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Σε τι κόσμο ζούμε;

Στον παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο υπάρχει ένας 
ιστός που συνδέει όλους και όλες μεταξύ μας: ξεκινά 
από το 12χρονο κοριτσάκι που ιδρώνει επί 
δεκατέσσερις ώρες επάνω από το κομψό, κατά τ’ άλλα, 
μπλουζάκι μιας πολυεθνικής στην Ινδονησία, περνά 
από τον καθέναν από τους εκατοντάδες χιλιάδες 
παραγωγούς που εγκατέλειψαν τα τελευταία χρόνια τα 
χωράφια τους στην Ευρώπη και τον τρομοκρατημένο 
από τις τρελές αγελάδες και τα ακόμη πιο τρελά 
κοτόπουλα καταναλωτή, και καταλήγει στον 
εξαθλιωμένο ιρακινό αγρότη που υποχρεώνεται με 
νόμο πλέον να αγοράζει σπόρους από τις μεγάλες 
αγροτοβιομηχανίες. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας 
ενώνει; Καταρχάς, το ότι είμαστε όλοι και όλες θύματα 
ενός μοντέλου που αποφασίζει τι, πού και πώς θα 
παραχθεί, σε τι είδους (χημική) επεξεργασία θα 
υποβληθεί και με ποιο τρόπο θα φτάσει στον τελικό 
του αποδέκτη, με ένα και μόνο κριτήριο: τη 
μεγιστοποίηση του κέρδους.
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Εδώ, Τί Γίνεται;
Αφού τα ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν κατακλύσει τις χώρες του 
νοτίου ημισφαιρίου, οι ευρωπαίοι αγρότες δεν θα έπρεπε να είναι 
ευχαριστημένοι; Το γεγονός όμως ότι μόνο το 2000, 200.000 
αγρότες και 600.000 κτηνοτρόφοι εγκατέλειψαν την παραγωγή, 
δηλώνει μάλλον το αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι τις εξαγωγές 
προς το νότο ελέγχουν μεγάλες βιομηχανικές αγροτικές και 
κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες λαμβάνουν και το μεγαλύτερο 
μερίδιο από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά στη χώρα 
μας, είναι γνωστό ότι μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
αναδιαρθρώθηκε η εγχώρια παραγωγή, επεκτάθηκαν οι 
μονοκαλλιέργειες με κύριο στόχο τις εξαγωγές και ο 
μικροπαραγωγός εξαρτάται πλέον από τις αποφάσεις ενός 
κεντρικού, τελείως ξένου προς τις τοπικές αγορές.

Σύμφωνα με τη (νεοφιλελεύθερη) θεωρία, η άνοδος των 
εξαγωγών θα συντελούσε στην καταπολέμηση της φτώχειας 
μέσω της περίφημης «διάχυσης των εσόδων προς τα κάτω». 
Στην πραγματικότητα όμως, οι χώρες του νοτίου ημισφαιρίου 
είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν όσα από τα έσοδα τους 
αντιστοιχούν στην εξυπηρέτηση του υπέρογκου εξωτερικού 
χρέους και, σαν να μην έφτανε αυτό, το μεγαλύτερο μέρος των 
εξαγωγών αναλαμβάνουν μετρημένες στα δάχτυλα πολυεθνικές, 
οι οποίες ελέγχουν όλους τους κρίκους της αλυσίδας, από το 
χωράφι μέχρι το τραπέζι. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερις εταιρείες ελέγχουν το 70% 
της παγκόσμιας αγοράς φυτοφαρμάκων, το 25% της 
παραγωγής παραδοσιακών σπόρων και το 100% της 
παραγωγής μεταλλαγμένων. Η εξάπλωση των τελευταίων όχι 
μόνο δεν λύνει το πρόβλημα της πείνας, όπως υποστηρίζουν οι 
εμπνευστές τους, αλλά και απειλεί να μας μετατρέψει όλους σε 
Φρανκεστάιν, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα τις τροφές και 
προκαλώντας ένα είδος «πράσινης ερήμου»: τα μεταλλαγμένα 
τείνουν να αφανίσουν τα πάντα (αγρότες, έδαφος, πανίδα και 
μικροοργανισμούς, παραδοσιακές γνώσεις και καλλιέργειες), 
εκτός από την ίδια τη σοδειά.

Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία επιθυμεί να μετατρέψει κάθε πλευρά της 
ατομικής και συλλογικής μας ζωής (εργασία, ελεύθερος 
χρόνος, έρωτας, δημιουργία) σε ένα μετρήσιμο και 
ανταλλάξιμο εμπόρευμα. Τελικά, η μόνη ελευθερία που 
μας απομένει είναι να επιλέξουμε πού και πώς θα 
(ξε)πουλήσουμε αυτό το εμπόρευμα, ή μήπως έχουμε να 
πούμε κάτι παραπάνω; 
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Ο Αστικός Συνεταιρισμός ως ΔΡΑΣΗ:

Ο συνεταιρισμός μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική 
δράση που θα χτυπήσει σε πέντε καίρια σημεία:

1)    (   μ )       Θα ελαχιστοποιήσει έως εκ ηδενίσει τους φόρους που
          , εισπράττει η κυβέρνηση στο ελάχιστο δυνατό
        μ      χτυπώντας στην καρδιά του πολέ ου που έχουν
   μ .εξαπολύσει εναντίον ας

2)   μ       μ ,  μ , Θα ας επιτρέψει να βοηθήσου ε πραγ ατικά
μ  μ       .συ πολίτες ας που έχουν ανάγκη

3)     μ       μ    Θα αυξάνει δρα ατικά την αγοραστική δύνα η των
μ  μ .συ πολιτών ας

4)           μ   μ ,   Με την προσεκτική επιλογή των προ ηθευτών ας θα
μ       μ       μ  ας βοηθήσει να αλλάξου ε τις σχέσεις εταξύ

    μ .ιδιοκτητών και εργαζο ένων

5)        μ  μ        μ μ    Θα είναι ένα βασικό έσο ε το οποίο θα πορέσου ε να
μ             μ    εκπαιδεύσου ε τους ανθρώπους για το τί πορούν να

                   κάνουν για τη χώρα καθώς και για την ποιότητα της
  .τροφής τους
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Ενδεικτικά αρχικά προιόντα, και το κόστος ανά 
μήνα για 3μελή οικογένεια στο Supermarket

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (500g) € 3.56

ΡΥΖΙ (500g) € 11.00

ΟΣΠΡΙΑ (500g) € 4.00

ΨΩΜΙ € 24.00

ΓΑΛΑ € 40.50

ΛΑΔΙ € 4.15

ΠΑΤΑΤΕΣ € 5.60

ΑΥΓΑ € 5.52

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (kg) € 21.60

ΖΑΧΑΡΙ € 0.90

ΣΥΝΟΛΟ € 120.83
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Κόστος Μελών συνεταιρισμού
ΚΕΡΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ  +/-  37%

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (500g) € 1.60

ΡΥΖΙ (500g) € 3.60

ΟΣΠΡΙΑ (500g) € 2.40

ΨΩΜΙ € 19.50

ΓΑΛΑ € 27.00

ΛΑΔΙ € 2.50

ΠΑΤΑΤΕΣ € 3.20

ΑΥΓΑ € 3.12

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (kg) € 13.20

ΖΑΧΑΡΙ € 0.75

ΣΥΝΟΛΟ € 76.83
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Συνοπτικά οικονομικά
ΜΕ ΤΑ 10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕ 
1.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ, 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ 

ΛΕΦΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΗΣ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΤΑΪΖΟΥΜΕ 

125 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ή ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΛΗΣΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
 

ΕΣΟΔΑ € 947,440.00

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ. ΕΙΔΩΝ € 729,720.00

ΕΞΟΔΑ € 104,000.00

€ 113,720.00
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Επίλογος

Και αν και τα πρώτα αγαθά που θα διακινηθούν από τον 
συνεταιρισμό μας θα είναι ολιγάριθμα και απλώς τα 
δημοφιλέστερα προς κατανάλωση, αποτελεί στόχο μας η 
συνεχής διεύρυνσή τους και ως προς την ποικιλία αλλά 
και ως προς τον τρόπο παραγωγής τους, με την 
προσθήκη οργανικών και βιολογικών προϊόντων.

Μάλιστα θα είναι εφικτή και η συμπλήρωσή τους από 
υπηρεσίες τις οποίες θα προσφέρουν τα μέλη μας μεταξύ 
τους σε χαμηλές τιμές!

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συνεταιρισμού γίνεται λοιπόν 
επιτακτική, εάν θέλουμε να πάρουμε υπό τον έλεγχό μας 
όλη τη διαδικασία διακίνησης των προϊόντων που 
καταναλώνουμε και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, 
από την πηγή τους έως το σπίτι μας!
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