


Μ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Μια μεγάλη, σύγχρονη, 
συνεπής ασφαλιστική εταιρία 

αγροτικών και γενικών 
ασφαλειών. 

Με δίκτυο εξυπηρέτησης 
απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. 

, Που προσφέρει τα κέρδη της σε 
αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς σκοπούς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
κοντά σας ό,τι κι αν τύχει
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Ζωής, Προσωπικών ατυχημάτων, Φωτιάς, Μεταφορών, Διαφόρων 
ατυχημάτων, Χαλαζιού, Κτηνασφάλειες, Αλιευτικών σκαφών, Αυτοκινήτων.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λεωφόρος Συγγρού 163, Τ.Θ. 140. Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
Τηλ.: 952 4801 (20 γραμμές), Τέλεξ: 22 3004 AGRO GR.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αθήνα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, Πάτρα. Ηράκλειο. 
ΔΙΚΤΥΟ: Υποκαταστήματα και Πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα.
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Το γράμμα μας
Φίλοι αναγνώστες,

Το περιοδικό αυτό αποτελεί μια ακόμη έκφραση της προσπάθειας 
του υπουργείου Γεωργίας να καλύψει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την ανάγκη ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου.

Η προσπάθεια αυτή μέχρι σήμερα υλοποιείται με τις δύο καθημερινές 
και τις δώδεκα εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές εκπομπές,
που ακούγονται από τους σταθμούς της Αθήνας και της επαρχίας αντίστοιχα, 
τις δύο εβδομαδιαίες τηλεοπτικές εκπομπές, 
τις 150 εκθέσεις όλων των υπηρεσιών του υπουργείου 
και το μηνιαίο περιοδικό «ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ».

Αυτό το περιοδικό απευθύνεται ειδικότερα 
και έχει ως στόχο την ενημέρωση γύρω από τους αγροτικούς συλλόγους, 
τους συνεταιρισμούς και τους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, 
δηλαδή όλους τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού τομέα, ·  
με τα προβλήματα, τους αγώνες, τις επιτυχίες τους.
Και, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι πρώτη φορά, που ένα περιοδικό κάνει αυτή 
την προσπάθεια.

Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις στον αγροτικό χώρο, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
με την αλληλεξάρτηση των οικονομιών όλων σχεδόν των χωρών, 
προχωρούν με πολύ γρήγορο ρυθμό, 
διαμορφώνοντας καθημερινά νέες συνθήκες.
Αυτές τις νέες συνθήκες και εξελίξεις είναι αναγκαίο οι αγρότες 
—  και περισσότερο ίσως οι συνεταιρισμένοι και οι συνδικαλισμένοι —  
να τις παρακολουθούν από κοντά, για να είναι σε θέση 
να προσαρμόζουν έγκαιρα τις όποιες ενέργειες και δραστηριότητές τους.

Παράλληλα, κοινή είναι η διαπίστωση, ότι πολλά από τα θέματα που αφορούν 
τους συλλογικούς φορείς
φτάνουν σ’ αυτούς με κάποια καθυστέρηση, όπως επίσης ότι λείπει 
η αλληλοπληροφόρηση και & παράλληλος προβληματισμός συγγενικών 
μεταξύ τους φορέων.

Τα κενά αυτά ακριβώς έχει σκοπό τούτο το περιοδικό να καλύψει 
και να γίνει βήμα υπεύθυνης και αντικειμενικής 
πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων.

Για να επιτευχθεί όμως ο σκοπός αυτός, 
είναι απαραίτητη η ενεργητική και άμεση συμμετοχή 
των συλλογικών φορέων στη διαμόρφωση 
της ύλης του περιοδικού, ώστε οι σελίδες του να γίνουν 
πεδίο επισήμανσης δυσκολιών και προβλημάτων, καταγραφής 
επιτυχιών, αλλά και λαθών,
χάραξης προοπτικών και πιθανών λύσεων, δηλαδή σε τελευταία 
ανάλυση ανταλλαγής πολύτιμης πείρας πάνω στα προβλήματα 
των συλλογικών αγροτικών φορέων. Μ’ αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι 
το αγροτικό κίνημα θα αποκτήσει το δικό του όργανο 
και οι αγρότες
ένα ακόμη εργαλείο για την προώθηση των επιδιώξεών τους.

Ο  Διευθυντής
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΕΓΕΣ

Π ραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 15 
και 16 Σεπτέμβρη, έκτακτη Γενική Συ
νέλευση των αντιπροσώπων της ΠΑ
ΣΕΓΕΣ, προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις και οι 

θέσεις όλων των συνεταιριστικών οργανώσεων πάνω 
στο Σχέδιο Νόμου για τους συνεταιρισμούς.

Την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης κήρυξε ο 
Υπουργός Γεωργίας Κων. Σημίτης.

Τον Υπουργό Γεωργίας προσφώνησε ο πρόεδρος της 
ΠΑΣΕΓΕΣ Βαγγέλης Σκουλάς, που υπογράμμισε ότι 
για πρώτη φορά το συνεταιριστικό κίνημα καλείται να 
εκφράσει τις απόψεις του για το Σχέδιο Νόμου που το 
αφορά και να συμβάλει στην τελική διαμόρφωσή του. 
Χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον Υπουργό Γεωρ
γίας ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ είπε ότι ο αγροτικός 
κόσμος και τα συνεταιριστικά στελέχη εκτίμησαν ιδι
αίτερα το γεγονός ότι ακολουθήθηκαν στην περίπτωση 
αυτή οι πιο σωστές και δημοκρατικές διαδικασίες. Εί
ναι, είπε, η μοναδική περίπτωση, που το συνεταιριστικό 
κίνημα παρέλαβε από το Υπουργείο Γεωργίας Σχέδιο 
Νόμου, για να συμβάλει στην όσο το δυνατόν καλύτερη 
διαμόρφωσή του, πριν γίνει νόμος του κράτους.

Απευθυνόμενος εξάλλου στους αντιπρόσωπους της 
ΠΑΣΕΓΕΣ, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το Σχέδιο Νόμου 
που αναφέρεται στους συνεταιρισμούς δεν αποτελεί μό
νο ένα σύνολο από διατάξεις που ρυθμίζουν λειτουργι
κά θέματα· αποπνέει επίσης μια φιλοσοφία.

Στη φιλοσοφία αυτή, είπε, πρέπει να συγκεντρώσου
με την προσοχή μας και προς αυτή θα πρέπει να κατα
τείνουν οι επιμέρους διατάξεις.

Στοιχεία της φιλοσοφίας αυτής θα πρέπει να είναι ο 
αναπτυξιακός χαρακτήρας των συνεταιρισμών, η οικο
νομική, οργανωτική και λειτουργική αυτοδυναμία 
τους, η μαζικότητά τους, η αυτοδιαχείρισή τους, η δυ
νατότητα έκφρασης θέσεων σ’ όλα τα μεγάλα πολιτικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα της κοι
νωνίας μας· ακόμη, η δημοκρατική διάρθρωση και λει
τουργία τους, καθώς και η ορθολογική και αποτελε
σματική διασύνδεσή τους σ’ ένα ενιαίο σύνολο, η απο
φυγή του ενδοσυνεταιριστικού ανταγωνισμού και τέλος

η ουσιαστική εξυπηρέτηση των αγροτών και του κοι
νωνικού συνόλου.

Και συνέχισε: Το Μικτό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ 
εξέτασε όλες τις παρατηρήσεις που έδωσαν γραπτά οι 
ενώσεις και οι συνεταιρισμοί και διαμόρφωσε ..έναν 
«κορμό» κύριων παρατηρήσεων. Όπως, ότι:

— Το σχέδιο νόμου έχει αρκετές βασικές κα^ρομί- 
ες, που συνθέτουν ένα σύνολο που υπηρετεί αποτελε
σματικά τα συμφέροντα των συνεταιρισμένων αγροτών 
και της γεωργίας μας γενικότερα.

— Στα περισσότερα σημεία του το προσχέδιο είναι 
αρκετά λεπτομερειακό και αφήνει ορισμένα αρκετά σο
βαρά θέματα να ρυθμιστούν με προεδρικά διατάγμα
τα.

Κρίνουμε, είπε, ότι είναι υπερβολική η τόσο συχνή 
προσφυγή σε ρυθμίσεις με προεδρικά διατάγματα, των 
οποίων το περιεχόμενο δεν θα τίθεται υπόψη της συ
νεταιριστικής κίνησης. Γι’ αυτό προτείνουμε να περι- 
ληφθούν στο σχέδιο νόμου οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις 
και να παραμείνουν λίγα και λεπτομερειακά θέμάτα 
προς ρύθμιση με Π.Δ., περιοριζόμενου του αριθμού 
τους στο ελάχιστο δυνατό.

Τέλος, αφού υπογράμμισε ότι το Μικτό Συμβούλιο 
της ΠΑΣΕΓΕΣ από τη μεριά του έχει να θέσει στην 
κρίση των αντιπροσώπων την άποψή του για ορισμένα 
επιμέρους άρθρα του προσχεδίου και να κάνει συγκε
κριμένες κύριες προτάσεις, που θα βοηθήσουν αποτελε
σματικά στην ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση αυτού του 
κατ’ εξοχήν σπουδαίου, φιλοαγροτικού νομοσχεδίου, 
που θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη του συνεταιρι- , 
στικού κινήματος, ζήτησε από όλη τη συνεταιριστική κί
νηση να τοποθετηθεί εποικοδομητικά στο σχέδιο νόμου.

Ο χαιρετισμός του Υπουργού

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης ο Υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

Αγαπητοί φίλοι, θα έλεγα συναγωνιστές για ένα πιο 
αποτελεσματικό συνεταιριστικό κίνημα, που θα βοηθή-
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σει την απελευθέρωση του αγρότη, σήμερα είμαστε συγ
κεντρωμένοι εδώ, για να συζητήσουμε ένα σχέδιο νόμου 
για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που πρότεινε η κυ
βέρνηση, για να εξετάσετε εσείς ποιες τροποποιήσεις 
είναι αναγκαίες, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό και 
να εξυπηρετήσει πληρέστερα τις επιδιώξεις του αγροτι
κού συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.

Χαιρετίζω αυτή τη συνέλευση με ιδιαίτερη χαρά, 
γιατί πιστεύω πρώτα απ’ όλα ότι η Συνέλευση αυτή 
αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει σε μεγάλο 
βαθμό να ανοίξει ένα διάλογο με τους ενδιαφερόμε- 
νους. Δεν γίνονται επιταγές από πάνω, αλλά το αποτέ

λεσμα είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας.
Πιστεύω ότι από τη συζήτηση αυτή θα βγουν αποτε

λέσματα που θα βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση 
του νόμου.

Ο συνεταιρισμός για μας είναι το μέσο εκείνο που 
μπορεί και πρέπει να μετατρέψει τη μικρή οικογενει
ακή εκμετάλλευση σε βιώσιμη, αποδοτική και ανταγω
νιστική οικονομική μονάδα.

Γι’ αυτό και η φροντίδα μας έχει σαν βασικό και 
κύριο στόχο την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήμα
τος. ·
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

« ... Η ανάπτυξη της κοινωνίας μας πρέπει νά πραγματοποιηθεί μέσα από σχήματα συλλογικής συνεργασίας που 
περιορίζουν — και κατά τό δυνατό αποκλείουν — την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, την ιδιοποίηση 
από ιδιώτες του πλεονάσματος που παράγεται χάρη στη συμβολή καί προσπάθεια του κοινωνικού συνόλου, την 
αλλοτρίωση και καταπίεση του ατόμου. Ο συνεταιρισμός είναι ένα σχήμα οικονομικής συνεργασίας, που επιτρέπει την 
αυτοδιαχείριση, την κοινή εκμετάλλευση ή αξιοποίηση της δημιουργούμενης αξίας ο’ ένα ευρύτερο αριθμό παρα
γωγών, την κοινή και αλληλέγγυα αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο συνεταιρισμός είναι ένα μέσο για το σοσια
λιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας ...»

Είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία του υπουργού Γεωργίας Κώστα Σημίτη στην έκτακτη γενική συνέλευση της 
ΠΑΣΕΓΕΣ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15-9-83. Ένα απόσπασμα που περικλείει τόσο τη γενικότερη φι
λοσοφία της κυβερνητικής πολιτικής (όχι στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όχι στην αλλοτρίωση και στην 
καταπίεση του ατόμου) όσο και την ειδικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται από το υπουργείο Γεωργίας για την 
ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος. Μια προσπάθεια που στοχεύει στην ανανέωση, ανάπτυξη και εκσυγχρο
νισμό των παραγωγικών καί τεχνολογικών διαδικασιών στο χώρο της γεωργίας. Κοινή πίστη και συνείδηση όλων είναι 
το ότι μόνο με την ανάπτυξη ενός υγιούς και ισχυρού συνεταιριστικού κινήματος θα τεθεί τέρμα στο μεταπρατικό, 
αντιπαραγωγικό και παρασιτικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα σημαντικότερα σημεία από την ομιλία του κ. υπουργού.

Εμείς πιστεύουμε ότι η αναμόρ
φωση της γεωργίας μας πρέπει νά 
στηριχτεί στη συνεταιρισμένη αγρο
τική οικογενειακή εκμετάλλευση. 
Τούτο σημαίνει ότι στην επιδίωξή 
μας να αναμορφώσουμε τις δομές, 
τον τρόπο οργάνωσης της γεωργίας, 
θέλουμε να προωθήσουμε και να στη
ριχτούμε :

α) Πρώτα απ’ όλα στην αγροτική 
εκμετάλλευση, στην οποία απασχο
λείται μια οικογένεια κατά κύριο λόγο 
με την αγροτική παραγωγή. Η εκμε
τάλλευση αυτή πρέπει να εξασφαλί
ζει την κάλυψη των εξόδων του αγρό
τη, ικανοποιητική απόδοση του επεν
δυμένου κεφαλαίου και εισόδημα αν
τίστοιχο με το εισόδημα που πραγμα
τοποιείται στους άλλους τομείς της 
οικονομίας. Η εκμετάλλευση πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζει προϊόντα, τα 
οποία από άποψη κόστους και ποιό
τητας είναι ανταγωνιστικά και δεν α
παιτούν τη στήριξη του κοινωνικού 
συνόλου για τη διάθεσή τους.

Η σύντομη αυτή περιγραφή υπο

δηλώνει ότι δεν ασπαζόμαστε το σχή
μα μιας επιχειρηματικής γεωργίας, 
όπου ο αγρότης πρέπει να είναι πρώ
τα απ’ όλα επιχειρηματίας και να ε
πενδύσει κεφάλαια σε τέτοιο ύψος 
είτε για την αύξηση της καλλιεργή
σιμης έκτασης ή για το μηχανικό ε
ξοπλισμό ή και για τη βελτίωση της 
τεχνολογίας, ώστε η επιτυχία του να 
μην οφείλεται στην προσωπική του 
εργασία, φροντίδα, συμβολή, αλλά 
σχεδόν αποκλειστικά στην κεφαλαι
ουχική επένδυση.

Η οικογενειακή αγροτική εκμε
τάλλευση, όπως την επιδιώκουμε, 
δεν μπορεί να έχει μέλλον —  λόγω 
του μικρού μεγέθους της εκμετάλ
λευσης και του περιορισμένου των 
διαθεσίμων κεφαλαίων —  παρά μόνο 
όταν συνεταιρισθεί με τις υπόλοιπες 
εκμεταλλεύσεις. Η εθελοντική συνέ
νωση στην επιδίωξη κοινών στόχων 
μπορεί να περιορίσει τα υφιστάμενα 
μειονεκτήματα και να προσπορίσει 
στην εκμετάλλευση πρόσθετα έσοδα 
τόσο από την κοινή αντιμετώπιση

προβλημάτων, όπως την αγορά εφο
δίων, όσο και από την κοινή αξιοποί
ηση του προϊόντος στην εμπορία και 
τη μεταποίηση. Ο συνεταιρισμός 
είναι το μέσο εκείνο, που μπορεί και 
πρέπει να μετατρέψει την οικογενεια
κή εκμετάλλευση σε βιώσιμη, αποδο
τική και ανταγωνιστική οικονομική 
μονάδα. Γι’ αυτό και η πιο σημαντική 
φροντίδα μας είναι η ανάπτυξη του 
συνεταιριστικού κινήματος.

Εμείς πιστεύουμε στο συνεται
ρισμό πέρα από τους οικονομικούς 
λόγρυς που ανέφερα και για έναν ευ
ρύτερο, πολιτικό. Η ανάπτυξη της 
κοινωνίας μας πρέπει να πραγματο
ποιηθεί μέσα από σχήματα συλλο
γικής συνεργασίας, που περιορίζουν 
και κατά το δυνατό αποκλείουν την 
εκμετάλλευση του ανθρώπου από 
τον άνθρωπο, την ιδιοποίηση από 
ιδιώτες του πλεονάσματος που πα- 
ράγεται χάρη στη συμβολή και προ
σπάθεια του κοινωνικού συνόλου, 
την αλλοτρίωση και καταπίεση του 
ατόμου. Ο συνεταιρισμός είναι ένα
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σχήμα οικονομικής συνεργασίας που 
επιτρέπει την αυτοδιαχείριση, την 
κοινή εκμετάλλευση ή αξιοποίηση 
παραγωγικών μέσων, τη διανομή της 
δημιουργούμενης αξίας σε ένα 
ευρύτερο αριθμό παραγωγών, τη συ
νεργασία μεταξύ των παραγωγών, 
την κοινή και αλληλέγγυα αντιμετώ
πιση των προβλημάτων. Ο συνεταιρι
σμός είναι ένα μέσο για το σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Ο συνεταιρισμός μέχρι σήμερα 
δεν είχε καλό όνομας στον τόπο μας. 
£)ι λόγοι της αποτυχίας είναι πολλοί. 
Ά  πρώτος λόγος, θα έλεγα, είναι ότι, 
παρά τις προθέσεις όλων εκείνων 
που δημιούργησαν το συνεταιριστικό 
κίνημα στην Ελλάδα, το συνεταιριστι
κό κίνημα εργάστηκε σ’ ένα πλαίσιο 
ιδεολογικό και οικονομικό, που το 
έβλεπε σαν οργάνωση αλληλεγγύης. 
Ο συνεταιρισμός και οι συνεταιριστι
κές οργανώσεις υπήρχαν όχι για να 
αναλάθουν να οργανώσουν την παρα
γωγή, εμπορία και μεταποίηση των α
γροτικών προϊόντων, για ν’ αποτελό
σουν μ’ άλλα λόγια τη ραχοκοκαλιά, 
πάνω στην οποία θα στηριζόταν η 
προσπάθεια των αγροτών να διοργα- 
νώσουν αυτοδιαχειριζόμενοι το δικό 
τους τομέα ζωής και ευθύνης· υπήρ
χαν μόνο για να βελτιώσουν και να δι
ορθώσουν τις όποιες δυσάρεστες ε
πιπτώσεις είχε η οργάνωση του αγρο
τικού τομέα με βάση τις αρχές της ε
λεύθερης ανάπτυξης επιχειρηματι
κής πρωτοβουλίας από κεφαλαιού
χους. Μοχλός ανάπτυξης ήταν ο ι
διώτης κεφαλαιούχος. Ο συνεταιρι
σμός ήταν το δεκανίκι, για να στηρι
χτεί η αγροτική οικονομία και ο α
γρότης, όπου οι κεφαλαιούχοι δεν ε
ξασφάλιζαν μια ανεκτή τάξη πραγμά
των. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά- 
οι στρστιές των μεσαζόντων που με
σολαβούν \ιεταξύ του παραγωγού και 
του καταναλωτή των αγροτικών προ
ϊόντων, η έλλειψη ανταγωνιστικότη
τας των περισσότερων προϊόντων 
μας, ή ουσιαστική εξάρτηση της α
γροτικής οικονομίας από το ξένο και 
ντόπιο κεφάλαιο σχετικά με τα γεωρ
γικά εφόδια και τα μέσα αγροτικής 
παραγωγής, η έλλειψη σοβαρού προ
γραμματισμού ανάπτυξης της αγρο
τικής οικονομίας και κύρια η οικονο

μική καχεξία των συνεταιριστικών ορ
γανώσεων. Όλα μαζί είχαν σαν απο
τέλεσμα τη μειονεκτική κοινωνική 
θέση του αγρότη.

Εμείς θέλουμε να βγάλουμε το 
συνεταιρισμό από το ρόλο του κομ
πάρσου, του βοηθού.

Ένας σημαντικός λόγος αποτυ
χίας του συνεταιριστικού κινήματος 
είναι και η πολυδιάσπασή του. Σε κά
θε νομό δρουν περισσότερες από μία 
ενώσεις και σε χίλιες πεντακόσιες

Ο  συνεταιρισμός είναι το μέσο 
εκείνο, που μπορεί και πρέπει 
να μετετρέψει την οικογενειακή 
εκμετάλλευση σε βιώσιμη, 
αποδοτική και ανταγωνιστική 
οικονομική μονάδα.

(1.500) περίπου κοινότητες λειτουρ
γούν περισσότεροι από ένας αγροτι
κοί συνεταιρισμοί.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συνε
ταιρισμών και των ενώσεων αγροτι
κών συνεταιρισμών δεν αποτελούν 
ακόμη βιώσιμες οικονομικά μονάδες. 
Τις περισσότερες φορές δρουν αντα
γωνιστικά μεταξύ τους (αναφέρομαι 
στον κακώς εννοούμενο ανταγωνι
σμό) και δεν έχουν κατορθώσει να εκ
μεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα, τα 
οποία έχει να επιδείξει η οργάνωση 
των αγροτών σε συνεταιρισμούς σ’ 
όλο τον κόσμο.

Το νομοσχέδιό μας έχει έναν 
κύριο στόχο, τη δημιουργία οικονο
μικά βιώσιμων συνεταιριστικών μο
νάδων.

Η οικονομική βιωσιμότητα έχει 
δύο διαστάσεις: πρώτο, σημαίνει να 
μπορεί ο συνεταιρισμός να διαθέτει 
τα προϊόντα του στη διεθνή ή τοπική 
αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές. Το 
τελευταίο σημαίνει απλά για την ίδια 
ποιότητα προϊόντος και τις ίδιες προ
διαγραφές ο συνεταιρισμός να έχει 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής, σε 
σύγκριση με εισαγωγείς ή άλλους πα

ραγωγούς. Δεύτερο, σημαίνει ότι ο 
συνεταιρισμός πρέπει να στοχεύει σε 
οικονομική αυτοδυναμία και ανεξαρ
τησία από επιδοτήσεις, φορολογικές 
απαλλαγές ή καλύψεις ελλειμμάτων 
από το κράτος. Βέβαια, στο ξεκίνημά 
του είναι σίγουρο ότι απαιτούνται ε
νισχύσεις για επενδύσεις σε εγκατα
στάσεις. Όμως, μιλάμε για την επι
χειρηματική του ζωή, αφού ξεκινήσει 
τη δραστηριότητά του.

Για να επιτευχθεί οικονομική 
βιωσιμότητα, χρειάζεται ο συνεται
ρισμός να είναι σε μέγεθος τέτοιο, 
ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 
οικονομίες κλίμακας. Το τελευταίο 
συνδέεται με τη χρησιμοποίηση σύγ
χρονης και κατάλληλης τεχνολογίας. 
Ο συνεταιρισμός θα πρέπει να είναι 
σε θέση να προσαρμόζεται στις 
συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς. 
Το τελευταίο μπορεί να απαιτεί προ
σαρμογή στις ποικιλίες, έρευνα αγο
ράς ή σύγχρονες μεθόδους οργάνω
σης, διοίκησης και επιχειρηματικού 
προγραμματισμού.

Ο συνεταιρισμός χρειάζεται κεφάλαια 
Συνεταιριστική μερίδα

Ο συνεταιρισμός είναι συνεταιρι
σμός προσώπων και όχι «ένωση καπι
ταλιστών» με διαφορετική δύναμη 
και λόγο. Η ταύτιση στο ίδιο πρόσω
πο του εργαζόμενου, του ιδιοκτήτη 
μέσων παραγωγής και του διαχειρι
στή διαφοροποιεί το συνεταιρισμό 
από τη ιδιωτική καπιταλιστική επιχεί
ρηση, όπου η συνεισφορά σε κεφά
λαια είναι το αποφασιστικό μέτρο για 
τη συμμετοχή στις αποφάσεις και στη 
διανομή του κέρδους.

Σήμερα,κάτω από τις υπάρχουσες 
συνθήκες παραγωγής, υπάρχει ανισό
τητα ευκαιριών στις συναλλαγές για 
τους μικρούς και μεγάλους παραγω
γούς, που μεταφράζεται σε ανισότη
τα εισοδήματος. Οι μεγαλοπαραγωγοί 
είναι πιο οργανωμένοι, διαθέτουν α
νώτατα τεχνολογικά μέσα και όγκο 
παραγωγής και είναι σε θέση να αγο
ράζουν και να πωλούν με καλύτερους 
όρους. Ο συνεταιρισμός θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ίση μεταχείριση για 
όλους τους συνεταίρους και να ξε- 
περάσει τις οποιεσδήποτε αντιθέσεις
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θα δημιουργηθούν. Ο πιο απλός τρό
πος προς τη σωστή κατεύθυνση είναι 
να εκπροσωπούνται στο συνεταιρι
σμό οι αγρότες όχι με το ύψος των 
περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά 
σαν άτομα. Ένας αγρότης = μία ψή
φος είναι η αρχή που καθιερώνει το 
νομοσχέδιο.

Οι αγρότες θα πρέπει να πειστούν 
ότι ο συνεταιρισμός εξυπηρετεί τα 
συμφέροντά τους σήμερα και στο 
μέλλον, για να συμμετάσχουν ελεύ
θερα. Ο συνεταιρισμός δεν θα μπο
ρέσει να επιβιώσει με καταναγκαστι- 
κό χαρακτήρα. Η πείρα δείχνει ότι ό
που υπήρξαν καταναγκαστικοί 
συνεταιρισμοί, τα αποτελέσματα ή
ταν φτωχά.

Στο κείμενο του σχεδίου δεν ανα- 
φέρεται η έννοια του αγροτοβιομη- 
χανικού συνεταιρισμού. Πολλοί 
έσπευσαν, γιατί δεν προσέχουν την 
ουσία, να συμπεράνουν ότι το ΠΑΣΟΚ 
εγκαταλείπει τον αγροτοβιομηχανικό 
συνεταιρισμό ως πρότυπο οργάνω
σης. Αν διάβαζαν το σχέδιο νόμου, θα 
απογοητεύονταν. Στο σχέδιο νόμου 
υπάρχουν όλες οι ρυθμίσεις, που θα 
επιτρέψουν στους σημερινούς συνε
ταιρισμούς να αναπτυχθούν σε αγρο- 
τοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, 
εφόσον το θελήσουν και υπάρχουν 
και οι άλλες οικονομικές προϋποθέ
σεις. Το σχήμα του συνεταιρισμού 
που προβλέπει ο νόμος επιτρέπει τη 
σύνδεση της αγροτικής παραγωγής 
με τη μεταποίηση και την εμπορία, 
ώστε ο συνεταιρισμός να επεξεργά
ζεται και να πωλεί τα προϊόντα, που 
παράγουν τα μέλη του. Επιτρέπει ε
πίσης στο συνεταιρισμό την ανάπτυ
ξη δευτερευουσών οικονομικών δρα
στηριοτήτων, που θα εξασφαλίζουν 
στους αγρότες απασχόληση και 
εκτός του χρόνου συγκομιδής και ε
πεξεργασίας του προϊόντος. Ο νόμος 
δεν καθιερώνει χιδικές ρυθμίσεις για 
τον αγροτοβιομηχανικό συνεταιρι
σμό, γιατί πιστεύουμε ότι οι συνεται
ρισμοί στο δημιουργούμενο πλαίσιο, 
που τους παρέχει όλες τις δυνατότη
τες, όπως προανέφερα, θα πρέπει να 
είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν 
τις μορφές δραστηριότητας που κρί
νουν σκόπιμες, χωρίς καταναγκα
σμούς.

Υπάρχουν χώρες, όπου το συνε
ταιριστικό κίνημα διαμόρφωσε ελεύ
θερα τη δομή του.

Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος.. 
Στη χώρα,μας η μέχρι τώρα εξέλιξη 
έχει δημιουργήσει μια απαράδεκτη 
κατάσταση πολυδιάσπασης, σύγχυ
σης, ένα μωσαϊκό ρυθμίσεων, στο 
οποίο λείπει οποιαδήποτε κατευθυν
τήρια γραμμή. ΓΓ αυτό και το σχέδιο 
νόμου προσπαθεί να καθιερώσει μια 
ενιαία δομή.

Ο  συνεταιρισμός θα πρέπει να 
είναι σε θέση να προσαρμόζε
ται στις συνθήκες και τις απαι
τήσεις της αγοράς.

Ο  συνεταιρισμός θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ίση μεταχείριση 
για όλους τους συνεταίρους 
και να ξεπεράσει τις οποιεσ-δή- 
ποτε αντιθέσεις θα δημιουργη- 
θούν.

Ένα ς Γενικός Αγροτικός Συνε
ταιρισμός σε κάθε μικρή περιφέρεια, 
που να περιλαμβάνει έναν ή και πε
ρισσότερους δήμους και κοινότητες. 
Μία μόνον Ένωση Αγροτικών Συνε
ταιρισμών σε κάθε νομό. Ορισμένα 
προβλήματα, που πιθανόν να υπάρ
ξουν από τη συγχώνευση μη βιώσι
μων ενώσεων με άλλες βιώσιμες, θα 
αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με τις 
προτάσεις των ενδιαφερόμενων φο
ρέων.

Μία Κεντρική Κλαδική Συνεταιρι
στική Ένωση σε επίπεδο επικράτειας 
για κάθε κλάδο παραγωγής ή βασικό 
προϊόν.

Οι συνεταιριστικοί οργανισμοί, με 
διάρθρωση όμοια με της ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ, 
συνιστώνται για να επιβοηθήσουν το 
έργο και να συντονίσουν τις δραστη
ριότητες των αγροτικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων σε τομείς, οι ο
ποίοι, αν και είναι απόλυτα απαραίτη
τοι για την ολοκλήρωση του αγροτι

κού συνεταιριστικού κινήματος, δεν 
μπορούν, στις σημερινές συνθήκες, 
να ασκηθούν από τις ήδη λειτουρ
γούσες αγροτικές συνεταιριστικές 
οργανώσεις.

Το σχήμα αυτό που προβλέπει ο 
νόμος είναι απλό σε σχέση με το υ
φιστάμενο καθεστώς. Θέλω να 
υπενθυμίσω ότι με στοιχεία του 1981 
υπήρχαν 107 Ενώσεις πολλαπλών 
δραστηριοτήτων, αλλά επιπλέον 
άλλες 22 ειδικές ενώσεις, 4 ενώσεις 
ειδικής νομοθεσίας, 4 κοινοπραξίες 
ενώσεων, 11 κεντρικές ενώσεις, 7 
κοινοπραξίες γεωργικών συνεταιρι
σμών, 72 εταιρείες του εμπορικού δι
καίου, 10 κοινοπραξίες του ν.δ. 8374/ 
58 συνεταιριστικών οργανώσεων και 
Α.Τ.Ε. και 17 άτυπες κοινοπραξίες —  
συνεργασίες συνεταιριστικών οργα
νώσεων, αμιγείς ή με την Α.Τ.Ε. ή με 
τρίτους. Όσοι ισχυρίζονται ότι εμείς 
δημιουργούμε νέα και πολύπλοκα 
σχήματα, απλά παραπλανούν τον κό
σμο.

Η δομή του αγροτικού συνεταιρι
στικού κινήματος ολοκληρώνεται με 
την ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ., η οποία εκπροσωπεί 
το κίνημα, συντονίζει και επιβοηθεί 
το έργο των οργανώσεων-μελών της.

