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επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς Ανωτάτων
* Σχολών», τόμ. Α ', σ. 184.

3. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εσωτε
ρικών «για την τροποποίηση των διατάξειυν της νομοθεσίας 
«περί εκλογής βουλευτών», που αναφέρονται στο όριο ηλικίας 
τουν εκλογέων», τόμ. Α', σ. 274.

4. Ομιλία του σε προσωπικό του θέμα, που δημιουργηθηκε κατά τη 
συζήτηση του σ.ν. «περί εκλογής βουλευτών», από αιτίαση του 
βουλευτού Γ. Κατσιμπάρδη σχετικά με τη θεωρητική του τοπο
θέτηση, τόμ. Α', σ. 287.

5. Ομιλία του σχετικά με το χρόνο διακοπής νυκτερινής συνεδριά- 
σεως της Βουλής, τόμ. Λ', σ. 393.

6. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Βθν. Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «περί κυρώσεως της από 11.11.81 Πράξεως 
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί εγγραφής μαθητών στα 
Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαι- 
δεύσεως», τόμ. Α', σ. 426.

7. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Δικαιο
σύνης «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν. 813/1978 «περί 
εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων», τόμ. Β', 
σ. 1143.

8. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εσωτε
ρικών, «άσκηση της Κυβερνητικής Πολιτικής και καθιέρωση 
της λαϊκής εκπροσώπησης στους Νομούς», τόμ. Β', σ. 1503, 
1564.

9. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εμπορίου 
«για αγορανομικό έλεγχο στα υ,ισθώματα κατοικιών», του. Β', 
σ. 1677.

10. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Δικαιο
σύνης «περί υφ’ όρον παραγραφής και παύσεως της διώξεως 
ορισμένων αξιόποινων πράξεων και υφ’ όρον απολύσεως κρατου
μένων», τόμ. Β’, σ. 1984, τόμ. Γ ', σ. 2268.

11. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Δικαιοσύνης, 
«για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου», τόμ. Γ ', σ. 2287, 2399.

12. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Οικονο
μικών «διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθο- 
λογικά θέματα και άλλες διατάξεις», τόμ. I”, σ. 2595, 2606.

13. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. ΓΙροεδρ. Κυ- 
βερνήσεως, «για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την 
καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς 
και την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ελεγ
κτικού Συνεδρίου», τόμ. Γ ', σ. 2813, 2828, 3148.

14. Ομιλία του στη συζήτησην του νομοσχεδίου Υπ. Δικαιοσύνης, 
«για την ανασύνταξη των Μητρώων το>ν Δικηγορικών Συλλόγων 
του Κράτους», τόμ. Δ', σ. 3741, 3764.

15. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εθνικής Π αι
δείας «για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε .Ι.», τόμ.. Ε', σ. 4860, 
4913.

16. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως, «μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλο
πής και ζωοκτονίας», τόμ. Ζ', σ. 1243, 1260, 1264, 1267—69, 
1277, 1280, 1286, 1291.

ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Ορκωμοσία του σα βου7,ευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 
τόμ. Α', σ. 4.

2. Ορισμός του σαν προσωρινός Πρόεδρος για την εκλογή Προέδρου 
της Γ' Περιόδου της Βουλής, τόμ. Α ', σ. 7.

3. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, «για αύξηση των συντάξεων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ 
και Ταμείου Ασφαλίσεως Επιχειοηματιών Κινηματογράφου», 
τόμ. ΣΤ', σ. 320.

4. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων, «παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων ιδιοκτη
σίας Δημοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), τόμ. ΣΤ', 
σ. 496, 515.

5. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εσωτερικών 
«για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού 
Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941—1944», τόμ. 
ΣΤ', σ. 667, 669, 670, 712, 718.

ΣΕΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1. Ορκωμοσία του σα βουλευτής Αρκαδίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), τόμ. Α', 
σ. 4.

2. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εσωτε
ρικών «για την τροποποίηση των διατάξεουν της νομοθεσίας 
«περί εκλογής βουλευτών», που αναφέρονται στο όριο ηλικίας 
των εκλογέων», τόμ. Α', σ. 221, 278.

3. Ομιλία του στη συζήτηση του σ.ν. Υπουργείου Προεδρίας «επανα
φορά σε ισχύ, τροποποίηση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/64 
και άλλες διατάξεις», τόμ. Α', σ. 859, 1061.

4. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Δικαιο
σύνης «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν. 813/1978 «περί 
εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων», τόμ. Β', 
σ. 1229.

5. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εσωτε
ρικών «για την άσκηση της Κυβερνητικής Πολιτικής και καθιέ.
ρωση της λαϊκής εκπροσώπησης στους Νομούε», τόμ. Β ', σ 
1446, 1500, 1554.

6. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Συντονισμού, 
«για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περι
φερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών 
διατάξεων», τόμ. Δ ', σ. 4125, 4137.

7. Ομιλία στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εσωτερικών 
«τροποποιήσεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα για το 
εκλογικό σύστημα, τη δημοτική αποκέντρωση, τη λαϊκή συμ
μετοχή και τη διοικητική αυτοτέί,εια Δήμων και Κοινοτήτων», 
τόμ. ΣΤ', σ. 55. 71.

8. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων, «παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων ιδιο
κτησίας Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), τόμ. ΣΤ', 
σ. 506.

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1. Ορκωμοσία του σα βουλευτής Καστοριάς (Ν.Δ.), τόμ. Α ', σ. 4.
2. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εθν. 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί κυρώσεως της από 11.11.1981 
Πράξειος του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί εγγραφής μα
θητών στα Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαιδεύσεως», τόμ. Α ', σ. 443.

3. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, «για επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλή
ρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις», 
τόμ. Α', σ. 724.

4. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εσωτε
ρικών, «άσκηση ,της Κυβερνητικής Πολιτικής και καθιέρωση 
της Λαϊκής εκπροσώπησης στους Νομούς, τόμ. Β', σ. 1384.

5. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας «για  τη ρύθμιση οικονομικών και άλλων θεμάτων των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτοίν και άλλων διατάξεων,» 
τόμ. Β', σ. 1937.

6. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Δικαιοσύνης, 
«για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου», τόμ. Γ ', σ. 2286.

7. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Συντονισμού, 
«για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περι
φερειακής ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών 
διατάξεων», τόμ. Δ', σ. 3963.

8. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εθνικής Παιδείας 
«για τη δομή και λειτουργία των Α .Ε.Ι.», τόμ. Ε', σ. 4859, 
4940.

9. Ομιλία του στο σχέδιο νόμου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των, «μετεγγραφές και κατατάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», 
τόμ. Ζ', σ. 1149-1152, 1172-1173, 1175-1177, 1186, 1193, 
1200, 1208, 1213. 1217.

ΣΙ1Μ1 ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. Διορισμός του στη θέση του Υπουργού Γεωογίας στην Κυβέρνηση 
ΑΝΔΡ. ΠΑΙΙΑΝΔΡΕΟΥ, τόμ. Α', σ. 3.

2. Ομιλία του στη συζήτηση αναφοράς του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ζάρκου Νομού Τρικάλων που ζητά τη χρηματοδότηση της Ενώ- 
σεως Συνεταιρισμών Τρικάλων για την κατασκευή ξηραντηρίου 
και αποθηκών συγκεντρώσειος αγροτικών προϊόντων στην Κοι
νότητά του, τόμ. Α', σ. 1010.

3. Ομιλία του στη συζήτηση αναφοράς των Προέδρουν Κοινοτήτων 
και των Αγροτικών Συνεταιρισμών Μακροθάλασσας, Ιβήρων, 
Αγίου Σωτηρίου, Τραγέλου και Ευκαρπίας Νομού Σερρών 
με την οποία ζητούν την επάνδρωση με προσωπικό της θυρίδας 
της Αγροτ. Τραπέζης Μακροθάλασσας Σερρών, τόμ. Α ', σ. 1012.

4. Ομιλία του στη συζήτηση ερώτησης σχετικά με την άμεση 
καταβολή των εγκριθέντων επιδοτήσεων στους δικαιούχους 
παραγωγούς, της βιομηχανικής ντομάτας, των ραδακίνων, του 
βάμβακος κ.λπ ., τόμ. Α', σ. 1016.

5. Ομιλία του στη συζήτηση των νομοσχεδίων Υπ. Οικονομικών 
α) «κύρωση του Προϋπολογισμού του Κράτους οικονομικού 
έτους 1982», β) «κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικο
νομικού έτους 1980», γ ) «κύρωση του Απολογισμού του Κρά
τους οικονομικού έτους 1980», τόμ. Γ ', σ. 3044.

6. Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά με τις αρχαιρεσίες 
στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τόμ. Γ ', σ. 3219, 3222.

7. Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Γεωργίας «για 
την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των Συνεται
ριστικών Οργανώσεων», τόμ. Δ', σ. 3462, 3463, 3464, 3465, 
3470, 3540.'
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10) )) Πολιτισμού καί ’Επιστημών κ. Άνδρέα Άν- 
δριανοπούλου.

11) )Ί •Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας κ. Στεφάνου 
Μάνου. ,

12) )) ’Εμπορίου κ. Άριστείδου Καλαντζάκου.
13) )) Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Λάσκαρη. 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Σπυρίδωνος Δο- 
ξιάιδη.

14) ))

15) )) Δημοσίων "Εργων κ. Τζαννή Τζαννετάκη.
16) )) Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος κ. 

Γεωργίου Π λυτά.
17) » Συγκοινωνιών κ. Γεωργίου Π αναγιωτοπούλου. 

Δημοσίας Τάξεως κ. Ίωάννου Κατσαδήμα. 
Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Ίωάννου Φικιώρη.

18) ))
19) ))
20ι) )) Βορείου 'Ελλάδος κ. Νικολάου Μάρτη, καί
21) '■Yz'j-wpvου Προεδρίας Κ^βε,ονησε-ως */,. Γεωργίου
Αναστατοττοόλου.

II. Μέ τά Ι290ι. 1291/21.10.1981 καί 1292 καί 1293/ 
29.10.1981 (Φ.Ε.Κ. 317. 318 καί 319/1981, τ. Α ')
Π ρ6εδροκά Διατάγματα δεορίστηκαν:

α) Ό  κ. Άνδρέας IIαπανδρέου. Πρόεδρος τού Κόμματος 
τού' Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος ( ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
ώς Πρωθοπουργός. (Ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκροτή
ματα έκ μέρους των Βουλευτών τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.).

’ β) ' Υπουργοί καί Υφυπουργοί οί κ .κ .:
1) ’Απόστολος Λάζαρος, ώς Υπουργός Συντονισμού.
2) ’Αγαμέμνων Ινουτσόγιωργας, ώς 'Υπουργός Προεδρίας 

Κυόερνήσεως.
3) ’ Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, ώς 'Υπουργός Εξωτερικών.
4) Άνδρέας Παπανδρέου. ώς 'Υπουργός Ε θνικής Άμόνης.
3) Ευστάθιος Άλεξανδρής, ώς 'Υπουργός Δικαιοσύνης.
6) Γεώργιος Γεννήματος, ώς 'Υπουργός ’Εσωτερικών.
7) ’Ελευθέριος Βερυβάχης, ώς 'Υπουργός ’Εθνικής παι

δείας καί Θρησκευμάτων.
,.§ ) ’Εμμανουήλ Δρεττάκης, ώς 'Υπουργός Οικονομικών.

9) Κωνσταντίνος Σημίτης, ώς ’Υπουργός Γεωργίας.
10) Αναστάσιος Πεπονής, ώς 'Υπουργός Βιομηχανίας καί 

’Ενέργειας.
11) Νικόλαος Άκριτίδης. ώς 'Υπουργός ’Εμπορίου.
12) Παρασκευάς Αυγερινός, ώς 'Υπουργός Κοινωνικών 

’Υπηρεσιών.
13) ’Απόστολος—-Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος, ώς 'Υπουργός 

Δημοσίων ’Έργων.
14) ’Απόστολος Ινακλαμάνης, ώς 'Υπουργός Εργασίας.
15) Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ώς Υπουργός Συγκοινωνιών.
16) ’Ιωάννης Σικουλαρίκής, ώς 'Υπουργός Δημοσίας Τά- 

ξεως.
17) Ευστάθιος Γιώτας. ώς 'Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτι

λίας.
18) . Αμαλία—Μαρία (Μελίνα) Μερκοΰρη, ώς 'Υπουργός

Πολιτισμού καί Επιστημών.
9) Αντώνιος Τρίτσης. ώς Υπουργός Χωροταξίας, Οικι

σμού καί Περιβάλλοντος.
Ό) Βασίλειος Ίντζές, ώς 'Υπουργός Βορείου Ελλάδος.
1) Ευάγγελος Κουλουμπής·, ώς 'Υπουργός Άνε-ο Χαρτοφυ

λακίου.
2) · ’Ιωάννης Ποττάκης. ώς 'Υφυπουργός Συντονισμού.
31 Γρηγόριος Βάρφης. ώς 'Υφυπουργός Συντονισμού.
4) Γεώργιος Κατσιφάρας. ώς 'Υφυπουργός Προεδρίας Κυ- 

βερνήσεως.
δ) Δημήτριος Μαρούδας,.. ώς 'Υφυπουργός Προεδρίας Κυ- 

δερνήσεως.
3) Κάρολος Παπούλιας, ώς 'Υφυπουργός ’Εξωτερικών.
7). Άσημα/.ης Φωτήλας, ώς 'Υφυπουργός ’Εξωτερικών.
3) Αντώνιος Δροσογιάννης, ώς 'Υφυπουργός ’Εθνικής

Αμυ 'η-,.
1) Γεώργιος Πετσος. ώς Υφυπουργός Ε θνικής Άμόνης. 
)) Ευστάθιος II αν αγούλης, ώς 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών.

31) Γεώργιος Λιάνη,ς, ώς 'Υφυπουργός ’Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων.

32) Πέτρος Μώραλης. ώς Υφυπουργός ’Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων.

33) Δημοσθένης Δημοσθενόπουλος. ώς 'Υφυπουργός Οικονο
μικών.

34) Δημήτριος Τσοβόλας. ώς 'Υφυπουργός Οικονομικών.
35) Γεώργιος Μωραΐτης. ώς 'Υφυπουργός Γεωργίας.
36) Κωνσταντίνος Ά λεξιάδης, ώς 'Υφυπουργός Γεωργίας.
37) Δημήτριος Πιτσιώρης, ώς ’Υφυπουργός Βιομηχανίας 

καί ’Ενέργειας.
38) ’Ιωάννης Παπασπόρου. ώς ’Υφυπουργός ’Εμπορίου.
39) Μαρία Κοπριωτάκη—Ήερράκη. ώς 'Υφυπουργός Κοι

νωνικών 'Υπηρεσιών.
40) Σταυρούλα (Ρούλα) Κακλαμανάκη—Ρήγου. ώς 'Υφυ

πουργός Κοινωνικών ’Υπηρεσιών, καί
41) ’Ιωσήφ Βαλυράκης, ώς 'Υφυπουργός Συγκοινωνιών.

'Ο Πρωθυπουργός 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ό1 Πρωθυπουργός κύριος Ανδρεας Παπανδρέου παρα- 
καλείται όπως άναγνώση τό Διάταγμα περί κηρύξεως τής 
ένάρξεως τών εργασιών τής Α' Τακτικής Συνόδου τής 
Τ' Περιόδου τής Βουλής.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ( II ρωθυπουργό^). Κύ
ριοι Βουλευτές, έχω την τιμή νά άναγνώσω το Διάταγμα έ- 
νάρξεως τών εργασιών τής Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υ Π ’ ΑΡΙΘ. 1305.
Περί κηρύξεως τής ένάρξεως τών εργασιών τής Α' Τα

κτικής Συνόδου τής Γ ' Περιόδου τής Βουλής —- ΙΙροε- 
δρ εοομέν η ς Δημοκρ ατ ί ας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

“Εχοντας υπόψη τή διάταξη τού άρθρου 40 παρ. I τού 
Συντάγματος, μέ πρόταση τού Π ρωθυπουργού.

Κηρύσσουμε
την έναρξη τών εργασιών τής Α ' Τακτικής Συνόδου τής 
Γ ' Περιόδου τής Βουλής ( Προεδρευομένης Δημοκρα
τίας).

'Ο Πρωθυπουργός νά δημοσιεύσει καί νά ανακοινώσει τό 
παρόν Διάταγμα, την ημέρα ένάρξεως τών εργασιών τής 
Γ ' Περιόδου τής Βουλής, όπως αυτή ορίζεται στο 1119/ 
19.9.1981 Διάταγμα, ήτοι στις 16 Νοεμβρίου έ.έ'.. ήμερα 
Δευτέρα καί ώρα 11.00/

Αθήνα. 10 Νοεμδρίου 1981
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( ’Ισαάκ Λαυρεντίδης). Π αρακαλείτα: 
ο βουλευτής κύριος Δημήτριος Διαμαντίδης όπως συνο-δεόση 
τον Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον Αθηνών καί πάσης 'Ελ
λάδος κύριον ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί τά συνοδεόοντα αυτόν μέλη 
τής Ίεράς Σύνοδον. ινα είσέλθουν εις τήν Αίθουσαν τής 
Βουλής.

(Στό σημείο τεύτο τής συνεδριάσεως προσέρχεται 7τήν Αί
θουσα ό Μακα,ριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος κύριος ΣΕΡΑΦΕΙΜ μετά τών συνοδευόντων αυτόν 
μελών τής Ίεράς Σύνοδον καί ιερέων). ♦

Στη συνέχεια τελείται ό καθιερωμένος αγιασμός. 
ΠΡΟΕΔΡΕΊΩΝ ( ’Ισαάκ Λαυρεντίδης). Παρακαλώ τούς 

κυρίους Βοολευτάς νά έγερθώσι καί νά ύψώσωσι τήν δεξιάν 
χείρα, ινα δώσωσι τον νενομισμενον κατά τό Σύνταγμα όρ
κον.

(Εγείρονται όλοι οι Βουλευτές).
'Ο Προεδρεύων. κύριος ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ. όρ

θιος έπί τής έδρας απαγγέλλει τον κάτωθι όρκον, τον ο
ποίον επαναλαμβάνουν οι κύριο: Βουλευτές:



io n

’Ήδη πήραμε μία xz'inrpr}· άπό τον κύριο "Υπουργό, με 
ημερομηνία: 14 τον μήνα αυτού. πού λέει, ότι ,αύτά τά έργα 
προγραμματίστηκαν- καί ίά  μ,πούν στον Προϋπολογισμό αυτού 
τον χρόνον. Έ φ’ όσον υπάρχει αυτή ή απάντηση. νομίζω. οτ: 
δέν χρειάζεται. νά συζητηδεί αυτή ή ερώτηση. Περ μένουνε, 
/ά γίνε: αυτό, -ον λέει ή άπάντητηι.

ΠΡΟΐΕΔΡΌΕ ("Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό' κύριος 'Υ- 
w u j^ c  έχεπτρ λόγο.

ΚΩΝΣΤί.ψΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ - .  Γεωργίας). Κύ- 
::ε Προεορε. δελω νά έπαναλάοω αυτό τό όποιο έπεσήμαη 
;■ κύρ:ος Λουλές. οτ: ή κατασκευή σιλό στο χωρώ Ζάρκο si
's αιρσγραμαατισΐΐβί άπό τον περασμένο- χοόνο. έντάχδην.ε ή 
ιατασκευή σιλό στο τομεακό πρόγραμμα άνεγέρσε-ως άποδη- 
ιεΰτννώ-ν χώρων καί ξηρ-αντηρίων καί ή ύλότοίητί) τον τον.εσ- 
ιοϋ αύτοΰ προγράμματος δά πραγματοπαιηιδεί εντός τού 198? 
Ιηλαδή μέσα στο πρώΥο εξάμηνο διά γίνει ή δημοπράτηση 
οαί ελπίζουμε. οτ: τό έργο δά τελειώσει μέσα, στο 1983.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Α λευράς). Ό  κύριος Λον- 
•ές έχει νά προσδέσει τίποτε;

ΚΩΝΣΤΑΐΝΤΙΝϋΣ ΛΟΥΛΒΣ. Δεν χρειάζονται περισ- 
ότερα. έφ’ όσον λέει ό κύριος 'Υπουργός. ότι δά μπει στο 
ρόγοαμμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Ιωάννης Ν. "Αλευράς). Έπι κατατεδεί- 
πσ άπό τους κ,κ. Δ. Σχχίνη. Κ. Λαυλέ. Κ. Β-ασάλο και Κ. 
ίάππο. αναφοράς τον Αγροτικού Συλλόγου Νομού Ροδόπης 
έ τήν όποια ζητά άξιοχοίηση των αποστραγγιστικών καί άν- 
πλημμυρικών έργων, τή δημιουργία Γεωργικών Βιομτχα- 
;ών στην· τεοιονή του κ.λπ., ό κύριος Σα/ίνης έχει τό λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΓΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται 
ραγματικά. όπως τονίσατε γιά αναφορά τον ’Αγροτικού Σνλ- 
όγ-cu Νομού Ροδόπης, ή οποία- άπευδύνετιχ;. -στον Πρόεδοο 
ης Κυβέρνησης και αφορά ενα πλατύ χάσμα προβλημάτων, 
ου απασχολούν κύρια τον αγροτικό- πληθυσμό τού Νοιμού Ρο- 
>πης καί γενικότερα νρ λαό τής Ροδόπης.
Είναι αναμφισβήτητο-, οτι τά προβλήματα. πού «ν»®εροντ·αι 

’ αύτή την αναφορά δεν είναι προβλήματα πού δημιουρ- 
ήδηκαν σήμερα. Είναι προβλήματα παλιά μάλιστα τά 
ερισσότερα απ’ αυτά είναι προβλήματα, πού δημιουργήδη,- 
*ν στο παρελθόν, σαν αποτέλεσμα τής γνωστής πολιτικής, 
ός γνωστής άντιαιγροτικής καί αντιλαϊκής πολιτικής που 
οολούδ-ηταν οί προηγούμενες Κνβεονήσεις τής Δεξιάς. 
'Ωστόσο, ή σοβαρότητα των προβλημάτων αυτών, πού άπα- 

;όλϊηαν καί έξακολουδοΰν νά άπασχολοϋν το Νομό- Ραδό- 
ςς. ήτα»; τόσο πιεστικά, πού οί Κυβερνήσεις αυτές ύποχρεώ- 
ηκαν —γιά δικούς τους λόγους φινίσι-κά—- νά δεχδο-ϋν τήν 
>αρξν τών προβλημάτων καί μάλιστα τούς τελευταίους μή- 
ς ποό τών εκλογών. Καί αυτό βγαίνει από τις σχετικές ά- 
ιντήσεις. πού δόθηκαν στά ζητήματα ¡αυτά πού είχαν τεδεί 
'ίσης από- μάς. μέ τις όποιες τοποδετήδπικαν δετικά καί 
λ-ώνουν ότι τά σναπεριέλαβαν· στον προγραμματισμό κ.λπ. 
ν ότι εκκρίνουν κονδύλια γιά τή λύση τους.
Παο' όλα αυτά, πού είπα γιά τά προβλήματα αυτά έξα- 
ιλο-νιδει ιάκόμ-α και σήμερα νά ύπάοχει- έ-ξύτης, πού δέν άφή- 

μεγάλα περιθώρια καί υποχρεώνει την σπμεοινή Κυβέο- 
ση νά υιοθετήσει την υπαοξή του καί την ανάγκη τής ά- 
σκς αντιμετώπισης καί λύσης αυτών τών προβλημάτων. 
Ό πως αναφέρει στην αναφορά του ό ’Αγροτικό Σύλλογος 
άρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, του Νοσοκομείου, μέ την- έν
α τής επιστημονικής καί τεχνικής έπάνδοωσής του. μέ 
> αλλαγή τής σημερινής σύνδεσης τής Διοίκησής του. σέ 
ίπο νά είναι σέ δέση νά καλύπτει τις ανάγκες του Νομού. 
’Ά λλα  προβλήματα, πού τίδεντα: στην αναφορά είναι έκεί- 
πού έχουν σχέση μέ τήν άρδευση μέ την αποστράγγιση και 
νικά μέ όλη εκείνη τήν υποδομή πού χρειάζεται γιά  τήν 
ίπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Καί οί προηγούμενες 
•βερνήσεις ασχολήθηκαν μέ τήν ανάγκη τής αντιμετώπισης 
* προβλημάτων πού δημιουργοϋνται ιδιαίτερα από τήν έλ- 
ψη προστατευτικών έργων. 'Ωστόσο τό κακό έξακολου-δ-εΐ 
υπάρχει καί κάδε χρόνο ζροκαλοΰν-ται τεράστιες κατα- 

ιοφές, στην αγροτική παραγωγή άπό τήν έλλειδκ ενός
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καί ά-κόμη άπό τήν έλλειψη έργων πού διά δίδουν τήν δυνα
τότητα τής ανάπτυξης τής παραγωγής.

Οί απαντήσεις πού μάς δίδονται άπό τό 'Υπουργείο Γεωρ
γίας είναι, ότι ώριίσμένα έργα έχουν προγραμματισδεί καί προ
χωρούν ικανοποιητικά— όπως είναι τό έργο τών αναχωμά
των—γιά τά όποια μάς δηλώνετε. ότι οί εργολαβίες δά 
έχουν τελειώσει στό τέλος του 1981.

Θά δέλαμε νά έχουμε τις απόψεις τού αρμόδιου 'Υπουρ
γού εάν αυτή ή πρόβλεψη, έχει πραγματοποίηδεί.

Επίσης άναφέρεται στήν απάντηση τού 'Υπουργείου Γεωρ
γίας καί Δημοσίων ’Έργων ότι τό αποστραγγιστικό αντλιο
στάσιο έχει προταδεί γιά χρηματοδότηση μέ 30 εκατομμύρια 
καί δά έκτελεσδεί το 1983 μέ τήν αίρεση τής τελικής διά- 
δεσης αυτού τού κονδυλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετωπί
ζονται καί άλλα έργα.

Θά δέλαμε νά ρωτήσουμε τον κύριο 'Υπουργό γιά ποιο λό
γο μπαίνει υπό αίρεση ή κατασκευή αυτών τών έργων, όταν εί
ναι γνωστό ότι καί ή προηγούμενη Κυβέρνηση, άλλά καί άπό 
τή δέση τής Άντιπολιτεύσεως τό Κόμμα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
συνηγορούσε τότε υπέρ τής εκτέλεση αυτών τών έργων. Ποιά 
σκοπ'μότητα βάζει ύπό αίρεση τήν τελική έγκριση τών· απα
ραιτήτων κονδυλίων. γίά τήν κατασκευή αυτών τών έργων, 
πού δά άποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα τής οικονομι
κής ανάπτυξης, προς όφελος καί τών ίδιων τών γεωργών 
άλλά. καί προς όφελος γενικότερα τής αγροτικής καί έδνι- 
κής οικονομίας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ("Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Θά μιλήσει κα
νένας άλλος άπό τούς κυρίους έρωτώντες:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗιΣ. Ό χ ι κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό  κύριος ’Υ 

πουργός Γεωργίας έχει τό λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΤ-ΤΗΣ (Ύσυπ. Γεωργίας). Κύ

ριοι συνάδελφο·!, στό υπόμνημα τού ’Αγροτικού Συλλό
γου Ροδόπης γίνεται μία συνοπτική επισήμανση τών 
πορβλημάτων. πού απασχολούν τήν περιοχή, Ροδόπης, 
όπως τά 'αντιλαμβάνεται· ό ’Αγροτικός1 Σύλλογος. Ή  
αρμοδιότητα γιά τή προώδητη καί λύση αυτών τών 
προβλημάτων ανήκει σέ περισσότεροι 'Υπουργεία, γ ι ’ αυ
τό καί ή ερώτηση έχει καταγραφεί σαν· άναφερόμενη στά 'Υ 
πουργεία Γεωργίας, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Δημοσίων ’Έρ
γων καί ’Εσωτερικών. Ά ν  λοιπόν οί έγγραφες απαντήσεις 

■πού πήρατε κύοιοι συνάδελφοι άπό τούς συναδέλφους τών άλ
λων 'Υπουργείων, δέλουν κάποια διευκρίνιση, ή δέν κρίνον- 
τ»ι Ικανοποιητικές, παρακαλώ νά τό δηλώσετε προκε'-μενού 
νά έγγραοεί ή ερώτησή σας στήν ήμερησία διάταξη τών ερω
τήσεων τών άλλων 'Υπουργείων.

Δέν έχουμε τήν πληροφόρηση γιά νά σάς τήν μεταφέρουμε 
σήμεοα. Θά περιοιρισδώ. λοιπόν, στά ερωτήματα, πού αφορούν 
τό 'Υπουργείο Γεωργίας.

Πέρα άπό τήν έτγραοο απάντηση- πού σάς έχουμε στείλει, 
αυτό πού μπορεί νά λεχδεί επί πλέον είναι ότι, στον προγραμ
ματισμό τού 1982. οί σκεψε'ς καί οι προτάσεις τού Άγροτι- 
■κού Συλλόγου δά ληφδούν ,ύπ’ όψη- καί. στό δαδμό πού μπο
ρούν νά ένταχδούν στό πρόγοαμμα αυτό έργα, όπως αναφέ
ρουμε καί στήν έγγραφο απάντηση, δά ένταχδούν.

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό  κύριος Σαχί- 
νης ένει τό λόγο.

ΔΗΜΗΓΓΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ. Θέλω νά έπαναύ,άβω, κύριε 
Πρόεδρε, ότι ή ανάγκη τής επίσπευσης αυτών τών έργων 
είναι καταφανής. Πρέπει άπό τέτοια δέση νά άντιμετωπι- 
σδού<; όλα τά προβλήματα, πού περιέχονται στήν άναφορά. 
Φυσικά, νομίζω, ότι δα έπρεπε νά υπάρχουν αυτές οί απαντή
σεις άπό τά άλλα 'Υπουργεία καί δά έπρεπε, έφ’ όσον τό 
Υπουργείο Δημοσίων ’Έργων είναι άπό τά αρμόδια 'Υπουρ

γεία καί νά άπαντήσει στήν άναφορά καί νά είναι εδώ ό αρ
μόδιος Υπουργός ή 'Υφυπουργός γιά νά απαντήσει σ’ αυτά 
τά ερωτήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό  κύριος Λαυ- 
ο εντ ίδ η ί ένει τπ 7. Ρ /γ, 7— '. ¿Λ/.γτ*£ίΤϋΑ> -  η .. — ... Λ ,,Ρ 7. ~
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ταιρσμών Μαυροδάλασσας, Ίβήρων, Άγιοί) Δημη-τρίου, Τρα- 
γίλου καί Ευκαρπίας Νομού Σερρών, με τήν όποια ζητούν 
την επάνδρωση μέ προσωπικό τής δυρίδας τής Αγροτικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος Μαυροδάλασσας Σερρών.

