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/'/Έτσι θα παρετηρείτο το παράδο^ο)στα νοσηλευτικά ιδρύματα που αλλά

ζουν νομική μορφή να μην έχουμε υπαλληλική ιεραρχία. Και με τις 

παραγράφους του άρθρου 1 δίνουμε ακώλυτη βαθμολογική ένταζη^έτοι 

που οι υπάλληλοι που|σταματούσαν παλιά στον 6ο βαθμό να μπορούν να 

συνταζιοδοτούνται με όλους τουςάλλους βαθμούς της υπαλληλικής 

ιεραρχίας.

Και πέραν αυτού, κύριε Πρόεδρε, στο προσωπικό των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων του Νόμου 2592/53 που ήταν ιδιωτικού δικαίου, επεκτείνουμε 

απλώς την προθεσμία από τις 17-4-84 που πρόβλεπε ο 1476/84^μέχρι 

την έκδοση των νέων οργανισμών.

Αυτό θα'πρέπει να γίνει δεκτό από το Σώμα, κύριε Πρόεδρε, διότι 

έχουμε ιδιαιτερότητες στο χώρο της υγείας , αλλά πέραν αυτού, έχουμε 

και ανεπάρκεια σε προσωπικό.
ιΠαρακαλώ το Σώμα και τον κύριο Υπουργό να αποδεχθεί την τροπο

λογ ία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν.Αλευράς). Κατ‘αρχήν, για να μη μπούμε σε συζήτηση 

αφού είναι εκπρόθεσμη η τροπολογία, θα ρωτήσω τον κύριο Υπουργό αν 

την αποδέχεται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας). Την αποδέχομαι,κύριε Πρόεδρι
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7?
( Συνέχεια ΙΙροέδρου κ. I. Ν. Αλευρά)

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Γεωρ- $
I!

γίας "Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις".

Ο κ. Υπουργός Γεωργίας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας). Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα

δηλώσει και προ καιρού αιτούμαι, όπως αυτό το σχέδιο νόμου χαρακτηρισθεί 

από τη Βουλή ως ιδιαιτέρας σημασίας και ως επείγον και συζητηθεί ως
l·

s · *·εκ τουτου σε τρεις συνεδριάσεις.

Η ιδιαιτέρα σημασία του σχεδίου νόμου πιστεύω ότι είναι αυταπό

δεικτη. Όλοι ξέρουμε ότι ο αγροτικός τομέας χρειάζεται να αναπτυχθεί ’’
ί ί
ιι.και ότιιο κύριος μοχλός ανάπτυξης είναι και πρέπει να είνα. οι συνεται* ; 

ριστικές οργανώσεις.

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις αυτή τη στιγμή στη ̂ (ώρα μας
ί!!

δεν είναι ικανοποιητικά οργανώμένες και δεν έχουν αναπτύξει ικανοποιη- ’
ίί
!ιτική δραστηριότητα. Αυτό Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ενός
ri?
£;θεσμικού πλαισίου το οποίο τους χαρίζει αποτελεσματικότητα τους δίνει J. ;/ > ¡1ίίι

t
i
y i

τη· δυνατότητα·να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους^τους δίνει τη 

δυνατότητα να δώσουν στους αγρότες υψηλότερο εισόδημα.

Σήμερα^έχουμε 7.800 συνεταιρισμούς από τους οποίους

,ίΐI Iί
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$0
μόνο 300 περίπου έχουν κάποιο οργανόγραμμα και έχουν αναπτύξει κάποια 

δραστηριότητα. 'Έχουμε πολλές ενώσεις^ αλλά οι περισσότερες απ'αυτές 

εκτελούν χρέη μεσάζοντα, ανταγωνίζονται η μία την άλλη και υπάρχουν

στον ίδιο Νομό πολλές ενώσεις οι οποίες δε συνεργάζονται.

Έμε ίς^όμως^ όπως έχω αναπτύξει επανειλημμένα στην Αίθουσα, 

αυτή^πιστεύουμε ότι η ανάπτυξης της γεωργίας περνάει μέσα από τη συνε

ταιρισμένη οικογενειακή εκμετάλλευση και γι'αυτό πρέπει να φτιάξουμε

το συνεταιριστικό εκείνο πλαίσιο ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η οικο- ̂ IIγενειακή εκμετάλλευση.

Το νομοσχέδιο εν συντομία θέτει τις προϋποθέσεις για να ανα

πτυχθεί ο συνεταιρισμός. Αυτά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ως προς την 

ιδιαιτέρα σημασία του νομοσχεδίου.

Το δεύτερο θέμα είναι το επείγον. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι (

πλέον επείγον να ψηφισθεί το νομοσχέδιο. Έδώ μπορεί να τεθεί το ερώτη

μα γιατί το νομοσχέδιο αυτό το οποίο είχε εισαχθεί στη Βουλή είχε συζη.;
1 . . Iτηθεί και δεν είχε ολοκληρωθεί η συζήτησή του χαρακτηρίζεται τώρα > | 

πλέον ως επείγον. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναδρομή στην ιστορία 

της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου. ,

Το νομοσχέδιο αυτό εκπονήθηκε από την Κυβέρνηση μετά από 

μία διαδικασία λεπτομεριακής και εκτεταμένης συζήτησης από τους ίδιους

Τ 1
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Ύ ϊ
τους ενδιαφερόμενους.

Το Υπουργείο Γεωργίας κατάρτισε ένα σχέδιο νόμου^το οποίο 

παρέδωσε στχς συνεταιριστικές οργανώσεις. Η ΙΙΑΣΕΓΕΣ το έστειλε στις 

ενώσεις και στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. Σε πολλούς απ'αυτούς
*

συζητήθηκε όπως συζητήθηκε και στις ενώσεις. Έγινε μία γενική συνέ-
? ίI

λευση της ΠΑΣΕΓΕΣ^όπου εκφράστηκαν απόψεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΠΑΣΕΓΕΣ εζέφρασε γνώμη πάνω στο νομοσχέδιο^όπως εζέφρασαν γνώμη 

και πολλοί'άλλοι φορείς.

Τις παρατηρήσεις αυτές τις έλαβε υπόψη το Υπουργείο Γεωργίας

και τροποποίησε, συμπλήρωσε και τελειοποίησε το σχέδιο νόμο^το οποίο 

είχε ετοιμάσει. Η διαδικασία αυτή διάρκεσε περίπου ένα χρόνο. Το 

σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή στις 7.3.84. Συζητήθηκε μετά από 

ένα μήνα περίπου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και μετά από ένα μήνα 

περίπου άρχισε η συζήτησή του στην Ολομέλεια.
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' (Γ.υνέχε;ια k. Υπουργς)ύ Γεωρνίας)

Συζητήθηκε σε επανειλημμένες συνεδριάσεις στην Ολομέλεια και επειδή τό
/τε διεκόπησαν οι εργασίες της Ολομέλειας διεκοπη και η συζήτηση του.

Τόσο κατά τη ευζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπής όσο και κατά τη συ 

ζήτηση στην Ολομέλεια διεφάνη η πρόθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ί

να καθυστερήσει τη συζήτηση του^να επεκτείνει, κατά πολύ τη συζήτηση στ(Iίστα άρθρα γενικά να αντιπαρατεθεί πολιτικά στηνΚυβέρνηση το Νομοσχέδιο

αυτό και να μην αντιπαρατεθεί ως προς την ουσία των ρυθμίσεων, να μην

εξετάσει τις λεπτομέρειες του Νομοσχεδίου αλλά να δώσει γενικά μια πο
)

ι . · *λιτική μάχη, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι σε θέση νσ καθυ

στερήσει και να επιβάλει τη μη ψήφιση του Νομοσχεδίου.
!Θολω πάλι να επαναλάβω τις στατιστικές. Το αντίστοιχο σχέδιο Νόμου

της Νέας Δημοκρατίας είχε 71 άρ̂ ,α και ψηφίστηκε μετά από 14 συνέδριά

σεις που διάρκεσαν 61 'ώρες. Το Σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης έχει 76
/ \άρθρα και μετά από 80 ώρες συνεδριάσεων δεν είχαν ψηφισθεί παρά 16 άρ
10/

θρα, |<ετά άτιό Ϊ1 συνεδριάσεις , Εχει σημασία πόσες ώρες και για ένα
7

ει.ί» άρθρο του Νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας χρειάστηκε κάτι λιγότερο U

από μία ώρα , Για’ενα άρθρο του Νομοσχεδίου της Κυβέρνησης χρειάρ̂ Τ),— 

καν κάτι περισσότερο από 5 ώρες. Αυτό δείχνει τη διαφορά. Και αν είχα! 

με ακολουθήσει τη συζήτηση αυτή του Νομοσχεδίου θα χρειαζόταν 60 περί

τ ·» --· --------- -

!r



2 [ 2 Γ.τεν/(£θ£ Β^_Ευθυ^ιάτου_^Δακτ/φοΓ_Ε_1_Κουρούνα.λΐ])__2Λ3^85_

5 3
■>

που συνεδριάσεις για να ψηφισθεί αυτό το Νομοσχέδιο . Με τις 3 συνέδριά

σεις τις οποίες προτείνω εφόσον σας ενδιαφέρουν οι συνεδριάσεις θα ψη

φισθεί το Νομοσχέδιο αυτό σε 14'ώ(3ες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι^ένα Νομοσχέδιο ιδιαίτερης σημασίας

πιστεύω ότι έχει ορισμένα χρονικά όρια συζήτησης^ εκπόνησης^ψήφισης.