Ό λα τα παραπάνω αναφέρονται, 
γιατί ο νέος νόμος για τους αγροτι
κούς συνεταιρισμούς δεν πρόκειται 
να εφαρμοστεί ως «αρχή εκ του μη- 
δενός», αλλά θα προσπαθήσει να κτί
σει ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα ε
πάνω στην υφιστάμενη ελάχιστα ικα
νοποιητική κατάσταση. Οι ήδη λει- 
τουργούντες συνεταιρισμοί όλων των 
βαθμών πρέπει να κατανοήσουν ότι 
από αυτούς εξαρτάται η επιτυχία του 
στόχου του νομοσχεδίου, που είναι η 
ανάπτυΕη των αγροτικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων και η δημιουργία 
των προϋποθέσεων εκείνων, που θα 
δικαιώσουν το όραμα για τη συνεται- 
ριστικοποίηση της αγροτικής οικονο
μίας.

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις 
πρέπει να πάρουν τέτοιες πρωτοβου
λίες, ώστε να επιτευχθεί η συγκέν
τρωση όλων των μικρών και αδύνα
των οικονομικών μονάδων (εταιρειών, 
κοινοπραξιών και κεντρικών ενώσε
ων) κάτω από τη διοίκηση των δευτε
ροβάθμιων και τριτοβάθμιων αγροτι-
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κών συνεταιριστικών οργανώσεων (ε
νώσεων και κεντρικών κλαδικών συ
νεταιριστικών ενώσεων) έτσι, που να 
ελαχιστοποιηθούν οι δυνατότητες 
του κακώς εννοούμενου ανταγωνι
σμού μεταξύ τους; να ολοκληρωθεί 
δε το αγροτικό συνεταιριστικό κίνη
μα μέσα από βιώσιμες οικονομικά συ
νεταιριστικές οργανώσεις.

Ο νόμος από μόνος του και οι δια
δικασίες τις οποίες προβλέπει δεν 
μπορούν να λύσουν όλα τα προβλή
ματα του συνεταιριστικού κινήματος. 
Χρειάζεται και προσπάθεια σε τομείς, 
όπου μια νομοθετική ρύθμιση ελάχι
στα μπορεί να προσφέρει, θα αναφέ
ρω μερικά παραδείγματα. Η έλλειψη 
πληροφόρησης (ή η παροχή διαστρε
βλωμένης πληροφόρησης) με το ση
μερινό επίπεδο συνεταιριστικής παι
δείας και μόρφωσης των αγροτών α
ποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανά-

άποψη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΣΕΓΕΣ.

πτυξής των. Σήμερα είναι γεγονός 
ότι συνεταιρισμένοι αγρότες, αλλά 
και εκλεγμένες διοικήσεις συνεταιρι
σμών δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση 
σε θέματα, όπως: επενδυτικά κίνη
τρα, κατεύθυνση της αγροτικής μας 
πολιτικής, θέματα ΕΟΚ, δάνεια Α.Τ.Ε. 
κλπ. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η ορ
γάνωση πλατιάς συνεταιριστικής πλη
ροφόρησης και ενημέρωσης με τη 
χρησιμοποίηση των μαζικών μέσων ε
νημέρωσης.

Τέλος, στόχος πρέπει να είναι η 
καλύτερη συνεργασία και ο συντονι
σμός ενεργειών μεταξύ συνεταιρι
σμών, που σήμερα είναι σχεδόν ανύ
παρκτη, με αποτέλεσμα να μην ελα
χιστοποιείται το κόστος δραστήριο 
τήτων ή πολλές φορές να γίνεται αν
ταγωνισμός μεταξύ συνεταιρισμών, με 
αφορμή δευτερεύουσες τοπικές ή 
και προσωπικές αντιθέσεις. Οι προ

σπάθειες θα πρέπει να κατευθύνον- 
ται προς το συντονισμό ενεργειών 
προς τις εξαγωγές γεωργικών προϊόν
των, προμηθευτικές εργασίες, μετα
φορές, τυπογραφικές εργασίες, δια
νομές κλπ. Τον καταλυτικό ρόλο σ’ 
αυτή την προσπάθεια θα πρέπει φυσι
κά να τον έχει η ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ.

Ο νέος νόμος θα είναι ένα σημαν
τικό βήμα, για να αναμορφώσουμε 
την ελληνική ύπαιθρο. Με το νόμο 
αυτό θα υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, 
ώστε οι αγρότες να συνδέσουν το 
χωράφι με το εργοστάσιο, την εκμε
τάλλευση με το κατάστημα πώλησης 
μέσα από το συνεταιρισμό, θα υπάρ
χει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε ο παρα
γωγός να πάρει την τύχη του στα χέ
ρια του. Αν το όραμα του νόμου γίνει 
πραγματικότητα, θα εξαρτηθεί από 
σας, τους συνεταιρισμούς. Η σκυτάλη 
είναι στα χέρια σας.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟ- 
τών ο αγροτικό σύλλογος διαδραματίζει 
και καθοριστικό πολιτιστικό ρόλο, ώστε να 
αποτελεί το ζωντανό κύτταρο κάθε χω
ριού.

Οι 9 ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων 
αποτελούνται από τους εκατοντάδες 
συλλόγους των χωριών και συνενώνονται 
σε μια συνομοσπονδία, τη ΓΕΣΑΣΕ.

Συναντήσαμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΑΣΕ 
Στέλιο Μπαζιάνα, που μας παραχώρησε 
τη συνέντευξη που ακολουθεί για το πρώ
το τεύχος του «Συν».

Ανάμεσα στα άλλα ο πρόεδρος της 
ΓΕΣΑΣΕ τόνισε την τεράστια σημασία που 
είχε και έχει το αγροτοσυνδικαλιοτικό κίνη
μα στη βελτίωση του αγροτικού εισοδή
ματος, την κοινωνική ασφάλιση των αγρο
τών, την πολιτιστική ανάπτυξη του χω
ριού. Επισήμανε την αταλάντευτη πάλη 
της αγροτιάς για τη νίκη της Αλλαγής, 
αλλά και τη σημερινή συμπαράταξη του 
αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος με την 
κυβέρνηση για την πορεία και ολοκλήρωση 
της Αλλαγής.

Συνόψισε την πολιτική των κυβερνήσε
ων της δεξιάς με τη φράση:

«Οι αγρότες να δουλεύουν, να παρά
γουν, αλλά να μην κερδίζουν και να οφε- 
λούνται οι μεσάζοντες και οι βιομήχανοι».

Σαν πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ θα θέλαμε να 
μας μιλήσετε για το ξεκίνημα και την πο
ρεία του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήμα
τος.

Το αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα ξεκί
νησε το 1904-1905 με τους πρώτους αγρο
τικούς συνδέσμους που δημιουργήθηκαν 
στην Καρδίτσα. Οι αγροτικοί σύνδεσμοι 
πάλαιψαν για την απαλλοτρίωση των 
μεγάλων τσιφλικιών και μπορούμε να πού
με ότι ο σκοπός αυτός επετεύχθη και ολο
κληρώθηκε μεταπολεμικά, επί κυβερνή- 
σεως Πλαστήρα, το 1952.

Οι αγροτικοί σύλλογοι βέβαια, πέρα 
από τους μεγάλους αυτούς στόχους, έπαι
ξαν καθοριστικό ρόλο και σε καθημερινά 
μικρά ή μεγάλα προβλήματα του χωριού.

Στην κατοχή οι σύλλογοι παίζουν βασι
κά επισιτιστικό ρόλο, που πάρα πολύ βο
ήθησε την αγροτιά στη δύσκολη εκείνη πε
ρίοδο.

Οι σύλλογοι διαλύθηκαν στην περίοδο 
του εμφύλιου πολέμου.

Έτσι φτάνουμε στη μεταπολεμική περί
οδο, που η παραγωγή αρχίζει και πάλι να 
αναπτύσσεται, αλλά η ανάπτυξη αυτή εί
ναι χωρίς προγραμματισμό, χωρίς προο
πτικές. Τα προβλήματα συσσωρεύονται 
και οξύνονται, ώστε η ανασύσταση των 
συλλόγων να γίνεται επιταχτική. Με πρω
τοβουλία μιας ομάδας αγροτών, στην ο
ποία και πρωτοστάτησα, ξεκινήσαμε το 
1956 να ξαναστήσουμε τους αγροτικούς 
συλλόγους. Με σύνθημα «ενότητα και αγά
πη» και διεκδικήσεις για τις τιμές ασφάλει
ας και ενάντια στους μεσάζοντες, κατορ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ I—

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ ΓΕΣΑΣΕ 
ΣΤ. ΜΠΑΖΙΑΝΑ

θώσαμε να συσπειρώσουμε τους αγρότες 
και να στήσουμε τους πρώτους συλλόγους 
στην Πάτρα, στα Χανιά, στην Καρδίτσα, 
στην Ιεράπετρα, στην Κέρκυρα, στη Λάρι
σα, στην Καλαμάτα.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε στο 
ξαναστήσιμο των συλλόγων;

Πέρα από τα μίση και τα πάθη που εί
χε δημιουργήσει ο εμφύλιος, είχαμε να αν
τιμετωπίσουμε και το επίσημο κράτος, 
που δεν έβλεπε με καθόλου καλό μάτι τους 
συλλόγους και γι’ αυτό οι απειλές και οι 
διώξεις ήταν καθημερινές.

Η πάλη μας όμως η καθημερινή για τα 
προβλήματα των αγροτών, τα αιτήματα 
που προβάλαμε και τα συνθήματά μας 
ήταν τέτοια, που, όπως είπαμε, συσπείρω
σαν γύρω από τους συλλόγους όλους τους 
αγρότες, δεξιούς, αριστερούς και κεντρώ
ους.

Η κοινωνική ασφάλιση ήταν από τα με
γάλα αιτήματα των συλλόγων, που, όταν 
πρωτομπήκε —  είμαι από τους πρώτους 
που συνέλαβαν την ιδέα —  ακόμα και οι ί
διοι οι αγρότες την έβλεπαν σαν άπιαστο 
όνειρο.

Για τις συνθήκες που αντιμετωπίζαμε, 
θα σας αναφέρω το εξής περιστατικό:

Ό τα ν  οι σύλλογοι άρχισαν να τιμούν τη 
μνήμη του Κιλελέρ, σε μια εκδήλωση, όπου 
παρίστατο και ο αείμνηστος Γ. Παπανδρέ- 
ου, είπα: «Μεγάλοι μας νεκροί, μας ετίμη- 
σε η αντιπολίτευση, αλλά και η κυβέρνηση 
δεν μας ξέχασε· έστειλε εδώ για να την αν
τιπροσωπεύσουν 5.000 χωροφύλακες απ’ 
όλη την Ελλάδα, πάνοπλους, έτοιμους να 
σκοτώσουν εμάς, τους απογόνους σας».

Ή τα ν  τέτοια η τρομοκρατία, που οι 
χωροφύλακες ήταν πολλαπλάσιοι από 
μας!

J

Ο ι αγροτικοί σύλλογοι πώς δέχτηκαν 
την αλλαγή;

Μέσα από αυτούς τους αγώνες η αγρο
τιά, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελ
ληνικής οικονομίας, συνειδητοποιήθηκε και 
από πολύ νωρίς πέρασε με το μέρος της 
Αλλαγής. Οι σύλλογοι, με σύνθημα να φύ
γει η δεξιά, πάλαιψαν στις τελευταίες εκλο
γές και πιστεύω πως το αγροτοσυνδικαλι- 
στικό κίνημα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο 
στη νίκη της Αλλαγής.

Πώς αντιμετωπίζουν σήμερα την κυβέρ
νηση της Αλλαγής;

Οι αγρότες πιστεύουν πως η Αλλαγή 
άρχισε, αλλά γνωρίζουν καλά πως η Αλ
λαγή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην 
άλλη. Ξέρουν ότι χρειάζεται πριν απ’ όλα 
αλλαγή στη νοοτροπία του παλαιοκομμα- 
τισμού, της ρουσφετολογίας, του καιρο
σκοπισμού, του ατομισμού· γι’ αυτό και ο 
αγρότης δίνει πίστωση στην κυβέρνηση, 
που τη θεωρεί δική του και που πιστεύει 
στο σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, 
ο λαός στην εξουσία», γιατί ο αγρότης 
πρέπει να αισθάνεται πως είναι στην εξου
σία.

Είναι μεγαλύτερη σήμερα η συμμετοχή 
των αγροτών στους συλλόγους και πώς 
συμμετέχουν οι αγρότες στην πορεία της 
Αλλαγής;

Οι αγροτικοί σύλλογοι είναι τα ζωντανά 
κύτταρα των χωριών· η συμμετοχή σήμε
ρα είναι εντονότερη, γιατί έχει σπάσει η 
τρομοκρατία και η φοβία. Ο  αγρότης σή
μερα συμμετέχει στην πορεία της Αλλαγής 
με τα συλλογικά του όργανα, μέσα από 
την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συνεταιρι
σμούς, τις διάφορες επιτροπές του Υπουρ
γείου Γεωργίας, ακόμα, στις λαϊκές συνε
λεύσεις στα χωριά μαζί με όλους τους πα
ράγοντες συμβάλλει στον προγραμματισμό 
άμεσα για τα προβλήματα του χωριού, 
αλλά και γενικότερα συμμετέχει στις διαδι
κασίες και διεργασίες για τη διαμόρφωση 
της πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης 
της χώρας.

Ο  αγρότης πλέον έχει μπει μπροστά 
στις ευθύνες του, δεν είναι ο απλός θεατής, 
ο κομπάρσος, όπως μέχρι τώρα τον είχαν 
καταδικάσει οι κυβερνήσεις της δεξιάς.

Ποια είναι η γνώμη σας για τους αγρο- 
τοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς;

Είμαστε οι πρώτοι που υποστηρίξαμε 
την αναγκαιότητα των αγροτοβιομηχανι- 
κών συνεταιρισμών. Η υιοθέτηση από την 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ των αγροτοβιομη- 
χανικών συνεταιρισμών πιστεύουμε ότι θα 
οδηγήσει στη δικαίωση των αγώνων των 
αγροτών, ώστε να αξιοποιηθεί ο ιδρώτας 
τους προς όφελός τους —  αλλά και της οι
κονομίας μας —  και να πάψει ο μόχθος 
του αγρότη να είναι μέσο (παράνομου) 
πλουτισμού άλλων τάξεων και αντικείμενο 
πολιτικής εκμετάλλευσης. ^
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ: 
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΡΟΛΟΣ, 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Δημήτρη Χριστοδούλου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 25/5/83 ο 
Νόμος που ρυθμίζει τα θέματα οργάνωσης και λειτουργί
ας των αγροτικών σωματείων. Είναι το πρώτο νομοθέτη- 
μα πάνω στο θέμα αυτό, γι' αυτό μπορεί κανείς να το χα
ρακτηρίσει ιστορικό. Μέχρι τώρα, στην καλύτερη περί
πτωση, όταν δηλαδή δεν απαγορευόταν η λειτουργία και 
η δράση των αγροτικών συλλόγων, τα θέματα της οργά
νωσής τους και της λειτουργίας τους τα ρύθμιζαν οι δια
τάξεις του Αστικού Κώδικα.

Εάν ορίσουμε τους αγροτικούς συλλόγους σαν τα ε
παγγελματικά, διεκδικητικά σωματεία της αγροτικής τά
ξης, σαν σωματεία που τα ίδια δεν είναι ούτε κερδοσκο
πικά, εμπορικά ή οικονομικά, τότε έχουμε μια εύκολη διά
κριση από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς,που είναι οι 
κατ’ εξοχή οικονομικές οργανώσεις των αγροτών μας.

Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία, μιας και μέχρι σήμερα 
οι ρόλοι των δύο αυτών κατηγοριών οργανώσεων ήταν 
αρκετά μπλεγμένοι και επικαλυπτόμενοι. Είναι σίγουρο ότι 
αυτή η επικάλυψη δεν είναι υπόθεση των τελευταίων χρό
νων· ξεκινάει από την ίδια τη δημιουργία των αγροτικών 
συλλόγων και των αγροτικών συνεταιρισμών, που είναι 
σχεδόν ταυτόχρονη και παράλληλη.

Σήμερα δεν θα επιχειρηθεί μια λεπτομερειακή ιστορική
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παρουσίαση της δημιουργίας και εξέλιξης των αγροτικών 
συλλόγων· ίσως αυτό να γίνει σε κάποιο άλλο άρθρο. Α
πλά θα αναφερθούν μερικά ιστορικά στοιχεία για το ξεκί
νημά τους, για να συνδέσουμε τη σημερινή πραγματικότη
τα και το ρόλο των αγροτικών συλλόγων με τις ρίζες τους 
στη σύγχρονή μας ιστορία.

Κατά την άποψη του φίλου και συμφοιτητή μου κ. Γ. 
Ζερβούδη, που έχει κάνει αρκετή δουλειά πάνω στην ιστο
ρία του αγροτικού μας κινήματος, ο πρώτος αγροτικός 
σύλλογος είναι ο «Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος Αλμυ
ρού», στα 1900· μαζεύει γύρω του τους αγρότες και δημι
ουργεί τον πρώτο πυρήνα πάλης. Ο σύλλογος αυτός μπο
ρεί να θεωρηθεί και ένας από τους πρωτοπόρους της α
νάπτυξης των γεωργικών συνεταιρισμών. Τον κατατάσ
σουμε περισσότερο στους συλλόγους και όχι στους συνε
ταιρισμούς, μιας και ο διεκδικητικός χαρακτήρας είναι πιο 
ισχυρός στη δράση των συλλόγων από τον οικονομικό χα
ρακτήρα.

Στη σύσταση του Μετοχικού Γεωργικού Συλλόγου Αλ
μυρού πρωτοστάστησαν ο δάσκαλος Ν. Μιχόπουλος και 
ο γεωπόνος διευθυντής της Κασσαβετείου Γεωργικής Σχο
λής Δ. Γρηγοριάδης.

Το κυριότερο θέμα που απασχολούσε τότε τους αγρό
τες ήταν η εξασφάλιση γης για καλλιέργεια από τους ί
διους τους αγρότες. Στόχος ήταν η απελευθέρωση του 
κολλήγα, που θα πετυχαινόταν με την απαλλοτρίωση των 
τσιφλικιών και τη διανομή γης στους κολλήγους.

Στην ελληνοτουρκική συνθήκη του 1881, που παραχω
ρούσε τη Θεσσαλία στην Ελλάδα, περιλήφθηκε ειδική διά
ταξη που απαγόρευε την απαλλοτρίωση των μεγάλων α
γροκτημάτων (άρθρ. 3).

Από τα τέλη του 19ου αιώνα τα κηρύγματα των πρώ
των σοσιαλιστών μπαίνουν στο θεσσαλικό κάμπο. Ο Βο- 
λιώτης δικηγόρος Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης, με την έκ
δοση της «Πανθεσσαλικής» (1900) στο Βόλο, ρίχνει το σύν
θημα της απαλλοτρίωσης. Ο πρώτος σπόρος για την ορ
γάνωση των αγροτών ρίχνεται από τους σοσιαλιστές του 
Βόλου και της Αθήνας. Από τα 1908 οι Κοινωνιολόγοι 
μπαίνουν στον αγώνα για την απαλλοτρίωση της θεσσα- 
λικής γης. Ο  Αλ. Παπαναστασίου, μέλος της ομάδας των 
Κοινωνιολόγων, έγραφε:

«Η απαλλοτρίωση θα ανυψώσει την αγροτική μάζα, 
ώστε να δυναμώσει την αγοραστική της ικανότητα, 
πράγμα που θα βοηθήσει στη βιομηχανική ανάπτυξη 
της χώρας και παράλληλα στην ανάπτυξη της αγρο
τικής οικονομίας».
Την ίδια χρονιά (1908) ο «Εργάτης», όργανο του Εργα

τικού Κέντρου Βόλου, βρίσκει απήχηση, με το σοσιαλιστι
κό του σάλπισμα, στο θεσσαλικό κάμπο. Παρά τις αντι
δράσεις των τσιφλικάδων (πρωτοστατούν Ζωγράφος, 
Τσοποτός),ξεπετάγονται οι πρώτοι θαρραλέοι ηγέτες από 
τα σπλάχνα της αγροτιάς (ο γιατρός Γρίβας, ο Κ. Κουκού
λης, ο Βάγιας Καλτζάς, οι αδελφοί Μπαζή, ο Χρ. Χούτας, 
ο Γ. Κούλος κ.ά.). Κοντά δε σ' αυτούς παλεύουν και οι 
δικηγόροι Κ. Σταμούλης, Δ. Μπούσδρας και ο δημοσιο
γράφος Αλ. Μέρας.

Σαν πρώτη τους ενέργεια παρουσιάζουν την ίδρυση 
του Γεωργικού Συλλόγου Καρδίτσας (Μάης 1909). Η πρώ
τη πράξη του Συλλόγου αυτού είναι ο ενθουσιώδης χαι
ρετισμός του Στρατιωτικού Κινήματος στο Γουδί (19 Αυ- 
γούστου 1909). Παρότι ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος αδια

φόρησε για το θεσσαλικό και οι κυβερνήσεις (μετεπανα- 
στατικές) Κυρ. Μαυρομιχάλη και Στ. Δραγούμη τάχτηκαν 
με τους τσιφλικάδες, η αγροτική ιδέα είχε ριζώσει.

Η επωνυμία του Γεωργικού Συλλόγου Καρδίτσας ήταν 
«Γεωργικός Σύλλογος» και η ίδρυσή του έγινε στις 22 Μάη 
1909.

Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Δ. Μπούσδρας από τα Πα- 
ραπράσετα Καρδίτσας, δικηγόρος, αντιπρόεδρος ο Δ. Ψι- 
μόπουλος, δικηγόρος από τους Σοφάδες, και διοικητικοί 
σύμβουλοι οι δικηγόροι Κ. Σταμούλης (Μοσχογούρι) και Δ. 
Κουκουλέτσος, ο δάσκαλος Α. Αγγελούσης (Κοσκινά), ο 
τσαγγάρης Ευθ. Μπαζής (Κουράδες) και οι γεωργοί Βάίος 
Καλτσάς (Ίσαρι), Φώτης Καμινιώτης (Πιτσαρί) και Ν. Φα- 
λιάγγας. Ταμίας ήταν ο γιατρός Β. Γρίβας (Παραπρασται- 
νή), γεν. γραμματέας ο δημοσιογράφος Γ. Σαμαρόπουλος 
(Παλαμάς), ειδικός γραμματέας ο τελειόφοιτος της Νομι
κής θρασύβ. Γ. Παπαπόπουλος (Σοφάδες), έφορος ο έμ
πορος καπνών Κ. Παναγιωτόπουλος (Μερίχοβο) και κο
σμήτορας ο έμπορος υφασμάτων Στ. Ζαφειρόπουλος (Ρα- 
κώδη).

Στη δράση των συλλόγων Καρδίτσας, Τρικάλων και Λά
ρισας οφείλονται τα συλλαλητήρια, που οδήγησαν στα γε
γονότα του Κιλελέρ το 1910, για τα οποία οι αγρότες ο
δηγήθηκαν σε δίκες στη Λαμία και στη Χαλκίδα (γεγονότα 
Καρδίτσας) στις 19 Ιούνη 1910, όπου, παρά την αντίθετη 
διάθεση των δικαστών, οι αγρότες αθωώθηκαν από τους 
ενόρκους.

Το Νοέμβρη του 1909 γίνεται το Α' Πανελλήνιο Συνέδριο 
Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου στην Αθήνα. Αποτέ
λεσμα του συνεδρίου είναι η ίδρυση της Βιομηχανίας Ο 
ξέων και Λιπασμάτων και η απαίτηση για ίδρυση Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας (η κυβέρνηση Βενιζέλου 1910 θα 
ικανοποιήσει το αίτημα αυτό).

Στις 9-14 Σεπτεμβρίου 1912 γίνεται το Β' Πανελλήνιο Συ
νέδριο Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου στο Βόλο. Σε 
αυτό συμμετέχουν και οι αγρότισσες του θεσσαλικού 
κάμπου. Εξετάζεται το καθεστώς των τσιφλικιών, ύστερα 
από διαμαρτυρίες των αγροτών (είχε προκληθεί στα 1911 
ο νόμος για μερική απαλλοτρίωση των εθνικών γαιών).

Ο  βουλευτής Άρτας και πρώην συνταγματάρχης της 
Χωροφυλακής Σπόρος Σπυρομήλιος (από τη Χειμάρα) κα
ταγγέλλει τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο κρατικός μηχανι
σμός τη Χωροφυλακή, για να πνίξει την αγροτική φωνή.

Με το νόμο 602/1914, που μπαίνει σε εφαρμογή στις 
5/11/1915, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο συνεταιριστικό 
κίνημα. Παρόλα αυτά, οι αγροτικοί σύλλογοι με άλλες 
μορφές συνεχίζουν τη δράση τους και φτάνουμε στα 1915, 
οπότε ιδρύονται τα «Γεωργικά Επιμελητήρια». Τα Επιμελη
τήρια λειτούργησαν για ένα περιορισμένο χρόνο και συγ
χρόνως αρχίζει να ισχυροποιείται πολύ το συνεταιριστικό 
κίνημα σε σχέση με άλλες συλλογικές μορφές οργάνωσης 
των αγροτών, ώστε τελικά κυριάρχησε.

Μεταπολεμικά,οι αγροτικοί σύλλογοι εξακολουθούν να 
λειτουργούν με στόχους διάφορους από τους αρχικούς 
και κινητοποιούν τον αγρότη για θέματα, όπως η ασφά
λιση της γεωργικής παραγωγής, η συνταξιοδότηση του 
αγρότη, οι τιμές των γεωργικών προϊόντων, το καπνικό 
εκτιμητήριο κλπ. Η δράση τους τις περισσότερες φορές 
ήταν ευκαιριακή, μιας και δεν υπήρχε κεντρικός συντονι
σμός, οι δε συνεταιρισμοί είχαν σταθερά το οργανωτικό 
προβάδισμα στον αγροτικό χώρο. Τούτο δεν ήταν τυχαίο.
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Ή ταν μια επιλογή της άρχουσας τάξης, που κατόρθωσε 
να εγκλωβίσει το διεκδικητικό μηχανισμό της αγροτιάς μέ
σα σε οργανώσεις που είχαν τη δομή και την οργάνωση 
οικονομικών μονάδων. Με ένα μηχανισμό δημιουργίας και 
διατήρησης κάποιων «αγροτοπατέρων», όπως αποκαλέ
στηκαν, τελικά τα πράγματα αποπροσανατολίστηκαν. Ο 
αγροτικός συνδικαλισμός προσπαθήθηκε να γίνει περιθω
ριακός και γι’ αυτό πρέπει να λογαριάζουμε πόσο μεγάλη 
είναι η προσφορά όλων εκείνων,που με συνέπεια διατήρη
σαν σε δράση και σε λειτουργία τους αγροτικούς συλλό
γους σε όλα τους τα επίπεδα, από τον τοπικό αγροτικό 
σύλλογο και την ομοσπονδία μέχρι και τη ΓΕΣΑΣΕ.

Στα τελευταία χρόνια, μετά τη μεταπολίτευση, τα 
πρότγματα άλλαξαν σημαντικά. Η δραστηριότητα των α
γροτικών συλλόγων ήταν τέτοια, που δεν έδινε την ευκαι
ρία σε όσους θέλαν την εξαφάνισή τους να πετύχουν κάτι 
τέτοιο. Οι σύλλογοι πολλαπλασιάστηκαν και απέκτησαν 
περισσότερα μέλη και,σε σχέση με την κάποια υποβάθμι- 
ση που είχε η δραστηριοποίηση των συνεταιρισμών, αυτοί 
αναπτύχθηκαν και καταξιώθηκαν περισσότερο μέσα στον 
αγροτικό κόσμο.

Σήμερα η αντίληψη είναι διαφορετική. Σήμερα ο αγρο
τικός σύλλογος δεν ζητιέται να υπάρχει σε κάποιο περι
θώριο, αλλά τοποθετείται πρωτοπόρος σε μια διαδικασία 
δημοκρατικού προγραμματισμού.

Αναγνωρίζεται ένας διπλός ρόλος σήμερα στον αγροτι
κό συνδικαλισμό. Ρόλος διεκδικητικός και ρόλος συμμετο
χικός. Αυτό βέβαια προϋποθέτει οργάνωση των αγροτι
κών συλλόγων, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν σωστά 
και έγκαιρα τα συμφέροντα της αγροτιάς. Ετσι,για πρώτη 
φορά έχουμε μια θεσμοθέτηση του ρόλου, αλλά και της 
οργανωτικής δομής των αγροτικών συλλόγων.

Εξασφαλίζεται σε αυτούς η αποκλειστική συμμετοχή 
των αγροτών, γιατί είναι βασικό για ένα διεκδικητικό όρ
γανο η εξασφάλισή του από την εισδοχή άλλων, εκτός 
αγροτικού κόσμου, ατόμων, που θα είχαν κάθε δυνατό
τητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε συμφέρον να 
ναρκοθετήσουν τη δουλειά του αγροτικού συλλόγου.

Είναι απαίτηση του αγροτικού κόσμου να πάρει μόνος 
του στα χέρια του τα σωματεία διεκδίκησης των δικαιωμά
των του. Μπορεί, όπως είδαμε, ιστορικά οι δάσκαλοι, οι 
τσαγγαράδες ή οι δημοσιογράφοι και άλλοι να ήταν πρω
τοπόροι στο στήσιμο των πρώτων αγροτικών συλλόγων, 
όμως σήμερα η αγροτιά διαθέτει όλα εκείνα τα έμπειρα 
και ζυμωμένα σε αγώνες στελέχη, που μπορούν να αναλά
βουν όλους τους ρόλους μέσα στον αγροτικό συνδικαλι
σμό.
Ένα άλλο βασικό σημείο είναι η οργανωτική δομή.

Η οργανωτική δομή πρέπει να είναι απλή και ξεκάθα
ρη. Οι τίτλοι της κάθε βαθμίδας να είναι προσδιορισμένοι 
με σαφήνεια και να υπάρχει ανταπόκριση τίτλου και περι
εχομένου. Έτσι, η σύγχυση που μέχρι τώρα υπήρχε, ότι 
μια ομάδα χωριών είχε έναν αγροτικό σύλλογο, ενώ μια 
άλλη ομάδα χωριών είχε μια ομοσπονδία αγροτικών συλ
λόγων, πρέπει να πάψει. Ο νόμος που ψηφίστηκε ακρι
βώς αυτή την ιδέα αποδέχεται· σε κάθε χωριό ή ομάδα 
χωριών δέχεται τη δημιουργία αγροτικού συλλόγου. Οι 
ομοσπονδίες δημιουργούνται σε νομαρχιακό επίπεδο από 
τους αγροτικούς συλλόγους, ενώ οι συνομοσπονδίες γί
νονται σε επίπεδο χώρας με τη συμμετοχή σ’ αυτές των ο
μοσπονδιών.

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει σήμερα να υπάρξει, για 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των αγρο
τικών συλλόγων, είναι να εμποδιστεί η πολυδιάσπαση,
κάτι που πάντα είναι ένας κίνδυνος για το διεκδικητικό 
συνδικαλισμό. Έτσι,πρέπει να υπάρχουν —  και στο νόμο 
υπάρχουν —  τέτοιες διατάξεις, τουλάχιστον σε 
δευτεροβάθμιο και σε τριτοβάθμιο επίπεδο.

Οι διαδικασίες ανάδειξης οργάνων πρέπει επίσης να 
είναι δημοκρατικές, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη 
δυνατή λειτουργική αντιπροσωπευτικότητα. Έτσι, η ανα
λογική, διασφαλισμένη από περιπτώσεις πιθανής στρέ
βλωσης από τις μεθοδευμένες αξιοποιήσεις κάποιων α
δυναμιών του συστήματος, είναι το σύστημα εκείνο που 
σίγουρα ταιριάζει για την εκλογή των οργάνων στους 
αγροτικούς συλλόγους.

