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ΣΗΜ ΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. ΕΟν. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων», τομ. Α', σ. 208, 803, 316, 321.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Οικονομικών «επέ
κταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακι
νούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους 
Ο.Τ.Α. και αντίστροφα και άλλες διατάξεις, τομ. Β', σ. 1177, 1188.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Εσωτερικών «τρο
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και Κοινο
τικής Νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την εν
δυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τομ. Γ, σ. 2356, 2359, 
2441, 2461, 2477, 2481, 2496, 2497, 2498, 2503, 2505, 2506, 
2507, 2786, 2794, 2797, 2801, 2802, 2806, 2810, 2875, 2881, 
2888, 2890, 2895, 2897, 2898, 2899, 2901, 2902, 2903, 2904, 
2906, 2908, 2929, 2946, 2950, 2953, 2954, 2957, 2960, 2962, 
2968. τομ. Δ, σ. 3100-3102,
3105, 3108, 3112, 3114, 3115, 3117-3120, 3122-3126, 3128, 
3130,3133-3135, 3137, 3138, 3141, 3149, 3150.

Ομιλία του στη συζήτηση αναφοράς του Φυσιολατρικού Συλλόγου 
Μεσοποταμίας Καστοριάς «ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ », με την οποία δια
μαρτύρεται για το μεγάλο ποσό που ζητά η Εφορία από μέλος του 
(Κοσμά Γιάννη), τομ. Ε ', σ. 4269, 4271.
Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Εσωτερικών «ά
σκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες, που διαμένουν στο έδαφος 
των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας», 
τομ. Ε ', σ. 4841, 4854, 4857, 4861.

Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με το διορισμό 
Συμβούλων Νομαρχιών κλπ., τόμ. Ζ, σ. 6628, 6644.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Γεωργίας «τρο
ποποίηση του ιδρυτικού νόμου του «Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας», τομ. Η, σ. 663, 668, 684.

Ομιλία του στη συζήτηση Τπ. ΙΙροεδρίας Κυβερνήσεως «Διορι
σμός σε μόνιμες θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω
τικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο .Τ.Α.», τομ. 
Η ', σ. 896, 9*5.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Εθνικής Οικονομίας 
«Τροποποίηση του Ν.1100/1980 και άλλες διατάξεις», τομ. Θ, σ. 
1302.

ΣΗ Μ ΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με τη μη κατάθεση 
στοιχείων για ποοσλήψει; προσωπικού στην «Ελαιουργική», τομ. 
Β', σ. 1846, 1848.
Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Γεωργίας «τρο
ποποίηση και συμπλήρωση, των διατάξεων του Ν.Δ.131/74 «περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφι- 
κήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλεε διατάξεις », τομ. 
Γ, σ. 2096, 2102, 2149, 2166, 2169, 2177. 2178, 2179, 2182, 
2183, 2201, 2203, 2206.

Ομιλία του στη συζήτηση των νομοσχεδίων Τπ. Οικονομικών α) 
«Κύρωση του Προϋπολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 
1984», β) «Κύρωση του Ισολογισμού τους Κράτους οικονομικού 
έτους 1982», γ) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικο
νομικού έτους 1982», τομ. Γ, σ. 2702.

Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με την πολιτική 
της Κυβέρνησης στον Αγροτικό Τομέα, τόμ. ΣΤ, σ. 5908, 5912 
5929.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχέδιου Τπ. Γεωργίας. Αγρο
τικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», τόμ. Ζ, σ. 6346, 6493.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Γεωργίας «τρο
ποποίηση του ιδρυτικού νόμου του «Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας», τομ. Η. σ. 656, 659, 664.

ΣΚΟΤΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με την παρατη- 
ρηθείσα χαλάρωση της αστυνομεύσεω; και την αύξηση του κοινού 
εγκλήματος σε όλη τη Χώρα και ιδίως στη πετ,οχή της Ποωτεύου- 
σας, τομ. Δ, σ. 3225, 3233, 3234, 3235, 3242, 3244, 3245.

Ομιλία του στη συζήτηση ερώτησης, σχετικά με την πρόσληψη 
εκτάκτων επί συμβάσει υπαλλήλων στα Σώματα Ασφαλείας τόυ 
ΣΤ, σ. 5789, 5790, 5791, 5792. Η"

Ομιλία του στη συζήτηση του σχέδιου νόμου Τπ. Δημόσιας Τάξης 
«Οργανισμός Τπουργείου Δημόσιας Τάξης», τομ. Θ, σ. 1336, 1338 
1341, 1342, 1343, 1347, 1355, 1362-1372, 1377, 1379, 1380 
1386, 1388, 1393, 1410, 1421, 1424, 1430, 1446, 1451, 1453, 
1455, 1457 1459, 1462, 1468, 1470, 1473, 1476, 1480, 1481 
1482, 1484-1503, 1509.

Ομιλία του σχετικά με τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων των θεω
ρείων (ανάμειξη οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων κατά την πρώτη 
ημέρα της συζήτησης του σχέδιου νόμου Τπ. Δημοσίας Τάξεως 
«Οργανισμός Τπ. Δημοσίας Τάξης», τομ. Θ, σ. 1362.

ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Σ

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Τγείας και Πρό
νοιας «κύρωση της Σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρ
μακοποιίας», τομ. Ε ', σ. 4210, 4217.

ΣΟΤΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Εργασίας «εφαρ
μογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στον τομέα των εργα
σιακών σχέσεων», τομ. Γ, σ. 2022.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Τγείας και Πρό
νοιας «κύρωση της Σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρ
μακοποιίας». τομ. Ε ', σ. 4188, 4203, 4209, 4217, 4220.
< Ιμιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με την κυβερνη
τική πολιτική στο χώρο της υγείας, τομ. Ε ', σ. 4779, 4802.
Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με την ασκούμενη 
πολιτική επί των κρατικών επενδυτικών φορέων, τομ. Ε ’, σ. 414 4, 
4156.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομ,οσχεδίου Τπ. Τγείας και Πρό
νοιας «ρύθιχιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας», τόμ. ΣΤ, 
σ. 5020.
Ομιλία του στη συζήτηση αναφοράς αγροτών - καλλιεργητών 
Νομού Μαγνησίας, με την οποία ζητούν διευθέτηση του θέματος 
των διαφορών του; (εξόφληση συναλλαγματικών) που εκδόθηκαν 
από την Εταιρεία «Δ. ΛΒΡΑΣΟΓΛΟΓ Α .Ε.Β.Ε.» για την αγορά 
γεωργικών μηχανημάτων, τόμ. ΣΤ, σ. 5045, 5046.
Ομιλία του στη συζήτηση αναφοράς της Βιομηχανίας Βάμβακος 
Βόλου «Άγγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.», με την οποία ζητά την 
οικονομική της ενίσχυση για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας 
της, τόμ. ΣΤ, σ. 5048, 5049.
Ομιλία του στη συζήτηση ερώτησης, σχετικά με την καθιέροαση 
εκδύσεως του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 2 πα,ο. 2 του 
ν. 1341/1983, του θα καθορίζει την έννοια του ακτήμονα καλλιερ
γητή, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη μορφή και τον τρόπο παρα- 
χωρήσεως και καλλιέργειας των εκτάσεων της λίμνης Κάρλας, 
τόμ. ΣΤ, σ. 5156, 5161.

Ομιλία του στη συζήτηση της προτάσεως νόμου αρμοδιότητος 
Τπ. Τγείας και Πρόνοιας «για την τροποποίηση και συμπλήρωση 
της νομοθεσίας «περί προστασίας των πολυτέκνων», τόμ. ΣΤ, 
σ. 5527.

Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Τπ. Τγείας και Πρό
νοιας «ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Αγροτικών 
Ιατρείιον και Τγειονομικών Σταθμών και άλλων συναφών διατά
ξεων» τοα. II, σ. 315, 332, 346, 355,. 359, 365, 367, 369, 373, 
375.



1846 Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Ι ΙΡ ο Ε Α Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μάρκος I. Ν άττινας). Ο κ. Υχοαργός
I εοχεγιας έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ (Υπ. Γεωργίας). Κύ
ριο: συνάδελφοι. μου είναι ακατανόητο γιατί ο κ. Χατζηινικο- 
λάου επέμενε στη συζήτηση; του δέματος, γιατί πιστεύω ότ: 
από την απάντηση που του έδωσε το Υπουργείο, δ·ι »φαινόταν 
καθαρά πθ»ά είναι η θέση μας στο θέμα. Κα: θα επαναλά
βω την απάντηση αυτή.

Η απάντηση αυτή έχε: δύο σκέλη. Τ:ο ένα το νομικό, το 
οπο ο διαφαίνεται καθαρά. κα: το πολιτικό, το οποίο θ α  μπο
ρούσε να συναγάγε: ο ίδιος. χωρίς να χρειαστεί να το τονί
σω εδώ στη Βουλή.

Εμείς πιστεύουμε —  κα: αυτή η πίστη μας είνα: θεμελιω
μένη κα: στο Νόμο για τους συνεταιρισμούς —  ότι οι συνε
ταιρισμοί πρέπει να είνα: ανεξάρτητοι από την κηδεμονία του 
Κράτους, ότ: ο: συνεταιρισμοί πρέπει να έχουν την ελευθερία, 
να παίρνουν τα οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν σκόπιμα, για να 
ανταποκρίνουν στην αποστολή τους.

Ο: συνεταιρισμοί είναι κα: νομικά ανεξάρτητοι από το 
Κράτος, είνα: Ν Π ΙΔ . αλλά κα: ουσιαστικά είναι επιχειρη
ματικές μονάδες, ο: οποίες πρέπει να έχουν ελευθερία και 
δεν πρέπει να παρεμβαίνει το Κράτος και να καθορίζει ποια 
είναι η πολιτική τους.

ΕΚ όσον, λοιπόν, είνα: επιχειρηματικές μονάδες, πιρέπει 
να έχουν την ευχέρεια να δαπανούν οποιαδήποτε χρήματα κρί
νουν σκόπιμα σε επενδύσεις, να κάνουν τ ις  οποιοσδήποτε προσ
λήψεις, κρίνουν σκόπιμες, και επίσης να κα-έορίζουν τους μι
σό·: ύς του προσωπικού, όπως αυτό είναι απαραίτητο για να 
αν τσποκρ ιθούν στο έργο· τους.

II αλαιά. επί προηγουμένων Κυβερνήσεων, επικρατούσε 
πράγματι η άποψη ότι οι συνεταιρισμοί πρέπει να είναι καθο
δηγούμενο:. ότι το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να επεμβαίνει 
και να λέει τι -λα κάνει ο ένας ή ο άλλος συνεταιρισμός και 
ότι οι συνεταιρισμοί δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Και αυτή 
η νοοτροπία έχει οδηγήσει το συνεταιριστικό κίνημα σήμερα, 
στο να μην έχει την ικανότητα ακόμα, να ανταποκριθεί στο 
έργο του.

Αυτή τη νοοτροπία θέλει να εξαλείψει η παρούσα Κυβέρ
νηση κα: να την εξαλείψει με το νέο Νόμο για  τους συνεται
ρισμούς. ο οποίος πρόκειται να έλθει στη Βουλή για συζήτη
ση, όσου καταργείται κάθε εποπτεία του Κράτους πάνω· στους 
συνεταιρισμούς.

Η  επερώτηση του κ. συναδέλφου είναι απόρροια της πα- 
λαιάς νοοτροπίας που είχε η Π αράταξή του. ότι εδώ. επει
δή ο: συνεταιρισμοί παίρνουν ορισμένες ενισχύσεις από το Δη
μόσιο, πρέπει "να κάθονται να δίνουν λόγο και εμείς έχου
με το δικαίωμα να επεμβαίνουμε και να κάνουμε ό.τι θέλου
με με αυτούς. Σ ’ αυτό η δίκιά μας Κυβέρνηση θέλησε να 
δώσε: τέρμα και έδωσε τέρμα. Γ ι’ αυτό και η απάντησή μου 
είναι ότι το τί κάνει η «ΕΛΑΙΟΥΡΓΊΚΗ» η οποία είναι 
επιχειρηματική μονάδα είναι δικό της θέμα. δεν είναι θέμα 
της Κυβέρνησης. Σε ποιά σημεία σήμερα αικόμα μπορεί να 
ανακατευτεί η Κυβέρνηση αν »φέρεται ο Νόμος και θ·α πω 
και δύο λόγια πάνω σ’ αυτό το σημείο.

Η Αντιπολίτευση ποτέ μέχρι τώρα δεν διανοήθηκε και 
ούτε φαντάζομαι ότι θα διανοηθεί να κάνε: μία επερώτηση. 
γιατί το «Αλουμίνιο της Ελλάδας» ή η «Βιοχάλκο» προσί- 
λαβε το τάδε ή τάδε προσωπικό, ή τι μισθό δίνει η χ ή ί '  
επιχείρηση στο Γενικό Δ /ντή  της. Και θα ήταν αστείο να 
ζητήσει κάτι τέτοιο και δεν βλέπω γιατί να μη. θεωρείται 
αστείο να ζητάει επίσης από την Κυβέρνηση κάτι τέτοιο για 
τους συνεταιρισμούς. Γιατί οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρή
σεις και η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο και ούτε πρέπει 
να ανακατεύεται σε -λύματα προσλήψεων και μισθών.

Ισως αναρωτηθούν μερικοί από σας. μα. όλα αυτά λα 
πρέπει να γίνονται εν κρύπτω στους συνεταιρισμούς, να μη 
τα μαθαίνει ο κόσμος; Βεβαίως δεν γίνονται εν κρυττώ. 
Υπάρχει η Γενική Συνέλευση, υπάρχει Διοικητικό Συμβού
λιο και τα μέλη των συνεταιρισμών, στην περίπτωση τη.;
»ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ)) εκπρόσωποι τιον ενώσεων, μπορούν να

ζητήσουν λόγο, μπορούν να ζητήσουν μέσα από τις διαδικο 
σί,ες του καταστατικού να ελέγξουν την οποιαδήποτε διαχεί 
ρηση, τί έκανε η σημερινή Διοίκηση. Ιναι αυτό είναι κα: τ 
υγιές. Θα πρέπει εκείνοι οι οποίοι είναι άμεσα ενδ.ιαφερόυε 
νοι να ζητούν να τους δεθεί ο λόγος και βεβαίως όταν δια
φωνούν με την πολιτική να εκφράζουν τη διαφωνία τους αυ
τή και να αποφασίζει το σύνολο των μελών.

Εδώ θέλω να προσθέσω ότι με το Νόμο που ψηο:σ:ηκ: 
από τη δίκιά μας την Κυβέρνηση στους συνεταιρισμούς εξα
σφαλίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΑΙΟΥ Ρ’ί'Ι- 
Κ Η Σ» όπως και των άλλων πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών 
να συμμετέχουν εκπρόσωποι από διάφορες παρατάξεις, από 
διάφορες τάσεις, από διάφορα τμήματα της Κοινής Γνώ
μης. Έ τσ ι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΑΙΟΥΡ- 
ΗΚΗΣ!» συμμετέχουν πρόσωπα που προέρχονται από διάιο- 
ρα ψηφοδέλτια. 'Είχε: λοιπόν κάδε παράταξη η οποία σύμ- 
μετέσχε στις εκλογές της «ΕΛ Α ΙΟ Υ ΡΓΙΚ Η Σ» το δικαιω- 
μα και τη δυνατότητα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο να 
■δέσει αυτά τα -δέματα, να τα συζητήσει, να τα φέρει η ίδια 
στη δημοι : τητα και επομένως περιττεύει οποιαδήποτε ανά
μειξη της Κυβέρνησης. Το τονίζω αυτό, διότι θέλω να προ- 
λάβω ότι οποιαδήποτε ενέργεια στην «■•ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» 
μπορεί να γίνει εν κρύπτω. Δεν μπορεί να γίνει εν κρυττώ 
και αυτό χάρις στον τελευταίο Νόμο τον οποίο ψήφισε α^τή 
η Κυβέρνηση.

Ως προς την ουσία, νομίζω, η απάντηση είναι καθαρή. 
Εκείνο το οποίο ζητά ο κ. συνάδελφος, βουλευτής της Ν έα; 
Δημοκρατίας, είναι μία επιστροφή στο παρελθόν, είναι μ'α 
επιστροφή στην κηδεμόνευση και στη στενή εποπτεία των συ
νεταιρισμών. την οποία, όχι μόνο απορρίπτουμε εμείς, αλλά 
απορρίπτει και ο νόμος. 0 ! νόμος λέγει καθαρά στο άρθρο 
42. ότι η εποπτεία έχει ως σκοπό την νόμιμη λειτουργία των 
γεωργικών συνεταιρισμών, για την υποβοήθηση του έργου 
των δραστηριοτήτων τους. Έ χ ε ι σκοπό, δηλαδή, η εποπτεία 
τους και την αποδοτική λειτουργία τους και την ανάπτυξη 
να εξετάσει αν πληρούνται ο; διαδικασίες που επιβάλλονται 
από τον νόμο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού — γράφε: 
πάρα κάτι» το άρθρο 42 του Νόμου για τους συνεταιρι
σμούς—  το Υπουργείο Γεωργίας προβαίνει στην παροχή 
οδηγιών, στην διατύπωση προτύπων Καταστατικών και εσω
τερικών Κανονισμών, τη σύνταξη μελετών και τη διενέργεια 
μελετών πάνω στα προβλήματα των συνεταιοισμών κα: τη 
διάδοση των συνεταιριστικών αρχών και ιδεών.

Πουθενά δεν λέει ο νόμος ότι το Υπουργείο Γεωργία; μπο
ρεί να στέλνει επόπτες για να ελέγχουν πόσους προσέλαβαν. 
πότε τους προσέλαβαν και με ποιους μισθούς.

Αυτό διευκρινίζεται πιο κάτω που λέει ο νόμος: «Η επο
πτεία προβλέπει ακόμα τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων του 
Νόμου, του Καταστατικού και τιον κανονισμών από τα όργα
να των συνεταιρισμών, για την αποκατάσταση της νόμιμης 
λειτουργίας τους».

Ο κ. συνάδελφος ποτέ δεν ισχυρίστηκε και δεν γράφε· στην 
ερώτησή του ότι παοέόη η δ.οίκηση του Συνεταιρισμού τις 
τάδε κα: τάδε διατάξε'ς κα: γι' αυτό πείσε: να ελεχθε: απο 
το Κράτος, για να αποκατασταθεί η νόμιμη λειτουργία του.

Για την υπαλληλική κατάσταση του προσωπικού των Συνε
ταιρισμών υπάρχει και μ·α άλλη δ-άταξη στο άρθρο 36 του 
Νόμου, με την οποία καθορίζεται ότ: «η θέση του τακτικού 
προσωπικού του Συνεταιρισμού, κύριου ή βοηθητικού, η δυ
νατότητα κα: ο: όρο: πρόσληψης του εργατοτεχνικού ή έκτα
κτου υπαλληλικού προσωπικού οι όροι οργάνωσης και λειτουρ
γίας των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, καθώς και άλλη λε
πτομέρεια. που αφορά το προσωπικό, καθορίζεται με ειδικό 
Κανονισμό του προσωπικού, δηλαδή κανονισμού, που καθορί
ζεται από την ίδια τη συνεταιριστική οργάνωση.

Το Βασιλικό Διάταγμα του 1946, καθορίζει τα περ. υπαλ
ληλικής καταστάσεως του προσωπικού και λέει ότ: «εσωτερι
κός κανονισμός αποφασίζει, πώς θα  προσλαμβάνεται το προ
σωπικό, Ο δε εσωτερικός κανονισμός της «Ελαιουργικης» «εει
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¿-ι ο -διορ'.σμός του μόνιμοί) προσωπικού γίνεται με απόφαση 
-00 Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει ποιά διαδικασία πρέπει 
να ακολουθηθεί το διοικητικό αυτό συμβούλιο.

Μιλάει- για διαγωνισμό, του οποίου οι όρο; διεξαγωγής 
οαίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και π:ο κά
τω λέει ό τ ι:

«Στους κοίτης φύσεως διορισμούς προτιμούνται —αίτιά ελαιο
παραγωγών και υπαλλήλων της «ελαιουργικής».

Κίνα; καΔαρό από όλες αυτές τις διατάξεις ότι είναι εσιο- 
τεοικό Δέμα του Συνεταιρισμού. πώς Δα προλάβει το προτω- 
κικό. ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κρέκει να ακολουΔήσει τον 
Κανονισμό και ότι είναι υκόλογο ακέναντι στη Γενική Συνέ
λευση να ακολουΔήσει αυτό τον Κανονισμό και δεν εναπόκει
ται στο Υπουργείο Γεωργίας να εκφέρει κρίσεις κάνου σ αυτό 
το Δέμα.

Είπε ο κ. συνάδελφος «Δα Δέλαμε τα στοιχεία, για να δια
πιστώσουμε αν ο προϋπολογισμός της «Ελαιουργικής» αντέ
χει σ’ αυτές τις προσλήψεις». .Επανέρχομαι στο ερώτην.ά μου: 
ΑναρωτήΔηκε ¡—οτέ κανείς στη Βουλή, αν η Α ' ή η Β ' επιχεί
ρηση ιδιωτικού δικαίου μπορεί να κροσλάβε: το προσωπικό που 
Δέλει, με τη δικαιολογία ότι τα κεφάλαια που έχει δεν αντέ
χουν στις προσλήψεις αυτές: Π ώ ς Δα κρίνει το Τκουργειο 
αν αντέχει ο προϋπολογισμός ή όχι. Έ χει δικαίωμα το Υ
πουργείο να πει. ναι ή όχι. Η διοίκηση της «'Ελαιουργικής» 
και οκοιουδήποτε Συνεταιρισμού μπορεί να πει. Δέλω 10 17
αν·°'·,ΜΓ·'"ς γ·α να αυξήσω τ·τ εργασίες μου. ή να κάνω το Α ' ή 
το Β '. Η κρίση για την πρόσληψη του προσωπικού είναι ταυ
τόχρονα και κρίση για την επιχειρηματική σκοπιμότητα και 
εκεί ακριβώς δεν πρέπει να επεμβαίνει καΔόλου το Υπουρ
γείο.

Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή είναι τελείως περιττή 
και αν Δέλουμε να ορΔοπαδήσει το συνεταιριστικό κίνησα Δα 
πρέπε· να αφκτουν; τους συνετά·ρισμούς να παίρνουν μόνοι 
τους τις αποφάσεις τους, σχετικά με την οργάνωση της επι
χειρηματικής τους δραστηριότητας. Εκείνο, το οποίο μπορού
με να συζητήσουμε εδώ είναι αν η λειτουργία του όλου συνε
ταιριστικού κινήματος αποδίδει αυτό που ποέπει να αποδώσει 
στη Γεωργία, αν οι συνεταιριστικές οργανώσεις λειτουργούν 
από άποψη γενική, οικονομική σωστά, αλλά σε καμμιά περί
πτωση δεν πρέπει να συζητήσουμε τα ειδικά οικονομικά Δέ
ματα του κάΔε συνεταιρισμού, που δεν είναι δικό μας Δέμα, 
αλλά είναι Δέμ.α των ίδιων των μελών του Συνεταιρισμού, 
της γενικής συνέλευσής του και των οργάνων του Συνεται
ρισμού.

Κλείνοντας Δα ήΔελα να πω, ότι ο κ. συνάδελφος, παρα- 
σύρΔει για να δικαιολογήσει τη συζήτηση της επερώτησης. σε 
ορισμένες φανταστικές υποΔέσεις, οι οποίες είναι αστείες. 
Και Δα μ.ου επιτραπεί να το πω αυτό.

Μου καταλόγισε το ότι απάντησα εμπροΔέσμως στην ερώ
τησή του. Γιατί να μη απαντήσω εμπροΔέσμως στην ερώτησή 
τον; Αυτό δεν ε π β / '/λ - ’ ο Κσν'νισυότ: Λεν Δα ποέπει να τυ- 
μορφωνόυαστε με τον Κανονισμό: Π ώ ς το αντιλαμβάνετε ο 
κ. συνάδελφος:

Η κριτική αυτή δεν μου είναι κατανοητή. Ό π ω ς δεν μου 
οίνα; κατανοητή η κριτική την οποία έκανε για την γενικό
τερη τακτική, ότι εμείς ,δήΔεν δεν Δέλουμε να συζητάνε Δέ
ματα απασχολήσεως στο δημόσιο τομέα. Εδώ δεν πρόκειται Υ ’.α απασχόληση στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για απασχό
ληση στον ιδιωτικό τομέα, σε μια ιδιωτική επιχείρηση και. 
^κως είπα πριν, δεν έχουμε κανένα λόγω να υκεισέλΔουμ; σ 
αυτό το Δέμα.

Πιστεύω, ότι η απάντηση ήταν πλήρης, ήταν πολιτικά και 
νομικά σωστή και δεν Δα έπρεπε να έλΔει το Δέμα για τυζή- 
"ητη εδώ. Σας ευχαοιστώ.

ΓΤ ΡΕ '-'ΔΡΕΥ Ω Χ  ¡Μάρκος I. ΝάτσιναςΚ Π κ. Χατζην:- 
κολάου έχει το λόγο.

ΓΤ 4 ΝΑ »ΊΩΤΗΣ Σ Α Τ λ Η Ν ί ϊ Γ  ΛΑΟΥ. Κόπε Πρόεδοε, 
ν * “ Ρ^τπαΔηισω. έσω- Μπορώ να αποφύγο ορισυ.ε,ες εκφρά’ειτ 

τε·.ο; της ου/λιασ του. ο κ. Υποσγός. γοησινοποίη- 
.......... ·: * το ότι Δα π··., ότ: ούτε στο δικό του επίπεδό, ούτε

στην : ’·/ ή ΐΚν \ τ αντητη την -το : ν έΒωτε α;
ζει. Κ ::ν  : : ί/ 'Ιζ\. ο:ττ·. */.ζτά τ:' -  ' 1. :τ(.>; */. α · τ Γ. ρ ·.
τε:ο τ τυ / :  ; ς ου τη τ του. ανετέρνη χττ: τη ; ουτ
Επί τ τ ς  ευ τ ί;;  τυηρίονητ:.;;.ε γ : : τγουυ.ε.ως . :τ : οηλαεη
:χε:

'(
τ : ζ '/.ζ::·.Ί7. τ·:ν ε.λτγχευ τ*/.:::.υ.ότητ·ος. 
λ η : ·,τή την ;.ν άλυτη ττ.ν οττοία ¿'/.αν ι αν: ρέοετο :

έλεγχο της σκοπιμότητες. Και μου έφερε και ορι-μένα πα- 
ραδε.γυατο. τα ο πτ.; .  Δα μου επιτρέψει να πω, ότ: είναι εκτός 
Δέματος, εκτός πραγματικότητ-ος.

Μας ομίλησε περί τη; ΒίΟΧΑΛΚΟ. περί του αλουμινίου 
κ.λ.π.

Έ χετε καμμια διάταση, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, είτε 
τυνταγμ ατιν.ή, είτε νόμον, η οποία σας δίδε: το δ καίω μα σε 
αντιπαραβολή με τις διατάξεις που ισχύουν για τους συνε
ταιρισμούς. να ασκείτε εποπτεια στις ιδιωτικές επιχειρήσεις: 
Είναι επιχείρημα αυτό το οποίο μου φέρνετε:

Τη συλλογιστική σας. την φιλοσοφία σας. βεβαίως την 
βλέπω κα: αυτό κατά την δική μου εκτίμηση σας τιμά 
στο νομοσχέό ο ---δεν ξέρω αν το φέρετε τελικά και στη Βου
λή- - που αφορά τους συνεταιρισμούς — αναφέρομ,αι στο άρ- 
Δρο 31 που ανοφέτεται στην εποπτεια-- όπου συγκεκριμένα, 
όσον αφορά το κεφάλαιο της εποπτεια;, πράγματι εκεί κάνετε 
ένα σοβαρό β. μα. Δηλαδή αποφασίσατε την παραχώρηση του δ - 
καιώματος της εποπτεια; στο ίδιο το συνεταιριστικό κίνη
μα. στα Εποπτικά του Συμβούλια.

Το Δέμα είναι αυτή την στιγμή, ποιές είναι οι διατάξεις. 
Αυτές τις διατάξεις που έχετε αυτή την στιγμή, δεν μπορεί 
να αρνείσΔε να τις εφαρμόσετε. Και αν αρνείσΔε να τις εφαρ
μόσετε γ ι’ αυτούς που πιστεύουν, ότι έχετε κα: δικαίωμα ου
σιαστικής αρμοδιότητας — εγώ δεν πιστεύω—  καλώς κά
νετε. Δεν μπορεί να αρνείσΔε να τις εφαρμόσετε, όσον αφορά 
τον τομέα των δικαιωμάτων σας του ελέγχου επί της νομιμό
τητας. Και δ:' αυτόν τον έλεγχο επί της νομιμότητος δεν 
μας είπατε τίποτα.

Σας είπα και πρωτολογών, αλλά κα; στο κείμενο της ερω- 
τήσεως, που είπατε, ότ; δεν σας γράφω τις συγκεκριμένες 
διατάξεις...

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΊΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Συγ
κεκριμένη παράβαση.

Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΕΟ Λ Α Ο Υ . Έ χω  συγκεκρι
μένες ερωτήσεις, συγκεκριμένα υποερωτήματα Δα έλεγα και 
από τις πληροφορίες όμως που έχω — περιμένω από σας να 
μου απαντήσετε εάν είναι ακριβείς ή όχι—  φαίνεται ότι έχουν 
γίνει παράνομες προσλήψεις.

ΑναφερΔήκατε στο άρΔρο 36 του νόμου 921. ΟρΔότατα 
αναφ-ερΔήκατε. Αυτό σας ζητώ να εφαρμόσετε. Και μου λέτε, 
ότ: «δεν το εφαρμόζω, γιατί για μένα οι συνεταιρισμοί είναι 
στην ίδια μοίρα και πρέπει να επιφυλάσσω στους συνεταιρισμούς 
την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσσει το Κράτος στην ΒΊΟ- 
ΧΑΛΚΟ. ή το αλουμίνιο». Για όνομα του θεού! Είναι δυνα
τόν να λέγονται αυτά;

Με το άρΔρο 36 ρυΔμίζοντα: τα του προσωπικού εσωτερι
κά, με καταστατικά και κανονισμούς. Αυτό σας λέγω, ακρι
βώς. Ό τ ι ο κανονισμός λειτουργίας της «ΒΛΑΙΟΥΡΓΙ- 
ΚΗΣ» δεν εφηρυ,όσΔη. Έγιναν τρομακτικές παραβάσεις.

Γίνονται παραβάσεις και στις αμοιβές του Προέδρου. Δεν' 
Δέλω να μπω· σε όλα αυτά τα Δέματα, αλλά πρέπει να σας 
πω ότι ο Πρόεδρος πληρώνεται γ ια  30 μέρες, ενώ πρέπει 
για 20 μέρες, εφ’ όσον υπάρχει το δΔήμε,ρο. Αυτά τα ομολό
γησε ο ίδιος σε δίκη. Σεις λέτε ότι δεν έχετε δικαίωμα να; 
παιρέμβετε. Επ' αυτού διαφωνούμε. Έ χετε  δικαίωμα να πα- 
ρέμβετε. για να εφαρμόσετε τις διατάξεις που· υπάρχουν. Αν 
ιΐάλετε, εγώ λέω όχι δικαίωμα, αλλά καΔήκον. Α λλάξτε το 
νόμο. Εάν ψηφίσετε το σχέδιο νόμου; που κυκλοφορεί καιι το 
άρΔρο· 31. και δώσετε το δικαίωμα της εποπτείας στα εποπτι
κά Συμβούλια των Συνεταιρισμών, τότε βεβαίωις Δα έχετε 
λόγους να ισχυρίζεσΔε αυτά που λέτε. Η  φιλοσοφία σας δεν 
αρκεί, για να αρνείσΔε αυτή τη στιγμή στη πριάξη την εφαιρι- 
μογή των Νόμων. έ~τω κ: αν ο: ισχύουσες διατάξεις είναι αντί- 
Δετες με τις επιΔμμίες σας. Α λλάξτε τους νόμους. Με το
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»ρθρο 31. θα  εισθε λοιπόν τακτοποιημένος με αυτά που λέτε, 
st / περάσει ί~.τ. τελικώς το νέο σχέδιο νόμον περ-ί συνεται- 
ρισμών. Λυτή τη στιγμή. όμως με τις σχΰουσες διατάξεις, 
δεν είσύ» τακτοποιημένος και γ ι' αυτό εζιμελώς αζοφύγατε 
την απάντηση. 07'.ν αφορά το δικαίωμα τον .ελέγχου νομιμό- 
οητος. Και ανεφέρΛηκε εζί της ουσίας. Λεν υπάρχει λόγος 
να αναφε·ρι»σΛ·ε επι της ουσίας. μιά και εζ αυτής δέχθηκα 
ότ; δεν δικαιούσθε να ασκήσετε έλεγχον.

Είπατε πολλά περί ζαλαιάς νοοτροπίας. η οζοία με οδη- 
γεί σε αυτή την ερώτηση. Εγώ συγκατενευσα μαζί μας ότ: 
δεν αυαφύρομα: στην ο.σ.'α εν ζ,ροκειμενω. Λεν διαφωνώ μαζί 
σας ότ; δεν έχετε δικαίωμα ελέγχου, όχ! ότ! δεν έχετε ενδιαφέ- 
ρον. αλλά δεν έχετε δικαίωμα ελέγχου επί της ουσίας. Α λλά 
■σείς δεν .μου α,ζαντάτε ότ: Λα ασκήσετε το δικαίωμα σας τα> 
ελέγχου εζί της νομιμότητος. Kat μου λέτε ότι επαναφέρω· 
την νοοτροπία της κηδεμονεόσεως του συνεργατισμού από τη 
Νεα Δημοκρατία κλζ. Ο ν. J 257 δεν έκατσε τίποτε άλλο, αζό 
το να δείχνει, ακριβώς τη φιλοσοφία σας και έρχεται σε ■αντί
θεση αυτός ο νόμος με το άρθρο 31 . Λεν κάνατε τίποτε άλλοι 
αζό κηιδεμόνεοση. Σφικτό εναγκαλισμό εκάματε εζί τ©υ σύ
νεργα- ¡σιμού·. Μου λέτε ότι με τον Ν. 1257, λόγιο των συνδυ
ασμών. υπάρχουν τάσεις στα Διοικητικά Συμβούλια και κατά 
συνέπεια μπορούν να ελέγχονται οι διοικήσεις. Είδώ το θέμα 
δεν είναι αν υπάρχουν τάσεις και αν υπάρχουν τηιζολιτεύ- 
σεις. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν τάσεις και αν υπάρ
χουν αντιπολιτεύσεις. Το θέμα είναι ζοιός κυβερνάει σε ένα 
συνεταιρισμό. ζοιός έχε: δηλαδή τη πλειοψηφία, ζοιός δίνει 
λύσεις και ζοιός παίρνε: αζοφάσεις. Οι αζοφάσεις που ελήφθη- 
σαν και οι οζοίες είναι έργο της Πλειοψηφίας. ανεξαρτήτως 
της θέσεως ζου ζήρε ή δεν ζήρε η Μειοψηφία που εξασφάλισε 
εδώ την κομματική· της παρουσία, ισχύουν, -και επ’ αυτών εί
ναι ακριβώς η· διαφωνία μας. Είναι ζαράνομες αυτές οι ·αζο- 
φ·άσε:ς. όσον αφορά τις προσλήψεις της «Ελαιουργική*;». 
Και σ' αυτό σεις δεν ανεφέρθητε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ· Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γ ζ . Γεωργίας). Γιατί να μην 
τα: συζητήσουμε εκεί, κύοιε συνάδελφε;

II Λ Ν Α Π Ω Τ ΙΙΣ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Κύριε Υπουργέ, 
εγώ έχω· δικαίωμα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να σας 
ζητήσω να μου δώσετε τα στοιχεία. Τα στοιχεία γιατί α,ρν·εί- 
σθε να μου τα δώσετε; Λεν απευθύνομαι ζαρακαλώντας, κα
τά κάζοιο τρόζο. και εζαφιέμενος στην καλωσύνη σας και 
στη καλή σας θέληση. Αυτό το δικαίωμα απορρέει αζό τον 
Κανονισμό της Βουλής, εζί τη βάσει διατάξεων, ζοο υζοχρε- 
ώνουν εσάς να κάνετε έλεγχο νομιμότητας. Γιατί μου αρνεί- 
σΛε τη παραχώρηση αυτών των στοιχείων;

Λέτε ότι δεν παρεμβαίνετε. Λυπούμαι ειλ.ικρ·ινώ·ς, αλλά 
Λα σας απαντήσω ότ; zap εμβαίνετε. Αζό τις προσλήψεις ζοο 
έγιναν εδώ και ένα περίπου χρόνο, έχω 10 στα χέρια μου ονό
ματα —  δεν Λα τα ζω τα ονόματα, τα στοιχεία άμα Λέλετε 
Λα σας τα δώσω —  ζου είναι στελέχη κλαδικών οργανώσεων 
του Π Α ΣΟ Κ . Αυτούς τους παίρνει ο κύριος ΓΙαδ-αλάς έτσι, 
μόνος του, χωρίς να, του δώσετε κανένα σημείωμα, χωρίς να 
του ζείτε τίζοτα.; χωρίς οδηγίες σας ή εντολές σας; Γιατί 
μας κατηγορείτε ότι εμείς τα. κάναμε αυτά, σεις έχετε γίνει 
άγγελοι; Σεις έχετε αφήσει το συνεργατισμό και κάνει 6,τι θε- 
λει μόνος του. δεν κάνετε καμία παρέμβαση:

ΠΡΟΕΛΡΕΓΓΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Πολύ προχω
ρήσατε. κύριε συνάδελφε. Ελάτε στην ουσία του θέματος πα
ρακαλώ .

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Γ. Λεν κάνετε ζα- 
οέμβατη. κύριε Υπουργέ, στο ζροσκήνιο. ζροκειμένου να ικα
νοποιήσετε αίτημα Βουλευτού. ζου ασκεί δικαίωμα. Αυτό το 
βλέπω. Λεν την κάνετε ζράγματι αυτή την παρέμβαση;. Δεν 
Λέλετε να μου δώσετε τα στοιχεία και με κατηγορείτε γιατί 
δεν εζΐ'καλούμαι συγκεκριμένες διατάξεις ζου τι·ς έχουν πα- 
ραβεί οι διοικούντες την ελαιουργικήν. Γι αυτό σας ζητώ 
τα στοιχεία. Λεν σας κατηγορώ, αλλά ζητώ πληροφορίες για: 
να κρένω· αν πρέπει να σας κατηγορήσω. Ό τα ν  όμως δεν· μου 
δίνετε στοιχεία, είναι επόμενο να μου ενισχύετε, προς αυτήι 
τη κατεύίυνση. περισσότερο την άποψη ότι πράγματι υζάρ-

Π PAKT I Κ Α ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χ-/.ν παραδόσεις τις οποίες δεν Λέλετε να τις δούμε, ότι 
ζράγματι υπάρχουν ζαρανομίες τις οζοίες εντέχνως εζιδιώ- 
νΐ7ΐ να συγκαλύψετε.

I ι ορ Λ έτερον. τι καλύτερον, τι δημοκρατικότερον αζό του 
να καταΛεσετε τα στοιχεία ζου σας »ζήτησα. Εγώ ζάντως 
- κ ανεγνωριζα ότι εχετε εσείς δίκαιο, εάν τούτο ζροέκυπτε 
αζο τα στοιχεία. Λεν το κάνετε όμως και αφού δεν το κάνε
τε. η φαντασία μου δικαιολογημένα οδηγείται στην άποψη ότι 
ζράγματι οι προσλήψεις έγιναν παράτυπα. Αλλοιώς, δεν έχε
τε κανένα απολύτως λόγο να μου αρνείσΛ» την κατάθεση των 
α ι τ η Λέν τω ν ε γγράφ ων.

Όσον αφορά το επιχείρημά σας ότι δεν γίνονται έλεγχοι 
προς την κατεύθυνση αυτή. Λα σας παραζέμψω στις εκθέσεις 
ελέγχου τις οποίες συντάσσει η 26η επιθεώρηση συνεταιρι
σμών της A TE, που περιλαμβάνουν και τα στοιχεία των προ
σλήψεων και της δύναμης της «ΕΛΑΙΟΎ ΡΓΙΚΗΣ». Π ερι
λήψεις δε αυτών των εκθέσεων υποχρεωτικά υποβάλλονται 
στο Υπουργείο Γεωργίας. Δηλαδή υπάρχει, όζους ξέρετε αζό 
ισχύουσα διάταξη η υποχρέωση διενεργείας αυτού του οικονο
μικού ελέγχου. — μέσα — · στον οποίο Λα βρουν στοιχεία και 
για τις προσλήψεις, τουλάχιστον μια φορά ανά διετίαν.

Αν λοιπόν, στην διετία ζου πέρασε, δεν έγινε τέτοιος έλεγ
χος στην «Ελαιουργική». είναι παράβαση συγκεκριμένου καθή
κοντος του Οργάνου ζου ασκεί την εζοζτεία, τουτέστιν του επο
πτικού οργάνου των συναιτερισμών δηλαδή του Υπουργείου 
Γεωργίας και της Αγροτικής Τραζεζης. Και προς αυτήν την 
κατεύθυνση, χρέος έχετε να ζαρέμβετε αν δεν έχουν κάμει τον 
έλεγχο και δεν σας έχουν στείλει αντίγραφο της εκΛέσεως ε
λέγχου. Κύριε Πρόεδρε, το προσωπικό αζό τις 31.12.75 πα
ρουσιάζει την εξής εξέλιξη. Το 1975. 85 άτομα. Το 1976, 
88 άτομα. Στο τέλος του 1977, 93 άτου,α. Το 1978, 104 
άτομα. Σ τ ις  31.12.79, 121 άτομα. Σ τις 31.12.80. 143. 
Σ τ ις  18.10.81. 156 άτομα. Από κει και πέρα: Σ τις  31.12. 
82. 198 άτομα και σήμερα 232 και για να είμαι ακριβέστερος 
μέχρι 30.9.83 είναι το στοίχε ο των 232 ατόμων. Μπορεί αυ
τή τη στιγμή να είναι περισσότεροι από 232.

Όζους είπα, κύριε Πρόεδρε, εζί των ¡δικών μας ημερών, 
έχουμε μία αύξηση του προσωπικού στην 7ετία 1974— 1981. 
της τάξεω ς του 74%. ενώ εζί των ιδικών σας ηυ,ερών κύριε 
Υζουογέ. κατ' αναλογία, έχουυ,ε υ,ία αύξηση της τάζεους του
135%.

Αυτές οι προσλήψεις, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνουν, συμ
φωνώ μαζί σας, ότ: δεν έχετε δικαωμα να ελέγξετε. Αν έχουν 
γίνει όμως νόμιμα ή παράνομα, δεν έχετε δικαίουμα. αλλά 
χρέος και καθήκον να παρέμβητε και να ελέγξετε. Αλλάξτε 
το νόμο άν Λέλετε. ώστε να μην εζικαλούμεθα τις διατάξεις 
αυτές. Ά λ λ ω ς  παραβαίνετε το υπό του νόμου, επιβαλλόμενο 
καθήκον σας.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Ο κ. Υπουργός, 
έχει το λόγο.

"Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υζ. Γεωργίας). Δύο 
λόγια, κύριε Πρόεδρε. Στην ερώτησή σας. κύριε συνάδελφε, 
δεν αναφέρατ» ούτε ένα συγκεκριμένο περιστατικό παρανομίας. 
Ό π ω ς  σας είπα και πριν, η ερώτηση αυτή έχει διατυπωθεί τε
λείως γενικά και θέλει να αποδείξει ότ: η Κυβέρνπση — δια
βάζω τα όσα γράφετε— - «μεταβάλει σε φέουδό της και σε κομ
ματικό τσιφλίκι τη «Ελαιουργική». . .

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Διαβάστε να: 
λινό πασακάτω.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υζ. Γεωργίας). Λεν 
λέει ότι ο τάδε προσελήφθη την τάδε ημερομηνία χωρίς δ:σ- 
-ωνισυ,ό.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Λέει χωρίς νό
μιμη διαδικασία. Γ ι' αυτό σας ζήτησα συγκεκριμένα στοιχεία, 
αλλιώς θα έκανα επερώτηση.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υ ζ. Γεωργίας). Και 
παρακάτω τα ίδια λέτε.

Σας λέω, όμως, κύριε συνάδελφε, να αναφέρετε συγκεκρι
μένα περιστατικά παρανομιών. Χωρίς κανένα συγκεκριμένο 
περιστατικό παρανομίας, δεν έχω κανένα λογο να επεμοω και
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και Ssv πρόκειται να επέμβω, δεότε ακριβώς τότε δεν Ψα ε.ναι 
έλεγχος νομιμότητος, αλλά #α είναι έλεγχος σκοπιμότητας, 
τον οποίο·, όπως σας εξήγησα πρεν, αρνοόμαε να τον κά/ω κα: 
αρνοόμαε πράγματι να παρανομήσω, δεότε αστός όα εεναε πα
ράνομος έλεγχος.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Γ. Δηλαδή ότα,
παρανομοόν, αρνείστε να επεμβετε; Γιατί αφού σας καταγγέλ
λω, ότι· στες προσλήψεις των 76 ατόμων δεν εφήρμοσαν τ:ς 
προβλεπόμενες από τον Κανονισμόν της Ελαιουργικής νόμεμες 
διαδικασίες;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Μάρκος I. Νάτσενας). Κύριε Χατζη- 
νεκολάοο, γεατε διακόπτετε τον κ. Υπουργό; Εκείνος δεν σας 
διέκοψε.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Γ. Με δεέκοψε.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Δεν 

σας διέκοψα όμως ανταγωνιστικά
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Γ. Αστό είνα. αλη

θές, αλλά εγώ κάνω επερώτηση για να πάρω πληροφορίες.
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΊΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Όσον 

αφορά τους ελέγχους της A TE, οε έλεγχοι της Τράπεζας εί
ναι περιοδικοί, πρέπεε να γίνονται και #α  γίνονται, αλλά οι 
έλεγχοι αφορούν ακριβώς την τήρηση των νομίμων διαδικα
σιών της οικονομικής διαχείρισης. Δεν αφορούν τέτοιο #έμα.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Γ. Στες προσλήψεις 
μπορούν να παρανομούν δηλαδή;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε Χατζη- 
νεκολάου, σας παρακαλώ μη διακόπτετε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Δεν 
μπορούν να παρανομούν. Κάνεις δεν μπορεί να παρανομεί σ' ασ
τόν τον Τόπο, αλλά υπάρχουν νόμοι οι οποίοι έχουν ορίσει, ποιοι 
ελέγχουν τους παρανομούντες.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Γ. Σεις, είσάε ο ε
λέγχων κατά νόμον, εν προκειμένω, που δυστυχώς αρνούμενος 
να τους ελέγξετε παραβαίνετε το καθήκον σας.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Εν 
προκειμένω. ελέγχω τους παρανομούντες όταν υπάρχει καταγ
γελία συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να στέλνω ελεγκτές σε μία 
συνεταιριστική οργάνωση να ψάξουν να βρουν μήπως έχουν 
γίνει παρανομίες, επειδή ορισμένοι ισχυρίζονται· γενικά και 
αόριστα κάτι τέτοιο, χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένα περι
στατικά.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Γ. Έ χετε  χρέος να 
το κάνετε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Επει
δή αναφερβήκατε στο πόσες προσλήψεις έγιναν από την «Ε- 
λαιουργική» — σας προμή$ευσαν προφανώς στοιχεία αυτοί οε 
οποίοι πρέπει να ελέγχουν το Διοικητικό Συυειβούλιο στη Γενικέ 
Συνέλευση, καλώς έκαναν κα; σας τα προμήύευσα»—  όα σας 
πω και εγώ μερικά πράγμ.ατα για τις εργασίες της Ελαιουρ- 
γικης», για να μη δημιουργούντα: οι εντυπώσεις Η : γίνονται 
οι οποιεσδήποτε προσλήψεις χωρίς να γίνεται δουλειά.

Ο τζίρος της «Ελαιουργικής» το 1981 ήτα/ 1.121.000. 
000 δραχμές, το 1982 ήταν 1.416.000.000 δραχνές και το 
1983 ήταν 6.700.000.000 δραχμές.

Οι εξαγωγές της «Ελαιουργικής» —  οι εξαγωγές, βέ
βαια, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από συγκυριακά 
στοιχεία—  το 1981 ήταν 2.838.000 δολλάρια. το 1982 
5.117.000 δολλάρια και το 1983 45.068.000 δολλάρια. 
Δηλαδή, αυξήθηκε σημαντικά ο γενικός τζίρος της επιχεί- 
?η*ης. όπως αυξήθηκαν σημαντικά και Οι εργασίες.

Μ ΙΛ ΤΙΑ Δ Η Σ Κ Β ΕΡΤ. Είναι επιδότηση της ΕΟΚ αυ
τή.

Π  Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε Έ βερτ. 
ιας παρακαλώ.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Δεν 
είναι επιδότηση. Σιας αναφέρω το σύνολο της αξίας των 
εξαγωγών.

Μερικά άλλα στοιχεία για την επιχείρηση: Τέθηκε σε 
ν^α Λειτουργία η βιομηχανική μονάδα στη/ Ελευσίνα που 
εχει 3πλασια δυναμικότητα από το παλιό εργοστάσιο Ελευ-
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σινας και επιπροσόέτως, περιλαμβάνει νέα συγκροτήματα 
παραγωγής υόρογονομένων προϊόντων και αρωματικών σαπώ- 
νων που άρχισαν, ή Δα τεθούν προσεχώς σε λειτουργία.

Το κονσερβοποιείο της Αγίας Μαρίνας διπλάσιασε τη δο
ν αμικότητά του από 3.000 σε 6.000 τόννους. Οι δεξαμενι- 
κοί χώροι που διαχειριζόταν η «Βλαιουργική», επεκτάόηκαν 
και προστέθηκαν «τους ήδη υπάρχοντες δεξαμενικούς χώ
ρους και άλλοι χώροι χωρητικότητος 20.000 τόννων.

Επιπρόσθετα, έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα κατασκευής 
ελαιοδεξαμενών 56.000 τόννων, σε 60 περιοχές των ελαιο- 
παραγωγικών διαμερισμάτων της Χώρας. 'Ε χει εκπονηθεί 
ένα πρόγραμμα ελαιοδεξαμενών τομεακού προγράμματος, 
χωρητικότητος 40.000’ τόννων, σε 35 άλλες περιοχές. II ρο- 
βλεπεται η δημιουργία κονσερβοποιείων βρώσιμης ελιάς, σε 
5 περιοχές.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Γ. Αυτά είναι
στην επερώτηση, κύριε Πρόεδρε;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε συνά
δελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γ π . Γεωργίας). Δεν 
σας απάντησα πριν, κύριε συνάδελφε, διότι εσείς αν αφορά η- 
κατε σε προσλήψεις.

Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Γ. Γ ι’ αυτό δεν 
μου απαντήσατε, για να μη μπορώ να σας απαντήσω. Εσείς 
έχετε δικαίωμα να ομιλείτε διαρκώς, ενώ εγώ δεν έχω. 
Π ώ ς άα σας απαντήσω;

(Κωδωνοκρουσίες).
Π  Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσιναςή. Σας παρακα

λώ, κύριε συνάδελφε.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γ π . Γεωργίας). Εσείς 

αναφερΔήκατε και φέρατε στοιχεία για προσλήψεις, για να 
δημιουργήσετε διάφορες εντυπώσεις. Εφόσον άέλετε να δη
μιουργήσετε εντυπώσεις, άα σας δώσω και εγώ μία απάντη
ση, υ.ε στοιχεία :α οποία δεν ανέφερα προηγούμενα, γιατί 
δεν θεώρησα ότι ποέπε; να μπω σ' αυτό το ά'έ'κα.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Γ. Τα στόχε ία 
τα αμφισβητούμε.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Ιδρύ
θηκε, λοιπόν, υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, για το 
συντονισμό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
στην οργάνωση Κρήτης και αυξήθηκαν τα σημεία πο/λη- 
σεως των προϊόντων της οργάνωσης στο εσωτερικό, από 
5.000 σε 12.000. Πιστεύω ότι η δραστηριότητα αυτή της 
τριτοβάθμιας οργάνωσης είναι αξιόλογη. Την οικονομική 
αξιολόγησή της και τα άέμ,ατα τα οποία άίξατε σείς, άα 
τα εκτιμήσουν τα μέλη της, στη Γενική Συνέλευση. Ευχα
ριστώ.

Π  Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Κηρύσσεται 
περαιωμένη η συζήτηση της επερώτησης.

Εισερχόμαστε στην συζήτηση της επερώτησς του συναόέλ- 
φου κ. Μ. Έβερτ. κατά του Γπουργού των Οικονομικών, 
σχετικά με τη μη κατάθεση στοιχείων σχετικών με τις προσ
λήψεις σε πάσης φύσεως προσωπικό τόσο στο Γπουργείο όσο 
και στα Ν .Π .Δ .Δ .. και στους εποπτευόμενους και ελεγχό
μενους από το Γπουργείο, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. 

Ορίστε, κύριε Έβερτ, έχετε το λόγο.

Μ ΙΛ ΤΙΑ ΔΗ Σ Ε Β Ε Ρ Τ . Κύριοι συνάδελφοι, είχα ζητήσει 
από τον Πρόεδρο της Βουλής να αναβληάεί σήμερα η επερώ
τηση· και να συζητηθεί κάποια άλλη μέρα και αυτό γιατί 
ήόε/.α κα: εγώ να πάω στον Γοργοπόταμο για να τιμήσω μια 
από τις πολλές ηρωικές πράξεις της Εύνικής Αντιστάσεως.

Γποχρεώσεις όμως σήμερα στην Βουλή με αναγκάζουν να 
βρίσκομαι στην Αίάουσα αυτή.

Τη μέρα αυτή οφείλουμε να την τιμούμε όλοι ο: Έ λληνες, 
χωρίς ιδεολογικές κα: κομματικές προκαταλήψεις.

Η Αντίσταση κατά του κατακτήσου έγινε από όλους τους 
Έ λληνες στις πόλεις και την ύπαιάρο.

Οφείλουμε να τιμήσουμε όλους τους Έ Ό ,ηνες που έπεσαν 
για την Εί/νική Ανεξαρτησία και την Ελευάερία στον Τόπο 
μας.
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και φυσικά εκεί Τα δώσετε τ:ς ενισχύσεις που προβλέπει η 
διαταξη αυτή. Μιλάτε, επίσης. για προώΤηση συλλογικών 
δραστηριοτήτων στ: γεωργικό τ-μέα. ΕισΤ'ε υποχρεωμένος να 
να ; τ : ξεκαΤαρ’σετε. κύριε Υπουργέ. Εγώ ξέρω — καί το 
είπα πριν τον το πάτε με α·.τή τη διάταξη, ΑΙλλά κα· 'ε ις  
πρέπο: ν τ ο  τεείτε ευΤέως $ϊώ μέσα. Συλλογική καλλιέργεια 
τ· είνα;; Ιονλογική καλλιέργεια είναι να καλλιεργήσω κα; 
εγώ ’να άλλο, r  με δύο ή με πέντε. Συλλογική καλλιέο- 
γεια είναι κα; να με υποχρεώσεις να μπώ μ.έσ·α στο συνεταιρι
σμό. ποιο απ όλα θέλετε; Ή  όλα;

Κα: στην ίδια παράγραφο στην τελευταία γραμμή, λέτε ότι 
οι οικονομικές ενισχύεις μπορεί να δίδονται για την οργάνω
ση και ενίσχυση των φορέων εφαρμογής, των μέτρων πολιτικής 
στον τ:··έα αυτό. Είναι φανερό λοιπόν ότι όλη αυτή η οικονο
μία της διατα£εως εχε: σκοπό να ενισχύσε: το συνεταιρισμό, 
να υποχρεώσει τον αγρότη, να δραστηριοποιηΤ-εί μόνο μέσα 
από το συνεταιρισμό, αφού τον εμποδίζει να: άξιο ποιήσει τη δού
λε:.π του και την παραγωγή του μένοντας έξω.

Ιο:: να: έ.;Τ:υμο -το άςΤρο 2. Λέτε ότι γ ια  όλη αυτή τη 
δουλειά -.-cu Τα κάνει ο συνεταιρισμός —  ποιά Τα είναι αυτή, 
αφού Τα έχετε τις επιτροπές για τις εκτιμήσεις κα: τις δια
κριβώσεις: Εδώ Τα είναι απλά το μοίρα-σμα των χρημάτων. 
Τα μπορεί να παρακρατεί ποσοστό μέχρι 2% από τη χορηγού
μενη οικονομική ενίσχυση στον παραγωγό.

Αν αυτή την οτχοίβή την έπαιρνε ένας είλεύ-Τ-ερος επαγγελ- 
μστιας. Τα τον λέγατε —  και έχει λεχΤ-ε-ί εδώ -μέσα —  κατά 
τον «πιείΓοέστ-ο«· '/αοαατη.ρισμό, τουλάχιστον ληστή. Φοβούμαι, 
ντοσιέ Υπουογε, όο: Τα βρ-είοίτε εκτε-Τειιμένος απέναντι στον 
Υπουργό Εμπορίου, ο οποίο: πριν λίγο καιρό ψήφιισιε ειδώ «ναι 
ν-ομοιισχεδϊο, -ον οσίζει ότι όποιος εισπράττει υπερβολικό κέρ
δος. ο Υπουργός Εμπορίου ή ο Νομάρχης. μποσε-ί να του κλεί
σει το κατάστημα.

Φοβούμαι ότι. αν αφήσετε αυτή τη διάταξη με το 2% σε 
βά.ρος του αγρότη και υπέρ του συνεταιρισμού. Τα (ο.ρ-εΤ&ί στην 
ανάγκη ο Υπουργός ¡Εμπορίου —  αν είναι συνεπής στον εαυτό 
του και στο νομο του ------- να κλείσει όλους τους συνεταιρι
σμούς.

Με το ά ρ Tip ο 6 προβλέπετε τη δημιουργία αυτών των επι
τροπών Διερωτώμαι και εγώ. όπως δ-ιερωτήΤηκαν και άλλοι 
συνάδελφοι, τι σας χρειάζονται: Έ χετε  τους μόνιμους υπαλ
λήλους σε κάΤε Κομό —  όπως πολύ σωστά είπε ο σεβαστός 
Πρόεδ-ος και εκλεκτός συνάδελφος κ. Λαυρεντίδης —  έχετε 
τις διευθύνσεις Γεωργίας, τι Τα κάνουν παραπάνω αυτές οι 
επιτροπές: Και ενώ ασαίρειτε έιγο  από· τις κεντρικές οπτΓ 
. επε". υποτιΤ-ετα: με τη στοιχειώδη αυτή απλούστευση. αναι
ρείτε το έργο των επιτροπών, παρά ταύτα αυξάνετε το προ
σωπικό. Δεν μπορεί κανείς να βρει πού Τα πάει αυτή η κατά
σταση; Εγώ πιστεύω, ότι όλη αυτή η ιστορία με τις επιτροπές, 
για τις «ποιες, όπως Τα ΤαυάσΤε. κύστες και κύριοι συνάίδ-ελ- 
; :·.. τ  Παράταξη; της Νέας Δημοκρατίας είχαμε δε-
*/5·’·ί εδώ τοος μύδρου-; ·;ο.) κ. Κουτσόγ ωργα πέρυσι, όταν εί-

/ ι  φέρε: και Ψήφισε τον Ν, 1232, γιατί «είχαμε δημιουργήσει, 
πάρα πολλά συλλογικά όργανα και επιτροπές·'. Και τα κα- 
τήργησε τότε όλα. για να έλΤετ-ε κάΤε τόσο — όπως και σή
μερα —  να, λέτε ότι υπάρχει νομοΤετικό κενό με την κατάργη
ση που έκανε ο κ. Κουτσόγιωργας. και παράλληλα με άλλες 
διατάξεις να δημιουργείτε επιτροπές, εκεί που σας χρειάζον
ται. Εδώ πρέπει όμως; Και τι Τα κάνουν αυτές ο: επιτροπές: 
Και προπαντός ποιες Τα είναι: Είναι δυνατόν να ζητάτε τέ
τοια γενική εξουσιοδότηση, χωρίς να μας γνωρίζετε από πού 
λα προέρχονται, με ποιες προϋποΤέσεις Τα διορίζονται, ποια 
Τα είναι τα προσόντα τους και ποιοι Τα ε·?νια: αυτοί οι άνΤρω- 
ποι; Γιατί έτσι όπως είναι, το μόνο που δικαιούμαστε να υπο- 
Τέσουμε είναι ότι ακριβώς Τια Τελήσετε να «βολέψετε» —  
κατά το κοινώς λεγόμενο -— ορισμένους δικούς σας ανΤίρώ- 
πους. τους οποίους —  και εκεί είναι ο μεγαλύτερος φόβος. —  
Τα χρησιμοποιήσετε μέσο) των επιτροπών αυτών, για να εξα
ναγκάσουν τους αγρότες να οόηγηΤούν εκεί, που Τέλετε εσείς, 
στους συνεταιρισμούς.

Είπα πριν για το ά,ρΤρο 10 ότι μιλάει για την -αύξηση, του 
προσωπικού. Αν πράγματι ήταν αναγκαίο, δεν Τα είίχα αντίρ
ρηση. Αλλά όπως το- έχω ξαναζεί, πρέπει κάποτε σ’ αυτή την 
ΛίΤο’.σα να έχουμε το κουράγιο να λεμίε την αλήΤεια.

Εδώ μας έχει .-κατακεραυνώσει. Τα επανέλΤω στο ίδιοι Τέμα, 
ο κ. Κουτσόγιωργας. ότι -εμείς παραΐδώσαιμ-ε μία δτοόκηισηι μιε. 
τριπύ,άσιο ποοσωπικό απ' όσο χρειάζεται να κάνει τη  δουλειά 
του. Εξαντλήθηκε όλο αυτό και έρχεστε τώρα να κάνετε αυ
τές τις καινούργιες Τέσεις; Πότε, τέλος πάντων, λέτε την 
αλήΤίεια; Ό τ ω ς  Τα. -πω -ιερι-σσότερ'α γ ι’ αυτό το- Τέιμα. όταν1 
Τα έλΤ-ουμε στη συζήτηση των άρΤρων.

Κύριε Υπουργέ, ¡κυρίες και κύριοι ουν^ελφοε, εγώ δεν εί
μαι ποτέ μονόπλευρος και έστω και αν είναι «σάλτο»), όπως 
είπα παραπάνω. Τα δεχΤώ ότι υπάρχουν ορισμένες επουσιώ
δεις διατάξεις, που Τα πα-ρ-α,γάγουν Τ-ετικό έργο, όταν ψηφι
στούν και εφαρμοστούν. Θεωρώ Τετίκή τη διάταξη- του άρΤρου 
8. -ου ανατέ-ρεται στους αγοραστές των αγροτικών πρ-οϊόν- 
των. θ α  πρ-ότεινα μάλιστα να αρέσετε βαρύτερες ποινές, γιατί 
-πάσχει εκεί ένα έ-δ-αοος άσχημης εκμετάλλευσης του- αγίρότηρ 
Δεν φΤάνουν όμως ούτε αυτή η διάταξη, ούτε οι .άλλες ίδιες 
που- είναι κατά -ένα τρόπο Τετικές, να δικαιολογήσουν όλη 
σασ αυτή τη-ν προσπάΤεια και ιδίως την παράγραφο- 5 του 
άρΤοο-υ 1 που όπως είπα και στην αρχή, οδηγεί ευΤε-ω-σ σττν 
«κολεικτ:βοπο-ίηιστ,» του αγιοοτη. -στην αναγκαστική του συμμε
τοχή -νώτα στο συνεταιρισμό.

θ α  τελειώσω, κυρίες και κύσ-ιοι συν-άδ-ε/.φοΊ, μ ’ αυτές τις 
γενικές επί του -παρόντος παραταοήτεις και επίφυλάστομα. να 
αναπτύξω τις απόψεις υου. κατά την επί των ά.ρΤΙρων συζή
τηση, του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα από την. 
Πλευρά της Νέας Δημοκρατίας).

Π ΡΟ Ε Α Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στ-εφανίδης). Ο κ. Μιχαήλ 
Παπακωνσταντίνου, έχει το λόγο. Απών, διαγρα-φεται.

Ο κ. Υπουργός Γεωργίας, έχει το λόγο.
ΚΏΧΣΤΑΝΤΓΝίΟΕ' ΣΗΜ ΙΤΗΣ- (Υπ. Γεωργίας). Κύριε 

Πρόεδρε. αν-αΊρέρομαι στα οσα είπε ο εισ-ηγητης της Πλ*ΐν· 
ψηφίας για να εξηγήσει το νοινοοσχεοϊο αυτό και Τεΐ.ω να κά
νω υ.ονάχα -μερικές επεξηγήσεις στα όσα λέχΤηκαν κατά τη 
συζήτηση.

Το νομοσχέδιο τροποποιεί κατά κύριο λόγο την -πάρχου- 
σα νο-μοΤεσία καταβολής των επιοοτησεων για να τακτοποίΓ- 
σει ορισμένα προβλήματα τα οποία προέκυψαν κατά την κα- 
τα-βολή τοον επιδοτήσεων αυτών.

Σύμφωνα με τη ν-ομοΤεσία τα παραστατικά έγγραφα, τα 
χρηματικά εντάλματα πρέπει να εκδίδονται επ’ ον-όματ: των 
παραγωγών.

Σήμερα εισπράττουν επιδοτήσεις χιλιάδες παραγωγοί. Σε 
μια στιγμή το Υπουργείο Γεωργίας -είχε φΤάσει να έχει δι- 
καιολογητικά για 6-00.000 παραγωγούς λαδιού. Ο όγκος των 
παραστατικών είναι τόσο μεγάλος, ώστε υπάρχει δυσκολία 
επεξεργασίας τους. κσΤυστερει η καταβολή των επιδοτήσεων

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Τ
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7.7.·. ο·. παραγωγό: ίεν παίρνουν τα χρήματα, ώστε να μπορέσουν 
να τα αξιοποιήσουν για τη νέα παραγωγή.

Χρειάζεται να βελτιώσουμε τη μέθοδο καταβολής. Χρειά- 
ζίτα: όμως να την επιταχύνουμε. Έ να ς τρόπος επιτάχυνσης 
είναι τα δικαιολογητικά να μην εκδίδοντα: πλέον επ' ονόματ: 
τον κάθε παοαγωγού αλλά να εκδίδονται επ’ ονόματ: τον 
συνεταιρισμού. Ο δε συνεταιρισμός να καταβάλει τ:ς επιο'.τή- 
σε·.ς και στους συνεταιρισμένους και θέλω να τονίσω καί στους 
μη συνεταιρισμένους. Η  διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 1 
αυτό το σκοπό έχε:.

Μέχρι τώρα το Γπουργείο Γεωργίας έχε: ζητήσει τη συνερ
γασία τουν συνεταιρισμών γ:α την επεξεργασία των δικαιολο- 
γητίκών καί αυτό έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. 
Έ χε! επιταχυνθεί κατά πολύ Ύ/ καταβολή επιδοτήσεων π.χ. 
στο στά,ρ: κα: στο λάδι. Π  ιππεύουμε δέ. ότ: κα: από άποψη 
πολιτικής η τακτική ε:να: σωστή. Η καταβολή των επιδοτή
σεων είνα: ένα θέμα που αφορά τους ίδιους τους παραγωγούς. 
Πρέπει ο: ίδιο: ο: παραγωγοί να ασχοληθούν με αυτό το θέ
μα κα: να προσπαθήσουν να το τακτοποιήσουν κατά τον κα
λύτερο δυνατό τρόπο μέσα στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης 
την οποία επιδιώκουμε. Πρέπει ο: συνεταιρισμοί να διαχειρι
στούν αυτό το θέμα ω ς συλλογικοί φορείς και εκπρόσωποι των 
γεωργών.

Ειπώθηκε, εάν ·* συνεταιρισμός θα μπορεί να κάνει ό.τι 
θέλει, να πληρών·.: τους μεν και να μη πληρώνει του δέ. Βέ
βαια όχι. Διότ: ο κάθε γεωργός έχει απαίτηση για ορισμένη 
επιδότηση και θα ελεγχθεί ο συνεταιρισμός για την τήρηση 
της νόμιμης υποχρεώσεως. Ά λλωστε γΓ αυτό προβλέπετα: 
στο άρθρο δ η τήρηση βιβλίων και στοιχείων — και θα. επα
νέλθω σ' αυτό—- ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί εάν κατα
βλήθηκαν ο: επιδοτήσεις στους μεμονωμένους παραγωγούς.

Λέχθηκε, ότι η όλη διαδικασία αποβλέπει στην αναγκαστι
κή συνεταιρ'.στικοποίηση. Ο  ισχυρισμός αυτός δεν στηρίζεται 
με τίποτα στο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο γράφει σε συνεταιρι
σμένος και μη συνεταιρισμένους παραγωγούς. Κανείς δεν 
εξαναγκάζεται με τις διατάξεις αυτές να εγγραφεί στους 
συνεταιρισμούς. Ό λο: θα παίρνουν με βάση τις ίδιες διατά
ξεις και κανείς δεν δικαιούται να στερήσει τους μεν και να 
δώσε: στους δέ.

Ο κ. Παλαιοκρασσάς είπε, ότι ναι μεν ίσως μπορεί να είναι 
έτσι, αλλά με βάση· τις προθέσεις μας. δίνει την ερμηνεία, 
ότ: θα χρησιμοποιηθεί το άοθρο αυτό κα: γενικά το νομοσχέδιο 
για την αναγκαστική συνεταιριστικοποιηση.

Εδώ θα απαντήσω ότ: δυσκολεύομαι να συζητήσω στο επί
πεδο αυτό, στο επίπεδο των προθέσεων, γιατί όπως αμφισβη
τεί κα: αυτός τις προθέσεις τις δικές μας. της Κυβέρνησης, 
θα μπορούσα να αμφισβητήσω τις προθέσεις τις δικές του. 
της Αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, αν λάβω υπόψη 
μου την μέχρι τώρα πολιτική της. Οι προθέσεις της δεν είναι 
προθέσεις, ο: οποίες να δικαιολογούν ότι πράγματι θέλει να 
βοηθήσει τους παραγωγούς κα: την αγροτική ανάπτυξη της 
Χώρας.

Πιστεύω ότι επιχειρήματα πρέπει να στηρίζονται στο νόμο, 
να είναι συγκεκριμένα κα: όχι σε υποτιθέμενες προθέσεις.

Έρχομαι στην παράγραφο δ του άρθρου 1. Και ο κ. Ξαρ- 
χάς κα: ο κ. IIαλαιοκρασσάς ¿δήλωσαν ότι η παράγραφος 
αυτή υποκρύπτει σκοπό καταβολής επιδοτήσεων μόνο στους 
συνεταιρισμούς. ΓΙ αιτία της παραγράφου δ είναι η εξής. Κα: 
επί ποοηγουιν.ένη.ς Κυβερνήσεως υπήρχε; η ανάγκη καταβολής 
ενισχύσεων π.χ. για την διαφήμιση των ελληνικών προϊόντων 
στο εσωτεοικό κα: εξωτερικό.

Ο κ. Κανελλόπουλος μάλιστα είχε δημιουργήσει μια σχετική 
εταιρεία και είχε αποφασίσει να την επιχορηγήσει με 80 εκα
τομμύρια. Το Ελεγκτικό Συνέδριο όμως, έκρινε ότι η επιχο
ρήγηση αυτή δεν ήταν νόμιμη διότι δεν υπήρχε διάταξη νό
μου στην οποία να στηρίζεται. Το άρθρο ο αναπληροί μεταξύ 
άλλων και αυτή την έλλειψη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
εκείνες να μπορούν να επιχορηγούνται οργανισμοί, οι οποίο:

θα προωθήσουν τα ελληνικά προϊόντα στο εσωτερικό κα: στο 
εξωτερικό. Δημιουργεί, όμως επίσης και τις προϋποθέσεις να 
οίί; ενισχύσεις για συλλογικές δραστηριότητες. Και συλ
λογικές δραστηριότητες δεν είναι μόνο ο: συνεταιρισμοί —-είναι 
βέεαια και οι συνεταιρισμοί—  αλλά είνα: π.χ. και οι κοινο- 
π.ραξ.ος. Κα: είνα: πρόθεση της Κυβέρνησης να βοηθήσει και 
το .; ιοιώτες εξαγωγείς για παράδειγμα να συσπειρωθούν, 
ώστε να δημιουργηθούν εταιρείες, κοινοπραξίες με αρκετά 
κεφάλαια για να μπορούν να αναλάβουν σημαντική επαγωγική 
προσπάθεια. Λύσή τη στιγμή υπαρχουν πολλοί εξαγωγείς με 
κεφάλαια ενός. δυο. πέντε ή κα: δέκα εκατομμυρίων δραχμών
κα: βεβαίωσ. επα”ωγες μ; ό̂ λίγα ‘/.εφ-άλα'.α
Π  ρύποι, λ: οπόν, ν2 orápicov y.ί / r τcα για να
συσπειρωθούν.

Η παράγραφος 5 : η μ : ,-ργε: τ:ς TTpyi-o-Seri
τα κίνητρα αυτά.

Όσου σφτ,ρά το άρθρο 2. λέχθηκε ότι το ποσό αυτό είναι 
υπερβολικό. Το ποσό αυτό δεν είναι υπερβολικό. Θα αναφέρω 
ενδεικτικά ότ: ο: κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ανα
φέρουν ότ: οι επιδοτήσεις της παραγωγής στην περίπτωση του 
λαδιού μπορούν να χορηγούνται από τις ομάδες παραγωγών ή 
τους συνεταιρισμούς με δικαίωμα παρακράτησης ποσοστού με-
χρι δηλαδή ποσοστού -:ο οποίο είναι ψηλότερο aró το
ττοτοοτ:, τ: οποίο πρ-Ο'βλέπεται: 7ε αττον τ ον VOV.O.

Ομως ■;επ’ αυτό το παράδε :γμα. το or: ίο σας αναφέρω τ ρ ο-
ν.ό.Γ.τε: ο τι η πρακτική αυτή . την oro ία καθιερώνει το άτ-
ί? ο  *2 ::ν είνα: κάτι περιερ·ρ .  είνα1. μί:α πρακτική η oroía
•j-ápvs: τε όλες τις χώρες ο: οποίες τ ροσπαθούν να μείω
γ-0'j v τον 6'γκ·ο εργασίας της οηιμοτιας ο:;οίκησης κα: να τ:ε-
ράτοον την δουλειά η οποία αςορά τοος παραγωγούς. οτοος
ίό:ονς. οηλ αδή στους συλλογ:χοός φορείς τους.

ϊ ο  ά:#ρ ο 3 του νόμου δον ειοάγε: τί τ: οτε καινούργιο,. Έ ρ-
χετα: να τακτ:ποιήσει μία κατάσταση, η οποία όπως ανα- 
φέρθηικε από ορισμένους ομιλητές υπήρχε από καιρό, αλλά 
κατά την άποψη των εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και της Διοίκησης δεν ήταν τακτοποιημένη νομικά. Εκεί θα 
κάνουνε μία βελτίωση στη διατύπωση, ώστε να είναι σαφέ- 
στερη η διάκριση μεταξύ επανόρθω- η ; ζημιών και χορή
γησης ενισχύσεων για την ύδρευση, χειροτεχνία κλπ.. όπως 
επ'εσήμαναν "οι εισηγητές που αφορά τη διεκπεραίωση ή την 
π :αγμ αποποίηση προγραμμάτων, οι οποίες εγκρίθηκαν με χρη
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

(Στο σπείο  αυτό την Προεδοική Έό·οα καταλαμβάνει ο 
Β ' Αντιποόεδτο: τνς Βουλής 'κ . Μ Α ΡΚ Ο Σ I. Ν Α Τ Σ Ι
ΝΑΧΟ.

Το άρθρο 5 αφορά κυρίως — και εδώ θα φροντίσω με μία 
προσθήκη στη διατύπωση να διευκρινίσω αυτό το σημείο—  
όπως είπα πριν, τον έλεγχο της καταβολής των επιδοτήσεων 
μέσα από τους συνεταιρισμούς. Θα πρέπε· οι συνεταιρισμοί να 
τηρούν βιβλία, στυ'/εια γενικά, για να μπορεί να διαπιστώνε
ται αν κατέβαλαν πράγματι τα χρήματα, σ' όσους είχαν δι
καίωμα ν ι ε’σπσσξουν τα χρήματα αυτά.

Αφορά βεβαίως και την καταβολή ενισχύσεων σε άλλους, 
στους δικαιούχους, δηλαδή όχι μόνο στους συνεταιρισμούς, αλ
λά σε κείνους οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παίρνουν απευθείας 
τις χορηγήσεις κα: τούτο για να είναι δυνατός κάποιος έλεγ-
7Α?·  ̂ , , , .

Ό π ω ς λέχθηκε από κάποιον ε’σηγητή σωστά, όταν πλη
ρώνονται χρήματα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και δεν πλη
ρώνονται χρήματα μόνο σε μικρούς παραγωγούς, πληρώνονται 
και τεοάστια ποσά π.χ. σε εξαγωγείς. πληρώνονται ποσά 
πολύ υθηλά σε μεταποίησές κα: διευκολύνει τον έλεγχο 
ο.·ν υπάρχουν στοιχεία με τις επιχορηγήσεις χωριστά και δεν 
είναι ανάγκη η υπηρεσία να καταφεύγει κάθε φορά στα γενι
κά βιβλία για να διαπιστώσει πο'ά. για να διαπ'στώσε: ημερσ
μηνίες καταβολής κα: ό,τ: χρειάζεται να ελεγχθεί.

Πόντιος, θα  απαντήσω σ' ό.τι είπε ο κ. Λουλές. ότ: δεν 
υπάρχει σκέψη να επιβληθεί στα μικρά νοικοκυριά ή στους μι
κρούς παραγωγούς η τήρηση εμπορικών βιβλίων. Ο σκοπός
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του άρδρ-ου όπως εξήγησα, δεν -είναι αστός.
- Θα μπορεί να μου απαντηθεί γιατί δεν τα διευκρινίζετε 

αυτά με μ:α πολύ ειδική ρύθμιση; Πι-στεύω ότι η ν-ομ-οτεχνι- 
κή σωστή αντιμετώπιση ενός -δέματος είνα ο νόμος να είναι 
αρκετά γενικός, ώστε να μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις 
περιπτώσεις. Πολύ ειδικοί νόμοι μπορεί να δημουιργήσουν προ
βλήματα. γιατί μετά χρειάζονται προσδήκες και προσδήκες. 
δευκρινίσεις και διευκρίνισες. Κα ένα κακό της δικής μας νο
μοθεσίας είναι ότι οι νόμοι μας πολλές φορές είναι υπερβολικά 
λεπτομερειακοί και αυτό το κακό πρέπει να το ξεπεράσουμε.

Γωτή-δηκα επανειλημμένα τι χρειάζονται οι επιτροπές του 
άρδρου 6. Αυτή τη, στιγμή, ορισμέ/ες επιδοτήσεις χορηγούνται 
με βάση μ.εγεδη παραγωγής, όπως π.χ. την έκταση την οποία 
έχε: ο παραγωγός. Ό ποιος παραγωγός έχει κάτω από 50 
στρέμματα μπορεί να πάρε: μία ενίσχυση, όπως μπορεί να 
πάρει μία ενίσχυση οποίος έχει 10 ή 1-5 πρόβατα, αλλά άλλη 
ενίσχυση παίρνει εκείνος ο οποίος έχει 100 ή 300 πρόβατα. 
Αυτά τα στοιχεία πρέπει να διαπιστώνονται και δεν μπορεί να 
διαπιστώνονται από τς Δευδύ-νσεις Γεωργίας, διότι ο φόρτος 
εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τώρα ακόαη. η δια
πίστωση αυτών των στοιχείων πραγματοποιείται με τη βοήδ-εια 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών. Δεν 
υπάρχουν, άλλωστε εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας σε 
κάδε χωριό. Η δημιουργία των επιτροπών, σκοπό έχει να διευ
κολύνει αυτό το έργο. Θα υπάρχει σε κάδ-s χωριό, ή δα υπάρ
χουν σε χωριά αυτές οι επιτροπές, οι οποίες -δα παραδίδουν 
στις Διευδύνσεις Γεωργίας τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να 
προσδιοριστεί το ύψος των επιδοτήσεων.

Μερικοί εισηγητές της Αντιπολίτευσης, αναφέρδηκαν στο 
άρδρο 10. Ά λλο ; μεν είπαν ότι δεν είναι αναγκαία η σύστα
ση των -δέσεων του προσωπικού, άλλοι είπαν ότι το προσωπικό 
είναι λίγο.