Οταν τα όρια αυτά ζεπεραστούν γίνεται επείγον, Κάθε μέτρο μπορεί να εί

ναι πρόωρο μπορεί να είναι χρονικά σωστά προγραμματισμένο μπορεί να εί 
ί /

ναι καθυστερημένο. Ενα μέτρο που είναι χρονικά σωστά προγραμματισμένο

μπροεί να γίνει καθυστερημένο επειδή δεν παίρνεταί απόφαση σχετικά μ αυ
»

το το μέτρο. Η Κυβέρνηση όταν εισήγαγε το Νομοσχέδιο πίστευε'ότι μπορεί

να ολοκληρωθέί η ψήφισή του στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα πουχρειά 

στηκε και το αντίστοιχο Νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Η εμπειρία απέ 

τη συζήτηση αυτή έδειζε ότι η αζιωματτκή αντιπολίτευση^ όπως είπα^
* ' I\δεν ενδιαφέρεται για τη συζητηση της ουσίας του νομοσχεδίου αλλά ενδια

ωέρετ αι για την παράταση επ αόριστον της συζήτησης. Ετσι η ίδια με ττ 

τη στάση της κατέστησε το Νομοσχέδιο αυτό επείγον. Το επιβεβλημένο το

οποίο αναβάλλεται συνεχώς γίνετίαι από χρονικά’ σωστά προγραμματισμένο
ι · \ ~επείγον. Αν ακολουθούσαμε μια άλλη τακτική τότε η εφαρμογή της πολιτι

*ί

κή.ς της Κυβέρνησης θα εζαρτιώταν αποκλειστικά από τη θέληση της αζιωμα

τικής αντιπολίτευσης και αυτό δεν μπορετά είναι η βούληση του συνταγμ.
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τικού νομοθέτη. Οταν συζητήθηκε το σύνταγμα του 197 5 και συγκεκριμένα
»

αυτό το άρθρο το κύριο σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην αξιωματική
' ' , .· ίαντιπολίτευση τότε και την κυβέρνηση τότε ήταν όχι ουσία της ρύθμισης

ί
αννπρέπει να υπάρχει δυνατότητα να χαρακτηρισθεί ένα νομοσχέδιο ως 

επείγον ιδιαζούσης σημασίας^αλλά ποιός θα έχει το δικαίωμα να χαρακτη 

ρίσει ενα τέτοιο Νομοσχέδιο. Θα έχει το δικαίωμα μόνο η Κυβέρνηση ή ί
¿και η Αντιπολίτευση. Και η τότε αντιπολίτευση είχε προτείνει καί ένας
' - ί

.1αριθμός ενός δέκάτου των βουλευτών δηλ . 30 να μπορέσουν να χαρακτηρί
. . ' . !σουν και αυτοί ένα Νομοσχέδιο ως επείγον για να ολοκληρωθεί η συζήτη

ση σε 3 ως 5 μέρες*

. ?ί
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Και, η τότε Κυβέρνηση είχε αρνηθεί αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή αυτή
ιη διαφορά δεν ήταν άν μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα η συζήτηση ενός νομοσχεδίου^ η διαφορά ήταν πάνω σε διαδι

καστικά σημεία. Ο σκοπός του Συντάγματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
'I

πιστεύω ότι είναι σαφής . Η Κυβέρνηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα. II•
να εφαρμόσει γρήγορα και αποτελεσματικά την πολιτική της . Η 6κτελε-

I
στική εξουσία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάρει τα μέτρα τα

*

οποία θεωρεί αναγκαία χωρίς καθυστέρηση , αλλιώς θα υπάρξει κυβερνη

τική παράλυση. Το Σύνταγμα επιλέγει αυτή την οδό αφού εξετάζει δύο 

αξίες. Η μία αξία είναι η δυνατότητα της ελευθερίας του λόγου και 

της απεριόριστης συζήτησης στη Βουλή και η άλλη έίναι η. αποτέλεσμα- I
ϊ*

τικότητα της κυβερνητικής δράσης. Και το Σύνταγμα λέει ότι όταν δεν

υπάρχει ιδιαίτερη σημασία ή επέίγον τότε η Βουλή πρέπει να εχει τη
ΟνΤΧΟ^Ίυτϊτχ#™' 

ος Μ^διαίδυνατότητα να συζητάει όσο θέλει. Οταν'όμωςν ιδιαίτερη σημασία υπάρ- |
!

χει επείγον προτιμάται η αποτελεσματικο^τητα της Κυβέρνησης . Οταν 

υπαόχει κάποιο μέτρο κεφαλαιώδους σημασίας για την κυβερνητική δράση
' ϊ

^ ' Μχρειάζεται γρήγορη απόφαση και πιστεύω ότι εδώ είναι φανερό ότι υπάρ

χει πιά λόγος για να δράσει η κυβέρνηση αποτελεσματικά.

Δέχθηκε κατα την προηγούμενη συζήτηση ότι γίνεται προσπάθεια



2/2 Στεν/ψος Ρ. Παπαοπυροπούλου Δακτ/ψος Β Τσακανίκα 7-3-85

*
φιμώσεως του διαλόγου . Κυρίεςκαι κύριος κιοτεύω ότι κανένα άλλο 

νομοσχέδιο δεν συζητήθηκε εκτός Βουλής τόσο κλατιά και πιστεύω ότι 

και η συζητηση μέσα στη Βουλή ήταν και λεπτομερειακή και πλήρης 

Υπήρζε και αντιπαράθεση και ανταλλαγή απόψεων και διάλογος. Εγινε
. Νευρύτατη συζήτηση και κανείς δεν μπορεί να πεί ότι δεν ανταΧάγησαν 

όλες οι δυνατές απόψεις γύρω απ'αυτό το νομοσχέδιο. Γι' αυτό πι

στεύω ότι η κυβέρρηση νομιμοποιείται και πολιτκά και συνταγματικά 

να ζητήσει το χαρακτηρισμό του νομοσχεδίου ώς επείγοντος και ιδιαί

τερης σημασίας και να ζητήσει την ψήφισή του σε τρεις το πολύ συ.νε-
ιδριάσεις. Οπως είχα αναφέρει η εντολή του Ελληνικού Λαού προς την 

Κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμα της. Η Κυβέρνηση πρέπει 

να το εφαρμόσει και.θα το εφαρμόσει. Ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα 

από την πτεόυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ιωάννης Ν. Αλευράς): Υπάρχει αντιλέγων ;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΡΟΕΔΡΟΣ(Ιωάννης Ν. Αλευράς): Ορίστε κύριε Κανελλόπουλε.



§
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Νέα Δημοκρατία να γίνει πραγματικά διάλογος στα επόμενα άρθρα^

να πληρωθούν οι μέρες αυτές^ώστε με ένα συγκεκριμένο μέτρο να

γίνει η συζήτηση για πέντε μέρες <Γτα υπόλοιπα 63 άρθρα,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Ιωάννης Ν, Αλευράς). Ο κύριος Υπουργός της Γεωργίας — ’—  --- ------------------ /

¿χει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας).Ο κύριος Κανελλόπουλος

επικαλέσθηκε μία. εργασία μου για τη δομική αντιπολίτευση και 

ισχυρίσθηκε ότι οτην εργασία αυτή^προτείνω ή διδάσκω- αυτό τον

όρο χρησιμοποίησε - η αντιπολίτευση στη Βουλή να παρεμποδίζει να
·-» ,. '

παρελκύει το έργο της.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Δεν είπα καμμία λέξη τέτοια. Απολύτως

καμμια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ( Υπουργός Γεωργίας), Αυτή ήταν η έννοια.

Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις θα ήθελα να τονίσω ποιά είναι η/
θέση του άρθρου αυτού την οποία δημοσίευσα.

/
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Θα σας το διαβάσω εγώ.*
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ( Υπουργός Γεωργίας), Η θέση την οποία δημοσί

ευσα είναι ότι,όταν υπάρχει ένα Κομμά το οποίο έχει μία διαςοορετική

ανίιληψη για την κοινωνική και οικον^ομική διάρθρωση ̂ δεν θα πρέπει
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να περιορίζει τη συζήτηση για μέτρα μονάχα στα πλαίσια της Βουλής/ /
αλλά θα πρέπει να επεκτείνει τη συζήτηση αυτή και εκτός Βουλής.

Στο θέμα αυτό των συνέταιροΟμών η Κυβέρνηση όπως ανέφερα πριν το
/ '

έπραζε αυτό^ διότι συζήτησε πλατεία το Νομοσχέδιο με τους.ενδια

φερόμενος και τους συνεταιρισμούς. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τό

αντίστοιχο Νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε συζητηθεί παρά 1/
ελάχιστα εκτός Βουλής με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα παρακαλούσα λοιπόν^ να μην παρερμηνεύουμε τα όσα είχαν 

γραφεί τότε διότι κανένας άλλος περισσότερο από ''μένα στο άρθρο

αυτό δεν δείχνει σεβασμό στη λειτο_υργία της Βουλής, η οποία είναι 

απαραίτητη . Είχα επιστήσει την προσοχή ότι με την αλλαγή των 

κοινωνικών συνθηκών^αλλάζουν οι πολιτικές λειτουργίες και πρέπει’"· 

την αλλαγή αυτή των πολιτικών λειτουργιών να τη λάβουμε υπόψη

μας.

