
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Με ποιες σκέψεις αναλαμβάνετε 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης;

Κατάγομαι από μια περιοχή αγρο-
τική. Ξέρω τα προβλήματα και τις α-
γωνίες του αγροτικού κόσμου, αλλά 
ξέρω και τις δυνατότητες του πρωτο-
γενούς τομέα και πόσο μπορεί να 
προσφέρει στην ελληνική οικονο-
μία. Συνεπώς έχω πλήρη συνείδηση 
της ευθύνης που έχω αναλάβει μετά 

την τιμητική, για μένα απόφαση του 
πρωθυπουργού να μου αναθέσει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Στόχος μου είναι να είμαι 
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός 
και οι αποφάσεις μου πιο χρήσιμες 
για τον αγροτικό κόσμο. 

Ποιες είναι οι κατευθυντήριες 
γραμμές του πρωθυπουργού για 
τον χώρο;

Βιώνουμε μια πολύ κρίσιμη χρο-
νική περίοδο. Από τη μια έχουμε την 
πανδημία που επηρεάζει κάθε μορ-
φή της οικονομικής ζωής της χώρας 
και από την άλλη πρέπει να λάβου-
με στρατηγικές αποφάσεις που θα δε-
σμεύσουν πόρους και θα καθορίσουν 
την εξέλιξη των κλάδων  της αγροδι-
ατροφής για την επόμενη δεκαετία. 
Μέλημα του πρωθυπουργού αλλά και 
προσωπικό μου είναι να αναδείξου-
με τον πρωτογενή τομέα σε βασικό 
πυλώνα της οικονομίας.  Ο αγρότης 
κατέχει κεντρικό ρόλο στην ελληνι-
κή οικονομία και στην κοινωνία και 
πρέπει να αναγνωρίζεται ο ρόλος και 
η σκληρή εργασία του. Άλλωστε η υ-
γειονομική κρίση απέδειξε ότι μπο-
ρούμε να ζήσουμε χωρίς ορισμένα υ-

λικά αγαθά, αλλά σίγουρα δεν μπο-
ρούμε να ζήσουμε χωρίς τα προϊόντα 
του πρωτογενούς τομέα.

Μπορεί ένας αστός να καταλάβει 
τις βαθύτερες ανάγκες του τόπου;

Ανάλογα με την αντίληψη που έ-
χει... Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι η 
ερώτηση είναι προσωπική, σας θυμί-
ζω ότι κατάγομαι από το Μεσολόγγι 
και εκλέγομαι στην Αιτωλοακαρνα-
νία, μια περιοχή η οποία στηρίζεται 
στην αγροτική παραγωγή. Από μικρό 
ο πατέρας μου με έκανε να αγαπή-
σω τη γη. Κατ΄ επάγγελμα αγρότης 
δεν υπήρξα ποτέ, ωστόσο πριν από 
12 χρόνια δημιούργησα και διατηρώ 
έναν ελαιώνα με βρώσιμες ελιές Κα-
λαμών και έναν δεύτερο με κωρονέ-
ικες λαδοελιές και παράγω εξαιρετι-
κό παρθένο αγουρέλαιο. Η ενασχό-
ληση με τη γη είναι για μένα ζωογό-
νος και ένα εξαιρετικό σχολείο για 
τα τρία παιδιά μου. Θεωρώ όμως ό-
τι και οι γνώσεις μου από τις σπου-
δές μου στα οικονομικά και τις πολι-
τικές επιστήμες αλλά και οι μεταπτυ-
χιακές στις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
σχέσεις αποτελούν ένα ισχυρό εφό-
διο για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά 
και για τη συμμετοχή μου στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα και 
στις Βρυξέλλες.  Με απλά λόγια, για 
να μιλήσω με τη γλώσσα του τόπου 
μου «είμαι και του αλωνιού και του 
σαλονιού». Στόχος μου είναι να αξι-
οποιήσω τις γνώσεις και τις πολιτι-
κές επαφές τόσο στον τόπο μας όσο 
και στην ΕΕ προς όφελος των συμ-
φερόντων των ανθρώπων του καθη-
μερινού μόχθου, του συνόλου του α-
γροτικού κόσμου.