■Πρώτα από όλα δέλω τα διευκρινίσω, ότι το προσωπικό 
αυτό αφορά δέσεις τις οποίες δα  πρ-οσπαδήσουμε -α πληρώ
σουμε μέσα στο 1984. Αν χρε-ιασδ-εί να υπάρξουν και άλλες 
δέσεις το 1985 κα: τα επόμενα έτη δα δημιομργηδ-ούν. δα 
συσταδοόν νέες δ-έτεις. Το άρδρο -αυτό έχει την αιτία του στην 
έγκριση ενός προγράμματος για την εκπαίδευση και πρόσληψη 
γεωπόνων— ε-φ-αρμ.οστών ιμιε χρηματοδότηση από τις Ευρωπαϊ
κές Κοινότητες. Η Κυβέρνηση είχε υποβάλει και φέτος εγ- 
κρίδηκιε η χρηματοδότηση ενός προγράμματος από τις  Ευρω
παϊκές Κοινότητες ενός προγράμματος ο ετών για την πρόσ
ληψη 1.640 γεωτεχνικών οι οποίοι δα χρησιμοποιηδοΰν στις 
γεωργικές εφαρμογές. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τον 
πρώτο χρόνο μια δαπάνη ύψους περίπου iSSÜ.OOO.OOO δραχμών 
και δίνει τη δυνατότητα με το ποσό αυτό να προσλη-φδοόν γύ
ρω στους 530 γεωτεχνικούς. Συνιστούμε τις δέσεις με αυτό 
τ : νόμο για να προσληφδούν οι γεωτεχνικοί.

Ό π ω ς ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, -οι γεωπόνοι -επειδή υπάρ
χει φόρτος -διοικητικής εργασίας αυτή τη στιγμή δε βγαίνουν 
στα χωριά και αυτό είναι ένα ελάττωμα. Δεν υπάρχει καδο-δή- 
γηση στην παραγωγή, δ-εν υπάρχει βοήδεια στον αγρότη, ο 
αγρότης δε μπορεί να πάρει τις πληροφορίες τις οποίες χρειά
ζεται. Για ν-α βελτιώσουμε την παραγωγή δα πρέπει να επι
σκέπτεται ο γεωπόνος συχνά το χωριό, δα πρέπει να υπάρ
χουν γεωπόνοι οι ο π ο ί ο ι να ζούν στο χωριό. Στην Αγγλία 
υπάρχουν γύρω στις 3.000 γεωπόνοι εφαρμοστές ο δικός μας 
αριδμός είναι πολύ μικρότερος. Λε μπορώ να τον προσδιορίσω 
•επακριβώς γιατί, δεωρητικά μεν μπορεί να υπάρχουν 800 
αλλά στην πράξη ακριβώς λόγω της διοικητικής εογατίας 
εργάζονται πολύ λιγότεροι στις γεωργικές εφαρμογές. Πρέπει 
ν-α αυξήσουμε τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών και 
το αρδρο στο νόμο έχει ακριβώς αυτόν το σκοπό. Δεν πιστεύω. 
ΛΟίπον, ο: δέσεις να είναι πολλές δεν πιστεύω να είναι περιτ
τές. -αντίδοτα νομίζω ότι δα  πρέπει ν-α υπάρξουν στο μέλλον 
και πολύ περισσότερες δέσεις για να βελτιώσουμε την παρα
γωγικότητα στην Ελληνική γεωργία.

Κλείνοντας δα ήδελα να πώ σε ορισμένους συναδέλφους οι 
οποίοι με παρεκάλεσαν για τροπολογίες σχετικά με δέματα

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγειας ιδιοκτησίας και ιδίως στη ρύδμιση των ανωμάλων δί
καιος; αξιών ότι το δέμα αυτό μελετάται στο Υπουργείο και 
δα υπάρξει σύντομα κάποιο σχέδιο νόμου που αφορά τα δέματα 
της έγγειας διάςίρωσης και μέσα σ’ αυτό το νομοσχέδιο δα 
εξετάσουμε και αυτό το δέμα. Είναι κάπως πρόωρο να το λύ
σουμε εδώ. Kat λέγω πρόωρο γι-ατί χρειάζεται εκτίμηση στοι
χείων και μιας κατάστασης με συνεχείς αναβολές μερικές φο
ρές ματαιώνουμε τελικά το σκοπό μιας νομοθετικής ρύθμι
σης. Η απάντηση όμως στο δέμα δα δοδεί τελικά όταν συζη
τήσουμε το σχετικό σχέδιο νόμου.

Ο κ. Παυλίδης αναφέ,ρδηικε σε διάφορα δέματα, τα δεω- 
ρώ τελείως άσχετα προς το συζητούμενο νομοσχέδιο. Και τον 
παρακαλώ, αν ενδ:¿φέρεται να έχει μία απάντηση, να τα φέ
ρει με επερώτηση σε ημέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου και τότε 
ευχαρίστως δα  του απαντήσω. Π άντως, -στο ένα μόνο δέμα 
που έδιξε σχετικά με το νομοσχέδιο — για  την καταβολή 
ενισχύσεων -μέσω των συνεταιρισμών στους αλιεις—  ότι δε-, 
είν-α: προς το παρόν πρόδεσή -μας η ενίσχυση στους αλιεις, ν-α 
καταβληδεί μέσω των -συνεταιρισμών, οι όλες διατάξεις όπως 
εξήγησα από την οικονομία του νόμου έχουν σκοπό τις μαζι
κές καταβολές επιδοτήσεων, δηλαδή, εκείνες που πηγαίνουν 
σε χιλιάδες παραγωγούς και στις περιπτώσεις εκείνες στις 
οποίες η επεξεργασία των δικαιολογητικών δε μπορεί να γί
νει από τις Διευδυνσεις του Υπουργείου Γεωργίας στην Κεν
τρική Υπηρεσία χωρίς καδ-υστέρηση.

Νομίζω, όπως είπα στην αρχή, ότι αυτό το σχέδιο νόμου δα 
βελτιώσει κατά πολύ τη διαδικασία καταβολής επιδοτήσεων, 
δα  ρυδμίσει αρκετά δέματα, τα οποία δυσκολεύουν σήμερα 
τη διαχείριση των επιδοτήσεων, ή δέματα τα οποία δημι
ουργούν προβλήματα σε μία σωστή αντιμετώπιση της αγρο
τικής ανάπτυξης. Και τέλος, δα βοηδήσει και δα  προω- 
δήσε; τις γεωργικές εφαρμογές. Γ ι; αυτό, πιστεύω ότι εί
ναι αναγκαία η υπερψήφισή του. Σας ευχαριστώ. (Χειρο
κροτήματα από την Πτέρυγα του Π Α ΣΟ 'Κ ).

ΙΤ ΡΟ Ε Δ ΡΕ Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Ο Κοινο
βουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, συνάδελ
φος κ. Μητσοτάκης, έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Ανέμενα, κυ
ρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον κ. Υπουργό να μιλήσει, για 
να πάρο) το λόγο, διότι πράγματι, παρά την προσπάδεια 
που είχα καταβάλει, είχα μέσα μου πολλά ερωτηματικά ως 
προς την πραγματική έννοια του νόμου, και ειδικώτερα ορι
σμένων διατάξεών του.

Η  ομιλία του κ. Υπουργού, πρέπει να πω, ήταν σαφής και 
η πολιτική- της Κυβερνήσεως αυτή την ώρα, σε ό,τι αφορά 
το δέμα του σχεδίου νόμου, είναι καδαρή. Ο κ. Υπουργός 
της Γεωργίας μας είπε στην ομιλία του, ότι ο νόμος αυτός 
επιδιώκει να απλοποιήσει το σύστημα πληρωμής των επιδο
τήσεων και προπαντός να επιταχύνει την πληρωμή των επι
δοτήσεων, ειδικότερα στις περιπτώσεις των προϊόντων των 
σημαντικών που ενδιαφέρουν το μεγάλο μέρος των γεωργών 
που ενδιαφέρουν δεκάδες χιλιάδων, ή εκατοντάδες χιλιάδων 
Ελλήνων γεωργών. Και μας είπε η μέδοδος που η Κυ
βέρνηση επέλεξε, είναι η πληρωμή των επιδοτήσεων αυτών, 
των ενισχύσεων αυτών, να γίνεται μέσα από τους συνεταιρι
σμούς. οι oxoíot στην ουσία αναπληρώνουν το Κράτος, είτε 
το Υπουργείο Γεωργίας και τη Γεωργική Υπηρεσία, είτε 
την. Αγροτική Τράπεζα. Και μας είπε εμμέσως, αλλά σα
φώς. ότι η επιλογή, εάν δα γίνεται χρήση των συνεταιρι
σμών. ή όχι. δα  είναι επιλογή της Κυβέρνησης. Αυτό προ
κύπτει από την απάντηση που έδωσε στον κ. Παυλίδη, ότι 
δεν σκοπεύει για τους συνεταιρισμούς των αλιέων, των ψα
ράδων, να εφαρμόσει το άρδρο. Και ταυτόχρονα, με άφησε 
εμένα τουλάχιστον να εννοήσω, ότι όταν παίρνεται η απόφα
ση. για το λάδι φερ’ ειπειν, να πληρωδεί το ποσό της ενι- 
σχυσεως, μέσω του συνεταιρισμού, η απόφαση αυτή- είναι 
υποχρεωτική. Ο μεμονωμένος αγρότης, ο οποίος έχει παρα- 
δώσει στην Ελαιουργική — και δεν υπάρχει και άλλος φο



Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Η  M B ' — 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 2099

ρέας στη περίπτώση αυτή—  το λάδι του, δον έχε! άλλο τρά
το, πρέπει να περάσει από το συνεταιρισμό.

Εάν έκανα κανένα λάθος στις διαπιστώσεις παρακαλού- 
σα τον κ. Υπουργό της Γεωργίας, ελεύθερα να με διακό- 
όει. Διότι επάνω σ' αυτές τις διαπιστώσεις, -θα θεμελιώσω 
από εδώ και πέρα τις απόψεις, τις οποίες θα  διατυπώσω 
στο Σώμα.

Κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς αυτό το οποίο ο κ. Υπουρ
γός της Γεωργίας μας είπε, εμείς δεν το δεχόμαστε. Διότι, 
πράγματι, αποτελεί το πρώτο βήμα στο να μεταβάλει τους 
συνεταιρισμούς μας σε αναγκαστικούς, ή μάλλον στο να επι
βάλει καταναγκαστικά στον αγρότη το συνεταιρισμό. Δε λέω 
να κάνει αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Ευθέως, στην ου
σία, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει. Από την ώρα που ε
λαιοπαραγωγός του Νομού μου, ο οποιοσδήποτε παραγωγός, 
θα ξέρει ότι για να πάρει την ενίσχυση, θα  πρέπει ή να 
γραφτεί στο συνεταιρισμό, ή να χρησιμοποιήσει το συνεται
ρισμό, είναι υποχρεωμένος να πάει στο συνεταιρισμό και αν 
ακόμη επρόκειτο να είχε και άλλη διέξοδο που είπα πρω
τύτερα ότι δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη διέξοδος, από την 
ώρα που θα παίρνει γρηγορότερα τις ενισχύσεις, θ α  πάει 
στο συνεταιρισμό.

Αποτείλεί ένια πρώτο- βήμα-, απιατειλεί μια παρε-ία την οποία 
εμείς δε δεχόμαστε;. Είμαστε υπέρ των συνεταιρισμών καιι 
επωφελούμαι της ευκαιρίας να το· τονίσω κατηγορηματικά 
στην Αίθουσα- αυτή, γι-αιτ,ί εμείς τοιυ-ς δημιουργήσαμε.

Διίκό μας δημιούργημα είναι οι συνεταιρισμοί, γιατί το 
ΙΙΑ Σ Ο Κ  έχει ιστορία 2 ετών. Αναπτύξαμε- τους συνιεταιρ-ι- 
σμούς και τουις αναπτύξαμε ικαναποιηιτ-ίΓΛίά και θέλουμε να 
αναπτυχθούν παραπέρα.. Αλλά δε θέλουμε, κύριοι συνάδελφοι, 
αναγκαστικούς συνεταιρισμούς με τη διπλή έννοια. Πρώτο 
δεν τιους θέλουμε αναγκαστικούς- με την έννοια ότι- ο αγρό
της θα «ιίνα,ι υποχρεωμένος καλά και; σώνε-ι να γράφεται, και 
δεύτερο δε θέλουμε τους συνεταιρισμούς να μονοπωλούν ορι
σμένες δραστηριότητες και αναφύομαι ειδικότερα στον εμκο- 
ρικό -τομέα και στην μεταποίηση. Καΐι έίπρεπε ο κ. Σήμίτης, 
ειδικότερα σαν αρμόδιος υπεύθυνος και σαν άνθρωπος που 
γνιωρ'ί-ζει το- θέμα, να έχει ήδη συμπβράν'ε-! από την τραγω
δία πιου γίνεται στον Τόπο μας. τα δύο τελευταία χρόνια, 
από- το- γεγονός ότι υποικαθιίστοών πολλοί κρατικ-αί φορείς την 
ιδιωτική- πρωτοβουλία, σε- ένα τσμέια ευαίσθητο. όπως είναι 
η ε,μπν,ρ ία. και βιομηχανοποίηση τω·ν γεωργικών π,ροϊόθτων, 
ενώ είναι ανέτοιμοι, παντελώς ανέτοιμοι. Και ζούμε αυτές τις 
αθλιότητες και τις καταχρήσεις, ου μην αλλά για τις οποίες 
αυτή την ώραν δε θέλω να μιλήσω-, έχουν σαν συνέπεια. να, 

πλήττεται σε τελική ανάλυση ο παριαγωγός, ο ίδιος ο παρα
γωγός. Τ’ιιατ; το προϊόν του μένει απούλητο ή δεν παίρνε: 
καλή τιμή ή περνά στις χωματερές τις οπαίες βέβαια πλη
ρώνει η Κοινότητα, αυτή η καταραμένη η ΕΟ Κ . αυτή πλη
ρώνει και τις χωματερές. Ό μ ω ς μην φαντάζεστε ότι η 
Κοινότητα έγινε γι-α να πληρώνει τ ις  χωματερές, ή για να 
πληρώνει τη σταφίδα που δεν ποολήσαμίε εγκαίρως. Και μη 
νομίζετε ότι η Κοινότητα σήμερα που έχει αυτό το οξύ- 
τατο πρόβλημα- του προϋπολογισμού της και της ανεπάρκειας 
των πόρων της επ’ άπειρον μπορεί να δέχεται σε μια χώρα 
να γίνεται αυτή η πολιτική.

Κατά συνέπεια, η άποψή- μας είναι ότι :: συνεταιρισμοί 
πρέπει να προστατευθούν. πρέπει να βοηθηθούν. αλλά επί 
ισοις όροις. Ούτε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, εμείς ποτέ 
θα δεχθούμε, πολύ περισσότερο καλλεκτι-βοποίιηση στη γεωρ- 
γία. ούτε πιρ ανόμοια στους συ-νιεταιρ-ιισμούς τέτοια παυ θα  κα
ταστήσουν άνιση τη θέση τους σε σύγκριση με τους ιδιώτες, 
με τις ιδιωτικές -μονάδες. Και: αυτό αν θέλετε, κύριοι- συ
νάδελφοι. είναι προς όφελος όχι μόνο της Εθνικής Οικο
νομίας αλλά και των ίδιων των συνεταιρισμών. Για-τί από 
την ωρα που ο συνεταιρ'ΐσμός δεν Αχεί: την οικονομική ευ
θύνη. από την ώρα που είναι μονοπώλιο, από την ώρα που 
τα. σπασμένα θ-α -α πληρώ », κάποιος άλλος. ο'εν μπορείτε, 
κύριε Σημίτη, να κάνετε καμιά πολιτική. Δεν μπορείτε να

κάνετε καμιά προσπάθεια ικανοποιητική διακίνησης και πο
λύ περισσότερο μεταποίησης των γεωργικών προ ιόντων. Η 
πείρα μας έχει δ-ιδίάξε; και υποθέτω ότι έπρεπε να έχει δι
δάξει και: το Π Α Σ Ο Κ  μέχρι τώρα η πικρότατη δική του 
εμπειρία. Βέβαια δε.ν είν-αι ούρα να κάνουμε κοινοβουλευτι
κό έλεγχο-, θα έρθει η ώρα παυ θ α  τα πούμε. Αο-κούμαι σε 
γενικές παρατηρήσεις οι οποίες όμως αποδίδουν μια πραγμα
τικότητα την οποία είμαι βέβαιος ότι όλοι σας γνωρίζετε. 
Και το περίεργο, κύριοι συνάδελφ'«, είναι και απευθύνομαι 
στους συναδέλφους της επαρχίας, όπως είμαι εγώ, ότι αυτή 
την πραγματικότητα, την πληρώνει τελικά ο αγρότης, ο 
παραγωγός, αυτή την ασύνετη, στενά δογματική πολιτική. 
Δεν το. έχε: καταλάβει μόνο το εμπόριο, ή η μεταποίηση ή 
η βιοτεχνία ή η βιομηχανία που ασχ-ολείται με τα γεωργικά 
προϊόντα, το έχε: καταλάβει πρώτος ο παραγωγός. Εγώ που 
περιοδεύω, τακτικά την Ελλάδα, ακούω από όλους, τι θα 
γίνουν τα, προϊόντα μας; Χ θες ήμουνα στη Σπάριτ-η και είδα 
την -»γωνία των πορτακαλιοπαρ-αγωγών της Σπάρτη;, ο», ο.- 
ποιίοι έχουν 50.000 τόννους θαυμάσιο πορτοκάλι και όμως 
καμιά προοπτική διακίνησης, καμιά πιθανότητα αγοράς δεν 
υπάρχει. Αν πρόκειται να περιμένουν την ΑίΡΡΕΖ το πορ
τοκάλι της Σπάρτης θ-α πάει στις χωματερές με βεβαιότητα 
και να μη; έχετε καμία αμφιβολία. Και δεν θ α  εΐίναι μόνο 
το πορτοκάλι. θα  είν-αι ατέλειωτη η σειρά προϊόντων τηξ 
ελληνικής γης. Κι αυτό, κύριοι συνιάδιελφοι. ειμεές θεωρού
με θέμα αρχής και είμαστε αντίθετοι: προς αυτή την κα
τεύθυνση και κατά συνέΙπΓ.σ προς αυτό το νόμο.

Ά λλωστε το επιχείρημα του κ. Υπουργού Γεωργίας δεν 
είναι κοθόλου πειστικό. Εγώ -δέχομαι τις δικές του απόψεις 
και στέκω στις δικές του θέσεις, γ ια  να τον αντικρσύσω.

Γ ιατί. κύριο συνάδελφοι, πρέπει να μαζευτούν τα παραστα
τικά για 600.000 ελαιοπαραγωγούς της Ελλάδος στο Κεν
τρικό Υπουργείο Γεωργίας, γ ια  να «λεχθούν; Είναι σοβαρή 
κουβέντα να λέγεται αυτή; Και θα έχανε τίποτε, αν απο
φάσιζε την αποκέντρωση, αν ελέγχοντο στις Διευθύνσεις Γε
ωργίας ή στην Αγροτική Τράπεζα, στις αποκεντρωμένες υ
πηρεσίες; Καλά και σώνει πρέπει ν-α πάνε στο κέντρο; Αυ
τό που μπορεί ν-α κάνει -ο τ-οπι,κός Συνεταιρισμός δε μπορεί 
να το κάνει η Τοπική Γεωργική Υπηρεσία, εμπλουτισμένη 
μάλιστα με το πρόσθετο προσωπικό το οποίο- προσλαμβάνει 
ακόμα τώρα ή δεν μπορεί να το κάνει η Αγροτ κή Τράπεζα 
που έχει την μακρότατη εμπειρία;

Το επιχείρημα είναι πάρα πολύ αδύνατο, κύριο: συνά
δελφο!.

Εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να γίνεται στο κέν
τρο ο έλεγχος. Ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να εξακολουθήσει 
να έχει την ευθύνη αυτής της δραστηριότητας το Κράτος, 
όχι ο -συνεταιρισμός.

Και στο τέλος - τέλος ο συνεταιρισμός θα  μπορούσε να 
αποτελέσε το όργανο που θα  πλήρωνε. Μπορεί να έλθει ο- 
εκπρόσωπος του συνεταιρισμού για λογαριασμό των μελών 
του που θέ λουν — και θα τον εξουσιοδοτήσουν, θα του δώ
σουν πληρεξούσιο··—  να πάρει, με βάση εκκαθαρισμένες α
παιτήσεις, από την Αγροτική Τράπεζα ή από το Δημόσιο 
Ταμείο, το. ποσό,, για να πάει να το πληρώσει.

Ό μ ω ς με τα σημερινά δεδομένα τίποτε περισσότερο απ' 
αυτό δεν μπορείτε να κάνετε, κύριοι συνάδελφοι. Και δεν 
μπορείτε προπαντός, όταν θέσετε σαν προϋπόθεση --κ α ι φο
βούμαι ότι «ουκ ην άλλως γενέσθαι». δεν μπορεί να γίνει 
διαφορετικά από την ώρα που αναθέτετε στον συνεταιρισμό 
έργο κρατικό—  όταν θέτετε, ως προϋπόθεση το ότι δε θα 
τηρηθούν οι προϋποθέσεις του Δημοσίου Λογιστικού, Λέτε 
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστι
κού», χωρίς να λέτε ταυτόχρονα και ποιές άλλες διατάξει; 
θ-α εφαρμοστούν.

Είναι βέβαιο ότι υπό τις συνθήκες αυτές δε μπορείτε να 
ασφαλίσετε την τίμια διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
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Ό π ω ς ί-ίσης είναι βέβαιο, κύριοι συνάδελφοι. ότι άσχε- 
τα με το τι δέχεται ή δεν δέχεται η ΕΟΚ, το ποσοστό 2% 
«ττοχρεωιτχΐό χαράτσι είναι πολύ. Είμαι βέβαιο; ότι ο. αγρό· 
:η·τ μα; δεν Αα το πληρώσει ευχαρίστως. Και ναι, μεν λέει 
((μέχρι 2%», είναι όμως προφανές ότι το εάν είναι 2% ή 
•Λατι λιγότερο, Αα το αποφασίσει ο συνεταιρισμός. Επαςιέμε- 
Αα. -/.ατά συνέπεια. στον πατριωτισμό τον συνεταιρισμού. Και 
δεν πιστεύω να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το 2% Αα ν.α- 
Αιε,ρωΑει ως κανόνας. Αλλωστε αντί φαίνεται σιωπηρά να 
το παραδέχεται και ο κ. Υπουργός,

Έ τσ ι, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι Αα έχουμε στην ου
σία μια ανέλεγκτη διαχείριση και ένα υποχρεωτικό συνετά 
ρισμό. Τ ί σημαίνει αυτό πολιτικά, δε Αέλω να εξηγήσω. γ ια 
τί ακριβώς δεν Αέλω να συζητήσουμε επί τη βάσει προθέ
σεων ή υποΑέίσιεων και δεν είναι άλλωστε ημέρα Κοινοβου
λευτικού Ελέγχου.

Για μας, όμως, το νομοσχέδιο αυτό εντάσσεται στη γε-ν·.- 
κότε,ρη πιροσιπάδεια — αν Αέλετε—  στη μέ-Αοδο. σαλαμιού. Ο
πως πολύ σωστά την είπε ο κ. ΓΓαλαιοκρασσάς, που τείνει 
σε ένα συγκεκριμένο στόχο.

Πρέπει να κάνω και μία άλλη παρατήρηση για το άρ-
Αρο 5.

Κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, άρτο που μας είπατε σή
μερα ότι δήΑεν σημαίνει το άρΑρο δ δεν το λέει ο νόμος σας. 
Αν Αίέλατ® αυτό, Αα έπιρ'επε ο νόμος να είναι διαφορετικά 
διατυπωμένος. Και επειδή σας Αεωρώ —-και είσΑε όντως 
καλός, πολύ καλός νομικός — δε μπορείτε να κάνετε τόσο 
χονδρό λάίΑος στη διατύπωίση. Είναι προφανές ότι κάνετε 180 
μοιρών στροφή. Και αν πράγματι την- κάνετε και το διατυ
πώσετε, καλά κάνετε.

Και εξηγούμαι, κύριοι συνάδελφοι: Ό ταν το άρΑρο 5 
λέει ότι μπορεί να επιβάλλεται σε δικαιούχους οποιασδήποτε 
■οικονομικής ενίσχυσης η τόρηση βιβλίων, φυσικά δικαιούχο; 
οικονομικής ενίσχυσης δεν είναι ο συνεταιρισμός.

Δικαιούχος οικονομικής ενίσχυσης είναι ο αγρότης, ο 
οποίος προσεκόμισε το προϊόν του στο- συνεταιρισμό. Π ερί αυ
τού δεν υπάρχει, ούτε η παραμικρή αμφιβολία. Και εκεί εί
μαστε τελείως αντίθετοι και εκεί ισχύει το ερώτημα, που 
σας έδεσα πρωτύτερα, κύριε Υπουργέ.

Καλά, δεν επιβάλλετε στο1 συνεταιρισμό να τηρεί βιβλία, 
δεν του βάζετε προϋποθέσεις, που διαχειρίζεται εκατοντάδες 
εκατομμύρια, και βάζετε στο μεμονωμένο αγρότη την υποχρέ
ωση αυτή;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΣΗ Μ ΊΤ Η Σ (Υπ. Γεωργίας). Σας 
είπα, κύριε Μητσοτάκη, ότι -5α το διευκρινίσω.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Μάλιστα, κύριε 
Υπουργέ, το δέχομαι και χαίρω, που Αα το διευκρινίσετε. Αλ
λά εξηγώ ότι δεν είναι διευκρίνιση. Είναι υπαναχώρηση κα
τά κράτος από μία διατύπωση, η οποία λέει ακριβώς το αντί
θετο. ¡Και χαίρω, διότι ο κύριος Υπουργός το διορθώνει.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΔΟ Υ Λ ΕΣ. Σομφών άτε;
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Βεβαίως συμφω

νώ. Βεβαίως συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος στη 
διαχείριση αυτή του συνεταιρισμού. Αυτό είπα πρωτύτερα. 
Δε νομίζω δε ότι έχει λογική να κάνετε έλεγχο παρά ταύτα 
" 3  μεμονωμένο παραγωγό. Σε κανένα. Διότι στο τέλος - τέ
λος. κύριοι συνάδελφοι, τι έλεγχο Αα κάνετε; Για προσκαλεί
στε να μπείτε στην πραγματικότητα. Ας πάρουμε το λάδι, 
επειδή ο κ. Υπουργός μεταχειρίστηκε το λάδι σα παράδειγμα. 
Τ ι πρέπει να είναι βέβαιο; Ό τ ι  προσεκόμισε το λάδι του ο 
παραγωγός. Από την ώρα, που το προσεκόμισε το λάδι του, 
τι χαρτί πρέπει να κρατήσει ο παραγωγός; Πέστε μου στο 
Θεό σας. τι βιβλίο Αα κρατήσει ο παραγωγός; Επειδή προσε- 
κομισε 100 ή 5 0  ή 200 κιλά λάδι. Αα κρατά βιβλίο: Ά λ λ ο  
οι άλλες ενισχύσεις. Σ ’ αυτές Αα έλΑω. Μιλάω αυτή τη 
στιγμή για τον μεμονωμένο παραγωγό, ο οποίος προσκομίζει 
το προϊόν του στον συνεταιρισμό. Αυτός δεν πρέπει', κύριε Υ
πουργέ. σε καμμία περίπτωση να κρατά βιβλίο, πρώτον' διότι

δε μπορεί, αλλά προ παντός, γιατί αυτό το βιβλίο είναι τε
λείως περιττό.

Τώρα να δούμε, κύριοι συνάδελφοι, και το Αέμα ιστορικά, 
αν Αέλετε: Τ ι ίσχυε ίσαμε σήμερα; και τι μεταβολές γίνον
ται.

Το Νομοθετικό Διάταγμα 1 3 1 /7 4  είχε πολύ γενικότητα. 
Επέτρεπε να δοΑούν αυτές οι επιδοτήσεις, αυτές οι οικονο
μικές ενισχύσεις, για τις οποίες μιλούμε. Ιναι οι αποφάσεις 
παίρνονταν στη/ εποχή μας από την επιτροπή, που εμείς ονο
μάζαμε οικονομική, επιτροπή. ¡Εσείς τη λέτε αλλιώς, αλλά 
δεν έχει καμμία σημασία. Σε τελική ανάλυση ήταν απόφαση 
κυβερνητική, ήταν απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το 
εύρος, το πλάτος του Ν.Δ. 1 3 1 /7 4  ήταν πράγματι ικανο
ποιητικό. Ούτε και σεις το μεγαλώνετε σ’ ά,,τι αφορά τις 
ενισχύσεις, διότι δεν υπάρχει περιθώριο να μεγαλώνει. Το 
Κράτος, η Κυβέρνηση είχε απόλυτη άνεση να δώσει όποιες 
ενισχύσεις ενόμιζε.

Εκεί όπου εσείς προχωρείτε περισσότερο1 είναι σε δύο ση
μεία: Πρώτον, στις οικονομικές ενισχύσεις, που δίνετε για 
την προβολή και προώθηση της γεωργικής παραγωγής, την 
προώΑηση συλλογικών δραστηριοτήτων στο γεωργικό τομέα. 
καΑως και στην οργάνωση και ενίσχυση των φορέων εφαρμο
γής των μέτρων πολιτικής στον τομέα αυτό.

Κύριοι συνάδελφοι, η γενικότητα αυτής της διατάξεως 
εμένα με τρομάζει. Αυτό σημαίνει ότι η Κυβέρνηση μπορεί 
να δώσει οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών, σε 
οποιαδήποτε ομάδα, εμπόρων, αν Αέλετε, σε οποιαδήποτε ομα
δική ή συνεταιριστική προσπάθεια, ή ούτε καν συνεταιριστι
κή. Και σε μία ανώνυμη, εταιρεία και σε μία ομόρρυΑμο εται
ρεία. που μετέχουν ορισμένοι άνΑρωποι, για να κάνουν ένα 
εργοστάσιο επεξεργασίας γεωργικό// προϊόντων ή εμπορίας, 
μπορεί να δώσει οσαδήποτε λεφτά Αέλει. Και τα λεφτά αυτά 
Αα προέλΑουν βέβαια από τον Προϋπολογισμό εξ ολοκλήρου 
και Αα είναι και ανέλεγκτα μέχρις άτου ο Υπουργός διευκρι
νίσει στο άρΑρο 5 και μας βάλει ορισμένες προϋποθέσεις.

Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, τρομάζω για το μέγ&Αος αυτής 
της εξουσιοδότησης. Τη Αεωρώ υπερβολική. Και ναι μεν ο 
κ. Υπουργός, λέει ότι Αα τη  δώσει ενδεχομένως ισοζυγισμέ
νη, με την έννοια ότι μπορεί να δώσει και στον ιδιωτικό το
μέα και όχι μόνο στους συνεταιρισμούς, αλλά για όσους παροι
κούν την Ιερουσαλήμ, δε νομίζω ότι η διαβεβαίωση του κ. 
Υπουργού είναι πολύ πειστική,.

Θα δώσετε τις ενισχύσεις προς τη μία κατεύΑυνση, ή 
τουλάχιστον κατά 99% προς τη μια κατεύΑυνση, πράγμα 
που επιτείνει, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, την απαράδε
κτη ανισότητα, που υπάρχει σήμερα μεταξύ ιδιωτικού το- 
μ,έα και δημόσιου, ή κοινωνικοποιημένου τομέα, στο χώρο 
της Γεωργίας.

Η  δεύτερη γενική διατύπωση, που πράγματι είναι και
νούργια. είναι το πρώτο κομμάτι του άρΑρου 3, που επιτρέ
πει να δίδονται οικονομικές ενισχύσεις για επανόρΑωση ζη
μιών. που προκαλούνται στη Γεωργία, από γεγονότα έκτα
κτα ανωτέρας βίας και άλλα, που δεν καλύπτονται ασφα
λιστικά από τον ΟΓΑ.

Θα ήΑελα. κύριοι συνάδελφοι, να σημειώσω ότι εμείς επί 
των ημερών μας καλύψαμε πράγματι αυτή την ανάγκη με 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δώσαμε σε πολ
λές περιπτώσεις αποζημιώσεις, εκεί που δεν προβλεπόταν 
από τον ΟΓΑ.

Έ χ ε ; δίκιο ο κ. Υπουργός Γεωργίας, όταν λέει ότι έπρε
πε να νομιμοποιηΑεί αυτή η δραστηριότητα του Κράτους. 
Αλλά πολύ φοβούμαι — και εκεί Αέλω να επιμείνω στην 
πολιτική πλευρά του Αέματος—  ότι εμείς μεν που δεν εί
χαμε το νόμο, δίναμε τις ενισχύσεις, εσείς δε που κάνετε 
το νόμο, δεν τις δίνετε.

Κύριε Υπουργέ της Γεωργίας. Θα έχουμε την ευκαιρία 
να το πούμε, οι παραγωγοί δεν ικανοποιούνται με τους νό
μους. κανοποιούνται με τις πραγματικές αποζημιώσεις. Ε-
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ίι.Ιλω να μ3τω στα π,:οσω,πικά ίιεμαιφα,, -,··α οποία, εν τούτοις. 
παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ειδικότερα στο 
δοκό σας Υπουργείο. κύριε Σημίτη. Ato-:. ίσως χωρίς να 
το ίέλετε  εσείς. ίσως -ατά  την δική σας αντίδραση, ο κφ·- 
ματισμϋς στ; Υπουργώ? Γεωργίας έχει φίάσει σε ακρότατα 
ό«α. Και ΐείναι: ίλιβερό, όττ επωμίίζεσίίιε σε::, κατ’ εξοχή 
ακαδημαϊκός, δι&άσιχαιλος ·λο». άνθρωπος ήπιος. « «σώος ο εν 
είναι: B-jwacóv να είναι αυτές ο οποίος εμπνέει αν τη την πο
λιτική. επωμίίζεσίε σε:; εωδάνες το; τυπικά B«w σας ανή
κουν. αίλλά τον στην ουσία είναι δυκές σας. αβάό την ώ.τα 
που δέχιεσίε να παραμένετε Υπουργός Γεωργίας. (Χε'.ροκ.ρο- 
τήματα ατό την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Π ΡΟΙΕΔΡΕΥΏ Ν (Μ άριος 1. Νάτσινας). Ο1 κ, Υπουρ
γός, έχε: τ» λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Ι Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Τ - ,  Γεωργίας). Εγώ, 
χάρον της ιστορικής αλήθειας, ίέλ ω  να αιναφερίώ μόνο σε 
ένα σημείο της αγο ρεύσεως τον Μηιτσοτάικη.

Efe* ό -Λ. Μηιτσοιτάκης — ττατ απορώ—  ότ: ο: βκ«©τ*!ρι- 
σμο! slivai δημιούργημα, της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω, 
ότ: ο: σιυνεταιιρισμοί δεν είναι: ούτε της Νέας Δημοκρατίας, 
τό τε του IIΛ  ΣΟΚ. ούτε »ατ«νός Κόμματος. Είναι των ιδεών 
των αγροτών. του ίέληραν να αντιμΙετωπιόσΟυν την εκμεταλ- 
λευση της ιδ’.ωτικής πρωτοβουλίας. για την «caía τόσο πολύ 
κόπτεται η Νέα Δημοκρατία. (Χειροκροτήματα αϊτό την Π τ’ - 
,'ογα του ΙΙΑ Σ Ο Κ ).

1ΤΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάρκος Ί. Ν άττινας). Ο κ. Μη,τσο- 
τάκης έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΜΗΤΣΟΤΑ|Κ;ΗΣ. Εμένα. τα δογμα- 
τικά' 5ε μιου αιρόσουν, κύριε Σημίτη. Δεν νομίζω, ότ: ο?: αγρό
τες της Ελλάδος είχαν τρόπο να κάνουν συνεταιρισμό. εάν 
το Κ· άτος r a t  ο: Βούλες δεν ¿φρόντιζαν να ψηφίσουν σχε
τικούς· νόμους. Οι: αγρότες της Ελλάδος 5ε« μπορούν να 
ψηφ/στιυ« νόμους μόνο: των. χωρίς την βοήίιεια των πολιτι
κών Κομμάτων. Βγω δεν είπα, ότι «■: συν-εΐτα:ρ¡ισμοί είνα: 
έργο της Νέας Δημοκρατίας. ειίπία ότ: είνα: Λογο δικό μας. 
της Παρατάξεώς μας η οποία κυβέρνησε την Ελλάδα, όπως 
εσείς λέτε, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και ότι: τιο ΠΙΑ. 
ΣΟ.Κ. έχει δυιό χρόνια μόνο ιστορία. Ά ρ α  λοιπόν δικό σας 
έργο δεν υσποισεί να είνα:.
' ΠΡΟ ΕΔΡΙΕΥ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάιτσίινας). Ο κ. Παπαίδη- 

μΐηηίίιου έχε< τ; λόγο για να δευτερολογηΤε:.
ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ Π  Α Π  ΑΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ . Ειπώίηκε απτό 

το« κ. Υπουργό. ότ: ύςερε το νομοσχέδιο* γι|α να αίπλοπ-οιιη- 
"S'o! το σύστημα καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων και 
να επιταχυνί'ούν ο: διαδικασίες καταΐβολής.

Κύριε Υφυπουργέ, αυτό εμείς το αμφισβητούμε. Ο: λόγο’, 
είνα·: άλλο:. Ρίνα: αυτοί που ανέφερα στην ποωταλογία μου. 
Ό μ ω ς το ερώτημα π ου παραμένει είνα:. εάν ο μη συνετα:- 
<πσιυ;ένος γεωργός ί α  έχε: την αυτή αντιμετώπιση πι:υ ί α  
έχε: -/ja: ο συ'Αταιρισμενος. Εμείς πιστεύουμε. ότ: για το μη 
συνεταιρ'ΐσμΛνο ί α  υπάρχει ταλαιπωρία, ί α  υπάρχει κτβίυ- 
στέρηση κα: ενδεχομένως άρνηση, σχετικά μιε τη« χορήγηση 
των ενισχύσεων κα: διευκόλυνση στον συνεταιρΊσμένο. ούτως 
ώστε να αναγκασί® και: ο ,μη συινεταιρισμιένος να συνετα'.ρ:- 
σ ίε:. Λυτό τεκν.ηριώνετα: από την μέχρι σήυ.ερα τακτική 
σας.

Γνωστές είνα: ο: αντιδράσεις των παραγωγών της Αργο- 
ναυπλίας που δεν τους χορηγήίηκε η είνική ενίσχυση, γιατί 
δεν διατέίηκε το προσόν τους από τους συνεταιρισμούς, ενώ 
είχε συσταίεί από αυτούς ομάδα παραγωγών, την οποία και 
σεις είχατε αναγνωρίσει. Σκεφίείτε τ: ί α  γίνεται για τα με
μονωμένα φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, το πραγματικό νόημα 
του νομοσχεδίου είνα: ο εξαναγκασμός για1 συνεταιριστικο- 
πνηση. εκείν- όν«ος που ί α  εξυπηρετεί κομματικές σκοπι
μότητες και όχ: τα συμφέροντα των συνεταιρισμένων μελών.

Σχετικά με την επιβάρυνση του 2% είπα, ότι είναι αντ:- 
αγροτ’.κή και αντικοινοτική. Ο κ. Υπουργός. δικα:ολογήίη-

κα: είπε, ότ: τ; 2υ αναφέρετα: στη κοινοτική νομοίεσία

κα: συγκεκριμένα τη σχετική με τ:ς ομάδες των παραγωγών. 
Θα ήιίελα να τον πληροφορήσω! ότι σύμφωνα με τον Κανονι
σμό 1 3 6 0 /7 8  σοκ που ανα,φέρεται στις οίμάδες παραγωγών 
προβλέπετα: η χορήγηση ενισχύσεως στις αναγνωρισμένες 
ομάδες, ώστε να ενίαρρύνεται η σύστασή τους και να διευκο
λύνεται η λειτουργία τους κατά τα 3 πρώτα χρόνια από της 
αναγνωρίσεως. Συνεπώς, δεν προβλέπετα: κάτι, όταν αναλ- 
λαμβάνουν να καταβάλουν τις ενισχύσεις στα. μέλη τους. Ά ο 2 
αυτό που είπε ο κ. Υπουργός, είναι αναληίές. Σχετικά με 
τον έλεγχο του ίμεμονωμένου παραγωγού και συγκεκριμένα 
του μικροκαλλιεργητού ί α  ήίελ.α. κύριε Υπουργέ, να ανα
φέρω το εξή ς: Νομίζω ,ότι αυτή η υποχρέωση για το μικρό 
καλλιεργητή, να τηρεί βιβλία, δεν πσέπει να υπαοχε:. διότι 
οι περισσότεροι μ.ικροκαλλιεργητές είναι αγράμματοι, οπότε 
ί α  αναγκαστούν να πληρώνουν ένα λογιστή και έτσι ί α  μειω- 
ί ε ί  ακόμη περισσότερο το χαμηλό εισόδημα το οποίο έχουν.

Επιβάλλεται, για παράδειγμα με το άρίρο 11 της οδηγίας 
72/15Θ ΕΟΚ. η τήρηση λογιστικών βιβλίων, αλλά αυτό 
ισχύει για μεγάλες εκμεταλλεύσεις που εξυγχρονόζοντα: και 
που ίέτουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο αναπτύξεως. Και ο λό
γος είναι ότι. για να δοίε: η ενίσχυση ί α  πρέπει με την ολο
κλήρωση: του προγράμματος αναπτύξεως. το εισόδημα εργα- 
σ:ας κατά μονάδα εργατικού δυναμικού να πλτσιάζε· το ει
σόδημα των εκτός γεωργίας απασχολούμενων. Είναι δε απα
ραίτητη αυτή η τήρηση των βιβλίων για  να καταγράφεται 
ιδίως το εισόδημα εργασίας κατά μονάδα εργατικού δυναμι
κού, το εισόδημα του κατόχου των εκμεταλλεύσεων να εκτι- 
μ η ίε ί η αποτ'ελεσματικότητα της εκμεταλλεύσεως στο σύνο
λό της κ α ίώ ς  και η αποδίοτικότηταί των δασικών δραστη
ριοτήτων της εκμεταλλεύσεως. Συνεπώς, νομίζω, ότι η υπο
χρέωση τη.ρήσεως βιβλίων, για τους μ.ικροκαλλιεργητές δεν 
πρέπει να υπάρχει.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Ο κ. Λουλές. 
έχει το· λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΛΟΥΛΕΣ. Πρώτα ί α  πω μερικά 
πράγματα, για όσα. αναφέρει ο κ. Μητσοτάκ.ης, κ α ίώ ς και 
για κάτι, που είπε ο κ. Ξαρχάς. Κ ά ίε  πράγμα λένε, έχει 
την οσμή του. Και τα έμψυχα και τα άψυχα.. Και ο άνίρωπος 
αποδίδει, επίσης, την οσμ,ή. του. Ο1 καίένας τη δική του. Κι 
αυτό κ α ί ορίζεται απ’ το ποια τάξηι υπηρετεί, που είναι εν
ταγμένος κοινωνικά. Έ χ ε ι σημασία, πώς μιλάει ο καίένας. 
Δεν είναι τυχαία όσαι λέγονταίι. ΈΙξαρτάτα.ι από ποτά πλευρά 
λέγονται. Κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης και είπε «έτσι έχουμε 
ανέλεγκτη, διαχείριση και υποχρεωτική εγγραφή σ,το συνεται
ρισμό». Εγώ ί α  πω: Πού απορεί να υπάρχει καλύτερος 
έλεγχος; Από το λαουτζίκο, η από κάποια στενή επιτροπή. 
Δεν χρειάζεται, να είσαι σοφός. Και λέει, ο κ. Μιητσοτάκης, 
ότι το Νομοσχέδιο στοχεύει την υποχρεωτική εγγραφή. Γιατί; 
Ο νόμος λέει, πώς κ ι’ αυτός που είναι γραμμένος στον συνε
ταιρισμό και κείνος που δεν είναι, ί α  πάρει ενίσχυση απο το 
συνεταιρισμό. Γιατί λέμε, πως ία  εγγράφει υποχρεωτικά:

Μας είπε ο κ. Μητσοτάκ.ης. ότι «η Π αράταξη η δική 
μας·». Κι έδωσε και εξήγηση, ότι «δεν το έκανε ηι Ν|έα Δη
μοκρατία. αλλά η Π αράταξη η δική ρ.ας». Δεν εξετάζω, 
- ώ ;  δη··ι:υί·*ηίηκα/ π συνεταιρισμοί. Ούτε π:ιό είναι τ:
- · ; ττ:υς συνετά:; —;:ύς α της τητ Παράτασης, που εί
ναι σήμερα στην Αξιωματική Αντιπολίτευση. Γιατί ί α  ίυ -  
μάσίε αυτά, που είπε ο κ. Μπούτος, όταν επί Νέας Δημοκρα
τίας. συζητούσαμε το νόμο «περί συνεταιρισμών». Μίλησε για 
<( υπο τυπ ώ δ ι κε ς γ ρ αφ ε ιοκ ρ α τ  ι κέ ς ο ρ γ αν ωσε ι ς».

Ιναι όλα αυτά τα χρόνια κυβερνούσε η Ιίαραταςηι της
N í a : , Α  γ y. .· /. ρ λ τ ί ^ ς .  Δ ε ν έ χ ε ’ σ η μ α σ ί α  αν σήν.ερα λ έ γ ε τ α ι

Ν έ α Δ η μ ο χ ρ ^ τ ία  κιαι τ:α«/., ' .ότε;;α  λ ε γ ό τ α ν  Σ - ν α - · : - χο ς  κ.λπ.

Κ α ι ί α  ρ ω τ ή σ ω  τ ο ύ τ ο :  Γ ί>ατί ε ί σ τ ε  ε ν ά ν τ ι α σ τους Σ υ ν ε τ ά :  -

ρ ι σ μ : , ύ ς :  Γ ι α τ ί π ο λ ε μ ά τ ε  ;μ ’ α υτόν  τον  τ ; ό π ο τ ο υ ς σ υ ν ε τ α ι -

ρισμο ύ ς : Δ ε ν ί έ λ ε τ ε  ν α το·νς β ο η ί η σ ο υ μ ε . ν α  αν α π τ ύ ξ ε ρ ν

δ ρ α σ τ η ο ι ό τ η τ α ; Δ ε ν  το  κ α · β5,·ίνω α υ τ ό  το π ρ ά . υ ,α. I I  ρα-

γ μ α τ ι κ ά  δεν ί έ λ ε τ ε .  Κ α ι ε ί π α ,  γ ι α τ ί  δεν ί έ λ ε τ ε . Θ Ω . ε τ ε

τ ο υ ς σ μνε τ α ιρ ισ μ -ο ύ ς  ό π ω ς  ι:ους ε ί χ α τ ε  ρ.ε τ τ  1/ ,α τ ε α τ η ν .ε ν τ  τ : ν
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Μ πουγάς Γεώργιος . . .  Ο 
Π απαδημητρίου Δήμος. Ν 
Κεχαγιόγλου Στέφανος Ν
Γάτσος Θ εό φ ιλ ο ς ..........Ο
Μανουσάκης Διάκος . . Ο 
Καζακλάρης Χρηστός . Ν 
Γκουγκουρέλας Κων/νος Ο 
Κ ατηνιώτης Σπυρίδων . Ν 
Μ πάλκος Αναστάσιος . Ο
Περάκης Γεώργιος . . . Ν 
Γεωργακάκης Χαράλ. . Ν 
Κεφαλογιάννης Ιωάν. . . Ο 
Βραδέλης Δημήτριος. . . X 
Μ πλέτσας Στυλιανός . . Ο
Χούλης Ν ικ ό λ α ο ς ..........Ν
Σοφούλης Θεμιστοκλής Ο 
Καραμανλής Αχιλλεύς . Ο 
Παπαδόπουλος Θεόδ. . Ο 
Λαυρεντίδης Ισαάκ . . .  Ο

Κλείτος Νικόλαος . . . .  Ο 
Αλεξιάδης Κων/νος . . . Ν 
Χ ατζηγάκης Σωτήριος Ο 
Στάϊκοε Ευάγγελος . . .  Μ 
Μπά τσος Αθανάσιος . . Ν 
Πανουργιάς ΓΙανουργιάς Ο 
Ξαρχάς Αθανάσιος . . . .  Ο 
Μανίκας Γεώργιος . . . .  Ο 
Καραγεωργίου Χρίστος Ν
Στεφανίδης Παύλος . . .  Ν 
Μπκκογιάννης Κων/νος Ν 
Γκελεστάθης Νικόλαος Ο 
Ξανθόπουλος Αθανάσιος X 
Τσιουπλάκης Κων/νος . Ο
Βαλυράκης Ιω σ ή φ ..........Ν
Μιγελογιάννης Ιωσήφ . Ν 
Μητσοτάκης Κων/νος . Ο 
Βαρκάρης Γεώργιος . . .  Ν 
Μισαηλίδης Γεώργιος Ο

. Π Ρ Ό Ε Δ Ρ Ό Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Συνεπώς το νομο
σχέδιο «τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 
Δ. 1 3 1 /7 4  «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την 
γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 'δασικήν και αλιευτικήν παραγω
γήν και άλλες διατάξεις» αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωρ
γίας έγινε δεκτό κατ’ αρχήν. Εισερχόμαστε στη συζήτηση τοιν 
άρθρων του νομοσχεδίου.

Επί του άρθρου 1 ο κ. Μπάτσος έχει το λόγο.
Α ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΑ,ΤΣΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, με τις 

διατάξεις του Ν.Δ. 131/74  οι οικονομικές ε.«σχέσεις για 
την προαγωγή της γεωργικής, κτηνο τροφικής. δασικής και 
αλιευτικής παραγωγής -καταβάλλονται μέσω της A TE αφού 
προηγουμένως εκδοθούν τα αντίστοιχα εντάλματα πληρω
μής για κάθε ένα παραγωγό, δικαιούχο αυτών το)ν οικονο
μικών ενισχύσεων, από το Υπουργείο Γεωργίας.

(Τ η στιγμή αυτή την Προεδοική Έ δρα καταλαμβάνει 
ο Α ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μ ΙΧ Α Η Λ  Σ Τ Ε Φ  ΑΝ Ι
Δ Η Σ) .

Παρατηρείται. λοιπόν, το φαινόμενο όπως είπε προχθές 
ο κ. Υπουργός της Γεωργίας κατά την αγόρευσή του επί 
της αρχής του νομοσχεδίου, να έχουν συσσωρευθεί ΘΟίΧΟΟΟ 
εντάλματα πληρωμής για να εκδοθούν για τους ελαιοπα
ραγωγούς που είναι δικαιούχοι αυτής της ενισχύσεως. Έ τσ ι 
για  να αποφεύγεται αυτό το φαινόμενο να συσσωρεύεται 
ένας τεράστιος όγκος εργασίας στο Υπουργείο Γεωργίας 
και για να καταβάλλονται έγκαιρα οι οικονομικές ενισχύσεις 
στους δικαιούχους παραγωγούς, προτείνεται. με την παρ. 
1 του άρθρου 1 του σοζητουμένου νομοσχεδίου, η καταβολή 
των οικονομικών αυτών ενισχύσεων να γίνεται μέσω των συ
νεταιριστικών οργανώσεων από τις οποίες δίακινήθηκαν ή 
διατέθηκαν τα αγροτικά αυτά προϊόντα. Κ ατ' αυτόν τον 
τρόπο αποφεύγεται ένας τεράστιος όγκος εργασίας σσο 
Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο εκδίδει μόνο ένα ένταλμα 
για  τις συνεταιριστικές οργανώσεις και στη συνέχεια οι συ
νεταιριστικές αυτές οργανώσεις διανέμουν τα ποσά αυτά 
στους δικαιούχους παραγωγούς.

Η διάταξη αυτή δεν έχει σαν στόχο τον εξαναγκασμό των 
αγροτών να συνεταιρισθούν υποχρεωτικά στις συνεταιριστι
κές οργανώσεις όπως λέχθηκε και από τον εισηγητή της 
Μειοψηφίας και από διάφορους άλλους αγορητές της Νέας 
Δημοκρατίας που μίλησαν επί της αρχής προχθές. Βε
βαίως για  το Π Α Σ Ό Κ  η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κ - 
νήματος αποτελεί επιλογή στρατηγικής σημασίας και είναι 
ένα μέσο για την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων στον 
αγροτικό χώρο. Επίσης είναι απαράδεκτο για το Π  Α ΣΟΚ 
να υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ της τιμής που 
καταβάλλεται για τα αγροτικά προ!όντα στους παραγω
γούς —  αγρότες και της τιμής την οποία τελικά πληρώ
νουν οι καταναλωτές, χωρίς τελικά να ωφελούνται από την 
διαφορά αξίας οι αγρότες — παραγωγοί.

Γ ι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει όλο· το φάσμα της παραγω
γικής διαδικασίας, η οποία αρχίζει από την συλλογή, την συ- 
οκευασία. την διακίνηση, την μεταποίηση, και την διάθεση των 
αγροτικών προϊόντων να ελέγχεται και όλη η διαδικασία να 
διενεργείται μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων, ώστε την 
ωφέλεια αυτή να την καρπούνται οι αγρότες και όχι ο: ενδιά
μεσοι κρίκοι, οι οποίοι δακινούν και μεταποιούν τα αγροτικά 
προ'όντα

Έ τσ ι ας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και ας μας πει 
η Νέα Δημοκρατία αν προτιμά αυτή την ωοέλεια. αυτή την 
τεράστια διαφορά μεταξύ της τιμής η οποία καταβάλλεται 
στους αγρότες και αυτής την οποία καταβάλλουν ο·. κατα
ναλωτές για να τύχουν της αγοράς των αγροτικών πσο όν- 
των, αν προτίθενται και αν προτιμούν να πηγαίνει στους εν
διάμεσους αυτούς κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας ή 
■στους αγρότες. Και μάλλον δεν χρειάζεται απάντηση, διότι 
ήδη από την πολιτική πρακτική τους έχουν δείξει όσ: η 
προτίμησή τους είναι προς τους ενδιάμεσους αυτούς της πα
ραγωγικής διαδικασίας και όχι προς την αγροτιά.

Γ ι’ αυτό το λόγο, κύριε Πρόεδρε, ζητώ τη ψήφιστ τον 
άρθρου 1. που. πέραν ατό τις συνεταιριστικές οργανώσεις 
οι οποίες θα διανείμουν τα χρηματικά ποσά των οικονομικών 
ενισχύσεων, τ ις  οποίες δικαιούνται οι παραγωγοί, θα δίδον
ται και οικονομικές ενισχύσεις στους φορείς που προβαίνουν 
στην οργάνωση και ενίσχυση, που προβάλλουν και προωθούν 
τη γεωργική παραγωγή. Μ ’ αυτά, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω 
και ζητώ την επιψήφιση του άρθρου 1.

Π ΡΟ Ε Δ Ρ'Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουρ
γός Γεωργίας, έχει το λόγο για να κάνει ορισμένες παρα
τηρήσεις.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας». Κύ
ριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στο άρθρο 1 να επιφέρω ορισμέ
νες φραστικές βελτιώσεις στη διατύπωση, ώστε η εφαρμογή 
να μη συναντήσει δυσκολίες.

Στο άρθρο I παρ. 1 στο- τέλος εκεί που λέγει·: «ή δια
τέθηκαν τα προϊόντα τους» προσθέτω «με απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος καθορίζει τις σχετικές λε
πτομέρειες». Αυτή είναι η1 προσθήκη εδώ.
Στην παρ. 2 του άρθρου 1. στο σημείο όπου αναφέρεται 
«κατά την είσπραξη, του συνολικού ποσού της οικονομικής 
ενίσχυσης» προσθέτω το εξή ς: «ή το παραστατικό της 
Τράπεζας υε το οποίο πιστώνεται ο λογαριασμός της ορ
γάνωσης». Δηλαδή, διαβάζεται ως εξής η φράση« «Το σχε
τικό γραμμάτιο ή άλλο συναφές αποδεικτικό που εκδιδεται 
από την οργάνωση αυτή κατά την είσπραξη του συνολικού 
ποσού της οικονομικής ενίσχυσης ή το παραστατικό της 
Τράπεζας με το οποίο πιστώνεται ο λογαριασμός της οργά
νωσης. αποτελεί το δικαιολογητικό εξόφλησης των απαι
τήσεων των δικαιούχων».

Τέλος στην παράγραφο 5 μετά τις λέξε ις : «οικονομικές 
ενισχύσεις» προστίθενται οι λέξεις «ή επιχορηγήσεις» και 
έχει ως εξής η παράγραφος: «Με τη διαδικασία του Ν.Δ. 
131/1974 και του παρόντος, δύναται να χορηγούνται οικο
νομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις για την προβολή και 
προώθηση τη,ς γεωργικής παραγωγής κ.λ.π.». Σας ευχα
ριστώ.

Π Ρ Ο Έ Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης,. Ο κ. Παπαδη- 
τρίου έχει το λόγο.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΙΟ Σ Π Α Π Α ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ . Κύριοι συνά
δελφοι. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, οι οικο
νομικές ενισχύσεις που χορηγούνται με τις διατάξεις του Ν. 
Δ. 131 /1974  ή άλλου σχετικού νόμου σε συνεταιρισμένους 
και μη συνεταιρισμένους παραγωγούς, γεωργικών, κτηνορτο- 
φικών. δασικών και αλιευτικών προϊόντων, μπορεί να κατα
βάλλονται. κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις του 
δημόσιου λογιστικού, και από τ ις  συνεταιριστικές οργανώσεις 
των παραγωγών αυτών από τις οποίες διακινήθηκαν ή δια
τέθηκαν τα προϊόντα τους με απόφαση; του Υπουργού Γεωρ
γίας που ορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες.

Στην ομιλία μου επί της αρχής εξήγησα τους λόγους για
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Αγαπητ:: τυνάδο/νφοι, η ιστορία σας και η εμπορία χπο- 

δεικνύουν ·:·τ: το ενδιαφέρον σας. ούτε Αεωρητικό καν είναι. 
Διότι. όπως σας ανέφερα στο σημείο των προκαταρκτικών 
που ανάγεται στους συνεταιρισμούς, αποδεικνύετα: πο:ά είνα: 
η ςεκάΆαση στάση σας απέναντι 773 συνεταιριστικό κίνημα 
κα: γενικά στον αγροτικό κόσμο.

Νομίζω ότ: δεν —ρέστε: να ταλαιπωρήσουμε περισσότερο το 
Σώμα διύτ: εξχντλ,ήΑηκε το αντικείμενο. Νομίζω, ότ: ήταν 
ενδιαφέρουσα η συζήτη-'η, ί:ότ: απεδείχΑη γ:α άλλη μ:α co
po; κνρ’.α γ :χ  οσους αγρότες είχαν χμφ:€ολ.ία. με ττο:ά πλευρά 
στεκόταν κα: στέκεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

I ίΡ (  ‘I Α ΡΕΤΩ Ν  (Μάρκος I. Νάτσενας). Ο συνάδελφος 
κ. Ι ’ουνάτσοσ. έχε: το λόγο.

Δ Β Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΒΟΥΝΑ Τ ΣΟ Σ. Αν κα: περιττεύει. κόρ:ε 
Πρόεδρε. να ομίλησε: κανείς εκ! του άρΑρου 1, — έχε: εςαν- 
τλη/Síí πράγματι το Αέμα— να μου επιτρέψετε να προσΑέτω 
μ!:· μαρτυρία από ένα μικρό ;/<->::ό. Στέψη λέγετα:. της Λέ
σβου.

Ο συνετα:ρ:σ;;ός για τον οποίο πρόκειται, είναι ελαιουργ:- 
κός κα: κτηνοτροφικός. ΚατόρΑωσε να αποτελέσε: πρότυπο 
κα: υπύδε'γμα πρωτοβσΑμ'.ου Ίγροττβιομηχανικού συνεταιρ:- 
σμού, πανελλήνια. Για παράδειγμα. όταν η Ένωση Συνεται
ρισμό)'; Λέσβου οίνε· 3 δραχμές στους ελαιοπαραγωγούς από 
τα λάδια τα οποία διαχειρίζεται επ’ ονόματί τους, αυτός κα
τόρθωσε να δώσε: φέτος κα: 12 δραχμές παρακάπτοντας 
όλους τους μεσάζοντες έχοντας τυποπο ιητικα, μηχανήματα, 
έχοντας αυτοκίνητα κα: ευποσευόμενος με τ:ς αντίστοιχες 
ενώσεις της Μακεδονίας κα: της Θράκης.

Γιατί το λέγω τούτος Διότι πραγματικά, ίσως με το νομ.:- 
νό καΑε.ττώς, ίσως με τη; πολ.ιτιιιή τακτική. αναμφισβήτητο 
είνα: ότ: ο: Δεξιές Κυβερνήσεις ανεςέλεγκσα είχαν μετα- 
τρέψε: τους συνεταιρισμούς σε γράμμα κενό. Ήσαν ένα κα
βούκι από το οποίο έλ.ειπε το ζωντανό ζώο από μ,έσα κα: σε 
πολλές περιπτώσεις ενόσχυσαν ανεπίτρεπτα τ:ς ενώσεις ο: 
οποίες μεταβλήίη,καν σε Κρόνο που κατάπινε τα πα:δ:ά του. 
Και: Αα πρέπε: κάτ: να σκεφΑούμε κάποτε κα: γ:α τ:ς ενώ
σεις κα: για την λειτουργία τους σε σχέση: με τους πρωτο- 
ί  ά Α μ ιούς συνεταιρισμούς.

Π ιστεύω. όχ: μόνο εγώ, όχι μόνο ο: -υνάοελφοι που μίλη
σαν πριν από- την Κυβερνητική Πτέουγο. αλλά ολόκληρος ο 
•Ελληνικός Λαός, ότ: αυτές ο: διατάξεις του νόμου που ψη
φίζουμε σύμερα είναι ευεργετικώτατες κα: έρχονται σαν 
αναγκαίο συμπλήρωμα των προηγούμενων νόμων, που ψήφισε 
η Κυβέρνησή μ.ας. για τον εκδημοκρατισμό του συνεταιριστι
κού κινήματος. Κα: δεν Αέλω να αναφερΑώ. για να μη σας 
κουράσω κύριε Πρόεδρε, στα φαινόμενα του παρελ,Άέντος και 
στο τι σήμαινε αγροτοπατερισμός, ποιος τον εξέΑρεψε κλπ. 
Να μη ΑυμηΑούμε τους Χρονύπουλ,ους, δεν είνα: ώρα τώρα. 
Ευχασυτώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Μάρκο; I. Νάτσινας). Κύριε Υπουρ
γέ, δεν υπάρχουν άλλο: ομιλητές. Αα προχωρήσουμε στις δευ
τερολογίες. Θέλετε να ομιλήσετε;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  Π 'π. Γεωργίας). Να:, 
κύριε Π ρόεδρε.

Ο; περισσότεροι σχεδόν των ομιλητών της Αντιπολίτευσης 
αναφέρΑηκαν στην αρχή του νομοσχεδίου κα: όχι στο συγκε
κριμένο άρΑρο. Επί της αρχής έχω ήδη μιλήσει και επικα
λούμαι αυτά που είχα αναφέρει στη συζήτηση επί της αρχής. 
Σε μία παρατήρηση μόνον του κ. Μητσοτάκη Αα ήΑελα να 
απαντήσω σχετικά με την παράγραφε ο του χοίρου J. Λέγει: 
•■Με τη διαδικασία του Ν ,Δ . 131 του 1974 και του παρόν
τος». Π κ. Μητσοτάκη: ερμήνευσε τη φράση ('και του παρόν
τος·'. ότι αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρΑρου 1, και 
ιδιαίτερα στην αναφορά «κατά παρέκκλιση από τ:ς σχετικές 
διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού".

1J : τεύω. όμως, ότι κατα κανένα τρόπο δεν μπορεί να σύν
δεσε- κανείς αυτές τ:ς δύο παραγράφους. Το άρΑρο I παρά
γραφος I. αναφέρεται στην καταβολή μέσω των συνεταιρι

σμών κα: το «κατά παρέκκλιση από τ:ς σχετικές διατάξεις 
του Δήμο;.ου Λογιστικού», όποιος ξέρε: την πρακτική Αα 
αντιληφίε: ότ: αναφέρεται στην έκδοση χρηματικών, ο ντολ
μά των στο ό.-ομα της συνεταιριστικής οργάνωσης κα: όχ: στο
ovo::: των προσώπων.

Αστό προκύπτει και από την σταρ. 2 που λέει ότι. γ ια  την 
εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εκ- 
δίδεται τακτικό χρηματικό ένταλμα στο όνομα της συνεταιρι
στικής ‘οργιάνωσης. Το δε τακτικό χρηματικό .-ένταλμα προϋ- 
ποΑέτε: την ύπαρξη δικαιολογηιτπκών. Λοτή. λοιπόν, η δια
δικασία είναι τελείως άσχετη με τη  διαδικασία πο-u αν αφόρε
τα ι στην παρ-, δ.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Τότε τί χρειάζε
ται :

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). θ α  
σας απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει π.χ. η πα,ρ, 4 η 
οποία αναφέρεται στη πρόταση που γίνεται από το; Υπουργό 
Γεωργίας και υπάρχει επίσης και το άρΑρο 4 παρ, 2 που λεί
ε: ότι. w  -αποφάσεις των δικαιοιλ.-ογητικών εκδίίονταιι από τον 
Υπουργό Γεωργίας. Σ ' αυτές τις δύο παραγράφους βεβαίως α- 
ναφέρεται. αλλά δεν αναφέρεται στη πα,ρ. 1. Δεν υπάρχει λοι
πόν Αόμα ότι εδώ δεν Αα τηρούνται ο: διατάξεις του Δημο
σίου Λογιστικού.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Το λόγο, κύριε 
Π  ρόεδρε.

Π  Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε  ΥΩΝ (Μάρκος I. Νάτσινας). Ορίστε, κύριε 
Αίητσοτάκη.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε. 
Αα αρχίσω και εγώ από την ειδική· παρατήρηση που Αεώρησε 
σαν μόνη αναγκαία απάντηση ο κ. Υπουργός τ τ ς  Γεωργίας, 
σε όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε προηγουμένως.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ο κ. Υπουργός, δένει αυτή 
ττν έννοια —  εγώ δεν την δίνω νομικά και Αα εξηγήσω αμέ
σως —  η παρατήρησή μου δεν είχε Αέση. θ α  παρακαλέσω λοι
πόν τότε τον κ . Υπουργό να- το διορΑώσει. διότι δίεν είναι κα- 
Αόλ-,υ βέβαιο όταν 'λέει «κα: του παρόντος νόμου», ότ: δεν 
αναφέρεται και στην παρ. 1 του αρΑρου 1. Και εφοσο-ν προ- 
για την παρ. 4 του άρΑρου 1 και την παρ. 2 του άρΑοου 4. 
παρακαλώ να το συγκεκριμενοποίησε·. —> δεν μου αρέσει. η 
λέξη  αλλά δεν υπάρχει και άλλη —  και να πει ότι «με τη 
διαδικασία του Ν .Δ . 131 και με-εφαρμογή των τάδε και τάδε 
εδαφίων ... κ.λ.π.» ώστε να μτ, υπάρξει η παρεξήγηση. Εν 
πάση περιπτώσει και το γεγονός ότ: κάνε: ερμηνευτική δή
λωση στα Πρακτικά, έχει και αυτό -ερμηνευτική αξία. Π άν
τως κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, «σοφον το σαφές» κα: αυ
τό είνα: δόγμα στην νομική. Είναι καλύτερα όταν ψηφίζουμε 
ένα νόμο να λέμε ακριβώς αυτό που Αέλουμε να πούμε.

Ό π ω ς κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση που κάναμε εδώ απόψε 
ή που ποοσπαΑήσαυ,ε τουλάχιστον να κάνουμε εμείς οι Βου
λευτές της Αντιπολιτεύσεως. στην οποία -συζήτηση, κύριε 1 -  
πουσ-γέ. ανταποκοί,Α-ηκε και το Κόμμα το ·οπο·ίο εκφράζετε ε
δώ; μέσα. —  οι κύριο: συνάδελφο: του Π Α Σ Ο Κ  μας απηντη- 
σεν ή τουλ,άχ’.στον επιχείρησαν να μας αντίκρούσουν —- Οεν r,· 
ταν συζήτηση επί λεπτομερειών. Το επιχείρημα οτι το αρ·>ρο 
1 περιέχει την αρχή, την αρχή τη  συζητήσαμε και συνεπώς 
-Ίχτί να την ξ-ανατυζητούμε. Αα με συγχωρήσετε να σας πω 
ότι δεν είναι ισχυρό. Το άρΑρο 1 λέει όντως αυτό που λ.εει. 
Και .μια που συζητούμε το άρΑρο 1 έχουμε την άνεση να επα- 
νέλΑουμε επί του Αέκατος. το οποίο βασικά μας είχε απασχο
λήσει προχΑέίς. —  το είπα πρώτος ε-γω πριν το πείτε εσελς 
—  κα: φυσι·κά όλυοι μας προσποΑήσαμε. όσοι μιλήσαίμε και α
πό τ ις τρεις πτέρυγες της Βουλής, να ποοσΑεσουμε καινούρ
για επιχειρήματα. Ο κ. Υπουργό; της Γεωργίας δεν έκρινε 
ότι ήταν αναγκαία να. ππαντήσει. Είναι δικαίωμά του. Εγώ·
πά'λτως Αέλω, έστω και χωρίς να μου δίνει λαβή ο κ. Υπουρ
γός της Γεωργίας, να ξεκαΑ-αρισω τελικά την άποψη: μας. 
μετά τη συζήτηση που έγινε.

Πρώτο, κύριε Πρόεδρε, όταν αχάριστη η ποοσπάΑεια την 
οποία κατέβαλαν αξιότιμοι συνάδελφοι του Π  Α ΣΟ Κ  να μα:?
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8εν πουλίώντα: εδώ. Ή  και αν γίνονται εδώ αλεύρι, τα αλεύ
ρια. να! τα συμιγδάλια βγαίνουν και πουλιώντα: στο εξωτερι
κό. Μακάρι να τα πουλούσε η Κ Υ Δ Ε Π  ακριβότερα. Λυτ' ά·α 
το ωφελούνταν ο: αγρότες. Γιατί, άμα τα ζουλάει ακριβότερα. 
■5α δώσει συμπληρωματική τιμή ατούς αγρότες.

Ή  μήπως θέλετε. να πάμε στα καπνά; Μπορείς, να τρεις, 
ν" αγοράζονται καπνά απ' τα αποθέματα, με 20. 30 40 δρα
χμές το κιλό!

Να βγαίνουμε λοιπόν, εδώ και να λέμε, ότι η Κ Υ Δ Ε Π  .χα
ζεύει και τα πουλάει ακριβότερα, δεν αληθεύει. γιατί γίνε
ται το αντίθετο. Τα αποθέματα αυτά πουλιούνται και πάμ
φθηνα στους εμπόρους.

Μ ΙΧΑΗΛ ΒΑίθΗΣ. Η Κ Υ Δ Ε Π  πούλαγε τα σιτάρια σε 
χαμηλές τιμές σαν ζωοτροφές, και αυτά γίνονταν μακαρόνια 
και τα έτρωγε ο Λαός.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Λ ΟΥΛΕΣ. Όσον αφορά το καλαμπό
κι, που φέρνουμε απ' έξω στοιχίζει 4— 5 δραχμές ακριβότερα. 
Γιατί το φέρνουμε απ’ την Αμερική και έχει φόρο, γιατί το 
παίρνουμε όχι από χώρα της ΕΟΚ.

Παίρνουμε, λοιπόν, τις ζωοτροφές απ’ έξω και τις πλη
ρώνουμε ακριβότερα απ’ ό.τι πουλάνε εδώ. Ο αγρότης ο δι
κός μας παίρνει πολύ μικρότερη τιμή απ’ την τιμή, που πλη
ρώνουμε το καλαμπόκι, που έρχεται απ’ έξω. Τα σχετ'κά 
νούμερα δεν τάχω τώρα μαζί μου, να τα αναφέρω. Θα τα δώ
σουμε όμως στη δημοσιότητα, για να φανεί, πόσο οχ: πρα
γματικό είναι αυτό, που υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης. Λυπά
μαι πάρα πολύ, το ξαναλέω. που δεν έχω μαζί μου τα στοι
χεία.

Εδώ επιχείρησε ο κ. Μητσοτάκης «εν συνεχεία» έναν ύμνο 
για τους συνεταιρισμούς. Και για μια στιγμή υπόδεσα, ότι θα 
κάνει μια κάποια αυτοκριτική. Τ ι ήταν όμως: Ό π ω ς βάζει 
κανένας ζάχαρ: στο κινίνο, για να το καταπιεί ο. άλλος. Το 
ίδιο έκανε.

Είπε μερικά λόγια υπέρ των συνεταιρισμών γενικά, για να 
βγάλει αυτή την εντύπωση, που δημιουργήθηκε δικαιολογη
μένα πέρα για πέρα, ότι η πλευρά αυτή είναι ενάντια στους 
συνεταιρισμούς. Ό τ ι  κείνοι όμως είναι ενάντια στους συνε
ταιρισμούς ουσιαστικά, βγαίνει απ' αυτά, που είπε παοακάτω: 
Ναι. στους συνεταιρισμούς! Αλλά όχι προνόμια!

Μα. κύριε Πρόεδρε! Π ώ ς μπορεί, να μιλάει κανένας για 
π-ονόμια; Εδώ. χρωστάνε 24 δις ο Κατσάμπας! Παίρνει ολό
κληρη η αγροτιά 24 δις. όσα. δηλαδή, χρωστάει μία επιχεί
ρηση; Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε, ότι αυτά τα 24 δις 
βαρύνουν την Κυβερνητική πλευρά. Και μιλάμε για προνόμια 
στους συνεταιρισμούς! Μα. υπάρχουν μεγαλύτερα προνόμια απ’ 
αυτά που πήρε το κεφάλαιο; Ανάφερα μόνο τον Κατσάμπα, αλ
λά υπάρχουν κι άλλοι. Έχουν δοθεί εκατοντάδες δις. Και 
πολλά απ’ αυτά δεν αξι οποί ήθη/αν καθόλου.

Δε μπορεί, λοιπόν, να λέτε αυτά τα πράγματα, που γνωρί
ζετε. ότι είναι έξω από την πραγματικότητα ολότελα. Φυ
σικά, δικαίωμά σας είναι, νιατί. λέγε - λέγε, κάτι θα μείνει!

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Π Α Λ Α ΙΟ Κ Ρ Λ Σ Σ Α Σ. Αυτά σεις τα έχετε.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΛΟΥΛΕΣ. Θέλω, να πω. ότ· υπάρ

χουν και συνεταιριστικές οργανώσεις, που δεν δουλεύουν, όπως 
πρέπει. Αυτό είναι φταίξιμο της Κυβέρνησης, που δεν ξεκα
θάρισε την κατάσταση. Ή ρ θ ε  η ώρα. να πω. γιατί το φέρ
νε: η ανάγκη, ότι — δυστυχώς—  υπάρχουν διευθυντές που υπη
ρετούσαν το κατεστημένο και που έπρεπε, να έχουν φύγε: από 
καιρό.

Ό μ ω ς παρά την πίεση τη δική μας, δεν έχουν απομακρυν
θεί. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο, που δεν βαρύνει εμάς, 
αλλά άλληι Π αράταξη. Φυσικά, βαρύνει πρώτα την Παράτα
ξη της Α ξιωματικής Αντιπολίτευσης, γιατί αυτή: έφτιαξε 
το κατεστημένο. Αυτήν εξυπηρετούσε τόσα χρόνια Υπάρχει 
ακόμα αυτό το θέμα, παρά τη δική μας πίεση. Και ειδικά 
στη Κ Υ Δ Ε Π . υπάρχει ακόμα ο διευθυντής εκείνος, που εί
χαμε πει σε μία συζήτηση (που έγινε εδώ), ότι βαρύνεται 
για κείνα τα βαμβάκια, που πούλησε, χωρίς να υπάρχει εγ
γύηση για την πληρωμή τους. Ο ίδιος είναι. Δεν έχει αλ
λάξει.

Μα, αυτα —ε.πα—  είναι δικά τους δημιουργήματα, κύριε 
IΓ ρόεδρε.

Και κάτι ακόμα. Τι μας λένε; Φτιάξανε τους συνεταιρι
σμούς; Οταν ήταν Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, συζητού
σαμε εδώ ένα νόμο για τους συνεταιρισμούς. Θυμάστε, τ! είχε 
πει ο κ. Μπούτος; Τόσα χρόνια υπηρετούσε το κατεστημένο 
η Δεξιά Τι ήταν το κατεστημένο; Τ ι είχε πει ο κ. Μπού
τος: ιιΥποτυπώδικες γραφειοκρατικές οργανώσεις είναι οι 
συνεταιρισμοί». Ποιος εχει την ευθύνη γι αυτό το πράγμα;

Οποιοσδήποτε μπορεί, να ρθει, να κάνει κριτική γ ι’ αυτό, 
που υπάρχει στους συνεταιρισμούς, αλλά κείνοι, που δεν έχουν 
κανένα δικαίωμα — και απορώ για το θάρρος τους, να λένε 
τέτοια πράγματα—  είναι οι συνάδερφοι της Νέας Δημο
κρατίας.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Το λύγο, κύριε 
Π  ρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Ν άττινας). Ορίστε, κύριε 
Μητσοτάκη.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Ο συνάδελφος κ. 
Λουλές. διέψευσε τα στοιχεία τα οποία εγώ είπα, λέγοντας 
ότι είναι παντελώς ανακριβή, προσθέτοντας όμως ότι δεν έχει 
στοιχεία και απειλώντας ότι θα  τα δημοσιεύσει σ;ον Ρ ΙΖ Ο 
Σ Π Α Σ Τ Η .

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΛΟΥΛΕΣ. Συγκεκοιμενχ στοιχεία. 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Π Α Λ Α ΙΟ Κ Ρ Λ Σ Σ Α Σ . Και στην ΙΖ Β ΕΣΤΙΑ . 
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Κύριε Λουλά, η 

ανάγνωση του Ρ ΙΖ Ο Σ Π Α Σ Τ Η , δεν είναι υποχρεωτική και 
εδώ μέσα συζητούμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε 
υπο'/ρέωση να αναζητήσουμε το Ρ ΙΖ Ο Σ Π Α Σ Τ Η .

Εγώ προκαλώ, άλλη μια φορά τον κ. Υπουργό Γεωργίας, 
αν ένα από τα στοιχεία τα οποία είπα είναι ανακριβές, να μας 
το πει.

Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.
Και η δεύτερη παρατήρηση. Θα είμαι τελείως σύντομος, 

κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Λουλές. παραποιείται ότι η Κυβέρνηση, 
δεν υπήκουσε πλήρως στις απαιτήσεις τους και δεν απέλυσε 
όλους τους οποίους ήθελαν να απόλυσε’.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Λ Ο Υ Λ ΕΣ. Ό χ ι  όλους. 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ. Δική σας διαφο

ρά. κύριε Λουλέ, με την Κυβέρνηση. Κανονίστε τις διαφο- 
σές σας.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Λ Ο ΥΛ ΕΣ. Σ εις τους εγκαταστήσα
τε, όμως. Αυτό να το θυμάστε. Το ξεχάσατε αυτό το πράγμα.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Παρακαλώ, 
κύριε Λουλέ.

Ο κ. Υπουργός, έχει το λόγο.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Ο κ. 

Μητσοτάκης. προφανώς έχει κάποιο υπόμνημα των αλευρο
μύλων και με βάση αυτό το υπόμνημια των αλευρομύλων, επι
χειρηματολογεί. Εγώ. δεν έίχω τα στοιχεία και δίεν θυμ,άΐμαι 
απ’ έξω τους αριθμούς. Θα πρέπει να ακούσουμε τη γνώμη 
της Κ Υ Δ Ε Π . εφ’ όσον αναφέρεται στην ΚΥ1ΔΕΠ. θα πρέ
πει να συγκεντρώσω όλα τα στοιχεία και είμαι ευχαρίστως 
διατεθειμένος να τα φέρω.

Ξέρω όμως, π.χ. για το καλαμπόκι, που είπε ο κ. Μητσο
τάκης ότι η τιμή είναι 11.80, ότι η τιμή δεν είναι 1 1.80. 
αλλά είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 17 δρχ.

