
Κυρίες καί κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και συναγωνιστές 

στην οικοδόμηση ενός πιό αποτελεσματικού συνεταιριστικού 

κινήματος,

Η στιγμή αυτή είναι για σας που καθοδηγείτε τις συνεταιριστικές 

οργανώσεις αλλά και για μάς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Γεωργίας, η στιγμή να αναλογιστούμε την πορεία της δουλειάς 

μας και να εξετάσουμε τους μελλοντικούς μας στόχους. Μιά 

τέτοια στιγμή είναι ευκαιρία κριτικής θεώρησης, εξέτασης χ ω 

ρίς προσπάθεια ωραιοποίησης, ανταλλαγής απόψεων χωρίς πρόθεση 

εξευμενισμού, συγκάλυψης ή εφυσηχασμού. Πέρσυ μετά τη παρέμβα

σή μου ακούστηκαν σχόλια - διάσταση μεταξύ Υπουργείου και 

συν/σμών. Μερικοί δέν έχουν μάθει ότι η γλώσσα της ειλικρί

νειας είναι η γλώσσα της συνεργασίας, ότι η αποτελεσματικότητα 

προϋποθέτει ρεαλισμό, ότι εμείς δεν ήρθαμε για να συσκοτίζουμε 

και να συγκαλύπτουμε, αλλά για να δείξουμε τα πραγματικά προ

βλήματα και να αγωνιστούμε μαζί με το λαό να τα λύσουμε.

'Ενα πρώτο ερώτημα, που πρέπει να μας απασχολήσει είναι άν τό 

συνεταιριστικό κίνημα έχει προχωρήσει το χρόν<*Πΐ που πέρασε 

προς τη κατεύθυνση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του, της 

πιό αποτελεσματικής διαχείρισης και υπεράσπισης των συμφερόντων 

των παραγωγών, της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα σε συνεταιρι

στική βάση.

Πιστεύω, ότι σήμερα σε μαγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη 

στιγμή στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσο ευνοϊκές προϋποθέσεις,



ώστε οι συνεταιρισμοί από κομπάρσου της ανάπτυξης να γίνουν 

πρωταγωνιστές της.

Θα απαριθμήσω μια σειρά από μέτρα της κυβέρνησης που αφορούν 

ακριβώς τις προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση των συν/ 

κών οργανώσεων.

1. Συμμετοχή εκπροσώπων συνεταιριστικών οργανώσεων στα Κέντρα

λήφης αποφάσεων.

Τα κυριώτερα από τα θεσμικά αυτά μέτρα είναι:

α) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας έχουν συγκροτηθεί στο

Υπουργείο Γεωργίας ομάδες εργασίας για κάθε ομάδα προϊόν

των και θεμάτων. Στις ομάδες αυτές μετέχουν, ως ισότιμα 

μέλη, εκπρόσωποι των συνεταιριστικών οργανώσεων και των 

αγροτικών συλλόγων. Οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών 

οργανώσεων και των αγροτικών συλλόγων αποτελούν την 

πλειοφηφία. Οι ομάδες στην πρώτη φάση λειτουργίας του 

θεσμού έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά η λήφη των α π ο 

φάσεων από τη διοίκηση γίνεται μετά προηγούμενη συζήτη

ση στις ομάδες. Μακροπρόθεσμος &&&>& στόχος είναι, 

μετά τη συγκέντρωση και αξιοποίηση των εμπειριών, από 

τη λειτουργία του θεσμού να δοθούν αποφασιστικές α ρ μ ο 

διότητες στις ομάδες αυτές.

β) Με το νόμο 1235/82 "άσκηση της Κυβερνητικής Πολιτικής, 

και καθιέρωση της λαϊκής επιμόρφωσης στους νομούς",



θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή εκπροσώπων 

των συνεταιριστικών οργανώσεων στα Νομαρχιακά Συμβούλια.

Τά Νομαρχιακά Συμβούλια, αποτελούν πλέον ζωντανά όργανα δημο

κρατικής λειτουργίας, συνεδριάζουν τακτικότατα (μιά 

φορά το μήνα) και έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες (καταρ

τίζουν και τροποποιούν τα νομαρχιακά προγράμματα Δημόσιων 

Επενδύσεων, εγκρίνουν τα προγράμματα του Νομαρχιακού 

Ταμείου και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου 

που εδρεύουν στο νομό κλπ.), σε αντίθεση με το παρελθόν 

που είχαν γνωμοδοτ ικές απλώι£ αρμοδιότητες και στην ουσία 

ήταν ανύπαρκτα αφού ουδέποτε ή σπάνια συνεδρίαζαν.

γ) Θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπων των συνεταιριστι

κών οργανώσεων σε συμβούλια και επιτροπές του Υπουργείου 

που λειτουργούσαν χωρίς συμμετοχή αυτών ή συγκροτήθηκαν 

γιά πρώτη φορά.

δ) Βασική γενική αρχή του Υπουργείου είναι σε κάθε ομάδα 

εργασίας ή επιτροπή που συγκροτείται ευκαιριακά για τη 

μελέτη οποιουδήποτε θέματος που έχει σχέση με την αγροτι

κή πολιτική να μετέχουν, ως ισότιμα μέλη εκπρόσωποι των 

συνεταιριστικών οργανώσεων.

2. Κίνητρα για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος

α) Με το νόμο 1262/82 "Γιά την παροχή κινήτρων ενίσχυσης 

της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας 

και τροποποίηση συναφών διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε



και συμπληρώθηκε με το νόμο 1360/83, θεσμπίσθηκε, για 

πρώτη φορά, καθεστώς ειδικών ισχυρότατων οικονομικών 

κινήτρων για τις επενδύσεις συνεταιριστικών οργανώσεων, 

διαφοροποιημένο, σε σχέση με το καθεστώς κινήτρων των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων με άλλη νομική μορφή. Η διαφορο

ποίηση αυτή αποτελεί αναγνώριση της κοινοωνικής

αποστολής καί του ρόλου των συνεταιρισμών.

Τα κίνητρα που δίδονται στις συνεταιριστικές οργανώσεις 

είναι διαζευκτικά:

Επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου και αυξημένες αποσβέσεις 

ή φορολογικές εκπτώσεις και αυξημένες αποσβέσεις.

