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Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάρα πολλοί Ευάγγελοι οι 
εισηγητές, αλλά δεν είναι καθόλου καλά τα μηνύματα για τη γεωργία και για το 
συνεταιριστικό κίνημα. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν στην Αίθουσα παρευρίσκοντο αγρότες και μας 
άκουγαν να συζητάμε στο παραπέντε των εκλογών για το νέο θεσμικό πλαίσιο με το 
οποίο θα λειτουργήσουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις, προτάσσοντας έναντι άλλων 
προβλημάτων την αντιμετώπιση του προβλήματος των συνεταιρισμών με αυτόν το 
συγκεκριμένο τρόπο, θα μας θεωρούσαν εκτός τόπου και χρόνου, διότι δεν προβλέπονται 
ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο, που να επιλύουν ευθέως λίγα ή πολλά από τα οξυμένα 
προβλήματα, που αντιμετωπίζει σήμερα το συνεταιριστικό κίνημα. 
Μια και έχουμε μια πικρή παράδοση, μια κακή εμπειρία από τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, που δυστυχώς δεν επιλύουν κανένα από τα προβλήματα που 
αναφέρονται στον τομέα της γεωργίας, δεν μπορούμε και εδώ να έχουμε την αισιοδοξία 
ότι και αν παρέμενε ακόμα αυτή η Κυβέρνηση στην εξουσία, θα μπορούσε, μέσω αυτού 
του εργαλείου, του νόμου για τους συνεταιρισμούς, να επιλύσει οποιοδήποτε από τα 
οξυμένα και πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το συνεταιριστικό 
κίνημα. Αρκεί να θυμίσει κανείς στην Αίθουσα τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της 
Κυβέρνησης των τελευταίων ετών και να διερωτηθεί τι τύχη είχαν αυτές οι 
πρωτοβουλίες. 
Κύριε Υπουργέ, θα σας θυμίσω δικές σας, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες παλαιότερων 
Υπουργών, προκατόχων σας σε σχέση για παράδειγμα με την εκπαίδευση των αγροτών. 
Τι έγινε εκεί; Απολύτως τίποτα. Διορίσατε ένα διοικητικό συμβούλιο, πληρώνονται οι 
εγκάθετοι κομματικοί σας και δεν λειτουργεί τίποτα. Ακόμα θα σας θυμίσω τι έγινε με 
την Εταιρεία Αγροτικής Γης. Και εκεί φέρατε νομοσχέδιο, το επαινέσατε, το 
προβάλατε, αγωνιστήκατε να περάσει, γιατί βρήκατε ότι υπήρχε σθεναρή αντίδραση και 
από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και δεν το εφαρμόζετε. Και βλέπετε ότι αυτή η 
διάταξη, η ρύθμιση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εργαλείο για την 
αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, για το σχηματισμό βιώσιμης εκμετάλλευσης κλπ. 
Θα σας θυμίσω τι έγινε με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Απολύτως τίποτα δεν έχει 
συμβεί και δεν έχει εφαρμοστεί. 
Το ίδιο έχει γίνει και με το νόμο για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό ψηφίστηκε επί κ. Τζουμάκα. Προεβλέποντο διάφορες 
διατάξεις για την καλύτερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Γεωργίας και της ΔΕΔΑΓΕΠ ειδικότερα. Η ΔΕΔΑΓΕΠ αντικαθίσταται, υποτίθεται, από 
κάποιους άλλους οργανισμούς και φορείς του δημοσίου τομέα, που θα πετύχαιναν την 
επίσπευση της καταβολής των αποζημιώσεων, των επιδοτήσεων και γενικότερα των 
πληρωμών του Υπουργείου Γεωργίας. 
Θα σας επισημάνω ότι δυστυχώς παρατηρούνται μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτών των 
θεσμών που η Κυβέρνησή σας έφερε στην καταβολή των επιδοτήσεων και στην εν γένει 
λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. 
Βέβαια ανάλογα προβλήματα έχουμε και με τη ρύθμιση των χρεών των συνεταιρισμών που 
προβλέπονταν στον ίδιο αυτό νόμο και τα οποία ρυθμίστηκαν κατά τρόπο απαράδεκτο, 
αδιαφανή, που μας εξέθεσε στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε 
στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων, που αντιμετώπιζαν οι συγκεκριμένες 
συνεταιριστικές οργανώσεις. 
