


Αγρότες, αγρόησσε<, ιη<, ¿λληνκής γφ,
Το έντυπο αυτό εχει σκοπό να ενημερωθεί τουι, αγρότες μας πανϋ σε θυμι u αγιχ.·ΐΗή, ν  
Επιχειρει ενα κάλεσμα όλου του αγροίικου πληθυσμού της χώρο ενοντις 
αντισυνταγματικό, αν ̂ δημοκρατικό αντ ανροτικσ σχεόιο νοοάυ ,ε ,. ανργ ;κών συνεταιρισμέ I 
η ακριβέστερα «πεοι κολλεκτιβοποιησ η ς_ΚΑ . αγροτικά τομέο». Μ«, το νομο αυτό" ς 
πραγματοποιηθεί το σχετττο του σοσιαλιστικοί; οετασχημυιιι! οίΡ',-ις-Αγρρτικής Οικσνοΐι 
πρώτο θύμα τους Έ λλη νες  αγρότες Το σχέδιο νόυου αυτό είναι το πέμπτο κατα σεις τοτ.μ 
είχε διατυπωθεί το Μάρτιο του 1982 και είχε προκαλεσειεντονες αντιδράσεις οι οποίες ανε καοαν 
τον Υπουργό Γεωργίας να προχωρήσει στη σύνταξη νέου σχεδίου το οποίο ..πέφερε στο πρωτ0 
μόνο μερικές φραστικές αλλαγές, χωρίς καμιά ουσιαστική βελτίωση με αποτέ ‘ εσμα να πυντεχθει
ενα τρίτο το Μάιο του 1983 και λίγους μήνες μετά ενα τέταρτο. Το σχέδιο αυτό διαβιβάστηκε στην 
Π Α Σ Ε ΓΕ Σ  και συζητήθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1983 
Ύ στερα  από την καταγγελία του Προέδρου της μεγάλης δημοκρατικής παρατάξεώς μας κ 
Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα στη λαοθαλασσα τής Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο και την αυστηρή 
κριτική όλων των ομιλητών της Ν. Δημοκρατίας το τελευταίο εξάμηνο, η Κυβέρνηση αναγκάστηκε 
να κάνει μερικές αλλά επουσιώδεις βελτιώσεις. Παρά τις μεταβολές όμως αυτές το νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή στις 7.3.84 και που είναι το πέμπτο, έχει την ίδια φιλοσοφία με τα 
προηγούμενα τέσσερα Οι διορθώσεις που έγιναν στις περισσότερες διατάξεις είναι φραστικές και 
σε άλλες άνευ σημασίας

• υποχρεωτική εργασία για τους αγρότες
Αρθρο 11. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα μέλους.
(1) Ο συνεταίρος υποχρεούται να παραμείνει μέλος του συνεταιρισμού τουλάχιστον για πέντε (5) 
χρόνια. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο χρόνο.
(2) Το τακτικό μέλος παρέχει την προσωπική του εργασία στο συνεταιρισμό, ανάλογα με τις ανάγκες 
του τελευταίου. Η ειδικότερη εργασία τον κάθε μέλους καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου η οποία μπορεί να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο στην πρώτη, μετά από την 
απόφαση, τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Η προσφυγή του μέλους στη γενική συνέλευση 
αναστέλλει την εκτέλεση της εργασίας.
(3) Ο συνεταίρος υποχρεούται να μην ανταγωνίζέται το συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλος, ο 
συνέταιρος παραδίδει την παραγωγή του στον συνεταιρισμό για εμπορία ή και μεταποίηση Το 
καταστατικό ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκτελείται η υποχρέωση αυτή. Ο τροπος 
εκπλήρωσής της ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
(4) Το ειδικό μέλος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους και ιδίως τις 
αναφερόμενες στην εμπορία και μεταποίηση του προϊόντος, που παραγεται στην αγροτική του 
εκμετάλλευση, δεν δικαιούται όμως να εκλέγεται.
Το άρθρο αυτό στην παραγ. 1 υποχρεώνει στο 
συνεταίρο να παραμείνει στοσυν^αι^σ^^^^ίι^ια^
Αλλα για τα μέλη που θέΓ ήάμυχώβΠύύυν, υιιως 
αναφέρεται στο άρθρο 20, τη χρήση των κινητών και 
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στο συνεταιρισμό 
και θα υπο»η ^ " ί^ γ '  πτη» ~ ^ ρ ε ζ  ̂  γιπ τα μακροπρό
θεσμα δάνεια του συνεταιρισμού, πως είναι δυνατόν ο 
ιδίοκτήτης-μέλος να μπορέσει ν αποχωρήσει με τη 
λήξη της πενταετίας αφού το χωράφι του θα έχει το 
βάρος της υποθήκης; Στην παραγ. 2 του ίδιου άρθρου 
εΠιβαλλεται στον αγρότη η προσωπική εργασία για τις 
εργασίες του συνεταιρισμού. Στα προηγούμενα σχέ
δια υπήρχε η λέξη «εθελοντικά» στο νέο σχέδιο διαγράφει αυτή τη λέξη και η εργασία είναι 
υποχρεωτική. Εξάλλου το γεγονός ότι όταν ενα μέλος δεν θέλει να εργαοθεί είναι υποχρεωμένο 
να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού προσφυγή, για να απαλλαγεί ή όχι από την 
προσωπική εργασία, αποδεικνύει τον αναγκαστικό χαρακτήρα της προσωπικής εργασίας Στην 
Παραγ 3 ο συνεταίρος που δεν θα παραχωρήσει, τη χρήση των περιουσιακών του στοιχείων, είναι 
υποχρεωμένος να παραδίδει την παραγωγή του στον συνεταιρισμό για εμπορία και μεταποίηση Με 
το νόμο αυτό το ΠΑΣΟ Κ μετασχηματίζει τον μικροβιοκτήτη αγρότη σε ανειδίκευτο εργάτη γης, σε 
κολλήγο, δηλαδή γυρίζει το δείκτη του ημερολογίου 74 χρόνια πίσω στο 1910, όταν οι ακτήμονες 
αγρότες ξεσηκώθηκαν στο Κιλελέ ο και συγκρούστηκαν με την τότε εξουσία για ν αποκτήσουν το 
δικαίωμα της ιδιοκτησίας στη γη που την πότιζαν με ιδρώτα. Και πράγματι με τις απαλλοτριώσεις 
που ακολούθησαν στις δεκαετίες 1910-1920. 1930-1940 και 1950-1960 αποκαταστάθηκαν 
1.150 000 οικογένειες ακτημονων

