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Θα ήθελα να ξεκινήσω το χαιρετισμό μου με ευχαριστίες.  

Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία και το χαιρετισμό του, τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Βαγγελη Αποστόλου, ευχαριστώ 
τους Βουλευτές, την κα Αραμπατζή, την Τομεάρχη Γεωργίας της Νέας 
Δημοκρατίας και τον κ. Τζελέπη, ευχαριστώ  το Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Νικόλαο Αντώνογλου, 
τον κ. Μαρκοπουλιώτη, τον εκπρόσωπο της  Copa and Cogeca, τον κ. Paulo 
Gouveia, τον κ. Μαθιουδάκη, το συντονιστή Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θέλω να πω ότι είναι μαζί μας και την ευχαριστώ, η κα 
Μπατζελή, η πρώην Υπουργός, ο κ. Μελάς, είναι αρκετοί πρώην Γενικοί 
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Γραμματείς, ο κ. Κορασίδης, ο κ. Αυγουλάς, ο κ. Σκιαδάς, ο κ. Παπαγιαννίδης, 
είναι ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο κ. Μάμαλης, είναι όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΣΟΕΕ και  πολλοί Συνεταιριστές, είναι 
Πρόεδροι Συνεταιριστικών Οργανώσεων που δεν είναι ακόμα μέλη του 
ΣΑΣΟΕΕ αλλά τους ανοίγουμε την αγκαλιά μας για να έρθουν κοντά μας, είναι  
ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Καπνού,  ο Πρόεδρος της Καπνικής, είναι ο 
Πρόεδρος του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και στελέχη. 

Τον κ. Αντωνιάδη τον ακούσαμε πριν από λίγο, είναι ο 
Πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, ο κ.  Μυρτάκης, της Συνεταιριστικής 
Τράπεζα και στελέχη και της Πειραιώς και της Alpha Bank, είναι οι χορηγοί 
μας, είναι πολλοί αγρότες και συνεταιριστές απ’ όλη την Ελλάδα και είναι 
πολλοί αγαπημένοι μου φίλοι, πρώην στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, άνθρωποι με τους οποίους δώσαμε μάχες για την 
ελληνική γεωργία και είχαμε θετικά αποτελέσματα, στελέχη της ΓΑΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπως σας είπα οι χορηγοί μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
εταιρεία VIDNOW που έκανε αυτό το πολύ όμορφο βίντεο που είδαμε 
προηγουμένως και ένα σποτ που θα δούμε στη συνέχεια, στην εταιρεία 
SLIDE TO OPEN, η οποία ήταν ο συνεργάτης μας στο συνέδριο αυτό.  

Ευχαριστώ επίσης τους χορηγούς επικοινωνίας που βλέπετε ότι 
είναι αρκετοί, οι οποίοι βοήθησαν και βοηθούν έτσι ώστε να γίνει γνωστό το 
συνέδριό μας και ο ΣΑΣΟΕΕ.  

Πιστεύω να μην ξέχασα κάποιους και ξεκινώντας θέλω να πω 
ότι αφού σας καλωσορίσω στο 1ο Συνέδριο του Συνδέσμου Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας, ότι ο ΣΑΣΟΕΕ 
κυρίες και  κύριοι, είναι ο κύριος εκφραστής των συλλογικών δράσεων του 
αγροτικού τομέα της χώρας μας, και είναι ο πιο ισχυρός εκπρόσωπος αν 
θέλετε, των συνεταιρισμένων αγροτών. 

Γεννήθηκε ο ΣΑΣΟΕΕ σε συνθήκες πίεσης για τον αγροτικό 
τομέα. Από τη μία οι δύσκολες γενικότερες οικονομικές συνθήκες και οι 
άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στους αγρότες και στις 
Οργανώσεις τους και από την άλλη η απουσία μιας κεντρικής εκπροσώπησής 
τους, είχαν σαν αποτέλεσμα ο αγροτικός κόσμος της χώρας, να μη μπορεί να 
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διαμορφώσει και να διατυπώσει ενιαία θέση και άποψη για τα μείζονα θέματα 
που τον αφορούν και για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις καθοριστικές για 
το μέλλον του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Όπως ακούσαμε στο βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη του 
συνεδρίου μας, με το ΣΑΣΟΕΕ ενώσαμε τις δυνάμεις και τα όνειρά μας. όλοι 
εμείς που πιστεύουμε στη δύναμη των συλλογικών δράσεων στον αγροτικό 
τομέα, όλοι εμείς που αναγνωρίζουμε τη σημασία τους για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.  