Η διαφοροποίηση στη μεταχείριση των επενδύσεων των συνε

ταιριστικών οργανώσεων συνίσταται κυρίως στα εξής:

Στις επενδύσεις των συνεταιριστικών οργανώσεων που γίνον

ται στις περιοχές Β', Γ', και Δ ’ παρέχεται επιπλέον επι

χορήγηση 15 ποσοστιαίων μονάδων, σε σύγκριση με όμοιες 

επενδύσεις άλλων φορέων.

Επενδύσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών 

σε μηχανικά μέσα σποράς καλλιέργειας, συγκομιδής και 

συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, σε όποια περιοχή και άν 

πραγματοποιούνται, με την επιφύλαξη της παραγρ. 5 του 

άρθρου 3 του Νόμου 1262, υπάγονται στους όρους επιχορή

γησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή



Δ', ενώ για τους άλλους φορείς η ρύθμιση αυτή ισχύει γιά 

λίγες συγκεκριμμένες επενδύσεις.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχορηγούμενης επέν

δυσης συνεταιρισμών είναι 10 μονάδες χαμηλότερο από το 

ποσοστό συμμετοχής άλλων φορέων. Στην περιοχή Δ' το 

κατώτατο ποσοστό ίδιας συμμετοχής είναι 10%.

Για τους συνεταιρισμούς ως ίδια συμμετοχή νοείται για 

τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιο και για 

τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού 

τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού ή 

η χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού, ενώ
4Εοχ»>' ρο'υοοβ

γιά τους άλλους φορείς/ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές 

επιχειρήσεις και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές επιχει

ρήσεις.
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Υπάρχουν βέβαια προβλήματα. Συζήτηση <Β&β&3Βε ρυθμίσεις.

Προτείνουν:

β)

Καμμιά ίδια συμμετοχή των συν/κών οργανώσεων. 'Ομως χρειά-
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ζεται η ίδια συμμετοχή).
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Με το νόμο 1409/83 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των

διατάξεων του Ν.Δ. 131/74 κλπ." θεσπίσθηκε καθεστώς
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πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς 

γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών και αλιευτικών προϊόντων

./.



μέσω των γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων.

Η σημασία και η πρακτική agía της καινοτομίας είναι τε

ράστια, αφού σε αντίθεση με το παρελθόν οι ^οικονομικές 

ενισχύσεις δίδονται ταχύτατα και στον τόπο κατοικίας των 

παραγωγών που έτσι αποφεύγουν τις μετακινήσεις από τον 

τόπο εργασίας τους.

Παράλληλα παρέχονται στις συνεταιριστικές οργανώσεις που 

ασχολούνται με τη συγκέντρωση, τον έλεγχο κλπ. των δι- 

καιολογητικών και την πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων 

ή επιχορηγήσεων, η δυνατότητα να παρακρατούν από τους 

δικαιούχους παραγωγούς, κατά τήν πληρωμή ποσοστό μέχρι 

2% για την αντιμετώπιση των εξόδων τους. 'Αν ληφθεί 

υπόψη το συνολικό ύψος των οικονομικών ενισχύσεων στη 

γεωργία, τα έσοδα των συνεταιριστικών οργανώσεων από 

την άσκηση της κρατικής αυτής δραστηριότητες είναι 

σημαντικά και τους παρέχουν τη δυνατότητα διεύρυνσης 

των δραστηριοτήτων τους.

fnv
Θα πρέπει να παρατηρήσω/ύιναρχία που επικρατεί. 

Απηυθήνθηκα ΠΑΣΕΓΕΣ για προγραμματική συμφωνία.

3. Μέτρα για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των συνεταιριστι

κών οργανώσεων.

α) Στους αγρότες που παραδίδουν αγροτικά προϊόντα στους

συνεταιρισμούς δίδονται, κατά προϊόν, ειδικές ενισχύσεις



είτε μόνο σ'αυτούς είτε απλώς ανώτερες από εκείνες που 

παίρνουν οι παραγωγοί που παραδίδουν τα προϊόντα στους 

εμπόρους.

β) Στις συνεταιριστικές οργανώσεις που αναλαμβάνουν τη

διακίνηση, διάθεση και εμπορία αγροτικών προϊόντων δ ί 

δεται, γιά ορισμένα προϊόντα, ειδική οικονομική ενίσχυ

ση σε ποσοστό της αξίας των προϊόντων που διακινεί ή 

διαθέτει η συνεταιριστική οργάνωση.

Η ενίσχυση αυτή δίδεται εφόσον η συνεταιριστική οργάνωση 

συγκεντρώνει ορισμένες προϋποθέσεις, μια από τις οποίες 

είναι να απασχολεί καί γεωτεχνικό επιστήμονα. 'Ετσι 

διευκολύνεται η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κατα

πολέμηση της ανεργίας.

Διστακτικότητα πολλών συν/κών οργανώσεων να εκμεταλλευ-

θούν τη δυνατότητα α υ τ ή . ή ι χ ρ ί  Ο Ί Ι ^ ή  ωο^ο ¿ 1 ^  ο ^ ο α ω ο ίΐ ^
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Καταβολή χρημάτων χωρίς προϋποθέσεις.

Τα χρήματα δίνονται για να μπορέσουν να αναπτύξουν εμπο

ρική δραστηριότητα. Δεν ερ(. εοο<ία οωο ε λ *».
(λ ο ^ ο ¿ { Ο ο ϋ  Cr> ¿ « «ο ο ίυ η  εοΰ ^εωεε^ςοιαβϋ ^ιο ζ,ι1 ο

Αναδρομικά αφ'ής στιγμής υπάρχουν οι προϋποθέσεις:

Δέκα μέρες.



Χρηματοδότηση : Πιστωτικά Κίνητρα. Με σκοπό συνεταιριστικές

οργανώσεις να στραφούν και να αναπτύξουν πρωτοβουλία στο τομέα
(<

εμπορία και μεταποίηση, έχουν καθορισθεί Φροβ ευνοϊκότεροι 

σε σχέση με τους ιδιώτες φορείς.

Το ύφος των δανείων καλύπτει συνήθως το συνολικό κόστος των 

επενδύσεων και το σύνολο των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης 

ενώ οι ιδιώτες φορείς καλύπτουν με δικά τους διαθέσιμα 20% 

περίπου των αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά.

