
Αάρισα, 7Απριλίου 19 & 5

Συμπληρωματικά στοιχεία στον αποψινό λόγο του Πρωθυπουργού στη 
Λάρισα από τη σελίδα 11 και μετά.

"Η Δεξιά προσπαθεί μάταια να καλλιέργησει τη σύγχυση και την αβε
βαιότητα γύρω από τους συνεταιρισμούς,ακριβώς γιατί γνωρίζει ότι μέσα 
από ισχυρούς και σύγχρονους συνεταιρισμούς, ο αγρότης δεν θα είναι πια 
το εύκολο αντικείμενο εκμετάλλευσης των μεσαζόντων.

Γιατί ο συνεταιρισμός είναι ο μόνος τρόπος οργάνωσης που μπορεί 
να προστατεύσει τα συμφέροντα του νοικοκύρη αγρότη από μια άνιση αντι
παράθεση με τους οικονομικά ιοχυρούς.

Οι συνεταιρισμοί που ενθαρρύναμε με την πολιτική μας, προστατεύ
ουν όχι μόνο την ατομική ιδιοκτησία, αλλά και οδηγούν σε αναβάθμιση 
της αξίας της γης του αγρότη μέσα από τη συλλογική του δράση με άλ
λους συνεταίρους.

Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να παραποιήσει την αλήθεια, την 
οδηγεί στο σημείο να αντιφάσκει με την, ίδια την ιδεολογία της. Από τη 
μια μας ομιλεί για τις αρετές της ιδιωτικής επιχείρησης και από την 
άλλη μας κατηγορεί ότι εμείς ενθαρρύνουμε τους 'Ελληνες αγρότες να ορ
γανωθούν σε συνεταιριστικές μονάδες,που θα λειτουργούν σαν μια επιχεί
ρηση, όπου ο καβένας θα μπαίνει μόνο,βέβαια,άταν το θέλει.

Δέχεται η Νέα Δημοκρατία ή όχι ότι καμ;ιά επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς υποχρέωση των εταίρων να συμβάλουν είτε με την εργασία 
τους είτε με την περιουσία τους στην επίτευξη της κοινής προσπάθειας; 
Ότι οι εταίροι μιας επιχείρησης δεν επιτρέπεται να ανταγωνίζονται την 
επιχείρηση αυτή με την εν γένει οικονομική δράση τους; Ότι απατείται 
ναα ελάχιστη περίοδος δέσμευσης των εταίρων/ότ,. 8α Β^οΟν ατά κοινοί 
ότι δηλαδή δεν μπορούν να φύγουν, όποτε θέλουν;

Εάν τα δέχεται αυτά η Νέα Δημοκρατία, να εξηγήσει στον 'Ελληνα 
αγρότη γιατί όλα αυτά που συνιστούν την πεμπτουσία της ιδιωτικής επι
χείρησης εάν ισχύουν στην περίπτωση των αγροτικών συνεταιρισμών πο*1 
οδηγούν στην κολλεκτιβοποίηση;

Φοβούμαι ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική 
εξήγηση ούτε σ'αυτό, ούτε σε πολλά άλλα.

Γιαί-ΐ πασω απο τους γενικούς αψοριομούς για την ιδιωτική πρωτοβου
λία, για την ιδιωτική ιδιοκτησία, προσπαθούν να κρύψουν ένα σύστημα που
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οδηγεί! σε μια εκμετάλλευση του μικρομεσαίου επιχειρηματία από το μεγάλο 
μονοπώλιο και το νοικοκύρη αγρότη, από τον μεγαλοχονδρέμπορο.

Ενώ εμείς, οι τάχα εχθροί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τους κανό
νες του παιχνιδιού που διαμορφώνουμε, εξασψαλίζουμε τα θεσμικά πλαίσια 
εκείνα που πράγματι επιτρέπουν μια απρόσκοπτη ανάπτυξη των δημιουργικών 
πρωτοβουλιοη» του κάθε 'Ελληνα ενταγμένου, όμως σε μια κοινή αναπτυξιακή 
προσπάθεια."
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