
Να η προγραμματίζουμε παςοκ



ΤΙ ΫΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΣΤΟΝ ΑΐΡΟΤΗ ΤΟ Μ Ι

Στο συμβόλαιο με το λαό το 1981 το 
ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να δώσει τη μάχη μαζί με 
το λαό για να ξαναζωντανέψει η ελληνική 
ύπαιθρος, να αλλάξει μια πολύχρονη πορεία 
εγκατάλειψης που οδήγησε στην ερήμωση του 
αγροτικού χώρου. Τα μέσα γι’ αυτή την 
προσπάθεια θα ήταν:
φ Το δυνάμωμα του συνεταιριστικού και 
συνδικαλιστικού αγροτικού κινήματος, με τον 
εκδημοκρατισμό και στήριξή του από την 
πολιτεία.
φ Η εξασφάλιση ικανοποιητικών τιμών για τα 
προϊόντα του μόχθου του 'Ελληνα αγρότη. 
φ Η αύξηση των Κρατικών δαπανών για 
επενδύσεις και τη δημιουργία 'αξιόλογης 
υποδομής για τον αγροτικό τομέα.

φ Η ουσιαστική ανύψωση του βιοτικού 
επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού μέσα από:

—την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος 
—την ουσιαστική βελτίωση των αγροτικών 
συντάξεων
—τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης 
στην ύπαιθρο
—την πολιτιστική αναγέννηση της υπαίθρου

φ Η ουσιαστική αύξηση των κάθε μορφής 
δανείων για τη γεωργία, τον αγροτικό 
πληθυσμό.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει πράξη το συμβόλαιο με το 
λαό και βάζει τα θεμέλια για να γίνει ο αγρότης 
αφέντης στον τόπο του

Να πκαναμε
1) ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Ο αγρότης τα χρόνια της 
διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αύξησε 
σταθερά το εισόδημά του και μπήκε 
οριστικά στο δρόμο της εξίσωσης 
του εισοδήματος του με εκείνο των 
εργαζομένων στους άλλους τομείς 
της παραγωγής.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι:
•  Στην τριετία 1982-1984 το 
αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε σε 
σταθερές τιμές κατά 12,8 %.
•  Μόνο το 1984 το αγροτικό 
εισόδημα σε σταθερές τιμές 
αυξήθηκε κατά 11,4%.
•  Το 1980 το εισόδημα του αγρότη 
έφθανε μόνο στο 49% του αστικού 
εισοδήματος. Το 1984 το αγροτικό 
εισόδημα αντιπροσωπεύει ήδη το 
61% του μη αγροτικού εισοδήματος.

Συνεταιριστικό και 
Συνδικαλιστικό

Μπήκαν για πρώτη φορά οι 
σταθερές βάσεις για να αναπτυχθεί 
το αγροτικό κίνημα:
•  Ψηφίσθηκε ο Νόμος για τη 
Δημοκρατική λειτουργία των 
Συνεταιρισμών και υπάρχει σήμερα 
γνήσια εκπροσώπηση σε όλες τις 
συνεταιριστικές βαθμίδες. Ο νόμος 
αυτός είχε σαν αποτέλεσμα ότι: 
—Γράφτηκαν πάνω από 100.000 νέα 
μέλη στους συνεταιρισμούς και ιδίως 
νέοι αγρότες, καθώς και αγρότισσες 
που δε διαθέτουν δικά τους 
περιουσιακά στοιχεία.
—Ανανεώθηκαν κατά 70% τα 
πρόσωπα στις Διοικήσεις των

Συνεταιρισμών, ύστερα από ελεύθερες 
εκλογές και αναλογική εκπροσώπηση. 
•  Ψηφίσθηκε ο Νόμος για τις 
Αγροτικές Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις. Με το νόμο αυτό 
κατοχυρώθηκε το δικαίωμα να 
συνδικαλίζονται οι Έλληνες αγρότες, 
πράγμα που για δεκαετίες ολόκληρες 
αρνιόταν η Δεξιά.
—Καθιερώθηκε ενιαίο οργανωτικό 
σχήμα για τους αγροτικούς 
συλλόγους.
—Κατοχυρώθηκε η συμμετοχή των 
εκπροσώπων των αγροτών σε όλες 
τις θεσμοθετημένες συμβουλευτικές 
ομάδες για την πολιτική στα διάφορα 
προϊόντα, καθώς και 
—Η Συμμετοχή των εκπροσώπων 
των αγροτών στα θεσμοθετημένα 
όργανα προγραμματισμού και 
ανάπτυξης του Νομού (Νομαρχιακά 
Συμβούλια κ,λπ.)



•  Ψηφίσθηκε πρόσφατα ο νόμος για 
το θεσμικό πλαίσιο των 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο 
νόμος αυτός είναι από τα πιο 
σημαντικά όπλα για την αναβάθμιση 
του αγροτικού συνεταιριστικού 
κινήματος και την ανάπτυξη του 
Αγροτικού τομέα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Ο προοδευτικός νόμος 602 του 
Ελευθέριου Βενιζέλου κατοχύρωσε 
το συνεταιρισμό ως ένα μεγάλο 
εφόδιο, για την ανάπτυξη της 
Αγροτικής Οικονομίας. Σ’ ολόκληρη 
τη Δυτική Ευρώπη οι συνεταιρισμοί 
εξαπλώθηκαν ως μέσο ανάπτυξης και 
άμυνας απέναντι στις πολυεθνικές 
και στους μεσάζοντες.

