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ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Ο.

α. ‘Επένδυση της πολίτικης μας
Σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά έχουν διαμορφωθεί (.δανι
κές συνθήκες γιά τό πέρασμα τής πολιτικής μας στήν ύπαιθρο.
Τό εύνοΐκό κλίμα πού έπικρατεί σήμερα στον άγροτικό κόσμο γιά 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τήν Κυβέρνησή μας όχι μόνο πρέπει νά τό διατη
ρήσουμε, άλλά καί νά τό έπαυξήσουμε.
Θά πρέπει, σύντροφοι, νά τονίσουμε τήν τεράστια έπιτυχία τής Σο
σιαλιστικής Κυβέρνησης τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στόν Αγροτικό χώρο σ'αύτούς 
τούς 11 μήνες.
*0 'Αγρότης άπόλαυσε γενικά είσόδημα καλύτερο άπό κάθε άλλη ψορά.
Ή  πολιτική μας στόν άγροτικό χώρο μέ μιά σειρά μέτρων προστα
σίας καί ένίσχυσης τοΟ εισοδήματος τοϋ παραγωγοϋ βρήκε θετική 
άνταπόκριση. Ή  καλλιέργεια καί ή Ανάπτυξη τής συνεταιριστι
κής καί συνδικαλιστικής ίδέάς, οι εισοδηματικές ένισχύσεις ά
μεσες καί κατευθείαν στόν παραγωγό, δ Ν. 1262/82 γιά τά κίνη
τρα, η βελτίωση τών άγροτικών συντάξεων καί τόσα άλλα άποτέλε- 
σαν δείγμα γραφής γιά τήν πορεία πού θά άκολουθήσουμε στό χώρο 
τής 'Αγροτιάς. Αύτά τά έπιτεύγματα κι αύτή ή πολιτική έχουμε 
χρέος καί καθήκον νά έπενδύσουμε δπου κι άν βρισκόμαστε 5 στό 
Συνεταιρισμό, στόν 'Αγροτικό Σύλλογο, στό έργοστάσιο, στά πο
λιτιστικά κέντρα, στό χωράφι.

β. Συμπαρατάξεις καί συνεργασίες
Σύντροφοι,
* Η πολιτική τής 'Εθνικής Λαϊκής ‘Ενότητας δοκιμάστηκε καί δικαιώ
θηκε άπόλυτα, Τό μήνυμα τοϋ ‘Ελληνικού Λαού στις έκλογές τοϋ 
Όκτώβρη ήταν σαφές ; είπε όχι στή λογική τών κεντρικών δια-
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πραγματεύσεων. Καθημερινά βλέπουμε ότι αυτή μας ή πολιτική 
γραμμή έπιβεβαιοονεται καί σε έπίπεδο ιδεολογικής Αντιπαράθε
σης καί στή συνέχεια στά Αποτελέσματα των έκλογικών Αναμετρή
σεων στους μαζικούς χώρους«
Γιά μας οι Λαϊκές δυνάμεις ένεργοποιουνται καί δραστηριοποιού
νται μέσα Από τούς νέους θεσμούς καί όχι μέ τή λογική των Κε
ντρικών διαπραγματεύσεων καί των Ανταλλαγμάτων.
Οι λαΐ'κοί θεσμοί σέ καμιά περί πτώση δέν μπορεί νά έχουν τή λο
γική τής έξουσίας "Από τά πάνω”. Έχουν τήν δική τους δυναμι
κή καί λειτουργία, δίνοντας έτσι τή δυνατότητα στό λαί”κό κίνημα 
νά έκφράζεται καί νά παρεμβαίνει, σέ Ανώτερα έπίπεδα.
Σ'αύτή τήν πολιτική Αντίληψη, ή παρουσία στούς συνδυασμούς πού 
ύποστηρίζουμε κάθε τίμιου καί Ικανού συνεταιριστή κρίνεται όχι 
μόνο χρήσιμη, Αλλά καί Απόλυτα Αναγκαία.. 'Αποτελεί προϋπόθε
ση νίκης. 7 V
Καθήκον τής όργάνωσης είναι νά Αγκαλιάσει κάθε συνεπή Αδιάβλητο 
Συνεταιριστή πέρα Από τίς τυχόν κομματικές προτιμήσεις πού μπο
ρεί αύτος νά είχε χθές.
Τό θέμα των συνεργασιών μέ Αλλους πολιτικούς φορείς έξειδικεύε- 
ται αύστηρά, κατά χώρο καί έκεϊ μόνο όπου τό έπιβάλλουν ιδιαί
τεροι λόγοι, πάντα όμως μέ εύθύνη των έπαρχιακών γραφείων καί 
τής Νομαρχιακής Επιτροπής.
“Οσον Αφορά έπώνυμους συνεταιριστές, γιά πιθανή ένταξή τους στούς 
δικούς μας συνδυασμούς τήν εύθύνη έχει ή 'Επιτροπή Συνεταιρι
στικού σέ συνεννόηση μέ τό Ε.Γ.

