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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρώτος τόμος του έργου κυκλοφόρησε το 1985 από τις Εκδόσεις Τ. ΠΙΤΣΙ- 
ΛΟΣ (Σοφοκλέους 4). Στις 528 σελίδες του Α ' τόμου καταχωρήθηκε η ύλη:

Μέρος Πρώτο (Κεφάλαια 1-4): Συνεργασίες στον οικονομικό τομέα καιπροσυνε- 
ταιρισμοί από την αρχαιότητα (σελίδες 17-58).

Μέρος Δεύτερο (Κεφάλαια 5-7): Μερικές αναπτυγμένες συνεργατικές εφαρμο
γές στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα (σελίδες 59-98).

Μέρος Τρίτο (Κεφάλαια 8-19): Διάφορες παραδοσιακές και ευρωπαϊκές συνεται
ριστικές εφαρμογές από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι το 1900 (σελί
δες 99-178).

Μέρος Τέταρτο (Κεφάλαια 20-26): Υποδείξεις για συνεταιριστική οργάνωση και 
πρωτοποριακές εφαρμογές κατά την περίοδο 1901-1914 (σελίδες 179-292).

Μέρος Πέμπτο (Κεφάλαια 27-35): Οι Συνεταιρισμοί μετά το νόμο 602, κατά την 
ανώμαλη πολεμική περίοδο 1915-1922. Οραματισμοί και επέκταση (σελίδες 293- 
496).

Ο Α ' τόμος έκλεισε με αναλυτικά ευρετήρια της ύλης του: α) Κατά θέματα 
(σελίδες 499-506). β) Κατά φυσικά πρόσωπα (σελίδες 507-512). γ) Κατά νομικά 
πρόσωπα (σελίδες 513-518). δ) Κατά τόπους (σελίδες 519-522).

Παρόλη την πρωτοτυπία του έργου και τη γενικότερη σημασία του, το 
ενδιαφέρον των περιφερειακών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των συνεταιρι
στών δεν υπήρξε εκείνο που έπρεπε να είναι (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Η 
κυκλοφορία του υπήρξε μικρή (κάτω από 1.000 αντίτυπα). Και αφού δεν 
συγκεντρώθηκαν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για τον Α ' τόμο, δεν ήταν δυνατό να 
εκδοθεί ο Β ' τόμος με δαπάνη του συγγραφέα μέσα στο 1986.

Ο Β ' τόμος που κυκλοφορεί τώρα, εκδόθηκε με την πρωτοβουλία και για 
λογαριασμό της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) που ανέλαβε τις δαπάνες - εισπράξεις και την όλη εκδοτική και 
κυκλοφοριακή απασχόληση. Ο συγγραφέας παραιτήθηκε από κάθε συγγραφικό 
δικαίωμα για τον τόμο, δηλαδή πρόσφερε δωρεάν τις χιλιάδες ώρες συγγραφικής 
απασχόλησής του και τα επί δεκαετίες έξοδά του για συλλογή του υλικού κλπ.

Γ ια να ολοκληρωθεί το έργο απαιτείται η έκδοση 2-3 ακόμα τόμων. Η ολοκλή
ρωση της συγγραφής τους και η κυκλοφορία τους θα γίνει (όπως γράφαμε και στον 
Α ' τόμο σελ. 10) «Θεοΰ θέλοντος καί ύγείας ύπαρχούσης». Και αφού βέβαια η 
συνεταιριστική κίνηση δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Διαφορετικά το πολύτι
μο υλικό -που επί 10ετίες συγκέντρωνε και κατέχει ο συγγραφέας- δεν θα είναι 
δυνατό να αξιοποιηθεί.

*

Ο Β ' τόμος που κυκλοφορεί τώρα, αναφέρεται στην περίοδο από το 1923 
(μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922) μέχρι το 1935 (ίδρυση της Πανελλή
νιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών). Την ανάλυση των περιεχομένων 
του βλέπε στη συνέχεια στον Πίνακα Περιεχομένων.
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Ό πω ς σημειώσαμε και στον Α ' τόμο (σελ. 10), την περίοδο αυτή της 
προσφυγιάς, της αποστράτευσης, των απαλλοτριώσεων, των κοινωνικών κινήσεων, 
της γενικής αστάθειας κλπ., αλλάζει γενικά το σκηνικό. Και μέσα στα εναλλασ
σόμενα γεγονότα και τα πολλά πιεστικά προβλήματα, οι νεαροί Συνεταιρισμοί 
βρέθηκαν αναγκασμένοι σε σκληρές προσπάθειες πριν από τη φυσιολογική τους 
ενηλικίωση και με όλες τις, από το λόγο αυτό, λίγες θετικές και πολλές αρνητικές 
επιδράσεις και συνέπειες στη διαμόρφωση, ανάπτυξη και εξέλιξή τους.

Δεν θα επαναλάβω εδώ όσα γράφονται στο εισαγωγικό σημείωμα του Α' 
τόμου σχετικά με τη συγκέντρωση του υλικού και τη συγγραφή του έργου (και τα 
οποία πρέπει να έχει υπόψη του ο μελετητής για να μπορέσει να εκτιμήσει σωστά 
τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία). Θα κάνω μόνο μερικές υποδείξεις και διευ
κρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του έργου -κα ι κυρίως του Β' τόμου-, την 
προσπέλαση σ' αυτό και τη χρησιμοποίησή του:

α) Βασική επιδίωξη του έργου (στο Β ’ τόμο) και προσπάθεια του συγγραφέα, 
υπήρξε η αναστήλωση της εποχής 1923-1935 σε ό,τι αφορά τη συνεταιριστική 
δραστηριότητα. Και αυτό όχι στενά (μόνο με αριθμητικά στοιχεία) αλλά, όσο το 
δυνατό, ζωντανά, ουσιαστικά (με τα γεγονότα, τις προσπάθειες, τις πραγματο
ποιήσεις, τις επιτυχίες, τις αδυναμίες. Με τους θετικές και αρνητικούς πρωτα
γωνιστές και με όλους που πήραν μέρος στην κίνηση κατά την περίοδο αυτή). 
Μόνον έτσι πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να γίνει σωστή η αξιολόγηση στην εξέλιξη 
και να υπάρξουν σωστά συμπεράσματα.

β) Η έκθεση γίνεται σε χρονική συνέχεια, χρόνο με χρόνο. Και μέσα στον 
κάθε χρόνο η έκθεση της ύλης γίνεται όχι με γενικότητες αλλά με ομοιόμορφη 
κατάταξη της ύλης σε Υποκεφάλαια, με κωδικοποίηση της πραγματικότητας, με 
αναστήλωση της εποχής σε όλες τις εκδηλώσεις του συνεταιριστικού τομέα. 
Μέσα σε κάθε χρόνο πρώτη και βασική επιδίωξη η συνοπτική (τηλεγραφική) 
υπενθύμιση της γενικής φυσιογνωμίας του έτους δηλαδή των βασικών εθνικών, 
κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, πολεμικών, κλπ. γεγονότων του έτους. ' Ετσι 
θα υπάρχει η γνώση για τις συνθήκες και δυνατότητες μέσα στις οποίες 
αναπτύχθηκε η συνεταιριστική δραστηριότητα. Στη συνέχεια γίνεται έκθεση των 
γεγονότων και στοιχείων της συνεταιριστικής δραστηριότητας, κάθε έτους με 
ομοιόμορφη κατάταξη της ύλης σε ειδικά Υποκεφάλαια. ' Ετσι μέσα στο κάθε έτος 
(Κεφάλαιο) υπάρχουν τα επόμενα Υποκεφάλαια:

Υποκεφάλαιο Α": Η γενική φυσιογνωμία του έτους.
Υποκεφάλαιο Β ’ : Κράτος και τρίτοι απέναντι στους Συνεταιρισμούς (Νομοθεσία, 

Εποπτεία, Συμπαράσταση, Αντιδράσεις).
Υποκεφάλαιο Γ ' : Αριθμητική εξέλιξη -  διάρθρωση των Γεωργικών Συνεταιρισμών 

και βασικά στατιστικά στοιχεία τους.
Υποκεφάλαιο Δ '"  Εργασίες -  δραστηριότητες των Γεωργικών Συνεταιρισμών 

(πανελλήνια και τοπικές δραστηριότητες).
Υποκεφάλαιο Ε ': Βιβλιογραφία. Συνεταιριστική μόρφωση -  ενημέρωση. 
Υποκεφάλαιο Σ Τ : Συγκρότηση -  Εργασίες -  Δραστηριότητες των Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Υποκεφάλαιο ΣΤ/1: Προσπάθειες για προγραμματισμό και ενιαία δράση. Οι 

Κεντρικές Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Υποκεφάλαιο Ζ ': Η αγροτική πίστη και οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. 
Υποκεφάλαιο Η ': Βασικά αγροτικά προβλήματα και Συνεταιρισμοί (Γενικότερες
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προσπάθειες για επίλυσή τους).
Υποκεφάλαιο Θ ': Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί.
Υποκεφάλαιο Γ: Οι Συνεταιριστικοί Υπάλληλοι.
Υποκεφάλαιο ΙΑ ': Πρωτεργάτες και εργάτες του Συνεργατισμού.
Υποκεφάλαιο IB ': Χαρακτηριστικές ανασκοπήσεις για την εξέλιξη της συνεταιρι

στικής κίνησης στην Ελλάδα.

Με την παραπάνω κατάταξη της ύλης ο αναγνώστης - μελετητής, όχι μόνον 
ενημερώνεται με τεκμηριωμένη σαφήνεια για τον κάθε χρόνο αλλά έχει και τη 
δυνατότητα να αποκτά μονογραφίες για τα ειδικά θέματα. Π.χ. με τη μελέτη όλων 
των Υποκεφαλαίων Β ' έχει τη μονογραφία για την νομοθεσία - εποπτεία - συμπα
ράσταση - αντιδράσεις. Με τη μελέτη όλων των Υποκεφαλαίων Γ' έχει τα στοιχεία 
για την αριθμητική εξέλιξη και διάρθρωση. Με τη μελέτη όλων των Υποκεφαλαίων 
ΣΤ' έχει τα στοιχεία για τις Ενώσεις και Κεντρικές Οργανώσεις. Με τη μελέτη 
όλων των Ζ ' έχει τη μονογραφία για την αγροτική πίστη (κ.ο.κ.).

Υ) Παρόλη την έκταση του τόμου και του όλου έργου, δεν είναι δυνατό να 
εξαντλείται λεπτομερειακά (μέσα στις σελίδες του) όλη η ύλη (για να κατορθωθεί 
αυτό έπρεπε να εκδοθούν τουλάχιστον 10 τόμοι). Γ ια το λόγο αυτό υπάρχουν στο 
κείμενο συνεχείς λεπτομερειακές παραπομπές που όχι μόνο στηρίζουν τα όσα 
γράφονται (ώστε να αποφεύγονται οι γνωστές αοριστίες κλπ.) αλλά και δίνουν την 
ευχέρεια σε όποιον θέλει, να κάνει μελέτη των λεπτομερειών από τις πηγές που 
υποδεικνύονται με σαφήνεια. Επειδή όμως για τις περισσότερες πηγές δεν 
υπάρχει, δυστυχώς, δυνατότητα εύκολης προσπέλασης (διότι δεν υπάρχουν 
οργανωμένες Βιβλιοθήκες με τους σχετικούς τόμους), αναγκαστήκαμε να 
περιλάβουμε μέσα στις σελίδες και του Β τόμου τα πιο βασικά και χαρακτηριστικά 
κείμενα της κάθε εποχής για κάθε θέμα, έτσι που το έργο γίνεται -σ ε  μεγάλο 
βαθμό- αναστήλωση παλαιών κειμένωγ. Ο συγγραφέας προτίμησε το δρόμο αυτό 
με την επιθυμία να άποφύγει τις αορισ+ίες και υποκειμενικότητες (από τις οποίες 
υποφέρουν οι διάφορες «μελέτες») και να εμφανίσει με κείμενα της εποχής την 
πραγματικότητα στο κάθε θέμα, που είναι ο μόνος τρόπος για σωστή ενημέρωση 
και κρίση.

δ) Και πάλι πρέπει να επαναλάβω αυτό που γράφηκε και στον Α ' τόμο, ότι η 
κάθε πανελλήνια συνθετική ιστορική εργασία (όπως αυτή εδώ) για να είναι 
ολοκληρωμένη πρέπει να στηρίζεται σε προηγούμενες τοπικές ή κατά θέματα 
μονογραφίες. Τέτοιες όμως μονογραφίες δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστες. 
Συνεπώς για τις λεπτομέρειες των τοπικών και περιφερειακών εξελίξεων πρέπει 
οι τοπικές και περιφερειακές Οργανώσεις να κινήσουν το ενδιαφέρον τοπικών 
ερευνητών που θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να ερευνήσουν 
τοπικές πηγές από εκείνες που τυχόν διασώζονται μέχρι σήμερα. Είναι δε ση
μαντικό το γεγονός ότι και αντίστροφα, οι τοπικοί ερευνητές θα μπορούν τώρα να 
στηριχθούν και να καθοδηγηθούν, σε μεγάλο βαθμό, για τη συγγραφή της τοπικής
- περιφερειακής ιστορίας (π.χ. της συνεταιριστικής ιστορίας της Μακεδονίας ή 
μόνο της Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.) στα στοιχεία και τις παραπομπές που 
υπάρχουν στους Α ' και Β' τόμους του έργου (και εκείνους που θα εκδοθούν) και 
στα αναλυτικά ευρετήριά τους, πράγμα που ήδη άρχισε να γίνεται σε μερικές 
περιπτώσεις (για τις οποίες και ευχαρίστως πρόσφερα και θα προσφέρω πρόσθετη 
βοήθεια).
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ζ) Επαναλαμβάνω και εδώ αυτό που έγραψα στον Α ' τόμο (σελ. 10) για τη 
γλώσσα, την ορθογραφία, τον τονισμό κλπ. ' Οτι η συγγραφή του έργου έγινε -όσο 
ήταν δυνατό- με σημερινή δημοτική και με μονοτονικό σύστημα. Ό που όμως 
παρεμβάλλονται παλαιότερα κείμενα μέσα σε εισαγωγικά («...») αυτά τα κείμενα 
δίνονται πάντα με τη δική τους γραφή και έκφραση και με διαφορετικό σχήμα 
στοιχειοθεσίας (στενό, σε 2 στήλες), ώστε να διαχωρίζεται εύκολα το γράψιμο του 
συγγραφέα από τα ένθετα παλαιά κείμενα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα ένθετα 
κείμενα (η ανθολογία) είναι πολλά στο Β' Τόμο για να εξασφαλιστεί η πιστότητα 
και για να υπάρξει για τον αναγνώστη αναστήλωση στοιχείων, ιδεών, έκφρασης, 
συνεταιριστών συγγραφέων, αυθεντικότητας στην παρουσίαση της εποχής του 
κάθε έτους.

η) Το κλείσιμο της ύλης του Β' τόμου γίνεται στην ελπιδοφόρα εποχή του 
1935 όταν, μετά από τόσες πολύχρονες και δύσκολες προσπάθειες μέσα σε 
εναλλασσόμενα δραματικά εθνικά γεγονότα, η ελληνική συνεταιριστική κίνηση 
ξεπέρασε την περίοδο της ήβης, μπήκε σε περίοδο οργανωτική συνεταιριστι- 
στικής ανάπτυξης, απόκτησε αξιόλογη ενότητα επιδιώξεων - ενεργειών, μελέτησε 
και ψήφισε Πρόγραμμα Συνεταιριστικό και απόκτησε, με στήριξη σε σωστές 
συνεταιριστικές βάσεις, την κεντρική πανελλήνια ιδεολογική της Οργάνωση. Το 
1934/1935 οι συνεταιριστικές προοπτικές ήταν πολύ καλές, αφού η κίνηση είχε 
κατορθώσει να γίνει αρκετά σεβαστή και από τους άλλους αρμόδιους παράγοντες 
(Κράτος, ΑΤΕ, ηγετικά πρόσωπα) παρόλες τις μέχρι τότε πολιτικές, οικονομικές 
και άλλες αναταραχές στη χώρα μας, μέσα στις οποίες εμπλεκόταν, θετικά και 
αρνητικά, η όλη ζωή και συνεπώς και οι Συνεταιρισμοί και οι συνεταιριστές. 
Δυστυχώς η μεταβολή του εξωσυνεταιριστικού σκηνικού το 1935 και 1936, ευθύς 
από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών του 1935, και (στη συνέχεια) 
η βαθμιαία διείσδυση στη Συνομοσπονδία και σε όλη την κίνηση των μη δημοκρατι
κών και συνεπώς μη συνεταιριστικών κρατικών εξελίξεων και ακόμα, στη συνέχεια, 
τα καταστρεπτικά πολεμικά γεγονότα 1940-1944 με τις συνέπειές τους, δεν 
επέτρεψαν τη φυσιολογική - κανονική και ελπιδοφόρα συνεταιριστική εξέλιξη και 
δημιούργησαν αναστολές στην ανάπτυξη, όπως θα δούμε στον Γ' τόμο.

θ) Για την κατάταξη της ύλης ο αναγνώστης ενημερώνεται από τον Πίνακα 
Περιεχομένων που υπάρχει στις επόμενες σελίδες. Και στο τέλος του Τόμου 
υπάρχουν αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια α) κατά θέματα («καθ’ ύλην») και β) 
κατά φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόπους, υπηρεσίες. Ευρετήρια που διευκο
λύνουν τον αναγνώστη (μελετητή) στη χρησιμοποίηση του Τόμου. Βέβαια τα 
ευρετήρια αυτά δεν είναι εξαντλητικά, όμως πολύ αναπτυγμένα και πολύ 
εξυπηρετικά. Η σύνταξή τους έγινε -όπως και του Α ' τόμου- από τη γυναίκα μου 
Μερόπη Εμμανουήλ-Κλήμη στην οποία οφείλονται ευχαριστίες.

ι) Σε πολλές σελίδες του Τόμου δημοσιεύονται φωτογραφίες σχετικές (οι 
περισσότερες) με την ύλη του έτους και γενικά του Β' Τόμου. Μερικές από τις 
φωτογραφίες ανήκουν και στην ύλη των επόμενων Τόμων αλλά δόθηκαν εδώ για 
κάποια σύνδεση με τα μεταγενέστερα χρόνια και σχετική γεύση από τις εξελίξεις.

*

Προτού να κλείσω το Εισαγωγικό αυτό Σημείωμα στο Β' τόμο, έχω την 
υποχρέωση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους παλαιότερους που
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Ε ισ αγω γικό  Σημείω μα στο Δεύτερο Τόμο

δημιούργησαν το υλικό για να γραφεί το έργο αυτό: Πρώτα και βασικά στους 
αρχικούς προπαγανδιστές και εφαρμοστές του θεσμού. Έπειτα σ ’ αυτούς που 
αποτέλεσαν το σώμα και τη δράση των Συνεταιρικών Οργανώσεων. Και σε όλους 
εκείνους που με οποιοδήποτε τρόπο (με έκδοση περιοδικών, με βιβλία και κείμενά 
τους, κλπ.) διαφύλαξαν στοιχεία για το πολύχρονο και πολύμορφο συνεταιριστικό 
έργο στην Ελλάδα.

Ακόμα πρέπει να ευχαριστήσω (ή μάλλον να συγχαρώ) τους λίγους εκείνους 
που έκαναν το συνεταιριστικό τους καθήκον για την υποβοήθηση στην έκδοση του 
Α ' και Β' τόμου και την υποδοχή του και όσους έγραψαν καλά λόγια για το έργο σε 
περιοδικά, εφημερίδες, επιστολές, κλπ. Προκαταβολικά δε ευχαριστώ και όλους 
εκείνους που θα βοηθήσουν ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση και των υπόλοιπων 
τόμων του έργου αυτού για το οποίο αφιέρωσα και θα αφιερώσω (όσο θα μου είναι 
δυνατό) πολλές χιλιάδες ώρες της ζωής μου.

*

Παρακαλώ όσους θα διαβάσουν το έργο, να μου υποδείξουν οποιοδήποτε 
τυχόν λανθασμένο στοιχείο ή οποιαδήποτε ατέλεια που θα παρατηρήσουν στο 
κείμενο. Είμαι από εκείνους που τους αρέσουν οι υποδείξεις, η κριτική, ο 
διάλογος, γιατί αυτά βελτιώνουν κάθε έργο. Και συνεπώς θα ευχαριστηθώ αν έχω 
οποιαδήποτε υπόδειξη. Επίσης παρακαλώ όλους (άτομα και Οργανώσεις) όσους 
τυχόν έχουν οποιοδήποτε υλικό που κατά τη γνώμη τους πρέπει να αναφερθεί 
στους επόμενους τόμους (κείμενα, εκθέσεις, έντυπα, φωτογραφίες πρωταγωνι
στών και εγκαταστάσεων, άλλες πληροφορίες) να θελήσουν να μου το στείλουν με 
επιστροφή, ή έστω να μου υποδείξουν σχετικά. Ευχαριστώ θερμά όσους θα 
ανταποκριθούν και θα μου γράψουν στη διεύθυνση: Ασκληπιού 37 -  166 75 
Γλυφάδα (τηλ. 96.27.498). Δυστυχώς παρόμοιες παρακλήσεις μου που διατυπώ
θηκαν στο τέλος του Α ' Τόμου δεν είχαν απήχηση. Ούτε ένας από τον 
συνεταιριστικό κύκλο (και μάλιστα από τους παλαιούς) δεν ενδιαφέρθηκε να 
βοηθήσει με κάποιο στοιχείο, φωτογραφία, υπόδειξη. Δεν υπάρχουν άλλα 
στοιχεία; Δεν υπάρχει ενδιαφέρον;

Αριστ. Ν. Κλήμης
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ 

βοηθήματα, με άλλο υλικό, για τη συγγραφή του έργου. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Β' ΤΟΜΟΥ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Κ Τ Ο

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1923-1929 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1923.

Σελίδες 11/539—42/570 
Κάθε Κεφάλαιο που ακολουθεί περιέχει τα εξής Υποκεφάλαια:

Υποκεφάλαιο Α ':  Η γενική φυσιογνωμία του έτους.
Υποκεφάλαιο Β ': Κράτος και τρίτοι απέναντι στους Συνεταιρισμούς (Νο

μοθεσία, Εποπτεία, Συμπαράσταση, Αντιδράσεις).
Υποκεφάλαιο Γ : Αριθμητική εξέλιξη -  διάρθρωση των Γεωργικών Συνεται

ρισμών και βασικά στατιστικά στοιχεία τους.
Υποκεφάλαιο Δ ': Εργασίες -  δραστηριότητες των Γεωργικών Συνεταιρι

σμών (πανελλήνια και τοπικές δραστηριότητες).
Υποκεφάλαιο Ε ': Βιβλιογραφία. Συνεταιριστική μόρφωση -  ενημέρωση. 
Υποκεφάλαιο ΣΤ ': Συγκρότηση, εργασίες, δραστηριότητες των Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Υποκεφάλαιο ΣΤ/1: Προσπάθειες για προγραμματισμό και ενιαία δράση. Οι 

Κεντρικές Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Υποκεφάλαιο Ζ ’ : Η αγροτική πίστη και οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. 
Υποκεφάλαιο Η ': Βασικά αγροτικά προβλήματα και Συνεταιρισμοί (Γενικό

τερες προσπάθειες για επίλυσή τους).
Υποκεφάλαιο Θ ': Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί.
Υποκεφάλαιο Γ: Οι Συνεταιριστικοί Υπάλληλοι.
Υποκεφάλαιο ΙΑ ': Πρωτεργάτες και εργάτες του Συνεργατισμού. 
Υποκεφάλαιο IB ': Χαρακτηριστικές ανασκοπήσεις για την εξέλιξη της συ

νεταιριστικής κίνησης στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1924.
Σελίδες 43/571— 74/602 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1925.
Σελίδες 75/603— 132/660 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1926.
Σελίδες 133/661 — 182/710
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Σ υνοπτικός Π ίνα κ α ς των περ ιεχομ ένω ν του Β ' Τόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1927.
Σελίδες 183/711—225/753

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1928.
Σελίδες 226/754—262/790 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1929.
Σελίδες 263/791—310/838

Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Β Δ Ο Μ Ο

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-1935 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1930.

Σελίδες 311/839—380/908 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1931.

Σελίδες 381/909—451/979
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1932.

Σελίδες 452/980—501/1029 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1933.

Σελίδες 502/1030— 553/1081 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: Η συνεταιριστική δραστηριότητα κατά το 1934.

Σελίδες 554/1082—619/1147

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γ. Συνεταιρισμών του 1935.
Σελίδες 620/1148—6 2 2 /1 150
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Κ Τ Ο

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1923 - 1929 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 6 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1923

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923

Το 1923 είναι έτος μεγάλης αναταραχής (στρατιω τικής, πολ ιτικής, ο ικονο
μικής) στην Ελλάδα (αλλά και διεθνώς), με μεγάλα προβλήματα που είναι επακό
λουθα και συνέπειες του παγκόσμιου πολέμου 1914-1918, των Συνθηκών Ε ιρήνης, 
της Μ ικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής, της Επανάστασης του 1922, 
της δίκης και καταδίκης των 8, του τυφεκισμού των 6, του πολιτειακού και του 
συνεχιζόμενου εθνικού διχασμού, της ανάμειξης των στρατιω τικώ ν σ την Κυβέρ
νηση και πολιτική , του αντίκτυπου από την επικράτηση  της επανάστασης στη 
Ρωσία, των ακραίων και ανατρεπτικών τάσεων σε διάφορες χώ ρες και της αντί
δρασης σ ’ αυτές.

Στην Ελλάδα κυριαρχούν και πιέζουν δραματικά, τα προβλήματα της διατρο
φής και στεγαστικής αποκατάστασης των προσφύγων, της ανεργίας των απολυό
μενων εφέδρων και των προσφύγων, της ανησυχίας όσων κρατούνται ακόμα 
επιστρατευμένοι, της ακρίβειας της ζωής, των απαλλοτριώσεων για  την αγροτική 
αποκατάσταση των ακτημόνων κολλήγω ν και των προσφύγων, το ο ικ ιστικό  και 
πολλά άλλα.

Γ ια  τη ν  κατάσταση της γεω ργίας σ την Ελλάδα, κατά το 1923 βλ. ' Εκθεση Σπ. 
Χ ασιώτη σε τεύχος. (Α ναδημοσίευση στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1974 σ. 1596 
επόμ.). Με ενδιαφέροντα στο ιχεία  και χαρακτηρ ιστικές παρατηρήσεις. Π ρέπει να 
διαβαστεί από όλους όσους θέλουν να έχουν πλήρη ενημέρωση. Π εριληπτικά  
αναφέρει και γ ια  τις δραστηριότητες των Γ. Συνεταιρισμών (βλ. στο Υποκεφ. Δ ') .

Η  διαμάχη μεταξύ των δεξιών και αριστερώ ν επιγόνων του βενιζελισμοΰ, 
(πολιτικώ ν και στρατιωτικών), η εκκρεμότητα των συζητήσεω ν για  τη Συνθήκη 
μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ο ι κο ινω νικές-πολιτικές-οικονομικές ανωμαλίες στα 
διάφορα Κ ράτη, η άνοδος στην εξουσία των μέχρ ι τότε αντιπολιτεύσεων σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η επικράτηση του Μ ουσσολίνι στη γειτονική  Ιταλία , 
η σχετική  εδραίωση της κομμουνιστικής επανάστασης στη Ρωσία, η επικράτηση 
του απομονωτισμού στην Α μερική, η απελπιστική  οικονομική κατάσταση στη 
Γερμανία, τα προβλήματά μας με την Τουρκία καθώς και άλλα γεγονότα, έχουν 
δημιουργήσει ένα εφιαλτικό σκηνικό μέσα στο οποίο διαδραματίζονται όλες οι 
προσπάθειες για  αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων.

Σ την Ελλάδα το επαναστατικό πνεύμα για  την επίλυση των προβλημάτων έχει 
την έκφρασή του και δίνει τη σφραγίδα του στην όλη ζωή (νομοθεσία-λύσεις) και 
συνεπώς και στα αγροτικά  και τα συνεταιριστικά. Π αντού ανησυχία , αναβρασμός,
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1923/A ' —  Η  γενική  φ υσ ιογνω μία  του έτους

επιδιώ ξεις για  αποφασιστικές λύσεις· αλλά και προχειρότητες που δημιουργούν 
αντιδράσεις.

Μ ερικά από τα κυριότερα γεγονότα του έτους και της εποχής:
— Μ ετά την έξωση του β. Κ ωνσταντίνου, στο θρόνο ο β. Γεώ ργιος Β ' (από

14.9.1922 - 18.12.1923).
— Στην εξουσία η επανάσταση υπό τον Π λαστήρα: Κ υβέρνηση Στ. Γόνατά (από

14.11.1922 - 12.1.1924).
— Ίδ ρ υ σ η  του πολιτικού σχηματισμού «Δ ημοκρατική Έ νω σ η »  από αριστερούς 

της φιλελεύθερης (βενιζελικής) παράταξης με Αλέξ. Π απαναστασίου (φωτογρα
φία του βλ. στη σελ. 256 Α ' τόμου). Δ ιαφ οροποιήσεις κομματικές των στελεχώ ν 
του βενιζελισμού (Μ ιχαλακόπουλος, Κ αφαντάρης, Σοφούλης, κλπ.) με δημιουρ
γία  ανεξάρτητων κομματικών μερίδων. Συνασπισμός μεμονωμένων «Αγροτικών» 
σε Α γροτικό Κόμμα Ελλάδας (άλλο από Π απαναστασίου). Κ ομματική δραστηριό
τητα και πολλώ ν στρατιωτικών.
— Ιανουάριος 1923:

Διεθνείς Συσκέψεις στη Λωζάνη για  τροποποίησ η  Συνθήκης Σεβρών του 
1920. Α ντιπρόσω πος Ελλάδας ο Ελευθ. Βενιζέλος, Τ ουρκίας ο Ισμέτ Ινονού, για 
διακανονισμό των εδαφικών, οικονομικώ ν και άλλων διαφορών. Διακοπή στις 22 
Ιανουαρίου 1923 λόγω διαφωνιών. Π ροσπάθεια  έντονη στην Ελλάδα για  στρατιω 
τική ανασυγκρότηση και δημιουργία αξιόμαχου στρατού (Π άγκαλος, Στρατιά 
Έ β ρ ο υ ) που θα στήριζε τις διαπραγματεύσεις μας για  τη Συνθήκη.
— Φ εβρουάριος 1923:

Μ έτρα για αποκατάσταση των άκτημόνω ν ντόπιω ν αγροτών και επιτάχυνση 
απαλλοτριώσεω ν τσιφλικιώ ν. Με την επαναστατική πράξη 3473/15.2.1923, 
γ ίνετα ι αναστολή του άρθρου 17 του Συντάγματος που απαιτούσε τη ν  προηγού
μενη πλήρη αποζημίωση των ιδιοκτητώ ν στις απαλλοτριώ σεις.

Επαναφορά του Ν. 2052/1920 περί συνεταιρισμώ ν αποκατάστασης ακτημό- 
νων. Α πλοποίηση  της διαδικασίας απαλλοτριώσεων με αποφάσεις Υπουργού 
Γεωργίας. Μ έσα στο 1923 απαλλοτριώ θηκαν 642 τσ ιφ λίκ ια , ενώ μέχρι τότε ε ίχαν 
απαλλοτριωθεί μόνο 76. Γ ια  λεπτομέρειες και προβλήματα βλ. στη νομοθεσία και 
στη β ιβλιογραφ ία  (όπως Χρ. Ευελπίδη «Α γροτικό Π ρόγραμμα», Δ. Π ουρνάρα 
«Ιστορία Α γροτικού Κ ινήματος» σελ. 59, Αρ. Σ ίδερι «Η Α γροτική  Π ολιτική ...»  
και άλλα σχετικά).

Μ έτρα γ ια  την αποκατάσταση των αστών και αγροτών προσφύγων. 
Σύσταση της Ε πιτροπής Α ποκατάστασης Π ροσφύγω ν (Ε .Α .Π .) με διεθνή 

σύμβαση (Κ οινωνία των Εθνών). Στη διάθεσή της θα τεθεί ειδικό προσφυγικό 
δάνειο και οι εκτάσεις ιδ ιοκτησ ίας των ανταλλάξιμω ν Τούρκων (5,5 εκατομμύρια 
στρέμματα που ανήκουν στους 354.000 Τούρκους που έφυγαν). Η  Δ ιο ίκηση της 
ΕΑ Π  ορίστηκε εκτός της κυβερνητικής επιρροής.

— Μ άρτιος 1923:
Α λλαγή του ημερολογίου. Δ ημιουργία του παλαιοημερολογιακού προβλήμα

τος.
— Α πρίλιος 1923:

Επανάληψη των συζητήσεων για τη Συνθήκη της Λωζάνης (έχει ανασυγκρο
τηθεί στο μεταξύ αξιόμαχος ελληνικός στρατός 100.000 ανδρών).

Π άσχα  1923 φθάνουν στον Π ειραιά  αρκετοί α ιχμάλω τοι από τη Μ. Ασία.
— Ιούλιος 1923:

Υ πογράφεται (24.7.1923) η Συνθήκη Λ ωζάνης (το κείμενό της βλ. στην
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 
Αποφασιστικά μέτρα για την αποκατάσταση των 
ακτημόνων αγροτών και των προσφύγων.

Ιστορία  Διον. Κ οκκίνου σελ. 1341). Η Τουρκία χάνει τις αραβικές επαρχίες 
Συρίας, Μ εσοποταμίας, Π αλαιστίνης, Χ ετζάζης. Ε π ίσ η ς τα Δωδεκάνησα, την 
Α ίγυπτο, το Σουδάν, την Κύπρο. Π ροώθηση των Ά γ γ λ ω ν , Γάλλων, Ιταλών στις 
περιφέρειες αυτές. Δεν γίνετα ι λόγος για την Αρμενία. Κ αθορίζονται τα σύνορα 
Ελλάδας-Τουρκίας. Χ άνει η Ελλάδα τη Μ. Α σία, Α νατολ. Θ ράκη, ' Ιμβρο, Τένεδο. 
Ε ξασφαλίζονται οι μέχρι τότε στρατιω τικές ελληνικές απελευθερώσεις στη Δυτ. 
Θ ράκη, Ν ησιά  Α ιγαίου. Συμφωνείται η ανταλλαγή των πληθυσμών. Δημιουργεί- 
ται νέα κατάσταση στις σχέσεις και την πορεία Ελλάδας-Τουρκίας (ανάγκη και 
από τις δυο πλευρές γ ια  ειρηνική  γειτονική  συνύπαρξη).

Συγκροτείται Στρατιω τικός Σύνδεσμος από αδιάλλακτους αξιωματικούς 
(Οθωναίος και άλλοι).

Π ροσπάθειες για  να οργανωθεί σε συνετα ιρ ιστικές βάσεις η διάθεση της 
κορινθιακής σταφίδας. Συγκροτείται επιτροπή για  την εξέταση της δραστηριό
τητας της Π ρονομιούχου Ετα ιρίας Σταφίδας και υπόδειξη μέτρων (βλ. στο Υποκ. 
Η).
— Α ύγουστος 1923:

Γεγονότα σ την Α λβανία από εγκάθετους του Μ ουσσολίνι, με αποτέλεσμα την 
ένταση των σχέσεω ν Ιταλίας-Ελλάδας. Τελεσίγραφο της Ιταλίας σ την Ελλάδα. 
Βομβαρδισμός, κατάληψη της Κέρκυρας. Επέμβαση Α γγλίας, αδράνεια της ΚτΕ. 
Τ ελικά επιβάλλεται πρόστιμο στην ανεύθυνη Ελλάδα.

— Ο κτώ βριος 1923:
Στρατιωτικό Κ ίνημα Λεοναρδοπούλου, Γαργαλίδη , Ζήρα με αίτημα τη 

«διάλυση» της επανάστασης, παραίτηση της Κ υβέρνησης Γόνατά, σχηματισμό 
νέας Κ υβέρνησης ευρύτερης εμπιστοσύνης. Μ άχες στον Κ ιθαιρώνα. Κ αταστολή 
του. Σύλληψη αρχηγών. Διαφυγή I. Μ εταξά σ την Ιταλία. Α ποστρατεία  1.284 
αξιωματικών (μεταξύ αυτών οι Π απάγος, Μ ανιαδάκης, Τσολάκογλου, Γκίκας). Ο 
δ ιχασμός σε νέα δραματική φάση.

Συσκέψεις κομμάτων για  την κατάσταση. Διαφωνίες σχετικά  με την 
Π ολιτειακή μεταβολή (Κατά της μεταβολής οι Δ αγκλής, Γ. Κ αφαντάρης, Θ. 
Σοφούλης, Γ. Παπανδρέου). Ο Ελ. Βενιζέλος εξορκίζει από το Π αρ ίσ ι να μη 
δημιουργούνται προβλήματα. Σ υλλαλητήριο  της Δ ημοκρατικής Έ ν ω σ η ς  (Αλ. 
Π απαναστασίου) στον Π ειραιά με αίτημα την άμεση πολιτειακή μεταβολή 
(κατάργηση της βασιλείας). Η  Α γγλία  αντίθετη σ ’ αυτή. Η στάση της Γαλλίας 
ασαφής.
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— Δεκέμβριος 1923:
16.12.1923 εκλογές για  Δ ' Συντακτική Εθνοσυνέλευση, σε θολή ατμόσφαιρα και 
με αποχή της αντιβενιζελικής παράταξης (αποχή 30%). Ο ι Φ ιλελεύθεροι 
κερδίζουν 250 έδρες, οι Δ ημοκρατικοί Φ ιλελεύθεροι και η Δημοκρατική ’ Ενωση 
120 έδρες, οι Α ντιβενιζελ ικοί 6 έδρες, οι Α γροτικο ί 3, οι Τούρκοι 3. Ο Ελ. Βενι
ζέλος, χω ρίς να υποβάλει ο ίδ ιος υποψηφιότητα, εκλέγεται πρώτος βουλευτής σε 
20 περιφέρειες. Συμμετοχή στις εκλογές και των κομμουνιστών χωρίς να επιτύ
χουν εκλογή βουλευτού.
17.12.1923. Ο ι αδιάλλακτοι δημοκρατικοί (Στρατιωτικός Σύνδεσμος με τον Αλέξ. 
Οθωναίο, τον αρχηγό  του στόλου Δεμέστιχα και άλλους) ζητούν από την Κυβέρ
νηση Στ. Γόνατά την έκπτωση της Δυναστείας. Ο ι Στ. Γονατάς κ α ιΝ . Π λαστήρας 
είναι μετριοπαθέστεροι.
19.12.1923. Ο βασιλιάς Γεώ ργιος Β ',  κατά σύσταση του πρωθυπουργού Στ. 
Γόνατά, αναχωρεί στο εξωτερικό (Βουκουρέστι) υπό μορφήν «αδείας». Αντιβα- 
σ ιλ ιάς ορίζεται ο Π αύλος Κουντουριώτης.
— Ε πίσης κατά το 1923:

Γίνεται το Α ' Π αμπροσφυγικό Συνέδριο με έντονες συζητήσεις και αιτήματα 
(βλ. «Μ ικρασιατικά Χ ρονικά» 1957 σελ. 84). Ο ι πρόσφυγες μεταφέρουν στην 
Ελλάδα, εκτός από τα κορμιά τους, τα βάσανα, τα προβλήματά τους, και τις 
γνώσεις, τη δραστηριότητα , τον πολιτισμό τους. Α γω νίζονται, εργάζονται για να 
επιβιώσουν, προσφέρουν στην ανασυγκρότηση. Χ αρακτηριστικό  το ό,τι παρά τις 
δυσκολίες όλης της περιόδου μετά τη Μ ικρασιατική  καταστροφή, από το 1923 
μέχρι το Β ' Π αγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα είναι η τρ ίτη  χώρα στον κόσμο σε 
ρυθμούς ανόδου της β ιομηχανικής παραγωγής και ότι στον αγροτικό τομέα 
υπήρξε μεγάλη πρόοδος.
— Τ ιμή χρυσής λίρας: Ιανουάριος 1923 δραχμές 384,12 — Δεκέμβριος δραχμές 

234,56. Η εξέλιξή της έχει ως εξής τα χρόνια  1921-1929 (αντικατοπτρίζεται σ ’ 
αυτή και η εξέλιξη των γεγονότων που επιδρούν στη διαμόρφωση της τιμής της): 
Γ ια 1914-1920 βλ. στο 1920 Υποκ. Α '.

Ετος Α ρχή έτους Τέλος έτους
1921 Δ ρχ. 51,19 Δρχ. 98,51
1922 » 97,00 » 386,87
1923 » 384,12 » 234,56
1924 » 220,56 » 258,43
1925 » 271,96 » 375,29
1926 » 359,07 » 383,79
1927 » 375,31 » 366,83
1928 » 367,71 » 375,00
1929 » 375,00 » 375,00

(Από το «Δελτίο Χ ρηματιστηρίου Αθηνών» 1914-1929).
— Η  διεθνής κατάσταση:

Α γγλία: Ά ν ο δ ο ς  στην εξουσία του Εργατικού Κ όμματος (Μ ακ Ν τόναλτ). 
Α ναπτύσσεται σε αποικιακή δύναμη στη Μ. Α νατολή σε βάρος της Τουρκίας. 

Ρωσία: Κ υριαρχία  του Λ ένιν (από το 1917).
Ιταλία: Κ υριαρχία (από το 1922) του Μ ουσσολίνι.
Γερμανία: Σε άθλια κατάσταση (οικονομικά, διαμάχες πολιτικές, κλπ.). 
Γαλλία: Κ αταλαμβάνει το Ρουρ λόγω αδυναμίας της Γερμανίας να καταβάλει 

τις πολεμικές αποζημιώσεις.
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Τουρκία: Π λή ρη ς επικράτηση Κεμαλικών.
Ν οτιοσλαβία  (Σερβία,^ Μ αυροβούνιο, Σλοβενία, Κ ροατία, Βοσνία, Ερζεγο

βίνη) ισχυροποιημένη . Από το 1921 συνέπηξαν με Ρουμανία και Τ σεχοσλοβακία , 
τη Μ ικρή Α ντάντ, με υποστήριξη της Γαλλίας.

Μ όνο με τη γνώση του παραπάνω ελληνικού και διεθνικού κλίματος ανατα
ραχής και ανασφάλειας, είναι δυνατό να εξετάζεται και να αξιολογείτα ι (θετικά ή 
αρνητικά) η γεω ργική και συνετα ιρ ιστική εξέλ ιξη  κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ως 
μέρος της όλης ζωής. Λεπτομέρειες βλ. στα Υ ποκεφάλαια που ακολουθούν.

Πολιτικές προσωπικότητες της περιόδου

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
(Τρίπολη 1876 - 1936)

ΓΕΩΡΓ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 
(Ά νω Φραγκίσια Ευρυτανίας 

1873 - 1946)

(Πάτρα 1875 - 1938)

ΣΤΥΛ. ΓΟΝΑΤΑΣ 
(Πάτρα 1876 - 1957)
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ΥΠ ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Β '

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
(Νομοθεσία -  Συμπαράσταση -  Αντιδράσεις)

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Τα βασικά προβλήματα που προσπάθησε να λύσει η νομοθεσία του 1923 

(στον τομέα της μελέτης μας) ήταν τα προβλήματα της αποκατάστασης των ντό
πιων άκτημόνων και των προσφύγων, της ρύθμισης ζητημάτω ν από κρατικές 
συμβάσεις με τους Συνεταιρισμούς εργασίας αρβυλοποιώ ν που προμήθευαν το 
στρατό, το στεγαστικό των δημοσίων υπαλλήλω ν (στρατιω τικώ ν και πολιτικώ ν), 
η ανεργία  (μετά την αποστράτευση και το προσφυγικό κύμα) και άλλα.

Η  προσπάθεια γίνετα ι, μέσα στο επαναστατικό κλίμα, με Ν ομοθετικά 
Δ ιατάγματα τα οποία, ενώ είνα ι βασικά κείμενα, δεν έχουν την απαιτούμενη 
επεξεργασία και πληρότητα. Γ ι ’ αυτό και ακολουθούν συχνά πολλές συμπληρώ
σεις και τροποποιήσ εις τους, από πραγματική ανάγκη ή από π ιέσεις ενδιαφε
ρομένων.

Μ ε τη νομοθεσία δίνεται βασικός ρόλος στο θεσμό των Συνεταιρισμών, χω ρίς 
όμως να υπάρχει η σχετική  προεργασία (γνώ ση, οργάνω ση, κλπ.), πράγμα που δεν 
αποκλείει εκτροπές, καταστρατηγήσεις, αντιδράσεις.

Ε ιδικότερα δημοσιεύτηκαν, σχετικά  με τους Συνεταιρισμούς, τα επόμενα 
νομοθετικά κείμενα:
Β.Δ. 4.1 . /1 1.2.1923 «Π ερί άκυρώσεως άπασών τών συναφθεισών συμβάσεων κατα
σκευής άρβυλών παρά τών έν 'Ε λ λ ά δ ι Συνεργατικώ ν 'Ε νώ σεω ν, δσον άφορά τό 
μή έκτελεσθέν μέρος κλπ.» ΦΕΚ 46/1923. Α φορά τους αστικούς Συνεταιρισμούς 
εργασίας αρβυλοποιών.
Ν.Δ. 15.2./5 .3.1923 «Π ερί άποκαταστάσεω ς άκτημόνω ν καλλιεργητώ ν». ΦΕΚ 
57/23. Βασικό νομοθέτημα μετά την Επανάσταση του 1922, γ ια  τη ν  επιτάχυνση 
των απαλλοτριώσεων.
Ν.Δ. 28.3/3.4.1923 «Π ερί τών συνεταιρισμών άποκαταστάσεως καλλιεργητώ ν». 
ΦΕΚ 87/1923. Π ροσπάθεια για  σωστές λύσεις κατά την απαλλοτρίω ση των 
τσ ιφλικ ιώ ν, μέσα από συνετα ιρ ιστική οργάνω ση των αγροτών.
Ν.Δ. 11/18.5.1923 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοΰ άρθρου 1 τοϋ άπό 20.10.1915 Β.Δ. 
περί άπαλλαγής άπό παντός φόρου τών ύπό τών γεω ργικώ ν συνεταιρισμών 
είσαγομένων εργαλείων». ΦΕΚ 130/1923. Κ ίνητρα  για  τόνωση της γεω ργικής 
προσπάθειας μέσω των Συνεταιρισμών.
Ν.Δ. 12/19.5.1923 «Π ερί άνεγέρσεως εύθηνών οικιών». ΦΕΚ 132/1923. Αφορά 
διευκολύνσεις για  τη ν  επίλυση του στεγαστικού.
Ν.Δ. 29.5/4.6.1923 «Π ερί τροποποιήσεω ς διατάξεων τοΰ νόμου 2184, περί 
γεωργικού ενεχυρογράφου». ΦΕΚ 148/1923. Α φορά την αγροτική  πίστη και τους 
πιστωτικούς συνεταιρισμούς.
Ν.Δ. 6/7.6.1923 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοΰ άπό 15 Φεβρουά
ριου 1923 Ν.Δ. περί άποκαταστάσεως άκτημόνω ν καλλιεργητώ ν». ΦΕΚ 151/1923. 
Ν.Δ. 6/13.7.1923 «Π ερί άγροτικής άποκαταστάσεως προσφύγων». ΦΕΚ 190/1923. 
Ν.Δ. 11/19.7.1923 «Π ερί άναγκαστικώ ν συνεταιρισμώ ν διαχειρ ίσεω ς ακινήτου 
συνιδ ιοκτησ ίας καί κο ινής χορτονομής». ΦΕΚ 196/1923. Α φορά θέματα δασικά 
και χορτονομής με προσπάθεια επίλυσής τους μέσα από συνετα ιρ ιστική  οργά-
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νωση. (Α ναλυτική μελέτη για  το θέμα αυτό βλ. Τρ. Φαρμάκη στο «Συνεταιριστής» 
1933 και Δ.Θ. Π άνου «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3484.
Π ρ. Υπ. Συμβ. 17/19.7.1923 «Π ερί καθορισμού τιμής πληρω μής είς τήν Συνεργα
τική ν Π ατρώ ν παραδοθησομένων άρβυλών». ΦΕΚ 197/1923. Α φορά Α στικούς 
Συνεταιρισμούς Εργασίας.
Ν.Δ. 17/23.8.1923 «Περί συμπληρώσεως τοΰ άπό 15/2/1923 Ν.Δ. περί άποκατα- 
στάσεως άκτημόνω ν καλλιεργητών». ΦΕΚ 236/1923.
Πρ. Υπ. Συμβ. 30.8/5.9.1923 «Περί έγκρίσεως χορη γία ς έφ ’ άπαξ κ α τ’ έξαίρεσιν 
νέας έργασίας εις Συνεργατικός». ΦΕΚ 250/1923. Α στικο ί Συνεταιρισμοί εργα
σίας.
Πρ. Υπ. Συμβ. 30.8/5.9.1923 «Περί έγκρίσεως συνάψεως συμβάσεων μετά Συνερ
γατικώ ν διά τήν κατασκευήν καί προμήθειαν ειδών έξαρτήσεως». ΦΕΚ 250/1923. 
Α στικοί Συνεταιρισμοί εργασίας.
Ν.Δ. 17/18.10.1923 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοΰ Ν.Δ. περί άποκαταστάσεω ς άκτη
μόνων καλλιεργητώ ν». ΦΕΚ 300/1923. Συνεχίζεται η αντιμετώπιση προβλημάτων 
και λεπτομερειών για  το βασικό αυτό θέμα.
Β.Δ. 10.11.1923 «Π ερί άπαλλοτριώσεως ακινήτω ν διά τή ν  άνέγερσιν εύθηνών 
οικιών».
Ν.Δ. 15/17.11.1923 «Π ερί συστάσεως συνεταιρισμού δημοσίω ν ύπαλλήλω ν πρός 
άνέγερσιν εύθηνών οικιών». ΦΕΚ 333/1923. Α φορά την αντιμετώπιση του στεγα- 
στικού μέσα από συνεταιριστική οργάνωση.
Ν.Δ. 8/13.12.1923 «Π ερί συμπληρώσεως τοΰ άπό 15 Ν οεμβρίου ε. ε. Ν.Δ. περί 
συστάσεως συνεταιρισμού δημοσίων ύπαλλήλω ν πρός άνέγερσιν εΰθυνών ο ι
κιών». ΦΕΚ 361/1923. Στεγαστικό πρόβλημα. Π ροσπάθεια  επίλυσης μέσω 
συνεταιρισμών.

Τα νομοθετήματα αυτά πρέπει να έχει υπόψη του ο μελετητής κατά την . 
ανάπτυξη που ακολουθεί κατά Υποκεφάλαια.

Γ ια  όλη την περίοδο, τα κείμενα των διαφόρων νομοθετημάτων, την 
κω δικοποίηση και ερμηνεία, βλ. κυρίως στα νομικά β ιβλία  Α ριστ. Κλήμη

2. Εποπτεία Συνεταιρισμών και Συμπαράσταση. Συνεταιριστική Πολιτική του Κράτους.
Η ολιγάριθμη εποπτική υπηρεσία, κυρίως του Υπουργείου Γεω ργίας αλλά και 

αυτή του Υπουργείου Εθνικής Ο ικονομίας, συνεχίζει κατά το 1923 το προπαγαν
διστικό και ελεγκτικό έργο της που γ ίνετα ι πολύ δυσκολότερο με τη γενικά 
ανώμαλη κατάσταση, την αύξηση του αριθμού των συνεταιρισμών και την προ
σπάθεια για  εισχώ ρηση και επίδραση στις Συνετα ιρ ιστικές Ο ργανώ σεις σ το ι
χείω ν με άλλες επιδιώ ξεις εκμετάλλευσης του θεσμού (πολιτικά , οικονομικά, 
προσωπικά). Βλ. σχετικά  από το έτος 1922, στον Α ' τόμο «Οι Συνεταιρισμοί στην 
Ελλάδα» σελίδες 467, 484 επ.).

Τα νέα νομοθετήματα του 1923 δημιουργούν νέες α πασ χολήσ εις στην 
εποπτεία των αστικώ ν και των γεωργικών συνεταιρισμών.

Κ υρίαρχη μορφή στην εποπτική κρατική υπηρεσία και στη συνεταιριστική 
εξέλιξη του αγροτικού τομέα (με αντίκτυπο και στον αστικό) είνα ι ο Σωκρ. 
Ιασεμίδης με το μ ικρό επιτελείο  του στο Υ πουργείο Γεω ργίας και τους λίγους 
διασκορπισμένους επόπτες κατά μεγάλες περιφέρειες.
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1923/Β ' —  Ν ομοθεσία , Ε ποπτεία , Σ υμπαράσ τασ η , Α ντιδρά σεις

3. Αντιδράσεις και εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις σ ε βάρος των Συνεταιρισμών.
Υ πάρχουν τοπικές αντιδράσεις και εκμεταλλευτικές προσπάθειες διείσδυσης 

στους συνεταιρισμούς αλλά δεν έχουν ακόμα ευρύτερη οργανωμένη εμφάνιση. Το 
κυβερνητικό πνεύμα είναι συνετα ιριστικό αλλά χω ρίς βαθύτερη γνώση από το 
ευρύτερο κοινό και χω ρίς κρατικό υπόβαθρο και προγραμματισμό κατάλληλο με 
τις ανάγκες και πραγματικές συνθήκες. Γ ια το λόγο αυτό και μερικές νομοθετικές 
προσπάθειες ή αφήνονται στην τύχη τους και παραμένουν γράμμα κενό χω ρίς 
εφαρμογή ή γ ίνοντα ι μέσο για  εκμετάλλευση του θεσμού από διαφόρους.

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ
(Σαλαμίνα 1878 - 1952) (Προύαο Ευρυτανίας 1879 - 1936)

ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
(Ιθάκη 1871 - 1941) (Καρδίτσα 1883 - 1953)
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ — ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Μ έσα στο 1923 οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί αυξήθηκαν κατά 408 (ιδρυθέντες, 
μείον διαλυθέντες). Στο τέλος του 1923 υπήρχαν 2.223 Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί 
(βλ. Τζωρτζάκη, «Οί Συνεταιρισμοί είς τήν Ε λ λ ά δ α » , σελ. 210).

Κατά άλλη στατιστική του 1925 (βλ. «Ο Συνεταιριστής» 1925 σελ. 12), από το 
1915 (νόμος 602) μέχρι τέλους 1923 ιδρύθηκαν συνολικά 2.458 Γεωργικοί Συνε
τα ιρισμοί. Από αυτούς πρέπει να αφαιρεθούν 214 της Α νατολικής Θ ράκης που 
αποκόπηκε. Υ πόλοιπο Γεωργικών Συνεταιρισμών (στο τέλος του 1923) 2.244. 
Σύμφωνα με τη στατιστική  αυτή η συνολική εξέλιξη των Γεω ργικών Συνεται
ρισμών (ιδρύσεις, διαλύσεις, υφιστάμενοι) ε ίνα ι η ακόλουθη κατά την περίοδο 
1915-1923 (εκτός των ειδικών συνεταιρισμών αποκατάστασης ακτημόνω ν αγρο
τών):

Είδη Ιδρυθέντες Δ ιαλυθέντες Υφιστάμενοι
(1915-1923) (1915-1923) (τέλος 1923)

Π ιστω τικο ί 1.672 9 1.663
Π ρομηθευτικοί 178 3 175
Π ώ λησης 174 7 167
Π αραγω γικοί 103 - 103
Δ ιάφοροι 117 1 116

Σύνολο 2.244 20 2.224

Ό π ω ς  φαίνεται από τον πίνακα οι επίσημες (νόμιμες) διαλύσεις είναι ελά χ ι
στες. Α ρκετοί όμως από τους ιδρυθέντες θα έμειναν σε αδράνεια μετά τον αρχικό 
ενθουσιασμό ή από τη μεταβολή των συνθηκών και από έλλειψη καταλλήλων 
προσώπων.

Ο ι «παραγωγικοί» είναι κυρίως γαλακτοκομικοί, ελαιουργικοί και ο ινοποιη- 
τικοί.

Οι «διάφοροι» είναι κυρίως μισθώσεως γαιών (κυρίως του Δημοσίου και 
μοναστηριακών), δ ια χείρ ισης συνιδ ιοκτησ ίας και κο ινής χορτονομής, κτηνασφα- 
λ ιστικο ί, κλπ. (βλ. «Ο Συνεταιριστής» 1925 σελ. 11).

Κατανομή των υφιστάμενων συνεταιρισμών στο τέλος 1923 κατά Γεωγραφικά 
Διαμερίσματα, Νομούς και είδη συνεταιρισμών. Βλ. στο «Ο Συνεταιριστής» 1925 
σελ. 12. Παραθέτουμε το σχετικό πίνακα ως βάση εκκ ίνησης της περιόδου 1923-

Νομοί Π ιστω  Π ρο- Π ώ λη Π αρα Δ ιά Σύ

Α ργολιδοκορινθίας
τικοί μηθ. σης γω γικοί φοροι νολο

69 10 37 12 128
Α ρκαδίας 41 5 4 19 1 70
Α χαϊοήλιδος 150 19 77 ' 5 _ 251
Λακωνίας 67 17 1 2 _ 87
Μ εσσηνίας 274 33 10 2 2 321
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1 9 2 3 /Γ ' —  Α ριθμητική  εξέλιξη  Συνετα ιρ ισμώ ν. Β ασικά  στα τισ τ ικ ά  τους

Α ττικοβοιω τίας 60 14 1 8 54 137
Φ θιωτιδοφωκίδος 21 20 12 6 11 70
Α ιτωλοακαρνανίας 70 7 - 7 10 94
Εύβοιας 11 1 1 18 8 39
Λ άρισας 32 1 11 9 2 55
Τ ρικάλω ν 31 - 1 4 8 44
Ζακύνθου 28 - - - - 28
Κέρκυρας 113 7 1 14 1 136
Κ εφαλληνίας 7 3 4 1 - 15
Κυκλάδων 19 - 2 - - 21
Αρτας 36 1 - - - 37

Ιωαννίνων 124 1 1 1 1 128
Π ρέβεζας 22 - - - - 22
Θ εσσαλονίκης 132 1 1 - 3 137
Κ οζάνης 31 3 2 - - 36
Π έλλης 9 - - 1 - 10
Φ λώρινας 19 - - - - 19
Δράμας 36 1 - - - 37
Σερρών 48 - - - 2 50

' Εβρου 59 - - - - 59
Ροδόπης 7 - - - - 7
Η ρακλείου 30 13 - 1 - 44
Λ ασηθίου 13 2 1 - - 16
Ρεθύμνης 31 7 - - - 38
Χανιών 35 5 - - - 40
Λέσβου 11 - - 5 1 17
Σάμου 18 4 - - - 22
Χ ίου 9 - - - - 9
Σύνολο 1.663 175 167 103 116 2.224

Οι αριθμοί μ ιλούν μόνοι τους για την τοπική διασπορά. Αυτή πρέπει να εξε
τάζεται ανάλογα και με την έκταση του κάθε Νομού, τις καλλιέργειες, τις ανάγκες, 
τον αριθμό και τη σύνθεση του πληθυσμού. Κ αι με τη ν  ύπαρξη ανθρώπων που 
(ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τις επιδιώ ξεις τους) συνετέλεσαν στην 
κανονική ή ακανόνιση ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία  Γεωργικών Συνεται
ρισμών. (Γ ια  τις δραστηριότητές τους βλ. στη συνέχεια).

Ό π ω ς  παρατηρεί με έμφαση στο β ιβλίο του ο Γ. Τρακάκης της ΕΤΕ (σελ. 15) 
κατά το 1923 «υπάρχουσι τεράστια διαμερίσματα της χώ ρας, η Θ εσσαλία, η 
Ή π ε ιρ ο ς , η Στερεά Ελλάς ολόκληρος, η Κ ρήτη, η Δυτική Μ ακεδονία και η 
Δυτική Θ ράκη, όπου ο ι αγρόται δεν αναπτύσσουσιν αλληλεγγύην και όπου η 
συνετα ιρ ιστική  όργάνω σις χω λαίνει αποκαρδιωτικώς».

Η πρώτη προσπάθεια για πανελλήνια στατιστική των Γεωργ. Συνεταιρισμών.
Η πρώτη προσπάθεια για πανελλήνια σ τατιστική  των Γεωργικών Συνεται

ρισμών είναι αυτή που έγινε με ερω τηματολόγιο  και με επεξεργασία της 
Ε ποπτικής Υ πηρεσίας Συνεταιρισμών του Υ πουργείου Γεω ργίας για  τη χρήσ η  του
1922-1923. (Θα πρόκειται για το γεω ργικό έτος 1 /9/22 - 31 /8 /23  οπότε οι υφιστά
μενοι Συνεταιρισμοί υπολογίζονταν σε 1819 έναντι 2224 στο τέλος του 1923).
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1923/Γ  Α ριθμητική  εξέλιξη  Συνετα ιρ ισμώ ν. Β ασικά στα τισ τ ικ ά  τους

Έ γ ιν α ν  π ίνακες κατά Νομούς και σύνολο Ελλάδας. Τ ελικά συγκεντρώθηκαν τα 
αποτελέσματα για μόνο 1.022 από τους υπάρχοντες 1819 Συνεταιρισμούς κατά τη 
χρήση  1922/23. Δ ιασώθηκαν, δυστυχώς, μόνο τα συγκεντρωτικά σ το ιχεία  σε 
κείμενο Σ. Ιασεμίδη «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 289, 291. Βλ. και στο 1935 σελ. 29 
παρατηρήσεις Δ. Πάνου).

Τα γενικά στατιστικά  σ το ιχεία  που συγκεντρώθηκαν είναι τα επόμενα:

Υφιστάμενοι Συνεταιρισμοί χρ. 1922/1923 1.819
Συνεταιρισμοί που έδωσαν σ το ιχεία  1.022
Μ έλη των 1.022 Συνεταιρισμών 64.386
(Κ ατ’ αναλογία για τους 1819, μέλη 114.500)
Δηλωθέν συνετα ιριστικό κεφάλαιο δρχ. 23.362.632
(Κ ατ’ αναλογία , για τους 1819 δρχ. 41.352.000)
Κ αταβληθέν συνετα ιρ ιστικό κεφάλαιο δρχ. 9.094.891
(Κ ατ’ αναλογία , γ ια  τους 1819 δρχ. 16.098.000)
Ευθύνη (των Συν.Π .Ε.) 198.734.366
Π λέον η απεριόριστη  ευθύνη 310 Συνεταιρισμών Α.Ε. (16,79% του συνόλου). 
Τακτικό αποθεματικό των 1022 1.400.097

Έ κ τα κ το  αποθεματικό των 1022 1.376.832
Α ναλογία Συνεταίρων κατά Συνεταιρισμό 63
Μ έσος όρος. Δηλω θέν συνετα ιριστικό κεφάλαιο κατά Συνεταιρισμό 22.869 
Μ έσος όρος. Κ αταβληθέν συνετα ιρ ιστικό κεφάλαιο κατά Συνεταιρισμό 8.900 
Κατά Συνεταίρο Μ έσος όρος αξίας συνετα ιρ ικής μερίδας 366
Κατά Συνεταίρο Μ έσος όρος καταβλημένης συνετα ιρ ικής μερίδας 142
Κατά Συνεταίρο Μ έσος όρος ευθύνη σε ΣΥΝ.Π.Ε. 3.111
Κατά Συνεταιρισμό Μ έσος όρος ευθύνη σε ΣΥΝ.Π.Ε. 195.000
Δάνεια ληφθέντα κατά Συνεταιρισμό (Μ έσος όρος) 50.400
Κατά Συνεταίρο Μ έσος όρος δάνεια ληφθέντα 806

Η  διανομή των κερδών γίνετα ι συνήθως (κατά τα πρότυπα καταστατικά): 
10% στο τακτικό αποθεματικό 
10% στο .έκτακτο αποθεματικό
40% ανάλογα με τις καταβλημένες μερίδες (μέχρι το ύψος του επιτοκίου)
40% ανάλογα με τις συναλλαγές με το Συνεταιρισμό.
Δάνεια ληφθέντα παρά ΕΤΕ (τέλος χρήσης) Δρχ. 47.996.694
Δάνεια ληφθέντα από άλλους πιστωτές 3.507.590
Κ αταθέσεις στους Συνεταιρισμούς 4.976.118
Σύνολο ξένων κεφαλαίων (δάνεια και καταθέσεις) 56.480.402
Σύνολο κεφαλαίων (καταβλημένων) των Συνεταιρισμών 11.871.819
Α ναλογία ιδίων κεφαλαίων επί ξένων 21%
(«Η αναλογία αύτη είναι αρκετά υγιής» σημειώνει ο Σ. Ιασεμίδης).

Το 75,73% των 1 εωργικών Συνεταιρισμών είνα ι πιστω τικοί δεχόμενοι και 
καταθέσεις.

Ο ι υπόλοιποι 24,27% εκτελούν και αυτοί («κατα το πλείστον») πιστω τικές 
εργασίες.

Π άντες εκτελούν και άλλες εργασίες (προμηθευτικές, πώλησης). Δηλαδή 
είναι μ ικτοί Συνεταιρισμοί.
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Ι9 2 3 /Γ ' —  Α ριθμ ητική  εξέλ ιξη  Συνετα ιρ ισμώ ν. Β ασικά στα τισ τ ικ ά  τους

Εργασίες των Γεωργ. Συνεταιρισμών κατά το 1923 (για τις Ενώσεις βλ. στο Σ Τ '):
— Κ ίνηση των δανείων ΕΤΕ προς Συνεταιρισμούς κατά το 1923 

(στρογγυλοποιημένα)
Υ πήρχαν στο τέλος 1922 Δρχ. 19.000.000
Ε λήφθησαν κατά το 1923 88.500.000
Επεστράφηκαν κατά το 1923 59.500.000
Υ πόλοιπο στο τέλος του 1923 48.000.000
Δάνεια ληφθέντα από άλλες πηγές κατά το 1923 3.507.510

— Κ αταθέσεις σε Γ. Συνεταιρισμούς 4.976.118
— Χ ορηγημένα δάνεια (στο τέλος 1923) 56.457.341
— Κ αταθέσεις των Συνεταιρισμών (σε Τράπεζες και Ενώσεις) 3.513.458
— Α γορές Συνεταιρισμών κατά το δ ιάστημα του 1923 41.722.681
— Π ω λήσεις Συνεταιρισμών κατά το διάστημα του 1923 149.038.109
— Ε ισπράξεις από κοινή χρήσ η  μηχανώ ν 744.273
— Έ ξ ο δ α  δ ιο ίκη σ ης των Συνεταιρισμών 1.401.796
— Κ ύκλος εργασιών των Συνεταιρισμών 415.932.027

Τα δάνεια λαμβάνονται κατά 93% παρά ΕΤΕ και 7% π α ρ ’ άλλων Τραπεζών
(και Γεωργική Τράπεζα Μ ακεδονίας). Η  υποχρέωση της ΕΤΕ (σύμβαση του 1914) 
γ ια  δανεισμό ήταν μόνο για  25.000.000 δραχμές.

(Βλ. και στα Υποκ. Δ ' και Ζ ' άλλα στοιχεία).

Πολλο/ Συνεταιρισμοί, κατά διαστήματα, προσπάθησαν να αποκτήσουν μεταφορικά μέσα (πλοία) για τη 
μεταφορά και διάθεση των προϊόντων τους. Στη φωτογραφία ένα από τα νεότερα (1948). Πρόκειται για 

το π/κ «Στάθης» του Γεωργ. Πιστωτ. πωλήσεως και επεξεργασίας κηπευτικών προϊόντων 
Συνεταιρισμού Νέου Πύργου ΙσΉαίας.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

Βασικά στατιστικά  στο ιχεία  για  τις δραστηριότητες των Γεωργικώ ν Συνε
ταιρισμώ ν δόθηκαν και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο.

Οι εργασίες των Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά το 1923 είναι κυρίως πιστω
τικές και προμηθευτικές, ανάλογες με τις ανάγκες της εποχής. (Γ ια  τις πιστω τικές 
εργασίες βλ. αναλυτικά και στο Ζ ' Υποκεφάλαιο). Εκτός από τις οικονομικές 
εργασίες γίνοντα ι, με πρωτοβουλία στελεχώ ν των Συνεταιρισμών, διάφορες 
κ ινήσεις οργανωτικές και διεκδικητικές (κυρίως στον τομέα απαλλοτριώσεων, 
αποκατάστασης άκτημόνων). (Βλ. σχετικά  στο Υποκεφ. Η ') .

Ενδεικτικά σημειώνεται για την αναπτυγμένη συνετα ιρ ιστικά  Α χαϊοήλιδα , 
ότι στο τέλος του 1923, από τους 195 Γεωργικούς Συνεταιρισμούς (για τους 
οποίους υπήρχαν στο ιχεία) οι 119 ήταν πιστω τικοί και ο ι 76 πώ λησης προϊόντων 
(κυρίως σταφίδας). Αυτοί (οι 195) αριθμούσαν 9.705 συνεταίρους με 32.500 μερίδες 
που αποτελούσαν συνεταιρικό κεφάλαιο δραχμών 2.750.000 (καταβεβλημένο δρχ. 
2.400.000). Εκτός του συνεταιρικού κεφαλαίου ο ι ανωτέρω Συνεταιρισμοί ε ίχαν 
δημιουργήσει και αποθεματικά κεφάλαια 750.000 δρχ. περίπου και ε ίχαν 
καταθέσεις υπέρ τα 2.000.000 δρχ.

Το σύνολο της ευθύνης των 192 από αυτούς ανήρχετο  σε δραχμές 26.200.000 
(οι λοιποί τρεις ήταν απεριορίστου ευθύνης) (βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σελ. 114 
όπου σ το ιχεία  και γ ια  το 1924 και 1925).

Κ αταθέσεις σε Συνεταιρισμούς:
Σύμφωνα με την πρώτη στατιστική  (βλ. προηγούμενο Υποκεφάλαιο) στο 

τέλος του 1923 επί 1.022 Γεωργικών Συνεταιρισμών για  τους οποίους συγκεντρώ
θηκαν σ το ιχεία  από όλη την Ελλάδα υπήρχαν καταθέσεις σ ’ αυτούς 4.976.118 
δρχ. (έφταναν στα 5/9  των καταβλημένων συνεταιρικώ ν κεφαλαίων). Στο συνο
λικό αριθμό των υφισταμένων τότε συνεταιρισμών (1819) οι καταθέσεις υπολο
γιζόταν ότι θα ήταν 8.850.000 δραχμές. Η κατάσταση κατά το 1923 δεν βελτιώθηκε 
αισθητά στον τομέα αυτό. (Ιασεμίδης, «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 293).
Π ω λήσεις προϊόντων:

Σημειώνεται χαρακτηριστικά  ότι το 1923 οι εργασίες αυτές «έλαβαν 
έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών έργασιών τών συνεταιρισμώ ν ύποσχόμεναι βαθμιαίαν 
απαλλαγήν τοΰ γεωργοΰ άπό τούς μεσάζοντας». Κατά το 1923 έγιναν πω λήσεις 
αξίας 149.038.109 δραχμών, κυρίως σταφίδας. Χ αρακτηριστικά  στην Α ιγιάλεια  
(όπου έγιναν οι μεγαλύτερες πωλήσεις) τα στο ιχεία  είνα ι τα ακόλουθα για την 
σταφιδική περίοδο 1922/1923:
Σύνολο παραγωγής της 30.000.000 λίτρες σταφίδας.
Π οσό διατεθέν από Συνεταιρισμούς 16.097.000 λίτρες.
Η τοι το 54% της παραγωγής, με αύξηση και των απευθείας εξαγωγών στο 
εξωτερικό από τις Ο ργανώ σεις (βλ. στο ιχεία  πωλήσεω ν σταφίδας και για  τα έτη
1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 στο «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 293, έκθεση Σ. 
Ιασεμίδη).

Μ ετά τους συνεταιρισμούς της Α ιγιαλείας ακολουθούν στις πωλήσεις 
σταφίδας ο ι Συνεταιρισμοί Κ ορινθίας.
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Σε όλες τις σταφιδοφόρες περιφέρειες διαδίδεται ο από κοινού καθαρισμός 
και η συσκευασία της κορινθιακής σε συνεταιρικές αποθήκες (Συνεταιρισμών και 
Ενώσεων). (Βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 294, έκθεση Σ. Ιασεμίδη).
Εργασίες από κοινού αγοράς:

Το 1923 έγιναν από κοινού αγορές (κυρίως γεω ργικώ ν ειδών) αξίας 41.722.621 
δρχ. (Στο ιχεία  για  τους 1.022 Συνεταιρισμούς της στατιστικής). Υ πολογίζεται ότι 
από όλους τους υφιστάμενους συνεταιρισμούς (1.819) έγιναν από κοινού αγορές 
74.000.000 δρχ. Α φορούν κυρίως θείο, θ. χαλκό , λιπάσματα, μηχανήματα.

Οι προμήθειες έγιναν κυρίως μέσω των Ενώσεων και του Κράτους (βλ. έκθεση 
Ιασεμίδη «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 294).
Ε ργασίες πιστωτικές:

Βλ. στο Υ ποκεφάλαιο Ζ '.
Εργασίες παραγωγικών συνεταιρισμών:

Κατά το 1923 οι εργασίες αυτές ήταν λίγες και αφορούσαν κυρίως 
ο ινοποιητικούς Συνεταιρισμούς. Η  αξία των προϊόντω ν των εισαχθέντω ν’ για 
επεξεργασία σε παραγωγικούς Συνεταιρισμούς ήταν 4.059.397 δρχ.
Κ ύκλος εργασιών:

Το 1923 ο κύκλος εργασιών ήταν συνολικά 415.932.627 δρχ. Κατά 
Συνεταιρισμό ήταν 407.000 δρχ. (μέσος όρος).

Έ ξ ο δ α  διο ίκησης:
Το 1923 ήταν (μέσος όρος) 1.317 δρχ. κατά Συνεταιρισμό (Συνολικά 1.401.696 

δρχ.). Π οσοστό  0,33% συγκριτικά με τον κύκλο εργασιών.
Κέρδη:

Επί 361 γεω ργικώ ν συνεταιρισμών υπήρχαν περισσεύματα 703.200 δρχ. Ή τ ο ι  
2.000 περίπου δρχ. (μέσος όρος) κατά Συνεταιρισμό.

Ά λ λ α  στοιχεία:
Με τη διακοπή της έκδοσης (από τα μέσα του 1922) του περιοδικού «Βοηθός 

των Συνεταιρισμών» και την ανυπαρξία άλλων αξιόλογω ν πηγών, δεν υπάρχουν 
αρκετές ειδικές πληροφορίες για  τη δραστηριότητα  και τις εργασίες διαφόρων 
επώνυμων Συνεταιρισμών.

Ά λ λ α  στο ιχεία  για τη γεωργική συνεταιριστή δραστηριότητα  του 1923 βλ. 
στα Υποκεφάλαια που ακολουθούν (και κυρίως στο Σ Τ ' για τις Ενώ σεις και το Ζ ' 
γ ια  τους πιστω τικούς Συνεταιρισμούς και την αγροτική πίστη).

Π ρέπει να σημειωθεί ότι η ύλη για τις διάφορες εργασίες και γενικά η ύλη για 
τις συνετα ιρ ιστικές δραστηριότητες του κάθε έτους, δεν είνα ι δυνατόν να χω ριστεί 
απόλυτα κατά Υποκεφάλαια. Γ Γ  αυτό ο μελετητής πρέπει να ανατρέχει και στις 
συγγενικές σελίδες ό χ ι μόνο του κάθε έτους αλλά και του προηγούμενου και του 
επόμενου έτους.

Στις δραστηριότητες των Γ. Συνεταιρισμών αναφέρεται και ο Σπ. Χ ασιώτης 
σε έκθεσή του γ ια  την ελληνική  γεω ργία του 1923. Σημειώ νει γ ι ’ αυτούς:

«...’Έχουσι. δέ σκοπόν οί μέν τούτων τήν έξυπηρέτησιν 
τής προσωπικής πίστεως τών γεωργών έπί τή βάσει 
τής αλληλεγγύης αύτών καί τοΰ συνεταιρικού αύτών 
κείραλαίου, κατορΰώσαντες νά δανείζωνται σήμερον 
διά τούς μικρούς γεωργούς παρά τής ’ Εθνικής Τραπέ
ζης άνευ ύποθήκης κτημάτων πρός 5%, οί δέ σκοπού- 
σι τήν έναποΟήκευσιν τών προϊόντων των είς κοινάς 
άποθήκας καί τήν άπό κοινού πώλησιν, οί δέ τήν άπό

κοινού προμήθειαν σπόρων, εργαλείου, χημικών λι
πασμάτων καί άλλων χρησίμων εΐς τήν γεωργίαν 
ύλικών κ α τ’ εύθείαν άπό τών πηγών, έπιτυγχάνοντες 
εχπτωσιν εΐς τάς τιμάς αύτών, οί δέ τέλος επιδιώκουν 
τήν συνεταιρικήν κατεργασίαν τών προϊόντων το)ν, 
(κατασκευήν άπό κοινού οίνου, έλαίου, τυρών κλπ.). 
Ύ πάρχουσι πολλοί τών συνεταιρισμών τούτων έπι- 
διώκοντες πλείονας τοϋ ένός έκ τών άνω σκοπών
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συγχρόνως, ώς ύπάρχουν καί συνεταιρισμοί ένοικιά- 
σεως γαιών.

Ό  αριθμός τών γεωργικών συνεταιρισμών, τών 
όποιων την ωφέλειαν ήρχισαν νά άναγνωρίζωσι καί νά

κατανοώσιν oi μικροί γεωργοί, όλονέν αυξάνει. Οί 
πυκνότεροι δέ καί εύδοκιμώτερον λειτουργοϋντες 
εϋρίσκονται ιδία εΐς τάς σταφιδοφόρους έπαρχίας τής 
Πελοποννήσου».

Το τελευταίο τεύχος του πρώ
του ελληνικού συνεταιριστικού 
περιοδικού που βοήθησε απο
τελεσματικά τη νεαρή τότε 
συνεταιριστική κίνηση.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ — ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΙίΗ ΜΟΡΦΩΣΗ — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Βιβλιογραφία
Το ενδιαφέρον της αγροτικής β ιβλιογραφ ίας κατά το 1923 κ ινείτα ι κυρίως 

στα θέματα της αγροτικής π ίστης και ειδ ικά της ίδρυσης Κ εντρικής Γεω ργικής 
Τράπεζας, στη μελέτη διαφόρων αγροτικώ ν θεμάτων (ιστορικά , προγραμματι
σμός, έρευνα, αγροφυλακή, ποιμνιοβοσκή) καθώς και στο κύριο νέο σ το ιχείο , το 
προσφυγικό πρόβλημα. Εκδίδεται ο Β ' τόμος του έργου «Ιστορία  της Ε λληνικής 
Γεωργίας» του Δ. Ζωγράφου που αναφέρεται στο 1821-1833. Ε π ίσ ης η επισκόπηση 
του Σπ. Χ ασιώτη για  τη γεω ργία του 1923 (αρχές 1924).

Ιδ ια ίτερης σημασίας είναι η έκδοση του β ιβλίου «Α γροτικόν Πρόγραμμα» 
του Χρ. Ευελπίδη. (Βλ. στα Υποκεφ. Ζ ' και Η ') .

Ε πίσης ιδ ια ίτερης σημασίας είνα ι τα κείμενα που αναφέρονται στη δημόσια 
συζήτηση που έγινε για το θέμα της οργάνω σης της αγροτικής π ίστης με αφορμή 
νομοσχέδιο που έγινε στο Υ πουργείο Γεω ργίας για  την ίδρυση Κ εντρικής 
Γ εω ργικής Τράπεζας κατά το υπόδειγμα της Βουλγαρίας (βλ. σχετικά  άρθρα Γ. 
Τρακάκη στο «Ελεύθερον Βήμα» 9 και 10 Μ αρτίου 1923 και έκδοσή τους σε ειδικό 
τεύχος το 1923 με τίτλο «Η Εθνική Τράπεζα και η Α γροτική  πίστις». Γ ενικά για 
την αγροτική  πίστη βλ. αναλυτικά π ιο  κάτω στο Υ ποκεφάλαιο Ζ ') .

Η  διακοπή της έκδοσης (κατά το 1922) του μοναδικού μ έχρ ι τότε περιοδικού 
«Βοηθός Συνεταιρισμών» στερεί την κ ίνηση από τη σωστή καθοδήγηση, τη δε 
ιστορ ική  έρευνα από χρήσ ιμες πληροφορίες για το έτος αυτό.

Η ελληνική  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση προκαλεί το ενδιαφέρον και στο εξωτερι
κό. Δ ημοσιεύεται μελέτη του Β. Σιμωνίδη με τίτλο «La cooperation agricole en 
Grece» στο «Archives de la m utualite et de la cooperation», Paris 1923.
To «Ατομικόν Β ιβλιάριον του Συνεταίρου...»

Η Κεντρική Έ νω σ η  Γεω ργικών Συνεταιρισμώ ν Μ εσσηνίας (Μ εσσήνη) για 
να εξασφαλίσει απόλυτη δ ιαχειρ ιστική  τάξη στις συναλλαγές Συνεταιρισμού - 
συνεταίρων, εκδίδει (και εφοδιάζει με αυτό, όλους τους συνεταίρους το «Ατομικόν 
Β ιβλιάριον του Συνεταίρου...», όπου δ ίνοντα ι οδηγίες για  τη χρη σ ιμ οπο ίη σ ή  του 
σε κάθε συναλλαγή του συνεταίρου. Και ακόμα γίνετα ι με αυτό συνεταιριστική 
διαφώτιση για  πολλά θέματα (δάνεια, καταθέσεις, πω λήσεις, παρουσία στις 
Συνελεύσεις κλπ.).

Επειδή πρόκειται γ ια  πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική ενέργεια  της εποχής 
εκείνης που ο ι αγρότες ήταν αγράμματοι και υπήρχε το γνωστό «τεφτέρι» των 
μπακάληδων και η εκμετάλλευση που έπρεπε να καταργήσει ο Συνεταιρισμός, 
δημιουργώντας τάξη, εμπιστοσύνη και καθαρότητα σ τις συναλλαγές, δίνουμε στη 
συνέχεια  τα χαρακτηριστικά  κείμενα δύο σελίδων του που συντελούσαν στη 
συνετα ιρ ιστική ενημέρωση και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο 
Συνεταιρισμό και στα μέλη του με τους καλούς λογαριασμούς.

Η πρώτη σελίδα τιτλοφορείτα ι «Δέκα οδηγία ι δια τον Συνεταίρον» και είναι η 
ακόλουθη:
» 1. Κανένα άπολύτως πράγμα ε’ίτε μετρητά είτε νεταιρισμοϋ, θά  γράφεται αδιακρίτως κάθε μία δοσο-
έμπορεύματα δέν μπορεί νά πάρη ό συνεταίρος άπό ληι|>ία τοϋ συνεταίρου μέ τόν Συνεταιρισμό,
τόν Συνεταιρισμό του χωρίς νά έχη μοζύ του τό 2. Δέν είναι καλός συνεταίρος εκείνος ό όποιος δέν
βιβλιάριο τοΰτο. Τό βιβλιάριο εΐναι άπαραίτητο γιά τό ξέρει κάθε ήμιέρα τί χρεωστάει στό Συνεταιρισμό ή τί
συμφέρον τοΰ συνεταίρου καί τήν προκοπή τού Συ- τοΰ χρεωστάει ό Συνεταιρισμός.
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3. Σάν βλέπετε cm έχρεώθη ε ίςτό  βιβλιάριο οτιδή 
ποτε κατά λάθος, ζητήστε άμέσως νά διορθωθή ή 
έγγραφή. Μή υπογράφετε ποτέ σέ λευκό χαρτί ή χωρίς 
νά πάρετε ότι δήποτε άπό τό Συνεταιρισμό ή όπου δή
ποτε.

4. Σάν πουληθή ή σταφίδα σας ζητάτε νά σάς 
καθαρισθή ό λογαριασμός σας άμέσως, τοΰτο είναι 
ύποχρέωσις άπό τό Καταστατικό.

5. Νά σκέπτεσθε πολύ καί καλά προτού χρεώ- 
νεσθε.

6. Κάνετε οικονομία καί ο,τι σάς περισσεύει κατα- 
θέστετο στό Συνεταιρισμό Σας.

7. Μή λείπετε ποτέ άπό τίς Γενικές Συνελεύσεις τοϋ 
Συνεταιρισμού άν θέλετε νά προκόψετε.

8. Γιά όποιο δήποτε παράπονό σας, μή δυσκολεύε- 
σθε νά γράψετε εΐς τόν κ. ’ Επόπτη τών Συνεταιρισμών 
καί "Ενωσιν σας.

9 .’ Αγαπεϊστε μέ πόνο μέ λαχτάρα τόν Συνεταιρισμό 
Σας, μακρυά άπό κάθε συγγένεια, γνωρίμων καί μή 
προσέχετε στά λόγια καθενός πού καταλαβένετε ότι 
εΐναι έχθρός σας.

10. Πιστεύσατε πώς μέ τούς Συνεταιρισμούς καί 
μόνον θά  μπορέσωμεν νά προκόψωμεν όπως άξίζει 
καί όπως πρέπει».

Η δεύτερη σελίδα του είναι η επόμενη

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ...........................................................
ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Τοϋ Συνεταίρου ...............................................................
Β ιβλιαρίου...........................................................
Μ ητρώ ου.............................................................

’Αριθμοί Σελ. Κ αθολικού.................................................
Βιβλ. Σ τ α φ /π ο υ .................................................

Δηλοϋται ότι τό βιβλιάριον τούτο ανήκει εΐς τόν ώς 
άνω συνεταίρον τοϋ Συνεταιρισμού μας καί ότι εΐς 
τοΰτο, συμφώνως πρός τήν άπόφασιν τής Γενικής 
Συνελεύσεως θ ά  γράφεται κ ά θε μία δοσοληψία μετα
ξύ τού Συνεταίρου καί τοΰ Συνεταιρισμού.

Εΐς τό βιβλιάριον τοϋτο, τό όποιον άποτελεϊ πλήρες 
δικαιολογητικό (έκτός τής περιπτώσεως λαθών) ού
δείς άλλος γραφικός χαρακτήρ άναγνωρίζεται, έκτός 
τοϋ γραφικού χαρακτήρος τού Ταμίου ή άποθηκαρίου 
τοϋ Συνεταιρισμού ή προσώπου, το  όποιον ήθελεν 
όρισθη είδικώς διά πράξεως τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου. ‘Επίσης είναι ισχυρός καί ό γραφικός χαρακτήρ 
τοϋ προσωπικού τής 'Ενώσεως, έ φ ’ όσον θά  έλαμ- 
βάνετο άπό τήν "Ενωσιν κατόπιν οδηγίας τού Συνε
ταιρισμού ότι δήποτε: Μετρητά ή ε’ίδη διάφορα.
Εν......................................τή ..................................1 9 2 ...
Ο Πρόεδρος ‘Ο Ταμίας

Σφραγίσατε
».

ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ

Στη συνέχεια  υπάρχουν σελίδες για το λογαριασμό μερίδων του συνεταίρου 
(τι πλήρω σε, τι χρω στά από μερίδες).

Α κολουθούν άλλες σελίδες για  το λογαριασμό του σταφιδοκάρπου (αποθή
κευση σ τα φ /που  είς αποθήκην Συνεταιρισμού — έλαβα έναντι τής άξίας τοϋ 
σταφιδοκάρπου μου).

Επειτα υπάρχουν σελίδες « Ά γ ο ρ α ί τοΐς μετρητοΐς» που κι αυτές πρέπει να 
σημειώ νονται κατά την συναλλαγή. Κ αι τονίζετα ι ότι «Διά κάθε άγοράν τοΐς 
μετρητοΐς τήν οποίαν θά κάνη ό συνεταίρος άπό τόν Συνετα ιρ ισμόν του θά 
λαμβάνη γραμμάτιον εισπράξεως».

Α κολουθούν σελίδες «Τρεχούμενος Λ ογαριασμός του συνεταίρου μετά του 
Συνεταιρισμού». Σ ’ αυτές γραφόταν χρονολογικά  πόσα μετρητά και πόσα είδη επί 
πιστώσει (χαλκό, θειάφι, λιπάσματα, αλεύρι κλπ.) έλαβε ο συνεταίρος, το ποσό 
και η τιμή (κ α τ’ οκά ή σάκκο) και το σύνολο της αξίας, στη δε δεξιά πλευρά τα 
μετρητά που πλήρω σε απέναντι του χρέους του.
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Στη συνέχεια  υπήρχαν σελίδες για  τ ις  καταθέσεις του συνεταίρου στο Συνε
τα ιρ ισμό (όσα κατέθεσα - όσα απέσυρα) και στο τέλος σελίδα για  θεώρησή της, 
κατά διαστήματα, από το Λ ογιστή του Συνεταιρισμού (για τη συμφωνία του 
ατομικού β ιβλιαρίου με τα β ιβλία του Συνεταιρισμού).

Π ρόκειτα ι δηλαδή για  μια θαυμάσια δ ια χε ιρ ισ τική  τάξη, σε σύγκριση με τα 
τεφτέρια των μπακάληδων, που μόνη αυτή (η τάξη και η ηθική στις συναλλαγές) 
αρκεί γ ια  να εκτιμήσει ο μελετητής τη σημασία  του θεσμού του Συνεταιρισμού και 
της καλής εφαρμογής του στην πράξη, και μάλιστα την εποχή εκείνη της 
αγραμματοσύνης και της εκμετάλλευσης των αγροτών από τους διάφορους μικρο- 
τοκιστές, μ ικρομπακάληδες και μ ικρεμπόρους γεω ργικώ ν προϊόντων.
2. Διάφορες ενέρ γειες  για μόρφωση και ενημέρωση συνεταιριστική.

Γ ια τη ν  πνευματική συνεταιριστική κ ίνηση , αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι κατά 
το 1923 ο Θ. Τζωρτζάκης, ως υπότροφος του Υπουργείου Γεω ργίας (βλ. Α ' τόμο 
σελ. 479) συνεχίζει τις συνεταιριστικές του σπουδές στη Γερμανία, σπουδές που 
θα επιδράσουν στη συνέχεια αποφασιστικά στη σωστή εξέλιξη της ελληνικής 
συνετα ιρ ιστικής κ ίνησης.

Η  Ε ποπτική  Υ πηρεσία του Υπουργείου Γεω ργίας, με επιτόπιες μεταβάσεις 
και παρουσίες σε Συνελεύσεις, προσπαθεί να κάνει περισσότερο γνωστό το θεσμό 
και τη λειτουργία  του. Δημιουργούνται βαθμιαία αρκετά συνειδητά και πολλά 
ενθουσιώδη στελέχη που πίστευαν ότι μόνο με το Συνεταιρισμό θα μπορούσαν να 
αντιμετω πίσουν τα τόσα προβλήματά τους (με την έλλειψη οποιασδήποτε άλλης 
αξ ιόλογης κρατικής παρουσίας και βοήθειας σ τη ν  ύπαιθρο).

Προσφορά της ΚΥΔΕΠ στα Αμπελάκια (1986).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ — ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

' Επειτα από τη ν  πείρα που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρ ό νια  και με τις 
προσπάθειες της Ε ποπτικής Υ πηρεσίας Υπ. Γεωργίας και της ΕΤΕ, εξαπλώνεται 
κατά το 1923 αρκετά ο θεσμός των Ενώσεων Γεω ργικών Συνεταιρισμών με την 
ίδρυση 6 νέων Ενώσεων και μάλιστα με τη διάδοσή τους τώρα και στο χώρο της 
Μ ακεδονίας.

Ιδρύθηκαν το 1923:

α )Έ ν ω σ ις  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών 5Α ττικοβοιω τίας (εδρα ’Α θήναι) 
β) Κ εντρική "Ενωσις Συνεταιρισμών Μ εσσηνίας (εδρα Μ εσσήνη) 
γ )Έ ν ω σ ις  Π ρομηθ. καί Π ωλήσεω ς Συνεταιρισμών Π υλίας (εδρα Π ϋλος) 
δ )Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Κερκύρας «Δήμητρα» (εδρα Κέρκυρα) 
ε)"Ενω σις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δράμας (εδρα Δράμα) 
σ τ )Έ ν ω σ ις  Γεω ργικών Συνεταιρισμών Σερρών (έδρα Σέρραι).
Το τέλος του 1923 υπήρχαν συνολικά 22 Ενώσεις Συνεταιρισμώ ν με μέλη Συ

νεταιρισμούς 471 (βλ. στο Υποκεφ. Σ Τ ' του 1924).
Με την εξάπλωση αυτή η συνετα ιρ ιστική κ ίνηση  αποκτά αξιόλογη  σπονδυ

λική στήλη σύμφωνα με τις παλαιότερες αναλυτικές υποδείξεις του Σ. Ιασεμίδη 
(βλ. αναλυτικά το β ιβλίο του « ’Α νάγκη Ε νώ σ εω ς»  που κυκλοφόρησε το έτος 
1917 και με το οποίο  ασχοληθήκαμε στον Α ' τόμο σελ. 348, 351 επ.).

Στη στατιστική  του 1922/1923 (για την οποία  μ ιλήσαμε στα Υποκεφ. Γ και Δ) 
έγινε δυνατό να συγκεντρωθούν στο ιχεία  μόνο για  7 Ενώσεις (τις κυριότερες) που 
είναι τα επόμενα:

Ενώσεις Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών που έδωσαν σ το ιχεία  7
Συνεταιρισμοί μέλη των 7 Ενώσεων 
Κ εφάλαιο δηλωθέν 
Μ ερίδα (κατά μέσον όρο)
Κεφάλαιο καταβλημένο 
Ευθύνη μελών 
Δάνεια ληφθέντα 
Κ αταθέσεις σ τις Ενώσεις 
Α γορές τους μέσα στο έτος 
Π ω λήσεις τους μέσα στο έτος 
Εξοδα δ ιο ίκη σ ής τους συνολικά 
Εξοδα δ ιο ίκη σ ης (μ. όρος) κατά Έ νω σ η  
Κ ύκλος εργασιώ ν τους 
Π οσοστό εξόδων δ ιο ίκη σης επί κύκλου εργασιών τους 0,3%

Δεν περιλαμβάνονται ο ι εργασίες μεσολάβησης των Ενώσεων μεταξύ ΕΤΕ - 
Συνεταιρισμών. (Βλ. έκθεση Σ. Ιασεμίδη «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 294).

Γ ια  την πρωτοβουλία της νεαρής Κ εντρικής Έ ν ω σ η ς  Γεω ργικώ ν Συνεται
ρισμών Μ εσσηνίας (Μ εσσήνη) να εξασφαλίσει τις συναλλαγές συνεταίρου-Συνε- 
ταιρισμών- Ενω σης, με την καθιέρωση του Α τομικού Β ιβλιαρίου του συνεταίρου , 
βλ. στις προηγούμενες σελίδες, Υποκεφ. Δ '.

Σχετικά  με τις δραστηριότητες βλ. και στα άλλα Υ ποκεφάλαια του έτους.

164
799.400 δρχ.

2.400 »
621.081 »

14.530.000 »
7.956.000 »

437.921 »
33.933.444 »
18.671.180 »

252.550 »
36.075 »

82.408.741 »
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1923 /Σ Τ ' —  Ε νώ σεις Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν. Σ υ γκρότη ση , δρ α σ τη ρ ιό τη τες τους

— Π ροσπάθειες γ ια  ίδρυση της Ο μοσπονδίας Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης. 
Σ τις 12.8.1923 σύνταξη του πρώτου καταστατικού της από 9 αντιπροσώπους 
Γ.Π .Σ. Συνεταιρισμών, τους:
1) Ν. Μ αλγάρων *— Αντ. Λεονάρδος
2) Β ασιλικώ ν — Ηλ. Γραβαλάς
3) Επανωμής — Β. Π λαστήρας
4) Δ ριμιγλάβω ν — Χρ. Ραφαηλίκος
5) Ο υζούν-Αλή — Κων. Χ αλουλάκος
6) Ζουμπάτ — Αθαν. Τανούλας
7) Κ ουλακιάς — Ανασ. Γκούμας
8) Κ ασκάρκας — Ευθ. Γκιουλιάμης
9) Σέδες — Αντ. Ζώτος

Το καταστατικό όμως αυτό δεν εγκρίθηκε από τις Α ρχές («λόγω άτελειών»). 
Νέα προσπάθεια το 1924.

Ν. Μιχόπουλος. Βασική συνεταιριστική μορφή και κατά την περίοδο αυτή, πρώτος συνεργάτης του Σ.
Ιασεμίδη.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ ' / I

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΙΑΙΑ ΛΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Υ πάρχει το 1923 και φυτοζωεί η Π ανελλήνια  Συνομοσπονδία Γεωργικών 
Συνεταιρισμών που ιδρύθηκε το 1922 από λίγες Ενώσεις και μερικούς Συνεται
ρισμούς (βλ. στο 1922).

Ο αριθμός και η δυναμικότητα των Ενώσεων δεν βοηθούν ακόμα στην ενιαία 
οργανωτική προσπάθεια και την αξιόλογη ομαδική δράση τους. Το βάρος 
βρίσκεται ακόμα στη βάση (στους Συνεταιρισμούς). Γ ι ’ αυτό και στο Π ανελλήνιο  
Συνέδριο Γεωργικών Συνεταιρισμών του 1922 και σ την Π ανελλήνια  Συνομοσπον
δία τους που ιδρύθηκε το 1922 (βλ. Τόμο Α ' σελ. 485 επ.) ο γενικότερος ρόλος των 
Ενώσεων δεν είναι αξιόλογος και η προσπάθειά τους περιορίζετα ι κυρίως στην 
τοπική τους περιφέρεια. Ο ι πανελλήνιες επαφές και κ ινήσεις τους είνα ι ανάμικτες 
με τη συμμετοχή πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών και με επίδραση τω ν προβλημά
των και των πολιτικώ ν τάσεων της ανώμαλης αυτής εποχής (βλ. και παρατηρήσεις 
Σ. Ιασεμίδη για το  Συνέδριο του 1922, στον Α ' τόμο). Η  πρωτοβουλία για  προβολή 
θεμάτων και γ ια  αγωνιστικές ε ισ ηγήσ εις - ενέργειες βρίσκετα ι βασικά στα χέρια 
επιστημόνω ν και υπαλλήλω ν αγροτιστώ ν - συνετα ιρ ιστώ ν αλλά και πολιτικώ ν 
επιρροών που βοηθούν σ την επίλυση των προβλημάτων. Βλ. και στα Υποκεφ. Ζ ' 
για τη ν  αγροτική  π ίστη  και Η ' για τα γενικά αγροτικά  θέματα.

Μετακατοχική Γ.Σ. της νέας Συνομοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρισμών.
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Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ζ '

1. Πιστωτικές ερνασίες 1.022 Συνεταιρισμών κατά το 1923.
Σύμφωνα με τη στατιστική  του 1922/1923 του Υ πουργείου Γεωργίας και για 

1.022 Συνεταιρισμούς που συγκεντρώθηκαν σ το ιχεία , προκύπτει ότι από τα διαθέ
σιμα των Συνεταιρισμών (που ήταν συνολικά 62.071.008 δρχ.) ήτοι:
Κ αταβλημένα κεφάλαια 9.094.890 δρχ.
Κ αταθέσεις στους Συνεταιρισμούς 4.976.118 »
Δάνεια από ΕΤΕ 48.000.000 »

Σύνολο 62.071.008 δρχ.
Δόθηκαν από τους Συνεταιρισμούς αυτούς δάνεια σε 16.423 
συνεταίρους (μ. όρος 3.437 δρχ.). Δηλαδή ένα αξιόλογο  ποσό 
δανείων προερχόταν από ίδια  κεφάλαια και καταθέσεις 56.457.341 »

Έ μ ε ιν α ν  ως καταθέσεις Συνεταιρισμών 3.513.458 »

Τα χορηγηθέντα  από τους Συνεταιρισμούς δάνεια 56.454.341 αναλύονται: 
Π ροκαταβολές έναντι παραδιδομένων ειδών 195.380 δρχ.
Δάνεια με ενέχυρο 46.162.465 »
Δάνεια με ενεχυρόγραφο 10.096.496 »

Σύνολο δανείων 1.022 Συνεταιρισμών στα μέλη τους 56.454.341 δρχ.
Τ ις συνολικές χορη γή σ εις της ΕΤΕ κάθε χρόνο  προς τη γεω ργία γενικά και 

ειδικά στους Συνεταιρισμούς βλ. αναλυτικά γ ια  τα έτη 1915-1922 στο κείμενο Γ. 
Τρακάκη που ακολουθεί.

Γ ια  το 1923 οι χορη γή σ εις της ΕΤΕ ήταν συνολικά 220.019.362 δρχ. από τις 
οποίες χο ρ η γή σ εις  στους Συνεταιρισμούς 114.971.172 δρχ., δηλαδή περίπου το 
1/ 2 .

2. Προσπάθειες και συζητήσεις για καλύτερη οργάνωση - άσκηση της αγροτικής πίστης. 
Εισήγηση του Χρ. Ευελπίδη.

Τ έτοιες ε ισ ηγήσ εις και προσπάθειες ε ίχαν α ρχίσ ει από πολλά χρόνια  και τα 
αποτελέσματά τους υπήρξαν αξιόλογα για  τη χρηματοδότηση  της γεωργίας 
κυρίως από την Εθνική Τράπεζα. Η αγροτική πίστη (διάθεση κεφαλαίων από 
ΕΤΕ) βοήθησε στην ταχύτατη διάδοση των Συνεταιρισμών. Κ αι αντίστροφα η 
ύπαρξη των Συνεταιρισμών (που αντικαθιστούσαν το — ανύπαρκτο άλλωστε στην 
ύπαιθρο— τραπεζικό δίκτυο και εξασφάλιζαν τον πιστωτή με την αλληλέγγυο 
ευθύνη τους και αργότερα και με το γεω ργικό ενεχυρόγραφο) συνετέλεσε στην 
αύξηση των τοποθετήσεω ν που γινόταν στην ύπαιθρο, ανάλογα με τις ανάγκες που 
υπήρχαν αλλά και ανάλογα με τα κάθε χρόνο  διαθέσιμα γ ια  τοποθέτηση κεφάλαια 
της ΕΤΕ και άλλων Τραπεζών που εύρισκαν τώρα ασφάλεια και επικερδή τοποθέ
τηση σ την ύπαιθρο.

Μ ετά όμως το 1922 το σκηνικό αλλάζει, με τη ν  έναρξη αποκατάστασης των 
αγροτών προσφύγων και των ντόπιων άκτημόνων. Ο ι ανάγκες πολλαπλασιάζον
τα ς  οι απαιτήσεις και ε ισηγήσεις γίνονται συχνότερες και πιο έντονες.

Το 1923 χορηγή θηκαν από ΕΤΕ σε Συνεταιρισμένους (υπόλοιπα τέλους 
έτους) 114.071.000 δρχ. Μ έσος όρος δανείων κατά Συνεταιρισμό 50.400 δρχ., κατά 
συνεταίρο μ. όρος 806 δρχ.
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1923 /Ζ ' —  Α γροτική  π ίστη  και Συνετα ιρ ισμοί

Εντείνεται ιδιαίτερα η προσπάθεια για  τη χορή γη σ η  και άλλων κεφαλαίων 
στη γεω ργία και γ ια  τη συνεταιρική οργάνωση της αγροτικής πίστης.

Ο Χρ. Ε υελπίδης στο β ιβλίο  του « Α γροτικόν Πρόγραμμα» (σελ. 93 και 
επόμ.) αναφέρεται αναλυτικά στο θέμα της αγροτικής π ίστης και ε ισηγείτα ι την 
οργάνωσή της με συνεταιριστική βάση. (Βλ. και σειρά  άρθρων του στην Εφημ. 
«Π ολιτεία» από 15-19 Μ αρτίου 1923 και Ε ισήγησή του στο Α ' Συνέδριο Α γροτι
κού Κόμματος).

Γράφει σχετικά:
«...'Ενας άπό τους κυριωτέρους λόγους τής μέχρι 
τοϋδε στασιμότητος τής γεωργίας μας εΐναι ή έλλειψις 
επαρκών μέσων καλλιέργειας. Ή  πανθομολογουμένη 
ανάγκη τής ύπάρξεώς καί καλής λειτουργίας τής 
αγροτικής πίστεως άπέβη έτι μάλλον έπιτακτικωτέρα 
άπό τής έποχής τής είδικεύσεως τής παραγωγής κατά 
περιφερείας, δηλ. τής έμποροποιήσεως τού παραγω
γού, μή παράγοντος πλέον διά τόν εαυτόν του άλλά διά 
την άγοράν καί μάλιστα τήν διεθνοποιηθεΐσαν άγοράν 
των γεωργικών προϊόντων. 'Όπως λοιπόν έμπόριον

δέν δύναται σήμερον νά ύπάρξη άνευ εμπορικής 
πίστεως, ούτω καί ή γεωργία δέν δύναται νά ζήση άνευ 
τής άγροτικής πίστεως. Καί τά ιδιωτικά κεφάλαια 
φθάνουν μέχρις αύτής μόνον έ φ ’ όσον περισσεύουν 
άπό τάς οίκονομικώς καλλιτέρας τοποθετήσεις εΐς 
έμπορικάς καί βιομηχανικός επιχειρήσεις, είς τάς 
όποιας τό αύτό κεφάλαιον ταχύτερον κυκλοφορούν, 
άποφέρει μεγαλυτέραν είς τόν κεφαλαιούχον πρόσο
δον».

Σ χετικά  δε με την τότε (1923) κατάσταση της αγροτικής π ίστης στην Ελλάδα, 
ο συγγραφέας, αφού εκθέτει το ιστορ ικό  της ανάθεσής της στην Εθνική Τράπεζα, 
υπογραμμίζει:
«Μέχρι πρό ολίγων έτών τών ύπέρ τής γεωργίας 
διατάξεων επωφελούντο κυρίως οί έμπορευόμενοι 
κτηματίαι, ο'ίτινες δανειζόμενοι παρά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης χρήματα πρός 6%, έδάνειζον αύτά πρός 
’ίδιον λογαριασμόν εΐς τούς γεωργούς, μέ τριπλάσιον 
τουλάχιστον τόκον. Καθότι οί γεωργοί φοβούνται τό 
άλληλέγγυον τών τριτεγγυημένων γραμματίων καί 
άπεχθάνονται τάς γραφειοκρατικός διατυπώσεις τής 
Έθνικής Τραπέζης, άφ’ έτέρου δέ διότι, κυρίως, οί

διάφοροι μεσολαβοϋντες εϊτε εύρίσκονται είς άγαθάς 
σχέσεις μέ τούς Διευθυντάς τών ’ Υποκαταστημάτων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, εϊτε έμπνέουν μεγαλυτέραν 
έμπιστοσύνην είς αύτούς. Ούτω λανθανόντως ή ’Εθνι
κή Τράπεζα ύποβοήθησεν έμμέσως τήν άνάπτυξίν 
παρ’ ήμΐν τής τοκογλυφίας, ή όποία οργίασε καί 
οργιάζει άκόμη, είς βάρος τών άγροτών, κυρίως όπου 
δέν ύπάρχουν γεωργικοί Συνεταιρισμοί».

Σχετικά  με το πώς πρέπει να οργανωθεί η αγροτική  πίστη στον τόπο μας, μιε 
βάση τους Συνεταιρισμούς, υποδεικνύει τα εξής:
«Κατ’ άρχήν ή όργάνωσις αύτής πρέπει νά άρχίση έκ 
τών κάτω. Δηλαδή αϋτη πρέπει νά στηριχθή έπί 
λαϊκών οικονομικών οργανισμών, ώς εϊναι οί γεωργικοί 
καί οί έν γένει άγροτικοί Συνεταιρισμοί. Πρώτον, διότι 
ούτοι άπέδειξαν μέχρι σήμερον όχι μόνον τήν ζωτικό
τητα, άλλά καί τήν φερεγγυότητα αύτών, άφού 
κατώρθωσαν ν ’ άναστήσουν τήν άγροτικήν πίστιν καί 
είς αύτούς άκόμη τούς σταφιδικούς πληθυσμούς, 
όπου δ ι’ άστοχων μέτρων, ώς ή Σταφιδική Τράπεζα, 
τό Κράτος είχε φονεύσει ταύτην. Τοϋτο άποδεικνύε- 
ται έκ τών άπολογισμών τής Έ θνικής Τραπέζης όπου 
μόνον 0,008 (8 τοΐς χιλίοις) έκ τών χορηγηθέντων είς 
αύτούς δανείων καθυστερούνται καί ταύτα άναγρά- 
φονται ώς ασφαλή είς τό άκέραιον. Δεύτερον, διότι τά 
Διοικητικά Συμβούλια τών Συνεταιρισμών εΐναι καλλί
τερα παντός άλλου είς θέσιν νά εξετάσουν τό άξιό- 
χρεον τών συγχωριανών των συνεταίρων, ένδιαφερό- 
μενα καί άμέσως δ ι’ αύτό, ένεκα τού συναλληλεγγύου 
αύτών... Τρίτον, διότι ή ύπαρξις τοϋ Συνεταιρισμού 
διευκολύνει τήν παροχήν άγροτικών δανείων είς τό 
χωρίον. Καί δέν πρέπει νά λησμονώμεν τό λεχθέν ύπό 
τοϋ Richard Bell ότι «ή πίστις πρέπει νά άναζητή τόν 
χωρικόν καί όχι ό χωρικός τήν πίστιν».

’Ανεξαρτήτως όμως τής βάσεως, τό Κράτος πρέπει 
ν ’ άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τής έ π ’ αύτής ίδρύ
σεως τοϋ οικοδομήματος τής άγροτικής πίστεως,

όπως τοϋτο συνέβη είς όλα σχεδόν τά  Κράτη, άφοϋ 
μάλιστα άποκλείεται ή έξυπηρέτησις αύτής δ ι’ ιδιωτι
κών κεφαλαίων. Τοϋτο εΐναι κατά μείζονα λόγον 
άπαραίτητον παρ’ ήμΐν, όπου οί Συνεταιρισμοί δέν 
έχουν αποκτήσει άκόμη άρκετά άποθεματικά.

Δέν πρέπει όμως τό οϋτω άνεγειρόμενονΊδρυμα νά 
εΐναι Κρατικόν, διότι τό Κράτος παρ’ ήμΐν δέν 
συνήθισε νά ΰψώνη τό κοινόν συμφέρον άνω τών 
κομματικών έπιπέδων. Ή  ίδρυθησομένη Τράπεζα 
πρέπει νά είναι 'ίδρυμα κ α τ’ έξοχήν συνεταιρικόν. 
’Ό ργανα αύτής θ ά  εΐναι αί κατά τόπους ύπάρχουσαι 
ήδη καί ίδρυόμεναι κ α θ ’ ήμέραν, Ενώ σεις τών 
Συνεταιρισμών -διά τών όποιων καί μόνον θά  έξυπη- 
ρετεϊται ή άγροτική πίστις- καί τά κύτταρά της, οί 
τοπικοί Συνεταιρισμοί.

Είς οσας όμως περιφερείας δέν έχει είσέτι άναπτυ- 
χθή ή συνεταιρική ιδέα (Δυτ. Μακεδονία, Δυτ. Θράκη 
άκόμα καί Θεσσαλία) θά εΐναι δυνατή ή προσωρινή 
'ίδρυσις Υ ποκαταστήματος πρός έξυπηρέτησιν τών 
μή συνεταιρισμένων γεωργών καί πρός όργάνωσίν 
Συνεταιρισμών.

’ Εννοείται ότι καί ή άνωτέρα τής Τραπέζης Διοίκησις 
πρέπει ν ’ άνήκη πρός τό παρόν μέν κατά τό μέγιστον 
μέρος, σύν τώ χρόνω δέ άποκλειστικώς, είς τάς 
αμέσως ένδιαφερομένας δ ι’ αύτήν συνεταιρικός οργα
νώσεις, ήτοι είς αύτούς τούς γεωργούς». .
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Υ ποδεικνύει δε, στη συνέχεια, και τις πηγές κεφαλαίω ν από όπου θα προικο- 
δοτηθεί η Συνεταιρική Τράπεζα: Από την Εθνική Τράπεζα, τα Γεωργικά 
π ιστω τικά Ιδρύματα στις τέως τουρκοκρατούμενες περιφέρειες, το Κ οινωφελές 
Ταμείο Κ ρήτης, και από το Κράτος.

Ε πίσης λέγει, ότι θα γίνουν καταθέσεις στη νέα Τράπεζα από τις Συνεταιρικές 
Ο ργανώσεις, τις Κ οινότητες, τα Σ χολικά  Ταμεία, τα Ταμεία Α ντιφυλλοξηρικού 
και Φ υτοπαθολογίας, τα αγροτικά αγαθοεργά ιδρύματα και τους αγρότες.
3. Το σχέδιο νόμου του 1923 για ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας. Διάφορες γνώμες.

Το 1923 έχουμε έντονο αγώνα μεταξύ της ΕΤΕ και των συνεταιριστών (του 
Υ πουργείου Γεωργίας, κλπ.) για τη συνεταιρική οργάνωση και την ανάπτυξη της 
αγροτικής π ίστης με ειδική Τράπεζα.

Υπό της «άμετανοήτου είς τό  θέμα τοϋτο ύπηρεσίας τοϋ 'Υ πουργείου 
Γεωργίας» και του « 'Α γ ίο υ  Η γο υ μ ένο υ  Διευθυντοϋ τοΰ 'Υ πουργείου Γεωργίας» 
(χαρακτηρισμοί αντιθέτων στον Σ. Ιασεμίδη) υποβλήθηκε στον τότε Υπουργό 
Γεωργίας Γ. Σίδερη σχέδιο  Ν.Δ. (μη υπαρχούσης Βουλής) «περί ιδρύσεως 
Γ εω ργικής Τραπέζης» κατά το υπόδειγμα της Συνεταιρικής - Γεω ργικής Τράπεζας 
Βουλγαρίας.

Ο Υ πουργός Γεωργίας συνεκάλεσε σε σύσκεψη αρμόδια υπηρεσιακά 
πρόσωπα και ειδικούς επιστήμονες για  εξέταση του θέματος. Μ εταξύ αυτών ήταν 
οι Αλ. Μ υλωνάς, Αλ. Σβώλος, Κ. Βαρβαρέσος, Σπ. Κ ορώνης, I. Καραμάνος, 
Δ ιομήδης, Αλ. Κ ορυζής, Θ. Κ ουτούπης και άλλοι (βλ. κείμενα Θ. Κουτούπη 
«’Ελεύθερος Λόγος» της 6.12.1925 και Χρ. Τερζάκη «Πρωία» 14 Ν οεμβρίου 1927).

Α ντίθετη στην πραγματοποίηση της ιδέας ιδρύσεως Ε ιδ ικής Γεω ργικής 
Τράπεζας — για τότε τουλάχιστον— ήταν η ΕΤΕ που με τον αρμόδιο στα θέματα 
αυτά Γ. Τρακάκη έφερε σε δημόσια συζήτηση το θέμα (βλ. δυο άρθρα του με το 
ψευδώνυμο «Ειδικός» στο « ’Ελεύθερον Βήμα» 9 και 10 Μ αρτίου 1923, που 
εκδόθηκαν στη συνέχεια επώνυμα σε ιδ ια ίτερο β ιβλίο « Ή  ’ Ε θνική  Τράπεζα καί ή 
’Α γροτική  Π ίστις»  Α θήνα 1923).

Στο πρώτο άρθρο αναπτύσσεται το «πώς άσκεΐτα ι ή άγροτική πίστις 
άλλαχοΰ», με συμπέρασμα ότι:

« 1 )Ή  άνάθεσις τής άσκήσεως τής αγροτικής « 3 ) 'Ως όργανα τής άσκήσεως τής πίστεως έν τή 
πίστεως είς Τράπεζαν τοϋ Κράτους είναι επικίνδυνος ΰπαίθρω χώρα δέον νά χρησιμοποιηθώσιν οί παντός
εΐς τά δημόσια οικονομικά καί εΐς τήν πολιτικήν τύπου Γεωργικοί Συνεταιρισμοί δημιουργοϋντες οίκο-
ήθικήν τής χώρας καί ιδία τής άγροτικής τάξεως». νομικήν επιφάνειαν καί πίστιν καί έκεΐ όπου έν τοις

« 2) Ή  άνάθεσις τής άγροτικής πίστεως εΐς ΐδιωτι- κ α θ ’ έκαστα δέν υπάρχει τοιαύτη καί άποτελούντες
κήν τραπεζικήν έπιχείρησιν είναι άτυχες καί άστοχον έκπολιτιστικήν συνάμα όργάνωσίν τής τάξεως τών
οικονομικόν έγχείρημα...». άγροτών».

Στο κείμενο του δεύτερου άρθρου αναπτύσσεται το «πώς ασκείτα ι ή άγροτική 
π ίστις έν Έ λ λ ά δ ι καί τί ένδείκνυται νά γίνη περαιτέρω». Επειδή το κείμενο αυτό 
είναι αντιπροσωπευτικό των απόψεων της ΕΤΕ, προέρχεται από τον περισσότερο 
(μαζί με τον Αλ. Κ ορυζή) γνωρίζοντα το θέμα αυτό ο οποίος αργότερα τοποθε
τήθηκε Διευθυντής στην ιδρυθείσα ΑΤΕ (στην ουσία Υ ποδιοικητής), τα δε 
ιστορικά του στο ιχεία , οι παρατηρήσεις και τα επιχειρήματά του έχουν 
ιστορική  και πρακτική αξία και για σήμερα και γ ια  το μέλλον (αφού διερχόμαστε 
ακόμα μεταβατική κατάσταση) στο θέμα αυτό, γ ι ’ αυτό και το παραθέτουμε σχε
δόν ολόκληρο, (« ’Ελεύθερον Βήμα» Α θηνών 10 Μ αρτίου 1923). Γράφει:

«Τί γίνεται σχετικώς έν Έλλάδι σήμερον; έν τώ τόπω είναι άληθές οτι μέχρι πρό τινων έτών, ε’ίτε
' Η ’ Εθνική Τράπεζα άσκοϋσα τήν άγροτικήν πίστιν δ ι’ έλλειψιν νομοθετικής προστασίας τών έν τω κλάδω
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τούτω διατιθεμένων κεφαλαίων, εϊτε καί δ ι’ έλλειψιν 
όργανώσεώς καί αρμοδίων οργάνων, ήτο λίαν έφεκτι- 
κή είς τήν τοποθέτησή κεφαλαίων έν τοίς άγροΐς. 
Πάντως ή καθυστέρησίς της δέν φαίνεται νά βαρύνη 
έξ ολοκλήρου τήν έαυτής ευθύνην.

’ Από τινων δμως έτών, καί ιδία άφότου έθεσμοθετή- 
θησαν οί νεώτεροι νόμοι «περί Συνεταιρισμών», «περί 
Γεωργικού ’ Ενεχυρογράφου», «περί πλασματικού ε
νεχύρου τών καπνών έν ταϊς Νέαις Χώραις» καί άλλοι, 
διανοίξαντες στάδια εύρυτέρας δράσεως έν τή άγροτι- 
κή πίστει καί δημιουργήσαντες πραγματικός έξασφα- 
λίσεις καί κυρώσεις διά τήν Τράπεζαν, είναι βέβαιον 
ότι τά έτήσια άποτελέσματα καί ό τρόπος τής διαχει- 
ρίσεως τών συναφών πρός τήν πίστιν ταύτην θεμάτων 
έμφανίζουσι τήν σταθεράν θέλησιν καί προσπάθειαν 
τής έντατικωτέρας καί εύστοχωτέρας όλονέν έξυπη- 
ρετήσεως τής άγροτικής πίστεως ύπό τής Τραπέζης. 
Διότι είναι δόγμα πλέον έν τή οικονομική έπιστήμη ότι 
δέν δύναται νά ύπαρξη αγροτική πίστις άνευ ειδικής 
νομοθεσίας ώς κατοχυρούσης τήν άσφάλειαν τών 
διατιθεμένων έν αύτή κεφαλαίων καί έξασφαλιζούσης 
τήν παραγωγικότητα αύτών. Καί δέν έπιτρέπεται νά 
κατηγορήση τις τήν Τράπεζαν διότι μέχρι τής έποχής 
εκείνης έτήρει σώφρονα έφεκτικότητα έν τή έξυπηρε- 
τήσει τής άγροτικής πίστεως, άφοϋ δέν είχε τά έκ τής 
νομοθεσίας πραγματικά καί ήθικά καλύμματα.

Οι άριθμοί τών κ α θ ’ έκαστον τών έτών τής τελευ
ταίας όκταετίας διατεθέντων ύπό τής ’Εθνικής Τρα
πέζης νέων κεφαλαίων εΐς τήν τάξιν τών άγροτών διά 
τών διαφόρων οχετών τής πίστεως έμφανίζουσι τήν 
κάτωθι άλματικήν προοδευτικήν κλίμακα.

’Έ τος Διατεθέντα
κεφάλαια

Ά π ό  αύτά 
διατέθηκαν σε 

Συνεταιρισμούς(Ι)
1915 Δθχ- 4.685.159 223.000
1916 » 7.896.439 979.749
1917 » 8.291.512 1.495.122
1918 » 20.504.784 7.432.085
1919 » 27.274.362 13.443.646
1920 » 79.562.381 24.907.751
1921 » 72.266.259 27.493.314
1922 » 151.301.123 75.557.637
1923(1) » 220.019.362 114.971.172

(I) Συμπλήρω ση με σ το ιχ εία  από το β ιβ λ ίο  του 
Γ. Τ ρα κά κη  « 'Η  συνετα ιρ ική  όργάνω σις έν 
'Ε λ λ ά δ ι»  1925 σελ . 27.

' Η ’ Εθνική Τράπεζα ισχυρίζεται είς τάς έκθέσεις τών 
έκάστοτε Διοικητών της, καί έν τοίς άπολογισμοϊς 
αύτής ότι τά κεφάλαια ταϋτα δέν διατίθενται κ α τ’ 
έτος εϊκή καί ώς έτυχεν. ’Ισχυρίζεται ότι έπεδίωξεν 
αϋτη έ π ’ έσχάτων ιδία τήν είδικοποίησιν τοϋ οργανι
σμού της διά τής συστάσεως ειδικής ύπηρεσίας έν τώ 
Κέντρω όλονέν συμπληρουμένης καί όργανουμένης 
δι’ ής παρακολουθεί καί καθοδηγεί καί εμπνέει 
σχετικώς όλα τά ' Υποκαταστήματά της τών γεωργι
κών περιφερειών, τά όποια οϋτω χειρίζονται μετ’ 
ένθουσιασμοϋ τόν κλάδον τοϋτον τής πίστεως. ’Ισχυ
ρίζεται άκόμη ότι οί σχετικοί κανονισμοί τών έργασιών 
τών άφορωσών τήν αγροτικήν πίστιν εΐναι διδασκαλίαι 
έπί έκάστου ειδικού θέματος γραμμέναι μέ φανατι
σμόν διά τήν οικονομικήν άνατροφήν καί χειραφέτη- 
σιν τών άγροτών. "Οτι αϋτη παραλληλίζει αμέσως τήν 
όργάνωσιν της πρός τήν έξέλιξιν τής σχετικής νομοθε

σίας καί παρακολουθεί τιίν παραγωγικότητα τών 
γεωργικών δανείων καί τήν ρευστότητα αύτών έπιτυ- 
χοϋσα κ α θ ’ δλην τήν σειράν τών τελευταίων έτών τό 
minimum τής καθυστερήσεως έπί τών οϋτω διατιθεμέ- 
νων κεφαλαίων, διότι ή καθυστέρησις τών πρός 
Συνεταιρισμούς χορηγήσεων περιωρίσθη εΐς τήν πρω
τοφανή διά πιστωτικήν έργασίαν έν ' Ελλάδι άναλογίαν 
0,008 έναντι τοϋ συνόλου τών χορηγήσεων καί ενίοτε 
καί κάτω τοϋ σημείου τούτου.