ΙΣΑΑΚ Λ'ΑΤΡΗΝΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, μία εκτετα
μένη αγροτική περιφέρεια μέ κέντρο τή Μαυροδάλασσα ζή
τησε από μακροΟ την ίδρυσιν ’Υποκαταστήματος τής ATE. 
Το αίτημα αύτό είχε ικανοποιηδεί έν μέρει μέ την ίδρυσιν 
δυρίδος Αγροτικής Τραπέζης. Θά μπορούσε, λοιπόν, κατά 
κάποιο τρόπο, νά ικανοποιηδεί ό κόσμος μέ την έπάνϊρωσιν, 
ή μάλλον τή στελέχωσιν— διότι τώρα προσλαμβάνονται και 
γυναίκες— τής δυρίδος αύτής. Δυστυχώς ή στελέχωσες 
αότή 8έν έ'γινε σέ όσο 6αδρ»; έπρεπε καί οι άγρόται ταλαι
πωρούνται. Πρόκειται διά μίαν περιοχή μέ δυναμική παρα
γωγή τεύτλων, βάμβακος. τομάτας καί άλλων αγροτικών 
προϊόντων. Πρόκειται περί παραγωγής αγροκτημάτων 15 
οικισμών, έκτάσεως πολλών χιλιάδων στρεμμάτων, μέ συν- 
αλλασσομένους συνεταιρισμένους καί μή συνεταιρισμένους πα
ραγωγούς τόσον πολλούς, ώστε νά είναι άνδρωπίνως αδύνα
τον νά εξυπηρετούνται εγκαίρως άπό τό Υπ/μα ATE Νι- 
γρίτης. π*ρά τήν φιλότιμου προσπάδεαν τήν όποιαν κατα
βάλλουν οί πράγματοι ικανοί, φίλεργοι καί πρόδομοι υπάλ
ληλοι τού 'Υποκαταστήματος Νιγρίτης.

’Έγιναν ορισμένα διαβήματα. Ή  ’Αγροτική Τράπεζα έ
στειλε έπιδεωρητή. έγιναν καί σχετικά! εισηγήσεις καί όλοι 
καταλήγουν, ότι πρέπει νά ίδρυδεί εις Μαυροδάλασσαν 'Υπο
κατάστημα ’Αγροτικής Τραπέζης. Είναι αίτημα 15 Κοινο
τήτων μέ πολύ μεγάλη παραγωγή. ’Εάν δεν στελεχωδει 
πλήρως, αν δεν γίνει 'Υποκατάστημα, εις Μαυροδάλασσαν. 
δυστυχώς δά ταλαιπωρούνται οί συναλλασσόμενοι άγρότες μέ 
τό 'Υποκατάστημα τής ’Αγροτικής Τραπέζης Νιγρίτης. Δ’ό- 
τι εκκινούν άπο μία απόσταση 45 χιλιομέτρων, άπό τά Κερ- 
δόλλια γιά νά φδάσουν εις τήν Νιγρίτα καί όταν φδάσουν 
εκεί περιμένουν έπί ώρας διά νά έξυπηρετηδούν. Καί συμ
βαίνει πολλές φορές, όταν έρδει ή σειρά τους νά έξυπηρε- 
τηδούν νά έχει λήξει τό ωράριο, πού απασχολούνται οί υπάλ
ληλοι τής Τραπέζης καί φεύγουν γιά νά έρδουν τήν επομένη 
ημέρα. Είναι μιά ταλαιπωρία ή όποια πρέπει νά λήξει. ’Εάν 
ήτο κριτήριο διά τήν ίδρυσιν Υποκαταστημάτων, τό πλήδος 
τών συναλλασσομένων και τό μέγεδος τής γεωργικής παρα
γωγής. τότε άναμφιβόλως. δά είχε ίδουδή προ πολλού ’Υπο
κατάστημα τής ATE εις τήν Μαυροδάλασσαν πού είναι τό 
Κέντρο μιάς εκτεταμένης αγροτικής περιοχής, μεγάλης καί 
ποικίλης γεωργικής παραγωγής.

Θά παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό νά εκδηλώσει ενδια
φέρον άμέσως μέν. διά τήν στελέχωσιν τής δυριδος καί έν 
συνεχεία τήν ίδρυσιν 'Υποκαταστήματος ATE Μαυροδαλάσ- 
σης. Είναι ανάγκη νά έξυπηρετηδούν περί τά 15 χωριά με 
πολύ πλούσια παραγωγή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό κύριος Υ
πουργός Γεωργίας έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ, (Ύ π . Γεωργίας). 'Υ 
πάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα, όχι μονάχα σ’ αυτή τήν 
περιοχή, άλλά καί σέ πολλές άλλες περιοχές. Τό προσωπι
κό τής Αγροτικής Τράπεζας δεν έπαρκεί γιά νά εξυπηρε
τήσει τούς συναλλασσόμενους. Αυτοί οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στό ότι κατά τό παρελδόν έτος δεν είχαν γίνει οί απα
ραίτητος προσλήψεις, ή δεν είχαν γίνει προσλήψεις γιά νά 
έξυπηρετηδούν τά επαρχιακά 'Υποκαταστήματα. ’Ήδη ή ’Α
γροτική Τράπεζα καί τό 'Υπουργείο Γεωργίας έχει ξεκινή
σει τή διαδικασία γιά νά γίνουν προσλήψεις, ούτως ώστε νά 
υπάρξει ή απαραίτητη στελέχωση. "Ο ταν υπάρξει ή στελέ- 
χωση αυτή, δά υπάρξουν καί περισσότεροι υπάλληλοι στήν 
δυρίδα τής Τράπεζας στήν περιοχή τής ATE Νιγρίτας, 
ώστε νά ίκανοποιηδούν οί άγρότες καί δά φροντίσουμε έπίσης 
όταν δά υπάρξει δυνατότητα, νά ανοίξει καί νέο 'Υποκατά
στημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν 'Α λευράς). Ό  κύριος Λαυ- 
ρεντίδητ έχει τό λόγο

ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, δά περιμέ
νουμε τήν ύλοποίησίν αυτού τού ενδιαφέροντος, πού δά εκδη
λώσει ό -κύριος 'Υπουργός, είναι ανάγκη νά γίνει αύτό. ’Επ’ 
ευκαιρία, δά ήδελα νά παρακαλέσω. ή περαιτέρω αναστολή 
τών διορισμών γιά όσους τουλάχιστον επέτυχαν- εις τον δια
γωνισμό πού έγινε άπό τήν ATE. νά μην καθυστερήσει. Πρα- 
γματικά τό 'Υποκατάστημα τής ’Αγροτικής Τραπέζης. στό 
οποίο υπάγεται ή περιοχή τής Μαυρσδαλάσσης με τά 15 καί 
πλέον- χωριά, άπο τήν πριο-βλεπομένη οργανική σόνδεσι τού 
προσωπικού έχει μείον 5 υπαλλήλους. ’Εάν δέ ληφδεί ΰπ’ 
όψη. ότι ή οργανική σόνδεσι τού προσωπικού έγινε κατά τήν 
έπ-οχή. πού οί ανάγκες τών συναλλασσομένων ήταν πολύ λι- 
γότερες άπό ό.τι είναι σήμερα, τότε αντιλαμβάνεται κανείς 
καλλίτερα τό πόσον επιτακτική είναι ή άνάγκη πληρώσεως 
τών οργανικών δέσεων τού 'Υποκαταστήματος ATE Νιγρί- 
της καί τής ίδρύσεως ‘Υποκαταστήματος « ς  Μαυροδάλασ
σαν.

Θά παρακαλούσα λοιπόν νά γίνει τό γρηγορώτερο ή ίδρυ- 
σι τού 'Υποκαταστήματος. Καί επειδή ό κύριος Υπουργός 
είχε την καλωσύνη νά πει ότι δεν είναι u é n  τό ‘Υποκατά
στημα Νιγρίτης. τό οποίο πάσχει άπρ έλλειψη προσωπικού 
άλλά είναι καί άλλα 'Υποκαταστήματα, είμαι υποχρεωμένος 
νά τονίσω ότι όμδιο -αίτημα1 μέ τό αίτημα τής Μαυροδαλάσ- 
σης είναι καί τό αίτημα τών κατοίκων περιοχής ΓΙορροΐων. 
διά τήν περίπ,τωσιν 'Υποκαταστήματος ATE καί εις ΡαδΙό- 
πολιν Σερρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ( ’Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ό  κύριος ’Υ
πουργός έχει νά προσδέσει τίποτα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ. ('Υπ. Γεωργίας). ’Όχι 
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Έπί αναφοράς 
τών κ.κ. Κ. Κάππου·. Κ. Βασάλου. Κ. Λουλέ καί Δ. Μαυ- 
ροδόγλου. σχετικά μέ άναφορά τού Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ζάρκου Νομού Τρικάλων μέ τήν όποια ζητά τήν- κάλυψη άπό 
τον ΟίΓΑ τών ζημιών πού προξενούν μ! πλημμύρες τού ποτα
μού Ένιπέα. ό κύριος Λουλές έχε; τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. Καί αύτή ή αναφορά, 
κύριε ΙΤοόεδρε, άναφέρεται στό χωριό, πού άνάφερα πρωτύ
τερα. Ή  απάντηση μού στάλδηΐκε χτες. Πρό,κειτα γιά τό 
χωριό Ζάρκο. Ή  άναφορά άναφέρεται σέ δύο ζητήματα, που 
είναι πολύ συνηδισμένα στήν υπαιδρο καί πού πολλές φορές 
έχουμε συζητήσει έδώ. Πρόκειται γιά τις ζημιές, πού γίνον
ται άπό τις πλημμύρες καί πού έχουν σχέση. Πρώτο, μέ τό 
τί μπορεί, νά γίνει, γιά νά προλαμβάνονται οί πλημμύρες. 
Καί δεύτερο, τί είδους αποζημιώσεις δίνονται.

Το χωριό, αυτό είναι στα Τρίκαλα. ’Εγώ δέν είμαι άπό 
τά Τρίκαλα, άλλά πάω πολλές ψ-ορές εκεί, δά ήδελα, νά 
πώ. ότι πρόκειται γιά αία περιοχή, πού συχνά παδαίνει ζη
μιές άπό πλημμύρες. Είναι μία περιοχή άμέσως μετά τήν 
γέφυρα τού Κουτσόχερου. μπαίνοντας στό Νομό Τρικάλων. 
'Ο κύριος 'Υφυπουργός κατάγεται άπό τον Νοαό αύτό καί 
τήν ξέρει. ’Εγώ δυμάμαι τήν περιοχή αυτή βούρλα.

"Εγιναν όρισμ,ένα έργα καί άξιοπ-οιήδηκε αυτός ό τόπος. 
'Ως τότε δέν καλλιεργούνταν. Μόνο λύκοι σύχναϋαν εκεί. 
Καί υπάρχει ή γνωστή παροιμία πού λ έ ε ι: «Γιά δαύτο σκού- 
ζαν οί λύκοι στό Κ-ουτσόχεοο». ’Εκεί συνέχεια υπήρχαν λύκοι 
καί έσκουζαν, σώναζαν. Είναι, λοιπόν, μία περιοχή, πού πα
λιά ήταν βούρλα. ’Έγιναν — όπως είπα— ορισμένα έργα καί 
κάπως έχει προστατευδεί. Δέν έγιν-αν. όμως. έργα, πού νά 
άποτοέψου'· καλά, αποφασιστικά άπό τις πλημμύρες.

Και σαν νά μή φθάνει αύτό. όταν γίνονται ζημιές, δέν γ ί
νονται άμέσως τά πιο άμεσα έργα γιά νά περιοριστεί ή ζη
μιά. Π οιά: Ν.ά καδ-αρισδίούν τά κανάλια, τά  χαντάκια. Ά ν  
δέν τά καθαρίσουν άμέσως. όταν γίνονται πλημμύρες, τά νε
ρά δέν μπορούν, νά άποσυρδούν καί συνεχίζουν, νά είναι γιά 
πολύ καιρό πλημμυρισμένες οί εκτάσεις. Καί έτσι παδαίνουν 
μεγαλύτερη ζημιά.

Τ\αί όχι μονάχα αύτό. άλλά καί οί δρόμοι δέν στρώνονται 
μέ άμμοχάλικο, ώστε νά μπορούν νά περνούν εύκολα τά αύ- 
τοκίνητα καί τά άλλα μεταφορικά μέσα τών κατοίκων τών



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)Ι'ΟΙίδ

Ε.Ο.Κ. άνήρχετο ε ΐ; 49,7 κιλά κατ ατομον.
Συνολικά, στο χρόνο αύτόν. ή μέση· κατανάλωσις κρεάτοιν 

στην 'Ελλάδα, ήτο 67 κιλά, ένώ στ!; χώρες τής Β.Ο,Κ. ά- 
νήρχετο εις 84 κιλά περίπου.

Συμπερασματικά, κύριε "Υπουργέ, ή κρατούσα κ·*τάστατ:ς 
άπό άπόψεως πυκνστητος τών βοσκοτόπων έχει βελτ.ω-ύεϊ.

Οΐ βοσκότοποι παρέχουν εξαιρετικήν ευκαιρίαν διά τήν 
σομιπίεσιν τού κόστους παραγωγής τών ερυθρών κρεάτων και 
ιδιαίτερα τών αιγοπροβάτων, εις τά όποια άλλως τε ή έλλη- 
νική κατανάλωσις δείχνει ιδιαιτέραν προτίμησιν. .

Οΐ βροχοπτώσεις, εν τφ  συνόλω των, είναι αρκετές, δυ
στυχώς όμως ή κατανομή αυτών στον Τόπο μας δεν είναι ο
μαλή καν·’ όλην την διάρκειαν τού χρόνον, με συνέπειαν νά 
επιβάλλεται διά λόγους σωστής έκμεταλλεύσεως καί καλυ- 
τέρας άποΐδώσεως τών βοσκοτόπων, νά εφαρμοστεί ένα καλό 
σύστημα καί ‘επιστημονικά σωστό έκμεταλλεύσεως.

’Έπειτα άπό αυτά, κύρει 'Υπουργέ, ή ερώτησίς μου δεν ά- 
ναφέρεται εις το τι έκάματε. Ό  χρόνος είναι τόσο λίγος. Το 
ερώτημά μου περιορίζεται στο πώς σκέπτεστε νά άξ«ποιήσε
τε αύτο το τεράστιον κεφάλαιον, που εχομεν σήμερον εις την 
διά-δετιν τής έ·δνκής οικονομίας και που επιτακτικές ανάγ
κες επιβάλλουν· την ταχύρ ρυθμόν άξιοποίησίν του. Ευχαρι
στώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Αλευράς:. Ό  κύριος Υφυ
πουργός τής Γεω,ογίας έχει τό λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ (Ύφαπ. Γεωργίας). Θά πε
ριοριστώ καί έγώ ακριβώς στο αντικείμενο τής ερώτησης, ό
πως τρ συνοψίσατε καταλήγοντας. κύριε συνάδελφε, στο πώς 
σκεπτόμαστε νά άξ «ποιήσουμε τους βοσκοτόπους.

Π ρόΔεση είναι νά έκτελεσΔούν όλα τά αναγκαία έργα υπο
δομής. ώστε νά βελτιωθούν ο! βοσκότοποι. Και δρόμοι νά γ ί
νουν καί ποτίστρες καί στέγαστρα καί ποιμνιοστάσια καί ολα 
τά άλλα αναγκαία έ'ργα. Καί όπως καταλαβαίνετε ένα λε
πτομερειακό πρόγραμμα πού -3ά αρχίσει νά έφοριιόζεται, απο
τελεί ήδη αντικείμενο· έρευνας στο 'Υπουργείο Γεωργίας καί 
όχι μόνο ελπίζουμε, άλλα θέλουμε νά πιστεύουμε πώς μέσα 
ττό 19β2 Δα αρχίσει ή εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος.

Νά συνομολογήσω, ότι μείναμε πάρα πολύ πίσω. Είπατε 
ότι είναι 52 εκατομμύρια στρέμματα οΐ βοσκότοποι περίπου 
τό 44% τής ελληνικής γής. Δυστυχώς όμως έάν ρωτήσετε 
κτηνοτρόφους Δά σάς μιλήσουν γιά τά ιδιαίτερα προβλήματα 
πού έχουν γιά τή χρήση αυτών τών βοσκοτόπων. ’Άρα πέρα 
άπό τά αναγκαία έργα υποδομής χρειάζεται καί ένα Δεσμικό 
πλαίσιο πού Δά επιτρέψει αυτές οι εκτάσεις νά αποδοθούν 
στην χρήση τής κτηνοτροφίας, κάτι πού συνδέεται άμεσα μέ 
ένα χωροταξικό σχεδιασμό. "Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αύτο 
8έν μπορεί νά γίνει μέσα σέ ελάχιστο χρόνο. Πάντως καί 
προς αυτή την κατεύθυνση στα πλαίσια ενός γενικότερου χω
ροταξικού σχεδιασμού Δά πρέπει νά κινηθούμε, γιά νά μπο
ρεί καί άπό πλευράς θεσμικού πλαισίου αυτή ή γή νά χρη
σιμοποιηθεί όπως εμείς Δέλουμε άπό τούς κτηνοτρόφους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ό κύριος Βα- 
γιάτης έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ. Κύριε "Υπουργέ, ιδιαιτέρως 
εκτιμώ τήν πρότασή σας γιά το Δεσμικό πλαίσιο. Πράγματι 
αύτο προέχει. “Εργα υποδομής έχουν γίνει καί Δά γίνονται 
ασφαλώς. "Εκείνο όμως πού προέχει. έάν Δέλουμε νά άξιο- 
ποιηΔούν τά έργα, καί νά έπιτευχΔεί ό σκοπός διά τόν όποιον 
γίνονται τά έργα,, φρονώ, πιστεύω καί προτείνω προς υμάς 
τήν ταχύτερη καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου. Προσωπι
κά φρονώ καί εισηγούμαι ότι επέστη ό χρόνος όπως αντί τού 
έπικρατούντος συστήματος τής εύνευΔέρας έκμεταλλεύσεως 
τών βοσκών άπό τούς κατοίκους— κτηνοτρόφους τών Κοινο
τήτων, νά καΔιερωΔή ή μακροχρόνιος μίσθωσις τών Κοινο
τικών ή Δημοσίων βοσκοτόπων εις ίδιώτας ή Συνεταιρισμούς 
ή καί &μ.άδας κτηνοτρόφους υπό το ίσχύον ύψος μισθώματος 
ή δαπάνης χρήσεως εις έπιστημονικάς ένδεδειγμένας «ενό
τητας» καί μέ τήν ύποχρέωσιν έφαρμογής ορθολογικού συστή
ματος έκμεταλλεύσεως. Ευχαριστώ.

11 ΡΟΕΔΡΟΣ ("Ιωάννης Ν. Αλευράς). Εισερχόμενα στη
η τη τη της ε peo τη στους σ7.s -ικά μέ τήν 7.0-τη έλατων γιά

/?· :τ :υγε '/ΐάτ:*Λ0 -'.ανχσμο /,αι τούς λόγους: τ:ού υπαγόρευσαν
τή\- ζολίΐ■'.7,ή αύτή.

0  y.'jp :ος Βαρβίτσίώτης. ά:ιών. Άναβά!κλετα: τή αιτήσει
του ay.i με συμφωνία του /,υρίου Υπουργού.

0  */,ύρ:ος Δ. Χστζηδημηι::!c υ έχε: το λόγο έπί έρωτήσεούς
τ ου σχετι κά μέ τήν άμεση 7. ατα βολή τών έγτ.ρ:·Δέντων έπι-
οοτησεων στους ο*.7.α:ούχους - αρ αγωγούς τής βιομηχανικής
ντοματ ας. τών ροοαν,ίνων. τού βάμβακος κ!Ν7Τ.

ΔΗΙνΙΗΤΡΙϋΣ XΑΤΧΗΛΗΜΗΤΡΙΟΥ. Κύριε Πρόεδρε, 
στις 8 Δεκεμβρίου εκατοντάδες ντοματοπαραγωγοί μέ τά τρα
κτέρ ήλν-αν στην Βέροια καί διαμαρτύροντο, διότι δεν είχαν 
καταβληθεί μέχρι τότε ο: επιδοτήσεις καί ή άξια τής βιομη
χανικής ντομάτας. Τήν ίδια μέρα κατέλαβαν άλλες ομάδες 
παραγωγών, βαμβακοπαραγωγών, τό έκκοκκυστήριο τού κυ
ρίου Βιογιατζή πού βρίσκεται στό Πλατύ ΉμαΔίας, διότι 
•δέν είχαν πληρωθεί καί αυτοί.

Πράγματι στις 9 τού μηνός κατένεσα τήν ερώτηση αύτή 
και ζητούσα νά καταβληθούν οι επιδοτήσεις καί ή άξία τών 
γεωργικών προϊόντων βάσει τών αποφάσεων καί τών μέτρων 
πού είχαν ληφΔεί κατά τό Δέρες τού 1981. Μετά τήν 17ην 
¡Δεκεμβρίου άρχισαν οΐ πληρωμές τών έπιδοτήσεων καί πρά
γματι μέχρι σήμερα όπως αναφέρει στην επιστολή του ό κύ
ριος Υπουργός Γεωργίας, τό μεγαλύτερο μέρος τών έπιδοτή- 
σεων κατεβλήΔη εις τούς παραγωγούς, πλήν εκείνων πού 
ίάναφέροντα: άφ ένός στην απόσυρση τών μήλων πού έγινε 
τόν Μάιο τού 1981 καί στην απόσυρση τήν φετεινή τών μή
λων. ποσότητας περίπου 14.000 τόννων, πού έγινε κατά τό 
τέλος Όν.τοοβρίου. μέ άρχάς Νοεμβρίου. Πρόκειται γιά μή
λα τής φετεινής παραγωγής τού 1981 καλής ποιότητας μέν. 
άλλά-τό 'Υπουργείο καί ή Κυβέρνηση έκρινε, ότι Δά έπρεπε 
νά άποσυρΔεί αύτή ή ποσότης γιά τήν όποια καταβάλλει ή 
EQK τήν άξία  τών 7.40 δρχ. κατά κιλό. Ο! πληροφορίες 
μου είναι, ότι τά δικαιολογητικά ύπεβλήΔησαν τελικά εις τό 
Υπουργείο Γεωργίας μόλις τήν 23 ην Δεκεμβρίου.

Ή ταν φυσικό νά καθυστερήσει ή καταβολή τών άποσυρ- 
Δέντων μήλων τού ’Οκτωβρίου καί Νοεμβρίου 1981. Ε λπ ί
ζω, ότι ό κύριος 'Υπουργός Δά είναι σέ Δέση απόψε νά μάς 
πει. ότι ταχύτατα Δά συνεννοηΐΔεί με το συνάδελφό του επί 
τού "Εμπορίου γιά νά προωΔηΔεί ή καταβολή τών άποσυρ- 
Δέντων μήλων τής εσοδείας 1980*——<81.

ΠΡΟΕ1ΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ό  κύριος 'Υ 
πουργός έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Πρά
γματι, κύριε συνάδελφε, όπως τονίσαμε, έχουν έκκαΔαρ-.στε: 
οι περισσότερες εκκρεμότητες σχετικά μέ τά ροδάκινα καί τό 
βαμβάκι. ’Επίσης καί γιά  τά μήλα έχει γίνει, μία προσπά
θεια και έλπίζουμε τούς δύο πρώτους μήνες τού 1982 νά 
εκκαθαριστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες.

Θά ήύελα. μέ τήν ευκαιρία αύτή. νά σάς τονίσω, ότι ή 
καθυστέρηση αύτή πού παρατηρήθηκε οφείλεται στον τρόπο 
λειτουργίας τής υπηρεσίας αυτής. Ή  'Υπηρεσία Διαχειρί- 
σεως 'Αγροτικών Προϊόντων ήταν καί είναι ακόμη σέ με
γάλο βαΔμό συγκεντρωτικά οργανωμένη. "Ολα τά δικαιολο- 
γητικά συγκεντρώνονται στην ΆΔήνα, γίνεται ό έλεγχος άπό 
λίγους υπαλλήλους, γίνονται πολλοί έλεγχοι, σέ ορισμένες πε
ριπτώσεις γίνονται- μέχρι 18 έλεγχοι καί καταλαβαίνετε ότι 
αυτή ή πληθώρα τών ελέγχων άπό ολιγάριθμο προσωπικό 
προκάλεσε τεράστιες καθυστερήσεις. Επιδιώξαμε αμέσως, 
μόλις άντιληφΔήκαμε τό πρόβλημα καί νά αποκεντρώσουμε 
τούς ελέγχους καί νά τούς περιορίσουμε. Στην περίπτωση τού 
βαμβακιού καταργήσαμε τούς ελέγχους άπό τό 'Υπουργείο, 
θεωρήσαμε τούς προελέγχους, τούς όποιους κάνει ό ’Οργανι
σμός Βάμβακος, ώς οριστικούς ελέγχους καί δώσαμε εντολή 
νά τακτοποιούνται όλ,=ς οί οφειλές, νά καταβάλλονται οι επι
δοτήσεις μέ βάση αυτούς τούς ελέγχους τού ’Οργανισμού Βάμ
βακος. Αϋτό συνετέλεσε,. πράγματι, στην αποσυμφόρηση τών
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δικαιολογητικών καί στην πληρωμή των επιδοτήσεων μέσα 
στο χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Υπάρχει επίσης μία συσσώρευση δικαιολογητ ικών σχετικά 
μέ το λάδι. Και έκεί πιστεύουμε, ότι ή οριστική λύση τού 
■δέματος έγκειται στην αποκέντρωση, στον έλεγχο όλων των 
δικαιολογητικών άπο τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υ 
πουργείου Γεωργίας. Έχουμε 'δέσει σαν στόχο μέσα στους δύο 
πρώτους μήνες τού 1982 να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα ανα
διάρθρωσης τής όλης υπηρεσίας, ώστε να καταστεί πιο απο
τελεσματική καί πιο γρήγορη και να εξυπηρετεί τον αγρότη.

Θά ήΨελα σε κατακλείδα νά σάς αναφέρω, για να είναι 
καί προς γνώση δλων. δτ: μέχρι 31.12.81 είχαν συγκεντρω
θεί στο Υπουργείο Γεωργίας δικαιολογητικά ύψους δραχμών 
12.ϋΟΰ.θΟΟ.ΟΟϋ περίπου. Μέχρι τον ’Οκτώβριο πού άνέλαβε 
ή Κυβέρνησή μας. είχαν τακτοποιηθεί από αύτά τά δικαιολο-

γητικά μόνο τό 26%, δηλαδή 3·.000.000.000. Στους δύο τε
λευταίους μήνες αυτού τού χρόνου τακτοποιήθηκαν 
5 .οΟΟ.ΟΌΟ.ΟΟΟ δικαιολογητικά. δηλαδή μέσα σέ 2 μήνες τα
κτοποιήθηκε το 4δ%. Τό υπόλοιπο, όπως άνέφερα, πρόκει
ται νά τακτοποιηθεί, όσον άφορά τά μήλα καί τά αχλάδια, 
στους 2— 3 πρώτους μήνες τού 1982. όσον άφορά τό λάδι 
μέσα στο πρώτο 6μηνο. Επαναλαμβάνω, ότι ή καθυστέρηση 
αυτή οφείλεται στή δομή τής υπηρεσίας πού δεν είναι ικα
νοποιητική και πού ·&ά έπιδιώξουμε νά αλλάξουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ό κύριος Χατζη- 
δημητρίου έχει το λόγο.

ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΙΜ1ΠΡΙ0Τ. Κύριε Πρόεδρε, 
ή απάντηση τού κυρίου Υπουργού είναι πολύ Ικανοποιητική 
καί τον ευχαριστώ.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ (Ύ π . Συντονισμοϋ). * (:·σον 
«φορά, όμως, για τά μέσα ενημέρωσηις δεν ξεροί. . . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Ό  Ύπουογός 
Γεωργίας κ. Σημίτης έχε: τό λόγο.
(Ζωηρά χειροκροτήματα άπό την Πτέρυγα της ΣυμπολιτΚ- 
σεως).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κυ
ρίες καί κύριοι Βουλευτές, ή κριτική πού άσκησε ό ’Αρχηγός 
τής Νέας Δημοκρατίας στον Προϋπολογισμό, βασίζεται σε 
μ:ά διαφορετική αντίληψη άπό έκείνη τής Κυβέρνησης γ.ά 
τους στόχους πού χρέχει νά έκχληροί ό -Προϋπολογισμός.

(Στο σημείο αύτό, ¡αρκετοί Βουλευτές σηκώνονται άπό τις 
δέσεις τους προφανώς για νά έξέλδ'ουν άχό την Αίθουσα).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Παρακαλώ τ ί-ς 
κ.συναδέλ®-ους νά ¡καδ-ήσουν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ. (Ύ χ . Γεωργίας). Ό 
Προϋπολογισμός, κύριοι Βουλευτές, αποτελεί στο σύγχρονο 
Κράτος τρ βασικό μηχανισμό με τον όχοίο τό Κράτος έχιτε- 
λεί τ ις  οικονομικές του λειτουργίες.

Στά ¿¡ρωτήματα, λοιπόν, χου δά χρέχει νά απαντήσουμε 
οτή σημερινή συζήτηση είναι, αν ό συγκεκριμένος Προϋπολο
γισμός τής σημερινής Κυβέρνησης χροωδεί μια συγκεκριμένη 
οικονομική χολιτική καί χιό χαρακτήρα έχει αύτήι.

Ταχείς κιοτεύουμε ότι ό Προϋπολογισμός εχει σαφείς στό
χους μέσα στο δοσμένο πλαίσιο, πλαίσιο χού εχει δημιουργή
σει ή Νέα Δημοκρατία. Ό  Προϋπολογισμός άχοσκοχεί νά 
βελτιώσει τήν εισοδηματική δέση των εργαζομένων, νά πρ-οω- 
δήσε; την εισοδηματική -δέση των εργαζομένων, νά προωόήτε: 
τήν αναδιανομή τού εισοδήματος, νά σταθεροποιήσει τήν οι
κονομία σε επίπεδο χου 5ά εξασφαλίσει τήν όσο τό δυνατόν 
μεγαλύτερη απασχόληση καί νά μειώσει σταδιακά τον κλη·» 
δωρισμό που κύρια πλήττει τους εργαζομένους.

Ό  Προϋπολογισμός, επειδή άκρΊ-βώς εχει αυτούς τούς 
στόχους, είναι Προϋπολογισμός πού προωδεΐ τήν κοινωνική 
δικαιοσύνη, τήν μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, μιά δια
φορετική διαμόρφωση τής κοινωνίας. Είναι Προϋπολογισμός 
άπό τον όποιο προκύπτει φανερά, ότι ή Κυβέρνηση τής Χώ
ρας εχει σοσιαλιστικούς στόχους, ότι ή Κυβέρνηση τής Χώ
ρας δεν εχει για πρώτο μέλημα μέ ποιο τρόπο δά εξασφαλί
σει τά κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, άλλα τήν βελτίω
ση των συνδηκών ζωής τής μεγάλης πλειοψηφΐας των Έλ- 
λήνων. Πώς επιτυγχάνεται ή βελτίωση αυτή των συνδηκών 
ζω ής; Βεβαίως, μέ αύξηση φόρων γ ιά  ¿κείνους πού δεν πλή
ρωναν φόρους, με φόρο επί τής περιουσίας, μέ πάταξη της 
φοροδιαφυγής.