Στην Ελλάδα, όλοι γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε ιδανικές 
εδαφοκλιματικές  συνθήκες για να παράξουμε προϊόντα ξεχωριστά, με 
ποιότητα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο οι μικρές και μεσαίου 
μεγέθους αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας, είναι δύσκολο από μόνες 
τους ν’ αντεπεξέλθουν μ’ επιτυχία στην έντονα ανταγωνιστική αγορά μέσα 
στην οποία λειτουργούν. 

Χρειάζονται κατά συνέπεια συνέργειες. Απαιτείται επιχειρηματικό 
πνεύμα. Είναι απαραίτητες οι συλλογικές δράσεις των αγροτών έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, για την επίτευξη βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Άλλωστε πρέπει να πούμε ότι 
αυτό γίνεται με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, όμως γίνεται και σε αρκετές 
περιπτώσεις μ’ εξαιρετική επιτυχία στη χώρα μας. 

Με σκοπό λοιπόν να συντονίσουμε τις κινήσεις μας και να 
ενδυναμώσουμε τις συλλογικές δράσεις στη χώρα, να προβάλλουμε τα 
επιτυχή παραδείγματα του συνεταιριστικού εγχειρήματος στον αγροτικό τομέα 
και να ενώσουμε  τις δυνάμεις μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πριν 
από ενάμιση χρόνο άνθρωποι που πιστεύουν στη συνεταιριστική ιδέα, που 
έχουμε αναλώσει την επαγγελματική μας ζωή υπηρετώντας τις αρχές, τις ιδέες 
και τις αξίες του συνεργατισμού, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο, 
αυτό το σημαντικό βήμα: Να δημιουργήσουμε το ΣΑΣΟΕΕ, που είναι μια 
συμμαχία, μια ομπρέλα κάτω από την οποία να στρατευθούν οι συλλογικές 
δράσεις των αγροτών και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν. 

Να συντονίσουμε το βηματισμό μας, να δώσουμε μεγαλύτερη 
ώθηση στις δραστηριότητές τους. Φυσικά έπρεπε πάση θυσία, και αυτό είναι 
σημαντικό, ν’ αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Αυτά που απαξίωσαν το 
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παλιό σύστημα εκπροσώπησης του συνεταιριστικού χώρου και απομάκρυναν 
τους αγρότες από τη σημαία του συνεργατισμού.  

Η προσπάθεια ήταν επίπονη, διότι έπρεπε να συγκεραστούν 
διαφορετικές ιδέες, αντιλήψεις,  νοοτροπίες και συμπεριφορές και να μπουν 
όλα αυτά  σε μια ενιαία κατεύθυνση, σ’ έναν ενιαίο στόχο. Το καταστατικό της 
Οργάνωσής μας το συντάξαμε λέξη-λέξη και σειρά-σειρά. Και τολμώ να πω 
ότι είναι μια βάση πάνω στην οποία χτίζεται με σταθερά θεμέλια ένα σύγχρονο 
και ελπιδοφόρο  Συνεταιριστικό Κίνημα. 

Δε θα σας κουράσω με λεπτομέρειες. Αλλά θα μου επιτρέψετε 
να επισημάνω κάποια σημεία που δίνουν το στίγμα της νέας σελίδα που 
άνοιξε ο ΣΑΣΟΕΕ. Ο ΣΑΣΟΕΕ κυρίες και κύριοι, στηρίζεται καθαρά σε 
εισφορές των μελών του και  δεν έχει καμία μα καμία κρατική επιχορήγηση. 
Αποτελεί απαρέγκλιτη αρχή και μάλιστα με ποινή αποβολής, ότι οι κομματικές 
ταυτότητες που όλοι έχουμε και είναι φυσιολογικό όλοι να έχουμε, μένουν έξω 
από το Σύνδεσμό μας.  

