
ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ό  νέος Υπουργός, οί Υφυπουργοί καί ό Γεν. Γραμματέας

τού Υπουργείου Γεωργίας

Ό  Υπουργός Γεωργίας κ. 
Κ. Σημίτης καί οί Υφυπουργοί 
κ.κ. Κ. Άλεξιάδης καί Γ. Μω- 
ραίτης προσήλθαν στό 'Υ
πουργείο Γεωργίας καί άνέλα- 
βαν τά καθήκοντά τους στις 
21/ 10/81.

Ό  κ. Σημίτης, απευθυνό
μενος στους υπαλλήλους του 
Υπουργείου είπε τά έξης:

«Οί εκλογές άνέδειξαν μιά 
νέα Κυβέρνηση. Ή  νέα Κυβέρ
νηση σημαίνει άλλαγή πολιτι
κής. ’Αλλαγή πολιτικής δέν εί
ναι μονάχα μιά αλλαγή νοο
τροπίας. Είναι κάτι πολύ 
περισσότερο. Είναι ότι οί στό
χοι θά είναι διαφορετικοί. Εί
ναι ότι οί τρόποι μέ τούς όποι
ους θά έπιδιώξουμε τούς στό
χους αύτούς θά είναι διαφο
ρετικοί. Είναι ότι θέλουμε νά 
φτιάξουμε νέους θεσμούς οί 
οποίοι άνταποκρίνονται κα
λύτερα στό παρόν τής χώρας 
καί θά ανοίξουν τό δρόμο γιά 
τό μέλλον.

Βεβαίως, ή νέα πολιτική 
δέν ξεκινά άπό τό κενό, θά 
δημιουργηθεί πάνω σέ αύτό 
πού ύπάρχει, πού σείς χτίσα
τε. Καί γι’ αύτό,· ή εμπειρία 
σας είναι πολύτιμη. Πρέπει νά 
βρούμε μαζί — γιατί αύτό εί
ναι ή λαϊκή έντολή — καινούρ
γιο δρόμο γιά νά πραγματο
ποιήσουμε τό τί θέλει ό λαός 
μας. Τό πρόγραμμα τού ΠΑ- 
ΣΟΚ ύπάρχει έτοιμο, άλλά εί
ναι μιά γενική κατευθυντήρια 
γραμμή ή όποια πρέπει σέ 
κάθε στιγμή νά έπανεξετάζε- 
ται, νά έφαρμόζεται στήν 
πράξη, χρειάζεται δηλαδή γιά 
νά έφαρμοστεϊ τή δική σας 
ένεργή συμπαράσταση.

'Αντίληψή μας είναι ότι τά 
Υπουργεία είναι φορείς μιας 
ένιαίας Κυβερνητικής Πολιτι
κής. Δέν ύπάρχουν χωριστές 
ύπουργικές πολιτικές, δέν 
ύπάρχουν χωριστές πολιτικές 
άνάλογα μέ τά πρόσωπα, 
ύπάρχει μιά ένιαία θέληση τής 
Κυβέρνησης. Καί ή θέληση 
πρέπει νά πραγματοποιηθεί. 
Γι’ αύτό καί χρειάζεται άπόλυ-

τος συντονισμός καί σύμ
πνοια όνάμεσα σέ όλη τή Δη
μόσια Διοίκηση.

Παλιά, στήν 'Ελλάδα — εύ- 
τυχώς έχει σέ μεγάλο βαθμό 
ξεπεραστεί — ή κάθε άλλαγή 
Κυβέρνησης έφερνε μιά άνα- 
ταραχή στή Διοίκηση, γιατί 
ύπήρχε ή νοοτροπία: ύπάρ
χουν οί φίλοι ή ύπάρχουν 
εκείνοι πού δέν μάς συμπα
θούν.

Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστι
κό Κίνημα έχει πεί άπό πολύ 
παλιά ότι ή νοοτροπία αύτή 
όχι μονάχα είναι ξεπερασμέ
νη, άλλά είναι καί καταδικα
στέα.

’Εμείς δέν ήρθαμε νά ζητή
σουμε λογαριασμό ά ιώ  κανέ- 
να. 'Εμείς εκπροσωπούμε ώς 
υπεύθυνη Κυβέρνηση όλους 
τούς "Ελληνες. Αύτό σημαί
νει ότι εμείς είμαστε συμπα
ραστάτες άπέναντι σέ ό
λους τούς ύπαλλήλους τού 
Υπουργείου.

Θέλουμε τή συνεργασία 
όλων. Καί τά κριτήριά μας δέν 
θά είναι στενά. Σέ καμιά περί
πτωση δέν θά είναι κομματι
κά. Τά κριτήριά μα'ς θέλουμε 
νά είναι μόνο αξιοκρατικά. 
Θέλουμε νά είμαστε δίκαιοι μέ 
τόν καθένα καί νά τόν κρίνου
με ανάλογα μέ τή δουλειά του 
καί όχι μέ τήν πεποίθησή του. 
Στόν τόπο αύτό, ή πεποίθηση 
πρέπει νά είναι έλεύθερη. Καί 
έκεϊνο πού θά έχει σημασία 
είναι ή απόδοση.

Στό δρόμο πού θά χαρά
ξουμε όλοι μαζί —· γιατί ή 
έπιτυχία τού Υπουργείου 
έξαρτάται άπό τή δουλειά 
πού θά κάνετε σείς — πρέπει 
νά υι υθείτε ένεργοί συμπαρα
στάτες, νά προτείνετε, νά έχε
τε πρωτοβουλίες.

