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Απολογισμός δράσης α* εξαμήνου 1987

Σύντροφοι.,
Για το κίνημά μας αλλά και τον αγροτικό χώρο το εξάμηνο που δια

τρέχουμε ατχετέλεσε και αποτελεί ίσως την πιό σημαντική περίοδο των 
τελευταίων χρόνων. Πλούσια πολιτικά γεγονότα,κρίσιμα και οξυμένα προβλή
ματα στην γεωργία, έντονη πολιτική και οργανωτική παρέμβαση του Προέδρου 
και της οργάνωσής μας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της.

Τα κορυφαία πολιτικά γεγονότα που αποτέλεσαν και τα σημεία αναφο
ράς της δράσης μας και του προγραμματισμού μας ήταν:

α) Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη αγροτικών στελεχών του κινήματός μας
"  ο ·

στις 7 και 8 Μάρτη. I

β) Ο γιορτασμός του Κιλελέρ και η παρέμβαση του Προέδρου μας στον 
αγροτικό χώρο με την ομιλία και τις εξαγγελλίες (κύρια αναπτυξιακού 
προγράμματος για την Γεωργία).

γ) Οι εκλογές στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και ο 
έντονος πολιτικός χαρακτήρας που πήραν.

Για να αξιλογήσουμε τα παραπάνω πολιτικά γεγονότα την σημαντικό- 
τητα των παρεμβάσεών μας και της πολιτικής μας δράσης στον αγροτικό 
χώρο πρέπει πρώτα απ' όλα να εκτιμήσουμε την γενικώτερη κατάσταση του 
αγροτικού τομέα και τα προβλήματά του.

Ο αγροτικός τομέας παρά την γενναία πολιτική του ΠΑΣΟΚ μετά το 
1981 ( αύξηση εισοδήματος, έργα υποδομής στην ύπαιθρο, σοβαρή κοινωνική
και θεσμική πολιτική) τα δύο τελευταία χρόνια διέρχεται έντονη κρίση που 
οφε ίλεται:

α) Στις μεταβολές που επιβάλλονται απο την ΕΟΚ (ΚΑΠ). 
β) Στις γενικώτερες διαρθρωτικές αδυναμίες της αγροτικής μας 

οικονομίας, την κρίση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
αγρ. προϊόντων.

γ) Στην περιοριστική πολιτική της κυβέρνησης .
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(αδυναμία χρηματοδότησης κ.λ.π. - διετές σταθεροποιητικό πρόγραμμα).
δ) Στα ατυχι^ματα που έπληξαν την αγροτική παραγωγό που μοιραία 

επηρέασαν το εισόδημα των παραγωγών (Τσέρνομπιλ - παγετοί του Μάρτη).
ε) Στις έντονες αδυναμίες διάθεσης των αγροτικών προΣόντων με 

σοβαρές επίσης επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών. .
' Όλα αυτά τα προβλήματα συσωρευμένα δημιούργησαν εκρηκτικές και 

ανεξέλεκτες πολλές φορές καταστάσεις στο επίπεδο τηςνπολιτικής συμπερι
φοράς του αγροτικού κινήματος.
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Επιπρόσθετα στοιχεία που επέτειναν δυσκολίες και την δράση του 
κινήματος μας στον αγροτικό χώρο ήταν:

α) Το γενικώτερο δυσμενές πολιτικό κλίμα.
β) 0 πόλεμος φθοράς ενάντια στο συν/κό κίνημα απο την δεξιά επι

χειρώντας να χτυπήσει την κύρια επιλογή του κινήματος για την επιβολή 
αλλαγών στον αγροτικό χώρο.

γ) Η έντονη πολιτική παρέμβαση της δεξιάς στον αγροτικό χώρο με 
την γνωστή προσπάθεια φθοράς των θεσμών και του κινήματός μας.

