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(Απρίλιος - Ιούνιος 2002)

Ό ταν μαλώνουν τα βουβάλια
.. .την πληρώνουν τα βατράχια
Γράφει ο Γ .Β . ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

Στην πάλη των τάξεων πάντα οι αγρότες ήταν οι αδύναμοι. Προσφέρουν
πολλά, παίρνουν λίγα. Δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες
για να εξασφαλίσουν το μικρότερο μερίδιο από το
χρηματικό ποσό που πληρώνουν οι καταναλωτές
ppcj
στα προϊόντα του μόχθου τους. Από τις 300 δρχ.
Λ
-για παράδειγμα- που πληρώνει ο καταναλωτής για
το ψωμί, που γίνεται από το στάρι της δικής του Α η ό τις 300 δρχ.
παραγωγής, στον αγρότη φθάνουν μόνο 40 δραχ -για παράδειγ
μές.
μα - ηον πληρώ
Κι όταν από αγανάκτηση για την κατάφωρη αυτή
νει ο καταναλω
αδικία, ξεσηκωθούν οι αγρότες, πνίγεται η φωνή
τους στην αντίδραση των άλλων κοινωνικών ομά τής για το ψωμί,
δων, για τη σκληρή μορφή των κινητοποιήσεών τους
ηον γίνεται αηό
με τα τρακτέρ, που εμποδίζουν τη δική τους άνετη
το στάρι της
κυκλοφορία. Οι ισχυρές κοινωνικές ομάδες αυτό
δικής τον παρα
προσέχουν, θέλουν την άνεσή τους, την ανεμπόδι
στη κυκλοφορία τους και η εξουσία εδώ σπεύδει να γωγής, στον
τους την εξασφαλίσει, πνί
αγρότη ψθάνονν
«Παη xJoh ΒΑλΤ»
γοντας τη φωνή του αγρό
HAAsi-loVr-J
τη. Τους λόγους της έστω μ όνο 40 δραχμές.
.TA&rMMj
σκληρής
αυτής
μορφής
αγώνα, φαίνεται από το
παράδειγμα -το ένα από τα τόσα άλλα- να μη
βλέπουν ούτε αυτοί που πληρώνουν τις 300 δρχ.
για το ψωμί από το στάρι του αγρότη — που απ'
αυτό το ποσό σ' αυτόν φθάνουν μόνο 40 δρχ.—
ούτε η εξουσία που δείχνει τόση ευαισθησία για
τα δικαιώματα των άλλων κοινωνικών ομάδων που
θίγονται από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
ιπαμροη^

-τα ΜτρΑχίΑ.

Υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Κοροϊδία
απύθμενη για την τάξη που σε στιγμές έξαρσης,
ραχοκοκκαλιά του έθνους από όλους λέγεται πως
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είναι οι αγρότες μας.
Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς αναζήτησαν την όση δύναμη τους χρει
αζόταν για να αντιμετωπίσουν τους ισχυρούς, οι αγρότες μας. Και όταν
φωτισμένοι πολιτικοί άνδρες τους έδωσαν αυτή τη δυνατότητα, το πέτυχαν. Από τη δεύτερη μέχρι και την όγδοη δεκαετία του περασμένου αιώνα,
συσπείρωναν τις δυνάμεις τους στους Συνεταιρισμούς, με προμετωπίδα
ένα ιδεολογικό σκληρό περίβλημα, -κέλυφος πολύτιμου καρπού- και μέσα
σ' αυτό οικοδομούσαν την άμυνα, την αυτοδυναμία και τους όρους της
αυτενέργειάς τους, οι σκληροί όσο και πεισματάρηδες εργάτες της γης,
στη χώρα μας.
Σε περισσότερες από 900.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις αριθμούσε η
δύναμη των Συνεταιρισμών τους το 1980, με ένα τεράστιο δικό τους τεχνοπαραγωγικό μηχανισμό, έτοιμο να συνδεθεί με την ευρωπαϊκή συσπείρωση
που κι αυτή της ανάγκης για περισσότερη δύναμη
ήταν γέννημα.

Κ α ι σ ’ αντή την
κρ ίσ ιμ η περίοδο
οι οραματιστές
τον Συνεργα τι
σμόν μας, οι
δημιονργικές
δυνάμεις πον τον
στήριζαν, δεν
νπήρχαν.

Μα από εδώ μπαίνουν τα δύσκολα και η αντίστρο
φη μέτρηση για τον αγρότη αρχίζει, με λιγότερες
αυτή τη φορά αντιστάσεις απέναντι στους ισχυρούς.
Και σ' αυτή την κρίσιμη περίοδο οι οραματιστές του
Συνεργατισμού μας, οι δημιουργικές δυνάμεις που
τον στήριζαν, δεν υπήρχαν. Νέες δυνάμεις με νέες
αντιλήψεις και τυφλή υπακοή σε άλλα κέντρα εξου
σίας, φανατισμένα και αλληλομαχόμενα, μπαίνουν
στο αγροτικό κίνημα.
Ευκαιρία μοναδική, που βέβαια δε χάνεται και για
τους πολέμιους του συνεργατισμού. Ανασυντάσσονται κι αυτοί και αφού έχουν τη δυνατότητα μπαί
νουν στους Συνεργατισμούς μέσα από τον κομματι
σμό για τους δικούς τους λόγους.

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις χρεώνο
νται στο όραμα μιας άφρονης κοινωνικής πολιτικής
και καταχρεωμένες παίρνουν τον κατήφορο. Χάνουν ένα μεγάλο μέρος
από τα βιομηχανικά τους συγκροτήματα, από τις δυνάμεις τους, την πελα
τεία τους, την πιστοληπτική τους ικανότητα και στηρίζουν την επιβίωσή
τους σε δοτές εργολαβικές εργασίες και στις επιδοτήσεις.
Ο Ελληνας αγρότης δεν είναι πια ο κουμανταδόρος των κατακτήσεων του
και των προοπτικών που διαγράφονταν απ' αυτές. Από πάνω του πάλι οι
ισχυροί, οι πιο πολύ από πρώτα ισχυροί. Με μεγαλύτερη δύναμη, περισσό
τερη επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πιο πολλά μέσα, οικονομι
κά και θεσμικά. Και εδώ πια δεν υπάρχει έλεος. Τα ισχυρά αυτά συμφέρο
ντα, δεν αστειεύονται, όταν μάλιστα δεν βρίσκουν αντιστάσεις.
Με μια μονοκονδυλιά διαγράφουν την ιστορία του Αγροτοσυνεταιριστικού
μας κινήματος. Κλείνουν τους κρουνούς που διοχετεύουν το χρήμα στον
αγρότη, δηλαδή το αίμα στο σώμα της επιχείρησής του. Δεν συζητούν -με
ποιούς άλλωστε;- το τι θα γίνει με το μεγάλο κενό που αφήνει αυτή η
«απόσυρση».
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Συζητούν και προβάλλουν τις νέες προοπτικές και τα κέρδη που θα προκύψουν -όχι βέβαια για τον αγρότη- από τη σύγχρονη λειτουργία της τρά
πεζας που πήραν αδιαμαρτύρητα απ' αυτούς που τη δημιούργησαν. Συζη
τούν για τα νέα της «προϊόντα» και σε ποιό ισχυρό τραπεζικό μονοπώλιο
θα περάσει, για ακόμη πιο πολλά Ευρωκέρδη. Και φυσικά αν, και όταν αυτό
θα γίνει, το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής περιουσίας θα είναι υποθη
κευμένο σ’ αυτό το τραπεζικό μονοπώλιο.
Πιο πολύ αδύναμος γίνεται τώρα ο Αγρότης, με λιγότερα μέσα, με λιγότε
ρο λόγο και ξανά πάνω του οι δυνατοί με το χρήμα και το κουμάντο όλο
δικό τους, για τους δικούς τους ανταγωνισμούς.
Ακόμη και από τις επιδοτήσεις που δίδονται στον
Αγρότη από το 1980 για νάχει κουράγιο να δουλεύει
κι από τη δουλειά του να ζουν πολλοί άλλοι, τερά
στια είναι τα άλλα συμφέροντα που εξυπηρετούνται.
Τα συμφέροντα αυτών που τις εγκρίνουν για τη δική
τους επιρροή, εκείνων που τις εκταμιεύουν για το
δικό τους όφελος, τα ταμεία από τα οποία περνούν
για τις δικές τους άσχετες με τον αγρότη τρύπες,
και εκείνων που δεν τις δικαιούνται μα που βρίσκουν
τρόπους να τις παίρνουν για να περνούν καλά,
χωρίς αντίστοιχη προσφορά.
Μόνο ο αδύναμος πια αγρότης δεν έχει -φυσικά με
τους εκπροσώπους του- αρμοδιότητα, στην κατανο
μή και τον έλεγχο της διαχείρισης και της απόδοσης
αυτού του χρήματος.

Αδύνα με αγρό
τη, του έθνους
μας ραχοκοκκαλιά, τα μεγάλα
συμχρέροντα
είναι πάνω και
γύρω σου, ενισχυμένα , Θεσμικά,

οικονομικά
Όμως οι αγρότες χρεώνονται την αποτελεσματικότητά του. Οι αγρότες λέγεται πήραν στα είκοσι
τελευταία χρόνια περισσότερα από δέκα τρισεκα
τομμύρια επιδοτήσεις (δωρεάν χρήματα) και όλων τα μάτια στρέφονται
προς τις γεωργικές τους επιχειρήσεις, χωρίς να βλέπουν, προόδους, στις
ποσότητες, τις ποιότητες και τα κοστολόγια της όποιας παραγωγής τους.
Φυσικά γι' αυτή την αβελτηρία με αρμοδιότητα και κουμάντο άλλων, τελικά
θα πληρώσουν και πάλι οι αγρότες, αφού οι εκτός συνόρων ανταγωνιστές
τους ομοειδών προϊόντων, όχι ανεμπόδιστα, αλλά και με ειδική πρόσκλη
ση, θα μπουν στη χώρα.
Αδύναμε αγρότη, του έθνους μας ραχοκοκκαλιά, τα μεγάλα συμφέροντα
είναι πάνω και γύρω σου, ενισχυμένα, θεσμικά, οικονομικά και με την αδια
φορία της εξουσίας και την ανοχή των σημερινών εκπροσώπων σου, που
Διοικούν τις όσες έχουν μείνει ακόμη παραγωγικές σου μονάδες, αρκετές
μάλιστα αποκομμένες από τα δικά σου συμφέροντα.
Ε ίσ α ι στα πόδια των ισχυρών, όπως τα μ ικρά βατράχια, στα πόδια
των μεγαλόσχημω ν βονβαλιω ν όταν αυτά μαλώνουν για τα δικά τους
συμζρέροντα κα ι ενδιαιρέροντα, στα λιβάδια που βόσκουν.
Γ.Β .1.
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Ε.Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Γ ρ ά φ ε ι κ α ι επ ιμ ελείτα ι ο Γ .Σ Ε Λ Λ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ

Συνεχίζομε απ’ αυτή τη στήλη την παρουσίαση των Αγροτικών Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) με πλούσια Συνεταιριστική δραστηριότητα, οι
οποίες είτε δεν ενεπλάκησαν στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, είτε ενεπλάκησαν, αλλά ξεπέρασαν την περιπέτεια τους απ’ αυτή την άφρονα πολι
τική και σήμερα λειτουργούν κανονικά στα πλαίσια του Νόμου 2810/2000
περί Α.Σ.Ο.
Στο προηγούμενο τεύχος 65 (σελ. 28-30) παρουσιάσαμε την Ένωση
Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας.
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουμε μια επίσης Α.Σ.Ο., την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών ΠΑΓΓΑΙΟΥ, με πλούσια όπως και η Ένωση Ελαιουργικών
Συνεταιρισμών Στυλίδας δραστηριότητα.

2.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Παγγαίου

Η Ε.Α.Σ. Παγγαίου ιδρύθηκε πριν 67 χρόνια, το 1935 από πρωτοπόρους Συνεταιριστές
της εποχής εκείνης που καρποφορούσε ο Συνεργατισμός και δραστηριοποιείται στην
επαρχία Παγγαίου του Νομού Καβάλας. Έχει στη δύναμη της 37 Πρωτοβάθμιους Συνε
ταιρισμούς με 5.000 φυσικά μέλη και μετέχει στα κεφάλαια 22 Συνεταιριστικών Εταιρει
ών, Κοινοπραξιών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσε
ων και της Α.Τ.Ε. Η ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ διαθέτει βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις συνο
λικού εμβαδού 15.765 τ.μ. (Βιομηχανοστάσια 4.808 τ.μ. Αποθήκες 9.795 τ.μ., Ελαιοτρι
βείο 632 τ.μ., Εδαφολογικό εργαστήριο 250 τ.μ. και γραφεία 280 τ.μ.).
Διαθέτει επίσης σύγχρονο Μηχανολογικό εξοπλισμό σε Σιλό συσκευαστήρια, σπαστήρες, εδαφολογικό εργαστήριο, ελαιοτριβείο, τυποποιητήριο ξηρών καρπών και ελαιολάδου, συνολικής ΗΠ 971 και αξίας 2.068.239 Ευρώ και μετέχει σε 4
ομάδες παραγωγών: Οπωροκηπευτικών, Σιτηρών, Ξηρών καρπών
και Ελαιολάδου.
Η ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, δεν έχει ακάλυπτα χρηματοπιστωτικά ανοίγματα,
πραγματοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών 13.000.000 Ευρώ (συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών των ομάδων παραγωγών) διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα
Καραγκιοζόπουλο και μέλη τους κ.κ. Γ. Παπαδόπουλο, Γ. Μουλάκη,
Θ. Γιαϊλίδη, Π. Παπαθανασίου, Γ. Αράπογλου και Κ. Τζιπιτσίδη και
υπηρετείται από 50 μόνιμους υπαλλήλους και 5 εκτάκτους με Διευθυνπί υπηρεσιών τον κ. Δημήτρη Οειόκα και οικονομικό Διευθυνπί τον κ.
Αλκιβιάδη Μητούση.

Ο Πρόεδρος της Ενωσεως
κ. Αχ. Καραγχιοζόπουλος

Α. Προϊόντα - Εισοδήματα παραγωγών
Στην περιφέρεια της Ένωσης, παράγονται τα επόμενα βασικά προϊόντα στις αντίστοιχα
αναφερόμενες ποσότητες (μ.ο. τελευταίας 5/ετίας).
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1. Σιτηρά - Αραβόσιτος 36.000 τόννοι.

2. Σταφύλια επιτραπέζια 16.000 τόννοι.

3. Αμύγδαλα - φουντούκια 10.000 τόννοι.

4. Ελιές - ελαιόλαδο 19.000 τόννοι.

5. Καπνός 650 τόννοι.
Από τα προϊόντα αυτά το ετήσιο ακαθάριστο ατομικό εισόδημα των παραγωγών τους,
που σε ποσοστό 90% είναι μέλη της Ε.Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,
εκτιμάται σε 13.000 Ευρώ (δρχ. 4.429.750).

Β. Δραστηριότητες της Ε.Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Με τη σημερινή περιουσιακή και υπηρεσιακή της συγκρότηση, τη συμπαράσταση των
παραγωγών, τις αποφάσεις της Διοίκησης και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης
της η Ε.Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ, δραστηριοποιείται κατά τομέα παραγωγής, όπως παρακάτω.
α) Στα Σιτηρά και τον Αραβόσιτο
Στα σιτηρά η ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ δραστηριοποιείται μέσω της ομάδας παραγωγών Σιτηρών
(Ο.Π.Σ.) στην οποία μετέχουν 720 παραγωγοί σίτου και αραβοσίτου.
Συγκεντρώνει το 70% της ετήσιας παραγωγής τους σε 3 αποθηκευτικά κέντρα, τα οποία
διαθέτουν Σιλό, συνολικής χορητικότητας 20.000 τον.
Στόχο σ’ αυτή τη διαχείριση (των Σιτηρών) η Ένωση έχει: την ποιοτική βελτίωση, την
προστασία του εισοδήματος των παραγωγών τους με την αυξημένη διαπραγματευτική
ικανότητα που αποκτά από τη διαχείριση μεγάλης ποσότητας και τη βελτίωση των εγκα
ταστάσεων της.
Από τη διαχείριση των Σιτηρών η Ένωση εισπράττει εργολαβικό δικαίωμα, το οποίο για
τα τελευταία τρία χρόνια εκτιμάται σε 133.000 Ευρώ για κάθε χρόνο.
β) Στα Επιτραπέζια σταφύλια
Και στα επιτραπέζια σταφύλια η Ένωση δραστηριοποιείται μέσω της Ομάδας παραγω
γών επιτραπέζιων σταφυλιών (ΟΠΕΣ) στην οποίαν μετέχουν 700 σταφυλοπαραγωγοί.
Κάθε χρόνο συγκεντρώνει 720 τόννους και η ΟΠΕΣ εισπράττει 75.000 περίπου Ευρώ ως
εργολαβικό δικαίωμα. Στόχοι αυτής της διαχείρισης είναι:
1. Βελτίωση της ποιότητας.
2. Μείωση του κόστους παραγωγής.
3. Οργάνωση και ανάπτυξη του τμήματος εμπορίας.
γ) Στα Αμύγδαλα και τα φουντούκια
Η περιοχή του Παγγαίου έχει παράδοση στην παραγωγή αμυγδάλων και φουντουκιών.
Είναι γνωστά για την καλή ποιότητά τους, τα αμύγδαλα και τα φουντούκια της. Η Ε.Α.Σ.
Παγγαίου δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό μέσω της Ομάδας Παραγωγών Ξηρών
Καρπών (ΟΠΞΚ) στην οποία μετέχουν 710 αμυγδαλοπαραγωγοί με 15.000 στρέμματα
αμυγδαλεοδέντρων και 30 φουντουκοπαραγωγοί με 100 στρέμματα φουντουκόδενδρων.
Τα έσοδα από εργολαβικά δικαιώματα αυτής της διαχείρισης εκτιμούνται σε 100.000
Ευρώ και το ατομικό εισόδημα των παραγωγών που προστατεύεται σε 4.500 Ευρώ.
δ) Στις ελιές και το ελαιόλαδο
Η καλλιέργεια της ελιάς ευνοείται στο Πάγγαιο. Σήμερα υπάρχουν 450.000 ελαιόδενδρα, που δίδουν μια μέση ετήσια παραγωγή 1.600 τόννοι ελαιόλαδο και 2.000 τόννους
επιτραπέζιες ελιές. Ένα μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα για τους 4.000 Ελαιοπαραγωγούς
1.250 Ευρώ.
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Η ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ παρεμβαίνει στον τομέα του ελαιολάδου.
α) Με το σύγχρονο ελαιουργείο της στο οποίο εκθλίβει κάθε χρόνο 3.000 τόννους ελαιοκάρπου που δίδουν 600 περίπου τόννους λαδιού εξαιρεπκής ποιότητας.
β) Με σύγχρονο συσκευαστήριο στο οποίο συσκευάζει κάθε χρόνο περί τους 100 τόν
νους ελαιόλαδο, με τη φίρμα ΛΙΟΞΑΝΘΟ. Ένα πραγματικό σπάνιο ελαιόλαδο, υψηλής
διατροφικής αξίας.
Σημαντική είναι η παρέμβαση και της Ομάδας Παραγωγών Ελαιολάδου (Ο.Π.Ε.) στην
οποία μετέχουν 4.000 ελαιοπαραγωγοί, ιδιαίτερα στην εκκαθάριση των λογαριασμών των
επιδοτήσεων.
ε) Στα Καπνά
Στο Πάγγαιο παράγονται 650 τόννοι καπνά της ποικιλίας Πάσμας από 620 καπνοπαρα
γωγούς. Το ατομικό εισόδημά τους, συνυπολογιζομένης και της επιδότησης εκτιμάται σε
7.000 Ευρώ. Η Ένωση ΠΑΓΓΑΙΟΥ, παρεμβαίνει στα καπνά με την Κοινοπραξία της ομά
δας παραγωγών καπνού και τα ετήσια έσοδα της απ’ αυτή την παρέμβαση εκτιμούνται σε
20.000 Ευρώ.
Στη διαχείριση του καπνού μετέχει και η Ομάδα Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού
(ΟΠΑΚ) την οποίαν ίδρυσαν 1.514 καπνοπαραγωγοί με 1.700 τόννους. Η ΟΠΑΚ αυτή και
οι Ενώσεις Καβάλας, Δράμας και Δοξάτου, ίδρυσαν Κοινοπραξία καπνού στα πλαίσια του
ΚΑΝ 2848/98 με έδρα την Καβάλα, και βασικό σκοπό την προσαρμογή της παραγωγής
των καπνοπαραγωγών μελών της στις απαιτήσεις της αγοράς.

Γ. 'Αλλες δραστηριότητες (Μονάδες στήριξης)
Για τις παραπάνω 5 βασικές δραστηριότητες της η Ένωση ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχει συγκροτήσει
τις παρακάτω υπηρεσιακές Μονάδες στήριξης.
α) Οργανωμένη Γεωτεγνική Υπηρεσία
Με την υπηρεσία αυτή η Ένωση αποκτά τη δυνατότητα:
- Να προσφέρει τα πλέον κατάλληλα είδη εφοδίων (ποικιλίες σπόρων, τύποι λιπασμάτων
και φυτοφάρμακα).
- Να παρέχει στους παραγωγούς οδηγίες για την ορθολογική λίπανση και την καταπο
λέμηση των φυτονόσων. Οδηγίες που στηρίζονται στις αναλύσεις του εδαφολογικού και
φυλλοδιαγνωστικού εργαστηρίου. Να πετυχαίνει υπέρ των παραγωγών τις χαμηλότερες
δυνατές τιμές, εξαναγκάζοντας και τους ιδιώτες να περιορίζουν τα κέρδη τους προκειμένου να την ανταγωνιστούν.
Επιπλέον η Ένωση από τις αρχές του 1999 ίδρυσε και έθεσε σε λειτουργία, στις έδρες
των συνεταιρισμών ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Έτσι ο παραγωγός έχοντας την εγγύηση της Ένωσης και καθοδηγούμενος από τους
Γεωτεχνικούς της μπορεί να προμηθεύεται τα είδη αυτά από τα ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ,
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, για έρευνα και μεταβάσεις και απασχολούμενος κατά
την περίοδο της αιχμής των εργασιών στη γεωργική του εκμετάλλευση απερίσπαστος.
β) Υπηρεσία διακίνησης Ζωοτροφών
Από της ίδρυσής της η Ένωση Παγγαίου εφοδιάζει τους κτηνοτρόφους της περιφέρειάς της, με καλαμπόκι, σιτάρι και κριθάρι, προϊόντα αρίστης ποιότητας που προέρχονται
από παραγωγή της περιφέρειάς της.
Εφοδιάζει επίσης τους κτηνοτρόφους με μείγματα που παράγει στο δικό της παρασκευ
αστήριο ζωοτροφών.
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Από το 1999 θέλοντας να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά τους κτηνοτρόφους αποφάσισε
όπως λ.χ. η προμήθεια των φυραμάτων να γίνεται με ειδική διαδικασία που θα εγγυάται
ότι το σιτηρέσιο είναι, από άποψη σύνθεσης, το πλέον κατάλληλο για το είδος της κτηνο
τροφίας στο οποίο απευθύνεται και ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ποιοτι
κά οι καλύτερες.
Για την επιτυχία των δύο παραπάνω στόχων η Ένωση εξασφάλισε τη συνεργασία του
Κτηνιατρείου Ελευθερούπολης.
Έτσι τα φυράματα που παράγει η Ένωση θα καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που η
ίδια θα θέσει, αφού θα παρίσταται ειδικός αντιπρόσωπός της κατά τη διάρκεια της παρα
γωγής της παραγγελίας. Με τον τρόπο αυτό οι κτηνοτρόφοι θα είναι εξασφαλισμένοι και
θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
γ) Εδαφολογικό και Φυλλοδιαγνωστικό Εργαστήριο
Από το 1996 η Ένωση διάθετε σύγχρονο Εδαφολογικό και Φυλλοδιαγνωστικό Εργαστή
ριο. Το εργαστήριο αυτό με τις συνεχείς αναλύσεις που πραγματοποιεί, είτε μετά από
παραγγελία των παραγωγών, είτε με πρωτοβουλία της ίδιας της Ένωσης, στα πλαίσια
λειτουργίας των ομάδων παραγωγών, αποκομίζει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, με
τα οποία καθοδηγεί και εποπτεύει τους παραγωγούς.
Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου διαπιστώθηκε η μείω
ση του όγκου των λιπασμάτων από την ορθολογική λίπανση, καθώς και η μη εμφάνιση
υπολειμμάτων και αγροχημικών κατάλοιπων στα παραγόμενα προϊόντα. Οι διαπιστώσεις
αυτές αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία για την ωφελιμότητα του εργαστηρίου, γιατί απο
τελούν στοιχεία μείωσης του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων.
Η Ένωση δικαιώθηκε για την επιλογή της να πραγματοποιήσει την επένδυση αυτή και
είναι για το λόγο αυτό ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Συνεχίζοντας την προσπάθειά της να βοη
θά και να στηρίζει τον αγρότη στην περιφέρειά της, ολοκλήρωσε μέσα στο 1999 την
εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης, μέτρησης και καταγραφής περιβαλλοντικών
παραγόντων που καλύπτουν όλη την περιφέρειά της. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται
στον Κεντρικό Δέκτη που είναι εγκατεστημένος στο χώρο του εδαφολογικού εργαστηρί
ου.
Με την εγκατάσταση των σταθμών αυτών, η Ένωση έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί
ασφαλέστερα τους παραγωγούς ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επεμβάσεις που θα
ήταν σε βάρος της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου.
Μελλοντικά τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν χάρη στη λειτουργία των σταθμών, θα
αποτελέσουν ένα πολύτιμο στατιστικό υλικό που θα είναι πολύ χρήσιμο για διάφορες
επεμβάσεις ακόμη και για τυχόν επιβαλλόμενη αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
Για τη στήριξη του έργου της η Ένωση Παγγαίου διαθέτει επίσης τις επόμενες μονάδες:
δ) Σταθμούς παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών παραγόντων
ε) Μονάδα διαχείρισης επιδοτήσεων και
ζ) Μονάδα Λογιστικής - Γραφειακής εξυπηρέτησης και Διοικητικής υποβοήθησης
Συν/σμών και ομάδων παραγωγών η οποία ειδικότερα, προσφέρει στους Συν/σμους
μέλη της, και στις ομάδες παραγωγών που λειτουργούν στους κόλπους της.
Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής διαθέτει ειδικά οργανωμένο τμήμα με ανάλογο
προσωπικό το οποίο συνεχώς εκπαιδεύει και επιμορφώνει προκειμένου να ανταποκριθεί
στην εργασία του με επιτυχία.
Η ανάπτυξη και η προσαρμογή των ομάδων παραγωγών στις Ευρωπαϊκές διατάξεις με

72

Γ . Σ ελλιανάκης: Η σελίδα των Α.Σ .Ο .

στόχο την πλήρη αναγνώρισή τους αποτελεί το κύριο μέλημα της Ένωσης γαιτί:
Οι ομάδες παραγωγών είναι αυτές που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν
οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τον αγρότη και μέσω αυτών χορηγούνται σημαντι
κές οικονομικές ενισχύσεις στους αγρότες.

