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Κυρίες	και	Κύριοι	

Καταρχάς	 θέλω	 να	 συγχαρώ	 τους	 διοργανωτές	 για	 το	
επιτυχημένο	συνέδριο	 το	οποίο	 έχει	μία	 ιδιαιτερότητα	
σε	 σχέση	 με	 όλα	 τα	 υπόλοιπα.	 Γίνεται	 από	 τους	
γνήσιους	εκπροσώπους	του	συνεταιριστικού	κινήματος,	
της	πραγματικής	αγροτικής	παραγωγής	που	 γνωρίζουν	
στην	 πράξη	 τα	 προβλήματα	 και	 τις	 προκλήσεις	 του	
πρωτογενούς	 τομέα.	 Επομένως,	 η	 συζήτηση	 δεν	 είναι	
ως	 συνήθως	 θεωρητική	 αλλά	 αγγίζει	 την	 καρδιά	 των	
προβλημάτων	 αλλά	 και	 των	 ευκαιριών	 της	 ελληνικής	
υπαίθρου.		

Υπ’	 αυτή	 την	 έννοια	 είναι	 μεγάλη	 η	 τιμή	 για	 μένα	
προσωπικά	 αλλά	 και	 συνολικά	 για	 τον	 Συνεταιριστικό	
Όμιλο	της	ΕΑΣ	Τρικάλων	που	εκπροσωπώ,	η	πρόσκληση	
να	τοποθετηθώ	στο	σημερινό	συνέδριο.	
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Κυρίες	και	Κύριοι,	

Μετά	 απ’	 αυτή	 τη	 σύντομη	 εισαγωγή	 ας	 έρθουμε	 στο	
θέμα	 μας.	 Ακούμε	 συχνά	 τα	 τελευταία	 	 χρόνια	 να	
αναφέρονται	 οι	 πολιτικές	 ηγεσίες	 του	 υπουργείου	
Αγροτικής	 Ανάπτυξης	 και	 Τροφίμων	 στην	 ανάγκη	 την	
ανάγκη	δημιουργίας	νέων	συνεργατικών	σχημάτων	και	
νέων	 ομάδων	 παραγωγών	 που	 θα	 επιτρέψουν	 τη	
μείωση	 του	 κόστους	 παραγωγής	 και	 τη	
αποτελεσματικότερη	 προώθηση	 των	 προϊόντων	 στις	
αγορές.	

Είναι	οι	ίδιες	ηγεσίες	που	προώθησαν	και	ψήφισαν	από	
ένα	νέο	νόμο	που	διέπει	τη	λειτουργία	των	υπαρχόντων	
συνεταιριστικών	 σχημάτων	 ο	 οποίος	 αντί	 να	
δημιουργήσει	 ένα	 σύγχρονο	 πλαίσιο	 λειτουργίας	 των	
επιδεινώνει	 τις	 γραφειοκρατικές	 αγκυλώσεις	
υπονομεύοντας	 στην	 ουσία	 τη	 λειτουργία	 τους	 με	
κορυφαίο	 παράδειγμα	 εκείνο	 του	 τελευταίου	 νόμου,	
του	4384/2016.	

Εδώ	 υπάρχει	 μια	 μεγάλη	 αντίφαση.	 Θέλουν	 ή	 δεν	
θέλουν	 τα	συνεργατικά	σχήματα;	Κι	αν	 τα	θέλουν	υπό	
ποιους	 όρους	 και	 ποιες	 προϋποθέσεις;	 Μήπως	 ως	
υποχείρια	και	παραρτήματα	των	κομμάτων;	
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Η	παγκόσμια	εμπειρία	έχει	δείξει	ότι	η	μεταχείριση	του	
συνεταιρισμού	 ως	 επιχείρηση	 η	 οποία	 λειτουργεί	
ανταγωνιστικά	 προς	 τις	 συμβατικές	 επιχειρήσεις,	 τις	
οποίες	 μπορεί	 και	 να	 εκτοπίζει,	 έχει	 οδηγήσει	 σε	
σημαντικά	 επιτεύγματα.	 Αντίθετα,	 όπου	 οι	
συνεταιρισμοί	 αντιμετωπίστηκαν	 ως	 προέκταση	 του	
Κράτους	 ή	 ως	 φορείς	 εξυπηρέτησης	 κομματικών	
σκοπιμοτήτων	 ή	 ως	 μέσα	 χειραγώγησης	 των	 μελών	
τους,	 το	 αποτέλεσμα	 υπήρξε	 απογοητευτικό	 για	 τους	
συνεταιρισμούς.	