Η απόφαση πάντα πρέπει να παίρνεται δημοκρατικά 
και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και της πλειοψηφί-
ας και της μειοψηφίας, η δε λειτουργία του κάθε οργάνου 
να είναι με σαφήνεια προσδιορισμένη.

Τέλος, η συμμετοχή των αγροτικών συλλόγων στη δια
δικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού πρέπει να ε
ξασφαλίζεται με θεσμοθέτηση αυτού του ρόλου.

Στη σημερινή εποχή,ένας ακόμα κίνδυνος που υπάρχει 
γι’ αυτή καθ’ εαυτή τη λειτουργία της είναι η υπερσυγκέν- 
τρωση και ο άκρατος κρατισμός. Οι αγροτικοί σύλλογοι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σα λαϊκά όργανα αποκέν
τρωσης (αν θέλετε) της εξουσίας ή καλύτερα αποκεντρω
μένης κοινωνικής παρέμβασης. Έτσι, οι σύλλογοι μπορούν 
και πρέττ'ει να καλύπτουν αντικείμενα, που διάφορες αντι- 
δημοκρατικές λογικές τα θέλουν να ασκούνται αποκλειστι
κά και κεντρικά από το κράτος και την κρατική γραφειο
κρατία. Η εξουσία πηγάζει από το λαό και πρέπει να α
σκείται όσο το δυνατό πιο αποκεντρωμένα και πιο αυτο- 
διοικούμενα από τα συλλογικά όργανα των ίδιων των 
κοινωνικών ομάδων, που σχετίζονται με κάποιο θέμα.

Το σύνολο της ανάπτυξης της αγροτικής μας οικονομί
ας, αλλά και όλα τα προβλήματα ανάπτυξης της υπαί
θρου και της ζωής στο χωριό είναι θέματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από τους αγροτικούς συλλόγους. Δεν εί
ναι μόνον η τιμή του βαμβακιού ή η τιμή των λιπασμάτων 
το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του αγροτικού συλλό
γου· είναι και οι συνθήκες ζωής στο χωριό· οι πολιτιστι
κές, οι κοινωνικές, οι εκπαιδευτικές, οι κάθε λογής συνθή
κες.

Έτσι χρειάζεται πια πολύς κόσμος και πολλή δουλειά 
μέσα στους αγροτικούς συλλόγους. Η θεσμοθέτηση του 
ρόλου των αγροτικών συλλόγων άρχισε, η καταξίωση της 
δράσης είναι καθημερινή. Οι προοπτικές είναι μεγάλες, 
κύρια σε εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά και 
σε διεθνές επίπεδο. Και σήμερα ακόμα, παρά τα ένα σωρό 
προβλήματα, η ΓΕΣΑΣΕ έχει συνδεθεί με πολλές διεθνείς ορ
γανώσεις αγροτών. Αυτή η διεθνής δραστηριότητα σίγου
ρα θα ενταθεί, γιατί σε τελική ανάλυση η παγκοσμιότητα 
των περισσότερων και των σοβαρότερων προβλημάτων 
είναι πια δεδομένη.

Η συζήτηση που προκλήθηκε στη Βουλή κατά την επε
ξεργασία των μέτρων για τις αγροτικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έδωσε την ευκαιρία για μια απλή παράθεση 
κάποιων στοιχείων και κάποιων θέσεων. Το θέμα είναι με
γάλο και πιστεύω ότι θα απασχολήσει αρκετά και το 
«Συν».
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Δομικά προβλήματα 
της ελληνικής γεωργίας

Ο δρόμος για τη λύση τους
Νόσος Μττασαγιάννης

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΣΧΕΔΟΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
(τταράττονα) σαν και τις παρακάτω:
—  Το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων είναι 

πολύ μεγάλο.

—  Οι τιμές ασφάλειας πρέπει να καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής και ένα λογικό κέρδος.

—  Αγροτικά μας προϊόντα μένουν αδιάθετα.

—  Πολλοί αγρότες εργάζονται σε γεωργικές εργασίες λίγες 
μόνο ημέρες κάθε χρόνο.

—  Τα χρήματα που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής για 
την αγορά αγροτικών προϊόντων είναι πολλαπλάσια 
από αυτά που ο παραγωγός εισπράττει.

—  Οι αγρότες δεν βλέπουν με την εμπιστοσύνη που πρέ
πει την οργάνωσή τους σε συνεταιρισμούς.

—  Οι αγροτικές περιοχές της χώρας μας ερημώθηκαν.

—  Κάθε λογικός άνθρωπος δέχεται ότι αυτά τα παράπο
να, που εκφράζονται όχι μόνο από τους αγρότες, αλλά 
και από όλους μας, είναι σωστά.

Επομένως, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με το να πεί
θουμε «εαυτούς και αλλήλους». Πρέπει να προσπαθήσου
με να αναλύσουμε τις αιτίες αυτών των προβλημάτων και 
να προτείνουμε, όσο αυτό μας είναι δυνατό, κάποιες λύ
σεις.

Ο  μέσος γεωργικός κλήρος στην Ελλάδα είναι πολύ μι
κρός. θα  μπορούσε να χαρακτηριστεί μη βιώσιμος. Είναι 
επίσης πολυτεμαχισμένος. Αν και στη χώρα μας έγινε στις 
αρχές του αιώνα μια δίκαιη κατανομή των περισσότερων 
τσιφλικιών, οι οικονομικές «δυνατότητες» (αδυναμίες) των 
αγροτών μας, η έλλειψη βοήθειας και προγραμματισμού 
από το κράτος και το κληρονομικό μας δίκαιο είχαν σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση του κλήρου σε πολλούς αγρότες 
και τον πολυτεμαχισμό του. Τα μηχανικά μέσα γεωργικής 
παραγωγής δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά.

Παρουσιάζεται έτσι, πολλές φορές, το φαινόμενο κάθε 
αγρότης να έχει το δικό του τρακτέρ και να το χρησιμο
ποιεί πολύ λιγότερες ημέρες από ό,τι πρέπει, γιατί ο γε
ωργικός κλήρος είναι πολύ μικρός.

Από την άλλη μεριά τα μηχανικά μέσα αγροτικής πα
ραγωγής είναι σχεδόν στο σύνολό τους εισαγόμενα και 
μάλιστα ο τρόπος εισαγωγής τους αυξάνει το κόστος 
τους δυσανάλογα. Οι μεν ιδιώτες εισαγωγείς λειτουργούν 
«ολιγοπωλιακά», οι δε αγρότες αγοράζουν τα εισαγόμενα

επηρεαζόμενοι περισσότερο από τις διαφημίσεις, χωρίς 
λεπτομερή εξέταση των τεχνικών δεδομένων, χωρίς την 
αναγκαία τεχνική βοήθεια από τις κρατικές υπηρεσίες και, 
προπαντός, χωρίς καμιά διαπραγματευτική ικανότητα.

Εάν σ’ όλα αυτά προστεθούν οι υψηλές τιμές λιπασμά
των και φυτοφαρμάκων το κόστος παραγωγής των αγρο
τικών προϊόντων αυξάνει επικίνδυνα.

Το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων ε- 
ξαρτάται από μεταβλητά, τις περισσότερες φορές, στοι
χεία και αστάθμητους παράγοντες. Τέτοια είναι η έκταση 

. και η ποιότητα της καλλιεργούμενης γης, τα έργα υποδο
μής που υπάρχουν (εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ.), οι και
ρικές συνθήκες και οι ασθένειες της φυτικής και ζωικής 
παραγωγής, ο βαθμός εκμηχάνισης στη συγκεκριμένη 
περιοχή και γενικά ο καλύτερος, κάθε φορά, συνδυασμός 
των συντελεστών της παραγωγής.

Ό π ω ς από τα παραπάνω συμπεραίνεται, το κόστος 
παραγωγής συγκεκριμένου προϊόντος είναι πολύ 
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπολογιστεί για τη συνολική 
ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος σε ολόκληρη την 
επικράτεια.

Επομένως, οι τιμές ασφαλείας δεν καλύπτουν πάντοτε 
ή, ακριβέστερα, δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής για 
όλους τους παραγωγούς.

Το γεγονός αυτό επιτείνεται από την αλόγιστη πολλές 
φορές ποσότητα της παραγωγής συγκεκριμένου προϊόν
τος, η αύξηση της προσφοράς του οποίου λειτουργεί 
πτωτικά για την τελική τιμή πώλησής του.

Πράγματι, στην Ελλάδα δεν γίνονται συστηματικά έρευ
νες και μελέτες για το τι προϊόν πρέπει κάθε φορά να προ
ωθηθεί, ανάλογα με τα «γούστα» και τις ανάγκες της εσω
τερικής και εξωτερικής αγοράς. Αντίθετα, οι παραγωγοί, 
χωρίς την απαιτούμενη κρατική καθοδήγηση, προτιμούν 
να προωθούν την παραγωγή προϊόντων είτε επειδή είχαν 
—  στα προηγούμενα χρόνια —  ευκολότερο και μάλιστα 
σιγουρότερο κέρδος είτε επειδή τον περασμένο χρόνο εί
χαν κάποιες δυσκολίες στη διάθεση του συγκεκριμένου 
προϊόντος, ενώ αντίθετα ένα άλλο προϊόν που καλλιερ
γούσαν οι γείτονές τους πέτυχε καλές τιμές και διατέθηκε 
εύκολα. Οι μεταβολές που προαναφέρθηκαν θα μπορού
σαν να λειτουργήσουν θετικά για τους αγρότες, μόνον εάν 
γίνονταν στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου προγράμματος 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, που θα έπαιρνε κατά 
νουν όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 
παραγωγής και τη διάθεση του προϊόντος.

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι μισοί σχεδόν 
αγρότες υποαπασχολούνται. Δεν θα μπορούσε να είναι 
διαφορετικά, αφού ο μικρός τους κλήρος απαιτεί λίγες
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μόνον ημέρες, για να καλλιεργηθεί. Η αμοιβή, την οποία ο 
παραγωγός απολαμβάνει από την ενασχόλησή του με την 
αγροτική οικονομία, δεν επαρκεί για να συντηρήσει την οι- 
κογένειά του και να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του.

Αμεση συνέπεια της υποαπασχόλησης του αγρότη και 
αναγκαία προσπάθεια για την αντιμετώπιση της οικονομι
κής του δυσπραγίας αποτελεί η ευκαιριακή απασχόλησή 
του σε άλλες εργασίες που, τις περισσότερες φορές, δεν 
απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις. Έτσι δικαιολογείται το 
φαινόμενο όλοι σχεδόν οι αγρότες να είναι και «μισοεργά
τες» ή και «μισοεπαγγελματίες», να μην έχουν ακόμη κα- 
θορισθεί με ακρίβεια και σαφήνεια τα στοιχεία που προσ
διορίζουν το αγροτικό επάγγελμα. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις «κατά κύριο επάγγελ
μα» και «κατά δευτερεύον επάγγελμα αγρότης», με όλες 
τις δυνατότητες, που αυτή η διάκριση παρέχει, για τη 
νόθευση της αγροτικής τάξης και την εύκολη καταστρα- 
τήγηση κάθε ενισχυτικού μέτρου για την ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας (οικονομικές ενισχύσεις-κίνητρα).

Ένα βασικό όμως πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, 
που σχετίζεται όμως άμεσα με τις δομές που υπάρχουν 
για την παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, διακίνηση 
και εμπορία των αγροτικών προϊόντων, είναι οι τελικές 
τιμές καταναλωτή για τα προϊόντα αυτά, σε σχέση με ό,τι 
ο αγρότης αμείβεται για την παραγωγή του. Όπω ς και 
στην αρχή επισημάναμε, οι τιμές των αγροτικών προϊόν
των είναι πολλαπλάσιες της αμοιβής του αγρότη για την 
παραγωγή τους.

Ό λοι γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται στο κύκλωμα των 
«μεσαζόντων», που παρεμβαίνει στις διάφορες φάσεις της 
διακίνησης, επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας του 
προϊόντος. Ο κάθε μεσάζων εκμεταλλεύεται την αβεβαιό
τητα και την ανασφάλεια του αγρότη, την ουσιαστική α
νυπαρξία διαπραγματευτικής ικανότητας από μέρους 
του, την έλλειψη σωστής πληροφόρησης, τη μη 
ύπαρξη —  τις περισσότερες φορές —  ιδίων ή συνεταιρι
στικών μέσων συσκευασίας και διακίνησης των προϊόντων 
του, καθώς επίσης και χώρων αποθήκευσης και υγιεινής

συντήρησής τους και αγοράζει την αγροτική παραγωγή 
στη μικρότερη δυνατή τιμή.

Είναι γνωστό πλέον σ’ όλους ότι έχουμε μπει στην πε
ρίοδο της «συμβεβλημένης γεωργίας», όπου ο βιομήχανος 
αγροτικών προϊόντων αγοράζει την αγροτική παραγωγή 
των περισσότερων αγροτών πριν από τη συγκομιδή, κα
νονίζοντας συγχρόνως τι και πόσο καθένας θα καλλιεργ- 
γήσει. Μ ’ αυτό τον τρόπο ο αγρότης μετατρέπεται σε ερ- 
γάτη-μισθωτό του βιομήχανου, αποξενώνεται εντελώς 
από την παραγωγή του και πουλάει την εργατική του 
δύναμη με ελάχιστη ανταμοιβή.

Εκτός από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής γεωρ
γίας που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και τα προβλήμα
τα του ελληνικού αγροτικού συνεταιριστικού κινήμρτος, 
που προέρχονται από την όλη δομή της ελληνικής οικονο
μίας. Μια δομή που έδινε το προβάδισμα για την άσκηση 
κάθε μορφής οικονομικής δραστηριότητας σε ατομικές ή 
εταιρικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας μ’ αυτό τον τρόπο τη 
μεγαλύτερη συσσώρευση κερδών, που προέρχεται από 
την εκμετάλλευση της υπεραξίας των εργαζομένων α' 
αυτές. Το κύριο πρόβλημα του συνεταιριστικού κινήματος 
γενικά και του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος ειδι
κότερα είναι η απόλυτη, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρι
στεί, ανυπαρξία συνεταιριστικής συνείδησης. Οι αγρότες 
δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν βλέπουν με καλό μάτι τους α
γροτικούς συνεταιρισμούς. Και δικαιολογημένα!!! Γιατί οι 
συνεταιρισμοί δεν έλυσαν τα προβλήματα των αγροτών, 
δεν προώθησαν τη μεγιστοποίηση του κατά συνεταίρο 
κέρδους, δεν μοίρασαν ποτέ κέρδη, δεν διευκόλυναν τους 
αγρότες στη γνώση και στη μάθηση, στην οικονομική 
τους αυτοδυναμία και στην απαλλαγή τους από τη μικρο- 
κομματική-πολιτική τους εξάρτηση. Το αγροτικό συνεται
ριστικό κίνημα ευνοούσε μόνο την ανάδειξη και διατήρη
ση, για αρκετά χρόνια, μιας ομάδας «αγροτοπατέρων» 
και, μέσα απ’ αυτούς, το πέρασμα της κομματικής εξάρ
τησης και της νοοτροπίας «ο καθένας για τον εαυτούλη 
του».

Τα αποτελέσματα, που προέρχονται τόσο από τα προ
βλήματα της ελληνικής γεωργίας όσο και από την ουσια
στική αδυναμία παρέμβασης του συνεταιριστικού κινήμα
τος για την επίλυσή τους, είναι η ερήμωση των αγροτι
κών περιοχών της χώρας μας, η ενίσχυση της αστυφιλίας 
και της μετανάστευσης, η πνευματική και πολιτιστική 
αποτελμάτωση του αγροτικού πληθυσμού, η οικονομική 
δυσπραγία σχεδόν όλων όσων απέμειναν στα χωριά και 
όλα τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, που αποτε
λούν άμεσες και αναγκαίες συνέπειες των όσων προηγού
μενα αναφέρθηκαν.
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Με την ευκαιρία της ίδρυσης της 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β.», 
ο υπουργός Γεωργίας Κ. Σημίτης, 
με σχετική εγκύκλιό του προς τις αρ
μόδιες για το εγγειοβελτιωτικό αντι
κείμενο υπηρεσίες του Υπουργείου, 
επισημαίνει τη σημασία και τη χρησι
μότητα των εγγειοβελτιωτικών έρ
γων στην ανάπτυξη της αγροτικής 
οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα 
την ανάγκη της κινητοποίησης του 
προσωπικού του Υπουργείου, με 
τελικό στόχο την επισήμανση των 
προβλημάτων των ΤΟΕΒ και τη θερα
πεία τους.

Και είναι πράγματι ανάγκη η προ
σπάθεια διαφώτισης για τη σημασία 
και τη χρησιμότητα των εγγειοβελτι
ωτικών έργων να επεκταθεί και στα 
ευρύτερα στρώματα του αγροτικού 
πληθυσμού, προκειμένου να διευκο
λυνθεί η προσπάθεια δραστηριοποί- 
ησης και από τους ίδιους τους απα
σχολούμενους αγρότες.

Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι η ε
λάχιστη συνεισφορά των εξυπηρε- 
τουμένων από τους ΤΟΕΒ παραγω
γών, η οποία προορίζεται για τη συν
τήρηση και τη λειτουργία των έργων, 
δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε αντι
κείμενο συζήτησης, σε σχέση με τα 
πλεονεκτήματα που εξασφαλίζονται 
από την αποδοτικότητα της αρδευό- 
μενης γης, τα οποία, πέρα από το γε
γονός ότι πολλαπλασιάζουν το εισό
δημα του παραγωγού, ασκούν γενικό
τερη ευεργετική επίδραση στην εθνι
κή οικονομία και τη συναλλαγματική 
ικανότητα της χώρας.

Παράλληλα, επιση μαίνεται η ανάγ
κη της στενότερης και καλοπροαίρε
της συνεργασίας των οργάνων του Υ
πουργείου με τους εκπροσώπους των 
ΤΟΕΒ σε τρόπο, ώστε η διαμόρφωση 
των εγγειοβελτιωτικών μέτρων να υ
παγορεύεται από την αντικειμενικά 
διαπιστωμένη ανάγκη και να τοποθε
τείται μέσα στις εκάστοτε συνθήκες 
και δυνατότητες.

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρί
ζεται η διαβεβαίωση του κ. Υπουργού 
προς τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ 
για τη σύγκληση Πανελλήνιου Συνέ
δριου ΤΟΕΒ, όπου θα δοθεί η ευκαι
ρία να εκτεθούν από τους ίδιους 
τους ενδιαφερομένους όχι μόνο τα 
γενικότερα, αλλά και τα ειδικότερα 
(τοπικά) προβλήματα των ΤΟΕΒ έτσι,

Τ.Ο.Ε.Β.
Ο Υπουργός 

Γεωργίας 
επισημαίνει 
την ανάγκη 

δραστηριοποίησής 

τους

ώστε να επιδιωχθεί μια ριζικότερη λύ
ση.

Μέσα από τη διακριτικότητα που 
χαρακτηρίζει το κείμενο αυτό και το 
δημοκρατικό του χαρακτήρα διαφαί
νεται καθαρά η ανυποχώρητη από
φαση του Υπουργείου να κινητοποι
ήσει και να δραστηριοποιήσει τους 
φορείς εκείνους που επηρεάζουν α
ποφασιστικά το εισόδημα του αγρο
τικού πληθυσμού, αλλά παράλληλα 
ασκούν και μια γενικότερη ευεργετι
κή επίδραση στην εθνική οικονομία 
και στο κοινωνικό σύνολο.

Διαφαίνεται επίσης το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύει η Κυβέρνηση για την 
ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών 
οργάνων και ιδιαίτερα εκείνων του α
γροτικού τομέα, απ’ την έλλειψη των 
οποίων προήλθε ως ένα βαθμό η ση
μαντική υποβάθμισή του. Το κείμενο 
αυτό έχει ως εξής:

1. Με αφορμή την ίδρυση της Πα
νελλήνιας Ένωσης Τ.Ο.Ε.Β., που εγ- 
κρίθηκε με απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας και, επειδή θε
ωρούμε απαραίτητη και χρήσιμη την 
ύπαρξη της δευτεροβάθμιας αυτής 
οργάνωσης για το συντονισμό της 
δράσης και των προσπαθειών των 
Τ.Ο.Ε.Β. σε πανελλήνια κλίμακα, δια
τυπώνουμε κατωτέρω ορισμένες σκέ
ψεις για τη σημασία που δίνουμε στην 
αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών 
έργων και την ανάπτυξη των σχέσεων 
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, 
των διαφόρων Τ.Ο.Ε.Β. και της Πα
νελλήνιας Ένωσής τους.

2. Έχουμε τη γνώμη ότι καμιά άλ
λη κατηγορία παραγωγικών έργων 
δεν παρουσιάζει, κατά το στάδιο αξι

οποίησης, τόσα προβλήματα όσα τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα και μάλιστα τα 
αρδευτικά. Αυτό οφείλεται στη φύση 
των έργων αυτών, η επιτυχία των ο
ποίων δεν εξαρτάται μόνο από την τε
χνική τελειότητά τους και τις γεωργο- 
οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες της 
κάθε περιοχής, αλλά, σε τεράστιο 
βαθμό, και από τον ανθρώπινο παρά
γοντα, δηλ. τον ωφελούμενο γεωργό. 
Στον παράγοντα αυτό αποδίδουμε 
μεγάλη σημασία και προς τα εκεί πρέ
πει να στρέψουμε ιδιαίτερα την προ
σοχή μας.

3. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα 
θέλαμε να αναλύσουμε την έννοια 
που δίνουμε στον όρο «αξιοποίηση», 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αρδευ
τικά έργα. Ο όρος αυτός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές 
έννοιες, ανάλογα με το πώς βλέπου
με κάθε φορά ένα αρδευτικό έργο.

Έτσι,υπάρχει η έννοια της « περιο
ρισμένης ή τεχνικής αξιοποίησης», 
όπου τα αρδευτικά έργα θεωρούνται, 
από καθαρά τεχνική πλευρά, σαν ένα 
σύνολο κατασκευών και εγκαταστά
σεων, που εκπληρούν ένα συγκεκρι
μένο σκοπό. Στην περίπτωση αυτή, ο 
όρος «αξιοποίηση» περιλαμβάνει μό
νο την κανονική λειτουργία και συν
τήρηση των διαφόρων επιμέρους έρ
γων και εγκαταστάσεων.

Υπάρχει ακόμα η έννοια της 
«ευρύτερης ή τεχνικο-γεωργικής αξι
οποίησης», όπου βλέπουμε τα αρδευ
τικά έργα, όχι μόνο από καθαρά τε
χνική πλευρά, αλλά και από γεωργο- 
μικροοικονομική πλευρά, σαν ένα σύ
νολο κατασκευών και εγκαταστάσεων, 
που συνδυάζονται αναπόσπαστα με 
τους υδατικούς πόρους και τις γεωρ
γικές εκμεταλλεύσεις. Στην περίπτω
ση αυτή, ο όρος «αξιοποίηση» περι
λαμβάνει, εκτός από την επιμελημένη 
λειτουργία και συντήρηση των αρδευ
τικών έργων, την επέκταση των αρ
δεύσεων σ’ όλη την εξυπηρετούμενη 
περίμετρο και την ορθολογική χρήση 
του αρδευτικού νερού από τους ωφε
λούμενους.

Τέλος, υπάρχει η έννοια της «ολο
κληρωμένης αξιοποίησης», όπου τα 
αρδευτικά έργα αντιμετωπίζονται σαν 
βασικά στοιχεία υποδομής και συνδέ
ονται άμεσα με αντίστοιχα αναπτυξια
κά αγροτικά προγράμματα, που είναι 
αναγκαία για τη μεγιστοποίηση των
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ωφελειών, χωρίς βέβαια να χάνουν 
και την καθαρά τεχνική και γεωργο- 
μικροοικονομική πλευρά τους. Στην 
περίπτωση αυτή, ο όρος «αξιοποίη
ση» εκτείνεται σ' ολόκληρο το κύ
κλωμα της γεωργικής εκμετάλλευ
σης, συμπεριλαμβανομένης της απο
θήκευσης, επεξεργασίας και εμπορί
ας της γεωργικής παραγωγής.

4. Είναι φανερό ότι πρωταρχική 
προϋπόθεση της ολοκληρωμένης αξι
οποίησης, που αποτελεί τον τελικό 
στόχο και προς την κατεύθυνση της

Φράγμα εκτροπής Αχελώου

οποίας θα αναληφθούν σύντομα πρω
τοβουλίες, είναι η τεχνική αξιοποίη
ση, με την έννοια της εξασφάλισης 
της κανονικής λειτουργίας και συντή
ρησης των αρδευτικών έργων, καθώς 
και η γεωργική αξιοποίηση, με την έν
νοια της μεγαλύτερης δυνατής ανά
πτυξης των αρδεύσεων στις εξυπηρε
τούμενες εκτάσεις και της συνετής 
χρήσης του αρδευτικού νερού.

Δυστυχώς, σήμερα, ένα μεγάλο 
μέρος αρδευτικών έργων αξιοποιούν- 
ται τεχνικά και γεωργικά κατά τρόπο

εντελώς ανεπαρκή, είτε διότι η λει
τουργία και συντήρησή τους συν τε
λούνται πλημμελώς, είτε διότι το 
ποσοστό αρδεύαεως στις εξυπηρε
τούμενες από τα έργα εκτάσεις είναι 
πολύ χαμηλό, είτε διότι γίνεται μεγά
λη σπατάλη αρδευτικού νερού, με ά
μεση επίπτωση την αύξηση των 
δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια και 
την υποβάθμιση των καλλιεργουμέ- 
νων εδαφών και του περιβάλλοντος

5. Πιστεύουμε ότι ένα από τα βασι
κά αίτια της δυσάρεστης αυτής κατά-

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1983



ΣΥΝ Τ.Ο.Ε.Β

στασης, όπως διαμορφώθηκε, είναι η 
παρατηρούμενη έλλειψη στενής και 
σωστής συνεργασίας με τους Τ.Ο.Ε.Β. 
που εκπροσωπούν τους ωφελούμε
νους παραγωγούς και η υποτίμηση 
του ρόλου τους στην αξιοποίηση, με 
όλες τις έννοιες της, των έργων αυ
τών. Αν ο βαθμός επιτυχίας των έρ
γων, σ' ό,τι αφορά τη μελέτη και κα
τασκευή τους, εξαρτάται κυρίως από 
την τεχνική κατάρτιση και διοικητική 
ικανότητα των αρμοδίων υπηρεσια
κών οργάνων, μετά την περάτωσή 
τους, ο βαθμός αξιοποίησής τους ε- 
ξαρτάται, σε τελευταία ανάλυση, από 
τη βούληση, τη συμπεριφορά, τις 
γνώσεις και την πείρα των ωφελουμέ- 
νων παραγωγών. Συνεπώς, όχι μόνο 
δεν μπορούμε να αγνοούμε ή να υπο
τιμούμε τον παράγοντα αυτό, όπως 
γινόταν λίγο-πολύ μέχρι τώρα, με την 
εσφαλμένη αντίληψη ότι οι υπηρεσί
ες κατέχουν τη γνώση, απέναντι σ' 
ένα ακατατόπιστο αγροτικό πληθυ
σμό, αλλά οφείλουμε να ενστερνι

στούμε την αποφασιστική σημασία 
του, για την αντιμετώπιση των πολυα
ρίθμων προβλημάτων, που είναι συ- 
νυφασμένα με την αξιοποίηση των έρ
γων.

6. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα 
πρέπει να αποδυθούμε σε έντονη κρι 
συνεχή προσπάθεια, για να συμπο- 
ρευτούμε και να συνεργαστούμε 
στενά με τους Τ.Ο.Ε.Β., αντιμετωπί- 
ζοντάς τους σαν τους τελικούς και 
φυσικούς φορείς των έργων, που 
σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε. 
Έτσι, θα μπορέσουμε να κινητοποιή
σουμε το τεράστιο δυναμικό των ε- 
ξυπηρετουμένων παραγωγών-μελών 
των Τ.Ο.Ε.Β., να προωθήσουμε τις λύ
σεις των διαφόρων προβλημάτων 
τους και να επιτύχουμε τον παραμε
ρισμό .των ανασταλτικών παραγόντων 
αξιοποίησης, που υπεισέρχονται κατά 
περίπτωση έργου.

7. Γίαρακαλούμε όπως, με βάση τις 
οδηγίες αυτές, δώσετε εντολή στο

προσωπικό των υπηρεσιών μας για 
την άμεση ανάπτυξη στενής συνεργα
σίας με τους Τ.Ο.Ε.Β. και την Πανελ
λήνια Ένωσή τους, προκειμένου, με 
οριοθέτηση των υποχρεώσεων κάθε 
πλευράς, να αναληφθεί από κοινού, 
προσπάθεια βελτίωσης του σημερι
νού χαμηλού βαθμού αξιοποίησης 
και απόδοσης των εγγειοβελτιωτικών 
έργων.

Στα πλαίσια της προσπάθειας 
αυτής και σαν δείγμα του εντόνου εν
διαφέροντος μας για τη δραστηριο- 
ποίηση του θεσμού των Τ.Ο.Ε.Β., το 
Υπουργείο Γεωργίας σκοπεύει σε 
συνεργασία με την Πανελλήνια Ε
νωσή τους, να οργανώσει Πανελλήνιο 
Συνέδριο Τ.Ο.Ε.Β., όπου θα δοθεί η 
ευκαιρία να αναπτυχθούν και επιση- 
μανθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες 
αξιοποίησης των έργων και θα μεθο- 
δευθεί η υπεύθυνη και γρήγορη αν
τιμετώπισή τους, τόσο από πλευράς 
υπηρεσιών, όσο και από πλευράς 
Τ.Ο.Ε.Β.

1 1 " " I

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
•  στην τηλεόραση:

ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ 1

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ ΟΧΤΩ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ 2

•  στο ραδιόφωνο:

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΠΑΡΑ 20 ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΡΤ 1, Α' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΜΠΟΣ, ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΣΤΙΣ 6 ΠΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ 2
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

«Τα  αποτελέσματα τω ν εκλο
γώ ν, π ο υ διεξήχθησαν στις συνε
ταιριστικές οργανώσεις με τις ά
ψογες δημοκρατικές διαδικασίες 
του Ν. 1257/82, εκφράζουν την α- 
βίαστη και ελεύθερη ετυμηγορία  
της αγροτιάς μας και παράλληλα  
αποτελούν ορόσημο στην εξέλιξη 
το υ  συνεταιριστικού κινήματος  
της χώρας μας και γενικά ολόκλη
ρης της ελληνικής επαρχίας. Κι' 
αυτό, γιατί ενισχύθηκαν οι προϋ
ποθέσεις και δημιουργήθηκαν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την ε
νεργότερη συμμετοχή τω ν παρα
γω γώ ν μας σε όλα τα όργανα που  
τους αφορούν, ώστε να μετατρέ
ψουν τους συνεταιρισμούς, που  
ως τώ ρα ουσιαστικά υπολειτουρ
γούσαν και φυτοζωούσαν, σε α
ποφ α σ ισ τικούς πα ράγοντες για  
την καινούργια αναπτυξιακή προ
σπάθεια και το  ξαναζωντάνεμα  
της υπαίθρου».

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ 
προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Βαγγέλη 
Σκουλά.

Σε μια συνάντηση γνωριμίας στο 
γραφείο του, μέσα σε συχνές διακο
πές από τηλεφωνήματα και συνεργά
τες που μπαινοβγαίνουν, ο πρόεδρος 
της ΠΑΣΕΓΕΣ δίνει λύσεις, οδηγίες, κα
τευθύνσεις σ’ ένα πραγματικό μελίσσι 
δουλειάς, και ... την πρώτη του συ
νέντευξη στο Σ υ ν .

Ανθρώπινος, φιλικός και δραστή
ριος, ξέρει τα θέματα και έχει έτοιμη 
την απάντηση για το καθετί.