Σας ενδιαφέρει πιο πολύ η 
αναπτυξιακή ή η κοινωνική 
διάσταση της πολιτική σας;  

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να επέλθει 
χωρίς τη συμμετοχή και τη συνέργεια 
της κοινωνίας, αλλά και η κοινωνι-
κή ευημερία δεν μπορεί να επιτευ-
χθεί χωρίς ανάπτυξη. Επομένως οι 
δύο διαστάσεις που αναφέρετε, ανα-
πτυξιακή και κοινωνική είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Μά-
λιστα εγώ θα πρόσθετα και μία τρίτη 
διάσταση που κρίνω ότι δεν πρέπει 
πλέον να παραβλέπεται, την περιβαλ-
λοντική. Θέλουμε να πετύχουμε πε-
ριβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη προ-
κειμένου να εξασφαλίσουμε τους α-
παραίτητους πόρους για την άσκη-
ση κοινωνικής πολιτικής.  Συνεπώς 
αναπτυξιακή και κοινωνική διάστα-
ση της πολιτικής μας είναι αλληλέν-
δετες, πιο απλά, οι δύο όψεις του ι-
δίου νομίσματος.

Η συγκέντρωση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων σε όλο και 
λιγότερα χέρια είναι νομοτελειακή;

Ο κατακερματισμός του κλήρου και 
το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων 
που αυτό συνεπάγεται είναι από τα βα-
σικά διαρθρωτικά προβλήματα του α-
γροτικού τομέα στην πατρίδα μας. Μία 
από τις επιλογές της πολιτικής του Υ-
πουργείου είναι η αντιμετώπιση του 
προβλήματος με την ανάπτυξη συνερ-
γατικών σχημάτων τα οποία μέσω οι-
κονομιών κλίμακας μπορούν να οδη-
γήσουν σε μείωση του κόστους παρα-
γωγής και ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας. Για το σκοπό αυτό άλλωστε 
η προηγούμενη ηγεσία προέβη στην 
ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου για 
τους συνεταιρισμούς. Πρόθεσή μας 
είναι η συνέχιση των προσπαθειών 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι ξέρετε για τη νέα ΚΑΠ;
Φαντάζομαι θέλετε να ρωτήσετε τη 

γνώμη μου για τη νέα ΚΑΠ… Η ΚΑΠ 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία όχι 
μόνο για τον κόσμο του πρωτογενούς 
τομέα, αλλά και για το σύνολο της ελ-
ληνικής οικονομίας. Το ύψος των πό-
ρων της νέας ΚΑΠ 19,3 δισ. ευρώ, α-
ποτελεί μια εθνική επιτυχία και είναι 
αποτέλεσμα της σκληρής και μεθο-
δικής εργασίας της κυβέρνησης  και 
προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Όπως ξέρετε, παρά το γεγονός ότι το 
νομοθετικό πακέτο για τη νέα ΚΑΠ, 
θα έπρεπε να ισχύει για την περίοδο 
2021-2027, λόγω των καθυστερήσε-
ων που σημειώθηκαν, αλλά και στην 
εξέταση αυτού καθεαυτού του νομο-
θετικού πακέτου για τη μεταρρύθμιση 
της ΚΑΠ, ήταν αναγκαία η εξασφάλι-
ση μεταβατικής περιόδου. Η νέα ΚΑΠ 
και τα Στρατηγικά Σχέδιά της αφορούν 
στην περίοδο 2023-2027. Οι πόροι της 
κατανέμονται ως εξής: Άμεσες ενισχύ-
σεις (Πυλώνας Ι): 14.529,60 δισ. ευρώ.

Αγροτική ανάπτυξη (χωρίς Μέσο α-
νάκαμψης ): 4.021,90 δισ. ευρώ.

Αγροτική ανάπτυξη Μέσο Ανάκαμ-
ψης: 371,10 εκατ. ευρώ

Μέτρα αγοράς (Πυλώνας Ι: μελισ-
σοκομία, οίνος, ελαιόλαδο και Μικρά 
Νησιά Αιγαίου): 440 εκατ.

Η κυβέρνησή και το ΥΠΑΑΤ έχουν 
σχέδιο και στρατηγική. Είμαι σίγου-
ρος ότι το αποτέλεσμα στο τέλος της 
περιόδου εφαρμογής της ΚΑΠ θα εί-
ναι θετικό για τη χώρα.

Ποια η γνώμη σας για τα ιστορικά 
δικαιώματα; Ο προκάτοχός σας είχε 
αποφασίσει να τα σβήσει εντός της 
διετίας. Τι θα κάνετε;

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των 
μέτρων αγροτικής πολιτικής κατά την 
μεταβατική περίοδο 2021- 2022, ένα 

από τα ζητήματα που θα διερευνηθούν 
είναι και το συγκεκριμένο. 