Ό κ. Άβέρωφ εκπλήσσεται γιά  τούς φόρους. ’Εκπλήσσε
ται. γιατί δεν -¿σκάζεται βέβαια τούς στόχους τού ΠΑΣΟ'Κ, 
γιά κοινωνική ισότητα. Οι στόχοι αυτοί τής Κυβέρνησης ενο
χλούν τόν κ. Άβέρωφ-. Μάς είχε επανειλημμένα δτι άποδαρ- 
ρύν-ουμε τήν- ιδιωτική πρωτοβουλία, ότι περιορίζουμε τά κέρί- 
•δη, ότι κινδυνεύει ή έλεύδερη οικονομία, ότι αυξάνουμε τόν- 
φόρο- επί των μερισμάτων. Δεν άνχφέρδη-κε ή Νέα Δημοκρα
τία -ούτε μια φορά στους εργαζόμενους, στους μισδ-ού-ς. στις 
συντάξεις. Αύτό δείχνει ποιους εκπροσωπούμε, εμείς στην Κυ- 
βέρν ηση καί ποιους εκπροσωπεί ή ’Αξιωματική ’Αντιπολίτευ
ση. -(Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τού ΠΑΣΟΚ).

’Εμείς στην Κυβέρνηση εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους, 
τούς μή προνομιούχους σε μιά κοινωνία πού χαρακτηρίζεται 
άπό ανισότητες, προνόμια καί τήν ανέλεγκτη ασυδοσία ολί
γων.

Ή  Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τά  μονοπώλια, τά ολιγο
πώλια, τούς μεταπράτες. "Ολους ¿κείνους πού γιά δεκαε
τίες πλούτισαν χωρίς ενδοιασμό άπό τό μόχδο τού Ελληνι
κού Λαού.

’Ανησυχεί ό κ. Άβέρωφ γ ιά  τήν Οικονομία. Θρυμματίσαμε 
μάς -είπε—ή  Κυβέρνηση—-τήν εμπιστοσύνη τοΰ κόσμου. Γιά 
πο-ιά εμπιστοσύνη, γιά  ποια οικονομία ανησυχεί; Γιά ¿κείνη 
πού κυριαρχείται άπό ολίγο πωλιακες καταστάσεις, πού καθο
ρίζουν περιορισμένα ιδιωτικά συμφέροντα, όπου- τό Κράτος εί-

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

■·■' - ή  υπηρεσία λίγων επιχειρηματιών καί όχι στην υπη
ρεσία τής μεγάλης πλειοψηφΐας τών εργαζομένων; Γιά τήν 
Οίν.-ν-ομία αυτή, τής κοινωνικής ανισότητας καί αδικίας, τήν 
οικονομία τών μεταπρατών. Γ ι’ αυτή, τήν οικονομία πιστεύω, 
ότι καλά κάνει καί ανησυχεί ή. Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι 
στόχος μας νά τήν διαφυλάξουμε. Στόχος μας είναι μία οι
κονομία πού χαρακτηρίζεται άπό παραγωγικές επενδύσεις, 
πού κατανέμει τό δημιοαργούμενο πλεόνασμα ανάμεσα σε 
όλους ~ού συμβάλλουν στήν δημιουργία ταυ.

Ή  Νέα Δημοκρατία άσκηση κριτική στον Προϋπολογισμό 
άκολουδώντας τά συντηρητικά οικονομικά της πρότυπα. Τά 
συντηρητικά αύτά οικονομικά πρότυπα δοκιμάστηκαν γιά χρό
νια και άποδοκιμάστηκαν- άπό τόν ’Ελληνικό Λαό. 'Αποδοκι
μάστηκαν, γιατί διεύρυναν τις ανισότητες. '-Οδήγησαν σε οι- 
κονομιική ¡στασιμότητα καί πληδωρισμό. Αποδοκι-μάστηκαν, 
γιατί δεν άνταποκρίνονται καν στά πρότυπα πού άκολουδοϋν 
τά σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη. Είναι ξεπερασμένα καί 
άχοσκοπούν -νά σταματήσουν τήν κοινωνική έξέλι-ξη καί τον 
εκδημοκρατισμό τής Οικονομίας.

Παρά τήν κινδυνολογία, τις απειλές, ή εξέλιξη  δεν δά 
σταματήσει. Ή  ολιγαρχική, κοινωνία πού επιδιώκει νά ΰπερα- 
σπισδεί ό κ. Άβέρωφ, καταδικάστηκε οριστικά στις 18 του 
Όκτώ-βρη. οριστικά καί γ ιά  πάντα.

Ξεκίνησε, είπε ό κ. Άβέρωφ, ή Νέα Δημοκρατία τήν Χώ
ρα μας άπό τό μηδέν καί τήν έφδασε στο επίπεδο τής Δυτι
κής Ευρώπης. Πάντως, φοβάμαι ότι ή Νέα Δημοκρατία δεν 
εχει φδάσε' ακόμα στο επίπεδο- της Δυτικής Ευρώπης.

Κ,ο',ύε: τόν- κώδωνα τού κινδύνου ό ’Αρχηγός τής Νέας 
Δημοκρατίας, γιατί ή Κυβέρνηση κατοχύρωνε τό δικαίωμα
τής απεργίας καί αναγνωρίζει τήν απεργία- αλληλεγγύης.

Ό- κ. Άβέρωφ άνέφερε τό Σαν Σαλβαδόρ, έγώ δά άν α
πό ρω τήν Ελληνική χούντα καί δά ρωτήσω τόν ■/.. Αβε- 
ρωφ. αν νά  διαμαρτύρετο, επειδή οί εύρωπαίο: εργάτες δά 
¡άπεργοΰσαν γιά νά φύγει ή γχούντα (ζωηρά χειροκροτήματα 
άπό τήν Πτέρυγα τής Συμπολι-τεύσεως).

Δεν υπήρχε απεργία μέχρι σήμερα, μάς είπαν, γιατί τήν 
Κυβέρνηση στηρίζει τό Κ.Κ.Ε. Φαίνεται γιά τόν κ. Άβέ
ρωφ τό δικαίωμα τής απεργίας είναι δικαίωμα _ μόνο·, είτε 
,άτακτούντων, είτε μιας ορισμένης πολιτικής παράταξης^. Ε 
μείς πιστεύουμε ότι είναι δικαίωμα όλων τών Ελλήνων. 
(Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τής Συμπολιτευσεως;. 
Καί αν δεν υπήρξε άπ-εργία είναι επειδή οί εργαζόμενο.! ανα
γνωρίζουν καί αποδέχονται τήν πολιτική τής Κυβέρνησης. 
¡Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τής Συαπολιτεύσεως).

Διαμαρτύρεται ό κ. Άβέρωφ γιατί. & κατάλαβα καλά, 
■διαμαρτύρονται οί Γερμανοί, επειδή δικαιολογημένα αύσήδη- 
,καν οί τιμές, γιατί προφανώς αύ-ξήδηκαν τά ήμερομισδια. 
-θά αγοράζουν, μάς είπαν, οί Γερμανοί -εφεξής στή Κορέα. 
Τ ι δέλει ή Νέα Δημοκρτία. μισδούς πείνας γιά τούς "Ελλη
νες εργαζομένους, γιά νά εισπράττουν τήν υπεραξία οί Γερ
μανοί ; (Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τής Συμ,πολι-τευ- 
σεως). ’Ανταγωνιστικοί δά γίνουμε χάρις στήν ποιότητα τών 
προϊόντων καί όχι χάρις στους μισδούς πείνας τών εργαζο
μένων. (Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τής Συμπολι
τεύσεων).

Ανησυχεί ή Νέα Δημοκρατία, ότι κινδυνεύει τό δαιμόνιο 
τών Ελλήνων. ’Εμείς πιστεύουμε, οτ-ι. ή σύγχρονη Δημοκρα
τ:«. ή σύγχρονη Οικονομία δεν βασίζεται στό δαιμόνια, άλλα 
στή μελέτη, στον προγραμματισμό, στή σοβαρή δουλειά. Ε
κείνο πού άλήδειια κινδυνεύει είναι οί κακοί δαίμονες της 
Ελλάδας, ή προχειρότητα, ή μεγαλοστομίκ καί ή άνευδυ- 
ν-ότητα τής Δεξιάς. (Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα της 
/Συμπολιτευσεως).

Διαμαρτύρεται καί ό προηγούμενος ομιλητής καί πο/./.οι 
άλλοι όαιλπτες...

Ι1ΑΙΑΣ ΒΟΙΤΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. ’Έχετε συστήσει ό ιδ-ος. 
κύριε Πρόεδρε, νά μή αναγιγνώσκεται ό λόγος. ¡Κωδωνο
κρουσίες).

IIΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Παρακαλώ. Σάς
παρακαλώ, κύριε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Δια
μαρτύρεται κ,αί 6 προηγούμενος ομιλητής και άλλοι ομιλη
τές δτ: δεν ακολουθούμε δήθεν τό ποόγραμμα, δεν κάναμε 
παραδείγματος χάριν κοινωνικοποιήσεις. Ή  κριτική αυτή κι
οτεύω, δείχνει κάποια σύγχυση, Ή  Νέα Δημοκρατία θά έπρε
πε νά μετράει: τις πράξεις μας με κριτήριο το δοκό της πρό- 
γραμμα. Το δ.τι ανατρέχει στο δικό μα; πρόγραμμα καί δε;- 
χνβι την έπαρση εκείνου που δήθεν- ξέρει καλύτερα τό τί 
είπαμε καί το τί θά  κάνουμε καί δείχνε: ότι αισθάνεται ή 
ί’δί,α ότι τα επιχειρήματα της δεν είναι πειστικά καί ανα
ζητεί νέα στηρίγματα. Στηρίγματα, όμως, δεν π-ράκε : τα : να 
.βρει στο δικό μας πρόγραμμα, γιατί δεν είναι σε θέση να το 
εκτιμήσει σωστά. Τής λείπουν γ ι’ αύτό οί πολίτικες καί κοι
νωνικές προϋποθέσεις. (Χειροκροτήματα άπο την Πτέρυγα 
εής Σίυμπολιτεύσεως).

Δεν αυξήσαμε, λέχθηκε στην Αίθουσα αυτή την παραγω
γικότητα. Μα ή παραγωγικότητα αποτελεί μέγεθος που για 
νά μελετηθεί, απαιτείται σειρά χρονικών περιόδων, ενός, δύο 
ή και περισσοτέρων χρόνων. Δεν μπορούμε πιστεύω νά σο
βαρολογούμε. όταν μάς ζητάτε νά αυξήσουμε την παραγωγι
κότητα, μέγεθος δομικό τής οικονομίας, μέσα σε λιγότερο 
■άπό 6 μήνες.

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ποιες επενδύσεις κάνατε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Σάς παρακαλώ, 
κύριο: τής Άντιπολιτευσεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Θά 
κάνουμε επενδύσεις, κύριε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ. Π είτε μας μιά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας'-. Καί 

αύτη ή παρατήρηση,, ποια επένδυση κάναμε είναι στό Ιδιο 
πνεύμα, τό ο.τι δεν πετύχαμε ακόμη αρκετά.

’Αλλά εμείς πρέπει νά κτίσουμε στα ερείπια πού μ,άς άφη
σε ή προηγούμενη Κυβέρνηση. (Διαμαρτυρίες άπο τή Π τέ
ρυγα τής Νέας Δημοκρατίας). ’Εμείς είμαστε αναγκασμένοι 
νά έργασθούμε σ’ Ινα πλαίσιο· που έχει διαμορφωθεί σύμοωνα 
με την πολιτική, τα συμφέροντα καί τις επιδιώξεις τής «Νέας 
Δημοκρατίας)». "Ενα πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οί κοι
νωνικές δυνάμεις πού στηρίζουν τή «Νέα Δημοκρατία», πλαί
σιο πού δέν εξυπηρετεί εμάς.

. ’Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι νά δουλέψουμε με μηχανι
σμούς, πού ακολουθούνε άλλη πολιτική άπο τή δική μας, που 
έχουν διαφορετική αντίληψη καί διαφορετική νοοτοοπία.

Δεν εφαρμόζουμε την πολιτική μας σέ μιά χώρα χωρίς 
παρελθόν. ’Εφαρμόζουμε την πολιτική μας σε μιά χώρα αέ 
παρελθόν συντηρητισμού, αδιαλλαξίας, αδιαφορίας για τό κοι
νωνικό σύνολο, σέ μιά χώρα, όπου οί δομές τής Οικονομίας 
καί .τής Διοίκησης αποτελούν άνασχετικό παράγοντα, τροχο
πέδη για μιά νέα σοσιαλιστική πολιτική. Διαδεβαιώνουμε. 
όμως, «τή Νέα Δημοκρατία» ότι θά επιταχύνουμε σιγά - σιγά 

| τό ρυθμό τής δράσης μας καί δε θά έχει την ευκαιρία νά 
! διαμαρτύρεται.

Δέχεται ό κ. Άβέρωφ, οτι παραλάβαμε δυσκολίες. Ά λλα  
είπε, οτι οί δυσκολίες αυτές είναι ο! δυσκολίες πού συναντά 
κάθε νέα Κυβέρνηση. ’Εγώ θά ρωτήσω : Ποια Κυβέρνηση στη 
Δυτική Ευρώπη παρέλαβε πληθωρισμό 25%; Ποια άλλη χώ
ρα, τηρούμενων των άναλογιών, είχε έλλειμμα 350 δισεκα
τομμύρια; Αυτή είναι ή «καμένη γή». Καί αυτή παραλάβαμε.

Ά ς  έλθω τώρα σέ μερικά ειδικότερα θέματα: Έ γινε στην 
Αίθουσα αυτή κριτική για τόν τρόπο σύνταξης τού Προϋ
πολογισμού. Ξεχνάει ή «Νέα Δημοκρατία» οτι. όταν ήταν 
στην Κυβέρνηση τό ύψος τής συνολικής δημόσιας δαπάνης πα
ρέμενε αβέβαιο μέ την κατανομή των εξόδων στους διάφο
ρους Προϋπολογισμούς, ou οποίο: δέν ήταν κάν άντικείμενο 
συζήτησης στή Βουλή. Οί προσαρτημενοι αυτοί Προϋπολογι
σμοί, όπως ό λογαριασμός καταναλωτικών αγαθών, άν καί 
ιδιαίτερα σημαντικοί διέφευγαν τό δημόσιο· έλεγχο. Γιά πρώ
τη φορά φέτος υπάρχει ενιαία εμφάνιση όλων των Προϋπο

λογισμών καί λογαριασμών πού απαρτίζουν τό Γενικό Προϋ
πολογισμό. Κα αύτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.

Χαρακτηριστική περίπτωση, γιά τό τί κατάσταση επικρα
τούσε άλλοτε είναι ό λογαριασμός καταναλωτικών άγαθών. 
Τά έξοδα είχαν πρόϋπολογκτθεί τό 1981, σέ 15 δισεκατομ
μύρια περίπου. Τόν ’Οκτώβριο ·τοΰ 1981, είχαν φθάσε: τά '60 
δισεκατομμύρια περίπου, χωρίς νά ξέρει το αρμόδιο Υπουρ
γείο, είτε τό ακριβές ύψος τους, είτε τή.ν προοπτική εξέλ ι
ξής τους. Γιατί οί δαπάνες πραγματοποιήθηκαν τυχαίε, ευ
καιριακά, ανάλογα μέ τις πιέσεις καί τις πολιτικές σκοπι
μότητες. Ή  κάθε απόφαση γιά επιδοτήσεις παίρνονταν. χω
ρίς νά έξετασθεί ή μακροπρόθεσμη σκοπιμότητα της, στοιό; 
επίπτωση θά  έχει στην καλλιέργεια καί ποια επίπτωση θά 
'έχει γενικά,

Δημιουργήθηκε έτσι ένα καθεστώς επιδοτήσεων μέ τετελε
σμένα γεγονότα, στα όποια δέν μπορούσε κανείς νά διακρίνει 
μιά κατευθυντήρια γρ:ι Ίλή. Καί εδώ ή περιστασιακή πολιτι
κή τής προηγούμενης Κυβέρνησης υποθηκεύει· την προσπά
θεια μας καί παρεμποδίζει την ορθολογική κατανομή πόσων.

Στό Προϋπολογισμό .που εξετάζεται, παρά τις αντικειμε
νικές δυσχέρειες, ή Κυβέρνηση κάνει ένα σημαντικό βήμα 
γιά νά αυξήσει τις δαπάνες στον αγροτικό τομέα.

Ά ν  άθροίσετε, κύριοι Βουλευτές, επί μέρους ποσά δαπα
νών. πού συμπεοιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό καί στους 
προσαρτημένους Προϋπολογισμούς, θά  δείτε γιά τά έτη 1981 
— 1982, ότι υπάρχει ή έξης ε ξ έ λ ιξη : Τό 1981, οί δαπά
νες ήταν 104 δισεκατομμύρια δραχμές περίπου, τό 1982 εί
ναι 151 δισεκατομμύρια δραχμές. Υπάρχει, δηλαδή, μιά αύ
ξηση τής τάξης τού 44% περίπου.

Ά ν  σημε'ώσετε μάλιστα ότι τό 1981. λόγω τής προσπά
θειας τής τότε Κυβέρνησης νά περιορίσει τις επιπτώσεις τής 
ένταξης τής Ελλάδας στην BOX. αυξήθηκαν οί δαπάνες 
στή γεωργία, είναι φανερό οτι ή ροή πόρων προς τον αγρο
τικό τομέα, που αποφασίζει ή Κυβέρνησή μας, είναι γενναία 
καί αναπτυξιακά προσανατολισμένη.

'Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας τής ροής αυτής φαίνεται 
καί από την εξέταση τού ιδιαίτερου κονδυλίου των Δημοσίων 
’Επενδύσεων. Μή περιλαμβανόμενων των εγγειοβελτιωτικών 
έργων τού 'Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων, τό πρόγραμμα Δη
μοσίων ’Επενδύσεων γιά τή γεωργία φέτος είνα τής τάξης 
των 8 δίς δραχμών περίπου, έναντι 5.7 πέρυσι. Παρουσιάζει, 
.δηλαδή, μιά αύξηση της τάξης τού 37% περίπου.

Τά κριτήρια μέ τά όποια κατανεμήθηικαν οί πιστώσεις γιά 
τις Δημόσιες Έπνδύσεις στή γεωργία ήταν οί περ ορισμένες 
οικονομικές καί χρηματοδοτικές δυνατότητες πού κληρονο
μήσαμε, οί αναπτυξιακοί στόχοι τού αγροτικού μας προγράμ
ματος, τά  τετελεσμένα πού κληρονόμησε ή Κυβέρνηση, ΰπο 
τή μορφή εκ τελουμένων ήδη έργων καί νομικών ή άλλων 
δεσμεύσεων, λόγω διεθνών συμβάσεων τής Χώρας μας.

Έ τσι τό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων γιά τή γεωρ
γία τού 1982. έχει μεταβατικό χαρακτήρα, όπό την εννο a 
δτι μέσα άπο ορθολογικότερα κριτήρια, προετοιμάζει τό εδ:α- 
&oc γά τό πρόγραμμα τού 1983. όπου θά υπάρξει καί ικανο
ποιητική αποδέσμευση άπο έργα πού δέν είναι παραγωγικά 
καί επιτάχυνση τής αποπεράτωσης των ήίδΥ συνεχιζόμενων 
παραγωγικών έργων καί κυρίως μιά σειρά έργων ταχεία; 
άπάδοσης.

Ά σ  έλθουμε τώρα καί στό θέμα τήτ ΕΠΚ, τό όποιο τόσο 
πολύ απασχόλησε τούς αγορητές τής Άντιπολιτεόσεως.

Μολονότι οί συζήτησε ·ς καί οί εκτιμήσεις γιά τή γεωρ
γία καί την κοινή αγροτική πολιτική επισκιάζουν κατά κυ· 
c σλεπία τήν όλη υπόλοιπη δραστηριότητα τήτ κοινής αγο
ράς, θά πρέπει νά σάς ύπομνήσω 'ότι τό συνολικό αγροτικό 
εισόδημα των Κρατών — Μελών δε» ξεπερνά τό 5% περί
που τού συνολικού εισοδήματος τους. Έ τσι, πατά τό γεγονός 
ότι τοει« χώρες — μέλη, r  Ελλάδα, r  Ιρλανδία καί ή 
’Ιταλία, έχουν υψηλό γεωργικό πληθυσμό και σημαντική συμ
μετοχή τού Ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος στό συνολικό
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.ακαθάριστο έγχώρι* ζοοϊόν. πρέπε. νά είναι σαφές σε όλους 
μας δτε ή Κοινότητα είναι μ·;ά Κοινότητα βιομηχανικών χω
ρών. όπου ή μεταποίηση καί οι υπηρεσίες τονιστούν τον άκσ ι- 
γωνιαίο λίθο τής δραστηριότητας της καί ή αγροτική πολ - 
τική παίζει δεύτερεύοντα μόνο ρόλο.

Ή  όλη συζήτηση. λοιπόν, για την άξια ή την προσφορά 
τής κοινής αγροτικής πολιτικής, θά πρέπει νά εξεταστεί στο 
το πρίσμα :τής άντ παροχής πού προσφέρουν οι χώρες τού Νό
του όπως ή οικιά μας, στις χώρες τού Βορρά μέ το άνοιγμά 
τών εσωτερικών τους αγορών.

Δεν είναι τυχαίο βέβαια, οτ: πάνω άπό το 65% τού κεφα
λαιουχικού εξοπλισμού πού εισάγεται στή Χώρα μας προέρ
χεται άπο χώρες — μέλη τής ΕΟΚ.

Ό πω ς, επίσης, δεν είναι τυχαίο ότ ο; συνολικές εξα
γωγές βιομηχανικών προϊόντων προς τή Χώρα μας από τούς 
εννέα, φθάνουν τά 206 δισ. όση. δηλαδή. περίπου ή σε τρέ
χουσες τιμές άξια τής γεωργικής μας παραγωγής.

Καί τώρα, κύριοι συνάδελφοι, δεχόμαστε σέ μερικά σημαν
τικά στοιχεία, τά οποία άξιζε: τον κόπο σημειώσουμε.

Το (979. χρόνο πυρετώιοους προετοιμασίας τής Χώρας μας 
για την ένταξη, παρουσιάσθηκε για πρώτη φ·ορά το φαινόμε
νο-, τό έμπορικρ ισοζύγιο- στά αγροτικά προϊόντα μεταξύ 'Ελ
λάδας καί Κοινότητας νά παρουσιάζει αρνητικό ρυθμό αύξη
σης. δηλαδή, μείωση τής τάξης τού —34%. Καί τό 1981. 
πρώτο χρόνο λειτουργίας τής ένταξης, τό εμπορικό μας ισο
ζύγιο μέ τους «9-» στά αγροτικά προϊόντα ήταν για πρθύτη 
φορά στά μεταπολεμικά χρόνια αρνητικό. Τον πρώτο χρόνο 
τής ένταξης για  πρώτη φορά στή μεταπολεμική μας ιστορία, 
παρά το θρυλούμενο άνοιγμα τών αγορών τής Ευρώπης στά 
αγροτικά προϊόντα, τό εμπορικό μας ισοζύγιο παρουσίασε ένα 
έλλειμμα περίπου 11 ^εισ. δραχμών. Για πρώτη φορά στον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας τής ένταξης, ή άξια τών εξαγω
γών μας σέ αγροτικά προϊόντα ήταν χαμηλότερη τής αξίας 
τών εισαγωγών μας σέ αγροτικά προϊόντα.

Επειδή ή Νέα Δημοκρατία καί ό κ. Άβέρωφ έπικαλέσθη- 
καν τά στοιχεία τών έξαγωγών μας. αν κοιτάξουμε τά στοι
χεία σύτά θά δούμε ότι οί συνολικές εξαγωγές μας, για πρώ
τη φορά μετά άπό 15 χρόνια, μειώθηκαν σέ απόλυτους αρι
θμούς, άπό 105 δισ. δραχμών περίπου σέ 102 δισ. δραχμών., 
μέ άποέ-λεσμα τό έλλειμμα τού συνολικού εμπορικού ισοζυγίου, 
λόγω καί τής ραγδαίας ανόδου τών συνολικών εισαγωγών, νά 
φτάσει τά 144 δισ. δραχμές περίπου.

Ή  .κατάσταση αυτή οφείλεται —όπως είπαμε— στη ραγ
δαία αύξηση τών εισαγωγών γεωργικών προϊόντων άπό τούς 
<;9» στην πτώση καί ραγδαία μάλιστα τών εξαγωγών μας 
βιομηχανικών μας προϊόντων στο 198! πρός τούς «9». "Ας 
εξετάσει, λοιπόν, ή Νέα Δημοκρατία τούς αριθμούς αυτούς 
καί άς μή επικαλείται την αύξηση τών εξαγωγών κατά τό 
πρώτο χρόνο τής ένταξης.

Πρέπει, τέλος, νά σημειώσω τή ραγδαία αύξηση τών ει
σαγωγών μας σέ βιομηχανικά προϊόντα.

Αυτές, κύριοι Βουλευτές, είναι σέ αδρές γραμ,μές οί εξε
λ ίξ ε ις  τών εμπορικών μας συναλλαγών, στή διάρκεια τού 
πρώτου χρόνου τής ένταξης.

Κάποιος άπό τους κυρίους Εισηγητές τής Μειοφηψίας ή 
περ ισσότεροι καί ό κ. Ά-δέρωφ στή προηγούμενη παρέμβασή του 
είπαν, ότι τό μόνο σταθερό ποσό στο οποίο μπορούμε νά βα- 
σισθαύμε είναι τό ποσόν τών 48 δισ. δρχ., πού θά εΐσρεύσει 
στήν Ελλάδα τό 1981. ώς καθαρή ροή κοινοτικών πόρων, 
Τό ποσό αυτό είναι τό μαγικό επιχείρημα τό οποίο επικαλεί
ται συνεχώς ή Νέα Δημοκρατία, για  νά αποδείξει πόσο συμ- 
φέροντες είναι -οί οροί τής ένταξης. 'Ά ς δούμε, όμως, πώς 
έχει ή αλήθεια γύρω άπό τό ύψος τού ποσού αυτού:

Πρώτα, άς σημειώσουμε ότι ή επίκληση τού ποσού αυτού 
δείχνει μία νοοτροπία, δείχνει τήν νοοτροπία ότι ή δεινοπα- 
θοϋσά Ελληνική Οικονομία, πρέπει νά βρεί πάντα κάποιο 
μεγάλο άπ έξω πού θά τή στηρίζει, άλλοτε τό σχέδιο Μάρ- 
σαλ. σήμερα ή ΒΟΚ. Δείχνει τή νοοτροπία ότ: ποτέ δεν

υπολογίζουμε στά δικά μας χέρια καί στις δικές μας δ υ 
νάμεις.

Λοιπόν, τά 48 δισ. δρχ. τά βλέπει ή Νέα Δημοκρατία σάν 
μία πανάκεια. ’Αλλά υπάρχουν τά 48 δισ. δρχ. σ’ αυτή τήν 
έκταση καί ό Κοινοτικός Προϋπολογισμός άναδιανέν.ει τό 
εΠόδ'ημα τών Ευρωπαϊκών χωρών ανάμεσα στον πλούσιο Βοε
ρά καί στο φτωχό Νότο-;

Ή  διανομή, ή Πανευρωπαϊκή κατανομή εισοδήματος καί 
πλούτου λαμβάνει κατά 99% χώρα, όχι μέσω τού Κοινοτικού 
Προϋπολογισμού, άλλα μέσω τού ενδοκοινοτικού έμποοίου. 
υ.έσω τής ανταλλαγής τών βιομηχανικών προϊόντων.

Καί σάς άν έφερα, ήδη. οτι στην ανταλλαγή αυτή υστερού
με σημαντικά. Οί αναδιανεμητικοί μηχανισμοί τού Κοινοτικού 
Προϋπολογισμού ¿φορούν μονάχα τό 4% περίπου- τών δαπανών. 
Α ντίθετα, δηλαδή, -μέ ό.τ: συμβαίνει στους ’Εθνικούς Προϋ
πολογισμούς. όπου όλη ή εισοδηματική πολιτική καί οί μετα
βιβάσεις εισοδήματος, πράγματι, παίζουν σημαντικό ρόλο, θά 
πρέπει νά γίνει κατανοητό, ότι ή ΒΟΚ δεν είναι, ούτε αδελ
φότητα. ούτε μιά πανευρωπαϊκή κοινότητα, μεταβίβασης εισο
δήματος καί πλούτου μέσα άπό τον Προϋπολογισμό τους. Πο
σοστό 8.5% μόνο τού συνόλου των ενδοκοινοτικών εισαγωγών 
αποτελεί ό Κοινοτικός Προϋπολογισμός, έτσι πού οί καθαρές 
εισπράξεις, οί καθαρές πληρωμές τοδ κάθε Κράτους—Μέ
λους αποτελούν αμελητέα στήν κυριολεξία, ποσότητα, στήν 
αναλογία, σέ σχέση μέ τις συνολικές έμποοικές συναλλαγές.

Ό πω ς σάς είπα προηγούμενα, τό σύνολο τών εισαγωγών 
άπό τούς 9. ήταν τό 1981 περίπου 247 δισ. δραχμές. Σκε- 
φθείτε τώρα τήν βέβαιη, εκδοχή, οτι ή άξια τών εξαγωγών 
μας θά- αυξηθεί κατά 10% «περίπου. "Αν μή- τί άλλο, λόγω 
αύξησης τών τιμών. Τό 10% τών 2,47 δισ. είναι κάπου 24 
δισ. Δηλαδή πάνω άπό 50% τών συνολικών αναμενομένων κα
θαρών εισφορών αας άπό τον Κνοιοτικό Προϋπολογισμό. Ε 
πειδή δέ. κύριοι Βουλευτές, στά τελευταία χρόνια οί εισαγω
γές μας αυξάνονται μέ ρυθμό όχι 10%., άλλα τό 1979 μέ 
27%. τό 1980 μέ 16%, τό 1981 μέ 38% καί επειδή μιά αύ
ξηση τού 20% γιά.φέτος πρέπει βάσιμα νά αναμένεται, είναι 
φανερό οτ: τό 20% τών 247 δισ., πού είναι 50 δ'σ. θά ο,απα- 
νηθεί, δηλαδή, θά  έ,κταμιεύσουμε πρός τήν ΕΟΚ 2 δισ. παρα 
πάνω-—μέ ένα πρόχειρο υπολογισμό—-άπ’ ο,τι θά  εισπραξου- 
με μέσω τού Προϋπολογισμού.