Στις	 πιο	 προηγμένες	 συνεταιριστικά	 χώρες,	 οι	
συνεταιρισμοί	 έχουν	 προχωρήσει	 σε	 σημαντικές	
αλλαγές.	Στην	Ελλάδα,	η	ανάγκη	για	αλλαγές	έχει	γίνει	
προ	πολλού	αισθητή	αλλά	δεν	έχει	ακόμη	σχεδιαστεί	το	
είδος	και	η	έκτασή	τους.	Όταν	δε	επιχειρήθηκαν	αυτές	
μάλλον	 ήταν	 οπισθοδρόμηση	 παρά	 πρόοδος	 για	 το	
πλαίσιο	λειτουργίας	τους.		Δεν	αναγνωρίζεται	καν	ότι	οι		
συνεταιρισμοί	 είναι	 επιχειρήσεις,	 οι	 οποίες	
λειτουργούν	 σε	 ένα	 ανταγωνιστικό	 περιβάλλον,	 οπότε	
είναι	 υποχρεωμένοι	 να	 είναι	 ανταγωνιστικοί	 για	 να	
είναι	χρήσιμοι	πρωτίστως	για	τα	μέλη	τους.	
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Η	 ανάγκη	 λοιπόν,	 για	 ένα	 νέο	 θεσμικό	 πλαίσιο	
λειτουργίας	των	συνεταιρισμών	είναι	αυταπόδεικτη,	όχι	
στη	λογική	τα	γκρεμίζουμε	όλα	για	να	φτιάξουμε	άραγε	
τι;	 Ένα	 ασαφές	 	 και	 απροσδιόριστο	 νέο;	 όταν	 είναι	
δίπλα	 μας	 ήδη	 τα	 θετικά	 υποδείγματα	 λειτουργίας	
συνεταιριστικών	οργανώσεων.	

Η	περίπτωση	των	συνεταιριστικών	γαλακτοβιομηχανιών	
είναι	 ίσως	 η	 πιο	 ενδεικτική.	 	 Παρότι	 η	 αγορά	 των	
γαλακτοκομικών	 προϊόντων	 είναι	 μία	 έντονα	
ανταγωνιστική	 αγορά	 στην	 οποία	 δραστηριοποιούνται	
ορισμένες	από	τις	μεγαλύτερες	επιχειρήσεις	της	χώρας.	
Παρότι	οι	συνεταιριστικές	βιομηχανίες	γάλακτος,	ειδικά	
τα	 τελευταία	 χρόνια,	 με	 την	 κρίση	 και	 την	 έλλειψη	
ρευστότητας	του	τραπεζικού	κλάδου,	δεν	διαθέτουν	τα	
απαραίτητα	 κεφάλαια,	 ωστόσο	 καταφέρνουν	 να	
επενδύουν	 σε	 μηχανολογικό	 εξοπλισμό	 και	 να	
αναπτύσσονται	 κατακτώντας	 όλο	 και	 μεγαλύτερα	
κομμάτια	 της	 εγχώριας	 αγοράς,	 πραγματοποιώντας	
παράλληλα	 σταθερά	 βήματα	 εξαγωγών.	 Χωρίς	 αυτό	
βέβαια	να	σημαίνει	ότι	όλα	είναι	ρόδινα…	