Μέσα σ' αυτές τις κρίσιμες συνθήκες και το περιβάλλον η δράση
της οργάνωσής μας και οι παρεμβάσεις μας κρίνονται απόλυτα θετικά
στοιχεία στην κατεύθυνση της διατήρησης του συσχετισμού των δυνάμεων 

' · / ' και της πολιτικής επιρροής στον αγροτικό χώ^ο.
Ανέστρεφαν το πολιτικό κλίμα κράτησαν ανοιχτό τον δρόμο των 

αλλαγών σι;ην γεωργίςι ενώ παράλληλα δίνουν στο κίνημά μας την δυνατότητα 
για νέες πρωτοβουλίες.

Τα πολιτικά γεγονότα που προαναφέραμε σχεδιάστηκαν σωστά από 
την οργάνωσή μας γι' αυτό και κυριάρχησαν. 'Ετσι βοήθησαν στην εμπέδω
σης της αντίληψης απο τους αγρότες μας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο εκφραστής 
του, το μόνο κόμμα με ιδεολογική και πολιτική άποψη για τον αγροτικό 
χώρο το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την πορεία της αγροτικής 
οικονομίας.

Αξιολογώντας ειδικώτερα τα γεγονότα πρέπει να επισημάνουμε ότι:
\

α)Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
Η Πανελλήνια συνδιάσκεψη απετέλεσε γεγονός πρώτης τάξης.

Οι αναφορές του σ. Πρόεδρου απο τον χώρο των αγροτών στα γενικώτερα 
εθνικά ζητήματα αλλά και στο προβλήματα των αγροτών βοήθησαν στην 
αποκατάσταση της τραυματισμένης σχέσης μεταξύ του κινήματός μας και 
των αγροτών.

Η προβληματική.των συντρόφων στελεχών μας που αναπτύχθηκε κατέ-· 
δείξε για μιά ακόμα φορά τις δυνατότητες μας ενώ δημιούργησε θετικότατο .



κλίμα στα στελέχη αλλά και τους αγρότες μας ειδικώτερα πριν απο 
τις εκλογές στους συνεταιρισμούς.
Επιπρόσθετα επιβεβαιώθηκε η επιλογή μας για τις ειδικές συσκέψεις
κατά χώρο και την εξειδίκευση, επιβεβαίωση παραγωγή και αναπαραγωγή/
της,πολιτικής μας. (βλέπε περιοδικό του Τομέα Συνεταιριστικού), 

β) ΚΙΛΕΛΕΡ
Η οργάνωση της εκδήλωσης του Κιλελέρ και η ομιλία του σ. Πρόεδρου 

επέδρασαν θετικότατα στην δημιουργία καλύτερου κλίματος ενώ παράλληλα 
οι εζαγγελλίες και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν άνοιγαν τον δρόμο για 
την επίλυση πολλών χρόνιων προβλημάτων.

γ) Οι Εκλογές στους συνεταιρισμούς
Οι εκλογές στους συν/σμούς, παρ' όλες τις παλινωδίες και τις 

νομικές ασάφειες του 1541/85 που μας δημιούργησαν καθυστερήσεις στην 
δουλειά μας, παρ'όλες τις αδυναμίες της οργάνωσής μας, παρ' όλο 
τον πόλεμο που ασκήθηκε στο συν/κό κίνημα και συνακόλουθα στο 
ΠΑΣΟΚ κατέδειζαν για μιά ακόμα φορά ότι:

1) Η πολιτική μας επιρροή στον αγροτικό χώρο είναι αδιαμφισβήτητη.
2) Οι δυνατότητες της οργάνωσής μας ε,ίναι μεγάλες παρ'όλη την