ΣΤ Α Υ ΡΟ Σ Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η Σ . Είναι 12.80 στα χέ,τια του 
π ασ αγωγού.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  Έ π . Γεωργίας Y Ό χ ι. 
κάνετε λάθος, κύριε Ταταοίδη,

ΣΤ Α Υ ΡΟ Σ Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η Σ . Ελέγξτε τα χαρτιά πληρω
μής των αγροτών.

‘Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Τι θα  πει και 
πού το ξέρει, ότι έχω* στοιχεία από το σύνδεσμο των α/,ευροβιο- 
μηχάνων. κύριε Υπουργέ; Έχω· στοιχεία, κύριε Υπουργέ, οπτό 
παντού. Και καλά θα  κάνετε ν.α έχετε και σεις, είσαστε Υ
πουργός Γεωργίας και μπορείτε ευκολότερα να τα μαζεύετε. 
Εγώ σας έδωσα στοιχεία, θα  συνεχίσουμε τη συζήτηση ούτως 
ή άλλως αύριο, αν αυτά τα στοιχεία που έδωσα δεν είναι α
κριβή. ελάτε αύριο να μας το πείτε.
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Κύριε II ;ósáps. όπως είχα την ευκαιρία να πω -/.a: —ptv. 
προέρχομαι από χωριό και το χωριό μου είναι 15 χιλιόμετρ;< 
saco από το Δομοκά όπου υπάρχί*. Αγροτική Τράπεζα. Για να 
ποε: εκ,ε; ο αγρότης, να πάρε: ότα χρήματα δικαιούται. ¡θα 
ξοδέψει 80 δραχμές για νια πάει και να έλθει. Α;ν του τα 
πάει ο Συνεταιρισμός και πρόκειται να -άρει 50.000 δραχμές, 
ó);: τον κρατήσει 1.000 δραχμές. Αν θα τάεί ο Πρόεδρος 
τον Συνεταιρισμού να τα πάρει -Λα έχει ο ίδιος δαπάνη 80  δρ-α- 
νχών. Ααή πού και ως πού λοιπόν να τον κρατήσει αυτός τις 
ι.ΟΟΟ ν 2.000 δραχμές, ανάλογα με την παροχή; Αεν δικαι
ολογείται αε τίποτα.

Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Σ Κ Α ΡΡΑ Σ. Τ  σαμπια -3α -άει:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ευΑΡΧΑΣ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. 

Θα -άει με 80 δραχμές, αλλά θα  πάρει χρήματα για 200  
δικαιούχους.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, 
το λόγό.

Π ΡΟ Ε Α Ρ Β Γ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Ο κ. Μητσοτά- 
κης, έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, 
μήπως ο κ. Υπουργός -3α μπορούσε να μας έλυνε μια απορία, 
η οποία προέκυψε από τις αγορεύσεις των κυρίων συναδέλφων: 
Εγώ τουλάχιστον θα έδινα, κύριε Τπουργέ. την ερμηνεία του 
άρθρου αυτού, ότι οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις που πρόκει
ται να χρησιμοποιηθούν δεν είναι κατ’ ανάγκη μόνο τριτο
βάθμιες, μπορεί να είναι και Ενώσεις. Είναι σωστή η ερμη
νεία που δίνω: Μ πορεί να είναι και πρωτοβάθμιες ακόμη:

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας!. Ό χ ι.  
θα έλεγα.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε  ΤΩ Ν (Μάρκος I. Νάτσινας). Ο κ. Παπαευ- 
θυμίου, έχει το λόγο.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Π Α Π Α ΕΥ Θ Υ Μ ΙΟ Υ . Κύριε Πρόεδρε, παρά 
τη διαβεβαίωση του κ. Υπουργού, το κείμενο τη ; διατάξεως 
δεν επιτρέπει τέτοια ερμηνεία. Τουναντ'ον εγώ υποστηρίζο). 
ότι είναι ενδεχόμενο να είναι και πρωτοβάθμια. Ακόμα χει
ρότερα όμως αν το χαράτσι θεσπ'ζεται μόνο για τ ι ;  ενώσεις 
και παραπάνω.

Κύριε Πρόεδρε και κύριο: συνάδελφοι, θα σας φέρω ένα 
παράδειγμα. Το περασμένο καλοκαίρι ο Συνεταιρ·τμός Κα
πνοπαραγωγών. παραγωγής, εμπορίας και βιομηχανοποιήσ-.ως 
καπνού, έδρα Κάτω Τιθορέα -δεν φαντάζομαι να θίγεται 
κανένας εκ των κυρίων συναδέλφων— - προέβη στην αγορά κα
πνό)-/ και από την περιοχή Καρδίτσας από 3— 4 χωριά. Έ τυ- 
χε μάλιστα εκείνη την ημέρα που γινόταν κάποια τελετή του 
Κόμματός μας, ήταν μάλιστα και ο κ. Παλαιοκρασσάς εκεί 
και είχαν συγκεντρωθεί αγρότες. Αίας διαμαρτυρήθηκα- ότι 
ο Συνεταιρισμός ο οποίος έκανε εμπορία καπνών πλέον τους 
κρατούσε και μία δραχμή κατά κιλό αγοραζομένου καπνού, 
την οποία την έβαζε στο συμφωνητικό ως προκαταβολή, χω
ρίς όμως να τους δώσει και τα χρήματα. Έ κανα μία πρό
χειρη έρευνα και είδα ότι πράγματι εγράφετο στο Συμφορη
τικό ότι εδόθη μία δραχμή — δηλαδή 1.200 δραχμές από 
το συγκεκριμένο παραγωγό—  απ' όλους τους παραγο>γούς ως 
προκαταβολή. Ή ταν ένα χαράτσι το οποίο επέβαλε με :ο έτσι 
θέλω. Φαίνεται πως ήταν προπομπός ο Συνεταιρισμός Κάτο) 
Τιθορέας του έχοντος την ιδέα -δεν νομίζο) τ -j κ. Υπουρ
γού—  για να βάλει αυτή τη διάταση μέσα.

Το συμφωνητικό αγοραπωλησίας καπνού που κατέθεσε ο 
βουλευτής κ. Γ. Παπαευθυμίου βρίσκεται στο Αρχείο της Στε
νογραφικής Υπηρεσίας της Βουλής, στη διάθεση κΝθε εν
διαφερομένου) .

Αυτό το οποίο επισήμως με τη διάταξη ο κ. Υπουργός δί
νει το δικαίωμα στους συνεταιρισμούς να κρατούν, αυτοί το 
κράτησαν προ καιρού.

Εκανα μία ερώτηση στον κ. Υπουργό, και ακούστε τι μο, 
απάντησε, και δεν έχει σημασία αν δεν απάντησε ο κ. Υπουρ
γός ή ο κ. Υφυπουργός:

«Ξερετε, οι συνεταιρισμοί είναι Ν .Π .Ι.Α . και το Υπουρ
γείο δεν έχει καμιά αρμοδιότητα». Αλλά όταν γίνο/ται αυτά

τα πράγματα και όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν συνεταιρισμοί, 
που κάνουν εμπορία που επεκτείνετα: και πέραν των ορ'ων των 
Νομών που είναι, τότε αυτό που υποστήριξε για να στηρίξει 
τη διάταξη αυτή συνάδελφος συμπλέοντος Κόμματος σε πάρα 
πολλά, που είπε ότι δήθεν θα μείνουν κέρδη από το 2% και 
θα μοιραστούν στους συνεταίρους, δεν στέκει. Γιατί οι συνε
ταίρο·! π.χ. στην Κάτω Τιθωρέα είναι καπνοπαραγωγοί. Θα 
βρει και τους παραγωγούς που δεν είναι καν συνεταιρισμέ
νοι. για να πάρουν από τα κέρδη που είχε ο συνεταιρισμός; 
Αυτό μπορεί να συμβεί στους συνεταιρισμούς που έχουν εμπο
ρικές ή άλλες δραστηριότητες.

ΓΙ διάταξη αυτή επιβάλλει πράγματι χαράτσι στους πτω
χούς ανθρώπους, διότι είναι ενδεχόμενο από παραγωγούς -;α 
παρακρατούντα: 1.000 και 2.000. Θα παρακρατούν-α· όμως 
και 10.000 και 20.000. Στους βαμβακοπαραγωγούς του Νο
μού Καρδιτσης. φερ' ειπείν. που μερικοί παραδίδουν βαμβάκι 
ενός εκατομμυρίου, θα τους κρατήσει με 2% 20.000 δρχ.. 
για να πάρει μια αίτηση με 5 δικα'ολογητικά. για τα οποία 
δεν πλήρωναν ούτε 20 δραχμές μέχρι τώρα.

Αυτό, νομίζω, είναι απαράδεκτο και οπωσδήποτε δεν νομί
ζω. ότι θα γίνει δεκτό από τον αγροτικό κόσμο. ^Χειροκροτή
ματα από την Πλευρά της Νέας Δημοκρατίας).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Ερωτάτα: η 
Βουλή, εάν κάνει δεκτό το άρθρο 2. όπως διατυπώθηκε από 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή:

Π Ο Λ Λ Ο Ι ΒΟ Υ Λ ΕΥ ΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας) Το άρθρο 2 

έγινε δεκτό.
Επί του άρθρου 3. ο· κ. Υπουργός, έχει το λόγο.
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωογιας). Στο 

άρθρο 3 θέλω να κάνω μια τροποποίηση για καλύτερη δια
τύπωση.

Μετά την λέξη «ΟΓΑ» μπαίνει τελεία και 'ρχιζει νέα 
φράση: «Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για την 
ύδρευση, την χειροτεχνία κ.ο.κ.».

Η προσθήκη μπαίνει μετά τη φράση «ασφαλιστικά απο τον
ΟΓΑ».

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας) Ορίστε, κύριε 
Μητσοτάκη, έχετε το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, 
δεν ζητώ αυτήν την ώρα το λόγο επί του άρθρου. Θα ήθελα 
να ερωτήσω, πότε να διακόψουμε;

Θα ήθελα να κάνω την πρόταση, εάν και η Κυβέρνηση και 
το Προεδρείο συμφωνούν, να διακόψουμε στο άρθρο 3 και να 
αναλάβουμε την υποχρέωση να τερματίσουμε το νομοσχέδιο 
στην αυριανή συνεδρίαση. Τρεις συνεδριάσεις για ένα τέτιιο 
σημαντικό νομοσχέδιο, νομίζω είναι ένας λογικός χρόνος.

Εάν δεν συμφωνείτε, να προχωρήσουμε. Κάνω αυτή την 
πρόταση, για να διευκολύνω τη συζήτηση.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Προσωπικά δεν 
συμφωνώ, κύριε Μητσοτάκη, γιατί νομίζω ότι πρέπει να πά
με μέχρι τις 2.

Βεβαίως είναι σημαντικό το νομοθέτημα. αλλά επί τέ
λους είναι ένα νομοθέτημα. το οποίο ρυθμιςε: διαδικαστικά 
θέματα. Δεν δικαιολογούνται 3 συνεδριάσεις. Θα πάμε στις 
2 η ώρα και θα διακόψουμε.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Θα ήθελα η  πω 
"= ίξ ή ς :

Βλέπω τον κ. Γεννήματα παρόντα και ακούω ότι πρόθε
ση της Κυβερνήσεως είναι να εισαγάγει μετά, δηλαδή αύριο το 
σημαντικότατο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αεν 
νομίζω ότι ο κ. Γεννηματάς έχει λόγο να θέλει να αρχίσει 
η συζήτηση ενός νομοσχεδίου, στο οποίο αποδίδει τόσο μεγάλη 
σημασία, σε μεταμεσονύκτιες ώρες και με άδεια Αίθουσα.

Π ΡΟ Ε Δ ΡΕ Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Δηλαδή τ: με
ταμεσονύκτιες: Αύριο πάλι θα  συζητήσουμε αυτό το νομοσχέ
διο;
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο ΊΆ Κ Η Σ . ( Κωσδήποτε. 
Π είτε 6τ: Δα φ Δώσουμε στο άρΔ,ρο 4. Το νομοσχέδιο έφΔασε αι
σίως στα 15 άρΔρα και όλα αυτά τα άρΔρα έχουν ουσία. Ι
δίως τα τελευταία άρΔρα. του είναι της προσκολλήσεως και 
προσετέΔηταν εκ των υστέρων, αναφέροντα: σε χωριστά Δ ένα
τα και κατ ανάγκη Δα γίνε; συζήτηση.

Εγώ σας κάνω μια λογική πρόταση, ακριβώς για '-α μη 
ταλαιπωρούμενα αδίκως. Διευκολύνει, γιατί στην ουσία Va 
κερδίσουμε όλοι μας από μία ώρα. Και είναι κρίμα να προ
χωρούμε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΊΩ Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Ό χ ι δεν απο
ρώ να συμφωνήσω. Η πρόΔεση είναι να προχωρήσουμε μέχρι 
τις 2.

Α Χ ΙΛ Λ ΕΥ Σ Κ Ο Λ ΙΟ Υ ΣΗ Σ. Να πάμε μέχρι τις 5.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε  ΤΩ Ν  (Μάρκος Τ. Νάτσινας). Να προχωσή- 

σουμε μέχρι τις 2 η ώρα και να οι σκάψουμε.
Ευχαρίστως να δισκάψουμε και να πάρουμε απόφαση να 

το τελειώσουμε αύριο. Να προχωρήσουμε όμως σήμερα μέχρι 
τις 2 η ώρα. ώστε να μπορέσει πράγματι και ο κ. Γεννημα- 
τάς. να φέρει το δικό του νομο-ύέτημα αύριο και να ακούσουμε 
τουλάχιστον τους είσηγητάς.

Ο κ. Μπάτσος. έχει το λόγο.

Α ΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ Π Α Τ Σ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, ο ΟΓΑ εί
ναι γνωστά, ότι καλύπτει μόνο ένα μέρος ασφαλιστικά ατό τις 
ζημιές που προέρχονται στη γεωργική παραγωγή από έκτα
κτα γεγονότα, από Δεομην ίες κλπ. Και συγκεκριμένα καλύπτει 
ζημίες που> προέρχονται από πλημμύρες, από χαλάζι, από πα
γετό και από ανεμοΔύελλες.

Με το αρΔρο 3. αυτό το κενά, το οποίο υπάρχει, ρυθμίζε
ται και καλύπτει κατά κάποιο τρόπο τ ις  ζημίες οι οποίες προ
έρχονται στη γεωργία, γενικά, με την άμεση ή έμμεση χορή
γηση οικονομικών ενισχύσεων για την επανόρθωση αυτών 
των ζημιών.

Επίσης με το άρΔρο αυτά, δίδονται οικονομικές ενισχύσεις 
για την ύδρευση για  τον αγροτικό τουρισμό, για τη χειροτε
χνία και άλλες δραστηριότητες του γεωργικού τομέα που 
αναφέρονται σε οδηγίες και σε κανονισμούς της ΕΟΚ.

ΠΡΟΒΔΡιΕΥΩ Ν (Μάρκος I. Νάτσινας). Ο κ. ΓΙαπα- 
δημητρίου. έχει το λόγο.

Ε Λ ΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριοι συνάδελ
φοι, εδώ γίνεται μ«α τυπική κάλυψη. Σχετικά όμως, με τις 
ενισχύσεις για την κάλυψη των ζομιών που πίροκαλούνται: στη 
γεωργέ« λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων έκτακτων περιστατι
κών, Δέλω να κάνω μια ερώτηση.

Κύριε Πρόεδρε. Δα παριαίκαλούσα να διακοψουμε για λίγο 
γιατί δεν βλέπω τον κ. Υπουργό στα Υπουργικά 'Εδρανα.

ΙΙΡ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε Παπα- 
δημη'ρ/ίου, συνεχίστε και Δα μεταβιβαστεί η ερώτησή σας 
στον κ. Υπουργό.

(Την στιγμή αυτή επανέρχεται στην ΑιΔουσα ο κ. Υπουρ
γός της Γεωργίας).

'Συνεχίστε, κύριε Παίπαδημητριοιυ.
ΕΛ ΕΥ Θ Έ ΡΙΟ Σ Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριε Υπουργέ, 

οι ζημίες που προκαλούνται στη γεωργία, στην οποία περιλαμ
βάνονται και η κτηνοτροφία, και η δασοπονία ym  η αλιεία, 
από γεγονότα ανωτέρας βίας ή άλλων εκτάκτων περιστατικών 
που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΟΓΑ. αντιμετωπί
ζεται και σήαεοα από τις υπάοχουσες διαδικασίες μέΙσω· της 
Π Σ Ε Α .

Και σας ερωτώ: Γιατί δεν επεκτείνετε την ασφαλιστική 
δραστηριότητα του ΟΓΑ και απιλώς προσΔέ,τετε μια τυπική 
διάταξη που ανανεώνεται η παρεχόμενη προστασία μέσω· της 
Π ΣΗΑ. Περιμένω την απάντησή σας. κύριε Υπουργέ.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύριε 
Παπαδημητρίου, απήντησα και στην κατ’ αρχή συζήτηση ότι 
κατά την άποψη της υπηρεσίας δεν υπάρχει νομική βάση και 
πράγματι ¡δεν υπάρχει νομική βάση γ ι’ αυτές τις ενισχύσεις 
της Π Σ Ε Α . Και η διάταξη αυτή έχει σκοπό απλώς να τα

κτοποιήσει αυτή την έλλειψη. Ά λ λ ο  η ασφαλιστική κάλυψη 
του ΟΓιΑ. η επέκταση της ασφάλισης "κ.λ.π.

Μ ΤΌΕΔΒΕΥΩΝ (Μάρκή; I. Νάτσινας). Ο κ. Λουλές, 
έχει το λόγο.

Απών, διαγράφεται.
Ο κ. ΠαπαευΨυμίου, έχει το λόγο.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΠΑιΓΙΑΕΥΘ ΥΜΙΟΥ. Η  διάταξη αυτή δεν 
μας βρίσκει αντιθέτους, έστω και αν είναι πλεοναστική, έστω 
•π.»: αν καλύπτεται από άλλες διατάξεις και Δόλε! ο κ. Υ
πουργός να το φέρει ως έργο του Π Α ΣΟ Κ . Εγώ τουλάχιστον 
την βρίσκω σωστή και την επικροτώ.

Αλλά, κύριε Υπουργέ, φοβούμαι πάρα πολύ ότι δεν γνωοί- 
ζε: η αριστερά τι ποιεί η άλλη αριστερά στο Υπουργείο σας. 
Λιότ: σε σχετικές ερωτήσεις που είχα υποβάλλει στο Υπουρ
γείο σας για την οικονομική ενίσχυση βαμβακοπαραγωγών, σι
τοπαραγωγών, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν κατά 
το τρέχον έτος ζημιές από Δεομηνίες, οι οποίες δεν καλύ
πτονται από τον ΟΓΑ. όπως η ξηρασία, η βροχή κ.λ.π., ακού
στε τι απάντηση μου δώσατε.

Σ τις 27 Ιουλίου 1983. με έγγραφο και υπογραφή του κ. 
Γουπουργού, απαντάτε σχετικά: «Οι ζημιές που προκλήΔη- 
καν στην γεωργία της Χώρας από δυσμενείς καιρικές συν- 
Δήκες και ο: οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον 
ΟΓΑ, έχουν συγκεντρωθεί στο Υπουργείο Γεωργίας και εξε
τάζεται η αναγκαιότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των 
ζημίωΔέντων παραγωγών». Καίτοι όπως υποστηρίζει ο κ. 
Παπαδημητρίου και νομίζω, ότι έχει δίκιο, υπήρχε νομική 
κάλυψη, εν τούτοις. τις συγκεντρώσατε και τις εξετάζετε, 
ώστε να λάβετε τα ενδεδειγυένα μέτρα και να τους δώσετε 
ενισχύσεις στο μέλλον.

Τώρα, το μέλλον αν ήταν ορατό ή αόρατο, αυτό είναι ένα 
άλλο Δέμα. Αλλά αυτό είναι ένα έγγραφο της 27ης Ιουλίου 
του 1983.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έ δρα καταλαμβάνε. ο 
Τ ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Ρ Η 
Τ ΙΚ Ο Σ ! .

Κατά διαβολική σύμπτωση, το νομοσχέδιό σας υπογοάφε- 
ται στις 30 Νοεμβρίου του 1983. Σ τ ις  30 Νοεμβρίου του 
1983. το Υπουργείο σας απαντά και σε μένα και σε άλλους 
συναδέλφους επί παρόμοιας ερωτήσεως για την οικονομική 
ενίσχυση παραγωγών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγη- 
οαν από Δεομηνίες που δεν καλύπτονται απ' τον ΟΓΑ.

Για να μη το διαβάζω ολόκληρο, διαβάζω την τέταρτη 
και τελευταία παράγραφο: «Το Δέμα της κάλυψης όλων 
των ζημιών που προκαλούνται στην γεωργία από δυσμενείς 
καιρικές συνΔήκες. εξετάζεται στα πλαίσια της δημιουρ
γ ίας νέου φορέα ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής και 
του κεφαλαίου των αγροτών».

Και ερωτάσΔε, κύριε Υπουργέ: Την ίδια μέρα υπογράφετε 
νομοσχέδιο που προβλέπει οικονομικές ενισχύσεις από το Κρά
τος δωρεάν. Δεν έχει σημασία αν το υπογράφει άλλος. Την 
ίδια μέρα όμως υπογράφετε απάντηση προς τη Βουλή, για 
να λάβουν γνώση και οι υποβαλόντες την ερώτηση βουλευτές 
και τους πληροφορείτε ότι Δα γίνει φορέας ασφαλιστικός 
και Δα πληρώνουν ασφάλιστρα οι γεωργοί. Δηλαδή, παρα 
το γεγονός ότι ψηφίζουμε — και μάλιστα εδώ φαντάζομαι να 
ψηφισΔή αυτή η διάταξις ομόφωνα—  εσείς Δα προχωρήσετε 
ο τη σύστασι ασφαλιστικού φορέα: Ε. νομίζω ότι εχω δίκιο 
αν πω ότι δεν γνωρίζει η αριστερά, τι ποιεί η ετερα αριστερά.

Θα παρακαλέσω να περιληφΔούν στα Πρακτικά.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Π αναγιώ της Κ ρητικός). Ο κ. Λαυ- 
ρεντίδης, έχει το λόγο.

ΙΣΑ Α Κ  Λ Α Υ ΡΕΙΝ ΤΙΔΗ Σ. Κύριε Πρόεδρε, και άλλοτε 
έχει απασχοληΔεί το Σώμα με το Δέμα της πλημμελούς α- 
οφαλισεως της γεωργικής παραγωγής από Δειομηνίας.

Είναι γνωστό, ότι καλύπτονται από Δεομηνίας εκ χαλά- 
ζης. παγετού και ανεμοΔυέλλης. Αλλά. Δεομην ία είναι α
ναμφισβήτητους και η ξηρασία και η πλημμύρα και με ρίκες 
ασΔένεΐες ορισμένων φυτών, όπους είναι του καπνού, ο περο-
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νόσπορος κ.λυπ., αυτά δεν καλύπτονται — p¿—st όμως να κα- 
λυφΔούν.

Νομίζω, κύριε Υπουργέ. γ :α να κάνουμε σοβαρή εργασία 
και όχι περ~ω σιολογιy.ά. επειδή επικρατεί η; σκέψη να με- 
ταφερΔεί η αρμοδιότης του ΟΓΑ. από το Υπουργείο Κοινω
νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο σας. επ' ευκαιρία να ρυ- 
Δμιστούν όλα τα Δέματα. έτσι ώστε πάσα ζημία, προερχόμε
νη εξ ανωτέρας βίας να αποζημιώνεται.

Εγώ δεν Δα συμφωνήσω με τον συνάδελφο, ότε δεν Δα πρε-
77ΐ'. να υπάρχει η SÍC■φορά. Είναι χίλ ιες φορές -ρ ατιμότερο
γ : α το yς αγρότες να πλ,ηρωνουν 1f7 ή 2%. Και με ένα π:6-
χε'/CíGι u:τολνογισμό τον οποίο έκανα., με επιβολή μ/.ας εισφο-
ράς 2% επί της ταρ αγωγής, μτορ εί να κα/νύψε:; την οποια-
ίήττο τε ζημία, οπότε δεν Δα έχουμε προβλήμ,α':α ότ αν Δ α
παρουσιάζοντα: Δεομηνίες. του ως τώρα οεν καλύπτοντα- 
ατό τον ΟΓΑ. Νομίζω ότ: Δα πρέπει να το απομονώσετε 
αυτό, κύριε Υπουργέ, και περιορίστε το άρΔρο σας στα υπό
λοιπα που λέτε για τον τουρισμό. για την ύδρευση κ.λτ. Λυ- 
,τή η ενίσχυση σε περιπτώσεις Δεομηινιών. στην περίπτωση 
του οεν καλύπτονται από τον ΟΓΑ. νομίζω ότι απλώς σύγ
χυση δημιουργεί. Ενώ το καλύτερο είναι, αν Δεσπίσωαε διά
τας! με την οποία ο ΟΓΑ Δα καλύπτει τη ζημία από κάΔε 
Δεομηνία. από ο.τιδήποτε και αν προέρχεται. Στην- αρχή εί
χαμε μονάχα κατά παγετού και χαλάζης. ΠροσετεΔη αργό
τερα η ανεμ&Δύελλα. Φυσικά οι ανάγκες μας κάνουν εκά- 
στοτε να συμπληρώνουμε ό.τι κενά υπήρχαν. Αν Δελουμε να 
ναμοΔετήσουμε σωστά, δεν έχουμε παρά να πούμε, «πασα ζη
μία προερχόμενη εκ Δε οαην ί ας αποζημιώνετα ι).

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΊΝ Ο Σ Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, 
το λόγο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ορίστε, κύ
ριε Μητσοτάκη.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΊΝ Ο Σ Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, 
Δα αναφερΔώ στην πρώτη φράση του άρΔιρου 3 και Δα πω 
ότι ο,ρΔώς έκανε νοματεχνικά και τις διαχώρισε με μι« τελεία 
τις δύο φράσεις ο κ. Υπουργός της Γεωργίας.

Είχα πει μιλώντας επί της αρχής, ότι με τρομάζει η γε
νικότητα της διατύπωσης. Και είχα ρωτήσει την Κυβέρνηση 
αν είναι έτοιμη να -αναλάβει τις συνέπειες μιας τέτοιας, διάτα
σης. Διότι με τη διάταξη αυτή, λέμε ότι παρέχεται η δυνα
τότητα να καΐλΰψοιυμε όλες τις ζημιές που πρίοκ'αιλοόνται στη 
ΓεωργΙία από γεγονότα ανωπέιρας βίας ή άλλα έκτακτα περι
στατικά, έστω και αν δεν καλύπτονται από τη ΝομοΔεσίαι του 
ΟΓΑ. Δηλαδή επεκτείνουμε χωρίς κανένα περιορισμό χ ψ  προ
στασία και την επεκτείνουμε πλέον όχι σαν ασφαλιστική προ
στασία, αλλά σαν προσταδία από το Κράτος, δηλαδή πλήρη 
προταισία. χωρίς εισφορά, χωρίς συμμετοχή του ενδιαφερομέ
νου.

Εμείς, κύριο: συνάδελφοι, Δα ψηφίσουμε το άρΔρο·. Δεν έ
χουμε κανένα λόγο, αν η Κυβέρνηση, κρένει ότι έχει αυτές 
τις δυνατότητες, αν της στερήσουμε εμείς τη δυνατότητα να 
πληρώσει αυτές τις ζημιές.

Αλλά με τρομάζουν ακόμη περισσότερο τα δύο έγγραφα, τα 
οποία προηγουμένως ο συνάδελφος κ. Π  απαευΔυμίου είχε τ φ  
ευκαιρία να αναγνώσει. Διότι δείχνουν ότι 'ίσως βιαστικά προ- 
χω(ρεί η ΚυβέρΙνηση, χωρίς να έχει αναμετρήσει τις συνέ- 
πειες.

Σ τις 27 Ιουλίου 1983. λέει η απάντηση του Υπουργείου 
Γεωργίας, ότι οι ζημιές που προκλήΔηκαν στη γεωργία από 
ουσμενεις συνΔήτ,ες και δεν καλύπτονται στον ΟΓΑ. έχουν 
συγ/εντρωΔεί στο Υπουργείο Γεωργίας και εξετάζεται η α- 
ναγπαιοτητ* λήψης μέτρων, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει, να 

Áfú Τ’ ° Υπουργείο σας ένα χοντρό φάΐκελλο από τέτοι 
*5 ^ημιες. Και κατά σύμπτωση περίεργη ,και ατυχή για την 
Κ.οερνηση. την ίδια μέρα που υπογράφετε το νόμο·, μιλάτε 
¡"-α μια άλλη λύση, που Δεωρητικάί Δα ήταν ίσως σωστότε
ρη κα- την υποστήριξε ο κ. Λαυρεντίδης. ότι. μειλετάται το 
i f ,17' '7? «έκτασης της ασφάλισης της γεωργικής παραγω- 
,ητ και σ ,ις περιπτώσεις αυτές. Αυτό σημαίνει ότι την ίδια

μέρα εκφράζονται δύο πολιτικές από το Υπουργείο σας. Η 
μία είναι η πλήρης κάλυψη με το Ν. Δ. 131 και η άλλη εί
ναι η ασφαλιστική κάλυψη, που είναι κάτι το διαφορετικό, κύ
ριε Υπουργέ της Γεωργίας. ΥπαΔέτω ότι το καταλαβαίνετε.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΊΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Αυτό
είναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Λοιπόν, ποιό εί
ναι από τα δύο; Ό τα ν λέτε «αυτό είναι», ποιό εννοείτε; Ποιό 
από τα δύο είναι;

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Είναι 
διαφορετικά αυτά.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Είναι διαφορετι- 
7, ·.'. 7/ριε ϊ  πουρ.γε, μα εσείς τα λέτε, δεν τα λέω εγώ. Τα 
δύο διαφορετικά πράγματα τα λέει την ίδια μέρα το ίδιο το 
ϊπουργειο. το δίκιό σας. Λέει δύο διαφορετικά πράγματα. Και 
φυσικά εμείς δεν ξέρουμε το έγγραφο· του κ. ΠαπαευΔυμίου. 
ούτε έχε; και καμμία ειδική αξία. Α ξία έχει ο νόμος που φέρ
νετε και ο νόμος που φέρνετε σας δίνει αυτή· τη δυνατότητα. 
Και ετωτώ: ΕίσΔε έτοιμος να αναλάβετε τις συνέπειες και να 
αρχίσετε να καλύπτετε τις δαπάνες που έχετε ήδη συγκεντρώ
σει. Πολύ περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι, αφού είναι βέβαιο 
ότι άπαξ και κάνετε την αρχή, δεν Δα σταματήσετε πουΔενάί 
και Δα καλύψετε όλες τις ανάγκες. Διότι πώς} Δα αντιμετω
πίσετε την οποιαδήποτε περιφέρεια; Ό τα ν έχετε καλύψει το 
έκτακτο περιστατικό, την αυωτέρα βία. σε αία περιφέρεια. Δα 
την καλύψετε φυσικά σε όλη της Ελλάδα. Διότι δεν μπαοείτε 
να έχετε δύο μέτρα και δΰα σταΔμ,ά.

Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, σαν βουλευτής και σαν Κοινοβου
λευτικός Εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης, δεν Δα έπρεπε 
ίσως να κάνω αυτές τ ις  πα,ρατηεήσεις. αλλά τις κάνω από 
συνείδηση χρέους απέναντι ενός προβλήματος, το οποίο επιτέ
λους μιας ενδιαφέρει όλους.

Μια δεύτερη παρατήρηση που Δα κάνω, ε'ίναι εντελώς λε- 
π-ττ;*·ρ«,.ακή. επουσιώδης, αλλά Δα ήΔελα πολύ να μου δώσει 
μία απάντηση ο κ. Υπουργός.

Η  δεύτερη φράση, αναφέρεται σε χορηγήσεις, σε ενισχύσεις
που χορηγεί η ΕΟΚ -... έτσι δεν είναι κύριε Υπουογό: —  με
βάση τις οδηγίες και τους κανονισμούς.

Εάν δεν κάνω λάΔος οι οδηγίες της ΕΟΚ αποτελούν εσω
τερικό δίκαιο. Το χρειάζεσΔε να το μνημονεύσετε; Εάν απο
τελούν εσωτερικό δίκαιο οι ο-δηγ-'ες Δα ισχύσουν· ολόκληρες 
όπως είναι.

Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, τον κ. Υπουργό να δώσε: 
μια απάντηση.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο κ. Υπουρ
γός. έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Όσον 
αφορά το δεύτερο σκέλος οι οδηγίες της ΕΟΚ επιτρέπουν κα: 
εΔνικές ενισχύσεις και πρέπει να υπάρξει η βάση για να δο- 
Δο·ύν· οι εΔνικές ενισχύσεις.

Όσον αφορά το πρώτο Δέμα το οποίο Δίξατε η επανόρ- 
Δωση ζημιών που προκαλούνται από ανωτέρα βία είναι κάτι το 
έκτακτο, το οποίο μπορεί να γίνει με απόφαση με βάσΥ, τη δια
δικασία του Ν.Δ. 131 /74 . Είναι, δηλαδή, μία επανόρΔωση 
ζημιών στην οποία εκτιμάται κάΔε φορά η ζημιά που υπέστη
σαν οι παραγωγοί, εάν είναι αναγκαία να γίνει η επανύρΔω- 
ση αυτή, ποιό Δα είναι το κόστος για την ΕΔνική Οικονομία 
και διάφορα ά'λλ,α στοιχεία. Εξαρτάται από απόφαση της Κυ
βέρνησης. Η Ασφαλιστική κάλυψη είναι κάτι το τελείως δια
φορετικό. υπάρχει ένας ασφαλιστικός οργανισμός και κ επα
νόρΔωση της ζημίας είναι αυτόματη. Έ χε ι ο κάΔε παραγω
γός δικαίωμα, εφ' όσον υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, να απαι
τήσει την καταβολή αποζημιώσεως. Το ένα δεν καλύπτεται με 
το άλλο. Εδώ ρυΔμίζουμε την έκτακτη αποκατάσταση από τις 
ζημιές. Στην απάντηση την οποία έφερε ο κ. Π  απαευΔυμίου 
αναφερόμαστε στην επέκταση της ασφάλισης της γεωργικής 
παραγωγής, δηλαδή, στη δημιουργία δικαιώματος αυτομάτου 
στους παραγωγούς, σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτούν την 
αποκατάσταση, Είναι δύο πράγματα τελ,είως διαφορετικά.
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σήμερα και δα τους δίνεται r; αποζημίωση σε περίπτωση ζη
μιών από δεομηνίες.

Ο ν.. Υπουργός. δέλει να μπαλώσει πράγματα τα οποία
δεν μπαλώνονται. Κίνα: σαν εκείνα τα υφάσματα τα παληά τα 
erro·α έχουν διαλυύ:ί και συνεπώς δέν κυλιέται μπάλωμα 
ούτε τίποτα άλλα.

Είπε, ότι παράλληλα προς την ασφαλιστική' κάλυψη -δα 
δίδονται /.α: οικονομικές ενισχύσεις κλπ. Μ λάει όμως το 
μοσχέδ:·;. για εσ.ανόρδοιση ζημιώ-. Και όταν μ/.άμε για επα- 
νόρδω η ζημιών δα δίδεται πλήρης αποζημίωση.

Θα ήδελα να υπενδυμίσω στον ·/.. Υπουργό, ότι ο (>ΓΛ 
πληρώνει αποζημίωση για το 80% της ζημίας. Παράλληλα 
οι αγρότες έχουν το δ.καίωμα να ασφαλίζουν στην Αγροτική 
Ιραπεζα ή σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς το υπόλοι

πο 20%. Σ ’ αυτές τις περιπτώσεις όταν εισπράττεται το 100%
ας πούμε, ότ: ένας αγρότης παδαίνε: ζημιά 100% και ει

σπράττει 80% από το·.·· (ΚΓ Α και 20% από την Αγροτική Τρά
πεζα—  δα ρδει να δώσε: επιπλέον το Κράτος; Μακάρι να 
τα δώσει. Εμείς δέλουμε να τα δώσει. Αλλά δεν είναι απάν
τηση αυτή η οποία μπορεί να ικανοποιήσει.

Εγώ νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι ο κ. Γιώτας ο οποίος υπο- 
γραιφει το έγγραφο, μάλλον ήταν περισσότερο ενημερωμένος 
από εσάς. Διότι το δέμα της συστάσεως Ασφαλιστικού Οργα
νισμό τον είναι δέμα της αρμοίιότητός σας. Είναι δέμα του 
Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και φαίνεται πως μάλ
λον δα ήλδε σε επαφή. Και κάτι γίνεται εκεί πέρα, πράγμα 
το οποίο ϊεν φέρετε. Και πράγματι ϊεν το ξέρετε, διότι το 
νομοσχέδιό σας — αν.ρκώς διότι δεν έχει ασφαλιστικά δέματα: 
— δεν το υπογράφει ο κ. Βερυβάκης. Για εξετάστε να δείτε 
τι συμί-αινε: τέλος πάντων για να μην έρχοντ: ι αυτά1 τα έγ
γραφα—ι την ίδια μέρα να υπογράφονται νομοσχέδια και την 
ιοια μέρα να έρχονται έγγραφα—  όπου το κείμενο του ενός 
ανάτρεπε: το κείμενο του ετέρου. Δε νομίζω ότ: είναι πράγματα 
τα οποία επιτρέπεται να συμβαίνουν.

1 ΓΡΟΗΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώ της Κρητικός). Ορίστε, κύ
ριε 11 απαδημητρίου. έχετε το λόγο.

ΕΛΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ IIΑ  Π Α Δ Η Μ Η Τ ΙΊΟ Τ . Κύριε Υπουργέ, 
οι περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής της οικονομίας των πα
ραγωγών από έκτακτα περιστατικά, μπορεί να αντιμετωπίζον
ται από τις υπάρχουσες σήμερα διαδικασίες, μέρω της Ι1ΣΕΆ . 
Αυτό είναι γνωστό. Πρόκειται συνεπώς για τυπική τακτο
ποίηση. Ό μω ς είπατε ότι είναι άλλο το δέμα της επέκτασης, 
της ασφαλιστικής δραστηριότητος του ΟΓΑ. Ναι αλλά είναι 
δέμα ουσίας, το οποίο αφήνετε ανοικτό. Συνεπώς δεν πρέπει 
να πανηγ-υ,ρ.ζετε. Δεν πρέπει να δημιουργείτε εντυπώσεις.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο κ. Μητσο- 
τάκης. έχε: το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε.
απιόφε γίνεται κάτι περίεργο στη Βουλή αυτή και ασύνηδες. 
Εμείς σαν Αντιπολίτευση, μια που δεν έχουμε αντίρρηση δεν 
δα έπρεπε να επιμείνουμε. Αλλά απορώ ειλικρινά για τη 
στάση της Κοβερνήσεως. Ίσαμε τώρα έχουμε φδάσε: στο τρί
το άρδρο.

Σο πρώτο άρδρο. εδάφιο δ, διευρύναμε τη δυνατότητα για 
την παροχή οικονομικών ενισχύσεων για συλλογικές δραστη
ριότητες στον γεωργικό τομέα, οργάνωση και ενίσχυση φο
ρέων εξαγωγής.

Στο άρδρο 3 -  -αν καλά ερμηνεύω τη δεύτερη φάση:—  και 
εκεί όπου η κοινότητα επιδίδει επιχορηγήσεις, επιτρέπεται να 
δώσε: και το Κράτος πρόσδετες επιχορηγήσεις. Δεν μπορεί να 
έχει ά/.λη έννοια. Έ τσ ι δεν είναι, κύριε Υπουργέ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Μάλι
στα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Και η πρώτη 
φρά-η του άρδ.ρου 1 ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου. Μπορεί 
να καλύψει, και πρέπει να καλύψει — αν σοβαρά μιλάτε και 
σο-βαρα προτείνετε το άρδρο αυτό- — όλες αυτές τις ζημιές 
που έχετε συσσω.ρευμένες στο Υπουργείο σας. Ά ρα. πρόκει-

τ2'. τερ ί μ ας γ:,νν α ν:/ίζρ·νητ: κής πολιτικής . Και σκέφτε-
T2·’. 7.2- είς με τ : ç τ ά -J- J. την υλοποιήσετε.

Βΐ : i β;σα κατ % ): JJ. :: τούτη την έκδεση του Γενικού Λ :γι-
στη: ίο:·,. Και τ: Γε·. Λ:γ:α;τήρ :ό σας γράφε .. κύριε Υπουρ-
γέ της Γεωργία t 7.2 : ε r  :%τε/,ίζει ακριβώς το νομοσχέδιό

~ν αφερόμεν·G JΤ·!}· άρύζζ 1 έως 3. αρα και στο I και
ττο 8.. «από τ ■ γ, ' V ν;ε:ν·5μ·ε , Γ  ̂r - ti διατάξεις δεν τρ·3*Λ2λοόντ:;:
Ό:7.:νο·μ:*/,: ;  ετιττώτε • t - - :ά : : ;  τ: υ Κρατικού II ροϋττολ.ογ:-
σ μ: ν».

Κ ' άλλ,::ς λογοις ψτς ,ζε τε νομ.οτχέδια και δεν έχετε -ρό-
νέτη να ::ίληρώτετε : εκάρα. Π παοαλογισμος, κυ:;:ε II ροεδοε.
έχε: φδά:»ε1 ττε ατ·:ο'.οσύφίον ά τεϋ. Κ 7. ! 0 7.. Vτο υργός της
1 εωργίας τταρ. : δει ·β·ου^6; .μεν. αλλά μ.εγαλ.C“■ρεπής 7.21
υ.τάοαχος. 1'.γώ C ε ν εχω vu: τ.0) τίτοτ7. άλλο.

.ΙΡ Ι Σ I . Τ  ΚΛΗ.Σ i ΙΑ ) Ά ΙΔ Η Σ . Έ χω  να π;ω εγώ.
I ¡ POT:.λ ρ κ !Τ ω \ ( Π αναγιώτης Κ ρητικός). 0 κ. ΥπO'jp-

γος Ρεωρ νία;. έχε: '70 Λθγ'£ ̂ > vW / I .U. «. i  / - . w sU / ν V . .

ΚΩΝΣΤ ΛÑTÍΝΠΣ ΣΗΜΙΤΗΣ Υπ. Γεωργίας). Κύριε
Μητσοτάκη. λυπούμαι, αλλά διαστρέφετε τα γεγονότα. Σας 
είπα ότ: όσον αφορά το άρδρο 3 —και ο εισηγητής του Κόμ
ματός σας ανέφερε επανειλημμένα το δέμα της 11ΣΕΑ— 
αυτό τ:· άρ-δρο τακτοποιεί μια κατάσταση, η οποία υπήρχε από 
πολύ καιρό και μία πρακτική, την οποία είχαν εφαρμόσει οι 
δικές σας Κυβερνήσεις στη Γεωργία.

Ούτε λόγος για πανηγυρισμούς υπάρχει, όπως αν έφερε ο ει
σηγητής του Κόμματός σας. ούτε πρόκειται να προκληδεί 
καμιά πρόσδετη δαπάνη', διότι αυτή δ α  είναι η πρακτική, που 
έχε: εφαρμοσδεί μέχρι τώρα σε σχετικά κονδύλια, που προδλέ- 
πονται στον II  ροϋπολογισμό.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  ( Π αναγιώτης Κ ρητικός). Ορίστε, κύ
ρια Παυλίδη, για να δευτερολογήσετε.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε δέλω 
να επαναλάβω το ερώτημα, που έδεσα και παρακαλώ τον κ. 
Υπουργό να ευαρεστηδεί να μας δώσει μια απάντηση, δετική 
ή αρνητική. Τι δα γίνει με τους αλιείς; Καλύπτονται ή δεν 
καλύπτονται με το άρδρο. που συζητούμε;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Σώνε: και 
καλά να ψαρέψετε απάντηση.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ. Έ χω  ψαρέψει αρκετά 
εγώ. έννοια σας. Λείψατε από την Έ δρα  και χάσατε.

Παρακαλώ, κύριε Τπουργέ. δώστε μας μια απάντηση.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Τπ. Γεωργίας). Μπο

ρείτε να διαβάσετε το νομοσχέδιο, κύριε Παυλίδη.
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ. Απαξιοίτε να δώσετε 

μία απάντηση;
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κ ρητικός). Δεν έχει να 

απαντήσει τίποτα ο κ. Υπουργός. Δεν είναι υποχρεωμένος γ ι’ 
αυτό.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ . Σας παρακαλώ, κύριε 
Πρόεδρε, ερωτώ τον κ. Υπουργό. Δεν εξάντλησα το χρόνο 
της δευτερολογίας μου.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  ('Παναγιώτης Κρητικός). Να εξαντλή
σετε το χρόνο σας. αλλά δε μπορείτε να πιέζετε τον κ. Υπουρ
γό. εοόσον δεν επιδυμεί ν.α σας απαντήσει.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ . Τι δα πει, δεν επιδυμεί 
να μας απαντήσει. Η Βουλή δέλει να μάδει. Αν ο κ. Πρόε
δρος αναγνωρίζει τέτοιο δικαίωμα στον κ. Υπουργό βεβαίως, 
δε μπορεί να απαντήσει. Αν δεν επιδυμεί ο κ. Υπουργός να 
απαντήσει δεν ξαναρωτώ εγώ. Α ς γίνει η επιδυμία του κ. 
Υπουργού, όπως την αποδέχεσδε εσείς.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κ ρητικός). Εγώ γνωρί
ζω. ότι δεν μπορείτε, ούτε σεις, ούτε το Προεδρείο να υπο
χρεώσει τον Υπουργό ή οποιοδήποτε εκ των συναδέλφων να 
απαντήσει. Ουαί και αλλοίμονο αν ασκούσαμε βία για  να απαν
τήσει κάποιος.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Μπορεί και να μη 
μπορεί να απαντήσει.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ά λλ ο  δέμα
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αυτό. Ο-μκ 7.2! αλλοίμονο αν ασκήσουμε βία για να απαντήσει. 
Ανάκριση θ α  κάνουμε;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Συμφωνούμε.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (11 »ναγιώτης Κρητικός). Ερωτάτα: το 

Εώμασ Δεκτό το άρθρο 3. όπως τρ-οποποιήθηκε οπτό τον κ.
Υπουογό:

ΐΓ .ιΑ Δ Ο Ι ΒΟ Υ Λ ΕΥΤΕΣ. Δεκτό, 'εκτό.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός';. Το άρθρο 3 

έγινε δεκτό.
Επί του άρθρου 4.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, 

θα  ήθελα να παρακαλέσω να συμφωνήσουμε. ψηφίζοντας το 
άοθρο 4. να διακόψουμε για απόψε τη συνεδρίαση κα: να συμ
φωνήσουμε -ότι αύριο— ‘εμείς είμαστε σύμφωνο:— θ α  ολοκλη
ρωθεί η ψήφιση: του υπολοίπου νομοσχεδίου.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Προφανώς, 
υ.ε απόφαση του Σώματος.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Φυσικά, με από
φαση του Σώματος.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Εν πάση πε- 
ριπτώσει το συντομότερο δυνατό να τελειώσει αόριο·, αν δε δια
φωνεί και η Κυβέρνηση.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Με απόφαση του 
Σώματος, κύριε Πρόεδρε. Αν συμφωνεί και η Κυβέρνηση να 
τελειώσουμε το άρθρο 4 και να διακόψουμε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Επί του άρ
θρου 4 έχετε καμμία παρατήρηση, κύριε Υπουργέ;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Τπ. Γεωργίας). Κύριε 
Πρόεδρε. -3α ήθελα να αναμορφώσω το άρθρο 4. Η παράγρα
φος 1 αναμαρφούται ως εξή ς : «Οι αποφάσεις που εκδίδονται. 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1. 3 κα: 4 του Ν. Δ. 
1311/74, όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 1 του παρόντος, 
δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του 
Κεντρικού Καταστήματος του Υπουργείου Γεωργίας».

Δηλαδή η παράγραφος 1, που έλεγε «δεν δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και επειδή πάντως πρέπει να 
υπάρχει κάποια δημοσιότητα, η οποία όμως να μην πασακω- 
λύει την ταχεία διεκπεραίωση, να τροποποιηθεί και να γίνει, 
«δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του 
Κεντρικού Καταστήματος του Υπουργείου Γεωργίας».

Όσον αφορά την παράγραφο 2. αλλάζει η διατύπωση-—η 
ουσία είναι απολύτως η’ ίδια— «Τα «δέματα, στα οποία αναφέρε- 
ται η παράγρφος 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 131 /74 . ρυθμί
ζονται του λοιπού με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας».

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Η συζήτηση 
επί του άρθρου 4 γίνεται όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υ
πουργό.

Πριν από τη συζήτηση θέλω να σας παρακαλέσω να απο
φασίσει το Σώμα ότι μετά την ψήφιση του άρδρου 4 ομοφώ- 
νως αποφασίζουμε να λύσουμε τη συνεδρίαση και εν συνεχεία 
αύριο να περατωθεί το ναμοδέτημα με τις υπόλοιπες διατάξεις 
και τροπολογίες, όσον το δυνατό συντομότερα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Θα ολοκληρωδε! 
το νομοσχέδιο αύριο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Θα ολοκλη
ρωθεί το νομοσχέδιο και δ α  καταβληδεί προσπάθεια να τε
λειώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Θα ολοκληρωθεί 
αύριο, αυτό είναι η απόφαση. Το άλλο είναι ευχή.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο κ. Μπά- 
τσος έχει το λόγο«.

ΑΘ Α Ν Α ΣΙΟ Σ Μ Π Λ Τ Σ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, για η. 
υπιαρχει μια έγκαιρη καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων 
απλουστεύονται αυτές οι διαδικασίες και δε δημοσιεύονται 
στο ΦΕΙΚ, τόσο οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 
του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 131/74. όσο· και οι αποφάσεις 
του Υπουργού Γεωργίας. Αλλά δημοσιεύονται απλώς και 
μονο με τοιχοκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του Υπουρ

γείου Γεωργίας σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση που 
έκανε ο κ. Υπουργός.

Π ΡΟ Ε Δ ΡΕ Υ Ω Ν  (.Παναγιώτης Κρητικός). Ο κ. Μη- 
τσοτάκης. έχει το λόγο.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Κύριε Πρόε
δρε, εγώ θέλω μια εξήγηση από τον κ. Υπουργό, την οποία 
ελπίζω ότι δ«α θελήσει να κάνει, ως προς τις αρμοδιότη
τες.

Η  παρ. 4 του άρθρου 1 που ψηφίσαμε λέει ότι «προτάσεις 
για τις ενισχύσεις του νομοθετικού διατάγματος γίνονται 
από τον Υπουργό της Γεωργίας». Ποιος όμως αποφασίζει; 
Προφανώς αποφασίζει το κυβερνητικό όργανο το πολυμελές.

Η παρ. 2 που δίνει πάλι την αρμοδιότητα, μόνο στον 
Υπουργό της Γεωργίας σε ποιές κοινές Υπουργικές αποφά
σεις αναφέρετ αι, αφού αν αφόρετα: στην παρ. 4 η οποία ομι- 
λεί μόνο για αρμοδιότητα του Υπουργού Γεωργίας. Θα έπρε
πε να δώστε μια εξήγηση, γιατί φοβάμαι ότι είναι πολύ 
σκοτεινό. Μια παρατήρηση καθαρά νο,μοτεχνική.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύ
ριε Μητσοτάκη, ίσως η έκφραση «του παραπάνω νομοδετι 
κού διατάγματος», δημιουργεί κάποια σύγχυση και εκεί αντί 
γ ι’ αυτό δα έπρεπε να γράψουμε «του νομοθετικού διατάγ
ματος 131/74». Και αυτές είναι οι αποφάσεις, που αφορούν 
τα δικαιολογητικά.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Εντάξει τότε, 
το πράγμα είναι σαφές και πζρακαλώ να γίνει αυτή η διόρ
θωση.

Αλλά έρχομαι τώρα και στο ουσιαστικό θέμα του άρθρου 
4, κύριε Πρόεδρε.

Εχα μιλήσει πολύ έντονα στη συζήτηση επί της αρχής, 
γιατί το θεωρώ θέμα αιρχής. να δημοσιεύονται αυτές οι 
αποφάσεις. Και εξήγησα ότι είναι γενικές κανονιστικές απο
φάσεις. των οποίων η δημοσίευση επιβάλλεται και για λό
γους τάξεως ,αλλά και για λόγους ουσίας. Δεν είναι δϋνα.- 
τόν αποφάσεις, που αναφέρονται σε ενισχύσεις, σε μεγάλες 
κοινωνικές ομάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων, ή 
άλλες ενισχύσεις πολύ σημαντικές, που δίνονται για να ενι- 
σχύσουν το γεωργικό τομέα γενικότερα δωρεάν, να μη παίρ- 
νουι δημοσιότητα. Ρ ια  ποιό λόγο;

Ο ένας λόγος, κύριε Υπουργέ, είναι ότι αυτό που δίνετε 
σ’ ένα προϊόν ή σε μια περιφέρεια, πρέπει να το γνωρίζει 
όλη η Ελλάδα. Δεν έχει κανένα λόγο καμιά Κυβέρνηση 
και ούτε μπορεί άλλωστε, να κρατήσει μυστική, ούτε κΐαι 
ωφελείται, να κρατήσει μυστική την πολιτική της.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι δωρεάν ενισχύσεις πρέπει 
να έχουν διαφάνεια και δε μπόρεί να τις αποκρύπτουμε. 
Ό ταν αύριο το πρωί αποφασίζει ο κ. Υπουργός Γεωργίας, 
όπως μας είπε, ότι έχει την πρόθεση —-εγώ' αμφιβάλλω.— 
σε μία κοινπραξία ιδιωτών να χαρίσει 50 εκατ. για να ανα
πτύξει την εξαγωγή ενός προϊονύος, αυτό το- πράγμα πρέ
πει να δημοσιεύεται. Διότι αλλιώς δ'ημιουργείται η υΙπόνοιια 
ότι εν κρυπτώ και παραβύστω δίνουμε τα. λεφτά του Κρά
τους δωρεάν. Και η -δυνατότητα του άρθρου είναι τεράστια. 
Γ ι’ αυτό επιμένω για τη δημοσίευση- στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η τροποποίηση π,ου κάνει απόψε ο κ. Υπουργός με εκ
πλήσσει. κύριε Πρόεδρε. Για να δώσει μια δημοσιότητα 
λέει ότι θα  τοιχοκολλούνται στο χώρο ανακοινώσεων του 
Υπουργείου Γεωργίας. Πόσος μπορεί να είναι αυτός: ο χώ
ρος; Να πιάνει ένα τετραγωνικό; Να πιάνει -δύο τετραγω- 
νι,κά: Δε φαντάζομαι να γεμίσει, όλη την πρόσοψη του Υπουρ
γείου Γεωργίας με τέτοιες ανακοινώσεις;

Έ χε ι υποθέτω ένα πλαίσιο μέσα- στο οποίο- τις δημοσιεύει. 
Μα αν είναι τόσο λίγες για να δημοσιεύονται, κύριε Πρόε
δρε .σε ένα τόσο χώρο, δυσκολεύεται να τ ις  περάσει στην Εέ 
φημερίδα της Κυβερνήσεως; Και σοβαρά μας λέει ότι γιοι 
λόγους διευκολύνσεως δεν το κάνει;

Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω, πλέον ότι μπαίνουμε, στο χώρο 
που- αρχίζει να μας λείπει η σοβαρότητα. Θ-α- παρακαλέσω. το-ν
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Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ! (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Κύρtot συνάδελφοι 
- ¿ 5X7$ ο χρόνος που είναι αφι$ρ<ομένος στη συζήτηση αναφο- 
; ών και ερωτήσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως και εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη

ΤΗ Σ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Συνέχιση της συζητήσεως επί των άρθρων και του συνό
λου του νομο σχεδίου αρμοδιότητες Υπουργείου Γεωργίας «τρο
ποποίηση χα: συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 1 3 1 /74  
„περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κπηνοτροφικήν. δασικήν καί αλιευτικήν παραγωγήν «κοκ άλ
λες διατάξεις».

(βό : υβός').
Σταματείστε επιτέλους!
Βρισκόμαστε στο άρθρο 5.
Ο κ. Μπάτσος έχε! το λόγο.
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΊΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ 1 (Υπ. Γεωργίας). Επι

τρέπετε«. κύριε Πρόεδρε;
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ.
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ. Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Κύ

ριοι συνάδελφο:, όπως είχα αναφέρει εχρόκειτο να δώσω μία 
νέα μορφή στο άρθρο 5  για να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκει
ται να τηρηθούν βιβλία από τους παραγωγούς. Η  παράγρα
φος. λοιπόν. 1 του άρθρο» 5 διαμορφώνεται ως εξή ς: «Με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να επιβάλλεται σε 
φορείς επεξεργασίας, μεταποιημις. τυποποίησης και εμπορί
ας γεωργικών προϊόντων, δικαιούχους οποιασδήποτε οικονο
μικής ενίσχυσης και στις συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ο
ποίες καταβάλλουν οικονομικές ενισχύσεις, η τήρηση ειδικών 
βιβλίων ήι στοιχείων. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται 
οι λεπτομέρειες τήιρηισης των ανωτέρω ειδικών βιβλίων ή 
στοιχείων». Ιναι η παράγραφος 2, για να διευκρινιστούν ορι
σμένα θέματα, διαμορφώνεται ως εξή ς: «Οι παραπάνω υπ·> 
χρεούνται να επιδεικνύουν στους ειδικά εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας τα βιβλία, έγγραψα ή 
στοιχεία για τον έλεγχο της αλήθειας και της κανονικότη
τας στις οποίες στηρίζεται η χορήγηση της οικονομικής ενί
σχυσης».

Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται να τηρηθούν βιβλία από 
τους παραγωγούς. Βιβλία ή; τήρηση στοιχείων, μπορεί να επι
βληθεί σε φορείς επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης 
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δικαιούχους οικονομικής 
ενίσχυσης α ς’ ενός και ας’ ετέρου στις συνεταιριστικές ορ
γανώσεις, οι οποίες καταβάλλουν οικονομικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου I 1. Ευχαριστώ.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ, Κύριε Πρόε-
νιν Ο . . . .

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). 'Ε χω  δώσει το λό
γο στον κ. Μπάτσο.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Είναι προκαταρ
κτικό θέμα, κύριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Δεν αφήνετε να 
μιλήσετε μετά τον κ. Μπάτσο,;

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Δεν μπαίνω, στην 
ουσία του άρθρου. Θέλω, απλώς να παρακαλεσω, τον κ. Υπουρ
γό το εξής:

Είναι φανερό ότι σε σχέση με αυτά που έλεγε το άρθρο σας 
γίνεται ριζική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε το, κείμενο με τη 
νεα διατύπωση;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Είναι σωστό αυτό. 
Ορίστε, κύριε Μπάτσο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ Π Α Τ Σ Ο Σ . Με την καινούργια δ tatú 
πωση της παρ. 1 του άρθρου 5 επιβάλλεται πλέον η τήρησι 
αυτών των βιβλίων και στοιχείων στους φορείς που επεξερ 
γα,ονται. μεταποιούν, τυποποιούν και εμπορεύονται γεωργικ: 
προϊόντα και είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε οικονομικής εν! 
ΟΡήΤΑ Επίσης, η τήρηση αυτών των βιβλίων και στοιχείω' 
»πιοαλλεται και στις συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίε< 
καταοαλλουν τις οικονομικές ενισχύσεις στους παραγωγού«

δικαιούχους. Αυτά τα βιβλία, και στοιχεία τα οποία τηρούνται 
οφείλουν οι παραπάνω φορείς εμπορίας, επεξεργασίας και 
τυποποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και γεωργι
κών συνεταιρισμών, ο: οποίοι καταβάλλουν αυτές τις οικονο
μικές ενισχύσεις στους δικαιούχους παραγωγούς να τα επιδει
κνύουν στους εντεταλμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Γε
ωργίας.

Κτίσης, με την παράγραφο 3, του άρθρου 5 επιβάλλονται 
ορισμένες κυρώσεις σε όσους, είτε δεν τηρούν τα στοιχεία και 
τα βιβλία αυτά, είτε δεν τα επιδεικνύουν εις τους εντεταλμέ
νους υπαλλήλους.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Κ Α Π Π Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, παρα
καλώ το λόγο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Θα σας δο>σω το 
λόγο, αμέσως μετά τους εισηγητές, κύριε Καππο.

Ο1 κ. Π απαδημητριου, έχει το λόγο.
ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ IIΑ Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριε Πρόεδρε, 

μετά την προσθήκη την οποία έκανε ο κ. Υπουργός θα ήθελα 
απλώς να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρησή μου 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και η δεύτερη 
στην παράγραφο 3.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 «Ο:· παραπάνω 
•δικαιούχο: υποχρεοόνται να επιδεικνύουν στους ειδικά εξουσιο
δοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας τα εμπορικά 
βιβλία και έγγραφα για τον έλεγχο της αλήθειας και της 
κανονικότητας των πράξεων στις οποίες στηρίζετα· η χορή
γηση της οικονομικής ενίσχυσης».

Κύριε Υπουργέ, τι είδους υπάλληλοι θα  είναι αυτοί; Τα
κτικοί ή έκτακτοι; Νομίζω, ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί 
το θέμα αυτό. Διότι εκείνο το οποίο προέχει είναι να εξασφα
λίζεται η αμεροληψια κατά τον έλεγχο των βιβλίων και να 
αποφεύγονται ο: εκβιασμό,:.

Μήπως μπορείτε λοιπόν να προσθέσετε πριν από τη λέξη 
«υπαλλήλους», τη λέξη «τακτικούς» ώστε να γίνεται η διά- 
κριση.

Η δεύτερη παρατήρησή μου, όπως είπα, αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 η οποία ορίζει: «Σε περίπτωση άρνησης του δι
καιούχου να απιδιείξει τα ζητούμενα βιβλία και στοιχεία ο Υ
πουργός Γεωργίας μπορεί με απόφασή του. να τον αποκλείσει 
από μελλοντικές οικονομικές ενισχύσεις».

Νομίζω, ότι η εξουσιοδότηση που παρέχεται με αυτή τη 
διάταξη σε σας. κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτη. Διότι σας 
παρέχεται η δυνατότητα να επιβάλλετε εκβιαστικά στους ελεγ
χόμενους τη γραμμή την οποία θα  θέλετε. Μήπως πιστεύετε 
εσείς, ότι θα  τολμήσει κανείς να σηκώσει κεφάλι όταν θα  
γνωρίζει, ότι τίποτε δεν θα μπορεί να εισπράξει, όταν θα  γνω
ρίζει, ότι δεν μπορεί να του γίνει καμιά δουλειά;

Νομίζω ότι πρέπει να απαλειφθεί αυτή η διάταξη.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύριε Κάτο

χο.
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π  Π Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, θεωρού

με θετική την τροποποίηση που έκανε ο κ. Υπουργός στο άρθρο 
5 και κατά συνέπεια ψηφίζουμε το άρθρο 5, καθώς και το νομο
σχέδιο.

Ό μ ω ς πρέπει να ξέρε: και η Βουλή και ο Ελληνικός Λαός, 
ότι παρά την τροποποίηση του άρθρου, με βάση την 159 /72  
οδηγία της ΕΌ Κ  οι Έ λληνες αγρότες που θέλουν να εκσυγ
χρονίσουν το αγροτικό νοικοκυριό τους — via να μην πω την 
αγροτική εκμετάλλευση—  είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βι
βλία. Με βάση δηλαδή τη» 159/72 οδηγία, για να θεωρηθεί 
επιδεκτικό ενίσχυσης το νοικοκυριό σου και ότι μπορεί να εκ- 
■συγχρονισθεί. πρέπει να τηρείς βιβλία. Και ξέρετε ποιά εί
ναι τα βιβλία αυτά σύμφωνα με το άρθρο 1 ! της 159/72  
οδηγίας; Είναι απογραφή έναρξης. . απογραφη λήξης, κίνη
ση εσόδων - εξόδων, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και 
ορισμένο: άλλο: λογαριασμοί. Αυτό σημαίνει, ότι. τα μικρά 
και σε κάποιο βαθμό τα μεσαία νοικοκυριά, δεν θα μπορούν 
να πάρουν ενίσχυση για να εκσυγχρονιστούν, και ουσιαστικά 
θα αφανιστούν.
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.σ:::ς. κατά μονάδά ε;γ;.-::κ;ύ δ.ναμκ;ύ, να πλησιάσει το ει
σόδημα των εκτός Γεωργίας απασχολούμενων.

Επομένως είναι απαραίτητη εδώ η τήρηση των βιβλίων, 
γιατί πρέπει να καταγράφεται, ιδία το -εισόδημα εργασίας, 
α.ατά μονάδα εργατικού δυναμικού και το εισόδημα του κάτο
χου της εκμεταλλεύσεως, καδώς και για να εκτιμήσει η. απο- 
τελεσματικότητα της διαχείρίσεως της εκμεταλλεύσεως στο 
σύνολό της. και η αποδοτικότητα των βασικών δραστηριοτήτων 
της εκμεταλλεύσεως.

Συνεπώς, κύριε Κάππο. μην προσπαθείτε να δημιουργείτε 
σύγχυση.

ΚΩ-ΝΣΤΑ.ΝΤΊΝ■ >Σ Κ Α ΙΊΠ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, το λό
γο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  ( Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύριε 
Κάππο.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ ΚΑ.1Ι ΓΙΟΣ. Κύριε Πρόεδρε. βέ
βαια παραδέχθηκε ο συνάδελφος κ. Παπαδηιμητρίου. ότι με 
την οδηγία αυτή υποχρεούνται ο; αγρότες να τηρούν βιβλία, 
στην περίπτωση βέβαια που πρόκειται να πάρουν ενισχύσεις 
για να εκσυγχρονίζουν τα νοικοκυριά τους. Και τις ενισχύσεις 
γενικά, που προέβλεπε ο κ. Υπουργός με το άρδ-ρο που τρο
ποποίησε τώρα -3-α έπρεπε για να κάνουν εκσυγχρονισμό του 
νοικοκυριού ο: αγρότες έπρεπε να τηρούν βιβλία. Και είπαμε 
τι βιβλία. Πραγματικά είναι ολόκληρο λογιστήριο. Και ου
σιαστικά για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες σήμαινε α- 
φσνισμό αυτό το πράγμα. Και αυτό έμμεσα το παραδέχεται 
και ο κ. Π απαδηιμητρίου. όταν λέει, ότι πρέπει να τηρούν βι
βλία για να εκσυγχρονισδεί το- νοικοκυριό.

ΕΛ ΕΥ Θ Ε ΡΙΟ Σ ΠΑ,Π ΑΔΗΜΗΤΡΙ-ΟΥ. Δυστυχώς δεν 
υ,ε καταλάβατε .

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΊΝ Ο Σ Μ ΗΤΣΟΤΆ,ΚΒΣ. Κύριε Πρόεδρε,
το λόγο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύριε 
Μητσοτάκη.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, 
εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος για να απαντήσω' στον 
κ. Κάππο.

Ο κ. Υπουργός ο οποίος παρίσταται οπο&έτω· ότι παίζει 
κάποιο ρόλο. Μας αντιπροσωπεύει στην ΕΟ'Κ. δυο χρόνια τώ
ρα. Προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου των Υπουρ
γών της Γεωργίας. Ξέρει καλύτερα από κάδε άλλον τα 
δέματα αυτά. Γ ιατί δεν δίνετε μία απάντηση, κύριε Υπουρ
γέ, στον κ. Κάππο; Δικό σας έργο είναι. Εδώ μέσα δεν 
αντιδικούμε εμείς με το Κ Κ Ε για -δέματα της ΕΟΚ. Υπάρ
χετε και εσείς, π-ου εκφράζετε την Κυβέρνηση, η οποία με
τέχει στην ΕΟΚ και μάλιστα προεδρεύει αυτό το 6μηνο. 
Π έστε στον κ. Κάππο τί συμβαίνει.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Υπουργός 
Γεωργίας, έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Σχε
τικά με την παρατήρηση του κ. Παπαδημηιτρίου. αν αυτοί 
ο: υπάλληλοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, έχω ν < 
πω το εξής.

Επειδή, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις προβλεπεται έλεγ
χος επιχειρήσεων πτη,νοσφαγειων π.χ. από κτηνιάτρους ο: 
οποίο: προσλαμβάνονται προς τούτο, δα περιορίζαμε τη δυνα
τότητα ελέγχου εάν γράφαμε ότι πρόκειται μονάχα για μονί
μου; υπαλλήλους. Ο κανόνας λοιπόν δα είναι, ότι είναι οι 
μ1 ον ι μο ι υ-π άλ λ ηλο ι.

Ηδη τώρα μόνιμο: υπάλληλο: του Γπουργείου Γεωργίας 
-και με αυτό απαντώ στην ερώτηση του κ. Βαλταό'ώρου νο

μίζω- ενεργούν έλεγχο σε βιβλία και στοιχεία, για να δια
πιστώσουν εάν σωστά καταίλήδηκαν ορισμένες επιδοτήσεις.

Οσον αφορά την ερώτηση του κ. Μητσοτάκη, πιστεύω ότι 
η παράγραφος 3 συνδυαζομένη με τις γενικές διατάξεις του 
Ποινικού Δικαίου παρέχει αρκετή ασφάλεια για να επιβλη- 
δει η σωστή τήρηση των βιβλίων ή στοιχείων.

Ι ωρα, όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με την οδηγία 159 
οης ΕΟΚ. δεν νομίζω ότι είναι του παρόντος να γίνει συζή
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τηση αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της. Μπορούμε να 
κάνουμε πάνω σε. αυτό μία ειδική συζήτηση.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Δεν υπάρχει άλ
λες εγγεγραμμένος ομιλητής επί του άρδρου 5.

Ερωτάται το Σώμα; Γίνεται δεκτό το άρδρο 5. όπως τρυ- 
πολογήδηκε από το κ. Υπουργό;

Σ Τ Α Υ ΡΟ Σ Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, με συγχω- 
ρειτε. Θα μπορούσα να κάνω μία ερώτηση στο κ. Υπουργό;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Κύριε Ταταρίδη. 
επειδή ήδη έχω δέσει προς ψήφιση το άρδρο. μπορείτε να 
την υποβάλετε στο επόαενο άοδοο;

ΣΤ Α Υ ΡΟ Σ Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η Σ . Δεν έχω καμιά αντίρηση. κύ
ριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ερωτάται. επανα
λαμβάνω το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρδρο 5 όπως τροπολο- 
γήδη/.ε από το κ. Υπουργό:

Π Ο Λ Λ Ο Ι ΒΟ Υ Λ ΕΥ ΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Συνεπώς, το άρδρο 

5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήδηκε από τον κ. Υπουργό.
Άρδρον 6.
Ο:άστε, κύριε Ταταοίΐη. έ/ετε τ·;ν λόγο.
ΣΤ Α Υ ΡΟ Σ Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η Σ . Απλώς, κύριε Πρόεδρε, δέ- 

λω νε ερωτήσω τον κ. Υπουργό το εξή ς: Εάν όλη η διαδι
κασία για την καταβολή της επιδότησης είναι νόμιμος και η 
μόνη μη κανονικότητα υφίσταται στο γεγονός, ότι ο άνδρωπος 
αυτός δεν κράτησε το βιβλίο ή δεν είχε το βιβλίο εκεί που 
δα δέλατε να το έχει, να το κρατεί, γιατί αυτό δεν αναφέ- 
ρετα: πουδενά. η επιχείρησή του δηλαδή δεν έχε: τόπο, διότι 
μπορεί να το ένε: στο τρακτέρ ή στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι 
του ή στο σταύλο του ή στην καλύβα που έχει κτήσε: δίπλα 
στο χωράφι, εάν λοιπόν αυτό το γεγονός είναι η μόνη αντι- 
κανονικέτης, δα έχετε κα: στο σημείο αυτό το δικαίωμα να 
αφαιρέσετε από τον άνδρωπο αυτόν την επιδότηση την οποία 
δικαιούται;

Αυτή την εσώτηση ήύελα να υποβάλω, κύριε Πρόεδρε, 
στον κ. Υπουργό.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Υπουργός, έχε: 
το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεω ργίας'. Κύ
ριε Ταταρίδη, λυπάμαι, αλλά δεν παρακολουθήσατε τη συ
ζήτηση. Δεν πρόκειται να έχει βιβλία, ούτε στο τρακτέρ, ού
τε στο σταύλο. ούτε στο αμπέλι. Εδώ πρόκειται για επιχειρή
σεις οργανωμένες, όπως είναι οι συνεταιρισμοί ή βαμηχα- 
νί-ες. Π ερί αυτών γίνετα λόγος στο άρδρο αυτό.

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η Σ . "Οχι για ιδιώτες γεωργούς, 
δηλαδή.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ! Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας':-. Σε 
ιδιώτες βιομήχανους ναι.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ο κ ,Μπάτσος. έχε: 
το λόγο.

Α ΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ Π Α Τ Σ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, με το άρ
δρο 6 με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερ- 
νήσεως., Εδνικής Οικονομίας- Οικονομικών και Γεωργίας 
συνιστώνται επιτροπές, οι οποίες πρ-οβλέπονται να συσταδούν 
από το Δίκαιο της ΕΟΚ. ή για την εφαρμογή του Δικαίου 
της ΕΟΚ.

Επίσης με την παράγραφο- 2 του άρδρου 6 συνιστώνται τρι
μελείς επιτροπές για την εξακρίβωση ορισμένων πραγματικών 
περιστατικών ή για την διαπίστωση οικονομικών μεγεδων 
στην αγροτική παρ-αγωγή, που βάσει -αυτών των πραγματικών 
περιστατικών και διαπιστώσεων, ο: οποίες γίνονται στα οικο
νομικά μεγέδη. παρέχονται οι οικονομικές ενισχύσεις στους δι
καιούχους παραγωγούς.

Επίσης με τη παράγραφο 8 του άρδρου 9 προβλεπεται. ότι 
στις Τριμελείς Επιτροπές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη 
χορήγηση της εξισωτικής αποζημίωσης, παρέχονται αποζη
μιώσεις, τόσο στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής, όσο 
κα: στο Γραμματέα ανάλογα μ-ε τον αριδμέ των αιτήσεων που 
εξετάζει η κάδε επιτροπή.
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Ο κ. Υπουργός της Γεωργίας, έχε: το λό*Ό. 
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ' Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύ- 

ρίο: συνάδελφοι. η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1, προβλέπει 
τη σύσταση επιτροπών με απόφαση· περισσοτέρων Υπουργών, 
διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές για ποιους λόγους μπο
ρεί να συστα-θοόν αυτές οι επιτροπές. Μπορεί να είναι επι
τροπές για σημαντικότερα -δέματα και είναι σωστό ο: περισ
σότεροι Υπουργοί να συμμετέχουν στη σύσταση των επιτρο
πών.

Οι επιτροπές της παρ. 2. είναι κάτι το τελείους διαφο
ρετικό. Ο: επιτροπές της παρ. 2. είναι όπως το λέγει η ει
σηγητική έκθεση και το ανέφερε και ο εισηγητής της Αν- 
τιπολιτεόσεως. αυτές που υφίστανται άτυπα και εξετάζουν 
σε κάθε Κοινότητα εάν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την 
καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης ή ελέγχουν τις προ
ϋποθέσεις για την καταβολή της εξισωτικής αποζημιώστ ε. 
Αυτές είναι ο: επιτροπές οι οπο;ες έχουν ένα πάσα πολύ π„- 
ριορισμένο αντικείμενο, δηλαδή τη διαπίστωση πόσα στρέμ
ματα έχει ο αγρότης, εάν καλλιεργεί κριθάρι, πόσες ζωικές 
μονάδες έχει κ.ο.κ. Ο'ι επιτροπές αυτές, είναι σωστό να α
παρτίζονται από εκπροσώπους των συλλογικών φορέων, συ
νεταιρισμών. αγροτικών συλλόγων κ.λπ. Ό μω ς, δα ήταν 
άσκοπο μέσα στο Νόμο, να γίνεται μία τέτοια εξειδίκευν.ενη 
ρύθμιση. διότι επειδή πρόκειται για επιτροπές οι οποίες γ ί
νονται κατά Κοινότητα, δεν είναι δυνατόν να προβλέπουν 
όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρχουν Κοινότα
τες που να μην έχουν αγροτικούς συλλόγους, μπορεί να υπάσ- 
χουν Κοινότητες που να μην υπάρχουν συνεταιρισμοί, όπως τώ
ρα παρουσιάζονται προβλήματα όταν δεν υπάρχει ο αγροφύ
λακας. ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, δεν θέλει να συμ- 
μ,ετάσχει κ.ο.κ. Λοιπόν αυτό καλλίτερα, είναι πολύ πιο σω
στό να ρυθμιστεί με αποφάσεις, διότι δεν έχουν στην ουσία 
σημασία αυτές οι επιτροπές ευρύτερη, είναι επιτροπές οι ο
ποίες απλώς διαπιστώνουν μία σειρά από στοιχεία.

Όσον αφορά την παράγραφο 3. τ η  χορήγηση αποζημίωσης, 
σήμερα υπάρχει μία έντονη δ::μαρτυρία. εκ μέρους των γραμ
ματέων των Κοινοτήτων, ότι κάνουν όλη αυτή τη -δουλειά της 
διαπίστωσης των στοιχείων, διότι το κέντρο βάρους πεφτει σε 
αυτούς και δεν παίρνουν καμμια αμοιβή. Το Υπουργείο Γεωρ
γίας το θεώρη-ε λογικό, ότι εφόσον κάνουν τη δουλειά, πρέ
πει να υπάρχει μία κατ' αποκοκήν αποζημίωση. Περίπου η 
δουλειά που κάνουν σε κάθε περίπτωση είναι η ίδια. Γ ι’ αυτό 
και γίνεται ο υπολογισμός της αποζημίωσης, με βάση τον  
αριθμό των αιτήσεων τις οποίες επεξεργάζονται.

Νομίζω, ότι το δέμα είναι, πραγματικά, πολύ περιορισμέ
νης σημασίας. Λεν υπάρχουν -ούτε δυνατότητες εκβιασμών, 
ούτε δυνατότητες παραποίησης στοιχείων. Ό λ α  αυτά μπορούν 
εύκολα -σε περίπτωση που συμβαίνουν τέτοια γεγονότα;—  να 
ελεγχθούν από τις Διευθύνσεις Γεωργίας. Πρόκειται, επα
ναλαμβάνω. για επιτροπές επί τόπου και πρέπει να υπάρχει 
ελαστικότητα και ευχέρεια, ανάλογα με τις συνθήκες της κά
θε Κοινότητας, να ορίζονται αυτές οι επιτροπές.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Παπαδημη- 
τρίου. έχει το λόγο.

ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ II Λ Π Λ Δ ΙΙΜ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριε Υπουργέ, 
σας έθεσα μία συγκεκριμένη ερώτηση. Θα αλλάξει η παλιά 
σύνθεση της επιτροπής για την εξακρίβωση των προϋποθέ
σεων χορη,γήσεως της ετήσιας εξισωτικής αποζημίωσης: Να: 
ή όχι: Αν ναι. γ ια τ ί: Και σας είπα, η παλιά η σύνθετη ήταν-, 
c- αγροφύλακας, ο πσόεδσο: της Κοινότητας και ο γ.οαμματέας.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΊΝ Ο Σ ' Τ Σ ΙΓ Α Ρ ΙΔ Α Σ . Και όπου' δεν υπάρ
χει αγροφύλακας, τι θα κάνουμε:

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, κύριε 
συν-άδ-ελοε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτής της εκρήξεως!

Ε Λ ΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ II Λ Π Α Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ . ΙΊ ερ ’.μένω απάν
τηση. με ένα ναι. ή με ένα όχι. Τότε θα καταλάβει και ο 
κ. συνάδελφος τί ακριβώς εννοώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Ιωάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, και 
σας επιτέλους, κύριε συνάδελφε.

Οοίστ:., κέσιο Υπουσγέ. έχετε το λόγο.. 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Ούτε 

ναι. ούτε όχι. κύριε Παπσ στμ.ητοίου. Διότι, η πολιτική τη; 
Κυβέρνησης είναι να σ.μμετά'χουν. όπως είπα πριν, συλλογι
κοί φορείς σ' αυτές επιτροπές. Δηλαδή, α εξετασθεί κα 
·:ά πόσον μπορεί και εκπρόσωπος του συνεταιρισμού και εκ
πρόσωπος το, αγροτ ο. συλλόγου, να ουμμεταοχει. Αυτή τη 
στιγμή, ό;.ως. δον μπορώ να σ. ς σώσω συγκεκρ'μένη απάντη
ση. διότι, όπως είπα, πρόκειται για μία πληθώρα. Υπάρχουν 
χωριά όπου δεν υπαρχουν συνεταιρισμοί, δεν υπάρχουν αγροτι
κοί σύλλογοι, χωριά 'τα  οποία δεν υπάρχουν αγροφύλακες. 
II ρέπει, λοιπόν, το θέμα να ερευνηθεί.