( Χειροκροτήματα από την ^τέρυγα του ΠΑΣΟΚ)



.................... Ύ ό  ............./ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΓΙΟΥΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε Παρακαλώ το λόγο. ̂ ·
ί

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Iωάννης Ν.Αλευράς): Όχι σας παρακαλώ κύριε Κανελλόπουλε ετερμα-
------- --------------  - I

f 
|

τίσθη η συζήτηση. I
I,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μια συμβιβαστική πρόταση θέλω να κάνω και εγώ
I

κύριε Πρόεδρε*. Σεις λέτε 4 ημέρες, ’εμείς προτείναμε 5./ία ι δεχόμαστε τα)ι
1

θέματα που σχετίζονται με τη συζήτρση επί της αρχής και τα συζητηθέντα

' Ίάρθρα να τα συ ντομεύσουμε σε ένα χρόναώ flou να τον συμφωνήσουμε και να1
!

τα κάνουμε 5 .ημέρες. —  -J-· J—
(Γελώντας)'

ΠΡΟ- ! κΟΣ'.· ί ί ωάννης Ν.Αλευράς) : '{ '°XL ·;)ν σας ήξερα; λιγότερο, θα παρασυρόμουν,
' ψ " ■ '0  !

^τειδή ôuoç σας ξέρω πάρα πολύ καχ Τ ν ω ρ C ζ ω και την εύφυία σας ,^σχι .

^Χειροκροτήματα ) r ' ·<- ·

0 κ. Υπουργός Γεωργίας * 'αποδέχεται την πρότασή μου^
ί *

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗ^Υπουργός Γεωργίας): Δέχομαι κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΔ0Σ(Ιωάννης Ν.Αλευράς): 0 κ. Υπουργός το αποδέχεται.

Η Βουλή δέχεται να συζητηθεί με την διαδικασία του επείγοντος

σε '4 συνεδριάσεις το νομοσχέδιο ^Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις^ '
, - «

Ül δε> αενοι ! να~εγερθούν .

Η̂(Εγείρονται οι περισσότεροι)

Ηγέρθησαν οι περισσότεροι. Είναι προφανής η πλειοψηφία.

Συνεπώς το νομοσχέδιο θα συζητηθεί κατά την διαδικασία του επεί-
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας). Κυρίες και κύριοι., στη συ

ζήτηση που έχει προηγηθεί, ανέπτυξα τις γενικές αρχές του νομοσχεδίου, 

τους στόχους και γι'αυτό θα συγκεντρωθώ στη συζήτηση αυτή περισσότερο 

στις αιτιάσεις, στην κριτική, η οποία προβλήθηκε από τα δύο κόμματα 

της Αντιπολίτευσης.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μύθο, 

εδώ και πάρα πολλούς μήνες, τον μύθο της κολλεκτιβοποίησης και της κα

■

I Iί ■;

ναι

τάργησης της ελευθερίας του αγρότη. 'Εχουμε τονίσει ότι τίποτε δεν εί-
! !|

α \/«α 7 ^7
πιόί . ,/τίποτα δεν είναι πιό απομεμακρυσμένο από τη πραγματικό- ,ι

/ . |Ι.|
τητα. Το νομοσχέδιο δεν είναι αυτό που παρουσιάζει η Αξιωματική Αντιπο- *

λίτευοη, το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τελείως διαφορετικούς στόχους.

της αυτοδιαχείρισης και της ί

I
Εξυπηρετεί πρώτα απ'όλα’

αποκέντρωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται 

λ ) το δυνατόν περισσότερο σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο αποκεντρω

μένο, μακριά από τπ κεντρική εξουσία και ο συνεταιρισμός είναι ένα όρ

γανο, ένας θεσμός, ένα μέσον για να παίρνοντας οι αποφάσεις από τους 

ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Επίσης, εξυπηρετεί, τον στόχρ της ανάπτυξης της ατομικής πρωτο

βουλίας του αγρότη, ,γιατί ο συνεταιρισμός^έτσι όπως τον δημιουργούμε^ 

δίνει στον αγρότη τη δυνατότητα, να αποφασίζει μόνος του για όλα τα

! ■ I

¡1μ }-Μ Γ
. . ιΓ !! V !

*' I
I
ί

1 I
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θέματα που τον αφορούν.

Ο συνεταιρισμός, έτσι όπως τον δημιουργούμε, ανταποκρίνεται

στα στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν την ελληνική γεωργία.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος

της Βουλής, κύριος ΜΑΡΚΟΣ I. ΝΑΤΣΙΝΑΣ).

'Εχουμε πει επανειλλημμένα, ότι στην Ελλάδα υφίσταται μικρός

και πολυτεμαχισμένος κλήρος, ότι στην Ελλάδα δεν υφίστανται μεγάλες

Ρκτατ ικίεκμεταλλεύσεις και ,κές καλλιέργειες. y
i:Στον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ανταποκρίνεται ορισμένου |1

είδους εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση εκείνη, η οποία βασίζεται στην προ-

σωπική εργασία του αγρότη, η εκμετάλλευση εκείνη, στην οποία ο αγρότης

παρακολουθεί συνεχώς, ο ίδιος, την πορεία της. Στα χαρακτηριστικά της

ελληνικής γεωργίας, δεν ανταποκρίνεται μία εκμετάλλευση, η οποία έχει ι »
" ;! 
ένταση κεφαλαίου, μεγάλα μηχανήματα, εκτεταμένη γη, "χττην ελληνική γεο:>ρ- \

γία αρμόζει μία εκμετάλλευση, η οποία έχει ένταση εργασίας. Συμμετέχει : ·ιΐ

ο ίδιος ο αγρότης. 1 . ί

(4Ζ)

-Τ’-™--
» r
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( Συνέχεια κυρίου Κ. Σημίτη Υπουργού Γεωργίας).

Και γι'αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι το πρότυπο της εκμετάλλευσης δεν 

μπορεί να είναιη φάρμα^η οποία υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι

κής, δεν μπορεί να είναι η μεγάλη επιχειρηματική εκμετάλλευση^την οποία 

προωθεί η Κοινότητα , δενμπορεί όμως να είναι από την άλλη μεριά το 

κρατικό αγρό^μα^η κολλεκτίβα^η προγραμματισμένη από την κεντρική 

εξουσία επιχείρηση^η οποία υπάρχει στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης . 

Εμείς απορρίπτουμε για την ελληνική γεωργία και το ένα πρότυπο και το 

άλλο πρότυπο. Αυτό είναι σαφέστατο και ωαίνεταιμέσα από το νομοσχέδιο.

Τι επιδιώκουμε./ απ'όλα να αυξήσει ο αγρότης το

ε.σδδημα. Και υπάρχουν πολλά απτά πραδείγματα στην καθημερινή πρακτι- 

χή^που δείχνουν ότι μέσα από το· συ"εταιρισμό οαγρότης μπορεί να αυξή

σει το εισόδημα.
*

Στην Αίθουσα αυτή είχα διαβιβάσει προ καιρού ένα γράμμα ορισμένων

αγορτών από την Αχαΐα-.που ανέφεραν ότι προτού'ιδρύσουν το συνεταιρισμό
/

τους πουλούσ«£Αν το ποόβειο γάλε|στον έμπορο γύρω στις 48 δρχ. Και αφού 

ίδρυσαν το- συνεταιρισμό κατέφεραν να εμπορεύονται το γάλα και να εισ

πράττουν τώρα γύρω στις 62 με 65 δρχ. το κιλό ανάλογα με την περιεκτι-
/

κότητα του γάλακτος σε λιπαρά. ;

}

I

Ανάφερα^επίσης^το παράδειγμα της Ηπείρου^όπου μετά την ίδρυση



του συνεταιριστικού εργοστασίου της Δωδώνης οι τιμές του γάλακτος για 

τους παραγωγούς αυξήθηκανσημαντικά.Δεν μπορούσε πιά ο έμπορος να πάρει ι>»
το γάλα σε εξευτελιστική τιμή.

' I
Ανάωερα επίσης το παράδειγμα του χαρουπιού στο Ρέθυμνο. Το χαρού- 

J  >

πι^που πουλιόταν 8 δρχ. όταν δεν έί,χαν επέμβη οι συνεταιρισμοί ανέβηκε

στις 17 και 20 δρχ. όταν επενέβηκαν οι συνεταιρισμοί.

Μπορεί λοιπόν ο συνεταιρισμός να αυξήσειτο εισόδημα. Μπορεί όμως 
? / -----------ιν  7 2

ο συνεταιρισμός χχ συμμετάσχει στην εμπορία και στη μεταποίηση.

Έχουμε αναωέρει επίσης στην Αίθουσα τα παραδείγματα άλλων
' ? ' )

' . ! χωρών που οι συνεταιρισμοί έχουν στα χέρια τους τα βιομηχανικά σφαγεία.
1 ί

IΠρογραμματίζουν την κτηνοτροφική παραγωγή και αξιοποιούν τα ςώα σφαζον* 

τάς τα οι ίδιοι και

Η Κυβέρνηση αυτή έχει προωθήσει τη δημιουργία στη Χώρα βιομη

χανικών σφαγείων σε πολλές πόλεις μ ένα πρόγραμμα συνολικού ύφους,η 

19 δις. δρχ. για να περάσει στα χέρια των συνεταιρισμών η εκμετάλλευ

ση της κτηνοτροφικής παραγωγής.