Μαθαίνουμε ότι η Ε.Ε. σκοπεύει να 
απαγορεύσει την μεταπώληση 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Η 
γνώμη σας;

Μετά την ολοκλήρωση των τριμερών 
διαπραγματεύσεων (Ευρωκοινοβούλιο 
– Συμβούλιο Υπουργών και Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή) για τους κανονισμούς 
που θα διέπουν τη νέα ΚΑΠ  23-27 , θα 
διερευνηθούν όλα τα ανωτέρω στην 
κατεύθυνση πάντα που ενισχύει τον 
αγροτικό μας τομέα και τα συμφέρο-
ντα του Έλληνα αγρότη.

Έχει νόημα η οριοθέτηση ζωνών 
καλλιέργειας-εκτροφής με βάση τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε 
περιοχής;

Οι Έλληνες αγρότες γνωρίζουν πά-
ρα πολύ καλά και το έχουν αποδεί-
ξει, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
τις καλύτερες καλλιέργειες-εκτροφές 
που ευδοκιμούν  σε κάθε περιοχή.  Ε-
μείς θέτουμε ως έναν από τους βασι-
κούς μας στόχους να σταθούμε αρω-
γοί στην προσπάθειά τους να κάνουν 
τις καλλιέργειές-εκτροφές τους πιο α-
νταγωνιστικές και τα ποιοτικά προϊό-
ντα του πρωτογενούς τομέα πιο ανα-
γνωρίσιμα. Οι Έλληνες παραγωγοί 
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθέ-
να τι πρέπει να κάνουν, πού και πώς 
να το κάνουν.

Μήπως το οικόπεδο στην Ελλάδα 
είναι πολύ ακριβό για την 
υποστήριξη της αγροτικής 
παραγωγής;

Ο πρωτογενής τομέας είναι διαχρο-
νικά ένας από τους βασικούς πυλώνες 
της οικονομίας μας. Επομένως δεν τί-
θεται θέμα ως προς τον αποκλεισμό 
του από τον σχεδιασμό της επόμενης 

μέρας για τη χώρα. Η Ελλάδα είναι έ-
να μοναδικής αξίας «οικόπεδο» το ο-
ποίο προσφέρει εξαιρετικά συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα σε όλα τα προϊό-
ντα που παράγονται σε αυτό. Σε κά-
θε περίπτωση, οι τιμές ρυθμίζονται α-
πό την ελεύθερη αγορά.

Καθετοποιημένες αγροτικές 
επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ομάδες 
ή καλύτερη συνεργασία των κρίκων 
της αλυσίδας αξίας;

Όλα τα παραπάνω πρέπει να εφαρ-
μοστούν συνδυαστικά, καθώς η καθε-
τοποίηση προσδίδει προστιθέμενη α-
ξία στα προϊόντα. Οι Ομάδες -Συνεται-
ρισμοί δημιουργούν οικονομίες κλί-
μακος και ισχυρά διαπραγματευτικά 
σχήματα και η συνεργασία της αλυσί-
δας αξίας ενισχύει τη θέση του παρα-
γωγού και το εισόδημα στην τσέπη του.

Ποια προγράμματα θα βγουν κατά 
την ενδιάμεση διετία 2021-2022, 
πριν από την νέα ΚΑΠ; Τι 
προϋπολογισμός προβλέπεται;

Η ψήφιση του μεταβατικού κανο-
νισμού για το 21- 22 δίνει τη δυνατό-
τητα να προκηρυχθούν αρκετά μέτρα 
από το ΠΑΑ. Είμαστε στη διαδικασία 
αξιολόγησης των μέτρων  και προτε-
ραιοποίησής τους στις κατευθύνσεις 
που θέτει ο μεταβατικός  κανονισμός 
και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
προκειμένου σύντομα να ληφθεί η τε-
λική απόφαση. Απόφαση η οποία θα 
συναρτηθεί και από τη δυνατότητα 
προκήρυξης μέτρων αγροτικής ανά-
πτυξης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης που διαχειρίζεται το Υπουργείο 
Οικονομικών.