ΕΛΕΥ Θ Κ -ΡϊυΣ H A IJ 1 Δ Ι1Μ Η Τ Π 0Υ . Πληροφορήθη- 
κα. ότι θα  την αλλάξετε και θα βάλετε δικούς σας ανθρύ-

II Ρ ίΈ ,Δ Ρ Ό Σ  ¡Ιωάννης Ν. Αλευράς). 0  ·/.. ΙΙαπαενθυ- 
μόου. έχε: τ-ο λόγο.

Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ  I IΑ Π  ΑΕΥΘΥΜΙ-ΟΥ. Τόσο με τη διατύπω
ση του άρθρου αυτού και ιδιαίτερα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6, όσο κα. με την διευκρίνιση που μας έίωσε ο κ. 
Υπουργός, απεδεικνέεται πόσο δίκιο είχα χθες να αντιλέγω 
κα: εγώ και πάρα πολλοί συνάδελφο: της Νέας Δημοκρατίας, 
στο, άρθρα τα οποία όηιρίσαμε, σχετικά με τις οικονομικές 
ενισχύσεις κα: με το χαράτσι το οποίο θ-εσπ.σαμε, το 2% δη
λαδή που θα υποχρεούντα: να σώσουν ο: συνεταίροι, ή και οι 
μη συνεταίρο! προς τους συνεταιρισμούς.

Εδώ. διευκρινίζεται, πλέον, ότι όλη τη δουλειά θα την κά
νουν αυτές ο: τριμελείς επιτροπές. Στο τάδε χωριό πρόκει
ται να διαπιστωθεί το μέγεθος της παραγωγής βάμβ-ατ/.ος. σί
του, τεύτλων, ή οιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, για 
το οποίο έχε: αποφασισθεί να δοθεί εξι-σωτική αποζημίωση. 
Τ ις προϋποθέσεις που λέει ο κ. Υπουργός — όταν λέμε προϋ
ποθέσεις. καλύπτεται όλο το φάσμα, πλέον, του ελέγχου των 
,δικαιολογητικών—  θα τις κρίνουν ο: επιτροπές αυτές. Φαν
τάζομαι. κύριε Υπουργέ, ότι θα έχουν αποφασιστική αρμοδιό
τητα,. Εάν ο κ. Υπουργός είχε την καλοσύνη να μας παρα
κολουθήσει και επίσης, να πληροφορήσει το Σώμα, ας το κά
νει, Αν δεν θέλει, ας αφήσει το Σώμα απληροφόρητο και το/ 
Ελληνικό λαό και τους ενδιαφερομένους επίσης απλη,ροφόρη-
ΊΌ J -5.

(Στο σημείο αυτό, την Προεόσική Έ δρα καταλαμβάνει ο 
Α ' Αντιποόεδσ-ος της Βουλής, κ. Μ ΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦ  ΑΝ Ι
ΔΗ Σ) .

Επαναλαμβάνω, ότι πιστεύω, ότι οι τριμελείς αυτές επιτρο
πές, θα  κρίνουν με αποφασιστική αρμοδιότητα. Εάν, όμως, 
κάνουν όλη αυτή τη δουλειά οι επιτροπές, τότε γιατί θεσπί
στηκαν οι αμοιβές, κύριο Υπουργέ, γ ια  τους συνεταιρισμούς; 
Δώστε μια απάντηση, αν νομίζετε, ότι έχετε υποχρέωση.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Λαυρεν- 
τίδης. έχει το λόγο.

ΙΣΑΑΚ Λ Α Υ ΡΕ Ν ΊΤ Δ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, δικαιολόγη
σε ο κ. Υπουργός γιατί στη παράγραφο χρειάζεται η σύμπρα
ξη τριών Υπουργών, ενώ στη δευτέρα παράγραφο δύο Υ
πουργών μόνο. Η δικαιολογία το να είναι στη δεύτερη παρά
γραφο. να συμπράττουν μόνο δύο Υπουργοί, είναι γιατί το αν
τικείμενο σ’ αυτή τη περίπτωση είναι ήσσονος σημασίας. Αν 
είν-αι έτσι, κύριε Υπουργέ, τότε γιατί χρειάζεται ν.α συμ
πράττει και ο Υπουργός των Οικονομικών;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Έ νας 
είναι, κύριε Λαυ.ρ-εντίδη.

ΙΣΑΑΚ Λ Α Υ Ρ Ε Ν Τ ΙΔ Η Σ . Ό χ ι δεν είναι ένας. Με σογ- 
χωρείτε. κάνετε λάθος.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Χίου 
επιτρέπετε, να σας εξηγήσω; Αν θέλετε να διαβάσετε το άρθρο 
6 παράγραφος 2 σε συνδυασμέ με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
θα  δείτε. . .

ΙΣΑΑΚ ΛΑ Υ ΡΕ Ν Τ ΙΔ Η Σ. Εννοείτε με την α^ράγραφο 4 
του άρθρου 1;
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κοι
τάξτε το κείμενο ~οο νομοσχεδίου που έχετε μπροστά σας -στο 
άοθοο 4 παίάγοαφος 2.

ΙΣΑΑΚ Λ Α Υ Ρ Ε Ν ΤΙΔ Η Σ . Να-.. Λέει: ,-Κοινές Γπουρ- 
γικές αποφάσεις που προβλέπονται στη παράγραφο 4 του άρ
θρου 1 του παραπάνω του Ν.Δ. εκδίδονται μόνο από τον Υ
πουργό Γεωργίας». Έ τσι είναι, κύριε Υπουργέ;

Εν τοιαύτη περιπτώσει πείτε μου στη δεύτερη παράγραφο 
του άρθρου 6 που λέτε: «με τις αποφάσεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 1 του Ν .Δ. 131 /7 4 . . .» λέει: «δια κοινών απο
φάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας εκδίδον- 
τα ι. . . Συνεπώς, αφού παραπέμπετε σ’ αυτό, άρα πρόκειται πε- 
ί ί  δύο Υπουργών.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Έ να ς 
είναι.

ΙΣΑΑΚ ΛΑ Υ Ρ Ε Ν Τ ΙΔ Η Σ . Δεν μπορεί. Αλλιώς είναι. Σ ’ 
αυτό παραπέμπετε, κύριε Υπουργέ. Εννοείτε, λοιπόν, ότι εί
ναι απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Ναι.
ΙΣΑΑΚ ΛΑ Υ ΡΕ Ν Τ ΙΔ Η Σ. Έ τσ ι διασαφηνίζουμε, ότι

πρόκειται περί αποφάσεως μόνο του Υπουργού Γεωργίας. Κα
λώς.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Λουλές 
έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΛΟΥΛΕΣ. Κύριε Πρόεδρε, δεν με 
ικανοποίησε η απάντηση του κ. Υπουργού στο ζήτημα, πο- 
έβ.σλα και νομίζω, ότι δε μπορεί, να ικανοποιήσει και κανένα 
άλλο. Δύο επιχειρήματα χρησιμοποίησε ο κ. Υπουργός, για 
να υποστηρίξει, ποιοι θα  σχηματίσουν αυτή την τριμελή 
επιτροπή. Πρώτο, ότι δεν χρειάζεται, να το αναφέρει ο νό
μος όμως αξίζει να το πει. Μάλιστα, θα υψώσω τη φωνή 
μου. για να το υπογραμμίσω. Το Π Α Σ Ο Κ  και μεις το λέμε, 
θέλουμε λαϊκή συμμετοχή. Αφού στο χωριό υπάρχει σύλλογος 
και συνεταιρισμός, γιατί δεν θα  συμμετέχουν οι φορείς. Δηλα
δή οι εκλεγμένοι άνθρωποι, που ανήκουν σ’ αυτούς; Μη ξε
χνάμε, ότι θα  δώσουν και λόγο. Ο αγροφύλακας ή ο πρόεδρος 
της κοινότητας, πού θα  δώσουν λόγο: Ο αντιπρόσωπος του 
Συνεταιρισμού αν δεν κάνει καλά ςη δουλειά του, θα τον σάλε 
κάτω ο συνεταιρισμός, θα τον ελέγξει και μπορεί, να τον 
αλλάξει. Στον αγροφύλακα όμως ποιος θα κάνει έλεγχο: Κα- 
εδώ θέλω, να θυμίσω και το ότι η γυναίκα του Καίσαρα δεν 
φτάνει να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Θα σας 
πουν, ότι θέλετε, να βάλετε τους δικούς σας.

Κύριε Πρόεδρε, τα λέω αυτά τα πράγματα με δυνατή 
φωνή, όχι γ ιατί νεύριασα, αλλά γ ια  να υπογραμμίσω τη ση
μασία, που έχουν. Αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη γραμ
μή. που μιλάμε τόσο και,ρό κι’ εμείς και σεις. Αν τόλεγε 
αυτό η παράταξη της Α ξιωματικής Αντιπολίτευσης. δε·. θα 
μου έκανε εντύπωση. Για μας όμως κάνε: εντύπωση. Και εί
ναι και θέμα ευθιξίας. Εκτός αυτού, γιατί πρέπει, να καθο
ρίζει ο Υπουργός, πόσες υπερωρίες θα κάνουν; Δεν το κατα
λαβαίνω κι αυτό. Πού ξέρει κείνος, πόσες υπερωρίες έκα
ναν ; Αυτό μπορεί, να το κάνει πολύ καλύτερα η επιτροπή, 
όπως είπα και προηγούμενα. Πρέπει, να καταλάβουμε, ότι 
έτσι θα  δώσουμε αφορμή, για να πουν, ότι θέλουμε, να διο
ρίσουμε δικούς μας. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν το 
καθορίζει αυτό το Π Α ΣΟ Κ . γιατί θέλει, να βάλει δικούς 
του. Εγώ θα  έλεγα, να το ξανασκεφθεί ο κ. Υπουργός. Να 
το αλλάξουμε, γιατί δεν υπάρχει χωριό, που να μην έχει 
σύλλογο και συνεταιρισμό. Συνεπώς, παντού υπάρχει η δυνα
τότητα, να εκπροσωπηθούν οι μαζικοί φορείς.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Ταταρίδης. 
έχει το λόγο-.

Σ Τ Α 1 Ρ 0 Σ  Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η Σ . Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη 
που υπάρχει για κάποια ευελιξία στις συνθέσεις τω- επίτρο
πων αυτών ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση μεγάλων καταστρο
φών, για να μπορέσει να κινηθεί ο Κρατικός μηχανισμός γρή- 
ν·ορα και αποτελεσματικά, χρειάζεται πραγματικά να υπάρχει 
δυνατότητα ευελιξίας.

Φοβούμαι, όμως, στ: ο τρόπος με τον οποίο το μεθοδεύετε, 
κύριε Γπουργέ, τελικά θα σας δημιουργήσει πρόβλημα;α. Ό χ ι 
γιατί το θέλετε, αλλά γιατί έτσι είναι η ωμή πραγματικότη
τα. ιδιαίτερα στην επαρχία.

Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο, αν συμπληρώνατε το άρ
θρο αυτό με μια σειρά διαφόρων οργάνων από τα οποία θα μπο
ρούσατε να επιλέξετε, κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον υπάρ
χουν στη περιοχή ή στη Κοινότητα, ένα μέλος. Να βάλετε τη 
Διεύθυνση Γεωργίας, να βάλετε την Ένωση, να βάλετε τον 
συνεταιρισμό, να βάλετε την Κοινότητα, να βάλετε τον αγρο
φύλακα. Και εφόσον δεν υπάρχει το 2. να πάτε στο· 3 και αν δεν 
υπάρχει το 3 να πάτε στο 4, έτσι ώστε να είναι γνωστό του
λάχιστο από πού θα αντλείται αυτό το προσωπικό, για να μπο
ρείτε να κάνετε τις τριμελείς επιτροπές.

Οι τελευταίες λέξεις της παρ. 2 λένε: «...καθώς και για 
τον έλεγχο των σχετικών δαπανών». Δηλαδή αυτές ο: τριμε
λείς επιτροπές θα έχουν και κάποια αρμοδιότητα για τον έλεγ
χο- των σχετικών δαπανών. Θα μπορούσατε παρακαλώ πολύ να 
μας πείτε, ποιες είναι αυτές οι σχετικές δαπάνες; Είναι ο: πλη
ρωμές προς τους αγρότες; Οι ίδιοι, δηλαδή, που θα κάνουν 
τις εκτιμήσεις, θα  ελέγχουν, εν συνεχε α και την πληρωμή; 
Βλέπω να πηγαίνει σε μήκος αρκετά μεγάλο η απασχόλησή 
τους γύρω από αυτό το θέμα. Και μιλάμε για πολύ μεγάλα 
χρηματικά ποσά. Εννοούμε μήπως τον έλεγχο των κατ’ αποκο
πή αποζημιώσεων που θα παίρνουν; Εκεί δεν νομίζω ό~: έχουν 
καμμία απολύτως αρμοδιότητα.

Το- άλλο ερώτημα ¡είναι: Γιατί ορίζετε ετήσια κατ αποκοπή 
αποζημίωση; Είναι πολύ απίθανο να υπάρχει στο κάθε χωριό, 
κάθε χρόνο ένα τέτοιο συμβάν το οποίο θα πρέπει να ερευνά- 
ται από τις τριμελείς αυτές επιτροπές. Βάλτε κατ αποκοπή 
για το συμβάν το α' ή το β που θα συμ.βεί μια φορά στα τόσα 
χρόνια και όχι ετήσια κατ’ αποκοπή αποζημίωση. Θα είναι φο
βερό και αυτό το πράγμα.

Στη συνέχεια λέτε: «...σε βάρος των σχετικών π:στωσεο>ν». 
Θα ήθελα να ήξερα, ποιες είναι αυτές οι σχετικές πιστώσεις. 
Γιατί, εφόσον με το νόμο του κ. Κουτσόγιωργα δεν υπάρχουν 
επιτροπές και έχουν καταργηθεί, δεν θα πρέπει, κα- ακολου
θία. να υπάρχουν και οι σχετικές πιστώσεις. Και εφόσον δεν 
υπάρχουν, δεν μπορείτε να τους πληρώσετε και θα π,επει να 
δημιουργήσετε αυτές τις πιστώσεις.

Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να είχαμε την τοποθέτηση του 
κ. Υπουργού πάνω στα θέματα αυτά και εν συνεχεία, στη δευ
τερολογία μας να πούμε, αν μας ικανοποιεί ή όχι.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Δεν υπάρχει άλ
λος εγγεγραμμένος, για να δευτερολογήσει επί του άρθρου 6.

Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε τίποτε:
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας Λ Δεν 

έχω να προσθέσω τίποτε, κύριε Πρόεδρε.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Εοωτάται η 

Βουλή, αν δέχεται το- άρθρο 6. όπως είναι διατυπωμένο στην 
έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, γιατί βάσει αυτής 
της εκθέσεως συζητείτα: και Ψηφίζεται το νομοσχέδ".

Π Ο Λ Λ Ο Ι ΒΟ Υ Λ ΕΥ ΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό. 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΛΟΥΛΕΣ. Κύριε Πσόεδρε. εμείς 

δεν το ψηφίζουμε αυτό το άρθρο.
Μ Ε ΡΙΚ Ο Ι ΒΟ Υ Λ ΕΥ ΤΕΣ Τ Η Σ Ν ΕΑ Σ ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑ 

Τ ΙΑ Σ. Κατά πλειοψηφία. κύριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης!. Συνεπώς, το άρ
θρο 6 έγινε δεκτό, όπως είναι διατυπωμένο στην εκθεση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατά πλειοψηφία.

Ερχόμαστε στο άρθρο 7.
Τον λόγο έχει, ο κ. Μπάτσος.
Α ΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ Π Α Τ Σ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, το 1981. 

εφαρμόσθηκε, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα εξισωτικής απο
ζημίωσης. Τότε, κατά παρέκκλιση της. υπ’ αριθ. 1.633/7. 
8.1981 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καταβλήθη
καν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους ανάπηρους του ΟΓΑ και 
σε ορισμένες άλλες κατηγορίες συνταξιούχων ορισμένα χρη
ματικά ποσά τα οποία αυτοί οι άνθρωποι έλαβαν με καλή
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τήματα τα οποία υπάρχουν καί σήμερα στο Υπουργείο Συ;- 
τονισμού και τα οποία παρεπέμποντο από το ένα γραφείο 
στο άλλο. Απεδάρρυναν πολλούς, λόγω της εξελισσόμενης 
κακής οικονομικής κατα-στάσεως της Χώρας και τους απο
θάρρυναν και λόγω της γραφειοκρατίας.

Για τον νόμο των κινήτρων. Απεφάσισε την μεταρρύθμι
σή του ο κ. Λάζαρης και τον εψηφίσατε σεις, κύριε Υπουρ
γέ τη ς Βδνικής Οικονομίας, ύστερα από ένα χρόνο, για να 
κάνετε τ ι; Για να κάνετε ελάχιστες τροποποιήσεις από τον 
δικό μας νόμο. Έ τσ ι εχάσατε πολύτιμο χρόνο και — αυτό 
είναι το σημαντικότερο— εγεμίσατε δυσπιστία τους .όιώτες 
επενδυτές.

Δεν ισχυρίζομαι, ότι είναι λάδος και ότι πρέπει να κα- 
τακρινεται μια Κυβέρνηση η οποία, κατά την εκτέλεση· του 
προγράμματος που εχάραξε, διαπιστώνει ότι το πρόγραμμά 
τγς  χρειάζεται διορθωτικές αλλαγές. Αντίδοτα σχεδόν πο
τέ δεν είναι δυνατό η σύλληψη του σχεδίου να μη διαφέρε' 
από την εκτέλεση. Και ένας καλός αρχιτέκτονας και μη
χανικός. όταν αντιμετωπίζει μία δυσκολία εκ των πραγμά
των, η οποία στο σχέδιο δεν προεβλέπετο, βελτιώνει το 
σχέδιο και αλλάζει, μετατρέπει τον τρόπο κατασκευής. Δεν 
δα σας κατηγορούσε, λοιπόν, κανείς από μας. αν τυχόν όλα 
όσα είπατε κατά την προεκλογική περίοδο και τα οποία ενο- 
μισατε τότε — κακώς—  ότι μπορείτε να τα εφαρμόσετε, 
διαπιστώνατε, κατά τη διάρκεια της Κυδερνήσεώς σας. ότι 
σεν μπορούσαν να εφαρμοστούν και τα αλλάζατε και κάνατε 
μια πολίτικη συνετή. Δεν δα σας κατηγορούσε, επαναλαμ
βάνω, κανείς. Σ ας κατηγορούμε, γ ια τ ί: Γιατί ενώ διαπι
στώνετε, εδω και 25 μήνες το ανεφάρμοστο αυτής της πο
λιτικής. ενώ διαπιστώνετε ότι αυτή η πολιτική μας έφερε 
σ^αυτο το επίπεδο, όπου μας έφερε, εξακολουδείτε να εοαο- 
μσζετε την ιοια πολιτική. Ινα: το πείσμα και η επιμονή σ: 
κάδος οεν είναι σφάλμα, είναι — όπως έλεγε ο Ταλεϋράν- 
δος—  πολιτικό έγκλημα.

Και επειδή είναι έγκλημα, κύριοι Υπουργοί, σας καλού
με να αναδεωρήσετε την πολιτική σας. διότι ο Τόπος δεν 
αντέχει στις περιπέτειες τις οποίες του ετοιμάζετε με τον 
Προϋπολογισμό σας.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την Π τ έ 
ρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Υπουργός 
Γεωργίας, έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γω,ργίαις). Κυρίες 
και κύριο*, ένα από τα κύρια σημεία της κριτικής της Αντι
πολίτευσης ήταν και είναι ότι τα κονδύλια στον τομέα της 
γεωργίας δεν είναι αρκετά. Ο Προϋπολογισμός δήδεν υπο- 
βαδμίζει τον γεωργικό τομέα.

Αυτή η κριτική, ακολουδεί την πρακτική της Αντιπολί
τευσης όταν ήταν Κυβέρνηση να εξετάζει το ύψος των κονδυ- 
λίων και όχι το πρόγραμμα χρήσης των κονδυλίων και τους 
αναπτυξιακούς στόχους, τους οποίους εξυπηρετεί ο Προϋπο
λογισμός.

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω ποια δα είναι και ποια είναι 
η σωστή πολιτική για την χρήση των πόρων στον αγροτικό 
τομέα και αν ο Προϋπολογισμός αυτός ακολουδεί μία τέτοια 
σωστή πολιτική.

Ο αγροτικός τομέας, είναι ο τομέας εκείνος της ελληνικής 
οικονομίας, όπου η παρέμβαση του Κράτους είναι διάχυτο,, πο
λύμορφη και έντονη.

εύερετε πολλά παραδείγματα παρέμβασης στις δημόσιες ε
πενδύσεις. την συμμετοχή του Κράτους στις δαπάνες των ιδιω
τικών επενδύσεων, στις δαπάνες για τη βελτίωση της πρω
τογενούς γεωργικής παραγωγής, στη λειτουργία ενός συστή- 
μ.ατος τιμών ασφαλείας, στην συμπλήρωση των κοινοτικών 
επιδοτήσεων, ή και στη χορήγηση εδνικών ενισχύσεων.

Θα περίμενε κανείς ότι ο αγροτικός τομέας.με- όλες αυτές 
τις δαπάνες δα  είχε φδάσει σ’ ένα αξιοσημείωτο επίπεδο ανά
πτυξης. οχι μόνο από πλευράς εισοδήματος παραγωγών, αλ

λά και από πλευράς αυτοδυναμίας και επιπέδου υποδομής του.
Η  πραγματικότητα, όμως, είναι τελείως διαφορετική. Εί

ναι γνωστό ότι η μέχρι τώρα πορεία δεν υπήρξε ικανοποιητι
κή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα πιο φιλελεύδερο σύστημα δα 
ήταν ενδεδειγμένο:. Σημαίνει μόνο ότι ο τ.ρόπος, η διαδικασία 
και οι στόχοι της παρεμβατικής δραστηριότητας του Κρά
τους ήταν προσανατολισμένοι σε λανδασμένη οικονομική ναι 
πολιτική κατεύδονση.

Η φιλελεύδερη πολιτική αφήνει τους παραγωγούς έρμαιο 
των δυνάμεων, που εξουσιάζουν την αγορά, επιτρέπει την εκ
μετάλλευσή τους από ιδιώτες κεφαλαιούχους και οδηγεί σε 
μία στρεβλή ανάπτυξη, γιατί οδηγεί στην ανάπτυξη μόνο 
εκείνων των τομέων, οι οποίοι αποφέρουν γρήγορο και εύκολο 
κέρδος.

Η  παρεμβατική πολιτική, όπως ακολουδήδηκε από τις μέ
χρι τώρα συντηρητικές Κυβερνήσεις, επεδίωξε να εξασφαλί
σει από τη μια μεριά ένα πλαίσιο για  την κερδοφόρα, δραστη
ριότητα των ιδιωτών κεφαλαιούχων κα· από την άλλη1 μεριά 
την άμβλυνση των επιπτώσεων της λειτουργίας της αγοράς 
για τους αγρότες.

Η παρεμβατική πολιτική γνώμονα είχε όχι την ανά;. ίυξη 
του αγροτικού τομέα με: ενίσχυση της υποδομής και των· συλ
λογικών φορέων, αλλά την εξυπηρέτηση των διαφόρων συμ
φερόντων με κριτήρια κυρίως μικροπολιτικά.

Ο κ. Ράλλης είπε, λίγες στιγμές πριν, ότι εμείς επιδιώ
κουμε να αναπτύξουμε υπερβολικά πολύ τον κρίατικό τομέα 
Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ανέπτυξε υπερβολικά πολύ 
τον κρατικό τομέα,, αλλά τον ανέπτυξε προς την λάδος κα
τεύθυνση. Τον ανέπτυξε για να στηρίξει ακριβώς την ιδιωτι
κό πρωτοβουλία στην ελεύδερη: αγορά, δηλαδή ναι προσκομί
σει ιδιαίτερα κέρδη κυρίως στους εμπόρους, βιομηχάναυς και 
μεσάζοντος εκεί που δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν φό
νοι τους κέρδη.

Εμείς, εκείνο που προσπαδοόμε είναι να μεταβάλουμε ριζικά 
το.ρόλο του Κράτους. Η δική μας πολιτική, μπορεί να συνο
ψιστεί σε δύο κατευδυντήριες οδηγίες. Εμείς λέμε «ν·αι» στην 
ολοένα και μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση για την υποδομή 
του γεωργικού τομέα, λέμε «όχι» στις καταναλωτικές επιδο
τήσεις και ενισχύσεις, που βραχυπρόδεσμα απαλύνουν μόνο και 
μεταδέτουν το πρόβλημα. Δεν λύνουν το αναπτυξιακό πρό
βλημα της γεωργίας μας.

Εμείς λέμε «ναι», στην υλικοτεχνική. και οικονομική υπο
στήριξη του συνεταιριστικού κινήματος, γ ια  να γίνει το συνε
ταιριστικό κίνημα φορέας ανάπτυξης του γεωργικού τομέα

Εμείς λέμε «όχι», στην πρόσκαιρη επιφανειακή και ευκαι
ριακή υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων, απλώς 
και μόνο για την διεκπεραίωση κρατικών δραστηριοτήτων.

Η  Νέα Δημοκρατία π.ροσπαδεί να δέσει ένα— πιστεύουμε-- 
ψευτοδίλημμα: λιγότερο ή περισσότερο Κράτος. Εμείς πιστεύ
ουμε, ότι η σημερινή κρατική παρέμβαση πρέπει να αλλασει 
κατεύδονση, να γίνει πιο ορδολογική. πιο αποτελεσματική, να 
βοηδήσει ουσιαστικά την αποκέντρωση και την αυτοδιαχείρι
ση ¡με την ανάληψη όλο και περισοτέρων δραστηριοτήτων από 
τους συνεταιρισμούς.

II δική μας πολιτική αποβλέπει, στο να υποκατασταδεί η 
πατερναλιστική παρουσία του Κράτους από την σωστά διαρ- 
δρωμένη και οικονομικά ανεξάρτητη συνεταιριστική οργάνωση;. 
Δηλαδή, εμείς επιδιώκουμε, να αναλάβουν οι ίδιοι οι παραγω
γοί την διαχείριση των προβλημάτων τους.

Εμείς, δεν περιορίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως 
υποστηρίχδηκε πριν λίγο, εμείς, εκείνο που προσπτδούμε να 
περιορίσουμε, είναι η ασυδοσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ο κ. Κάνε λ λ ύπουλος στην εισήγησή του μίλησε για κολε- 
κτιβοποίηρηι της οικονομίας. Κολεκτιβοποίηση δεν γίνεται. 
Εκείνο που γίνεται είναι ιδιώτες κεφαλαιούχοι, δηλαδοι^ οι 
λίγοι, να μην προσπορίζονται το αποτέλεσμα της εργασίας 
των πολλών στον αγροτικό τομέα. Εκείνο που προσπαδουμε 
είναι να μην ιδιωτικοποιούν οι λίγοι το προϊόν της εργασίας 
των πολλών. Αυτό προφανώς ενοχλεί τον κ. Κανελλόπουλο.
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θ', στόχο: τους οποίους έχουμε #έσει αναπτύσσοντ*;· και στο 
Οίτες πρόγραμμα. Θα αναφέρω εν-ϊΐΐκτικά. ότ: εκεί τονίζεται, 
ότ: θέλουμε να απαγγιστρωθούμε ατό το σημερινό, ο τον είμενο 
σε πολιτικές πιέσεις. σύστημα των ενισχύσεων κα: να επιδιώ
ξουμε ένα οικονομικά ορθολογικό κα: κοινωνικά δίκαιο σύστη
μα. Ό  τι εμείς θέλουμε την υποκατάσταση των τρεχουσών 
μεταβιβάσεων, των επιδοτήσεοιν τιμών και προϊόντων, ατό κε
φαλαιουχικές μεταβιβάσεις, θέστε να αναπτύξουμε την υπο
δομή.

Στο ΰετες τονίζεται ότι εμείς θέλουμε να υποκατα'τήσουμε 
σο σύστημα των αδιάκριτων επιδοτήσεων σε μικρούς και μεγά
λους. μ: ένα σύστημα του να βοηθά κυρίως τους μινοομεσαίους 
αγρότες.

Ετίσης, εκεί λέγεται, οτ: επιδίωξή μας είναι να ενισχύσcu- 
με τις εμπορικές και μεταποιητικές συνεταιριστικές δραστη
ριότητες κα: να προωθήσουμε γενικά τις συλλογικές δραστη
ριότητες στον πρωτογενή τομέα.

Αυτοί είναι οι στόχο: μας, ο: αρχές μας. Και αν εξετάσου
με τον Προϋπολογισμό του 1984. θα  δούμε ότι προοπαθούμε 
να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και έχουμε κάνε1 σημαντικά 
βήματα τρος την κατεύθυνση αυτή.

Το πρόγραμμα των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στη 
γεωργία, στον Προϋπολογισμό του 1984 ανέρχεται σε 95 δις. 
δραχμές περίπου, έναντι 79 δισεκ. το 1983. Το πρόγραμμα αυ
τό παρουσιάζεται με τον γενικό τίτλο «επιδοτήσεις και ενισχύ
σεις στη γεωργία».

Αλλά το γενικό αυτό κεφάλαιο, περιέχει δύο ομάδες από 
την μια μεριά την ομάδα των ενισχύσεων και από την άλλη 
μεριά την ομάδα της καλύψεως διαχειριστικών ελλειμμάτων. 
Σύμφωνα με την πολιτική μας, -3α πρέπει να στονεύ'υμε στην 
ανάπτυξη της πρώτης ομάδος. δηλαδή, στην αύξηση των κον- 
δυλίων, που σκοπό έχουν να αυξήσουν την παοαγωγικότητα, να 
μειώσουν το κ.όστος των αγροτικών προϊόντων, να προσανατο
λίσουν σωστά την αγροτική παραγωγή, να δημιουργήσουν την 
απαραίτητη υποδομή, για να σταθούν οι συνεταιρισμοί κα: το 
αγροτικό κίνημα και να αναλάβουν οι συλλογικοί φορείς αυτο
δύναμα την εμπορία των προϊόντων τους. Μια σωστή πολιτική 
πρέπει να στοχεύει στη μείωση της δεύτερης ομάδας, ομά
δας· των ελλειμμάτων, διότι η μείωση; των ελλειμμάτων μπο
ρεί να επιτευχθεί με μια; σωστή; διαχείριση. Αν εξετάσουμε 
λοιπόν τα ποσά του Προϋπολογισμού, Λ» δούμε ότι αυξάνον
ται τα ποσά για το πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικότηι- 
τος κατά 5.0%.

Το πρόγραμμα προσανατολισμού προέιβλεπε το. 1983, 2Τ δις 
περίπου κα: για το 1984 προβλέπει 32 δισ. Το πρόγ ραμμα αΰ- 
ςησης της παραγωγικότητας, το οποίο επαναλαμβάνω, αυξά
νεται σημαντικά, αφορά επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλ
λεύσεις, όπως αγορά μηχανημάτων εγκατάσταση θερμοκηπίων, 
κατασκευή κτι ριακών εγκαταστάσεων. Στο κονδύλι ο αυτό περι
λαμβάνονται επίσης προγράμματα ανάπτυξης για τις αγροτι
κές εκμεταλλεύσεις, όπως το πρόγραμμα βοσκοτόπων, το πρό- 
γραμμα ανάπτυξης κτηνοτροφικών μονάδων, το πρόγραμμα 
αναοιαρθρωσης καλλιεργειών, το πρόγραμμα για τον εκσυγ
χρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κτηνιατρικά αέ- 
τρα για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου.

Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο το πρόγραμμα αύξησης 
της παραγωγικότητας, που αυξάνεται σημαντικά. Αυξάνονται 
*«ι τ® ποτά τα οποία προορίζονται μέσω, επιδοτήσεων για τη 
οημιουργια υποδομής στον αγροτικό χώρο και συγκεκριμένα 
για την οργάνωση των συνεταιρισμών, την στελέχωσή τους 

ικό, γεωτεχνικό και οικονομικό προσωπικό και την 
υν συλλογικών φορέων εμπορίας. Θα δαπανήσουν 
που. ενω πέρσι δεν υπήρχε αντίστοιχο κονδύλια.

-^το πρόγραμμα προβλέπεται -επίσης δαπάνη 4 δις περίπου, 
γισ την προώθηση της εμπορίας των κτηνοτροφικών προϊό
ντων, μεσ&> το>ν συνεταιρισμών και για την υποβοήθηση· της 
οργάνωσης των κτη,νοτροφικών συνεταιρισμών. Αλλά και γ-.νι- 
κα τα κονδύλια για την κτηνοτροφία μας αυξάνονται, είναι 
‘ , 9 8 4  23 δις έναντι 16,5 δις το 1983. Αντίστοιχα. θα μπο- 
,-ουμε να οιαπιστώσουμε, εξετάζοντας τον Προϋπολογισμό, ότι

με επιστημον 
οργάνωση το 
4.5 δις περί

έχουν μειωθεί σημαντικά τα κονδύλια για την κάλυύν ανοιγ
μάτων. έχουν μειωθεί κατά ποσοστό 15 έως 307 .

Βλέπετε κυρίες κα: κ ύ ρ - ι ό τ ι  η πολιτική την Οποία ακο
λουθούμε αν κα: προβλέπει σημαντικές επιδοτήσεις. -λ α ’ πο
λιτική σε μεγάλο βαθμό διαφορετική από την πολιτική της 
Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Ράλληις μίλησε πριν από λίγο, ότι υποχρεώθηκε η Νέα 
Ατ ο :.'-:τ!α , / ίγω του ερεθισμού του Λαού από την Αντιπο
λίτευση. να δώσει πρόσθετα κονδύλια, τα οποία δεν -3α έπρεπε 
να ε χε δώσει.

Εμείς πιστεύουμε ότ: ο: επιδοτήσεις του ! 98! οφείλονται 
σε μία προεκλογική τακτική, σε μία διανομή πόσων χωρίς 
πυξίδα γι.α είσπραξη ψήφων. Πιστεύουμε οτ: οφείλονται ου
σιαστικά σε έλλε.ψη πολιτικής.

ί δή-3'εν ερεθισμός. κύριο: συνάδελφο:, δεν αντιμετωπίζε
ται μ·ε χρήματα. Ο  δή·3εν ερεθισμός. όταν απολήγει σε μη 
σωστά αποτελέσματα, αντιμετωπίζεται με πληροφόρηση κ: ·· 
πεινώ. Τ : ότ: αναγκάσθηκε η Νέα Δημοκρατία, να δώσε: τα 
χρήματα, δείχνει ότ: τότε δεν μπόρεσε να πληροφορήσει το 
κ: μ®, δείχνει ότ· η πειθώ της ήταν ανύπαρκτη.

Το ότ' ο Λάιός υποστηρίζει αυτή τη στιγμή τη δική μας 
π:λ 'τική. παρόλο τον ερεθισμό που προσπαθεί να προκ αλέσει 
η Νέα Δημοκρατία, αυτό γίνετα. επειδή ο Λαός ξέρει ότι η 
πολιτική η δική μας εξυπηρετεί το δικό του συμφέρον κα: όχι 
το συμφέρον των ολίγων. -, Χειροκροτήματα από την Κυβερ
νητική Π τέρυγα).

Θα ήθελα να .κάνω κα: μια μικρή αναφορά στις επιδοτή
σεις των μέσων παραγωγής. Γιατί ®ι επιδοτήσεις αυτές είναι 
μειωμένες στο Π ροϋπολογισμό και θα ήθελα να προλάβω 
το δήθεν επιχείρημα., ότι εμείς μειώνουμε τις επιδοτήσεις που 
τείνουν να μειώσουν το κόστος. Η  πρακτική που ακολουθείται 
εδώ και πολλά χρόνια, είναι η επιδότηση: όλων- ανεξαιρέτως 
των παραγωγών, είτε μεγάλων, είτε μικρών, είτε κατά κ,όρ'ο 
επάγγελμα αγροτών, είτε όχι κατά μονάδα χρησιμοποιούμε
νης εισροής. Δηλαδή, δίνεται η ίδια επιδότηση για κάθε κιλό 
λίπασμα, γι-α κάθε κιλό ζωοτροφής κ.ο.κ. Μία τέτοια ορι
ζόντια γι-a όλους επιδότησηι τείνει να διατηρήσει τις ίδιες 
ακριβώς δομές στην ελληνική γεωργία που υπάρχουν-· μέχρι 
αήμερια και που· πρέπει να αλλάξουν. Μ'α, τέτοια επιδότηση 
ενισχύει τ ις  εκμεταλλεύσεις έντασης κεφ-αλαίο-υ και όχι τις 
εκμεταλλεύσεις έντασης εργασίας. Ό μω ς ο·: περισσότερες ελ
ληνικές εκμεταλλεύσεις είναι εκείνες οι οποίες βασίζονται 
στην εργασία των αγροτών, είναι ο: μικρές και μεσαίες εκ
μεταλλεύσεις κα·: αυτές πρέπει να βοηθήσουμε. Τ·ο να δίνου
με χωρίς διάκ,ρ-ιση επιδοτήσεις κατά κιλό εισροής, -επιδοτού
με και τον αστό που απλώς βάζει κάποιους μισθωτούς εργά
τες να κσλλιεργήσουν ένα κτήμα του, επιδοτούμε wat τον με- 
γαλοεπι-χειρηματία. επιδοτούμε και τον μεγαλοαγρύτη. Η τα
κτική αυτή πρέπει να αλλάξει και ο Προϋπολογισμός αυτός 
είναι ένα βήμα προς την αλλαγή της τακτικής.

Θέλω να πω κοκ δύο. λόγια για τις δημόσιες επενδύσεις. 
Το ποσό το οποίο προ-βλέπεται. -στον Προϋπολογισμό γ ια  τις 
δημόσιες επενδύσεις, είναι 13,5 δις έναντι 11 δις το. 19-83. 
Σ ' αυτό το ποσό πρέπε: να προστεθούν και t>: δημόσιες -επενδύ
σεις στον τομέα της γεωργίας ο.-πό Υπουργεία, εκτός του Υ- 
πο-υριγείου Γεωργίας,, του Υπουργείου .Εθνικής Οικονομίας και 
του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Το σύνολο των δημοσίων 
επενδύσεων στον αγροτικό τομέα υπολογίζεται σε 19,5 δις 
περίπου. Σε αυτό προστίθεται και ένα άλλο σημαντικό κ-ον- 
λύλι από τα νομαρχιακά προγράμματα. Τα έργα νομαρχιακού 
επιπέδου αποφασίζονται από τα Νομαρχιακά Συμβούλια και 
τα Νομαρχιακά Συμβούλια έχουν να διαθέσουν 45 δις σύμφωνα 
με τον Προϋπολογισμό. Απο φασίζεται λοιπόν ανάλογα με τις 
κατά τόπους ανάγκες. Είναι γ ι ’ αυτό δύσκολο να καθοριστεί 
τούτη τη στιγμή πόσα από τα 45 δις θα πάνε στο γεωργικό, 
τομέα. Τα όποια μικρά έργα όμως πραγματοποιηθούν- οίνοι: 
πολύ πιο σημαντικά για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την 
πρόοδο της γεωργίας, παρα τα μεγάλα έργα πολλών δισεκα
τομμυρίων. Τα μεγάλα έργα μπορούν να εντυπωσιάζουν, ο-ι με-
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γάλοι αριθμοί μπορούν va δίνουν επιχειρήματα, τα μικρά έργα 
όμως πιστεύω είνα: χαρακτηριστικά μίας σωστής πολιτικής, 
μ:ας πολίτικης που επιδιώκει την αποκέντρωση και την συμ
μετοχή των ενδιαφερομένων στην επίλυση των προβλημάτων 
τους. Από τα κονδύλια τον προγράμματος δημοσίων επενδύ
σεων θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο τομείς. Στο 
πρόγραμμα της αλιείας τα κονδύλια φθάνουν τα 600 εκατομ
μύρια, το ποσό δηλαδή τριπλασιάζεται έναντι τον 1983. λόγω 
των αναγκών του τομέα που αν »φέρονται βασικά στην ανα
νέωση, αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού 
στόλου.

Θέλω επίσης να αναφέρω ότι αυξάνονται σημαντικά τα 
κονδύλια για τα δάση και εδώ θα δοθεί έμφαση στις αναδα
σώσεις και στους δασικούς 'βοσκότοπους.

Ω ς προς τα γεωργικά προγράμματα, θα συνεχίσουμε την 
τακτική μας να προωθήσουμε την υποδομή για τη σωστή' ε
μπορία των προϊόντων. Προβλέπουμε την κατασκευή συσκευ
αστηρίων οπωροκηπευτικών, αποθηκευτικών χώρων καθώς 
επίσης και οινοποιείων, ελαιουργείων και τη συνέχιση του 
προγράμματος των περιφερειακών αγορών και κυρίως την 
έναρξη της κατασκευής του έργου των βιομηχανικών σφα
γείων, που θ α  λύσει οριστικά το πρόβλημα της υποδομής στην 
Ελλάδα.

Στον Προϋπολογισμό που αφορά τον τομέα, της γεωργίας, 
υπάρχουν και ορισμένα άλλα κονδύλια, τα κονδύλια που προ
έρχονται από την Κοινότητα. Εδώ θέλω να σημειώσω το 
εξή ς: Επειδή πολλές φορές λέχθηκε ότι η δική μας Κυβέρ
νηση δεν έχει αυξήσει σημαντικά την απορρόφηση των κον- 
δυλιων, θα  αναφέρω αριθμούς, οι οποίοι δείχνουν ότι έχει, όχι 
βελτιωθεί, αλλά έχει αλλάξει ριζικά η ικανότητα της Χώ
ρας μας για την είσπραξη κονδυλίων από την Κοινότητα.

Το 1:981 η Κυβέρν ηση της Νέας Δημοκρατίας είχε προϋ
πολογίσει εισπράξεις ύψους' 15' δις δραχμών. Τον Οκτώθρη 
του 1981, από τα 15 δις είχε εισπράξει μόνο 5 δις. Εμείς 
τους υπόλοιπους μήνες μπορέσαμε και απορροφήσαμε άλλα 4 
δις. Έ τσ ι εισπράχθηκαν τελικά το 1981 9 δις. Το 1982 
προϋπολογίσαμε την είσπραξη 48 δις, και απορροφήσαμε τε
λικά 45 δις. Το 1283 προϋπολογίσαμε 55 δις μέχρι σήμερα 
εχουμε εισπράξει 70 δις .και ελπίζουμε να ανεβάσουμε τις 
εισπράξεις σε 76 δις. Και για  το 1984, πολύ συντηρητικά, 
έχουμε προϋπολογίσει εισπράξεις 75 δις και φαντάζομαι ότι 
θα είναι αρκετά περισσότερες.

Ο κ. Κανελλόπουλος σχετικά με αυτό το θέμα γράφει στην· 
έκθεσή του, ότι η Ελλάς μειοδοτεί, επειδή δεν προϋπολογί
ζει εισπράξεις 90' δις, όσες προϋπολογίζουν οι υπηρεσίες της 
Κοινότητας. Εμείς έχουμε το δικό μας τρόπο Προϋπολογι
σμού, οι υπηρεσίες της Κοινότητος το δικό τους. Το τι θ ;α εισ- 
πραξουμε δεν εξαρτάται από το τι γράφουμε στον Προϋπο
λογισμό. Το τι θα  εισπράξοομε εξαρτάται από το ύψος της 
παραγωγής μας, από τις εξαγωγές μας, από τη μεταποίηση. 
Τα στοιχεία αυτά είνα: αντικειμενικά, ίδια για την Κοινότηι- 
τα, ίδια για μας. Ό .τ :  είναι να εισπράξοομε, θα το εισπρά- 
ςουμε. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί' 
και τα περί μειοδοσίας είναι νομίζω υπερβολές που δεν είναι 
σωστό να λέγονται.

Ο κ. Κανελλόπουλος αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις μας 
με την ΕΟΚ. Γράφει στην εισηγητική του έκθεση ότι απωλέ- 
σθη. τα χρόνια που πέρασαν, ποσό 50 δις. δεν εισπράξαμε δη
λαδή το ποσό αυτό. Ευτυχώς, για το θέμα αυτό έχει κάνει κα- 
ποι-α επερώτηση, και θα μας δοθεί η ευκαιρία να απαντήσου
με λεπτομερειακά. Εγώ θα ήθελα, δύο μονάχα σημεία του 
ισχυρισμού του να εξετάσω. Είχε ισχυριστεί ο κ. Κανελλό- 
πουλος. ότι απωλέσθη ποσό 3,5 δις απο την ματαίωση των 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της Δράμας και 
της Μεσσηνίας, τα: οποία είχαν υποβληθεί από την Κυβέρ
νηση της Νέας Δημοκρατίας. Προγράμματα, κύριοι συνά
δελφοι. δεν είχαν σταλεί προγράμματα με την σωστή έννοια. 
Ε ίχαν σταλεί εκθέσεις της υφιστάμενης κατάστασης οι ο
ποίες χαρακτηρίστηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΟΚ πρύχει-

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΑΗΣ (ΟΑΟΜΕΛΕΙΑ)

ρες. »τεκμηρίωτες και χωρίς δυνατότητα εφαρμογής. Αυτή 
την ελλιπή εργασία δεν προχωρήσαμε, γιατί θ α  απέβαινε σε 
βάρος της αξιοπιστίας της Χώρας, αξιοπιστίας που είχε ήδη 
πληγεί από πολλές άλλες προχειρότητες που είχαν προηγην· 
θεί.

Επίσης ο κ. Κανελλόπουλος γράφει ή ισχυρίζεται ότι απω- 
λέσθη ποσόν 5 δ>ις από το πάγωμα και την υστέρηση προγραμ
μάτων εμπορίας και μεταποιήσεως των αγροτικών προϊόντων. 
Από το τέλος Νοεμβρίου 1981, κύριοι συνάδελφοι, μέχρι σή
μερα έχουν υποβληθεί στην Κοινότητα 99 αιτήσεις για  220 
έργα- συνολικού προϋπολογισμού 19δις περίπου. Το 1981 η 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε υποβάλει έργα συνο
λικού προϋπολογισμού 5 δις.. Εμείς, τα δύο χρόνια που πέρα
σαν. καταφέραμε η: κατανομή, των πιστώσεων στη Χώρα μας 
που είχε ¡καθορισθεί με την ένταξή μας σε 18 εκατ. ECU  να 
αυξηθεί σε 5 9  εκατ. ECU- δηλαδή; τριπλασιάσθηκαν τα ποσά 
σχετικά με το 1981. Εμείς καταφέραμε επίσης να διπλασιά
σουμε την κοινοτική επιδότηση, -από- 25% σε 50% από 1. 1.83. 
Καταφέραμε, επίσης, την αναδρομική εφαρμογή της πάρα πά
νω επιδότησης από 1.7.82 με βάση την οποία διπλασιάσθηκε 
η επιδότηση των έργων που εγκρίθηκαν το, δεύτερο εξάμηνο 
του 1982.

Τέλος πολύ σύντομα θα  αναφβρθώ σε ένα άλλο σημείο. 
Επειδή στην έκθεση του εισηγητού της Αξιωματικής Αντι
πολίτευσης υπάρχουν διάφοροί! υπολογισμοί ως προς την- ΕΟΚ, 
θέλω να τονίσω ότι η αντιμετώπιση; αυτή είναι καθαρά λογι
στική. Δεν πρέπει μοναδική προσπάθειά μας να είναι να- απο
δείξουμε ότι εισπράττουμε περισσότερα απ' ό,τι ξοδεύουμε. 
Ό π ω ς  τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών οι εισπράξεις από 
την ΕΟ Κ  αποτελούν την μια πλευρά των σχέσεών μας με την 
ΕΟΚ. Πρέπει επίσης να λάβουμε ax’ όψη μας τ ις  επιπτώ
σεις από την απελευθέρωση του εμπορίου, τις επιπτώσεις απο 
τη'; μεταστροφή του εμπορίου, την 'διαταραχή στις διαδικα
σίες διάθεσης των ελληνικών προϊόντων. Το ότι η -εξελιςη 
του εμπορικού ισοζυγίου είναι κακή δεν ε,ιιναι απο σφαλμα; αυ
τής ή της προηγούμενης Κυβέρνησης. Είναι διότι οι βιομηχα
νικές δομές, οι εμπορικές δομές στη. Χωρά μας είναι τέτοιες, 
ώστε να λειτουργεί η σύνδεση σε βάρος μας, όταν υπάρχει 
ελεύθερο εμπόριο. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε και 
ακριβώς η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να παρθούν μέ
τρα. ώστε η λειτουργία της, ελεύθερης αγορας, παρ· όλες 
αυτές τις δομές οι οποίες λειτουργούν εις βάρος μας. να μη 
δημιουργεί μειονεκτικές επιπτώσεις για την Χώρα μας.

Θα ήθελα εδώ να αναφέρω και ένα- παράδειγμα για την 
διαταραχή της 'διαδικασίας διάθεσης των· Ελληνικών1 προ'ό- 
ντων. Γ ια  παράδειγμα θ α  αναφέρω την τιμή απόσυρσης του 
βερύκακου. Ορίστηκε από την Κοινότητα σε 17 δραχμές Η 
τιμή -αυτή απόσυρσης είναι υψηλή και δεν πρέπει να βλέπου
με μονάχα την είσπραξη, την οποία μπορούμε να πραγματο
ποιήσουμε με την απόσυρση. Πρέπει να βλέπουμε και άλλες 
επιπτώσεις, όπως για  παράδειγμα ότι η, τιμή αυτή καθιστά 
απαγορευτική: την αγορά- βεριύκοκου για  την βιομηχανία, ότι 
στρέφει το προϊόν προς την απόσυρση, ότι επειδή δεν, δίδεται 
ενίσχυση στην μεταποίηση για· το δερύκοκο οι ¡μεταποίησές εν
διαφέροντα! μονάχα για την μεταποίηση ροδάκινα) που δίνε
ται ενίσχυση και δεν ενδιαφέροντα! καθόλου γ ια  το δερύκοκο. 
Κοντολογής κάθε τιμή που ορίζει η ΕΟΚ έχει και μία επί
πτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στη λειτουρ
γία της παραγωγής, στη, λειτουργία της βιομηχανίας. Αν κοι
τάζουμε μόνο τ ις  εισπράξεις και έξοδα, παραβλέπουμε την 
συνολική επίπτωση και: η, σωστή εκτίμηση απαιτεί να έχουμε 
υπ’ όψη μας τη συνολική επίπτωση.

Εμείς πιστεύουμε ότι οι κύριες επιδιώξεις της Κυβέρνησής 
μας. όπως η ανάπτυξη της αυτοδιαχείρισης στον αγροτικό το
μέα με ενίσχυση των συνεταιρισμών, -ο δημοκρατικός προγραμ
ματισμός και η βελτίωση ταυ εισοδήματος του αγροτικού πλη
θυσμού. δεν επιτυγχάνονται οπωσδήποτε μόνο με αυξημένες 
κρατικές ενισχύσεις. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η αναδιανομή
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τοο εδνικού εισοδήματος, η σταδιεροποίηιση του αγροτικού ει
σοδήματος, η  ανάπτυξη τηΐς «ταρχίας δεν προϋποδέτουν απο
κλειστικά και μόνο περισσότερα κονδύλια. II  ροϋποδέτου ' ΤΓ, ό3- 
τα απ’ όλα στρατηγική, προγραμματισμό,, αυξημένη αποτελε- 
σματ:κότη;τα. καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων· και προ
παντός αποχέντρώση. Α'ποχεντρω'ση σημαίνει μεταβίβαση :2ου
σιών χαι πόρων, σημαίνει συλλογικούς φορείς των αγροτών, 
ποο είναι κοντά στα προβλήματα ώστε να επιλαμβάνονται τη ; 
λύσης τους. Η αλλαγή στον αγροτικό τομέα δεν είναι, όπως 
υποστηρίζεται, μόνο δέμα πόρων. Είναι και δέμα αλλαγής 
στη δομή των αποφάσεων, ■δέμα αλλαγής στον· τρόπο λήψης 
των αποφάσεων. Πρέπει να καθιερώσουμε ένα τρόπο που δά 
ενισχύσει αποφασιστικά την αξιοποίηση των πόρων από τους 
ίδιους τους ενδιαφερομένους. Και προς αυτή την κατεύθυνση 
έχουμε πάρει μία σειρά από μέτρα. Θα αναφέρω ενδε.κτικά 
μερικά.

Τ α  προτιμησίακά κίνητρα του νόμου 1262 για  τους συ
νεταιρισμούς, το πέρασμα του μεγαλύτερου μέρους των αγρο
τικών επενδύσεων μέσα από τους συνεταιρισμούς, η ενίσχυ
ση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών με το πέ
ρασμα των αγροτικών προϊόντων από τους συνεταιρισμούς, 
το πέρασμα ενός τμήματος της χρηματοδότησης του αγρο
τικού τομέα και της διακίνησης των γεωργικών εφοδίων 
από τους συνεταιρισμούς, η διεύρυνση της συμμετοχής των 
συλλογικών φορέων συνεταιρισμών και συλλόγων, στη λή
ψη των αποφάσεων. Σε κάδε Νομό υπάρχει αυτή τη στιγμή, 
στα πλαίσια του Νομαρχιακού Συμβουλίου, μία επιτροπή από 
υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και εκπροσώπους των 
συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλόγων, η οποία συζη 
τάει τα προβλήματα του Νομού και προτείνει λύσεις.

Για το 1984 πρώτα απ’ όλα δα προωθήσουμε για ψήφι
ση το σχέδιο νόμου γ ια  τους συνεταιρισμούς. (Μετά όμως δα 
προωδήσουμε και τα σχέδια νόμου για τη δημιουργία του 
φορέα που δα ασφαλίζει τη. φυτική και ζωική παοαγνγή, 
για την αλλαγή του μηχανισμού ελέγχου και εμπορίας των 
φυτοφαρμάκων, για την αλλαγή του δεσμικού καδεστώτος 
στα λιπάσματα, για μια νέα ρύδμιση σχετικά με το πολλα
πλασιαστικό υλικό που δα εξασφαλίζει τη'; παραγωγή πολ
λαπλασιαστικού υλικού στην Ελλάδα. Θα προω,δήσουμε το 
σχέδιο νόμου για το εγγειοδιαρδρωτικό. ώστε να ρυδμιστούν 
όσο το δυνατόν περισσότερα από τα εκκρεμή δέματα γησ. 
Θα προσπαθήσουνε να ρυθμίσουμε τα δέματα των βοσκοτό
πων. τα δέματα για  την άσκηση της δασοπονίας, για τις 
ιδιοκτησιακές σχέσεις στο δασικό χώρο, τα δέματα της δα
σοφυλακής. Τα περισσότερα ·*πό τα νομοδετήματα αυτά %'■- 
ναι έτοιμα κα,ι σε πολλά ήδη έχουμε τις από δε’ς των ενδια
φερομένων φορέων. Πιστεύω ότι μέσα στο 1984 δα γίνει 
μια σειρά από αλλαγές στην όλη λειτουργία του αγροτικού 
τομέα, η οποία δα  προωθήσει σημαντικά την αποκέντρωση 
και την αυτοδιαχείριση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλλαγές στον αγροτικό 
χώρο είναι συνάρτηση δύο στοιχείων. Από τη μία μεριά της 
εςασφάλισης των απαραίτητων πόρων για τη δημιουργία 
των προϋποθέσεων. ώστε το αγροτικό εισόδημα να αυξάνε
ται σταδερά. Ο Προϋπολογισμός αυτός αυξάνει τους πό
ρους, οι οποίοι βελτιώνουν τη, δέση του αγροτικού τομέα. 
Απο την άλλη μεριά η αλλαγή είναι δέμα δεσμών, ώστε ο 
τομέας να αποκτήσει δική του δυναμική και αυτοδυναμία.

Ο Προϋπολογισμός πετυχαίνει πιστεύω να εξισορροπ'- 
-5: τις ανάγκες της γενικότερης οικονομικής πολιτικής με 
τις αναγκες του αγροτικού τομέα. Εξασφαλίζει τις προϋπο 
υεσεις για τις απαραίτητες δεσμικ,ές αλλαγές. Σας καλώ 
γι αυτό να τον υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ. (Χειροκροτήμα
τα απο την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟΚ).

^Π Ρ Ο Ε Δ ΡΟ Σ  (Ιωάννης Ν. Αλευράς). Ο  Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτεύσεως, κ. Αβέρωφ. έχει το λόγο.

(.Χειροκροτήματα από την Π τέρυγα της Νέας Αηκοκο::-
" ^ ς ) .

■ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΒΕΡΩ Φ  —  Τ Ο Σ ΙΤ Σ Α Σ  (Αρχηγός 
της Νέας Δημοκρατίας). Κύριοι συνάδελφοι, κανένας 
Προϋπολογισμός, ακόμα και ο πιο πετυχημένος, δεν δα  μπο
ρούσε να φέρει την άνοιξη στο βαρύ χειμώνα, μέσα στον 
Οποιο παραδέρνει η ελληνική οικονομία τον τελευταίο και- 
ρέ.

Αεν υπάρχουν, μέτρα. ακόμη και αν ήταν συλλήψεις σο
φών, που δα  μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά την απογοητευ- 
τική εικόνα που παρουσιάζει στο σύνολό της η ελληνική οι
κονομία. Γιατί οι δογματισμοί, η προχειρότητα, οι παλινω
δίες κ.αι οι πειραματισμοί, αλλά, τολμώ να πω και κάποια 
αμετροέπεια χαρακτηρίζουν σταδερά την Κυβερνητική οικο
νομική πολιτική

Δεν δ α  σας κουράσω με την ανάλυση των αριδμών του 
Προϋπολογισμού του 1984, οι οποίοι άλλωστε λαμπρά ανα
λύθηκαν από τους ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας.

Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στο πώς βλέπει αυτούς 
τους αριθμούς η Κυβέρνηση, στο πώς τους ερμηνεύει και 
στο πώς προχωρεί στην εκμετάλλευσή τους από απόψεως 
εφαρμογής.

Για δύο χρόνια τώρα δεν κουνιέται φύλλο- σ’ αυτό τον Τό
πο και η οικονομία βρίσκεται πάνω· στο ξυράφι, δα  πω, του
λάχιστον, της αβεβαιότητας. Και η Κυβέρνηση παρά τούτα 
εξακολουθεί να αναζητεί φανταχτερές και αβάσιμες δικαιο
λογίες και να εφαρμόζει δογματικές λύσεις, που δεν είναι 
πρακτικές λύσεις. Αυτό κάνει, δυστυχώς, και ο Προϋπολογι
σμός του 1984. Το πάθημα της αποτυχίας επί δύο χρόνια 
στα αποτελέσματα δεν έγινε μάδημα. Και εξακολουθεί η 
Κυβέρνηση να παίζει με τις λέξεις.

Αίας λένε, ότι έκαμαν τις κρατικοποιήσεις —  κοινωνικο
ποιήσεις και ότι αυτό δα  φέρει μεγάλες βελτιώσεις. Αλλά 
δον λένε ότι πραγματικά έκαναν τ ις  κρατικοποιήσεις, κομ
ματικοποιήσεις. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Ν έ
ας Δημοκρατίας).

Γιατί, ποιος' δεν ξέρει ότι πανίσχυρα συμβούλια, πομ ήδη 
σήμερα ή πάντως αύριο δ α  διευθύνουν μερικές από τ ις  με
γαλύτερες επιχειρήσεις στη Χώρα μας, είτε ανήκαν στο δη
μόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό, κατ’ ουσίαν δα  διευδύνονται 
από το Κόμμα, συμβούλια τα οποία κατά τους νέους νόμους 
που ψηφίστηκαν εδώ· δα  απαρτίζονται από αντιπροσώπους του 
Δημοσίου, των εργαζομένων στην επιχείρηση και της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης, καδένας ξέρει ότι δ α  είναι κατά συν
τριπτική πλειοψηφία συμβούλια κομματικά.

ΕΝΑΣ ΒΟ Υ Λ ΕΥΤΉ Σ Α Π Ο  T U N  Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α  ΤΟΥ 
Π  ΑΣ7<Κ. Προέρχονται από το Λαό.

(Θόρυβος —· κωδωνοκρουσίες).

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΒΕΡΩ Φ  —  Τ Ο Σ ΙΤ Σ Α Σ  (Αρχηγός της 
Νέος Δημοκρατίας). Τον Λαό τον επικαλείσδε, αλλά στην 
πράξη τον καταστρέφετε κύριοι. (Χειροκροτήματα από την 
Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Και ακούστε μερικά για να δείτε πώς τον ζημιώνετε, με 
αποτέλεσμα να αυξάνουν οι δαπάνες, να πέφτει ποιοτικά και 
ποσοτικά η παραγωγή, να αυξάνουν τα ελλείμματα. Κοινω
νικοποιούμε τα ελλείμματα. Ή δη  έχουμε και δείγματα αυτών 
των αποτελεσμάτων. Στη ΔΕΗ. χωρίς καμμία επέκταση έρ
γου, αντιδέτως σε πολλές περιπτώσεις με συρρίκνωση έργου, 
κατά ασφαλείς πληροφορίες μου, επί 3.000 περίπου εργα
ζομένων το 1982. είχαμε μέχρι περίπου προ μηνών, περισσό
τερες από 3.500' προσλήψεις χωρίς επέκταση έργου.

Ά λ λ ες  πληροφορίες αφορούν επιχειρήσεις που τέθηκαν 
υπό διαφόρους ελέγχους και οι οποίες σημείωσαν πτώση πα
ραγωγής. πτώση εξαγωγών γιατί γ ι’ αυτές κυρίως δούλευ
αν. 'Ετσι παραδείγματος χάριν, η ΛΑΒΚΟ, που κοινωνικο- 
-οιήδηκε στις αρχές του 1982 —  αν δεν απατώμαι το Φε
βρουάριο —  παρά το σταμάτημα τότε της πτώσεως των διε
θνών τιμών του σιδηρονικελίου, πραγματοποίησε. 49 εκατομ
μύρια δολλάρια εξαγωγές το 1981 και 3(4 εκατομμύρια δολ- 
λάρια το 1982, 30% πτώση.
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Α ΓΡΕ Ξ —  χρεώνεται καθημερινά, Kai βίττβν ο; συνάδελφοί 
μου— y.-/·, λέγε-a: μετ’ επιτάσεως στην Κοινή γνώμη—  ότι 
τα χρέη της Α ΓΡΕΞ  %ατ άλλους είναι 3 ίισ. κατ' άλλους 5. 
δισ. κατ άλλους 0 ου. Περιμένουμε και ο αυτό το ση- 
μείο μιο. απάντηση. γιατί ο Ελληνικός Λαός ττρέττsi να μόλε: 
την αλη-ύε:α. Ο Ελληνικός Λαός είχε ο uv ηλ ίσε: με τους εμπό
ρους. οι οποίοι εξήγαγαν όλη την ποσότητα των προϊόντων 
μας φορολογούμενο: με μεγάλο ποσοστό. Ενώ -ήμερα και ο: 
επαγωγές όεν γίνονται και το Λήμου:ο αναγκάζεται να πλη
ρούνε: πολλά δισεκατομμύρια επ αιτίας αυτών των ανθρώ
πων. οι οποίοι έχουν αποτύχει.

Κύριε Υπουργέ. λα ήλελα επί τη ευκαιρία να αναφέρω και 
κάτι το οποίο συμβαίνει υτην περιφέρεια μου και στην υπό
λοιπη Πελοπόννησο και περισσότερο στην Κρήτη. Πρόκειται 
για τη σταφίδα. Διακόσιες χιλιάδες τόννοι σταφίδες σαπίζουν 
στις αποθήκες. Κατόρθωσαν οι Τούρκο: να πουλάνε τη στα
φίδα τους στην ΚΟΚ και εμείς από ανικανότητα να μη μπο
ρούμε να τηι διαλέσουμε.

Μ ας -πληροφορείτε ότι -λα οινοπνευματοποιήσετε τη σταφί
δα και ότι λα  πουλήσετε τη σταφίδα για κτηνοτροφές με 3,50 
το κιλό, ενώ το καλοκαίρι την αγόρασε το ελληνικό δημόσιο 
με i  ΙΟ1— 115 δρχ. το κιλό.

Με ποιό δικαίωμα, κύριε Υπουργέ, λα διαλέσετε τη στα
φίδα για οινόπνευμα το ποίηση; Με notó δικαίωμα λα τη δια
θέσετε για κτηνοτροφές; Αυτό δεν έχε: γίνει ποτέ στην ιστο
ρία μας. Αν δεν ¡μπορείτε να ασχοληθείτε με τα λέιματα του 
Υπουργείου σας. να τα αναλέσετε σε κάποιον άλλο. Γιατί εί
ναι ανεπίτρεπτο να πουλιέται παράτυπα η σταφίδα στις χώ
ρες της ΚΟΚ από την Τουρκία και εμείς που είμαστε μέλη 
της ΕΟΚ να αφήνουμε τη σταφίδα μας να σαπίζει στις απο
θήκες.

Κύριε Υπουργέ, όπως ανέπτυξαν οι συνάδελφοί μου, οι 
αγρότες μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει φτωχότεροι. 
Δεις παραδέχεστε ότι το αγροτικό εισόδημα το 1983 μειώλη- 
κε κατά 6%, παρά το γεγονός ότι Οπλασιάσληκαν οι ενισχύ
σεις από την ΕΟΚ.

Κνδιαφέρεσλε πραγματικά για τους αγρότες; Γιατί προσω
πικά λα  βάλω άριστα στο δογματισμό σας, αλλά στην πολι
τική γ .α  τους αγρότες δεν λελω να σας έαλμολογήσω. Θα 
το αφήσω στον Ελληνικό Λαό. Γιατί πιθανολογείται και 
αρχίζει να το πιστεύει ο Ελληνικός Λαός ότι δεν ενδιαφέρεσλε 
καυο/,ου για τα αγροτικά προβλήματα.

Και αυτό φαίνεται από μία συνέντευξη του κ. Πλασκοβιτη 
σ’ ένα περιοδικό που ονομάζεται «¡Ευρωπαϊκή'Κοινότητα», όπου 
μεταξύ των άλλων είπε, ότι «οι Σοσιαλιστές έχουν κατά κύ
ριο λόγο την εκλογική τους πελατεία ανάμεσα στις εργατικές 
και βιομηχανικές μάζες και όχι τους γεωργικούς πληλυσμ-ούς 
των χωρών τους. Οι γεωργικοί πληλυσμοί /ατά -ένα μεγάλο 
ποσοστό αποτελούν την εκλογική πελατεία των- Συντηρητικών 
και Χριστιανοδημοκρατικών Κομμάτων της Ευρώπης. Από την 
άποψη αυτή οι Σοσιαλιστές είναι αρκετά επιφυλακτικοί και 
περιοριστικοί στις αποφάσεις τους, σε σχέση με την ενίσχυση 
της γεωργίας και την αύξηση των δαπανών για τον γεωργικό 
τομέα)).

Μήπως αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Γιατί 
2,5 χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας δεν έχετε προσφέρει τί
ποτα. Έ να νομοσχέδιο λετικό δεν έχετε φέρε: προς ψήφιση, 
παρά μόνο ο,τι αφορά· τον κομματικό και τον δογματισμό σας.

Γ ι’ αοτό, κύριε Υπουργέ, επερωτάμε την Κυβέρνηση και σάς 
προσωπικά και λέλουμε απάντηση, τι λα κάνετε με τις τιμές 
των αγροτικών προϊόντων. Θα ισχύσει αυτό που λέγατε και 
που επανέλαβε πρόπερσι -ο κ. Πρωθυπουργός στο Κιλελέρ 
ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων λα είναι ανάλογες με 
το κόστος της παραγωγής συν- ένα λογικό κέρδος; θ α  εφαρ
μοστεί η υπόσχεση του Π,ρωλυπουργού ότι. αν ο·ι τιμές των 
Βρυξελλών δεν ικανοποιούν τους αγρότες, τον λόγο λα τον 
έχει η Αλήνα; Τ ι λα  κάνετε με την- αναδ:άρλρωση των καλ- 
καλλιεργειών; Χάσατε τελείως τζάμπα 2.5 χρόνια. Αν είχατε 
εφαρμόσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λα είχαν 
διορλωλεί πολλά πράγματα.

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για όλους αυτούς του λόγους, κύριε Υπουργέ, επερωτάσλε. 
και λα  ήλελα να μου δώσετε απάντηση -το συγκεκριμένα ερω
τήματα που σας έλε-α.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Χάτσινας . Ο συνάδελφος 
κ. Πανουργίας, έχει το λόγο. Απών, διαγράφεται.

Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει άλλος ομιλητής -/.αι έχετε το 
λόγο για να απαντήσετε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ . (Υπ. Γεωργίας; . Κύριοι 
συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία προσπάλν,σε απόψε να ασκή
σει συνολική κριτική στην Κυβερνητική πολ'τική. Στην προσ- 
πάλ,ειά της αυτή λα  απαντήσω εκλέτοντας. σε γενικές γραμ
μές, το έργο που πραγματοποιήσαμε στους μήνες που πέρασαν.

Δυό λόγια όμως λα  πω, ως γενική παρατήρηση, στα έσά 
λέχληκαν. Ακούσληκαν πολλές φορές αριλμοί. επιχειρήματα, 
ισχυρισμοί, ερμηνείες, οι -οποίες ήσαν χωρίς βάση και χ-ω,ρίς 
στήριγμα. Ε ίχε κανείς την1 εντύπωση ότι οι κύριοι συνάδελφοι 
της Αντιπολιτεύσεως -εκιν-ούντο σ’ ένα φανταστικό κόσμο, τον 
οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι, για να αντλήσουν τα επιχειρή
ματα τους.

Ο κ. Κ λης, για παράδειγμα, είπε ότι το 25%.των χρημάτων 
της ΕΟ Κ , πηγαίνουν στη δασοπονία. Η  δασική πολιτική όμως 
της Κοινότητας δεν υπάρχει. Κ αι μάλιστα υπάρχει σοβαρή αν
τίρρηση από μερικές χώρες για την χρηματοδότηση της δα
σικής πολιτικής και δεν υπάρχουν χρήματα που πηγαίνουν για 
τα δάση στην ΕΟΚ. Υπάρχουν μονάχα, στα πλαίσια των ει
δικών προγραμμάτων-, στα οποία λα  επανέλλω. των 22 Νομών 
και για  την επέκταση του προγράμματος αυτού στις υπόλοιπες 
χώρες, χρήματα για ορισμένα δασικά έργα, που αφορούν την 
γεωργία.

Ο κ. Τσιπλάκος και ο κ. Μπεκίρης, αναφέρληκαν στο πρό
γραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Το πρόγραμμα ανα
διάρθρωσης καλλιεργειών έτσι γενικά και αόριστα, μου είναι 
άγνωστο, όπως και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, είναι ά
γνωστο και στην ΕΟΚ. Τέτοιο πρόγραμμα δεν υπήρχε, όταν 
τίλλαμε μεις στην Κυβέρνηση και προφανώς λα αναφέροντα: 
σε κάποιο- πρόγραμμα που είχε υποβάλλει η προηγούμενη Κυ
βέρνηση και είχε απορριφλεί.

Ο κ. Παπαδημητρ-ίου. έκανε κριτική στον Κανονισμό της 
ΕΟΚ, για τον προσδιορισμό της τιμής των μεταποιημένων, ενα 
Κανονισμό, τον οποίον οι ίδιοι ο; κύριοι συμφώνησαν. I  ιατ: Λοι
πόν ασκεί κριτική στον κανονισμό αυτό; Ας μη τον- είχαν συμ
φωνήσει. Ο  κ. Μουτζουρίδης έκανε την εξής, λα έλεγα, νοη- 
τική ταχυδακτυλουργία :

Από την αύξηση της: χρηματοδότησης της Α ΓΡΕ Ξ  από 1 
δισεκατομμύριο σε 5 δισεκατομμύρια, συμπέρανε αμέσως μετά 
ότι αυξήληκε και η ζημία της Α Γ Ρ Ε Ξ  από 1. δισεκατομμύριο 
σε 5 δισεκατομμύρια. Μα λ α  έλεγα ότ ικαι ο-ι πΐο αδαείς γνω
ρίζουν ότι χρηματοδότηση και ζημιά διαφέρουν.

Ο- τελευταίος ομιλητής, μιλάει για την σταφίδα και αγνοεί 
ότι η σταφίδα είναι προϊόν1 που διαχειρίζεται η ΕΟΚ και αν 
υπάρχουν προβλήματα στη σταφίδα, -αυτά οφείλονται στον- κα
νονισμό τον οποίο -συνεφώνησε η  Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε 
λοιπόν μία συστηματική διαστρέβλωση των γεγονότων, γιατί 
την Αντιπολίτευση, δεν την ενδιαφέρει η ουσιαστική συζήτηση, 
την ενδιαφέρει μόνο η ¡δημιουργία εντυπώσεων- και το μέτρο 
της σοβαρότητας δίνει ο ισχυοισμός του τελευταίου ομιλητού, 
ότι συνεταιρισμοί κρατούν- τα χρήματα των αγροτών, για σκο
τεινούς σκοπούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι. -αυτοί ο-ι σκοτεινό: σκο
ποί και πώς τους κρατούν, υπάρχουν Εισαγγελείς, υπάρχουν 
εποπτικές υπηρεσίες, -υπάρχουν ο: ενδιαφερόμενοι στους συνε- 
ταιρ-ισμιοός, οι οποίοι μπορεί να τα ελέγχουν, για να μη λέμε 
έτσι κουβέντες στον -αέρα, για σκοτεινούς σκοπούς, γ ια  δήλεν 
κομματική χρησ-μοποίηση. ότι κρατούνται χρήυ,ατα κλπ. Αυ
τά πρέπει να τεκμηριώνονται, θ'/ λέλουμε να είμαστε σοβαροί.

Η  δική μας πολιτική στον αγροτικό χώρο, κύριοι συνάδελ
φοι:, είναι χαρακτηριστικά αντίλετη, από την πολιτική της 
Δ εξιάς. Ο αγροτικός τομέας ελεωρείτο συμπληρωματικός το
μέας της οικονομίας, ενώ για  μας είναι ένας βασικός τομέας
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και δηλωτικό, τη;ς προσπάθειας αυτής είναι το πενταετές, που 
σαφώς προσδιορίζει- την- «αλλαγή της αντίληψης. Η  ύπαιθρος 
ήταν για τη Νέα Δημοκρατία η ξεχασμένη Ελλάδα, σήμερα 
μπορεί, να δει. κανείς -ένα πλήθος μικρών και μεγάλων έργων. 
Η  ύπαιθρος αλλάζει φυσιογνωμία και. αο-τή τη στιγμή λύ
νονται προβλήματα σωρευμένα -από δεκαετίες, προβλήματα άρ
δευσης, ύδρευσης, αγροτικής οδοποιίας, -υγείας, πολιτιστικά.

Εισοδηματικά, ο αγροτικός τομέας ήταν ο τομέας από τον 
οποίο γινόταν η άντληση πόρων, για την· στήριξη των άλλων 
τομέων της οικονομίας. Σήμερα αρχίζει ν-α κλείνει αυτή η 
δίοδος διοχέτευσης του εισοδήματος από τους αγρότες, στους 
αστικούς τομείς. Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είχε αφε- 
θεί στους ιδιώτες επιχειρηματίες, «  συνεταιρισμοί έπαιζαν 
δευτερεύοντα ρόλο και επενέβαιναν μόνο εκεί, που η ιδιωτική 
πρωτοβουλία δεν μπορούσε να εξασφάλισε.', ικανοποιητικά κέρ
δη. Εμείς δίνουμε πρωταρχική σημασία στους συνεταιρισμούς, 
γιατί έτσι πιστεύουμε ότι βελτιώνουμε το εισόδημα του αγρό
τη, του εξασφαλίζουμε ένα πρόσθετο εισόδημα από την· εμπο
ρία και την μεταποίηση.

Έ τσ ι, πιστεύουμε, ότι αντιμετωπίζονται τα δομικά προ
βλήματα της γεωργίας όπως είναι ο μικρός κλήρ-ος, λύνουμε 
το πρόβλημα της αποκέντρωσης και κινητοποιούμε την πρω
τοβουλία των αγροτών.

Είπαν- οι κυρτοί συνάδελφοι, ότι δεν· έχουμε αγροτική πολι
τική. Εμε-ίς πιστεύουμε ότι έχουμε μια- πολύ συγκεκριμένη 
σοσιαλιστική πολιτική στον αγροτικό τομέα, πολιτική που 
προσπαθεί να βελτιώσει to¡ εισόδημα του αγρότη, πολιτική η 
οποία στηρίζεται σε κοινωνικές παροχές στον τομέα της υγείας 
και της παιδείας, πολιτική που στηρίζει τους συνεταιρισμούς 
και γενικά τη συλλογική προσπάθεια, πολιτική που επιδιώ
κει: την αυτοδιαχείριση και την αποκέντρωση, πολιτική που 
δεν μεταχειρίζεται ανόμοιες καταστάσεις κατά τον ίδιο τρό
πο ειπιτείνοντας έτίσι τ ις  ανισότητες, αλλά που- κάνει διαοο- 
ροποιήσεις, ανάλογα -με τ ις  ιδιαιτερότητες για  να επιτύχει 
ακριβώς μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη.

Εμείς, γ ια  παράδειγμα, προσπαθούμε να διακρίνουμε ανά
μεσα στον γεωργό και στον μη γεωργό, ανάμεσα στον μικρό 
και στο μεγάλο παραγωγό.

Είπαν οι κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχει συμμετοχή τω-ν 
ενδιαφερομένων στη λήψη των αποφάσεων. Π ρώτα απ’ όλα στο 
Υπουργείο Γεωργίας, όπως είχα .αναφέρει και παλιά απ' αυ
τό τοι Βήμα, έχουν συγκροτηθεί αμάδες εργασίας στις οπαίες 
μετέχουν εκπρόσωποι των συνεταιριστικών- -οργανώσεων και των 
αγροτικών συλλόγων και. -οι ομάδες αυτές εργασίας συζητούν 
για τα -δέματα τα οποία αφορούν κάθε προϊόν, εισηγούνται τη 
λήψη μέτρων και βοηθούν τη διοίκηση του- Υπουργείου, στη 
λήψη των αποφάσεων.

Αναφέρω π.χ. ενδεικτικά, στην αμάδα εργασίας για την 
πατάτα συμμετέχει εκπρόσωπος των ενώσεων γεωργικών συ
νεταιρισμών Λχαίας, Μεσσηνίας, Κοζάνης, Αρκαδίας, εκ
πρόσωποι των αγροτικών συλλόγων του Νομού Φθιώτιδας, 
Ηλείας, Έβρου, Βοιωτίας. Στην ομάδα -εργασίας για την 
ντομάτα συμμετέχουν εκπρόσωποι των- Ενώσεων Πε'ωργικών 
Συνεταιρισμών Λακωνίας, Σερρών, Γιαννιτσών, Βοιωτίας, 
εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, 
Φθιώτιδος και Ηρακλείου κ.ο.κ. Υπάρχουν ομάδες εργασίας 
για τα κηπευτικά εκτός εποχής, για την ανθοκομία,, για τα 
ροδάκινά, για τα βερίκοκα, για τα ¡μήλα, για: τα πορτοκάλια,, 
για τα λεμόνια, για τα αμύγδαλα, για τις; επιτραπέζιες ελιές 
για το ελαιόλαδο, γ ια  τα επιτραπέζια σταφύλια τη σουλτανίνα, 
την Κορινθιακή σταφίδα, τα δημητριακά, το μπαμπάκι, για 
τα τεύτλα,, γ ια  το βοδινό, γ ια  το αιγοπρόβειο., για να χοιρι
νό, για τα πτηνοτροφ-ικά προϊόντα, τις ζωοτροφές, το γάλα. 
Αυτές δε οι ομάδες εργασίας έχουν γίνει- σε ένα πρώτο στά- 
οιο με πειραματικό σκοπό, για να δούμε πω ς λειτουργούν, για, 
να βελτιώσουμε ύστερα τη λειτουργία -τους για να γίνει ακό
μα πιο εντατική η συμμετοχή των εργαζομένων.