Θά πρέπει,/ λοιπόν, νά είμαστε πολύ προσεκτικοί, κύριοι 
συνάδελφοι, στις άπλουστεοτικες λογικές: Καλή ή ένταση, 
γιατί εισπράττουμε καί 48 δισ. δραχμές.

‘Ο κ. Ράλλης στήν αγόρευσή του άναφ-έρθηκε στά προ- 
γράκματα πού έχουν- υποβληθεί στήν ΒΟΚ. Είπε ότι ή Κυ
βέρνησή μας δεν έχει -υποβάλει κανένα νέο πρόγραμμα και 
οτι τά προγράμματα πού εξετάζει ή ΕΟΚ είναι τά προγράμ
ματα τής «Νέας Δημοκρατίας». "Ετσι έχει τό θέμα, αλλά 
τί ήθελε 6 κ. Ράλλης νά κάνουμε; Ή  ΕΟΚ δεν έχει ακόμη 
καταλήξει σέ συμπεράσματα, ούτε σχετικά μέ ένα σημαντικό 
πρόγραμμα γιά τήν Ελλάδα, επειδή, εξετάζει τά προγράμμα
τα αυτά καί κατά τήν άποψή- μας κωλυσιεργεί καί σε̂  ενα 
ορισμένο βαθμό. Έάν άποσύραμε τά προγράμματα, γιά να 
-υποβάλουμε νέα. θά ματαιώναμε τήν έγκριση αυτών τών προ
γραμμάτων. Ή  συμβολή, του κάθε άλλο παρά σωστή, πιστεύω, 
είναι.

’Έπειτα τά προγράμματα, τά οποία έχουν υποάληθεί μη 
νομίζετε, κύριοι Βουλευτές, οτι είναι ογκώδεις μ-ελετες. οι 
όποιες έξειδικεύουν όλα τά έργα, τά οποία πρόκειται νά γί
νου·;. Τά προγράμματα αυτά είναι γενικά πλαίσια και άν »φέ
ρονται σέ 10- τύπους εργασιών, πού θά γίν-ουν όπως παρα
δείγματος χάριν αρδευτικά έργα, δρόμοι, έξηλεκτρισμος και 
δίπλα στά έργα αυτά άναφέρονται συγκεκριμένα ^κονδύλια. 
Πρόκειται γιά προγράμματα—πλαίσιο καί τό πλαίσιο αυτό, 
αύτή τήν στιγμή, δεν έχει περιεχόμενο. Τό περιεχόμενό θα 
πρέπει εμείς, ή Κυβέρνηση, νά τό δώσει, γιατί τα προγράμ
ματα πού -υποβλήθηκαν υπό τήν προοπτική αυτή,, δεν έχουν 
περιεχόμενο.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΑΑΑΙΟΚΡ ΑΣΣΑΣ. Δεν τά έχετε δεί.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Τά 
r/W"1®! και τά έχω διαβάσει. διότι συμμετείχα σέ συζητήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Α λευράς). Σάς παρακαλώ 
πολύ, κύριε Π αλαιοικ-ρασσά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Kápts 
II αλαιοκρασσά, υπάρχουν προ*;ράμματα καί προγράμματα...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. .Αλευράς). ,Κύριε Υπουργέ, 
■σάς παοακαλώ πολύ μην απαντάτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Τ α . Γεωργίας). Μά- 
λ Λ α , κύριε Πρόεδρε. Τά ελληνικά προγράμματα wou έχουν 
όποβληΔ-εί—‘αναφέρω ένα τμήμα—είναι τά έξη ς : Είναι το 
ειδικό πρόγραμμα για την επιτάχυνση τής γεωργικής ανά
πτυξης σέ μερικές περιοχές τής Ε λλάδας, συνολικού κό
στους, κατά την ελληνική πλευρά, 32 δισεκ. δραχμών, το πρό
γραμμα ανάπτυξης Νοτιάς 'Ελλάδας, τό πρόγραμμα δασικής 
ανάπτυξης, τό πρόγραμμα ανάπτυξη Δράμας καί Μεσσηνίας, 
τό πρόγραμμα γιά τήμ αποκατάσταση τής αγροτικής οικονο
μίας στις πυρόπληκτες περιοχές.

’Από τά προγράμματα αυτά, μόνο τό πρώτοι πρόγραμμα, τό 
ειδικό πρόγραμμα γιά την επιτάχυνση τής γεωργικής ανάπτυ
ξης, μέ προσπάθειες που έκανε καί αυτή ή Κυβέρνηση, υπήρ
ξε αντικείμενο επεξεργασίας άπό την Κοινή Αγορά καί πρό
κειται νά προωΔηΔ-εί. Τά υπόλοιπα προγράμματα βρίσκουν 
αντιρρήσεις είτε, διότι δεν υπάρχουν τά απαραίτητα χρήματα 
σ’ τον Προϋπολογισμό τής Κοινότητας, είτε καί πέρα άπό αυ
τό, διότι όπως τό πρόγραμμα ανάπτυξης Δράμας καί Μεσση
νίας δεν Δεωρούνται ότι εχου,ν πρ,ο,ίετοΊμαισΔΙεί κατά σοβαρό 
τρ-οπο.

Ό  κ. Ρ άλλης άνέφερε επίσης, ότι ή ΕΟΚ επιδοτεί τις 
έξαγωγές μας ,πρός τρίτες χώρες. Πράγμ,ατι, τις επιδοτεί, 
άλλα Δέλω νά σημειώσω- ότι οέν Δα είχαμε εξαγάγει ούτε 
ένα κιλό· πορτοκάλι άν δεν είχε έπεμβει τό ελληνικό Κράτος 
νά στηρίξει τ ις  εξαγωγές:, τόσο πρός την ΕΟΚ,, όσοι καί προς 
τρίτες χώρες. Τό έ-ξαγωγικό αποτέλεσμα στον τομέα των 
εσπεριδοειδών δεν είναι αποτέλεσμα μόνο τών επιδοτήσεων 
τής ΕΟΚ:—δεν έχει κανείς παρά νά παρακολουΔήσε-ι τ ις  συ
ζητήσεις γιά  τις τιμές— επιδιώκει την κατάργηση τών πριμ 
διεισδύσεις οί οποίες μάς -6’θηΔούν· νά προω-Δήρουμε: τά προϊόν
τα. μας.

Άνέφερε. ό κ, Ράλλης ότι χάρις στην ένταξη καί τό κα- 
Δεστώς, έχουμε, ποονομιακ,ές σχέσεις έναντι τών χωρών τής 
Καινής ’Αγοράς καί μπορούμε νά έξαγάγομε προνομιακά τά 
προϊόντα μας. Θέλω- νά αναφέρω1, γιά  νά συμπληρώσω την 
εικόνα—-γιατί ή εικόνα αυτή είναι μονόπλευρη καί πρέπει νά 
βλέπουμε καί τις δυό πλευρές του νομίσματος—ότι ή Ε λλά 
δα φέτος στην ΕΟΚ, παρά την προνομιακή μεταχείριση. έξή- 
γαγε μόνο 50 χιλιάδες τόνους πορτοκάλια. Ή  ’Ισπανία, που 
δεν είναι χώρα τής ΕΟΚ, έχει έξαγάνει σέ χώρες τής ΕΟΚ 
430 χιλιάδες τόνους πορτοκάλια. Καί τά ελληνικά αγγούρια 
στο Μόναχο συναντούν τον ανταγωνισμό τών άγγουριών, όχι 
μόνο τής 'Ολλανδίας που -είναι χώρα τής ΕΟΚ, άλλα καί τον 
ανταγωνισμό τών άγγουριών άπό τά Καν άρμα Νησιά, δηλαδή 
-άπό την ’Ισπανία, που ή ’Ισπανία, επαναλαμβάνω-, δεν είναι 
χώρα τής ΕΟΚ.

Καί άς μή ξεχνάμε, ότι ή ενδεικτική τιμή στο σκληρό σι
τάρι υπολογίζεται άπό -τήν Κο-ινάτητα έτσι, ώστε αυτή τή 
στιγμή νά έχουμε τεράστια άποΔέματα καί νά μή μπορούμε 
νά έξαγάγουμε ούτε 1 κιλό σιτάρι στην ’Ιταλία, διότι οί ’Ιτα
λοί μπορούν νά αγοράζουν πιό φΔήνά ή μάλλον- μέ πιό συμφ-έ- 
ροντες όρους -άπό- τις Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής.

Είπε επίσης ό κ. Ράλλης, επικαλούμενος ένα άρΔρο τού κ. 
Κανελλόπαιυλου. ότι Δά έπρεπε νά έχουμε υποτιμήσει τήν πρά
σινη ισοτιμία. 'Ο κ. Κανελλόπουλος είχε γράψει ότι χρειάζε
ται ρεαλιστική προσαρμογή τής πράσινης ισοτιμίας αμέσως, 
— ενα άρΔ-ρο τής «ΚαΔημερινής», ή όποια πράσκειται στή 
Νέα Δημοκρατία καί αντιπολιτεύεται τήν Κυβέρνηση, ¿γρά
φετε- τό άκριβώς άντίΔετο: «Πρός Θεού, μή Δίξετε τήν πρά
σινη ισοτιμία». ’Εμείς πιστεύουμε, οτι τό άν καί πώς Διά μειώ
σουμε τήν πράσινη ισοτιμία είναι ένα Δέμα διαπραγμάτευσης’.

!£:·.·r  ένα1 χασ'τί τό όποιο έχουμε στή διαπραιγμάτευση, Καί 
ο: ιό τό Δ’έαα δεν Δά πρέπει νά άπο-τελέσει αντικείμενο- δημό
σιας συζήτησης, διότι έτσι μειώνεται ή διαπραγματευτική 
μας ικανότητα. Μετά όταν δούμε τό αποτέλεσμα μπορεί νά 
υπάρξει δημόσια κριτική. Προηγουμένως όμως όχι.

Ό  κ, Άβέιρωφ άναφέρΔ-ηίκ,ε, καί στο περίφημο; Δέμα τής, 
απόσυρσης τών πορτοκαλιών. Δεν κάναμε -απόσυρση τών- πορ
τοκαλιών. ενώ έπρεπε νά είχαμε κάνει γιά νά πάρουμε τά 
λεφτά άπό- τήν ΕΟΚ.

Πρώτα άπ’ όλα Δέλω νά πιω. ότι ή φετεινή παραγωγή τών 
ίσπεριδ ο ειδών ήταν 95’6.0!00 τόνοι καί ή Κυβέρνησή μας πέ
τυχε—καί αυτό είναι κατόρΔ-ωμ-α—νά έξαγάτγει 3-50.000 τό
νους εσπεριδοειδή. Είναι ένα ρεκόρ γιά  τήν 'Ελλάδα. Σήμε
ρα μένουν μόνο ΙΟίΧΟΟΟ τόνοι που Δά άπορροφηΔούν οπωσδή
ποτε καί δεν -επαρκούν ίσως γ ιά  νά καλύψ-ουν τις ανάγκες τής' 
εσωτερικής- αγοράς. Γιατί λοιπόν νά αποσύρουμε πορτοκάλια, 
όταν μπορούμε νά τά πουλήσουμε στό εξωτερικό; Νά τά απο
σύρουμε γιά  νά εισπρ-άξουμε τις τιμές τής ΕΟΚ. Μά γιά 
νά τά αποσύρουμε έπρεπε νά πέσε: ή τιμή τους στις 6- δίραχ. 
Ιναι ή τιμή: τους ποτέ δεν έπεσε στις 6 δρ-αχ.

Τό Δεώρημα ήταν ότι Δά έπρεπε νά αποσύρουμε τά παγε- 
τοπληκτα πορτοκάλια. ’Αλλά ή ΕΟΚ δεν αποσύρει παγετό- 
πληικτα πορτοκάλια. ’Εμείς δεν ξέρουμε ποιες αντιλήψεις 
έχει ή Νέα Δημοκρατία γιά τις σχέσεις της πρός τους εταί
ρους τής Ελλάδας. Ά λλα  εμείς πιστεύουμε, ότι καί στις 
σχέσεις μας πρέπει νά είμαστε έντιμοι γιά νά ζητάμε καί άπ’ 
κύτους νά είναι έντιμοι μέ μάς. (Χειροκροτήματα). Δεν απο
ρούσαμε λοιπόν νά ζητήσουμε τήν απόσυρση παγετόπλήκτων 
πορτοκαλιών. Καί παγετόπληκτα πορτοκάλια, παρά τις φω
νές καί τ ις  διαμαρτυρίες, υπάρχουν. Πέρυσι ή Νέα Δημοκρα
τία ξόδεψε γιά νά ξοφλήσει τους παραγωγούς τών πορτοκα
λιών τών παγετό πλήκτων πορτοκαλιών 1 δισ. Καί τά πορ
τοκάλια τά οποία πληρώσαμε πήγαν στην -αγορά καί τά ξα 
ναπλήρωσαν οί καταναλωτές. Εμείς φέτος μέ τά μέτρα 
πο-ό πήραμε πληρώσαμε μόνον 550 έικατομ. καί τά πορτοκά
λια καταστράφηκαν καί ή ποιότητα τού προϊόντος έμεινε υ
ψηλή. Άΰτο πιστεύω ότι πρέπει να -εΙκτιιμηΔ-εί.

Γιά νά κλείσω τό Δέμα τής ΕΌΚ. "Ασχετα άπό τις όποιεσ- 
δήιποτε οικονομικές εκτιμήσεις σχετικά μέ τήν ένταξη, Δά 
πρέπει νά σηαειωΔει, ότι ό πρώτος χρόνος ένταξης έδειξε 
τήν έλλειψη προετοιμασίας τής !Ελλη;:κής Δημοσίας Διοί
κησης νά αντιμετωπίσει τά προβλήματα. Παράδειγμα αποτε
λούν οί καΔ-υστερήσεις τών επιδοτήσεων. Ξέρετε, ότι υ,ερι- 
;κές επιδοτήσεις άν δεν έ-πεμβαίναμε εμείς Δά πληρώνονταν 
μετά ίάπό 1 χοόνο: Υπάρχει Δέμα αναδιοργάνωσης τής όλης 
υπηρεσίας ή όποια χειρίζεται επιδοτήσεις.

"Ενα δεύτερο σημείο είναι ή ανεπάρκεια τών συμφωνιών 
γιά ινά άντιμετωπισΔούν τά ιδιαίτερα ελληνικά προβλήματα. 
Παράδειγμα αποτελεί το σκληρό σιτάρι πού υπάρχει στις ά- 
ποΔήκες μας καί λόγω τής ευνοϊκής μεταχείρισης τών τρί
των χωρών δεν μπορεί νά εξαχΔεί στην ’Ιταλία,

"Ενα τρίτο σημείο είναι, ο! αυξημένοι κίνδυνοι γιά τήν 
διατήρηση μιας αξιόλογης εγχώριας παραγωγής καί σέ ση
μαντικούς τομείς τής 'Ελληνικής γεωργίας. Ξέρετε όλοι, 
ότι ή κτηνοτροφία φΔίνει.

Τέλος, Δέλω νά έπισημάνω τήν έλλειψη προγραμματισμού 
ώς πρός τήν αξιοποίηση τών δυνατοτήτων χρηματοδότησης 
έκ αέρους τής ΕΟΚ, σέ τοόπο ώστε, οί παρεχόμενες άπό τήν 
ΕΟΚ. άς τις πούμε, «βοήΔειες» είτε νά μή μπορούν νά άξ:ο- 
πο-ιηΔ-ούν, είτε νά περιορίζονται σέ ένα πολύ μικρό ποσοστό 
τού όπολογιζομένου.

Τέλος. Δά ήΔελα νά αναφέρω ένα σημείο σχετικά μέ τήν 
εξέλιξη, τής γεωργίας. Ό : κ. Ράλλης στην παρέμβασή του, 
άναφέρΔηκε στην αύξηση τού αγροτικού εισοδήματος καί άπό 
τήν αύξηση αΰτή συνεπαίρανε ότι καί ή ελληνική γεωργία 
έχει άναπτυχΔεί. ότι πηγαίνει καλά. ’Ά ν εξετάσουμε, όμως 
τΓός άοιΔν.οός καί τά στοιχεία Δά δούμε τό άντίΔετο. 
Στην 20ετία άπό i960  έως 1980 τό συνολικό άκαΔάριστο 
εγχώριο προϊόν είχε ένα μέσο ρυΔμό αύξησης 6,2% τό χοόνο.
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Στην ίδια περίοδο το συνολικό ακαθάριστο γεωργικό -ττροϊο** 
είχε μ,έσο ρυθμό αύξησης μόνο 3,6% το χρόνο. Σήμερα. το 
4981. περισσότερα άπό 70 χρόνε» μετά την πρώτη αγροτική 
μεταρρύθμιση καί 35 χρόνια μετά τή λήξη τοΰ εμφυλίου 
πόλεμου. τό μότο ετήσιο αγροτικό εισόδημα. είναι κατά τους 
συντηρητικότερους υπολογισμούς, το 407- έως 45% του εισο
δήματος πού πραγματοποιείται στους άλλους τομείς τής Οι
κονομίας. Πίσω άπό αυτή την απαράδεκτη ε’σοοηματ; κή ανι
σότητα. υπάρχει και μία συγκεκριμένη κατανομή τών επεν
δύσεων. Οί επενδύσεις για πάρα πολλά χρόνια πήγαιναν ποός 
άλλους τομείς καί οχ: προς τον τομέα τής -γεωργίας. Αν 
δούμε, ότι ό αγροτικός τομέας συνεισεφερε τό 14% στο ακα
θάριστο εγχώριο προϊόν, άπό τις δημόσιες επενδύσεις, έπαιρ
νε μόνο τό 7%. ’Έπαιρνε, δηλαδή τό μισό από εκείνο πού 
συνεισεφερε. Αυτό είχε σάν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη τής 
υπαίθρου. την μετανάστευση την εγκατάλειψη άλλων τομέων, 
όπως ή κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή.

’Ανέφερα, ήδη. ότι ό Προϋπολογισμός ό όποιος πρόκειται 
νά ψηφιστεί αποτελεί ένα πρώτο βήμα για νά διορθώσουμε 
την κατάσταση αύτή. έ'να πρώτο βήμα μέσα στους περιορι
σμούς τούς όποιους μάς έχει επιβάλει ή προηγούμενη Κυβέρ
νηση. Ό αριθμός καί ή έκταση των προβλημάτων πού κλη
ρονόμησε ή Κυβέρνησή μας δεν τής επιτρέπουν αυτή τή στι
γμή τήν επίτευξη τού επιθυμητού ρυθμού προόδου τής αγρο
τικής μας Οικονομίας σέ ικανοποιητικό επίπεδο. "Ομως, ή 
Κυβέρνηση έχει και τή δύναμη καί τή -θέληση νά επιτύχει 
τούς διακηρυγμένους στόχους τοΰ ΙΙΑΣΟΚ, στον τομέα, όπως 
αυτοί εκφράστηκαν από τον Πρωθυπουργό στις προγραμμα
τικές του δηλώσεις.

Θά αγωνιστεί $·ιά τούς στόχους αυτούς παρά τις αντίξοες 
συνθήκες πού -μάς επέβαλαν και είμαστε βέβαιοι, ότι θά πε- 
τόχουμε. Θά επιτύχουμε με την συμπαράσταση τοΰ Ε λληνι
κού Λαού, γιατί εκφράζουμε τή μεγάλη του πλειοψηφία. Σάς 
ευχαριστώ.

(Ζωηρά καί παρατετααένα χειροκροτήματα άπο τήν Π τέ
ρυγα τής Συμπολιτεύσεως).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. ’Αλευράς). Κύριοι συνάδελ
φοι. πριν δώσου τό λόγο στον αξιότιμο κ. ’Αρχηγό τής Νέας 
Δημοκρατίας, θά  μου επιτρέψετε νά δώσω έκ μέρους τοΰ 
Προεδρείου ορισμένες εξηγήσεις σε ενα δημοσίευμα, τό οποίο 
προέρχεται άπο τήν πλευρά τής Άντιπολιτεύσεως καί τό 
όποιο καταγγέλλει τό Προεδρείο.

Δεν θέλησα αύτες τις εξηγήσεις νά τις δώσω στην αρχή 
τής Συνεδριάσεως για νά μ ή διαταρ-άξω τις προϋποθέσεις 
για τήν επικείμενη εκείνη τή στιγμή ομιλία τοΰ αξιότιμου 
Άρχηγοΰ τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεόσως.

Το δημοσίευμα άναφέρεται σε χθεσινή αποχώρηση τών συ
ναδέλφων τής Νέας Δημοκρατίας άπο την Κοινοβουλευτική 
’Επιτροπή τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας κατά τήν συζήτηση τοΰ 
σχεδίου νόμου γιά τον εκδημοκρατισμό τοΰ συνδικαλιστικού ■/.’ 
νήματος καί τήν κατοχύρωση τών συνδικαλιστικών ελευθε
ριών- τών εργαζομένων.

Στο σημερινό Τ-ύπο ό συνάδελφος εισηγητής τής Μειοψη
φίας κ. Κλείτος αναφέρει: Καταγγέλουμε τό Προεδρείο τής 
Βουλής γά τήν διανομή τοΰ σχεδίου νόμου αυτού γιά τον εκ
δημοκρατισμό τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος καί τήν κατοχύ
ρωση τών συνδικαλιστικών ελευθεριών τών εργαζομένων. ’Έ 
γινε χθες με χρόνο συζητήσεως σήμερα ώρα 6 μ.μ. Δηλαδή, 
ότι έγινε τήν Τρίτη τό απόγευμα γιά νά συζητηθεί χθες 
στην Κοινοβουλευτική ’Επιτροπή.

Τό ακριβές κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τό νομοσχέδιο 
είχε εκτυπωθεί άπο τήν Δευτέρα τό πρωί και διενεμήθη — 
μετά άπό ανακρίσεις τις οποίες ίιεξήγαγα — προχθές τό 
βράδυ, τήν Δευτέρα τό βράδυ.

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Άπό τήν Πτέρυγα τής Νέας 
Δημοκρατίας) Τήν Τρίτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Α λευράς). "Ολες ο! Υπη-

ρεσιες τής Βουλής μέ δ:αβεβαιωσαν. ότι διενεμήθη τήν Δευ
τέρα τό βράδυ, δηλαδή προ 48 ωρών. Σέ χρόνο, δηλαδή, 
ποό είναι ό συνήθης, ο συνη-θέστατος χρόνος γιά τήν διανο
μή τών νομοσχεδίων έπικειμένης σΟζητήσεώς των στην Κοι- 
νο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή Έπ ι τρ οπ ή.

Αλλά πέραν αυτού θά ήθελα νά ενημερώσω τό Σώμα, ότι 
τό νομοσχέδιο αυτό είχε κατατεθεί -άπό τήν παρελθοΰσα II έυ.- 
πτη καί όπως μέ βεβαιώνει ή Γπηρεσία. συνάδελφοι τής 
Άντιπολιτεύσεως 5 ή 6 είχαν λάβει αντίγραφα. Είχαν λά
βε; φωτοτυπημένα αντίγραφα αότοΰ τοΰ σχεδίου νόμου. Καί 
προσθέτω άκόιμη, ότι τό σχέδιο αυτό νόμου είχε δημοσιευθ-εί 
και στον Τύπο.

Ανεξάρτητα όμως πρός αυτά, εκείνο γιά τό όποιο δι
καιούμαι νά διαμαρτυρηθώ είναι, γιά τό ότι καταγγέλεται 
τό Προεδρείο γιά μία ανύπαρκτη παράλειψη. Διότι, έπα- 
ναλαμβάνω. ότι ή διανομή τοΰ σχεδίου αΰ' ΰ έγ νε κανονι
κότατα καί λίαν εμπρόθεσμα.

’Ή θελα νά παρακαλέσω όλες τις Πτέρυγες, όταν ή μία 
Πτέρυγα θέλει νά βάλει πρός τήν άλλη καί ή άλλη πρός 
αύτή τήν κατεύθυνση, θά  ζητήσω τά βλήματα νά μήν περ
νάνε άπο τό ουδέτερο καί αντικειμενικό — πού είναι— έδαφος 
τοΰ Προεδρείου. Θά παρακαλέσω ιδιαιτέρως. (Χειροκροτή
ματα άπό τήν Κυβερνητική Πτέρυγα;.

Παρακαλώ τον Αρχηγό τής Α ξιωματικής Άντ.πολι- 
τεύσως νά πάρει τό λόγο.
.. -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟΣΙΤΣΆΣ .(’Αρχηγός 
τής Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, λίγα λόγια πρό
κειτα ι νά πιο. Δεν πρόκειται ν' απαντήσω στον 'Υπουργό 
Γεωργίας. Ά ν  χρειαστεί θά απαντήσω εις τον Πρόεδρο τής 
Κυβερνήσεως, έφ' οσον θά κρίνει ότι υπάρχει λόγος νά μ.ι- 
λήτει κ ι’ ¿κείνος.

Λαμβάνω τον λόγο γιά  νά πώ λίγα λόγια, γιά νά θ ίξω  
τρία σημεία:

Πρώτον, ό- κ. Σημίτης έκαμε ένα πρωτοφανή άθλο σήμε
ρα. Διάβασε επιμελούς κείμεν-ο.. γ ιά  νά απαντήσει σέ αγό
ρευση τήν όποια δέν έγνώριζε. (Χειροκροτήματα έκ τής Πτέ
ρυγας τής Νέας Δημοκρατίας).

Αύτό αποτελεί απόδειξη, ότι ό κ. Σημίτης, ίσους καί ή 
παράταξή του. όμιλε! βάσει τών <οκλ:σε» καί των σοσιαλ- 

μαρξιττικών θεωριών οί οποίες είναι έτοιμες καί οί όποιες 
δίδουν απαντήσεις σέ κάθε -όστ.μα. Γέλια άπό τούς Βουλευ
τές τής Κυβερνητικής Π τέρυγας).

Μή γελάτε, κύριοι. Αύτό ήτα-ν ή πραγυ,ατικότης. Έδιά- 
βασε ενα κείμενο καί άπήντησε σέ αγόρευση πού δεν έγνώριζε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ’Ιωάννης Ν. Α λευράς). Παρακαλώ, κύ
ριοι.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ (Αρχηγός τής
Νέας Δημοκρατίας). Τό δεύτερο τό όποιο ήθελα νά παρα
τηρήσου είναι τό έξη ς : Φοβούμαι, ότι εντός των ήμερων θά 
μετανοιώσει γιά όσα είπε γιά τήν Κοινή Αγορά και γιά τήν 
συγκέντρωση τών πορτοκαλιών, διότι θά υπάρξει υπεύθυνος 
δίκη μας απάντηση: άπό τούς χειρι-σθέν-τες τά θέματα.

Τρίτο σήμείο. καί τελειώνω, είναι ότι δέν περίμενα ότι I 
κ. Σημίτης θά διαστρεύλωνε τόσο πολύ τήν ουσίαν τών οσ-ω' 
■ε’πα. Διότι, προσπάθησε επιμόνους νά παρουσιάσει ότι οιλούσε 
γιά τά συμφέροντα τών προνομιούχων. Μιλούσα γιά τά σομφέ 
ροντα τής νοικοκυράς καί το έτόνισα επιμόνους. (Χειροκροτή
ματα άπό τή Πτέρυγα τής Νέας Δημοκρατίας).

Έτόνισα δηλαδή, ότι. άν επισημαίνω τους οικονομικούς πα 
ρ άγοντες πού επηρεάζουν τήν Οικονομία, το κάνου διότι έν τε 
λευταία αναλύσει επηρεάζουν τήν ζωή τής νοικοκυράς τή 
Ελλάδος. Καί έδώ ίσως αποτελεί τούτο μία εξήγηση τώ 
διαφορών οί οποίες υπάρχουν μεταξύ τοΰ κ. Σημίτη καί έμ.οί

Εκείνος πιστεύει στην ολοκληρωτική μ,ορ,.ή τής Ο,κον: 
μ :α. ’Εκείνος πιστεύει στην Οικονομία τήν όποια διευθύνει τ 
επιστημονικό Κράτος, δηλαδή μία μικρή επιτροπή, πού είν: 
ιδιοκτήτης όλων τών μέσων παραγωγής τής Χώρας. Διό
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τιας καί δχί κάποιου μισαλλόδοξου φανατισμού. (Χειροκρο
τήματα από τήν Πτέρυγα τής Νέας Δημοκρατίας).

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μάρκος Νάτσινας). Ό  χ. Μπλέτσας 
έχει το λόγο. ’Απουσιάζει, διαγράφεται. Ό  κ. Υπουργός 
Γεωρ'οίας έχει τ° λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κυ
ρίες καί κύριοι συνάδελφοι, οι κύριοι τής 'Αντιπολίτευσης 
μίλησαν στο θέμα; αυτό μέ πολλές υπερβολές. Μίλησαν γιά 
αυταρχικά καθεστώτα, γιά δικτατορίες και έπικυρίαρχους 
θεσμούς, γιά 'Ολοκληρωτισμό καί άλλα πολλά.

βά  μπορούσε νά εξοργισθεί κανείς γιά τήν ευκολία μέ τήν 
όποια προφερονται σ’ αυτή τήν Αίθουσα παρόμοιοι χαρακτηρι
σμοί. "Ομως ή επιπολαιότητα μέ τήν όποια μελέτησαν οί 
έπερωτώντες τό πρόβλημα, δείχνει οτι δέν πρέπει νά παίρ
νει κανείς πολύ στά σοβαρά τά όσα λένε, διότι οί ίδιοι δέν έ
καναν τον κόπο νά εξετάσουν και σοβαρά τά προβλήματα 
τά όποια θέλουν ν’ αναπτύξουν.

Ό πρώτος από τούς κυρίους έπερωτώντες παρουσίασε 
μιά απολύτως διαστρεβλωμένη εικόνα τής πραγματικότητας.

Π ώς έχουν τά πράγματα: Ή  προηγούμενη Διοίκηση τού 
Γεωτεχνικού ’Επιμελητηρίου είχε καταψηφισθεί τρεις φο
ρές σέ τρεις συνεχείς Συνελεύσεις. Τον Όκτώβρη τού 1981. 
έληγε ή θητεία της. Σύμφωνα υ,έ τό νόμο έποεπε στίσ 1 !. 
8.81 νά προκηρύξει εκλογές. ’Επειδή είχε καταψηφισθεί 
καί εγνώριζε ποιο θά ήταν τό μέλλον της στις εκλογές πού 
έρχονταν, δέν προκήρυξε τ ις  εκλογές καί αποφάσισε νά με
θοδεύσει διάφορους: τρόπους γιά νά επιζήσει, παρά τήν άπο 
δοκιμασία της καί παρά νό νόμο πού όριζε, ότι πρέπει νά 
κάνει εκλογές.