Μήπως κάνατε τίποτα με το Μητρώο των Αγροτών; Μήπως το Μητρώο των Αγροτών -το οποίο 
το είχατε πολυδιαφημίσει και για το οποίο είχατε συνεργαστεί με την ΠΑΣΕΓΕΣ και 
τελικά σας το παρέδωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ πριν από δύο περίπου χρόνια- αποτέλεσε εργαλείο 
για την άσκηση αγροτικής πολιτικής; Πείτε μου σε τι εφαρμόζεται το Μητρώο των 
Αγροτών; Απολύτως πουθενά! Ενώ μέχρι πρότινος είχατε ως πρόφαση την ατέλεια που 
παρουσίαζε το Μητρώο των Αγροτών για να εφαρμόσετε την απόφαση και το αίτημα το 
δικό μας, αν θέλετε, για τη μείωση της τιμής των καυσίμων αλλά και για μια σειρά 
άλλα μέτρα περιορισμού και μείωσης των εισφορών και των φόρων, όταν το παραλάβατε 
και το είχατε στα χέρια σας, δεν εφαρμόσατε απολύτως τίποτα. 



Θέλω, λοιπόν, να καταλήξω σε αυτήν την πρώτη τοποθέτησή μου ότι, δυστυχώς, η 
Κυβέρνηση επινοεί αυτούς τους τρόπους, δηλαδή να φέρνει αόριστους θεσμούς, 
γενικόλογους, που σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζονται για να δείξει την ευαισθησία 
της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτών που είναι ιδιαίτερα οξυμένα τον 
τελευταίο καιρό. Γι' αυτό το λόγο οι αγρότες σας έχουν γυρίσει την πλάτη και έχουν 
άρει την εμπιστοσύνη τους στην Κυβέρνηση. 
'Εχουμε, λοιπόν, αυτήν την πικρή εμπειρία νομοθετικών ρυθμίσεων, που άλλοτε είναι 
αψυχολόγητες και χωρίς μελέτη, άλλοτε είναι πιο σοβαρές ρυθμίσεις, αλλά που σε 
καμία περίπτωση δεν εφαρμόζονται και δεν αποτελούν εργαλείο για την επίλυση 
προβλημάτων των αγροτών. 
'Ερχομαι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 
Πιστεύει κανείς σοβαρά σ' αυτήν την Αίθουσα ότι είναι δυνατόν αυτόν τον ένα μήνα ή 
τους δύο μήνες που είσαστε στην Κυβέρνηση με την εφαρμογή αυτού του νόμου, αν 
εφαρμοστεί ακόμη, θα επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα; Απολύτως κανένα. Τι το φέρνετε 
τελευταία στιγμή; Αν πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλη κρίση στο συνεταιριστικό κίνημα, 
ότι είναι υπερχρεωμένες οι συνεταιριστικές οργανώσεις, ότι τις διακρίνει 
κομματισμός, ότι τις έχετε απαξιώσει, ότι δεν παρέχεται κανένα κίνητρο και καμία 
προοπτική για την ανάπτυξή τους και εν συνεχεία για την ανάπτυξη της περιφέρειας 
και του αγροτικού τομέα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών μας, 
γιατί φέρνετε την όποια νομοθετική ρύθμιση, τροποποίηση, τις παραμονές των εκλογών 
στο παρά πέντε; 
Γιατί δεν αντιμετωπίζετε τα οξυμένα προβλήματα εφτά ολόκληρα χρόνια τώρα; Ποιο 
μέτρο φέρατε για να επιλύσετε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις; Θα σας πω και κάτι άλλο. Διαβάζοντας κανείς το νομοσχέδιο βλέπει ότι 
πολλές από τις διατάξεις αυτές έχουν εφαρμοσθεί και στο παρελθόν, κάποιες  άλλες 
ισχύουν και σήμερα, αλλά δεν εφαρμόζονται. 'Αρα το πρόβλημά μας δεν είναι να 
φέρουμε άλλες διατάξεις, να ροκανίζουμε το χρόνο, να δείχνουμε την ευαισθησία μας 
στους αγρότες, ενώ ουσιαστικά δεν επιλύουμε κανένα πρόβλημα, να τα αφήνουμε αυτά 
την τελευταία στιγμή και να υπερηφανευόμαστε ότι αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα των 
αγροτών ή για τα προβλήματα των συνεταιριστικών οργανώσεων. 