Επιτόκια δανειοδότησης. Επιτόκιο χορήγησης βραχυπροθέσμων 

σε ιδιωτικές βιομηχανίες είναι ανώτερο από εκείνο σε συνε

ταιρισμούς και ενώσεις κατά 2,25% πριν το 1981 και 5,25% - 

5,50% μετά το 1981.

Στελέχωση συνεταιριστικών Οργανώσεων. Σύμφωνα με τελευταία 

απόφαση, προσλαμβάνονται 470 γεωτεχνικοί που στη συνέχεια θα 

αποσπασθούν στ^ Συνεταιριστική Οργάνωσήγ ια την καλλίτερη 

λειτουργία τους.

Αποφασίστηκε σε πρώτη φάση η εκπαίδευση 300 πτυχιούχων 

οικονομικών Σχολών για 2 χρόνια που στη συνέχεια θα απασχοληθούν 

για 3 χρόνια τουλάχιστον στους συνεταιρισμούς. ^ ^ ^

Επενδύσεις και Συνεταιριστικές Οργανώσεις: Γεωργικές Βιομηχανίες'

1980 / 3.128 εκ. δρχ., σε ιδιώτες 300 εκ. δρχ.

1983 / 7.835 εκ. δρχ. αύξηση 96%

1984 / 11-416 εκ. δρχ. σε ιδιώτες 800 εκ. αύξηση 46%

Φορείς των έργων του κανονισμού 355 91 Εργα προΟπ. 1 9 ,40δις.91,9% 

Συν. Οργ. & ΑΤΕ 7 " " 1,21 " 5,8%

Ιδιώτες 7 " "



Μιά παρένθεση:

Προώθηση ίων δραστηριοτήτων των συν/κών οργανώσεων συνεπάγεται 

σωστή μελέτη των επενδύσεων από την οργάνωση, επιμελημένη 

προδ'ΐα/ραφή των αναγκών τεχνολογικού εξοπλισμού, προετοιμασία 

της διοικητικής και οργανωτικής υποδομής. Τα πράγματα δεν είναι 

πάντα ικανοποιητικά.

- Συνετ. Οργάνωση θέλει να πραγματοποιήσει επένδυση 3,5 δις. 

Κινητοποίηση τοπικών παραγόντων, βουλευτών. Μελέτη αποδείχθηκε 

ατελής. Προδιαγραφές για την αγορά μηχανημάτων ευνοούσαν 

ορισμένο κατασλευαστή. Μελέτη συν/κών οργανώσεων για ελαιο

τριβεία επίσης ατελής. Οι ίδιες οργανώσεις ζητούν να απαγορευθεί 

ο εκσυγχρονισμός σε ιδιωτ. ελαιοτριβεία της ίδιας περιοχής,

των οποίων οι μελέτες δεν παρουσιάζουν πρόβλημα. Με ποιά 

ηθική και νομική δικαιολόγηση; Αν δεν μπορούν να επιμεληθούν 

την εκπόνηση μιας σωστής μελέτης πως θα επιμεληθούν την 

λειτουργία της μονάδας.

- Συνετ. Οργ. που έχουν μηδαμινή ίδια συμμετοχή πραγματοποιήσει 

ήδη μιά επένδυση, θέλουν να αρχίσουν και άλλες επενδύσεις 

νηματουργέ ία-κλωστήρια. Όμως ήδη στην πρώτη επένδυση παρου

σιάζονται δυσκολίες ως προς την οργανωτική υποδομή. Πως θα 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των άλλων επενδύσεων^

- Καθυστέρηση στην πραγματοτ^ι^^ΓάΤΓτου προγράμμα^-σς^σΤταποθηκών 

και^η-ραντηρίων^-ηΐΓΚΥΔΕΠ. ΚαθυσχΙ^τΓση που οφείλεται στο ότι 

ό τ- -Ε ν ώ σ ε ι ς μΘτ-ά— τττν ■ απ ο κ έ ν ι μ υ

ν·ί;α~. τη ν -χαχ̂ -ίσ.υ λ ο π οί ηση-χ ο υ .



Προσπάθεια για την επέκταση των δραστηριοτήτων των συν/κών 

οργανώσεων

- ΣΥΝΕΛ - Λιπάσματα

- Κτηνοτροφική, Φορέας Σφαγείων και Κρεατοαγορών 19 δις περίπου

- ΣΚΟΠ, Φορέας Περιφερειακών Αγορών 9 δις περίπου

- Κοινοπραξία Ανθοπαραγωγικών Συν/σμών, Φορέας Ανθαγορών
6,5 δις περίπου

Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα μεταξύ συν/σμών και διοίκησης. 

Όχι βέβαια. Ενδεικτικά αναφέρω.

Σήμερα υπάρχουν αρκετές κοινές επιχειρήσεις μεταξύ ATE και 

συνεταιριστικών οργανώσεων. Η συμμετοχή της ATE διαφέρει από 

περίπτωση σε περίπτωση. Πολλές συν/κές οργανώσεις έχουν ζητήσει 

να τους μεταβιβασθεί το μερίδιο της ATE. Η κυβέρνηση έχει 

αποφασίσει να προχωρήσει στη μεταβίβαση αυτή υπό τους όρους που 

ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Μεταβίβαση του μεριδίου στην

\  ονομαστική αξία του προσαυξημένη κατά τους τόκους ptuág)......
y i o j  Ο Ι υ ί Ο Λ ν ί Ο Έ  iN o it  eru.te e'o«*/ittge e «g  ( © ^

Η μεταβίβαση αυτή θα αποφέρει στις συν/κές οργανώσεις σύμφωνα με 

υπολογισμούς της ATE μιά καθαρή αξία 200 εκ. δρχ. Όμως η 

κυβέρνηση στα πλαίσια της πολιτικής για αποκέντρωση και αυτο

διαχείριση θέτει και μιά άλλη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 

μεταβίβασης των μεριδίων της ATE. θα πρέπει να μεταβιβασθούν 

όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι κερδοφόρες και εκείνες 

που έχουν ζημιές. Γιατί δεν υπάρχει λόγος το κράτος να συνεχίζει 

να επεμβαίνει σε μια δραστηριότητα που είναι της αρμοδιότητας

./.
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των συν/σμών. Αν η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει προβλήματα 

θα πρέπει να εξετάζουν κράτος και συν/σμοί πως θα την καταστήσουν 

ανταγωνιστική, πως θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Τα προβλήματα 

δεν μπορούν όμως να αποτελούν λόγο για τους συν/σμούς να 

αρνούνται την αναληψή της. Η κυβέρνηση μέσα στο Γενάρη σε 

συνεννόηση με τις συνεταιριστικές οργανώσεις θα εξετάσει τον 

τρόπο πραγματοποίησης της μεταβίβασης.