»  αγρότη αμείβεται η δουλειά σου μ ενα μεροκάματο
Αρθρο 18. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του συνεταιρισμού.
(1) Το καταστατικόν«« ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του συνεταιρισμού ορίζουν ειδικότερα 
τους όρους για την παροχή της προσωπικής εργασίας των συνεταίρων κατά το άρθρο 11.
(2) Η τακτική γενική συνέλευση καθορίζει ελάχιστο ημερομίσθιο για την παροχή προσωπικής εργασίας 
των μελών του συνεταιρισμού, όχι κατώτερο από αυτό που ισχύει για τον ανειδίκευτο εργάτη, σύμφωνα 
με τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η σχέση του μέλους με το συνεταιρισμό δεν είναι 
σχέση εξηρτημένης εργασίας.
(3) Ο συνεταιρισμός παραλαμβάνει την παραγωγή των συνεταίρων, η οποία παραδίδεται σε αυτόν 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 τη διακινεί καιτην εμπορεύεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της ένωσης 
αγροτικών συνεταιρισμών στην οποία ανήκει και μέσα στα γενικά πλαίσια εμπορίας του προϊόντος, που 
τίθενται από την αντίστοιχη με το προϊόν κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση και το συνεταιριστικό 
οργανισμό διακίνησης και εσωτερικής εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
(4) Ο συνεταιρισμός δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τρίτους για την εκτέλεση εργασιών που μπορούν 
να γίνουν από τα μέλη του.
Με το άρθρο αυτό α) από μικροΒιοκτήτης ο αγρότης
γίνεται και πάλι κολλήγος-εργάτης του συνεταιρισμού 
και μάλιστα ανειδίκευτος. β)οπρφτηβπθίΐιοΓ πιινετπι 
ρισμότ νπνει tic  αρυοδ'πτΤΤτεΓ και τπ-Δικπιώιιπτπ ππι

-τοι ί-ν— 921/1929—ιης
τμοκρατίας γιατί ενω^μεχρι σήμερα μπορούσε ο 

ίδιος να οσκέΐτην^γροτικη πίστη, εμπορία, να ιδρύει 
βιομηχανίες., να κάνει είανωνές κλπ., τώρα με την 
παρ. 3 ιδρύονται νέοι συνεταιριατίκοΓφορειίΓΈη^·
Κεντρικες'ΤΓ® δικές Ενώσεις κατα προϊόν και ο 
¿νετστρπτπκσςΌργαν.σμάς διακίνησης καιΕ 
κήςΈμπορίας^ Αγροτικων προϊόντων. Με άλλα λόγια 
ενώ η Κυβέρνηση διακηρύσσει ότι τάχα θελει να 
εκτοπίσει τους μεσάζοντες από τη διακίνηση των 
προϊόντων, από την άλλη ιδρύει νέους συνεταιριστι
κούς φορείς συγκεντρωτικούς, αργοκίνητους, γρα-
φειοκρα-,χούς και πολυδάπανους, των οποίων οι υ ιιηλές δαπάνες θα επιβαρύνουν σε τελευταία 
αναλυσπ το κοστος των αγροτικών προϊόντων.