’Οπωσδήποτε, καί άν δύνανται τυχόν νά άποκρου- 
σθώσιν οί ισχυρισμοί ούτοι τής Τραπέζης, ή τινές 
αύτών, μόνη ή μεμαρτυρημένη έκ τών άπολογισμών 
της κλΐμαξ τών άνωτέρω αριθμών τών κ α τ’ έτος 
καταπληκτικώς αύξανομένων νέων χορηγήσεων της 
πρός τούς άγρότας, καί τό έλάχιστον ποσοστόν τών 
καθυστερήσεων τούτων, μαρτυροϋσιν ότι καί γενναία 
ποσά διατίθενται πράγματι παρ’ αύτής είς τήν άγροτι- 
κήν πίστιν καί εύστόχως καί μελετημένως διατίθενται, 
ώς άποδεικνύει ή έλαχίστη καί άναξία λόγου καθυστέ- 
ρησις.

Διότι ούδείς θά  δυνηθή νά άρνηθή ότι ό οργανισμός 
όστις έδωκεν εΐς τούς άγρότας έπιτυχώς καίπαραγω- 
γικώς 72 έκατομμύρια κατά τό 1921 καί 150 έκατομ- 
μύρία κατά τό 1922 δέν θά  έξασφαλίση κατά τήν ιδίαν 
προοδευτικήν κλίμακα μίαν τεραστίαν αϋξησιν τών 
χορηγήσεών του πρός τήν άγροτικήν τάξιν τής Χώρας, 
ώστε έντός ολίγων έτών, έντός τριετίας μόνον, να έχη 
έκ τούτου ή παραγωγή όλα τά άναγκαία οικονομικά 
μέσα δ ι’ όσηνδήποτε έκτασιν καί έντατικότητα ήθελε 
κατορθώση νά έπιδιώξη ή ελληνική έργατικότης καί 
άφωσίωσις πρός τήν γήν. "Οταν δέ έχομεν έξησφαλι- 
σμένον τό όριον τούτο καί τόσον συντόμως μέσω ένός 
όργανισμοΰ τοϋ κύρους καί τών οικονομικών δυνά
μεων τής ’ Εθνικής Τραπέζης, όργανισμοΰ εύρισκομέ- 
νου έγγύς τών άγροτών διά τών 65 άνά τήν χώραν 
Υ ποκαταστημάτων του καί δικτύου όλου παρακο- 
λουθήσεως έλέγχου καί διδασκαλίας τούτων, οργανι
σμού ζήσαντος καί ζυμωθέντος μετά τών άγροτών τής 
χώρας άπό τοσούτων έτών, γνωρίσαντος αύτούς καί 
τήν ζωήν των, καί γνωρισθέντος π α ρ ’ αύτών, έπιτρέ- 
πεται, μ εθ ’ όσα έχομεν ύ π ’ όψει περί τών άλλαχοϋ 
κρατουντών, νά θέσωμεν αύτόν κατά μέρος, νά 
άχρηστοποιήσωμεν τάς δυνάμεις του τάς ύλικάς καί 
ήθικάς, τήν πείραν του καί τήν έξοικείωσίν του πρός 
τόν ιδιόρρυθμον τοϋτον κλάδον τής πίστεως, νά τόν 
κηρύξωμεν ακατάλληλον παρά τήν εύγλωττίαν τών 
άριθμών καί τών πραγμάτων, καί νά ριφθώμεν εΐς τό 
άγνωστον έν μέσω πειραματισμών καί πιθανοτήτων;!
’ Επιτρέπεται τέλος νά άφαιρέσωμεν άπό τήν άγροτι
κήν τάξιν κάτι βέβαιον καί ασφαλές, καί νά τήν 
έμπλέξωμεν εΐς ότι άφορά αύτήν τήν ϋπαρξίν της εΐς 
άμφιβόλου τύχης οργανώσεις;

Εΐναι προφανές ότι ή ’ Εθνική Τράπεζα άσκούσα 
τήν άγροτικήν πίστιν δέν αποκομίζει κέρδη έκ τών 
σχετικών έργασιών. Ά λ λ ’ εΐναι βέβαιον έπίσης ότι 
όσκοϋσα τήν λειτουργίαν ταύτην ώς τήν άσκεί καί 
χορηγούσα πολύ περισσότερα άπό τά όρια τών 
συμβατικών αύτής ύποχρεώσεων δέν τό κάμνει πρός 
ίκανοποίησιν ιδιοτροπίας τινός ή άπό καλωσύνην. Ό  
άχάριστος αύτός κλάδος άπό τής άπόψεως πραγμα- 
τοποιήσεως κερδών, έκτός τοϋ ότι τήν ικανοποιεί 
ηθικώς, τή παρέχει τό στάδιον τής έκπληρώσεως μιάς 
γενικωτέρας πρός τήν χώραν καί τήν έθνικήν οικονο
μίαν ύποχρεώσεώς της ήν φαίνεται ότι καλώς άντιλαμ- 
βάνεται καί έκτιμά ή Τράπεζα. ’ Ενισχύει ένθουσιωδώς 
σχεδόν τήν παραγωγήν διότι αύτή είναι ό κεντρικός
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μαστός άπό τόν όποιον άλμέγουσι κα ίτό  δημόσιον τάς 
σημαντικωτέρας προσόδους, καί οί άλλοι πλουτοπα- 
ραγωγικοί κλάδοι τής χώρας, καί ή Τράπεζα μέσψ 
αύτών, ικανοποιητικά κέρδη. Τούτου δοθέντος διατί 
νά μή έκμεταλλευθή τό Κράτος τήν τάσιν ταύτην ή 
εύαισθησίαν τής Τραπέζης έπιτυγχάνον ύπέρ τής 
παραγωγής άφθονωτέραν άντίληψιν καί μάλλον όργα- 
νωμένην;

Τί άποσκοπει νά έπιτύχη ή ‘ίδρυσις Κεντρικής 
Γεωργικής Τραπέζης τοΰ Κράτους όπερ νά μή δύναται 
νά έπιτευχθή διά τής Έ θνικής Τραπέζης, ή διά τής 
π α ρ ’ αύτή εΐδικοποιουμένης ύπηρεσίας κατά τά 
κρατούντα έν ’ Ιταλία είς τάς εκδοτικός έπίσης 
Τραπέζας Banco di Napoli καί Banco di Sicilia ώς 
ανωτέρω έξετέί)η; Τήν άφθονίαν τών διατιθεμένων 
κεφαλαίων; τήν εύθήνιαν αύτών; τήν εύθετον κατανο
μήν μέχρι τών έσχατιών τής χώρας; τήν πείραν τού 
οργανισμού έκ τής μακράς άσκήσεως τής πίστεως; τήν 
άφειδή χρησιμοποίησιν μέσων καί οργάνων διά τήν 
παρακολούθησιν καί έξάσκησιν τοΰ οργανισμού; τήν 
άμεσον προσαρμογήν εΐς τάς άντιλήψεις τής πολιτείας; 
τήν φωτιάν τέλος έν τη δράσει; ’ Αλλά πάντα ταΰτα καί 
άν δέν γίνονται σήμερον ύπό τής Έ θνικής Τραπέζης, 
εΐναι όμως δυνατά π α ρ ’ αύτής καί άσφαλώς πραγμα
τοποιήσιμα.

Θά ήτο όμως άνάγκη καί λεπτομερέστερον άκόμη 
νά έξετάσωμεν τήν άποψιν ταύτην διά νά έξαντληθή 
τό θέμα έξ όλων τών πλευρών αύτοΰ.

Είναι βέβαιον ότι ύπάρχωσι διαμερίσματα έν τή 
χώρα έν οίς ή ’ Εθνική Τράπεζα δέν άσκεΐ τήν 
άγροτικήν πίστιν κ α θ ’ όν βαθμόν ασκεί αύτήν εΐς 
άλλα διαμερίσματα. Πταίει εΐς τοΰτο ή Ε θνική  
Τράπεζα, ή μήπως τό γεγονός ότι εΐς τά διαμερίσματα 
εκείνα δέν έκαλλιεργήθη άκόμη άτυχώς ή άγροτική 
συνείδησις καί όργάνωσις κατά τρόπον παρέχοντα τάς 
στοιχειώδεις έξασφαλίσεις ώς συμβαίνει είς τά τελευ
ταία. Καί δέν έπιβεβαιοί τοΰτο τήν άλήθειαν κ α θ ’ ήνή 
όργάνωσις τής άγροτικής πίστως δέον νά προέλθη έκ 
τών κάτω; Διότι έκεΐ όπου δέν προβαίνει είς εύρείας 
χορηγήσεις σήμερον ή ’Εθνική Τράπεζα κατά τίνα 
τρόπον θά  προβή αύριον ή Κρατική Γεωργική τοιαύ
τη; Δέν χορηγεί ή Ε θν ική  Τράπεζα έξ άδυναμίας 
μέσων; 'Ό χι βεβαίως. Δέν χορηγεί λόγω έλλείψεως 
έπαρκών ήθικών καί πραγματικών έξασφαλίσεων δηλ. 
λόγω έλλείψεως πίστεως; Άλλά τότε δέν πρέπει νά 
χορηγήση ούτε ή Κρατική Τράπεζα...

Λέγουν ότι ή Κρατική Τράπεζα θά  προβαίνη είς 
χορηγήσεις πρός τούς γεωργούς άνευ τών διατυπώ
σεων τής ’ Εθνικής Τραπέζης. ’Ά ς μή λησμονήται όμως 
ότι ή εύχέρεια κατά τήν χορήγησιν σημαίνει πλημμελή 
μελέτην τών έξασφαλίσεων τοΰ δανείου, καί ή άνευ 
μελέτης καί μέτρου, οικονομική ενίσχυσις τών πάντων 
καί πρός πάσας τάς κατευθύνσεις ΐσοδυναμεί πρός 
διασκόρπισιν τών κεφαλαίων, πολλών ή ολίγων άδιά- 
φορον, πρός τούς τέσσαρας άνέμους. Ύ πό  τήν 
σκληρόν δέ ταύτην πραγματικότητα είναι σχεδόν 
βέβαιον ότι ή νεαρά Κρατική Τράπεζα θά  ϊδη ταχέως

Το θέμα αναβάλλεται.
Ως τελική κατάληξη σημειώνει ο Γ. 

του σε βιβλίο), τα εξής:
« Ώ ς  συμπέρασμα τής προκληθείσης σχετικής συ- 

ζητήσεως σημειοΰται ότι κατόπιν εύρείας έρεύνης

έξανεμιζόμενα τά κεφάλαιά της διά νά μείνη μέ τήν 
ίκανοποίησιν τής ταχείας καί εύχεροΰς χορηγήσεως 
αύτών. ' Εάν ύπάρχωσι κεφάλαια διαθέσιμα έκ διαφό
ρων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καί άλλων 
πηγών, διατί νά δημιουργηθή νέος οργανισμός διά νά 
τά διαθέση καί νά μή δοθώσι πρός διάθεσιν εΐς τόν 
έμπειρον καί ήσκημένον οργανισμόν τής ' Εθνικής 
Τραπέζης μέ τήν ύποχρέωσιν όπως τά δανείση είς τάς 
ενώσεις τών Συνεταιρισμών άτόκως, ώς γίνεται έν 
Γαλλία, ή μέ τόκον μικρότερον τοΰ 5%;
’Έπειτα, ή Κρατική Τράπεζα θ ά  άσκήση τήν πίστιν 

δι’ ιδίων ‘Υποκαταστημάτων ή άλλως; ’Ά ν ΐδρύση 
'Υποκαταστήματα, πώς θ ά  συνθέση τό προσωπικόν 
αύτών; Ποΰ θ ά  εύρη τούς ήσκημένους λειτουργούς, 
καί πόθεν θά  έξοικονομήση τά βαρύτατα έξοδα 
διοικήσεως ένός τοιούτου οργανισμού άφοΰ τά κέρδη 
τής έπιχειρήσεως θ ά  εΐναι άνάξια λόγου; Μή έκ τοϋ 
δημοσίου προϋπολογισμού; Ά λλά διατί νά φορολογη- 
θή ό Λαός πρός έξοικονόμησιν τής δαπάνης αύτής; 
Έ ά ν  δέν ίδρύση 'Υποκαταστήματα, πώς θ ά  έλθη 
έγγύς τών άγροτών; Διά τών Συνεταιρισμών; Άλλά 
έπεκράτησε κ α θ ’ όλην τήν χώραν ή συνεταιρική 
όργάνωσις; Ύ πάρχουσι τεράστια διαμερίσματα τής 
Χώρας, ή Θεσσαλία, ή ’Ή πειρος, ή Στερεά Ε λλάς 
ολόκληρος, ή Κρήτη, ή Δυτική Μακεδονία καί ή 
Δυτική Θράκη όπου οί άγρόται δέν άναπτύσσουσιν 
αλληλεγγύην καί όπου ή συνεταιρική όργάνωσις χω
λαίνει άποκαρδιωτικώς. Καί άν ίδρυθώσι συνεται
ρισμοί πώς θά  παρακολουθήση τούς συνεταιρισμούς ή 
Κρατική Τράπεζα; Καί εΐναι ούτοι είς θέσιν σήμερον 
άπό άπόι[>εως συνθέσεως, διοικήσεως, συνειδήσεως 
κλπ. νά άναλάβωσι τόν ρόλον τών Ύ ποκαταστημάτων 
τής Κρατικής Τραπέζης; Ά λ λ ’ έάν καί τοΰτο καταστη 
δυνατόν, τί θά γίνουν αί μεγάλαι μάζαι τών γεωργοκτη
ματιών τών μή συμμετεχόντων είς γεωργικούς συνεται
ρισμούς; Πώς θ ά  έξυπηρετηθώσιν αί πιστωτικαί άνά- 
γκαι τούτων; Θά έξαναγκασθώσι πάντες νά είσέλθω- 
σιν εΐς συνεταιρισμούς; Άλλά δημιουργείται σήμερον 
συνείδησις καί όργάνωσις... δ ι’ άστυνομικών διατά
ξεων;!

Έ ά ν  ή Πολιτεία αίσθάνηται τήν άνάγκην νά άσκήση 
τήν εύεργετικήν της έπίρροιαν ύπέρ τής άγροτικής 
τάξεως έχει στάδια είς τοΰτο. Νά προπαγανδίση παρ’ 
αύτή τήν οικονομικήν ανατροφήν. Νά τήν όργανώση 
συνεταιρικώς καί κοινωνικώς. Νά παρακολουθήση 
τήν κίνησιν τών συνεταιρισμών βελτιοϋσα τό ποιόν καί 
τόν άριθμόν τών έποπτών. Νά βελτιώση άκόμη τήν 
σχετικήν νομοθεσίαν. Νά παρακολουθή έγγύτερον 
τήν έκ μέρους τής Έ θν ικής Τραπέζης άσκησιν τής 
άγροτικής πίστεως. Νά έξεύρη τά μέσα καί τόν τρόπον 
καθ ’ όν θά  παρέχονται είς τάς ένώσεις τών συνεταιρι
σμών εύθηνώτερα άκόμη οικονομικά μέσα. Νά έπι
διώξη τέλος τήν'ίδρυσιν καί άλλων ' Υποκαταστημάτων 
τής Έ θν ικής Τραπέζης. Ά λλά νά έπιχειρήται έπί ένός 
τόσον σημαντικού μέρους τής οικονομικής ζωής τής 
Χώρας ή άχρηστοποίησις τής άποδόσεως ένός ύγιοΰς 
καί ισχυρού οργανισμού διά νά άντικατασταθή ούτος 
μέ ένα νεόπλασμα, εΐναι άκατανόητον!»

Τρακάκης (στην ανατύπωση του άρθρου

γενομένης έν τώ Ύ πουργείω Γεωργίας έν συσκέψει 
άρμοδίων παραγόντων έ φ ’ όλων τών όρων καί τών
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19 2 3 /Ζ ' —  Α γροτική  π ίσ τη  κα ι Σ υνετα ιρ ισμοί

συνθηκών ύ φ ’ ας διατελεϊ σήμερον ή άσκησις τής 
άγροτικής πίστεως έν Έλλάδι, έπί τών έν τώ κλάδω 
τούτω τής πίστεως πεπραγμένων ύπό τής Έ θνικής 
Τραπέζης καί τής εμφανιζόμενης ύ π ’ αύτής ειδικής 
όργανώσεως όλονέν έξελισσομένης, ά φ ’ έτέρου δ έέπ ί 
τής ύπολογιζομένης σχετικής άποδόσεως τής Κεντρι
κής Γεωργικής Τραπέζης τοϋ Κράτους έν συγκρίσει

πρός τά κεκτημένα ήδη, ή γνώμη τών συνελθόντων 
ύπήρξεν ότι έπί ικανόν άκόμη χρόνον καί μέχρις 
έμπεδώσεως καί κατισχύσεως τής συνεταιρικής όργα
νώσεως κ α θ ’ όλην τήν Χώραν, δέον νά έξακολουθήση 
ή Ε θν ική  Τράπεζα άσκοϋσα τήν αγροτικήν πίστιν 
μετ’ έντάσεωςτών σχετικών προσπαθειών αύτής.» (1)

Σ το ιχεία  για τα δάνεια ετών 1921-1923 κατά Γεωγραφικά διαμερίσματα βλ. 
στο Υ ποκεφάλαιο Ζ ' του 1925.

(1) Για την απόρριψη της πρότασης του Σ. Ιασεμίδη βλ. και τα κείμενα Θ. Κουτούπη στην 
ειρημερίδα «Έλεύθερος Λόγος» 6.12.1925 και Χρ. Τερζάκη «Πρωία» 14 Νοεμβρίου 1927.

Για όλο το Θέμα βλ. αναλυτικά Αριστ. Κλήμη «Ά γροτική Πίστις. 'Ιστορία ίδρύσεως τής ΑΤΕ».
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Από παλαιό και μέχρι σήμερα αδικημένοι οι αγρότες. Αγωνίζονται με τη βοήθεια των Συνεταιρισμών και 
Συλλόγων, να πετύχουν δίκαιες τιμές για τα προϊόντα τους (φωτογρ. 1966).
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ)

1. Γενικά
Οι Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί δεν έχουν ακόμα το 1923 την οργάνωση και τη 

δυνατότητα για μελέτη, υπεύθυνη παρουσίαση και αγώνες με συνέχεια, γ ια  τα 
βασικά αγροτικά προβλήματα. Ε ίναι όμως ουσιαστικά ο ι μόνοι οργανισμοί στην 
ύπαιθρο που γνωρίζουν την πραγματικότητα και ενδιαφέρονται και για τα γενικό
τερα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, πέρα από τις τρέχουσες οικονομικές 
εργασίες τους.

Η  κρατική και πολιτική  αναταραχή κατά την περίοδο αυτή επιδρά βέβαια και 
στους Συνεταιρισμούς και τους δημιουργεί πολυπραγμοσύνη, υπάρχει δε, σε 
αξιόλογο  βαθμό, προσπάθεια για διείσδυση σε αυτούς ξένων στο ιχείω ν (είτε 
πολιτικώ ν είτε για  οικονομική εκμετάλλευση). Σ την επιδίωξη αυτή για  διείσδυση 
δημιουργείτα ι αντίδραση τόσο από συνετα ιρ ιστές όσο και από την εποπτεΰουσα 
υπηρεσία  (βλ. π.χ. στο έτος 1922 κείμενο του Σ. Ιασεμίδη σχετικά  με το πρώτο 
Π ανελλήνιο  Συνέδριο Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν και τις εκτροπές του, «Βοηθός 
Συνεταιρισμών» Α πριλίου 1922 σελ. 49, χω ρίς όμως άμεσο κατασταλτικό 
αποτέλεσμα. (Βλ. στη συνέχεια για  το Α γροτικό Κόμμα).

Οπωσδήποτε οι Συνεταιρισμοί και ο ι Ενώσεις Συνεταιρισμών, με την 
επίδραση φ ιλοαγροτικώ ν και φ ιλοσυνεταιρ ιστικώ ν επιστημόνω ν και πολιτικώ ν 
ανάπτυξαν την περίοδο αυτή και δραστηριότητες για  υποστήριξη  γενικότερω ν 
αγροτικώ ν προβλημάτων, όπως π.χ. η αποκατάσταση των αγροτών και προσφύ
γων, η αγροτική πίστη κλπ.

— Γ ια  τα φοβερά προβλήματα της εποχής αυτής (1918-1928) στη Μ ακεδονία βλ. 
χαρακτηρ ιστικό  κείμενο του Σπ. Α ντωνιάδη στο «Θέματα Συνεταιρισμών» 1974 σ. 
1761. (Η  περίπτωση του Σέδες της Θ εσσαλονίκης, οι πρόσφυγες της Ρωσίας το 
1918, ο ι πρόσφυγες του 1922, η υγειονομική κατάσταση, ο εποικ ισμός των 
προσφύγων, η συμβολή διαφόρων παραγόντων, η αυτοβοήθεια, η συνεργασία. 
Πώς οι πληθυσμοί στάθηκαν στα πόδια τους. Ο «Ε παρχιακός Συνεργατικός 
Σύλλογος». Τ ί έκανε;).
2. Οι Συνεταιρισμοί και το Σταφιδικό

Ιδ ια ίτερης σημασίας είνα ι η δραστηριότητα  των Συνεταιρισμών για το 
σταφιδικό και την τάση για συνετα ιρ ιστική οργάνωση της επεξεργασίας-διάθεσης 
της κορινθ ιακής σταφίδας για  λύτρωση από τη μέχρ ι τότε εκμετάλλευση των 
αγροτών υπό διάφορα σχήματα.

Συγκροτείται το 1923 αντιπροσω πευτική Ε πιτροπή για την εξέταση του 
θέματος της Π ρονομιούχου Εταιρείας Σταφίδας (Ιούλιος 1923), με αξιόλογη

Φωτογραφία έναντι: Η Επιτροπή του 1923 για το σταφιδικό:
Κατά σειρά: Καθήμενοι: 1. Περδάρης Γεώργ. της Ένωσης Γεωργ. Συνεταιρισμών Κορινθίας.
2. Βεργόπουλος Χρήστ. της Ένωσης Αιγιαλείας (ο πρώτος πρόεδρος της Πανελληνίου Συνομοσπον
δίας Γ. Συνεταιρισμών). 3. Νικολόπουλος, Γεν. Γοαμματέας Υπουργείου Γεωργίας. 4. Μαλαματιανός 
Κωνστ., αντιπρόσωπος Εθνικής Τραπέζης (και συγγραφέας συνεταιριστής). 5. Καρβελάς Νικ., της 
Ένωσης Συνεταιρισμών Ζακύνθου.
Ορθιοι: β. Παπαχριστόπουλος /., Επιθεωρητής Συνεταιρισμών. 7. Τερζάκης Χρ. της Ένωσης 
Καλαμών. 8. Άγνωστος στον γράφοντα. 9. Κολτσίδας Παν. της Προμηθευτικής Ένωσης Καλαμών. 
10. Νικολάίδης Διον. της Ένωσης Συνεταιρισμών Ηλείας. 11. Δεμακόπουλος, των έκτός της Ένω
σης σταφιδοπαραγωγών Ηλείας. 12. Βασιλακόπουλος Παν. Επιθεωρητής Συνεταιρισμών.

Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Η '
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Οι προσπάθειες για τη συνεταιριστική οργάνωση της σταφιδοπαραγωγής. Η Επιτροπή του 1923.



1923/Η  —  Β ασικά αγροτικά  προβλήματα  και Σ υνετα ιρ ισμοί

συμμετοχή των αντιπροσώ πων των Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων. Σ την ιστορική  
φωτογραφία που ακολουθεί φαίνονται τα μέλη της Ε πιτροπής (μερικοί από τους 
οποίους είναι συνεταιριστές με ευρύτερη, προγενέστερη και μεταγενέστερη 
δραστηριότητα  στα συνεταιριστικά).

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε αργότερα με την ίδρυση του Α.Σ.Ο.
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών βλ. στα επόμενα χρόνια  (βλ. στο 

1924).

3. Αγροτικό Κόμμα και Συνεταιρισμοί.
Έ π ε ιτ α  από τις ζυμώσεις στο Α ' Σ υνετα ιρ ιστικό Συνέδριο του 1922, πραγμα

τοποιείτα ι το 1923 η ίδρυση Α γροτικού Κόμματος μέσα από τους κύκλους των 
συνεταιριστών. Η  πρώτη Δ ιοικούσα Επιτροπή του αποτελέστηκε από τους αγροτι- 
στές - συνεταιριστές Σπ. Χ ασιώτη, I. Καραμάνο, Χρ. Τερζάκη, Δημ. Μ αργέτη, Χρ. 
Β εργόπουλο, Χρ. Ευελπίδη, Γρ. Μ πάμια, Αλ. Μ έρο.

Η πρώτη πολιτική  εμφάνιση έγινε στις εκλογές του 1923 με σήμα το 
« Ά ρ ο τρ ο ν»  και εξασφάλισε 50 χιλ . περίπου ψήφους και έδρες 4 (3 στην Α ττική, 1 
στον Τύρναβο).

Το καταστατικό συνέταξε ο Αλ. Σβώλος. Βάση ήταν η μικρή ιδ ιοκτησ ία  και 
οι τάσεις δημοκρατικές - ριζοσπαστικές. (Βλ. Δ. Π ουρνάρα «Ιστορία του 
Α γροτικού Κ ινήματος» σελ. 77. Βλ. και στο 1924).

Εξαθλιωμένος ο αγροτικός πληθυσμός, μόνη, σχεδόν, ελπίδα και στήριγμα είχε τότε τον αγώνα και 
τη βοήθεια των Συνεταιρισμών και των αγωνιστών συνεταιριστών.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Από το 1915 μέχρι το τέλος 1923 η εξέλιξη των αστικών συνεταιρισμώ ν είναι 
η ακόλουθη:

Κ ατηγορίες Ιδρυθέντες Διαλυθέντες Υ φιστάμενοι
(τέλος 1923)

Π ιστω τικο ί 13 3 10
Π ρομηθευτικοί 22 3 19
Π αραγω γικοί - Εργασίας 243 12 231
Κ αταναλωτικοί 116 14 ’ 102
Ο ικοδομικοί 24 - 24
Δ ιάφοροι 5 - 5

Σύνολο 423 32 391
Από τους 231 υφιστάμενους το 1923, αστικούς παραγωγικούς - εργασίας, οι 

περισσότεροι είναι συνεργατικές αρβυλοποιών, ο ι σπουδαιότεροι όμως είναι οι 
συνεργατικές εργασίας των φορτοεκφορτωτών λιμένων. Και οι δυο είνα ι μορφές 
συνεταιρισμών εργασίας με τάση να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι από τους 
μεσάζοντες (αφεντικά-εργοδότες).

Α ρκετοί είνα ι και οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί ως συνέπεια των 
επισ ιτιστικώ ν δυσκολιώ ν της εποχής.

Στους «διάφορους» αστικούς καταλέγονται αλληλασφαλισ τικο ί συνετα ιρ ι
σμοί και συνεταιρισμοί συγκοινωνίας. (Βλ. «Ο Συνετα ιρ ιστής» 1925 σ. 11).

Α ναλυτικά κατά Νομούς, οι υφιστάμενοι στο τέλος του 1923 αστικοί είναι οι 
ακόλουθοι κατά κατηγορίες:

Νομοί (όπου 
υπήρχαν Αστικοί)

Πιστ. Προμ. Παραγ. Καταν. Οικοδ. Διάφοροι Σύνολο

Α ργολιδοκορινθίας - _ _ 7 7
Α ρκαδίας - - _ 2 2
Α χαϊοήλιδας 1 1 11 9 22
Λακωνίας - _ _ 2 2
Μ εσσηνίας - 1 2 2 5
Α ττικοβοιω τίας 5 12 178 41 24 3 263
Φ θιωτιδοφωκίδας 2 - 2 3 7

3Α ιτω λοακαρνανίας - ~ - 3
Εύβοιας - - 2 2 4
Λ αρίσης - - 8 1 9
Τρικάλω ν - _ 8 2 10
Ζακύνθου - - 3 1 4
Κερκύρας - - 2 2 4
Κυκλάδων _ - 3 2 1 f.

Ιωαννίνων - _ 3
U
3

Θ εσσαλονίκης 1 4 4 7 16Π έλλης 2 2
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Φ λωρίνης
Δράμας
Σερρών
Η ρακλείου
Ρεθϋμνης
Χανιών
Λέσβου
Σάμου
Χίου

2
2

2
2
4

2

2
3
2
6
3
3

Σύνολο 10 19 231 102 24 5 391
(Βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σελ. 12 όπου κατάταξη και κατά Γεωγρ. Δ /τα).

Ό π ω ς  προκύπτει α π ό 'τα  κείμενα της νομοθεσίας του 1923 (βλ. παραπάνω 
Υποκ. Β ')  το κρατικόν ενδιαφέρον στράφηκε το 1923 κυρίως στους οικοδομικούς 
συνεταιρισμούς (για την αντιμετώπιση του στεγαστικού) και στους συνετα ιρ ι
σμούς εργασίας αρβυλοποιών.

Δυστυχώς, από έλλειψη κατάλληλης εποπτικής υπηρεσίας στους αστικούς 
και από το όλο κλίμα της εποχής, δεν έλειψαν οι εκτροπές και η εκμετάλλευση του 
θεσμού (για  τους οικοδομικούς βλ. και στο β ιβλίο  Δ. Π άνου - Α ριστ. Κλήμη 
«Στεγαστικοί - Ο ικοδομικοί Συνεταιρισμοί».

(Π ερισσότερα σ το ιχεία  για την όλη εξέλιξη βλ. στα επόμενα έτη όπου και 
κρ ιτική  από επιφανείς συνεταιριστές).

Καθώς είναι ακόμα λ ίγο ι και αδύναμοι ο ι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, 
το υπαλληλικό στο ιχείο  είνα ι ολιγάριθμο, ανοργάνωτο και έχει περισσότερο 
ιδεολογικές (αγροτικές - συνετα ιρ ιστικές - πολιτικές) και λ ιγότερο επαγγελματι
κές ανησυχίες και επιδιώξεις.

Γενικά, άλλωστε, η θέση όλων των εργαζόμενων είναι ασταθής και με χαμηλή 
ανταμοιβή (κυρίως στα χωριά και τις μ ικρές τότε πόλεις) γεγονός που δεν 
δημιουργεί ιδια ίτερες επαγγελματικές επιδιώ ξεις και αξιώ σεις σε όσους εργάζο
νται στους Συνεταιρισμούς, αφού μάλιστα γνω ρίζουν ότι υπηρετούν σε αδύναμες 
οικονομικά οργανώσεις.

Ο ι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στις Συνετα ιρ ιστικές Ο ργανώσεις 
είνα ι παράλληλα και αγρότες ενώ υπάρχουν και πολλοί α ιρετοί μισοαγρότες 
(δάσκαλοι κλπ.) που ικανοποιούν και τις γραφικές - δ ια χειρ ιστικές - λογιστικές 
ανάγκες των Οργανώσεων με τη βοήθεια τω ν Εποπτώ ν Συνεταιρισμών. Μ άλιστα 
σε πολλές περιπτώ σεις οι Επόπτες είνα ι ουσ ιαστικά και οι λογιστές των 
Συνεταιρισμών που τακτοποιούν τα β ιβλία κατά τις περιοδείες και τον έλεγχο.

Η  συνδικαλιστική  οργάνωση όλων των εργαζομένων είναι γενικότερα σχεδόν 
ανύπαρκτη.

Τα ονόματα όσων αναπτύσσουν ιδ ια ίτερη δραστηριότητα  στο συνετα ιριστικό 
τομέα ανευρίσκονται στις σελίδες που προηγούνται.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
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Η  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1924

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1924

Έ τ ο ς  πολλώ ν αναταραχών με συχνές δ ιαδοχές Κ υβερνήσεω ν, αλλά και με 
προσπάθειες για  έναρξη εσωτερικής ειρήνευσης και ανασυγκρότησης. 

Α νακήρυξη Δημοκρατίας. Π ολλές ο ι αντιθέσεις.
Συνάπτονται προσφυγικά δάνεια.

Μ ερικά βασικά γεγονότα του έτους:
Ιανουάριος:
Στην εξουσία η Επανάσταση με την Κ υβέρνηση Στ. Γόνατά μέχρ ι 12/1/1924. 
Επάνοδος του Ελ. Βενιζέλου από τη Γ αλλία  γ ια  προσπάθεια συμφιλιώσεως των 
αντιμαχόμενων μερίδων του παλαιού κόμματος Φ ιλελευθέρων. Ο Βενιζέλος 
εκλέγεται παμψηφεί Π ρόεδρος της Εθνοσυνελεύσεως των εκλογών 16.12.1923. 
Ε ίναι ο σύμβουλος του Α ντιβασιλέω ς Π. Κ ουντουριώτη για σχηματισμό νέας 
Κυβερνήσεως.
Ά ρ ν η σ η  των Ανδρ. Μ ιχαλακοπούλου και Γ. Κ αφαντάρη να σχηματίσουν 
Κ υβέρνηση. Η  εντολή δίδεται στον Π. Δ αγκλή. Κ ατάθεση της εντολής.
11.1.1924. Σ χηματίζεται Κ υβέρνηση Ελ. Βενιζέλου. Υπουργός Γεωργίας ο Αλ. 
Μ υλωνάς.
Το πολιτειακό οδηγείτα ι σε Δημοψήφισμα.
Φεβρουάριος:
4.2.1924. Ο Ελ. Βενιζέλος παραιτείτα ι, προφασιζόμενος λόγους υγείας (στην 
πραγματικότητα επειδή δεν μπόρεσε να επιβάλει τις μετριοπαθείς απόψεις του για 
το πολιτειακό). Υ ποδεικνύει διάδοχό του ως α ρχηγό  του κόμματος Φ ιλελευθέρων 
τον Γ. Κ αφαντάρη. Α ναχωρεί στο εξωτερικό.
6.2.1924. Σ χηματίζεται Κ υβέρνηση Γ. Κ αφαντάρη (μέχρι 8/12.3.1924) με υπουρ
γούς σχεδόν αυτούς της προηγούμενης Κ υβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου. 
Α ντίδραση της Δ ημοκρατικής Ενώσεως (Αλ. Π απαναστασίου) και της επαναστα
τικής ομάδας Στ. Γόνατά. Ψ ήφος εμπιστοσύνης μόλις στις 26.2.1924.
Ο Ανδρ. Μ ιχαλακόπουλος σχηματίζει το Κόμμα Σ υντηρητικώ ν Δ ημοκρατικών 
(υπάρχουν και οι φ ιλελεύθερες μερίδες Γ. Κ αφαντάρη, Θ. Σοφούλη, Γ. Κονδύλη, 
Θ. Π άγκαλου).
Μ άρτιος:
8.3.1924 παραίτηση της Κ υβέρνησης Γ. Κ αφαντάρη, επειδή το στράτευμα δεν 
πειθαρχούσε σχετικά  με το δυναστικό - πολιτειακό. Ά ρ ν η σ η  του Ανδρ. 
Μ ιχαλακόπουλου να σχηματίσει Κ υβέρνηση. Εντολή δίδεται στον Αλέξ. Π απα
ναστασίου (με την υποστήριξη ακραίων τότε δημοκρατικώ ν στρατιω τικώ ν 
Κ ονδύλη, Π άγκαλου και άλλων).
12.3.1924. Κ υβέρνηση Αλ. Π απαναστασίου (μέχρι 20/25.7.1924) με Υπουργούς, 
Στρατιωτικώ ν τον Γ. Κονδύλη, Εννόμου Τάξεως τον Θ. Π άγκαλο, Γεωργίας τον 
Αλ. Μ πακάλμπαση. Ψ ήφος εμπιστοσύνης σ τις 24.3.1924 (253 έναντι 3, απέσχον 
125).
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25.3.1924. Παρά τη γνώμη του Ελ. Βενιζέλου και άλλων αρχηγώ ν κομμάτων, 
εγκρίνετα ι σε πανηγυρική συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ψήφισμα ανακηρύ- 
ξεως της Δ ημοκρατίας υπό τον όρον εγκρίσεως δια Δημοψηφίσματος μέχρι της 
συντάξεως νέου Συντάγματος. Ε π ίσης αποφασίζεται η αναγκαστική απαλλοτρίω 
ση των κτημάτων της Δυναστείας.
Α πρίλιος:
Λ ηστεία  τραίνου (με πολιτικό χαρακτήρα). Μ έτρα. Φ ήμες για  συλλήψεις 
απότακτων αξιωματικών.
Νικ. Π λαστήρας εκδηλώνεται (από Π αρίσ ι) υπέρ της Δ ημοκρατίας.
Ν αι σ την καταδίκη της μοναρχίας και του παλαιοκομματισμού, όχ ι στη στρατιω
τική δημοκρατία, τονίζει σε ανακοινωθέν της η Ε ργατική  Σ οσ ια λισ τική  Έ νω σ η . 
Ο Ελ. Βενιζέλος διαψεύδει (από Κ άννες) ότι τάσσεται εναντίον της Δημοκρατίας. 
Δ ιάταγμα γενικής αμνηστίας.
13.4.1924. Δημοψήφισμα για το πολιτειακό. Α ποτελέσματα: Δημοκρατία 70%, 
Βασιλεία 30%.
Α ναγνώριση της Δ ημοκρατίας από τον I. Μ εταξά που αντιπροσώπευε τότε την 
πλειονότητα  των παλαιοκομματικών. Α μφισβήτηση του Δημοψηφίσματος από 
άλλους αδιάλλακτους βασιλικούς παλαιοκομματικούς.
Π ροσω ρινός Π ρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζετα ι ο αντιβασιλεύς Π. Κουντουριώ- 
της.
26.4.1926. Α ποφασίζεται η ίδρυση του Π ανεπιστημ ίου Θ εσσαλονίκης.
Μ ικρές ο ι κρατικές χορη γή σ εις για  την αστική εγκατάσταση των προσφύγων. Οι 
πρόσφυγες τακτοποιούνται συνεχώς σε παράγκες γύρω από Α θήνα - Θ εσσαλονίκη 
και άλλες πόλεις. Π ροσπαθούν να εξασφαλίσουν εργασία. Εκμετάλλευσή τους 
από εργοδότες.
Α περγίες εργατικές. Δ ιαπιστώ νεται η ανάγκη κοινωνικών μέτρων.
Α πρίλιος. Μ ικρά που χαρακτηρίζουν την εποχή. Α στικός προσφυγικός συνοικ ι
σμός θα ιδρυθεί στο Π ράβι. Έ ν α  κάρρο καταβρέγματος εκλιπαρούν οι κάτοικοι 
Π αγκρατίου. Το γυναικείο κοντοφούστανο έρχετα ι στη μόδα.
Μ άιος:
1.5.1924. Τα στρατιω τικά τμήματα δίνουν όρκο πίστεως στο Δημοκρατικό 
πολίτευμα. (Δ ιπλό συσσίτιο  και κρασί γ ια  κάθε στρατιώτη).
Ε πεισόδια, τραυματισμοί, συλλήψ εις κατά τον εορτασμό της πρωτομαγιάς.
Η οργανω τική επιτροπή θα παραπεμφθεί στο στρατοδικείο.
Ο Γ. Κ αφαντάρης διαψεύδει επάνοδο Ελ. Βενιζέλου σ τη ν  πολιτική .
Ο Β ενιζέλος εκφράζει α ισ ιοδοξία  για  την εξέλιξη της Δημοκρατίας.
Ιούλιος:
20.7.1924. Α νατροπή της Κ υβερνήσεως Αλ. Π απαναστασίου.

25.7.1924. Σ χηματίζετα ι Κ υβέρνηση Θ. Σοφούλη με υπουργούς από τις δεξιές 
πτέρυγες της Δ ημοκρατικής Εθνοσυνελεύσεως.
Αύγουστος:
Από τον Α ύγουστο 1924 το  κράτος εξαγοράζει την Ενια ία  και αναθέτει προσωρινά 
το έργο της σταφιδικής δ ια χείρ ισ η ς σ την Εθνική Τράπεζα (με την Εταιρεία 
Γενικώ ν Α ποθηκών) και με επικεφαλής Ε ιδ ικό  Συμβούλιο Δ ιαχειρ ίσεω ς της 
Σταφίδας, με πρόβλεψη να συσταθεί ειδική Ο ργάνω ση. (Βλ. στο Υποκεφ. Η ') .  
Οκτώβριος:
1.10.1924. Π αραίτηση  της Κ υβέρνησης Θ. Σοφούλη.
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7.10.1924. Κ υβέρνηση Ανδρ. Μ ιχαλακόπουλου (από 7.10.24 μέχρ ι 25/26.6.1925) 
με αξιόλογο έργο κατά το 9μηνο αυτό (Δάνειο Α ποκαταστάσεως Προσφύγων, 
σύμβαση γ ια  έργο ύδρευσης Αθηνών. Α ντιμετώπιση προσφυγικού, κλπ.).
Ν.Δ. 3.10.1924. Κ ωδικοποίηση αγροτικώ ν νόμων (αποκατάστασης άκτημόνων). 
Π ιο  εντατική η προσπάθεια για  την εφαρμογή τους.

Δεκέμβριος:
Α ντιδράσεις (σε διάφορα μέρη) γ ια  την εγκατάσταση προσφύγων.
Δ ιάταγμα επιστράτευσης των σ ιδηροδρομικώ ν.
Α ποδίδονται επιταγμένα κτήματα σε μουσουλμάνους της Δυτ. Θ ράκης. 
Α ναχώ ρησαν οι τελευταίοι 380 Τούρκοι της Μ ακεδονίας.
Π ροσπάθειες για ανασυγκρότηση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού (έκθεση 
Ά γ γ λ ο υ  ναύαρχου Ουέμπ).
Διεθνικά:

Α πρίλιος: Ναυαγούν ο ι Ιταλοτουρκικές συνεννοήσεις. Δ ιαφορές 
Ισπανομαροκινές. Π ιθανή προσέγγιση  Ιαπωνίας - Σοβιέτ. Γαλλοσερβικές επαφές. 
Ρουμανοτουρκικές επαφές. Διαφορές Η Π Α  - Ιαπωνίας. Δ οκιμασία στις Σερβορου
μανικές σχέσεις.
Στην Ιταλία  φθάνουν τον Α πρίλιο  οι πρώτοι πρόσφυγες από την Τουρκία. 
Π ολιτική  ένταση (το Δεκέμβριο) στην Ιταλία.
Η Τουρκία προσπαθεί να καθησυχάσει την Ελλάδα στα θέματα Ο ικουμενικού 
Π ατριαρχείου και των κτημάτων των Ελλήνω ν της Κ ω νσταντινούπολης. 
Τουρκία. Π ίνακες με 38.000 ανταλλάξιμους Έ λ λ η ν ε ς  της Κ ω νσταντινούπολης 
κατάρτισε η τουρκική αστυνομία. Α χαλίνω τη ξενοφοβία, άκρατος εθνικισμός. 
Ο ικονομικές δυσχέρειες του κράτους. Π αραβιάσεις Συνθήκης Λωζάνης από 
Τουρκία εναντίον της Γαλλίας. Η  Γ αλλία  αναβάλλει την κύρωση της Συνθήκης 
Λωζάνης.

Α λβανοβουλγαρικές συμμορίες στην περιφέρεια Κ ορυτσάς.
Γερμανία: Α παγορεύονται υπαίθριες κομμουνιστικές συγκεντρώσεις την Π ρωτο
μαγιά. Δ ιάβημα των πρέσβεων των Συμμάχων στο Β ερολίνο για  τις μυστικές 
οργανώ σεις που δρουν στη Γερμανία. Σε πέντε χρ ό νια  φυλακή καταδικάζεται ο 
Χ ίτλερ για τα επαναστατικά γεγονότα της Βαυαρίας. Αθωώνεται ο Λούντεντορφ. 
Ισχυροί σεισμοί (τον Α πρίλιο) στην Κίνα, Ρωσία, Δ. Ευρώπη, Β. Α μερική. 
Α παίτηση της Βουλγαρίας για διέξοδο στο Α ιγαίο.

Μ άϊος: Η  Ρουμανία έκλεισε τα σύνορα Βαρσοβίας προς Ρωσία. Οι Τούρκοι 
καταλαμβάνουν μικρά νησ ιά  γύρω από Κ αστελόρριζο γ ια  να προλάβουν ανάλογο 
εγχείρημα  των Ιταλών.
Η  Α γγλία  αυξάνει τους αεροπορικούς της εξοπλισμούς.
Γαλλία . Κ υβερνητική κρίση (παραίτηση κυβερνήσεως Π ουαγκαρέ).

Μ έσα σ αυτή την τόσο ανώμαλη κυβερνητική - στρατιω τική - οικονομική 
κατάσταση σ την Ελλάδα (και το Εξω τερικό) πρέπει να εξετασθούν όλα τα 
νομοθετικά μέτρα των διερχομένων Κ υβερνήσεω ν και ο βαθμός απασ χόλησής 
τους με θέματα ο ικονομικής γενικά και αγροτικής - συνετα ιρ ιστικής ειδικά 
πολιτικής.

Τα ειδικά προβλήματα - μέτρα και την εξέλιξη κατά το 1924 βλ. στα 
Υποκεφάλαια που ακολουθούν.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ

Οι πρόσφυγες έφεραν τον πόνο και τα προβλήματά τους' αλλά και τις γνώσεις και τη
δραστηριότητά τους.



Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
(Νομοθεσία -  Συμπαράσταση -  Αντιδράσεις)

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Δημοσιεύονται το 1924 τα παρακάτω νομοθετικά κείμενα:

— Β.Δ. 4/18.3.1924 «Π ερί απαλλαγής έκ τής πληρω μής εισαγωγικώ ν δασμών 
κλπ. τών οικοδομικώ ν ύλικών... Ο ικοδομικού καί Π ρομηθευτικού Συνεταιρισμού 
«Θέμις» ΦΕΚ 58/1924.
— Ν. 3071/1924 «Περί τροποποιήσεω ς διατάξεών τινω ν τής Δ ασικής Ν ομοθε

σίας» ΦΕΚ 83/1924.
— Ν. 3077/1924 «Π ερί δασικού κωδικός» ΦΕΚ 113/1924.
— Ψ ήφισμα 10.7/15.9.1924 «Κύρωσις τού Ν.Δ. 15/17.11.1923». Αφορά Ο ικοδο

μικούς.
— Π.Δ. 19.7.1924 «Περί ατελούς εισαγω γής οικοδομήσιμω ν ύλικών πρός 

άνέγερσιν εύθηνών οικιών ύπό Συνεταιρισμών δημοσίων ύπαλλήλων» ΦΕΚ 
163/1924. Βλ. Ο ικοδομικούς.
— Ν. 3194/1924 «Π ερί τροποποιήσεω ς διατάξεων τής περί δήμων καί κο ινοτή

των Ν ομοθεσίας» ΦΕΚ 193/1924. Α φορά Ο ικοδομικούς.
— Ν.Δ. 4.9.1924 «Περί τροποποιήσεω ς τοΰ Ν.Δ. τής 15 Φεβρουάριου 1923 περί 

άποκαταστάσεως άκτημόνων καλλιεργητώ ν ώς τοΰτο έχει τροποποιηθή , ώς καί 
προγενεστέρων αγροτικώ ν νόμων» ΦΕΚ 215/1924.
— Δ. 10/15.9.1924 «Π ερί έγκρίσεως παραλαβής άπορριφθέντων ζευγών άρβυλ- 

λών τών Συνεταιρισμών « Αετός», « Ά κ ρ ο κ ό ρ ιν θ ο ς»  καί « Ό μ ό ν ο ια »  έπί 
έκπτώσει τιμής» ΦΕΚ 225/1924.
— Ν.Δ. 19/25.9.1924. «Περί παραχω ρήσεως κτημάτων τοΰ Δημοσίου ύπέρ 

Ο ικοδομικών Συνεταιρισμών ’Αστών Π ροσφύγω ν, πρός άνέγερσιν ίδίαις δαπά- 
ναις ’Α στικώ ν Συνοικισμώ ν δΓ ιδίαν αύτών χρήσ ιν»  ΦΕΚ 239/1924.
— Δ. 19/25.9.1924 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοΰ άρθρου 1 τοΰ άπό 10 Νοεμβρίου

1923 Β.Δ. περί άπαλλοτριώσεως ακινήτω ν διά τή ν  άνέγερσιν εύθηνών οικιών» 
ΦΕΚ 239/1924.
— Δ. 3.10.1924 «Π ερί κωδικοποιήσεω ς τών αγροτικώ ν νόμων» ΦΕΚ 247/1924. 

Αφορά αποκατάσταση άκτημόνων.
^— Δ. 16/23.10.24 «Π ερί χορηγήσεω ς άδειας λειτουργίας είς τόν έν Π ειρα ιεΐ 
έδρεύοντα άλληλασφαλισ τικόν Συνεταιρισμόν ύπό τή ν  επωνυμίαν «Π ανελλήνιος 
’ Α λληλασφ αλιστικός Συνεταιρισμός «ό "Α γιος Ν ικόλαος» ΦΕΚ 264/1924. Βλ. 
’Α στικούς.
— Δ. 22/29.10.1924 «Π ερί διοικήσεω ς άναγκαστικώ ν συνεταιρισμών συνιδιο- 

κτησ ίας δάσους» ΦΕΚ 270/1924.
— Δ. 28/29.11.1924 «Π ερί όρισμοΰ τριών θέσεων εποπτών Γεωργικών Συνε

ταιρισμώ ν διά τήν περιφέρειαν τής Γ ενικής Δ ιοικήσεω ς Θ ράκης» ΦΕΚ 299/1924.
— Ν. 3248/1924 «Π ερί άκυρώσεως τής διά τοΰ Ν. Δ ιατάγματος τής 29 Φεβρουά

ριου 1924 κηρυχθείσης αναγκαστικής άπαλλοτριώσεω ς γηπέδου ύπέρ τοΰ πρώτου 
οικοδομικού συνεταιρισμοΰ άνωτέρων δημοσίων ύπαλλήλω ν ’Αθηνών» ΦΕΚ 
7/1925.
— Ν. 3250/1924.

' Οπως προκύπτει από τα παραπάνω νομοθετήματα, ρυθμιζόμενα θέματα κατά 
επείγοντα τρόπο με Ν ομοθετικά Διατάγματα, είνα ι το στεγαστικό μέσω ο ικοδομι
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κών Συνεταιρισμών (που οδήγησε και σε καταστρατηγήσεις στις οικοπεδοποιή
σεις και απαλλοτριώ σεις, χω ρίς βέβαια να φταίει ο θεσμός αλλά ο ι π ιέσεις των 
ενδιαφερομένων στις Κ υβερνήσεις), η αποκατάσταση των ακτημόνων αγροτών, τα 
δασικά, οι αστικοί συνεταιρισμοί εργασίας, αλληλασφάλειας. Υ ποδειγματική 
προεργασία έγινε το 1924 γ ια  την τροποποίησ η  του ν. 602 περί συνεταιρισμών 
(υποδειγματική συγκριτικά με τις μετέπειτα προχειρότητες και αυθαιρεσίες στο 
θέμα αυτό επί Ιθετίες).

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας συστήθηκε από το Σεπτέμβριο 1924, 
Επιτροπή από έγκυρα ειδικά πρόσωπα, για  την υπόδειξη ό χ ι μόνο τροποποιήσεω ν 
επί τη βάσει των νέων συνθηκών και των διδαγμάτων της πείρας από το 1915, 
αλλά και για την ευρύτερη συνετα ιρ ιστική  οργάνωση του τόπου. (Βλ. σχετικά 
«Συνεταιριστής» Ιανουάριος 1925 σ. 13 όπου αναγράφονται τα επόμενα:
«Δι Υπουργικής άποφάσεως εκοοϋεισης κατα Σε- 
πτέμβριον π.έ. συνεστήθη πολυμελή ’ Επιτροπή έξ 
Ύπαλλήλων τών 'Υπουργείων Γεωργίας, ’Εθνικής 
Οικονομίας καί Συγκοινωνίας, ’Εθνικής Τραπέζης, 
τοΰ Καθηγητοΰ τής Πολιτικής Οικονομίας παρά τη 
‘ Ανωτέρα ’ Εμπορική Σχολή καί άλλων ειδικών περί τά 
συνεταιρικά, εις τήν όποιαν άνετέθη ή προπαρα
σκευαστική έργασία διά τήν τροποποίησιν, συμπλή- 
ρωσιν καί συστηματοποίησιν τής νομοθεσίας περί 
συνεταιρισμών έν γένει.

‘ Η 1 Επιτροπή αϋτη τεθεϊσα ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
Γενικοΰ Γραμματέως τού 'Υπουργείου Γεωργίας καί 
έν περιπτώσει κωλύματος τούτου τού Διευθυντοϋ τής 
Γεωργικής Οικονομίας διηρέθη εΐς τέσσαρας ύποεπι- 
τροπάς.

' Η πρώτη ' Υποεπιτροπή όπετελέσθη έκ τών κ.κ. Σ. 
Ίασεμίδου, Διευθυντοϋ τής ύπηρεσίας Γεωργικής 
Οικονομίας, Δ. Καλιτσουνάκη Δικηγόρου Καθηγητοΰ 
παρά τή ’Ανωτέρα Έ μπορική Σχολή, ’ Αλ. Κοριζή 
Διευθυντοϋ παρά τή Ε θν ική  Τραπέζη, ’Ανδρ. Ζάκκα 
Διευθυντοϋ ’ Εργασίας παρά τώ ' Υπουργείω ’ Εθνικής 
Οικονομίας, Ν. Μιχοπούλου Έ πιθεω ρητοΰ Γεωργι
κών Συνεταιρισμών, Θ. Τζωρτζάκη Εΐσηγητοΰ παρά τή 
Ύπηρεσία Γεωργικής Οικονομίας, Β. Σιμωνίδη Νομο
γεωπόνου, Δ. Πάνου Γραμματέως α ' τάξεως παρά τή 
Ύπηρεσία τής Γεωργικής Οικονομίας καί Π. Ράγια, 
Προέδρου τού Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 
Προσωτσιάνης.

Εΐς τήν Υ ποεπιτροπήν ταύτην άνετέθη ή μελέτη 
τών έπενεκτέων τροποποιήσεων έπί τοΰ νόμου 602 
«Περί συνεταιρισμών» έπί τή βάσει τής έν τώ μεταξύ 
σημειωθείσης έξελίξεως τούτων, τών σημερινών συν
θηκών καί κυρίως έπί τή βάσει τών διδαγμάτων τής 
μέχρι τοΰδε κτηθείσης πείρας.

'Η  Υ ποεπιτροπή συνελθοϋσα έπανειλημμένως είς 
συνεδρίασιν έχει προχωρήσει αρκετά εΐς τό έργον της.

Ή  δευτέρα Υ ποεπιτροπή άπετελέσθη άπό τούς 
κ.κ. Π. Καναγκίνην, Διευθυντήν Ε ποικισμού, Γ. 
Μολφέταν Τμηματάρχην τής Διευθύνσεως Ε π ο ικ ι
σμού, Β. Σιμωνίδην Νομογεωπόνον, Θ. Τζωρτζάκην 
εισηγητήν, Δ. Πάνον Γραμματέα, Δ. Μαργέ-την Πληρε
ξούσιον Γενικόν Γραμματέα τής Συνομοσπονδίας τών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, Θ. Κοκκίδην Τμηματάρχην 
τών Υδραυλικών ’Έργων παρά τώ Υ πουργείω  τής 
Συγκοινωνίας καί Α. Σινον Καθηγητήν τής Υ δραυλι
κής έν τώ Πολυτεχνείω.

Ή  Υ ποεπιτροπή αϋτη άνέλαβε νά μελετήση τό 
ζήτημα τής όργανώσεώς τών κτηματικών συνεταιρι
σμών, καθώς καί τό ζήτημα τής πληρεστέρας όργανώ-

(Τα πορίσματα χρησ ιμοπο ιήθη κα ν σ

σεως των συνεταιρισμών αποκαταστασεως ακτημόνων 
καλλιεργητών καί τέλος τό ζήτημα τής όργανώσεώς 
τών προσφυγικών συνεταιρισμών, έφ ’ όσον οί τελευ
ταίοι θά έλάμβανον τήν μορφήν συνεταιρισμών άπο- 
καταστάσεως. Αί τρεις αύται κατηγορίαι έχουσιν ώς 
κοινόν γνώρισμα τήν αναγκαστικήν συγκρότησιν, έπί 
τή βάσει δέ τούτου έθεωρήθη σκόπιμον ν ’ άνατεθή ή 
μελέτη τής όργανώσεώς των εΐς τήν αύτήν Υ π ο επ ι
τροπήν.

‘ Η τρίτη Υ ποεπιτροπή άπετελέσθη άπό τούς κ.κ. X. 
Πασιώκαν Τμηματάρχην τού Κτηνιατρικού καίΖωοτε- 
χνικοϋ Τμήματος τού Υ πουργείου Γεωργίας, Ά να - 
γνωστόπουλον Τμημιατάρχην, ειδικόν έπί τών άσφα- 
λειών παρά τώ Υ πουργείω  ’Εθνικής Οικονομίας, Γ. 
Κωνσταντινίδην Διευθυντήν ’Ασφαλιστικής Ε τ α ι
ρείας «ή Πρώτη», Θ. Τζωρτζάκην, Β. Σιμωνίδην καί Δ. 
Πάνον.

Ή  Υ ποεπιτροπή αϋτη άνέλαβε νά μελετήση τά 
ζητήματα τής γεωργικής άσφαλίσεως (άσφάλεια κατά 
έπιζωοτιών, κατά κινδύνων χαλάζης κλπ.) καί νά 
καταρτίση σχέδιον όργανώσεώς αύτής.

' Η τέταρτη Υ ποεπιτροπή όπετελέσθη έκ  τών κ.κ. 
Ν. Σιμεών Τμηματάρχου Συνεταιρισμών καί Κοινωνι
κής Προνοίας παρά τώ Υ πουργείω  τής Ε θ ν ική ς 
Οικονομίας, Γ. Τρακάκη ’ Επιθεωρητοΰ παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη, Χρ. Τερζάκη Διευθυντοϋ τής ’Α
γροτικής Τραπέζης Καλαμιών (Έ νω σις Γεωργικών 
Συνεταιρισμών), Ν. Μιχοπούλου καί Θ. Τζωρτζάκη.

Ή  Υ ποεπιτροπή αϋτη πρόκειται νά μελετιίση τόν 
τρόπον τής όργανοισεως τής έποπτείας τών συνεταιρι
σμών.

Διά τής αύτής άποφάσεως ύπεχρεώθησαναΐ Ύ ποε- 
πιτροπαί νά ύποβάλουν τά συμπεράσματα τών μελε
τών των είς τήν 'Ολομέλειαν.

' Η 'Ολομέλεια τής Νομοπαρασκευαστικής ’ Επιτρο
πής δύναται νά συμπληρωθή, έφ ’ όσον παρίσταται 
άνάγκη καί άναλόγως τού ύπό συζήτησιν θέματος, διά 
τοΰ Τμηματάρχου τών Κοινοτήτων τοΰ Υπουργείου 
τών Εσωτερικών, τοϋ Τμιηματάρχου τής έγγειου 
φορολογίας τοΰ Υ πουργείου τών Οικονομικών, τοϋ 
Προϊσταμένου τής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας παρά τώ 
Υ πουργείω  τών ’ Εσωτερικών καί ένός Τμηματάρχου 
τής Γενικής Διευθύνσεως τοϋ Δημοσίου Αογιστικού.

' Η ’ Επιτροπή έν όλομελεία θά γνωμοδοτιίση τελικώς 
έπί τή βάσει τής προπαρασκευαστικής έργασίας τής 
άρμοδίας Υ ποεπιτροπής έπί τού τρόπου τής όργανώ- 
σεως έκάστης κατηγορίας συνεταιρισμών κλπ. καί θά 
ύποβάλη τό πόρισμά της πρός τόν Υ πουργόν τής 
Γεωργίας».
μετέπειτα τροποπο ιήσ εις του 1925).
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2. Εποπτεία Συνεταιρισμών. Συμπαράσταση. Συνεταιριστική πολιτική του Κράτους.
Η νομοθετική συνεταιριστική δραστηριότητα  προϋποθέτει και επιφέρει 

δραστηριότητα  και των δ ιο ικητικώ ν κρατικώ ν υπηρεσιών (και κυρίως της 
εποπτείας) γ ια  τη συνεταιριστική κ ίνηση . Τα προβλήματα πολλαπλασιάζοντα ι 
από την έλλειψη γνώσεων περί του θεσμού στο ευρύτερο κοινό, από τον 
περιορισμένο αριθμό των εποπτών και την προσπάθεια πολλών, στις πόλεις, να 
εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα νέα νομοθετήματα για 
απόκτηση οικοπέδω ν - στέγης με απαλλοτριώ σεις και ατέλειες.

Σ χετικά  με το πόσο προσεκτική έπρεπε να είνα ι η εποπτεία κατά την 
παρακολούθηση όσων διαχειρ ίζοντα ι υποθέσεις των Συνεταιριστικώ ν Ο ργα
νώσεων, και με το ότι πρέπει να τηρούνται οι νόμοι, το καταστατικό και οι καλοί 
λογαριασμοί, είνα ι και η περίπτωση των δ ια χειρ ιστικώ ν ανωμαλιών - καταχρή
σεων σ την Έ ν ω σ η  Κ έρκυρας από τον «προικ ισμένο με δαιμόνιες ικανότητες» 
Διευθυντή της. Χ αρακτηριστικό λάθος είναι το απόσπασμα εκθέσεως του 
Επιθεωρητή Συνεταιρισμών Π. Στεφόπουλου όταν στάλθηκε να ερευνήσει τη 
δραστηριότητα των οργάνω ν της ' Ενωσης Κ ερκύρας (Π ροέδρου, Διευθυντού) και 
τη δ ια χειρ ιστική  της τάξη, έπειτα από επερώτηση στη Βουλή κατά Ιούνιο 1924. 
Σ την από 6 Α υγούστου 1924 έκθεσή του προς το Υ πουργείο Γεωργίας ο Επιθεω- 
ρητής Συνεταιρισμών εκθέτει, ανάμεσα σε άλλα και τα επόμενα απαράδεκτα για 
εποπτικό όργανο, ότι:
«... την έκ μέρους της Διοικήσεως... άόιαφορίαν εΐς τάς σεως οπως άναλάβη τήν Διοίκησιν τών έμπορικών 
διατάξεις του Νόμου καί τοϋ καταστατικόν... μετριά- έργασιών τής ' Ενώσεως, άνέλαβε προδύμως ταύτην
ζει κατά πολύ ή πρόσληψις ώς Διευθυντού τοΰ.... παραιτηθείς τών ιδιωτικών του έμπορικών έπιχειρή-
(τάδε) άνδρός άγραμμάτου μέν σχετικώς (τοΰ δημοτι- σεων καί συνδέσας τήν προαγωγήν τής ιδιωτικής του
κοΰ Σχολείου μόλις άποφοίτου) άρτιας ομως έγκυκλο- οικονομίας μέ εκείνη  τής ' Ενώσεως διά τήν πρόοδον
παιδικής έμπορικης μορφώσεως, μετριόφρονος καί τής όποιας είναι ή μόνη έγγύησις, δ ά  ήδύνατο δέ νά
σεμνοπρεπούς μέ έπίφθονον έμπορικόν πνεΰμα, όμι- μηδένιση έξ ολοκλήρου καί τά έκ διοικητικών άνωμα-
λώντος άλλά μή γράφοντος, πέντε ξένας γλώσσας, λιών προκύπτοντα είς τήν "Ενωσιν κακά έάν ήτο
άκουράστου, ραγδαίου είς τά ςένεργείας του, πολύ έγγράμματος καί κάτοχος... Μετά τόσου δέ ζήλου καί
ενωρίς άναδειχδέντος μεταξύ των έν Κερκύρα συνα- μετά τοιαύτης δραστηριότητος έπελάβετο τών καί)η-
δέλφων του καί καταστάντος έμπορικής προσωπικό- κόντων του, ώστε νά κινήση έναντίον του καί έναντίον
τητος έξεχούσης. Τοιοΰτος έν μικρογραφία ό Διευ- τής 'Ενώσεως σύμπαντα τόν έμπορικόν κόσμον τής
θυντής της 'Ενώσεως, προσκληθής παρά τής Διοική- Κέρκυρας......

Κ αι ό χ ι μόνον αυτά διατυπώνει (ως Θαυμάσιο π ιστοποιητικό) ο Ε πιθεω ρητής 
αλλά και χειροκροτεί ενέργεια του Διευθυντού προσω πικής συνεργασίας του με 
την Έ ν ω σ η  κατά τη συγκέντρωση και πώληση ελαίου.

Γράφει (σχετικά  με έλαιο που αγόρασε η Έ ν ω σ η  παρά των παραγωγών ή 
εκείνου που παρέδωκαν στην Έ ν ω σ η  για  κοινή πώληση και δημιούργησε την 
αντίθεση των εμπόρων):

κως και οχι τήν Ενωσιν, έξ αντιθέτου είς τά κέρδη 
«... ουδεν ομως εκ τών διαδόσεων τούτων έπέτυχεν ό μετέχει κατά  τό έκ τής συμβάσεως όριζόμενον ποσόν
εμπορικος κοσμος διότι ο δαιμόνιος ούτος έμπορικός 50%, τήν δήλωσιν δέ ταύτην έσπευσε νά έπισημοποιή-
νους εσπευσε δι έγκυκλίου πρός τούς συνεταιρι- σ η κ α ίδ ι’ όμοιας ύποβληθείσης ένώπιοντοϋ Διοικητι-
σμους να δηλωση ότι πάσα τυχόν ζημία έξοίασδήποτε κοϋ Συμβουλίου τής 'Ενώσεως συνταχθείσης πρός
επιχειρήσεως τής ' Ενώσεως, βαρύνει αύτόνπροσωπι- το0το σχετικής πράξεως...».

(Βλ. σχετικά  με το Θέμα στο Υποκ. Σ Τ ') .

3. Αντιδράσεις και εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις εναντίον των Συνεταιρισμών.
Μ ε τη ν  ανάπτυξη της δραστηριότητας των Συνεταιρισμών και την αύξηση 

του αριθμού και του κύκλου των θίγόμενων μεσαζόντων και εκμεταλλευτών, είναι 
φυσικό να διευρύνεται και η αντίδραση εναντίον των Ο ργανώσεων, των μελών και 
των στελεχώ ν τους (δ ιο ικητικώ ν και υπηρεσιακών). Βλ. διάφορες περιπτώσεις 
αντιδράσεων στα κείμενα που ακολουθούν (κυρίως στα Υποκεφάλαια Δ, Ε, ΣΤ, Η).
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1924/Β ' —  Ν ομοθεσία , Ε ποπτεία , Συμπαράστασ η, Α ντιδρά σ εις

Ό μ ω ς  η λογική και η πείρα διδάσκει ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλες οι 
καταγγελίες στην κακόπιστη αντίδραση και ότι δεν πρέπει να χαρακτηρίζοντα ι οι 
καταγγελίες εκ τω ν προτέρων ως συκοφαντίες προτού να ελέγχοντα ι με προσοχή. 
Και ότι οι δ ιαχειρ ιζόμενοι τις υποθέσεις των Ο ργανώσεων οφείλουν να τηρούν 
τους νόμους, τα καταστατικά και τους άλλους λογαριασμούς και να μη 
δημιουργούν προβλήματα από πρόχειρες αποφάσεις τους, πολύ δε περισσότερο 
από πραγματικά προκλητικές ενέργειές τους και μάλιστα με «σπεκουλαρίσματα» 
έξω από τη συνετή συνεταιριστική γραμμή, ενέργειες που μπορεί να έχουν 
καταστρεπτικές συνέπειες. Και τέτοιες ενέργειες όχ ι σύμφωνες με τη σωστή 
συνετα ιρ ιστική γραμμή και την καλή λογιστική  - δ ια χείρ ισ η , επισημαίνουμε κατά 
το 1924: α) τα όσα συνέβαιναν στην Έ ν ω σ η  Κ ερκύρας που επέσυραν επί χρόνια  
κατακραυγές εναντίον της και τελικά  την οδήγη σαν σε καταστροφή και 
ταλαιπώ ρησαν πανελλήνια τη συνετα ιρ ιστική ιδέα (βλ. στο Β2 για  την Εποπτεία 
και στο ΣΤ για  τη ν  ' Ενωση) και β) τα όσα έγιναν στις απαλλοτριώ σεις οικοπέδων 
με α ιτιολογία  τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλω ν (στρατιω τικώ ν, πολιτικώ ν, 
δικαστικών) όπου η άμετρη εφαρμογή όχι μόνο δημιούργησε κακή εντύπωση για 
το θεσμό αλλά και επέτρεψε καταχρηστικές ενέργειες που ζημίωσαν πολύ το 
θεσμιό. (Βλ. σχετικές κριτικές παρατηρήσεις αρμόδιων προσώπων, στη συνέχεια 
στο Υποκεφ. Θ ') .

Δ.Θ. ΠΑΝΟΣ 
Από τους κορυφαίους Έλλη
νες συνεταιριστές. (Τη δρα- 
στηριότητά του θα συναντή
σουμε σε πολλές σελίδες του 
έργου).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Κατά το έτος 1924 πραγματοποιείτα ι καθαρή αύξηση του αριθμού των 
γεωργικών συνεταιρισμών κατά 577. Στο τέλος του 1924 έφθασαν τους 2.801 (από 
τους οποίους ο ι 933 είναι π ιστούχοι της ΑΤΕ). Ο ι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν 
τις πιστω τικές ανάγκες και γενικά τις ανάγκες των ντόπιω ν ακτημόνων και των 
προσφύγων(*), που δ ιασκορπίζονται στην ό χ ι πάντα φ ιλόξενη ύπαιθρο με την 
ελπίδα, με ηρωϊκή προσπάθειά τους, να κατορθώσουν να ριζώσουν κοντά σε 
κάποια πηγή, να εκχερσώσουν, γ ια  να επιζήσουν όσοι μπορέσουν, μέσα στις 
ανθυγιεινές συνθήκες (ελονοσία, στερήσεις) και την πρόχειρη  εγκατάσταση. Η 
συμβολή των Συνεταιρισμών και των ηγετικώ ν τους στελεχώ ν υπήρξε τότε 
τεράστια για  τη ν  επιβίωση των πληθυσμών αυτών.

Α ναλυτικά, κατά κατηγορίες γεω ργικών συνεταιρισμών, οι αριθμοί για  το
1924 έχουν ως εξής: (βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 90).

Κ ατηγορίες Ιδρυθέντες Διαλυθέντες Α ύξηση Υφιστάμενοι
Γ. Συνεταιρισμών το 1924 το 1924 κατά το 1924 στο τέλος 1924
Π ιστω τικοί 407 6 401
Π ρομηθευτικοί 19 1 18
Π ώ λησης 22 1 21
Π αραγωγικοί 35 - 35
Διάφοροι 102 - 102

Σύνολο 585 8 577

2.065
193
185
133
225

2.801
Π αρατηρείτα ι το 1924 αθρόα σύσταση συνεταιρισμών μίσθω σης γαιών 

(πρόδρομοι τω ν συνεταιρισμών αποκατάστασης) που μισθώ νουν γαίες του 
Δημοσίου και των Μ ονών.

Τ ην όλη εικόνα των Συνεταιρισμών (με ανάλυση κατά είδη, νομούς, διαμερί
σματα, κλπ.) στο τέλος του 1924 βλ. στο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 27 και 90.

Ε ίναι πάντως χαρακτηριστικό  για  τη συνετα ιρ ιστική  πρόοδο, ότι στο τέλος 
του 1924 υπήρχαν ο ι ακόλουθοι «παραγωγικοί» συνεταιρισμοί (βλ. «Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 90).
Ε λαιουργικοί 51
Ο ινοποιητικο ί 48
Γ αλακτοκομικοί 1g

(*) Οργάνωση Προσφυγικών Συνεταιρισμών αγροτών.
Υπουργικής άποφάσεως έκδοθείσης κατά τόν Δεκέμβριον 1924 συνεστήθη Έπιτροπή άπό τούς 

κ.κ. Σ. Ιασεμίδην Διευθυντήν Γεωργικής Οικονομίας, Γ. Τρακάκην Προϊστάμενον Οικονομικών 
Υπηρεσιών τής Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Ν. Μιχόπουλον ’Επιθεωρητήν Συνεται

ρισμών, Ν. Άντωνόπουλον, Μ. Ροδόπουλον Τμηματάρχας τής Διευθύνσεως ’Εποικισμού καί Μ. 
Νοταράν υπάλληλον τής Υπηρεσίας Αγροτικής Εγκαταστάσεως Προσφύγων παρά τή ’Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως. Είς τήν Επιτροπήν ταύτην άνετέθη ή έκπόνησις σχεδίου προτύπου καταστατικού 
προσφυγικοϋ συνεταιρισμού.

Κρατεϊ σκέψις, ίνα μετά τό πέρας τής έργασίας τής ’Επιτροπής, έπιδιωχθή ή όργάνωσις τών 
αγροτών προσφυγών είς συνεταιρισμούς άφ’ ένός διά τής μετατροπής είς τοιούτους τών προσφυγικών 
ομάδων και άφ’ έτέρου διά τής ίδρύσεως νέων προσφυγικών συνεταιρισμών».
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1 924 /Γ ' —  Α ρ ιθμ η τική  εξέλιξη  Γεω ργ. Σ υνετα ιρ ισμώ ν. Β ασικά στα τισ τ ικ ά  σ το ιχ ε ία  τους

Σηροτροφ ικοί 3
Κ ονσερβών οπωρών 2
Ε πεξεργασίας καπνών 1
Ο ρυζοκαλλιέργειας 1
Π αραγω γής μελιού 1

133
Στην κατηγορία «Διάφοροι» ήταν:
Ε νο ικ ίασης γαιών και λειβαδιών 187
Δ ια χείρ ισ η ς συνιδ ιοκτησίας (χορτονομής ή δάσους) 20

Ά ρ δ ευ σ η ς  κτημάτων 7
Κ τηνασφαλιστικοί 7
Ά λ λ ο ι  4

225
Οι γεωργ. συνεταιρισμοί «πωλήσεως» ήταν:
Σταφιδοκάρπου 133
Καπνού 30
Κ ηπουρικώ ν 4
Κ ουκουλιών και μεταξόσπορου 4
Γεω ργικών προϊόντων γενικά 4
Σύκων 2
Οπωρών 2
Εξαγοράς κτημάτων 1
Α ντιπλημμυρικών έργων 1
Κ οινής χρή σ η ς μηχανώ ν 1
Α σφάλισης κατά χαλά ζης 1
' Α λλοι 2

185

Δ ημιουργείται δηλαδή μια προχωρημένη πο ικ ιλ ία  Συνεταιρισμών πέρα από 
τους πιστω τικούς (που ήταν μικτοί) και τους προμηθευτικούς.

Επίσημα στατιστικά  στο ιχεία  και πορίσματα έρευνας γ ια  την τότε λειτουργία 
των Συνεταιρισμών δεν υπάρχουν. Υ πάρχουν όμως διαπιστώ σεις από ανθρώπους 
που ήταν σε θέση να έχουν σχετικές πληροφ ορίες και οι οποίοι, άλλοτε 
αντικειμενικά και άλλοτε με διάθεση προβολής ή μείωσης της δραστηριότητας, 
συγκέντρωναν και δημοσίευαν μερικά στο ιχεία , από τα οποία είνα ι δυνατόν να 
σχηματίσουμε γνώμη, αν και το γεγονός της κάθε χρόνο  ίδρυσης αρκετών 
Συνεταιρισμών αποδεικνύει την ανάγκη και την αποδοχή από τους ενδιαφερόμε- 
νους της χρησ ιμότητας του θεσμού και την παρακίνηση και τον παραδειγματισμό 
τους από πληροφ ορίες που είχαν σχετικά  με την πραγματική βοήθεια που έδιναν 
στα  μέλη τους ο ι παλαιότεροι Συνεταιρισμοί.

Έ τ σ ι  ο Γ. Τ ρακάκης (ανώτατο στέλεχος της ΕΤΕ που ασκούσε την αγροτική 
πίστη) στο β ιβλίο του « Ή  συνετα ιρ ιστική οργάνωση έν Έ λ λ ά δ ι»  (έκδοση το
1925 αλλά γραμμένο το 1924) μας δίνει τα ακόλουθα ενδεικτικά στο ιχεία  για  την 
τότε συνετα ιρ ιστική  ανάπτυξη, σ το ιχεία  τα οποία  αποδέχεται και εμφανίζει και ο 
Π. Δεκάζος (στον πρόλογό του στο β ιβλίο  του Αγάθου).
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1 9 2 4 /Γ ' —  Α ρ ιθμ η τική  εξέλ ιξη  Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν. Β ασικά  σ τα τισ τ ικ ά  σ το ιχ ε ία  τους

Π εριφέρεια  Ιδρυθέν
(

Κ ορινθία 
Α ιγιαλεία  
Α χαΐας (Π άτρα)
Η λεία  (Α μαλιάς-Π ύργος)
Τ ριφύλλια 
Μ εσσήνη 
Π υλία 
Καλάμαι 
Κέρκυρα 
Θ εσσαλονίκη 
Κ ατερίνη - Βέροια 
Σέρραι 
Δράμα 
Σουφλί 
Ζάκυνθος

Οι παραπάνω δηλαδή περιφέρειες ευρίσκονται το 1924 στην πρώτη γραμμή 
της σ υνετα ιρ ισ τικής ανάπτυξης - δραστηριότητας.

Ο Γ. Τ ρακάκης εμφανίζει όμως παράλληλα (αρκετά όμως τονισμένα για  να 
δείξει την ανωριμότητα ακόμα τότε των Συνεταιρισμών) και τις περιφέρειες που 
υπολείπονται σε συνεταιριστική δραστηριότητα . Κ αι αυτές ήταν οι περιφέρειες:

συνεταιρισμοί: Λ ειτουργούν τότε:
ρι τότε)

83 Σχεδόν πάντες
76 Σχεδόν πάντες
37 Ο ι πλείστο ι

150 Π άντες
42 Π άντες

110 Σχεδόν πάντες
25 Σχεδόν πάντες
66 Ο ι πλείστο ι

115 Π άντες

150 Ο ι πλείστο ι
51 Σχεδόν πάντες
25 Σχεδόν πάντες
37 Σχεδόν πάντες
27 Ο ι πλείστο ι

Π εριφέρεια Ιδρυθέντες Εργαζόμενοι Π οσοστό
Συνεταιρισμοί Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

Ιωάννινα 76 15 30%
Αρτα 30 3 10%
Π ρέβεζα 22 5 23%
Λ άρισα 50 14 28%
Βόλος 12 3 25%
Κ αρδίτσα 22 6 27%
Μ εσολόγγι 30 10 33%
Λαμία 34 6 17%
Λ ειβαδιά 22 2 9%
Θή βαι 32 5 15%
Χ αλκίς 18 5 28%
Κύμη 19 4 21%
Γύθειο 16 4 25%
Σπάρτη 53 10 20%
Τ ρίπολις 47 10 21%
Χανιά 37 6 16%
Ρέθυμνος 34 4 11%
Η ράκλειο 33 9 27 %
Αγ. Ν ικόλαος 16 2 12%
Κοζάνη 34 6 17%
Σάμος 23 2 9%

Ο ι παραπάνω δηλαδή περιφέρειες θεωρούνται τότε, συνετα ιρ ιστικά σχετικά
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Ι9 2 4 /Γ ' —  Α ρ ιθμ η τική  εξέλ ιξη  Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν. Β ασικά στα τισ τ ικ ά  σ το ιχ ε ία  τους

καθυστερημένες. Δεν σημειώνει όμως πόσοι από τους ιδρυθέντες Συνεταιρισμούς 
είνα ι πολύ νέοι και συνεπώς η ίδρυσή τους ήταν απόδειξη συνετα ιρ ιστικής 
επέκτασης αλλά ως νεοϊδρυθέντες δεν θα ήταν δυνατό να λειτουργούν αξιόλογα. 
Ούτε σημειώνει ποιο ήταν το κρ ιτήρ ιο  για  να θεωρούνται ως «εργαζόμενοι».

Ο περισσότερο αντικειμενικός Π. Δεκάζος παραδέχεται τους παραπάνω 
αριθμούς αλλά επεξηγεί τα στο ιχεία  με τις επόμενες πολύ σωστές παρατηρήσεις
του:
« Έ κ  τών πινάκων τούτων προκύπτει, ότι οί 
άγρόται τής Άχαϊοήλιδος καί Κορινθίας έν 
Ιίελοποννήσω, Κέρκυρα, Ά νατ. Μακεδονία 
καί Δυτ. ©ράκη δπου ή καλλιέργεια καί ή 
γεωργική έκμετάλλευσις τού κυρίου προϊόντος 
αύτών είναι πολυδάπανος (σταφίς, καπνά, 
έλαιον) καί δέν έξαρκούσι τά ’ίδια οικονομικά 
μέσα αύτών ή δπου ή κοινοτική όργάνωσις έπί 
τουρκοκρατίας είχεν έπιβάλει τήν συνεργασίαν 
μεταξύ τών μελών τής αύτής κοινότητος, ένε- 
κολπώθησαν οί άγρόται μας ταχύτερον καί

έπιτυχέστερον τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν. 
"Οπου όμως ύπάρχουν χρηματικά περισσεύμα
τα ε’ίτε έξ έμβασμάτων έξ ’Αμερικής, εϊτε έξ 
άλλων αιτίων (’Αρκαδία, Λακωνία, Λεβάδεια, 
Βόλος) ή δπου επικρατούν καλλιέργειαι χρή- 
ζουσαι περιορισμένων δαπανών καλλιεργείας 
(Θήβαι, Κύμη, Ρέθυμνον, κλπ.) ή δπου έλλεί- 
πουν τέλος οί κατάλληλοι έπόπται συνεταιρι
σμών ή οί εμπνευσμένοι πολίται πρός διδασκα
λίαν, έκει ή συνεταιρική όργάνωσις βραδέως 
προήχθη καί έσημείωσεν άποτυχίας τινάς».

I

ϋ

1924. Ο προσφυγικός πληθυσμός προσπαθεί να ριζώσει. Άποψη της Καισαριανής το 1924. Χειρότερη
η κατάσταση στην ύπαιθρο.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

ΕΡΓΑΣΙΕΣ -  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(Πανελλήνια και τοπικές δραστηριότητες)

Οι παραπάνω αριθμοί για τους Συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν και υπάρχουν 
κατά το 1924 και κυρίως για την πο ικ ιλ ία  των σκοπώ ν που επιδιώκουν, μας δίνει 
και κάποιο μέτρο σχετικά  με την ανάπτυξη των εργασιώ ν τους. Γ ια  τη 
δράστη ριότητά τους βλ. και τις προσπάθειές τους σχετικά  με τις πιστωτικές 
εργασίες και τον αγώνα των συνεταιριστώ ν γ ια  ίδρυση ειδ ικής Γεω ργικής 
Τράπεζας με βάση τους Συνεταιρισμούς (βλ. στο Υποκεφ. Ζ ') .

Α ντίθετα με το 1923, δεν υπάρχουν για το 1924 συστηματικά στατιστικά 
σ το ιχεία  για  τις εργασίες τους. Ε ιδικές όμως περιπτώ σεις για  τις οποίες 
διασώθηκαν σ το ιχεία  δίνουν μια εικόνα της προόδου.

Ο Σ. Ιασεμίδης δίδει σε έκθεσή του τα ακόλουθα σ το ιχεία  για  το 1924 (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1927 σ. 289 επ.):

Ο ι χορη γή σ εις  της ΕΤΕ προς τους Γ. Συνεταιρισμούς (τέλος έτους) ήταν 
299.281.503 δρχ. Σε 455 Συνεταιρισμούς υπήρχαν καταθέσεις 3.752.060 δρχ. 
Υ πολογιζόταν ότι στο σύνολο των Συνεταιρισμών υπήρχαν καταθέσεις 14.000.000 
δρχ·

Χ αρακτηριστικά  είναι ακόμα τα σ το ιχεία  που υπάρχουν δημοσιευμένα για 
μερικές περιπτώσεις εργασιών:

α) Συνεταιρισμοί Α ιγιαλείας. Π ω λήσεις σταφιδοκάρπου μέσω των Συνεταιρισμών.

Σταφιδ. έτος Συνολική παραγωγή Π ώ ληση μέσω Π οσοστό
(χιλ ιόλ ιτρα) των Συνεταιρισμών

1922/1923 30.000 16.097 54%
1923/1924 27.000 15.610 50%
1924/1925 35.000 21.754 62%
1925/1926 30.000 22.000 73%

Εξαγωγές α π ’ ευθείας στο εξωτερικό από τους Γ. Συνεταιρισμούς: 
1923/1924 410 χ ιλ ιόλ ιτρα
1924/1925 6.910 χ ιλ ιόλ ιτρα
1925/1926 9.000 χ ιλ ιόλ ιτρα

(Βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 293)
Ρ) Τσατάλτζα. Επεξεργασία και πώληση καπνών.

Π ρώτη φορά πραγματοποιείτα ι το 1924 εμπορική επεξεργασία και κοινή 
πώληση καπνών από τον Γ .Π .Σ. Τσατάλτζης.

Λόγω απραξίας επί των καπνών της εσοδείας 1923, 155 συνέταιροι παρέδωσαν 
στο Συνεταιρισμό 41.079 οκ. καπνών. Η επεξεργασία κράτησε 6 μήνες σε αποθήκη 
του Συνεταιρισμού με την επίβλεψη ειδ ικής Ε πιτροπής και με χρηματοδότηση  της 
ΕΤΕ. Εργάστηκαν 180 εργάτες - εργάτριες (πληρώ θηκαν ημερομίσθια 989.000 
δρχ.). Α ναπτύχθηκε φοβερή αντίδραση του τοπικού καπνεμπορίου για  αποτυχία 
και μη γενίκευση του θεσμού δεδομένου ότι η επιτυχία  θα έφερνε αχρήστευση των 
τοπικώ ν καπνεμπόρων. Επί δύο έτη τα καπνά αυτά έμειναν απούλητα. Π α ρ ’ όλα 
αυτά ωφελήθηκαν τελικά οι παραγωγοί 5 δρχ. την οκά. Και κυρίως απόκτησαν 
πείρα, έδωσαν απασχόληση στους συνεταίρους ως εργάτες, τονώθηκε η 
πεποίθηση για  αυτοδύναμες ενέργειες. Κ άτι που εθεωρείτο ακατόρθωτο στην Αν.
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Μετακατοχικά μεγάλη η συμμετοχή πολιτικών και στελεχών της δημόσιας ζωής στις Συνελεύσεις και συγκεντρώσεις 
των Συνεταιρισμών. Διακρίνονται: Στην πρώτιη σειρά: Κ. Καραμανλής - Κ. Βεροιόπουλος - ;  - Γ. Παπανδρέου - Γ. 
Μολφέτας - ; - Σ .  Σαμούτ - Σ. Στεφανόπουλος - Χρ. Ευελπ'ιδης. Στις επόμενες σειρές (μεταξύ άλλων): I. Ζουρίδης, Ξ. 

Παπαζούρης, Π. Παπαλουκάς, Αναγνωστόπουλος, I. Παπαχριστόπουλος.



1924 /Δ ' —  Ε ργα σ ίες, δρ α σ τη ρ ιότη τες τω ν Γεω ργ. Σ υνετα ιρ ισμώ ν

Μ ακεδονία πραγματοποιήθηκε ως πείραμα (βλ. ο «Συνεταιριστής» 1926 σ. 124).
γ) Δασικός Συνεταιρισμός Πισοδερίου

Το μεγάλο δάσος Π ισοδερίου Μ ακεδονίας (τσ ιφ λ ίκ ι το οποίο  αγόρασαν το 
1875 ο ι κάτοικοί του από Ισραηλίτην τραπεζίτην ως σ υνιδ ιοκτησ ία  τους) 
μετατράπηκε από το 1924 σε Συνεταιρισμό του Ν. 602 και του Ν.Δ. 11.7.1923. 
Έ γ ιν ε  ο Συνεταιρισμός διαχειρ ίσεω ς σ υνιδ ιοκτησ ίας δάσους Π ισοδερ ίου με 
σκοπό την καλλιέργεια  και ανάπτυξη των ωφελειών από αυτό. Έ χ ε ι  μερίδια 363 
(βλ. λεπτομέρειες στο β ιβλίο Π. Κ οντού «Δασικοί Συνεταιρισμοί» σ. 35).
δ) Μ εσωρόπη Πραβίου Αν. Μ ακεδονίας

Σ το ιχεία  χαρακτηριστικά  της περιόδου 1920-1924 για τον «ιδεώδη» Συνεται
ρισμό Μ εσωρόπης Π ραβίου Αν. Μ ακεδονίας βλ. στο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 92 
και 140.

Από τα σ το ιχεία  που δημοσιεύονται στο περιοδικό με βάση τις εκθέσεις του 
Επόπτη Π. Μ ωυσίδη (ισολογισμός, δημιουργία αποθεματικών, δραστηριότητα , 
περισσεύματα) φαίνεται η ζωτικότητα του Συνεταιρισμού και η ακτινοβολία  του).

Στις εκθέσεις του Επόπτη Συνεταιρισμών Α νατολικής Μ ακεδονίας κ. 
Μ ωυσίδη, γράφει ο «Συνεταιριστής», αναφέρεται:
«ώς ό μάλλον διοργανωμένος καί άπό συνεταιριστικής 
άπόψεως πλέον άνεπτυγμένος συνεταιρισμός τής 
περιφερειας. Τήν πρόοδον τοΰ «ιδεώδους» συνεταιρι
σμού εις μίαν μεμακρυσμένην γωνίαν τής Ύποδιοική- 
σεως Πραβίου άποδίδει ό κ. ’ Επόπτης εΐς τό ότι οΐ 
κάτοικοι έκπαλαι διεκρίνοντο ώς πρός τήν άλληλεγ- 
γύην καί ομόνοιαν τήν όποιαν έχουσι μεταξύ των διά 
τήν έπιτέλεσιν κοινωφελών έργων, έπίσης δέ διότι 
μεταξύ τών κατοίκων παρατηρεϊται έξαιρετική ομοιο
γένεια, τής κοινότητος άποτελουμένης έξ εργατικών 
καπνοπαραγωγών εΐς τήν όποιαν δέν ύπεισήλθεν ό 
συνήθης τύπος τοΰ επιτηδείου έκμεταλλευτοΰ.

Έ π ί Τουρκοκρατίας καί πολύ πρό τοΰ 1912 έλει- 
τούργει έν τη κοινότητι άναγνωστήριον μετά βιβλιοθή
κης, τό δέ 1913 ίδρύθη έργατογεωργικός σύνδεσμος 
μέ τόν σκοπόν τής ηθικής καί οικονομικής ένισχύσεως 
τών μελών του. Κατά τήν εισβολήν τών Βουλγάρων 
διελύθη τό 1916, άλλά τά μέλη τής κοινότητος δέν 
ήδυνήθησαν έπί πολύ νά καταστείλωσι τήν έξωτερί- 
κευσιν τοΰ αισθήματος τής όμαδικότητος, όπερ τούς 
διέπει.

Τήν 19 Δεκεμβρίου 1919 ένεκρίθη τό ύπό 47 
συνεταίρων ύπογραφέν καταστατικόν τού πιστωτικού 
συνεταιρισμού, όστις άριθμεϊ σήμερον (έκτός τών 34 
διαγραφέντων ’Οθωμανών καί άλλων) 160 τό ολόν 
μέλη εύθυνόμενα άπεριορίστως καί καταβαλόντα 
σχεδόν έξ ολοκλήρου τήν έξ 100 δρχ. άποτελουμένην 
μερίδα των. Χάρις είς τήν προοδευτικότητα τών

συνεταίρων καί τήν θαυμασίαν τάξιν μέ τήν όποιαν 
τηρούνται τά λογιστικά βιβλία τού συνεταιρισμού 
ούτος έχει άπεριόριστον πίστωσιν παρά τή Τραπέζη. 
Ή  πίστωσις ανοίγεται παρά τής Τραπέζης έπί τή 
βάσει προσωπικής πίστεως τών συνεταίρων. Ούδεμία 
καθυστέρησις δανείου παρετηρήθη μέχρι σήμερον 
οϋτε έκ μέρους τών συνεταίρων πρός τόν συνεταιρι
σμόν οϋτε τούτου πρός τήν Τράπεζαν. ’ Εκτός τής 
πιστωτικής έργασίας ό συνεταιρισμός προμηθεύει 
γεωργικά καί άλλα εϊδη. ’Ενοίκιασε τό τσιφλίκιον 
«Μονόλιθος» 740 στρεμμ. έξ ών τά 400 καλλιεργήσιμα 
στρέμματα διενεμήθησαν εΐς άκτήμονας συνεταίρους 
άφού ό συνεταιρισμός έξώδευσε 20.000 δρχ. διά τό 
άνοιγμα άποστραγγιστικών αύλάκων κλπ.

Ό  κ. Επόπτης έξαίρει τήν εύγενή προσπάθειαν τού 
συνεταιρισμού διά τήν άποπεράτωσιν τής οικοδομής 
διωρόφου καταστήματος μετ’ άναγνωστηρίου καί 
άποθήκης έπεξεργασίας καπνοϋ προϋπολογισθείσης 
τής άξίας αύτού είς 80.000 δρχ.

’Εκ τού ισολογισμού εξάγεται, οτι ό συνεταιρισμός 
διέθετε κατά τήν λήξιν τοϋ ΐσολογιζομένου έτο υ ς’ίδια 
κεφάλαια 154,709 δρχ., έναντι ξένων κεφαλαίων 
458,645 δρχ.

Ή  σχέσις ιδίων κεφαλαίων πρός τά ξένα τοιαϋτα 
άνέρχεται εΐς 33,6% ποσοστόν, όπερ θεωρείται ώς 
δείγμα ύγιοϋς οικονομικής πολιτικής δ ι’ ένα σχετικώς 
νέον συνεταιρισμόν».

Μ ερικά ακόμα χαρακτηριστικά  σ το ιχεία  για  τη δραστηριότητα  και την 
εξέλιξη του παραπάνω Συνεταιρισμού Μ εσωρόπης:
Ετος Τακτ. ΑποΘ. ’ Εκτ. ΑποΘ. Κ έρδη χρή σ η ς
1920 194 - 3.398 δρχ.
1921 960 2.719 21.899 »
1922 5.365 20.230 25.062 »
1923 11.757 45.548 81.019 »
1924 27.987 110.422 109.931 »
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1924 /Δ ' —  Ε ργα σίες, δρα σ τη ρ ιό τη τες των Γεψ>ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν

ε) Απόκτηση γεω ργικώ ν μηχανημάτω ν από Συνεταιρισμούς Μ ακεδονίας. 
Ε ΐναι χαρακτηρ ιστικό  (σχετικά  με τη δραστηριότητα  των γεω ργικώ ν συνε
ταιρισμώ ν σ την Αν. Μ ακεδονία) ότι:
«Κατάτό τέλος τοΰ έτους 1924 ύπήρχον εΐς χεΐρας τών 
συνεταιρισμών τά κάτωθι γεωργικά μηχανήματα.

α ) Ό  συνεταιρισμός Προσωτσιάνης «ή Πρόοδος» 
κατείχε μίαν άλωνιστικήν, δύο βενζινάροτρα, θεριστι
κός καί άχυροδετικάς μηχανάς.

β )Ό  συνεταιρισμός Ροδολείβους μίαν άλωνιστικήν, 
δύο βενζινάροτρα, θεριστικός, άχυροδετικάς, χορτο
κ ο πτικ ό ς καί σπαρτικός μηχανάς.

γ )Ό  συνεταιρισμός ’Αλιστράτης μίαν άλωνιστικήν,

θεριστικός καί άχυροδετικάς μηχανάς.
δ)'Ο μοίως ό συνεταιρισμός Σερρών «ό Ευαγγελι

σμός» κατείχε μίαν άλωνιστικήν μηχανήν.
ε)'Ω σαύτω ς καί ό Συνεταιρισμός Σιδηροκάστρου 

κατείχε μίαν άλωνιστικήν μηχανήν.
σ τ )Ό  συνεταιρισμός Φωτολείβους (προσφυγ.) κα- 

τεϊχεν ένα βενζινάροτρον.
Πλήν τών ώς άνω συνεταιρισμών πολλοί συνεταιρι

σμοί κατεϊχον καί πλεϊστα άλλα μικρά γεωργικά 
μηχανήματα.

στ) Αιγιάλεια. Καταθέσεις σε Συνεταιρισμούς.
Α ξιόλογα σ το ιχεία  για συγκέντρωση καταθέσεων από τους Συνεταιρισμούς 

στην Α ιγιάλεια  βλ. «ο Συνεταιριστής» 1925 (σ. 118) σε κείμενο Σπ. Τρυφω- 
νόπουλου. Ο ι Συνεταιρισμοί άρχισαν, γράφει, να έχουν καταθέσεις. Γεγονός που 
αποδεικνύει ότι εκέρδισαν την εμπιστοσύνη των γεωργών. ’ Ε τσ ι ο ι Συνεταιρισμοί 
μπορούν να δανείζουν τους συνεταίρους τους με τοπικά  κεφάλαια.

Η  κ ίνηση  των καταθέσεων το 1923 και 1924 είνα ι η ακόλουθη:
31.12.23

3.523.340
5.658.066

641.147

1.12.24
2.249.719
2.155.200
1.189.350

Κ αταθέσεις συνεταίρων στους Συνεταιρισμούς 
Κ αταθέσεις Συνεταιρισμών σε Τράπεζες 
Κ αταθέσεις των 2 Ενώσεων σε Τράπεζες

Ε πεξηγείτα ι δε ότι η μείωση του 1924 οφείλεται σε ο ικονομική δυσχέρεια 
«λόγω μή εγκαίρου διαθέσεως τοϋ προϊόντος των καί ούδεμίαν σ χέσ ιν  εχει πρός 
τήν π ίσ τιν  τών συνεταιρισμών, ή όποία εξακολουθεί νά παραμένη άκλόνητη».
ζ) Ά λ λ ες  δραστηριότητες Συνεταιρισμών.

Βέβαια υπάρχουν και διάφορες άλλες δραστηριότητες γ ια  τις οποίες δεν 
διασώ θηκαν γραπτά σ το ιχεία  σε γνώση μου και τις οποίες θα ήταν χρήσ ιμο  να 
προσπαθήσουν να εμφανίσουν άλλοι, τυχόν, νεώτεροι ερευνητές καθώς και οι 
ίδ ιες ο ι Ο ργανώσεις για να παρουσιάσουν η κάθε μια την ιστορ ία  τους (όπως 
πολλές φορές υπέδειξα).

ΣΠ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ένα από τα εκλεκτά συνεταιριστικά στελέχη 
(εποπτείας). Κείμενά του σε διάφορες σελίδες 
του έργου.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ — ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Βιβλιογραφία
Το ενδιαφέρον της βιβλιογραφίας κατά το 1924 κ ινείτα ι στη γενικότερη 

μελέτη της ελληνικής γεωργίας (ιστορική  και σύγχρονη  επισκόπηση), στο 
αγροτικό ζήτημα, σ τις απαλλοτριώ σεις τσκρλικιών, στο σταφιδικό, στα δάση, 
στην αγροτική  π ίστη . Εκδόθηκε ο τρ ίτος τόμος του «Ιστορία της Ε λληνικής 
Γεωργίας» του Δημ. Ζωγράφου που αναφέρεται στην περίοδο 1821-1833.

Στα συνετα ιρ ιστικά  έχουμε τα βιβλία:
Σ. Ιασεμίδη «Μ αθήματα περί Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών» σ. 214, παραδόσεις στην 
Ανωτέρα Γεω πονική Σχολή (λιθογραφημένο).
Δημ. Κ αλιτσουνάκι «Περί Συνεταιρισμών και ιδίω ς εν Ελλάδι. Θ εωρία και 
Π ράξις». Α. Ιστορία  και θεωρία του Συνεταιρισμού, Α θήναι 1924 σελ. 116.
Κ. Χ ολέβα «Απλές Συνεταιριστικές οδηγίες».

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο Συνεργατισμός προκαλεί διαρκώς και 
περισσότερο το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου και διδάσκεται.

Σημειώνουμε:
α) Τα μαθήματα του Σ. Ιασεμίδη στη νεοϊδρυμένη Α νωτέρα Γεωπονική 

Σ χολή  κάνουν γνωστό το Συνεργατισμό στους νέους γεωπόνους στα χέρια  των 
οποίω ν θα περιέλθει η εφαρμογή και της αγροτικής πολιτικής. (Π ολλά κεφάλαια 
από το μοναδικό, ίσως, αντίτυπο σ την Ελλάδα που υπάρχει στη βιβλιοθήκη μου, 
αναδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών» το 1975 και 1976).'

β) Η επιστημονική  μελέτη για  τους Συνεταιρισμούς του από τότε πολύ 
αξιόλογου θεωρητικού της Ο ικονομίας Δ. Κ αλιτσουνάκι (έκδοση αφιερωμένη 
σ τον Α λέξανδρο Π. Π απαναστασίου) «αρετής ενεκα καί εύμουσίας καί φιλίας», 
είναι μια προσπάθεια να συνδυασθεί η ιστορία , η θεωρία και η πράξη του 
Συνεταιρισμού. Δυστυχώς η εκδοτική αυτή προσπάθεια έμεινε μόνο στο Α ' μέρος 
που «φέρει περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα» και δεν εξεδόθη το Β ' μέρος το 
οποίο θα αναφερόταν κυρίως στην ελληνική  κ ίνηση για την οποία ήδη είχε 
δημοσιεύσει μερικά ο συγγραφέας, κυρίως στα γερμανικά (όπως γράφει στον 
πρόλογό του).

Επειδή το β ιβλίο αυτό του Δ. Κ αλιτσουνάκι έχει ιδ ια ίτερο επιστημονικό 
(ιστορικό και θεωρητικό) ενδιαφέρον και είνα ι σχεδόν το πρώτο αξιόλογο 
επιστημονικό συνετα ιρ ιστικό βιβλίο(*) σ την Ελλάδα, με πλούσια διεθνή βιβλιο-

Ο  Για το επιστημονικό έργο του συνεταιριστή καθηγητή Δημ. Καλιτσουνάκι βλ. και υπόμνημά 
του προς τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα 1930, Βλ. στη Βιβλιοθήκη ATE αη Κ- 
0-72/6372. 1 Ρ'

Εκτός από το παραπάνω βιβλίο βλ. και τα ακόλουθα μέχρι τότε:
— Die genossenschaftliche Bewegung in Griechenland und in den Balkanlandern, Berlin 1916/7 

(Balkan-Revue τομ. Γ ' 1916/17).
— Συμβολαί εις την θεωρίαν των συνεταιρισμών, Αθήναι, 1922, (Αρχείον, Τομ. Β ', σ. 111-121).
— Στοιχεία του Κοινωνικού Δικαίου των Συνεταιρισμών, Αθήναι 1922 (Αρχείον, Τομ. Β' σ. 230-237 

και 347-360).
— Herkner «Εργατικόν Ζήτημα» μετάφραση Καλιτσουνάκι, 1919-1920, τομ. Α ' παρ. 60 (περί 

συνεταιριστικής κινήσεως εν Ελλάδι).
Ακόμα υπάρχουν και πολλά άλλα νεώτερα κείμενά του καθώς και πρακτική προσφορά του στο 

Συνεργατισμό.
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1924/E' — Συνεταιριστική Βιβλιογραφία. Μόρφωση. Ενημέρωση

γραφϊα, γ ι ’ αυτό δίνουμε στη συνέχεια τα περιεχόμενά του για  διευκόλυνση των 
μελετητών.

1- 5. Ιστορική  ανασκόπησις, φύσις, θεωρητική θεμελίωσις, συστηματική κατά- 
ταξις - ορισμός.

6-11. Α πόστολο ι της συνετα ιρ ιστικής ιδέας 
12-13. Συνετα ιρ ιστικοί σχολαί 
14-16. Συνασπισμοί συνεταιρισμών
17. Η αρχή  της ουδετερότητος των συνεταιρισμών
18. Συνεταιρικός σοσιαλισμός
19. Π αραγω γικός συνετα ιρ ικός σοσιαλισμός
20. Κ αταναλω τικός συνεταιρικός σοσ ιαλισμός
21. Τ άσεις εξελίξεως του συνεταιρισμού. Α νασκόπησ ις και πρόβλεψις.

γ) Το βιβλιαράκι «Απλές Σ υνετα ιρ ιστικές οδηγίες» του τότε Επόπτη 
Συνεταιρισμών Κ. Χ ολέβα αναφέρεται σε κάλυψη βασικών αναγκών ενημέρωσης 
των στελεχώ ν και μελών συνεταιρισμών, αρκετά χρή σ ιμ ο  για  την εποχή εκείνη.
2 .'Αλλες προσπάθειες -  Εφαρμογές.

Για  προσπάθεια του τότε δάσκαλου Ευάγ. Π απαϊωάννου στο Γοργόμυλο 
Π ρεβέζης σχετικά  με ίδρυση μαθητικού Συνεταιρισμού και τη λειτουργία του .τα 
χρόνια  1924-1927 βλ. έτος 1927, Υποκεφ. Ε '.

Ο εκλεκτός συνεταιριστής καθηγητής Δ. Καλιτσουνάκις ανάρεσα σε ομάδα 
αγροτικών στελεχών (σε προχωρημένη ηλικία).
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ — ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

1. Γενικά Στοιχεία
Το 1923 υπήρχαν σε λειτουργία 22 Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών, με περισσό

τερους από 471 Συνεταιρισμούς μέλη τους. Ο ι ακόλουθες:

Ενωση Μ έλη τους ’Ενωση Μ έλη τ
(Συνεταιρισμοί) (Συνεταιρι

Καλαμών 50 Α θήνας 30
Καλαμών 43 Π ύλου 18
Κορίνθου 52 Ν ησιού 8
Γ αργαλιάνω ν 19 Α ίγιου 14
Πύργου 27 Σερρών 8
Κ ερκύρας 12 Δράμας 8
Τριπόλεω ς 32 ' Αρτας 21
Α ίγιου 25 Κ ερκύρας 12
Σπάρτης 33 Δ ιδυμοτείχου 17
Π ατρών 20 Γαστούνης 7
Α μαλιάδας *
Ζακύνθου 15

Σύνολο 471
Κατά το 1924 ιδρύονται 6 νέες Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι ακό

λουθες:
Έ ν ω σ η  Γεω ργικών Συνεταιρισμών Δωρίδος (έδρα Α ιδω ρίκι)
Έ ν ω σ η  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Μ εσολογγίου Α ιτω λοακαρνανίας (έδρα 

Μ εσολόγγιο).
Έ ν ω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Ά ρ τ α ς  (έδρα Ά ρ τ α )
Α γροτική  Συνεταιριστική Τράπεζα Κερκύρας (έδρα Κέρκυρα)
Ο μοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας (έδρα Θ εσσαλονίκηΧ *) 

Έ ν ω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Α ικατερ ίνης (έδρα Α ικατερίνη). Σήμερα 
Κ ατερίνη.

Στο τέλος του 1924 υπήρχαν 22+6 = 28 Ενώσειο.
2. Μερικές περιπτώσεις δραστηριότας Ενώσεων, 
α) Έ νω ση Διδυμοτείχου:

Για το τότε Δ ιδυμότειχο και τις προσπάθειες των Ν. Μ ιχόπουλου, Θ. 
Τζωρτζάκη και άλλων βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σελ. 24 όπου γράφει ο I. 
Α ντω νιάδης τα ακόλουθα:
«... αί. αντιδράσεις ίσχυραί. Έ πρόκειτο  περί τοΰ 
μάλλον όπισθοδρομημένου γεωργικού τής Ελλάδος 
κόσμου, τοϋ άθλιέστερον ολου τοΰ λοιποϋ διαβιοΰν- 
τος καί ύπό  τήν άμεσον, ώς έκ τούτου, διατελοΰντος 
έξάρτησιν τών τοκογλύφων τών πόλεων, ’ Ιουδαίων 
καί ήμετέρων. Περιουσίαι ειχον σχηματισθεί είς βάρος

ολων αύτών τών ρακενδύτων καί άνυποδύτων. Περιο- 
δεύοντες έπί κάρρου μετεβαίνομεν είς τάς έδρας τών 
Συνεταιρισμών οί κ.κ. Τζωρτζάκης, Χατζηλίας, Μιχό
πουλος, Β. Χατζηπεντίδης... τόν λόγον έλάμβανε συνή
θω ς ό κ. Τζωρτζάκης καυτηριάζων καί κακίζων τά 
γενόμενα καί άναπτύσσων τήν συνεταιριστικήν ι
δέαν...».

(*) Στις 28.1.1924 αντιπρόσωποι 24 Συνεταιρισμών ψήφισαν το καταστατικό της Ομοσπονδίας Γ. 
Συνεταιρισμών Μακεδονίας που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 1924. Προσπάθεια για εξεύρεση «τακτικού 
Διευθυντοϋ» με πολλά προσόντα (βλ. κείμενο Γ. Παπαδόπουλου για Ομοσπονδία και Ντ. Μαλούχο ) 
στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3772.
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1924/Σ Τ ' —  Ε νώ σεις Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν. Σ υ γκρότη ση , δρ α σ τη ρ ιό τη τες τους

ηιδυμότειχο (και όλη η Θράκη-Μακεδονία). Μεγάλη καθυστέρηση: « ... Περιοδεύοντες έπί κάρρου 
μετεβαίνομεν είς τάς έδρας τών Συνεταιρισμών...». .

β) Η  Έ νω ση Τριφυλλίας (Γαργαλιάνοι).
Χ αρακτηριστικά  εΐνα ι τα σ το ιχεία  του τρίτου ισολογισμού της Ενώσεως 

Συνεταιρισμών Τ ριφυλλίας (Γαργαλιάνοι) 30.6.1924, που δείχνουν μια πολύ 
αναπτυγμένη, γ ια  την εποχή, Οργάνωση με πολλαπλές εργασίες (βλ. «Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 91). Π ρομήθειες εμπορευμάτων, πώληση σταφιδοκάρπου, δάνεια 
σταφιδοπάνω ν, πιστώ σεις, καταθέσεις διαφόρω ν ειδών (προθεσμίας, ταμιευτη
ρίου, όψεως).

Ε ίχε  έσοδα 346.117 δρχ. (κυρίως από τις πω λήσεις εμπορευμάτων, σταφιδο
κάρπου). Π λήρω σε μισθούς υπαλλήλω ν 69.498 δρχ. Κ αι ε ίχε περίσσευμα για 
διανομή: στα αποθεματικά 31.289 δρχ. και στα μέλη 125.155. Σύνολο 156.444 
(Π ρόεδρος ο Ν. Δ εληγιάννης, Δ /ντή ς  ο Α ριστ. Σαββίδης). Ε ίχε  19 Συνεταιρι
σμούς. Συνεταιρικό σταφιδεργοστάσιο. Κ αταθέσεις σε αυτή δρχ. 517.580. Η 
δραστηριότητά της χαρακτηρίζετα ι ως «μέγιστη, πολυσχιδής, πραγματικώς 
καταπληκτική». (Βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 91,92. Και «Α γροτική Αυγή» 
Καλαμών, Ιανουάριος 1925 αναλυτικά).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ ' / I

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ 
ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Υ φϊσταται από το 1922 (βλ. τόμον Α ' σελ. 486) η Συνομοσπονδία Συνεταιρι

σμών αλλά εργάζεται πολύ λίγο  επειδή δεν ενισχύετα ι ο ικονομικά από τα λίγα 
μέλη της (Ενώσεις και Συνεταιρισμούς) και δεν διαθέτει καταρτισμένο προσω πι
κό.

Π α ρ ’ όλα αυτά οι ανάγκες πιέζουν και η ρευστότητα της κατάστασης (βλ. στο 
Υποκεφ. Α ) κατά το 1924 δημιουργεί αιτήματα, αγροτοσυνετα ιρ ιστικές κ ινητο
ποιήσεις, ελπίδες.

' Κατά τον Μ άιο 1924 (Κ υβέρνηση Αλ. Π απαναστασίου - Δημοκρατία) οργα
νώνεται στην Α θήνα από τη Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών, με πρωτοβουλία 
μερικών Ενώσεων και διαφόρω ν αγροτικώ ν συνετα ιρ ιστικώ ν στελεχώ ν, το Γ ' 
Π ανελλήνιο  Α γροτικό Συνέδριο. Η Π ρωθυπουργική προσφώνηση του Αλ. 
Π απαναστασίου αναφέρεται στο θέμα «η Κ υβέρνηση και οι Συνεταιρισμοί» (βλ. 
Μ. Ρούνης στα «Θέματα Συνεταιρισμών» σ. 4130).

Στο Συνέδριο συζητήθηκε ευρύτατα, ανάμεσα στα άλλα, και το ζήτημα της 
ιδεολογικής και επαγγελματοσυνετα ιρ ιστικής οργάνω σης των συνεταιρισμών 
στις επαρχίες σε ιδεολογικούς Συνδέσμους καθώς και το θέμα αναδιοργάνωση της 
Π ανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών με βάση ε ισήγηση  του Θ. Τζωρτζά
κη. Υ ποδεικνύεται με την εισήγηση  του Θ. Τζω ρτζάκη η ίδρυση τοπικών 
επαρχιακών ιδεολογικώ ν - ελεγκτικών Συνδέσμων σε 2-3 περιφέρειες, για καλή 
οργάνωση και πειραματισμό, ώστε αργότερα να γ ίνε ι βαθμιαία εφαρμογή του 
θεσμού, ο ι δε Ενώ σεις να περιοριστούν στον ο ικονομικό τομέα.

Π αράλληλα  στο Συνέδριο αυτό της νεαρής και ανοργάνωτης Π ανελλήνιας 
Συνομοσπονδίας συζητήθηκαν και όλα τα φλέγοντα τότε θέματα όπως το 
εποικ ιστικό , σταφιδικό, καπνικό, αγροτική π ίσ τη , αγροτική  ασφάλεια, γεωργική 
φορολογία, τοπική αυτοδιο ίκηση, λαϊκή εκπαίδευση, γεω ργική εκπαίδευση, κλπ.

Γ ια την αναδιοργάνω ση της Συνομοσπονδίας συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του
1924 Επιτροπή ειδικών. Η Ε πιτροπή κατάρτισε νέο σχέδιο  καταστατικού με 
σαφέστερη διατύπωση και ουσιαστικές μεταβολές. (Συζήτηση του σχεδίου κατα
στατικού έγινε σε σύσκεψη της 26 Ιανουαρίου 1925).

Το παρακάτω πρωτότυπο έγγραφο (που απευθύνθηκε στα μέλη της Ε πιτρο
πής) αποτελεί ένα από τα σπάνια (ίσως το μοναδικό διασωζόμενο) αποδεικτικά 
στο ιχεία  για  την ύπαρξη και ζωή κατά το 1924 της Π ανελλήνιας Συνομοσπονδίας 
Γεω ργικών Συνεταιρισμών (με τίτλο , σφραγίδα, αριθμό πρωτοκόλλου, διεύθυνση, 
ημερομηνία , υπογραφή του προέδρου Χρ. Τερζόπουλου).

Βλ. αναλυτικά «ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 28 όπου και το σ χέδιο  καταστατικού 
της. (Βλ. και «Συνεταιριστής» 1936 σ. 66). Βλ. σχετικά  και στο έτος 1925.

Κατά Σεπτέμβριο του 1924 βλέπουμε τη Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών να 
μετέχει σε Επιτροπή του Υπ. Γεωργίας για  τη συνετα ιρ ιστική  νομοθεσία εκπρο
σωπούμενη από τον Δ. Μ αργέτη ως «πληρεξούσιον Γ ενικόν Γραμματέα της Συνο
μοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών» κατά την Υ πουργική απόφαση (Βλ. 
στο Υποκεφ. Β ') .
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Το 1924 συνεχίζεται και εντείνεται η προσπάθεια του 1923 για τη ν  καλύτερη 
οργάνωση της αγροτικής πίστης.

Π ρω τοβουλία αναλαμβάνει η αξιόλογη Ε τα ιρία  Κ οινω νικώ ν Επιστημώ ν. Γο 
Δεκέμβριο 1924 γ ίνοντα ι 2 δημόσιες συνεδριάσεις - συζητήσεις με παρουσία 
επιλέκτων προσώπων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (16 Δεκεμβρίου 1924) ο 
ε ισηγητής Β. Σ ιμω νίδης ανέπτυξε το ζήτημα αυτό (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 
28) και μ ίλησαν ο ι Αλ. Π απαναστασίου (τ. Π ρωθυπουργός) και Σπ. Χ ασιώτης 
(Δ /ντή ς της Α νωτέρας Γεωπονικής Σχολής). Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση (29 
Δεκεμβρίου 1924) μ ίλησε ο Σο:>κρ. Ιασεμίδης (Δ /ντή ς Γ εω ργικής Ο ικονομίας Υπ. 
Γεωργίας), που ήταν ο κύριος υποκινητής, από υπηρεσιακής πλευράς, του θέματος 
και που μονομαχούσε με την ανώτατη εκπροσώ πηση της ΕΤΕ (Αλ. Κ οριζής, Γ. 
Τρακάκης).

Ο Σωκρ. Ιασεμίδης (Βλ. κείμενό του σ τη ν  εφημ. «Δημοκρατία» 5.1.1925) 
εξέτασε τα προβλήματα:

Η ενάσκηση της αγροτικής πίστεως παρά της Εθνικής Τραπέζης και το 
σύστημα το ακολουθούμενο πα ρ’ αυτής έχει μειονεκτήματα και ποία;

Ε ίνα ι τα μειονεκτήματα αυτά σοβαρά και γιατί;
Π οία  είνα ι η προτιμητέα οργάνωση της αγροτικής πίστης;
Π οιος είνα ι ο καταλληλότερος γ ι ’ αυτό κεντρικός οργανισμός;
Εάν είνα ι επείγουσα ή ό χ ι η ανάγκη σύστασης τέτοιου οργανισμού.
Α τέλειες λεπτομερειακές δεν έθεσε για συζήτηση επειδή, όπως είπε, αυτές δεν 

οφείλονται στο σύστημα και προ πάντων επειδή διορθώ νονται όταν περιέρχονται 
σε γνώση της κεντρικής υπηρεσίας της Τράπεζας, η οποία με ζήλο  και επιμονή 
πάντα καταβάλλει προσπάθειες να άρει τις ατέλειες αυτές.

Η Εθνική Τράπεζα, είπε, αντικατέστησε τα γραμμάτια με ενεχυρόγραφα 
αμέσως μετά τη θέσπιση του θεσμού, από τις αρχές του 1921 και για τα δάνεια προς 
τους συνεταίρους γεωργικών πιστωτικώ ν συνεταιρισμών.

Α ρνεΐτα ι την εξόφληση ενεχυρογράφου συνεταίρου που είνα ι αφερέγγυος 
κατά τη γνώμη της. Κ ατανέμει αυτή κυρίως, τα δάνεια προς τους συνεταίρους και 
έτσι αντικατέστησε τα δάνεια προς το συνεταιρισμό (ως σώμα) και δίνει τα δάνεια 
με προσαγωγή από το συνεταιρισμό του ενεχυρογράφου ή του πλασματικού 
ενεχύρου του συνεταίρου. Έ τ σ ι  η Τράπεζα παρέχει συνήθως, κυρίως στα 
καπνοπαραγωγά μέρη, τα δάνεια ανάλογα με την έκταση την οποία καθένας 
συνεταίρος καλλιεργεί ή πρόκειται να καλλ ιεργήσ ει με βάση τις άδειες 
καλλιέργειες καπνού ή τις οκάδες καπνού που έχει στην κατοχή του κάθε 
συνεταίρος.

Το σύστημα αυτό, τόνισε, έχει τα εξής σοβαρά μειονεκτήματα:
Ο συνεταίρος που έχει μεγαλύτερη ανάγκη δεν μπορεί να πάρει δάνειο 

περισσότερο από ό,τι ορίζεται στο στρέμμα, δεν μπορεί να επωφεληθεί της πιστω 
τικής επιφάνειας άλλου, ο οποίος δεν θα είχε τώρα ανάγκη από δάνειο. Δεν 
υποστηρίζονται επομένως οι αν ίσχυροι οικονομικά, σύμφωνα προς το σκοπό του 
Συνεταιρισμού και δεν χρησ ιμ οπο ιε ίτα ι η αλληλεγγύη μεταξύ τους, το κύριο 
σ το ιχείο  του Συνεταιρισμού. Έ τ σ ι δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούν από δάνεια 
αυτοί που δεν έχουν ανάγκη, δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούν ο ι σπάταλοι,
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1924 /Ζ ' —  Α γροτική  π ίστη  κα ι Συνετα ιρ ισμο ί

μέθυσοι, χαρτοπαίκτες και εκείνοι που θα χρη σ ιμ οπο ιήσ ουν τα χρήματα για 
άλλους σκοπούς μη γεωργικώ ς παραγωγικούς. Κ αι δεν είνα ι δυνατό να καταμερι- 
σθούν τα δάνεια, από το Συνεταιρισμό, ανάλογα με τις ανάγκες, τις προθέσεις και 
την καλή πίστη καθενός συνεταίρου.

Μ ε αυτό τον τρόπο λείπουν τα πλεονεκτήματα των γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών 
τα συναφή προς τη στενή περιφέρεια, λείπει η συνείδηση της αλληλεγγύης, η 
ευθύνη της αυτοδιο ίκησης, η διαπαιδαγώγηση του Δ ιο ικητικού Συμβουλίου και 
των συνεταίρων και η αντίληψη ότι είναι μόνοι ο ι συνεταιρισμοί υπεύθυνοι γ ια  τις 
πράξεις τους.

Ό χ ι  μόνο εμποδίζεται η ανάπτυξη της συνετα ιρ ικής συνείδησης αλλά 
απεναντίας παρουσιάζεται έτσι και έδαφος χειρότερη ς διαπαιδαγώ γησης και 
ανηθικοπο ίη σης των συνεταίρων, δ ιότι οι συνετα ίροι συνηθίζουν στη σπατάλη 
και τη διαφθορά και πολλοί συνεταίροι με το πλασματικό ενέχυρο γίνονται 
έμποροι, αγοράζοντες και ενεχυριάζοντες τα καπνά άλλω ν συνεταίρων ή και 
άλλων παραγωγών. Τέλος ζητούνται, μερικές φορές, ενεχυρόγραφα και σε δάνεια 
για  αγορά εργαλείων για  κοινή χρήση  των συνεταίρων και έτσι ελαττώνεται με το 
ενεχυρόγραφο η αλληλέγγυος προσωπική πίστη αντί να αυξάνει με αυτό.

Κ αι ακόμα, παρατήρησε, τα διδόμενα με ενεχυρόγραφο και πλασματικό 
ενέχυρο δάνεια, δεν διαφέρουν εάν δίδονται α π ’ ευθείας στους ιδιώτες ή στους 
συνεταιρισμούς. Έ τ σ ι  η Εθνική Τράπεζα έδωσε ισόποσα σχεδόν δάνεια και σε 
ασυνεταϊριστους γεωργούς.

Ο ι λόγοι για τους οποίους η Εθνική Τράπεζα αντικατέστησε τα προς 
συνεταιρισμούς (ως σώμα) χορηγούμενα δάνεια, με δάνεια προς συνεταίρους με τη 
μεσολάβηση του συνεταιρισμού, δεν μπορεί να είνα ι βέβαια η μέχρι τότε πείρα, 
αφού ουδεμία καθυστέρηση είχε παρατηρηθεί στους συνεταιρισμούς ενώ είχαν 
παρατηρηθεί καθυστερήσεις 33% στα δάνεια προς ιδιώτες (ούτε το Κ ράτος που 
χορηγούσε σε συνεταιρισμούς μέχρι και το 1920 δάνεια, α π ’ ευθείας προς αυτούς 
ως σώματα, γ ια  την αγορά θείου και θειϊκού χαλκού, ε ίχε καθυστερήσεις. Το 
σύστημα δε αυτό ακολουθούμε, είπε, και στη Γεω ργική Τράπεζα Μ ακεδονίας και 
Η πείρου που διέθεσε εφέτος τα διαθέσιμά της των 7 εκατ. δρχ. σε δάνεια προς 
γεω ργικούς συνεταιρισμούς με γραμμάτια του Συνεταιρισμού, δηλ. στο νομικό 
πρόσωπο.

