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Τ ο φθινόπωρο του 1996 θα ήταν «τυπικό» από την άποψη των καιρικών φαινομένων
που αντιμετωπίζουν οι έλληνες αγρότες αν δεν είχαν συμβεί οι έντονες βροχοπτώ
σεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Αλλά και αυτές θα είχαν περάσει απαρα
τήρητες αν δεν είχαν πλήξει την κυριότερη και πλέον εισοδηματοφόρο καλλιέργεια
της χώρας, «το λευκό χρυσάφι», όπως λένε το βαμβάκι στην Ελλάδα. Οι συνέπειες
ήταν τρεις: η μείωση της παραγωγής, σε ορισμένες περιοχές, κατά 20%, η δυσκο
λία στη συγκομιδή και η υποβάθμιση της ποιότητας (χρώμα). Αντικειμενικά δεν επρόκειτο π ερ ί «βιβλικής καταστροφής». Οι σταγόνες, όμως, αυτών των βροχών
ήταν αρκετές γιά «να ξεχειλίσει το ποτήρι» στις τεταμένες, εδώ και τρία χρόνια,
σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Παρ’ ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε την
ευνοϊκή μεταχείριση των μικρών και μεσαίων αγροτών, οι οποίοι είχαν πληγεί από
την κακοκαιρία, ένας μεγάλος αριθμός γεωργικών τρακτέρ απέκλεισε το εθνικό
οδικό δίκτυο «κόβοντας τη χώρα στα δύο», κατά την έκφραση των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης. Ήταν η πιο αγωνιστική, μαζική και μακροχρόνια κινητοποίηση των
αγροτών από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 25 ημέρες που
διήρκεσε, ήρθαν στη δημοσιότητα, ίσως όσο ποτέ άλλοτε, κρίσιμα ερωτήματα για το
μέλλον της ελληνικής γεω ργίας μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, τη σχέση των
αγροτών με το κράτος και, ευρύτερα, την πολιτική, τέλος δε, την ίδια τη σκοπιμότη
τα της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. Το κείμενο που ακολουθεί επιχειρεί να συζητή
σει τις βαθύτερες αιτίες αυτής της κρίσης καθώς πιστεύουμε ότι η τελευταία δεν
είναι προϊόν μιας συγκυρίας (μείωση αγροτικού εισοδήματος) αλλά ανάγεται στην
ιδεολογία και τις πολιτικές πρακπκές με τις οποίες αντιμετώπισαν το αγροτικό ζήτη
μα, οι κυβερνήσεις της κρίσιμης δεκαετίας του 1980. Από την άλλη, παρά τις ιδιαιτερότητές της ή και εξαιτίας αυτών, η συζήτηση της ελληνικής αγροτικής πολιτικής
μπορεί να δώσει αφορμή σε ορισμένες σκέψεις για τις δυσκολίες που συναντούν
ορισμένα από τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προκειμένου να παρακολουθή
σουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αποφασιστικό βήμα προς την
οποία αποτελεί, αναμφιβόλως, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 1992.
* Οι συγγραφείς οφείλουν ευχαριστίες στον συνάδελφό τους κ. Κ. Π απαγεωργίου, καθηγητή του
Τμήματος Γεω ργικής Ο ικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας γ ια τα πολύτιμα σχόλιά του
στην εργασία τους.
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Κρατικός κορπορατισμός: Η άλλη όψη της «φιλοαγροτικής» πολιτικής
Για δύο λόγους, το 1981 είναι ένα ξεχωριστό έτος στην ιστορία της μεταπολεμικής
Ελλάδας. Η χώρα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην εξουσία ανήλθε
ένα σοσιαλιστικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Ας σημειωθεί ότι από τη λήξη του Β' Παγκο
σμίου πολέμου και της εμφύλιας σύρραξης, με εξαίρεση ένα σύντομο διάλειμμα
(μεταξύ Δεκεμβρίου 1963 και Σεπτεμβρίου 1965) και, φυσικά, της επτάχρονης δι
κτατορίας (1967-1974), την εξουσία μονοπωλούσαν συντηρητικά κόμματα και κυ
βερνήσεις. Τα δύο γεγονότα, σημαντικά από μόνα τους, αν συνδυαστούν, αποκτούν
ιδιαίτερο βάρος. Ο λόγος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατάκτησε την εξουσία υποστηρίζοντας
ότι η ένταξη στην ΕΚ, την οποία είχε επιδιώξει και επιτύχει το ηττηθέν στις εκλογές
του 1981 συντηρητικό κόμμα της Ν.Δ. με συμμάχους τα δύο μικρά κόμματα, του
Κέντρου και της ευρω-κομμουνιστικής Αριστερός, ήταν αντίθετη με τα ελληνικά
συμφέροντα1. Από την απόλυτη άρνηση το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκε, προ της διαφαινόμενης νίκης του στις εκλογές, σε μία διαλλακτικότερη θέση. Συγκεκριμένα, στη γε
ωργία (και βιομηχανία), εκτιμώντας ότι οι υφιστάμενες ασθενείς παραγωγικές δο
μές της δε θα άντεχαν στον ανταγωνισμό των άλλων κρατών-μελών, πρόκρινε μια
«ειδική σχέση» με την ΕΚ, η οποία θα επέτρεπε στην ελληνική γεωργία (και βιομηχα
νία) να αναπτυχθεί με περισσότερη αυτονομία, έξω από διεθνείς οικονομικές ενώ
σεις. Η θέση αυτή οδήγησε το ΠΑΣΟΚ, ως κυβερνητικό κόμμα, τουλάχιστον μέχρι το
1985, σε «αμυντική στάση» έναντι της ΕΚ, συνεπώς και της ΚΑΠ, προκαλώντας ση
μαντικές καθυστερήσεις στην ουσιαστική ένταξη και προσαρμογή της χώρας, συνε
πώ ς και της γεω ργίας της, στις εξελίξεις της ΕΚ (Tsoukalis 1993, Kazakos and
loakim ides 1994). Ωστόσο, στο εσωτερικό, αυτά τα προβλήματα στην εξωτερική
πολιτική του ΠΑΣΟΚ δε μείωσαν την επιρροή του στον αγροτικό κόσμο, σ' όλη τη
δεκαετία του 19801
2. Οι βαθύτερες αιτίες αλλά και οι μακροχρόνιες συνέπειες αυτής
της επιρροής στη συγκρότηση και εξέλιξη του αγροτικού κινήματος θα μας απασχο
λήσουν στο επόμενο κεφάλαιο. Εδώ θα επιμείνουμε στον τρόπο με τον οποίο το
ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε, στην πρώτη κυβερνητική του θητεία (1981-1985 και 1985-1989),
την ΚΑΠ. Μια πολιτική την οποία, ως αντιπολίτευση κυρίως, είχε θεωρήσει κατα
στροφική για την ελληνική γεωργία.
1. Το ΠΑΣΟΚ, ό π ω ς και το ορθόδοξο κομμουνιστικό κόμμα (Κ Κ Ε), έβλεπαν την ΕΚ ω ς προέκταση
του αμερικανικού ιμπερ ιαλισ μού, εξ ου και το σύνθημά τους «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδ ιο συνδικάτο». Το
ΠΑΣΟΚ ω ς αξιωματική ανππολίτευση έφτασε να μποϋκοτάρει, το 1979, την επικύρω ση απ ό το ελληνικό
Κοινοβούλιο της Συνθήκης της Έ νταξης. Για μια συνοππκή παρουσίαση της διαμάχης τω ν ελληνικώ ν
κομμάτω ν γ ια τη συμμετοχή στην ΕΚ βλ. B. A lvarez-M iranda (1966).
2 . Στις εθνικές εκλογές του 1981, το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εξουσία με ποσοστό 48,1 %, ομοιόμορφ α
κατανεμημένο στα ασπκά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές. Στις επόμενες εκλογές (1985 και Ιούνιος
1989, Ν οέμβριος 1989) η πτώ ση της συνολικής επιρ ρ οής του είναι σημαντική. Κυρίω ς, στα μεγάλα
αστικά κέντρα Α θήνας-θεσσαλονίκης αλλά και της επαρχίας. Ανπθετα, στις αγροτικές και ημι-ασπκές
περ ιοχές η επιρ ρ οή του απλώ ς περιορίζεται (Ιούνιος 1989) ή παραμένει στάσιμη (Ν οέμβριος 1989)
(Ν ικολακόπουλος 1990).
