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Στό συνεργάτη μας Θανάση Μάτη

Ό  Καθηγητής κ. Σημίτης, μέ
λος τής Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ σέ 
ομιλίες του καί διαλέξεις σέ δλη 
τήν ' Ελλάδα, είχε έπισημάνει 
τούς κινδύνους από τήν ένταξη 
καί ιδιαίτερα γιά τόν ’ Αγροτικό 
κόσμο. « Ό  «Τρικαλινός ’ Αγώ
νας» δημοσιεύει τις απόψεις του 
τρεις μήνες μετά τήν ένταξη. 
Σημειώνεται ότι ή συνέντευξη 
παραχωρήθηκε λίγες μέρες πρίν 
καθοριστούν οί τιμές τών ’ Αγρο
τικών Προϊόντων άπό τήν Κοινό
τητα.

’Ερώτηση: Ή  ένταξη τής Ελλά
δας στήν ΕΟΚ έπιβεβαίωσε τις 
προβλέψεις σας γιά τό μέλλον 
τής γεωργίας μας:
’ Απάντηση: Είναι άκόμα νωρίς γιά 
νά μπορέσουμε νάποδείξουμε 
υέ συγκεκριμένα στατιστικά στοι
χεία τήν έξέλιξη της γεωργίας 
μας κάτω άπό τό καθεστώς της 
ένταξης. Αρχίζουν όμως νά δια
γράφονται οί προοπτικές τών κιν
δύνων πού είχαμε έπισημάνει. Έ 
να παράδειγμα:' Η άγροτική πολιτι
κή τής ΕΟΚ έχει ξεκάθαρους 
μακροπρόθεσμους στόχους. Θέ
λει νά προωθήσει τις μεγάλες 
έκμεταλλεύσεις πού θά χρησιμο
ποιούν σέ μεγάλο βαθμό μηχανι
κά μέσα καί άσχολοϋνται μέ έντα- 
τικές καλλιέργειες σέ βάρος τών 
μικρών άγροτικών έκμεταλλεύ- 
σεων. ' Η κοινή άγροτική πολιτι
κή θά όδηγήσει στόν άφανισμό 
τής μικρής καί μέσης έλληνικής 
άγροτικής έκμετάλλευσης. "Ηδη 
άπό τό 'Υπουργείο Γεωργίας 
προωθούνται σχέδια νά μεταπει-

σθοϋν άγρότες μέ μικρές έκμε- 
ταλλεύσεις νά μεταβιβάσουν τίς 
έκμεταλλεύσεις τους άφοΰ τούς 
δοθούν σχετικές άποζημιώσεις. 
Η άποζημίωση λύνει δμως μόνο 

προσωρινά τό πρόβλημα. ' Η έγ- 
κατάλειψη τής γής χωρίς νά ύ- 
πάρχουν άντίστοιχες δυνατότη
τες άπασχόλησης θά όδηγήσει 
σύντομα στή δημιουργία στρατιάς 
άνέργων. ' Η άποχώρηση άπό τή 
γεωργία θά έπρεπε νά συνδυα- 
σθεΐ μέ ένα πρόγραμμα μετεκ
παίδευσης καί άπασχόλησης σέ 
άλλους τομείς.
Έρ. Τό παράδειγμα αύτό άφορά 
θέμα δομής τής γεωργίας μας. 
Μπορείτε νά άναφέρετε παρά
δειγμα σχετικό μέ τά άγροτικά 
προϊόντα μας:
Απ. Τό πιό πρόσφατο παράδει

γμα άφορά τό καπνό μας. Στις 5 
Μαρτίου δημοσιεύτηκαν στίς έλ- 
ληνικές έφημερίδες οί προτά
σεις τής ' Επιτροπής τής ΕΟΚ γιά 
τά έλληνικά καπνά τής έσοδείας 
τού 1981. Οί προτάσεις αύτές 
κρίθηκαν άπό τόν τύπο όμόφωνα 
ώς άπαράδεκτες. Ή  Επιτροπή 
προτείνει γιά τόν καθορισμό τών 
τιμών τού παραγωγού τής έσο
δείας 81 τιμές κατά 5-10% κατώ
τερες έκείνων, πού είχαν συμφω- 
νηθεΐ κατά τίς διαπραγματεύσεις 
τής ένταξης. Οί πρόσθετες έπι- 
δοτήσεις (πριμ) πού ύπολογίζον- 
ται μέ τή βοήθεια τών έξόδων 
έπεξεργασίας, καθορίζονται μέ 
βάση τό μέσο όρο τών έξόδων 
τών έσοδειών 1977-79 άντί τών 
έξόδων τής πλησιέστερης πρός 
τήν ένταξη έσοδείας. Ή  Επι