Δ. Στόχοι και προοπτικές
Στόχοι και προοπτικές της Διοίκησης της Ένωσης ΠΑΓΓΑΙΟΥ είναι:
1. Ολοκλήρωση της υποδομής για τη στήριξη της λειτουργίας των ομάδων παραγωγών:
• Με την εγκατάσταση συστήματος πρόγνωσης μετεωρολογικών δεδομένων και
ασθενειών.
• Με την εγκατάσταση τυποποιητηρίου ελαιολάδου.
• Με την απόκτηση πράσινου σήματος ποιότητας των προϊόντων των ομάδων παρα
γωγών.
• Με την απόκτηση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή ονομασίας προέλευ
σης των προϊόντων των ομάδων παραγωγών.
• Με την εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 και HACCP
στα παραγόμενα προϊόντα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους παραγω
γούς.
• Με τον εκσυχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων.
2. Μείωση του κόστους παραγωγής με δωρεάν εδαφολογικές αναλύσεις και φυλλοδιαγνωστικής για τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγομένων προϊόντων μέσω της ολοκληρωμένης καταπολέμησης και αργότερα
της βιολογικής γεωργίας.
3. Προσαύξηση της εμπορικής αξίας των παραγομένων προϊόντων παραγωγών με τη
διάθεσή τους σε σημεία λιανικής πώλησης σε μικρές συσκευασίες.
4. Σύνταξη και υποβολή σχεδίων βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
5. Τήρηση βιβλίων λογαριασμών γεωργικών εκματαλλεύσεων.
6. Προβολή των προϊόντων με συμμετοχή σε εκθέσεις εντός της Ελλάδας καθώς και
στο εξωτερικό.
7. Εκσυγχρονισμός συστημάτων πληροφορικής για αυτόματη ενημέρωση αποθηκών και
ελέγχου ποιότητας των αποθηκευμένων προϊόντων. Με τη σύσταση διεπαγγελματικών οργανώσεων στα προϊόντα: Σταφύλι - Λάδι - Καλαμπόκι - Καπνός.
8. Δημιουργία αγροτικού μουσείου.
9. Δημιουργία κέντρου προβολής τοπικών προϊόντων.
10. Προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας.
11. Συνεχής ενημέρωση των παραγωγών σε θέματα αναθεώρησης κοινής οργάνωσης
αγοράς προϊόντων.
12. Διαπίστευση του εδαφολογικού εργαστηρίου κατά ΕΝ 45001.
13. Ίδρυση εργαστηρίου για έλεγχο υπολειμμάτων στα γεωργικά προϊόντα.
14. Ίδρυση κέντρου πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης αγροτών.
15. Δημιουργία εδαφολογικού και κλιματολογικού χάρτη της περιοχής με στόχο την
ορθολογική λίπανση και την έγκαιρη πρόβλεψη των φυτοπαθολογικών ασθενειών.
16. Σύνταξη μελέτης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην Επαρχία Παγγαίου.
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Ε. Νέες επενδύσεις
Η Διοίκηση της Ένωσης Παγγαίου προγραμματίζει τις παρακάτω επενδύσεις:
1. Έκθλιψη ελαιοκάρπου
Προσθήκη νέας μονάδας παραγωγής βιολογικού ελαιοκάρπου δυν. 1000κιλ./ώρα. Προϋ
πολογισμός επένδυσης 300.000 Ευρώ.

Τόπος έργου: Ορφάνι Καβάλας.
Με επιχορήγηση από το καν. 1159/2000 και ίδια κεφάλαια.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 30 Δεκεμβρίου 2002.
2. Ξηραντήριο δημητριακών
Προϋπολογισμός Επένδυσης: 210.000 Ευρώ
Τόπος έργου: Μουσθένη Καβάλας.
Με επιχορήγηση από το LEADER και ίδια κεφάλαια.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 30 Δεκεμβρίου 2002.

Ζ. Οργανόγραμμα Διοικητικής Διάρθρωσης
Η Διοικητική διάρθρωση της ένωσης Παγγαίου απεικονίζεται στο παρακάτω οργανό
γραμμα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
υπ. m m πορων ·
ΥΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΙΑΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ &ΛΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ
ΕΑΑΙΛΑΑΟΥ

ΤΥΠΟΙΙΟΙΗΤΗΡΙΟ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΤΑΦΥΑΙΩΝ

Στο επόμενο παρουσίαση της Ε Α .Σ . ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Σημείωση Σ .Π .: Παρακαλούνται υι πρόεδροι των Α.Σ.Ο. που επιθυμούν να στείλουν κείμενα για
παρουσίαση της υργάνωσής τυυς και της δραστηριότητάζ τυυς να ακυλουθυύν κατά τη συγγραφή της
τη διάταξη τυυ παραπάνω κειμένου της Ε.Α.Σ. Παγγαίυυ.
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Το Αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα σήμερα
Διαπιστώσεις - απόψεις - Εκτιμήσεις - Προτάσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Η Εταιρεία Φίλων του Συνεργατισμόν ιδεολογικό επιστημονικό Σωματείο,
που πιστεύει, ακολουθεί και διακηρύσσει τις ακατάλυτες αρχές του Συνεργατι
σμού, σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση του γροτοσυνεταιριστικου μας
κινήματος:

Α) Διαπιστώνει ότι,
1. Το κίνημα περνά τη μεγαλύτερη από της θεσμοθέτησης του το 1915 κρίση, ως
θεσμός και ως οικονομικό συναλλακτικό σύνολο. Καταχρεωμένο από την άσκηση κοι
νωνικής πολιτικής, στην οποία ενεπλάκη με την προτροπή της πολιτικής εξουσίας,
έπαυσε κατά μεγάλο μέρος να ασκεί την αυτοδύναμη οικονομική διαχείριση των
προϊόντων των μελών του και προσπαθεί να επιβιώσει από εργολαβικές εργασίες
για λογαριασμό τρίτων και από οικονομικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις).
Σταδιακά, με τη συρρίκνωση της αυτοδιαχείρισής του, έχασε σημαντικό μέρος από
τους άλλοτε ισχυρούς προστατευτικούς Μηχανισμούς του, έχασε μεγάλο μέρος από
τις βασικές του υποδομές, την περιουσιακή και υπηρεσιακή του συγκρότηση, μέρος
της συναλλακτικής αξιοπιστίας του και πολλούς από τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του, θεσμικούς και καταξιωμένους Συνεταιριστές.
Το Αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα, σήμερα έχει κρίση ταυτότητας. Από τη λει
τουργία του σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί αμφιβολίες, αν ανήκει στους
αγρότες, μέλη του, αν ενεργεί με εντολές και για λογαριασμό των μελών του, και
αν οι όσες πραγματοποιούνται δραστηριότητες του, εξυπηρετούν τα συμφέροντα
των αγροτικών εκμεταλλεύσεών τους ή αν γίνονται για την κάλυψη δαπανών λει
τουργίας, ξέχωρα, αδιάφορα και ανεξάρτητα με τις καταστατικές διατάξεις που
στοχεύουν στη στήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των μελών τους.
2. Η ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ, υπήρξε ένα ακόμη πλήγμα στο αγροτοσυνεταιριστικό
κίνημα της χώρας. Του άφησε τεράστιες δανειακές εκκρεμότητες, της περιόδου
συνεργασίας μαζί της, στα πλαίσια του ιδρυτικού της Νόμου, επιβαρυμένες από
δανειακά βάρη της περιόδου άσκησης κοινωνικής πολιτικής και τις δαπάνες από
τόκους παρατεταμένης διευθέτησης και αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εκταμίευση, εγκεκριμένων επιδοτήσεων.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες οι Α.Σ.Ο., όπως και οι μεμονωμένοι Αγρότες, υποχρε
ώνονται, λόγω των υφισταμένων δανειακών εκκρεμοτήτων τους, να δανειοδοτούνται
από εμπορικό πιστωτικό ίδρυμα, όπως είναι σήμερα η ΑΤΕ, το οποίον έπαψε να ασκεί
την αγροτική πίστη και εφαρμόζοντας τα σημερινά πιστοδοτικά του κριτήρια, αξιώνει
την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και τη δανειοδότηση με τα σημερινά κριτήριά του,
χωρίς οι κάτω από αυτές τις συνθήκες, δανειακά υπόχρεοι του (ΑΣΟ - Αγρότες) να
έχουν την ευχέρεια επιλογής πιστοδότου, αφού τα εγχέγγυά τους είναι δεσμευμένα
στην εμπορική σήμερα, Α.Τ.Ε. ΑΕ. Και η θέση των δανειακά υπόχρεων αγροτών και
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των συνεταιρισμών τους, θα γίνει ακόμη δυσκολότερη, όταν και αν η ATE Α.Ε. με τις
υποθήκες των περιουσιακών τους στοιχείων στα χαρτοφυλάκιά της, περάσει σε ιδιω
τικά τραπεζικά μονοπώλεια.
3. Δεν εκπονούνται και φυσικά δεν εφαρμόζονται επενδυτικά προγράμματα από τις
Α.Σ.Ο. και για τις Α.Σ.Ο., στην προοπτική, συλλογικής συνεταιριστικής ανάπτυξης του
χώρου, κατά κλάδο παραγωγής και γεωγραφικό διαμέρισμα. Πολύ περισσότερο,
καμιά δεν γίνεται οργανωμένη προσπάθεια, διατήρησης και αξιοποίησης υπάρχουσας ακόμη Συνεταιριστικής περιουσίας με εγκαταστάσεις που μέρα με τη μέρα απαξιώνονται και τελικά εκποιούνται με τη διαδικασία του ΑΣΟκτόνου νόμου 2000/1991
αντί πινακίου φακής.
4. Οι ΑΣΟ σήμερα σχεδόν στο σύνολό τους, Διοικητικά μόνο λειτουργούν στα πλαί
σια των διατάξεων του Νόμου. Οικονομικοσυναλλακτικά είναι αποσυνδεμένες από
τη διαχείριση των προϊόντων, των εφοδίων και των άλλων υποθέσεων των μελών
τους, τα οποία απ’ αυτή την πρακτική, περισσότερο μέτοχοι εταιρείας λαϊκής βάσης
με τη μάταιη προσδοκία, χρηματικού μερίσματος, μπορούν να θεωρηθούν, παρά
Συνεταίροι για από κοινού διάθεση της παραγωγής τους, από κοινού προμήθεια των
εφοδίων τους, κοινή πολιτική στήριξης του εισοδήματος τους και κοινή προσπάθεια
εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεών τους.
5. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Α.Σ.Ο. σχεδόν στο σύνολό τους, δεν διαχειρίζονται
προϊόντα παραγωγής και για λογαριασμό των μελών τους. Διαχειρίζονται προϊόντα
που αγοράζουν με ελεύθερη διαπραγμάτευση από τα ίδια τα μέλη τους από μεμονω
μένους παραγωγούς ή και από εμπόρους που τα έχουν προαγοράσει από παραγω
γούς μέλη τους ή και από μη μέλη τους. Η διαχείρισή τους ωστόσο με τους όποιους
ενδεχόμενους κινδύνους αυτό συνεπάγεται, καλύπτεται με την αλληλέγγυα ευθύνη
των μελών τους.
Εύλογο απ’ αυτό είναι το ερώτημα: Τα μέλη αυτών των Α.Σ.Ο. είναι Συνεταίροι; σε
μια από κοινού προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγή τους; ή μέτοχοι επιχείρη
σης με όλους τους ενδεχομένους κινδύνους, που αποσκοπεί στην απόληψη χρηματι
κού μερίσματος το οποίον ούτε ποτέ πήραν, ούτε ποτέ πρόκειται να πάρουν; Αντίθε
τα τώρα που σταμάτησαν οι διαγραφές χρεών, διατρέχουν τον κίνδυνο, να πληρώ
σουν ζημιές (αντί να εισπράξουν μερίσματα) από διαχείριση προϊόντων που δεν είναι
της δικής τους παραγωγής.
6. Διαπιστώνεται έτσι ότι οι έννοιες της Διοικητικής λειτουργίας και της οικονομι
κής διαχείρισης, σε όσες Α.Σ.Ο. αυτό συμβαίνει, βρίσκονται σε αναντιστοιχία και
αλλοιώνουν την ουσία και τη μορφή του Συνεταιριστικού κινήματος. Επακόλουθα: η
χαλάρωση του Συνεταιριστικού δεσμού, ή συνύπαρξη ανόμοιων συμφερόντων, με το
μικρότερο μερίδιο των μελών (πραγματικών αγροτών) ή σπάταλη διαχείριση, τα χρη
ματοπιστωτικά ανοίγματα και οι ζημιές.
7. Οι σημερινές διοικήσεις των Α.Σ.Ο., διαχειρίζονται λογαριασμούς από δωρεάν
ενισχύσεις (επιδοτήσεις) σε μεγάλο ποσοστό προς την κατεύθυνση κάλυψης δαπα
νών του προϋπολογισμού τους και όχι προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των
εκμεταλλεύσεων των μελών τους, με αναπτυξιακά κατά περίπτωση προγράμματα, με
τη δημιουργία βιομηχανικών συγκροτημάτων, εμπορικών δικτύων και άλλων δραστη
ριοτήτων που στηρίζουν, διαχρονικά την παραγωγή των συσπειρωμένων στο Συνεται
ρισμό μελών τους.
8. Για το Συνεταιριστικό έργο, φυσικά το έργο από δραστηριότητες συγκέντρωσης,
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επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων, παραγωγών μελών Α.Σ.Ο. και την προμήθειά
τους με Γεωργικά εφόδια, δεν γίνονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ καταγραφές, εκτιμήσεις
και αναλύσεις, για να προβάλλεται ο ρόλος των Α.Σ.Ο. η έκταση της διαχείρισής
τους, οι σκοποί, οι στόχοι και τα προγράμματα δράσης τους. Απλή απαρίθμηση της
συμμετοχής εκπροσώπων της σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, γίνεται στις Γενι
κές της Συνελεύσεις, ως να αποσκοπείται επιβεβαίωση της απασχόλησης των όσων
πληρώνονται από το ταμείο της.
9. Παρατηρείται μια τάση δημιουργίας νέων εμπορικών σχημάτων, ως μονάδες στή
ριξης των Α.Σ.Ο., έξω από τους κόλπους του κινήματος και την πυραμιδωτή διάταξή
του, των όποιων οι διοικητικές δαπάνες καλύπτονται από εισφορές, κρατικές και κοι
νοτικές ενισχύσεις, που φαίνεται ότι αποτελούν και το ερέθισμα της δημιουργίας
τους.
Η σκοπιμότητα, η αποτελεσματικότητα, οι πόροι και όλα τα συναφή για την ίδρυση,
τη διοίκηση και τη λειτουργία αυτών των εταιρικών σχημάτων, δεν συζητούνται στους
κόλπους του αγροτοσυνεταιριστικού μας κινήματος, με τις προβλεπόμενες από το
Νόμο που το εκφράζει και το στηρίζει, διαδικασίες. Και το παράδοξο είναι ότι αυτά τα
εταιρικά σχήματα γίνονται για να στηρίξουν τη λειτουργία, του με τα τόσα προβλήμα
τα σήμερα κινήματος, χωρίς πρώτα και κύρια προσπάθεια να είναι η λύση αυτών των
προβλημάτων του. Μια ακόμη επιβεβαίωση ότι ο θεσμός των Α.Σ.Ο., γίνεται πρόσχη
μα για εξωθεσμικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα.
10. Παρά τους τεράστιους δωρεάν πόρους, κρατικούς και κοινοτικούς, που διαχω
ρίσθηκαν οι Διοικήσεις των Α.Σ.Ο. την τελευταία εικοσαετία:
- Η διαχείριση προϊόντων των μελών τους και εφοδίων για τις εκμεταλλεύσεις
τους, ήταν μικρότερη από τότε που δεν υπήρχαν αυτά τα δωρεάν χρηματικά ποσά.
- Όχι μόνο δεν έγιναν επενδύσεις από τις Α.Σ.Ο., τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και
ένα μεγάλο μέρος από τις επενδύσεις που υπήρχαν, εκποιήθηκαν ή ο εξοπλισμός
τους δεν ανανεώθηκε.
- Τα χρηματοπιστωτικά τους ανοίγματα, παρά τις διαγραφές σημαντικών ποσών, μεγά
λο μέρος από αυτά παραμένει ακόμη εμπόδιο στον κανονικό ρυθμό πιστοδότησης.
- Το προσωπικό των Α.Σ.Ο., μέρα με τη μέρα περιορίζεται, έχασε τη συνοχή του
και την άλλοτε γοητευτική, από την κοινωνική συνδρομή του, ταυτότητα.
- Ελάχιστες διαχειρίσεις Α.Σ.Ο., απολήγουν σε πλεονάσματα, και σχεδόν καμμιά
δεν έχει καταβάλει συμπληρωματικό τίμημα, σε παραγωγούς από διαχείριση προϊό
ντων τους. Των περισσότερων οι ισολογισμοί παρά την εισροή δωρεάν χρηματικών
πόρων, ζημιές αναγράφουν.
- Αρκετές Διοικήσεις Α.Σ.Ο., με τον τρόπο που λειτουργούν (αδιαφορία για τα
προϊόντα των μελών τους, διεξαγωγή άλλων εργασιών, ακόμη και χρηματιστηριακών,
για κέρδη προς κάλυψη δαπανών κ.ά.), έχουν περάσει στον επιχειρηματικό κόσμο,
την εντύπωση ότι Διοικούν Εταιρείες λαϊκής βάσης και όχι Α.Σ.Ο., και μάλιστα με το
πλεονέκτημα ότι αυτές οι Διοικήσεις σε περίπτωση πτώχευσης δεν χάνουν τα μερίδιά
τους, αφού ποτέ, προσωπικά, δεν κατάθεσαν κεφάλαια.
Συνοπτικά καταγράφηκαν εδώ τα σημαντικότερα an’ αυτά που συμβαίνουν σήμερα,
στο Αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα καί βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Ούτε εμείς είμα
στε οι μόνοι που τα γνωρίζομε. Τα γνωρίζουν πολλοί, μέσα σ’ αυτούς αρμόδιοι και
υπεύθυνοι, χωρίς τουλάχιστον να φαίνεται ότι ανησυχούν.
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Τους καλούμε να αναλογισθούν τις συνέπειες στην κοινωνία και την οικονομία μας, αν
θα καταστραφεί ολότελα, ο μηχανισμός που συγκρότησε τον πληθυσμό στην ύπαιθρο,
σε δύσκολες περιόδους, ανάπτυξε την οικονομία του και εξασφάλισε με αγροτικά
προϊόντα τον αστικό πληθυσμό της χώρας.
Άποψή μας είναι ότι αυτό που έγινε και συνεχίζει να γίνεται στο Αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα,

Β) Οφείλεται:
1.
Στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την ίδια την πολιτεία, να ενισχύσει τους
θεσμούς ανάπτυξης, της κοινωνίας και της οικονομίας της υπαίθρου. Αν θα υπήρχε
ανάλογο ενδιαφέρον, ο πρώτος θεσμός που θα ενισχύονταν, θα ήταν ο θεσμός των
Α.Σ.Ο. Και πρέπει επί τέλους να γίνει κατανοητό ότι οι φροντίδες και οι τόσες θυσίες
για τα αστικά κέντρα, δεν αναπτύσσουν απλώς συντηρούν και όσο παραμελείται η
ύπαιθρος, τόσο και μεγαλύτερες θα πρέπει να γίνονται θυσίες γι’ αυτή τη συντήρη
ση. Θυσίες χωρίς τέλος, αν δεν αναπτυχθεί η ύπαιθρος που θα απορροφήσει το πληθυσμιακό βάρος που δημιουργεί και πολλαπλασιάζει τα αστικά προβλήματα.
2.
Στη χρησιμοποίηση του Συνεργατισμού ως κομματικό εργαλείο. Οι παλιοί Συνε
ταιριστές με τα σοφά τους λόγια: «όταν τα κόμματα μπαίνουν στο Συνεργατισμό από
την πόρτα, ο Συνεργατισμός φεύγει από το παράθυρο», άφησαν μια παρακαταθήκη,
που δυστυχώς δεν ήταν πάντα, σεβαστή από την πολιτική εξουσία και αποδεκτή από
τη συνεταιριστική ηγεσία.

Γ) Οι συνέπειες;
α) Μια συντεταγμένη οικονομία 700.000 Αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποσυντονί
στηκε. Αποσυντονισμένη και απείθαρχη, βρίσκεται εκτεθειμένη στα βέλη του ξένου
ανταγωνισμού και συχνά αντιμέτωπη με την πολιτική εξουσία, για αναποτελεσματικό
προγραμματισμό της παραγωγής και αναποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών
δωρεάν οικονομικών ενισχύσεων.
β) Τεράστιοι Μηχανισμοί, που αξιοποιούσαν την Εθνική Αγροτική παραγωγή, παροπλίσθηκαν, απαξιώθηκαν και αντί πινακίου φακής εκποιήθηκε ο εξοπλισμός τους σαν
παλιοσίδερα και τα οικόπεδά τους για αστική χρήση, με τον ΑΣΟκτόνο Νόμο
2000/1991.
γ) Ο κρατικός προϋπολογισμός πλήρωσε μέχρι σήμερα 1,8 τρισ. δρχ. την άφρονα
εκείνη κοινωνική πολιτική και το ποσό αυτό τελικά θα ξεπεράσει τα 2 τρισ. δρχ.
(60.000.000 ευρώ).
δ) Ο Συνεργατισμός με τις αστείρευτες δημιουργικές του δυνάμεις, ένα τεράστιο
εθνικό κεφάλαιο, σχεδόν αδρανοποιήθηκε και για να επαναδραστηριοποιήθει θα πρέ
πει:

Δ) Να ανακτήσει το Αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα, την αυτονομία,
την αυτοδυναμία (θεσμική και οικονομική) την αυτοδιαχείριση και την
αυτοδιοίκησή του, με,
α) Τη θεσμική απαγόρευση κομματικών παραγόντων να αναμιγνύονται στη Διοίκηση
και τη Διαχείριση των ΑΣΟ, με την επαναφορά του Νόμου 4640/1930 του Ελευθερίου
Βενιζέλου στον οποίον κυρίως οφείλεται η ανάπτυξη και η καλή λειτουργία των Αγρο
τικών Συνεταιρισμών 50 ολόκληρα χρόνια (από το 1929 μέχρι το 1979. Ο Νόμος
αυτός καταργήθηκε με το Νόμο 729/1979).
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β) Τον αποκλεισμό από τις Διοικήσεις των Α.Σ.Ο. μελών τους, που το αγροτικό τους
εισόδημα είναι μικρότερο του 50%, του συνολικού ατομικού τους εισοδήματος. Αξιό
λογα μέλη τους με γνώσεις, εμπειρίες και ενδιαφέρον, για τα αγροτοσυνεταιριστικά
πράγματα, που έχουν μικρότερο εισόδημα, να χρησιμοποιούνται ως Σύμβουλοι
(Νομικοί, οικονομικοί φοροτεχνικοί, Συνεταιρισμοί κ.ά.) του Δ.Σ.
γ) Την επαναφορά των εποπτικών Συμβουλιών, τα οποία πρέπει να συγκροτούνται
μόνο από μέλη των Α.Σ.Ο., με ειδικές γνώσεις, συνεπικουρούμενα, όπου αυτό κριθεί
αναγκάιο, από τα εποπτικά Συμβούλια, υπέρτερων Α.Σ.Ο. ή της ΠΑΣΕΓΕΣ.
δ) Την εγγραφή στο Συνεταιρισμό, ενός μόνο μέλους για την συγκεκριμένη αγροτι
κή ιδιοκτησία ή δραστηριότητα και τη συμμετοχή του στις ψηφοφορίες μόνο εφόσον
έχει εξοφλήσει τη συνεταιριστική του μερίδα και δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο
Συνεταιρισμό.
ε) Τον καθορισμό της Συνεταιριστικής μερίδας τουλάχιστον στο ισόποσο του 10%
του ύψους των δανειακών βαρών και οπωσδήποτε όχι ποσό μικρότερο των 200 Ευρώ
για πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό.
στ) Τον έλεχγο των Α.Σ.Ο. να ασκεί ειδικό όργανο, το οποίο θα υπάγεται στην
ΠΑΣΕΓΕΣ με προϊστάμενό του, τον προϊστάμενο του εποπτικού της Συμβουλίου.

ζ) Τη συγκέντρωση αγροτικών προϊόντων για επεξεργασία, τυποποίηση και εμπο
ρία, μόνο από τα μέλη τους και την προμήθεια γεωργικών εφοδίων μόνο μετά από
δήλωσή τους στα πλαίσια πάντα προγράμματος το οποίο θα εκπονεί και θα συντονί
ζει η ΠΑΣΕΓΕΣ.
η) Την πραγματοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια γενικότερου προγράμματος, το
οποίο θα εκπονεί η ΠΑΣΕΓΕΣ η οποία και θα συντονίζει την εφαρμογή του.
θ) Την άμεση και οριστική εκκαθάριση των μετά της Α.Τ.Ε., παλαιών δανειακών
εκκρεμοτήτων, αυτών που προέρχονται από άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
ι) Τον συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο των επιδοτήσεων και των εργολαβικών
εργασιών από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
κ) Την ίδρυση Συνεταιριστικής Τράπεζας με βασικά γνωρίσματα, αυτά του ιδρυτικού
Νόμου της Α.Τ.Ε.
λ) Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ΑΣΟ που βρίσκονται σε αδρά
νεια, με το συντονισμό επιτροπής που κατά περίπτωση θα ορίζει η ΠΑΣΕΓΕΣ.
μ) Την ίδρυση ιστορικού αρχείου των Α.Σ.Ο. Βιβλιοθήκης και την αξιοποίηση του ΙΣΕΜ.
Είναι οι διαπιστώσεις, οι απόψεις, οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις μας για το αγροτοσυνεταιρισπκό μας κίνημα, με τις οποίες ανοίγουμε από τη «Σ Υ Ν ΕΤ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η
Π Ο ΡΕΙΑ » συζήτηση, και,
Καλούμε, καλοπίστους συζητητές, να συμβάλλουν σ’ αυτή, με γραπτά κείμενά τους,
όσο μπορεί να γίνουν συνοπτικά, περιεκτικά και σαφή για τα συγκεκριμένα σημεία
αυτής της ανακοίνωσης, στην οποία και θα πρέπει να αναφέρονται.
Τα κείμενα αυτά θα δημοσιεύονται στην Σ.Π. με προτεραιότητα το χρόνο που θα φθά
νουν στη σύνταξη του Περιοδικού.
Σε όλα τα σχόλια η Ε .Φ .Σ . θα απαντήσει επίσης από τις σελίδες της Σ.Π., που είναι
και το δημοσιογραφικό της όργανο.

Αθήνα Ιούνης 2002

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Σ.
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Και ο πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Μεσολογγίου Νουπακτίας κ. Ανδρέας
Παναγιωτόπουλος, διαπιστώνει, κρίνει και σχολιάζει:
Με επιστολή του (No 459 της 2.5.2002) προς την Π Α Σ ΕΓΕΣ και με κοινοποίηση στον
πρόεδρο της Βουλής, τον πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους
Αρχηγούς των κομμάτων, τον Υπουργό, τους Υφυπουργούς και τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Γεωργίας και τις Ενώσεις Α.Σ.Ο. της χώρας.