Εγώ, κύριε Υπουργέ, σας προειδοποιώ ότι και αν ακόμα εφαρμοζόταν αυτός ο νόμος, και 
αν ακόμη παραμένατε στην εξουσία, δεν θα μπορούσατε να εφαρμόσετε καμία απ'αυτές 
τις διατάξεις, τις κρίσιμες αυτές διατάξεις, και σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγούσε 
η όποια εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε επίλυση προβλημάτων που εσείς έχετε 
δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. 
Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η συνεταιριστική οργάνωση; 
Πρώτα-πρώτα, σας μίλησα για τον κομματισμό. 
'Ενα δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι η υπερχρέωση. Εισθε αποκλειστικά υπεύθυνοι, η 
δική σας κυβέρνηση και προσωπικα ο τότε Υπουργός Γεωργίας από το 1981 μέχρι το 
1985, σημερινός Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης, για τη διόγκωση των χρεών των 
συνεταιριστικών οργανώσεων μέσω της άσκησης της λεγόμενης κοινωνικής πολιτικής, η 
οποία οδηγούσε προφανώς σε κάλυψη αναγκών του κυβερνώντος κόμματος για να 
καρπώνεται το ανάλογο πολιτικό όφελος. 
Αυτό συνέβη τα χρόνια που μας πέρασαν. Και σε καμία περίπτωση δεν αφέθηκαν το 
συνεταιριστικό κίνημα και οι συνεταιριστικές οργανώσεις ελεύθερα, αυτόνομα, 
αυτοδύναμα, όπως άλλωστε επιτάσσει η αρχή του συνεργατισμού, να κινηθούν με στόχο 
να επιλύουν προβλήματα και να βοηθούν τον αγρότη, να αποτελέσουν τον κύριο αρωγό 
του αγρότη στην αγροτική του δραστηριότητα και  την εκμετάλλευση. 
Κατά καιρούς επιλέξατε διάφορες μεθόδους είτε με τα κομματικά ψηφοδέλτια είτε με τη 
μεροληπτική μεταχείριση ορισμένων απ'αυτές τις οργανώσεις, αλλά δεν επιτύχατε 
τίποτα απολύτως. Σήμερα, κύριε Υπουργέ -αν έχετε άλλη εκτίμηση να το διαψεύσετε- οι 
συνεταιρισμοί χρωστούν στην ΑΤΕ πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δραχμές. Τι κάνατε 
γι'αυτό; Ποιος ευθύνεται γι'αυτό; Είναι δυνατόν να μιλάμε σοβαρά για ορθολογική 
λειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος και των συνεταιριστικών οργανώσεων όταν 
εσείς τις έχετε υπερχρεώσει σ'αυτό το δυσθεώρητο επίπεδο; Είναι δυνατόν να μιλάμε 
σοβαρά για προοπτική ανάπτυξής τους; Τι κάνατε γι'αυτό; Είχατε την ευχέρεια, είχατε 
τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάτε, τουλάχιστον τα τελευταία τριάμισι 
χρόνια που είναι αυτή η Κυβέρνηση να τα επιλύσετε όχι μέσω νομοθετικών μέτρων, που 
επαναλαμβάνω είναι αόριστα και σε καμία περίπτωση δεν αγγίζουν το πρόβλημα των 



συνεταιριστικών οργανώσεων, αλλά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. 'Εχετε τρία 
εργαλεία να εφαρμόσετε μία πολιτική. Είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω της 
παρεμβάσεως στα αρμόδια κοινοτικά όργανα όταν συζητούνται ζωτικά και κρίσιμα 
ζητήματα του αγροτικού τομέα και βέβαια μέσω εσωτερικών μέτρων, τα οποία είναι 
επιτρεπτά, είναι συμβατά σε σχέση με τους κοινοτικούς  κανονισμούς. Τίποτα απ'αυτά 
δεν κάνατε όλη αυτήν την επταετία που πέρασε.  Και έρχεσθε τώρα παραμονές εκλογών, 
ενώ έχετε κρίση στον αγροτικό χώρο, οι αγρότες σας υβρίζουν και σας καταψηφίζουν, 
όπως απεδείχθη από τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις των νομαρχιακών και 
δημοτικών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών, και μας φέρνετε ένα αόριστο νομοσχέδιο 
το οποίο βασικό χαρακτηριστικό έχει ότι καταργεί τους περιορισμούς που επέβαλε η 
προηγούμενη νομοθεσία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ο νόμος είναι λάθος; 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μα, κύριε Κεδίκογλου, οι νόμοι υπάρχουν. Ξέρετε ότι οι 
περισσότερες απ'αυτές τις διατάξεις ισχύουν ήδη; Δεν σας προβληματίζει το γεγονός 
ότι δεν εφαρμόζονται; Πείτε μου ένα λόγο να πιστέψω ότι αν αυτή η κυβέρνηση 
παρέμενε στην εξουσία θα εφήρμοζε τις διατάξεις που σήμερα ψηφίζουμε. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα σας απαντήσει αν τις εφήρμοζε. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Αφού δεν εφήρμοζε τις προηγούμενες. 