τροπή χαρακτηρίζει έπισης δλες 
τίς έλληνικές ποικιλίες «προβλη
ματικές» γιά νά τίς ύπαγάγει μέ 
τόν τρόπο αύτό στά χαμηλότερα 
έπίπεδα αύξήσεως τών τιμών. 
Έρ.: Τά θέματα αύτά δέν συζη
τήθηκαν προηγουμένως μέ τήν 
Ελλάδα:
Απ.: Ό χ ι βέβαια. Ή  Επιτροπή 

άρνεΐται κάθε συζήτηση σέ έπί- 
πεδο ύπηρεσιακό ή έμπειρογνω- 
μόνων καί σωστά. ' Η ένταξη στήν 
ΕΟΚ σημαίνει ότι τά θέματα κοι
νής πολιτικής, δπως είναι τά θέ
ματα άγροτικής πολιτικής, θά λύ- 
νωνται στίς Βρυξέλλες στά πλαί
σια τών διαδικασιών πού ισχύουν 
γιά τήν λήψη άποφάσεων τής 
Κοινότητας. Στήν προκειμένη πε
ρίπτωση οί προτάσεις τής Επι
τροπής ύποβλήθηκαν στόν ' Επί
τροπο Γεωργίας πού θά τίς παρα- 
πέμψει σέ συζήτηση στήν Ειδική 
Επιτροπή Γεωργίας. Μέ βάση 

τήν έκθεση τής ειδικής έπιτρο- 
πής θά ληφθοϋν καί οί τελικές 
άποφάσεις. ' Η ' Ελλάδα δέν μπο
ρεί νά έχει τήν άπαίτηση νά συζη
τηθεί χωριστά μ'αύτήν τό θέμα. 
Μπορεί νά έπηρεάσει τήν έξέλι
ξη μόνο μέ τήν βοήθεια τών έκ- 
προσώπων της στήν ειδική έπι- 
τροπή καί στήν Επιτροπή. Κον- 
τολογής τό κέντρο στίς Βρυξέλ
λες άποφασίζει, ή έλληνική κυ
βέρνηση έχει πολύ λίγες δυνατό
τητες έπηρεασμοϋ τών άποφά
σεων αύτών.
' Ερ: Τά δσα είπατε υποδηλώνουν 
δτι ή ΕΟΚ δέν φαίνεται διατεθει
μένη νά ύποστηρίξει ένεργά τήν 
άγροτική μας παραγωγή Αλη

θεύει αύτό:
' Απ: Ή κοινή άγροτική πολιτική 
τής κοινότητας συναντά τεράστι
ες δυσκολίες. Ή  μέρχι σήμερα 
πολιτική δημιούργησε πλεονά
σματα, πού δύσκολα μπορούν νά 
διατεθούν, έξοδα, πού έπιβαρύ- 
νουν ύπέρμετρα τόν προϋπολογι
σμό τής Κοινότητας καί μεγάλες 
εισοδηματικές άνισότητες. Ή  ά
γροτική πολιτική βρίσκεται ύπό 
άναθεώρηση μέ γενικό στόχο νά 
περιορίσει τήν ένίσχυση τής 
γεωργίας.
Έρ: Μέ ποιό τρόπο έκδηλώνε- 
ται ό γενικός αύτός στόχος;
Απ: Πρώτα άπ'δλα μέ περιορι