0 αγρότης μπορεί να αυξήσει το εισοδήμά του με τη δημιουργία'

πουλούντας τα οι ίδιοι και ν>̂ -<.

I ί:

!!
ι ί|

υποδομής στο συνεταιρ ισμό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα συνεταιρισμών . ιΓ ]
2

οι οποίοι πραγματοποίησαν εγγειοβελτικά έργα και έτσι με άρδευση β ε λ 

τίωσαν τις παραγωγές τις ποιότητες^την ποσότητα μπόρεσαν να έχουν

I !|ϊ <1( ·

I 1

Π!
"Τ'»

: 1!.



432
υψηλότερη και καλύτερη παραγωγή.

Ο συνεταιρισμός μπορεί να βοηθήσει στην προμήθεια των εφοδίων. 

Ήδη η συνεταιριστική οργάνωση ΣΥΝΕΛ διαθέτει τα λιπάσματα. Θέλω πάλι 

να υπενθυμίσω το παράδειγμα των συνεταιρισμών^οι οποίοι αγόρασαν βαμβα- 

κοσυλλεκτικές μηχανές σε τιμές μικρότερες από ότι τις αγόραζαν, μέχρι

τότε επειδή ενώθηκα^ και διαπραγματεύθηκαν μαζί και τις αγόρασαν με
/ - {

συμφερότερους όρους.

Ο συνεταιρισμός μπορεί να συμμετάσχει στην εκμετάλλευση εκτά

σεων του Δημοσίου με κοινές καλλιέργειες. Καιυπάρχουν πάρα πολλά παρα

δείγματα.

Μπορεί να απαπτύζει1 άλλες απασχολήσεις. Υπάρχουν παραδείγματα

συνετάιρισμών,οι οποίοι ασχολούνται με τη χειροτεχνία.Έχουμε πει επα-
7 · !

νειλημμένα ότι έτσι ο αγρότης μέσα από τον συνεταιρισμό μπορεί να γί-
I!ι<

νει έμπορας ,βιομήχανος βιοτέχνης^ χε ιροτέχνης. Έτσι^ θα μπορέσει να ί
»

αυξήσει σημαντικά το εισόδημά του.
'· ί *I" ;ί'ί

(4Β)
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)Ί3
( συνέχεια κυρίου Σημίτη Υπουργού Γεωργίας )

Συνοπτικά, λοιπόν, η επίλογό του ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι η οικογενειακή εκμετάλ

λευση, η οποία μέσα από τον Συνεταιρισμό αυξάνει το εισόδημά της. Αυτή 

είναι η επιλογή η οποία αρμόζει σε μια χώρα που έχει μικρές και μεσαίες 

εκμετάλλεύσεις. Είναι η επιλογή η οποία δεν προβλέπει ούτε την αναγκα

ούτε τις κρατικές γεωργικές εκμταλλεύσεις, προβλέπει ένα σχήμα που ανά

λογα με τα στοιχεία της χώρας, βοηθάει την ελεύθερη α\·άπτυξητης πρωτο

βουλίας του αγρότη .

πλαίσιο η Αξιωματική Αντιπολίτευση απαντά με ένα πυροτέχνημα επιχειρη

μάτων, τα οποία σε τίποτα δεν ευσταθούν. Λέγεται πρώτα ότι το νομοσχέδιο 

είναι αντισυνταγματικό. Γιατί αντιτίθεται στην ελευθερία του συνεταιρί- 

ζεσθαι. Η ελευθερία, όμως, του συνεταιρίζεσθαι, είναι μία ελευθερία η 

οποία ισχύει για τα Σωματεία, για τα συνδικαλιστικά όργανα, δεν ισχύει 

στον οικονομικό τομέα. Και πάντως δεν ισχύει για τους Συνεταιρισμούς.

Πρώτα απ'όλα το αναγνωρίζει το ίδιο το Σύνταγμα, που στο άρθρο 12 προ

βλέπει ορισμένη διάταξη για τους Συνεταιρισμούς. Αλλά αν κάνουν τον κό-

στική συνένωση των εκμεταλλεύσεων, ούτε τις φάρμες των μεγαλοαγροτών,

Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το γενικό πλαίσιο και στο γενικό

πο οι κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσής να ανατρέξουν στα εγχειρίδια
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του Συνταγματικού Δικαίου, θα διαπιστώσου^ πολύ εύκολα ότι ρητά λέγεται
ί

εκεί ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι δεν ισχύει για τους '■Συνεταιρι- 1 

σμούς. Για τους συνεταιρισμούς είναι δυνατοί οι περιορισμοί, οι οποίοι 

προκύπτουν από την ίδια την συνταγματική διάταξη. Τι λέει, λοιπόν, η

συνταγματική διάταξη. Λέει ότι οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, πρέπει να αυτο^ 

διοικούνται κατά τους όρους του νόμου, τελούν υπό την προστασία και επο- 

πτεία τουΚράτους, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή

τους. Το Σύνταγμα δημιουργεί υποχρέωση του Κράτους να καθορίζει όρους

τέ οιους που να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του Συνεταιρισμού. Και αυτό

είναι σωστό, γ.ατί ο Συνεταιρισμός είναι ένας βασικός μοχλός για την 

εξέλ ιξη της υπαίθρου, το Κράτος ει~ τι επομένως, υποχρεωμένο να παρέμβει.

Το Σύνταγμα δίν . δικαίωμα και δημιουργεί υποχρέωση στο Κράτος, να δή

μιου 'ήσει ένα πλαίσιο ( α την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος.

ΐ'ο.. αυτός ο νόμος, είναι αυτό το πλαίσιο ./Λέγεται από τους κυρίους της

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ότι η Αυτοδιοίκηση κατά, το σχέδιο αυτό νόμου,
υ _ _ ____________________ _ < |

τραυματίζεται θανάσιμα. Δεν έχουν τη δυνατότητα οι Συνεταιρισμοί να αυτό-;

. · *■ Iδιοικούνται και σε όλα παρεμβαίνει το Κράτος. Πάλι θέλω να επαναλάβω ότι )

αυτόδεν αντιποκρίνεται στο κείμενο του νόμου, δεν έχετε να κυττάξετε 

για παράδειγμα, το άρθρο 12 του σχέδιο νόμου, θα δείτε ότι για την υπο

χρέωση , παράδοσης παραγωγής, ορίζεται ότι το καταστατικό καθορίζει πως
ι
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θα εκπληρώνεται αυτή η υποχρέωση . Και γενικά για την όλη λειτουργία

του Συνεταιρισμού, αποφασιστικό κείμενο είναι το Καταστατικό, το οποίο
. ίι

αποφασίζουν οι ίδιοι οι συνεταιρισμένοι αγρότες. Επομένως, το δικαίωμα 

της αυτοδιοίκησης, όπως το προβλέπει το Σύνταγμα, υπάρχει κατοχυρωμένο 

σ'αυτό το νόμο. Λέγεται ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό, γιατί 

αντιτίθεται στις διεθνείς αρχές του Συνεταιριστικού Κινήματος. Και ποιές 

είναι οι διεθνείς αυτές αρχές. Είναι για παράδειγμα, η αρχή της αυτοβο-
m

ήθειας, της αλληλεγγύης, της αυτοδιοίκησης και της αυτοεκτίμησης.

Όλα αυτά υπάρχουν στο σχέδιο νόμου. Είναι η αρχή της ελεύθερης είσο-
I

δου και εξόδου των μελών, λέγεται, όμως, ότι η αρχή αυτή δεν είναι από- ! ' — 

λυτός και μπορούν να μπαίνουν περιορισμοί από το νόμο. Και σ-υμφωνα με
Ü -

το νομοσχέδιο που προτείνουμε μπορεί και, έξοδος και είσοδος ελεύθερη 

να υπάρξει, μετά από ορισμένες προϋποθέσεις. Διότι είναι μία σύμβαση.

μπορεί να ορισθεί ορισμένος χρόνος, εδώ ορίζονται 5 χρόνια στο νόμο, 

ο οποίος ισχύει^της Νέας Δημοκρατίας οριζόταν 3, υπήρχε δηλαδή και 

εκεί περιορισμός.

ίΙ

Ü;
t'
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I,
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13ίΔεν υπάρχει,λοιπόν^κατάργηση της αρχής της ελεύθερης εισόδου και εξό

δου. Το καθεστώς είναι το υφιστάμενο.
ιΆλλη αρχή , είναι η αρχή της μεταβλητότητας του κεφαλαίου 

και του αριθμού των μελών . Και εδώ μπορεί να αυξάνεται και να μειώνε 

ται το κεφάλαιο, και εδώ μπορεί να αυξάνεται και να μειώνεται ο 

αριθμός των μελών.

Άλλη αρχή είναι η αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας καί .ελέγ

χου. Και σ'αυτό το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται πολύ περισσότερο η 

δημοκρατική λειτουργία, απ'ό,τι στον ισχύοντα νόμο της Νέας Δημοκρα

τίας .