Το θέμα αυτό μας φέρνει σε ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα της ρύθμισης 

των χρεών των συν/κών οργανώσεων. Πολλές συν/κές οργανώσεις 

έχουν ζητήσει να γίνει μια τέτοια ρύθμιση. Μιά ρύθμιση χρεών 

παρουσιάζει πάντα προβλήματα. Αποτελεί άνιση μεταχείρηση σε 

βάρος εκείνων που ήταν τακτικοί στις υποχρεώσεις τους. Αποτελεί 

επίσης άφεση αμαρτιών σε κείνους που αδιαφόρησαν νια μια 

ορθολογική διαχείρηση και σπατάλησαν τους πόρους. Είναι αντι

κίνητρο όταν επιδιώκεται να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των 

συν/κών οργανώσεων. Όμως η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι αν θέλουμε 

οι συν/κές οργανώσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους θα 

πρέπει να βοηθηθούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις του 

παρελθόντος σε τρόπο ώστε να μην αποτελούν ένα μόνιμο εμπόδιο 

ανασχετικό της προσπάθειας τους. Η ΕΛΒΙΚ σώρευσε χρέη που 

ξεπερνούν τα εκατομμύρια και βρίσκεται τώρα σε

μόνιμη οικονομική καχεξία γιατί νια πολλά χρόνια είτε η πολιτεία 

δεν εξασφάλισε τις προϋποθέσεις ανταγωνιστικής λειτουργίας 

11 η κλείνηυτοΓ νι.α πα ηάδ ε ι. νιιπ τη τοπικά πίοηνεί.π είτε επ ι. θηηίι υθη κ ε

κατάσταση, πράγμα που δεν πρόκειται να καταφέρει ποτέ.

./.



Η κυβέρνηση μελετά αν και πως θα πρέπει να γίνει ρύθμιση. Μελετά 

το αν γιατί το κόστος μιάς ρύθμισης είναι ψηλό, ξ=#ττερνά ,χα

.................... Πρέπει να βρεθούν τα απαραίτητα χρηματικά

μέσα για να πραγματοποιηθεί. Μελετά το πως , γιατί πρέπει να 

υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το ύψος των χρεών και τις 

προοπτικές της επιχείρησης να υπάρξουν όροι που να αποκλείουν 

ώστε η νέα ρύθμιση να θεωρηθεί λίγο ως πολύ αυτονόητη παροχή, 

που δεν δημιουργεί υποχρεώσεις.

Πιστεύω ότι μερικές συνεταιριστικές οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν 

τα κίνητρα που τους δόθηκαν και ανάπτυξαν σημαντικά τις 

δραστηριότητες τους. Παράδειγμα ββάθμιες οργανώσεις

Ελα ιουργ ι κή

1 981

Εσωτ. αγορά 4.873 τον.

Εξωτ. αγορά 

Τζίρος 1.121 εκ. δρχ.

Νέες δραστηριότητες υδρογονόμένα λίπη

Κτηνοτροφική 

1981

359 εκ. περ.

νέο πρόγραμμα σφαγέία-κρεαταγορές

ΚΕΟΣΟΕ

Πέτυχε σε 24 μήνες να αυξήσει την αξία των κρασιών που διέθεσε 

κατά 650% σε σύγκριση με το 1982.

1 984

1.000 εκ.

1984

13.500 τον. 

30.000 τον. 

περ. 9.000



νέα προγράμματα : Οινοπνευματοποιείο αξίας 900 εκ. αποθηκευτικά 

κέντρα κ.λ.π.

ΚΣΟΣ

Εξαγωγές

1982 1 984

5.000 τον. 8.000 τον.

Εσω. αγ.

1981-82 1983-84

55 τον. 500 τον/800% αύξηση

Τα 6σα ανέφερα μέχρι στιγμής αποτελούν την ένδειξη ότι σήμερα 

για τους συνεταιρισμούς που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν την 

παραγωγή των συνεταίρων και ν'αυξήσουν το εισοδήμα τους υπάρχουν 

οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Όμως κοντά στα παραδείγματα των 

συνεταιρισμών που δραστηριοποιήθηκαν υπάρχουν και πολλά συνε

ταιρισμών, που δεν κινητοποιήθηκαν γιατί είτε ήθελαν εκ των 

προτέρων την εξασφάλιση του δημοσίου ότι θα τους κάλυπτε την 

οποιαδήποτε ζημιά είτε γιατί θέώρησαν ότι η κινητοποίηση τους 

δημιουργεί πρόσθετη εργασία που θα ήθελαν να αποφύγουν. Όπως 

υπάρχουν παραδείγματα οργανώσεων που είχαν μόνο γνώμονα την 

αύξηση του βραχυχρόνιου κέρδους και όχι τη δημιουργία μακρο

προθέσμων εμπορικών συνεργασιών ή επεδίωξαν για λόγους εντυ

πωσιασμού εργασίες χωρίς σωστούς οικονομικούς υπολογισμούς ή 

το απαραίτητο υπόβαθρο ή όπως άλλοτε προσπάθησαν να ικανοποιήσουν
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μέσα από τις εργασίες προσωπικές επιδιώξεις και προσωπικά 

συμφέροντα.