Αναφέρω και τη νομοθεσία για τουΐς αγροτικούς συλλόγους, 
η οποία προβλέπει τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργα

νώσεων των, αγροτών σε διάφορα όργανα. Αναφέρω τη νομο
θεσία σχετικά με την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων 
σύμφωνα, με την οποία οι οικονομικές ενισχύσεις προς τους 
παραγωγούς μπορούν να χορηγούνται μέσα από τους συνεται
ρισμός. Αναφέρω και τα καταστατικά και: τ ις  αποφάσεις για 
την ανασυγκρότηση των Διοικητικών, Συμβουλίων των- οργα
νισμών, στις οποίες προβ,λεπε-ται η συμμετοχή εκπροσώπων- 
των αγροτών και των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Θα αναφέρω εδώ και το νέο σύστημα χορήγησης δανείων 
της ΑΪ!Ε. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος, που 
αποβλέπει στην κάλυψη της αδυναμίας της μη συμμετοχής 
τω:.1 αγροτών όπως εφαρμοζόταν, είναι ότι τα δάνεια θα εγ- 
κρινονται σε τυπικό επίπεδο από την τοπική επιτροπή πιστώ
σεων και σε Νομαρχιακό επίπεδο από την Επιτροπή Πιστώ
σεων του Νομού. Και στις δυο -επιτροπές μετέχουν εκπρόσω
ποι της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών- της περιοχής ή 
του Νομού και εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων της πε
ριοχής ή του Νομού. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών είναι 
εκλεγμένοι-, ώστε να διασφαλίζεται: η αντικειμενικότητα στην 
επιλογή τους και η πλήρης διαφάνεια στον- τρόπο λειτουργίας 
των Επιτροπών και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Βεβαίως, γι.α τη Νέα Δημοκρατία η εξέλ ιξη  αυτή υπήρξε 
αρνητική. Μίλησαν για κομματικοποίηση της Αγροτικής 
Τράπεζας, διότι κατά τη δική τους -αντίληψη η χορήγηση 
των δανείων έπρεπε να είναι προνόμιο των λίγων και να κα
θορίζεται από τους πολιτικούς και τους προύχοντες της πε
ριοχής και όχι από τους ίδιους τους αγρότες. Η  συμμετοχή 
των εργαζομένηων με το σύστημα αυτή, γίνεται στην αγρο
τική πίστη πράξη.

Θα ναφέρω επίσης και. τα Νομαρχιακά Συμβούλια όπου 
συμμετέχουν. Και θα  αναφέρω ακόμη ότι σε κάθε νομό έχει 
γίνει μια ομάδα δουλειάς από εκπροσώπους υπηρεσιακούς και 
από εκπροσώπους συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων 
y a  να συζητούν τα προβλήματα του Νομού.

Τώρα σχετικά με το συνεταιριστικό και συνδικαλιστικό κί
νημα. Ό π ω ς ξέρετε, κύρ,ιοι συνάδελφοι, ψηφίστηκε ο> Νόμος 
για τη δημοκρατική λειτουργία των συνεταιρισμών καί υλο
ποιήθηκε με τις εκλογές σε όλες τ ις  συνεταιριστικές βαθμί
δες. Είπε κάποιος από τους κυρίους της Αντιπολίτευσης ότι. 
υπήρχε καταγγελία της Π Α Ε Ε Π Ε Σ για  το Νόμο- αυτό. 
Π οιας Π  ΑΣΕΒΕΣ!; Τ ής προηγούμενης Π ΑΣΙΕΓΕΣ, η ο
ποία, όπως αποδείχτηκε από τις εκλογές που έγιναν, δεν· 
ήταν καθόλου αντιπροσωπευτική. Κ αι βεβαίως, για να δια
σωθεί -η προηγούμενη διοίκηση της Π Α ΣΕΓΕΣ. κατέφυγε σε 
διεθνείς οργανώσεις, γιατί δεν- είχε εμπιστοσύνη και δεν εκ
προσωπούσε τους αγρότες. Μ-ετά την ψήφιση του νέου Νόμου 
γράφτηκαν περισσότεροι από 100.000 νέα μέλη στου*- συνε
ταιρισμούς, γράφτηκαν νεαρά άτομα και αγρότισσες που δεν 
διέθεταν δικά τους περιουσιακά στοιχεία.

Η  συμμετοχή στις εκλογές έ-φθασε στι-ς δευτεροβάθμιες 
ενώσεις το 70% περίπου και στις τριτοβάθμιες οργανώσεις 
το 90% περίπου. Οι διοικήσεις των οργανώσεων είναι κατά 
70% νέες. Ψηφίστηκε και ο νόμος, -όπως τον1 ανέφεραν- και 
οι κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, για τις Αγροτι
κές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και δΐαμαρτυρηθηκαν οι 
κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης ξεχνώντας τι είχαν 
πει- κατά την συζήτηση του ίδιου νόμου- γιατί ο νόμος αυτός 
— έτσι τους κατάλαβα—  δεν καθιέρωσε- ένα σχήμα τέτοιο, 
ώστε ν-α μη δημιουργούν αγροτικούς συλλόγους εκτός εκεί
νων που υπάρχουν- σήμερα. Ο νόμος ¡αυτός ακριβώς σύμφωνα 
με την επιταγή του Συντάγματος, καθιέρωσε την- δυνατότη
τα δημιουργίας από όποιον θέλει αγροτικούς συλλόγους υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις. Καθιέρωσε, δηλαδή, τον- πλουραλι
σμό. Και- αν αυτή τη στιγμή υπάρχει διάσπαση; του· αγροτικού 
κινήματος, η διάσπαση αυτή συνειδητά -προωθείται από, τη 
Νέα Δημοκρατία που δεν θέλει ενιαίο αγροτικό συνδικαλι
σμό. (Χειροκροτήματα από την· Π τέρυγα του Π Α Σ Ό Κ ).

Για να βοηθήσουμε, τις εκλογές των αγροτικών συλλόγων 
και την αναμόρφωση των -αγροτικών συλλόγων- συντάξαμε
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καταστατικά' αγροτικών συλλόγων τα οποία δώσαμε στους 
ενδιαφερομένους και ειδιικά φυλλάδια γύρω από τον νόμο για 
να κατατοπιστούν για τις δυνατότητες του νόμου και όποιος 
ήδελε ¡μπορούσε να κάνει χρήση. Καταχέσαμε επίσης τον νό
μο για το -θεσμικοί πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, θ α  επι
τρέψει αυτός ο νόμος, πιστεύω, την γρήγορη ανάπτυξη του 
συνεταιριστικού κινήματος που πρέπει να αποτελέσει την δά
ση για την ανάπτυξη της γεωργίας μας.

Ενισχύονται τώρα οι συνεταιριστικές οργανώσεις για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων· στον τομέα της εμπορίας και της 
διάθεσης αγροτικών προϊόντων. 'Ο πω ς ξέρετε έχουμε ορίσει 
ότι όπου δίνονται ενισχύσεις, οι ενισχύσεις αυτές δίνονται εφ' 
όσον τα προϊόντα: αυτά περάσουν μέσα από τους συνεταιρι
σμούς έτσι για να εξομοιώσουμε τον αγρότη με τον συνεται
ρισμό και να δώσουμε διαπραγματευτική ικανότητα στον συ
νεταιρισμό. Ααναφέρομαι στον τελευταίο ομιλητή. Οι τιμές 
δήδεν ασφάλειας οι οποίες υπήρχαν πριν, όταν ο αγρότης δεν 
είχε καμμία διαπραγματευτική δύναμη, δεν ήσαν πραγματικές 

. τιμές. Οι πραγματικές τιμές μπορούν να εξασφαλιστούν μο
νάχα εάν συνομιλητής του εμπόρου έχει την δύναμη στην 
διαπραγμάτευση να επιβάλει και αυτός την άποψή του, είναι 
ίσος με τον έμπορο. Μονάχα εφ’ όσον ο συνεταιρισμός κάνει

■ αυτή την διαπραγμάτευση, εξασφαλίζεται; αυτή η προϋπόθε
ση. Αυτό το· πετύχαμε με την ρύθμιση την οποία σας είπα 
και γ ι’ αυτό οι δικές μας οι τιμές είναι κατά κανόνα πρα
γματικές τιμές.

Για τους συνεταιρισμούς έχουμε παράσχει αυξημένα χρη
ματοδοτικά κίνητρα και προτεραιότητες γ ια  τις επενδύσεις. 
Θα αναφέρω π.χ. τι λέει ο νόμος 1202 γ ια  ενισχύσεις των 
συνεταιρισμών. Χαρακτηρίζεται, σαν παραγωγική, επένδυση 
και υπάγεται στο καδεστώς των οικονομικών κινήτρων κά-

■ δε δαπάνη που γίνεται από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 
για  την απόκτηση μηχανικών μέσων·, σποράς, καλλιέργειας, 
συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για την 
κατασκευή καινούργιων αποθηκευτικών χώρων, ψυκτικών χώ
ρων συντήρησης προϊόντων για την αγορά καινούργιων μη
χανημάτων και λοιπού μηχανολογικού ή τεχνολογικού1 εξο
πλισμού, γ ια  την αγορά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολο
γιστών και λοιπών συστημάτων μηχανογράφησης, για την α
γορά καινούργιων αυτοκινήτων ψυγείων και πλοίων ψυγείων 
εγχώριας κατασκευής κ.λπ. Υπάρχει μία σειρά από1 άλλες 
δραστηριότητες οι οποίες ενισχύονται, δηλαδή, δίνει το κρά
τος χρήματα για να πραγματοποιηθούν. Αν,έφερα ήδη ότι οί 
πόσης φύσε ως εθνικές επιδοτήσεις διοχετεύονται μέσω των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, ενισχύειται η στελέχωση των 
συνεταιρισμών από εξ,ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, μέ
σω της Αγροτικής Τράπεζας.. Έ χ ε ι  αρχίσει από π,ράπερσι 
κιόλας μια εκτεταμένη προσπάθεια με σεμινάρια —  ας το, 
πω έτσι—  για, την· επιμόρφωση συνεταιριστικών στελεχών 
από το Ε Α Κ Ε Π Α  σε ολόκληρη την Ελλάδα1 και τις μέρες 
αυτές αποφασίστηκε ένα ειδικό σύστημα το οποίο δα  ανακοι
νωθεί εντός των προσεχών ημερών για την ενίσχυση των 
συνεταιρισμών οι οποίοι συμμετέχουν στην εμπορία των νω
πών οπωρακηπευτικών.

Σχετικά τώρα με τον προγραμματισμό, εντός ολίγων εβδομά
δων πρόκειται να κατατεδεί στη Βουλή το δετές πρόγραμμα, 
όπου υπάρχει κεφάλαιο, γ ια  την αγροτική πολιτική. Το κεφα
λαίο αυτό εκπονήθηκε με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμ
μετοχή περιφερειακών υπηρεσιών και φορέων. Κατά την διάρ
κεια της εκπόνησης του δετούς αυτού προγράμματος έγινε ιε- 
ρόρχηση των προτεραιοτήτων, ποσοστικοποίησπ των προτεΐνο- 
μενών, ώστε το πρόγραμμα αυτό να είναι κατά το δυνατόν εφι
κτό και να διαφέρει από τα προηγούμενα προγράμματα.

Γενικά όμως στα συγκεκριμένα, προγράμματα τα οποία έχει 
εφαρμόσει η, Κυβέρνηση γ ια  την ανάπτυξη των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών της Χώρας, δα  αναφερδού σε δύο κα
νονισμούς, τους οποίους προωθήσαμε για χρηματοδότηση στα 
πλαίσια της ΕΟΚ και πετύχαμε την χρηματοδότηση. Ο ένας 
ήταν ο Κανονισμός 197 5 /8 2  και αφορά το πρόγραμμα ανάπτυ

ξης για 22 Νομούς. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται, σε-5.500 
χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας, ύδρευση και εξηλεκτρισμό 
1.100 οικισμών, εξηλεκτρισμό 2.600 εκμεταλλεύσεων, άρδευ
ση 352.000 στρεμμάτων, βελτίωση 1.200.000 στρεμμάτων 
βοσκοτόπων, βελτίωση του προγράμματος εκτροφής ζώων σε
13.500 εκμεταλλεύσεις.

Ο Κανονισμός, ο οποίος επέκτεινε τον προηγούμενο Κανο
νισμό και στην υπόλοιπη Χώρα, προβλέπει δραστηριότητες στη 
υποδομή δηλαδή σε -δέματα που αφορούν την ηλεκτροδότηση, 
το πόσιμο νερό, τους αγροτικούς δρόμους. Προβλέπει δραστηριό
τητες στην άρδευση, προβλέπει δραστηριότητες για την βελτίω
ση των υποβαθμισμένων δασών, την διευθέτηση χείμαρρων, την 
προστασία κατά της φωτιάς, τους δασικούς δρόμους και διά
φορες άλλες εργασίες αναδάσωσης.

Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που στο Υπουργείο 
Γεωργίας υπάρχουν τέτοια προγράμματα για την ,ανάπτυςη 
της περιφέρειας, των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών τη,ς 
Χώρας.

Α ς έλδουμε τώρα στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. 
Το τόσο ζωτικής σημασίας; αυτό δέμα, απετέλεσε για το Υ
πουργείο Γεωργίας επίκεντρο προσπαθειών και το ’82 και το 
’83 και το ’84 στη διαπραγμάτευση με την !ΒΟΚ. Είναι γνω
στό ότι και τα 3 χρόνια, η αύξηση των -θεσμικών τιμών η ο
ποία επετεύχδη, ήταν, πάνω- από το επίπεδο, ή στο επίπεδο του 
πληθωρισμού. Και αυτό εξασφάλισε το 1982 την αύξηση του 
εισοδήματος του αγρότη σύμφωνα με τ ις  εκτιμήσεις του Γρα
φείου Στατιστικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σταδερές 
τιμές κατά 5,8%. Εμείς είχαμε πει με τις δικές μας εκτιμή
σεις ότι η αύξηση αυτή, ήταν 3,5%. Και γ ια  το 1983 πάλι 
η Κοινότητα είχε πει με τ ις  δικές της στατιστικές, ότι δεν 
υπάρχει μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Εμείς είχαμε πει 
ότι λόγω της μείωσης τη,ς παραγωγής, υπήρχε μία μείωση 
του αγροτικού ειοοδήμοτος, της τάξης περίπου του 3%.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από κει και πέρα οι ισχυρι
σμοί, άλλοτε μεν ότι μειώδηκε κατά 6%, άλλοτε, όπως νο
μίζω είπε ο πρώτος ομιλητής; ότι μειώδηκο το εισόδημα κατά 
15%— 20%, είναι ισχυρισμοί οι οποίοι δεν στηρίζονται σε κα
νένα γεγονός.

Μέσα στο πλαίσιο της στήριξης του αγροτικού εισοδήματος, 
έχουμε π,ροσπαδήσει να εκλογικεύσουμε το· σύστημα των επι
δοτήσεων στον αγροτικό τομέα. Αναφέρω· ενδεικτικά, ότι το 
1:981 το 17% των· επιδοτήσεων πήγαν στην ζωική παραγωγή 
και το· 83% στη φυτική παραγωγή1.

Το 1982, το 40% των επιδοτήσεων περίπου αποδόδηκε στην 
ζωική παραγωγή και το 60% στην φυτική παραγωγή. Δη
λαδή, επιδιώκουμε και επετύχαμε σε σημαντικό βαδμό μια νέα 
κατανομή των επενδύσεων, ώστε να πλησιάσει η κατανομή αυ
τή' στην συμμετοχή των> δύο αυτών κλάδων στην ανάπτυξη 
της εδνικής οικονομίας.

Ας έλδω τώρα -και στην αναδιάρδρωση των καλλιεργειών.
Είπα και προηγουμένως, ότι οι ομιλητές της Νέας Δημο

κρατίας αναφέρδηκαν σ’ ένα πρόγα,μμα φάντασμα για την 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών γενικό, το οποίο δήδεν υπήρ
χε στην ΕΟΚ και δεν προωδήδηκε.

Στην ΕΟΚ υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα αναδιάρ
θρωσης των καλλιεργειών. Δηλαδή, χρηματοδοτούνται για 
την ακρίβεια από την ΕΟΚ συγκεκριμένα προγράμματα ανα
διάρθρωσης των εσπεριδοειδών, άλλα τα οποία υπήρχαν από 
πριν από την προηγούμενη Κυβέρνηση και άλλα τα οποία εγκρί- 
•3 η καν επί των ημερών αυτής της Κυβερνήσεως. Υπάρχουν: 
Πρόγραμμα εδνικό αναδιάρθρωσης των εσπεριδοειδών. Αμέ
σως δ α  κάνω την προσδήκη ότι όταν λέγω εδνικό πρόγραμμα, 
το λέγω διότι το πρόγραμμα αυτό έχει εκπονηδεί από τις ελ
ληνικές υπηρεσίες και η ΕΟΚ συμμετέχει στην χρηματοδότη
σή του. Είναι όμως πρόγραμμα το οποίο -και χρηματοδοτείται 
•από το ελληνικό Δημόσιο και ανταποκρίνεται στους στόχους 
τους οποίους έχε: δέσει η ελληνική πολιτεία για την αναδιάρ- 
δρωση των καλλιεργειών.

Πρόγραμμα, λοιπόν, αναδιάρθρωσης εσπεριδοειδών, πρό
γραμμα αναδϊάρδρωσης αμπελώνων, όπως επίσης υπάρχει κι 
ένα πρόγραμμα ερευνητικό · αντικατάστασης προβληματικών
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ποικιλιών, μη επιθυμητών στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας. 
Κεντρικής Ελλάδος και Αργοναυπλίας. Και βρίσκεται οπό 
«ζήτηση για'χρηματοδότηση στην ΕΟΚ ένα πρόγραμμα ανα
διάρθρωσης ροδάκινων και βερίκοκων. Επίσης υπάρχει άλλο- 
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το 
οποίο προβλέπει ορισμένα μέτρα για την αναδιάρθρωση καλ
λιεργειών, για πειραματικές καλλιέργειες, γ ια  την προώΔηση 
καλυτέρων ποιοτήτων.

Αναφέρομαι ενδεικτικά στον τομέα των εσπεριδοειδών. Βα
σικός στόχος του προγράμματος αναδιάρθρωσης των εσπερι
δοειδών είναι η διατήρηση της καλλιεργούμενης έκτασης στα 
σημερινά επίπεδα, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και 
αναδιάρθρωση των ήδη καλλιεργούμενων μη προωθούμενων, 
μη εμπορεύτιμων ποικιλιών εσπεριδοειδών με άλλες: προω
θούμενες, ή επιζητούμνες. τόσο στην εσωτερική, όσο και στην 
εξωτερική αγορά.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η μεγιστοποίηση 
από άποψη χρονικής περιόδου του επαγωγικού κύκλου για 
την δυναμικότερη εμφάνιση των ελληνικών εσπεριδοειδών στον 
ευρωπαϊκό χώρο.. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού που 
εφαρμόζεται από φέτος και τελειώνει στο τέλος του 1988, 
προβλέπεται η βελτίωση στο στάδιο της παραγωγής με μετα
τροπή των εμπορικά ανεπιθύμητων ποικιλιών με επανεμβο- 
λιασμό και επανεμφύτευση, καΔώς και με εγκατάσταση νέων 
φυτειών σε νέες πόσφορες εκτάσεις και σε συνολική· έκταση 
περίπου 92.000 στρεμμάτων.

Προβλέπεται η βελτίωση της υποδομής στο στάδιο της εμ
πορίας με την· ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων, η βελτίω
ση της ποιότητας με εκτέλεση μικρών εγγειοβελτιωτικών έρ
γων σε νέες φυτείες συνολική έκταση 30.000 στρεμμάτων·, η 
εξασφάλιση του αναγκαίου και κατάλληλου αναπαραγωγικού 
υλικού και Δέλω να τονίσω τέλος, ότι το υπόψη πρόγραμμα 
είναι προαιρετικό από άποψη συμμετοχής των καλλιεργητών. 
Είναι συνολικού ύψους 13,3 όισ. δρχ. και το μισό της δαπά
νης καλύπτεται από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό.

"Ανέφεραν οι ομιλητές της Αντιπολίτευσης, ότι 'δεν υπάρ
χουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις τις οποίες πραγματοποιεί το 
Υπουργείο Γεωργίας είναι δημόσιες επενδύσεις — Δα μιλήσω 
γ ι’ αυτές αργότερα—  είναι επενδύσεις σε έργα μεταποίησης, 
επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Κα
νονισμού 3 5 5 /7 7  της ΕΟΚ.

Ο; επενδύσεις αυτές είναι επενδύσεις που προτείνονται από 
διάφορους συνεταιριστικούς και ιδιωτικούς φορείς, ελέγχονται 
με μία ορισμένη διαδικασία από την Αγροτική Τράπεζα και 
το Υπουργείο Γεωργίας, μετά προωθούνται για χρηματοδότη
ση και παρακολουθούνται, στην εκτέλεσή τους, από το Υπουρ
γείο Γεωργίας. Αυτή είναι μία δραστηριότητα, που επίσης για 
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας τα 
χρόνια αυτά. Θα αναφέρω ενδεικτικά τους αριθμούς για το 
1 982. Συνολικά άρχισαν εργασίες σε 33 έργα, και 23 από 
αυτά λειτούργησαν. Επενδύθηκαν 2.316.000.000. Από το εΔνι- 
κο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσα στο 1982, αποπε
ρατώθηκαν 46 έργα, ύψους επένδυσης 1.200.000.000. Συνο
λικά το 1982 επενδύθηκαν σε έργα μεταποίησης 3.5 δισ. 
δραχμές για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, 79 μο- 
ναοων συσκευασίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Οι 
φορείς των παραπάνω έργων ήταν συνεταιριστικές οργανώ
σεις. Από τα έργα που προγραμματίστηκαν μερικά προχώρη
σαν σε ταχύτατο ρυΔμό. Παράδειγμα αποτελεί το εργοστάσιο 
βρωσ-μης ελιάς του συνεταιρισμού επεξεργασίας επιτραπέ
ζιας ελιάς Μεσολογγίου, επένδυση ύψους 100.000.000. Ά ρ 
χισε στα μέσα του 1982. είχε πραγματοποιηθεί κατά 90% 
μέχρι τέλος του έτους και έκλεισε το 1983.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ Λ ΕΙΤΟ Σ. Αυτή είναι δήλωση, δεν είναι 
απάντηση. Είναι δήλωση έγγραφη, και μάλιστα Δα έλεγα 
στρατηγικά κατασκευασμένη.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Παρακαλώ, υη 
διακόπτετε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Με 
συγχωρείτε, αλλά τα στοιχεία, δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ’ 
έξω, κύριε συνάδελφε.

I Í ΡΟ Ε Δ ΡΕ Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Δεν είναι δυνα
τόν να Δυμάται ο κ. Υπουργός, όλα τα στοιχεία απ' έξω και 
αυτά που είπατε εσείς,- και αυτά που είναι υποχρεωμένος να 
δώσει,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΙΤΌΣί. Δεν είναι του ύψους του κ. Υ 
πουργού, η δήλωση. Περιμέναμε κάτι άλλο· από τον κ. Ση
μίτη.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Μερι
κοί από τους συναδέλφους αναφέρΔηκαν και στο δέμα των σιλό 
της Κ Υ Δ Ε ΊΙ, Εκεί υπάρχει πραγματικά μία καθυστέρηση, 
η οποία οφείλεται, όμως, σε κακό προγραματισμό, τον οποίο 
είχε κάνει η προηγούμενη Κυβέρνηση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ Λ ΕΙΤ Ο Σ. Ό ,τ ι  παρελθόν κόλαση και ό,τι 
αλλαγή παράδεισος.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Βε
βαίως. Το παρελΔόν- είναι κόλαση. Αυτό σ.ρέπε. να το συνειδη
τοποιήσετε εσείς.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΓΙΑ ΣΟ Κ ).
'Οσον αφορά τον τομέα των εγγείων διαρθρώσεων, αναφέρ- 

Δηκε ο κ. Θεοχαρίδης, τι έγινε. Έ γινε ρυμοτομία και παρα
χώρηση οικοπέδων- σε 70 συνεταιρισμούς συνολικής έκτασης
3.500 στρεμμάτων, για την αποκατάσταση' -αστέγων αγροτών. 
Έ γινε  διανομή σε 80 αγροκτήματα συνολικής έκτασης 
40.000, περίπου, στρεμμάτων, για την αποκατάσταση ακτη- 
μάνων και ημιακτημόνων. Έ γινε  αποτύπωση σε συνολική έ
κταση ¡50.000 στρεμμάτων περίπου και προώΔηση κτηματολο- 
γικών στοιχείων για τη χορήγηση τίτλων κυριότητας σε
27.500 αγρότες. Υπάρχουν, βέβαια στον τομέα αυτό· προβλή
ματα. Υπάρχουν προβλήματα, όπως τα δέματα της έγγείας 
διάρΔ,ρωσηις των 'βοσκοτόπων, υπάρχουν προβλήματα σχετικά 
με ειδικά εποικιστικά δέματα, και το πρόβλημα σχετικά με τα 
εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα.

Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, όλα αυτά τα προ 
βλήματα δ α  τα αντιμετωπίσετε τους μήνες που έρχονται, διότι 
πρόκειται να κατατεΔούν νομοσχέδια, τα οποία τα αντιμετω
πίζουν.

Σχετικά με τ ις  έγγειες βελτιώσεις. Όσον αφορά το πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 1988, είχε ύψος 4 δισ. και 
πρσωδήδηκε· κανονικά. Αν Δέλετε και τους αριΔμούς για  τα 
3 χρόνια, το 1987 έγιναν 126 έργα με- πληρωμές 6.5 δισ. το 
1982 137 έργα με πληρωμές 10 δισ.. περίπου το 1983. 145 
έργα, με πληρωμές 10,5 δισ., περίπου.

Το πρόγραμμα εκτέλεσης κτιρίων και γεωργικών εγκατα
στάσεων, που αφορά σφαγεία, δασικά κτίρια, λαχαναγορές, κτί
ρια γεωργικής εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 2.5 
δισ. προωΔήΔηκε κανονικά. Εκπονούνται 10 νέες μελέτες κτι- 
ριακών έργων και γεωργικών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμού 
1,5 δισ. και βρίσκεται σε εξέλ ιξη  το πρόγραμμα κατασκευής 
σφαγείων.

Ας πω δυο λόγια γ ι’ αυτό το πρόγραμμα. Ό π ω ς ξέρετε, 
η κτηνοτροφία πάσχει — το ανέφεραν οι κύριο: συνάδελφοι της 
Αντιπολίτευσης— · και ο κύριος λόγος που πάσχει, είναι ότι 
δεν υπάρχει υποδομή στην κτηνοτροφία. Για να διορθώσουμε 
την κατάσταση στην κτηνοτροφία, δεν ωφελεί η κατάργηση 
της εισφοράς του ΟΓΑ, ή τροποποίηση της ρύθμισης του χαρ
τοσήμου. Εκείνο το οποίο- ωφελεί μακροπρόθεσμα είναι η δη
μιουργία υποδομής.

Γ ι’ αυτόν ακριβώς το λόγο·, αυτή η Κυβέρνηση εκπόνησε ένα 
πρόγραμμα κατασκευής σφαγείων ύψους 14 δισ. δραχμών σε 
σημερινές τιμές, που προβλέπουμε ότι Δα ολοκληρωθεί σε 4 
έως 5 χρόνια περίπου. Γ ια την υλοποίηση αυτού του προγράμ
ματος, έχει ήδη καταρτισΔεί σύμβαση: υ.εταξύ του Δημοσίου, 
της τροτοβάΔμιας οργάνωσης «Η Κτηνοτροφική·>> και της 
εταιρείας μελετών— κατασκευών Μ ΕΤΕΚ . Με την συμφωνία 
αυτή περιορίζεται το-συναλλαγματικό κόστος από· 40% που ή
ταν μέχρι σήμερα, σε 15%, γεγονός που ισοδύναμε! με εξοικο
νόμηση 3,5 δισ. δραχμών και δημιουργεί πρόσΔετη απασχόληση 
σε 1500 εργαζόμενους. Διότι, τα σφαγεία αυτά Δα γίνουν από
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εγχώριους κατασκευαστές, με συμβάσεις τ ις  οποίες θα  καταρ
τίσει η Μ ΕΤΕΚ  με τεχνολογία η οποία θα  μεταφερθεί και θα  
αξιοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα, ώστε να παραμείνε: εθνικό 
κτήμα.

Ας κοάμε και δύο λόγια — για να μην το ξεχνάμε—  για τη 
βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής μέριμνας για  τους αγρό
τες. Υπενθυμίζω ότι δόθηκε αυτοτελής σύνταξη στην αγρό
τισσα και ότι η σύνταξη σε ένα ζευγάρι α^σοτών. σήμερα είναι
1 0.090.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Τί σχέσει έχει 
αυτό με την επερώτηση;, κύριε Πρόεδρε;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Ν άτσιναςί. Μην επεμβαί
νετε κύ,ριε συνάδελφε. Θα σας δοθεί ο λόγος επί του Κανονι
σμού, αν θέλετε να κάμετε παρατήρηση στο Προεδρείο.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Είναι αντικείμε
νο άλλου Υπουργείου.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Ν άτσινας). Θα σας δοθεί 
c λόγος επί του Κανονισμού, όταν τελειώσει ο κ. Υπουργός.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Δεν είναι αντικεί
μενο της επερώτησης, κύριε Πρόεδρε.

(Θόρυβος στην Αίθουσα).
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριε συνάδελ

φε, καθήστε σας παρακαλώ. Δεν θα  υποκαταστήσετε εσείς το 
Προεδρείο. Να ζητήσετε το λόγο επί του Κανονισμού.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύ
ριε Χατζηνικολάου, εσείς προσπαθήσατε να δημιουργήσετε 
την εντύπωση ότι στον αγροτικό τομέα δεν έχει γίνει τίποτε. Ο 
αγροτικός τομέας, πρώτα απ’ όλα δεν χωρίζεται κατά Υπουρ
γεία. Είναι ένας ενιαίος τομέας.

ΝΙΚ Ο ΛΑ Ο Σ Κ Λ ΕΙΤ Ο Σ. Περιμένουμε να μας πείτε για 
το κόστος παραγωγής.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Και 
αν θέλουμε να παρουσιάσουμε την εικόνα του τι έχει κάνει η 
Κυβέρνηση στον αγροτικό τομέα, θ α  αναφέρω όλα τα μέτρα.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α ΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Κύριε Πρόεδρε, 
είναι δυνατόν να λέγει ό,τι θέλει ο Υπουργός;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Να πάρετε το 
λόγο επί του Κανονισμού, κύριε Χατζηνικολάου.

(Θόρυβος στην Αίθουσα. Παρατεταμένες κωδωνοκρου
σίες)^

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Θα 

συνεχίσω, λέγοντας απλώς — για  να ησυχάσουν οι κύριοι της 
Αντιπολίτευσης—  ότι έγιναν και σημαντικά μέτρα για την 
βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής μέριμνας για τους αγρό
τες.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Αυτό ήταν το πρόβλημα των 
αγροτών!

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Διότι 
φαίνεται τους ενοχλεί πολύ ότι αναφέρεται η δωρεάν ιατρο
φαρμακευτική περίθαλψη στους αγρότες, στις συντάξεις κλπ. 
Δεν θέλουν να το αχούνε.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ).
ΝΙΚ Ο ΛΑ Ο Σ Κ Λ Ε ΙΤ Ο Σ . Διπλασιάσατε την αξία των 

φαρμάκων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα).
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Κύριοι συνάδελ

φοι, είσθε στη Βουλή. Επιτέλους λίγο σεβασμό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Ας 

έλθουμε τώρα στη χρηματοδότηση του αγροτικού χώρου. Για 
πρώτη φορά από το 1978, έγινε αύξηση των επενδυτικών δα
νείων της A TE σε σταθερές τιμές και μάλιστα, σε επίπεδο 
40% περίπου. Η A T E  έχει αναπτύξει σημαντική πρωτοβου
λία στον επενδυτικό τομέα, έχει βελτιώσει τη: διάρθρωσή της 
και ένα μεγάλο μέρος των δανείων σήμερα καλύπτει έργα 
υποδομής και άμμεσα παραγωγικές δραστηριότητες.

Έχουν ενεργοποιηθεί οι συνεταιρισμοί στη χορήγηση δανείων 
και έχει αυξηθεί ο αριθμός των συνεταιρισμών, που ασκούν 
αγροτική πίστη. Ελπίζουμε ότι θα διπλασιασθεί σε συντομό
τατο χρονικό διάστημα.
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Αναφέρθηκα ήδη στον τρόπο άσκησης της αγροτικής πί
στης από την A TE με συμμετοχή των αγροτών και θέλω να 
αναφέρω, επειδή κάποιος συνάδελφος είπε ότι δεν υπάρχουν 
αρκετά χρήματα για την χορήγηση των καλλιεργητικών 'δα
νείων, ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ, 
αλλά έχουν αυξηθεί κατά πολύ και οι αγρότες οι οποίοι υπο
βάλουν αιτήσεις για  δανειοδότηση, ακριβώς γιατί λόγω της 
εισοδηματικής πολιτικής της Κυβέρνησης υπάρχουν πολλοί 
περισσότεροι αγρότες που έχουν την δυνατότητα να πάρουν 
δάνεια, είναι γ ια  την A T E  φε,ργγιοι και μπορεί η A T E  να 
τους χορηγήσει δάνεια. Αντιμετωπίζονται επίσης και οι κα
θυστερήσεις των οφειλών των συνεταιριστικών οργανώσεων κα
τά περίπτωση με τρόπο που να διευκολύνει την μελλοντική 
τους εξέλ ιξη .

Σχετικά τώρα με την τεχνολογία και τη προσπάθειά μας 
για την αποδέσμευση από την εξάρτηση, έχουμε κάνει μία 
μεγάλη προσπάθεια, για να αποδεσμευθούμε από την εξάρτη
ση. η οποία υπάρχει από ξένους απόρους. Αναφέρω ότι στο 
σπόρο καλαμποκιού από δική μας παραγωγή θ α  καλύψουμε 
το 1985 το 40% των αναγκών μας και ελπίζω το 1986 να 
καλύψουμε το 100% των αναγκών μας. Υπάρχει στη τελική, 
του φάση, στην υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς 
'βρίσκεται ο νόμος για το πολλαπλασιαστικό υλικό, ο νόμος ο 
οποίος θα δώσει τη δυνατότητα της ανάπτυξης της σποροπα
ραγωγής στην Ελλάδα.

Έχουμε κάνει και προσπάθεια στον τομέα των επενδύσεων 
όσον αφορά τα λιπάσματα. Γίνονται επενδύσεις, όπως έχει λε
χθ ε ί και εδώ στη Βουλή, γίνονται επενδύσεις στη! μονάδα της 
Νέας Καρβάλης και αξιοποιείται το αέριο του Πρίνου. Επί
σης δίδονται επιδοτήσεις για την μετατροπή, των επεξεργα- 
ζομένων από τις βιομηχανίες χυμοποίησης πορτοκαλιών σε 
κτηνοτροφίες και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από άλλα 
προϊόντα φθηνές ζωοτροφές.

Σχετικά τώρα με την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, 
πρέπει πρώτα να πω ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα σε μεγάλο 
βαθμό μία κατάσταση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις προσ
δοκίες μας. στις επιθυμίες μας, γιατί χαρακτηρίζεται από τη 
κυριαρχία μικρών και μεσαίων μεσαζόντων, από την· αδυνα
μία των συνεταιρισμών να ελέγξουν τη διάθεση της παραγιο- 
γής. Και η προσπάθειά μας ακριβώς για να διορθώσουμε τη 
•κατάσταση είναι να ενισχύσουμε τους συνεταιρισμούς, θύστε 
αυτοί να αναλάβουν την εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

Για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια, έχουμε ξεκινήσει 
διάφορα έργα υποδομής, υιοθετήθηκε γ ια  παράδειγμα ένα απο
κεντρωμένο σύστημα αγορών, τοποθετημένο στα παραγωγικά 
κέντρα, οι περιφερειακές αγορές, που θα έχουν φορείς τις 
γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις και μέσα από το σύστημ 
μα αυτό θ α  διακινούν ται τα οπωροκηπευτικά. Υπάρχει η ομά
δα η οποία έχει τελειώσει την επεξεργασία του χρονοδιαγράμ
ματος και του τρόπου πραγματοποίησης του έργου αυτού και 
ήδη προσδιορίζουμε τους χώρους ¡και τις τοποθεσίες, που θα 
ιδρυθούν οιπ εριφερειακές αυτές αγορές; για να αρχίσουμε μετά 
τ ις  μελέτες γ ια  την κατασκευή; των έργων.

Έ χ ε ι μπει μπροστά και ένα πρόγραμμα ανθαγορών, για  να 
προωθήσουμε την εμπορία και τηι διακίνηση των ανθοκομικών 
προϊόντων.

■ Αναφέρω ενδεικτικά, ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελείτα: 
από 5 αγορές, όπως της Α ττικής, της Θεσσαλονίκης, της Π ά 
τρας, του Βόλου, του Ηρακλείου, από διαμετακομιστικά κέν
τρα, από κέντρα συγκέντρωσης, από συσκευαστήρια και από έ
να σύστημα γ ια  την παρακολούθηση! της όλης διακίνησης των 
ανθοκομικών προϊόντων, το οποίο θ>α έχει ως επίκεντρο την 
κοινοπραξία των ανθοκομικών συνεταιρισμών.

Σ χετικά  με την εμπορία των αγροτικών προϊόντων στο εξω 
τερικό, αναφέρθηκαν1 πολλά εδώ. Ίσ ω ς ο ζ. Χατζηνικολάου 
εκείνη τη, στιγμή να ξέχασε ότι αυτό είναι αντικείμενο άλλου 
Υπουργείου. Οι εξαγω γές είναι αντικείμενο του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Υπάρχει στο κεί
μενο της επερωτήσεως.
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Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Για -y 
πολλά πο» αναφέρθηκαν, θ α  ήθελα να πω το εξής. Os εξα- 
γωγ®ς, όπως υπήρχαν, πριν, ήταν οργανωμένες με βάση τον 
¿¡ώτη εξαγωγέ». Ο ιδιώτης εξαγωγέας, τις περισσότερες 
ρορές δεν είχε τα αναγκαιία κεφάλαια. δεν είχε την αναγκαία 
κείρα. δεν είχε την αναγκαία οργάνωση, δεν είχε τις δϊασυνδέ- 
σεις στο εξωτερικό για να διαθέτει τα προϊόντα του. Γ ι’ αυτό 
ακριβώς παρατηρήθηροε το φαινόμενο- που λέγεται «ελληνο- 
ελληνικός πόλεμος» στην αγορά τον Μονάχον. Ο ένας εξα- 
νωγέας πουλά φθηνότερα αχό τον άλλον, για να διαθέσει· το 
προϊόν τον, με αποτέλεσμα να πέφτουν κατακόρυφα οι τιμές. 
Ο ένας εξαγωγέας προσπαθεί να στείλε όχως - όχως και ό- 
τοια ποιότητα προϊόντος, για να μπει στη,ν αγορά πριν από τον 
άλλον.

Αυτοί οι μικρό* εξαγωγείς επειδή δεν χρηματοδοτούνται ούτε 
από ελληνικές Τράπεζες, χρηματοδοτούνται από Γερμανούς 
εισαγωγείς, οι οποίοι ορίζουν όρους τέτοιους, που να μη προω
θούν την ποιότητα των προϊόντων. Ζητούν ταχύτατη εξόφληση.

Λένε δηλαδή: «Στείλε όσα προϊόντα μπορείς για να πάρουμε 
τα χρήματά μας πίσω·. Τα πουλάμε σε όποια τιμή· και όποια 
είναι η ποιότητα». Υπάρχει, δηλαδή, ένα σύστημα το οποίο 
δεν χαρακτηρίζεται από μία προσπάθεια αύξησης της εξαγό
μενης ποσότητας, βελτίωσης της ποιότητας κα: κατάχτησης, 
σε συστηματική και σταθερή βάση, της ξένης αγοράς.

Τι κάνουν οι άλλες χώρες σε παρόμοιες περιπτώσεις; Ά λ 
λες χώρες, δημιουργούν κεντρικούς φορείς, οι οποίο: κάνουν 

- διερεύνιση της αγοράς,, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν: διαφήμιση, 
διαπιστώνουν πού και πώ ς μπορεί να πουληθεί ένα προϊόν και 
διοχετεύουν· όλη χυτή, την πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους, 
et οποίοι έχουν προϊόντα. Είναι ισχυροί οικονομικά; φορείς. 'Ο 
πως, επίσης, δημιουργούν τ ις  προϋποθέσεις για να διατεθούν 
τα προϊόντα.

Αυτή την αυτονόητη, -Sa έλεγα, τακτική ακολούθησε και 
η Κυβέρνηση, προσπαθώντας να ενισχύσει την Υ ΓΡΕΣ και 
τον Ο Π Ε . δηλαδή, τους φορείς: εκείνους ο: οποίοι κάνουν την 
διερεύνηση της εξωτερικής αγοράς, τη συλλογή· στοιχείων 
και επίσης να συνενώσει τους εξαγω γείς ιδιώτες και σ.·\εται
ρισμούς, να συντονίσει, για να μπορέσουν να εργασθούν συντονι
σμένα και όχι ανταγωνιστικά.

Είπε κάποιος από τους: συναδέλφους ότι ιδρύθηκε ο κρατι
κός φορέας εξαγωγών. Ε γώ  αγνοώ· ποιος είναι ο· Κρατικός 
«ορέας εξαγωγών. Υπήρχε ένας συντονιστικός φορέας που λε
γόταν κρατικός φορέας. Και αυτός δεν ήταν κρατικός, γιατί 
συμμετείχαν και ιδιώτες εξαγωγείς και συνεταιρισμούς.

Αναφέρω ενδεικτικά σχετικά με τα εσπεριδοειδή, ότι το 
65% των ποσοτήτων διεκινήθησαν μέσω του φορέα αυτού —- 
που επαναλαμβάνω ότι συμμετέχουν και ιδιώτες—  και το υπό
λοιπο 35% εκτός από τον φορέα αυτόν.

Την περίοδο 1983— 1984. έφτασαν οι εξαγωγές 210.000 
τοννους στα εσπεριδοειδή, που ήταν ποσότητα πολύ ηυξημένη 
έναντι των εξαγωγών της περασμένης χρονιάς.

ΕΝΑΣ ΒΟ Υ Λ ΕΥΤΉ Σ (Από την Πτέρυγα της Νέας Δη
μοκρατίας). Για το 1981— 82 να μας πείτε.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Για 
το 1981— 82. κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τα εσπεριδοειδή, 
πάλι αυτή η Κυβέρνηση, έκανε τ ις  εξαγωγές.

Και είπε κάποιος συνάδελφος, ότι τα μέτρα είχαν αποφα- 
σιστει απο τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ όταν πήγα στο Υπουρ
γείο, οεν βρήκα απολύτως κανένα μέτρο το οποίο είχε αποφα- 
σιστει από τη Νέα Δημοκρατία και όλα αποφασίστηκαν το 
Νοέμβριο του 1981. Μπορείτε να διαπιστώσετε και τις ημε
ρομηνίες των αποφάσεων.

Και το 1981, και το 1982, κα ι το 1983. οι προσπάθειες 
iiva: αυτής της Κυβένησης και αν υπάρχουν διακυμάνσεις 
J ,!« '-α γω γές, αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις της διε- 
υ.'ους αγοράς. Η τιμή του λεμονιού ήταν πέρσι π.χ. πολύ πε- 
σμ-νη, όπως φέτος υπήρχαν δυσκολίες στη διάθεση του πορ
τοκαλιού και λογω της ποιότητας των ελληνικών πορτοκα-
Λ Uq' "?'j *‘~x> γί χειρότερη από κάθε άλλη χρονιά, λόγω των 
συνθηκών του καιρού.

•Οι εξαγωγές κινήθηκαν ή κινούνται αυξητικά στα ίδια πε
ρίπου επίπεδα. Τυχαίνει από τον ένα χρόνο στον άλλον να 
υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις, διότι μπορεί η διεθνής αγορά 
να δημιουργεί μία τέτοια συγκυρία, ώστε να διατεθεί πολύ 
καλά ένα προϊόν και να διατεθεί λιγότερο καλά τον άλλο
λ?™ .

Είναι γνωστό ότι το 1983 υπήρξε μια μεγάλη αύξηση των 
εξαγωγών ελαιόλαδου και αυτό οφείλεται στην πολύ μειωμέ
νη Ιταλική παραγωγή Δεν πρέπει να πάρουμε σαν κριτήριο 
τες καλές εξαγωγές του ελαιόλαδου τον ένα καλό χρόνο., όπως 
δεν πρέπει να πάρουμε σαν κριτήριο τις εξαγωγές τον ένα 
κακό χρόνο, οι οποίες υπάρχουν στο ένα ή στο άλλο προϊόν. 
Εκείνο το οποίο πρέπει να διαπιστώσουμε, είναι πώς εξελίσ
σεται το εξαγωγικό εμπόριο σε μία περίοδο 3— 4 ετών. Και. 
το επαγωγικό αυτό εμπόριο εξελίσσεται σταθερά. διότι εκεί
νο το οποίο έχει σημασία — και αυτό θέλησα να τονίσω πριν—  
είναι η δημιουργία της υποδομής εκείνης, γ ια  να στηριχθεί 
το εξαγωγικό εμπόριο. Και η Κυβέρνηση ενίσχυσε την Α ΓΡΕ Σ 
και θα  πάρει και άλλα μέτρα για να πλαισιώσει ή να δημιουρ
γήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να αυξήσουν τη δραστηριότητα 
τους οι ιδιώτες εξαγωγείς και οι συνεταιρισμοί.

Μίλησα για την μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής. 
Θέλω σχετικά μόνο με την μεταποίηση αυτή και τις επενδύ
σεις που γίνονται, να αναφέρω ότι τα τομεακά προγράμματα 
τα οποία υπήρχαν συμπληρώθηκαν, έγιναν και νέα προγράμ
ματα τα οποία αφορούν την αλιευτική παραγωγή, έγιναν το 
μεακά προγράμματα για τα κρασιά και συμπληρώθηκαν τα 
τομεακά προγράμματα για τα γαλακτοκομικά, προϊόντα, τα 
σφαγεία και τις κρεαταγορές, τα πτηνοσφαγεία, την ελιά και 
τους ελαιούχους σπόρους. Υπάρχει στο πρόγραμμα και προσθή
κη αποθηκευτικών χώρων σιτηρών κα: ξηραντηρίων αραβοσί
του.

Δηλαδή, η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να δημιουργή
σει σε όλους τους τομείς παραγωγής μια σειρά προγράμματα 
από επενδύσεις υποδομής, προγράμματα τα οποία χρηματοδο
τούνται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και με
ρικά από τον Κανονισμό 355 της ΕΟΚ.

Σχετικά με την κτηνοτροφία, η Κυβέρνηση έχει πάρει μια 
σειρά από μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση, κατάστα
ση η οποία έχει εξελ ιχθεί δυσάρεστα, λόγω του ότι μετά την 
ένταξη της Χώρας μας στην Κοινότητα και την απελευθέ
ρωση των εισαγωγών από τους δασμούς, τα ανταγωνιστικά 
προϊόντα των βορείων χωρών εισάγονται στη Χώρα μας σε 
τιμές κατώτερες από τις ελληνικές και δημιουργείται έτσι το 
πρόβλημα για την κτηνοτροφία.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προγράμματος έχουν δο
θ ε ί οικονομικές ενισχύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά, οικονομικές 
ενισχύσεις για την ίδρυση, επέκταση και βελτίωση των πτη- 
νοτροφικών μονάδων, για την προμήθεια και διατήρηση ζώων 
'αναπαραγωγής, για το γάλα, για την γέννηση μοσχαριών από 
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, για θηλάζουσες αγελάδες 
από Κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, για τους προβατοτρό
φους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, για ζώα τα οποία 
έχουν υψηλές αποδόσεις, για χρήση μελάσας, ταπιόκας, κα
τασκευής σηρών και ενσηρωμένων ζωοτροφών για μεταφορά 
ποιμνίων και κάπρων από χώρες της ΕΟΚ για ζωαγορές, για 
αγορά θηλυκών βοοειδών αναπαραγωγής κ.ο.κ.

Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα ακόμα, ανέφερα 
ήδη ότι οι ενισχύσεις της κτηνοτροφίας έχουν αυξηθεί σημαν
τικά-και καταλαμβάνουν το 40% περίπου αυτή τη στιγμή των 
εθνικών ενισχύσεων που δίδονται για τη γεωργία.

Θα αναφερθώ και με δύο λόγια στα δάση. Ο ομιλητής, ο 
κ. Κλείτος. που μίλησε για τα δάση, είπε τι έχει γίνει σχετικά 
μ' αυτά. Θα του αναφέρω μερικούς αριθμούς:

Το 1983·, αναδασώθηκαν συνολικά 51.000 στρέμματα, από 
τα οποία 41.000 στρέμματα, ως παραγωγικές αναδασώσεις,
6.000 στρέμματα, ως αισθητικές και 4.000 στρέμματα, ως. 
προστατευτικές. Και διατέθηκε για τις αναδασώσεις αυτές, 
ποσό 1.200.000.000 δραχ. Το 1982, είχαν αναδασωθεί
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41.000 στρέμματα και είχαν διατεθεί 730.000.000 δραχ. 
Για την 5ετία ί9 '83—<1987, προβλέπεται η αναδάσωση
(¡20.000 στρεμμάτων, φυσικά με επίκεντρο τις πα,ραγωγικές 
αναδασώσεις.

Πέραν όλων αστών-, το πρόγραμμα, αναδασώσεως περιλαμ
βάνει και εργασίες προστασίας και καλλιέργειες των ανα
δασώσεων. όπως περιφράξεις, πότισμα κ.λπ. και διανοίξεις 
δρόμων. Για την -βελτίωση και εκμετάλλευση των δασών της 
χώρας διατέθηκαν από την Κυβέρνηση αυτή, το- 1903, πι
στώσεις ύψους 3,2 δισ. δραχμών έναντι πιστώσεων 1,9 δισ. 
-δραχ. το 1981. Και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
το- 1984, προβλέπεται ποσό το οποίο- φτάνει τα  5 δισ. δραχ
μές. Έχουν προχωρήσει ο-ι εργασίες γ ια  τη δημιουργία μο
νάδων ξύλου στα Γρεβενά και στην Ευρυτανία.

Για την προστασία από τις πυρκαγιές, διατέθηκε γ ια  το 
1983 το ποσό των 2,3 δισ. δρχ. έναντι των- 525 εκατ. που 
διατέθηκαν κατά το 1981.

Για την υλοποίηση του προγράμματος αερο-εφαρμογών, 
όπως ξέρετε, έγινε η προμήθεια; πυροσβεστικών αεροπλάνων 
και προχώρησε η μελέτη για τη δημιουργία συντονισμού ορ
γάνου για τις αεροεφαρμογές.

Έ χε ι προχωρήσει και η εκτέλεση, -όπως είπα, προγραμ
μάτων με κοινοτική ενίσχυση, που αφορούν τη γεωργία στα 
πλαίσια σωστής διαχείρισης των δασών, δηλαδή, αντιμετώ- 
πιση χείμαρρων, την δημιουργία δρόμων κλπ.

Και γ ι' -αυτούς τους -σκοπούς διατέθηκαν 314 εκατγ δραχ. 
το 1983. Θα αναφέρω και το πρόγραμμα για  τη δημιου-ργία 
χώρων αναψυχής στην Αττική και στη, Θεσσαλονίκη και την 
έναρξη της εφαρμογής παρομοίων προγραμμάτων σε πολλούς 
Νομούς.

Δύο λόγια και για τις αποσύρσεις. Εμείς επανειλημμένα 
έχουμε τονίσει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν επικροτούμε 
και προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε όσο γίνεται. Η -απόσυρση 
όταν αποφασίζεται, αποφασίζεται από τους ίδιους τους παρα
γωγούς και προσπαθούμε να την αποτρέψουμε. Αξ-ιοποιήσα- 
με τη δυνατότητα παραγωγής χωμών από τα  αποσυρόμενα. 
Μεταφέραμε σε μερικές περιπτώσεις φρούτα σε νοσοκομεία 
και κοινωνικά ιδρύματα, αλλά οι ποσότητες -αυτές ήταν- μι
κρές, όπως στην περιοχή, της Θεσσαλονίκης, όπου διαβάσαμε 
70 τόννο-υς ροδάκινου.

Θέλω να αναφερθώ επίσης ότι απόσυρση είναι ένα μέσο 
εξασφάλισης του εισοδήματος του παραγωγού σε περιπτώσεις 
μη διαθέσεως του προϊόντος του- και αν αυτή τη στιγμή σε 
ορισμένα προϊόντα υπάρχουν αυξημένες αποσύρσεις, όπως στα 
ροδάκινα πέρυσι, -αυτό οφείλεται στην κακή ποιότητα του προ
ϊόντος, αλλά και τα πορτοκάλια, φέτος, λόγω- των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών.

Εκείνο πάντως, κύριοι συνάδελφοι, που έχουμε τηρήσει σαν 
απαρέγκλητη αρχή είναι ότι σε περιπτώσεις απόσυρσης δεν 
υπάρχει εθνική βοήθεια ή ενίσχυση ακριβώς για να μην υπάρ
ξουν κίνητρα και αδιαφορία για την ποιότητα που καλλιερ
γείται με ψηλές τιμές στην απόσυρση. Εδώ- ακριβώς η πολι
τική της Νέας Δημοκρατίας ήταν -αντίθετη. Το 1981 π.χ. 
για τα ροδάκινα είχε δώσει ενίσχυση στα αποσυρόμενα με αρ
νητικά -αποτελέσματα όσο -αφ-ορά την προσπάθεια των παρα
γωγών για τη βελτίωση της πο-ιότητας.

-Ορισμένοι συνάδελφοι ανέφεραν γιατί δεν χρησιμοποιούνται 
περισσότερα από τα φρούτα- που χρησιμοποιούνται στη μετα
ποίηση. Δυστυχώς, δεσμευτικοί κανόνες τίθενται από την: 
Κοινότητα. Η απόσυρση πρέπει να- εξελ ιχθεί όμως κατά ορι
σμένη διαδικασία για να καταβληθούν τα χρήματα στους πα
ραγωγούς που δεν προβλέπονται για άλλες δραστηριότητες, 
οι οποίες θα- μπορούσαν να υποκαταστήσουν την απόσυρση και 
έτσι τα προϊόντα πηγαίνουν προς τα εκεί γιατί δεν μπορούν 
να πάνε στη μεταποίηση.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των βερυκόκων όπου δεν 
προβλέπεται ενίσχυση για τη μεταποίησή τους ενώ αντίθετα 
προβλέπεται από την Κοινότητα κάποια αποζημίωση σε πε
ριπτώσεις απόσυρσης.

Ανέφερα ήδη ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπισθε! 
με βελτιωμένη δομή εμπορίας και αυτό επιδιώκει η Κυ-βέρ- 

'ηρΤ''Ορ-ισμένη συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην πολιτική σχετικά 
με τις εισροές των αγροτικών δραστηριοτήτων, όπως είναι 
τα φυτο-φάρμακα, τα λιπάσματα και το πολλαπλασιαστικό 
υλικό. Σχετικά μ ’ αυτό είπα ότι προσπαθούμε να δημιουργή
σουμε δικό μας υλικό και να στήσουμε τους φορείς εκείνους 
που θ·α το παράγουν. Μάλιστα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα 
επιμόρφωσης επιστημονικού προσωπικού για  θέματα πολλα
πλασιαστικού υλικού σε συνεργασία με τις Ανώτατες Σχολές.

Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα μέσα στα 
πλαίσιά της οικονομικής συγκυρίας προσπαθούμε να κρατή
σουμε τις τιμές αυτών των πρ-οϊόντων. Η εξέλ ιξη  αυτών των 
τιμών εξαιρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του δο-λλα- 
οίου. Υπενθυμίζω ότι στα λιπάσματα το 80% της ύλη; εισά- 
γΛ α. από το εξωτερικό και η τιμή του δολλαρίου είναι εκεί
νη που καθορίζει -σε μεγάλο βαθμό την τιμή του λιπάσμα
τος.

Και επειδή πολλά λέχθηκαν θέλω να πω ότι και η δική 
σας Κυβέρνηση σε ανάλογη περίπτωση έκανε τις ανάλογες 
προσαρμογές και στα χρόνια '78, ’79, ’80 η τιμή, του λιπά
σματος -αυξήθηκε κατά 85% και αυτό λόγω- της εξέλ ιξη ς 
του νομίσματος εκείνη την εποχή-.

Ό τα ν  λοιπόν κάνετε κρίσεις, μη ξεχνάτε τις συγκρίσεις.
Α ς έλθω τώρα στα θέματα της πολιτικής των Ευρωπαϊ

κών Κοινοτήτων. Ανέφερα ήδη ότι η αύξκση των θεσμικών 
τιμών του 1982 ήταν 23% και του 1984 17,6%. Έχουμε προ
ωθήσει- τα θέματα πολιτικής διαβρώσεων. Και εδώ θα έρθω 
ο την κριτική του κ. Τσιπλάκου ο οποίος είπε ότι άλλες χώρες 
πήραν πολύ περισσότερα από μας» Έ χ ε ι απόλυτό δίκαιο ο κ. 
συνάδελφος, άλλες χώρες πήραν- περισσότερα από μας ακρι
βώς γ ιατί η: διαφορετική- πολιτική της Κοινότητα*: δεν αντα- 
ποκρίνεται σ’ αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να, είναι 
μία διαρθρωτική πολιτική για  μία χώρα, η- οποία έχει προβλή
ματα με την διάρθρωσή της όπως είναι η Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι, η Κοινότητα χρη
ματοδοτούσε μέχρι τέλους του περασμένου- χρόνου σχεοια ανά
πτυξης, όπως, τα αποκαλουσε και τα σχεοια αυτα αναπτυςης 
προϋπέθεταν ότι σε ορισμένο χρονικό διάστημα ο αγρότης θα 
φθάσει το λεγόμενο συγκρίσιμο εισόδημα, θα  εχει οηλαοή ένα 
εισόδημα αν,άλογο με το αστικό. Κ αι για  να φθ-άσει, το- σ.γκρι- 
σιμο αυτό εισόδημα θ α  έπρεπε να τηρησε: ορισμένες σιαοικα- 
σίες όπως π.χ. λογιστικά βιβλία. Παρομ,οια σχεοια ανάπτυ
ξης δεν ήταν εφαρμόσιμα στην Ελλάδα, γ'.ατ: το αγροτικό ει
σόδημα ήταν πολύ χαμηλό και δεν θ α  έφθανε ποτέ, στο χρονι
κό διάστημα που όριζαν ο-ι κοινοτικοί κανονισμοί, το αστικό ει
σόδημα. Γ ι’ αυτό εμείς εξ αρχής είπαμε οτι ο: οιατααεις αυ
τές πρέπει να καταργηθούν. Και πράγματι στις νεες προτα- 
τάσεις της ίΚΟΚ για την διαρθρωτική πολιτική η ΕΟΙν κα- 
τήργησε τα σχέδια ανάπτυξης και προβλέπει μονο σχεοια βελ
τίωσης. Και γ ι’ αυτό εμείς ελπίζουμε -οτι θα  υπα,ρσει μια πολύ 
σημαντικότερη- εισροή πόρων από την >ΕΟΚ ο α υτό τον τομέα.

Η  μειωμένη εισροή πόρων, την οποία σνεφερε ο κ. Τσιπλα- 
κος, επαναλαμβάνω ότι οφείλεται μονο και μονον στο οτι ο 
έλληνας γεωργός δεν καλύπτει τις πρ-οϋποθεσεις, τ ις οποίες 
ορίζουν οι κανονισμοί.

Αναφέρθηκαν επίσης οι αγορητές της Αντιπολιτευσεως σε 
ορισμένα προγράμματα, στο αρδευτικό- Κρήτης, αναπτυσ-εως 
Δράμας και ρώτησαν τί έγινε. Ορισμένα από τα προγράμματα 
αυτά, ή ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων, έχουν ενταχθει 
στα προγράμματα που ανέφερα προηγουμένως είτε των 22 
Νομών, είτε στο πρόγραμμα αρδευτικών έργων στο οποίο θα  
αναφερθώ αμέσως μετά. Ορισμένα άλλα τμήματα από τα προ
γράμματα αυτά απορρίφθηκαν διότι τα προγράμματα είχαν 
γίνει, όπως έχει γίνει πολλές φορές, -επί προηγούμενης κυδερ- 
νήσεως εν τάχει, πρόχειρα. . .

Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ  Τ Σ ΙΠ Λ Α Κ Ο Σ . Συγκεκριμένα ποιά σπορ- 
ρέφθηκαν, κύριε Υπουργέ;
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Το «ρ- 
Ζζατνώ πρόγραμμα της Μεσσηνίας, -κύιρ'.ε Τσιπλάκο. Αν θ ίλε- 
Τί όμως μπορείτε να ρωτήσετε και να σας απαντήσω επακρι
βώς. Μην έχετε όμως καμμία αμφιβολία ότι προγράμματα, τα 
οποία υποβλήθηκαν- από· τη Νέα Δημοκρατία απορρί-φθηκαν 
ί'ότί δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένα. Το έχουμε πεί επανει
λημμένα.

Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ  Τ Σ ΙΠ Λ Α Κ Ο Σ . Απορρί-φθηκαν ή εττάλη- 
σαν προς συμπλήρωση; Υπάρχει μια διαφορά.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Το έ
χουμε πε: επανειλημμένα.

'Οσον αφορά εμάς, ςεχάστε — επειδή μιλήσατε για τις 
διορθώσεις—  ότι έχουμε προωθήσει ένα πρόγραμμα -ανάπτυ
ξης γεωργικών εφαρμογών, με την πρόσληψη 1Μ40 γεωτεχνι
κών- για εκπαίδευση και διάθεση στους συνεταιρισμούς, καθώς 
και ένα πρόγραμα εγγειοβελτιωτικών έργων. Είναι δύο προ
γράμματα τα οποία έγιναν πέρσι και συνεχίζονται και φέτος, 
όπως και το πρόγραμμα των 22 Νομών, που ανέφερα, και επί
σης το πρόγραμμα γ ια  την επιτάχυνση της αγροτικής -ανάπτυ- 
,4ης στους 'υπόλοιπους Νομούς της χώρας. Υπενθυμίζω το 
πρόγραμμα γ ια  την αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών. Υπενθυ- 
μίζω και την προεργασία, η οποία έχει γίνει, σχετικά με τα 
μεσογειακά π,ρογράμματα, τα οποία αυτή την στιγμή βρίσκονται 
υπό εξέταση.

Σχετικά με την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, θέλω  ν’ 
αναφέρω ότι αναδ-ιαρθώθηκε η Υπηρεσία Διαχειρισεως Αγο
ρών Γεωργικών- Προϊόντων. Το 1981, είχαμε απορροφήσει 
9 δισ., το 1982 45 δ'ΐ-σ., το 1983 απορροφήσαμε 75 δισ., δη
λαδή ξεπερά-σαμε το 90%, εφθασαμε στο- 9-»%. 97% των ποσών 
τα οποία προέβλεπε ο Προϋπολογισμός ότι θα  μπορούσαμε ν’ 
απορροφήσουμε.

. Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη πληρωμή των επιδοτή
σεων, έγινε αποκέντρωση πολλών δραστηριοτήτων, που αφο
ρούσαν την εσωτερική αγορά. Ανατέθηκαν στις συνεταιριστι
κές οργανώσεις οι δραστηριότητες για την κατάθεση και επε
ξεργασία Ιδικαιολο γη,τ ι κ ών.

Πολλοί ομιλητές είπαν για  τα 50 δισ. τα οποία δήθεν 
απωλέσαμ.ε από την Κοινότητα.

Επ’ αυτού είχε κάνει μια επεοώτηση ή ερώτηση ο κ. Κα- 
νελλόπουλος η οποία μέχρι στιγμής δεν συζητήθηκε. Στην 
-επερώτησή σας αυτή δεν αναφερεται το θέμα αυτό των 50 
δ ισ.

Δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία. Οι ισχυρισμοί για τα 50 
δισ. οφείλονται σ’ ένα αμάλγαμα -αναληθών ισχυρισμών και 
αστήρικτων επιχειρημάτων. Λέγετε π.χ. ότι στην αλιεία θα 
μπορούσαμε να είχαμε κάνει ενέργειες, για ν’ αυξήσουμε την 
-εισροή πόρων από την Κοινότητα. Και αυτό, που θα  μπορού
σαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε, εκόστισε 6 δισ. Αυτά 
δεν είναι επιχειρήματα, γιατί πρέπει να τεκμηριώνετε κάθε 
φορά, ποια συγκεκριμένη ενέργεια μπορούσε να γίνει και δ'εν 
έγινε. Και σχετικά μ’ αυτό το θέμα των 50- δισ. σε ελάχιστες 
περιπτώσεις αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες. Και εκεί 
οπού αναφέρονται δεν τεκμηριώνεται, πώς η πρόταση την οποία 
κάνει η Νέα Δημοκρατία θα οδηγούσε σ’ ένα διαφορετικό απο
τέλεσμα.

Π ιστεύω, ότι στον τομέα αυτό η Κυβέρνηση έκανε το καλύ
τερο δυνατό. Δε μπορώ να εκτιμήσω, τι θα μπορούσε να κερ- 
οισει περισσότερο. Ό μ ω ς, τα 50 δισ. είναι ένας τελείως φαν
ταστικός αριθμός, ο οποίος δεν στηρίζεται σε τίποτε.

Δεν θέλω να σας κουράσου -σχετικά με το θέμα αγροτικής 
έρευνας.

Βελω να πω για  την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υ
πουργείου Γεωργίας ότι, μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών 

όχει -ορίσει η Κυβέρνηση — και οι προθεσμίες αυτές δεν 
-Χ5' ν ληςει—  σχεδιάζεται ο νέος οργανισμός του Υπουργείου 
,ι.~ συμμέτοχή όλων τιον συνδικαλιστικών φορέων, έχει προχω- 
,-η-ϋ η εφαρμογή της αγροτικής τεκμηρίωσης, έχει προχω- 

η μηχανογράφηση του Υπουργείου Γεωργίας και έχει 
-,-κρματοποιηθιει η αναδιάρθρωση οοισαένουν υπηοεσιών, οπούς 
της 1 Δ Α Γ Ε ΙΙ, που ανέφρα.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Η  Ρ Ι Η '  —

Για τη; ενημέρωση του αγροτικού κόσμου υπάρχουν δύο κα
θημερινές ραδιοφωνικές εκπομπές, -δύο εβδομαδιαίες τηλεο
πτικές, τρία περιοδικά,, έχουν γίνει εκθέσεις και σχεδιάστηκαν 
και τέθηκαν σε λειτουργία και αγροτικές παιδικές βιβλιο
θήκες με -ειδικευμένο προσωπικό.

Κύριοι συναοελφοι, η δυστυχία την οποία ισχυρίζεται η 
Αντιπολίτευση οτι υπάρχει -στην ύπαιθρο, αν υπάρχει, όπου 
υπάρχει, οφείλεται στην δίκιά της πολιτική. Ο1 αγροτικός 
τομέας ήταν για χρόνια ένας τομέας που έφθινε. Και υπαί
τιο: του μαρασμού ήταν εκείνοι οι οποίοι σήμερα, με πολλά 
λόγια και ισχυρισμούς, θεωρίες, θέλουν ν’ αποδείξουν ότι έχει 
παραμεληθεί ο αγρότης.

Το Ι1Α ΣΟ Κ  είναι ένα Κόμμα που στηρίζεται στον αγρότη 
και γ ι’ αυτό έχε: κάθε συμφέρον να προωθήσει τα συμφέροντα 
του αγρότη.

Ο μαρασμός της υπαίθρου δεν είναι ένα φαινόμενο των τε
λευταίων δύο ετών. -Είναι ένα φαινόμενο που άρχισε από πολύ 
παλιά, όταν πάρθηκαν οι βασικές αποφάσεις για στήριξη του 
αστικού τομέα και γενικά των υπηρεσιών της βιομηχανίας και 
του εμπορίου, αυτής της καχεκτικής ελληνικής βιομηχανίας, 
με το πλεόνασμα το οποίο δημιουργούσε ο αγροτικός τομέας.

Ας μην ξεχνάμε τη μεγάλη μετανάστευση, η οποία έγινε 
και ήταν μετανάστευση από τον αγροτικό τομέα.

Οι κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι σήμερα 
διαμαρτύρονται, όσο καιρό μπορούσαν να καθορίσουν την πολι
τική, δεν βοήθησαν το συνεταιριστικό κίνημα, δεν ανέπτυξαν 
δυναμική και ανταγωνιστική εμπορία, δ'εν -ανέπτυξαν την 
βιομηχανία των αγροτικών προϊόντων, δεν ανέπτυξαν διαρθρώ
σεις στη γεωργία, οι οποίες θα  μπορούσαν να βελτιώσουν το 
εισόδημα του αγρότη. Οι οικονομικές και κοινωνικές δομές δυ
στυχώς, δεν αλλάζουν σε 2 χρόνι-α. Χρειάζεται πολύς καιρός 
για να δοθεί ο ορθός προσανατολισμός σε ό,τι επί τόσες δεκαε
τίες απαπροσανατολισθηκε.

Αυτή r, Κυβέρνηση όμως, έχει τη θέληση να οδηγήσει την 
ελληνική γεωργία σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης και ακμής, 
έχει κάνει σημαντικά βήματα γ ι’ αυτό το σκοπό και θα  προχω
ρήσει και θα  πετ-ύχει στο έργο της. Σ α ς ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ).
1ΙΡΟ ΕΔ ΡΕΥ Ω Ν  (Μάρκος ί. Νάτσινας). Ο  συνάδελφος 

κ. Χατζηνικαλάου, έχει το λόγο.
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Η πρώτη, διαπί

στωση, κύριε Πρόεδρε, από την ομιλία του κ. Υπουργού, εί
ναι η βάναυση παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής. Παρα
βίαση και στην ανάγνωση κειμένου, αλλά και στην ουσία πολ
λών- εξ όσων είπε.
Επί μιάμ.ισυ ώρα περίπου' ο- Υπουργός1 της Γεωργίας — και για 

πολλοστή φορά—  παραβιάζει την σχετική διάταξη του -Κανο
νισμού. Ειλικρινώς, λυπάμαι πώς αυτό συνέβη χωρίς καμμιά 
δική σας παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε πόσο σας τι
μώ και πόσο εκτιμώ τον τρόπο με τον1 οποίο διευθύνετε τις συ
ζητήσεις του Σώματος. Αλλά -η παράβαση αυτή είναι καθ’ 
υποτροπήν και θα  έλεγα ότι μετέβαλε τη .Βουλή σε Εθνική 
Βιβλιοθήκη, σε αναγνωστήριο.

Και έρχομαι επί της ουσίας. Ο κ. Υπουργός μας έκανε μία 
διάλεξη η οποία θα  ήταν- κατάλληλη για τους συνεργάτες 
του ενδεχομένως στο Πανεπιστήμιο, στην Πάντειο, θα ήταν 
κατάλληλη! για τους γείτονες του στο- Κολώνάκ:. είναι όμως 
εντελώς ακατάλληλη για τους Έ λλη νες αγρότες. Εγώ θα 
χαρώ, αν όλη αυτή την ομιλία την δώσει η τηλεόραση.

Ελέχθησαν πολλοί λόγοι, ίσως και ωραίοι, αλλά επί της 
ουσίας ηκολουθήθη η γνωστή τακτική του- αποπροσανατολισμού 
και της αποφυγής λήψεως θέσεως, επί των τεθ-έντων θεμά
των.

Δίας είπε ο κ. Υπουργός, «τόσο πολύ σας ενοχλεί το θέμα 
των συντάξεων»; Μ ας ενοχλεί η παραβίαση του Κανονισμού, 
δεν- μας ενοχλεί το θέμα των συντάξεων. Αλλά -εφόσον- ανα- 
φέρθη, θα  δοθεί απάντηση και επί της ουσίας.

-Κύριε Πρόεδρε, γ ια  ποιες συντάξεις ου,ιλει η- Κυβέρνηση; 
Ηύξησε τις συντάξεις κατά 70%. Ο ι 3.000 δρχ. έγιναν 5.000 
δρχ. Επτά φορές τ ις  αυξήσαμε εμείς ήτοι: από τις 400 δρχ.



5928

Ανέφερε ο χ . Υπουργός για  την δήδεν «ξεχασμένη Ελλά
δα». Πράγματι, το 1981 υπήρχαν 288.131 τρακτέρ σε όλη 
την Ελάδα, 300.000 αντλίες (έναντι των παλαιών γραφι
κών μαγκανοπηγάδων) , 119.605 συγκροτήματα τεχνικής
έροχήφ και 4.157 επαγγελματικά σκάφη •θαλάσσιας αλιείας, 
όπως σποδέ ικνύεται από τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής μας Υπηρεσίας.

Δεν μπορώ, τελειώνοντας να μη επισημάνω και μια καταγ
γελία: Ανεκαλύφδη, προ ημερών, στο Νομό Αργολίδος, κα
τάχρηση ύψους δεκάδων εκατομμυρίων Ιδιρ*αχμών από ορισμέ
νους συνεταιρισμούς, οι οποίοι ελέγχονται ασφυκτικά από το 
Π Α ΣΌ Κ . Πρόκειται για ένα σκάνδαλο που έχει συγκλονί
σει όλο τον Νομό. Συγκεκριμένα, διπλοζυγίζοντο και τριπλο- 
ζυγίζοντο τα προϊόντα, που παρεδίδοντο στις χωματερές, 'λ- 
οκοπό να εξαπατήσαυν την ΕΙΟΚ και νια βλάψουν τους Έ λ λ η 
νες αγρότες. Δεν τους φδάνει η δύελλαι του Π Α ΣΌ Κ . υφί- 
στανται και καταχρήσεις από φίλους του.

Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας).

ΠΡΟ ΕΔΡΕΥ Ώ ιΝ  (Π αναγιώ της Κ ρητικός). ΓΙ’ αυτό το 
όέμαι νομίζω, ότι κάνατε ερώτηση. Δεν χρειαζόταν να το 
επαναλάβετε.

Ο  κ. Μπεκίρης, έχει το λόγο.
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ! Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, νομίζω, ότι 

ο κ. Υπουργός απογοήτευσε απόψε όχι μόνο εμάς, αλλά και 
τους Βουλευτάς του Π Α Σ Ο Κ . Περιμένουν οι Βουλευταί του 
Π Α ΣΟ Κ  να αντλήσουν επιχειρήματα από την ανάγνωση του 
προγράμματος —  ομιλίας του κ. Υπουργού, αλλά δυστυχώς 
δεν πήραν τίποτε. Γιατί ο κ. Υπουργός έφερε τον εαυτό του 
στην προεκλογική περίοδο και μας υπεσχέδη πάρα- πολλά, 
περισσότερα από εκείνα τα οποία είχαν υποσχεδεί προεκλογι- 
κώς. Α λλά εάν ήδελε να υποσχεδεί νέα πράγματα, έπρεπε 
να δώσει απαντήσεις στις υποσχέσεις τις οποίες είχαν δώ
σει προεκλογικώς.

Καίτοι προε/,λήδη από τον πρώτο ομιλητή μας τον κ. Χα- 
τζηνικολάου, να απαντήσει σε ΙΟ ερωτήματα για τις υποσχέ
σεις που είχαν δώσει, δεν απάντησε σε κανένα, αλλά εξε- 
τράπη σε άλλα δέματα, τα οποία δεν είχαν καμμία σχέση με 
την συζητουμένη επερώτηση.

Είπε ο κ. Μουτζουρίδης, ότι οι διάφορες επιτροπές που 
λειτουργούν στο Υπουργείο σας κύριε Υπουργέ, ότι είναι επι
τροπές καόαρώς κομματικές. Και αυτό είναι σωστό. Αν έχε
τε αντίρρηση σας προκαλώ να μου πείτε έστω και εναν της 
Νέας Δημοκρατίας. Αν υπάρξει ένας της Νέας Δημοκρατίας 
σ’ αυτές τις πολλαπλές επιτροπές που έχετε στο Υπουργείο 
σας, τότε δ α  το λάβουμε και εμείς σοβαρώς υπόψη και δα 
πιστέψουμε ενδεχομένως ότι οι επιτροπές αυτές λειτουργούν 
μ ε αν τ ικε ιμεν ικό τητα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Δεν
ελέγχουμε τα φρονήματα.

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Τα ελέγχετε και πάρα πο
λύ. Περισσότερο από -κάδε άλλη εποχή. Ίσ ω ς να μην τα 
ελέγχετε εσείς, τα ελέγχουν άλλοι οι οποίοι σας τους στέλ
νουν εκεί.

Αλλά δα ήδελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί μιλή
σατε για τ ις  αγροτικές συντάξεις απόψε. Δεν είχε καμμία 
δέση να αναφέρετε, ότι δώσατε αυξήσεις στους αγρότες. Ξ έ
ρετε τι είχατε υποσχεδεί. Είχατε υποσχεδεί. ότι η σύνταξη 
του αγρότη δα  γίνει ίση με την κατώτερα σύνταξη του ΙΚΑ. 
Πού είναι αυτό; Ξέρετε πόσο είναι η κατώτερα σύνταξη του 
ΙΚ Α ; Είναι 19.500 δραχ. Αν υπόσχεσδε για  την επομένη 
τετραετία, κόρτε Υφυπουργέ, νομίζω* ότι πλανάσδε και ότι 
ζήτε σε άλλο πλανήτη.

Είπατε επίσης για κοινωνική πρόνοια. Τ ί να την κάνουμε 
τη κοινωνική πρόνοια; Εμείς ζητήσαμε να μας απαντήσετε 
τ ι-δ α  κάνετε με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Μας 
είπατε, ότι οι τιμές είναι πραγματικές. Μα αυτό δεν το ήξε
ρε ο κ. Π  ρωδυπουργός, όταν το Κιλελέρ μιλούσε ότι οι τι
μές δα  είναι ανάλογες με το κόστος της παραγωγής συν ένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λογικό κέρδος; Δεν το ήξερε ο κ. Πρωδυπουργός; Γιατί δεν 
του το λέγατε; Ευτυχώς όμως προχδές δεν μας είπε τίποτα 
για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, πήγε σε άλλα εδά
φη και μας μίλησε για την εκτροπή* του Αχελώου που δα  γ ί
νει μετά από 30 χρόνια.

Είπα στην ομιλία μου για μια κράτηση που γίνεται στους 
λεμοναπαριαγωγούς. Την απεκάλεσα όντως σκοτεινή. Και εί
ναι για μένα σκοτεινή. Διότι ενώ όλες οι κρατήσεις φέρουν 
κάποια ονομασία αυτή η κράτηση ή γίνεται υπέρ τρίτων ή 
απλώς φέρει την λέξη  κράτηση. Σας το έδεσα ως δέμα, αν 
ενδιαφέρεστε, διότι είναι μεγάλη η κράτηση και η τιμή από 
24 δραχ. που έχει το λεμόνι, που εξαγγείλατε εσείς, φδάνει 
στις 17 δραχ.

•Για την σταφίδα κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι δώσατε 
την ενδεδειγμένη λύση. Δεν πληρώνει η ΕΟ Κ  για να σαπί
ζει η σταφίδα στις αποδήκες. Και κάποτε δ*α σταματήσει να 
πληρώνει η ΕΟΚ, διότι όπως ξέρετε πληρώνει περισσότε
ρα, Ούτε δα πληρώνει η ΕΟΚ για να πουλάτε εσείς την στα
φίδα με 3,5 δραχ. το κιλό για κτηνοτροφές. Νομίζω ότι πρέ
πει· κάποιο μέτρο να λάβετε και να επιληφδείτε αν δέλετε 
προσωπικώς, γιατί μας έχουν εκτοπίσει οι Τούρκοι ανταγω- 
νισταί μας και μέσα από· την ΕΟΚ και αυτό είναι ανεπίτρε-

Είπατε για την εξαγωγική πολιτική στα νωπά προϊόντα. Ο 
κ. Καράγιωργας, ο οποίος είναι πρόεδρος των Ελλήνων εξα- 
γωγέων νωπών γεωργικών προϊόντων, προχδές έκανε δηλώ
σεις και είπε, ότι ήσαν μειωμένες κατά 7 εκατ. δολλάρια ο: 
εξαγωγές μας το 1983·.

Μπορεί να αυξήδηκαν σε κιλά, αλλά σε δολλάρια είναι 
μειωμένες. Και ανεφέρδήσαν πολλά περιστατικά, τα οποία 
δεν* έχω και το χρόνο* να τα αναφέρω.