Είναι περιττό να αναφερθώ στη διαδικασία των συγχωνεύσεων. Και παλαιότερα είχαμε τη 
διαδικασία των συγχωνεύσεων, αλλά δεν εφαρμόστηκε.             Είναι περιττό να σας 
πω για τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων, είναι περιττό να σας πω 
για τη διαδικασία των πτωχεύσεων που δεν εφαρμόστηκε, είναι περιττό να σας πω για 
τον τρόπο λήψης αποφάσεως αλλά και εκλογής των μελών των Δ.Σ. Είχαμε παλιά ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και το ΠΑΣΟΚ το κατήργησε. Μας λέτε τώρα ότι θα λειτουργήσει καλύτερα ο 
συνεταιρισμός εφόσον θα φέρουμε το ενιαίο ψηφοδέλτιο και δε θα υπάρχει κομματισμός, 
όταν και πάλι η σταυροδοσία προβλέπει δυνατότητα σχηματισμού πλειοψηφίας μέσω της 
οργανωμένης σταυροδοσίας που προβλέπει το νομοσχέδιο. 
Βλέπετε, λοιπόν, ότι το μείζον πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε την πολιτική βούληση ή 
είσθε ανίκανοι, δεν έχετε την ικανότητα να επιλύσετε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν 
συσσωρευθεί. Και σε καμία περίπτωση, επιμένω, δεν αναμένω από την εφαρμογή αυτών 
των ρυθμίσεων επίλυση των προβλημάτων. 
Θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Τι θα κάνετε με τα χρέη; Φέρατε πριν από λίγα χρόνια 
μία συγκεκριμένη διάταξη με την οποία ρυθμίσατε περίπου διακόσια δισεκατομμύρια 
δραχμές. Αυτά ήταν ένα μέρος των χρεών. 
Καταγγέλθηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής η διάθεσή σας και η νοοτροπία σας να 
ρυθμίζετε χρέη με τρόπο κομματικό, αδιαφανή και χωρίς καμία εγγύηση, για την καλή 
πορεία των συνεταιρισμών μετά τη ρύθμιση αυτών των χρεών. Δεν σας κατήγγειλε μόνο η 
Αντιπολίτευση, αλλά και συγκεκριμένοι Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, καθώς 
επίσης, σας ζήτησε το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή 
'Ενωση ακριβώς γιατί εξακολουθείτε να εφαρμόζετε τέτοιες μεθόδους και να 
υπονομεύετε την αξιοπιστία της χώρας. 
Εκεί, λοιπόν, ο κ. Τζουμάκας, επειδή είχε δεσμευθεί, ζήτησε για τελευταία φορά να 
του εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, παρά του ότι θα ήταν παράτυπο, παρά του ότι 
ήταν παρά την κοινοτική νομοθεσία, αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, για να μην εκτεθεί. 
Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία. Σε έκτακτες ανάγκες 
μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών να εγκριθεί μία ρύθμιση, έστω και αν 
είναι αντικοινοτική. 