κρίση της. ^
3) Οι αγρότες ελπίζουν στο ΠΑΣΟΚ και συνεπώς οι δυνατότητες άσκη

σης πολιτικής είναι πολύ μεγάλες.
Τα ποσοστά των εκλογών στους προωτοβάθμιους συν/σμούς έχουν ώς εζής:
49% ΠΑΣΟΚ, 40-41% Ν.Δ., και 9% Κ.Κ.Ε., και 0,5% περίπου διάφορες δυνάμεις 
Στις Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών πιστεύουμε, όπως φαίνεται και απο τα 
μέχρι στιγμής αποτελέσματα, θα διατηρήσουμε σε 70 περίπου ενώσεις 
αυτοδυναμία και σε 30 θα έχουμε σχετική πλειοψηφία. Σε περίπου 20 
ενώσεις θα έχουμε κυριαρχία της Ν.Δ. Στις Τριτοβάθμιες οργανώσεις 
παλεύουμε για απόλυτη αυτοδυναμία (ΠΑΣΕΓΕΣ,ΚΥΔΕΠ.κ.λ.π.).
Κρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης εκλογι
κής αναμέτρησης, άν και έγιναν με διαφορετικό εκλογικό σύστημα διαπι
στώνουμε ότι έχουμε μικρές αποκλίσεις ποσοστιαία και μειώσεις της δύνα
μής μας. Οι αποκλίσεις όμως αυτές μπορούν να ερμηνευτούν, όχι τόσο σαν 
απώλεια πολιτικής δύναμης και επιρροής όσο σαν επανάκτηση της φυσικής 
δύναμης της δεζιάς αφού το 1982 είχε ασήμαντη οργανωμένη πολιτική 
παρουσία (πολλές φορές δεν παρουσιάζε συνδυασμούς) ενώ στις φετινές 
εκλογές έδωσε εντονότατη πολιτική μάχη με διατεταγμένες δυνάμεις, και
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τακτική κινητοποίηση όλου του μηχανισμού της (εγγραφές μη αγροτών κ.λ.π.).
Τό κύριο χαρακτηριστικό της εκλογικής αναμέτρησης ήταν η έντονη 

παραταξιοποίηση και φανατισμός απο πλευράς της δεξιάς που όμως στους 
συν/σμούς, επειδή είναι οικονομικές οργανώσεις, μακροπρόθεσμα δημιουργεί 
αρνητικές επιπτώσεις.

Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθούμε στην στάση τοΟ ΚΚΕ όπου ακολουθώντας 
την στάση που τήρησε στις Δημοτικές εκλογές δεν διστάζει σήμερα να κατέρχε
ται σε κοινό συνδυασμό με την δεξιά, να καταρτίζει συνδυασμό δύο ατόμων 
κ.λ.π., μόνο και μόνο για να επιβεβαιώση την πολιτική του, παραδίδοντας 
όμως συνεταιρισμούς στην δεξιά. Επίσης στην συγκρότηση των Δ.Σ. σε σώμα 
ακολουθεί την πολιτική του αντιπροσωπευτικού προεδρείου, ή άλλες 
"πρωτόγνωρες" πρακτικές.

Στο χώρο των ΕΒΕ μετά τις προσπάθειες για ■ περιφερειακές συσκέψεις 
ΕΒΕ, η προσοχή του Τομέα συνεταιριστικού επικεντρώθηκε σε θέματα θεσμών 
αναγκαίων για τη λειτουργία και συμμετοχή του' μαζικού κινήματος των 
ΕΒΕ και τον εκδημοκρατισμό του που επι δεκαετίες καθυστερεί.

V » - /Τέτοια θέματα είναι: . //
1. Νόμος για τους Συνεταιρισμούς στον Αστικό χ ώ ρ ο .

2. Νόμος για τον εκδημοκρατισμό των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΒΕ
3. Νόμος για τα Επιμελητήρια
4. Κρατικές προμήθειες
Απο τά παραπάνω έχουν υλοποιηθεί:
1. Νόμος για τους Συν/σμούς στον Αστικό χώρο που αποτελεί ήδη νόμο του 

Κράτους.
2. Νόμος για τον Εκδημοκρατισμό των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΕΒΕ.

Στο θέμα αυτό υπάρχει μιά απαράδεκτα μεγάλη χρονική καθυστέρηση
και μάλιστα σε σημείο που σήμερα είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς που
σταματά ο συνδικαλισμός και πως δομείται το συνδικαλιστικό κίνημα των

» -> » *» r r  "V* r  ι*  t* *  *  %EBE.
. 'Ηδη το Ν/Σ κατετέθη στη Βουλή, και εκτιμούμε πως πρέπει να αποτελέ- 

σει, μ' όσες αδυναμίες, σημείο - τομή με ιστορική σημασία για τους ΕΒΕ.
3. Νόμος για τα επιμελητήρια.

