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"Εχουμε πολλές φορές άναφερθεϊ δπ πιστεύουμε στή 
συνεταιριστική ¡δέα καί στόν σημαντικό ρόλο πού παί
ζουν καί μπορούν νά παίξουν ο! συνεταιρισμοί γιά τόν 
άγρότη. 'Απορρίπτουμε όμως τή θέση τής σημερινής κυ- 
βερνήσεως, ή όποία προοδευτικά μεταθέτει στούς συ
νεταιρισμούς καθήκοντα καί υποχρεώσεις, τά όποία οϊ 
συνεταιρισμοί καί δέν είναι προετοιμασμένοι νά άντιμε- 
τωπίσουν καί δέν πρέπει νά άναλάβουν. Καί αύτό γιατί 
έτσι όδηγούμεθα σέ μιά νέα μορφή ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, μέ
σα άπό τά όποία θά καταδυναστευθεί ό άγρότης καί θά 
ζημιωθεί άφάνταστα.

Είδαμε αύτές τίς συνέπέιες μέ τίς έξαγωγικές πρωτο
βουλίες πού προσπάθησε κατ' άποκλειστικότητα νά δώ
σεις στίς συνεταιριστικές όργανώσεις.

Τήν πλήρωσαν οϊ πορτοκαλοπαραγωγοί καί πέρυσι 
καί φέτος. Τήν πλήρωσαν οί λεμονοπαραγωγοί καί πέ
ρυσι καί φέτος. Τήν πλήρωσαν οϊ σταφυλοπαραγωγοί 
καί πέρυσι καί φέτος, καθώς καί τόσες άλλες κατηγορίες 
προϊόντων.

Γιατί τά προϊόντα τους άντί νά έξαχθούν όδηγήθηκαν 
στίς χωματερές. Τήν πλήρωσαν οϊ καπνοπαραγωγοί, πού 
είδαν τά καπνά τους νά μένουν άπούλητα μέχρι τόν Ιού 
νιο μήνα.

Τήν πλήρωσαν πέρυσι μέ τόν «πόλεμο τών καφασιών» 
χιλιάδες άγρότες, μέ τά πειράματα τού ύπουργείου Εμ
πορίου στήν Κεντρική Λαχαναγορά τών Αθηνών, άλλά 
καί τό καταναλωτικό κοινό.

^  Τήν πλήρωσαν τά έλληνικά στάρια καί οϊ άλευρόμυ- 
λ£ϋ-ττδύ δέν μπόρεσαν νά κάνουν έξαγωγές καί τίς άγο- 
ρές πού παραδοσιακά είχαμε, τίς πήραν οϊ Τούρεβγ-κβί 
οϊ Ιταλοί.
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Στό χώρο αύτό διατυπώνουν έλεύθερα τίς απόψεις τους έκείνοι που υ
πογράφουν τά άρθάα πού δημοσιεύονται. Τά άρθρα δέν δεσμεύουν δλ· 

ά τούς συγγραφείς τ«υς. Καί ή δημοσίευσή τους δέν σημαίνει καί υίοθέ 
τηση άπά τή «Μ» τών σ κ έτω ν  πού διατυπώνονται. Υποδηλώνει μόνο, άτι ή έ· 
φημερίδα αύτή θεωρεί πώς οί άπάψεις πού έκφράζονται καί πού άντιπροσωγιΕύ· 
ουν διάφορες τάσεις, παρουσιάζουν ένα γενικότερο ένδιαφέρον.
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Πιστεύουμε στό σύστημα πού έπιτρέπει στίς παραγω
γικές δυνάμεις νά άναπτύσσονται δυναμικά καί χωρίς Ι
διαίτερες προστασίες Λ άπαγορεύσεις. Τόν τόπο καί ταύς 
άγρότες ώφελεϊ καί ήιάνάπτυξη τών συνεταιρισμών, αλ
λά καίΛή ύπαρξη τού'έλεύθερου έμπορίου καί τής ιδιω
τικής πρωτοβουλίας. "Ετσι άναπτύσσονται υγιείς συνθή

κες άνταγωνισμού καί προστατεύεται ό άγρότης. I 
Ο ϊ λύσεις τής άποκλειστικότητας τού συνεταιρισμού 

θά είναι καταστροφική γιά τόν άγρότη καί τόν τόπο καί 
θά δημιουργήσει νέφς μονοπωλιακές καταστάσεις πού 

^ '" ΐ ίν α ι  καταδικαστέες. Τόσο γρήγορα ξέχασαν οϊ κυβερνών- 
τες τίς άντιμονοπωλιακές θέσεις τους; Οϊ συνεταιρισμοί 
χρειάζονται ύποδομή, τεχνική βοήθεια άπό τό κράτος, 
χρηματοδότηση καί καταρτισμένα στελέχη γιά νά άνα- 
πτυχθούν καί νά στερεώσουν στήν συνείδηση τών αγρο
τών. Κβθε άλλη μεταχείρισή τους θά ζημιώσει τούς ά\1ρό- 
τεψκαί προπάντων θά ύποθηκεύσει τή συνεταιριστική
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'  ‘Ημερομηνία_________ ______________ ;

ιδέα, ή όποία έχει ένα καί μόνο πλεονέκτημα ΤΗΝ ΣΥΛ
ΛΟΓΙΚΆ ΔΡΑΣΗ.