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Αντίθετα με τις προβλέψεις του ΠΑΣΟΚ περί «ξεκληρίοματος της αγροτιάς», οι
εξελίξεις μετά την ένταξη ήταν διαφορετικές. Η αγροτική έξοδος (σημαντική στην
περίοδο 1950-1980) όχι μόνο ανεστάλη αλλά σημειώθηκε και επιστροφή πληθυ
σμού στις αγροτικές περιοχές3. Παρ’ ότι το ΠΑΣΟΚ υιοθετούσε, αν και ολοένα χλια
ρότερα, το σύνθημα του ΚΚΕ περί «τιμών Αθηνών και όχι Βρυξελλών», οι εισοδημα
τικές επιδοτήσεις από την ΕΚ (περίπου 90% του συνόλου) συνέβαλαν στη βελτίωση
των αγροτικών εισοδημάτων. Ενδεικτικά, το ποσοστό του μέσου αγροτικού εισοδή
ματος κατά απασχολούμενο, σε σύγκριση με αυτό άλλων τομέων, από 40% το 1980
έφτασε στο 48% το 1990 (Maraveyas 1994). Αυτή, ωστόσο, η εισοδηματική βελτίωση
του αγροτικού εισοδήματος δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα των επιδοτήσεων της ΚΑΠ
αλλά και του τρόπου εφαρμογής της τελευταίας στην Ελλάδα. Σ’ όλη την περίοδο
1981-1989, οι υποτιμήσεις της δραχμής ένανπ του ECU ήταν αρκετές ώστε σι δραχ
μικές αυξήσεις των αγροτικών τιμών να καλύπτουν σχεδόν πάντοτε (με εξαίρεση τα
έτη 1986-1987 του πρώτου προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας), τους υψη
λούς, συγκριτικά με την ΕΚ, ρυθμούς του πληθωρισμού. Αυτή η «φιλοαγροτική»
πολιτική είχε σαφείς στόχους. Οι δαπάνες εισοδηματικού χαρακτήρα από 13,8%
του αγροτικού προϊόντος, στην περίοδο 1974-1980, έφτασαν στο 35% την περίοδο
1981-1988. Αντίθετα, οι δαπάνες για επενδύσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα από 4,3%
του αγροτικού προϊόντος στην περίοδο 1974-1980, μειώθηκαν στο 4% στην περίοδο
1981-1989. Λόγω αυτής της πολιτικής το αγροτικό προϊόν δεν παρουσίασε σχεδόν
καμιά αύξηση μεταξύ 1981-1989, ενώ η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας
μειωνόταν συνεχώς σε κοινοτικό επίπεδο προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο
ισοζύγιο αγροτικών ανταλλαγών της χώρας. Η κάλυψη των εισαγωγών αγροτικών
προϊόντων από εξαγωγές έφτασε από 105% το 1980, στο 80% το 1989. Εκτός από
την ελληνική γεωργία, ως σύνολο, οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της «φιλοαγροτικής»
πολιτικής ήταν σε περιφερειακό επίπεδο οι αγρότες των ορεινών και προβληματι
κών περιοχών και οε κλαδικό επίπεδο η κτηνοτροφία. Ανπθετα, κερδισμένοι ήταν οι
αγρότες της εντατικής αροτραίας καλλιέργειας στις πεδιάδες και τις ημιορεινές
περιοχές. Η επέκταση του βαμβακιού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της
άνισης πολιτικής επιδοτήσεων. Η βαμβακοκαλλιέργεια από 1,3 εκατ. στρέμματα (1
στρεμ.=0,1 Ha), το 1979, εκτοξεύχθηκε στα 2,7 εκατ. στρέμ. το 1989, για να φτάσει
στα 4,4 εκατ. στρέμ. (περίπου το 50% των αρδευομένων εκτάσεων της χώρας οι
3.
Κατά την εθνική απογραφ ή πληθυσμού του 1991, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον
πρωτογενή τομέα ήταν 670 χ ιλ ή το 20% του συνόλου, ενώ, πριν από μια δεκαετία πλησίαζε το 1 εκατ.
άτομα, ο υψηλότερος στην ΕΚ. Ό μω ς στην περίοδο 1974-1985 πα ρα ιηρ επα ι μια σημανπκή υποχώ ρη
ση στο ρυθμό της αγροτικής εξόδου η οποία, βέβαια, εξηγείται από την οικονομική κρίση που έπληξε
κυρίω ς τα αστικά κέντρα τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας (Αθήνα-θεσσαλανίκη) όσο και σ πς χώ ρες
της Δύσης. Η μείω ση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα στη δεκαετία 1975-1985 φτάνει τα 112
χ ιλ άτομα. Επί πλέον, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Ο ικονομικώ ν Ερευνών,
κατά τη δεκαετία 1980, σ πς αγροτικές περιοχές το δημσγραφ ικό ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 20 χ ιλ
άτομα (εφ. Η Καθημερινή, 24.3.1996).
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οποίες αντιστοιχούν στο 1/3 της γεωργικής γης) το 1995. Αλλά η υψηλή εγγυημένη
(σχεδόν τριπλάσια της εμπορικής) τιμή του βαμβακιού είχε και μια άλλη σοβαρή
παρενέργεια. Κυκλώματα εκκοκκιστών και παραγωγών, δρώντας ανεξέλεγκτα από
το κράτος, εμφάνιζαν, ως πραγματική, εικονική παραγωγή, η οποία, σύμφωνα με
εκτιμήσεις του υπουργείου Γεωργίας, έφτασε τους 200.000 τόνους το 1995. Ό πω ς
ήταν φυσικό, η κάρπωση των υψηλών επιδοτήσεων της πραγματικής ή/και της εικο
νικής παραγωγής δημιούργησε ένα πανίσχυρο «δίκτυο συμφερόντων» (Collins et al.
1995), στο οποίο συμμετείχαν, όπως ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε δημοσίως, «ό
σα στελέχη έχουν σχέση με την παραγωγή», ακόμη και κρατικοί υπάλληλοι (Πρακτι
κά Βουλής 1996). Ήταν επόμενο, λοιπόν, η Θεσσαλία, κατ' εξοχήν γεωργική περιο
χή της Κεντρικής Ελλάδας και κέντρο της βαμβακοκαλλιέργειας, να μεταβληθεί στο
«στρατηγείο» των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων της τελευταίας τριετίας. Ό 
ταν, δηλαδή, η κυβέρνηση αρνήθηκε να καλύψει με εθνικούς πόρους, όπω ς απαι
τούσαν οι αγρότες, την πτώση της τιμής του βαμβακιού λόγω υπέρβασης, κατά
400.000 τόννους της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας του προϊόντος (φόρος συνυπευθυνότητας) από την ΚΑΠ. Κάτω από τις ελληνικές πιέσεις, απόφασίστηκε, εν
τέλει, στις Βρυξέλλες, τον Μάιο του 1995, ότι το όριο ποσόστωσης θα κυμαίνεται
μεταξύ 782-850 χιλ. τόνων, με ανώτατο όριο κοινοτικής δαπάνης 770 MECU. Αλλά η
επιβολή εθνικής ποσόστωσης στο επίπεδο των 700.000 τόνων για τις περιόδους
1992/93-1995/96 ήταν γνωστή από το 1987/88, δηλαδή μετά την ένταξη στην Ε.Ε. και
του άλλου βαμβακοπαραγωγού κράτους-μέλους, της Ισπανίας. Αυτή, όμως, η δυ
σμενής για το συγκεκριμένο προϊόν εξέλιξη σχεδόν αγνοήθηκε τόσο από τους αγρό
τες όσο και από την κυβέρνηση, η οποία, καθώς αντιμετώπιζε τότε, λόγω σκανδά
λων στον τραπεζικό χώρο, μια δραματική πτώση της δημοτικότητάς της, ενδιαφε
ρόταν να διατηρήσει το «φιλοαγροτικό» της προφίλ.
Η επιλεκτικά «φιλοαγροτική» πολιτική του ΠΑΣΟΚ είχε ως αποτέλεσμα τη μετα
φορά σημαντικών πόρων προς τη φυτική παραγωγή σε βάρος της ζωικής αλλά και
της διάρθρωσης της πρώτης. Για παράδειγμα, το βαμβάκι και τα (αρδευόμενο)
καπνά εκτόπισαν σταδιακά άλλες καλλιέργειες μικρότερης εισοδηματικής στήρι
ξης, όπως τα δημητριακά, προς τις ορεινές και προβληματικές περιοχές4. Τα άνισα
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο το κυ
βερνούν κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ, ένα σοσιαλιστικό κόμμα με κεντρικό σύνθημα τη διαταξική υποστήριξη των «μη προνομιούχων Ελλήνων», δύσπιστο έναντι της ΕΚ, ακόμη και
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 εφάρμοζε την πιο συγκροτημένη πολιτική της
(ΚΑΠ) διευρύνοντας τις οικονομικοκοινωνικές ανισότητες και τη διαπιστωμένη ετερο4.
Ειδικά και έντονα προβλήματα αντιμετώπισε η κτηνοτροφία με την εφαρμογή των Νομισματικών
Εξισωτικών Ποσών (ν ε π ) που ίσχυσαν την ίδια περίοδο και τα οποία αποτελούσαν επιδότηση κρεάτων
που εισήγε η Ελλάδα απ ό άλλες κοινοτικές χώ ρες. Η εφαρμογή τω ν ΝΕΠ προκάλεσε κλονισμό, ιδίω ς
οε μονάδες επιχειρηματικής κτηνοτροφίας. Ό σες από αυτές χρειάστηκε να προσφύγουν σε τραπεζι
κό δανεισμό δεν μπόρεσαν έκτστε να ανακάμψουν λόγω των υψ ηλώ ν επιτοκίω ν δανεισμού (Π απαγεω ργίου 1996).