Αοιπόν, θά σάς παρακαλέ- 
σω νά συγκρατήσετε αύτό, 
ότι εκείνο τό όποιο έχει σημα
σία, θά προσπαθήσουμε νά

έχει σημασία, είναι ή άπόδο- 
ση, ό τρόπος δουλειάς, ή 
πραγματοποίηση τού προ
γράμματος όπως τό έκπονού- 
με όλοι.

Δέν ξέρω άκριβώς ποιος 
ήταν ό τρόπος έργασίας τού 
Υπουργείου. Ό  τρόπος έρ
γασίας είναι κάτι τό οποίο θά 
βρεθεί μέ τόν καιρό. Δέν μπο
ρώ νά τόν καθορίσω, ούτε οί 
συνεργάτες μου ούτε καί έγώ, 
αύστηρά σήμερα. "Ενας είναι 
ό στόχος:

Πρέπει νά είμαστε ειλικρι
νείς άπέναντι σέ όλους καί 
σείς απέναντι στήν πολιτική 
ηγεσία τού Υπουργείου, ή 
πολιτική ήγεσία τού Υ π ο υ 
ργείου άπέναντι σέ σάς, καί 
όλοι μας άπέναντι στόν Ελλη
νικό λαό. Καί έκείνο πού έπί- 
σης πρέπει νά ύπάρχει, γιά νά 
προχωρήσουμε σωστά, είναι 
ή έλεύθερη διακίνηση των ιδε
ών, ό δημοκρατικός διάλο
γος, ή θέληση νά ύποστηρί- 
ξουμε τήν άποψή μας. ’Έτσι

Στιγμιότυπο άπό τήν ανάληψη τών καθηκόντων τής νέας 
πολιτικής ηγεσίας τού 'Υπουργείου Γεωργίας



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ 
'Υπουργός Γεωργίας.

Ό  Υπουργός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης.

θά ύλοποιήσουμε τις προσδο
κίες πού έχει θέσει ό λαός σέ 
μάς. Εύχομαι νά εργαστούμε 
άποτελεσματικά όλοι.

Σάς εύχαριστώ.

Προηγουμένως ό άπερχό- 
μενος 'Υπουργός Γεωργίας κ. 
Άθαν. Κανελλόπουλος, άφού 
εύχαρίστησε τούς ύπαλλή- 
λους γιά τή συνεργασία τους, 
είπε ότι ό νέος ’Υπουρ
γός είναι διακεκριμένος καθη
γητής, έχει μακρά εμπειρία, 
πολιτική καί έπιστημονική. Ό  
κ. Κανελλόπουλος έξέφρασε 
έπίσης τήν άπόλυτη βεβαιό
τητά του ότι ό κ. Σημίτης θά 
προαγάγει τό έργο τού Υ π ο υ 
ργείου καί ιδιαίτερα τόν άγρο- 
τικό τομέα, γιά τόν όποιο, 
όπως είπε, έχει άνάγκη ή χώ
ρα μας.

Τέλος, εύχήθηκε στόν κ. 
Σημίτη καί στούς κ.κ. 'Υφυ
πουργούς καλή έπιτυχία, για
τί πιστεύει απόλυτα ότι ή έπι
τυχία αύτού θά είναι καί έπι
τυχία γιά τή χώρα.

Ά π ό  μέρους τών ύπαλλή- 
λων τού 'Υπουργείου καλω
σόρισε τόν κ. 'Υπουργό καί 
τούς κ.κ. 'Υφυπουργούς καί 
τούς άπεύθυνε ολόθερμες εύ- 
χές καί έξέφρασε τήν ένθουσι- 
ώδη συμπαράσταση όλου 
τού προσωπικού στό έργο 
πού άναλαμβάνουν ό Γενικός 
Διευθυντής τού 'Υπουργείου 
κ. Άγγελος Ζαχαρόπουλος.

Άπό  μέρους τού Γεωπονι
κού Κλάδου χαιρέτισε τόν κ. 
Υπουργό καί τούς κ.κ. Υ φ υ 
πουργούς ό Πρόεδρος τής 
Πανελλήνιας 'Ενώσεως Γεω
πόνων Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
κ. Γιάννης Ίωσηφίδης, ό 
όποιος είπε τά έξης:

«Άπό μέρους τού Γεωπονι
κού Κλάδου, πού είναι ή ρα- 
χοκοκκαλιά τού Υπουργείου 
μας, σάς καλωσορίζω καί σάς 
εύχομαι καλή έπιτυχία στό έρ
γο σας. Δηλώνω έπίσης, ότι 
θά είμαστε συμπαραστάτες, 
θά άγωνιστούμε σκληρά πάν
τοτε γιά ένα έκσυγχρονισμό, 
γιά μιά πρόοδο τής γεωργίας 
μας. Δηλώνουμε έπίσημα καί 
παληκαρίσια, ότι χαιρετίζου
με μέ ιδιαίτερη συμπάθεια τήν 
άλλαγή καί τή δημοκρατία».

Έπίσης, χαιρετισμό πρός 
τούς κ.κ. 'Υπουργούς έκανε 
καί ό προηγούμενος Γενικός 
Γραμματέας τού Υπουργείου 
κ. Σταύρου.

