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Όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στην κορυφαία
τους οργάνωση ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι μάρτυρες ενός δράματος. Σε μια εποχή που ο κοινός νους
επιβάλλει
τη συσπείρωση όλων των δυνάμεων για να μπορέσει να επιβιώσει η ελληνική
γεωργία και να στεριώσει ο αγρότης στην ύπαιθρο, επίκεντρο των συζητήσεων έχει γίνει το
σχήμα που θα διαδεχθεί την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Η παρεμβολή μου στις συζητήσεις, ως ενός τρίτου, του οποίου δεν ζητήθηκε καν η γνώμη,
μπορεί να παρεξηγηθεί. Θα το αποτολμήσω, επικαλούμενος την παλαιότερη θητεία μου
στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τη μακρόχρονη διδασκαλία της Συνεταιριστικής Οικονομίας στο
Πανεπιστήμιο. Θα επικαλεσθώ επίσης το γεγονός ότι δεν διασυνδέομαι με κανέναν τρόπο
με τις ομάδες που διαμορφώθηκαν στην επιδίωξη διαδοχής της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Πρώτα απ’ όλα αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω: Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο και για
κανέναν λόγο να διαταραχθεί η ενότητα στη συνεταιριστική κίνηση. Αν κάτι τέτοιο συμβεί,
δεν θα έχει νόημα να αναζητούνται οι υπεύθυνοι. Θα είναι πλέον αργά. Οι ανταγωνιστές
των συνεταιρισμών θα επωφελούνται και ο γεωργικός τομέας θα είναι ο αιμοδότης
κερδοσκόπων, ενώ η γεωργική οικονομία θα φθίνει.
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Η σωφροσύνη και η νηφαλιότητα πρέπει να κυριαρχήσουν σε όσους πραγματικά πιστεύουν
στις δυνατότητες της ελληνικής γεωργίας και στο τεράστιο όφελος που μπορεί να
προκύψει από την αξιοποίηση του συνεταιριστικού θεσμού, όταν κινείται μακριά από
κομματικές επιρροές και ιδιοτελείς σκοπιμότητες. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν
προστατευτική ομπρέλα για τους πολίτες όλων των πολιτικών πεποιθήσεων και
λειτουργούν για όλους εξίσου προστατευτικά.

Είναι γεγονός ότι για πολλούς λόγους και επί πολλά χρόνια, τα πράγματα οδήγησαν στην
απαξίωση των συνεταιρισμών, ιδίως των αγροτικών, και η κατάσταση έφθασε σε αδιέξοδο.
Όταν, όμως, προτεραιότητα έχει η επιβίωση, παρέλκει η ενασχόληση με το παρελθόν, διότι
θα αποδυναμωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις που οφείλουν να σχεδιάσουν το μέλλον.

Στον κορυφαίο φορέα συντονισμού και εκπροσώπησης που θα δημιουργηθεί, έχουν θέση
μόνο συνεταιριστικές οργανώσεις, για την προάσπιση των συμφερόντων των
συνεταιρισμένων αγροτών. Όταν με την ενότητα οι συνεταιρισμοί χαλυβδώσουν την
κυριαρχία τους στο χώρο, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν με ποιους θα
συνεργάζονται, όπως το κράτος, τράπεζες, εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού, με την
αίσθηση ενός μεγάλου και ισχυρού φορέα, για λογαριασμό των εκατοντάδων χιλιάδων
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που τον στηρίζουν. Παρά τη σημερινή δυσπραγία και
δυσφήμιση του συνεταιριστικού θεσμού, υπάρχουν ακόμη σωστοί συνεταιριστές και θα
γίνουν πολλοί περισσότεροι με την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μηχανισμών που
εγκαταλείφθηκαν.

Οι ενωμένες στην κορυφή συνεταιριστικές δυνάμεις μπορούν να προσβλέπουν στη
συνεταιριστική βοήθεια από διεθνείς φορείς και μηχανισμούς, αφού επιστρέψουν στους
κόλπους τους, μετά την επιλογή της μοναδικότητας της απομόνωσης επί πολλά χρόνια.
Τότε θα μπορέσει να επανέλθει και η συνεταιριστική νομοθεσία στον ορθόδοξο
συνεταιριστικό δρόμο. Τότε οι συνεταιρισμοί θα έχουν φωνή που να ακούγεται και να
γίνεται σεβαστή.

Το σημερινό κορυφαίο μήνυμα προς τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών είναι: Μείνετε
ενωμένοι για να μείνετε ισχυροί. Στους συνεταιρισμούς, η επιτυχία βρίσκεται στα χέρια
εκείνων που μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους.
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