Γράφει:
Κύριοι ίου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ,
Η ΠΑΣΕΓΕΣ ιδρύθηκε το 1933 κάτω απ’ την αδήριτο ανάγκη για πολιτική εκπροσώπιση των Συνεταιρισμένων Αγροτών. Πρωτεργάτης της ιδρύσεώς της ήταν ο
αείμνηστος Θ. Τζωρτζάκης, επίγονος του μεγάλου Αλεξ. Παπαναστασίου, ο οποί
ος επίσης πρωτοστάτησε επί κυβερνήσεως Βενιζέλου στην ίδρυση των Γ.Π.
Συν/σμών και την αυτόνομη λειτουργία της Αγροτικής Πίστης με την ίδρυση της
ΑΤΕ. Η χρονική αλληλουχία ανέλιξης εκκινεί απ’ την ίδρυση των Γ' Συν/σμών το
1914, ίδρυση της ΑΤΕ το 1929, ίδρυση της ΠΑΣΕΓΕΣ το 1933, όλα αυτά βεβαίως
όταν υπήρχε εν βρασμώ αγροτικό πολιτικό κίνημα και ιδεολόγοι ταγοί που
μοχθούσαν και έπασχαν για την ελληνική αγροτιά.
Σήμερα παρατηρείται μια αντιθέτου φοράς αλληλουχία καταβολισμού του Συνεταιρίζεσθαι, για την οποία την κύρια πολιτική ευθύνη φέρει βεβαίως η σημερινή
κυβέρνηση των Νεοσοσιαλιστών - Εκσυγχρονιστών, αλλά και συμπλέοντες μαζί
της πολιτικοί ουραγοί. Επίσης τεράστιες είναι οι ευθύνες της ηγεσίας του Συνεται
ριστικού Κινήματος και ιδιαίτερα της ΠΑΣΕΓΕΣ, που ενώ βλέπει και μπορεί να
ερμηνεύσει τις διαλυτικές ενέργειες των εχθρών του Συνεργατισμού, ανέχεται
αυτή την διάλυση συμπορευόμενη μαζί τους και παραβαίνοντας το στοιχειώδες
καθήκον τους για το οποίο αποκλειστικά εξελέγησαν και όχι να εξυπηρετήσουν
δίκην πειθήνιων παλλακίδων τις άνομες ορέξεις των αλαζόνων εξουσιαστών.
Κύριοι του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ,
Μη νομίζετε ότι δεν είσθε περίοπτα ορατοί και μπορείτε να λειτουργείτε στο ημί
φως του κομματισμού, καλυπτόμενοι από την κομματική ιδιότητα, υπό τύπον ασυ
λίας.
Οι ευθύνες σας για την διάλυση του Συνεταιριστικού Κινήματος είναι ιστορικές
και οι Ερινύες της ιστορίας και της πολιτικής θα σας διώκουν ισοβίως. Οι ταγοί
του αστισμού, σας έχουν δελεάσει μισθοτροφοδοτώντας σας και τουλάχιστον
ανέχεστε την υπονόμευση του Αγροτικού Συνεργατισμού, εκποιώντας και το έσχα
το ελάχιστο καθήκον σας. Και η διάβρωση έχει ήδη συντελεσθεί, αφού η οικονομι
κή δυσπραγία όλων ανεξαιρέτως των Δευτεροβαθμίων Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων έχει ολοκληρωθεί.
Ο Κομματισμός δημιούργησε εσωτερικές αντιπαλότητες στους
αγροτικούς συνεταιρισμούς και οδήγησε σε ηλήρη γελοιοποίηση του
συνεταιριστικού συνθήματος «εν τη ενώσει η ισχύς»
Κώστας Λ. Παηαγεωργίον, Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίον Αθηνών
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Αφού, η άρση με σειρά δολίων θεσμοθετημέτων κάθε μορφής διαχειριστικού
ελέγχου στους γεωργικούς συνεταιρισμούς, διόγκωσε την κακοδιαχείριση και
οδήγησε στο σημερινό κατάντημα.
Η οικονομική καταβαράθρωση έγινε εκ προθέσεως και βάσει στρατηγικού σχεδιασμού των αστών κρατούντων. Άλλωστε είναι γνωστή η κάπηλος επωδός ότι
δήθεν «οι αγρότες και οι οργανώσεις του εισέπραξαν τον όγκο των Κοινοτικών
Επιδοτήσεων χωρίς να προβούν στις δέουσες αναδιορθρώσεις και άρα είναι άξιοι
της μοίρας τους αφορίζοντας τους αγρότες δίκην αποδιοπομπαίου τράγου, ρίχνο
ντας στην πλάτη τους όλα τα αναθέματα.
Όσον αφορά τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η
ΑΤΕ και ο εσμός των διοικούντων, τους έχουν αφανίσει, αφού έπαψαν να αναγνω
ρίζουν την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΥΘΥΝΗ χαρακτηριστική ιδιότητά τους, υποκαθιστώντας τους με την πιστωτική κάρτα MAESTRO, οι μαέστροι της αποσκύλευσης των
συνεταιρισμών και ακόμη εξέτρεψαν τα νάματα των Κοινοτικών Επιδοτήσεων που
εισέρρεαν μέσω Ενώσεων και Συνεταιρισμών, προς τις δικές τους θυρίδες, ώστε
να ξεπαγώσουν όλες οι παγωμένες πιστώσεις και να λαμπικαρισθεί το χαρτοφυλά
κιο της ΑΤΕ για να παραδοθεί αγνή και άσπιλη στους ιδιώτες μνηστήρες. Φυσικός
αυτουργός αυτού του εγκλήματος είναι το αμαρτωλό δίδυμο Ανωμερίτη Λαμπρόπουλου που λειτούργησαν σαν θεραπαινίδες της ΑΤΕ και όχι σαν πολιτικοί
ταγοί του Αγροτικού Χώρου, ως όφειλαν, εκ καθήκοντος.
Όμως μέσα σ’ αυτό τον χαλασμό και τις ανομίες σε βάρος της αγροτιάς η
ΠΑΣΕΓΕΣ τί έκανε; Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων υψώνοντας το πολιτικό
ανάστημά της, στη λαίλαπα των διωγμών των αγροτών - συνεταιρισμών; Πήρε
θέση μάχης παλεύοντας μαζί με το Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα;
Κατήγγειλε ποτέ την ανάλγητη απολιτική διαχείριση των οικονομισάριων του
Υπουργείου Οικονομικών; Τίποτε απ’ όλα αυτά, περί άλλων τυρβάζει!
Προσπαθεί να ισορροπήσει ως Πόντιος Πιλάτος μεταξύ της υποτελείας της
στους κρατούντες αφ’ ενός και της απέλπιδας προσπάθειας να φανεί ότι εκπληροί
το ελάχιστα καθήκον της αφ’ ετέρου, γεγονός που καταφαίνεται κι από το ύφος
και το περιεχόμενο των πάσης φύσεως διακηρύξεών τους, όπως προκύπτουν
μέσα από τα κείμενά τους, που δεν καυτηριάζουν τις πολιτικές ανομίες, αλλά
παροτρύνουν εμάς υπό τύπον πατερικών υποκριτικών κειμένων. Αιδώς Αργείοι!
Αλλά πέραν των άλλων διανοούνται να διεκδικούν από τις δευτεροβάθμιες συνε
ταιριστικές οργανώσεις και τις εισφορές που δήθεν οφείλουμε και τις οποίες εμείς
δεν αποδίδουμε, κατακρατώντας τες, όπως παραπλανητικά ισχυρίζονται, αφού
επισείουν την απειλή διαγραφής εκείνων των οργωνώσεων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.
Ουδέν ψευδέστερον!

Μην πάρεις πέτρα από Ναού χαλάσματα διαβάτη.
Αν ξαναψτιάξονν το Ναό Θα λείπει ένα κομμάτι
(Αφιερωμένο στους διαβάτες που γκρεμίζουν το Αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα)

χ _______________ I I _______________ /
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Κύριοι της ΠΑΣΕΓΕΣ,
Δίνετε την εντύπωση ότι δεν ζείτε στην Ελλάδα. Δεν έχετε αλήθεια ανπληφθεί ότι
όλες σχεδόν οι δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν χρεωκοπήσει
από ετών και με τη δική σας ευθύνη; Δεν γνωρίζετε ότι δεκάδες από αυτές δεν μπο
ρούν να ανταποκριθούν στην καταβολή ακόμα και του Δώρου της Λαμπρής; Με πιό
ηθικό ανάστημα διεκδικείτε δεκάδες εκατομμυρίων από εμάς, όταν δεν έχετε ανταποκριθεί στις στοιχειωδέστερες των υποχρεώσεων σας και πολιτεύεστε ως θυγατρι
κή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κατωτέρας στάθμης; Δεν γνωρίζετε ότι τους
πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τους κατήργησε, εν τη πράξει, το Υπουργείο Γεωρ
γίας και η ΑΤΕ και εσείς ουδόλως ασχοληθήκατε; Δεν γνωρίζετε ότι τα βραχυπρόθε
σμα καλλιεργητικά δάνεια πλέον δεν συνάπτονται τη εγγυήσει των Συνεταιρισμών
και φυσικά δεν παρακρατείται η ειδική εισφορά υπέρ ΠΑΣΕΓΕΣ; Σας εξάλειψε και
εσάς τα τροφεία η ΑΤΕ και οι περιβόητοι κύριοι Λάμπρου, Καζαντζής και Σία και δεν
το αντιλήφθητε; Αλλά ως φαίνεται νομίσατε ότι δεν το έχετε ανάγκη, αφού φρόντισε
για σας και τους συνεργούς σας, οιονεί συνδικαλιστές, ο κύριος Ανωμερίτης στον
νόμο περί Συνεταιρισμών, διασφαλίζοντας την μισθοτροφοδοσία σας μέσω της επιχορηγήσεώς σας από το Υπουργείο Γεωργίας.
Αυτή νομίζουμε ότι είναι και η γενεσιουργός αιτία του πολιτικού ευνουχισμού
σας.
Κύριοι, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Δύο επιλογές έχετε πλέον. Είτε
θα αποκόψετε τον ομφάλιο λώρο της αμαρτίας και θα αποποιηθείτε τα αργύρια
του εκμαυλισμού του Υπουργείου Γ εωργίας συντασσόμενοι με την αγροτιά, είτε
θα εξακολουθήσετε την ίδια τακτική και εμείς θα υποχρεωθούμε να ζητήσουμε
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ αυτής της χρηματοδότησης. Άλλωστε ο διαχειριστικός
έλεγχος αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας.
Αναμένουμε την απάντησή σας.
Για το Δ .Σ της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Μεσολογγίου

-

Νανπακτίας

Ο Πρόεδρος: Ανόρε'ας Παναγιωτόπονλος

f

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε.Φ .Σ .

^

Η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Φίλων τον Συνεργατισμού (Ε .Φ .Σ .)
είναι εμπλουτισμένη με σπάνια βιβλία Συνεταιριστών, της θεωρίας
και της πρακτικής, που κατά καιρούς με την καθοδήγηση και το
παράδειγμά τους πρόσιρεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Συνεργατισμό.
Βιβλία του Θ. Τζωρτζάκη, του Δ. Καλιτσουνάκη, του Α . Σίδερη, τον
Αρ. Κλήμη, του Ν . Κολύμβα, τον Κ . Παπαγεωργίον και άλλων κατα
ξιωμένων στο Σννεργατισμό, βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη και είναι
στη διάθεση κάθε ενδιαχρερομένον να ενημερωθεί για την ιστορική
εξέλιξη, τις αρχές, τις δραστηριότητες, τα κοινωνικά και οικονομικά
οζρέλη από τη σωστή λειτονργία τον Σννεργατισμού.
Οι ενδιατρερόμενοι μπορούν ν ’ απενθύνονται στον Γεν. Γραμματέα
της Εταιρείας
κ.
Γιώργο
Φραγκιαδονλάκη,
στα τηλέζρωνα
L 010/3226976 και 010/3814.782.
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ΗΛΙΑΣ προς ΚΩΣΤΑ: «ΠΑΜΕ στο ΠΟΥΘΕΝΑ»
Στο Π Ο Υ Π Α Μ Ε; ίου Κώστα Μπεμπή, που δημοσιεύσαμε σιο προη
γούμενο τεύχος (65) της Σ.Π . {σελ. 49), απαντά ο επίσης παλαίμαχος
Συνεταιριστής Ηλίας Σεϊτανίδης, κι αυτός από την άλλοτε διαλεκτή μάχι
μη ομάδα των Συνεταιριστών.
Του γράφει:

Adf\va, 3 0 Απριλίου 2 0 0 2

Α γ ά π ιέ Κώστα,
Διαβασα στη «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» το^ δημοσίευμά σου με τίτ
λο «ΠΟΥ ΠΑΜΕ» και με το πολύ σοφό ερώτημά σου «Θα μείνουμε
αδιάφοροι θεατές των αρνητικών εξελίξεων»; Πιστεύω ότι, με
σαφήνεια αναλύεις τους κυριοτερους λόγους, οι οποίοι ευρύνονται
για την κατανι;ια του Αγροτοσυνεταιριστικού Κινήματος της χώρας
μας'

Μου θύμισες, Κώστα, παλαιές εποχές όταν στις σκέψεις μα<ς
κυριαρχούσαν οι ιδέες του Συνεργατισμού. Εμποτισμένοι από Συν/κη
Συνείδηση , προσπαθούσαμε να μετουσιώσουμε τις ιδέες σε πράξεις.
Να υπηρετήσουμε τον Αγρότη. Αυτόν που μας εμπιστεύτηκε την τύχη
του. Να τον βοηθήσουμε να καλυτερέψει τις συνθήκες ζωής του. Να
τον κάνουμε ισότιμο μέλος της Ελληνικής Κοινωνίας. Χωρίς σκοπιμό
τητες και ιδιοτέλειες προσπαθούσαμε παντα να βρούμε το σωστό για
να το υπηρετήσουμε. Ήσουν από του<^ λίγους διαλέκτους που εξετίμησα, όταν σε μια περίοδο υπηρετούσαμε το Αγροτοσυνεταιριστικό
Κίνημα της Χώρας μας. Διατύπωνες παντα τις απόψεις σου, χωρίς
περιστροφές προσπαθούσες να περάσει το σωστό, αυτό που εξυπη
ρετούσε τις αναγκες των αγροτών μας. Επεσήμανες από τότε τους
κινδύνους που διέτρεχε το κίνημα από τον καιροσκοπισμό και την
ιδιοτέλεια ορισμένων συντρόφων μας και ήλαε το πλήρωμα του
χρόνου και δυστυχώς δικαιώθηκες.
Οι ιδέες εγκαταλείφτηκαν. Η η^ική σήψη αντικατέστησε τις ηβικές
αξίες. Ο καιροσκοπισμός και η ιδιοτελεια από εξαίρεση έγιναν κανό
νας και ο τυχοδιωκτισμός επιβραβεύτηκε. Κατω από αυτές τις συν
θήκες αντιλαμβάνεσαι, φίλε Κώστα, ότι ΠΑΜΕ στο ΠΟΥΘΕΝΑ.
Το τις φταίει δεν εξαντλείτε ούτε με το δικό σου κείμενο, ούτε
με όσα κατα καιρούς διατυπώνω και εγώ και πολλοί άλλοι, που προ
σπαθούν να βρουν τις αιτίες.
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Οφείλουμε να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας. Να προσπαθήσουμε, τους νεότερους, να τους
εμποτίσουμε τις ιδέε^ του Συνεταιρισμού. Ο Συν/σμός, που είναι το
εργαλείο για προκοπή κα0ε αδύνατες κοινωνικής ομάδας, ως ιδέα
δεν μπορεί να σβήσει. Είναι εργαλείο αναγκης και περισσότερο απ’
όλους το έχει αναγκη ο αγρότης μας.
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Τώρα που η λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης 9α σαρώσει τα πάντα
είναι επιτακτική ανάγκη να ξαναζωντανέψει to Συν/κό Κίνημα της
χώρας μας. Θα πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό θύλακα αντίστασης
στις επιδιώξεις των κρατουντών τις τύχες του κόσμου. Σήμερα,
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες
είναι αναγκασμένες να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να αξιοποιήσουν
την συνεργασία τους και να αντισταΰούν υπερασπιζόμενος τα συμφέ
ροντα τους.
Πρέπει, Κώστα, να γνωρίζεις ότι και εγώ έχω γευτεί ολόκληρο το
ποτήρι της πίκρας. Δεν τα έβαλα όμως κατω. Στέκομαι δίπλα στους
ιδεολόγους Συνεταιριστές, μέλη του Συνδέσμου των φίλων του
Συνεταιρισμού και προσπαθούμε όλοι μαζί, να διατηρήσει την φλόγα
του αυτός ο φωτεινός φάρος του Συνεταιρισμού που είναι το
Περιοδικό «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ».

7(ι αν με πίκρα μας πότισαν πολλοί

δεν είναι να σταθούμε στο γιατί,
ξανά εκεί που μάθαμε να περπατούμε
όλοι μαζί θα πρέπει να βρεθούμε
να περπατήσουμε ξανά τον δρόμο που ταιριάζει
μια και από μόνο του τίποτε δεν αλλάζει.
Πάντα φίλος

Ηλίας Σεϊτανίδης

ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ
Από to Δ.Σ. της Ε.Φ.Σ.
Το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας γράφεται από εθελοντές, ιδεολό
γους τον Συνεργατισμού, χωρίς καμμιά άλλη απολαβή, εκτός από εκείνη
της ικανοποίησης για την όποια είναι αντή η προσφορά τονς. Θέλονμε να
ελπίζουμε ότι από την αρθρογραφία τον και εσείς θα αναγνωρίζετε την
προσφορά της Εταιρείας μας με την έκδοσή τον.
Και δεν θα σας κάναμε αντή την αναφορά αν η Εταιρεία μας δεν σνναντούσε οικονομική δνσκολία στην κάλυψη των δαπανών εκτύπωσης και
διεκπεραίωσής τον.
Γ ι ’ αντό και παρακαλούμε όσονς δεν στείλανε ακόμη τη σννδρομή τονς
να την ταχνδρομήσονν στην Εταιρεία μας για να σννεχίσει την έκδοσή
της «Σννεταιριστικής Πορείας» και το 2002 με πλονσιότερη αρθρογραφία και καλύτερη ενημέρωση, όπως σχεδιάζονμε.
Θέλονμε να ελπίζονμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας αντή
και σας ενχαριστούμε που θα μας δώσετε τη δννατότητα να σννεχίσονμε
την έκδοση τον περιοδικού μας και το 2002.
Το Δ .Σ. της E .0 .E ^ J

84

Τα χρέη των Α.Σ.Ο.
Α π ό άσκηση Κ ο ινω νική ς Π ολιτικ ή ς,
αυτά που αναγνωρίστηκαν και διαγράφηκαν
Γράφει ο Γ .Β . ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από ιις Α .Σ .Ο ., πέρα και έξω από
κάθε λογική, συναλλακτική τάξη, συνεταιριστική δεοντολογία και
πρακτική, είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
Η ίδια η πολιτική εξουσία, που για δικούς της λόγους επέβαλε αυτή
την πολιτική, αναγνώρισε τις ζημιές που προκάλεσε και αποζημίωσε
τις Α .Σ .Ο ., που την άσκησαν.
Οι ζημιές βέβαια δεν είναι όσες και οι αποζημιώσεις. Είναι πολύ
περισσότερες. Ό λες οι Α .Σ .Ο . που άσκησαν κοινωνική πολιτική:
- αποπροσανατολίσθηκαν, από τους καταστατικούς τους σκοπούς

και επιδιώξεις,
- απομακρύνθηκαν αρκετά από τα προβλήματα και τις ανάγκες των
μελών τους,
- έχασαν αρκετή από την εμπιστοσύνη των πελατών τους και τη
συναλλακτική αξιοπιστία τους,
- έχασαν, σε μεγάλο ποσοστό, τη συνοχή και την πειθαρχία του
προσωπικού τους,
- αποσυντονίσθηκαν λειτουργικά, και,
Ό λ α αυτά, μαζί και με άλλα αρνητικά, αποτιμούνται, σε πολύ μεγα
λύτερο ποσό, από εκείνο που τους αναγνωρίστηκε με το κλείσιμο των
ανοιχτών λογαριασμών τους, από αυτά τα χρέη στην Α Τ Ε που τους
ήταν εμπόδιο στην παραπέρα πιστοδότησή τους.
Δ εν θα αναφερθώ εδώ σ ’ αυτές τις ζημιές, απλώς τις επισημαίνω.
Ούτε φυσικά προσπάθεια να τις αποτιμήσω, θα κάμω. Γιατί άλλωστε,
πως και πόσο να αποτιμήσει κανείς ζημιές διαλυμένων σήμερα
Α .Σ .Ο . που η προσφορά τους άλλοτε, ήταν ανεκτίμητη στον αγροτικά
κόσμο; Και πόσο να εκτιμηθούν οι ζημιές σε άλλες Α .Σ .Ο ., που
υπάρχουν ακόμη, και στην προσπάθεια τους να ξαναβρούν τους
παλιούς καλούς τους, ρυθμούς, έχουν πέσει σε ένα φαύλο κύκλο, με
αξεπέραστα προβλήματα και ζημιογόνες διαχειρίσεις από τα βάρη
της κοινωνικής πολιτικής που τις ακουμπούν ακόμη;
Τα χρέη που διαγράφηκαν καταχωρούνται σε πίνακα στο τέλος
αυτού του κειμένου και είναι χρέη ακάλυπτων χρηματοδοτήσεων της
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Α Τ Ε που μείνανε από διαχειρίσεις τουλάχιστον χαλαρωμένες στα
χέρια εντολοδόχων, εξωθεσμικών εντολέων και μάλιστα υπέρτερης
εξουσίας, όπου βέβαια δεν υπήρξαν και εντολές «Πουλείιε κάτω ίου
κόστους» και «αγοράζετε» σε τιμές εκτός αγοράς, «σε τιμές Α θ η 
νώ ν και όχι τιμές Βρυξελλών».
Γ Γ αυτά τα χρέη η πολιτική εξουσία έχει περάσει στο άρθρο 14 § 1
του Ν όμου 2538 1997 ( Φ Ε Κ Α242 - 1.12.1997) διάταξη, σύμφωνα
με την οποία:

«Το ελληνικό δημόσιο, αναλαμβάνει να καλύψει ζημιές των Α .Σ.Ο .
ηον οφείλονται στην άσκηση παρεμβατικής πολιτικής με εντολή και
για λογαριασμό του κράτους».
Δεν χρειάζονται λοιπόν αποδείξεις ότι οι Α .Σ .Ο . άσκησαν κοινωνι
κή ή έστω παρεμβατική πολιτική, για λογαριασμό του κράτους1.
Αυτό που χρειάζεται και που πρέπει η πολιτική εξουσία να βρει το
θάρρος να εξηγήσει είναι το γιατί οι Α .Σ .Ο ., θα έπρεπε να α σ κή
σουν την άφρονα εκείνη πολιτική;
Αλλά και οι Διοικήσεις των Α .Σ .Ο . που άσκησαν κοινωνική πολιτιή,
θα πρέπει να εξηγήσουν στα μέλη τους γιατί ανάλαβαν το βάρος της
για λογαριασμό τους, με τεράστιες, όπως ήταν η κατάληξη, ο ικ ο 
νο μ ικές και άλλες επιπτώσεις;
Οι Λογαριασμοί που πληρώθηκαν από τον Έλληνα φορολογούμενο
γΓ αυτή την άτυπη όσο και βλαπτική για τις Α .Σ .Ο . συνεργασία, πολιτι
κής εξουσίας και κατά περίπτωση Συνεταιριστικής ηγεσίας, είναι
καταχωρημένοι στον πίνακα της επόμενης σελίδας και αφορά 218
Α .Σ .Ο . για συνολικό ποσό 726 167 988.000 δρχ. από τις οποίες:

.

.

• 9

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Α.Σ.Ο. για ποσό δρχ.

563.347.889.000

• 94

ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Σ.Ο. για ποσό δρχ.

88.277.886.000

• 83

ΣΥΝΕΤΑΙΣΡΙΣΜΟΙ για ποσό δρχ.

34.079.303.000

• 5

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α.Σ.Ο. για ποσό δρχ.

10.601.226.000

• 27

ΣΥΝ/ΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ για ποσό δρχ.

29.863.682.000

Βλέπε ανάλυση στον Π ίν α κ α -----------------------

(*)1. Γ ι' αυτή την πολιτική — όπως προόιορίστηκε το 1991 μ ε την εγκύκλιο 1971/2.7.1991 του Γενικού
Γραμματέα σε θέματα Α.Σ.Ο. του Υπουργείου Γεωργίας, βλέπετε στο τεύχος 64 σελίδα 206 της Σ.Π.
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11 Ι Ν

Α

Κ

Α

Σ

που δείχνει τα χρέη των Α.Σ.Ο., από άσκηση
κοινωνικής πολιτικής αυτά που αναγνωρίσθηκαν
και διαγράφηκαν με τους Νόμους1:
• 2008/92 (ΦΕΚ Α' 16/22-2-1992), · 2093/93 (ΦΕΚ Α' 181/22-11-1993),
• 2198/94 (ΦΕΚ Α '43/22-3-1994), · 2237/94 (ΦΕΚ Α '49/15-9-1994)
• 2538/97 (ΦΕΚ Α '242/1-12-1997)
Α. Κ Ε Ν Τ ΡΙΚ Ε Σ ΑΣΟ
1) «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» (γ+ε)

δρχ.

72.362.672.000
322.210.000

2) KEN - ΚΟΡ (ε)
3) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ (ε)

171.000.000

4) «ΚΕΟΣΟΕ» (ε)

403.900.000
600.000.000

5) «ΚΣΟΣ» (ε)

3.120.000.000

6) «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ» (α+γ+ε)

479.329.000.000

7) ΚΥΔΕΠ (α+γ)
8) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ (α+γ)

1.054.734.000
81.133.000

9) ΜΕΛΙΣ/ΚΗ BOR ΕΛΛΑΔΟΣ (α+γ)

5.126.594.000

10) Ο.Γ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (α+γ)

776.646.000

11) ΣΥΚΙΚΗ (α+γ)
μερικό ποσό (Α)

563.347.889.000

Β. ΕΝ Ω ΣΕΙΣ (Ε.Α.Σ.)
1. ΑΓΝΟ (α+γ+ε)
2. Ε.Α.Σ. Αγρίνιου (γ+ε)

δρχ.

1.950.890.000
1.966.527.000

3. Ε.Α.Σ. Αιγιαλείας (α+γ+ε)

704.539.000

4. Ε.Α.Σ. Αλεξανδρείας (γ+ε)

1.792.177.000

5. Ε.Α.Σ. Αλεξανδρούπολης (ε)
6. Ε.Α.Σ. Αλμυρού (α+γ+ε)

142.000.000
1.120.217.000

(Ί) Ό π ου στις επωνυμίες τω ν ΑΣΟ αναγράφονται σε παρένθεση: το γράμμα (α) εννοείται ο
Νόμος 2008/92, όπου το (β) εννοείται ο Νόμος 2093/1992, όπου το (γ) εννοείται ο Νόμος
2 Ί98/94, όπου το (δ) εννοείται ο Νόμος 2237/94, όπου το (ε) εννοείται ο Νόμος 2538/97 και οι
σχετικές με τους Νόμους αυτούς αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών
Γεωργίας και οι αποφάσεις της ΑΤΕ, οι οποίες κατά περίπτωση αναφέρονται σ' αυτούς τους
Νόμους.
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7. Ε.Α.Σ. Αλμωπίας (γ)
8. Ε.Α.Σ. Αμαλιάδος (γ)
9. Ε.Α.Σ. Αμυνταίου (α+γ)

δρχ.

28.195.000
88.935.000
567.934.000

10. Ε.Α.Σ. Αμφικλείας (γ)

55.927.000

11. Ε.Α.Σ. Αμφίσσης (γ+ε)

815.856.000

12. Ε.Γ.Σ Αργολίδος (ε)
13. Ε.Α.Σ. Αργολίδος (α+γ+ε)
14. Ε.Α.Σ. Αρναίας (α+γ)

78.000.000
515.393.000
64.907.000

15. Ε.Α.Σ. Αρτας-Φιλιππιάδος (α+γ)

338.200.000

16. Ε.Α.Σ. Αταλάντης (α+γ)

102.170.000

17. Ε.Α.Σ. Αττικής (α+γ+ε)
18. Ε.Α.Σ. Βεροίας (ε)

108.223.000
1.292.000.000

19. Ε.Α.Σ. Βισαλτίας (α+γ)

632.527.000

20. Ε.Α.Σ. Βοΐου (ε)

248.000.000

21. Ε.Α.Σ. Βόνιτσας (α+γ)
22. Ε.Α.Σ. Βόλου (α)

96.747.000
892.467.000

23. Ε.Α.Σ. Βόχας (γ)

17.163.000

24. Ε.Α.Σ .Γαργαλιάνων (α)

35.213.000

25. Ε.Α.Σ. Γαστούνης (α+γ)

151.856.000

26. Ε.Α.Σ. Γιαννιτσών (α+γ)

7.756.924.000

27. Ε.Α.Σ. Γρεβενών (α+γ+ε)

489.627.000

28. Ε.Α.Σ. Διδυμοτείχου (ε)

350.000.000

29. Ε.Α.Σ. Δράμας (α+γ+ε)

1.274.018.000

30. Ε.Α.Σ. Δωδεκανήσου (γ)

498.844.000

31. Ε.Α.Σ. Έδεσας -Σκόδρας (α+γ+ε)

681.973.000

32. Ε.Α.Σ. Ευβοίας (α+γ+ε)

546.214.000

33. Ε.Α.Σ. Ζακύνθου (α+γ)

153.136.000

34. Ε.Α.Σ. Ηλείας -Ολυμπίας (α+γ)
35. Ε.Α.Σ. Ηρακλείου (α+γ+ε)

462.460.000
6.850.929.000

36. Ε.Α.Σ. Θεσσαλονίκης (ε)

265.000.000

37. Ε.Α.Σ. Θηβών (α+γ+ε)

635.406.000

38. Ε.Α.Σ. Θηραϊκών Προϊόντων (α+γ)

227.173.000

39. Ε.Α.Σ. Καβάλας (γ)

682.044.000

40. Ε.Α.Σ. Καρδίτσας (α+γ)

1.249.454.000

41. Ε.Α.Σ. Καστελιού Κισσάμου (γ)

1.090.433.000

42. Ε.Α.Σ. Καστοριάς (α+γ+ε)

659.732.000

43. Ε.Α.Σ. Κέρκυρας (α+γ+ε)

842.563.000

44. Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας (α+γ)

138.529.000

45. Ε.Α.Σ. Κιλκίς (ε)

213.000.000

Πίνακας που δείχνει τα χρέη των Α.Σ.Ο.