Αυτήννά ένιοχύσουμε. Καί νά άφήσουμε τις έπιλογές 
στόν ίδιο τόν αγρότη. Αλλά καί την ιδιωτική πρωτοβου
λία νά δρά μέσα στούς κανόνες του παιχνιδιού καί τής 
νομιμότητας. Έτσι κατασφαλίζονται τά συμφέροντα.

’Απαγορεύσεις, όπως στίς άγορές συλλεκτικών μηχα
νών βάυβακος, μέ κρατικές έπιχορηγήσεις γιά νά είναι 
φθηνότερες καί νά δοθεί γόητρο στους συνεταιρισμούς, 
ένώ αυτές δίδονται άκριβότερα ή δέν έπιτρέπονται στίς

όμάδες παραγωγών ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ.
Αυτά είναι δεκανίκια.

'‘Πρόσφατα καταγγέλθηκε ότι οϊ συνεταιρισμοί έπαιρ
ναν φθηνότερο τό βαμβάκι κατά 3-9 δρχ. τό κιλό άπό ότι 
τό άγόραζαν οΙ έμποροι. Καί μάλιστα όταν στό έμπόριο 
παρεμβάλλονται τόσα έμπόδια είτε μέ τήν χρηματοδό
τησή τους άπό τίς Τράπεζες, είτε μέ τίς έπιδοτήσεις πού 
δικαιούνται άπό τήν ΕΟΚ μέσω τής ΥΔΑΓΕΠ, ή όποία κα
θυστερεί άπαράδεκτα τήν άπόδοσή τους. Πρόσφατα ό 
Σύνδεσμος ’Ελλήνων Έξαγωγέων Νωπών Γεωργικών 
Προϊόντων κατήγγειλε ότι ή κυβέρνηση έπιδιώκει τή στα
διακή άπομάκρυνση τών ιδιωτών άπό τό έξαγωγικό έμ
πόριο τών έσπεριδοειδών μέ άφορμή τίς δηλώσεις τού 
’Αναπληρωτοΰ υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας «ότι ή διε
νέργεια τών έξαγωγών έσπεριδοειδών θά γίνεται άπο- 
κλειστικά άπό τήν κρατική ΑΓΡΕΞ».

Δέν έφθασε ή έμπειρία δύο χρόνων γιά τήν κυβέρνη
ση καί ή σημαντική ζημιά πού ύπέστησαν οϊ παραγω
γοί άπό τήν πολιτική της αύτή; ’Επιμένει καί σήμερα νά 
δημιουργήσει τό ΥΠΕΡΜΟΝΟΠΩΛΙΟ τής ΑΓΡΕΞ, πού μα
θηματικά θά εύνουχήσει τό έξαγωγικό έμπόριο;

Τά ήμιολοκληρωτικά μοντέλα οικονομικής άναπτύξε- . 
ως, όπως είναι ήδη γνωστό, τό μόνο πού κατάφεραν νά 
παράγουν είναι αύταρχισμός στίς οικονομικές δομές, 
πληθωρισμός καί άνεργία.

Οί άγρότες όμως βλέπουν καί κρίνουν. Καί ψηφίζουν 
κάθε τέσσερα χρόνια ή / καί νωρίτερα στίς κάλπες. ’Αλ
λά ψηφίζουν καί καθημερινά μέ τίς έμπειρίες πού μορ
φώνουν άπό τήν αγροτική πολιτική τής κυβερνήσεως σ' 
όλα τά θέματα άπό τίς τιμές, τά λιπάσματα μέχρι καί τήν 
άσφάλιση τής παραγωγής.

Δέν θά ήταν χωρίς σημασία νά παραθέσουμε τελειώ
νοντας τίς σκέψεις διακεκριμένου άρθρογράφου, πού έ
γραφε πρίν λίγο καιρό:

«..."Όταν ό Στάλιν ξεκίνησε τήν έφαρμογή του σχεδίου 
γιά κολλεκτιβοποίηση τής σοβιετικής άγροτικής παρα
γωγής, τήν κατάργηση, δηλαδή, τών άτομικών άγροτι- 
κών έκμεταλλεύσεων, τό σύνθημα του ήταν: «Θάνατος 
στούς κουλάκους, ατούς μεγαλοτσιφλικάδες»! Γιά τήν έ- 
ξουδετέρωση, δήθεν τής δικής τους άντιοικονομικής καί 
άντεπαναστατικής δραστηριότητας έγινε ή κατάργηση 
τής ιδιωτικής έπιχείρησης στή γεωργία. Μοναδικό άπο- 
τέλεσμα αύτοΰ τού «σοσιαλιστικού» μέτρου ήταν ή Ανάγ
κη τής σοβιετικής άγοράς νά προμηθεύεται, κάθε χρό
νο, έκατομμύρια τόνους τρόφιμα άπό τό έξωτερικό, έ- 
ξήντα χρόνια μετά τήν όλοσχερή έξόντωση τών... 
κουλάκων!..»