Α λλά η Εθνική Τράπεζα εζήτησε την εφαρμογή του νέου συστήματος με τα 
επιχειρήματα ότι τα Δ ιο ικητικά  Συμβούλια αγνοούν τη ν  καλύτερη διάθεση, ότι 
δεν υπήρχε καθαρή συνεταιριστική συνείδηση, ότι οι προσω πικές συμπάθειες 
στους μικρούς τόπους είναι ο μόνος οδηγός των διοικούντω ν τους συνεταιρισμούς 
κατά τη χορήγη σ η  των δανείων, ότι δεν ήταν ακόμα επαρκής η ανάπτυξη της 
προσω πικής πίστης.

Ό μ ω ς , υποστήριξε, το Υ ποκατάστημα της Τράπεζας δεν είναι δυνατό να είναι 
σε καλύτερη θέση από το Δ ιοικ. Συμβούλιο του τοπικού Συνεταιρισμού, να είναι 
σε πλήρη γνώση της ο ικονομικής κατάστασης, της καλής π ίστης και πρόθεσης 
του συνεταίρου, των αναγκών αυτού και της καλής χρη σ ιμ οπ ο ίη σ η ς του δανείου, 
διότι αυτά είνα ι τα κύρια πλεονεκτήματα του Συνεταιρισμού και όταν αυτά 
λείπουν ο Συνεταιρισμός είνα ι περιττός και η αλληλέγγυα ευθύνη αναγκάζει τον 
συνεταιρισμό να εφαρμόζει τα παραπάνω.

Η  Εθνική Τράπεζα, επειδή δεν μπορούσε να κάνει τον έλεγχο της 
φερεγγυότητας των Συνεταιρισμών όταν αυτοί αυξήθηκαν, προτίμησε να σ τη ρ ί
ζεται σε πληροφορίες των διοικούντω ν για  τους συνεταίρους παρά σε πληροφ ο
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ρίες γ ια  τους συνεταιρισμούς τους, επειδή έτσι θα μάθαινε καλύτερα την αλήθεια.
Ο ταν τα Δ ιοικ. Συμβούλια δεν είχαν το θάρρος να αρνηθούν δάνειο σε μερικούς 

συνεταίρους έπρεπε να καλυφθούν πίσω της. Ό μ ω ς  αυτό ακριβώς τους 
διαπαιδαγωγεί κακώς. Ό π ο υ  το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο δεν έχει το θάρρος να 
κανονίσει μόνο του ζήτημα σπουδαιότατο, αναγόμενο στο κυριότερο έργο του, 
εκεί συνεταιρισμός δεν υπάρχει.

Με το νέο σύστημα, τόνισε, απομακρυνόμαστε από τον ίσ ιο  δρόμο στον 
οποίο δυσκολότατα θα επανέλθουμε, αφού ο ι Συνεταιρισμοί διαπαιδαγωγούνται 
έτσι κακώς.

Βέβαια η Εθνική Τράπεζα, που απόβλεπε, με τις ευγενείς προσπάθειές της, 
στην αύξηση των χορηγήσεώ ν της σε αγροτικά δάνεια, δεν υπελόγισε ότι μπορεί 
να επέλθει έτσ ι βλάβη στη συνετα ιρ ιστική αλληλεγγύη και συνεταιριστική 
συνείδηση και επομένως στην οργάνωση της αγροτικής π ίστης, που, απαραίτητα, 
πρέπει να χρησ ιμ οπο ιε ί την αλληλέγγυα ευθύνη και τα λοιπά  πλεονεκτήματα των 
Συνεταιρισμών.

Π ρότεινε τελικά  ο Σ. Ιασεμίδης να ανοίγεται, στο τέλος κάθε έτους, ορισμένη 
πίστωση για  κάθε συνεταιρισμό σε τρεχούμενο λογαριασμό, και να χορηγούντα ι 
τα δάνεια με γραμμάτια του νομικού προσώπου του Συνεταιρισμού.

Π ρόσθετα δάνεια θα χορηγούντα ι με ενεχυρόγραφα. Ε π ίσης να δίνοντα ι άλλα 
δάνεια, με ενέχυρο των προϊόντων ή μηχανώ ν που θα υπάρχουν σ τις αποθήκες του 
Συνεταιρισμού. Κ αι ακόμα ενυπόθηκα δάνεια γ ια  τους Συνεταιρισμούς (νομικά 
πρόσωπα).

Σπουδαιότατο ακόμα είναι, είπε, το ζήτημα των καταθέσεων στους Συνεται
ρισμούς, το οποίο  ελάχισ τα  προάγεται. Ε ις τούτο συντελεί και ο τρόπος της 
χορή γη σ η ς των δανείων παρά της Ε θνικής Τράπεζας, επειδή με τον κλονισμό της 
πεποίθησης σ τη ν  ικανότητα ή ευθύτητα των διοικούντω ν τους Συνεταιρισμούς, 
μειώνεται η ζω τικότητα και η δράση τους και ο αγώνας που πρέπει να αναλάβει το 
Δ ιοικ. Συμβούλιο για  την προσέλκυση καταθέσεων.

Ο τρόπος της παροχής των δανείων που εφαρμόζεται στους τοπικούς 
γεω ργικούς Συνεταιρισμούς εφαρμόζεται και γ ια  τους Κ εντρικούς (Ενώσεις). Και 
εδώ η Έ ν ω σ η  περ ιορίζετα ι να συλλέγει και προσάγει τα ενεχυρόγραφα των 
συνεταίρων των Συνεταιρισμών τ η ς .Έ τ σ ι και ο ι Ενώ σεις αδιαφορούν για τη 
φερεγγυότητα των Συνεταιρισμών, και παραμελούν ένα από τα κυριότερα έργα 
τους, τον έλεγχο  των Συνεταιρισμών - μελών τους.

Επειδή όμως και στην καλύτερη οργάνω ση, είτε πάντοτε, είτε ορισμένες 
εποχές του έτους, τα κεφάλαια των Συνεταιρισμών και οι καταθέσεις δεν επαρκούν 
για  τις ανάγκες της αγροτικής π ίστης, όλα τα προηγμένα, συνεταιριστικά, κράτη 
μερίμνησαν για τη σύσταση κεντρικού οργανισμού για  να ενισχύει την εξέλιξη 
της οργάνω σης της αγροτικής π ίστης από τη βάση.

Ο ι Ο ργανισμοί αυτοί ήταν ανάλογοι προς το χρόνο  που δημιουργήθηκαν.
Π οτέ δεν έλειψε και εδώ η πρόθεση για σύσταση ειδικού Ο ργανισμού για την 

αγροτική πίστη (ειδική Α γροτική  Τράπεζα).
Και πρέπει, τόνισε, να συσταθεί ειδική Α γροτική  Τράπεζα για  τους εξής 

λόγους:
1. Δ ιότι η εκδοτική τράπεζα δεν είναι διαρκώς σε θέση να ενισχύει την 

αγροτική πίστη δεσμεύουσα τα κεφάλαιά της σε εργασίες μακράς διάρκειας.
2. Δ ιότι ο οργανισμός της Εθνικής Τράπεζας δεν είνα ι εκείνος που αρμόζει 

γ ια  την ανάπτυξη της αληθινής συνεταιρικής οργάνω σης και της συνεταιρικής 
αλληλεγγύης. Ο τρόπος της χο ρ ή γη σ η ς των δανείων, συναφής προς τον
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οργανισμό της ΕΤΕ, εμποδίζει την ανάπτυξη της συνετα ιρ ιστικής συνείδησης και 
κατευθύνει την οργάνωση σε στραβό δρόμο.

3. Δ ιότι δεν μπορεί να βοηθήσει τη συρροή καταθέσεων στους συνετα ιρ ι
σμούς και εμποδίζει τη δράση τους ως υγιών συνεταιρισμών.

4. Δ ιότι τα αποταμιεύματα δεν πρέπει να συγκεντρώνονται σ την Εθνική 
Τράπεζα όπου πολλά μένουν αχρησιμοποίητα .

5. Δ ιότι είνα ι ορθό πολλά αποταμιεύματα, όσο το δυνατό περισσότερα, να 
εισέρχοντα ι είτε δια των συνεταιρισμών, είτε δια της Α γροτικής Τράπεζας, α π ’ 
ευθείας και χω ρίς τη μεσολάβηση της Ε θνικής, σ τη ν  εξυπηρέτηση της αγροτικής 
πίστης.

6. Δ ιότι πρέπει ο ι διαφορές τόκων μεταξύ καταθέσεων κα ι δανείων, να 
παραμένουν υπέρ του ειδικού Ο ργανισμού και των γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών. 
Τ ότε και εάν οι διαφορές αυτές είνα ι μεγάλες, δεν θα γεννούν παράπονα όπως 
γεννούν σήμερα.

7. Δ ιότι με την Α γροτική Τράπεζα θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την 
αγροτική  πίστη με την αγορά του χρήματος και θα την εξασφαλίσουμε καλύτερα 
παρά με συμβάσεις που θα προβλέπουν είτε γ ια  τη σταθεροποίηση τω ν ποσών είτε 
γ ια  τη μείωση του τόκου, συμβάσεις για τις οποίες τα Κ ράτη αναγκάζονται σε 
γενναίες υποχωρήσεις.

8. Π ρέπει να συσταθεί Α γροτική  Τράπεζα δ ιότι θα παράσχει στους Γεω ργι
κούς Συνεταιρισμούς κάθε είδος π ίστης, ακόμα και ενυπόθηκης.

9. Δ ιότι η Τράπεζα αυτή θα διευκολύνει την πώ ληση γεωργικών προϊόντων 
(σταφίδας, καπνού κλπ.) από κοινού και θα βοηθήσει, με σύσταση ειδικών 
ιδρυμάτων έρευνας και προπαγάνδας, στην παραγωγή και κατανάλωση αυτών. Και 
επίσης θα διευκολύνει την προμήθεια γεω ργικώ ν ειδών από κοινού.

10. Π ρέπει, τέλος, τόνισε, να ιδρυθεί Α γροτική  Τράπεζα για  να καταστή
σουμε τους γεωργούς ικανούς να εφαρμόσουν τελειότερες τεχνικές μεθόδους στις 
γεω ργικές εκμεταλλεύσεις, να τους καταστήσουμε περισσότερο οικονόμους, να 
τους διαπαιδαγωγήσουμε ηθικά με την κατανόηση της σημασίας και της ανάγκης 
της ειλικρ ίνειας, της αλληλεγγύης, της αυτοδιο ίκησης, από τις οποίες θα 
απορρεύσει βαθμηδόν η πλήρης οικονομική και ηθική  ανεξαρτησία  του γεωργού.

Γ ια  τους λόγους αυτούς και αυτή η Εθνική Τράπεζα, — είπε— δεν είναι 
αντίθετη προς τη σύσταση ειδ ικής Α γροτικής Τράπεζας. Η σπουδαιότερη αντίρ
ρησή της είναι ότι δεν είνα ι σήμερα η στιγμή κατάλληλη για τη σύστασή της. Και 
η σπουδαιότερη δικαιολογία  της ζητούμενης αναβολής είναι ότι δεν θα ευρεθούν 
αμέσως τα κεφάλαια τα οποία  διαθέτει σήμερα η Εθνική Τράπεζα ως και ότι δεν 
υπάρχει ακόμα η απαραίτητη εκ των κάτω καλώς λειτουργούσα οργάνωση.

Κ αι απαντά:
Ό σ ο ν  αφορά στα κεφάλα'ια, η Τράπεζα δεν θα είνα ι απλό Ταμείο (όπως οι 

σημερινές Γεωργικές Τράπεζες Μ ακεδονίας, Η πείρου κλπ. που δεν μπορούν να 
διαθέσουν για  δάνεια περισσότερα από τα κεφάλαιά τους), αλλά θα είναι 
Ο ργανισμός πραγματικής Τράπεζας, ώστε με λίγα, σχετικά , κεφάλαια να κάνει 
μεγάλο κύκλο εργασιών πολύ πολλαπλάσιο  από τα κεφάλαιά της. Έ τ σ ι  
εργάζονται όλες οι Τράπεζες και οι ξένες Α γροτικές Τράπεζες. Με τη σύσταση δε 
της Α γροτικής Τράπεζας, δεν εννοούμε να αποστερήσουμε την Εθνική Τράπεζα 
από την ενίσχυση  της αγροτικής π ίστης. Θα μπορεί και αυτή να δράσει 
περισσότερο, ευκολότερα και με θετικότερα αποτελέσματα.

Α λλά αναβάλλοντας τώρα, την ίδρυση — τόνισε— για  το λόγο αύτό, γιατί δεν 
θα αναγκασθούμε να αναβάλουμε και κατά τα επόμενα έτη; Μ ήπως θα ευρεθούν
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τότε ευκολότερα τα κεφάλαια ή θα ελαττωθούν οι ανάγκες της γεωργίας;
Ο σον αφορά στην αντίρρηση, ότι δεν υπάρχει ακόμα η απαραίτητη εκ των 

κάτω καλή οργάνωση και επομένως πρέπει να αναμείνουμε αυτή για  να συστή
σουμε τότε τη ν  Α γροτική Τράπεζα, εγώ τουλάχιστον φρονώ (λέγει ο Ιασεμίδης) 
ότι όσο· περισσότερο αναβάλλουμε, τόσο περισσότερο θα αναμένουμε, επειδή 
απομακρυνόμαστε συνεχώς από την ορθή οργάνωση της αγροτικής πίστης, από την 
αντίληψη δηλαδή της αλληλέγγυας ευθύνης και τη συνεταιριστική συνείδηση.

Ε ίναι εκτός αμφιβολίας, κατέληξε, ότι αν ε ίχε  ιδρυθεί από ετών (π.χ. από το 
1914 όταν ψ ηφίσθηκε ο νόμος περί συνεταιρισμών και έγινε η σύμβαση κράτους 

ΕΤΕ), σήμερα η Α γροτική αυτή Τράπεζα θα ήταν κολοσσός και η συνετα ιρ ι
στική οργάνω ση εδραία.

Ό σ ο  αναβάλλουμε τόσο χειρότερα και γ ια  ένα άλλο ακόμα λόγο: Δ ιότι οι 
εκπλησσόμενοι από τα διατιθέμενα για  τις αγροτικές χο ρ η γή σ εις  ποσά της 
Ε θνικής Τράπεζας, ικανοποιούμενοι από αυτά, παραβλέπουν τη βαθύτερη εξέταση 
της οργάνω σης της αγροτικής π ίστης. (Γ ια  τη συνέχεια  της σ υζήτησης βλ. στο 
Υποκεφ. Ζ ' του 1925).

Σ το ιχεία  για  τις χορη γή σ εις της ΕΤΕ στη γεω ργία κατά το 1924, με ανάλυση 
κατά Γεω γραφικά Διαμερίσματα βλ. στο Υποκεφ. Ζ ' του 1925 (όπου στο ιγεία  για 
τα έτη 1921-1925).

Καπνά: Ολη η οικογένεια στη δουλειά. (περιφέρεια Καβάλας).
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Γ ια  το Γ ' Π ανελλήνιο  Α γροτικό Σ υνετα ιρ ιστικό Συνέδριο και τα θέματά του, 
βλ. παραπάνω στο Υποκεφ. Σ Τ '/1 (* ).

Εκτός από τις συζητήσεις - ενέργειες - π ιέσεις του Γ ' Π ανελλήνιου 
Α γροτικού Συνεδρίου γίνονται το 1924 και ειδικές προσπάθειες για  την πιστω τική 
ενίσχυση των εφέδρων και των αναπήρων πολέμου αγροτών με τη μερική εγγύηση 
του Κ ράτους ώστε να επαυξηθεί η πιστω τική τους ικανότητα. Ε πίσης για 
καθορισμό μεσοπρόθεσμου χρόνου στην εξόφληση των δανείων τους. Βλ. 
αναλυτικά «ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 19 όπου και σχετική  εισήγηση  του Β. 
Χ ατζηλία  στη συνεδρίαση της Βουλής της 13.12.1924. Τ ην πρόταση αυτή βρίσκει 
σωστή ο Π ρόεδρος της Κ υβερνήσεως Ανδρ. Μ ιχαλακόπουλος και μάλιστα τη 
διευρύνει σε θέμα ανάγκης γεω ργικής αποκατάστασης των εφέδρων.

— Το 1924 το Κ ράτος, έπειτα από απαίτηση των σταφιδοπαραγωγώ ν (κυρίως των 
συνεταιρισμών σταφιδοπαραγωγών), εξαγόρασε το προνόμιο της Ε νια ίας (Ε τα ι
ρείας για προστασία  της σταφίδας) και στη συνέχεια  (τον Α ύγουστο 1924) 
ανάθεσε προσω ρινά τη διαχείρ ιση  της σταφίδας, γ ια  το έτος 1924/1925, σ την ΕΤΕ 
μ έχρ ις ότου «συσταθεί ιδία  και αυτοτελής προς προστασίαν της σταφίδος 
όργάνωσις» χω ρίς επιβάρυνση του Κράτους (βλ. στο 1925).
— Το 1924 ιδρύθηκε η Α γροτική Συνομοσπονδία Ελλάδας για  αντίδραση στην 

ανακοπή της αγροτικής μεταρρύθμισης επί Κ υβερνήσεω ν Μ ιχαλακοπούλου και 
Π αγκάλου. Α ρχική  βάση της Συνομοσπονδίας ήταν ο αγροτικός προσφυγικός 
κόσμος και ο ι ειδικοί Συνεταιρισμοί άκτημόνω ν (όχ ι ο ι λοιποί). Το Δ.Σ. της 
εκλέχτηκε το 1925 (βλ. στο Η ' του 1925).
— Δ ιάφορες άλλες τοπικές ενέργειες των Ενώσεων Συνεταιρισμών για  αγροτικά 

προβλήματα βλ. και στο^Υποκεφ. Σ Τ '.

Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Η '

(*)' Οπως γράφει ο Χρ. Τερζάκης, το 1924 το Γ ' πανελλήνιο Συνεταιριστικό - Αγροτικό Συνέδριο 
που έγινε στην Αθήνα, θυμήθηκε την αγροτική πολιτική του Καποδίστρια «... καί εΐς ενδειξιν τιμής 
καί ευγνωμοσύνης, άπεφάσισε νά άναρτηθή ή εΐκών του είς όλους τούς ’Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 
τής ' Ελλάδας, άλλά άτυχώς, όπου δέν υπάρχει συνειδητή εκτελεστική εκπροσώπηση τών αποφάσεων, 
τάς καλύπτει ό πέπλος τής λήθης». Ό  ίδιος μάς πληροφορεί ότι στό Συνέδριο παρίστατο ή τότε 
Κυβέρνηση ολόκληρη, έξετέθη ή άγροτική πολιτική τοΰ Καποδίστρια καί όλοι οί σύνεδροι όρθιοι, 
μετά σιγήν ένός λεπτού, τή προτάσει τοϋ Φιλ. Δραγούμη, αποφάσισαν νά άναρτηθέϊ ή εικόνα... (βλ. 
σελ. 44 «Πρόοδος και Πολιτισμός»).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Γενικά στοιχεία
Κατά το 1924 παρατηρεϊται μεγάλη εξέλιξη των αστικών συνεταιρισμών. 

Ιδρύθηκαν 463 νέοι Συνεταιρισμοί. Η  εικόνα τους είνα ι η ακόλουθη:

Κ ατηγορίες Υ πάρ
χοντες
τέλος
1923

Ιδρυ-
θέντες

Διαλυ-
θέντες

Α ύξηση 
κατά το 

1924

Υφιστάμενοι 
στο τέλος 

1924

Π ιστω τικοί 10 16 - 16 26
Π ρομηθευτικοί 19 8 - 8 27
Π αραγωγικοί 231 215 - 215 446
Κ αταναλωτικοί 102 3 - 3 105
Ο ικοδομικοί 24 219 - 219 243
Διάφοροι 5 2 - 2 7
Σύνολο 391 463 - 463 854

Τεράστια είναι η αύξηση των οικοδομικώ ν Συνεταιρισμών έπειτα από τα 
ληφθέντα νομοθετικά μέτρα «περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών», για τους 
δημόσιους υπαλλήλους και αξιωματικούς (βλ. στο Υποκ. Β ') . « Έ π ί  τών 
αποτελεσμάτω ν τής κινήσεω ς ταύτης είνα ι ε ίσ έτι πρόω ρον νά όμιλήσωμεν» 
γράφει «ο Συνεταιριστής» το 1925.

Σοβαρότατη είνα ι και η αύξηση των αστικώ ν παραγωγικών Συνεταιρισμών 
(διπλασιασμός τους).

Η κ ίνηση  των αστικών Συνεταιρισμών παρατηρεϊτα ι κυρίως στην Α θήνα - 
Π ειραιά αλλά και σε 28 άλλους Νομούς (αναλυτικά σ το ιχεία  κατά Ν ομούς και 
κατά είδη Συνεταιρισμών βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σελ. 27).

2. Ιστορική επισκόπηση από τον Αλ. Σβώλο για τους αστικούς.
Χ αρακτηριστική  ιστορική  επισκόπηση γ ια  τους αστικούς συνεταιρισμούς 

στο τέλος του 1924, μας δίνει ο τότε υφ ηγητής Αλ. Σβώλος (με βάση και 
πληροφ ορίες από τον τότε αρμόδιο τμηματάρχη του Υ πουργείου Εθνικής 
Ο ικονομίας Συμεών) σε βαθυστόχαστο κείμενό του δημοσιευμένο στο πρώτο 
τεύχος του περιοδικού «ο Συνεταιριστής» (1925 σ. 3).

Γράφει επιγραμματικά και με σοφές παρατηρήσεις - κρ ίσεις - προβλέψεις:
«' Η πρόοδος τών αστικών συνεταιρισμών δέν παρου- ήτοι:
σιάζει π α ρ ’ ήμϊν ούτε τήν σταθερότητα, οϋτε τήν Παραγωγής 11
φυσικότητα ούτε καί τήν ένγένει σημασίαν τήν όποιαν Καταναλώσεως 18
παρουσιάζει ή άνάπτυξις τών γεωργικών συνεταιρι- Πιστωτικοί 3
σμών... Έ κ  τών ύπολειπομένων πόσοι άκριβώς είναι έν
... Οί μέχρι σήμερον ίδρυθέντες άστικοί συνεταιρισμοί άδρανεία δέν κατώρθωσα νά μάθω. 
είναι 866, κατανεμόμενοι ώς έξής: ' Η άστική συνεταιριστική κίνησις ή όποία θεωρητι-
Παραγωγής (έργασίας) 446 κώς αρχίζει άπό τού νόμου 602... πράγματι λαμβάνει
Καταναλώσεως καί Προμηθευτικοί 150 κάποιαν άνάπτυξιν κυρίως άπό τοΰ 1917 καί κατά
Οικοδομικοί 238 μέγα μέρος άπό λόγους συμπτωματικούς. Αί έπισιτι-
Πιστωτικοί 26 στικαί δυσκολίαι... καί ή άκρίβεια τής ζωής ύπήρξαν
Συγκοινωνίας 3 τά αίτια τής ραγδαίας, άλλ’ έφημέρου δυστυχώς

’ Αλληλασφαλιστικοί 3 άναπτύξεως τών καταναλωτικών. Τήν άνάπτυξιν αύ-
’ Εκ τών συνεταιρισμών τούτων διελύθησαν έπισή- τήν ηύνόησε τό Κράτος, δηλ. κυρίως είπεΐν τό

μως, δυνάμει δηλ. αποφάσεων Γεν. Συνελεύσεων 32 'Υπουργείον τής Έ θν ικής Οικονομίας (1917-1920),
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έτερομερώς έννοεϊται, καί μέ όλην τήν έλλειψιν 
συντονισμού τών κρατικών ένεργειών ήότιοία δυστυ
χώς ύπήρξε τό βάραθρον έντός τοϋ όποιου καταπο- 
ντίζονται ελλείψει κοινής συνειδήσεως ΐσχυράς, τόσοι 
ώραΐοι θεσμοί π α ρ ’ ήμΐν, θαυματουργοϋντες εΐς όλα 
τά άλλα μέρη τοϋ κόσμου καί τής Βαλκανικής... 
Έξαιρετικώς δύνανται νά μνημονευθοϋν ώς έπιζή- 
σαντες:

1 )Ό  έργατικός προμηθευτικός συνεταιρισμός Πει
ραιώς, μέ μέλη 3.500 καί περιουσίαν π ερ ίτά  2.500.000 
δρχ. Ό  συνεταιρισμός ούτος γεννηθείς μέ μεγάλα 
όνειρα άπερρόφησεν ένεργείας καί δραστηριότητα 
ήόποία ήμποροϋσε νά άποδώση πολύ στερεώτερα 
άποτελέσματα: Κατωρθώθη διά προσπαθειών τερα
στίων νά άνεγείρη ό συνεταιρισμός ούτος θαυμάσιον 
έργοστάσιον αρτοποιίας καί μακαρονοποιΐας μέ τε
λείας μηχανικός εγκαταστάσεις - έργον τό όποιον θά 
ήμποροϋσε νά άναδείξη τόν εργατικόν μας πολιτισμόν 
ύπέρ πάν άλλο. Έ ν  τούτοις τό ώραΐον αύτό οικοδό
μημα έπιταχθέν έπί τριετίαν δ ι’ άνάγκας τής στρατιω
τικής ύπηρεσίας, άπεδόθη έσχάτως μόλις, μέ μεγάλας 
ώς ήτο έπόμενον ζημίας, τό δέ ' Υπουργεΐον τών Στρα
τιωτικών, τό όποιον δέν φειδωλεύεται συνήθως πρός 
τούς έχοντας λαμβάνειν χορηγητάς καί προμηθευτάς 
του, εύρε πρέπον νά δείξη όλην τήν φιλαργυρίαν του 
εΐς βάρος τοϋ συνεταιρισμού τούτου. ’ Ιδού ή συνέχεια 
τής έργατικής μας πολιτικής!

2 )Ή  «λαϊκή» Θεσσαλονίκης μέ μέλη 2.200 καί 
περιουσίαν 440.000 δρχ.

Συμπτωματική έπίσης ύπήρξεν ή άνάπτυξις -σωστή 
έλεφαντίασις- ένός είδους τών συνεταιρισμών παρα
γωγής (έργασίας), τών συνεταιρισμών δηλαδή άρβυλο- 
ποιίας καί πεδιλοποιίας. Έ π ί τοϋ συνόλου τών 
άστικών συνεταιρισμών, οΐ συνεταιρισμοί άρβυλοποιΐας 
καί πεδιλοποιίας ανέρχονται σέ 27,6% καί εΐς 53,8% 
έπί τοϋ συνόλου τών συνεταιρισμών παραγωγής. * Η 
δημιουργία αύτή τών συνεταιρισμών άρβυλοποιΓας 
έτροφοδοτήθη άρχικώς άπό τήν άνάγκην τής δ ι’ 
άρβυλών ύποδήσεως τοϋ Στρατού καί τής Χωροφυ
λακής καί άπό τήν έπικράτησιν τής όρθής κ α τ’ άρχήν 
πολιτικής, νά προμηθεύεται τό Κράτος τό είδος τοϋτο 
έντός τής χώρας, άντί νά έξάγη τό χρήμα του είς τάς 
άγοράς τοϋ έξωτερικοϋ πρός άνεφοδιασμόν τού στρα
τεύματος. Ά λλ’ ό περαιτέρω τερατώδης πολλαπλα
σιασμός τών συνεταιρισμών τούτων εΐναι μία τών 
αισχρών σελίδων τής τελευταίας ήμών έσωτερικής 
ιστορίας καί μία κηλίς τής κατά τά λοιπά λευκής 
ιστορίας τοϋ Υ πουργείου τής Έ θνικής Οικονομίας, 
τό όποιον ήνέχθη, ύπό τήν σκιάν τοϋ εύεργετικωτέ- 
ρου τών νεοελληνικών νόμων, νά βλαστήση καί νά 
γίγαντωθή ένας πρωτοφανής έμπαιγμός τοϋ Κράτους, 
τών εργατών, τού Δημοσίου Ταμείου καί τής ιδέας του 
συνεταιρισμού. Ά ποδίδω ν μεγάλην σημασίαν είς τό 
είδος αύτό τών αστικών συνεταιρισμών, τό όποιον ύπό 
άλλους όρους εΐναι έκ τών μάλλον άξίων ένθαρρύν- 
σεως καί προαγωγής, θέλω άσχοληθή είς άλλο άρ
θρον...

Τέλος συμπτωματική κατά τό πλεϊστον εΐναι ήάνά- 
πτυξις καί τών οικοδομικών συνεταιρισμών. Έ κ  τοϋ 
συνόλου αύτών, οΐ 200 ήτοι 84% εΐναι συνεταιρισμοί 
δημοσίων ύπαλλήλων, ιδρυθέντες έσχάτως ύπό τό 
κέντρισμα τοϋ νομοθετικού διατάγματος τού Μαΐου
1923 περί άνεγέρσεως εύθηνών κατοικιών. ’Αξίζει νά 
μάς άπασχολήση κάποτε ιδιαιτέρως καί τό είδος αύτό 
τών συνεταιρισμών έν συνδυασμώ πρός τό πρόβλημα 
τής εύθηνής κατοικίας, είς τήν λύσιν τοΰ όποιου 
άσφαλώς δύναται νά προσφέρη καί ό συνεταιρισμός

συμβολήν τινά...
Συνεταιριστική κίνησις, άξία ιδιαιτέρας έκτιμήσεως 

είναι ή των συνεργατικών Πειραιώς. Εΐς τό σημεΐον 
αύτό πρέπει νά άναφέρωμεν:

1) Τήν συνεργατικήν τών έργατών τοϋ λιμένος μέ 
μέλη 666 περιουσίαν 1.312.898 δρχ. καί έτήσιον 
κύκλον έργασιών 25.000.000 περίπου δρχ.

2) Τήν συνεργατικήν τών γαιανθρακεργατών, μέ μέ
λη 800, περιουσίαν 400.000 δρχ. καί κύκλον έργασιών 
7.780.000 περίπου δρχ.

3) Τήν συνεργατικήν τών σιτεργατών μέ μέλη 361, 
περιουσίαν δρχ. 654.454 καί κύκλον έργασιών 35.000!
000 περίπου δρχ.

4) Τήν συνεργατικήν άμαξοκαρραγωγέων μέ μέλη 
100, περιουσίαν 300.000 δρχ. καί κύκλον έργασιών 
περίπου 10.000.000 δρχ.

Αΐ συνεργατικοί αύται, παρά τά μεγάλα ελαττώματα 
τής διοικήσεως καί της διαχειρίσεώς αύτών, παρά τάς 
ποικίλας καταδρομάς άς ύπέστησαν παγιδευόμεναι 
διαρκώς ύπό τών έργολάβων οϋς έπληξε καιρίως ή 
ϋπαρξίς των, παρά τήν ΐσχυράν άκόμη πολεμικήν τοϋ 
εμπορικού κόσμου, είς όν επέβαλαν πολλάκις όρους 
βαρείς, αλλά κατά βάθος δικαίους, κατώρθωσαν όχι 
μόνον νά έπιζήσουν μέχρι σήμερον, αλλά καί νά 
άναπτύσσωνται διαρκώς. Ή νδρώθησαν είς βαθμόν 
ώστε νά μή φοβούνται κλονισμούς. Τοϋτο οφείλεται 
πρό παντός είς τήν γένεσιν τών συνεταιρισμών αύτών, 
ή όποία ελάχιστα ύπήρξε συμπτωματική, τούναντίον 
δέ άπόρροια φυσικωτάτης έξελίξεως έν τή συνειδήσει 
τού έργάτου, όστις άντιληφθείς μίαν ήμέραν ότι ό 
εργολάβος π α ρ ’ ου άπεμυζάτο, ήτο ύποκείμενον κατά 
κανόνα κατώτερον καί τής περιφρονήσεως τοϋ έμπο
ρου ή του καταναλωτού έν γένει, έσκέφθη νά γίνη ό 
ίδιος εργολάβος έαυτοϋ. Βεβαίως ή διαφωτιστική 
προπαγάνδα ή όποία καί από φίλους τής έργατικής 
όργανώσεως καί άπό τάς άρμοδίας υπηρεσίας τοϋ 
Υπουργείου τής Έ θν . Οικονομίας ήσκήθη είς τό 

σημεΐον αύτό, έχρησίμευσε πολύ διά νά ένθαρρυνθή ό 
δειλός συνήθως έργάτης πρός τήν νέαν όδόν τής 
άπελευθερώσεώς του. Πρέπει μάλιστα διά τήν ιστο
ρίαν νά σημείωθή ότι έκ παραλλήλου πρός τούς 
οίκτρούς άντιπροσώπους τής έκμεταλλεύσεως, κατά 
τών συνεργατικών τούτων έβαλλαν καί'ίσως βάλλουν 
άκόμα καί οΐ άδιάλλακτοι τοϋ «κομμουνιστικού κόμ
ματος» θεωροϋντες ότι αΐ οργανώσεις αύταί τών 
έργατών «νοθεύουν» τόν προλεταριακόν άγώνα. ' Η 
διατήρησις όμως τών συνεταιρισμών τούτων άκμαίων 
μέχρι σήμερον πιστοποιεί ότι κατέστη συνείδησις εΐς 
τούς έργάτας ή άνάγκη αύτών. "Αν δέ δέν έξηπλώθη- 
σαν αΐ συνεργατικοί αύταί είς όλους τούς λιμένας τής 
χώρας, τούτο οφείλεται είς τό ότι είς άλλους μέν 
λιμένας τά έπαγγελματικά σωματεία έκτελοϋν τό έρ
γον τών συνεταιρισμών τοϋ είδους τούτου, είς τούς 
ύπολοίπους δέ δέν ύπάρχει έργασία καί δή συνεχής 
ώστε νά συντηρήση έπιχείρησιν ο’ίαν άποτελεΐ ή συνερ
γατική. ’ Εκ τών έπαρχιακών έν τούτοις όργανώσεων 
τοϋ είδους τούτου άξίζει νά σημειώσω τόν συνεταιρι
σμόν έργατών θαλάσσης Πατρών, μέ μέλη 300, περιου
σίαν 1.000.000 δραχ. καί κύκλον έργασιών 5.000.000 
περίπου δραχμών.

’ Εκ τών λοιπών άστικών συνεταιρισμών άξίζει έπίσης 
νά μνημονευθοϋν

1) ό έργατικός νοσηλευτικός συνεταιρισμός, ούτί
νος μετέχουν 14 έργατικά σωματεία, μέ περιουσίαν
200.000 δραχ. καί κύκλον έργασιών περί τό 1.000.000 
δραχμών καί
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2) ό πιστωτικός συνεταιρισμός Λαμίας μέ μέλι] 1200
καί περιουσίαν περί τά 2.000.000 δραχμών.

10  άνασκοπών τήν κίνησιν τών αστικών συνεταιρι
σμών ... θ ά  όμολογήση ότι τό είδος τοϋτο ... δέν ένεκλι- 
ματίοθη άκόμη. Βεβαίως ή φύσιςτοΰ άστικοϋ συνεται
ρισμού είναι λεπτοτέρα. Α πα ιτεί καί οικονομικός 
προϋποθέσεις είδικάς, άλλά πρό πάντων ψυχικάς άρε- 
τάς άνωτέρας. Ό  αστικός συνεταιρισμός οίασδήποτε 
μορφής είναι τό δοκιμαστήριον πϋρ όλων έκείνων τών 
ήθικών ιδιοτήτων έ φ ’ ών εδράζεται άλλά τάς οποίας 
καί αναπτύσσει έν τω όμαδικω βίω έν γένει ό συνεται
ρισμός: τής άλληλεγγύης, τής μεθόδου, τής υπομονής. 
Είς τόν ατομικόν χαρακτήρα τοϋ "Ελληνος τών άστεων 
βεβαίως δυσκολότερα θ ά  ένσταλαχθοϋν αί ύπέρτεραι 
αΰταί άρεταί, τάς οποίας δέν έχει δυστυχώς ώς ένστι
κτα. Ά λλά τοϋτο δέν σημαίνει τίποτε διά τό μέλλον. 
Είναι άναμφίβολον δτι, δπως ένεκλιματίσθησαν οί 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, θ ά  επιτύχουν καί θά  διαδο

θούν καί οί άστικοί. Χρειάζεται βέβαια κάποιο 
πρόγραμμα έργασίας διά τήν έπιτυχίαν αύτήν, καί πρέ
πει νά συνεργασθή πρός τοϋτο τό Κράτος, τό σχολεΐον, 
ό τύπος, τά έπαγγελματικά σωματεία. Χρειάζεται προ
παγάνδα σοβαρά ύπέρ τής ιδέας αύτής. Χρειάζεται 
άκόμα καί νομοθεσία ειδική καί τέλος σύστημα 
συνεταιρικής πίστεως, άνευ τοϋ όποιου δέν θά  δυνη- 
θή νά σταδιοδρομήση τό είδος αύτό τών συνεταιρι
σμών ... Ά λλ’ ύπέρ πάντα ταϋτα χρειάζεται μία ψυχι
κή μεταβολή πρός τήν κατεύθυνσιν τής ομαδικής 
αύτενεργείας. Αύτή καί μόνη θ ά  μάς άπομακρύνη 
βαθμηδόν άπό τήν κορυφήν τοϋ μοιραίου δίστρατου -  
καθένας διά τόν εαυτόν του -  ή -  ολοι όλα άπό τό 
Κράτος -  όπόθεν έσυνειθίσαμεν νά άποφασίζωμεν 
περί τών βιοτικών προβλημάτων μας. Άλλά βέβαια ή 
μεταβολή αύτή είναι ζήτημα χρόνου. Σημαντικόν ομως 
είναι ό χρόνος αύτός νά χρησιμοποιείται διά τόν άπα- 
ραίτητον διαφωτισμόν τών συνειδήσεων μας, μέχρις ού 
καρποφορήση.»

Το 1924 ιδρύθηκε ο «Συνεταιρισμός ιατρικού και φαρμακευτικού σώματος της 
Ελλάδος ΣΠΕ» (ΣΥ Ν .Π .Ε.) Απόφ. 12119/963/6.3.1924 Υπουργείου Εθνικής Ο ικο
νομίας που τροποποιήθηκε το 1925, 1926, 1930. Βλ. καταστατικό του, εκτύπωση 
1930. Π ρόκειτα ι γ ια  Συνεταιρισμό παραγωγής και πώ λησης. Σκοπός του: Η 
β ιομηχανοποίηση  πρώτων υλών προς κατασκευήν και παραγωγήν φαρμακευτικών 
και χημ ικώ ν προϊόντω ν και ειδικοτήτων. Η  εισαγω γή φαρμάκων. Ο ποιαδήποτε 
συναφής επ ιχείρηση  προς τον άνω σκοπόν και την ειδ ικότητα  των συνεταίρων 
(Λουτρά, Θ εραπευτήρια, Σανατόρια κλπ.) εξυπηρετική των συμφερόντων των 
μελών. Δ ιάρκεια  και κεφάλαιο απεριόριστο. Α ξία μερίδας δρχ. 250. Μ ετοχές 5-200 
κατά συνεταίρο. Ό μ ω ς  ψήφοι 1-2 κατά συνεταίρο. 

Τα περισσεύματα διανέμονται: 
10% στο αποθεματικό κεφάλαιο. 
11% για  τα μέλη Δ.Σ. και Ε.Σ. 

1% για τον Διευθυντή 
1% για τον τεχνικό Δ /ντή  
3% για το προσωπικό (αντί 13ου μισθού) 

Το υπόλοιπο θα διανέμεται ως μερίσματα επί των μερίδων (βλ. σ το ιχεία  
ισολογισμού του το έτος 1930 για την εξέλιξη της δράστηριότητάς του.) 

Ιδρυτές: Α. Αντύπας - Β. Βοΐλας - Μ. Γερουλάνος - Α. Δ ουλγερίδης - Αθ. 
Κ ονταργύρης - Ν ικ. Κ οτσονόπουλος - Βασ. Λ αμπίκης - Γ. Μ άνδρας - Αλ. Π ορτο- 
κάλης - Ξεν. Σερδάρης - Δαμ. Σω τηριάδης - Σωκρ. Τσάκωνας - Αλ. Φωκάς - Αντ. 
Χ ρηστομάνος - Μ ιχ. Χ ρυσάφης. (Στα Δ.Σ. και Ε.Σ. του 1930 μετέχουν εκτός από 
μερικούς από τους ιδρυτές, και οι Θ. Σκάσσης, Γ. Ζαούσης, Εμμ. Βαλέττας, Κ. 
Κ ατσάρας, Π . Μ αρινόπουλος, Ν. Μ παζίνας, Σ. Π ατσόπουλος, Ν. Θώμης, Α. 
Λϊτσος). 

Επρόκειτο δηλαδή για  μια ευρύτατη απόφαση και συνετα ιρ ιστική  πραγματο
ποίηση στον αστικό χώρο από πολύ αξιόλογα πρόσωπα (βλ. και στο 1930).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η  αύξηση του αριθμού και των εργασιών των Συνεταιρισμών και κυρίως των 
Ενώσεων Συνεταιρισμών, διευρύνει και τον αριθμό των ατόμων που επαγγελμα
τικά και μονιμότερα απασχολούνται στο συνετα ιρ ιστικό τομέα.

Η όλη θέση των συνεταιριστικώ ν υπαλλήλω ν διέπεται τότε από το γενικό 
εργατικό δίκαιο  και τις ελάχιστες ειδ ικές διατάξεις του ν. 602.

Ιδεολογικά κυρίως είνα ι ακόμα τα κ ίνητρα  των περισσοτέρω ν προσώπων 
αυτών που απασχολούνται με τους Συνεταιρισμούς. Η μ ισθοδοσία τους μικρή και 
ό χ ι πάντα εξασφαλισμένη. Ο ι όροι εργασίας και ζωής τους δύσκολοι. Δυστυχώς 
δεν έλειψαν και εκείνο ι οι λ ίγο ι που ζημίωσαν τις Ο ργανώ σεις (Βλ. στο Β, του
1924 και στο έτος 1926 το σκάνδαλο καταχρήσεω ν σ την Κ έρκυρα, επειδή δεν 
υπήρχε ο απαραίτητος διαχω ρισμός καθηκόντων μεταξύ αιρετώ ν και υπαλληλι
κών συνεταιριστικώ ν στελεχών και δεν επικρατούσε η απαραίτητη λογιστική  
τάξη και ο έλεγχος του Ε ποπτικού Συμβουλίου και της κρατικής εποπτείας).

Σε διάφορα Υ ποκεφάλαια του 1924 υπάρχουν ειδικές πληροφ ορίες για 
υπαλληλικά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Από την ύλη των σελίδων του 1924 προβάλλουν τα ονόματα εκείνων που αγω- 
νίζονται στις πρώτες γραμμές (τοπικά και πανελλήνια) για  τη ν  υποστήριξη  και 
καθοδήγηση του θεσμού των Συνεταιρισμών. Π ολλά αξιόλογα  πρόσωπα του 
πολιτικού, επιστημονικού, δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου και πολλοί αιρετοί και 
υπάλληλοι των Συνεταιριστικώ ν Ο ργανώσεων εκδηλώ νουν συνετα ιρ ιστικό ενδια
φέρον άξιο  ιδ ια ίτερης προσοχής.

Γενικά ο Συνεργατισμός προπαγανδίζεται και υπηρετείτα ι από πολλούς ως ο 
νέος σω τήριος θεσμός, ίσω ς η πανάκεια για  την αντιμετώπιση των πολλών 
οικονομικοκοινω νικώ ν προβλημάτων.
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Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1925

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1925

Σ υνεχίζεται και το 1925 η περίοδος των μεγάλων εσωτερικών αναταραχών. 
Στην Α ρχή  η Κ υβέρνηση Ανδ. Μ ιχαλακοπούλου (από τον Ο κτώ βριο 1924 μέχρι 
25/26 Ιουνίου 1925). Μ εγάλα τα προβλήματα. Α ναλογικά με αυτά, αξιόλογο το 
έργο της.

Ό μ ω ς  η Βουλή (Εθνοσυνέλευση) δεν κατορθώνει να δώσει κυβερνητική 
σταθερότητα και να ψ ηφ ίσει σύντομα το νέο Σύνταγμα. Α ποκαρδίωση της κοινής 
γνώμης έτσι ώστε να ανεχθεί Κ υβέρνηση και αργότερα δ ικτατορία  Π αγκάλου 
(1926).

Α ρχές του 1925 αγροτικά επεισόδια Λ αρίσης, Λ ιβαδειάς, Κ αστρακίου, Κ αλα
μπάκας.

Μ άρτιος: Π αραχω ρούνται πολλά προνόμια σ τη ν  Α.Ε. Χ ημικών Π ροϊόντω ν 
και Λ ιπασμάτων για  διεύρυνση της παραγωγής λιπασμάτω ν (και για σχετική  
επιστημονική  έρευνα) και γ ια  τη χορή γη σ ή  τους με π ίστωση στους αγρότες και 
τους Συνεταιρισμούς (βλ. ΦΕΚ 80/5.3.1925 και «Συνεταιριστής» 1926 σ. 108).

Μ άιος: Δ υσκολίες σ τις συνεδριάσεις της Εθνοσυνελεύσεως. Φ όβοι για  νέα 
πολιτική  κρ ίση . Π ροβλήματα από τη στάση των προσφύγων πληρεξουσίω ν.

Ο ι πολυάριθμοι Εβραίοι της Θ εσσαλονίκης κάνουν συλλαλητήρια  για  το 
θέμα της Κ υριακής αργίας.

25.6.1925. Π αραιτείτα ι η Κ υβέρνηση Μ ιχαλακοπούλου. Π ρωθυπουργός ο Θ. 
Π άγκαλος, υπουργός Γεω ργίας ο Κ. Σταμούλης. 30/6 ψήφος εμπιστοσύνης από 
την Δ ' Εθνοσυνέλευση προς την Κ υβέρνηση Π αγκάλου.

Αύγουστος: Μ ετά την προεργασία του 1924, γ ίνετα ι ίδρυση του Αυτόνομου 
Σταφιδικού Ο ργανισμού (ΑΣΟ), έπειτα από προηγούμενες προσπάθειες κυρίως 
των Αλ. Μ υλωνά, Β. Σιμωνίδη και των Συνετα ιρ ιστικώ ν Ο ργανώσεων, για αντι
μετώπιση του σταφιδικού με συνετα ιρ ιστική  βάση και με ανάμιξή τους στην 
επεξεργασία - διάθεση (βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 139,202, 285, 299,362) και το 
βιβλίο Β. Σιμωνίδη του 1931).

Σεπτέμβριος: Στις 29/9/1925 δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα. Δ ιάλυση της 
Εθνοσυνελεύσεως. Α νακοίνωση για  διενέργεια βουλευτικών εκλογώ ν το 1926.

Οκτώβριος: Στις 24/10/1925 γίνονται δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. 
Ν ίκη των φιλελευθέρων και δημοκρατικώ ν υποψηφίων.

Γ ίνετα ι σύσταση Γραφείων Π ροστασ ίας Ελλ. Καπνού (Ν.Δ. 31/10/1925).
Νοέμβριος: Ο Θ. Π άγκαλος καλεί σε σύσκεψη τους πολιτικούς αρχηγούς για  

αποκατάσταση ομαλού πολιτικού βίου και για διενέργεια  βουλευτικών εκλογών. 
Δ ιαφωνίες στη Σύσκεψη για  το πολιτειακό και για  τις βουλευτικές εκλογές. Α πό
φαση για  διενέργεια  γερουσιαστικώ ν εκλογώ ν σ τις 10/1/1926.

Δεκέμβριος: Δ ικογραφίες γ ια  καταχρήσεις στο Δ ημόσιο. Π ροβλήματα από το 
προσφυγικό ζήτημα. Κ υβερνητικοί σχεδιασμοί γ ια  περ ιστολή της κομμουνιστι
κής δραστηριότητας.
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1925/A ' —  Η  γενική  φ υσ ιογνω μία  του έτους

Ακόμα για  το 1925 σημειώνουμε ως αξιόλογα:
Σ υνεχίζοντα ι ο ι έντονες αντιπαραθέσεις για  την ίδρυση ειδ ικής Α γροτικής 

Τράπεζας (βλ. στο  Υποκεφ. Ζ ') .
Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει την δ ια χείρ ισ η  των κεφαλαίων και των 

προϊόντων της σταφιδοπαραγωγής γ ια  λογαριασμό τώρα του Αυτονόμου 
Σταφιδικού Ο ργανισμού (ΑΣΟ).

Α ρχίζουν εγγειοβελτιω τικά έργα στη βόρεια Ελλάδα (αποχέτευση λιμνών 
Α ρτζάν και Αματόβου)

Υ πογράφεται η σύμβαση με την Φ αουντέσιον για  τη ν  ύδρευση των Αθηνών 
(Μ αραθώνας). Συνάπτεται ειδικό δάνειο.

Συνεχίζεται η αντιμετώπιση του προσφυγικού.
Π ροχω ρούν κάπως ταχύτερα ο ι απαλλοτριώ σεις τσ ιφλικ ιώ ν. Μ έχρι τέλους 

του 1925 είχαν απαλλοτριωθεί 1.203 κτήματα.
Ιδρύονται πολλές Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών (Βλ. στο Υποκεφ. Σ Τ ') .
Τ ιμή χρυσής λ ίρας Α γγλίας: Ιανουάριος 271,6 δρχ. - Δεκέμβριος 375,29 δρχ.

Διεθνικά (ενδεικτικά):
Ιταλία: Μ έτρα λογοκρισ ίας από τη φασ ιστική  Κ υβέρνηση Μ ουσολίνι. Ο 

πρώην πρωθυπουργός Σαλάντρα διακόπτει τη συνεργασία του με τον Μ ουσολίνι, 
παραιτείτα ι από αντιπρόσω πος τη ς  Ιταλίας σ τη ν  Κ οινωνία των Εθνών. Α ντιφασι
στικές εκδηλώ σεις Ιταλών κομμουνιστών. Ο πρώην άγγλος πρωθυπουργός Λ. 
Τζωρτζ επιτίθεται εναντίον της πολιτικής του Μ ουσολίνι. Ιταλοαιγυπτιακή δια
φορά στην Κ υρηναϊκή.

Ρωσία: Θέματα με Τ ρότσκι. Έ ν τα σ η  της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας.
Τουρκία: Ο Κεμάλ αποφασίζει την εκποίηση της μουσουλμανικής εκκλησια

σ τικής περιουσίας (Βακούφια) - Π ροβλήματα με το θέμα Ο ικουμενικού Π ατριάρ
χη·

Π αρίσι: Ο ικονομική σύσκεψη των Συμμάχων (αντιπρόσω πος της Ελλάδας ο 
Εμμ. Τσουδερός).

Αλβανία: Κ υβέρνηση Α χμέτ Ζώγου.
Γερμανία: Δ ιαδηλώσεις και συλλήψ εις κομμουνιστών. Σ υλλαλητήρια  για 

εκκένωση της Κ ολω νίας από τα συμμαχικά στρατεύματα.
Ρουμανία. Α ντικομμουνιστικές ενέργειες.
Ισπανία  - Μ αρόκο: Επεισόδια μεταξύ τους.

Γ ια την εξέλιξη της ζωής και των προβλημάτων σ την Ελλάδα κατά το 1925 
βλ. τα Υ ποκεφ. που ακολουθούν.

}

Βόλος. Συνεταιριστικές προσπάθειες στην αλιεία (μετακατοχικά).
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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
(Νομοθεσία - Συμπαράσταση - Αντιδράσεις)

Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα
Σε συνέχεια  της προσπάθειας του προηγούμενου έτους κατά το έτος 1925 παρα- 

τηρείτα ι μεγάλη νομοθετική παραγωγή (αρχικά από τη Βουλή και έπειτα με Ν ομο
θετικά Διατάγματα).

Γ ίνοντα ι βασικές τροποποιήσ εις στο νόμο 602 περί συνεταιρισμών (οι 
περισσότερες βελτιωτικές) με το Ν.Δ. 28.11.1925 για το οποίο  υπήρχε σοβαρή προ
εργασία.

Με ειδ ικά νομοθετήματα γίνετα ι προσπάθεια να αντιμετω πιστούν (δυστυχώς 
μερικές φορές με προχειρότητα) βασικά προβλήματα της εποχής όπως αυτά της 
στεγάσεως μέσω οικοπεδικών - οικοδομικών συνεταιρισμών, της αγροτικής απο
καταστάσεως γηγενώ ν και προσφύγων, των συνεταιρισμών εργασίας, της εποπτείας 
και της αγροτικής πίστης.

Γενικά διευρύνεται με τη νομοθεσία, η χρη σ ιμ οπο ίη σ η  του θεσμού των συνε
ταιρισμών σε νέους τομείς. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ακόμα η κατάλληλη υπο
δομή (σε μόρφωση, οργάνωση, στήριξη  κλπ.) πράγμα που οδηγεί και σε εκτροπές 
και κατάχρηση του θεσμού από διάφορες πλευρές.

Α ξίζει να σημειωθεί ότι το Π ανελλήνιο  Α μπελουργικό Συνέδριο του 1925 ζητά 
— μεταξύ των άλλων— την τροποποίησ η  του ν. 602 και την καθιέρωση πολλαπλών 
ψήφων, μέχρι βαθμού τινός, αναλόγως προς τις μερίδες, γ ια  να διευκολυνθεί η 
ίδρυση παραγωγικών συνεταιρισμών, ο ινοποιητικώ ν, τυροκομικών, ελαιουργικώ ν 
κλπ. («Συνεταιριστής» 1925 σ. 218).

Π ιο  ειδικά:
Δ ημοσιεύτηκαν τα παρακάτω νομοθετήματα κατά το 1925.

-  Δ. 3) 10.2.1925 «Περί υπαγωγής τών έν τή περιφε- -  Ν. 3356/1925 «Περί έκχωρήσεως γηπέδων είς έφέ-
ρεία της ^Γενικής Διοικήσεως Θράκης έποπτικών δρους αξιωματικούς Θεσσαλονίκης» ΦΕΚ 174/1925.
περιφερειών γεωργ. συνεταιρισμών ύπό τόν έν Θεσ- ’Αφορά στέγαση - οίκοπεδικούς Συνεταιρισμούς,
σαλονίκη έδρεύοντα επιθεωρητήν Γεωργ. Συνεταιρι- -  Ν.Δ. 6/9.9.1925 «Περί συστάσεως ταμείου τροχαίας
σμών» ΦΕΚ 34/1925.  ̂ κινήσεως» ΦΕΚ 241/1925. Αφορά Συνεταιρισμούς
-  Δ. 11.3.1925. «Περί τρόπου καθορισμού τιμήματος αμαξηλατών.

τών ύπό τού Δημοσίου είς Συνεταιρισμούς δημοσίων _ Ν.Δ. 13/24.9.1925 «Περί καθορισμού τρόπου συμ-
υπαλλήλων καί όξιωματικων παραχωρουμένων γηπέ- μετοχής Συνεταιρισμών εΐς δημοσίους συναγωνισμούς
οων» ΦΕΚ 59/1925. Αφορά Οικοδομικούς. πρός έκτέλεσιν έργων ή προμήθειαν ειδών τού Δημο-
-  Δ. 19.3/1.4.1925 «Περί ίδρύσεως αναγκαστικών σίου κλπ.» ΦΕΚ 248/1925 καί 266/1925. Αφορά άρθρ.

συνεταιρισμών έξωραϊσμού κλπ.» ΦΕΚ 83/1925 καί 89 και Εργατικούς αστικούς Συνεταιρισμούς.
91/1925. , , _ -  Ν.Δ. 13/25.9.1925 «Περί τροποποιήσεως τοΰ άπό
~ J , 23.4.1925 «Περι τροποποιήσεως του άρθρου 3 1 1  Ιουλίου 1923 Ν.Δ. «περί άναγκαστικών Συνεταιρι-

τού άπό 20 Ιουνίου 1919 Διατάγματος «περί διάγω- σμών άκινήτου συνιδιοκτησίας καί κοινής χορτονο-
νισμού πρός πρόσληψιν εποπτών Γεωργικων Συνε- μής» ΦΕΚ 268/1925.
ταίρισμών» ΦΕΚ 99/1925. _ ]\j ^  10/13.10.1925 «Περί προσθήκης εΐς τόάοθρον

-  Ν. 3315/1925 «Περί κυρώσεως ... συμβάσεως 1 τοΰ άπό 15 Νοεμβρίου 1923 Ν.Δ. «περί συστάσεως
αφορωσης τήν παροχήν οικονομικής ένισχύσεως είς συνεταιρισμού δημοσίων ύπαλλήλων πρός άνέγερσιν
ομαδας ομογενών προσφύγων έπαγγελματιών παντός εύθηνών οικιών» ΦΕΚ 301/1925
είδους καί εΐς αστικούς συνεταιρισμούς» ΦΕΚ 101/ -  Δ. 25.9/23.10.1925 «Περί έγκρίσεως τοϋ καταστατι-

ιντ . κ°ύ της 'Ενώσεως τών Οινοποιητικών Συνεταιρισμών
In . όόΔΔ! 1.)2ο «Περι τροποποιήσεως και συμπλη- Λευκάδος ύπό τήν επωνυμίαν «Ταμείον ’Αμύνης

ρωσεως τής άφορώσης τά Ταμεία ’Αμύνης Οΐνοπα- Οινοπαραγωγής Λευκάδος» ΦΕΚ 318/1925.
ραγωγής νομοθεσίας» ΦΕΚ 111/1925. Αφορά άρθρ. _ ν .Δ. 3458 «Περί Αύτονόμου Σταφιδικού Όργανι-
5ο και Λευκαδα. σμού»
“ Ν Α  30·5·1®?® «Περί τροποποιήσεως οργανισμού _ Δ. 18/27.10.1925 «Περί μετατροπής τής Έλληνικής
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» ΦΕΚ 135/1925. Στρατιωτικής Ενώ σεω ς Α.Ε. εις Συνεταιρισμόν Π.Ε.»
Αφορά αρμοόιοτητα του για αστικούς συνεταιρισμούς. ΦΕΚ 322/1925.
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1925/Β ' —  Ν ομοθεσία , Ε ποπτεία , Συμπαράσταση , Α ντιδρά σεις

-  Ν.Δ. 28/31.10.1925 «Περί έποπτείας καί ελέγχου 68, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95 του ν. 602.
τών Γεωργικών Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 334/1925. Αφο- Την αιτιολογία για πολλές τροποποιήσεις του βλ. στις
ρά άρθρ. 3 και Εποπτεία. Πολύ βασικό νομοθέτημα προτάσεις Σ. Ιασεμίδη «Βοηθός Συνεταιρισμών» 1922, 
(βλ. και «Συνεταιριστής» 1925 σ. 346). Και ανάλυση σε και στα πορίσματα της Επιτροπής που συστήθηκε το
σελίδες που ακολουθούν (στο 2). Κυρώθηκε το 1927. 1924.
Τελικά δεν εφαρμόστηκε (μόνο μερικά από ΑΤΕ). -  Δ. 28.11/16.12.1925 «Περί Κεντρικού Γνωμοδοτι-
-  Ν.Δ. 6/10.11.1925. «Περί καταργήσεως Υ πηρεσίας κοϋ Συμβουλίου τών Γεωργ. Συνεταιρισμών» ΦΕΚ403/

Κρατικών Προμηθειών» ΦΕΚ 349/1925. Βλ. άρθρ. 89ν. 1925. Αφορά κρατική συμπαράσταση - κατεύθυνση
602. Σχετικό μέ διευκολύνσεις σέ άστικούς συνεταιρι- (βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 364).
σμούς έργασίας. -  Ν.Δ. 11/16.12.1925 «Περί τροποποιήσεως τού άπό

-  Ν.Δ. 24/26.11.1925 «Περί τροποποιήσεως τού 28 ’ Οκτωβρίου 1925 Ν.Δ. «περί έποπτείας καί ελέγχου
άγροτικού νόμου» ΦΕΚ 374/1925. Αφορά την αποκα- τών γεωργικών συνεταιρισμών» ΦΕΚ 404/1925. Αφορά
τάσταση άκτημόνων αγροτών. το άρθρ. 3 ν. 602 και την Εποπτεία Συνεταιρισμών

-  Ν.Δ. 28.11/7.12.1925 «Περί συνεταιρισμώνκτηματι- (επιτάχυνση στην οργάνωσή της με κατάργηση του
κής πίστεως» ΦΕΚ 390/1925. Νέος θεσμός. Σύνταξη άρθρ. 4 του Ν.Δ. 28.10.1925).
του αστικού νομοσχεδίου από Δ.Θ. Πάνο («Συνεται- -  Ν.Δ. 12/17.12.1925 «Περί τής ύπό ορούς συμμετο-
ριστής» 1925 σ. 234). χής Συνεταιρισμών εΐς δημοσίους συναγωνισμούς πρός

-  Ν.Δ. 28.11/12.12.1925 «Περί τροποποιήσεως τοϋ ν. έκτέλεσιν έργων ή προμήθειαν ειδών τοϋ Δημοσίου
602 «περί Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 398/1925. Βασικό κλπ.» ΦΕΚ 406/1925. Αφορά και άρθρ. 89 ν. 602.
νομοθέτημα. Τροποποιεί τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, -  Δ. 24/30.12.1925 «Περί άτελείας είσαγομένων διά
10, 12 ,13 ,14,15,16,17,18, 20, 21,22,23,29,30,31,32, τούς συνεταιρισμούς άποζημιουμένων άμαξηλατών
35,37 ,38,41,43 ,44 ,46 ,48 ,50 ,51 ,56 ,57 ,58 ,62 ,65 ,67 , αύτοκινήτων» ΦΕΚ 424/1925.

Υποδείξεις γ ια  τη νομοθεσία
Γ ια  την αντιμετώπιση των εσωτερικών εχθρώ ν των συνεταιρισμώ ν υποδεικνύε

ται η νομοθέτηση αυστηρών προστατευτικών διατάξεων (βλ. π .χ. εκτός από ε ιση 
γήσ εις Σ. Ιασεμίδη για  νομοθεσία και εποπτεία και Σπ. Τρυφωνόπουλος «Συνεται
ριστής» 1925 σ. 291, Τ. Χ ασαπόπουλος σ. 321, 371).

2. Η εποπτεία των Συνεταιρισμών και η συμπαράσταση στους συνεταιρισμούς.
Η συνεταιριστική πολιτική του Κράτους. Η αυτοδιοίκηση των Συνεταιρισμών.

Κατά το έτος 1925 γίνοντα ι πολλές υποδείξεις και συζητήσεις και καταβάλ
λεται ιδ ιαίτερη προσπάθεια για  την καλύτερη οργάνω ση της Εποπτείας Συνεται
ρισμών ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τη μεγάλη 
επέκταση του αριθμού και των εργασιώ ν των Συνεταιρισμώ ν και από την 
ε ισπήδηση στους Συνεταιρισμούς αρκετών εκμεταλλευτικών στοιχείω ν.

Έ γ ιν ε  προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ρ ιζικά και συνετα ιρ ιστικά  το πρόβλημα 
με τα:
-  Ν.Δ. 28/31-10-1925 (ΦΕΚ 334/1925)
-  Δ. 28-11/16-12-1925 (ΦΕΚ 403/1925)
-  Ν.Δ. 11/16-12-1925 (ΦΕΚ 404/1925)

Δυστυχώς όμως οι συχνές κυβερνητικές μεταβολές, οι διάφορες αντιδράσεις, 
ο ι συνεχιζόμενες συζητήσεις για  την ίδρυση ειδ ικής Γ εω ργικής Τράπεζας και 
κυρίως το πρόβλημα των πόρων για  τη συντήρηση του Ο ργανισμού Εποπτείας, δεν 
επέτρεψαν τελικά να τεθούν σε εφαρμογή τα νομοθετήματα για τη ν  οργάνωση της 
Ε ποπτείας και να επικρατήσει το συνετα ιρ ιστικό πνεύμα που αυτά εκπροσωπούσαν.

Επειδή το θέμα της αυτοδιοίκησης, της εποπτείας, της συνετα ιρ ιστικής 
συνείδησης αλλά και τη ς εκμετάλλευσης των συνεταιρισμώ ν από διάφορους, είναι 
πολύ βασικό, δίνουμε αναλυτικά τις σχετικές συζητήσεις - απόψεις και αποφάσεις 
του 1925 (που έχουν ισχύ και γ ια  τη μετέπειτα και μέχρι σήμερα εποχή), 

α) Π ρόταση της Ε πιτροπής Ο ικονομιώ ν, σχετικά  με την εποπτεία.
Η Επιτροπή Ο ικονομιώ ν που συγκρότησε η Κ υβέρνηση Μ ιχαλακοπούλου, 

με την έκθεσή της προς την Κ υβέρνηση, υποδεικνύει (ανάμεσα στα άλλα, για την 
πραγματοποίηση οικονομιώ ν 500 εκατ. δρχ. ετησίως), να γ ίνει και βαθμιαία κατάρ
γηση των θέσεων των κρατικών εποπτών και να ανατεθεί τμηματικά η εποπτεία των 
γεω ργικώ ν συνεταιρισμών είτε στις Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών είτε στην Εθνική
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Τράπεζα, το δε Κ ράτος να διατηρήσει μόνο τους Επιθεω ρητές Γ. Συνεταιρισμών. 
Ε ισ η γητής του μέτρου ήταν ο Αλ. Σβώλος. Και α ιτιολογία  του (εκτός από τις ο ικο
νομίες): «ίνα αναπτυχθεί η αρκούντως ατροφική συνείδηση της ομαδικής ενέρ
γειας». Π όρος γ ια  τη συντήρηση της Ε ποπτείας υποδεικνύεται ελαφρά ειδική 
φορολογία των γεω ργικώ ν συνεταιρισμών (βλ. «Ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 30).

β) Α ντίκρουση στην παραπάνω πρόταση και στην α ιτιολογία  της, έγινε με 
έντονο άρθρο του Σ. Ιασεμίδη που δημοσιεύτηκε στην εφημ. «Ελεύθερον Βήμα» 
Αθηνών της 3/3/1925. Το κείμενο αυτό έχει ιδ ια ίτερη  και πολλαπλή αξία επειδή 
εκθέτει γνώμες γ ια  τη θέση γενικά της Ε ποπτείας και γ ια  την αυτοδιο ίκηση των Γ. 
Συνεταιρισμών καθώς και για τα όρια της επ ιρροής του Κράτους στους Συνεται
ρισμούς με συμβουλές και διδασκαλία. Κ αι ακόμα επειδή δίνει έγκυρα στο ιχεία  για 
την τότε συνετα ιρ ιστική  κατάσταση. (Δ ιαμαρτυρίες για  την παραπάνω πρόταση 
έγιναν και από τις επαρχίες και από το Συνέδριο Δράμας, βλ. «ο Συνεταιριστής» 
1925 σ. 44, 45).

Λόγω της σημασίας των απόψεων αυτών παραθέτουμε τα κύρια σημεία του 
άρθρου του Ιασεμίδη που προέρχεται ως καθήκον (όπως γράφει) από «παλαιόν 
υπάλληλον, μή θιγόμενον προσωπικώ ς έκ τών προτάσεων τής Έ π ιτρο π ή ς» .

Γράφει λο ιπόν ο Σ. Ιασεμίδης:
«...θά περιορισθώ νά κρίνω τάς προτάσεις τής έπι

τροπής τάς άφορώσας τήν ύπηρεσίαν, ής προΐσταμαι, 
ά φ ’ ένός μέν διότι αί κρίσεις μου άπορρέουσιν έκ 
μακροχρονίου πείρας καί μετ’ έφαρμογήν έπί δεκα
ετίαν άκριβώς τών άρχών τάς όποιας άναφέρει έν τή 
εισηγητική του έκθέσει ό έκ τών μελών τής έπιτροπής 
κ. Ά λ. Σβώλος, ά φ ’ έτέρου δέ διότι διά τόν άνω λόγον 
έκ τών κρίσεων τούτων δύναται νάέξαγάγη οϊοσδήποτε 
θετικά συμπεράσματα περί τοϋ έργου τής έπιτροπής.

1 Η συστηματική προσπάθεια τής όργανώσεώς τοϋ 
γεωργικού πληθυσμού, ήτις εινε ή βάσις τής εισηγητι
κής έκθέσεως καί τήν όποιαν σήμερον ώς νέαν τινα άρ- 
χήν προσπαθεί ό κ. Σβώλος νά έπιβάλλη, έχει ήδη 
αρχίσει έφαρμοζομένη άπό τού 1914 ύπουργοϋντος 
τοϋ νϋν προέδρου τής κυβερνήσεως διά τών νόμων περί 
συνεταιρισμών, γεωργικών έπιμελητηρίων καί σωμια- 
τείων, ή δέ έφαρμογή αύτών άνετέθη είς τήν ύπηρε
σίαν, ής προΐσταμαι. Είς τήν αρχήν ταύτην καί εΐς τήν 
άνάγκην τής ποδηγετήσεως παρά τοϋ κράτους τού 
γεωργικού πληθυσμού,'ίνα άναπτυχθή είς αύτόν «ή αρ
κούντως άτροφική συνείδησις τής ομαδικής του αύτε- 
νεργείας» είμαι μετά τού κ. Σβώλου συμφωνότατος. 
Κ α ίδ ι’ αύτό άπέκρουσα πάντοτε οΐανδήποτε έπέμβα- 
σιν είς τά έσωτερικά τών γεωργικών συνεταιρισμών 
πλήν τής διά τών συμβουλών καί τής διδασκαλίας 
ποδηγετήσεως αύτών, ώστε ή διόρθωσις τών έν αύτοϊς 
κακώς έχόντων νά προέλθη βαθμηδόν έκ τών κάτω 
π α ρ ’ αύτών τών συνεταιρισμένων γεωργών π α ρ ’ όλας 
τάς περί τοΰ έναντίου γνώμας διαφόρων επισήμων καί 
μή, ότι διά τοϋ τρόπου τούτου παρέχεται εύκαιρία 
καταχρήσεων εΐς τούς συνεταιρισμούς τών όποιων τά 
μέλη εύρίσκονται εΐς σχέσεις ηθικής έξαρτήσεως πρός 
τούς διοικούντας μή έπιτρεπούσας τόν τοιούτον έλεγ
χον αύτών ή καί τήν πρόληψιν αύτών. ’ Εμμένομεν εΐς 
τήν άρχήν μας καίτοι γνωρίζομεν, ότι ή αύτοδιοίκησις 
τών συνεταιρισμών όχι μόνον δέν μάς έδωκε άκόμη τά 
άναμενόμενα άποτελέσματα, πολλαχοϋ μάλιστα έγέ- 
νετο άφορμή έκμεταλλεύσεως τής συνεταιρικής ιδέας, 
διότι ε’ίμεθα βέβαιοι ότι θά  άναπτυχθή βαθμιαίως ή 
συνεταιρική συνείδησις διά τής έμμονής εΐς τήν χαρα- 
χθεϊσαν όδόν τής ποδηγετήσεως τής διδασκαλίας πρός 
τούς διοικούντας καί τούς συνεταίρους περί τών

συνεταιρικών άρχών καί τών καθηκόντων έκάστου, ή 
όποία γίνεται ύπό τών άρμοδίων καί διά τήν έποπτείαν 
καί τόν έλεγχον τών γεωργικών συνεταιρισμών οργά
νων τού κράτους τών εποπτών τών γεωργικών 
συνεταιρισμών, μέ τήν βεβαιότητα, οτι μετά πάροδον 
χρόνου, ά φ ’ ού μάθουν τά καθήκοντά των καί 
αποκτήσουν θάρρος γνώμης θά  εΐνε δυνατόν νά 
έκλειψη ή έκμετάλλευσις τών συνεταιρισμένων π α ρ ’ 
ολίγων έπιτήδειων καί νά δώση ή αύτοδιοίκησις αύτών 
τ ’ άναμενόμενα άποτελέσματα καί νά προέλθη βαθ
μηδόν ό τόσον έπιθυμητός έλεγχος τών συνεταιρισμών 
καί ή δημιουργία ένώσεων έποπτείας ή άνάθεσις τής 
έποπτείας είς τάς ένώσεις, καί ότι άντιθέτως έάν 
άρχίσωμεν έπεμβαίνοντες είς τήν διοίκησιν καί μει- 
οϋντες τήν αύτοδιοίκησιν αύτών θ ’ άπομακρυνώμεθα 
έπί μάλλον τής έπιτυχίας τοϋ σκοπού μας. Ά λλ’ όταν 
σήμερον εύρισκόμεθα ύπό τήν άνω πραγματικήν 
κατάστασιν έν τοϊς συνεταιρισμοίς, όταν ή κατάστασις 
αϋτη παρουσιάζεται καί είς πολλάς ενώσεις συνεταιρι
σμών, έπιβάλλεται ή έκ μέρους τού κράτους όχι μόνο 
διατήρησις, άλλά καί ή αϋξησις τοϋ αριθμού τών 
’Εποπτών τών γεωργικών συνεταιρισμών, τήν όποιαν 
έζήτησε καί διά κατατεθειμένου εΐς τήν βουλήν νομο
σχεδίου ή ύπηρεσία ήμών καί ό συνεταιρισμένος κό
σμος καί αύτή ή ένασκοϋσα σήμερον τήν άγροτικήν 
πίστην ’ Εθνική Τράπεζα.

Καί εύλογον εΐνε νά έντείνωμεν τάς προσπαθείας 
ήμών διά τήν ποδηγέτησιν τοϋ γεωργικού πληθυσμού 
καί έποπτείαν καί τόν έλεγχον τών γεωργικών συνεται
ρισμών, διότι έκτός τών άνωτέρω σήμερον ούτοι έχουν 
αύξηθή είς τόν άριθμόν 2800 πολλαπλασιαζόμενοι 
διαρκώς όχι διότι έχει έξαπλωθή καί έρριζωθή ή συνε
ταιρική συνείδησις, ώστε νά εΐνε πλέον καιρός νά άρχί
σωμεν βαθμηδόν ν ’ άναθέτωμεν είς αύτούς τούτους 
καί τόν αύτοέλεγχον ώς προτείνει ό κ. Σβώλος, άλλά 
διότι ύπείκουν άποκλειστικώς είς τήν άνάγκην τής 
ενώσεως πρός θεραπείαν τών άναγκών των.

'Επομένως δεδομένου ότι ύπάρχουν 28 θέσεις έπο- 
πτών ... άναλογοϋν 0l’ έκαστον έπόπτην 100 γεωργικοί 
συνεταιρισμοί, τούς οποίους δέν δύναται άσφαλώς 
ούτε κατά τήν διάρκειαν δύο έτών έστω καί άπαξ μό
νον νά έπιθεωρήση ό έπόπτης καί διά νά τούς
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έγγράψη άκόμη εις πλείστους τάς πράξεις εΐς τά 
λογιστικά των βιβλία άφοϋ καί ή περιφέρεια έκάστου 
έπόπτου εινε μεγάλη καί αΐ άποστάσεις καί τά μέσα 
τής συγκοινωνίας ελλιπέστατα. ’ Εάν δέ εΐς τό Βέλγιον, 
δπου τά μέσα τής συγκοινωνίας, ή άνάπτυξις τοΰ λαοΰ 
καί ή συνεταιρική συνείδησις εινε άνεπτυγμένη καί αΐ 
άποστάσεις έλάχισται, υπολογίζουν, 'ίνα ή έποπτεία 
έκτελεΐται καλώς, ένα έπόπτην διά 30-35 συνεταιρι
σμούς, εινε φανερόν, ότι ήμεΐς πρέπει νά πυκνώσωμεν 
τουλάχιστον εΐς τό διπλάσιον τό δίκτυον τών έποπτών 
'ίνα καταστή δυνατόν, άκριβώς έκείνο τό όποιον θέλει 
ώς αρχήν ό κ. Σβώλος νά ποδηγετήσωμεν τόν 
γεωργικόν πληθυσμόν ώστε όσον τό δυνατόν ταχύτε
ρον ή διά τών συνεταιρισμών ομαδική όργάνωσις 
αύτών φέρει τά άναμενόμενα άποτελέσματα καί 
φθάσωμεν καί εΐς τόν αύτοέλεγχον αύτών.

’ Ο κ. Σβώλος έπρεπε λοιπόν νά μή μάς θέση άρχάς, 
αΐ όποϊαι εινε γνωσταί καί τών όποιων έπιδιώκω τήν 
εφαρμογήν έγώ μέν άπό εικοσαετίας, ή ύπηρεσία δέ 
ήδη άπό δεκαετίας, άλλά νά μελετήση τόν τρόπον εΐς 
τάς λεπτομερείας πώς θά  φθάσωμεν εΐς τήν εφαρμο
γήν καί αύτών καί πώς θά  φθάσωμεν ... εΐς τό νά 
καταργήσωμεν τάς ύφισταμένας θέσεις τών κρατικών 
έποπτών. Διότι πρό τής βαθμιαίας καταργήσεως 
όμόνος τρόπος εΐς τό νά φθάσωμεν τό ταχύτερον εΐς 
τό ποθούμενον αποτέλεσμα εινε ή αϋξησις πρός τό 
παρόν τών τεταγμένων πρός τοΰτο ύπαλλήλων τοΰτο 
άλλως τε άναφέρει καί ή αΐτιολογική έκθεσις τοϋ 
νομοσχεδίου τό όποιον προτείνει τήν αϋξησιν τών 
έποπτών μέ τήν πρόβλεψιν ότι θ ά  εινε δυνατόν 
άργότερον νά έλαττωθή ό αριθμός αύτών...».

γ) Μ ε το βασικό αυτό Θέμα της Ε ποπτείας των Συνεταιρισμών (Κ ρατικής και 
αυτοεποπτείας) ασχολείτα ι αναλυτικά και με πολλά στο ιχεία  και ο Θ. Τζωρτζάκης 
σε μελέτημά του στο περιοδικό του «ο Συνεταιριστής» (1925 σελ. 225, 243, 289, 
Α ύγουστος - Ο κτώ βριος 1925).

Επειδή τα γραφόμενα εκεί έχουν ευρύτερο θεωρητικό και πρακτικό 
ενδιαφέρον ακόμα και σήμερα δίνουμε στη συνέχεια  τα κυριότερα μέρη:

Στην αρχή υπενθυμίζει ότι η Εποπτεία  των Συνεταιρισμών οργανώθηκε 
συστηματικά το 1919 όταν ο αριθμός των Συνεταιρισμών έφθασε τους 1.000 και 
υπολογιζόταν ότι γ ι ’ αυτούς χρειάζονταν 25 επόπτες και 3 επιθεωρητές. Κ αι ότι 
στις 30/6/1925 οι Συνεταιρισμοί ήταν 3.297 (αύξηση 230% μέσα σε 5 χρόνια) ενώ 
ο αριθμός των Εποπτών παραμένει σχεδόν ο αυτός (μόνο 3 νέοι λόγω της προσαρ- 
τήσεως της Θ ράκης). Δηλαδή υπήρχε ανεπάρκεια προσωπικού, όταν μάλιστα 
ληφθούν υπόψη η «παμμεγίστη» αύξηση του κύκλου εργασιώ ν στους Συνεται
ρισμούς, ό τ ι υπήρχαν περιφέρειες «άραιότατα συνετα ιρ ιστικώ ς όργανωμέναι» 
όπου χρειάζετα ι προπαγανδιστική δράση και ο ι οποίες «πραγματικώς είνα ι έγκα- 
ταλελειμμέναι λόγφ τής αριθμητικής άνεπαρκείας τοΰ προσωπικού, είς τήν τύχην 
των, έπί ζημία τών συμφερόντων τών ένδιαφερομένων παραγωγών άλλά καί τής 
καθόλου έθνικής οικονομίας».

Α ναφέρεται στη συνέχεια  παραστατικά στο περιεχόμενο και το αντικείμενο 
του έργου του επόπτη και τονίζει:

«... καί οπού ή όργάνωσις προκόπτει καί έξαπλοϋ- 
ται, ή προπαγανδιστική δράσις τοϋ έπόπτου δέν δύνα- 
ται νά λείψτ], Ό  έπόπτης δέν εξοφλεί ποτέ μέ ένα 
συνεταιρισμό μέ μόνον τόν έλεγχον τών έργασιών του 
διοικητικώς καί διαχειριστικώς. Θά χρειασθή νά πάη 
καί νά ξαναπάη, πολλάκις προσκαλούμενος,' στό διά
στημα πού πρέπει νά περάση μέχρις δτου έλθη ή σειρά 
τού συνεταιρισμού νά έλεγχθή έκ νέου. Θά προκύ- 
ψουν έν τώ μεταξύ δυσκολίαι είς τήν διοίκησιν, διαφω- 
νίαι μεταξύ τοϋ συνεταιρισμού καί τών συνεταίρων, 
άπορίαι έπί τοΰ τρόπου τής διεξαγωγής τών εργασιών 
του, εριδες, συγκρούσεις συμφερόντων, άντιζηλίαι 
κλπ. "Ολα αύτά πρέπει νά τά κανονιση ό έπόπτης. ' Η 
μεσολάβησίς του εινε άπαραίτητος. Πρέπει νά διαφώ
τιση, νά διδάξη, νά προπαγανδίση. Πρέπει νά δώση 
οδηγίας, νά συμβουλεύσω], νά άποτρέψη κινδύνους, νά 
κτυπήση ΐδιοτελή έλατήρια, νά συγκρατήση άπό

επικίνδυνα έγχειρήματα. Τί άλλο εΐναι ολα αύτά άπό 
προπαγάνδα; Καί προπαγάνδα πειό δύσκολη πειό 
κουραστική από μιά άπλή καί ξηρή διδασκαλία τοϋ 
συνεταιρικού εύαγγελίου. Γιά ν ’ άντιμετώπιση όλες 
αύτές τίς δυσκολίες ό έπόπτης πρέπει όχι μόνο νά έχη 
ψυχραιμία καί μετριοπάθεια, όχι μόνο νά εινε γνώστης 
τών προσώπων καί τών πραγμάτων άλλά πρέπει καί νά 
διαπνέεται άπό πίστιν πρός τήν ιδέα, νά είναι μέ τήν 
καρδιά του, καί μάλιστα περισσότερο μ’ αύτή παρά με 
τό μυαλό του, στό έργον. Ή  συνεταιρική ιδέα εΐναι 
πολύ άπαιτητική. Τά ζητεί όλα άπό τούς λειτουργούς 
της. Καμμία λοιπόν άνακούφισι γιά καιρό άκόμη δέν 
θά  δώση είς τούς έπόπτας ή έξάπλωσις τών συνεταιρι
σμών. Θά χρειασθή νά προηγηθή ή δημιουργία 
βαθειάς συνεταιρικής συνειδήσεως. Τότε βέβαια ό έ
πόπτης θά  μπορή νά μείνη μόνον έπόπτης, πρός τό 
παρόν ομως έξακολουθεΐ νά είνε καί προπαγανδι- 
στής».
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Και συνεχίζει την εξέταση του τότε
«Τά ζητήματα πού απασχολούν ολους τούς μέ τούς 

συνεταιρισμούς άσχολουμένους καί πού ζωηρότερον 
συνεζητήθησαν κατά τήν μελέτην τών δυναμένων νά 
γίνουν έπί τού προϋπολογισμού τών εξόδων τοϋ κρά
τους οικονομιών, εΐνε κυρίως τά έξής.

_1) Ποίος εΐνε ό απαραίτητος αριθμός εποπτών έπί 
τη βάσει της σημερινής καταστάσεως;

2) Εΐνε δίκαιον ή δαπάνη τής έποπτείας, άσκουμέ- 
νης ύπό τοϋ Κράτους νά βαρύνη τόν προϋπολογισμόν 
αύτου, άφοϋ έκ τών συνεταιρισμών ώφελοϋνται 
άμέσως ώρισμέναι τάξεις, αί γεωργικαί, αί όποϊαι εΐνε

(και τώρα) προβλήματος. Γράφει:
κυρίως συνεταιρισμένοι;

3) ’ Εάν γίνη δεκτόν δτι ή κρατική έπί τών συνεταιρι
σμών έποπτεία πρέπει νά βαρύνη τούς συνεταιρισμέ
νους ρόνον, κατά ποίον τρόπον θά  έξευρεθοϋν οί 
πρός τούτο πόροι;

4) Ποία όδός καί ιτοϊαι μέθοδοι πρέπει νά ακολου
θηθούν κατά τήν άσκησιν τής έποπτείας άπό μέρους 
τοϋ Κράτους, 'ίνα έντός ένός κατά τό μάλλον ή ήττον 
(ορισμένου χρονικού διαστήματος, καταλήξωμεν είς 
τήν αύτοεποπτείαν τών συνεταιρισμών μίαν τών θεμε- 
λειωδων άρχών πού διακρίνουν τήν συνεταιριστικήν 
όργάνωσίν;»...

Στα ερωτήματα αυτά απαντά με γνώση των στο ιχείω ν και με συνεταιριστική 
γραμμή:

1. Στο πρώτο ερώτημα καταλήγει στο συμπέρασμα, με βάση τη ν  ελληνική 
τότε πραγματικότητα, ότι χρειάζεται 1 επόπτης γ ια  κάθε 70-80 συνεταιρισμούς. 
Δηλαδή χρειάζοντα ι τουλάχιστο 50 Επόπτες «σχεδόν άνευ αναπαύσεως» και 5 
Επιθεωρητές (ο καθένας και με βοηθό επόπτη) — όχι αναπληρω τή— και με γραφέα. 
Ε ίναι δε ουσιαστική η παρατήρηση του ότι από αυτούς τους ενημερωμένους βοη
θούς των Επιθεωρητών πρέπει να συμπληρώνονται τα κενά της Εποπτείας «άπο- 
κλειομένης είς τό μέλλον τής άπ εύθείας προσλήψεω ς εποπτών». Υ πολογίζεται 
ότι γ ια  τη συντήρηση του παραπάνω δικτύου θα απαιτούνται (τότε) πέντε εκατ. 
δρχ. το χρόνο. Μ ελλοντικά (υποστηρίζει) δεν θα χρειασθεί αύξηση του αριθμού 
των εποπτών ανάλογη με την αύξηση του αριθμού των Συνεταιρισμών, επειδή στο 
μεταξύ θα δημιουργούνται συνεταίροι με συνείδηση και εποπτικά συμβούλια με 
επίγνωση των καθηκόντων τους.

2. Σχετικά με το δεύτερο παραπάνω ερώτημα σημειώνει ότι
«...τόσον κατά τό 1914, ότε έθεσπίζετοό νόμος περί τών προς τοΰτο αναγκαίων δαπανών. Τόση δε ήτο

συνεταιρισμών όσον καί βραδύτερον, ότε ώργανοΰτο 
τό σώμα τών έποπτών, δέν ειχε γεννηθή ζήτημα, τίνα 
έπρεπε νά βαρύνουν αί δαπάναι τάς όποιας έδη- 
μιούργουν τά λαμβανόμενα μέτρα. Π αρ’ όλων άνεγνω- 
ρίζετο ότι αύτάς, ώς όναμφισβητήτως παραγωγικός, 
ώφειλε νά άναλάβη τό Κράτος. Καί ή άπόφασις αϋτη 
ήτο λίαν όρθή.

' Η Γεωργία έν γένει, ή όποία έμελλε νά ώφεληθή έκ 
τού μέτρου, κάθε άλλο παρά εΐς θέσιν ήτο διά νά έπι- 
ληφθή μόνη της τής εΐς συνεταιρισμούς όργανώσεώς 
της. Της έλειπε, έξ άγνοιας τής ώφελιμότητος τοΰ 
θεσμού, κάθε ένδιαφέρον πρός αύτό. ’ Εξ άλλου τό 
Κράτος καί οΐ δυνάμενοι νά γνωρίζωσι τά πράγματα 
έπίστευον δτι ή έκ τών συνεταιρισμών ώφέλεια θά  ήτο 
τόσον σημαντική όχι μόνον οίκονομικώς άλλά καί 
κοινωνικώς, ώστε ούδέ πρός στιγμήν ήδύνατο ν ’ άμφι- 
σβητηθή ή σκοπιμότης τής ύπό τοϋ πρώτου άναλή- 
ψεως τής πρωτοβουλίας τής διαδόσεως τής ιδέας καί

ήπεποίθησις περί τής άνάγκης τής ταχείας καί είς 
εύρεϊαν κλίμακα όργανώσεώς συνεταιρισμών, ώστε ή 
ύπέρ αύτών κίνησις παντοιοτρόπως ηύνοήθη. ’ Ατέ- 
λειαι ποικίλαι ύπέρ αύτών άνεγνωρίσθησαν, βραβεία 
διά τούς ύπέρ τών συνεταιρισμών έργαζομένους 
καθιερώθησαν, μαθήματα ειδικά ώργανώθησαν, έν
τυπα εΐς χιλιάδας διενεμήθησαν καί γενικώς κατεβλή
θη πάσα προσπάθεια δυναμένη νά έπιτύχη τήν 
ταχυτέραν καί άσφαλεστέραν διάδοσιν καί προκοπήν 
τών συνεταιρισμών.

Καί αΐ προσπάθειαι καί δαπάναι αύται τού Κράτους, 
άνάξιαι λόγου έν πάση περιπτώσει έν σχέσει μέ τό 
συντελεσθέν έργον, δέν άπέβησαν εΐς μάτην.

’Ό χι μόνον ΐδρύθησαν χιλιάδες γεωργικών συνεταιρι
σμών, τούτο δέν είναι τό σπουδαιότερον, άλλά καί οΐ 
πλείστοι έξ αύτών έπρόκοψαν εΐς τοσούτον βαθμόν, 
ώστε ό κύκλος τών έργασιών των περιλαμβάνων σημα
ντικόν μέρος τής γεωργικής παραγωγής, νά ύπερβαίνη 
τό δισεκατομμύριον.

3. Στο τρ ίτο  παραπάνω ερώτημα (της δαπάνης) ο Θ. Τζω ρτζάκης αναγνωρίζει 
ότι ο ι τότε οικονομικές δυσχέρειες του Κράτους δικα ιολογούν την προσπάθειά 
του να περ ιορ ίσει τις δαπάνες του. Και καταλήγει:

«Όμολογοϋμεν ότι οί γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι Καταλήξεί στο συμπέρασμα ότΐ ΤΟ έργο
είς θέσιν σήμερον νά βαστάσουν τά βάρη τής ειδικής 
αύτής δαπάνης. Φρονούμεν όμως ότι καί το Κράτος 
οφείλει νά συμμετάσχη είς αύτάς καί τοϋτο διά τούς 
έξής λόγους...»
τους οποίους και αναπτύσσει, γ ια  να

των συνεταιρισμών εχει
«...οικονομικά άποτελέσματα επωφελή διά τό Δημό

σιον Ταμεϊον. Συντελούν εΐς τήν αϋξησιν τών προσό
δων αύτοϋ, δεδομένου ότι ή αϋξησις τής εΐς τό Δημό
σιον εισφοράς τών πολιτών εινε ανάλογος πρός τήν αύ-
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ξησιν τοΰ εισοδήματος των. Καί δέν έπέφεραν μόνον 
τήν αϋξησιν τών άμέσων φόρων οί συνεταιρισμοί. Ή  
διά τούτων αϋξησις τής καταναλωτικής δυνάμεως τών 
παραγωγών συνετέλεσεν καί συντελεί κατά πολύ νά 
αύξηθοϋν καί αί έκ τών έμμεσων φόρων πρόσοδοι τοϋ 
Κράτους.

Έ κ τό ς ομως τών άνωτέρων λόγων καί τοιοΰτοι 
ήθικοί έπιβάλλουν τήν συμμετοχήν τοΰ Κράτους είς 
τάς δαπάνας ύπέρ τών συνεταιρισμών. Πρέπει τούτο 
καί δ ι’ ύλικής τίνος θυσίας νά έξακολουθή νά δεικνύη 
τό ύπέρ τών συνεταιρισμών ένδιαφέρον του. Πρέπει 
νά αφίνη τήν έντύπωσιν ότι οΐ συνεταιρισμοί δέν είνε 
άπλώς ύπόθεσις τών ένδιαφερομένων ιδιωτών αλλά 
ύπόθεσις δημοσίου ένδιαφέροντος άξια άκόμη καί 
ύλικών θυσιών έκ μέρους τού Κράτους καί όταν ταύ
τας θά  ήδύναντο νά φέρουν έξ ολοκλήρου οΐ κ α τ’ 
εύθείαν ένδιαφερόμενοι.

Άλλά καί λόγοι δικαιοσύνης έκ τρίτου ύπαγορεύουν 
τήν έπί τινα είσέτι χρόνον έν μέρει άνάληψιν τών ύπέρ 
τών συνεταιρισμών δαπανών έκ μέρους τοΰ Κράτους. 
Ώ ς  έλέχθη ύπάρχουν περκρέρειαι συνεταιρικώς άραι- 
ότατα ώργανωμέναι καί συνεπώς μή δυνάμεναι ν ’ 
άναλάβουν άκόμη τά βάρη τής όργανώσεώς των. Είνε 
δίκαιον λοιπόν νά τηρήση τό Κράτος άπέναντι τούτων 
τήν ’ίδιαν τακτικήν τήν όποιαν έπέδειξε και διά τάς 
προηγμένας συνεταιρικώς περιφερείας κατά τήν πρώ
την εισαγωγήν τών συνεταιρισμών είς αύτάς. ’ Επιβάλ
λεται εΐς αύτό νά άναλάβη τάς δαπάνας διά τάς περι- 
φερείας αύτάς άφοΰ οι συνεταιρισμοί αύτών δέν είνε 
ικανοί πρός τούτο ή δέ άνάληψις τών δαπανών ύπό 
τών λοιπών συνεταιρισμών θ ά  άντετίθετο είς αύτήν 
τήν δικαιολογιτικήν βάσιν τής έπιρρίψεως τών δαπα
νών έπί τών συνεταιρισμών, συνισταμένην είς τήν άνά- 
ληψιν τούτων ύπό τών άμέσως ώφελουμένων.

' Επομένως ορθόν εινε νά άναληφθοΰν σήμερον αΐ 
δαπάναι, άπό κοινού ύπό τοΰ Κράτους καί τών συνε
ταιρισμών. Ή  άναλογία εΐναι δεδομένη έκ τών πραγ
μάτων. Τό Κράτος οφείλει νά έξακολουθήση διαθέτον 
υπέρ τών συνεταιρισμών όσα καί σήμερον. Οΐ δέ 
συνεταιρισμοί νά άναλάβουν τήν έπί πλέον δαπάνην 
τήν άπαιτουμένην διά τήν αϋξησιν τού προσωπικού.

1 Υπολογίζομεν ότιτό  Κράτος δαπανά σήμερον περίτά  
δύο εκατομ. δραχ. έτησίως. ' Η όλική δαπάνη θά  άνέλ- 
θη είς πέντε περίπου έκατομμύρια. Οΐ συνεταιρισμοί 
πρέπει νά καταβάλλουν τήν έκ τριών έκατομμυρίων 
έπί πλέον διαφοράν.

' Υπάρχουν πολλοί τρόποι διά τών όποιων θά  έπετυγ- 
χάνετο ή συμμετοχή τών συνεταιρισμών είς τάς δαπά
νας. Π.χ. επιβολή ειδικού τέλους (φοροσήμου) έπί τών 
εγγράφων διά τών όποιων οΐ συνεταιρισμοί παρέχουν 
δάνεια, ή ειδική είσφορά τών συνεταιρισμών καθορι- 
ζομένη έπί τή βάσει τών κεφαλαίων των καί τοΰ άριθ- 
μού τών μελών των, ή τέλος φορολογία έπί τού κύκλου 
τών έργασιών των. ' Ομολογουμένως ό τελευταίος τρό
πος συμμετοχής εινε ό έξ όλων έπιστημονικώτερος καί 
δικαιότερος. Ά πόκειτα ι μόνον νά κριθή κατά πόσον 
είνε πρακτικώς έφαρμόσιμος. Δέν αποκλείεται ομως 
καί ένας συνδυασμός τών τριών άνωτέρων τρόπων. 
Πάντως είνε γεγονός ότι οί συνεταιρισμοί δύνανται νά 
άναλάβουν μέρος τών δαπανών τής έποπτείας χωρίς 
έκ τούτου νά καθυστερήση ή κίνησις. Τό ζήτημα τοΰ 
τρόπου τής συμμετοχής των είς αύτάς δέν πρόκειται 
νά μάς άπασχολήση εΐδικώς ένταΰθα.

‘ Η λύσις αύτή είνε έντελώς δικαία. Καθείς άναλαμβά- 
νει άνάλογον βάρος πρός τάς ώφελείας τάς όποιας 
άποκομίζει ή προσδοκά νά άποκομίση έκ τού θεσμού. 
Έ ξ  άλλου συντελεί εΐς τήν βαθμιαίαν έλάττωσιν τών 
δαπανών τοΰ έμμέσως ώφελουμένου, τού Κράτους, 
κ α θ ’ όσον αΐ έκ τής ειδικής φορολογίας τών συνεται
ρισμών πρόσοδοι αύτού αύξάνουν δηλ. κ α θ ’ όσον αί 
ώφέλειαι τών αμέσως ένδιαφερομένων γίνονται μεγα
λύτεροι. Καί αί πρόσοδοι αύται σταθερώς θά αύξά
νουν κατά τόν βαθμόν κατά τόν όποιον ή κίνησις θ ’ 
άναπτύσσεται, έμπεδούται καί προκόπτη. Οϋτω θά 
έπιστή στιγμή κατά τήν όποιαν τό Κράτος ούδέν έξ 
ίδιων θά  δαπανά καί ’ίσως θά  έχη καί πλεόνασμα πού 
θά  μπορή νά διαθέση καί πάλιν ύπέρ τών συνεταιρι
σμών.

' Η λύσις αϋτη άνταποκρίνεται καί πρός τάς άντιλή- 
*|)εις τών συνεταιρισμένων γεωργών μας, οί όποιοι 
πολλάκις καί έπισήμως έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν νά 
συμμετάσχουν είς τάς δαπάνας διά τήν πληρεστέραν 
καί τελειοτέραν όργάνωσίν τής κρατικής έποπτείας.»

4. Ό σ ο ν  αφορά το τέταρτο παραπάνω ερώτημα και επειδή τούτο είνα ι πολύ 
βασικό (Θεωρητικά και πρακτικά μέχρι και σήμερα) δίνουμε στη συνέχεια  πιο 
αναλυτικά το σχετικό  κείμενο του Θ. Τζω ρτζάκη γ ια  εποπτεία, συνείδηση, 
αυτοεποπτεία, κρατική επέμβαση στους Συνεταιρισμούς, κλπ. - Γράφει (σελ. 289):

«...Α πομένει νά έξετασθή: Ποία όδός πρέπει νά 
άκολουθηθή καί ποία μέθοδος νά έφαρμοσθή κατά 
τήν ασκησιν τής κρατικής έποπτείας ϊνα έντός ένός 
κατά τό μάλλον ή ήττον ώρισμένου χρονικού διαστή
ματος έπιτύχωμεν τήν αύτοεποπτείαν τών συνεταιρι
σμών, θεμελειώδη άρχήν τοϋ συνεταιριστικού συστή
ματος.

1 Η αυτοεποπτεία συνίσταται ώς γνωστόν είς τήν 
άσκησιν ελέγχου έπί τής διοικήσεως καί διαχειρίσεώς 
τών συνεταιρισμών ύπό ειδικών όργανώσεων ίδρυομέ- 
νων ύπό τοΰ συνόλου τών έλεγχομένων συνεταιρι
σμών. Είς τάς οργανώσεις ταύτας παρέχεται ύπό τοΰ 
Κράτους τό δικαίωμα τής άσκήσεως τού έλέγχου έπί 
τών εΐς αύτάς άνηκόντων συνεταιρισμών έφ ’ όσον 
τοϋτο πεισθή ότι αΐ οργανώσεις αύται δύνανται νά 
άσκήσωσιν άποτελεσματικώς τήν έποπτείαν. Διά νά 
έπιτευχθή όμως τοΰτο πρέπει νά έχη δημιουργηθή 
προηγουμένως συνεταιρική συνείδησις, άν μή είς τό

σύνολον τουλάχιστον εΐς τήν πλειοψηφίαν τών συνε
ταίρων. Συνεταιρικήν δέ συνείδησιν έννοοϋμεν τήν 
άνάπτυξίν τοϋ ένδιαφέροντος τών συνεταιρισμένων 
διά τόν συνεταιρισμόν εΐς τοσοΰτον βαθμόν, ώστε 
ούτοι έκ πεποιθήσεως, έφ ’ όσον μέν εΐναι οΐ 
διοικοϋντες αύτόν νά έχουν κατά τάς ένεργείας των 
πρό οφθαλμών μόνον τό συμφέρον τοΰ συν/σμοϋ, 
δηλαδή τοΰ συνόλου, έκτός δέ τής διοικήσεως 
εύρισκόμενοι νά παρακολουθούν μετά ζήλου καί έν 
καλή πίστει τήν δράσιν τής διοικήσεως έτοιμοι νά 
έπέμβουν εύθύς ώς άντιληφθοϋν ότι αϋτη έκτρέπεται 
τής όρθής συνεταιριστικής όδού.

Δεδομένου λοιπόν ότι ή κρατική έποπτεία έχει άντι- 
κειμενικόν σκοπόν νά καταστήση όσα) τό ταχύτερον 
τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν ικανήν ν ’ άναλάβη τήν 
έποπτείαν της καί ότι ή ύπό ταύτης άνάληψις τής 
αύτοεποπτείας έξαρτάται έκ τής έπαρκοϋς αναπτύ- 
ξεως τής συνεταιρικής της συνειδήσεως έπεται ότι
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καλυτέρα όδός διά τήν πραγματοποίησιν τής αύτο- 
εποπτείας είναι ή διά τής άναπτύξεως τής συνεταιρι
κής συνειδήσεως εΐς αυτήν άγουσα. Μόνον οϋτω δύνα- 
ται νά έπιτευχθή άσφαλώς τό έπιδιωκόμενον αποτέλε
σμα, πού άποτελεϊ τον αντικειμενικόν σκοπόν τής 
κρατικής έποπτείας.

' Η ύπό τίνων συνεταιριστών ύποστηριζομένη άντί- 
θετος τακτική, συνισταμένη είς τήν δραστηριωτέραν 
έπέμβασιν έπί τών συνεταιρισμών έχει τό σοβαρόν 
έλάτωμα νά μειώνη τό αίσθημα τής αύτευθύνης τών 
συνεταιρισμών καί νά παρεμποδίζη τήν άνάπτυξιν τής 
συνεταιρικής συνειδήσεως. Εΐναι αληθές οτι ή τακτική 
αϋτη δύναται νά προλάβη είς δεδομένας περιστάσεις 
συνεταιριστικά σφάλματα διαπραττόμενα έλλείψει 
συνεταιρικής συνειδήσεως, άλλά τά άποτελέσματα τής 
προληπτικής της δράσεως εΐναι έντελώς μεταβατικά 
διότι δέν καταπολεμά την αιτίαν άλλά τά συμπτώματα. 
Δέν έπιτυγχάνεται δηλαδή ή ριζική θεραπεία τοϋ 
κακού άλλά προλαμβάνονται ένίοτε αί επιζήμιοι συνέ- 
πειαι αύτοϋ αί όποϊαι δέν θ ά  λείι^ουν καί πάλιν νά

εμφανισθούν έ φ ’ όσον τό κακόν παραμένει. Έ κ τό ς  
τούτου ή διά τής έπεμβάσεως τής έποπτείας μείωσις 
τής αύτευθύνης τών συνεταίρων επιφέρει τήν άδιαφο- 
ρίαν αύτών διά πάν ό.τι αφορά τήν καλήν διοίκησιν 
τοϋ συνεταιρισμού τής όποιας τήν έξασφάλισιν άφί- 
νουν είς τήν μέριμναν τοϋ ’ Επόπτου. ' Η συνέχισις τής 
τοιαύτης τακτικής γεννά είς τούς συνέταιρους την 
έντύπωσιν οτι ό συνεταιρισμός εΐναι τι ξένον πρός 
αύτούς, ένα είδος έντελώς άνεξαρτήτου ά π ’ αύτούς 
οργανισμού πού έχει προορισμόν νά τούς έξυπηρετή 
χωρίς νά χρειάζεται τήν συμβολήν των.

Μέ αύτό βέβαια δέν έννοούμεν ότι ή δράσις τής έπο
πτείας πρέπει νά εΐνε μόνον κατασταλτική. ’Ασφαλώς 
οφείλει νά δρά αϋτη καί προληπτικώς. ' Η προληπτική 
της ομως δράσις πρέπει να περιορίζεται, ά φ ’ ένός μέν 
εΐς τήν διαχάραξιν τών γενικών γραμμών τής συνεται
ριστικής ένεργείας ά φ ’ έτέρου δέ εΐς τήν άφύπνισιν 
παρά τοϊς συνεταίροις πραγματικού ένδιαφέροντος 
ύπέρ τού συνεταιρισμού (συνεταιρική συνείδησις), 
μόνου έξασφαλιστικοϋ μέσου κατά πάσης κ α τ’ αύτού
έπιβουλής».

Κ αι μετά αυτά τα τόσο βασικά και καθοδηγητικά , συνεχίζει με σωστές προτά
σεις για  το οργανω τικό και τη μόρφωση:

«Καί τώρα άς έξετάσωμεν πώς ενεργούσα ή κρατική 
έποπτεία θά  έπιτύχη τόν άντικειμενικόν αύτής σκο
πόν. Έ π ί τοϋ ζητήματος τούτου διατυποϋμεν τάς 
γνώμας μας ύπό τήν προϋπόθεσιν τής αριθμητικής 
έπαρκείας τοϋ προσωπικού...

Ό ργανικώ ς εΐναι άπαραίτητον νά διαιρεθή ολόκλη
ρος ή χώρα εΐς άναλόγους πρός τούς έπιθεωρητάς 
περιφερειας. Έ π ί  κεφαλής δέ τής συνεταιρικής κινή- 
σεως έκάστης περιφερειας νά τεθή εΐς έπιθεωρητής, 
ύπό  τόν όποιον νά ύπαχθή ώρισμένος άριθμός έπο- 
πτών, έκάστου τούτων δρώντος^ύπό τάς οδηγίας του, 
έντός ώρισμένου τμήματος τής έπιθεωρησιακής περι- 
φερείας. Εΐς τόν έπιθεωρητήν έχοντα συμπαραστάτην 
καί συνεργάτην συμβούλιον άπατελούμενον έξ άντι- 
προσώπων τών μέ τήν συνεταιριστικήν κίνησιν άσχο- 
λουμένων ή δυναμένων νά άσχοληθώσι παραγόντων 
(Γεωργική Ύ πηρεσία, Ε θν ική  Τράπεζα, Συνεταιρι
σμένος Κόσμος, Δικαιοσύνη) πρέπει νά δοθή κάποια 
εύρυτέρα δικαιοδοσία καί ν ’ φναγνωρισθή σχετική 
πρωτοβουλία ώς πρός τήν έφαρμοστέαν τακτικήν έν 
τή περιφερεία του. Σύν τώ χρόνω πρέπει ν ’ άπο- 
κεντρωθή μέ πυρήνα τούς έπιθεωρητάς ή κίνησις 
περιφερειακώς, τής δικαιοδοσίας τοϋ 'Υπουργείου 
μεταβιβαζομένης είς τούς έπιθεωρητάς. Τό κέντρον 
πρέπει νά περιορισθή είς τήν μελέτην των γενικωτέ- 
ρων ζητημάτων, μή κατατριβόμενον πλέον μέ τάς 
λεπτομερείας αΐ όποϊαι τοϋ άπορροφοϋν πολύτιμον 
χρόνον. Εΐς αύτό θ ’ άπομείνη πλέον ή διαχάραξις τών 
κεντρικών γραμμών τής κινήσεως, έντός τών όποιων 
θά  δρώσιν οί έπιθεωρηταί, καί ή άνωτέρα έποπτεία 
τής κινήσεως. Οϋτω θά  δημιουργηθούν πλείονα 
κέντρα συνεταιριστικής κινήσεως έκαστον τών όποιων 
θά  δύναται νά καθορίζη έντός ώρισμένων πάντοτε 
όρίων τήν κατεύθυνσιν τής κινήσεως σύμφωνα μέ τάς 
τοπικώς κρατούσας συνθήκας καί τάς ύφισταμένας 
άνάγκας.

Οΐ έπιθεωρηταί θ ’ άναλάβουν καί τήν μέριμναν τής 
διαπαιδαγωγήσεως τού συνεταιρισμένου κόσμου, ώστε 
κ α ίτά  στελέχη τής συνεταιριστικής κινήσεως ν ’ αύξη- 
θοϋν καί ή μεγάλη μάζα τών συνεταίρων, διαφωτιζόμε
νη έπαρκώς νά μπορή νά παρακολουθή καί κρίνη τούς 
ήγέτας της κατά τάς ένεργείας των.

' Η έποπτική ύπηρεσία έχει δύο κυρίως μέσα νά έπι

τύχη τοϋτο. Τόν έλεγχον καί τήν διδασκαλίαν. Καί 
όμέν έλεγχος άσκούμενος διά τών εποπτών πρέπει νά 
εΐναι συνεχής. Κατά τήν γνώμην μας πρέπει μίαν 
φοράν κ α τ’ έτος νά έπιθεωρήται λεπτομερώς έκαστος 
συνεταιρισμός κ α θ ’ όλας αύτοΰ τάς πράξεις. Τό απο
τέλεσμα τοϋ έλέγχου νά άνακοινοϋται πάντοτε είς τάς 
συνελεύσεις. Ή  άνακοίνωσις όμως δέν πρέπει νά 
περιορίζεται εΐς έπιτροχάδην άνάγνωσιν τοϋ περιεχο
μένου τής έκθέσεως άλλά νά έπεκτείνεται εΐς τήν άνά- 
πτυξιν έκάστου σημείου ταύτης. Πρέπει οΐ συνέταιροι 
νά κατανοούν πλήρως τό περιεχόμενόν της διά νά 
δύνανται νά κρίνουν κατά συνείδησιν.

* Η άνάπτυξις τής έκθέσεως άνήκει κατά κανόνα εΐς 
τά έποπτικά συμβούλια, τά όποια ό έπόπτης οφείλει 
νά καθιστά ενήμερα τής καταστάσεως καί νά τά δια- 
φωτίζη έπί σημείων τά όποια θά είχον άνάγκην μεγα- 
λυτέρας άναπτύξεως.

Πάντως όμως όπου ή έποπτεία πείθεται ότι τό έπο
πτικόν συμβούλιον δέν εΐναι εΐς θέσιν νά άναπτύξη τήν 
έκθεσιν, πρέπει νά άναλαμβάνη ό έπόπτης τήν 
άνάπτυξιν, νά έξαντλή έντελώς τό θέμα καί νά μήν 
άποχωρή τής συνελεύσεως εΐ μή μόνον ά φ ’ ού πεισθή 
ότι ή συνέλευσις κατενόησεν έπαρκώς ταύτην ώστε νά 
μπορή νά λάβη όρθάς άποφάσεις.

Εΐς τόν επόπτην θά παρέχεται οϋτω ή εύκαιρία νά 
κάμνη καί ένα έφηρμοσμένον μάθημα περί συνεταιρι
σμών έπί τή βάσει τής έκθέσεως, τοϋ όποιου ή άποτε- 
λεσματικότης εΐναι πολύ μεγαλυτέρα μιάς άφηρημένης 
διδασκαλίας. ' Η τακτική αϋτη άσφαλώς θά  συντελέση 
ώστε οί συνέταιροι νά πέρνουν θάρρος νά έλέγχουν 
καί νά μάθουν νά έλέγχουν όρθώς. Κατά τήν γνώμην 
μας άμα αύτά τά δύο πραγματοποιηθούν τό ζήτημα 
τοϋ έλέγχου τών συνεταιρισμών έκ τοϋ οποίου έξαρ- 
τάται ή τύχη τής κινήσεως, έλύθη.

Δεύτερον μέσον άποτελεσματικόν εΐναι ή διά συστη
ματικής διδασκαλίας, (περιοδικών, μαθημάτων) διά- 
δοσις εΐς τάς μεγάλας μάζας τών άρχών τοϋ συνεταιρι
σμού καί ή άνάπτυξις τών καθηκόντων καί τών δικαιω
μάτων τών συνεταίρων.

Τά μαθήματα ταύτα δύνανται νά διαιρεθούν είς δύο 
κατηγορίας, πρώτον μαθήματα άποκλειστικώς σκο- 
ποϋντα νά κάμουν τούς συνεταίρους συνειδητούς 
τοιούτους καί δεύτερον μαθήματα σκοποϋντα νά εύ-
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ρύνουν τόν κύκλον τών δυναμένων ν ’ άναλάβουν διοί- 
κησιν συνεταιρισμού. ’ Ανάλογον θά  εΐναι κα ίτό  περιε- 
χόμενον έκάστης κατηγορίας μαθημάτων.

Τά μαθήματα πρέπει νά γίνωνται συστηματικώς εΐς 
όλας τάς περιφερείας καί κ α θ ’ ώρισμένα χρονικά δια
στήματα κ α τ’ έτος.

Αύτή κατά τήν γνώμην μας πρέπει νά είναι έν μεγά-

λαις γραμμαϊς ή κατεύθυνσις τής κρατικής έποπτείας 
κατά τό άμέσως προσεχές μέλλον, δ ι’ ό,τι άφορά τήν 
δημιουργίαν συνεταιρικής συνειδήσεως.

Διά τά λοιπά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοϋν ύπό τοΰ 
Κράτους καί τής συνεταιρικής όργανώσεώς διά τήν 
έπιτάχυνσιν τής έπιδιωκομένης έμπεδώσεως τής κινή- 
σεως θά  γράψωμεν προσεχώς...».

δ. Α ξιόλογη σημασία γ ια  το Θέμα της Ε ποπτείας έχουν και ο ι παρατηρήσεις 
του δικηγόρου Π. Χ ασαποπούλου, τ. επόπτου συνεταιρισμώ ν (βλ. «Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 321, 371) που γράφτηκαν και δημοσιεύθηκαν όταν, στο μεταξύ, 
δόθηκε σωστή λύση στο θέμα της Εποπτείας με το σχέδιο  που εγκρίθηκε από την 
Κ οινοβουλευτική Ε πιτροπή (και γ ια  το οποίο  θα μ ιλήσω με στη συνέχεια).

Π αρατηρεί στην αρχή ότι ή τακτοποίησις τών λογιστικών βιβλίων, τά όποια τη-
..έφ ’ οσον ό θεσμός τών Συνεταιρισμών είναι ^ά καταδειχθή έπί παραδείγματι είς τάς σταφιδικός

θεσμός γενικής φύσεως καί ώφελείας δικαιότερον θα 
ήτο άν ολόκληρος ή δαπάνη τής εφαρμογής του έβά- 
ρυνε τό Κράτος ή τουλάχιστον τό σύνολον τού γεωρ
γικού πληθυσμού δεδομένου ότι έκ τής δράσεως τών 
γεωργικών συνεταιρισμών δέν έχει άμέσους ώφελείας 
μόνον ό συνεταιρισμένος γεωργικός κόσμος, άλλά καί 
ό έκτός τών συνεταιρισμών τοιοΰτος ώς δύναται τοΰτο

περιφερείας εις τας οποίας οι συνεταιρισμοί ενεργούν 
καί πώλησιν άπό κοινού σταφιδοκάρπου. Έ κ εϊ οί 
συνεταιρισμοί έπιτυγχάνουν νά διατηρούν τάς τιμάς 
είς ύψηλότερον έπίπεδον, έκ τούτου δέ ώφελοΰνται 
καί οί έκτός τών συνεταιρισμών παραγωγοί ο'ίτινες, 
οϋτω έπιτυγχάνουν καλλιτέρας τιμάς διά τό προϊόν 
των».

Και στη συνέχεια  εξετάζει βαθύτερα το θέμα της οργάνω σης της αυτοεπο- 
πτείας και της απομακρύνσεως από την κρατική εποπτεία. Γράφει:

«...καθ’ ημάς προέχει ή έξέτασις τής μορφής ύπό 
τήν όποιαν δέον νά άσκειται ή ’ Εποπτεία τών συνεται
ρισμών, ή μέ άλλα λόγια, τό άκολουθητέον πρός τό 
παρόν σύστημα τής όργανώσεώς ταύτης καί κατόπιν 
ήέρευνα τοϋ αναγκαίου διά τήν ύπηρεσίαν ταύτης 
άριθμοϋ ύπαλλήλων. Θά έπρεπε δέ κ α θ ’ ημάς νά 
έρευνηθή άν ή ’ Εποπτεία τών συνεταιρισμών πρέπει 
νά έχη καθαρώς κρατικόν χαρακτήρα, ή θά  ήδύνατο 
αϋτη νά όργανωθή κατά τρόπον ού μόνον εύχεραί- 
νοντα περισσότερον τήν άσκησιν ταύτης άλλά καί 
προλειαίνοντα άπό τοϋδε τό έδαφος διά νά φθάσωμεν 
ταχύτερον εΐς τήν αύτοεποπτείαν. Έ φ ’ όσον άντικει- 
μενικός μας σκοπός πρέπει νά είναι ό αυτοέλεγχος, 
έπιβάλλεται άπό τοϋδε νά σκεφθώμεν καί περί τών 
προσφορωτέρων μέσων, διά τών όποιων θά  έπιτευχθή 
τό ταχύτερον τοΰτο. Νομίζομεν όμως ότι, έάν είς τήν 
Έ ποπτείαν τών συνεταιρισμών προσδώσωμεν, ώς 
πράττομεν σήμερον, καθαρώς κρατικόν χαρακτήρα, ή 
κατάστασις αϋτη, έρριζουμένη μάλιστα σύν τώ χρόνω 
καί είς τήν συνείδησιν τού λαού, θά  καταστή μοιραίως, 
είμπορεί νά πή κανείς, μόνιμος καί θ ά  είναι πολύ 
δυσχερές ν ’ άκολουθήσωμεν διάφορον κατεύθυνσιν, 
όταν θελήσωμεν. Διά τούτο άντί τής προσθήκης νέου 
άριθμοϋ ’ Εποπτών θά  έπρεπε κατά τήν γνώμην μας, 
να έξευρεθή καί μελετηθή άλλο τι σύστημα, τό όποιον 
θά  περιέκλειε τούλάχιστον έν έαυτώ τά σπέρματα τής 
μελλοντικής έπί τή βάσει τής άρχής τοϋ αυτοελέγχου 
όργανώσεώς.

Τό έργον τού ’ Επόπτου τών συνεταιρισμών, ώς έχει 
διαμορφωθή τούτο σήμερον, έκ τριών κυρίως διακε
κριμένων ένεργειών συνίσταται α) τής τακτοποιήσεως 
τών λογιστικών βιβλίων, β) τοϋ έλέγχου τής διαχειρί- 
σεως καί γ) τής προπαγανδίσεως καί παροχής οδηγιών. 
Τό μεγαλείτερον μέρος τής έργασίας τού έπόπτου 
κατά τήν έπιθεώρησιν συνεταιρισμού τίνος, όπου 
ιδίως αϋτη γίνεται κατά όραιά χρονικά διαστήματα, αί 
δέ έργασίαι τοϋ συνεταιρισμού είναι αρκετά προηγμέ
νοι, τοϋτο δ ’ είναι καί τό συνηθέστερον, απορροφά

ή τακτοποίησις τών λογιστικών βιβλίων, τά όποια τη
ρούνται κατά κανόνα άτελώς καί όταν άκόμη ό συνε
ταιρισμός χρησιμοποιεί ’ίδιον υπάλληλον. ' Η έργασία 
αϋτη έν συνδυασμώ καί πρός τόν έλεγχον τής διαχει- 
ρίσεως έξαντλει έξ ολοκλήρου σχεδόν τόν διαθέσιμον 
χρόνον τοϋ έπόπτου, οϋτως ώστε νά μή άπομένη ούδ’ 
ό έλάχιστος χρόνος διά τό κυριώτατον τοϋ έπόπτου 
έργον, διά την προπαγάνδαν».

Για  το λόγο αυτό υποστηρίζει 
στη συνέχεια  ότι:

«Θά έπρεπε τό έργον τής τακτοποιήσεως τών 
λογιστικών βιβλίων ν ’ άποτελέσει τό άντικείμενον 
μερίμνης άλλης ύπηρεσίας έπί άλλων βάσεων όργανου- 
μένης.»

Και προτείνει:
« Ή  'ίδρυσις περιφερειακών συνδέσμων πρός τόν 

σκοπόν τοϋτον νομίζομεν ότι θ  ’ άπετέλει τή ν προσφο- 
ρωτέραν όργάνωσιν. Είς έκάστην περιφέρειαν Έ π ό 
πτου Συνεταιρισμών θ ά  ιδρύονται ένας ή περισσότε
ροι, άναλόγως τοϋ άριθμοϋ τών έν αύτή συνεταιρι
σμών, τής έκτάσεως τών έργασιών των καί τών λοιπών 
όρων, τοιοϋτοι σύνδεσμοι. Τό έργον αύτών πρός τό 
παρόν θ ά  εϊναι περιωρισμένον μόνον είς τήν τακτο- 
ποίησιν τών λογιστικών βιβλίων καί είς τήν παροχήν
οδηγιών, ό έλεγχος δέ τής διαχειρίσεως θά  έξακολου- 
θήση ένασκούμενος ύπό τών οικείων Ε ποπτώ ν, άπο- 
κλειομένης πάσης οίασδήποτε εΐς τοϋτον όναμίξεως 
τών συνδέσμων. Εΐς τούς συνδέσμους ή συμμετοχή 
τών συνεταιρισμών θά  εΐναι υποχρεωτική, πλήν ϊσως 
έκείνων οί όποιοι εΐναι εΐς θέσιν νά διατηρήσουν ϊδιον 
πεπειραμένον λογιστήν καί έφ ’ όσον ούτοι διατηροϋσι 
τακτικώς τά βιβλία των. ‘Η υποχρεωτική συμμετοχή 
άντίκειται βεβαίως είς τήν άρχήν τής αύτοδιοικήσεως 
τών συνεταιρισμών, δέν πρέπει όμως νά λησμονήται
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ότι καί ή σημερινή όργάνωσις τής έποπτείας εύρίσκε- 
ται είς πολύ μεγαλειτέραν άντίθεσιν πρός τήν άρχήν 
τα ύτην άλλως τε ή άντίθεσις αϋτη μετριάζεται ούσιω- 
δως έκ τού λόγου οτι εΐς τήν Διοίκησιν τών συνδέσμων 
θά  μετέχουν καί οί συνεταιρισμοί. Ή  Διοίκησις τών 
συνδέσμων τούτων θά  είναι άνατεθειμένη είς συμβού
λιον άποτελούμενον άπό τόν Διευθυντήν τής 'Ενώ
σεως τής περιφερείας τού συνδέσμου, άπό τόν άρμό- 
διον ’Επόπτην καί ’Επιθεωρητήν καί έν ή δύο μέλη 
έκλεγόμενα παρά τών συμμετεχόντων συνεταιρισμών. 
Οΐ ύπάλληλοι θά προσλαμβάνωνται διά διαγωνισμών, 
θά  προπαιδεύονται έπί μικρόν ύπό τών οικείων 
’ Εποπτών καί θά  τελώσιν ύπό τήν οδηγίαν τούτων, θά 
ύπάγωνται δέ ύπό τήν δικαιοδοσίαν άποκλειστικώς 
μόνον τών συμβουλίων τών συνδέσμων, οϋτως ώστε νά 
εΐναι έξησφαλισμένη ή άνεξαρτησία καί τό άνεπηρέα- 
στον αύτών έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων των.