46. Ε.Α.Σ. Κιυροπαραγωγών (α+γ+ε)
47. Ε.Α.Σ. Κοζάνης - Σερβίων (α+γ+ε)

δρχ.
»

2.052.787.000
924.467.000

48. Ε.Α.Σ. Κολυμβαρίου (α+γ)

»

292.080.000

49. Ε.Α.Σ. Κονίτσης-Ζαγορίου-Μεισόβου (α+γ)

»

167.429.000

50. Ε.Α.Σ. Κυκλάδων-Αγροσ/κού (α+γ)

»

96.636.000

51. Ε.Α.Σ. Κυνουρίας (α+γ)
52. Ε.Α.Σ. Λαγκαδά (α+γ)

»

20.061.000

53. Ε.Α.Σ. Λαμίας (α+γ)
54. Ε.Α.Σ. Λάρισας-Τυρνάβου-Αγιάς (α+γ)

»

233.987.000

»

196.343.000

55. Ε.Α.Σ. Λασιθίου (ε)

»

40.666.000

56. Ε.Α.Σ. Λεβαδείας (α+γ+ε)

»

2.230.326.000

57. Ε.Α.Σ. Λέσβου (α+γ+ε)

»

708.221.000

58. Ε.Α.Σ. Λευκάδας (α+γ+ε)

»

194.690.000

59. Ε.Α.Σ. Λήμνου (α+γ+ε)

»

259.813.000

60. Ε.Α.Σ. Μεσσάρας (α+γ+ε)

»

602.288.000

61. Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας (α+γ)

»

994.061.000

62. Ε.Α.Σ. Μονοφαισίου (α+γ)

»

42.167.000

1.431.193.000

215.009.000

63 Ε.Α.Σ. Μυλοποτάμου (α+γ)
64. Ε.Α.Σ. Νάουσας (ε)
65. Ε.Α.Σ. Ξάνθης (ε)

»
»

74.400.000
600.000.000

66. Ε.Α.Σ. Ξηρομέρου (α+γ)

»

109.027.000

67. Ε.Α.Σ. Ξυλοκάσιρου (α+γ)
68. Ε.Α.Σ. Ορεστιάδος (ε)

»

120.064.000

»

700.000.000

69. Ε.Α.Σ. Παγγαίου (α+γ+ε)

»

288.247.000

70. Ε.Α.Σ. Πάρου (α+γ)

»

1.070.961.000

71. Ε.Α.Σ. Παιρών (ε)

»

7.992.797.000

72. Ε.Α.Σ. Πεζών (α+γ+ε)

»

7.734.625.000

73. Ε.Α.Σ. Πηλίου-Β. Σποράδων (α+γ+ε)

»

1.442.787.000

74. Ε.Α.Σ. Πιερίας (ε)

»

1.506.380.000

75. Ε.Α.Σ. Πολυγύρου (γ+ε)

»

1.199.524.000

76. Ε.Α.Σ. Πρεβέζης (α+γ)

»

441.041.000

77. Ε.Α.Σ. Πωγωνίου (α+γ)

»

382.950.000

78. Ε.Α.Σ. Ρέθυμνου (α+γ+ε)

»

817.842.000

79. Ε.Α.Σ. Ροδόπης (α+γ+ε)

»

1 . 5 3 1 . 622.000

80. Ε.Α.Σ. Σελίνου (α+γ)

»

79.511.000

81. Ε.Α.Σ. Σερρών (α+γ+ε)

»

7.004.260.000

82. Ε.Α.Σ. Σητείας (α+γ)

»

361.326.000

83. Ε.Α.Σ. Σουφλίου (ε)

»
»

90.000.000
618.236.000

84. Ε.Ε.Σ. Σιυλίδος (α+γ)
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85. Ε.Α.Σ. Τήνου (α+γ)
86. Ε.Α.Σ. Τρικάλων (α+γ)

δρχ.
»

73.020.000
938.541.000

87. Ε.Α.Σ. Τροιζηνίας (α+γ)

»

206.620.000

88. Ε.Α.Σ. Φαρσάλων (ε)

»

850.000.000

89. Ε.Α.Σ. Φερρών (ε)

»

50.000.000

90. Ε.Α.Σ. Φλωρίνης (α+γ)

»

40.692.000

91. Ε.Α.Σ. Χαλκιδικής (γ+ε)

»

1.066.364.000

92. Ε.Α.Σ. Χανίων (α+γ)

»

568.515.000

93. Ε.Α.Σ. Χίου (α+γ)

»

16.634.000

94. Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (α+γ)

»

726.134.000

μερικό ποσό (Β)

88.277.866.000

Γ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ Ο Ι (Α.Σ.)
1. Α.Σ. Αγίου Ανδριανού Ναυπλίου (α+γ)

δρχ.
»

86.000.000

3. Α.Σ. Αγχιάλου (α+γ)

»

567.934.000

4. Α.Σ. Αετολόφου Αγιάς (α+γ)

»

9.210.000

5. Α.Σ. Αμαλιάδος (α)

»

9.726.000

6. Α.Σ. Αμπελώνος (Γεωργοκτηνοτροφικός) (α+γ)

»

12.781.000

7. Α.Σ. Αμπελώνος (Δενδροκηπευτικός (γ)

»

29.115.000

8. Α.Σ. Αμυλκών Λακωνίας (α+γ)

»

813.174.000

9. Α.Σ. Ανατολικής Μακ.-Θράκης (Πτην.) (α+γ)

»

129.813.000

10. Α.Σ. Ανυφίου (α+γ)

»

48.680.000

11. Α.Σ. Ανωγείων (Γαλακτοκομικός) (α+γ)

»

83.491.000

12. Α.Σ. Άρβης Βιάννου (α+γ)

»

64.907.000

2. Α.Σ. Αγγελοχωρίου (ε)

56.793.000

13. Α.Σ. Άργους (Πτην/κός) (α+γ)

»

38.944.000

14. Α.Σ. Άργους (Φρουτ/κός) (α+γ)

»

40.567.000

15. Α.Σ Άριας (Πτην/κός (α+γ+ε)

»

905.153.000

16. Α.Σ. Αρχανών (α+γ+ε)

»

2.511.815.000

17. Α.Σ. Άσσου (α+γ)

»

29.356.000

18. Α.Σ. Άστρους (ε)

»

100.056.000

19. Α.Σ. Αταλάντης (ε)

»

571.147.000

20. Α.Σ. Αυλίδος (ε)

»

354.000.000

21. Α.Σ. Αχελώου (ε)

»

164.750.000

22. Α.Σ. Βίδοβας (γ)

»

48.008.000

23. Α.Σ. Βλαχάβας (γ)

»

12.389.000

24. Α.Σ. Βλαχέρνας (γ+ε)

»

12.483.000

25. Α.Σ. Βορρών Πυργιωτίσης (α+γ)

»

16.227.000
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18.954.000

δρχ.
»

24.340.000

28. Α.Σ. Γαλλίας Ηρακλείου (α+γ)

»

22.717.000

29. Α.Σ. Γαργαλιάνων (α+γ)

»

21.926.000

30. Α.Σ. Γέργερης Ηρακλείου (α+ε)

»

730.000

31. Α.Σ. Γιαννιτσών (Καπνού) (ε)

»

6.353.853.000

32. Α.Σ. Γραμενίτσας (Βρωσ. Ελ.) (γ+ε)

»

141.435.000

33. Α.Σ. Δήμητρας (ε)

»

6.058.000

34. Α.Σ. Επισκοπικής Πεδιάδος (γ)

»

89.822.000

35. Α.Σ. Ερυθρών (γ)

»

41.504.000

36. Α.Σ. Εύβοιάς (Χοιροτροφικός) (α+γ)

»

16.227.000

37. Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου (α+γ)

»

1.298.134.000

38. Α.Σ. Ζευγολατιού Κορινθίας (α+γ)

»

70.032.000

39. Α.Σ. Ηλιακής Χοιροτροφιάς (α+γ)

»

27.585.000

40. Α.Σ. Θάσου (Μελισ/κός) (ε)

»

221.554.000

41. Α.Σ. Θραψάμου (Ανθοκομικός) (α+γ)

»

39.801.000

42. Α.Σ. Καγκαδίου Αχαΐας (γ)

»

69.690.000

43. Α.Σ. Κατστελλίου Πεδιάδος (α+γ)

»

64.907.000

44 Α.Σ. Κατακαλής (Οινοποιητικός) (ε)
45. Α.Σ. Κέντρου (ε)

))
»

4.903.000
21.146.000

46. Α.Σ. Κομποτίου (ε)

»

925.520.000

47. Α.Σ. Κρανιδίου (ε)

»

22.513.000

48. Α.Σ.Λακκόπετρας Αχαΐας (Α) (α+ε)

»

331.024.000

49. Α.Σ. Λακκόπετρας Αχαΐας (Β) (γ)

»

82.853.000

50. Α.Σ. Αιβανατών (α+γ)

»

11.443.000

51. Α.Σ. Μάνεση Αργολίδος (α+γ)

»

137.927.000
625.352.000

26. Α.Σ. Βοχαϊκού (α+γ)
27. Α.Σ. Βουκολιών (Μελισ/κός) (α+γ)

52. Α.Σ. Μαρκοπούλου (ΜΑΡΚΟ) (ε)

»

53. Α.Σ. Μεγάρων (Αγροτικός) (ε)

»

54. Α.Σ. Μεγάρων (Οινοπ/κός (ε)

)>

55. Α.Σ. Μεγάρων (Πτηνοτροφικός) (α+γ+ε)

»

3.228.767.000

56. Α.Σ. Μουρεσιού (α+γ)

»

73.020.000

57. Α.Σ. Μυτιλήνης (Οινοπ/κός) ( α+γ)
58. Α.Σ. Νάουσας (Α.Α.Ο.Σ.) (ε)

»

3.363.500.000

59. Α.Σ. Νεμέας (Οινοποιητικός) (ε)

»

2.126.195.000

60. Α.Σ. Νεοχωρίου (ΣΕΠΕΒΕ) (α+γ+ε)

»

390.760.000

61. Α.Σ. Νικήτης (Μελισσοκομικός) (α+γ+ε)

»

179.133.000

3.108.000
566.889.000

4.083.000

62. Α.Σ. Ξάνθης (Παρ. Διαθ. Πατάτας) (α+γ)

»

32.453.000

63. Α.Σ. Ορμυλίας (α+γ)

»

270.983.000

64. Α.Σ. Ορφανού Καβάλας (ε)

»

50.000.000
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65. Α.Σ. Πέτα (Ελαιοκομικός) (ε)

δρχ.
»

745.419.000

67. Α.Σ. Προφήτης Ηλίας (Αργολίδος) (γ)

»

49.557.000

68. Α.Σ. Ροβιών Ευβοίας (ε)

»

227.870.000

69. Α.Σ. Ροδιάς Ηρακλείου (γ)

»

24.040.000

70. Α.Σ. Ροδοχωρίου (ε)

»

267.000.000

71. Α.Σ. Ρομπόλας Κεφαλληνίας (ε)

»

405.228.000

72. Α.Σ. Σαγέικων (α+γ)

»

240.155.000

73. Α.Σ. Σπάρτης (Εσπεριδοειδών) (γ)

»

106.611.000

74. Α.Σ. Συκιών Αρτας (ε)

»

86.416.000

75. Α.Σ. Τίρυνθος «0 ΠΗΓΑΣΟΣ» (α+γ)

»

6.815.000

76. Α.Σ. Τούμπας Κιλκίς (γ)

»

387.165.000

77. Α.Σ. Τριχωνίδος (Ελαιοκομικός) (γ)

»

7.743.000

78. Α.Σ. Τυμπακίου (α+ε)

»

37.321.000

79. Α.Σ. Φιλιατρών Μεσσηνίας (ε)

»

71.190.000

80. Α.Σ. Φιλιατών Ηγουμενίτσας (Γαλακτ/κός) (ε)

»

2.101.409.000.

81. Α.Σ. Χαλκίδας (Αμπελουργικός) (ε)

»

1.000.300.000

82. Α.Σ. Χαλκίδας (Πτηνοτροφιιός) (ε)

»

272.403.000

83. Α.Σ. Χρυσοβίτσας Ιωαννίνων (γ)

»

340.704.000

μερικό ποσό (Γ)

34.077.305.000

66. Α.Σ. Πουλίτσας (α+γ)

Δ. ΚΟ ΙΝ Ο Π ΡΑΞΙΕΣ (Κ)
1 . Κ. Ανθοκομικών Συν/σμών Ελλάδος (ΚΑΣΕ) (γ+ε)
2. Κ. Αμπελουργών Θηβών (γ+ε)

2.597.000

»

1.362.299.000

»

5.248.881.000

3. Κ. Βερμίου - Νάουσας (α+γ

»

894.164.000

4. Κ. Λαμίας (Γάλακτος) (α+γ)

»

226.521.000

5. Κ.ΣΚΟΠ (ε)

»

2.869.361.000

μερικό ποσό (Δ)

10.601.226.000

Ε. ΣΥΝ ΕΤ Α ΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑ ΙΡΕΙΕΣ (Σ.Ε.)
1 . ΑΒΕΑ (α+γ)

»

340.704.000

2. ΑΒΙΚΟ (α+γ)

»

830.082.000

3. ΑΣΕΑΡ (α+γ)

»

745.137.000

4. ΑΣΤΥ (α+γ)

»

1.150.491.000

5. ΔΑΒΙΕ (γ+ε)

»

223.541.000

6. ΕΛΒΙΖ (α+γ)

»

229.502.000

7. ΕΛΒΙΚ (α+γ)

»

1.281.635.000
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8. ΕΣΠΕΡΙΣ (α+γ)
9. ΕΥΒΟΙΑΣ (Βρωσ. Ελαιών) (ε)
10. ΗΛΒΙΓΑΛ (α+γ)
11. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Βρωσ. Ελαιών) (ε)
12. ΚΑΪΡ (α+γ)
13. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Βρωσ. Ελαιών) (ε)
14. ΛΟΚΡΙΔΟΣ (Βρωσ. Ελαιών) (α+γ)
15. ΝΕΟΓΑΛ (α+γ)

298.055.000

δρχ.
»

1.019.199.000

»

1.661.655.000

»
»

407.010.000
3.703.522.000
258.639.000
390.993.000

»
»
»

810.709.000

16. ΟΛΥΜΠΟΣ (α+γ)
17. ΠΙΝΔΟΣ (α+γ)
18. ΠΡΕΒΕΖΗΣ (Βρωσ. Ελαιών) (ε)

»

357.666.000

»

536.498.000
231.900.000

19. ΡΟΔΟΠΗ (α+γ)

»

1.193.709.000

20. ΣΕΒΑΘ (α+γ)
21 ΣΕΚΑΠ (α+γ)

»

3.427.629.000

»

149.027.000

22. ΣΕΠΕΚ (α+γ)
23. ΣΒΕΚΗ (α+γ)
24. ΣΕΡΓΑΛ (α+γ)

»
»
»

1.978.163.000
2.163.000.000

25. ΣΥΝΕΚΟ (ε)
26. ΣΥΝΕΡΓΑΛ (α+γ)
27. ΣΥΝ-ΒΙΟ-ΣΥ (α)

»

1.071.000.000

»
»

4.545.333.000
243.400.000

μερικό ποσό (Ε)

29.863.682.000

»

615.483.000

Σημείωση της Σ.Π.:
1. Πηγές των στοιχείων του πίνακα είναι: α) Οι Νόμοι που αναφέρονται στην αρχή (βλ. Υποσημείωση), β) οι
κοινές αποφάσεις 1047/22-2-1993 και 4365/5-8-1993 των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και γ) τρεις
πίνακες κατανομής τόκων της ΑΤΕ που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2198/94.
2. Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται: α) Ποσό δρχ. 16.817.000.000 το οποίο, όπως ανα γράφεται στο Ν.
2 5 3 8 /9 7 (άρθρο 16 § 1) αφορά «ομόρυθμες εταιρείες, συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες Μπέρλεϋ», χωρίς να
αναγράφονται επωνυμίες, β) Ποσό δρχ. 9.032.612.000 το οποίο αφορά «Συνεταιριστικές οργανώσεις, Επιχειρή
σεις ελαιολάδου Κρήτης», χωρίς επίσης να αναγράφονται επωνυμίες καθώς και γ) ποσό δρχ, 67.097.189 για
το οποίο αναγράφεται ότι αφορά «Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Αργολίδος» χωρίς να αναγράφονται και γι’ αυτό
επωνυμίες
3. Προσπάθεια έγινε να συγκεντρωθούν κατά φορέα (ΑΣΟ) τα ποσά που διαγράφηκαν με νόμους για άσκηση
κοινωνικής πολιτικής. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία, η άφρων εκείνη κοινωνική πολιτική κόστισε στον Έλληνα
φορολογούμενο συνολικά δρχ. 726.167.988.000 και στο αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα ανυπολόγιστη ζημία στο
υλικό και ηθικό κεφάλαιό του. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν επίσης ότι κοινωνική πολιτική άσκησαν επομένως και
αποζημιώθηκαν 9 κεντρικές ΑΣΟ (επί συνόλου 20), 94 Ενώσεις ΑΣΟ (επί συνόλου 124), 83 πρωτοβάθμιοι Συνε
ταιρισμοί (επί συνόλου 7.223), 5 Κοινοπραξίες ΑΣΟ (επί συνόλου 11) και 27 Συνεταιριστικές Εταιρείες (επί
συνόλου 51).
4. Καμιά υπηρεσία (κρατική ή συνεταιριστική) δεν έχει συγκεντρωμένα κατά φορέα τα στοιχεία που δημοσιεύ
ουμε σ’ αυτό τον πίνακα. Πιθανολογούμε ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία, για την αλήθεια και την ιστορία του
αγροτοσυνεταιριστικού μας κινήματος, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε και φυσικά θα δημοσιεύσουμε ό,τι νεότε
ρο υπάρξει.
5. Είναι πιθανόν από το πλήθος των αριθμών και την ομοιότητα των επωνυμιών σε αρκετές περιπτώσεις ΑΣΟ,
να έχουν γίνει λάθη, τα οποία θα αποκαταστήσουμε όταν και όπου αυτό διαπιστωθεί. Σε όποιου από τους ανα
γνώστες μας την αντίληψη υποπέσει κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να μας ενημερώσει.
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Τα 100 χρόνια των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα
Το νέο βιβλίο του Αριστείδη Ν. Κλήμη
Παρουσίαση από τον καθηγητή και Αντιπρόεδρο
της Ε .Φ .Σ . κ. Δ . ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Με την είσοδο του 21ου αιώνα και με τις ιστορικές προκλήσεις της παγκο
σμιοποίησης των αγορών, της τρομοκρατίας, αλλά και της επιβαλλόμενης
προσοχής και συσπείρωσης των συνεταιρισμών μπροστά στις απαιτήσεις και
ανακατατάξεις που δημιουργούν για τον αγροτικό ιδίως τομέα οι συνθήκες
της ευρωπαϊκής σύγκλισης, ο Αριστείδης Κλήμης ήταν ο ενδεδειγμένος
νους για να συλλάβει την καταλυτική αξία που θα είχε για τους Έλληνες
συνεταιριστές, αλλά και για την ελληνική κοινωνία και την Πολιτεία γενικό
τερα μια ιστορική ανάπλαση της διαδρομής και των συνθηκών δημιουργίας
και λειτουργίας που γνώρισαν οι συνεταιρισμοί κατά τον 20ο αιώνα στη
χώρα μας.
Τη διαδρομή αυτή, ο Α. Κλήμης την κατέγραψε σε ένα περιεκτικό μεν αλλά
εκτενές έργο υπερδιακοσίων σελίδων, επιλέγοντας, αντί μιας σχοινοτενούς
χρονολογικής και στατιστικής παράθεσης γεγονότων, κειμένων, ονομάτων
και ποσοτήτων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, τη βιω
ματική και βιογραφική παρουσίαση επιλεγμένων προσώπων σε συνδυασμό
με τα σχετικά γεγονότα και σε συσχέτιση και αλληλεπίδραση των μεν με τα
δε.
Σ' αυτή την αριστοτεχνική θα έλεγα πλοκή καταγραφής και παράθεσης
πράξεων, μαρτυριών και ντοκουμέντων, στο προσκήνιο της συγγραφής του
έργου αυτού ανέρχονται τα πρόσωπα, οι πρωτοπόροι, οι πρωτεργάτες και οι
οικοδόμοι του ελληνικού συνεργατισμού, τόσο του εθιμικού προσυνεταιριστικού όσο και του νομοθετημένου ευρωπαϊκού συνεταιριστικού θεσμού
από το 1915 και εντεύθεν. Μέσα από το έργο τους και τη ζωή τους, φωτίζο
νται περισσότερο και εξηγούνται καλλίτερα τα διαδοχικά γεγονότα σύστα
σης, λειτουργίας και διαχείρισης των συνεταιριστικών οργανώσεων και επι
χειρήσεων της χώρας, οι οποίες αποτελούν και το πολυόροφο οικοδόμημα
του σύγχρονου Ελληνικού Συνεταιριστικού Κινήματος, ήτοι τις συνεταιριστι
κής πράξης, των ιδεών και αξιών και των ηγετικών προσωπικοτήτων.
Έτσι, στο έργο του αυτό ο συγγραφέας, παλαίμαχος συνεταιριστής που
έταξε τη ζωή του στο Συνεργατισμό για περισσότερες από δύο γενιές ως
έγκριτος νομικός, ως αποκλειστικός ιστοριογράφος, ως οικονομολόγος ανεγνωρισμένος από την Ακαδημία Αθηνών και ως δόκιμος λογοτέχνης και δια
νοούμενος, ιστορεί το έπος της Ελληνικής αγροτικής κοινωνίας η οποία, με
τη συμπαράσταση μεγάλων επίσης πολιτικών ανδρών, όπως ο Γεώργιος
Φιλάρετος στις αρχές του περασμένου αιώνα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο
Ανδρέας Μιχαλόπουλος, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Αλέξανδρος
Μυλωνάς και άλλοι αργότερα, εξέρχεται από το σκότος της δουλοπαροικίας
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και αποκαθίσταται με νομοθετικά, διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά μέσα
σε οικογενειακές επιχειρήσεις ιδιόκτητης και απ' ευθείας αξιοποίησης.
Η έκδοση του έργου που έγινε με δαπάνη του συγγραφέα, αφιερώνεται
τιμής ένεκεν σε όσους εργάσθηκαν ή εργάζονται για τη διάδοση και προκο
πή των συνεταιρισμών στην Ελλάδα, διατίθεται δε αφιλοκερδώς εκ μέρους
του στο Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.) και
στην Εταιρεία φίλων του Συνεργατισμού (Ε.Φ.Σ.).
Στην Εισαγωγή (σ. 5-9) ο συγγραφέας αναφέρεται στο σκοπό, στο αντικεί
μενο και στη μέθοδο μελέτης, που είναι αφ' ενός η αντικειμενική γνωριμία
του αναγνώστη με τις συνθήκες ανάπτυξης των συνεταιρισμών και αφ' ετέ
ρου η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας των πρωτεργατών και
οικοδόμων του ελληνικού συνεργατισμού. Ως πρωτοπόροι, πρωτεργάτες και
οικοδόμοι του ελληνικού συνεργατισμού επιλέγονται και ιστοριογραφούνται
κατά σειρά οι εξής εννέα: κατ' αρχάς οι τέσσερες πρωτεργάτες: ο Νικόλαος
Μιχόπουλος, ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, ο Σωκράτης Ιασεμίδης και ο Ντίνος
Μαλούχος. Ακολουθούν οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές της θεωρίας και της
δράσης, πριν και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αφ' ενός ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης και αφ' ετέρου ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής και τέλος, τρεις επίσης
γνωστοί και δραστήριοι συνεταιριστές πάνω στους οποίους ακούμπησε στέ
ρεα κατά τη μεταπολεμική περίοδο ο συνεργατισμός: ο Δημήτρης Πάνος, ο
Ιωάννης Αφεντάκης και ο Βασίλειος Ιλαντζής.
1. Ο Νικόλαος Μιχόπουλος ήταν δάσκαλος και ήταν «γέννημα και θρέμμα»
από πατέρα γεωργό και καπνοπαραγωγό. Ήταν, γράφει ο Αριστείδης Κλήμης, πρόθυμος, ευαίσθητος, ρωτούσε να μάθει και του άρεσε να διαφωτίζει
τους συντοπίτες του και τους γύρω του. Ανέλαβε, με την προτροπή του
Δημητρίου Γρηγοριάδη, να γίνει απόστολος για την ίδρυση του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου του Αλμυρού, με σκοπό να απελευθερωθούν οι γεωργοί
από τη σκλαβιά των τοκογλύφων, των τσιφλικάδων και των μεσαζόντων.
Όπως ο Μιχόπουλος έγραφε αργότερα, «παρήτησα τους ιδιαίτερους φίλους
και συναδέλφους, εγκατέλειψα το καφενείον και μετά το σχολείον διερχόμην τας ώρας μου εν τω μέσω γεωργών, αναπτύσσων προς αυτούς ζητήμα
τα αφορώντα την εργασίαν και τον μέλλοντα να ιδρύσωμεν συνεταιρισμόν».
Σε δεκάδα ανέρχονται τα άρθρα που έχει κατά καιρούς γράψει για το
Μιχόπουλο ο Αρ. Κλήμης και πολύ περισσότερες είναι οι αναφορές σ' αυτόν
τον πρωτεργάτη, στο πεντάτομο έργο του της Ιστορίας των Συνεταιρισμών.
(Ιστορία συμποσούμενη σε 3.000 σελίδες περίπου, εκτός των 2.000 περίπου
άρθρων συνεταιριστικού και άλλου περιεχομένου, 30 έργων για τους συνε
ταιρισμούς και δεκάδων για τη λαογραφία, λογοτεχνία κ.ά.).
2. Ο Δημήτριος Γρηγοριάδης ήταν γεωπόνος και είχε σπουδάσει στην
Ευρώπη. Το 1899 είχε κάνει υποδείξεις από την Εφημερίδα Το Άστυ για την
ίδρυση γεωργικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Το 1900 έγινε Διευθυντής
της Κασσαβέτειας Γεωργικής Σχολής κοντά στον Αλμυρό.
Ο Δ. Γρηγοριάδης καταγόταν από τη Σμύρνη και είχε σπουδάσει στο Μονπελιέ της Γαλλίας ενώ κατόπιν εργάσθηκε ως γεωπόνος σε ελληνικά κτήμα
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τα στη Ρουμανία. Ήταν ενήμενος των συνεταιριστικών κινήσεων της Γαλ
λίας και συμμερίσθηκε τις άθλιες γεωργο-οικονομικές συνθήκες των γεωρ
γών και δουλοπαροίκων. Για το σκοπό αυτό συνεργάσθηκε με το Μιχόπουλο
και ανέπτυξαν τη συνεταιριστική οργάνωση της περιοχής του Αλμυρού.
Πριν 20 χρόνια (1982) ο Γεωπονικός Σύλλογος Βόλου εξέδωσε περιοδική
εφημερίδα στην οποία έδωσε το όνομα του Δημητρίου Γρηγοριάδη.
3.
Ο γεωπόνος Σωκράτης Ιασεμίδης, υπήρξε μαχητής, οργανωτικός και
εκπαιδευτικός, του συνεταιριστικού θεσμού και της συνεταιριστικής ιδέας.
Δίδαξε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή των Αθηνών στη δεκαετία του 1920
για τους Συνεταιρισμούς και οι φοιτητές διάβαζαν από τις Συνεταιριστικές
Παραδόσεις (1924) του Ιασεμίδη. Ήταν ιδιοκτήτης και διευθυντής του Περιο
δικού ο Βοηθός των Συνεταιρισμών (1918— 1922). Έγραψε επίσης 2 βιβλία
για τους Συνεταιρισμούς (1905 και 1911) και είχε κάνει αγώνες και προτά
σεις για την ίδρυση Γεωργικής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Διαδέχθηκε το Δ.
Γρηγοριάδη στη διεύθυνση της Κασσαβετείου Γεωργικής Σχολής.
Το Τέταρτο Μέρος (σ. 98-214) περιέχει τη διεξοδική παρουσίαση σε 6
κεφάλαια της προσωπικότητας, της ζωής και της δράσης των υπολοίπων έξι
Συνεταιριστών και οικοδόμων του σύγχρονου Συνεταιριστικού Κινήματος
στη χώρα μας.
Σκιαγραφείται κατ' αρχάς ο Ντίνος Μαλούχος (1825-1928) ο οποίος ήταν
μεγάλος συνεταιριστής, ιδεολόγος και άνθρωπος της δράσης. Σπούδασε
γεωπόνος στην Ιταλία κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και εκεί ζυμώθηκε με
τις νέες πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Γύρισε στην Ελλάδα και ανέλαβε
υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη ως Νομογεωπόνος κατά την περίοδο της εκεί
Κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου. Στη συνέχεια δούλεψε στην Υπηρεσία
Εποικισμού Δράμας και αγωνίστηκε για την γεωργική εγκατάσταση των
ακτημόνων κολλήγων. Μετά την επιστροφή του από τη Μικρασιατική
εκστρατεία, ξαναρχίζει μαχητικός τους αγώνες του με το Περιοδικό Κοινότης, για την κοινοτική ανάπτυξη και την ομοσπονδιακή οργάνωση της
χώρας. Συνεργάσθηκε με τον αγροτιστή Κώστα Καραβίδα, Διευθυντή της
ΑΤΕ και υπέρμαχο του κοινοτισμού, και υποστήριξε εκτός από την γεωργική
αποκατάσταση,τη συνεταιριστική οργάνωση των αγροτών για μια καλλίτερη
και δικαιότερη κοινωνία της οποίας οι αγρότες αποτελούσαν την ψυχή της.
Μολονότι από αστική οικογένεια της Σύρου και απώτερη καταγωγή από την