γ. Διαδικασία έπιλογής υποψηφίων γιά τί Σ.Ο.
Γιά τήν επιλογή των ύποψηφίων θά Ακολουθηθούν οι πάγιες κομμα
τικές διαδικασίες.
“Ετσι γιά τούς ύποψήφιους των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών προ
τείνουν οι Τ.Ο. καί τήν τελική εύθύνη έχει τό έπαρχιακό γραφείο 
καί ή Ν.Ε,
"Αν κάποιο μέλος έχει Αντίρρηση γιά τήν υποψηφιότητα προτεινό- 
μενου θά πρέπει έγγραφα καί αιτιολογημένα νά διατυπώσει τίς 
Αντιρρήσεις τού μέσα σέ 7 μέρες. Γιά συνεταιριστές τού εύρύτε- 
ρου δημοκρατικού χώρου γίνονται μόνο έγγραφες προτάσεις στίς



Σ.Ε. των Τ.Ο., οι Σ.Ε. τίς επεξεργάζονται καί μέ δίκη τους εύ- 
θύνη τίς στέλνουν στό επαρχιακό καί τή Ν.Ε.
Γιά τά δευτεροβάθμια όργανα (Ενώσεις) την ευθύνη των προτά
σεων έχουν τά κατά τόπους έπαρχιακά γραφεία καί τελικά ή Ν.Ε., 
ένώ τήν όριστική επιλογή κάνει ή "Επιτροπή Συνεταιριστικού.
Γιά τήν έπιλογή των υποψηφίων Τριτοβάθμιων Συνεταιριστικών 'Ορ
γανώσεων καί τής ΠΑΣΕΓΕΣ τήν εύθύνητών προτάσεων έχει ή 'Ε
πιτροπή Συνεταιριστικού καί τήν τελική έπιλογή θά κάνει τό 
'Εκτελεστικό Γραφείο.
Ή  διαδικασία γιά τούς Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς θά πρέπει 
νά έχει ολοκληρωθεί μέχρι τίς 25.10.82 γιά τίς Τ.Ο. καί τά 
'Επαρχιακά Γραφεία.
Οι προτάσεις καί οί θέσεις των Ν.Ε. θά πρέπει νά έχουν όλο- 
κληρωθεί καί σταλεί στήν 'Επιτροπή Συνεταιριστικού τό άργότερο 
μέχρι 30 Όκτώβρη 1982.
Σέ καμιά περίπτωση οι διαδικασίες πού όδηγούν καί στοχεύουν στό 
ρίζωμα των λαϊκών θεσμών στον τόπο μας καί στήν παραπέρα ανά
πτυξή της δέν πρέπει νά άποτελέσουν Αντικείμενο συναλλαγής καί 
διαπραγματεύσεων πού καλλιεργούν τόν παραγοντισμό.
Τά πρόσωπα, πού θά επιλέγουν γιά νά ήγηθουν στίς συνεταιριστι
κές οργανώσεις καλούνται ταυτόχρονα στήν ύλοπσίηση ένός θεσμικού 
μέρους τού Προγράμματος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πρέπει σύντροφοι νά πε
ράσουμε πλατιά στήν οργάνωσή μαςΡ καί’στό λαό ότι όποιαδήποτε 
θέση ή πράξη πρός τά έξω είναι λειτουργία, μέ ιδιαίτερο κύρος, 
μόνο στό βαθμό πού προέρχεται άπό συλλογική δουλειά καί λαΐ'κή 
συμμετοχή. Στή μάχη των εκλογών πρέπει νά δραστηριοποιήσουμε 
καί τήν 'Αγρότισσα.
Είναι όπωσδήποτε σημαντική έπιτυχία νά συμμετέχουν ’Αγρότισσες 
στά ψηφοδέλτιά μας.
Τά πρόσωπα πού θά έπιλεγούν θά πρέπει νά πληρο(5ν όρισμένες 
προϋποθέσεις ^
1. Νά είναι πρόσωπα παταξιοηιένα γιά τούς· άγώνες καί τό ήθος 