Ευκαιρίες όπως εκείνη που παρέχει η σημερινή πολιτική συγκυρία 

δεν είναι μόνιμες. Οι ανάγκες της ανάπτυξης είναι επιτακτικές, 

οι απαιτήσεις των παραγωγών για αξιοποίηση της παραγωγής τους 

πιεστικές. Αν δεν ανταποκριθούν οι συνεταιριστικές οργανώσεις 

στις ανάγκες και στις απαιτήσεις αυτές η εξέλιξη μπορεί να πάρει 

άλλους δρόμους που οι περισσότεροι από μας δεν θέλουν αλλά 

θα φαίνονται ως η μόνη διέξοδος μπροστά στην αδυναμία των συνε

ταιριστικών φορέων. Σήμερα το κράτος έχει αναθέσει τη δημιουργία 

των σφαγείων και κρεαταγορών στην Κτηνοτροφική, τη δημιουρνία 

των περιφερειακών αγορών στην ΣΚΟΠ. Αν αποτύχουν οι προσπάθειες 

αυτές, πιστεύετε ότι το επιχείρήμά μας ότι οι συνεταιρισμοί 

είναι οι ενδεδειγμένοι φορείς για να αναλάβουν την διακίνηση 

και εμπορία είτε του κρέατος είτε των οπωροκηπευτικών θα είναι 

τόσο πειστικό; Υπάρχουν σήμερα συνεταιριστικές εταιρίες με 

δεκάδες εκατομμύρια χρέη. Δεν τα δημιούργησαν βέβαια οι σημερινές 

διοικήσεις. Δεν παύει όμως η ύπαρξη των χρεών να αποτελεί ένα 

προσφιλές επιχείρημα για όσους καταδικάζουν την ενίσχυση των 

συνεταιρισμών και ζητούν ο αγροτικός τομέας να αφεθεί τελείως 

ελεύθερος στις δυνάμεις της αγοράς. 'Ισως μερικοί από σας 

σκεφθούν ότι οι έλληνες ιδιώτες επιχειρηματίες δεν είναι σε 

θέση να αναλάβουν το ρόλο συνεταιριστικών οργανώσεων που 

καθυστερούν. 'Ομωςανταγωνιστής και ο κίνδυνος θα είναι οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις με πείρα, οργάνωση και τεράστιο εύρος 

δυνατοτήτων.



Ισως μερικοί πιστεύουν, ότι το ευνοϊκό σημερινό κλίμα απο

δέχονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, δεν πρόκειται 

να υπάρξει πρόβλημα ως προς την προνομιακή θέση των συνεταιρισμών. 

Καλώ να δουν τα πρακτικά της Βουλής και τον κατάλογο των ερωτήσεων 

Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα μόνιμο στόχο την ενίσχυση 

των συν/κών οργανώσεων, την ΚΥΔΕΠ, την εμπορία μέσω συν/κών 

οργ. που υποβοηθείται από την ΑΓΡΕΞ, Το θέμα της ενίσχυσης 

των συν/κών οργανώσεων επεδίωξαν να φέρουν και στην Ευρωβουλή.

Συζήτηση για τον προυπολογισμό-εισηγητής αξ. αντιπολ. κατηγόρησε 

την κυβέρνηση ότι στραγγαλίζει την ιδιωτ. επιχειρ. πρωτ. 

ενισχύοντας την ΚΥΔΕΠ και αλλές συνετ. οργ. κατηγόρησε την 

κυβέρνηση, ότι η ΚΥΔΕΠ πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές 

σταριού. Λησμονεί ότι ΚΥΔΕΠ δεν είναι δημ. επιχείρηση- αυτο

δυναμία συνετ. κινήματος. Αντί να χαιρετίσει ότι μία συνετ. 

οργ. ανταποκρίνέται στο ρόλο της το καταδικάζει.

Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τους 

συν/σμούς προβλέπει την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των 

δημοσίων δασών στους δασικούς συν/σμούς. Η ρύθμιση αυτή που 

χρειάζεται βελτίωση και συμπλήρωση έχει συναντήσει σθεναρή 

αντίδραση όχι μόνο από τους δασικούς υπαλλήλους που χάνουν 

εξουσία και αρμοδιότητες αλλά και από ορισμένη πολιτική πλευρά 

η οποία αρνείται να περιοριστεί η κρατική δραστηριότητα σε όφελος 

των συν/σμών. Η άρνηση αυτή βασίζεται στη σκέψη ότι αν ορισμένη 

δραστηριότητα ασκείται από το κράτος η δημ ιουργούμενη υπεραξία 

περιέρχεται στην ολότητα και όχι σε λίγους προνομιούχους. Η 

σκέψη αυτή έχει ισχύ αν πρόκεται για σημαντικές οικονομικές

·./.



δραστηριότητες. Είναι εκτός πραγματικότητας όταν εφαρμόζεται 

στην εκμετάλλευση των δασών, που ελάχιστα κέρδη αφίνει και 

ασκείται από πληθυσμούς ¿υ&ζ&χαρ με το χαμηλότερο εισόδημα στη 

χώρα. Η άρνηση του ρόλου των συνεταιρισμών στην προκειμένη 

περίπτωση είναι άρνηση της αυτοδιαχείρισης και αποκέντρωσης. 

Προάγει το συγκεντρωτισμό και τη δημιουργία τεχνοκρατικών 

ελίτ. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να δικαιολογήσουν και απέναντι 

σ'αυτή την άποψη και πρακτική τη σκοπιμότητά τους.

'Εχετε ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν 

ότι η κυβερνητική εξουσία και συνακόλουθα το κράτος μπορούν 

να λύσουν όλα τα προβλήματα. Η αλλαγή δεν προϋποθέτει μόνο πολι

τική βούληση. Προϋποθέτει κοινωνικές δυνάμεις που να μάχονται 

για τους πολιτικούς στόχους ώστε να γίνουν πράξη, προϋποθέτουν 

ότι εμείς όλοι που πιστεύουμε ότι η αναμόρφωση της ελληνικής 

υπαίθρου μπορέί να προέλθει από τους συνεταιρισμούς θα χτίσουμε 

τέτοιους συνεταιρισμούς που θα επιτρέψουν στον αγρότη να ελέγξει 

παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση να αξιοποεί ο ίδιος το προϊόν 

της δουλειάς του.

Τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη λειτουργία των 

συνεταιρισμών

θα αναφέρω μερικές σκέψεις που πιστεύω ότι θα πρεπε να 

εξετάσετε :

Πρώτος στόχος πρέπει να είναι η βελτιωμένη και αποτελεσματικώτερη 

λειτουργία του συνεταιρισμού.
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Κύρια κατεύθυνση των διοικήσεων πρέπει να είναι :

Α) Αναδιοργάνωση των Οργανώσεων στα πράτυπα μιάς σύγχρονης επιχεί
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βλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό αποτελεί κοινοτυπία.