Μία άπό τις μεθοδεύσεις ήταν ή εξή ς : Παρουσίασε τρο
πολογία σχεδίου νόμου, μέ τήν όποια παρατεινότα- ή θητεία 
της. Σάς διαβάζω άρθρο - τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Π ε
ρί συστάσεως άν<>)νύμου εταιρείας ύπό τής ’Αγροτικής Τρα- 
πέζης καί συνεταιριστικών οργανώσεων, γαλακτοπαραγωγών, 
ώς κεντρικού οργάνου συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών»: 
«Κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων τού ά'οθοοΌ 1 τού Β.Δ. 
458 «περί εκλογών προς άνάδειξιν άντ'προσώπων τών κλά
δων καί διοικούσης επιτροπής τού ΓΕΤΕΕ. τής όργανώ- 
σεως καί λειτουργίας τών κ λ ά δ ω ν ... οί προσεχείς εκλογές 
τών αιρετών μελών τών οργάνων τού Γεωτεχνικού ’Επιμελη
τηρίου, διενεργούνται τή δε^τέρα Κυριακή τού ν.ηνός Φε
βρουάριου 1.982, παρατεΐνομένης αυτοδικαίως τής θητείας 
τών νύν οργάνων αυτού».

Δηλαδή, επαναλαμβάνω, θέλησαν μέ αύτό τό σχέδιο νό
μου νά παρατείνουν τή θητεία τους η όποια έληγε.

Ή  τροπολογία αυτή ή οποία τελικά παρουσιάστηκε σέ 
νόμο, πού άφορούσε τον ’Οργανισμό Βάμβακος, δέν πέρα
σε. Άπεσύρθη.

Ή  Διοίκηση τού Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, κατόπιν 
τούτου, παράνομα, προκήρυξε εκλογές γιά τον Φεβρουάοιο 
τού 1982. Παράνομα, βέβαια, καί γ ι’ αύτό ή τότε Κυβέρ
νηση έπενέβη.

Σάς διαβάζω; τό εξής έγγραφο: «Προς Γεωτεχνικό ’Επι
μελητήριο Ελλάδος. ’Επί 3141/81. εγγράφου σας. Θητεία 
Διοικούσης ’Επιτροπής έληξε 11.10.81. Προκηρυχθείσες 
έκπροθέσμως εκλογές μη νόμιμες. Ενέργειες σας περί διε
νεργείας εκλογών νά άνακληθούν πάραυτα καί νά ενημερω
θούν άπαντα τά μέλη τού ΓΕΩΤΕΕ. Προωθείται Προεδρικό1 
Διάταγμα διαλύσεως Διοικούσης Επιτροπής, ορισμού διενερ
γείας εκλογών καί ορισμού διαχειριστούν. Υπογραφή, ό Υ 
πουργός, ’Αθανάσιος Κανελλόπουλος.

"Οταν, λοιπόν, ό Κούβελας λέει,, ότι εμείς καταργήσα
με τήν αυτοδιοίκηση τού Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, νά μήν 
μέμφεται εμάς— θά συζητήσουμε τό θέμα—αλλά πρώτα άπ’ 
όλα νά μέμφεται τό συνάδελφό του τόν κ. Κανελλόπουλο, ό 
όποιος έστειλε αυτό; τό τηλεγράφημα καί κατήργησε τή Διοί
κηση τού Γεωτεχνικού ’Επιμελητηρίου. Θά περίμενα. λοιπόν, 
προτού μιλήσει περί 'Ολοκληρωτισμού, νά έχει ρωτήσει τον 
προηγούμενο· 'Υπθυργό Γεωργίας., γιά  τό τι πραγματικά συ
νέβη στο Γεωτεχνικό ’Επιμελητήριο.

Τι έγινε, λοιπόν, όταν ήλθε ή νέα Κυβέρνηση; "Οταν ήλθε 
ή νέα Κυβέρνηση, ανοίξαμε τό φάκελλο γιά νά δούμε, πώς 
εχε: ακριβώς το πράγμα. Καί τ: βρήκαμε; Βρήκαμε πρώτα 
■απ όλα ένα έγγραφο τής υπηρεσίας πρός τό γραφείο τού Νο
μικού Συμβουλίου τού Υπουργείου Γεωργίας, στο οποίο έγ
γραφο η υπηρεσία εξέθετε λεπτομερώς πώς έχει ή υπόθεση. 
Μπορώ· νά σάς διαβάσω όλο τό' έγγραφο, άλλα δέν θά  σάς' 
κουράσω·. Τό έγγραφο λέει ακριβώς ο.τι συνέβη, ότι έτρεπε 
νά προκηρυχθούν εκλογές., ότι δέν προκηρύχθηκαν εκλογές, 
ότι προκηρύχθηκαν τόν Φεβρουάριο καί στό τέλος έρωτάται 
ή υπηρεσία τού Υπουργείου Γεωργίας: «Κατόπιν τών ανωτέ
ρω έκτεθέντω-ν παρακαλούμεν, όπως έχουμε τή γνώμη σας 
έπι των κάτωθι ερωτημάτων: Έάν νομιμοποιείται η Διοικού
σα Επιτροπή τού Γεωτεχνικού ’Επιμελητηρίου νά διενεργήσει 
τις εκλογές κινούσα τή σχετική διαδικασία δύο μήνες μετά 
τήν έκπνοή τής ώς άνω προθεσμίας. Σε όποιαδήποτε. περί
πτωση καί κατά τό χρονικό διάστημα άπό τής προκηρύξεως 
τών εκλογών μέχρι διενεργείας αυτών δεδομένου οτι, ώς 
προαναφέραμε λήγει ή θητεία τών οργάνων, ποιό όργανο θα 
άσκεί 7ή Διοίκηση στό ’Επιμελητήριο. Καί τρίτον, ενώπιον 
τής δημιουργηθείσης ώς άνω καταστάσεως, τι μέτρα δύναν- 
ται νά ληφθούν άπό τήν υπηρεσία μας, σαν Ιποπτεύο'υσας αρ
χής.. επί τού έν λόγω Νομικού προσώπου γιά τήν περαιτέρω 
εύρυθμο λειτουργία του. Αϋτά είναι ερωτήματα τού Υπουρ
γείου Γεωργίας πρός τόν Νομικό Σύμβουλο.

Τι άπαντά; ό Νομικός Σύμβουλος; Ό Νομικός Σύμβουλος 
άπαντά τά ε ξή ς : «Τώ λόγω δέ τούτψ δέον, όπως τύχη έν 
προκειμένη εφαρμογής ή διάταξις τού άρθρου 7 τού Ν. 943, 
έχοΰσης εφαρμογήν καί επί λή,ξεως είσέτι τής θητείας τής 
ώς άνω· Επιτροπής καί έκδοθή, Προεδρικό Διάταγμα δι’ ου, 
διαπιστουμένου τού άνω γεγονότος ώς καί τής παρ αλείψει» ς 
τής άνω· Επιτροπής διά τήν εμπρόθεσμον ενέργειαν τών νο
μίμων επί τώ τέλει διενεργείας τών εκλογών εντός τού ύπό 
τού νόμου καί τού ώς άνω Βασιλικού Διατάγματος όριζομένου 
χρόνου, είτε τήν 11.10.1981: νά όρΰθή χρόνος προς εκλογήν 
νέας Διοικούσης 'Επιτροπής καί διορισθή διά τόν έν τώ με
ταξύ χρόνον ϊιαχειρίσεως τών συμφερόντων τού ’Επιμελητη
ρίου. είδοποιοΟμένων σχετικώς καί τών αρμοδίων οργάνων τού 
ώς άνω Επιμελητηρίου.

Δηλαδή ό Νομικός Σύμβουλος λέει νά έκδοθεί Προεδρικό 
Διάταγμα, τό οποίο θά ορίζει, πότε θά γίνουν εκλογές. 
Καί γιά τό χρονικό διάστημα άπό τήν έκδοση τού Διατάγμα
τος μέχρι τήν διενέργεια τών εκλογών νά υπάρχει διαχειρι
στής, Διοικούσα ’Επιτροπή τού Γεωτεχνικού ’Επιμελητηρίου, 
γιά νά διενεργήσει τις εκλογές. Αύτά λέει ό Νομικός Σύμ
βουλος τήν 15.18.1981, δηλαδή, ακόμη έπί Κυβερνήσεως 
Νέας Δημοκρατίας.

’Αλλά ό κ. Κούβελας μηχανικός καί ό κ. Παλαιοκρασ 
σάς οικονομολόγος ξέρουν καλύτερα νομικά άπό τό Νομικό 
Σύμβουλο τού Υπουργείου Γεωργίας καί μιλάνε περί 'Ολο
κληρωτισμού γιά ό,τι έγινε.

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ( ’Από τήν Πτέρυγα τής Νέας 
Δημοκρατίας). Θά δούμε ποιος ξέρει νομικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Βρή
καμε τό φάκελλο, βρήκαμε τό τηλεγράφημα τού κ. Κανελλύ
πουλου, βρήκαμε τή γνωμοδότηση τού Νομικού Συμβούλου καί 
κατόπιν τούτου συμμορφωθήκαμε μέ τή γνωμοδότηση τού Νο
μικού Συμβούλου, πού επαναλαμβάνω έγινε έπί ημερών «Νέας 
Δημοκρατίας»!

Π ώς ορίσαμε τά μέλη τής Διοικούσα? Επιτροπής: Ζη
τήσαμε τή γνώμη, πράγμα που δέν είχε γίνει ποτέ όλων τών 
πανελληνίων συνδικαλιστικών οργανώσεων τών γεωτεχνικών 
καί σύμφωνα μέ τις προτάσεις τους ορίσαμε τή Διοικούσα 
Επιτροπή.

Ή  απόφαση γιά τόν ορισμό τής Διοικούσας ’Επιτροπής 
υπογράφτηκε άπό τόν 'Υπουργό Γεωργίας στις 1.3 Νοεμβρίου 
καί δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου στό φύλλο Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεωσ.



Θά ήθ®λα -ρώτα άπό δλα νά παρχτηιρήσω·. οτι ή άκοΨη 
τού ·/.. Υπουργού. δτ: νομικά λείματα απαγορεύεται νά συ- 
ζητούνται άπό μη νομ κούς, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ε π ι
φυλάσσομαι καί έγώ. δταν συζητηθεί το νομοσχέδιο «περί 
γεωργικών συνεταιρισμών» έπί παραδείγμα,τι νά απαιτήσω 
άπό τον κ. Υπουργό η νά φέρε· βεβαίωση δτ: .είναι αγρότης 
ή πτυχίο γεωπόνου.

’Ασχέτως αυτού. θά ήθελα νά παρατηρήσω. δτ: δεν έπει
σε ή άπά/τηση. διότ: και ή γνωμοδότηστ σύτή τον Νομικού 
Συμβουλίου. πού μάς διάβασε, αναφέρει άλλα -μάγματα, ·άπό 
εκείνα. τά όποία ό ■/.. Τπουργός έκανε εν σννβχεία.

’Αναφέρει δτί έπρεπε νά βγει Προεδρικό Διάταγμα καί 
<•'5 ~σ:,ς την διοίκηση νά όρισθεί ϊιαχεισιστης. Ά ντ! τον 
διαχειριστή, μέ Υπουργική απόφαση εκείνος διόρισε προσω
ρινή Αιν.7.ονσα Επιτροπή. Καί αυτό είναι αύτό, γιά τό όποιο 
κρίνου·;;.,ε καί γιά τό όποιο έπερωτοέμε τον κ. Υπουργό. Αεν 
υποστηρίζουμε ομεις τήν κροτγοιλιενη Διοίκηση, ούτε τις 
κράξεις της. ούτε αύτό ήταν αντικείμενο τής έκερωτήσεως. 
Καί τό δτ: ό ο. Κανελλόκοελος. ώ·ς κοοκά-οχός τον. έκήρε 
τά μέτρα κοό έκήρε. ε'ίνα· νομίζω άκόδειξη τής άντικ-οιμε- 
νικότητος καί τής οδικής μας έπερωτησ-ως. 'Εδώ ή πράξη, 
ή όποια κείνετα , είναι δτ: ό κ. Υπουργός. χωρίς νομοθετική 
εξουσιοδότηση διόρισε μία προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, 
πράγμα, τό όποιο επιβεβαίωνε; τήν γνωμοδότηση τον νομι
κόν συμβούλου. όπως μάς τήν διάβασε καί πράγμα. τό όποιο 
δεν αναίρεσε. Μέ τήν Απάντησή τον δεν μάς απέδειξε πουθε
νά δτ: είχε, νομοθετική εξουσιοδότηση νά προβεί στο διορι
σμό δ οικούσσς επιτροπής ν.έ την ’Τπονργική απόφαση, πού 
εξέδωτ. σςίς ]3  No.-iv.Sp.icv.

Αυτά είχα νά παρατηρήσω καί κατά τά άλλα νομίζω ότι 
μ’ ¿κάλειψε ό κύριος Κοόβελας.

ΠΡΟΕΛΡΕΥΩΝ (Μάρκος Νάτσινας). Ό κ. Πολύδω- 
σας έχει το λόγο.

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Καί γιά  νά μή φαίνεται δτι 
ον,λάμε αόριστα, μιλάμε γιά το Προεδρικό Διάταγμα ύπ’ 
άριθ. ί 298., τό όποιο ακριβώς ορίζει εκείνα, τά όποία ακρι
βώς άνέφερε ή εισήγηση τον· Νομικού Συμβούλου. 'Ορίζετο καί 
με τό ίδιο Προεδρικό Διάταγμα καί διαχειριστής τής περιου
σίας τού Γεωτεχνικόν Επιμελητηρίου Ελλάδος καί συγκε
κριμένα ορίζεται στις 3 Νοεμβρίου 19 8 !, ό οικονομικός επι
θεωρητής Κεντρικής καί Δυτικής Μακεδονίας τον 'Υπουρ
γείου Γεωργίας. Νομίζω δτι ό ’ Υπουργός Γεωργίας, μέ τήν 
απάντηση πού έδωσε, επιβεβαίωσε ακριβώς τό περιεχόμενο 
τής έπερωτήσεώς μας. Διέπραξε παρανομία1 τήν όποία δεν 
βλέπει ή δεν θέλει νά δει, διότι τά νομικά τον ακριβώς έδώ 
δεινοπαθούν μπροστά στον κομματικό τον ζήλο.

Έρωτάται ξανά ό 'Υπουργός. Γιατί δεν περίμενε τήν από
φαση τον δικαστηρίου, γιατί εσπενσε στον παράνομο διορισμό 
τής προσωρινής Διοικ.ήσεως, γιατί δηλαδή μ.έ άλλα λόγια 
μεθόδευσε τό αποτέλεσμα των εκλογών, ελεύθερες εκλογές, 
μεθοδεύσεις; Φαίνεται δτι οί ελεύθερες εκλογές δεν είναι 
τής προτιμήσεως τού ’Υπουργού Γεωργίας ό όποιος θέλει ναι., 
ρητορικά, τις ελεύθερες εκλογές, άλλα καλό είναι νά έχου
με καί μια προσωρινή Διοίκηση στο Γεωτεχνικό Έπιμελητή-
ρ!δ;.Σοβαρό επιχείρημα διετυπωσε. ως προς τήν άρνηση άπό 
τούς προσωρινούς διοικητές, τούς διορισμένους άπό τό δικα
στήριο συννόμως, νά άνσλάβουν καθήκοντα. Διευκολύνει τήν 
κατανόηση του προβλήματος καί διευκολύνει ακόμα καί τήν 
αξιολόγηση τού επιχειρήματος τού 'Υπουργού, αν σκεφθούμε 
δτι μεταξύ των άρνηθεντων νά ‘άναλάβουν καθήκοντα ήτα/ 
■ό αδελφός τού ’Υπουργού ’Εμπορίου, ό κ. Άκριτίδης. νομ,ίμως 
καί συ/νόμως διορισθείς άπό τό δικαστήριο εις τήν προσωρι
νή Διοίκηση, Καί αν θέλουμε τώρα νά εξελέγξουμε καί τις 
μεθοδεύσεις ο: όποιες εγένοντο άπό τήν προσωρινή Διοίκηση, 
νομίζω ότι μόνο τό όνομα τού αδελφού τού κ. Άκριτίδη μέσα 
στήν προσωρινή Διοίκηση, άποδεινύει τό αδέκαστο και τό άξιό 
πιστό—δηλαδή, τό άμεθόδευτο εις βάθος εξεταζόμενο—τής 
απόφασης τού δικαστηρίου. Διόρισε, δηλαδή', ένδεδειγμένα

πρόσωπα, μέλη τού Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου γιά προσω
ρινή Διοίκηση.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΤΒΕΛΛΣ. Ό 'Υπουργός τά διόρισε. Τό
Δ: ν. 7. στήριο ο ι όρ ι σ ε κ α θ ηγ η τ έ ς .

ΕΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Είναι πιστεύω ακόμα ό 'Υπουρ
γός οφειλέτης αυτών των ερωτημάτων πού θέσαμε. Είναι νο
μίζω υποχρέωση τού Υπουργού νά ομολογήσει το σφάλμα του. 
αντί νά επιμένει σ αύτό τό όποιο είναι ένα κακό προηγούμενο 
πού με την άλλη αλυσίδα τών προηγουμένων, δημιουργεί μία 
ανωμαλία στον Τόπο. Είναι πρόβλημα Δημοκρατίας ή συμπε
ριφορά του Υπουργού. Καί αν ή πρώτη κομματική εκδήλωση, 
ή άλαζονική. τού διορισμού ήταν με κάποια συμβατικότητα 
-  ότι μπορεί νά είχε συμβεί καί κατά τό παρελθόν—κάποτε 
συγχωρητή. εκτός τού ότι τό άδικο επαναλαμβανόμενο δεν δη
μιουργεί Δίκαιο, έκτος τού ότι ή Κυβέρνηση τού ΠΑΙΣΟΚ 
ήλθε σάν Κυβέρνηση τής Αλλαγή·; και όχι τής συνεχείας, 
ή σημερινή επιμονή του. χωρίς ουσιαστικά νά άπαντά στά 
τεθέντα ¿ρωτήματα, μάς προβληματίζει ότι δύν είναι τής 
ευαισθησίας τής δημοκρατικής καί της πολιτικής ό 'Υπουρ
γός καί κατ’ επέκταση ή Κυβέρνηση, στους χειρισμούς των 
θεμάτων τών σωματείων καί τού συνδικαλισμού. Δηλαδή, ναι. 
θέλει τό τρίπτυχο. Βουλή. Συνδικαλισμός. Αυτοδιοίκηση, αλ
λά υ.όνο όταν ό συνδικαλισμός καί ή Αυτοδιοίκηση· καί πολ
λές φορές ακόμα ή Βουλή, είναι ποδηγετούμενη.

Πιστεύω, ότι ό Υπουργός Γεωργίας με αυτές τις παρα
τηρήσεις μένει έκθετος στά ¿ρωτήματα πού τού έτέθησαν.

Ή  Κυβερνητική πολιτική πρέπει νά δείξει έμπρακτα, ότι 
σέβεται τούς δημοκρατικούς θεσμούς, έχουμε απόφαση τού Δι
καστηρίου.

Δηλαδή, γιά τήν δίκη μου πολιτική σκέψη καί νομική ευαι
σθησία, δεν έπρεπε εν οσω υπήρχε αίτηση στό Δικαστήριο 
γιά διορισμό προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής στο Γεωτε
χνικό ’Επιμελητήριο.

Δεν έπρεπε νά σπεύσει νά διορίσει ό κ. 'Υπουργός καί παρά 
το γεγονός ότι δεν είχε είσηγηθεί ό Νομικός Σύμβουλος τό 
/έκανε. Σ" αύτό παραμένει όφειλέτης καί πολιτικά υπεύθυνος 
καί έκθετος ό κ. 'Υπουργός Γεωργίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος Νάτσινας). Ό κ. Μπλέτσας 
καί πάλι απουσιάζει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΔΕΛΗΣ. Πιθανόν δεν συμφοκνεί μ’ 
αυτά πού υπέγραψε ό κ. Μπλέτσας.

Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος Νάτσινας). 'Ο κ. Υπουργός 
■ϊχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κύ
ριε Πρόεδρε, έγώ δεν έχω νά προσθέσω, σ’ δ.τι είπα πριν, 
τίποτα τό καινούργιο. Λύο παρατηρήσεις μόνο θέλω νά κάνω. 
"Οταν λέει δ νόμος, δτι πρέπει νά έκδοθή Προεδρικό· Διάτα
γμα γιά τήν αντικατάσταση καί τόν διορισμό Διοίκησης, 
αύτό σημαίνει ότι πρέπει νά ενεργήσει ή Διοίκηση καί 
όχι τό Δικαστήριο. Τό Δικαστήριο δεν εκδίδει Προεδρικά 
Διατάγματα. "Οταν ό νόμος ορίζει, δτι σ’ ένα Νομικό Πρό
σωπο. τό όποιο έχει συλλογική διοίκηση —καί τά Νομικά 
Πρόσωπα έχουν συλλογική διοίκηση— πρέπει -ά υπάρξει 
αντικατάσταση τής Διοίκησης, πρέπει νά υπάρξει συλλογική 
διοίκηση, δεν μπορεί νά όρισθεί ένα μόνο· πρόσωπο. Τό πρό
σωπο· τό όποιο άνέφερε ό κ. ΓΙ αλαιοκρασσάς, αν δεν άπατώ- 
μαι είναι πρόσωπο ριού διορίστηκε γιά τήν διαχείριση τής πε
ριουσίας τού Γεωτεχνικού ’Επιμελητηρίου καί μόνο γ ι ’ αύτό 
είναι καί οικονομικός έπιθεωοητής τού 'Υπουονείου ΓεωοΛας. 
Τέλος. κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό δτι τό Δικαστήριο δεν 
γνωμοδοτεί. Τό Δικαστήριο κρίνει μόνο γεγονότα πού τού υπο
βάλλονται. Καί γ ι’ αυτό υπάρχουν πολλές φορές δικαστικές 
αποφάσεις πού αντιφάσκουν καί ή μία αναιρεί τήν άλλη γιατί 
στό Δικαστήριο εκτίθενται διάφορα περιστατικά καί με τά 
πραγματικά περιστατικά κρίνει.

Αϋτα. κύριε Πρόεδρε, σάν απάντηση στους ισχυρισμούς τών 
επερωτώνων. Επαναλαμβάνω στην περίπτωση αυτή, δτι ή 
προηγούμενη Κυβέρνηση είχε κρίνει, δτι ή Διοίκηση τού Γεω-
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ιεχνικ'οϋ Επιμελητηρίου ήταν παράνομη καί οτι πρέπει νά 
«ντικατασταθει.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ. Είχε λήξει ή θητεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΏΝ (Μάρκος Νάτσινας). Κύριε Κ ου βέλα. 

;έν σάς διέκοψε κανένας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Καί 

] σημερινή Κυβέρνηση εφάρμοσε τά οσα συνέστησε ό Νομικές 
Σύμβουλος του 'Υπουργείου. Γι’ αυτό καί θά  κλείσω λεγον- 
■ας —επειδή είπε ό κ. Παλαιοκρασσάς οτι τον βασανίζουν 
ινησυχίες— οτι αϋτοβασανίζεται χωρίς λόγο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1

Π'ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (¡Μάρκος Νάτσινας). Κύριοι συνάδελ
φοι, τελείωσε ή συζήτηση τής επερώτησης.

Έρωτάται τό Σώαα, νά λύσουμε την συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
Με τή συναίνεση τής Βουλής καί περί ωρα 21.45' λύε

ται ή συνεδρίαση για αύριο ήμερα Τετάρτη. 28 ’Απριλίου 
1982 καί ωρα 18.30' με αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως 
Κοινοβουλευτικό ’Έλεγχο·. Θά συζητηθούν αναφορές καί ερω
τήσεις αρμοδιότητας ’Υπουργείου Δικαιοσύνης καί έπερωτή- 
σεις άρμοδιότητος τού 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
καί του 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

3>
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θά πρέπει νά δώσει άπάντηση ή Κυβέρνηση. "Ολα δέ αυτά 
τά επιχειρήματα τής Κυβέρνησης δεν μπορούν νά δικαιολογή
σουν τή θέση της αύτή. Δεν πείθουν κανένα.

Κυρ toe συνάδελφοι! Αυτά είναι ερωτηματικά, στά όποια 
Α ντίθετα  θά πω καί τούτο: Ή  εφαρμογή τοϋ πλειοψηφικού 
που μπορεί νά καταλήξει; Θά σάς φέρω ένα παράδειγμα: Θά 
πάρω τδ συνεταιρισμό του χωριού μου. πού είναι αρκετά με
γάλος μέ 600 περίπου μέλη. Τί μπορεί νά συμβεί; 'Υπάρχουν 
τρία ψηφοδέλτια. Θά πάρει το ένα ψηφοδέλτιο - -γιατί ψη
φοδέλτια θά  ΐσχύσουν έτσι καί αλλιώς καί άν άίκόμα δεν τό 
βάλεις, γιατί ό καδένας θά έχει το ψηφοδέλτιο καί δά κά
νει την σχετική προπαγάνδα —  το ένα επαναλαμβάνω ψηφο
δέλτιο νά πάρει 201 ψήφους — θεωρητικά τό λέω — τό 
δεύτερο νά πάρει 200 καί τό τρίτο νά πάρει 199. Ποιο δά- 
vat τό αποτέλεσμα; Όλους τους άντιποοσώπους νά τους 
βγάλει τό ψηφοδέλτιο μέ τούς 201 ψήφους καί ο! υπόλοιποι 
νά μη βγάλουν κανένα!!!

Καταλαβαίνετε πού οδηγούμαστε: Σέ παράλογα πράγματα! 
Σέ άδικα! Σέ κάτι όχι σωστό! Σέ ζημιά! Γι’ αυτό κάνω άλ
λη μιά φορά έκκληση π,ρός την Κυβέρνηση, νά τό σκεφθεί. 
Έδώ είμαστε, για νά αλλάξουμε. νά καθιερώσουμε καί εδώ. 
όπως και γιά παντού, την αναλογική.

Καί θέλω νά πώ καί κάτι άλλο: 'Υπάρχει ή σκέψη, νά 
εφαρμόσουμε την αναλογική στους μεγάλους καί οχι στους 
μικρούς συνεταιρισμούς. Γιατί 2 μέτρα καί 2 σταθ-κά; Δεν 
τό καταλαβαίνω. Γ ιατί, δηλαδή, σέ 1 συνεταιρισμό, πού βγά
ζει 2 αντιπροσώπους μέ 50 ψήφους των μελών του ό ένας συν
δυασμός πού θά πάρει 26 ψήφους νά εκλέξει καί τούς 2 αντι
προσώπους καί ό άλλος συνδυασμός πού θά πάρει 24 ψήσους 
νά μην εκλέξει κανένα; "II σέ ένα άλλο συνεταιρισμό οπού 
υπάρχουν 75 ψήφοι νά κερδίσει τΓις εκλογές ένας συνδυασμός 
μέ διαφορά ενός ψήφου καί νά βγάζει έτσι όλους τούς αντι
προσώπους; Δέν τό βλέπω αυτό τό πράγμα σωστό! Δηλαδή 
την καθιέρωση τής αναλογικής μόνο γιά τούς μεγάλους συνε
ταιρισμούς καί Οχι γιά τούς μικτούς. 'II αναλογική είναι μία 
δημοκρατική άρχή πού την διακηρύσσουμε. Δέν τό λέω αύτό. 
βέβαια, γιά την .Παράταξη τής Νέας Δημοκρατίας, γιατί 
άλλο είναι τό πιστεύω της. Ά λλα  εμείς οί δημοκρατικοί την 
διακηρύσσουμε αυτή τήν άρχή καί πρέπει νά είμαστε συνεπείς.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. Ποιος σάς είπε, οτι δέν είμα
στε δημοκρατικοί;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΕΣ. Μή μέ διακόπτετε. Ε 
γώ δέν σάς διακόπτω, ¡όταν μιλάτε. "Αν θέλετε διάλογο, 
μπορούμε νά τον κάνουμε, θά τον ένεσε, οποτε θέλετε.

ΤΤΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Ξαρχά 
μή διακόπτετε. 'Είχατε τήν ευχέρεια νά μιλήσετε έπ! της 
άρχής. Τώρα δέν μπορείτε γιατί παρήλθε ή ώρα. Μπορούσα
τε νά είχατε έγγραφεί εγκαίρως προτού τελειώσουν οι κ
ριοί εισηγητές. Σάς παρακαλώ πολύ... <

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. "Ας υποθέσουμε, λοιπόν, 
ότι σέ ένα συνεταιρισμό ψήφισαν 600 μέλη του. Καί παίρνει ό 
ένας συνδυασμός 201 ψήφ-υς. ό άλλος 200 καί ό άλλος 199. 
Δέ'1 είναι δίκαιο ό ένας συνδυασμός πού - f : z  τούς 201 ψή
φους. νά πάρει έλους τούς αντιπροσώπους. Συνεπώς, τί πρέ
πει νά γ ίνε ι; Νά ίσχόσει ή αναλογική. Καί νά ίσχΰσει όχι 
μόνο· γιά τούς αντιπροσώπους, άλλα καί γιά τά συμβούλια. 
Μπορεί νά βγάλουν δύο ή τρεις, πέντε ή δέκα, νά υπάρχει 
ου.ιυς καί ένα δημοκρατικό συμβούλιο. Καί νά μήν ξεχνάμε 
ότι ή συλλογικότητα είναι τό δημοκρατικότερο καί τό σοφό
τερο. Σϋνεπώς. ή ύπαρξη αντιπολίτευσης καί διαλόγου μέσα 
στό Διοικητικό Συμβούλιο καί παντού δέν μάς βλάπτει. Λέω. 
λοιπόν, δτι τό σωστό είναι νά καθιερωθεί ή αναλογική σ' 
έλη τήν κλίμακα των συνεταιρισμών, τόσο· γιά τήν εκλογή 
τών αντιπροσώπων, ανεξάρτητα αν είναι μικροί ή μεγάλοι 
οί συνεταιρισμοί, όσο καί γιά τήν εκλογή τών Διοικητικών 
Συμβουλίων.

Φυσικά, απ’ δσα είπα, γίνεται φανερό —τελείωσα-- οτι 
εμείς σ’ αύτό τό πράγμα διαφωνούμε. Θά περιμένουμε τήν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

τελική θέση τής Κυβέρνησης, γιά νά καθορίσουμε καί μεί 
τήν δική μας θέση. Έχουμε, φυσικά, νά κάνουμε καί όρισμ: 
νες άλλες παρατηρήσεις πάνω στό νομοσχέδιο. Τώρα μίλησ. 
μόνο γ ι' αύτό τό βασικό θέμα. Γιά τα υπόλοιπα έπιφυλασσ: 
μαστέ, νά μιλήσουμε στήν κατ’ άρθρο συζήτηση.