Η Χούντα και στη συνέχεια η 
Ν.Δ. φαλκίδευσαν το νόμο για το 
συνεταιρισμό για να ευνοήσουν τους 
μεσάζοντες, τις πολυεθνικές, που 
ήταν έτοιμες να εισβάλουν στην 
αγροτική εκμετάλλευση και τους 
λίγους τσιφλικάδες.

Μέσα από τον πλήρη έλεγχο 
της ATE και του υπουργείου 
Γεωργίας έκαναν ουσιαστικά τους 
συνεταιρισμούς άβουλα κρατικά 
όργανα.

Έτσι αυτοί οι υπέρμαχοι της 
«ελεύθερης» αγοράς κρατικοποίησαν

στην ουσία τους συνεταιρισμούς 
όσον αφορά τη δομή και τη 
λειτουργία τους και τους 
παράδοσαν στους διορισμένους 
αγροτοπατέρες όσον αφορά την 
οικονομική τους δραστηριότητα.

Σήμερα ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

α) Απελευθερώνονται οι 
συνεταιρισμοί από τον κρατικό κλοιό 
και τους αγροτοπατέρες. Γίνονται 
πράγματι εθελοντικοί και 
καθιερώνεται πλήρως η αυτοδιοίκηση 
και ο αυτοέλεγχος.

β) Εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις για να αναπτύξει ο 
συνεταιρισμός δραστηριότητες στην 
εμπορία και μεταποίηση.

γ) Δημιουργούνται οι όροι για 
την ποιοτική άνοδο και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
προϊόντων.

δ) Ισχυροποιείται η 
διαπραγματευτική θέση του 
συνεταιρισμού, που σημαίνει 
καλύτερη τιμή στο προϊόν, δηλαδή 
αύξηση του εισοδήματος του 
παραγωγού.

ε) Προβλέπεται η δυνατότητα 
σύστασης συνεταιριστικών 
οργανισμών για την υποβοήθηση του 
έργου των αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων.

Υλοποιείται η συνταγματική 
επιταγή για την ανάπτυξη του 
συνεταιριστικού κινήματος με πλέγμα 
οικονομικών και άλλων κινήτρων και 
ενισχύσεων.

Με αυτό τον τρόπο: 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
1) ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 

ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
2) ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

3) ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΓΗ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

4) ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

Η Δεξιά εξανέμιζε την αξία 
της ιδιοκτησίας του αγρότη. 
Ερήμωσε την ύπαιθρο. Οδηγησε τον 
αγρότη στη μετανάστευση και την 
εξαθλίωση.

Η Δεξιά αφαιρούσε ουσιαστικά 
την ιδιοκτησία από τον αγρότη, γιατί 
το μόνο που πρόσφερε σ’ αυτόν 
ήταν η υποθήκευση της περιουσίας 
του στους τοκογλύφους και το 
ξεπούλημα της γης του για ένα 
κομμάτι ψωμί στις μεγάλες 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις.



Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
στηρίζει την ιδιοκτησία του αγρότη, 
μεγαλώνει την αξία της γης του, 
αυξάνει την παραγωγή και την 
απόδοσή της, δίνει τη δυνατότητα 
να βελτιωθούν οι όροι εμπορίας 
υπέρ του αγρότη, αυξάνει το 
αγροτικό εισόδημα.

Πολιτική γης
•  Προωθείται ο καθορισμός των 
χρήσεων γης
•  Συντονίζεται η πολιτική όλων των 
Υπουργείων και της ΚΕΔ για να 
δοθεί όλη η γη του δημόσιου στους 
αγρότες
•  Πραγματοποιήθηκαν οριστικές 
διανομές γεωργικών κλήρων σε 647 
αγροκτήματα έκτασης 169.000 
στρεμμάτων, που αποδόθηκαν σε
20.000 αγροτικές οικογένειες.
•  Τακτοποιούνται άμεσα 50.000 
τίτλοι αναδασμών και 50.000 τίτλοι 
διανομής συνοικισμών και 
αγροκτημάτων και λύνεται βαθμιαία 
αλλά οριστικά το τεράστιο 
Εποικιστικό Πρόβλημα που εκρεμεί, 
εδώ και πολλές δεκαετίες και που 
μας κληρονόμησε η Ν. Δημοκρατία.

Προωθείται ταυτόχρονα η 
τακτοποίηση ιδιοκτησιακών θεμάτων 
με ειδικό σχέδιο νόμου για τις 
εποικιστικές εκτάσεις ώστε οι 
αποκατασταθέντες πρόσφυγες να 
αποκτήσουν επί τέλους τίτλους.