Προκειμένου να γίνει μέλος μια οργάνωση στο Σύνδεσμο, 
πρέπει να έχει τζίρο, κύκλο εργασιών που να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο 
πλαφόν. Με τον τρόπο αυτό αποκλείσαμε τους Συνεταιρισμούς που δεν έχουν 
δραστηριότητα, Συνεταιρισμούς όπως τους έλεγαν «μαϊμούδες» οι οποίες στο 
παρελθόν ήταν σε μεγάλο ποσοστό οι εκφραστές του συνεταιριστικού χώρου. 

Θέσαμε όριο στη θητεία του Προέδρου και ξεκαθαρίστηκε ότι ο 
Πρόεδρος δε μπορεί να έχει παράλληλα το αξίωμα του Βουλευτή ή του 
Ευρωβουλευτή. Τα Διοικητικά μας Συμβούλια γίνονται στην ελληνική 
Περιφέρεια, στην άλλη Ελλάδα, έτσι ώστε να είμαστε δίπλα στα προβλήματα 
των συνεταιρισμένων αγροτών και των συλλογικών τους δράσεων και να 
παλεύουμε για την επίλυσή τους.  

Επισκεφτήκαμε έτσι  και συζητήσαμε με τους ανθρώπους μας, 
τους αγρότες στη Θράκη, στης Μακεδονία, στη Θεσσαλία και την 
Πελοπόννησο και έπονται επισκέψεις σε όλες τις άλλες  περιοχές της 
πατρίδας μας. Σήμερα κυρίες και κύριοι, ο ΣΑΣΟΕΕ έχει 100 υγιή μέλη, 100 
υγιείς Οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως τον Έβρο και 
πραγματοποιούν τζίρο αυτές οι οργανώσεις που υπερβαίνει τα 500 
εκατομμύρια ευρώ. 
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Το μεγαλύτερο δε μέρος των προϊόντων που διακινούν οι 
οργανώσεις μας έχουν σαν προορισμό τις αγορές του εξωτερικού και βέβαια 
έχουν κι ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στην αγορά τροφίμων της χώρας μας.  

Κυρίες και κύριοι, ο ΣΑΣΟΕΕ έχει σαν κύριο σκοπό την 
υποστήριξη των μελών του σε όλους τους τομείς των εμπορικών τους 
δραστηριοτήτων, των επαφών τους με το τραπεζικό σύστημα, την προώθηση 
των θεμάτων που έχουν σχέση με τον κρατικό μηχανισμό. Κυρίως όμως 
προσπαθεί να εμπεδώσει στα μέλη του μια φιλοσοφία, ότι το Συνεταιριστικό 
Κίνημα αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία και οφείλει να λειτουργεί με κανόνες 
που επικρατούν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Έχει σα στόχο, και απευθύνομαι στον κ. Υπουργό και στους 
Βουλευτές, ν’ αποτελέσει έναν αξιόπιστο και καλόπιστο σύμβουλο της 
εκάστοτε κυβέρνησης και των κομμάτων σε θέματα αγροτικής και 
συνεταιριστικής πολιτικής.  

Έχουμε σαφή και ξεκάθαρη θέση για το φορολογικό και το 
ασφαλιστικό των αγροτών, για την κτηνοτροφία, για τον ΕΛΓΑ, για τους 
δασικούς χάρτες, για την αξιοποίηση των προγραμμάτων  για την αγροτική 
ανάπτυξη, για την εξωστρέφεια της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, για τις 
ετήσιες αλλά και τις δενδρώδεις καλλιέργειες, για την αξιοποίηση των 
υδάτινων πόρων της χώρας, για την ποιοτική γεωργία. 

Σήμερα βέβαια θα συζητήσουμε κατά κύριο λόγο ένα μείζον 
θέμα, αυτό το θέμα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τις προκλήσεις 
και τις προοπτικές για τον αγροτικό τομέα μετά το 2020. Στο πλαίσιο της 
ενημέρωσης για τους σκοπούς του Συνδέσμου μας και τα προβλήματα των 
Ελλήνων  αγροτών, συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται το σημερινό 
συνέδριο και τον ευχαριστούμε θερμά  για την υποστήριξη που μας παρέχει.  