ΘΩΜΑΣ ΧΟΥΤΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ νά έχω γ: 
ένα λεπτό τό λόγο;

II ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Παρακαλώ, κύ 
ριε Χούτα, εκ τού Κανονισμού δέν έχετε τό δικαίωμα, γιατ 
μέ αναγκάζετε... (Θόρυβός, κωδωνοκρουσίες).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. Έάν δέν έχει...
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Παρακαλώ, κύ 

ριε Λουλέ. δέν μπορείτε ούτε έσείς νά δίδετε τήν άδεια δια 
κοπής έάν δέν τήν εγκρίνει τό Προεδρείο. Τό γνωρίζετε 
Σάς παρακαλώ νά συνεχίσετε.

Κύριε Χούτα επειδή τό πρώτον έχετε έκλεγή καί πρόσφα 
τα εισήλθατε στη Βουλή σάς λέγω δτι κατά τόν Κανονισμί 
δέν έχετε τό δικαίωμα χωρίς προηγούμενη έγγραφή σας ν: 
ομιλήσετε. Θά ήμπορούσατε νά έγγραφεϊτε καί νά ομιλήσετε.. 
(Θόρυβος, κωδωνοκρουσίες).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. Καί άν δέν έχει τήν εύ- 
θύνηι αύτή ό κ. Χρονύπουλος έχε' τήν ευθύνη γιά όλες τις 
ατασθαλίες, πού υπάρχουν στό συνεταιριστικό κίνημα.

Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Λουλέ ή 
όμιλίαι σας ¿τελείωσε. Δέν έχετε πλέον τό δικαίωμα νά όμι- 
λείτε. (Θόρυβος, κωδωνοκρουσίες).

'Ο κ. 'Υπουργός τής Γεωργίας έχει τό λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Κυ

ρίες καί κύριοι, ή άναδιάρθρωση τής ελληνικής γεωργίας καί 
ή ανάπτυξη τού αγροτικού τομέα προϋποθέτουν ένα ανεπτυγ
μένο συνεταιριστικό κίνημα, γιατί μόνο άπό τήν κοινή προσπά
θεια τών συνεταιρισμένων άγροσώ- μπορούν νά δοθούν λύσεις 
στά χρόνια προβλήματα τής ελληνικής γεωργίας, όπως είναι 
ό τεμαχισμένος κλήρος, ή έλλειψη! εμπορικών οργανώσεων, ή 
έλλειψη· προγραμματισμού καλλιεργειών.

Τό συνεταιριστικό κίνημα, δμως. όπως ξέρουμε δλοι μας, 
δεν χαίρει έκτιμήσεως ανάμεσα στούς αγρότες καί δέν μπορεί 
γ ι’ αυτό νά άποτελέσει τόν κύριο φορέα ανανέωσης. Οί λόγοι 
τής καταστάσεως αυτής είναι πολλοί. 'Υπάρχουν λόγοι πού 
■σχετίζονται μέ τήν ίδια τήν μ,έχρι σήμερα' δραστηιριότηιτοί 
τών συνεταιριστικών οργανώσεων.

"Ηταν δραστηριότητα ¡υποτονική,, περιορισμένη! κυρίως στον1 
τομέα τής πίστης. Ή  έλλειψη εμπιστοσύνης όμως στούς συ
νεταιρισμούς οφείλεται καί στήν Πολιτεία τών διοικήσεων 
τών συνεταιρισμών. Οί συνεταιρισμοί ήταν τό κέντρο «ανάπτυ
ξης τού αγροτοπατερισμού, οϊ συνεταιρισμοί κατοχύρωσαν μία 
εξέλ ιξη  τής Ελληνικής γεωργίας όπου ήδη παίζουν δευτε- 
ρεύοντα ρόλο. ΤΙ έλλειψη εμπιστοσύνης ήταν αποτέλεσμα, δτι 
οί διοικήσεις τών συνεταιριστικών οργανώσεων εκλέχτηκαν1 
πολλές φορές με μεθοδεύσεις, μέ εκλογικές διαδικασίες, οί 
οποίες δέν ήσαν διαφανείς. "Οτι πολλά καταστατικά, όπως 
εκείνο τής 'ΠΑΣΕΓΕΣ, καθιερώνουν διαδικασίες, οί οποίες 
δίνουν σέ μιά μικρή ομάδα ανθρώπων πολύ περισσότερους ψή
φους., απ’ ο.τι θά έπρεπε νά έχουν.

Αναφέρθηκαν ήδη έδώ παραδείγματα. Όμιλοί περί τούτου 
καί ή εισηγητική έκθεση τού νομοσχεδίου. Θά ήθελα μονάχα 
νά ύπενθυμίσο). οτι στό ανώτατο συνεταιριστικό όργανο, τήν 
ΠΑΣΕΓΕΣ, τό 44% περίπου τών ψήφων,, ασκείται άπό αντι
προσώπους που δέν έχουν νομιμοποιηθεί μέ εκλογή σε γενικές 
συνελεύσεις δευτεροβαθμίων συνεταιριστικών οργανώσεων 
γιά τή λειτουργία τους, ώς μελών τής γενικής συνελεόσεως 
τής ΠΑΣΕΓΕΣ. Τό 44% δεν είναι νομιμοποιημένο άπό δευ
τεροβάθμιες ενώσεις συνεταιρισμών.

Έ να άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ή ψήφος γ ι’ 
αντιπροσώπου, στήν όποια άναφέρθηκε ό εισηγητής τής Α ντι
πολίτευσης. Στήν πράξη, έχει γίνει κατάχρηση τής δυνατό
τητας αυτής μέ αποτέλεσμα στις γενικές συνελεύσεις νά συμ-
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Κύριοι συνάδελφοι! Αύτά είναι ερωτηματικά, στά όποιαί 
είναι πάντοτε άπούσ-α.

"Ενα. τρίτο παράδειγμα άπό τή σημερινή πράξη των συνε
ταιρισμών είναι. δτί τούς πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς εκ
προσωπεί στις ένώσεις των συνεταιρισμών Ινα μόνο πρόσωπο, 
το όποιο και ψηφίζει, όπως στην ΠΑύΣΕΓΕΕ εκπροσωπείται 
κάδε ένωση άπό ενα μόνο πρόσωπο. Εκφράζει, λοιπόν, τό 
πρόσωπο αυτό· μία άποψη μόνο· και δεν είναι δυνατόν νά έκ- 
φράσει την πληθώρα των απόψεων που ίσως υπάρχει στο συ
νεταιρισμό. τον οποίο εκπροσωπεί.

Σ' αυτές τις καταστάσεις θέλει νά δώσει τέρμα το νομο
σχέδιο που συζητείτα: σήμερα. ’Έχει σκοπό νά καθιερώσει 
αδιάβλητες διαδικασίες εκλογής στις διοικήσεις καί εποπτικά 
συμβούλια των γεωργικών συνεταιρισμών καί νά άποκαταστή- 
σει ετσ: την εμπιστοσύνη στις εκλεγμένες διοικήσεις των συ
ν αιτεριστικών οργανώσεων.

Το νομοσχέδιο θέλει νά τερματίσει την αμφισβήτηση γύρω 
άπό τή νομιμότητα των διοικήσεων, τη συζήτηση αν ή συνε
ταιριστική βάση εκπροσωπείται άπό την ηγεσία ή όχι.

Με τό νά καθιερώνει το νομοσχέδιο άρχες οημοκρατικης 
λειτουργίας καί νά ορίζει, ότι οι αρχαιρεσίες πρεπει να πραγ
ματοποιούνται σύμφωνα με τις άρχες αυτές θα πετυχει^ να 
άποκαταστήσει σ όλο τον αγροτικό χώρο το κύρος τής ηγε
σίας τών συνεταιριστικών οργανώσεων καί έτσι θά  καταστήσ
τε: την ηγεσία συνεταιρισμών άξιο συνομιλητή, νομιμοποιη
μένο συνομιλητή· τής Πολιτείας.

θά  εξουσιοδοτηθεί ή συνεταιριστική ηγεσία καί θά  νομι
μοποιηθεί για τή, συζήτηση, για την αναδιάρθρωση τής ελλη
νικής γεωργίας, γ ιά  τή σύνταξη τού νέου νόμου γιά  τούς συ
νεταιρισμούς. για τον προγραμματισμό τών καλλιεργειών και 
γενικά γιά τον τρόπο μέ τον όποιο θ-à δοθεί μια νεα ανάπτυ
ξη  στη 'γεωργία, θ ά  γίνει έτσι τό συνεταιριστικό κίνημα φο
ρέας τής αλλαγής τής ελληνικής γεωργίας.

Κυρίες καί κύριοι, ακούσατε τά επιχειρήματα τής Αντι
πολίτευσης. Καί τό κύριο καί πρώτο επιχείρημά της ήταν, 
ότι τό νομοσχέδιο ήταν άντιδημοκρατικό. Καταλύει·, μάς είπαν, 
τις νόμιμες διοικήσεις τών συνεταιριστικών οργανώσεων και 
θά υποτάξει τό συνεταιριστικό κίνημα σε κομματικούς μηχα
νισμούς.

’Έχουμε συνηθίσει άπό καιρό ή Αντιπολίτευση να χρησιμο
ποιεί ό'σο τό δυνατό βαρύτερους χαρακτηρισμούς, νά επικαλεί
ται κάθε έννοια που μπορεί, ώστε νά προσδώρει ακόμη περισ
σότερη έ'νταση στην κινδυνολογία της. Καί έτσι εχει μετα
μορφώσει κάθε κυβερνητική ¡ενέργεια σε ενέργεια επίφοβη για 
τή δημοκρατία. ’Έτσι καί σ' αυτή την περίπτωση ή υπερβολή 
διαδέχεται την υπερβολή, ή διαστρέβλωση τή διαστρέβλωση 
και πέρα άπό την πληθώρα τών ρητορικών επιχειρημάτων, 
δεν βρίσκει κανείς ουσιαστικά επιχειρήματα.

Ποιος είναι ό στόχος του νομοσχεδίου: Νά υπάρξουν σε Ο
λους τους συνεταιρισμούς εκλογές διοικητικών οργάνων, σύμ
φωνα με μία ενιαία διαδικασία διαδικασία ή οποία νά κατο
χυρώνει ότι ό κάθε συνεταιρισμένος αγρότης έχει τά ίδια δι
καιώματα. Τό νομοσχέδιο κατοχυρώνει ακριβώς τή δημ.οκ,ρ - 
τική λειτουργία τών συνεταιριστικών οργανώσεων. Θέσει τερ- 

’μα σέ όλες τις διατάξεις νόμων ή καταστατικών, οί οποίες 
δημιουργούσαν διακρίσεις, διευκόλυναν μεθοδεύσεις καί υπο
βοηθούσαν τις μειοψηφιες νά διαιωνίζουν τήν εξουσί:-. τους 
στις διοικήσεις τών συνεταιρισμών.

, Δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις νά ακουστούν περισ
σότερες απόψεις στις διοικήσεις τών συνεταιριστικών οργα
νώσω ν.

Τό νομοσχέδιο άντ αποκρίνεται, λοιπόν, πλήρως στην έννοια 
τής δημοκρατίας, είτε θεωρήσουμε ώς σημαντικότερο στοι
χείο τής δημοκρατίας τήν λειτουργία σύμφωνα με ορισμένες 
«ρχ«ς πού καθιερώνουν ’ίσα δικαιώματα, είτε θεωρήσουμε ως 
σημαντικότερο στοιχείο τον πλουραλισμό.

Θέλω νά τονίσω ιδιαίτερα, επειδή λέχθηκε ότι το νομοσχε- 
οιο είναι άντιδημοκρατικό, ότι όλοι οί αγρότες θά έχουν τήν 
δυ,νατητητίϊ w» ¿■•/¡/η·η/νΓη™ τ-λ ννώιι,η touc. όπο ι,α>3 τίποτε άποέη

καί αν πρεσβεύουν, όποιαδήποτε οικονομική ή κοινωνική θεω
ρία καί άν υποστηρίζουν καί αυτό σέ αντίθεση με το σημερι
νό σύστημα, όπου μία ισχνή πλειοψηφία. ή μια περιορισμένη 
όμάδ-a, μπορούσε μέ τις μεθοδεύσεις νά αποκτήσει πολύ με
γαλύτερη δύναμη άπό ο,τι πραγματικά είχε.

Γιατί, λοιπόν, οί διαμαρτυρίες; Γιατί διαμαρτύρεται ή Αν
τιπολίτευση, ότι δήθεν δεν ακολουθούνται οί δημοκρατικοί 
κανόνες λειτουργίας; Διότι —ή απάντηση πιστεύω είναι α
πλή— φοβάται τούς δημοκρατικούς κανόνες λειτουργίας, φο
βάται ότι είναι μειοψηφία καί ότι άν γίνουν έντιμες εκλογές, 
άπό τεχνητή πλειοψηφία πού είναι σήμερα θά γίνει αυτό πού 
πραγματικά είναι, μειοψηφία, καί μάλιστα μικρή μειοψηφία. 
(Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τής Συμπολιτεύσεως}.

Φωνάζει γιατί ό όρος επιβίωσής της σέ κάθε τομέα τής 
δημόσιας ζωής είναι νά μή εκφράζε! ό Λαός, νά μή έκφτά
ζουν οί ενδιαφερόμενοι ελεύθερα τήν γνώμη τους. Φωνάζει 
γιατί μέχρι σήμερα μπόρεσε νά ζήσει στο συνεταιριστικό κίνη
μα, όπως καί σέ άλλους τομείς τής δημόσιας ζωής μόνο χά
ρις στούς διαδικαστικούς κανόνες νά νοθεύουν τήν ελεύθεεη 
έκφραση βούλησης τών ενδιαφερομένων. Φωνάζει γιατί τής 
αρέσουν οί άντιδημοκρατικό! κανόνες καί βλέπει ότι χάνει 
τό παιχνίδι.

Μάς είπαν ότι τό νομοσχέδιο εισάγει τήν κομματικοποίηση 
καί τούτο - κύριο επιχείρημα— διότι γίνονται εκλογές μέ 
συνδυασμούς. Δηλαδή κομματικοποίηση αποτελεί κατά τή 
Κέα Δημοκρατία ή ύπαρξη πολλών απόψεων, ό πλουραλισμός. 
Προφανώς ή Νέα Δημοκρατία δέν θέλει τρν διάλογο·, τήν 
αντιπαράθεση απόψεων, τή συζήτηση. Ή  Νέα Δημοκρατία 
θέλει νά υπάρχει μία μόνο άποψη καί αυτή νά είναι ή δίκια 
της.

Πιστεύω, ό'τι τό νομοσχέδιο δείχνει καθαρά ποιος προωθεί 
τή δημοκρατικοιποίησηη, τήν ελεύθερη έκφραση, τον πλουρα
λισμό.

"Ολα αύτά τά προωθεί ή Κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ. Ή  
συζήτηση δείχνει ποιός προτιμά τον αυταρχισμό. Τον αύταρ- 
χισμό τον προτιμά ή Νέα Δημοκρατία.

Είπε ό εισηγητής τής; ’Αξιωματικής ’Αντιπολίτευσης 
ότι τό νομοσχέδιο απολύει τις διοικήσεις. Προσπάθησε βέ
βαια στο τέλος κάπως ·νά διορθώσει αυτή τή διαπίστωσή 
του. Θέλω δέ νά επαναλάβω οτ·. άντιδημοκρατικό; θά ήταν 
ό διορισμός τών διοικήσεων. Το νομοσχέδιο δεν διορίζει διοι
κήσεις, άλλα προβλέπει τήν εκλογή διοικήσεων σε αντι
κατάσταση εκείνων που εκλέχθηκαν με αμφισβητούμενες δια
δικασίες. "Οποιος «σπάζεται τή δημοκρατία πρέπει νά θέλει 
εκλογές καί όχι νά τις αποφεύγει. (Χειροκροτήματα άπό τήν 
Πτέρυγα τής Συμπολιτεύσεως).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΓΙΕΚΙΡΗΣ. ι'Δέν άκούσθηκεΚ . .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Μπεκί- 

ρη. κάνετε ανεπίτρεπτα αλλεπάλληλες διακοπές. Υπενθυμί
ζω ότι ό εισηγητής τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως πα
ρά τήν οξύτητα πού είχε προσόώσει στο λόγο του μίλησε χω
ρίς νά τον διακόψει κανένας. Σείς, γιατί διακόπτετε. Είναι 
φυσικό νά γίνονται σέ σάς οί παρατηρήσεις αύσές τού Προε
δρείου. Παρακαλώ νά σταματήσει αυτή ή τακτική.

'Ορίστε, κύριε 'Υπουργέ συνεχίσατε τήν ομιλία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Θά 

ήθελα νά μήν υπάρχουν διακοπές, γιατί όπως εγώ σεδάσθη- 
κα τον ομιλητή τής ’Αξιωματικής .Αντιπολίτευσης, ό οποίος 
είπε πολλές καί σοβαρές καταγγελίες θά παρακαλέσω νά 
σεβασθειτε καί μ,ένα.

Λέχθηκε ό'τι είναι άντιδημοκρατικό τό γεγονός οτ: καταρ- 
γειται ή ψήφος δι’ αντιπροσώπου. ’Αλλά διερωτώμαι. Δέν 
υπάρχει δημοκρατία στις γενικές πολιτικές εκλογές όπου δέν 
επιτρέπεται ή ψήφος αντιπροσώπου:

Λέχθηκε ακόμα οτ: τό νομοσχέδιο είναι άντιπαραγωγικό, 
γιατί οί συνεταιρισμοί είναι οικονομικές επιχειρήσεις, καί προ
φανώς αυτή είναι ή ουσία τού επιχειρήματος, δέν αρμόζει σέ 
οικονομικές επιχειρήσεις νά όργανώνοντ: υ.έ τις ίδιες άρχες 
όπως ή πολιτική ζωή. οί πολιτικές οργανώσεις, πολιτικές μέ 
τήν ευρύτερη έννοια. Θά ήθελα δέ νά πώ μερικά λόγια σ’ αύτό
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το επιχείρημα, στο επιχείρημα ότι πρέπει νά υπάρχουν ιδιαί
τερες αρχές προσαρμοσμένες στον οΐκονομικό χαρακτήρα των 
συνεταιρισμών. Το επιχείρημα αύτό μπορεί νά αληθεύει σε μία 
κοινωνία οποί» οι συνεταιρισμοί είναι ανεπτυγμένο: καί απο
τελούν πραγματικές οικονομικές επιχειρήσεις, όπου το συνε
ταιριστικό κίνημα είναι κύριος φορέας τής αγροτικής ανάπτυ
ξης. Μπορεί νά αληθεύει για χώρες πού επικαλέστηκε ό ει
σηγητής τής ’Αντιπολίτευσης για τη Δανία, 'Ολλανδία οπού 
ή γεωργική δραστηριότητα διεξάγεται κυρίως μέσο) των συν
εταιρισμών. Στην 'Ελλάδα, δμως. το συνεταιριστικό κίνημα 
δεν είναι ανεπτυγμένο. Οί δραστηριότητες τών περισσοτέρων 
συνεταιρισμών, όπως άνέφερα ήδη. είναι υποτονικές καί περιο
ρίζονται κυρίως στη διανομή πιστώσεων δανείων, τα όποια εγ
κρίνει ή ATE. "Οπως ή ίδια ή ATE διαπιστώνει στις ετή
σιες εκθέσεις της για τήν κατάσταση τοϋ συνεταιριστικού 
κινήματος, ελάχιστοι είναι οι συνεταιρισμοί ο! όποιοι εκτε- 
λοδν προμήθειες καταναλωτικών αγαθών και γεωργ κών εφο
δίων, εκμεταλλεύονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις και α
κόμη λιγότεροι είναι εκείνοι πού προωθούν κοινές παραγωγι
κές προσπάθειες. Οί πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί στην συντρι
πτική τους πλειοψηφία δεν αποτελούν οικονομικές επιχειρή
σεις άξιες λόγου.

’Αποτελούν, επαναλαμβάνω, οί πρωτοβάθμιοι συνετάιρ'σμοι 
οργανώσεις μέ έντονο τον χαρακτήρα τής εκπροσώπησης επαγ
γελματικών συμφερόντων. Είναι εκπροσωπήσεις αγροτών για 
τα προβλήματα τους. Επόμενα αρμόζει σ' αυτές αυτή τή στι
γμή ένα σύστημα λειτουργίας πού προσαρμόζεται στά συστή
ματα λειτουργίας τής πολιτικής ζωής.

‘Θέλω βέβαια νά τονίσω, καί ό εισηγητής τής Α ξιωματι
κής ’Αντιπολίτευσης το έπεσήμανε σωστά, οτι ίπάρχει μία 
διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στη δική μας άποψκ καί στην 
άποψη τής ’Αξιωματική: Αντιπολίτευσης.

’Εμείς πιστεύουμε ότι ό συνεταιρισμός πρέπει νά είναι συν
εταιρισμός προσώπων καί όχι κεφαλαίων. Π ρέπει νά είναι 
συνεταιρισμός προσώπων για νά συγκεντρώσει δλους τούς πα
ραγωγούς, νά υπερασπίσει τα συμφέροντα όλων κατά τόν ίδιο» 
τρόπο·, νά μπορέσει νά αναπτύξει τήν γεωργία αδιάκριτα ίπό 
το τί περιουσία έχει ό καδένας καί το τί περιουσία εισφέρει 
στήν κοινή προσπάθεια. Το προσωπικό στοιχείο πρέπει, κατά 
τήν ¡άποψή μας. νά παίζει τόν πρωτεύοντα ρόλο καί όχι "ό 
κεφαλαιουχικό στοιχείο καί γ ι’ αυτό πρέπει νά ακολουθηθούν 
μορφές οργάνωσης, οί οποίες βασίζονται στο προσωπικό στοι
χείο. “Αλλωστε καί σέ οικονομικές έπιχειρήσεις 6«ου το ποο- 
σωπικό στοιχείο παίζει πρωτεύοντα ρόλο, αναφέρω π.χ. τήν 
όμόρρυθμη εμπορική εταιρία υπάρχουν κανόνες οί όποιο: κα
τοχυρώνουν τήν ισότητα τών δικαιωμάτων τών συμμετεχόντων 
¿ταίροιν. άσχετα άπό τά κεφάλαια τά οποία έχουν εισφέρει 
ώς πρός τή λήψη τών αποφάσεων.

Γ ι’ αυτό θέλω νά τονίσω ότι τά όσα διεθνή στοιχεία επι
καλέστηκε ό εισηγητής τής Α ξιωματικής ’Αντιπολίτευσης, 
δεν μπορούν νά ενδιαφέρουν τή δίκιά μας περίπτωση. Ή  ελ
ληνική κοινωνική πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κάθε 
νόμος πρέπει νά άνταποκρίνεται στήν κοινωνική πραγματικό
τητα τού Τόπου του. Ή κοινωνική πραγματικότητα σττν Ελ
λάδα επιβάλλει τήν οργάνωση τών συνεταιρισμών που βασί
ζεται στά πρόσωπα.

’Επικαλέστηκε ό εισηγητής τής ’Αξιωματικής Αντιπο
λίτευσης διάφορες δηλώσεις διεθνών οργανώσεων καί διάφορα 
ξένα έγκυρα φύλλα, όπως είπε. (>ΐ διεθνείς αυτές οργανώ
σεις δεν έχω διαπιστώσει νά εξέτασαν ποτέ πώς είναι πρα
γματικά ή κατάσταση τής ελληνικής γεωργίας. Και τά έγ
κυρα αυτά φύλλα, δεν ασχολήθηκαν ποτέ άπ’ ο.τι ξέρω μέ 
τό πώς είναι πραγματικά ή κατάσταση κα' πώς μπορούμε νά 
τήν αλλάξουμε. Οί διεθνείς οργανώσεις δεν μοιάζει νά εν
διαφέρθηκαν ποτέ για τήν ανάπτυξη τού συνεταιριστικού κι
νήματος στον Τόπο μας. ώστε νά απελευθερώσουν τόν αγρό
τη άπό τήν οικονομική ανέχεια καί τήν εξάρτηση στήν όποια 
βρίσκεται, τήν εξάρτηση άπό ξένες αγορές, ξένους προμηθευ 
τές και ξένα κυκλώματα. Τό ενδιαφέρον του; λοιπόν, θά ελε-

γα είναι όψιμο. ’Ενδιαφέροντα! κατά παραγγελία, διότι ίσως 
ανησυχούν γιατί βλέπουν ότι αρχίζει μία πορεία πού οδηγεί 
τή Χώρα μας στήν ανεξαρτησία καί στην αϋτάρκεια. (Χει
ροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα τής Συμπολιτεύσεως).

Τό κύριο επιχείρημα τής ’Αξιωματικής ’Αντιπολίτευσης 
είναι ότι τό νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό. Έπικαλέσθη- 
καν καί σχετικά μια γνωμοδότηση. Τό νομοσχέδιο είναι σύμ
φωνα μέ τό πνεύμα καί τό γράμμα τού Συντάγματος. Τό 
άρθρο 12 παρ. 5 τού Συντάγματος ορίζει ότι οί γεωργικοί 
συνεταιρισμοί αύτοδιοικούνται κατά τούς όρους τού νόμου καί 
τού καταστατικού καί τελούν υπό τήν προστασία καί τήν έπο- 
πτεία τού Κράτους. Τί σημαίνει Αυτοδιοίκηση τών συνεται
ρισμών. Σημαίνει ότι οί συνεταιρισμοί πρέπει νά είναι έλεύθε- 
οοι νά χειρίζονται οί ίδιοι τις υποθέσεις τους κατά τήν κρίση| 
τους. Τό Κράτος δεν δικαιούται νά έπέμβη καί νά τούς πει 
θά κάνετε τούτο, θά κάνετε εκείνο, αντί νά κάνετε τό άλφα 
νά κάνετε τό βήτα.

Τό Κράτος δεν μπορεί νά τούς επιβάλει αποφάσεις ώς 
π.ρός τή λειτουργία τους, ώς πρός τό σκοπό τους. Τό περιε
χόμενο το»ν άποφάτεών τους ώς προς τις εργασίες πού διε
ξάγουν πρέπει νά είναι ελεύθερο κάθε Κρατικής παρέμ
βασης.

Αυτοδιοίκηση όμως δέ .σημαίνει ότι οι Συνεταιρισμοί κα
θορίζουν οί ίδιοι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, μέσα 
στο όποιο δραστηριοποιούνται. Τό πλαίσιο καί οί συνθήκες 
δραστηριοποιησής τους καθσρίονται άπό τήν Πολιτεία. Ή  
Πολιτεία προσδιορίζει πότε υπάρχει έγκυρη σύσταση συνεται
ρισμού, ποιες είναι οί προϋποθέσεις τού έγκυρου καταστατικού, 
πότε αποκτά κανείς τήν ιδιότητα τού μέλους.

Ίο Σύνταγμα όριζε: καί αυτό θέλω νά τονίσω—· ότι ό
συνεταιρισμός αύτοϊιοικείται κατά τούς όρους τού νόμου. ’Άν 
δεχθούμε τήν ερμηνεία πού δίνει σήμερα ή ’Αξιωματική 
Αντιπολίτευση δεν θά έπρεπε νά ορίζει π.χ. ό νόμος τί στοι

χεία πρέπει νά περιέχει υποχρεωτικά τό καταστατικό. Καί 
όμως ό νόμος πού ψήφισε ή προηγούμενη Κυβέρνηση, ή Νέα 
Δημοκρατία, ορίζει λεπτομερειακά τό τί πρέπει νά περιέχει 
τό καταστατικό. Περιέχει μάλιστα λεπτομερειακές διατά
ξεις, για τό πώς πρέπει νά συγκαλείται ή Γενική Συνέλευ
ση, πότε υπάρχει απαρτία, πώς γίνονται οί συνεδίρι,άσιες. οί 
συζητήσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΦΟΣ.................
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Πε

ριέχει δηλαδή λεπτομερειακές διατάξεις για το πώς θά παίρ- 
νονται οί αποφάσεις. "Ολες αυτές οί διατάξεις, άν 'ακολου
θούσαμε τή σημερινή επιχειρηματολογία τής ’Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, θά  ήσαν αντισυνταγματικές, γιατί αποτε

λούν παρέμβαση στον τρόπο πού αύτοδιοικείταε ό Συνεταιρι
κ ό ς .

Τό νομοσχέδιο πού συζητάμε σήμερα δεν κάνει τίποτε άλλο 
παρά νά συμπληρώνει τόν προηγούμενο νόμο, ώς πρός ένα 
σημείο, τό όποιο ό προηγούμενος νόμος δεν θεώρησε σκόπιμο 
νά ρυθμίσει. Καθιερώνει διατάξεις για τό δικαίωμα ψήφου 
για τήν εκπροσώπηση στις συνελεύσεις, για τόν τρόπο διε
ξαγωγής τής ψηφοφορίας. Συμπληρώνει τόν .κατάλογο τών 
διατάξεων πού πρέπει νά περιέχει τό καταστατικό κάθε συνε
ταιρισμού. Κινείται στά πλαίσια τής συνταγματικής έπι τα
γής καί είναι σύμφωνο μέ τή συνταγματική ερμηνεία πού' 
έδωσε ό προηγούμενος νόμος, ή ίδια ή Νέα Δημοκρατία.

Ανέφερα ότι τό Σύνταγμα μιλάει για  Κρατική έποπτεία. 
Καί για τί μιλάει για Κρατική έποπτεία στους συνεταιρι
σμούς; Γιατί οί συνεταιρισμοί αποτελούν σημαντικές οικονο
μικές μονάδες σέ δευτεροβάθμιο καί τριτοβάθμιο επίπεδο, για
τί αποτελούν μέσο ανάπτυξης τής ύπαιθρον καί όλη ή λει
τουργία τους μπορεί νά γίνει ¡καθοριστική γιά τή λειτουρ
γία τής Π ολιτείας καί τής Οικονομίας. Ή  αναγνώριση τής 
Κρατικής έποπτειας σημαίνει ότι ή δραστηριοπαιηση τών 
συνεταίρων δεν είναι υπόθεση μόνο τών ίδιων τών συνεταί
ρων. αλλά καί τοϋ Κοινωνικού συνόλου. Καί τό Κοινωνικό
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σύνολο έχε: ό ικαίωμα καί υποχρέωση νά κατοχυρώνει τέτο ες 
λειτοοργιές πού νά άνταποκρίνονται στις αρχές όργάνοισης 
τής Κοινωνίας. Έφ' όσον αναγνωρίζουμε Κρατική έτο-τε;*, 
ιέ©' οσον έτσι· άναγνωρίζουμβ το «ν&αφέρον τοδ Κοινωνικού 
συνόλου καί αναγνωρίζουμε- οτι ό συνεταιρισμός πρέπει. νά 
εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο τής Πολιτείας καί ή Πολι
τεία πρέπει νά έχει κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας, πρέ
πει καί ό συνεταιρισμός νά άνταποκρίνεται στο πρότυπο αύτό.