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γένεια (Kasimis et al. 1994) του αγροτικού χώρου. Όσο διαρκούσε η «φιλοαγροτική»
πολιτική, η συντριπτική πλειονότης των μικρώ ν και μεσαίω ν παραγω γώ ν (μόλις
221.840 από τις 923.510 εκμεταλλεύσεις διέθεταν πάνω από 50 στρεμ.) επιβίωναν
χάρη και στο υψηλό ποσοστό εξωγεωργικής απασχόλησης (40%) (Γιδαράκου 1990),
χωρίς, ωστόσο, να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του αντιοικονομικού μεγέθους
και της διάρθρω σης αυτού του τύπου εκμεταλλεύσεων 5. Από το 1985, υπό την
πίεση της ΕΚ, η περιστολή των δημόσιων δαπανών υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση
με πολλές ο_}νπφάσεις και υποχωρήσεις. Τον ίδιο χρόνο κυκλοφόρησε το σοβαρότε
ρο ντοκουμέντο του ΠΑΣΟΚ /ία τη γεωργία, στο οποίο αναφερόταν ότι βαθμιαία θα
γίνει υποκατάσταση του συστήματος προσδιορισμού των τιμών, «το οποίο υπόκειται
πολιτικές πιέσεις, ο ιό ε ν α ορθολογικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα» (υπουργείο
σ ιεωργίας 1985). Χ ίρίς να αποσαφηνίσει τι σημαίνει «κοινωνικά δίκαιο σύστημα»
Χ°τ.χ υψηλότερη τιμές και ενισχύσεις στους μικρότερους αγρότες), το ΠΑΣΟΚ προχωρ, |υε στην κυριότερη προεκλογική δέσμευσή του έναντι των αγροτών: την ανα
διοργάνωση των συνεταιρισμών. Η ιδεολογική σημασία αυτού του εγχειρήματος
ήταν σαφής. Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας, σε αντίθεση με τα πρότυπα της
«παραδοσιακής εκμετάλλευσης» και της «επιχειρηματικής εκμετάλλευσης», το «πρό
τυπο της «συνεταιρισμένης οικογενειακής εκμετάλλευσης» επιτρέπει τη διατήρηση
ενός υψηλού ποσοστού απασχόλησης στην ύπαιθρο» (Σημίτης 1984). Ό σα προηγήθηκαν και ακολούθησαν, όμως, την ψήφιση του νέου Νόμου 1541 Περί Συνεταιρι
σμών, τον Απρίλιο του 1985, έδειξαν ότι πέραν της προστασίας των μικρομεσαίων
εκμεταλλεύσεων, άλλη ήταν η πολιτική προτεραιότητα του κυβερνώντος κόμματος.
Ο Νόμος 1541/85 έμεινε ουσιαστικά ανεφάρμοστος παρά τη στήριξή του από
την κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση, την ΠΑΣΕΓΕΣ. Ο υπερσυγκεντρωτικός και
γραφειοκρατικός χαρακτήρας του συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση ακόμη και των
πρ οσ κείμενω ν στο κυβερνώ ν κόμμα συνεταιριστικώ ν οργανώ σεω ν-μελώ ν της
ΠΑΣΕΓΈΣ. Έτσι οι δομικές και λειτουργικές αδυναμίες των συνεταιρισμών (εξάρτη
ση από το κράτος, ασάφεια μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού ρόλου, περιορισμέ
νες στον πρωτογενή τομέα δραστηριότητες) παρέμειναν άθικτες. Αυτή η αποτυχία,
ωστόσο, δεν εμπόδισε την ενδυνάμωση της κομματικής διείσδυσης στους συνεταιρι
σμούς. Ο νέος νόμος επέβαλε την απλή αναλογική ως αναγκαστικό εκλογικό σύστη
μα, ρύθμιση η οποία είχε θεσπιστεί ήδη από το 1982 με το Νόμο 1275 «για την απο
5.
Στην Ελλάδα το εγγειοδιαρθρω τικό πρόβλημα συνδέεται ιστορικά με την ίδρυση του ελληνικού
κράτους μετά τον απελευθερω τικό αγώνα (1832) εναντίον τω ν Ο θω μανώ ν κατακτητών. Τότε ετέθη το
ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιώ ν που ανήκαν στους Τούρκους. Το ζήτημα λύθηκε τον επόμενο
αιώ να με την αγροτική μεταρρύθμιση (1923-1932) διά της διανομής της γης στους ακτήμονες αγρό
τες και τη μετατροπή τους σε μεσαίους ιδιοκτήτες γης. Παρά την τολμηρότητα αυτής της μεταρρύθ
μισης, η έλλειψ η θεσμικού πλαισίου προστασίας της γεω ργικής γης οδήγησε π ς επόμενες δεκαετίες
στη μείω ση και τον πολυτεμαχισμό τής, ήδη μικρ ής με ευρω παϊκά δεδομένα, ιδιόκτητης γεω ργικής
γης. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σας ορεινές-ημιορεινές περιοχές, αλλά υπάρχει και σ πς πεδινές
περιοχές.
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κατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων», κα
θιερώνοντας έτσι και θεσμικά τον κομματικό ανταγωνισμό γιά τον έλεγχο των συνε
ταιρισμών. Όταν, στις εκλογές ανάδειξης της ηγεσίας του συνεταιριστικού κινήμα
τος τον Ιανουάριο του 1983, το ΠΑΣΟΚ κατάκτησε μια άνετη πλειοψηφία, η ΠΑΣΕΓΈΣ
μεταβλήθηκε σε απλό «ιμάντα μεταβίβασης» της πολιτικής του υπουργείου Γεωρ
γίας. Κατ’ αναλογία, οι προσκείμενες στο κυβερνών κόμμα συνεταιριστικές οργα
νώσεις επέκτειναν το ρόλο που είχαν αναλάβει από το 1981, ασκώντας τη λεγάμενη
«κοινωνική πολιτική» της κυβέρνησης στον αγροτικό χώ ρσ Ως «κοινωνική πολιτική»
θεωρήθηκε η πληρωμή στους αγρότες τιμών πέραν ακονομικών δυνατοτήτων των
συνεταιρισμών. Οι χρηματοδοτήσεις είτε για τη στήριξη ιιέσω τιμών του εισ οδήμα 
τος των αγροτών είτε για επενδύσεις, κατά κανόνα orux'yc,, γινόταν από τ η ν /Λ ®
συνήθως με προφορικές, στα όρια της νομιμότητας, εγγυήσετ του κράτους, γ * '
οποίο, ιδιαίτερα μετά το 1985, αδυνατούσε να καλύψει τις σχετικεςυποχρεώσ (tl*
του (Louloudis 1993). Το αποτέλεσμα ήταν η υπερχρέωση των συνεταιρισμών ένα
ντι της ΑΤΕ, η οποία κορυφώθηκε το 1989 και μέχρι σήμερα δυσχεραίνει τη λειτουρ
γία τους (Παπαγεωργίου 1991) παρά τις ρυθμίσεις αυτών των χρεών από το κρά
τος μετά το 19926. Η «κοινωνική πολιτική» μπορεί να οδήγησε σε χρεοκοπία τους
συνεταιρισμούς, αλλά απέφερε σημαντικά πολιτικά κέρδη στο ΠΑΣΟΚ. Οι συνεται
ρισμοί μετατράπηκαν σε κέντρα πελατειακών διαμεσολαβήσεων μεταξύ κόμματος
και αγροτών σε όλα τα επίπεδα των φορέων άσκησης αγροτικής πολιτικής. Ανάλο
γη επιτυχία σημείωσε το ΠΑΣΟΚ και στο χώρο των επαγγελματικών οργανώσεων
των αγροτών. Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη συμμε
τοχή του αγροτικού συνδικαλισπκού κινήματος στη χάραξη και εφαρμογή της αγρο
τικής πολιτικής. Ό μως, ο σχετικός Νόμος 1361/83 δε συνέβαλε στην αυτονομία του
από το κράτος και τα κόμματα. Η κομματικοποίηση αποθάρρυνε τη μαζικότητα των
δύο συνομοσπονδιών που προέκυψαν μετά τη διάσπαση της ενιαίας ΓΕΣΑΣΕ, της
νέας ΓΕΣΑΣΕ (πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά) και της ΣΥΔΑΣΕ (πρόσκειται
στη Ν Α ) οδηγώντας, πλην της θεσμικής, και στην οικονομική εξάρτησή τους από το
κράτος7. Το σύνολο αυτών των εξελίξεων σπς σχέσεις κράτους και αγροτών αναδεικνύει τη «μοναδικότητα της ελληνικής περίπτωσης», η οποία έγκειται στην «ολοκλη
ρωτική επικράτηση του κρατικού κορποραπσμού, που δομικά ενσαρκώνεται προπα

6. Μετά απ ό αλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, υπό την πίεση του συνεταιριστικού κινήματος,
ο ι μετά το 1992 κυβερνήσεις αναγνώ ρισαν ότι τα χρ έη τω ν συνεταιρισμώ ν προέρχονταν απ ό την
άσκηση παρεμβατικής πολιτικής στα πλα ίσ ια τω ν κατευθύνσεων της αγροτικής πο λτική ς με εντολή ή
γ ια λογαριασμό του κράτους. Μ ε το Ν όμο 2237/94 δίνεται στο σύνολο τω ν συνεταιριστικώ ν οργανώ 
σεω ν η δυνατότητα ρύθμισης τω ν ληξιπρόθεσμω ν οφ ειλώ ν τους.