•  Προχωρούμε αποφασιστικά στην 
υλοποίηση της υπόσχεσής μας για 
τα τσιφλίκια. Ήδη έγιναν τα πρώτα

σημαντικά βήματα τόσο με τους 
βοσκοτόπους όσο και με τα 
μοναστηριακά κτήματα. Θα 
ολοκληρώσουμε το έργο μας μέσα 
από τις νόμιμες διαδικασίες που 
προβλέπει το Σύνταγμα, γιατί στην 
Ελλάδα της Αλλαγής δεν νοούνται 
τσιφλίκια.
•  Θεσμοθετείται το πλαίσιο της 
σύνταξης και τήρησης του Εθνικού 
Κτηματολογίου, για να υπάρξει και 
στις αγροτικές περιοχές νομική 
κατοχύρωση της ιδιοκτησίας του 
αγρότη, ολοκληρωμένη υποδομή 
για τη βέλτιστη αξιοποίηση της γής 
του ταυτόχρονα να καθιερωθεί 
ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για 
τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής

οικονομίας, και το μεγάλωμα της 
αξίας της γης και της περιουσίας του 
αγρότη.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΤΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
•  Για πρώτη φορά, δίνονται 
οικονομικές ενισχύσεις στις 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων 
των βαθμιδών, που αποβλέπουν 
στην στελέχωση των Συνεταιρισμών 
με τη πρόσληψη επιστημονικού και 
τεχνικού προσωπικού για τη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων 
διακίνησης αγροτικών προϊόντων 
από τους Συνεταιρισμούς.
•  Για τις επενδύσεις 
συνεταιριστικής μορφής αυξήθηκαν 
τα χρηματοδοτικά όρια και 
αξιοποιούνται τα κίνητρα του νόμου 
1262.
•  Οι συνεταιριστικές οργανώσεις 
βοηθούν τώρα στη διοχέτευση των 
επιδοτήσεων προς τους παραγωγούς.
•  Προωθούνται προγράμματα 
συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
•  Η ενθάρρυνση και στήριξη των 
συνεταιριστικών οργανώσεων στον 
τομέα της εμπορίας και μεταποίησης 
υλοποιήθηκε μέσα από τα παρακάτω 
μέτρα:
α) Με το πέρασμα των προϊόντων 

που κατευθύνονται για εξαγωγή 
ή για μεταποίηση μέσα από 
τους συνεταιρισμούς, και με την 
ενίσχυση των συνεταιρισμών 
ώστε να συμμετάσχουν πιο



ενεργά στη διακίνηση των 
προϊόντων των παραγωγών, 

β) Με την ίδρυση και λειτουργία 
του Κεντρικού Φορέα εξαγωγών 
(ΚΦΕ), με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν οι τιμές πώλησης, να 
αρχίσει ο προγραμματισμός στις 
αγορές, να μειωθεί το κόστος, 

γ) Με τη ρύθμιση των χρεών των 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων, 

δ) Με τη δημιουργία αξιόλογης 
υποδομής για την εμπορία, 
διακίνηση και μεταποίηση των 
αγροτικών προϊόντων, 

ε) Με τη μεταβίβαση των μεριδίων 
της ATE στις γεωργικές 
βιομηχανίες προς τους 
συνεταιρισμούς ώστε ένα μέρος 
του παραγωγικού δυναμικού στη 
μεταποίηση να περιέλθει στους 
συνεταιρισμούς.

Με ένα ρεκόρ αριθμού έργων 
αλλά και επενδυτικού ποσού 
επιδιώκεται, για πρώτη φορά, η 
παρέμβαση στο κύκλωμα παραγωγή- 
διακίνηση και εμπορία.

Έτσι:
α) κατασκευάζονται ήδη

αποκεντρωμένες περιφερειακές 
αγορές. Το σύστημα αυτό 
στοχεύει στην άμεση 
διαπραγμάτευση τιμών και 
ποσοτήτων ανάμεσα στους 
παραγωγούς (μέσα από τους 
συνεταιρισμούς) και στους 
αγοραστές.

Παράλληλα προωθούνται:
β) Πρόγραμμα διακίνησης και 

εμπορίας των γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

γ) Πρόγραμμα ίδρυσης σύγχρονων 
σφαγείων και κρεαταγορών, 

δ) Πρόγραμμα για τα προϊόντα 
ελιάς και ελαιούχων σπόρων, 

ε) Πρόγραμμα αποθηκευτικών 
χώρων σιτηρών και ξηραντηρίων 
Αραβοσίτου.

στ) Πρόγραμμα ανθαγορών.

Επίσης καταρτίσθηκαν νέα 
προγράμματα στους τομείς α) 
Αλιείας, β) Καπνού, γ) 
Σποροπαραγωγής. Έχουν εγκριθεί 
105 έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 21,1 δισ. δρχ. 
Έχουν ήδη υλοποιηθεί τα πρώτα 36 
και βρίσκονται σε διάφορα στάδια 
υλοποίησης άλλα 39.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
■ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Για να πετύχουμε τους 
μεγάλους μας στόχους στη γεωργία 
είναι φανερό ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές, 
ώστε να προσαρμοσθεί η γεωργική 
εκμετάλλευση στις σημερινές 
οικονομικές συνθήκες. Μέσα στα 
πλαίσια αυτά:
•  Επεκτείναμε σ’ όλους τους νομούς 
της Ελλάδας πρόγραμμα γεωργικής 
ανάπτυξης (έργα για κτηνοτροφία, 
αγροτική οδοποιία, εξηλεκτρισμό, 
ύδρευση, αναδασώσεις, 
βοσκοτόπους) ύψους 32,5 δισ. δρχ.
•  Πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές

σύγχρονου μηχανολογικού 
εξοπλισμού που διοχετεύτηκαν κύρια 
σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
•  Αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσά για 
έργα δασοπονίας.
•  Στον τομέα των 
εγγειοβελτιωτικών-αρδευτικών 
έργων, μόνο μέσα στο 1983 
πραγματοποιήθηκαν έργα 4 δισ. δρχ.
•  Προωθήθηκαν και εγκρίθηκαν 
προγράμματα ανανέωσης και 
εκσυγχρονισμού του αλιευτικού μας 
στόλου και ίδρυσης μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας προϋπολογισμού 
1,6 δισ. δρχ.
« Βελτιώθηκαν οι όροι 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 
ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών της χώρας.