Τό νομοσχέδιο τό όποιο συζητείτα» άνταποκρίνεται. όπως 
σάς είπα, στις αρχές τής δημοκρατικής λειτουργίας, γιατί 
καθιερώνει τον πλουραλισμό, την ισότητα των .δικαιωμάτων 
καί καταργεί·' τ ις  μεθοδεύσεις. Στη γνωμοδότηση, ή όποια 
άναφέρθηκε λέγεται ότι είναι αντισυνταγματική ή ρύθμιση 
πού αναστέλλει τις εκλογές στους συνεταιρισμούς μέχρις οτο'ΐ 
διε-ξαχθούν νέες εκλογές σύμφωνες με*τις αρχές τού νόμου. 
’Αλλά, πώς θά μπορούσαν νά γίνουν έν τώ μεταξύ, μετά την 
ψήφιση τού νόμου, εκλογές, όταν ό νόμος καθιερώνει ορισμέ
νες αρχές καί επιτάσσει ότι πρέπει «ί εκλογές νά είναι σύμ
φωνες μέ τις άρ’χές αυτές. ΊΕάν οί εκλογές γίνονταν χωρίς 
νά προσεχθούν οι αρχές αυτές θά ήταν παράνομες.

“Αλλωστε θά ήταν παράλογο νά γίνουν σέ τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα, έστω δαη,νο. δύο φορές εκλογές.

’Άλλο επιχείρημα άπό τή γνωμοδότηση καί τά επιχειρή
ματα τής Άντιπολιτεύσεως., είναι ότι, ή υποχρέωση εκθέ- 
σεως υποψηφιοτήτων κατά συνδυασμούς είναι αντισυνταγμα
τική. διότι παρέχει υποψία ανάμειξης στις υποψηφιότητες. 
Μέ τή διάταξη τού άρθρου πού καθιερώνει την ύπαρξη συν
δυασμών ρυθμίζεται ό τρόπος εκλογής. Δεν ρυθμίζεται ποιοι 
καί πόσοι θά υποβάλλουν υποψηφιότητα,. ή δεν δίνεται δικαίω
μα σέ κανένα νά ορίσει ποιοι και πόσοι θά υποβάλουν 
υποψηφιότητα., ώστε νά υπάρχει ανάμειξη. Οί συνεταίροι πα
ραμένουν ελεύθεροι νά ορίζουν ποιους θέλουν για  υποψήφιους 
καί παραμένουν επίσης ελεύθεροι νά εκλέξουν εκείνους τούς 
όποιους θέλουν. ’Ά ν δεχθούμε την έπιχειρηματολογία τής 
Αντιπολίτευσης τότε καί άλλα νομοσχέδια,, στα οποία προ- 
βλέποντ-αι αρχαιρεσίες μέ.υποβολή συνδυασμών,, θά ήταν αντι
συνταγματικά. Υπενθυμίζω ότι ό Δικηγορικός Κώδικας προ
βλέπει για ορισμένους συλλόγους την ύπαρξη συνδυασμών. 
Καί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χροβλέπονται συνδυασμοί. ΙΙού 
είναι λοιπόν ή αντισυνταγματικότητα τών συνδυασμών;

2Π ΥΡΙΔΩ Ν  ΡΑΛΛΗΣ. Καί σέ μάς...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Ένα 

άλλο θέμα είναι ή λεγάμενη κεντρική εκλογική επιτροπή 
Κεντρική εκλογική- επιτροπή πιροβλέπεται άπό τό νομοσχέ
διο για νά υπάρξει εγγύηση άμεροληψίας.· Διότι ή κεντρική 
εκλογική επιτροπή απαρτίζεται άπό πρόσωπα τρίτα προς τή 
διοίκηση, άπό πρόσωπα πού δεν απαρτίζονται άπό τή διοίκηση. 
Καί άν υπάρχουν δικηγόροι μέσα καί άν υπάρχουν νομικοί, 
αΰτό οφείλεται στο γεγονός ότι τά προβλήματα αύτά είναι 
■νομικά καί πρέπει νά λυθούν άπό νομικούς.

Τέλος, ιός πρός τό θέμα τής συνταγματικότητας πρέπε·. 
νά τονίσω ότι ή ελευθερία τού συνδιικαλίζεσθαι. την όποια 

•επικαλείται ή ’Αξιωματική ’Αντιπολίτευση, δεν εφαρμόζε
ται κατά τον τρόπο κατά τον οποίο αντιλαμβάνεται ή 
’Αξιωματική Αντιπολίτευση. Μέ την ελευθερία τού συνε- 
ταιρίζεσθαι προστατεύεται ή ελευθερία τού ατόμου ώς φορέα 
ηθικών καί πνευματικών αγαθών. Ή  διάταξη τού Συντά
γματος πού διασφαλίζει την αυτοδιοίκηση τών συνεταιρισμών, 
είναι διάταξη πού προστατεύει την οικονομική δραστηριότη
τα. ’Άλλο ή ελευθερία τού ατόμου, ώς φορέα ηθικών καί 
πνευματικών αγαθών, στο δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι. και 
άλλο ή ελευθερία ώς πρός τή λήψη οικονομικών αποφάσεων 
πού προστατεύεται άπό τή διασφάλιση τής αυτοδιοίκησης τών 
συνεταιρισμών.

Είναι χαρακτηριστικό, οτι στό σύγραμμα τών Σβώλου καί 
Βλάχου πού επικαλείται ή γνωμοδότηση πού άναφέρθηκε. 
υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα για τούς συν
εταιρισμούς, τό οποίο ή γνωμοδότηση αποσιωπά. Στή σελίδα 
•263 -—καί τό αναφέρω χωρίς νά τό άσπάζομαι— άναφέρεται 
οτι τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι δεν ισχύει γιά τούς οί-

κους συνεταιρισμούς. Ά ν  διαβάσει κανείς καί τις δύο 
σελίδες θά δεί, οτι οί δύο αυτοί συγγραφείς πιστεύουν 

ο ν . γιά ιούς συνεταιρισμούς, δσο καί γιά τις εμπορικές επι
χειρήσεις ισχύει ό κανόνας, οτ: τό Κράτος μπορεί νά έπιδώ- 

περιορισμούς καί νά έξαρτά την ίδρυσή του άπό προηγού
μενη ά.εια ή έγκριση της εκτελεστικής εξουσίας, όπως καί 
-ά καθιερώνει κανόνες λειτουργίας. Δεν υπάρχει λοιπόν, 

κανένα πρόβλημα συνταγματικότητας τού νόμου. Τά προβλή
ματα δημιουργούνται στην προσπάθεια νά διαβληθεί τό νο
μοσχέδιο επειδή, όπως άνεφερα στην αρχή τής είσηγήσεώς 
μου είναι ένα νομοσχέδιο τό όποιο θά άπομακρύνει εκείνους 
οί όποιοι στηρίζονται σέ τεχνητές πλειοψηφίες καί μεθοδεύ
σεις. Εμείς θέλουμε νά υπάρξει νομιμοποιημένη άπό τή βά
ση διοίκηση συνεταιρισμών, όποιαδήποτε πολιτική άποψη κ: 
άν υποστήριζε:. άπο όποιαδήποτε παράταξη καί άν προέρχε
ται.

Μ ’ αυτούς θά συζητήσουμε, ο·ί οποίοι νομιμοποιούνται δη
μοκρατικά, γιατί πιστεύουμε οτι, άν νομιμοποιούνται δημοκρα
τικά, θά μπορέσουν νά προωθήσουν καί τά συμφέροντα τού 
έλληνα αγρότη καί τά συμφέροντα τής ελληνικής γεωργίας. 
Ά ν  δέν προωθήθηκαν μέχρι σήμερα αύτό οφείλεται στό γε
γονός ότι οί διοικήσεις δέν ήταν δημοκρατικά νομιμοποιημέ
νες, ήταν διοικήσεις, οί οποίες βασίζονταν σε τεχνητές πλειο- 
ψηφίες.

"Ενα άλλο σημείο: Τό σχέδιο νόμου, τό όποιο κατατέθηκε 
προ καιρού, υπήρξε αντικείμενο δημοσίων συζητήσεων καί πολ
λών παρατηρήσεων. ‘Υπήρξαν· παρατηρήσεις,, ώς πρός τή δια
τύπωση γιά νά καταστεί ό νόμος σαφέστερος. Καί γ ι’ αύτό 
κατά τή συζήτηση τών άρθρων θά προτείνω ορισμένες τρο
ποποιήσεις στή διατύπωση, ώστε πράγματι ή έννοια νά είναι 
σαφέστερη.

Υπήρξε καί σωρείο προτάσεων γιά οϋσιοστικές αλλαγές, 
τ ις οποίες εξετάσαμε. Καί άπό τις ουσιαστικές αλλαγές, 
οί οποίες προτάθηκαν, δύο είναι κυρίως εκείνες οΐ οποίες 
πιστεύουμε ότι ίσως βοηθήσουν νά άνταποκριθεί ό νόμος κα
λύτερα στό σκοπό του.

Στό άρθρο- 12 παράγραφος 2 ^προβλεπόταν ότι τά διοικη
τικά συμβούλια διεκπεραιώνουν μόνο τρέχουσες εργασίες μέ
χρι την εκλογή τών νέων συμβουλίων. Παρατηρήθηκε, λοι
πόν. ότι αρκετά συμβούλια συνεταιρισμών σπεύδουν τώρα νά 
διεκπε-ραιώσοον όλες τις δυνατές εργασίες γιά νά μην κα
θυστερήσουν ή γιά νά μην υπάρχει κώλυμα, ότον ψηφιστεί το 
¡νομοσχέδιο·. Αύτό βέβαια οδηγεί σέ μια βιασύνη, οδηγεί ίσως 
σέ αποφάσεις οί όποιες δεν είναι σκόπιμες. Έ κτιμύμε ότι οί 
κίνδυνοι άπό τή συνέχιση τής δραστηριότητας τών διοικητι
κών συμβουλίων δέν είναι τόσο μεγάλοι, ώστε- νά περιοριστούν 
οί δραστηριότητες αυτή τή στιγμή. Γ ι’ αύτό καί θεωρούμε, 
ότι ή παράγραφος 2 τού άρθρου 12 —και θά φέρω σχετική 
τροπολογία— δέν -είναι αναγκαία.

Τό δεύτερο σημείο: Τό άρθρο αύτό προβλέπει τή διεξα
γωγή αρχαιρεσιών στις γεωργικές συνεταιριστκιές οργανώ
σεις μέ δυο τρόπους: Μέ τό σύστημα τών ψηφοδελτίων στις 
ενώσεις συνεταιρισμών καί την ΠΑΣΕΓΕΣ καί μέ τό σύ
στημα ενιαίου ψηφοδελτίου στους πρωτοβάθμιους συνεταιρι
σμούς. Καί αιτία τής διαφοροποίησης ήταν ή εξή ς : Στους 
πρωτοβάθμιους συνετα;ρισμους κατά κανόνο* τό ενδιαφέρον καί 
ή προσφορά γιά τή συμμετοχή στή διοίκηση τών συνεταιρι
σμών είναι περιορισμένο. Λίγο-ι άνθρωπο·!, όπως ν/ν  διαπι
στωθεί, προθυμοποιούνται νά συμμετάσχουν στις διοικήσεις. 
"Ενα τέτοιο σύστημα ψηφοδελτίων, που απαιτεί τή συμμε
τοχή περισσοτέρων, δέν είναι δυνατό νά λειτουργήσει. Σέ συν
εταιρισμούς π.χ. μέ 50 μέλη, δέ θά υπάρχει καν ή δυνατό
τητα τής ύπαρξης περισσοτέρων ψηφοδελτίων.

"Ενας άλλος λόγος είναι, ότι σέ τέτοιους συνεταιρισμούς 
καί υπάρχουν πάρα πολλοί στή Χώρα μας, τό 34% τών συνε
ταιρισμών έχει λιγότερα άπό 50 μέλη καί τέτοιο: βρίσκονται 
σέ μικρά χωριά σέ κλειστές κοινωνίες, οί ’ίδιοι συνεταιρισμοί 
είναι πολύ κλειστοί. Ή  αναγκαστική ύπαρξη περισσοτέρων ψη-
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φοίβλτίων Ψά οδηγούσε στή δημιουργία προσωπικών άντ’.Ψέ- 
σεων, ο·ΐ όποιες eívat άσκοπες.

"Ομως, το συνεταιριστικό φαινόμενο στην "Ελλάδα είναι 
πολύπλευρο. Κοντά στο 34% των συνεταιρισμών, πού έχουν 
λιγότερα άπο 50 μέλη, ύπαρχε: καί ένα ποσοστό συνεταιρι
σμών πού έχουν πάρα πολλά μέλη. Υπάρχουν συνεταιρισμό! 
με 500—600 μέλη. Καί βεβαίως, ή καΨιέρωση τού ίδιου 
τρόπου αρχαιρεσιών γ:ά τούς μεγάλους καί μικρούς συνεται
ρισμούς δημιουργεί προβλήματα.

’Έχουμε την άποψη ότι στη διαφοροποιημένη κατάσταση 
χολιάζεται διαφοοοποιημένος κανόνας.

θά  καθιερώσουμε, λοιπόν., τό σύστημα τών ψηφοδελτίων 
καί αντίστοιχα τής αναλογικής καί γιά τούς μεγάλους πρω- 
τ οβ ά: Ψμ ι ο υ ς συνεταιρισμούς.

Κλείνοντας. ήΨελα νά τονίσω, ότι τό νομοσχέδιο είναι τό 
πρώτο βήμα, γιά νά δώσουμε μία νέα πνοή στο συνεταιριστικό 
κίνημα. Τό νομοσχέδιο είναι ή απαρχή τής δημοκρατικής ορ
γάνωσης τών συνεταιρισμών.

Είναι ένα νομοσχέδιο τό όποιο έχει μεταβατικό χαρακτήρα, 
γιατί— όπως άνέφερα καί άλλοτε—ή Κυβέρνηση ψά φέρε; 
αργότερα ένα νέο νόμο γιά τούς συνεταιρισμούς, ένα νόμο πού 
άνταποκρίνεται στις επιδιώξεις της καί στην προσπάθεια τό 
συνεταιριστικό κίνημα νά γίνει τό ίδιο φορέας τής αλλαγής.

Τό βήμα αυτό τό κάνουμε, γιά νά δώσουμε στούς συνεται
ρισμούς τή δυνατότητα νά συμμετάσχουν στη διαδικασία ανα
μόρφωσης καί αναδιάρθρωσης τής γεωργίας. Γιατί αναμόρ
φωση δεν μπορεί νά είναι έργο διοίκησης. Χρειάζεται τή συμ
παράταξη τών ίδιων τών συνεταιριστικών οργανώσεων, χρειά
ζεται τό διάλογο μαζί τους, την· πρωτοβουλία τους, τη συμβο
λή τους, την προσπάΨειά τους.

Τό νομοσχέδιο εξασφαλίζει την αναμόρφωση τής ελληνι
κής γεωργίας,, ή αναμόρφωση τών συνεταιρισμών νά είναι έρ
γο τών ίδιων τών συνεταιρισμένων αγροτών. Σάς ευχάριστο). 
(Ζωηρά χειροκροτήματα άπο την Πτέρυγα τής Σίυμπολιτεύ- 
σεως).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΏΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). 'Ο Πρόεδρος 
κ. Κανελλόπουλος έχει τό λόγιο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΑ ΟΠΟ Γ ΑΟΣ. Κύριε Πρόε
δρε. δεν είμαι κατά τού νομοσχεδίου. "Ολα Ψά έξαρση#οϋν 
άπο τήν εφαρμογή του.

Πρέπει! νά πώ· σε όλους τούς κυρίους καί τις κυρίες συνα
δέλφους ότι όταν ξεκίνησε τό συνεταιριστικό κίνημα στην Ε λ
λάδα—καί ξεκίνησε στη, δεύτερη δεκαετία τού αιώνα μ.ας—, 
τά προμηνύματα ήταν καλά.

Θυμάμαι ότι. στον Νομό στον οποίο έζησα ώς παιδί καί 
οπού έβγαλα καί τό Γυμνάσιο, στον Νομό Αχ,αίας, είχαν 
ίδιρυΨεί οι πρώτοι Συνεταιρισμοί. Καί ένας άπο τούς έμπνευ- 
στές τών· πρώτων Συνεταιρισμών ήταν ό τότε νομογεωπόνος 
καί αργότερα αγαπητός μου φίλος Χρυσός Εύρυπίδης, ιδεο
λόγος. ό όποιος ενέπνευσε, περιοδεύοντας στο Νομό, στούς 
αγρότες την ιδέα τών Συνεταιρισμών.

Ή  κριτική σχετικά μέ τό παρελΨόν ήταν πάρα πολύ αυ
στηρή. όπως τήν έκανε ό κ. Λουλές. Δεν ακόυσα τον Εισηγη
τή τής Κυβερνητικής παρατάξεως.. άλλα φαντάζομαι ότι καί 
■εκείνος Ψά έκαμε έξ ίσου πολύ αυστηρή κριτική.

Επειδή έχω· παρακολουθήσει όλα τά στάδια—βέβαια καί 
ό κ. Λουλές. πού τον περνάω μόνο 3·—4 χρόνια, τά έχει πα
ρακολουθήσει- -μέσα άπο τά όποια πέρασε τό συνεταιριστικό: 
κίνημα στην Ελλάδα, πρέπει νά πώ ότι έγιναν καί πολλές; 
καλές προσπάθειες, τίμιες, άλλα έγιναν βέβαια καί πολλές 
προσπάθειες νά παρεκκλίνει ή συνεταιριστική ιδέα άπο τήν 
πραγματική ιδέα τού συνεταιρισμού καί νά γίνει αντικείμενο 
έκμεταλλεύσεως.

Υπήρξε καί εκεί παρ’αγοντισμός. όπως ύπήί'ξε παραγον- 
τισμός σέ πολλές άλλες εκδηλώσεις τής κοινωνικής μας 
ζωής. Δεν τον αποκλείω ούτε στο μέλλον, κύριε 'Υπουργέ τής 
Γεωργίας. Αυτό, όμως, είναι Ψέμα πού Ψά τό δούμε,, δηλαδή, 
αν πιθανότητες παραγοντισμού Ψά είναι μεγαλύτερες στο μέλ
λον ή μικρότερες. Ελπίζω νά είναι μικρότερες. Η βασική

γραμμή του νομοσχείιου μέ κάνει νά ελπίζω οτι Ψά είναι μι
κρότερες.

Δεν μπορώ, λοιπον. να είμαι εναντίον ενός νομοσχεδίου πού 
Ψεσπιζει πράγματι πιο δημοκρατική διαδικασία γιά τήν ανά
δειξη τών διοικήσεων τών Συνεταιρισμών, τών 'Ενώσεων καί 
τής Π ΑΣΕΒΕΣ.

Βέβαια και τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν βήματα αρκε
τά σημαντικά καί μερικοί άπο εκείνους τούς όποιους υπονοούσε 
ό κ. Λουλές, πού ήταν Πρόεδροι τής IIΑΣΕΒΕΣ, ¿δούλεψαν 
γιά τον αγροτικό κόσμο. Βέβαια ¿δούλεψαν ταυτόχρονα καί 
γιά τήν επικράτηση τήν προσωπική τή δική τους, ένα πρά
γμα πού εδώ στην Ελλάδα είναι σχεδόν πάντα, γιά νά μή -ώ 
πάντα, άλληλένδετο μέ κάψε γενικότερη Ψεωρητική καί ιδεο
λογική κατεύθυνση. Δεν· ξέρω αν υπάρχει κανείς πού Ψά κάνει 
μιά ιδεολογική προσπάθεια χωρίς νά τή συνδέσει καί μέ τό 
πρόσωπό του. Υπήρξαν όμως καί περιπτώσεις οπού τις συνέ
δεσε στο πλαίσιο τού αγροτικού κινήματος μέ τό πρόσωπό του 
κάποιος όχι ύπό τήν έννοια, τής φιλοδοξίας, αλλά ίσως καί 
ύπό τήν· έννοια τού οικονομικού συμφέροντος. Δεν το απο
κλείω. ελπίζω καί εύχομαι στο μέλλον' αυτό νά αποκλεισθεί.

Δεν Ψά εξετάσω, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημ.α τής συνταγμα
τικότητας ή μή. Νομίζω οτι δεν εύσταΨει ή επιχειρηματολο
γία οτι τό νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό, άλλα δεν Ψ·ά 
κάνω ανάπτυξη τού Ψέματος. Και έρχομαι στο Ψέμα τό οποίο 
είχε Ψίξει καί αναπτύξει κατά τή γνώμη μου πολύ καλά ό κ. 
Λουλές. θά  έπρεπε νά ισχύσει παντού ή αναλογική, ή διότι τό 
επιχείρημα πού είπε ό κ. 'Υπουργός οτι σέ ένα χωριό οπού εί
ναι μόνο 50 τά μέλη τού Συνεταιρισμού, τό πράγμα είναι δύ
σκολο. ’Ά ς  είναι όμως όχι άπο 500 καί πάνω κατοίκους, άλ
λα άπο 200 ή 100 καί πάνω συνδυασμοί. Στούς 100 μπορεί 
νά υπάρξουν 2 καί 3 συνδυασμοί.

Επίσης, Ψά ήΨελα νά πώ στους αγαπητούς φίλους τής 
Νέας Δημοκρατίας ότι ό συνδυασμός δεν είναι άντιδημοκοα- 
τικός. Πρώτον, Ψά μπορούσε ό κ. 'Υπουργός νά δεχΨεί -— έγώ 
δεν τό προτείνω άλλα αν τό προτείνετε, ίσυς συμβάλω καί εγώ 
στή φωνή σας — νά υπάρξει ή δυνατότητα έκτος τών συν
δυασμών νά υπάρχουν καί ατομικές υποψηφιότητες. ’Αλλά δεν 
νομίζω ότι Ψά είναι αναγκαίο. Οΐ συνδυασμοί είναι αναπότρε
πτοι. Καί άν άκόμα ύποτεΨεί οτι Ψά έχουν πολιτικό χρωμα
τισμό, αύτό δέν μπορεί νά τό άπο φύγουμε. Σάμπως τό αποφεύ
γουμε σήμερα; Μήπως τό έχουμε άποφύγε; ώς τώρα; Καί 
όταν λέμε ότι οι δημοτικές έκλογές. φερ’ ειπειν, δέν πρέ
πει νά συνδυάζονται μέ καμμιά πολιτική γενικότερης σημασίας, 
νά είναι μόνο δημοτικές, νά μή είναι τά Κόμματα τά οποία 
Ψά μετέχουν κατά τρόπο άμεσο, όσο καί νά τό λέμε, τά Κόμ
ματα μετέχουν, τά Κόμματα καΨοδηγούν τις προσπάψ-ειες 
τών διαφόρων υποψηφίων δημάρχων καί τών συνδυασμών. 
Δέν μπορεί νά «πολιτικοποιήσουμε τή συνεταιριστική ζωή πού 
ποτέ δέν ήταν απολιτική καί δέν Ψά είναι καί στό μέλλον. 
’Αφού λοιπόν ποτέ δεν ήταν· καί δέν μπορεί νά είναι απολιτι
κή. ας δημιουργήσουμε μιά διαδικασία, ή όποια Ψά διευκο
λύνει τήν όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση όλων στή 
διοίκηση τού Συνεταιρισμού, στή διοίκηση τών 'Ενώσεων 
καί στή διοίκηση τής Π ΑΣΕΒΕΣ. Αύτό τό οποίο έζήτητε 
ό κ. Λουλές διευκολύνει όλα τά Κόμματα, καί τό Π Λ ΣΟΚ 
καί τή Νέα Δημοκρατία καί τό ΚΚΕ καί τά Κόμματα τά 
όποια αυτή τή στιγμή δέν βρίσκονται στή Βουλή. Ή  αναλο
γική ·—· εγώ τήν είχα υποστηρίξει καί γιά τή Βουλή στή 
προηγούμενη περίοδο ·—- είναι κάτι το όποιο εξασφαλίζει 
πάντοτε, όχι μόνο εκείνο τό 'όποιοι είπε ό κ. 'Υπουργός, τή 
δημοκρατική εκπροσώπηση όλων τών πλευρών, αλλά καί κά
ποια ηρεμία. Μπορεί νά γίνει καυγάς μέσα στο διοικητικό 
συμβούλιο, άλλα ηρεμεί ό έξω κόσμος. Ξέρει ό καΨένας ότι 
κάποιος τον εκπροσωπεί καί ότι δέν έ'χει ¡μονοπωλήσει τήν 
εκπροσώπηση μιά μερίδα, είτε πολ'τική μερίδα, είτε οικονο
μική μερίδα. Διότι πρέπει νά πώ ότι μέ τό μέχρι τούδε σύ
στημα υπήρχε ό κίνδυνος αυτός, όχι μόνο ώς κίνδυνος, άλλα 
καί ώς κίνδυνος πού πραγματοποιήψηκε. Βέβαια καί μένα 
γιά μιά στιγμή μέ έκανε νά αμφιβάλλω αν πρέπει νά Ψεσ- 
πισψει ή ίση φήφος, άσχετα δηλαδή άπο τήν περιουσία πού
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μετατρέπονται σέ προσωπικές εταιρείες. πού δέν έχουν κανβν« 
έπΓ;'ΐ’ ' ο"υ. α τικο σκοπο. που- έχουν απ/.ώ ς ως σκΟπο -ην δα
νειοδότηση των μεκών των,, τ( δεν ςερω ποια ακλη απκη. δ:α- 
χείσιση αγροτικών προϊόντων καί έφαδίων. Αλλά γιατί στη 
νία περίπτωση σημαντικές οίκονομ«|ές μονάδες χώί γ α τ ί 
τττν άλλη απλή, ένωση προσώπων; "Οπου μάς συμφέρει.' - ... --33ΡΤ>

’Εάν πράγματι, κύριε Πρόεδρε., είνα:. όπως είναι, σημαν
τικές οικονομικές μονάδες και αν πράγματι ορισμένες εξ αυ
τών έχουν άναχψει σέ σημαντικές οικονομικές μονάδες, τότε 
τό επιχείρημα του κ. Υπουργού, εμφανίζεται εντελώς, άβάσι- 
ν.ο. και ψά επσεπε νά επιτρέψει αυτών τών σημαντικών οικο
νομικών μονάδων την εκπροσώπηση, όπως επιτρέπεται και σέ 
άλλα κράτη. Αλλά τάχα, ό σκοπός τού νόμου είναι νά μην 
άναχψούν ποτέ οί Συνεταιρισμοί σέ σημαντικές οικονομικές 
μονάδες και νά παραμείνει στη σημερινή κατάσταση ΰποανά- 
πτυξης στο Συνεταιριστικό Κίνημα, τό όποιο, καί μεϊς συνο- 
μολογούμ.ε ότι δέν έχει άινδιρωΨεί, ότι δεν έχε: επιτύχε: τον 
σκοπέ του στην Ελλάδα. Θά πρέπει νά παραμείνει σ' αυτή 
την μορφή; Καί δέν είναι ένα κίνητρο ό τρόπος αυτής τής 
συμμετοχής καί τής έκπροσωπήσεως αυτών τών εταιρειών, 
αυτών τών κοινοπραξιών αυτών τών κεντρικών ενώσεων, πού 
έχουν άναχΨεϊ σέ οικονομικά δραστήρια όργανα; Δέν είναι 
ένα κίνητρο για νά ιδρύσουν καί άλλοι συνεταιρισμοί τέτοια; 
όργανα;

Καί Ψά πρέπει νά παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση 
εκείνη, πού ό κ. Υπουργός χαρακτήρισε μέ δυσμενείς όρους; 
Συνεπώς μέ αυτή την διάταξη επιδιώκει ασφαλώς νά δια-τη
ρήσει αυτή την κατάσταση για νά αφήσει τον νομοΨετη τον 
μέλλοντος, όταν- -δέν ξέρω έπειτα άπόί πόσα χρόνια—Φαί 
επιτύχουμε αύτή την οικονομική άνδρωση τών Συνεταιρισμών, 
νά έλΨει καί νά συμβιβαστεί μέ τά κρατούντα στην προηγμένη 
Ευρώπη, θά  έπρεπε άπό τώρα νά συμβιβάζεστε, άλλα εμπο
δίζεστε πάντοτε άπό την σκέψη, ή όποια αποτελεί τον καΨοδηι- 
γητικό σας στόχο πώς νά επικρατήσετε επί τών Συνεταιρι
σμών. Καί κάψε διάταξη τού νομοσχεδίου δέν έχει σκοπό τον 
εκδημοκρατισμό άλλα μόνο την εξυπηρέτηση τού κομματικού 
συμφέροντος όπως αυτή την στιγμή τό αντιλαμβάνεται ό κ. 
Υπουργός καί τό εκφράζε: το νομοσχέδιό του.

Καί έφτασε, κύριε Πρόεδρε, ό κ. 'Υπουργός νά ισχυρισΨεϊ 
οτι καί ή Κεντρική Εφορευτική ’Επιτροπή, τήν οποία συγκρο
τεί κατά τρόπο· εντελώς απαράδεκτο, για νά μπορέσει νά ελέγ
ξει τά αποτελέσματα τών εκλογών καί τών αύΨαιρεσιών, συ- 
νεκροτήΨη κατά αυτόν τον τρόπο· καί συμμετέχουν νομικοί, 
διότι—τί Ψάλετε—■-είναι νομικά Ψέματα. "Ωστε όπου υπάρχουν 
νομικά Ψέματα νά καταργούμε τά δικαστήρια τά όποια έχουν 
τεΨει άπό τό Σύνταγμα καί άπό τούς νόμους για τήν επίλυση 
τών πάσης φύσεως νομικών διαφορών καί νά συγκροτούμε νέα 
όργανα μέ δικηγόρους γιατί είναι νομομαθείς. Μά είναι νο
μομαθείς οι δικηγόροι, άλλα δέν αποδίδουν δίκαιο. Οί δικη
γόροι υποστηρίζουν τά συμφέροντα τών πελατών των. Καί σή
μερα οί δικηγόροι υποστηρίζουν καί τά συμφέροντα τού Κόμ
ματος στο οποίο ανήκουν καί καλά κάνουν. ’Αλλά γ ι’ αυτόν 
τον λόγο δέν είναι αντικειμενική ή κρίση των. ’Αντικειμενική 
η κρίση. πολλές φορές—τό λέω μέ λύπη—βλέπουμε νά μή 
είναι ούτε καν τών δικαστηρίων, τό λέω μέ πολύ σεβασμό1 
απέναντι τών δικαστηρίων άλλα καί μέ πολλή Ψλιψη γιά τά 
παρατηρούμενα τελευταίως φαινόμενα. Ά ν . όμως, τούτο συμ
βαίνει. δέν σημαίνει ότι δέν πρέπει πάντοτε νά άπευΨόνομαι 
ττα δικαστήρια τά όποια παρέχουν πολύ περισσότερες εγγυή
σεις παντός άλλου δικαιοτικού οργάνου. Καί εδώ· έμφανιζό1- 
μεΨα. όχι ότι έχουμε δυσπιστία στα δικαστήρια—τό νομοσχέ- 
ειο δηλαδή—άλλα μάλλον εκφράζεται ή εντύπωση ότι δύσκο
λα μπορούν πάντοτε νά ακολουθούνται οί μεΨοδεύσεις. οί δια- 
οικ,ασιες πού ενδεχόμενα— εύχομαι νά μή είναι άληψές—άκο- 
λουΨήΨηκαν σε άλλες περιπτώσεις.

