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ΠΡΩΤΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΤοΠΑΣΟΚ
δίνει τη μάχη για τον Ελληνα αγρότη
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ΠΆΣΟΚ
ΠΡΟΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα και Αγρότη
Το ΠΑΣΟΚ με τη δικιά σου ψήφο και τη δικιά σου Κυβέρνηση, την
Κυβέρνηση της Αλλαγής δίνει τη μάχη, πρώτα στην Ελλάδα, για να
ξαναζωντανέψει την Ελληνική ύπαιθρο, για να αλλάξει η ζωή και
η μοίρα της Ελληνικής αγροτιάς.
Δίνουμε ταυτόχρονα μια επίσης σκληρή μάχη στην Ε.Ο.Κ. για να
περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από την ένταξη και να
πολλαπλασιάσουμε τα θετικά μέτρα.

ΠΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μέσα στους 30 μήνες κάναμε ότι μπορούσαμε για να ανακουφί
σουμε τη ζωή στη ξεχασμένη Ελλάδα, στην ελληνική ύπαιθρο.
Εκεί ρίξαμε το βάρος στις προσπάθειες μας.
Είναι πολλά αυτά που έγιναν μπροστά στην αθλιότητα της Δεξιάς.
Είναι λίγα ακόμα μπροστά σ' αυτά που χρωστάει η Πολιτεία στην
αγροτιά.

Ας θυμηθούμε:
- Αυτοτελής σύνταξη για την Ελληνίδα αγρότισσα
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους αγρότες.
- Αύξηση των συντάξεων.
- Γέμισαν από μικρά έργα τα χωριά μας.
' Υδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά, δρόμοι, γεφύρια κατασκευ
άζονται στην ύπαιθρο αντί για έργα βιτρίνας στην Αθήνα.
Μα και μεγάλα έργα γίνονται στην ύπαιθρο. ' Εργα που θα
φέρουν την πρόοδο.
- Κέντρα Υγείας χτίζονται σ' όλη την Ελλάδα. Οι γιατροί από
τον Δεκέμβρη θα είναι δίπλα στον αγρότη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας
που πολεμούν οι βολεμένοι και το κατεστημένο θα σώσει από την
αρρώστια και την εγκατάλειψη εσένα, τους γέρους γονείς σας, τα
παιδιά σας.
- Τα έργα δεν τα αποφασίζει πια η Αθήνα. Τα Νομαρχιακά
συμβούλια είναι μια μικρή αλλά ισχυρή τοπική Κυβέρνηση. Οι εκπρό
σωποι σας αποφασίζουν. Μπορείτε να τους ελέγξετε. Οι Λαϊκές Συνε
λεύσεις στα χωριά, τα συνοικιακά συμβούλια στις πόλεις που ξεκίνη
σαν, οι αγροτικοί σύλλογοι, οι συν/σμοί είναι το μόνιμο βήμα έκφρασης
και συμμετοχής του αγρότη.
Η Λαϊκή Συμμετοχή γίνεται πράξη. Μέχρι χθες ο αγρότης διαμα
ρτυρόταν στο καφενείο. Τώρα ακούγεται η φωνή του στα όργανα
Λαϊκής συμμετοχής.

Και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη φωνή του ' Ελληνα αγρότη.
- Πού βρήκαμε τα χρήματα για τις δημόσιες επενδύσεις για έργα
στα χωριά μας; Απέδωσαν κι όλας τα μέτρα μας για την αυτοδύναμη
οικονομική ανάπτυξη; ' Οχι ακόμη.
Αλλά τα χρήματα του δημοσίου, που είναι ο ιδρώτας των εργαζο
μένων στο χωριό και στην πόλη, δεν πετιούνται πια σε έργα βιτρίνας.
Δεν πηγαίνουν στις τσέπες ή από τις τσέπες του κατεστημένου στα
θησαυροφυλάκια της Ελβετίας.
- Τώρα που σιγά σιγά θεμελιώνουμε την αυτοδύναμη οικονομι
κή ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις,
θα αρχίσουν να μεγαλώνουν οι πόροι που θα περισσεύουν για περισσό
τερες επενδύσεις, για πιο πολλά έργα, για περισσότερα σχολειά, για
Τ.Ε.Ι., για την Υγεία, για τις συντάξεις, για παιδικούς σταθμούς, για την
προστασία της μητρότητας και των γηρατειών.
- Τώρα που εξυγιάναμε όλοι μαζί το συνεταιριστικό κίνημα,
τώρα που οι εθελοντικοί συνεταιρισμοί δεν καθοδηγούνται από αγροτο
πατέρες αλλά από αγρότες, μπορούμε να διώξουμε τους μεσάζοντες,
να χτίσουμε περισσότερες γεωργικές βιομηχανίες, να δώσουμε στους
αγρότες την εμπορία, τη διακίνηση, την ανταμοιβή του μόχθου τους.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Μόνο για υπενθύμιση καταγράφουμε μερικά από τα μέτρα της
Κυβέρνησης που δείχνουν το μοναδικό ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ για τους
' Ελληνες αγρότες:
• Νό|·£>ς 1257/82 για τη δημοκρατική λειτουργία των συνεταιρισμών, που υλοποιήθηκε με
τις εκλογές σ' όλες τις συνεταιριστικές βαθμίδες. Κυριότερο αποτέλεσμα: γράφτηκαν
περισσότερα από 100.000 νέα μέλη και η
-η συμμετοχή στις εκλογές έφθασε το 90%.

