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- Το ΠΑΣΟΚ θέλει να διαφεντεύει και να διαθέτει ο αγρότης, ό
πως αυτός θέλει τη γή του. Το ΠΑΣΟΚ, γνωρίζει καλά ότι για
ένα αγροτικό κόσμο όπως ο δικός μας, η εθελοντική και ελεύ
θερη συλλογική δουλειά φτιάχνει θαύματα, ενώ η υποχρεωτική 
και πολλές Φορές καταναγκαστική, αποτυχαίνει.

- Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι με κακομοιριασμένη γή δέν μπορεί να 
γίνει σωστή και πλούσια παραγωγή. Και το ΠΑΣΟΚ, και περισ
σότερο εσύ ο ίδιος, γνωρίζεις καλά ότι η ελαττωμένη παραγωγή 
που οφείλεται στην έλλειψη μέσων, μειώνει την αξία της γης 
και δημιουργεί όλο και περισσότερα χρέη στον αγρότη.
'Ετσι ανοίγονται διάπλατα οι πόρτες σαυτούς που θέλουν να 
αγοράσουν τη γή σου για ένα κομμάτι ψωμί.

- Για το ΠΑΣΟΚ είναι πέρα για πέρα ξεκαθαρισμένο ότι η γήσσου 
θα σου δώσει τους καρμπούς που σου χρειάζονται για να ζήσεις 
σωστά, όταν την συντροφεύουν τα σωστά αρδευτικά έργα, τα 
σωστά στραγγιστικά, οι σωστοί δρόμοι, τα ανάλογα έργα εξη
λεκτρισμού, το εξαπλωμένο τηλεφωνικό δίκτυο, τα κατάλληλα 
μηχανήματα και εργαλεία, οι σωστοί σπόροι και τα κατάλληλα 
Φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

- Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται, αλλά αντίθετα επιδιώκει την αξιοποίηση 
Τ'? 5 τής σου, γιατί γνωρίζει ότι στους καρπούς αυτής της αξιο
ποίησης στηρίζονται πα θεμέλια της οικονομίας του τόπου μας.

- Το ΠΑΣΟΚ ξέρει πολύ καλά, ότι όταν ο κλήρος σου δεν σου επαρ- 
κεί για τη συντήρησή της οικογένειάς σου, δεν πατάς στέρεα 
στη λίγη γή που σου ανήκει. Γι'αυτό επιδιώκει με χίλιους 
δυό τρόπους το μεγάλωμα του ατομικού σου κλήρου.
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Πάντοτε η Δεξιά πολεμούσε με βαθύ πάθος και ανάλογα με τις περι
στάσεις, κρυφά ή φανερά, τις συλλογικές δραστηριότητες του αγρο
τικού κόσμου.
Τη φιλοσοφία της την ξέρεις κλά. "'Εναν-ένα τους φέρνω στα 
μέτρα μου. ·*Ολους μαζί μου είναι δύσκολο".



"Τον ένα αγρότη τον ξεγελάω στην αγορά του τρακτέρ. Οι πολλοί
μαζί έχουν άλλη δύναμη στο παζάρεμα".
"Τον ένα αγρότη τον εκβιάζω σαν έμπορος# ότι θα αγοράσω φτηνά
από το γείτονα. 'Οταν όμως και ο γείτονας είναι μαζί του;".
"Ο απομονομένος αγρότης δεν μπορεί να βλέπει εύκολα τί γίνεται
στις ξένες αγορές". 'Ετσι του τα παρουσιάζω όπως εγώ θέλω".

- Το ΠΑΣΟΚ γνώριζε από την πρώτη στιγ?.ιή ότι χωρίς τις# συλλο
γικής Μορφής# ελεύθερης διαδικασίες δέν μπορεί να υπάρξει 
πραγματική αγροτική ανάπτυξη.

- Το ΠΑΣΟΚ ήξερε καλά, ότι οι συλλογικές αυτές ελεύθερες διαδι
κασίες στον αγροτικό χώρο βρίσκουν την έκφρασή τους μέσα από 
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

- Το ΠΑΣΟΚ γνώριζε καλά ότι η δεξιά διατηρούσε στο μεγαλύτερο 
μέρος, το απλό κέλυφος των Συνεταιρισμών, χωρίς καμμιά ουσία 
από μέσα, για να μπορεί απλώς να το επιδεικνύει όταν τη 
συνέφερε.