Δεν υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στα μέλη. Υπάρχει μόνο μία
' Γ

διαφορά ανάμεσα στα ειδικά και στα τακτικά μέλη, διότι ακριβώς τα
\ *

\ .
μέλη τα οτίοία δεν είναι τακτικά, τα ειδικά μέλη,'-προσφέρου- λιγότι,ρα,

* «»
δεν συμμετέχουν τα ίδια στις εργασίες του συνεταιρισμού, Τί θα ήθελε* 

λονπόν η Νέα Δημοκρατία' Και εκείνοι που προσφέρουν και εκείνοι που X 

δεν προσφέρουν να έχουν την ίδια μεταχείριση; Πιστεύω ότι η αρχή της 

ισοτ*μίας τηρείται απόλυτα
IΤο νομοσχέδιο, κοντολον^ς, δεν έρχεται σε σύγκρουση με 

καμμία από τις αρχές της διεθνούς συνεταιριστικής νομοθεσίας.

Μας λέχτηκε ότι δεν είναι ελεύθερος ο αγρότης να συνεταιρι-
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στεί, δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερος συνεταιρισμός. Εξήγησα επανειλημ

μένα τι θέλουμε να είναι ο συνεταιρισμός. Εμείς θέλουμε να είναι μία 

οντότητα επιχειρηματική, η οποία να έχει τέτοια κεφάλαια και τόσα μέλη 

ώστε να έχει οικονομική δύναμη για να μπορεί να διαπραγματευθε ί.

Κυρίες και κύριοι, ο συνεταιρισμός των 20, 25, ή 30 μελών, 

δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει απόψεις, να έχει παραγωγή τέτοια, 

η οποία να του εξασφαλίζει οικονομική δύναμη, δεν έχει διαπραγματευ

τική ικανότητα. Οι συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν διαπραγματευτική 

' ικανότητα, πρέπει να'έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη.

'Εχω εδώ, για παράδειγμα,ένα φυλλάδιο, που αναφέρεται σ'ένα 

'* συνεταιρισμό που υπάρχει στα δυτικά της Γαλλίας, έναν από τους πολ

λούς συνεταιρισμούς . Έχει 26.000 μέλη και απασχολεί 1.800 εργαζό

μενους. Είναι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Έχει ένα κύκλο εργασιών 

ο οποίος ξεπερνά τα 40 δις και εχει 8 κλαδικές οργανώσεις. Γι'αυτό 

ακριβώς είναι ανεπτυγμένο το συνεταιριστικό κίνημα στη Γαλλία και 

αυτό επιδιώκουμε και εμείς. Επιδιώκουμε να ράνουμε μεγάλες μονάδες, 

όχι βέβαια στο- μέγεθος αυτό, αλλά πάντως μεγάλες, βιώσιμες, ανταγφ-^^ 

νιστικές και αποτελεσματικές μονάδες. Γι'αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρ

χει ενιαία δομή του συνεταιριστικού κινήματος. Πρέπει να υπάρχει 

ένας συνεταιρισμός σε κάθε Κοινότητα, πρέπει να υπάρχει μία Ένωση



σε κάθε Νομό, πρέπει να υπάρχει μία κεντρική κλαδική 'ϋνωση,

Λέμε πράγματα παράλογα; Όχι βέβαια, διότι αν κοιτάξουμε τους 

αριθμούς που προκύπτουν από τη συνεταιριστική ανάπτυξη στο εξωτερικό, 

θα διαπιστώσουμε ότι και εκεί υπάρχει μία ταχεία τάση συγκέντρωσης 

των συνεταιρισμών.

Στη Δανία ι το 1962 υπήρχαν 1.100 συνεταιριστικές οργανώσεις 

στο γαλακτοκομικό τομέα και έχουν απομείνει 274.
IΣτη Γερμανία^ο αριθμός των συνεταιρισμόν μειώθηκε από το 

1971 ως το 1981 κατά"48% Και έχει,πέσει πολύ κάτω των

. 7.000, ενώ σας υπενθυμίζω'ότι εμείς έχουμε γύρω στους 7.800.

Στη Γαλλία,υπάρχουν 4.000 συνεταιριστικές οργανώσεις, έναντι 

των 7„8υ0 δικόν μας , παρόλο που ο αγροτικός πληθυσμός είναι πολύ 

μεγαλύτεοος.

Τα ίδια ισχύουν και στην Ιταλία.

Και ο Νόμος 921 της Νέας Δημοκρατίας είχε αναγνωρίσει 

αυτό το γεγονός και είχε επιβάλει περιορισμούς στη δημιουργία δεύτε- ,

ρουνσυνεταιρισμού. Αυτό όμως το λησμονούν οι ομιλητές της Αξιωματι- !
;

κήε Αντιπολίτευσης.

0 τρόπος ρύθμισης τον οποίον προβλέπουμε, είναι τρόπος 

ρύθμισης ο οποίος εξυπηρετεί το συνεταιρισμό.

(4πα) '4
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/ 3?Η ελευθερία που θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι-ας μου επιτραπεί να πω-η 

ελευθερία της κοίχε^ίας ̂ της παρακμής του συνεταιρισμού, που οδηγεί το 

συνεταιρισμό στην υποτέλεια στο ιδιωτικό κεφάλαιο και δίνει τον πρώτο 

ρόλο και την αποφασιστική πρωτοβουλία στην ιδιωτική επιχειρηματική δρα

στηριότητα.

Ας έλθω τώρα και στο περίφημο άρθρο 20 δηλαδή αυτό που λέει η
—  7— .

Νέα Δημοκρατία το μοχλό της κολλεκτιβοποίησης του άρθρου που καθιερώνει^

την παράδοση των ακινήτων των αγροτών στο συνεταιρισμό^το άρθρο που |
!παίρνει τη γη από τους αγρότες. Κυρίες και κύριος ας δούμε τί έλεγε το 

άρθρο 2 του Ν.921 της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λέει ότι οι συνεταιρισμοί

μπορούν να οργανώσουν πρότυπες γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε γαίες ιδιό 

κτητες ή μισθωμένες ή διατιθέμενες για το σκοπό αυτό από τ α μέλη τους,

Ο Νομος της Νέας Δημοκρατίας προέβλεπε ότι ο συνεταιρισμός μπορεί να

οργανώσει εκμεταλλεύσεις με γη που του δίνεται από τα μέλη του,^ς ε£ε
ν Ώ1υ( ( .

τάσουμε^λοιπόν^έχοντας το Νόμο της Νέας Δημοκρατίας τκ&ΒΔΰί̂ /αγρότες̂  μέλη

'»p*.·-«- του συνεταιρισμού θα έδιναν τη γη στο συνεταιρισμό. Θα την έδιναν εθε^α
. ίI

τικά. Τί λέει το άρθρο 20: Λέει ότι μ^ρεί ο αγρότης,^ρα επίσης^εθελοντ

t ΊI
I 1
ν ι
i I

1 ' !κά. βζ την έδιναν με σύμβαση. Τί λέει το άρθρο 20. Λέει επίσης ότι η ϊ I
παρχώρηση της χρήσης γίνεται με σύμβαση.

ϊ*?·' νΠΊ’



, ¡νο£ £ ΚΑΡΑΜΠΛΤΣΑΣ : ' Εγγραφη. '

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΙΤΗΣ(Υπ. Γεωργίας): *Εγγραφη πολύ σωστά. 'Εγγραφη σύμβαση που!
)

I -----  ιαποτελεί Ήατοχύροχτη του αγρότη. Και ποιά θα ήταν η σύμβαση αυτή την

οποία θα υπέγραφε'με το καθεστώς του Νόμου της Νέας Δημοκρατίας ο αγρό
ι , (τηςί̂  Θα ήταν μια σύμβαση προφανώς μίσθωσης αγροτικού κτήματος, μία

σύμβαση που θα παραχωρούσε κατα χόηση το !κτήμα» Κζατά χρήση παραχωρείται. 1

και με το άρθρο 20 . Και ποιά είναι η διάκρεια.μίσθωσης του αγροτικού 

κτήματος'^ Είναι αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία η διάρκεια μηδέν; Μπο 

ρεί ο αγρότης οποτεδήποτε να πάρει το κτήματου. Οσοι ανοίγουν τον Αστι 

κό Κώδικα μπορο^υν να διαπιστώσουν ότι η διάρκεια μίσθωσης είναι14 χρό 

νια^ηλαδή και με το καθεστωέ της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε υποχρέωση 

να αωήσει κανείς το κτήμα του̂  εφόσον το έδινε στο συνεταιρισμό για 

4 χρονιά. Και μπορούσε να το πάρει οποτεδήποτε; Οχι διότι σύμφωνα με

τ«̂ )2|πτικό |ί\ώδικα η καταγγελία της σύμβασης και η απόδοση του κτήματος-,
| 1μπορούσε να γίνει μονάχα άμα τη παρελεύσει του χρόνου της συμβασεως 

δηλαδή μόνο μετά 4 χρονιά .Αντίθετα, το άρθρο 20 λέει ότι μπορεί οπο > 

Γ' τεδήποτε ο αγρότης να καταγγείλει τη σύίιβαση τχεριορίζεται μόνο απ.ό χ,τη IV

. !
την καλή πίστη και αυτό είναι μονο μια γενική αρχή του δίκαιου. Η κάθε 

συμπεριφορά περιορίζεται απο την καλή πίστη και δεν νομίζω ότι κανείς

ψ
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/
μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την αρχή. Τί συμβαίνει λοιπόν με το περίφη

μο άρθρο 20; Το άρθρο 20 δεν συγκεκριμενοποιεί παρα γενικές διατάζεις

για να μην υπάρχουν αντιδικίες. Αποσαφηνίζει το τί ισχύει για να

κάνει τη διάταξη που υπήρχε και στο Νόμο της Νέας Δημοκρατίας ενεργός

και επωφελή για τον αγρότη. Είναι ηδιάταξη του άρθρου 20 μία διάταξη

που εξυπηρετέί ξεκαθαρίζοντας τη σχέση το μέλος του συνεταιρισμού.και
) ) Π

θέλω να επαναλάβω ότι το άρθρο 20 ορίζει ότι μόνο με τη θέληση του α—«·
,

γρότη παραχωρείται στο συνεταιρισμό η χρήση της γης του κάτω από όρους

τέτοιους που να εξασφαλίζουν και σ αυτόν και αντάλλαγμα και τη συμμετο

χή του στη λήψη των αποφάσεων. Ναι^λέει η αξιαωματική αντιπολίτευση^
I

μπορεί να είναι έτσι^αλλ α ο αγρότης είναι υποχρεωμένος να μπει στο 

συνεταιρισμό και εφόσον είναι υποχρεωμένος, ο συνεταιρισμός θα τον

κάνει ό,τι θέλει.