Οι αλλαγές αυτές που αναφέρατε κ. 
πρόεδρε είναι ικανές να προωθήσουν 
το συνεταιριστικό κίνημα στο βαθμό 
που επιθυμεί σήμερα η Κυβέρνηση;

Οι αλλαγές που επήλθαν και στα 
τρία επίπεδα του συνεταιριστικού 
κινήματος είναι δομικής μορφής, 
γιατί κατοχυρώνουν την παρου
σία και τον έλεγχο των αγροτών 
μας στους συνεταιρισμούς, που 
με ένα πρόγραμμα θεσμικών και 
δομικών αλλαγών στην εμπορία, 
διακίνηση και μεταποίηση των 
αγροτικών προϊόντων θα επιφέ
ρουν την αλλαγή των παραγωγι
κών σχέσεων και των παραγω
γικών δυνάμεων της ελληνικής γε
ωργικής οικονομίας.

ΚΟΥΒΕΝΤΑ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΚΟΥΑΑ

Πώς διαμορφώνεται λοιπόν σήμερα ο 
ρόλος της ΠΑΣΕΓΕΣ;

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, που αποτελεί την κο
ρυφαία συνεταιριστική οργάνω
ση, θα πορευτεί αταλάντευτα στο 
δρόμο της πραγμάτωσης της αλ
λαγής των συνεταιρισμών σε ζων
τανά, δημιουργικά και αποδοτι
κά κύτταρα της ελληνικής αγρο
τιάς έτσι, ώστε να αυξηθεί το ει
σόδημα του παραγωγού και πα
ράλληλα να προωθηθούν στους 
καταναλωτές φθηνότερα και 
καλύτερα προϊόντα.

Τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα 
από την πλευρά της ΠΑΣΕΓΕΣ για την 
επίτευξη αυτού του στόχου;

Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ήδη καταπιαστεί 
με την εργώδη προσπάθεια της 
καταγραφής, μελέτης και αξιολό
γησης των προβλημάτων των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, 
που είναι πολλά και δύσκολα και 
τα οποία θα ιεραρχήσει και θα 
προωθήσει για επίλυση στόυς 
αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα να καταστούν οι 
συνεταιρισμοί αυτοδύναμες και 
πολυδύναμες οικονομικές μονά
δες, ικανές να βοηθήσουν στην α 
νάπτυξη της επαρχίας και στην 
απαλλαγή των γεωργών και του 
πληθυσμού των αστικών κέντρων

από τους πάσης φύσεως μεσά
ζοντες.

Τι προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα
το συνεταιριστικό κίνημα;

Προβλήματα σωρευμένα και οξυ- 
μένα από δεκαετίες, όπως η ελ
λιπής υλικοτεχνική υποδομή, η 
έλλειψη αρκετού και ικανού διοι
κητικού προσωπικού, η έλλειψη 
ειδικών επιστημόνων, όπως γεω
πόνων, κτηνιάτρων, δασολόγων, 
ιχθυολόγων κλπ., η ελλιπής 
γνώση της αγοράς και η αδυνα
μία μιας δυνατής εμπορικής πο
λιτικής τόσο στην εξωτερική όσο 
και στην εσωτερική αγορά, όπως 
επίσης ο μεγάλος αριθμός συνε
ταιριστικών οργανώσεων, επιβάλ
λεται να επιλυθούν άμεσα, για να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν οι 
συνεταιρισμοί στο μακρύ και 
τραχύ δρόμο που τους περιμένει, 
όπως είναι η αύξηση της παρα
γωγής και της παραγωγικότητας, 
το ποιοτικό ανέβασμα και η αντα
γωνιστικότητα των προϊόντων 
μας, η αύξηση του εισοδήματος 
των μελών τους, που ασφαλώς 
θα φέρουν την ανάταση του οικο
νομικού, κοινωνικού και πολιτι
στικού επιπέδου του αγροτικού 
πληθυσμού μας.

Ποιος είναι ο τελικός σας στόχος και
η πολιτική που θα ακολουθήσετε για
την επίτευξή του;

Ο  ακρογωνιαίος λίθος της πολι
τικής της ΠΑΣΕΓΕΣ θα είναι η ενό
τητα του συνεταιριστικού κινή
ματος και ασφαλώς ο συντονι
σμός και η συναντίληψη των συ
νεταιριστικών οργανώσεων, κάτι 
που δυστυχώς μέχρι σήμερα έλει
πε (αναμφισβήτητη διακρίβωση), 
με αποτέλεσμα τόσο στον εξωτε
ρικό όσο και στον εσωτερικό χώ
ρο να μην ήταν σπάνιο το φαινό
μενο ενός εξοντωτικού «αδελφο- 
κτόνου» ανταγωνισμού ανάμεσα 
σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις με 
ομοειδή προϊόντα (π.χ. εξαγωγές 
λαδιού, κρασιού κλπ.).

Συνεπώς επιβάλλεται οι συνε
ταιριστικές οργανώσεις, σχετικά 
με την εμπορία, αλλά και τη δια
κίνηση των προϊόντων τους, να 
προσανατολιστούν στη δημιουρ
γία ενιαίων φορέων στην εσωτε
ρική και εξωτερική διακίνηση και 
εμπορία αυτών.

Καλή επιτυχία, κ. πρόεδρε.
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ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΠΕΖΩΝ
Έρευνα: Βασίλης Στεφανίδης

Ο ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ
δα, αλλά και στο εξωτερικό, δευτερο
βάθμιος συνεταιρισμός «Ένωση Πα
ραγωγικών Συνεταιρισμών Πεζών» 
έχει τις εγκαταστάσεις του κοντά στο 
χωριό Καλλονή του νομού Ηρακλείου.

Η περιοχή, στην οποία βρίσκεται η 
Ένωση Πεζών, λόγω της ευφορίας 
του εδάφους της, είναι η πιο πυκνο- 
κατοικημένη του νησιού, με πολλά 
χωριά που απέχουν μεταξύ τουςΊ-3 
χιλιόμετρα.

Στην περιοχή αυτή πριν πενήντα 
περίπου χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να 
εκδηλώνεται η συνεταιριστική κίνηση, 
περιμένοντας τους ανθρώπους, που 
θα έδιναν «σάρκα και οστά» στην ιδέα 
και θα πραγματοποιούσαν τις ελπί
δες των αγροτών για ένα καλύτερο 
μέλλον.

Στις 3 Μαΐου του 1933,ύστερα από 
προσπάθειες και κηρύγματα ετών, 
πραγματοποιείται στο χωριό Πεζά 
συνέλευση αντιπροσώπων των 10 
συνεταιρισμών από τα γύρω χωριά 
και η ίδρυση της δευτεροβάθμιας συ
νεταιριστικής οργάνωσης της «Ένω
σης Παραγωγικών Συνεταιρισμών Πε
ζών» γίνεται πια πραγματικότητα.

Στόχος της η συγκέντρωση, επε
ξεργασία, αξιοποίηση και από κοινού

διάθεση των γεωργικών προϊόντων 
της περιοχής.

«Τιμής ένεκεν» δίνεται στο νεοσύ
στατο συνεταιρισμό το όνομα του 
χωριού Πεζά, όπου και έγινε η ιδρυ
τική συνέλευση.

Οι φορείς της ιδέας και πρωτεργά
τες της κίνησης παίρνουν στα χέρια 
τους τη διοίκηση του συνεταιρισμού.

Έτσι, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Μι- 
χάλης Οικονομίδης και διευθυντής 
της νεοσύστατης οργάνωσης ο Κώ
στας Καλεμικιαράκης.

ΤΑ  Π Ρ Ω ΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Ο Ι Π Ρ Ω ΤΕΣ ΔΥΣΚΟ ΛΙΕΣ

Το ξεκίνημα της Ένωσης Πεζών εί
ναι αλματώδες. Και πρώτα-πρώτα α
γοράζεται το Οινοποιείο της εταιρεί
ας Α .Ο .Ο .Κ ., δυναμικότητας 700 
τόνων και δημιουργούνται παράλλη
λα αλευρόμυλοι και ένα ελαιουργείο.

Μέσα στην εκμετάλλευση και στην 
εξαθλίωση του αγροτικού κόσμου, η 
Ένωση αρχίζει να γίνεται η μοναδική 
ελπίδα του αγρότη της περιοχής. Έ 
τσι, η οργάνωση, χάρη στη θέληση 
και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
των μελών, προχωράει παρόλες τις 
αντιξοότητες και το 1940 τη βρίσκει με 
ικανοποιητική ευρωστία και πολλά
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σχέδια για το μέλλον ... Ό μω ς 
έρχεται ο Γερμανός κατακτητής, που 
διαλύει τα πάντα και δεσμεύει τις κτι- 
ριακές εγκαταστάσεις της για όλη τη 
διάρκεια της κατοχής.

Με την απελευθέρωση, οι ίδιοι άν
θρωποι, μέσα από τα συντρίμμια και 
τα ερείπια της κατοχής, ξεκινούν ένα 
νέο αγώνα.

Με τη συμπαράσταση του κρά
τους και της ΑΤΕ επαναρχίζει η λει
τουργία των παλιών βιομηχανιών και 
καταστρώνεται ένα ευρύ πρόγραμμα 
για τη δημιουργία νέων.

Η εργατικότητα, το θάρρος και η 
τόλμη των πρωτεργατών της Ένω
σης Πεζών γρήγορα δίνει καρπούς.

Έτσι αρχίζουν να προστίθενται 
νέες Βιομηχανίες, αποθηκευτικοί 
χώροι και αγοράζονται μεταφορικά 
μέσα, μηχανήματα, έπιπλα κλπ.

Η μοίρα της Ένωσης Πεζών είναι 
πια η μοίρα ολόκληρης της περιοχής, 
το καύχημά της.

Από το 1956 και μέχρι να θεσπι
στούν τα αγροτικά ιατρεία, η Ένωση 
οργανώνει ιατρείο με 2 γιατρούς και 
αναλαμβάνει δωρεάν την ιατρική πε
ρίθαλψη των συνεταίρων της. Κάθε 
έργο που γίνεται για κοινή ωφέλεια 
στα γύρω χωριά τη βρίσκει πρόθυμη 
και συμπαραστάτη. Το 1958 η Ένωση 
αναλαμβάνει την άσκηση αγροτικής 
πίστης, για λογαριασμό της ΑΤΕ, στην 
περιφέρειά της, όπου η δύναμή της 
έχει φτάσει τους 17 πρωτοβάθμιους 
συνεταιρισμούς με 2255 φυσικά μέλη 
και γενικό ποσοστό συμμετοχής των 
αγροτών από 95-98%. Είναι η πρώτη 
δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργά
νωση της Ελλάδας που ασκεί αγροτι
κή πίστη.

Οι νέοι συνεταιρισμοί της Ένωσης 
είναι τα χωριά Αλάγνι, Αστρακοί, Α- 
στρίτσι, Πατσίδερος, Πανόραμα, 
Φιλίσσια και ο οικισμός της ιστορικής 
Ιεράς Μονής Αγκαράδου και ο συνο
λικός αριθμός φτάνει τους 20.

Σήμερα η Ένωση Πεζών προστα
τεύει όχι μόνο το εισόδημα και το μό
χθο των παραγωγών, αλλά αναμφι
σβήτητα αποτελεί το στυλοβάτη για 
την ευημερία της περιοχής.

Στην περιοχή της Ένωσης έχει 
παρατηρηθεί τα τελευταία. χρόνια η 
μικρότερη, σχεδόν μηδαμινή, έξοδος 
πληθυσμού και έτσι είναι η μοναδική 
περιοχή επαρχίας, όπου παρατηρεί
ται σταθερή αύξηση του πληθυσμού.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡ Α ΣΤΗ Ρ ΙΟ ΤΗ ΤΕΣ 
ΤΗ Σ  Ε Ν Ω ΣΗ Σ ΠΕΖΩΝ

Τα προϊόντα που παράγονται 
στην εύφορη περιοχή των Πεζών 
είναι με αξιολογική σειρά:

1. Σταφίδα.
2. Τα επιτραπέζια σταφύλια ροζα- 

κί.
3. Οινοστάφυλα και
4. Ελαιόλαδο. .
Εκτός από τη σταφίδα, για την ο

ποία η Ένωση παρεμβαίνει σαν απο- 
θεματοποιός και συγκεντρώνει ποσό
τητες 10 χιλιάδων τόνων περίπου το 
χρόνο για λογαριασμό του Δημοσίου, 
στα υπόλοιπα προϊόντα έχει 
αναπτύξει βιομηχανίες πολύ προηγ
μένες τεχνολογικά.

Οι βιομηχανίες αυτές αποβλέπουν 
στην επεξεργασία, τυποποίηση και 
εμπορία των προϊόντων τόσο στην ε
σωτερική όσο και στην εξωτερική α 
γορά. Στο δυναμικό των εγκαταστά- 
σεών της συγκαταλέγεται σύγχρονο 
συσκευαστήριο διαλογής και συσκευ- 
ασίας σταφυλιών ροζακί, δυναμικό
τητας 100 τόνων το οχτάωρο, και ψυ
κτικοί θάλαμοι 400 τόνων.

Από χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
και της Σκανδιναβικής χερσονήσου 
απορροφούνται σχεδόν αποκλειστικά 

. τα σταφύλια ροζακί.
Ό π ω ς μας είπαν ο Γενικός Διευ

θυντής της Ένωσης κ. Γ. Αθανασάκης 
και ο διευθυντής καταστημάτων διά
θεσης κ. Γ. Πιταροκοίλης, ο αναπτυ
ξιακός νόμος 1262/82 στάθηκε ευερ
γετικός και για την Ένωση Πεζών. 
Έ τσ ι,σ το ν  τομέα των κρασιών, η 
Ένωση τα δύο τελευταία χρόνια 
πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις, 
αφού πήρε δάνειο ύψους 110.000.000 
δρχ. και έχει προγραμματίσει επενδύ
σεις άλλων 150.000.000 για την προσε
χή διετία.

Οι επενδύσεις αυτές αποβλέπουν, 
στην περαιτέρω βελτίωση των κρα
σιών της περιοχής και ιδιαίτερα των 
ερυθρών και λευκών κρασιών ονομα
σίας προελεύσεως «Πεζά», όπως έ
χουν αναγνωριστεί από την Πολιτεία 
και που παράγονται από τις ποικιλίες 
«Κοτσιφάλι» και «Μαντηλάρι» όσον 
αφορά τα ερυθρά και από την ποικι
λία «Βιλάνα» για τα λευκά. Η Ένωση 
σήμερα διαθέτει 3 κέντρα παραλαβής 
και επεξεργασίας οινοστάφυλων με

δυναμικότητα 850-1000 τόνους την η
μέρα.

Και,ανάλογα με την ποικιλίατους, 
γίνεται στα κέντρα αυτά η διαλογή 
και επεξεργασία των σταφυλιών. 
Ακόμα, διαθέτει οινοδεξαμενές με χω
ρητικότητα 25.000 τόνων, από τους 
οποίους οι 2.600 τόνοι ανοξείδωτες. 
Επίσης, δύο κάβες με 480 δρύινα βαρέ
λια,συνολικής χωρητικότητας 500 τό
νων.

Οι σύγχρονες οινοποιητικές εγκα
ταστάσεις συμπληρώνονται με τον α 
παραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
όπως αυτόματο προμετρητή σταφυ
λιών, ψυγεία μούστου και κρασιού, 
αντλίες ανοξείδωτες, γραμμές εσωτε
ρικής διακίνησης οίνων, βυτία μετα
φοράς οίνων, κλάρκς, επιστημονικά 
όργανα παρακολούθησης της ποιό
τητας των κρασιών κλπ.

Για την τυποποίηση των εκλεκτών 
ποικιλιών κρασιών που αναφέραμε 
πιο πάνω, αλλά και των κοινών επι
τραπέζιων, η Ένωση έχει εγκαταστή
σει σύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης με 
δυναμικότητα 5.000 φιαλών ανά ώρα.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ Δ Ρ Α ΣΤΗ Ρ ΙΟ ΤΗ ΤΕΣ

Οι εξαγωγικές δραστηριότητες της 
Ένωσης είναι τεράστιες και είναι σή
μερα σε σειρά πρώτος εξαγωγικός 
φορέας της Κρήτης.

Σε σύνολο εξαγωγών κατά το έτος 
1980 και σε συνολική αξία εξαγωγών 
όλων των προϊόντων της Ένωσης 
έφτασε τα 92.228.200 δρχ. Το κρασί, 
χύμα, εμφιαλωμένο, αντιπροσωπεύει 
ποσό 21.070.000 δρχ. Τα αντίστοιχα 
ποσά για το 1981 και σε συνολική αξία 
εξαγωγών ήταν 151.867.000 δρχ.· απ’ 
αυτά το κρασί χύμα, εμφιαλωμένο, 
αντιπροσωπεύει ποσό 16.052.000 δρχ.

Το 1982, η συνολική αξία εξαγω
γών της Ένωσης έφτασε τα 
107.838.000 δρχ., από τα οποία τα 
32.000.000 αφορούν τις εξαγωγές κρα
σιών εμφιαλωμένων και χύμα.

Τα εμφιαλωμένα κρασιά που πα
ράγει η Ένωση κυκλοφορούν με τις 
εξής εμπορικές ονομασίες.

1. M AN TICO : ερυθρό ξηρό κρασί ο
νομασίας προέλευσης «Πεζά» 
ανώτερης ποιότητας.

2. REGALOi λευκό ξηρό κρασί ονο
μασίας προέλευσης «Πεζά» ανώτε-
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Τα περίφημα κρητικά κρασιά της Ενώσεως Πεζών εξάγονται σ'όλες τις αγορές 

της Ευρώπης καθώς και της Αμερικής εμφιαλωμένα και χύμα.

ΜΑΝΤΙΚΟ

ρης ποιότητας.

3. LOGADO! κρασί λευκό, ερυθρό,
ροζέ, ξηρό, επιτραπέζιο.

4. E K A V I: κρασί ρετσίνα.

Οι χώρες προς τις οποίες εξάγον
ται σήμερα τα εμφιαλωμένα κρα
σιά είναι: Αγγλία, Δανία, Γαλλία, Ελ
βετία και ΗΠΑ. Βέβαια, τεράστια είναι 
και η κατανάλωση στην εσωτερική α
γορά, μια και η διαφορά τιμής σ’ όλα 
τα προϊόντα της είναι αισθητή.

Με τη μελλοντική δημιουργία ορι
σμένων ακόμη έργων και την προμή
θεια και εγκατάσταση 8 αυτόματων 
οινοποιητών ερυθρός οινοποίησης 
και συμπλήρωση της κάβας με 600 
δρύινα βαρέλια, ο μηχανολογικός ε
ξοπλισμός του οινοποιείου της 'Ενω
σης θα συμπληρωθεί και θα αποτελεί 
μοναδικό έργο οινοποιητικών εγκα
ταστάσεων σε όλη τη χώρα και με την 
ποιοτική βελτίωση των κρασιών ανα
μένεται η κατακόρυφη αύξηση των ε
ξαγωγών.

Σ’ έναν άλλο τομέα δραστηριότη
τας, το ελαιόλαδο, η Ένωση, εκτός 
από την παρέμβαση που ενεργεί για 
λογαριασμό του Δημοσίου, έχει επί
σης να παρουσιάσει σημαντικές προ
όδους.

Οι ελαιοδεξαμενές που διαθέτει εί
ναι συνολικής χωρητικότητας 6.500 
τόνων και προγραμματίζει τη δημι
ουργία άλλων 3.000 τόνων. Διαθέτει 
εμφιαλωτικά μηχανήματα δυναμικό
τητας 3.000 λίτρων ανά ώρα και η συ- 
σκευασία γίνεται σε φιάλες και μεταλ
λικά κουτιά 1/2,1,2, 4, 5, 10 και 16 
κιλών.

Στην εσωτερική αγορά διαθέτει 5 
μέχρι 10.000 τόνους παρθένο ελαιόλα
δο, ενώ οι προοπτικές που διαγρά
φονται και για εξαγωγή είναι σημαν
τικές.

Έτσι η Ένωση Παραγωγικών Συ
νεταιρισμών Πεζών, χάρη στις ικανό
τητες της Διοίκησης, της διεύθυνσης 
και των μελών της,διευρύνει συνέχεια 
τις δράστηριότητές της,με τελικό στό
χο να αποτελέσει πρωτοπορία στο εί
δος της και να γίνει παράλληλα παρά
δειγμα προς μίμηση του θεσμού του 
συνεργατισμού.
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Ν ΕΟ Ι ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡ ΙΣΜ Ο Ι

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΙΗ Ν  ΟΡΓΑΝΩ- 
ση τ(ι)ν ψαραδων μέαης αλιείας της 
Λέσβου υπήρξε η ίδρυση του ΑΛΙΕΥΤΙ
ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, 
το Νοέμβριο του 1982.

Μέλη του 52 ψαράδες ιδιοκτήτες 
γρι-γρι και ανεμότρατας και οι εργα
ζόμενοι σ’ αυτά.

Από το Μάρτιο του 1983,η διάθεση 
των ψαριών γίνεται μέσω του συνε
ταιρισμού, που τροφοδοτεί την αγο
ρά του νησιού και της Αθήνας με ικα
νοποιητικά αποτελέσματα.

Το συνεταιρισμό διοικεί 5μελές Δι
οικητικό Συμβούλιο και 3μελές Επο
πτικό. Πρόεδρός του ο κ. Χαρίτος Μι- 
κές, που αποτελεί και την ψυχή του 
συνεταιρισμού.

Δεύτερο βήμα υπήρξε η αναγνώρι
σή τους από τη Διεύθυνση Γεωργίας 
σαν ομάδα παραγωγών στα πλαίσια 
των σχετικών κανονισμών της Ευρω
παϊκής Κοινότητας. Στόχος τους η 
κοινή οργάνωση της αγοράς των ψα
ριών.

Πιστεύουν ότι σα συνεταιρισμός 
θα πάρουν την οικονομική βοήθεια 
που δίνει η Κοινότητα καλύπτοντας 
έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας για 
τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας 
του και ότι σαν οργανωμένοι παρα
γωγοί θα πάρουν επιδοτήσεις μετα
ποίησης (σαρδέλας-γαύρου) και τις 
αποσύρσεις ορισμένων ψαριών έτσι, 
ώστε ο ψαράς με την εξασφάλιση 
μιας κατώτατης τιμής να καλύπτει τα 
έξοδα παραγωγής του και να παίρνει

ένα λογικό κέρδος.
Έχοντας στα χέρια τους πια την 

τύχη του μόχθου τους, αγωνίζονται 
για να γίνουν βιώσιμη μονάδα.

Καλό παράδειγμα για αντιγραφή. 
Ο  δρόμος, που ήδη ανοίχτηκε, θα κά
νει πιο εύκολη την οργάνωση των υ
πολοίπων.

□

ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΓΚΡΙ- 
θηκε με την No 11/83 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης το καταστα
τικό του Μελισσοκομικού Συνεταιρι
σμού Λέσβου.

Είναι ο πρώτος συνεταιρισμός, 
που έχει σαν αντικείμενο το μέλι,πά
νω στη Λέσβο, όπου σήμερα κυριαρ
χούν οι ελαιουργικοί και γαλακτοκο
μικοί συνεταιρισμοί.

Έχει 33 ιδρυτικά μέλη, με προοπτι
κή να φτάσουν τα 150-200 τακτικά μέ
λη.

Ήδη έχει αποφασιστεί σύγκληση 
Γενικής Συνέλευσης για ανάδειξη των 
πρώτων Συμβουλίων.

□

ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ 
η απρογραμμάτιστη και ανορθολογι- 
κή αναπτυξιακή προσπάθεια, που εί
χε σαν αποτέλεσμα την οικονομική 
και οικολογική υποβάθμιση ορισμέ
νων περιοχών ή ευρύτερων διαμερι
σμάτων, καθιερώθηκε όπως στις ανά
λογες διαβουλεύσεις συμμετέχουν και 
οι εκπρόσωποι των φορέων του το
πικού διαμερίσματος.

Έτσι στις 14 Απριλίου πραγματο
ποιήθηκε στην Κύμη της Εύβοιας σύ
σκεψη, στην οποία αποφασίστηκε η 
δημιουργία γεωργικού συνεταιρι
σμού, με σκοπό την αξιοποίηση της 
συκοπαραγωγής της περιοχής.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, εκτός 
από τους ενδιαφερομένους συκοπα- 
ροτγωγούς,και εκπρόσωποι της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης,με επικεφαλής το 
Δήμαρχο Κύμης, καθώς και εκπρό
σωποι του Υπουργείου (Δ/ντής Γεωρ
γίας Εύβοιας).

□

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕ- 
ταιριστικό συσκευαστήριο-διαλογι- 
στήριο σκόρδων πρόκειται να δημι- 
ουργηθεί στο Κουφόβουνο του Διδυ
μότειχου. Η δημιουργία του συγκρο
τήματος θα συμβάλει στη μείωση του 
κόστους συσκευασίας και θα κάνει το 
προϊόν περισσότερο ανταγωνιστικό.

Φέτος στην περιφέρεια Διδυμότει
χου η παραγωγή έφτασε τους 900 τό
νους. Από την ποσότητα αυτή οι 500 
περίπου τόνοι διακινήθηκαν μέσω 
της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρι
σμών του Διδυμότειχου με κατεύθυν
ση κυρίως τις ξένες αγορές, εξασφα
λίζοντας στους παραγωγούς ικανο
ποιητική τιμή.

'Αλλοι 250 τόνοι απορροφήθηκαν 
από την εσωτερική αγορά, ενώ το υ
πόλοιπο μέρος της παραγωγής (150 
περίπου τόνοι) έμεινε αδιάθετο στα 
χέρια των παραγωγών. (Σημειώνεται 
ότι οι παραγωγοί που έχουν απούλη
τη τη σοδειά τους δεν είναι συνεται 
ρισμένοι).
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ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 
τη συμμετοχή καπνοπαραγωγών από 
τους νομούς Πέλλας και Κιλκίς ιδρύ
θηκε με έδρα την Αξιούπολη και πρό
κειται σύντομα να καταστεί από τους 
μεγαλύτερους της χώρας. Σκοπός 
του συνεταιρισμού, στον οποίο προ- 
βλέπεται ότι θα εγγραφούν 3.000 πε
ρίπου μέλη, είναι η δημιουργία συγ
χρόνων εγκαταστάσεων για την αγο
ρά, αποθήκευση, επεξεργασία και εμ
πορία του καπνού, που παράγεται 
στους δύο νομούς.

Η δαπάνη των εγκαταστάσεων υ
πολογίζεται ότι θα φτάσει τα 500 εκα
τομμύρια δραχμές και προβλέπεται 
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα κα
λυφθεί από τις εισφορές των μελών 
του καπνοπαραγωγών. Το υπόλοιπο 
θα καλυφθεί με δανειοδότηση από 
την Αγροτική Τράπεζα, σύμφωνα με 
το νόμο 1262/82,περί κινήτρων.

□

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ 
καπνά ανατολικού τύπου, ένας και
νούργιος συνεταιρισμός παραγωγής, 
βιομηχανοποίησης, επεξεργασίας και 
εμπορίας ιδρύθηκε στη Μητρόπολη 
Καρδίτσας από 112 καπνοπαραγω
γούς της περιοχής.

Ο συνεταιρισμός καλύπτει όλη την 
περιφέρεια του νομού κι έχει τάξει 
σκοπό του τη συνεργασία των μελών 
του στην καλλιέργεια, συντήρηση, συ- 
οκευασία, αποθήκευση κι επεξεργασί- 
α του καπνού, με απώτερο στόχο τη 
βιομηχανοποίηση και διάθεσή του

στις ντόπιες και ξένες αγορές.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκτός από 

τις συνήθεις δραστηριότητες, ο νέος 
γεωργικός συνεταιρισμός θ’ αναλάβει 
την οργάνωση προτύπων και πειρα
ματικών καλλιεργειών, την προώθηση 
της ομαδικής καλλιέργειας και την 
παροχή κάθε είδους επιστημονικής ή 
τεχνικής βοήθειας που είναι απαραί
τητη για τη βελτίωση της παραγωγής 
και τη μείωση του κόστους.

□

Η ΕΝΩΣΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ- 
χου, για να λύσει το πρόβλημα,έχει ε
τοιμάσει μελέτη για τη δημιουργία δι- 
αλογιστηρίου-συσκευαστηρίου στο 
Κουφόβουνο ύψους συνολικής δαπά
νης 13,5 εκατ. δραχμών.

Η μελέτη έχει υποβληθεί στις αρ
μόδιες υπηρεσίες και αναμένεται η έγ
κριση,για να αρχίσει αμέσως η κατα
σκευή του έργου που θα αλλάξει ρι
ζικά τον τρόπο διάθεσης του προϊόν
τος. Παράλληλα θα ενισχύσει στην α- 
κριτική αυτή περιοχή του Έβρου το 
αγροτικό εισόδημα και θα ωφελήσει 
πολλαπλά το συνεταιριστικό κίνημα 
και τους παραγωγούς.

ΙΤΑ Λ Ο Ι ΣΥΝ ΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ Σ ΤΗ Ν  ΕΛΛΑ
ΔΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΣΥ-
νεταιριστικών οργανώσεων AIGA,

ANGA και LEGA προσκλήθηκαν και 
φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα από 
6— 10 Σεπτέμβρη 1983.

Οι ξένοι συνεταιριστές πραγματο
ποίησαν συναντήσεις με εκπροσώ
πους των κορυφαίων συνεταιριστι
κών οργανώσεων ΠΑΣΕΓΕΣ, ΚΥΔΕΠ, 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΣΠΕ και ΑΓΡΕΞ.

□

Οι συναντήσεις αποσκοπούσαν 
στη διεύρυνση της συνεργασίας των 
συνεταιριστικών οργανώσεων Ελλά
δας και Ιταλίας, με την ανταλλαγή 
συνεταιριστικών προϊόντων, καθώς 
επίσης και στη χάραξη κοινής στρα
τηγικής και ενιαίας γραμμής στο 
χώρο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
και το διεθνή στίβο γενικότερα.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
υπουργείου, που αποβλέπει στην αύ
ξηση και την τόνωση του συνεταιρι
στικού κινήματος της χώρας, δόθη
καν οδηγίες στη διεύθυνση Γεωργίας, 
ώστε κατά τη διαδικασία της ειδικής 
αναγνώρισης ομάδων παραγωγών να 
δίνεται προτεραιότητα στις συνεται
ριστικές οργανώσεις, που συγκεντρώ
νουν τις ανάλογες προϋποθέσεις.
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ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ 
την ανάπτυξη του πλουτοπαραγωγικού κλάδου της αλιεί
ας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση.

Με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων 
εγκρίθηκε να διατεθεί σε πρώτη φάση μέσα στο 1983 το 
ποσό των 470,3 εκατομμυρίων δραχμών, για την εφαρμο
γή προγράμματος ανάπτυξης της αλιείας. Τα κίνητρα και 
οι οικονομικές ενισχύσεις, που προβλέπει η απόφαση για 
τη μέση και παράκτια αλιεία, αναμένεται ότι θα συμβά- 
λουν σημαντικά στη δημιουργία των κατάλλήλων συνθη
κών, για το ξεπέρασμα των προβλημάτων, που αντιμετω
πίζουν σήμερα οι αλιευτικές δραστηριότητες στη χώρα 
μας.

Αναλυτικά, με την απόφαση, προβλέπεται:

—  Οικονομική ενίσχυση στους σπογγαλιείς ίση με το 15" 
της αξίας των σπόγγων που έχουν παράγει και διαθέ 
σει στην αγορά μέσα στο 1982.

—  Οικονομική ενίσχυση στους πλοιοκτήτες σκαφών 
μέσης, παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, καθώς και 
στους ιχθυοκαλλιεργητές, που ο εξοπλισμός τους έπα- 
θε ζημιές από θαλασσοταραχή, ανεμοθύελλα, πλημμύ
ρα, πυρκαγιά και σεισμούς. Το ύψος της ενίσχυσης κα
θορίζεται στο 40% της δαπάνης επισκευής του σκά
φους ή της δαπάνης επισκευής του κτιριακού εξοπλι
σμού και στο 15% της δαπάνης, όταν πρόκειται να 
αντικατασταθεί ο αλιευτικός εξοπλισμός.