· Νόμος 1261/83 για τις Αγροτικές Συνδικαλιοτικές Οργανώσεις. Αίτημα ανεκπλήρωτο από
πολλές δεκαετίες,
· Εκπονήθηκε το πενταετές πρόγραμμα με
ανοιχτή συμμετοχή των συνδικαλιστικών φορέων.

Στήριξη TOU εισοδήματος

· Υπερδιπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.
· Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σ' όλους
τ ο υ ς αγρότες,

Αυξήθηκε το αγροτικό εισόδημα, στο διάστημα 1982-83 κατά 28,3%, σε τρέχουσες τιμές.

Έργα υποδομής

Χρηματοδότηση

Αυξήθηκαν κατά 40% τα επενδυτικά δάνεια
Μέσα στο 1983 εκτελέστηκαν 131 έγγειογ ι α πρώτη φ ο ρ ά α π ό Τ ο 1978.
βελτιωτικά έργα ύψους 10 δισ. δραχμών. Και για · Ενεργοποίηση των συνεταιρισμών στη χορήτο 1984 έχουν ξεκινήσει 145 αντίστοιχα έργα
γ ^ α ρ κ ε τ ώ ν κατηγοριών μεσομακροπρόύψους 11 δισ. δραχμών.
θεσμών δανείων.
· Καθιερώθηκε, για πρώτη φορά, η συμμετοχή
Κοινωνική μέριμνα
των Νομαρχιακών Συμβουλίων, στην κατάρτιση του χρηματοδοτικού προγράμματος της
Αυτοτελής σύνταξη στην ελληνίδα αγρότισσα.
ΑΤΕ.

Γεωργικές βιομηχανίες
• Καθιερώθηκε νέα διαδικασία των επενδυτι
κών σχεδίων (αδειών) στον τομέα μεταποίη
σης και Εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.
Στόχος η διασφάλιση της συλλογικής τοπικής
αποδοχής και η εναρμόνιση με τη συνολική
εξέλιξη του κλάδου σε εθνικό επίπεδο.
• Προωθήθηκε - σε συνεργασία με την ΕΟΚ η έγκριση 63 έργων για το 1983.
• Υλοποιούνται, ήδη, όλα τα προγράμματα, ενώ
υπάρχει πρόγραμμα 16,5 δισ. δραχμών στις
γεωργικές βιομηχανίες που χρηματοδοτεί
η ΑΤΕ.

του τομέα παραγωγής έναντι 17% το
1981.
• Προωθείται Εθνικό Πρόγραμμα για την ίδρυση
συγχρόνων σφαγείων και κρεαταγορών.
• Εντατικοποιείται η αξιοποίηση των βοσκοτό
πων και η καταπολέμηση των ζωονόσων.

Ακόμη
• Μειώθηκε το τιμολόγιο της ΔΕΗ κατά 40%
για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
• Απαλλάχτηκαν από τις εισφορές της ΕΡΤ οι
αρδευτικές εγκαταστάσεις.
• Διπλασιάστηκαν τα στεγαστικά δάνεια.