Παρ' όλη τη προεργασία που έχει γίνει, όπως*καιγια το Ν/Σ για tov 
εκδημοκρατισμό, επανερχόμαστε σε προβλήματα που έχουν σχέση με το 
κεντρικό ερώτημα:
Πώς δηλαδή τα Επιμελητήρια θα αποτελόσουν θεσμό αναπτυξιακό για τη
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περιφερειακή ανάπτυξη βοηθώντας ουσιαστικά τα μέλη τους και με ποιά 
δομή ;

Έχουν γίνει μέχρι τώρα αρκετές συσκέψεις στελεχών των επιμελητηρί 
ων απ' όλη τη χώρα για να απαντηθούν γενικά και ειδικά ερωτήματα και 
ήδη έχουμε σαν κίνημα διαμορφώσει τις γενικές κατευθύνσεις. Πάντως στο
θέμα αυτό υπάρχει τεράστια καθυστέρηση, και η ανάγκη θεσμοθέτησης του\
νέου επιμελητηριακού θεσμού είναι άμεσης προτεραιότητας.
4. Κρατικές Προμήθεις είναι ένα βασικό αναπτυξιακό μέσο στη Κυβερνητική 
πολιτική που δίνει παράλληλα τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης της Ελληνι
κής Βιομηχανίας, πολύ περισσότερο ανάπτυξης των ΕΒΕ.

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις που θα συνδέουν τις κρατικές προ
μήθειες με τα Ελληνικά συμφέροντα, με τις χιλιάδες-βιοτεχνίες καιΜΜΕ.

Μετά την εμπειρία της Πανελλαδικής Σύσκεψης και των περιφερειακών 
συσκέψεων ΕΒΕ, ο Τομέας Προσανατολίζεται σε ανοιχτές Περιφερειακές 
Συσκέψεις ΕΒΕ (Μελών και Φίλων ΠΑΣΟΚ), που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καθοριστική για την οργάνωσή μας αποδεικνύεται η υλοποίηση της 
απόφασης του Ε.Γ., για ίδρυση ΠΑΣΚΕΒΕ σε κάθε Νομό και η οργανωτική 
ανάπτυξη της ΠΑΣΚΕΒΕ στο Λεκανοπέδιο και στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα η προώθηση συνεταιρισμών ΕΒΕ ,με'τα χαρακτηριστικά που 
έχουμε αναλύσει και στην Πανελλαδική σύσκεψη^του 1986, καθώς και η 
εφαρμογή του νέου νόμου για τους Συνεταιρισμούς, αποτελούν στόχο και 
καθημερινή προσπάθεια. Τέλος, για τον Τομέα Συν/κού ο προγραμμα
τισμός μας για τους ΕΒΕ αφορά:

α) Ενοποίηση της αντίληψης της οργάνωσης στο ζήτημα του συν/σμού 
όλων των ειδών και κατηγοριών που μπορούν να αναπτυχθούν στους αντίστοι
χους χώρους.

β) Η εξειδίκευση, παραγωγή και αναπαραγωγή της πολιτικής μας. 
γ) Η επεξεργασία και προβολή των προβλημάτων των ΕΒΕ

(επαγγελματική στέγη ΕΒΕ, Τράπεζα MME, Βιοτεχνική στέγη, 
φορολογικό πλαίσιο και MME κ.λ.π} 

δ) Η παρέμβαση της οργάνωσης στα μαζικά κινήματα για την προβολή 
και επίλυση των προβλημάτων και η ανανέωση των στελεχών.



Λεν θα πρέπει να διαφεύγει τη προσοχή κανενός το τεράστιο 
πρόβλημα ύπαρξης των MME και της χώρας μας, το καθοριστικό όριο
του 1992 και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγραμματισμού ,«όπου οι MME αποτελούν κομμάτι αυτής της πορείας και απάντηση στην 
πρόκληση της ανάπτυξης.-

% Συντροφικά• \
' Για 'τον ΐομέα' Συν/κού
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