(4
!



Γιατί είναι υποχρεωμένος να μπεί στο συνεταιρισμό; 0 αγρότης είναι

σύμφωνα με το &χέδιο /^όμου ελεύθερος να εκτιμήσει εάν το σύνολο

των υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος και το σύνολο των δικαιωμάτων
, ιτον συμφέρουν ,έάν τα ωφελήματα που προσφέρει οσυνεταιρισμος τον

συμφέρουν έαν η συμμετοχή του στο συνεταιρισμό θα ανεβάσει το

εισόδημα του . Ομως/ΐο επιχείρημα ότι έάν δεν μπεί^δεν θα παίρνει
όμως

τις επιδοτήσεις ,Εχουμέ/επανειλημένα τονίσει^ οι επιδοτήσεις 

που δίδονται στα μέλη των συνεταιρισμών δεν' είναι εισοδηματικές
I·-> «■■■■■ ■ { 

ενισχύσεις για να στηρίξουν ατομικά το κάθε μέλ2®ς . Οι επιδοτήσεις

δίδονται για να μπορέσει να αναπτύξει ο συνεταιρισμός την προσπά- ί
θεία του, για να μπορέσει να αναπτυχθεί η συλλογική προσπάθεια 

Βοηθιέαι η.διακίνηση των προϊόντων μέσω των συνεταιρισμών για να ί
» Λαποκτήσει ο συνεταιρισμός διαπραγματευτική δύναμη, Βοηθιεται η

συγκέντρωση της παραγωγής από τους συνεταιρισμούς για να μπορέσει

ο συνεταιρισμός να αντεπεξέλθει στον ιδιώτη επιχειρηματία , Βοηθιε-

τε ο συνεταιρισμός για να κάνει εγγειοβελτιωτικά έργα ^για να ,
ιι
| :* * 1

μπορέσει να αυξήσει το εισόδημα των μελών του. ί
ι

Τι θα ήθελε^δηλαδή^η Νέα Δημοκρατία και εκείνοι που δεν συμμε-
ιτέχουν στη κοινή προσπάθεια να παίρνουν χρήματα και αυτοί που συμμε

τέχουν να παίρνουν τα ίδια χρήματα; Τί θέλουν, να είναι κανείς
κ»·
£ι.ϊ*
Γ
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μέλος του συνεταιρισμού και να μη συμμετέχει σε καμμία από τις 

προσπάθειες του, να πουλάει και στον έμπορο όταν τον συμφέρει και 

να πουλάει στο συνεταιρισμό όταν δεν το συμφέρει ο έμπορος; Να δί

δει τα καλά στον έμπορο και τα σκάρτα στον συνεταιρισμό; Μα έτσι 

δεν πρόκειται να αναπτυχθεί η συνεταιοιστική προσπάθεια.

Το //ομοοχεδιο θέτει μια σαφή αρχή; Εξετάζεις έάν σε συμφέρει 

ο συνεταρισμός , εισέρχεσβ« στο συνεταιρισμό και εφ'όσον εισέρχεσ^ 

στο συνεταιρισμό συμμετέχεις στις ενισχύσεις που δίδεε γ ια|ιον 

συνεταιρισμό και όχι για τον αγρότη η πολιτεία για να αναπτύξει 

την συνεταιριστική προσπάθεια. *Οποιος θέλει να μείνει έξωι εχει 

τη δυνατότητα να δουλέψει μόνος του και παίρνει τις ενισχύσεις 

εκείνες οι οποίες δίδονται από την πολιτεία στους μεμοναμένους
·'■*'- "■ ··' \.4r _ .*f · . ; ίΙ·.ί..· '·■.■.■ . * ..

αγσότες . Υπάρχουν και τέτοιες ενισχύσεις π,χ, σε περίπτωση κατα- 

στροφής^υπά χουν ενισχύσεις τις οποίες δίνει η ^οινό^ητα κ,ο,κ.

Δεν υπάρχει λοιΛόν ^-αναγκασμός εισόδου εκείνο το οποίο
f / )

λέμε εμείς είναι ότι η συλλογική προσπάθεια πρέπει να αποτελεί
\ ' !το επίκεντρο των προσπαθειών του αγρότη για να αποτελέσει κοινή

γ ια την _ Υ £,.
επιχείρηση ̂ μοχλό /βελτίωση της εισοδηματική' του θέσης , '&·

0 συνεταιρισμός πρέπει να /χει ικανοποιητικά κεφάλαια και να \
«’ I

» \ jσυσπειρώνει όσο το δυνατόν περισσότεοα πρόσωπα^να διαχειρι|ζετ/{

); ·

¡i

¿ I
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.......... /'Μτέτοιον όγκο και ποιότητα παραγωγής^ώστε να είναι υπολογίσιμος
ήσυναλλασώμενος και να επιβάλει τους όρους του. Γκ αυτό και η ΐ 

υποχρέωση παοάδοσης της παραγωγής. Μεγάλη επανάσταση για την η 

υποχρέωση παράδοσης της παραγωγής. Η Νέα Δημοκρατία λεγει ότι η 

υποχρέωση παράδοσης παραγωγής δημιουργεί ένα νέο καθεστώς στην 

ελληνική ύπαιθρο και ότι το καθεστώς αυτό είναι κάτι το τελείως 

ξέχωρο που εισάγει την κολλεκτιβοποιήση. Κολλεκτιβιποιήση κυρίες 

και κύριοι πάντως δεν υπάρχει στις '¿ώρες της δυτικής ευρώπης και 

ας δούμε εάν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης—και όπως το έχουμε 

επανειλλημένα εξέτάσει-υπάρχει υποχρέωση παράδοσης παραγωγής. Και

ο Γερμανικός νόμος προβλέπει για να μην πολυλογώ τέτοια υποχρέωση
. /και στη Γαλλ.ία προβλέπεται ρητά τέτοια υποχρέωση . Και προβλέπονται •

• " \ · ’μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ποινικές ρήτρες εάν δεν υπάρξει 

παράδοση της παραγωγής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΕΣ: Και στην Ελλάδα, υπάρχει αυτό το καθεστώς από 

χρόνια,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ Οδτ-·>υργός Γεωργίας) Και στις άλλες χώρες 

τα καταστατικά προβλέπουν παράδοση παραγωγής.

Σας είχα διαβάσει κυρίες και κύριοι στην προηγούμενη συνεδρία

ση το απόσπασμα κάποιας μελέτης την οποία έκανε η κοινότητα σχετι-



; ' /*γ
κά ΰε· τους συνεταιρισμούς . Και στην μελέτη αυτή της |(οινότητας 

τονιζόταν ότι προϋπόθεση για την αναήτυζη του συνεταιριστικού 

κινήματος εέναι η δημιουργία της υποχρέωσης παράδοσης παραγωγής

(4Θ)
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V  θέλουμε να 0
9α

I

πρέπει, οι παραγωγού να εμπιστευθούν την εκπροσώπηση των συμφερόντων

να επιβάλουν υποχρεώσεις στα μέλη τους, για να εξασφαλίσουν μία 

νέα παραγωγή και την παράδοση αυτής της παραγωγής στο συνεταιρισμό.

Άλλωστε στη Κοινότητα αυτά δεν είναι καινούργια. Ξέρετε ότι 

στις ρυθμίσεις για τις οργανώσεις παραγωγών προβλέπεται η παράδοση 

της παραγωγής στην οργάνωση παραγωγών.

Λέει τ̂,χ. ο κανονισμός σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών 

αλιείας , αλλά και για τα οπωροκηπευτικά, ότι πρέπει στα καταστατικά 

να περιλαμβάνεται για τα μέλη η υποχρέωση να διαθέτουν, μέσω της 

οργανώσεως, το σύνολο της παραγωγής τους.

Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε καινούργιο στην υποχρέωση παράδοσης . 

παραγωγής.