Για όσους θέλουν να στείλουν
κείμενά τους στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Παρακούουμε τους φίλους μας που θέλουν να στείλουν κείμενα στη
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Π Ο Ρ Ε ΙΑ για δημοσίευση, να έχουν υπόψη τους ότι για
να δημοσιευθουν στην αμέσως πρώτη από της αποστολής τους έκδοσής
της, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία μας (Ευπόλιδος 14 Α Θ Η Ν Α Τ.Κ.
10552) το αργότερο 20 μέρες πριν από την ημερομηνία εκτύπωσης και
κυκλοφορίας του Περιοδικού.
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Αρκαδία, συνδύασε την αγροτική, Διευθυντή της ΑΤΕ και μεγάλο υπέρμαχο
του κοινοτισμού συνεταιριστική και κοινοτική ιδέα με την πολιτική και ηθική
αναγέννηση της Ελλάδας όπως αυτή προέκυψε μετά τον Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο και την είσοδο στον Ελλαδικό χώρο των Ελληνικών Πληθυσμών της
Μικρασίας.
Ακολούθως, παρουσιάζεται δια μακρών από το συγγραφέα ο Θεόδωρος
Τζωρτζάκης (1892-1971), ο μεγαλύτερος έως σήμερα Ελληνας θεωρητικός
του ελληνικού και ευρωπαϊκού συνεταιρισμού στην Ελλάδα. Ο Θ. Τζ. αγωνί
στηκε επί ολόκληρες δεκαετίες σε πολλούς τομείς (διδασκαλία, συγγραφή,
οργάνωση) των συνεταιρισμών. Πάνω του στηρίχθηκε η διάδοση και η διά
χυση της συνεταιριστικής ιδέας στην Ελλάδα που έγινε αποδεκτή όχι μόνο
από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και καταναλωτές, αλλά και από
την επιστήμη. Πολύ δε περισσότερο, επιπλέον και από την Ακαδημία Αθη
νών η οποία το 1956 βράβευσε το σύνολο του έργου και της προσφοράς
του, όπως αυτή εκφράστηκε ιδιαίτερα και από τη σπουδαιότερη συνεταιρι
στική περιοδική έκδοση της χώρας μας, τον Συνεταιριστή (1925-1967). Η
επιβράβευση αυτή του Θ. Τζ. ήταν συγχρόνως και μια ευρύτερη αναγνώριση
και επιβράβευση εκ μέρους της κοινωνίας του έργου και της σημασίας του
συνεταιριστικού θεσμού ως μέσου οικονομικής και ηθικής εξύψωσης του
αυτοδιοικουμένου συνεταιριστικού τομέα της οικονομίας. Εκτός από την
Ακαδημία και την Επιστήμη, όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλοί άλλοι και μεγάλοι πνευματικοί άνδρες, όπως
ο Ίων Δραγούμης και ο Αγγελος Σικελιανός, είχαν γραπτώς εκφράσει την
προβολή των συνεταιρισμών. Ο Α.Σ. ιδιαίτερα, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1951, πρότεινε την οργάνωση του Κέντρου Δελφών, σε συνεργασία
με τον Πικιώνη και την Αγγελική Χατζημιχάλη, σε συνεταιριστική βάση, ήτοι
με τη σύσταση και λειτουργία χειροτεχνικών αγροτικών, τουριστικών και
βιομηχανικών (για το βωξίτη) συνεταιρισμών ο Θ. Τζ., εκτός των άλλων,
ήταν και ένθερμος εκπαιδευτικός και υποστηρικτής, με τη σύζυγό του παιδα
γωγό Φωτεινή Τζωρτζάκη, των Σχολικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι επί ολό
κληρες δεκαετίες ελάμπρυναν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί
δευση ακόμη και τις παλαιότερες παιδαγωγικές Ακαδημίες, με την επιτυχή
πρωτοβουλία και στήριξη της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της
Π Α Σ ΕΓΕΣ . Στήριξε επίσης την ίδρυση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Γεωργικών Συνεταιρισμών, προπολεμικά, υλοποιώντας τα όνειρα και τις
προσδοκίες γι' αυτό το σκοπό εκατοντάδων χιλιάδων συνεταιριστών.
Για την προσωπικότητα του Θ. Τζ., ο συγγραφέας αναφέρει (σελ. 117 του
έργου του) το χαρακτηριστικό περιστατικό της διακοπής έκδοσης του Συνε
ταιριστή με την άρνηση του Θ. Τζ. να υποβάλει για λογοκρισία τα κείμενα
του περιοδικού στον υπάλληλο της Στρατιωτικής Δικτατορίας (20 Απριλίου
1967). Ήταν επίσης, ενωρίτερα, το 1938, ο μόνος που έγραψε στον Συνεται
ριστή επικήδειο έπαινο για τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο, όταν όλες οι φωνές
είχαν σιωπήσει για το μεγάλο Αχαιό πολιτικό, ο οποίος τοποθετείται στην
απαρχή του σύγχρονου συνεταιριστικού μας είναι.
Κορυφαίος συνεταιριστής του οποίου ο συγγραφέας αναπλάθει τη ζωή και
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το σπουδαίο έργο του, είναι ο πολιτικός και αγροτιστής Αλεξ. Μπαλτατζής
(1904-1987), σελ. 161-189. Πριν και ιδίως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο
Μπαλτατζής έπαιξε πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στον τομέα της συνεται
ριστικής πράξης. Έγινε εκφραστής των πόθων και των αναγκών του προσφυγικού κόσμου της Βορείου Ελλάδος και θεωρείται η οργανωτική μορφή
του συνεταιριστικού κύκλου - οργανώσεις - επιχειρήσεις - πολιτική υπο
στήριξη για περισσότερο από δύο γενιές. Υπουργός Γεωργίας δύο φορές
(1963 και 1974).
Επίλεκτος θεωρητικός Συνεταιριστής είναι ο Δημήτριος Πάνος
(1896-1985), σελ. 181-198. Το συγγραφικό έργο του Δ.Π. είναι ουσιώδες,
υπεύθυνο και χαρακτηριστικό μιας ευγενούς προσωπικότητας που κόσμησε
τη μεγάλη συνεταιριστική οικογένεια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Πέρα
σε το μήνυμα του συνεργατισμού μέσα στις πόλεις, στους αστικούς
κύκλους και δημιούργησε συμμάχους των Αγροτικών Συνεταιρισμών και
γενικότερα του συνεταιριστικού θεσμού, με κύριες επισημάνσεις και με ανα
φορές στους ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς. Ως Πρόεδρος της Εταιρείας
των Φίλων του Συνεργατισμού, δημιούργησε γύρω του ένα κύκλο διανοου
μένων συνεταιριστών και ιδεολόγων που πλαισίωσαν την καθημερινή συνε
ταιριστική πράξη και δράση. Ήταν, μαζί με τον Θεόδωρο Τζωρτζάκη, ο ευπα
τρίδης του συνεργατικού πνεύματος της αυτενέργειας, της συνεργασίας,
της κοινωνικής ευθύνης.
Ο Γενικός Διευθυντής της Π Α Σ ΕΓΕΣ για τριάντα περίπου χρόνια, ο Ιωάν
νης Αφεντάκης (1902-1987), σελ. 201-207, καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση
στο έργο του Αρ. Κλήμη. Πρόκειται για τον αγωνιστή των αγροτικών δικαί
ων, ο οποίος θα υλοποιήσει με πείσμα, επιμονή και συνέπεια τα πολλά και
μεγάλα όνειρα και σχέδια χιλιάδων αγροτών συνεταιριστών που μετά το Β ’
Παγκόσμιο Πόλεμο προσέβλεπαν με πίστη στο συνεταιριστικό θεσμό για
καλλίτερη παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων τους, μέσα
και έξω από την Ελλάδα. Για τριάντα περίπου χρόνια, ταυτίστηκε με την
οργάνωση και δράση της Π Α Σ ΕΓΕΣ και εξέφρασε τον καθημερινό συνεταιρι
στικό προβληματισμό, τα αιτήματα και τις δραστηριότητες με πίστη, επιμονή
και αυταπάρνηση.
Ο τελευταίος βιογραφούμενος Συνεταιριστής είναι ο Βασίλειος Ιλαντζής
(1907-1998), σελ. 209-218. Ο Β.Ι. διέπρεψε τόσο στην διοίκηση μεγάλων
Συνεταιριστικών Φορέων όπως η Σ.Ε.Κ.Ε., όσο και στη θεωρητική στήριξη
των συνεταιρισμών με το συγγραφικό του έργο, τις ομιλίες του και την ορθή
και εποικοδομητική οργάνωση και διαχείριση Συνεταιριστικών Επιχειρήσε
ων.

Τάς έν τεύξεις μή π ο ιο υ πυκνάς τοις α ύ ιο ΐς
μ η δέ μακράς περί ιώ ν αυτώ ν
( Ισοκράτης ηρος Αημόνικον)
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Κατ' αυτό τον τρόπο, στο πρωτότυπο και πολύτιμο αυτό έργο, ο Αριστεί
δης Κλήμης, βραβευμένος και αυτός από την Ακαδημία Αθηνών δύο φορές
(για την επίδοσή του στην εκπαίδευση και για το βιβλίο του Αγροτική Οικο
νομία), διερευνά την ανάπτυξη των συνεταιρισμών μέσα από την προσφορά
των σπουδαιότερων πρωτεργατών του ελληνικού συνεργατισμού και διαφω
τίζει την προσωπικότητα των τελευταίων με αναφορές στις διαδοχικές
φάσεις ανάπτυξης των συνεταιρισμών. Ανάμεσα στους πρωτεργάτες και
στην εξέλιξη του θεσμού, στέκεται ο ίδιος με τις μαρτυρίες του, τις συνερ
γασίες του, τα ανέκδοτα έγγραφα και τη δράση του, σε τρόπο που το όλο
συγγραφικό αυτό εγχείρημα να αποτελεί μια αυθεντική και βιωμένη κατα
γραφή της Εκατονταετίας των Ελληνικών Συνεταιρισμών που δικαιούται
αλλά και επιβάλλεται να γνωρίζει το αναγνωστικό κοινό της χώρας μας ως
τμήμα αναπόσπαστο και σημαντικό της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνι
κής ιστοριογραφίας. Αυτή η ιστοριογραφία αποδεικνύει τι προσέφερε ο
αγροτικός συνεργατισμός στην αγροτική κοινωνία καθώς και στην εθνική
οικονομία (πρώτες ύλες, συνάλλαγμα, διατροφή επάρκεια της χώρας). Και
καλό θα ήταν η οικονομική επιστήμη να εντάξει στον κορμό της τη Συνεται
ριστική Οικονομία της χώρας, ως σημαντικό τμήμα της που είναι.
Με το έργο του αυτό ο Αριστείδης Κλήμης, με τη σύγχρονη και παράλλη
λη, τότε και τώρα, παρουσία του επίσης παλαίμαχου αγωνιστή, οικονομολό
γου, ιδεολόγου και στοχαστή Νικολάου Κολύμβα, έγινε και έγιναν οι δύο
τιμώμενοι σήμερα, μεγάλοι δάσκαλοί μας στη σκιά και με το παράδειγμα
των οποίων αντρώθηκε το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα, θωρακίσθηκε
επιστημονικά και ιδεολογικά, διέθεσε στις ευρωπαϊκές αγορές τα αγροτικά
προϊόντα και μας δασκάλεψε στο δρόμο των συνεταιρισμών που ακολου
θούμε. Οι βάσεις που έθεσαν και οι καταβολές και υποθήκες που μας αφή
νουν είναι σπουδαίοι συντελεστές για το αυριανό συνεταιριστικό γίγνεσθαι
της χώρας μας.
Καθ. Διονύσης Μαυρόγιαννης
Γεν. Γραμμ. του Ι.Σ.Ε.Μ
Αντ/δρος της Ετ. Φίλων του Συν/σμού
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Ευχαριστούμε όσους από τους συνδρομητές μας πλήρωσαν τη
συνδρομή τους για το 2001 και περιμένουμε να τους μιμηθούν
και όσοι δεν την πλήρωσαν μέχρι σήμερα, για να συνεχίσουμε
απρόσκοπτα, ανανεωμένη και βελτιωμένη την έκδοση της
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ.
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I ΝΣΉΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2001

Στις 28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ινστι
τούτού Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ ), στην οποία το Διοι
κητικό Συμβούλιο παρουσίασε τις δραστηριότητές του για το έτος 2001. Η
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν, εξελέγη το νέο επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν οι: Κ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Γεω
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόεδρος), Γ. Δασκάλου, Καθηγητής του
Τ ΕΙ Πειραιά και του Πανεπιστημίου Leman, Γαλλίας (Αντιπρόεδρος), Δ.
Μαυρόγιαννης, Καθηγητής, π. Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (Γ. Γραμματέας), Ο. Κλήμη-Καμινάρη, Ε Ε Π Παντείου Πανεπιστημί
ου (Ταμίας), Κ. Αποστολόπουλος, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστη
μίου (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Γ. Παπαγεωργίου, μέλος του Δ.Σ. της
Ελαιουργικής (μέλος) και Ε. Σινικής, π. Διευθυντής στη Διεύθυνση Συνεται
ρισμών του Υπουργείου Γεωργίας, Σύμβουλος Υφυπουργού Γεωργίας
(μέλος).

Η EKOEEH TOY Α Χ TO Y I.E.EJH .
Το έτος 2001 πρέπει να χαιρετιστεί ως έτος μιας πολύ ευνοϊκής συγκυρίας
για τους συνεταιρισμούς, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στο Υπουργείο Γεωργίας,
από το οποίο εποπτεύεται το πλήθος των αγροτικών συνεταιρισμών, προΐστανται στελέχη των αγροτικών συνεταιρισμών. Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Δρυς
έχει χρηματίσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο Υφυπουρ
γός κ. Ευ. Αργύρης έχει χρηματίσει Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο Γενικός Γραμ
ματέας κ. Κολύρης έχει χρηματίσει Γενικός Διευθυντής της Π ΑΣΕΓΕΣ και ο
έτερος Γενικός Γραμματέας κ. Α. Κόρακας υπήρξε ο πρώτος Διευθυντής του
Γ ραφείου της Π ΑΣΕΓΕΣ στις Βρυξέλλες.
Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις, οι οποίες, εξεταζόμενες συνολικά, παρουσιάζουν πολύ σοβαρά προβλή
ματα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών
ουσιαστικά αδρανεί και σημαντικός αριθμός ενώσεων συνεταιρισμών αντιμε
τωπίζουν κρίσιμα οικονομικά προβλήματα, παρά τις ρυθμίσεις των χρεών που
προηγήθηκαν.
Η αναγκαιότητα των αγροτικών συνεταιρισμών στη σημερινή συγκυρία δεν
αμφισβητείται από κανέναν αλλά από την άλλη πλευρά οι πραγματικές δυνα
τότητες για προσφορά έργου εκ μέρους τους είναι περιορισμένες.
Ο καινούργιος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς φαίνεται να μην
δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα ενώ γενικά κρίνεται θετικά. Τα σχέδια κατα
στατικών για πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, για τις ενώσεις και για την
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Π ΑΣΕΓΕΣ έχουν ετοιμαστεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ αλλά μόνο ένας μικρός αριθ
μός έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση των παλιών καταστατικών. Η διετής
περίοδος που είχε προβλεφθεί για την τροποποίηση των καταστατικών παρατάθηκε και ελπίζεται ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε εφησυχασμό και ενεργοποί
ηση μόνο στις παραμονές της λήξης της νέας προθεσμίας.
Άλλες κατηγορίες συνεταιρισμών βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανά
πτυξης. Οι συνεταιριστικές τράπεζες, που αποτελούν δημιουργήματα της
τελευταίας δεκαετίας, είναι σήμερα 15 και περίπου άλλοι τόσοι οι πιστωτικοί
συνεταιρισμοί, που φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε συνεταιριστικές τράπεζες.
Όμως, η συνεχής αύξηση των κεφαλαίων που είναι προϋπόθεση για να ανα
γνωρίζονται ως τράπεζες, δημιουργούν αξεπέραστα προβλήματα σε ορισμέ
νες περιπτώσεις ακόμη και για τις αναγνωρισθείσες συνεταιριστικές τράπε
ζες. Η Πανελλήνια Τράπεζα, που δημιουργήθηκε από τις συνεταιριστικές τρά
πεζες έχει αρχίσει να λειτουργεί στην Αθήνα και έχει ιδρύσει υποκαταστήματα
σε πέντε πόλεις.
Οι συνεταιρισμοί των ηλεκτρολόγων και των υδραυλικών φαίνεται να προ
χωρούν ικανοποιητικά, όπως και οι συνεταιρισμοί ξύλου. Επίσης, οι συνεταιρι
σμοί των φαρμακοποιών ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς ενώ οι
καταναλωτικοί συνεταιρισμοί διέρχονται δύσκολη περίοδο με την ανάπτυξη
των γιγάντιων αλυσίδων πολυεθνικών πολυκαταστημάτων.
Συνολική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στους συνεταιρισμούς
δεν είναι διαθέσιμη αφού, όπως είχε επανειλημμένα τονιστεί και σε προηγού
μενες γενικές συνελεύσεις, οικονομικά στοιχεία για τους λειτουργούντες
συνεταιρισμούς δεν συγκεντρώνονται σε καμιά πηγή.
Σε διεθνές επίπεδο, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί πρόσθε
τες απαιτήσεις για επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και για διασυνεταιριστική συνεργασία, κατευθύνσεις προς τις οποίες πάντοτε προσέβλεπαν οι
συνεταιρισμοί αλλά με περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Ο ΟΗΕ διακηρύσ
σει τον πολύπλευρο ρόλο των συνεταιρισμών για την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη και για την απασχόληση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζεται
ο ρόλος των συνεταιρισμών ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της ανεργίας.
Όμως, οι διακηρύξεις συχνά απέχουν από τις πρακτικές ενέργειες. Έτσι, το
Σχέδιο Καταστατικού Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού βρίσκεται επί 8 χρόνια στα
«υπόψη» του Συμβουλίου Υπουργών ενώ η Συμβουλευτική Επιτροπή για την
Κοινωνική Οικονομία, αφέθηκε να ατονήσει από την Επιτροπή Prodi.
Σε πρόσφατη ομιλία του ο κ. Prodi εμφανίστηκε αισιόδοξος αναφορικά με
την υιοθέτηση εντός του έτους, από το Συμβούλιο, του σχεδίου Καταστατικού
Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού. Είπε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει
ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη συνεταιριστική δραστηριότητα στην Ευρώπη
και ότι οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα ουσιώδες τμήμα του Ευρωπαϊκού
οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου.
Τα ειδικότερα θέματα που απασχόλησαν το Ινστιτούτο κατά το χρόνο που
πέρασε μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
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1. Ολοκλήρωση της ελληνο-ολλανδικής μελέτης.
Όπως είχε αναφερθεί στην περυσινή γενική συνέλευση, η μελέτη που έγινε
από δύο επιστήμονες επιδίωκε να διερευνήσει κατά πόσον υπάρχουν δυνατό
τητες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ολλανδικών συνεταιρισμών. Επίσημα
η μελέτη παραδόθηκε στις 23 Μαΐου 2001, από τον Ολλανδό Πρέσβυ στον
Υφυπουργό Γεωργίας κ. Ευ. Αργύρη, σε ειδική τελετή που οργανώθηκε στην
κατοικία του Ολλανδού Πρέσβυ. Σε γενικές γραμμές, από τη μελέτη προέκυψε κάποια επιφυλακτικότητα αναφορικά με τις δυνατότητες συνεργασίας, που
όμως θα μπορούσε να ξεπεραστεί σε ορισμένες περιπτώσεις αν μπορούσε να
καλλιεργηθεί ένα κλίμα διεύρυνσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
2.Δημοσίευση της μελέτης του C IR IE C
Εκτός από την τελική έκθεση της μελέτης του CIRIEC, στην οποία είχε
συνεργαστεί το Ινστιτούτο και η οποία αναφερόταν στη συμβολή της κοινωνι
κής οικονομίας στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, δημοσιεύθηκαν και
οι εθνικές εκθέσεις των χωρών που μετείχαν, σε χωριστό τόμο
3.Διάθεση

των εκδόσεων του ΙΣΕΜ

Ύστερα από συμφωνία που έγινε με τον εκδότη κ. Αθ. Σταμούλη, διατέθηκε
ένας μικρός αριθμός αντιτύπων των εκδόσεων του ΙΣΕΜ και ανάλαβε ο εκδό
της αυτός να τις συμπεριλάβει στους καταλόγους βιβλίων που διαθέτει.
4.Προετοιμασία ετήσιας έκδοσης του ΙΣΕΜ
Όπως είχε αναφερθεί στην περυσινή γενική συνέλευση, το ΙΣΕΜ θα εκδίδει
έναν τόμο με θέματα συνεταιριστικού προβληματισμού κάθε χρόνο. Στον τόμο
αυτόν θα περιλαμβάνονται θέματα διερεύνησης διαφόρων πτυχών του συνε
ταιριστικού φαινομένου, με στόχο ο ελληνικός προβληματισμός να συμβαδίζει
με το διεθνή. Ο σχεδιασμός ήταν να είναι έτοιμος ο πρώτος τόμος στο τέλος
του 2001. Λόγω ορισμένων δυσκολιών, τελικά θα εκδοθεί στο πρώτο δεκαπεν
θήμερο του Απριλίου 2002. Την έκδοση ανέλαβε επίσης ο εκδοτικός οίκος
Σταμούλη, με την υποχρέωση να παραδώσει διακόσια αντίτυπα στο ΙΣΕΜ
χωρίς πληρωμή. Ο τόμος που ετοιμάζεται περιλαμβάνει Έκθεση του ΟΗΕ και
κείμενα των Αποστολόπουλου, Βόσκογλου, Δασκάλου, Ηλιόπουλου, Καμινά
ρη, Μαυρόγιαννη, Παπαγεωργίου, Πατρώνη και Radermacher, με πρόλογο
από τον επίτιμο Πρόεδρο του ΙΣΕΜ κ. Νικ. Κολύμβα.
5.Έ κθεσ η

Ο Η Ε για τους συνεταιρισμούς

Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους συνεταιρισμούς που
θα δημοσιευθεί σε μετάφραση στην ετήσια έκδοση του ΙΣΕΜ, αναφέρεται στη
συμβολή των συνεταιρισμών στην κοινωνική ανάπτυξη. Κατά το στάδιο της
προετοιμασίας της το ΙΣΕΜ απάντησε σε σχετικό ερωτηματολόγιο και οι απα
ντήσεις του περιελήφθησαν στην έκθεση.
6.

Σχέδιο καταστατικού Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού

Το θέμα του καταστατικού Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού επανέρχεται συνε
χώς στην επικαιρότητα αλλά ακόμη δεν έχει καταστεί Κανονισμός. Εντός του
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2001, η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνθηκε με
συγκεκριμένα ερωτήματα στα μέλη του Ευρωπαϊκού τμήματος της ICA, μετα
ξύ των οποίων και στο ΙΣΕΜ. Το ΙΣΕΜ ανταποκρίθηκε και στο ερωτηματολόγιο
αυτό. Η Ισπανική Προεδρία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την υιοθέτηση του
σχεδίου καταστατικού αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
7. Συνεργασία με την Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών
Τον Νοέμβριο 2001 πραγματοποιήθηκε συνέδριο που οργάνωσε η Ένωση
Συνεταιριστικών Τραπεζών με θέμα τις Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ευρώ
πη κει στην Ελλάδα, με Έλληνες και ξένους εισηγητές. Ήταν ένα συνέδριο
στο οποίο κυριαρχούσε ο προβληματισμός για τις θεσμικές ρυθμίσεις και το
βαθμό που αυτές διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των συνεται
ριστικών τραπεζών. Πτυχές των προβληματισμών του συνεδρίου σχολιάσθηκαν από τον κ. Γ. Δασκάλου, τον κ. Γ. Αλεξόπουλο, μέλος του ΙΣΕΜ και τον κ.
Κ. Παπαγεωργίου.
8. Συνεργασία με το Ελληνο-βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Τον Ιούνιο 2001 πραγματοποιήθηκε συνέδριο που οργανώθηκε από το Ελληνο-βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με θέμα την προώθηση του ελληνικού
ελαιολάδου στη βρετανική αγορά. Στην αίθουσα του ΙΣΕΜ συγκεντρώθηκαν οι
συνεταιριστικές οργανώσεις που μετείχαν στο συνέδριο, και συζήτησαν τρό
πους διεύρυνσης της παρουσίας τους στη βρετανική αγορά. Από τη συνάντη
ση αυτή, ένας τρίτος παρατηρητής δεν θα έμενε ενθουσιασμένος από το βαθ
μό διασυνεταιριστικής συνεργασίας που ορίζει η έκτη αρχή των συνεταιρι
σμών. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη προς απόκτηση ισχύος δεν
έχει εμπεδωθεί ακόμη.
9. Η εκατονταετία των συνεταιρισμών
Με ιδιαίτερη επιτυχία τιμήθηκε η συμπλήρωση 100 χρόνων ύπαρξης συνε
ταιρισμών σύγχρονης μορφής, παίρνοντας ως αφετηρία τον Μετοχικό Γεωργι
κό Σύλλογο Αλμυρού και τον Συνεταιρισμό Τεχνοεργατών Λαμίας, που ιδρύ
θηκαν το 1900. Η σχετική εκδήλωση είχε ως οργανωτές το Γεωπονικό Πανεπι
στήμιο Αθηνών και την ΠΑΣΕΓΕΣ. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε το
ΙΣΕΜ. Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν το Υπουργείο Γεωργίας, το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής
Έρευνας, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, η Επιστημονική Εται
ρεία Αγροτικής Οικονομίας, η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού, το
Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών
Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρύτανης του Γεω
πονικού Πανεπιστημίου για τους δεσμούς του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με
τους συνεταιρισμούς, ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Δρυς και ο Πρόεδρος της
Π ΑΣΕΓΕΣ κ. Καραμίχας. Ο Γ.Γ. του ΙΣΕΜ κ. Μαυρόγιαννης παρουσίασε το
βιβλίο του κ. Κλήμη «Τα 100 χρόνια των συνεταιρισμών στην Ελλάδα». Χαρα
κτηριστικό της εκδήλωσης ήταν οι τιμητικές διακρίσεις που απονεμήθηκαν
από το Πανεπιστήμιο και την Π ΑΣΕΓΕΣ στον κ. Κλήμη και στον κ. Κολύμβα για
την εξέχουσα ποσοτική και ποιοτική συμβολή τους στον συνεταιριστικό
θεσμό. Το πλήθος που συνέρευσε και οι ευνοϊκές κρίσεις για την εκδήλωση
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αποτέλεσαν έμπρακτη αναγνώριση της ορθότητας της σχετικής χειρονομίας.
Κατά το στάδιο της προετοιμασίας της εκδήλωσης κατεβλήθη προσπάθεια
συγκρότησης εκ νέου του άτυπου συντονιστικού οργάνου των κορυφαίων
οργανώσεων όλων των κατηγοριών συνεταιρισμών αλλά αυτό δεν έγινε
κατορθωτό στο διαθέσιμο χρόνο.
10.