Για το 1983 και
για 200.000 περίπου εκμεταλλεύσεις 
πήραμε 2 δισ. απ’ την ΕΟΚ και για 
το 1984 2,2 δισ. δρχ.
•  Άρχισε απ’ το 1982 η εφαρμογή 
της οδηγίας που αναφέρεται στις 
ενισχύσεις ομάδων παραγωγών για 
την παραγωγή ζωοτροφών και τη 
βελτίωση των βοσκοτόπων.

•  Εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα 
για την αναδιάρθρωση των 
εσπεριδοειδών, επενδυτικού ύψους 
15 δισ. δρχ. μέσα σε δώδεκα χρόνια.
•  Εφαρμόζεται ειδικό Τομεακό 
Πρόγραμμα για το μπαμπάκι, 
πενταετούς διάρκειας και επένδυσης 
2,5 δισ., που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση 
του κόστους παραγωγής και στην 
ομαλή διάθεσή του στην αγορά.

Το Πρόγραμμα αυτό προβλέπει 
την αγορά 500 συλλεκτικών 
μηχανών, 25 μηχανημάτων 
αποθήκευσης συσπόρου βαμβακιού, 
την ίδρυση 3 νέων συνεταιριστικών 
εκκοκιστηρίων και τον 
εκσυγχρονισμό 7 παλαιών, καθώς και 
την ενίσχυση για τη σύσταση και 
λειτουργία 500 ομάδων παραγωγών 
μπαμπακιού σε συνεταιριστική βάση. 
(Μέχρι το τέλος του 1983 
λειτούργησαν 139 ομάδες 
παραγωγών που κάλυψαν έκταση
310.000 στρεμμάτων).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
•  Αυξήθηκαν σημαντικά οι συνολικές 
επενδύσεις στη Γεωργία. Ενώ στην 
τριετία 1978-81 οι επενδύσεις 
ακολούθησαν μια μέση ετήσια 
μείωση -7,1% , στην 3ετία 1981-84 
ακολούθησαν μέση ετήσια αύξηση
+ 6%. Η καθοδική και συνεχής 
πτώση που ακολούθησαν οι 
επενδύσεις μέχρι το 1981 όχι μόνο 
ανακόπηκε το 1982 αλλά και 
μετατράπηκε σε άνοδο για τα 
επόμενα χρόνια.
•  Άλλαξε η σχέση Γεωργικών 
επενδύσεων με τις επενδύσεις στους 
άλλους τομείς της οικονομίας. Μέχρι 
το 1981 η σχέση των Γεωργικών 
επενδύσεων με τις επενδύσεις στους 
άλλους τομείς ακολούθησε μια 
πτωτική τάση με χαρακτηριστικότερη 
επιδείνωσή της απ’ το 1979 μέχρι το 
1981 (8,3% για το 1979, 7,1% για το 
1980). Μετά το 1981 η σχέση αυτή 
αντιστράφηκε. Η αύξηση απ’ το 1981 
στο 1982 ήταν +0,2% απ’ το 1982 
στο 1983 +0,3% και απ’ το 1983 στο 
1984 +0,6%.
•  Σημειώθηκε θεαματική άνοδος των 
οικονομικών ενισχύσεων στη 
Γεωργία. Ενώ το 1981 οι συνολικές 
ενισχύσεις έφθασαν μόλις στα 68 
δισ., το 1984 έφθασαν στα 149 δισ. 
σημειώνοντας πρωτοφανές ποσοστό 
αύξησης κατά 118,4%.

ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Στην τριετία 1982-1984 αυξήθηκαν σημαντικά τα Δάνεια στον Αγροτικό 

Τομέα, σε σχέση με την τριετία 1979-1981.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 1979-1981 1982-1984 ΔΙΑΦΟΡΑ

Βραχυπρόθεσμα
Μεσοπρόθεσμα

105,7 δισ. 
45,8 δισ.

185,9 δισ. 
99,1 δισ.

αύξηση 76% 
αύξηση 116%

*(σε σταθερή τιμή 1970)

Ειδικότερα:
•  Σημειώθηκε παράλληλα ποιοτική β) 
βελτίωση και ουσιαστική αναβάθμιση 
των υπηρεσιών της ATE στον τομέα γ) 
της αγροτικής πίστης με μια σειρά 
αποδοτικών μέτρων όπως: 
α) Την ανάθεση της άσκησης 

μεσοπρόθεσμης πίστης στους 
Συνεταιρισμούς, παράλληλα με 
την άσκηση της

βραχυπρόθεσμης πίστης.
Την εφαρμογή του θεσμού της 
καταναλωτικής πίστης.
Τη διεύρυνση της 
χρηματοδότησης Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων για προμηθευτικές 
εργασίες με την προμήθεια νέων 
ειδών γεωργ. χρησιμότητας (π.χ. 
μονοαξονικοί ελκυστήρες, 
αλυσοπρίονα, αρδευτικά



συγκροτήματα, σκαπτικά κ,λπ.). 
δ) Τη διαφάνεια στις διαδικασίες 

δανειοδότησης μέσα από τη 
συμμετοχή των αγροτών στις 
τοπικές και νομαρχιακές 
επιτροπές πιστώσεων.