Η	 περίπτωση	 της	 ΤΡΙΚΚΗ	 η	 οποία	 αποτελεί	 μέρος	 του	
Συνεταιριστικού	 Ομίλου	 της	 ΕΑΣ	 Τρικάλων,	 της	 ΕΒΟΛ	
αλλά	 και	 τόσων	 άλλων	 μικρότερων	 συνεταιριστικών	
τυροκομείων	που	αναπτύσσονται	σταθερά	τα	τελευταία	
χρόνια	της	κρίσης,	είναι	χαρακτηριστική.	
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Μέχρι	 πριν	 από	 μερικά	 χρόνια	 οι	 συνεταιριστικές	
γαλακτοβιομηχανίες	εξαιτίας	της	έλλειψης	πόρων	αλλά	
και	 γενικότερων	 δυσχερειών	 που	 αντιμετωπίζουν,	 ή	
ακόμη	 και	 της	 ατολμίας	 των	 διοικήσεών	 τους,	
λειτουργούσαν		σε	περιορισμένη	κλίμακα	και	κάλυπταν	
κυρίως	 την	 γεωγραφική	 περιοχή	 στην	 οποία	
δραστηριοποιούνται.	 Πλέον	 αυτή	 η	 πραγματικότητα	
έχει	 διαφοροποιηθεί	 με	 τις	 συνεταιριστικές	
γαλακτοβιομηχανίες	 να	 επεκτείνονται	 στα	 μεγάλα	
αστικά	κέντρα	κατακτώντας	σημαντικά	μερίδια	αγοράς.	
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Δεν	 θα	 σας	 κουράσω	 με	 αριθμούς	 αλλά	 θα	 μου	
επιτρέψετε	να	αναφέρω	δυο	–	τρεις	ενδεικτικούς	αυτής	
της	ανάπτυξης	για	την		ΤΡΙΚΚΗ.		

Από	πωλήσεις	ύψους	16,7	εκατ.	ευρώ	το	2011	έφτασε,	
στην	προηγούμενα	 χρήση,	 τα	 20	 εκ.	 ευρώ	με	σταθερή	
κερδοφορία.	 	 Ενδεικτική	 είναι	 και	 η	 αύξηση	 στο	
αγελαδινό	 γάλα	 καθώς	 από	 τα	 16.000.000	 κιλά	 του	
2013	 έφτασε	 τα	 18.500.000	 την	 προηγούμενη	 χρονιά,	
κατέχοντας	 ποσοστό	 περίπου	 6%	 στην	 εγχώρια	 αγορά	
φρέσκου	 γάλακτος.	 	 Πρόκειται	 για	 μία	 σημαντική	
εξέλιξη	 μιας	 και	 κατά	 το	 πρόσφατο	 παρελθόν	
δραστηριοποιούνταν	 μόνο	 στη	 Δυτική	 Θεσσαλία	 και	
προήλθε	 από	 την	 απόφαση	 της	 διοίκησης	 του	
προέδρου	 του	 συνεταιριστικού	 ομίλου	 κ.	 Αχιλλέα	
Λιούτα,	για	επέκταση	σε	νέες	αγορές.		

Επίσης,	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 υλοποιήθηκε	 επενδυτικό	
σχέδιο	 ύψους	 6	 εκ.	 ευρώ	 μέσω	 του	 προγράμματος	
Μπαλτατζής	 για	 τον	 εκσυγχρονισμό	 των	 μονάδων	
παραγωγής	 και	 ήδη	 επεξεργάζονται	 σχέδια	
μετεγκατάστασης	της	βιομηχανίας.		
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Η	 ανάπτυξη	 αυτή	 των	 συνεταιριστικών	
γαλακτοβιομηχανιών	 είναι	 αποτέλεσμα	 πολλών	
παραγόντων.	 Ωστόσο,	 θα	 μου	 επιτρέψετε	 να	 εκφέρω	
μια	 πιο	 προσωπική	 άποψη.	 Οι	 αδηφάγες	 ορέξεις	 των	
μεγάλων	 βιομηχανιών	 γάλακτος	 για	 την	 επέκταση	 των	
μεριδίων	 τους	 στην	 αγορά	 και	 κυρίως	 η	 ανάγκη	 για	
παραγωγή	 φθηνότερων	 προϊόντων	 οδήγησε	 αρκετούς	
απ’	 αυτούς,	 σε	 αθρόες	 εισαγωγές	 πρώτων	 υλών,	
γεγονός	 που	 έφερε	 ένα	 μεγάλο	 μέρος	 του	
καταναλωτικού	 κοινού	 στις	 συνεταιριστικές	
γαλακτοβιομηχανίες	 τις	 οποίες	 εμπιστεύεται	 για	 δύο	
κυρίως	λόγος	.	Πρώτον	για		το	γάλα	που	χρησιμοποιούν	
το	 οποίο	 είναι	 αποκλειστικά	 ελληνικό	 είτε	 από	
συνεταιριζόμενους	 είτε	 από	 συνεργαζόμενους	
παραγωγούς		και	δεύτερον	δεν	κάνουν	εκπτώσεις	στην	
ποιότητα	για	να	συμπιέσουν	περαιτέρω	τις	τιμές.		