σμό τών αύξήσεων τιμών γιά τά 
άγροτικά προϊόντα. Οί αύξήσεις 
τών τιμών πού δέν θά ξεπερνούν 
φέτος τό 7.5% κατά μέσο δρο 
δέν θά καλύπτουν τόν πληθωρι
σμό. ' Αποτέλεσμα, μείωση τού 
πραγματικού εισοδήματος τών ά- 
γροτών. Δεύτερον: Μέ έπέκταση 
τού καθεστώτος τής συνυπευθυ- 
νότητας, δηλαδή σέ περίπτωση 
αύξησης τής παραγωγής στήν 
Κοινότητα θά μειώνεται ή έπιδό- 
τηση. Αποτέλεσμα τό εισόδημα 
τού έλληνα γεωργού γιά προϊόν
τα δπως τό μαλακό στάρι, θά 
έξαρτδται άπό τό έάν καί πόσο θά 
παράγουν οί εύρωπαΐοι άγρότες. 
Τέλος άναφέρω δτι γιά όρισμένα 
προϊόντα περιορίζονται οί ποσό
τητες πού ένισχύονται άπό τά 
Ταμεία τής Κοινότητας. Αύτό ι
σχύει π.χ. γιά τά μεταποιημένα 
φρούτα καί λαχανικά, προϊόντα 
πού ένδιαφέρουν κατ' έξοχήν 
τήν Ελλάδα Συμπερασματικά:

Χωρίς τή ριζική άλλαγή τής άγρο
τικής πολιτικής πρός όφελος τών 
προϊόντων τών μεσογειακών χω
ρών ή θέση τού Έλληνα άγρότη 
θά χειροτερεύει συνεχώς.
Έρ: Ή  Κυβέρνηση τί κάνει;
' Απ: ' Η κυβέρνηση άφοΰ, δπως 
άνέφερα, άνέθεσε τή λήψη άπο
φάσεων στή Κοινότητα πολύ λίγο 
μπορεί νά κάνει ή δέν πείθει μέ

■ τή στάση της ούτε τούς εϋρωπαί- 
ους ούτε τούς έλληνες άγρότες.
Ο κ. Ράλλης στήν πρόσφατη 

συνδιάσκεψη κορυφής τής ΕΟΚ 
έναντιώθηκε στήν άγροτική πολι
τική. Ο ίδιος δμως άλλοτε είχε 
παρουσιάσει τήν άγροτική αϋτή 
πολιτική ώς τόν κύριο λόγο τής 
ένταξής μας.

ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
■  Γιά τιμ ές  μ έ βάση τό κόστος καί ένα  λογικό κέρδος.
■  Γιά έξασφ άλιση τή ς διάθεσης τής άγροτικής παραγωγής, 

μ έ άνοιγμα τών άγορών στίς σοσιαλιστικές χώ ρες.
μ έ άνοιγμα τών άγορών στίς σοσιαλιστικές καί ά δ έσ μ ευτες  
Χώρες.

■  Γιά νά πάρουν οί συνεταιρισμοί στά χέρ ια  τους όλο τό  κύ
κλωμα τή ς παραγωγής καί νά φύγουν άπ’ τή  μέση οί μεσά
ζο ν τες  καί βιομήχανοι, πού ληστεύουν καί αυτούς καί τούς  
καταναλω τές.

■  Γιά πλήρη άσφάλιση τής παραγωγής, τού φυτικού καί 
ζωικού κεφαλαίου άπό κά θε θεομηνία.

■  Γιά τήν έκτίμηση γρήγορα τών ζημιών ά π 'τίς  θεο μ η νίες  
μ έ συμμετοχή έκπροσώπων τών άγροτών καί άμεση καί 
πλήρη άποζημίωση.

■  Γιά δχρονη άτοκη παγοποίηση τών χρεώ ν τους.
■  Γιά πλήρη Ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομειακή π ερίθαλ

ψη.
■  Γιά τριπλασιασμό τών άγροτικών συντάξεω ν. Α ύτοτελή  

καί Ιση σύνταξη στήν άγρότισσα.
■  Γιά δω ρεάν μεταφορά τών μαθητών καί σπουδαστών 

άπό τά  χωριά το υς στά σχολεία.
■  Γιά νά μοιραστούν τά τσιφλίκια, τά  έκκλησιαστικά, μονα

στηριακά καί κρατικά κτήματα στούς άκτήμονες.
■  Γιά νά γίνουν έγγειοβελτιω τικά καί άλλα έργα ϋποδομής.