•  Το ποσά των δανείων για το 1984 
έφθασαν τα 380,2 δισ. έναντι 280,9 
δισ. το 1983 (δηλ. αύξηση 35%).
•  Η χρηματοδότηση του Πρωτογενή 
Τομέα έφθασε τα 311,7 δισ., έναντι 
280,9 δισ. το 1983 (δηλ. αύξηση 35%).
•  Η χρηματοδότηση του 
Δευτερογενή Τομέα (μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων: Γεωργικές 
Βιομηχανίες) έφθασε το 1984 στο 
ποσό των 68,5 δισ. δρχ. έναντι, 54,0 
δισ. δρχ. το 1983).
•  Τα καλλιεργητικά δάνεια το 1984 
σε σχέση με το 1983 αυξήθηκαν κατά 
45,7% και 89,25% σε σχέση με το 
1981 (39,1 δισ. δρχ. το 1981 και 74 
δισ. το 1984).
•  Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια προς 
τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
αυξήθηκαν κατά 42,1 % και τα 
μεσοπρόθεσμα κατά 40,9%.
•  Στο δευτερογενή τομέα

(μεταποίηση: Γεωργικές Βιομηχανίες) 
τα μεσοπρόθεσμα δάνεια αυξήθηκαν 
κατά 86,1% (8 δισ. δρχ. το 1984, 
έναντι 4,3 δισ. δρχ. το 1983), ενώ τα 
βραχυπρόθεσμα κατά 30% (60,5 δισ. 
δρχ. το 1984 έναντι 46,6 δισ. δρχ. το 
1983).
•  Η αύξηση των δανείων στον 
ιδιωτικό Αγροτικό τομέα μεταξύ 
1983-1984 έφθασε στα 43% (204,3 
δισ. δρχ. έναντι 292,2 δισ. δρχ.).
•  Δόθηκε μεγαλύτερη αύξηση σε 
ορισμένες κατηγορίες δανείων 
(μεσοπρόθεσμα προς Οργανώσεις, 
Γεωργ. Εφόδια) που συμβάλλουν 
αποφασιστικά στη δημιουργία των 
αναγκαίων προϋποθέσεων για την 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τη 
μείωση του κόστους παραγωγής και 
τη βελτίωση των συνθηκών 
μεταποίησης και εμπορίας των 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. 
Έτσι η συμμετοχή των 
μεσομακροπρόθεσμων δανείων της 
ATE στις συνολικές ιδιωτικές 
γεωργικές επενδύσεις έφθασε στο 
83% για το 1983 και στα ίδια 
περίπου επίπεδα κυμάνθηκε και το



1984, ενώ τα 4 προηγούμενα χρόνια 
δεν είχε ξεπεράσει το 70%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει το 
αποτέλεσμα της αναπτυξιακής μας 
πολιτικής. Τα μεσομακροπρόθεσμα 
δάνεια για τη Γεωργία ήταν για μεν 
το 1981, 19,2 δισ. δρχ. ενώ το 1984 
έφθασαν στο ύψος, ρεκόρ των 40 
δισ. δρχ.
•  Η ενίσχυση 173 Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων από ειδικό κονδύλι 
έφθασε συνολικά στα 434 εκατ. δρχ. 
στην τριετία 1982-84. Η ενίσχυση 
αυτή που σκοπό έχει την εκπαίδευση 
προσωπικού, την πρόσληψη ειδικών 
επιστημόνων και τη σύνταξη 
μελετών, έφθασε στα 180 εκατ. δρχ. 
το 1984, ενώ μέχρι το 1981 είχαν 
δοθεί συνολικά μόνο 137,5 εκατ. απ’ 
τον ίδιο λογαριασμό.
•  Διπλασιάστηκαν τα στεγαστικά 
δάνεια της ATE από 600.000 σε
1.200.000 δρχ. και για ορισμένες 
ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ακριτικές 
περιοχές, πολυμελείς οικογένειες, 
νέοι αγρότες) είναι 1.500.000 δρχ.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
Δίνουμε τη μάχη σε μια ΕΟΚ, 

όπου μας οδήγησαν χωρίς όπλα, 
όπου οι πλούσιες χώρες του Βορρά 
θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους 
συμφέροντα, να διαιωνίσουν τις 
ανισότητες μέσα στην Κοινότητα σε 
βάρος των χωρών του Νότου.