Ειδικός δικτυακός χώρος για τους συνεταιρισμούς.

Οι συνεταιρισμοί σε διεθνές επίπεδο επιδίωξαν να δημιουργηθεί ένας ειδι
κός δικτυακός χώρος για τους συνεταιρισμούς, όπως έχουν οι εταιρείες, τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ. Χαρακτηριστικό αυτού του χώρου είναι το .coop.
Με αυτό το χαρακτηριστικό θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μεταφέρεται στο
χώρο των συνεταιρισμών και εκεί να αναζητεί τους συνεταιριστικούς φορείς
για τους οποίους ενδιαφέρεται. Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση παρότρυνε
τα μέλη της να αναλάβουν ρόλο φορέα πιστοποίησης, δηλαδή να ενημερώ
νουν το φορέα που διαχειρίζεται αυτόν το δικτυακό χώρο κατά πόσον ένας
φορέας που ενδιαφέρεται να εμφανίζεται σε αυτόν το χώρο είναι πράγματι
συνεταιριστικός ή όχι. Μεταξύ των φορέων που ειδοποιήθηκαν να αναλάβουν
αυτόν τον ρόλο ήταν και το ΙΣΕΜ. Τελικά, το ΙΣΕΜ, την τελευταία ημέρα και
αφού διαπίστωσε ότι η Π ΑΣΕΓΕΣ δεν είχε ενδιαφέρον, υπέβαλε σχετική αίτη
ση και αναγνωρίσθηκε ως φορέας πιστοποίησης συνεταιρισμών για την Ελλά
δα, αναφορικά με το δικτυακό χώρο .coop.
11.

Συνεργασία με συνεταιρισμούς της Κύπρου

Τον Οκτώβριο 2001 οργανώθηκαν στην Κύπρο τρεις ημερίδες για τους
Ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς, που απευθύνονταν στους Διευθυντές και
Γραμματείς των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Στις ημερίδες αυτές
μετείχε ο καθηγητής κ. Δ. Μαυρόγιαννης, μαζί με τον κ. I. Γοργογιάννη, ειδικό
σε θέματα συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε
η δυνατότητα ένταξης στο Οικονομικό Τμήμα ενός διετούς πιλοτικού προ
γράμματος για τους συνεταιρισμούς και ο κ. Μαυρόγιαννης ανέλαβε τη μελέ
τη των νομοθετικών κειμένων ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε..
Αποφασίστηκε επίσης η συγγραφή 3-4 εγχειριδίων με θέματα την ιστορία, το
δίκαιο, τις αρχές και την οικονομία των συνεταιρισμών.
12.

Συμμετοχή στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της ICA

Τον περασμένο Οκτώβριο, στη Σεούλ, ύστερα από πρόταση του ΙΣΕΜ, ο κ.
Μαυρόγιαννης εξελέγη μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης. Η θητεία διαρκεί
4 χρόνια.
13.

Συνεταιρισμοί και Ειρήνη

Στη Γενική Συνέλευση της ICA στη Σεούλ, της οποίας κύριο θέμα ήταν
“Συνεταιρισμοί και Ειρήνη στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης» υποβλήθηκε
σύντομη μελέτη του κ. Μαυρόγιαννη για την Ανάπτυξη των Συνεταιρισμών και
την Ειρήνη κατά τον 20ό αιώνα. Η μελέτη αυτή θα εκδοθεί με πρόλογο του
Γενικού Διευθυντή της ICA και του προέδρου του ΙΣΕΜ.
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14.

Συνεργασία για τους συνεταιρισμούς της Ρωσίας

Τον Ιούνιο 2001 ο κ. Μαυρόγιαννης, σε επίσκεψή του στη Ρωσία, συζήτησε
το Νομοσχέδιο γενικού νόμου για τους συνεταιρισμούς, που είχε επεξεργα
στεί το 1998 και κατά την επίσκεψή του αυτή το «Συνεταιριστικό» Πανεπιστή
μιο του απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή. Τον ίδιο μήνα επισκέφθηκε
την Αθήνα μια ομάδα εκπροσώπων των καταναλωτικών συνεταιρισμών του
Ρωσικού κρατιδίου του Καλίνινγκραντ και είχε συζητήσεις με την ΠΑΣΕΓΕΣ, το
ΙΣΕΜ, την Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού και με συνεταιριστικές
οργανώσεις που διαθέτουν γεωργικά προϊόντα, με σκοπό τις εμπορικές πρά
ξεις. Τον Ιούνιο επίσης, ο κ. Παπαγεωργίου ήταν εισηγητής σε συνέδριο στη
Μόσχα, που οργανώθηκε με τη συνεργασία της ICA, του FAO και της
C O G EC A και θέμα τον ρόλο και τη σημασία των συνεταιρισμών στις οικονο
μίες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο.
15.

Συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία

Με την ευκαιρία της Σουηδικής Προεδρίας οργανώθηκε στη Σουηδία συνέ
δριο για την Κοινωνική Οικονομία. Στο συνέδριο αυτό το ΙΣΕΜ εκπροσωπήθη
κε από τον κ. Γ. Δασκάλου.
16.

Μελλοντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (ΗΠΑ)

Με τη μεσολάβηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Ελληνοαμερικανού κ. Λεο Πουλόπουλου, το ΙΣΕΜ ήρθε σε επαφή με το Ινστιτούτο
Τροφίμων και Γεωργικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και ειδι
κότερα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγετών. Ο υπεύθυνος του προγράμμα
τος σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα τον Οκτώβριο 2002, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επίσκεψης της ομάδας των εκπαιδευομένων τον
Αύγουστο του 2003. Ζητήθηκε η συνεργασία του ΙΣΕΜ για τη διευκόλυνση
στην οργάνωση του προγράμματος της επίσκεψης.
17.

Εκκαθάριση μητρώου Νομικών Προσώπων, μελών του ΙΣΕΜ

Επειδή ορισμένα από τα νομικά πρόσωπα που είχαν εγγράφει στο Ινστιτού
το δεν μετείχαν σε συνελεύσεις ούτε ανταποκρίνονταν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις επί σειρά ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και τα ενη
μέρωσε με επιστολή, ζητώντας τους να δηλώσουν αν επιθυμούν να παραμεί
νουν μέλη. Σε καταφατική περίπτωση θα μπορούσαν να διαγραφούν οι παλαιότερες υποχρεώσεις εφόσον θα κατέβαλαν την εισφορά του έτους 2000. Τα
νομικά πρόσωπα που δέχθηκαν αυτή τη λύση παρέμειναν μέλη ενώ τα υπόλοι
πα διεγράφησαν.

Η αρχαία παιδεία που αναζητεί την αλήθεια, το κάλλος και την
αρετή, ο Χριστιανισμός ζος πηγή αγάπης, που εκιρράζει την ουσία
του Θεού, αποτελούν δείκτες πορείας και προσανατολισμού
(.Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ Β Η Μ Α τ. 1 0 (Ιούλιος - Αύγουστος 2 0 0 1 σελ. 1 2 )
'Α ρθρο του κ. Γ . Μηοζζύνη, Ομ. Καθηγητή της Φιλοσοφίας τον Π α ν /μίο ν Αθηνζον
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Έ χει μέλλον η Ευρώπη;
Τον Μιχάλη Κ. Δερμιτζάκη, Δικηγόρου

Με αψορμή τη σφαγή και το φαύλο κύκλο του αίματος και του μίσους που
μέρες τώρα έχει ξεσπάσει και ακόμη συνεχίζεται μεταξύ Ισραηλινών και Παλαι
στινίων, πολλοί είναι αυτοί -και όχι μόνο στην Ελλάδα- που διερωτώνται.
Έχει άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση προοπτική και μέλλον μετά την αναμφισβή
τητη αδυναμία της - ή συγχρόνως και αδιαφορία; - να αποτρέψει πολέμους
στην ίδια της τη γειτονιά όπως συνέβη παλαιότερα στη Γιουγκοσλαβία, αλλά
και στην ευρύτερη γεοπολιτική μας ζώνη στο Αφγανιστάν προχτές, στη Μέση
Ανατολή σήμερα και ποιός ξέρει αύριο πού; Ώφειλε η Ευρώπη αν το επιθυμού
σε να αναλάβει έναν σημαίνοντα και αξιόπιστο ρόλο αποτροπής της άκρως επι
κίνδυνης αυτής για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κρίσης.
Μπορούσε να πείσει αν το ήθελε, τη διεθνή, κοινότητα αλλά και τις ίδιες τις
αντιμαχόμενες πλευρές, πως κρίσεις σαν την τωρινή στη Μέση Ανατολή, δεν
αντιμετωπίζονται ούτε με τη διπλωματία των τανκς και των καμικάζι ούτε με οποι
οσδήποτε άλλου είδους βία που αναπόφευκτα γεννάει μόνο βία, αλλά με την
αποδοχή κι από τις δύο πλευρές του μόνου αυτονόητου. Πως Ισραηλινοί και
Παλαιστίνιοι πρέπει να έχουν εκατέρωθεν το δικό τους Κράτος, αναγνωρισμένα
και τα δύο από τη διεθνή κοινότητα. Όσο αυτό δε γίνεται αποδεκτό από τους
ενδιαφερομένους, απ’ τους Διεθνείς Οργανισμούς κι όλους αυτούς που θα μπο
ρούσαν -αν το ήθελαν- να προσφέρουν στην εκτόνωση της κρίσης, ο κύκλος του
αίματος και της σφαγής δε θάχουν τελειωμό.
Φαίνεται όμως πως ο γίγαντας αυτός που λέγεται Ε.Ε. δεν έχει πείσει -ίσως
και να μη ενδιαφέρεται να πείσει- για τη δύναμή του, γιατί είναι αδιανόητο όσο
και άκρως καταφρονητικό για το κύρος της, να μεταβαίνει αντιπροσωπεία των
15 χωρών - μελών της με σκοπό να συναντηθεί με τον αποκλεισμένο στη Ραμάλα Γιάσερ Αραφάτ και η Κυβέρνηση του Ισραήλ να τους απαγορεύει τη συνά
ντηση αυτή, ενώ ακριβώς την επομένη μέρα επέτρεψε στον αμερικανό απε
σταλμένο Στρατηγό Άντονυ Ζίνι να τον συναντήσει! Κι ο καθένας εύλογα θέτει
το ερώτημα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιόν ρόλο αλήθεια μπορεί να αναλάβει και να επιτελέσει στη διεθνή πολιτική σκηνή όταν δεν μπορεί να παρέμβει δραστικά σ’ αυτά
που διαδραματίζονται δίπλα στη γειτονιά της; Κοινή είναι πια η διαπίστωση πως
οι ευρωπαίοι εταίροι μάλλον αδυνατούν να πάρουν αποφάσεις που αφορούν σε
σοβαρά θέματα εξωτερικής πολιτικής κάτι που ενδεχομένως έχει να κάνει με το
εσωτερικό δίκαιο ή με την τήρηση ισορροπιών στο εσωτερικό εκάστου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης ή και σε άλλους λόγους.
Την αδυναμία όμως της Ευρώπης να αποτρέψει αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο,
όφειλε -αν ήθελε- η Ελλάδα να εκμεταλλευθεί τόσο προς όφελος της, όσο και
κυρίως προς όφελος της ειρήνης των δύο λαών αλλά και της ευρύτερης περιο

χής·
Μπορούσε πριν ακόμη ξεσπάσει ο φαύλος αυτός κύκλος αίματος να καταφέ
ρει αυτό που δεν έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι. Να αφυπνίσει από το λήθαργο της
αδιαφορίας όλους τους ηγέτες Ανατολής και Δύσης και τους διεθνείς Οργανι
σμούς ώστε να επιβάλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός και στις δύο πλευρές
και την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την παγίωση της ειρήνης μεταξύ
των δύο λαών πριν επεκταθεί ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή με απρόβλεπτες
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΑΣ

Στη φωτό: Μέλη τον πρώτου μεταπολεμικού Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ,
με τον Πρόεδρό τον Αλε'ξ. Μπαλτατζή και το Γεν. Διευθυντή Γιάννη Αφεντάκη.
Στο πρώτο αυτό Δ.Σ. της κορυφαίας αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης στη
χώρα μας, μετείχαν οι: Αλέξ. Μπαλιατζής, Πρόεδρος (ΕΑΣ Ξάνθης). Ιωάν.
Πετρίδης, Αντιπρόεδρος (ΕΑΣ Βερροίας). Κωνστ. Μπελάς, Γραμματέας (Ομο
σπονδίας Θεσ/νίκης). Ηλ. Μαράκας, Μέλος (ΕΑΣ Ζευγολατιού). Αθ. Βραδής
(ΕΑΣ Κέρκυρας). Βασ. Μαράνιος (ΕΑΣ Λεβαδείας). Ανδρέας Καπεχανάκης
(ΕΑΣ Ηρακλείου). Ανδρέας Δήμας (ΕΑΣ Αρκαδίας). Αριστ. Μολυβδάς (ΕΑΣ
Βοΐου Κοζάνης). Γεώργ. Χαρισιός (ΕΑΣ Δράμας) και Δ. Κουκουρίκος (ΕΑΣ
Καρδίτσας). Η εκλογή τους έγινε από τη Γ.Σ. της 27-1-1946.
Από την ίδια Γ.Σ. εκλέχθηκαν για το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ οι: Αλέξ.
Κιούσης, προϊστάμενος (ΕΑΣ Αττικής-Μεγαρίδος). Ανι. Στυλιανουδάκης, Μέλος
(ΕΑΣ Κολυμβαρίου) και Θεοδ. Λαμπρόπουλος (ΕΑΣ Κρεσταινών).

συνέπειες. Δυστυχώς όμως χάθηκε για τη χώρα μας αυτή η ευκαιρία που σίγου
ρα θα την αναδείκνυε σε πρωταγωνίστρια των πολιτικών εξελίξεων όχι μόνο
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., αλλά και διεθνώς.
Όπως άλλως τε χάθηκε και για την Ευρώπη μια τέτοια ευκαιρία, αφού απέδει
ξε πως δε μπορεί, ή δε θέλει να αποτρέψει εξελίξεις που όμως είναι πιθανόν να
διασαλεύσουν τη διεθνή ειρήνη. Ό,τι όμως απ’ τα δύο και αν συμβαίνει, η Ευρω
παϊκή Ένωση έχει να κάνει πολλή δουλειά ακόμη, για να πείσει τους ίδιους τους
λαούς της και τη διεθνή κοινότητα πως μπορεί να επιβληθεί εκτός απ’ τον Οικο
νομικό και στον διεθνή πολιτικό ορίζοντα.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πληροφοριακά κείμενα για μια καλύτερη γνωριμία

(Βλ. και προηγούμενα τεύχη της Σ.ΓΙ. 60/2000 σελ.201, 63/2001 σελ. 173, 64/2001
σελ. 219 και τ. 65/2002 σελ. 22) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Β) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συγκροτείται από 15 Δικαστές και 6 εισαγγελείς,
που διορίζονται κάθε 6 χρόνια από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Αποστολή του είναι
να εξασφαλίζει το σεβασμό του Κοινοτικού Δικαίου. Οι Δικαστές (8 και 7 κάθε
φορά) και οι εισαγγελείς (3 κάθε φορά) ανανεώνονται κάθε 3 χρόνια με δικαίωμα
επανεκλογής και επιλέγονται μεταξύ νομικών που έχουν τις απαραίτητες προϋ
ποθέσεις για να αναλάβουν στη χώρα τους ανώτατα δικαστικά δικαιώματα.
Εδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι το Λουξεμβούργο όπου εκδικάζει τις
υποθέσεις που του υποβάλλει ένα κράτος - μέλος ή κάποιο όργανο της κοινότη
τας. Επίσης και τα Εθνικά Δικαστήρια, μπορούν να παραπέμψουν υποθέσεις ή να
ζητήσουν προδικαστικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν την κοινοτική
Νομοθεσία. Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπάρχει και Πρωτοδικείο με 15 Δικαστές
στο οποίο εκδικάζονται υποθέσεις ιδιωτών ή επιχειρήσεων.

γ) Το Συμβούλιο Υπουργών
Το Συμβούλιο Υπουργών (Σ.Υ.) αποτελείται από κάθε Υπουργό (ή τον αναπλη
ρωτή του) των κρατών - μελών της Ε.Ε. Τα μέλη του μπορεί να αλλάζουν ανάλο
γα με το εξεταζόμενο θέμα (π.χ. Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών
κ.ο.κ.). Η προεδρία του Συμβουλίου εναλλάσσεται κάθε έξι μήνες (όπως και με
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική
πολιτική επιρροή. Μπορεί να ιεραρχήσει τα ζητήματα σύμφωνα με τις δικές της
προτεραιότητες, γι' αυτό και τα κράτη - μέλη, χρησιμοποιούν την προεδρία για
να προωθήσουν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.
Το Σ.Υ. είναι νομοθετικό όργανο και το όργανο λήψης αποφάσεων. Πρόκειται
για το θεσμικό εκείνο όργανο το οποίο αποφασίζει για την έγκριση, την τροπο
ποίηση ή την απόρριψη νομοθετικών πλαισίων. Οι πολιτικές προετοιμασίες των
αποφάσεων γίνονται στο επίπεδο της επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων
(C O R EP ER ) η οποία αποτελείται από τους πρέσβεις των κρατών - μελών στην
Ε.Ε. και οι συζητήσεις τους προηγούνται της συζήτησης των Υπουργών.
Σε περίπτωση απόλυτης συμφωνίας μεταξύ των μονίμων αντιπροσώπων, το
Σ.Υ. αποφασίζει χωρίς συζήτηση (το θέμα εισάγεται ως σημεία Α). Αν δεν θα
υπάρξει ομόφωνη συμφωνία (συνήθως δεν υπάρχει για την Κ.Ο. Α) τότε οι συζη
τήσεις μεταφέρονται σε επίπεδο Υπουργών όπου λαμβάνονται και οι αποφάσεις
(τότε το θέμα εισάγεται ως σημείο Β). Αν δεν θα υπάρξει συμφωνία ούτε μεταξύ
των Υπουργών, τότε την τελική απόφαση αναλαμβάνει να δώσει το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Υπάρχουν 3 ειδών τρόποι λήψεως αποφάσεων, με απλή, ειδική πλειοψηφία ή με ομοφωνία. Η ομοφωνία εφαρμόζεται κυρίως για πολύ σημαντικά
θέματα της Ε.Ε.
(Συνέχεια στο επόμενο)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Στη Νάουσα το διεθνές
επιστημονικό συνέδριο της ICA(*)
Μεταξύ 9 και 12 Μαΐου έγινε στη Νάουσα το διεθνές επιστημονικό συνέδριο
της ICA με θέμα τους συνεταιρισμούς και την κοινωνική οικονομία. Τη διεξαγω
γή του συνεδρίου ανέλαβε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής
Μακεδονίας σε συνεργασία με την International Cooperative Alliance (ICA). To
συνέδριο έγινε στο πλαίσιο των διεθνών συνεδρίων σχετικά με την κοινωνική και
συνεταιριστική οικονομία που διοργανώνει κάθε έτος η ICA και είναι το πρώτο
που γίνεται σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το επόμενο συνέδριο θα
γίνει στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 70 σύνεδροι καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνη
τές, από 26 χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας, Αφρικής, Αυστραλίας και
παρουσιάστηκαν 53 εργασίες. Την ευθύνη του συνεδρίου είχαν ο επίκουρος
καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Συμεών Καραφόλας, ως Πρόεδρος
του συνεδρίου, και οι καθηγητές Yohanan Stryjan (University of South
Stockholm, Σουηδία) και Roger Spear (Open University, Μεγάλη Βρετανία). Τη
γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου ανέλαβε το Τμήμα Χρηματο-οικονομικών Εφαρμογών του ΤΕΙ.
Η γενική θεματική του συνεδρίου ήταν: «Η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας οικονομίας σε μια παγκοσμιοποιούμενη οικονομία: ο ρόλος των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων». Ο κεντρικός στόχος ήταν να εξεταστεί σε ποιό βαθμό οι επιχει
ρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα, αλλά και το κοινωνικό κεφάλαιο μπορούν να
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της τοπικής αλλά και εθνικής οικονομίας στις νέες
συνθήκες που δημιουργούνται με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.
Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε παράλληλες συνεδριά
σεις. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν:
• αγροτικοί συνεταιρισμοί στις καπιταλιστικές οικονομίες και τις οικονομίες
των πρώην σοσιαλιστικών χωρών,
• οικονομικά μοντέλα στις αγροτοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις,
• πιστωτικοί συνεταιρισμοί - συνεταιριστικές τράπεζες,
• συνεταιριστική διαχείριση και συνεταιριστική οργάνωση,
• συνεταιριστική παρέμβαση την τοπική ανάπτυξη,
• συνεταιρισμοί και αστική κοινωνία,
• συνεταιριστική και κρατική παρέμβαση,
• συνεταιρισμοί και τουρισμός,
• σύνδεση μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα και του κοινωνι
κού κεφαλαίου.
Τις εργασίες του συνεδρίου συνόδεψαν επισκέψεις των συνέδρων στον οινοποιητικό συνεταιρισμό VAELI, που είναι ο μοναδικός οινοποιητικός συνεταιρι
σμός στην Κεντρική Μακεδονία, και στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
Το συνέδριο έγινε υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
και με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

(*) I.C.A. είναι η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση. Βλ. σχετικά στο τεύχος 61 σελ. 29 της «Σ.Ι1.»
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€= B ύμησες
TO Y Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ Η
(χωρίς όνομα)
(Συνέχεια από τη σελίδα 5 9 του τεύχους 65/2002)

Θυμόμαστε λοιπόν,
20. Ήταν Αύγουστος του χρόνου εκείνου και είχε έλθει να κολυμπήσει
στη θάλασσα της όμορφης παραλίας του νησιού του. Ο κυρ' Χρήστος, ο
πρόεδρος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού του χωριού του. Πληθωρικός
όπως ήταν διαλαλούσε με τη βροντερή του φωνή, ότι έρχεται για το πρώτο
του μπάνιο αυτό το χρόνο, απευθυνόμενος σε γνωστό του της διπλανής
μου παρέας στο ψάθινο κιόσκι.
Μόλις πέρασε προς τη θάλασσα ο κυρ' Χρήστος, ο κακεντρεχής γνωστός
του, ξέσπασε στα γέλια, λέγοντας με τα χαρακτηριστικά της στιγμής μισοπνιγμένα από τα γέλια λόγια του « α α α π ό το “αναζετό” θάχει να πλυ
θεί». Κι όταν επανήλθε στον κανονικό ρυθμό του λόγου του, εξήγησε στην
παρέα του, όσα άκουσα κι εγώ με την παρέα μου.
Τον είχα επισκεφθεί -είπε- στο τυροκομείο του, το Μάη. Κι όταν τον
ρωτούσε ο νεαρός βοηθός του, αν είναι έτοιμο το γάλα, ο κυρ' Χρήστος
πλησίαζε το καζάνι, χωρίς να βλέπω τι κάνει και απαντούσε «όχι θέλει ακό
μη». Αυτό επαναλήφθηκε δυο ακόμη φορές, οπότε τον ρώτησε: Καλά πώς
ξέρεις ότι είναι έτοιμο το γάλα; Μ ε το θερμόμετρο, μου απάντησε. Μα δεν
το βλέπω του παρατήρησα. Τώρα θα το δεις, μου είπε και αμέσως, τον βλέ
πω να βουτά τον αγκόνα του στο γάλα και να λέει στο βοηθό του «εντάξει
είναι έτοιμο» δείχνοντας σε εμένα τον αγκόνα του, μου απαντά «είναι το
καλύτερο για την περίπτωση θερμόμετρο».
Έτσι δικαιολόγησε, τα λόγια και τα γέλια που έβγαλε μαζί από μέσα του ο
κακεντρεχής παρακαθήμενος μου, φίλος του. Έτσι, μου είπαν γίνεται και
άλλοι «ειδικοί» που τους ρώτησα για καλύτερη πληροφόρηση.

21. «Εσύ τα θέλεις όλα δικά σου, δεν αφήνεις τίποτα για κανένα άλλο,
σαν το σκαπέτι, όλα από εδώ, όλα από εδώ», φώναζε αγανακτισμένος σε
Γενική Συνέλευση Συνεταιρισμού, στον κομματικά αντίπαλό του πρόεδρο
γιατί όπως υποστήριζε διόρισε στο συνεργείο για τη δακοκτονία μόνο
δικούς του κομματικά εργάτες. Και ο ταλαντούχος όσο και ευφυής πρόε
δρος, του απαντά με νόημα. «Εσείς φίλε μοιάζετε με το αλέτρι που προχω
ρεί μοιράζοντας δεξιά κι αριστετά πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, χωρίς τίποτα
ν' αφήνει για δικό του».
Το σκαπέτι, για όσους δεν ξέρουν, είναι το σκαπτικό που σκάβουν τ'
αμπέλια και το αλέτρι είναι το γνωστό άροτρο, που καλλιεργούσαν τη γη οι
Αγρότες, πριν το τρακτέρ.

22. Διαμαρτύρονταν στην ίδια Γενική Συνέλευση άλλος αγανακτισμένος
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Συνέταιρος γιατί δεν πήρε έγκαιρα την επιδότηση για το λάδι. Τα είχε με
όλους και απειλούσε τους πάντες, ενώ «ούτε το μπόι του ούτε το ιστορικό
του» -όπως έλεγε μετέπειτα κριτής του- πείθανε πως θα πραγματοποιού
σε την απειλή του. Ο πρόεδρος τον παρακολουθούσε χωρίς να του δίδει
απάντηση. Ενας Συνέταιρος δεν άντεξε τις φωνές του αλλά και... τη σιωπή
του προέδρου. Ηντ'άχει (τι έχει) αυτός λέει στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος
έσπασε τη σιωπή του και καρφωτή ήταν η απάντησή του. Δε ξέρεις ήντάχει
αυτός μωρέ; Όχι πρόεδρε. Ε, μάθε λοιπόν κρεατοελιά έχει στο πατελόνι
του. Λίγοι το άκουσαν αλλά κανείς δεν μίλησε από όσους κατάλαβαν τί
εννοούσε ο πρόεδρος.
23. Έφθασε στα 104 χρόνια ο Μπαρμπανικόλας. Καλός μελισσοκόμος και
επίσης καλός συνεταιριστής. Βρίισκόταν πάντα, σε καφενείο δίπλα στο
Γραφείο του Συνεταιρισμού του, όταν έπαψε ν' ασχολείται ενεργά και με
τα μελισσοκομικά και με τα συνεταιριστικά πράγματα. Πουλούσε βασιλικό
πολτό. Ήταν τα πρώτα εκείνα χρόνια που για τους γνωστούς λόγους, το
προϊόν αυτό της κυψέλης είχε μεγάλη ζήτηση. Ο Μπαρμπανικόλας διαφή
μιζε τις ιδιότητες του Βασιλικού πολτού μα όσο νάναι αυτό δεν του πήγαι
νε καλά στην ηλικία του. Οι πελάτες ξέρανε αυτή του την αποστροφή και
τον πειράζανε με τις ερωτήσεις τους. Δεν απαντούσε, μα όταν έβλεπε ότι
χάνει τον πελάτη ήταν διασκεδαστικός με τις απαντήσεις του. Στην ερώτη
ση πελάτη -που δεν φαίνονταν ότι είχε πεισθεί- αν ο Βασιλικός πολτός
ήταν όπως λέγανε, ο Μπαρμπανικόλας έδινε τη στερεότυπη απάντηση,
«Ντρέπομαι τι Γριά σ'λέω» και ο νοών νοείτω.