Ευχαριστούμε επίσης τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που επίσης παρείχε την  αιγίδα του Υπουργείου στο σημερινό 
συνέδριο. Και βέβαια στη συνάντηση που θα κάνουμε κ. Υπουργέ, 
ευχαρίστως να συζητήσουμε τα θέματα που  θέσατε και ιδιαίτερα το θέμα της 
ενδυνάμωσης του Συνεταιριστικού Κινήματος και αν θέλετε, της προσέγγισης 
όλων των εκπροσώπων του χώρου. 
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Συναντηθήκαμε επίσης με όλα σχεδόν τα κόμματα του 
δημοκρατικού τόξου και τους ενημερώσαμε για τη δημιουργία του Συνδέσμου 
μας, το ρόλο που επιτελούμε και τις θέσεις μας για τη στήριξη της ελληνικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας. Και σήμερα μας δίνεται με το συνέδριο αυτό, η 
δυνατότητα ν’ απευθυνθούμε σ’ ένα ευρύτερο ακροατήριο, να καταθέσουμε τις 
θέσεις μας για σημαντικά ζητήματα του αγροτικού τομέα και παράλληλα ν’ 
ακούσουμε και  ακούσαμε,  τις θέσεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης, των 
κομμάτων αλλά και της αγοράς. 

Πριν κλείσω, θα μου επιτρέψετε συνοπτικά ν’ αναφέρω 
ορισμένα ζητήματα που ως Σύνδεσμος θεωρούμε μείζονα για το παρόν και το 
μέλλον του αγροτικού τομέα. Αναμφίβολα σ’ αυτή  τη συγκυρία, το πρώτο και 
μεγαλύτερο πρόβλημα, πιστέψτε με, είναι το υψηλό επίπεδο φορολογίας και 
των ασφαλιστικών εισφορών που πλήττουν  οι μεν πρώτοι τους μεσαίους και 
μεγάλους αγρότες και οι δεύτεροι κυρίως τους μικρούς αγρότες αλλά και 
όλους τους άλλους.  

Αποτέλεσμα  αυτών είναι η απομάκρυνση μέρους των αγροτών 
από την παραγωγή και η συρρίκνωσή της, αλλά κυρίως, και αυτό  είναι πολύ 
σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε, η διάθεση σημαντικού μέρους της 
αγροτικής παραγωγής χωρίς παραστατικά, με άμεση συνέπεια στα δημόσια 
έσοδα, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, στις εξαγωγές αλλά και 
μεγάλο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών των δικών μας επιχειρήσεων, των  
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και επιχειρήσεων οι οποίες ακόμα και το 
τελευταίο κιλό αγροτικού προϊόντος που διακινούν, το κάνουν με απόλυτα 
νόμιμο και ξεκάθαρο τρόπο. 

Έχουμε σα  Σύνδεσμος θέση, την οποία θα παρουσιάσουμε στο 
συνέδριό μας, θεωρώντας ότι η περιστολή της φοροδιαφυγής στη διακίνηση 
των αγροτικών προϊόντων, μπορεί να δώσει σημαντικά ισοδύναμα για τη 
μείωση της φορολογίας των αγροτών. Επίσης, η μη μείωση του συνολικού 
επίσημα καταγεγραμμένου ακαθάριστου εισοδήματος των αγροτών, ότι 
μπορεί ν’ αποτρέψει περιπέτειες κατά τις διαπραγματεύσεις των νέων 
κονδυλίων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητάμε πολύ συχνά όταν 
επισκεπτόμαστε την ελληνική Περιφέρεια, είναι οι ελληνοποιήσεις αγροτικών 
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προϊόντων και κυρίως προϊόντων κτηνοτροφίας, οι οποίες πλήττουν τα 
ελληνικά αγροτικά προϊόντα αλλά και τον Έλληνα καταναλωτή.  