Προσωπικά:
Ημερομηνία γέννησης 23.6.36 
Αθήνα
Πατέρας: Γεώργιος Σημίτης, 
Δικηγόρος, Καθηγητής ΑΣΟΕΕ 
Μητέρα: Φανή, τό γένος Χρι- 
στοπούλου
Παντρεμένος μέ τή Δάφνη τό 
γένος Άρκαδίου 
Δυό παιδιά.
Σπουδές:
Νομικά καί Οικονομικά 
Στή Γερμανία (Πανεπιστήμιο 
Marburg) 1954-1959 
Στήν Αγγλία (London School 
of Economics) 1961-63 
Διδάκτορας τής Νομικής στό 
marburg 1959
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 
Υφηγητής τού Πανεπιστημί
ου τής Κωνσταντίας (Γερμα
νία) 1971.
Τακτικός Καθηγητής τού έμ- 
πορικού καί τού αστικού δι
καίου τού Πανεπιστημίου τού 
Γκίσσεν 1971-1975.
Τακτικός καθηγητής τού έμ- 
πορικού δικαίου στήν Πάντειο 
άπό τό 1977.
Δικηγόρος άπό τό 1961. Δικη
γόρος στόν Άρειο  Πάγο. 
Βιβλία νομικά στά έλληνικά: 
Τό δικαίωμα έπί τής έφευρέ- 
σεως 1967
Τό πλασματικό ένέχυρο 1967 
Βιβλία στά γερμανικά:
Χρηστά ήδη καί δημόσια τάξη 
1959
Ή  προστασία τού καταναλω
τή 1976
Άρθρα σέ έλληνικά, γερμανι
κά καί άγγλικά νομικά περιο
δικά.
Πολιτική δράοη:
Ίδρυση τού 'Ομίλου Αλέξαν
δρος Παπαναστασίου (Ό μ ι

λος πολιτικής έρευνας καί με
λετών). 1965 
1967-1969:
Δράση κατά τής χούντας. 
Αποφεύγει τή σύλληψη καί 
διαφεύγει παράνομα στό έξω- 
τερικό. Παραπομπή στό 
στρατοδικείο γιά άπόπειρα 
έμπρησμού καί παράβαση 
τού νόμου γιά τις έκρηκτικές 
ύλες. Ή  δικτατορία συλλαμ
βάνει τή γυναίκα του καί τήν 
κρατά σέ άπομόνωση.
1970:
Μέλος τού ’Εθνικού Συμβουλί
ου τού Πανελληνίου Απελευ
θερωτικού Κινήματος (ΠΑΚ). 
1969-1974:
Παραμονή στή Γερμανία, συμ
μετοχή σέ δημόσιες συγκεν
τρώσεις κατά τής δικτατορί
ας, ραδιοφωνικές έκπομπές, 
διαλέξεις, άρθρογραφία. 
3.9.1974:
Ιδρυτικό μέλος τού Π Α .ΣΟ .Κ · 
Μέλος τής Κεντρικής ’Επιτρο
πής τού Π Α .ΣΟ .Κ .
Κύριοι τομείς άσχολίας ώς μέ
λος τής Κ .Ε .: Προγραμματικές 
θέσεις τού Κινήματος καί δια
φώτιση.
'Ομιλίες καί συμμετοχή σέ δη
μόσιες συζητήσεις πάνω στά 
σημαντικά προβλήματα τής 
πολιτικής έπικαιρότητας στήν 
Αθήνα καί σέ όλους τούς νο
μούς τής χώρας. Συνεντεύξεις 
στά ραδιοφωνικά καί τηλεο
πτικά δίκτυα τού ’Εξωτε
ρικού.
Πολιτικά άρθρα σέ έφημερί-
δες καί περιοδικά
Βιβλία:
Ή  δομική άντιπολίτευση 1979 
Πολιτική, Κυβέρνηση, δίκαιο 
1981.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
'Υφυπουργός Γεωργίας.

Γεννήθηκε στις 6/2/1942 στό 
χωριό Βασιλόπουλο Γιαννίνων. 
Άπό τό 1956 φοίτησε στό Ιεροδι
δασκαλείο Βελλάς. ’Αποφοίτησε 
τό 1962. Στή συνέχεια σπούδασε 
Νομικά καί Πολιτικές καί Οικονο
μικές Επιστήμες στό Πανεπιστή
μιο τών Αθηνών.

Είναι δικηγόρος στόν Άρειο 
Πάγο καί στό Συμβούλιο τής ’Επι
κράτειας, ασκεί δέ τή δικηγορία 
στήν ’Αθήνα άπό τό 1970.

Στή διάρκεια τών πανεπιστη
μιακών του σπουδών άνέπτυξε 
έντονη συνδικαλιστική καί πολιτι
κή δραστηριότητα: Κατά τά έτη 
1964-1966 ύπήρξε Πρόεδρος τού 
Συλλόγου τών φοιτητών τής Νο
μικής Σχολής, άντιπρόσωπος 
τών φοιτητών τής Νομικής Σχο
λής στήν Διοικούσα ’Επιτροπή 
Συλλόγων τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών καί άντιπρόσωπος τών 
φοιτητών τής Νομικής Σχολής σέ 
όλα τά Συνέδρια καί Συμβούλια 
τής ’Εθνικής Φοιτητικής Ένώσεως 
Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε). Άπό τό 1966 
καί μέχρι τήν απριλιανή δικτατο
ρία τού 1967 ύπήρξε μέλος τής 
'Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Ελ
ληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας 
(Ε.ΔΗ.Ν.).

Κατά τή διάρκεια τής δικτατο
ρίας καταδικάστηκε γιά άντιδι- 
κτατορική δράση άπό τό Έκτα
κτο Στρατοδικείο ’Αθηνών, ένώ 
έμεινε προφυλακισμένος στά κρα- 
τητήρια Ασφαλείας Νέων Λιοσί
ων, Άγιων ’Αναργύρων, Νέου 
Ηρακλείου καί στίς φυλακές Άβέ- 
ρωφ καί Κορυδαλλού.