• αγρότη χάνεις τη γη σου, την περιουσία σου 
και την ελευθερία σου

Αρθρο 20. Κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.
(1) Ο συνεταίρος μπορεί να παραχωρήσει στο συνεταιρισμό με ιδιωτικό έγγραφο, για ορισμένο ;ΐρόνο 
τη χρήση της καλλιεργήσιμης έκτασης ή τμήματος αυτής, καθώς και των κινητών μέσων αγροτικής 
παραγωγής των οποίων είναι ιδιοκτήτης, νομέας ή ► ατοχος. Ο συνεταίρος διατηρεί την κυριότητα στα 
κινητά και ακίνητα, την χρήση των οποίων παρεχώρησε στο συνεταιρισμό. Για την παραχώρηοη της 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων από συνεταίρο που είναι νομέας ή κάτοχος, απαιτείται συναίνεση του 
ιδιοκτήτη.
(2) Το ετήσιο ενοίκιο για την παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων 
καθορίζεται με συμφωνία των μερών.
(3) Αν συμφωνηθεί μεταξύ του συνεταιρισμού και του ιδιοκτήτη να ανεγερθούν οικοδομήματα ή άλλες 
ακίνητες εγκαταστάσεις στο ακίνητο του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί. ο μεν συνεταιρισμός 
δικαιούται να απαιτήσει, ο δε συνεταίρος-ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται χωρίς αντάλλαγμα να 
αποδεχθεί, πριν από την ανέγερση, τη σύσταση υπέρ του συνεταιρισμού επικαρπίας ή πραγματικής 
δουλείας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι δικαιοπραξίες της παραγράφου αυτής, γίνονται με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οι σχέσεις του συνεταιρισμού και του ιδιοκτήτη διέπονται από τις 
διατάξεις του αστικού κώδικα και τη μεταξύ τους συμφωνία.
(4) Συνεταίρος που παραχώρησε στο συνεταιρισμό τη χρήση περιουσιακών στοιχείων κατά τη πρώτη
παράγραφο, αν αποχωρήσει από το συνεταιρισμό πριν από τη λήξη του χρόνου της συμφωνίας, 
δικαιούται να αναλάβει τη χρήση τους, εκτός αν η ονάληψη βλάπτει προφανώς τα συμφέροντα του 
συνεταιρισμού και αντίκειται στην καλή πίστη. Συνεταίρος στον οποίο δεν αποδίδεται η χρήση των 
παραχωρηθέντων περιουσιακών στοιχείων, δικαιούται να ζητήσει από το ειρηνοδικείο την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου 
επιτρέπεται η άσκηση έφεσης. Αν πριν από την έξοδο του συνεταίρου το κινητό καταστραφεί εκ τύχης, 
ο συνεταίρος λαμβάνει το ετήσιο ενοίκιο του χρονικού διαστήματος έως τη λήξη του χρόνου της 
παραχώρησης. *
(5) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δικαστική προστασία, οποιαδήποτε διαφορά ως προς τη 
χρήση περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ συνεταίρων και συνεταιρισμού, επιλύεται από το διοικητικό 
συμβούλιο του συνεταιρισμού. Ο συνεταίρος δικαιούται να προσφύγειστην πρώτη μετά την απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου, τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών για την επίλυση της 
διαφοράς.



Με το άρθρο αυτό: α) Παραχωρούνται τα κινητά και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία των μελών στο συνεταιρισμό. Ηδιάταξη 
αυτή με το ρήμα «μπορεί» φαίνεται δυνητική αλλά στην ουσία 
δεν είναι Διότι με τα Π .Δ . που αναφέρονται στο άρθρο 73 
παρ. 6 ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί ν' αποδυναμώσει την 
έννοια του ρήματος «μπορεί» και να καταστήσει υποχρεωτική 
την παραχώρηση. Εξάλλου η λέξη αυτή μπήκε στο 4ο και 5ο 
σχέδιο νομού ύστερα από αντιδράσεις και κριτική της Νέας 
Δημοκρατίας που στα προηγούμενα τρία δεν υπήρχε. Μια 
σοσιαλιστ.κή Κυβέρνηση έχ ε ι όμως τέτοιους μηχανισμούς 
που ενώ στο Σύνταγμα και τους νόμους υπάρχουν ορισμένα 
περιορισμοί, εν τούτος, η πρακτική της εξάσκησης της 
εξουσίας από το Π ΑΣΟ Κ πείθει και τους πιο δύσπιστους ότι 
παραβιαζονται πολλές διατάξεις και του Συντάγματος και των 