24. Χιουμοριστικό όσο και καυστικό ήταν το σχόλιο Συνεταιριστή όταν
πληροφορήθηκε ότι το ΤΑΥΣΟ σχεδιάζει να πουλήσει τα ιδιόκτητα Γραφεία
του στην οδό Μενάνδρου, έκτασης 7.000 τ.μ. και να αγοράσει άλλα στην
περιοχή του Συντάγματος έκτασης 1.000 τ.μ. σε ποσό τριπλάσιο εκείνου
που θα εισπράξει από τα δικά του.
«Ναι -είπε ο φίλος Συνεταιριστής, συνταξιούχος σήμερα του ΤΑΥΣΟμπορεί να υποφέρουν λίγο οι 32 υπάλληλοι του Ταμείου στα νέα Γραφεία
των 1.000 τ.μ. της περιοχής του Συντάγματος γιατί είχαν συνηθίσει στα
7.000 τ.μ. της οδού Μενάνδρου και μπορεί επίσης τα χρήματα που θα πλη
ρωθούν να είναι δυο φορές περισσότερα από αυτά που θα εισπραχθούν,
αλλά στα νέα γραφεία θα γίνει πιο γνωστό το Ταμείο, θα ασφαλιστούν
περισσότεροι και φυσικά θα υπάρξουν περισσότερα έσοδα για τις συντά
ξεις μας. Μια φωτεινή ταμπέλλα με κινητά γράμματα θα πρέπει ίσως να
τοποθετηθεί στην πρόσοψη των νέων γραφείων για να προσελκύει τους
περαστικούς για ν' ασφαλίζονται στο Ταμείο μας».
Αντιλαμβάνεσθε ασφαλώς, φίλοι αναγνώστες, ότι η στήλη δεν καταγρά
φει μόνο μνήμες από το παρελθόν για να μη σβήσουν, αλλά και σοφές
πράξεις από το παρόν που στο μέλλον θα... καρποφορήσουν.
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ
Υ.Τ.: Γράψτε μου και εσείς τα δικά σας.
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Τα μέσα του Merchandising
Του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ
Οικονομολόγου - Συνεταιριστή

Στο προηγούμενο άρθρο (*) γράψαμε ότι το merchandising επιβλήθηκε από τον έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και των ομοειδών προϊόντων, ο οποίος μεγι
στοποιήθηκε με τη διεθνοποίηση του λιανικού εμπορίου, προκειμένου να προσελκυσθεί
ο πελάτης να αγοράσει το δικό μας προϊόν - προϊόντα, από το δικό μας - δικά μας κατα(πήματα.
Τούτο σημαίνει ότι ένα επιτυχημένο merchandising προϋποθέτει την χρησιμοποίηση
κάποιων μέσων. Τέτοια μέσα είναι παν ό,τι μπορεί να προβάλει, να αναδείξει, να προκαλέσει και να ενεργοποιήσει τον υποψήφιο πελάτη να δράσει αγοραστικά μέσα στο κατά
στημα.
Κάποια από τα μέσα αυτά με σχετική ανάλυση, είναι:
1. Οι Κούκλες
Αυτές πρέπει να είναι άψογες στην εμφάνιση και να δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται
για αυθεντικά μανεκέν. Τούτο σημαίνει ότι οι κούκλες δεν πρέπει να έχουν χτυπήματα
στο πρόσωπο, σπασμένα μέλη, δάκτυλα ή χαλασμένες περούκες. Πρέπει να δένουν με
το κατάστημα ή το εμπόρευμα και όχι να αγοράζονται επειδή αρέσουν στον καταστηματάρχη.
Ακόμη πρέπει να εκφράζουν την εποχή, πρέπει να είναι μοντέρνες και να αλλάζει συχνά
το χτένισμα, το μακιγιάζ και τη γενικότερη εμφάνιση ανάλογα με το πνεύμα της εποχής.
Αυτοί οι σιωπηλοί πωλητές πρέπει να είναι τόσο προσεγμένοι ώστε να προκαλούν έλξη,
να δημιουργούν μαγεία και ένα «ερωτικό» δεσμό ώστε να υποχρεώνουν το υποψήφιο
πελάτη να αγοράσει, αφού η ανάδειξη του σχεδίου και η προβολή της μόδας, τον
κάνουν να φαντάζεται τον εαυτόν του με το ρούχο αυτό όμορφο, κομψό, νέα και μοντέρ
νο.
2. Οι Λεζάντες
Η λεζάντα στο κατάστημα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αν,
- Προκαλεί ενδιαφέρον με το γραφισμό της
- Δεν έχει ορθογραφικά λάθη
- Δεν υπάρχει διόρθωση πάνω της

- Είναι άψογη και καθαρή
Δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες απαντώντας στα ερωτήματα που δεν έχουν
γίνει όπως;
- Τί είναι αυτό;
- Γιατί να το αγοράσω;
- Γ ιατί να το αγοράσω από αυτό το κατάστημα;
- Πόσο κάνει;
Το πλήθος των λεζαντών ως και η ανάρτηση αυτών δίνουν το μέτρο του νοικοκυριού
(* ) Βλ. «Σ.Π.» τεύχος 65 σελ. 23)
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της επιχείρησης - οργάνωσης.
Οι λεζάντες οι οποίες διακρίνονται σε εξωτερικές και εσωτερικές πρέπει να είναι καλοσχεδιασμένες και γραμμένες με τον ίδιο τύπο γραμμάτων και να κατευθύνουν τον επι
σκέπτη - υποψήφιο πελάτη σωστά και να τον ενημερώνουν για τις δραστηριότητες των
ορόφων, τις τιμές, τις εκπτώσεις κ.λπ.
Αν οι λεζάντες πάρουν και το διαφημιστικό μήνυμα της διαφημιστικής καμπάνιας που
γίνεται την ίδια περίοδο μπορεί να δώσει αύξηση στις πωλήσεις από 120% έως και
180%.
3. Φωτισμός
Επειδή τα διάφορα εμπορεύματα απαιτούν διαφορετικό φωτισμό μία μελέτη μηχανολό
γων - ηλεκτρολόγων δεν είναι η σωστή λύση για τη προβολή των εμπορευμάτων. Ο
Merchandiser έχει αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό του φωτισμού τόσο της βιτρίνας,
του συγκεκριμένου εμπορεύματος, του ορόφου ή και του καταστήματος γενικότερα.
4. Η Μουσική
Έχει αποδειχθεί ο ευεργετικός ρόλος της μουσικής στη διάθεση τόσο των εργαζομέ
νων όσο και των πελατών. Πρέπει όμως να προσεχθεί ιδιαίτερα η επιλογή των μουσικών
κοματιών ώστε να μην παρακινούν σε κινήσεις χορευτικές μέσα στο κατάστημα. Έτσι η
μουσική πρέπει να μην έχει λόγια να μη έχει βιολιά και κρουστά, αλλά να είναι απαλή
ώστε να γεμίζει ευχάριστα το χώρο και την ψυχή των ανθρώπων (εργαζομένων και πελα
τών). Πρέπει ακόμη ή όταν εκπέμπονται κάποια διαφημιστικά μηνύματα.
5. Εσωτερικές διακοσμήσεις
Το κατάστημα είναι ένας χώρος που δέχεται καθημερινά επισκέπτες. Συνεπώς πρέπει
να φροντίζουμε τόσο για την καθαριότητά του όσο και για το στολισμό του. Ο στολισμός
αυτός δεν είναι τίποτα άλλο από καλόγουστες, επίκαιρες, πλούσιες διακοσμήσεις αρι
στοτεχνικά κρεμασμένες από τις οροφές, οι οποίες δεμένες με το χώρο και την εποχή
τονίζουν το χρώμα της εποχής και γεμίζουν την ατμόσφαιρα με τα σχέδιά τους. Αυτή η
διακόσμηση σωστά συνδυασμένη με φωτισμό και λεζάντες μπορεί να δώσει αύξηση στις
πωλήσεις πάνω από 600%.
6. Εκδηλώσεις - Θεάματα
Είναι γεγονός ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον του κοινού μειώνεται μετά από περιόδους
έντονης αγοραστικής κίνησης (π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα, Αποκριές κ.λπ.) και προκειμένου ο merchandiser να προσελκύσει πελάτες διαργανώνει διάφορες εκδηλώσεις. Οι
εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου, όχι μόνο να προωθήσουν κάποιο
συγκεκριμένο προϊόν, αλλά και για να επιλεγεί το δίκο τους κατάστημα λόγω του έντο
νου ανταγωνισμού μεταξύ των καταστημάτων. Έτσι διοργανώνονται θεατρικές παραστά
σεις μουσικές εκδηλώσεις, μικροσυναυλίες, και διάφορα Happenigs προκειμένου να
μαγνητισθεί ο καταναλωτής και οδηγώντας τα βήματά του στο κατάστημα που πραγμα
τοποιεί την εκδήλωση να προβεί και στην αγορά του προϊόντος ή των προϊόντων τους
χάριν των οποίων πραγματοποιείται το θέαμα - εκδήλωση.
Πρέπει όμως να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι μια τέτοια εκδήλωση δεν είναι απλή υπόθε
ση. Απαιτεί σχεδίασμά προεταοιμασία, συντονισμό πολλών συνεργείων έλεγχο και
αυστηρή τήρηση των ημερομηνιών. Μια τέτοια εκδήλωση - Θέαμα πρέπει να έχει το
στοιχεία της πρωτοτυπίας να έχει ενδιαφέρον και άψογη εκτέλεση.
Εννοείται ότι όλα αυτά πρέπει να είναι οργανικά και ελαστικά ενταγμένα στο μακροχρό
νιο Marketing Plan της οργάνωσης το οποίο αναπροσαρμόζεται και οριστικοποιείται ανά
λογα με τη δυναμική της αγοράς.
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36. Κατά τη Συνεδρίαση που την 6.4.2002 το Δ.Σ. της «Ε.Φ.Σ.» (Σύνοδος 230/2002) ενέκρινε τις αιτήσεις 5 μελών για την εγγραφή τους στη δύναμη της εταιρείας. Επίσης
αποφάσισε για την καθιέρωση θεσμού απονομής ηθικών αμοιβών σε αξιόλογους Συνε
ταιριστές και φίλους του Συνεργατισμού και τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης
σχετικών προτάσεων.
37. Στην αμέσως επόμενη σύνοδό του το Δ.Σ. (231/5.5.2002) της εταιρείας ενέκρινε
τον Κανονισμό Απονομής ηθικών αμοιβών, σε Συνεταιριστές και φίλους του Συνεργατι
σμού, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΕΜΟ£
Απονομή ηθικών αμοιβών από την Εταιρεία Φίλων του Συνεργατισμού σε Συνεταιριστικές
και φίλους του Συνεργατισμού.

Α. ΘΕΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ
7. Στα πλαίσια του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατι
σμού, καθιερώνεται ο θεσμός της απονομής ηθικών αμοιβών από την εταιρεία, σε αξιόλο
γους Συνεταιριστές και φίλους του Συνεργατισμού (εν ζωή ή μετά θάνατον) για προσφορά
αυξημένου βαθμού υπηρεσιών προς τον Συνεταιρισμό ή προς την Εταιρεία των Φίλων του
Συνεργατισμού.
2. Η απονομή ηθικών αμοιβών γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο
οποίος εγκρίθηκε κατά την από 5.6.2002 υπ' αριθμ. 231/2002 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Ηθικές αμοιβές απονέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Φίλων του
Συνεργατισμού με τη σύμφωνη γνώμη, ειδικής γνωμσδοτικής επιτροπής προσωπικοτήτων
του χώρου του Συνεργατισμού, κατά τη διαδικασία της επόμενης (Β) παραγράφου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
7. Πρόταση για απονομή ηθικής αμοιβής σε Συνεταιριστές μέλη της Εταιρείας Φίλων του
Συνεργατισμού και τρίτους Συνεταιριστές ή φίλους του Συνεργατισμού, γίνεται από μέλος
(ή μέλη) της Εταιρείας ή Συνεταιριστικές Οργανώσεις παντός βαθμού και είδους (οικονομι
κές ή ιδεολογικές).
2. Η πρόταση γίνεται προς την Εταιρεία Φίλων του Συνεργατισμού με συνυποβολή φακέ
λου που θα περιέχει αξιόλογα στοιχεία από την υψηλή δραστηριότητα και προσφορά του
προτεινόμενου στο Συνεταιριστικό χώρο ή στην Ε.Φ.Σ.
3. Ο φάκελος του προτεινόμενου, τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί
ας από το Γενικό της Γοαμματέα, με εισήγηση του, βάση των στοιχείων του φακέλου ή και
πρόσθετων στοιχείων τα οποία ο ίδιος γνωρίζει, για κατ' αρχήν έγκριση υπαγωγής στη
διαδικασία απονομής ηθικής αμοιβής.
4. Αν τα στοιχεία του φακέλου δεν κριθούν επαρκή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητείται
η υποβολή πρόσθετων στοιχείων από τον προτείνοντα, μετά τη λήψη των οποίων επανα
λαμβάνεται η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο ως και η απόφασή του.
5. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι θετική, ο φάκελος και η απόφαση του
διαβιβάζεται στον πρόεδρο της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, των προσωπικοτήτων
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του Συνεργατισμού.
6. Η αξιοποίηση από την Επιτροπή των στοιχείων του φακέλου καθώς και στοιχείων που
είναι σε γνώση των μελών της, γίνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
7. Μετά τη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ο φάκελος επιστρέφεται στο Διοικη
τικό Συμβούλιο της εταιρείας με το σχετικό πρακτικό της.
8. Η απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, και
α) Σε περίπτωση έγκρισης, στο σχετικό πρακτικό αναφέρεται και η ηθική αμοιβή που πρέ
πει να απονψηθεί στον προτεινόμενο.
β) Σε περίπτωση απόρριψης η απόφαση αιτιολογείται.
Τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά από καταφατική απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. αποφασίζει τελικά
την απονομή της ηθικής αμοιβής σε προταθέντα, ορίζει το χρόνο και τις λεπτομέρειες τελε
τής ή άλλο τρόπο απονομής (λ.χ. δι' εγγράφου). Για την περίπτωση που θα αποφασισθεί η
οργάνωση, ειδικής τελετής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ης Εταιρείας, ο παρουσιαστής του προτεινόμενου και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Γ. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
7. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται από την Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού
κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου είναι κατά ανιούσα σειρά οι επόμενες.

Α) Εύφημος μνεία προσφοράς υπηρεσιών στο Συνεργατισμό.
Β) Μετάλλιο υψηλής προσφοράς υπηρεσιών στο Συνεργατισμό, και
Γ) Βραβείο Συνεργατισμού.
2. Η ηθική αμοιβή μπορεί να συνοδευθεί και με χρηματικό ποσό, εφόσον υπάρχει δωρεο
δότης για χρηματικό έπαθλο, στη μνήμη μεγάλης προσωπικότητας του Συνεργατισμού την
οποίαν ο βιος ορίζει ή αν η Εταιρεία Φίλων του Συνεργατισμού, διαθέτει σχετικούς πόρους.

Λ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων είναι τριμελής, απαρτίζεται από
προσωπικότητες του χώρου του Συνεργατισμού και συγκροτείται από το Διοικητικό Συμ
βούλιο της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού, με απόφασή του, στην αρχή της εκάστοτε θητείας του, κατά κανόνα μετά τις αρχαιρεσίες εκλογής του, από τη Γενική Συνέλευ
ση.
2. Κάθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει νέα μέλη για τη συγκρότηση της Επι
τροπής ή να παρατείνει τη θητεία των μελών της υπάρχουσας επιτροπής.
3. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της, κατά την πρώτη συνεδρίαση της.
4. Η όλη διαδικασία της λειτουργίας της Επιτροπής, κινείται από τον πρόεδρο της, οι δε
αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
5. Τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων δεν αμείβονται, προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους ιδεολογικά. Η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού τους παρέχει γραμματει
ακή υποστήριξη.

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ - ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΩΝ
Αυτός ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο των φίλων του Συνεργατι
σμού με την απόφαση του 231/5.6.2002 και είναι άμεσα εφαρμόσιμος.
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Μ εταξύ μας

38. Στην ίδια Σύνοδο του (231/2002) το Δ.Σ. της Εταιρείας ώρισε την επιτροπή αξιολό
γησης προτάσεων για απονομή ηθικών αμοιβών από τους κ.κ. Αριστείδη Κλήμη (Συγ
γραφέας, π. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μελετών της ΑΤΕ), Κωνσταντίνο Παπαγε
ωργίου (Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου) και Νικόλαο Κολύμβα (Συγγραφέας
π. Γεν. Δ/ντής της ΠΑΣΕΓΕΣ) και ενέκρινε την ανακοίνωση για τη σημερινή κατάσταση
του Αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος της χώρας, (δημοσιεύετια στη σελίδα 75).
39. Με έγγραφα της η Εταιρεία μας προς τη ΓΕΣΑΣΕ (102/2002) και τη ΣΥΔΑΣΕ
(105/2002) προσφέρεται να αποστέλλει τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, στους Συλλόγους
και τις Ομοσπονδίες τους, και για το σκοπό αυτό ζητά να της αποστείλουν τις διευ
θύνσεις τους.
Γράφει στους προέδρους τους:
Κύριε Πρόεδρε,
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, είναι -όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε- περιοδικό με ποικίλη
ύλη Αγροτοσυνεταιριστικού περιεχομένου. Εκδίδεται τώρα και 76 χρόνια από την εται
ρεία μας και κυκλοφορεί στον Αγροτοσυνεταιριστικό χώρο.
Από όλους αναγνωρίζεται ότι δίδει χρήσιμη και σωστή ενημέρωση, παίρνει θέση στα
προβλήματα των αγροτών, ιδιαίτερα σ' αυτά των Συνεταιρισμών τους, αναλύει τα
κυβερνητικά μέτρα και προβάλλει θέσεις και απόψεις που προάγουν τον Συνεργατισμό.
Χαρακτηριστική αυτής της αναγνώρισης είναι η από 24.5.2007 επιστολή του αγγλικού
οίκου CABI που δημοσιεύεται στο τεύχος 62 (σελίδες 180-181) το οποίο συναποστέλλομε.
Θα'ταν επομένως πολύ χρήσιμο για την κοινή προσπάθεια, να είχε συνδρομητές της η
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ τους συλλόγους μέλη της ΓΕΣΑΣΕ (και αντίστοιχα της ΣΥΔΑΣΕ).
Γι' αυτό και σας παρακαλούμε - καταλήγει στα έγγραφά του ο Πρόεδρος της Εταιρεί
ας — να τους κάμετε αυτή τη σύσταση, δίδοντας παράλληλα και σε εμάς, τις διευθύν
σεις τους για να τους στέλνομε το περιοδικό μας μετά από κάθε έκδοσή του.
40. Η ΠΑΣΕΓΕΣ εξέδωσε τον Εξαγωγικό Οδηγό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Επι
χειρήσεων, ο οποίος στις 51 σελίδες του περιέχει τα εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα και
τις ΑΣΟ που τις διαχειρίζονται.

Γ ΙΑ Τ Ο Υ Σ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ Μ Α Σ
Το περιοδικό μας, που είναι όργανο ελεύθερης διακίνησης ιδεών,
απόψεων και προτάσεων, έχει τις στήλες του ανοιχτές σε όποιον
από τους αναγνώστες του θέλει να δημοσιεύσει τις απόψεις, θέσεις
και προτάσεις του για τα αγροτοσυνεταιριστικό μας πράγματα,
αρκεί να τηρεί τους κανόνες ευπρέπειας, της ποιότητας, της εγκυρότητας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
Τα κείμενα, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, μπορεί να είναι
μέχρι και 4-5 σελίδες και να στέλνονται στη διεύθυνση της Ετα ι
ρείας των Φίλων του Συνεργατισμού (οδός Ευπόλιδος 14 Αθήνα Τ Κ
10552) με την ένδειξη στο ιράκελλο «Ύλη για το περιοδικό».
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Η εγγύηση της επιτυχημένης
Συνεταιριστικής Ασφάλισης

ΣΥΝΙΕΤΑΙΡΙΠΊ
προσφέρει τη σιγουριό της ολοκληρωμένης κάλυψης
σε όλους τους κλάδους και εξασφαλίζει:
• ιη γρήγορη και πρόθυμη εξυπηρέτηση
• την αντικειμενική και δίκαιη αποζημίωσή
• τον σεβασμό και την πλήρη κατανόηση προς τους
ασφαλισμένους

Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η
• Από το 1978, η πρώτη και η μόνη αμιγής Συνεταιριστική
Ασφαλιστική Εταιρία στην Ελλάδα, με αποκλειστικούς
μετόχους Ελληνικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις
κορυφαίες Συνεταιριστικές Ασφαλιστικές Οργανώσεις της
Ευρώπης - UNIPOL, MACIF, P&V, EURESA.
• Η φερεγγυότητα και αξιοπιστία της εταιρίας μαζί με τον
κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα εγγυώνται
την διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων της.
• Η οικονομική της ευρωστία με κεφάλαια και αποθεματικά
1.8 δις δρχ.
• Αντασφαλιστική κάλυψη από τα μεγαλύτερα διεθνή
συνεταιριστικά και ιδιωτικά αντασφαλιστικά συγκροτήματα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Υ 3 6 7, 1 75 6 4 Π . Φ Α Λ Η Ρ Ο
Τ Η Λ .: (0 1 ) 9 4 .9 1 .2 8 0 -9 9 - FA X: (0 1 ) 9 4 .0 3 .1 4 8
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τ Σ Ι Μ Ι Σ Κ Η 17, 5 4 6 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Τ Η Λ .: (0 3 1 ) 2 6 8 .5 5 3 , 2 6 8 .5 0 3 - FAX: (0 3 1 ) 2 6 8 .9 5 8

Π ρακτορεία και γρ α φ εία α ’ όλη τη ν Ελλάδα και στις Ενώσεις των
Γεωργικών Συνεταιρισμών

Από το μέτωπο των
Αγροτικών κινητοποιήσεων
Ηρεμία στο μέτωπο των κινητοποιήσεων των αγροτών, μέχρι τώρα
που γράφεται αυτό το σημείωμα (20 Ιουνίου). Ξεκίνησαν το Νοέμ
βρη του περασμένου χρόνου, φθάσανε στη μεγαλύτερή τους ένταση, το Δεκέμ
βρη του 2001, το Γενάρη, το Φλεβάρη και το Μάρτη του 2002 και όλα δείχνουν
ότι μετά την κάθοδο των αγροτών με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα τον Απρίλη,
εκτονώθηκαν και σ’ αυτή τους τη φάση.
Είχαμε υποσχεθεί στους αναγνώστες μας, (βλ. τεύχος 65 σελ. 44) ότι θα παρα
κολουθούσαμε την εξέλιξη αυτού του αγώνα των αγροτών μας και θα τους ενη
μερώναμε για όποιο νεώτερο θα υπήρχε, σ’ αυτό το τεύχος.
Και είναι ευχάριστο το ότι δεν έχομε να γράψομε για κινητοποιήσεις που ταλαι
πωρούν και αυτούς τους αδικημένους που τις πραγματοποιούν και εκείνους
τους ανύποπτους πολίτες που με κάποιο τρόπο δέχονται τις συνέπειες τους.
Δεν είναι ευχάριστο ότι η εξουσία αντί και πάλι να επωφεληθεί της έστω «εκε
χειρίας» και να αναζητήσει μέσα από διάλογο λύσεις στα προβλήματα των αγρο
τών «καθεύδει». Και το χειρότερο, έμμεσα πλην σαφώς, επιρρίπτει ευθύνες
στους αγρότες για παρατυπίες ή έστω παραβάσεις στους όρους και τις προϋπο
θέσεις των επιδοτούμενων καλλιεργειών τους.
Και είναι πράγματι ακατανόητο το να καταγγέλλονται οι αγρότες από την εξου
σία που έχει αρμοδιότητα να ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεμελειώνουν το δικαίωμα της επιδότησης και την ευθύνη της επίβλεψης για την
εφαρμογή τους. Πρέπει επί τέλους η εξουσία να καταλάβει το δικό της ρόλο στο
θέμα των επιδοτήσεων.
Διαχειρίστηκε περισσότερα από 10 τρισεκατομμύρια δραχμές, όπως αναλυτικά
γράφτηκε σε προηγούμενο τεύχος της Σ.Π., (τεύχος 64 σελ. 189). Ποσό που
ζήτησε στα πλαίσια προκαθορισμένων διαδικασιών και ανάλαβε την ευθύνη απέ
ναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της επιλογής των δικαιούχων, της επίβλεψης για
τη σωστή εφαρμογή των όρων καλλιέργειας και φυσικά της απόδοσης της επι
δοτούμενης καλλιέργειας.
Την 20ετία 1981/2000, για παράδειγμα, ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και χορηγήθηκαν στους βαμβακοπαραγωγούς μας ως επιδοτήσεις (δωρεάν)
2.157.961.000 δρχ. Τα χρήματα αυτά δίδονταν όλα αυτά τα χρόνια για σταδιακή
(Συνέχεια οτη σελ. 123)

^ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ !!\ ΦΙΛΩ* ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ^
ΙΔ Ε Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ
2 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Γ Ο Ν ΙΜ Η Δ Ρ Α Σ Η
Μ Ε Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ . Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ Κ Α Ι Τ Α Ξ Η
Σ Τ Α ΙΔ Ε Ω Δ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

,
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«Οι αγρότες και τα τρακτέρ στους δρόμους»
Από το Λογοτέχνη κ. Αντώνη Θ. Ψαρρά, μέλος της Πανελλήνιας Έ νω σ ης
Λογοτεχνών και της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, πήραμε το
παρακάτω επίκαιρο ποίημα, για το οποίο και τον ευχαριστούμε.