τους.
2. Νά έχουν εύρύτερη καταξίωση καί άπήχηση καί νά προέρχεται 

άπό συγκεκριμένη πολιτική - κοινωνική δράση στό μαζικό κί-
. /  ο .



\

νήμα, των 'Αγροτών. (Συνεταιριστικό - Συνδικαλιστικό) .
3. Γνώση του Συνεταιριστικού Κινήματος τής περιοχής τους

καί τή γενικότερη στρατηγική Αντίληψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά τήν 
Αγροτική μας πολιτική.

4. Εντιμότητα στις μέχρι σήμερα οικονομικές συναλλαγές τους.
5. Σωστή κομματική λειτουργία (γιά τά μέλη μας).
6. Δυνατότητα Ανταπόκρισης στά καθήκοντα.
7. Άντιπροσωπευτικότητα κατά περιοχές.
Φυσικό είναι πώς οι υποψήφιοι συνεταιριστές μας δέν μπορούν 
νά έχουν δλα τά παραπάνω κριτήρια. Γι'αύτό ή έπιλογή πρέπει 
νά γίνει συγκριτικά δηλ. ποιοι συγκεντρώνουν τίς περισσότερες 
προϋποθέσεις.
‘Η 'Επιτροπή Συνεταιριστικού θά έντείνει τίς δραστηριότητές της 
γιά τό συντονισμό τής δλης έκλογικής μάχης. Τά μέλη της θά βρί 
σκονται κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά στή βάση τής όργά- 
νωσης γιά νά βοηθήσουν τήν όλη έκλογική προσπάθεια.

*

*  *

Σύντροφοι, 'Οργάνωση, Κυβέρνηση καί 'Αγροτιά τής Πατρίδας μας 
καλούμαστε νά ύλοποιήσουμε ένα θεσμικό μέρος του Προγράμματος 
μας. Αφετηρία τής πορείας αύτής είναι οι συνεταιριστικές έκλο- 
γές. Σέ τούτη τήν πορεία ό ρόλος τής όργάνωσης είναι Απόλυτα 
καθοριστικός καί Αναντικατάστατος.
* Η πρωτοπόρα όργάνωση έξουσίας τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. δοκιμασμένη σέ πολι 
τικούς καί ταξικούς Αγώνες καλείται σ'όλα τά έπίπεδα νά δώσει 
τή μάχη καί νά φέρει τή Νίκη.

'Εμπρός στή μάχη γιά τούς Συνεταιρισμούς.

'Εμπρός στό δρόμο γιά τή δικαίωση τής 'Αγροτιάς

Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς 
Γιά τήν 'Επιτροπή Συνεταιριστικού 'Αγροτών
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