Θα πρέπει να προσέξουμε όμως να μην καλλιεργήσουμε την εσωστρέφεια.

Αποφη : Εκπαίδευση συνεταιριστικών στελεχών - αποκλειστικά αρμο-

, , διότητα της ΠΑΣΕΓΕΣ και συνεταιρισμών.[» ©©
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*1Ό· Πρέπει να αποφύγουμε συντεχνιακές νοοτροπίες.

Συνεταιρισμοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο τους αν τα 

στελέχη τους είναι σε θέση να έχουνπληροφόρηση και επιρροή στις 

ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, βλέπουν το ρόλο των
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j j



συνεταιρισμών στα πλαίσια της προσπάθειας γιά τη διαμόρωωση μιάς 

νέας κοινωνικής οργάνωσης και δεν αισθάνονται τους εαυτούς τους ως 

αποκλειστικά εκπρόσωποι μιάς ομάδας.

Ενας τρίτος στόχος μας πρέπει να είναι να προωθήσουμε την ιδελογική 

συζήτηση στον αγροτικό χώρο, να επανεξετάζουμε συνεχώς θέσεις, στό

χους γιά να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη δουλειά μας στις πραγματικές 

ανάγκες και να δίνουμε ουσιαστική διέξοδο στα προβλήματα του κόσμου.

Θα αναφέρω μερικά θέματα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Η αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία συναντά περιορισμούς ιδιαί

τερα από το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, τις εδαφοκλιματολογικές 

συνθήκες. Η αύξηση της παραγωγικότητας σε άλλους τομείς συναντά 

λιγότερες δυσκολίες. Τούτο συνεπάγεται δυσκολίες τόσο στη σώρευση' 

κεφαλαίου στη γεωργία όσο και στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. 

Το κεφάλαιο είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο επενδύεται αλλού γιατί λύνει 

έτσι πιεστικά προβλήματα είτε ανεργίας είτε ανταγωνιστικότητας, 

είτε συναλλάγματος, είτεικέρδους.

Θα πρέπει να εξετάσουμε τους περιορισμούς που συναντά η αύξηση της

παραγωγικότητας στη γεωργία και τους τρόπους να τους αντιμετώπι
ση'

σουμε πιό αποτελεσματικά ώστε ο γεωργικός τομέας να/άποτελεί τομέα 

υποδεέστερο απέναντι στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες.

Η αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία οδήγησε σε εθνικό επίπεδο 

σε πλεονασματικές παραγωγές με αποτέλεσμα τη διεθνοποίηση της αγοράς 

των αγροτικών προϊόντων.

Διεθνής Διασύνδεση της γεωργίας αποτελεί γεγονός, που θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδίασμά της πολιτικής.
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- Τιμές εσωτερικής αγοράς σε σχέση με διεθνή αγορά γιά να εξασφα

λίζεται διάθεση. Κόστος παραγωγής.

- Ποιότητες, προτίμηση καταναλωτών. Οψιμότητα, πρωιμότητα.
Ιΐοω^ος - ιίιαοιαο^ωοιτ» ¿αριί<*)ςρ^οοε-ί«>©ξ>ιοοιβ^(

- Ανάγκη να στρέφουμε την προσοχή μας προς την εμπορία των προϊό

ντων, δημιουργία μηχανισμών γιά τη διάθεση προϊόντων-πληροφόρηση 

γιά τιμές, ποιότητες-ανεύρεση νέων αγορών. Σκανδιναβικές χώρες.

- Να μην λησμονούμε ότι και στη γεωργία ισχύει η αρχή του συγκρι

τικού πλεονεκτήματος που προσδιορίζεται από εδαφοκλιματικούς παρά

γοντες (πορτοκάλια, Ελλάδα - πατάτες, τεύτλα σε ποιό φυχρά κλίματα). 

Γιαυτό αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο είναι 

αναγκαία και αποτελεί ίσως το πιό σημαντικό πρόβλημα μιάς πολιτικής 

ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Τι κάνουμε. Εσπεριδοειδή, Αμπέλια,

Καπνά. Ξερίζωμα; Μαύρα-Τσεμπέλια; Δεν πρέπει και οι ίδιοι συνεται

ρισμοί να βρούν απάντηση ;

Πολιτική τιμών και επιδοτήσεων. Αντίληφη ότι το Κράτος πρέπει να 

επεμβαίνει σε κάθε περίπτωση γιά να ενισχύσει στους παραγωγούς όταν 

η η εισοδηματική εξέλιξη δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες :

Ενίσχυση στα αποσυρόμενα ροδάκινα, βερύκοκκα.

Ιδια τιμή στο σκάρτο πορτοκάλι όπως και στο καλό.

Αποζημίωση στους παραγωγούς που δεν ράντισαν το προϊόν τους.

Επιδότηση και στήριξη της γεωργίας έχει κυρίως ένα λόγο τη καθοδή

γηση και κατεύθυνση της παραγωγής προς τις καλλιέργειες εκείνες που'^ 

αποφέρουν ικανοποιητικό εισόδημα στον παραγωγό, ανταποκρίνονται 

στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και έχουν ζήτηση στην αγορά. 

Δευτερευόντως Στήριξη εισοδήματος του παραγωγού.

Πρέπει τέλος να εξετάσουμε το ρόλο και τη λειτουργία του συνεταιρι

σμού. 0 συνεταιρισμός δεν είναι μόνο οργάνωση αλληλεγγύης.

0 συνεταιρισμός δεν είναι τρόπος οργάνωσης της συλλογικής προσπάθειας 

των παραγωγών χωρίς να λαμβάνονται υπόφη οικονομικά κριτήρια.
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)θ υατο'κηεα/
 ̂ ( είναι αυτονόητη. Πρέπει, να είμαστε αντίθετα με την κοινωνικοποίηση

/Οι' ιοηρ(αθουι)
.ηνα^ο^ατα των ζημιών αν θέλουμε η συνεταιριστική πολιτική να συναντά πλατεία 

ς.γΓ(
-αποδοχή. Το Κράτος, θέλω να απαναλάβω εδώ, αυτό που έχουμε τονίσει
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‘¿ρινέί επανειλημμένα. Πρέπει να δημιουργεί το πλαίσιο, τις προϋποθέσεις 
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«.α' Τη'ν ωορέΐ’ο οικονομικές νομικές κοινωνικές γιά την ανάπτυξη του συνεταιριστικού 

co  ̂ 0 ι παραγωγοί, οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να δώσουν περιε

χόμενο στο πλαίσιο αυτό, να εκμεταλλευτούν τις προϋποθέσεις.