—  Οικονομική ενίσχυση στις αλιευτικές συνεταιριστικές 
οργανώσεις για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους 
και τη διευκόλυνση για την ανάπτυξη του θεσμού. Στην

ΔΙΑΘΕΣΗ 3150 ΕΚ. ΔΡΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Για την αύξηση της παραγωγικότητας της κτη
νοτροφίας υπογράφτηκε απόφαση, που ισχύει από 
22 Ιουλίου και με την οποία διατίθενται 3150 εκ. δρχ.

Σύμφωνα με την απόφαση,η κατανομή του ποσού κατά 
κλάδο έχει ως εξής:

Α* ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ
1α,. 4000 δρχ. ανά γεννώμενο μόσχο από 1.1. έως 

31.12.83.
1α2. 4000 δρχ. για κάθε εισαγόμενο μόσχο προς πά

χυνση. Από σήμερα έως 31.12.83.

16. Οικονομική ενίσχυση για εμπορία κρέατος μέσω 
συνεταιρισμών: 15 δρχ/κιλό βάρους σφάγιου ή 8 δρχ,/κι- 
λό ζώντος βάρους.

1γ. Οικονομική ενίσχυση στο γάλα: 0,60 δρχΥκιλό, με 
βάση το πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης, και 0,40 δρχ7 
κιλό, με βάση το πρόγραμμα αύξησης της παραγωγής. (Υ
πάρχουν ήδη τα ανωτέρω προγράμματα και εφαρμόζον
ται. Τώρα αυξάνουμε μέχρι και 100% τις χορηγούμενες 
ήδη ενισχύσεις).

περίπτωση αυτή προβλέπεται η καταβολή οικονομικής 
ενίσχυσης ίσης με το 5% της αξίας της αλιευτικής πα
ραγωγής που εμπορεύτηκε ο κάθε συνεταιρισμός. Το 
ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να 
εισπράξει ο κάθε συνεταιρισμός είναι 2.000.000 δραχ
μές.

—  Οικονομική ενίσχυση σε πλοιοκτήτες παλαιών σκαφών 
μέσης αλιείας, ηλικίας 20 ετών και άνω, για τη διάλυσή 
τους μέσα στο 1983 Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται 
σε 800.000 δρχ. για κάθε μηχανότρατα. 600.000 δρχ. για 
κάθε γρι-γρι και 300.000 δρχ. για κάθε τράτα.

— Οικονομική ενίσχυση μέχρι 69 000 000 δρχ προβλέπε- 
ται ακόμα να καταβληθεί στο φορέα διαχείρισης των 
ιχθυοσκαλών του Δημοσίου «ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.», για την κά
λυψη του ελλείμματος που παρουσίασε το 1982.

—  Οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 10,5 εκατομ
μυρίων δραχμών προβλέπονται επίσης σε διάφορα 
πανεπιστημιακά εργαστήρια και ιδρύματα, για την 
ανάπτυξη της αλιευτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, ενι- 
σχύονται (σε παρένθεση το ύψος της ενίσχυσης): Ερ
γαστήριο Ζωολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (1.000.000) 
Εργαστήριο Ζωολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(1.500.000), Εργαστήριο Γενικής Ζωολογίας Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης (1.000.000), Εργαστήριο Ζωολο
γίας Πανεπιστημίου Πατρών (900.000), Εργαστήριο 
Αυτοτελούς Έδρας Ζωολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
(2.000.000), Εποπτείες Αλιείας Νομαρχιών (2.100.000), 
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Ανωτάτης 
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1 000.000), Εογαστήριο

1δ. 2 δρχ,/κιλό βάρους σφάγιου ή 1 δρχ,/κιλό ζώντος 
βάρους,οικονομική ενίσχυση στη συνεταιριστική οργάνω
ση,για κάλυψη εξόδων της από την εμπορία κρέατος.

1ε. Ενίσχυση ορισμένων συνεταιριστικών οργανώσεων 
για κάλυψη ειδικών δαπανών εμπορίας βοείου κρέατος 
(προμήθεια εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού κλπ.) με 
35 εκατ. δρχ.

Β. ΑΙ ΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙ A

2α. Οικονομική ενίσχυση για όσους κράτησαν τα αρ
νιά τους πάνω από 2 μήνες.

26. Οικονομική ενίσχυση για εμπορία κρέατος μέσω 
συνεταιρισμών 15 δρχ,/κιλό βάρους σφάγιου ή 8 δρχ,/κιλό 
ζώντος βάρους.

2γ. Οικονομική ενίσχυση στη συνεταιριστική οργάνω
ση για κάλυψη εξόδων της από την εμπορία κρέατος με 2 
δρχ,/κιλό βάρους σφάγιου ή 1 δρχ/κιλό ζώντος βάρους.

Γ. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

3α. Οικονομική ενίσχυση για διακίνηση χοιρινού κρέα
τος μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων με 8 δρχ,/κιλό βά
ρους σφάγιου.

3Θ. Ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων για τα έξο
δα εμπορίας με 1 δρχ/κιλό.
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ΣΥΝ ΑΛΙΕΙΑ

Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων Πολυτεχνικής 
Σχολή Ξάνθης (1.000.000). καθώς και ο φορέας συγκέν
τρωσης σαρδελών ΜΑΒΕΕ με 5.000.000 δρχ. και με 
10.000.000 δρχ. η ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε., για την κάλυψη των 
αναγκών λειτουργίας της Ελληνο-Λιβυκής Αλιευτικής 
Εταιρείας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Τιμών και 
Εισοδημάτων απ' το σύνολο των 470,3 εκατομμυρίων 
δραχμών θα διατεθούν, τέλος, για την οικονομική ενί
σχυση των πλοιοκτητών μέσης και παράκτιας αλιείας 
και σπογγαλιείας, που θα προθούν σε αντικατάσταση 
των παλιών σκαφών τους με καινούργια.
Αναλυτικά το ύψος της ενίσχυσης για κάθε περίπτωση 

καθορίζεται:

— Μέχρι 40% της αξίας του νέου σκάφους για μηχανό
τρατες και γρι-γρι.

— Μέχρι 20% της αξίας του νέου σκάφους για σπογγα- 
Λίευτικά σκάφη.

—  Μέχρι 20% της δαπάνης σ όλα τα αλιευτικά σκάφη για 
την αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, ενώ για 
την εγκατάσταση νέας μηχανής η ενίσχυση φτάνει στο. 
15% της αξίας της.
Τέλος, ενισχύονται μέχρι και το 50% της αξίας εγκα

τάστασής τους ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών, όπως 
πεστροφοκαλλιέργειες, χελοκαλλιέργειες κλπ., ενώ 
ενίσχυση επίσης ώς 50% χορηγείται σε αλιευτικούς ή ι- 
χθυοτροφικούς συνεταιρισμούς, για την κατασκευή ψυ
γείων και αποθηκών στην ξηρά για την αποθήκευση των 
αλιευμάτων.

3γ. Οικονομική ενίσχυση για αγορά κάπρων από το ε
ξωτερικό, υψηλής γενεαλογικής αξίας, με 10.000 δρχ. ανά 
κάπρο.

3δ. Οικονομική ενίσχυση για εγκαταστάσεις επεξεργα
σίας λυμάτων μέχρι'5 εκατ. δρχ. ανά εγκατάσταση.

Δ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

4α. Οικονομική ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων 
των πτηνοτρόφων για σφαγή-επεξεργασία-τυποποίηση και 
εμπορία κρέατος κοτόπουλων και ινδιάνων με 2 δρχΥκιλό 
κρέατος.

4β. Οικονομική ενίσχυση πτηνοτροφικών συνεταιριστι
κών οργανώσεων για την εμπορία αυγών στο εσωτερικό 
της χώρας με 0,50 δρχ. το αυγό.

4γ. Οικονομική ενίσχυση πτηνοτροφικών συνεταιριστι
κών οργανώσεων για εξαγωγή πλεονασματικών αυγών με 
2 δρχ. το αυγό.

4δ. Οικονομική ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων 
πτηνοτρόφων για προμήθεια εξοπλισμού-πρόσληψη προ
σωπικού κλπ. με σκοπό την οργάνωση της παραγωγής και 
εμπορίας πτηνοτροφικών προϊόντων με 35 εκ. δρχ.

:■ ΕΝΣΙΡΩΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

5α. Οικονομική ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων

για πρόσληψη 12 γεωπόνων. Προμήθεια και εκτύπωση έν
τυπου υλικού για την ενημέρωση των παραγωγών στην 
παρασκευή και χρήση ενσιρωμένων ζωοτροφών και παρο
χή τεχνικών οδηγιών. Δαπάνη 12,5 εκατ. δρχ.

5Θ. Οικονομική ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων 
παραγωγών και δήμων-κοινοτήτων για προμήθεια μηχανη
μάτων ενσίρωσης ζωοτροφών μέχρι 30% της αξίας αγο
ράς αυτών.

5γ. Οικονομική ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων 
παραγωγών και δήμων-κοινοτήτων για την κατασκευή σι- 
ρών με ποσοστό μέχρι 30% της δαπάνης κατασκευής αυ
τών.

Τα πιο πάνω μέτρα δίνουν τη δυνατότητα στους κτη- 
νοτρόφους να εμπορευτούν τα προϊόΥτα τους μέσω συ
νεταιρισμών, γεγονός που θα έχει οπωσδήποτε ευνοϊκές 
επιπτώσεις στο εισόδημά τους, αλλά θα αυξήσει επίσης 
τη διαπραγματευτική τους θέση.

Ακόμα τους δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούν 
και να φτιάξουν ενσιρωμένες ζωοτροφές για μείωση του 
κόστους διατροφής των ζώων τους.

Βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους παραγω
γής των ζωοκομικών προϊόντων, οργάνωση της εμπορίας 
μέσω των συνεταιρισμών και συνεπώς βελτίωση του εισο
δήματος των παραγωγών και της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων αυτών έναντι των εισαγομένων.
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ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ- 
σμών στη χώρα μας χρονολογείται από την προπολεμική 
περίοδο. Από παλαιότερες αναφορές πληροφορούμαστε 
πως ο πρώτος «ελεύθερος δασικός συνεταιρισμός εργα
σίας» συστήθηκε από τους ρητινοσυλλέκτες της Μάνδρας 
της Αττικής στα 1923, αλλά οι νομικές βάσεις της ίδρυσης 
και λειτουργίας των πρώτων δασικών συνεταιρισμών ακο
λούθησαν αρκετά αργότερα, το 1939, με τη θέσπιση του 
Α.Ν. 1627.

Σήμερα, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά από τα πρώτα 
συνεταιριστικά μηνύματα στο δασικό χώρο, ο θεσμός των 
δασικών συνεταιρισμών όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρ
χει, αλλά αποτελεί την κυρίαρχη συνεταιριστική παρουσί
α στον ημιορεινό και ορεινό χώρο στο χώρο που περιλαμ
βάνει το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της δασοπο
νίας.

Εντούτοις, σήμερα το δασικό συνεταιριστικό κίνημα 
κουβαλάει μέσα του πολλά αδύνατα σημεία στη σύνθεση, 
τη δομή τη διάρθρωση και τη δράση του. Αδυναμίες που 
έχουν τις ρίζες τους στη μακρόχρονη επικράτηση των α- 
ποθαρρυντικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 
που γνώρισε ο ορεινός πληθυσμός της χώρας.

Η περίοδος της μεγάλης αγροτικής εξόδου, της εσωτε
ρικής και εξωτερικής μετανάστευσης στην εικοσαετία 
1950-1970 φαίνεται ότι έπληξε καίρια το δυναμικό των δα
σικών συνεταιρισμών. Στο διάστημα ιδιαίτερα της δεκαετί
ας του '60, που η χώρα μας έζησε τη μεγαλύτερη μείωση 
του ορεινού της πληθυσμού, το συνεταιρισμένο δασεργα- 
τικό δυναμικό σημείωσε τη μεγαλύτερη κάμψη της αριθ
μητικής του δύναμης (1).

Μέσα όμως στη γενικότερη επίδραση της κοινωνικής 
και οικονομικής υποβάθμισης του ορεινού χώρου, το δα
σικό συνεταιριστικό κίνημα αντιμετώπισε ειδικότερες συν
θήκες, που προοδευτικά συντέλεσαν στον περιορισμό του 
ρόλου του και της δραστηριότητάς του.

Από τα πρώτα τους βήματα οι δασικοί συνεταιρισμοί 
υποχρεώθηκαν να κινηθούν μέσα σε περιορισμένα πλαί
σια. Αξίζει να τα θυμηθούμε:

«  ... Οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας σκοπούσι την 
εξασφάλισιν επαρκούς εργασίας εις τα μέλη των ή την ι- 
κανοποίησιν των ατομικών των αναγκών διά της μισθώσε
ως ή αναλήψεως των καρπών δάσους τινός».

(Α.Ν. 1627/39, άρθρο 1 παράγρ. 3)
Η οριοθέτηση αυτή, όπως είναι γνωστό, προήλθε από 

την ανάγκη απαλλαγής του δααοκτήμονα-κράτους από 
τους δασοεπιχειρηματίες,που είχαν κυριαρχήσει με ανε
ξέλεγκτο και ανορθόδοξο εμπορικό τρόπο στη δασική εκ
μετάλλευση. Οι δασικοί συνεταιρισμοί ανέλαβαν τη θέση 
τους στη δασική εκμετάλλευση και παρά τις διάφορες 
αντιξοότητες και αντιδράσεις —  κυρίως από τους δασοε- 
πιχειρηματίες, στους οποίους πριν υπηρετούσαν πολλοί 
δασεργάτες-μέλη —  καθιερώθηκαν και σχετικά σύντομα 
προχώρησαν πιο πέρα από τα όρια που είχαν τεθεί. Έτσι, 
στα τέλη της δεκαετίας του '50, οι συνεταιρισμένοι δασερ- 
γάτες άρχισαν ν' αναλαμβάνουν ουσιαστικές δραστηριό
τητες στη συγκομιδή, το εμπόριο, τη μεταποίηση και τη 
διακίνηση των δασικών προϊόντων (ξύλο, ρετσίνι) που 
παρήγαγαν, μισθώνοντας κύρια δημόσια και κοινοτικά 
δάση. Είναι σημαντικό ότι την περίοδο εκείνη οι δασικοί 
συνεταιρισμοί μεταποιούσαν σε 70-80 δικά τους μηχανοκί
νητα και υδροκίνητα πριστήρια περίπου 45.000 m3 τεχνικά 
χρήσιμου ξύλου, δηλαδή περισσότερο του 50% της παρα
γωγής τους και σχεδόν το 40% της συλλεγόμενης ρητί
νης στο συνεταιριστικό εργοστάσιο της Κορίνθου.

Δυστυχώς, οι δασοπολιτικοί χειρισμοί της εποχής εκεί
νης δεν ευνόησαν την προσπάθεια αυτή, μια και οι συνε
ταιρισμοί από τη μια μεριά αντιμετώπιζαν με δυσκολία την 
ανάγκη καταβολής στο δημόσιο δασοκτήμονα μιας 
σχετικά αυξημένης γαιοπροσόδου-μισθώματος —  σημείο 
που περιόριζε αισθητά το εμπορικό όφελος σε σχέση και 
με τον ανταγωνισμό της αθρόα εισαγόμενης πριστής ξυ
λείας από το εξωτερικό με ατέλεια (2) —  και από την άλλη 
διαπίστωναν τη συνεχή επέκταση του συστήματος των 
κρατικών εκμεταλλεύσεων δασών (ΚΕΔ), που σταδιακά 
προωθούσε την ανάληψη του εμπορικού τομέα των δα
σικών προϊόντων από το ίδιο το κράτος. Έτσι οι δασικοί 
συνεταιρισμοί αντιμετώπισαν σε υψηλό βαθμό τον κρατι
κό παρεμβατισμό σε στέρηση της συνεταιριστικής πρωτο
βουλίας, με αποτέλεσμα να εστιάσουν το ενδιαφέρον 
τους και τις δράστηριότητές τους στον πρωτογενή τομέα
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ΚΕΔ και κύριο εισόδημα ήταν η αμοιβή της εργασίας τους.
Ωστόσο, οι μεν τιμές αμοιβής συγκομιστικών εργασιών 

ήταν χαμηλές σε σχέση με την υψηλή καταπόνηση και τις 
αντίξοες συνθήκες εργασίας, η δε απασχόληση ήταν 
περιορισμένη σε έκταση στις διάφορες επιμέρους δασικές 
δραστηριότητες, μια και ο τομέας της δασοπονίας παρέμε
νε για πολλά χρόνια στο περιθώριο των επενδύσεων (3), 
αξιολογούμενος πάντα με το βάρος των πρόσκαιρων οικο
νομικών του παροχών, με εκτίμηση της ποσοτικής του 
προσφοράς.

Με δυο λόγια, θα έλεγε κανείς ότι οι δασικοί συνεται
ρισμοί συμπιέστηκαν από την περιορισμένη δυνατότητα 
επιβίωσης της δασοπονίας μέσα από τους ίδιους, τους 
δικούς της φυσικούς πόρους και ειδικότερα μέσα από την 
καθημερινά διογκούμενη πίεση των ταμιευτικών στόχων, 
που διαμόρφωναν οι κρατικές εκμεταλλεύσεις στα 
δημόσια δάση.

Η λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών σ' αυτές τις 
δομές δημιούργησε πλήθος προβλημάτων, που εκκρε- 
μούν μέχρι σήμερα και αναζητούν τη λύση τους.

Σε επόμενο όμως άρθρο θα δούμε από πιο κοντά, ποια 
είναι η σημερινή κατάσταση των δασικών συνεταιρισμών, 
τα προβλήματά τους και ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι 
που θα συμβάλουν στην αναδιοργάνωση και την ανάπτυ
ξή τους. Γιάννης Τοιφόρος

1. Στη δεκαετία 1961-1971. από τη σύγκριση των απογραφικών στοιχείων, η μείωση 
του αριθμού των ορεινών πληθυσμών —  των κατοίκων σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 
700 μ. —  ήταν της τάξης του 24%. ενώ στον ακόμη ορεινότερο χώρο —  υψόμετρο με

γαλύτερο των 800 μ. —  το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού πλησίασε το 28%. Αντί

στοιχα. στα τέλη του 1961 υπήρχαν 663 δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας με 23.205 

δασεργάτες-μέλη, δηλαδή παρατηρείται πτώση δυναμικού σε ποσοστό 32.5%.

2. *» ... Μα εδώ παρουσιάστηκε το αναπάντεχο φαινόμενο να φτάνει η σουηδική ξυ
λεία στα πιο απομακρυσμένα και ορεινά χωριά, χάρη στους δασικούς και στρατιωτικούς 
δρόμους, και η ντόπια ξυλεία να μένει αδιάθετη μέσα  σ' αυτούς τους τόπους παρα
γωγής της ...Το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας απαντούσε πως είχε στη διάθεσή του 
δολάρια, δεν είχε  όμως δραχμές. Με άλλα λόγια μπορούσε να προμηθευτεί ξυλεία από 
το εξωτερικό, δεν μπορούσε όμως να αγοράσει ούτε ένα κυβικό ντόπιας ξυλείας- .  

Π. Γρίσπος, 1953, Επίκαιρα θέματα. Μην. περιοδ. -Ο  συνεταιριστής-, έτος 24ο. αριθμ. 

85. σελ. 132.

3. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων (1950-1981) 
οι επενδύσεις, που διατέθηκαν στη δασοπονία, αποτελούν (σε τιμές 1970) μόλις το 0 .4% 

όλων των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεψάλαιου της ελληνικής οικονομίας ή αντι
στοιχούν σε ποσοστό 4 %  στις επενδύσεις της ίδιας περιόδου στον πρωτογενή τομέα.

στη συγκομιδή του ξύλου και κύρια στην υλοτόμησή του, 
μια και η φάση αυτή εξασφάλιζε ένα σίγουρο ημερομί
σθιο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι,στα τέλη της δεκαετίας του 
'70, οι δασικοί συνεταιρισμοί βρίσκονται να μεταποιούν, 
στα δύο μοναδικά συνεταιριστικά πριστήρια, λιγότερο από 
το 5% της συνολικά παραγόμενης από τους ίδιους ξυλεί
ας. Το συνεταιριστικό εργοστάσιο ρητίνης είχε ήδη 
κλείσει.

Αυτή η υποκατάσταση των σχέσεων στον εμπορικό και 
μεταποιητικό τομέα όχι μόνον έφερε το δασικό συνεταιρι
στικό κίνημα πιο πίσω και από τους στόχους του 1939, 
αλλά παράλληλα έθρεψε τη δημιουργία ενός οργανωμέ
νου ξυλεμπόριου από μεσάζοντες, που, υπακούοντας 
στους δικούς του νόμους προσφοράς και ζήτησης, συχνά 
ασκούσε θεμιτές και αθέμιτες πιέσεις στο δασοσυνεται- 
ριστικό χώρο, αποτελώντας μια μονοπωλιακή σύνδεση 
ανάμεσα στη δασοπονία και την ξυλοπονία, ανάμεσα στο 
δάσος και τη βιομηχανία ξύλου.

Μπροστά σ' αυτές τις συνθήκες, που ουσιαστικά ωρί
μασαν στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, μοναδι
κή διέξοδο εξασφάλισης δασικής εργασίας στα μέλη των 
δασικών συνεταιρισμών παρουσίαζε η απασχόληση στις
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΤΟ Υ  Ν. 921/1979

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα,το 
Υπουργείο Γεωργίας με το υπ’ αριθμ. 
21417/6-4-83 έγγραφό του προς την 
Α.Τ.Ε. και την ΠΑΣΕΓΕΣ, δίνει την α
κριβή έννοια των διατάξεων των εδα
φίων β, γ  και δ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 29 του Ν. 921/1979, που προ
βλέπουν τις περιπτώσεις και τα πρό
σωπα, για τα οποία δημιουργείται κώ
λυμα συμμετοχής στις διοικήσεις των 
Γ.Σ.Ο. Λόγω του γενικότερου ενδια
φέροντος που παρουσιάζει το θέμα, 
δημοσιεύουμε αυτούσιο το έγγραφο 
του Υπουργείου.

1. Μετά από εκτίμηση των όσων 
κατά καιρούς έχουν εκτεθεί εξ α
φορμής ειδικών ερωτημάτων σχετικά 
με τις περιπτώσεις και τα πρόσωπα, 
για τα οποία δημιουργείται κώλυμα 
συμμετοχής στις διοικήσεις των γε
ωργικών συνεταιριστικών οργανώσε
ων (Γ.Σ.Ο.), βάσει των διατάξεων του 
άρ. 29 του Ν. 921/79, καταλήγουμε 
στην απόφαση να επαναλάβουμε τις 
απόψεις αυτές, ταξινομημένες σε ενι
αίο κείμενο, με τη σκέψη ότι η χρη- 
σιμότητά τους έτσι θα γίνει ακόμη 
μεγαλύτερη.

Οι ειδικότερες αυτές απαγορεύ
σεις των παρ. 3 και 4 του Ν. 921/79 
ορίζονται ως εξής:

Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου:

α) Εκείνος που στερήθηκε τα πο
λιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση ή καταδικάστηκε 
για αδίκημα σε βάρος των συμφερόν
των του συνεταιρισμού.

β) Εκείνος που είναι έμμισθος υ
πάλληλος του συνεταιρισμού ή νομι
κού προσώπου, στο οποίο μετέχει ο 
συνεταιρισμός.

γ) Εκείνος που ο ίδιος ή διαμέσου 
της συζύγου του ή των συνοικούν- 
των τέκνων του ασκεί ή μετέχει σε ε
πιχείρηση με σκοπούς όμοιους με ε
κείνους που επιδιώκει ο συνεταιρι
σμός.

δ) Εκείνος που ασκεί το επάγγελ
μα του εμπόρου ή είναι ομόρρυθμο 
μέλος εμπορικής εταιρείας ή διαχει
ριστής εταιρείας, η οποία είναι μέλος 
του συνεταιρισμού.

Δεν μπορούν να μετέχουν στο δι
οικητικό συμβούλιο πρόσωπα που εί
ναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και 
του δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση 
εκλογής τέτοιων συγγενών, εκείνος 
που πήρε τις λιγότερες ψήφους θεω
ρείται μη εκλεγείς.

2. Η ανικανότητα που ορίζεται για 
τα μέλη του Δ.Σ. στις ανωτέρω διατά
ξεις επεκτείνεται και στα μέλη του Ε
ποπτικού Συμβουλίου και τους Αντι
προσώπους, βάσει των διατάξεων 
των άρθρων 33 παρ. 2 και 57 παρ. 6 
του ίδιου Νόμου,αντίστοιχα.

3. Αμφισβητήσεις σχετικά με την 
έκταση των περιορισμών και τις ιδιό
τητες των προσώπων, για τα οποία 
συντρέχει κώλυμα συμμετοχής στις 
διοικήσεις των Γ.Σ.Ο., δημιούργησαν 
οι ρυθμίσεις των εδαφίων β, γ και δ 
της παρ. 3 καθώς και εκείνη της παρ. 
4 του προαναφερομένου άρθρου και 
είναι πολύ φυσικό, λόγω της γενικό
τητας των ρυθμίσεων και συνεπώς τις 
περιπτώσεις αυτές θα καλύψει περισ
σότερο η ανάλυση.

4. Σαν γενικότερη παρατήρηση εί
ναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι σκοπός 
της προαναφερόμενης διάταξης είναι 
να αποκλεισθούν από τις διοικήσεις 
των συνεταιρισμών τα πρόσωπα εκεί
να:

α) Που δεν εξασφαλίζουν τις απα
ραίτητες εγγυήσεις για τη διαχείριση 
της ξένης περιουσίας που τους ανα
τίθεται.

β) Που μπορούν, συγκεντρώνον
τας στο πρόσωπό τους περισσότερες 
ιδιότητες, να νοθεύσουν τις διαχει
ριστικές και λογιστικές λειτουργίες 
του συνεταιρισμού.

γ) Που ασκούν παράλληλες εμπο
ρικές ή επιχειρηματικές δραστηριό
τητες και που μπορούν ενδεχομένως 
μέσω των διοικήσεων να αναπτύξουν 
πιο αποφασιστικά την ανταγωνιστική 
τους επίδραση πάνω στις δραστηριό
τητες του συνεταιρισμού και

δ) Που με τους συγγενικούς τους 
δεσμούς είναι ενδεχόμενο να 
δημιουργήσουν ομάδες και να κατευ
θύνουν τις αποφάσεις των συνεταιρι
σμών σε συμφέρουσες για ορισμένα 
πρόσωπα λύσεις.

5. Ειδικότερα για τις ανωτέρω πε
ριπτώσεις έχουμε τη γνώμη:

α. Στο  εδάφιο β της παρ. 3:

Η απαγόρευση στην προκειμένη 
περίπτωση αφορά τους υπαλλήλους 
της ίδιας της οργάνωσης και όλων 
των οργανώσεων και εταιρειών που 
μετέχει ο συνεταιρισμός.

Η έννοια «έμμισθος υπάλληλος» 
θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβά
νει όλους τους μισθωτούς, ακόμη και 
όσους αμείβονται με πάγια αντιμι
σθία (σύμβουλοι κλπ.), ανεξάρτητα

εάν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε καθορισμένο ωράριο ή όχι.

β. Στα εδάφια γ και δ της παρ. 3:

Η δυσχέρεια, η οποία διαπιστώνε
ται πολλές φορές κατά την εφαρμογή 
της συγκεκριμένης διάταξης, οφείλε
ται στη σύγχυση, που έχει δημιουρ- 
γηθεί σχετικά με τις δραστηριότητες 
που περιέχονται στις έννοιες τω'( 
όρων «επιχείρηση» και «εμπορία

Σύμφωνα με τις θεωρητικές αρχές 
του Εμπορικού Δικαίου, επιχείρηση 
συνιστά «η οργάνωση κεφαλαίου και 
εργασίας», ανεξάρτητα εάν ορισμέ
νες ενδιάμεσες δραστηριότητες 
(αγορά πρώτων υλών, πώληση τελι
κών προϊόντων) έχουν καθαρά το χα
ρακτήρα της εμπορικής πράξης.

Επειδή είναι βέβαιο ότι η γενικό
τητα ή και η ασάφεια ακόμη του ο
ρισμού,που παραθέσαμε πιο πάνω, 
δεν θα διευκολύνει και πολύ τα πράγ
ματα, σας παραθέτουμε ενδεικτικά 
τις κυριότερες δραστηριότητες, που 
έχουν πάντοτε το χαρακτήρα της επι
χειρηματικής πρωτοβουλίας, και οι 
οποίες είναι: βιομηχανίας, χειροτε
χνίας, παραγγελίας, προμήθειας, 
πρακτορείας, πλειστηριάσεως και δη
μοσίων θεαμάτων.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε 
ότι είναι ευχερής η εξακρίβωση της 
αντιστοιχίας των δραστηριοτήτων 
που αφήνουν αμφιβολίες για το χα
ρακτήρα τους, προς τις ανωτέρω επι
χειρηματικές κατηγορίες και η ευχε
ρέστερη επίλυση των παρουσιαζομέ- 
νων συναφών προβλημάτων. Οι 
παραπάνω επιχειρηματικές δραστηρι
ότητες είναι φυσικό ότι θα δημιουρ
γήσουν κώλυμα μόνο στην περίπτω
ση που είναι ανταγωνιστικές με όμοι
ες δραστηριότητες του συνεταιρι
σμού.

Στις ίδιες θεωρητικές αρχές, στην 
έννοια του όρου «εμπορία» περιλαμ
βάνονται οι δραστηριότητες της 
αγοράς και και μεταπώλησης κινητών 
πραγμάτων (επί ακινήτων έχουμε επι
χείρηση) ή γενικότερα η αγορά και 
μεταπώληση των προϊόντων της γης ή 
της τέχνης, με σκοπό την εξασφάλιση 
κέρδους.

Με τα δεδομένα αυτά,ο χαρακτη
ρισμός της εμπορικής δραστηριότη
τας προκύπτει από την ανάλυση του 
αντικειμένου των πράξεων.

Είναι επίσης δυνατό, η ιδιότητα 
του εμπόρου να προσδοθεί σε συγκε
κριμένο πρόσωπο, σύμφωνα και με 
την υποκειμενική αρχή του Εμπορι
κού Δικαίου, δηλαδή από την απλή α
ναγνώριση και μόνο από τις Αρχές ε
νός φυσικού προσώπου ως εμπόρου 
(εγγραφή σε επιμελητήρια, μητρώα 
κλπ.).

Η διάκριση, που επιχειρείται πιο
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πάνω, αποβλέπει στο να καταστεί 
ευχερής ο προσδιορισμός της ιδιότη
τας του εμπόρου, χωρίς αυτό να ση
μαίνει ότι η γενικότητα, που χαρα
κτηρίζει τη διάταξη αυτή, αποβλέπει 
στο να αποκλείσει όλους ανεξαιρέ
τως εκείνους που ασκούν και κάποια 
εμπορική δραστηριότητα, εάν η δρα
στηριότητα αυτή δεν θεωρείται 
ανταγωνιστική για τα συμφέροντα 
του συνεταιρισμού.

Δεν μπορεί δηλαδή να αποκλει
στούν από τις διοικήσεις των συνε
ταιρισμών όλοι εκείνοι οι συνεταίροι 
που ασκούν και κάποια, εμπορική 
δραστηριότητα κα,ι πολύ περισσότε
ρο εκείνοι που δημιουργούν μια πρό
σθετη ασχολία για τη συμπλήρωση 
του εισοδήματός τους, όπως είναι 
η εκμετάλλευση περιπτέρου, καφε
νείου, παντοπωλείου, πρατηρίου υ
γρών καυσίμων, καταστήματος ψιλι
κών, πρατηρίου άρτου κλπ., όταν 
αυτό δεν μπορεί να συναχθεί απ’ το 
σκοπό του Νόμου.

