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- Ό  νόμος του ΠΑΣΟΚ γιά τούς Συνετάιριαμούς, έναν έχει άληθινό σκοπό:

Ν' άρπάξει τήν περιουσία σου. Νά σέ κολλεκτιβοποιήοει. Νά πάψεις νά 

είσαι έλεύθερος άνθρωπος. Νά σου πάρουν τό βιός oou, τήν παραγωγή σου, 

τό χωράψι σου, τό τρακτέρ σου, τόν ίδρωτα σου.

- Πώς θά γίνει αυτό; Νά ό τρόπος:

Πρώτα, θά υποχρεωθείς νά μπεϊς στό μοναδικό Συνεταιρισμό, πού θά 

έπιτρέπεται ατό χωριό σου (άρθρο 4 του νόμου). Πώς θά σε ¿¿αναγκάσουν 

'γι' αυτό; "Αν δέά μπεις, 6έν θά παίρνεις πίστωση άπό τήν ’Αγροτική, ούτε 

, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ. Βά οοΰ οτερήαρυν καί τίς ένισχάσεις τής ΕΟΚ, 

iqu οοΰ ¿¿ασφάλισε ή ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, βάζοντάς μας στήν EQK, όταν τό ΠΑΣΟΚ 

ρολέυσγε λυαοασμένα τήν ένταξη. Καί, τό χειρότερο, θά εΤσαι υποχρεωμένος - 

σύμφωνα μέ τό νόμο 1409/1903- νά κρατάς λογιστικά βιβλία τρΟ {¡¡άδικα Φο-
ι *
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- "Επειτα, 6τα\* πιά μπεις ατό Συνεταιρισμό, Βά καλλιεργείς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

δ,τι οοΰ έπιβάλλει ό Συνεταιρισμός (άρθρο .12 τοϋ νόμου.) καί Βά ποραδίΒεις 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ολη τήν παραγωγή oou σ' αυτόν (άρθρο 11 Hou νόμου). Δέν θά 

έχεις κανένα δικαίωμα νά πουλάς μόνος σου τά προϊόντα των κόπων σου. θά 

πρέπει νά δέχεσαι, χωρίς νά μιλάς, δοα λεφτά θά σου δίνουν οΙ άγνωστοι 

ποασι νοφρουροί, πού θά διαχειρίζονται τόν Ιδρώτα oou καί πού θά είναι δσα 

αυτοί θέλουν - δηλαδή ψίχουλα, χωρίς νά έχεις τό δικαίωμα νά διαμαρτυρηθεΤςί 

Γιατί ούτε ό Συνεταιρισμός θά πουλάει τήν παραγωγή των μελών του, παρά

θά τήν παραδίνει στήν "Ενωση Συνεταιρισμών κι* αυτή στήν Κεντρική ΚΛΑΔΙΚΗ 

Συνεταιριστική 'Οργάνωση καί τόν κρατικό Συνεταιριστικό ‘Οργανισμό, πού 

θά τήν διαχειρίζονται καί θά τήν πουλουν (άρθρα 49, 52 καί 5? τού νόμου).

- Εννοείται, οτι δέν θά γλυτώνεις κι’ άπ' τόν "Εφορο, πού θάρχεταί κι* 

αυτός νά πάρει auiόματα τό μερδικό του άπ". δτι εΐοπράττεις, χωρίς νά

π Γιτρ δΓκόηπ. „£ ηάπη τά δελτίο ποηολπΟάε του ΣυνετάιοιαυοΟί

- "Επειτα, θά οέ υποχρεώσουν νά δουλεύεις "εθελοντικά" τάχα, άλλά 

"κατά τίς ανάγκες του Συνεταιρισμού γι’ αυτόν" (άρθρο 11). "Αν μπορεΤς,

πές τότε οχι , όταν τά λειριά ιυύ θά σου δίνουν γιά τήν παραγωγή σου δέ 

θά αοΰ φτάνουν νά ζήοεις, δταν θά σέ πιέζουν μέ χίλιους τρόπους.' θά



δουλεύεις εροκάματο Ανειδίκευτου έργάτη καί χωρίς καμμιά προστασίι 

τής έργατικ ο^ ''εσίας (άρθρο 1θ). Τότε, καθώς θό έχεις πόψει πιά νά 

εΙααΓ έλεύθερος παραγωγός, έλεύβερος .άνθρωπος, θά Ελθει, ή τελική φάοη 

γιά νά σού πάρουν τήν περιουσία σου.