Η κρατική επέμβαση σκοπό έχει να δώσει στο συνεταιρισμό την στήριξη 

για να ξεκινήσει με επιτυχία τη δραστηριότητά του. Από εκεί και πέρα 

ο συνεταιρισμός πρέπει να εξασφαλίσει την επιτυχημένη του δραστηριό

τητα. Οσοι αδιαφορούν γιαυτό δουλεύουν αντίθετα με τα συμφέροντα του 

συνεταιριστικού κινήματος.

Θα πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχει διαδεδομένη ακόμη η αντίληψη ότι 

η κρατική υποχρέωση και η κυβερνητική πολιτική γιά ενίσχυση των 

συνεταιρισμών σημαίνουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει γιά οποιοδήποτε 

σκοπό να παρέχει χρήματα. Η αντίληψη αυτή οδηγεί πολλές συνεταιρι

στικές οργανώσεις να αποδέχονται άκριτα, το οποιοδήποτε αίτημα γιά 

ενισχύσεις, ή επιβολή επιβαρύνσεων σε τρίτους. Χρειάζεται προσοχή 

όχι μόνο γιατί η οικονομική κατάσταση απαιτεί περίσκεψη αλλά κυρίως 

γιατί οι ενισχύσεις πρέπει να εντάσσονται σε μία πολιτική, μία 

αναπτυξιακή πολιτική. Ενισχύουμε γιά συγκεκριμένο σκοπό και όχι 

γιατί πρέπει να δαπανούμε. Και οι συνεταιριστικές οργανώσεις, εσείς 

πρέπει να ξεκαθαρίσετε τους σκοπούς που πρέπει να επιδιώξουμε με 

την κρατική συμπαράσταση, πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποιά θέλετε να 

είναι η ακολουθητέα πολιτική, αλλιώς τα πισωγυρίσματα και οι αντι

φάσεις είναι αναπόφευκτες (ΤΑΥΣΟ).

.. // .·



Οπως ξέρετε στην Βουλή εκκρεμεί η φήφιση του νομοσχεδίου γιά 

τους συνεταιρισμούς.

Σας υπενθυμίζω μερικές από τις κύριες αρχές του.

Πρώτα α π 'όλα η συλλογική προσπάθεια του συνεταιρισμού δεν μπορεί 

να είναι το σευτερεύον πρέπει να είναι το επίκεντρο, το κέντρο 

βάρους της προσπάθειας του αγρότη. 0 αγρότης δεν μπορεί να αντα

γωνίζεται τον συνεταιρισμό, δεν μπορεί να αδιαωορεί για την εξέ

λιξή του, πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά με τα χρήματά του, τα 

προϊόντα του, την εργασία του, στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού.

Αυτή είναι η έννοια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που περιέχονται 

στον νέο Νόμο.

Δεύτερη αρχή είναι ότι η κοινή επιχείρηση του συνεταιρισμού απο

τελεί μοχλό γιά την βελτίωση της εισοδηματικής και κοινωνικής 

θέσης του αγρότη. Γι'αυτό είναι υποχρεωμένος να στηρίξει την κοινή 

αυτή επιχείρηση. Ετσι ο παραγωγός πρέπει να παραδίδει την παραγωγή 

του στον Συνεταιρισμό γιά να στηρίξει τις δραστηριότητές του.

Αν οι παραγωγοί δεν εξασφαλίσουν, π.χ. τις απαραίτητες ποσότητες 

γιά τις μεταποιητικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, θα κλείσουν 

τα συνεταιριστικά εργοστάσια με αποτέλεσμα και την κατακόρυφη 

πτώση των τιμών παραγωγού και την μείωση της διαπραγματευτικής 

θέσης του παραγωγού απέναντι στον ιδιώτη.

0 συνεταιρισμός, και αυτό αποτελεί μία τρίτη αρχή, πρέπει να έχει 

κεφάλαια. Γιά να έχει κεφάλαια πρέπει να υπάρχει εισφορά των 

εταίρων. 0 συνεταρισμός δεν μπορεί να δουλέφει χωρίς χρήματα.

Οι 25.000 δρχ. που ορίζει ο Νόμος να καταβληθεί σε 5 χρόνια 

(δηλ. 400 περίπου δρχ. τον μήνα), σαν πρώτη εισφορά των παραγωγών, 

αποτελεί ένα ελάχιστο μέτρο δημιουργίας κεφαλαίου, που θα στηρίξει 

τις πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης των Συνεταιρισμών.



Ο Συνεταιρισμός πρέπει να έχει μέγεθος τέτοιο, ώστε να μεγιστο

ποιήσει την διαπραγματευτική του ικανότητα. Μέγεθος σημαίνει 

μεγάλο αριθμό μελώ-. Ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να επιζήσει με 

5, 10, 15, 20 μέλη. Στις χώρες του εξωτερικού με ανεπτυγμένο 

συνεταιριστικό κίνημα διαπιστώνεται ότι η τάση είναι να αυξάνονται 

συνεχώς τα μεγέθη των συνεταιριστικών μονάδων, γιατί πραγματο

ποιούνται οικονομίες μεγέθους. Ο μεγάλος συνεταιρισμός σημαίνει 

ανταγωνιστικός και βιώσιμος συνεταιρισμός.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας γεωργικός, συνεταιρισμός 

σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε Δήμο και Κοινότητα. Η σωστή οργάνωση 

της παραγωγικής διαδικασίας προϋποθέτει ένα ελάχιστο μέγεθος επι

χείρησης και το ελάχιστο αυτό μέγεθος δεν επιτυγχάνεται με το να 

κάνει ο ένας ή ο άλλος γιά λόγους προσωπικής, κομματικής, ή 

άλλης αντιδικίας στο ίδιο χωριό, ένα δεύτερο συνεταιρισμό. Η 

προσπάθεια γιά να είναι αποδοτική πρέπει να αγκαλιάζει όσο το 

δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το αντίθετο οδηγεί σε πολυδιάσπαση. 

