
’Απολογισμός Δραστηριοτήτων

’Από τήν ανάληψη τής διακυβέρνησης τής χώρας από τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέχρι σήμερα ή ’Επιτροπή Συνεταιριστικού ’Αγροτών 
συνέδραμε άμεσα στό έργο τού 'Υπουργού Γεωργίας, τόσο νά τόν 
ενημερώνει καί νά τόν πληροφορεί γιά τό τί συμβαίνει στόν άγρο- 
τικό χώρο όσο καί νά είσηγ£ρΐβ|ΐ τή λήψη ορισμένων μέτρων ή άπο- 
φάσεων, γιά τήν άντιμετώπιση γενικών, ειδικών ή άτομικών προ
βλημάτων καί αιτημάτων. Παράλληλα εύρίσκετο σέ συνεχή έπαφή μέ/
τις οργανώσεις μας στήν ύπαιθρο πού τις ένημερώνε καθώς καί 
προωθήσαμε διάφορα αιτήματα καί ζητήματα τού άγροτικοΰ κόσμου 
καί τών φορέων του, πρός επίλυση ή ικανοποίησή τους.

Ειδικότερα ή ’Επιτροπή, γιά τήν ύλοποίηση σέ κάποιο βαθ
μό τής πολιτικής θέσης μας,"τής ένεργοΰς λαϊκής συμμετοχής", γιά 
τή διαμόρφωση, τή λήψη καί έκτέλεση τών άποφάσεων, πού ά(ρορούν 
τήν άγροτιά μας, συνεκάλεσε μέχρι σήμερα έξη συσκέψεις άγροτικών 
στελεχών μας, άπό διάφορα διαμερίσματα τής χώρας, γιά άνταλλαγή 
άπόψεων καί γιά τή διαμόρφωση θέσεων πάνω στά προ ιόντα,- έσπεριδο 
ειδή, λάδι-έλιές, καί καπνός, καθώς καί γιά τή χάραξη τής τακτι
κής μας γιά τόν έκδημοκρατισμό τών συνεταιριστικών όργανώσεων, 
ώς καί γιά τή στάση τών συνεταιριστικών στελεχών μας κατά τήν 
τακτική έτήσια Γενική Συνέλευση τής ΠΑΣΕΓΕΣ.
1. "Ετσι, στίςΑ/. . ’Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στελε

χών μας άπό τούς Νομούς, ’Αργολίδα, Κορινθία, "Αρτα, Λακωνία 
καί ’Ηλεία, πού είναι οί κυριότερες περιοχές πού παράγουν 
έσπεριδοειδή.
Προκειμένου νά άνταλλάξουμε άπόψεις καί γνώμες, γιά τά μέτρα 
πού πρέπει νά λάβουμε, ώς Κυβέρνηση,γιά τήν άντιμετώπιση 
τού όξυμένου φέτους, προβλήματος γιά τά έσπεριδοειδή.
Στή σύσκεψη παραβρέθηκαν 60 άγροτοσυνεταιριστές μας. Παραβρέ 
θηκφ καί ό 'Υπουργός Γεωργίας Σημίτης.
Βάσει τών σκέψεων, άπόψεων καί προτάσεων πού διατύπωσαν τά 
άγροτοσυνεταιριστικά μας στελέχη, διαμορφώθηκε ή εισήγηση 
τής ’Επιτροπής, γιά τά μέτρα καί τήν πολιτική μας πού πρέπει



νά χαράξουμε φέτος γιά τά έσπεριδοειδή.
Ταυτόχρονα, συγκροτήθηκε μιά έπταμελής ’Επιτροπή άπό 4 
άγρότες, δύο ειδικούς μελετητές έπιστήμονες καί ένα μέλος 
τής ’Επιτροπής, πού άνέλαβε νά παρακολουθεί τήν πορεία γιά 
τήν έξέλιξη των έσπεριδοειδών προίόντν σέ όλη τήν έμπορική 
περίοδό τους καί νά είσηγείται κάθε φορά τή λήψη κατάλληλων 
μέτρων πρός αντιμετώπιση κάθε ζητήματος ή προβλήματος πού 
παρουσιάζεται.