Η Νέα Δημοκρατία καλλιέργησε το μύθο της κολλεκτιβοποίησης 

και γι'αυτό να πω δυο λόγια, τί είναι οι κολλεκτίβες# Οι κρατικές 

εκμεταλλεύσεις προβλέπουν κρατική ιδιοκτησία της γης. Εδώ δεν 

υΛάρχει κρατική ιδιοκτησία της γης. Οι κρατικές εκμεταλλόύσεις 

προβλέπουν παραγωγή με βάση κάποιο πρόγραμμα παραγωγής που καθορί-

τους στους γεωργικούς πρέπει τα καταστατικά



\ Η ί  ~ζεται από το κράτος. Εδώ δεν υπάρχει,, δεν προβλέπεται από το νομο

σχέδιο τέτοιο πρόγραμμα παραγωγής . Οι κρατικές εκμεταλλεύσεις 

προβλέπουν ότι το σύνολο της παραγωγής, πέρα από ορισμένο ποσοστό, 

πηγαίνει στη κρατική εκμετάλλευση για αξιοποίηση. Εδώ δεν προβλέ- 

πεται κάτι τέτοιο. Οι συνεταίροι αποφασίζουν ελεύθερα , τί θα 

κάνουν την παραγωγή τους. Δεν υπάρχει τίποτε στο νόμο που να δικαιο

λογεί αυτό τον ισχυρισμό για κολλεκτίβες.

Στην Ελλάδα υπάρχουν ομαδικές καλλιέργειες. Και ο κ. Λουλές 

τόνισε σωστά ότι επί> των ημερών της συντηρΐ|τκής παράταξης ξεκίνησαν 

στη Χώρα μας οι ομαδικές αυτές καλλιέργειες. Παραδείγματος χάρ)/̂  

στο Δαμάσι^όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Χώρας , στη 

Τρίπολη και σε άλλες μεριέζ^της Θεσσαλίας^^5μαδικοί αμπελώνες.

Αυτά είναι πειράματα τα οποία πρέπει να προωθούνται και το σχέδιο 

νόμου δίνε'ι αυτή τη δυνατότητα γιατί τη δημιουργία πειραμάτων, τη- 

δυνατότητα να προωθηθούν νέα σχήματα , για να εξετάσουμε^σε κάθε 

περίπτωση^τί συμφέρει τους 'Ελληνες αγρότες και. να αποφασίζουν 

οι ίδιοι οι αγρότες τί|(:ους συμφέρει.

Αν δεν είχαν έτσι τα πράγματα, γιατί η συντηρητική παράταξη 

προώθησε τις ομαδικές καλλιέργειες/ Σε μια στιγμή παράκρουσης;



·'ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ. Δεν ήταν εθελοντικές πέρα για πέρα; * ν 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας).Ήταν εθελοντικές και εθελοντι

κές είναι και αυτές κύριε Ταταρίδη.

ται την εικόνα ότι δεν Εθελοντικές.
I

Σεις προσπαθείτε να παρουσιάζε- 

Και η εικόνα αυτή δεν είναι

αληθινή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ. Μας κατηγορούσατε ότι δεν είχαμε κάνει και νόμο 

γι 'αυτό.
(Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας). Κύριε Ταταρίδη^ με διακόψατε 

και θα σας απαντήσω.

Σας βαραίνει το παρελθόν σας και προσπαθείτε να ξεφύγετε από 

τηνεικόνα την οποία είχατε δημιουργήσει, από την εικόνα μιας 

παράταξης η οποία δεν ενδιαφέρεται γιο. τα συμφέροντα του αγρότη, Έ-ου 

η οποία δεν προωθεί το συνεταιριστικό κ'νήμα, η οποία έχει τον 

συνεταιρισμό δεκανίκι. Γι'αυτό καλλιεργείτε αυτό το μύθο.

Με τη πολιτική σας αυτή, με την πολιτική την'Όποία είχατε " * 

ακολουθήσει, είχατε οδηγήσει το συνετςνι,ρίσ^κό-κίνημα σε ένα αδιέξοδί 

Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε το συνεταιριστικό κίνημα απ'αυτό το

αδιέξοδο.



Και γιατί ο μύθος της κολ.λεκτί βας; Γιατί η συντηρητική παράταξη 

γενικά έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα μία τεράστια δυσπιστία απέναντι 

στη κρατική εξουσία. Και τη δυσπιστία αυτή προσπαθεί να εκμεταλλευθε 

η αξιωματική αντιπολίτευση, λέγονταςκαι πάλι ότι "εδώ η Πολιτεία 

δεν σας λέει (Γην αλήθεια, ψεύδεται, δεν σας πάει στην κατεύθυνση 

την οποία διαγρά ί/σας πάέι σε άλλη κατεύθυνση".

(4ΕΖ)



1/4 Στεν/φος Ρ.Ζορμπά (Λακτ/φος Μ. Αποστολίδου) 7.3.8 5 

(Κυρίου Κ. Σημίτη^Υπουργού Γεωργ ίας̂  συνέχε ια)

Εμείς όμως^κυρίες και. κύριοι στης Αξιωματικής Αντιπολίτευσης^ 

με την πρακτική μας στον αγροτικό τομέα^έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε 

να προωθήσουμε το συνεταιριστικό κίνημα και τα συμφέροντα του αγρότη.

Γι'αυτό^ μας πιστεύουν οι αγρότες και έχουν όλο και περισσότερη εμπιστο

σύνη στη δική μας πολιτική.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του Π*ΑΣ0Κ)

Λέγεται για παράδειγμα -το είπε και ο κύριος Χατζηδημητρίου- 

ότι οι διατάξεις περί ευθύνης είναι συγκεχυμένες και έτσι δημιουργού-Ο
με ευθύνη για τους αγρότες και θα πρέπει να πληρώσουν με τα κτήματά

τους. Το άρθρο 17 είναι σαφέστατο . Η ευθύνη περιορίζεται στο τριπλάσιο

της μερίδας. Δεν απορεί να ξεπεράσει τις 75.000 6ρχ. στη χειρότερη

«ερέπτωση.'Αρα αποκλείεται μέσα από το άρθρο αυτό να^υπάρξει οποιαδή-; 1, I
* /ποτέ δυνατότητα για να μεταφερθεί η γη του αγρότη στους συνεταιρισμούς■ Iί

ή στηντράπεζα. Είπε ο κύοιος Χατξηδημπτριου ότι δεν διανέμουμε τα κέρδη/
ότι δεν δίνουμε ε© πλεόνασμα που πραγματοποιεί ο συνεταιρισμός^στους 

αγρότες. Ας διαβάσει το άρθρο 38 που αφορά ακριβώς τη διαδικασία δια

νομής του πλεονάσματος.

Αστεία είναι επίσης τα όσα λέγονται περί καταναγκαστικής

εργασίας. 0 νόμος επαναλαμβάνει ρητά τη γενιχ* αρχή που ισχύει σ'όλες
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ι ΐ Ίτις ιδιωτικές συλλογικές επιχειρήσεις ότι ο συνεταίρος πρέπει να 

συμβάλλει με την προσωπική του δραστηριότητα και εργασία^ στην επί

τευξη των στόχων του συνεταιρισμού. Ακριβώς για να εξασφαλίσει/
το συνεταίρο^ρυθμίξει τις διαδικασίες που θα ισχύουν στις περιπτώ

σεις αυτές. Ο νόμος έχει προστατευτικό σκοπό.

.0 κύριος Χατξηδημητρίου διάβασε το έργο κάποιον Βουλγάρου 

Ακαδημαϊκού. Θα μπορούσαμε και εμείς να φέρουμε βιβλία διαφόρων' ιί
- # ■ ίπου έγραφαν κατά καιρούς για τη συντηρητική παράταξη και να προσπα-ϊ

I. « ' ■ · < '  Iθήσουμε να ταυτίσουμε τα όσα είχαν γράφει για το ναξιστικό κίνημα^
ίή για την τάδε δικτατορία^με τις θέσεις της συντηρητικής παράταξης.

V » \ IΑυτές είναι απλοποιήσεις απαράδεκτες· Το τι είπαν οι Βούλγαροι το ̂ [
I  Λ  *  I  '  Λ ιτι είπαν οι Αμερικάνοι το τι είπε ο ένας και ο άλλος μας είναι/

τελείως αδιάφορο. Το έχουμε τονίσει: Εμείς κοιτάξουμε την εμπειρία
,. · ί

• ' I *η οποία .υπάρχει σε άλλες χώρες^για να αντλήσουμε στοιχεία. Η πολι

τική μας καθορίζεται από̂ τα ελληνικά δοσμένα. Η πολιτική μας είναι 

εθνική, Η πολιτική μας ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των Ελλήνων 

"αγροτών. Οι προθέσεις του ενός και του 'άλλου δεν αποδεικνύονται 

με τα βιβλία του κυρίου Τοντόρωφ^δεν αποδεικνύονται με τα επιχει-
\ ίρήματα του κυρίου Θεοφάνους^δικηγόρου του "Τάματος"^τον οποίο

I < · · · ' ■ ’ \ ί'επικαλείται συχνά η Νέα Δημοκρατία . Οι προθέσει-ς αποδε ικνύονται '

ί !

(ί

¿2
 Η
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Ίί2
από τηγπράξη. Είπαμε ότι η πράξη της Νέας Δημοκρατίας^ ήταν μια 

πράξη αρνητική για τον αγρότη και το συνεταιριστικό κίνημα. Η πράξη 

η δική μας^είναι μια πράξη η οποία προωθεί το συνεταιρισμό.