Διά τού συστήματος τούτου έν ώ ά φ ’ ένός θ '

άνακουφισθώσι σημαντικώς οί ύπάρχοντες Έ πόπτα ι 
έκ τοΰ όγκου τής σημερινής των έργασίας ώστε νά 
δυνηθώσι νά έπιδοθούν έπιτυχέστερον είς τό κύριον 
έργον, ά φ ’ έτέρου προλειαίνεται καί προπαρασκευά- 
ζεται άπό τοΰδε τό έδαφος διά νά βαδίσωμεν άργότε- 
ρον γοργώς πρός τόν αύτοέλεγχον, διότι βραδύτερον 
καί έ φ ’ όσον θά  διαμορφούνται οΐ κατάλληλοι όροι, 
έπί τοσοΰτον θά  εύρύνεται καί ό κύκλος τής δράσεως 
τών συνδέσμων. Μαθήματα όργανούμενα κ α τ’ έτος ή 
'ίδρυσις καί Σχολής πρός τόν σκοπόν τούτον, θ ά  έσυ- 
ντόμευον πολύ τήν μεταβατικήν αύτήν περίοδον καί 
θά  διευκόλυνον ούσιωδώς τήν διαμόρφωσιν τών όρων 
διά τήν βαθμιαίαν μετάβασιν καί τόν τελικόν σκοπόν. 
"Οσον άφορά τήν άπαιτουμένην δαπάνην .διά τάς 
οργανώσεις ταύτας, πιστεύομεν ότι έάν δέν εΐναι 
σημαντικώς μικροτέρα, ούδέποτε όμως θά ύπερβή τήν 
άπαιτηθησομένην διά τήν αϋξησιν τοΰ άριθμοΰ τών 
συμπαρομαρτουσών δαπανών γραφείων, οδοιπορικών 
κλπ.».

Στη συνέχεια ο Π. Χ ασαπόπουλος εξετάζει το ζήτημα της έκτασης της 
δικαιοδοσίας των κρατικών εποπτών και γενικά της επεμβάσεως του Κράτους 
στους συνεταιρισμούς.

' Η σημασία του, λέγει, «είναι πρόδηλος, καθόσον τό 
εργον τής ' Εποπτικής άρχής άσκεϊ ουσιώδη έπίδρασιν 
έπί τής έξελίξεως τών συνεταιρισμών μας καί έν γένει 
τής συνεταιρικής ιδέας έν Έλλάδι».

Κ αι προσθέτει:
«Αί γνώμαι τών Συνεταιριστών έπί τοϋ ζητήματος 

τούτου άπό μακροϋ χρόνου έχουν διχασθή, ή διαφω
νία όμως τούτων δέν είναι βασική, δέν είναι διαφωνία 
αρχών άλλά περιστρέφεται είς τήν άκολουθητέαν 
τακτικήν. Κατ' άρχήν ούδείς διαφωνεί οτι μέ τήν 
συνεταιριστικήν ιδέαν είναι συνυφασμένη ή άρχή τής 
αύτοδιοικήσεως καί αύτευθύνης καί οτι είς τούς συνε
ταιρισμούς πρέπει νά άναγνωρισθή πλήρως ή αύτο- 
διοίκησις καί ν ’ άποκλεισθή ή περιστολή είς τό 
έλάχιστον ή έπέμβασις τού Κράτους είς τήν ζωήν καί 
λειτουργίαν τούτων, άλλ’ οί μέν φρονοϋσιν ότι είς 
τοϋτο πρέπει νά φθάσωμεν βαθμιαίως καί κατά λόγον 
τής ώριμότητος τής συνεταιριστικής συνειδήσεως καί 
ότι κατά τό παρόν χρειάζεται νά ληφθώσι δραστήρια 
μέτρα προφυλάξεως τών συνεταιρισμών άπό τούς 
πάντοειδεΐς εσωτερικούς καί έξωτερικούς κινδύνους· 
χωρίς τά μέτρα ταύτα, λέγουν, καί ήάνάπτυξις τής 
συνεταιριστικής συνειδήσεως θέλει ούσιωδώς έπιβρα- 
δυνθή καί είς πολλαπλός ζημίας άνευ λόγου θ ά  είναι 
έκτεθειμένοι οί συνεταιρισμοί μας, διατρέχει δέ τόν 
κίνδυνον νά έκφυλισθή αύτή αϋτη ή συνεταιριστική 
ιδέα. Είς τάς γνώμας ταύτας άντιτίθενται ζωηρώς οί 
άλλοι οϊτινες άπό τής θεωρητικής κυρίως άπόψεως

όρμώμενοι ύποστηρίζουν οτι ένεργοτέρα άνάμιξις είς 
τά συνεταιριστικά πράγματα θέλει εχει ώς έπακόλου- 
θον τήν μείωσιν τού αισθήματος τής αύτευθύνης καί 
θέλει βλάψη την άνάπτυξίν τής συνεταιριστικής 
συνειδήσεως. Πρός τήν τελευταίαν ταύτην γνώμην 
συνετάχθη καί ό κ. Τζωρτζάκης οστις άποδοκιμάζων 
πάντα τά άλλα μέτρα άπεκδέχεται τήν θεραπείαν τών 
κακών διά τής άναπτύξεως τής συνεταιρικής συνειδή- 
σεως, πρός ήν κυρίως δέον νά στραφή ή μέριμνα τής 
κρατικής έποπτείας. ”Ας μάς έπιτραπή νά έχωμεν 
διάφορον γνώμην. ’ Αναμφισβητήτως ή άνάπτυξις 
πεφωτισμένης συνεταιριστικής συνειδήσεως είναι έ- 
κείνη ήτις θ ’ άποτελέση τήν προϋπόθεσιν διά την 
πρόοδον τής συνεταιριστικής ιδέας καί περί τούτου 
ούδείς νομίζομεν ότι διαφωνεί. Ά τυχώ ς ομως εύρι- 
σκόμεθα άκόμη πολύ μακράν ταύτης καί διά νά 
φθάσωμεν μέχρις αύτής θά  χρειασ&ή πολυετής, 
επίμοχθος καί συστηματική έργασία.

Διά τοϋτο είναι άνάγκη νά μελετηθή έπισταμένως ή 
σημερινή κατάστασις καί αί άνάγκαι αύτής συμφώνως 
δέ πρός ταύτας νά έφαρμοσθώσι καί τά προσήκοντα 
μέτρα. Χωρίς ταϋτα ή συνεταιριστική ιδέα θέλει 
προσκρούση πολλάκις έπί επικινδύνων σκοπέλων, 
ούσιωδώς δέ θέλει δυσχερανθή ή άνάπτυξις τής 
συνεταιρικής συνειδήσεως. Ε’ίμεθα καί ήμεΐς ύπέρ τών 
ριζικών μέτρων, πιστεύομεν ομως ΰτι δέν δύναται νά 
συντελεσθή ταχέως καί άποτελεσματικώς ή έξυγίανσις 
πάσχοντος οργανισμού διά τών γενικών μόνον μέσων 
έφ ’ οσον άφίνομεν άθεραπεύτους τάς νοσογόνους 
εστίας αί όποϊαι τόν κατατρύχουν».

Κ αι για  να σ τηρίξει την άποψή του για π ιο  αποφ ασιστικά  μέτρα, ανατρέχει 
στο παρελθόν και στην εφαρμογή της πρώτης ΙΟετίας (1915-1924) και στην εισπή- 
δηση στους Συνεταιρισμούς εκμεταλλευτικών στοιχείω ν. Κ αι καταλήγει:

«Περαίνοντες αΐσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν ν ’ 
απευθύνωμεν όλίγας άκόμη λέξεις πρός τούς άκαμά- 
τους έργάτας τής συνεταιρικής ιδέας, οΐ όποιοι δίδουν 
σήμερον τήν κατεύθυνσιν είς τά συνεταιρικά πράγμα
τα. Καί τούς λέγομεν, άν θέλετε νά ϊδητε ταχέως προ
οδεύοντας καί εύρρύθμως δρώντας τούς συνεταιρι
σμούς μας μή διστάσετε χωρίς νά πολυσυλλογίζεσθε 
ώρισμένας θεωρητικός άρχάς, δώσατε τά μέσα εΐς τήν

εποπτικήν άρχήν διά νά διεξαγάγη έπιτυχώς τό έργον 
της, ένθαρρύνατε καί τονώσατε τά τίμια καί ύγιά στοι
χεία, πατάξατε άμειλίκτως τούς διαφθορείς τής συνε
ταιρικής ιδέας, όταν δέ πεισθήτε ότι ήρθησαν οΐ λόγοι 
ποϋ έπέβαλλον ώρισμένα μέτρα, χαλαρώσατέ τα 
μέχρις ότου αύτά τά πράγματα άξιώσουν τήν ολοσχερή 
κατάργησιν των. ’ Εστέ δέ βέβαιοι ότι οϋτω πράττοντες 
θ α  κερδίσετε δικαίως τόν τίτλον τού σωτήρος τής 
συνεταιρικής ιδέας».
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ε. Τελικά, μετά από τις παραπάνω συζητήσεις, ε ισ η γή σ εις  και ζυμώσεις 
δημοσιεύθηκε το Ν.Δ. της 28/31 Ο κτωβρίου 1925 «περί έποπτείας καί ελέγχου 
τών γεω ργικώ ν συνεταιρισμών» (ΦΕΚ 334/31.10.1925) με το οποίο  (όπως τροπο
ποιήθηκε) συστηματοποιήθηκε η οργάνωση της εποπτείας των γεωργικών 
συνεταιρισμών σύμφωνα με τις τότε ανάγκες και κατά τρόπο περισσότερο συνε
τα ιρ ιστικό . Το κείμενο του Ν.Δ. απηχεί κατά πολύ τις γνώμες των ειδικών (Σ. 
Ιασεμίδη, Θ. Τζωρτζάκη, Π. Χ ασαποπούλου) στις οποίες αναφερθήκαμε 
αναλυτικά σε προηγούμενες σελίδες.

Επειδή το κείμενο του Ν.Δ. (μετά από μερικές προσαρμογές του) αποτελεί 
χρήσ ιμη  πηγή γ ια  την καλή οργάνωση της εποπτείας και αυτοεποπτείας των 
συνεταιρισμώ ν και ακόμα επειδή σε πολλά άρθρα του σ τη ρ ίχτη κ ε  η άσκηση της 
εποπτείας από την Α .Τ.Ε. από το 1929/1930 και επί δεκαετίες (σύμφωνα με τον 
καταστατικό νόμο της Α.Τ.Ε.), κρίνουμε χρή σ ιμ ο  να παραθέσουμε σύντομη ανά
λυση για  τα κυριότερα μέρη του (ολόκληρο το κείμενο βλ. στο ΦΕΚ 334/1925, στο 
«Συνεταιριστής» 1925 σ. 346 και στο Τρ. Φαρμάκη «Κώδιξ Ν ομοθεσίας 
Συνεταιρισμών» σ. 349) όπως αυτός έγινε από τον Θ. Τζω ρτζάκη στο β ιβλίο  του 
«οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» του 1932 σελ. 74 και επ. όπου γράφει:

Διά τοΰ διατάγματος τούτου έγένοντο αί έξής μεταρ
ρυθμίσεις:

α) Καθωρίσθησαν συστηματικώτερον οί σκοποί τής 
ύπηρεσίας συνεταιρισμών, ύπαγομένης είςτό  'Υ πουρ
γεΐον Γεωργίας. Ούτοι συνίστανται είς τήν κατάρτισιν 
καί έφαρμογήν προγραμμάτων όργανώσεώς γεωργι
κών συνεταιρισμών, είς τήν καθοδήγησιν τών συνεται
ρισμών, είς τήν στατιστικήν παρακολούθησήν τής κινή- 
σεώς των, είς τήν άσκησιν έποπτείας καί έλέγχου έ π ’ 
αύτών κλπ.

β) Ηύξήθη ό άριθμός τοΰ προσωπικού τής έπο
πτείας καί ώρίσθη ότι τοϋτο άποτελεΐται άπό ένα γεν. 
έπιθεωρητήν, έπτά έπιθεωρητάς, πεντήκοντα έπόπτας 
καί τινας βοηθητικούς ύπαλλήλους.

γ )’Απεκεντρώθη έν τινι μέτρω ή διεξαγωγή τής 
συνεταιριστικής καί είδικώτερον τής έποπτικής ύπη
ρεσίας διά τής εύρύνσεως τής δικαιοδοσίας τών επι
θεωρητών καί συστάσεως γνωμοδοτικών συμβουλίων 
πλησίον έκάστου έξ αύτών.

δ )’Επετράπη ή είς τούς έπιθεωρητάς διά διατάγμα
τος άνάθεσις τής έγκρίσεως καταστατικών γεωργικών 
συνεταιρισμών καί άλλων τινων άρμοδιοτήτων τού 
Ύ πουργοΰ τής Γεωργίας.

ε )’Επεβλήθη ή κα τ’ έτος συστηματική έπιθεώρησις 
έκάστου συνεταιρισμού.

στ)’Επεδιώχθη διά τής συστάσεως κεντρικοϋ συμ
βουλίου καί τοπικών γνωμοδοτικών τοιούτων πλησίον 
τών έπιθεωρητών, είς τά όποια συμμετεΐχον μεταξύ 
άλλων καί συνεταιρισμένοι γεωργοί, ή σύμπραξις έπί 
τών γενικωτέρων ζητημάτων τών άφορώντων τήν 
συνεταιριστικήν υπηρεσίαν καί άλλων προσώπων 
έκτός τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων.

ζ )’Επεβλήθη ή συμμετοχή τών γεωργικών συνεται
ρισμών είς τάς δαπάνας τής συνεταιριστικής ύπηρε
σίας διά τής έπιβολής είς βάρος αύτών ώρισμένων 
εισφορών.

η )’Επετράπη ή διά διατάγματος 'ίδρυσις ειδικού 
ταμείου πρός έξυπηρέτησιν τής ειδικής αύτής ύπηρε
σίας. Τό ταμεϊον τοϋτο θά  ένισχύετο οίκονομικώς δ ι’ 
ειδικής εισφοράς τοΰ Κράτους καί διά τών είς βάρος 
τών συνεταιρισμών έπιβληθεισών τοιούτων πρός κά- 
λυψιν τών δαπανών έποπτείας.

’ Εν τώ μεταξύ άπό τών άρχών τοΰ 1926 ήρχισε ζωηρά
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κίνησις διά τήν πραγματοποίησιν συνεργασίας κατά 
τήν διεξαγωγήν τής έποπτείας μεταξύ τού Κράτους 
καί τής ’Εθνικής Τραπέζης, ή όποία έξυπηρετοϋσα 
αύτούς πιστωτικώς ήσκει ίσχυροτάτην έπιρροήν έ π ’ 
αύτών καί έπομένως ήδύνατο άριστα νά χρησιμεύση 
ώς μέσον πρός έπιδίωξιν τής προαγωγής τών συνεται
ρισμών.

Τό ζήτημα τούτο άπετέλεσε μεταξύ άλλων θέμα τοϋ 
κατά Μάϊον 1926 συνελθόντος Α' Πανελληνίου Συνε
ταιριστικού Συνεδρίου. Τό Συνέδριον έκηρύχθη μέν 
κ α τ’ άρχήν ύπέρ τής αυτοεποπτείας άσκουμένης ύπό 
σωματείων άποτελουμένων έκ τών ιδίων τών συνεται
ρισμών, άνεγνώρισεν όμως έν τώ μεταξύ, μέχρις ότου 
καταστή δυνατή αϋτη, τήν άνάγκην τής έξωθεν άσκή- 
σεως έποπτείας δ ι’ ειδικής πρός τοΰτο ύπηρεσίας. Είς 
τήν διοίκησιν όμως τής ύπηρεσίας ταύτης ώφειλε νά 
συμπράττουν τό Κράτος, ή ασκούσα τήν γεωργικήν 
πίστιν ’Εθνική Τράπεζα καί οί συνεταιρισμοί. Πρός 
τοΰτο τό Συνέδριον έζήτησε "ινα ή έποπτεία ύπαχθή 
ύπό άνώτατον συμβούλιον άποτελούμενον έξ άντιπρο- 
σώπων τών άνωτέρω καί τινων ειδικών περί τά συνε
ταιριστικά1.

Μετά έν έτος καί πλέον, κατά τόν ’Ιούλιον τοϋ 
1927, ή κοινοβουλευτική έπιτροπή τοϋ 'Υπουργείου 
τής Γεωργίας, κατά τήν κύρωσιν τού ν.δ. τού 1925 
«περί έποπτείας καί έλέγχου τών γεωργικών συνεται
ρισμών», μετερρύθμισε ούσιωδώς τοΰτο. Ή  ύπηρεσία 
συνεταιρισμών κατέστη αύτοτελής άρχή. Είς αύτήν 
άνετέθη ή συνεταιριστική έν γένει ύπηρεσία είδικώτε
ρον δέ ή άσκησις τής έποπτείας.

"Οργανα αύτής ώρίσθησαν τό γενικόν συμβούλιον, τό 
διοικητικόν συμβούλιον καί ό διευθυντής. Συνεστήθη 
δέ καί άνώτατον συμβούλιον συνεταιρισμών, ώς γνω· 
μοδοτικόν όργανον.

Τό γενικόν συμβούλιον άπετελεϊτο άπό δέκα τρία 
μέλη, μεταξύ τών όποιων άντιπρόσωποι τού Κράτους, 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, τών Γεωργικών Τραπεζών 
Νέων Χωρών, τού Σταφιδικού Όργανισμοΰ, τοϋ Τα-

(1)Ίδε περιοδικόν «'Ο  Συνεταιριστής» έτος 
1926, φύλλ. 11.
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μείου Γεωργικών ’Ασφαλειών, τοΰ Κεντρικού Συμ
βουλίου Καπνοϋ κλπ. καθώς καί άντιπρόσωποι τών 
γεωργικών συνεταιρισμών καί τινες ΐδιώται. Τό διοικη
τικόν συμβούλιον άπετελειτο άπό 5 μέλη έξ ών εν 
ό διευθυντής, οί δέ λοιποί τέσσαρες έκ τών μελών τού 
γενικού συμβουλίου. Τό άνώτατον συμβούλιον ήτο 
πολυμελές, άπετελειτο δέ έξ άντιπροσώπων τών 
άνωτέρω όργανώσεων καί ιδρυμάτων καθώς καί άλλων 
ειδικών.

Πόροι τής ύπηρεσίας ήσαν είσφοραί τοΰ Κράτους, 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, τών άλλων έν αύτή άντιπρο- 
σωπευομένων ιδρυμάτων καθώς καί τών συνεταιρι
σμών.

1Η ύπηρεσία αϋτη άπετέλει όμολογουμένως ένα 
βήμα πρός τήν αύτοεποπτείαν τών συνεταιρισμών, 
διότι ή άσκησις αύτής περιήρχετο άπό τού Κράτους εις

αύτοτελή άρχήν, είς τήν όποιαν άντεπροσωπεύοντο 
τόσον οί συνεταιρισμοί όσον καί άλλοι παράγοντες, εΐς 
πολλούς τών όποιων άντεπροσωπεύοντο καί πάλιν οΐ 
συνεταιρισμοί.

1 Η έφαρμογή τού νέου νόμου θ ά  ήρχιζεν από τής 
καταρτίσεως τοϋ γενικού συμβουλίου καί τής έκλογής 
τού διοικητικού συμβουλίου τής ύπηρεσίας. ’Εν τώ 
μεταξύ ή ύπηρεσία έξηκολούθησε διεξαγόμενη κατά 
τάς διατάξεις τού ν.δ. τοϋ 1925.

' Η ύπηρεσία ύπό τό νέον τοϋτο καθεστώς ούδέποτε 
έλειτούργησε καί τοϋτο ά φ ’ ένός μέν διότι έφαίνετο 
άπίθανος ή πραγματοποίησις εΐς ικανοποιητικόν βαθ
μόν τών προβλεπομένων ύπέρ αύτής πόρων, ά φ ’ έτέ- 
ρου δέ διότι έν τώ μεταξύ έγίνετο πιθανωτέρα 
οσημέραι ή Ίδρυσις τής Ά γροτικής Τραπέζης...»

ε )Ά λ λ α  στοιχεία  για την Εποπτεία κατά το 1925.
Γ ίνετα ι διαγω νισμός για  νέους επόπτες. Υ ποψ ήφιοι 40. Π έτυχαν οι: Δ. 

Ν ικολα ΐδης, Α. Αδάμ, Δ. Λ ήτος, Ν. Μ πονάτης, Δ. Φ ωτιάδης, Π. Σουμήλας, Χρ. 
Βεργόπουλος. (Ά γ ν ω σ τ ο  αν πρόκειται για τον δάσκαλο και αγρότη Π ρόεδρο της 
Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών ή για συνωνυμία).

Γ ίνετα ι διαρρύθμιση των ορίων 28 εποπτικών περιφερειώ ν (βλ. «Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 188).

Ο ρίζοντα ι 3 εποπτικές περιφέρειες στη Δυτική Θ ράκη (Ν ομοί Ροδόπης και 
Έ β ρ ο υ ) υπό τον επιθεω ρητήν Γ ' περιφερειας - Θ εσσαλονίκης (βλ. «ο Συνεται
ριστής» 1925 σ. 61).

3. Αντιδράσεις και εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις σ ε βάρος των Συνεταιρισμών. Οι εσωτερικοί 
εχθροί των Συνεταιρισμών.

Καθώς η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση ξαπλωνόταν και έθιγε πολλά και διάφορα 
εκμεταλλευτικά συμφέροντα, φυσικό ήταν να δημιουργείτα ι και μεγαλύτερη 
αντίδραση εναντίον της.

Και καθώς επίσης δεν ήταν δυνατό να λείψουν και διάφορες (μικρές ή 
μεγαλύτερες, πραγματικές ή διογκωμένες) εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις μέσα σε 
διάφορους Συνεταιρισμούς, φυσικό ήταν η ολιγάριθμη κρατική εποπτεία Συνεται
ρισμών να ανησυχεί, να προσπαθεί να επέμβει γ ια  να διαφυλάξει, είτε με 
προτάσεις για  την τροποποίηση του φιλελεύθερου νόμου 602 περί συνεταιρισμών, 
είτε με άλλα μέτρα και επεμβάσεις (μερικές από τις οποίες δημιουργούσαν και 
προσωπικές αντιδ ικ ίες κλπ.).

Δ ημιουργήθηκε τότε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά  με την 
αυτοδιοίκηση των Συνεταιρισμών και τα όρια της κρατικής αρμοδιότητας σχετικά 
με τους Συνεταιρισμούς. (Βλ. τα παραπάνω κείμενα Ιασεμίδη, Τζω ρτζάκη, Χασα- 
πόπουλου).

Π έρα από τις σκέψεις και ε ισηγήσεις του Σ. Ιασεμίδη γ ια  ανταλλαγή 
απόψεων ανάμεσα στους συνεταιριστές σχετικά  με τη ν  τροποποίησ η  του ν. 602, 
απόψεων που δημοσιεύτηκαν παλαιότερα στο περιοδικό του «Βοηθός των Συνε
ταιρισμών», με τις γενικότερες αναταραχές του 1925 (προσφυγικό, ακτήμονες, 
πολιτικές, πολιτειακό, οικονομικό, κλπ.), το πρόβλημα και η συζήτηση σχετικά 
μ ’ αυτό το θέμα πήραν μεγάλη έκταση. Και τελικά  η κατάληξή τους ήταν κυρίως 
το Ν.Δ. 28/31.10.1925 «περί εποπτείας και ελέγχου των Γεω ργικώ ν Συνετα ιρ ι
σμών» και το Ν.Δ. 28.11/12.12.1925 περί τροποποιήσεω ς του ν. 602 περί Συνεται
ρισμών.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την κατάσταση
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των αντιδράσεω ν και των εκμεταλλευτικών ενεργειώ ν σε βάρος των Συνεταιρι
σμών, γεγονότα τα οποία και επέδρασαν ουσιαστικά στις αποφάσεις που 
πάρθηκαν τελικά  τόσο για  την τροποποίηση της νομοθεσίας Συνεταρισμών όσο 
και για  την οργάνωση της εποπτείας. Α ποφάσεις που είνα ι σχετικές και με τα 
πάντοτε επίκαιρα (θεωρητικά και σε εφαρμογή) προβλήματα των ορίων της 
αυτοδιο ίκησης των Συνεταιρισμών και των ορίω ν της κρατικής αρμοδιότητας, 
προβλήματα που πολλές φορές, από τότε μέχρι σήμερα, έρχοντα ι στην επιφάνεια 
και ταλαιπωρούν τη συνεταιριστική κίνηση.

Δ ιαρκώς και περισσότερο τονίζεται το 1925 σε διάφορα κείμενα, η ανάγκη για 
περιφρούρηση των συνεταιρισμών από διαφόρους εχθρούς που εισέρχονται σε 
αυτούς ως φ ίλο ι και προστάτες. Χ αρακτηριστικό  είνα ι κείμενο του επόπτη Σπ. 
Τρυφωνόπουλου στο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 291 με τίτλο  «Οι εσω τερικοί εχθροί 
των Συνεταιρισμών και τα επιβαλλόμενα κ α τ’ αυτών μέτρα» (κείμενο που είναι 
χρήσ ιμο  για  την εξήγηση πολλώ ν από τις διατάξεις που νομοθετήθηκαν λίγο 
έπειτα). Γράφει:
«... έάν δέν δύναται τις ν ’ άρνηθή τήν άλματικήν 
έξέλιξιν τών συνεταιρισμών καί τήν εύεργετικήν έπί- 
δρασίν των έπί τών συνεταιρισμένων γεωργικών μα
ζών, δέν δύναται ομως νά μή όμολογήση, π α ρ ’ όλην 
τήν έμφανιζομένην πρόοδον, ότι οί συνεταιρισμοί 
έχουν άρκετόν εΐσέτι στάδιον νά διανύσουν διά νά 
έπιτελέσουν όλοκληρωτικώς τόν προορισμόν των. Είς 
τήν άκολουθουμένην όμως πορείαν των συναντώσιν 
εμπόδια παρεμβαλλόμενα άπό δύο κατηγορίας έχ
θρών. ’ Εξωτερικούς καί ’ Εσωτερικούς.

Καί διά μέν τούς έξωτερικούς, γνωστούς κατά τό 
πλεϊστον, διά δέ τήν τάξιν εΐς τήν όποιαν άνήκουν καί 
τάς μεθόδους τάς όποιας μετέρχονται, ώς έκ τούτου 
δέ καί όλιγώτερον έπικινδύνους, δ ένθά  άσχοληθώμεν. 
Τούναντίον θά προκαλέσωμεν τήν προσοχήν έπί τής 
δράσεως τών έσωτερικών έχθρών τών συνεταιρισμών, 
ο'ίτινες ά φ ’ ένός καταντούν όχι μόνον πρόσκομμα διά 
τήν ταχυτέραν καί ομαλήν έξέλιξιν τών συνεταιρισμών 
είς τούς όποιους κατώρθωσαν νά είσδύσουν άλλά καί 
γενικώτερα συγκλονίζουν διά τών πράξεών των, τήν 
συνεταιρικήν όργάνωσίν, ά φ ’ έτέρου καθιστούν άμφί- 
βολον τήν εύεργετικήν έπίδρασιν τών συνεταιρισμών 
τούτων πρός τά μέλη. Οί τοιούτοι έχθροί έμφανιζόμε- 
νοι πολλάκις μέ τό ένδυμα τοΰ φιλοσυνεταιριστού, τού 
άφιλοκερδοΰς προστάτου τών συνεταιρικών ομάδων, 
έν ώ πράγματι είναι ξένοι πρός πάν ιδεολογικόν έπίπε
δον ή τουλάχιστον σύν τώ χρόνω διαμορφοΰνται είς 
τοιούτους, εισέρχονται είς τούς συνεταιρισμούς καί 
καταντούν ή μάστιξ τών τε έντολέων των καί τής 
συνεταιρικής ιδέας έξελίσσόμενοι είς βεβήλους συνε- 
ταιριστάς. ’ Ενσφηνούμενοι δέ ούτοι είς τάς συνεταιρι
κός μάζας έπιτηδείως καί παραμένοντες μέ τό προσόν 
τής έπιτηδειότητος καί μόνον, ώς ρυθμισταί τών κινή- 
σεών των καθίστανται συχνώτερα άφορμή όχι μόνον 
νά έμποδίζεται ό κανονικός δρόμος τοΰ συνεταιρικού 
ρεύματος άλλά καί όπισθοδρομήσεώς του νά γίνωνται 
πρόξενοι. Οί άσπονδοι ούτοι φίλοι τών συνεταιρισμών 
προσκολλώμενοι ώς όστρακον είς τήν διοίκησιν των 
πολλάκις ή άναλαμβάνοντες τήν διεξαγωγήν διαφόρων 
έργασιών, διαχειρίζονται τάς έργασίας των ένίοτε 
άνειλικρινώς πρός βλάβην τών συνεταιρισμών καί τών 
συνεταίρων άλλά καί τής συνεταιρικής ιδέας.

Βεβαίως δέν δύναται τις ν ’ άρνηθή ότι είς τούς 
συνεταιρισμούς ύπάρχουν άρκετοί ειλικρινείς φίλοι, 
μετά φανατισμού καί άφιλοκερδείας έργαζόμενοι καί 
τών οποίων τό ένδιαφέρον καί τούς καταβαλλομένους

κόπους των διά τήν πρόοδον τοΰ συνεταιρισμού των 
όφείλομεν νά όμολογήσωμεν...

’ Αλλά παρά ταύτα ύπάρχουν καί τινες έκ τών άναμι- 
γνυομένων είς τούς συνεταιρισμούς, ο'ίτινες δρώσιν 
άνειλικρινώς. Ούτοι είναι έλάχιστοι. Αί ζημίαι όμως τάς 
οποίας φέρουν πρός τούς καθέκαστα συνεταιρισμούς 
καί τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν γενικώς είναι παμμέ- 
γισται. Αύτοί είναι οί έπικινδυνωδέστεροι συνεργάται 
των έξωτερικών έχθρών τών συνεταιρισμών. Αύτοί 
εΐναι ή άφορμή νά κλονισθή ή έμπιστοσύνη πολλών 
συνεταίρων πρός τόν συνεταιρισμόν των. Τό κακόν 
έργον αύτών παρέχει είς έκείνους τών όποιων παρα
βλάπτονται τά συμφέροντα έκ τής προόδου τών συνε
ταιρισμών τά σπουδαιότερα έπιχειρήματα κατά τών 
συνεταιρισμών.

Τό φθοροποιόν έργον τών φίλων αύτών τών συνε
ταιρισμών παρουσιάζεται καί κατά τάς προμήθειας 
τών διαφόρων ειδών καί κατά τήν διάθεσιν τών προμη- 
θευθέντων τοιούτων καί κατά τάς έργασίας τών 
δανείων καί διάθεσιν τούτων πρός τούς συνεταίρους 
καί κατά τήν διαχείρισιν τών προϊόντων καί έν γένει εΐς 
πάσαν έπιχειρουμένην παρά τού συνεταιρισμού έργα- 
σίαν. Κατορθώνοντες μεθοδικώς ούτοι νά συγκεντρώ- 
σωσι, παρά τό καταστατικόν των καί παρά πάσαν 
διάταξιν τοΰ Νόμου, είς χεΐράς των τήν όλην κίνησιν 
τοΰ συνεταιρισμού, καταπνίγουσι κάθε φωνήν προ- 
ερχομένην έκ τών συνεταίρων των ή όποία άποπειρά- 
ται νά διαμαρτυρηθή διά τήν προσγινομένην αύτοϊς 
άδικίαν. Οί τοιαύτην όδόν άκολουθούντες έχουν 
έπιτύχει πολλάκις νά τρομοκρατήσωσι τάς συνεταιρι
κός μάζας, άλλοτε κολακεύοντες, άλλοτε άπειλοΰντες 
καί άλλοτε μετερχόμενοι διάφορα άλλα μέσα, ώστε 
ούδεμία σοβαρά ένέργεια δύναται νά προέλθη ά π ’ 
αύτάς καί όταν άκόμη τόν βαθμόν καί τήν έκτασιν τοΰ 
προσγινομένου άδικήματος καθορίζει ό άρμόδιος 
ύπάλληλος. Λαμβανομένου δέ ύ π ’ όι^ει ότι ή άπομά- 
κρυνσις τών τοιούτων στοιχείων άπό τήν διοίκησιν καί 
άποκλεισμός άπό τάς έργασίας δύναται νά γίνη μόνον 
άπό τάς Γενικός Συνελεύσεις τών συνεταιρισμών, 
παραμένουν ούτοι άνενόχλητοι δράσται.

’ Απομένει όθεν ή έτέρα όδός τής τιμωρίας τών έκμε- 
ταλλευτών τούτων διά τών ποινικών καί πολιτικών 
δικαστηρίων εΐς ά βεβαίως καί παραπέμπονται. Ώ ς  
έχουν όμως σήμερον αί ποινικαί καί δικονομικαί δια
τάξεις αί ύποθέσεις αύται άποπερατοΰνται λίαν βρα
δέως. Ή  συσσώρευσις δέ ά φ ’ ένός πληθώρας ύπο-
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θέσεων εις τά δικαστήρια καί ή έλλειψις ά φ ’ ετέρου 
είδικότητος, ώς άπαιτεϊται εΐς πολλάς πολυπλόκους 
λογιστικός δίκας, καθιστά δύσκολον τόν προσανατο
λισμόν τοϋ δικαστηρίου πρός τήν ουσίαν τής ύ ποθέ
σεως καί τήν ταχυτέραν άπονομήν τής δικαιοσύνης. 
’ Εντεύθεν φρονοϋμεν ότι προέρχεται καί ό χρονισμός 
πολλών συνεταιρικών δικών καί τό άτιμώρητον ένίοτε 
τών κατηγορουμένων κατά τό άρθρον 82 τοϋ Νόμου 
602 περί συνεταιρισμών.

’Απαιτούνται λοιπόν μέτρα αύστηρά καί έξασφαλί- 
ζοντα πρό παντός τήν άμεσον άπονομήν τής δικαιο
σύνης. Τινά έκ τούτων φρονούμεν ότι θά  ήσαν τά 
κάτωθι:

Ιον) Νά είσάγωνται αΐ ύποθέσεις αί ύπαγόμεναι είς 
τόν Νόμον 602 άρθρον 82 παρ. β ' καί γ ' δι’ ά π ’ 
εύθείας κλήσεως.

2ον) Νά όρισθή άνώτατον όριον χρόνου έντός τοϋ 
όποιου δέον νά εΐσαχθώσιν εΐς τό άκροατήριον καί 
έκδικασθώσιν αί κατά τό άρθρον 82 παρ. α ' παρα
βάσεις, καθοριζόμενων αύστηρών ποινών διά τούς 
παραβάτας τών προθεσμιών τούτων.

Έ ά ν  τυχόν άπαιτεϊται πραγματογνωμοσύνη έπί τών 
λογιστικών βιβλίων δέον αϋτη ν ’ άποπερατωθή έντός 
ώρισμένου χρόνου.

3ον) Νά προβλέπεται καί επιβάλλεται πλήν τής 
ποινής καί άμεσος δήμευσις τής περιουσίας τών δικα- 
ζομένων διά τάς άνωτέρω παραβάσεις διά ποσόν ϊσον 
καί μέχρι τριπλασίου πρός τήν προξενηθεΐσαν ύλικήν 
ζημίαν είς τόν συνεταιρισμόν.

4ον) Νά είσάγωνται καί δικάζωνται κατά τόν αύτόν 
ώς άνω τρόπον καί οΐ παραβάται τοϋ άρθρου 83 τού 
νόμου 602, έμποροι, έργοδόται, βιομήχανοι κλπ.

5ον) Νά προσλαμβάνωνται διά διαγωνισμού ειδικοί 
περί τά συνεταιρικά καί λογιστικά έκ τών έχόντων 
δίπλωμα νομικής έπιστήμης, οΐ όποιοι περιοδεύοντες 
νά παρίστανται ώς δημόσιοι κατήγοροι κατά τήν 
έκδίκασιν δλων τών άδικημάτων τών προβλεπομένων 
ύπό τοϋ νόμου 602. Διά τών ύπαλλήλων τούτων περιο- 
δευόντων εις τάς περιφερειας θ ά  περιορισθώσι τά έκ 
τής συσσωρεύσεως πληθώρας υποθέσεων είς τά 
δικαστήρια προκύπτοντα ούσιώδη μειονεκτήματα.

Έλπίζομεν ότι τά μέτρα ταϋτα λαμβανόμενα μετ’ 
άλλων σχετικών θ ά  έξασκήσουν εύεργετικήν έπίδρα- 
σιν καί είς τούς όλίγους έκείνους άτάκτους διαχει- 
ριστάς τών συνεταιρικών ύποθέσεων, θ ά  έξασφαλί- 
σουν δέ τήν μεγαλυτέραν έμπιστοσύνην τών συνεταί
ρων πρός τούς συνεταιρισμούς των άλλά καί γενικώ- 
τερα άγαθά άποτελέσματα διά τήν συνεταιρικήν 
κίνησιν θ ’ άποκομίσουν».

Στις σχετικές γενικότερες συζητήσεις που έγιναν το 1925 (κείμενο Σ. Ιασε- 
μίδη σχετικό  με την πρόταση Αλ. Σβώλου για  την εποπτεία, κείμενο Θ. 
Τζωρτζάκη σχετικά  με τη εποπτεία, κείμενο Σπ. Τρυφωνοπούλου, κλπ.) η 
παρέμβαση του δικηγόρου τ. επόπτη Συνεταιρισμών (και με συνεταιριστικές 
σπουδές σ την Γερμανία) Παν. Χ ασαποπούλου αναφέρθηκε αναλυτικά και στις 
αντιδράσεις στο έργο των Συνεταιρισμών και κυρίως σ τη ν  εισπήδηση  μέσα στους 
Συνεταιρισμούς εκμεταλλευτικών στο ιχείω ν, για να δ ικα ιολογή σ ει την γνώμη του 
όσον αφορά την τακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί (συνετα ιρ ιστική  πολιτική) 
για  τη διαφύλαξη των Συνεταιρισμών. Π αραπέμπουμε στις σκέψεις του και τα 
σ το ιχεία  που προβάλλει γ ια  την περίοδο 1915-1924 (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1925 σ.

Γράφει βασικά για το θέμα αυτό ο Παν. Χ ασαπόπουλος αλλά και επεκτείνεται 
με πολύ σωστές σκέψεις και σε άλλα συνετα ιρ ιστικά  προβλήματα για  τα οποία 
απαιτείται να έχουν γνώση οι νεώτεροι συνετα ιρ ιστές. Γράφει γ ι ’ αυτά:
«... Ώ ς  γνωστόν ή συνεταιριστική κίνησις έν Έλλάδι 
δέν ύπήρξεν άπόρροια τής λαϊκής πρωτοβουλίας. 1Η 
ϋπαρξις κατά τό παρελθόν έλαχίστων συνεταιρισμών
ώς έπί τό πολύ άορίστου μορφής, ή ή ϋπαρξις ολίγων 
τινών θεωρητικών Συνεταιριστών δέν δύναται βεβαίως 
καί νά χαρακτηρισθή ώς κίνησις συνεταιριστική. ' Η 
πρώτη σοβαρά συνεταιριστική κίνησις χρονολογείται 
άπό τής -ψηφίσεως τοΰ νόμου 602 περί συνεταιρισμών, 
οφείλεται δέ κυρίως εΐς τήν πρωτοβουλίαν καί μέρι
μναν τού Κράτους, ειτα δέ καί είς τήν δράσιν δρακός 
Συνεταιριστών. Ώ ς  πρότυπον τού ήμετέρου νόμου 
περί συνεταιρισμών έχρησίμευσεν ό γερμανικός περί 
συνεταιρισμών νόμος, τοϋ οποίου έν γενικαΐς γραμ- 
μαΐς πιστόν άντίγραφον ύπήρξε. Καί κατά τοϋτο 
νομίζομεν έσφαλλε σοβαρώς ό ήμέτερος νομοθέτης. 
Διότι θεσμός ώς ό περί συνεταιρισμών προωρισμένος 
νά δώση νέον ρυθμόν είς τήν οικονομικήν καί κοινω
νικήν τοϋ τόπου ζωήν, δέν δύναται νά μεταφυτευθή 
καί έφαρμοσθή ώς κρατεί ούτος έν τή ξένη. ’Αληθώς 
έκεΐ όπου δέν ύπάρχουν πορίσματα πείρας, έκεΐ όπου

δέν εΐναι διαμορφωμένη κοινή συνείδησις διά νά 
φωτίζη καί κατευθύνη τόν νομοθέτην έπιτακτική 
ανάγκη μάς ύποχρεώνει νά προστρέξωμεν είς τά ξένα 
φώτα καί πείραν, παραλλήλως όμως όφείλομεν νά 
μελετήσωμεν τάς τοπικάς συνθήκας καί άναλόγως 
πρός ταύτας νά διαμορφώσωμεν τόν μεταφυτευόμε- 
νον θεσμόν. ' Ο χαρακτήρ τοϋ λαού, ή πνευματική καί 
ήθική του κατάστασις, ή οικονομική σύνθεσις τής 
κοινωνίας, οΐ όροι καί αΐ συνθήκαι τής ζωής καί αύταί 
άκόμη αΐ τοπικαί συνήθειαι, αύτά μόνον άποτελοϋν 
τόν ασφαλή οδηγόν πρός τήν έπιτυχίαν.

"Ας έξετάσωμεν ήδη ποία ήτο ή κατάστασις έν 
' Ελλάδι κατά τήν έφαρμογήν τοϋ θεσμού περί συνε
ταιρισμών. Έ π ί μακρά έτη, έπί μίαν σχεδόν έκατοντα- 
ετίαν άπό τής έλευθερώσεως τοϋ Ελληνικού Κρά
τους, ό "Ελλην αγρότης έστέναζεν ύπό τό κράτος μιάς 
άφορήτου οικονομικής καί ηθικής δουλείας. Δέν εΐχεν 
ιδίαν αύθυπαρξίαν, άλλ’ άπετέλει άληθές έξάρτημα 
τού τοκογλύφου, τοϋ μπακάλη, τοϋ τοπικού κομμα
τάρχου. Έ ζη , έκινεΐτο, έδρα, έκανόνιζε τά τής ζωής.
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του ύπό τάς έπινεύσεις τούτων. Βεβαίως κατά τά 
τελευταία έτη ύπό τήν πνοήν ίδίως τής έπαναστάσεως 
τοΰ 1909, κάποια βελτίωσις εΐχεν έπέλθη, άλλ’ είς τάς 
γενικάς της γραμμάς ή κατάστασις αϋτη δέν εΐχεν 
ούσιωδώς μεταβληθή. ’Ιδού λοιπόν ή θέσις είς τήν 
όποιαν εύρίσκετο ό "Ελλην χωρικός καί άπό τήν 
όποιαν έζήτησε κατά πρώτον λόγον νά τόν έξαγάγη τό 
νομοθέτημα τοΰ 1914. Καί έρωτάται ήδη: ύπό τάς 
συνθήκας ταύτας ήτο έπιτετραμμένον νά σκεφθώμεν 
καί έδώ πλήρη καί άκεραίαν τήν άρχήν τής αύτοδιοι- 
κήσεως; τά μετέπειτα τής εφαρμογής τοϋ θεσμοΰ 
γεγονότα μάς δίδουν τήν άπάντησιν έπί τούτου* διότι 
συνέπειαι της αλόγου, κ α θ ’ ήμάς, εφαρμογής τής 
άρχής ταύτης δέν έβράδυναν ν ’ άναφανοΰν. Λυμεώνες 
τοΰ άγρότου άντελήφθησαν εύθύς άπό της ισχύος τού 
θεσμοΰ ότι ή λεία διέφυγε πλέον τών χειρών των καί 
σάν έξυπνοι καί πρακτικοί άνθρωποι έσκέφθησαν οτι 
διά νά τήν συγκρατήσουν θά  έπρεπε νά έγκολπωθούν 
τήν νέαν κατάστασιν. Καί έσπευσαν πρώτοι αύτοί νά 
είσπηδήσουν είς τούς συνεταιρισμούς καί νά καθή- 
σουν καί πάλιν στή ράχι τοΰ άγροτικού λαοϋ. Κατώρ
θωσαν κατόπιν νά έμφυσήσουν εΐς τούς άγρότας τήν 
ιδέαν, οτι χωρίς αύτούς δέν ήδύνατο νά σταθή καί 
όρθοποδήση ό συνεταιρισμός ότι αύτοί ήσαν ή δύνα- 
μις, ότι ή οικονομική πίστις τοΰ συνεταιρισμού δέν 
ήδύνατο νά ύπάρξη χωρίς αύτούς. Καί ό χωρικός 
όμοιάζων πρός άνθρωπον άφυπνισθέντα αΐφνιδίως 
μέσα είς μίαν αίθουσαν πλημμυρισμένην άπό φώς 
έσυγχισθη καί έπίστευσε. Συνηθισμένος νά έπακουμ- 
βά πάντοτε κάπου, δέν ήδυνήθη ν ’ άντιληφθή οτι 
ήδύνατο πλέον διά τών ιδίων του δυνάμεων νά έξέλθη 
τής δεινής θέσεως του. Καί κατέστη πάλιν θύμα τών 
πρώην του άφεντάδων. Καί έσπευδον ο ΐ ’ίδιοι χωρικοί 
νά ζητώσι τήν συνδρομήν τούτων καί νά παραδίδουν 
τήν διοίκησιν τών συνεταιρισμών των είς αύτούς διότι 
έπίστευαν ότι χωρίς τήν προσωπικότητά των, χωρίς 
τήν φερεγγυότητα καί ικανότητα αύτών δέν ήδύνατο ό 
συνεταιρισμός νά έπιτύχη δάνειον καίνάλειτουργήση. 
Τοιουτοτρόπως ή τράπεζα έστρώθη πάλιν μέ πλου- 
σιώτερα 'ίσως εδέσματα διά τούς έκμεταλλευτάς. 
’ Εφεξής ώφειλον πλέον οί συνέταιροι νά \};ωνίζουν τά 
ε’ίδη των άπό τόν μπακάλη - πρόεδρόν των.

Πολλάκις μάλιστα συνέβαινε νά συμψηφίζουν προ- 
καταβολικώς μέρος τοϋ δανείου των εΐς μελλούσας 
άγοράς ειδών, τά όποια έτσι άναγκαστικώς πλέον θά 
ήγόραζαν α π ’ αύτόν καί εΐς τιμάς βέβαια τάς όποιας 
αύτός θά  κανόνιζε άναλόγως τής εύσυνειδησίας του. 
Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπον ένώ άλλοτε ό τοκογλύφος διά 
νά εκμεταλλεύεται τά θύματά του ήτο ύπόχρεως νά 
διαθέτη ΐδικά του κεφάλαια ήδη έπετύγχανε τοϋτο διά 
κεφαλαίων αύτών τών θυμάτων του. "Οταν δέ ήρχετο 
ό καιρός τής συγκομιδής τοΰ καρποϋ έπρεπε καί 
πάλιν νά παραδώσουν τοϋτον είς τόν ’ίδιον διά νά τούς 
έκμεταλλευθή όπως καί πρότερον καί μάλιστα μέ τά 
μέσα πού τού παρείχον αύτοί ο ί’ίδιοι. Διά τήν ιστορίαν 
άναφέρομεν ότι κάποτε κατά τήν διάρκειαν τής ύπη

ρεσίας μας συνελάβομεν πρόεδρον είς τοσούτον 
βαθμόν άποθρασυνθέντα ώστε νά λαμβάνη δάνεια 
έ π ’ ένεχύρω διά λογαριασμόν τοΰ συνεταιρισμού, νά 
χρησιμοποιή όμως ταϋτα δι’ ϊδιον λογαριασμόν καί 
έκμετάλλευσιν. Καί τάς καταχρήσεις ταύτας οί περι
δεείς συνέταιροι ού μόνον δέν άπετόλμον νά καταγ- 
γέλουν άλλά πολλάκις έσπευδον νά συγκαλύπτουν 
όσον ήμποροϋσαν καλύτερα αύτοί οίϊδιοι. Προσθέσα
τε τώρα εΐς ταύτας καί τάς παντοειδείς άλλας ύπε- 
ξαιρέσεις καί καταχρήσεις καί θά  έχετε μίαν εικόναν 
ισχνήν πάντοτε τής καταστάσεως, ή όποία έδημιουρ- 
γήθη χάρις είς τήν άπόλυτονέφαρμογήντής άρχής τής 
αύτοδιοικήσεως καί αύτευθύνης.

Καί έρωτάται ήδη υπάρχει λοιπόν’ίχνος αύτοδιοική- 
σεως καί αύτευθύνης εΐς μίαν τοιαύτην κατάστασιν, 
εξακολουθούσαν δυστυχώς άκόμη παρ ’ όλας τάς άγω- 
νιώδεις καί άπέλπιδας προσπαθείας τής κρατικής 
ύπηρεσίας, κατάστασιν κατά τήν όποιαν οί συνέταιροι 
ού μόνον άνέχονται τήν έκμετάλλευσιν άλλά καί παρα
δίδουν πολλάκις αύτοί οί ’ίδιοι τά ιερά τοϊς κυσίν; 
Βεβαίως όχι. Κ ατ’ άκολουθίαν τούτων εΐναι πλάνη νά 
πιστεύωμεν ότι μέσα εΐς τό χάος τοΰτο τής άναρχίας 
καί έκμεταλλεύσεως είναι ποτέ δυνατόν νά άναπτυχθή 
συνεταιρική συνείδησις. Διότι κάθε τίμιος συνέταιρος 
καί κάθε ειλικρινής φίλος τής συνεταιρικής ιδέας, 
εύρισκόμενος πρό μιάς άθεραπεύτου καταστάσεως 
εΐναι φυσικόν ν ’ άποθαρρυνθή καί νά κλονισθή εΐς 
τήν πίστιν του πρός αύτήν. Καί ή εποπτική αρχή 
ύποχρεωμένη νά κατασπαταλά τάς δυνάμεις της είς 
τιτάνειον άγώνα πρός περιστολήν τοϋ κακού, θ ά  έχη 
έπί πλέον έν τώ προπαγανδιστικώ έργω της νά 
καταπολεμήση τήν εΐς τήν ψυχήν τών άγροτών γεννη- 
θεϊσαν άμφιβολίαν καί άπογοήτευσιν. Παρήλθεν ολό
κληρος δεκαετία καί πλέον άπό τής έφαρμογής τοΰ 
θεσμού καί ένώ τά εΐσαγγελικά γραφεία εξακολου
θούν νά παίζουν τόν ρόλον πίθου τών Δαναϊδών, άφ’ 
έτέρου ελάχιστα ήδυνήθη μεν νά προχωρήσωμεν εΐς τό 
έργον τής διαμορφώσεως συνεταιρικής συνειδήσεως. 
Διά τοϋτο ήμεΐς τούλάχιστον πιστεύομεν άδιστάκτως 
ότι ένεργοτέρα άνάμιξις εΐς τά συνεταιρικά πράγματα, 
έκδηλουμένη εΐς σώφρονα καί μελετημένα μέτρα, 
μακράν τού νά παραβλάψη καί έ π ’ έλάχιστον τό 
αίσθημα τής αύτοδιοικήσεως καί αύτευθύνης τών 
συνεταίρων, θά  καθίστα άντιθέτως όμαλότερον τόν 
δρόμον τόν φέροντα πρός τόν τελικόν σκοπόν καί θά 
έπέτρεπεν ΐδίςί είς τήν εποπτικήν άρχήν νά έργασθή 
διά τήν άνάπτυξιν συνεταιρικής συνειδήσεως. Καί 
τοιαϋτα μέτρα θά  ήσαν έπί παραδείγματι διάταξις έν 
τώ νόμω δυνάμει τής όποιας θά  ήσφαλίζετο είς τούς 
γεωργικούς συνεταιρισμούς ή έπαγγελματική ομοιογέ
νεια καί θ ’ άπεκλείετο ή είσοδος εΐς αύτούς ετερο
γενών στοιχείων, ή διάταξις δυνάμει τής όποιας ύπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις καί έγγυήσειςθά έπετρέπε- 
το ή άμεσος άφαίρεσις τής διοικήσεως άπό αποδε
δειγμένους καταχραστάς, έφ ’ όσον τό καθήκον τοϋτο 
δέν θά  έπετέλει ή γεν. συνέλευσις ή διατάξεις διά τών 
όποιων θά έλαμβάνοντο σωφρονιστικά μέτρα κατά 
έκτροχιαζομένων συνεταιρισμών...»

Π ροσπάθειες οργανωτικές και εξυγιαντικές.
Ο ι τάσεις και υποδείξεις για  ανακοπή της αθρόας ίδρυσης Συνεταιρισμών, 

της εκκαθαρίσεώς τους από επιβλαβή σ το ιχεία  και της καλύτερης οργάνω σής 
τους, γ ίνοντα ι εντονότερες κατά το 1925. Π έραν από όσα γράφτηκαν στις 
προηγούμενες σελίδες, χαρακτηριστικό  είνα ι και το α ισ ιόδοξο κείμενο του Δ.Θ. 
Πάνου («Συνεταιριστής» 1925 σ. 209) το οποίο  βλέπει εξυγιαντική αφύπνιση
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συνεταιριστικώ ν δυνάμεων εναντίον των 
γούμε από αυτό:
«... ύπεισήλθον,ϊνα έπιτύχουν ΐδιοτελεϊς σκοπούς. Καί 
έχομεν παραδείγματα ένώσεων, αί όποιαι έξ ιδίας 
πρωτοβουλίας όρμώμεναι προβαίνουν εΐς απηνή διωγ
μόν παντός άνεπιθυμήτου στοιχείου, άγωνιζόμεναι 
ύπέρ τής έπικρατήσεως είς τήν διαχείρισιν καί τήν 
διοίκησιν τών συνεταιρισμών τής ποθουμένης ειλικρί
νειας καί έντιμότητος.

‘Η "Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Τριφυλίας - 
Πυλίας έν Γαργαλιάνοις πρωτοστατούσα ήρχισε τό 
εκκαθαριστικόν αύτό έργον διεξάγουσα έπί ολοκλή
ρους μήνας επίμοχθον έλεγχον έπί τής διαχειρίσεως 
τών συνεταιρισμών τής δικαιοδοσίας της, μή διστάζου- 
σα πρός πάταξιν τοΰ κακού καί αύτήν άκόμη τήν 
άρωγήν τής δικαστικής αρχής νά έξαιτεΐται. "Οτι δέ ό 
γενόμενος π α ρ ’ αύτής έλεγχος ήτο άκριβής καί ότι δέν 
ύπέπεσεν είς σφάλματα κατά τήν διεξαγωγήν του 
άποδεικνύει τό γεγονός ότιέδικαιώθη ύπό τής Δικαιο
σύνης τής όποιας τήν έπέμβασιν έπεκαλέσθη.

Καί έχομεν παραδείγματα συνεταιρισμών οϊτινες 
μόνοι των καί άνευ ούδεμιάς ύποδείξεως άπέκλεισαν 
ώρισμένας κατηγορίας συνεταίρων, έν τώ προσώπω 
τών όποιων διέβλεπον τά όργανα τής έκμεταλλεύσεως, 
τά ζιζάνια έκεΐνα τής πλούσιας χλωρίδος τοΰ συνεται
ριστικού άγροΰ.

Χαιρετίζομεν τήν νέαν φάσιν τής κινήσεως, τήν 
άπομάκρυνσιν τών νεφών, τά όποια καλύπτουν κατά 
μέρος τόν άίθριον άλλως ούρανόν τής όργανώσεώς. 
Α ποτελούν κ α θ ’ ήμάς τυπικά μόνον σφάλματα,

εκμεταλλευτικών στοιχείω ν. Σταχυολο-
χωρίς όμως νά δύνανται τά νέφη ταΰτα νά πυκνωθούν 
καί νά φέρουν τήν καταιγίδα καί δ ι’ αύτής τήν 
κατάρρευσιν τοΰ στερεού συνεταιριστικού οικοδομή
ματος τήν οποίαν οΐ πολυάριθμοι εχθροί τών συνεται
ρισμών μέ δλην των τήν καρδίαν εύχονται καί έπιζη- 
τούν.

Είναι όμως, άπαραίτητον καί τά όλίγα αύτά νέφη νά 
διαλυθούν διά νά μή χρησιμεύουν ώς βάθρον, έπί τοΰ 
όποιου στηριζόμενοι οΐ εχθροί τής κινήσεως διαβάλ
λουν τόν εύγενή θεσμόν τοΰ συνεταιρισμού καί 
προσπαθούν νά πείσουν τούς άδυνάτους καί τούς μή 
πιστεύοντας.

Χαιρετίζομεν τήν νέαν αύτήν τάσιν, διότι προήλθε 
αύθορμήτως έκ τών κάτω καί ώς έκ τούτου παρέχει 
μεγάλας έλπίδας επιτυχίας καί διότι τά μάλιστα θέλει 
ύποβοηθήσει τό έργον τών έποπτικών οργάνων, τα 
όποια κατά κανόνα μέ πρωτοφανή διά τήν σημερινήν 
έποχήν αύταπάρνησιν καί αύτοθυσίαν άγωνίζονται διά 
τήν έπικράτησιν τού συνεταιριστικού θεσμού.

... διά νά τονωθή ή όλη κίνησις πρέπει νά δοθή 
όάπαραίτητος καιρός περισυλλογής, καιρός άναπτύ- 
ξεως κατά βάθος καί έντασιν. Πρέπει νά δοθή έπίσης 
ό καιρός είς τά κρατικά όργανα νά άνασάνουν, νά 
στραφούν πλέον πρός τά όπίσω, διακόπτοντα τήν 
πρός τά πρόσω προπαγανδιστικήν των πορείαν, διά νά 
ένισχύσουν καί αύτά, έν τώ μέτρω τών δυνάμεών των, 
τήν νέαν τάσιν τής έξυγιάνσεως.

Πρέπει λοιπόν τό παράδειγμα τών ένώσεων καί τών 
συνεταιρισμών, όπερ άνεφέραμεν, νά μιμηθούν όλοι οΐ 
συνεταιρισμοί...».

;

I

Κατερίνη: Προσπάθειες των Συνεταιρισμών για κτηνιατρική περίθαλψη όταν η κρατική υπηρεσία ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτη. Διακρίνεται ο κτηνίατρος, ο διευθυντής της Ενώσεως Μ. Ευστρατιάδης και

αγρότες.
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Κατά το έτος 1925 έχουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού των γεωργικών 
Συνεταιρισμών. Στο τέλος του έτους φτάνουν τους 3.834.

Π αράλληλα γ ίνετα ι προσπάθεια για μετατροπή των προσφυγικώ ν ομάδων σε 
προσφυγικούς συνεταιρισμούς (βλ. γ ια  σύσταση ειδ ικής Ε πιτροπής μελέτης και 
γ ια  σύνταξη υποδείγματος καταστατικού «ο Συνετα ιρ ιστής» 1925 σ. 14).

Α ναλυτικά στο ιχεία  για τις ιδρύσεις, διαλύσεις, αύξηση Συνεταίρων κατά το 
1925 βλ. «ο Συνεταιριστής» 1926 σελ. 173, 174.

Στη σελ. 176, του 1926, του ίδιου περιοδικού δίδεται αναλυτικός πίνακας των 
υφισταμένων γεω ργικών συνεταιρισμών στο τέλος του 1925, κατά σκοπούς, 
Ν ομούς, Γεωγραφ. Δ ιαμερίσματα.

Π αραθέτουμε συγκεντρωτική κατάσταση των υφισταμένων συνεταιρισμών 
κατά σκοπούς (31.12.1925):
Π ιστω τικο ί 2.919
Π ρομηθευτικοί 198
Πωλήσεως 223 (κυρίως σταφίδας και καπνών)
Π αραγωγικοί 178 (κυρίως ελαιουργικο ί, ο ινοπο ιητικο ί, γα

λακτοκομικοί)
Διάφοροι 316 (κυρίως ενοικ ιάσεις γαιών, αρδεύσεις, 

κτηνασφ αλιστικο ί)
Σύνολο υφισταμένων 3.834

(Π αραπλήσ ια  σ το ιχεία  με λίγες διαφορές δίνει και ο Π. Δεκάζος σ την εισαγωγή 
του στο β ιβλ ίο  Αγάθου).

Γ ια  την εσωτερική κατάσταση των γεω ργικώ ν συνεταιρισμών την εποχή αυτή 
και τα προβλήματά τους βλ. τις παρατηρήσεις διαφόρων ειδικών που παρατέθηκαν 
στο προηγούμενο Υποκεφάλαιο. Γ ια  τις εργασίες τους βλ. στο επόμενο 
Υ ποκεφάλαιο.

Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΚ Ο Ν  Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν

92/620
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

1. Γενικές διαπιστώσεις -  κρίσεις
Η  μελέτη διαφόρω ν προβλημάτων συνετα ιρ ιστικώ ν, οδηγεί και σε γενικές 

κρίσεις σχετικά  με την εξέλιξη της κινήσεως.
«' Η ίδέα πλέον έριζοβόλησεν καί αί έκ τών συνεται

ρισμών ώφέλειαι κατενοήθησαν άπό τούς παραγω
γούς, ώστε κανείς κίνδυνος άνακοπής καί πολύ 
περισσότερο καταστροφής τοΰ έργου ύπάρχει» γράφει 
ο Θ. Τζωρτζάκης («Συνεταιριστής» 1925 σ. 244).

«Παρήλθον δέκα έτη περίπου άπό τής έποχής, κ α θ ’ 
ήν έτίθεντο, διά τής ψηφίσεως τοϋ Νόμου 602 περί 
Συνεταιρισμών, τά στερεά θεμέλια τής βαθμιαίας 
άπελευθερώσεως τοΰ κτηματίου καί γεωργού άπό τά 
χέρια τών εκμεταλλευτών του.

Κατά τό δεκαετές αύτό διάστημα έπετελέσθη

τοσαύτη κ α τ’ άριθμόν καί κατά ποιόν πρόοδος είς 
τούς συνεταιρισμούς, ώστε καί ό αύστηρότερος κριτής 
δέν δύναται νά τήν άρνηθή. Τ ’ άγαθά άποτελέσματα 
όμολογοϋνται πλέον όχι μόνον θεωρητικώς άπό οικο
νομολόγους καί πάντα μελετώντα τήν θέσιν τοϋ γεωρ
γού καί κτηματίου, αλλά περισσότερον π α ρ ’ αύτοϋ 
τούτου τού εύεργετουμένου άπλοϊκοϋ συνεταίρου 
συγκρίνοντος φιλοσοφικώτατα τήν σημερινήν του 
θέσιν μέ τήν πρό τίνος καιροΰ. 'Ο  συνεταιρισμένος 
κόσμος γνωρίζει καί εύγνωμονεϊ τούς σχόντας τήν 
εύγενή πρωτοβουλίαν τής οικονομικής του χειραφετή- 
σεως» γράφει ο Σπ. Τρυφωνόπουλος («Συνεταιριστής» 
1925 σελ. 291).

Και ο ειδ ικός Θ. Τζω ρτζάκης διαπιστώνει: («Συνεταιριστής» 1925 σ. 244), ότι 
είναι αναμφισβήτητο ότι μόνον από της ύπάρξεως συνεταιρισμών αρχίζουν να 
δ ιοχετεύονται σημαντικά κεφάλαια στη γεω ργία ό χ ι μόνο για  καλλιεργητικούς 
σκοπούς αλλά και γ ια  άλλες μονιμότερες εργασίες. Τούτο μαρτυρούν οι ετήσ ιο ι 
ισολογισμοί της Ε θνικής Τράπεζας και οι σχετικές εκθέσεις της.

Με τους συνεταιρισμούς συστηματοποιείτα ι, σε όφελος της γεω ργικής παρα
γωγής, το εμπόριο τω ν γεωργικών ειδών και προϊόντων. Η  διάθεση των τελευταίων 
έχει συγκεντρωθεί σε αξιόλογο μέρος στα χέρ ια  τω ν συνεταιρισμών, οι οποίοι, με 
δάνεια επ ενεχύρω των προϊόντων, μπορούν άνετα και ελεύθεροι από κάθε πίεση, 
να εκλέξουν την εποχή της πωλήσεως.

Ο ι συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν την εφαρμογή τελειοτέρων και οικονομικο- 
τέρων τρόπων καλλιεργείας.

Μ ε τους Συνεταιρισμούς γ ίνετα ι αποτελεσματική η διάδοση των χημικώ ν 
λιπασμάτω ν, η χρησ ιμ οπο ίησ η  καλυτέρων εργαλείων και η διάδοση των γεωρ
γικών μηχανημάτων.

Στους συνεταιρισμούς οφείλεται κατά μέγα μέρος η βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντω ν μας με τη ν  εφαρμογή καλυτέρων μεθόδων καλλιέργειας και 
επεξεργασίας τους.

Οι συνεταιρισμοί είνα ι εκ των αρίστων συντελεστών της αναπτύξεως των 
γεωργικών βιομηχανιών.

Α λλά και πέρα από τις παραπάνω γενικές διαπιστώ σεις των ειδικών, τα 
στο ιχεία  δείχνουν σοβαρή ανάπτυξη της συνετα ιρ ιστικής δραστηριότητας σε 
πολλές περιφέρειες. Υ πάρχουν όμως ακόμα και αρκετές περιφέρειες χω ρίς συνε
τα ιρ ιστική  ανάπτυξη (βλ. τις παραπάνω δ ιαπιστώ σεις Θ. Τζω ρτζάκη, στο κείμενό 
του περί εποπτείας).

Στη συνέχεια  δίδονται αποσπασματικά (αφού δεν υπήρχε ακόμα συνεταιρι
στική στατιστική) δείγματα και μαρτυρίες (κατά τόπους ή εργασίες) για τη 
συνετα ιρ ιστική  εξέλιξη και τις τότε εργασίες:
— Π εριφέρεια  Αχαϊοήλιδος:

Γ ια  την περιφέρεια αυτή δόθηκαν παραπάνω (τόμος Α ' σελ. 371) αρκετά
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σ τοιχεία  για το 1919 με βάση μελέτη του Χρ. Ευελπίδη.
Γ ια  την ίδ ια  περιφέρεια βλ. μ ικρή συνθετική μελέτη από τον Θ. Τζωρτζάκη 

στο τεύχος 8 του νεοεκδοθέντος το 1925 περιοδικού «ο Συνετα ιρ ιστής» σ. 113. Η 
μελέτη αυτή φωτίζει όλη την μέχρι τότε (1915-1924) εξέλιξη των συνεταιρισμών 
και τις τάσεις ό χ ι μόνο στη μεγάλη αυτή και πρωτοπόρα περιφέρεια  αλλά και 
γενικότερα. Δ ίνει ιδια ίτερης σημασίας πληροφ ορίες για τις κατευθύνσεις που 
ακολουθούσαν ο ι Συνεταιρισμοί και καταρρίπτει το μύθο ότι η γεωργική συνεται
ρ ιστική κ ίνηση αναπτύχθηκε μόνο χάρη στα χορηγούμενα δάνεια από την ΕΤΕ. 
Τουναντίον έχουμε — κατά την πρώτη αυτή δεκαετία και μέσα σε πολύ δύσκολες 
πολιτικοοικονομικές συνθήκες— ουσιαστική επίδοση των συνεταιρισμών στους 
τομείς προμηθειών, επεξεργασίας, πωλήσεως προϊόντω ν και στις καταθέσεις.

Λόγω της εξαιρετικής ιστορ ικής σημασίας του κειμένου παραθέτουμε τα 
κυριότερα σημεία. Γράφει:
« Ή  ’Αχαϊοήλις είναι... μία τών περισσότερον προο- 
δευμένων συνεταιριστικώς περιφερειών. 'Η  κίνησις 
άρχίζει, συμπίπτει σχεδόν, μέ τήν έφαρμογήν τοΰ 
νόμου 602. Εΐς τό τέλος τοΰ 1915... ύπήρχον ήδη 24 
γεωργικοί συνεταιρισμοί... Κατά τήν 31 Δεκεμβρίου
1924 ή ’Αχαϊοήλις έμφανίζεται μέ 283 ΐδρυθέντας είς 
τό διάστημα μιάς δεκαετίας γεωργικούς συνεταιρι
σμούς (έκ τών όποιων όκτώ μόνον διελύθησαν) καί μέ 
επτά ' Ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών (έκ τών 
όποιων μία είναι νεκρά καί πρόκειται νά διαλυθή).

Δύο είναι οί κυριώτεροι, οΐ αντιπροσωπευτικοί 
τύποι, γεωργικών συνεταιρισμών, οί όποιοι έπικρα- 
τούν είς τήν ’ Αχαϊοήλιδα: Οί πιστωτικοί, όνερχόμενοι 
κατά τό τέλος τοΰ 1924 εΐς 168 καί οί πωλήσες 
σταφιδοκάρπου όνερχόμενοι είς 89. Τών πιστωτικών 
κέντρον είναι ή ’ Ηλεία ένώ οί πωλήσεως άνεπτύχθησαν 
έν Αΐγιαλεία, όπου εύθύς έξ αρχής πάντες οΐ ιδρυό
μενοι συνεταιρισμοί έλαβον τήν μορφήν τού συνεταιρι
σμού πωλήσεως.

* Η διάφορος αϋτη έξέλιξις έντός τής περιφερειας 
εξηγείται έκ τής διαφοράς τών συνθηκών, ύπό τάς 
όποιας έκάστη τών έπαρχιών ’ Ηλείας καί Αιγιαλείας 
εύρίσκετο κατά τήν αρχήν τής κινήσεως.

Ή  ’Ηλεία έστερημένη έντελώς τών απαραιτήτων 
πρός καλλιέργειαν μέσων ώφειλε νά άποβλέψη καί 
άπέβλεψε είς τήν έξεύρεσιν τούτων.

* Η Αΐγιαλεία ένδιαφερομένη διά τήν έξασφάλισιν τής 
εύγενούς ποιότητος τής ύ π ’ αύτής παραγομένης 
σταφίδος ώφειλε νά άποβλέι^η κυρίως είς τήν άπο-

κλειστικήν διά τών όργανώσεων τών σταφιδοπαραγω
γών διαχείρισιν τοΰ έμπορίου τής σταφίδος, διά τοΰ 
όποιου καί μόνον θά  ήδύνατο νά έπιτύχη τάς άνη- 
κούσας είς τήν ποιότητα τής Αιγιαλείας τιμάς.

Ά λ λ ’ έάν οΐ συνεταιρισμοί ’Ηλείας δέν ήδυνήθησαν 
μέχρι πρό τίνος τουλάχιστον νά έπέμβωσι συστηματι
κούς εΐς τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν τής εμπορίας τής 
σταφίδος, οΐ συνεταιρισμοί Αιγιαλείας ούδαμώς παρη- 
μέλησαν άπό τής πρώτης στιγμής τό πιστωτικόν έργον 
τό όποιον κατώρθωσαν λίαν έπιτυχώς νά συνδυάσουν 
πρός τό τής άπό κοινού πωλήσεως.

Ά μφότεραι δέ αΐ περιφέρειαι (καί κατά μίμησιν 
τούτων καί αί λοιπαί έπαρχίαι τοΰ νομού, είς τάς 
όποιας έπικρατούν οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί) έπε- 
δίωξαν τήν διά τών συνεταιρισμών άσκησιν τής προμή
θειας γεωργικών ειδών.

Οϋτω σήμερον, όπότε καί οΐ συνεταιρισμοί ’ Ηλείας 
αρχίζουν νά άναλαμβάνουν τήν άπό κοινού πώλησιν, 
δύναται τις νά ε’ίπη οτι οΐ συνεταιρισμοί ’ Αχαϊοήλιδος 
τείνουν νά λάβουν τήν μορφήν τοϋ μικτού συνεταιρι
σμού, τοϋ έπιλαμβανομένου όλων τών δυναμένων νά 
όσκηθώσι συνεταιρικώς έργασιών, πιστωτικών, προ
μηθευτικών καί πωλήσεως. ( Ό  τύπος ούτος φαίνεται 
άλλως τε ότι είναι ό έν 1 Ελλάδι πρός τό παρόν 
τουλάχιστον, έπικρατών)...

Κατά τό 1924 έσημειώθησαν ούσιώδεις μεταβολαί 
είς τούς συνεταιρισμούς, άναγκασθέντας λόγω τών 
περιστάσεων νά αύξήσουν τόσον τάς μερίδας όσον καί 
τήν εύθύνην.»

Στη συνέχεια  παραθέτει στατιστικά  σ το ιχεία  για το έτος 1923 (βλ. αυτά στο 
έτος 1923). Κ αι μιλά για  τις Ενώ σεις Συνεταιρισμών. Γράφει:

«’Ανάλογος πρός τήν έξέλιξιν τών συνεταιρισμών 
ύπήρξεν εΐς τήν ’ Αχαϊοήλιδα καί ή έξέλιξις τών 1 Ενώ
σεων γεωργ. συνεταιρισμών, αΐ όποϊαι άντεπροσώ- 
πευον κατά τό τέλος τού 1924, 116 συνεταιρισμούς.

Αί δύο ' Ενώσεις Αιγιαλείας τείνουν κυρίως είς τήν 
άπό κοινού δι’ αύτών πώλησιν τού σταφιδοκάρπου 
τών συνεταιρισμών. ’ Εκ τούτων μάλιστα ή Σταφιδική 
Τράπεζα Βοστίτσης έξήγαγε κατά τό λήξαν έτος μεγά- 
λας ποσότητας σταφιδοκάρπου είς τό έξωτερικόν. Δέν 
είναι δέ πλέον άγνωστος είς τήν διεθνή άγοράν ή ύπό 
τών συνεταιρισμών έξαγομένη σταφίς, ή όποία μάλι
στα καί κατά προτίμησιν ζητείται.

Αί τρείς ' Ενώσεις ’ Ηλείας ήκολούθησαν τόν αύτόν 
δρόμον τών συνεταιρισμών τής περιφερειας των. 
’ Επεδίωξαν δηλαδή εύθύς έξ άρχής νά λάβουν είς 
χεΐρας των τήν ρύθμισιν τής πίστεως τών συνεταιρι

σμών των καί τήν διεξαγωγήν τών άπό κοινού άγορών, 
καί άφησαν διά τό μέλλον τήν είς τό έμπόριον τής 
σταφίδος έπέμβασίν των. Τελευταίως όμως έπείσθη- 
σαν καί αύταί otl ήλθε πλέον ό καιρός τής άναμίξεο)ς 
των εΐς τάς άπό κοινού πωλήσεις καθώς έξάγεται άπό 
τήν σήμερον παρατηρουμένην πρός τόν σκοπόν τού
τον κίνησιν. Οϋτω ή Κεντρ. Σταφιδοκτηματική Τράπε
ζα Ά μαλιάδος ήγόρασεν ήδη κτίριον διά νά τό 
χρησιμοποιήση δ ι’ έγκαταστάσεις κοινής άποθηκεύ- 
σεως καί έπεξεργασίας τής σταφίδος ή δέ Κτηματική 
Συνεταιρική Τράπεζα ’Ή λιδος πρόκειται νά καταστή- 
ση διά τούς συνεταιρισμούς της ύποχρεωτικήν τήν 
άπό κοινού πώλησιν. 'Ανάλογος παρατηρεϊται τάσις 
καί είς τήν "Ενωσιν ’Ηλείας-’Ολυμπίας, τήν όποιαν 
δέν θά  βραδύνη νά άκολουθήση καί ή "Ενωσις 
Πατρών κατόπιν τής παρατηρουμένης είς τήν περιφέ-
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ρειάν της ίδρύσεως συνεταιρισμών πωλήσεως.
Είς τήν Άχαϊοήλιδα αί 'Ενώσεις κατώρθωσαν 

εύθύς άπό τής συστάσεώς των νά άναλάβουν είς 
μεγάλην κλίμακα έπιτυχώς καί προμηθευτικός έργα
σίας διά λογαριασμόν τών συνεταιρισμών. Οϋτω μέχρι 
σήμερον έσημειώθησαν σοβαραί έργασίαι προμήθειας 
θείου, θειικού χαλκού, λιπασμάτων, σταφιδοπάνων, 
τζιβιερών κλπ., άπό μέρους τών 'Ενώσεων.

Καί ταϋτα μέν όσον άφορά τάς προόδους τών συνε
ταιρισμών έπί τοϋ οικονομικού επιπέδου.

’Ανάλογοι πρός αύτάς είναι καί αί έπί τοϋ ιδεολογι
κού έπιπέδου πρόοδοι. Οϋτω παρατηρείται συστημα
τική έκκαθάρισις τών συνεταιρισμών άπό πάν ξένον 
καί άντίθετα έχον συμφέροντα στοιχείον. 1Η διεύθυν- 
σις τών συνεταιρισμών περιέρχεται σύν τώ χρόνω εΐς 
αύτούς τούτους τούς παραγωγούς έκ τών όποιων 
πλεϊστοι έπί κεφαλής ' Ενώσεων καί συνεταιρισμών 
λίαν έπιτυχώς έργάζονται. Ή  συνεταιρική πειθαρχία 
άποκαθίσταται συστηματικώς, τό δέ κύρος τών ' Ενώ
σεων ένισχύεται καθημερινώς. ' Η διαγραφή συνεταί
ρου σταθμίζεται σήμερον έπαρκώς, οί συνέταιροι πρό 
τοϋ φόβου τής διαγραφής αναγκάζονται νά πειθαρ
χούν άλλά καί νά ένδιαφέρωνται διά τούς συνεταιρι
σμούς διότι σήμερον κατέστη πλέον πεποίθησις οτι 
γεωργικός παραγωγός δέν δύναται νά ύπάρξη άνευ 
συνεταιρισμού.

Χαρακτηριστικόν τέλος τής ώριμότητος καί τοϋ 
συνειδητού τής κινήσεως είναι ή 'ίδρυσις λογιστηρίων 
ϋ φ ’ όλων σχεδόν τών 'Ενώσεων ’Αχαϊοήλιδος είς τά 
όποια τηρούνται τά βιβλία τών συνεταιρισμών. Σκοπός 
τών λογιστηρίων εΐναι ά φ ’ ένός ή έξασφάλισις διαχει
ριστικής καί λογιστικής τάξεως είς τούς συνεταιρι
σμούς καί ά φ ’ έτέρου ή συνεχής έπαγρύπνησις έ π ’ 
αύτών ύπό τών ' Ενώσεων. Αί ' Ενώσεις θεωρούν 
ϋψιστον καθήκον ν ’ άποβώσιν οί οδηγοί καί σύμβου
λοι τών συνεταιρισμών κατά τήν διεξαγωγήν τών έργα
σιών των.

Τά συμπεράσματα περί τών τάσεων τής συνεταιρι
στικής κινήσεως ’Αχαϊοήλιδος, έξαγόμενα έπί τή 
βάσει της είς γενικάς γραμμάς δοθείσης θέσεως τής 
κινήσεως είναι περίπου τά έξής:

Έ π ί  τού ιδεολογικού έπιπέδου:
Οί συνεταιρισμοί ’Αχαϊοήλιδος τείνουν άπό άπό- 

ψεως συνθέσεως νά άποτελέσουν ομοιογενείς ομάδας 
γεωργικών παραγωγών μέ άπόλυτον σύμπτωσιν συμ
φερόντων καί ν ’ άποκλείσουν κάθε ξένον ή έχον 
άντίθετα συμφέροντα στοιχείον. Έ ν  συνεπεία πρός 
τήν τάσιν ταύτην παρατηρείται άνάλογος προσπάθεια 
νά περιέλθη ή διοίκησις τών συνεταιρισμών είς χεΐρας 
αύτών τούτων τών παραγωγών άποκλειομένων πάν
των έκείνων οί όποιοι δέν είναι άποκλειστικώς γεωρ
γοί. ’ Επιδιώκουν νά άποκαταστήσουν αύστηράν συνε
ταιρικήν πειθαρχίαν, νά διαμορφώσουν συνειδητούς 
συνεταίρους μέ έπίγνωσιν τών καθηκόντων καί τών 
δικαιωμάτων των. ’Αναγνωρίζουν πλήρως τήν άπό 
μέρους τών διοικούντων ύποχρέωσιν άπολύτου τά
ξεως είς τήν διοίκησιν καίδιαχείρισιν καί προσπαθούν 
νά τούς διευκολύνουν είς τήν έκπλήρωσιν τών ύπο-

χρεώσεών των τούτων διά τής όργανώσεώς τών λογι
στηρίων καί τής παροχής συμβουλών.

Οί συνεταιρισμοί τέλος άναγνωρίσαντες τήν άνά
γκην τής ενιαίας κατευθύνσεως επιδιώκουν τήν είς 
' Ενώσεις συνένωσίν των καί μάλιστα τήνπροσχώρησιν 
τών έκτός Ενώσεων συνεταιρισμών είς τάς ήδη ύφι- 
σταμένας τοιαύτας, κατά τρόπον ώστε ή όλη κίνησις 
νά συγκεντρωθή είς τάς ' Ενώσεις αί όποϊαι πλέον θά  
διαχαράξουν, ώς έκπρόσωποι τής κινήσεως τιίν περαι
τέρω πορείαν.

Έ π ί  τοϋ οικονομικού έπιπέδου.
Έ τ ι  σοβαροτέρα εΐναι ή κίνησις έπί τοϋ έπιπέδου 

τούτου. Είς τήν συμπλήρωσιν τής οικονομικής όργα- 
νώσεως πρωτοστατούν αί Ενώ σεις τών όποιων αί 
τάσεις δύνανται νά καθορισθούν ώς έξής:

1)’Άσκησις τής πίστεως τή μεσολαβήσει τών Ε ν ώ 
σεων καί έξυπηρέτησις αύτής κατά τό μέτρον τοϋ 
δυνατού διά κεφαλαίων έπιτοπίως ή έντός τής περιφε- 
ρείας της Έ νώσεως έξευρίσκομένων. Πρός τοϋτο 
άσκεΐται ζωηρά προπαγάνδα διά τήν συγκέντρωσιν 
τών διαθεσίμων τών συνεταίρων είς τούς συνεταιρι
σμούς ύπό μορφήν καταθέσεων.

2) Συγκέντρωσις τών προμηθευτικών έργασιών είς 
χεΐρας τών Ενώσεων μέ άπώτερον σκοπόν τήν 
σύμπηξιν άνωτέρας όργανώσεώς πρός διεξαγωγήν τών 
προμηθευτικών έργασιών. Ή  τάσις αϋτη πιστοποιεί
ται καί έκ τοϋ γεγονότος τής κατά τό τρέχον έτος άπό 
κοινού προμήθειας θείου καί θειικού χαλκού άπό 
μέρους τών Ενώ σεω ν Η λείας.

3) Βαθμιαία καί συστηματική άνάληψις τής διεξα
γωγής τοϋ έμπορίου τής σταφίδος άπό μέρους τών 
Ενώ σεω ν διά τής άπό κοινοϋ άποθηκεύσεως έπε- 
ξεργασίας καί πωλήσεως τής σταφίδος.

4) Σχηματισμός έπιστημονικώς κατηρτισμένου καί 
πρακτικώς έξησκημένου προσωπικού διά τήν εύρυτέ- 
ραν όργάνωσιν τών προμηθειών καί ϊσως τών πωλή- 
σεων είς τό όποιον θ ’ άνετίθετο ή διεύθυνσις έμπο- 
ροτεχνικοϋ γραφείου λίαν άπαραιτήτου πλέον διά 
τούς συνεταιρισμούς ’Αχαϊοήλιδος μετά τήν έκτασιν 
τήν όποιαν τείνουν νά λάβουν αί έργασίαι των.

Φρονοϋμεν άδιστάκτως ότι αί τάσεις αύταί, άπόρ- 
ροια ύγιών συνεταιρικών άρχών καί έντός τού πνεύ
ματος τής συνεταιρικής ιδεολογίας εύρισκόμεναι δέν 
θά βραδύνουν νά έπιτευχθοϋν.

Ή  πραγματοποίησις τών τάσεων τούτων θά έπετα- 
χύνετο άσφαλώς άν τό Κράτος διά τών κατά περιφε- 
ρείας οργάνων αύτοϋ, τών οποίων ούτε ό ζήλος ούτε 
ήθέλησις λείπουν καί είς τά όποια μέγα μέρος τής 
σημερινής προόδου οφείλεται, έπεδίωκε τή συνδρομή 
καί τής Ε θ ν ικ ή ς  Τραπέζης τήν ένοποίησιν τών 
τάσεων διά τής έφαρμογής κοινού προγράμματος 
όργανώσεώς τών συνεταιρισμών τοϋ νομού ’ Αχαϊοήλι- 
δος. Νομίζομεν δέ οτι μία τοιαύτη εντατική έργασία μέ 
σκοπόν τιίν πλήρη συνεταιριστικήν όργάνωσιν μιάς 
ώρισμένης περιφερείας θ ά  συνετέλει κατά πολύ είς 
τήν ταχυτέραν όργάνωσιν καί τών λοιπών περιφερειών 
διά τάς οποίας αϋτη θά έχρησίμευεν ώς πρότυπον».

Για  τη Συνεταιριστική κίνηση Α ιγιαλείας και τους σταφιδικούς συνεταιρι
σμούς της, χαρακτηρ ιστικά  σ το ιχεία  υπάρχουν στο κείμενο του Σπ. Τρυφωνόπου- 
λου («Συνεταιριστής» 1925 σ. 105). 

Ε ιδικά σ το ιχεία  από τη λειτουργία Συνεταιρισμού πωλήσεως σταφιδοκάρπου 
Ανδραγούστης Αιγιαλείας:
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Συνεταίροι 134
Μ ερίδες αξίας 203.700 δρχ., όλες καταβλημένες.
Τ ακτικό αποθεμ. 1925 δρχ. 22.951 

Έ κ τα κ το  αποθεμ. δρχ. 59.940
Κ αταθέσεις συνεταίρων 1925 από 500.000 - 1.000.000.

Μ έγα μέρος των αναγκών ικανοποιούνται από τις καταθέσεις των συνεταίρων 
(«Συνεταιριστής» 1926 σ. 140 και 142).

Γ ια τη δραστηριότητα των σταφιδικών Συνεταιρισμών αλλά και τις αντιδρά
σεις των εμπόρων, χαρακτηριστική  είνα ι η επιστολή του Α ριστ. Σαββίδη, Διευθυ- 
ντού της Ενώσεως Συνεταιρισμών Τριφυλίας - Π υλίας, προς το «Ελεύθερον Βήμα» 
(βλ. και ο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 59).

Καλύβια Αττικής. Ίδ ρ υ σ η  Α ναγκαστικού Συνεταιρισμού γ ια  την διαχείρ ιση  
συνιδ ιοκτησίας και κο ινής χορτονομής.

Γ ια  τους Συνεταιρισμούς στη Θράκη κατατοπιστικό  κείμενο του Επιθ. Συνε
ταιρισμώ ν I. Π απαχριστόπουλου βλ. στο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 83 με 
υποδείξεις και για  την αγροτική π ίστη , πανελλήνια  οργάνω ση της σηροτροφίας 
κλπ., και περιγραφή του χαρακτήρα των εκεί γεωργών.

Χ αρακτηριστικόν ότι ο Συνεταιρισμός Σουφλίου, με 900 μέλη έστειλε α π ’ 
ευθείας στο Μ ιλάνο για  πώ ληση, μέρος των κουκουλιώ ν παραγω γής των μελών 
του, και ότι μελετά την εγκατάσταση υφαντουργικών μηχανημάτω ν για την επί 
τόπου παραγωγή μεταξωτών υφασμάτων κλπ.

Γ ια το ίδ ιο  θέμα της δραστηριότητας των Συνεταιρισμώ ν και την άσκηση της 
αγροτικής πίστεως και την όλη τότε κατάσταση στη Θ ράκη βλ. το ενδιαφέρον 
κείμενο του Γ. Τρακάκη («Συνεταιριστής» 1925 σ. 97).

Γ ια την κ ίνηση των Συνεταιρισμών στη Φ θιω τιδοφω κίδα βλ. «Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 156. Π αρατηρείτα ι ζωηρά κ ίνηση  (Ε παρχίες Φ θιώτιδας, Δομοκού, 
Δήμοι Θ ερμοπυλών και Θ ρονιού Λ οκρίδος), με πρω τοβουλία του επόπτη και της 
ΕΤΕ. Π ροσπάθεια γ ια  αναδιοργάνωση των Συνεταιρισμών και ίδρυση νέων. Στις 
παραπάνω επαρχίες υπήρχαν παλαιότερα 40 περίπου γεω ργικοί συνεταιρισμοί «μέ 
επουσιώ δεις προμηθευτικός έργασίας καί εν  μέρει μέ τή ν  έκμετάλλευσιν 
μοναστηριακώ ν κτημάτων τά όποία έμίσθωνον. Α ί π ιστω τικαί έργασίαι ήσαν είς 
αύτούς άγνωστοι. Τελευταίως κατενόησαν οί συνετα ιρ ισμοί ούτοι οτι ώφειλον νά 
στρέψουν τήν προσ οχήν αύτών πρός τό π ιστω τικόν μέρος καί νά ζητήσουν νά 
συνδεθούν μετά τής Εθνικής Τραπέζης. Π ρός τοΰτο όμως ήτο  άπαραίτητον νά 
προσαρμόσουν τη ν  μερίδα καί την εύθύνη των πρός τάς σημερινός συνθήκας, 
πράγμα πού δέν έδίστασαν νά κάμουν...».

Γ ια  την κ ίνηση των ελαιουργικώ ν συνεταιρισμών Λέσβου βλ. «Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 165, 170, 193, 267. Ο επόπτης Κ. Βέννος αναφέρεται σε συστάσεις 
του καθηγητή της Αβερωφείου Γεω ργικής Σ χολής (κείμενό του στο «Συνε
τα ιρ ιστής» αρ. φ. 9 του 1925) για  τα ανεγειρόμενα συνετα ιρ ιστικά  ελαιουργεία της 
Λέσβου και ζητεί να του δοθούν οδηγίες γ ια  να καταστεί δυνατή η από κοινού 
κατεργασία του ελαιοκάρπου για καλύτερη ποιότητα. Κ αι αναφέρεται αναλυτικά 
στις δυσκολίες που υπάρχουν για  το θέμα αυτό από φυσικούς λόγους (διαφορετική 
απόδοση κλπ.). Και εκθέτει το τί άρχισα ν να κατορθώνουν οι Ε λα ιουργικοί Συνε
τα ιρ ισμοί. Στη σελ. 170 του περιοδικού δίδονται σ το ιχεία  για  τον Ε λαιουργικό 
Συνεταιρισμό Παπάδου. Στη σελ. 193 αναμιγνύεται στη συζήτηση Σ. Κ αλογερέα- 
Κ. Βέννου ο καθηγητής της Δενδροκομίας Π .Θ . Α ναγνωστόπουλος. Επίσης 
παρεμβαίνει από την Κέρκυρα ο Π ρόεδρος της ’ Ενω σης Συνεταιρισμών Κέρκυρας 
«Δήμητρα» Γεωργ. Τριβ ιζάς με σ το ιχεία  κόστους ελαιουργείου. Στη σελ. 267 ο
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επόπτης Κ. Βέννος συνεχίζει τη συζήτηση με τους καθηγητές και τον Γ. Τριβιζά 
με σ το ιχεία  από την εφαρμογή (συζήτηση που ενδιαφέρει ιδ ια ίτερα τους ελαιο
παραγωγούς ακόμα και σήμερα).

Δ ραστηριότητες του Συνεταιρισμού Π ω λήσεω ς Γ. Π ροϊόντω ν Ψ αχνώ ν 
Εύβοιας: Ελαιουργείο. Α λευρόμυλος. Εκτύπωση «μετοχών» γ ια  συγκέντρωση 
κεφαλαίων. Κ οινές πω λήσεις λαχανικώ ν, κλπ. Μ έλη 163. («Συνεταιριστής» 1925 
σ. 170,220). Σε αναλυτική έκθεση Σωτηρακοποΰλου («Συνεταιριστής» 1925 σ. 306) 
αναπτύσσονται οι 3 τρόποι κατά τους οποίους γ ίνετα ι η κοινή  πώληση των 
προϊόντω ν των συνεταίρων υποχρεωτικά μέσω των Συνεταιρισμών (πεπόνια, 
μπάμιες).

Π ροσπάθειες του Συνεταιρισμού Επισκοπής - Γ ω νιάς Θ ήρας («Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 219) που ιδρύθηκε το 1923. Συμβολή του δασκάλου I. Αργυρού. 
Α γοράστηκαν ψεκαστήρες, ειδικά άροτρα, θείο, λιπάσματα. Ο Συνεταιρισμός 
ανέλαβε την αντιπροσω πεία της Αν. Εταιρ. Χ ημικών Λ ιπασμάτων. Δ ιεξάγονται 
συνεννοήσεις για  ίδρυση εργοστασίου «διά τή ν  κ α τ’ επ ισ τημ ονική ν μέθοδον 
πολτοπο ίησ ιν  τής ντομάτας...»

Εξαιρετική δραστηριότητα του Συνεταιρισμού Μ εσωρόπης Π ραβίου. «Συνε
τα ιρ ιστικόν θαύμα». (Βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 252). Μ ερικά στο ιχεία  από την 
υποδειγματική δραστηριότητα  του Συνεταιρισμού Μ εσωρόπης «Ομόνοια»:

Α ύξηση μερίδας από 100 δρχ. σε 3.000 δρχ. Α ποθεματικά δρχ. 374.741. 
Κ αταθέσεις μελών στο Συνεταιρισμό. Νέα καπναποθήκη αξίας 112.680 δρχ. 
Συστηματοποίηση και αύξηση προμηθειών. Α παλλαγή από α ισχροκέρδεια . 
Β ιβλιοθήκη γεωργικών και συνεταιριστικώ ν βιβλίω ν. Ε μπορική επεξεργασία 
μικράς ποσότητας καπνών (βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σ. 140. Ισολογισμός σ. 142).

Γ ια  την εξέλιξη των 28 υφισταμένων Συνεταιρισμών στις Κυκλάδες διαφω- 
τιστικό  (με στο ιχεία) το κείμενο του επόπτου Εμμ. Σκάρκου («Συνεταιριστής» 
1925 σ. 363). Π όλεμος εναντίον τους. Ε ργασίες τους η προμήθεια ειδών οικιακών 
και γεω ργικώ ν, η εξαγωγή γεω ργικών προϊόντων. Συνεταίροι 2.535. Π ροσπάθεια 
για  αύξηση της συνεταιρικής μερίδας. Π αρά το ότι η ΕΤΕ τους έχει ανοίξει 
πιστώ σεις, « ε ν  τούτοις δέν χρησ ιμ οπο ιοΰσ ι ταύτας κ α θ’ δσ ον πάντες σχεδόν οί 
γεωργοί τής περιφερειας εύποροϋσιν».

’Εναρξη καλλιεργείας καπνών που θα απορροφήσει δάνεια. Γ ίνοντα ι καταθέ
σεις, χορή γη σ η  δανείων, προμήθεια γεω ργικώ ν εργαλείων, φαρμάκων. Συντελούν 
στη γεω ργική τεχνική  πρόοδο, λίπανση, καταπολέμηση ασθενειών. Π ροσπάθεια 
για  εξευγενισμό δένδρων, για  βελτίωση κτηνοτροφίας.

Σ το ιχεία  για  εκμετάλλευση των παραγωγών κηπευτικώ ν από τους μανάβηδες 
εμπόρους του Π ειραιά. Υπόδειξη για ίδρυση από τους Συνεταιρισμούς Γεω ργικής 
Έ ν ω σ η ς  που να εδρεύει στον Π ειραιά  γ ια  τη διάθεση των προϊόντω ν των μελών.

Σ το ιχεία  για την αξιόλογη δραστηριότητα του Γεω ργικού Συνεταιρισμού 
Ν ιγρίτης «Βισαλτία» (βλ. «Συνεταιριστής» 1925, σ. 314, 317) με 843 συνεταίρους 
καπνοπαραγωγούς. Ί δ ρ υ σ η  το 1918 ως Συνεταιρισμός εκμισθώσεως γαιών, 
αργότερα έγινε εξαγοράς γαιών. Μ ετά την εκπλήρω ση του σκοπού του αυτού 
έλαβε χαρακτήρα πιστωτικό. Π αρά τις αρχικές αντιδράσεις «έκ μέρους ταραχο
ποιών τινών. στοιχείω ν» κατόρθωσε να συμπεριλάβει στους κόλπους του όλους 
σχεδόν όσοι ασχολούντα ι με την γεωργία. Θ εωρείται ως ένας από τους πρώτους 
Συνεταιρισμούς της Α νατολικής Μ ακεδονίας, με μεθοδικότητα και τάξη. 
Π ρόεδρος ο ένθερμος θιασώτης της συνετα ιρ ιστικής ιδέας Βασίλ. Κ ουφοκώτσος. 
Ισολογισμό του 1924 βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 317. Γ ια  τον ίδ ιο  Συνεταιρισμό
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βλ. και «Συνεταιριστής» 1926 (σ. 185, 189).
Ο Συνεταιρισμός πωλήσεως γεω ργικώ ν και β ιομηχανικώ ν προϊόντων Αγιάσου 

Λέσβου διαθέτει διαρκώς «πρός πώ λησιν οπώρας νωπάς καί ξηράς ή το ι απίδια, 
μήλα, καρύδια, κάστανα, έλαια, ελαίας καί έλαιόπανα τρ ίχ ινα  δ ι ’ ελαιοτριβεία» 
(«Συνεταιριστής» 1925 σ. 315).

Κ ίνηση Γεωργικών Συνεταιρισμών Α ιτωλοακαρνανίας κατά το 1925 (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1926 σ. 202) με βάση σ το ιχεία  του επόπτη Κ. Χολέβα. 
Χ αρακτηριστικό  ότι από τους 164 Γεω ργικούς Συνεταιρισμούς που υπήρχαν εκεί 
(πλην επαρχίας Βάλτου) εργάζονταν οι 92 (το 56%), με την ακόλουθη ανάλυση 
κατά Επαρχίες:
Ε παρχία  Υπάρχοντες Εργαζόμενοι
Μ εσολογγίου 55 44
Β ονίτσης 38 20
Τ ριχω νίδας 41 17
Ν αυπακτίας 19 4
Ευρυτανίας _______Π____  7
Σύνολο 164 92

Ο λικός αριθμός μελών τους 8.188
Δηλωθέντα συνεταιρικά κεφάλαια δρχ. 1.946.353
Κ αταβληθέντα συνεταιρικά κεφάλαια δρχ. 1.586.516
Α ποθεματικό τακτικό 113.572
Α ποθεματικό έκτακτο 84.378
Κέρδη χρήσεω ς 1925 δρχ. 346.968

26 Συνεταιρισμοί έκαναν σύμβαση με ξένη εταιρεία  για  την πώληση σ ’ αυτή 
των καπνών τους.

Στο ίδ ιο  κείμενο δίδονται τα σ το ιχεία  για  τους Συνεταιρισμούς και κατά 
Ε παρχίες (Μ εσολογγίου, Τ ρ ιχω νίας, Β ονίτσης, Ν αυπακτίας, Ευρυτανίας).

Α ναλυτικά σ το ιχεία  για  την κ ίνηση των Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών στην 
Μ ακεδονία κατά το 1925 βλ. σ την έκθεση Επιθεω ρητή Π. Βασιλακοπούλου (κατά 
περιφέρειες Θ εσ /ν ίκ η ς , Χ αλκιδ ικής, Π έλλης, Κ οζάνης, Φ λωρίνης, Σερρών, 
Δράμας, Καβάλας).

Ε πίσης αναλυτικά σ το ιχεία  γ ια  δράστηριότητές τους το 1925 βλ. στο 
«Συνεταιριστής» 1927 σ. 241.

Η  κατανομή των παραπάνω Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας ήταν η ακόλουθη 
κατά νομούς:

Νομοί Γηγενώ ν Προσφύγων Μ ικτοί Σύνολο
Θ εσσαλονίκης 151 190 19 360
Χ αλκιδικής 29 5 2 36
Π έλλης 23 46 1 70
Κοζάνης 35 50 — 85
Φ λωρίνης 34 30 2 66
Σερρών 51 32 5 88
Δράμας 16 40 10 66
Καβάλας 14 38 5 57
Σύνολο 353 431 44 828
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Α πό αυτούς ήταν:
Π ιστω τικο ί 809 (οι 286 Απερ. Ευθύνης)
Π ρομηθευτικοί 4
Π ωλήσεω ς 5
Π αραγω γικοί 1
Εξαγοράς γαιώ ν 6
Συνιδ. δάσους 3
Σύνολο 828

Ο ι συνετα ιρ ισμένοι γηγενείς ήταν 29.623 άτομα και ο ι συνεταιρισμένοι 
πρόσφυγες 28.710 άτομα. Σύνολο μελών 58.333.

Ιδρύθηκαν πολλοί προσφυγικοί Συνεταιρισμοί το 1925.
Α πό τα 58.333 μέλη, τα 37.796 γράφηκαν το 1925 ως συνετα ίροι (14.796 σε 

υφιστάμενους συνεταιρισμούς και 23.000 σε νεοϊδρυθέντες).
Το 1/3 περίπου του γεωργικού πληθυσμού της Μ ακεδονίας (180.000 

ο ικογένειες περίπου) ήταν το 1925 μέλη Συνεταιρισμών. Υ πήρξαν όμως το 1925 
και αποχω ρήσεις και διαγραφές 2.365 μελών από «φ ιλοδοξίες καί μ ικροζητήματα 
πού συχνά παρατηρούνται σέ νεαρές οργανώσεις», επεξηγεί ο επιθεωρητής. Α λλά 
και από αυτούς άλλοι ίδρυσαν νέους και άλλοι γράφτηκαν σε υφιστάμενους 
Συνεταιρισμούς.

Από τους 828 υπάρχοντες Συνεταιρισμούς κ ινήθηκαν το 1925 μόνο οι 363 (124 
γηγενώ ν, 202 προσφύγων, 37 μικτοί). Α δράνησαν 465 (από τους οποίους 70 
Τούρκων και Βουλγάρων που θα διαλυθούν λόγω ανταλλαγής πληθυσμών).

Στις πιστωτικές εργασίες έγινε μερική ικανοπο ίησ η  των αναγκών των μελών 
μέσω ΕΤΕ με ενεχυρόγραφα και με πλασματικά ενέχυρα καπνών. Α ρκετό μέρος 
αναγκών καλύφθηκε από ίδια  κεφάλαια (που αυξάνονται).

Λ ίγοι Συνεταιρισμοί έκαναν και προμήθειες αξίας 5.040.133 δρχ. κυρίως 
ο ικ ιακής χρήσεω ς (3.374.517 δρχ.). Μ όνο 4 Συνεταιρισμοί Δράμας και 1 της 
Θ εσσαλονίκης έκαναν κοινές πω λήσεις αξίας 13.636.537 δρχ. Γ ια  την εργασία 
αυτή χρειάζοντα ι αποθήκες, δ ιο ίκηση  με πολλά εφόδια, συνειδητοί συνεταίροι, 
τονίζει ο Επιθεω ρητής.

Το 1925 οι συνεταιρισμοί απόκτησαν αποθήκες αξίας 1.482.288 δρχ. από ίδια 
κεφάλαια. Κ έρδη του έτους 1.139.383 δρχ. που μεταφέρθηκαν στα αποθεματικά.

Δ ιαφω τιστικό, τόσο γ ια  τη συνεταιριστική κ ίνηση  όσο και γ ια  τη γενικότερη 
κατάσταση και εξέλιξη στην πολύπαθη Ανατολική Μ ακεδονία, είνα ι το κείμενο 
του τότε επόπτη Συνεταιρισμών Π αντ. Μ ωϋσείδου («Συνεταιριστής» 1925 σελ. 
211). Σύμφωνα με αυτό:
«Τό πνεύμα τής αλληλεγγύης, τής άλληλοβοηθείας καί 
τοϋ συνεργατισμού έν γένει ήτο λίαν άνεπτυγμένον 
μεταξύ τού Μακεδονικού λαού έπί Τουρκοκρατίας 
άκόμη... Είς πολλάς κοινότητας τής περιιρερείας μας 
σώζονται είσέτι τ ά ’ίχνη τοιούτων οργανισμών έχόντων 
σκοπόν ε’ίτε φιλανθρωπικόν εϊτε άλληλοβοηθητικόν 
μέ τάς επωνυμίας «Γεωργικός Σύλλογος», «’Εργατο- 
γεωργικός Σύνδεσμος», «Μουσικός Σύλλογος», «Φι
λεκπαιδευτικός Σύλλογος», όπως είς τάς κοινότητας 
Μεσορόπης, Τσατάλτζης, Προσωτσάνης, Δοξάτου κλπ.

Οϋτω εύθύς ώς έψηφίσθη ό νόμος «περί συνεταιρι
σμών» εύρέθη τό έδαφος πρόσφορον έν τή ’ Αν. Μα
κεδονία διά τήν καλλιέργειαν τής πραγματικής συνε
ταιριστικής ιδέας, ήτις όπέδωσεν, έντός ελάχιστων 
έτών, λίαν εύεργετικά άποτελέσματα διά τούς ποικι- 
λοτρόπως δεινοπαθήσαντας κατοίκους τής περιφε- 
ρείας ταύτης.
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' Η συνεταιρική όργάνωσις έν τή περιφερεία ταύτη 
ήρχισεν έν μέρει άπό τοϋ 1915, κ α θ ’ ήν έποχήν 
ιδρύθησαν εΐς μέν τόν Νομόν Δράμας πέντε συνεται
ρισμοί, εΐς δέ τόν Νομόν Σερρών τέσσαρες συνεταιρι
σμοί, κυρίως ομως άπό τό έτος 1918, ήτοι μετά τήν 
άναλευθέρωσιν τής ’Αν. Μακεδονίας.

' Ομολογητέον όμως, ότι κατά τήν πρώτην σταδιο
δρομίαν τής συνεταιρικής όργανώσεώς έν τή περιφε- 
ρείg ταύτη παρετηρήθη ποιά τις βεβιασμένη ενέργεια 
έκ μέρους τών τότε άρμοδίων άρχών, κ α θ ’ όσον συνε
ταιρισμοί τινες τοϋ Νομού Σερρών καί Δράμας ίδρύ- 
θησαν βεβιασμένως καί άνευ προηγουμένης καταλλή
λου διδασκαλίας, μέ αποκλειστικόν σκοπόν όπως έπι- 
τύχωσιν ούτοι τήν έκμίσθωσιν καί έξαγοράν ή τήν 
έκμετάλλευσιν άδεσπότων γαιών ή τουρκικών τσιφλι- 
κίων (συνεταιρισμοί Νιγρίτης καί τινές Δράμας). 
"Ετεροι συνεταιρισμοί έδημιουργήθησαν έκ τής άνά-
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γκης τών πραγμάτων, ήτοι λόγω τής κατά τήν εποχήν 
εκείνην παρατηρηθείσης δυσχερείας περί τόν επισιτι
σμόν τών κοινοτήτων. Οί συνεταιρισμοί παρελάμβανον 
τά  ε’ίδη τής πρώτης άνάγκης παρά τών κέντρων έπισι- 
τισμοΰ καί διένειμον ταϋτα είς τά μέλη των.

... πρέπει πρωτίστως νά έξάρωμεν καί νά τονίσωμεν 
τήν μεγάλην ηθικήν καί πνευματικήν έπίδρασιν τήν 
όποιαν ό θεσμός τών συνεταιρισμών είχε καί έχει έπί 
τών κατοίκων τής Ά ν . Μακεδονίας.

' Ο Μακεδονικός λαός πρό δεκατριετίας δέν εύρίσκε- 
το μόνον ύπό δουλείαν ξένου Κράτους, άλλά εύρί- 
σκετο ύπό  τόν ζυγόν καί τήν τυραννίαν ένίων ισχυρών 
παραγόντων τοΰ τόπου του (τών τζορμπατζήδων, κο- 
τσαμπάσηδων κλπ.) ε’ίτε ομοφύλων εϊτε άλλοφύλων.

Ό  λαός τής Μακεδονίας δέν έστερεϊτο μόνον τής 
ελευθερίας του άπέναντι τοΰ είς ο έδούλευε Κράτους 
άλλά καί άπέναντι τών ισχυρών παραγόντων τοΰ 
τόπου του (τζορμπατζήδων κλπ.) εΐς τούς οποίους 
διετέλει ύπόχρεος άπό τής εποχής τών προγόνων του.

Οΐ πραγματικώς έργαζόμενοι πτωχοί γεωργοί δέν 
είχαν τό δικαίωμα νά συζητούν περί κοινοτικών καί 
κοινωφελών ζητημάτων, ούτε είχον δικαίωμα νά πωλή- 
σωσι τά προϊόντα των πρίν λάβουν τήν συγκατάθεσιν 
τών ισχυρών παραγόντων τού τόπου.

Διά τής έξαπλώσεως ομως.τών γεωργ. συνεταιρι
σμών έν τή Ά ν . Μακεδονία, ό Μακεδονικός λαός 
συνεπλήρωσε τήν έλευθερίαν του, ώς δύναται νά 
πεισθή τις έάν παρακολουθήση τάς γενικός συνελεύ
σεις τών συνεταιρισμών.

‘Εκ παραλλήλου όμως μέ τήν ηθικήν καί πνευματι
κήν άνάπτυξίν τών γεωργών τής Μακεδονίας καί 
ή ύλική ένίσχυσις αύτών διά τών συνεταιρισμών ύπήρ
ξε μεγάλη.

Διότι διά τής ένισχύσεως τών γεωργών διά δανείων 
άπέκτησαν ούτοι τήν οικονομικήν των άνεξαρτησίαν 
καί άπηλλάγησαν άπό τούς όνυχας τών διαφόρων 
τοκογλύφων καί έκμεταλλευτών τού ιδρώτος τοΰ 
γεωργοΰ.

Έ κ  παραλλήλου πρός τόν ώς άνω σκοπόν οΐ συνε
ταιρισμοί προήγαγον τήν γεωργίαν καί έβελτίωσαν τήν 
παραγωγήν τής περιφερείας των ε’ίτε διά τής εισαγω
γής γεωργικών μηχανημάτων καί γεωργικών έργαλείων 
τελειοτέρου καί νεωτέρου συστήματος είτε διά τής 
εισαγωγής καί χρήσεως χημικών λιπασμάτων.

... διαθέτουν γεωργικά μηχανήματα.
1 )Ό  συνεταιρισμός Ροδολείβους κατέχει μίαν άλω- 

νιστικήν μηχανήν, δύο βενζινάροτρα, σπαρτικός θερι
στικός καί αύτοδετικάς μηχανάς.

’ Ομοίως ό συνεταιρισμός ούτος παρουσιάζει τελείαν 
έγκατάστασιν μηχανοστασίου, αποθηκών, κλπ. ' Η 
αξία τών μηχανών καί τών ακινήτων τού συνεταιρι
σμού άνέρχέται είς 800.000 δραχμάς. Έκαλλιέργησε 
διά τών μηχανημάτων του περί τά 1550 στρέμματα 
σιτηρών διά λογαριασμόν τών συνεταίρων.

2 ) 'Ο συνεταιρισμός Προσωτσάνης κατέχει μίαν 
άλωνιστικήν μηχανήν, έν βενζινάροτρον, θεριστικός 
καί αύτοδετικάς μηχανάς. ’ Επίσης καί αύτός ένεργεΐ 
μηχανικήν καλλιέργειαν διά λογαριασμόν τοϋ συνεται
ρισμού.

3 ) 'Ο συνεταιρισμός Άλιστράτης κατέχει άλωνιστι- 
κήν, θεριστικήν καί αύτοδετικάς μηχανάς.

4 ) Ό  συνεταιρισμός Σερρών κατέχει μίαν άλωνιστι- 
κήν καί μίαν θεριστικήν μηχανήν.

5)' Ομοίως ό συνεταιρισμός Σιδηροκάστρου κατέχει 
μίαν άλωνιστικήν μηχανήν.

6 ) 'Ο προσφυγικός συνεταιρισμός Φωτολείβους κα
τέχει έν βενζινάροτρον Στόκ καί μίαν θεριστικήν 
μηχανήν (παραχωρηθέντα παρά τής Διευθύνσεως

' Εποικισμού).
7) Εΐς τούς προσφυγικούς συνεταιρισμούς Ραβίκας 

καί Στενημάχου καί Δράμας, ήνοίχθη πίστωσις παρά 
τής Έ θν ικής Τραπέζης 6 ί’ άγοράν άλωνιστικών μη
χανών κατά τό 1925.

... έργασία άπό κοινοΰ επεξεργασίας τών καπνών 
έγένετο διά πρώτην φοράν έν τή περιφερεία ταύτη 
ύπό  συνεταιρισμών... δ ι’ αύτής διανοίγεται εύρύτατον 
στάδιον διά τό μέλλον τών συνεταιρισμών Ανατολικής 
Μακεδονίας.

Κ αι επεξηγεί τα γεγονότα:
«Λόγω τών έξευτελιστικών τιμών πού προσέφερον 

αί καπνεμπορικαί έταιρεΐαι (σχηματίσασαι trust) είς 
τούς καπνοπαραγωγούς τής Μακεδονίας διά τά κα
πνά τής έσοδείας 1923-1924, προφασιζόμεναι άλλοτε 
τήν πτώσιν τού συναλλάγματος, άλλοτε δήθεν τήν 
πίεσιν τών έργατών καί άλλοτε τούς έπιβαλλομένους 
φόρους έπ ί τών καπνών, έπρεπε νά έξευρεθή ή άντί- 
δρασις εΐς τήν πίεσιν ταύτην διά τής άπό κοινού έπε- 
ξεργασίας τών καπνών.

’Ό ντω ς δέ πρώτος ό συνεταιρισμός Προσωτσάνης 
άνεπέτασε τήν σημαίαν τής διαμαρτυρίας διά τήν 
κατάφορον άδικίαν καί πίεσιν τών καπνοπαραγωγών 
έκ  μέρους τών καπνεμπόρων καί ϋι|>ωσε τό_μικρόν του 
άνάστημα ενώπιον τού κολοσσού τών καπνεμπορικών 
κεφαλαίων διά νά άνταγωνισθή τούς καπνεμπόρους 
εΐς τήν άγοράν τών καπνών τής Προσωτσάνης. Οϋτω 
ένώ τά καπνά τής έσοδείας 1923 τής Προσωτσάνης 
ήγοράζοντο παρά τών καπνεμπόρων είς τιμάς μέχρι 70 
δρχ. κ α τ’ όκάν ό συνεταιρισμός χάρις είς τήν τόλμην 
καί τήν ι|τυχραιμίαν τών διοικούντων ύψωσε τάς τιμάς 
τών καπνών μέχρι 90 δρχ. κ α τ’ όκάν άγοράσας περί 
τάς 100.000 όκάδας παρά τών συνεταίρων καί έλάχι- 
στα παρά μή συνεταίρων.

’ Εξευρεθέντων δέ τών κεφαλαίων διά συνάψεως 
συμπληρωματικού δανείου παρά τού έν Δράμα 'Υ πο
καταστήματος τής Έ θν ικής Τραπέζης έγένετο ή άπό 
κοινού έπεξεργασία τών ώς άνω άγορασθέντων παρά 
τού συνεταιρισμού καπνών.

' Η έπεξεργασία έγένετο παρά τών ιδίων συνεταίρων 
καπνοπαραγωγών καί καπνεργατών μετ’ ιδιαιτέρας 
προθυμίας καί έπιμελείας.

Χάρις δέ είς τήν δεξιάν διαχείρισιν τής όλης έργα
σίας τά καπνά τοΰ συνεταιρισμού έπωλήθησαν εις 
συμφερούσας τιμάς, οΐ δέ συνέταιροι άπεκόμισαν 
κέρδος πλήν τής έκ τού άνταγωνισμοΰ προκυψασάσης 
διαφοράς καί καθαρόν κέρδος τής έπεξεργασίας 4,50 
δρχ. έπί τής όκάς.

2)... καί ό συνεταιρισμός Σταρτίστης προέβη είς τήν 
άπό κοινού έπεξεργασίαν καί άπό κοινού πώλησιν
40.000 περίπου οκάδων καπνών.

3 ) Ό  Γεωργικός Πιστωτ. Συνεταιρισμός Τσατάλτζης 
ομοίως ένήργησε άπό κοινού έπεξεργασίαν τών κα
πνών τής έσοδείας 1923 διά τών ιδίων αύτοΰ συνε
ταίρων ο'ίτινες τυγχάνουσι συγχρόνως καπνοπαραγω
γοί καί καπνεργάται...

'4 ) 'Ομοίως ό Β ' Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών 
Τσατάλτζης ένήργησε άπό κοινού έπεξεργασίαν 10.000 
οκάδων καπνοϋ τών συνεταίρων τής έσοδείας 1923.

Δυστυχώς όμως τά ώς άνω καπνά τών Συνεταιρι
σμών Τσατάλτζης παραμένουσι είσέτι εΐς χεΐρας των 
άπώλητα τών εμπόρων μή προβαινόντων εΐς άγοράν. 
Ή  στάσις αϋτη τών έμπορων έναντι τών συνεται
ρισμών Τσατάλτζης σχολιάζεται ποικιλοτρόπως, διότι 
ένω ποιοτικώς τά καπνά τής Τσατάλτζης κατέχουσι 
σχεδόν τήν προ'ίτην θέσιν εΐς όλην τήν περιφέρειαν ήδέ 
έπεξεργασία έγένετο λίαν έπιμεμελημένη μή συγκρι-
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νομένη μέ τήν ύπό τών έμπορων γενομένην έπεξεργα- τήν άπό κοινού έπεξεργασίαν τών καπνών, 
σίαν, καί ένώ τά καπνά ταΰτα προσφέρονται ύπό τών 5)' Ομοίως ένήργησε άπό κοινού έπεξεργασίαν καί ό 
συνεταιρισμών είς λίαν συμφερούσας είς τούς έμπό- νεοσύστατος Συνεταιρισμός έπεξεργασίας καί πωλή-
ρους τιμάς, έν τούτοις ούδεμία έκ τών έταιρειών δει- σεως καπνών Ροδολείβους.
κνύει διάθεσιν νά άγοράση είδικώς τά καπνά τών συ- 6)' Ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Ζυρνόβου έπεχείρη-
νεταιρισμών Τσατάλτζης. Τούτο άποδοτέον... εΐς τήν σε άπό κοινού πώλησιν 40.000 όκ. καπνών τών συνε-
συστηματικήν άντίδρασιν τών εμπόρων, οϊτινες έπι- ταίρων άνευ έμπορικής έπεξεργασίας.
διώκουν νά πατάξουν τό σύστημα της άπό κοινού έπε- 7) Ά π ό  κοινού πώλησιν τών καπνών ένήργησε καί
ξεργασίας ύπό  τών συνεταιρισμών'ίνα μή τολμήση εΐς όΒ' Συνεταιρισμός Προσωτσάνης.
τό μέλλον ούδείς έκ των συνεταιρισμών νά προβή είς

Σ χετικά  με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται γ ια  να επιφέρει η εργασία 
αυτή τα προσδοκώμενα αποτελέσματα πρέπει, τονίζει, να συστηματοποιηθεί η 
εργασία από τεχνικής και από δ ιο ικη τικής άπόψεως με βάση κανονισμούς 
εργασίας, γ ια  να μην παρατηρούνται αταξίες και να προσφερθούν τα καπνά α π ’ 
ευθείας σ την κατανάλωση με ειδικά γραφεία στο εξωτερικό παραμεριζομένων των 
αχρήστω ν μεσαζόντων. Κ αι να μεριμνήσουν οι παραγωγοί, δια των συνεταιρι
σμών, για το σχηματισμό συνεταιρικώ ν κεφαλαίων ώστε να δυνηθούν ο ι συνεται
ρισμοί να εξυπηρετήσουν τον παραγωγό σε ενδεχόμενη κρίση.

Ε υχής έργον θα ήταν αν το Κ ράτος και η Εθνική Τράπεζα (λέγει) ευνοούσαν 
την προσπάθεια με συμπληρωματικά δάνεια για  από κοινού επεξεργασία των 
καπνών και με χορή γη σ η  μακροπροθέσμων δανείων για ανέγερση καπναποθηκών 
των οποίων έχουν μεγάλην ανάγκη οι συνεταιρισμοί.

Εκτός από αυτές τις εργασίες μερικοί συνετα ιρ ισμοί προμηθεύουν, χονδρικά 
ή λιανικά, τα είδη τα οποία χρειάζοντα ι γ ια  τις γεω ργικές και οικ ιακές ανάγκες 
τους ο ι συνέταιροι...

Ο συνεταιρισμός Μεσωρόπης, διατηρεί από το έτος 1919/1920 πρατήριο 
χονδρ ικής και λ ιανικής πώ λησης που λειτουργεί κατά το τελειότερο σύστημα και 
κατά το έτος 1924 απέφερε καθαρό κέρδος 109.000 δρχ.

Αυτά γ ια  τις προσπάθειες των ντόπιων.
Α λλά η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση αναπτύχθηκε και στους προσφυγικούς συνοι

κισμούς της Α νατολικής Μ ακεδονίας. Και αφού αναφέρεται σε διάφορες εκμεταλ
λευτικές ατομικές και πολιτικές ενέργειες, από προστάτες προσφυγικώ ν Ο ργανώ
σεων, σημειώνει ότι ο γεωργικός προσφυγικός κόσμος αντελήφθη ότι τα γεωργικά 
του συμφέροντα δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν δια  των πολιτικώ ν οργανώ
σεων και άρχισε να οργανώ νεται σε γεω ργικούς συνεταιρισμούς.

Στο νομό Δράμας εκ των 42 συνεταιρισμών, οι 27 είνα ι προσφυγικοί. Στο νομό 
Σερρών, εκ των 84 συνεταιρισμών οι 23 είναι προσφυγικοί συνεταιρισμοί. Στο 
νομό Κ αβάλας εκ των 48 συνεταιρισμών ο ι 28 είνα ι προσφυγικοί. Π ολλο ί από τους 
προσφυγικούς συνεταιρισμούς της Ανατ. Μ ακεδονίας παρουσιάζουν τελείαν 
οργάνωση και λειτουργούν όπως και οι παλαιότεροι συνεταιρισμοί της περιφέ
ρειας.

Κ αι καταλήγει:
«Αύτή περίπου εΐναι ή συνεταιρική κίνησις έν τή είς ζωτικήν καί άρτίαν όργάνωσίν καί θά  άποβή ικανή

Ά νατ. Μακεδονία, ήτις μάς έμπνέει τήν αισιοδοξίαν διά τήν έπιτέλεσιν τού ύψηλοϋ καί προοδευτικού
-καί τήν ελπίδα δτι εΐς λίαν προσεχές μέλλον ή συνε- αύτής προορισμού έ π ’ άγαθώ τών παραγωγών καί τής
ταιρική όργάνωσις έντή περιφερεία ταύτη θά  έξελιχθή πατρίδος μας».

Ά λ λ α  λεπτομερέστερα σ το ιχεία  γ ια  τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση κατά το 1925 
στην Ανατολική Μ ακεδονία δίδονται σε κείμενο του επόπτη Π. Μ ωϋσείδου στο 
«Συνεταιριστής» 1926 σ. 59. Σύμφωνα με αυτά η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στην 
Α νατολική Μ ακεδονία υπήρξε λίαν ζωηρά και γόνιμος σε αποτελέσματα και κατά 
το 1925.
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Ενώ κατά το τέλος του 1924 λειτουργούσαν στην Α νατολική  Μ ακεδονία εν 
όλω 135 συνεταιρισμοί (Δράμας 41, Κ αβάλας 39, Σερρών 55) κατά τη διάρκεια του 
1925 ενεκρίθησαν και λειτούργησαν νέοι συνετα ιρ ισμοί 81 (Δράμας 26, Κ αβάλας
24, Σερρών 31).

Ο ι συνεταιρισμοί στην Α νατολική Μ ακεδονία παρουσιάζονται υπό τρεις 
μορφές: γηγενών, προσφυγικοί, μ ικτοί, με την ακόλουθη ανάλυση:

Γηγενώ ν Π ροσφ. Μ ικτοί Σύνολο
α) Ν. Δράμας 12 38 17 67
β) Ν. Καβάλας 22 34 7 63
γ) Ν. Σερρών 50__________ 21____________15____________86

84 93 39 216
Από αυτούς αδρανούν ή φυτοζωούν μόνο 21.