Καταφύγατε, λοιπόν, σε αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση, προσφύγατε στη διαδικασία, ως 
τελευταίο σας όπλο, για να μην εκτεθείτε, να μην εκτεθεί η χώρα ακόμα περισσότερο 
από όσο είχε εκτεθεί, για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση μία απαράδεκτη 
ρύθμιση, η οποία χαρακτηριζόταν από κομματισμό και αδιαφάνεια. 
Θα σας θυμίσω ότι όταν η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1996, αλλά και στη 
διάρκεια των τελευταίων ετών γενικότερα, μιλούσε για την ανάγκη εξασφάλισης 
κονδυλίων για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και γενικότερα της αγροτικής 
δραστηριότητας, ύψους εκατό ή εκατόν είκοσι δισεκατομμυρίων δραχμών σε ετήσια βάση, 
καταφύγατε σε ύβρεις και χαρακτηρισμούς ότι η Νέα Δημοκρατία λαϊκίζει. 'Ετσι μας 
λέγατε, επειδή η Νέα Δημοκρατία επιθυμούσε αυτό που σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος 
ζητούσε, δηλαδή την ιδιαίτερη μεταχείριση των αγροτών στο θέμα του κόστους 
παραγωγής και σε μία σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία δημιουργούσαν, αν θέλετε, αυτήν 



τη δαπάνη. 
'Ημασταν, λοιπόν, λαϊκιστές εμείς οι οποίοι εξασφαλίζαμε όρους για τον αγροτικό 
τομέα, αφού πιστεύουμε ότι είναι ένας τομέας μεγάλης εθνικής σημασίας και από τον 
οποίο εξαρτάται η επιβίωση και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην ύπαιθρο 
συνολικά. 'Οταν μάλιστα μιλούμε για παραμεθόριες περιοχές, αναφερόμαστε και στους 
εθνικούς λόγους που επιβάλλουν την παραμονή των αγροτών σε αυτές τις ευαίσθητες 
εθνικά περιοχές. 
Μας λέγατε, λοιπόν, λαϊκιστές και όταν μας φέρατε, χωρίς κανένα προγραμματισμό, 
χωρίς καμία μελέτη, χωρίς κανένα διάλογο, μία σκανδαλώδη ρύθμιση για τη διαγραφή 
χρεών διακοσίων δισεκατομμυρίων (200.000.000.000) δραχμών συνεταιριστικών 
οργανώσεων, χωρίς να ξεκινήσετε μία διαδικασία καθορισμού κάποιων συγκεκριμένων 
διαφανών κριτηρίων για την υπαγωγή αυτών των οργανώσεων, τότε δεν ήσασταν 
λαϊκιστές, τότε κοιτάζατε να λύσετε τα προβλήματα του συνεταιριστικού κινήματος. 
Να, λοιπόν, γιατί τα μέτρα σας είναι αποσπασματικά, είναι πρόχειρα, είναι χωρίς 
μελέτη και προφανώς χωρίς προοπτική επίλυσης των προβλημάτων του αγροτικού τομέα. 
Πριν από λίγους μήνες ο κ. Τζουμάκας πρώτος και εσείς για ένα μικρό διάστημα, 
τοποθετηθήκατε υπέρ της ανάγκης κατάργησης των συνεταιριστικών οργανώσεων και 
ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών. Μας το είπατε σαφώς. Μας είπατε δηλαδή ότι θα 
πρέπει πολλές από τις συνεταιριστικές οργανώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού να 
καταργηθούν και μας διαβεβαιώσατε ότι διαφορετικά δεν γίνεται δουλειά στους 
συνεταιρισμούς, ότι μόνο διά αυτού του τρόπου -το υπαινίχθη και ο κ. Αργύρης 
προηγουμένως, το είπε λίγο πιο ευγενικά, είπε ότι πρέπει να συγχωνευθούν 
εθελοντικά- μπορεί να υπάρξει βιώσιμο συνεταιριστικο κίνημα, βιώσιμη συνεταιριστική 
οργάνωση. 