Η μόνη περίπτωση απ’ τις προανα- 
φερόμενες, που θα μπορούσε να θε
ωρηθεί ανταγωνιστική για τα συμφέ
ροντα του συνεταιρισμού, είναι εκεί
νη της διατήρησης καταστήματος 
τροφίμων, εάν βέβαια παράλληλα η

συνεταιριστική οργάνωση διατηρεί 
ανάλογο κατάστημα ή είναι στις προ
θέσεις της (υποχρέωση απ’ το Κατα
στατικό) να λειτουργήσει. Θα πρέπει 
όμως και στην περίπτωση αυτή η 
εμπορική δραστηριότητα να έχει το 
χαρακτήρα σύγχρονου πολυκαταστή
ματος (SUPER MARKET) και όχι όταν 
πρόκειται για παραδοσιακό μπακά: 
λικο σε κάποιο χωριό ή μικρή κωμό
πολη. Και θα πρέπει στην περίπτωση 
αυτή, για να οριστεί το κώλυμα, η 
εμπορική δραστηριότητα να ασκείται 
απ’ τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο συ
νεταίρο και όχι όταν ασκείται από τα 
συγγενικά του πρόσωπα.

Για την τελευταία περίπτωση, που 
αφορά σε διαχειριστή εταιρείας, θα 
πρέπει στην εταιρεία αυτή να είναι 
μέλος ο συνεταιρισμός.

8. Για τη ρύθμιση που περιέχεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 29 και μετά 
από ορισμένα ερωτήματα που διατυ
πώθηκαν και κυρίως αφορούσαν τους

συγγενικούς δεσμούς που δημιουρ- 
γούνται λόγω μεσολαβήσαντος γά
μου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ε
ξής:

Η σργγένεια και ο βαθμός αυτής 
προσδιορίζονται από τα άρθρα 1463 
και 1464 του Αστικού Κώδικα, για τα 
οποία θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λό
γος ιδιαίτερου σχολιασμού, λόγω της 
σαφήνειάς τους.

Πλέον αυτών σας πληροφορούμε 
ότι οι σύγγαμβροι ουδεμία συγγένεια 
διατηρούν μεταξύ τους και συνεπώς 
δεν υπάρχει κώλυμα συμμετοχής και 
των δύο στις διοικήσεις του συνεται
ρισμού..

Ασάφεια υπήρξε σε ό,τι αφορά τη 
συμμετοχή κηι των δύο συζύγων στη 
διοίκηση συνεταιρισμού, εκ του λό
γου ότι βάσει του ισχύοντος Δικαίου 
δεν ανευρίσκεται συγγενικός δεσμός 
μεταξύ των συζύγων.

Είναι όμως γεγονός ότι σε ορισμέ
να κεφάλαια του Δικαίου, όπου ο νο- 
μοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο «οικο
γένεια», προκειμένου να εξαρτήσει ο
ρισμένες νομικές συνέπειες εκ της 
στενότητας των δεσμών που διακρί
νει τα πρόσωπα της οικογένειας και 
που ταυτίζεται ίσως προς την εγγύτε
ρη συγγένεια, καταλήγουμε στο συμ
πέρασμα ότι οι σύζυγοι δεν μπορούν 
να μετέχουν ταυτόχρονα στις διοική
σεις του συνεταιρισμού.

Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη και 
με το σκοπό του Νόμου, αλλά και με 
την προέκταση της ρύθμισης αυτής, 
η οποία δημιουργεί κώλυμα συνεπεία 
του γάμου στους ανιόντες και κατι- 
όντες του άλλου συζύγου, οπότε θα 
ήταν αδιανόητο να μη δημιουργούσε 
πρόβλημα για τον ίδιο, απ’ τον οποίο 
προκλήθηκε η συγγένεια.

ΕΞΑΛΛΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΛΛΑ Ε
ρωτήματα, σχετικά με τον τρόπο ε
φαρμογής ορισμένων διατάξεων της 
συνεταιριστικής νομοθεσίας, το Υ
πουργείο κατέληξε στις πιο κάτω α- 
ναφερόμενες απόψεις, τις οποίες δι
ατύπωσε στο υπ’ αριθ. 21465/6.4.83 
έγγραφό του:

1. Σχετικά με το ρόλο του αναπλη
ρωματικού αντιπροσώπου, εάν δηλα
δή νομιμοποιείται να αναπληρώνει 
τον τακτικό σε περιπτώσεις πρόσκαι
ρης απουσίας του, κρίθηκε ότι ο ανα
πληρωματικός αντιπρόσωπος προορί
ζεται να καταλαμβάνει τη θέση τα
κτικού σε περίπτωση θανάτου, έκ
πτωσης ή παραίτησης του τελευταί
ου, αλλά δεν νομιμοποιείται να τον 
αναπληρώνει σε περιπτώσεις πρό

σκαιρης απουσίας του. Με λίγα λόγια, 
ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος 
δραστηριοποιείται, αν καταστεί τακτι
κός.

2. Επί ερωτήματος εάν η αύξηση 
της αριθμητικής δύναμης των μελών 
των συνεταιρισμών δημιουργεί αντί
στοιχη υποχρέωση ανάλογης αύξη
σης του αριθμού των αντιπροσώπων, 
η άποψη που διατυπώθηκε είναι αρ
νητική, διότι μια τέτοια λύση θα προ- 
καλούσε αναταραχή και προβλήματα 
στους συνεταιρισμούς χωρίς ιδιαίτε
ρη αξία, και περισσότερο η αντίθετη 
λύση, δηλαδή της μείωσης της αριθ
μητικής δύναμης και της έκπτωσης 
ορισμένων αντιπροσώπων.

Εξυπακούεται βέβαια ότι στις ε
πόμενες αρχαιρεσίες ο αριθμός των 
αντιπροσώπων θα είναι ανάλογος του 
συνολικού αριθμού των μελών.

3. Τα μέλη των Δ.Σ. των Γ.Σ.Ο., 
που δεν έτυχαν της απαλλαγής της 
Γ.Σ. από τις ευθύνες της διαχείρισης 
που άσκησαν, δεν νομιμοποιούνται 
να εκλεγούν στη συνέχεια μέλη των 
Εποπτικών Συμβουλίων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙ- 
ηση των διατάξεων του Οικογενεια
κού Δικαίου και την ολοκλήρωση 
της συνταγματικής αρχής για την ισό
τητα των δύο φύλων, δόθηκαν οδηγί
ες στις Γ.Σ.Ο. να αποφεύγουν στις 
προκηρύξεις τους για την πρόσληψη 
προσωπικού να περιλαμβάνουν τέ
τοιες διακρίσεις ή προτιμήσεις, διότι 
οι τελικές τους αποφάσεις καταλή
γουν να είναι παράνομες.

Κατόπιν αυτού οι Γ.Σ.Ο. έχουν υ
ποχρέωση να επιφέρουν τις ανάλο
γες ρυθμίσεις στους κανονισμούς 
προσωπικού και περισσότερο για δική 
τους διευκόλυνση- διότι κΓ αν ακόμη 
παραμείνουν οι αντίθετες ρυθμίσεις, 
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπο
ρούν να εφαρμοσθούν.
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ΣΥΝ ATE

ATE: 2.409,6 εκ. δρχ. σε συνεταιρισμούς 
Για συγκέντρωση-επεξεργασία αγροτικών προϊόντων

ΔΑΝΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 2.409,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ 
χορήγησε η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος σε γεωργικούς 
συνεταιρισμούς και ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών, 
για τη συγκέντρωση και επεξεργασία αγροτικών προϊόν
των, καθώς και για τη δημιουργία ή ανανέωση βιομηχανι
κών εγκαταστάσεων.

Τα δάνεια χορηγήθηκαν ως εξής:

300 εκατομμύρια δραχμές στην Ένωση Παραγωγι
κών Συνεταιρισμών Πεζών Ηρακλείου για τη συγκέντρωση 
και εξαγορά λαδιού και την αντιμετώπιση των εξόδων ε
πεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας του.

180 εκατομμύρια δραχμές στην Κεντρική Συνεται
ριστική Ένωση Προστασίας Γεωργικών Προϊόντων Ν. 
Μεσσηνίας για τη συγκέντρωση ή εξαγορά λαδιού.

68,6 εκατομμύρια δραχμές στην Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Ρεθύμνου για τη χορήγηση προκαταβολών 
στους κτηνοτρόφους-εισκομιστές γάλακτος για τη συγ
κέντρωση 1.400 τόνων γάλακτος.

429 εκατομμύρια δραχμές στη ΣΥΝΕΡΓΑΛ για την 
αποπεράτωση του βιομηχανικού της συγκροτήματος στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας και τη δημιουργία δικτύου διανομής 
των προϊόντων της.

80 εκατομμύρια δραχμές στην Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Ηλείας για την εξαγορά ελαιολάδου.

300 εκατομμύρια δραχμές στην Ομοσπονδία Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση 
αναγκών λειτουργίας του σπορελαιουργείου της.

75 εκατομμύρια δραχμές στην Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Καλαβρύτων για τη χορήγηση προκαταβο
λών στους κτηνοτρόφους-παραγωγούς γάλακτος.

200 εκατομμύρια δραχμές στην Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Τρικάλων για την επέκταση του εκκοκιστη- 
ρίου θάμβακος και την αύξηση της δυναμικότητάς του 
από 15 σε 37.000 τόνους το χρόνο.

77 εκατομμύρια δραχμές στο Συνεταιρισμό Επεξερ
γασίας και Πωλήσεως Μέλιτος Νικήτης στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής, για την ίδρυση εργοστασίου επεξεργασίας και 
τυποποίησης μελιού, ετήσιας δυναμικότητας 1.000 τόνων.

40 εκατομμύρια δραχμές στο Γεωργικό Πιστωτικό 
Συνεταιρισμό Πηλών «Η Αγία Παρασκευή», στη Χρυσού- 
πολη, για την προμήθεια και εγκατάσταση ξηραντηρίου 
αραβοσίτου και σιλό.

250 εκατομμύρια δραχμές στην Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Βέροιας, για την αντιμετώπιση δαπανών 
συγκέντρωσης ροδάκινων εσοδείας 1983.

60 εκατομμύρια δραχμές στο Γεωργικό Συνεταιρι
σμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας, για την αντι
μετώπιση δαπανών λειτουργίας του εκχυμωτηρίου του.

200 εκατομμύρια δραχμές στην Παναιγιάλειο Ένωση 
Γεωργικών Συνεταιρισμών στο Αίγιο, για τη συνέχιση των 
εργασιών επεξεργασίας κπ; τυποποίησης της σταφίδας.

150 εκατομμύρια οραχμές στην Αγροτική Κολινδρού 
για την αγορά υλικών συσκευασίας (λευκοσίδηρό δοχεί
α).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙ- 
κών βιομηχανιών με κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρα
κτήρα, για την κάλυψη των εξόδων παραγωγής, τη δη
μιουργία εύλογων αποθεμάτων πρώτων υλών και έτοιμων 
προϊόντων, με εξαίρεση την υπεραποθεματοποίηση.

Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής —  σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 62/16.3.83 της Α Τ Ε —  θα εγκρίνονται από τα 
αρμόδια όργανα της ΑΤΕ,στα όρια της δικαιοδοσίας που

«Ο ι συνεταιρισμοί χρηματοδο
τούνται από την ΑΤΕ,για συγκεκριμέ
να έργα υποδομής και δραστηριότη
τες, με επιτόκιο που καθορίζεται κά
θε φορά με βάση τις γενικότερες νο- 
μισματοπιστωτικές και αναπτυξιακές 
συνθήκες. Παρέχεται επίσης στις 
γεωργικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις τεχνοοικονομική βοήθεια, τόσο 
με τη μορφή επιδότησης όσο και με 
τη μορφή συμβουλών, σύνταξη μελε
τών κλπ. από την ΑΤΕ και τις υπηρε
σίες του Υπουργείου». Αυτά δήλωσε 
ο υφυπουργός Στ. Γιώτας, απαντών
τας σε αναφορά της Γ ενικής Συνομο
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλά

δας, που κατάθεσαν βουλευτές του 
ΚΚΕ στη Βουλή.

ΑΤΕ: Έρευνες για 
τη γεωργία

Πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
της επιστημονικής έρευνας στον 
αγροτικό χώρο εκπόνησε και προ
ωθεί η Αγροτική Τράπεζα. Έτσι 
και μέσα στα πλαίσια αυτού του 
προγράμματος, η ΑΤΕ θα αναθέ

σει σε ειδικούς επιστήμονες- 
ερευνητές τη σύνταξη μελετών, 
που στη συνέχεια θα αξιοποιη- 
θούν για τη βελτίωση των συνθη
κών διαβίωσης στην ύπαιθρο, την 
αύξηση της αγροτικής παραγωγής 
και τον εκσυγχρονισμό του κυ
κλώματος διακίνησης αυτών των 
προϊόντων. Στην εκτέλεση του 
προγράμματος θα πάρουν μέρος 
οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, πε- 
ριβαλλοντολόγοι, γεωπόνοι, ειδι
κοί επιστήμονες στη ζωική και φυ
τική παραγωγή και άλλοι.
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ΣΥΝ ATE

Γενική άποψη μονάδας παραγωγής ζωοτροφών της ΕΛΒΙΚ (σιλό, μύλος, ανα- 

μεικτήριο κλπ .) —  Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων (ΕΛΒΙΚ), Ιούλιος 1961.

ισχύουν για χορηγήσεις των βραχυπροθέσμων δανείων,με 
τους εξής όρους και προϋποθέσεις

Το ανώτατο όριο χορήγησης καθορίζεται μέχρι το όριο 
δημιουργίας ευλογών αποθεμάτων που σε καμιά περί
πτωση δεν θα ξεπερνάει το 30% του κύκλου εργασιών

της βιομηχανικής επιχειρήσεως κατά την προηγούμε
νη ετήσια περίοδο.

Οι χρηματοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με επιτόκια 
(κανονικά-υπερημερίας), που ισχύουν για τα βραχυπρό
θεσμα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως (συνεταιρισμοί 
13,25%) και η διάρκειά τους θα φτάσει μέχρι 5 χρόνια, 
ανάλογα με τις δυνατότητες που προκύπτουν από την 
προθλεπόμενη εξέλιξη των τομεακών προγραμμάτων 
των φορέων.

Ειδικότερα,η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποι
είται σε 10 το πολύ εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, 
χωρίς περίοδο χάριτος, που θα λήγουν την 30.6 και την 
31.12 κάθε χρόνου.

ΘΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ,ΜΕΜΟΝΩ- 
μένοι ή συνεταιρισμένοι, από την Αγροτική Τράπεζα, με 
ενέχυρο το γαλακτοκομικό προϊόν τους (τυρί φέτα, κασέ
ρι, βούτυρο κλπ.). Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται στους 
κτηνοτρόφους, οι οποίοι τυροκομούν γάλα πρόβειο ή γί- 
δινο δικής τους παραγωγής.

Το ύψος των δανείων μπορεί να φτάνει μέχρι το 70% 
της αξίας των προϊόντων που θα ενεχυριάζονται. Η αξία 
θα υπολογίζεται με βάση την τιμή χονδρικής πώλησης 
των προϊόντων στον τόπο, όπου βρίσκονται αποθηκευμέ- 
να. Πριν πάρουν το δάνειο οι κτηνοτρόφοι, πρέπει να υ
πογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι τα γαλακτοκομικά προ
ϊόντα τους εκπληρούν όλους τους όρους των σχετικών 
υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων και ότι είναι 
οι ίδιοι υπεύθυνοι για την καλή τους συντήρηση.

Με τα δάνεια, των οποίων η διάρκεια δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη από τέσσερις μήνες, θα μπορούν να 
εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα κτηνοτροφικά δάνεια.

Το πρόγραμμα αυτό της ΑΤΕ 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, ενώ οι πολλές δη
λώσεις συμμετοχής Ελλήνων ε
ρευνητών είναι ενδεικτικές του 
ενδιαφέροντος που προκαλεί. 
Παράλληλό, η Αγροτική Τράπεζα 
σκοπεύει και στην ανάθεση παρό
μοιων μελετών σε ειδικευμένα πα
νεπιστημιακά ιδρύματα και ερευ
νητικά κέντρα που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, καθώς και σε προ
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
σπουδαστές διαφόρων ειδικοτή

των, που θα τους ανατεθεί να 
συντάξουν επιστημονικές εργασί
ες, με την ανάλογη αμοιβή.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟ 
ΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Σεμινάρια,για θέματα αγροτικής 
πίστης, περιφερειακής πολιτικής και 
χρηματοδοτήσεων, οργάνωσε η Αγρο
τική Τράπεζα μέσα στο Σεπτέμβρη.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν 
στην Πρέβεζα (9/9/83) και στην Καβά
λα και την Αλεξανδρούπολη (18-25/ 
9/83).

Τις εισηγήσεις και τις εργασίες 
των σεμινάριων παρακολούθησαν

στελέχη και υπάλληλοι περιφερεια
κών υποκαταστημάτων της Τράπεζας, 
που απασχολούνται στους τομείς χο
ρηγήσεων, ρευστοποίησης δανείων, 
γεωργικών βιομηχανιών κ.ά.

Με το πρόγραμμα ειδικών εκδη
λώσεων, σεμινάριων κλπ., που έχει ε
τοιμάσει το εκπαιδευτικό κέντρο της 
Τράπεζας, επιδιώκεται η ενημέρωση 
των στελεχών και υπαλλήλων για τις 
νέες διαδικασίες που εφαρμόζει η 
ΑΤΕ στη δανειοδότηση των αγροτών, 
ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, να 
εκλείψουν οι καθυστερήσεις και να 
βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμε
νων υπηρεσιών στους συναλλασσόμε
νους με την ΑΤΕ.
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το καλό κρασί
είναι Συνεταιριστικό

Ζητήστε το κρασί που 
αγοράζετε να είναι 
συνεταιριστικό γιατί είναι αγνό 
κρασί φτιαγμένο με μεράκι. / f  
Στην ετικ έττα  του έχει την 
υπογραφή των αγροτών μας που 
το παράγουν παραδοσιακό.
Ζητήστε το στις ΚΑΒΕΣ και 
Σούπερ μάρκετ ή ελάτε στα 
Πρατήρια της ΚΕΟΣΟΕ. Θα 
βρείτε κρασιά απ όλη την Ελλάδα σε τιμές παραγωγού.

Πώληση
χονδρ ική  - λιανική.

Συνεταιριστικά κρασιά, τα δικά μας κρασιά

Κεντρική Οργάνωση Οινοποιητικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος
Για π α ρ α γγ ελ ίες  και π ληροφ ορίες τη λ . 6925940  - 6923102

<
<
LU
Ζ
>
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ΣΥΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 355/77

ΝΕΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
αξιολόγηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών στο τομέα 
μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων κα
θορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. Πρό
κειται για μια σειρά οδηγιών που απευθύνονται σ’ όσους 
ενδιαφέρονται να υπαχθεί η επένδυσή τους στις ενισχύ
σεις που παρέχει ο κανονισμός 355/77 της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Γ εωργί
ας τα στάδια της διαδικασίας, που πρέπει να ακολουθη
θεί, είναι:

—  Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να ενταχθεί η επεν
δυτική τους πρόταση στον Καν. 355/77 της ΕΟΚ, υπο
βάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Γεωργίας της περιοχής 
τους, απ' όπου μπορούν και να προμηθευτούν και το υ
πόδειγμα της αίτησης χωρίς καμιά επιβάρυνση.

—  Η αίτηση μαζί με την εισήγηση της περιφερειακής υπη
ρεσίας διαβιβάζεται στο Υπουργείο Γεωργίας —  
Διεύθυνση Μεταποίησης και Αγορών. —  Η κεντρική 
υπηρεσία είναι υποχρεωμένη μέσα σ' ένα μήνα να α
παντήσει γραπτώς δίνοντας ή όχι προέγκριση.

—  Σε περίπτωση προέγκρισης ζητείται απ' τον ενδιαφε
ρόμενο να προχωρήσει στη σύνταξη προμελέτης, σύμ
φωνα με τα προβλεπόμενα απ’ το Νόμο 1262/82 και στη 
συμπλήρωση της αίτησης του Κανονισμού 219/78 της 
ΕΟΚ.

—  Η προμελέτη υποβάλλεται στην ΑΤΕ, προκειμένου να 
αξιολογηθεί τεχνικοοικονομικά και στη συνέχεια στην 
ΕΟΚ και ζητείται απ’ τον ενδιαφερόμενο φορέα να προ
χωρήσει στή σύνταξη της οριστικής μελέτης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι όλες οι αιτήσεις-εισηγήσεις 
των περιφερειακών υπηρεσιών πρέπει να εγκρίνονται από 
τα Νομαρχιακά Συμβούλια, προκειμένου στη συνέχεια να 
ακολουθηθεί η δίαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Ε Π ΙΔ Ο Τ Η Σ Η  Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΑ Κ Ω Ν  Α Λ ΙΕ Υ Μ Α ΤΩ Ν  
ΓΑ Υ Ρ Ο Υ  ΚΑΙ ΣΑ Ρ ΔΕΛ Α Σ _______ ___________

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙ- 
σθηκαν οι λεπτομέρειες για την καταβολή της επιδότησης 
στους φορείς εκείνους που ασχολούνται με τη μεταποί
ηση των μεσογειακών αλιευμάτων γαύρου και σαρδέλας 
(σχετ. Καν. ΕΟΚ 3796/81, 2204/82, 3338/82).

Το μέτρο αποβλέπει στην τόνωση της αλιευτικής 
αυτής προσπάθειας, που αφορά ένα βασικό είδος διατρο
φής και ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
1. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι:

α. Μεταποιητές: που προμηθεύονται με συμβάσεις 
αγοράς την πρώτη ύλη από οργανώσεις παραγωγών και 
μεταποιούν τα σχετικά προϊόντα.

β. Οργανώσεις παραγωγών: που μεταποιούν οι ίδιες ή 
αναθέτουν για λογαριασμό τους τη μεταποίηση των σχετι
κών προϊόντων σε τρίτους, σύμφωνα με τη σχετική υ
πουργική απόφαση.
2. Κατά παρέκκλιση και για διάρκεια δύο μόνο ετών (1983-

1984) δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι και:
α. Μεταποιητές που προμηθεύονται με συμβάσεις αγο

ράς από παραγωγούς εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
και οι οποίοι δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών 
και μεταποιούν τα σχετικά προϊόντα σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση.

β. Οι παραγωγοί, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα, δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών και 
υποβάλλουν τα σχετικά προϊόντα σε μια ή περισσό
τερες μεταποιήσεις, που αναφέρονται στην υπουργι
κή απόφαση.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, 

μεταποιητής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υ
ποβάλλει σαρδέλες και γαύρους Μεσογείου σε μια ή πε
ρισσότερες μεταποιήσεις και που πληρούν τους όρους 
των ειδικών διατάξεων για τις μεταποιήσεις αυτές:
3. Προδιαγραφές επιδοτουμένων προϊόντων:
—  Σαρδέλες Μεσογείου-Νωπότητα ΕΑ-Μεγέθη 3 και 4.
—  Γαύρος Μεσογείου-Νωπότητα ΕΑ-Μεγέθη 3 και 4.
4. Τύποι μεταποίησης:
α. Κατάψυξη προϊόντων.
β. Αλάτισμα προϊόντων ερμητικά κλειστών.
γ. Ξήρανση προϊόντων.
δ. Κονσερβοποίηση της κλάσης 10,04 του Κοινοτικού Δα
σμολογίου.
5. Ύψος επιδότησης:
α. Κονσερβοποίηση —  100 ΕΛΜ ανά τόνο, 
β. Αλάτισμα —  75 ΕΛΜ ανά τόνο, 
γ. Αλλες μεταποιήσεις —  50 ΕΛΜ ανά τόνο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΗΣ ΕΟΚ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ (Τομέας γεωογίπς-αλι- 
είας) _____________________

Κατά το μήνα Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλ
λες:

1. Μία σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας 
(18/7).

2. Δύο σύνοδοι του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας (11- 
12/7 και 25-26/7).

Οι πιο πάνω σύνοδοι έγιναν υπό την προεδρία του Έλ
ληνα Υπουργού Γεωργίας.

Τρεις φορές συνεδρίασε η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.
4. Μία φορά συνεδρίασε η Επιτροπή Συμβούλων Ακολού

θων.
5. Μία φορά συνήλθε η Επιτροπή Ειδικών Γεωργίας και 

Κτηνιατρικής.
6. Δύο φορές συνεδρίασε η Επιτροπή Εξωτερικής Πολι

τικής Αλιείας.
7. Μία συνεδρίαση πραγματοποίησε η Ομάδας Εργασίας 

για το κρασί.
8. Δύο συνεδριάσεις έγιναν από την Ομάδα Εργασίας για 

το οινόπνευμα.
9. Τρεις φορές συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας για τις 

λιπαρές ουσίες.
10. Από μία φορά συνεδρίασαν οι Ομάδες Εργασίας για 

τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τον καπνό και τις γεωρ
γικές διαρθρώσεις.
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ΕΥΝΟΪΚΟΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ήταν τ ’ αποτελέσματα των διαπραγ
ματεύσεων για τις τιμές των κοινοτι
κών αγροτικών προϊόντων στην περί
οδο 1983-84. Οι τιμές αυτές καθορί
στηκαν στο πρόσφατο Συμβούλιο Υ
πουργών Γεωργίας της ΕΟΚ, που συ
νήλθε στις Βρυξέλλες και στο οποίο 
την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουρ
γός Γεωργίας Κώστας Σημίτης.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Υ
πουργών Γεωργίας αποφάσισε για τα 
αγροτικά προϊόντα μέση αύξηση της 
τάξης του 4,2% σε Ευρωπαϊκές Λογι
στικές Μονάδες (Ε.Λ.Μ.), ενώ, για την 
Ελλάδα ειδικά, η αύξηση είναι της τά
ξης του 6,2%. Η τελική μέση αύξηση 
τιμών για τον Έλληνα παραγωγό (σε 
δραχμές), υπολογισμένη με βάση τη 
νέα ισοτιμία της «πράσινης» δραχ
μής, είναι της τάξης του 23,3%. Οι 
ποσοστιαίες αυτές αυξήσεις καλύ
πτουν ή και υπερκαλύπτουν το ύψος 
του πληθωρισμού που αναμένεται φέ
τος.

Όπως δήλωσε ο κ. Σημίτης στο 
τέλος της συνόδου, στόχος της ελλη
νικής συμμετοχής στις διαπραγμα
τεύσεις είναι να διεκδικούμε ρυθμί
σεις ευνοϊκές για τη χώρα μας, διατη
ρώντας ταυτόχρονα στο ακέραιο τις 
απόψεις μας για το χαρακτήρα της 
ΕΟΚ, για το χαρακτήρα της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής και τις επιπτώ
σεις τους πάνω στην ελληνική οικο
νομία γενικά και την ελληνική γεωρ
γία ειδικότερα.

Οι στόχοι, που προώθησε η ελλη
νική κυβέρνηση σ’ αυτή τη σύνοδο, 
επιτεύχθηκαν χάρη σε συστηματική 
προεργασία και συνεχείς επαφές, 
που άρχισαν στο τέλος του περασμέ
νου χρόνου. Οι επιμέρους επιδιώξεις 
της ελληνικής πλευράς ήταν οι εξής:

Τ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΤΩΝ 
Δ ΙΑ Π Ρ Α Γ Μ Α ΤΕ Υ Σ Ε Ω Ν  ΓΙΑ ΤΙΣ 

Τ ΙΜ Ε Σ  ΤΩ Ν  Α ΓΡΟΤΙΚΩ Ν 
Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΩ Ν  1983-1984

ΣΥΝ

I. Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητι
κού επιπέδου τιμών για τα ελληνι
κά αγροτικά προϊόντα, ως βασι
κού μέσου για τη διασφάλιση του 
πραγματικού εισοδήματος των 
Ελλήνων παραγωγών.

II. Η κοινοτική συμμετοχή στην προ
σπάθεια της Κυβέρνησης για τη 
βελτίωση των δομών της ελληνι
κής γεωργίας και για την ποιοτική 
μεταβολή των μακροχρόνιων χα
ρακτηριστικών του αγροτικού το

μέα.

III. Η βαθμιαία ποιοτική μεταβολή 
αυτής της ίδιας της Κοινής Αγρο
τικής Πολιτικής της ΕΟΚ μέσα α
πό τη συγκριτική εύνοια των με-
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σογειακών (ελληνικών) προϊόντων 
σε σχέση με τα βόρεια προϊόντα.

IV. Η σημαντική αύξηση του συνόλου 
των καθαρών εισροών της χώρας 
μας από το Κοινοτικό Γεωργικό 
Ταμείο (FEOGA).

Στην ίδια σύνοδο η Κυβέρνηση πέ
τυχε την έγκριση δυο προγραμμάτων, 
που υποβλήθηκαν στην Κοινότητα 
για συμμετοχή της στις σχετικές δα
πάνες. Ο τρόπος εφαρμογής των 
προγραμμάτων αυτών θα καθοριστεί 
μέσα από τις συνήθεις διαδικασίες 
της Κοινότητας. Τα δυο προγράμμα
τα είναι τα εξής:

α) Πρόγραμμα ανάπτυξης των γεωρ
γικών εφαρμογών στην Ελλάδα.

Είναι προϋπολογισμού 73 εκ. 
Ε.Λ.Μ., δηλαδή περίπου 5,5 δισ. δραχ
μών. Η εφαρμογή του προγράμματος 
αυτού θα επιτρέψει στους συνεταιρι
σμούς και στους αγρότες να έχουν 
στο χωριό την άμεση βδήθεια που εί
ναι αναγκαία, για να βελτιώσουν την 
ποιότητα της παραγωγής και να ορ
γανώσουν την τυποποίηση και εμπο
ρία του προϊόντος.

β) Πρόγραμμα εγγειοβελτιωτικών 
έργων

Είναι προϋπολογισμού 460 εκ.

Ε.Λ.Μ., δηλαδή περίπου 33 δις δρχ. 
Πρόκειται για πενταετές πρόγραμμα 
και στοχεύει στην άρδευση 614.000 
στρεμμάτων.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που 
εξασφάλισε κατά τη διαπραγμάτευση 
την έγκριση νέων διαρθρωτικών προ
γραμμάτων. Η Κοινότητα θα διαθέσει 
τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους 
περίπου 930 εκατομμύρια δραχμές.

Για μια σειρά από μεσογειακά (ελ
ληνικά) προϊόντα,η αύξηση που απο- 
φασίστηκε είναι πολύ πάνω από το 
μέσο όρο αύξησης των προϊόντων 
των βόρειων χωρών. Η τακτική της 
ελληνικής Κυβέρνησης δεν ήταν μό
νο η σκληρή διαπραγμάτευση σε επί
πεδο Συμβουλίου Υπουργών Γεωρ
γίας, αλλά και ο επηρεασμός της ίδι
ας της αρχικής πρότασης της Επιτρο
πής. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι οι προ
τάσεις της Επιτροπής και οι αποφά
σεις του Συμβουλίου για τις τιμές της 
περιόδου 83/84 αύξησαν την καθαρή 
εισροή πόρων της χώρας μας κατά 
145 εκ. Ε.Λ.Μ. Η αύξηση αυτή μετα
φράζεται σε 11,2 δις δραχμές και θε
ωρείται πολύ σημαντική.

Η τακτική της ελληνικής Κυβέρνη
σης ήταν και είναι η επιδίωξη όχι ορι
ζόντιων αυξήσεων για όλα τα προϊόν
τα και για όλους τους κοινοτικούς 
παραγωγούς, αλλά επιλεκτικών αυ
ξήσεων σε συγκεκριμένα προϊόντα, 
που ενδιαφέρουν τη χώρα μας και για

συγκεκριμένους παραγωγούς της 
Κοινότητας, τους μεσογειακούς, δη
λαδή τους Έλληνες και ιδιαίτερα 
τους μικρούς παραγωγούς.