Το	αποτέλεσμα	είναι	γνωστό.	Παρότι	τα	συνεταιριστικά	
προϊόντα	 δεν	 είναι	 φθηνότερα	 από	 τον	 ανταγωνισμό	
και	 παρότι	 υστερούν	 συνήθως	 σε	 μάρκετινγκ	 και	
διαφημιστική	 προβολή,	 επιλέγονται	 από	 ένα	 συνεχώς	
διευρυνόμενο		καταναλωτικό	κοινό.		
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Η	ανάπτυξη	αυτή	είναι	καθοριστική	για	τη	στήριξη	της	
τιμής	παραγωγού.	Είναι	κοινά	παραδεκτό	ότι	η	απουσία	
των	 συνεταιριστικών	 γαλακτοβιομηχανιών	 θα	 έδινε	
στον	ανταγωνισμό	 τη	δυνατότητα	 να	συμπιέσει	ακόμη	
περαιτέρω	 τις	 τιμές	 οδηγώντας	 σε	 μεγαλύτερη	
συρρίκνωση	 	 την	 ελληνική	 κτηνοτροφία	με	 επιπτώσεις	
και	στο	ισοζύγιο	πληρωμένων	αφού	η	Ελλάδα	καλύπτει		
περίπου	 το	 50%	 των	 αναγκών	 της	 στα	 γαλακτοκομικά	
προϊόντα	από	εισαγωγές.		

Όπως	 ήδη	 ανέφερα,	 	 ο	 κλάδος	 των	 γαλακτοκομικών	
προϊόντων	 είναι	 ιδιαίτερα	 ανταγωνιστικός	 και	 οι	
μεγάλες	 αλυσίδες	 των	 σούπερ	 μάρκετ	 πιέζουν	
ασφυκτικά	 για	 χαμηλότερες	 τιμές	 γεγονός	 που	 δεν	
αφήνει	 ανεπηρέαστες	 και	 τις	 συνεταιριστικές	
βιομηχανίες	 γάλακτος	 οι	 οποίες	 προσπαθούν	 να	
ισορροπήσουν	 ανάμεσα	 στην	 υποχρέωση	 να	
υποστηρίξουν,	 στο	 μέτρο	 του	 δυνατού,	 την	 τιμή	 του	
γάλακτος	 αλλά	 και	 στην	 ανάγκη	 να	 παραμείνουν	
ανταγωνιστικές	στα	ράφια	των	σούπερ	μάρκετ.		
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Η	 μείωση	 της	 τιμής	 του	 πρόβειου	 γάλακτος	 που	
κλιμακώθηκε	 τους	 τελευταίους	 μήνες	 απειλεί	 τη	
βιωσιμότητα	 των	 κτηνοτροφικών	 μονάδων.	
Εκατοντάδες	νέοι	άνθρωποι	στην	περιοχή	μου,	γνωστοί	
και	 φίλοι	 με	 πτυχία	 και	 μεταπτυχιακά	 που	 πίστεψαν	
στα	 συνθήματα	 για	 τις	 ευκαιρίες	 που	 υπάρχουν	 στον	
πρωτογενή	 τομέα,	 επένδυσαν	 δημιουργώντας	
πρότυπες	 κτηνοτροφικές	 μονάδες	 	 οι	 οποίες,	 με	 βάση	
τις	 υπάρχουσες	 τιμές	 γάλακτος,	 απειλούνται	 με	
κατάρρευση.		

Είναι	κοινό	μυστικό	ότι	οι	τιμές	μειώνονται	τεχνηέντως	
με	τις	αθρόες	εισαγωγές	από	τις	γειτονικές	και	όχι	μόνο	
χώρες,	 ελλείψει	 ενός	 αξιόπιστου	 ελεγκτικού	
μηχανισμού	 ή	 ακόμη	 και	 πολιτικής	 βούλησης	 για	 να	
αντιμετωπιστούν	αυτές.			