Πρώτα από όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, ο θεσμός για τη συνένωση των συνεταιρισμών 
υπάρχει και σήμερα. Γιατί να μην εφαρμοστεί; 'Εχουμε ανάγκη να μιλάμε σήμερα για 
συνενώσεις, για συγχωνεύσεις; Σήμερα φοβούμενη η Κυβέρνηση τις αντιδράσεις από την 
αναγκαστική, στην ουσία, συγχώνευση, συνένωση των συνεταιριστικών οργανώσεων πρώτου 
και δεύτερου βαθμού συνεταιρισμών και ενώσεων, παραποιεί την αλήθεια, 
παραπληροφορεί τη Βουλή και τους αγρότες και μετονομάζει την αναγκαστική συνένωση 
σε εθελοντική συγχώνευση. Λέει δηλαδή, ότι όποιοι αξιοποιήσουν τα κίνητρα, τα οποία 
θα δώσω εγώ, θα μπορέσουν να συγχωνευθούν και να λειτουργήσουν ορισμένες, 
λιγότερες, βιώσιμες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. 
Ο στόχος σας, όπως φαίνεται και από τα κείμενά σας -και αυτά δεν είναι φαντασία 
μου, δεν είναι λόγια του αέρα- η δική σας η τοποθέτηση και στα φυλλάδια και στην 
εισηγητική έκθεση και μέσω των δηλώσεων σας, είναι ότι θα καταργηθούν εξίμισι 
χιλιάδες συνεταιρισμοί στη χώρα και θα καταργηθούν επίσης ογδόντα ενώσεις αγροτικών 
συνεταιρισμών στη χώρα. 
Πείτε το, λοιπόν, ευθέως ότι στόχο έχετε όχι να συνενώσετε εθελοντικά τους 
συνεταιρισμούς, αλλά να καταργήσετε υποχρεωτικά τη μεγάλη πλειοψηφία των 
συνεταιρισμών και των ενώσεων. Πείτε το ότι αυτή είναι η πολιτική σας και από κει 
και πέρα, να συζητήσουμε, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν μετά οι οργανώσεις. Μη 
χαϊδεύετε τους αγρότες και τους λέτε ότι πάμε να εξυγιάνουμε το συνεταιριστικό 
κίνημα, αλλά θα σας επιτρέψουμε εθελοντικά να προχωρήσετε. Και σήμερα επιτρέπεται 
εθελοντικά. Γιατί δεν γίνεται; 
'Ερχεστε τώρα και λέτε ότι θα προβλέψετε κίνητρα. Για να δούμε, το Σώμα εδώ 
γνωρίζει ποια είναι τα κίνητρα; Ο συνάδελφος της Πλειοψηφίας κ. Αργύρης γνωρίζει 
ποια είναι τα κίνητρα; Εγώ δεν τα γνωρίζω. 
Πώς, κύριε συνάδελφε, χωρίς μελέτη του θέματος λέτε ότι τα κίνητρα θα είναι καλά; 
Πού τα ξέρετε τα κίνητρα; Εγώ, δεν τα είδα πουθενά, δεν άκουσα ούτε μια δήλωση για 
το είδος των κινήτρων που θα ισχύσουν για τις εθελοντικές, όπως λέτε εσείς -
αναγκαστικές λέω εγώ- συνενώσεις. Πού είναι τα κίνητρα; 
Υπάρχει μια μελέτη; Υπάρχει πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό που 
εκτελείται; Καμία. Το αφήνετε με προεδρικό διάταγμα για μετά τις εκλογές και όταν 
θα τελειώσουν οι εκλογές, αν μεν όπως ελπίζετε -και πιστεύω ότι δεν θα συμβεί- 
είστε κυβέρνηση, θα εφαρμόσετε οτιδήποτε. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Κύριε συνάδελφε, μου επιτρέπετε; 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Παρακαλώ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι πάντα κάποιου μεγέθους. 