Οι αγρότες μ ε τα τρακτέρ στους δρόμους
Οι πιο πολλοί χωριάτες στο άστν το κλεινό αράξαμε,
και αφήσαμε τα χωριά μας και ρημάξανε.
Αφήσαμε τ ψ ύπαιθρον στο έλεος κάθε αλλοδαπού.
Μ ας τράβηξε η αστυφιλία. Να δούμε που θα πάει πού.
Οι εναπομείναντες αγρότες έχονν τους δρόμους κλεισμένους,
γιατί αισθάνονται εαυτούς πολύ αδικημένους.
Η Κυβέρνησης αντί μέτρα ευνοϊκά γι αυτούς να πάρει
το πρόβλημά τους όλο με τα θα θα το τρενάρει.
Τα προϊόντα τους τ’ αδειάζουν στις πλατείες, στους δρόμους.
Κ ι έρχονται αντιμέτωποι με την εξουσία, με τους νόμους.
Κινδυνεύουν να προσαχθούν ακόμα και σε δίκες.
Και δεν φθάνει που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες.
Βουνά από τα προϊόντα τους, τεράστιοι οι σωροί.
Π ολλοί τα ξεφορτώνουν ακόμα και στην χωματερή.
Μετά τις γιορτές απειλούν να επισκεφθούν και την Αθήνα.
Αυτό θ ’ αποτελέσει για τους ιθύνοντας μελανόν στίγμα.
Θα γίνει το σώσε με τους Γεωργικούς ελκυστήρας.
Σωστό πανδαιμόνιο, θα γίνει της κακομοίρας.
Δεν είναι χούλιγκαν να σπάζουν βιτρίνες, ζητούν δικαιοσύνη.
Απαιτούν το δίκιο τους και όχι ελεημοσύνη.
Όσο όμως κι αν φωνάζουν είναι ματαιοπονία.
Γιατί και σ’ αυτά οι Εταίροι μας έχουν τα ηνία.
Αν όμως δεν Θα δουλεύουν στα χωριά μας οι αγρότες.
Μ εις οι αστοί από την πείνα θάμαστε τεθνεώτες;
Αντώνιος Θ. Ψαρράς
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Ε ΥΤΥΧΙΑ
Υ λέξη μαγική:
Τ όλοι τη θέλουν
Υ όλοι την επιδιώκουν
X και
I όλοι τη χαίρονται
Α όταν τηβιώνουν
Τί είναι όμως Ε υ τ υ χ ί α ;

Μας το γράφει η κυρία Αγγελική Μ . Δερμιτζάκη

Διαβάστε:

«Ευτυχία»
Ευτυχία
είναι να μ η βλέπεις σκοτάδι
παρά μόνο τον ήλιο, χίλια αστέρια το βράδυ.
Ευτυχία
είναι νάχεις συντροφιά στην καρδιά σου
τα γλυκόλαλα αηδόνια που πετσύνε κοντά σου.
Ευτυχία
είναι να δίνεις το νερό στο γεράκο.
Τον τυφλό να περάσεις στο απέναντι πάρκο.
Ευτυχία
είναι να τρέψεις το μικρό πεινασμένο
το φτωχό που κρυώνει να τον κάμεις ντυμένο.
Ευτυχία
είναι στέγη να δίνεις στον ξένο.
Μ ια σταλίτσα στοργής στον πολύ πικραμένο.
Ευτυχία
είναι να σκορπάς στο γοργό πέρασμά σου
ένα φως της αγάπης σ’ όποιον είναι κοντά σου.
Ευτυχία
είναι να ποτίσεις το δεντρί που διψάει
το σκυλί να ταϊσεις που δεν έχει να φάει.
Ευτυχία
είναι να δένεις τις πληγές του εχθρού σου
και γαλήνη να γέρνεις στην ψυχή του δικού σου.
Κ ι όταν νιώσεις πως γύρω σου Ε υ τ υ χ ί α
θα υπάρχει,
οι καρποί πως ωρίμασαν μες στ’ ολόχρυσο στάχυ,
στης νυχτιάς τη γαλήνη κι απαλή ησυχία,
μ ε χαρά θα φωνάξεις.
Τώρα βρΥικα κι εγώ τη σωστή Ε υ τ υ χ ί α !

121

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ Φ Ε Υ ΓΟ Υ Ν

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ Γ. ΖΟ ΥΡΙΔΗ Σ
Από τα παλιά καλά στελέχη της Α.Τ.Ε.
Απεβίωσε ο μακαριστός Δημήτρης Γεωργ. Ζουρίδης, σε βαθύτατο γήρας και
εκηδεύθη στην Αθήνα, την 31 Ιουλίου.
Ήτο γόνος της μεγάλης ιστορικής και αρχοντικής οικογενείας, του Γεωργίου
και της Ελένης Ζουρίδη, που είχαν την καλή τύχη να αποκτήσουν δέκα παιδιά,
πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια, που έζησαν, διακρίθηκαν, ετιμήθηκαν και
εσεβάσθηκαν επί ένα και πλέον αιώνα, από όλη την κοινωνία της Παλαιόχωρας
και Σέλινου.
Προσέφεραν στον τόπο μας πολλά ευεργετήματα, δια της Δημαρχίας της
πόλης και άλλων κοινωφελών έργων.
Ο αποθανών ευτύχησεν σ' ολόκληρον την ζωήν του. Μετά τας γυμνασιακάς
σπουδάς του στην Κρήτη, εφοίτησεν και ετελείωσεν την Ανωτάτην Σχολήν
Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών των Αθηνών, διακριθείς μεταξύ των
Πανεπιστημιακών Πτυχιούχων.
Αμέσως, και όταν εξεπλήρωσεν την στρατιωτικήν του υποχρέωσιν διωρίσθη
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν επιτυχούς διακρίσεως σε Πανελ
λήνιον διαγωνισμόν της Τράπεζας.
Ως ήτο επόμενον, ετοποθετήθη εις τον Τομέα των Οικονομικών Επιθεωρητών
της Τράπεζας. Κατά την μακράν σταδιοδρομίαν του, επί τριάκοντα και πλέον
χρόνια, με καθ' εκλογήν διακριτικές εκτιμήσεις ανέβηκεν εις όλες τας βαθμίδας
της ιεραρχίας του Οικονομικού κλάδου της επιθεωρήσεως.
Τα τελευταία δέκα χρόνια της θητείας του, επάξια και κατ' εκλογήν, τιμητικά,
έγινεν Διευθυντής του Διοικητικού και Προσωπικού της Τραπέζης.
Όλα τα χρόνια της υπηρεσίας του προσέφερεν, πολύτιμες, γόνιμες εποικοδο
μητικές υπηρεσίες, και όλες οι Οικονομικές εκθέσεις του, στις αμέτρητες επιθε
ωρήσεις, σε όλα τα Υποκαταστήματα της Τραπέζης, ήσαν ιστορικά κείμενα και
φυλάσσονται στο αρχείο, ως δείγματα προς παραδειγματισμόν και επιμόρφωσιν των νεωτέρων Επιθεωρητών.
Ο Δημήτριος εξηναγκάσθη εις παραίτησιν, μόλις ανέλαβεν την κυβέρνησιν της
χώρας η στρατιωτική Δικτατορία το 1967.
Δεν ήτο δυνατόν να ανεχθεί τις παράνομες, παράλογες, άδικες και εξοργιστι
κά ρουσφετολογικές διαταγές των διαφόρων Κυβερνητικών παραγόντων της
εποχής εκείνης.
Τα φιλελεύθερα και Δημοκρατικά ιδεώδη και φρονήματα του Δημήτρη καθώς
και η αυστηρά προσήλωσίς του εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων του δεν του
επέτρεπαν να σηκώσει τον ζυγόν αυτόν της Δικτατορίας.
Ο Δημήτρης ευτύχησεν εις το γάμον του και τον εν συνεχεία βίον του. Υπανδρεύθη την αξιότιμον κυρία Μαριώ Μερκάτη από Ζάκυνθο από ιστορική και
διακεκριμένη οικογένεια με οικογενειακούς τίτλους ευγενείας και αρχοντικών
αρχών.
Απέκτησαν δύο παιδιά την Ελένη και τον Γιώργο και εγγόνια όλα προικισμένα
απλόχερα από τον Θεόν και τις ευχές των γονέων τους.
Εσπούδασαν σε ανώτατες Πανεπιστημιακές Σχολές και διακρίνονται εις την
κοινωνίαν που ζουν σε Ελλάδα και Ιταλία. Είναι ιδιαίτερα χαρισματικά παιδιά.
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Το ήθος, η ευγένεια, η χάρις, η βαθειά εκτίμηοις από συγγενείς και φίλυς, τους
στολίζουν προς μεγάλη χαράν των γονέων τους.
Δυστυχώς η ζωή της Μαριώς, μετά τον θλιβερόν θάνατον του αγαπημένου
συντρόφου της, του ιδιαίτερα ευγενικού, τρυφερού και αξιαγάπητου Δημήτρη
θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, δυστυχισμένη και συνεχώς πένθιμη.
Η τύχη όλων των συνανθρώπων διαγράφεται όμοια μοιραία και αναπόφευκτη
με όλη της την σκληρόττα.
Προσωπικά εκφράζω από την καρδιά μου τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην
Μαριώ, τα παιδιά της, τις αδελφές του μακαριστού και ο Θεός να δώσει παρη
γοριά και δύναμη.
Ανακούφιση για όλους είναι η μνήμη ότι ο Δημήτρης αφήνει πίσω μόνο καλές
αναμνήσεις, για την ευγένειά του, την ανθρωπιά του, την φιλανθρωπίαν του
και τις τόσες άλλες αρετές που τον στολίζουν και ο Θεός θα τον αναπαύσει εν
ειρήνη και αγιοσύνη.
Αιώνια η μνήμη του αλησμόνητου και ακριβού Αδελφού.
Μανώλης Μαραγκουδάκης

Από το μέτωπο των Αγροτικών κινητοποιήσεων
(Συνέχεια από τη σελ. 119)

αντιμετώπιση των όσων υπήρχαν αρχικά αδυναμιών, για να φθάσει μια κάποια
στιγμή η αυτοδυναμία, η οποία χρονικά, δεν φαίνεται ότι θα είναι μετά το 2004.
Αν τώρα, λίγα χρόνια πριν σταματήσουν οι επιδοτήσεις, υπάρχουν ακόμη άλυτα
οργανικά προβλήματα σε καλλιέργειες -όπως λ.χ. στο βαμβάκι- που δημιουρ
γούν τις αντιπαραθέσεις, εξουσίας, αγροτών, αυτό είναι της αποκλειστικής
ευθύνης των αγροτών; Η εξουσία δεν έχει την ευθύνη και απέναντι της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης από την οποίαν ζήτησε και πήρε αυτά τα χρήματα για συγκεκριμένο
σκοπό -που από τις κινητοποιήσεις φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε- και
απέναντι του Έλληνα πολίτη -είτε αυτός είναι είτε όχι αγρότης- γιατί δεν φρό
ντισε με τα θεσμικά, τα οικονομικά και τα διοικητικά μέσα και μέτρα που διαθέ
τει, να εκσυγχρονίσει μια παραδοσιακή καλλιέργεια όπως είναι το βαμβάκι και
από το 2004 την αφήνει βορά στον ξένο ανταγωνισμό που σημαίνει εξαφάνιση
από την ελληνική γή;
Ας καταλάβει επί τέλους το ρόλο της η εξουσία και να μη μεταφέρει τις ευθύ
νες της στους αγρότες, έστω και αν συντρέχουν παρατυπίες ή ακόμη και παρα
νομίες.
Το θέμα των καλλιεργειών στην ελληνική γη και των επιδοτήσεων που δίδονται
γι’ αυτές τις καλλιέργειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέμα της ελληνικής
πολιτείας, δεν είναι θέμα των αγροτών. Ας το αντιμετωπίζει με τη σοβαρότητα
που του αξίζει και οπωσδήποτε σε χρόνο που τα τρακτέρ θα βρίσκονται στα
χωράφια, από μόνη της η εξουσία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, αφού πρώτα
ακούσει καλόπιστα και καλοπροαίρετα τους εκπροσώπους των αγροτών.
Έτσι δε θα υπάρξει χρόνος για αντιπαραθέσεις. Θα χρειασθεί χρόνος για
συνεργασία.
(Γ.Β.Σ.)
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Α π ’ αυτή τη στήλη δημοσιεύουμε ειδήσεις αγροτοσυνεταιριστικού ενδιαφέροντος χωρίς δικά μας
σχόλια. Οι ειδήσεις αυτές έχουν συνεχή αρίθμηση

5 5 . Σε συνέντευξη που είχε με δημο
σιογράφο του Κ Η Ρ Υ Κ Α των Χανίων,
τον περασμένο Μάρτη, ο επίτροπος
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dr.
Franz Fischler μεταξύ των άλλων είπε:
____

Στην Ελλάδα η
πρώτη
ευκαιρία
για τους αγρότες,
η πρώτη δυνατό
Οι Έλληνες αγρό
τητα που τους
τες είναι τελευταί
δόθηκε, ήταν να
οι στην απορρό
δραστηριοποιη
φηση Κοινοτικών
θούν
σε
μία
κονδυλίων.
ευρεία αγροτική
δράση ώστε να
αυξηθεί η αυτοπεποίθηση των αγρο
τών για να γίνουν πιο δραστήριοι.
1^5

Κατ' αρχήν, έχουν εκπονηθεί προ
γράμματα στις Βρυξέλλες ώστε να
γίνουν πιο αυτάρκες οι αγρότες, δηλα
δή αν π.χ. ένας αγρότης έχει μία πολύ
καλή ιδέα, να μπορεί να την αναπτύξει
ώστε αυτή να επιδοτηθεί (με τους απα
ραίτητους πόρους) από τις Βρυξέλλες.
Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με
τους συνεταισμούς. Αν κάποιοι συνε
ταιρισμοί έχουν ιδέες και λύσεις, να
επιδοτούνται αυτόματα μέσω του προ
γράμματος L E A D E R , από τις Βρυξέλ
λες.
Προγράμματα υπήρχαν και υπάρ
χουν, αλλά εξαρτάται πάντα από το
πάθος των αγροτών και το ενδιαφέρον
που δείχνουν.
Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής πρό
βλημα με την Ευρώπη. Πόροι υπάρ
χουν για κάθε αγρότη. Οι αγρότες
όμως στην Ελλάδα έχουν την τελευ
ταία θέση ως προς την απορρόφηση
αυτών των πόρων.
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Έτσι, έχει εκπονηθεί ένα άλλο πρό
γραμμα που απλοποιεί την γραφειο
κρατία. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν
να είναι τελευταίοι. Το μέλλον τους
εξαρτάται από τους ίδιους. Τα προ
γράμματα υπάρχουν και η Ε.Ε. θέλει
πολύ να τους υποστηρίξει.
Οι Έλληνες αγρότες όμως δεν απορ
ροφούν τα κονδύλια. Φέτος, υπάρχει
ένα ειδικό πρόγραμμα που αφορά την
υποστήριξη των φτωχών αγροτών,
ειδικά στην Ελλάδα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι οι
αγρότες είναι επιχειρηματίες και οι ίδι
οι θα αποφασίσουν τι είναι σωστό γι'
αυτούς ή όχι.
Το πρόβλημα λοιπόν έχει ως εξής:

Μ όνο στην Ελλάδα έχουμε το
φαινόμενο τα χρήματα των επι
δοτήσεων να τα παίρνει αυτός
που επεξεργάζεται το λάδι κι όχι
ο ίδιος ο αγρότης, ο παραγωγός.
Αυτό το πρόβλημα όμως δεν λύνεται
μέσω των Βρυξελλών, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση.
Υπάρχει κακός συνδυασμός μεταξύ
επιδοτήσεων δανείων και όχι παραγω
γού αλλά επεξεργασίας.
Ο μοναδικός τρόπος για να βελτιω
θεί γενικότερα η ζωή των αγροτών
είναι κατ' αρχήν να γίνουν οι ίδιοι πιο
υπεύθυνοι για τη δουλειά τους και να
οργανωθούν έτσι ώστε να «σπάσουν»
το περίεργο σύστημα - Αγροτική Τρά
πεζα - Παραγωγός - Κυβερνητικά
Όργανα.
Ο Έλληνας αγρότης πρέπει να απο
κτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποιήθηση
και ενδιαφέρον.

Α γ ροτυσυ νετα ιριστικές Ε ιδ ή σ εις
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Οι νέες προδιαγραφές για to

56.
πόμενη παραγω
γή των 395.000

Επίσης,
μειώνεται η οξύτητα του «εξευ
Η προβλεγενισμένου ελαιολάδου» από 0,50 σε
0,30 βαθμούς.

τόνων
ελαιολάδου εξασφαλίζει
προκαταβολή

Βέβαια, ο απλός καταναλωτής ίσως
δεν θα μπορεί να εντοπίζει όλες τις
αλλαγές εάν δεν θεσπιστούν αυστηρά
μέτρα για την απαγόρευση παραπλα
νητικών ενδείξεων σχετικά με την ποι
ότητα, καθώς και σαφής αναγραφή
στην ετικέτα της ένδειξης προέλευσης
του προϊόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι για
την ελληνική αγροτική οικονομία ο
τομέας του ελαιολάδου εξασφαλίζει
εισοδήματα που ξεπερνούν το 1,5
δισ. ευρώ το χρόνο και δημιουργεί
ετήσιες συναλλαγματικές εισφορές
πάνω από ένα δισ. ευρώ.

ελαιόλαδο

στους
παραγω
γούς ύψους 429
δραχμών
ανά
κιλό, που είναι το 9 0 % της συνολικής
ενίσχυσης. Οι αντίστοιχες προκαταβο
λές των τριών τελευταίων ελαιοκομι
κών περιόδων ήταν 285, 341 και 356
δραχμές ανά κιλό.

Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τις
31.10.04 θα ισχύει το σημερινό
σύστημα ενίσχυσης ανά κιλό παραγομένου ελαιολάδου, στο πλαίσιο των
εθνικών εγγυημένων ποσοτήτων που
είναι για την Ελλάδα 419.529 τόνοι,
για την Ισπανία 760.027 και για την
Ιταλία 5 43 .1 6 4 τόνοι.
Όμως, οποιοδήποτε καθεστώς και αν
ισχυσει, θα έχει ως βάση το Σύστημα
Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και
μόνο όσοι ελαιώνες και ελαιόδενδρα
έχουν καταγραφεί από αυτό θα ενισχύονται. Η δε ολοκλήρωση του ΣΓΠ
θα πρέπει να τελειώσει υποχρεωτικά
μέχρι τις 3 1 .1 0 .2003.
Όσο για τις ονομασίες και τους ορι
σμούς των ελαιολάδων, η ονομασία
«Παρθένα Ελαιόλαδα» παραμένει, ενώ
αποκλείονται από τα «Παρθένα», τα
ελαιόλαδα που λαμβάνονται με διαλύ
τες, με βοηθητικές ύλες χημικής και
βιοχημικής δράσης, με μεθόδους
επανεστεροποίησης ή προσμίξεις με
άλλα λάδια.
Άλλες αλλαγές είναι ότι μειώνεται η
οξύτητα από 10 σε 0,80 και καταργειται η κατηγορία «Κοινό Παρθένο» (20
- 3,30) και ενσωματώνεται στην κατη
γορία «λαμπάντε» με οξύτητα ·20 και
άνω.

57. Σημαντικά κίνητρα για να αντιμε
τωπιστεί η υπογεννητικότητα στην ιστορι
κή κωμόπολη των Ανωγείων της Κρήτης
αποφάσισε να δώσει ο εφημέριος
Ανδρέας Κεφαλογιάννης. Ο πατήρ
Ανδρέας, σε συνεργασία με το Εκκλη
σιαστικό Συμβούλιο, αποφάσισαν να
δώσουν
1.467
ευρώ
(500.000
δρχ.) για κάθε τρί
το παιδί που θα
1.467 ευρώ
γεννιέται
στα
Ανώγεια. Ο ιερέ
για κάθε
ας, αφού αναφέρ
τρίτο παιδί
θηκε στο μεγάλο
στα Ανώγεια
πρόβλημα
της
υπογεννητικότητας, τόνισε ότι
αποφάσισε να δώσει ένα κίνητρο στους
κατοίκους για ν' αντιμετωπιστεί αυτό το
θέμα. Το κίνητρο δεν είναι άλλο από το
προαναφερθέν ποσό, το οποίο θα δίδε
ται από το κοινωνικό ταμείο της εκκλη
σίας Ανωγείων για τις οικογένειες που
θα αποκτήσουν τρίτο παιδί. Μάλιστα, το
κίνητρο αυτό θα δοθεί και στους αλλο
δαπούς που διαμένουν στα Ανώγεια.
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58.
Είναι απογοητευτική η διαπίστω
ση που περιέχεται στην τελευταία έκθε
ση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι η απα
σχόληση στον αγροτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας) μειώθηκε
κατά 41% ή κατά 433.000 άτομα μετα
ξύ 1983 και 2001!. Με λίγα λόγια, στην
περίοδο αυτή άδειασε η ελληνική ύπαι
θρος από νοικοκυραίους αγρότες και
επιχειρηματίες, οι οποίοι διόγκωσαν τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Έτσι, σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο
κυριαρχεί η ερη
μιά και η εγκατά
λειψη. Διότι και
εκείνοι από τους
Φ θίνουσα
αγρότες και γεωρ
γεωργική
γούς που έχουν
παραμείνει
στην
ανάπτυξη
ελληνική ύπαιθρο
δεν έχουν καμία
σχεδόν οικονομική και κοινωνική υπο
δομή, ενώ τσακίζει κόκκαλα η έλλειψη
ενημέρωσηςγύρω από τα εθνικά και τα
κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης της
αγροτικής δραστηριότητας.
59. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ε.Ε.
απορρίπτει δαπάνες επιδοτήσεων, γιατί
έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίη
σε, διαπίστωσε σοβαρές παραλείψεις,
ατασθαλίες, απάτες και μη εφαρμογή
κοινοτικών κανονισμών.
Τα παραπάνω αφορούν την πενταετία
1996-2000 και αναφέρονται σε επιδο
τήσεις λαδιού, βαμβακιού, αιγοπροβά
των και επισιτιστικής βοήθειας. Το ποσό
που καλείται να επιστρέφει η Ελλάδα
ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ (340 δισ. δρχ.).
Οι δύο υποθέσεις αιχμής που προκαλούν σοβαρά προβλήματα και αγγίζουν
πολιτικά πρόσωπα, αναφέρονται στην
επισιτιστική βοήθεια και στο βαμβάκι
εσοδείας '98-99. Στην επισπστική βοή
θεια φέρονται να εμπλέκονται υψηλό
βαθμα συνεταιριστικά στελέχη και συγ
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γενικά πρόσωπα
κυβερνητικών στε
λεχών.
Τεράστια
Η υπόθεση αφο
ποσά ζητεί η
ρά
επισιτιστική
Ευρωπαϊκή
βοήθεια στη Γιου
Επιτροπή
γκοσλαβία,
τη
Βουλγαρία και τη
από τη χώρα
F Y R O M . Στάλθη
μας να επικαν
πορτοκάλια
στραφούν
για να διανεμη
ως «αχρεωστήθούν στους φτω
τως καταβληχούς
κατοίκους
θέντα»
των
ανωτέρω
χωρών. Κοινοτικοί
για κοινοτικές
ελεγκτές «ανακά
επιδοτήσεις
λυψαν» τα πορτο
σε αγροτικά
κάλια της επισιτι
προϊόντα.
στικής
βοήθειας
να πωλούνται σε
σούπερ-μάρκετ
του Βελιγραδιού, της Σόφιας κσι άλλων
πόλεων. Το ύψος των ποσών που πρέπει
να επιστραφούν είναι 25 δισ. δρχ.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά τις επιδο
τήσεις του βαμβακιού εσοδείας 1999.
Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση ξεκίνη
σε από δημοσιεύματα εφημερίδων.
Ο τότε υπουργός Γεωργίας Γ. Ανωμερίτης διαβίβασε ένα δημοσίευμα στον
εισαγγελέα, ζητώντας να ασκηθεί δίωξη
κατά του δημοσιογράφου. Όμως το
δημοσίευμα κρίθηκε σωστό και ο εισαγ
γελέας άσκησε δίωση σε βαθμό
κακουργήματος κατά 15 περίπου ατό
μων. Ανάμεσά τους, ο τότε Γεν. Διευθυ
ντής του Υπουργείου Γεωργίας, ο Πρόε
δρος του Οργανισμού Βάμβακος, συνε
ταιριστικά στελέχη και υπηρεσιακοί
παράγοντες.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί
είναι να οριστικοποιηθούν οι καταλογι
σμοί για κάθε περίπτωση. Τότε θα γίνει
συμψηφισμός με επιδοτήσεις που είναι
να μας δοθούν Η χώρα μας έχει την
ευχέρεια να ζητήσει την επιστροφή χρη
μάτων απ' όσους τα πήραν με παράνο
μους τρόπους ή να πληρώσει ο κρατι
κός προϋπολογισμός.

60. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ 8ου ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31.12.2001 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΤΕ
Τα βασικά μεγέθη τον 8ου ενοποιημένου Ισολογισμού της 31.12.2001 τον εταιρειών του Ομίλου της ΑΤΕ
Α.Ε., που ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και που είναι πέραν της Αγροτικής Τράπεζας: α) η Α Τ Ε
Leasing Α.Ε., Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, β) η Α Τ Ε Κάρτα Α.Ε., η Α Τ Ε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δ) η Α Τ Ε Αξιοποίησης Ακινήτων, ε) η Αγροτική Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εται
ρεία, στ) η A T E FINANCE, και ζ) η Α Τ Ε Συμμετοχών Α.Ε., έχουν ως εξής:

Ενεργητικό
1. Ταμείο
2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα
3. Απαιτήσεις
4. Μετοχές
5. Συμμετοχές
6. Αϋλα πάγια
7. Ενσώματα άθλα
8. Ίδιες μετοχές
9. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
10. Προπληρωμένα έξο δα Έσοδα εισπρακτέα

Σύνολο Ενεργητικού

Ποοά οε Ευρώ
941.597.891
2.122.443.879
10.100.507.483
695.459.263
1.109.532.911
154.857.504
639.561.586
39.700.981
435.535.987
43.812.162

16.283.009.647

Παθητικό
1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
2. Υποχρεώσεις προς πελάτες
3. Αλλες υποχρεώσεις
4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού
5. Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
και άλλες προβλέψεις
6. Μετοχικό κεφάλαιο
7. Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο
8. Αποθεματικά
9. Αποτελεσματικά εις Νέον
και Διαφορές ενοποιήσεων

Σύνολο Ενεργητικού

Ευρώ
33.343.432
48.844.989
1.959.389.690
770.615.711
200.646.662
1.649.303.008
46.731.621
- 48.225.324
- 227.096.305

16.283.009.647

Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 1 /1 - 3 1 / 1 2 / 2 0 0 1
1. Τόκοι και εξομοιουμενα έσοδα

1.007.311.015

Μείον
2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα

550.864.898

456.446.117

Πλέον
3. Έσοδα από τίτλους και συμμετοχές
4. Έ σοδα-Έξοδα Προμηθειών
5. Πλέον Αποχελέμστα Χρημ/κών Πράξεων
6. Πλέον λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

28.625.053
72.962.137
23.215.639
23.581.339
604.830.285

Μείον
7. Γενικά έξοδα Διοικήσεως
8. Άλλα έξοδα Διοικήσεως

263.590.974
65.840.803

Μείον
9. Αποσβέσεις
10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως
11. Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
12. Διαφορές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
13. Έκτακτα έσοδα
14. Έκτακτα έξοδα
15. Έκτακτα αποτελέσματα
16. Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρου

67.453.622
5.928.625
14.714.157
187.302.104
3.719.020
66.320.519
3.921.838
127.654.808

Μείον
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους
Μείον αναλογία μειοψηφίας στα κέρδη

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Α.Τ.Ε.

52.933.116
74.721.692
- 926.738

75.648.431
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κατοικία σας

SYNEDIA

S.A.

υπό την σκέπη της
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ο σπίτι σας, μικρό ή μεγάλο, είναι η περιουσία σας, η βάση σας, το ορμητή
ριό σας. Όμως διάφοροι κίνδυνοι, όπως φωτιά, σεισμός, κλοπή, θεομηνίες,
κ.ά. το απειλούν. Σήμερα, ο καλύτερος τρόπος για να το προστατέψετε, εί
ναι το πολυασφαλιστήριο κατοικιών “ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ” της ΑΓΡΟ ΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.
Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α καλύπ τει:

Ζημιές από φωτιά, κεραυνό, έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμαν
σης, βραχυκύκλωμα, θεομηνίες, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευ
σης, σεισμό.
Επίσης καλύπτεται:
• Η απώλεια περιεχομένου λόγω κλοπής.
• Η απώλεια ή η καταβολή ενοικίου σε περίπτωση που
θεωρηθεί ακατοίκητη η κατοικία λόγω ζημιάς και μέχρι την
αποκατάστασή της.
• Ο ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του από κάθε
ατύχημα που θα συμβεί στην κατοικία του ή στο γύρω χώρο.
• Η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
κοντά σας ό,τι κι αν τύχει
Ε τ α ιρ ία T o r Ο μ ίλ ο υ Τ η ς Α γ ρ ο τ ικ ή ς ΤΡΑπεζΑΣ

Νέα Κατοικία. Η πιο ολοκληρωμένη προστα
σία για το σπίτι σας.
Προστατέψτε τον εαυτό σας και την περιουσία σας, από κάθε
πιθανό κίνδυνο, με το πολυασφαλιστήριο ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Νιώστε μοναδική προστασία και σιγουριά, υπό την σκέπη της
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.
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