Αυτή η νέα διάσταση στην ελληνι
κή αγροτική πολιτική,που δίνει η Κυ
βέρνηση εδώ και 18 μήνες, είναι η δι
άσταση της επιλεκτικής προστασίας 
με κριτήρια α) το προϊόν και β) το μέ
γεθος της εκμετάλλευσης και αντι
προσωπεύει τον πιο αποδοτικό τρόπο 
για τη διασφάλιση της εισοδηματικής 
θέσης της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των Ελλήνων παραγωγών.

Το εισόδημα που θα απολαύσει ο 
παραγωγός εξαρτάται από τον όγκο 
και την ποιότητα της παραγωγής του, 
το κόστος της παραγωγής, την αύξη
ση της παραγωγικότητας και την κα
τάσταση της αγοράς, την περίοδο 
που θα προσφέρει τα προϊόντα του. Η 
κατάσταση της αγοράς επηρεάζεται 
σε μεγάλο βαθμό από διάφορα κοινο
τικά και εθνικά μέτρα, όπως είναι οι 
επιδοτήσεις των εξαγωγών, η απο- 
θάρρυνση των εισαγωγών με διάφο
ρους περιορισμούς, τα πριμ και διά
φοροι άλλοι μηχανισμοί στήριξης τρυ 
εισοδήματος. Ακόμη, σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του εισοδήματος 
του παραγωγού παίζουν τα συναφή 
μέτρα που αποφασίζονται, παράλλη
λα με τις τιμές, από το Συμβούλιο 
των Υπουργών, για ορισμένα προϊόν
τα ή για ορισμένες λιγότερο ευνοη
μένες περιοχές της Κοινότητας.

Τέλος, οι εθνικές οικονομικές ε
νισχύσεις στα προϊόντα και τα μέσα 
παραγωγής και άλλες οικονομικές δι
ευκολύνσεις επηρεάζουν σε ένα 
σημαντικό βαθμό το εισόδημα του 
παραγωγού.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό 
ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν από 
το Συμβούλιο δεν μπορούν να δώ
σουν οριστική εικόνα για τις τιμές 
που πράγματι θα επιτευχθούν από 
τον αγρότη για τα συγκεκριμένα προ
ϊόντα του και πολύ περισσότερο για 
το πραγματικό εισόδημα που θα εξα
σφαλίσει. Απλώς αποτελούν ένα από 
τα καθοριστικά στοιχεία. Και θα πρέ
πει να τονιστεί ότι η Κυβέρνηση δεν 
θα παραλείψει να πάρει έγκαιρα όλα 
τα απαραίτητα συμπληρωματικά μέ
τρα, που θα εξασφαλίσουν το εισόδη
μα των Ελλήνων αγροτών, όπως άλ
λωστε έχει κάνει και κατά το παρελ
θόν.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΨΙ
ΜΗ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Δύο ερευνητικά σχέδια για την ό
ψιμη ομφαλοφόρα πορτοκαλιά μπαί
νουν σε εφαρμογή από το Υπουργείο 
Γεωργίας.

Το « ερευνητικό σχέδιο Α» περι
λαμβάνει την αξιολόγηση των δεν- 
δρολογικών χαρακτηριστικών της ποι
κιλίας αυτής και θα πραγματοποιείται 
σε πορτοκαλοφυτεία του Άργους από 
ειδικευμένους γεωπόνους του Υ
πουργείου Γεωργίας, ενώ το
«ερευνητικό σχέδιο Β» τη μελέτη των 
καρπολογικών χαρακτήρων της, και 
θα πραγματοποιείται από το Ινστιτού
το Τεχνολογίας,της Λυκόβρυσης.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα ο
ρίστηκε να είναι τριετούς διάρκειας 
(1983-1986) και θα αρχίζει κάθε 
χρόνο από το « σπάσιμο» του πράσι
νου χρώματος του φλοιού του καρ
πού μέχρι την ολοκλήρωση του στά- 
διου υπερωρίμανσής του.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Το Υπουργείο Γεωργίας θέλοντας 
να προωθήσει τη συνεργασία και τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη 
λήψη των αποφάσεων για τους διάφο
ρους κλάδους της γεωργοκτηνοτρο- 
φίας, έχει συγκροτήσει 24 ομάδες 
εργασίας, που η καθεμιά αφορά ένα 
προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊ
όντων.

Κάθε ομάδα εργασίας απαρτίζεται 
από εκπρόσωπους όλων των φορέων 
(συνεταιριστικών και ιδιωτικών), που 
εμπλέκονται στη διαδικασία της παρα
γωγής, επεξεργασίας-εμπορίας, των 
αγροτικών συλλόγων, των καταναλω
τών, του γεωτεχνικού επιμελητήριου 
καθώς και από αρμόδιους υπηρεσια
κούς παράγοντες του Υπουργείου Γε
ωργίας και της ΑΤΕ.

Οι προτάσεις των ομάδων εργασί
ας δεν είναι δεσμευτικές, αλλά έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα, λαμβάνον- 
ται δε υπόψη στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων.

Με αυτές τις ομάδες εργασίας ε
φαρμόζεται η αρχή της συνεργασίας, 
της συμμετοχής όλων των ενδιαφε
ρόμενων στη λήψη των αποφάσεων.

..ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ»

Περισσότερο βελτιωμένο (τόσο από 
άποψη ύλης όσο και καλλιτεχνικά) κυκλο
φόρησε το μηνιάτικο πλέον τεύχος του 
περιοδικού «ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ» (4ο τεύχος/Σε- 
πτέμβρης 1983).

Από τα θέματα που παρουσιάζει, σημει
ώσαμε: —  «Η ανάπτυξη της γεωργίας 
στα πλαίσια του δετούς προγράμματος 
1983-1987».

—  «Εσπεριδοειδή: προβλήματα και α
νάγκες».

—  «Πρόγραμμα εμβολιασμού των κα
τοικίδιων πτηνών».

—  «Ο συνεργατισμός: ιστορικό της συ
νεταιριστικής κίνησης».

—  «Η ισότητα των δύο φύλων». Μια εν
διαφέρουσα αναφορά στους αγώνες και 
στα αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό.

Το περιοδικό «ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ», όπως το
νίσαμε και στην αρχή, έγινε πλέον μηνιά
τικο και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε δεκα
πενθήμερη έκδοση.

Υπενθυμίζουμε ότι διανέμεται δωρεάν 
από τους συνεταιρισμούς σ’ όλους τους 
αγρότες.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗ
ΜΙΣΗ

Επειδή έχει παρατηρηθεί πολλές 
φορές ότι τα σενάρια και κείμενα δια
φημίσεων γεωργικών φαρμάκων και 
ειδικότερα παρασιτοκτόνων, που πα
ρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, περιέχουν εικόνες και 
στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν 
παραπλανητικές και να δημιουργή
σουν σύγχιση στο ευρύ κοινό, με όλα 
τα δυσμενή αποτελέσματα για τη δη
μόσια υγεία και το περιβάλλον, ο Υ
φυπουργός Γεωργίας Στ. Γιώτας, ύ
στερα από εισήγηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.φ., 
υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την 
οποία:

1. Ορίζεται ως υποχρεωτική η έγ
κριση από τη Διεύθυνση Προστασίας 
Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας 
όλων των διαφημιστικών μηνυμάτων 
(εικόνες, κείμενα) των γεωργικών 
φαρμάκων που προορίζονται για τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόρα
ση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιο
δικά).

2. Δεν επιτρέπεται τα διαφημιστικά 
μηνύματα να περιέχουν στοιχεία που 
να αποκλίνουν από τα επίσημα στοι
χεία της υπηρεσίας, ούτε προτάσεις 
ή λέξεις ασαφείς και παραπλανητικές 
ή, τέλος, προτάσεις ή λέξεις που μπο
ρούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημό
σια υγεία.

3. Ορίζεται υποχρεωτική στο δια
φημιστικό μήνυμα η αναφορά της 
πρότασης «Προσοχή στις οδηγίες 
χρήσης».

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩ Ν ΚΥΚ ΛΟ
ΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩ Ν Α Υ ΤΟ Κ Ι
Ν Η ΤΩ Ν

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ TE- 
χνικό έλεγχο των αυτοκινήτων, που 
πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, 
πέρασε και μια τροπολογία που ενδι
αφέρει άμεσα τους γεωργικούς συ
νεταιρισμούς.

Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, 
που συμπληρώνει άρθρα του Ν.Δ. 49/ 
1968, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών 
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης σε γεωργικούς συ
νεταιρισμούς (του άρθρου 1 του Ν. 
921/79), εφόσον έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμε
νες διατάξεις, και μάλιστα με εισφο
ρά μειωμένη στο 1/3 εκείνης που ο
ρίζει το Ν.Δ. 49/1968.

Υπενθυμίζεται πως η χρησιμοποίη
ση του φορτηγού αυτοκινήτου από 
το γεωργικό συνεταιρισμό επιτρέπε
ται για τη μεταφορά των δικών του 
μόνο προϊόντων ή για προϊόντα, για 
τα οποία δεν εισπράττεται άμεσα ή 
έμμεσα οποιοδήποτε κόμιστρο (Ν.Δ. 
49/68, άρθρο 4, παρ. 6). Όμως σε ε
ξαιρετική περίπτωση και ιδιαίτερα σε
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Τ Ι  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Γ Ι Α  Τ Ο  Κ Υ Ν Η Γ
περίοδο αιχμής για αγροτικά προϊ
όντα, που πρέπει να μετακινηθούν ά
μεσα, είναι δυνατή’η χρησιμοποίηση 
του φορτηγού και από τους συνεται
ρισμούς, έπειτα από σχετική απόφα
ση του Υπουργού Συγκοινωνιών, που 
καθορίζει τους όρους και τις προϋπο
θέσεις αυτής της διακίνησης.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Υ
ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

226 τοπογραφικά συνεργεία του Υ
πουργείου Γεωργίας κατανεμήθηκαν 
στις Νομαρχίες και έχουν εγκαταστα
θεί σε αντίστοιχα χωριά για την εκτέ
λεση του φετινού προγράμματος ανα- 
δασμού-εποικισμού κλπ.

Απ’ αυτά 92 ασχολούνται με εργα
σίες εκούσιου αναδασμού, 36 με ερ
γασίες υποχρεωτικού αναδασμού, 80 
με εποικιστικές εργασίες, 15 με την 
εκτέλεση του προγράμματος Κανονι
σμού Ε.Ο.Κ. 1975/83 για την αξιοποίη
ση προβληματικών περιοχών και 2 
στη σύνταξη του ελαιοκομικού μη
τρώου.

Παράλληλα, τα παραπάνω συνερ
γεία εκτελούν και διάφορες άλλες 
εργασίες, που οι νομάρχες κρίνουν 
απαραίτητες στο χώρο τους.

Α! Διάρκεια κυνηγιού —  Περιορισμοί

1. Το κυνήγι άρχισε στις 20-8-83 
και λήγει στις 10-3-84.

2. Από 15-9-83 μέχρι και 10-3-84 ε
πιτρέπεται κάθε μέρα το κυνήγι όλων 
των θηραμάτων που επιτρέπεται το 
κυνήγι τους, καθώς και των επιβλα
βών, εκτός από τα παρακάτω, για τα 
οποία ισχύουν ειδικοί περιορισμοί.

α. Ορτύκια.έναρξη 20.8.83,λήξη 30. 
11.83.

β. Ορεινή πέρδικα:έναρξη 15.9.83, 
λήξη 30.11.83.

γ. Λαγός: έναρξη 15.9.83, λήξη 
1.1.84

δ. Αγριόχοιρος: έναρξη 10.10.83, 
λήξη 1.1.84.

Η πέρδικα, ο λαγός και ο αγριόχοι
ρος επιτρέπεται να κυνηγούνται τρεις 
μέρες την εβδομάδα, δηλαδή κάθε 
Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

3. Απαγορεύεται το κυνήγι της πε
δινής πέρδικας. Πέραν των παραπάνω 
γενικών περιορισμών, επιβάλλονται 
και άλλοι τοπικοί περιορισμοί κατά 
χώρο, χρόνο, είδος και αριθμό θηρά
ματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι να κυνηγήσουν σε 
άλλες περιοχές, εκτός από τη δική 
τους, θα πρέπει να απευθύνονται στις 
κατά τόπους δασικές αρχές και κυνη
γετικούς συλλόγους.

Β'. Καθορισμός τελών αδειών κυνηγιού

Τέλη Χαρτόσ. Εισφορ. Σύνολο
α. Τοπική άδεια κυν. 
θ. Περιφερειακή άδεια

800 240 550 1590

κυνηγίου 2100 240 550 2890
γ. Γενική άδεια κυν. 4600 240 550 5390

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Με απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας Παν. Κατσάρου 

παραχωρήθηκε έκταση 60 στρεμμάτων στην κοινότητα Νέου 
Κρικέλλου (Βαρδατών) Φθιώτιδας για την αξιοποίησή της με 
καλλιέργειες κηπευτικών, βαμβακιού κλπ. και την αύξηση, με 
τον τρόπο αυτό, των εσόδων της κοινότητας, για την εκτέλε
ση απ’ αυτή, γενικά κοινωφελών έργων.

Εξάλλου ο Υφυπουργός, ύστερα από σχετική εισήγηση της 
Διεύθυνσης Γεωργίας του νομού Ροδόπης, ενέκρινε την παρα
χώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων σε γεωργικούς συνεταιρι
σμούς του νομού για την ανέγερση αποθηκευτικών χώρων, ως 
εξής:

1. Έκταση 15.000 τ.μ. στην Ένωση Γεωργικών Συνεται
ρισμών Ροδόπης.

2. Έκταση 2.780 τ.μ. στο Γ.Π. Συν/σμό Θρυλορίου.
3. Έκταση 15.000 τ.μ. στο Γ.Π. Συν/σμό Πόρπης.
4. Έκταση 13.000 τ.μ. στο Γ.Π. Συν/σμό Κρωβύλης.
5. Έκταση 12.000 τ.μ. στο Γ.Π. Συν/σμό Αμφίων.
6. Έκταση 10.000 τ.μ. στην Εποπτεία Εγγείων Βελτιώ

σεων Ροδόπης για τη στέγαση των μηχανημάτων της.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΥΔΕΠ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ 
χώρων συνολικής χωρητικότητας 1.000.000 τόνων έχει 
καταρτίσει το Υπουργείο Γ εωργίας σε συνεργασία με την 
ΚΥΔΕΠ.

Το πρόγραμμα αυτό υποβλήθηκε τιμητικά στην ΕΟΚ, 
για να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Προσανατολισμού 
(FEOGA) και ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση κατα
σκευής σιταποθηκών χωρητικότητας 500.000 τόνων, 
προϋπολογισμού 5,2 δισ. δρχ.,με κοινοτική επιδότηση 1,7 
δισ. δρχ.

Φορείς των έργων θα είναι η ΚΥΔΕΠ και οι γεωργικές 
συνεταιριστικές οργανώσεις.

Από το σύνολο του προγράμματος εκτιμάται ότι το 
1983 θα έχει κατασκευαστεί αποθηκευτικός χώρος της τά-
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ξης των 125.000 τόνων, το 1984 375.000 τόνων, το 1985
250.000 τόνων και το 1986 250.000 τόνων.

Η αποπεράτωση ενός τόσο μεγάλου προγράμματος 
μέσα σε μια 4ετία προβλέπεται, επειδή η νέα ηγεσία της 
ΚΥΔΕΠ αποφάσισε να αποκεντρώσει την εφαρμογή του 
προγράμματος αυτού, αναθέτοντας την εκτέλεσή του 
στις κατά τόπους συνεταιριστικές γεωργικές οργανώσεις. 
Έτσι τα έργα θα γίνουν και γρήγορα και πιο οικονομικά. 
Για τη σωστότερη αντιμετώπιση του προβλήματος σ’ όλες 
του τις διαστάσεις (χωροταξία, διαδικασίες δημοπρασίας, 
προστασία εγχώριας βιομηχανίας, απασχόληση ντόπιου 
εργατικού δυναμικού κλπ.), το Υπουργείο Γεωργίας, 
εκτός από τις συχνές συσκέψεις και επαφές που είχε με 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (ελληνικές εργολα
βικές εταιρείες, εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώ
σεων κλπ.), έχει συστήσει ειδική ομάδα δουλειάς από εκ
προσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ΑΤΕ, 
ΚΥΔΕΠ κλπ., η οποία μέχρι σήμερα υπέβαλε σειρά από 
προτάσεις (π.χ. για την τυποποίηση των αποθηκών, την 
κατασκευή μονάδων χωρητικότητας άνω των 6.000 τό
νων, ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν από μπετόν) 
προς το Υπουργείο, το οποίο και τις αποδέχθηκε.

Ειδικότερα,για το διαγωνισμό που έκανε η ΚΥΔΕΠ την 
26.11.82 και τον οποίο σχολίασε μερίδα του τύπου, έχου
με να διευκρινίσουμε τα εξής:

Για τον καθορισμό της τιμής σύγκρισης των προσφο
ρών, το συναλλαγματικό μέρος της τιμής προσαυξήθηκε 
κατά το ποσοστό των δασμών που αναλογούν στα συγκε
κριμένα είδη (21% έως 28,2%, ανάλογα με τη χώρα προέ
λευσης).

Είναι φανερή η ωφελιμότητα του μέτρου για τις εγχώ
ριες κατασκευές, που το συναλλαγματικό μέρος τους εί
ναι πολύ μικρό.

Στις τιμές των προσφορών για SILOS από μπετόν έγινε 
η μείωση 10% και μετά ορίστηκε η τιμή σύγκρισης με το 
συνυπολογισμό των δασμών. Η μείωση του 10% ορίστηκε 
σαν αντικειμενική αναγνώριση των πλεονεκτημάτων των 
SILOS από μπετόν, λόγω του μεγαλύτερου συγκριτικά 
χρόνου ζωής τους.

Έτσι,από τα 14 έργα συνολικής χωρητικότητας 74.000 
τόνων που δημοπρατήθηκαν, τα 4 έργα χωρητικότητας
30.000 τόνων ανατέθηκαν σε Έλληνες κατασκευαστές 
SILOS από μπετόν.

Γ ια τα μεταλλικά SILOS, η ανάθεση έγινε σε ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρείες, που θα φέρουν τον 
εξοπλισμό από το εξωτερικό και βασικά από τη Γιουγκο- 
σλαθία με τη μικρότερη δυνατή εκροή συναλλάγματος.

ΣΥΝΕΛΙΝν α .ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ·  ΤΕΧΝΙΚΗ Α ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0 Συνεταιριστικός Φορέας Μεταφορών

Από τ ο .1981 θ' Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις απόκτηοαν 
τον δ'κο-τους Συνεταιριστικό Φορέα Μεταφορών. Ίδρυσαν την 
ΣΥΝΕΔΙΜ, την Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταφία Δ'εθνών Μεταφορών, 
με οκοπό την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των συνεταιρι
στικών οργανώσεων όλης της Χώρας, τη συμπίεση των κομίστρων κα· 
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, που 
το κόοτος μεταφορός-τους αποτελεί μια σοβαρή επιβάρυνση στη 
διαμόρφωση των τελικών τιμών.

0 τομέας των μεταφορών, χερσαίων και θαλάσσιων εσωτερικού κα> 
εξωτερικού, ήταν έξω από τον έλεγχο των Συνεταιριστικών Οργανώσε
ων, αφού δεν είχαν ένα δ'κό-τους φορέα.

Η ΣΥΝΕΔΙΜ, από την ίδρυαη-της, λειτουργεί οαν ουντονοτ'κός 
φορέας στο χώρο των μεταφορών των ουνετα'ρ'οτ'κών προϊόντων, 
που θ' εργασίες-της το τελευταίο κα·ρό, διευρύνονται οε μεγαλύτερη 
έκταοη και κάνουν την παρουσία-της π ό  αισθητή. Βέβαια δεν δ'αθέτε' 
ακόμα δικό-της μεταφορικά μέσα, αλλά η δ'αμεαολαβησή-της με·ώνε· 
την κερδοσκοπία των 'δ'ωτ'κών μεταφορικών εταιριών κα· επηρεάζει 
στη διαμόρφωση υγε'ών συνθηκών και χαμηλών κομίστρων και ναύλων 
Υ'α συνεταιριστικά προϊόντα, τόσο της πρωτογενούς παραγωγής, όσο 
και τα μεταποιημένα.

θ' διαπραγματευτικές δυνατότητες της ΣΥΝΕΔΙΜ-είνα· φυο'κό να 
αυξάνουν ανάλογα με τον όγκο του μεταφορικού έργου που της 
αναθέτουν οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Έτσ' μονο μπορεί να 
επιτυγχάνει προς όφελος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων εκπτώ
σεις κα' επιστροφές στους ναύλους κα· οτα κόμ'οτρα ή στα τιμολόγια 
του Ο.Σ.Ε.

Πρέπει λο'πόν όλες c  Συνεταιριστικές Οργανώσεις, είτε είνα' 
μέτοχο' της ΣΥΝΕΔΙΜ είτε δεν είναι, αλλά έχουν μεταφορικό έργο, να 
το αναθέτουν στην ΣΥΝΕΔΙΜ που έχε' όλη την οργάνωση κα' 
εξε'δίκευαη να τις εξυπηρετήσει προς οφελός-τους κα· να μην το 
διαπραγματεύονται μεμονομένα μάνες-τους με τις διάφορες ιδιωτικές 
μεταφορικές εταιρίες. Μια δοκιμή θα τ'ς πείοε* γ'α τα ωφέλη που 
μπορεί να τους εξασφαλίσει η ΣΥΝΕΔΙΜ.

Γό  περισσότερες πληροφορίες ή και άμεση εξυπηρέτηση, c  
ενδιαφερόμενο'·νπορούν να απευθύνονται στ'ς παρακάτω διευθύνσεις 
της ΣΥΝΕΔΙΜ.

Αθήνα, Ελ. Βενζόλου 56 (Μέγαρο “Ερμής») Τ.Τ 142 Ταχ. θυρ. 875. 
Τηλ. 36.38.795, 36.38.796, 36 39.246, 36.39.432, 36.39.565. TELEX: 
22-1454 SEDM GR ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: SINEDIM - ΑΘΗΝΑ.

Υποκ θεσ/νίκη, Δωδεκάνησου 28ΤΖ7063, Τηλ. 54.76.47, 54 76 25 
TELEX 41-8547 PASE GR.
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β
ΚΥΔΕΠ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54-ΑΘΗΝΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΔΕΠ
Πώς εξηγούνται τα αρχικά γράμματα ΚΥΔΕΠ;

Επειδή συχνά γίνεται σύγχιση, ακόμη και από 
υπηρεσιακά στελέχη, αρχίζουμε με την ανάπτυξη 
του γνωστού σ όλους σύντομου τίτλου των αρχικών 
γραμμάτων ΚΥΔΕΠ. Ο πλήρης λοιπόν τίτλος είναι 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Συνεπώς ούτε το Κ ούτε το Υ στο 
ΚΥΔΕΠ υποδηλώνουν κάποια κρατική συμμετοχή ή 
δημόσια ιδιότητα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΥΔΕΠ;
Η ΚΥΔΕΠ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

με την ιδιότυπη εταιρική μορφή του συνεταιρισμού 
περιορισμένης ευθύνης. Είναι λοιπόν η ΚΥΔΕΠ ένας 
(συνηθισμένος) εμπορικός γεωργικός συνεταιρι
σμός.

Πότε ιδρύθηκε και ποιοι συμμετέχουν στην 
ΚΥΔΕΠ;

Ιδρύθηκε το 1940 άπό 58 ενώσεις γεωργικών 
συνεταιρισμών. Σήμερα συμμετέχουν στην ΚΥΔΕΠ 
74 ενώσεις από τις 133 που αριθμεί η χώρα. Οι 74 
αυτές ενώσεις έχουν στη δύναμή τους συνολικά 
4.751 γεωργικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι με τη 
σειρά τους συγκεντρώνουν 550 χιλιάδες γεωργών.

Πώς λειτουργεί η ΚΥΔΕΠ;
Η ΚΥΔΕΠ αποτελεί μια Κοινοπραξία των 74 

ενώσεων-μελών της και βασίζεται στην πλατιά τους 
συνεργασία.

Η ΚΥΔΕΠ έχει το κεντρικό επιτελείο της (την έδρα 
•της) στην Αθήνα και υποκαταστήματα στον Πειραιά, 
στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Καβάλα, στην 
Αλεξανδρούπολη και στην Πάτρα. Τά υποκαταστήμα
τα αυτά συντονίζουν την εκτέλεση των εργασιών από 
τις τοπικές ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών.

Πώς διοικείται και ελέγχεται η ΚΥΔΕΠ;
Σύμφωνα με το καταστατικό της και τους νόμους 

για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, η ΚΥΔΕΠ 
διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο που 
εκλέγεται για 4 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των 
αντιπροσώπων των ενώσεων-μελών της. Πιο ευέλι
κτο διοικητικό όργανο είναι η Εκτελεστική Επιτροπή 
που την απαρτίζουν ο Πρόεδρος και 4 διοικητικοί 
σύμβουλοι.

Την εποπτεία ασκεί το 7μελές εκλεγόμενο για 
4ετή θητεία Εποπτικό Συμβούλιο.

Οπως όλες οι γεωργικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις η ΚΥΔΕΠ υπόκειται στον έλεγχο του Υπουργεί
ου Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας.
Με ποιά προϊόντα η ΚΥΔΕΠ ασχολείται;

ΟΙ δραστηριότητες της ΚΥΔΕΠ εντοπίζονται στα 
σιτηρά, τα όσπρια, το βαμπάκι και τούς σπόρους. Οι 4 
αυτές ομάδες προϊόντων αντιπροσωπεύουν μαζί 
περισσότερο από 20% της συνολικής γεωργοκτηνο- 
τροφικής παραγωγής της χώρας.
Ποιόν όγκο προϊόντων διακινεί η ΚΥΔΕΠ;

Από την εσοδεία 1982 η ΚΥΔΕΠ συγκέντρωσε για 
λογαριασμό των παραγωγών τις ακόλουθες ποσότη
τες για κάθε προϊόν, σε σύγκριση με την εθνική
παραγωγή.

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α  Π Ο Υ  

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Β Η Κ Ε  
Σ Ε  Τ Ο Ν Ο Υ Σ

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο  %  
Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ

Σ κ λ η ρ ό  σ ιτ ά ρ ι 4 8 2 . 0 0 0 6 5 %
Μ α λ α κ ό  σ ιτ ά ρ ι 8 5 5 . 0 0 0 3 8 %
Κ ρ ιθ ά ρ ι 2 9 6 . 0 0 0 3 4 %
Α ρ α β ό σ ιτ ο ς 9 7 3 . 0 0 0 6 8 %
Σ ί κ α λ η 8 5 0 1 7 %
Ρ ύ ζ ι 2 3 .0 0 0 2 8 %
Σ ύ σ π ο ρ ο  Β α μ π ά κ ι 1 1 2 . 0 0 0 3 7 %
Φ α σ ό λ ια 1 . 3 2 0 3 , 5 %
Ρ ε β ύ θ 'α 1 . 0 4 5 7 , 5 %
Φ α κ έ ς - 1 .0 9 5 2 9 , 5 %
Λ α θ ο ύ ρ ι 8 2 1 5 5 %

Η σπουδαιότητα των παραπάνω μεγεθών γίνεται 
πιο κατανοητή με τη σύγκριση πως το καλαμπόκι που 
συγκέντρωσε η ΚΥΔΕΠ έχει μεγαλύτερο βάρος, από 
το βάρος ολόκληρου του ελληνικού πληθυσμού.

Αλλά η ΚΥΔΕΠ δεν συγκεντρώνει μονάχα την 
παραγωγή των γεωργών. Προμηθεύει τους καλλιερ
γητές με σπόρους που ξεπερνούν τις 100.000 
τόνους το χρόνο.

Διανέμει επίσης στους κτηνοτρόφους όλης της 
χώρας 1,5 εκατ. τόνους καλαμποκιού και 500 χιλιά
δες τόνους κριθαριού εγχώριας και εξωτερικής 
προέλευσης.

Παράλληλα η ΚΥΔΕΠ εκτελεί ένα μέρος των 
εργασιών παρέμβασης στον τομέα σιτηρών, ύστερα 
από ειδική ανάθεση του Υπουργείου Γεωργίας. 
Ποιος είναι ο εξοπλισμός της ΚΥΔΕΠ;

Για την αποθήκευση του τεράστιου όγκου παραγω
γής, που συγκεντρώνουν η ΚΥΔΕΠ με τις συνεταιρι
στικές οργανώσεις, διαθέτουν πυκνό δίκτυο αποθη
κευτικών χώρων σε πανελλήνια κλίμακα. Δεν επαρ
κούν όμως οι αποθήκες αυτές, αφού συγκεντρώνεται 
υπερδιπλάσια ποσότητα απ' αυτή που χωράνε οι 
υπάρχουσες αποθήκες. Για μερική αντιμετώπιση των 
αναγκών η ΚΥΔΕΠ προωθεί την εκτέλεση ενός 
τομεακού προγράμματος για την ανέγερση αποθη
κών 1 εκατομμυρίου τόνων με δικά της δάνεια και με 
οικονομική ενίσχυση του Κράτους και της Ε.Ο.Κ. 
Παράλληλα η ΚΥΔΕΠ προωθεί και προγράμματα 
κατασκευής ξηραντήριων για την ξήρανση του κα
λαμποκιού, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή μας για να 
μην εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές αμερικάνικου. 
Ποιά η ωφέλεια των παραγωγών από την ΚΥΔΕΠ;

Η προστασία που προσφέρει η ΚΥΔΕΠ στους 
παραγωγούς με την μεσολάβησή της είναι πολλαπλή. 
Πρώτα-πρώτα υποδέχεται την παραγωγή-τους, αμέ
σως μετά τη συγκομιδή και την αποθηκεύει κατάλλη
λα, αφού οι ίδιοι οι γεωργοί δεν διαθέτουν τον 
αναγκαίο χώρο. Επειτα, στην παραλαβή γίνεται 
κανονικά η ζύγιση και ο προσδιορισμός της ποιότητας 
και συνεπώς της τιμής. Από την παρουσία της 
ΚΥΔΕΠ επωφελούνται και οι μη συνεταιρισμένοι 
γεωργοί, γιατί με την παρέμβασή της οι τιμές 
διατηρούνται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα.

Τέλος λόγω της πανελλήνιας εξάπλωσης-της και 
του χαμηλού κόστους λειτουργίας, τα τυχόν πλεονά
σματα από τη διάθεση των προϋόντων αναδιανέμον- 
ται στους γεωργούς.

J
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΥΔΕΠ

Με μεγάλη ικανοποίηση ο αγροτι
κός κόσμος χαιρέτισε την απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας για την ανά
θεση της διαχείρισης όλων των σπό
ρων στην ΚΥΔΕΠ.

Έτσι,οι καλλιεργητές θα μπορούν 
στο μέλλον να εφοδιάζονται με κα
λούς και εγγυημένους σπόρους, γιατί 
είναι γνωστό ότι ο καλός σπόρος απο
τελεί το θεμέλιο της γεωργικής παρα- 
γωγής.

Στόχος της ΚΥΔΕΠ είναι, μαζί με 
τους^γεωργικούς συνεταιρισμούς, να 
αναπτύξει την εγχώρια σποροπαρα
γωγή, για να σταματήσει η εξάρτηση 
της χώρας μας από τις πολυεθνικές 
εταιρείες και η συναλλαγματική μας 
αφαίμαξη.

Οι τιμές διάθεσης των σπόρων απ’ 
την ΚΥΔΕΠ θα καλύπτουν μόνο την 
αξία —  χωρίς υπερτιμολογήσεις —  
και τα έξοδα διαχείρισης της ΚΥΔΕΠ 
και των ενώσεων, γιατί σκοπός της 
δεν είναι η πραγματοποίηση κέρδους, 
αλλά η εξυπηρέτηση των παραγωγών.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΆ 
ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΪΔΑ

Με απόφαση του Υφυπουργού 
Γεωργίας Παν. Κατσάρου εγκρίθηκε η 
εκτέλεση εργασιών στα στραγγιστικά 
και αρδευτικά δίκτυα καθώς και στο 
εγγειοβελτιωτικό έργο του Οργανισμού 
Κωπαίδας.