Είναι	 γνωστό	 ότι	 παρατηρούνται	 αποκλίσεις	 μεταξύ	
οργανισμών	 στα	 στοιχεία	 για	 τις	 εισαγωγές	 γάλακτος	
και	βέβαια	δεν	υπάρχει	σύνδεση		του	ΕΛΓΟ	-	ΔΗΜΗΤΡΑ,	
που	 τηρεί	 και	 δημοσιεύει	 στοιχεία	 σχετικά	 με	 το	
ισοζύγιο	γάλακτος,	με	τα	σημεία	εισόδου	(τελωνεία),	με	
αποτέλεσμα	να	μην	υπάρχει	τρόπος	διασταύρωσης	των	
στοιχείων	 που	 υποβάλουν	 οι	 γαλακτοβιομηχανίες	 και	
για	 τις	 πραγματικές	 ποσότητες	 γάλακτος	 που	
εισάγονται	 και	 χρησιμοποιούνται	 στην	 παραγωγή	
προϊόντων.	
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Είναι	 οι	 έλεγχοι	 που	 μπορούν	 να	 ομαλοποιήσουν	 την	
αγορά	 γάλακτος	 αλλά	 και	 ο	 συνεργατισμός	 μπορεί	 να	
αποτελέσει	 ισχυρή	 ασπίδα	 προστασίας	 του	
εισοδήματος	 των	 παραγωγών.	 Με	 δύο	 όμως	
προϋποθέσεις.	

Η	 πρώτη	 σχετίζεται	 με	 τα	 κίνητρα	 που	 θα	 πρέπει	 να	
θεσμοθετηθούν	 για	 να	 έρθουν	 οι	 παραγωγοί	 στις	
συνεταιριστικές	 βιομηχανίες	 γάλακτος.	 Με	 δεδομένη	
την	 έλλειψη	 ρευστότητας,	 όχι	 αναίτια,	 οι	 παραγωγοί	
στρέφονται	 στις	 μεγάλες	 βιομηχανίες	 οι	 οποίες	 έχουν	
στη	 διάθεσή	 τους	 ευρεία	 γκάμα	 χρηματοδοτικών	
εργαλείων,	 όπως	 ομολογιακά	 δάνεια,	 	 για	 άμεσες	
πληρωμές	 έστω	 και	 σε	 χαμηλότερες	 τιμές.	 	 Μία	
ενδιαφέρουσα	πρόταση	είναι	η	μείωση	της	φορολογίας	
των	 παραγωγών	 που	 θα	 περνούν	 την	 παραγωγή	 τους	
μέσα	από	συνεργατικά	σχήματα.		

Η	δεύτερη,	αφορά	εμάς	τους	συνεταιριστές.	Θα	πρέπει	
να	καταλάβουμε	ότι	η	ισχύς	έρχεται	μόνο	εν	τη	ενώση.		

Δεν	 φτάνει	 μία	 ΤΡΙΚΚΗ	 ή	 μία	 ΕΒΟΛ,	 όταν	 οι	
συνεταιρισμοί	 στην	 υπόλοιπη	 Ευρώπη	 έχουν	 προ	
πολλού	ρίξει	τα	διακρατικά	σύνορα.	Για	παράδειγμα,	ο	
γαλλικός	συνεταιρισμός	Arla	ανήκει	σε	12.500	αγρότες	
της	Δανίας,	της	Σουηδίας,	της	Γερμανίας,	του	Ηνωμένου	
Βασιλείου,	 του	 Λουξεμβούργου,	 των	 Κάτω	 Χωρών	 και	
του	Βελγίου.	
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Είναι	 ανάγκη	 λοιπόν	 να	 ενώσουμε	 τις	 δυνάμεις	 μας	
τουλάχιστον	σε	επίπεδο	χώρας.	Τόσο	οι	συνεταιριστικές	
γαλακτοβιομηχανίες	 γάλακτος	 που	 θα	 πρέπει	 να	
αποτελέσουν	 τον	 πυρήνα	 της	 πρωτοβουλίας	 με	
συνέργιες	 και	 κοινές	 δράσεις,	 αλλά	 κυρίως	 οι	
παραγωγοί.		

Επειδή	 παρακολούθησα	 από	 την	 πρώτη	 στιγμή	 τις	
διεργασίες	 ίδρυσης	 αλλά	 και	 τη	 δραστηριότητα	 της	
ΣΑΣΣΟΕ,	 εκτιμώ	 ότι	 έχει	 τη	 φιλοσοφία	 και	 κυρίως	 τη	
βούληση	να	πρωτοστατήσει	σε	μία	τέτοια	πρωτοβουλία	
η	οποία	θα	διαφοροποιήσει	τα	δεδομένα	προς	όφελος	
των	παραγωγών	και	του	καταναλωτικού	κοινού.	

Σας	ευχαριστώ	για	την	προσοχή	σας.	

	