Άπό τά πρώτα μέλη τού ΠΑ
.ΣΟ.Κ., έργάστηκε στίς Επιτρο
πές τών Κεντρικών γραφείων τού 
Κινήματος (Επιτροπή ’Οργανωτι
κού, Γραφείο Νομικής Κάλυψης, 
Γραφείο Δικαιωμάτων τού Πολί
τη κλπ.), ένώ παράλληλα δραστη
ριοποιήθηκε στούς μαζικούς χώ
ρους τών ήπειρωτικών οργανώ
σεων καί τών δικηγόρων.

Εκλέχτηκε βουλευτής τού ΠΑ
.ΣΟ.Κ. στό νομό Ίωαννίνων στίς 
έκλογές τού 1977. Σάν βουλευτής, 
παράλληλα δέ μέ τήν όλη δραστη
ριότητα, πού άφορούσε στήν 
έσωτερική ζωή καί τίς διαδικασίες 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.:

‘ 'Υπήρξε Εισηγητής τού Κοινο
βουλευτικού Τομέα Εργασίας τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά τό Υπουργείο Εσω
τερικών, ένώ ταύτόχρονα μετείχε 
κατά καιρούς στούς Κοινοβου
λευτικούς Τομείς ’Εργασίας τών 
'Υπουργείων Εργασίας, Δικαιο
σύνης, Δημοσίων Έργων, Πολιτι
σμού καί Επιστημών, Δημόσιας



Ό Υφυπουργός Γεωργίας κ. Γ. 
Μωραίτης.

Τάξης.
*Μέ εντολή τού Κινήματος έπι- 

σκέφτηκε πολλές φορές τούς "Ελ
ληνες Εργαζόμενους στό εξωτερι
κό καί μίλησε σέ συγκεντρώσεις ή 
δημόσιες συζητήσεις που οργά

νωναν οί Τοπικές 'Οργανώσεις 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στή Δυτική Γερμα
νία (τρεις φορές), στό Βέλγιο, 
στήν ’Ολλανδία, στις Η.Π.Α. καί 
στόν Καναδά.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
Υφυπουργός Γεωργίας

Ό 'Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κ. 
Άλεξιάδης.

Γεννήθηκε στά Τρίκαλα τό 
έτος 1922 καί είναι δικηγόρος τού 
Πρωτοδικείου Τρικάλων. Ή Κα
λαμπάκα είναι ή ιδιαιτέρα του 
πατρίδα άπό πατέρα.

Στήν περίοδο τής δικτατορίας 
δέν έκανε κανένα συμβιβασμό, άν- 
τέδρασε μέ πολλούς τρόπους καί 
άνέλαβε τήν άφιλοκερδή ύπερά-

σπιση πολλών άντιστασιακών 
ύποθέσεων

Γιά πρώτη φορά πολιτεύτηκε 
τό 1958 μέ τό Κόμμα τών Φιλελευ
θέρων, συναρχηγοί τού όποιου 
ήταν οί άείμνηστοι Γεωργ. Πα- 
πανδρέου καί Σοφοκλής Βενιζέ- 
λος. Στή συνέχεια πολιτεύθηκε μέ 
τήν "Ενωση Κέντρου 1961, 1963,

1964.
Υπήρξε πρωταγωνιστής τών 

ανενδότων αγώνων τού Γεωργ. 
Παπανδρέου στό Νομό Τρι
κάλων.

Μετά τήν άποστασία τών 
γνωστών άποστατών τάχθηκε 
αμέσως στό πλευρό τού Προέ
δρου του.

Το 1977 πολιτεύθηκε μέ τό ΠΑ- 
ΣΟΚ καί κατέλαβε τήν θέση τού α' 
έπιλαχόντα Βουλευτή.

’Έγινε οργανωμένο μέλος τού 
ΠΑΣΟΚ στήν ΤΟ Τρικάλων, διετέ- 
λεσε Α! Γραμματέας τής Συντονι
στικής ’Επιτροπής ΤΟ Τρικάλων 
καί τό 1981 πού πολιτεύθηκε κα
τέλαβε τήν πρώτη βουλευτική θέ
ση στόν Νομό Τρικάλων.

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεν. Γραμματέας Υπουργείου 
Γεωργίας

Ό Γεν. Γραμματέας τού Υπουργείου Γεωργίας κ. Χρ. Παπαθανα
σίου.

Σπουδές
—Γεννήθηκε στό Καπαρέλι Θη- 
βών τό 1938.
—Τελείωσε τό Γυμνάσιο στή Θή
βα καί μετά τήν Άνωτάτη Βιομη
χανική Σχολή Πειραιώς.
—’Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στό Πανεπιστήμιο York τού Το
ρόντο από όπου πήρε τό Masters 
στά οικονομικά, μέ έξειδίκευση 
στόν οικονομικό προγραμμα
τισμό.

Πείρα
—Τό 1975 δίδαξε στήν Πάντειο 
’Ανώτατη Σχολή Πολιτικών καί 
Οικονομικών ’Επιστημών.
—’Από τό 1976 εργάζεται στή Δι
εύθυνση Μελετών καί Προγρ/ 
σμού τής ATE, σάν προϊστάμενος 
τού Τμήματος Οικονομικών 
Μελετών.
—Έχει άσχοληθεϊ μέ τήν έρευνα

προβλημάτων τού ’Αγροτικού το
μέα τής έλληνικής οικονομίας. 
Ακόμα μελέτησε «Τό Σύστημα 
’Εμπορίας καί Διακινήσεως 
Όπωροκηπευτικών στήν Ελλά
δα» (έκδοση ATE, 1978).