2. Τήν .Γ... Νοεμβρίου 1981 στά Γραφεία τού Κινήματος,
' Λ

κλήθηκε δεύτερη σύσκεψη μέ άγροτοσυνεταιρ ιστ ικά στελέχη μας 
άπό τις έλαιοπαραγωγικές περιοχές τής χώρας, ήτοι: ’Ηράκλειο, 
Ρέθυμνο, Χανιά, Λέσβος, Κέρκυρα, Αίτωλ/νία, ’Ηλεία, Άχαία, 
Φωκίδα, Μεσσηνία καί Βοιωτία.
Παραβρέθηκαν 60 άγροτοσυνεταιριστικά μέλη μας, γεωπόνοι, 
ειδικοί μελετητές-έπ ιστήμονες, τού προϊόντος Λάδι-Έλιά, 
καθώς καί οί βουλευτές των ώς άνω πυριοχών.
Στή σύσκεψη παραβρέθηκε καί ό 'Υπουργός Γεωργίας <§\ Σημίτης. 
Οί άπόψεις, οί ιδέες, οί προτάσεις, πού έκφράσθηκαν στή σύ
σκεψη έπεξεργάσθηκαν στή συνέχεια άπό ειδική (9) έννεαμελή 
’Επιτροπή, πού συγκροτήσαμε, καί ή όποια στή συνέχ.εια ύπέ- 
βαλε στόν Υπουργό έγγραφη εισήγηση γιά τά μέτρα καί τήν 
πολιτική πού πρέπει νά χαράξουμε γιά τό λάδι φέτος.
Τά μέτρα πού πάρθηκαν στή συνέχεια άπό τήν Κυβέρνηση γιά τό 
λάδι, έκτιμοϋμε ότι βασίσθηκαν κύρια στήν εισήγηση πού κά
ναμε .

0 ζ '3. Τήν λ.ΐ. Νοεμβρίου 1981 συγκαλέσαμε άλλη σύσκεψη άγροτοσυνε-
| ιιταιριστικών στελεχών μας καί ειδικών - μελέτών έπιστημόνων, 

μελών τού Κινήματος, γιά τά Καπνά. Παραβρέθηκαν 80 μέλη μας 
άπό τις κύριες καπνοπαραγωγικές περιοχές τής χώρας μας, ήτοι: 
Αίτωλ/νία, Φθιώτιδα, Λάρισα, Πιερία, θεσ/νίκη, Ξάνθη, Καβάλα, 
Δράμα.
Παραβρέθηκαν έπίσης καί οί βουλευτές τών παραπάνω Νομών, 
ώς καί ό ’Υπουργός ’Εμπορίου κ. Άκριτίδης.
’Ακολουθήθηκε ή ίδια διαδικασία, όπως γιά τά έσπεριδοειδή 
καί γιά τό Λάδι.



"Εγινε έγγραφη εισήγηση, ή όποια ύποβλήθηκε στους 'Υπουργούς 
Γεωργίας καί ’Εμπορίου.
Μέχρι σήμερα δμως δέν έξαγγείλαμε τή φετεινή πολιτική μας 
γιά τά Καπνά. ■-------- - · ■ -
Τρεις στόχους έχουμε θέσει γιά τό Συνεταιριστικό Κίνημα 
στή χώρα μας.
Τόν ’Εκδημοκρατισμό,
Τήν ’ Εξυγ ίανση - Κάθαρση
Τήν ’Ανάπτυξη τών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων.
Προϋπόθεση τής άνάπτυξης τών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων εί
ναι ή έξυγίανση καί κάθαρσή τους, άπό τούς συνετάιριστικοπα- 
τέρες, όπως καί ό έκδημοκρατισμός τών Διοικήσεών τους, σ ’ 
όλες τις βαθμίδες τών συνεταιριστικών οργανώσεων, ήτοι: Συνε
ταιρισμοί, 'Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, Κεντρικές Τρι
τοβάθμιες ’Οργανώσεις κ.λ.π..
Γιά τήν ύλοποίηση τού πρώτου στόχου τού έκδημοκρατισμοϋ τών 
Συνεταιριστικών Όργανώρεων,ή ’Επιτροπή έκανε μέχρι σήμερα 
τίςέξήςένέργειες:
1. "Ηρθε σέ έπαφή μέ τόν Υπουργό Γεωργίας 6. Σημίτη καί 

τόν ένημέρωσε γιά τήν άποψή της, τί πολιτική πρέπει νά 
άκολουθήσουμε γιά τόν έκδημοκρατισμό τών Διοικήσεων.