Δυο λέξεις και για το μυθιστόρημα των πολλών σχεδίων.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν έχει συνηθίσει στην ιδέα, ότι ένας 

νόμος πρέπει να συζητιέται πλατιά. Ο νόμος 921 δεν είχε συζητηθεί 

από τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Το διοικητικό συμβούλιο της 

ΠΑΣΕΓΕΣ. συνήλθε και πήρε κάποια απόφαση σχετικά με τον 921,

Όλα τα άλλα γίνονται^δεν θέλω· να πω εν κρυπτώ^ αλλά μέσα στα γρά

φε ία^για να μην πάρει κανείς χαμπάρι, Τ^εγονός ότι εμείς στείλαμε 

το σχέδιο νόμου^ότι έγινε συζήτηση ότι δεχθήκαμε παρατηρήσεις^, ότι 

τροποποιήσαμε τι^ προτάσεις μας επανειλημμένα^παρουσιάζεται σαν

αναποφασιστικόχητα^σαν υποχώρηση σε πίεση. Ας μάθει η Αξιωματική
\

Αντιπολίτευση ότι αυτό είναι η Δημοκρατία,
( - / ■(Χειροκροτήματα απο την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚΙ

ί / ~ 'Δυο λέξεις και για τα όσα είπε ο κύριος Λουλές, Είχαμε

επαν<*λάβει ότι το νομοσχέδιο δεν είναι ραμένο και κομμένο στα

μέτρα της ΕΟΚδιότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο μέτρο της ΕφΚ
. ·

το οποίο 'να επιβάλλει αυτό το νομοσχέδιο, 'Αλλωστε^ όπως ξέρετε κύριε

Λουλές ΕΟΚ δεν βλέπει με συμπάθεια την ανάπτυξη του συνεταιριστικού 

κινήματος. (40)

! I

! . I! I
* ' ι
I 5 I

'Τ-'?”·*'*' -Τ-
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....... .....

Προτιμάει τις ομάδες παραγωγών οι οποίες στηρίζονται στις επιχειρη

ματικές εκμεταλλεύσεις. Και το πρότυπο της εκμετάλλευσής μας είναι 

• διάφορο από το πρότυπο της ΕΟΚ και ο τρόπος οργάνωσης της προτύπου 

αυτής εκμετάλλευσης, είναι διάφορος από το πρότυπο οργάνωσης της 

ΕΟΚ- Λέτε ότι και εμείς επιδιώκουμε την εξαφάνιση των μικρών και 

μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Δεν πιστεύω να ισχυρίζεσθε με σοβαρότητα 

'ότι οι 25.000 δρχ. συνεισφορά για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού 

κινήματος, πρόκειται να εξαφανίσουν τις μικρές και μεσαίες εκμεταλ- 

λεύσεις. Αν δεν συνεισφέρουν και αυτές, δεν πρόκειται να σταθούν 

οι συνεταιρισμοί.

Είπατε, γιατί είναι ο συνεταιρισμός έμπορος; Η εμπορική ιδιό

τητα, είναι ένας τεχνικός όρος^ο οποίος έχει σκοπό στις διαδικασίες
' · ' *τις δικαστικές να εξασφαλίσει ορισμένα πλεονεκτήματα και να . οδη-
V■ Γγήσει σε εφαρμογή ορισμένων νόμων. Άλλωστε και ο νομος της ΠΕΕΑ 

για τους συνεταιρισμούς, προέβλεπε εμπορική ιδιότητα για τους συ- 

νετάΐρισμούς. Άλλο η εμπορική ιδιότητα και άλλο η φύση του συνε

ταιρισμού που για μας δεν είναι μόνο επιχειρηματική, το έχουμε το

νίσει, αλλά είναι και μία οργάνωση αλληλεγγύης, μία οργάνωση ανά

πτυξης της υπαίθρου.



« «

IfCf
Όσον αφορά αυτά που είπατε για τις εταιρείες και το 20% των 

Τσάτσων, με το οποίο έλεγχαν όπως λέτε την ΑΓΕΤ, σας επαναλαμβάνω 

ότιιέχετε λάθος. Με 20% δεν ελέγχει κανένας καμιά εταιρεία. Οι Τσά- 

'τσοι, έλεγχαν την ΑΓΕΤ επειδή συνεργούσε η Εθνική Τράπεζα. Όταν 

έχεις πάνω απ'το 50%, το 51%, ελέγχεις την επιχείρηση και το νομο

σχέδιο λέει, ότι οι συνεταιρισμοί πρέπει να έχοον οπωσδήποτε το 65%

των μετοχών. 'Αρα θα έχουν και πλειοψηφία και δυνατότητα ελέγχου.·»
*

Κυρίες και κύριοι,. νομίζω, μίλησα αρκετά και θέλω κλείνοντας 

να τονίσω και πάλι ότι το νομοσχέδιο θα δώσει νέα ώθηση και νέα

δυναμική στο συνεταιριστικό κίνημα, γι'αυτό εισηγούμαι την υπερψή- [ LÍ? ι ”
φισή του. Η αντίδραση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οφείλεται στο 

γεγονός ότι με το νομοσχέδιο αυτό θα εξαφανισθεί σιγά-σιγά η δομή 

την οποία είχαν δημιουργήσει στην ύπαιθρο, δομή την οποία εξούσιαζαν
ν *

τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα!. Χάνουν οι υποστηρικτές τους,. . Λ
• ίτη δυνατότητα να ελέγχουν ττν κατάσταση και γι 'αυτό οι γοερές κραυγές,

ι ί

ιγι'αυτό οι απειλές, γι'αυτο η 6η< αυργία κύματος ανησυχίας. Το
- · !

-νομοσχέδιο δείχνει στη σωστή κατεύθυνση. ‘την κατεύθυνση της εξέλι

ξης και της προόδου. Γι'αυτό και πιστεύω, πρέπει να υπερψηφισθεί.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ν'αναφέρω το εξής.

Ο Βουλευτής Κεφαλλονιάς(κύριος Αντώνης Τρίτσης μου υποδεικνύει ότι

Γ ί

ί·'iI
ί '



σήμερα, είναι η επέτειος της δολοφονίας του Μαρίνου Αντύπα. Πιστεύω 

ότι το γεγονός ότι συζητούμε απόψε το νομοσχέδιο είναι μια έκφραση 

τιμής προς τον Μαρίνο Αντύπα, μια έκφραση τιμής προς τους αγώνες 

του και προς τους αγώνες όλων που θέλουν μια δημοκρατική οργάνωαρη 

και της γεωργίας και της ελληνικής πολιτείας. Ευχαριστώ^^ 

(Χειροκροτήματα από την Κυβερνητική πτέρυγα)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ. Και το Κιλελέρ γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες·

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μάρκος Ι.Νάτσινας). 0 συνάδελφος κύριος Αμανατίδης, ει

σηγητής του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ. Ανερχόμενος στο ιερό Βήμα της Εθνικής Αντι

ότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το συζητούμενο νομοσχέδιο, 

έχω βαθειά συναίσθηση των ευθυνών μου πρώτα απέναντι στους Έλληνες

αγρότες που είναι περισσότεροι από το· 1/4 του ελληνικού λαού και

προσωπείας, προκειμένου να εκθέσω τις απόψεις μου ενώπιόν σας, αζι-

είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι

(3Λ)
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ί?0
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μάρκος Ι.Νάτσινας). Εγώ αποδέχομαι την πρότασή σας, εψ'

,  |
* I

όσον την αποδέχεται και ο κ.Υπουργός. ' I
ί ·»Την υπόμνηση δεν την έκανα για να σας υποδείξω ποιά είναι τα

) I }

καθήκοντά σας, αλλά για να £είξω ότι το Προεδρείο είναι διατεθειμένο'
I

μα εξυπηρετήσει τη συζήτηση του νομοθετήματος. Τη θέση του ΠροεδρείουV
1

υποστήριξα. Δεν θέλησα να σας υποδείξω τα καθήκοντά σας. Λανθασμένα
. | '

τ'αντιληφθήκατε κύριε Κο,νρβουλευτικέ Εκπρόσωπε, 'ίσως γιατί είστε

φορτισμένος από τη χθεσινή συζήτηση

V  ./ ■: ι ■::ν'- ί-

Ε ίστε σύμφωνος κύριε Υπουργέ λ
/ΓΙΟΣ ΣΗΜΤ · ιονογος Γεωργίας). Σύμφωνος κύριε Πρόεδρε.

‘Λ ®  Λ » * * » .----------- --------- Γ  ..1ΙητΠ| ------ ,ι----------------

ΠΡίΕΔΡΕΥΩΝίά^ο>ος ..Νάτσινας). Επομένως, μετά τον συνάδελφο κύριο

Βασιλείου και τον ανάδελφο κύριο Παποευθυμ ίου, θα διακόψουμε.

«στε κύριε Βασιλείου, έχετε το λόγο$I ■'
Σ,λ'ΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Κύριοι συνάδελφοι, δεν θεωρώ σκόπιμο ναεπεκταθώ

.αναλυτι ,α στα. στμεία του νομοσχέδιου, μια και ος κεντρικότερες δια

τάξεις, αναφέρθηκαν αναλυτικά από τον κ Υπουργό και τους προηγηθέντες 

εισηγητές της πλειοψηφίας.

Ούτε θα θεωρούσα σωστό να'επαναλάβω την εισήγησή μου που έγινε