7. Η θεσμική οντότητα αυτών τω ν οργανώ σεω ν εξαρτάται απ ό την αναγνώριση που τους παρέχει,
ω ς επίσημω ν συνομιλητών του, το υπουργείο Γεωργίας. Η οικονομική εξάρτηση είναι εξίσου σαφής. Η
ΓΕΣΑΣΕ και η ΣΥΔΑΣΕ, όπ ω ς άλλω στε και η ΠΑΣΕΓΈΣ, εξαρτώνται κυρίω ς απ ό πόρους προερχόμενους
απ ό την παρακράτηση ενός ποσοστού τω ν ποσ ώ ν πο υ καταβάλλουν α αγρότες κατά την πώ ληση των
προϊόντω ν τους υπέρ του κρατικού Ο ργανισμού Γεω ργικώ ν Ασφαλίσεω ν.
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ντός στην πρωτοκαθεδρία των συνεταιρισμών ως μιας αποσυγκεντρωμένης κρατι
κής υπηρεσίας» (Μαυρογορδάτος 1988). Ό πω ς αναλύθηκε παραπάνω, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ επικράτησαν πλήρως στον αγροτικό χώρο οι γενικότερες τάσεις
του πολιτικού συστήματος μετά την μεταπολίτευση (1974), να λάβει τη μορφή της
«γραφειοκρατικής πατρωνίας». Σύμφωνα με την τελευταία, το κόμμα λειτουργεί ως
συλλογικός πάτρωνας προς τους οπαδούς του, που γίνονται οργανωμένα πελάτες
του κράτους, δηλαδή με τη μεσολάβηση του μηχανισμού του κόμματος και όχι με
μονωμένων βουλευτών, όπως συνέβαινε στον παραδοσιακό πελατειακό τρόπο εν
σωμάτωσης της κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα κατά την προδικτατορική περίοδο
(Λυριντζής 1983).
Συνοψίζοντας σχετικά με την αγροτική πολιτική στη δεκαετία του 1980, που
συμπίπτει με την πρώτη κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να τονιστεί άτι
χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς αυξήσεις των εισοδηματικών επιδοτήσεων χωρίς
πρόνοια για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.
Καθυστέρησαν, παρά τις σχετικές διακηρύξεις, οι αναγκαίες διαρθρωτικές και θε
σμικές αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Αυτή η «φιλοαγροτική» πολιτική άμβλυνε συστηματικά τις κοινωνικές συγκρούσεις σε περίοδο οικονο
μικής κρίσης, αναστέλλοντας τους ρυθμούς της αγρσπκής εξόδου και διατηρώντας
την κοινωνική γαλήνη στην ύπαιθρο. Ό μω ς, το κόστος αυτής της πολιτικής ήταν
διπλό. Αφ’ ενός, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας συνέχισε να μειώνε
ται, ενώ το γεωργικό προϊόν παρέμεινε στάσιμο. Αφ’ ετέρου, στο επίπεδο των θε
σμών και των νοοτροπιών εγκατέστησε ένα πλαίσιο σχέσεων κράτους και αγροτών,
στο οποίο κυριάρχησε ο κρατικός κορπορατισμός με την ειδική μορφή της «γρα
φειοκρατικής πατρωνίας». Το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό κόμμα πέτυχε την ίδια περίο
δο, αν και εφάρμοζε μιά πολιτική (ΚΑΠ) που όξυνε την ανισότητα και ετερογένεια
του αγροτικού χώρου, να εμφανίζεται ως προστάτης ενός ενιαίου κόσμου «μη προ
νομιούχων» αγροτών, θέτοντας, παράλληλα, υπό τον έλεγχό του τις συνεταιριστι
κές και επαγγελματικές οργανώσεις τους. Αυτές οι πολιτικές επιτυχίες ερμηνεύο
νται εν μέρει από την ανάλυση που προηγήθηκε. Μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγι
ση -προκειμένου να ερμηνευθούν και οι σημερινές εξελίξεις- θα έπρεπε να συνεκτιμήσει το φαινόμενο του λαϊκισμού στην επικράτηση του οποίου, στην ελληνική πολι
τική σκηνή, το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε από την ίδρυσή του σπς 3 Σεπτεμβρίου 1974.
Διότι κάτι που αγνοείται συστηματικά σπς αναλύσεις που επιμένουν στα οικονομικά
χαραιαηριστικά της «φιλοαγροτικής» πολιτικής του ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς η ιδεολο
γική της διάσταση, ο «λαϊκισμός». Χωρίς την ιδεολογία του λαϊκισμού αυτή η πολιτι
κή θα φαινόταν όχι μόνο ως προνομιακή μεταχείριση μιας ορισμένης επαγγελματι
κής κατηγορίας, των αγροτών, αλλά και ειδικότερα ενός τμήματος αυτών. Ακόμη, η
πολυπλόκαμη (ιδεολογική, πολιτική, οικονομική) εξάρτηση των αγροτικών οργανώ
σεων από το κράτος, κατ’ ουσίαν από το κυβερνών κόμμα, θα ήταν απαράδεκτη στα
πλαίσια ενός πλουραλιστικού δημοκραπκοό πολιτεύματος. Με δυο λόγια, τόσο η
«φιλοαγρστική» πολιτική όσο και ο κρατικός κορπορατισμός που κυριάρχησαν στον
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αγροτικό χώρο, κατά την πρώτη κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ, απόκτησαν πολιτι
κή νομιμότητα και κοινωνική εμβέλεια εξαιτίας της ιδεολογίας του λαϊκισμού. Με
αυτή την ιδεολογία, της οποίας άλλοι είναι πλέον οι φορείς, θα έρθει σε σύγκρουση
το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη κυβερνητική του θητεία (1993-1996 και 1996 μέχρι σήμερα),
όταν αναγκάζεται να εφαρμόσει τη νέα αγροτική πολιτική του.