- Γτήν Αρχή θά σέ Αναγκάσουν νά υπογράψεις ένα Ιδιωτικό χαρτί, μέ τό 

θά παραχωρεΤς τή χρήση τΰν χωράφιΰν σου, τοΰ τρακτέρ σου, τών Εργαλείων 

οου, ατό Συνεταιρισμό, μέ αντάλλαγμα ένα "νοίκι" πού θά σού * κανονίσουν

(άρθρο 20). Καί πώς θά μέ Αναγκάσουν; θά ρωτήσεις. Μά δταν θά παραδίνεις 

υποχρεωτικά τήν παραγωγή σου, γιά νά παίρνεις δσα θέλουν αυτοί νά σού 

δίνουν, δταν θά είσαι Αναγκασμένος νά δουλεύεις γιά τό Συνεταιρισμό, 

γιατί νά μή δώσεις καί τή χρήση του χωραφιού σου καί των έργαλείωγ, ζώων 

κΧπ. γιά νά παίρνεις, τουλάχιστον, καί ένα νοίκι*;

- "Οταν δώσεις τή χρήση τού χωραφιού σου, τό έχεις ουσιαστικά χάσει.

Ό  νόμος προβλέπει (άρθρο 20) δτι τότε -πού 6έ θά έχεις πιά καμμιά δύναμη

ν' ΑφτισταθεΤς- ό Συνεταιρισμός θά μπορεϊ νά "συμφανήσει* μαζί σου καί 

ν ’ άποκτήσει ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ τήν ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ τού χωραφιού σου β ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΔΟΥΛΕΙΑ πάνω σ ’ αύτό, δηλαδή Ακόμα καί νά χτίσει έπάνω στή γή σου δικά - 

του κτίρια.' Καί τότε, θά έχεις χάσει καί τυπικά τήν ουσία τής Ιδιοκτησίας

- ’Από έΙεΤ καί πέρα, δέ θά σου μένει παρά νά πουλήσεις στό Συν/σμό 

καί τήν'"ψιλή*κυριότητα" τής περιουσίας σου, πού θά σοΰχει Απομείνει, γιά 

τά έλάχιστα λεφτά, πού θά μπορείς νά πάρεις, Αφού αύτή ή "ψιλή" κυριότης 

δέν θάχει πιά καμμιά Αξία γιά'σένα.

- φΕτα ι, ό Συνεταιρισμός *ή, μάλλον, τ ά  Κράτος- θά σου πάρει τ ή  γή οου,

τά γεωργικά σου έήγαλεΤα, τά ζωα σου, τό τρακτέρ σου, δλη τήν περιουσία 

σου, χωρίς νά τό καταλάβεις. Ό  νόμος, μάλιστα, προβλέπει*, (δρθρο 57) τή 

δημιουργία ε(δικού κρατικού ’Οργανισμού γιά τήν "Αγορά" τής Αγροτικής γήςί 

Γι/αύτι^τή δουλειά καί μόνοί ^  ·

- Τότε πιά, θά έχεις ΚΟΛΛΕΚΤΙΒΟΠΟΙΗ0ΕΙ. ’Από έλεύθερος καί προοδευτικός

καλλιεργητής, Από έλεύθερος άνθρωπος καί νοικοκύρης, θά έχεις γίνει ένας

κακομοίρης καλλιεργητής τών συνεταιριστική, κρατικών κτημάτων. £αί τότε,
*
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- Αυτά, δέν εΤναι φαντασίες. Αυτά, Ακριβώς, έγιναν δταν ¿πεκράτησαν 

Ανάλογα σχέδια. "Ετσι, μέ αυτήν, Ακριβως, τή μέθοδο, τούς πήραν έκεΤ τά 

χωράφια τους: Χωρίς νά το καταλάβουν, βρέθηκαν, Από νοικοκυραΤοι, έργάτες 

οτά κρατικά κτήματα.



- Έ λ λ η ν ε ς  Α γ ρ ό τ ε ς !  .Ξεσηκωθείτε ειρηνικά γιά την "έλλογη 

τούς Συνεταιρισμούς. Μην άψΓ,οετε νά σας υποδουλώσουν!

Δώστε τήν απάντηση πού γρειάζεται στις έκλογές πού έρχονται!

/ ΜΑΖΙ ί/Ε ΤΗ Ν Ε Α '  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α :

- Νά γλυτώσετε τη γή οας!

- Νά σώσετε τό βιος σας!

- Νά μή σας κλέβουν τάν ίδρωτα οας!

- Νά μή γίνετε εργάτες τών κτημάτων σας, πού θά διαχειρίζεται 

ό συνεταιρισμός!

- Νά κρατήσετε τη / τ υ τ ε ρ ι ά  σας ,  την ανθρωπιά σας, τή ζωζ τ ο ; ’
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