Ό λ ο ι  ο ι συνεταιρισμοί είναι π ιστω τικοί πλην ελάχιστω ν που ως κύριον 
σκοπόν έχουν την αμπελοφυτεία, την επεξεργασία καπνών, τη ν  εξαγορά και 
εκμίσθωση γαιών κλπ.

Χ αρακτηριστική  είνα ι η δια ίρεση των παραπάνω συνεταιρισμών ανάλογα με 
την ευθύνη των μελών:

Α περιόρ. ευθύνη Π εριορισμ . ευθύνη
α) Ν. Δράμας 35 32
β) Ν. Καβάλας 37 26
γ) Ν. Σερρών 33 53

105 Π 7

Ε ργασίες. Εκτός των δανείων που συνάπτουν οι συνετα ιρ ισμοί, για τις 
καλλ ιεργητικές τους ανάγκες και γ ια  την επεξεργασία  των προϊόντω ν τους 
(παστάλιασμα καπνού), μερικοί συνεταιρισμοί ενεργούν και άλλες εργασίες. 
' Ετσι:

1) Ο συνεταιρισμός Π ροσω τσιάνης «η Π ρόοδος» ενήργησε εμπορική 
επεξεργασία των καπνών των εσοδειών 1923 και 1924 για  λογαριασμό των συνε
ταίρων. Το ποσό του επεξεργασθέντος καπνού των εσοδειών 1923 και 1924 έφθασε 
τις 200 χ ιλ . οκ. περίπου. Η  ωφέλεια του συνεταιρισμού και των συνεταίρων υπήρξε 
σημαντική . Π ω λήθηκαν στις Α μερικανικές Εταιρείες.

2) Ο μοίως εμπορική επεξεργασία ενήργησαν και ο ι δυο συνεταιρισμοί της 
Τ σατάλτζης, ο μεν πρώτος μέχρ ι του ποσού των 40 χ ιλ . οκ., ο δε δεύτερος μέχρ ι 10 
χ ιλ . οκ. Τα καπνά αυτά (εσοδείας 1923) ε ίχαν παραμείνει απούλητα. Τώρα πωλή
θηκαν τα καπνά του πρώτου συνεταιρισμού.

3) Ε μπορική επεξεργασία καπνών ενήργησε και ο Β ' συνεταιρισμός 
επεξεργασίας και πωλήσεως καπνού Ροδολείβους μέχρι του ποσού των 10 χιλ . όκ.

4) Π αρόμοια εμπορική επεξεργασία ενήργησε και ο συνεταιρισμός Σταρτί- 
στης μέχρι του ποσού των 40.000 οκάδ. Τα ως άνω καπνά των συνεταιρισμών 
πω λήθηκαν (πλην των καπνών του Β ' συνεταιρισμού Τσατάλτζης).

5) Από κοινού πώληση των καπνών των συνεταίρων σε χω ρικά δέματα 
ενήργησαν, ο συνεταιρισμός επεξεργασίας και πωλήσεως καπνού Π ροσω τσιάνης 
και ο γεωργ. πιστωτ. συνεταιρισμός Ζυρνόβου.

Κατά τη διάρκεια του 1925 αγοράστηκαν από τους συνεταιρισμούς τα κάτωθι 
γεωργικά μηχανήματα.

α) Ο συνεταιρισμός Ραβίκας (προσφυγ.) μια αλω νιστική μηχανή.
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β) Ο συνεταιρισμός καπνοπαραγωγών Δράμας, μια αλω νιστική μηχανή, 
γ) Ο συνεταιρισμός Νέας Σάντας (προσφυγ.) παρά της υπηρεσίας Εποικισμού 

μια αλω νιστική μηχανή με βενζινάροτρο.
δ) Ο συνεταιρισμός Κ όπριβας αγόρασε μηχανή για  να χρησ ιμεύσει ως 

αλευρόμυλος και για ηλεκτροφωτισμό του χωριού.
ε) Ο μοίως παρά συνεταιρισμών και άλλα μικρά γεω ργικά μηχανήματα. 
Π ολλοί συνεταιρισμοί έκαναν από κοινού αγορές και προμήθειες των 

απαραίτητων ειδών για  τις γεω ργικές και οικ ιακές ανάγκες των συνεταίρων.
Ο Γεω ργικός Συνεταιρισμ6ς Μ εσωρόπης ενεργεί από κοινού προμήθεια όλων 

των αναγκαιούντων ειδών. Δ ιατηρεί από το 1920 ένα πρότυπο πρατήριο  χονδρικής 
και λ ιανικής πώ λησης. Το πρατήριο αυτό κατόρθωσε να καταπολεμήσει την 
εκμετάλλευση από μέρους των μικρεμπόρων ό χ ι μόνο του χω ριού αλλά και όλης 
της περιφέρειας. Ο συνεταιρισμός προμηθευόμενος τα εμπορεύματα από τη Θ εσ
σαλονίκη αρκείται σε ελάχιστο κέρδος συναγω νιζόμενος και με αυτούς τους 
εμπόρους του Π ραβίου και της Καβάλας.

Κατά το τέλος του έτους 1924 το πρατήριο παρουσίασε κέρδος 108.800 δρχ. 
Το φαινόμενο του συνεταιρισμού Μ εσωρόπης αποτελεί εξαίρεση.

' Α λλοι συνεταιρισμοί πειραματισθέντες απέτυχαν λόγω έλλειψ ης ικανού και 
έντιμου προσωπικού για τη δ ια χείρ ιση .

Ο συνεταιρισμός Μ εσωρόπης ανήγειρε με δικές του δαπάνες καπναποθήκη 
διώροφη για την επεξεργασία του καπνού των συνεταίρων και για  γραφεία και 
εμπορικό κατάστημα του συνεταιρισμού. Α πόφαση γ ια  ανέγερση αποθήκης 
πάρθηκε και από τον συνεταιρισμό Ν ιγρ ίτας και έγιναν γ ι ’ αυτό και προκαταρ
κτικές εργασίες.

(Γ ια τις εργασίες των Ενώσεων βλ. παρακάτω στο μέρος περί Ενώσεων). 
Μ ειονεκτήματα.

Π α ρ ’ όλη την αλματική εξάπλωση των συνεταιρισμώ ν σ την περιφέρεια και 
π α ρ ’ όλη τη μεγάλη ανάπτυξη των εργασιών δεν έχε ι αναπτυχθεί αρκετά η συνε
τα ιρ ιστική  συνείδηση και συνεταιρική αλληλεγγύη. Επικρατεί σε πολλούς η 
αντίληψη ότι οι συνεταιρισμοί αποκλειστικό σκοπό έχουν τη σύναψη δανείων 
από την Τράπεζα και τη διανομή τους στους συνεταίρους.

Και το χειρότερο: Π ολλοί συνεταιρισμοί εξακολουθούν να διευθύνονται από 
πρόσωπα τα οποία  δεν έχουν σχέση με τη γεω ργία και μερικά από αυτά θεωρούν 
ως β ιοποριστικό  επάγγελμα το αξίωμα του Π ροέδρου ή του Συμβούλου. Γ ίνεται 
προσπάθεια γ ια  εκκαθάριση των συνεταιρισμώ ν από σ το ιχεία  ξένα προς την 
πραγματική γεω ργική οικογένεια  (που πολλές φορές είνα ι επικίνδυνα προς τα 
συμφέροντα των συνεταιρισμών) και στο να εκλέγονται στα αξιώματα των συνε
ταιρισμώ ν πρόσωπα, ικανά και εμφορούμενα από πραγματική συνεταιριστική 
ιδεολογία.

Ά λ λ ε ς  δραστηριότητες και προσπάθειες Συνεταιρισμών κατά το 1925:
Γ ια τη σημασία και τις προσπάθειες γ ια  συγκέντρωση καταθέσεων στους 

συνεταιρισμούς των χω ριώ ν χαρακτηριστικό  είνα ι το απλό κείμενο στο «Συνε
τα ιρ ιστής» 1925 σ. 356.

Χ αρακτηριστικό  της εξελισσόμενης ευρύτερης δραστηριότητας των συνεται
ρισμών (προθέσεις - πραγματοποιήσεις) είνα ι ότι ο ι Συνεταιρισμοί αναμιγνύονται 
και στο θέμα ομαδικής προμήθειας χημ ικώ ν λιπασμάτω ν, θείου κλπ. από το 
εμπόριο για  εξασφάλιση τιμής και ποιότητας (δεν υπήρχε τότε η ενιαία μονο
πωλιακή διάθεση μέσω ΑΤΕ που οργανώθηκε μεταπολεμικά). Σ χετικά  στο ιχεία
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βλ. στα κείμενα Ρενιέρη και Πάνου στο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 101, 116, 150.
Ν ομοσχέδια  για  αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς κατά των κινδύνων 

της παραγωγής και γ ια  αντασφαλιστικά ιδρύματα βλ. στο «Συνεταιριστής» 1926 
σ. 186.

Δ ραστηριότητα  Συνεταιρισμού Ε νοικιάσεω ς γαιώ ν Αγιάσου Λέσβου βλ. 
«Συνεταιριστής» 1926 σ. 75.

Η  συνεταιρική κ ίνηση στο Πήλιο κατά το 1925 βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σ. 
75. Ιδρύθηκαν 15 Συνεταιρισμοί πωλήσεως ελαιών και είνα ι υπό ίδρυση Έ νω σ η  
Συνεταιρισμών. Θα επιδιω χθεί η από κοινού επεξεργασία και πώ ληση των ελαιών. 
Στο κείμενο επεξηγούνται οι σωστές γραμμές πάνω στις οποίες θα στηρ ιχθεί όλη 
η εργασία.

Επιθεωρητές Συνεταιρισμών σε Σύσκεψή τους στην Αθήνα (μετά το 1950).
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1. Βιβλιογραφία
Το ενδιαφέρον της γεω ργοοικονομ ικής β ιβλιογραφ ίας κατά το 1925 κινείται 

κυρίως στα θέματα της αγροτικής πίστεω ς (για τη ν  οποία  εντείνοντα ι οι προσπά
θειες και οι ανταγωνισμοί), το σταφιδικό (το οποίο  και πάλι απασχολεί ζωηρά και 
γ ίνοντα ι προσπάθειες και ανταγωνισμός συμφερόντων). Ε πανέρχεται η συζήτηση 
για  την καλλιέργεια  των ζαχαρότευτλω ν και γ ια  τη ν  κτηνοτροφ ία  (πολύ αξιόλογη 
η μελέτη του Δημ. Συράκη για την κτηνοτροφία βλ. Δ ελτίον Ε λληνικής Γεω ργι
κής Εταιρείας, 1925 τεύχος 109).

Στα συνετα ιρ ιστικά  συνεχίζεται το ενδιαφέρον κυρίως σε θέματα εφαρμογής. 
Κ υκλοφορούν τα βιβλία:

Υ πουργεΐον Γεωργίας: «Νόμος 602 περί Συνεταιρισμών» ως ετροποποιήθη με 
τον ν. 1435 και 1668. Α θήνα 1925 σ. 32. Χ ρήσιμο  βοήθημα για  στελέχη Συνεται
ρισμών και Επόπτες.

Ευσταθ. X. Α θανασιάδη «Το Ευαγγέλιο του Συνεργατισμού». Θ εσσαλονίκη 
1925, σελ. 24.

Π ρόκειτα ι για ένα βιβλιαράκι σε πολύ μ ικρό σ χήμα (8*12) και λίγες σελίδες 
αλλά με φλόγα ενημερω τική-προπαγανδιστική , που γράφτηκε από τον Ευστάθιο 
X. Α θανασιάδη (δάσκαλο, όπως μάθαμε). Εκδόθηκε με δαπάνη του Γ .Π . Συνε
ταιρισμού Καταναλώσεως Ά ν ω  Βολοβότ (Π εριφ . Θ εσσαλονίκης). Ε ίναι ένα 
χρήσ ιμ ο  κείμενο που μιλά στην ψυχή του αγρότη, τον κατατοπίζει και τον 
συμβουλεύει σωστά. Από το μ ικρό αυτό β ιβλιαράκι έχουμε και τις επόμενες 
πληροφορίες:

α) Συνετα ιρ ιστική  μόρφωση. « Ή  Κ υβέρνηση συνέστησε σ χολείο  Συνεταιρι
σμού στήν Θ εσσαλονίκη , δπου έπροσκάλεσε κάθε χω ριό  νά στείλη  άπό ενα 
πρόσωπο γιά  νά μάθη τίς άπαραίτητες γνώσεις γ ιά  τό Συνεταιρισμό» (σ. 4).

β) Π ρατήριο . Λειτουργούσε Π ρατήριο  του Συνεταιρισμού με μεγάλη 
επιτυχία. Και ο συγγραφέας γνω ρίζει και δ ιηγείτα ι λογοτεχνικά  την ιστορία  της 
ίδρύσεως του πρώτου καταναλωτικού Συνεταιρισμού της Ρότσντεϊλ  το 1844.

Για τον Ευστ. Α θανασιάδη βλ. και στο έτος 1926 Υποκεφ. Ε ' (για ίδρυση 
σ χολ ικού  συνεταιρισμού σ την Κ αστανιά Βέροιας).

γ) Μ εγάλη τιμ ιότητα στην εξόφληση των χρεώ ν (σ. 16).
δ) Τα παιδιά  του σχολείου καταθέτουν στο ταμιευτήριό του από 20 και 50 

λεφτά και έτσι αποχτούν 50 και 70 δρχ. (Σ χολικός Συνεταιρισμός υποτυπώδης).
Κ. Χ ολέβα, επόπτη «Ο δηγίες απλές συνεταιριστικές» Έ κ δ ο σ η  Έ ν ω σ η ς  Γ. 

Συνεταιρισμών Α ιτωλοακαρνανίας, 1925, σελ. 60.
Γεωργίου Τρακάκη Επιθεωρητή της Εθνικής Τράπεζας « 'Η  Συνεταιρική 

Ό ρ γά ν ω σ ις  έν Έ λ λ ά δ ι» , Α θήναι 1925, σελ. 72.
Π ρόκειτα ι γ ια  την πρώτη στην ουσία, κρ ιτική  μελέτη για  την εφαρμογή του 

θεσμού στην Ελλάδα. Αυτή γ ίνετα ι ουσιαστικά από την Εθνική Τράπεζα που 
διεκδικεί τον τίτλο «ό 'έτερος τών συντελεστών τής μέχρ ι τοΰδε δημιουργίας» της 
συνετα ιρ ιστικής οργάνω σης στην Ελλάδα.

Α ναφέρεται στο συνεταιριστικό θεσμό:
«ώς πραγματικώς ύφίσταται καί εξελίσσεται έν Έλλά- τα άτινα εμφανίζει ή ελληνική έπίδοσις είς τήν
δι». «Είναι ανάγκη ’ίσως (γ@άφει στον πρόλογο) νά συνεταιρικήν όργάνωσίν καί τά αίτια τούτων, ώς καί αί
καδορισθώσι τά μειονεκτήματα καί τά πλεονεκτήμα- ένδεικνυόμεναι περαιτέρω κατευθύνσεις ϊνα έξελιχθή

ΥΠ Ο Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  Ε '
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κατά προαγωγήν ή όργάνωσις. Είναι άνάγκη άκόμη νά τής οικονομικής επιστήμης, ώς όργανα τής πίστεως έν
γνωσθή καίσυζητιγθή ό τρόπος κ α θ ’ ον χειρίζεται τήν τοίς άγροίς δέον νά χρησιμοποιηθώσιν οί πάσης
νεαράν ταύτην όργάνωσιν καί ό έτερος τών συντελε- μορφής γεωργικοί συνεταιρισμοί, δημιουργοϋντες οί-
στών τής μέχρι τοΰδε δημιουργίας της, ή ’Εθνική κονομικήν επιφάνειαν έκεϊ δπου έν τοίς κ α θ ’ έκαστα
Τράπεζα τής 'Ελλάδος». δέν ύπάρχει καί όποσκοποΰντες συγχρόνως εις τήν

Πιστεύει άκόμα ότι: «συμφώνως πρός τά δόγματα εκπολιτιστικήν προαγωγήν τοΰ άγρότου» (σελ. 3).

(Με τα Θέματα που Θίγει Θα ασχοληθούμε στα αντίσ το ιχα  μέρη).
— Α. Κορυζή, Διευθυντοϋ ΕΤΕ. « 'Η  αγροτική π ίστις καί ή ’Εθνική Τράπεζα», 

Α θήνα 1925, σελ. 60.
Π ολύ αξιόλογη εργασία (βλ. στο Υ ποκεφάλαιο Ζ ' «Α γροτική πίστη και 

Συνεταιρισμοί»),
— Π εριοδικά: Το 1925 (Ιανουάριο) αρχίζε ι την έκδοσή του το πιό αξιόλογο, 

πνευματικό και μακροχρόνιο , συνετα ιρ ιστικό περιοδικό της Ελλάδας «ο Συνεται- 
ρ ιστής»(:|:). Δεκαπενθήμερο. Επιτροπή συντάξεως: Ν. Αθ. Μ ιχόπουλος, Θ. 
Τζω ρτζάκης, Β. Σιμωνίδης, Δ.Θ. Π άνος. Δ ιευθυντής Θ. Τζω ρτζάκης. Δ ιαχειρ ιστής 
Ν. Αθ. Μ ιχόπουλος. Χ αρακτηριστικό για  τη σπουδαιότητα της προσπάθειας, 
αλλά και το ενδιαφέρον του πνευματικού κόσμου είνα ι ότι ως τακτικοί συνεργάτες 
του αναγγέλλονται οι επιφανείς: Αλ. Μ υλωνάς, πρώην Υπουργός της Γεωργίας - 
Παν. Δεκάζος, πρώην Διευθυντής Γεωργίας και Ε ποικισμού - Ανδ. Ζάκκας, 
Δ ιευθυντής Εργασίας και Κ οινω νικής Π ρόνοιας - Σωκρ. Ιασεμίδης, Διευθυντής 
Γεω ργικής Ο ικονομίας - Δημ. Κ αλιτσουνάκις, Κ αθηγητής της Π ολιτικής 
Ο ικονομίας στην Ανώτερη Εμπορική Σχολή - Κων. Κ αλούδης, Διευθυντής 
Γεωργίας - Πετρ. Κ αναγκΐνης, Δ ιευθυντής Ε ποικισμού - Αλεξ. Κ ορυζής 
Δ ιευθυντής στην Εθνική Τράπεζα - Σπ. Κ ορώνης, Κ αθηγητής της Π ολιτικής 
Ο ικονομίας στο Π ολυτεχνείο  - Αλεξ. Σβώλος, Υ φηγητής στο Εθνικό Π ανεπιστή
μιο - Σπ. Χ ασιώτης, Διευθυντής της Ανωτ. Γεω πονικής Σχολής.

(Το περιοδικό αυτό εκδόθηκε από το 1925-1940 και από το 1946-1966).
Τ ην όλη εξέλιξη της συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς και τις τάσεις της (προβλή

ματα - δυνατότητες - επιδιώ ξεις) μπορούμε να παρακολουθήσουμε άνετα, από το 
1925 και μέχρ ι το 1967, και κατά τον καλύτερο συστηματικό τρόπο, μέσα από τις 
φροντισμένες και υπεύθυνες σελίδες του περιοδικού αυτού. Ενδεικτικά παραθέ
τουμε τα βασικά συνετα ιρ ιστικά περιεχόμενα του 1925 (με μερικές χαρακτηρ ι
στικές δ ιαφω τιστικές περικοπές από τα κείμενά του αυτά).

Τεύχος I του 1925:
Το πρώτο κείμενο του πρώτου τεύχους με τίτλο  « Ή  δύναμις τοϋ Συνεταιρι

σμού» είναι γραμμένο από τον Αλεξ. Μ υλωνά (πρώην Υπουργό Γεωργίας). Π έρα 
από τη θεωρητική έξαρση της ιδεολογίας του Συνεταιρισμού και την έκφραση 
πίστεω ς σε αυτή, ο τόσο αρμόδιος και πρω τεργάτης συνετα ιρ ιστής, δίνει επιγραμ
ματικές πληροφορίες για την μέχρι τότε συνετα ιρ ιστική  εξέλιξη αλλά και για τα 
οράματα της εποχής (τις συνετα ιρ ιστικές επιδιώ ξεις). Γράφει τα ακόλουθα που 
έχουν ό χ ι μόνο θεωρητική και ιστορική  αξία αλλά και καθοδηγητική ακόμα και 
γ ια  σήμερα:
«Είναι ευτύχημα διά τόν τόπον μας, ότι ή ίδέα τοϋ κακού, αποβλέπουν δέ οϋτω συγχρόνως είς τήν
συνεταιρισμού κατενοήθη πλέον καί κατέκτησεν έδα- προαγωγήν τής εθνικής μας οικονομίας, διά τής τονώ-
φος έντός μιάς δεκαετίας. Εΰγενής, ενθουσιαστική σεως τού παραγωγού, τού εργάτου, άστοϋ τε καί
ιδέα δι οσους συναισθάνονται τάς άδικίας έκ τής άγρότου, καί διά τής άνακουφίσεως τής μεγάλης
κατανομής τοϋ παραγομένου πλούτου, πονοΰν δι’ μάζης τών καταναλωτών,
αύτάς καί άναζητοΰν τόν τρόπον τοΰ μετριασμοϋ τού

(*) «Ο Συνεταιριστής». Βλ. χαρακτηριστικό κείμενο γ ι’ αυτόν από τον Α.Ν. Κλήμη «Θύματα 
Συνεταιρισμών» 1975 σελ. 2137. Σχετικά με το πως έκλεισε το 1967 βλ. «Θέματα Συνεταιρισμών» 1975 
σελ. 2177.
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Είναι ή οργανωμένη, ειρηνική άμυνα τοΰ πλήθους 
τών οίκονομικώς όσθενεστέρων κατά τοΰ άγώνος τοΰ 
διεξαγομένου ύπό τών ισχυρότερων διά τήν ώς οιοντε 
έπικερδεστέραν έξυπηρέτησιν τού κεφαλαίου αύτών, 
τοϋ αδυσώπητου άγώνος διά τό κέρδος.

Εΐναι πρός τούτοις ή ιδέα, ή όποία διανοίγει εύρυ- 
τέρους ορίζοντας είς τάς διεθνείς τών λαών σχέσεις. 
Διότι διά τής επικοινωνίας τών συνεταιρικών οργανώ
σεων τών διαφόρων κρατών -παράδειγμα έστω ή κο
λοσσιαία δράσις τής ’Αγγλικής ένώσεως τών συνεται
ρισμών καταναλώσεως- δέν θά  ήτο άδύνατον νά έπέλ
θη βαθμιαίος μιά νέα κατάστασις γαλήνης έν τή 
διεθνει παλαίστρα, οπως προβλέπουν οί ένθουσιώδεις 
άπόστολοι τού συνεργατισμού. Ή  κατάπαυσις δηλ. 
τόσον τού επιθετικού οικονομικού πολέμου, τόν 
όποιον έγκαθιστά μεταξύ τών έθνών τό έλεύθερον 
έμπόριον πρός κατάκτησιν τών ξένων άγορών τής 
καταναλώσεως, δσον καί τού χειροτέρου πολέμου, τοϋ 
αμυντικού, τόν όποιον συνεπιφέρει ή προστατευτική 
πολιτική διά τοΰ δασμολογίου. Εΐναι τό άπώτερον 
ιδανικόν τής συνεννοήσεως τών συνεταιρισμένων π α 
ραγωγών καί καταναλωτών έκάστης χώρας μέ τάς 
συνεταιρικός ένώσεις τών άλλων χωρών, διά τήν παρα
γωγήν καί τήν άνταλλαγήν τών περισσοτέρων έκ τών 
προϊόντων καί διά τόν μετριασμόν συνεπώς τοΰ 
επικινδύνου διεθνούς οικονομικού άνταγωνισμοΰ, 6- 
στις εΐναι ό πρόδρομος τού άνθρωποκτόνου πολέμου.

Εΐσέδυσε λοιπόν καί εις τήν χώραν μας ή σωτηρία 
αύτή ιδέα· άλλ’ άνεπαρκώς άκόμη. Διελύθησαν εύτυ- 
χώς πλέον αί επιφυλάξεις, έσίγησαν οΐ δισταγμοί περί 
τοΰ δυνατού τής έπιτυχίας τού θεσμού. Κατεδείχθη 
οτι, όπως είς όλα τά άλλα μέρη, οϋτω καί π α ρ ’ ήμϊν 
αύτό τό συμφέρον έκάστου είναι ικανόν νά πείση καί 
τόν συντηρητικώτερον περί τής άποτελεσματικότητος 
τής άλληλεγγύης. Καί οϋτω αΐ άτομιστικαί τάσεις ύπο- 
χωρούν αυτομάτως είς τήν οικονομικήν άνάγκην τής 
συνεργασίας.

Καίτοι έχομεν νά έπιδείξωμεν σημαντικήν καί τα- 
χεΐαν πρόοδον εΐς τούς γεωργικούς κυρίως συνεταιρι
σμούς, ε’ίμεθα εΐς τήν άρχήν άκόμη τού εύρυτέρου διά 
τήν συνεταιρικήν δράσιν σταδίου. Διότι βασιλεύει 
παρ’ ήμϊν έν προφανει δυσαναλογία πρός τήν άνάγκην 
τής κυκλοφορίας τών προϊόντων τό έμπόριον καί 
μικρεμπόριον, κατά τό πλεΐστον παρασιτικόν. ’Έχει 
έξαπλωμένους τούς απομυζητικούς πλοκάμους του 
εΐς τάς συνοικίας, εΐς τά χωριά, παντού. ' Ολόκληρος 
άλυσος διαμέσων έμπορων, μεσιτών καί μετατροπών 
μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως πρέπει νά έ- 
κτοπισθή διά τών συνεταιρισμών. Παρά τήν μαινομέ- 
νην έν τούτοις αισχροκέρδειαν οΐ συνεταιρισμοί κατα
ναλώσεως εύρίσκονται είς μεγάλην καθυστέρησιν. Οΐ 
γεωργικοί συνεταιρισμοί αγοράς καί πωλήσεως καί 
ολίγοι σχετικώς εΐναι καί δράσιν έχουν μικρόν.

Ή  αγροτική πίστις εΐναι τό αίμα διά τήν γεωργίαν, 
δέν δύναται όμως νά λειτουργήση άνευ συνεταιρισμών. 
Έ κ  τής άναπτύξεως λ.χ. τής δενδροκομίας, είς τούς 
άνεκμεταλλεύτους μάλιστα λόφους καί πολλά χ(ομα- 
τώδη βουνά μας, έκ τοϋ έκκεντρισμοϋ μυριάδων 
άγριων δένδρων, ίδια έλαιών, πρέπει ν ’ άνωμινωμεν 
μέγαν εθνικόν πλούτον. Ά λ λ ’ ή δενδροφυτεία άπαιτεΐ 
κ α τ’ έξοχήν πισπόσεις διά τόν γεωργόν, όστις έπί έτη 
τινά άπό τής φυτεύσεως, δέν άπολαμβάνει συγκομι
δήν. Καί αί πιστώσεις αύταί, τών οποίων πρέπει νά 
όμολογηθή, δέν φείδεται πλέον ή Έ θ ν . Τράπεζα, θά 
διοχετευθοϋν μόνον διά τών συνεταιρισμών. ' Η οινο
ποιία αναμένει τήν προαγωγήν της άπό τήν έπιστημο-

νικήν χρησιμοποίησιν τής πολυτίμου πρώτης ϋλης ύπό 
οίνοποιητικών συνεταιρισμών, εΐς τρόπον ώστε νά 
κατασκευάζεται ένιαΐος κατά περιφερειας τύπος οί
νου. Ή  σταφίς θ ’ αύτοδιοικηθή διά μιάς ρωμαλέας 
συνεταιρικής όργανώσεώς αύτών τών σταφιδοπαρα
γωγών. Θά παραχθούν καλά έλαια διά συνεργατικών 
έλαιοτριβείων, τυρός καί βούτυρον διά τυροκομείων, 
θά χρησιμοποιηθούν τά δαπανηρά μηχανήμιατα πρός 
έντασιν τής καλλιεργείας διά τοϋ συνεταιρισμού, δ ι’ 
αύτοΰ θ ’ άποκτήσουν οΐ γεωργοί συνεταιρικός άπο- 
θήκας, δ ι’ αύτού θ ’ άναπτυχθή ή σηροτροφία, ή κα
πνοπαραγωγή καί τόσοι άλλοι γεωργικοί κλάδοι, θά 
διευκολυνθή ή καταπολέμησις τών άσθενειών τών 
φυτών, ή έκμάθησις έν γένει καλλιτέρων γεωργικών 
μεθόδων. Πρός τούτοις ή άσφάλεια τής συγκομιδής, 
τών ζώων καί άλλων μέσων παραγωγής σώζει τόν 
γεωργόν άπό καταστροφών, εύρύνειδέ τήν πίστιν του. 
Καί οΐ άσφαλιστικοί ομως συνεταιρισμοί, οΐ όποιοι θά 
πραγματοποιήσουν τήν έξασφάλισιν ταύτην, ελλεί
πουν άκόμιη έντελώς. 'Η  δημιουργουμένη παρ’ ήμϊν 
μικρά ιδιοκτησία διά τής άποκαταστάσεως άκτημόνων 
καλλιεργητών εΐναι βιώσιμος μόνον διά τής συσσω- 
μιατώσεως αύτών εΐς συνεταιρισμούς, άλλά καί διά τήν 
όλην διαδικασίαν τής άποκαταστάσεως καίτήνπίστω - 
σιν τού τιμήματος τών κλήρων εύλόγωςέθεσπίσθη καί 
π α ρ ’ ήμϊν ό συνεταιρισμός τών άποκαθισταμένων ώς 
αναγκαία προϋπόθεσις καί βάσις, οΐ άγροτικοί δέ 
ούτοι συνεταιρισμοί χρήζουν μεγίστης προσοχής καί 
στερεώσεως.

Έ τ ι  περαιτέρω· διά τοϋ συνεταιρισμού τών ρητινο- 
συλλεκτών, τών άνθρακέων καί πολλών ύλοτόμων, 
έκτός τής ώφελείας αύτών, θ ά 1 έπιτευχθή καλλιτέρα 
έκμετάλλευσις τών δασών. Ά π ό  συνεταιρισμούς τών 
μικρών οΐνοπνευματοποιών είς τήν ύπαιθρον χώραν 
πρέπει ν ’ άναμένωμεν τήν αϋξησιν καί βελτίίοσιν τής 
παραγωγής οινοπνεύματος ύπό τών άγροτών εΐς 
συμπλήρωσιν τής γεωργικής των έκμεταλλεύσεως. ' Η 
οικονομική έν γένει αύτοδιοίκησις τών χωρίων θά 
κατακτηθή διά τής συνεταιρικής συνεργασίας. Δι’ 
αύτής, έκουσίας, ή καί άναγκαστικής ε’ίς τινας περι
πτώσεις, θ ά  έκτελεσθοϋν καί κοινωφελή τινα έργα 
έδαφικής βελτιώσεώς, ιδία αρδευτικά, άποξηραντικά, 
άντιπλημμιυρικά. Εΐς τόν συνεταιρισμόν πρέπει νά 
περιέλθη βαθμηδόν καί ή αγροφυλακή. Καί ή άλιεία 
θά  προαχθή διά τοϋ οικονομικού συνασπισμού τών 
άλιέων. ' Η ποικίλη βιοτεχνία μας, ή κατασκευή 
εύθηνών κατοικιών, καί τόσαι τέλος άλλαι οΐκονομικαί 
ένέργειαι καί εκδηλώσεις τών άτόμων θά εϋρουν τήν 
ένίσχυσίν των εΐς τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν αύ
τών...».

Ακόμα στο Ιο τεύχος δημοσιεύονται τα κεί
μενα:

-Ά λ . Σβώλου, «Οΐ άστικοί συνεταιρισμοί», (σελ. 3) 
(βλ. στό μέρος περί αστικών).
-  Ποιους κινδύνους πρέπει νά άποφεύγουν οί συνε

ταιρισμοί (σελ. 5, 21).
-  Κίνησις συνεταιρισμών 1915-1923. Στατιστικά 

(σελ. 11).
Τεύχος 2 τοϋ 1925.
-  Δ. Καλιτσουνάκι, Καθηγητού τής Ά νω τέρας Ε 

μπορικής Σχολής. «Συνεταιριστικοί Τράπεζαι καί συ
νεταιριστική πρόοδος». Μέ τήν ευκαιρία τοϋ 11ου 
Διεθνούς Συνεταιριστικού Συνεδρίου (Γάνδη, 1924),
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δπου δέν υπήρχε άντιπροσώπευση τής 'Ελλάδος (πα- 
ρούσαι ή Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία), άναφέρεται 
στά κυριώτερα θέματα πού συζητήθηκαν -αρκετά 
άκατανόητα γιά τήν καθυστερημένη τότε Έλλάδα- 
όπως «αί σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων ειδών τών 
συνεταιρισμών», «ό σκοπός, ή έκτασις καί τά οριατής 
συνεταιριστικής παραγωγής ύπό καταναλωτικών συ
νεταιρισμών καί ύπό εταιρειών μεγάλων αγορών», 
«ή θέσις τής γυναικός εΐς τήν συνεταιριστικήν κίνησιν» 
καί τό «περί συνεταιριστικών τραπεζών καί συνεται
ριστικής προόδου» (τό όποιο καί άναπτύσσει).

Τεύχος 3 τοϋ 1925.
-  Σπ. Χασιώτου, Γενικού Έ πιθεω ρητού τής Γεωρ

γίας. Έ π ί τής σταφιδικής κρίσεως (βλ. στό ειδικό 
τμήμα πιό κάτω).
-  Ν. Μιχόπουλου, Έ πιθεω ρητού Γεωργ. Συνεταιρι

σμών. ’ Εγγραφή καί διαγραφή συνεταίρων.
-  Η. Wolff. Αί άρχαί τοϋ Ραιφάϊζεν.

Τεύχος 5 τοϋ 1925.
-  Σ. Κορώνη, Καθηγητού Πολυτεχνείου. Μερικά 

περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών (βλ. στό τμήμα περί 
άστικών).
-  Κ. Μαλούχου, γεωπόνου. Ή όργάνωση τής άγρο

τικής πίστεως τών προσφύγων. (Πολύ ένδιαφέρον, γιά 
τήν εποχή εκείνη, κείμενο).
-  Β. Σιμωνίδη, Τό ζήτημα τών καπνών.
-  Η. Wolff, Αί άρχαί τού Σούλτσε Ντέλιτς.

Τεύχος 6 τοϋ 1925.
-  Π. Κοντού, Διευθυντού τής Ά νω τέρας Δασολογι- 

κής Σχολής. Δασικοί Συνεταιρισμοί.
-  I. Παπαχριστοπούλου, ' Επιθεωρητού Γ. Συνεται

ρισμών. Οί Συνεταιρισμοί τής Θράκης.

Τεύχος 7 τού 1925.
-  Γ. Τρακάκη, Διευθυντού Υ πηρεσίας Ά γροτικής 

Πίστεως ΕΤΕ. Οί Συνεταιρισμοί Θράκης καί ή ’ Εθνική 
Τράπεζα.
-  Ν. Συμεών, τμηματάρχου συνεταιρισμών Ύ π. Έ 

θνικής Οικονομίας. Οΐ Οικοδομικοί συνεταιρισμοί 
δημοσίων ύπαλλήλων καί άξιωματικών.
-  Κ. Ρενιέρη, χημικού. Οΐ Συνεταιρισμοί καί τό 

έμπόριον τών χημικών λιπασμάτων.

Τεύχος 8 τοϋ 1925.
-  Θ. Τζωρτζάκη. ί-ίπηγητοϋ παρά τώ ’Υπουργεία) 

Γεωργίας. Αί σημερινοί τάσεις τών Γεωργικών Συνε
ταιρισμών Άχαϊοήλιδος.

-  Δ.Θ. Πάνου, Γραμμ. Α' παρά τώ Υπουργεία) 
Γεωργίας. Ή  προμήθεια χημικών λιπασμάτων καί οί 
Συνεταιρισμοί.

Τεύχος 9 τοϋ 1925.
- 'Η  όργάνωση τής σταφιδοπαραγωγής.
-  Ν. Μιχοπούλου, ’ Επιθεωρητού Γ. Συνεταιρισμών. 

Συνεταιρική μερίς.
-  Σ. Καλογερέα, Καθηγητού έν τή Ά βερω φ. Γεωργ. 

Σχολή. Συνεταιρικά ελαιουργεία.
-  Isa Nicolson, Οΐ σκαπανείς.
- Ό  Συνεταιρισμός Μεσωρόπης.

Τεύχος 10 τοϋ 1925.
-  Π. Καναγκίνη, διευθυντού εποικισμού. Ή  άγροτι

κή μεταρρύθμισις.

Τεύχος 11 του 1925.
-  Σ. Παπανδρέου, ύποδιευθυντού Ά νω τέρας Γεω

πονικής Σχολής. Τό νέον δασμολόγιον καί ή γεωργία.
-  Ν. Μιχοπούλου, Συνεταιρική εύθύνη.
-  Κ. Βέννου, έπόπτου συνεταιρισμών, Συνεταιρικά 

έλαιουργεΐα.

Τεύχος 12 τοϋ 1925.
-  Γ. Άγγελοπούλου, χημικού, Συνεταιρικά έλαια.
-  Δ.Θ. Πάνου, ' Η ψήφος εις τούς συνεταιρισμούς.
-  Θ. Τζωρτζάκη, Ή  άποστολή τής 'Ομοσπονδίας 

τών Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Τεύχος 13 τοϋ 1925.
-  Π. Άναγνωστοπούλου, Καθηγητού Δενδροκομίας 

Ά νω τέρας Γεωπονικής Σχολής, Συνεταιρικά έλαιουρ- 
γεϊα.
-  Ν. Μιχόπουλου, Συνεταιρικαί άλωνιστικαί μηχαναί. 

Τεύχος 14 τοϋ 1925.
-  Δ.Θ. Πάνου. Νέον πεδίον δράσεως διά τούς Συνε

ταιρισμούς, καί τάς Ενώ σεις των.
-  Π. Μωύσειδου, έπόπτου, Ή  συνεταιρική όργάνω- 

σις έν τή Ά να τ. Μακεδονία.
-  Σπ. Τρυφωνοπούλου, έπόπτου, Ό  έλεγχος τών 

Διοικήσεων καί ή διαγραφή τών συνεταίρων.

Τεύχος 15 τοϋ 1925.
-  Θ. Τζωρτζάκη, Ή  Έ π οπ τε ία  τών Γεωργικών 

Συνεταιρισμών.

Τεύχος 16 τοϋ 1925.
-  Χρ. Εύελπίδη, Ανακοινώσεις στό 12 Διεθνές 

Α γροτικό Συνέδριο (Βαρσοβία).
-  Θ. Τζωρτζάκη, Ή  Έ ποπτεία  τών Γ. Συνεταιρι

σμών.

Τεύχος 17 τοϋ 1925.
-  Δ. Πάνου, Καπνικά ζητήματα.
-  Γ. Άγγελοπούλου, ’Ανάγκη συνεταιρικών οινο

ποιείων.
-  Ν. Μιχοπούλου, ’Έξοδος συνεταίρων.
-  Τό Ν.Δ. περί ΑΣΟ.

Τεύχος 18 τοϋ 1925.
-  I. Παπαχριστοπούλου, έπιθεωρητού Γεωργ. Συνε

ταιρισμών, ' Η δικαιοδοσία τών άντιπροσώπων τών 
συνεταιρισμών είς τάς Ενώσεις.
-  Γ. Ά γγελοπούλου, χημικού, Α νάγκη συνεταιρι

κών οινοποιείων.
-"Ενα συνεταιρικό μεγαλούργημα. Τό σταφιδεργο- 

στάσίον τής Ε νώ σεω ς Γ.Σ. Γαργαλιάνων.

Τεύχος 19 τοϋ 1925.
-  Θ. Τζωρτζάκη. Ή  Έ π ο π τε ία  τών Γεωργικών 

Συνεταιρισμών.
-  Σπ. Τρυφωνόπουλου. Οΐ έσωτερικοι έχθροί τών 

Συνεταιρισμών καί τά έπιβαλλόμενα κ α τ’ αύτών 
μέτρα.

Τεύχος 20 τοϋ 1925.
-  Σωτηρακοπούλου. 10  Συνεταιρισμός πωλήσεως 

Γεωργ. Προϊόντων Ψαχνών Εύβοιας.

Τεύχος 21 τοϋ 1925.
-  Τ. Χασαποπούλου, δικηγόρου. Ή  Έ ποπτεία  τών 

Γεωργικών Συνεταιρισμών.
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Τεύχος 22 τοϋ 1925.
-  Ν. Μιχοπούλου. Ή  περιφέρεια τών Συνεταιρι

σμών.
-  Τά εγκαίνια τού σταφιδεργοστασίου τής ' Ενώσεως 

Άμαλιάδος.

Τεύχος 23 τού 1925.
-  Θ.Δ. Πάνου. Καπνικά ζητήματα.

Τεύχος 24 του 1925.
-  Θ. Τζωρτζάκη: Οί Συνεταιρισμοί Καταναλώσεως.
-  Τ. Χασαποπούλου: Ή  έποπτεία τών Γεωργ. Συνε

ταιρισμών.

Α! ‘Αύ'ήναις ττ} 1 'Χανοναρίου 1 9 2 6 Ιί$. 1

0 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

„ Π 1τη Λ π η  Ν. Α Θ . Μ Ι Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ I φ . Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η Σ  

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: | Β . Σ Ι Μ Ω Ν Ι Δ Η Σ  
Δ. Φ. ΠΑ ΧΟ Σ,

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
© .  Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η Σ

Α ΙΛ Χ Η ΙΡ ΙΖ Τ Η Ε

Ν . Η ο .  ρ ί Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ε

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η  Ε Τ Η Σ ΙΑ  

‘ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ν  δρχ.  6 0 . ' & ξ ω τ ε ρ ικ ύ ΰ  £ 1.
Γ Ρ Α φ Η ΙΑ : ΟΛΟΣ Β Υ Ζ Χ Η Ζ  7 TlfSH φ Υ Λ Λ ο ν  ΑΡβΧ. «

Τ ΑΚΤΙ ΚΟΙ  S  V Ν Ε Ρ Γ Α Τ Α I

Α Λ Ε Ξ . Μ ΓΛ11ΝΑ2, π ρ ψ ί,ν  Υ π ο υ ρ γ ό ;  τ ή ;  Γ ε ω ρ γ ία ; .  
Δ Β Κ Α Ζ ϋ Σ  Ι ΙΑ Ν .,  « ρ ώ η ν  Δ ιιυ Ο υντής Γ ε ω ρ γ ία ;  « χ '. ’Ε π ο ικ ιζ ιμ ο ϋ . 
Ζ Α Κ Κ Α Ι Α Ν Α ., Δ ιευ θ υ ν τή ; Έ ρ γ α σ ϊζ ;  κ ζ ΐ  Κ ο ιν ω ν ικ ή ;  Π ρο- 

ν ο ία ;

1Α2ΕΜ 1ΛΙ12 Σ Ω Κ Ρ ., Δ ιε υ θ υ ν τ ή ; Γ ε ω ρ γ ικ ή ;  Ο ικ ο ν ο μ ία ; ,  
Κ Α Λ ΙΤ Σ Ο Γ Ν Α  Κ1ΙΣ Δ ΙΙΜ ., Καθ7(γ η τ ή ς  τ ή ;  Π ο λ ιτ ικ ή ;  Ο ικ ο 

ν ο μ ία ;  έν  τ ή  ’Α ν ω τέρ ω  Ε μ π ο ρ ικ ή  Σ χ ο λ ή .

Κ Δ Λ Ο Γ Δ Η Σ  Κ Ω Χ Σ Τ ., Δ ιευθ υντή ς  Γ ε ω ρ γ ία ς ,
Κ Α Ν Α Γ Κ ΙΝ Η 2  Π Ε Τ .,  Δ ιεο β υ ν τή ; Έ π ο ικ ισ μ ο ΰ .

Κ Ο Ρ ΙΖ ΙΙΣ  Α Λ ΐι2 , ,  Δ ιε υ θ υ ν τ ή ; π α ρ ά  τ ή  Ε θ ν ικ ή  Τ ραπέζτ? . 

Κ 0 Ρ 2 Ν ΤΗ Σ Σ Π . ,  Κ α θ η γ η τ ή ;  τ ή ;  Π ο λ ιτ ικ ή ;  Ο ίκ ο ν ο μ ία ς  έ ν  τ φ  
Π ο λ υ τ ε χ ν ε ίφ ,

ΣΒ Ω Λ Ο Σ Α Λ Ε λ  , Γ φ η γ η τ ή ς  έν  τ φ  Έ θ ν ικ ψ  Π α ν ο π ισ τη μ ίφ . 
Χ Α Σ ΙΩ Τ Η Σ  Σ Π . ,  Δ ιευθ υν τή ς  τ ή ;  Ά ν ω τ .  Γ β ω π ο ν ικ ή ; Σ χ ο λ ή ; .

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΥΠ Ο

Α ΛΕ ΞΑ ΝΔ ΡΟ Υ  Κ. Μ Υ Λ Ω Ν Α  

ΠΡϋΗΝ ΥΠ Ο ΥΡ ΓΟ Υ ΤΗ Σ ΓΕΑΡΓΙΑΣ

Ε ίνε ευτύχημα διά τόν τόπον μας, δτι ή ιδέα 
τοΰ συνεταιρισμού κατενοήβη πλέον καί κατέ- 
κτησεν έδαφος έντός μιας δεκαετίας. Εΰγενής, 
ένθουσιαστιπή ιδέα δι’ οσους συναισθάνονται 
τός αδικίας έκ τής κατανομής τοϋ 'παραγομέ- 
νου πλούτου, πονούν δι’ αύτάς καί αναζητούν 
τον τρόπον τοϋ μετριασμοΰ τοϋ κακοΰ, 
αποβλέπουν δέ οϋτω συγχρόνως εΐς την προα
γωγήν τής έθνικής μσς οικονομίας διά τής το- 
ΜήοΕίας τοϋ ηαραγωγοϋ, τοδ εργάτου, άστοΰτε 
καί αγρότου, καί διά τής (χνακουφίσεως τής 
4ΐεγάληΐ μάζης τών καταναλοοτών.

Ε ΐνα ι ή ώργανωμένη, ειρηνική άμυνα τοϋ

συνεταιρικών οργανώσεων τών διαφόρων κρα
τών^—  παράδειγμα Ιστω ή κολοσσιαία δρασις 
τής ’Α γγλική; ένώυεω; τών συνεταιρισμών κα
ταναλώσεως— δέν θά ήτο αδύνατον νά έιίέλ- 
•&H βαιΤ-μιαίως μιά νέα κατάστασις γαλήνης, έν 
τή διεΟ νεϊ παλαίστρα, οπως προβλέπουν οί έν- 
ί) ουσιώδεις απόστολοι τοΰ συνεργατισμού. Ή  
καιαπαυσις δηλ. τόσον τοΰ έπιθετικοϋ οικονο
μ ικ ο ί πολέμου, τον όποιον έγκαίΚστφ μεταξύ 
των έθνών τό ελεύθερον έμπόριον πρό; κατά- 
ΐζτησιν των ξένων αγορών τή ; καταναλώσεως, 
οσον καί τοΰ χειροτέρου πολέμου, τοϋ αμυντι
κο ί, τόν όποιον συνεπιφέρει ή προστατευτική 
πολιτική διια τοϋ δασμολογίου. Ε ίνα ι τό άπώ- 
τερον ιδανικόν τής συνεννοήσεώ; τών συνεται
ρισμένων παραγωγών καί καταναλωτών έκά- 
στης χώρας μέ τάς συνεταιριπάς ενέσεις τών &Χ- 
λων χωρών,διά τήν παραγωγήν και την ανταλ
λαγήν τφν περισσοτέρων έ* ιώ ν πζιοϊότων καί 
διά τόν μξτριασμόν συνεπώς τοΰ Λπικινδύνου
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Ά λ λ α  γεω ργικά έντυπα:
Κ υκλοφορούν το  έτος αυτό πολλά γεω ργικά έντυπα. Ανάμεσα σε άλλα κυκλο

φορούν (όπως φαίνεται από μνεία τους στο «Συνεταιριστής» τα έντυπα:
— «Νέα Γεωπονικά» (Σπ. Χ ασιώτης - Π. Κ ουτσομητόπουλος). Έ κ δ ο σ η  από 

1900.
— «Κέρκυρα» εβδομαδιαία ανεξάρτητη αγροτική  εφημερίδα Κέρκυρας (Ν. 

Κλαδάς).
— «Σταφιδική» εβδομαδιαία, Π ύργος. Εκδίδεται από τις Ενώσεις Η λείας - 

Ολυμπίας.
— « ’Α γρότης», εβδομαδιαία. Ό ρ γ α ν ο  του Α γροτικού Κόμματος Νομού Σερρών 

(Εμμ. Χατζηεμμανουήλ).
— «Γεωργική ’Έ ρευνα» Δράμας.
— «Π αμμεσσηνιακή» 15θήμερος Συνεταιρική, Γεω ργική, Ο ικονομική, Επιθεώ

ρηση. Καλάμαι Δ /ντή ς Π. Κ ολλιτσίδας.
•— «Δελτίον Γεω ργικής Ε νώ σ εω ς»  «ή Δήμητρα». Μ ηνια ίο  Συνεταιριστικό και 

Γεω ργικό περιοδικό. Κέρκυρα.
— « ’Α γροτικός Κόσμος» 15θήμερος ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη εφημερίδα. 

Γραφεία Ενώσεως Συνεταιρισμών Α ιγιαλείας.
— «Γεω ργικόν Δ ελτίον Ταμείου Π ρονοίας Π αραγω γής Π ηλίου» Βόλος. Επιμέ

λεια Στρ. Π απαϊωάννου και Δ. Καββάδα.
•— «Σταφιδικός Κόσμος» 15θήμερος εφημερίδα όργανο της Ενώσεως «Σταφιδική 

Τράπεζα Βοστίτσης», Α ίγιο.
— «Σταφιδική "Ενωσις» Α ίγιο. (Συνένωση των « ’Α γροτικός Κόσμος» και «Στα

φ ιδικός Κ όσμος» Α ίγιου).
•— « ’Α γροτική ’ Ηχώ» Αθήνα.

Ά λ λ α  έντυπα το 1925 βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σελ. 141.
Ά λ λ ε ς  μορφωτικές συνεταιριστικές προσπάθειες:
— Ο οικονομικός Έ φ ο ρ ο ς  Ά ρ γ ο υ ς  με ομ ιλ ίες του υποδεικνύει την ίδρυση 

συνεταιρισμών στην περιφέρεια ' Αργους που καθυστερεί συνετα ιρ ιστικά  («ο 
Συνεταιριστής» 1925 σελ. 44).
— Γ ίνοντα ι συνεταιριστικά μαθήματα στη Θ εσσαλονίκη , μηνια ίας διαρκείας (8 

Μα'ιου - 14 Ιουνίου) για αιρετούς και υπαλλήλους, με καταβολή ημερήσιας 
αποζημίω σης και παροχή διπλωμάτων έπειτα από εξετάσεις («Συνεταιριστής» 
1925 σελ. 140, 203). Τα παρακολούθησαν 95 πρόσωπα. Δ ιδάχτηκαν: ερμηνεία 
νόμου και καταστατικών, λογιστική , πρακτικογραφ ία , εμπορική, αριθμητική, 
συνετα ιρ ιστικά , γεωργική οικονομία και στο ιχεία  γεω ργίας. Το ίδ ιο  πρόγραμμα 
έγινε και για 82 δασκάλους πρόσφυγες από τον Καύκασο.
— Η αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων και των επιστημόνω ν 

τονίστηκε και κατά την εναρκτήριο συνεδρία της Α καδημίας Αθηνών (25 
Μ αρτίου 1926) υπό του τότε Π ρωθυπουργού και του τότε Υπουργού Π αιδείας 
(Π ρακτικά Α καδημίας 25.3.1926 σελ. 30 και 34).

Σ χολικός Συνεταιρισμός Πολυμύλου
Το 1925 αρχίζε ι τη δραστηριότητα  στο Π ολύμυλο ο μαθητικός συνεταιρισμός 

του Δημοτικού Σχολείου με πρωτοβουλία του πρόσφυγα δάσκαλου Τριανταφυλλί- 
δη. Λ ειτουργούσε από τότε μέχρι τουλάχιστον και το 1937 όταν έκανα την πρώτη 
έρευνα και μελέτη για τους μαθητικούς σχολικούς συνεταιρισμούς σ την Ελλάδα 
(βλ. τα κείμενά μου στο περ. «Συνεταιριστής» 1938, (τεύχη 1, 2, 11, 12) και 1939
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(τεύχος I). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου έδωσε κατά την ερευνά μου ο 
προοδευτικός αυτός δάσκαλος, απογοητευμένος από τη διαγωγή διαφόρω ν κακών 
χαρακτήρω ν και την τότε πολιτική  κατάσταση, έστρεψε την προσοχή του στους 
μαθητές του και εζήτησε τρόπους διαπαιδαγω γήσεως με ομαδική συνεργασία τόσο 
στον πνευματικό όσο και στο χειρω νακτικό επίπεδο. Σ την αρχή δημιούργησε (το 
1925) ένα μ ικρό σ χολικό  κήπο όπου «...κατορθώσαμε νά άναπτύξωμεν καπνόφυτα 
έκ τής πωλήσεως τών όποιων εϊσεπράξαμε περί τάς 800 δραχμάς». Και συνεχίζει:
« Η χαρα μου ως και τών αγαπητών μου μαθητών δέν 
περιγράφετο. Κατόπιν συσκέιμεως άμέσως τό επόμε
νον έτος ιδρύσαμε ένα μαθητικό πρατήριο γραφικής 
ύλης τό όποιον έπρομήθευε είς τούς μαθητάς τού σχο
λείου μου άπαντα τά εϊδη τής γραφικής ύλης των, είς 
τιμάς ασυναγώνιστους καί τό έξ αύτών μικρόν κέρδος 
διετίθετο διά τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας άνάγκας 
τών μαθητών.

Τό μαθητικόν τούτο πρατήριον όιοικεΐται άπό τρία 
μέλη ο'ίτινα ή ύποδεικνύονται ή έκλέγονται ύπό τών 
μαθητών τών άνωτέρων τάξείον, έξ ών ό είς διαχειρι
στής καί ταμίας ό έτερος γραμματεύς και τό τρίτον 
μέλος.

’ Η εργασία δύναται νά έλεγχθή κατά τριμηνίαν ή καί 
στό τέλος τοϋ σχολ. έτους άν εννοείται πιστοποιηθή 
ή ευσυνειδησία τών μαθητών οϊτινες άνέλαβον τήν 
διαχείρησιν τοϋ πρατηρίου.

Σημειώσατε άπό τότε μέχρι σήμερον δέν έσημειώθη 
ή παραμικρά άνωμαλία.

Τά κεφάλαια τοϋ μαθητικού συνεταιρισμού έφθα- 
σαν είς ποσόν 3 καί πλέον χιλιάδων δραχμών καί θά 
ήδύναντο νά φθάσωσιν είς πολύ σεβαστά ποσά άνδέν 
ήτο ή άδιαφορία τών διαφόρων τότε ’ Επιτροπών πού 
μάς ήνάγκασαν πολλάκις νά δαπανήσωμεν δλας τάς 
οικονομίας διά σχολικός άνάγκας.

Συνεργασία τών μαθητών μου έδημιουργήσαμε ένα 
σχολικόν κήπον τόν καλλίτερον είς τήν περιφέρειαν 
καί άνεπτύξαμε φυτώρια όπωροφόρων δένδρων άτινα 
μετά τόν εμβολιασμόν έπωλήσαμεν εΐς τά πλησίον 
χωρία, σκορπίσαντες χιλιάδες όπωροφόρων καί μή, εΐς 
τιμάς προσιτός.

Περιεφράξαμε τόν σχολικόν κήπον μέπασάλους καί 
συρματόπλεγμα, δαπανήσαντες περί τάς 2,5 χιλιάδας 
δραχμάς κατά τό έτος 1928.

Πολλάκις προσήλθε αρωγός εΐς ορφανούς καί 
άπορους μαθητάς εΐς οϋς διενεμήθησαν τετράδια,

μολυβδοκόνδυλα κλπ.
’ Εσυνήθισαν οΐ μαθηταί μου νά προσέρχωνται καί νά 

προμηθεύωνται μέ τάξιν τά χρειώδη των, χωρίς ποσώς 
νά παρεμποδίζεται ή λειτουργία τού σχολείου μου.

Δυστυχώς όμως ό χρόνος πού όλα δαμάζει έκαμψε έν 
μέρει καί τήν μεγάλην μου έπιθυμίαν ν ’ άναγάγω εΐς 
πί-'ριωπήν τήν ιδέαν αύτών πρός έπέκτασιν μεταξύ τών 
κατοίκων οϊτινες έχουν μέν συνεταιρισμόν πιστωτικόν 
μή διαφέροντα ούσιωδώς άπό τόν δανεισμόν τών Τρα
πεζών καί οϋτω ά φ ’ ένός μέν ή ηλικία ά φ ’ ετέρου δέ ή 
μή ηθική προώθησις είς έπίμετρον δέ ή σκληρά 
έργασία μας όχι μόνον διά τήν κανονικήν λειτουργίαν 
τοϋ σχο/.Μου μου, τοϋ σχολικού κήπου χρήζοντος 
ιδιαιτέρως μερίμνης καί τοϋ μαθητικού πρατηρίου μέ 
έξηνάγκασαν νά περιορίζωμαι τό κατ' έμέ είς τά 
τετριμμένα αύτά χωρίς νά μπορέσω νά φθάσω είς τό 
ιδεώδες τής συνεργασίας.

Πόσον θ ά  έπεθύμουν άπερίσπαστα άπό οικογενεια
κές καί άλλες φροντίδες νά έπιδοθώ εΐς τήν τελειο- 
τέραν καί συστηματικωτέραν όργάνωσίν ένός μαθητι
κού συνεταιρισμού έξ ού δύναμαι νά τονίσω θ ά  ήδύ- 
νατο ν ’ άναπηδήση ώς έκ θαύματος άν έφηρμόζετο 
κ α θ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα τό θαύμα τοϋ Νεοελληνι
κού πολιτισμού δπερ μόνον διά τής καθόλου πνευμα
τικής καί οικονομικής συνεργασίας δύναται νά έπιτευ- 
χθή. Δυστυχώς ό "Ελλην είναι άτομιστής καί ώς έκ 
τούτου καί έγωιστής καί νομίζω, ότι έκ μικράς ακόμη 
ήλικίας είναι άπόλυτος άνάγκη νά συντριβή ή τοιαύτη 
τάσις του καί νά έθίζη νά συνεργασθή όπότε δύναται 
λόγω τών πολλών προτερημάτων του νά θαυματουρ- 
γήση.

Ταύτα έν συντομία.
Σάς εύχαριστώ 

Τριανταφυλλίδης

Κόνιτσα: Αναγνωστσπούλειον Γεωργικόν Σχολείον όπου οργανώθηκε μαθητικός συνεταιρισμός.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Κατά το 1925 διαδίδεται έντονα ο θεσμός των Ενώσεων Γεω ργικώ ν 
Συνεταιρισμών. Ιδρύονται 8 νέες, με επέκταση και στο χώ ρο της Θ εσσαλίας, οι 
ακόλουθες:

α )Έ ν ω σ η  Γ.Σ. Νομού Λ αρίσης (έδρα Λ άρισα)
β )Έ ν ω σ η  Γ.Σ. Βόλου - Φ αρσάλων - Α λμυρού (έδρα Βόλος)
γ )Έ ν ω σ η  Γ.Σ. Νομού Κυκλάδων (έδρα Σύρος)
δ) Γεω ργική Π ιστω τική  Έ νω σ η  Κ υπαρισσίας (έδρα Κ υπαρισσία)
ε) Γεωργική Συνεταιρική Τράπεζα Π ύλου (έδρα Π ύλος)
στ) Κ εντρική Γεω ργοκτηματική Τράπεζα Ο λυμπίας (έδρα Κ ρέσταινα)
ζ) Σταφιδική Π ρομηθευτική Έ νω σ η  Ά ρ ιο ς  (έδρα Γλιάτα)
η) Ταμείο Α μύνης Ο ινοπαραγω γής Λευκάδας (αναγκαστική Ν. 3322).

Ο ι υφιστάμενες 31 Ενώσεις στο τέλος του 1925 (με βάση το βιβλίο Αγάθου) 
είνα ι οι επόμενες:

Έ τ ο ς  Ιδρύσεως
1. Κ εντρική Α γροτική  Τράπεζα Καλαμών 1917
2. Έ ν ω σ ις  Συνεταιρισμών Η λείας (Π ύργος) 1917
3. Π αναχαϊκή  (Π άτρα) 1919
4. Κεντρ. Α γροτ. Τράπεζα Κ ερκύρας (Κέρκυρα) 1919
5. Π αμμεσσηνιακή Έ νω σ η  Προμ. Π ωλ. (Κ αλάμαι) 1919
6. Σταφιδική Συνετ. Α ιγιαλείας (Α ϊγιον) 1920
7. Κ εντρική Συνετ. Τράπεζα Η λείας (Π ύργος) 1920
8. Έ νω σ η  Γεωργικώ ν Συνετ. Ζακύνθου (Ζάκυνθος) 1920
9. Π ρομηθευτική Λ ακωνίας (Σπάρτη) 1921

10. Συνεταιρική Τράπεζα Κ ορινθίας (Κ όρινθος) 1921
11. Εν. Γ.Σ. Σάμου (Βαθύ) 1921
12. Ε.Γ.Σ. Α ττικοβοιω τίας (Α θήναι) 1923
13. Έ νω σ ις  Γ.Σ. Σερρών (Σέρρες) 1923
14. Κ εντρ. Έ ν ω σ ις  Συν. Μ εσσηνίας (Καλάμαι) 1923
15. Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. «Δήμητρα» (Κέρκυρα) 1923
16. Έ ν ω σ ις  Π ρομ. και Πωλ. Π υλίας 1923
17.Έ ν ω σ ις  Σ. Νομού Δράμας (Δράμα) 1923
18. Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. Δωρίδος (Λιδωρίκιον) 1924
19. Α γροτική  Συνεταιρική Τράπεζα (Κέρκυρα) 1924
20. Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. Α ιτω λοακαρνανίας (Μ εσολόγγι) 1924
21. Έ ν ω σ ις  Γ. Συν. Α ικατερίνης (Α ικατερίνη) 1924
22.Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. Ά ρ τ η ς  (Ά ρ τ α )  1924
23. Ο μοσπ. Γ.Σ. Μ ακεδονίας (Θ εσ /ν ίκη ) 1924
24. Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. Βόλου - Φ αρσάλων - Α λμυρού (Βόλος) 1925
25. Ταμείον Α μύνης Οινοπ. Λευκάδος (Λευκάδα) 1925
26. Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. Νομού Κυκλάδων (Σύρος) 1925
27. Γ .Π . Έ νω σ η  Κ υπαρισσίας (Κ υπαρισσία) 1925
28. Γεωργ. Συνετ. Τραπεζ. Π ύλου (Π ύλος) 1925
29. Κεντρ. Γεωργοκτημ. Τρ. Ο λυμπίας (Κ ρέσταινα) 1925
30. Σταφ. Π ρομ. Έ ν ω σ ις  Ά ρ ιο ς  (Γλιάτα) 1925
31. Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. Λ αρίσης (Λάρισα) 1925

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '
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3322

1925

Η  δραστηριότητα των διαφόρων Ενώσεων:
Μ ερικά σ το ιχεία  για  τη δραστηριότητα  των Ενώσεων δόθηκαν παραπάνω 

(στο Δ) μαζί με τις δραστηριότητες των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών.
Ά λ λ ες  πληροφορίες για  τις Ενώσεις:
— Α ναδιοργάνω ση του Ταμείου Ο ινοπαραγω γής Λευκάδας με το Ν. 

(«Συνεταιριστής» 1925 σελ. 172).
— Π ανηγυρική  έναρξη εργασιών της Ενώσεως Λαρίσης («Συνεταιριστής» 

σελ. 188). Χ αρακτηριστικό ότι αρχίζει τη δραστηριότητά  της με την προμήθεια 
δώδεκα αλωνιστικώ ν μηχανών («Συνεταιριστής» 1925 σελ. 198). Ιδρύει Λ ογιστή
ριο Συνεταιρισμών (σελ. 236).
— Δ ημιουργούνται πρατήρια  της Ενώσεως Συνεταιρισμώ ν Κερκύρας στον 

Π ειραιά  και στους Π οδαράδες (Ν. Ιωνία) για διάθεση γεωμήλων λογαριασμώ 
συνεταίρων («Συνεταιριστής» 1925 σελ. 170).
— Π ροσπάθειες Ενώσεων Βοστίτσης (Α ίγιου) και Κορινθίας γ ια  εξαγωγές 

σταφίδων, οίνου, σταφυλιών («Συνεταιριστής» 1925 σελ. 219).
— Ίδ ρ υ σ η  Λ ογιστηρίω ν Συνεταιρισμών από τις Ενώ σεις Δράμας και Σερρών 

(«Συνεταιριστής» 1925 σελ. 269).
— Μ ε ποιά  συνετα ιρ ιστική  έξαρση γίνονταν τότε ο ι συνετα ιρ ιστικές προσπά

θειες και κατακτήσεις φαίνεται από το παρακάτω κείμενο «εντυπώσεις άπό ενα 
συνεταιρικό μεγαλούργημα: Τό σταφ ιδεργοστάσιο  τής Ε νώ σ εω ς Συνεταιρισμών 
Γαργαλιάνω ν» («Συνεταιριστής» 1925, σ. 283).

Διαβάζουμε ανταπόκριση 2 /9/1925 από τους Γαργαλιάνους με υπογραφή 
«Κ οινωνιστής» και με ενθουσιώδη γλώ σσα γ ια  το κατόρθωμα αυτό:

«Τό Σταφιδικόν Έργοστάσιον τής Ενώσεως Συνε
ταιρισμών Γαργαλιάνων, έργοστάσιον συγκατεχόμενον 
σήμερον παρά 1720 συνεταίρων συνεταιρισμών δ ι’ 
ομολογιών έκδόσεως τής * Ενώσεως έφθασεν είς αξίαν 
ίδρύσεως κτιρίου καί έγκαταστάσεως μηχανών τάς 
δρχ. έπτακοσίας χιλιάδας (700.000).

Τήν 6ην Σεπτεμβρίου έτέλουν τά έγκαίνιά του.
Γλυκειά, γαλάζια καί γαληνιαια ή θάλασσα τοΰ 

’ Ιονίου Πελάγους ξεσπά είς τήν άπέναντι τού Μαρά- 
θου νήσον, τήν Πρώτην, θωπεύουσα τήν άκτήν όπου 
τό Έργοστάσιον. Ό  ούρανός αντικατοπτρίζεται είς 
τήν θάλασσαν, ό έγγύς τής Δύσεώς του ήλιος χαρωπός 
συγχαίρει, έν ώ ό κόσμος τών πανηγυριστών έχει 
πλημμυρίσει τό Σταφιδοκαθαριστήριον ’ Εργοστάσιον.

Τέσσαρες ιερείς ψάλλουσιν έν συγκινητική κατανύ- 
ξει τών παρόντων τόν 'Αγιασμόν.

Πρός στιγμήν τίθεται είς κίνησιν τό έργοστάσιον, έν 
ω δεσμίδες δυναμιτών προσθέτουσι συγκίνησιν είς τήν 
συγκίνησιν τών παρισταμένων.

Θά ήτο ουσιώδης παράλειψις περιγραφής τής ώ- 
ραίας Τελετής, Μυσταγωγίας καί Πανηγύρεως τού 
Μαράθου άν δέν άνεγράφομεν ένταϋθα ολόκληρον 
τόν παραβολικώτατον καί ένθουσιώδη λόγον τοΰ 
Έ πόπτου  τών Συνεταιρισμών κ. Διον. Νικολαΐδου, 
έκφωνηθέντα εύθύς άμέσως μετά τήν πρώτην κίνησιν 
τήζ μηχα-νης τοΰ έργοστασίου καί έχοντα οϋτως 
«Εύγενεϊς κεκλημένοι, ΠαναγαπητοίΣυνεταιρισταί, 
"Ενα όνειρο, όνειρο γλυκό πού πλανέβει τή σκέψι 

τών άδελφών Ένώσεων Νησιού, τών διδύμων Καλα
μάτας, Μελιγαλά, τών διδύμων Πύλου, Κυπαρισσίας, 
Κρεσταίνων, Πύργου, Άμαλιάδος, Γαστούνης, Πα
τρών, τών διδύμων Αίγιου, Ζακύνθου καί Κορίνθου 
άδελφών ' Ενώσεων Συνεταιρισμών, άδελφών τής ιδίας

μάννας τοϋ Συνεταιρισμού, ένα όνειρο, λέγω, βλέπει 
σήμερα τό φως, έγίνηκε πραγματικότης. ’ Επάνω στή 
Γή έστήθη ένα κτίριο καί μέσα του έγκατεστάθηκαν 
μηχανές καί εργαλεία στό έργοστάσιον αύτό, στό 
χώρον τού όποιου εύρισκόμενοι αίσθανόμεθα μία 
άπέραντη συγκινητική ευφροσύνη αύτήν τή στιγμή. 
’ Ιδού ή μηχανή τής έγκαταστάσεως... Στόν πρώτο σου 
χτύπο, Μηχανή, στή πρώτη σου κίνηση συσπάται 
ήκαρδιά τοΰ καθενός παραστάτη έδώ καί συγκινοϋν- 
ται χιλιάδες καρδιές πού παρακολουθούν μέ λαχτάρα 
άπό μακρυά τήν μεγάλη προσπάθεια γιά τήν όποιαν 
προωρίσθης. ’ Εκεί μακρυά σου είναι ή πρώτη μηχανή 
έκείνη σέ έγέννησε, νά την πώς δέν κουνιέται, δέν λέει 
τίποτε άλλο παρά συμβολίζει τήν νέκρα στήν όποιαν 
ρίχνει ή δύναμίς σου τούς έχθρούς σου, δύναμη 
τρομερή πού έμφανίζει τή λύσσα τοΰ Συνεταιρισμένου 
Κόσμου τής περιφερείας άποφασισμένου νά προκό- 
ψη. "Οπως άν δέν ήταν ή πρώτη μηχανή, σύ δέν θά  
δούλευες τώρα ρυθμικά έτσι άν ό κόσμος δέν ήταν 
κακός ό συνεταιρισμός δά ήτο περιττός.

Ά νεμΐστε μάκινες, κινηθήτε μπουράτα, ίσοκλονιστε 
τή σταφίδα. ’Έ τσι προκόπτει ή Σταφίδα. Πιεστήρια 
πού διώχνετε μακρυά τά πολυγαρτσασμένα πόδια. 
Μάρκα πυρογραφημένη. Σύρμα γιά στεφάνωμα τών 
κιβωτίων, όλα τεχνικά, όλα ώραϊα, όπως ταιριάζουν 
στή Μαυρομάτα, στή Σταφίδα...

Θρόνος καί Κριτήριον Δικαιοσύνης. Δυνατό μέσον 
προκοπής τοΰ μικρού σταφιδοπαραγωγού. Άντίδρα- 
σις είς τήν προσπάθεια τοϋ άφανισμοΰ διά τής 
έκμεταλλεύσεως τοϋ έργαζομένου σταφιδοκτηματίου, 
τοϋ συνεταιρισμού χιλιομοσχοβολιμένο λιβάνι είναι τό 
κτίριο τοϋτο, άγαπητοί συνεταίροι, τό Σταφιδοκαθα-
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ριστήριον τής 'Ενώσεως Συνεταιρισμών Γαργαλιάνων, 
τό πρώτο πλήρες έργοστάσιον στήν ' Ελλάδα στά χέρια 
τοΰ Συνεταιρισμένου Κόσμου, πού τό χαίρεται ό κό
σμος καί τό ζηλεύουν αΐ άδελφαί ‘Ενώσεις πού 
γρήγορα μιμούμεναι θά  ζητήσουν τό δικό τους ν ’ 
αποκτήσουν. Καμαρώστε το εύτυχεΐς κεκλημένοι καί 
παριστάμενοι στό μεγάλο πανηγύρι τής απαρχής ένός 
ασφαλούς τρισμεγίστου θριάμβου τών συνεταιρισμών.. 
Γύριζε πάντα Μηχανή, πού δίνει τή δύναμη, ή πνοή 
μέσ’ ά π ’ τήν καρδιά χιλιάδων ανθρώπων σταφιδο
παραγωγών καί μή τουλάχιστον άπό τόν Κορινθιακόν 
μέχρι τόν Μεσσηνιακόν κόλπον καί λαίμαργα σέ παρα
κολουθούν μέ ένδιαφέρον λαχτάρας. Γύριζε δαιμονι
σμένα καί τραβώντας τά λουριά κίνει τήν κοπτική πού 
κόβει τό κοτσάνι τής σταφίδος, κάνοντας τούτο δέν 
κάνεις τίποτα άλλο παρά ρίχνεις μέ περιφρόνηση 
μακρυά τό περιττό ένός ώραίου καρπού πού βγαίνει 
μέ τόσα βάσανα μέσ’ ά π ’ τή γή. Δέ λέει τίποτε άλλο 
τούτο παρά πώς, μέ τό Συνεταιρισμό, ώς διά μηχανής, 
άποδιώκεται ή έκμετάλλευσις άπό τόν ώραΐον έργα- 
ζόμενον κόσμον προωρισμένον νά ζήση κατά θείαν 
έπιταγήν, έργαζόμενος καί άπολαμβάνων τών άγαθών 
τών κόπων του, όπως άξίζει καί πρέπει άνεκμετάλλευ- 
τα άπό επιτηδείους.

’ Ασφαλώς ανατριχιάζουν αύτήν τήν στιγμήν οΐ ψυχές 
τών Παγκοσμίων ’Αποστόλων τοΰ Συνεταιρισμού καί 
οί ' Ιδρυταί τού Συνεταιρισμού στήν ' Ελλάδα συγκι- 
νούνται στην ένθύμισι πού τούς χρωστιέται αδιακρί
τως άπό ολους μας έντός καί έκτός τής ’ Εκκλησίας 
ταύτης τοΰ Συνεταιρισμού, έν ώ ημείς αναφωνούμε: 

Ζήτω ό Μεγάλος Θεσμός τών Συνεταιρισμών.

Ζήτωσαν οΐ έργάται τής Συνεταιρικής ’Ιδεολογίας.
Ζήτω ό οργανωμένος Σταφιδικός Κόσμος τής Περι- 

φερείας».
Ούρανομήκεις φωναί υποδέχονται τό τέλος τού 

λόγου, έν ώ ύπάλληλος τής 'Ενώσεως Συνεταιρισμών 
χαιρετά έκ μέρους τού εΐς ’Αθήνας, ώς έκλέκτορος 
άπουσιάζοντος κ. Ν. Δεληγιάννη Προέδρου τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τής 'Ενώσεως Γαργαλιάνων, τούς παρευ- 
ρισκομένους εύχόμενος, ϊνα τό Έργοστάσιον άποβή 
ήάρχή μεγαλειτέρας δράσεως εΐς τήν μεγάλην συνεται
ρικήν προσπάθειαν.

Μ ετ’ αύτό, τίθεται είς κίνησιν ολόκληρον τό ’ Εργο- 
στάσιον ύπό τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τού 
άσφυκτικώς ύπό κόσμου πεπληρωμένου χώρου τοΰ 
Εργοστασίου καί άρχεται ό καθαρισμός τής σταφί
δος. Οΐ παριστάμενοι παρακολουθούν μετά συναισθή
ματος έκπληκτικής εύφροσύνης τήν κίνησιν όλων τών 
εγκαταστάσεων τού ’Εργοστασίου καί συγχαίροντες 
τούς πρωτεργάτες, λαμβάνουσι τά πλουσίως προσφε- 
ρόμενα άναψυκτικά.

Ούτως έληξε ή ώραία τελετή τών έγκαινίων τοΰ 
Μεγάλου Σταφιδοκαθαριστηρίου τής Ενώσεως Συνε
ταιρισμών Γαργαλιάνων.

Διά μέσου τού Εργοστασίου αύτής ή Ενωσις 
Συνεταιρισμών Γαργαλιάνων άποβλέπει ϊνα έλθη άπό 
τού τρέχοντος έτους είς ά π ’ εύθείας μετά τού 
Εξω τερικού έπαφήν ώς έχει ήδη τακτοποιηθή τό 
όλον ζήτημα. Ά σφαλώς θέλει έπιτύχει άπολύτως είς 
τήν εύγενή προσπάθειάν της ταύτην, διότι έν συνει- 
δήσει κινείται καί τήν παρακολουθούσιν αΐ εύχαί 
ολοκλήρου τού άγνοΰ Κόσμου...».

— Π αρόμοιες είνα ι οι εντυπώσεις και από την απόκτηση σταφιδεργοστασίου 
από την Κ εντρική Σταφιδοκτηματική Τράπεζα Αμαλιάδος (βλ. «Συνεταιριστής»
1925 σ. 342).
— Δ ραστηριότητα της Κ εντρικής Συνεργατικής Τ ραπέζης Η λεία ς (Πύργος). 

Χ αρακτηριστικά  σ το ιχεία  ισολογισμού 1925 («Συνεταιριστής» 1926 σ. 141) για 
καταθέσεις, συνεισφορές ασφαλείας, καταθέσεις της σε Τράπεζες.

— Την όλη τότε εικόνα της συνετα ιρ ιστικής κ ινήσεω ς σ τις σταφιδοπαραγω- 
γικές περιφέρειες (Πελοποννήσου, Ιονίων) μας δίνει αναλυτικός π ίνακας που 
συντάχθηκε για  τον ορισμό εκλεκτόρων του ΑΣΟ. Συνολικά σε 16 Ενώσεις 
υπήρχαν 663 Συνεταιρισμοί (390 σε Ενώσεις, 273 εκτός Ενώσεων), με συνεταίρους 
16.177 εντός Ενώσεων και 5.274 εκτός Ενώσεων. Στο ίδ ιο  κείμενο («Συνεται
ριστής» 1925 σ. 297) υπάρχουν παρατηρήσεις για τους λόγους που πολλοί 
Συνεταιρισμοί βρίσκοντα ι εκτός των Ενώσεων.
— Στην Α νατολική Μ ακεδονία και από τις αρχές του 1924 λειτουργούν δυο 

Ενώσεις Συνεταιρισμών, (η μία στη Δράμα και η άλλη σ τις Σέρρες). Η ’ Ενωση 
Δράμας περιλαμβάνει 17 συνεταιρισμούς, η Έ ν ω σ η  Σερρών 35. Ν εοσύστατοι 
οργανισμοί δεν προέβησαν σε σοβαρές εργασίες.

Μ όνο η ’ Ενωση Δράμας.
«χάρις είς τήν άρτίαν όργάνωσίν της, όφειλομένην 

ά φ ’ ένός είς τήν προσωπικότητα τού Διευθυντοϋ 
αύτής καί ά φ ’ έτέρου είς τό εξαιρετικόν ένδιαφέρον 
τών μελών τής Διοικήσεως αύτής, κατώρθωσε νά 
προμηθευθή κατά τό παρελθόν έτος καί διά τάς 
άνάγκας τών μελών της 5.500 σάκκους χημικών λιπα
σμάτων ά π ’ εύθείας άπό τάς Διευθύνσεις τών Ε τ α ι
ρειών».

«Ούδόλως ομως δυνάμεθα νά παραβλέψωμεν, γρά
φει ο επόπτης Συνεταιρισμών Π. Μωϋσειάδης, τήν 
μεγίστην καί σημαντικήν συμβολήν τών Ένώσεων ώς 
πρός τήν ήθικήν άνύψωσιν τής συνεταιριστικής ιδεο
λογίας έν τή περιφερεία ταύτη, καθόσον οΐ οργανισμοί 
ούτοι έκ παραλλήλου πρός τάς προσπαθείας τής 
κρατικής ύπηρεσίας ούδέποτε έπαυίταν εϊτε δ ι’ έγκυ- 
κλίων εϊτε διά προσωπικής των συμβουλής νά ποδη-
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γετώσι τούς συνεταιρισμούς καί νά χαράσσωσι τήν σημασίαν καί θέλομεν έντείνη τάς προσπαθείας μας
άρμόζουσαν γενικήν κατεύθυνσιν ήν έδει νά άκολου- καθόσον πολλοί συνεταιρισμοί δυστυχώς, ελλείψει
θήσωσιν ούτοι πρός έπίλυσιν τών ζωτικωτέρων διά τήν ειδικού προσωπικού, εύρίσκονται έν μεγάλη αταξία ώς
περιφέρειαν ζητημάτων ώς τό τοϋ καπνού κλπ. πρός τήν τήρησιν τών λογιστικών των βιβλίων συνε-

Ιδιαιτέρως δέον νά τονίσωμεν καί τήν συμβολήν τών πεία της όποιας αναφύονται καθημερινώς διαχειρι-
'Ενώσεων ώς πρός τήν λογιστικήν δίοργάνωσιν τών στικαί άνωμαλίαι».
συνεταιρισμών, διά τής ίδρύσεως ειδικών λογιστηρίων «Ό μοίω ς άξιον μνείας τυγχάνει καί τό έπιμελεία 
διά τήν τακτοποίησιν τών βιβλίων τών συνεταιρισμών τών ' Ενώσεων Δράμας καί Σερρών έκδιδόμενον γεωρ-
έκείνων οίτινες δέν ήδύναντο νά μισθοδοτήσωσιν εϊδι- γικόν, συνεταιριστικόν καί καπνικόν περιοδικόν
κούς λογιστάς. Οϋτω έν τώ Λογιστηρίω τής Ένώσεως «Γεωργική ’Έρευνα» ύπό τήν Διεύθυνσιν τού κ. Ν.
Δράμας έτακτοποιήθησαν βιβλία 16 συνεταιρισμών Ζκύγα Διευθυντοϋ τής Ένώσεως Δράμας». {«Συνεται-
καί έν τώ Λογιστηρίω Σερρών βιβλία 10 συνεταιρι- ριστής» 1925 σ. 61).
σμών. Είς τό σημειον τούτο όποδίδομεν μεγάλην

— Ο μοσπονδία Γ.Σ. Μ ακεδονίας το 1925. Τα Γραφεία της σε ένα πατάρι της 
οδού Μ εγάλου Α λεξάνδρου της Θ εσσαλονίκης (βλ. Σπ. Α ντωνιάδης στο «Θέματα 
Συνεταιρισμών» 1975 σ. 2082).

Π ροσλαμβάνεται 30.3.1925 ως Διευθυντής της νεοϊδρυμένης (1924) Ο μοσπον
δίας Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας ο Ντ. Μ αλοϋχος (βλ. στο ΙΑ ' του 1928 για  τη 
μεγάλη δράση του).

Στις σταφιδοπαραγωγικές περιφέρειες, 16 Ενώ σεις ε ίχαν 390 Συνεταιρισμούς 
με μέλη 17.800. (Υ πάρχουν και άλλοι 273 Συνεταιρισμοί με μέλη 7.571). Δηλαδή 
το 62% των Συνεταιρισμών ήταν μέλη Ενώσεων.

Οι εργασίες των Ενώσεων είνα ι κυρίως προμηθευτικές, ολιγώ τερον πιστω 
τικές και ακόμη ολιγώ τερον πωλήσεως. Σκοπός τους μικτός. Εκτός των 
οικονομικώ ν σκοπών των αναλαμβάνουν και τον έλεγχον των γεωργικών 
συνεταιρισμών μελών τους «είς τόν όποιον δμως δέν είνα ι δυνατόν έπί τοΰ 
παρόντος καί έπί δεκαετίαν τούλάχιστον νά άφεθή τις μετά πεποιθήσεως έπί τήν 
άποτελεσματικότητα καί έπάρκειάν των». (Ιασεμίδης, «Συνεταιριστής» 1927 
σ. 294).

Οι προμηθευτικές εργασίες τους είνα ι κυρίως στις σταφιδοφόρους περιφέ
ρειες, για θείο και θ. χαλκό.

Οι πω λήσεις τους είναι κυρίως κορινθιακής σταφίδας (κυρίως Ενώσεις Α ιγια- 
λείας, Τ ριφυλλίας, Ζακύνθου).

Οι πιστω τικές εργασίες επεκτείνονται με τη βοήθεια  της ΕΤΕ (διαφορά 
επιτοκίω ν 1%). Κατά το 1925 υπήρχαν εγκεκριμένες π ιστώ σεις γ ια  30 Ενώσεις 
δρχ. 30.550.000 (και το 1926 για 26 Ενώσεις για  34.500.000 δρχ.), δηλαδή κατά 
μέσον όρο 1.500.000 δρχ. κατά Έ ν ω σ η .

Ο ικονομικά στο ιχεία  Ενώσεων από Ισολογισμούς τους:
«Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας» («Συνεταιριστής»

1926 σ. 110).
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ. 
ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ ' / I

Κ ατά το 1925 η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  δραστηρ ιοπο ιείτα ι σχετικά  με τη 
λειτουργία  ιδεολογικώ ν και ο ικονομικώ ν Κ εντρικώ ν Οργανώσεων.

α. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Συνήλθε στις 26 Ιανουαρίου 1925 η Γ ενική  Συνέλευση της Π ανελληνίου 

Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών για  τροποπο ίησ η  του καταστατικού 
της (όπως αποφασίστηκε το 1924 και όπως το διαμόρφωσαν τα μέλη της Ε π ι
τροπής) για να εξέλθει από τη σχετική  αδράνειά της. Π αρίσταντο αντιπρόσω ποι 
των Ενώσεων: 1) Κ εντρική Α γροτική Τράπεζα Καλαμών. 2) Π αμμεσσηνιακή 
Π ρομηθευτική Έ ν ω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών. 3) Έ ν ω σ η  Γεωργικών Συνε
ταιρισμώ ν Τ ριφυλλίας Π υλίας. 4) Έ νω σ η  Σταφιδικών Συνεταιρισμών Α ιγιαλείας.
5) Γεωργική Π ρομηθευτική ' Ενωση Λακωνίας. 6) Α γροτική  Συνεταιρική Τράπεζα 
Α ττικοβοιωτίας. Ή τ α ν  παρόντες επ ίσης ο ι συνεταιριστές: Σ. Ιασεμίδης, Κ. 
Μ αλοΰχος, Ν. Μ ιχόπουλος, Β. Σ ιμωνίδης, ©. Τζω ρτζάκης. («Συνεταιριστής» 1925 
σ. 60).

Α ποφασίστηκε η υποβολή του καταστατικού στο Δ ικαστήριο  για έγκριση. 
Στις 5 Μ αρτίου 1925 εγκρίθηκαν από το Π ρω τοδικείο Α θηνών (αποφ. 740) οι 
τροποποιήσ εις στο καταστατικό που είχαν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της
26.1.1925 με ελπίδα να κατορθώσει να δραστηριοποιηθεί.

Με τις τροποποιήσ εις αυτές η Οργάνωση μετονομάστηκε «Π ανελλήνιος 
Ο μοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών» και ορ ίστηκε ότι μέλη της θα είναι 
μόνον Ενώσεις Συνεταιρισμών.

Έ γ ιν α ν  στη συνέχεια έντονες προσπάθειες για  τη λειτουργία  της χω ρίς 
αποτελέσματα κατά το 1925.

Χ αρακτηριστικό για την όλη εξέλιξη και τη ν  αποστολή της Ο μοσπονδίας και 
την αδιαφορία, είνα ι το κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη («Συνεταιριστής» 1925 σ. 182) 
το οποίο  παραθέτουμε:
«... Μπορεί κανείς, ύποθέτω, νά πιστεύη ότι τό ανάγκην τής ύπάρξεώς της. Καί κατά ποιον τρόπον
διαρρεΰσαν χρονικόν διάστημα είναι ύπεραρκετό καί πρέπει ν ’ αρχίσουν έργαζόμεναι όλαι αί 'Ενώσεις διά
ότι δέν εΐναι ύπερβολικά απαιτητικός έάν ένόμιζεν ότι νά δώσουν δείγματα τοΰ ένδιαφέροντος των ύπέρ τής
θ ά  έπρεπε τόσον αί οργανώσεις πού αποτελούν τήν 'Ομοσπονδίας ύπεδειξαμεν ήδη δ ι’ ειδικού άρθρου

Ομοσπονδίαν όσον καί αί έκτός αύτής ευρισκόμενοι μας δημοσιευθέντος είς τό ύ π ’ άριθ. 10 φύλλον «τοΰ
νά δείξουν έπί τέλους κάποια μεγαλύτερη δραστήριο- Συνεταιριστού». Διά τοΰ παρόντος θ ά  προσπαθήσω-
τητα προθυμία καί φροντίδα γιά τήν ταχύτερη έναρξι μεν ν ' άναπτύξωμεν καί πάλιν όσα σχετικώς μέ τήν
τής λειτουργίας τοϋ άνωτάτου τούτου συνεταιριστικού άνάγκην τής ύπάρξεώς τής 'Ομοσπονδίας έλέχθησαν
οργανισμού. , , , μέχρι τοϋδε είς διάφορα συνέδρια, κατά τάς συζη-

Γιά τήν βραδύτητα τής ένάρξεως τής λειτουργίας της τήσεις τοΰ καταστατικού καί είς άλλας περιστάσεις, μέ
υπεύθυνα δέν θά  είναι μόνον τά σημερινά μέλη της σκοπόν νά καταστήσωμεν γνωστούς εΐς όσον τό
άλλά όλαι αί δευτεροβάθμιοι συνεταιρικαί οργανώσεις δυνατόν εΰρύτερον κύκλον ένδιαφερομένων τούς
και άκόμη καί οί άποτελοΰντες αύτάς άπλοι συνεται- λόγους πού επιβάλλουν τήν λειτουργίαν της.
ρισμοί, εΐς τούς όποιους τελικώς ανήκει ή όπόφασις Π αρ’ ούδενός δύναται πλέον νά ύποστηριχθή
περί τής τύχης τής Ομοσπονδίας σύμφωνα μέ τάς σοβαρώς, οτι οΐ άπλοι συνεταιρισμοί είναι ικανοί άνευ
δημοκρατικός άρχάς πού διακρίνουν τήν συνεταιριστι- άμοιβαίας ένισχύσεως, έπιτυγχανομένης διά τής συνε-
κήν όργάνωσι. Η ταχεία έναρξις τών έργασιών της νώσεώς των, νά έπιτύχουν πλήρως τήν αποστολήν των.
οφείλει ν^ άποτελέση κοινήν ύπόθεσιν τής όλης συνε- Μεμονωμένοι παραμένοντες έχουν πάντοτε περιωρι-
ταιριστικής οίκογενείας καί νά τύχη σοβαράς προσο- σμένον πεδίον δράσεως καί συναντούν δυσκολίας, τάς
χής άπό μέρους των έπικεφαλής τής κινήσεως εύρι- όποιας εΐναι άνίκανοι άνευ τής βοήθειας τοΰ συνόλου
σκομένων παραγόντων κατ εξοχήν ύποχρέων νά τού οργανισμού νά παρακάμψουν. Καί αί μέν έπί τού
άναπτυξουν είς τά μέλη τών οργανώσεων τήν ύψίστην οικονομικού πεδίου δράσεως τών συνεταιρισμών άνα-
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κύπτουσαι δυσκολίαι πού επιβάλλουν τήν συσσωμά- 
τωσιν τούτων πρός ένιαίαν άντιμετώπισιν κατενοήθη- 
σαν ήδη π α ρ ’ αύτών, καθώς δύναται νά κρίνη κανείς 
άπό τήν ζωηράν τάσιν πρός 'ίδρυσιν ένώσεων γεωργ. 
συνεταιρισμών. ’ Ατυχώς ομως δέν συμβαίνει τό αύτό 
καί έπί τοϋ ιδεολογικού πεδίου δράσεως τών συνεται
ρισμών. Μέχρι σήμερον δέν κατεβλήθη καμμιά προ
σπάθεια συσσωματώσεως τών συνεταιρισμών κατά 
τών κινδύνων πού τούς απειλούν άφ ' ένός καί πρός 
έξασφάλισιν καί έμπέδωσιν τής θέσεως αύτών ά φ ’ 
ετέρου. Αί πρός τοΰτο άπαραίτητοι οργανώσεις, άς 
τάς όνομάσωμεν συνδέσμους όμοσπονδίας ή όπως ό 
καθείς θέλη ήγνοήθησαν έντελώς ή σχεδόν έντελώς. 
Κανένα δείγμα σοβαράς διαθέσεως πρός τοΰτο δέν 
διαβλέπομεν έκτός τής ιδρύσεως τής Πανελληνίου 
Συνομοσπονδίας τών γεωργικών συνεταιρισμών, ή 
όποία όμως εύθύς άπό τής ίδρύσεώς της έγκατελεί- 
φθη είς τήν τύχην της καί παραμείνασα άχειραγώγη- 
τος δέν κατώρθωσε ν ’ άνταποκριθή είς τόν προορι
σμόν της. ’Ίσως ή καθυστέρησις αϋτη οφείλεται είς 
τάς συνθήκας ύπό  τάς όποιας έδημιουργήθησαν οί 
συνεταιρισμοί έν ' Ελλάδι. ‘ Η κίνησις προεκλήθη ώς 
γνωστόν έκ τών άνωθεν, ηύνοήθη ύ φ ’ όλων τών 
δυναμένων νά έπίδράσουν έπί τής τύχης αύτής παρα
γόντων καί δέν εύρε εΐς τόν δρόμον της κανέν έμπό- 
διον. "Ολαι αΐ δυσκολίαι καί ή έχθρική στάσις τρίτων, 
τήν όποιαν συνήντησαν κατά τήν έμφάνισίν των 
άλλαχοϋ οΐ συνεταιρισμοί παρέμειναν άγνωστα σχεδόν 
διά τούς * Ελληνικούς. Εΐς τούτο κυρίως καί έπιπρο- 
σθέτως εΐς τήν έν άρχή περιωρισμένην δράσιν τών 
συνεταιρισμών, ή όποία δέν άπήτει διά τούς διοι- 
κοΰντας αύτούς εύρυτέραν συνεταιριστικήν καί οικο
νομικήν κατάρτισιν πρέπει ν ’ άποδοθή ή παντελής 
έλλειψις ιδεολογικής όργανώσεώς τών συνεταιρισμών. 
'Αλλ' έν τώ μεταξύ αί συνθήκαι μετεβλήθησαν. Ή  
όσημέραι αύξανομένη δράσις των, ή συγκέντρωσις εΐς 
χεΐρας των έργασιών διεξαγομένων μέχρι τούδε π α ρ ’ 
άλλων τάξεων, ή γενικωτέρα σημασία τήν όποιαν διά 
τήν έθνικήν οικονομίαν λαμβάνει ή τοιαύτη ή τοιαύτη 
τακτική των έν τή διαχειρίσει τών ζητημάτων των καί 
ήάνάγκη τής έξασφαλίσεως τών ιδεωδών αύτών από 
πάσης διαφθοράς καί παρεξηγήσεως επιβάλλουν άπα- 
ραιτήτως τήν ιδεολογικήν αύτών όργάνωσίν τής ό
ποιας οΐ σκοποί έκ τών άνωτέρω έξαγόμενοι είναι 
προφανείς. Ή  ιδεολογική όργάνωσις τών συνεταιρι
σμών οφείλει νά έπιδιώξη τήν έπιβολήν καί τόν 
σεβασμόν τής συνεταιριστικής ιδεολογίας τόσον έντός 
τής συνεταιριστικής οίκογενείας όσον καί έκτός αύ
τής. ’Οφείλει ν ' άποδείξη πόσον άπαραίτητος είναι 
διά τήν προαγωγήν τής έθνικής μας οικονομίας 
όσυνεταιρισμός καί πώς πάσα κα τ’ αύτού άντίδρασις 
στρέφεται κατά τών συμφερόντων τοΰ συνόλου.
’ Οφείλει νά κατευθύνη τούς συνεταιρισμούς πρός τάς 
συνεταιριστικός άρχάς, νά καταστείλη πάσαν έντός

αύτών άναπτυσσομένην έξ ύστεροβουλίας ή πλάνης 
τάσιν δυναμένην νά βλάψη πολύ περισσότερον ή 
οίαδήποτε έξωθεν άντίδρασις τήν κίνησιν καί νά 
έπιδιώξη τέλος τήν χρησιμοποίησιν τών διά τών συνε
ταιρισμών κτηθέντων έπί τού οικονομικού έπιπέδου 
ώφελημάτων πρός ηθικήν καί πνευματικήν βελτίωσιν 
τών μελών τής όργανώσεώς, πράγμα πού άποτελεϊ τόν 
τελικόν σκοπόν τού συνεταιρισμού.

* Ως άναφέρομεν άνωτέρω, άπαρχήν τής τοιαύτης 
όργανώσεώς άπετέλεσεν ή πρό τινων έτών'ίδρυσις τής 
Συνομοσπονδίας τών γεωργικών συνεταιρισμών. 'Α τυ
χώς πέραν τούτου ούδέν έγένετο ώς έλέχθη. Τελευ
ταίως καί πάλιν έξ άφορμής τοΰ περυσινοΰ άγροτικοϋ 
συνεδρίου έτέθη έπί τάπητος τό ζήτημα. ’Ά ς  έλπί- 
σωμεν ο π  αύτήν τήν φορά ή νέα προσπάθεια θ ’ 
άποβή άποτελεσματική καί ότι θ ά  λειτουργήση έπί 
τέλους ή όργάνωσις αϋτη τών συνεταιρισμών κατά 
τρόπον άνταποκρινόμενον πρός τήν σοβαρότητα τής 
άποστολής της. Τά μέσα δι' ών αϋτη θά  έπιτύχη τοϋ 
σκοποΰ της εΐναι γνωστά. Σαφώς διαγράφονται είς τό 
άρθρον 2 τού νέου καταστατικού τό όποιον έδημο- 
σιεύθη είς τό ύ π ' άριθ. 2 φύλλον «τού Συνεταιρι- 
στοϋ». Σοβαράς δυσκολίας διά τήν λειτουργίαν της δέν 
διαβλέπομεν. ' Η σημασία τής συνήθως άναφερομένης 
δυσκολίας, έκ τής έλλείψεως έπαρκών πόρων άς μάς 
έπιτραπή νά πιστεύωμεν, ότι ύπερβάλλεται. Ά ρκεΐ αΐ 
'Ενώσεις νά θελήσουν νά εκπληρώσουν τάς έκ τοΰ 
καταστατικού ύποχρεώσεις των περί τήν καταβολήν 
τών εισφορών καί τό ζήτημα τών πόρων εΐναι λελυ- 
μένον. Οϋτε πρόκειται εύθύς έξ άρχήςή ' Ομοσπονδία 
νά έπιληφθή τής έκτελέσεως τοΰ συνόλου τών σκοπών 
της. Είς τό μέλλον θ ’ αύξηθοΰν οΐ πόροι της άσφαλώς 
διά τής προσχωρήσεως νέων μελών καί δ ι’ άλλων 
μέσων ώς π.χ. δι’ έκδοτικών έργασιών, συντηρήσεως 
σχολών καί έργαστηρίων κλπ. τά όποια άσφαλώς θά  
συντελέσουν εΐς τήν αϋξησιν τών πόρων της. Ούτε 
χρειάζουσι πρός τό παρόν νά στραφούν αί 'Ενώσεις 
πρός τά μέλη τών συνεταιρισμών των διά τήν εϊσπραξιν 
τής έκαστον τούτων κατά τό καταστατικόν τής Ό μ ο 
σπονδίας βαρυνούσης έκ 3-5 δραχμών εισφοράς. 
Δύνανται αύται κατά τό πλεΐστον άκόπως νά κατα
βάλουν τό σύνολον τών βαρυνουσών τά μέλη τών 
συνεταιρισμών των εισφορών έκ τών καθαρών κερδών 
των.

Δέν χρειάζεται κατά τήν γνώμην μας παρά διάθεσις 
καί ένδιαφέρον, στηριζόμενον στήν έπίγνωσι τής 
σημασίας τής Ό μοσπονδίας έπί τής τύχης τής συνε
ταιριστικής κινήσεως. 'Ά μα άναγνωρισθή πραγματικά 
καί συνειδητά ή άνάγκη τής ύπάρξεώς της άσφαλώς 
θά  λειτουργήση.

Κάμνοντες τήν τελευταία έκκλησι πρός τήν συνεται
ριστικήν όργάνωσίν ύπέρ τής Ό μοσπονδίας έκπλη- 
ρούμεν άποκλεισηκώς καθήκον πρός τήν συνεταιρι
στικήν ιδεολογίαν. Τά λοιπά άνήκουν εΐς τούς διευ- 
θύνοντας τήν κίνησιν».

β. Οικονομικές Κεντρικές Οργανώσεις
1. Κεντρική Προμηθευτική Ένωση Πελοποννήσου.

.Τ ο  1925 ιδρύθηκε η Κ εντρική Π ρομηθευτική Έ ν ω σ η  Π ελοποννήσου (έδρα 
Π άτραι) με σκοπό την προμήθεια σε μεγάλες ποσότητες ή την κατασκευή σε 
εργοστάσιά της, γεωργικών και οικιακών ειδών. Μ ετέχουν οι Ενώσεις Συνετα ι-' 
ρισμών Ζακύνθου, Α ιγιαλείας, Β οστίτσης, Π ατρώ ν, Λακωνίας, Γαργαλιάνων, 

Α ρκαδίας, («Συνεταιριστής» 1925 σ. 220).
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2. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός.
Η κακή εξέλιξη του σταφιδικού προβλήματος και η αποτυχία  των διαφόρων 

φορέων στους οποίους ανατέθηκε η επίλυσή του και η κερδοσκοπία  σε βάρος των 
παραγωγών, οδήγησαν έπειτα από πολλές προσπάθειες σε προσωρινή λύση κατά 
το 1924 και στην ίδρυση το 1925 (με Ν.Δ.) του Α υτόνομου Σταφιδικού Ο ργανισμού 
(ΑΣΟ), με βάση συνεταιριστική. Εκλέγεται το πρώτο Δ.Σ. με μεγάλη συμμετοχή 
εκπροσώπω ν των αγροτών και κυρίως των συνεταιρισμών. Η α ιτιολογική  έκθεση 
δίνει όλο το ιστορ ικό  της εκμεταλλεύσεως των σταφιδοπαραγωγών (βλ. το κείμενό 
της στο «ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 285, 299).

Ε ιδικότερα γ ια  το μετέπειτα γεω ργικό έργο του ΑΣΟ βλ. «Συνεταιριστής»
1927 σ. 139. (Γ ια  αργότερα βλ. το β ιβλίο  του Β. Σ ιμω νίδη, 1931). Βασικός 
μελετητής και διευθύνας το έργο ο Β. Σ ιμω νίδης, από 1924-1930.
3. Προσπάθειες για άλλες οικονομικές οργανώσεις.

Ο Γ ενικός Γραμματέας Υπουργείου Γεω ργίας Χρ. Ε υελπίδης συνιστά, κατά 
το Ε ' Π αμπηλιορητικό  Συνέδριο, την σύσταση Συνεταιρισμών και Ενώσεως 
Ε λαιοπαραγωγών για  την αντιμετώπιση τω ν προβλημάτων («Συνεταιριστής» 1925 
σ. 235).

Ο «Συνεταιριστής» υποδεικνύει τη σύσταση Κ εντρ ικής Ο ργανώσεώς των 
Κ απνοπαραγω γικών Συνεταιρισμών, όπως έκανε ήδη η Βουλγαρία γ ια  την 
πώληση των καπνών (βλ. 1925 σ. 203).

Μακεδονία: Πρωτόγονη η οργάνωση της γεωργίας μας ακόμη και τις δεκαετίες μετά το 1950.
(Σέρρες).
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Σε συσχετισμό με τα τότε προβλήματα και τις προσπάθειες για  την εποικι- 
στική και αγροτική πολιτική  (έπειτα από την μ ικρασιατική  καταστροφή, την 
Επανάσταση του 1922 και τα επακόλουθά της, τη σύσταση της Ε Α Π  κλπ.) 
συνεχίζονται και εντείνονται οι συζητήσεις και οι προσπάθειες γ ια  συνετα ιρ ι
στική οργάνωση και για  καλύτερη άσκηση (ποσοτικά και ποιοτικά) της 
αγροτικής πίστης.

Π ροτού παραθέσουμε τη σχετική  κ ίνηση του 1925 (ιδέες, προσπάθειες), 
σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά  στο ιχεία  (που παραθέτει ο Π. Δεκάζος 
στον πρόλογο του βιβλίου του Αγάθου), οι χο ρ η γή σ εις  κάθε χρόνο  στην αγροτική 
τάξη και ιδ ιαίτερα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς από την Εθνική Τράπεζα, 
έχουν ως εξής: (σε δραχμές)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

Ετος Συνολικά Από αυτά σε Συνεταιρισμούς
1915 4.685.159 δρχ. 223.000 δρχ.
1916 7.896.439 » 979.000
1917 8.291.512 » 1.495.122 »
1918 20.564.784 » 7.432.085 »
1919 27.274.362 » 13.443.646 »■
1920 79.562.381 24.907.751 »
1921 72.265.239 » 27.493.314 »
1922 151.301.123 » 75.557.627 »
1923 220.019.362 » 114.971.172 »
1924 678.069.598 » 299.281.503 »
1925 932.647.728 » 536.571.464 »

Σύμιφωνα με στο ιχεία  του Σ. Ιασεμίδη (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 291) οι
χορη γή σ εις  της ΕΤΕ (υπόλοιπο τέλους έτους) στους συνεταιρισμένους είχαν ως
εξής (σε δραχμές) και με κανονική ρευστοποίηση:
1915 223.000 δρχ. 1921 37.919.730 δρχ·
1916 773.490 » 1922 75.700.836 »
1917 1.257.483 » 1923 114.971.000 »
1918 6.734.613 » 1924 299.281.503 »
1919 12.949.600 » 1925 536.571.464 »
1920 23.226.921 »

(έναρξη εφαρμογής του γεωργικού (Γ ια  τις νομισματικές μεταβολές
ενεχυρογράφου) βλ. και την αξία χρυσής λίρας

στο Υποκεφ. Α ' του 1923)
Με το Ν.Δ. 6.11.1925 καθορίστηκε ότι ο τόκος (επιτόκ ιο) των γεωργικών 

δανείων γενικά δεν μπορεί να είνα ι ανώτερος του προεξοφλητικού, γ ια  δε τους 
Συνεταιρισμούς κατώτερος κατά 1% και τις Ενώ σεις κατώτερος 1, 1/2% του επ ι
τοκίου προεξοφλήσεω ς.

Κατά το 1925 συνεχίστηκε η σοβαρή συζήτηση του 1924 για την αγροτική 
πίστη α ν ά μ ε σ α  στους πιο ειδικούς και αρμόδιους γ ια  το θέμα αυτό.

Κατά την συνεδρίαση της 5 Ιανουαρίου 1925 μ ίλησε βασικά ο Αλ. Κ ορυζής
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(Διευθυντής ΕΤΕ) και διατύπωσαν τις γνώμες τους οι: Κ. Τριανταφυλλόπουλος 
(Κ αθηγητής Π ανεπιστημίου), Αλ. Μ υλωνάς τ. Υ πουργός, Π. Βουρλούμης (τ. 
Υπουργός), Χ ατζηλίας και Σεχιώτης (πληρεξούσιοι), Γ. Τρακάκης (Επιθεωρητής 
ΕΤΕ), Κωτρόζος (Τμημ. Υπ. Ο ικονομικών) και άλλοι.

Τα συμπεράσματα από τη συζήτηση διατύπωσε ο Αλ. Π απαναστασίου.
Ό π ω ς  σημειώνει «ο Συνεταιριστής» (1925 σ. 28) «όφείλομεν νά διαπιστώσω- 

μεν τήν ύφ ’ δλω ν τών εΐς τή ν  συζήτησ ιν συμμετασχόντω ν άναγνώρισιν τής 
μεγίστης συμβολής των συνεταιρικών Ο ργανώ σεων στην προαγωγή και εμπέ
δωση της αγροτικής πίστεως. (Βλ. «ο Συνετα ιρ ιστής» 1925 σ. 28). Κ αι βέβαια

Επειδή το θέμα έχει βασική επίδραση στην εξέλιξη της συνετα ιρ ιστικής 
κινήσεω ς παραθέτομε ευρεία περίληψη των στο ιχείω ν και επιχειρημάτω ν, που 
αναπτύχθηκαν κατά τ ις  συζητήσεις αυτές του 1925. (Για τον Σ. Ιασεμίδη βλ. στο 
Ζ ' του 1924).

Ο Αλ. Κ ορυζής (Διευθυντής ΕΤΕ) σε ωραία (φραστικά και διπλωματικά) 
ομ ιλία  του «η Α γροτική Π ίσ τις και η Εθνική Τράπεζα» αφού εξέθεσε τον τρόπο 
που εργάζεται η ΕΤΕ καθώς και την εν Ελλάδι κατάσταση, κατέληξε στα κάτωθι 
επί της ίδρύσεως ιδίας Γεω ργικής Τραπέζης. (Βλ. «Δημοκρατία» της 12,13,14, 15,
16.1.1925 όπου δημοσιεύεται η όλη ομιλία. Εκδόθηκε και σε ειδικό βιβλίο): Λέγει:
<ί Κύριοι δέν είμαι κατά τής ίδρύσεως Γεωργικής Τρα- άπέραντον πίστιν, τήν πίστιν ολοκλήρου σχεδόν τοϋ
πέζης. Ή  Γεωργική ομως Τράπεζα, ής έχομεν άνά- γεωργικού κόσμου τής Ελλάδος. Καί έχουσα πίστιν,
γκην, δέν είναι κεφαλαιακόν 'ίδρυμα, τοιούτον έχομεν θ ά  εϋρη τά ποσά ών έχει άνάγκην ή γεωργική παρα-
ύπό τούς άρίστους όρους, άλλ' ή Τράπεζα - Συνεται- γωγή, ούχί έκ τών κεφαλαίων μετοχικών ή μή, άλλ' έκ
ρισμός. δανείων, άτινα πάλιν ιίά παράσχη ή ΕΤΕ, ώς παρέχει

Πλήν ή τοιαύτη Τράπεζα δέν ιδρύεται έκ τών άνω, ήδη, έλλείψει άλλων ένδιαμέσων οργάνων, πρός τά
άλλά δέον νά είναι προϊόν της έκ τών κάτω έξελίξεως. πρώτα κύτταρα τής συνεταιρικής όργανώσεως.
Αϋτη θά ίδρυθή ασφαλώς βραδύτερον, δταν ή συνε- Μή Οίγωμεν τά καλώς κείμενα καί μή ματαιοπονώ- 
ταιρική όργάνωσις έπεκταθή κ α θ’ ολην τήν χώραν, μεν. "Ας άφήσωμεν τά πράγματα νά βαδίσωσι τόν
πρό πάντων δέ όταν οί συνεταιρισμοί ώριμάσωσι μέχρι διαγεγραμμένον δρόμον των, άφοϋ ταύτα έξελίσσονται
τοΰ σημείου νά ίδρύσωσι πράγματι υγιείς ' Ενώσεις καί ίκανοποιητικώς. Καί άς στρέψωμεν τήν προσοχήν καί
αί ' Ενώσεις αύται ομοιογενείς συνδέσμους, οί δέ τήν ζωτικότητά μας πρός άρτιωτέραν όργάνωσίν καί
σύνδεσμοι τήν Τράπεζαν. έπέκτασιν κ α θ ' δλην τήν χώραν τοΰ άγροτικοΰ πιστω-

, ...............  , , τικοΰ συγκροτήματος τών συνεταιρισμών καί τών
Η τοιαύτη Τραπεζα, προϊόν τής έλευθέρας βουλή- ' Ενώσεων αύτών, ϊνα άποβώσιν ικανοί νά έκτελέσωσιν

σεως συνεταιρισμών, ένώσεων καί συνδέσμων, δέν θά  εύρύτερον τόν προορισμόν των καί ό χρόνος αύτομά-
έχη ανάγκην κεφαλαίων, διά νά μάς άπασχολήση τό Τως βά  μάς δώση έκ τών κάτω τήν Γεωργικήν
σοβαρόν τοϋτο ζήτημα. Θά έχη ώς κεφάλαια μίαν Τράπεζαν - Συνεταιρισμόν, ής έχομεν άνάγκην.»

Τον ίδ ιο  χρόνο 1925 οι συζητήσεις συνεχίζοντα ι, το πρόβλημα ζητά λύση.
Ο Θ. Κουτούπης αγωνίζεται, (μεταξύ άλλων) εναντίον «της εμμονής της 

Υ πηρεσίας Γεω ργικής Ο ικονομίας του Υπουργείου Γεωργίας» (επί υπουργίας 
Σταμούλη) για ίδρυση Γεωργικής Τραπέζης (Βλέπε άρθρον του στον «Ελεύθερον 
Λόγον» 6.12.1925 όπου και δίνει ιστορικές πληροφ ορίες σχετικές προς τις μέχρι 
τότε προσπάθειες περί ίδρύσεως Γεω ργικής Τραπέζης).

Υ ποστηρίζει στη συνέχεια  ότι «ή σύστασις γεω ργικώ ν τραπεζών εΐναι έργον 
ούχί τοΰ Κράτους, άλλά τής ιδ ιω τικής πρω τοβουλίας ή, μέ άλλην έκφρασιν, είναι 
έπ ιχε ίρ η σ ις  ιδιωτική μέ τήν έποπτείαν καί ένίσ χυσ ιν  τοΰ Κράτους».

Στο άρθρο αυτό του Θ. Κ ουτούπη, απάντησε ο πρωτεργάτης της σχετικής 
κ ινήσεω ς Σ. Ιασεμίδης (με άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο «Ελεύθερος Λόγος» 
της 14.12.1925, βλέπε τα κείμενα και στο «Συνεταιριστής» 1926 σ. 1) διατυπώσας, 
σε περ ίληψ η, ότι: πλείσται υπάρχουν και ευδοκίμως λειτουργούν εις άλλας χώρας 
(Βουλγαρίαν, Τουρκίαν, Π ρω σσίαν, Εσθονίαν, Π ολω νίαν, Ιταλίαν κλπ.) Γεωργι- 
καί Τράπεζαι που ιδρύθηκαν με νόμο αλλά με κεφάλαια προερχόμενα εκ
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φορολογίας και με καταθέσεις, με ευρύτερη δραστηριότητα . Διατυπώνων δε το 
αληθές των προσπαθειών του, δηλοί ότι δεν θέλει κρατικές τράπεζες, αλλά 
«επιδιώκω άκριβώς νά καταστήσω καί αύτάς άκόμη τάς Γεω ργικός Τραπέζας 
αυτόνομα ' Ιδρύματα». Η  δε εργασία μου «δέν άπέβλεπεν άπό τοϋ 1904 παρά είς τό 
πώς νά κατευθύνω τήν γεω ργικήν τάξιν είς τή ν  ο ικονομ ικήν καί επαγγελματικήν 
όργάνω σίν της, άποξενουμένην δσον τό δυνατόν περισσότερον άπό τήν άμεσον 
έπέμβασιν τοΰ Κράτους, χωρίς μέ τοϋτο νά επιζητώ  τή ν  άνάμ ιξιν μου είς τήν 
πολιτικήν , άπό τήν οποίαν έζήτησα καί ήδυνήθην πράγματι νά κρατήσω  μακράν 
καί τούς γεω ργικούς συνεταιρισμούς διά λόγους οΰς άλλοτε εξέθεσα είς τήν 
« ’Α γροτική ’Ηχώ». Μ ακράν λο ιπόν άπό τοιαύτας άναμίξεις καί τάσεις έχω 
σχηματίσει έκ τής μελέτης τών άλλαχοΰ κρατούντων καί τής έδώ καταστάσεως 
καί τής πείρας τής ύπηρεσίας μου, πεποιθήσεις καί πράγματι έπιμόνους ιδέας, ών 
επιδιώκω τή ν  έφαρμογήν. Μ όνον οταν μ ετ’ έπιμονής έργάζεταί τις πρός μίαν 
άποκρυσταλλω μένην κατεύθυνσιν δύναται νά έπιτύχη κάποιο γενικόν καί 
σταθερόν καλόν». (Στη συνέχεια καταπολεμά τα επιχειρήματα του Θ. Κουτοΰπη).

Τ ελικό αποτέλεσμα από τις συζητήσεις η αναγνώριση από όλους της 
μεγίστης συμβολής των συνεταιριστικώ ν Ο ργανώ σεων σ τη ν  προαγωγή και 
εμπέδωση της αγροτικής πίστεως. (Βλ. «ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 28). Και βέβαια 
στην ανάγκη για  καλύτερη οργάνωσή της. (Οι διαφορές απόψεων και επιδιώξεων 
ήταν κυρίως σχετικά  με τον τρόπο οργανώσεώς της).

Ά λ λ ες  πληροφορίες:
Ε πίσης για  το 1925 πρέπει να σημέιωθοΰν τα επόμενα σχετικά  με την 

αγροτική πίστη και Συνεταιρισμούς.
— Συγκεντρω τικά στατιστικά σ το ιχεία , πληροφ ορίες και ε ισ ήγησ η  για την 

αγροτική πίστη στην Ελλάδα, ανακοινώνει ο αντιπρόσω πος της Ελλάδας στο 12 
Διεθνές Γεω ργικό Συνέδριο στη Βαρσοβία (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 242).
— Με το Ν.Δ. 28.9.1925 (ΦΕΚ 341) η ενιαία Γεω ργική Τράπεζα Μ ακεδονίας - 

Η πείρου δια ιρέθηκε εις: α) Μ ακεδονίας, β) Η πείρου, γ) Θ ράκης. Ε π ίσης γίνετα ι 
πρόβλεψη για  την αναδιοργάνω ση της Γ εω ργικής Τράπεζας Α ιγαίου και του 
Κοινωφελούς Ταμείου Κ ρήτης.
— Το Διάταγμα της 21 Νοεμβρίου 1925 (ΦΕΚ 385) κω δικοποιεί τις διατάξεις των 

ν. 1954 και 2635 περί δανείων επ ’ ενεχύρω καπνοϋ των Ν. Χωρών (πλασματικό 
ενέχυρο καπνού). Με τις διατάξεις αυτές (άρθρ. 1) «έπί δανείων χορηγουμένων ύπό 
τής Έ θ ν ικ ή ς  Τραπέζης έ π ’ ένεχύρω καπνοϋ είς φύλλα, πρός σύστασιν ενεχύρου 
άπαιτεΐται, κ α θ ’ άπασαν τήν ’ Επικράτειαν, μόνον παράδοσις είς τήν δανείζουσαν 
Τράπεζαν τής κατά τάς σχετικάς διατάξεις τών νόμων περί φορολογίας καί κινή- 
σεως καπνοϋ είς φύλλα άδειας κατοχής ή τής κατά τάς ιδίας διατάξεις δηλώσεως 
παραγωγής...»

Το άρθρο 13 του Διατάγματος ορίζει ότι: «δύνανται νά χορηγώ σ ιν  δμοια 
δάνεια ύπό τούς αύτούς όρους καί αί Γεω ργικαί Τράπεζαι Μ ακεδονίας, ’Η πείρου 
καί Ν ήσω ν Α ιγαίου καί πάντες οί γεω ργικοί Συνεταιρισμοί πρός τά μέλη των, ώς 
καί πάσα άλλη Τράπεζα ή "Ιδρυμα είς όπερ ήθελεν έπεκταθή ό περί πλασματικοϋ 
ένεχύρου νόμος διά Διατάγματος».

— Π ροπαγανδίζεται (άπό τόν Δ. Κ αλιτσουνάκι) το θέμα των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών που συζητήθηκε στο 11ο Διεθνές Συνετα ιρ ιστικό Συνέδριο του 1924.

— Το Συνέδριο Δράμας (11-12/1/1925), με συμμετοχή εκπροσώ πω ν εκατοντά
δων Συνεταιρισμών και Κ οινοτήτω ν, υποστηρίζει την οργάνωση της αγροτικής 
πίστεως με την Γεωργική Τράπεζα Μ ακεδονίας - Θράκης.
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— Για τη δραστηριότητα  της Γεω ργικής Τραπέζης Μ ακεδονίας και Η πείρου για 
την αγροτική πίστη και για τους συνεταιρισμούς κλπ., βλ. στον απολογισμό του 
Δ ιοικητού της I. Παπαδάκη («Συνεταιριστής» 1925 σ. 107).
— Για τη δραστηριότητα της Γεω ργικής Τραπέζης Ν. Α ιγαίου βλ. απολογισμό 

του Δ ιοικητού της Αλ. Α κριβού («Συνεταιριστής» 1925 σ. 155). Νεώτερα στο ιχεία  
για τη δραστηριότητά της 1922-1925 βλ. «ο Συνεταιριστής» 1926 σ. 122, 126.
— Τα δάνεια που χορηγήθηκαν κατά το 1925 από την Εθνική Τράπεζα για την 

αγροτική πίστη φαίνονται στην ακόλουθη ανάλυση μεταξύ συνεταιρισμένων και 
ασυνεταίριστω ν καθώς και κατά κατηγορίες δανείω ν (βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σ. 
138, παρόμοια σ το ιχεία  δίνει και ο Ιασεμίδης «Συνεταιριστής» 1927 σ. 292).

Δάνεια προς μεμονωμένους παραγωγούς (περιλαμβάνονται και οι πρόσφυγες).

Ε ίδος χορηγήσεω ν Α ριθμός Π οσόν
δανείων σε δραχμές

Με γραμμάτια 8.695 57.890.525
Με συμβόλαια 11.059 103.223.967
Με γεωργ. ενεχυρόγραφα 21.568 136.841.776
Χορηγ. ασφαλ. με υποθήκη (εγκ. 63/1918) 897 12.558.518
Δάνεια προς καπνοκαλλιεργητές
ασφαλ. με ενέχυρο 13.244 72.824.307
Δάνεια με ενέχυρο γεωργικώ ν προϊόντων 388 15.211.558
Σύνολο μεμονωμένων 55.851 398.550.651

Δάνεια προς Συνεταιρισμούς (περιλαμβάνονται και οι Συνεταιρισμοί προ
σφύγων).

Ε ίδος χορηγήσεω ν Α ριθμός Α ριθμός Π οσόν
Συνεταιρισμών δανείων σε δραχμές

Με γραμμάτια 146 429 51.575.242
Με γεωργ. ενεχυρόγραφα 1.626 104.745 304.775.921
Με ενέχυρο
γεω ργικώ ν προϊόντων 171 1.664 63.905.827
Ασφαλ. με ενέχυρο
πλασμ. επί καπνών 232 5.000 115.716.888
Μ ακροπρόθ. χορήγ. για
ανέγερση αποθηκών 40 319 7.935.231
Σύνολο Συνεταιρισμών 2.215 112.157 543.909.109

Γενικό Σύνολο 2.215 168.008 942.459.760
— Τα επιτόκια της ΕΤΕ για δάνεια προς τη γεω ργία ορίζονται με Ν.Δ. 6.11.1925

(ΦΕΚ 364):
Δάνεια ΕΤΕ σε Ενώσεις 7% 
Δάνεια σε Συνεταιρισμούς 8% 
Δάνεια σε Ιδιώτας 10% 
(«Συνεταιριστής» 1925 σ. 381)
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Ειδικό Ν.Δ. καθορίζει τα σχετικά με τους συνεταιρισμούς κτηματικής π ί
στεως («Συνεταιριστής» 1925 σ. 381).

