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Θέλω να σας εκωράσω την ιδιαίτερη μου χρά για τη σημερινή συ
νάντησή μας. Σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη του συνεταιριστι
κού κινήματος αποτελούσε η αμφισβήτηση γύρω από τη νομιμότητα
των διοικήσεων των συνεταιριστικών οργανώσεων, η άρνηση ενός με-
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γάλου τμήματος της συνεταιριστικής βάσης, ότι η συνεταιριστική 
ηγεσία την εκπροσωπεί. Με τις αρχαιρεσίες που ολοκληρώθηκαν 
χτες το συνεταιριστικό κίνημα απέκτησε ηγεσία της οποίας την αντι- 
προσωπευτικότητα καί τη νομιμότητα δεν μπορεί να αμφισβητήσει πιά 
κάνε ία. 'Οχι μόνο εφαρμόστηκαν στις αρχαιρεσίες αυτές αδιάβλητες 
διαδικασίες εκλογής αλλά για πρώτη φορά συμμετέσχαν τόσαι πολλοί 
αγρότες στίς διαδικασέες. Το ποσοστό συμμετοχής στις συνελεύσεις 
των τριτοβαθμίων οργανώσεων ζεπέρασε το 90% ενώ άλλοτε δεν έφτανε 
συνήθως το 50%.

Οι εκλογές δεν αποτελούσαν αυτοσκοπό. Είναι το πρώτο βήμα μιάς 
μακράς διαδικασίας για την ανανέωση του ελληνικού συνεταιριστικού 
κινήματος καί την αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας.

Το συνεταιριστικό κίνημα παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι περισ
σότεροι από τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς δεν παρουσιάζουν άξιό- 
λογη δραστηριότητα. Πολλές από τις ενώσεις των συνεταιρισμών εί
ναι υπερχρεωμένες και μέχρι σήμερα φρόντιζαν περισσότερα τα συμφέ
ροντα προσώπων και ομάδων παρά τα συμφέροντα όλων των συνεταιρισμέ
νων. Η συμμετοχή των συνεταιρισμών στην εμπορία και μεταποίηση 
των αγροτικών προϊόντων είναι μικρή. - Φρούτα και λαχανικά.

Απέναατι στα προβλήματα αυτά υπάρχουν δύο στάσεις. Η μία εναποθέ
τει την επίλυσή τους στο κράτος καί τη κυβέρνηση. Είναι η αντίληψη



που θεωρεί την κηδεμόνευση των συνεταιρισμών απαραίτητη γιατί δεν 
εμπιστεύεται ότι οι αγρότες μπορεί να έχουν την πρωτοβουλία, τη 
γνώση, την ικανότητα να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματα τους. Η 
άλλη καί αυτή είναι η αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, θεωρεί 
ότι η επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων μπορεί και πρέπει να 
είναι αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης και της πρωτοβουλίας των 
ίδιων των αγροτών. Το κράτος μπορεί να δημιουργήσει το απαραίτη
το πλαίσιο, να καθιερώσει θεσμούς, να δώσει χρηματοδοτικά κίνη
τρα, να εξασφαλίσει κεφάλαια, να παράσχει τεχνική βοήθεια. Αλλά 
σωστή αξιοποίηση των μέσων αυτών δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο 
εάν οι ίδιοι οι συνεταιρισμένοι πάρουν στα ίδια τα χέριά τους την 
επίλυση των προβλημάτων τους. Γιατί η αναδιάρθρωση της γεωργίας 
μας θα είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης καί πρωτοβουλίας των συλλο
γικών φορέων των αγροτών, των συνεταιρισμών, αποτέλεσμα ουσιαστι
κής αποκέντρωσης στη διαδικασία της οποίας όλο καί περισσότερες 
αρμοδιότητες καί εξουσίες θα μεταφέρονται από το κράτος στους συλ
λογικούς φορείς, θα είναι αποτέλεσμα της αυτοδιαχείρισης των προ
βλημάτων τους από τους ίδιους τους αγρότες.

Έχετε μεγάλο καί βαρύ έργο να πραγματοποιήσετε. Αίιάόσας προσδοκούν, 
όσοι απασχολούνται με τη γεωργία, κι'αυτοί αποτελούν το 1/3 περίπου 
του ελληνικού πληθυσμού, να επιλύσετε τα χρόνια προβλήματα του 
αγροτικού τομέα. Από σας προσδοκούν να δώσετε νέα πνοή στο συνε
ταιριστικό κίνημα, ώστε να μπορέσει καί εδώ στον τόπο μας όπως 
και σε άλλες χώρες να βελτιώσει σημαντικά το εισόδημα και την ποιό
τητα ζωής των αγροτών οργανώνοντας ορθολογικά, συλλογικά την παρα
γωγή, εμπορία και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Το έργο αυ
τό θα μπορέσετε να το ΗΗΐτελέσετε με συστηματική δουλειά, αλλά και 
πρωτοβουλία, θάρρος, θέληση να αντιμετωπίσετε καί όχι να υπεκφύ-
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γετε τα προβλήματα. Η κυβέρνηση θα σας παράσχει κάθε βοήθεια 
στην προσπάθεια σας. Η επιτυχία η διέιά σας θα είναι και επιτυ 
χία δίκιά της, μια που πιστεύει, ότι η αναδιάρθρωση της ελληνι
κήν γεωργίας πρέπει να είναι έργο του συνεταιριστικού κινήματος 
Άς αγωνιστούμε λοιπόν μαζί στην προσπάθεια το συνεταιριστικό 
κίνημα, να γίνει ο φορέας αλλαγής στην ελληνική γεωργία.-