Πολιτική Δράση
—’Ανέπτυξε άντιδικτατορική δρά
ση στήν Ελλάδα μέχρι τόν Όκτώ- 
βρη τού 1967. Στή συνέχεια αγω
νίστηκε άπό τις τάξεις τού ΠΑΚ 
Καναδά, όπου καί διατέλεσε 
Γραμματέας τής Κεντρικής ’Επι
τροπής.
Τό Γενάρη τού 1974 ήλθε στήν 
Ελλάδα καί άνέπτυξε αντιστασια
κή δραστηριότητα.
—Είναι άπό τά ιδρυτικά μέλη τού 
ΠΑΣΟΚ, μέλος τής A', Β' καί Γ' 
Κεντρικής ’Επιτροπής τού Κινήμα
τος, διετέλεσε ύπεύθυνος τού 
Γραφείου 'Οργανωτικού Επαρ
χιών.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Ό  'Υπουργός Γεωργίας κ. Κ. 
Σημίτης, κατά την πρώτη 
επαφή του μέ τους δημοσιο- 
γράφους(έκανε τίς παρακάτω 
δηλώσεις:

Τό Π Α .ΣΟ .Κ  άνέλαβετή κυ
βέρνηση σέ περίοδο εξαιρετι
κά κρίσιμη γιά την ελληνική 
γεωργία. Γιά πρώτη φορά φέ
τος ισχύουν στήν 'Ελλάδα οΐ 
ρυθμίσεις τής άγροτικήςπολι
τικής τής ΕΟΚ. Ή  Κυβέρνηση 
τής χώρας άντιμετωπίζει 
πολλαπλές δεσμεύσεις καί εί
ναι υποχρεωμένη νά εργαστεί 
μέ θεσμικό πλαίσιο πού περι
ορίζει σέ μεγάλο βαθμό τήν 
ελευθερία δράσης της.

Ή  έε. ρμογή τής άγροτι
κής πολιτικής τής ΕΟΚ βρίσκει 
τήν ελληνική γεωργία σέ μεγά
λη καθυστέρηση καί μέ ση
μαντικά διαρθρωτικά προ
βλήματα. Γιά παράδειγμα, ή 
εκτεταμένη δραστηριότητα 
τών μεσαζόντων άποτελεί 
άνασχετικό παράγοντα στή 
διαμόρφωση ένός ικανοποιη
τικού εισοδήματος γιά τούς 
άγρότες. Κάτω άπό τίς συν
θήκες αύτές, ή σημερινή Κυ
βέρνηση είναι ύποχρεωμένη 
τόν πρώτο καιρό νά διαχειρι
στεί τίς συνέπειες τών άποφά- 
σεων τής Νέας Δημοκρατίας. 
Οί συνέπειες αύτές δέν άντιμε- 
τωπίζονται ούτε εύκολα, ούτε 
πάντα μέ ικανοποιητικό γιά 
τόν άγρότη τρόπο. ’Ενδεικτι
κή περίπτωση άποτελούν τά 
πορτοκάλια. Ή  παραγωγή εί
ναι αύξημένη κατά 20% περί
που. Τόν κύριο όγκο τής 
παραγωγής άπορροφούσαν 
μέχρι σήμερα οί χώρες τής 
’Ανατολικής Εύρώπης. Μέ τίς 
χώρες αύτές ισχύει όμως λό
γω τής ένταξης στήν ΕΟΚ δια
φορετικό καθεστώς εμπορι
κών σχέσεων πού δυσκολεύει 
τή διάθεση τών πορτοκαλιών.

Μέ τήν ενεργό συμπαρά
σταση τού λαού ελπίζουμε ότι 
θά ελαχιστοποιήσουμε τό κό
στος τής λανθασμένης πολιτι
κής τής Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα μέ τήν άντιμε- 
τώπιση τών άμεσων προβλη
μάτων, τό 'Υπουργείο θά 
προχωρήσει σύντομα στήν 
πραγμάτωση τού προγράμ
ματος τής άλλαγής. Στόχος 
μας είναι ή γεωργία ν’ άποτε- 
λέσει βασικό παράγοντα τής 
άνάπτυξης τού τόπου καί ό 
αγρότης νά είναι περήφανος 
γιά τήν προσφορά του. Τό 
Υπουργείο θά προχωρήσει 
συστηματικά μέ μελέτη καί 
πρόγραμμα. Θά προχωρήσει 
χωρίς μεγαλοστομίες, υπεύ
θυνα καί άποφασιστικά, μέ 
λαϊκή συμπαράσταση, γιά νά 
ξαναζωντανέψει τήν ελληνική 
ύπαιθρο, γιά ν’ άλλάξει ή μοί
ρα καί ή ζωή τού 'Έλληνα 
άγρότη.

Ά π ό  τίς 21 τού Ό κτώ βρη 
μέχρι σήμερα έπισκέφτηκαν 
τό Υπουργείο εκατοντάδες 
άνθρωποι άπό όλες τίς γωνι
ές τής Ελλάδας καί δεκάδες

οργανώσεις τών εργαζομέ
νων στό γεωργικό τομέα. Ή  
πολιτική τής προηγούμενης 
Κυβέρνησης έχει δημιουργή
σει σωρεία προβλημάτων. 
Πολλοί πιστεύουν ότι ή έπί- 
σκεψη στό 'Υπουργείο μπορεί 
νά έπιφέρει τήν άμεση λύση 
τους. Υπάρχουν βέβαια θέ
ματα πού μπορεί νά άντιμε- 
τωπισθούν αμέσως. Τά 
περισσότερα προβλήματα 
όμως είναι άποτέλεσμα θεσμι
κών άδυναμιών καί σωρευμέ- 
νων λαθών δεκαετιών. Ή  άρ
ση τής μιάς δυσάρεστης έπί- 
πτωσης δέν θεραπεύει τό κα
κό καί δέν προλαβαίνει νέα 
άρνητικά φαινόμενα. Χρειάζε
ται ριζικότερη άλλαγή. Ή  αλ
λαγή τούτη προϋποθέτει τή 
συστηματική έφαρμογή τού 
προγράμματος τού Π Α .ΣΟ .Κ , 
προϋποθέτει τή συγκέντρωση 
τής προσοχής μας στούς ση
μαντικούς μας στόχους,

όπως είναι γιά παράδειγμα ή 
άναμόρφωση τού συνεταιρι
στικού κινήματος καί ή εξυγί
ανση τού κυκλώματος τής εμ
πορίας τών άγροτικών προϊ
όντων.