2. "Ασκησε έφεση κατά τής άπόφασης πού άπέρριψε τήν προσ
φυγή μας κατά του κύρους τών έκλογών γιά άνάδειξη οργά
νων .

’Ακόλουθα, συ^καλέσαμε τήν . ·ί"Γ". Δεκεμβρίου κλειστή σύσκεψη 
στά Γραφεία τής ’Επιτροπής, μέ Προέδρους 'Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών, μέλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ . καί έπώνυμους Συνεταιριστές 
μας καί τούς ένημερώσαμε γιά τό πώς βλέπει ή ’Επιτροπή νά 
έπιτυγχάνεται ό έκδημοκρατισμός τών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων.
'Υπήρξε ομοφωνία τών συνέδρων άναφορικά μέ τόν τρόπο πού προ- 
τείναμε γιά τόν έκδημοκρατισμό τών Συνεταιριστικών ’Οργανώ
σεων καί διατυπώθηκαν έκ μέρους των όρισμένες παρατηρήσεις 
έπί τής εισήγησης τής ’Επιτροπής.



Στή συνέχεια ή ’Επιτροπή ύπέβαλε στόν 'Υπουργό Γεωργίας 
σχέδιο εισηγητικής έκθεσης καί Νόμου, γιά τόν έκδημοκρατι- 
σμό τόν Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων, ώς καί τής ΠΑΣΕΓΕΣ.

Προτε ίναμε:
------------------------------------- I

μΛΤήν ψήφιση ειδικού Νόμου ,ίΥδν όπο ΐο θά ρυθμίζεται:
Τό άνοιγμα των συνεταιριστικών οργανώσεων γιά τήν έγγραφή 
νέων μελών.
Ή  αύξηση άντιπροσωπευτικής έκπροσώπησης τών συνεταιρισμών, 
στίς ένώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, καθώς καί τών Ε.Γ.Σ. 
στίς τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις καί στήν ΓΙΑΣΕΓΕΣ.
Ή  καθιέρωση τού συστήματος τής άπλής άναλογικής γιά τις 
έκλογές τών Σ .0..
'Η κατάργηση τών έξουσιοδοτήσεων γιά τις Συνελεύσεις.
Ή  ταυτόχρονα διεξαγωγή τών άρχαιρεσιών σ ’δλους τις Συνεται
ριστικές ’Ενώσεις καί τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές ’Οργανώσεις.
Ή  λήψη μέτρων στό άδιάβλητο τών εκλογών κ.λ.π..

Τέλος, καί έν δψει τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τής 
ΠΑΣΕΓΕΣ, ή ’Επιτροπή χάραξε τήν τακτική πού έπρεπε νά'άκολου- 
θήσουμε στή Συνέλευση οί άντιπρόσωποι μέλη τού Κινήματος.

Γιά τήν ύλοποίηση τής γραμμής μας τήν παραμονή τής Συνέ
λευσης τής ΠΑΣΕΓΕΣ έγινε σύσκεψη τών Συνεταιριστών μας. Κατ’αύτήν, 
τούς άναλύθηκε ή τακτική μας πού πρέπει νά τηρήσουμε καί γενικά 
τούς δόθηκε καθοδήγηση γιά τήν παραπέρα πορεία μας έναντι τής 
ηγετικής ομάδας τής ΠΑΣΕΓΕΣ.

'Η τακτική πού άκολουθήσαμε, δπως έδειξαν τά πράγματα 
ύπήρξε έπιτυχής. "Ετσι, άπό 132 Ε.Γ.Σ. πού είναι στή δύναμη τής 
ΠΑΣΕΓΕΣ, διαχώρισαν τή θέση τους έναντι τής κλίκας Μπαλτατζή - 
Χρονόπουλου 53 'Ενώσεις. Ή  τακτική μας αύτή έπέφερε σύγχιση καί 
ρήγμα στό κατεστημένο καί άρκετοί συνεταιριστές γιά νά διασωθούν 
συνεταιριστικά καί νά διατηρηθούν προσωπικά στίς Διοικήσεις τών 
Σ.Ο., ανοίγονται πρός τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσφέροντες’Τή καί "Υδωρ”.

’Εκτιμούμε, δτι τά πρόσωπα αύτά πρέπει νά τά έκμεταλλευθούμε.

’Αθήνα 19.12.81 .