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ωραία. Γιατί δεν εφαρμόζετε σήμερα τα κίνητρα; 
'Εχετε διερωτηθεί γι'αυτό; 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Είναι επιλεκτικά κίνητρα. 'Εχουμε αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα 
να σπάμε το περιφερειακό. Δηλαδή όταν έφευγες από τα όρια ενός χωριού, δεν 
μπορούσες να πας να συνεταιριστείς με κανέναν άλλον συνεταιρισμό. Δεν είναι, 
λοιπόν, μόνο οικονομικού χαρακτήρα τα κίνητρα. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Είναι δηλαδή κακό να ξέρουμε τα κίνητρα; 
Εγώ ξέρω ότι τα κίνητρα της Κυβέρνησής σας δεν εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μόνο οικονομικά. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Αργύρη, παρακαλώ είπατε την άποψή σας, θα 
πει την άποψή του και εκείνος. Ούτως ή άλλως θα γίνει μεγάλη συζήτηση μέχρι να 
ψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Δεν έχω καμία βεβαιότητα ότι τα κίνητρα που θα φέρετε -αν 
κάποτε τα φέρετε και αν είχατε εκλεγεί- θα εφαρμοστούν και θα είναι δελεαστικά για 
την εθελοντική συνένωση των συνεταιρισμών. 
ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ: Γνωρίζουμε την ικανότητα του συναδέλφου ως καθηγητή να κάνει 
μαθήματα. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Θα σας πω κάτι, κύριοι συνάδελφοι. Αναγκάστηκε η Κυβέρνηση εκ 
των πραγμάτων να μετονομάσει τις αναγκαστικές συγχωνεύσεις, συνενώσεις των 
συνεταιριστικών οργανώσεων με την αναγκαστική κατάργηση αυτών των χιλιάδων 
συνεταιρισμών, που σας ανέφερα και κάποιων δεκάδων ενώσεων, γιατί φοβήθηκε το 
κόστος που θα υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, που θα 
ήταν αντίστοιχο του κόστους που αντιμετώπισε η Κυβέρνηση με την αναγκαστική, 
αψυχολόγητη και οπισθοδρομική κατάργηση των κοινοτήτων. Θα είχατε ακριβώς το ίδιο 
πρόβλημα. 
Οι δηλώσεις περί αναγκαστικής καταργήσεως συνεταιρισμών και ενώσεων -το λέω για 
τους συναδέλφους που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τη γεωργίαείναι δικές σας 
δηλώσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι επινόηση δική μας. Δεν νομίζω ότι θα 
επιχειρήσετε να πείτε ότι κινδυνολογούμε, γιατί είναι δικές σας οι δηλώσεις και του 
προηγούμενου Υπουργού κ. Τζουμάκα. Απλώς ανέκρουσε πρύμνα στην ορολογία και μόνο, 
όχι στο θεσμό που μας φέρνει σήμερα, γιατί φοβήθηκε την αντίδραση στην ευρύτερη 
ελληνική περιφέρεια, όταν οι κάτοικοι της περιφέρειας θα έβλεπαν πού οδηγούμαστε. 
Γιατί ενώ μας μιλάτε για εθελοντικές συγχωνεύσεις με τα κίνητρά σας και όπως σας 
είπα δεν καταγράφεται στο νομοσχέδιό σας, ούτε υπάρχει κάποια σχετική δήλωση για το 
είδος των κινήτρων -αν ο κ.Αργύρης έχει κάποια άλλη ενημέρωση από σας, ας μας πει 
ποια είναι αυτά τα κίνητρα-λέτε "εμείς θα τις συνενώσουμε και εμείς θα τις 
οδηγήσουμε κατ'αυτό τον τρόπο". 
Και δεν λέτε επίσης και κάτι άλλο, το οποίο θα μας απασχολήσει σύντομα, δηλαδή τι 
θα γίνει με το προσωπικό. Λέτε ότι θα απολυθεί το προσωπικό. Τι θα γίνει το 
προσωπικό αυτό; Δεν προσπαθώ να περιορίσω τη συζήτηση στο θέμα του προσωπικού σε 
καμία περίπτωση, αλλά προσπαθώ να σας αποδείξω ότι είναι τελείως αψυχολόγητη η 
ενέργειά σας, χωρίς μελέτη και χωρίς καμία πρόβλεψη των προοπτικών. Και τώρα έκαναν 
οι συνεταιρισμοί περικοπή δαπανών και τώρα απέλυσαν υπαλλήλους και τώρα βρήκαν 
κάποιο τρόπο με τις απομακρύνσεις κλπ. Σας είπαμε να μετατάξετε προσωπικό και δεν 
κάνατε απολύτως τίποτα. Τι θα κάνετε, λοιπόν, αύριο με το θέμα των απολυόμενων 
υπαλλήλων; 
Θα σας πω και κάτι άλλο. Λέτε, ότι θα προχωρήσετε με τον εθελοντικό αυτόν τρόπο 
στις συγχωνεύσεις με τα κίνητρά σας. 'Εχετε πει παλαιότερα και σεις και ο 
προκάτοχός σας Υπουργός Γεωργίας ότι θα είναι μια η ένωση σε επίπεδο νομού και μια 
η συνεταιριστική οργάνωση σε επίπεδο δήμου. 