Κατά τους αριθμούς που δίνει ο Π. Δεκάζος (στον πρόλογο του β ιβλίου 
Αγάθου, 1926) οι γεω ργικές χορη γή σ εις  της ΕΤΕ εξελ ίχθηκαν από 1921-1925 ως 
εξής κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα: (σε χ ιλ ιάδες δραχμές)

Π εριφέρεια 1921 1922 1923 1924 1925

Στερ. Ελλάδος 3.414 4.583 7.490 53.732 96.842
Π ελοποννήσου 10.229 70.733 42.559 90.606 148.569
Θ εσσαλίας 5.168 7.162 13.252 39.091 91.776
Η πείρου 806 1.225 1.349 4.337 9.698
Κεντ. & Δυτ. Μακεδ. 2.813 4.342 12.292 81.739 158.431
Ανατ. Μ ακεδονίας 20.378 34.880 88.859 212.844 213.413
Δυτ. Θ ράκης 12.825 17.811 37.115 144.530 81.223
Κ ρήτης 1.122 2.272 4.177 14.919 36.919
Ιονίων Ν ήσω ν 1.268 3.546 12.683 31.046 75.123
Κ υκλάδων & Εύβοιας 117 274 155 1.665 5.712
Ν ησ. Α ρχιπελάγους 37 193 281 5.555 9.937
Ανατ. Θ ράκης 3.436 4.459 - - -

Μ. Α σίας 1.645 - - - -

Σύνολα 72.240 151.486 220.219 678.069 932.647 
(Τα ποσά πρέπει να συσχετισθούν και με τη ν  αξία της δραχμής κάθε χρόνο.

Α ξιόλογο είνα ι το στο ιχείο  για  τις χορη γή σ εις σε Ανατ. Θ ράκη και Μ. Ασία).
Η  Εθνική Τράπεζα ανάλογα με την ζω τικότητα και α ξ ιοπ ισ τία  των αγροτικών 

συνεταιρισμών και των αγροτών, χορηγούσε τα δάνεια είτε με προσωπική 
εγγύηση, είτε με εμπράγματη ασφάλεια.

Λάρισα: Συνεταιριστικές προσπάθειες στα κηπευτικά.
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(Γενικότερες προσπάθειες για επίλυσή τους)

Π έρα από τα διάφορα προβλήματα για τα οποία έγινε λόγος σε προηγούμενες 
σελίδες (κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητας των Συνεταιριστικώ ν Ο ργανώ
σεων και κατά τις συζητήσεις για  την αγροτική  πίστη κλπ.) πρέπει να γίνει 
—ενδεικτικά και περιληπτικά— μνεία και γ ια  τα ακόλουθα προβλήματα και τις 
σχετικές, για επίλυσή τους, συζητήσεις και προσπάθειες όπου η συμβολή της 
συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς ήταν αξιόλογη:

1. Ελαιοκομία. Ελαιουργεία.
Για τη μεγάλη καθυστέρηση στο θέμα των ελληνικώ ν ελαιολάδων (ποιότητα) 

βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 177.
Γ ια την ίδρυση ελαιοκομικώ ν συνεταιρισμών με νέες επιστημονικές βάσεις 

παρατηρείται αξιόλογη κ ίνηση στη Μ υτιλήνη , Λακωνία κλπ. Κ αθοδηγητικό το 
κείμενο του Σ. Καλογερέα στο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 133, 180. Και διαφω- 
τιστικές επεξηγήσεις του Κ. Βέννου για τις προσπάθειες και επιτυχίες των 
ελαιουργικώ ν συνεταιρισμών Λέσβου και τις δυσκολίες για  την κοινή έκθλιψη, 
(βλ. ανακεφαλαιωτικά «Συνεταιριστής» 1925 σ. 267).

Π ολύ ενδιαφέρον (για την εξασφάλιση ποιότητας του λαδιού και τη ν  κοινή 
έκθλιψη ελαιών) το κείμενο του καθηγητού Π. Α ναγνωστόπουλου στο «Συνε
τα ιρ ιστής» 1925 σ. 193. Και τα κείμενα του Γ. Α γγελοπούλου σ. 196 και Γ. Τριβιζά 
(Κερκύρας) σ. 231.

2. Σταφίδα.
Ό π ω ς  σημειώθηκε και το 1924, καταργείτα ι η «Ενιαία» και η δ ια χείρ ιση  της 

σταφίδας ανατίθεται στην ΕΤΕ και Εταιρ. Γεν. Α ποθηκών. («Συνεταιριστής» 1925 
σ. 8). Α ναλυτική μελέτη του σταφιδικού γίνετα ι από τον Σπ. Χ ασιώτη («Συνεταιρι
στής» 1925 σ. 33, 49) με τελική  πρόταση την ίδρυση Σταφιδικού Σταθμού με 
χρη σ ιμ οπο ίη σ η  του αρίστου ειδικού Ν. Ρουσόπουλου. Βλ. και ενδιαφέρον κείμενο 
Π. Στεφόπουλου («Συνεταιριστής» 1925 σ. 86) γ ια  τις τεχνικές βελτιώσεις στη 
σταφιδοκαλλιέργεια. Βλ. και κύριο άρθρο με τίτλο  «η οργάνωση της σταφιδο- 
παραγωγής» στο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 129.

Σ χετικά  με τις προσπάθειες για  απαλλαγή από την εκμετάλλευση του ιδιω τι
κού κεφαλαίου - εμπορίου και γ ια  τη ν  ίδρυση Σταφιδικού Ο ργανισμού βλ. 
χαρακτηρ ισ τικό  ανακοινωθέν των Ενώσεων Συνεταιρισμώ ν στο «Συνεταιριστής» 
1925 σ. 140. Κ αι στη σ. 147 κείμενο του Σ. Χ ασιώτη. Κ αι αίτημα των Σταφιδικών 
Συνεδρίων Η λείας (σ. 157), Τριφυλίας, Π υλίας, Ο λυμπίας (σ. 171).

Γ ίνετα ι κατάθεση από Αλ. Μ υλωνά νομοσχεδίου (με α ιτιολογική  έκθεση) 
περί Σταφιδικού Ο ργανισμού («Συνεταιριστής» 1925 σ. 202, 236, 248, 264,285, 361, 
379).

Δ ιαμαρτυρία Ενώσεων Συνεταιρισμών σε δήλω ση Πρωθυπουργού Ανδρ. 
Μ ιχαλακοπούλου ότι θα απαγορευθεί η ελεύθερη εκδήλωση της γνώμης των 
σταφιδοπαραγωγών δια νομοταγών συλλαλητηρίω ν («Συνεταιριστής» 1925 σ. 
139).

3. Καπνικό
Χ αρακτηριστικό  της καθυστερήσεώς μας (έναντι της Βουλγαρίας) είνα ι ότι 
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στη Β ουλγαρία συστάθηκε από το 1924 Κ εντρική Έ ν ω σ η  των Συνεταιρισμών των 
Κ απνοπαραγω γώ ν (βλ. ο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 87, 203).

Σημαντικό Συνέδριο των καπνοπαραγωγών γ ίνετα ι στις 11 Ιανουαρίου 1925 
στη Δράμα με πρωτοβουλία Συνεταιρικών Ο ργανώσεων Α νατολικής Μ ακεδονίας
και Θ ράκης (ο «Συνεταιριστής» 1925 < 
Γραμ. Υπ. Γεω ργίας), Β. Σιμωνίδη, 
ακόλουθη διατύπωση:
«Αί εκατοντάδες τών γεωργικών συνεταιρισμών καί 
Κοινοτήτων που παρέστησαν, ή σπουδαιότης τών 
■θεμάτων, αί ζωηραί συζητήσεις έπί τών διαφόρων 
απόψεων που έξεφράσθησαν εΐς τό Συνέδριο καί πού 
άποδεικνύουν, ασχέτως γνωμών, τήν ορμητικήν ζωτι
κότητα καί τήν συνείδησιν καί πίστιν πού έχουν οί 
οργανωμένοι άγρόται, καί αί πρακτικαί τέλος καί

13) με συμμετοχή Χρ. Ευελπίδη (Γεν.
. Ιασεμίδη. Ε ίνα ι χαρακτηρ ιστική  η

εύστοχοι ύποδείξεις πού διατυπώνονται εΐς τά ψηφί
σματα, όλα αύτά άποδεικνύουν τήν πρόοδον τών 
γεωργών τής Μακεδονίας καί Θράκης χάρις είς τήν 
συνεταιριστικήν των όργάνωσίν καί συνείδησιν (ο 
«Συνεταιριστής» 1925 σ. 44, όπου και τα αναλυτικά 
ψηφίσματα).

Ν ομοσχέδιο  για  ελάττωση φόρου καπνού και γ ια  χω ρική και εμπορική 
επεξεργασία των καπνών («ο Συνεταιριστής» 1925 σ. 9 και 119).

Το Ν.Δ. 11/7/1925 ρυθμίζει τα θέματα του καπνοϋ (άδειες, επεξεργασία, 
ασφάλιση καπνεργατών. Γνω μοδοτικό Συμβούλιο Καπνού).

Δ ιαφω τιστικά κείμενα του Δ. Πάνου γ ια  το καπνικό θέμα, βλ. στο «Συνε
τα ιρ ιστής» 1925 τεύχη 15, 16, 17 και επόμ. όπου και περί κο ινής επεξεργασίας 
καπνού και πωλήσεως υπό συνεταιρισμών (τεύχος 22). Ν ομοσχέδιο  και α ιτιολογι- 
κή έκθεση για  σύσταση Γ  ραφείων Π ροστασ ίας ελληνικώ ν καπνών βλ. «Συνεται
ριστής» 1925 σ. 186.

Δ ιαδικασίες για  τη λειτουργία των Γραφείω ν Π ροστασ ίας Καπνού βλ. 
«Συνεταιριστής» 1925 σ. 301, 381.

Η  Κ απνεμπορική Ο μοσπονδία υποβάλλει στην Κ υβέρνηση υπόμνημα για  τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για  να αντιμετωπιστεί η καπνική κρίση (κείμενο στο 
«Συνεταιριστής» 1925 σ. 374).

4. Αμπελουργία.
Μ ε πρωτοβουλία του Π ανελληνίου Συνδέσμου Α μπελοκτημόνω ν, συνήλθε 

αξιόλογο Π ανελλήνιο  Α μπελουργικό Συνέδριο με σοβαρή συμμετοχή και βασικά 
θέματα («Συνεταιριστής» 1925 σ. 203). Π ίνακα  αξιόλογω ν συμμετοχών οργανώ
σεων και σοβαρά αιτήματα, βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 216. Τ ονίστηκε η ανάγκη 
συνεταιρικώ ν ο ινοποιείω ν (βλ. «Συνεταιριστής» 1925 σ. 260, 279). Ε π ιτράπηκε η 
απαγορευμένη (με Ν.Δ. 17/5/1924) εξαγωγή νωπών σταφυλών («Συνεταιριστής»
1925 σ. 269).

5. Αγροτικό ΓΊροσφυγικό Συνέδριο
Α γροτικό Π ροσφυγικό Συνέδριο γίνετα ι σ την Α θήνα (11-12 Ιανουαρίου). 

Επιδιώκεται η σύσταση Ο μοσπονδίας Π ροσφυγικώ ν Ομάδων.
Α ποφασίζεται η χορή γη σ η  από την ΕΤΕ ειδικώ ν δανείων στους πρόσφυγες με 

την εγγύηση του Κράτους (σε αγρότες 150 εκατ. δράχ., σε αστούς 100 εκατ. δρχ. 
βλ. ο «Συνεταιριστής» 1925 σ. 44).

Χ αρακτηριστικά  ανατέμνει όλο το προσφυγικό πρόβλημα το κείμενο του Κ. 
Μ αλούχου «η οργάνωση της αγροτικής πίστεως των προσφύγων» (βλ. ο Συνεται
ρ ιστής» 1925 σ. 67), για αγροτική πίστη, καπνικό, αγροτικό συγκοινωνιακό, 
αγροτική εκπαίδευση. Δ ίνει την εικόνα των τότε προβλημάτων.
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6. Πολιτική οργάνωση αγροτών. Μη ανάμιξη Συνεταιρισμών.
Ο αντιπρόσω πος της Ελλάδος στο Διεθνές Α γροτικό Συνέδριο Βαρσοβίας 

Χρ. Ευελπίδης εισηγείτα ι ότι είνα ι απαραίτητη η πολιτική  οργάνωση των 
αγροτών, κυρίως στα Α νατολικά Ευρωπαϊκά Κ ράτη, χω ρίς να αναμιχθούν οι 
συνεταιρισμοί εις τη ν  πολιτικήν. Υ ποδεικνύονται: Συνεργασία των αγροτικών 
κομμάτων, σύσταση επαγγελματικού Κ οινοβουλίου. («Συνεταιριστής» 1925 σ. 
242).

7. Η Αγροτική Συνομοσπονδία.
Μ ετά προεργασία  του 1924, γίνετα ι το Μ άϊο του 1925 το Π ανελλήνιο  

Α γροτικό Συνέδριο της Α γροτικής Συνομοσπονδίας. Εκλέγεται Δ ιο ικητικό  
Συμβούλιο από τους: Α. Μ πακάλμπαση, πρώην Υ πουργό Γεωργίας, Κ. Σταμούλην 
πρώην Υπουργό Γεωργίας, Α. Δ ενδρινόν ανεξάρτητο αγροτικό βουλευτή, Β. 
Πάνου, Α. Τ ζιτζήν, Κ. Σιδερήν. Γ ενικός Γραμματέας ο Α. Τζιτζής. Τ ις απόψεις 
τους διερμήνευε η τότε εκδοθείσα εφημερίδα «Α γροτική Ελλάς» των Ανδρ. 
Π ουρνάρα και Δημ. Πουρνάρα. Ό μιως ανομοιογενής ήταν η σύνθεσή της, δεν 
μπόρεσε να λάβει σαφή πολιτική  θέση. Ή λ θ ε  σε οξείες αντιθέσεις με ΕΑΠ, 
Κ υβέρνηση Π αγκάλου, Έ νω σ η  Ιδιοκτησ ίας. (Ο ι εκλογές του 1926 διαίρεσαν τα 
μέλη της).

8. Το νέο  δασμολόγιο και η γεωργία.
Επιβάρυνση από αυτό της γεωργίας, βλ. κείμενο Στ. Π απανδρέου «Συνεται

ριστής» 1925 σ. 161.

“ Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ , ,

MHUMIAION 
Ο ΡΓΑ Ν Ο Ν  Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ Ω Ν  ΒΟ ΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡ. 3_____________________ € T H S IA  g Y N Q P O /ΛΗ Δ Χ Ρ . 50___________ QEUEMBΡ10 5  1929

Περιοδικό «ο Συνεργατισμός». Βλ. στο έτος 1929. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια που βοήθησε 
αποτελεσματικά στη συνεταιριστική κίνηση, κυρίως στη Βορ. Ελλάδα. Μεγάλη η προσφορά του Σπ. 

Αντωνιάδη που ήταν διευθυντής του Συνδέσμου.
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ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Αριθμητικά στοιχεία.
Στο τέλος του 1925 υπήρχαν συνολικά 1.015 αστικοί συνεταιρισμοί με την

παρακάτω ανάλυση κατά σκοπό:
Π ιστω τικο ί 34
Π ρομηθευτικοί 52
Π ωλήσεως —
Π αραγω γικοί 536
Καταναλώσεως 111

Ο ικοδομικοί 272
Διάφοροι 10

Σύνολο 1.015
Κατά Γεω γραφικά Δ ιαμερίσματα οι αστικοί Συνετα ιρ ισμοί που υπήρχαν στο 

τέλος του 1925 κατανέμονται:
Π ελοπόννησο 62
Στερ. Ελλάδα 745
Εύβοια 7
Θ εσσαλία 42
Επτάνησος 11

Κυκλάδες 7
Ή π ε ιρ ο ς  9
Κ εντρική & Δυτική Μ ακεδονία 62
Α νατολική Μ ακεδονία 17
Δυτική Θ ράκη 9
Κ ρήτη 29
Ν. Α ιγαίου 15

Σύνολο 1.015
(«Συνεταιριστής» 1926 σ. 176, όπου και ανάλυση κατά Νομούς).

2. Μερικές Δραστηριότητες
Α πό τους νεοϊδρυθέντες αστικούς Συνεταιρισμούς συνάγεται η εξακολούθη

ση της ίδρύσεως συνεργατικών κτιστώ ν και άλλων ειδικοτήτων.
Ιδιαιτέρας μνείας είναι άξιοι: 1 Συνεταιρισμός καταναλώσεως ηλεκτρικού 

ρεύμιατος και 1 ταπητουργικός. Ε πίσης υπάρχει τάση για  ένωση σε Συνεται
ρισμούς των οδηγώ ν αμαξών και αυτοκινήτων, μάλλον ως προμηθευτικών παρά ως 
συνεργατικές («Συνεταιριστής» 1926 σ. 174).
— Στα τέλη του 1925 ιδρύεται, από τα μέλη του επαγγελματικού σωματείου 

αρτοποιών Π ειραιώ ς, ο Π ρομηθευτικός Συνετα ιρ ισμός Π ειραιώ ς Α ρτοποιώ ν 
«Δήμητρα» (Π ράξη 43065/4600) 3.12.1925 με ευρύ σκοπό. Μ εταξύ των επιδιώξεων 
(βλ. καταστατικό του στο έτος 1929) η αγορά και διάθεση αλεύρων (εις 
συνεταίρους και μη), μεταφορές αλεύρων, προμήθεια καυσίμου ύλης, ζυθοζύμης, 
μ ηχανικά μέσα αρτοποιίας, ίδρυση αποθηκών, μέριμνα γ ια  απόκτηση προσεχώ ς 
κυλινδρομύλου και εργοστασίου ζυθοζύμης. Δύναται να αποτελέσει μέλος της 
Ο μοσπονδίας Συνεταιρισμών της Ελλάδας.
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Α ξία  μετοχής δρ χ ; χ ίλ ια ι. Μ ετοχές 2-50. Ψ ήφ οι μέχρ ι δύο. Π ρόβλεψη 
αμοιβής Δ.Σ. όταν εγκαταλείπουν εργασίαν των. Π ρόσληψ η Γενικού Διευθυντού 
από τα μέλη. 

Το 50% των πλεονασμάτων διανέμεται αναλόγως αγορών αλεύρων. Το 20% 
γ ια  μερίδες.

3. Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
Γ ια  τα αριθμητικά τους σ το ιχεία  βλ. παραπάνω. 
Π έρα από όσα διατύπωσε ο Αλ. Σβώλος (βλ. έτος 1924), ό χ ι καλήν εικόνα για 

την εξέλιξη των οικοδομικών συνεταιρισμών στην Ε λλάδα δίνει ο Σπ. Κ ορώνης, 
καθηγητής του Π ολυτεχνείου (βλ. «ο Συνετα ιρ ιστής» 1925 σ. 65). Αφού αρχικά 
αναλύει τον σκοπόν και τις μορφές δράσεως των συνεταιρισμών αυτών σε 
διάφορες χώ ρες του εξωτερικού, προ και μετά τον παγκόσμιο πόλεμο, εξετάζει την 
εξέλιξη σ την Ελλάδα (μέχρι τις αρχές του 1925). Γράφει:
«... Π αρ’ ήμΐν οικοδομικοί συνεταρισμοί ήσαν, έ φ ’ 
δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, άγνωστοι μέχρι τοΰ 
1922. Τό 1923 είδε 24 τοιούτους ίδρυομένους, κατά τά 
τέλη δέ τοΰ 1924 ύπήρχον 243 τοιοΰτοι.

' Η πίεσις τών κατοικιακών συνθηκών ήτο τόσης 
δυνάμεως, ώστε νά μή δύναταί τις ν ’ άρνηθή, ότι εΐς 
αύτήν οφείλεται τό πυκνόν αύτό φύτρωμα οικοδομι
κών συνεταιρισμών. Ά λλ’ ό λόγος ούτος μόνος δέν 
άρκεΐ διά νά έξηγήση τό πράγμα. Ή  ψυχική ίκανο- 
ποίησις έπίσης, όταν έχει κανείς τό σπήτί του καί αύτή 
δέν άρκεΐ. Δέν ξεύρομεν, άν σφάλλωμεν, άλλά νομίζο
μεν, ότι τό πνεύμα τής εποχής, δηλ. ή κερδοσκοπία, 
κατέκλυσεν τάς ψυχάς τών καταληφθέντων άπό έπι- 
δημικήν affectio societatis. Κερδοσκοπία, σχετιζομένη 
κυρίως μέν μέ τήν άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν λόγω 
«δημοσίας ώφελείας», θέμα χρήζον ειδικής μελέτης, 
ής διατάξεως έγινε τόση κατάχρησις ή άπόπειραι 
καταχρήσεως μόνον, άλλά καί μέ τήν περαιτέρω 
διάθεσιν τού άκινήτου.

Αΐ δυό αύταί σκέψεις είναι αϊ ώθήσασαι εΐς τήν 
'ίδρυσιν τόσων συνεταιρισμών, έκ τών όποιων πλεϊστοι 
δημοσίων λειτουργών καί δή άνωτέρων, φαινόμενον τό 
όποιον είναι χαρακτηριστικόν, μή παρατηρηθέν άλλα- 
χού εΐς τόσην τούλάχιστον έκτασιν.

Αί ϊδιαι δυό έκδηλώσεις καί δή ή δεύτερα, έμφα- 
νισθεϊσα μέ πολύ ώμόν τρόπον ε’ίς τινα καταστατικά, 
μάς έκαμαν άλλοτε, πρό έτους καί πλέον, νά χαρακτη- 
ρΐσωμεν οργανώσεις τινας, ώς αποβαλούσας τήν 
υψηλήν «ήθικήν αιτίαν», έφ ’ ής στηρίζεται ό συνεται
ρισμός, ώς έμπορικάς καί κερδοσκοπικός εταιρείας 
κα τ’ ούσίαν.

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί θά  ήδύναντο νά συστα- 
θώσι καί έπί τή βάσει τού νόμου 602 «περί Συνεται
ρισμών».

Τό Νομοθετικόν όμως Διάταγμα τής 15 Νοεμβρίου 
1923 περί συστάσεως Συνεταιρισμών πρός άνέγερσιν 
εύθηνών οικιών δημοσίων ύπαλλήλων, είναι τό ειδικόν 
σχετικόν νομοθέτημα «έπί τώ σκοπώ τής άνεγέρσεως 
αύτών πρός ιδίαν τών υπαλλήλων καί τών οικογενειών 
των χρήσιν». Κατωτέρω τό άρθρον 34 όμιλε! καί περί 
τού δικαιώματος τού συνεταίρου πρός πώλησιν τής 
οικίας, μετά τήν έξόφλησιν τοΰ χρέους ύπό τόν μόνον 
περιορισμόν, ότι «προτιμάται έπί ϊσοις όροις ό συνε
ταιρισμός».

Τά ώφελήματα, άτίνα παρέχει ό νόμος εις τούς 
συνεταιρισμούς είναι τρία:

1 )Ή  άναγκαστική άπαλλοτρίωσις καί ιδιωτικών 
γηπέδων κειμένων έντός τής πόλεως, 2) αΐ φορολο
γικοί άτέλειαι καί 3) ή προσωρινή έγγύησις τού 
κράτους απέναντι πιστωτικών τινων ιδρυμάτων.

Τόσην εύρειαν εφαρμογήν διατάξεως, ώς ή τής περί 
άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως λόγω δημοσίας ώφε
λείας, φθάνουσαν καί μέχρις άποπείρας απαλλοτριώ- 
σεως πλατειών ή γηπέδων κειμένων εΐς τήν καρδίαν 
πόλεως, ώς αί Α θήναι, δέν συνηντήσαμεν άλλαχοΰ.

Θά ήτο ένδιαφέρουσα μελέτη γραφομένη ύπό ειδι
κού, εγγύς εύρεθέντος πρός τήν έφαρμογήν τού 
νομοθετικού αύτού μέτρου καί τήν ζωήν τών έξ αύτοΰ 
προκυψάντων συνεταιρισμών, μελέτη άντικειμενική, 
έκτιμώσα τά πραγματικά καί ψυχολογικά γεγονότα εΐς 
τήν άληθινήν των άξίαν, διότι θά  έχρησίμευεν, ώς 
δίδαγμα διά τό μέλλον τών συνεταιρισμών αύτών έν 
' Ελλάδι.

Νομίζομεν, όμως, ότι μέχρι σήμερον ό θεσμός 
άπέτυχε, διά τούς έξής λόγους:

1) διότι έξησθένησεν είς τό είδος αύτό τών Συνεται
ρισμών τό ήθικόν στοιχεΐον,

2) διότι έτόλμησε πάρα πολλά κατά τάς άναγκαστι- 
κάς άπαλλοτριώσεις, προκαλέσας τήν άντίδρασιν συμ
φερόντων καί κοινής γνώμης,

3) διότι τό σύστημα τών πολλών μονοκατοικιών καί 
ή άνάγκη έπομένως πολλής γής δέν συμβιβάζεται μέ 
τήν μεγάλην άξίαν αύτής εΐς τά μεγάλα κέντρα,

4) διότι πολλοί έκ τών συνεταιρισμών αύτών δέν 
ήσαν ένώσεις άσθενών, άλλ’ ισχυρών κατά κοινωνικήν 
τάξιν καί ύπό άλλας άπόψεις προσώπων (στοιχεΐον 
σχετιζόμενον μέ τόν ύ π ’ άριθ. 1 λόγον),

5) διότι έπρεπε μάλλον νά άποβλέψη εΐς τήν ΐκανο- 
ποίησιν τής άνάγκης «χρήσεως» καί όχι «ιδιοκτησίας» 
τής κατοικίας. ' Η πρώτη ενδιαφέρει τήν κοινωνικήν 
τάξιν, ή δευτέρα τό εγωιστικόν άτομον καί

6) διότι ή όλη σκέψις βιαίως έκυοφορήθη καί 
έφηρμόσθη, δέν είχεν ώρίμανση.

Θά κριθούν αΐ σκέι[>εις μας ώς σκληραί κάπως. Θά 
εϊμεθα ευτυχείς άν νέα καί ισχυρά πειστήρια μάς 
κάμουν νά τάς τροποποιήσωμεν.

Σ χετικό με την όλη εξέλιξη των οικοδομικών συνεταιρισμώ ν δημοσίων 
υπαλλήλω ν και αξιωματικών, είνα ι και το κείμενο του αρμόδιου τμήματάρχη
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αστικών συνεταιρισμών στο Υ πουργείο Εθνικής Ο ικονομίας Ν. Συμεών στο 
«Συνεταιριστής» Α πρίλιος 1925 σ. 99, που στηρίζετα ι σε προσωπική γνώση όλων 
των στο ιχείω ν και εξελίξεων.

Στην αρχή του κειμένου, μας πληροφορεί ότι με βάση το Ν.Δ. 15/11/1923 
συνεστήθησαν 201 συνεταιρισμοί δημοσίω ν υπαλλήλω ν και αξιωματικών με 30 
μέλη ο καθένας (κατά μέσο όρο). Οι ευκολίες που τους δόθηκαν ήταν οι ίδ ιες που 
ε ίχαν δοθεί με το από 12 Μ αΐου 1923 Ν ομοθετικό Δ ιάταγμα σε κάθε οικονομικό 
οργανισμό, που θα ανελάμβανε την ο ικοδόμηση ευθηνών λαϊκών οικιών.

Ο ι ευκολίες αυτές συνοψίζονται στα εξής περίπου:
«α) Παρέχεται ατέλεια τών οικοδομικών ύλών.
β)’Επιτρέπεται ή παραχώρησις δημοσίων γηπέδων 

ή άπαλλοτρίωσις γηπέδων άνηκόντων είς ίδιώτας καί 
νομικά πρόσωπα καί

γ )’Επιτρέπεται ή παροχή έγγυήσεως τοΰ Δημοσίου 
μετ’ άπόφασιν τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου διά 
δάνεια διδόμενα πρός τούς συνεταιρισμούς τούτους 
μέχρι τού είκοσαπλασίου τού καταβεβλημένου έταιρι- 
κοΰ κεφαλαίου. Μόνον ώς πρός τήν τρίτην ταύτην 
ευκολίαν πλεονεκτούσιν οί ύπαλληλικοί συνεταιρισμοί 
τών οργανισμών κατασκευής λαϊκών οικιών διότι διά 
τούς τελευταίους ή έγγύησις τού Κράτους δύναται νά 
δοθή διά δάνεια μή ύπερβαίνοντα τά 3/4 τής άξίας τών 
οικοδομών {άρθρον 5 έδ. β ' τού Ν.Δ. τής 12ης Μαΐου 
1923).

Γενικός σκοπός του... Νομοθετήματος δέν ήτο, ϊνα 
τό Κράτος άναλάβη ώς ίδιον έργον τήν στέγασιν τών 
ύπαλλήλων καί τών άξιωματικών άλλά μέ άποψιν άπο- 
βλέπουσαν όχι μόνον είς τήν ένίσχυσιν τών ύπαλλήλων 
άλλά καί γενικώτερον είς τήν αντιμετώπισήν τοΰ 
μεταπολεμικώς έμφανισθέντος δεινού κοινωνικού 
προβλήματος τής έλλείψεως κατοικίας, ήθέλησε τοΰτο 
νά ένισχύση μόνον καί νά διευκολύνη τούς ύπαλλή
λους είς τρόπον, ώστε νά κατορθώσωσι νά αύτοστε- 
γασθώσι δ ι’ ιδίων αυτοτελών οργανισμών (τών συνε
ταιρισμών) καί δι’ ιδίων οικονομικών μέσων ήτοι διά 
τών καταθέσεών των, διά τής άλληλεγγύου εύθύνης 
τών έν τώ συνεταιρισμοί καί διά πιστώσεων πρός τούς 
συνεταιρισμούς, δΓ άς δύναται νά έγγυηθή τό Κράτος 
κ α τ’ έλευθέραν έκτίμησιν.

Τό Υ πουργεΐον τής Γεωργίας δυνάμει τοΰ άρθρου 
29 τοϋ Ν.Δ. παρεχώρησε γήπεδα τού δημοσίου είς 
τέσσαρας συνεταιρισμούς έκ τών έν Ά θήναις ίδρυ- 
θέντων.

Τό ' Υπουργεΐον τής ’ Εθν. Οικονομίας δυνάμει τού 
άρθρου 30 ένήργησε τεσσαράκοντα απαλλοτριώσεις, 
ύφισταμένας ήδη ύπέρ ισαρίθμων συνεταιρισμών.

Αί απαλλοτριώσεις αύται δέν ικανοποίησαν είμή 
μόνον μικρόν μέρος τών άπαιτήσεων τών συνεταιρι
σμών διότι αί ύποβληθεΐσαι ύ π ’ αύτών αιτήσεις ήσαν 
πολύ πλείονες καί τό 1 Υπουργεΐον δέν ένέκρινεν, άλλά 
τούναντίον δ ι’ έγκυκλίου του ύπέδειξεν αύτοΐς δτι 
αύτό τό συμφέρον των (πρός αποφυγήν σοβαρών 
άντιδράσεων τών ιδιοκτητών καί μακρών δικών μετ’ 
αύτών περί τού καθορισμού τοΰ τιμήματος) άπαιτεί 
όπως τής άπαλλοτριώσεως γίνεται χρήσις είς όσον τό 
δυνατόν μικροτέραν κλίμακα καί άφοΰ εξαντλείται 
πάσα προσπάθεια πρός πρόσκτησιν τών άναγκαιού- 
ντων γηπέδων δι’ έλευθέρων συμβάσεων άγοραπωλη- 
σίας μετά τών ιδιοκτητών.

’ Εκ τών απαλλοτριώσεων αί 37 είναι ύπέρ Συνεταιρι
σμών τών ’Αθηνών, μία ύπέρ ένός συνεταιρισμού 
Τρικκάλων, μία ύπέρ ένός συνεταιρισμού Ρεθύμνου

καί μία 'Ηρακλείου. Έ ξ  άλλου αί τριάκοντα έκ τών 
άπαλλοτριώσεων έκηρύχθησαν έπί κτημάτων έκκλη- 
σιαστικών (28 τής Μονής Πετράκη) τρεις έπί κτημά
των άλλων νομικών προσώπων, μία έπί άμφισβητου- 
μένης ιδιοκτησίας καί έξ έπ ί γηπέδων ιδιωτικών. Τά 
άπαλλοτριωθέντα ιδιωτικά γήπεδα πλήν ολίγων άνη
κόντων είς μεγαλοϊδιοκτήτας, ών τινές ούδέ τίτλους 
κυριότητος πιθανώς έχουσι κατά τό λοιπόν μέγα 
μέρος είναι έκ τών παρά τήν Καλλιθέαν καί τάς 
φυλακάς Συγγροΰ άγρών καί λαχανοκήπων, έπροτιμή- 
θησαν δέ οί χώροι ούτοι διότι ή φυσιολογική επέκταση 
τής πόλεως θά  τείνη πρός τά έκεϊ (ήτοι πρός τήν 
θάλασσαν) ο'ία είναι ή πρόβλεψις τού νέου σχεδίου τής 
πόλεως, διότι άπό άπόψεως συγκοινωνίας έξυπηρετεΐ- 
ται έκ τής ύφισταμένης ήδη γραμμής τοϋ ήλεκτρικού 
σιδηροδρόμου καί διότι ή ά£ία τών έκτάσεων αύτών 
εΐναι ήδη πολύ μικρότερα τών έντός τής πόλεως 
οικοπέδων προοριζομένων διά μεγάλα οικοδομήματα, 
πρός ά δέν ήδύναντο νά άποβλέπωσιν αί οίκονομικαί 
δυνάμεις τών ύπαλλήλων.

' Η σημερινή θέσις τών συνεταιρισμών είναι ή έξής:
Οί συνεταιρισμοί οί μή έπιτυχόντες άπαλλοτριώσεις 

ούτε καί διά συμβάσεων άγοράς άπέκτησαν γήπεδα, 
μάλιστα καί έγκατέλειψαν τάς πρός τοϋτο προσπά
θειας μετά τάς πρώτας άποπείρας λόγω τών ζητουμέ
νων μεγάλων τιμών, ένώ οί συνεταιρισμοί έπιδιώκουσιν 
άκριβώς τό αντίθετον τ.έ. τήν άπόκτησιν οικοπέδων 
είς μικράς τιμάς είς τρόπον ώστε νά δύνανται νά 
καταβάλλωσι τήν άξίαν έκ τών ιδίων εισφορών καί νά 
σχηματίζωσιν οϋτω τήν πρώτην βάσιν έ φ ’ ής νά στηρί- 
ζωσιν αιτήσεις δανείων παρά τών Τραπεζών.

’Αλλά καί οί συνεταιρισμοί ύπέρ ών έκηρύχθησαν 
άπαλλοτριώσεις δέν προώδευσαν περισσότερον τών 
άλλων διότι πλήν ένός προχωρήσαντος άρκετά ήδη τάς 
οικίας τών 18 συνεταίρων του δ ι’ ιδίων αύτών χρημά
των ούδείς έτερος έκαμεν έναρξιν έργασιών.

Ή  καθυστέρησις αϋτη οφείλεται είς δύο κυρίως 
λόγους:

α) Διότι ό καθορισμός τοΰ τιμήματος τών άπαλλο- 
τριωθέντων μετά τόν ύπό  τού Προέδρου τών Πρωτο
δικών προσωρινόν προσδιορισμόν υπάγεται είς τά 
τακτικά δικαστήρια πάντων τών βαθμών. ’Εντεύθεν 
οί συνεταιρισμοί ένεπλάκησαν είς δίκας τών οποίων 
ό τερματισμός δέν δύναται νά εΐναι ταχύς. Πρό τούτου 
όμως οϋτε δάνεια δύνανται νά έπιτύχωσιν, οϋτε καί 
έάν εΐχον ϊδια κεφάλαια θά  άπεφάσιζαν τήν οΐκοδό- 
μησιν, έ φ ’ όσον δέν γνωρίζουσιν άν ή τιμή τής 
άπαλλοτριώσεως θ ά  τοΐς εΐναι συμφέρουσα.

β) Διότι δέν έχουσιν ’ίδια έπαρκή κεφάλαια αί δέ 
Τράπεζαι είς ούδένα συνεταιρισμόν παρέσχον δά
νειον. Ή  Ε θν ική  Τράπεζα, είς ήν κυρίως.άπέβλεψαν 
οί συνεταιρισμοί, έπιθυμεΐ, κατά τάς πληροφορίας μας 
νά βασίζεται κυρίως οχι έπί τής έγγυήσεως τού
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Κράτους, άλλά έπί τής πραγματικής άξίας τών έγερ- 
θησομένων οικιών καί δή τής μελλοντικής τοιαύτης 
άφού ή έξόφλησις θά γίνη χρεωλυτικώς μετά 20-30 
έτη. Λαμβανομένων όμως ύ π ’ δψει τοϋ μεγάλου 
σημερινού κόστους τών οικοδομών, τής νομισματικής 
καταστάσεως καί άλλων σπουδαίων λόγων (οικοδομι
κής τάσεως, αύξήσεως ή έλαττώσεως τοϋ πληθυσμού) 
ούδεμία άσφαλής πρόβλεψις δύναται νά ύπάρξη περί 
τής μελλοντικής αξίας τών οικιών είς δραχμάς, ώστε νά 
βασίση ε π ’ αύτών τήν άσφάλειάν της ή Τράπεζα, ήτις 
έξ άλλου δέν στέργει νά παράσχη δάνεια μακροπρό

θεσμα είς συνάλλαγμα.
Τά έμπόδια ταΰτα είναι τόσον σοβαρά, ώστε ώς νύν 

έχουσι τά πράγματα, δέν δύναται νά έλπίση τις ότι οί 
συνεταιρισμοί θά  έπιτελέσωσιν τόν σκοπόν των, πλήν 
έλαχίστων ’ίσως δ ι’ οϋς έξεδόθησαν όριστικαί άποφά- 
σεις τών δικαστηρίων όριζουσαι τό τίμημα τών άπαλ- 
λοτριώσεων και ών τά μέλη θ ά  δύνανται νά καταθέ- 
σωσι ποσά έπαρκή άν όχι διά τήν ολοκληρωτικήν οικο
δόμησή άλλ’ έν πάση περιπτώσει έγγυώμενα είς τούς 
πιστωτάς ασφάλειαν τών παρασχεθησομένων δα
νείων.»

Αυτή λο ιπόν ήταν η κατάσταση των οικοδομικώ ν συνεταιρισμών στις αρχές 
του 1925.
3. Οι Συνεταιρισμοί Καταναλωτών

Π έρα από όσα έγραψε στη σχετική  επισκόπησή του ο Αλ. Σβώλος (βλ. έτος 
1924), στους Συνεταιρισμούς Καταναλώσεως αναφέρεται και κείμενο του Θ. 
Τζωρτζάκη («Συνεταιριστής» 1925 σ. 369) στο οποίο  επικρίνετα ι η μη χρη σ ιμ ο 
ποίηση  του θεσμού και γ ίνετα ι η έρευνα των αιτίω ν. Επειδή το κείμενο χαρακτηρ ί
ζει ό χ ι μόνο την εποχή του 1925 αλλά και την μετέπειτα και τη σημερινή, 
κρίνουμε ότι πρέπει να παραθέσουμε τα κύρια σημεία του (βλ. και ευρύτερα για  το 
θέμα αυτό στο β ιβλίο Θ. Τζωρτζάκη «Συνεργατισμός» 1980 σ. 304 και επ. και στο 
Α.Ν. Κ λήμη «Κ αταναλωτικοί Συνεταιρισμοί» Α θήνα 1960.

Το κείμενο του 1925 του Θ. Τζωρτζάκη είνα ι το ακόλουθο:
«Εΐναι άληθώς άξιον ιδιαιτέρας προσοχής τό γεγονός, έξής'
οτι κατά τήν τελευταίως διεξαγομένην είς τόν τύπον 
ζωηράν συζήτησιν περί τοϋ καλυτέρου τρόπου τής 
άντιμετωπίσεως τής άδικαιολογήτου άκριβείας τοϋ 
βίου δέν έγινε σχεδόν ή παραμικρά μνεία περί τής 
σημασίας πού έχει ή συμβολή τών (οργανωμένων 
καταναλωτών είς τήν καταπολέμησιν τής άκριβείας.

Οί προτεινόμενοι καί συζητούμενοι τρόποι άντιμε- 
τωπίσεως τής άκριβείας, βάσιν καί άφετηρίαν έχουν 
τήν πρωτοβουλίαν καί έπέμβασιν τοΰ Κράτους. Που
θενά δέν άναφέρεται καί ή σημασία τής πρωτοβουλίας 
καί έπεμβάσεως τών καταναλωτών έπί συνεταιρικών 
βάσεων όργανουμένων...

Αί εΐς άλλας χώρας πραγματοποιηθείσαι ύπό τών 
καταναλωτών διά τών συνεταιρισμών των έπιτυχίαι 
μάς άφίνουν άδιαφόρους. Αί κατά τήν πρώτην προ
σπάθειαν πρός όργάνωσίν τών καταναλωτών έν ' Ελλά
δι συναντηθεΐσαι δυσκολίαι μάς άπεκαρδίωσαν.

Καί τώρα όλοι, έργάται καί ύπάλληλοι, ελεύθεροι 
έπαγγελματίαι καί μικροαστοί μία δύναμις καταναλω
τική κολοσσιαία, δυναμένη διά τής όργανώσεως της νά 
έπιτελέση θαύματα όχι μόνον έπί τοΰ οικονομικού 
άλλά καί έπ ί τοΰ κοινωνικού πεδίου, δυναμένη νά γίνη 
άνώτερος κοινωνικός καί οικονομικός παράγων, πα
ραμένει μάζα άμορφος καί άδρανής μετ’ άγωνίας 
άτενίζουσα πρός τό Κράτος καί έξ αύτοΰ τήν σωτη
ρίαν άναμένουσα...

Διατί λοιπόν, άφοϋ όλοι οί δροι συντρέχουσι συ
νεταιρισμοί καταναλώσεως δέν ιδρύονται καί διατί 
δπου ΐδρύθησαν ιδίως κατά τόν άποκλεισμόν, μέ 
κύριον σκοπόν όχι πλέον τήν εύθηνήν προμήθειαν 
τών ειδών τής πρώτης άνάγκης άλλά τήν έξεύρεσιν 
τοιούτων, διελύθησαν ευθύς ώς αί δυσκολίαι τού 
επισιτισμού έξέλιπον;
... Οί λόγοι εΐς τούς οποίους... όφείλεται ή καθυστέ- 
ρησις τής έμφανίσεως τών συνεταιρισμών καταναλώ
σεως καί ή αποτυχία τούτων όπου ΐδρύθησαν εΐναι οί

1 )Ή  έλλειψις σαφούς συνειδήσεως τής ιδιότητάς 
μας ώς καταναλωτών. Ά ποβλέπομεν άποκλειστικώς 
είς τήν θέσιν μας ώς παραγωγών καί ταύτην προσπα- 
θοΰμεν άδιαλείπτως νά προαγάγωμεν. Διά νά έπιτύ- 
χωμεν τούτο ε’ίμεθα πρόθυμοι νά οργανωθώ μεν έπαγ- 
γελματικώς καί οίκονομικώς. Αύτό μάς άποδεικνύει 
ήάρτία σχετικώς έν * Ελλάδι έπαγγελματική όργάνωσις 
τόσον τών έργατικών όσον καί τών υπαλληλικών έν 
γένει τάξεων...

Αΐ τάξεις αύταί... έν ω τόσον άγωνίζονται διά νά 
έπιτύχουν άντάλλαγμα άνάλογον τής έργασίας των, 
σπαταλοϋν άσυλλόγιστα ύπό τήν ιδιότητά των ώς 
καταναλωτών τό μετά κόπου κτηθέν εισόδημα... Αύτό 
άποδεικνύει τήν έλλειψιν καταναλωτικής συνειδήσεως 
τής οποίας άποτέλεσμα εΐναι ήπαρατηρουμένη άδια- 
φορία διά τούς συνεταιρισμούς καταναλώσεως.

2) Ή  έλλειψις συστηματικής διαπαιδαγωγήσεως τών 
γυναικών, κυρίως τών έργατικών τάξεων, εΐς ό,τι 
άφορά τήν διαχείρισιν τού οικογενειακού προϋπολο
γισμού τών έξόδων...

3) Ή  άδιαφορία τών έπαγγελματικών οργανώσεων 
τών έργατικών καί υπαλληλικών τάξεων. Καί αύταί μέ 
τήν σειράν των φροντίζουν νά αύξήσουν τό εισόδημα 
τών μελών των χωρίς νά μεριμνούν έκ παραλλήλου διά 
τήν έπωφελεστέραν διά τά μέλη αύτών χρησιμοποίησιν 
του...

4)' Η εσφαλμένη ιδέα ότι δέν δικαιούται μία ή πλείο- 
νες παραγωγικαί τάξεις νά επεμβαίνουν είς έργασίας 
άνηκούσας είς άλλην τοιαύτην καί άν ακόμη ή τελευ
ταία έκτελή κακώς άπό άπόψεως κοινωνικού συνόλου 
τό καθήκον της ή καί άν άκόμη ή ύ π ’ αύτής 
άσκουμένη λειτουργία δύναται νά γίνη δ ι’ όλιγωτέρας 
δαπάνης. ' Ο λόγος ούτος, ύποστηριζόμενος καί ύπό 
τών ζημιουμένων έκ τών συνεταιρισμών καταναλώ
σεως, παρεμποδίζει σοβαρώς τάς έργατικάς καί υπαλ
ληλικός τάξεις νά οργανωθούν καταναλωτικώς. Δέν
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θέλουν δηλ. νά θέσουν εκποδών ένα μέρος τής τάξεως τό κοινωνικόν σύνολον. "Αλλως καί αί ύποχρεώσεις
τών μικρεμπόρων. Τό θεωρούν, οϋτως είπεϊν, είδος παντός ατόμου πρός τήν κοινωνίαν τοϋ έπιβάλλουννά
κοινωνικής παρασπονδίας. Ή  άντίληψις αύτή είναι μήν άνέχεταινάζή έν αύτή ώς παράσιτον. Καί τοιοϋτοι
προφανώς έσφαλμένη. Μέ τό νά άχρηστεύη κανείς θ ά  ήσαν οί έπιμένοντες νά έκτελσϋν κοινωνικήν
μίαν κοινωνικήν λειτουργίαν ώς άντιοικονομικήν δέν λειτουργίαν γινομένην όχι μόνον περιττήν άλλά καί
προσβάλλει τά όσκοϋντα ταύτην πρόσωπα. Αύτά έπιζημίαν εΐς τό κοινωνικόν σύνολον...».
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν άλλαχού επωφελώς διά

Με προεδρικό Διάταγμα η Ε λληνική  Στρατιω τική Έ ν ω σ ις  (Ανων. Εταιρεία) 
μετατρέπεται το 1925 σε Συνεταιρισμό Π Ε του Ν. 602, προμηθευτικό, πιστωτικό. 
(«Συνεταιριστής» 1925 σ. 381).
4. Συνεταιρισμοί Εργασίας
— Π έρα από τα σ το ιχεία  και τις πληροφορίες που δ ίνοντα ι παραπάνω στις 

πληροφ ορίες και παρατηρήσεις του Αλ. Σβώλου γ ια  τους αστικούς Συνεταιρι
σμούς Εργασίας (βλ. έτος 1924), χαρακτηρ ιστική  είνα ι η αρνητική  θέση του Θ. 
Τζωρτζάκη απέναντι τους. Σε κείμενό του που αφορούσε τους Συνεταιρισμούς 
Καταναλωτών και αναφερόμενος σ τη ν  μη ενεργό προσπάθεια γ ι ’ αυτούς των 
εργαζομένων κα ι των συνδικαλιστικώ ν τους Ο ργανώσεων (επειδή φροντίζουν 
μόνο να αυξήσουν το εισόδημά τους χω ρίς να μεριμνούν παράλληλα και γ ια  την 
επω φελέστερη χρησ ιμ οπο ίησ ή  του) λέει:

«Τοϋτο άποδεικνύει καί ή άθρόα καί άστοχος έν 
πολλοΐς τάσις πρός 'ίδρυσιν παραγωγικών συνεταιρι- μος χρόνος εΐς τήν 'ίδρυσιν θνησιγενών παραγωγικών
σμών τών έργατών εΐς εποχήν κατά τήν όποιαν συνεταιρισμών τών όποιων ή αποτυχία ειχεν έπιζήμιον
αλλαχού, δπου ό συνεταιρισμός άπό πολλού έδοκιμά- άντίκτυπον δ ι’ ολόκληρον τήν συνεταιρικήν ιδέαν,
σθη, εΐχεν έγκαταλειφθή ή κατά τήν κατεύθυνσιν κα θ ' όσον τουλάχιστον άφορά τούς άστικούς συνεται-
ταύτην όργάνωσις τών έργατών. Οϋτω έχάθη πολύτι- ρισμούς». («Συνεταιριστής» 1925 σ. 370).

Η  παρατήρηση αυτή προφανώς είναι συνέπεια  της κακής εφαρμογής στους 
συνεταιρισμούς αρβυλοεργατών (βλ. παραπάνω και παρατηρήσεις Αλ. Σβώλου 
κατά το 1924) και δεν μπορεί να ισχύει γεν ικά  γ ια  το θεσμό συνεταιρισμών 
εργασίας.
— Στη δράση και ενίσχυση των αστικώ ν συνεταιρισμώ ν εργασίας αφορά κυρίως 

το Ν.Δ. «περί καθορισμού τρόπου συμμετοχής Συνεταιρισμώ ν εις δημοσίους 
συναγωνισμούς πρός έκτέλεσιν έργων ή προμήθειαν ειδών εΐς τό  Δημόσιον» (ΦΕΚ 
266).

5.' Αλλες πληροφορίες για τους αστικούς.
Α τέλειες για  εισαγωγή ειδών από αστικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς 

δόθηκαν με Δ ιατάγματα 29.4.1925 και 18.10.1925 («Συνεταιριστής» 1925 σ. 171).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Με την επέκταση του αριθμού των Συνεταιριστικώ ν Ο ργανώσεων και κυρίως 
των Ενώσεων, δημιουργείται και διευρύνεται και ο κλάδος των συνεταιριστικώ ν 
υπαλλήλω ν. Α λλά ακόμα ο αριθμός τους είνα ι μικρός και δεν μπορεί να γ ίνει 
λόγος για συνεργασία τους και συνδικαλιστικές δ ιεκδικήσεις, π α ρ ’ όλο που 
υπάρχουν πολλά προβλήματά τους (οικονομικά, ανασφάλεια κλπ.). Υ περισχύουν 
η ιδεολογία, η προσφορά υπηρεσιών, η ηγετική  διάθεση. Ισχύουν και το 1925 όσα 
σημειώθηκαν στο Υποκεφ. I '  του 1924.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Με τη ν  επέκταση του θεσμού και τη σημασία που αποδίδεται σε αυτόν στην 
επιστήμη, οργάνω ση, εφαρμογή κλπ., δημιουργούνται και ξεχω ρίζουν οι 
άνθρωποι που με πίστη και συστηματικά αγω νίζονται γ ια  τη σωστή ανάπτυξη και 
εξέλιξη των Συνεταιρισμών.

Σε όλα τα Υ ποκεφάλαια που αναφέρονται στο έτος 1925, μνημονεύονται 
ονόματα ανθρώπων που αγωνίζονται για τη ν  ιδέα, είτε σ την οργάνω ση, είτε στη 
μόρφωση, είτε σ την υπεράσπισή της, από διάφορες θέσεις. Στην πρώτη γραμμή 
βρίσκετα ι πάντα ο Σ. Ιασεμίδης και σε διάφορους τομείς ο Ν. Μ ιχόπουλος, ο Αλ. 
Σβώλος, ο Δ. Κ αλιτσουνάκις, ο Δ. Π άνος, ο Β. Σ ιμω νίδης, και όσοι εκπροσωπούν 
τις Ενώσεις και την Π ανελλήνιο  Συνομοσπονδία. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η 
εμφάνιση (ως εξελισσόμενης ηγετικής πνευματικής - οργανω τικής προσω πικότη
τας) του Θ. Τζωρτζάκη που επέστρεψε από τις ειδικές συνετα ιρ ιστικές του 
σπουδές στη Γερμανία. Ε πίσης του Ντ. Μ αλούχου στη Μ ακεδονία (βλ. στο 
Υ ποκεφ. ΙΑ ' του 1928).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Μ έσα στο επόμενο έτος 1926 δημοσιεύονται αξιόλογες ανασκοπήσεις του Σ. 
Ιασεμίδη και του Π. Δεκάζου για την μέχρ ι τώρα (τέλος 1925 με αρχές 1926) 
εξέλιξη της συνετα ιρ ιστικής κ ινήσεω ς. Κ αταχωρούνται στο Υποκεφ. IB ' του 
επομένου έτους 1926.
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Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1926

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ 1926

Π ολύ ανώμαλο έτος. Δ ιαμάχες των πολιτικώ ν, δ ικτατορία  Παγκάλου, 
κ ινήματα, εκλογές. Α λλά και με προσπάθειες για  ισοπολ ιτε ία  και λήθη του 
διχασμού με την «Ο ικουμενική» Κ υβέρνηση.

Το 1926 με το νόμο 3363/1926 αναγνω ρίζονται για πρώτη φορά ως θεσμός τα 
πολιτικά κόμματα. Ε ισάγεται η αναλογική στις εκλογές.

Μ ερικά από τα χαρακτηριστικά  γεγονότα:
Ιανουάριος:
3.1.1926. Ο Π άγκαλος προχωρεί σε δ ικτατορική  διακυβέρνηση. Διάγγελμα. 

Εκδοση Συντακτικών Πράξεων. ’ Αρση μονιμότητας δημοσίω ν υπαλλήλων.
Συλλήψεις, εξορίες πολιτικώ ν και στρατιω τικώ ν προσω πικοτήτω ν (ως οι Αλ. 
Π απαναστασίου, Γ. Κ ονδύλης, Γ. Κ αφαντάρης, Κ. Β εντήρης, Λ. Σπαής και 
άλλοι). Δ ιχοτόμηση της δραχμής. Νέο αναγκαστικό δάνειο.
Φεβρουάριος:
Συνεχίζεται η πολιτικοστρατιω τική  ανωμαλία και η δ ικτατορία  Π αγκάλου. 
Μ άρτιος:
15.3.1926. Π αραίτηση  του Π ροέδρου Δημοκρατίας Π. Κουντουριώτη. Π ροκήρυξη 
για εκλογή νέου Προέδρου. Ο Π άγκαλος θέτει σ ’ αυτή όριο η λ ικ ίας 45-65 ετών 
(για αποκλεισμό των Αλ. Ζαΐμη και Π. Κουντουριώτη). (Ο Ελ. Βενιζέλος είχε 
αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική).
24.3.1926. Κ ινητοπο ίηση  κομμάτων εναντίον του Π αγκάλου. Κ οινός υποψήφιός 
τους για  Π ρόεδρος Δημοκρατίας επιλέγετα ι ο καθηγητής Κ. Δεμερτζής. 
Α πρίλιος:
2.4.1926 Α ποφασίζεται αποχή των κομμάτων από τις εκλογές Π ροέδρου 
Δ ημοκρατίας λόγω διαφόρων αντικανονικώ ν χειρ ισμώ ν Θ. Π αγκάλου που μένει 
ως ο μόνος υποψήφιος.
11.4.1926 Ε κλογή του Θ. Π αγκάλου ως Π ροέδρου Δ ημοκρατίας. Ε πικήρυξη του Ν. 
Π λαστήρα για προπαρασκευή κινήματος.
18.4.1926 Ο ρκίζεται ο Θ. Π άγκαλος ως Π ρόεδρος Δ ημοκρατίας. Κ αλεί ως Πρωθυ
πουργό τον τ. αρχιστράτηγο  Λ. Π αρασκευόπουλο. Μετά άρνησή του καλείται ο Θ. 
Ζ αβιτσ ιάνος. Αδυναμία σχηματισμού Κ υβέρνησης. Η  εξουσία στα χέρια  του Θ. 
Π αγκάλου.
Μ άιος:
16-20.5.1926 γ ίνετα ι το Α ' (και πάλι) Π ανελλήνιο  Συνεταιριστικό Συνέδριο με 
βασικά θέματα νομοθεσία, εποπτεία, Συνομοσπονδία και άλλα αγροτικά. 
Ιούλιος:

Μ ε το Ν.Δ. 16/7/1926 (ΦΕΚ 235) ιδρύονται Ταμεία Π ρονοίας Ε λαιοπαραγω γής με 
ευρύτατους αναπτυξιακούς (και συνεταιριστικούς) σκοπούς (βλ. σχετικά  «Συνε
τα ιρ ιστής» 1926 σ. 263).
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Π ροσπάθεια Π αγκάλου για  συγκρότηση υπηρεσ ιακής Κ υβέρνησης. 
Κ αταρτίστηκαν οι ορ ιστικο ί πίνακες αξίας των προσφυγικώ ν οικιών.
Α ρχίζει η κατεδάφιση των βασιλικώ ν σταϋλων σ τη ν 'ο δ ό  Σταδίου.
Η  Επιτροπή των δοσιλόγω ν της Μ ικρασιατικής καταστροφής έχει διαλυθεί (λέγει 
το Υ πουργείο Στρατιωτικών).
19.7.1926 - 22.8.1926. Κ υβέρνηση Αθ. Ευταξία. Συλλήψεις, Εκτοπισμός πολιτικώ ν 
(ως Γ. Κ αφαντάρη, Γ. Παπανδρέου, Ανδρ. Μ ιχαλακοπούλου, Α χ. Κϋρου). 
Α κολουθούν απολύσεις μερικών, νέες συλλήψ εις διαφόρων προσωπικοτήτω ν. 
Γενική ανωμαλία. Π αύση διαφόρων εφημερίδων («Μ ακεδονία», «Μ ακεδονικά 
Νέα», «Π ολιτεία») και Δημάρχων (Θ εσσαλονίκης). Α ναβάλλονται για  το 1927 οι 
Κ οινοτικές εκλογές του Ο κτωβρίου 1926. (Βλ. σκ ίτσ ο  εποχής στη σελ. 148/676). 
Αύγουστος:
Η  αντιπολίτευση είναι κατά του νόμου περί τύπου (της δ ικτατορίας Π αγκάλου). 
Ο νόμιμος τόκος ορίζεται σε 15% (Ν.Δ. 11/8/1926, ΦΕΚ 281).
22.8.1926 Κ ίνημα του Γ. Κονδύλη ανατρέπει τον Θ. Π άγκαλο.
24.8.1926 Ε πανέρχεται ως Π ρόεδρος Δ ημοκρατίας ο Π. Κ ουντουριώτης.
26.8.1926 Κ υβέρνηση Γ. Κονδύλη. Ο ρίζοντα ι βουλευτικές εκλογές για  τις
24.10.1926 (έγιναν στις 7.11.1926).
Τ ην άρση των προσφυγικώ ν παραπηγμάτων από τις κεντρικές αρτηρίες ζητά ο 
Δ ήμαρχος Α θηναίων από Υπουργό Εσωτερικών. Κ ακοσμία στο πόσιμο νερό 
Αθηνών. Έ λ λ ε ιψ η  νερού.
Σεπτέμβριος:
7.9.1926 Υ πογράφεται ελληνοτουρκική συμφωνία που επιλύει εκκρεμή ζητήματα.
8.9.1926 Οι κομιτατζήδες Βουλγαρίας δ ιακηρύσσουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα 
τους στη Μ ακεδονία.
9.9.1926 Διάλυση από την Κ υβέρνηση Κονδύλη των Δημοκρατικών Ταγμάτων. 
Έ ν τ ο ν ε ς  σκηνές διχασμού σ την Α θήνα (Σκοτώθηκαν 23, τραυματίες 175). Οι 
δ ιο ικη τές των Δημοκρατικών Ταγμάτων Ν απολέων Ζέρβας και Βασίλ. Ν τερτιλής 
σε στρατοδικείο. Καταδίκη τους σε ισόβ ια  (αργότερα δόθηκε αμνηστεία). Δ ια
μάχες Γ. Κ ονδύλη, Ναπ. Ζέρβα, Βασ. Ν τερτιλή , Γ. Π απανδρέου.
15.9.1926 Ο Αλ. Π απαναστασίου μετονομάζει τη «Δ ημοκρατική Έ νω σ η »  σε 
Α γροτικό Εργατικό Κόμμα (αντίθετο με τον κομμουνισμό)(*).

(*) Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τον αγροτικό προσανατολισμό του Παπαναστασίου (βλ. και 
στο 1929) δεν κατορθώθηκε η δημιουργία ισχυρού αγροτικού κόμματος. Οι διάφορες «αγροτικές» 
ομάδες έμειναν διασπαρμένες με συνεχείς ανακατατάξεις. Η εξέλιξη· της δυνάμεως του αγροτοεργα- 
τικού κόμματος Παπαναστασίου ήταν (μικρή) η ακόλουθη παρ’ όλο το μεγάλο ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσμού της χώρας.

Ετος Ψήφοι % Έδρες του Επί συνόλου
1926 6,48 17 279
1928 6,71 20 250
1929 6,58 - 250
1932 5,89 8 250
1933 4,16 13 248
1936 4,21 7 300

(Βλ. κείμενο Στ. Μαριάδη, εφημ. «Χωριό» Νοέμβριος 1978).
Και οι ψήφοι και οι έδρες των άλλων αγροτικών ομάδων ήταν μικρές και περιστασιακές.
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22.9.1926 Δ ημοσίευση του νέου Συντάγματος. Κατά Σεπτέμβριο προετοιμασία 
εκλογών. Σκέψη αποχής επικρατεί στο Λαϊκό Κόμμα (Π. Τσαλδάρη). ' Ενταση 
βασιλικής προπαγάνδας.
Οκτώβριος:
Συνεχίζει η Κ υβέρνηση Γ. Κονδύλη. Π ροεργασία  γ ια  βουλευτικές εκλογές. 
Νοέμβριος:
7.11.1926 Βουλευτικές εκλογές υποδειγματικές, με αναλογική . Συμμετοχή και 
αντιβενιζελικών. Α λλά κανένα κόμμα δεν έχει την πλειοψ ηφία . Ε νίσχυση της 
δεξιάς, των φιλελευθέρων και της δ ιαλλακτικής μερίδας των αντιβενιζελικώ ν 
(Μ εταξάς). Οι μερίδες Φ ιλελευθέρων, Κ αφαντάρη, Μ ιχαλακοπούλου, κερδίζουν 
102 έδρες — Οι Λαϊκοί Π. Τσαλδάρη 60 έδρες — Οι Ελευθερόφρονες I. Μ εταξά 51 
έδρες — Η  Δημοκρατική ' Ενωση (Α γροτικό Εργατικό Κόμμα) Π απαναστασίου 17 
έδρες — Το Κ ομμουνιστικό 10 έδρες — Τα Α γροτικό, Π ροσφυγικό, Επαρχιακό, 
κλπ., 39 έδρες). Α κυβερνησία. Π ροσπάθειες διάφορες γ ια  λήθη του διχασμού και 
γ ια  ισοπολιτεία .
Δεκέμβριος:
4.12.1926 Σ χηματίζετα ι η «Ο ικουμενική» Κ υβέρνηση από Αλ. Ζαΐμη με σύμπραξη 
Βενιζελικών μερίδων — Λαϊκών (υπό Π. Τ σαλδάρην) — Ελευθεροφρόνων (υπό I. 
Μ εταξά) — Δ ημοκρατικής ' Ενωσης (υπό Αλ. Π απαναστασίου). Εκτός της 
κυβερνήσεως το Κ ομμουνιστικό (4,38% των ψήφων με 10 βουλευτές, κυρίως από 
καπνεργάτες, εβραίους και πρόσφυγες Ανατ. Θ ράκης). Υ πουργός Γεωργίας ο Αλ. 
Π απαναστασίου, Υφυπουργός Γεωργίας ο Αλ. Μ πακάλμπασης. Π ρόεδρος Βουλής 
ο Θ. Σοφούλης. Π ροσπάθειες για δημιουργικό έργο. Π ροβλήματα από την 
ανομοιογένεια . Η  Ο ικουμενική διαρκεί 7 μήνες (όμως από το 1926 μέχρι Μ άρτιο 
1933 κυβερνά η βενιζελική παράταξη).
— Τ ις δυσχέρειες της τότε κρατικής μ ηχανής δείχνει και η συγχώνευση των 

Υπουργείων Εθνικής Ο ικονομίας και Γεωργίας συνολικά σε 6 Δ ιευθύνσεις και 4 
Τμήματα ανεξάρτητα. (Διευθύνσεις: 1) Γεωργίας, 2) Δασών, 3) Εποικισμού, 4) 
Εμπορίου-Β ιομηχανίας, 5) Α λιείας-Μ εταλλείω ν, 6) Φ υτοπαθολογίας. Α νεξάρτητα 
τμήματα: 1) Κ ληροδοτημάτων, 2) Εργασίας και Κ οινω νικής Π ρόνοιας, 3) Π ρο
σωπικού, 4) Δ ιεκπεραίω σης-Α ρχείου. Η Διεύθυνση Γ εω ργικής Ο ικονομίας του 
Υπουργείου Γεω ργίας με τον Σ. Ιασεμίδη (που είχε  2 τμήματα: α) Γεωργικών 
Συνεταιρισμών και Γεω ργικής Π ίσ της με Τ μηματάρχη το Θ. Τζωρτζάκη, β) 
Γεωργικών Ερευνών και Ενισχύσεω ν με Τμηματάρχη το Β. Γανώση) έγινε Τμήμα 
της Δ ιεύθυνσης Γεωργίας της οποίας Διευθυντής ορίστηκε ο Σ. Ιασεμίδης. Από 
τους 2 Τμηματάρχες, Π ροϊστάμενος του Τμήματος έγινε ο Β. Γανώ σης, ο δε 
πλεονάζων Θ. Τζω ρτζάκης τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Δ ιαβάστε τη σχετική

Η άλλη αξιόλογη αγροτική μερίδα που ανασυντάχθηκε το 1923 (ΑΚΕ) είχε την ακόλουθη εξέλιξη:
"Ετος Ψήφοι % Έδρες του Επί συνόλου

1926 2,95 4 279
1928 1,68 - 250
1929 1,66 - 250
1932 6,17 11 250

Το 1933 κατακερματίστηκε.
(Βλ. Στ. Μαριάδη παραπάνω. Βλ. και Δ. Πουρνάρα σε άλλες σελίδες μας, έτη 1929, 1930).

Οι παραπάνω κινήσεις (και οι σχετικές αντιδράσεις) εξηγούν και πολλά από τα νομοθετικά μέτρα 
της εποχής μέχρι το 1936 (αλλά και αργότερα) σχετικά με τους συνεταιρισμούς (στο θέμα της 
πολιτικής).
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αναγγελία για τη λύση (γραμμένη από το Θ. Τζωρτζάκη και δημοσιευμένη στο 
περιοδικό του «Ο Συνεταιριστής» 1926 σ. 157. Υπόδειγμα ήθους).
— Το Μ άρτιο 1926 ιδρύθηκε η Α καδημία Αθηνών. Η ΕΤΕ θέτει στη διάθεση της 

Α καδημίας δραχμές 100.000 ετησίω ς για  απονομή βραβείων σε έργα που 
συντελούν στην ανάπτυξη γεω ργίας, β ιομηχανίας, εμπορίου, κλπ. (Π ρακτικά 
Α καδημίας, εναρκτήριος συνεδρίαση 25.3.1926 σ. 41). Π ροκηρύσσοντα ι για 
ιχθυοκομία λιμνών και θαλασσών και για  ελληνική  καπνοπαραγωγή (σ. 21 1, 283, 
284 Π ρακτικώ ν του 1926. Βλ. και Π ρακτικά 1927 σ. 555).
— Γ ια  την καθυστερημένη νοοτροπία  των αγροτών και σύγκριση για  τη συνε

τα ιρ ιστική  εξέλιξη Ελλάδας-Γαλλίας βλ. κείμενο Καρ. Ζ ιντ στο «Συνεταιριστής» 
1926 σ. 215.
— Το 1926 γίνετα ι έναρξη της Εκθέσεως Θ εσσαλονίκης. Συμμετέχουν και την 

υποστηρίζουν οι Συνεταιρισμοί («Συνεταιριστής» 1926 σ. 241, 253, 282, 297).
Το έτος χαρακτηρίζετα ι από αίσθημα ανασφάλειας. Π ροσπάθεια κάποιας 

ο ικονομικής ανασύνταξης από την «Ο ικουμενική» Κ υβέρνηση με αύξηση φορο
λογικώ ν βαρών. Δυσφορία.
— Τ ψ ή  χρυσής λίρας Ιανουάριος δρχ. 359. Δεκέμβριος δρχ. 384.

Διεθνικά:
Ανώμαλο έτος με διάφορες ανακατατάξεις και προστριβές. Α ντίκτυπος τους και 
στην Ελλάδα.
Σ ινοσοβιετική  διαμάχη για έλεγχο  ανατολικού σιδηροδρόμου. Γαλλοουγγρικές 
διαφορές γ ια  πλαστά νομίσματα.
Ισπανία: Δ ικτατορία Π ρίμο ντε Ριβέρα. Επαφές του με Γαλλία  (στρατ. Πεταίν). 
Γ αλλοϊσπανική  συμφωνία για  Μ αρόκο (όπου Σουλτάνος γαλλόφιλος). 
Ν οτιοσλαβία: Υπογραφή διαφόρων συμβάσεων με Ελλάδα.
Ιταλία: Ο Μ ουσσολίνι εγκαινιάζει τη νέα μεσογειακή πολιτική  της Ιταλίας. Το 
Σεπτέμβριο 1926 δεύτερη απόπειρα κατά ζωής Μ ουσσολίνι. Συλλήψεις. 
Ρουμανία: Α ποκτά μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο της ΚτΕ. (με υποστήριξη της 
μ ικρής Αντάντ).
Τουρκία: Δ ίκη γ ια  συνωμοσία εναντίον του Κεμάλ. Υπογραφή ελληνοτουρκικής 
συμφωνίας. Η  Ελλάδα έχει αντιρρήσεις να παραχω ρηθεί στην Τουρκία μόνιμη 
θέση στο Συμβούλιο της ΚτΕ.
Διένεξη Β ουλγαρίας-Ν οτιοσλαβίας για  θέμα κομιτατζήδω ν. Κ ατευναστική επέμ
βαση Μ. Δυνάμεων (Αύγουστος).
Ρουμανία κατηγορεί την ΕΣΣΔ ότι ενισχύει ο ικονομικά τους Βουλγάρους κομιτα
τζήδες (Αύγουστος).
Σε όλη την Ευρώπη προσπάθεια για τη σταθεροποίηση του συναλλάγματος 
(Αύγουστος).
Κ ίνηση σοβιετικού στρατού στα σύνορα Π ολω νίας.
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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
(Νομοθεσία -  Συμπαράσταση -  Αντιδράσεις)

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Κατά το έτος 1926 έχουμε πληθώρα νομοθετικών κειμένων. Π ροτού 

αναφερθούμε στα νομοθετήματα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Ο ικονομίας και Γεωργίας, οι γεω ργικοί συνεταιρισμοί 
υπάγονται στη Διεύθυνση Γεωργίας (Τμήμα Γ εω ργικής Ο ικονομίας), οι αστικοί 
στο ανεξάρτητο τμήμα Εργασίας και οι αποκατάστασης ακτημόνω ν στη 
Διεύθυνση Εποικισμού («Συνεταιριστής» 1926 σ. 157).

Τα νομοθετήματα είνα ι τα ακόλουθα: (πολλά Νομ. Δ /τα  και Δ /τα )
Δ. 6/13.2.1926 «Π ερί επιβολής προσθέτου φόρου άπό 1ης Φ εβρουάριου έ.έ. ύπέρ 
τοϋ Ταμείου ’Α μύνης Ο ινοπαραγωγής Λευκάδος» Φ ΕΚ  53/1926.
Β.Δ. 20/24.3.1926 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοϋ άπό 25 ’ Ιουλίου 1916 Β.Δ. περί 
λειτουργίας τοϋ Ταμείου ’Α μύνης Ο ινοπαραγωγής τών νήσω ν Θ ήρας καί 
Θ ηρασίας» ΦΕΚ 103/1926.
Δ. 17/29.3.1926 «Π ερί όρισμοϋ περιφερείας Σ Τ ' Έ π ιθ . Γεωργικών Συνεταιρισμών 
(ΦΕΚ 50/1926).
Δ. 31.3/7.4.1926 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοϋ άπό 6 Φ εβρουάριου 1926 Διατάγματος 
περί επιβολής προσθέτου φόρου άπό 1 Φ εβρουάριου έ.έ. ύπέρ τοϋ Ταμείου 
’Αμύνης Ο ινοπαραγω γής Λευκάδος» ΦΕΚ 125/1926.
Ν.Δ. 21.4/14.5.1926 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοϋ ν. 3077 περί 
δασικοϋ Κωδικός καί τοϋ άπό 11 ’ Ιουλίου 1923 Ν.Δ.» ΦΕΚ 154/1926. Αφορά 
Συνεταιρισμούς δασικής συνιδιοκτησ ίας και χορτονομής (βλ. σχετικά  και 
«Συνεταιριστής» 1925 σ. 22 και 1926 σ. 199).
Δ. 5.5/2.6.1926 «Π ερί τοϋ τρόπου τής εκλογής τών αντιπροσώ πων τών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών είς τά Γεω ργικά ’Επιμελητήρια» ΦΕΚ 178/1926.
Ν.Δ. 19.6/1.7.1926 «Π ερί άναγκαστικώ ν Συνεταιρισμών έξευγενισμοϋ δένδρων» 
ΦΕΚ 218/1926. Π ροσπάθεια για επίλυση αγροτικώ ν θεμάτων με επέκταση της 
συνετα ιρ ιστικής δραστηριότητας, έστω και αναγκαστικά (βλ. και «Συνεταιρι
στής» 1926 σελ. 234. Και «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3488 κείμενο Δ.Θ. 
Πάνου.
Ν.Δ. 2/7.7.1926 «Π ερί έξημερώσεως άγριω ν δένδρων» ΦΕΚ 223/1926 (βλ. 
προηγούμενη παρατήρηση βλ. και «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 218).
Ν.Δ. 2/16.7.1926 «Π ερί συστάσεως Κ εντρικού Ταμείου ’Α σφαλείας κ α τά χα λά ζη ς 
καί παγετών» ΦΕΚ 235/1926. Αφορά βασικό για  την εποχή του και για τη γεωργία 
θέμα και τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς (βλ. σχετικά  «Συνεταιριστής» 
1926 σ. 248).
Ν.Δ. 2/17.7.1926 «Π ερί γεω ργικώ ν συνεταιρισμώ ν άλληλασφαλείας» ΦΕΚ 
237/1926. Βασικό νομοθέτημα, σχετικό  με το προηγούμενο νομοθέτημα (βλ. και 
«Συνεταιριστής» 1926 σ. 246).
Δ. 15.7/4.8.1926 «Π ερί τροποποιήσεω ς άγροτικοΰ νόμου δσον άφορα τά λογιστικά  
β ιβλία  τών συνεταιρισμών» ΦΕΚ 264/1926.
Δ. 15.9/1.10.1926 «Π ερί διαγωνισμοϋ πρός πρόσληψ ιν δοκίμων εποπτών Γ εω ργι
κών Συνεταιρισμών» Φ ΕΚ  344/1926. Αφορά εφαρμογή του Ν.Δ. του 1925 για  την 
εποπτεία.
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Δ. 1.10/13.10.1926 «Π ερί όρισμοϋ περιφερειώ ν Ε π ιθεω ρή σ εω ν  Γεωργικών 
Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 360/1926. Ισχυροποιείτα ι και αποκεντρώνεται ο θεσμός των 
Επιθεωρητών Συνεταιρισμών σε εφαρμογή Ν.Δ. του 1925 για  την εποπτεία.
Δ. 30.9/13.10.1926 «Π ερί έπεκτάσεως καθηκόντων τοΰ Έ π ιθεω ρη τοϋ  Συνεταιρι
σμών Θ εσσαλονίκης» ΦΕΚ 360/1926. Ισχυροπο ιείτα ι ο θεσμός των Επιθεωρητών 
και αποκεντρώνεται, σε εφαρμογή του Ν.Δ. του 1925 για  την εποπτεία.
Ν.Δ. 16.10.1926 «Π ερί συστάσεως συνεταιρισμού καταναλωτών διά τήν έκτέλεσιν 
καί έκμετάλλευσιν έργων ύδρεύσεως καί ήλεκτροφω τισμοΰ έν τή πόλει Λ αρίσης» 
ΦΕΚ 363) 1926. Αφορά διεύρυνση των συνετα ιρ ιστικώ ν εφαρμογών και σε 
ανάληψη από τους καταναλωτές έργων ευρύτερης σημασίας όπως η ύδρευση, ο 
ηλεκτροφω τισμός κλπ.
Δ. 22.10.1926 « ’Α γροτικός Νόμος» ΦΕΚ 370) 1926. Βασικό νομοθέτημα για  τη 
διευκόλυνση στην αποκατάσταση ακτημόνω ν αγροτών (κω δικοποίηση).
Δ. 13/15.11.1926 «Π ερί τών τελών έπί τών χορηγουμένω ν παρά τών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών δανείων» ΦΕΚ 406) 1926. Αφορά εφαρμογή του Ν.Δ. του 1925 για 
την εποπτεία Συνεταιρισμών (εξεύρεση πόρων).

Ό π ω ς  προκύπτει από τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα, ρυθμιζόμενα θέματα 
είναι κυρίως η εποπτεία συνεταιρισμών, η αποκατάσταση των αγροτών, η οργά
νωση της ο ινοποιίας, τα δασικά και η χορτονομή.

Π α ρ ’ όλο ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, ο νομοθέτης (σύμφωνα με 
τις τάσεις της εποχής) επεκτείνει την αρμοδιότητα του θεσμού των συνεταιρισμών 
σε νέους τομείς όπως οι αλληλασφάλειες, τα έργα ύδρευσης - ηλεκτρισμού, ο εξευ- 
γενισμός δένδρων, κλπ.

Ενεργοποιούνται κάπως τα Γεωργικά Ε πιμελητήρια .

2. Σοβαρές συζητήσεις για τη Νομοθεσία Συνεταιρισμών
Ε ίναι χαρακτηριστικό  ότι στο Π ανελλήνιο  Συνετα ιρ ιστικό συνέδριο του 

Μ αΐου 1926 συζητείτα ι με σοβαρότητα, από επιστήμονες και συνετα ιριστές της 
εφαρμογής, και το θέμα της νομοθεσίας Συνεταιρισμών. Δ ιατυπώνονται αξιόλογες 
γνώμες βασικής σημασίας από τον Αλ. Σβώλο (που πάντοτε έχει την αξία της) 
καθώς και τους Κ. Μ αλούχο και Γ. Τρακάκη (βλ. τα κείμενα στο «Ο Συνεταιρι
στής» 1926 σελ. 177).

Τελικά το Συνέδριο δεν διατύπωσε ψ ήφισμα για  τη νομοθεσία αλλά θεώρησε 
αναγκαίο να ανακοινωθούν ο ι προτάσεις αυτές για  τη νομοθεσία σε όλες τις 
Ενώσεις γ ια  να διατυπώσουν τις γνώμες τους, σε συνδυασμό και με το συζητού- 
μενο θέμα της Ε ποπτείας («Ο Συνεταιριστής» 1926 σελ. 166, 203).

Π ροτάσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας, με εξασφαλιστικές διατάξεις 
κατά των παραβατών, προτείνει και ο Σπ. Τρυφωνόπουλος με βάση την εποπτική 
του πείρα («Ο Συνεταιριστής» 1926 σελ. 225 και 277, 295, 307, 324).

3. Κρατική Εποπτεία - Συμπαράσταση - Συνεταιριστική πολιτική του Κράτους
Οι συζητήσεις του 1925 έχουν ισ χύ  και γ ια  το 1926. Κατά το έτος αυτό αρχίζει 

να γίνετα ι κάποια ευρύτερη οργάνωση της εποπτείας με βάση τα τελευταία Ν ομο
θετικά κείμενα γ ι ’ αυτήν (του 1925 και 1926). Βλ. τις νέες περιφέρειες Επιθεω ρη
τών και Εποπτών στο «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 328. Η επιτάχυνση στην οργάνω
ση της Ε ποπτείας είνα ι απαραίτητη: «διότι ή άμεσος όργάνω σις τής έποπτείας με
τά τή ν  κατά τά τελευταία έτη κολοσσ ια ίαν άνάπτυξιν τών συνεταιρισμών ήτο 
άναγκαιοτάτη, πασα δέν αναβολή θά ήτο έπιζημία είς τήν συνεταιριστικήν κίνησιν».
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(βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 15).
Ό μ ω ς  το θέμα της καλύτερης οργάνω σης της εποπτείας και της εφαρμογής 

των Ν.Δ. εξακολουθεί να απασχολεί τους συνεταιρισμούς, το Κ ράτος, την ΕΤΕ. 
Το Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο Σερρών (17.1.1926) αποκρούει πάσαν επιβολή 
φορολογίας συνεταιρισμών γ ια  την εποπτεία. Π ρέπει να εφαρμοσθεί, λέγει, το 
τελευταίο Ν.Δ. για την εποπτεία «δαπάναις του Κράτους» το οποίο  τόσον ωφελεί
τα ι από τη συνεταιρική οργάνωση των παραγωγών («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 
37). Ενώσεις Συνεταιρισμών ζητούν την εφαρμογή του Ν.Δ. περί Εποπτείας την 
οποία φαίνεται να αναβάλει το Κ ράτος για  λόγους οικονομικούς. Δ ίδεται διαβε
βαίωση του Υ πουργείου Γεω ργίας γ ια  την εφαρμογή του («Συνεταιριστής» 1926 
σελ. 46, 61).

Η Γενική Συνέλευση της Π ανελλήνιας Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρι
σμών (που βρισκόταν μάλλον σε αδράνεια) συνήλθε στις αρχές Φ εβρουάριου 1926 
και πήρε αποφάσεις γ ια  μερικά βασικά συνετα ιρ ιστικά  ζητήματα και έκανε ανα
κοινώ σεις γ ια  αυτά και για την πολιτική  Κράτους - ΕΤΕ. Οι ανακοινώ σεις προκά- 
λεσαν (όσον αφορά την εποπτεία) αντίδραση του Υπουργού Γεωργίας. Βλ. το 
κείμενο της Ο μοσπονδίας για  την Εποπτεία. «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 73 όπου 
και η ζωηρή απάντηση του Υπουργείου, στην οποία δόθηκε ευρεία δημοσιότητα 
(βλ. αθηναϊκές εφημερίδες 10.2.1926).

Επειδή για λόγους οικονομικούς δεν προχωρούσε η οργάνωση της Εποπτείας, 
ο τέως Υ πουργός Αλέξ. Μ υλωνάς με άρθρο του στο περιοδικό «Ο Συνεταιριστής» 
εισηγείτα ι την ανάθεση της Εποπτείας Συνεταιρισμών στην Εθνική Τράπεζα, ως 
μόνη τότε δυνατή λύση. Βλ. το γλαφυρό κείμενο με τις διάφορες παρατηρήσεις 
και επιχειρήματά του, στο «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 81.

Τ ην ε ισήγηση  αυτή του Αλεξ. Μ υλωνά επικροτεί ο Ν. Ζιώγας Δ ιευθυντής της 
Έ ν ω σ η ς  Δράμας, με τη σκέψη ότι το μεν Κ ράτος δεν είναι δυνατό να επαρκέσει 
σε τέτοιο έργο γ ιατί επεμβαίνει σ ’ αυτό η πολιτική , ο ι δε Ενώ σεις και Ο μοσπον
δίες δεν έχουν ανδρωθεί ώστε να έχουν τα μέσα και τους πόρους. «Μ όνον ετσι θά 
σώσωμεν τούς Συνεταιρισμούς καί τήν Σ υνετα ιρ ιστικήν ’Ιδέαν, τόν άκρογωνιαΐον 
λίθον, έφ ’ ού εδράζεται τό μέλλον καί ή σωτηρία τής Ο ικονομικής Ε λ λ ά δ ο ς»  
παρατηρεί («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 121).

Στη συνέχεια  συζητήθηκε και πάλι το θέμα της εποπτείας στο Α ' Π ανελλήνιο 
Συνεταιριστικό Συνέδριο 16/20.5.1926 (βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 161). 
Ε ισηγητής ο Αλ. Μ υλωνάς (βλ. την ευρύτερη εισήγησή  του στις σελ. 161-165 του 
1926 περιοδικού «Ο Συνεταιριστής»). Τονίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία γενικά 
του Συνεταιρισμού: « Ό  συνεταιρισμός είναι μία δημοκρατική εταιρία μέ κοινά 
μέσα. Ά λ λ ά  δέν επιδιώ κει τόν κομμουνιστικόν σκοπόν, έφ ’ όσον τούναντίον 
προάγει τήν άτομικήν έπ ιχείρη σ ιν  έκάστου μέλους». Δ ίνει στο ιχεία  γ ια  τη συνε
τα ιρ ιστική  ανάπτυξη και εκφράζει την πίστη του σ ’ αυτή. Και εκθέτει στο Συνέ
δριο τις σκέψ εις που διατύπωσε και στο παραπάνω άρθρο του. Θεωρεί ακατάλλη
λο για να ασκεί την εποπτεία το κομματιζόμενο Κράτος. Π ιστεύει στην αυτο- 
εποπτεία αν ήταν δυνατή (ύπαρξη Ο μοσπονδίας, ο ικονομικά, κλπ.). Ε ισηγείτα ι 
την ανάθεσή της τώρα στο τραπεζικό ' Ιδρυμα που ασκεί την πίστη (την ΕΤΕ). 
Αναφέρεται στις προϋποθέσεις. Καταθέτει σχετικό  νομοσχέδιο. Π ροβλέπει 
λαμπρό το συνετα ιριστικό μέλλον.

Την απόφαση του Α ' Π ανελλήνιου Συνεταιριστικού Συνεδρίου για  την 
εποπτεία βλ. στο «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 165, 203).
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Σχετικά με την οργάνωση και το ρόλο της Εποπτείας σημειώνονται και τα 
επόμενα:

Α ποκέντρωση Εποπτείας στη Μ ακεδονία και ενοποίηση της κρατικής και 
του εποικισμού Μ ακεδονίας («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 230).

Επιβολή τελών υπέρ Εποπτείας («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 358).
Χ αρακτηριστική  γ ια  τις προσπάθειες της Ε ποπτείας στη διάδοση και συνει- 

δητοποίηση της συνετα ιρ ιστικής ιδέας αλλά και γ ια  τον περιορισμό των αταξιών 
και γενικά για  το πνεύμα της τότε εποπτείας είνα ι η κοινή εγκύκλιος του Επόπτη 
Συνεταιρισμών Τ ριφυλλίας και του Διευθυντή του Υ ποκαταστήματος ΕΤΕ 
Κ υπαρισσίας την οποία δημοσιεύει και συνιστά ο «Συνεταιριστής» (1926 σελ. 
309).

Σχετικά με την αυτοδιοίκηση των Συνεταιρισμών, σημειώνουμε ότι σε πρότα
ση Επόπτη Συνεταιρισμών (στην Επιτροπή για  αναθεώρηση του Νόμου) όπως 
ορισθεί ότι ο καταρτιζόμενος προϋπολογισμός εξόδων δ ιο ίκη σ ης - οργάνωσης 
του Συνεταιρισμού εγκρίνεται από Επιτροπή εκπροσώ πων της Έ ν ω σ η ς  - της Επο
πτείας - και της ΕΤΕ, αντιδρά χαρακτηριστικά  ο Θ. Τζω ρτζάκης υπερασπιζόμενος 
την αυτοδιο ίκηση των υποθέσεων του κάθε Συνεταιρισμού, με χαρακτηριστικό  
κείμενό του («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 260).

Από τη μετακατοχική συνεταιριστική κίνηση.
Τ946. Ο πρόεδρος, αντιπρόσωποι και προσωπικό της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών καταθέτουν 
στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. (Στα σώματά τους φανερές οι στερήσεις της περιόδου

κατοχής και διχασμού).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Στις προτάσεις του Γ. Τρακάκη για τις δ ιατάξεις που πρέπει να περιλάβει μια 
τροποποίησ η  της νομοθεσίας («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 177) διατυπώθηκαν 
παρατηρήσεις και ανησυχίες για τη μεγάλη αρ ιθμητική  επέκταση των Συνεταιρι
σμών μέχρι το 1926 και την ανάγκη για  μέτρα που θα δημιουργούσαν ανάσχεση 
στην ίδρυση Συνεταιρισμών και βοήθεια στην ποιοτική βελτίωση και «εξυγίαν
ση». Και οι τέτοιες παρατηρήσεις δεν ήταν μόνο από τον εκπρόσωπο της ΕΤΕ 
(που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως «άντιδραστικές») αλλά και 
εκτέθηκαν τότε και αργότερα σε πολλές δ ιαδοχικά  περιπτώ σεις, και από όργανα 
της εποπτικής υπηρεσίας που ήταν ως πρόσωπα, έξω από κάθε αμφιβολία, 
πραγματικοί συνεταιριστές. Μ ερικά από τα κείμενα αυτά έχουν δοθεί και σε 
προηγούμενες σελίδες μας.

Γενική λο ιπόν η διαπίστωση ότι, σ τις περισσότερες περιφέρειες, ο αριθμός 
των Γεωργικών Συνεταιρισμών ήταν αρκετός και ότι, από διάφορους λόγους, ά ρ χ ι
σαν να δημιουργούνται πολυάριθμοι Συνεταιρισμοί μέσα στο ίδ ιο  χωριό.

Χ αρακτηριστικο ί είναι οι αριθμοί που δίνει ο Σ. Ιασεμίδης προλογίζοντας το 
β ιβλίο  του Τρ. Φαρμάκη «Κώδιξ Ν ομοθεσίας Συνεταιρισμών» (του 1926). Σύμφω
να με τα σ το ιχεία  του οι Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί ε ίχαν φτάσει τους:

2.224 στο τέλος του 1923
2.801 στο τέλος του 1924 Α ύξηση 577
3.834 στο τέλος του 1925 αύξηση 1.033
«ήτοι παρατηρείται καταπληκτική αϋξησις» γράφει ο Ιασεμίδης.
Και: «Εύρισκόμεθα σήμερον είς τό εύχάριστον σημεΐον νά εχωμεν 3.834 

Γεωργικούς Συνεταιρισμούς... Ή  τάσις επομένως τής αύξήσεως τών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών έντείνεται».

Ο ίδ ιος υπολόγιζε τότε τα μέλη των παραπάνω Συνεταιρισμών σε 250 χ ιλ ιά 
δες, δηλαδή ποσοστό  μεταξύ του 1/4 και του 1/3 του αγροτικού πληθυσμού.
(Στους παραπάνω Συνεταιρισμούς πρέπει να προστεθούν και 997 αναγκαστικοί 
συνεταιρισμοί αποκατάστασης).

Τα κεφάλαια των ελεύθερων Γεωργικών Συνεταιρισμών υπολογίζονταν στις 
αρχές του 1926 σε 25 εκατομμύρια δραχμές.

Κατά το 1926 παρατηρείται κάποιος περιορισμός σ τις ιδρύσεις. Στο τέλος του 
1926 υπήρχαν 4.149 Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. Δηλαδή η αύξηση ήταν μόνο 315.

Σύμφωνα με τα σ το ιχεία  που δίνει ο Ιασεμίδης (στην έκθεσή του στο Συνέδριο 
Ρώμης 1927, βλ. «Συνεταιριστής» 1927) οι Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί που 
ιδρύθηκαν κατά τα διάφορα έτη (πρόκειται για την καθαρή ετήσ ια  αύξηση) έχουν 
ως εξής από το 1915 μέχρ ι και το 1926.

Ετος Αύξηση Έ τ ο ς Αύξηση
1915 156 1921 327
1916 198 1922 317
1917 275 1923 408
1918 168 1924 577
1919 124 1925 1.033
1920 257 1926 315

141/669



Ι9 2 6 /Γ ' —  Α ριθμ ητική  εξέλ ιξη  Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν. Β ασικά  σ τα τισ τ ικ ά  σ το ιχ ε ία  τους

«Οϋτω τήν Ιην ’ Ιανουαρίου 1927 ύπήρχον 4.149 Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί. 
Έ ά ν  είς τούτους προσθέσωμεν καί 994 συνεταιρισμούς άποκαταστάσεως αναγκα
στικούς, συνιστωμένους διά τήν άπόκτησιν κτημάτων δ ι ’ αναγκαστικής άπαλλο
τριώσεως, εχομεν έν συνόλω Γεωργικούς Συνεταιρισμούς 5.143».

Συγκριτικά μεταξύ τέλους 1922 και τέλους 1926 παρατηρεϊτα ι αύξηση 2.333 
γεωργικών συνεταιρισμών. Και σε ποσοστά αύξηση του ποσοστού των π ιστω τι
κών από 70,80% σε 75,73%, των μισθώσεων γαιώ ν και λειβαδιώ ν από 3,11 σε 
6,10%, των δ ια χε ίρ ισ η ς συνιδ ιοκτησ ίας από 0,39 σε 1,75%. Κ α τ’ αντίθεση παρα- 
τηρείτα ι ελάττωση του ποσοστού των προμηθευτικώ ν από 8,56 σε 4,85% και των 
συνεταιρισμών πώ λησης από 8,78 σε 6,2%. Η εξέλιξη δείχνει τις ανάγκες της 
εποχής σε γη και χρήμα για παραγωγή.

Σχετικά παρατηρεί ο Ιασεμίδης:

« Ή  μεγάλη αϋτη άναλογία τών π ιστωτικών συνεταιρισμών οφείλεται είς τήν 
γεν ικήν άνάγκην τής έξευρέσεως δανείων παρά τής Έ θ ν ικ ή ς  Τραπέζης καί τής 
οϋτω απαλλαγής άπό τής τοκογλυφίας.

Π ρέπει έν τούτοις νά ληφθή ύ π ’ όψ ιν ότι οί π ιστω τικο ί συνεταιρισμοί 
άκριβώ ς'ίνα  απαλλάξουν τούς γεωργούς άπό τούς μικρεμπόρους ο ί όπο ιο ι ώς πρός 
τούς γεωργούς συνεκέντρουν όχι μόνον τήν ιδ ιότητα  τοϋ τοκογλύφου άλλά καί 
τοϋ πωλητοΰ διαφόρων ειδών καί τοΰ αγοραστού τών προϊόντω ν αύτών, έκτελοϋν 
καί τάς έργασίας ταύτας τής άγοράς άπό κοινού γεω ργικώ ν ειδών (θείου, θειϊκοϋ 
χαλκοϋ, λιπασμάτω ν κλπ.) καί τής άπό κοινοϋ πωλήσεω ς τών προϊόντων των. 
’ Ιδίως ο ί πιστω τικοί συνεταιρισμοί τής ’Η λείας, τής Κ ορινθίας καί τής 
Μ εσσηνίας διενεργούν καί πώ λησιν τών σταφίδων ένώ έν Α ίγιαλεία  τήν έργασίαν 
ταύτην ένεργοΰν οί ειδικοί συνεταιρισμοί πωλήσεω ς σταφιδοκάρπου, ο ί όποιο ι 
έκτελοϋν έπ ίσης καί άλλας έργασίας.

’ Επίσης πολλοί πιστω τικοί έν Μ ακεδονία διενεργοϋν καί πώ λησιν καπνοϋ. Ό  
τύπος επομένως τοϋ Π ιστωτικού Συνεταιρισμού θεραπεύει ολας τάς άνάγκας». 
(«Συνεταιριστής» 1926 σ. 263).

Στις 31.12.1926 η κατανομή των Γεωργικών Συνεταιρισμών ήταν η ακόλουθη 
κατά κατηγορίες:

Χ αρακτηριστικό είνα ι ότι οι 259 συνετα ιρ ισμοί πώλησης ήταν: 168 σταφ ιδο
κάρπου, 52 καπνού, 11 ελαιοκάρπου, 5 κηπουρικών, 4 κουκουλίων, 9 γεωργικών 
προϊόντω ν γενικά , 2 σύκων, 2 οπωρών, 2 ρητίνης και ανά 1 σταφυλών, κίτρων, 
τριφυλλίω ν, μέλιτος.

Π ιστω τικο ί
Π ρομηθευτικοί
Π ώ λησης
Π αραγω γικοί
Μ ισθώσεως γαιώ ν και λειβαδιών
Δ ιαχειρ ίσεω ς Συνιδιοκτησίας
Κ τηνασφαλιστικοί
Α ρδευσης
Α λλοι

3.143
201
259
196
254

73

75,73%
4,85%
6,20%
4,70%
6 ,10%
1,75%

0,67%

Σύνολο 4.149 100
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Οι 196 παραγωγικοί ήταν: 77 ελαιουργικο ί, 75 ο ινοπο ιη τικο ί, 32 γαλακτο
κομικοί, 3 σηροτροφ ικοί, 2 κονσερβών, 1 επεξ. καπνών, 1 ορυζοκαλλιέργειας, 1 
παραγωγής μέλιτος, 3 πτηνοτροφ ικοί, 1 εκμεταλ. δασών.

Οι 350 διάφοροι ήταν: 254 ενο ικ ίασης γαιώ ν και λειβαδιώ ν, 73 δ ια χείρ ισης 
δάσους και χορτονομής, 8 άρδευσης, 9 κτηνασφ αλιστικο ί και ανά 1 εξαγοράς 
κτημάτων, αντιπλημμυρικών έργων, κοινής χρ ή σ η ς μηχανών, εγκατ. γεωργικών 
β ιομηχανιώ ν, συντήρησης ποσίμου ύδατος («Συνεταιριστής» 1927 σ. 103). 

Α ξιόλογα στατιστικά στοιχεία:
Κατά τα σ το ιχεία  του Σ. Ιασεμίδη στο τέλος του 1926 4.000 Συνεταιρισμοί 

(εκτός των αναγκαστικώ ν και μερικών άλλω ν) είχαν:
Αριθμό συνεταίρων
(κατά τις ιδρυτικές πράξεις) 238.434 δρχ.
(Με τους εγγραφέντες αργότερα υπολογίζοντα ι σε 280.000)
Δηλωθέντα συνεταιρικά κεφάλαια 27.382.368 δρχ.
Ευθύνη (ΣΥΝ.Π.Ε.) 419.820.241 δρχ.

Υ πολογίζεται ότι πλέον του 1/3 του γεω ργικού πληθυσμού (4.500.000) είναι 
συνεταιρισμένο (με οικογένεια  5μελή, άτομα 1.500.000).

Μ έσος όρος μελών κατά Συνεταιρισμό 75 (στις Σέρρες μ. όρος 700 
συνεταίροι, σ την Π ελοπόννησο 67, στη Μ εσσηνία μόνο 33).

Στο τέλος 1926-αρχές 1927, 722 Συνεταιρισμοί ε ίχαν κεφάλαια συνεταιρικά 
32.863.000 δρχ. και μέλη 43.800.

Με βάση τα σ το ιχεία  αυτά υπολογίζεται (για  το σύνολο των Συνεταιρισμών) 
δηλωθέν συνεταιρικό κεφάλαιο δραχμών 185.000.000 δρχ., καταβληθέν 60.000.000 
δρχ. Δηλαδή:
Κ εφάλαιο δηλωθέν κατά Συνεταιρισμό δρχ. 46.500
Κ εφάλαιο δηλωθέν κατά συνεταίρο » 750
Κ εφάλαιο καταβληθέν κατά Συνεταιρισμό » 15.000
Κ εφάλαιο καταβληθέν κατά συνεταίρο » 150

Η  συνολική ευθύνη υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 1.500.000.000 δρχ.
Το 1/10 των Συνεταιρισμών είνα ι Απερ. Ευθύνης (κυρίως Μ εσσηνία, Δράμα, 

Καβάλα, Έ β ρ ο )  («Συνεταιριστής» 1927 σ. 292).
Γενική ανάλυση του αριθμού των Συνεταιρισμών κατά Νομούς και είδη βλ. 

«Συνεταιριστής» 1927 σ. 104.

143/671
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

1. Γενικά
Οι εργασίες των Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά το 1926 κ ινούνται σε όλους 

τους τομείς όπως και κατά τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή το έργο τους είνα ι βασικά 
πιστω τικό αλλά και αξιόλογο προμηθευτικό, επεξεργασίας προϊόντων, πώ λησης, 
πάντα βέβαια μέσα στις δυνατότητες της εποχής.

Χ αρακτηριστικό  για τη σημασία που αποδιδόταν στους Συνεταιρισμούς και 
στο σεβασμό που είχαν γεννήσει, ε ίνα ι ότι στο Ιο του φύλλο ο «Ο ικονομικός 
Ταχυδρόμος» (εβδομαδιαία έκδοση του «Ελευθέρου Βήματος») καταχωρεί άρθρο 
«περί ’ Α γροτικής Π ίστεω ς καί Συνεταιρισμών» το οποίο καταλήγει ως εξής:

«... Τό έργον είναι πραγματικώς βαρύ, άπραγματο- 
ποίητον. Ό  «Οικονομικός Ταχυδρόμος» έκτιμών τήν 
σημασίαν του θά  συντελέση δ ι’ όλων του τών δυνά
μεων, όπως περιφρουρηθή καί έξυγιανθή τό μέχρι 
σήμερον συντελεσθέν έργον, καί δέν θ ά  παύση τόν

άγώνα του, παρά όταν εύτυχήση νά Ιδη τήν σημαίαν 
τής συνεταιριστικής ιδέας κυματίζουσαν καί έπί τού 
άποτέρου εργατικού οΐκίσκου καί τής τελευταίας 
άγροτικής καλύβης» (βλ. και «ο Συνεταιριστής» 1926 
σ. 141).

Ε πίσης χαρακτηριστικό  είνα ι το γενικότερο ενδιαφέρον που προκάλεσε το 
Α ' Συνετα ιρ ιστικό Συνέδριο του Μ αΐου 1926.. ’ Ο λος ο τύπος ασχολήθηκε με αυτό 
καθώς και διάφοροι επιστήμονες κύρους (όπως θα δούμε στα ειδικά Υποκεφάλαια 
σε άλλες σελίδες μας).

Α ξιολογή σεις γ ια  την κατάσταση κατά το 1926 και κυρίως σοβαρές 
επισκοπήσεις και αξιολογήσεις γ ια  τη συνετα ιρ ιστική  δραστηριότητα  της 
περιόδου 1915-1925 βλ. στο Υποκεφ. IB '.
2. Γενικές και ειδικές πληροφορίες και εικόνες για τη συνεταιριστική δραστηριότητα.

Η  έλλειψη συνετα ιρ ιστικής στα τιστικής (πέρα από όσα διασώθηκαν από 
ιδρύσεις, διαλύσεις και άλλες πληροφορίες που παραθέσαμε), μας αναγκάζει και 
πάλι να κάνουμε σταχυολόγηση από περιφέρειες και περιπτώ σεις που δίνουν 
εικόνα από επιτυχίες, αποτυχίες, τάσεις, κριτικές.

Κ ίνηση των Συνεταιρισμών περιφέρειας Λάρισας. Κ είμενο του επόπτη Χρ. 
Π απακω νσταντοπούλου βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σ. 45. Κυριότερα στοιχεία: 
Μ ετά την απαλλοτρίω ση και αποκατάσταση των αγροτών οι Συνεταιρισμοί 
άρχισαν να ασχολούντα ι και με άλλες εργασίες «πρός βελτίω σιν έν γένει τής 
μέχρι τοΰδε άρχεγόνου καταστάσεώς των». Α γόρασαν περί τις 35 θεριστικές 
μηχανές και 5 χορτοπιεστικές. Π ρομηθεύτηκαν το θεριστικό σπάγγο μόνοι τους 
από το Βέλγιο. 12 Συνεταιρισμοί αγόρασαν 12 αλω νιστικές μηχανές. ' Εκαναν 
προμήθεια σπόρων.

Χ αρακτηριστικά  είνα ι μερικά στο ιχεία  που δ ίδονται και αφορούν τις θερι
στικές μηχανές. Ενώ κάθε μηχανή εκόστισε 20.000 δραχμές, αποσβέστηκε μέσα 
σε 1 χρόνο και άφησε ίσ ο , περίπου, ποσό κέρδος. Α ποσοβήθηκε η έλλειψη 
εργατικών χειρώ ν που προκλήθηκε από την αποδημία των Οθωμανών (που 
κατέβαιναν στη Θ εσσαλική πεδιάδα ως θεριστές). Ο θεριστικός σπάγγος εκόστισε 
21 δραχμές η οκά έναντι 32 δρχ. του εμπορίου το οποίο αναγκάστηκε να μειώσει
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την τιμή στις 25 («Συνεταιριστής» 1926 σ. 45). Μ εγάλη και η ωφέλεια από τις 
αλω νιστικές μηχανές.

Δραστηριότητα Συνεταιρισμών Κυκλάδων. Μ εγάλη η συμβολή των Υποκατα
στημάτων ΕΤΕ. Χ αρακτηριστικό περιεχόμενο εγκυκλίου βλ. «Συνεταιριστής» 
1926 σ. 56.

Οι Συνεταιρισμοί στη Μ ακεδονία. Α ναλυτικά στο ιχεία  για την όλη εξέλιξη 
και τη θέση κατά το 1926, υπάρχουν σε αναλυτική κατατοπιστική  έκθεση του Π. 
Βασιλακόπουλου, επιθεωρητή Συνεταιρισμών, (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 225, 
241, 267). Τα συμπεράσματα και ο ι προτάσεις του είνα ι ο ι επόμενες:

« Έ π ί τής Δράσεως. Οί συνεταιρισμοί Μακεδονίας 
κατά τά δύο τελευταία έτη ένήργησαν κατά κύριον 
λόγον, ώς έμφαίνεται καί έκ τών στατιστικών στοι
χείων, τά όποια έν τή δυνατή λεπτομερεία έξεθέσαμεν 
άνωτέρω, πιστωτικός έργασίας. Καί όσον μέν άφορά 
τούς Συνεταιρισμούς τής Κεντρικής καί Δυτικής 
Μακεδονίας ή πιστωτική αύτών δράσις συνίσταται εΐς 
μίαν άπλήν μεσολάβησιν εΐς τάς χορηγήσεις τής 
Έ θν ικής Τραπέζης. Είς τούς Συνεταιρισμούς όμως, 
τής ’ Ανατολικής Μακεδονίας παρατηρεϊται σοβαρω- 
τέρα δράσις έπί τοϋ πιστωτικού μέρους διότι έκτός 
τής μεσολαβήσεως αύτών είς τάς χορηγήσεις τής 
’ Εθνικής Τραπέζης ήσκησαν ούτοι καί καθαρώς 
συνεταιριστικήν πίστιν. Τούτο κατά μέγιστον μέρος 
οφείλεται είς τήν ιδίαν οικονομικήν δύναμιν αύτών, 
ήτις άπό έτους εΐς έτος καταπληκτικώς αύξάνει διά 
τοϋ τρόπου τής αύξήσεως τών συνεταιρικών μερίδων 
εΐς αριθμόν καί αξίαν καί τελευταίως διά τής ύποχρεω
τικής καταθέσεως εισφοράς τών μελών άναλόγως τής 
παραγωγής έκάστου. ' Ελπίζομεν δέ ότι διά τού μέσου 
τούτου οί συνεταιρισμοί τών περιφερειών αύτών θά 
κατορθώσουν νά καταστούν, όσον άφορά τήν εξυπη
ρέτησήν τών πρώτων καλλιεργητικών άναγκών τών 
μελών των, αύτάρκεις, όπότε θά  δύνανται διά τής 
έξωθεν παρεχομένης ένισχύσεως νά έπεκτείνουν τήν 
δράσιν των πρός έξυπηρέτησιν καί άλλων άναγκών τής 
παραγωγής.

' Η ιδέα τής ένισχύσεως τών κεφαλαίων τών συνε
ταιρισμών διά τών ώς άνω ύποχρεωτικών καταθέσεων 
καί τής συνεχούς αύξήσεως τής αξίας τών μερίδων 
ήρχισε νά καλλιεργήται καί είς τάς άλλας περιφερειας 
τής Μακεδονίας έπιτυχώς, κατόπιν δέ τούτου άναμέ- 
νομεν τούς συνεταιρισμούς Μακεδονίας είς τό τέλος 
τοϋ τρέχοντος έτους μέ τριπλάσια κυκλοφορούντο 
κεφάλαια τών ύφισταμένων κατά τήν έναρξιν τούτου.

’ Αλλά καί έπί τών άλλων σημείων τής αποστολής των 
ή δράσις αύτών, καίτοι περιωρισμένη, ύπήρξεν έπωφε- 
λής διά τήν παραγωγήν. Ή  κοινή χρήσις 147 γεωργι
κών μηχανών άναμφισβητήτως ένίσχυσε τήν παραγω
γήν ώς καί ή χρήσις τών λιπασμάτων άτινα διά τών 
συνεταιρισμών ήρχισεν σταθερώς νά χρησιμοποιώνται 
παρά τών παραγωγών.

Περισσότερον περιωρισμένη ήτο ή δράσις τών συνε
ταιρισμών είς τήν διάθεσιν τών προϊόντων τών συ
νεταίρων.

Βεβαίως ή άνάμιξις τών συνεταιρισμών είς μίαν 
τοιαύτην ένέργειάν δέν εϊναι καί εύκολος. "Οσον

έξυπηρετική άποβαίνει αϋτη, τόσον καί δύσκολος 
εΐναι έν τή έκτελέσει της, διότι έκτός τοϋ οτι προα
παιτεί συνειδητόν συνεταίρον καί διοίκησιν μέ μόρφω- 
σιν καί πείραν όχι μόνον διοικητικήν άλλά καί έπαγ- 
γελματικήν έν σχέσει πρός τό είδος, όπερ πρόκειται νά 
διαχειρισθή, έχει άνάγκην καί τών άπαιτουμένων 
μέσων (αποθηκών κλπ.)

Είς τάς καπνικός όμως περιφερειας έπιβάλλεται 
όπως τό ταχύτερον οΐ συνεταιρισμοί λάβουν τήν 
κατεύθυνσιν αύτήν, διότι ή έκμετάλλευσις τού παρα
γωγού παρά τοϋ δανειστοϋ ή τού προμηθευτοϋ όσον 
μεγάλη καί άν εΐναι δέν έπηρεάζει τόσον τήν οικονο
μικήν κατάστασιν αύτού όσον ό τρόπος κατά τόν 
όποιον διαθέτει τό προϊόν τού ίδρώτος του.

Εύτυχώς ή ιδέα αύτή ήρχισεν όχι μόνον νά συζη- 
τεΐται άλλά καί νά δοκιμάζεται μέ άρκετά ένθαρρυν- 
τικά άποτελέσματα άπό συνεταιρισμούς τής ’Ανατο
λικής Μακεδονίας οί όποιοι δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι 
κατά πλειονότητα πληρούν έν μέρει τούς όρους τής 
καλής περαιώσεως τοϋ δυσκόλου τούτου έργου.

Έ π ί τής έν γένει όργανώσεώς. Οί συνεταιρισμοί 
Μακεδονίας δέν συμβαδίζουν έξεταζόμενοι άπό άπό
ψεως όργανώσεώς καί συνεταιριστικής άναπτύξεως 
τών μελών των. Καί ένώ εΐς τήν ’Ανατολικήν Μακε
δονίαν ύπάρχει σταθεροτέρα καί περισσότερον ένσυ- 
νείδητος όργάνωσις, είς τήν Κεντρικήν παρουσιάζεται 
άσθενεστέρα, όσον δέ προχωρεί πρός τήν Δυτικήν 
Μακεδονίαν έξασθενεΐ καταλήγουσα είς έπιφανεια- 
κήν. Δηλαδή ή συνεταιριστική όργάνωσις είς τήν Μα
κεδονίαν έμφανίζεται κατά βαθμόν άνάλογον πρός 
τήν οικονομικήν δύναμιν τών περιφερειών αύτής, ώς 
άλλωστε εΐναι καί φυσικόν.

Γενικώς όμως έάν άφήσωμεν κατά μέρος τό βάθος 
τής όργανώσεώς, δεδομένου ότι μόλις ήδη αρχίζει νά 
δημιουργήται συνείδησις καί είς τούς συνεταιρισμούς 
άκόμη τής Πελοποννήσου ο'ίτινες έχουν ύπερδεκαετή 
σταδιοδρομίαν, οΐ συνεταιρισμοί τής Μακεδονίας έμ- 
φανίζονται μέ τά όλιγώτερα έλαττώματα καί ταύτα 
οφείλονται είς τήν έλλειψιν προσώπων δυναμένων νά 
διοικήσουν καί διεξάγουν τήν λογιστικήν ύπηρεσίαν. 
'Αλλά καί αί έλλείψεις αύται συνεχώς διορθοϋνται διά 
τής τακτικής καί συστηματικής παρακολουθήσεως 
καί καθοδηγήσεως τών συνεταιρισμών, έλπίζομεν δέ 
ότι πολύ ταχέως ή Μακεδονία θά  καθέξη πρωτεύου
σαν θέσιν έν τή συνεταιριστική κινήσει τής χώρας 
μας.»

Η  δράση του προσφυγικού Συνεταιρισμού Π ροσω τσάνης « 3 Αναμόρφωσις». 
Χ αρακτηριστικά  στοιχεία: Π ρόστιμο  σε όποιον απουσιάζει αδ ικα ιολόγητα από
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τη Γ ενική  Συνέλευση και σε περίπτωση υποτροπής διαγραφή («Συνεταιριστής» 
1926 σ. 92).

Χ αρακτηριστικά  παραδείγματα συνετα ιρ ιστικής αλληλεγγύης στο Γ.Π .Σ. 
Αετού Τριφυλίας. Κ αλλιέργεια  κτημάτων ασθενούντος συνεταίρου με πρωτοβου
λία  του Συνεταιρισμού. Συνεργασία των 170 συνεταίρων για  την απόκτηση 
κατοικίας συνεταίρου που καταστράφηκε («Συνεταιριστής» 1926 σ. 109).

Δ ραστηριότητα  Γ. Π. Συνεταιρισμού Κώμης - Κ ελλίω ν Τήνου. Συνεταίροι 
115. Εξαγωγή κηπευτικών στον Π ειραιά. Μ εγάλες ωφέλειες. Ο ι έμποροι ύψωσαν 
τις τιμές για  να διασπάσουν το Συνεταιρισμό. Κ αθοδήγηση των παραγωγών για  
λιπάσματα, καταπολέμηση ασθενειών («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 109).

Χ αρακτηριστικά  σ το ιχεία  ισολογισμού του Συνετ. Πώλ. Σταφιδοκάρπου 
Γαστούνης με μεγάλη κ ίνηση  («Συνεταιριστής» 1926 σ. 158). Κ αι καλά 
αποτελέσματα.

Α νέγερση ελαιοτριβείου Συνεταιρισμού Κύμης με κεφάλαια του Συνεταιρι
σμού («Συνεταιριστής» 1926 σ. 156).

Π ληροφ ορίες για  οικονομική τους οντότητα από Ισολογισμούς διαφόρων 
Συνεταιρισμών χρήσεω ς 1925 και 1926:

Γ .Π .Σ. Α μαλιάδας (σ. 110)
Λ αϊκής Τράπεζας Μ εσσηνίας («Συνεταιριστής» 1926 σ. 253)
Γ.Π .Σ. Α γίου Μ ατθαίου Κ έρκυρας («Συνεταιριστής» 1926 σ. 298)
Α γροτική  Λαϊκή Τράπεζα Φ ιλιατρώ ν («Συνεταιριστής» 1926 σ. 298)
Γ.Π .Σ . Γαργαλιάνω ν «Δήμητρα» («Συνεταιριστής» σ. 342, 345)
Γ.Λ. Τράπεζα Βελονάδων Κ έρκυρας («Συνεταιριστής» 1926 σ. 362).

Ά λ λ ο ι  ισολογισμοί: Γ.Σ. Ν ιγρίτας, «Βισαλτία» — Γ.Π .Σ . Δ ραπάνια Κ ρήτης
— Α γροτ. Λ αϊκής Τράπεζας Αυλιωτών Κέρκυρας (βλ. «ό Συνεταιριστής» 1926 σ. 
189) — Γ.Σ. Α ργυράδων Κ έρκυρας — Γ.Π .Σ . Π ολυχνίτου  Λέσβου «Δήμητρα» — 
Γ.Π .Σ . Ά ν ω  Κ ορακιάνας Κ έρκυρας («ό Συνετα ιρ ιστής» 1926 σελ. 205) — Γ.Π .Σ. 
Βεζνίκου Σερρών — Γ.Π .Σ . Λουκάδων Κ έρκυρας («Συνεταιριστής» 1926 σ. 237).

Ο ργάνω ση ελαιουργείω ν Λέσβου και Σάμου. Π ίνακες μηχανημάτω ν («ό 
Συνεταιριστής» 1926 σ. 232).

Σύσταση Υπουργείου Γεωργίας προς συνεταιρισμούς λαχανικώ ν και οπωρών 
γ ια  ίδρυση πρατηρίω ν στην Α θήνα («Συνεταιριστής» 1926 σ. 236). Ιδρύονται στην 
Κ εντρική Λ αχαναγορά Π ειραιώ ς («Συνεταιριστής» 1926 σ. 360). Π ρομήθειες 
τζιβιερώ ν μέσω ΑΣΟ («Συνεταιριστής» 1926 σ. 236).

Δ ραστηριότητα Συνεταιρισμών Α ιγιαλείας. 60 Συνετα ιρ ισμοί γ ια  κοινή 
πώληση σταφιδοκάρπου. Α πό την παραγωγή σταφιδοκάρπου 30 εκατομμύρια 
λίτρω ν της Β οστίτσης, τα 22 διατίθενται από τους Συνεταιρισμούς από τα οποία  τα 
9 εκατομμύρια εξήχθηκαν από αυτούς στη Γαλλία . Λ ογισ τήρ ια  Συνεταιρισμών. 
Εκλεκτοί Συνεταιρισμοί. Έ νω σ η  Α ιγιαλείας («Συνεταιριστής» 1926 σ. 279).

Γ ια  την ίδ ια  περιφέρεια Α ιγιαλείας, χαρακτηρ ισ τικό  κείμενο γ ια  επιτυχίες 
και αδυναμίες από τη νοοτροπία  των Π ελοποννησ ίω ν είνα ι το κείμενο επόπτη Π. 
Δ ημητρίου («Συνεταιριστής» 1926 σ. 279). Κ υρίως αναφέρεται στο ότι «ή 
συνεταιρική ο ικογένεια  πρέπει νά άποκαθαρθή άπό τά παράσιτα καί τούς 
έκμεταλλευτάς». Υ ποδεικνύει την ανάγκη του συντονισμού των δυνάμεων για  
ενιαία δ ια χείρ ιση  των πωλήσεω ν σταφίδας με βελτίωση της ποιότητας και 
συστηματοποίηση του εμπορίου της «ύπό ενιαίου μετώπου». Εξαγωγές από 
μεμονωμένους Συνεταιρισμούς σημαίνει «άλληλοπάτημα, γρονθοκόπημα εις τήν 
κατανάλωσιν, πανικός, πτώ σις τιμών». Γ  ενικά δίνει όλη τη θετική και αρνητική
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κατάσταση της περιφέρειας Α ιγιαλείας, κυρίως γ ια  τη σταφιδοπαραγωγή.
Χ αρακτηριστικό  γ ια  την εποχή, τις προσπάθειες, τις αδυναμίες, την πίστη, 

είναι το κείμενο του Γ. Κορωναίου Π ροϊσταμένου του Εποπτικού Συμβουλίου 
Γ .Π .Σ. Γαργαλιάνω ν («Συνεταιριστής» 1926 σ. 342).

Εγκύκλιος Υπουργείου Γεωργίας γ ια  οργάνωση των γεωργών και κτηνοτρο
φών σε αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς («Συνεταιριστής» 1926 σ. 360).

Π ροπαγανδίζετα ι κατά το έτος 1926 η ιδέα σύστασης ομαδικής συνεταιρι
στικής αλληλασφαλείας γ ια  τα καπνά (στον κίνδυνο χαλάζης) στη Μ ακεδονία και 
Θράκη όπου δρα από 2ετίας αγγλική εταιρεία (βλ. Ν. Ζιώγας «Γεωργική έρευνα» 
Δράμας φ. 2 του 1925 και «Συνεταιριστής» 1926 σ. 5).

Σ χετικό  Ν.Δ. γ ια  τους Συνεταιρισμούς αλληλασφαλείας, βλ. «ό Συνεταιρι
στής» 1926 σ. 248. Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στην Κ ορινθία  κατά το 1926. Βλ. 
έκθεση επόπτη I. Σωτηρακοπούλου («Συνεταιριστής» 1928 σ. 6).

Τ ις σωστές κατευθύνσεις γ ια  τη ν  επέκταση και οργάνωση των Συνεταιρισμών 
εκφράζει το ψ ήφισμα του Β ' Κ απνοπαραγωγικού Συνεδρίου, Σέρρες 17.1.1926 (βλ. 
«ό Συνεταιριστής» 1926 σ. 36).

Ε ικόνα για  τα προβλήματα καλής δ ια χείρ ισ η ς τα οποία  υπήρχαν στους 
Συνεταιρισμούς και γ ια  τον αυστηρό τρόπο με τον οποίο  ενεργούσε η εποπτεία, 
μας δίνει η, σε ζωηρή διατύπωση, εγκύκλιος του επόπτη Δ. Ν ικολαΐδη  στους 
Γαργαλιάνους, την οποία  δημοσίευσε «ό Συνετα ιρ ιστής» 1926 σ. 150. (Φ αίνεται 
ότι η πραγματικότητα και η ανάγκη δ ια χειρ ισ τική ς τάξης επέτρεψαν στο Θ. 
Τζωρτζάκη να παρίδει τον πάρα πολύ αυστηρό τόνο του κειμένου). Μ ε γλώσσα 
πολύ αυστηρή αναφέρεται και δίνει οδηγίες και εντολές στην ανάγκη τήρησης 
λογιστικώ ν βιβλίω ν και δ ια χειρ ιστικής τάξης (ιδρύθηκαν ειδικά Λ ογισ τήρ ια  των 
Ενώσεων Πύλου, Γαργαλιάνω ν, Κ υπαρισσίας). Σ την κατάθεση των χρημάτω ν 
κατά το καταστατικό σε Τράπεζα ή Έ νω σ η . Τ η ν  εκμετάλλευση των συνεταίρων 
από μερικούς Δ ιοικητικούς Συμβούλους. Τ ην ανάμειξη των πιστω τικώ ν συνεται
ρισμών (χωρίς πρόβλεψη του καταστατικού τους) σε προμήθειες τροφίμων. 
Υ ποδεικνύει να γ ίνοντα ι προηγούμενες δηλώ σεις γ ια  τις αγορές ή σύσταση 
ιδιαίτερω ν Συνεταιρισμών Κ ατανάλωσης. Ζ ητεί δημοσιότητα στους πίνακες 
δανεισμού από ΕΤΕ (το ιχοκόλληση). Ζ ητεί αποστολή και στην Εποπτεία  των 
προσκλήσεω ν Γενικώ ν Συνελεύσεων. Υ ποδεικνύει περιστολή δανείων. Κ αι μετά 
αυτά τα αυστηρά και την απειλή μηνύσεων, καταλήγει με πο ιητικό  τόνο:

«Φιλοτιμηθήτε οί πάντες Δίοικοΰντες καί έργάται ’Έ θνους έν τή γενικότητι άπό ήθικής καί υλικής
τών συνεταιρισμών ποιος πρώτος νά απόδειξη τήν άπόψεως.
καλλιτέραν τάξιν καί συνείδησιν εΐς τήνδιεκπεραίωσιν Έ ά ν  ύπάρχουσι ολίγοι κακοδιοικηταί κλπ. είς τούς 
παντός 8,τι άφορά τούς συνεταιρισμούς: εΐς τρόπον συνεταιρισμούς άς άπομακρυνθούν άμέσως καί πρίν ή
ώστε νά κατορθώσωμεν νά διασπάσωμεν τήν τρόμε- - ζητήσωμεν, κ α θ ’ ύποχρέωσιν, βαρείας εύθύνας π α ρ ’ 
ράν άντίδρασιν κατά τών συνεταιρισμών. Τό ύλικόν αύτώ ν άς άφήσωσι δέ τόν τόπον είς άλλους ώραίους
διά νά μή ε’ίπωμεν τό ήθικόν συμφέρον παντός συνεταιριστάς, συνειδητούς έργάτας καί είς τήν φιλό-
έπιβάλλει νά έξέλθη τής άδρανείας ή σιωπής καί νά τιμον έργασίαν τών όποιων θ ά  άνήκη ή τιμή καί ό
όρθωθή έναντίον παντός οπωσδήποτε έκθέτοντος έπαινος ότι υπήρξαν οί εκλεκτοί έπί τών όποιων
μίαν σωτηρίαν ιδέαν, τούς συνεταιρισμούς, τών ό- έστηρίχθησαν οί συνεταιρισμοί διά τούς όποιους έχα-
ποίων τά άγαθά, καθώς άντιλαμβάνεσθε, είναι τόσον ράχθη νέος σταθμός προόδου μέ τάς αύστηράς τρο-
μεγάλα. Μόνον μέ πραγματικήν, πονετικήν και όμαδι- ποποιήσεις τού νόμου καί τό σοβαρόν καί άμεσον
κήν παρακολούθησιν τών συνεταιρισμών θά  πείσωμεν ένδιαφέρον τό όποιον επιδεικνύει ή γαλουχήσασα
τούς πάντας οτι τό εργον τών συνεταιρισμών εΐναι μία τούς συνεταιρισμούς καί τροφοδότις αύτών, ’ Εθνική
κα τ’ έξοχήν μεγάλη προσπάθεια διακρίσεώς μας ώς Τράπεζα.»