Την πρώτη χρονιά μετά την 
ένταξη, αντί να «θρέψουμε την 
αγορά των 250 εκατομμυρίων 
κατοίκων» όπως μας έλεγε η Νέα 
Δημοκρατία, είδαμε να εισβάλλουν

τα ξένα προϊόντα στην αγορά της 
χώρας μας. Για πρώτη φορά, το 
1981, ξοδέψαμε περισσότερο 
συνάλλαγμα για να εισάγουμε 
αγροτικά προϊόντα από την ΕΟΚ από 
αυτό που εισπράξαμε για να 
εξάγουμε. Το έλλειμμα αυτό θα 
μεγάλωνε συνεχώς, αν δεν υπήρχε η 
αποφασιστική στάση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, που έδωσε σοβαρές και 
πετυχημένες μάχες, ώστε το ’83 και 
το ’84 κατορθώσαμε να μειώσουμε 
σημαντικά το έλλειμμα.

Θέσαμε αμέσως τους όρους 
του Ελληνικού μνημονίου, για να 
προστατεύσουμε τη μικρή γεωργική 
εκμετάλλευση, και προσδιορίσαμε τη 
μακροπρόθεσμη πολιτική μας αλλά 
και τις άμεσες επιλογές μας, με 
βάση τους παρακάτω εθνικούς 
στόχους που περιλαμβάνονται στο 
πενταετές πρόγραμμα.

•  Την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) πάνω 
στην Ελληνική γεωργία.
•  Την —κατ’ ουσία— 
επαναδιαπραγμάτευση των δυσμενών 
όρων της Πράξης Προσχώρησης της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ, που είχε 
υπογράψει η προηγούμενη 
Κυβέρνηση.
•  Την προστασία του εισοδήματος 
των ελλήνων παραγωγών από τον 
πληθωρισμό, με εξασφάλιση τιμών 
για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, 
που να καλύπτουν τουλάχιστον τον 
πληθωρισμό στην Ελλάδα.
•  Την εξασφάλιση διαρθρωτικών 
προγραμμάτων (με κοινοτική

συμμετοχή) για την ελληνική 
γεωργία έτσι που να προωθηθεί 
ουσιαστικά η μεταβολή των δομών 
της.
•  Τη μεγιστοποίηση των 
απορροφήσεων από το Γεωργικό 
Ταμείο της ΕΟΚ.

Δίνοντας τη μάχη πάνω σ’ 
αυτές τις κατευθύνσεις:
•  Πετύχαμε να διατηρηθούν οι τιμές 
των αγροτικών μας προϊόντων πάνω 
από το ποσοστό του πληθωρισμού.
•  Διπλασιάσαμε, από 25% που είχε 
δεχθεί η Νέα Δημοκρατία σε 50%, 
το ποσοστό συμμετοχής της ΕΟΚ για 
την ενίσχυση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων στις ορεινές και 
προβληματικές περιοχές.
t  Δώσαμε ταυτόχρονα τη μάχη για 
τα Αγροτικά προϊόντα. Αρνηθήκαμε 
να δεχθούμε την προνομιακή 
μεταχείριση των προϊόντων του 
«Βορρά», δηλ. του βουτύρου και του 
βο'ίόυ κρέατος.
•  Στηρίξαμε μέσα από σκληρές 
διαπραγματεύσεις τα προϊόντα μας 
(σιτάρι, λάδι, ρύζι, εσπεριδοειδή, 
βαμβάκι, καπνά, σταδίδες κ.λπ.), τοσο 
στο επίπεδο των τιμών, όσο και στο 
επίπεδο των διαρθρωτικών αλλαγών 
και των εξαγωγών.
•  Πετύχαμε με τη σθεναρή μας 
στάση τη χρηματοδότηση των 
Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων με ποσό 200 δισ. 
δρχ. για τη χώρα μας.

ΕΡΓΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ

Το έργο που επιτέλεσε η 
Κυβέρνηση της αλλαγής στον τομέα 
των δημόσιων έργων και της 
δημιουργίας κοινωνικής υποδομής 
δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στη 
χώρα μας.

Σήμερα κατασκευάζονται 
συνολικά σ’όλη τη χώρα πάνω από
10.000 δημόσια έργα. Η Ελλάδα έχει 
μετατραπεί σ’ένα απέραντο 
εργοτάξιο.

Είναι έργα που αφορούν κύρια 
τη βελτίωση της ζωής του αγροτικού 
πληθυσμού.
•  Έργα για την άρδευση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
(φράγματα, αδρευτικά δίκτυα).
•  Έργα για την οδική σύνδεση με 
κάθε ελληνικό χωριό.



•  Έργα για τη βελτίωση της ζωής 
του αγρότη, Κέντρα Υγείας. Σχολεία, 
Κέντρα πολιτιστικά.

α) Οι πιστώσεις για τα Νομαρχιακά 
προγράμματα έργων υπερτριπλασιά- 
σθηκαν στην τριετία 82-84.

β) Σήμερα από το ένα μέχρι το 
άλλο άκρο όλης της χώρας χτίζονται 
τα 165 Κέντρα Υγείας, σ’ ένα πυκνό 
δίκτυο ώστε το κάθε χωριό να έχει 
σε λίγα χιλιόμετρα απόσταση το δικό 
του Κέντρο Υγείας.

Ήδη τα πρώτα Κέντρα Υγείας 
μπήκαν σε λειτουργία.

Μαζί με τα μικρά νοσοκομεία 
μέσα στο 1985, 185 Κέντρα Υγείας 
θα δώσουν πλήρη πρωτοβάθμια 
υγειονομική περίθαλψη στον 
αγροτικό πληθυσμό.