Καί είναι χρήσιμο νά κάνουμε άλλο δικαιοδοτικό όργανο 
και τό κάναμε τό δικαιοδοτικό όργανο καί Ψά τό διορίζει ό 
κ. 'Υπουργός. Καί κατ’ αύτό τό τρόπο ή δημοκρατία «-Ψάλ
λε!» εις τήν 'Ελλάδα, «βασιλεύει» εις το νομοσχέδιο καί εί

ναι πλέον ή βέβαιοι όλοι, ότι οί αρχαιρεσίες Ψά γίνονται πολύ 
καλύτερα άπό ό.τι εγένοντο μέχρι τώρα.

Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ειλικρινώς. ότι ή συνεταιριστική 
ιδέα είναι κάτι τό πολύ σημαντικό, κάτι τό παρα πολύ σπου
δαίο. Τό πιστεύει άλλωστε περισσότερο άπό εμάς, άπο ό.τι 
φαίνεται ή Κυβέρνηση, ή όποια έφερε τό λόγο προεκλογικά 
έπί τών Συνεταιρισμών πολύ περισσότερο άπό ό.τι τον φέρα- 
μ.ε εμείς. Αιά ποιους λόγους, δέν τό έξετίάζω αυτή τ ήστι-γμή.

’ Αν άληψώς πιστεύουμε όλοι εις αύτή τήν ΑίΨουσα. ότι 
οί Συνεταιρισμοί πρέπει νά άναχψούν σέ όργανα έξυπηρετή- 
σεως τών οίχ-ονομικών συμφερόντων τών αγροτών, αν όλοι 
πιστεύουμε ότι πρέπει νά τούς βοηθήσουμε γιά μία οικονομική 
ανάπτυξη καί μία επιχειρηματική δραστηριότητα πού μέχρι 
τώρα δέν έχουν αποκτήσει, άς αποφεύγουμε αύτό τον τρόπο 
έπεμβάσεως. ό όποιος δέν ξέρω άν είναι αντισυνταγματικός 
ή όχι. δέν είμαι καψόλου πρόχειρος νά άποφανψώ άλλωστε 
οί ¡δικές μου νομικές γνώμες 'υπολείπονται κατά πολύ παντός 
άλλου νομικού εις τήν ΑίΨ-ουσα. καί δέν Ψέλω ούτε καν νά 
ελέγξω τις ενδεχομένως ϋπάρχουσες άντίΨετ-ς γνωμοδοτή
σεις επιφανών νομικών— άλλά χιστεύου ότι άν δέν έπε-χβαί- 
νουμε αντισυνταγματικά, επεμβαίνουμε οπωσδήποτε άντιδ/μο- 
κρατικά —καί αύτό είναι ακόμη σημαντικότερο έπ:/.βαί
νουμε άντιδημοκρατικά εις τούς Συνεταιρισμούς.

Πολλές φορές καταγγείλαμε νομοσχέδια και διατάξεις 
στήμ Βουλή μέχρι σήμερα ώς αντισυνταγματικά. Αέν έμποδί- 
σΨη; κανείς άπό τό νά τά ψηφίσει. Τό νά καταγγέλουμε τά 
νομοσχέδια ώς αντισυνταγματικά, αποβαίνει τό μέσον αύτό 
εντελώς μάταιο πλέον καί έχε: άποδειχΨεί ότι δέν εντυπω
σιάζει κανόναν. ’Ελπίζω ότι κύριοι συνάδελφοι εντυπωσιάζον
ται περισσότερο, πέραν τών ξηρών νομικών εννοιών άπό τις 
πάντοτε Ψαλλερές εις τήν καρδίαν των —είμαι βέβαιος-— 
Ψάλλουσες εις τήν καρδίαν των — είμαι βέβαιος— δημοκρα
τικές ιδέες. Έ . λοιπόν, αυτές ο·ί δημοκρατικές ιδέες γιά 
τις όποιες τόσο συχνά έχουμε διαφωνίες καί στις όποιες τόσο 
συχνά αποδίδουμε διαφορετική έννοια, εμείς λέμε ότι είμαστε 
οί πραγματικοί εκπρόσωποι τής φιλελευΨέρας δημοκρατία:, 
σείς γιά λογαριασμό δικό σας. άποκαή,είτε τό Κόμμα τό δικόν 
σας καί τό Κουμμουνιστικό. δημοκρατικά Κόμματα. ΉφΨ-ά- 
σατε δέ μέχρι τού σημείου τ ις  διορισμένες Διοικήσεις τών 
διαφόρων ’Οργανισμών νά τις άποκαλειτε δημοκρατικές.

’Ά ν άφήσουμε αυτές τις υπερβολές στις διατυπώσεις, αυ
τές τις άν-αλήΨειες κατά μέρος, ότι είναι δημοκρατική σή
μερα ή ΓΣΙΕΕ ενώ δέν ήταν προηγουμένως., ότι είναι δημο
κρατικό τό τάδε Κόμμα καί τό άλλο δέν είναι, καί άν συμ
φωνήσουμε ότι είμαστε όλοι έξ ίσου δημοκρατικοί. Ψά μού 
επιτρέψετε νά άπευΨυνΨώ στην δημοκρατική σας συνείδηση· 
καί νά σάς έρωτήσω; Πιστεύετε ή δέν πιστεύετε όλοι ότι δ:' 
αϋτοϋ τού νομοσχεδίου δέν έπιχειρειτα; ό εκδημοκρατισμός, 
άλλα έπιχειρείται ή κατάληψη τών συνεταιρισμών; Μην απαν
τήσετε. ούτε ήμπορώ νά αξιώσω απάντηση, ούτε ήμ.ποοώ νά 
προκαλέσω ψηφοφορία, ούτε ή ψηφοφορία αύτή Ψά άπεδείκνυε 
τίποτε εάν έγινετο. λόγω τής κομματικής πειΨαρχίας. "Ας 
απαντήσει καΨένας μας εις τήν συνείδησή, του. καί ή συνεί
δηση ή δημοκρατική, αναμφισβήτητους τών κυρίων συναδέλφων, 
δέν είμαι βέβαιος ότι Ψά έκφρασΨεί διά ψήφου άντιΨέτου προς 
τό νομοσχέδιο·.

ΆντιΨετα πιστεύω οτι Ψά ψηφίσουμε όλοι άναλόγους τής 
πολιτικής μας τοποΨεήσεω-ς, άλλά ίσως μέσα σέ κάποιοι 
άκρη τής δημοκρατικής μας συνειδήσεως νά παραμείνει κάι 
ποιο κενό, κάποιο ερώτημα. Είμαι βέβαιος ότι τούτο Ψά συμ
βεί άναποφεύκτως. (Χειροκροτήματα άπό τήν Πτέρυγα οής 
Νέας Δημοκρατίας).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ό  κ. 'Υπουρ
γός έχει τό λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΛΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, παρακα· 
λώ δύο λόγια μόνον, πριν μιλήσει ό κ. 'Υπουργός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε 'Υπουρ
γέ, έχετε τό λόγο, m  Ψάλετε.
‘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Μετά 
τον κ. Καλούδη, κύριε Πρόεδρε.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Καλού· 
οη, λαμβάνετε τό λόγο ώς Κοινοβουλευτικός ’Εκπρόσωπος, 
άφοΰ ό κ. Υπουργός τό δέχθηκε. Διότι ώς γνωστό προηγείται 
κατά τον Κανονισμό, άλλα δέχθηκε να μιλήσετε προηγουμέ- 
νως σείς.

'Ορίστε, έ'χετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΙ ΔΙΊΣ. Λεν πρόκειται νά μιλήσω, 

κύριε Πρόεδρε, παρά μόνο ενα λεπτό.
Ό  ■/.. Υπουργός ¿¡δήλωσε ότι θά δεχθεί τήν εφαρμογή τής 

απλής αναλογικής στις μεγάλες πρωτοβάθμιες οργανώσεις. 
“Αν πάρω ύπόψη μου τό επιχείρημα που άνέφερε ό κ. 'Υπουρ
γός μπορώ νά συμπεράνω ότι με τον όρο μικρές συνεταιριστι
κός οργανώσεις εννοούσε τις οργανώσεις εκείνες που διαθέτουν 
50 ή περίπου 50 μέλη.

'Υστερα άπό αυτά, εμείς θά ψηφίσουμε κατ' αρχήν τό νο
μοσχέδιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ό κ. 'Υπουρ
γός Γεωργίας έχει τό λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Επί 
των όσων είπε ό κ. Στεφανόπουλος, δυο σχόλια. Είπε ό κ. 
Στεφανόπουλος, γιατί μιλάμε γιά αγροτοπατέρες. Μιλάμε γιά 
αγροτοπατέρες γιά τον εξής λόγο. "Ενα παράδειγμα: Δευ
τεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση. Εργαζόμενοι σ’ αυτήν. 
Ό  κ. Θ .Σ .. γεωπόνος, γαμπρός άπό θυγατέρα τοϋ Προέ
δρου. Ό κ. Ν .Π .. γαμπρός από θυγατέρα τοϋ Προέδρου. ΤΙ 
κυρία Κ.Μ.. σύζυγος τοϋ γιοϋ τοϋ Προέδρου. Ή  κυρία Γ.Μ. 
κόρη τοϋ Προέδρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕ Π Π Α Σ . Συνεταιριστική οικογένεια. 
(Γέλια άπό τήν Πτέρυγα, τής Συμπολιτεύσεως.· κωδωνο
κρουσίες).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ('Υπ. Γεωργίας). Λοι
πόν. τό δεύτερο· σημείο: Είπατε ότι εμείς επιδιώκουμε νά υπο
τάξουμε όλες τις μορφές έκφρασης τής κοινής γνώμης.
'Υπάρχει μία σημαντική ποιοτική διαφορά, κύριε Στεφανό- 
πουλε, πιστεύω, ανάμεσα στο νομοσχέδιο αυτό καί στήν τακτι
κή που ακολουθούσε ή Νέα Δημοκρατία όταν ήταν Κυβέρνηση. 
Ή  διαφορά είναι ότι ή Νέα Δημοκρατία πίστευε και έπε- 
δίωκε νά ελέγξει τις ηγεσίες με νόθες διαδικασίες. μέ με
θοδεύσεις, μέ πολλαπλή ψήφο. Εμείς, όπιυς είπα, θέλουμε 
ηγεσίες οι όποιες έχουν τήν ψήφο· των αγροτών. Θέλουμε ηγε
σίες οι οποίες έχουν τήν ψήφο τοϋ Λαοϋ. Αυτή είναι ή ουσια
στική διαφορά μεταξύ μας. Καί αυτή ή διαφορά δεν ξεπερ- 
νιέται μέ φραστικά σχήματα;. (Χειροκροτήματα άπό τήν Π τέ
ρυγα τής Συμπολιτεύσεως).

'Ως προς δε τήν παρατήρηση γιά τους πενήντα συνεταιρι
σμένους. ¡έγώ θέλω νά διευκρινίσω αύτή τή στιγμή, ότι δεν 
εχω έκφράσει γνώμη ώς πρός τόν άριίθμό. 'Θά έπανέλθω 
σέ αύτό.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΌΓΙΛΝΝΗΣ. Γιά τό άρθρο
I 4. κύριε Υπουργέ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας . Θά 
έπα'/'λθουμε όταν συζητήσουμε τό άοθφο 1 4.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Συνεχίζεται ή 
συζήτηση έπί τής αρχής τοϋ νομοσχεδίου. Ό κ. Τσιπλάνος 
έχει τό λόγο.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ. Κύριοι συνάδελφοι τό 
νομοσχέδιο τουλάχιστο· σύμφωνα άπό τόν τίτλο του. ένδιαφέ- 
ρεται γιά τήν δημοκρατική λειτουργία των Συνεταιρισμών. 
Αύτή είναι ή βιτ,ρίνα καί ή προθήκη. Είναι κανόνας πιά καί 
έχουμε συνηθίσει άλλωστε άπό τήν Κυβέρνηση τοϋ ΠΛΣΟΚ. 
νά επικαλείται καί νά ύπερ·αμύνεται εκείνων των θεσμών 
πού σκοπεύει νά προσβάλει κατά τόν πιό βάναυσο τρόπο, μέ 
σκοπό τόν αποπροσανατολισμό τής κοινής γνώμης.

Έτσι καί τώρα, γιά νά αποδείξω τόν ισχυρισμό μου αυ
τόν. θά άνα,φερθώ εις τό παρελθόν, εις τό· πρόσφατο παρελ
θόν. όπου έγινε επίκληση τής αξιοκρατία*. οταιν θέλησαν νά 
επιβάλουν τήν πιό στιγνή άναξιοκρ.ατία στη Δημόσια Διοίκη
ση. "Οταν εν όνόυ,ατι τής άποκομματικοποιήσεως τής Δημο

34)70 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σίας Διοικήσεως. επιβλήθηκε, απροκάλυπτα, κομματικό 
κράτος.

’Έτσι καί τώρα, ή Κυβέρνηση επικαλείται τήν άποκατά- 
σταση τής δημοκρατικής λειτουργίας στους Συνεταιρισμούς, 
γιά νά επέμβει κατά τόν πιό άντ¡δημοκρατικό τρόπο καί ουσια
στικά νά κ·αταργήσει αιρετές διοικήσεις που είχαν εκλεν-ιι 
υστέρα άπό άψογες δημοκρατικές διαδικασίες.

Τό πάθος τοϋ ΠΑΣΟΚ νά άλώσει μέ χά&βι θυσία όλους 
τους τομείς τής δημόσιας ζωής, τό παρέσυρε σέ ρυθμίσεις 
πού είνα·ι αντίθετες πρός τά συμφέροντα τοϋ συνδικαλιστικού 
κινήματος, μέ νομοσχέδια πού διακρίνονται άπό έλλειόη κα- 
τανοήσεως στο θεσμό τών Συνεταιρισμών.

Τό οτι είναι άντ(δημοκρατική ή ενέργεια αύτή δεν τό υπο
στηρίζει μόνο ή Αξιωματική ’Αντιπολίτευση. ’Έχε· γίνε; 
διεθνώς γνωστό αύτό. Καί θά μοϋ επιτρέψει ό κ. Πρόεδρος 
νά καταθέσω ένα σχΰδιο ψηφίσματος πού κατετέθη στό Ευ
ρωκοινοβούλιο μέ τό οποίο μαστιγώνεται ή Κυβέρνηση τοϋ 
ΠΑίΣΟΚ. γιά τήν άντιδημοκρατική επέμβασή της στον ερ
γατικό συνδικαλισμό. Λεν είναι άπόψεις τή,ς Νέας Δημοκρα
τίας. Είναι; άπόψεις τών τριών κορυφαίων ευρωβουλευτών, 
κυρίων Μπάρεσμπη (τοϋ Συντηρητικού Βρεταννικού Κόμμα
τος), Χάαπσμ.που,ργκ (τοϋ Δυτικογερμανικού Χριστιανοδτυο- 
κρατικου Κόμματος) καί Κάλβεζ (τοϋ Φιλελεύθερου· Οαλλι- 
κοϋ Κόμματος).

Μέ το ψήφισμα αύτό τό όποιο· καταθέτω γιά νά γραφεί 
στα Π τακτικά. καλείται ή 'Ελληνική Κυβέιονησν- νά δημιουρ
γήσει αληθινά ανεξάρτητα συνδικάτα, τά όργανα τά όποια νά 
έκ λ ;γονται ελευθέριος.

(Τό σχέδιο ψηφίσματος πού κατέθεσε ό βουλευτής κ. Άρ. 
Τσιπλάκος. έχει ώς ε ξή ς :) .

«ΨΗΦΙΣΜΑ
Λαμβάνονταις ύπ’ όψη ότι ή Ελλάδα. μετά τις εκλογές 

τοϋ 'Οκτωβρίου τοϋ 1981 είναι τώρα ή μόνη χώρα στην ΕΟΚ 
υέ ελεγχόμενο άπό το κράτος εργατικό συνδικαλισμό.

ΛαμΙβάνον'τας ύπ’ όψη τόν έλεγχο πού ασκεί ή ' Ελληνική 
Κυβέρνηση; π Κω στα οικονομικά τών ¿ργατικών ενώσεων.

Δεδομένης τής επιλογής στήν εγγραφή τών μ ή άντιπ,ρο- 
σωπευομένων Ενώσεων στήν Γενική Συνομοσπονδία ’Εργα
τών Ελλάδος πού είναι Ά κυριώτερο εργατικό συνδικάτο.

Δεδομένης τής μέχρι στιγμής άποίτυχία.ς τής  ̂παρούσης 
ελληνικής Κυβερνήσεωσ νά τιμήσει τήν προεκλογική της ϋπό- 
σχεσι γιά ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα.

Δεδομένης τής αναστολής τών δραστηριοτήτων τής νο- 
μίμως έκλεγείσης Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών 'Ελλά
δος τής 15 Δεκεμβρίου 1981.

Δεδομένης τής προφανούς έλλείψεως άντιπ.ροσωπευτικο- 
ττ,τας στήν προσωρινή διοίκησ: τής Γενικής Συνομοσπονοιας 
Έρνατών Ελλάδος που διορίστηκε τότε.

Δεδομένου τού αιτήματος τής παρουσης διοικήσεως τη- 
Ένώσεως τών εργαζομένων στήν Ε θνική Τοάπεζα να έπεν- 
βει στήν ελεύθερα άσκησι τών δικαιωμάτων τών εργατικών 
συνδικάτων καί τήν καταδίωξ: τών εργατών.

1. Καλείται ή Ελληνική Κυβέονησ: νά δημιουργήσει αλη
θινά ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα καί νά εξασφαλίσει οτι 
τά εκτελεστικά όργανα τών ανεξάρτητων αυτών εργατικών 
ενώσεων εκλέγονται έλεύθεοα καί δημοκρατικά.

2. Καλείται ή. 'Ελληνική Κυβέρνησ: νά εξασφαλίσει ό*: 
οί συνδικαλιστές δεν παρεμποδίζονται ούτε απειλούνται με 
νομοθετικά μέτρα γιά τήν πολιτική τους ιδεολογία.

3. Καλείται ό πρόεδρος τοϋ Εύρωκοινοβουλίου νά μεταβι
βάσει τό ψήφισμα αύτό στον μόνιμο αντιπρόσωπο τ ή ς  Ε/.λη-
ικ?ς Κυβερνήσεωσ στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σ τ ;  Βρυ

ξέλλες».
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ. 'Η στοιχειώδης^ δημο

κρατική εύαισθησία. γιά τήν όποια τόσο κόπτεται το Π Α. 
ΣΠ.Κ.. έπέβαλε ν α αποφευχθεί μέ κάθε τρόπο ή χρησιμο
ποίηση τέτοιων άποκρουστικών μεθόδων, γιά τήν σχεδόν κα
τάργηση τών αιρετών διοικήσεων.



συνάδελφοι. Αλλά οί Βουλευτές τής Συμπολιτεύσεως καί 
τού· KlEE είναι παρόντες σέ ατλαντικέ άρι-δίμό.

Λεν είναι δυνατόν, λοιπόν. νά διοίκοπεί ή συνεδρίουη. Ας 
προχωρήσουμε ατά άρ·3ρα και κατόοϊίν ίτήν napes* τής συζη- 
τήσεως 3ά δούμε -όσα  άρΦρα πρέπει νά συζητήσουμε αήμερ z 
καί πότε πρέπει νά διακόψουιμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΙΙΟ Σ, ‘Εμείς έχουμε σοβαρές 
αντιρρήσεις στο άρ·5,ρο 8 καί δεν μ,ηοροΰμ,ε νά δεχθούμε νά 

προχωρήσει ή συζήτηση τέρα άπό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης . Λεν πήραμε α

πόφαση 1st τον παρόντος. Λέμε καί στον Κοινοβουλευτικό 
’Εκπρόσωπο κ. Στεφανόπουλο νά προχωρήσουμε στα άρ·&ρσ 
καί $ά δούμε τί -άά κάνουμε. "Ας μην δεσμεύσουμε από τώρα.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση τοΰ άρθρου 1.
!0  κ. Υπουργός Γεωργίας έχει τό λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας . Κύ

ριε Πρόεδρε, όπως είχα πει στην εισήγησή μου. έχω ορισμέ
νες φραστικές τροποποιήσεις καί ·$α ή#ελα στην άρχή τής 
συζητήισεως κ,ά&ε άρ-άρου ν' άναφερΦώ σ’ αυτές.

Τό άρ&ρο I παρ. 2 — επαναλαμβάνω ή ουσία είναι ή ίδια 
άπολυτως—. παίρνε: την έξης μορφή: «Συνεταιρισμοί -· μέ
λη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση -δευτεροβάθμιου, τριτοβά
θμιου συνεταιρισμού ή τής ΠΑΣΒΗΕΣ μέ αντιπροσώπους. Ό 
άριΦμος των αντιπροσώπων είναι ανάλογος με -ον άρι-δμο των 
μελών του συνεταιρισμού — μέλους. ΚάΦε αντιπρόσωπος έ 
χει μία ψήφο».

Ή  παρ. 3 παίρνει την εξής μορφή: «Στη Γενική Συνέ
λευση γεωργικού 'συνεταιρισμού δεν μπορούν νά συμμετέχουν 
νομικά πρόσωπα, των οποίων τά μέλη —γεωργικοί συνεται
ρισμοί— εκπροσωπούνται ήδη άμεσα στη Γενική Συνέλευση».

Στην παρ. 5 μ.ετεΚ τις λέξε ις  «μπορεί νά προσδιορίζεται» 
τίθεται ή φράση: «άπό τό καταστατικό τής κοινοπραξίας συ
νεταιρισμών και κεντρικής ένωσης γεωργικών συνεταιρι
σμών». Για νά μην υπάρχει καμμία αμφιβολία.

Ή  ουσία, επαναλαμβάνω, παραμένει ή ίδια. Πρόκειται μό
νον γιά τροποποιήσεις, ώ ς προς τή μορφή, για νά γίνει πε
ρισσότερο κατανοητό τό σχέδιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΤΛΕΣ. Μάς επαναλαμβάνετε 
την τελευταία τροποποίηση ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Ύ π . Γεωργίας). Στήν 
παρ. 5 λέγει: «Ό  άριλμός τών ψήφων πού διαθέτει κάβε 
συνεταιρισμός ----- μέλος κοινοπραξίας συνεταιρισμών καί κεν
τρικής ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών στή: Γενική Συνέ
λευση μπορεί νά προσδιορίζεται άπό το καταστατικό τής κοι
νοπραξίας συνεταιρισμών καί κεντρικής ένωσης γεωργικών 
συνεταιρισμών ανάλογα μέ τό ύψος ............. κ.λπ.».

(Στο σημείο αύτό την Προεδρική έδοα καταλαμβάνει ο 
Γ ' Αντιποόεδρος τής Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΗ
ΤΙΚΟΣ) . *

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ 'Π αναγιώτης Κρητικός''. Ό -/. Κε- 
■φαλίδης έχε: το λόγο, έπί τού άρ-δρου 1. όπως! τροποποιή-δηκε 
άπό τον κ. Ύπουογό.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ. Δέν εώαι αρκετό, άλλα 
ούτε καί αποτελεί προσφορά ή άπλή αναφορά φας στή Δημο
κρατία καί τις αρχές τού συνεργατισμού. Δέν πρέπει μόνο νά 
τις επικαλούμαστε, άλλα καί νά τις εφαρμόζουμε στήν πράξη.

Αυτός είναι ό στόχος τού νομο$ετήματος γενικά καί ει
δικά τού άρψρου I . πού μέ τις έπί μέσους διατάξεις του άπο- 
κα-δίσταται πραγματικά ή δημοκρατική λειτουργία καί διοί
κηση τών συνεταιριστικών οργανώσεοον. πάντοτε μέσα στά πλαί
σια καί το πνεύμα τών αρχών τού συνεταιρισμού.

Κανείς, ούτε σάν πρόσωπο, αλλά ούτε καί σαν Κόμμα δέν 
μπορεί νά δεχ&εί. ότι ό αγροτοπατερισμός στο συνεταιριστικό 
κίνημα τής χώρας είναι τυχαίος. ’Όλο: γνωρίζουμε καί πι
στεύουμε ότι είναι δημιούργημα ορισμένων νομικών κύρια δια
τάξεων ή δε παραπέρα επιβίωση καί συντήρησή του μέχρι 
σήμερα υπαγορεύτηκε ύπο τήν υπηρέτηση τών Κυβερνήσεων 
τής Δεξιάς μέχρι σήμερα.
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Γ ι’ αύτό ακριβώς υ.έ τήν παρ. 1 τού άρθρου I τού νομο- 
■άετήματος προβλέπεται μετά τήν ψήφιση τού ύπο κρίση νο
μοσχεδίου ή τροποποίηση τών καταστατικών, διαδικασία ή 
οποία οπωσδήποτε ·$ά δώσε: τή δυνατότητα στους αγρότες, 
στους πραγματικούς εκφραστές τών συνεταιριστικών οργανώ
σεων νά πάρουν τις διοικήσεις τών Συνδικαλιστικών ’Οργα
νώσεων στά χέρια τους.

'Οπωσδήποτε αύτό δε λέγεται υποταγή, όπως ισχυρίζεται 
ή «Νέα Δημοκρατία», άλλα ούτε υποδούλωση. Γιά μάς λέγε
ται απελευθέρωση τού συνεταιριστικού κινήματος.

Έν πάση περιπτώσει. αύτό τό αφήνουμε στήν κρίση τών 
αγροτών, οί όποιο: είμαστε σίγουροι δτ: ·5·ά τό εκτιμήσουν ν·=- 
τικά. "Ας μην ανησυχούμε καί άς μην υποτιμούμε τήν κρίση, 
τών αγροτών, οι όποιο: όχι μόνο κρίνουν, αλλά κρίνουν καί 
αυστηρά.

Μέ τήν παρ>. 2 τού άρ-άρου I. καθιερώνεται στις αρχαιρε
σίες τών συνεταιριστικών οργανώσεων, σάν εκλογικό σύστη
μα. αντί τού πλειοψηφικού μέ τα ελεγχόμενα εποπτικά και 
διοικητικά συμβούλια καί τούς ελεγχόμενους αντιπροσώπους, ή 
άπλή αναλογική μέ την εξαίρεση στήν όποια άναφέρ·3ηκε 
προηγούμενα ό κ. Υπουργός. Νομίζω, δτι είναι τό δικαιό
τερο και δημοκρατικότερο εκλογικό σύστημα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΤΛΕΣ. Ό χ : άπλή άναλογιχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ. Λ πλή αναλογική μέ μια 

έπαίρεση. στήν όποια άναφέοΔηκε. είπα, ό κ. Ύπουονός.
Μέ τήν παρ. 3 τού άρ$ρου 1. απαγορεύεται ή διπλή και 

πολύ περισσότερο ή πολλαπλή εκπροσώπηση τών συνεταιριστι
κών οργανώσεων στή γενική συνέλευση συνεταιριστικών οργα
νώσεων ανώτερου βαθμού. Μέ τήν παράγραφο αυτή, όπως εί
παμε έκτος άπό τήν εκπροσώπηση σέ αναλογική μέ δάση τον 
άρι-άμό τών μελών, άντιμετωπίζετα: καί ή πολυθεσία στο συ
νεταιριστικό κίνημα

Επίσης, έπισημάν-άηκαν κατά τή συζήτηση επί τής άο- 
χής οί μεθοδεύσεις, ε 'ϊικά  γιά τήν προκατάληψη τής γενι
κής συνέλευσης τής Π ΑΣΕΓΕΣ γιά χάρη τού άγροτοπατερι- 
σμίοΰ. Καί γ ι’ αύτό μέ τήν παρ άγραφα 4 τού άρθρου 1., επι
τρέπεται ή συμμετοχή σ~ή γενική συνέλευση τής Π ΑΣΕΓΕΣ 
μόνον τών άν-.οοσώπων καί τών -κατά τόπους ένωσεων γεωρ
γικών συνετά ε ν λ Αν. Καί αποκλείονται ο': κεντρικές ενώσεις, 
οί κοινοπραξί α: γεωργικών συνετά.ρισμών. κα·3ώς επίσης καί 
ανώνυμες συνετό’.Γισιικές οργανώσεις,

/Και τέλος, μέ τήν παρ 5 τού άρθρου I. προσδιορίζεται ό 
αριθμός τών ψήφων μέ τούς όποιους -3ά συμμετέχει κά·3·ε συν
εταιριστικό μέλος κοινοπραξίας γεωργικών συνεταιρισμών ή 
κεντρικής ένώσεως.

Ό  προσδιορισμός τού άρι-άμοϋ τών ψήφων συμμετοχής ·$ά 
γίνεται, είτε μέ τό ύψος τών μεριδίων, είτε μέ τό ύψος τού 
κύκλου εργασιών, είτε μέ τό ύψος τών συναλλαγών, είτε καί 
βάσει τού άρι$μο·ύ τών μελών του. έφ’ όσον το προβλέπει τό 
καταστατικό. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Π αναγιώτης Κρητικός). Ό  κ. Χα- 
τζηνικολάου έπί τού άρΑρου 1. έχε: τό λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΓ. Κύριε Πρόε
δρε, έπί τής παραγράφου 1 τού άο·3ρου 1. ήδη. έχουν διατυ
πωθεί οί απόψεις ιμας. Είναι ψά έλεγα μία ευχή ή όποια μέ
νει χωρίς άνταπόκριση στο κείμενο τών διατάξεων, γιατί δέν 
είναι δυνατόν φυσικά νά λεγχ&εί δτι ή μείωση τών προϋπο
θέσεων έγκυρου απαρτίας, κατά τήν πρώτη συνέλευση, άπό 
τό 50% τών ψήφων, στο 1/3 τών μελών, αποτελεί οπωσδή
ποτε άρχή, δημοκρατικής όργανώσεως καί δτι $ά πρέπει νά 
τήν ακολουθήσουν τά καταστατικά. ’Ασφαλώς $ά τήν ακο
λουθήσουν. δέν χρειάζεται, όμως, νά λέμε δτι πρόκειται πε
ρί αρχής δημοκρατικής όργανώσεως.

Επίσης, ή διατήρηση τής παραγρ. I τού άρθρου 14. μέ
χρι στιγμής καί ή δημιουργία τής κεντρικής επιτροπής μέ 
τις αρμοδιότητες, τήν σύν-δεση καί τον τρόπο συγκροτή- 
σεως. ασφαλώς δέν συνιστά. παρά τον μεταβατικό της χα
ρακτήρα, όργανο τό όποιο άποδεικνύει δημοκρατικήν οργάνω
σην καί λειτουργίαν.