Α λλες αξιολογήσεις γ ια  δραστηριότητες των Συνεταιρισμώ ν από τον  επόπτη 
Φ. Φραγκάτο βλ. «ό Συνεταιριστής» 1926 σ. 38.
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« Ό  ’Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πτελαιοΰ, ιδρύ
θηκε καί έλειτούργησε τό πρώτον κατά τό έτος 1926. 
’Αποτελεί έξαιρετικόν δημιούργημα τών 106 συνεταί
ρων του, τών άπλοϊκωτέρων τοΰ χωρίου καί πτωχοτέ- 
ρων. Ή  συνεταιρική μερίς ποικίλλει άναλόγως τής 
κτηματικής περιουσιακής καταστάσεως έκάστου τών 
συνεταίρων, άπό χιλίας δραχμάς μέχρι 30.000 δραχ
μών. Αΐ εγκαταστάσεις καί άπασα ή σχετική έργασία 
ήχθη είς πέρας δ ι’ άποκλειστικώς ιδίων κεφαλαίων, 
άνευ τής συνδρομής ούδενός έξω τού Συνεταιρισμού, 
Τραπέζης ή· κεφαλαιούχου. Τά ήθικά του έπίσης 
έφόδια ήσαν άνεξάντλητα, άν καί ούδείς α π ’ έξω 
έπίστευεν είς τό τέλος. Τά ειρωνικά σχόλια τών 
προυχόντων καί διανοουμένων τής κοινότητος, άπέ- 
μειναν παροιμιώδη. Ούτε τό σχολεΐον, οϋτε ό άμβων, 
ούτε ή ιατρική έπιστήμη τής κοινότητος έμειναν 
ούδέτεροι. Πάντες προσεπάθησαν νά ύπονομεύσουν 
τό θαυμαστόν έργον τών πτωχών συνεταίρων, πού 
τόσον ύπερήφανοι άνήγειραν είς τήν κοινότητά των. 
’Αρχηγός τών άξίων τούτων σκαπανέων, ήτο ένας 
ταπεινός καί θεοσεβέστατος γεωργός καί έμπορος 
ψιλικών όνόματι Άλατίνης.

Ό  παρατιθέμενος ισολογισμός δεικνύει τήν άνθηράν 
του και άξιόλογον θέσιν, τήν όποιαν είς τό πρώτον του 
βήμα, κατά τό πρώτον έτος τής ίδρύσεώς του κατέ
λαβε.

’ Ισολογισμός χρήσεως 1926-27
’ Ενεργητικόν
’Ακίνητα δρχ. 243.858.90
Μηχανήματα » 495.044.00
Γραμμάτια εισπρακτέα » 3.000.00
Τσαντήλια » 13.000.00
Μερίδες όφειλόμεναι » 12.954.00

’Ανοικτοί λογαριασμοί » 3.297.75
Μετρητά » 67.709.75

’Εμπορεύματα » 4.050.00

Σύνολο δρχ. 842.914.40

Παθητικόν
Γραμμάτια πληρωτέα δρχ. 17.250.00
Πιστωταί » 48.600.00

Έ κκρεμ. Λογαριασμοί » 5.443.95
Προκαταβολαί » 50.000.00

’Αποσβέσεις κτιρίου » 7.315.75
» Μηχανών » 74.250.00

Συνεταιρικοί Μερίδες » 466.000.00
Κέρδη » 174.054.70

Σύνολο δρχ. 842.914.40

Τά έπί τής έκθλίψεως τών έλαιών δικαιώματα, 
όΣυνεταιρισμός είχε καθορίση 6% διά τούς μή συνε
ταίρους καί δέκα τοις έκατόν διά τούς συνεταίρους 
του. ’Η παρά τών μή συνεταίρων συνδρομή, π α ρ ’ 
όλον τόν συστηματικόν πόλεμον, ήτο τόσον μεγάλη, 
ώστε ό Συνεταιρισμός μετά δυσκολίας έπήρκεσε διά 
τών δύο πιεστηρίων του έργασθέντων έπί μήνας 
νυχθημερόν, διά τοϋτο φέτος ήρξατο έπεκτείνων τάς 
εγκαταστάσεις του.

' Η εμπιστοσύνη τών συνεταίρων πρός άλλήλους καί 
τό αίσθημα τής άλληλεγγύης, είναι είς άκρον άνεπτυγ- 
μένα. Νομίζει κανείς ότι οί συνέταιροι συναντώμενοι 
έξαπολύουν τήν χαράν καί τήν έλπίδα μέ τόν ιδιαιτέ
ρως εγκάρδιον χαιρετισμόν των. Εΐς τήν τάξιν τών 
γεωργών τών έξω τοΰ Συνεταιρισμού, ούτος χαίρει 
ιδιαιτέρας έκτφήσεως... ούδείς ύπολογίζει τόσον είς
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ — ΜΟΡΦΩΣΗ — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Το ενδιαφέρον της αγροτικής β ιβλιογραφ ίας κατά το 1926 στρέφεται 
κυρίως στα θέματα της αγροτικής π ίστης, του γεω ργικού προγράμματος, του 
εποικισμού και των τσιφλικίων.

Στα συνετα ιρ ιστικά υπάρχει καρποφορία ανάλογη με τ ις  ανάγκες που έχουν 
δημιουργηθεί γ ια  ενημέρωση. Σημειώνουμε τα κυριότερα β ιβλία και διάφορες 
σχετικές προσπάθειες:

— Α. Αγάθου. «Ο ί Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί της Ε λ λ ά δ ο ς»  Α θήνα 1926 σ. 138.
Π ρόκειτα ι για πολύ χρήσ ιμ ο  για τότε και ιστορ ικής χρησ ιμ ότητας για

σήμερα, β ιβλίο , στο οποίο καταχω ρείται ονομαστικός αλφαβητικός κατάλογος 
των μέχρι τέλους του 1924 υφισταμένων καθώς και των ιδρυθέντων το 1925 
Γεωργικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων, κατά νομούς και επαρχίες (με σημείωση 
και του έτους ίδρυσης και της κατηγορίας). Τα σ το ιχεία  είνα ι επίσημα (όπως 
σημειώνεται στη σελ. του 4). Ακόμα περιλαμβάνει 12 σελίδες επισκόπηση για 
τους ελληνικούς συνεταιρισμούς γραμμένη από το γνωστό γεω πόνο Π. Δεκάζο, 
διευθυντή τότε της Ε λληνικής Γεω ργικής Ε ταιρείας, τέως διευθυντή του 
Υπουργείου Γεωργίας και Γενικό Δ ιοικητή Θ ράκης (από την αξιόλογη αυτή 
επισκόπηση βλ. σ το ιχεία  κυρίως στο Υποκεφ. IB ' και Σ Τ ') . Το κείμενο αυτό του 
Π. Δεκάζου έχει εκδοθεί και αυτοτελώς στη Γεωπονική Β ιβλιοθήκη της Ε λληνι
κής Γεω ργικής Εταιρείας με τίτλο «Οί Ε λ λ η ν ικ ο ί Συνεταιρισμοί».
— ΊΓρύφ. Φαρμάκη, επόπτη Συνεταιρισμών Α ' περιφερειας παρά τω Υπουργείω 

Γεωργίας, «Κώδιξ τής Νομοθεσίας τών Συνεταιρισμών» Αθήνα 1926 σ. 574.
Π ρόκειτα ι για ευρύτερη συλλογή όλων των νόμων και διαταγμάτων, όχι 

μόνον εκείνων που αναφέρονται ειδικά στους Συνεταιρισμούς (ν. 602 ως ετρ.) αλλά 
και εκείνων που ενδιαφέρουν το έργο των Συνεταιρισμών και γενικότερα τα 
αγροτικά στελέχη (συμπαράσταση στους Συνεταιρισμούς, αποκατάσταση ακτη- 
μόνων - προσφύγων, αγροτική π ίστη , ε ιδ ικοί γεω ργικοί οργανισμοί, εποπτεία 
κλπ.).

Ιδια ίτερης σημασίας είνα ι ο πρόλογος του Σ. Ιασεμίδη (που αποτελεί 
σύντομη ανασκόπηση της συνετα ιρ ιστικής εξέλ ιξης και κυρίως υπόδειξη της 
ανάγκης για  συνετα ιρ ιστική  ενημέρωση, βλ. στο Υποκεφ. IB ').

τά κέρδη τοϋ ισολογισμού, όσον εΐς τά ιδιαίτερα 
κέρδη, διότι διά τού Συνεταιρισμού, έξησφάλισε πλέον 
τήν έσοδείαν του. Μέχρι τής λειτουργίας τοϋ Συνεται
ρισμού, οΐ παραγωγοί ύπελόγιζαν είς τάς δέκα όκάδας 
κατά μέσον δρον έλαιών, μιαν όκάν έλαιολάδου. Ά π ό  
τής έποχής όμως τού Συνεταιρισμού, ό ύπολογισμός 
γίνεται άλλως. ' Ο Συνεταιρισμός κατά τήν περασμένην 
έσοδείαν έμέτρησε καί εΐς τρεις όκάδας έλαιών 
πολλάκις μίαν όκάν έλαίου, ούδέποτε δέ είς τάς 6 
όκάδας έλαιών συνέβη νά δώση όλιγώτερον τής μιάς 
όκάς· έλαίου. Διά τούτο καί ή συνολική έσοδεία τής 
κοινότητος ένώ ούδέποτε προσήγγισε τάς 400.000

οκάδων έλαίου μέ τήν λειτουργίαν τού Συνεταιρικού 
έλαιοτριβείου έφθασε τάς 600.000. Οΐ λογαριασμοί 
αύτοί γνωστοί σήμερον εΐς όλους, έταπείνωσαν όλους 
τούς μέχρι τότε αντιπάλους τοϋ Συνεταιρισμού, ο'ιτι- 
νες μή έχοντες τι καλλίτερον, προέτειναν συνεργασίαν.

Ή  Ε θν ική  Τράπεζα κατόπιν τής αποστολής τοϋ 
ισολογισμού καί τών θερμών συστάσεών μας, ήνοιξεν 
εΐς τόν Συνεταιρισμόν αύτόν πίστωσιν 600 χιλιάδων 
δραχμών, διά τήν έπέκτασιν τών έγκαταστάσεών του. 
Τελειώνοντες, σημειοϋμεν ότι ό Συνεταιρισμός ούτος 
έθεμελιώθη μέ τήν γρανιτώδη θέλησιν καί πίστιν 106 
πτωχών παραγωγών...»
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— Β. Γανώση, μηχανικού, γεωπόνου, τμηματάρχου Γεω ργικής Ο ικονομίας, 
«όΣυνεταιρισμός καί τό χωριό μου» Α θήνα 1926 σ. 16. Α νάτυπο από το «Δελτίο τής 
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Γεωργικής Ε τα ιρ ε ία ς»  στη σειρά «Β ιβλιοθήκη Γεωργού».

Έ ν α  πολύ καλό εκλαϊκευτικό - προπαγανδιστικό β ιβλιαράκι, με αίσθημα, 
πίστη και οραματισμούς. Δ ιηγείτα ι γ ιατί και πώς ιδρύθηκε ο Συνεταιρισμός στο 
χω ριό, τι έκανε και βελτίωσε την κατάσταση των αγροτών.
— «Καταστατικόν τής Γεωπονικής καί Συνεταιριστικής Σχολής έν Καλάμαις» 

Κ αλάμαι 1926 σ. 10. Μ ια γενικότερη μορφωτική προσπάθεια με αξιώσεις που 
δείχνει τις ανάγκες της εποχής. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1925 με ιδρυτές - 
διευθυντές, τους Γ. Τσόλκα και Ν. Κ ανάση, διπλω ματούχους ανωτάτων γεωπο
νικών επιστημών. Ε ίχε και ο ικοκυρικό τμήμα θηλέων, εκπαίδευση θεωρητική και 
πρακτική, με οικοτροφείο.
— Υπουργείο Γεω ργίας, Διεύθυνση Γεω ργίας, Τμήμα Γεω ργικής Ο ικονομίας, 

«' Οδηγίαι διά τά προσωρινά λογιστικά βιβλία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών»
Αθήνα 1926 σ. 29. Απόφαση Υπουργού 46851 με αναλυτικές οδηγίες περί των 
προσωρινών λογιστικώ ν βιβλίων των Γεωργικών Συνεταιρισμών γ ια  την εξασφά
λιση της δ ια χειρ ισ τική ς τάξης μετά τη μεγάλη επέκταση των εργασιών των 
Συνεταιρισμών, μέχρ ι της εφαρμογής του Β.Δ. 15.7.15.
—  Π. Δεκάζου «Ο ί Ε λλη νικ οί Συνεταιρισμοί» Α θήνα 1926, στη σειρά 

«Γεωπονική Β ιβλιοθήκη» αριθ. 8. (Γ ια τη συγγραφική προσφορά του Π. Δεκάζου 
βλ. παραπάνω στο β ιβλίο  Αγάθου όπου και καταχω ρείτα ι η μελέτη αυτή ως 
πρόλογος του β ιβλίου Αγάθου).
—  Γ. Καλυδόπουλου « 'Οδηγίαι πρός τούς Συνεταιρισμούς». «Τί διατυπώσεις 

χρειάζοντα ι γιά νά δανεισθή ένας Συνεταιρισμός χρήματα άπό τήν Ε θ ν ικ ή ν  
Τράπεζαν» Μ άιος 1926 σ. 20.
— Πρακτικά Α ' Αγροτικού Συνεδρίου Ηρακλείου Κρήτης, Η ράκλειο  1926.

2. Π έρα από τα β ιβλία (και ίσως περισσότερο και από αυτά) τη συνεται
ρ ιστική  β ιβλιογραφ ία  και προσπάθεια γ ια  συστηματική μελέτη και ενημέρωση 
υπηρετεί από το 1925 το περιοδικό «ό Συνεταιριστής». Στη συνέχεια  επισημαί
νουμε τα κυριότερα συνεταιριστικά κείμενα κατά το έτος 1926 που μας 
πληροφορούν για  κατακτήσεις, εμπόδια, αγώνες, οραματισμούς:
— Αι Γεωργικαί Τράπεζαι. Ά ρ θ ρ α  Θ. Κουτούπη και Σ. Ιασεμίδη (σελ. 1).
— Α λληλασφάλεια  κατά χαλάζης, Ν. Ζιώγα (σελ. 5).
— Η παγκόσμιος εξάπλω σις των Συνεταιρισμών, V. Totom ianz (σελ. 7) με 

πίνακες εργασιώ ν κατά χώρες (από όπου απουσιάζει η Ελλάδα ως καθυστερη
μένη).

— Βασικαί προϋποθέσεις δια τους συνεταιρισμούς καταναλώσεως, Αλ. Μ υλω
νάς (σελ. 17).
— Ανάγκη Συνεταιρικών Σχολών, Φ. Φ ραγκάτος (σελ. 38).
— Υ ποθηκικοί Συνεταιρισμοί, Γρ. Μ πάμιας (σελ. 49).
— Π ερί της ασφαλείας κατά χαλάζης, Β. Γανώσης (σελ. 65, 82, 99, 120).
— Π ρω τόγονοι αλιευτικοί συνεταιρισμοί εις την Ρωσίαν, V. Totom ianz (σελ. 

67).
— Α ντιλήψ εις της Π ανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών 

δια εποπτείαν κλπ. Η αναδιοργάνω σή της (σελ. 73).
— Η Εποπτεία των Συνεταιρισμών στην Εθνική Τράπεζα (σελ. 81).
— Η δημιουργικότης του Συνεταιρισμού και αι Γεωργικαί Τράπεζαι, Π.
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Ν τερτιλής (σελ. 97). Α ναφέρεται αρχικά στην εξέλιξη της Ε λβετικής Λ αϊκής 
Τράπεζας που δημιουργήθηκε σε συνετα ιρ ιστική  βάση, με ξεκίνημα από 
Συνεταιρισμό που δημιουργήθηκε το 1869 στη Βέρνη με 53 μέλη, (εργάτες, 
τεχνίτες, υπάλληλοι, έμποροι) που σκοπό είχε να βοηθά και τους πλέον ασήμους 
στην εξεύρεση των χρηματικώ ν μέσων, να ενισχύει τη ν  αποταμίευση, να μειώνει 
την επιβάρυνση από τόκους σε τρίτους. Π εριγράφει την εξάπλωση και το 
συνετα ιριστικό της χαρακτήρα. Στη συνέχεια  υποδεικνύει την παρόμοια αναδιορ
γάνωση των ελληνικώ ν Γεωργικών Τραπεζών που σ τηρίζοντα ι τώρα μόνο σε 
φορολογίες. Ε ισηγείτα ι να αναλάβουν και την είσπραξη των δημοσίω ν εσόδων 
από φόρους (αργότερα ανατέθηκε τούτο στην Τράπεζα Ελλάδας).

— Η  σημασία  της Π ανελληνίου Ο μοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
Τ. Χ ασαπόπουλος (σελ. 113).
— Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί ως μέσα προστασίας των γεω ργικώ ν προϊόντων,

I. Π απαχριστόπουλος επιθεωρητής Γεωργικών Συνεταιρισμών (σελ. 129, 145).
— Π ερί της ίδρύσεως συνεταιρικών ο ινοποιείω ν, Θ. Σκαλαίος (σελ. 170).
— Δημοσιεύονται ακόμα στο «Συνεταιριστής» τα μαθήματα του Ch. Gide στο 

College de France για  τους Συνεταιρισμούς, κατά μετάφραση Π. Β ασιλακόπουλου 
(1926 από σελ. 213 επ.).
— Δημοσιεύονται χαρακτηριστικά  σ το ιχεία  από διάφορες χώ ρες για τα ο ικονο

μικά και ηθικά αποτελέσματα των συνεταιρισμών («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 
228).
Αλλα γεωργικά έντυπα:

Α νάμεσα στα άλλα βλέπουμε να κυκλοφορούν το 1926 και τα επόμενα: 
«Α γροτική Ελλάς». Από Μ άϊο 1926, εβδομαδιαία.
«Α γροτική Μ έλισσα» Δυτικής Θράκης. Α λεξανδρούπολη. Δ ιευθυντής Μ. Παπα- 
χατζής, επόπτης.
«Νέα Γεωπονικά»
«Δελτίο Γ εω ργικής Εταιρείας»
«Γεωργική Έ ρευνα »  Δράμας. Επιμέλεια  Ενώ σεων Δράμας και Σερρών. Διευ
θυντής Ν. Ζιώγας.
Μόρφωση συνεταιριστικών στελεχών.

Τ ην ανάγκη για μόρφωση συνεταιριστικώ ν στελεχώ ν και δημιουργία 
συνεταιριστικώ ν υπαλλήλω ν με ίδρυση συνετα ιρ ιστικώ ν σχολώ ν, και τα αποτελέ
σματα της αποδοτικής λειτουργίας Σ χολής στη Θ εσσαλονίκη , εξετάζει ο επόπτης 
Φ. Φ ραγκάτος («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 38, όπου και παρατηρήσεις του 
ευρύτερης σημασίας γ ια  την τότε συνετα ιρ ιστική  κατάσταση).

Μ εταξύ των άλλων παρατηρεί ο Φ. Φ ραγκάτος τα εξής αξιόλογα:
«... όπως ή όργάνωσις καί διοίκησις στρατού είναι 

αδύνατος άνευ έπαρκών στελεχών, οϋτω και ό συνε
ταιριστικός μας στρατός είναι άδύνατον νά όργανωθή, 
νά διοικηθή καί νά βαδίαη πρός τά εμπρός άνευ 
συνεταιριστικών στελεχών έπαρκώς μορφωμένων ούχί 
μόνον έγκυκλοπαιδικώς, άλλά καί εΐδικώς.

Καί διαθέτομεν μέν ολίγους συνεταιριστάς κατά τό 
μάλλον καί ήττον μορφωμένους συνεταιριστικώς, άλλ’ 
ολως ανεπαρκείς άριθμητικώς, ϊνα όργανώσωσι πλή
ρως καί καθοδηγήσωσι τούς όγκους τών συνεταιριστι
κών μας μαζών καί έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τών 
πολυαρίθμων συνεταιρισμών μας.
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Ούτοι δυνάμεθα νά είπωμεν άποτελοΰσι τά άνώτερα 
στελέχη τοϋ συνεταιριστικού στρατού. Έ χομεν ομως 
άνάγκην κατωτέρων στελεχών, ύπαξιωματικών καί 
τοιούτων στερούμεθα έντελώς καί έκ τούτου ή παρα- 
τηρουμένη συνεταιριστική άτολμία καί αδράνεια.

Δέν είναι βεβαίως δυνατόν συνεταιρισμός, όστις 
ελλείψει στελεχών προσκρούει ούκ ολίγον καί είς τάς 
άπλουστέρας κινήσεις αύτοϋ καί όστις αδυνατεί νά 
τηρήση τά στοιχειωδέστερα τών λογιστικών αύτοϋ 
βιβλίων τά σχετικά πρός τήν άπλήν κίνησιν τής 
χορηγήσεως δανείων καί πολλάκις τής καταβολής τών 
μερίδων καί καθιστά τούς λογαριασμούς του δ\>σε-



1926/Ε Σ υνετα ιρ ιστική  Β ιβλιογραφ ία . Μ όρφ ω σ η. Ε νημέρω ση

ξερευνήτους καί λαβυρινθώδεις μέχρι τοϋ σημείου, 
ώστε ν ’ άναμένη τόν ' Επόπτην Συνεταιρισμών ώς τόν 
άπό μηχανής θεόν, ϊνα έξαγάγη αύτόν τοΰ αδιεξόδου 
καί δπερ δέν κατορθοΐ πολλάκις καί αύτός ό ’Επό
πτης ώς εύρισκόμενος πρό λογιστικών ώς καί διοικη
τικής φύσεως γορδίων δεσμών, ν ’ άποτολμήση αύτός 
ό συναισθανόμενος τήν ανικανότητά του νά κινηθή 
καί πρός άλλας έκτός τής χορηγήσεως δανείων κατευ
θύνσεις άπαιτούσας πολύ μεγαλυτέραν λογιστικήν καί 
διοικητικήν ικανότητα.

Ο ύδ’ είναι εϋκολονή έλλειψις αϋτη ν ’ άναπληρωθή 
έπαρκώς διά τής ίδρύσεως κεντρικών λογιστηρίων 
τούλάχιστον διά τούς σφριγώντας καί κινουμένους 
συνεταιρισμούς, οϊτινες έχουσιν άνάγκην ιδίων καί έν 
τή έδρα τοϋ συνεταιρισμού διαμενόντων διευθυντών 
τών έργασιών των καί λογιστών.

Ο ύδ’ ή συνεταιριστική προπαγάνδα δύναται νά 
είναι έπιτυχής καί άποτελεσματική, έάν ύπό τό όνομα 
προπαγάνδα δέν έννοοϋμε τήν άπλήν ϊδρυσιν θνησι
γενών ή φυτοζωούντων συνεταιρισμών, μέ τόσον 
άραιούς συνεταιριστάς καί έφ ' δσον μάλιστα ούτοι 
κατατρίβονται είς έργα άνάξια λόγου, κατώτερα εαυ
τών άναγκαξόμενοι νά έκτελώσι Σισύφιον έργον διδά
σκοντες είς τούς έκάστοτε διοικοϋντας συνεταιρι
σμούς τό συνεταιριστικόν άλφάβητον καί μή δυνάμε- 
,νοι νά προχωρήσωσι περαιτέρω λόγω τής συχνής 
άλλαγής τών διοικούντων καί νά είσαγάγωσι ποιάν 
τινα τάξιν είς τά είς φοβερόν άταξίαν ευρισκόμενα 
γραφεία τών συνεταιρισμών, έργα άτινα έδει νά 
έπιτελώσι τά κατώτερα συνεταιριστικά όργανα. Ο ύδ’ 
έχουσιν οί ολίγοι ούτοι συνεταιρισταί μας τόν καιρόν 
νά έπισκοπήσωσιν άφ’ ύψηλοϋ τήν συνεταιριστικήν 
κίνησιν καί νά σκεφθώσι νά δώσωσιν είς αύτήν τήν 
πρέπουσαν κατεύθυνσιν.

Οί πλεϊστοι τών περί τά συνεταιριστικά άσχολουμέ- 
νων έχουσιν άντιληφθή, οτι έάν δέν δημιουργηθώσιν 
επαρκή άπό τε ποσοτικής καί ποιοτικής άπόψεως 
στελέχη, δέν είναι δυνατόν νά σημειωθή άξια λόγου 
συνεταιριστική πρόοδος.

' Η ιδέα αϋτη ήρχισε κατακτώσα έδαφος καί έφερεν 
ήδη είς φώς τούς πρώτους αύτής καρπούς ώς είναι 
ή Συνεταιριστική Σχολή (-Η'σσιιλυνικης.

Ά λλά διά νά φέρη τούς προσδοκωμένους καρπούς 
δέον νά υίοθετηθή ύπό τε τού Κράτους καί τών 
Ενιοσεων Συνεταιρισμών. Α νάγκη οπως ίδρυθώσι 
διά τόν σκοπόν τοϋτον δύο ή τρεις περιοδεύουσαι άνά 
τήν ' Ελλάδα συνεταιριστικοί σχολαί. Πρός τόν σκοπόν 
τοϋτον δέον νά διατεθή μέρος τοϋ Κρατικού ' Εποπτι
κού Προσωπικού τών συνεταιρισμών.

Καί προβλέπεται μέν ύπό τοϋ τελευταίου Νομ. 
Διατάγματος περί έποπτείας συνεταιρισμών ή ύπό 
'Επιθεωρητών Συνεταιρισμών καί κατόπιν έντολής 
τοΰ Υ πουργείου Γεωργίας όργάνωσις καί διεξαγωγή 
μαθημάτων περί συνεταιρισμών έν τή περιφερεία των, 
άλλ’ ή άνάθεσις είς τούς Έ πιθεωρητάς γενικώς τής 
τοιαύτης ύπηρεσίας, δέν είναι κα τ’ έμήν γνώμην 
ή καλλιτέρα, διότι οί ’ Επιθεωρηταί θά είναι επιφορτι
σμένοι καί διά πολλών άλλων καθηκόντων, έκτός δέ 
τούτου διά τήν διδασκαλίαν τών συνεταιριστικών 
μαθημάτων καί δή είς άνθρώπους ούχί μεγάλης 
μορφώσεως άπαιτεϊται ποιά τις είδικότης καί διδακτι
κή ίκανότης, ιδιότητες ούχί άπαραίτητοι δι' έπιθεω- 
ρητήν συνεταιρισμών, οπως δέν είναι άπαραίτητος είς 
επιστήμονα άριστα συγκεκροτημένον ή διδακτική 
ίκανότης έστω καί έν αύτή τή είδικότητί του.

Εκτός δέ τούτου δέον νά δημιουργήσωμεν ειδικότη
τας έν τώ κλάδω τούτω άιτινες θ ά  μάς ύπόσχωνται

οσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν άπόδοσιν, διά τής 
συνεχούς ένασχολήσεως περί τήν διδασκαλίαν τών 
συνεταιριστικών.

Αί συνεταιριστικοί αύται σχολαί δέον νά ίδρυθώσι 
κατά τό πρότυπον, βελτιούμενον έννοεϊται, τής Συνε
ταιριστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ής ή έπιτυχία 
ύπήρξεν έξαιρετική.

Είς αύτήν έφοίτησαν ύπερενενήκοντα μαθηταί έπί 
τριακονταπενθήμερον στοιχειώδους ώς έπ ί τό πλεϊ- 
στον μορφώσεως καί όρμώμενοι τό πλεϊστον έκ  τής 
γεωργικής τάξεως. Πολλοί έξ αύτών Πόντιοι οντες δέν 
ώμίλουν καλώς τήν 'Ελληνικήν. Ούδεμία δ ' επιλογή 
έγένετο αύτών. Παρ ’ ολα δέ ταϋτα ή έπιτυχία ύπήρξε 
πλήρης.

Κατά τό βραχύ αύτό διάστημα κατηρτίσθησαν 
πλήρως είς τήν λογιστικήν, ώστε νά δύνανται μετ' 
εύχερείας νά τηρώσιν ού μόνον πάντα τά βοηθητικά 
βιβλία τών συνεταιρισμών, άλλά κ α ίτό  Γενικόν Καθο
λικόν καί δή συνεταιρισμών έν πλήρει ένεργεία.

' Επίσης έξέμαΟον καλώς τόν νόμον 602 καί τά 
καταστατικά τών συνεταιρισμών. Κατηρτίσθησαν 
θαυμασίως είς τά συνεταιριστικά διηνθισμένα δΓ 
'Ελληνικής Γεωργικής Οικονομίας καί διειτοτίσθησαν 
ύπό τής συνεταιριστικής ιδέας οϋτως ώστε λόγοι 
αύτών άπανθίσματα τής όλης συνεταιριστικής διδα
σκαλίας άπαγγελθέντες ύ π ' αύτών κατά τάς έξετάσεις 
προεκάλεσαν τά παταγώδη χειροκροτήματα τοϋ εκλε
κτού άκροατηρίου.

Κατέστησαν ικανοί νά λύωσι πάν άριθμητικόν 
πρόβλημα συνεταιριστικής φύσεως. 'Επίσης κατηρτί
σθησαν είς τήν πρακτικογραφίαν άρκετά καλώς.

’ Επιπροσθέτως δ ’ έδιδάχθησαν στοιχεία γενικής καί 
ειδικής γεωργίας, δενδροκομίας, ζωοτεχνίας, γεωργι
κής οικονομίας καί άγροτικής ύγιεινής.

Τά άποτελέσματα έχαρακτηρίσθησαν ύπό μελών 
τής κοινωνίας μας κατεχόντων ανώτατα αξιώματα 
έκπληκτικά. ’Ιδιο είς τήν λογιστικήν άπίστευτα...

Τά γραπτά τών έξετάσεων πορά τή Διευθύνσει 
Έ ποικ ισμοϋ  Μ ακεδονίας όμιλοϋσι περ ί τούτου 
άψευδώς.

Τά άποτελέσματα θά  ήσαν έτι άνώτερα έάν έγίνετο 
ποιά τις έπιλογή τών μαθητών.

Κατά τήν έπιλογήν τών μαθητών δέον νά έχωμεν 
ύ π ’ όψιν, οτι άποσκοποϋμεν είς τήν δημιουργίαν 
τά ξεω ς έπα γγελμα τιώ ν συνεταιρ ιστώ ν, ήτις θ ά  
συνταυτίσιι τήν τύχην της μέ τήν τής συνεταιρικής 
ιδέας καί ώς μόνην σχεδόν άσχολίαν θά  έχη τά 
συνεταιριστικά καί νά δύναται λόγω τής ύπερτέρας 
πως μορφώσεως νά χρησιμεύστ) ώς πρωτοπόρος καί 
οδηγός τής λοιπής άγροτικής τάξεως...

Οϋτω διά τήν πρώτην ήλικίαν τών συνεταιρισμών 
μας, κ α θ ' ήν ή κίνησις αύτών δέν θ ά  είναι είσέτι 
έντονος θά  έχωμεν άρκετά ικανούς οδηγούς καί 
ποδηγέτας, διά δέ τήν κίνησιν τών όλονέν άνδρου- 
μένων συνεταιρισμών μας, ών ή κίνησις θ '  άπαιτή 
όλονέν περισσότερον έξηλιγμένους διευθυντάς έργα
σιών, θ ά  δυνηθώμεν διά σειρών μαθημάτων όλονέν 
άνωτέρας βαθμίδος νά έφοδιάσωμεν τούς έκ τών 
άνωτέρω δυναμένους νά έξελιχθώσι, μέ τά έφόδια τά 
άπαραίτητα διά τήν διεύθυνσιν τής κινήσεως ταύτης.

Ή  παρατηρούμενη συνεταιριστική κίνησις καί τό 
ύπέρ τών συνεταιρισμών ένδιαφέρον, ή έξέλιξις άπό 
άπόψεως μορφώσεως τής άγροτικής τάξεως ώς καί αί 
ύποσχέσεις, άς δίδει τό είς τό μέλλον λίαν προσο- 
δοφόρον συνεταιριστικόν επάγγελμα, νομίζω, ότι 
ύπόσχονται άρκετήν συρροήν μαθητών είς τάς έν λόγω 
συνεταιριστικός σχολάς...».
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1926/E —  Σ υνετα ιρ ιστική  Β ιβλ ιογραφ ία . Μ όρφω ση. Ε νημέρω ση

Τ ην ανάγκην ίδρυσης Σ υνετα ιρ ιστικής Σ χολή ς από την Ο μοσπονδία 
Γεωργικών Συνεταιρισμών (ως κύριο σκοπό και επίτευγμά της) τονίζει ο Π. 
Χ ασαπόπουλος (βλ. κείμενό του περί της Ο μοσπονδίας στη συνέχεια).

Γ ια  τη συνετα ιρ ιστική εκπαίδευση και μόρφωση ο Αλ. Σβώλος εισηγείτα ι 
στο Α ' Π ανελλήνιο  Συνετα ιρ ιστικό Συνέδριο Μ αΐου 1926:

«... είς τά άναλυτικά προγράμματα τής στοιχειώδους 
έκπαιδεύσεως νά προστίθενται καί γνώσεις περί Δημοτικός ’ Εμπορικός Σχολάς καί νά ΐδρυθή ιδία
Συνεταιρισμού καί τής ώφελείας αύτοϋ. Έ πίσης ήπερί αύτοτελής έκτακτος έδρα Συνεταιριστικής Οίκονο-
συνεταιρισμών διδασκαλία νά ένισχυθή είς τάς μίας εΐς τό Πανεπιστήμιον».

(«Συνεταιριστής» 1926 σελ. 179).
Γ ια  την ίδρυση και λειτουργία  Σ υνετα ιρ ιστικής Σ χολή ς στις Καλάμες 

αναφερθήκαμε πιο πάνω (βλ. και «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 235).
Σ χολικός Συνεταιρισμός στην Καστανιά Βέροιας.

Σε σ χετική  έρευνά μου το 1937 (βλ. περ. «ο Συνετα ιρ ιστής» έτος 1938 και 
1939), ο δάσκαλος Ευστάθιος Α θανασιάδης μου εγνώρισε τα ακόλουθα:

« Έ βρ ά δυ να  νά σας απαντήσω δ ιότι δέν ε ίχα  τή ν  ψ υχικήν ήρεμίαν πού 
χρειάζεται.

1 ) 'Ο μαθητικός μας συνεταιρισμός ίδρύθη τω 1926 πρω τοβουλία έμοϋ.
2) Τό σ χολε ϊον  μας εΐνε μονοτάξιον μέ 60-70 μαθητές καί μόνον, συνεται

ρισμός ύπάρχει δ ι ’ δλας τάς τάξεις.
3) Κ αταστατικόν δέν ύπάρχει· δίς τοϋ έτους δλο ι ο ί μαθηταί είς γεν ικήν 

συνέλευσιν εξελέγχουν τούς λογαριασμούς καί εκλέγουν τόν ταμίαν, τό μόνον 
έκλεγόμενον μέλος.

4) Οταν ίδρύθη τω 1925 ό προσφυγικός συνοικ ισμός, δέν ύπήρχε κατάστημα 
όπόθεν νά προμηθεύονται τήν γραφ ικήν ύλην οί μαθηταί καί προήχθην είς τήν 
άπόφασιν νά ιδρύσω τόν μαθητικόν συνεταιρισμόν. "Εως τότε είχον ιδρύσει 1) τόν 
συνεταιρισμόν καταναλώσεως ή Π ρόοδος καί τόν π ιστω τικόν γεω ργικόν συνεται
ρισμόν Ανω Κ ολοβότ νϋν Νέα Σάντα Θ εσ /ν ίκ η ς  καί 2) τόν πιστω τικόν 
συνεταιρισμόν Κάτω Κ ολοβότ.

5) Τά πρώτα έτη ό μαθητικός Συνεταιρισμός πλήν τής γραφικής υλης ήγόραζε 
καί μετεπώλει μέ μ ικρόν κέρδος μερικά φάρμακα τής πρώτης ανάγκης, έπειτα 
κλωστές, μουλινέδες καί άλλα ψ ιλικά, συνέστησε δε καί σ χο λ ικό ν  ταμιευτήριον, 
μετά τριετίαν ομως δλα αύτά έγκατελείφθησαν διά τή ν  αδιαφορίαν τών γονέων καί 
τών μαθητών. Ισως έπταιον καί εγώ δ ιότι δέν έφρόντισα νά αναπτύξω τό 
ένδιαφέρον τους.

6) Ο ί γονείς τών μαθητών δέν ένδιαφέρονται δ ιότι δπως τάς ίδικάς των 
άνάγκας περιμένουν νά τάς πληρώ σει άπό τό Κ ράτος, έτσ ι καί τών μαθητών 
περιμένουν νά πληρώ ση ό διδάσκαλος.

Ά ς  όμολογήσω μεν δτι έγώ είμαι μέν άνήσυχον πνεύμα δημιουργικόν, τό 
όποιον δμως δέν έχει τήν ύπομονήν νά έπιμένει καί νά περιμένει τούς καρπούς τών 
κόπων.

7) Δ ιά τούς άνωτέρω λόγους δέν μπορώ νά είπώ δτ ι έπέδρασαν έπί τής άγωγής.
8) Μ αθητικοί συνεταιρισμοί ύπάρχουν καί είς τή ν  Νέαν Σάνταν Θ εσ /ν ίκη ς 

καί Π ολύμυλον Κοζάνης.
Δέν έχω ^τήν ψ υχικήν ήρεμίαν πού χρειάζετα ι γ ιά  νά σας δώσω άλλες 

πληροφορίες, ίσως αργότερα σάς ξαναγράψω. Τό β ιβλιαράκι πού εσωκλείω ίσω ς 
σάς χρειασ τεί γ ιά  τήν «ιστορία τών συνεταιρισμών».

Κ αστανιά 13.10.37
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Σ Τ '

Σ τις προηγούμενες σελίδες (στο Υποκ. Δ ')  που αφορούν κυρίως τη δραστη
ρ ιότητα των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών, υπάρχουν και πληροφορίες - κρ ίσεις 
που αναφέρονται στο σύνολο της συνετα ιρ ιστικής κ ίνησης και συνεπώς και σε 
Ενώσεις Συνεταιρισμών.

Στη συνέχεια  δίδονται πληροφορίες - κρ ίσεις που αναφέρονται κυρίως στις 
Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών αλλά που έμμεσα καλύπτουν και τη 
δραστηριότητα  Συνεταιρισμών. (Συνεπώς τα Υ ποκεφάλαια Δ ' και Σ Τ ' πρέπει απα
ραίτητα να συνδυάζονται στη μελέτη όσον αφορά τις δραστηριότητες).

Κατά το 1926 επεκτείνεται το δίκτυο τω ν Ενώσεων με ίδρυση νέων και πρόοδο 
στις εργασίες πολλών παλαιοτέρων Ενώσεων.

Στο τέλος 1926 /  αρχές 1927, υπήρχαν 44 Ενώσεις με περιφέρεια Νομού ή 
Ε παρχίας και 1 Κ εντρική Π ρομηθευτική Έ ν ω σ η  ολοκλήρου της Π ελοποννήσου 
με έδρα στην Π άτρα (μη εργασθείσα ακόμα).

Κατά τα στο ιχεία  της σ τατιστικής τέλους 1926 (Α πρίλιος 1927) για 26 
Ενώσεις (από τις οποίες 14 της Π ελοποννήσου) ε ίχαν μέλη Συνεταιρισμούς 1.019 
με μέλη Συνεταιρισμών 64.880. Ή τ ο ι  κατά ' Ενωση (μ. όρος) ήταν Συνεταιρισμοί 
29, συνεταίροι 2.495. Κ αταβλημένο συνεταιρικό κεφάλαιο δραχμές 262.600. Με 
αναλογία τα στο ιχεία  αυτά, υπολογίζεται ότι στο σύνολο των τότε Ενώσεων (44 
Ενώσεις) αναλογούσαν 1.894 Συνεταιρισμοί. Δηλαδή το 46% των Συνεταιρισμών 
είναι μέλη Ενώσεων κατά το 1926/27.
—· Σε Συνέδριο Ενώσεων Συνεταιρισμών Μ εσσηνίας συζητήθηκαν σοβαρά 

θέματα: Α ποχώ ρηση από συνεταιρική οργάνωση - Ίδ ρ υ σ η  Συνδέσμου Ενώσεων 
Μ εσσηνίας - Α νάγκη η ίδρυση Λ ογιστηρίω ν Συνεταιρισμών - Κ ανόνες εργασιών - 
Π ροσχώ ρηση σε Π ανελλήνια  Συνομοσπονδία - '  Ε λεγχος Συνεταιρισμών - Π ιστώ 
σεις («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 89). Ε ίναι χαρακτηρ ισ τικό  το σχετικό  σ χόλ ιο  του 
«Συνεταιριστή» (1926 σελ. 90):

«Είναι άπολύτως εύχάριστον ότι αί συνεταιρικοί ή αυστηρά τήρησις τών συνεταιρικών άρχών δέν εΐναι
οργανώσεις τών διαφόρων περιφερειών συνερχόμεναι σχολαστικισμός, άλλά ύψίστη άνάγκη έξ’ αύτής τής
έξετάζουσι τά ενδιαφέροντα αύτάς κοινά ζητήματα φύσεως καί τής έννοιας τού συνεταιρισμού άπορρέου-
καί έπιζητούσι τήν λύσιν τούτων έν ζηλευτή άρμονία σα, ούδέποτε δέ καί έν ούδεμιά περιπτώσει δύναται νά
καί άπολύτω προσανατολισμό) πρός τάς άνωτέρας δικαιολογηθή διά λόγους σκοπιμότητος ή άπό τούτων
άρχάς τού Συνεταιρισμού ... Ά ς  πεισθώσιν δέ δλοι ότι άπόκλισις καί ή πρός αύτάς έλλειψις σεβασμού».

— Η  Σταφιδική Έ νω σ η  Βοστίτσης δημιουργεί αποθηκευτικό δίκτυο για  τη 
σταφίδα («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 109). (Γ ια  τη ν  ίδ ια  Έ ν ω σ η  βλ. παραπάνω στο 
Δ ') .
— Δ ραστηριότητα της νεαρής Έ ν ω σ η ς  Λάρισας. Α πόφαση για προμήθεια 200 

θεριστικώ ν μηχανώ ν αξίας 4.000.000 δρχ. Στενότητα χρήματος. Λ όγοι που επι
βάλλουν την προμήθεια είναι η αλλαγή των συνθηκών απόδοσης εργατών, ο ικο
νομίες, κλπ. («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 128).
— Ιδρύεται η Έ ν ω σ η  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Νάξου («Συνεταιριστής» 1926 

σελ. 125).
— Δ ραστηριότητα  της Έ ν ω σ η ς  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κερκύρας «Δήμη

τρα». Ισολογισμός της («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 156, 157).
— Ίδ ρ υ σ η  Έ ν ω σ η ς  πώλησης ελαιών Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών Π ηλίου. Έ δ ρ α  

Βόλος («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 157, 235).
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1 9 26 /Σ Τ ' —  Ε νώ σεις Γεωρ. Συνετα ιρ ισμώ ν. Σ υ γκρότη ση , δρ α σ τη ρ ιό τη τες τους

— Ίδ ρ υ σ η  Έ νω σ η ς  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Κ ιλκίς («Συνεταιριστής» 1926 
σελ. 253).
— Ίδ ρ υ σ η  και νέας Έ ν ω σ η ς  στο Λαγκαδά « ’Α γροτική  Τράπεζα Λαγκαδα» 

(«Συνεταιριστής» 1926 σελ. 235).
— Δράμα. Από κοινού πώληση των καπνών μέσω της Έ νω σ η ς . Σ τις 2 

Δεκεμβρίου 1926 πολύωρη σύσκεψη αντιπροσώ πων 21 Συνεταιρισμώ ν στο Γρα
φείο της Έ ν ω σ η ς  Δράμας για το παραπάνω θέμα,
«κατόπιν μάλιστα τών σχετικών προτάσεων έκ μέρους μα τό όποιον επιτυγχάνεται διά τής προσθήκης καί
ένός γερμανικού ομίλου ώς καί ένός άμερικανικοΰ νέων αγοραστών τών καπνών μας, χωρίς τοΰτο ούδα-
τοιούτου... έπρυτάνευσε πνεύμα όρθοφροσύνης καί μώς νά στρέφεται κατά τών έταιρειών, άίτινες άπό
οι Αντιπρόσωποι τών Συνεταιρισμών διεπίστωσαν πολλών έτών άγοράζωσι τά καπνά μας καί ών ό παρα-
τήν άνάγκην τής ύπερασπίσεως τών συμφερόντων τών γωγικός κόσμος έχει άπόλυτον άνάγκην, διότι οϋτω
παραγωγών διά τοϋ ελευθέρου συναγωνισμού, πράγ- μόνον αναπτύσσεται συναγωνισμός...».

Εξελέγη 6μελής επιτροπή για τις σχετικές συνεννοήσεις αποκλειστικά  μέσω 
της Έ ν ω σ η ς  (βλ. «Γεωργική Έ ρευνα»  και «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 8).
— Οι καταχρήσεις στην Έ νω σ η  Κέρκυρας.

Σε προηγούμενες σελίδες δημοσιεύσαμε τις ενθουσιώδεις κρίσεις του επιθεω
ρητή Π. Στεφόπουλου για  τον εμπορικό Διευθυντή της Έ ν ω σ η ς  Κέρκυρας. 
Δυστυχώς στις 10 Φ εβρουάριου 1926 ξέσπασε το σκάνδαλο των μεγάλων κατα
χρήσεω ν του στην «εξαιρετικά δραστήρια» και από τις πρωτοπόρες (1919) 
Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας («Κ εντρική Τράπεζα Συνεταιρι
σμών Κερκύρας» όπως μετονομάστηκε από το 1925) που ταλαιπώ ρησε ό χ ι μόνο τη 
συνεταιριστική κ ίνηση  της Κέρκυρας αλλά είχε μεγάλη αρνητική  απήχηση  σε 
βάρος όλης της κ ίνησ ης για πολλά χρόνια.

Τα σκάνδαλα αυτά αποκαλύφθηκαν το 1926 αλλά ά ρχισ α ν να διαπράττονται 
από τα προηγούμενα χρόνια , αποτελούν δε πραγματικά «σατανικήν» και «μυθι
στορηματικήν» υπόθεση στην οποία μπλέχτηκαν ως πρωτεργάτες ο Π ρόεδρός της 
και ο «’Ε μπορικός Διευθυντής» της Έ ν ω σ η ς , καθώς και ο ι Δ ιευθυντές των τοπ ι
κών Τραπεζών, το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, υπάλληλοί 
της, η εποπτεία, και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η κομματική πολιτική , η 
δολιότητα μερικών, η ευπιστία  και κουφότητα άλλων, ολίγος «μπολσεβικισμός», 
η φοβερή λογιστική  αταξία, η μη ενάσκηση των καθηκόντων τους από τους υπεύ
θυνους αιρετούς κλπ.

Α ναλυτικά στο όλο θέμα αναφέρεται το βούλευμα 565/19.5.1927 του Συμβου
λίου των Π λημμελειοδικώ ν Κ έρκυρας και η μέσα σ ’ αυτό έκθεση-πρόταση του 
αρμόδιου Ε ισαγγελέα εναντίον πολλώ ν κατηγορουμένω ν για  πλαστογραφίες, απά
τες, υπεξαιρέσεις, παραβάσεις του ν. 602 και συνέργειες στα παραπάνω επί πολλά 
χρόνια.

Χ αρακτηριστική  είναι η φ ιλοσυνεταιρ ιστική  περικοπή με την οποία ο Ε ισαγ
γελέας αρχίζει την πρότασή του. Γράφει:

«Γνωστοί είναι οί σκοποί καί τά μέτρα τής Πολιτείας ό0ίζ°ντες ευημερίας καί προόδου διά τόν αγρότην
άτινα αϋτη πραγματικός άρχάς Γεωργικής Οίκονομι- ηνοιγοντο, ιδιαιτέρως μαλιστα δια τον εν τη νησφ Κερ-
κής Πολιτικής έγκαινιάζουσα έν τώ Κράτει, ήρξατο κυΒας κατηγορούμενοι ... δια του
έπιδιώκουσα, έκδήλωσιν τών όποιων άποτελεϊ ό, πρό εγκλήματος και των εντεύθεν αποπνικτικων απο-
όλίγων έτών, τεθείς είς έφαρμογήν γνωστός Νόμος "νοιων, του να συσκοτισωσι, τορπιλιζοντες αυτόχρημα
περί συνεταιρισμών, δι’ ής έπεβλήθη τό πρώτον ^ ν  ώεαν, δημιουργουντες ουτω την καταιγίδα και τα
ή συνεταιριστική γεωργική όργάνωσις, έκ τής οποίας ^ ειπια’ ^ολ,ς ™ γκρατηθεισαν εντός των ορίων της
εύλόγως ήλπίζετο ή χειραφέτησις καί ή ευημερία τοΰ Ν,1σοι\  atP. . ών„ ΡεΡαι01' ,οτι " ολυ ταΡ ως
γεωργού, διά τής παροχής άπαξαπάντων τών μέσων έν ‘ΡωτεινΤ1 και επιβαλλουσα θα  ανακυψτ, δια την ευημε-
τή παραγωγή καί διαθέσει τών έκ τής έργασίας του &αν αγροτου και του κοινωνικού καθολου συνο-
προϊόντων καί ή άνάπτυξις τοϋ ήθικοϋ του, άλλά καί ^ υ ·",> ™ ° λο Ρ0^ ευμα σε έκτακτο Παραρτημα
ήπρός τήν γήν καί τήν εργασίαν άγάπη του. Νέοι οϋτω (βΦ^ιο σελ. 64) του φ. 758 της εφημερίδας «Σύνταγμα-

τικη» Κέρκυρας).
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Η υπόθεση αυτή πρέπει «νά διδάσκεται» στους αιρετούς, υπαλλήλους και 
εποπτικούς για να προκύπτουν διδάγματα σχετικά  με την άσκηση των καθηκόντων 
τους (απλοϊκή διατύπωση διδαγμάτων βλ. στο Κ. Χ ολέβα, Επιθεω ρητή Συνεται
ρισμών Θ ράκης),«Συνετα ιρ ικά  διδάγματα άπό τάς καταχρήσ εις τών Συνεταιρι
σμών Κερκύρας», Κ ομοτηνή 1928 σελ. 29, όπου και επιλέγει:

«...τό Έ φετεϊον Κερκύρας τό όποιον έδίκασε τήν τής 'Ενώσεως τέσσερα χρόνια, τόν Πρόεδρο τής
ύπόθεσιν αύτήν τής όποιας ήδίκη έβάσταξε τεσσαρά- 'Ενώσεως τέσσαρα χρόνια, καί δύο άκόμη άλλους...
κοντά ήμέρας, κατεδίκασε τόν Διευθυντήν τής Ενώ- τόν έναν έδίκασε δύο χρόνια καί όκτώ μήνες καί τόν
σεως δεκαεπτά χρόνια φυλακή, τόν 'Υποδιευθυντήν άλλον έννέα μήνες».

(Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο «δαιμόνιος» εμπορικός Δ ιευθυντής ήταν απόφοι
τος δημοτικού σχολείου, αλλά με εγκυκλοπαιδική μόρφωση, γλωσσομάθεια, κλπ. 
Ο Π ρόεδρος ήταν τέως συμβολαιογράφος και ο Διευθυντής του Λ ογιστηρίου τέως 
Ε πόπτης Συνεταιρισμών στην Κέρκυρα).
— Γ ια  τη δραστηριότητα της Ο μοσπονδίας Γ. Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας και 

τη δράση του Ντ. Μ αλούχου βλ. στο Υποκεφ. Ι Α ' του 1928.
Ο ικονομικές πληροφορίες από Ισολογισμούς Ενώσεων:

Ή λ ιδ α ς  (Γαστούνη), Ο λυμπίας (Κ ρέσταινα), Π υλίας («Συνεταιριστής» 1926 
σελ. 189, 205, 237), Ο μοσπονδίας Μ ακεδονίας («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 110, 
Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Τρκρυλίας - Π υλίας «Συνεταιριστής» 1926 
σελ. 314).

1946/47. Οργανωτικό μετακατοχικό ξεκίνημα. Ηγετικά πρόσωπα της κινήσεως (Θ. Τζωρτζάκης, I. 
Αφεντάκης, I. Ζουρίδης) και της ΑΤΕ (Χρ. Βασματζίδης) σε σύσκεψη με αρμόδιο ξένης Αποστολής.
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ

1. Το Πανελλήνιο Συνεταιριστικό Συνέδριο του 1926.
Ό π ω ς  σημειώσαμε και κατά το 1925, η κεντρική ιδεολογική  συνεταιριστική 

οργάνωση (Ο μοσπονδία των Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών, απόφ. 740/1925 Πρωτ. 
Α θηνών) βρίσκεται υπό αναδιοργάνω ση. Π ρόεδρος της Π ροσω ρινής Επιτροπής 
της Π ανελλήνιας Ο μοσπονδίας Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών ο γεωπόνος Δημ. 
Μ αργέτης. Βασικός προωθητής της ιδέας ο Θ. Τζω ρτζάκης, που επέστρεψε από τις 
συνετα ιρ ιστικές του σπουδές στη Γερμανία με νέες γνώ σεις και πολλούς οραματι- 
σμούς συνεταιριστικούς με όσα είδε και άκουσε εκεί.

Η  διεύρυνση των μελών της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών δεν προχωρεί, 
παρά τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν το 1924 και 1925. Η  κ ίνησ η  περιο
ρίζεται στο ενδιαφέρον μόνο μερικών Ενώσεων της Π ελοποννήσου. Κ αταβάλ
λονται προσπάθειες για τη συμμετοχή και Ενώσεων Θ εσσαλίας και Μ α κεδον ία ς- 
Θ ράκης που προσκρούουν όμως σε τοπ ικιστικούς και άλλους λόγους.

Στις αρχές του 1926 συνέρχεται η Γ ενική  της Συνέλευση και ασ χολείτα ι με 
βασικά θέματα (αναδιοργάνωσή της, εποπτεία και πολλά  άλλα) για  τα οποία εκδό- 
θηκε η ακόλουθη ανακοίνωση. (Γ ια  το θέμα της Εποπτείας και τη ν  αντίδραση του 
Υ πουργείου Γεωργίας βλ. στο Υποκεφ. Β ') .

« Ή  Γενική Συνέλευσις τής Πανελληνίου Ομοσπον- ας χαράσσει σήμερον καί εννοεί νά έπιβάλη ή Πανελ-
δίας τών γεωργικών συνεταιρισμών μετά τριήμερον λήνιος 'Ομοσπονδία τών γεωργικών συνεταιρισμών,
έξέτασιν διαφόρων ζητημάτων όμοφώνως κατέληξεν ή  γεν> συ·νέλευσις άνέβαλεν εΐς έτέραν ειδικήν συζή-
εΐς τάς έξής αποφάσεις: τησιν έπί τών τροποποιήσεων τοΰ νόμου 602.

Έ π ί  τής συνεταιριστικής πολιτικής τής Εθνικής Έ πίσης ένέκρινεν τροποποιήσεις τού καταστατικού 
Τ ραπέζης.- Αναγνωρίζει οτι ή Εθνική Τράπεζα μετά Χής 'Ο μοσπονδίας συμφώνως πρός τάς όποιας άνα-
στοργής υιοθέτησε τήν συνεταιριστικήν όργάνωσίν τής λαμβάνει αϋτη καί έργα καθοδηγήσεως, έποπτείας καί

Ελλάδος καί εις τήν αρωγήν ταύτης οφείλεται κατά τό έλέγχου τών είς αύτήν άνηκόντων συνεταιρικών όργα-
μεγαλείτερον μέρος ή πρόοδος τοϋ συνεταιριστικού νώσεων.
έργου τής χώρας μας. Τό δέ διοικητικόν συμβούλιον υπέβαλε τήν παραίτη-

Επί τής συνεταιριστικής πολιτικής τής Πανελληνίου σ(ν του '^ α μετά τήν έγκρισιν τών τροποποιήσεων καί
Ομοσπονδίας. -  Η γενική συνέλευσις όμοφώνως τήν συμμιετοχήν τών όργανώσεων τών νέων χωρών

άποφασίζει όπως τήν κίνησιν τών συνεταιρικών άγρο- ένεργηθοϋν τακτικαί άρχαιρεσίαι οπως συμμετέχουν
τικών όργανώσεων έντοπίση έντός τού καθαρώς συνε- διοικήσει καί αΐ περιφέρειαι αύται.
ταιρικοΰ πλαισίου και πατάξη πάσαν τάσιν τυχοδιω- Πολιτική ούδετερότης. -  Διά τών έγκριθεισών τρο-
κτικήν ή πάσης φύσεως κερδοσκοπικήν έργασίαν, ποποιήσεων τοϋ καταστατικού καθιερούται ή πολιτι-
έκτός τοϋ συνεταιρικού κύκλου. Πρός τοΰτο δέ έπι- κή ούδετερότης τών άγροτικών συνεταιρικών όργα-
καλεΐται την άρωγήν τής Έ θ ν . Τραπέζης, ήτις χειρι- νώσεων τής Ελλάδος»,
ζομένη τήν άγροτικήν πίστιν, έχει ηθικήν καί ύλικήν,
δύναμιν νά έπιβάλλη τάςύγιεις συνεταιριστικός άρχάς, (Βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 73).

Με βάση τη ν  πληροφορία  ότι η Γενική Συνέλευση των Συνεταιρισμών Θ εσ
σαλονίκης απέρριψε παμψηφεί την πρόταση για συμμετοχή σ την Π ανελλήνια  
Ο μοσπονδία Γεω ργικών Συνεταιρισμών, ο δ ικηγόρος και τέως εποπτικός Τ. 
Χ ασαπόπουλος δημοσιεύει τον Α πρίλιο  1926 αναλυτικό σ χετικό  κείμενο όπου 
αναπτύσσει τη σημασία και την ανάγκη της Ο μοσπονδίας. Π αραθέτουμε ευρεία 
περίληψ ή του («Συνεταιριστής» 1926 σελ. 113).

Γράφει:
«’Από τά πρακτικά τής έν Θεσσαλονίκη Συνελεύ- ταιρισμών άπερρίφθη  καί μάλιστα πανηγυρικώς, 

σεως τών γεωργικών συνεταιρισμών ποΰ δημοσιεύθη- χωρίς δέ ν ’ άκουσθή ούδέ μία κάν συμπαθής φωνή
καν στίς εφημερίδες τής Μακεδονικής Πρωτευούσης ύπέρ αύτής. ... όποιοιδήποτε καί άν είναι οί λόγοι
πληροφορούμεθα ότι ή πρότασις περί συμμετοχής αύτοί, παρομοία άπόφασις μάς θλίβει κατάκαρδα όχι
στήν Πανελλήνιο ' Ομοσπονδία τών γεωργικών συνε- μόνον διότι αϋτη προέρχεται άπό τή Μακεδονική
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Πρωτεύουσα, μαχομένην στίς πρώτες επάλξεις τής 
Συνεταιρικής ’ Ιδέας, άλλά καί διότι στήν άπόφασιν 
αύτή είδαμε νά πρωτοστατούν ενθουσιώδεις καί 
άοκνοι απόστολοι τής ιδέας ταύτης.

Παρά ταΰτα έν τούτοις τρέφουμε τήν ελπίδα ότι, άν, 
δπως πιστεύουμε, ή ληφθεϊσα άπόφασις είναι άπόρ- 
ροια δισταγμών, δυσπιστίας καί προκαταλήψεως, πού 
έγέννησε τό παρελθόν, ή άπόφασις αϋτη δέν εΐμπορεϊ 
νά είναι οριστική καί ότι γρήγορα θά επικρατήσουν 
άλλες σκέψεις· μέ τήν πεποίθησι δέ ότι σπουδαίως 
σαύτό θά  συντελέση μία δημοσία, ψύχραιμος καί αντι
κειμενική συζήτησις διατυπώνουμε άπό τών στηλών 
τοϋ φίλου «Συνεταιριστού» τάς σκέψεις μας έπί τοϋ 
σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος έλπίζοντες ότι τοϋ
το θ ’ άποτελέση τήν άπαρχήν εύρυτέρας τοϋ θέματος 
έρεύνης...

Ά π ό  τό σύνολον τών δημοσιευθέντων πρακτικών 
φαίνεται ότι αποφασιστικήν έπίδρασι στήν ληφθεϊσαν 
άπόφασιν είχαν τά έξής κυρίως, κατά τήν συνέλευσιν 
ύποστηριχθέντα: 1) Τό άόριστον καί ούτοπιστικόν 
ϊσως τής αποστολής τής ’Ομοσπονδίας άπό τήν 
όποιαν έλλείπει παν ϊχνος οικονομικού σκοπού, ή ϋ- 
παρξις τού όποιου θά  συνηγορεί ύπέρ τής ίδρύσεώς 
της καί 2) ή διά τοϋ καταστατικού έπιβαλλομένη 
βαρεία οικονομική άρωγή τήν όποιαν ζητεί ή 'Ο μο
σπονδία άπό τά μέλη της.

... όταν ή προταθεϊσα 'Ομοσπονδία, τής οποίας οί 
σκοποί εΐναι καθαρώς ήθικοί, συναντά τόσην δυσπι
στίαν καί προκατάληψιν, δύναται νά ύποστηριχθή 
σοβαρώς ότι θά  είμπορέση νά σταθή, νά έμπνεύση τήν 
προσήκουσαν έμπιστοσύνην καί έν γένει νά λειτουρ- 
γήση μέ ελπίδας έπιτυχίας τριτοβάθμιος όργάνωσις,

ήόποία έκτός τής άλλης της δράσεως έχει προορισμόν 
ν ’ άφαιρέση μέγα μέρος τής έπί τοϋ οικονομικού έπι
πέδου πρωτοβουλίας τών άποτελούντων αύτήν καί νά 
διαχειρισθή ά π ’ εύθείας ύψίστης σημασίας καί έκτά
σεως οικονομικά συμφέροντα αύτών; Καί εΐναι τάχα 
φρόνιμο πρίν άκόμη κατορθώσουμε νά στερεώσουμε 
τάς κατωτέρας συνεταιρικός οικονομικός οργανώσεις, 
αΐ όποϊαι θ ’ άποτελέσουν τά θεμέλια τών άνωτέρων 
τοιούτων, πρίν καταστήσουμε ρυθμικήν τήν λειτουρ
γίαν αύτών, πρίν αναπτύξουμε τήν συνεταιρικήν 
συνείδησιν καί καλλιεργήσουμε μεταξύ αύτών τήν 
άντίληψιν περί τής άνάγκης συντονισμού και έναρμο- 
νίσεως τών κοινών προσπαθειών έπί τοϋ οικονομικού 
έπιπέδου, νά έπιδιώξουμε τήν σύστασιν οικονομικών 
’Οργανισμών άνωτάτου βαθμού;

Καί άκόμη ύπάρχει σήμερον τό άπαιτούμενον προ
σωπικόν, τό όποιον νά συνδυάζη τήν εύρεΐαν συνεται
ρικήν θεωρητικήν κα ί πρακτικήν μόρφωσιν μέ πλού
τον έμπορικών και τεχνικών γνώσεων καί πείραν 
εμπορικήν; ... φρονοϋμεν ότι προέχει ή 'ίδρυσις τής 
' Ομοσπονδίας διότι εΐναι αύτή έκείνη πού θά  δημιουρ- 
γήση τήν εύνοϊκήν άτμόσφαιρα μέσα είς τήν όποιαν θά 
καλλιεργηθή καί θ ’ άναπτυχθή ή ιδέα τοϋ συνασπι
σμού τών κατωτέρων όργανώσεων σέ εύρύτερους 
οργανισμούς, έκείνη πού θ ά  καλλιεργήση τό έδαφος 
άλλά καί θά  προπαρασκευάση τούς όρους καί τάς 
συνθήκας αΐ όποϊαι θά  έγγυώνται τήν εύρρυθμο λει
τουργία καί επιτυχή δράσιν τών οργανισμών τούτων 
καί τέλος θά  καταρτίση άπό θεωρητικής καί πρακτι
κής άπόψεως τό κατάλληλο διά τήν διεύθυνσι τούτων 
προσωπικόν».

Στη συνέχεια  προχωρεί στην εξέτασι των σκοπών της Π ανελληνίου 
Ο μοσπονδίας και επεξηγεί ότι δεν βρίσκοντα ι στα νέφη αλλά ανταποκρίνοντα ι σε 
ζωτικάς πρακτικάς ανάγκας. Κ αι κάνει πολλές αξιόλογες παρατηρήσεις για  την 
τότε κατάσταση.

’Ε πισημαίνει κυρίως δτι:
«Τήν άριθμητική πρόοδο έλάχιστα παρηκολούθησε 

ή άνάπτυξις τής συνεταιρικής συνειδήσεως. Αί στοι
χειωδέστεροι συνεταιρικοί άρχαί άγνοοϋνται όχι μό
νον άπό τόν πολύ συνεταιρισμένο κόσμο, άλλά καί 
άπό πολλούς άκόμη ήγουμένους σπουδαίων συνεται
ρικών όργανώσεων ή άξιοϋντας νά παίζουν κάποιον 
ρόλον στή συνεταιρική κίνησι. Τό γενικόν πνεύμα, πού 
διέπει καί οφείλει νά έμψυχώνη τάς συνεταιρικός 
οργανώσεις ή άγνοεΐται έντελώς ή παρεξηγεΐται άπό 
άμάθειαν, έλάχιστα δέ θεραπεύονται οΐ είδικώτεροι 
σκοποί αύτώ ν ελάχιστοι έξ άλλου εΐναι έκεΐνοι πού 
πραγματικά έχουν κατανοήσει τούς σκοπούς τής 
συνεταιρικής ’Ιδέας καί πιστεύουν συνειδητά εΐς 
αύτήν. Καθένας βαδίζει μέσα στό σκότος χωρίς 
οδηγόν, χωρίς σαφή κατεύθυνσι· γιά τούς πολλούς δέ 
τό συνεταιρικό ’Ιδεώδες ολοκληρώνεται στά όλίγα ή 
πολλά άμεσα ύλικά ώφελήματα, παραγνωρίζεται δέ ή 
άγνοεΐται έντελώς ή ύπερτάτη άξία τών ήθικών ή 
εμμέσων ωφελειών πού άποδίδονται άπό μίαν όρθήν 
καί συνειδητήν συνεταιρικήν δράσιν. ’Άμεσοι συνέ- 
πειαι όλων αύτών εΐναι ή άδιαφορία, ή έλλειψις 
προγραμμάτων, ή έλλειψις συστήματος* ά π ’ έδώ 
προέρχονται τά έκτροπα αΐ άταξίαι καί αΐ διενέξεις 
πού σημειοϋνται πυκναί καί συνεχείς, αί παρανομίαι 
καί καταχρήσεις πού κλονίζουν άπό τήν βάσιν τους 
τάς συνεταιρικός μας οργανώσεις.

Κατάδηλος λοιπόν προκύπτει άπό τ ’ άνωτέρω 
ήάνάγκη τής διαμορφώσεως καί άναπτύξεως ύγιούς 
συνεταιρικής συνειδήσεως καί τής έκλαϊκεύσεως καί 
διαδόσεως τών θεμελιωδών συνεταιρικών άρχών. Χω
ρίς τήν έργασίαν αύτήν εΐναι άδύνατος ή θεραπεία τών 
άπαριθμηθέντων δεινώ ν χωρίς αύτήν άς μή αναμένε
ται ή όμαλή καί σταθερά άνάπτυξις τών συνεταιρι
σμών μας· χωρίς αύτήν τέλος ούδέποτε ή συνεταιρική 
ιδέα θά  είμπορέση νά άποδώση όλους τούς καρπούς 
της, οΐ όποιοι ύπόσχονται τήν οικονομικήν καί ήθικήν 
πρόοδον καί εύημερίαν όχι μόνον τής πολυπληθούς 
άγροτικής μας τάξεως άλλά καί ολοκλήρου της * Ελλη
νικής κοινωνίας.

Τό βαρύ τούτο έργον αναλαμβάνει ώς πρώτον μέλη- 
μά της ή Πανελλήνιος 'Ομοσπονδία...

Τά πρακτικά μέσα πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού 
τούτου εΐναι βεβαίως πολλά, τό σημαντικώτερον όμως 
όλων εΐναι άσφαλώς ή ϊδρυσις Σχολής Συνεταιριστών. 
Ή  σημασία τού έργου αύτής εΐναι αναμφισβήτητος. 
Γιατί ά π ’ αύτήν θά έκπορευθούν οΐ νέοι άπόστολοι 
τής συνεταιρικής ’Ιδέας, μέσα σ ’ αύτήν θ ά  προπαι- 
δευθοϋν καί θ ά  καταρτισθοΰν τά στελέχη, τά όποια 
θά  δώσουν νέαν ζωήν καί θά  διανοίξουν νέους 
δρόμους στή συνεταιρική κίνησιν, θά  εΐμποροΰσε 
μάλιστα νά ε’ίπη κανείς ϊσως ότι καί μόνο γιά τό έργο 
αύτό θά  έπεβάλλετο ή 'ίδρυσις τής ' Ομοσπονδίας, έπι-
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τυχής δέ όργάνωσις καί λειτουργία τής Σχολής αύτής τούτου άσφαλώς θ ' άποτελέση σπουόαιότατον σταθ-
θά  ήτο αρκετή νά κλείση τό σλον εργον ταύτης. Άλλά μόν στήν ιστορία τής ελληνικής συνεταιρικής κινή-
κ α ί ή όργάνωσις τοϋ αύτοελέγχου δέν υπολείπεται είς σεως...».
σημασίαν, επιτυχής δέ προσπάθεια έπί τοϋ σημείου

Στη συνέχεια  αναφέρεται στην ανάγκη κεντρ ικής εκπροσώ πησης.
«Καθημερινώς βλέπουμε νά συζητοϋνται ζητήματα άνταγωνισμό τήν άντιζηλία καί άντίδρασι τών άλλων 

ζωτικότατης φύσεως, νά λαμβάνωνται μέτρα καί νά πολιτικών κομμάτων», 
θίγωνται συμφέροντα έρήμην αύτής τής άγροτικής
τάξεως χωρίς νά ύπάρχη μιά φωνή πού νά διερμηνεύη Στη συνεχεία  αναφερεταί στην
έπισήμως τάς σκέψεις της,  ̂τάς γνώμας, τάς άνάγκας «άνάγκη όργανώσεώς συστηματικής Στατιστικής
της. Τό κενόν αύτό είναι σέ θέσι νά πληρώση ή Ομο- Συνεταιρισμών είναι πρόδηλος, γιατί χωρίς αύτήν
σπονδία καί μάλιστα μέ ελπίδας έπιτυχίας πολύ περισ- οϋτε οί γενικές γραμμές τής ακολουθητέας συνεται-
σοτέρας ένός πολίτικου κόμματος. Γιατί μιά τοιαύτη ρικής πολιτικής είμποροΰν άσφαλώς νά καθορισθοϋν
όργάνωσις ώς ή Ομοσπονδία άπέχουσα έπιμελώς ούτε τά πρακτικά μέσα γιά τήν έμπέδωσι καί ένίσχυσι
κάθε πολιτικής δράσεως δέν θά  κινή άπό κομματικό συνεταιρισμών μας...».

Στη συνέχεια Θέτει το ερώτημα αν υπάρχουν πρόσωπα ικανά να αναλάβουν τη 
Διεύθυνση της Ο μοσπονδίας. Και υπενθυμίζει ότι «καί ό ω ραιότερος καί αρτιότε
ρος θεσμός ναυαγεί σέ χέρια  κακά». « Ε κ ε ίν ο ς — τονίζει— πού θ ’ άναλάβη καί θά 
διεξαγάγη έπιτυχώ ς τό εργο αύτό, θά γράψη τήν ώραιοτέραν σελίδαν τής συνεται
ρικής ' Ιστορίας, κάτω άπό τήν όποιαν θά δικαιούται νά βάλη ύπερήφανα τή ν  ύπο- 
γραφή του».

Ευτυχώς στη συνέχεια μεταστρέφεται η στάση της Μ ακεδονίας, υπέρ της 
Π ανελλήνιας Ο ργάνωσης. Τη στάση του Ντ. Μ αλούχου βλ. «Συνεταιριστής» 1926 
σελ. 179.

Από την Ο μοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών καλείται (με την πίεση των 
γεγονότω ν Κ ερκύρας) νέο Π ανελλήνιο  Σ υνετα ιρ ιστικό Συνέδριο που συνέρχεται 
στις 16 Μ αΐου 1926, οργανωμένο αρκετά καλά (για  την ανώμαλη τότε εποχή) και 
με πολύ σοβαρούς εισηγητές: Τα θέματά του βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 155:

— Π ροσφορότερος τρόπος εποπτείας και ελέγχου Συνεταιρισμών και Ενώσεων. 
Ε ισηγ. Αλέξ. Μ υλωνάς, πρώην Υ πουργός Γεωργίας (βλ. ο «Συνεταιριστής» 1926 
σελ. 196). (Γ ια  το θέμα μιλήσαμε παραπάνω στο Υποκεφ. Β ') .
— Αρμόζουσα νομοθεσία περί Συνεταιρισμών δια την Ελλάδα. Ε ισηγ. Αλέξ. 

Σβώλος, Δ ημοσιολόγος. (Γ ια το θέμα μιλήσαμε παραπάνω στο Υποκεφ. Β ') .
— Εξυγίανσις Συνεταιρικών Οργανώσεων. Ε ισηγ. Αλέξ. Κ ορυζής, Διευθυντής 

Εθνικής Τράπεζας.
— Διαμόρφωσις συστήματος όργανώσεώς και αναπτύξεως Γεωργικών Συνεται

ρισμών. Ε ισηγ. Δ. Μ αργέτης, Π ρόεδρος Π ροσω ρινής Ε πιτροπής Π ανελληνίου 
Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Ο ι αποφάσεις του Π ανελλήνιου αυτού Συνεταιριστικού Συνεδρίου 16-20 
Μ αΐου 1926 αφορούσαν όχι μόνο τα παραπάνω συνετα ιρ ιστικά  αλλά και άλλα 
γενικότερα θέματα της υπαίθρου (εκπαίδευση, φορολογικά , λιπάσματα). Χαρα
κτηριστικό  δε είνα ι ότι με αυτό ασχολήθηκε τότε σοβαρά όλος ο αθηναϊκός τύπος.

Γ ια  τις συζητήσεις και αποφάσεις του μιλούμε αναλυτικά και στα ειδικά 
Υποκεφάλαια για  Νομοθεσία, Εποπτεία, Μ όρφωση, Α γροτική Π ίσ τη , Α γροτικά 
Π ροβλήματα, κλπ.

Τα τελικά ψηφίσματά του (βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 166 επ.) αναφερό
ταν στο ειδικό βασικό θέμα της οργάνωσης της εποπτείας (βλ. στο Υποκεφ. Β ') , 
και στα γενικότερα θέματα της ενίσχυσης της δημοτικής εκπαίδευσης, της φορο
λογίας της δεκάτης, της προστασίας των εντοπίων γεωργικών προϊόντων, της μη 
φορολογίας των είσαγομένων χημικών λιπασμάτων, την επιβολή λογικώ ν εισαγω-
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γικών δασμών για τα γεωργικά προϊόντα, για την άρση της απαγόρευσης εξαγω
γής ελαιολάδου και άλλα.

Χ αρακτηριστικό για  τη σημασία που αποδόθηκε στο Συνέδριο αυτό και τα 
θέματά του είναι ότι στη θέση κυρίου άρθρου της εφημερίδας « Ε λ εύ θ ερ ο ν  Βήμα» 
της 27ης Μ αΐου 1926 δημοσιεύεται κείμενο με ανάλυση και παρατηρήσεις του Σπ. 
Κορώνη, που αναφέρεται στα θέματα εποπτείας, εξυγίανσης, αγροτικής πίστης, 
αστικών συνεταιρισμών, καθώς και γενικότερα στη σημασία  της γεω ργίας και στο 
ρόλο του Κράτους. Επειδή το κείμενο αυτό εκφράζει υποδείξεις και αντίλογο, 
παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία. Γράφει ο Σπ. Κορώνης:

«... Είς τήν πραγματικότητα ήτο είδικώς συνέδριον 
μόνον γεωργικών συνεταιρισμών, διότι είς θέματα 
σχετιζόμενα μέ αύτούς περιεστράφησαν αί συζητή
σεις. ... Δέν λυπούμεθα όμως, διότι ύστέρησεν ή συζή- 
τησις είς τά λοιπά θέματα τόσον, όσον διότι έλλειψε 
καί αύτή ή είσήγησις, επομένως φυσικά καί ή συζή- 
τησις, έπί τού θέματος «έξυγίανσις τών συνεταιρι
σμών». Αύτό εΐναι έκεΐνο, πού κυρίως έχρειάζετο, ώς 
πειθόμεθα άπό όσα βλέπομεν καί άπό όσα ήκούσαμεν 
άπό τήν ζωήν τών συνεταιρισμών.

' Ο τύπος έδειξε ζωηρόν ένδιαφέρον διά τάς έργασίας 
τοϋ συνεδρίου, καί τό ένδιαφέρον αύτό ύπέρ τών 
γεωργικών συνεταιρισμών εΐναι άπολύτως δικαιολογη- 
μένον, διότι άπό τήν γεωργίαν ζώμεν όλοι καί ή εύημε- 
ρία τών γεωργών εΐναι ή ζωή ημών τών αστών.

... ’ Ενδιαφερόμενοι δέ διά τούς γεωργικούς συνεται
ρισμούς, ένδιαφερόμεθα διά τήν γεωργίαν, όσον καί 
άν οί συνεταιρισμοί αύτοί δέν έφθασαν άκόμη εΐς τό 
ύψηλόν έκεΐνο σημεΐον τής οργανωτικής προόδου, 
ώστε νά δύνανται μετά λόγου νά λέγουν: ήμεϊς εϊμεθα 
ή γεωργία, ήμεϊς εϊμεθα οΐ εκπρόσωποί της. Εΐς τό 
σημεΐον αύτό πρέπει νά βλέπουν οΐ συνεταιρισμοί τών 
γεωργών είς μίαν χώραν, χώραν πρώτον γεωργικήν καί 
δεύτερον χώραν μικράς γεωργικής ιδιοκτησίας καί 
μικράς ή τό πολύ μέσης γεωργικής έκμεταλλεύσεως. 
Δι’ αύτό καί ήμεϊς, οί θεωρητικοί, πού εϊμεθα έξω άπό 
τήν ζωήν τοϋ γεωργού, έζητήσαμεν νά μάθωμεν, κατά 
τάς συνεδρίας αύτάς μερικά πράγματα περί τών 
όποιων δυστυχώς κανέν οικονομικόν κέντρον τής 
πρωτευούσης δέν μάς πληροφορεί...».

Στη συνέχεια  ο αρθρογράφος αναφέρεται στην αθρόα ίδρυση συνεταιρισμών 
και την ύπαρξη πολλώ ν στον ίδ ιο  τόπο, το θέμα της εποπτείας για  το οποίο  διατυ- 
πώθηκαν 4 γνώμες: Ο έλεγχος να μείνει στο Κ ράτος, ο έλεγχος να δοθεί σε ανεξάρ
τητο οργανισμό, ο έλεγχος να δοθεί στην Ο μοσπονδία, ο έλεγχος ν ’ ανατεθεί στην 
Εθνική Τράπεζα (πρόταση την οποία και υποστηρίζει αναλυτικά ο Σπ. Κορώνης).

Ε πίσης στέκεται πολύ στην ανάγκη για  εμπιστοσύνη των μελών στο συνεται
ρισμό τους και γενικότερα για  εξυγίανση της κ ίνησης.

Και καταλήγει:
«' Η π  α ο α κ ολο ύΟ η σ [ ς τών έργασιών του μάς ώθεϊ νά 

κάμωμεν μίαν σύστασιν είς τούς συνεταιρισμένους 
γεωργούς μας: Νά ζητήσουν στερεωτέρας βάσεις τών

συνεταιρισμών είς τάς ιδίας των δυνάμεις. "Αλλως μπο
ρούν εύκολα νά σαρωθούν».

Με τη λήξη του Συνεδρίου εντείνεται η προσπάθεια γ ια  την ανασυγκρότηση 
(με ίδρυση νέας) της Ο μοσπονδίας Συνεταιρισμών. Το επίσημο κείμενο στο οποίο 
κατέληξαν είνα ι το ακόλουθο, ιστορ ικής σημασίας, πρακτικό («Συνεταιριστής» 
1926 σελ. 168) που δείχνει τα προβλήματα και τις τάσεις και τις αποφάσεις γ ια  τη 
λύση τους;

Πρακτικόν τών άντιπροσώπων Ένώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών περί λειτουργίας τής 

Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας τών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών.

’ Εν ’Αθήναις σήμερον τήν 21ην Μάϊου 1926 ημέραν 
Παρασκευήν καί ώραν 10’/ 2 π.μ. συνελθόντες οί 
κάτω θι ύπογεγραμμένοι άντιπρόσωποι Έ νώ σεω ν 
Γεωργικών Συν/σμών είς τά γραφεία τής Πανελληνίου 
Ό μοσπονδίας τών Γεωργικών Συν/σμών, όδός Πολυ
κλείτου άριθ. 19,'ίνα συζητήσωσι περίτής όργανώσεώς 
καί λειτουργίας έν γένει τής 'Ομοσπονδίας ταύτης 
συμφώνως καί πρός τό άπό 19 Μάιου έ.έ. ψήφισμα 
τοϋ Α ' Πανελληνίου Γεωργικού Συνεταιριστικού 
Συνεδρίου, άφορών τόν προσφορώτερον τρόπον έπο
πτείας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών άπεφάσισαν τά

έξής:
Α ') Οΐ άντιπρόσωποι τών Ένώσεων μετά συζήτη

σ ή  έπί τοϋ ζητήματος τής άνασυγκροτήσεως τής ύφι.- 
σταμένης * Ομοσπονδίας ή τής ιδρύσεως νέας τοιαύτης 
κατέληξαν εΐς τήν άπόφασιν ότι ένδείκνυται ή 'ίδρυσις 
νέας 'Ομοσπονδίας έπί σκοπώ συμμετοχής έπί ϊσοις 
όροις εύθύς άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας της εί 
δυνατόν όλων τών 1 Ενώσεων έξ ών ήδη ή πλειοψηφία 
εύρίσκεται έκτός τής 'Ομοσπονδίας. Ή  έπί ϊσοις 
όροις συμμετοχή τών Ένώσεων συνίσταται εΐς τό 
δικαίωμα όλων τών Ένώσεων μελών της εύθύς άπό 
τής λειτουργίας της πρός σύμπραξιν είς τήν διοίκησιν 
τής 'Ομοσπονδίας, πράγμα όπερ δέν δύναται νά έπι- 
τευχθή έν περιπτώσει άνασυγκροτήσεως διότι ώς γνω
στόν κατά τόν νόμον περί Σωματείων άπαγορεύεται
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είς τά νέα μέλη ή συμμετοχή εΐς τήν διοίκησιν πρό τής 
παρόδου έτους άπό τής έγγραφης των.

Β ) Οί άντιπρόσωποι όμοφώνως άπεφάσισαν ίνα τό 
διέπον τήν νέαν ' Ομοσπονδίαν καταστατικόν είναι 
κατά βάσιν τό κατά τό έτος 1925 καταρτισθέν σχέδιον 
καταστατικού, τό άποσταλέν ήδη κατά ’Ιούλιον 1925 
είς τάς ' Ενώσεις δ ι’ εγκυκλίου επιστολής τοΰ κ. Τζωρ
τζάκη καί τό όποιον έχει γίνει δεκτόν ύπό τινων ' Ενώ
σεων, άφού έπενεχθώσιν έ π ’ αύτοϋ αί έξής τροπο
ποιήσεις:

Ιο ν )’Επί τοϋ άρθρου 2 «Σ κ ο π ό ς» . Ώ ς  πρώτος 
σκοπός νά προταχθή ή ύπό στοιχεΐον ς ' περίπτωσις 
«‘Η έκπροσώπησις τών γεωργικών καί συνεταιριστι
κών συμφερόντων ... κλπ.» ώς δεύτερος κατά σειράν 
σκοπός νά προστεθή ό έξής « Ή  έξυπηρέτησις τών 
συμφερόντων τών ' Ενώσεων κλπ. γεωργικών συνεται
ρισμών καί τών μελών αύτών διά τής διεκπαιρεώσεως 
τών διοικητικών ή οΐασδήποτε άλλης φύσεως ύποθέ- 
σεων αύτών». ' Ως τρίτος σκοπός νά τεθή ή περίπτωσις 
ε ' « Ή  παρακολούθησις πάντων τών άφορώντων ... 
κλπ.» Εΐς τόν σκοπόν τής περιπτώσεως β ' τοϋ σχεδίου 
νά προστεθούν τά έξής «είς όσας περιφερείας παρί- 
σταται άνάγκη». Είς τόν σκοπόν τής περιπτώσεως ι' 
νά προστεθούν τά έξής «ή διεθνείς συνεταιριστικός 
οργανώσεις». Ό  σκοπός τής περιπτώσεως ια ' διαγρά
φεται ώς δυνάμενος νά περιληφθή εΐς τόν κανονισμόν. 
Νά προστεθή τελευταίος κατά σειράν ό έξής σκοπός 
« Ή  σύγκλησις συνεδρίων γενικών πρός διαμόρφωσιν 
κατευθύνσεων έπί τών συνεταιριστικών καί γεωργι
κών ζητημάτων». Οί λοιποί σκοποί νά παραμείνωσιν 
ώς έχουσιν άφοϋ καταταχθώσι κατά σειράν σύμφωνα 
μέ τάς άναφερομένας ώς άνωτέρω τροποποιήσεις.

2ον) Π ό ρ ο ι .  Είς τό άρθρον 27 τού σχεδίου 
άφορών τούς πόρους οί άντιπρόσωποι άπεφάσισαν νά 
ορίσουν τήν εισφοράν εΐς λεπτά πεντήκοντα (50) κατά 
συνέταιρον έτησίως δυναμένην όμως ν ’ αύξηθή μετά 
τό πρώτον έτος δι’ άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύ
σεως. Έ π ίσης δέ νά προστεθή είς τοϋτο διάταξις 
προβλέπουσα ότι αί έξωθεν παρεχόμεναι τυχόν οικο
νομικοί ένισχύσεις τής 'Ομοσπονδίας συγκαταλέ
γονται είς τούς τακτικούς πόρους αύτής έφ ’ όσον 
γίνονται αύται δεκταί καί δέν παρέχονται δι’ ώρισμέ- 
νον σκοπόν.

3ον) Οί αντιπρόσωποι άπεφάσισαν ότι ούδείς 
περιορισμός πρέπει νά ύπάρχη είς τό καταστατικόν ώς 
πρός τήν συμμετοχήν τών διοικούντων έν γένει τάς 
' Ενώσεις καί Συνεταιρισμούς έίς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν καί τήν διοίκησιν τής 'Ομοσπονδίας.

Γ ')  Οί άντιπρόσωποι καταρτίζουν έπιτροπήν έκ 
τών κ.κ. Δ.Μαργέτη, Β. Συμωνίδη καί Θ. Τζωρτζάκη 
είς ήν άναθέτουν τήν έπεξεργασίαν τοϋ σχεδίου 
καταστατικού κατά τάς άνωτέρω ύποδείξεις καί την 
προσαρμογήν έν γένει αύτοϋ πρός αύτάς μέ τήν 
έξουσιοδότησιν νά έπιφέρη καί οΐασδήποτε άλλας 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τοϋ σχεδίου, δευτε- 
ρευούσης σημασίας, άς ήθελε κρίνει ώς άπαραιτήτους.

Δ ')  Οί άντιπρόσωποι μετά τοϋτο προέβησαν είς τήν 
έξακριβωσιν τών παραδεχθεισών μέχρι τούδε τό 
σχέδιον καταστατικού 'Ενώσεων. Έ κ  τής έξακριβώ- 
σεως ταύτης προέκυψαν τά έξής: Αί κ ά τω θ ι1 Ενώσεις 
ύπέβαλον ήδη πρακτικά προσχωρήσεως είς τήν 
ίδρυθησομένην 'Ομοσπονδίαν 1) Κεντρική Σταφιδο- 
παραγωγική Τράπεζα Άμαλιάδος 2)Έ νωσις γεωργι
κών συν/σμών έπαρχίας Αικατερίνης 3) Σταφιδική 
Τράπεζα Βοστίτσης 4)Έ νω σις γεωργικών συν/σμών

Τριφυλίας Πυλίας 5) Κτηματική Συν/κή Τράπεζα 
’Ήλιδος 6) Παμμεσσηνιακή 7) Συν/κή Πιστ. "Ενωσις 
τών συν/σμών Κυπαρισσίας 8) Συν/κή Τράπεζα Μελι- 
γαλά 9) Κεντρική "Ενωσις γεωργ. συν/σμών Μεσσή
νης 10) Σταφιδική Προμηθ. Τράπεζα ’Ά ριος καί
11) Α γροτική Συν/κή Τράπεζα Άττικοβοιωτίας. 
’ Εκτός τών άνω 1 Ενώσεων έχουσιν ήδη προσχωρήση 
καί δέν ύπέβαλον πρακτικά ή έδήλωσαν ότι θά 
προσχωρήσουν δ ι’ άποφάσεως προσεχούς Γεν. Συνε
λεύσεως αί έξής Ενώσεις: 1)Ένωσις γεωργικών 
συν/σμών Αιτωλοακαρνανίας 2) Σταφιδική Τράπεζα 
Πατρών 3) Κεντρική Τράπεζα γεωρ. συν/σμών Κερ
κύρας 4) Γεωργική Πιστ. καί Π ρομηθ." Ενωσις γεωργ. 
Συνεταιρισμών Κερκύρας «ή Δήμητρα» 5)'Ένωσις 
Συνεταιρισμών Ά ρηνοφυγαλείας 6)Έ νω σις Συνεται
ρισμών Πυλίας 7) Κεντρική ’Αγροτική Τράπεζα Κα
λαμών καί 8 )Έ νω ϋις Γεωργ. Συνεταιρισμών Ζακύν
θου.

Ε ')  Οί άντιπρόσωποι άναθέτουν είς τήν έπιτροπήν 
νά άποστείλη άντίγραφον τοϋ παρόντος πρακτικού είς 
όλας γενικώς τάς ' Ενώσεις μετά σχεδίου τού έπεξειρ- 
γασμένου καταστατικού καί νά μεριμνήση διά τήν 
συγκέντρωσιν τών έλλειπόντων κατά τά άνωτέρω 
πρακτικών ώς καί διά τήν συμμετοχήν καί τών μή άνα- 
φερομένων ανωτέρω Ένώσεων. 'Ω σαύτως αναθέτει 
εΐς τήν Έ πιτροπή ν ϊνα εύθύς ώς συγκεντρώση τά 
πρακτικά τούλάχιστον εϊκοσιν (20) Ένώσεων καί 
έντός πέντε μηνών άπό σήμερον συγκαλέση τούς άντι- 
προσώπους τών προσχωρησασών καί προσχωρησου- 
σών Ένώσεων έν Ά θήναις 'ίνα ύπογράψουν τό κατα
στατικόν, προβώσιν εΐς άρχαιρεσίας καί λάβωσιν έν 
γένει άποφάσεις διά τήν ταχεΐαν λειτουργίαν τής * Ομο
σπονδίας.

Σ Τ ') Οί άντιπρόσωποι τών Έ νώ σεω νλαβόντεςύπ’ 
όψιν τάς δηλώσεις τών παραστάντων άντιπροσώπων 
τής 'Ομοσπονδίας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Θεσσαλονίκης κ.κ. Μαλούχου καί Σλιώμη κ α θ ’ άς ή 
' Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης άναγνωρίζουσα τήν άνά
γκην τής ύπάρξεώς Πανελληνίου ' Ομοσπονδίας καί 
κατόπιν τής αποδοχής τών άπόιΙιεων ταύτης ώς πρός 
τήν διατύπωσιν τών σκοπών τής Πανελ. ’ Ομοσπονδίας 
θέλει προσπαθήσει νά συμμετάσχη καί αϋτη, έκφρά- 
ζουν τήν ιδιαιτέραν αύτών έπιθυμίαν πρός συμμετοχήν 
τών Ενώσεων τών Νέων Χωρών δ ι’ ής θά  δοθή 
πανελλήνιος χαρακτήρ είς τήν 'Ομοσπονδίαν καί 
παρακαλοϋν τάς ' Ενώσεις τών Νέων Χωρών όσαι δέν 
προσεχώρησαν είσέτι νά προσχωρήσουν τό ταχύτερον 
είς τήν ‘Ομοσπονδίαν.

Ζ ’) Είς τήν άνωτέρω ’ Επιτροπήν άναθέτουν οί άντι- 
πρόσωποι καί τήν διεκπεραίωσή γενικών συνεταιριστι
κών ζητημάτων μέχρι τής συγκροτήσεως τής διοική- 
σεως τής 'Ομοσπονδίας.

Η ') ' Ωσαύτως οί άντιπρόσωποι αποφασίζουν νάέπι- 
τρέπηται διά τοϋ καταστατικού ή συγκέντρωσις είς ένα 
άντιπρόσωπον Ε νώ σεω ς κλπ. περισσοτέρων ψήφων 
όχι όμως περισσοτέρων τών έξ (6).

Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν.
Οί αντιπρόσωποι τών 'Ενώσεων Γεωργικών Συνε

ταιρισμών.
1) Παμμεσσηνιακής 2) Γεωργικής Πιστ. Ενώσεως 

Κυπαρισσίας 3) Κεντρικής Τραπέζης Συνεταιρισμών 
Κερκύρας 4 )Ενώ σεω ς Συνεταιρισμών Τριφυλίας - 
Πυλίας 5) Γεωργ. Πιστ. καί Προμηθ. ' Ενώσεως Συνε
ταιρισμών Κερκύρας «ή Δήμητρα» 6) Ά γροτικής Συνε
ταιρικής Τραπέζης Ά ττικοβοιωτίας 7) Συνεταιρικής
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Τραπέζης Μελιγαλα, 8) Κεντρικής Ένώσεως Νησίου Προμηθευτικής Έ νώ σεως Πυλίας 11)Ένώσεως Γεωρ-
9) Σταφιδικής Προμηθευτικής Τραπέζης ’Ά ριος 10) γικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου.

Δυστυχώς η προσχώ ρηση 20 Ενώσεων (που είχε τεθεί ως όρος) δεν πραγματο
ποιήθηκε. Και έτσι η Ε πιτροπή δεν προχώ ρησε στην ίδρυση νέας Ο μοσπονδίας 
(ενώ στο μεταξύ η παλαιά είχε διαλυθεί). «’Ά λ λ ω σ τε  δέν ύπήρχε καί πλήρης 
βεβαιότης έν σ χέσ ει μέ τήν έξασφάλισ ιν τών άπαιτουμένων διά τήν λειτουργίαν 
τής 'Ο μ οσ πονδ ία ς πόρων» (λέγει ο Θ. Τζω ρτζάκης «Οί Συνεταιρισμοί στήν 
Ε λ λ ά δ α  σελ. 84).

Εξάλλου — σημειώνει πάλι ο Θ. Τ ζω ρτζάκης— «έκρίθη ότι έφ ’ όσον έκ τών 
πραγμάτων έτεκμαίρετο ότι ή άνάγκη τής δημιουργίας ιδεολογικής όργανώσεώς 
δέν είχε έπαρκώς καί εύρέως άναγνωρισθή άπό τόν συνεταιρισμένον κόσμον τής 
χώ ρας, αύτό τούλάχιστον άπεδείκνυον αί έπανειλημμέναι άποτυχία ι — δέν θά 
έπρεπε νά έπισπευσθή ή ϊδρυσίς της. Οϋτω ή κ ίνησ ις έσταμάτησεν έν αναμονή 
εύνοϊκωτέρων συνθηκών» (βλ. ιστορ ικό  στο «Συνεταιριστής» 1936 σελ. 66. Γ ια  τις 
προσπάθειες του 1930 βλ. στη συνέχεια).

2. Περιφερειακοί ιδεολογικοί - ελεγκτικοί Σύνδεσμοι
Μ ετά την ίδρυση του ΑΣΟ, που προσπάθησε να παίξει και αξιόλογο 

σ υνετα ιρ ιστικό ρόλο, έγινε προσπάθεια να ιδρυθούν περιφερειακοί ιδεολογικοί 
Σύνδεσμοι των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών στην Π ελοπόννησο. Ιδρύθη
καν τότε 4 Σύνδεσμοι Ενώσεων (έδρες Π άτρα, Π ύργος, Κ υπαρισσία, Καλαμάτα) 
αλλά τελικά η λειτουργία τους δεν έγινε δυνατή (βλ. «Συνεταιριστής» 1935 σελ. 
125).

(Το θέμα πρέπει να μελετάται σε συσχετισμό με τις προσπάθειες για την 
ίδρυση κεντρικής ιδεολογικής οργάνω σης, τη δράση της, καθώς και με το θέμα 
της εποπτείας).

3. Κεντρικές Οικονομικές Οργανώσεις των Συνεταιρισμών
Π αράλληλα  προς την κεντρική ιδεολογική  οργάνω ση, ανακύπτει η ανάγκη 

και υποδεικνύεται η ίδρυση κεντρικής ή κεντρικώ ν οικονομικώ ν συνεταιριστικώ ν 
οργανώσεων. Σ χετικά  παρατηρεί ο Π. Δεκάζος κατά τις αρχές του 1926 (προ του 
Συνεταιριστικού Συνεδρίου του Μ αΐου 1926):

«Τό Γ ' Πανελλήνιον ’Αγροτικόν Συνέδριον τό Συνεταιρισμών. Ά λλά τό τοιούτον θά  εΐναι άπαραίτη-
συγκροτηθέν έν Ά θήναις κατά Μάϊον 1924 προέτεινε τον διά τό μέλλον έ φ ’ οσον καί έν τή διεθνεΐ
τήν σύστασιν μιάς Πανελληνίου ' Ομοσπονδίας τών συνεταιριστική κονίστρα ήρξατο πραγματοποιουμένη
Γεωργικών Συνεταιρισμών, τής όποιας μάλιστα τό ή έμπορική άλληλεγγύη τών συνεταιρισμών τών διαφό-
Καταστατικόν έπεκυρώθη διά τής ύ π ’ άριθμ. 740 ρων Κρατών διά τών 'Ομοσπονδιών αύτών, ίδια τών
(1925) άποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών. καταναλωτικών συνεταιρισμών. Οϋτω, φ έρ’ είπεΐν, ή

... Δυστυχώς δέν ήρχισεν αϋτη άκόμη λειτουργούσα, Zentrosojus ήτοι ή ' Ομοσπονδία τών ρωσσικών κατα-
καίτοι είναι άναγκαία ή ϋπαρξις αύτής. Διότι ή ίδεολο- ναλωτικών συνεταιρισμών έπρομήθευσεν ά π ’ εύθείας
γική όργάνωσις τών συνεταιρισμών δι’ αύτής θά  είς τήν κεντρικήν προμηθευτικήν έταιρείαν τών κατα-
έπιτύχη σύν τώ χρόνω τήν έπιβολήν καί τόν σεβασμόν ναλωτικών συνεταιρισμών τοϋ 'Αμβούργου (Γερμα-
τής συνεταιρικής ιδεολογίας, τόσον έντός τής συνεται- νιας) μεγάλας ποσότητας τριχών χοίρων, προμηθευ-
ρικής οίκογενείας, όσον καί έκτός αύτής καί θ ά  άρη θεΐσα έναντι τοΰ άντιτίμου αύτών 30.000 πούδια
πάσας τάς άντιδράσεις, αί όποϊαι προέρχονται είτε έκ όρύζης καί άλλων άποικιακών ειδών. Τό αύτό δέ θά
πλάνης είτε έξ ύστεροβουλίας πρός ήθικήν καί πνευ- συμβαίνη καί εΐς άλλας 'Ομοσπονδίας διαφόρων
ματικήν βελτίωσιν τών μελών τής όργανώσεώς. Ή  χωρών μεταξύ των. ’ Εν πάση όμως περιπτώσειέλπίζω,
τοιαύτη δέ βελτίωσις άποτελεϊ τόν τελικόν σκοπόν τών ότι είς τό μέλλον θά  καταστή άναγκαϊον ε’ίτε διά τής
συνεταιρισμών. Π.Ο. τών Γεωργικών Συνεταιρισμών ή δ ι’ άλλης

Δέν γνωρίζω, έάν ή Πανελλήνιος ‘Ομοσπονδία τών ίδρυθησομένης τοιαύτης άπάντων τών συνεταιρισμών
Γεωργικών Συνεταιρισμών θά  προβαίνη καί εΐς έμπο- ήτοι γεωργικών τε καί άστικών τής Ελλάδος νά
ρικάς συναλλαγάς μετ’ άλλων 'Ομοσπονδιών τής δημιουργηθούν καί έμπορικαί συναλλαγαί μεταξύ τών
άλλοδαπής, καθόσον δέν διαλαμβάνεται τό τοιούτον συνεταιρισμών τής χώρας μας πρός τούς συνεταίρι-
έν τώ καταστατικά) μεταξύ τών σκοπών τής Π.Ο.Γ. σμούς άλλων Κρατών.
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Διαβλέπω μάλιστα, ΰτι εΐς άπώτερον ’ίσως μέλλον θά αρωγή 'ίσως καί τής ' Εθνικής Τραπέζης μία Πανελλή-
εΐνε δυνατόν νά ίδρυθή καί έν Έλλάδι ώς άλλαχοϋ, τή νιος Συνεταιρική Τράπεζα...».

Γ ια  το ίδ ιο  Θέμα είδαμε παραπάνω (στο κείμενο Π. Χ ασαποπούλου) τις 
Θετικές γνώμες των Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας και τις επιφυλάξεις του Π. 
Χασαποπούλου.

Το 1926-1927 υφίσταται η Κ εντρική Π ρομηθευτική Έ ν ω σ η  ολοκλήρου της 
Π ελοποννήσου (έδρα Π άτρα) αλλά δεν έχει αναπτύξει ακόμα εργασίες («Συνεται
ριστής» 1927 σ. 294).

Το 1926 λειτουργεί ο ΑΣΟ που μπορεί να θεωρηθεί σε αξιόλογο βαθμό ως 
Συνεταιριστική Κ εντρική Ο ικονομική Ο ργάνω ση για την κορινθιακή σταφίδα. 
Π ληροφ ορίες από τη δραστηριότητά του βλ. στο «Δελτίον τοΰ Αύτονόμου
Σταφιδικού ’Ο ργανισμού» Μ άιος 1927 σ. 
στής»). Ο ι κυριότερες:

« Κ ατ’ άντίθεσιν πρός τό προηγούμενον σταφιδι
κόν καθεστώς τής * Ενιαίας, τό όποιον ώς κέντρον καί 
βάσιν άντιμετωπίσεως τοΰ σταφιδικού ζητήματος 
έθετε τήν ύπό τών συναφών πρός τήν ' Ενιαίαν 
βιομηχανικών έταιριών προστασίαν καί έκμετάλλευσιν 
τής σταφίδος, ό Α.Σ.Ο., ώς όργάνωσις τών παραγωγών, 
μεταθέτει έξ ύπαρχής τό σταφιδικόν, ώς γεωργικόν 
πρόβλημα, έπί βάσεως γεωργοοικονομικής.

' Ο σκοπός τής γεωργικής δράσεως τού Α.Σ.Ο. εινε νά 
έρευνήση έπιστημονικώς καί έμπειρικώς τάς εφαρμο
στέας κατά περιφερειας καλυτέρας μεθόδους καλ
λιέργειας, τρυγητού, άποξηράνσεως καί συγκομιδής 
τής σταφίδος ύπό τών παραγωγών, άναλόγως πάντοτε 
πρός τάς τοπικάς συνθήκας διά κάθε σταφιδοφόρον 
περιφέρειαν καί είδικώς διά τήν παραγωγήν αύτής. ' Η 
έρευνα δέ αϋτη άποβλέπει είς δύο τινά: 1) Είς τήν 
έλάττωσιν τοϋ κόστους τής παραγωγής, καί 2) είς 
τήν βελτίωσιν τής ποιότητος. ’ Αμφότερα ταϋτα 
αποτελούν τάς άληθεϊς όργανικάς βάσεις τής ριζικής 
έπιλύσεως τού σταφιδικού ζητήματος, διότι ή διαρκώς 
μεγαλυτέρα επιτυχία τών σκοπών τούτων θά  έπιτρέψη 
εΐς τήν σταφίδα μας νά πωλήται είς ποιότητα προτιμω- 
μένην άπό τούς ξένους ξηρούς καρπούς έν τή διεθνεΐ 
άγορά, άλλά καί είς σταθερώς μικροτέρας τούτων 
τιμάς, τών παραγωγών μας ίκανοποιουμένων ούχ 
ήττον περισσότερον παρά άπό τάς σημερινός τιμάς, 
χάρις εΐς τήν έπιτευχθησομένην έλάττωσιν τοϋ κό
στους τής παραγωγής. ’ Αφ’ έτέρου όταν οί παραγω
γοί δύνανται νά ικανοποιηθούν διά τήν οικονομικήν 
των έπάρκειαν μέ μικρότερα έπίπεδα έμπορικών 
τιμών τού προϊόντος, τότε ή άγορά τών πλεονασμάτων 
καί ή δ ι’ αύτής έξασφάλισις ένός κατωτάτου όρίου 
τιμής δι’ έκάστην έσοδείαν, θ ά  δύναται νά γίνη μέ 
Ισον ή καί περισσότερον καδαρόν εισόδημα διά 
τούς παραγωγούς, είς κατώτερα σχετικώς έπίπεδα 
τιμών. ' Επομένως ή άγορά τών πλεοναζόντων ποσών 
τής εσοδείας θ ά  άπαιτή όλιγώτερα κεφάλαια, άρα 
όλιγωτέρας εισφοράς πρός κάλυψίν της. Κατά συνέ
πειαν θ ά  δύναται άκινδύνως νά γίνη σημαντική έλάτ- 
τωσις τών έξαγωγικών βαρών, καί έπομένως πρόσθε
τος καί έκ τού λόγου τούτου εύδηνοποίησις τής έν τω

139 (που συνεκδίδεται με το «Συνεταιρι-

έξωτερικώ προσφερομένης σταφίδος μας. Οϋτω ή 
σταθερώς καί κατά σύστημα προσφορά τοϋ προϊόντος 
είς μικροτέρας τών άνταγωνιστών καρπών τιμάς (όχι 
βεβαίως λόγω ύποτιμητικοϋ πανικού, άλλά λόγω στα
θερώς μικροτέρων καλλιεργητικών εξόδων) θά έπιτρέ- 
ψη 6l’ έντονου διαφημίσεωςτήν εύρυτάτην έπέκτασιν 
τής ζητήσεως τοϋ προϊόντος, έξουδετερουμένου τοι
ουτοτρόπως τοϋ δημιουργοϋντος τήν όλην σταφιδικήν 
κρίσιν πλεονασμού τής παραγωγής ύπέρ τήν κατανά- 
λωσιν. Οϋτω καί μόνον θά  βαίνωμεν άσφαλώς πρός 
βασικήν λύσιν τού σταφιδικού ζητήματος διά τής 
έλαττώσεως τού κόστους τής παραγωγής.

Ώ ς  όργανον έκτελέσεως τών γεωργικών του έργα
σιών ό Α.Σ.Ο. ϊδρυσεν είς τόν Πύργον (ώς μεγαλύτερον 
γεωργικόν κέντρον τής σταφιδοπαραγωγής) τό Γεωρ
γικόν κα ί Βιομηχανικόν Ίνστιτοϋτον τής Σταφίδος, 
ώς έπιστημονικόν'ιδρυμα έρεύνης καί ύποδειγματικών 
καλλιεργειών. Τήν ανάγκην ένός τοιούτου ιδρύματος 
διά τήν σταφιδοπαραγωγήν ώς καί τήν σημασίαν τής 
προσπαθείας έλαττώσεως τοϋ κόστους τής καλλιέρ
γειας άνέλαβε καί άπέδειξεν ώς άριστα ό Γενικός 
’Επιθεωρητής τής Γεωργίας κ. Χασιώτης δ ι’ άρθρων 
του εΐς τό «Συνεταιριστής» τής 1 καί 16 Φεβρουάριου 
1925, « ’Επί τής σταφιδικής κρίσεως». ’Ολίγον μετά 
τήν 'ίδρυσιν του ό Α.Σ.Ο. κατά Νοέμβριον τοϋ 1925 
άνέθεσε τήν μελέτην τής συστάσεως τοϋ γεωργικού 
τούτου σταθμού εΐς έπιτροπήν έξ ειδικών άνωτέρων 
ύπαλλήλων τοϋ Υ πουργείου Γεωργίας, τών κ.κ. 
Χασιώτη, Κουτσομητοπούλου, Γενιδουνιά, Ρουσσο- 
πούλου καί Μεϊμάρη, οϊτινες εΐργάσθησαν καί δ ι’ 
έπιτόπου έρεύνης καί έξετάσεως τών σχετικών συνθη
κών. Μετά ταύτα ό Α.Σ.Ο. προέβη εΐς τήν αγοράν 
καταλλήλου κτήματος εΐς Πύργον (ένός έκ τών αρί
στων κτημάτων τής περιφερειας), άνέθεσε διά μειοδο
τικού διαγωνισμού είς άρμοδίαν έργοληπτικήν εται
ρίαν τήν άνέγερσιν τοΰ κτιρίου διά τήν έγκατάστασιν 
τοΰ Σταθμοϋ, καί προσέλαβε τό άναγκαιοΰν ειδικόν 
προσωπικόν έκ δύο άρτιώτατα κατηρτισμένων έπιστη- 
μόνων, ένός Χημικοϋ-Γεωπόνου καί ένός Γεωπόνου- 
Δενδροκόμου. Βραδύτερον αί κοινότητες Φιλιατρών 
καί Νησίου, έκτιμώσαι καί ένισχύουσαι...».
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

— Το 1926 με το Ν.Δ. 12/1/1926 επιτρέπεται η ίδρυση Γεω ργικώ ν Τραπεζώ ν (με 
βάση το Ν.Δ. 28/9/1925) σε όσες περιφέρειες δεν λειτουργούν Γεω ργικές Τράπε
ζες. Ίδ ρ υ σ η  Γεω ργικής Τράπεζας Κ εφα λληνία ς.με Δ. 28/10/1926.

Με το ίδ ιο  Ν.Δ. καθορίζονται τα της οργανώσεως κλπ. με χαρακτηρ ιστικό  τη 
διάταξη ότι η χορή γη σ η  των δανείων θα γίνετα ι βασικά στους Γεωργικούς 
Συνεταιρισμούς, σε ιδιώτες δε μόνο όπου δέν μπορούν να χορηγηθούν μέσω 
Συνεταιρισμών.

Εκδίδονται Δ ιατάγματα για ενίσχυση των πόρων των Γ. Τραπεζών με 
ποσοστά διαφόρων φόρων του Δ ημοσίου ΦΕΚ 103 και 104/1926 («Συνεταιριστής» 
1926 σ. 125).
— Τον Ιανουάριο του 1926 γίνετα ι στις Σέρρες, άρτια οργανωμένο, το 2ο 

Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο (το προηγούμενο στη Δράμα το 1925) που α σ χολή
θηκε και με την αγροτική πίστη και διατύπωσε συστάσεις εξαιρετικής σοβαρό
τητας. Τ η ν  οργάνωση της αγροτικής πίστεως στηρίζει βασικά στις δυνάμεις και 
προσπάθειες των ίδ ιω ν των αγροτών και των Συνεταιρισμών τους (με καθορισμό 
της μερίδας τουλάχιστο  σε 500 δρχ., με αύξηση των αποθεματικών τους, με 
δημιουργία καταθέσεων, με καλή λογιστική  οργάνωση και λειτουργία, κλπ.). Στη 
συνέχεια έκανε ορθές προτάσεις για  την εξασφάλιση των πόρων και καλή 
λειτουργία των Γεωργικών Τραπεζών. Σχετικά  με την Εθνική Τράπεζα το 
ψήφισμα ήταν πολύ ρεαλιστικό. Ζ ητήθηκε να αυξηθούν ο ι προσφυγικές 
χορηγή σ εις, να της επιστραφούν τα δάνεια του Κ ράτους, να παυσει να χορηγεί 
ατομικά δάνεια σε χω ριά όπου λειτουργούν Συνεταιρισμοί, να χορηγούντα ι τα 
δάνεια με γραμμάτια σε καλούς Συνεταιρισμούς, να συμμετέχουν ο ι Συνεταιρισμοί 
σε τοπικά Συμβούλια, να απλοποιηθούν ο ι διαδικασίες, να ενοποιηθούν στο 
επιτόκιο οι επιβαρύνσεις (βλ. αναλυτικά «Συνεταιριστής» 1926 σ. 33-37).
— Τ ον Α πρίλιο  του 1926 (με αφορμή τη δημοσίευση της Εκθέσεως του 

Δ ιοικητού ΕΤΕ για  το 1925) γίνοντα ι συζητήσεις σχετικές και με την αγροτική 
π ίστη . Τ ονίζετα ι ότι η ΕΤΕ ως Κ εντρική εκδοτική Τράπεζα δεν πρέπει να 
ασ χολείτα ι με την αγροτική πίστη και με πολλές άλλες υποθέσεις (βλ. 
αρθρογραφία σ την «Εστία» Αθηνών 26.4.26 και 28.4.1926). Η  συζήτηση μεταφέρ
θηκε, μεταξύ των ιδίων αρθρογράφων, στον «Ο ικονομικό Ταχυδρόμο» όπου 
κείμενα Π. Βουρλούμη, Ω (προφανώς Ιασεμίδη) και Αλ. Κορυζή (βλ. «Ο ικονομι
κός Ταχυδρόμος» 1.5.1926, 5.5.1926, 9.5.1926, 11.5.1926, 16.5.1926). Α ρνητική 
όμως υπήρξε τελικά, γ ια  την ίδρυση αγροτικής συνετα ιρ ιστικής Τράπεζας, η 
γνω μοδότηση της Επιτροπής Ο ικονομιώ ν του 1926 που απηχούσε τις αντιλήψ εις 
της ΕΤΕ. Μ εταξύ άλλων διατύπωνε:

« Έ ά ν  τό ήμισυ άπό τής συστάσεως τοϋ Υ π ο υ ρ 
γείου Γεωργίας δαπανηθέντων διετίθετο πρός παρο
χήν λιπασμάτων καί γεωργικών έργαλείων είς τούς 
άγρότας τά γεωργικά καί οικονομικά άποτελέσματα 
θά ήσαν τεράστια.

» Ή  οικονομική ένίσχυσις τοϋ Συνεταιρισμού πρέ
πει νά έπιδιωχθή άνευ αναβολής. Τό τοιοϋτον είναι 
κατορθωτόν μόνον δΓ ισχυρού πιστωτικού οργανι
σμού, ο'ίτινες εϊτε λόγω τής πίστεως, ήν έμπνέουσι, νά

δύνανται νά συγκεντρώσωσι πολλάς καταθέσεις, εϊτε 
λόγω προνομίων άποκομίζοντες κέρδη έξ άλλων κλά
δων, νά είναι είς θέσιν νά παρέχωσι καλλιεργητικά 
δάνεια μέ μικρά επιτόκια.

»Μέχρις ότου οί Συνεταιρισμοί άναπτυχθώσιν έχου- 
σιν άνάγκην κηδεμονίας καί συντόνου έποπτείας, ώς 
πάν άτομον ή οργανισμός εύρισκόμενος έν νηπιώδει 
καταστάσει. Είς τά ζητήματα ταϋτα πρέπει νά 
προέχη ούχί ή ίκανοποίησις θεωρητικών δοξασιών
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άλλ ’ ή έπίτευξίς πρακτικών αποτελεσμάτων. Κατά οσον αί συνεταιριστικοί Τράπεζαι δέν δύναται νά
τά  τελευταία έτη ή συμβολή τής Ε θνική ς Τραπέζης άρύωνται τά κεφάλαια αύτών άπό τήν άποταμίεν-
πρός άνάπτυξιν τής παραγωγής υπήρξε σπουδαία σι ν αύτών τών συνεταιρισμών είναι φυσικόν ή Ά -
άλλά καί ή ηθικοπλαστική έπίδρασις έπί τών άγροτών γροτική Πίστις νά διενεργήται παρά τών χορηγούν-
εύεργητική, κ α θ ’ οσον ήρχισαν νά χατανοώσιν οτι των τά κεφάλαια οργανισμών.
μέγιστον αύτών συμφέρον είναι ή τιμιότης καί τό συνε- «Ά πόδειξις τής άληθείας τών άνω έστω τό παρά-
πές είς τάς νέας υποχρεώσεις των. δείγμα παρ ' ήμϊν μέν τής Σταφιδικής Τραπέζης έν τή

»Αί προσπάδειαι ίδρύσεως συνεταιριστικών πι- άλλοδαπή δέ πλείστων ιδρυμάτων Γεωργικής Πίστεως
στωτικών ιδρυμάτων ύπό τύπον Γεωργικών Τραπε- ών τά κεφάλαια έξητμίσθησαν ή έδεκατίσθησαν.
ζών είναι πρόωροι κα ί πρέπει έπ ί πολύ νά άναβλη- Άλλά κα ί Διοίκησις Γεωργικών Τραπεζών παρά
9ώσι μέχρις οϋ κα ί οί άγρόται άποκτήσωσι συνεται- συμβουλίων έκ Κρατικών ύπαλλήλων έν συμπράξει
ριστικήν συνείδησιν καί πνεύμα άποταμιεύσεως, μ ε τ ' έραοιτεχνών είναι καταδικασμένη είς άποτυ-
διαπαιδαγωγηθώσι νά σέβωνται τήν συνεταιρικήν χίαν ώς άποδεικνύουσι, αί φυτοζωοϋσαι Γεωργικαί
περιουσίαν καί άποκτήσωσι πεποίθησιν έπ ί τήν τι- Τράπεζαι Μακεδονίας καί ’ Ηπείρου, Νήσων Αιγαίου
μιότητα άλλήλων καί τήν χρηστήν διαχείρισιν. Έ φ ’ κλπ.».

Τέλος 1926 αρχές 1927, τα επιτόκια των δανείων προς Συνεταιρισμούς είναι 
(αυξήθηκαν μετά το 1925) τα εξής:

1) Με γραμμάτια και ενεχυρόγραφα 9%.
2) Με πλασματικό ενέχυρο καπνού 8% (πλέον προμήθεια 1% κατά εξαμηνία)
3) Μ ε ενέχυρο σταφιδοκάρπου, καπνών κλπ. 7% (πλέον προμήθεια 3/4%  

κατά τριμηνίαν).
Τα δάνεια της ΕΤΕ προς ασυνεταίριστους γεω ργούς χορηγούντα ι με επιτόκιο 

2% ανώτερο. (Μ όνο στα επί ενεχύρω σταφιδοκάρπου είνα ι 8%).
— Ε πιτόκια  ΕΤΕ με ενέχυρο σταφίδας: Εμπόριο 8%, Συνεταιρισμούς 7%, 

Ενώσεις 6% (συν προμήθεια 3/4% ). Ο κοινός συμβατικός και νόμιμος τόκος 15% 
(«Συνεταιριστής» 1926 σ. 296).

— Α πόψεις Γρ. Μ πάμια δικηγόρου, γ ια  τους συνεταιρισμούς κτηματικής 
πίστεως - υποθηκικούς βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σ. 40.
— Η εξεύρεση κεφαλαίων εκ μέρους των παραγωγών στο Π ή λιο  γ ια  καλλιερ

γητικές ανάγκες «απέβη τελευταίως πολύ δυσχερής λόγω της ελλείψεω ς επαρκών 
τοιούτων και του υψηλού τόκου των» («Συνεταιριστής» 1926 σ. 76).
— Ο Π . Ν τερτιλής εξαιρεί τη συνετα ιρ ιστική  ιδέα και περιγράφει τη δημιουρ

γία, με συνετα ιρ ιστικό περιεχόμενο, της Ε λβετικής Λ αϊκής Τραπέζης και 
υποδεικνύει τη ν  κατάλληλη προσαρμογή των Γεω ργικών Τραπεζών της Ελλάδος, 
που τώρα σ τηρίζοντα ι στις φορολογίες. Επί πλέον υποδεικνύει την ανάθεση σε 
αυτές να εισπράττουν τα δημόσια έσοδα-φόρους. («Συνεταιριστής» 1926 σ. 97).
— Β ασικής σημασίας παρατηρήσεις, για τη δραστηριότητα  της ΕΤΕ και των γ. 

συνεταιρισμών σ την άσκηση της πίστεως κάνει ο Σπ. Κ ορώ νης σε κύριο άρθρο 
της εφημ. «Ελεύθερος Λόγος» Αθηνών της 27 Μ αΐου 1926, με την ευκαιρία που 
συζητήθηκε στο Συνετα ιρ ιστικό Συνέδριο η πρόταση Αλ. Μ υλωνά για  την 
ανάθεση της εποπτείας συνεταιρισμών στην ΕΤΕ. Κυρίως τονίζει ότι η ΕΤΕ 
προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στη χρηματοδότηση. Α λλά διερωτάται,
«μήπως ή προφρόνως πιστωτική πολιτική, τοΰ έκδοτι- ,
κοΰ ιδρύματος έναντι τών γεωργικών συνεταιρισμών πασης ενώσεως των μικρών καί αδυνάτων, τό συναί- 
έμάρανεν έν τή γενέσει του τό βασικόν συναίσθημα σθημα τής έξ ιδίων δυνάμεων αύτοβοηθείας;».

Π αραθέτει στο ιχεία  από ισολογισμούς σχετικά  με τη σχέσή δανείων και 
καταθέσεων και τονίζει ότι:
«ό εύκολος δανεισμός επιδρά έπί τών συνεταιρισμών...
ή έπίδρασις είναι διαφθαρτική τής έσωτερικής συνο- ύγιούς άγωγής τών οργανώσεων» (βλ. και στο μέρος
χής καί τού συναισθήματος τής εύθύνης καί τής περί εποπτείας).
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— Α ναλυτική είνα ι η έκθεση του Δ ιοικητού ΕΤΕ σχετικά  με την αγροτική πίστη 
και τους συνεταιρισμούς κατά το 1926, η οποία  φωτίζει και τη γενικότερη τότε 
αγροτική  και οικονομική κατάσταση, (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 135-138). 