Σε κάθε Κέντρο Υγείας θα 
υπάρχει ή θα έχει παρουσία γιατρός 
από κάθε κύρια ειδικότητα 
(παθολόγος, παιδίατρος, 
γυναικολόγος, χειρούργος, 
οδοντίατρος) θα γίνονται δωρεάν 
εξετάσεις (μικροβιολογικές, 
ακτινολογικές κλπ.).

Το κόστος των Κέντρων Υγείας 
που κατασκευάζονται φθάνει τα 10 
δισ.

Σχολεία χτίζονται σε κάθε 
γωνιά της χώρας. Στην περιφέρεια

Είναι χαρακτηριστική η σύγκριση που φαίνεται στον πίνακα

Έτος 1980 1981 1982 1983 1984

(Εγκρίσεις)

1.153.392 
1.494.342
1.050.000
1.200.000 

1. 100.000 

1.291.034 
1.373.981 
1.134.275 
1.091.835

740.000

(Σε χιλιάδες δρχ.)

Νομός

Δράμας 225.239 294.710 366.302 842.314

Αιτωλ/νίας 224.067 391.149 466.000 1.221.402

Φλώρινας 178.000 278.000 306.500 690.200

Λακωνίας 188.000 290.000 321.000 790.000

Αρκαδίας 222.390 287.500 340.000 800.200

Μεσσηνίας 261.455 331.000 400.000 973.000

Φωκίδας 409.580 537.797 805.373 1.318.520

Καρδίτσας 153.100 269.000 300.000 814.500

Ρεθύμνου 146.300 242.500 345.000 786.140

Γ ρεβενών 154.000 228.000 330.000 558.000



τα Νομαρχιακά Συμβούλια 
αποφασίζουν και προγραμματίζουν 
την κατασκευή σχολικών κτιρίων, με 
τη γνώμη των λαϊκών συνελεύσεων 
και των κοινωνικών φορέων.
•  Σχολεία χτίζονται σε κάθε γωνιά 
της χώρας. Στην περιφέρεια τα 
Νομαρχιακά Συμβούλια αποφασίζουν 
και προγραμματίζουν την κατασκευή 
σχολικών κτιρίων με τη γνώμη των 
λαϊκών συνελεύσεων και των 
κοινωνικών φορέων.
— Ιδρύονται νεα Πανεπιστήμια στο 

Ιόνιο, το Αιγαίο και τη Θεσσαλία, 
ενώ ταυτόχρονα ιδρύονται και 
λειτουργούν νέα τμήματα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ.

— Η Λαϊκή Επιμόρφωση καλύπτει 
τις αγροτικές και ημιαστικές 
περιοχές σε σημαντικό βαθμό, 
προωθώντας συνεταιριστικά και 
εργασιακά θέματα, προβλήματα 
του αγρότη, της νεολαίας, της

Αίθουσεο Σχολείων στην ΠεοιΦέοεια

γυναίκας.
— Το Εκπαιδευτικό σύστημα 

αγκαλιάζει κάθε Έλληνα στα 
χωριά και στη πόλη και 
εκπληρώνεται ο θεμελιακός 
προγραμματικός στόχος της 
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την 
παροχή ίσων ευκαιριών 
προσπέλασης στο κοινωνικό 
αγαθό της Παιδείας σε όλους 
τους Έλληνες.

Ταυτόχρονα
•  Η περιφέρεια μετατρέπεται σε 
φορέα πολιτιστικής δράσης και

ανάπτυξης:
— Επιχορηγήθηκαν 1000 

βιβλιοθήκες Δήμων και 
Κοινοτήτων, και κατασκευάζονται 
συνεχώς νέες βιβλιοθήκες.

— Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 
60 νέα Ελεύθερα Ανοιχτά 
Πανεπιστήμια.

— Ενισχύεται κατά προτεραιότητα 
κάθε είδος πολιτιστικής 
δραστηριότητας στην περιφέρεια 
με απ’ ευθείας χρηματοδότηση σε 
Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακά 
Συμβούλια.

ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΤΟ 
ΠΑΣΟΚ ΚΥΒΕΡΝΑ 

ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α) Απόκτησε δίκιά του φωνή μέσα 
από τα θεσμοθετημένα όργανα 
λαϊκής συμμετοχής.

Μέσα από τους συλλόγους, τους 
συνεταιρισμούς, τις λαϊκές 
συνελεύσεις, ο αγρότης 
κατοχύρωσε τη συμμετοχή του 
στη λήψη των αποφάσεων που 
τον αφορούν.

β) Ενίσχυσε τη θέση του μέσα 
στην παραγωγή, ώστε να μπορεί 
να διαφεντεύει μόνος του το 
προϊόν του μόχθου του.

γ) Βελτίωσε τις ίδιες τις συνθήκες 
της ζωής του

•  Υπερτετραπλασιάσθηκαν οι αγρο
τικές οικογενειακές συντάξεις.

•  Δόθηκε αυτοτελή σύνταξη στην 
Ελληνίδα Αγρότισσα.
•  Σήμερα υπάρχει δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
όλους τους αγρότες.
•  Σε κάθε χωριό, σε κάθε κοινότητα, 
από το ένα ως το άλλο άκρο της 
χώρας κατασκευάζονται μικρά και 
μεγάλα έργα που καλλιτερεύουν τη 
ζωή στην ύπαιθρο και δημιουργούν 
την υποδομή για την ανάπτυξη.
•  Κέντρα Υγείας χτίζονται σ’όλη την 
Ελλάδα για να βρίσκονται οι γιατροί 
δίπλα στον αγρότη.