Ά ν  τό 'Υπουργείο συγκεν
τρώσει τή προσοχή του σέ 
μικροεπιδιορθώσεις τού τρό
που λειτουργίας τών σημερι
νών μηχανισμών, ή αλλαγή 
πού όλοι επιθυμούμε θά συ
ναντήσει δυσκολίες στήν 
πραγματοποίησή της. Κάνω 
έκκληση σέ όλους νά βοηθή
σουν τό Υπουργείο νά εργα
στεί γιά τούς μεγάλους στό
χους τής άλλαγής. Στά πλαί
σια τής γενικότερης προσπά
θειας νά άντιμετωπίσουμε τά 
ούσιώδη προβλήματα, παρα- 
καλούμε οργανώσεις καί ιδιώ
τες νά ύποβάλουν στό 'Υπου
ργείο τίς άπόψεις καί προτά
σεις τους γιά τά μεγάλα θέμα
τα τής ελληνικής γεωργίας.



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Π Ο Υ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στή συνέχεια, ό κ. Υπουργός Γεωργίας τόνισε ότι ό Πρόεδρος τής Κυβέρνησης κ. Άνδρέας 
Παπανδρέου, στά πλαίσια τών προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβέρνησης στή Βουλή, 
θά αναγγείλει τόσο τά άμεσα, όσο καί τά μακροπρόθεσμα μέτρα γιά τήν πραγμάτωση τής 
άλλαγής στή γεωργία. Στό κείμενο πού ακολουθεί άναφέρονται τά θέματα πού θά 
άπασχολήσουν τό Υπουργείο. Οί προτεραιότητες καί οί λύσεις θά έκτεθοϋν στις 
προγραμματικές δηλώσεις:

Άπό τή συνέντευξη τόπου 
τού κ. Υπουργού Γεωργίας.

1. Σχέσεις 'Ελλάδας - ΕΟΚ στόν 
τομέα τής γεωργίας

2. Συνεταιριστικές οργανώ
σεις: ’Ανάπτυξη ενός άκηδε- 
μόνευτου αύτόνομου συνεται
ριστικού κινήματος, πού θά 
εκφράζει τους αγρότες καί θά 
τούς ύπηρετεϊ.

Συνεταιριστική έκπαί- 
δευση.

Πρόσληψη στελεχιακού 
προσωπικού άπό Συνεταιρι
στικές ’Οργανώσεις. Άγροτο- 
βιομηχανικός συνεταιρισμός. 
Δημιουργία συνεταιρισμών 
νέου τύπου.
3. ’Εμπορία άγροτικών προϊ
όντων: Όλιγοπωλιακές
καταστάσεις. Πρόβλημα με
σαζόντων. Θέματα κεντρικών 
άγορών καί λαϊκών άγορών.

4. ’Εξαγωγή άγροτικών προϊ
όντων. Τρόπος βελτίωσης 
του θεσμικού πλαισίου. Α

νοιγμα νέων άγορών.
5. Εισόδημα τών άγροτών. 
Διαπίστωση τού κόστους 
παραγωγής. Διαδικασία ορι
σμού ενός λογικού κέρδους 
καί τελικής τιμής. Συμμετοχή 
τών άγροτών καί λοιπών ενδι
αφερομένων στή διαδικασία 
καθορισμού τιμής. ’Έγκαιρος 
προγραμματισμός γιά τήν 
άναγγελία τών τιμών.

6. ’Αγροτικός συνδικαλι
σμός: Διοργάνωσή του. ’Ανα
γνώριση τών άγροτικών συλ
λόγων.

7. ’Ανάπτυξη τής γεωργί
ας: Κατάλληλη επιλογή έξα- 
γώγιμων προϊόντων, ποιοτι
κών ποικιλιών καί προϊόντων 
έκτος έποχής, ώστε νά άπο- 
φευχθεϊ ό μονόπλευρος εξω
τερικός προσανατολισμός καί 
νά διευρυνθούν πολύπλευρα 
οί έμπορικές σχέσεις τής χώ
ρας. ’Ανάπτυξη τής κτηνο
τροφίας.

Αύτάρκεια τής χώρας σέ 
βασικά είδη διατροφής.

Πανεθνικό σχέδιο επιλογής 
καλλιεργειών μέ έπιλογές καλ
λιεργειών άνάλογα μέ έδαφο- 
λογικές καί κλιματολογικές 
συνθήκες καί άνόγκες εσωτε
ρικής καί εξωτερικής άγοράς.

8. Διοικητική οργάνωση. Τρό
πος λειτουργίας τού Υ π ο υρ 
γείου. Καταπολέμηση τής 
γραφειοκρατίας. ’Αποκέν
τρωση. Άπλούστευση διαδι
κασιών.

Δημιουργία επιστημονικών 
έπιτελείων στήν κεντρική διοί
κηση καί στούς πιό σημαντι
κούς οργανισμούς.