Αγροτικός λαϊκισμός: από την κυριαρχία στην αμφισβήτηση
Από το τέλος του εμφύλιου πολέμου (1949) ο οποίος έληξε με τη συντριβή της
Αριστερός από τη Δεξιά και του συμμάχους της (Αγγλία-ΗΠΑ), στην Ελλάδα κυ
ριάρχησε η ιδεολογία της «εθνικοφροσύνης» με κύριο περιεχόμενο τον ανπκομμουνισμό. Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, στο όνομα αυτής της ιδεολογίας κάθε συλλογική
απόπειρα πολιτικής συμμετοχής αντιμετωπιζόταν από τους φορείς του επίσημου
κράτους καχύποπτα και, συχνά, με χρήση βίας. Η πολιτικοποίηση των αγροτών
εξαντλούνταν στα όρια ανοχής των κρατικών αρχών, δηλαδή στις προσωποπαγείς
πελατειακές σχέσεις. Μετά την πτώση της δικτατορίας (1974) αυτή η κατάσταση
αλλάζει. Ιδιαίτερα μετά το 1977 ολοκληρώνεται η μετάβαση «από τον ολιγαρχικό
κοινοβουλευτισμό σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα βασισμένο σε ευρύτερη λαϊκή
συμμετοχή (Μουζέλης 1989). Στην ύπαιθρο αυτές οι μεταβολές εντοπίζονται σε δύο
επίπεδα. Πρώτον, στη σχέση των αγροτών με την πολιτική. Τα πολιτικά κόμματα
κυριαρχούν εκτοπίζοντας τις περιφερειακές ελίτ, των οποίων η παραδοσιακή ισχύς
(Σ. Δαμιανάκος 1981), αν δεν εξαφανίζεται, πάντως μειώνεται σε ένταση και έκταση
καθώς αναγκάζονται να ενταχθούν και οι ίδιες στα πολιτικά κόμματα. Δεύτερον, στη
δημιουργία συλλογικής πολιτικής δράσης στο χω ριό (τοπικά κομματικά γραφεία,
αγροτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι κ.τ.λ.). Αυτή την πρωτοφανή λαϊκή διαθεσιμότη
τα για ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ορισμένοι ερευνητές απεκάλεσαν, όχι άδι
κα, «νέα πολιτικοποίηση» του αγροτικού χώρου (Μ αραντζίδης 1995). Το ΠΑΣΟΚ,
περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα, επωφελήθηκε αυτού του ανοίγματος της πολι
τικής ζωής στην ύπαιθρο. Δεν ήταν τυχαίο. Τα πρόσφατα βιώματα αλλά και οι
προσδοκίες ενσωμάτωσης επί ίσοις όροις στην ελληνική κοινωνία των, υπό νέους
όρους, συμμετεχόντων στην πολιτική αγροτών βρήκαν την έκφρασή τους στην ιδεο
λογία και το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Με νω πό το ρόλο των ΗΠΑ στην
υποστήριξη της δικτατορίας και την τραγωδία της Κύπρου το εθνικο-ανπιμπεριαλιστικό φρόνημα κυριαρχούσε στον ελληνικό λαό. Το ΠΑΣΟΚ υποοχέθηκε μια αντιμονοπωλιακή-ανπιμπεριαλιστική «Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες», δηλαδή το μό
νο συλλογικό ιδεώδες που μπορούσε να κινητοποιήσει στη μεταδικτατορική περίοδο
τους Έλληνες. Ειδικά στην ύπαιθρο όπου, σ’ ένα όχι μακρινό παρελθόν, είχε υποστεί την πολιτική, οικονομική και κοινωνική καταπίεση του «κράτους της Δεξιάς», που
διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με τους «ξένους» δυτικούς συμμάχους της χώ 
ρας. Αντίθετα, μακρινά και αόριστα ήταν η «Ενωμένη Ευρώπη» της συντηρητικής
παράταξης (Ν.Δ. και Ε.Κ.) ή η «Ευρώπη των εργαζομένων» της ευρωκομμουνιστικής
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Αριστερός (Δοξιάδης 1993). Αυτό, όμως, που βάρυνε στην απήχηση του ΠΑΣΟΚ
στην ύπαιθρο ήταν η θέση του απέναντι στην ιδιοκτησία, τη μικρή ιδιοκτησία γης,
από την οποία εξαρτά την επιβίωσή του ο αγροτικός κόσμος. Το ΠΑΣΟΚ, αν και όχι
αγροτικό κόμμα8, απευθύνθηκε στους αγρότες, ως σοσιαλιστικό κόμμα, εναντίον
του καπιταλισμού, όχι στο όνομα της κοινής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής
αλλά στο όνομα των μικροϊδιοκτητών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στους τελευταί
ους ως αδιαφοροποίητη οικονομικο-κοινωνική κατηγορία θα αποδώσει, ομοιόμορ
φα, ρόλο «θυμάτων» του κράτους τη Δεξιάς, της μεγάλης επιχείρησης, του «ξένου»
κεφαλαίου και των διεθνών οργανισμών (π.χ. στην ΕΚ) που το εκπροσωπούν. Κατά
τον T.J. Brass (1997), «η απόπειρα είτε ταύτισης είτε κατασκευής μιας εθιμικά θεμε
λιωμένης «ηθικής» κοινότητας, χωρίς είτε την οφειλή της αναφοράς σε ταξικές δια
φορές είτε την οφειλή του ουσιαστικού μετασχημαπσμού των υφισταμένων σχέσεων
ιδιοκτησίας», είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που μοιράζονται οι διάφορες παραλ
λαγές του λαϊκισμού. Ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι η επέκταση της αγοράς και η
επιβολή της «πολιτικής οικονομίας» επ ί της «ηθικής οικονομίας» προκαλούν ανπφάσεις και συγκρούσεις ικανές να δημιουργήσουν το κατάλληλο έδαφος γιά την ανά
πτυξη του λαϊκισμού. Η ένταξη στην ΕΚ και η ανάγκη προσαρμογής της ελληνικής
γεωργίας στα δεδομένα της ευρωπαϊκής αγοράς δημιούργησαν τις προϋποθέσεις
ανάπτυξης του αγροτικού λαϊκισμού του ΠΑΣΟΚ. Υιοθετώντας μια διφορούμενη γλώσ
σα (Διάκος 1989), το ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε στους αγρότες με υποσχέσεις προστασί
ας από την αγορά (εναντίον της ένταξης στην ΕΚ που «οδηγεί στο ξεκλήρισμα της
αγροτιάς») συνδυαζόμενη με μια οικονομική πολιτική βασισμένη στην αγορά («τιμές
Αθηνών όχι Βρυξελλών» και «ειδική σχέση» με ΕΚ). Η εμμονή σε έναν αδιαφοροποίητο αγροτικό κόσμο, την «αγροτιά», ως κατ' εξοχήν τμήμα των «μη προνομιούχων
Ελλήνων», κατέστησε αυτονόητη την κρατική προστασία της την οποία μπορούσε να
εγγυηθεί μόνο ένα «φιλολαϊκό» κόμμα, το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ. Η επινόηση του ό
ρου «μη προνομιούχοι» από το ΠΑΣΟΚ απεδείχθη ιδιαίτερα εύστοχη πολιτικά. Σε
μια από τις διεισδυπκές αναλύσεις του, του λαϊκιστικού φαινομένου αυτής της πε
ριόδου, ο Ελεφάντης υποστηρίζει ότι τα (μικροασπκά και) αγροτικά στρώματα, που,
προηγουμένως αυτοπροσδιορίζονταν ως «φτωχά», φτωχολογιά» ή «κοσμάκης», α
ποδέχθηκαν τον όρο «μη προνομιούχοι» καθώς ταίριαζε καλύτερα στη νέα τους
κατάσταση. Πολλά μέλη αυτών των στρωμάτων βρέθηκαν, ήδη από τη δεκαετία του
1970, σε μια τροχιά ταχείας κοινωνικής κινητικότητας, που τα έσπρωχνε προς τα

8.
Το ΠΑΣΟΚ, λόγω της μεγάλης επιρ ρ οής του στην ύπαιθρο, συχνά θεω ρήθηκε ω ς κίνημα
αγροτικής διαμαρτυρίας. Στην πραγμαπκότητα, κατά την ίδρυσή του συνάπτει με τον αγροτικό χώ ρο
ασθενείς οργανωτικές σχέσεις, ενώ, αντίθετα, συνδέεται προνομιακά και οργανώνεται υπό την ιδεολο
γική ηγεμονία ανερχόμενω ν στρωμάτων της μικροαστικής τάξης (Πανταζόπουλος 1987). Ωστόσο,
Χωρίς να αποτελέσει ποτέ α π ό την πλευρά της εκλογικής του βάσης «αγροτικό κόμμα», συνδέθηκε
περισσότερο απ ό κάθε άλλο με την ύπαιθρο. Η σχέση αυτή που σταθεροποιήθηκε κατά τη δεκαετία
του 1980, τείνει πλέο ν να δια ρ ρα γεί (Μ αυρής 16.4.1995)
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πάνω (Ελεφάντης 1991). Αυτά ήταν τα θεμελιώδη στοιχεία της ιδεολογίας με την
οποία προσεταιρίστηκε, κυριολεκτικά «κατέκτησε», τους αγρότες το ΠΑΣΟΚ στη δε
καετία του 1980.
Μετά από μια σχετικά σύντομη παραμονή στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ κέρ
δισε θριαμβευτικά τις εκλογές του 1993 και επανήλθε στην κυβέρνηση. Οι σημαντι
κές εξελίξεις που είχαν μεσολαβήσει διεθνώς με την κατάρρευση των καθεστώτων
της Ανατολικής Ευρώπης, την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, την αναθε
ώρηση της ΚΑΠ και την προοππκή διέυρυνσης της Ε.Ε. προς τις χώρες της Κεντρι
κής και Ανατολικής Ευρώπης επηρέασαν βαθιά την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Η διαδικα
σία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αναγνωρίστηκε όχι πλέον σαν απειλή αλλά σαν
πρόκληση προσαρμογής στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Στο αγροτικό πρόγραμ
μά του προτάχθηκε ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής γεωργίας. Οι συνεταιρισμοί
από κρατικοδίαιτο «κύτταρο της αγροτικής ανάπτυξης» όφειλαν, μετά το διακανονι
σμό των χρεών τους, να λειτουργήσουν «σε συνθήκες ανταγωνισμού» (ΠΑΣΟΚ 1993).
Διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές άρχισαν να υλοποιούνται ή να προγραμματί
ζονται σοβαρά. Σπς πρώτες περιλαμβάνονται η σύνταξη Μητρώου Αγροτών, οι νέοι
νόμοι φορολόγησης του εισοδήματος και κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών. Στις
δεύτερες η ενίσχυση των νέων αγροτών και η δημιουργία οργανισμού διαχείρισης
αγροτικής γης. Αυτή η νέα αγροτική πολιτική δεν είναι άσχετη με τις δυνατότητες
της ελληνικής οικονομίας. Οι δυνατότητες εφαρμογής της ΚΑΠ με «φιλοαγροτικό»
τρόπο είναι μηδαμινές. Υφίστανται περιορισμοί στη διολίσθηση της δραχμής, επι
βαλλόμενοι από το Πρόγραμμα Σύγκλισης, με στόχους τη μείωση του δημόσιου
χρέους και του πληθωρισμού. Έτσι οι «παγωμένες» ή και μειούμενες θεσμικές κοι
νοτικές τιμές σε ECU δεν μπορούν να μετατραπούν, όπως στη δεκαετία του 1980, σε
αυξημένες τιμές σε δραχμές. Ακόμη περισσότερο που μετά το 1994 ο ρυθμός διο
λίσθησης της δραχμής είναι μικρότερος από το ρυθμό πληθωρισμού. Αυτή η οικο
νομική πολιτική είναι ευνόητο ότι έχει πολιτικό κόστος. Ένα μεγάλο τμήμα των α
γροτών απέσυρε την εμπιστοσύνη του προς το ΠΑΣΟΚ και τις εξαρτημένες από
αυτό οργανώσεις. Η αμφισβήτηση των οργανώσεων εκπροσώπησης των αγροτικών
συμφερόντων προήλθε από τους υποστηρικτές (στα άλλα κόμματα αλλά και μέσα
στο ΠΑΣΟΚ) της πολιτικής του κρατικού προστατευτισμού στη γεωργία. Πράγματι,
στη νέα αγροτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν (με χλιαρές διαμαρτυρίες) οι
επίσημες οργανώσεις των αγροτών οι οποίες βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχό του.
Η ΠΑΣΕΓΈΣ υιοθέτησε ως κεντρικό στόχο της το Μητρώο Αγροτών, ενώ η ΓΈΣΑΣΕ
συμμετείχε ενεργά στην επεξεργασία του νέου νόμου φορολόγησης του αγροτικού
εισοδήματος. Αυτή η στροφή των φιλοκυβερνητικών αγροτικών οργανώσεων προς
την προτεραιότητα θεσμικών και διαρθρωτικών παρεμβάσεω ν δεν ήταν πειστική,
καθώς κλόνιζε τη μακρά παράδοσή τους στην αποκλειστική διεκδίκηση ενισχύσεων,
μέσω της πολιτικής τιμών, του αγροτικού εισοδήματος. Στην ουσία, βρίσκονταν σε
σύγκρουση με το βασικό ιδεολόγημα του ΠΑΣΟΚ -του οποίου αυτές οι οργανώσεις
ήταν προνομιακοί φ ορείς- περί ενός ενιαίου αγροτικού κόσμου με κοινά χαρακτηρι-
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απκά τη φτώχεια και την απειλή εξαφάνισης, που για να επιβιώσει στοιχειωδώς,
χρειαζόταν την άμεση κρατική προστασία. Οι αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ και των προ
σκείμενων σ' αυτό αγροτικών οργανώσεων εμφανίστηκαν ως συνεχιστές αυτής της
παράδοσης και του ιδεολογήματος που τη στήριζε. Η εξάρτηση αυτών των οργανώ
σεων (κρατικός κορποραπσμός) από το κυβερνών κόμμα δεν τους ενοχλούσε παρά
στο βαθμό που ακολουθούσαν το τελευταίο στην εγκατάλειψη της «φιλοαγροτικής»
πολιτικής της περασμένης δεκαετίας και της ιδεολογίας του αγροτικού λαϊκισμού
που τη νομιμοποιούσε.
Στις 20 Μαρτίου 1995, οι αγρότες μπλοκάρουν με τρακτέρ τους εθνικούς δρό
μους στην περιοχή της Θεσσαλίας. Της κινητοποίησης ηγείται η ΠΣΕΑ, στην οποία
πρωτοστατούν συνδικαλιστές, κυρίως του ΚΚΕ αλλά και των άλλων κομμάτων, ακό
μα και του ΠΑΣΟΚ. Οι εξαρτημένες από το τελευταίο συνομοσπονδίες ΠΑΣΕΓΕΣ και
ΓΈΣΑΣΕ δεν υποστηρίζουν την κινητοποίηση. Δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά
καθώς στα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης συμπεριλαμβάνονται: η εξαίρεση
για «μια μεγάλη μεταβατική περίοδο» της Ελλάδας από τη συμφωνία της GATT και
τις δεσμεύσεις της ΚΑΠ, η μη ισχύς των τιμών που προτείνει η Επιτροπή γιά την
περίοδο 1995-1996 και η κατάργηση του νόμου φορολογίας του αγροτικού εισοδή
ματος. Αιτήματα, δηλαδή, που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις νέες κατευθύν
σεις αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, με τις χλιαρές διαμαρτυρίες
των εξαρτημένων του οργανώσεων. Όταν αποδεικνύεται ότι η επιβάρυνση του συ
νόλου των αγροτών από το φορολογικό νόμο είναι ελάχιστη9, η κινητοποίηση θα
ανασταλεί μετά από δέκα ημέρες με μικρές υποχωρήσεις της κυβέρνησης στα αιτή
ματα των αγροτών. Ό πω ς δήλωνε ο πρόεδρος της ΠΣΕΑ: «Οικονομικά με αυτές τις
δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν κερδίσαμε πποτα. Κερδίσαμε, όμως, πιστεύω, μα
κροπρόθεσμα προβληματίζοντας την πολιτική ηγεσία, η οποία ίσως κάποτε ενδια
φερθεί για μας» (Γεωργική Τεχνολογία 1995). Στην πραγματικότητα είχαν κερδίσει
κάτι πολύ περισσότερο: την επανασυσπείρωση των αγροτών στη βάση της «φιλοαγροτικής» πολιτικής και την ανατροπή των συσχετισμών στις ισορροπίες του συστή
ματος κρατικού κορπορατισμού, σε βάρος των αναγνωρισμένων από την κυβέρνη
ση οργανώσεων εκπροσώπησης των αγροτικών συμφερόντων. Ένα χρόνο αργότε
ρα αυτά τα κέρδη θα απέφεραν την μεγαλύτερη αγροτική κινητοποίηση από την
επάνοδο της χώρας στον κοινοβουλευτικό βίο.
Στην προεκλογική περίοδο του φθινοπώρου 1996, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην
ανάγκη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στον αγροπκό τομέα, σπς κατευθύν
σεις της νέας ΚΑΠ. Ό μως, πιεζόμενο από τις «φιλοαγροτικές» υποσχέσεις του κύ

9 .0 φ ορολογικός νόμος, μια προσαρμογή του γαλλικού συστήματος στα ελληνικά δεδομένα,
στόχευε σε τρεις κατηγορίες γεω ργικού εισοδήματος: τις πο λύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις (7-8% του
συνόλου), τα ενοίκια ιδιόκτητης γεω ργικής γης, γεω ργικές δραστηριότητες απ ό μη κατ’ επάγγελμα
αγρότες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των σχεδιαστών του, μόνο το 10% των αγροτών θα φορολογούνταν
απ ό το νέο νόμο (Μ αραβέγιας, Γ ΐω ργική Τεχνολογία Τ995).