•  Βασικοί μας στόχοι είναι:

Η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού 
κόσμου, η αύξηση του εισοδήματος του αγρότη, η 
μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ του 
αγροτικού και του μη αγροτικού εισοδήματος, 
καθώς και των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
της χώρας.

— Η προώθηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων του 
αγροτικού τομέα, με αναδιάρθρωση σε προϊόντα 
διεθνούς ζήτησης, και αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας.

— Η αποφασιστική παρέμβαση του συνεταιριστικού και 
αγροτικού κινήματος και η ουσιαστική ενίσχυση κάθε 
οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης.
ώστε ολόκληρα το κύκλωμα παραγωγής, μεταποίησης, 
εμπορίας να περάσει στα χέρια του αγρότη.

— Η βελτίωση της κοινωνικής υποδομής στην 
περιφέρεια, ώστε τα κοινωνικά αγαθά της υγείας, 
της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλειας, της 
πρόνοιας της ψυχαγωγίας, της άθλησης να 
φθάσουν και στο κάθε χωριό.

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς
προχωρούμε στις συγκεκριμένες οικονομικές και

αναπτυξιακές κατευθύνσεις:
α) Στη συνεχή αύξηση των δαπανών για τον αγροτικό 

τομέα με σημαντική ενίσχυση του τομέα των 
επενδύσεων. Οι επενδύσεις κατευθύνονται στη 
χρηματοδότηση έργων εξυγείανσης και 
ολοκλήρωσης του κυκλώματος παραγωγής - 
εμπορίας - μεταποίησης, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και στήριξης του αγροτικού τομέα, 

β) Στην προώθηση, μέσα από τα μέτρα πολιτικής τιμών 
και εισοδημάτων της συνεταιρισμένης οικογενειακής 
εκμετάλλευσης ως βασικής μονάδας ανάπτυξης του 
αγροτικού τομέα με πλήρως κατοχυρωμένη την 
ιδιοκτησία της.

γ) Στην ακόμα ευρύτερη συμμετοχή των αγροτών και 
των φορέων τους, στη διαμόρφωση της 
χρηματοδοπιστωτικής πολιτικής του αγροτικού 
τομέα από το κύκλωμα της αγροτικής πίστης, 

δ) Στο σχεδίασμά και στη προώθηση προγραμμάτων, 
που είτε βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη (τομεακά 
προγράμματα ενίσχυσης της μεταποίησης και 
εμπορίας των αγροτικών προϊόντων), είτε βρίσκονται 
υπό διαπραγμάτευση όπως τα Μεσογειακά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα.

Ειδικότερα στον τομέα της
Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
θα ολοκληρωθεί η μεγάλη αλλαγή
που συντελείται.

— με την πλήρη εφαρμογή του 
Ε.Σ.Υ.

— με τη συνέχιση της ριζικής 
βελτίωσης των συντάξεων του 
ΟΓΑ -  με πράξεις και όχι με 
υποσχέσεις -

— την καθιέρωση συμπληρωματικής 
σύνταξης για τους 
ασφαλισμένους του ΟΓΑ

— την καθιέρωση της διαδοχικής 
ασφάλισης για τους 
ασφαλισμένους του ΟΓΑ που 
μετακινούνται στον αστικό χώρο

— μείωση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότητησης της 
αγρότισσας κατά 5 χρόνια

— συνταξιοδοτικό καθεστώς 
αναπηρίας ίσο με του ΙΚΑ για

τους αγρεγράτες
— με την κατοχύρωση της σύνταξης 

του ΟΓΑ όλων όσων είναι 
ασφαλισμένοι προαιρετικά στο 
ΤΕΒΕ

— οι χήρες αγρότισσες που 
παίρνουν τη δική τους σύνταξη 
από τον ΟΓΑ θα την διατηρούν 
και μετά από συνταξιοδότηση 
λόγω συζύγου από ΤΕΒΕ, ΙΚΑ 
κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τους 
άνδρες.

Τέλος από τα πρώτα 
νομοσχέδια που θα ψηφιστούν στη 
νέα Βουλή είναι αυτά που είναι 
έτοιμα και αφορούν:
— την ευεργητική προστασία της 

γεωργικής παραγωγής
— το νέο φορέα (ΕΛΓΑ) για την 

ολοκληρωμένη και ορθολογιστική 
κάλυψη των γεωργικών 
ασφαλίσεων (παραγωγή και 
φυτικό -  ζωικό κεφάλαιο).

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΟΥ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ 
ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

•  Δίνουν στον Έλληνα αγρότη 
τη βεβαιότητα και την πίστη ότι με τη 
δική του συμμετοχή θα προχωρήσει η 
πατρίδα μας στο δρόμο της 
Ανεξαρτησίας και της προκοπής. 

Αγρότη,
στήριξε ξανά την Αλλαγή 
για να ολοκληρωθεί το έργο της 
για ακόμη καλύτερες μέρες.



ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ

ΝΙΚΗ

.για ακόμη
καλύτερες μερες

ΠΑΣΟΚ