Περικοπή δαπανών. ’Έλεγ
χος τής άναγκαιότητας τών 
ύφιστάμενων εξόδων.

Βελτίωση τού συντονισμού 
τού 'Υπουργείου Γ εωργίας μέ 
άλλα 'Υπουργεία, ώστε νά 
βελτιωθεί ή ποιότητα ζωής 
τών άγροτών (θέματα παιδεί
ας, ύγείας, πολιτιστικής 
ζωής).

9. Τεχνολογικός εξοπλισμός 
τής γεωργίας. Δυνατότητες 
ενιαίας κατεύθυνσης καί προ
γραμματισμού. Δυνατότητα 
μείωσης τής έξάρτησης άπό 
τό εξωτερικό.

10. Αναδασμός. Άποτελεσμα- 
τικότητα. Προοπτικές. Μέτρα 
πολιτικής γιά νά άντιμετωπι- 
στεϊ τό έγγειοδιαρθρωτικό 
πρόβλημα.

11. Δασικός πλούτος: Δυνα
τότητες προστασίας, αύξη
σης καί άξιοποίησης.

12. 'Αλιευτικός πλούτος: Δυ
νατότητες προστασίας, αύξη
σης καί άξιοποίησης.

13. Προγραμματισμός τών εγ
γειοβελτιωτικών, αποξηραν
τικών, άρδευτικών καί άντι- 
πλημμυρικών έργων γιά ν’ 
αύξηθεϊ ή άποδοτικότητα τής 
γής. Αύξηση τών αρδευομέ

νων εκτάσεων.

14. Πλήρης άσφάλιση τής 
παραγωγής. Δημιουργία ενός 
νέου οργανισμού γιά νά άνα- 
λάβει τις σχετικές δραστηριό
τητες τού ΟΓΑ.

15. ’Αγροτική Τράπεζα. Ενδυ
νάμωση τού άναπτυξιακού 
της ρόλου. Συμμετοχή τών 
συνεταιριστικών οργανώσε
ων καί λοιπών ένδιαφερόμε- 
νων στή διοίκησή της.

16. Μοναστηριακή περιουσία. 
Τσιφλίκια. Καλλιεργήσιμη γή 
τού δημοσίου. ’Αξιοποίησή 
της σέ πρότυπα ερευνητικά 
καί καλλιεργητικά κέντρα καί 
ομαδικές συνεταιριστικές 
εκμεταλλεύσεις.

17. Προστασία τού κατανα
λωτή. Φυτοφάρμακα. Έλεγ
χος τής χρήσης τους. Έλεγχος 
τής φυτικής καί ζωικής παρα
γωγής. ’Εξυγίανση τών μηχα
νισμών έλέγχου τής ποιότη
τας τής τροφής.

18. ’Εκπαίδευση τών άγρο
τών: Δημιουργία κέντρων γε
ωργικής εκπαίδευσης γιά 
τούς νέους άγρότες. Κέντρα 
πρακτικής έξειδίκευσης σέ 
διάφορους άγροτικούς τομείς 
(ζωοτεχνία, μελισσοκομία 
κλπ.). Εκτίμηση τού έργου 
τών υπηρεσιών γεωργικών 
έφαρμογών. Πλήρης καί συν
εχής ένημέρωση (άπό ραδιό
φωνο, τηλεόραση, εφημερί
δες, περιοδικά).

19. Ερευνητικά Κέντρα. Δυνα
τότητες άνάπτυξης. ’Ανάπτυ
ξη τής έρευνας σέ επίπεδο λει
τουργικής χρησιμότητας.
Συλλογή στοιχείων.

20. ’Εθνικό Κτηματολόγιο

21. ’Αγροτικά στεγαστικά δά
νεια. Βελτίωση τών όρων κα
τοίκησης τών άγροτών.



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Αττό την επίσκεψη τών εκπροσώπων τών Συνεταιριστικών 
’Οργανώσεων τών έσπεριδοπαραγωγικών περιοχών στόν 
'Υπουργό Γεωργίας κ. Σημίτη.

Ή  κατάσταση πού διαμορ
φώνεται στήν παραγωγή, τη 
διακίνιση καί τις τιμές τών 
εσπεριδοειδών εσοδείας 1981- 
1982 συζητήθηκε σε σύσκεψη 
πού έγινε στά Γραφεία τής 
ΠΑΣΕΓΕΣ, στίς 3 Νοεμβρίου, 
στήν όποια πήραν μέρος οί 
έκπρόσωποι τών συνεταιρι
στικών οργανώσεων τών 
έσπεριδοπαραγωγικών περι
φερειών τής χώρας, οί οποίοι 
μετά άπό μελέτη καί συζήτη
ση τού όλου θέματος κατέλη- 
ξαν σέ συγκεκριμένες διαπι
στώσεις καί προτάσεις.

Μετά τή σύσκεψη, οί εκ
πρόσωποι τών έσπεριδοπα- 
ραγωγών, μέ επικεφαλής τό 
προεδρείο τής ΠΑΣΕΓΕΣ, έπι- 
σκέφθηκαν τόν Υπουργό Γε
ωργίας κ. Κ. Σημίτη καί άφού 
τού έπέδωσαν τό σχετικό ψή
φισμά τους, είχαν μαζί του 
συνομιλία πάνω στά θέματα 
πού άφορούν τήν προστασία 
τής φετινής παραγωγής τών 
εσπεριδοειδών.