Μέχρι τώρα λέγατε στις ενώσεις και στους συνεταιρισμούς να κάνουν μια πολιτική 
λιτότητας, να περικόψουν δαπάνες, να προσπαθήσουν να επιβιώσουν, να λειτουργήσουν 
με κέρδος και όσο γίνεται με λιγότερο χρέος. Πολλές απ'αυτές τις οργανώσεις το 
πέτυχαν και αν θέλετε, μείωσαν τα έξοδά τους, έκαναν ορθολογικότερη διαχείριση των 
οικονομικών δεδομένων. 
Τώρα, ξέρετε τι τους λέτε; Επειδή δεν είναι στην έδρα του νομού η ένωση ή επειδή 
δεν είναι στην έδρα ο δήμος, να καταργηθούν. 'Ετσι επιβραβεύετε τα κίνητρα, τα 
οποία εσείς δώσατε κάποτε για να προχωρήσουν κατά τρόπο βιώσιμο από οικονομικής 
πλευράς οι συνεταιριστικές οργανώσεις; 



Είναι δυνατόν δηλαδή να ανατρέπετε την δική σας πολιτική, την οποία έχετε επιβάλει 
λίγο καιρό πριν, συνιστώντας τους ή επιβάλλοντάς τους να περικόψουν το προσωπικό 
και τις δαπάνες; 
Χθες, λοιπόν, τους λέγατε να περικόψουν το προσωπικό και τις δαπάνες και ως 
ανταμοιβή θα έχουν να παραμείνουν, σήμερα τους λέτε: "έχετε δεν έχετε χρέη, είστε 
δεν είστε προβληματικοί, αν υπάρχει μια ένωση στην έδρα του νομού, αυτή θα είναι η 
μόνη και όλες οι άλλες θα καταργηθούν". Αν υπάρχει ένας συνεταιρισμός στην έδρα του 
δήμου, θα παραμείνει αυτός ο συνεταιρισμός, έστω και αν είναι καταχρεωμένος, έστω 
και αν λειτουργεί άσχημα. Αυτό δεν τους πειράζει. Θα πρέπει να καταργηθούν οι 
άλλοι, έστω και αν είναι βιώσιμοι, έστω και αν είναι υγιείς οικονομικά. 
Αυτά επαγγέλλεται η δική σας Κυβέρνηση, αυτά προβλέπει το δικό σας νομοσχέδιο. 
Από κει και πέρα βέβαια, αν κανείς προχωρήσει στις ειδικότερες διατάξεις, θα βρει 
πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση, τα οποία θεωρητικά, αν θέλετε, μπορεί να έχουν μια 
προβληματική. 'Αλλος θα πει μια άποψη, άλλος θα πει κάποια άλλη. 
Δεν μπορεί όμως η Νέα Δημοκρατία να αποδεχθεί ότι μ'αυτό το νομοθέτημα, το 
κατασκεύασμα, πρόκειται να επιλυθεί οποιοδήποτε από τα προβλήματα. Αμφιβάλλει πολύ, 
αν μπορούν ποτέ να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις, αφού οι υφιστάμενες και οι 
ισχύουσες διατάξεις δεν εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση. 
Γι'αυτό ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, ζητά την κατάθεσή του από την επόμενη 
κυβέρνηση, που θα είναι η μόνη κυβέρνηση που θα μπορεί να επιλύσει προβλήματα του 
αγροτικού χώρου, γιατί διαπιστώνεται ότι πραγματικά αυτή η Κυβέρνηση είναι η πιο 
αντιαγροτική κυβέρνηση των τελευταίων ετών και είναι ανίκανη να λύσει τα προβλήματα 
και του συνεταιριστικού κινήματος. Ευχαριστώ. 
( Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας ) 

 


