«Ιστορική αναδρομή: Στιγμιότυπο πριν 35 χρόνια»
θυμάται και γράφει ο Αποστ. Χρ. Μαυρομμάτης, π. Πρόεδρος της ΑΘΗΝΑ S/M και της
ΠΕΠΕΣΚΕ.
«Βρακοφόροι των Χανίων, μέλη της ΠΕΠΕΣΚΕ, στον τότε Υπουργό Συντονισμού
Κων/νο Μητσοτάκη»
Η Πανελλήνια Ένωση Παντοπωλειακών Εταιριών Συνεταιρισμών Κοινοπραξιών Ελλάδος
ΠΕΠΕΣΚΕ εκπροσωπούσε εβδομήντα έξι παντοπωλειακές συνεταιριστικές ενώσεις με
δώδεκα χιλιάδες συνεταιρισμένους μικρομεσαίους παντοπώλες σε όλη τη χώρα. Η
συνδικαλιστική δράση της ΠΕΠΕΣΚΕ, κατά τη διάρκεια των εικοσιεφτά χρόνων ζωής της,
ήταν αισθητή στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, μέσα από τα ετήσια συνέδρια, καθώς και
τις ενημερωτικές και συμβουλευτικές εκδηλώσεις προς τα μέλη της. Κορυφαία εκδήλωση της
ΠΕΠΕΣΚΕ αποτελούσε η συμμετοχή της στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
στη Θεσσαλονίκη ΔΕΤΡΟΠ στα πλαίσια της ΔΕΘ, με την ταυτόχρονη οργάνωση
παράλληλων εκδηλώσεων στις οποίες έδιναν πάντοτε το παρών οι εκάστοτε Υπουργοί
Εμπορίου και πληθώρα μικρομεσαίων παντοπωλών.
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, είχε αναπτυχθεί μια εγκάρδια και αμοιβαία σχέση
συνεργασίας της ΠΕΠΕΣΚΕ με τον τότε Υπουργό Εμπορίου κ. Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο
οποίος στον αγώνα του για τον περιορισμό του πληθωρισμού που την εποχή εκείνη εκινείτο
σε υψηλά επίπεδα με διψήφια νούμερα, είχε την αρωγή της ΠΕΠΕΣΚΕ με τις απευθείας
αγορές από παραγωγούς, τις εισαγωγές αγαθών σε μεγάλες ποσότητες και τη διανομή των
αγαθών αυτών προς τα μέλη της μέσω των συνεταιριστικών της ενώσεων χωρίς τη
διαμεσολάβηση μεσαζόντων που επιβάρυναν τις τιμές με πολλά επιπλέον ενδιάμεσα κέρδη.
Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ο μοναδικός Υπουργός Εμπορίου που είχε καθιερώσει τακτική
μηνιαία σύνοδο στο Υπουργείο Εμπορίου με εκπροσώπους από όλο το φάσμα της παραγωγής
και της διανομής (Επιμελητήρια, Εργοδοτικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων, οργανώσεις
των αγροτών ΠΑΣΕΓΕΣ κλπ, οργανώσεις των εργαζομένων και ΜΜΕ). Στις μηνιαίες αυτές
συνόδους η ΠΕΠΕΣΚΕ ήταν πάντοτε παρούσα διά του Προέδρου της, συμβάλλοντας στην
επιτυχία της με συγκεκριμένες και θεμελιωμένες προτάσεις και εισηγήσεις. Ενδεικτικά, ο
Υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε αποδεχτεί τις εισηγήσεις της ΠΕΠΕΣΚΕ για την άρση
πολλών γραφειοκρατικών εμποδίων και αντικινήτρων και την νομοθετική θέσπιση κινήτρων
προκειμένου το πετυχημένο και οργανωμένο συνεταιριστικό πείραμα - κίνημα της
ΠΕΠΕΣΚΕ στον τομέα των τροφίμων και ειδών ευρείας κατανάλωσης να επεκταθεί και σε
άλλους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας μας.