Σας έχει απασχολήσει η λειτουργία 
του ΟΣΔΕ, η εμπλοκή ιδιωτών σε 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η 
υποκατάσταση του ρόλου του 
κράτους και οι καταχρηστικές 
πράξεις που έχουν καταγραφεί;

Είμαστε σε στενή συνεργασία με τη 
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου 
παθογένειες του παρελθόντος και κα-
κές πρακτικές να διορθωθούν προς ό-
φελος της αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του Οργανισμού και πάνω από 
όλα του Έλληνα αγρότη.

Είπατε ότι το εγκεκριμένο υπόλοιπο 
για έκτακτες ενισχύσεις αγροτών, 
λόγω πανδημίας ανέρχεται στα 156 
εκατ. Ευρώ. Είναι το βαμβάκι μέσα 
στα προϊόντα που θα τύχουν ειδικής 
στήριξης;

Παρακολουθούμε καθημερινά τις ε-
πιπτώσεις της πανδημίας στον πρωτο-
γενή τομέα και λαμβάνουμε τις απο-
φάσεις που πρέπει για τους κλάδους 
που πλήττονται.

Ο Σπήλιος Λιβανός γεννήθηκε 
στην Αιτωλοακαρνανία το 1967. 
Σπούδασε Οικονομικά και 
Πολιτικές Επιστήμες στις ΗΠΑ 
και συνέχισε με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Αγγλία, στις 
Διεθνείς Σχέσεις και στη 
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση. Το 
2007 εκλέχθηκε για πρώτη 
φορά βουλευτής ενώ το 2013 
ανέλαβε τη θέση του Γραμματέα 
Πολιτικού Σχεδιασμού και 
Επικοινωνίας της ΝΔ. Το 2019 
εκλέχτηκε βουλευτής και 
ορίστηκε Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος ΝΔ. Είναι 
παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Αποφασισμένος να βάλει τέλος στις παθογένειες του παρελ-
θόντος αναφορικά με το ΟΣΔΕ, εμφανίζεται με την πρώτη συ-
νέντευξή του στο νέο πόστο ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Σπήλιος Λιβανός. Μιλώντας στην «Αgrenda» ο υπουρ-
γός δεν ανοίγει ακόμα τα χαρτιά του για το θέμα των ιστορικών 
δικαιωμάτων, διαβεβαιώνει ωστόσο για προκηρύξεις νέων μέ-
τρων στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου της ΚΑΠ. Ειδικό 
βάρος αποδίδει στις συνδυαστικές κινήσεις με τα κονδύλια του 
Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε να δοθεί ισχυρή ώθηση στην εν-
δυνάμωση του τομέα της αγροδιατροφής στη χώρα μας. Παίρνο-
ντας μάλιστα αφορμή από την αγάπη του για τη γη και το δέσι-
μο με την ιδιαίτερή του πατρίδα, επιμένει στην αναζήτηση μιας 
χρυσής συνταγής μέτρων ανάπτυξης και κοινωνικής προστασί-
ας που θα καθορίσουν τη ζωή στην ύπαιθρο για πολλά χρόνια.  

Τέλος οι παθογένειες 
στην υπόθεση ΟΣΔΕ, 
επιστρέφει η πολιτική   
Οι κοινοτικοί πόροι θα μοιρασθούν με σεβασμό στους αγρότες 

Σπήλιος Λιβανός
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Δεν ανοίγει για την ώρα τα χαρτιά του γύρω από το 
θέμα «ιστορικά δικαιώματα» και τι μέλει γένεσθαι, ο 
νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας πως 
είναι ένα από τα θέματα που θα διερευνηθούν εντός 
της μεταβατικής περιόδου 2021-2022.

Δικαιώματα 

Προκήρυξη αρκετών μέτρων από το ΠΑΑ φέρνει 
ο μεταβατικός κανονισμός για το 2021-2022. 
«Είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων 
και προτεραιοποίησης τους», αναφέρει ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός.

«Πέρα από την οικογενειακή ιστορία από την εποχή 
του θείου και νονού μου Παναγιώτη Κανελλόπουλου 
και του πατέρα μου Διονύση Λιβανού, στην πολιτική 
με έφερε η αγάπη για τον τόπο που με γέννησε, την 
Αιτωλοακαρνανία και η επιθυμία για προσφορά. Μέσα 
από το πέρασμά μου από την πολιτική, φιλοδοξία μου 
είναι να είμαι χρήσιμος», λέει ο υπουργός.

Προγράμματα

Το όραμα 
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