο 
^•βραχυπρόθεσμο δάνειο δέν 
Β συνάψει δυό συμβάσεις ό-

^ • c παλιό αλλά μια σύμβαση 
B f O AUTO περιορίζει πάρα 
• L u ύλες τις γραφειοκρατικέ; 
ΒΒικασίες. Υπάρχουν βέβαια 
B u á ιρ'γματα πού πρέπει v i 
B W v καί στον τομέα τής Α-
Β§τικής πίστις, όπως και σέ 
Β ί ο υ ς τομείς. Η κυβέρνηση έ
χει μονάχα ενάμισυ χρόνο δου 
λειά. και βέβαια δε θα μπορού 
σε στο χρόνο αυτά νά έχει ολ 
λάξει ριζικά όλρ τό σύστημα 
Επιδίωξη μας είναι όμως να βε 
λτιώσουμε κατά πολύ τήν am 
τελεσματικότητα τής Αγροτικής 
Τράπεζας. 

ΕΡ.ί Έ ν α άλλο θέμα Ke Υ
πουργέ πού οπαοχολεί τελευ
ταία τους αγρότες του νομού 
Ηρακλιιιυ Στο νομό μας και 

συγκεκριμένο στο Αρκαλοχύοι 
υπάρχει μιά κίνηση από κάποι
ους παράγοντες για Λρυοη α 
γροτοΒιομηχανικου συνεταιρι
σμού, χωρίς μελέτη και χωρίς 
προγραμματισμό. Η προσπά
θεια δέ αυτή έχιι διχάσει τους 
συνεταιρισμένους αγρότες try 
περιοχής. Ανάλογη κίνηση ιχιι 
δημιουργηθεί και στις ΓιΊΐιις 
Πεδιάδας ano γνωστό παράγον 
τα τής Δεξιάς. Τι θέση παίρνει 
η κυβέρνηση ατό συγκεκριμένο 
θέμα ; 

Η κυβέρνηση έχει τήν άποψη 
ότι οι παραγωγοί πρέπει va i¡ 
ναι ελεύθεροι εφόσον νομίζουν 
οτι εινα ανάγκη να συνεταιρι
στούν, νά δημιουργούν νέους 
συνεταιρισμούς. Απά τήν άλλη 
μεριά βέβαια κάθε προσπάθεια 
πού γίνεται ο αυτή την κατεύ 
θυνση πρέπει νά είναι απόλυ
τα σοβαρή. Δέν πρέπει νά οδη 
γεί σέ διάσπαση του συνεταιρι 
οτικού κινήματος. 

Δέν έχω εξετάσει τήν συγκ-
κριμένη περίπτωση, δέν ίίρω 
τι πραγματικά συμβαίνει θά η 
ταν δυσάρεστο άν, όπως npáy 
μοτι αναφέρετε ο συνετοιρ-
σμός αυτός έγινε χωρίς μελέτη 
καΙ έγινε σέ αντίθεση μέ τους 
υπάρχοντες συνεταιρισμούς... 
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