Δυστυχώς, ενώ η σχετική συζήτηση είχε ωριμάσει και είχε αρχίσει η διαδικασία κατάρτισης
του σχετικού νομοσχεδίου μέσα από διαπραγματεύσεις με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία
(Οικονομικών, Βιομηχανίας, Γεωργίας κλπ) καθώς και με την Τράπεζα Βιομηχανικής
Ανάπτυξης ΕΤΒΑ, με τότε Διοικητή τον κ. Σταύρο Δήμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν
στη χρηματοδότηση και οι παντοπωλειακές συνεταιριστικές ενώσεις, αιφνιδίως ο
πετυχημένος Υπουργός Εμπορίου Γιάννης Βαρβιτισώτης μετατίθεται σε άλλο Υπουργείο. Τη
θέση του νέου Υπουργού Εμπορίου καταλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Υφυπουργός Εμπορίου
Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Από τη στιγμή της ανάληψης του Υπουργείου από τον κ.
Παναγιωτόπουλο άρχισαν οι παλινωδίες, οι περιπέτειες, οι απραγματοποίητες υποσχέσεις, οι
μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην κατάρτιση και προώθηση προς ψήφιση του επίμαχου
νομοσχεδίου.

Μπροστά στο αδιέξοδο αυτό, η ΠΕΠΕΣΚΕ αποφάσισε να ενεργοποιήσει κάθε δυνατό και
θεμιτό μέσο για να βρεθεί μια λύση. Ως πιο χαρακτηριστική προσπάθεια, ζητήθηκε από τον
Πρόεδρο των παντοπωλών αλλά και της συνεταιριστικής ένωσης Χανίων, βασικό στέλεχος
της ΠΕΠΕΣΚΕ κ. Στέλιο Νικάκη, να κλείσει ραντεβού με τον τότε Υπουργό Συντονισμού
Κων/νο Μητσοτάκη αξιοποιώντας την εντοπιότητά του με τον τότε πανίσχυρο Χανιώτη
Υπουργό. Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες αφίχθη στην Αθήνα με δαπάνες της ΠΕΠΕΣΚΕ
ένα κλιμάκιο μελών του συνεταιρισμού, με παραδοσιακή ενδυμασία, μαζί με τον Πρόεδρό
τους. Μετά από τις σχετικές φιλοφρονήσεις, ετέθη από τον Πρόεδρο της ΠΕΠΕΣΚΕ προς τον
κ. Μητσοτάκη το θέμα της υπαναχώρησης και αναβλητικότητας που επεδείκνυε ο κ.
Παναγιωτόπουλος. Ο Υπουργός Συντονισμού Κων/νος Μητσοτάκης αμέσως επικοινώνησε
τηλεφωνικά με τον κ. Παναγιωτόπουλο μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες των παρισταμένων
λέγοντάς του επί λέξει: «Γιώργο, κοίταξε το θέμα αυτό το συντομότερο και προχώρησε τις
διαδικασίες».
Το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν άμεσο. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο
τότε Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασσάς εξέδωσε απόφαση της νομισματικής
επιτροπής διά της οποίας θεσπιζόταν σχετική διαδιακασία για τη δανειοδότηση των
παντοπωλειακών συνεταιριστικών ενώσεων που λειτουργούσαν σε κάθε πόλη της χώρας, με
ευέλικτες διαδικασίες και χαμηλότερο επιτόκιο κατά δυο μονάδες.
Το παραπάνω περιστατικό είναι χαρακτηριστικό του πώς η γραφειοκρατεία και η νοοτροπία
στην Ελλάδα λειτουργούσε ακόμη και στα υψηλότερα επίπεδα δημιουργώντας επιπλοκές
στην ανάπτυξη και εξυγίανση του ελληνικού λιανεμπορίου.
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