Μεταξύ των έργων, περιλαμβάνεται 
και η κατασκευή τεσσάρων νέων αντλι
οστασίων στις θέσεις Μύτικα, Μάζι, 
Μεγαλάκυνα και Στροβύκης.

Η συνολική δαπάνη των έργων που 
θα εκτελεστούν ανέρχεται σε 20 εκ. δρχ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Β Ο Σ Κ Ο ΤΟ Π Ω Ν

Μ ε α π ό φ α σ η  το υ  υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ  
Γ εω ρ γία ς  Σ τά θη  Γιώ τα εγκ ρ ίθ η κ ε η 
δ ιά θ εσ η  π ο σ ο ύ  1 7 9 .5 0 0 .0 0 0  όρχ. γ ια  
τη ν α ντ ιμ ετώ π ισ η  των σχετικ ώ ν δ α 
π α ν ώ ν  εφ α ρ μ ο γή ς  το ν  π ρ ο γρ ά μ μ α 

το ς  επ ιτά χυ νσ η ς  της γεω ρ γικ ή ς  α ν ά 
π τ υ ξ η ς  (βελτ ίω σ η  β οσ κ ότοπ ω ν) σε 
2 2  ο ρ ε ιν ο ύ ς  κα ι μ ε ιο ν εκ τ ικ ο ύ ς  ν ο 
μ ο ύ ς  στα  π λ α ίσ ια  το ν  Κ α ν . Ε Ο Κ  
1 9 7 5 /1 9 8 2 .

Το π ο σ ό  α υ τό  κατανεμήθηκε μ ε  
την ίδ ια  α π ό φ α σ η , κατά δ ιεύθ υνσ η  
Γ εω ργία ς, ω ς εξής:

Διεύθυνση Ποσά σε
Γεωργίας χιλ. δρχ.

1. Μεσσηνίας 4.000
2. Καστοριάς 10.000
3. Φλώρινας 10.000
4. Καρδίτσας 5.000
5. Ευρυτανίας 5.000
6. Λάρισας 10.000
7. Κορινθίας 4.500
8. Θεσπρωτίας 18.000
9. Πρέβεζας 3.000

10. Αρτας 5.000
11. Τριφυλλίας 5.500
12. Φωκίδας 8.000
13. Αργολίδας 3.000
14. Αιτωλ/νίας 12.000
15. Λακωνίας 8.000
16. Αρκαδίας 4.500
17. Τρικάλων 5.000
18. Αχαΐας 17.000
19. Ιωαννίνων 9.000
20. Γρεβενών 5.000
21. Κοζάνης 20.000
22. Φθιώτιδας 4.000
23. Ηλείας 4.000

Γενικό σύνολο 179.500

Τό 90% της δαπάνης των έργων 
που θα εκτελούνται θα αποτελεί την 
επιδότηση και το υπόλοιπο 10% θα 
καλύπτεται από ίδια κεφάλαια ή 
από δανεισμό.

Οι πιστώσεις πρέπει να απορρο- 
φηθούν μέχρι 31.12.1983.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Συσκευή βρετανικής κατα
σκευής, που αντικειμενικό σκοπό 
έχει να εμποδίζει τις κότες ανα
παραγωγής, που εκτρέφονται σε 
μεγάλους αριθμούς σε πτηνοτρο
φεία, να σκορπίζουν την τροφή 
τους από την τάγιστρά, γνώρισε 
μεγάλη επιτυχία στην αγορά. Σύμ
φωνα με τους υπολογισμούς της 
εταιρείας, σήμερα περισσότερα 
από τρία εκ. κότες τρέφονται με 
αυτό το σύστημα, που ονομάζεται 
FEEDRITE (φίντράϊτ), και επιτυγ
χάνεται οικονομία στις πτηνοτρο
φές πάνω από 7.500 τόνους το 
χρόνο, με τα σημερινά δεδομένα.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Αύξηση, αλλά .. 
και στασιμότητα

Σύμφωνα με στοιχεία του περι
οδικού της Οργάνωσης Τροφίμων 
και Γεωργίας (FAO) «FOOD OuT- 
LOOK», η παγκόσμια παραγωγή 
δημητριακών το 1982 σημείωσε 
αύξηση 2% σε σύγκριση με το 
1981 (1.554 εκ. μετρικούς τόνους 
το 1982, έναντι 1.515 το 1981). 
Επισημαίνει, όμως, ότι στις ανα
πτυσσόμενες χώρες η αύξηση 
ήταν μηδαμινή, με χειρότερη πε
ρίπτωση την Αφρική, όπου η ξηρα
σία προξένησε σοβαρή επιδείνω
ση στην κατάσταση τροφίμων το 
1982. Ιδιαίτερα στις χώρες νότια 
της Σαχάρα, η παραγωγή δημητρι
ακών παρουσίασε μείωση 7%.

ΝΕΑ ΡΑΤΣΑ ΒΟ ΔΙΟ Υ

Το Ινστιτούτο Εφευρέσεων και 
Καινοτομιών της Σόφιας ενέκρινε
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και πιστοποίησε τα αποτελέσματα 
έρευνας ομάδας ειδικών, με προ
ϊστάμενο τον Αντόν Γκέροφ, για 
τη δημιουργία νέας ράτσας βουλ
γαρικού καστανόχρωμου βοδιού.

Η νέα ράτσα δημιουργήθηκε 
με τη διασταύρωση αγελάδων της 
βουλγαρικής ράτσας «ίσκαρ», 
«εγχώριας» γκρι χρώματος και 
«σόφιας» καστανού χρώματος, με 
ταύρους «άλπεων» και «αμερικα
νικού» καστανού χρώματος.

Η νέα ράτσα προσαρμόζεται 
πολύ καλά στις πεδινές και ημιο
ρεινές περιοχές. Τα ζώα αντέχουν 
στις δυσμενείς κλιματολογικές 
συνθήκες κι έχουν μεγάλη διάρ
κεια ζωής.

«ΦΡΕΣΚΑ» ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΙΑ

Φρέσκα μήλα διατίθενται τώρα 
στην αγορά, από μια βορειοϊρλαν- 
δική εταιρεία, που τελειοποίησε 
έναν τρόπο περιτυλίγματος σε λε
πτό φύλλο, μέσα στο οποίο τα 
φρούτα διατηρούνται επί δύο χρό
νια φρέσκα, όπως κατά τη συλλο
γή. Η μέθοδος να κλείνεται το 
φρούτο σε αεροστεγή θήκη εφευ
ρέθηκε από το γενικό διευθυντή 
της παραπάνω εταιρείας, ο οποίος 
σχεδίασε τη διαδικασία και την 
περιτύλιξη ειδικά για χρήση σε 
υπεραγορές. Η μέθοδος δοκιμάζε
ται τώρα για τη συσκευασία και 
άλλων αλλοιώσιμων καρπών.

Η εταιρεία διαθέτει στην 
αγορά πέντε χιλιάδες τόνους μή
λα το χρόνο, από τα οποία μέχρι 
τώρα μόνο οι είκοσι με τριάντα 
τόνοι πακετάρονται με τον παρα
πάνω τρόπο. Κατά τη διαδικασία 
αφαιρείται το φλούδι και το κέν

τρο και στη συνέχεια το μήλο 
σφραγίζεται μέσα σε λεπτό φύλλο 
με μια μέθοδο θέρμανσης με ατ
μό, έχοντας εξασφαλισμένη έτσι 
συντήρηση για εικοσιτέσσερις 
μήνες, χωρίς να χάσει την υφή ή 
τη μυρωδιά του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 
ΧΟΙΡΟΥΣ

Σε μια πειραματική αγροικία 
του πανεπιστήμιου του Νιούκασλ, 
στη βορειοανατολική Αγγλία, γί
νεται σήμερα εργασία προσαρμο
γής για τους χοίρους, ενός ηλεκ
τρονικού συστήματος διατροφής, 
που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυ
χία σε άλλα ζώα. Δεκαέξι θηλυκά 
γουρούνια ζουν ήδη σ’ ένα μεγά
λο ειδικό χώρο διαβίωσης, όπου 
μπορούν να κινούνται άνετα και 
να τρέφονται από μια σκάφη αυ
τόματης διατροφής. Ο επικεφα
λής του προγράμματος δηλώνει: 
«Υπάρχουν δύο παραδοσιακοί 
τρόποι διατροφής των γουρου
νιών, που έχουν και οι δύο σοβα
ρά μειονεκτήματα. Ο ένας τρόπος 
είναι να περιφέρονται ελεύθερα 
τα γουρούνια και να διατρέφονται 
σε κοινή σκάφη. Αυτός ο τρόπος 
γίνεται αιτία επιθετικής συμπερι
φοράς και ο ιδιοκτήτης αναγκάζε
ται να αυξάνει την ποσότητα της 
τροφής κατά 15%, ώστε και τα πιο 
δειλά ζώα να μπορούν να τρώνε 
όσο τους χρειάζεται, αφού τα επι
θετικά θα έχουν ήδη πάρει περισ
σότερη τροφή από την αναγκαία. 
Ο δεύτερος τρόπος είναι να περι
ορίζονται τα γουρούνια σε μι
κρούς ατομικούς χώρους. Σε πολ
λές όμως χώρες γίνεται κίνηση

απελευθέρωσης των γουρουνιών 
από τον περιορισμό, που 
χαρακτηρίζεται από σκληρότητα.

Οι ερευνητές του Νιούκασλ έ
χουν προσαρμόσει σε κάθε γου
ρούνι από έναν πομπό περασμέ
νο γύρω στο λαιμό, που όμως ελ
πίζουν να τον κάνουν τόσο μικρό 
με τον καιρό, ώστε να προσαρμό
ζεται στο αυτί. Η σκάφη διατρο
φής είναι τοποθετημένη σε ένα 
χώρο, όπου μόνο ένα γουρούνι 
χωράει και έχει ένα πεδίο που ε
νεργοποιείται από τον πομπό. Ο 
πομπός κάθε θηλυκού γουρου
νιού είναι ατομικά προγραμματι
σμένος, ώστε να του δίνεται τόση 
ακριβώς τροφή όση του χρειάζε
ται. Όταν ένα γουρούνι έχει ήδη 
πάρει την ποσότητα της τροφής 
που του αναλογεί, η μηχανή δεν 
του ξαναδίνει όσες φορές και να 
ξαναμπεί στο χώρο. Το σύστημα 
ακόμη μπορεί να συνδεθεί με 
υπολογιστή που εκτυπώνει το 
πρόγραμμα που εκτελείται, ώστε 
να γίνεται έλεγχος της υγείας των 
γουρουνιών, αν παρουσιαστούν 
αλλαγές στο ρυθμό διατροφής 
τους.

Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ηλιακή ενέργεια θα μπορεί 
σύντομα να χρησιμοποιηθεί με τη 
μορφή ηλεκτρισμού, θερμότητας 
και υγρού καυσίμου για μεταφο
ρές, από τους αγρότες σ’ όλο τον 
κόσμο. Σε πρόσφατο συνέδριο 
στο Λονδίνο, γεωπόνοι, μηχανο
λόγοι και άλλοι επιστήμονες απ' 
όλη την Ευρώπη αντάλλαξαν από
ψεις και ενημερώθηκαν πάνω στις
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εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας 
στη γεωργία. Ιδιαίτερα τονίστηκε, 
ότι η παροχή στις διάφορες πε
ριοχές θα πρέπει να προσαρμόζε
ται ανάλογα, ώστε να είναι εφαρ
μόσιμη η αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας στη γεωργία.

Ακόμη πληροφορήθηκαν, ότι 
ήδη γίνεται απευθείας χρήση της 
για την άντληση νερού, για την 
ξήρανση της συγκομιδής και για 
την κεντρική θέρμανση, όπως επί
σης και για συστήματα που την α- 
ξιοποιούν σε θερμοκήπια, στα 
πλαίσια ενός προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επικεφα
λής του οποίου βρίσκεται ο καθη
γητής Σκέπενς του πανεπιστημίου 
Νοτρ Νταμ ντε λα Παι του Βελ
γίου. Ο καθηγητής είπε, ότι ένα 
ππό τα κύρια προβλήματα αυτών 
που σχεδιάζουν θερμοκήπια είναι 
η αποθήκευση της ηλιακής ενέρ
γειας και ότι απαιτούνται και άλ
λες έρευνες, για να εξασφαλιστεί 
η ρύθμιση της θερμοκρασίας 
ημέρας προς νύχτα, και για να γί
νει δυνατή η χρήση της θερμότη
τας που συγκεντρώθηκε επί έναν 
αριθμό ημερών, ιδιαίτερα για τις 
βόρειες χώρες της Ευρώπης.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΟΥ

Οι επισκέπτες που πήγαν στη 
Βασιλική Γεωργική Έκθεση, που 
έγινε στο Στόουνλι της κεντρικής 
Αγγλίας, μπόρεσαν να δουν τις τε
λευταίες εξελίξεις στην αξιοποίη
ση του άχυρου και στη διάθεσή 
του. Μια έκταση ενός εκταρίου 
μέσα στο χώρο μιας έκθεσης είχε 
διατεθεί, για να γίνονται επιδεί
ξεις στους καλλιεργητές δημητρι

ακών άλλων εναλλακτικών λύσεων 
από το κάψιμο. Οι εναλλακτικές 
αυτές λύσεις κάλυπταν τέσσερις 
κυρίως τρόπους αξιοποίησης του 
άχυρου: ως καύσιμο στο αγρόκτη
μα, ως ζωοτροφή, ως λίπασμα, 
καθώς και για βιομηχανικές και 
άλλες μη γεωργικές χρήσεις. Στην 
έκθεση υπήρχε εκτεθειμένη μια 
ποικιλία από μηχανήματα που 
χρησιμοποιούν άχυρο ως καύσιμη 
ύλη, ανάμεσα στα οποία ήταν και 
μηχανές που μετατρέπουν το ά
χυρο σε τουβλάκια, που είναι μια 
πηγή ενέργειας που μπορεί εύ
κολα να χειριστεί κανείς.

Το Βρετανικό Εθνικό Ινστιτού
το Ερευνών για Γαλακτοκομικά 
Προϊόντα έδειξε τις τελευταίες 
μεθόδους χρησιμοποίησης του ά
χυρου ως ζωοτροφής. Με την επε
ξεργασία του άχυρου με χημικά, 
όπως η καυστική σόδα και η αμ
μωνία, η θρεπτική του αξία μπορεί 
να αυξηθεί από χαμηλής ποιότη
τας άπεπτη τροφή στο ισοδύναμο 
σανού μέσης ποιότητας. Ο εμ
πλουτισμός με πρωτεΐνες, όπως 
π.χ. τα ιχθυάλευρα, βοηθάει 
ακόμα περισσότερο. Σε περιοχές, 
όπου το κάψιμο του άχυρου είναι 
περιορισμένο η χρησιμοποίησή 
του να ενσωματώσουν ολόκληρες 
σοδειές άχυρου στο έδαφος και 
γι’ αυτό ο Οργανισμός Διαχείρι
σης Εδάφους και Υδάτων ερευνά 
τα αποτελέσματα που αυτό 
μπορεί να έχει στις καλλιέργειες 
μελλοντικά. Στο βιομηχανικό το
μέα έγινε φανερό ότι πολλοί σκέ
φτονται σοβαρά να χρησιμοποιή
σουν άχυρο, για να φτιάξουν χαρ
τί, χαρτόνι και υλικά συσκευασίας, 
αλλά και για άλλες δουλειές,

όπως το στρώσιμο στεγών οικη
μάτων.

•

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
Κρήτη στη Σαουδική Αραβία· θα το 
πουλάει η Εταιρεία Αναπτύξεως Απο- 
κορώνου Κρήτης, που εδρεύει στο 
Βάμος· θα είναι εμφιαλωμένο και θα 
προέρχεται από το νερό πηγών του 
Λευκού Όρους.

Η Εταιρεία, που παρασκευάζει 
επίσης χυμούς πορτοκαλιού, θα 
προωθεί το νερό της και στην ελλη
νική αγορά μέσω της Συνεταιριστικής 
Εταιρείας Διανομών ΕΠΣΥ.

•

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΝΟΤΙΑ 
Κορέα αγόρασε ντοματοπολτό από 
την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη 
συνεταιριστική βιομηχανία της 
Βόρειας Ελλάδας ΣΕΒΑΘ. Η αγορά 
ήταν πειραματική και αφορούσε πο
σότητα 800 κιβωτίων. Οι Κορεάτες 
βρήκαν την ελληνική ντομάτα πολύ 
καλύτερη στη γεύση και γενικά σε 
ποιότητα. Εφόσον δε η ελληνική ντο
μάτα βρει ανταπόκριση στο κατανα
λωτικό κοινό της Νότιας Κορέας, μια 
νέα αγορά για τα ελληνικά γεωργικά 
προϊόντα θα έχει βρεθεί.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΝ 
ευρωπαϊκό χώρο για τη σταφίδα 
αρχίζει η Παναιγιάλειος Ένωση Γε
ωργικών Συνεταιρισμών.

Ήδη υπέγραψε συμβόλαιο με δι
εθνές δίκτυο πωλήσεων- στην Ευρώ
πη, που θα προωθήσει την ελληνική 
σταφίδα, ιδιαίτερα δε στην Αγγλία, 
Γερμανία και Ιταλία.

Η Ένωση επίσης έχει έρθει σε 
επαφή με ξένους γεωργικούς συνε
ταιρισμούς για την πώληση της στα
φίδας της στα σούπερ-μάρκετ που 
ελέγχουν οι συνεταιρισμοί.
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ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

ΣΤΗ ΠΟΥΓΚΟΣΑΑΒΙΑ
Κώστας Οικονομόπουλος

Γ εωπόνος

Στη Γιουγκοσλαβία υπάρχουν 
860 περίπου αγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί. Ο μεγαλύτερος απ’ 
αυτούς κατέχει έκταση πάνω από
100.000 εκτάρια (1 εκτάριο=10 
στρέμματα), κατά μέσο όρο όμως ο 
καθένας κατέχει έκταση ίση με 
5.200 εκτάρια.

Τα τελευταία χρόνια οι αγροτο- 
βιομηχανικοί συνεταιρισμοί στη 
Γιουγκοσλαβία σταμάτησαν να σχε
διάζονται και να δημιουργούνται με 
βάση τα τοπικά κατά δημοκρατία

πλάνα, αλλά σχεδιάζονται και συγ
κροτούνται σε εθνικό πλέον επίπεδο 
(αύξηση παραγωγής σταριού, κα
λαμποκιού, ζαχαρότευτλων, ηλίαν
θου, σόγιας, καπνού, κρέατος, γά
λακτος και της παραγωγής των προ
ϊόντων της δευτερογενούς και τριτο- 
γενούς, ακόμη, μεταποίησης).

Θα πρέπει από την αρχή να ση
μειωθεί ότι οι αγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί της Γιουγκοσλαβίας 
αποτελούν εντελώς κάθετους οργα
νισμούς ανάπτυξης της γεωργίας· με
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άλλα λόγια, ξεκινούν από την πρω
τογενή παραγωγή, συνεχίζουν στη 
μεταποίησή της (μέχρι και την τρι- 
τογενή) και καταλήγουν στην εμπο
ρία των τελικών προϊόντων· π.χ. η 
παραγωγή ζαχαρότευτλων μεταποι
είται μέχρι τη μορφή της σοκολάτας, 
που πουλιέται στα καταστήματα, τα 
οποία ανήκουν στον αγροτοβιομη- 
χανικό συνεταιρισμό.

Με τους αγροτοβιομηχανικούς 
συνεταιρισμούς οι γείτονές μας πε
τυχαίνουν:

1. Επιλογή και συντονισμό της 
πρωτογενούς παραγωγής.

2. Μαζικοποίηση της παραγω
γής·

3. Πλήρη εκμηχάνιση της γεωρ
γίας· χαμηλό κόστος χρήσης των 
μηχανημάτων. Στους αγροτοβιομη- 
χανικούς συνεταιρισμούς ανήκουν
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25.000 γεωργικοί ελκυστήρες,
11.000 θεριζοαλωνιστικές μηχανές 
και 4.000 φορτηγά μεταφοράς προ
ϊόντων και εφοδίων. Συνολικά ανα
λογούν 200 HP ανά 100 εκτάρια 
καλλιεργήσιμης γης, ενώ κάθε γεωρ
γικός ελκυστήρας καλύπτει κατά μέ
σο όρο 45 εκτάρια γης και κάθε θε- 
ριζοαλωνιστική μηχανή 115 εκτάρι
α. Ο μεγαλύτερος βαθμός εκμηχάνι
σης έχει επιτευχθεί στην παραγωγή 
ζαχαρότευτλων, όπου φτάνει τις 31 
ώρες ανά εκτάριο και μετά έρχεται η 
παραγωγή καλαμποκιού με 18 ώρες 
ανά εκτάριο, ενώ η παραγωγή στα
ριού έρχεται τρίτη με 12 ώρες ανά 
εκτάριο.

4. Πρακτική εφαρμογή των επι
στημονικών και τεχνολογικών επι
τευγμάτων.

5. Πλήρη αξιοποίηση των υπο

προϊόντων και παραπροϊόντων. Α
ναφέρουμε δύο παραδείγματα της 
περίπτωσης αυτής: (α) Στη βιομηχα
νία χοιρινού κρέατος αξιοποιούν- 
ται ακόμη και τα άκρα των χοί
ρω ν— γίνονται «καπνιστά» και ε
ξάγονται και (β) Στη βιομηχανία 
πουλερικών, τα κοτόπουλα, τα οποί
α είναι ελλιποβαρή ή έχουν «χτυπη
θεί» από τις μηχανές στο σφαγείο, 
αφού τους αφαιρεθεί από ειδικευμέ
νο προσωπικό το κρέας, διοχετεύον
ται μέσα σε ειδικά μηχανήματα, στα 
οποία τους αφαιρούνται και τα ίχνη 
ακόμη του κρέατος που, μαζί με το 
προηγούμενο, κατευθύνονται σε πα
ραπλήσια γραμμή παραγωγής αλ
λαντικών, όπου ανακατεύονται με 
χοιρινό κρέας και τροφοδοτούν την 
παραγωγή αλλαντικών.

6. "Αμεση εμπορία με συνέπεια 
την ανυπαρξία στο κύκλωμα παρα-

γΜγή-μεταποίηση-εμπορία των εν
διαμέσων, η παρεμβολή των οποίων 
επιβαρύνει το κόστος των τελικών 
προϊόντων.

Οι αγροτοβιομηχανικοί συνεται
ρισμοί στη Γιουγκοσλαβία δίνουν 
μεγάλη σημασία στή μεγιστοποίηση 
της παραγωγικότητας και -του τελι
κού οικονομικού or. ίιελέσματος, 
μέσα από την εισαγωγή στη γεωργία 
της πιο μοντέρνας τεχνολογίας.

Τη μεγαλύτερη π-ϊραγωγικότητα 
έχουν πετύχει οι νείτονές μας στην 
παραγωγή σταρ: ο . αΙΚυστερα στην 
παραγωγή καλαμποκιού έτσι, χρει- 
άζεται μιας ώρας u 'ακτι-
κή εργασία για την παραγωγή 170
κιλών σταριού ή 92 κιλάη;  ̂ ,,τμπο- 
κιού, ενώ χρειάζο :ι 4-4,6 ώρες 
για την παραγωγή 100 ) 'τρω ν γάλα
κτος και 16-18 ώρε^για την παρα
γωγή 100 κιλών χοιρινού κρέατος.

Ο πρώτος αγροτοβιομηχανικός 
συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1950 και 
περιοριζόταν, στην αρχή, στην πρω
τογενή παραγωγή· γρήγορα όμως ε
πεκτάθηκε στην επεξεργασία της 
παραγωγής του και στην εμπορία 
των τελικών προϊόντων.

Σήμερα, μετά από 30 χρόνια, οι 
αγροτοβιομηχανικοί συνεταιρισμοί 
διαθέτουν 200 εργοστάσια, τα πε
ρισσότερα των οποίων είναι: αλευ
ρόμυλοι, εγκαταστάσεις παραγωγής 
σπορέλαιου και φυτικών λιπών, 
σφαγεία, εγκαταστάσεις παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων και αλλαντι
κών,, ζαχαρουργεία, εγκαταστάσεις 
παραγωγής ζωοτροφών, εγκαταστά
σεις παραγωγής μπίρας, εγκαταστά
σεις επεξεργασίας φρούτων και λα
χανικών κλπ. και, το σημαντικότερο, 
διαθέτουν 4.000 καταστήματα σ’ ό
λη τη χώρα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ κα
τέχουν το 15% της συνολικής καλ
λιεργήσιμης γης της Γιουγκοσλαβίας 
και το 20-50% της γης στις περιο
χές εντατικής άσκησης της γεωργίας, 
εντούτοις έχουν στην κατοχή τους το 
70% της βιομηχανίας παραγωγής 
τροφίμων και παράγουν το 40-70% 
των βασικών αγροτικών προϊόντων
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OOUR
Διατροφή μοσχαριών δυναμι
κότητας 200.000 κεφαλιών 
το χρόνο.

0.

Διαθέτει τα μοσχάρια στον 
ι

•W OOUR

W : :

Επεξεργασίας κρέατος δυνα
μικότητας 35.000 τόνων το 
χρόνο.

~ τ ~
Διάθεση τελικών προϊόντων 
μέσω του OOUR πώλησης 
και εμπορίας.

!*»-' 4,.%J

^  OOUR

Διάθεση ^
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Προϊόντα
Ζαχαρη

κρέατοςλικών προϊόντων
■■■ $ · **3 η

κα> αυιό χάρη στ, 5αθμό
"•ιγικότητας, cr ,, ες ,ρμογή 

πρ τις τεχνολογίας, στην πλή
ρη εκμηχάνιση και στην ορ
θολογιστική οργάνωση της εργασί
ας, στην οποία αποτελεί κανόνα η 
κατά προτεραιότητα απασχόληση 
των συνεταιρισμένων αγροτών και 
των μελών των οικογενειών τους 
w i·. εφόσον δεν επαρκούν, ακολου- 

•ρόσληψη εργατοιν που δεν α
στό συνεταιρισμό 

*πει να σημειωθεί ότι κά- 
ιου συμμετέχει στον α- 

1  ̂ χανικό συνεταιρισμό έχει
δικαίωμα να αυτοκαλλιεργεί έκταση 
ίση με το 1/3 της γης της εκμετάλ- 
λέυσής του, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 α
νήκουν πλέον στην κυριότητα του 
συνεταιρισμού.

Οι αγροτοβιομηχανικοί συνεται
ρισμοί στη Γιουγκοσλαβία άσκησαν 
μιαν άμεση και θετική επίδραση 
στους μεμονωμένους αγρότες· έτσι, 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο, σ’ ό
λες τις γεωργικές περιοχές της γει
τονικής χώρας και ιδιαίτερα στις 
πιο αναπτυγμένες περιοχές (βόρεια 
διαμερίσματα της χώρας), η ανάπτυ
ξη συνθηκών συνεργασίας των α-

γροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών 
με ιδιώτες, που στηρίζεται σε συμ
φωνίες διάρκειας μιας χρονιάς ή και 
μακροχρόνια, σε καθαρά εθελοντι
κή, αλλά και αμοιβαίου συμφέρον
τος, θα λέγαμε, βάση και για τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. Η πιο συνηθι
σμένη μορφή συνεργασίας αφορά 
την πρωτογενή παραγωγή. Σε επίπε
δο χώρας, το 1/4 των ιδιωτών-αγρο- 
τών, περίπου 300.000, συνεργάζον
ται με τους συνεταιρισμούς. Σαν πα
ράδειγμα, αναφέρουμε έναν αγρο- 
τοβιομηχανικό συνεταιρισμό στη 
Βόρεια Γιουγκοσλαβία (Ι.Ρ.Κ. Ό - 
σιρκ) που, ενώ κατέχει έκταση
60.000 εκταρίων, συνεργάζεται με ι- 
διώτες-αγρότες, που συνολικά είναι 
ιδιοκτήτες γης που φτάνει σε έκταση 
τα 90.000 εκτάρια.

Η επιτυχία των αγροτοβιομηχα- 
νικών συνεταιρισμών στη Γιουγκο
σλαβία οφείλεται στο γεγονός c 
επέτρεψε την αντιμετώπιση σαν ε
νιαίου συνόλου του κυκλώματος
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ---- >
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΓΕ
ΝΗΣ, ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ) ----- > ΕΜ
ΠΟΡΙΑ ΤΕΑΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 
με άμεση συνέπεια να επ ιτρ ϊϊίι με

άνεση τ 
ση της Λ;
κταση-παραγωγή), „ ,. ^ ιυουακ., 
οργάνωση της εργασίας, τη σωστή ε- 
ξειδίκευση και κατεύθυνση της γε
ωργικής έρευνας και τέλος τη σωστή 
εμπορία.

Σαν παράδειγμα της σημασίας 
που δίνουν οι αγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί στην έρευνα, αναφέ
ρουμε πάλι τον αγροτοβιομηχανικό 
συνεταιρισμό «Ι.Ρ.Κ.^Όσιρκ», που 
έχει οργανώσει δικό του Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών από το 1971 με 
την παρακάτω διάρθρωση:

— Τμήμα γεωργικής έρευνας.

— Τμήμα οικονομικής πολιτικής 

και
— Τμήμα προγραμματισμού.

Στο Ινστιτούτο εργάζονται 19 ε
πιστήμονες, που πειραματίζονται σε 
μια έκταση 300 εκταρίων, έχοντας 
σαν κύριο στόχο τη βελτίωση της 
πρωτογενούς παραγωγής (φυτικής 
και ζωικής). Έχει προϋπολογισμό 
που φτάνει τα 1.500.000 δολάρια 
και βρίσκεται σε άμεση επαφή με 
τον Φ.Α.Ο. και ανάλογα ινστιτούτα 
των προηγμένων χωρών, με τα οποί
α ανταλλάσσουν εμπειρία και 
πειραματικά αποτελέσματα. Στα
60.000 εκτάρια που ανήκουν στον 
αγροτοβιομηχανικό συνεταιρισμό 
δε σπέρνεται σπόρος που να μη συ
νοδεύεται από σχετικό πιστοποιητι
κό του Ινστιτούτου, ενώ παράλληλα 
καθοδηγεί τους γεωργούς στην αμει
ψισπορά που πρέπει να ακολου
θούν, τη λίπανση κλπ.

Το κύτταρο κάθε αγροτοβιομη- 
χανικού συνεταιρισμού είναι ο 
βασικός οργανισμός εργασίας 
(OOUR — BASIC ORGANIZATION 
OF ASSO'"" * ' VT 1 ABOUR). Πολ
λοί μαζί βασικοί oc , ·· <w>i 
σίας συγκροτούν έ αγ 
χανικό συνεταιρισμό. Στον 
δίνουμε σκιαγραφικά τη δομή ενό 
αγροτρβιομηχανικού συν^ 
της Βόρειας Γιουγκοσλαβίας.
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Ε.Γ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ  
Ε.Γ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 
Ε.ΓΣ. ΤΗΝΟΥ 
Γ.ΣΙ ΒΙΤΑΛΩΝ - ΚΥΜΗΣ

ϊνσέρβες
ιτεψυγμένα Λαχανικά 
ιυσή Πατάτα 

Γάλα Μακράς Διάρκειας 
Τυριά

• Αλλαντικά 
Ελιές

Α.Ε.Β.Ε.Κ.
Ε.Γ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ε.Γ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ.Σ. κΟΜ ΠΟΤΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ

Ρύζι - Οσπρια 
Τουρσιά
Λάδια -  Πυρηνέλαια 
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Κρασιά 
Σύκα
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