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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. ΚΡΕΣΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΚΏΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Οι σχέσεις στενής' φιλίας ανάμεσα 
ιό ΠΑΣΟΚ καί τά Γαλλικό Σοσιαλιστι- 
> Κόμμα έχουν αποδειχθεί όπ είναι 
κσικό, βι-τικό, στοιχείο, πού προωθεί 
<ί διευκολύνει τις σχέσεις ανάμεσα 
Ις δύο χώρες καί ανάμεσα σε άτομα 
ύ βρίσκονται σέ θέσεις ευθύνης όταν 

ήιάχΕίται νά ανσζητηθούν λύσεις γιά

τήν αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. 
Αυτό τόνισε χτες η Γαλλίδα υπουργός 
Γεωργίας κ. ίνρεσσον μετά τή συνάντη
ση πού είχε μέ τόν κ. Κ. Σημίτη γιά  τό 
θέμα τής- αύξησης τών τιμών στά α
γροτικά προϊόντα. Από τις απαντήσεις 
πού έδωσαν οι δύο υπουργεί προκύπτει 
ότι χωρίς νά κάνουν «μέτωπο» οι μεσο-

,Ο,

γειακές χώρες υποστηρίζουν η ¡ήά τά * 
αιτήματα τής άλλης γιατί αντιμενωπί- I 
ζουν τά ίδια σχεδόν προβλήματα («λη.- > 
θωρισμός, μεσάζοντες, έλλειψη οργάνω- | 
σης αγοράς κλπ.). Καί οι δύο χούρες &?> 
πορρίπτουν τις προτάσεις τής Είπιτρο- 
πής γιά τις αυξήσεις τού 9ο)ο καί δ ια-ά  
τηρούν τό δικαίωμα _ _ _  ,

ί'ιεοημονε η. κ. Κρεσσάν, είναι αν
τιφατικές. Από τη μια, Ζητά να 

| εξακολουθήσει νο υπάρχει γεωρ- 
ί γιχή δραο τηριότητα και ταυτόχρο-. 
1 νο προτείνει αύξηση των τιμών 

των γεωργικών προϊόντων μόνο 
8 9ο) ο
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ι-λίο - λ_Ι¡3 ίΧ& Μ ΐ£ ΚΟΎΡΚΟΥΧΗ«; Ιλιο  υπουργών στις Βρυξέλλες ό-| «ί 
| ;ιου υπάρχουν και άλλες χώρες| |

Απαγορεύει τις εθνικές ενιοχύ- 
\ οεις κοι εξακολουθεί νο εισάγει

χρησιμοποιούν για την διατροφή 
των Ζώων.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί 
τεράστιό προβλήματα στις αγο
ρές της Κοινότητας και έχει πια 
έλθει η στιγμή να σντιληφθει μ 
Κομισιόν τα προβλήματα κοι τις

1 ο® τεράστιες ποσότητες προϊόντα .1 ευθύνες της μιο και είναι ο 6ε-/ 
I που οποκαλούνται υποκατάστατα ,ί· ματαρόλακος των συνθηκών.
^των σιτηρών και που δεν είνσι τ ι-/  Προηγούμενα η κ. Κρεσσόν 

οτσ άλλο πορό τα απόβλητα τη^ δηλώσεις της ανέφερε και τη ε- 
1 ερΜκανικής Βιομηχανίας πγυ ζής:. ,

V

οι οποίες διοπνέοντο. οπό πνεύ-* 
μα ελεύθερης οικονομίας. Οι χώ-: 
ρες που εφορ'υάΖουν την Κοινή! 
Αγροτική Πολιτική έχουν την τό-: 
ο5ΐ να ξεχνοόνώις δασικές αρχές' 
αυτής της πολιτικής δηλαδή την · 
κοινοτική προτίμηση και -την ε
ξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος 
γιο τους αγρότες. Σήμερα μιλά
νε για θέματα προυπολογιομού σαν 
νσ είναι η γεωργία ένας τομέας 
δαπανηρός άποψη με την οποίο, 
εμάς δεν συμφωνούμε. Επίση^ 
τα τελευταία χρόνιο έχουν παρά 
μεληθά τα· μεσογειακό προίόντρ.
Για να μποοτηρίξουιιε την παρα
γωγή αυτή και να εξασφαλίσουμε
την οργάνωση της αγοράς γιο |α 
προϊόντα αυτό θα πρέπει να ε- 

'κχχιμε τις προαπόβειές μας για 
πετύχουμε λύσεις ευνοϊκές 
τους παραγωγούς κοι των 
'ωρών μας».



R, Εξάλλου ο « . Σημίτης δήλωσε;
«Βνσι μεγάλη χορό γιατί η ελ- 

|ληνική κα-ι η γαλλ « ή  κυβέρνηση 
καλούνται να λύσουν, κάτω οπό 

| διαφορετικές συνθήκες, το ίδιο 
; αρόβλημσ, το πρόβλημα του κα
θορισμού μιας νέας γεωργικής 
πολιτικής σύμφωνης μα τα σομφέ 
ροντα των αγροτών. Πιστεύουμε,

Λ ότι ο καπιταλιστικό ανάπτυξη της 
γεωργίας σου επιβλήθηκε μέχρι 
τώρα δεν σποτελεί κάτι το υπο
χρεωτικό. Πιστεύουμε επίσης ότι 
έχουμε τις δυνατότητες να κατα
πολεμήσουμε αποτελεσματικά την 
εγ κοτάλειιμη της γεωργίας. Π ι- 

βπεΰοαμ® ότι η δκττήρηοη πολυσ- 
, ριβμου ενεργού αγροτ. ιτληθυσμού 
, αποτελεί ανάγκη. Είναι σημαντι

κό νσ διατηρηθεί η ζωή στην ύ
παιθρο και νσ αποφευχθεί η οπώ- 

: λείο1 μρος κληρονομιάς οικονομι
κής κσι πολιτιστικής που δύσκο
λο c-ντικοβτστατοι. Πρέπει να δώ- 

■ σουμε στους αγρότες που έχουν 
μακροχρόνια παράδοση συμμετο
χής στην Κάτνάτητα ένα καινούρ
γιο μοντέλο ανάπτυξης που θα 
του εξασφαλίσει τη θέση που του 
ηρρόζει στην κοινωνία».

’ Και ο κ. Σημίτης κατέληξε:
«Σ ε  μερικές μέρες, θα ίδια- * 

υραγματευθούμε στις Βρυξέλλες 
■ην αυξήση των γεωργικών τιμών. 
Στις διαπραγματεύσεις αυτές θα 
έχουμε τους ίδιους στόχους που 
είναι:

ι

© Νσ εΕσσφσλισθεί ένα δίκαιο 
επίπεδο ζωής για τους αγρότες.

&  Νσ συμβάλλουμε στην ανά
πτυξη των μειονεκτικών περιο
χών κ<ιι να εξρσφαλισουμε τη δια 
τήρηση ενός ζωντανού αγροτι
κού κόσμου.

© Νσ σταθεροποιηθούν οι αγο
ρές.

© Νσ αυξηθεί η παραγωγικό
τητα με σεβασμό των ισορροπιών 
μέσο στη φύση

© Να συμβάλλουμε στη διάθι 
ση των προϊόντων.

Ο  κ. Σημίτης θα πραγμοτοτκ^ή 
σει την ερχόμενη βδομάδα ταξί- 
~ στην Ιταλία για σσνεργσαίά με 

συνάδελφό ταυ κ. ΙΛτσρ/άλο- 
μεί