Είναι η επιτακτική ανάγκη, γίνεται αλλά πρέπει να γίνει, με πιο 
δυναμικό τρόπο, να ενισχυθούν οι έλεγχοι, να γίνουν ισοζύγια από τον ΕΛΓΟ 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» σε όλο το κύκλωμα διακίνησης των προϊόντων της 
κτηνοτροφίας, στο γάλα και στη φέτα, προκειμένου να προστατευθούν τα 
ελληνικά προϊόντα και το εισόδημα των Ελλήνων  κτηνοτρόφων και των 
Ελλήνων  αγροτών και να γίνει μια περαιτέρω,  πιο δυναμική προσπάθεια 
προώθησής τους στην αγορά.  

Πρέπει επίσης να επιταχυνθεί η προκήρυξη και η υλοποίηση 
των δράσεων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία μπορούν να 
δώσουν μια ουσιαστική ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη. Και βέβαια πρέπει 
να πούμε ότι οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις πρέπει ν’ αποτελέσουν έναν 
αποτελεσματικό πυρήνα Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Να έχουν αυξημένα κίνητρα ένταξής τους στον αναπτυξιακό 
νόμο και στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και να 
συμμετέχουν στις συζητήσεις που γίνονται είτε σ’ επίπεδο ελληνικής 
κυβέρνησης είτε σ’ επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αγροτικό τομέα.  

Σε γενικές γραμμές κυρίες και κύριοι, είναι απαραίτητο να 
οργανώσουμε μια γεωργία και κτηνοτροφία που να βασίζεται σε στέρεες 
βάσεις, να έχει κατεύθυνση τους νέους ανθρώπους, να είναι εξωστρεφείς και 
ανταγωνιστική. Και βέβαια να παράγει ποιοτικά προϊόντα που να παράγονται 
με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και να διασφαλίζουν την αειφορία στην 
αγροτική παραγωγή και βέβαια να διακινούνται μέσα από ισχυρές ομάδες 
παραγωγών και Συνεταιρισμούς. 

Κυρίες και κύριοι, ως αδιόρθωτος και επίμονος και επίπονος 
μαχητής του  Συνεταιριστικού Κινήματος και της ελληνικής Περιφέρειας,  θα 
μπορούσα να σας μιλάω για πολλή ώρα ακόμη για τις Οργανώσεις που 
διακονούμε, για τους πραγματικά υπέροχους παραγωγικούς ανθρώπους της 
ελληνικής υπαίθρου που υπηρετούμε.  

Ήμουν ένας από τους  πολιτικούς που από το βήμα της Βουλής 
είτε ως Βουλευτής είτε ως Υπουργός, ανέφερα επανειλημμένως  ότι αποτελεί 
μεγάλη τιμή για μένα το ότι είμαι συνεταιριστής. Με σειρά παρεμβάσεων 
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θέσπισα μέτρα  υπέρ των Συνεταιρισμών θεωρώντας ότι έπρεπε ν’ αφήσουμε 
στην άκρη τα όποια λάθη του παρελθόντος και να ξαναχτίσουμε σε υγιείς 
βάσεις το  συνεταιριστικό οικοδόμημα.  

Πίστευα πάντα και πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε τους 
ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια, με όραμα, με πολλή δουλειά και πίστη στις 
αρχές του συνεργατισμού, μπορούν να σηκώσουν την ευθύνη της 
συγκρότησης και λειτουργίας δυναμικών, μεγάλων και με προοπτική 
Οργανώσεων.  

Με αυτούς λοιπόν και άλλους νεότερους, μάχιμους 
συνοδοιπόρους, ιδρύσαμε το Σύνδεσμό μας, το ΣΑΣΟΕΕ   και επιδιώκουμε 
μια φυγή προς τα εμπρός του χώρου μας, που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει 
το ουσιαστικό εφαλτήριο της Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Σ’ αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Σας 
χρειαζόμαστε όλους. Ζητούμε τη βοήθεια, την αγάπη και τη στήριξή σας. Σας 
ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρουσία στο 1ο Συνέδριο του ΣΑΣΟΕΕ.  

 