Θα ήδελα όμως να μας δώσετε ορισμένες εξηγήσεις και 
συγκεκριμένα να μας πείτε, συμφωνείτε με αυτό* που είπε ο κ. 
Πλασκοβίτης στις Β ρυξέλλες; Εσείς είπατε ότι το Π Α 
ΣΟ Κ  στηρίζεται στον αγρότη. Ο κ. Πλασκοβίτης είπε ότι το 
Π Α Σ Ο Κ  στηρίζεται στους εργαζόμενους στην βιομηχανία 
και στα εργοστάσια γενικά.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γ εω ρ γία ς). Το 
Π Α ΣΟ Κ , είπε;

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Οι σοσιαλιστές. Δεν εισδε 
σοσιαλιστές; Τ: είσδε; Εκτός <αν δηλώσετε ότι δεν είσδε σο
σιαλιστές και είσδε χριστιανοδημοκράτες. Γιατί ο κύριος 
Πλασκοβίτης λέει ότι* «οι γεωργικοί πληδυσμοί κατά μεγάλο 
ποσοστό αποτελούν την εκλογική πελατεία των συντηρητικών 
-και χριστιαναδημοκρατικών Κομμάτων της Ευρώπης. Από την 
άποψη αυτή οι σοσιαλιστές είναι ,αρκετά επιφυλακτικοί και πε
ριοριστικοί στις αποφάσεις τους σε σχέση, με την ενίσχυση της 
γεωργίας και την αύξηση, των δαπανών* για τον γεωργικό 
τομέα». Αν το αμφισβητείτε αυτό το πράγμα, να το πείτε 
στο** κ. Πλασκοβίτη. ο οποίος ηγείται της ομάδας των Ευ
ρωβουλευτών του Π Α Σ Ο Κ . Αν έχετε διαφορετική γνώμη, να 
μας το πείτε, όπως το είπατε απόψε. Π άντω ς νομίζω ότι τέ
τοια κείμενα δεν συμφέρει να βλέπουν το φως της δημόσιό- 
τητος.

Δεν μας είπατε πόσο *έχει ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ παρα
γωγού και καταναλωτή. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι έχει 
αυξηδεί 13.5% εις βάρος των καταναλωτών; Αλλά και αυτό 
δεν το ωφελούνται ο: παραγωγοί, το ωφελούντα* ο: μεσάζον
τες. για τους οποίους δεν έχετε κάνε; τίποτα. Η ψαλίδα έχει 
ανοίξει περισσότερο. Τ ι μέτρα λάβατε: Εκείνα τα μέτρα που 
έλαβε σ κ ,Μωραιτης. απεδείχδη ότι είναι τελείως άχρηστα.

Δεν· απαντήσατε για το φυτικό κεφάλαιο. Θα το προστα
τεύσετε: Τ ι δα* γίνει; Έ χετε  δώσει τόσες και τόσες υποσχέ
σεις.

Και ένα τελευταίο που έχετε υποσχεδεί και δεν το έχετε 
πραγματοποιήσει, είναι ο Οργανισμός του ΟΓΑ, Πότε δα 
γ ίνε ι; Δεν έχετε πάρει είδηση ότι έχετε 30 μήνες στην εξου
σία. δηλαδή 2.5 χρόνια, ότι στις 17 Ιουνίου γίνονται οι Ευρω
εκλογές και μετά από 2 - 3  μήνες δα  γίνουν οι εδνικές εκλο
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γές και δα  ¡μας «γκαταλείψετε, ευτυχώς βέβαια για  τον Ε λ
ληνικό Λαό; Δεν το έχετε αντιλ'ηφδεί ακόμη και μ.ας υπό- 
σχεσδε διάφορα πράγματα, τα  οπαία δεν δ·α πραγματοποιη
θούν ποτέ; Αλλά τι να πρωτοαναφέρουμε, κύριε Υπουργέ; 11 :- 
στεόω ότι δεν παρακολουθείτε την '»ζήτηση·. Λαό ,την αρχή 
φάνηκε ¿τ: δεν δώσατε καμιά σημασία και εκείνο που λέει ο 
Λαός αστού κουφ-ου την χόρτα, όσο δέλείς βρόντα)) είναι γε
γονός αναμφισβήτητο. Αν, όμως, δεν σας κάνει κόπο, περι
μένουμε όλοι με αγωνία μια απάντηση γ ια  τ ις  τιμές των α
γροτικών προϊόντων. Είναι το πλέον καυτό ζήτημα και αυτό 
περιμένει απόψε όλος ο αγροτικός πληθυσμός. Εάν εξαγγεί
λετε τις τιμές τότε -δα συμπαρασταθείτε κάπως και στον 
Πρωθυπουργό, ο οποίος εξ αιτίας των υποσχέσεων αυτών εί
ναι πολύ -εκτεθειμένος.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο κ. Υπουρ
γός Γεωργίας, έχει το λόγο, για να δευτερολογήσει.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Κύ
ριε Πρόεδρε, στην απάντησή μου προσπάθησα να περιγράφω 
σε γενικές γραμμές ποιά είναι η πολιτική του Υπουργείου 
Γεωργίας στα -δέματα της αρμοδιότητας του, πσιές είναι ο: 
γενικές κατευ-δυνσεις, ποια μέτρα έχουν παρ-δεί για να πραγ
ματοποιηθεί αυτή η πολιτική, να υλοποιηθούν αυτές οι κα- 
τευ-δυνσεις. Μέσα .στα πλαίσια αυτά προσπάδησα να δώσω 
στα πάρα πολλά ερωτήματα που έδεσαν οι Βουλευτές της 
Αντιπολίτευσης σε μερικά δέματα συγκεκριμένες απαντήσεις. 
Βεβαίως δεν απάντησα σε όλα τα ερωτήματα, γιατί δεν δα 
με έπαιρν® και ο χρόνος. Μίλησα 1,5 ώρα, αν όχι παραπάνω, 
και δα  χρειαζόμουν 3 και 4 ώρες για να δίξω- όλα τα επί μέ
ρους δέματα, τα οποία έδιςαν οι κύριοι συνάδελφοι. Ά λ λ ω 
στε δεν νομίζω ότι ο σκοπός της συζήτησης ήταν να υπάρξουν 
λεπτομερειακές απαντήσεις στο κάδε ειδικό δέμα. Ο σκοπός 
της συζήτησης εδώ ήταν να διαφανεί ποια είναι η αντίληψη 
της αγροτικής πολιτικής της Αντιπολίτευσης και ποια είναι 
η αντίληψη αγροτικής πολιτικής της Κυβέρνησης, πώς πραγ
ματοποιεί η. Κυβέρνηση αυτή την αγροτική πολιτική και ποια 
είναι η κριτική που κάνει η Αντιπολίτευση στην αγροτική αυ
τή πολιτική.

Για τα διάφορα ειδικά δέματα υπάρχει η- δυνατότητα ερω
τήσεων, υπάρχει και η δυνατότητα άλλων συζητήσεων για να 
εξετάσουμε λεπτομέρειες.

Επειδή ο τελευταίος συνάδελφος επέμενε για το δέμα του 
κ. Πλασκοδέτη δ α  του απαντήσω σ’ αυτό το δέμα, το οποίο 
αφορά βεβαίως και το Κίνημα. Ο  κ. Πλασκοβίτης δεν μίλη
σε για την Ελλάδα, μίλησε — και ο καδένας μπορεί να το 
καταλάβει διαβάζοντας αυτό το κείμενο με ένα ευρό πνεύμα—  
για τα σοσιαλιστικά Κόμματα τα οποία υπάρχουν στις υπόλοι
πες χώρες της ΞΟΚ.

ΣΤΥ Λ ΙΑ Ν Ο Σ ΑΛΛΑΜ ΑΝΗΣ. Η Ελλάδα τι είναι;
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Σας 

παρακαλώ δ α  μου επιτοέψετε να τελειώσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ Λ ΕΙΤ Ο Σ. Αυτί είναι σοφιστεία.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Με 

συγχωρείτε, δεν είναι καδόλου σοφιστεία αυτή, είναι κοινω

νιολογική ανάλυση. Εάν εσείς δεν γνωρίζετε να κάνετε κοι
νωνιολογικές αναλύσεις, τότε σας παρακαλώ να συγκεντρώ
σετε μερικά στοιχεία για το ποιο! υποστηρίζουν τα σοσιαλι
στικά Κόμματα στη Δυτική Ευρώπη, ποιο: υποστηρίζουν τα 
Χριστιανοδημοκρατικά Κόμματα και να δείτε και ποιοι υπο
στηρίζουν εδώ στην Ελλάδα το ΓΙΑΣΟΚ.

Στην ‘Ελλάδα το Π Α Σ Ο Κ  έχει διαφορετικό· χαρακτήρα 
απ’ ότι έχουν τα σοσιαλιστικά Κόμματα ,τττν υπόλοιπη Ευ
ρώπη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ Λ ΕΙΤ Ο Σ. Μα. κύριε Πρόεδρε, ο κ. Υπουρ
γός δεν μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Τον όρο «σο
φιστεία» που είχατε ήταν- βαρύτερο 'απ’ αυτά που σας ε πε ο 
κ. Υπουργός για να είμαστε αντικειμενικοί, (θόρυβος, κωδω
νοκρουσίες)*.

Ν ΙΚ ΟΛΑΟΣ Κ Λ ΕΙΤΟ Σ. ...(Δεν ακούστηκε).
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κσητικός). Σας σ.ανα

καλώ. μιλάτε και δεν σας διακόπτει ο κ. Υπουργός. Λποδει- 
κνυει κιοινοβαυλευτικώτερο ήδος από όλους μας εδώ. Παρα
κολουθώ τον κ. Υπουργό. Ακούσε τους π άντε ς με πραγμα
τική κοινοβουλευτική ευπρέπεια και σεις τον διακόπτετε. Επι
τέλους ποιος είναι κοινοβουλευτικώτερος;

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ Λ ΕΙΤ Ο Σ. Είναι δόκιμος όρος και οφείλε
τε να το ξέρετε κύριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Έ χε ι και την 
έννοια με την οποία το είπατε. Αντιλαμβανόμαστε πώς μιλάμε 
ε οω.

ΝΙΚ Ο ΛΑ Ο Σ Κ Λ ΕΙΤ Ο Σ. Οφείλατε να το ξέρετε, κύριε 
Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Το γνωρίζω 
αλλά το είίίπατε με άλλη έννοια.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύριε 
Πρόεδρε, νομίζω ότι λόγω της ώρας μπορώ να κλείσω.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Αν δέλετε ν’ 
απαντήσετε, μπορείτε να συνεχίσετε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ. Γεωργίας). Νομί
ζω ότι έδωσα σε γενικές γραμμές την απάντηση, ποια είναι 
η αγροτική: πολιτική1 μας.

Ο κ. Κλείτος είπε στην· παρέμβασή του οτι αδιαφορούμε για 
τον άνδρωπο -—κάπως έτσι το διατύπωσε— εμείς επειδή εί
μαστε σοσιαλιστική Κυβέρνηση έχουμε σαν επίκεντρο της προσ- 
πάδειάς μας τον άνδρωπο και αυτό μας διακρίνει από τις 
άλλες Π αρατάξεις. (Χειροκροτήματα από την Πτέουγα του
Π Α Σ Ο Κ ).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κοητ.κός). Κηρύσσεται 
περαιωμένη η συζήτηση της επερωτήσεως αρμοδιότητας Υπουρ
γείου Γεωργίας.

Δέχεται η Βουλή νά λύσουμε τη συνεδοίαση:
Π Ο Λ Λ Ο Ι ΒΟ Υ Λ ΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση της Βουλής και ώρα 01.59·' λύεται η 

συνεδρίαση για σήμερα II. Απριλίου 1984 και ώρα 18.30·' 
με δέμα ημερήσιας διατάξεως αναφορές και ερωτήσεις αρμο
διότητας Υπουργείου Δημοσίων Έργων κα· στη συνέχεια νο
μοδε τική εργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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και οικονομικών μέσων -3··α μ,χο.ρsί να ανταγωνιστεί κοκ ναι 
τους διαλύσει».

Θα κλείσω τ ψ  ομιλία μοι> μβ λίγα λόγια ακόμα (πρέπει 
να πούμε δυο λόγια) και γ ια  τη  Δεξιά. Ο1 κ. Μποότος, όταν 
εισηγούνταν το νόμο τον, χαρακτήριζε τους συνεταιρισμούς 
σαν υποτυπώδεις γραφειοκρατικές οργανώσεις. Ό τα ν, λοιπόν, 
εσύ ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας λες αοτά τα αράγματα, πως 
μπορείς, να λες, ότι είχε ανάπτυξη το συνεταιριστικό κίνη- 
μα μέχρι τότε; Πρέπει, να τα μετράμε τα λόγια μας, γιατί 
αλλοιώς μπορεί, να πει καθείς, ότι είναι κ ι1 ο Θεός.

Έ να  άλλο 4έμα, που 4έλω, να. πω· για τη Δεξιά, είναι 
αυτό, που ανάπτυξε ο κ. Μποότος προηγούμενα. Ό τ ι  δηλαδή 
εδώ πάει, να γίνει κολλεκτιβοποίηση κλπ. ή ότι 4α  φάνει το 
χωράφι και τα μηχανήματα του φτωχού αγρότη. Εδώ πρόκει
ται για πλήρη παραποιηση και διαστρέβλωση αυτών, που λέει 
ο νόμος.

Ρ ω τώ : Δε ποιά διάταξη του νομοσχεδίου στηρίζεται αυτή 
η άποψη; Επικαλούνται το άρ4ρ·α 11, που λέει, ότι: «το τα
κτικό μέλος παρέχει την προσωπική του εργασία στο συνεται
ρισμό ανάλογα με τις ανάγκες του τελευταίου». Είναι κακό 
αυτό; Μπορούμε, να βγάλουμε απ’ αυτό το συμπέρασμα, οτι 
4α του πάρουν το χωράφι; Αυτό δε γινόταν και προηγούμενα; 
Αυτοί οι συνεταιρισμοί δεν αποτελούσαν τότε y ινουνο, να χά
σει την περιουσία του ο φτωχός αγρότης;

Και πάρα; κάτω λέει το ίδιο άρ4ρο: «Η  ειδικότερη εργα
σία του κά4ε μέλους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητι
κού συμβουλίου, η οποία μπορεί, να προσβληθεί από τον εν
διαφερόμενο. στην πρώτη μετά -απτό τ ψ  απόφαση τακτική1 η 
έκτακτη γενική συνέλευση. Η: προσφυγή του μέλους στη γενι
κή συνέλευση .αναστέλλει την εκτέλεση της εργασίας». Π οι
όν, λοιπόν, κίνδυνο διατρέχει ο αγρότης;

Σχετικά με το άρ4ρο 12, που λένε για την παράδοση της 
παραγωγής κ.λ.π. ' Η4ελα να ρωτήσω: Δε γινόταν παράδο
ση παλαβότερα; Το άρ4ρο 12 λέει, «με απόφαση της γενι
κής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοΊ/ηφία οι συνεταίροι μπορούν, να απαλλάσσονται μερικά 
ή ολικά από την υποχρέωση, αυτή». Από ποι δγάζου », λοι
πόν, αυτά, τα συμπεράσματά τους;

Σκοπός όλων αυτών που λένε, είναι: Πρώτο, να ξεστρα
τίσουν την αγροτιά από- το πραγματικά άσχημο, που υπάρχει 
μέσα στο νόμο περί συνεταιρισμών. Και δεύτερο, να δημαγω
γήσουν στον αγρότη.

Αλλά οε μπορούν, να γελάσουν τον κόσμο. Γιατί τόσα χρο
νιά με τη Δεξιά την εξουσία, ot αγρότες έχουν διδαχθεί πολ
λά. Και δεν τα ξεχνούν εύκολα. Γ ι’ αυτό έβαλαν στην άκρη 
τη Νέα Δημοκρατία. Και 4α  σας ξαναβάλουν. Γ ι’ αυτό να 
είσαστε σίγουροι.

Κύριε Πρόεδρε! Κλείνω την ομιλία μου με τούτο: 
Οπως είπα και στην αρχή, δε 4α  ψηφίσουμε το νόμο, θ α  

μπορούσαμε, να τον ψηφίσουμε, αν δεν υπήρχαν τέτοιες βα
σικές διατάξεις, με τις οποίες διαφωνούμε. Και κυρίως, 
αν δεν υπήρχαν αυτά τα βασικά, που ανάπτυξα εδω. Σε 
πολά σημεία, δυστυχώς, αυτός ο νόμος πάει πίσω κ; απ’ 
το μεταβατικό νόμο. Φυσικά ο μεταβατικός νόμος, που πε- 
ριέχετ-αι εδώ πέρα, αποτέλεσε οπωσδήποτε ενα καλό βήμα. 
Βγήκε, δηλαδή, ένα κακό: Έφυγε αυτό το κατεστημένο.

Αλή4εια! Τ'ι να πει κανείς για το κατεστημένο του 
Μ παλτατζή; Με το κατεστημένο του Μπαλτατζή ψήφιζαν 
ΊΟ φορές οι δή4εν συνεταιριστικές οργανώσεις. Είχε ένα 
πακέτο ψήφων (κοντά το 35% των ψήφων και παραπάνω) 
σίγουρο απ’ αυτές τις «συνεταιριστικές» οργανώσεις στα χέ
ρια του. Και κράταγε τη πλειοψηφία. Αυτά ή4ελα να πω. 
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουρ
γός Γεωργίας, έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κυ
ρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο που εξετάζουμε σήμερα πρό
κειται · να αντικαταστήσει· το νόμο 921 του 1979. Η  αντι
κατάσταση είναι επιβεβλημένη γιατί η ισχύουσα νομο4εσία 
παρόλο που είχε διακηρυγμένο στόχο την ανάπτυξη του συ

νεταιριστικού κινήματος, δεν συνέτεΐνε στην ανάπτυξη, κυ-
τή·

Κύριος λόγος της εξέλ ιξης όλα αυτά τα χρόνια ήταν 
ότι ο συνεταιρισμός εργάστηκε σε ένα πλαίσιο ιδεολογικό 
και οικονομικό που τον έβλεπε ως οργάνωση αλληλεγγύης. 
Ο συνεταιρισμός και οι συνεταιριστικές οργανώσεις υπάσ
χαν όχι για να οργανώσουν την παραγωγή, εμπορία και με
ταποίηση των αγροτικών προϊόντων, οι αγρότες γ>* λογα
ριασμό τους, υπήρχαν όχι για να αποτελόσουν τη ραχυ/.οκ- 
καλιά πάνω στην οποία 4α στηριζόταν η προσπά4ε:α των 
αγροτών να διοργανώσουν αυτοδιαχειριζόμενο: το δικό τους 
τομέα ζωής και ευνύνης. Υπήρχαν αντί4ετα για να βελ
τιώσουν και να δι·ορ4ώσουν τις όποιες δυσάρεστες επιπτώ
σεις είχε η οργάνωση του αγροτικού τομέα με βάση τις αο- 
χές της ελεύ4ερης ανάπτυξης, και της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, με βάση την αρχή ότι οι ιδιώτες κεφαλαιούχοι 4α 
έπρεπε να εξουσιάζουν και τον αγροτικό τομέα.

Μοχλός ανάπτυξης ήταν ο ιδιώτης κεφαλαιούχος. Ο συ
νεταιρισμός ήταν το δεκανίκι για να στηρ·ιχ4εί η αγροτκή 
οικονομία και ο αγρότης, όταν ο κεφαλαιούχοι δεν εξασφά
λιζαν μία ανεκτή τάξη πραγμάτων. Τα αποτελέσματα σας 
είναι γνωστά. Είναι οι στρατιές των μεσαζόντων, η χαμη
λή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, η ουσια
στική εξάρτηση της ελληνικής γεωργίας από εισροές από 
το εξωτερικό, η έλλειψη σοβαρού προγραμματισμού, η, οικο
νομική καχεξία των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Ερώτησε ο κ. Μποότος αν δημιουργή4ηκαν ή όχι μεγά
λες εταιρείες. Πράγματι δημιουργήόηκαν μεγάλες εται
ρείες, όχι όμως ενταγμένες στο- συνεταιριστικό κίνημα, όχι 
όμως μοχλοί ανάπτυξης για το συνεταιρισμό.

Εμε ίς αντιστρέφουμε το ερώτημα: Ά λ λ α ξ ε  τίποτα στο 
ρόλο του συνεταιριστικού κινήματος παρ’ όλες τις μεγάλες 
εταιρείες; Έ γινε  καμμία καθοριστική εξέλιξη, για αλλα
γή της μορφής της αγροτικής οικονομίας με τις μορφές αυ
τές επιχειρηματικής δραστηριότητας; Ό λο ι ο. αγρότες 
μπορεί να επιβεβαιώσουν ότι όχι.

Εμείς λοιπόν, 4έλουμε να βγάλουμε το συνεταιρισμό από. 
το ρόλο του κομπάρσου, του βο·η4ού, του αναγκαστικού δια
χειριστή επιχειρήσεων χωρίς μέσα. Εμείς 4έλουμε να κά
νουμε το συνεταιρισμό πρωταγωνιστή και μοχλό της αγροτι
κής ανάπτυξης.

Γό ερώτημα είναι πώς 4α γίνει αυτό; Για να απαντή
σουμε, 4α  ή'4ελα να απαριθμήσω, σε μεγάλη συντομία, με
ρικά από τα προβλήματα, που γνωρίζει η ελληνική γεωργία.

Η  ελληνική γεωργία πάσχει, όπως ξέρουμε όλοι, από μι
κρό μεγε4ος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και από τον 
πολυτεμαχισμό τους.

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι μεγαλύτερες από 100 
στρέμματα καλύπτουν στην ΕΟ Κ  πάνω αιπό 40% του συνόλου 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ στη Χώρα μας μόλις 
το 7% περίπου. Έ τσ ι το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο, 
δεν είναι δυνατή η προγραμματισμένη και ορθολογική χρήση 
των συντελεστών παραγωγής.

Το εργατικό δυναμικό σε μας έχει, χαμηλή απασχόληση. 
Ά λλοτε δε ψ4άνει και χρειάζεται να προσληφ4ούν εργάτες. 
Ά λλοτε δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί η εκμετάλλευση δεν 
προσφέρει εργασία.

Η υποδομή είναι ανεπαρκής. Αυτό φαίνεται από το χαμηλό 
ποσοστό των αρδευομένων εκτάσεων.

Η εκμηχάνιση της γεωργίας έχει γίνει, κατά τέτοιο τροπο. 
ώστε επιβαρύνει υπερβολικά τα κόστος παραγωγής. Είναι 
;νωστύ, ότι μικρές εκμεταλλεύσεις έχουν ελκυστήρες οι ο
ποίοι δεν μπορούν να αξιοποιηόούν σωστά. Είνίαι υπερβολικά 
ισχυροί σε σχέση με το μέγε4ος της εκμετάλλευσης. Πι πα
ραγωγοί δεν είναι σε 4έση να φροντίσουν μόνοι τους τη οι72· 
πτύξη των καλλιεργειών. Έχουν ανεπαρκή προσφορά τεχνι
κής ·βοή4ειαίς από τ ις  συλλογικές τους οργανώσεις και αυτό 
με επίπτωση στην ποιότητα και την κάλυψη· των αναγκών
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της αγοράς. ,
I I  %κ·ηρο<?>?Ψτη rt epswa, η εκπαιδευίση τηρ οποία εκτε- 

aojv οι συνεταιριστικές οργανώσεις eivau σχεδόν ανύπαρκτη.
Όσον «φορά την αγορά, υπάρχε·· κατβκερφίΛτιαμιός δραστη

ριοτήτων. Μικρές μονάδες έχουν aw «λάβει τη -διακίνιηση, επε
ξεργασία και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, με σ,νο.έ- 
λεσμα να μη μπορούν πολλές φορές να τα βγάλουν πέρα, να 
επιδιώκεται το πρόσκαιρο και ευκαιριακό κέρδος.

Ολη η οργάνωση της αγοράς είναι τέτοια, ώστε ο αγρό
της να μη μπορεί να ανταπεξέλθει στο παιχνίδι της προσ
φοράς και της ζήτησης, να έχει ανύπαρκτη διαπραγματευτι
κή ικανότητα.

Εγκαταστάσεις εμπορίας δεν υπάρχουν ικανοποιητικές. Υ
πάρχει έλλειψη αποθηκευτικών χώρων, υπάρχει, έλλειψη συ
σκευαστηρίων, ψυγείων, μεταφορικών μέσω;

Για τις εξαγωγές δεν έχει γίνει αρκετή προσπάθεια από 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Ο: εξαγωγικο; φορείς των 
συνεταιριστικών οργανώσεων είναι ανεπαρκώς οργανωμένοι. 
Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για τις συνθήκες -ης αγο
ράς. υπάρχει έλλειψη προσαρμογής στις ανάγκες .της αγοράς.

Ό λ α  αυτά που ανέφερα σε συντομία οδηγούν σε μια ψτλί
σα μεταξύ της τιμής που εισπράττει ο παραγωγός ναι της 
τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. Οδηγούν στο να είναι 
χαμηλό το αγροτικό- εισόδημα, ενώ οί τιμές των αγροτικών 
προϊόντων είναι γ ια  τον καταναλωτή υψηλές,

Π ώ ς επε'δίωξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να λύσουν 
τα προβλήματα αυτά, με ποιες επιλογές.

Μια πρώτη επιλογή της προηγούμενης Κυβέρνησης, μια 
πρώτη επιλογή της (Νέας Δημοκρατίας, ήταν η προώθηση της 
επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Η  προώθηση της επιχειρη
ματικής εκμετάλλευσης ανταποκρινόταν στην φιλελεύθερη 
αντίληψη της συντηρητικής παράταξης γ ια  την επέκταση 
του μηχανισμού της αγοράς σε όσο το δυνατόν περισσότερες 
δραστηριότητες, -την οργάνωση της οικονομικής δρατηριέτη- 
τας ιμε βάση το άταμο επιχειρηματία.

Ό μω ς η επιχειρηματική εκμετάλλευση δεν μπορεί να λύ
σε·. -α προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου.

Ο μικρός και μεσαίος αγρότης έχουν- ψηλό κόστος παρα
γωγής, μικρή διαπραγματευτική ικανότητα και δεν δα μπο
ρέσουν ποτέ να μετατρέψουν·, χωρίς υψηλό δανεισμό, σην επι
χείρησή τους σε μεγάλη επιχειρηματική εκμετάλλευση. Ο 
μεγάλος δανεισμός, οι υψηλές κεφαλαιουχικές επενδύσεις κο
στίζουν όμως πολύ, αυξάνουν το .κόστος παραγωγής. Το ανα
πόδραστο τέλος είναι η εγκατάλειψη τη ς εκμετάλλευσης.

Το πρώτυπο της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης ούτγεί 
στην εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους μικρούς και- μεσαί
ους καλλιεργητές. Και αυτό είναι νέα πρώτυπο- που είναι ακα
τάλληλο για να λύσει τα προβλήματα της »ελληνικής γεωρ- 
γιας.

Μια δεύτερη επιλογή της Ν έας Δημοκρατίας, ήταν όπως 
ανέφερα ήδη, η προώθηση του ιδιώτη επιχειρηματία.

Το αποτέλεσμα, όσον αφορά την εμπορία, έχει περιγράφει 
επανειλημμένα. Για τα προϊόντα που πωλούνται γ ια  λογαριασμό 
του παραγωγού, υπήρχε αυθαίρετη σύνταξη εκκαθαρίσεων, πα
ράλειψη αποστολής τιμολογίων, υπήρχε πολλές φορές διακοπή 
αποστολής τελάρων, όταν ο παραγωγός ζητούσε καταβολή- τι
μήματος, υπήρχε έκδοση, ψεύτικων τιμολογίων, οπερτιμολόγητ 
τη η υποτιμολόγηση γενικά εκμετάλλευση των οικονομικών
αναγκών του αγρότη.

Είναι γνωστό το φαινόμενο της καθόδου των εμπόρων*, στ 
α?Ζγι τη? εμπορικής περιόδου, με προσφορά ενιαίων τιμών, τ· 
απόσυρσης του εν συνεχεία για να εξαναγκάσουν- τους παρ 
¡•ωγούς να -ρίξουν τις-τιμές, της μετέπειτα εμφάνισής το·, 
με αισθητά μειωμένες τιμές, με τον ισχυρισμό- ότι έχουν αλ) 
ςε: οι συνθήκες της αγοράς.

Επι πλέον οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις είχαν, όπωτ 
? -?a ,ja tκρα κεφάλαια, δεν μπορούσαν να αναπτύξουν το εμτ 
ρ.ο.^Κα: -έτσι αποτελεί ακόμα συνηθισμένο φαινόμενο-, ορισμέ 
•̂¡-οϊον'τα που βρίσκονται σε υπερεπάρκεια. σε ορισμένες περ 

V;~i της Χωράς, γ ια  παράδειγμα το βερύκοκο στην Κορινθί
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να μη μπορούν να πουληθούν σε άλλες περιοχές της Χώρας, 
όπως η Βόρεια Ελλάδα, ή τα Νησιά.

Οι ιδιωτικές βιομηχανίες μεταποίησης δεν μπόρεσαν, επίσης, 
να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γεωργίας, γιατί ήταν υπερ
χρεωμένες1,, δίεν είχαν κεφάλαια κίνησης. Μόν-ο στην Α-ΤΕ 
υπάρχουν 19 προβληματικές γεωργικές βιομηχανίες, με ο
φειλές 4,5 δ-ις, -από τα -οποία τα 2 δις είναι ληξιπρόθεσμα.

Αποτυχία, λοεπόν, και στη δεύτερη επιλογή της ανάπτυξης 
του αγροτικού τομέα μέσω του ιδιώτη επιχειρηματία. Μια 
τρίτη επιλογή ήταν ο συνεταιρισμός, όπως ανέφερα, οργάνωση 
αλληλεγγύης. Βοηθός, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, χωρίς 
υποχρεώσεις και ευθύνες, με γενική πυροσβεστική αποστολή, 
ο- συνεταιρισμός υπεύθυνος για όλα και για τίποτε.

Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτού του πρωτοβάθμιου για 
παράδειγμα συν*ταίρισ-μούΙ.

Κάποιο κτίριο μικρό ή μεγάλο, με την επιγραφή Γεωργικός 
Συνεταιρισμός, στα περισσότερα χωριά του Τόπου μας. κά
ποιες μεγαλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις για τις Ενώσεις, 
κτίρια όμως των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών συνήθως χω
ρίς ζωή. Κάποιο Δ .Σ . χωρίς συνεταιριστική παιδεία και πρα
κτική και εν πολλοίς δύσπιστο- για  τ ις  συλλογικές μορφές 
δραστηριότητας.

Η  μεγάλη μάζα του -υπηρεσιακού συνεταιριστικού μηχανι
σμού, στο μεγαλύτερο της ποσοστό, -χωρίς τις. απαραίτητες ικα
νότητες: και την οικονομική σκέψη γ ια  να αναπτύξει επιχειρ.ηι- 
ματικάι το- συνεταιρισμό.

Τέλος, κάπο-ιες δραστηριότητες περιθωριακές, για συμπλή
ρωση των ιδιωτικής μορφής οικονομικών δραστηριοτήτων. Έ 
τσι'. -απόι τους 7,5 χιλιάδες, περίπου, συνεταιρισμούς που έχει 
η Χώρα, μόνο 300, περίπου, παρουσίαζαν κάποια αξιόλογη 
δραστηριότητα το 1981, οί υπόλοιποι είχαν μικρή και ασήμα
ντη δραστηριότητα.

Οι Ενώσεις, επίσης, εκτελούσαν, κατά κύριο λόγο, εργολα
βικές εργασίες, γι.α λογαριασμό των πρωτοβαθμίων παραγω
γών' και δεν ανέπτυξαν ο-ι ίδιες πρωτοβουλία.

Ο'ι- πρωίτοβ-άθμιοι συνεταιρισμοί ήταν συνεταιρισμοί σφραγί
δες και οι ενώσεις του τύπου αυτού, ήταν συνεταιριστικές εται
ρείες εργολαβικής μορφής.

Απέτυχε λοιπόν, και η τρίτη επιλογή της προηγούμενης 
Κυβέρνησης για το συνεταιρισμό με τη μορφή οργάνωσης αλ
ληλεγγύης.

Η  τέταρτη επιλογή ήταν η κρατική παρέμβαση με ελεύ
θερη λειτουργία της αγοράς, για να ανατρέψει δυσμενείς ε
πιπτώσεις, για να βοηθήσει τον παραγωγό εκεί που υπήρχε 
εκμετάλλευση. Αυτός ήταν ο λόγος των τιμών ασφαλείας, 
των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων για  να αντισταθμι- 
σθ-οόν διάφορες δυσμενείς επιπτώσεις. Ό μ ω ς παρ’ όλα αυτά 
η αγορά δεν λειτούργησε ομαλά.

Υπήρχε επίσης έλλειψη προγραμματισαού. Αυξήθηκε ση
μαντικά η παραγωγή, χωρίς όμως να αυξηθεί ταυτόχρονα η 
υποδομή της εμπορίας, η οργάνωση της εμπορίας και έχουμε 
σήμερα το φαινόμενο, μιας αυξημένης παραγωγής, η οποία 
δύσκολα μπορεί να διατεθεί.- Οι εισρροες εξαρτώνται, παρ' 
έλη την Κρατική φροντίδα, από το εξωτερικό. Ο βασικός πα- 
τατόσπορος και ο πιστοποιημένος πατατόσπορος π.χ. εισάγο- 
νται από το· εξωτερικό, όπως και τα υβρίδια καλαμποκιού και 
η ελληνική γεωργία είναι εξαρτώμενη από τις μεγάλες πολυε
θνικές εταιρείες.

Τα αρδευτικά έργα έγιναν με τεχνολογία, που πολλές φο
ρές δεν ανταποκρινονται στις ανάγκες. Γενικά χαρακτηρι
στικό της κρατικής παρέμβασης ήταν η πο-λ’οική σκοπιμότη
τα. Υπήρχε παρέμβαση εκεί πο-υ συνέφερε για να συλλέγουν 
ψήφοι, για ν-α στηριχθούν οι τοπικοί κομματάρχες και οι τοπι
κοί προύχοντες. Οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω 
απέτυχαν και γ; αυτό χρειαζόμαστε νέες επιλογές.

Απέναντι στις αρχές τη-ς επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, 
της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, του ευκαιρια
κού επιχειρηματία, της Κρατικής παρέμβασης με πολιτικές 
σκοπιμότητες, ποιες αρχές προτείνει το δικό μας κίνημα:
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Π οώ ιη  αρχή είναι η αυτοδιαχείριση. Οι ενδιαφερόμενοι 
-ρέπει να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τα προβλήματα του;. Να 
μην είναι εκτελεστές μιας πολιτικής που δεν επηρεάζουν, αλ
λά να αποφασίζουν και να εφαρμόζουν ο: ίδιοι την πολιτική. 
Η  αυτοδιαχείριση αναπτύσσει και την συλλογική και την ατο
μική πρωτοβουλία. Για να καταστεί όμως δυνατή η αυτοδια
χείριση πρέπει το Κράτος να δώσει στους ενδιαφερομένους τα 
υλικά μέσα, να δημιουργήσει τους νομικούς •δεσμούς, για να 
έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν και να εφαρμόζουν τις 
αποφάσεις τους.

Η  αυτοδιαχείριση, όπως την επαγγελόμαστε εμείς, είναι 
αρχή οργάνωσης που βρίσκεται στους αντίποδες ενός συστή
ματος κεντρικού προγραμματισμού, σχεδιασμού από το κέντρο 
όλων των λεπτομερειών, ενός συστήματος στη γεωργία, οπού 
ο τρόπος χρησιμοποίησης τωυ μέσων παραγωγής και ο; στό
χοι που πρέπει να επιτευχθούν καδορίζονται αποκλειστικά 
κεντρικά.

Η  αυτοδιαχείριση δεν· συμβοβάζεται με τον Κρατισμό. Λυτή 
είναι η πρώτη μας επιλογή.

Η  δεύτερή μας επιλογή είναι η αποκέντρωση. Η κοινωνία, 
το Κράτος, πιστεύουμε εμείς δεν έχει τη δυνατότητα ν.< δια
γράψει για όλους κεντρικά τις αναγκαίες αποφάσεις. Οι α
ποφάσεις πρέπει να παίρνονται άμεσα από εκείνους που έχουν 
συμφέρον κα·ι εκεί που προκύπτει το πρόβλημα. Οι αυτοόια- 
χειριζόμευες μονάδες, με βάση την αρχή της αποκέντρωσης, 
πρέπε ι να είναι τοπικές, μικρές, ευέλικτες και να αυςά'Όυν 
σε μέγεδος όσο αυξάνει το μέγεδος του προβλήματος.

Η τρίτη μας επιλογή είναι ότι το προϊόν της δουλειάς ανή
κει σε εκείνους που το δημιούργησαν. Το πλεόνασμα που παρα- 
γεται πρέπει να το καρπώνονται ο: ίδιοι οι εργαζόμενοι. Λυτό 
δε συμβαίνει σε ένα σύστημα, όπου εμπορία και μεταποίηση 
των αγοοτικών προϊόντων βρίσκεται στα χέρια ιδιωτων κεφα
λαιουχικών επιχειρήσεων.

Εκεί καρπώνονται ο: επιχειρήσεις αυτές, το μεγαλύτερο μέ
ρος τκτ ποοστιδέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και 
την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της νέας τεχνολο- 
γίας.

Πρέπει, λοιπόν, εμπόριο και μεταποίηση στον αγροτικό το
μέα, να περάσουν στα χέρια των αγροτών. Αυτό είναι προϋπο- 
δεση για να αυξηδεί το εισόδημά τους. Αυτό αποισεει απο την 
επαγγελία του Κινήματος μας. για περισσότερη κοινωνική δι
καιοσύνη. Είναι ένα κεντρικό σημείο του προγράμματος μας, 
είναι ένα κεντρικό σημείο μ ια ; σοσιαλιστικής Κυβέρνησης.

Είναι αναπόφευκτο σε μια τέτοια πορεία, ορισμένοι να χά
βουν και να διαμαρτύρονται. Αλλά, δέλω να τονίσω εδω, οτι 
δεν πρόκειται να χάσει η ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβου
λία με δικά της κεφάλαια και δική της οργάνωση, η επιχεί
ρηση που στέκει και ξέρει να διαχειρίζεται τα συμφέροντα 
της. Εκείνοι που δα  χάσουν είναι η μεγάλη πλειοψηφία εκεί
νων που λυμαίνονταν μέχρι σήμερα την ελληνική ύπαιδρο. ο: 
ευκαιριακοί επιχειρηματίες, αυτοί που δεν μπορούσαν να σι α- 
δούν στα πόίδ'ια τους γιατί δεν είχαν κεφάλαια, δεν είχαν >κα- 
νότητα, δεν είχαν τη γνώση, εκείνοι που βασίλευαν επί 10ε- 
τίες, χάρη στα δάνεια, την καταπίεση του συνεταιριστικού κι
νήματος. στην πολιτική στήριξη της Δεξιάς και στις ανταλ
λαγές εξυπηρετήσεων με κομματάρχες και προύχοντες του 
περασμένου συστήματος.

Η  τέταρτη επιλογή μας, κύριοι συνάδελφοι, είναι η ανάπτυ
ξη της ατομικής πρωτοβουλίας και ευδύνης του αγρότη. Ο 
αγρότης δεν δα  μπορέσει να αυξήσει το εισόδημά του αν δεν 
έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει ο ίδιος, πώς μπορεί να 
πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο κέρδος, αν δεν έχει τη δυ
νατότητα να προσαρμόσει την παραγωγή του στις ανάγκες της 
αγοράς, αν δεν μπορεί να επηρεάσει τη,ν παραγωγή του προϊ
όντος, αν δε μπορεί να συμμετάσχει στην εμπορία και μετα
ποίηση, αν δεν μπορέσει να μεγιστοποιήσει το κέρδος νΟυ.

Η  ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας και ευδύνης του 
αγρότη, είναι κεντρικό σημείο της πολιτικής μ.ας και αυτό το 
αρνείται η Δεξιά. Γιατί, ο αγρότης ο πληροφυρημένος, είναι

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο αγρότης που δεν υπόκειτα: σε εκμετάλλευση, σε πολιτικό 
καταπίεση, σε πλύση εγκεφάλου, είναι ο αγρότης που δε; :-Ζ. 
ρασύρεται.

Ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι δέλε: να διαφυλάξει 
την αυτοδυναμία του αγρότη και γ ι ’ αυτό αντ·τίδεται στο νο
μοσχέδιο. Την άίαφύλαξε όμως; Ας αναλογιστού;;.ε τη μετά 
νάστευση, ας αναλογιστούμε την εγκατάλειψη της υπαίδρου, 
ας αναλογιστούμε και τις διάφορες κινητοποιήσεις για περισ
σότερες επιδοτήσεις. Τ ι υποδηλώνουν αυτά; Υποδηλώνουν αδυ
ναμία ζωής στην ύπαιδρο, υποδηλώνουν εξάρτηση από κρα
τικούς μηχ αν: σμο ύ ς .

Τελευταία επιλογή μας είναι, ότι πρέπει να κρατήσουμε 
ζωντανή την ύπαιδρο, το χωριό, στη σημερινή πιο εκσυγχρο
νισμένη μορφή· του. Ο πληδυσμός που ζει εκεί σήμερα, πρέπει 
να έχει τις δυνατότητες ικανοποιητικής απασχόλησης και ικα
νοποιητικού εισοδήματος. Η απασχόληση πρέπε: να είναι πιο 
πολύπλευρη και πιο αποδοτική.

Δας ανέφερα τις κεντρικές αρχές μιας πολιτικής. Και 
μπαίνει το ερώτημα, ποιά είναι η πρακτική απάντηση, η πρα
κτική εφαρμογή των αρχών αυτών: Είναι η ανάπτυξη της 
συνεταιρισμένης οικογενειακής εκμετάλλευσης, είναι η ανά
πτυξη του συνεταιρισμού. Η  οικογενειακή εκμετάλλευση μ· 
τον αγρότη κύριο των μέσων παραγωγής, με κυριότητά του 
στη γη και στα μηχανήματα, εξασφαλίζει την αυτοδιαχείρι
ση, την αποκέντρωση, την ανάπτυξη της ατομικής του πρωτο
βουλίας, τον καδιστά επίκεντρο της προσπάδειας, μιας προ- 
σπάδειας όμως που είναι σκόπιμο να συνενώσει και να συντο
νίσει τις προσπάδειες των άλλων αγροτών για να μπορέσει να 
■δώσει καλύτερα αποτελέσματα.

Ο συντονισμός κα,ι η συνεργασία, είναι το κεντρικό σημείο 
της Λειτουργίας του συνεταιρισμού. Μέσα από τη συλλογική 
προσπάδεια που αποτελεί ο συνεταιρισμός, μπορεί ο αγρότης 
να πετύχει τη μείωση του κόστους 'κατά την· προμήδεια των 
εφοδίων, Θα αναφέρω ένα πρόοφατο παράδειγμα: Η  ΚΥΔΕΤ1. 
αγόρασε βαμβαικοσυλλεκτικ,ές μηχανές για λογαριασμό των 
συνεταιριστικών οργανώσεων από τις Η Π Α  και χάρις στην 
διαπραγματευτική ικανότητα της συλλογικής προσπάδειας. 
κατάφερε να μειώσει την· αρχική προσφορά και την τιμή αγο
ράς, κατά 2 εκατ. κατά μηχάνημα, κατάφερε φέτος να πάρει 
τις μηχανές, με τις ίδιες τιμές, που τις πήρε πέρίσυ.

Ό αγρότης, μπορεί να πετύχει ιμέσα από τον· συνεταιρισμό 
-·η συμμετοχή στην παραγωγή και εμπορία των εφοδίων. Η 

Κυβέρνηση, πρόκειται σύντομα να αναδέσει τη διαχείριση των 
λιπασμάτων στη Δ Υ Ν Ε Π  τη συνεταιριστική οργάνωση, ώ
στε μέσα από την εμπορία των εφοδίων να μειωδεί το κοστος 
και να περάσει όποιο πλεόνασμα πραγματοποιείται στους συ
νεταιρισμούς.

Ο αγρότης, μέσα από το συνεταιρισμό μπορεί να πετύχει 
οργάνωση της παραγωγής, ώστε να αντ αποκρίνεται στις α
νάγκες της αγοράς. Οι μεγάλες αγορές του εξωτερικού, 
απαιτούν μεγάλες ποσότητες και τυποποιημένες ποιότητες. 
Θέλουν χιλιάδες λίτρα κρασί σε ορισμένη ποιότητα, δέλουν 
χιλιάδες τόννους ροδάκινα σε ορισμένη ποιότητα. Οι. ποσότη
τες σε ορισμένη ποιότητα δεν παράγονται από τον υ.εμονω- 
μένο αγρότη χωρίς ’πληροφόρηση, συνεργασία και συντονισμό. 
Παράγοντα,! μονάχα, αν τους δοδεί η πληροφόρηση, τι απαι
τεί ακριβώς η αγορά, πότε πρέπει να κοπεί το ροδάκ.νο, πότε 
πρέπει να οδηγ-ηδεί το χοιρινό στο σφαγείο, πότε πρεπει να 
τρυγηδεί το αμπέλι.

Ο συνεταιρισμός, μπορεί να πετύχει, την αύξηση της δια
πραγματευτικής ικανότητας του αγρότη. Μπορεί να κατοχυ
ρώσει τις τιμές του αγροτικού προϊόντος. Υπάρχουν στη χω
ρά μας πολύ ωραία παραδείγματα. Προτού γίνει το συνεται
ριστικό εργοστάσιο, με συνεργασία της Αγροτικής Τράπε,ας 
*ί·1 ΔΩ ΔΩ ΝΗ» στην Ήπειρο·, οι τιμές του γάλακτος στην 
περιοχή, ήταν εξαιρετικά χαμηλές, διότι ο αγρότης ήταν 
έρμαιο των εμπόρων, ολ οποίοι, πήγαιναν και, αγόραζαν το 
προϊόν. Αφού άρχισε να συγκεντρώνει το εργοστάσιο την πα
ραγωγή σε ορισμένη τιμή, ανέβηκαν αυτόματα όλες ο; τιμεφ 
■στην τιμή του εργοστασίου και ο: έμποροι· άρχισαν να δίνουν 
υψηλότερες τιμές.
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Τ'ο ίδιο έγινε πρόσφατο», περισ» με το χαρούπι στο Ρέθυμνο. 
Το χαρούπι ένα άγνωστο και ξεχασμένο wpoQw, επωλείτο για 
12 σρχ. στοάς ιδιώτες εμπόρους. Επενέβη η Ένωση Συνε- 
τα'ρ'.εμών, με μία τιμή 17 δρχ. το κιλό, ανέ'βηΐκε η τιμή, για 
όλους τους πίαραγωγούς σε 17 ®ρχ. κ»ι σήίμερα πουλιέται 29 
με 25 δρχ. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, πως ο συνεται
ρισμός αυξάνει την διαπραγματευτική ικανότητα του παρα
γωγού.

U αγρότης με το σονέται,ρτσιμό μπορεί να, συμμετάσχει στην 
εμπορία των προϊόντων. Θα προσποριστεί έτσι το χέρ
σος τον χονδρέμπορου, το κέρδος που πραγματοποιεί ο χον
δρέμπορος στις λαχαναγορές, μπορεί δε ο συνεταιρισμό·- να 
έχει καταστήματα λιανικής πώλησης και να προσποριστεί 
oj χέρσος του λιανοπωλητή.

Γπαρχοιυν συνεταιρισμοί στο Βελβενδό, στη Ζαγορά, οι ο
ποίοι έχουν δείξει ότι η εμπορία αγροτικών προϊόντων, μπο
ρεί να είναι αποδοτική. Ο αγρότης μέσα από το συνεταιρι
σμό. μπορεί να συμμετάσχει στη μεταποίηση των προϊόντων 
κα; να πραγματοποιήσει ορισμένο· κέρδος.

Υπάρχει, πιστεύω, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για 
το ποια ήταν η κατάσταση στην Ελληνική γεωργία και το 
ποια δεν έπρεπε να είναι και πώς πρέπει να την αλλάξου
με.

Στα Τρίκαλα έχει δημιουργήσει το εργοσ-άσιο της 
Ε Λ Β ΙΚ . ίσως το μεγαλύτερο βιομηχανικός σφαγείο των 
Βαλκανίων. Π ώ ς εργάζεται αυτό το εργοστάσιο; Εργάζε- 
ται κατά κύριο λόγο για λογαριασμό των ιδιωτών επιχει
ρηματιών, οι οποίοι αγοράζουν τα ζωντανά απο τους κτηνο- 
τρόφους — διότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένο συνεταιριστικό κί
νημα__, σφάζουν στο εργοσάσιο, τα παραλαμβάνουν και
τα εμπορεύονται.

Ανέφερε ο κ. Μποότος μερικούς αριθμούς,^ σχ τικά με 
την συμμετοχή των συνεταιρισμών στην εμπορία και μετα
ποίηση στην Ελλάδα. Θα ήθελα να αναφέρω, ότι ο: αριθ
μοί αυτοί είναι πολύ χαμηλοί. Στην Δανία, στις αντίστοιχες 
περιπτώσεις, σε σχέση με τη σημασία του προϊόντος για  το 
σύνολο1 της γεωργίας, ο·ι αριθμοί φθάνουν το· 85% και 90%.

Και -3α επανέλθω στο παράδειγμά μου που αφορά το ερ
γοστάσιο της ΕίΛΒΙ'Κ, Εκεί οι συνεταιρισμοί, έχουν στα χέ
ρια τους τα βιομηχανικά σφαγεία. Εκεί οι συνεταιρισμοί, 
δίνουν σε κάδε, παραγωγό ένα πρόγραμμα παραγωγής, στέλ
νουν δικά τους μέσα και παραλαμβάνουν τα ζώα με ημερο
μηνία, έχουν δώσει και το πρόγραμμα ζωοτροφών με τι πρέ
πει να θρέψει ο παραγωγός τα ζώα, ώστε τη μέρα εκείνη 
όλα τα ζώα που παραλαμβάνονται να έχουν το ίδ>0' μέγεθος, 
οδηγούνται στο συνεταιριστικό, εργοστάσιο και σφάζονται από 
το συνεταιρισμό, ο οποίος έχει δικά του πρατήρια και χον
δρικής και λιανικής πώλησης -και εξαγωγής.

θ'! Δανικοί συνεταιρισμοί, είναι οι μεγαλύτεροι συνεταιρι
σμοί εξαγωγής λαρδιού στην Μεγάλη Βρεταννία. Και είναι 
γενικά από· τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο αγρο
τικών προϊόντων.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ; Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ . Ιταλικοί είπα- 
τε;

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ; Σ Η Μ ΙΤ Η Σ ’ (Υπ. Γεωργίας). Οι 
Δανικοί συνεταιρισμοί είπα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ. Βγάζουν ελαιό
λαδο ;
. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Μι
λάω για χοιρινό, κύριε Μητσοτάκη.

Α λλα και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε τους συνε- 
.αιρισμούς^ που βγάζουν λάδι μεγάλες ενώσεις μεταποίησης 
και εμπορίας,  ̂αν τους είχαμε στηρίξει τόσα χρόνια και ον 
CeV y-ávm i τώρα, που θέλουμε να δώσουμε νέα ώθηση στ» 
συνεταιριστικό κίνημα, όλη αυτή την φασαρία για την δ ή. 
υεν κολεκτι βοπο ίηση.
> Ο αγρότης μπορεί να αυξήσει το εισόδημά τοκ με τη 
ίημιουργια υποδομής μέσα από το συνεταιρισμό, Υπάρχουν

πρόσφατα παραδείγματα, που συνεταιρισμοί δημιούργησαν 
στο χωριό μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα που χρόνια 
δεν μπορούσαν να δήμιουργηθοόν και έτσι εξασφάλισαν άρ. 
οευση και αύξηση του εισοδήματος.

Ο συνεταιρισμός μπορεί να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό 
της παραγωγής, να εισαγάγει καινούργιες καλλιέργειες, να 
βοηθήσει για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και έτσι 
να εξασφαλίσει κρασί ποιότητες, να εξασφαλίσει νέου τύ
που ελαιόδενδρα π;» αποδοτικά, νέες τεχνικές καλλ’έργει;;, 
όπως γραμμικές καλλιέργειες ή νέα συστήματα ξήρανσης, 
για παράδειγμα στη σταφίδα.

Ο συνεταιρισμός μπορεί να βοηθήσει στη χρηματοδότηση 
της αγροτικής επιχείρησης, της αγροτικής εκμετά> Λ.ευσης..

Ο αγρότης, αν έχει ένα συνεταιρισμό φερέγγυο·, δεν χρειά
ζεται ο ίδιος εγγυήσεις. Μπορεί να δανεισθεί από τον συ
νεταιρισμό. ο οποίος μεσολαβεί με την Τράπεζα.

Ο  συνεταιρισμός μπορεί να τον βοηθήσει να μειώσει το 
κόστος παραγωγής με κοινή χρήση μηχανημάτων, οπ·'ς της 
βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής, της θεριζοαλωνιστικης μη- 
χανής.

Ο αγρότης μπορεί μέσα από το- συνεταιρισμό - α συμμε- 
τάσχει στην εκμετάλλευση κτημάτων του Δημοσίου tu  κοι
νές καλλιέργειες.

Μπορεί να διευρύνει την απασχόλησή του. εφ’ όσον υπάρ
χει ποικιλία καλλιεργειών, ώστε να αντιμετωπισθεί η, στε
νότητα του εργατικού δυναμικού και η υποαπασχόληση σε 
ορισμένες περιόδους.

Ο  συνεταιρισμός μπορεί να τον βοηθήσει να αναπτύξει 
και άλλες απασχολήσεις. Μπορεί να αναπτύξει τη μικρό- 
βιοτεχνία και τη χειροτεχνία.

Γενικά, για να κλείσω. ο συνεταιρισμός μπορεί να συντεί
νει στην αύξηση του εισοδήματος του και στην βελτωση· 
ποιότητας ζωής.

Ο αγρότης, κύριοι συνάδελφοι, γίνεται μέσω ενός συνεται
ρισμού, που έχει ένα τέτοιο κλίμα νομοθετικό να αναπτυχθεί, 
επιχειρηματίας, έμπορος, βιομήχανος. βιοτέχνης, χειροτέχνης, 
κατανέμει τους κινδύνους σε περισσότερες δραστηριότητες, 
αυξάνει τιτ δυνατότητες κέρδους και γενικά; εξασφαλίζει επί
πεδο εισοδήματος, το οποίο η παραδοσιακή εκμετάλλευση δεν 
μπορούσε να του παράσχει.

Το πρότυπο της συνεταιρισμένης οικογενειακής (εκμετάλ
λευσης επιτρέπει τη διατήρηση μικρών καί μεσαίων εκμεταλ
λεύσεων, τη  διατήρηση ενός ψηλού ποσοστού απασχόλησης 
στην ύπαιθρο. Είναι εκείνο που ανταποκρίνετα: στα δοσμένα 
της Ελληνικής γεωργίας.

Η συνεταιρισμένη οικογενειακή εκμετάλλευση και ο συ
νεταιρισμός, είναι για μας η εναλλακτική λύπη. απέναντι στην 
καθήλωση που σήμαινε η παραδοσιακή εκμετάλλευση και στην 
καπιταλιστική οργάνωση της γεωργία«. που σημαίνει η επι- 
χειρηματική εκμετάλλευση,

Αν θέλουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα απ; όσα λέ
χθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι. στο πρότυπο 
γεωργικής ανάπτυξης που επιδιώκουμε, επίκεντρο είναι ο 
αγρότης, που στην ατομική του εκμετάλλευση έχει δική του 
γη. δικά του μηχανήματα, δικά του μέσα παραγωγής. Επί
κεντρο είναι ο αγρότης, ο οποίος μεγιστοποιεί τα πλεονεκτή
ματα τα οποία προσφέρει η συλλογική προσπάθεια μέσα από 
τον συνεταιρισμό. Ό τ ι  ο συνεταιρισμό« εγγυάται την καλύ
τερη οργάνωση της κοινωνίας, γιατί εξασφαλίζει αυτοδιαχεί
ριση, αποκέντρωση, κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη της υπαί
θρου. απελευθερώνει τον αγρότη από την κρατική κηδεμονία, 
τον κάνει αυτοδύναμο, παύει ο αγρότης — εφόσον αναπτυχθεί 
το συνεταιριστικό κίνημα-— να είναι παράκλητης, επαίτης 
•κα κρατική υποστήριξη.

ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ Τ Σ Α Π Α Ρ Α Σ . Και σωστά προϊόντα. 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεω ργίας). Απο

κρούουμε εμείς, κύριοι συνάδελφοι, το σχήμα της επιχειρημα
τικής εκμετάλλευσης, της φάρμας. που θα διώξε: τους μι-
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7·?οός και μεσαίους αγρότες από τη γη. Ό π ω ς αποκρούουμε 
και το σχήμα ττ,ς κρατικής ιδιοκτησίας στα μετά παραγω
γής, όπου ο αγρότης είναι υπάλληλος.

Αποκρούουμε κάθε προσπάθεια υποχρεωτικής συνένωσης 
των εκμεταλλεύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπου ο αγρό
της δεν θα  έχει την άνεση κατεύθυνση της παραγωγής, όχι 
μόνο διότι ο αγρότης είναι δεμένος με την ιδιοκτησία του. αλ
λά γιατί με την ατομική εκμετάλλευση, της οποίας έχει την 
κατεύθυνση, η αγροτική οικογένεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
παραγωγή. Ό  αγρότης κινητοποιείται πολύ περισσότερο στα 
πλαίσια της δικής του εκμετάλλευ-ης, κινητοποιείται για 
■τη βελτίωση της παραγωγής στη δική του εκμετάλλευση. Ο 
μικρός κλήρος τον οποίο έχει, τον σπρώχνει να αναπτύξει όλες 
,τις δυνατότητες του, γ ια  τον περιορισμό του κόστους παραγω
γή-·

Μ επιτυχία, όμως, αυτής της προσπάθειας, εξαρτάται και 
από τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός θα  αξιοποιήσει την 
προσπάθεια αυτή, ώστε να του αποφέρει το μεγαλύτερο ει
σόδημα.

Θέλουμε, λοιπόν, κύριο: συνάδελφοι, να αναπτύξουμε τον 
συνεταιρισμό, το συνεταιρισμό που θα είναι επιχείρηση του 
αγρότη.

, Το ερώτημα, λοιπόν, είναι, πώς πρέπει να λειτουργήσει ο 
συνεταιρισμός αυτός. Για να είναι ανταγωνιστικός, για να εί
ναι βιώσιμος, πρέπει να ακολουθεί ορίσμ,ένες αρχές. Οσον 
αφορά την οικονομική δραστηριότητα του, πρέπει να ακολου
θεί τις ίδιες αρχές που ακολουθεί η ιδιωτική επιχείρηση με 
τη ¡κορφή εταιρείας, γιατί ο συνεταιρισμός είναι μια εταιρεία, 
,μίνο που κυρίαρχο στοιχείο, αντί για το κεφαλαιουχικό, είναι 
το προσωπικό.

Ω ς προς την οικονομική του δραστηριότητα, επαναλαμβά
νω, πρέπει να ακολουθεί αρχές που .ακολουθούν οι συλλογι
κές επιχειρηματικές αρχές, ως προς την οργάνωσή του και 
τη λειτουργία του —  επειδή δεν είναι επιχείρηση με την έν
νοια των ιδιωτικών επιχειρήσεων—-πρέπει να ακολουθεί αρχές 
δημοκρατικότητας και αλληλεγγύης. Στόχος του δεν είναι η 
μεγιστοποίηση με κάθε τρόπο του κέρδους, στόχος του είναι 
η στήριξη των παραγωγών, η βελτίωση γενικά της ποιότητας 
ζωής τους. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, πρώτα, το πρώτο σημείο 
την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Σε μία ιδιω
τική; συλλογική επιχείρηση! ο·ι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να 
προσφέρουν την εργασία τους, για. την επίτευξη της κοινής 
προσπάθειας, είναι υποχρεωμένοι να εξοπλίσουν την επιχεί
ρηση με κεφάλαια, είναι υποχρεωμένοι να μη ανταγωνίζονται 
την εταιρεία, είναι δεσμευμένοι γ ια  ορισμένο χρονικό διάστη
μα —  δεν μπορούν να φύγουν όποτε θέλουν —ί και αποδέχον
ται η εταιρεία να έχει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για  τον συνεταιρισμό: Π ρώτα απ’ 
όλα η συλλογική: προσπάθεια του συνεταιρισμού δεν μπορεί να 
είναι το δευτερεύον πρέπει να είναι το επίκεντρο, το κέντρο 
βάρους της προσπάθειας του αγρότη. Ο αγρότης δεν μπορεί να 
•ανταγωνίζεται τον συνεταιρισμό, δεν μπορεί να αδιαφορεί για 
την εξέλ ιξή  του, πρέπει να συμβάλλει! αποφασιστικά με τα χρή
ματά του. τα προϊόντα του, την εργασία του, στην ανάπτυξη 
του συνεταιρισμού.

Αυτή είναι η έννοια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που 
περιέχονται στο άρθρο 11 του Σχεδίου νόμου.

Δεύτερον, σημείο είναι ότι η κοινή επιχείρηση του συνεται
ρισμού αποτελεί μοχλό για την βελτίωση της εισοδηματικής 
και κοινωνικής θέσης του αγρότη. Γ ι’ αυτό είναι υποχρεωμέ
νος να στηρίξει την κοινή αυτή επιχείρηση. Εάν φέρουμε το 
παράδειγμα του γάλακτος με το εργοστάσιο της Δωδώνης, 
που προανέφερσ. πρέπει ο συνεταιρισμός παραγωγός να παρα- 
διδει το γάλα του στο εργοστάσιο γάλακτος των συνεταιρι
σμών. γιατί έτσι θα  δουλέψει αυτό το εργοστάσιο·. Γιατί άν 
εξαφανισθεί αυτό το εργοστάσιο, γιατί εάν παυσει, επειδή δεν 
εχει προσφορά, να είναι αποδοτικό, οι τιμές θα  πέσουν κατα- 
κορυφα και θα βρεθεί πάλι έρμαιο της εκμετάλλευσης των 
παραγωγών.

Ο συνεταιρισμός, είναι μία τρίτη αρχή, πρέπει να έχει κε
φάλαια. Και για να έχει κεφάλαια πρέπει να υπάρχει κάποια 
εισφορά των εταίρων. Λέχθηκε από τον κ. Λουλέ ότι 25.000 
είναι πολλά. Μα για  να δουλέψει ο· συνεταιρισμός χωρίς χρή
ματα, δεν γίνεται και οι 25.000 πρέπει να καταβληθούν σε 
5 χρόνια. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 400 δραχμές το μή
να. Πιστεύω ότι για την προσπάθεια που πρέπει να γίνει εί
ναι ένα μικρό, ένα ελάχιστο ποσό. Ο συνεταιρισμός πρέπει να 
έχει μέγεθος τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιήσει την διαπραγ
ματευτική του ικανότητα.

Μ έγεθος σημαίνει μεγάλος αριθμός μελών. Ο1 συνεταιρι
σμός δεν μπορεί να επιζήσει με 5, ΙΟ1, 15, 201 μέλη. Και αν 
δούμε το τί συμβαίνει στις χώρες του εξωτερικού με αναπτυ
γμένο συνεταιριστικό κίνημα, θα  διαπιστώσουμε ότι η τάση 
είναι να αυξάνονται συνεχώς τα μεγέθη των συνεταιριστικών 
μονάδων, γιατί με το μέγεθος της εκμετάλλευσης πραγματο
ποιούνται οικονομίες μονάδων, γιατί με το μέγεθος της εκ
μετάλλευσης πραγματοποιούνται οικονομίες κλίματος. Με
γάλος συνεταιρισμός σημαίνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος 
συνεταιρισμός. Για παράδειγμα, στη Δανία υπήρχαν το 1962 
1.100 γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί. Το 1972 είχαν μείνει 
μόνο 274 ακριβώς για ν·α εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλί
μα κος.

Σ τη  Γερμανία ο αριθμός των συνεταιρισμών μειώθηκε με
ταξύ του 1971 και του 1981 κατά 43%. Το σύνολο των συνε
ταιρισμών είναι 7.000 περίπου, λιγότερο: απ’ ότι είναι στην 
Ελλάδα. Η  Γαλλία δε με πολύ μεγαλύτερο αγροτικό πληθυ
σμό έχει 4.000 συνεταιρισμούς περίπου, αντί των 7.000 δικών 
μας. Η  Ιταλία επίσης με πολύ μεγαλύτερο αγροτικό πληθυ
σμό έχει 5.400 περίπου συνεταιρισμούς, επαναλαμβάνω, αντί 
των 7 .000  περίπου των δικών μας. Ό λ α  αυτά σημαίνουν, όπως 
λέει η αρχή του νομοσχεδίου., ένας γεωργικός συνεταιρισμός σε 
κάθε περιφέρεια, σε κάθε Δήμο και Κοινότητα. Δηλαδή, εν
νοεί τη συνένωση όλων των αγροτών, σε κοινή προσπάθεια και 
είναι σωστή η αρχή αυτή, αν θέλουμε να επιβιώσει νο συνε
ταιριστικό κίνημα. Η  σωστή οργάνωση της παραγωγικής δια
δικασίας, προϋποθέτει ένα ελάχιστο μέγεθος επιχείρησης και 
το. ελάχιστο· αυτό μέγεθος, δεν επιτυγχάνεται με 5 και 10 
συνεταίρους, ούτε επιτυγχάνεται· με το να κάνει ο ένας ή ο 
άλλος, γ ια  λόγους προσωπικής, κομματικής ή άλλης αντιδι
κίας, στο ίδιο χωριό ένα δεύτερο· συνεταιρισμό. Η προσπάθεια, 
για να είναι αποδοτική, πρέπει να αγκαλιάζει όσο το δυνατό 
περισσότερο κόσμο. Εδώ θέλω  να πω ότι η συνένωση; των συν
εταιριστικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν βιώσιμες καιι αντα
γωνιστικές αποτελεί το κεντρικό σημείο· του νομοσχεδίου.

Κύριοι συνάδελφοι, ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε την 
δυνατότητα περισσότερων συνεταιρισμών σε κάθε Κοινότητα 
και περισσότερων ενώσεων σε κάθε Νομό. Στο Νομό Χανιών, 
αν δεν με απατά η μνήμη μου, υπάρχουν 4 ή 5 ενώσεις, και υ
πάρχει επιπρόσθετα μία κεντρική ένωση που τις συντονίζει, ΐ -  
πάρχουν 133 ενώσεις στους 52 Νομούς τπς Χώρας. Αυτό 
οδηγεί σε πολυδιάσπαση. Και όπως, πολύ σωστά, τονίζει η ει
σηγητική έκθεση πρέπει να ακολουθήσουμε τέτοιες .αρχές, ώ
στε να υπάρχει ένας γενικός αγροτικός συνεταιρισμός σε κάθε 
Κοινότητα ή Δήμο, να υπάρχει μία ένωση κατά Νομό και μια 
κεντρική συνεταιριστική ένωση σε κάθε κλάδο παραγωγής 
ή βασικό προϊόν.

Κύριοι συνάδελφοι, ας έλθουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο. 
Ο συνεταιρισμός γ ια  να είναι μία υπολογίσιμη μονάδα στην 
αγορά πρέπει· να διαχειρίζεται παραγωγή, που να του δίνει 
βάρος στην διαπραγμάτευση, για να επιβάλει τους δικούς του 
όρους. Κάθε επιχείρηση που πουλά ένα μόνο προϊόν, σε ελά
χιστες ποσότητες, έχει μια μικρή θέση στην αγορά.

Ό τα ν  αυξάνει τις ποσότητες και έχε: επιτύχει ποιότητα, 
που είναι σημαντικός παράγων της παραγωγής, έχει πολύ 
καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Το νομοσχέδιο· επιδιώκει να 
βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του συνεταιρισμού με το 
να αναφέρει στο άρθρο 11 ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν· με το 
καταστατικό τους να αποφασίσουν ότι θα παραδίνουν την παρα-
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νωγή τους στον συνεταιρισμό;, γι.α να μπορούν έτσι- να διαπραγ
ματευτούν τη. διάθεση της παραγωγής. Παρακάτω αναφέρει 
α: το άρθρο 18 ότι ο συνεταιρισμός καταλαμβάνει την παρ/- 
γω·'ή των συνεταίρων την διακινεί και την εμπορεύεται σύμ
φωνα με τις αποφάσεις της ένωσης στην οποία ανήκει και μέσα 
στα γενικά πλαίσια εμπορίας του προϊόντος. Στόχος μας, λοι
πόν, είναι μ’ αυτές τις διατάξεις να φτιάξουμε μία υπολογί
σιμη μονάδα. Γ ι’ αυτή όμως τη διάταξη η Νέα Δημοκρατία 
δημιούργησε τεράστιο· θόρυβο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο; Είναι 
κάτι ριζοσπαστικός Θα έλεγα, όχι. Σύμφωνα με νόμο της Ο
μοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για να οργανωθεί 
ν.ία ένωση προσώπων, ως οργάνωση, που ενισχύεται από το 
κσάτος, πρέπει να επιβάλει στα μέλη της την υποχρέωση να 
πσοσφέρουν όλα τα προϊόντα;, που παράγονται, για διάθεση 
και που αποτελούν βέβαια αντικείμενο δραστηριότητας της 
συλλογικής προσπάθειας, γ ια  πώληση από την οργάνωση 
αυτή.

Ο γερμανικός νόμος προβλέπει ότι, για ν’ απαλλαγούν 
από την υποχρέωση για από κοινού εμπορία, πρέπει τα μέλη 
ν’ αποφασίσουν στη γενική τους συνέλευση με πλειοψηφία 2 /3  
την απαλλαγή από την υποχρέωση κοινής εμπορίας.

Στον ίδιο νόμο προβλέποντα- ποινικές ρήτρες, σε περίπτω
ση που- υπάρχει παράβαση ουσιαστικών υποχρεώσεων, όπως η 
παράβαση της υποχρέωσης παράδοσης του προϊόντος της εκ
μετάλλευσης στην οργάνωση.

Στην Γερμανία τα καταστατικά που έχουν οι συνεταιρι
σμοί υποχρεώνουν τους συνεταίρους στη χρήση των υπηρεσιών 
του συνεταιρισμού, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στη πε
ρίπτωση των γαλακτοκομικών συνεταιρισμών. Και είναι γενικά 
παραδεδεγμένο, ότι η υποχρέωση αυτή, χρήσης των υπηρεσιών 
του συνεταιρισμού, δηλαδή κοινής εμπορίας των προϊόντων, 
έχει σαν σκοπό τη προώθηση των συμφερόντων των μελών 
του συνεταιρισμού μέσω κοινής διαχείρισης.

Είναι, όμως, μόνο αυτή η χώρα η οποία προβλέπει νετηες 
υποχρεώσεις;

Ας πάρουμε τη  Γαλλία. Σ τη  Γαλλία προβλέπεται ρητά στον 
νόμο ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν τον χαρακτηρισμό ή την 
ονομασία του- συνεταιρισμού, παρά μόνο οι οργανώσεις που τα 
καταστατικά τους προβλέπουν την υποχρέωση χρησιμοποίη
σης από κάδε, συνεταίρο των υπηρεσιών του συνεταιρισμού για 
καθορισμένη διάρκεια. Τ ι θα  πει αυτό «υποχρέωση χρησιμο
ποίησης των υπηρεσιών του συνεταιρισμού»; Σημαίνει ότι στους 
συνεταιρισμούς παραγωγής και πώλησης η. υποχρέωση συνί- 
σταται στη παράδοση στον συνεταιρισμό, από το μέλος, των 
προϊόντων που προέρχονται από την εκμετάλλευσή του, ώστε 
ο συνεταιρισμός να πραγματοποιήσει, με τη βοήθεια αυτών 
των προϊόντων, τ ις  διαδικασίες που προβλέπονται από τους 
σκοπούς του, δηλαδή, την εμπορία, μεταποίηση και επεξερ-- 
γασια των προϊόντων.

Και εκεί προβλέπονται ποινκές ρήτρες και μπορεί να απο
κλεισθεί ένα μέλος από το συνεταιρισμό, αν δεν ακολουθή
σει αυτές τ ις  υποχρεώσεις.

Στη Γαλλία υπάρχουν επίσης εταιρείες συλλογικού γεωργι
κού ενδιαφέροντος, υ.ια άλλης μορφής συνεταιριστική οργά
νωση. Και στις εταιρείες αυτές τα καταστατικά μπορούν να 
υποχρεώσουν τους εταίρους να εκτελούν ορισμένες υπιχρεώ- 
σϊ;ς. Και μια τέτοια, υποχρέωση είναι η παράδοση στην εται
ρεία των προϊόντων εκμετάλλευσης.

: Επίσης προβλέπεται ότι ο εταίρος δεν μπορεί να ανταγω
νίζεται σο συνεταιρισμό και γίνεται δεκτό, ότι ο εταίοος συ
ναγωνίζεται τον συνεταιρισμό αθέμιτα, όταν δεν παραδίίει τα 
προϊόντα του στον συνεταιρισμό για εμπορία και επεξεργασία.

Τα ίδια, όμως, ισχύουν και σε άλλες χώρες. Δεν θέλω 
να σας κουράσω, κύριοι συνάδελφοι, θέλω  να αναφέρω εν- 
οεΐκτικα μονάχα ότι οι τύποι των καταστατικών στην 0 λ/.αν- 
όια προβλέπουν παρόμοιες υποχρεώσεις. Οι τύποι των κατα
στατικών στην Ιταλία προβλέπουν παρόμοιες υποχρεώσεις. Οι 
πυποι των καταστατικών στην Δανία και στο Βέλγιο· προβλέ- 
πον παρόμοιες υποχρεώσεις.

6351

Και προβλέπουν επίσης ότι, ο: περίπτωση μη τήρησης των 
υποχρεώσεων αυτών, υπάρχουν ποινικές ρήτρες, υπάοχει η 
δυνατότητα αποκλεισμού ενός ε.αίρου από τον συνεταιρισμό.

Ακόμη και στην Αγγλία, η οποία είναι το κέντρο της επι
χειρηματικής εκμετάλλευσης της γεωργίας, ο νόμος του 1962, 
ορίζει ότι οι συνεταιρισμοί που θέλουν ενισχύσεις, πρέπει να 
υποβάλουν τα μέλη τους στην υποχρέωση παράδοσης της παρα
γωγής τους για ορισμένο χρονικό διάστημα στον συνεταιρισμό.

Όμως ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Ας δούμε μια έρευνα, 
που έγινε στη. Κοινότητα, σχετικά με τους θεσμούς των γεωρ
γικών συνεταιρισμών.

Τι λένε τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, έοευνας που 
χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή; Διαβάζω: «Πρέπει να 
αποφεύγονται οι συμφωνίες μεταξύ μεμονωμένων παραγωγών 
και εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο: παραγω
γοί θα πρέπει να εμπιστευθούν την εκπροσώπηση των συμφε
ρόντων τους στους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Θα πρέπει οι 
οργανώσεις να επιβάλουν υποχρεώσεις στα μέλη τους, προκει- 
,μένου να εξασφαλισθεί μια ενιαία παραγωγή. Θα πρέπει να 
απαιτείτα·. από κάθε μέλος, να συναλλάσσεται μόνο με τον 
συνεταιρισμό, γιατί διαφορετική στάση αντίκειται σε βασική 
αρχή του συνεταιριστικού θεσμού. Δεν πρέπει να αναγνωρισθεί 
στον “υνεταίρο το δικαίωμα να διακόπτει, όποσε θέλει, τις 
παραδόσεις προϊόντων τοιι στον συνεταιρισμό, γιατί αυτό ταυ- 
,τίζεται με αποχώρηση, χωρίς προηγούμενη καταγγελία». Αυτά 
για τους συνεταιρισμούς.

Ας πάρουμε μια άλλη μορφή οργάνωσης, η οποία προωθεί
ται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. II Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι για την κολεκτιβο
ποίηση της γεωργίας της Δυτικής Ευρώπης.

:Οι κανονισμοί για τις ομάδες παραγωγών, π.χ. ο: κανονι
σμοί που προβλέπουν τα σχετικά με τα φρούτα και τα λαχα
νικά. ορίζουν ότι θα πρέπει να παραδίδουν τα μέλη των ·.κά
δων παραγωγών, την παραγωγή τους στ ς ομάδες παραγωγών. 
¡Το ίδιο ισχύει για τις ομάδες παραγωγών βάμβσκος, το ίδιο 
ισχύει για τις ομάδες παραγωγών για τους μεταξοσκώληκες, 
το ιδ ο ισχύει για τις ομάδες παραγωγών που αφορούν την 
αλιεία.

Σας διαβάζω από τον Κανονισμό το σχετικό άρθρο *.·ια τα 
προϊόντα αλιείας.

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Ισχύει και στην 
¡Ελλάδα σήμερα.
, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Τπ. Γεωργίας). 13ε- 
ίβαΐω.ς ισχύει, κύριε Μητσοτάκη, στην Ελλάδα. Σ ’ αυτό το 
σημείο συγκεκριμένα ισχυρίζεσθε ότι αυτή η ρύθμιση, εισάγει 
την κολεκτιβοποίηση και δεν λέτε και σεις οι ίδιοι ότι όλα 
αυτά ισχύουν.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, ως οργάνωση 
παραγωγών, νοείται κάθε ανεγνωρισ/,ένη οργάνωση ή ένωση 
τέτοιων οργανώσεων, η οποία συνεστήθη με την πρωτοβουλία 
(των παραγωγών, με σκοπό την λήψη κατάλληλων μέτρων, 
προς εξασφάλιση της ορθολογικής ασκήσεως της αλιευτικής 
οί:: τηριύτητος κ.λ.π. 'Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
ιδίως στη προώθηση της εφαρμογής αλιευτικών προγραμμά
των στη συγκέντρωση της προσφοράς και στη διευθέτηση των 
τιμών, πρέπει να περιλαμβάνουν για τα μέλη την υποχρέωση 
να διαθέτουν, μέσω της οργανώσεως. το σύνολο τη; παραγω
γής του ή των προϊόντων, για το οποίο ή για τα οποία έχουν 
προσχωρήσει στην οργάνωση, Η οργάνωση δύναται να αποφα
σίζει ότι η προαναφερθείσα υποχρέωση δεν ισχύει, εφόσον η 
διάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα μ$ κοινούς κανόνες, οι 
οποίοι έχουν θεσπισθεί προηγουμένως. Επαναλαν,βάνω ότι πρέ
πει να περιλαμβάνει για τα μέλη, την υποχρέωση ναι εφαρμό
ζουν, προκειμένου περί παραγωγής και εμπορίας, τους κανόνες 
,που υιοθετήθηκαν από την οργάνωση παραγωγών με σκοπό 
.ιδίως την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 
ι Ποιο είναι το συμπέρασμα από την επίκληση ·όλω> αυτών 
των νομοθεσιών; Ποιό είναι το απλό συμπέρασμα για να κρί
νουμε, αν είναι σωστό αυτό που γίνεται, ή όχι;
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ΙΤ ιττε'ο '. κύριο: συνάδελφοι. ότι είναι σωστό να εγκαθι- 
5 μ 5 ένα θεσμό και ταυτόχρονα ν;: εξασφαλίζουμε τους 
όρους επιβίωσής -ευ.

Ο Ν. 921 διευθέτησε τον θεσμό τον συνεταιρισμού, δεν 
εξασφάλισε όμως τον; όρον; επιβίωσής τον. Αυτή είναι η 
■¿•.αφορά. Τότε μέλημα της πολιτείας ήταν να προουθήσει 
τον; ευκαιριακούς επιχειρηματίες. τώρα μέλπμα της πολι
τ ε ία ; είναι η ανάπτυξη τον συνεταιριστικού κινήματος.

Ας έλθω σ' ένα άλλο σημείο. Ασκήθηκε κριτική, γιατί ο 
σννετα'ρ'.σμός μπορεί να προδιαγράφει κανόνες ποιότητας 
προΑντων. Αία. όμως, γ ια  να καταστήσουμε το συνεταιρισμό 
φορέα εμπορίας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κατοχυρώ
σει την ποιότητα των προϊόντων. Πρέπει να έχει τη δυνα
τότητα να ορίσει προδιαγραφές ώστε να καλύψει τις ανάγ
κες της αγοράς.

Αυτό επιδιώκει το άρθρο 12, που επίσης σ' αυτό το ση
μείο δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχουν αντίστοιχες δια
τάξεις και ο« άλλες νομοθεσίες. Και θέλω να αναφέρω ότι 
σύμφωνα με το κοινοτικό καθεστώς οι οργανώσεις παραγω
γών μπορούν να επεκτείνουν τους κανόνες ποιότητας και σε 
ρ.η οργανωμένους παραγωγούς. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι συμ
μετέχουν στη ουλλογική προσπάθεια μπορούν να αποφασίζουν, 
για να οργανώσουν σωστά την εμπορία, ότι οι κανόνες παοσ- 
¡ωγής και ποιότητας, που αποφασίζουν ισχύουν γ ια  το σύνολοΙ 
το ν παραγωγών.