νομών. Υπάρχουν απειρα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτή, β) Για την 
παραχώρηση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων δίδεται ενα κάποιο «ενοίκιο». Κι' 
αυτή η διάταξη είναι οφθαλμαπάτη.Σε όσες χώρες εφαρμόστηκε το σύστημα αυτόστον αγροτικό 
τομέα την 1η πενταετία έπαιρναν οι αγρότες κάποιο ενοίκιο. Αργότερα όμως καταργήθηκε. Γιατί; 
Διότι η διαχείριση και η εκμετάλλευση των αγρών παρουσιάζει πολλές φορές παθητικό, τότε η Γ εν. 
Συνέλευση του Συνεταιρισμού επειδή δεν μπορεί να μειώσει τους ανελαστικούς συντελεστές 
κόστους της παραγωγής (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.) μειώνει τους ελαστικούς συντελεστές 
δηλ. το ενοίκιο των αγρών, μηχανημάτων κλπ.).1
• A ες. αγρότισσες της Ελληνική γης

Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, δεν επιτρέπει πια 
καμμια αμφιβολία και στους πιο δύσπιστους αγρότες οπαδούς 
του ΠΑΣΟΚ, ότι το κίνημα ρυτό είναι αποφασισμένο να 
προχωρήσει στην πραγματοποίηση του σοσιαλιστικού μετα
σχηματισμού στον αγροτικό τομέα, με πρώτο βήμα την 
εισαγωγή του συστπυατοσ τησ κσλλεκτιΚηπηίηπηπ πτη- 
Γεωργία - Κτηνοτροφία και Γην ϊ^ μματικοποίηστ)_ταΐ' γ ρ>.'ργ·- 
κού Συνεταιριστικού Κ'ινήματος.~~Γιβ—7 αντιμετωπίσει ο 
δημοκρατικός αγροτικός κόσμος της χώρας, ανεξάρτητα από 
τις πολιτικές του πεποιθήσεις και θέσεις, είναι ανάγκη να 
συνειδητοποιήσει την καταστροφή που τον περιμενει με την 
Κϋλλεκτιβοποιηση γι αυτό πρέπει ν' αντιδράσει, ν αγωνι- 
σθεί,Δυο τρόποι αγώνος είναι στη διάθεσή του. Οπρωτος: Να 
κινητοποιηθεί, να οργανώσει αγροτικά συλλαλητήρια διαμαρ
τυρίας με μοναδικό αίτημα: ν αποσύρει η Κυβέρνηση το 
νομοσχέδιο - κοληγία αμέσως. Ο δεύτερος: Ν αγωνισθεί για 
τη σωστή πληροφόρηση και εκείνων των αγροτών που παραπλανήθηκαν απο τα ψεύτικα 
προεκλογικά οράματα και σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος ν αρπάξει την κρίσιμη ευκαιρία των 
Ευρωεκλογών της 17ης Ιουνίου 1984 για ν ανατρέψει με την ψήφο του την Κυβέρνηση της 
συμφοράς, χειρότερη της οποίας δεν γνώρισε η πολιτική ιστορία της χωράς μας την τελευταία 
50ετία. Ενα είναι το σύνθημα:

ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ. ΝΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΧΙ στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 
OXLgTT^KoAAcKTiponomon οχι στη βία και την τρομοκρατία. Οχι στον ολοκληρωτισμό. 
Ναι στη Δημοκρατία. Ναι στην ιδιοκτησία. Ναι στην φ ιλελεύθερη αγροτική Οικονομία. 
Ναι στην ΕΟΚ, που ενισχύει το 1984 με 100 3ις το Ελληνικό αγροτικό εισόδημα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Γεω ργίας προ 
εικοσαημέρου, η Ελληνική Οικονομία εισέπραξε καθαρά, αφαι- 
ρουμένων των υποχρεώσεων μας 76.400 δισεκατ. δρχ. για το 
έτος 1983.
Η πιο πάνω ενίσχυση της ΕΟ Κ δόθηκε για επιδοτήσεις μόνο των 
αγροτικών προϊόντων ως ακολούθως: Καπνός 20.400 δ ισ .. Βαμ
βάκι 10.500 δισ., οπωροκηπευτικά 8.500 δισ κ.λ.π . Αν η Νέα 
Δημοκρατία δεν είχε επιτύχει την ένταξη τής χώρας μας στην 
ΕΟΚ οι αγρότες μας θα είχαν το 1983 μειωβένο εισόδημα κατά 

5 400 δισ.
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ - ΝΙΚΗ Γφ,μια ελεύθερη και Δημοκρατική Ελλάδα. 

α ενα ελεύθερο - δημοκρατικό Γεωργικό Συνεταιριστικό κίνημα.
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