
Ερώτηση : 'Η ένταξη της 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ έπιβεβαίωσε τίς 
προβλέψεις σας γιά τό μέλλον της γεωργίας μας

’Απάντηση : Είναι ακόμα νωρίς για νά μπορέσουμε ν’άποδεί- 
ξουμε μέ συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία την έζέλιξη τής 
γεωργίας μας κάτω από τό καθεστώς τής ένταξης. ’ΑρχίΓουν 
όμως νά διαγράφωνται οί προοπτικές των κινδύνων πού είχα
με έπισημάνει. *Ενα παράδειγμα : 'Η αγροτική πολιτική τής 
ΕΟΚ έχει ξεκάθαρους μακροπρόθεσμους στόχους, θέλει νά προω
θήσει τίς μεγάλες έκμεταλλεύσεις πού θά χρησιμοποιούν σέ 
μεγάλο βαθμό μηχανικά μέσα καί ασχολούνται μέ έντατικές 
καλλιέργειες σέ βάρος των μικρών αγροτικών έκμεταλλεύσεων. 
'Π κοινή αγροτική πολιτική θά οδηγήσει στόν άφανισμό τής 
μικρής καί μέσης ελληνικής αγροτικής εκμετάλλευσης. "Ηδη 
από τό 'Υπουργείο Γεωργίας προωθούνται σχέδια νά μετα- 
πεισθοΰν αγρότες μέ μικρές έκμεταλλεύσεις νά μεταβιβάσουν 
τίς έκμεταλλεύσεις τους αφού τούς δοθούν σχετικές άποΓημιώ- 
σεις. 'Η άποΓημίωση λύνει όμως μόνο προσωρινά τό πρόβλημα. 
'Η έγκατάλειψη τής γής χωρίς νά υπάρχουν αντίστοιχες δυνα
τότητες απασχόλησης θά οδηγήσει σύντομα στή δημιουργία 
στρατιάς άνεργων. Ή  αποχώρηση από τή γεωργία θά έπρεπε νά 
συνδυασθεϊ μέ ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης καί απασχόλησης 
σέ άλλους τομείς.

Έρ. Τό παράδειγμα αύτό αφόρα θέμα δομής τής γεωργίας μας. 
Μπορείτε νά αναφέρετε παράδειγμα σχετικό μέ τά αγροτικά 
προϊόντα μας

’Απ. Τό πιό πρόσφατο παράδειγμα άφορα τό καπνό μας. Ετίς 
5 Μαρτίου δημοσιεύτηκαν στίς έλληνικές εφημερίδες οί προτά
σεις τής ’Επιτροπής τής ΕΟΚ γιά τά ελληνικά καπνά τής έσο- 
δείας τού 198^· Οί προτάσεις αύτές κρίθηκαν από τόν τύπο 
ομόφωνα ώς απαράδεκτες. *Η Επιτροπή προτείνει γιά τόν κα
θορισμό των τιμών τού παραγωγού τής έσοδείας 81 τιμές κατά 
5-10?*’ κατώτερες έκείνων, πού είχαν συμφωνηθεί κατά τίς δια
πραγματεύσεις τής ένταξης. Οί πρόσθετες έπιδοτήσεις (πριμ) 
πού υπολογίζονται μέ τή βοήθεια των έξόδων έπεξεργασίας, 
καθορίζονται μέ βάση τό μέσο όρο των έξόδων των έσοδειών



Ί977-79 αντί των εξόδων της πλησιέστερης πρός τήν ένταξη 
εσοδείας. *11 'Επιτροπή χαρακτηρίζει έπίσης όλες τίς ελλη
νικές ποικιλίες "προβληματικές” γιά νά τίς υπαγάγει μέ τόν 
τρόπο αύτό στά χαμηλότερα έπίπεδα αυξήσεων των τιμών

'Ερ; Τά θέματα αύτά δεν συΓ.ητήθησαν προηγουμένως μέ τήν 
Ελλάδα

’Απ; "Οχι βέβαια. ‘Η 'Επιτροπή σρνεϊται κάθε συΓήτηση σέ 
έπίπεδο υπηρεσιακό ή εμπειρογνωμόνων καί σωστά. Ή  ένταξη 
στήν ΕΟΚ σημαίνει ότι τά θέματα κοινής πολιτικής, όπως εί
ναι τά θέματα αγροτικής πολιτικής, θά λύνωνται στίς Βρυ- 
ξέλ^ς στά πλαίσια των διαδικασιών πού ίσχύουν γιά τήν λήψη 
αποφάσεων τής Κοινότητας. Στήν προκειμένη περίπτωση οί προ
τάσεις τής ’Επιτροπής υποβλήθηκαν στόν ’Επίτροπο Γεωργίας 
πού θά τίς παραπέμψει σέ συΓήτηση στήνΜδική 'Επιτροπή 
Γεωργίας. Μέ βάση τήν έκθεση τής είδικής έπιτροπής θά 
ληφθοΰν καί οί τελικές αποφάσεις. Ή  ‘Ελλάδα δεν μπορεί νά 
έχει τήν απαίτηση νά συΓητηθεΐ χωριστά μ'αύτήν τό θέμα. Μπο
ρεί νά έπηρεάσει τήν έξέλιζη μόνο μέτήν βοήθεια των έκπρο- 
σώπων της στήν είδική έτιτροπή καί στήν 'Επιτροπή. Κοντο- 
λογής τό κέντρο στίς Βρυξέλλες άποφασίΓει, ή ελληνική κυ
βέρνηση έχει πολύ λίγες δυνατότητες έπηρεασμού των αποφά
σεων αυτών.

Έρ: Τά όσα είπατε υποδηλώνουν ότι ή ΕΟΚ δεν φαίνεται δια
τεθειμένη νά υποστηρίξει ένεργά τήν αγροτική μας παραγωγή.

*Απ: ‘Η κοινή αγροτική πολιτική τής κοινότητας συναντά τε
ράστιες δυσκολίες. ‘Η μέχρι σήμερα πολιτική δημιούργησε 
πλεονάσματα ,, πού δύσκολα μπορούν νά διατεθούν, έξοδα, πού 
επιβαρύνουν υπέρμετρα τόν προϋπολογισμό τής Κοινότητας καί 
μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες. *Η αγροτική πολιτική 
βρίσκεται υπό αναθεώρηση μέ γενικό στόχο νά περιορίσει τήν 
ένίσχυση τής γεωργίας.

'Ερ: Μέ ποιό τρόπο έκδηλώνεται ό γενικός αύτός στόχος 

'Απ : Πρώτα άπ'όλα μέ περιορισμό τών αύξήσεων τιμών γιά τά