Κτηνοτροφία
• Αυξήθηκαν κατά 49% το 1982 οι ενισχύσεις

Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝΕΟΚ
Δίνουμε τη μάχη σε μια Ε.Ο.Κ., όπου μας
οδήγησαν χωρίς όπλα, που ενδιαφέρεται για τις
πλούσιες χώρες του Βορρά και τα προϊόντα
τους.
Την πρώτη χρονιά μετά την ένταξη, αντί να
«θρέψουμε την αγορά των 250 εκ. κατοίκων με
ελληνικά αγροτικά προϊόντα», όπως έλεγε
η Ν.Δ., είδαμε να εισβάλλουν τα ξένα προϊόντα
,οτην αγορά της χώρας μας. Για πρώτη φορά το
1981 ξοδέψαμε περισσότερο συνάλλαγμα για
να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα από την Ε.Ο.Κ.
από ότι εισπράξαμε για να εξάγουμε. Το
έλλειμμα, αυτή η διαφορά όλο και θα μεγάλωνε
όπως είδαμε το 1982, αν δεν υπήρχε η σκληρή
προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης και των
Ευρωβουλευτών μας. Κατωρθώσαμε να
μειώσουμε το 1983 και το 1984 σημαντικά
το έλλειμμα.
Θέσαμε αμέσως τους όρους του
Ελληνικού Μνημονίου για να προστατεύσουμε
τη βιομηχανία και την μικρή αγροτική εκμετάλ
λευση και να μεταφέρουμε πόρους προς την
Ελλάδα αντιστρέφοντας τη δυναμική της Ε.Ο.Κ.
Κατωρθώθηκε να διατηρηθούν οι τιμές
των αγροτικών προϊόντων πάνω από τον πλη
θωρισμό της χώρας μας - πληθωρισμό βέβαια
που κληρονομήσαμε από τη Ν.Δ. και που τον
μειώνουμε χρονιά με χρονιά, μήνα με μήνα.
Η Ν.Δ. είχε δεχτεί για την υποδομή στην
εμπορία και την μεταποίηση των αγροτικών

προϊόντων, ενίσχυση της Ε.Ο.Κ. σε ποσοστό
25%.
Το ΠΑΣΟΚ διπλασίασε την ενίσχυση στα
50% και κυρίως κατοχύρωσε την ενίσχυση σε
συνεταιριστικές μονάδες. Για να πηγαίνει
η ενίσχυση πάλι στους αγρότες και όχι στους
μεσάζοντες.
Διπλασιάσαμε ακόμα τη συμμετοχή της
Ε.Ο.Κ. από 25% σε 50% στις ενισχύσεις για
αγροτικές εκμεταλλεύσεις ορεινών και
προβληματικών περιοχών.
Το περιορισμένο από τη Ν.Δ. και την
Ε.Ο.Κ. πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης (έργα
για κτηνοτροφία, αγροτική οδοποιία, αγροτικό
εξηλεκτρισμό, ύδρευση, αναδασώσεις, βοσκοτό
πια κλπ.) σε 22 νομούς επεκτάθηκε σ' όλους
(εκτός της Αττικής) τους νομούς της
Ελλάδας.
Επιτεύχθηκε συμμετοχή της Ε.Ο.Κ. κατά
50% για πρόσληψη γεωπόνων, κτηνιάτρων και
άλλων επιστημόνων σε συνεταιριστικές οργανώ
σεις.
Εξασφαλίσθηκε το 1983 και το 1984
κοινοτική συμμετοχή κατά 50%.
Μ' αυτό τον τρόπο αλλά και με άλλες
ρυθμίσεις καλύπτουμε το αρνητικό ισοζύγιο με
την Ε.Ο.Κ.
Απαιτήσαμε δηλαδή μεταφορά πόρων που
έπρεπε να μας δώσει η Ε.Ο.Κ.

Δώσαμε ταυτόχρονα τη μάχη για όλα τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αρνηθήκαμε την διατύπωση της Κοινής
αγροτικής πολιτικής που το διευθυντήριο ήθελε
μιλώντας για Βοίο κρέας, βούτυρο και «Άλλα
προϊόντα».

Εξισώσαμε τις ελληνικές τιμές σκληρού
και μαλακού σταριού με τις τιμές της Ε.Ο.Κ.
από τη δεύτερη χρονιά και όχι σε πέντε χρόνια
που είχε δεχθεί η Ν.Δ.

Αντιμετωπίσαμε την πρωϊμότητα της Ελλη
νικής παραγωγής σιτηρών ενώ περιορίσαμε τις
εισαγωγές προϊόντων που υποκαθιστούν τα
σιτηρά.
Αποφύγαμε τη μείωση της κοινοτικής προ
τίμησης για το ρύζι που είχε προγραμματιστεί.
Καταφέραμε να εξισωθεί η τιμή παρέμβα
σης για το λάδι με την κοινοτική από τη δεύ
τερη χρονιά αντί για τα πέντε χρόνια που είχε
δεχτεί η πράξη προσχώρησης.
Διατηρήσαμε το δικό μας καθεστώς αγοράς
λαδιού παρά τη σφοδρή αντίθεση των Βορείων.
Αποκτήσαμε και πετύχαμε ειδικές
ρυθμίσεις ενίσχυσης στην κατανάλωση και στις
μεγάλες συσκευασίες.
Ελέγξαμε αποτελεσματικά τις εισαγωγές
ελαιούχων σπόρων και φυτικών ελαίων.
Αποφύγαμε το μεγάλωμα της διαφοράς
ανάμεσα στη λεγόμενη ενδεικτική τιμή και στην
τιμή παρέμβασης.