744

Λ Ε Ω Ν ΙΔΑ Σ ΑΟΥΛΟΥΔΗΣ & ΝΑ Π Ο ΛΕΩ Ν Μ ΑΡΑΒΕΠ ΑΣ

ριου πολιτικού του αντιπάλου, της Ν.Δ., άφησε να αιωρείται μια ασαφής υπόσχεση
προς τις 120.000 οικογένειες των βαμβακοπαραγωγών, ότι «το υπουργείο Γεωρ
γίας θα συνεισφέρει όσο απαιτείται για να διατηρηθούν οι ελάχιστες περυσινές
τιμές» (εφημ. Η Καθημερινή, 18.9.96). Ο εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου είχαν δύο
πολιτικά αποτελέσματα: Αφ’ ενός τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και, αφ’ ετέρου, την -ό χ ι χω
ρίς εστίες αναστάσεων- επικράτηση, σε ενδοκομμαπκό επίπεδο, των δυνάμεων που
είχαν αναταχθεί στον άκρατο λαϊκισμό της περασμένης δεκαετίας, των λεγομένων
«εκσυγχρονιστών». Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, η εκλογική νίκη «εκρίθη σε με
γάλο βαθμό στην ύπαιθρο», όπου το ΠΑΣΟ Κ «κατόρθωσε τελικώς να ανακόψει το
εντονότατο ρεύμα της αγροτικής δυσαρέσκειας που κατέγραφαν οι προεκλογικές
δημοσκοπήσεις» (Μαυρής 1996). Παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Γεωργίας της
νέας κυβέρνησης ζήτησε από την ΑΤΕ, στα μέσα Οκτωβρίου, ευνοϊκή μεταχείριση
των μικρώ ν και μεσαίων βαμβακοπαραγωγών οι οποίοι είχαν πληγεί από τις α
προσδόκητες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου, οι αγρότες ξαναβγήκαν στους δρό
μους. Στις 28 Νοεμβρίου, υπό την ηγεσία της ΠΣΕΑ, περίπου 3.500 (κατά την εκτί
μηση των τοπικών αρχών) ή 5.000 (κατά την εκτίμηση της ΠΣΕΑ) τρακτέρ απέκλει
σαν πάλι τις οδικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλία. Το κύριο αίτημα ήταν -μ ε πρόσχη
μα την αποζημίωση λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, που, όμως, είχαν πλήξει
ορισμένες μόνο περιοχές- η έκτακτη στρεμματική ενίσχυση όλων από εθνικούς πό
ρους και η κατάργηση του Κανονισμού για το βαμβάκι. Η κυβέρνηση αρνήθηκε
ακόμα και συζήτηση του αιτήματος καθώς, βέβαια, συνιστούσε παραβίαση του κα
θεστώτος της Ένωσης που απαγορεύει εθνικές ενισχύσεις πέραν της εγγυημένης
τιμής του βαμβακιού από την ΚΑΠ αλλά και λόγω της κατάληψης των εθνικώ ν
δρόμων. Στις αρχές Δεκεμβρίου, οι αποκλεισμοί με 6.500 (κατά την εκτίμηση των
κρατικών αρχών) τρακτέρ των εθνικών δρόμων επεκτάθηκαν σ’ όλη τη χώ ρα από
αγρότες που πρόσθετον τα δικά τους ιδιαίτερα αιτήματα σ’ εκείνα των βαμβακοπα
ραγωγών. Το αγροτικό ζήτημα είχε έρθει στο προσκήνιο προκαλώντας μείζονα
πολιτική κρίση καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν ανεπιφύλακτα
στο πλευρό των αγροτών. Η κυβέρνηση επιχείρησε να ανατάξει την αντικειμενική
αδυναμία της να ανταποκριθεί στα αιτήματα των αγροτών: την οικονομική πολιτική
λιτότητας που επέβαλαν οι στόχοι της Σύγκλισης, τους περιορισμούς της ΚΑΠ, την
προτεραιότητα θεσμικών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Η πειστικότητά της ήταν
ελάχιστη. Κύριος αντίπαλός της ήταν ο εθισμός του αγροτικού κόσμου στο λαϊκι
σμό, την ιδεολογία με την οποία τόσο επιτυχώς είχε επενδύσει τη «φιλοαγροτική»
πολιτική του το ΠΑΣΟ Κ της περασμένης δεκαετίας. «Σύγκλιση και δημοσιονομική
πειθαρχία δε συμπορεύονται με την ανάπτυξη της χώρας», έλεγε ο δημοφιλέστε
ρος ηγέτης της ΠΣΕΑ (εφ. Ριζοσπάστης, 4.12.1996), για να συμπληρώσει, «πρέπει
να βγούμε κερδισμένοι από την αντιπαράθεση αλλιώς ολόκληρη η αγροτιά οδηγεί
ται σε «θάνατο» (εφημ. Έ θνος της Κυριακής, 15.12.1996). Η κυβέρνηση των «εκσυγ
χρονιστών» ανακάλυπτε οδυνηρά ότι οι βασικές διαστάσεις αυτής της ιδεολογίας, ο
αντι-ευρωπαΐσμός, η εξισωτική λογική (π.χ.«αγροτιά·) και ο κρατικός προστατευτι
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σμός είχαν βαθιά ριζώσει στην ύπαιθρο101 αλλά και στις πόλεις11. Είκοσι πέντε μέ
ρες αργότερα, υπό την πίεση των συμφερόντων άλλων επαγγελματιών (οδηγοί
φορτηγών, έμποροι κ.ά.), αλλά και την απειλή ματαίωσης της ασπκής εξόδου προς
την ύπαιθρο λόγω Χριστουγέννων, τα τρακτέρ απεσύρθησαν από τους δρόμους. Η
κυβέρνηση δεν υποχώρησε αλλά υποσχέθηκε ότι θα αρχίσει ευρύ κοινωνικό διάλο
γο γιά την αντιμετώπιση του αγροτικού ζητήματος.

Συμπερασματικά σχόλια
Στα 13 από τα 17 χρόνια που μας χωρίζουν από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε
τη χώρα κυβέρνησε με κοινοβουλευτική αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ένα σοσιαλι
στικό κόμμα με αντιευρωπάίκό προσανατολισμό βρέθηκε να εφαρμόζει στον αγρο
τικό χώρο μια ευρωπαϊκή πολιτική (ΚΑΠ ), προς την οποία προεκλογικά ήταν εντε
λώς αντίθετο και μετεκλογικά δύσπιστο. Στην πρώτη κυβερνητική του θητεία, τη
δεκαετία του 1980, εφάρμοσε μια «φιλοαγροτική» πολιτική ενίσχυσης των αγροτι
κών εισοδημάτων πέραν των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας. Το κόστος ήταν η
καθυστέρηση θεσμικού και διαρθρωτικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας
και η συγκρότηση ισχυρών δικτύων συμφερόντων, ιδιαίτερα στις περιοχές της υψη
λά επιδοτούμενης εντατικής γεωργίας. Η ανάθεση στους συνεταιρισμούς κυρίως,
αλλά και στις προσκείμενες επαγγελματικές οργανώσεις των αγροτών, της άσκη
σης «κοινωνικής πολιτικής» υπέρ της μικρόίδιοκτητικής οικογενειακής εκμετάλλευ
σης αλλοίωσε τον οικονομικό τους ρόλο και τους μετέτρεψε σε κέντρα πελατειακών
σχέσεων, μέσω των οποίων το κυβερνών κόμμα, υπό την κηδεμονία του («γραφειο
κρατική πατρωνία»), επέβαλε ένα εξουθενωτικό κρατικό κορπορατισμό στη γεωρ
γία. Η ιδεολογία που νομιμοποίησε αυτή την πολιτική σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
10. Χαρακτηριστικές είναι οι σχετικές δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας: Για τον αντιευρωπάϊσμό
ότι «έχει διαμορφ ω θεί μια κουλτούρα ότι στην πράξη δεν αποδέχονται ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊ
κής Έ νωσης. Το έχω δει εγώ σε πά ρα πολλές περιπτώ σεις και ανάμεσα σε παραγωγούς και ανάμεσα
σε στελέχη πολιτικώ ν κομμάτων. Το ίδιο έχω ακούσει απ ό στελέχη της παραδοσιακής Αριστερός, το
ίδιο ακούω απ ό παραγω γούς. Γιατί δεν είχαμε μια καθαρή στάση, να πούμε ξέρετε αυτές είναι ο ι
κοινοτικές συνέπειες ότι είμαστε μέλος της Ένωσης» (εφ. Η Καθημερινή, 8.12.1996). Για τη λογική του
εξισωτισμού και του κρατικού προστατευπσμού: «Κατ’ αρχάς πρ έπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε
κατοίκους πολλώ ν περ ιο χώ ντη ς υπαίθρου που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα και έχουνχαμηλά
εισοδήματα και τους κατοίκους της υπαίθρου που ασχολούνται με προϊόντα που, πέρα α π ό το ότι
έχουν ικανοποιητική εμπορική αξία, επιδοτούνται και απ ό την Ε.Ε. κάθε χρόνο με 1 τ ρ ία δραχμές. Η
κατάληψη του εθνικού δικτύου δεν μπ ορ εί να κριθεί αφηρημένα. Το κατέλαβαν αγρότες περιοχώ ν με
Προστατευόμενα προϊόντα και όχι άνθρω ποι που ήρθαν σε απόγνωση και μια από τις στοχεύσεις τους
είναι να συνεχιστεί η κρατικοδίαιτη γεωργία. Το ΠΑΣΟΚ δεν υποστηρίζει πλέον την κρατικοδίαιτη γεω ρ
γία» (εφ. Η Ελευθεροτυπία, 19.1.1997).
11. Σε δημοσκόπηση της κοινής γνώ μης μετά τη λήξη τω ν κινητοποιήσεω ν (12-20.1.1997) στο
μεγαλύτερο πολεοδομικό συγκρότημα (Αθήνα-Πειραιάς), 58% των ερωτηθέντων συμφωνούσαν με τα
ππήμστα τω ν αγροτών, ενώ 78% διαφω νούσαν με τα μπλόκο στους δρόμους (εφ. Η Ελευθεροτυπία,
2.2.1997).