Γιαυτό πρέπει να υπάρχει ένας γενικός αγροτικός συνεταιρισμός σε 

κάθε Κοινότητα ή Δήμο, να υπάρχει μία ένωση κατά νομό και μία 

κεντρική συνεταιριστική ένωση σε κάθε κλάδο παραγωγής ή βασικό 

προϊ ό ν .
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Ο συνεταιρισμός για να είναι μία υπολογίσιμη μονάδα στην αγορά, 

πρέπει να διαχειρίζεται παραγωγή που να του δίνει βάρος στη 

διαπραγμάτευση για να επιβάλει τους δικούς του όρους. Κάθε 

επιχείρηση που πουλά ένα μόνο προϊόν σε ελάχιστες ποσότητες 

έχει μικρή διαπραγματευτική δύναμη. 'Οταν αυξάνει τις ποσό

τητες, όταν έχει επιτύχει ποιότητα, έχει πολύ καλύτερη δια

πραγματευτική θέση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκει να βελτιώ

σει τη διαπραγματευτική θέση του συνεταιρισμού με το να π ρ ο 

βλέπει ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν με το καταστατικό τους να 

ορίσουν ότι τα μέλη θα παραδίνουν την παραγωγή τους στον συνε

ταιρισμό για να μπορεί έτσι να διαπραγματευτεί τη διάθεση της 

παραγωγής, και να αναφέρει ότι ο συνεταιρισμός παραλαμβάνει 

την παραγωγή των συνεταίρων, την διακινεί και την εμπορεύεται 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της ένωσης στην οποία ανήκει και μέσα 

στα γενικά πλαίσια εμπορίας του προϊόντος.

Στόχος λοιπόν είναι μ'αύτές τις διατάξεις να δημιουργηθούν 

υπολογίσιμες μονάδες.

0 συνεταιρισμός τέλος δεν είναι μόνο επιχείρηση. Είναι μέσο 

για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, για την 

απελευθέρωση των πρωτοβουλιών στο χωριό, για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας. 0 συνεταιρισμός, 

όπως τον θεμελειώνει το νέο του θεσμικό πλαίσιο, είναι μέσο 

γιά μιά νέα μορφή ζωής στο χωριό. Τό άτομο λοιπόν, διατηρώντας



την πρωτοβουλία και την ιδιαιτερότητα του, μαθαίνει να λειτουργεί 

συλλογικά και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ως 

άτομο, να εμπλουτίσει τις δυνατότητες του, να διαμορφώσει την 

προσωπικότητά του, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του προσ

φέρει η κοινή οργάνωση.

Το νομοσχέδιο αυτό έχει συναντήσει έντονη και συστηματική αντί

δραση. Αντίδραση, η οποία βασίζεται στον ισχυρισμό ότι προω

θούμε την κολλεκτιβοποίηση. Τίποτα δεν είναι ψευδέστερο.

Εκείνο που επιδιώκουμε είναι να δώσουμε μιά νέα δυναμική στο 

συν/κό κίνημα δημιουργώντας τις απαραίτητες γι'αυτό θεσμικές 

προϋποθέσεις. Θέλουμε ένα συνεταιρισμό ικανό για οποιαδήποτε 

δουλειά και όχι ένα συνεταιρισμό μόνιμο αποδέκτη κρατικών 

ενισχύσεων για να μπορέσει να επιβιώσει και υποκαταστάτη της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας εκεί όπου αυτή δεν ενδιαφέρεται.

'Ενας τέτοιος συνεταιρισμός ενοχλεί βέβαια. Ενοχλεί τους 

ιδιώτες επιχειρηματίες. Ενοχλεί εκείνους που αντλούν πολιτική 

εξουσία από τους μεσάζοντες και επιχειρηματίες. Ενοχλεί εκεί

νους από τη διοίκηση που βλέπουν να ανεξαρτοποιείται και να 

γίνεται αυτοδύναμο το συνεταιριστικό κίνημα. Ενοχλεί όσους 

δεν έχουν όραμα μιά κοινωνία δημοκρατική, όπου κρατού οι 

αρχές της αυτοδιαχείρισης, της αποκέντρωσης, της ανάπτυξης της 

ατομικής πρωτοβουλίας. Η διαδικασία της ψήφισης του νομοσχε

δίου θα προχωρήσει μετά τις γιορτές και το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί.
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Ανάμεσα σε σάς υπάρχουν και πολλοί που υποστηρίζουν την αξ ιω

ματική αντιπολίτευση στην προσπάθειά της. Τους καλώ να ανα- 

λογιστούν άν στις χώρες της Κοινότητας, που αποτελούν γι'αυτούς 

πρότυπο το συνεταιριστικό Κίνημα δεν είναι η κυρίαρχη οικονο

μική δύναμη στον αγροτικό τομέα. Πώς επετεύχθηκε η κυρίαρχη 

αυτή θέση; Μήπως χωρίς να υπάρχει υποχρέωση παράδοσης της 

παραγωγής; Μήπως χωρίς δεσμευτικούς κανόνες για τους συ νε

ταίρους; Μήπως χωρίς συγκέντρωση των συνεταιριστικών δραστηριο

τήτων; Ά ς  μή θυσιάζουμε σε κομματικές σκοπιμότητες λοιπόν 

αναγκαίες εξελίξεις.
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« tfo tn o n  coo· κή και κοινωνική αναγκαιότητα. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την

ανάπτυξη της γεωργίας μας, θα καταστήσουμε τη γεωργία στήριγμα 

γιά την ανάπτυξη του τόπου και θα δώσουμε μιά νέα προοπτική 

στό αγροτικό επάγγελμα και στη ζωή στο χωριό. Η ΠΑΣΕΓΕΣ και 

οι συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει να γίνετε πρωταγωνι

στές στην προσπάθεια αυτή. Εύχομαι η Γενική Συνέλευσή σας 

να αποτελέσει ένα ακόμη θετικό βήμα στην πορεία για την 

ανάπτυξη και το δυνάμωμα του Συν/κού Κινήματος.-