Για τα νωπά και μεταποιημένα
φρούτα και λαχανικά
Δυναμώσαμε τη λεγόμενη κοινοτική προτί
μηση για τα εσπεριδοειδή, και πετύχαμε ευνοϊ
κή ρύθμιση ουσιαστικής επιδότησης για εξαγω
γές τους προς τις Ανατολικές Χώρες.
Πετύχαμε για τα περισσότερα φρούτα και
λαχανικά την εξίσωση των τιμών προς τα πάνω

αυτά τα δύο χρόνια αντί για τα πέντε που είχε
δεχθεί η Ν.Δ.
Πετύχαμε προστασία για τα βερύκοκκα
από τις Τρίτες Χώρες.
Αυξήσαμε την εγγύηση για τη βιομηχανική
ντομάτα.
Παλεύουμε για επιδότηση των ροδάκι
νων, την υπαγωγή στο σύστημα παρεμβά
σεων των αγγουριών και καρπουζιών που
είχαν αφεθεί στο έλεος της τύχης τους.
Αυξήθηκε η ποσότητα που εγγυάται
η Ε.O.K. για το βαμβάκι από 450.000 τόν. σε
500.000 τόννους και μεταφέρθηκε η εμπορική ·
περίοδος κατά ένα μήνα για τη συμφερότερη
διάθεση του Ελληνικού βαμβακιού.
Πετύχαμε μια σειρά από ρυθμίσεις για τις
σταφίδες και τα ξερά σύκα (αποθεματοποίη
ση όλο το χρόνο, κοινοτική χρηματοδότηση τους
δύο τελευταίους μήνες, προστασία από
ανταγωνισμό τρίτων χωρών στη σταφίδα, επιδό
τηση Ελληνικών εξαγωγών, εγγυημένη τιμή στον
παραγωγό μαζί με τα έξοδα αποθήκευσης).
Αποτρέψαμε την παλιά άποψη της Επι
τροπής της Ε.Ο.Κ. που θα εμείωνε στο 80% την
τιμή παρέμβασης για ορισμένες ποικιλίες
καπνών (Τσεμπελιά και μαύρα).
Ρυθμίστηκαν πολύ ικανοποιητικά οι
επιστροφές κατά την εξαγωγή των ελληνικών
ποικιλιών καπνών, όπως και το πριμ για την
ποικιλία ΕΛΑΣΣΟΝΑ.
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ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ^
Με το μνημόνιο και τους όρους που θέ
τουμε πασχίζουμε να αλλάξουμε τις σχέσεις
μας με την Ε.Ο.Κ. υπέρ της Ελλάδας.
Πολλοί από τους όρους αυτούς έγιναν κι
όλας αποδεκτοί από την Ε.Ο.Κ. Και υπάρχει το
ερώτημα για τη Ν.Δ. Γιατί τους όρους αυτούς
δεν τους έθετε η Κυβέρνηση της; Γιατί δεν
πέτυχε αυτά που πέτυχε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ; Τι θα γινόταν αν ήταν ακόμα η Ν.Δ.
στα πράγματα;
Η απάντηση είναι απλή. Αντί να δώσουν τη
μάχη για βελτίωση των συνθηκών με την Ε.Ο.Κ.,

βγαίνουν στα μπαλκόνια και εκθειάζουν την
Ε.Ο.Κ., απολογούνται για λογαριασμό της Ε.Ο.Κ.
Αντί να είναι οι διεκδικητές της Ελληνικής
πλευράς έγιναν οι συνήγοροι της Ε.Ο.Κ.
Γιατί λοιπόν θα έδινε η Ε.Ο.Κ. περισσότερα
σ' αυτούς που ήταν και είναι τόσο ευχαριστη
μένοι με τα ψιχία;
Οι εκπρόσωποι της Δεξιάς είπαν ότι
είναι πρώτα Ευρωπαίοι και μετά ' Ελληνες.
Εμείς είμαστε πρώτα και πάνω απ ' όλα
' Ελληνες.

ΞΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΣΟΚ
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ΠΡΩΙΑ
Η ΕΛΛΑΔΑ
η ελλαδα της αλλαγής
της ανεξαρτησίας
s

της ειρήνης
της δημοκρατίας
της συμφιλίωσης
της ανάπτυξης

Με την ΕλΛάδα της Αλλαγής
για μια άλλη σχέση με την Ευρώπη
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