Καθείς δεν μίλησε, με αφορμή, τέτοιες διατάξεις, για την 
αολλεκτιβοποίηση. Π ώ ς. όμως, -δα μπορούσε ναμιίλήοει, όταν 
τέτοιες διατάξεις «ποφασίστηκαν από τ ις  ¡κυβερνήσε·ς. που 
σττν πλειοψηφία τους είναι συντηρητικές'.

Ας έλθω τώρα σ’ ένα άλλο· σημείο. Ο συνεταιρισμός, για 
να πετύχει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ο- 
ποιαδηποτε εργασία κρίνει σκόπιμη, όπως κάδε ιδιωτ,κή, επι
χείρηση, η οποία είναι ελεύθερη νο επεκτείνει τις δραστη- 
πότητές της εκεί που το θεωρεί σκόπιμο.. Γ ι’ αυτό και το 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου καταγράφει μια σειρά από δυνατό
τητες εργασίας του συνεταιρισμού. Γ ια να αναπτύξει τις δυ
νατότητες αυτές, πρέπει ο συνεταίρος να -βοηδήσε; τ;· συνε
ταιρισμό, πρέπει να συμβάλει με την προσωπική, του δράστη
ς ότητα, με την εργασία του στην επίτευξη των στόχων του! 
συνεταιρισμού.

Αυτό είναι το άρθρο 11 παράγραφος 2. το οποίο κάδε άλ
λο παρά εισάγει την καταναγκαστική εργασία. Ι ί  ρύθμιση 
αυτή αποβλέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των συνεταίρων' 
στην κοινή προσπάθεια-, να αξιοποιήσει η διοίκηση του συνε
ταιρισμού, τις δυνατότητες των μελών. Και ταυτόχρονα απο
βλέπει στο να κατοχυρώσει τα μέλη από ενέργειες της; διοί
κησης. η οποία δα κατανέμει την εργασία σε ορισμένους μό
νο- αυξάνοντας το ει-σόδημ.ά τους.

Το άρθρο 11 είναι πρώτα -απ’ όλα μια κατοχύρωση, για 
τα ίδια τα μέλη. Και απο κει και πέρα, δεν λέει τίποτα· το 
πρωτόγνωρο. Επαναλαμβάνει μονάχα μια αρχή, η; οπο-ία ισχύει 
για όλες τις συλλογικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το άρδρο 11 πρέπει να συνδυαστεί με το άρδρο 18, το ο
ποίο ορίζει ότι το καταστατικό, ο εσωτερικός κανονισμός λει
τουργίας και ηι τακτική γενική συνέλευση καθορίζει τους ό
ρους με τους οποίους δα  συενργαστΐύ-ν γ ια  τον κοινό- σκοπό. Δ:ν 
συμφωνεί κάποιος αγρότης με -την απόφαση της διοίκησης 
του συνεταιρισμού; Μπορεί να προσφύγει στην γενική συνέλευ
ση και εκεί να εκθέσει μέσα σ’ ένα δημοκρατικό διάλογο τα 
επιχειρήματα του. να εξετασθ-εί η δική του περίπτωση και να 
εξετασδει τι συμφέρει στο συνεταιρισμό. Αυτά δεν είναι αναγ
καστική προσωπική εργασία.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι. σύμφωνα με τη νομοθεσία, για 
τις αστικές εταιρείες, οι εταίροι υποχρεούνται αμοιβαίως να 
προσφέρουν την εργασία τους, γ ια  την επίτευξη του εταιρικού 
σκοπού. Με βάση την ίδια νομοθεσία οι εταίροι' υποχρεούνται 
να συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας, αν δεν συμφωνη- 
θεί άλλως, δηλαδή να εργάζονται στην εταιρεία. Και δεν νο·-

είται προσωπική εταιρεία π.χ. ομόρ,ρυθμη εταιρεία, όπου οι 
εταίροι δεν συμμετέχουν εργαζόμενοι στην -επίτευξη του ε
ταιρικού- σκοπού.

Κανείς δεν μίλησε για καταναγκαστική εργασία επειδή 
στις συλλογικές μορφές δράσης υπάρχει αυτή η υποχρέω
ση. Αλλά ας ξεχασιό το Ελληνικό δίκαιο, ας Βουνε στην 
Γαλλία τις ομάδες κοινής εκμετάλλευσης και εκεί ο’ με- 
τέχοντες πρέπει να συμμετέχουν σε κοινή εργασία. Η  απαλ
λαγή -από την εργασία προϋποθέτει ειδική απόφαση τησ Γε
νικής Συνέλευσης. Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν στην Ισπα
νία και Ιταλία. Ας. μη ξεχνάνε, ότι και εδω σττν Ελλά
δα το άρθρο 47 -ενός βασιλικού διατάγματος τον 1955. ορί
ζει ότι «εις Δήμον ή Κοινότττα πληδυσαού κάτω των
25.000 επιτρέπεται ίνα δι’ αποφάσεως τον Σύμβο-λίον επι
βληθεί παροχή προσωπικής εργασίας, εις τους εν τη περι- 
σε-ρεια εγκατεστημένους κατοίκους τους συμπληρώσουντας το 
18ο έτος της ηλικίας των».

Και ο ρ ίζ ε ι  τ·ο. ίδιο το διάταγμα, ότι όποιος δεν θέλει να. 

εργαστεί, πρέπει να καταβάλει κάποια αποζημίωση στο Δή- 
νο ή την Κοινότητα.

Κανείς δεν σκάφτηκε- ποτέ να μιλήσει το 1965> για  κα- 
ταναγκαστική εργασία, ότι η τότε Δ εξιά κυβέρνηση, ε’-σή- 
γαγε στον τόπο μας την καταυαγκαστική; εργα/ια. Αυτά 
λοιπόν είναι πράγματα, δα  -έλεγα, μη σοβαρα.

Έ να ς επόμενος όρος σωστής λειτουργίας του συνεταιρι
σμού. που αφορά τον τρόπο οργάνωσής του είναι η- Δημοκρα
τική λειτουργία του. Κάδε μέλος μία ψήφος.

Σ τη  νομοθεσία μας ο συνεταιριστές πρέπει να είναι συ
νεταιρισμός προσώπων και όχι συνεταιρισμός κεφαλαίων.

Εδώ. θέλω  να τονίσω, ότι ο συνεταιρισμός δεν είναι μό
νο· επιχείρηση. Είναι μέσο, γ ια  την αναβάθμιση της ποιό
τητας 'ί.ωής στην ύπαιθρο, γ ια  την απελευθέρωση των πρω
τοβουλιών στο· χωριό, για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
και πολιτιστικής δραστηριότητας. Ο  συνεταιρισμός, όπως 
τον επιδιώκει το. νομοσχέδιο εενα> μέσο για- μια νέα κορφή 
ζωής στο χωριό. Το άτομο διατηρώντας την πρωτοβουλία 
και τ η ν  ιδιαιτερότητα του μαθαίνει να λειτουργεί συλλογι
κά και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. . .

ΔΙΑΚΟΣ- Μ ΑΝΟΤΣΑΚΗ,Σ. Κομματικής δραστηριότη
τας; Μ ια διευκρίνιση δα ήθελα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Θα 
την πάρετε στη συζήτηση,, κατ’ άρθρο.

ΠΡΟΙΕίΔΡΒΥΩΝ (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Μανου- 
σάκη. παρακαλώ πολύ μη διακόπτετε. Αν θιέλετε μπορείτε- 
να εγγ,ο-αΦείτε γ ια  να μιλήσετε. Έ χετε  ακόυα χρόνο.

ΔΙΑΚΟΣ Μ Α Ν Ο Υ ΣΑ Κ Η Σ. Μια, διευκρίνιση ζήτησα, 
κύριε Πρόεδρε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κοι
νωνικής δραστηριότητας, κύριε Μανουσάκη. Εσείς μη ταυ
τίζετε συνεχώς κάδε κοινωνική δραστηριότητα με κομματι
κή δραστηριότητα και ισχυρίζεσδε ότι κομματικοποιούμε. 
Εκείνο, το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε 
την ιδιαιτερότητα του ατόμου μέσα από τη συλλογική προ
σπάθεια. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτό το νομοσχέδιο.

Το άτομο λοιπόν, διατηρώντας την πρωτοβουλία κα, την 
ιδιαιτερότητα: του μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά και 
έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σαν άτομο, 
να- εμπλουτίσει τις δυνατότητές του. να διαμορφώσει- την 
προσωπικότητά του. να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, που 
του προσφέρει η κοινή οργάνωση.

Κύριοι συνάδελφοι, η κατεύθυνση για την ανάπτυξη, του 
συνεταιρισμού που περιγοάψαμε, είναι η κατεύθυνση, που 
έχει ως πρότυπο τον αγροτικό βιομηχανικό συνεταιρισμό. Ο1 
•αγρο-τοβιομηχανικός συνεταιρισμός είναι ένα σύνολο δραστη
ριοτήτων που αγκαλιάζει -αυτοδύναμα όλες τις φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας, την πρωτογενή παραγωγή, τη 
διακίνηση, την μεταποίηση, την εμπορία σε συλλογική συνε
ταιριστική βάση. Και έτσι βοηθάει τη βελτίωση της ποιό
τητας ζωής του αγρότη και του χωριού.
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Ο1 αγροτοβιομηχανικός συνεταιρισμός είναι ένα πρότυπο,
ρ.:α κατεύθυνση. Το πρότυπο αυτό μπορεί να πρ·αγματοπ:ιη- 
#;.? ,5·/.£!, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί βέβαια 
σε κάθε περιφέρεια της χώρας, σε κάθε περιοχή, όταν δεν 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις παραγωγής, να αναπτυχθεί η με
ταποίηση ή να πάρει η εμπορία ορισμένη έχτβση. Ό μ ω ς 
ε'/.είνο που έχει σημασία είναι, ότι δίνεται μία κατεύθυνση 
μία κατεύθυνση η οποία καθιερώνει την ελευθερία του συ
νεταιρισμού να επιλέξει τους στόχους του και τα μέσα, για 
να πραγματοποιήσει εκείνο, που συμφέρει τα μέλη του.

Είναι η ελευθερία του συνεταιρισμού να οργανωθεί κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αυτοδιαχειριστούν τα μέλη του τα προ
βλήματα τους, είναι η ελευθερία του συνεταιρισμού να οργανω
θεί κατά τέτοιο, τρόπο, ώστε τα μέλη του να επιδιώκουν αυτο
δύναμα την ατομική και συλλογική οικονομ.κή τους ανάπτυξη.

.Αυτό κύριοι συνάδελφοι, είναι σε γενικές γραμμές το πλαί
σιο, οι στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε. Ανέφερα ήδη ότι έ
χουν γίνει ορισμένες επικρίσεις και προσπάθησα να σχολιάσω 
τις  επικρίσεις αυτές. Η  Νέα Δημοκρατία μίλησε, για κολλεκτι- 
βοποίηση, το Κ Κ Ε  μίλησε για νομοσχέδιο, που ακολουθεί τις 
επιταγές της ΕΟΙΚ. Οι ριζικά αντίθετες .αυτές γνώμες, δείχ
νουν ότι τα κόμματα της Αντιπολίτευσης δεν έχουν εξετάσει 
τηνι ουσία του νομοσχεδίου και ηι στάση τους καθορίζεται από 
ευρύτερες σκοπιμότητες, καθορίζεται από εκλογική τακτική, 
θέλουν να συσπειρώσουν την πελατεία τους η οποία διαρρέει, 
δεν εξετάζουν τ ις  λύσεις που δίνει το ίδιο το νομοσχέδιο·.

Είπε ο κ. Μπούτος, ότι το νομοσχέδιο, αυτό ακολουθεί ένα 
διαφορετικό πρότυπο οργάνωσης της οικονομίας. Η  οικονομία 
μας είναι ανοικτή οικονομία αγοράς, όπου όμως πρέπει να ανα
πτύξουμε μορφές αντοδιαχείρησης και συλλογικής προσπά
θειας για να αποκαταστήσουμε, επειδή είμαστε Σοσιαλιστικό 
Κόμμα και Σοσιαλιστική Κυβέρνηση, περισσότερη Κοινωνική 
δικαιοσύνη. Το νομοσχέδιο έχει πράγματι σαφώς διαφορετικούς 
στόχους, οπό εκείνους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημο
κρατία τον'ίζει αυτό που λέει αυτή, «ανεξαρτησία» του αγρότη, 
που οδήγησε στο να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης του εμπό
ρου. Η ελευθερία του αγρότη, η αυτοδυναμία δεν χαρίζετε με 
την φράση «μπορείς να κάνεις ότι θέλεις». Γιατί αν απλώς 
λες τη φράση· και δεν δίνεις τα μέσα, τον κάνεις υπόχρειο εκ
μετάλλευσης. Εμείς, όχι μόνο καθιερώνουμε την ανάπτυξη 
της πρωτοβουλίας του αγρότη, αλλά και εδώ βρίσκεται, η ση
μαντική διαφορά, εμείς: δίνουμε τα μέσα για την πραγματοποίη
σή της. Η Νέα Δημοκρατία θέλει, όπως είπα στην αρχή ή 
ήθελε τόσα χρόνια τον συνεταιρισμό κομπάρσο της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, εμείς τον θέλουμε πρωταγωνιστή, στην ανά
πτυξη της αγροτικής οικονομίας.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ· Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η Σ. Ελεύθερο τον θέ
λει.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Μί
λησα για το άρθρο 11 και την υποχρέωση παράδοσης· της 
παραγωγής και ας έλθω και με δύο λόγια στο άρθρο 20, το 
οποίο δήθεν καθιερώνει την κοινή χρήση των περιουσιακών 
στοιχείων των μελών. Λέει σαφώς το άρθρο 20, ο συνεταίρος 
μπορεί να παραχωρήσει στο συνεταιρισμό με ιδιωτικό έγγρα
φο για ορισμένο χρόνο την χρήση της καλλιεργήσιμης έκτα
σης κλπ. Λοιπόν το «μπορεί» σημαίνει και με ιδιωτικό έγ- 
γραφο ότι γίνεται σύμβαση. Ό τ ι  αν δεν θέλει, δεν το κάνει. 
Λοιπον είναι τελείως ελεύθερος ο αγρότης, ούτε χάνει την 
περιουσία του ούτε εξαναγκάζεται σε οποιαδήπότε παραχώρη
σή. Αλλωστε αντίστοιχες διατάξεις, κύριο* συνάδελφοι, υ
πάρχουν και στον προηγούμενο νόμο, στο, νόμο 921 της Νέας 
Δημοκρατίας. ·: :·.’

—το νομο 921 της Νέας Δημοκρατίας π.χ. γράφει ότι «οι 
γεωργικό: συνεταιρισμοί μπορούν να αποκτούν κάθε είδους μη
χανικό η τεχνικό εξοπλισμό, για κοινή, χρήση. Να αποκτούν 
κατα κυ,ιοτητα ή νά μισθώνουν αγροτικά ή αστικά ακίνητά:, ;, 
γ ι*  τϊϊ "ημιουργία κάθε είδους εγκαταστάσεων, που εξυπηρε
τούν τις δραστηριότητες των μελών του, να οργανώνουν πρό
τυπες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε γάτες ιδιόχτητες ή μι

6353

σθωμένες ή διατιθέμενες, για το σκοπό αυτό, από τα μέλη 
τους». Ακριβώς, «διατιθέμενες για το σκοπό αυτό από τα. μέ 
λη τους». Η  μνήμη της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ αδύ
νατη. γιατί ξεχνά τι έγραφε η ίδια στο νόμο το δικό της. Ο 
νόμος αυτός απλώς επαναλαμβάνει την αρχή και επειδή θελει 
να διευκσινήσει την αρχή και να την καταστήσει εφαρμόσιμη 
στη πράξη, την επεξηγεί με ένα άρθρο. Την προχειρότητα 
της τότ ,̂ νομοθεσίας αντικαθισιά ο νόμος με μία διεξοδικό- 
τερη ρύθμιση.

ΔΙΑΚΟΣ Μ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ. Γ ι’ αυτό έγιναν πέντε νο
μοσχέδια.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ! Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γ π . Γεωργίας). Έ γ ι
ναν πέντε νομοσχέδια κύριε συνάδελφε, γιατί έγινε συζήτηση, 
γιατί, δόθηκε στην δημοσιότητα, γιατί εκφράστηκαν απυ πολ
λούς απόψεις. Και κάθε φορά που εκφράζονταν· απόψεις ξα- 
ναδιορθωνότα,ν το νομοσχέδιο. Γ ι’ αυτό έγιναν πέντε νομοσχέ
δια, γιατί δεν πρόκειται να γίνει «καπέλωμα» του συνεταιρι
στικού κινήματος. (Χειροκροτήματα από την κυβερνητική 
Π τέρυγα). Το νομοσχέδιο αυτό το στηρίζει το συνεταικστι- 
κό κίνημα.

Τόνισα ότι η επιλογή μας είναι η συνεταιρισμένη οικογε
νειακή εκμετάλλευση, η  ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του α
γρότη. Τόνισα επίσης,, ότι θεωρούμε την υποχρεωτική συνένω
ση των εκμεταλλεύσεων μια ρύθμιση, που δεν αντ αποκρίνεται, 
στα δοσμένα της Ελληνικής γεωργίας. Η ρύθμιση αυτή υπάρ 
χει, γ ιατί υπάρχουν περιστάσεις όπου χρειάζονται ομαδικές 
καλλιέργειες. Υπάρχουν περιστάσεις, όπου χρειάζεται κοινή 
προσπάθεια. Κάποιος από τους συναδέλφους ομιλητές, ανέφερε 
τους ομαδικούς αμπελώνες, οι οποίον υπάρχουν σήμερα, της 
Τσαρίτσενας και του Δαμασιου. Κανένας δεν μίλησε, όταν' έγι
ναν αυτοί, ότι μπήκε η, κολλεκτιβοποίηση στην Ελληνική γεωρ
γία. Μίλησαν ότι αντίκειται στην· αρχή της Δημοκρατίας η 
διαφοροποίηση μεταξύ ειδικών και τακτικών μελών του άρθρου 
8. Α λλά πώ ς αντιλαμβάνεται την ,σότητα η· Αντιπολίτευση, 
και εκείνοι που δουλεύουν και εκείνοι που δεν δουλεύουν, να 
έχουν τα ίδια δικαιώματα; Και εκείνος που είναι αποκλειστικά 
γεωργός και εκείνος που κάθεται, στην- πόλη και δίνει μόνο το 
χωράφι του, θα έχει· το 'ίδιο δικαίωμα, στην λήψη αποφάσεων 
του συνεταιρισμού; Μα, αν κοιτάξουμε πάλι τ ις  ξένες νομο
θεσίες, θ α  δούμε ότι εκεί, αντίθετα με την. ρύθμιση του νομο
σχεδίου, που δήθεν, δεν είναι δημοκρατική, υπάρχει πιο δημο
κρατική ρύθμιση, αυτοί που δεν δουλεύουν να αποκλείονται εν
τελώς από το συνεταιρισμό. Μην υπερβάλουμε λοιπόν.

Λέχθηκε ότι ο αγρότης γίνεται κολλίγος. Μα, μου φαίνε
ται ότι αυτοί που χρησιμοποιούν την·· έκφραση κολλίγος, δεν 
ξέρουν τι θα πει κολλίγος. Κολλίγος είναι εκείνος που δου
λεύει σε ξένο· κτήμα και δίνε: ένα τμήμα της παραγωγής του 
στον ιδιοκτήτη. Καμμΐα τέτοια σχέση δεν υπάρχει στο νομο- 
σχέδ ιο. Ανειδίκευτος εργάτης, επίσης, δεν γίνεται ο αγρότης, 
γιατί ακριβώς οι ρυθμίσεις που προβλέπονται εδώ, για τους 
μισθούς, έχουν σκοπό, όπως ανέφερα πριν, την κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων του σε περπτωση που εργαστεί στο συνεται
ρισμό. Ά λλωστε πάλι εκεί η ξένη νομοθεσία περιέχει πρό
τυπα. Και αναφέρομαι. κύριο-!, συνάδελφοι — θα κάνω και ένα 
σχόλιο—  στη ξένη νομοθεσία, μόνο και μόνο, για ν'α δώσω 
μερικά παραδείγματα, ώστε να πεισθούν οι κύριοι, οι οποίοι 
θέλουν μονίμως να ακολουθούν ξένα πρότυπα. Ά λλωστε λοι
πόν, στη ξένη νομοθεσία, π.χ. στη Γαλλία, σε ορισμένες μορ
φές: συλλογικών προσπαθειών, ο νόμος ορίζει, ότι η αμοιβή 
του μέλους δενι πρέπει να είναι κατώτερη του ελάχιστου αγρο
τικού ημερομισθίου,' ορίζει και ανώτατο όριο ημερομισθίου.

Και για να κλείσω αυτές τις κριτικές, η πσοσχώσηση των 
αγροτών στον συνεταιρισμό, σύμφωνα με το σχέδιο νόμον είναι 
•ελεύθερη, όπως συμβαίνει με την προσχώρηση τ: κάθε ένωση 
;προσώπων. Η  προσχώρηση, όμως, συνεπάγεται για κάθε έναν, 
που είναι μέλος, την αποδοχή ενός συνόλου δικαιωμάτων και 
,υποχρεώσεων που, γνωρίζοντας τα εκ των προτέσων, τον οδη
γούν στην άσκηση ή 'μη  άσκηση του δικαιώματος να γίνει μέ
λος. θ' αγρότης είναι ελεύθερος να εκτιμήσει, άν το σύνολο
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των υποχρεώσεων, που περιέχει ο νόμος τον συμφέρει, αν το: 
.ωφελήματα που τον προσφέρει ο συνεταιρισμός τον σομφέροον, 
αν με τη συμμετοχή στον συνεταιρισμό 5α ανεβάσει το εισόδη
μά του και μπορεί να αποφασίσει ανάλογα.

Λέγεται από την Αντιπολίτευση, ότι όχι. υπάρχει εξα
ναγκασμός. γιατί δίδονται ενισχύσεις και ο αγρότης ο οποίος 
δεν 5α γίνει μέλος του συνεταιρισμού, δεν 5α έχει τις ενισχύ
σεις. που αλλοιώς 5α είχε. Εδώ, κύριοι συνάδελφοι. 5έλω να 
διευκρινίσω ότι οι επιδοτήσεις που δίνονται στα μέλη των 
συνεταιρισμ,ών. δεν είναι κοινωνικές παροχές, δεν είναι εισο
δηματικές ενισχύσεις .για να στηρίξουν το κά5ε μέλος ατο
μικά. Οι ενισχύσεις που δίνονται είναι πάντα σε συνάρτηση υ.ε 
τη συλλογική προσπάθεια, είναι για εμπορία μέσω συνεταιρι
σμών. για κοινά έργα, για τη συλλογική προσπάθεια, ακρι
βώς για να αυξη5ούν τα κεφάλαια του συνεταιρισμού, να κα
λυφθούν τα έξοδα λειτουργίας του, για να υπάρχει μέσα στα 
πλαίσια του συνεταιρισμού η ευχέρεια των συνεταίρων να βοη
θήσουν τον συνεταιρισμό. Οι ενισχύσεις, επαναλαμβάνω, είναι 
συνάρτηση της συλλογικής προσπά5ειας. Δεν καταλαβαίνω τι 
θέλει η Αντιπολίτευση: Να είναι κάποιος απ’ έξω, να μην 
προσφέρει απολύτως τίποτε, αλλά παρ’ όλα αυτά να καρπώ
νεται όλα τα οφέλη; Νομίζω ότι αυτό είναι παράλογο, όπως 
.είναι για παράδειγμα παράλογο να γίνεται ένα αρδευτικό έρ
γο, να έχει κάποιος τη δυνατότητα να αρδεύσει το χωράφι του 
και να αρνείται παρ’ όλα αυτά και αφού το αρδεύει να συμμε- 
τάσχει στο κόστος της κοινής άρδευσης.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΊΝ Ο Σ Μ Η Τ ΣΟ Τ Α Κ Η Σ. Κα- ο: επιδοτή
σεις ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Γπ. Γεωργίας). Λοι
πόν το κόστος της κοινής άρδευσης, το κόστος της κοινής 
προσπά5ειας πρέπει να φέρεται απ’ όλους και τ  ενίσχυση που 
πηγαίνει στη κοινή προσπάθεια, πηγαίνει στη κοινή προσπά- 
5εια.

Πιστεύω ότι ο ισχυρισμός περί δήθεν νέων μορφών κολ- 
λεκτιβοποίησης είναι α-βάσιμος. Ο αντιπολιτευόμενος Τύπος 
•επειδή δεν μπορούσε να στηρίξει τα επιχειρήματα αυτα. έγρα- 
,φε ότι δεν είναι τα άρθρα του νομοσχεδίου που στηρίζουν την 
κολλεκτιβοποίηση. είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης, είναι, η 
φιλοσοφία της Κυβέρνησης. Και μάλιστα σε ένα άρ5ρο επι
καλέστηκαν κάποιες ρήσεις ενός Βουλγάρου Ακαδημαϊκού, ο 
οποίος είπε ότι το δικό τους σύστημα ξεκίνησε από την ανά
πτυξη των συνεταιρισμών. Εδώ 5α ή5ελα να παρατηρήσω και 
αυτό αφορά όλα ό~α είπα περί ξένης νομοθεσίας. ότι εμείς, 
κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε μιμητές. Η δικ-ά μας πολιτι
κή, σε κά5ε τομέα, έχει σκοπό να βρούμε, τ! είναι πιο πρόσφο
ρο για τις Ελληνικές συν5ήκες. Η δίκιά μας πολιτική είναι 
Ε5νική πολιτική. Το τι είπαν οι Βούλγαροι, οι Αμερικανοί 
ή άλλοι διάφοροι, μας είναι αδιάφορο. Είναι κονάχα ένα στοι
χείο στον υπολογισμό μας, ένα στοιχείο για την πολιτική μας. 
Η πολιτική κο5ορίζεται με τα Ελληνικά δεδομένα.

Κάποιος άλλος στον αντιπολιτευόμενο Τύπο, δικηγόρος του 
Τάματος, αν 5υμάμαι καλά, μίλησε για ψιμύθια κολλεκτιβο- 
.ποίησης, ότι αρχίζει μία αλυσίδα η οποία 5α δέσε; τον Έ λ
ληνα αγρότη. Λυπάμαι πολύ, που ορισμένο/, επικαλούνται τους 
συνεργάτες της χούντας για να αμφισβητήσουν τις δημοκρα
τικές προ5έσεις μας. Αυτό δείχνει...
, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΤΟΣ. Εσείς όμως αντιγράφετε τους 
νόμους της χούντας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Γπ. Γεωργίας). ...κά
ποια σύγχυση ως προς τη Δημοκρατία και την εντιμότητα 
στην πολιτική μας ζωή.

Οι 'δικές μας απόψεις δεν μπορούν και δεν θέλουμε να 
συμπίπτουν με τις απόψεις των συνεργατών της χούντας. 
(Ζωηρά και παρατεταιμένα χειροκροτήματα από την πτέρυ
γα του ΠΑΣΟίΚ).

Αν οι συνεργάτες της χούντας διαφωνούν με το νομοσχέ
διο. . .

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Γ Τ Ο Σ . Μέσα στην Κοινοβουλευτική;
σας ομάδα έχετε συνεργάτες ;·.·;ς χούντας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΡΑ.Σ. Θέλετε να σας φέρω φο>το- 
γραφίες από το Βαρδάρη για να καταλάβετε;

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Σας παρακα
λώ, κύριοι συνάδελφοι, ούτε σει ς, ούτε ο κ. Μπούτος έχετε 
το δικαίωμα να διακόπτετε. (Θόρυβος — κωδωνοκρουσίες)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Γπ. Γεωργίας). Ποιόί 
έχει ποιους, κύοιε Μ πού το δεν είναι 5-έαα συζήτησης.

'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! ¡ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. Μη την χ,θί
γετε τότε.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Μπούτος 
έδωσε αφορμή, αλλά παρακαλώ να σταματήσει αυτή η συζή
τηση και παρακαλώ να μη διακ.όπτετε. Και σεις κύριο- συ

νάδελφοι. της κυβερνητικής πτέρυγας, παρακαλώ να μη δια
κόπτετε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΤΟΣ. Και νόμο της Χούντας, φέρ
νετε να ψηφίσετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΡΑ.Σ. Στα τρακτέρ, που φέ,οατε 
στο Βαρδάρη, είχατε τη φωτογραφία του Π απα δ ύπουλου.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Επίσηααίνω. 
ότι την αφορμή την έδωσε ο κ. Μπούτος. ο οποίος διακόπτει 
τον κ. Τπουργό κατ’ επανάληψη·, ενώ ο κ. Τπουργός δεν τον 
οι έκοψε όταν μιλούσε. Αυτή είναι η διαφορά. Σας παρακαλώ. 
(Θόουβος -— κωδωνοκοουσίες).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Γπ. Γεωργίας) Κύ
ριε Μπούτο. ποιος έχει ποιους δεν είναι αντικείμενο αυτής 
της συζήτησης, γιατί καν στη δική σας και στη δική μας 
Π αράταξη υπήρχαν άν5ρωποι οι οποίοι πήγαν φυλακτ. πή
γαν εξορία και ξέρουμε ποιοι πέρασαν αβρόχοις ποσί τη; 
7ετία και κάνουν τώρα τους; .δημοκράτες. Ας μην αρχίσουμε 
λοιπόν αυτή τη συζήτηση. (Θόρυβος ·— κωδωνοκρουσίες --- 
φωνές).

ΠΡΟΕΙΔΡιΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριοι συνά
δελφοι. αφήστε να εξελιχθεί· ήρεμα η συζήτηση. Ο κ. Τ- 
τ.ουργός ήδη βρίσκεται στο τέλος της ομιλίας του κα1 να 
μη δίδονται αφορμές, όπως αυτές που εδό5ησαν πριν οπό 
λίγο, Οΐ οποίες προκαλούν το σάλο μέσα σ’ αυτή· την Αί
θουσα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΊΤΗΣ (Γπ. Γεωργίας). Κύ
ριοι συνάδελφοι, οι προθέσεις του ενός ή του άλλου, δεν α- 
ποδεικνύονται ούτε αμφισβητούνται με ισχυρισμούς. Ο  προ
θέσεις επιβεβαιώνονται από τις πράξεις. Οι προθέσεις της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οτα τόσα χρόνια της διακυ
βέρνησής της, τι αποδεικνύει. Η Νέα Δημοκρατία ήθελε· 
•ένα καχεκτικό συνεταιριστικό κίνημα, ήθίελε, όπως είπα', 
τον αγρότη υποχείριο του ιδιώτη επιχειρηματία, τον αγοοτι- 
κό τομέα υπολειμματικό τομέα της οικονομίας. Οι σημερι
νές διαμαρτυρίες της δεν συγκαλύπτουν το παρελθόν της. 
Η Νέα Δημοκρατία δεν ανησυχεί σήμερα· για τον αγρότη, 
γ'ατί Βεν έδωσε σημασία στον αγρότη, τόσο πολύ καιρό. Δεν 
ανησυχεί για το συνεταιρισμό, γιατί τόσα χρόνια, επίσης, δεν 
είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Ανησυχεί, γιατί όσοι τη στή
ριζαν, οι· ευκαιριακοί επιχειρηματίες, οι μεσάζοντες, η πο
λιτική πελατεία της. χάνει την εξουσία της. Γιατί η οικο
νομία 5α π θύσει σε λίγο να δουλεύει σε όφελος των λίγων 
φίλων της και σε βάρος των πολλών και 5α δούλευε-· σε 
όφελος της μεγάλης πλειοψη,φίας των αγροτών. Ανησυχεί, 
γιατί το νομοσχέδιο αυτό, όταν γίνει νόμος. 5α δυναμώσει 
το Λαϊκό κίνημα. 5α δώσει ακόμα περισσότερες δυνατότη
τες στον αγρότη, για να κρίνε: και να καταδικάσει τη δίκη 
της πολιτεία. (Ζωηρά χειροκροτήματα από την Πτερυγ* 
του Π Λ ΣΟΚ).

Θα πω και δυο λόγια για τον ισχυρισμό του ΚΙΚΕ, ότι το 
νομοσχέδιο αυτό ακολουθεί εντολές της !ΕΟΚ. Ο ισχυρισμός 
-<υτός πιστεύω είναι »βάσιμος, δεν υπάρχει καμμία διατσξη 
εδώ, η οποία να επιβάλεται από εντολή της ΕΟΚ. Θα πεο.- 
μενα από τον Εισηγητή του ΚΚΕ να παρουσιάσει κάποιο 
πρότυπο, κάποια εικόνα, τι περιμένει από το συνεταιριστικό- 
κίνημα.
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02 ήδελα να διαγράφει μία κατεύδυνση την οκοία -δέλει να 
ακολουθήσει το δικό του Κόμμα και γ ι' αυτό αρνείται αυτό 
το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής ασχολήδηκε πολύ περισσότερο 
αε το παα “δα είνοκ η εκπροσώπηση της τρίτης Π αράτασης 
κατά μία ψηφοφορία, ασχοληδηκε ,με τον τρόπο πραγματο
ποίησης της ψηφοφορίας και ζροεβαλε και διάφορα επιχει
ρήματα. τα οποία -δα έλεγα δεν εοσταδούν με κανένα τρό
πο. Είπε π.χ. ότι κακώς λέγεται ότι ο συνεταιρισμός έχε: 
εμπορική, ιδιότητα.

Εξήγησα και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι η έκ
σταση αυτή «ο συνεταιρισμός έχει εμπορική ιδιότητα» έχει 
σαν λόγο να εντάξει τον συνεταιρισμό σε ορισμένες διαδικα
σίες. οι οποίες προβλέπονται από τη νομοδεσία, σχετικά με 
τη διεξαγωγή δικών, σχετικά με τις αποδείξεις, που ορί
ζονται εκεί διάφορες διατάξεις για το τι ισχύει σχετικά με 
εμπορικές επιχειρήσεις. Το να αντλείς από τη λέξη νυτή 
μία ολόκληρη φιλοσοφία είναι τελείως λάδος.
- Ισχυρίστηκε επίσης ότι με 35% μπορεί να ελέγξει την 

εταιρεία κάποιος, αφού οι Τσάτσοι ήλεγχαν με 20% την 
ΑΓΕΤ. Ό μω ς, οι Τσάτσοι όπως είναι γνωστό, δεν ήλεγχαν 
με 20% την ΑΓΕΤ’. Ο1 οποιοσδήποτε μειοψηφών μέτοχος δεν 
μπορεί να ελέγξει ως Μειοψηφία μία εταιρεία. Την ελέγχει 
μονάχα εάν η Πλειοψηφία συγκατατεδεί σ’ αυτό. Κα: στην 
περίπτωση της Α ΓΕΤ1 ο κ. Τσάτσος είχε για  τόσα χρόνια τη 
συμπαράσταση της Πλειοψηφίας της Εδνικής Τράπεζας. 
Ινα: απήλδε ο κ. Τσάτσος. όταν η Πλειοψηφία της Εδνικής 
Τράπεζας αποφάσισε να αλλάξει τον κ. Τσάτσο.

Λοιπόν, το να λέμε ότι με 35% είναι δυνατόν να ελέγχει 
κάποιος ιδιώτης επιχειρηματίας μία εταιρεία, δεν είναι σω
στό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εκείνο το οποίο δεωρώ χαρα
κτηριστικό είναι ότι δεν διαγράφηκε καμμία προοπτική από 
την οποία να δικαιολογείται η άρνηση αυτού του νομοσχεδίου. 
Δηλαδή μπορώ τότε να συμπεράνω ότι και το Κομμουνιστι
κό Κόμμα δεν δέλει να αλλάξει τίποτε. Θέλει την αγροτι
κή εκμετάλλευση παραδοσιακή κ.αι καχεκτική. Γ ιατί με την 
παραδοσιακή και καχεκτική αυτή εκμετάλλευση, όπως είπα 
πριν, συσπειρώνει καλύτερα την πολιτική της πελατεία. Π ι
στεύω η άρνηση δεν είναι πολιτική. Η  Ελληνική γεωργία 
έχει άμεσα προβλήματα που π ρέπει να αντιμετωπισδούν και 
δα  αντιμετωπισδούν παρά την προσπάδεια να μείνουν όλ.α 
στάσιμα για λόγους κομματικής εκμετάλλευσης.

Μίλησα πολύ, κύριοι συνάδελφοι, και δέλω να κλείσω. 
Εγώ δα ήδελα να ακούσω κάποιο επιχείρημα σχετικά μ:; την 
προοπτική της γεωργίας για  να το συζητήσοκ Δεν ακόυσα, 
όμως, κυρία Δαμανάκη, κανένα απολύτως επιχείρημα για 
την προοπτική της γεωργίας. Ακόυσα κυρίως επιχειρήμα
τα για  την προοπτική της ψηφοφορίας. Και αυτό βεβαίως 
είναι λυπηρό. (Χειροκροτήματα από την Κυβερνητική I I  τέ- 
ρυγα) .

Μ ΑΡΙΑ ΔΑΜ ΑΝΑΚΗ. Ναι. αλλά ούτε επιχείρημα εί
ναι. κύριε Υπουργέ, να μας λ έ τ ε  για την κομματική εκμε
τάλλευση. Από αφορεσμούς ξέρουμε και εμείς.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Σας παρακα- 
λ̂ ω. κυρία Δαμανάκη. Εσείς δεν έχετε δώσει άλλοτε αφοο- 
μή με διακοπές. Ν α εγγρασείτε και να απαντήσετε. (Θόρυ
βος απα την Πτέρυγα του Κομμουνιστικού Κόμματος).

—ας παρακαλώ κύριοι. Από την πλευρά σας δεν έχουν 3η- 
μίουργηδεί τέτοια προβλήματα διακοπών. Παρακαλώ. μη 
διακόπτετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. ΓεωργίαςΥ Κΰ
τ’·0· συνάδελφοι, ποιες είναι ο·’. προδέσεισ της Κυβέονηση 
,0 2το:= .κνυουν οι μ,έχρι σήμερα ενέργειες μας. Για να τη. 
βαδμισουμε το συνεταιριστικό κίνημα καταστήσαμε δημοκρα 
• ΐκο^τον τρόπο επιλογής των οργάνων.

Κάποιος μίλησε για διορισμένες διοικήσεις. Π οιες διο 
ρισαενες διοικήσεις·

Τία πρωτη; φορά συμμετείχε το- 60% στις εκλογές τω 
-ρωτοιοαδμιων συνεταιρισμών, πάνω από 70% στις εκλογέ 
*ων 4ΐυτεροβαδμίων· συνεταιρισμών και κάνω από' 90% στι

εκλογές των τριτοβαδμίων συνεταιρισμών, ενώ άλλοτε τα πο
σοστά συμμετοχής ©εν ξεπερναόσαν το- 40%. Αυτές είναι οι διο
ρισμένες Διοικήσεις; Οι Διοικήσεις που στηρίζονται στη με
γάλη Πλειοψηφία των αγροτών; (Χειροκροτήματα από: την 
Πτέρυγα της Σύμπολιτεύσεως). Και τα 100 χιλιάδες νέα 

μέλη στους συνεταιρισμούς, τι, είναι; Δεν αποδεικνύουν, ότι εμ- 
φυσήδηκε μια νέα πνοή, στο συνεταιριστικό κίνημα, ότι ο αγρό
της βλέπει, ότι ξεκινά μια νέα προσπάδεια;

Υπάρχουν μια σειρά από· ειδικά μέτρα. Ό π ω ς  είπα και σε 
άλλες συζητήσεις εδώ στη Βουλή, η ενίσχυση' των· επενδύσεων 
μέσα από' τους, συνεταιρισμούς, η καταβολή των επιδοτήσεων 
μέσα από τους συνεταιρισμούς, η ενίσχυση ορισμένων εμπορι- 
κών δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών, π.χ. το πέρασμα όλων 
των προϊόντων που επιδοτούνται μέσα από τους συνεταιρισμούς, 
ώστε να αυξηδεί ηι διαπραγματευτική ικανότητά τους.

Ό λ α  αυτά είναι τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα που 
δα γίνουν πιο γοργά και πιο αποτελεσματικά, όταν ψηφισδεί 
θ' νόμος.

Με το νέο δεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, δα 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην σωστή· οργάνωση των συνε
ταιριστικών οργανώσεων ή μάλλον για  να ακριβολογώ, δα 
στηρίξουμε την προσπάδεια των συνεταιριστικών οργανώσεων 
να αυτοορ γανωδούν.

Θα βοηθήσουμε, όπως το λέγει ο νόμος, την κατάλληλτ 
στελέχωσηι των οργανώσεων και αποσπώντας υπαλλήλους σύμ
φωνοι με το άρδρο 72 παρ, 4 και χρηματοδοτώντας την πρόσ
ληψη', συνεταιριστικών στελεχών^ δα προσπαδήσουμε νο· βοη
δήσουμε τις συνεταιριστικές οργανώσεις στην προσπάδεια επι
μόρφωσης, εκπαίδευσης των· μελών και των συνεταιριστικών 
στελεχών και. δα  αξιοποήσουμε τις δυνατότητες ενίσχυσης 
που δίνονται από το- νόμο.

Το όι,τι το άρδρο. 60 που αναφέρεται στις ενισχύσεις, δε/ 
λέει συγκεκριμένα ποιες βοήδειες δίνονται στο συνεταιριστικό 
κίνημα και λέγει ότι με Π .Δ . δα  καδορίζεται αυτό, οφείλε
ται ακριβώς στο σκοπόι η όλη ρύδμιση να έχει ευελιξία και 
να παίρνονται κατά περίπτωση τα αναγκαία μέτρα, για να ενι- 
σχυδεί το συνεταιριστικό' κίνημα.

Η πραγματικότητα είναι πολύ πολύπλευρη και αλλάζει για 
να ιμπορεί να γίνει για πολλά χρόνια μια ρύδμιση σε τέτοια 
δέματα, όπως είναι οί οικονομικές ενισχύσεις. Η  πραγματικό
τητα χρειάζεται ευελιξία και ο νόμος αυτός κατοχυρώνει την 
ευελιξία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του συνε
ταιριστικού κ ι νήματ ο ς.

Κύριοι συνάδελφοι, τοι νομοσχέδιο αποτελεί ένα σημαντικέ 
βήμα για να προχωρήσουμε προς μία νέα οργάνωση της κοι
νωνίας μας, μια οργάνωση, της κοινωνίας του να ανταποκρί- 
νεται στις προσδοκίες του αγρότη, μ ιας κοινωνίας που δ α  εί
ναι κοινωνικά πιο δίκαιη, πιο· δημοκρατική, που δα  βοη,δάει 
τον αγρότη στην απελευθέρωσή του από τα διάφορα δεσμά που 
υπάρχουν μέσα στην κοινωνική οργάνωση σήμερα, δα  βοη,δάει 
την ανάπτυξη του ατόμου.

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα βήμα για μια κοινωνία 
πιο ελεύδερη και πιο δημοκρατική.

Σάς καλώ γ ι’ αυτό να το· υπερψηφίσετε. (Χειροκροτήματα 
από την Π τέρυγα τηις Συμπολιτεύσεως).

Π ΡΟ Ε Δ 'ΡΕ Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Θέλετε το λό
γο. κύοιε Πρόεδοε:

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Α Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. Μάλιστα κύριε 
Πρόεδρε, δέλω· το λόγο επί του Κανονισμού.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ορίστε, κύριε 
Πρόεδρε, έχετε το λόγο·.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Α Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. Κύριε Πρόε
δρε, όταν μιλούσε ο κ. Λουλές οιεβίβασα στον -/..Πρόεδρό 
την παράκληση να μου δοδεί ο λόγος μετά τους τρεις Ειση
γητές. Μου διαμη-νύδηκε, ότι είχε ζητήσει ο κ. Υπουργός 
να μιλήσει και φυσικά είχε το δικαίωμα να διακόψει και τον 
πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο ομιλητή. Και ταυτόχρο
να μου διαμηνύδη,κε ότι και, μετά τον κ. Υπουργό, δεν δα  μπο
ρέσω· να μιλήσω γιατί είναι άλλοι τρεις ο·ι οποίοι έχουν υπο-
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Για μας, όμως, κανόνας σκοπός δεν α γ ν ά ^ ι τα μέσα. όταν 
τα μ όσα αυτά δον είναι τίποτε άλλο, παρά στέρηρηί των ατο 
μικών «λ!κ*δ«ριοώγ. Βοώ. πώς προκύπτει συνάλλαγμα η. στέρη
ση των ατομικών «λιβρεών από την μέθοδο που ακολουθεί 
το νομοσχόδία αυτό, γεα νια φθάσει στο συνετάιρ-ιστικό ιδεώδες, 
που μας περιγράφει1 η εισηγητική έκθεση.

Κόρο: συνάδελφου, το Σύνταγμα και γενικότερα το καθε
στώς υπό το οποίο ζοόμε έχε: αναγάγει την οικονομική ελευ
θερία σε ατομικό όννομο αγαθό. Βέβαια το Σύνταγμα δεν 
μνημόνευε! ρητά την οικονομική ελευθερίια. αλλά έχει. νοίμο 
γι ακ ά και μιει μεγάλη σαφή,νεια από· -σειρά -αποφάσεων του Συμ
βουλίου της Επικράτειας καθιερωθεί, ότι η οικονομική ελευ
θερία -siWi ατομικό έν,νομο αγαθό που περιλαμβάνεται στ:ς 
ελευθερίες του άρθρου 5 και ιδιαίτερα του άρθρου 5 παρά
γραφος 3 του Συντάγματος. Και φυσικά μέσα στην οικοδομι
κή ελευθερία περιλαμβάνεται και η οικονομική δραστηριό
τητα των αγροτών.

Τι σημαίνει οικονομική ελευθερία; Σημαίνει αποχή του 
κράτους από το πεδίο της ιδιωτικής οικονοΆ κής δραστηριό
τητας, σημαίνει αποχή, που απε'νθύνεται όχ· μονάχα στην 

εκτελεστική εξουσία αλλά και στον ίδιο τον νομοθέτη. Και 
αυτό, δ'ότ: η< οικονομική ελευθερία είναι συνυ-φασμένι· με το 
φιλελεύθερο αστικό καθεστώς μέσ-ι στο οποίο ζοϋμε κα: που 
στηρίζεται και προστατεύεται από το Συν τα 'να.

Βέβαια θα  μου πείτε ότι και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
του Συντάγματος υπάρχει η- επιφύλαξη του- νόμου. Ναι μεν 
προστατεύεται δη-λ. η οικονομική ελευθερία, αλλά μπορεί να 
περιορίζεται με τ-ο νόμο.

Είναι γνωστό όμως, -ότι όπου υπάρχει αυτή η ρήτρα του 
περιορισμού των ούνταγματικών- ελευθεριών από τον κοινό 
νομοθέτη αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν οι περισσό r ε ο π; 
καιολογούνται από λόγους γενικότερου συμφέροντος. Κα. πά
ντως -το έσχατο όρ-ιο γιια τον κο-ινό νομοθέτη; είναι -να μην 
αναιρούν οι, νομοθετικός ρυθμίσεις στην ουσία του- το καθε- 
στώς της οικονομικής ελευθερίας. Ιναι ερώτημα είναι, μήπως 
το νομοσχέδιο αυτό, που είναι ένας νόμος, που -5α μ ,ορούσε 
να λειτουργήσει ως νόμος περιι-ορ ιστικός της οικονομικής ε
λευθερίας στηριγμένος στη σχετική ρήτρα r':> Συντάγματος, 
μήπως -. υτός -ο νόμος πηγαίνει μακριά, ώστε να λίγε: στην 
ουσία ¡,.υ το καθεστώς της οικονομικός ελευθερίας;

Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι μεριν,-.-. ροθμτεις - -σ η 
μαντικότερες αυτού του νομοσχέδιου—  παγαίνουν πράγματι 
τόσο μακρ’ά και αναιρούν στην ουσία το καθεστώς της οικο
νομικής ελευθερίας που προστατεύει το Σύνταγμα. Έχουν 
αναφερθεί μέχρι στιγμής, αλλά είμαι υποχρεωμένη να κάνω 
και εγώ την αναφορά μου. για να στηρίξω αυτό το επιχείρημα.

Προκύπτει από το νομοθέτημα αυτό- ότι κατά περιφέρεια 
μόνο ένας συνεταιρισμός είναι επιτρεπτός. Δεν υπάρχει ρητή 
διάταξη, αλλά αν συνδυάσει κανείς τα άρθρα 64 και 43 βγά
ζει κάλλ’στα το συμπέρασμα ότι μόνο ένας συνεταιρισμός κατά 
περιφέρεια μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο συνεταιρισμός 
μπορεί να ενταχθεί σε μια ένωση και αυτή μπορεί να είναι 
μόνο μία. Βέβαια μπορεί να πει κανείς. ό<τι καλό είναι να 
υπάρχει ένας συνεταιρισμός, γιατί έτσι θα  λειτουογεί καλύ
τερα. Αλλά μπορούμε, κύριοι συνάδελφοι, να φθάνουμε στο 
ιοεωδες — α,ν είναι ιδεώδες.—- του- ενός συνεταιρισμού στραγ
γαλίζοντας την ελευθερία των αγροτών και υποχοεωνοντάς 
τους να λειτουργήσουν μέσα στα ; . / αίσια ενός μόνο συνεται
ρισμού; TV λέω αυτό, γιατί έτσι γίνεται με ·ο νομοσχέδιο 
τώρα. Μπορεί να κάνει αλλιώς ο αγρότης; Μπορεί να πάει 
as άλλο συνεταιρισμό ή και να ιδρύσω- νέο; Αυ-'τό- δεν γίνεται 
Ομως Έ τε και μπορεί να μείνει έξω απ’ αυτό". Οι συνά- 

δελφ'-ι ήδη ανέπτυξαν πο-ιά είναι τα μέτρα, οι έμμεσες πιέ- 
οίεις. πο-) θ α  υποστεί. ώστε στο τέλος μένος να μη έχει δυ
νατότητα επιβίωσης. Αυτός είναι ένας περιορισμός πο.- αναι- 
ρει το /αθεστώ ς της οικονομικής ελευθερίας.

Ακόμα ο αγρότης υποχρεο-ύται με την διάταξη του άρθρου 
11 να παραμείνει πέντε χρόνια στο συνεταιρισμό πληρώνον
τας εισφορά καί ενδεχόμενα, σύμφωνα με το- άρθρο 3ί9,. ακόμη 
και -έκτακτη εισφορά, την οποία ούτε γνώριζε ούτε μπορούσε 
να προβλεψει, όταν εντασσόταν στον συνεταιρισμό — 1 αν υπο

θέσουμε ότι είχε κάποια στοιχειώδη ελευθερία να μη ενταχθεί 
σ’ αυτόν. Π έρα από- το γεγονός ότι «iív-αι υποχρεωμένος 
να μπει και να μείνει πέντε χρόνια, πληρώνοντας και την 
έκτακτη εισφορά, χωρίς ο ίδιος να ερω-τηθεί, αλλά μόνο- με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένο-ς επί
σης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ-άγρ. 2 σε προσφορά εργασί
ας. Η προσφορά εργασίας ειίν-αι υποχρεωτική. Οι συνάδελφο, 
της Π αράταξής μ,ας το ανέλυσαν αυτό. Χορηγείται βέβαια 
ένα στοιχειώδες ένδικο βοήθημα προσφυγής στην Γενική Συ
νέλευση!, αλλά τι απήχηση να έχουν οι αντιρρήσεις του στην 
Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, όταν η συγκρότηση του 
συνεταιρισμού έχει γίνει με τους όρους που προβλέπει, ο πα
ρών νόμος; Επίσης είναι υποχρεωτική η παράδοση της παρα
γωγής σύμφωνα με το άρθρο 12. Ά ν  κάποτε ο αγρότης επι
τέλους κατορθώσει να αποχωρήσει, θ α  πάρει μόνο την ονο
μαστική αξία της μερίδας του. Τέλος επιβεβαιώνω τις πα
ρατηρήσεις του κ. -Βρετ τάκου, ότι ακόμα και οι παράνομες 
αποφάσεις της Γ .Σ . του συνεταιρισμού δεν μπορούν να προσ
βληθούν στα Δικαστήρια παρά μόνο- αν συγκεντρωθεί το 1 /5  
των μελών. Αυτό κατά την γνώμη -μου ισοδύναμε! με άρνηση 
παροχής εννόμου προστασίας.

Κύριοι συνάδελφοι, αυτά δείχνουν ότι η Κυβέρνηση για  να 
φθάσει στο ιδεώδες του μόνου πανίσχυρου συνεταιρισμού, ακο
λουθεί μια μεθοδολογία που συνίσταται σε αφόρητη παραβία
ση της ατομικής ελευθερίας και σε ματαίωση της οικονομι
κής ελευθερίας, που προστατεύει το Σύνταγμα,

Α λλά ας πούμε ότι είμαστε διατεθειμένοι και αυτή την 
μεθοδολογία ακόμα να συγχωρήσουμε, αν τουλάχιστον ο συ
νεταιρισμός, που θα  δημιουργηθεί έπειτα από αυτές τις δια
δικασίες, παρουσίαζε τουλάχιστον τα εχέγγυα κάποιας δημο
κρατικής λειτουργίας μέσα στα πλαίσια της φιλελεύθερης 
οικονομίας. Αλλά αυτός ο συνεταιρισμός, εφ-! όσον δεν θα  λει
τουργεί πιά. υπο το- καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
παύει να συμβάλλει στην ενίσχυση του καθεστώτος της οικο
νομικής ελευθερίας. Γίνεται ένας συνεταιρισμός εξαρτημέ
νος. Η γραφειοκρατία, άλλωστε, που δημιιουργείται. όίπω,ς πα
ρουσίασαν οι συνάδελφοι, μοιάζει περίπου με την κρατική1, μη- 
χαν-ή. με αποτέλεσμα να υπόκειται ο συνεταιρισμός στον κρα
τικό έλεγχο και από τα -δείγματα που έχουμε μέχρι σήμερα 
από την πολιτεία του ΓΙΑΣΟΚ — - -σε τελευταία ανάλυση, 
στον κομματικό έλεγχο.

Κύριοι -συνάδελφοι, αυτές ήταν οι λ ίγες παρατηρήσεις που 
είχα να κάνω επάνω- στο νομοσχέδιο, σε θεωρητικό επίπεδο 
και επί της αρχής.

Σκοπός μου ήταν μόνο να επισημάνω τούτο: Ό τ ι  το Π  A 
ΣΟΚ ασκεί πράγματι κάποια κοινωνική πολιτική, αυτή που 
εμπίπτει στο- ιδεώδες του- σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Ό 
μως, αυτή την πολιτική την ασκεί σε βάρος των ατομικών 
ελευθεριών και σε έκταση, που δεν επιτρέπει ούτε το Σύνταγ
μα. αλλά ούτε και οι φιλελεύθερες αντιλήψεις του Ελληνι
κού Λαού. (Χειροκροτήματα: από την Π τέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Μάρκος I. Νάτσινας). Ορίστε, κύριε 
Υπουργέ. έχετε το- λόγο.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΊΝ Ο Σ: Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύ
ριοι συνάδελφοι, εζήτησα να πάρω το λόγο επειδή η τελευ
ταία ομιλήτρια έκανε μια εισήγηση, η οποία διέφερε από τις 
προηγούμενες εισηγήσεις, .διέφερε από- τους οδυρμούς περί 
κολλέκτιβοποίησης, από- τις καστανό ρίκες επικλήσεις για 
καταστροφές, από τις προειδοποιήσεις, ό«  πρόκειται να πει
νάσουν και να πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι μ ’ αυτό το νο
μοσχέδιο. Η προηγούμενη ομιλήτρια μίλησε πράγματι με επι
χειρήματα που βασίζονται στον νόμο και στο Σύνταγμα. Και 
θα προσπαθήσω- ν' αντικρούσω τα επιχειρήματα αυτά.

Θ ’ αναφερθώ και εγώ στο- τι πιστεύω ότι είναι η οικονομι
κή ελευθερία και πως πιστεώω ότι έγινε μια παρερμηνεία η 
οποία είναι πολλή σημαντική, γιατί χρειάζεται μεγάλη προ- 
σοχή.
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Έ γινε  μια προσπάθεια να κατοχυρωθεί ενός ορισμένοι» τό
που οικονομικό καθεστώς συνταγματικά, ενώ το Σύνταγμά 
μας δεν προβλέπει κατοχύρωση γ ι’ αυτό το ειδικού τύπου κα
θεστώς. το οποίο είχε δημιούργησε: η προηγούμενη, Κυβέρνητ 
ση. Το Σύνταγμά μας δεν κατοχύρωσε συνταγματικά τηιν οι
κονομική πολιτική της προηγούμενης Κυβερνήσεως.

Προτού, όμως, υπεισέλθω σ’ αυτά τα θέματα, θα  προσπα
θήσω. μια που έχω την ευκαιρία, ν’ απαντήσω και σε μερικά 
άλλα από τα ερωτήματα που τέθηκαν.

Κύριοι συνάδελφοι, όπως έχετε διαπιστώσει, η Νεα Δημο
κρατία σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης, ανε- 
φερε ως κύριο επιχείρημά της ό :. το ωμοσχέδ·ο αυτό προά
γει τη κολεκτιβοποίηση. Κανείς, όμως, απο τους κυρίους συ
ναδέλφους δεν μπήκε στον κόπο ν' αναλύσει, τι σημαίνει ο όρος 
αυτός, πότε έχουμε κολεκτιβοποίηση.

Κολλέκτι-βο,ποίηση, όπως προκύπτει από μία πρόχειρη ανά
γνωση του όποιου εγχειριδίου ασχολείτα: με αγροτική πολι
τική και κρατική αγροτική πολιτική, υπάρχει όταν υπάρχει 
κοατική ιδιοκτησία της γης. ή κρατική ιδιοκτησία των μέ
σων παραγωγής, κρατικός έλεγχος πάνω στη παραγωγή, κρα
τική εποπτεία πάνω στην οποιαδήποτε ιδιωτική δραστηριότητα 
στον αγροτικό τομέα, όταν υπάρχει αναγκαστική συγκρότηση 
συνεταιρισμών, εφόσον υπάρχουν συνεταιρισμοί, όταν ενα τμή
μα της παραγοιγής παραδίδεται στο κράτος.

Αν ανατρέξει κανείς στο νομοσχέδιο, θα διαπιστώσει ότι 
"■ κανένα σημείο δεν προβλέπει τέτοιες οΉμίσεις.

Η γη παραμένει στην απόλυτη ιδιοκτησία του αγρότη. Το 
είπαμε και το ξανατονίζουμε.

Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ  Β ΡΑ ΔΕΛ Ι1Σ. Πέστε το. κύριε Υπουργέ, 
δέκα φορές. Ίσω ς γίνει κατανοητό στην Αίθουσα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Τα 
μηχανήματα και τα λοιπά μέσα παραγωγής παραμένουν επί
σης στην ιδιοκτησία του αγρότη.

Η ' συγκρότηση του συνεταιρισμού και η ένταση των αγρο
τών στον συνεταιρισμό είναι εθελοντική.

Όπου υπάρχει ομάδα κοινής εκμετάλλευσης και προβλέπει 
το νομοσχέδιο τέτοιες δυνατότητες, ο κ. Βρεττάκος δεν το 
■πρόσεξε, ηθέλησε να το αγνοήσει...

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ . Το πρόσεξα, αλλά κάτι 
δεν μας λέτε.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΊΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  ( Τ ι .  Γεωργίας). Σας 
παρακαλώ πολύ, αφήστε με να τελειώσω. Κγώ, δεν σας διέ- 
κοψα. Αυτό γίνεται; μέσα στα πλαίσιια των· συνεταιρισμών.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Β ΡΕ Τ Τ Α Κ Ο Σ . Αυτό είναι το θέμα. Ε ί
ναι υ,έσα στα πλαίσια των συνεταιρισμών;

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΊΝ Ο Σ Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Και 
¡είναι αποκλειστικά θέμα των μελών και ο: συνεταιρισμένοι 
μπορούν ν·ν καθορίσουν τον αριθμό των αγροτών που θα συμ- 
με .άσχε: στην ομάδα κοινής εκμετάλλευσης.

( Θέλω, να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο  κ Βρεττάκος ανα- 
.τέίθηκε στη γαλλική νομοθεσία, αναφέρθηκε επίσης στον κ. 
Π ίζαν!, ο οποίος είναι τώρα επίτροπος στην Κοινότητα, μέ- 
λοσ του σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώη» Υπουργός της 
Κυβερνήσεως Ντε Γκωλ. Κανείς όταν εισήχθη η νομοθε
σία αυτή στη Γαλλία δεν μίλησε για κολλικτιβοποίηση. όπως 
μιλάνε οι κύριοι συνάδελφοι τώρα.

Ο συνεταιρισμός, τον οποίο δημιουργεί αυτό το νομοσχέδιο, 
βασίζεται, όπως εξήγησα και στην ομιλία μου κατά την πα
ρουσίαση του νομοσχεδίου, στην αυτοδιαχείριση, στην αποκέν
τρωση. στην ελευθερία των αγροτών να προσδιορίσουν τους 
στόχους των. Ο  προγραμματισμός της δουλειάς γίνεται απα
τού' ίδιους τους συνεταίρους, η παραγωγή προγραμματίζεται 
ελεύθερα από τους συνεταίρους, πωλείται ελεύθερα εκεί, 
όπου το επιθυμούν οι συνεταίροι και σε οποίες τιμές θέλουν 
ανάλογα με τους μηχανισμούς και τις ανάγκες της αγοράς.

Όσον αφορά την απαγόρευση ανταγωνισμού. επαναλαμβά
νω, ότι σε όλες τις νομοθεσίες, που προβλεπ-υνται συλλογικές

μορφές δραστηριότητας στον επιχειρηματικό τομέα υπάοχε- 
απαγόρευση ανταγωνισμού για τα μέλη των συλλογικών προ- 
C7 αθεϊών, εφόσον οι συλλογικές αυτές προσπάθειες έχουν ποο- 
,οωπικό χαρακτήρα, όπως έχει ο τυνεταιρ'σμυε,

λεν υπάρχει, λοιπόν, τίποτε στο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο 
να μπορέσει να στοιχειοθετήσει τον ισχυρ.σμό ότι επιδιώκε
τε!! η κολλεκτιβοποίηση ή προωθείται η κο/./,εκτιβοποίησ.··. 
Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και παλιά. Αυτό είναι ένα 
επιχείρημα το οποίο έχει επινοηθεί από τη, Νέα Δημοκρατία, 
για πολιτικούς λόγους, για πολιτικές σκοπιμότητες. Μη έχον
τας άλλα επιχειρήματα να αντικρούσει τη; ουσία της προσπά
θε ια ς  για ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος προσπαθεί 
να συσπειρώσει τους αγρότες με την παλιά τακτική του φό
βου και της αμφιβολίας.

Για την θεμελίωση αυτή του ισχυρισμού της η Νέα Δημο
κρατία δεν πρόσθετε τίποτε ουσιαστικό στα όσει είχε πει πα
λιά.

Αναφέρθηκε ένας από τους ομιλητές στο άρθρο 6 του σχε
δίου νόμου και αναρωτήθηκε γιατί στο άρθρο Γ του σχεδίου 
νόμου ορίζεται ότι «πρέπει να ρυθμίζονται στο καταστατικό 
¡θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσ.ακω; στοιχείων». 
Ά ρθρον 6. «Το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να πεσιε- 
χει ρυθμίσεις σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοι
χείων των μελών».

Κύριο: συνάδελφοι, το ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει -τι θα 
περιέχει το καταστατικό, αυτό οφείλεται στη* επιδίωξη να 
είναι διευκρινισμένες και σαφείς οι σχέσεις μεταξύ των συ
νεταίρων. Το ότι ορίζεται ότι το καταστατικό θα  αναφέρε- 
τα: και σε θέματα κοινής χρήσης, δεν σημαίνει ότι η κοινή 
χρήση είναι υποχρεωτική, ούτε ότι επιδιώκεσαι η κοινή χρή
ση, ούτε ότι η κοινή χρήση θα γίνει καθεστώς. Θα έλεγα ότ. 
είναι εξίσου παράλογο να συνάγει κανείς ένα επιχείρημα από 
\·τ διάταξη αυτή του νομοσχεδίου, με το να συνήγαγε κανείς 
το επιχείρημα ότ: επειδή ο Αστικός Κώδικας ρυθμίζει το 
διαζύγιο, εκείνοι οι οποίο: εισήγαγαν τον Αστικό Κώδικα στη 
Χώρα επεόίωκαν να λυθούν όλοι οι γάμο·.

Απλώς εδώ προβλέπεται μια κατάσταση και το ίδιο συμ
βαίνει και στο άρθρο 20, όπου προβλέπονται ρυθμίσεις, εφό
σον υπάρξει η κατάσταση αυτή. Αναφέρθηκα; μερικοί ομιλη
τές στο άρθρο 20 και ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε μια εκτε
ταμένη προσπάθεια να αναλύσει την παράγραφο Ο με μια δια
φοροποίηση μεταξύ ενοχικής και εμπραγμάτου συμβάσεως.

Λ·· -κατάλαβα καλά το επιχείρημά του ήταν ότι θα  καταρ
τίζονται 5 προφορικές συμφωνίες, γ ια  ναι το· πω π'-ο νομικά, ενο
χικές συμβάσεις και με 'βάσηι αυτές τις προφορικές συμφω
νίες, τις ενοχικές συμβάσεις, θα  εξαναγκάζονται οι αγ-ο;-ς 
να ¡υπογράφουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, τις εμπράγματες; 
συμβάσεις.

Εγώ δε διαθέτω τόση φαντασία για να καταλάβω τα πο
λύπλοκα αυτά σχήματα. Β γω  πιστεύω ότι το άρθρο ■' αι 
απλό. Γράφει; «Οι -δικαιοπραξίες της παραγράφου αυτής γ ί
νονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο».

Μία σύμβαση γίνεται και η σύμβαση αυτή πρέπει να περι- 
βληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού -εγγράφου.

Αυτό το πράγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, μπορούσε να υην 
υπάρχει στο νόμο και να λέει απλά ότι εφαρμόζονται οι :ισ
τάξεις του Αστικού Κώδικα. Σ ’ αυΐτό τ  μφωνώ μαζί σας. Αλ
λά ¡επιδιίωξηι του νομοιθέτηι είναι, σε σχέση ιμ’ αυτό το νόμο, 
να περιέχει ο νόμος όσο το δυνατό περωοοτερες ρυθμίσει: 
γύρ.!< από το αντικείμενο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι αυτοί, οι 
οποίοι συνιστούν συνεταιρισμούς, να λειτουργούν μέσα ·■·; ; 
συνεταιρισμούς, να μπορούν να βρουν τα κύρια στοιχεία ης 
νομοθεσίας μέσια σ’ αυτό το νόμο- και νια μην· ανατρέχουν σε 
άλλους νόμους.

Δεν υπάρχει καμιά πρόθεση, η οποία κρύπτεται γύρω οπο 
το άρθρο 20 σταρ. 3. Απλά επαναλαμβάνονται μ ένα “ : τ ·' 
πιο απλοποιημένο οι γενικές ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα. 
Μπορεί βέβαια η διατύπωση να βελτιωθε., για να γίνε: πιο 
κατανοητό, αν δεν είναι κατανοητό.
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Λ έχθηκε από ορισμένους συναδέλφους ό·;:, με βάση: αυτό 
το νομοσχέδιο όλοι οι αγρότες, 3α δουλεύουν σε άλλα χ„·>: <- 
φια. Και πράγματι απορώ, πού θα βρουν οι συνεταιρισμό! τα 
άλλα χωράφια για να δουλέψουν όλοι , αγρότες, αφού ?ε; 
3α δουλεύει κανείς στα χωράφια του.

Είναι σαφές, κύριοι συνάδελφοι, ότι κανείς δεν θ'α δουλεύει 
σε ξένα χωράφια. Και είπαμε ότι κύριο οτωχείο της αντίλη
ψη; της δικιάς μας πολίτικης είναι, η ανάπτυξη της -ρω- 
τοβουλίας του αγρότη. Και είπαμε, επίσης, ότι με τα δοσμένα 
της Ε λληνικής γεωργίας επιβάλλεται ο αγρότης να καλλιερ
γεί τη δίκιά του γη, γιατί ο κλήρος είναι μικτός και η μεγά
λη αύξηση της παραγωγικότητας σε μικρό κλήροι μπορεί να 
επιτευχθεί μ’ αυτό που λέγεται «ένταση εργασίας». Η  Ελ
ληνική γεωργία δεν προσφέρεται για αγροτικές εκμε: * ν· 
λεύσεις έντασης κεφαλαίου, προσφέρεται γ»α εκμεταλλεύ
σεις έλασης εργασίας που σημαίνει με απλά λόγια ότι ο 
αγοίτης πρέπει να έχει γη και να καλλιεργεί τη δίκιά το α
ΓΤί·

Γιατί υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις.' Υπάρχουν, για:! 
μπορεί να προκόψει σ’ ένα συνεταιρισμό η ανάγκη να *;'νε: 
κάποιο κοινό έργο. Μπορεί να προκόψει η ανάγκη να γίνει 
κάποιο εγγειοβελτιωτικό έργο, όπως γίνονται σήμερα μικρά 
εγγ . οβελτιωτικά έργα από τους συνεταιρισμούς. Γιατί ο συ
νεταιρισμός να είναι υποχρεωμένος να προσλάβει τρίτους ερ
γάτες για να κατασκευάσει το έργο και να μη μπορού- να 
συμφωνήσουν ότι οι ίδιοι οι συνεταίροι 3α κατασκευάσουν το 
έργο; Γ ιατί να μη μπορούν οι συνεταρο-ι να συμφωνήσουν' ότι 
οι ίδ οι 3α  κατασκευάσουν μία αποθήκη; Κ": γ ια τ ί σ’ αυτή την 
πεοίπτωση· να μη ρυθμίζονται οι σχέσεις, οι οποίες 3α  π:ε- 
κ.ύΐ'ουν μεταξύ των μελών και του συνεταιρισμού;

Νομίζω ότι το πράγμα είναι απλό. Δε χρειάζονται 
σταλτικές ερμηνείες δεν χρειάζεται να συναγάγει .κανείς απ’ 
αυτές τις διατάξεις, είτε καταναγκαστική, είτε υποχρεωτική 
εργασία σε τέτοια έκταση, που ο αγρότης 3α  πάψει να δου
λεύει στα χωράφια του. Οι ρ·υ3μίσεις αυτές οπλώς θέλο·ο> να 
πρ .λάβουν ορισμένες καταστάσεις, 3έλουν νο· κατοχυρώσουν 
δικαιώματα, 3έλουν. όπως συμβαίνει σε κάθε νόμο, να ξεκα
θαρίσουν ποιές 3 α  είναι οι σχέσεις μεταξύ εκείνων, οι ο π ■!' * 
συμμετέχουν σε μία έννομηι σχέση.

Αν η Νέα Δημοκρατία δεν πρόσφερε τίποτα στη συζή ;η:η 
σχετικά με τη στήριξη του επιχειρήματος της γ ια  κολλεκ:ι- 
βοποίηση, πρόσφερε όμως (μερικά ουσιαστικά επιχειρήυν.α 
για υας, πιστεύω, σχετικά με τον ισχυρισμό μας ότι συμτερι- 
φέρεται κατ’ αυτό τον τρόπο, επειδή θέλει να προστατεισε. 
θρ,σ.·ένα συμφέροντα.

Ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης. γιατί δεν αφήνουμε την ιδιω
τική πρωτοβουλία να ανταγωνίζεται τους συνεταιρισμούς.

Λυτό είναι ένα καίριο σημείο. Αυτή η. ερώτηση δείχνε» και 
την κατεύθυνση του ενδιαφέροντος του Και εμείς βέβαια δεν 
απαγορεύουμε στην ιδιωτική1 πρωτοβουλία να ανταγωνίζεται 
του; συνεταιρισμούς. Που3ενά στο νομοσχέδιο· δεν υπάρχει 
τετ '.ο  διάταξη. Για να τί3εται όμως · ειώτημα, είνα. - 
στευο) φανερό, που υπάρχει το ενδιαφέρον αι πο’ΐιόν θέλει να 
προστατεύσει η Νέα Δημοκρατία.

Ο συνάδελφος κ Βαλταδώρος είπε ότι ot συνεταιρισμοί δε; 
εσ3ασαν στην απόδοση της ιδιωτικής οικονομικής επιχείρη
σης και γ ι’ «αυτό δεν πρέπει να περιορίζουμε τ ις  ίδιον»! κέ,ς επι- 
χειοησεις.

Αλλο που λέχ3ηκε είναι ότι πρέπει να δίνουμε τα κίνητρα 
όχι μονο στους συνεταιρσμούς αλλά και στους ιδιώτες. Και 
ερ&>τώ: I

Γιατί π.ρεπει να δίνουμε τα κίνητρα στους ιδιώτες επι- 
λ^ιρηματιες. να δίνουμε τα (Ιδια κίνητρα -ου δίνουμε στ^υς 
συνε.εαιρισμούς: .Χρειάζεται η ιδιωτική .•.π,·/είρηση στήρ ξν.; 
1~ρρχει καμμία νομοθεσία ή αρχή οικοωμική, η οποία 
ί~'' γ ’■ 'ή ιδιώτης ο οποίος θέθει να κάνε: μία επιχείυητ η 
σχεί σικαιωμα και το κράτος έχει υποχρέωση να του δώσε, 
κεφαλαία, να τον βοηθήσει;

—ίσουμε. ότι στην Ελλάδα οοισυ.ενοι ιδιώτες χοειάζον ζι 
ί τ η ρ - ξ η .

Χρειάζονται στήριξη γιατί υπάρχουν s »τίξοες συνθήκες. 
Αλλά βεβαίως, δεν χρειάζονται στήριξη: ολο: και δεν χρε·ά- 
ζουται στήριξη οι ευκαιριακοί επιχειρη,ι ατίες. εκείνοι. :ι 
οποιΠ, όπως ανέφερα, δεν έχουν ούτε τα κεφάλαια, ούτε τη» 
οργάνωση, ούτε την πείρα, αλλά προσπαθούν όπως-όπω* 
να εκμεταλλευτούν ή τη μία ή την άλλη κατάσταση, να 
πραγματοποιήσουν γρήγορα ένα κέρδος, να εκμεταλλευτούν 
ορισμένα δάνεια. Δεν χρειάζονται στήριξη εκείνοι, που σ·.ν - 
με»έχουν στην παραοικονομία, στα κύκλωμα«π, εκείνοι, ο- ο
ποίο: ανήκαν στους φίλους της Α ξιωματικής Αντιπολίτευσης 
οι οποίοι -αποκέρδαιναν από« την προηγούμενη κατάσταση.

Α.ναφίρθηκε η Αξιωματική Αντιπολίτευση«,. διά μακράν, 
σε ορισμένους «δήθεν αγρότες, οι οποίοι κατέβηκαν στο Υπουρ 
γείο Γεωργίας ¡με μαύρες σημαίες Είνα' βέβαια συμ.ππω ·. «.- 
τικό ότι οι αγρότες αυτοί κατέβηκαν »η» ημέρα που άυχ·ζε 
να συζητιέται το νομοσχέδιο. Και η Ν έ- Δημοκρατία π ρ ;.:- 
ξε τους 12 αγρότες που κατέβηκ,αν στο Γπ-,υργείο Γεωρ,'ΐας 
και δεν πρόσεξε την συντριπτική πλειοψηφια των ά γο νο ν  
που πήραν μέρος στις συζητήσεις γ ι’ αυτό το νομοσχέδιο και 
το« επικρότησαν. Ό μ ω ς δεν επράκεΐτο περί αγροτών και ϊεν 
επρύκειτο βεβαίως περί συνεταιρισμένων αγροτών, ο: οποί ; 
έκαναν μια κοινή προσπάθεια. ιΕπρόκειτοι απλώς περί μιας 
εταιρείας και η εταιρεία αυτή ήθελε «.ση μεταχείριση με τον 
συνεταιρισμό.

Και θα επανέλθω σ’ αυτό που είπα πριν, ότι «εμείς δεν· 
βλέπουμε να υπάρχει ανάγκη ταύτισης της ιδιωτικής επι
χείρησης με τον συνεταιρισμό. Δεν ταυτίζονται, διότι δεν ξε
κινούν με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Ο ιδιώτης επιχειρηματίας ή εκείνος που θέλει να κά ·εν 
το«; επιχειρηματία έχει ίδια κεφάλαια, έχει γνώσεις, έ«ει 
οργάνωση, έχει παιδεία, έχει προνομιακή θέση και γ ι’ αυτό 
ξεκινά την ιδιωτική επιχείρηση. Εκείνος που δεν έχει /.-τοέ
λαια και δεν έχει γνώσεις δεν μπορεί να κάνει επιχείο ς;.γ 
Κα- το νομοσχέδιο αυτό για τους συνεταιρισμούς «και γενικά 
η συνεταιριστική νομοθεσία, έχει σκοπό να βοηθήσει εκεώτ.ς 
που δεν έχουν προνομιακή θέση, εκείνους που μειονεκτούγ ώ
στε >·α μπορέσουν και αυτοί να συμμετάσχ.υν -τις οικονομίες 
δραστηριότητες. Η «δήθεν ισότητα μεταξύ ιδιωτικών επιχει
ρήσεων και συνεταιρισμών, δεν είναι ,την ουσία ισότητά tí- 
v«t προσπάθεια κατοχύρωσης της ανισότητας, είναι προ,πά- 
θε·α κατοχύρωσης μιας κατάστασης, η οποία έδινε το πάνω 
χέρι σ;ην ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα,

Ο; κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης δήλωσαν και 
στη «συζήτηση το πρότυπό τους. Ρώτησαν, αν εμείς δεν θ έ 
λθομε την επιχείρηση στη Γεωργία. Ο  κ. Μητσοτάκης μάκι- 
στα είπε, ποιόν ζημιώνει ο αστός ο οποίος θέλει να καλ.Λΐ-.ρ- 
γήτιι επικερδώς κτήματα. Κανένα δεν ζημ’ώνει ο αστό:. 
Δεν είναι θέμα ζημίας. Το θέμα για  μας είναι ποιος είναι ο 
μοχλός της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, με ποιύ 
μέσο θέλουμε να αλλάξουμε την μορφή της γεωργίας, με 
πο«ιό τρόπο εμείς θα προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τη; ύ 
πα'θρο. Κα: η απάντηση είναι ότι η Νέα Δπυοκρατία πι.«::ύ- 
ει, άτι αυτά θα  γίνουν με τις ιδιωτικέ* επιχειρήσεις, εμείς 
πιστεύουμε ότι αυτά θ α  γίνουν με τους συνεταιρισμούς. Και 
αυτό το νομοσχέδιο ακριβώς αυτό το σκοπό έχει, να δημ ·. 
γήσει τις προϋποθέσεις va γίνουν αυτά τς  πράγματα με τους 
συνεταιρισμούς και όχι με τις ιδιωτικές επ.χειρήσεις.

Ρωτούν οι κύριοι συνάδελφοι, γιατί να „ -.άρχει ένας σνν&- 
ταιρ'.ημός και να μην «υπάρχουν περισσότεροι συνεταιρ«; ¡.ί. 
Είπα και στην εισηγητική μου ομιλία ότι η ερώτηση αυτή 
είνα- εκ του πονηρού. Διότι για ;α στηθε' ένας συνεταιρισ·;·'«; 
κα» να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να έχει πολλά «μέλη, πάρε 
π&Αλά μέλη, πρέπει να έχει κεφάλαια. Ό τα ν  βοηθήσου ν.ε 
τη; διάσπαση, όταν «βοηθήσουμε τους δυο. τρεις, πέντε - <?- 
ταοϊσμούς, τις πέντε ενώσεις κατά Νόμπ. τ ι; εταιρείες -ο; 
ανταγωνίζονται, δεν κάνουμε απολύτως τύπο·, α. μένουμε r .rv 
•/»«ανάστα«ση που υπάρχει σήμερα. Και αυτή την κατά-εα^η 
θέίουμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, το να θέλουν δύο και τρεις 
και τέσσερις συνεταιρισμούς, δεν το θέ)ο«υν οι κύριοι της \ -
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ξιωματικής Αντιπολίτευσης, δ:·6τ! επ'.διών .ο-· την ελευθερία, 
•πιστεύω, ότι το θέλουν διότι αρνούνται το συνεταιριστικό κί
νημα, αρνούνται την ανάπτυξη της γεωργίας μέσα απυ το 
συ>· εταιριστικό ν,ίνημ.α.