-'Ετσι το ΠΑΣΟΚ φρόντισε για τη σωστή Οργάνωση των Συνεταιρισμώ- 
κών Οργανώσεων, για την επαρκή και κατάλληλη στελέχωσή τους, 
για την αύξηση των επενδύσεων από τους Συνεταιρισμούς, για 
την αύξηση των δραστηριοτήτων και γενικότερα του ϊτζίρου" 
των Συνεταιρισμών, για την επιμόρφωση ολόκληρου του Αγροτι
κού κόσμου γύρω από τη Συνεταιριστική πράξη και Ιδέα, και τέ
λος για την κατάλληλη ανάμόρφωση της Νομοθεσίας.

- Οι 'Ελληνες Αγρότες μαζί με το ΠΑΣΟΚ, γνωρίζουν καλίτερα από 
τον καθένα καλοθελητή, ότι η επιλογή του αγροτικού κόσμου να 
συνεταιρίζεται ελεύθερα, του παρέχει ελευθερία και πολιτική 
και οικονομική.

- Οι Έλληνες Αγρότες μαζί με το ΠΑΣΟΚ, γνωρίζουν επίσης καλά, 
ότι η μόνη στέρηση ελευθερίας που μπορεί να καταλογιστεί, 
είναι εκείνη που αφορά ορισμένους μεγαλεμπόρους, μεγαλεξαγω- 
γείς, μεγαλοεισαγωγείς, μεγαλογιατρούς και μεγαλοαστούς



γενικά, στους οποίους προφανώς στερείται η "ελευθερία" να 
διαλέγουν "ελεύθερα" το ποιές κατηγορίες παραγωγών και σε 
ποιό ποσοστό θα εκμεταλλευθούν. Δηλαδή τους στερείται η ευ- 
χαίρεια επιλογής του ποσοστού στέρησης της ελευθερίας του 
αγρότη!
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- Η Δεξιά δέν θέλησε ποτέ την αξιοποίηση της γής σου για να 
την ξεπουλάει σε ε£ευτελιστική τιμή, όποτε μπόρεσε να το 
κάνει, και για να σε κάνει να την εγκαταλείπεις με την 
μεγαλύτερη ευκολία.

- Η Δεξιά χτύπησε πάντοτε αλύπητα κάθε σοβαρή σου Συνεταιριστι
κή προσπάθεια, γιατί αυτή της στέκονταν εμπόδιο για να σε 
βρίσκει ανυπεράσπιστο όπως την καλαμιά στον κάμπο!

- Η ίδια αυτή Δεξιά και τώρα προσπαθεί να σε αποπροσανατολίσει, 
στηριζόμενη στο κρυφό της τωρινό δόγμα, που κάποτε διακύρηττε 
στα φανερά* δηλαδή ότι ο αγρότης είναι αγράμματος και τα 
βλέπει όπως του τα παρουσιάσεις!

Γ I Α Υ Τ Ο

- Ζήνησε και διάβασε μόνος σου και προσεχτικά το Νόμο για τους 
συνεταιρισμούς.

- Φέρε στο μυαλό σου ήρεμα και δίκαια πόσα φιλοαγροτικά μέτρα 
πάρθηκαν στα τριάμιση τελευταία χρόνια και πόσα δέν πάρθηκαν 
στα τελευταία 4ο χρόνια της Δεξιά.
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- Ποιός και πότε ξεπούλησε την περιουσία του αγρότη και ποιός 
την προστάτεψε.



Ποιός σκόρπισε τρόπο και ανελευθερία από την πόλη μέχρι το 
τελευταίο χωριό και ποιός άπλωσε τη δημοκρατία.
Ποιός σέβεται την Αγροτική Συνεταιριστική προσπάθεια και 
ποιός όχι.
Για να αποδειχτεί τέλος ποιός υποτιμά τον αγρότη ως αγράμ
ματο και ποιός σέβεται το μόχθο του, την τιμιότητά του και 
τη σο<ρία του.·