Βασικός σκοπός τής συν- 
αντήσεως αύτής, στήν όποια 
πήρε μέρος καί ό Ύφυπουρ-

γός Γεωργίας κ. Γ. Μωραίτης, 
ήταν νά άκουστούν οί άπό- 
ψεις τών παραγωγών καί νά 
συζητηθούν τά μελετώμενα 
καί διαμορφούμενα σέ τελική 
φάση κυβερνητικά μέτρα γιά 
τά έσπεριδόειδή.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό κ. 
Υπουργός, άπευθυνόμενος 
στούς εκπροσώπους τών 
παραγωγών, είπε ότι προσ
πάθεια τού Υπουργείου είναι 
νά συμμετέχουν στίς άποφά- 
σεις άπό κοινού όλοι οί ενδια
φερόμενοι, άγρότες, φορείς 
τής εμπορίας κλπ. ’Επειδή, 
όμως μιά τέτοια θεσμοποιη- 
μένη διαδικασία δέν ύπάρχει 
άκόμα στό 'Υπουργείο, ό κ. 
Υπουργός παρακάλεσε τούς 
έκπροσώπους τών παραγω
γών νά διατυπώνουν ελεύθε
ρα τίς σκέψεις τους καί τίς 
άπόψεις τους γιά κάθε προϊ
όν καί γιά κάθε θέμα πού τούς 
άπασχολεϊ.

Οί προτάσεις πού περι- 
λαμβανόντουσαν στό ψήφι

σμα τών έκπροσώπων τών 
έσπεριδοπαραγωγών είναι οί 
παρακάτω:

1. Γιά νά καλυφθεί ή 
μείωση τού εισοδήματος τών 
έσπεριδοπαραγωγών άπό 
τήν άνοδο τών δαπανών καλ
λιέργειας καί τόν πληθωρι
σμό, γιά νά περιοριστεί τό 
άνοιγμα τής εισοδηματικής 
σχέσεως μεταξύ τών άγροτι- 
κών καί τών άλλων εισοδημά
των καί γιά νά μείνει ένα έλά- 
χιστο κέρδος στούς παραγω
γούς, προτείνεται νά καθορι
στεί ή τιμή στηρίξεως γιά τά 
έξαγώγιμα έσπεριδόειδή του
λάχιστο κατά 30% αύξημένη 
γιά καρπό έπί δένδρου έναντι 
τών περυσινών άντίστοιχων 
τιμών στηρίξεως. (Γιά τά μαν
ταρίνια, νά ληφθεί ύπόψη ή 
διαμορφωθεϊσα τιμή τών 19 
δρχ./ΚΟ .

Οί τιμές αύτές είναι άνώ- 
τερες άπό τίς οριζόμενες άπό 
τήν ΕΟΚ, άλλά ή παραπάνω

πρόταση στηρίζεται σέ βασι
κό σημείο τής Συμφωνίας έν- 
τάξεως τής 'Ελλάδας στήν 
ΕΟΚ, σύμφωνα μέ τό όποιο 
δέν είναι δυνατό κατά κανένα 
τρόπο νά μειωθεί τό εισόδημα 
τού Έλληνα παραγωγού μετά 
τήν ένταξη.

2. 'Ομοίως νά καθοριστεί 
τιμή στηρίξεως γιά τά πρός 
χυμοποίηση έσπεριδόειδή αύ
ξημένη κατά τό ίδιο ποσοστό 
καί γιά προϊόν παραδοτέο 
στό δημόσιο δρόμο.

3. Γιά νά ύλοποιηθούν οί 
πιό πάνω τιμές στηρίξεως καί 
άπορροφηθεϊ ομαλά τό σύνο
λο τής παραγωγής έσπεριδο- 
ειδών, θά πρέπει άνάλογα νά 
αύξηθούν άπό έθνικούς πό
ρους οί έξαγωγικές επιδοτή
σεις πού δίνει ή ΕΟΚ στά έλλη- 
νικά έσπεριδόειδή τόσο γιά τίς 
ένδοκοινοτικές όσο καί γιά τίς 
έξωκοινοτικές συναλλαγές. 
’Επίσης νά αύξηθούν άνάλογα 
οί επιδοτήσεις γιά τίς ποσότη
τες πού μεταποιούνται.

4. Γιά τήν αύξηση άκόμα 
τών έξαγωγών έσπεριδοει- 
δών, θά πρέπει ή προμήθεια 
τών κεφαλαιουχικών άγαθών 
νά πραγματοποιείται κατά 
προτίμηση άπό χώρες πού 
εισάγουν έλληνικά έσπεριδοει- 
δή. Αύτό μπορεί νά διευκολυν
θεί μέ τήν παρεμβολή κυρίως 
τών συν/κών οργανώσεων. 
’Ακόμα θά πρέπει νά αύξη
θούν οί έπιδοτήσεις πού δί
νονται γιά τήν άγορά δικτυω- 
τών σάκκων έξαγωγής.

5. Σέ ό,τι άφορά τήν κατα
νάλωση στό εσωτερικό, θά 
πρέπει νά επιδοτηθεί ή μετα
φορά τών έσπεριδοειδών άπό 
καί πρός άπομακρυσμένες 
περιοχές τής χώρας καί άκό
μα νά ληφθεί κάθε μέτρο 
ώστε νά διευκολυνθεί ή άπορ- 
ρόφησή τους.

6. Τέλος ύπογραμμίζεται ή 
άνάγκη τής έγκαιρης πληρω
μής τών παραγωγών καθώς 
έπίσης καί ή έγκαιρη καταβο
λή τών χορηγούμενων είσοδη- 
ματικών ένισχύσεων, γιατί οί 
καθυστερήσεις αύτές δημι
ουργούν σοβαρές καταστά
σεις στήν οικονομία τών έσπε- 
ριδοπαραγωγών.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩ
ΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ