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ήταν ο αγροτικός λαϊκισμός. Κύρια στοιχεία αυτής της ιδεολογίας ήταν ο ανπιμπεριαλισμός (ανπευρωπάίσμός), ο ανπκαπιταλιομός και η ανάγκη (κρατικής) προστα
σίας της μικρής αγροτικής ιδοκτησίας, η οποία, ως αδιαφοροποίητο όλον, απειλεί
ται με εξαφάνιση από τους νόμους της αγοράς, τους «ξένους» και τους έλληνες
εκπροσώπους τους (το «κράτος της Δεξιάς»), Στη δεύτερη κυβερνητική του θητεία,
μετά το 1993, το ΠΑΣΟΚ, υπό την πίεση των εξελίξεων στην Ευρώπη και παγκοσμίως, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη «φιλοαγροτική» του πολιτική δίνοντας προτε
ραιότητα στο θεσμικό και διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Αυ
τή η στροφή, την οποία ακολούθησαν και οι προσκείμενες στο ΠΑΣΟΚ αγροτικές
οργανώσεις, προκάλεσε ρήγμα στους κόλπους του κρατικού κορπορατισμού. Οι
αναγνωριζόμενες από το κράτος ως «νόμιμες» οργανώσεις (ακόμη και η ανπκυβερνητική ΣΥΔΑΣΕ) αμφισβητήθηκε ότι εκπροσωπούν πλέον τον αγροτικό κόσμο. Η αμ
φισβήτηση προήλθε κυρίως από τις περιοχές της εντατικής επιδοτούμενης γεωργί
ας, όπου τα ισχυρά δίκτυα συμφερόντων, ιδιαίτερα στον κλάδο της βαμβακοπαρα
γωγής, συσπείρωσαν υπό την ιδεολογική κάλυψη του αγροτικού λαϊκισμού της πε
ρασμένης δεκαετίας και τους μικρούς καλλιεργητές-κτηνοτρόφους. Μετά από μια
διετία (1995-1996) έντονων κινητοποιήσεων, τα αιτήματα των αγροτών δεν ικανοποι
ήθηκαν, αλλά οι «νόμιμες» οργανώσεις έχουν πλήρως υποκατασταθεί στην πολιτική
σκηνή από μιά «άτυπη» οργάνωση (ΠΣΕΑ), στην οποία κυριαρχούν μέλη των αντιπο
λιτευόμενων κομμάτων (ΚΚΕ και Ν.Δ.) και δυσαρεστημένοι του κυβερνώντος κόμμα
τος. Μετά τη λήξη της τελευταίας κινητοποίησης, η κυβέρνηση επιχείρησε εκπληρώ
νοντας την υπόσχεσή της να ανοίξει δημόσιο διάλογο για το αγροτικό ζήτημα με τη
σύσταση (11.1.1997) του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Το μέγεθος και κυρίως η
σύνθεση των συμμετεχόντων στο ΣΑΠ δείχνουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να
αποκαταστήσει το κύρος των «νόμιμων» αγροτικών οργανώσεων αλλά στα πλαίσια
ενός πιο ήπιου κρατικού κορπορατισμού12.
Ωστόσο, ενόψει μιας νέας, ίσως ριζικής, μεταρρύθμισης της ΚΑΠ στο κατώφλι
του 21ου αιώνα, η ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της ελληνικής γεωρ
γίας είναι επείγουσα. Ό πω ς έχουν δείξει εμπειρικές μελέτες (Μ πεόπουλος et al.
1997) και οι αγώνες των αγροτών, οι τελευταίοι αλλά και μεγάλα τμήματα της
κοινής γνώμης αγνοούν ή απορρίπτουν a priori τις νέες κατευθύνσεις της ευρωπαϊ
κής πολιτικής στη γεω ργία. Δεν πρόκειται, όπω ς συνήθως λέγεται, για έλλειψη
ενημέρωσης. Η περίπτωση της Ελλάδας δείχνει ότι οι σύνθετες διαδικασίες κοινωνι
κής ενσωμάτωσης της γεωργίας δε γίνονται σε ιδεολογικό κενό. Η ιδεολογία του

12 .
Ενώ τον Αύγουστο του 1996 το υπουργείο Γεω ργίας αποφ άσισε το ΣΑΠ να έχει 38 μέλη, στα
οπ οία συμπεριλαμβάνονταν 1 μέλος αντίστοιχα απ ό την ΠΑΣΕΓΕΣ, τη ΓΕΣΑΣΕ, τη ΣΥΔΑΣΕ, μετά π ς
αγροτικές κινητοποιήσεις, τον Ιανουάριο του 1997, αποφ άσισε να απαρτίζεται α π ό 137 μέλη, στα
οπ οία συμπεριλαμβάνονταν 13 απ άτην ΠΑΣΕΓΕΣ και 12 συνολικά απ ό τις ΓΈΣΑΣΕ-ΣΥΔΑΣΕ. Δεν εκλήθη,
ωστόσο, κανείς εκπρόσω πος της ΠΣΕΑ και ω ς εκ τούτου δεν συμμετείχε και το ΚΚΕ το οποίο πρωτοστά
τησε στην οργάνω σή της.

ΑΓΡΟΤΕΣ. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1981-1996)
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αγροτικού λαϊκισμού εγκατέστησε νοοτροπίες και συμπεριφορές, η μακρά διάρκεια
των οποίων δε συντρέχει με την επιθυμία της κυβέρνησης των «εκσυγχρονιστών» για
την ανάγκη άμεσων θεσμικών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων στην ελληνική γε
ωργία. Προς το παρόν, οι υποσχέσεις του συνόλου σχεδόν της αντιπολίτευσης περί
δυνατότητας επιστροφής στη «φιλοαγροτική» πολιτική του παρελθόντος βρίσκουν
πρόσφορο έδαφος στο διογκούμενο, λόγω οικονομικής πολιτικής και εθνικών θεμά
των (Τουρκία, Μακεδονία, Κύπρος), αντιευρωπαϊκό κλίμα της χώρας. Το ερώτημα
είναι αν η πολιτική βούληση των «εκσυγχρονιστών», ένα μέρος των οποίων δε θα
πρέπει να λησμονείται ότι είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν τις κυβερνήσεις των «λαϊ
κιστών», αποδειχθεί τόσο ισχυρή και αποτελεσματική όσο και οι επιθυμίες τους.
Αλλά στόχος αυτής της εργασίας δεν είναι η ποντική πρόβλεψη. Κυρίως μας ενδιέφερε η σύνθεση των δεδομένων (ιδεολογικών σημασιών, πολιτικών πρακτικών, κοι
νωνικών αντιθέσεων) μιας συγκεκριμένης περιόδου (1981-1996), προκειμένου να
ερμηνεύσουμε τη σημερινή κρίση της ελληνικής αγροτικής πολιτικής.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΑΣΟΚ=Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΕΚ=Ένωση Κέντρου, ΚΚΕ=Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας, ΝΔ=Νέα Δημοκρατία, ΑΤΕ=Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, ΠΑΣΕΓΕΣ=Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ΓΈΣΑΣΕ=Γενική Συνομο
σπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας, ΣΥΔΑΣΕ=Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγρο
τικών Συλλόγων Ελλάδας, ΠΣΕΑ=Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
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Εισαγωγικά
Στο τελευταίο Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, «Η Δικτατορία: Καθεστώς-καταβολές-επιπτώοεις, 30 χρόνια μετά» και στα πλαίσια της ανακοίνωσής
μας για την πολιτική της δικτατορίας στον αγροτικό τομέα, σημειώναμε ότι κυρίαρ
χο στοιχείο εκείνης της πολιτικής υπήρξε η υπαγωγή του αγροτικού τομέα στο ρόλο
«συμπληρώματος» της αναπτυξιακής διαδικασίας και η συμπίεσή του προς όφελος
των αστικών τομέων της οικονομίας. Η πολιτική αυτή επιτεύχθηκε μέσα από το
πάγωμα των τιμών των βασικών αγροτικών προϊόντων διατροφής, την περιοριστική
εισοδηματική και κοινωνική πολιτική στην ύπαιθρο, αλλά και τη σημανπκή μεταφορά
αγροτικού πλεονάσματος που ελάμβανε χώρα μέσα από την πώληση βιομηχανι
κών εισροών στη γεωργία. Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίναμε και τότε, οι
υπεύθυνοι της αγροτικής πολιτικής της δικτατορίας ανέλαβαν να συνεχίσουν την
αναπτυξιακή στρατηγική των συντηρητικών κυβερνήσεων μετά τον Εμφύλιο, οδηγώ
ντας την στις ακραίες της συνέπειες1.
Η εισοδηματική συμπίεση του αγρσπκού κόσμου έφτασε στα όριά της στις πα
ραμονές της πτώσης του καθεστώτος των συνταγματαρχών. Για την ακρίβεια, το
1973 η απόπειρα πολιτικοποίησης της δικτατορίας και διεύρυνσης της κοινωνικής
βάσης του εγχειρήματος Μαρκεζίνη οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των τιμώ ν των
αγροτικών προϊόντων, που σε ορισμένα απ’ αυτά ξεπέρασε το 80% και κατά μέσο
όρο έφτασε το 37,6% σε σχέση με το 1972. Η ανοδική πορεία των τιμών των αγρο
τικών προϊόντων θα συνεχιστεί και το 1974, με αποτέλεσμα το αγροτικό εισόδημα σε

1. Βασίλης Πατρώνης, «Εισοδηματική πολιτική και κοινωνική ενσωμάτωση: η πολιτική της Δικτατο
ρίας στον αγροτικό τομέα», εισήγηση στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και
του Ιδρύματος Σάκη Κ αράγιω ργα «Η Δικτατορία: Καθεστώς - καταβολές - επιπτώ σεις, 30 χρόνια
μετά», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 10-12 Δεκεμβρίου 1997.