Ρωτήθηκα, -/.at αν δεν αρέσει σε κάποιον ο συνεταιρινν.' 
τι θα κάνει; Η απάντηση είναι απλούστατη. Δεν χρειάζεται 
να μπει στον συνεταιρισμό. Π  ο ιός ο λόγος γ ι αυτόν αν δε
τού αρέσει η συλλογική προσπάθεια να συμμετέχει σε μια 
συ/ύογική προσπάθεια. Μα του δίνετε κι-ητρα. Μα τα κί
νητρα επαναλαμβάνω δίνονται όχι δίκην οικονομικής ενίσχυ
σης. κοινωνικής παροχής, επιδόματος για το άτομο. Τ ι κί
νητρα που δίνονται είναι κίνητρα, για τη· συλλογική κρο-υπά- 
$ ε :ιί. (  ̂ ;

Αναφέρθηικα στην εισηγητική μου ομιλία, σε διάφορες 
μορφές συλλογικών προσπαθειών στον αγροτικό χώρο σε 
άλλες χώρες. Κα,ι αν έφερα τότε ότι το κράτος και εκεί 
δίνει κίνητρα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις συλλογικές 
αυτές προσπάθειες. Λέει στην ομαδική, παραγωγή ή η·:ν> 
ομάδα παραγωγών ή στο συνεταιρισμό δίνω κίνητρα, εφ 
όσον διακινήσουν όλα τα προϊόντα τους μέσω του συνεταιρι
σμού. εφ’ όσον καλλιεργήσουν ομαδικά τη γη, εφ' 'όσον, και 
απαριθμεί ορ υμένες άλλες προϋποθέσεις. Εκεί δηλαδή ο εν 
υπάρχει διαφοροποίηση απαράδεκτη κατά την λογική τη ; 
"Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με, τ ις  αρχές της οικονομικός 
ελεύθερος: Η  απάντηση είνα απλή. Και στις χώρες αυτές 
που έχουν σύστημα ανοικτής οικονομίας, οικονομίας αγοράς, 
δικαιολογείται η  παροχή κινήτρων διότι υπάρχει εδώ μια ει
δική μορφή δραστηριότητας, η αγροτική και τα  κίνητρα δί
νονται γ ια  συλλογικές προσπάθειες, για να προσλάβει ο συ
νεταιρισμός γεωτεχνικούς, γ ια  να προσλάβει υπαλλήλους, για. 
να μπορέσει να κάνει; αποθήκες, γ ια  να μπορέσει να κάνει 
άλλα έργα, γ ια  να μπορέσει να ενισχύσει τα προϊόντα του. 
Και τώρα άλλωστε,, η νομοθεσία όπως έχει σήμερα προβλέ
πει κίνητρα γ ια  συνεταιριστικές οργανώσεις' και προβλέπει 
και 'κίνητρα γ ια  ιδιώτες. Και τα κίνητρα γ ια  συνεταιριστι
κές οργανώσεις είναι διαφορετικά, από ότι είναι τα κίνη'-· 
τρα για ιδιώτες, είτε αν είναι αγρότες είτε αν είναι επι
χειρηματίες.

Κανείς δεν σκέφθηικε ναι πει ότι αυτή η διαφοροποίηση 
αποτελεί εξαναγκασμό των αγροτών να μπουν στον· συνεται
ρισμό. Αν υπήρχε, σήμερα αιυτό το καθεστώς του εξαν-ογκα 
σμού, γιατί δεν μπήκαν οι αγρ'ότες στους συνεταιρικούς, 
όσοι δεν μπήκαν·; Ά ρ α  και σήμερα; δεν υπάρχει το καθε
στώς του εξαναγκασμού, ούτε αύριο· -So, υπάρξει, γ ιατί στην 
ουσία η ρύθμιση δεν διαφοροποιείται. Τ !α κίνητρα δίδοντα. 
γ ια  τις συλλογικές προσπάθειες. Ό τα ν  το; Κράτος δη
μιουργεί ένα -δεσμό για  τη συλλογική προσπάθεια στη γεωρ
γία, μπορεί να καθορίσει τους όρους και τις, προϋποθέσεις, 
για να είναι -βιώσιμη η προσπάθεια αυτή. Μπορεί να κα
θορίσει; τους όρους και τ ις  προϋποθέσεις για να είναι α.τε- 
δοτί'κή η προσπάθεια και να μη; στραγγαλίζει την ελευθε-
?’·*· ^

Έρχομαι λοιπόν σε· αυτά τα οποία είπε η κ. Μπενάκη. 
Ανέφερε ότι εδώ ακολουθούμε .ανελεύθερο δρόμο στραγγα
λισμού ατομικών ελευθεριών. Μάλιστα είπε, επιδιώκουμε τη 
βία. Έγώ δεν βλέπω στο· νομοσχέδιο, πού είναι η βία καί
με ποιο τρόπο ασκούμε εμείς βία άμεσηι — στο έμμεση· θα 
έλ·δω—  γ ια  να σπρώξουμε το κόσμο στους συνεταιρισμούς. 
Liao η κ. Μπενάκη ότι υπάρχει νομολογία τουΙ Συμβουλίου 
Επικράτειας ότι πρέπει, να απέχει το κράτος από το1 πε
δίο της οικονομικής δραστηριότητος. Εγώ δεν είμαι σε1 γνώ
ση της νομολογίας αυτής του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
αλλά σίγουρα πιστεύω· ότι υπάρχει μία υπερβολή στην πα
ρουσίαση. Δεν μπορεί το Συμβούλιο Επικράτειας να είπε ότι 
πρέπει, να απέχει στη χώρα μας, το κράτος, από το πεδίο 
της οικονομικής δραστηριότητας.

Κύριοι συνάδελφοι, κάτι τέτοιο; -δα ήταν αστείο·. Εδώ 
υπάρχει μία σειρά από· κρατικά μονοπώλια. Κανείς δεν· λο
γίστηκε ποτέ να πει ότι. είναι αντισυνταγματικά τα μο-νο-

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πώλια αυτά. Μόνο το κράτος π.χ. μπορεί να εκμεταλλεύε
ται το πετρέλαιο. Είνα αντισυνταγματικό; Στραγγαλζετχ·
η ιδιωτική πρωτοβουλία; Καταστρέφονται τα άτονα__Δ -..
χειρηματίες; Μόνο το κράτος μπορεί να ερευνά και. να εκ
μεταλλεύεται το χρυσό. Μπορεί να ισχυρισδιεί κανείς -ά- 
λι. ότι υπάρχει· στραγγαλισμός της ατομικής ελευθερία.-; 
Λ έχθηκε ότι. το Σύνταγμα αυτό καθιερώνει το φιλελεύθερο 
ατομικό καθεστώς. Κύριοι συνάδελφοι, αμφιβάλλω πολύ αν 
το Σύνταγμα αυτό καθιερώνει το φιλελεύθερο· ατομικό κα
θεστώς.

Α Ν Ν Α  Μ Π Ε Ν Α Κ Η  —  Ψ Α ΡΟ ΓΔ Α . Αστικό, κύριε 
Υπουργέ, είπα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Ναι, 
σωστά, με συγχωρείτε.

Αμφιβάλλω λοιπόν, αν καθιερώνει το φιλελεύθερο αστι
κό καθεστώς, έτσι γενικά και αόριστα. Γ ιατί το, φιλελεύθε
ρο αστικό καθεστώς υπήρχε και το 1β:40 στην Μεγάλη 
Βρεττανία, φιλελευθερισμός υπήρχε, και1 στην Γερμανία, 
πριν από τον Παγκόσμιο· Πόλεμο, φιλελευθερισμός υπάρ
χει! και σήμερα στην Σουηδία και τα καθεστώτα; αυτά δια
φέρουν ριζικά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν στη 
Χώρα μας να δημιουργήσουν ένα κράτος το οποίο στήριζε- 
ταιι σε σοσιαλιστικές αρχές; Πιστεύω ναι·. Α λλά αυτό εί
ναι μία συζήτηση; γενική που δεν είναι ανάγκη να κάνουυ.υ 
εδώ. Εγώ θα  ήθελα να ρωτήσω το εξ ή ς : Οι προηγούμενες 
Κυβερνήσεις τη ς Ν έας Δημοκρατίας έκαναν κάτι πολύ «ο
στό. Ό τα ν  δημιουργήθηκε κάποιο θέμα στην Εμιποοικη 
Τράπεζα έγινε ορισμένη νομοθεσία, η· οποία όριζε, ότι θα 
αυξηθέι το κεφάλαιο της Εμπορικής Τραπέζης και· οι με 
τοχές της Εμπορικής Τίραπέζης θα  περιέλθοο; όχι κατά 
αναλογία στους μετόχους, αλλά στα Ν .Π .Δ .Δ . Ποιο ήταν 
TO αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει η· πλειο- 
όηφία στην Εμπορική Τράπεζα και· η Εμπορική Τράπεζα
ν« γίνει Τράπεζα δημοσίου ενδιαφέροντος ή του δημοσίο- 
τομέα ή να ελέγξει· το. Δημόσιο, στην ευρύτερη έννοια την 
Εμπορική Tip άπεζα.

Οι μέτοχοι, τότε, ο κ. Α.νδρεάδης, διαμαρτυρήθηκε. Είπε 
ότι είναι αντισυνταγματικό, ότι καταστρέφετat το φιλελεύθε
ρο αστικό καθεστώς καταπιέζεται ο ιδιώτης επιχειρηματίας. 
Μα. άν ακολουθήσω τις ερμηνείες αυτές, οι οποίες δόθηκαν 
σήμερα ο κ. Ανδρείάδης είχε «πόλοτα δίκιο. Θα έλεγα λοιπόν, 
μη φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Το φιλελεύθερο αστικό κα
θεστώς δεν κατοχυρώνεται με το Σύνταγμα αυτό και η οι
κονομική, ελευθερία δεν περιορίζεται ούτε καταργείτε με το 
σχέδιο αυτό νόμου.

Οικονομική ελευθερία πιστεύω σημαίνει ότι το κάθε άτο
μο μπορεί να αναπτύξει την δραστηριότητα εκείνη, που νομί
ζει σκόπιμη, γ ια  να κατοχυρώσει τα οικονομικά συμφέροντά 
του. Το κράτος δεν μπορεί να ορίσει καταναγκαστική εργα
σία, το κράτος δεν μπορεί να τον 'υποχρεώσει σε ορισμένο το
μέα εργασίας και να του πει, θα  κάνεις αυτή τη δουλειά, το 
κράτος δεν μπορεί να κάνει μια σειρά απαγορεύσεις οι οποίες 
θ α  του μειώσουν ή θα του αρνηθούν το εισόδημα. Αυτό, όμως 
5-ν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν μια σειρά από ρυθμίσεις, 
για, το πώς θα  εξ ασκείται η οικονομική δραστηριότητα.

Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν τόσα επαγγέλματα -—1 και 
επί Νέας Δημοκρατίας —  που χρειάζονται άδειες για  την 
εξάσκηση του επαγγέλματος, όπως τα λεωφορεία;, τα τάσι 
και διάφορα άλλα. Αυτά δεν αντίκειντα,ι στην οικονομική ε
λευθερία; Ή  δίδονται κίνητρα σε διάφορες περιοχές της 
Χώρας διαφορετικά, άλλα στον Έβρο, άλλα στην Αττική, η 
δεν· δίδονται καθόλου στην Αττική. Αυτό δεν αποτελεί τότε 
■απαράδεκτη -ανισότητα και δεν είναι σε βάρος της οικονομι
κής ελευθερίας; Δεν θα  μπορεί να ισχυριστεί τότε κάποιος 
στην Αθή,να ότι εγώ δεν έχω τα ίδια δικαιώματα μ' αυτόν 
που ζει στον Έ β ρ ο ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ! Τ Σ Α Π Α Ρ Α Σ . Η ίση μεταχείριση του Συν
τάγματος.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Σω
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στά. Λοιπόν, δεν είναι εδώ Ψέμα ίσης ,μιετιαιχείρησης, . δεν 
.είναι &ίψχ οικονομικής ελευδερίας.. Η  οικονομική ελευδερία 
αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο. Το πλαίσιο -αυτό μπορεί να προσ
ποριστεί από το κράτος. Το κράτος γβ* να πραγματοποιήσει 
τους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης μπορεί να πάρε; 
μ;α σειρά από μέτρα τα οποία κατευθύνουν την δραστηριότη
τα προς ορισμένους στόχους ή την εξαρτούν από ορισμένες 
προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο αυτό, κάνει ακριβώς αυτό το 
πράγμα, εξαρτά την δραστηριότητα από ορισμένες προϋπο
θέσεις.

Εγώ δα' επαναλάοω, κύριοι συνάδελφοι, επειδή λέχθηκε 
ότι βασικό στοιχείο του νόμου αυτού είναι η ανελευθερία, άτι 
βασικά στοιχείο του νόμου αυτού είναι η ελευθερία, γιατί δί
νονται στον αγρότη τα μέσα για να πραγματοποιήσει επιτέ
λους, για πρώτη φορά, εκείνοι που δόλει. (Χειροκροτήματα 
από την Κυβερνητική, Π τέρυγα).

Λ έχθηκε, ότι δημιουργείται ένας τεράστιος γραφειοκρατι
κός οργανισμός, ότι ένας νέος Λεβιάθαν μπαίνει, στη ζωή 
μας, με βάση αυτό το νομοσχέδιο, ότι γίνονται συνεταιριστι
κοί οργανισμοί, κλαδικές ενώσεις και άλλα πολλά. Εγώ δα 
συνιστούσα στους κυρίους συναδέλφους να διαβάσουν το κεφά
λαιο 12 του νόμου 921, να δουν πόσα, σχήματα προβλέπει ο 
921 και να συγκρίνουν τα σχήματα αυτά με τα, σχήματα του 
νομοσχεδίου. Θα διαπιστώσουν άτι ο 9211 προβλέπει περισσότε
ρα σχήματα και το νομοσχέδιο αυτό συντελεί στην απλοποίη
ση: Ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών, κεντρικές ενώσεις 
δεν υπάρχουν πια, κοινοπραξίες συνεταιρισμών υπάρχουν κατ’ 
εξαίρεση, ομοσπονδίες συνεταιρισμών. Λοιπόν, μη μιλάμε για 
γραφειοκρατικούς οργανισμούς. Δεν δημιουργοόνται γραφειο
κρατικοί οργανισμοί, το συνεταιριστικό κίνημα απλοποιείται.

Δύο παρατηρήσεις σε επί μέρους δέματα: ϋ  /.. Παπακων
σταντίνου είπε ότι υπάρχει τάση ισοπέδωσης, επειδή ορίζει 
το νομοσχέδιο ότι κάδε συνεταίρος δα  έχει μία ψήφο. Ανέ
φερα ήδη ότι οι περισσότερες νομοθεσίες, επειδή ο συνεται
ρισμός είναι ένας συνεταιρισμός προσώπων και όχι κεφα
λαίων, τοοβλέπουν κάδε συνεταίρος να έχει μία ψήφο. Και 
η προηγούμενη νομοθεσία του 921, η οποία συνεδύαζε τ>ς ψή
φους με το κεφάλαιο αποτελεί την εξαίρεση.

Θα παρακαλούσα, λοιπόν-, να κο,τάξει κάποιες, ξένες νο
μοθεσίες και να μη λέγεται εδώ ότι εκείνο το οποί,- προω
θούμε εσείς είναι η ενίσχυση των καφενόβιων. Δηλαδή στις 
άλλες νομοθεσίες, που υπάρχουν- ανάλογες ρυδμίσεις γιατί 
γίνεται αυτό;

Λ έχδτκε επίσης από- τον κ. Βρεττάκο και η κ. Μπενάκη 
το επανέλαβε, ότι υπάρχει άρνηση προστασίας από τη Δικαιο
σύνη, επ'ίόή η άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων, π.χ. η άσκη
ση τόυ δικαιώματος ακυρώσεως μιας αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεις, συνδυάζεται με την υτκγραφή του ενδίκου μέ
σου της αγωγής από περισσοτέρους ενδι-αφερομέ'- υς. Θα ή- 
δελα να σας υιπενδυμίσω·, κύριε Βρεττάκο, ότι δεν είναι όπως 
είπατε νεολογισμός ή κάτι -πρωτόγνωρο, υπάρχει και σε άλλες 
νομοθεσίες στη- Χώρα μας η ίδια ρύθμιση. Π .χ . στις Ανώ
νυμες Εταιρείες δεν είναι δυνατόν να ασκήσει αίτηση ακυρώ
σεως της Γενικής Συνελεύσεως ο μέτοχος μένος, παρά μόνο 
εφόσον υπάρχουν μία σειρά από προϋποθέσεις και σε ορισμένες 
περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν περισσότεροι μέτοχοι. Δεν πρό
κειται για κάτι πρ|ωτόγνωρο-, -είναι μία ρύθμιση η οποα τυνη- 
ώίζετα·:, διότι επιδιώκεται ο συνδυασμός της άσκησης του- μέ
σου με τη σημασία της απόφασης και γενικά επιδιώκεται να 
υπάρχει κάποια ρύθμιση στη λετουργία της συλλογικής οργά
νωσης, ώστε να μην υπάρχουν αβεβαιότητες .να μην αναστέλ
λεται η λειτουργία του ουνεταρισμου, από σειρά αγωγών ακυ
ρώσεως.

Εσείς, κύριε Βρεττάκο, επικαλεστήκαμε κτι τον κ. Αβδελι- 
δη, αν κατάλαβα καλά, μάλιστα- είπατε ότι από τα κείμενά του 
συνάγεται ότι είναι αντίθετος με το νομοσχέδιο. 'Ισως δεν ή
σασταν χδ ες  το- βράδυ, οπότε -λα ακούγατε άλλους συναδέο- 
φους -σας να λένε ότι ο κ. Αβδελίδης είναι ο ύπουλος εμπνευ 
στής αυτού του νομοσχεδίου. Θα σας παραΐκαλούσα, λοιπόν, να 
δι.α/.έξετε τι είναι ο κ. Αίβδελίδης. ■

¡3. κ. Μητσοτάκης με ρώτησε, πόσο αγοράζ-, η Κ Τ Δ Ε Π  
τα καλαμπόκι και πόσο το -πουλάει. Δεν είπε, αν θυμάμαι κα
λά. ότι αυτό είναι απόδειξη της εκμετάλλευσης των κτηνο
τροφών.

Δ Η Μ Ο ΣΘ ΕΝ Η Σ Θ Ε Ο Χ Α ΡΙΔ Η Σ. Για το σιτάρι εΝ?. 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γ χ . Γεωργίας!. Εγώ 

για το καλαμπόκι κατάλαβα, κύριε Θεαχαρίδη. Η Κ Τ Δ Ε Π  
αγοράζει 17.20 το καλαμπόκι και το πουλάει 16,5. Δ-.ν ύπαρ
χε. λοιπόν, καμμία εκμετάλλευση των κτηνοτροφών.

Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω, ότι δικαιολογημένα μπορεί να 
πει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαδεί με πολλή εαν- 
τασία να στηρίξει τα επιχείρημά της για κολλεκτιβοποίηση, 
Στην ουσία προσπαθεί να αποτρέψει τη συζήτηση γιο. τη λει
τουργία των συνεταιρισμών σήμερα, για τον τρόπο οργάνωσης 
της αγροτικής οικονομίας, και προσπαθεί, όπως είπα και πριν, 
να δημιουργήσει φόβο και αμφιβολία. Το νομσχέδιο αυτό, ό
πως ανέσεραν και οι συνάδελφοι της Συμπολίτευσης -υζητή- 
δηκε υ»δ ά σε πάρα πολλούς σ> .-"ρισμούς τκς Χώρας, σε 
Ιϋ Ιαδες συνελεύσεις και χ ιλ  πόες α- οτες μπόρεσα-· υα εκ
φρασουν ~ην άποψή τους γ . αυτό Π -τεω ότ» εκφράζει τις 
επιδιώκεις του αγροτικού κόσμου οτ: εκφράζε, τα συμφέρο
ντα τους.

Η Ελληνική γεωργία χρειάζεται νέους δεσμούς, νέους τρό
πους λειτουργίας, νέους τρόπους οργάνωσης. Το νομοσχέδιο 
αυτό δημιουργεί αυτούς τους τρόπους οργάνωσης, γ ι’ αυτό εί
ναι και αποδεκτό αχό τον αγροτικό κόσμο και 3  α τον οδηγή- 
ισ στην αναμόρφωση της Ελληνικής υπαιδρου.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του 11ΑΣΟΚ).
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Β Υ Ώ Ν  (Μάρκος I. Ν άττω ας). Ο συνάδελφος 

κ. Κοκκ-έβης. έχει το λόγο.
Α Ν Α ΡΕΑ Σ Κ Ο Κ Κ ΕΒ Η Σ. Κύριοι συνάδελφο1, μετά μα

κράν καδοστέρηση έρχεται προ της Εδνικής Αντιπροσωπείας 
■το σχέδιο νόμου για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις. Η  εξήγηση η. -οποία εδόδη πριν από μόρες για την κα
θυστέρηση αυτή και απόψε από τον κ. Τπουργο. είναι ότι υπήρ
ξαν δια-βουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων τάξεων και ότ: 
αυτός ή.το ο λόγος της καδυστερήσεως, νου,'ζω πως δεν αν- 
- αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διότ. εάν ο: διαβουλευ- 
σε·* αυτές ήταν πράγματι ευρείες, πώς βρεδήκαμε ενώπιον 
μιας μαχητικής κινητοποιήσεως των αγροτών για το νομοσχέ
διο αυτό, για το οποίο, όπως βεβαίωσε, επαναλαμβάνω, προη
γουμένως ο ίδιος ο κ. Υπουργός, έγιναν μ τ/ρές συζητήσεις 
κ.'"! εκατοντάδες συνελεύσεις των αγροτικών συνεταιρισμών; 
Η εξήγηση που δόθηκε από μέρους του Προέδρου της Κυ- 
βερνήσεως. ότι οι αγρότες αυτοί, οι διαμ.ο'ρτυρόμ.ενοι. είναι 
τσιφλικάδες, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διότι 
εξ όσων γνωρίζω τα τσιφλίκια στον Τόπο μας έχουν διανε
μηθεί από πολλού χρόνου.

Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κανείς τσιφλικάς. Θυμούμαι ότ- 
μσκίά συζήτηση είχε γίνει παλαιότερα --την παεακολούδη- 
σα ως φοιτητής ακόμη -—· στη Βουλή του 1924— 1932. Και 
η διανομή των τσιφλικιών στους ακτήμονες καλλιεργητές 
υπήιξε καοπός μακρών αγώνων του αγροτικού κόσμου και 
επίσης φωτισμένων ηγετών της εποχής εκείνης, οι οποίοι 
απαλλοτρίωσαν τα τσιφλίκια και διένημαν τη γη στους ακτή- 
αονες καλλιεργητές.

Συνεπώς η μαχητική αυτή εκδήλωση, η οποία υπήρξε στη 
Βόρειο Ελλάδα και αλλαχού, σχετικά με το 5έυ.α τον νομο
σχεδίου, δεν ανταποκρίνεται στη δικαιολογία, η οποία προε- 
β /ήδη  από μέρους του Προέδρου της Κυβερνήσεως.

Στην εισηγητική έκδεση αν »φέρεται ότι ο Ν. 921 είνα» 
νότος ο οποίος έχε: πολλές ελλείψεις και τις ελλείψεις αυ
τές έρχεται να συμπληρώσει το παρόν νομοσχέδιο. Φοβούμαι 
οτ: δεν είναι εντελώς τα πράγματα έτσι. Διότ·. το νομοσχέ
διο αυτό, από τη μελέτη την οποία έκανα την όσο ήτο δυνα
τόν σύντομη, χαράσει άλλους τρόπους δομής στην αγροτική 
οικονομία, που οδηγούν στο μοντέλο του σοσιαλισμού, το οποίο 
έχει: οραματιστεί το Π Α ΣΟ Κ .

■Οι αδυναμίες ενός νομοσχεδίου είναι δυνατόν να διορδωδοόν, 
γιατί κάδε νομοσχέδιο και κάδε νόμος που ψηφίζεται έχει
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πράγματι κάποια αδυναμία. Και στην εφαρμογή; συμβαίνει 
πολλές φορές να υπάρχουν παραλείψεις και να υπάρχει ανάγκη 
διορθώσεως των παραλείψεων αυτών.

Σ'.νεπώς ί α  απορούσε ο ·/.. Υ'πουργός καί η Κυβέρνηση να 
φέρει ένα νομοσχέδιο ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, 

που να τροποποιεί τις διατάξεις εκείνες που νομίζει ότι δεν 
προάγουν το συνεταιριστικό κίνημα.

Ι ο  συνεταιριστικό κίνημα, κύριοι συνάδελφοι τα τελευ
ταία 30 χρόνια έκανε μεγάλη προκοπή. Και πρέπει να πω 
ότι την τελευταία ΙΟετία έκανε σοβαρά σφάλματα.

Το συνεταιριστικό αυτό ιδεώδες δεν είναι υπόθεστ τωρινή, 
είναι υπόθεση. παλαιά» Και υπήρξαν πολλοί, όχι. αγροτοπατέ
ρες, υπό την έννοια που ελέγετο πάντοτε, αλλά άνθρωποι φω
τισμένοι από το πάθος και το ιδεώδες του συνεταιρισμού —- 
θυμάμαι τον μακαρίτη Τζωρτζάκη, τον Σαμαρόπουλο, τον Γα- 
‘βοιηλίδη-—  οι οποίοι βοήθησαν το συνεταιριστικό κίνημα, που 
τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνω, έχει κάνει σοβαρά άλ
ματα.

Και επειδή προχθές. αναφέρθη το όνομα του κ. Μπαιλτα- 
τζή, είμαι υποχρεωμένος ναι πω, ότι λυπούμαι· για; το γεγο
νός, ότι δεν μετέχει στη Βουλή αυτή.

Π ράγματι ο. κ. Μπαλτατζήις, με την ενεργητικότητάι του 
και την πίστη που έχει στο· συνεταιριστικό κίνημα,, εγικαιτέλει- 
ψε τις. επαγγελματικές του; ασχολίες και ασχο’λή ίηκε απο
κλειστικά με το συνεταιριστικά κίνημα, ώστε να προαγάγει 
τους συνεταιρισμούς και να; δημιουργήσουν τα τελευταία χρό
νια και κοινοπραξίες και ακόμη συνεταιρισμοί επεξεργασίας, 
διακίνησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με στοι
χεία πράγματι ανταγωνισμού' και εδώ και στο εξωτερικό.

Ο' κ. Υπουργός στην εισηγητική έκθεση γράφει, ότι υπάρ
χει ένα πλήθος συνεταιρισμών, 7055 περίπου, και ότι πολ
λοί από αυτούς συγκροτούνται από 20 περίπου πρόσωπα, άλ
λοι αδρανούν και άλλοι δεν έχουν προκόψει κασόλου. Και λέ
γει ακόμη ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι οι συνεταιρισμοί ή του
λάχιστον είναι περιορισμένος, ο αριθμός, Οι οποίοι έχουν .απο
δώσει μέχρι σήμερα. Είπε ακόμη, ότι η βραχυπρόθεσμη οφει
λή των συνεταιρισμών αυτών ανέρχεται σε 56 δις δρχ., ενώ, 
τα πάγια στοιχεία που διαθέτουν οι συνεταιρισμοί είναι γύρω 
στα 26 δις δρχ.

Η  απάντηση ήδη εδάθη από την προηγούμενη ομιλία του κ 
Μπούτου, ο οποίος είπε ότι ο υπολογισμός, αν δεν είναι πα
ραπλανητικός, τουλάχιστον είναι λανθασμένος, όχι δι’ άλλον 
λόγο, αλλά διότι ανετέθη η διακίνηση των λιπασμάτων, των 
φυτοφαρμάκων και των ζωοτροφών στους συνεταιρισμούς. Και 
φυσικά οι συνεταιρισμοί αυτοί παραλαμβάνοντας αυτά τα εί
δη από την ΑΤΒ. τα παρ«λαμβάνουν επί πιστώσει. Στη συσ 
νέχειαι τα διαθέτουν στους αγρότες υπό τύπο δανείου. Και 
όταν εισπράξουν τα ποσά αυτών των δανείων, τα οποία προ
έρχονται από την διάθεση αυτών των ειδών προς τους, αγρό
τες, τα αποδίδουν στην A TE.

Επομένως δεν είναι αληθές, τουλάχιστον δεν είναι πραγμα
τικό, ότι είναι τόσο το άνοιγμα στους συνεταιρισμούς, με την 
απόσταση αυτή, όπως διαγράφει η; εισηγητική έκθεση, 26· 
δις δρχ. τα πάγια στοιχεία και 56 δις δρχ. οι βραχυπρόθε
σμες οφειλές. \

Θα ήθελα περιοριστικά να αναφερθώ· σε ορισμένα σημεία 
του νομοσχεδίου γ ια  να πια, ότι πράγματι, όπως έχει, διατυ
πωθεί το νομοσχέδιο, είναι περιοριστικό της ελευθερίας. Για 
ποιό λόγο; Αιότι ο μ ή συνεταιρισμένος, αγρότης, δεν απολαμβά
νει της; προστασίας και της ενισχόσεως εκείνης την οποία 
απολαμβάνει ο συνεταιρισμένος αγρότης. Αυτή είναι η διαφο
ρά, ότι δηλαδή δεν μπορεί μόνος του; ο αυτό καλλιεργητής της 
γης, να ενισχυθεί σε βαθμό που ενισχύεται ο συνεταιρισμένος 
αγρότης. ^

Αυτό είναι ένα στοιχείο που περιορίζει, πράγματι την ελευ
θερία, και οδηγεί τον μή συνεταιρισμένο αγρότη να ενταχθεί 
στον συνεταιρισμό.

Επίσης ένα άλλο στοιχείο που χρειάζεται να επισημάνουμε 
είναι η διάκριση των συνεταίρων σε τακτικά και σε ειδικά 
μέλη.

Ειδικά μέλη λέγονται εκείνα τα. οποία δεν ασχολούνται με 
την καλλιέργεια της γης, αλλά απλώς έχουν μια αγροτική 
ιδιοκτησία. Επίσης στα ειδικά αυτά μέλη απαγορεύεσαι το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Κύριοι συνάδελφοι, συμβαίνει πολλοί να έχουν μια κληρο
νομιά εκ πατ,ρός ή εκ μητρός και να είναι δημόσιοι υπάλλη
λοι ή να είναι υπάλληλοι Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 
Συμβαίνει συνήθως μετά την 35ετία, η οποία έχει εφαρμο
στεί, να αποσύρονται από την υπηρεσία, αλλά όμως να εξα
κολουθούν να διατηρούν και αμείωτες πνευματικές δυνάμεις 
και ακόμη να έχουν απόθεμα, φυσικών δυνάμεων.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική έδρα καταλαμβάνει ο Γ ' 
αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Ι
Κ Ο Σ ).

Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να προσφέρουν πολλά στους 
συνεταιρισμούς. Και φυτικά γ ια  να προσφέρουν, πρέπει να έ
χουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Να ένα μέτρο ακόμη περιοριστικό της ελευθερίας, που δεν 
επιτρέπεται σε εκείνους οι οποίοι, επαναλαμβάνω·, διαθέτουν 
απόθεμα δυνάμεων και η μνήμη τους: δεν τους έχει εγκατα
λείψει, να προσφέρουν πράγματι υπηρεσίες στους 'συνεταιρι
σμούς.

Μ ιά άλλη διάταξη, η οποία υπάρχει και την οποία δεν 
κατανοώ, είναι γιατί εκείνοι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι από 
κάποιο ανίατο· νόσημα, αλλά είναι ιδιοκτήτα αγροτικής ιδιο
κτησίας, δεν μπορεί να μετέχουν ούτε ως τακτικά, ούτε ως 
ειδικά αέλη.

Αν ένας κατά τη διάρκεια του βίου του σε ηλικία 20— 25 
ετών, ασθένησε από ανίατον νόσημα, είτε ·από σκλήρυνση κα
τά πλάκας, ή μια άλλη νόσο, γιατί δεν μπορεί να είναι μέλος 
του συνεταιρισμού; Δεν μπορώ να το καταλάβω και ειλικρινά 
ήθελα μιά απάντηση πάνω σ’ αυτό. Σε τι θα  βλάψει; Αντί
θετα, μάλιστα εκείνος ο οποίος είναι συνταξιούχος, με μία 
μόνιμο αναπηρία, ή παίρνε.; ελάχιστα σαν σύνταξη από την 
μόνιμη αυτή αναπηρία και είναι κάτοικος αγροτικής περιο
χής, δεν μπορεί ταυτόχρονα, σαν ιδιοκτήτης, να μετέχει σαν 
μέλος του Συμβουλίου, σαν μέλος, του συνεταιρισμού;

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ . Αν γιΈ- μέλος του Κδμ 
ματος με οπόφαση, μπορεί να γίνει.

ί κωδωνοκρουσίες)
ΑΝΔΡΕΙΑΣ Κ Ό Κ ΕΒ Η Σ. Είπα ποοηγουμενως, κύριο, συ 

νάδελφοι, ότι οι νόμοι είναι ανθοώπ’.νο έργο και φυσικά μπο
ρεί να έχουν ελλείψεις. Τούτο δεν παρατησε-ται σ’ αυτή την 
εποχή, αλά σε όλες τις εποχές. Και η Κυβέρνηση αυτή συ,ε 
βτ να Φηφισε.ι νομοθετήματα, με την πλ««ψηφία την οπο·.α 
διαθέτει και ύστερα από λίγο χρόνο να φέρει τροποποΐη; · ■ ς 
διατάξεις. Τώρα, προ ολίγου ακριβώς μας διενεμήθησαν δυο 
τοοπολογίες που αφορούν τον Ημερήσιο Επαρχιακό Τόπο. Δεν 
εψηφισθη βέβαιά το νομοσχέδιο αυτό, αλλά σημαίνει οτ. π>- 
ρελιιφθη κάτι, που την τελευταία στιγμή ονεκαλύφθ* οτ· 
έπρ-.σε να μπει στο νομοσχέδιο αυτό

Έ τσ ι λοιπόν, αν υπήρχαν ελλείψεις στο - όμο 921, θα μπο
ρούσαν οι ελλείψεις αυτές, μ’ ένα καινούργιο νομοθε.ημα 
τρ οποποιητικό του Ν . 921 να έρθουν εδώ / ρος ψήφιση.

Τ ι σημαίνει, επαναλαμβάνω το ότι δεν. ερχεται υπ 
την έννοια. Δεν έρχεται υπ" αυτή την έννοια., διότι, η δομή της 
οικονομίας είναι εκείνη που είναι ένα διαφορετικό μοντελ·.. 
που οδηγεί στο σοσιαλισμό, τον οποίο ? /::  ορα.ματίσθίΐ το 
Π  Λ ΣΟΚ.

Νομίζω, ότι το νομοσχέδιο αυτό·, με τις επί μέρους διάτα
ξ η ς  που έχει, και ιδίως με τη συγχώνευση των Συνεταιρι
στικών εταιρειών, όσες μεν αδρανούν, δεν « ά ρ χ ε ι καμία αμ
φιβολία, θά  μπορούσαν να διαλυθούν, αλλά όσες δεν αδρα
νούν και έχουν στο ενεργητικό τους μια πρόοδο, για ποιο λο- 
γο· να συγχωνευθουν ή θα  εξαγορατθούν; Η εξαγορά θ ι  γ ί
νει με κριτήρια εντελώς αντικειμενικά, χωρίς να καθορ.,ε 
ται απο το νόμο, ποιό θά  είναι το όργανο εκείνο, το οποίο θα 
καθορίζει, με αντικειμενικά κριτήρια, την : σοτίμηση τη ;α
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τατεδούν και δ«ψϊ)φ»>δοόν τα νομοσχέδια στη- Βουλή—  και αν 
Ληρβρίνοομε το τεράστιο χοτό νομαδετικό- έργο που έγινε στο 
δίάστημ«α που μεσολάβησε!. όπου -δεσμοί μεγάλης σημασίας, που 
-δ» αλλάξουν ριζικά την πορεία των· πρ«γμάτων στην· πατρίδα 
μας. έχουν ψηφισδεί και, έχουν αρχίσει να προχωρούν, -δα κατα- 
λήξουμε στο ότ< -το διάστημα αυτό των 2 χρόνων που με σολ ά- 
βησε·,, όπως κάποιος συνάδελφος της Αντιπολίτευσης σναφέρ- 
δηκε, δεν είνακ μεγάλοι, αλλά είναι» ένα διάστημα; λογικό. Καί. 
αν υπολογίσουμε και την επεξεργασία και τη μελέτη για την 
σχετική- τροποποίηση; χου έχρεχε να γίνε'., με το να πουν τη 
γνώμ,ηι τους οι. ενδιαφερόμενοι επιστήμονες και ο: άλλο; αρμό
διοι φορείς, πιστεύω ότι δεν ήταν -/.άδολου' μεγάλο- αυτό το 
διάστημα.

Και δα ήδελα. κύριε Πρόεδρε, να κλείσω τη σύντομη αυτή 
παρέμβασή μου, σχολιάζοντας το δέμα της έδρας. Έ γινε  συ
ζήτηση καί ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Καί ιδιαίτερα επέ- 
με'.νε, το μισό μάλιστα του χρόνου της αγόρευσής του. ο χ. 
Λουλές στο δέμα αυτό.

Ας Βουμε τι είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Δεν είναι 
ένα όργανο κρατικής εξουσίας, δεν είναν ένα. κυβερνητικό όρ
γανο, είναι ένα επιμελητήριο. Το επιμελητήριο, όχως και κά
δε άλλος φοοέας πρέπει να συνεργάζεται — κα: συνεργάζε
ται—  με την Κυβέρνηση, με διάφορους τρόπους, ένας απο 
τους οχοίους είναι η άμεση συνεργασία του προέδρου του Επι
μελητηρίου με τον αντίστοιχο Υπουργό. Στην προκειμένη πε
ρίπτωση ο αντίστοιχος Υπουργός είναι ο Υπουργός Γεωργίας. 
Πόσες φορές δα χρειαστεί, δηλαδή πότε δα υπάρχει ανάγκη 
άμεσης συνεργασίας: Καδημερινά δα  παρουσιάζεται ανάγκη 
για να γίνεται μία κοινή σύσκεψη και να συμμετέχει και ο 
πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου — γιατί μόνο τότε 
δα μπορούσε να υπάρχει αυτή η δικαιολογία—  ώστε να είναι 
ανάγκη η έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου να βρίσκεται 
στην πρωτεύουσα, όχου υπάρχουν όλα τα κέντρα της κρατι
κής εξουσίας και του κυβερνητικού μηχανισμού; Δεν υπάρχει 
ανάγκη να συμμετέχει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου καθημε
ρινά σε τέτο'ες συσκέψεις, παρά σε τακτά διαστήματα, αραιά 
οπωσδήποτε, που δα  επιτρέπουν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελ
λάδας και αν -βρίσκεται η έδρα, να μπορεί να μεταβαίνει και 
να μετέχει σ’ αυτές τ ις  συσκέψεις.

Αλλά εγώ, κύριε Πρόεδρε, προσωπικά, βλέπω σαν πολι
τική πράξη, χου της δίνω ιδιαίτερη σημασία, το- γεγονός ότι 
η έδρα μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι βουλευτής 
Θεσσαλονίκης κα: επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει καμμία 
άποψη ότι συναισθηματικά οδηγούμαι σ’ αυτή τη σκέψη. Ε ί
ναι ανάγκη εδνική. μαζί με πάρα πολλούς άλλους λόγους, η 
Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, να προωδεί, ώστε να γίνει 
ένα κέντρο, χου να μπορεί στα πλαίσια της αποκέντρωσης να 
αντιμετωπίσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλή
ματα της περιοχής.

Γ ι’ αυτό, υπάρχει και από παλιά το Υπουργείο Βόρειας 
Ελλάδας. Και δεν βλέπω σε τι εμποδίζεται ο Υπουργός της 
Βόρειας Ελλάδας, που -βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, που εί
ναι κυβερνητικό στέλεχος και μέλος του Υπουργικού Συμβου
λίου, να έρχεται για τ ις  απαραίτητες προσωπικές επαφές, που 
χρειάζεται να έχει με τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης, 
ό-ποτε είναι ανάγκη, για να μπορεί να προωδεί τα προβλήματα 
του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

Επομένως, και γ ι’ αυτό τον εδνικό λόγο πιστεύω ότι ήταν 
πάρα πολύ σωστή πολιτική επιλογή, να ορισδεί σαν έδρα του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η Θεσσαλονίκη.

Και για έναν επιπλέον λόγο -ότι ο: γεωτεχνικοί επιστήμο
νες όλων των ειδικοτήτων, γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, 
γεωλόγοι ιχδυολόγοι, έχουν αντικείμενο, που έχει σχέση με 
την επαρχία. Επομένως, και αυτός ο λόγος, ακόμα και αν δεν 
υπήρχαν όλοι οι άλλοι, δα ήταν ισχυρός για το ότι δα  έπρεπε 
το κέντρο αυτό να είναι κάπου στην επαρχία, ώστε κατ’ αυτό 
τον τρόπο να προβάλλεται η σημασία που έχει και που εμείς 
δίνουμε στην επαρχία.

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ —  ΘΕΡΟΣ 1984

Και μία τελευταία σκέψη, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το δέ
μα του ότι μέχρι-τώρα, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Ε πμελττη- 
ρίου έπρεπε να είναι γεωπόνος. Αυτό είναι κάτι ανάλογο με ότι 
ουνέβ-αινε π-αλ/.ό-τερα με τους τεχνικούς, όπου-, επειδή οι πο
λιτικοί μηχανικοί ήταν οι πρώτοι που είχαν βγει στην Ελλά
δα μετά τους στρατιωτικούς, -είχαν υπερβολικές αρμοδιότητες. 
Στην πράξη, όμως, απσδ-είχδηκε από την τεχνολογική εξέ
λιξη  και τις ανάγκες της πατρίδος μας ότι αυτό δεν ισχύει 
και οδηγηδήκαμε στο να αποκτήσει κάδε τεχνικός επιστημο
νικός κλάδος τις αρμοδιότητες, που έχει, σύμφωνα και ανά
λογα με την ειδικότητά του.

Δεν -είναι δυνατό δηλαδή, ev-ώ οι κλάδοι &ívnxti τόσο πολ
λοί και -εξ, ίσου σημαντικοί, να επιβάλλεται ένας μόνο από 
τους κλάδους αυτούς που ν,α -ασκεί συνέχεια την Προεδρία. 
Πολύ λογικά λοιπόν μπορεί να -εκλέγεται; πρόεδρος από ο
ποιοσδήποτε κλάδο.

Επομένως νομίζω, ότι ήταν πάρα πολύ σωστή και αυτή 
η ρύδμιση, που γίνεται με το νομοσχέδιο αυτά.

Κύριε Πρόεδρε, μ’ αυτές τις σκέψεις, βέβαια, χωρίς κα
νένα δισταγμό προσωπικά τουλάχιστον για καμμία από τ Γς 
παρατηρήσεις και- -αμφιβολίες, που διατυπώδηκαν, χωρίς κα
νένα δισταγμό, -εγώ προσωπικά ψηφίζω το- νομοσχέδιο αυτό.

ΠΡΟΕΙΔΡΕΥΩΝ; (Μ /χαή/ Στεφάνι δ η ς). Έΐχει -εξαν- 
τληδ-εί ο κατάλογος των ομιλητών επί της .αρχής.

Ο κ. Υπουργός της Γεωργίας, έχει το λόγο,
•Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ ΣΗ Μ ΓΤΤΗ Σ (Υπ. Γεωργίας). Κύ

ριοι συνάδελφοι, δε χρειάζεσαι να μακρηγορήσω αφού και τα 
τρία Κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή είναι σύμφωνα επί 
της αρχής του νομοσχεδίου.

Ό π ω ς τονίσδηκε- πιστεύουμε, ότι- με την τροποποίηση του 
νόμου για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο δα καταστεί δυνατόν 
να δραστηρ'-ιοποιηδιεί πολύ περισσότερο το Γεωτεχνικό Επι
μελητήριο γ ια  να -βοηδήσει στην αντιμετώπισή των προβλη
μάτων της ελληνικής γεωργίας.

Σ τα  χρονιά που πέρασαν μπορώ να πω , ότι δυστυχώς, η 
συγκεντρωτική δομή του, δεν επέτρεψε να υπάρχει μια πολύ
πλευρη συνεργασία, η οποία δ α  ήταν συμφέρουσα για  την 
Κυβέρνηση. Δεν -επέτρεψε να καταγραφούν σε -μεγάλη έκταση 
από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο προβλήματα και κυρίως 
αυτό, που -έχει σημασία, να προωδηδούν λύσεις προς την Κυ
βέρνηση,

Ελπίζω-;, ότι μόλις ψηφισδεί -ο νόμος αυτός, δ-α αλλάξει 
η κατάσταση και δ α  ενεργοποιηδεί σε πολύ μεγαλύτερο δχ- 
δμό το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, κυρίως επειδή, όπως το
νίζεται στο νομοσχέδιο, δα υπάρξει μεγάλη -αποκέντρωση. 
Τα περιφερειακά παραρτήματα δα μπορούν να δέχονται τις 
παρατηρήσεις των μελών τους για  τα προβλήματα των δια
φόρων περιοχών, να τις επεξεργάζονται και να τις διαβιβά
ζουν προς το κέντρο.

Από τ ις  παρατηρήσεις που έγιναν από τους εισηγητές και 
ομιλητές συγκρότησα μερικές, στις οποίες δα  απαντήσω.

Ο εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέ-ρ- 
δηκ® στο νόμο 1142/81 και είπε ότι οι διατάξεις του νό
μου αυτού που αφορούν τους γεωτεχνικούς δεν δ α  πρέπει να 
καταργηδούν. Κύριε συνάδελφε, στ ο άρδρο 19 παράγραφος 
2 δ α  γίνει μια προσδήκη που δα περιλαμβάνει ό,τι περιλαμ- 
νει και ο νόμος 1142/81.. οπότε δεν υπάρχει κανένα ερωτη
ματικό ;αν δα  ισχύει η ρύδμιση που ισχύει σήμερα. Θα ισχύει 
εφεξής η ίδια ρύδμιση.

Θίξατε επίσης το δέμα των γεωλόγων, ότι ίσως δα  έπρε
πε να υπάρχει μια διαφοροποίηση -ανάμεσα; στους γεωλόγους, 
που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με την- αγρο
τική παραγωγή και τους υπόλοιπους γεωλόγους. Το δέμα 
αυτό δέχτηκε επίσης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή από 
τον κ. Βαγιάτη. το συζητήσαμε με τους εκπροσώπους των , 
γεωλόγων και το Γεωτεχνικό Ειπιιμιελητήριο - και πιστεύουμε, 
ότι μια τέτοια διαφοροποίηση -δεν είναι εφαρμόσιμη στην πρά
ξη και δεν είναι σωστό να διακρίνουμε ανάμεσα σε γεωλό
γους. Σωστό είναι εφόσον υπάρχει και η επιδυμία των γεω
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λόγων· χαι ταυ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου να εν ταχθούν οι 
-•εωλόγοι, να ©ν ταχθεί το σύνολο των γεωλόγων. Αναφέρομαι 
¿at στην ομιλία τ »  %. Λουλά ως προς αυτό το σημείο.

Ο κ. Δούλες επικάλέσθηκε και σε διάφορες άλλες irspt- 
■πτώσεΊς και amrjv περίπτωση της έδρας την ομόφωνη εχιλύ
μ α  των γεωτεχνικών, λησμονεί όμως, ως προς το σημείο 
των γεωλόγων, ότ! υπάρχει και: απόφαση της Γ .Σ . του 
Γεωτ. Ε.Ε . από τον Μάρτη του ’84 και απόφαση των γεω
λόγων, ότι θέλουν· να συμμετάσχουν στο Γεωτεχνικό Επ'με- 
λητήρ-ιο.

Ω-ς προς το θέμα της έδρας ήθελα να παρατηρήσω τα 
εςήζ. Αρχικά το νομοσχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά της έ
δρας και προέβλεψε τη μεταφορά αυτή της έδρας, επειδή η 
εισήγηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου ήταν να μεταφερ- 
ύεί η έδρα. Έ τσ ι και στο κείμενο το οποίο πρωτοδημοσιεύ- 
τηκε περιείχετο η διάταξη ότι η έδρα θα βρίσκεται στην Α
θήνα. Μετά τη δημοσίευση tow νομοσχεδίου υπήρξαν από 
πολλές πλευρές, αντιδράσεις, παρατηρήσεις, τονίσθηκε^ από 
κόσμο· ο οποίος ασχολείται με τη γεωργία και γενικά από εκ
προσώπους του πολιτικού κόσμου, ότι δεν είναι σωστό να με
ταφερθεί η έδρα και έκρινε η ηγεσία του Υπουργείου, ότι δεν 
Sa πρέπει να ληφθεί υπόψη μόνο η επιθυμία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του· Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου ή των γεωτεχνι
κών, -λα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η γενικότερη επιθυμία η 
οποία υπάρχει για την ύπαρξη αποκεντρωμένων οργανισμών 
και οργανισμών που έχουν τις έδρες τους σε πόλεις εκτός της 
Πρωτεύουσας και γ ι’ αυτό επαναφέραμε κατά τη συζήτηση 
στην επιτροπή την ·αρχικήι ρύθμιση, ότι η έδρα θα πρέπει να 
είναι στη Θεσσαλονίκη. Και το επαναφέραμε, διότι δεν ασπά- 
ζόμαστε τη'; άποψη του κ. Λουλε, ότι η ρύθμιση αυτή, κατα
στρέφει τη βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του Επιμε
λητηρίου. Ό π ω ς ο ίδιος τόνισε υπάρχει μία αποκεντρωμένη 
δομή, δεν έχει πια τόση σημασία πού βρίσκεται ο Πρόεδρος, 
το Α.οικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει, διότι το· κέντρο βά
ρους της δουλειάς πέφτει στα περιφερειακά παραρτήματα και 
επομένως μπορεί το διοικητικό συμβούλιο και ευρισκόμενο στη 
Θεσσαλονίκη να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της 
λειτουργίας του. Δεν έχει δηλαδή σημασία και τόσο πού βρί
σκεται η έδρα του Επιμελητηρίου, διότι ακριβώς το Επιμε
λητήριο δεν θα  δρα μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα δρ>α σ’ 
όλες τις πόλεις όπου θα  υπάρχουν τα περιφερειακά παραρτή
ματα και θα  ανταποκρίνεται μέσω αυτών των περιφερειακών 
παραρτημάτων στις ανάγκες, στις επιταγές τις οπο.ες προ
βλέπει ο νόμος.

Εμείς πιστεύουμε, ότι η λειτουργικότητα του σχήματος δεν 
περιορίζεται καθόλου από τη ρύθμιση, όπως υπάρχει σήμερα· 
Βεβαίως ίσως δεν είναι τόσο εύκολη η άμεση επαφή με την 
Κυβέρνηση, όσο· θα ήσταν· αν βρισκόταν η έδρα στην Αθήνα, 
αλλά από την άλλη μεριά η λειτουργικότητα αυξάνει με το 
να βρίκεται το Διοικητικό Συμβούλιο και η έδρα του Γεωτε
χνικού Επιμελητηρίου στην περ:οχή της Χ ώ :ας όπου υπάρχουν 
τα περισσότερα αγροτικά -δέματα, όπου· βρίσκεται ο περισσό
τερος αγροτικός κόσμος, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι γεω
τεχνικοί.

Θα ήταν λάθος πιστεύω να κεντρώσουμε τη; συζήτηση γύ
ρω· από αυτό το δέμα, σημασία έχει η όλη δομή, πώς λειτουρ
γεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και αν η δομή η οποία δί
νεται με το νομοσχέδιο είναι σωστή, ·αν εξασφαλίζεται περισ
σότερη λειτουργικότητα, τότε το δέμα πού βρίσκεται η έδρα, 
οιναι πιστεύω πραγματικά δευτερεύουσας σημασίας.

Ως^ προς την παρατήρηση του κ. Λουλε, για το- άρδρο 20. 
οτι είναι υπερβολικά συγκεντρωτικό, ε;χα παρατηρήσει και 
στην επιτροπή, ότι δεν είναι σωστό· σε ένα νόμο να ρυδμίζον- 
ται λεπτομέρειες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στο Επιμελη
τήριο, διότι αν μεθαύριο προκόψει ανάγκη να αλλάξει η μία ή 
η άλλη λεπτομέρεια, δα ποεπει να αλλάξε· ο νόμοι και αυτό 
απαιτεί μία χρονοβόρα διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει για 
να μην υπάρχει εντύπωση, ότι υπάρχει πρόθεση να καθορίζει 
η Κυβέρνηση το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, δα προσδέ

σουμε στο άρδρο 6 μία παράγραφο η οποία δα  ορίζει ότι «οι 
εκλογές γ.α την ανάδειξη των οργάνων το·υ Επιμελητηρίου 
διεξάγονται κάνε 3 χρονιά τον μήνα Οκτώβριο και η ακρι
βής ημερομηνία κα-ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμ- 
βαυλ.ου». Λοιπόν, ως προς αυτά το δέμα δεν δα  μπορεί να 
υπάρξει αμφισβήτηση. Τώρα για τα άλλα, ποιά μέλη συμμε
τέχουν κλπ. δα  πρβπε* να ορίσουμε ότι τα ταμειακώς εντάξει 
μέλη πρέπει να συμμετέχουν και αυτά δεν είναι σωστό να ρυ
θμίζεται στο νόμο όπως και οι άλλες λεπτομέρειες που ανέ-
φ>·®η«· , . , ,

Σχετικά με την παρατήρησή σας, κ. Λουλε, για το ότι εαν
ένα μέλος στο Δ.Σ.. δεν συμμετέχει, εκπίπτει μονάχα με από
φαση ου Γπουργειιου Γεωργίας, βγω είμαι πρόδομος να το· αλ
λάξουμε αυτό και να υπάρχει πιστοπο'ίηστ· από το Δ.Σ., ότι 
πράγματι έτσι έχει. Για να εκπέσει κάποιος δηλαδή να αρκεί 
αυτή η απόφαση του Δ .Σ ., οτ δεν συμμετέσχε για 5 συνεδριά
σεις.

Νομίζω, κύριοι, συνάδελφοι, ότι όπως είπα και στην αρχή το 
νομοσχέδιο αυτό δα βοηαήσε. να μελετηθούν από το Γεωτεχνι
κό Επιμελητήριο -καλύτερα τα προβλήματα της ελληνικής 
γεωργίας.

Είπε ο συνάδελφος κ. Αγοραστής, π.χ. γ ια  τα δάση ότ: δεν 
υπάρχουν μελέτες. Θα ήθελα όμως σ’ αυτό το σημείο να τον 
διορθώσω, διότι υπάρχουν στο· Υπουργείο Γεωργίας αρκετές 
μελέτες σχετικά με την δασική πολιτική, η οποία πρέπει να 
ακολουθηθεί. Υπάρχουν βέβαια διαφορές γύρω απ’ αυτά τα δέ
ματα, όπως ύπαρχε, και μια πρόσφατη μελετη προ ενός έτους 
για την αντιπυρική προστασία.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Π Τ Σ Ο Γ Λ Κ Η Σ . Τίνος είναι η με
λέτη;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υ*. Γεωργίας). Υπη
ρεσιακών παραγόντων.

Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα. Εκείνο το οποίο είναι αναγ
καίο, επειδή οι προτάσεις συνήθως δεν ανταποκρίνονται στα 
μέσα και στο προσωπικό το οποίο υφίσταται, είναι, να γίνονται 
ιεραρχήσεις ως, προς τα  έξοδα, ως προς τα πρόσωπα: τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν γ ια  να αποκτήσει μεγαλύτερη απο- 
τελεσματικότητα η Δημόσια Διοίκηση.

s
Συμφωνώ όμως βέβαια ότι δεν δα λύσουμε τα προβλήματα 

της ελληνικής γεωργίας αν πιστεύουμε ότ: η Κεντρική Διοί
κηση από μόνη της, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, 
μπορούν να επιληφθούν όλων των προβλημάτων και να βρουν 
λ ύ ε ις .  Χρειάζεται σ’ αυτό να κινητοποιηθεί ο γεωτεχνικός 
κόσμος. Το νομοσχέδιο αυτό ακριβώς αυτό επιτρέπει και δη
μιουργεί τις προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του γεωτε
χνικού κόσμου. Πιστεύω λοιπόν γ ι’ αυτό ότι πρέπει να υπερ
ψηφιστεί.

(Χειροκροτήματα από την Π τέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ).
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΔΟ Υ Λ ΕΣ. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΙΙΡ Ο Έ Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ο  κ. Λουλάς, 

έχει το λόγο.
Κύριε Λουλε, πρ·ιν ομιλήσετε θέλω  να σας παρακαλέσω εάν 

δέχεσθε να προηγηθούν ο·ι εισηγητές της Πλειοψηφίας και της 
Μειοψηφίας προκειμένου να δευτερολογήσουν. Αν όμως δεν δέ
χεστε, επειδή ήδη σας έχω· δώσει τα λόγο, τότε δικαιούστε να 
ομιλήσετε.
' Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΔΟ Υ Λ ΕΣ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Α

φού μου δώσατε το λόγο, δα  μιλήσω τώρα.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ορίστε, έχετε 

το· λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΔΟ Υ Λ ΕΣ. Συμφωνώ, με άσ·α είπε ο 
κ. Υπουργός για την αποκέντρωση. Είπα και στην ομιλία μου, 
ότ: βασικό εμπόδιο, να παίξει το ρόλο της αυτή η οργάνωση, 
ήταν αυτός ο συγκεντρωτισμός. Βέβαια δεν είναι ο μοναδικός 
λόγος.

Ό μ ω ς  σ’ αυτό το ζήτημα, δηλαδή με το να,γίνεται η έδρα 
στη Θεσσαλονίκη, διαφωνούν σχεδόν όλοι ο·: γεωτεχνικοί. Ακόμα 
κ-at οί σύμβουλοι του κ. Υπουργού. Ό λ ε ς  οι οργανώσεις. Οι 
μαζικοί φορείς. Έ γινε  δημοψήφισμα κλπ. Αναρωτιέμαι λοιπόν;
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τότε που έπεσε η χούντα, 0! Κυβερνήσεις της Δ εξιάς δεν πή
ραν υπόψη καθόλου αυτό το πράγμα;
> Κα·. η Δεξ:ά, γιατί δεν έκανε τίποτα, αφού έβλεπε, ότι 
αυτό το καθεστώς ήταν ανάποδο; Είναι αυτό ένα μικρό ερώ-

r  f  /  fΦυσικά, κάνει μ,ία μικρή διόρθωση ο κ. Υπουργός τώρα 
στο άρθρο 200. Την άλλη φορά στην Κοινοβουλευτική Επι
τροπή είπε, ότι η ακριβής ημερομηνία, που θα  γίνονται ο: 
εκλογές, θα  καθορίζεται από τον κ. Υπουργό. Και είπε μά
λιστα, ότι εμείς— ο κ. Υπουργός δηλαδή— θα  καθορίσουμε, 
αν θα είναι 20 Μάη. Είναι γραμμένο αυτό στα Πρακτικά, 
'θυμάμαι την ημερομηνία. Γιατί όμως στα άλλα νομοσχέδια 
δεν υπάρχει αυτό και το αφήνουμε και καθορίζεται με διατά
ξεις, που υπάρχουν μέσα στους νόμους. Και αυτό σε όλα τα 
σωματεία. Ό χ ι  μόνο στα Επιμελητήρια. Γ ιατί εδώ πρέπει, 
να εξαιρεθεί και σ’ αυτό το Γεωτεχνικό Επμελητήριο. Και 
θα πρέπει, να καθορίζωνται με Π .Δ .;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Παρακαλώ, κύ
ριε Λουλέ, τελειώνετε. Σ εις ομολογήσατε μόνος σας ότι προ- 
καλέσατε τις διακοπές.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΔΟ Υ Λ ΕΣ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλ
λά είναι και άλλοι συνυπεύθυνοι.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Αλλά ποιός έ
δωσε αφορμή ;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΔΟ Υ Λ ΕΣ. Ε γώ ; Μπορεί.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Δύο λεπτά, τε
λειώνετε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΔΟ Υ ΛΕΣ. Αγαπητοί συνάδελφο: ! 'Το 
λέω άλλη μία φορά. Αν δεν αφεθεί ελεύθερα, να δράσει αυ
τός ο οργανισμός δεν θα  δράσει ελεύθερα. Ά μ α  έχουμε την 
έδρα του εκεί δεν θα πετύχε: το σκοπό του.

Ν α, γιατί στάθηκα σ’ αυτό τοι σημείο, το μισό χρόνο από 
την ομιλία μου. Γιατί είναι βα~ική ποοϋπόθεση, για να μπορέ
σει να λε'τουργήσει αυτός ο οογανισμός. Δεν είναι δ κή μου- 
γνώμη, Σκεφθείτε το και εσείς από την Αξιωματική Αντιπολί
τευση. Πάμε κόντρα (ψηφίζοντας αυτή τη διάταξη) με την 
ομόθυμη θέληση όλων των γεωτεχνικών. Μην κοιτάμε, να 
δ καιολογήσουμε επιχειρήματα, που δεν ευσταθούν.

Δύοι λόγΐια αικόμη, θ α  ήθελα, να πω σχετικά με την εκπροσώ
πηση των διαφόρων κλάδων. Είπα, ότι είναι 10.000 όλο; μαζί 
με τους γεωλόγους. Α π’ αυτούς οι γεωπόνοι είναι 6.500. Σω 
στή είναι η  παρατήρηση, που έγινε αχό ένα συνάδελφο ,ότι θα 
πρέπει να εκλέγεται, όχι σώνει και καλά πρόεδρος γεωπόνος, 
αλλά όποιος παίρνει την πλειοψηφια των μελών του Διοικητι
κού Συμβουλίου. Συμφωνούμε και δεν έχουμε αντίρρηση σ’ αυτό 
Το θέμα, όμως, είναι: Θα εκπροσωπούνται, ανάλογα με τη δύ
ναμη, που έγε: κάθε κλάδος, οι γεωτεχνικοί. Αν είναι έτσι, 
με ποτό δικαίωμα καθορίζουμε με το Νόμο αυτό και λέμε: Αυ
τοί οι τρεις κλάδοι, που εκπροσωπούν το 1 /3  της δύναμης των 
γεωτεχνικών θ α  βγάζουν 9 Συμβούλους και μόνο 6 ο κλάδος 
εκείνος που εκπροσωπεί τα 2 /3 ;  Το βρίσκετε δημοκρατικό αυ
τό; Ψηφίστε, το.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Κούτρας, 
έχει το λόιγοι.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Ο Υ Γ ΡΑ Σ . Κύριε Πρόεδρε, παρατή
ρησα ότι οι κ. Λουλάς έχει μπερδέψει το Σωκράτη με τον Ιη
σού και μάλιστα, αναφέρει λόγια από το μαρτύριο· του Θεαν
θρώπου, σαν δήθεν λόγια του Σωκράτη. Έ τσ ι, φαίνεται ότι 
μπερδεύει την ουσία του νομοσχεδίου, την ουσία του θέματος αε 
τ ις  επιθυμίες ορισμένων που είναι γεωτεχνικοί, σχετικά με 
την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της έδρας στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης.

Παρατήρησα μάλιστα, ότι έριξε ιδιαίτερο· βάρος στην έδρα 
τοιυ Γεωτεχνικού Επιμελήτη,ρίου της Ελλάδος. Επιμένει σθε
ναρά για την μεταφορά αυτής της έδρας στην Αθήνα. Μ άλι
στα, ο κ. Δούλες — παρατήρησα τόσο στην τροπολογία, όσο· και 
στην δευτερολογία του—  κατανάλωσε τα -4/5 περίπου· του χρό
νου του. ειδικά γ ι ’ αυτό ακριβώς το θέμα, γ ια  το θέμα της 
έδρας. Μου έκανε εντύπωση και δεν το κρύβω ότι έχω χρονο-

μετρήσε·! και την πρωτολογίκ του και την δευτερολογία του, 
ειδικά για την επισήμανση αυτού του θέματος. Στήριξε δε τη 
γνώμη του και στην τοποθέτηση του Κ Κ Ε  και ότι δήθεν γ ί
νονται σχετικές πιέσεις από μερικές διοικήσεις γεωτεχνικών. 
Την απάντηση την πήρε από· τον κ. Αγοραστή και θέλω να 
πιστεύω ότι ίσως δεν θα  πρέπει και εγώ προσωπικά ν·α την 
επαναλάβω. Οι λόγοι γ ια  την παραμονή της έδρας, κύριε 
Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
είναι λόγοι που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση. Είναι το 
γεγο 'ές ότι ο μεγαλύτερος όγκος της γεωργικής παραγωγής 
είναι στη Θεσσαλονίκη, η οποία κοσμείται επίσης με τα πολ
λαπλά εκείνα Ινστιτούτα Γεωργικών Ερευνών, η οποία επίσης 
τιμάται. αυτή τη στιγμή, με 4 ανώτατες γεωτεχνικές σχολές.

Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές 
οι επιθυμίες εκείνων που κρατάνε κάποιες διοικητικές καρέ
κλες εδώ στην Αθήνα. Αυτοί οι άνθρωποι, ίσως θ α  πρέπει 
κάποτε να κινηθούν και λίγο μακρυά από την Αθήνα, για να 
ξεμουδιάσουν.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης!. Ο κ. Παυλίδης, 
έχει το· λόγο, γ ια  να δευτερολογήσει.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Γ Λ ΙΔ ΙΙΣ . Κύριε Πρόεδρε, οευτε- 
ρολογών θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ο κ. Υπουργός της 
Γεωργίας υπήρξε πολύ σύντομος στην οαιλία του. Μπορούσε 
ίσως, να επεκταθεί και στα θέματα που έθιξαν και άλλοι 
βουλευτές σ’ αυτή την Αίθουσα. Υποθέτω,, ότι κατά την εξέ
λιξη της συζητήσεως επί των άρθων. θα  μας δώσε: πληρσφο;- 
ρίες με βάση τα ερωτήματα που θέσαμε κατά τις πρωτολο- 
γίες μας.

Στ"ν αγαπητό συνάδελφο κομμουνιστή βουλευτή κ. Λουλέ, 
θα  ήθελα να του πω, ότι π-άγματ4 έχει δίκ’ο. Η Νέα Δημο
κρατία δε βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με την ανασύνταξη του 
ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι πάρα 
πολύ φυσικό, διότι δεν της έμεινε χρόνος μα και ασχολήθηκε 
με τόσα άλλα θέματα, κύριε Πρόεδρε, όπως είναι η νομιμο
ποίηση του Κοαυουνιστικού κόμματος, και έτσι βρίσκεται εδώ 
και λέγει τα όσα λέγει ο κ,. Λοολές, όπως είναι η διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος, η αποκατάσταση της δημοκοατίας,. η αμυντι
κή θωράκιση της Χώρας, η ένταξη στην EQK, για  την οποία 
πάλ· πρέπει να μιλήσετε η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδή
ματος εις 4.600 δολλάρια και τόσα άλλα θέματα, τα οποία 
ποάγματι την σχεοοόφη-αν εχί τόσα χρόνια ο Ελληνικός Λα
ός. δια της ελευθέρας και ανηπεοεάστου ψήφου του την έκα
νε Κυβέρνηση. Ταύτα και ευχαριστώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ 'χαήλ Στεφανίδης). Κηρύσσεται πε- 
ραιωνένη η συζήτηση επί της αονής του νομοσνεδίου και ερω- 
τάται το Τμήμα, δέχεται το σνέδ'Ο νόμου «τροποποίηση του ι- 
δουτινού νόμου του «Γεωτεννικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
και άλλεσ δ'ατάΌ ισ» κατ’ αοχήν;

Π  ΟΛΛ;Γ|Τ ΒΟ Υ Λ ΕΥΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ’χαήλ Στεφανίδησ). Συνεπώς, το 

σνέδ'Ο νόμου «τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου το4) «Γεωτεννι- 
κο·'· Ε-μελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» έγινε δε
κτό κατ’ ασχήν.

Ε'σεονόμα-τε στη συζήτηση των άοθρων. Η συζήτηση επ’ 
αυσών νίνετα· όπο^ς είναι διατυπωμένα στην έκθεση της Κοι
νοβουλευτικής Επιτροπής.

Ά 'θ 'ο  1.
Ο κ. Υπουογός Γεωογίσσ ένει το λόνο.
(Στο σημείο αυτό την Ποοεδοική Έ δρα καταλα’ΐβανει ο 

Ρ ’δ’νό- Ανσ^λη-ωτής Προέδρου Τμήματος κ. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ 
ΝΤΈΓΙΑ Ν Ν Η Σ ).

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωογίας). Στο 
άρθοο 1 ήθελα να κάνω μία προσθήκη, Ο κ. Βαγιάτης, ο̂  ει
σηγητής της Αξ·ωματ·κής Αντιπολίτευσης, είχε εκφράσει 
στην Επιτροπή την επιθυμία να υπάοξει δυνατότητα να καθο
ρίζεται ειδικό σήμα κατά κλάδο και προσθέτω παρ. 3 που να 
λέγε4: «Με απόφαση του διο·κητικού συμβουλίου δύναται να 
καθοοίζεται κατά κλάδο ε'δικό σήμα».

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Ιωάννης Ντεγιάννης)! Ο κ. Κεφάλι- 
δης έχει το λόγο.
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ολογων, να αυξήσει τον αριθμό τους, να σταλούν έξω ή. μέσα, 
για ειδικώτερες σπονδές, γιατί δ  α απορούσαν να προσφέρουν 
τεράστιο έργο.

Πέρα από αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν μέσα στον 
κτηνιατρικό κύκλο καλύπτεται και ο δηραματικός κύκλος. 
Γιατί υπάρχουν χώρες, έχω υπόψη μου τις Σκανδιναβικές, που 
ειδική μέριμνα καταβάλλεται για την συντήρηση και αύξηση 
και του θηρευτικού χώρου, των θηραμάτων.

Σήμερα, είναι γνωστό σε όλους ότι οι κυνηγοί κοντεύουν 
να γίνουν περισσότεροι από· τα δηράματα. Ξέρουμε που οδη
γηθήκαμε.

Θα παρακαλούσα, λοιπόν, επαινώντας τους σκοπούς και τις 
προθέσεις και τις επιδιώξεις αυτού του νομοσχεδίου, και για· 
τους ιχθυολόγους, ακριβώς, γιατί η τύχη της Καστοριάς, από 
όπου και κατάγομαι, είναι συνηρτημένη με τη λίμνη εν πολ- 
λοίς— αλλά όχι μόνο της Καστοριάς— διότι δα  είχαν πολλά 
να συνεισφέρουν και οι ιχθυολόγοι, αν μετείχαν ενεργά, ■δετι
κά και με προοπτική αυξή,σεως του αριδμού τους μέσα σ’ αυ
τό το χώρο και το πλαίσιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. 
'Εχουν δέση, πρέπει να συμπεριληφδούν και πρέπει να ενισχυ- 
δεί η προσπάδεια προς την κατεύδυνση της αυ-ξήσεως του α- 
,ριδ,μού των, ώστε να καλύψουν τ ις  ανάγκες τόσο του δαλασ- 
σίου υδατίνου δυναμικού, όσο· και του δυνααικού των γλυκών 
νερών του χερσαίου χώρου. Ευχαριστώ πολύ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Ιωάννης Ντεγιάννης). Δεν πάρχει άλ
λος ομιλητής στο άρδρο 1.

Ο κ. Υπουργός Γεωργίας έχει το λόγο. 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύριοι 

συνάδελφοι, σχετικά με τις παρατηρήσεις που έγιναν ήδελα 
να σημειώσω τα εξής:

Στην παρατήρηση του εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπο
λίτευσης στο άρδρο I , στην παρ. 2 να σβήσουμε το τελευταίο 
«Ε» από το «ΓΒ Ω Τ.Ε .Ε .». . .

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Ο Υ ΤΡΑ Σ. Κύριε Υπουργέ, να είναι 
ΓΕΕ.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύριε 
συνάδελφε, επειδή είναι καδιερωμένο; πια όρος, ξέρουμε όλοι 
στην Ελλάδα τι δα  πει ΓΒΩ Τ.Ε .Ε ., δα εύρισκα ότι είναι ά
σκοπο, αυτή τη στιγμή, να αλλάξουμε την ονομασία. Ας το α
χήσουμε έτσι όπως είναι καδιερωμένο.

Θίχδηκε από τον κ. Γλέζο και από τον κ. Κλη και από άλ
λους συναδέλφους το δέμα των ιχθυολόγων κα, γενικά το δέ
μα, αν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο δα ασχολείται και με 
τους υδάτινους πόρους, αν δα ασχολειτα. με την αλιεία κλπ.

Από το άρδρο 2, όπως υπάρχει στο σχέδιο νόμου, αλλά και 
όπως το διατυπώνω και πάλι, προκύπτει σαφέστατα ότι αντι
κείμενο της εργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου είναι 
κα: οι υδάτινοι πόροι και ο αλιευτικός πλούτος της Χώρας. 
Γράφει, ότι ανάμεσα στους σκοπούς του Επ μελητηρίου είναι 
,η γνωμοδότηση και η μελέτη δεμάτων, που αφορούν του; φυ- 
,σικούς πόρους και ειδικώτερα τους εδαφικούς, δασικούς, αλι
ευτικούς, ορυκτούς και υδάτινους πόρους της Χώρας. Δηλαδή, 
δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή την ευρεία διατύπωση να μην 
¡έχει αρμοδιότητα και δικαιοδοσία το Γεωτεχνικό Επιμελητή
ριο να ασχοληδεί με τα αλιευτικά δέματα, τα δέματα των 
δαλασσών, των λιμνών, των ποταμών κ.ο.κ.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι, αν δα έπρεπε στην ονομασία, 
όπως είπε ο κ. Γλέζος, να αναφέρουμε κα; το στοιχείο το υδρο- 
,βιολογικό. Από την γλώσσα, όπως έχε; καδιερωδεί, ή; χρησι
μοποιείται στον κύκλο των γεωτεχνικών, στη λέξη «γεωτε
χνικό» συμπεριλαμβάνουμε όλα αυτά τα προβλήματα.

Επαναλαμβάνω ότι. είναι καδιερωμένο; ο όρος αυτός, είναι 
καδιερωμένο το περιεχόμενό του· και; πιστεύω· ότι είναι κοινή 
ηΐ αντίληψη, ότι, χρησιμοποιώντας τον όροι «γεωτεχνικό», ανα- 
φερόμαστε και στα προβλήματα της αλιείας,, των λιμνών, των 
•ποταμών, στα προβλήματα γενικά, που έχουν σχέση, με τους 
-υδάτινους πόρους. Πιστεύω ότι δε χρειάζεται να το τονίσουμε 
ιδιαίτερα γιατί ήδη. αναφέρεται στο· νομοσχέδιο και ανταποκρί- 
νεται στην' κοινή πεποίδηση.

Όσον αφορά, τώρα,, το. δέμα των ιχθυολόγων, νομίζω ότι 
δεν δα πρέπει να χαλάσουμε μία κάποια ισορροπία, που υπ-άρ- 
Χει, νομοσχέδιο, ανάμεσα στους κλάδους. Α υτή 'τη  στιγμή 
υπάρχουν 25 ιχδυολόγοι. εγγεγραμμένε: στο Γεωτεχνικό Επι
μελητήριο, ενώ στους άλλους κλάδους ξεπερνούν τους 1.000. 
Για παράδειγμα ο·ι γεωπόνοι είναι πολλοί περισσότεροτ από 
4.000— δ.ΟΟΟ. Θα έπρεπε γ ι’ αυτό να προσπαθήσουμε να αυ
ξήσουμε πρώτα τον αριδμό των ιχδυολόγων και όταν φδάσουν 
σ’ ένα σημαντικό αριδμό, τότε να κάνουμε τη νέα διαμόρφωση 
των οργάνων του Επιμελητηρίου για να εκφράζονται και αυτοί. 
Γ ι’ αυτό, στο σχετικό άρδρο, που ανέφερε ο. κ. Κ λης, το άρδρο 
4 λέγεται ότι όταν φδάσουν· τον αριδμό των 100 μ ’ ένα Προε
δρικό Διάταγμα δ·α αλλάξουμε τους συσχετισμούς και δα προ- 
βλέψουμε τη συμετοχή των ιχδυολόγων- στα διάφορα όργανα 
του Επιμελητηρίου, Τώρα όμως, δα ή τα» άσκοπο, πιστεύω, 
γιατί δεν υπάρχει -καν το- δυναμικό για- να ανταποκριδεί στις 
ανάγκες συμμετοχής στα διάφορα όργανα.

Συμφωνώ με όσα τονίστηκαν ότι χρειάζεται: να δώσουμε ι· 
διαίτερη προσοχή στηιν αλιεία. Και γ ια  να γίνει αυτό απαιτεί
ται να υπάρχουν περισσότεροι ιχδυολόγοι, να εκπαιδεύσουμε 
προσωπικό-για δέματα αλιείας. Αν δ-υμάμα: καλά πέρυσι π.ροσ- 
λήφδηκαν πάνω από 15 ιχδυολόγοι στο Υπουργείο Γεωργίας. 
Και φέτος δα  προσληφδοόν. όπως φαίνεται; κα» από την τρο
πολογία που. έχει κατατεδεί και πάλι, αν δυμάμα; καλά, γύρω 
στους 25. Ποσοστιαία, λοιπόν, αυξάνετα1; το -προσωπικό του 
Υπουργείου Γεωργίας, κατά το- μεγαλύτερο ποσοστό στον κλά
δο· των ιχδυολόγων. Το μεγαλύτερο ποσοστο, σε σχέση με τους 
υπαλλήλους, που προσλαμβάνουμε, είναι οι ¡χδ-υολόγοι, επειδή 
ακριβώς συμμεριζόμαστε τα όσα ανέφεραν· ο: κύριο: συνάδελφοι. 
Ό μ ω ς δα  πρέπει να προσέξουμε να μη διαμορφώσουμε έτσι 
να όργανα, ώστε να μην μπορούν να λειτουργήσουν:

Πιστεύω, λοιπόν, ότι. όταν οι ιχδυολόγοι δα φδάσουν τον 
αριδμό των 100 τότε δα τροποποιήσουμε και τη συμμετοχή 
τους, η οποία προβλέπεται σήμερα στο νομοσχέδιο, ώστε να συ
ναποφασίζουν και αυτοί.

Γ ι’ αυτό δα  παιρΌΐκαλούσα να ψηφιστεί το άρδρο-, όπως έχει.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Ιωάννης Ν τεγιάννης). Τελείωσε η συ

ζήτηση επί του άρδρου 1. Ερωτάται -τ-ο Τμήμα -αν γίνεται δε
κτό το άρδρ-ο 1.

Π Ο Λ Λ Ο Ι ΒΟ Υ Λ ΕΥ ΤΕΣ. Δεκτό-, δεκτό.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΛΟΥΛΕΣ. Ό χ ι από- μας.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Ιωάννης Ν τεγιάννης). Το άρδρο I 

έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμαστε- στη συζήτηση του άρδρ-ου 2.
Ο  κ. Υπουργός, έχει το- λόγο·.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας), Κύριο:

συνάδελφοι, μετά τη  συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτρο
πή, ο- Εισηγητής της Πλειοψηφία; κ. Κεφαλ-ίδης κα: ο Ειση
γητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Βαγιατης. μου 
εξέφρασ-αν -μία σειρά από επιδυμιες, σχετικά με τη σιατυπωση 
του άρδρου αυτού. Βπεσήμαναν, οτι ορισμένες εκφράσεις οεν 
είναι ακριβείς και ότι δα έπρεπε να διατυπωδ-ε-ι το άρδρο αυ
τό, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ακριβέστερο-.

Πράγματι, με βάση τις διάφορες παρατηρήσεις, που μου 
έκαναν γραπτά, -διετύπωσα και πάλι το άρδρο 2. το οποίο και 
·>α σας -διαβάσω. Τ η  διατύπωση την έδωσα κα: στον κ. Βα- 
γιάτη και στον κ. Κεφαλίδη και την είχα στείλει και σε σας. 
κύριε Λου-λέ. Δεν πρόκειται για σημαντικές διαφορές, αλλάζει 
ο- τρόπος έκφρασης.

Το- άρδρο 2, λοιπόν, διατυπώνεται ως εξής:
Αναδιατύπωση:

Ά ρδρο 2.
Σκοποί του Επιμελητηρίου.

1. Το ΓΕΩΤΕίΒ είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης στα 
γεωτεχνικά δέματα που αναφέρονται στις επόμενες παραγρά
φους.

2. Το Γ Ε Ω Τ Ε Ε :
α) Μ ελετά -με πρωτοβουλία δική, του ή των αρμοδίων ^αρ

χών κάδε δέμα που αφορά το-υς τομείς της Γεωργίας, Ιντη-