Γράφει μεταξύ άλλων:
«Κατά τό λήξαν έτος ό γεωργικός κόσμος τής χώρας 

μέ σοβαρώτατον παράγοντα τόν προσφυγικόν τοιοϋ- 
τον, ένεφάνισε τήν αύτήν έντονον έργασίαν έν τή 
έκμεταλλεύσει τής γής. * Η έπέκτασις τής καλλιεργείας 
έπί έκτάσεων τό πρώτον ήδη άποδιδομένων είς τήν 
παραγωγήν, όπως καί ή έντασις καί ή βελτιωσις τών 
καλλιεργητικών μεθόδων έσημείωσεν ιδία είς τά βό
ρεια τμήματα τής χώρας ικανοποιητικήν έξέλιξιν. 
’ Ατυχώς ή έσοδεία τών δημητριακών καί τοϋ καπνού 
έβλάβη είς πολλά διαμερίσματα, ιδία είς τήν Θεσσα
λίαν, έκ τής άκρίδος καί τής ξηρασίας, ένώ όντιθέτως 
είς τινας Μακεδονικός έπαρχίας πλημμύραι καταστρε
πτικοί συνήρπασαν κατά τήν έποχήν τής συγκομιδής 
σημαντικός ποσότητας τών προϊόντων.

Παρά τά μεμονωμένα ταϋτα γεγονότα ό κλάδος τής 
άγροτικής πίστεως τής Τραπέζης έκινήθη κατά τό ύπό 
κρίσιν έτος μετά τής αύτής σταθερός τακτικής ώς καί 
κατά τό παρελθόν, μέ προσήλωσιν πρός τήν ασφά
λειαν τής Τραπέζης, άλλά καί πρός τήν έξυπηρέτησιν 
τών εύρυτέρων σκοπών είς οϋς άφορά ή έργασία αϋτη, 
άποτελοϋσα διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ούχί άπλώς 
πιστωτικήν έργασίαν, ώς καί άλλοτε έρρέθη, άλλ’ 
έπιδίωξιν καί έκπλήρωσιν άνωτέρου προγράμματος 
πρός αϋξησιν τής παραγωγής καί πρός άνάπτυξιν τής 
οικονομικής καί κοινωνικής άνατροφής τοΰ άγροτι- 
κοΰ πληθυσμοΰ, ώς καί απαλλαγήν αύτού άπό τής 
τοκογλυφίας.

Εΐνε άνάγκη δέ νά σημειωθή δτι ύπό τό κράτος τών 
αντικειμενικών τούτων σκοπών ή Τράπεζα κατά τό 
τελευταΐον έτος έπεδίωξεν έντονώτερον άκόμη τήν 
έφαρμογήν διαφόρων μέτρων έν τώ κλάδω τούτω δ ι’ 
ών σκοπεϊται ή έσωτερική έξυγίανσις καί ή οικονομική 
έπίρρωσις τών νεοπαγών γεωργικών συνεταιρισμών 
καί γενικώτερον τών άγροτικών μαζών. Έ πεδιώ χθη ή 
άποκάθαρσις τών συνεταιρισμών έκ τών άκαταλλήλων 
ή επιβλαβών στοιχείων, τών μή προσαρμοζομένων 
πρός τήν πραγματικότητα τής άληθούς χειραφετή- 
σεως τοΰ αγρότου. ’ Επεδιώχθη άκόμη ή συγχώνευσις 
τών πολλαπλών ή άτροφικών συνεταιρικών οργανι
σμών τοΰ αύτού χωρίου είς ένα ή δύο ίσχυροτέρους 
τοιούτους δυναμένους ν ’ άποκτήσωσι τά οπωσδήποτε 
κατάλληλα στελέχη διοικήσεως καί νά έπιτελέσωσιν 
εύρύτερον τούς σκοπούς, οϋς έχει τάξει ώς πρόγραμ
μα ό συνεργατισμός. ’Επεδιώχθη τέλος ή αϋξησιςτής 
συνεταιρικής μερίδος τουλάχιστον μέχρι δραχμών 500, 
καί ή αύξησις τών μελών έκάστου γεωργικού συνεται
ρισμού μέχρι κατωτάτου όρίου 25 μελών. Τινά τών 
μέτρων τούτων εΐνε βεβαίως πλέον καιρός νά περί- 
ληφθώσιν έν τή σχετική νομοθεσία, άλλ’ έν τώ μεταξύ 
ήτο έκδηλος ή ανάγκη όπως ύποδειχθώσι καί έπι- 
βληθώσιν άκόμη ύπό τής Τραπέζης, κινουμένης έκ 
τού άγνοϋ της ύπέρ τών συνεταιρισμών ενδιαφέροντος 
κατά τρόπον άντικειμενικόν, χωρίς διά τούτων νά 
θίγεται ή πρωτοβουλία τών συνεταιρισμών, βασική 
άρχή τής όργανώσεώς αύτών. Ή  Τράπεζα εύρέθη 
οϋτως είς τήν άνάγκην νά λάβη τήν αύστηράν άπό- 
φασιν τού άποκλεισμού έκ τών πιστώσεων τών άνεπι- 
δέκτων έξυγιάνσεως καί βελτιώσεώς συνεταιρικών 
οργανισμών, έν τή προσπαθεία όπως καί τήν συνεται
ρικήν όργάνωσίν βελτιώση, άλλά καί τάς γεωργικός

αύτής χορηγήσεις κατοχυρώση δι’ έξασφαλίσεως τού 
ήθικοϋ περιεχομένου τών μ εθ’ ών έρχεται είς συναλ
λαγήν συνεταιρισμών. Τά έξυγιαντικά όμως ταϋτα 
μέτρα δέν έφήρμοσεν, ώς είκός, άνενδότως, έν τή έπι- 
γνώσει ότι μία τόσον έκτεταμένη άνακαινιστική καί 
ριζική ένέργεια δέν ήτο δυνατόν νά έχη άνευ κλο
νισμών γενικήν καί άπόλυτον έφαρμογήν εύθύς άμέ
σως. Έ ν  τή μελέτη καί τή έπιγνώσει τών έκασταχοϋ 
έμφανιζομένων ειδικών συνθηκών καί όρων ένέκρινεν 
άναλόγους άποκλίσεις, άλλά μέ τήν σταθερόν άπό- 
φασιν όπως μή άνακόψη τό έξυγιαντικόν τών συνε
ταιρισμών έργον της, άλλ’ έπιτύχη δ ι’ έμμονου τακτι
κής έντός τοϋ συντομωτέρου χρονικού διαστήματος 
τήν ολοσχερή τούτου έκπλήρωσιν έν τή συναισθήσει 
δτι οϋτω μόνον θέλει έξασφαλισθή ή ζωή καί ή 
πρόοδος τών γεωργικών τούτων οργανισμών.

Είς τάς ένώσεις τών συνεταιρισμών, τήν προοδευτι
κήν ταύτην βαθμίδα τής όλης όργανώσεώς, καθιερώ- 
θησαν ρυθμίσεις τών έργασιών αύτών κατά τρόπον 
έκπληροϋντα ά φ ’ ένός τόν πιστωτικόν προορισμόν 
άλλά καί άποκλείοντα τήν έπί ίδίω κινδύνω ένέργειάν 
προμηθειών, προάγοντα δέ τάς Ενώ σεις είς τόν 
προσήκοντα τύπον τοϋ παραγγελιοδόχου πωλήσεως 
καί άγοράς ειδών διά λογαριασμόν τών συνεταιρισμών 
των. Προσθέτως έδέχθημεν όπως είς πολλάς τών ένώ
σεων τούτων τοποθετηθή ύπάλληλος τής τραπέζης ώς 
έλεγκτής ή λογιστής, 'ίνα δύναται ή τράπεζα νά παρα- 
κολουθή καί έσωτερικώτερον ταύτας.

Παραλλήλως πρός τά μέτρα ταϋτα έπεδιώχθη καί 
ένισχύθη διά συστηματικής έργασίας καί συνεννοή- 
σεως μετά τών άρμοδίων γεωπονικών ύπηρεσιών ή 
μάλλον έντατική καί μεθοδική χρησιμοποίησις τών χη
μικών λιπασμάτων καί ή έξοικείωσις τοΰ πληθυσμού 
είς τήν χρησιμοποίησιν τούτων. Πλήν τούτου έπιτεύ- 
χθη έν Μακεδονία καί Θράκη, όπου ή έγκατάστασις 
τών άγροτών προσφύγων διατρέχει ήδη τήν μάλλον 
ένδιαφέρουσαν έξέλιξίν της, πλήρης συνεργασία μετα
ξύ τών ύπηρεσιών τής Τραπέζης καί τών έποικιστικών 
γεωπονικών ύπηρεσιών έπί τω τέλει όπως ρυθμίζηται 
άπό κοινού καί οικονομική ένίσχυσις τών Συνεταιρι
σμών τών άγροτών προσφύγων καί ή κατεύθυνσις 
αύτών καί προώθησις είς νεωτεριστικός καλλιεργείας 
μάλλον προσοδοφόρους (άμπελοφυτεία, δενδροκο
μία, σηροτροφία) καί άποσταθμίζεται έν τέλει μετά 
πλήρους έπιγνώσεως ή οικονομική άντοχή αύτών. Έ ν  
τή βαρυνούση όμως τήν έγκατάστασιν τών προσφύ
γων στενότητι γής καί γενικώτερον διά τήν αϋξησιν τής 
γεωργικής παραγωγής έξ ής έξαρτάται κυρίως τό οικο
νομικόν μέλλον τής χώρας, έπιβάλλεται νά έπιδιωχθή ή 
βελτίωσις τών σπόρων έπί τή βάσει θετικών συμπερα
σμάτων εΐς ά έχει καταλήξει κατόπιν μελέτης καί 
δοκιμών ή γεωπονική ύπηρεσία.

Γενικώτερον δέ διά τής έπεκτάσεως καί συστημα- 
τοποιήσεως τής γεωργικής έκπαιδεύσεως καί τής 
έπιβολής τών ένδεικνυομένων καλλιεργειών έν τώ έ- 
ποικισμώ πειθαρχοϋντι έν ώρισμένη τάξει, άσφαλώς οί 
άγρόται μας θ ά ’ίδωσι καλυτέρας ήμέρας καί ή γεωργι
κή μας παραγωγή θά  έλαφρύνη τό έκ τής εισαγωγής 
τών δημητριακών στενόν έμπορικόν ΐσοζύγίον τής 
χώρας.
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19 2 6 /Ζ ' — Α γροτική  π ίστη  και Συνετα ιρ ισμο ί

Κατά τό λήξαν έτος 1926 τά χορηγηθέντα νέα 
γεωργικά δάνεια (άνεξαρτήτως τών όφειλομένων έν 
τέλει τοΰ 1925 έκ δρχ. 558.000.000) άνήλθον εΐς δραχ. 
724.764.065, απέναντι τών χορηγηθέντων κατά τό 
έτος 1925 έκ δρχ. 942.459.759.

Ά ν  όμως ληφθώσιν ύ π ’ όψιν καί αΐ πρός τόν Αύτό- 
νομον Σταφιδικόν ’ Οργανισμόν, ένεργηθεϊσαι χορηγή
σεις έκ δραχμών 273.382.759, έξυπηρετούμεναι μέν 
λογιστικώς είς τόν λογαριασμόν τών δανείων έπί έμπο- 
ρευμάτων, ύπαγόμεναι όμως άναμφιβόλως λόγω τής 
φύσεως τού οργανισμού καί τοΰ σκοπού τών χορηγή
σεων τούτων εΐς τήν άγροτικήν πίστιν, τά έν συνόλω 
είς ταύτην διατεθέντα νέα κεφάλαια άνέρχονται εΐς 
δραχμάς 997.346.824.

' Η στενότης κεφαλαίων ήτις ύπήρξε τό κύριον χαρα
κτηριστικόν τοΰ λήξαντος έτους δέν ήτο δυνατόν ή νά 
έπηρεάση καί τήν έργασίαν ταύτην, π α ρ ’ όλην τήν 
στοργήν δ ι’ ής περιβάλλει τόν κλάδον τούτον ή διοί- 
κησις. Ό  μέσος όρος τών διατεθειμένων κατά τήν 
διαδρομήν τοϋ έτους 1926 κεφαλαίων έν τή άγροτική 
πίστει άνήλθεν είς δραχ. 501.364.875 -άπέναντι δρχ. 
575.198.041 τοϋ έτους 1925, σημειωθείσης μειώσεως 
κατά δρχ. 74.833.166- όναλογούσης είς ποσοστόν 
13%. Ά λλά καί ή ένδειχθεισα έκ τών πραγμάτων 
άνάγκη συμπληρώσεως τής ειδικής νομοθεσίας, έ φ ’ 
ής άπανταχοΰ έστηρίχθη ή άγροτική πίστις ύπηγόρευ- 
σε συντηρητικότητα καί έπιφυλακτικότητα τινά μέχρι 
νομοθετικής ρυθμίσεως ώρισμένων ζητημάτων καί 
συμπληρώσεως κενών, ήν ένδεικνύει ώς άπαραίτητον 
καί έπείγουσαν ή κτηθεΐσα πείρα καί ή ραγδαία έξέ- 
λιξις τοΰ θεσμού τών συνεταιρισμών.

Τάς παρατηρήσεις αύτής ή Τράπεζα έπί τών ένδει- 
κνυομένων τροποποιήσεων τών ειδικών νόμων περί 
συνεταιρισμών καί γεωργικού ένεχυρογράφου ύπέβα- 
λεν ήδη είς τήν κυβέρνησιν, έλπίζει δ ’ ότι ύπό τήν 
ύπαγόρευσιν τών πραγμάτων θά  ληφθώσι ταχέως τά 
ένδεικνυόμενα μέτρα.

' Η μεταξύ τών συνεταιρισμένων καί μή παραγωγών 
κατανομή τών νέων γεωργικών χορηγήσεων τού έτους 
1926 έν σχέσει καί πρός τήν τοιαύτην τών τοΰ έτους 
1925 παρίσταται διά τών έξής άναλογιών:

1925 1926
Χορηγήσεις πρός συνεταιρισμένους
παραγωγούς .........................................  57.7% 75.5%)
Χορηγήσεις πρός μεμονωμένους
παραγωγούς .........................................  42.3% 24.5%

Καί τό αποτέλεσμα τούτο συνεπικυροϊ διά τών 
αριθμών τήν άσκουμένην ύπό τοϋ κλάδου τούτου τών 
έργασιών τής Τραπέζης προώθησιν τοϋ άγροτικοΰ 
κόσμου τής χώρας πρός τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν 
δι’ ής καί μόνης θά  έπιτευχθή ή όργάνωσις τής π ί
στεως έν τοϊς άγροϊς, τό άναγκαϊον τοΰτο προαπαι- 
τούμενον τής ύγιοΰς άγροτικής πίστεως.

' Η Τράπεζα έξετίμησε δεόντως τήν διατυπωθεΐσαν 
ύπό τού συνεδρίου τών γεωργικών συνεταιρισμών, τού 
συγκροτηθέντος κατά Μάϊον τοΰ 1926 πρότασιν, 
όπως ή έποπτική ύπηρεσία τών συνεταιρισμών έπαυ- 
ξηθή καί άναδιοργανωθή, χειραφετουμένη άπό τοϋ 
κρατικού όργανισμοΰ. Οϋτω δέ διά τών άρμοδίων 
οργάνων της ή Τράπεζα συνειργάσθη μετ’ έπιτροπής 
ειδικών είς τόν καταρτισμόν νομοθετήματος, δ ι’ ού ή 
έποπτική αϋτη ύπηρεσία συντίθεται είς αύτόνομον 
οργανισμόν διοικούμενον ύπό έκπροσώπων τοϋ συνε

ταιρισμένου αγροτικού κόσμου τοΰ Κράτους καί της 
’ Εθνικής Τραπέζης. Λαμβάνεται οϋτω σοβαρά μέρι
μνα περί τελείας άνακαινίσεως τής άπαραιτήτου 
ταύτης, κατά τά πρώτα τουλάχιστον έτη, διά τήν έξέ- 
λιξιν καί διαπαιδαγώγησιν τών συνεταιρισμών ύπηρε
σίας, μέχρις ού άνδρούμενοι οΐ συνεταιρισμοί άναλά- 
βωσι μόνοι διά τών άνωτέρων όργανώσεών των τόν 
έλεγχον, ώς άλλαχοϋ συμβαίνει. ’ Ελπίζομεν ότι καί τό 
μέτρον τοΰτο ταχέως θέλει εΐσαχθή είς τήν έθνικήν 
άντιπροσωπείαν πρός ψήφισιν.

Πιστώσεις πρός άγρότας κ α ί τούς συνεταιρισμούς 
αύτών.

' Η κίνησις τών προσωπικών πιστώσεων τών γεωρ
γικών συνεταιρισμών καί τών μεμονωμένων παραγω
γών έχει ώς έξής κατά τό 1926.

α ) 'Ω ς πρός τούς συνεταιρισμούς:
Έ ν  τέλει τού έτους 1925 ύπήρχον έγκεκριμέναι 

πιστώσεις 1590 συνεταιρισμών μέ μέλη 105.500 καί διά 
σύνολον δρχ. 366.725.500 ήτοι μέ μέσον όρον πιστώ- 
σεως κατά συνεταίρον δρχ. 3476 καί 20 ένώσεων διά 
σύνολον δρχ. 30.550.000. Σύνολον 1610 πιστούχοι δρχ. 
397.275.500, ήτοι μέσος όρος πιστώσεως δρχ. 246.755.

Έ ν  τέλει τού έτους 1926 ύπήρχον έγκεκριμέναι 
πιστώσεις 1831 συνεταιρισμών μέ μέλη 126.460 καί διά 
σύνολον δρχ. 402.743.000 ήτοι μέ μέσον όρον πιστώ- 
σεως κατά συνεταίρον δρχ. 3.185 καί 26 ένώσεων διά 
σύνολον δρχ. 34.500.000. Σύνολον 1.857 πιστούχοι 
δρχ. 437.243.900 ήτοι μέσος όρος πιστώσεως δρχ. 
235.457.

β) * Ως πρός τούς μεμονωμένους γεωργούς: ’ Εν τέλει 
τοΰ έτους 1926 ύπήρχον:
Πιστούχοι 139.648 μέ πιστώσεις δρχ. 767.244.205
ήτοι μέσος όρος πιστώσεως κατά
πιστοΰχον δρχ. 5.494 (έναντι
τών τοϋ έτους 1925 πιστούχων
138.721) μέ πιστώσεις 736.541.645
ήτοι μέσος όρος πιστώσεως κατά
πιστοΰχον δρχ. 5.309.

Είδικώτερον διά τήν σταφιδοπαραγωγήν καί τήν έν 
γένει οικονομικήν κίνησιν έπί τοΰ κλάδου τούτου τής 
έθνικής μας παραγωγής, έσημειώσαμεν έν τή έκθέσει 
πεπραγμένων τοϋ προηγουμένου έτους τήν σημασίαν 
τής ίδρύσεως τοϋ Αύτονόμου Σταφιδικού ’Οργανι
σμού, όστις δέον νά έξαρθή ώς αξιοσημείωτος προ
αγωγή τής συνεταιρικής έξελίξεως έν τώ τόπω, έτι δέ 
καί ώς σύστημα αύτοτελούς καί συστηματικής διαχει- 
ρίσεως τού πολυτίμου προϊόντος, δυνάμενον νά χρησι- 
μεύση ώς ύπόδειγμα καί δ ι’ άλλους παρομοίους σκο
πούς.

Οΐ σταφιδοπαραγωγοί άπέβησαν κύριοι τών τυχών 
τοϋ προϊόντος των καί ύπεύθυνοι ρυθμισταί αύτών, 
τής διαχειρίσεώς ένασκηθείσης καί κατά τό λήξαν έτος
1926 ύπό τής Τραπέζης, ήτις παρέσχε καί κατά τό 
έτος τούτο άμέριστον τήν συνδρομήν της εΐς τό κεντρι
κόν Ίδρυμα τής σταφιδοπαραγωγής. Οϋτως ή Τράπεζα 
προέβη κατά τό 1926 διά λογαριασμόν τού Αύτονόμου 
Σταφιδικού ’Οργανισμού είς τήν άγοράν 80.000.000 
περίπου ένετικών λιτρών πλεονασμάτων έναντι 50. 
000.000 λιτρών κατά τό 1925.

Τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα έδικαίωσαν πλήρως 
τάς έξενεχθείσας πέρυσι αίσιοδόξους προβλέψεις καί 
έπέρρωσαν τήν πεποίθησιν έπί τό μέλλον τής κεντρι
κής ταύτης όργανώσεως τών σταφιδοπαραγωγών...».
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '

Π έρα από όσα σημειώθηκαν σε προηγούμενες σελίδες, προσθέτουμε:
Στις 17/1/1926 γίνεται Κ απνοπαραγω γικόν Συνέδριον στις Σέρρες με αντι

προσώπους 3 Ενώσεων και 300 Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας-Θ ράκης. Θέματά του: 
καπνικόν, αγροτική π ίστη , αγροτική ασφάλεια, αγροτική  εκπαίδευση, αρδευτικά, 
αποξηραντικά (βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σ. 15. Π επραγμένα του σ. 33, 35, όπου 
φαίνονται τα υπάρχοντα προβλήματα). Ψ ηφίσματά του μελετημένα επί του 
καπνικού (βλ. και ε ισηγήσεις Ν. Ζιώγα σ. 53), γεω ργικής πίστεως (με συνετα ιρ ι
στική  πολιτική), αγροτικής ασφάλειας, αγροτικής εκπαίδευσης, αρδευτικών και 
αποξηραντικώ ν έργων. Φωτογραφία ολοσέλιδη όπου δ ιακρίνονται τα αγροτικά - 
συνετα ιρ ιστικά  στελέχη  της εποχής βλ. «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 2668.

Γ ίνεται οργάνωση των Γραφείων Π ροστασ ίας Καπνού (βλ. «Συνεταιριστής» 
1926 σ. 77).
Γ ια τα Α μπελουργικά, σταφίδα, ο ινοποιεία , βλ. σχετικά:
Γενικός απολογισμός διαχειρίσεω ς σταφίδας 1924/1925 (βλ. «Συνεταιριστής» 
1926 σ. 21).
Συνεταιριστικές προμήθειες θείου και θ. χαλκού μέσω ΑΣΟ («Συνεταιριστής» 
1926 σ. 25).
Π ροσπάθειες για ίδρυση συνεταιριστικώ ν ο ινοποιείω ν (βλ. άρθρο ειδικού Θ. 
Σκαλαίου «Συνεταιριστής» 1926 σ. 170).
Κ ωδικοποίηση νομοθεσίας περί Α.Σ.Ο. βλ. «ο Συνεταιριστής» 1926 σ. 315).

Γεωργικά Επιμελητήρια: Με Ν.Δ. τροποποιείτα ι ο νόμος 280/1914 περί 
γεω ργικώ ν επιμελητηρίω ν σχετικά  με αντιπροσώ πους, πόρους, κλπ. (ΦΕΚ 
400/1925). Ανάλυση του θεσμού και ιστορ ία  του από Β. Γανώση βλ. «Συνεταιρι
στής» 1926 σ. 209 (βλ. και συγγενή νομοθεσία του 1926 για  τα Ταμεία Π ρονοίας 
Π αραγωγής). Συγκρότηση Γ. Επιμελ. Μ εσσηνίας και Κ ερκύρας («Συνεταιριστής»
1926 σ. 377). 1

Εξυγιαντικά — Α ποστραγγιστικά  — Α ρδευτικά έργα.
Το Β ' Κ απνοπαρ. Συνέδριο (Σέρρες) ζητά την επίσπευση της εξυγιάνσεως της 

Μ ακεδονίας και Θ ράκης με αποστράγγιση των μεγάλων ελωδών εκτάσεων πεδιά
δας Στρυμώνος, έλους Φ ιλίππω ν, έλους Ζ αγκλιβερίου κλπ. Ο ργάνωση και υδατι
κών συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων («Συνεταιριστής» 1926 σ. 37).

Τα υδατικά έργα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλ. ε ισ ήγησ η  Δ. Α ιγινήτου στην 
Α καδημία Α θηνών «Αί άνομβρίαι καί τά αναγκαία έργα ύδρεύσεως καί άρδεύσεως 
έν Έ λ λ ά δ ι»  Π ρακτικά Α καδημίας 2 /12/1926 σ. 244.

Διάφορα άλλα θέματα:
Π ροπαγάνδα για  «καλλιτερευμένους» σπόρους σίτου μέσω Συνεταιρισμών 

(«Συνεταιριστής» 1926 σ. 321).
Φ ιλοπροοδευτικοί Σύλλογοι. Μ ια ενδιαφέρουσα διάλεξη στο Σύλλογο 

Βουνάργου Η λείας γ ια  μεταπολεμική δραστηριότητα . («Συνεταιριστής» 1928 σ.
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1926/H  Β ασικά αγροτικά  προβλήματα  και Γεω ργ. Συ νετα ιρ ισμ ο ί

Το βασικό θέμα των βοσκών στη Μ ακεδονία. Ε νοικ ιοστάσ ιο . Θεμιτό 
μίσθωμα. Α υτοδικίες γεωργών και νομάδων κτηνοτροφών.

Ενα από τα βασικά αγροτικά  προβλήματα για τα οποία αγω νίστηκαν οι 
εκπρόσω ποι των αγροτών και οι Συνετα ιρ ιστικές τους Ο ργανώσεις ε ίνα ι το 
ζήτημα της κτηνοτροφ ίας και ειδικότερα της στενότητας των βοσκών μεταπο
λεμικά. Α νάλυσή του φωτεινή και προτάσεις έγιναν από τον Ν τίνο  Μ αλούχο 
(αναδημοσίευση αργότερα στο «Συνεργατισμός» Θ εσσαλονίκης 1930 σ. 193).

Γράφει τα ακόλουθα που έχουν ιδιαίτερη αξία αφού αναφέρονται στο όλο 
αγροτικό εποικ ιστικό  πρόβλημα και το καλλ ιεργητικό  - κτηνοτροφ ικό  καθώς και 
τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν μεταπολεμικά στη γεω ργία και τους 
κατοίκους της Μ ακεδονίας - Θ ράκης και προέρχοντα ι από βαθύ γνώστη του 
θέματος:

«Τό ζήτημα τών βοσκών καί τό συναφές πρόβλημα 
τής άναπτύξεως τής κτηνοτροφίας εινε έκ τών πολυ- 
πλοκωτέρων πού παρουσιάζει ή ύπαιθρος χώρα τής 
Μακεδονίας.

Ή  κτηνοτροφία παρουσιάζεται είς τήν Μακεδονίαν 
ύπό δύο κυρίως μορφάς: τήν νομαδικήν καί τήν στατι
κήν ή χωρικήν...

Π ροπολεμ ικο ί συνθήκα ι κτηνοτροφίας.
Κατά τήν πολεμικήν περίοδον έψηφίσθη ό άγροτι- 

ϋπαιθρον Μακεδονίαν γενικαί συνθήκαι όλως διάφο
ροι τών σημερινών, έξ ού και οι όροι ύπό τούς όποιους 
διεξήγετο ή κτηνοτροφία ήσαν έντελώς διαφορετικοί. 
Εΐς τά τσιφλίκια ύπήρχον μεγάλαι εκτάσεις άκαλλιέρ- 
γητοι, λόγω τής άραιότητος τοϋ πληθυσμού καί τών 
έπικρατουσών εΐς αύτά τιμαριωτικών σχέσεων μεταξύ 
ιδιοκτητών καί κολλήγων. Έ π ίσ ης έκ τών καλλιερ- 
γουμένων γαιών τόσον τών τσκρλικιων όσον καί τών 
κεφαλοχωρίων πλεϊσται όσαι άφήνοντο είς άγρανά- 
παυσιν έπί έν, δύο ή καί τρία συνεχή έτη. Ώ ς  έκ 
τούτου ύπήρχον συνεχείς βοσκήσιμοι εκτάσεις, αί 
όποιοι ήσαν κατάλληλοι διά τήν άνάπτυξίν μεγάλης 
κτηνοτροφίας.

Αί έκτάσεις αύται έξεμεταλλεύοντο κτηνοτροφικώς 
μέ μεγάλας άγέλας μικρών καί μεγάλων ζώων, αί 
όποϊαι διά τήν άποφυγήν άγροζημιών, δέν είχον άνά
γκην έπιμελημένης έπιβλέι|>εως λόγω τής συνεχείας 
των.

Λαμβανομένου ύ π ’ όψιν ότι αί μέν βοσκαί ήσαν 
άφθονοι προπολεμικώς καί επομένως εύθηναί, τά δέ 
έξοδα διά τήν βόσκησιν τών ζώων ολίγα, εινε φανερόν 
ότι τό κόστος τής παραγωγής τών κτηνοτροφικών 
προϊόντων είς τήν άγοράν ήσαν μικραί διότι ό πλη
θυσμός τής ύπαίθρου καί τών πόλεων ήτο μικρός, ό δέ 
παραγόμενος κτηνοτροφικός πλούτος ήτο ύπεραρκε
τός διά τήν κατανάλωσιν.

Σ ημερ ινο ί συνθήκα ι κτηνοτροφίας.
Κατά τήν πολεμικήν περίοδον έι|>ηφίσθη, ό άγροτι- 

κός νόμος διά τοϋ όποιου κατετμήθησαν τά μεγάλα 
τσιφλίκια είς μικρούς κλήρους. Έ ξ  άλλου άπό τοϋ 
έτους 1913 ήρχισαν νά καταφθάνουν εΐς Μακεδονίαν 
άγρόται πρόσφυγες έκ Τουρκίας, Βουλγαρίας καί 
Καυκάσου, οί όποιοι, έγκατεστάθησαν είς τά τσιφλίκια 
καί έλαβον μικρούς κλήρους. Τέλος κατά τό 1922, 
μετά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν ήλθον είς Μα
κεδονίαν έκατοντάδες χιλιάδες άγροτών προσφύγων 
έξ όλων τών σημείων τής Τουρκίας, οί όποιοι ά φ ’ ένός 
άντικατέστησαν τούς άνταλλαγέντας Τούρκους καί

Βουλγάρους ά φ ’ έτέρου έγκατεστάθησαν καί ούτοι 
είς νέους μεγάλους συνοικισμούς έντός τών τσιφλι- 
κίων, λαβόντες μικρούς κλήρους γής. ’ Εκ τούτου 
προέκυψεν ότι ολόκληρος ή έκτασις τών συνεχών 
μέχρι τότε άκαλλιεργήτων, άλλά δυναμένων νά καλ
λιεργηθούν, έκτάσεων τών τσιφλίκίων κατετμήθη είς 
μικρά τεμάχια γής. Τά μεγάλα τσιφλίκια μετετράπησαν 
όλα εΐς κεφαλοχώρια προσφύγων καί εντοπίων άκτη- 
μόνων. Αί συνεχείς ακαλλιέργητοι εκτάσεις έξηφανί- 
σθησαν. Αί άγραναπαύσεις περιωρίσθησαν κατά πο
λύ, ε’ίς τινας δέ περιφερείας καί έξηφανίσθησαν.

Έ δώ  όμως, πρέπει νά κάμωμεν μίαν λεπτήν διάκρι- 
σιν, ή όποία μάς εινε άπαραίτητος διά τήν περαιτέρω 
άνάπτυξίν τοϋ θέματος τών βοσκών καί τής κτηνο
τροφίας. 'Ό ταν λέγωμεν ότι έξέλιπον αί συνεχείς 
ακαλλιέργητοι έκτάσεις καί ότι ή γή κατετμήθη εΐς 
μικρούς κλήρους, τοϋτο δέν σημαίνει ότι είς τήν Μακε
δονίαν δέν ύπάρχουν σήμερον έκτάσεις άκαλλιέργη- 
τοι. Ό  τόπος αύτός θά  ήτο πολύ εύτυχής έάν 
πράγματι εΐχον καλλιεργηθή όλαι αί καλλιεργήσιμοι 
εκτάσεις γής. ’Αντιθέτως τοϋτο πρέπει νά ληφθη ύπό 
τήν έννοιαν, ότι αί άκαλλιέργητοι εκτάσεις, αί όποϊαι 
ύπάρχουν σήμερον είς τήν Μακεδονίαν δέν είνε συνε
χείς, άλλά κατατετμημένοι καί διεσκορπισμέναι. Τού
του δοθέντος, γεννάται εύλόγως ή άπορία: Ά φ ο ϋ  
ύπάρχει έλλειψις γής εΐς τήν Μακεδονίαν, άφοϋ ό 
γεωργικός κλήρος είνε τόσον μικρός, πώς συμβαίνει νά 
ύπάρχουν άκόμη έκτάσεις άκαλλιέργητοι, έστω καί μή 
συνεχείς;

Είς τήν άπορίαν αύτήν θά  δώσωμεν τήν έξήγησιν. 
Έ ν  πρώτοις, μεταξύ τών έγκατεστημένων άγροτών 
προσφύγων, ύπάρχουν πάρα πολλοί πού άφήνουν 
άκαλλιέργητον ολόκληρον τόν κλήρον των ή μέρος 
αύτοϋ, ε’ίτε διότι δέν έχουν τά εφόδια διά νά τόν 
καλλιεργήσουν, ε’ίτε διότι δέν γνωρίζουν τάς συνθήκας 
τής μακεδονικής γεωργίας καί δέν προσηρμόσθησαν 
είς αύτάς, ε’ίτε διότι έπεδόθησαν εΐς γεωργικούς 
κλάδους μή άπαιτοϋντας μεγάλας εκτάσεις γής (κα
πνοκαλλιέργεια, αμπελουργία κλπ.), ε’ίτε τέλος, διότι 
δέν έχουν τήν ικανότητα νά καλλιεργήσουν (έλλειψις 
πρωτοβουλίας, νοικοκυρωσύνης κλπ.). Έ πίσης πολ
λοί έκ τών έντοπίων άκτημόνων άφήνουν άκαλλιερ- 
γήτους τούς κλήρους των έν όλω ή έν μέρει (είς 
μικροτέραν όμως κλίμακα άπό τούς πρόσφυγας), διότι 
δέν έχουν άποκτήση τά εφόδια διά τήν καλλιέργειαν ή 
διότι δέν έχουν τήν άπαιτουμένην ικανότητα καί 
πρωτοβουλίαν, ή διότι επιδίδονται άποκλειστικώς είς 
τήν καπνοκαλλιέργειαν.

Καί εινε μέν άληθές, ότι πολλοί έκ τών προσφύγων 
καί έντοπίων άκτημόνων τών μή καλλιεργούντων τούς
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κλήρους των ενοικιάζουν τούτους πρός καλλιέργειαν 
είς τούς έχοντας έφόδια καί ικανότητα τοιούτους, εινε 
όμως έξ ϊσου άληθές ότι τό μεγαλύτερον μέρος τών 
κλήρων τούτων δέν ένοίκιάζεται, διότι ή ύπηρεσία τοϋ 
εποικισμού άπαγορεύει τοϋτο αύοτηρώς, ή διότι τά 
ζητούμενα ύπό τών κατόχων τών κλήρων ενοίκια εινε 
υπέρογκα.

’ Εκ τών άνωτέρω προκύπτει σαφώς, ότι, άν καί ή γή 
κατετμήθη μεταπολεμικώς είς μικρούς κλήρους, άν 
καί έλειψαν αί συνεχείς ακαλλιέργητοι έκτάσεις, έν 
τούτοις ή έπελ&οϋσα αϋξησις τής καλλιεργούμενης 
έκτάσεως εινε σχετική καί όχι άπόλυτος, ύπάρχουν δέ 
άκόμη πολλαί εκτάσεις άκαλλιέργητοι κατατετμημένοι 
είς πολύ μικρά τεμάχια γής.

Τέλος διά νά λάβωμεν πλήρη εικόνα τών μεταπο
λεμικών συνθηκών τής κτηνοτροφίας πρέπει νά έχω- 
μεν ύ π ’ όψιν ότι ηύξήθησαν καταπληκτικώς τά ενοί
κια τών βοσκών (μή λαμβανομένου ύ π ’ όψιν τού 
ένοικιοστασίου τών βοσκών, άλλ’ ύπό τήν προϋπόθε- 
σιν ότι ταϋτα θά  ένοικιάζοντο έλευθέρως) καί ή 
αϋξησις αϋτη δέν εινε άνάλογος πρός τήν έκπτωσιν 
τής αξίας τοϋ νομίσματος, άλλά κατά πολύ μεγαλυτέ- 
ρα. ’ Επίσης τά ποίμνια έχουν σήμερον ανάγκην έπιμε- 
λημένης έπιβλέψεως ώς καί ύποδιαιρέσεως αύτών είς 
μικράς άγέλας, πρός άποφυγήν τών άγροζημιών καθό
τι έλειψαν αί συνεχείς ακαλλιέργητοι εκτάσεις. ’Εκ 
τούτων προκύπτει ότι τό κόστος παραγωγής τών κτη- 
νοτροφικών προϊόντων εϊνε σήμερον πολύ μεγαλύ
τερον τού προπολεμικού τοιούτου (άνεξαρτήτως τής 
άνταλλακτικής άξίας τοϋ νομίσματος). ’ Εξ άλλου όμως 
πρέπει νά λάβωμεν ύ π ’ oijnv ότι καί αί τιμαί τών 
κτηνοτροφικών προϊόντων είς τήν άγοράν εϊνε πολύ 
μεγαλύτεραι τών προπολεμικών τοιούτων, τούτο δέ 
οφείλεται είς τήν μεγάλην πύκνωσιν τοΰ πληθυσμού 
τών πόλεων καί τών χωρίων ένεκα τής όποιας 
έδημιουργήθη μεγάλη ζήτησις τών κτηνοτροφικών 
προϊόντων.

Πρέπει νά σημειωθή έδώ ότι αί τιμαί τών κτηνο
τροφικών προϊόντων (ιδίως τοΰ κρέατος καί τοϋ γάλα
κτος) επηρεάζονται πολύ έκ τών συνθηκών τής 
τοπικής άγοράς (προσφοράς ή ζητήσεως) καθότι ή 
μεταφορά αύτών έκ τοϋ έξωτερικού εινε πολυδάπα
νος (διά τό γάλα σχεδόν άδύνατος). 'Επομένως, δέν 
εϊνε άξιον άπορίας, πώς, παρά τάς δυσμενείς συνθή- 
κας τής μακεδονικής κτηνοτροφίας (μεγάλο κόστος 
παραγωγής) συμφέρει ή κτηνοτροφική έκμετάλλευσις 
άφήνουσα μάλιστα καί σημαντικόν κέρδος είς τούς 
έξασκοϋντας αύτήν.

Σχέσεις γεωργίας κ α ί νομαδικής κτηνοτροφίας.
... θ ά  έλθωμεν νά έξετάσωμεν τώρα τάς σχέσεις τής 

γεωργίας πρός μίαν έκ τών δύο μορφών τής κτηνοτρο
φίας, τήν νομαδικήν.

Καί έν πρώτοις πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι ή 
νομαδική κτηνοτροφία άφορά κυρίως τά μικρά ζώα 
(πρόβατα καί κατσίκες). Κατ’ έξαίρεσινκαί είς μικράν 
κλίμακα οί νομάδες κτηνοτρόφοι διατρέφουν μεγάλα 
ζώα (κυρίως'ίππους). Πρέπει έπίσης νά σημειώσωμεν, 
ότι είς τάς όρεινάς βοσκάς (θερινάς) ή νομαδική 
κτηνοτροφία δέν έχει σχεδόν σχέσιν μέ τήν γεωργίαν. 
Ε πομένω ς όταν όμιλούμεν περί σχέσεων μεταξύ 
γεωργίας καί νομαδικής κτηνοτροφίας έννοούμεν τάς 
πεδινάς βοσκήσιμους έκτάσεις ή ήμιπεδινάςτοιαύτας.

Εινε γνωστός είς όλους ό αιώνιος καί ιστορικός άγών 
μεταξύ γεωργών καί νομάδων κτηνοτροφών. *0 άγών 
αύτός εινε άγών μεταξύ δύο πολιτισμών, μεταξύ δύο 
μορφών τής ανθρώπινης ζωής: τής άρχεγόνου νομαδι

κής μορφής καί τής μεταγενεστέρας πολιτισμένης 
γεωργικής τοιαύτης. Κ ατ’ άρχήν λοιπόν αί δύο αύται 
δυνάμεις, ή γεωργία καί ή νομαδική κτηνοτροφία 
πρέπει νά θεωρηθούν ώς άντίπαλοι δυνάμεις. Ό  
γεωργός περισσότερον πολιτισμένος καί τεχνικά μορ
φωμένος άπό τόν κτηνοτρόφον εινε φύσει ειρηνικός, 
σεβόμενος τήν ιδιοκτησίαν καί τήν περιουσίαν τοΰ 
πλησίον του. * Ο νομάς κτηνοτρόφος μή έχων άκίνητον 
ιδιοκτησίαν, εϊνε έκ φύσεως πολεμικός, έπιδρομεύς 
καί ζημιωτής...

’ Αλλ’ ύπάρχει άραγε τρόπος διά τού οποίου θά  
ήδύναντο νά συμβιβασθοϋν αί δύο αύται άντίπαλοι 
δυνάμεις, ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία είς τρόπον 
ώστε νά καθίστατο δυνατή ή όμαλή συμβίωσίςτων καί 
ή συνύπαρξίς των; Καί έάν ήτο δυνατόν προπολε- 
μικώς, διότι αί βοσκήσιμοι εκτάσεις ήσαν συνεχείς 
μεγάλαι, εϊνε τούτο δυνατόν σήμερον, όπότε αί βο
σκήσιμοι έκτάσεις εϊνε τόσον κατατετμημένοι; Είς τά 
έρωτήματα ταύτα άπαντώμεν άδιστάκτως: ναί, άλλ’ 
ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις. Κατωτέρω θ ’ άποδεί- 
ξωμεν τούτο, θ ’ άναπτύξωμεν δέ καί τάς προϋποθέ
σεις, ύπό  τάς όποιας δυνατόν νά έπιτευχθή ή συμβίω- 
σις γεωργίας και νομαδικής κτηνοτροφίας.

Προκαταρκτικώς πρέπει νά έρευνήσωμεν καλά τάς 
σημερινός συνθήκας τής καλλιεργείας καί τάς περι
πτώσεις, κατά τάς όποιας εϊνε δυνατή ή βόσκησις τών 
ποιμνίων ύπό τάς συνθήκας ταύτας άίτινες εινε αί 
κάτωθι:

Α) Τά πρόβατα, μπορούν νά βόσκουν είς τούς 
άκαλλιεργήτους, έν όλω ή έν μέρει, κλήρους τών 
προσφύγων καί τών έντοπίων άκτημόνων. Τήν περί- 
πτωσιν ταύτην άνεπτύξαμεν έπαρκώς άνωτέρω, ώστε 
νά περιττεύη κάθε άλλη άνάλυσις. Θά προσθέσωμεν 
μόνον έδώ διά τούς άγνοοϋντας τάς συνθήκας τής 
ύπαίθρου, ότι οί κλήροι τών 30 ή 40 δεκαδικών 
στρεμμάτων, πού δίδει ή ύπηρεσία τοΰ εποικισμού είς 
τούς πρόσφυγας καί έντοπίους άκτήμονας δέν άποτε- 
λοϋνταί άπό ένα μόνον κομμάτι γής άλλ’ άπό 3 ή 4 καί 
περισσοτέρας κατηγορίας. 'Επομένως τό κάθε χωρά
φι εϊνε πολύ μικράς έκτάσεως καί ποικίλλει άπό 5 
μέχρι 15 στρεμμάτων. ’Επειδή δέ έναλλάσσονται 
χωράφια καλλιεργημένα μέ χωράφια άκαλλιέργητα, 
εϊνε εύνόητον οτι διά νά βοσκηθοϋν τά άκαλλιέργητα 
χωράφια τοΰτο εινε κατορθωτόν μόνον μέ μικράς 
άγέλας προβάτων καί μέ μεγάλην προσοχήν διά νά 
άποφεύγωνται αί άγροζημίαι. Τό ’ίδιον ισχύει καί δι’ 
όλας τάς κατωτέρω περιπτώσεις κατά τάς όποιας εϊνε 
δυνατή ή βόσκησις.

Β)' Η βόσκησις εϊνε δυνατή είς τάς έν άγραναπαύσει 
γαιας, όπου ύπάρχουν άκόμη τοιαϋται (άφίνονται 
άκόμη πολλαί γαϊαι είς άγρανάπαυσιν, ιδίως είς τάς 
περιφερείας όπου έδόθη μεγαλύτερος κλήρος είς τούς 
άγρότας).

Γ) Μετά τόν θερισμόν τών σιτηρών καί τό σήκωμα 
τών δεματιών άπό τά χωράφια ύπάρχει πολύτιμος 
βοσκή διά τά πρόβατα, διότι εϊνε γνωστόν ότι πολλοί 
κόκκοι σιτηρών, κατά τόν θερισμόν, πέφτουν κάτω 
καί δέν εινε δυνατόν νά μαζευθοϋν άπό τούς θερι- 
στάς. Τούς κόκκους τούτους τών σιτηρών τρώγουν τά 
πρόβατα άπλήστως. ’ Επίσης ή βόσκησις τών θερι- 
σθέντων χωραφιών έξακολουθεΐ άπό τοϋ θερισμού 
μέχρι τής έποχής τής σποράς (Σεπτέμβριον ή ’Οκτώ
βριον), διότι κάτω από τά σιτηρά φύεται χόρτον, τό 
όποιον μένει μετά τόν θερισμόν. Έ ξ  άλλου, ή καλλιέρ
γεια τοϋ εδάφους δέν μπορεί ν ’ άρχίση άμέσως μετά 
τόν θερισμόν, διότι τά ζώα τών γεωργών εϊνε άπησχο- 
λημένα είς τήν μεταφοράν τών συγκομισθέντων σιτη
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ρών καί είς τόν άλωνισμόν.
Δ) Κατά μήνα Φεβρουάριον ή Μάρτιον οί, γεωργοί 

άρχίζουν τήν καλλιέργειαν τών λεγομένων κοινώς 
«νιάματα». Ή  καλλιέργεια αϋτη ά φ ’ ένός χρησιμεύει 
ώς προπαρασκευή διά τήν σποράν τών σιτηρών τού 
επομένου καλλιεργητικού έτους, ά φ ’ ετέρου δέ χρησι
μοποιείται διά τήν κατά τήν άνοιξιν σποράν σκαλιστι
κών φυτών (αραβοσίτου, βάμβακος, σησαμιού, μπο- 
στανιών κλπ.). Κάθε καλός γεωργός πρέπει άπαραι- 
τήτως νά διαθέτη τό έν τέταρτον ή τό έν πέμπτον τών 
αγρών του διά «νιάματα». Ε πειδή  λοιπόν, ή καλλιέρ
γεια τών «νιαμάτων» άρχίζει άπό τόν Φεβρουάριον ή 
Μάρτιον, τά χωράφια αύτά μένουν άκαλλιέργητα άπό 
τής συγκομιδής τών σιτηρών ( ’Ιουλίου) μέχρι τού 
Φεβρουάριου ή Μαρτίου. Κατα τό διάστημα τούτο τά 
χοιηάφια αύτά μπορούν νά βοσκηθοϋν.

Ε) Είς τόν κάμπον, όπου τά χωράφια εΐνε πολύ 
πλούσια είς άζωτον καί οργανικός ούσίας, τά σιτηρά 
διατρέχουν πάντοτε τόν κίνδυνον τού πλαγιάσματος. 
Διά ν ’ άποφύγουν τό πλάγιασμα, όταν τά σιτηρά εΐνε 
πολύ ανεπτυγμένα κατά τήν άνοιξιν, οί γεωργοί συνει- 
θίζουν νά έξαπολύουν τά πρόβατα πρός βόσκησιν 
μέσα είς τά σπαρτά. Διά τής μεθόδου αύτής τά σπαρτά 
ποδοπατούνται άπό τά ζώα, αί δέ κορυφαί τρώγονται 
άπό τά πρόβατα, οϋτω δέ επιβραδύνεται ή έπιζημία 
πρόωρος άνάπτυξις τών σιτηρών, εύνοειται δέ τό 
«άδέλφωμα» αύτών. ' Η βοσκή αϋτη τών σιτηρών κατά 
τήν άνοιξιν εΐνε πολύτιμος διά τούς κτηνοτρόφους καί 
άκριβοπληρώνεται ύ π ’ αύτών.

ΣΤ) Τέλος ή βόσκησις τών προβάτων, εΐνε δυνατή 
είς τά πλάγια τών δρόμων, είς τά ρεύματα, είς τά 
πλάγια τών ποταμών, είς τής «παληομάνες» καί έν 
γένει είς τά μή επιδεκτικά καλλιεργείας τμήματα τού 
εδάφους.

’ Εκ τών άνωτέρω περιπτώσεων, κατά τάς οποίας εΐνε 
δυνατή ή βόσκησις τών προβάτων είς τάς πεδινάς καί 
ήμιπεδινάς εκτάσεις γίνεται καταφανές οτι μόνον οταν 
θέλη ό γεωργός εινε δυνατόν νά ύπάρξη κτηνοτροφία 
νομαδική είς τάς έν λόγω έκτάσεις.

Διότι, πώς εΐνε δυνατόν νά δεχθώμεν ότι, χωρίς τήν 
θέλησιν τών γεωργών μπορεί ό κτηνοτρόφος νά βόσκη 
εΐς τά μικρά χωραφάκια, τά άκαλλιέργητα ή έν 
άγραναπαύσει, πού παρεμβάλονται εΐς τά ύ π ’ αύτοϋ 
καλλιεργούμενα χωράφια; Πώς εΐνε δυνατόν νά φαν- 
τασθώμεν ότι ό κτηνοτρόφος δύναται νά βόσκη παρά 
τήν θέλησιν τών γεωργών, τά γεννήματά των κατά τήν 
άνοιξιν ή τά πρόβατα τοϋ κτηνοτρόφου νά τρώγουν 
τούς κόκκους τών σιτηρών πού παρήγαγον οί γεωργοί 
διά τοϋ ίδρώτος των; Πώς εΐνε δυνατόν νά επιτρέψουν 
οί γεωργοί νά παραμείνη ό κτηνοτρόφος παρά τήν 
θέλησίν των καί νά βόσκη τά ακαλλιέργητα, είς 
ώρισμένην έποχήν, χωράφια των, καί νά έμποδίση 
αύτούς νά καλλιεργήσουν ταϋτα προώρως είς πείσμα 
τού κτηνοτρόφου;

’Εκ τών άνωτέρω συνάγομεν ότι διά νά καταστη 
δυνατή ή ύπαρξις τής νομαδικής κτηνοτροφίας είς τάς 
πεδινάς καί ήμιπεδινάς εκτάσεις επιβάλλεται ή συνερ
γασία γεωργού καί κτηνοτρόφου. Διά νά έπιτευχθή δέ 
ή συνεργασία αϋτη επιβάλλεται άπαραιτήτως ή ισορ
ροπία τών δύο τούτων άντιπάλων δυνάμεων. ’Εάν 
μποροϋμεν νά κατορθώσωμεν ώστε ό μέν γεωργός νά 
έχη συμφέρον άπό τήν βόσκησιν τών κτηνών τοϋ 
νομάδος κτηνοτρόφου, ούτος δέ νά έχη τήν άνάγκην 
τοϋ γεωργού, τότε καί μόνον θά καταστη δυνατή ή 
συνύπαρξις τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας. ’Άλλως ή 
τελευταία αϋτη εΐνε προορισμένη νά έκλειψη πολύ 
συντόμως, όπου δέ κατορθώση νά έπιβιώση, τούτο θά

γίνη πρός μεγίστην ζημίαν τής γεωργίας ή μετά πλήρη 
έξαφανισμόν αύτής.

Κ τηνοτροφ ική π ο λ ιτ ική  τοΰ κράτους.
* Η πολιτική πού ήκολούθησε άπό τής πολεμικής 

περιόδου καί έντεϋθεν τό κράτος είς τό ζήτημα τών 
βοσκών καί τής νομαδικής κτηνοτροφίας, συνοψίζεται 
είς τάς λέξεις: «Ένοικιοστάσιον τών βοσκών καί 
θεμιτόν μίσθωμα». Ένοικιοστάσιον τών βοσκών εΐνε 
ό θεσμός διά τοΰ όποιου ό έκμισθώσας μίαν βοσκήν 
είς κτηνοτρόφον, είς ώρισμένην περίοδον χρόνου 
(χειμερινήν ή θερινήν) ύποχρεοΰται νά άναμισθώση 
ταύτην είς τόν αύτόν κτηνοτρόφον κατά τήν αύτήν 
περίοδον τών επομένων έτών. Θεμιτόν μίσθωμα έξ 
άλλου ονομάζεται ή διατίμησις τήν όποιαν τό κράτος 
καθορίζει καί διά τά μισθώματα τών βοσκών, τήν 
όποιαν ό εκμισθωτής δέν δικαιούται νά ύπερβή. Τό 
κράτος έλαβε τά δύο ταύτα μέτρα κατά τήν πολεμικήν 
περίοδον μέ τόν σκοπόν νά προστατεύση τήν κτηνο
τροφίαν, 'ίνα ά φ ’ ένός μέν εξοικονομηθούν ύποχρεω- 
τικώς τά ύπάρχοντα ποίμνια εΐς τάς σπανιζούσας 
βοσκάς, ά φ ’ ετέρου δέ προστατεύη τούς κτηνοτρό
φους άπό τήν έκμετάλλευσιν πού θά  έγίνετο είς βάρος 
των λόγω άκριβώς τής σπανιότητος ταύτης. Δέν θά  
έπεκταθώμεν είς τήν άνάλυσιν τών λεπτομερειών τών 
σχετικών νόμων, καθότι τούτο δέν θά  ήτο τής 
παρούσης μελέτης. Θά έρευνήσωμεν όμως τά άπο- 
τελέσματα τής εφαρμογής τών δύο τούτων δήθεν 
προστατευτικών τής κτηνοτροφίας μέτρων, τών ό
ποιων τά άποτελέσματα ύπήρξαν καταστρεπτικά τό
σον διά τήν κτηνοτροφίαν όσον καί διά τήν γεωργίαν.

Πρέπει όμως νά σημειώσωμεν έδώ οτι ανεξαρτήτως 
τών δύο τούτων ύπό τού κράτους ληφθέντων μέτρων, 
ή διαχειρισις τών περισσοτέρων βοσκήσιμων έκτάσεων 
τής Μακεδονίας δέν ανήκει είς τούς τοπικούς αύτο- 
διοικουμένους οργανισμούς τών άγροτών (κοινότητας, 
συνεταιρισμούς, προσφυγικάς ομάδας κλπ.) άλλ’ είς 
τό κράτος ή είς τήν Ε π ιτροπήν Άποκαταστάσεως 
Προσφύγων ή είς τήν Έ θνικήν Τράπεζαν. Τούτο 
συντείνει είς τήν χειροτέρευσιν τής καταστάσεως, 
κυρίως δέ τών σχέσεων μεταξύ γεωργών καί νομάδων 
κτηνοτροφών. 1 Επομένως τά κακά αποτελέσματα τοΰ 
ένοικιοστασίου βοσκών καί τοΰ θεμιτοΰ μισθώματος 
έπιτείνονται άπό τό γεγονός τούτο.

Καί έν πρώτοις τό ένοικιοστάσιον τών βοσκών καί 
τό θεμιτόν μίσθωμα διαταράσσουν τήν φυσικήν ισορ
ροπίαν μεταξύ γεωργίας καί κτηνοτροφίας, διότι 
καθιερώνουν ύπερέχουσαν θέσιν διά τόν κτηνοτρό
φον. Ούτος έκ τοΰ νόμου εγκαθιδρύεται έντός τής 
βοσκής, χωρίς πρός τοΰτο νά έχη άνάγκην τής συγκα- 
ταθέσεως τών γεωργών. Οϋτε άπό τούς γεωργούς 
έξαρτάται πλέον ή έκεΐθεν άποδίωξίς του, έν περιπτώ- 
σει κ α θ ’ ήν ούτος δέν φανή συνεπής εΐς τάς ύπο- 
χρεώσεις πού έχει, τού σεβασμού δηλονότι τών κόπων 
καί μόχθων τών γεωργών, τής άποφυγής άγροζημιών 
κλπ. ’ Εκ τούτου προκύπτουν άνυπολόγιστοι άγροζη- 
μίαι εΐς βάρος τής γεωργίας, ένεκα τών όποιων οΐ 
γεωργοί φθάνουν πολλάκις είς τοιοϋτον σημεΐον 
απελπισίας, ώστε νά σκέπτωνται νά έγκαταλείψουν 
έντελώς τήν γεωργίαν, έάν δέν κατορθώσουν νά 
άπαλλαγοΰν τής μάστιγος τής ύπαίθρου. Οί γεωργοί 
ά φ ’ ετέρου ούδόλως άποζημιούνται διά τήν παρου
σίαν τοΰ κτηνοτρόφου διότι τό καθοριζόμενον ύπό 
τού νόμου θεμιτόν μίσθωμα εΐνε κατά τό πλεΐστον 
άνάξιον λόγου έν σχέσει μέ τό μίσθωμα πού θά 
ήμποροϋσαν νά εισπράττουν παρά τοϋ κτηνοτρόφου 
είς τήν περίπτωσιν τής έλευθέρας ένοικιάσεως τής
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βοσκής.
' Επομένως οί γεωργοί ζημιούνται διττώς:
’ Αφ' ένός δέν εισπράττουν τόσα οσα θά εδικαιούντο 

νά είσπράξουν είς περίπτωσιν κανονικής έκμεταλλεύ- 
σεως τής βοσκής, ά φ ’ έτέρου ύφίστανται άνυπολογί- 
στους άγροζημίας, διά τάς όποιας οί κτηνοτρόφοι είνε 
άσύδοτοι. ’Αποτέλεσμα τούτου είνε ότι γενναται είς 
τάς ψυχάς τών γεωργών δεδικαιολογημένον, άσβεστον 
μίσος κατά τών κτηνοτροφών καί τής κτηνοτροφίας, 
αί δέ σχέσεις γεωργίας καί νομαδικής κτηνοτροφίας 
όξύνονται είς βαθμόν πού φθάνει μέχρις αιματηρών 
συρράξεων μεταξύ τών άντιπάλων μερίδων.

'Αντιλαμβάνεται πας τις σαφώς οτι ύπό τοιαύτας 
συνθήκας οί γεωργοί καταβάλλουν πάσαν δυνατήν 
προσπάθειαν διά νά ώπαλλαγοϋν τής νομαδικής κτη
νοτροφίας, μεταχειριζόμενοι όλα τά δυνατά πρός 
τούτο μέσα, ένεργοΰντες είς τάς δημοσίας ύπηρεσίας, 
είς τήν ύπηρεσίαν τού έποικισμού, είς τήν 'Εθνικήν 
Τράπεζαν, είς τάς διοικητικός άρχάς κλπ. Τελικώς δέ 
έπιτυγχάνουν, συνήθως, νά άπαλλαγοϋν τού μισητού 
κτηνοτρόφου, διότι όταν ολόκληρον χωρίον έξεγερθή 
έναντίον ένός καί μόνου κτηνοτρόφου είνε φυσικόν 
τελικώς νά ύποκύψη ό τελευταίος ούτος είς τόν άγώ
να. Άλλά καί όταν οι γεωργοί δέν επιτύχουν είς τόν 
άγώνα τοϋτον φέρουν τόσα έμπόδια είς τήν εργασίαν 
τοϋ κτηνοτρόφου, ώστε τού καθιστούν τόν βίον άβίω- 
τον, ό δέ τελευταίος ούτος έκδικείται προξένων οσον 
τό δυνατόν περισσοτέρας άγροζημίας είς.τούς γεωρ
γού:;. F.ic άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή εθνική οικο

νομία ύφίσταται άνυπολογίστους καταστροφάς. ' Εάν 
οί γεωργοί κατορθώσουν νά έκδιώξουν τόν κτηνοτρό- 
φον, ούτος, μή δυνάμενος νά ένοικιάση άλλην βοσκήν 
λόγω τού ένοικιοστασίου, όδηγεϊ τό ποίμνιόν του είς 
τό σφαγεϊον ή μεταναστεύει είς άλλην χώραν. 'Εάν 
ύπερισχύση ό κτηνοτρόφος καί παραμείνη είς τήν 
βοσκήν, αί άγροζημίαι πού ύφίστανται οί γεωργοί είνε 
άνυπολόγιστοι.

' Ως αποτέλεσμα τής τοιαύτης όλως έσφαλμένης κρα
τικής πολιτικής δέον νά θεωρηθή ή ληφθείσα άπόφα- 
σις της πλειονότητος τών Βλάχων κτηνοτροφών Μεγά
λων Λειβαδιών ϊνα μεταναστεύσουν είς Ρουμανίαν, 
διότι έπείσθησαν ούτοι δτι ύπό τοιαύτας συνθήκας ή 
κτηνοτροφία των ήτο προωρισμένη άργά ή γρήγορα νά 
καταστραφή. Οί Βλάχοι κτηνοτρόφοι Μεγάλων Λειβα
διών άποτελοϋν μίαν έκ τών τριών σημαντικωτέρων 
κατηγοριών νομάδων κτηνοτροφών τής κεντρικής 
Μακεδονίας (1. Σαρακατσαναίων, 2. Βλάχων Μεγά
λων Λειβαδιών, 3. Βλάχων Βερροίας), έάν δέ πραγμα- 
τοποιηθή ή άπόφασις περί μεταναστεύσεως είς Ρου
μανίαν, θ ’ άποκομίσουν ούτοι μέγαν κτηνοτροφικόν 
πλούτον έξ έκατοντάδων χιλιάδων προβάτων.

Αύτός έν όλίγοις ό θλιβερός άπολογισμός τής άντι- 
οικονομικής καί καταστρεπτικής πολιτικής τοϋ κρά
τους είς τό ζήτημα τών βοσκών καί τής νομαδικής 
κτηνοτροφίας.

(Βλ. «Συνεργατισμός» 1930 σ. 193).

Το Δ.Σ. του Γαλακτοκομικού 
Συνεταιρισμού Άνω Μέρους 
Ρεθύμνης στο φυσικό ψυγείο 
σε τρυπητό σπήλαιο μέσα σε 
τεράστιο βράχο (φωτ. 1942).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ '

ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Υ φίστανται την 1 Ιανουαρίου 1926 αστικοί συνετα ιρ ισμοί 1015. Α δράνεια των 
παραγωγικών. Ουδεμία ίδρυσις καταναλωτικού. Κάπως ζωηρή εξακολουθεί να 
είνα ι η κ ίνηση  για  συνεταιρική οργάνωση των αμαξοϊδιοκτητώ ν και αμαξοδηγών. 
Γ ίνεται μετατροπή της στρατιω τικής Ενώσεως σε Συνεταιρισμό. («Ο Συνεται
ρ ιστής» 1926 σ. 344).

Στο τέλος του 1926 υπήρχαν 1084 α σ τικο ί συνεταιρισμοί:
Π ιστω τικο ί 45
Π ρομηθευτικοί 79
Π αραγω γικοί 549
Καταναλώσεως 111
Ο ικοδομικοί 288
Δ ιάφοροι 12

1.084
Χ αρακτηριστικές πληροφορίες και κρίσεις:

— Στο θέμα των δυσκολιώ ν για  την ίδρυση και λειτουργία  καταναλωτικών 
συνεταιρισμών αναφέρεται ο Αλ. Μ υλωνάς σε συμπλήρω ση παρατηρήσεω ν του Θ. 
Τζωρτζάκη. Τ ονίζει ιδ ιαίτερα τη σημασία του καλού διευθυντού και το βασικό 
ρόλο του («Συνεταιριστής» 1926 σ. 17).
— Εξακολουθεί κατά το 1926 η ίδρυση συνεργατικώ ν κτιστώ ν και άλλων ειδ ι

κοτήτων.
Ιδρύθηκε Συνεταιρισμός καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος. Ε πίσης ταπη- 

τουργικός.
Τάση προς ένωση σε συνεταιρισμούς των οδηγώ ν αμαξών και αυτοκινήτων, 

οι οποίο ι όμως φαίνεται ότι θα λάβουν μάλλον τη ν  μορφήν των προμηθευτικών 
συνεταιρισμών και ουχί την συνεργατικήν τοιαύτην. («Ο Συνεταιριστής» 1926 σ. 
174).

Ο ι συνετα ιρ ισμοί καταναλώσεως παρουσιάζουν στασιμότητα ό χ ι μόνο πο ιο
τική αλλά και ποσοτική . («Συνεταιριστής» 1927 σ. 103). Α νάλυση κατά Νομούς 
και είδη των αστικών βλ. «Συνεταιριστής» (1926 σ. 176 και 1927 σ. 104).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ό σ ο  ο αριθμός των Συνεταιρισμών και των Ενώσεων διευρύνεται, όσο οι 
εργασίες τους πολλαπλασιάζοντα ι και οι αιρετοί δεν είναι πολύ σε θέση να τη ρή 
σουν πρακτικά και κυρίως λογαριασμούς και λογιστικά  β ιβλία (και από το λόγο 
αυτό δημιουργούνται ανωμαλίες στη λειτουργία  των Συνεταιρισμών αλλά και 
καταχρήσεις), τόσο αναγνωρίζεται η σημασία του υπεύθυνου υπαλλήλου (και του 
διευθυντού για  τις μεγαλύτερες οργανώσεις).

Σε πολλά κείμενα για  διάφορα ζητήματα (εποπτεία, οργάνω ση, Ο μοσπονδία 
κλπ.) που παραθέσαμε στις σελίδες του 1926 υπάρχει η αναγνώριση της πρωταρ
χικ ή ς σημασίας του επαγγελματία και μορφωμένου συνεταιριστικού υπαλλήλου.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Τα πρόσωπα που κινούνται ηγετικά  (στο κέντρο και στις επαρχίες) στο συνε
τα ιρ ιστικό  τομέα μνημονεύονται σε πολλές σελίδες μας του 1926. Π ρω ταρχική  
είναι η οργανω τική και μαχητική  θέση του Σ. Ιασεμίδη και των στελεχώ ν της 
Εποπτείας του Υπ. Γεωργίας. Ε νισχύεται από το 1925 η παρουσία του Θ. Τζωρτζά
κη στον οργανωτικό-πνευματικό τομέα. Α κόμα μνημονεύονται σε συνετα ιρ ιστική  
δραστηριότητα  ο Αλ. Μ υλωνάς, ο Αλ. Σβώλος, ο Ντ. Μ αλούχος, ο Δ. Μ αργέτης, ο 
Π. Χ ασαπόπουλος, ο Π. Β ασιλακόπουλος, ο Π. Δεκάζος και πολλοί άλλοι αιρετοί 
και στελέχη  υπαλληλικά. Από την πλευρά της ΕΤΕ ο ι Α λ. Κ ορυζής και Γ. 
Τρακάκης.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB ' 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

(Στοιχεία, παρατηρήσεις, προτάσεις και προβλέψεις για το μέλλον)

Π έρα α π ό  ό σ α  αναφέρθηκαν στις προηγούμενες σελίδες, βασικές θετικές και 
αρνητικές αξιολογήσεις για την μέχρι τότε (τέλος 1925/αρχές 1926) συνετα ιρ ιστι
κή κ ίνηση , (που συμπλήρωσε ζωή 10 ετών από τον ν. 602), έχουμε σε διάφορα 
αξιόλογα κείμενα των τότε αρμοδίων και ειδικών προσώπων στον τομέα της 
γεω ργίας, όπως του Σ. Ιασεμίδη (στον πρόλογο του βιβλίου του Τρ. Φ αρμάκη), του 
Παν. Δεκάζου (στον πρόλογο του βιβλίου του Α. Αγάθου) και άλλων αξιόλογω ν 
εποπτικών και άλλων συνεταιριστών. Τα κείμενα αυτά φωτίζουν την τότε εποχή 
και μας οδηγούν σε σκέψεις και διδάγματα. Γ ια  το λόγο αυτό δίδονται στη συνέ
χεια  τα κυριότερα σημεία τους:

α) Α ξιολογή σ εις της συνετα ιρ ιστικής εξέλ ιξης και δραστηριότητας από τον 
Παν. Δεκάζο, Δ /ντή  της Ε λληνικής Γ εω ργικής Εταιρείας.

Γράφει χαρακτηρ ιστικά  στη συνοπτική μελέτη του «Οι Ε λλη νικο ί Συνεταιρι
σμοί» που καταχω ρείτα ι ως εισαγωγή στο βιβλίο του Α. Αγάθου:
ΠροσπίΐΟΐ'ιπι καί αντιδράσεις^ κατά  τή ν  πρώ την ή υπόκωφοι άποδοκιμασίαι ε’ίτε σκόπιμοι ε’ίτε άδι-

συγκρότησιν συνεταιρισμώ ν έν  Ελλάδα καιολογήτως απαισιόδοξοι δέν διεδέχοντο τάς συστά-
«... Ενώ πρό τοΰ 1914 πρίν ή ψηφισθή ό Νόμος σεις των έκείνας! Εΐς μάτην τότε έτονίζετο, ο π ή  ιδέα

«περί συνεταιρισμών», ή οικονομική ίδέατού συνεται- χοΰ συνεργατισμού ήτο άπό άρχαιοτάτων χρόνων
ρισμοΰ έν Ελλάδι ήτο σχεδόν άγνωστος καί ένίοτε γνώριμος είς τήν φυλήν μας καί οτι αΐ έλληνικαί έπιτυ-
παρεξηγεΐτο, έθεωρειτο δέ άδύνατος ή συγκρότησις χεϊς προσπάθειαι έπί τοΰ συνεταιρικού πεδίου, ώς ή
καί ή έξάπλωσις τών συνεταιρισμών, ήδη είς διάστημα έν Ά μπελακίοις τής Θεσσαλίας καί πρό τής 'Ελληνι-
μιάς μόλις δωδεκαετίας δοθείσης της πρώτης ώθή- κής Παλιγγενεσίας άκόμη πρόκεινται καί νύν έτι καί
σεως έριζοβόλησεν αϋτη πανταχού καί ού μόνον εΐς τούς ξένους ώς άξιοθαύμαστον παράδειγμα συνε-
μεταβάλλει όσημέραι έπ ίτά  βελτίω τήν όψιν τής ύπαί- ταιρισμού. Σχεδόν πανταχού τής 'Ελλάδος εϋρισκον
Ορου χώρας, έν τή όποία ήρχισε τονούμενον τό φρό- τήν ίδέαν ταύτην οΐ άγρόται, πρός τούς όποιους έγέ-
νημα τών άγροτών καί καθίσταται δυνατή πλέον ή νετο ή πρώτη προπαγάνδα, άνεφάρμοστον πανταχού
αποδοχή καί παρακολούθησις τών προόδων τής έκυριάρχει ό έγωϊσμός καί ή δυσπιστία ού μόνον μετα-
άγροτικής παραγωγής,^ άλλά παρουσιάζει αϋτη άπτάς ξύ τών μελών τοΰ αύτοΰ χωρίου, άλλά καί μεταξύ τών
προόδους καί είς τάς άστικάς τάξεις γοργώς έπεκτει- στενοτάτων συγγενών καί μεταξύ τών άδελφών άκόμη.
νομενη και επ  αυτών.  ̂  ̂ ’Αλλά μήπως αΐ διστακτικαί αύται αντιρρήσεις ύφί-

Ποΐοι έκ τών έργασθέντων ύπέρ τής ΐδέας ταύτης σταντο είς τήν ψυχήν τών άγροτών, ή τών μικροαστών
δέν ένθυμοϋνται σκηνάς είς βάρος των, όταν πρό μας μόνον; ’Ό χι μόνον οΐ οπωσδήποτε άνεπτυγμένοι
δεκαετίας καί πέραν περιερχόμενοι τά άγροτικά κάτοικοι τών χωρίων έδεικνύοντο, ότι ήσαν πεπεισμέ-
κέντρα καί χωρία συνίστων είς τούς άγρότας μας νά νοι περί τού άδυνάτου τής συγκροτήσεως άγροτικώνή
συνεταιριστούν καί έφερόν ώς παραδείγματα πρός άλλων συνεταιρισμών, άλλά καί αύτοί οί περισσότερον
επιρρωσιν τών έπιχειρημάτων των διά τήν εύεργητικήν οπωσδήποτε μορφωμένοι έπιστήμονες (δικηγόροι,
δράσιν τής άλληλεγγύης, τάς έπιτυγχανομένας διά τών ιατροί, διδάσκαλοι) ώς καί άλλοι πολϊται τών κωμοπό-
συνεταιρισμών προόδους έν τη ξένη; Πόσοι καγχασμοί λεων καί τών μεγαλοπόλεων άκόμη τής 'Ελλάδος
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αλληλεγγύης άνεπετάσθη πλέον διάπλατη ά π ’ άκρου 
εΐς άκρον τής 'Ελλάδος καί αρχίζει ν ’ άδελφώνη ύπό 
τήν σκέπην της σήμερον μέν πέραν τών πεντακοσίων 
χιλιάδων * Ελλήνων άγροτών καί άστών, αύριον δέ ’ίσως 
έκατοιιμύρια αύτών, διά νά σφυρηλατηθή ύπό τάς 
πτυχκς αύτής ή ήθική καί υλική άλκή,ήτιςθά δημιουρ- 
γήση τό εύτυχέστερον μέλλον τής Πατρίδος μας. Ή  
πίστις τών πρωτεργατών τής ιδέας, δτι είς τόν αγρο
τικόν πληθυσμόν έφησυχάζουσιν αί ΐσχυραί ρίζαι τής 
λαϊκής ισχύος, έκ τής υπαίθρου χώρας συνεχώς 
εισρέει νέον αίμα είς τάς πόλεις, ή ύπαιθρος χώρα 
χορηγεί τόν ίκανώτερον στρατεύσιμον πληθυσμόν, ένί- 
σχυσε τάς προσπαθείας αύτών καίκατεδείχθη έν τέλει 
νικήτρια».

παρουσιάζοντο ένίοτε άντιδρώντες εΐς τήν δημιουρ
γίαν καί έξάπλωσιν τής σωτηρίας συνεταιρικής ιδέας, 
επειδή δήθεν εκείνοι κατενόουν καλύτερον άπό τούς 
άγωνιζομένους ύπέρ τής ιδέας ταύτης έπιστήμονας 
τάς σχέσεις τών άγροτών μεταξύ των. ’ Αλλά μήπως ό 
νόμος 602 «περί συνεταιρισμών» δέν κατεπολεμήθη 
άγρίως έν τή Βουλή κατά τήν έπιψήφισίν του (1914) 
καί μάλιστα ύπό πολιτευομένων περιωπής τής έποχής 
έκείνης;

’Αλλά π α ρ ’ όλας τάς ειλικρινείς καί άπό πεποιθή- 
σεως αντιδράσεις καί τούς άγώνας τών έμπορων, μεσι
τών, μικροπολιτευομένων ύστεροβούλων καί άλλων 
στοιχείων, οί όποιοι κατεπηλέμησαν ή καί καταπολε
μούν άκόμη άπό συστήματος τήν ύπόστασιν καί διά- 
δοσιν τών συνεταιρισμών, θεία χάριτι, ή σημαία τής

Τα παραπάνω, γραμμένα από ιδ ιαίτερα ειδικό και Θετικό επιστήμονα (και 
μάλιστα χαρακτηριζόμενο ως δεξιών κατευθύνσεων) είνα ι χαρακτηρ ισ τικά  τόσο 
γ ια  τη σημασία  του θεσμού των Συνεταιρισμών σ τη ν  τότε εποχή  της Ελλάδας όσο 
και γ ια  τις ηρωικές προσπάθειες των λίγω ν πρωτεργατών.

Κ αι συνεχίζει ο ίδιος για την εξέλιξη:
«Παρά τούς δισταγμούς δέ καί τάς μεμψιμοιρίας τών άντιφρονούντω ν καί 

άπαισιοδόξω ν, ή Ε λ λ ά ς  έπέδειξε έπί τοϋ συνεταιρικού πεδίου...».
Στη συνέχεια, ο Π. Δεκάζος αναφέρεται στο ρόλο της Ε θνικής Τράπεζας και 

τονίζει:
σμόν τής 'Ελλάδος μεγαλύτερον καί κατά ποιότητα 
άνωτέραν παραγωγήν γεωργικών προϊόντων. Διά τής 
ύλικής δέ ένισχύσεως συγκρατεΐται ό άγροτικός πλη
θυσμός είς τήν ύπαιθρον χώραν, δπερ γεγονός άποτε- 
λεΐ σοβαρώτατον παράγοντα τής γενικής εύημερίας.

Είναι, όμολογητέον, μοναδικόν παράδειγμα είς τήν 
τραπεζικήν ιστορίαν τών Ε θνώ ν ή έντός έλαχίστου 
χρόνου, οίονεί άλματική έπαύξησις τών χορηγήσεων 
είς τούς άρτιπαγείς καί πλείστας έλλείι^εις άκόμη 
παρουσιάζοντας ήμετέρους συνεταιρισμούς καί είς 
τούς καθέκαστα άγρότας, ύπό  τής 'Εθνικής Τραπέ
ζης. Καί έκπληκτικώτερον έτι ή μηδαμινότης έκ τών 
τοιούτων χορηγήσεων καθυστερήσεων, αί όποϊαι δέν 
ύπερέβησαν κάν τό έν καί ήμισυ χιλιοστόν τών χορη- 
γηθέντων δανείων, ήτοι κάτω παντός τής τραπεζικής 
πείρας γνωστού ορίου. (Και δίνει σχετικό πίνακα. Βλ. 
στις σελίδες για την αγροτική πίστη στο Ζ ').

«Εϊναι άληθές, δτι τό πρώτον έλατήριον, δπερ ώθη
σε τούς έγκατελελειμμένους άνευ σοβαρός κρατικής 
συνδρομής άγρότας μας νά συνεταιρισθούν, ήτο ό 
πορισμός άφθονων ρευστών κεφαλαίων μέ εύθηνούς 
τόκους έπί τή βάσει τής αλληλεγγύου εύθύνης. Καί τήν 
πρώτην σοβαράν πρός τοϋτο ώθησιν, άνεξαρτήτως 
τών άξιεπαίνων προσπαθειών πάντων τών κρατικών 
οργάνων, τής τε γεωργίας καί τής γεωργικής οικονο
μίας, είς τούς όποιους οφείλεται ή πρωτοβουλία, ώς 
καί άλλων φιλαγροτών ιδιωτών, έδωσεν έμπράκτως καί 
κατά τρόπον κολακεύοντα καί αύτήν τήν ελληνικήν 
φιλοτιμίαν καί έν τή διεθνή άκόμη ειδική κονίστρα 
άπό άπόιρεως τραπεζικής πρωτοβουλίας καί εύστο- 
χίας, ή Διοίκησις κα ίίδ ίαή  ειδική υπηρεσία τής 'Αγρο
τικής Πίστεως τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 
Κατενοήθη δε, ότι ή αϋξησις τής οικονομικής αλκής 
τών άγροτών μας έξασφαλίζει είς άπαντα τόν πληθυ-

Στη συνέχεια  ο Π. Δεκάζος δίνει σ το ιχεία  γ ια  τους συνεταιρισμούς (χω ριστά 
γεω ργικούς και χω ριστά  αστικούς) που υπήρχαν στο τέλος του 1925. Κ αι δικαιο
λογεί την ύπαρξη μεγάλου αριθμού πιστω τικών συνεταιρισμών, πράγμα που συνέ
βη και εις άλλα Κ ράτη(Ι). Κ αι παρατηρεί ότι:

«... σύν τώ χρόνω, ο ί άγρόται καί αστοί μας, ολίγον πωλήσεως, καταναλώσεως, προμηθευτικών κλπ., ένώ
κ α τ’ ολίγον ένστερνίζονται καί κατανοούν βαθύτερον παλαιότερον, ή όλότης σχεδόν τών νεοϊδρυομένων
καί εύρύτερον τά άγαθά τής συνεργατικής ιδέας καί έλληνικών συνεταιρισμών (1923 το 75%) άνήκεν είς
ωθούνται είς σχηματισμόν καί συνεταιρισμών κοινής τούς καθαρώς πιστωτικούς».

(1) Γράφει: Κατά τόν Δρα V. Totomianz έκ τών 300.000 συνεταιρισμών, είς οϋς ύπολόγιζε τούς νυν 
υφισταμένους καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον συνεταιρισμούς, αί 100.000, ήτοι τό τρίτον τοϋ συνόλου, είναι 
πιστωτικοί συνεταιρισμοί. Καί κατ’ άλλους είδικώτερον άνήκουσι είς τούς πιστωτικούς συνεταιρι
σμούς έν Γερμανία τά 58% τοϋ όλικοϋ άριθμοϋ τών συνεταιρισμών, έν ’Ιταλία τά 33%, έν Γαλλία τα 
23%, έν Έ λλάδι δε (1924) τά 59%.
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Ως αντικειμενικός δε παρατηρητής σπεύδει να παρατηρήσει ότι παρά τα αριθ
μητικά αυτά σ το ιχεία  για  την εξέλιξη,

«δέν παρουσιάζεται ακόμη απολύτως ήδραιωμένη 
είς τήν ψυχήν τών άγροτών μας ή συνεταιρική συνείδη- 
σις καί ή αλληλεγγύη, τά όποια όμοΰ άποτελοΰσι τάς 
ήθικάς βάσεις, έφ ’ ών έρείδεται ή πρός στενόν σύν
δεσμον άτόμων καί ομάδων συνεργατική ιδέα. Πλεϊ- 
στοι, φ ερ ’ είπεΐν, τών ά π ’ άρχής ίδρυθέντων συνεται
ρισμών ήτόνησαν καί τυπικώς μόνον, δύναται τις 
είπεΐν, ύφίστανται. ’’Αλλους πάλιν αί διχόνοιαι διέλυ
σαν, άλλοι άναγνωρισθέντες νομίμως, δέν προέβησαν

νϋν εΐς τήν εκλογήν τών άρχών των ή οπισθοδρομούν 
λόγω άναλφαβητισμοΰ τών συνεταίρων καί τέλος άλλοι 
λόγω άδικαιολογήτου έφεκτικότητος τών μελών των, 
φυτοζωούν. ’Ιδού είς άριθμούς, είς τίνα συμπεράσμα
τα ήχθη ή άρμόδια ύπηρεσία της Ε θνική ς Τραπέζης, 
κατόπιν έπισταμένης μελέτης τών συνθηκών, ύπό τάς 
οποίας δρώσιν οί υφιστάμενοι γεωργικοί συνεταιρι
σμοί τών διαφόρων περιφερειών τού Κράτους κατάτό 
τέλος τού έτους 1924». (Βλ. τα  στοιχεία στο 1924).

Στη συνέχεια  ο αντικειμενικός αυτός μελετητής με όλη τη γνώση και πείρα 
αναφέρεται στις αναγκαίες βελτιώσεις,

«γιά νά έ^πιτευχθεϊ ή δημιουργία πλειόνων νέων ύφιστάμενοι χρειάζεται νά συντελεσθή σοβαρά έργα·
συνεταιρισμών καί διά νά τονωθούν έτι μάλλον οί ήδη σια άκόμη».

Α ναφέρεται στη βελτίωση της νομοθεσίας συνεταιρισμών που έγινε με το 
Ν.Δ. 28/11/1925 που,
«εισάγει πολλάς τροποποιήσεις... ένδειχθείσας ύπό 
τής πείρας, αί όποϊαι άναμφισβητήτως θά  συντελέσω- 
σι μεγάλως είς τήν έξυγίανσιν καί πρόοδον τών συνε
ταιρισμών έν γένει».

Χ ρειάζεται ακόμα, γράφει,
«πολλαπλασιασμός, βελτίωσις καί έλεγχος τοϋ σώμα
τος τών εποπτών, διότι ή όπισθοδρομικότης τών άγρο
τών ώς πρός τήν συνεταιρικήν ιδέαν τής ’Ηπείρου, 
Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς ' Ελλάδος, 
Εύβοιας καί Κρήτης άποδίδεται ύπό τών είδότων τό 
μέν είς τήν κατά ποσόν, ’ίσως δέ καί κατά ποιόν άνε- 
πάρκειαν τινών αύτών, τό δέ είς τήν ελλειτριν ειδικής

ένισχύσεως αύτών... ’Αλλ’ έκεΐνο, τό όποιον θέλομεν 
ιδιαιτέρως νά τονίσωμεν είς τούς συνεταιρισμούς είναι, 
ότι επιβάλλεται ριζική έξυγίανσις τών αρχών τών 
συνεταιρισμών... ϊνα οί συνεταιρισμοί όρθοποδήσωσι 
καί προοδεύσωσι περισσότερον. Διότι δέν είναι άγνω
στον, ότι είς πολλούς τών συνεταιρισμών εισχωρούν 
έκμεταλλευταί τής συνεταιρικής ιδέας, ε’ίτε διά λόγους 
κομματικούς ε’ίτε διά λόγους άλλους ίδιοτελεϊς, ώς 
είναι π.χ. οί άντιπρόσωποι τών μικροπολιτευομένων, 
οί μικρέμποροι, οί μεταπράται, οί μεσίται κλπ., οί 
όποιοι άναλαμβάνουν καί τά άξιώματα αύτών (προ- 
εδροσύμβουλοι). Διά τοϋτο εΐναι άναγκαΐον νά άπο- 
καθαρθώσιν οί συνεταιρισμοί τών τοιούτων στοιχείων 
τό ταχύτερον».

Στη συνέχεια  αναφέρεται στο θέμα της μ ικροπολ ιτικής που ταλαιπωρεί ολό- 
κλήρο τον εθνικό οργανισμό και συνεπώς και τους συνεταιρισμούς. Γράφει:

«Είναι γνωστόν πλέον είς πάντα "Ελληνα, οτι, έάν 
άνακόπτεται π α ρ ’ ήμϊν ή πρόοδος τών σωματείων καί 
πλείστων άτόμων άκόμη, άνακόπτεται κυρίως αϋτη 
λόγω τής άναμίξεως αύτών είς τήν μικροπολιτικήν. Δι’ 
αύτήν δημιουργούνται έριδες, πάθη, άντεκδικήσεις, 
πείσματα, τά όποια έκσπώσιν έν τέλει είς τήν άντίδρα- 
σιν κατά τών βασικών ιδεών καί είς τήν διάλυσιν τών 
σωματείων. Διά τοΰτο όθεν δέν έπαυσα νά συνιστώ 
καί διά τοϋ τύπου καί διά ζώσης είς τούς συνεταιρι
σμούς νά μή άναμιγνύωνται κα τ’ ούδένα τρόπον είς 
τήν πολιτικήν καί νά μή συζητούν ποτέ περί αύτής 
κατά τάς Συνελεύσεις, Συμβούλια καί είς οιασδήποτε 
συσκέψεις αύτών άφορώσας είς τάς ενεργείας τών 
συνεταιρισμών. ’ Εάν θέλουν οί πολιτευόμενοι νά διδά
ξουν τούς άγρότας καί αστούς τά καθήκοντα καί τά 
δικαιώματά των, ώς έλευθέρων πολιτών, άς ιδρύσουν 
πολιτικούς συλλόγους έντελώς άνεξαρτήτους άπό 
τούς συνεταιρισμούς. ’Ιδού, λέγει, τί έγράφη ορθότα
τα καί παραστατικώτατα έν προκειμένω είς τόν 
ήμερήσιον τύπον ύπό γνώστου τών άγροτικών μας 
συνθηκών όλίγας ήμέρας μετά τήν συγκρότησιν τοϋ 
’Αγροτικού Συνεδρίου (1922) «Δέν θέλομεν βεβαίως 
νά ίσχυρισθώμεν ήμεΐς κ α τ’ εξοχήν οπαδοί τής άναλο- 
γικής έκπροσωπήσεως, οτι ή αγροτική τάξις δέν θά 
έπρεπε ν ’ άντιπροσωπεύηται έν τώ ' Ελληνικά) Κοινο- 
βουλίω άνάλογα πρός τήν συμβολήν καί τήν εργασίαν, 
πού παρέχει είς τό κοινωνικόν σύνολον. Νομίζομεν

όμως, ότι οί γεωργικοί συνεταιρισμοί, οργανισμοί κατ’ 
έξοχήν οικονομικοί, δέν είναι τά κατάλληλα όργανα 
πρός τόν σκοπόν τούτον, άλλ’ οί ειδικοί πολιτικοί 
σύλλογοι, τούς όποιους θά  έπρεπε νά ιδρύσουν καί νά 
καλλιεργήσουν οί φιλοδοξοϋντες τήν άγροτικήν έκ- 
προσώπησιν» καί περαιτέρω «... Πάσα άλλη βεβια
σμένη κίνησις άσφαλώς θά  όδηγήση είς τ ’ άντίθετα 
τών έπιδιωκομένων άποτελέσματα, καθόσον δέον 
καλώς νά κατανοηθή, ότι έν 'Ελλάδι οί γεωργικοί 
συνεταιρισμοί διέρχονται δυστυχώς άκόμη τό στάδιον 
τής παιδικής των ήλικίας καί άπό άπόψεως όργανώ- 
σεως, καί κατά συνέπειαν κατά τό πλειστον είναι 
εϋθραστοι οργανισμοί, υποκείμενοι είς άπειρους κιν
δύνους, ο'ίτινες ασφαλώς καί έδημιουργήθησαν καί θά 
αύξηθούν έν τώ μέλλοντι λόγω τών διαφόρων εύνοή- 
των άντιδράσεων, είς άς κατά τήν γνώμην μας δέν πρέ
πει νά προστεθή καί τό ά π ο σ υ ν θ ε τ ικ ό ν  μ ικ ρ ό - 
β ιο ν  τ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς . ’Εάν μερικοί έκ τών όψιμων 
φιλαγροτών βιάζωνται νά διοικήσουν τήν 'Ελλάδα, 
έχουν στάδιον δράσεως τούς ά γ ρ ο τ ικ ο ύ ς  π ο λ ι
τ ικ ο ύ ς  σ υ λ λ ό γο υ ς . ' Η πρόωρος άνάμιξις όμως τών 
συνεταιρισμών είς τήν πολιτικήν είναι πράξις άλόγι- 
στος, ής τ ' άποτελέσματα δέν θά  πληρώσουν βέβαια 
οί έργάται της, άλλά διά μυριοστήν φοράν οί δυστυχείς 
πραγματικοί άγρόται...».

Και συνεχίζει:
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«Έ κ τός τής άναμίξεως τής πολιτικής εις τούς 
συνεταιρισμούς, ή όποία ευτυχώς άπεσοβήθη κατόπιν 
μεγάλων προσπαθειών τών ειλικρινών φίλων τών άγρο
τών είς τάς παρελθούσας έκλογάς, είναι άναγκαϊον καί 
οί ’ίδιοι οί συνέταιροι είς πάσας τάς περιφερείας νά 
έπιδείξωσι μεγαλύτερον ένδιαφέρον διά τήν καλήν 
σύνθεσιν καί διά τήν καλήν φήμην τοΰ συνεταιρισμού 
των. Πρέπει νά έξεγείρωνται όλοι οί λοιποί συνέταιροι 
έναντίον έκείνων, οί όποιοι δέν έκτελούν τάς ύπο- 
χρεώσεις των πρός τήν Ε θν ική ν  Τράπεζαν ή πρός 
τρίτους ε’ίτε ένεκα κακοπιστίας, εϊτε ένεκα αδιαφο
ρίας καί άταξίας καί νά τούς διαγράφουν άμέσως έκ 
τών μελών των, διά νά μένη άμείωτος ή καλή φήμη τοΰ 
συνεταιρισμού των, ή όποία είναι καί αύτή έν σπου-

δαιον κεφάλαιον διά τόν συνεταιρισμόν, όπως ή καλή 
πίστις διά τόν έμπορον... Εΐναι έπίσης ανάγκη νά προ- 
τιμάται ή σύστασις συνεταιρισμών μέ άπεριόριστον εύ- 
θύνην τών μελών, διά νά ένισχύωνται περισσότερον 
ύπό τής ’ Εθνικής Τραπέζης, ώς συμβαίνει είς πλεί- 
στους συνεταιρισμούς τής Μακεδονίας.

Είναι δέ άμα λίαν εποικοδομητικόν εις τούς συνεται
ρισμούς έκάστης περιφερείας νά συνενώνωνται ούτοι 
είς ' Ενώσεις, ώς εύτυχώς έχει γίνει έν Πελοποννήσω, 
Μακεδονία, Κερκύρα καί αλλαχού τής ' Ελλάδος, 
άλλά, κατά τό δυνατόν μίαν μόνον είς έκαστον νομόν, 
'ίνα οϋτω ζωηρότερον έπιτυγχάνεται ή πρόοδος αύτών 
καί έπωφελώνται ούτοι προτερημάτων κατά τάς 
κοινάς προμήθειας, πωλήσεις κλπ., τά όποια μόνοι 
των δέν θ ά  ήσαν είς θέσιν νά έπιτύχωσιν».

Κ αι οι προτάσεις του για  το μέλλον: 
« Ά λ λ ά , αν ή εξέλιξη είνα ι ικανοποιητική  ώς απαρχή, ύπολείπεται μέγα 

έργον ύ π ’ αύτών «έπεκτεινομένων έν μέλλοντι έ φ 3 όλων τών πεδίων τής 
ο ικονομικής δράσεως τών έργαζομένων τάξεων». 

Και υποδεικνύει τον πολλαπλασιασμόν των καταναλωτικών και τυρομηθευτι- 
κών συνεταιρισμών, και της κο ινής πωλήσεως. Να ιδρυθούν συνεταιριστικές 
αποθήκες, ελαιουργεία, ο ιν ο π νευ μ α το π ο ιία  και ο ινοποιεία , αποθήκες συντηρή- 
σεως τυρών. Ε ίναι χαρακτηρ ιστικό  ότι τονίζει:

«Μόνον διά ειδικών γαλακτοκομικών καί τυροκομι
κών συνεταιρισμών ή κοινοτικών τοιούτων θά  ίδρυ- 
θοϋν κατάλληλοι άποθήκαι καί θά γίνη προμήθεια 
τών άναγκαίων μηχανών καί εργαλείων, τά όποια 
έξασφαλίζουσι τάς καλάς ποιότητας τών τυρών καί 
βουτύρου».

«Είναι άναμφισβήτητος, τονίζει, πλέον διά τήν 
ξηράν Ε λλάδα ή κολοσσαία ώφέλεια έξ άρδευτικών 
έργων πρός διοχέτευσιν υπαρχόντων ύδάτων, τά 
όποια σήμερον πολλαχού άσκόπως χάνονται ή καθι- 
στώσι τό κλίμα νοσώδες· ομοίως καί ή χρησιμότης 
έργων άντλήσεως ύπογείων ύδάτων, διά τών όποιων 
άγονοι σήμερον έκτάσεις θ ά  μετεβάλλοντο είς εύφο- 
ρωτάτας περιφερείας. Διά συνεταιρισμών τών κοινο
τήτων τών χωρίων ή καί άγροτών χωριστά καταλλήλως 
όργανουμένων, κατά τά άλλαχοΰ κρατούντα, θ ά  είναι 
δυνατόν νά έξασφαλισθή ή έπάρκεια είς ϋδατα 
άρδεύσεως ε’ίτε διά διευθετήσεως τών ρεόντων ύδά
των, ώς ποταμών, ρυάκων καί πηγών ε’ίτε διά τής 
διοχετεύσεως λιμναίων ύδάτων εϊτε διά δημιουργίας 
μεγάλων ύδατοφρακτών καί υδαταποθηκών είτε τέλος 
δι’ άνωρύξεως άρτεσιανών καί άλλων φρεάτων»,

Ακόμα υποδεικνύει ότι:
«’Άλλοι δέ συνεταιρισμοί θ ά  ήσαν είς θέσιν νά 

συντελέσουν σοβαρώς πρός άποξήρανσιν ή πρός 
έξημέρωσιν άγριων δένδρων (έλαιοδένδρων, άγριαπι- 
δεών, άγριοφουντουκιών [Ζυρνόβου] άγριοφυστικιών 
κλπ.) ή πρός δενδροφύτευσιν δ ι’ όπωροφόρων... έ- 
λαιοδένδρων, καλλωπιστικών καί δασικών δένδρων, με
γάλων έκτάσεων γαιών. αί όποϊαι σήμερον ή δηλητηριά- 
ζουσι τούς περίοικους διά τού ελώδους μιάσματος 
καθιστώντος αύτούς άνίκανους πρός καρποφόρον 
έργασίαν, ή μένουσιν έντελώς χέρσοι, ένώ ήτο δυνατόν 
έκατομμύρια κατ’ έτος νά είσπράττωνται έξ αύτών. 
(Τέσσαρα έκατομμύρια στρέμματα έντελώς αγόνων 
έκτάσεων είς Τύνιδα, μετεβλήθησαν είς έλαιώνα 
άποδίδοντα εισόδημα έξακοσίων έκατομμυρίων δραχ
μών κα τ’ έτος)».

Και
«' Η συνεταιρική δράσις έπίσης θ ά  ήτο δυνατόν νά 

διαδώση τάς μεγάλας εύεργετικάς μηχανάς καλλιέρ
γειας είς τήν ύπαιθρον χώραν, ήτοι τά βενζινάροτρα, 
τάς σβάρνας, τούς μηχανικούς σπορείς, τούς κυλίν
δρους, τά ίπποσκαλιστήρια, ώς καί τάς θεριστικός καί 
άλωνιστικάς μηχανάς».

«Ά λλά μήπως δέν δύναται νά έπιφέρη μεγάλα άπο
τελέσματα ή συνεταιρική καταπολέμησις τών νόσων 
τών φυτών καί κτηνών μας, έκ ζημιών έκ τών οποίων 
σήμερον χάνονται έπί ματαίω εκατοντάδες έκατομμυ
ρίων δραχμών κ α τ’ έτος; Οί συνεταιρισμοί Μεσσηνίας 
διά τής όρυζοκαλλιεργείας μάς είναι έν διδακτικόν 
μάθημα πρός τούτοις, πώς μέχρι τοΰδε θεωρούμεναι 
έλάχιστα κατάλληλοι πρός καλλιέργειαν αί πλημμυρι- 
ζόμεναι ύπό τοϋ ποταμού Παμίσου έκτάσεις κατέστη
σαν πλουτοφόροι πηγαί μέ ίκανοποιητικώτατα καθα
ρά κέρδη. Τοιαϋται έκτάσεις ύπάρχουν άφθονοι 
πανταχοΰ τής ' Ελλάδος (Μακεδονία, ’ Ηλεία, Ναυπλία, 
Λαμία, κλπ.). Διά συνεταιρισμών δέ καλλιεργείας ζακ- 
χαροτεύτλων είς ώρισμένας περιφερείας θά  ήτο δυνα
τόν νά έπιτευχθή ή διάδοσις τής καλλιεργείας αύτών, 
έκ τής οποίας καί οί άγρόται θά πλουτίσωσι καί ή 
χώρα θ ά  έξοικονομή εκατοντάδες έκατομμυρίων φρά
γκων, τά όποια σήμερον εξάγει είς τό εξωτερικόν πρός 
έφοδιασμόν τοΰ τόπου διά ζακχάρεως».

«Διά συνεταιρισμών έπίσης θά  ήτο δυνατόν ν ’ 
άρδευθώσιν έκτάσεις μεγάλαι καί νά καλλιεργηθή ό 
βάμβαξ καί ή κάνναβις πρός κατασκευήν βαμβακερών 
ύφασμάτων καί σχοινιών, διά τά όποια ούκ ολίγα 
έκατομμύρια έξάγονται κατ’ έτος είς τήν άλλοδαπήν.»

«Οί έκ Τουρκίας, Βουλγαρίας καί Ρωσσίας ομογε
νείς, ώς καί οί άκτήμονες οί τυχόντες κλήρου γής διά 
τών νόμων τής άπαλλοτριώσεως τών μεγάλων έκτά
σεων, μόνον διά τής συνεταιριστικής όργανώσεως των 
θα  έπιτύχωσι τά μέσα πρός καλλιέργειαν τών χορηγη- 
θέντων είς αύτούς κλήρων γής. Εύτυχώς συνεστάθη- 
σαν ήδη τοιοϋτοι συνεταιρισμοί προσφύγων, ή δέ
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Έ θν . Τράπεζα έχορήγησε τώ 1925 εις τούς συνεται
ρισμούς τούτους δάνεια έπί προσωπική άσφαλεία καί 
έπί ένεχύρω άνερχόμενα εΐς τό ποσόν 98.633.955 
δραχμών».

«Είναι έπίσης άναγκαϊον νά δημιουργηθοϋν καί πολ- 
λαπλασιασθοΰν οι συνεταιρισμοί άλληλασφαλείας τών 
άγροτών έκ τών κινδύνων έκ χαλάζης, έκ πλημμυρών, 
έξ εξαιρετικής ξηρασίας, έκ πυρκαϊών, έξ έπιζωωτιών, 
ώς καί έκ καταστροφών τών προϊόντων ένεκα διαφό
ρων νόσων αύτών, 'ίνα εϊναι άσφαλέστεροι οί άγρόται 
μας διά τό μέλλον αύτών καί έργάζωνται μετά ζήλου».

«Μόνον έάν οΐ συνεταιρισμοί άναλάβουν τό ζήτημα 
τής άγροφυλακής θά  λυθή ίκανοποιητικώς τό σοβα- 
ρώτατον τοϋτο ζήτημα».

« 'Ό πω ς δέ οί γεωργοί εϊναι δυνατόν νά κατασκευά- 
ζωσι δι’ ειδικών συνεταιρικών έργοστασίων τά έλαια, 
τούς ο’ίνους, τά σχοινία, τά μεταξωτά ύφάσματα, τά 
νήματα κλπ. κατά τόν αύτόν τρόπον διά συνεταιρικών 
όργανώσεων θά  ήδύναντο καί οΐ άλιεΐς νά κατασκευά- 
σωσι ταριχευμένους ίχθεΐς καί οΐ άνθρακεις άνθρα
κας, καί νά διοργανωθοΰν συνεταιρισμοί πρός καλυτέ- 
ραν καί έπικερδεστέραν έκμετάλλευσιν τών δασών 
πρός άπό κοινού συλλογήν καί πώλησιν τών βαλανι
διών, τοϋ πευκοφλοιοϋ κλπ.».

«Τοιοϋτοι δέ συνεταιρισμοί θ ά  ήδύναντο, έπεκτει- 
νόμενοι είς ολας τάς τάξεις τής κοινωνίας καί έ φ ’ όλων 
τών πεδίων τής οικονομικής δράσεως τοΰ τόπου, νά 
καταστήσωσιν ολίγον κα τ’ ολίγον αύτάς άνεξαρτήτους 
τών βιομηχάνων καί έμπορων καί νά δώσωσι νέαν 
ζωήν καί εΐς τά άτομα καί είς τό Κράτος. ’ Ιδίως δέ διά 
τούς άστούς (συνταξιούχους, δημοσίους καί ιδιωτι
κούς ύπαλλήλους, έπαγγελματίας κλπ.) εΐνε έπιβεβλη- 
μένη ή έξάπλωσις τών καταναλωτικών συνεταιρισμών, 
τών άλλως συνεταιρικών πρατηρίων καλουμένων, ώς 
τοιαΰτα έχουν συστήσει οί υπάλληλοι τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης καί οΐ άξιωματικοί {στρατιωτική ένωσις) καί 
άλλαι τινές τάξεις πολιτών. Τοιοϋτοι συνεταιρισμοί 
ύφίστανται έν μεγίστω άριθμω είς πάσας τάς προηγ
μένος χώρας ύπερβαίνοντες τόν άριθμόν τών πιστωτι
κών άκόμη συνεταιρισμών, καί εύεργετοΰσι θαυμα- 
σίως τάς άπορωτέρας καί μεσαίας τάξεις τής κοινω
νίας. Διότι δ ι’ αύτών οΐ συνέταιροι προμηθεύονται τά 
τρόφιμα καί άλλα εϊδη των εΐς τάς τιμάς σχεδόν τοΰ 
κόστους. ’ Αλλά πρός τοϋτο άπαραίτητος όρος εΐνε ή 
έξεύρεσις δραστήριων, εύφυών, έμπειρων καί έντιμων 
διευθυντών, οί όποιοι άποτελοΰσι τόν πρώτιστον δρον 
επιτυχίας αύτών. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπον πατάσσεται 
ή αισχροκέρδεια καί εύθηναίνει ό βίος τών πολιτών».

Στη συνέχεια ο Π. Δεκάζος αναφέρεται στην ανάγκη υπάρξεως Ενώσεων, 
Συνδέσμων, Π ανελληνίου Ο μοσπονδίας, Κ εντρικής Ο ικονομικής Ενώσεως (βλ. 
σε άλλες σελίδες μας) και καταλήγει:

«’Ιδού, δθεν εύρύ καί εύγενέςστάδιον δράσεως δ ι’ σχυσιςτώ νήδηύφισταμένω νκαίήποδηγέτησιςαύτώ ν
όλους τούς διανοουμένους μας, οΐ όποιοι σκέπτονται πρός δημιουργίαν 'Ενώσεων καί τής ‘Ομοσπονδίας
κάπως ύψηλότερον, ή δημιουργία νέων συνεταιρισμών τών 'Ελληνικών Συνεταιρισμών»,
έφ ’ όλων τών πεδίων τής οικονομικής δράσεως, ή ένί- (Το κείμενο γράφηκε Απρίλιο 1926).

β) Α ξιολογή σεις για την τότε συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  από τον Σωτ. Ιασεμίδη. 
Στον πρόλογό του (29.5.1926) στο β ιβλίο του Τρ. Φ αρμάκη, ο Σ. Ιασεμίδης 

διατυπώνει ότι:
«Οί Συνεταιρισμοί είναι ή μεγαλύτερη οικονομική 

καί κοινωνική δύναμις τοϋ παρελθόντος αΐώνος δια- 
δοθείσα είς δλην τήν οικουμένην, εύτυχώς δέν 
παρέμεινεν άγνωστος π α ρ ’ ήμϊν. Τήν άπό τοϋ έτους 
1905(1) άρξαμένην κίνησιν πρός άπομίμησιν έν τή 
συνεταιρική εργασία άλλων μάλλον προηγμένων Κρα
τών, έμερίμνησε το Κράτος διά τής νομοθεσίας του 
(τοϋ νόμου 602) καί τών αρμοδίωνύπηρεσιών του άπό 
τοϋ 1914, νά ένισχύση καί νά κατευθύνη είς έπιτυχή 
έξέλιξιν.

' Ετόνωσεν έπίσης τούτους καί οικονομικώς παρέχον 
αύτοίς εύθύς έξ άρχής καί κατά τά πρώτα έτη αύτό τό 
Κράτος θειον καί θειϊκόν χαλκόν έπί πιστώσει καί 
έπεδίωξε νά ένισχύση καί περισσότερον τούτους διά 
συμβάσεως μετά τής Ε θ ν ική ς Τραπέζης δι' ής αϋτη 
άνελάμβανε τήν ύποχρέωσιν νά διαθέση είς γεωργι
κούς συνεταιρισμούς, συντρεχόντων τών δρων άαφα- 
λοϋς διαθέσεως, μέχρι 25 έκατομ. δρχ. έπί τόκω 5% 
έτησίως».

Στη συνέχεια δίνει διάφορα στατιστικά  σ το ιχεία  για  τον αριθμό των συνεται
ρισμών εξελικτικά , τα κεφάλαια, τα δάνεια της ΕΤΕ (βλ. σε άλλες σελίδες μας). 
Και επιμένει κυρίως για τη ν  ανάπτυξη των συνετα ιρ ιστικώ ν αρχώ ν και τη ν  ανάγκη 
γ ια  τη ν  τήρησή  τους, θέμα που το έβλεπε ως βασικό την εποχή εκείνη. Τονίζει:

«Σαφής επομένως καί χαρακτηριστική εΐνε ή διάκρι- ταιρικής κινήσεως, οτι εΐνε ένσυνείδητος, στηρίζεται
σις τής άπό τών μέσων τοϋ παρελθόντος αΐώνος συνε- έπί ώρισμένων θεμελιωδών άρχών καί δέν γεννάται

(1) Είναι χαρακτηριστικό (το σημειώσαμε και αλλού) το γεγονός (και το ερώτημα) ότι ο Σ. 
Ιασεμίδης αποφεύγει να συνδέσει την συνεταιριστική προσπάθεια του και του ν. 602 με το πρόσφατο 
ελληνικό παρελθόν (τις διάφορες προσπάθειες άλλων που αναπτύξαμε στις προηγούμενες σελίδες) 
αλλά ομιλεί μόνο για τους «πρωτόγονους» εθιμικούς συνεταιρισμούς. Δεν γνώριζε όλες αυτές τις 
προγενέστερες ή σύγχρονες με την εποχή του προσπάθειες άλλων;
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επομένως μόνον ώς όπότοκος ανάγκης, άλλ’ έπεκτεί- 
νεται, έφαρμοζομένων τών αύτών αρχών, καί έκεϊ 
δπου ό συνεταιρισμός δέν αποτελεί τήν μόνην θερα
πείαν άνάγκης τίνος, άλλά καί δπου θεραπεύει τήν 
άνάγκην ταύτην καλλίτερον άπό οίονδήποτε άλλον 
τρόπον.

' Η κατά τάς θεμελιώδεις ταύτας άρχάς, ή κατά τάς 
συνεταιρικός ταύτας άρχάς, εσωτερική συνοχή τοϋ 
συνεταιρισμού καί τής δλης συνεταιρικής όργανώσεώς, 
άνευ τής τηρήσεως τών όποιων δέν εινε δυνατή ή 
θεραπεία τών αναγκών τών συνεταίρων καί ή έκπλή- 
ρωσις τοϋ σκοπού τοϋ συνεταιρισμού, εινε φανερόν, 
ότι επιβάλλει εΐς τά συμμετέχοντα τοϋ συνεταιρισμού

πρόσωπα τήν συμμόρφωσιν πρός τάς άρχάς ταύτας 
καί πρός ώρισμένους άπορρέοντας έκ τών άρχών 
τούτων περιορισμούς, ή όποία ύποχρεωτική συμμόρ- 
φωσις επιδρά έ π ’ αύτών παιδαγωγικώς, καί ανυψώνει 
τό μορφωτικόν καί ήθικόν αύτών επίπεδον. ’Εκμαν
θάνουν καί άντιλαμβάνονται συγχρόνως τήν σημασίαν 
τής αύτοδιοικήσεως, τής άλληλεγγύου εύθύνης, τής 
αύτεθϋνης, τής ανεξαρτησίας τής υλικής καί ήθικής, 
καί αποκτούν συγχρόνως βαθμηδόν μεγαλειτέραν 
πεποίθησιν έπί τάς ιδίας αύτών δυνάμεις. ’ Ιδού διατί ή 
δύναμις τών συνεταιρισμών δέν περιορίζεται μόνον έπί 
τοϋ οικονομικού πεδίου, άλλά έπεκτείνεται καί έπί 
τού παιδαγωγικού, τοϋ μορφωτικού καί ήθικοϋ».

Π αρατηρεί, και, τούτο έχει μεγάλη πρακτική αξία κατά την τότε και
μεταγενέστερη εφαρμογή, ότι:

« Οικονομικά τινα άποτελέσματα τών συνεταιρισμών 
είνε ένίοτε δυνατόν νά προέλθουν καί διά παραβιά- 
σεως άκόμη, έννοεϊται προσωρινής, τών συνεταιρικών 
άρχών, άλλ’ ή παραβίασις αϋτη όχι μόνον άναχαιτίζει 
τήν άνάπτυξιν τοϋ συνεταιρικού πνεύματος άλλά καί 
καταστρέφει τήν έ π ’ αύτό δημιουργηθεΐσαν ήδη 
πεποίθησιν.

Καί δ ι’ αύτό έπιβάλλεται μεγίστη άντίδρασις έπί 
τοιούτων προσωρινών παραβιάσεων πολύ δέ περισσό

τερον όταν συστηματίκώς δ ι’ έλλειψιν άνεπτυγμένης 
συνεταιρικής συνειδήσεως έπιζητεΐται ή παρέκκλισις 
άπό τών συνεταιρικών αρχών, άκόμη καί όταν διά τής 
παρεκκλίσεως ταύτης έπιτυγχάνονται άμεσώτερα οι
κονομικά άποτελέσματα. Διότι ή παρέκκλισις αϋτη 
έπιφέρει όπισθοδρόμησιν καί καταστροφήν τών κε- 
κτημένων, έστω καί μικρών, προόδων τών συνεταιρι
κών άρχών εΐς τήν συνείδησιν τοϋ ατόμου καί τών 
συνεταιρικών οργανισμών».

Και επειδή το πρόβλημα είναι βασικό 
κρούσματα, επεξηγεί και επιμένει:

«Εινε μεγάλη ή καταστροφή ή γινομένη είς τήν έξά- 
πλωσιν τών συνεταιρικών άρχών καί εΐς τήν έμπέδωσιν 
τής συνεταιρικής συνειδήσεως, όταν π.χ. έν διοικητι
κόν Συμβούλιον συνεταιρισμού ή ένας Διευθυντής 
αύτοϋ πωλει ε’ίδη, τά όποια έπρομηθεύθη διά τά μέλη 
του κατά μεγάλα ποσά εΐς έμπορους, ή άγοράζει ε’ίδη 
έκ μή συνεταίρων κατά μεγάλα ποσά καί πωλει αύτά 
εΐς τό έμπόριον διά νά άποκομίση έκ τής τοιαύτης 
πωλήσεως κέρδη, έστω καί μεγάλα, ύπέρ τοϋ συνεται
ρισμού, ή όταν ένας δανειστής αύτοϋ, ιδιώτης ή Τρά
πεζα άδιάφορον, δέν δίδει τά δάνεια πρός τόν συνεται
ρισμόν άλλά πρός τά μέλη αύτοϋ, άναμετρών τήν 
φερεγγυότητα έκάστου τούτων, κατά τό πλεΐστον καί 
μόνον τήν καλλιεργουμένην π α ρ ’ έκάστου τούτων 
έκτασιν καί άναλόγως αύτής όρίζων τό ποσόν τοϋ 
δανείου έκάστου συνεταίρου, διότι οϋτω μειώνει τήν 
έπί τήν άλληλεγγύην καί τήν έπί τήν αύτοδιοίκησιν τού 
συνεταιρισμού πεποίθησιν καί άν άκόμη ό δανειστής 
ούτος προσέφερε διά τοϋ τρόπου τούτου μέγιστα 
ποσά ύπέρ τής γεωργικής παραγωγής. Καί έάν άκόμη 
τοϋτο γίνεται διότι ή έπί τήν άλληλέγγυον ευθύνην καί 
αύτοδιοίκησιν τού συνεταιρισμού έμπιστοσύνη εινε 
μικρά καί τότε άκόμη εινε άδικαιολόγητος καί έπιβλα- 
βής ή παραβίασις τών άρχών τούτων, διότι άκριβώς 
τότε τό πλήγμα κα τ’ αύτών εινε καταστρεπτικώτερον 
καί μετά μεγίστης πεποιθήσεως ισχυρίζομαι, ότι αΐ 
συνεταιρικαί άρχαί καί ή συνεταιρική συνείδησις θά 
ήτο πολύ περισσότερον διαδιδομένη εΐς τόν γεωργ. 
πληθυσμόν, έάν δέν παρουσιάζοντο αΐ άνω παραβιά-

στην εφαρμογή και Θα είχε διαπιστώ σει

σεις αύτών.
Καί ΐδού διατί έπιβάλλεται κατά τών παραβιάσεων 

τούτων τών θεμελιωδών άρχών τής συνεταιρικής όργα- 
νώσεως μεγίστη άντίδρασις.

Ά τυχώ ς παρά τών πλειστων μεγάλη παρατηρείται 
άνεκτικότης κατά τών παραβιάσεων τούτων τών συνε
ταιρικών άρχών, παρά τών περισσοτέρων μέν διότι 
αγνοούνται αί άρχαί αύται, παρ’ άλλων δέ διότι δέν 
άποδίδεται ή πρέπουσα σημασία είς τάς παραβιάσεις 
αύτών καί άτυχώς μεταξύ τών τελευταίων εινε πολλοί 
ήγούμενοι τής συνεταιρικής κινήσεως καί άξιοϋντες 
δικαίαν άναγνώρισιν τών ύπέρ τής συνεταιρικής όργα- 
νώσεως έργασιών των καί μόχθων των.

Πρός τούς τελευταίους τούτους βαθυτάτην καί μέ 
\[ιυχικόν πόνον ποιούμαι έκκλησιν, νά άλλάξουν τακτι
κήν, νά μή παρεκκλίνουν, έστω καί προσωρινώς, τών 
συνεταιρικών άρχών καί νά άντιδροϋν κατά πάσης 
τοιαύτης παραβιάσεως αύτών, διότι άσυναισθήτως 
καταστρέφουν καί τήν μικράν δημιουργηθεΐσαν μετά 
πολλών κόπων συνεταιρικήν συνείδησιπ. ’ Επί ματαίω 
παλαίουν είς τήν έπικράτησιν τών άρχών τούτων, όταν 
αύτοί οΐ ’ίδιοι τάς παραβιάζουν ή όταν συμφωνούν είς 
τάς π α ρ ’ άλλων παραβιάσεις ή καί άκόμη όταν δέν 
άντιδροϋν είς ταύτας. Καί έκ τής μακράς μου πείρας 
άπεκόμισα τήν έντύπωσιν, ότι οΐ μάλλον δρώντες είς 
τήν συνεταιρικήν κίνησιν εινε καί οΐ όλιγώτερον άντι- 
δρώντες εΐς τήν παραβίασιν τών θεμελιωδών άρχών 
τής συνεταιρικής κινήσεως...».

Κ αι τελειώ νει με την βασική παρατήρηση ότι τα  μέλη των συνεταιρισμών^ 
από την πρακτική τους ανάμιξη στις εργασίες και συνελεύσεις:

«έχουν άποκτήσει ποιάν τινα συνείδησιν περί τής έσωτερικής συνοχής τών οργανισμών αύτών, καί έπο-
ύφής τοϋ συνεταιρισμού των, περί τών κανόνων τής μένως άπό τής άπόψεως ταύτης εινε είς καλλιτέραν
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θεσιν άπό τούς περισσοτέρους έκ τών έπιστημονικώς στικά άκόμη σημεία, κατά τά όποια διαφέρει μία ίδιω-
μορφωμενων εν τη κοινωνία ατόμων... Είς τούς περισ- τική έπιχείρησις ή μία εταιρική έπιχείρησις άπό μίαν
σοτερους ομως εκ των επιστημόνων καί μορφωμένων συνεταιρικήν όργάνωσίν...».
εν τη κοινωνία ατόμων είνε άγνωστα καί τά χαρακτηρι-

γ) Πολύ αξιόλογη επισκόπηση για  την μέχρ ι τότε δράση των γεωργικών 
Συνεταιρισμών κυρίως στον τομέα προστασίας των γεω ργικώ ν προϊόντων, γίνετα ι 
στο κείμενο του επιθ. I. Π απαχριστόπουλου («Συνεταιριστής» 1926 σ. 129 και 
145). Δίνουμε ευρεία περίληψ ή του επειδή αναφέρεται τόσο στα πραγματοποιη- 
θέντα όσο (και κυρίως) στις τάσεις και επιδιώ ξεις με βάση τη ν  τότε γεω ργική και 
εμπορική μας κατάσταση την οποία  και περιγράφει (σχετικά  με τη ν  καθυστέρηση 
και τα προβλήματά της). Σημειωτέον δε ότι στις πολλές επισημάνσεις και υποδεί
ξεις του, μόνον μετά ΙΟετίες προχώ ρησε η κ ίνησ η  και γ ια  μερικές μόλις τώρα 
καταβάλλονται προσπάθειες. Ό σ α  εκθέτει έχουν ιδ ια ίτερη σημασία. Γράφει:

«...Α '. Διά τόνκλάδον τών πιστωτικών έργασιών τών 
συνεταιρισμών δέν δυνάμεθα παρά νά εϊμεθα άρκετά 
ικανοποιημένοι. Δάνεια πάσης φύσεως πολλών έκα
τομμυρίων λαμβάνονται καί χορηγούνται, ή χρήσις τών 
δανείων είναι κατά κανόνα καλή, τά σημαντικώτερα δέ 
διαμερίσματα τής ' Ελλάδος, άλλοτε στερούμενα καί 
τοΰ τελευταίου ’ίχνους πίστεως, δανείζονται ήδη 
αρκετά άνέτως, ή δέ μέχρι χθές μαστίζουσα τήν 
ύπαιθρον τοκογλυφία βλέπει άραιούμενον τόν άριθ- 
μόν τών θυμάτων της, μετά ταχύτητοςύπερβαινούσης 
κάθε πρόβλεψίν της. Βεβαίως άπομένουν νά γίνουν 
αρκετά σχετικώς πρός τό ζήτημα τοΰτο {π.χ. πιστωτι
κοί ένώσεις, σύντομος και συστηματική έργασία διά 
τήν ένέργειαν καταθέσεων παρά τοίς συνεταιρισμοϊς 
κλπ.) αλλά καί τά έπιτευχθέντα είναι λίαν σημαντικά.

Β'.  Ό  κλάδος τών προμηθευτικών έργασιών παρου
σιάζει τό καλόν οτι έξυγιαίνεται περιοριζόμενος βαθ
μηδόν είς τά ε’ίδη γεωργικής άνάγκης. Δέν έμφανίζει 
όμως προσπάθειαν πρός γενικωτέραν συστηματοποίη- 
σιν. Αϋτη νομίζομεν ότι θά έπετυγχάνετο ε’ίτε διά τής έν 
καιρώ συστάσεως παρά τών ' Ενώσεων, μιάς Κεντρικής 
Προμηθιευτικής 'Ενώσεως ή όποία άναμφιβόλως θά 
έβελτίωνεν έτι περισσότερον τούς ορούς ύ φ ’ οϋς 
ένεργοΰσι τάς προμήθειας των αί ' Ενώσεις, εργαζόμε
νοι κάθε μία χωριστά, ε’ίτε διά τής άμέσου χρησιμο- 
ποιήσεως πα ρ ' αύτών συστηματικώς άνωτέρων οικο
νομικών οργανισμών, έχόντων προέλευσιν γεωργοσυ- 
νεταιρικήν δυναμένων δέ καί προσφερομένων νά 
έξυπηρετήσωσι τούς συνεταιρισμούς είς ό,τι άφορά τήν 
διεξαγωγήν τών προμηθειών των.

Γ '. Αί πωλήσεις παρουσιάζουν σταθερόν αϋξησιν 
και τό σπουδαιότερον, αισθητήν συστηματοποίησιν. 
Οϋτως όχι μόνον αί πλεϊσταί τών ' Ενώσεων όργανοΰν- 
ταί μεθοδικώς σύν τώ χρόνω είς ό,τι άφορά τάς 
πωλήσεις άλλά καί οί συνεταιρισμοί άκόμη, όσοι 
πωλούν μεγάλας ποσότητας προϊόντων είς τό έσωτε
ρικόν, τείνουν νά οργανώσουν καλώς όλας τάς άπα- 
ραιτήτους συναφείς ύπηρεσίας (π.χ. μεταφοράς, ένα- 
ποθηκεύσεις, πρατήρια, άντιπροσωπείας, λογιστικήν 
ύπηρεσίαν κτλ.). Θά ήδύνατο όμως νά παρατηρήση τις 
έπί τοϋ προκειμένου ότι δέν παρουσιάσθη σοβαρός 
συντονισμός τών προσπαθειών τών διά τά αύτά εϊδη 
ένδιαφερομένων συνεταιρισμών, ένώ νομίζομεν ότι μία 
τοιαύτη συνεργασία τούτων θ ά  προσεπόριζεν είς 
αύτούς σημαντικήν ώφέλειαν. Θά καθίστατο π.χ. 
δυνατή ή λειτουργία έν ’ Αθήναις καί Πειραιεί κοινών 
πρατηρίων χονδρικής ή καί ήμιχονδρικής πωλήσεως 
διαφόρων προϊόντων τών συνεταιρισμένων παραγω
γών (π.χ. ελαίου, πατάτας κλπ.).

' Η αύτή ελλειψις συντονισμού προσπαθειών παρατη- 
ρεϊται καί διά τάς έν τώ έξωτερικώ πωλήσεις. Οϋτως 
έκάστη "Ενωσις έχει διά τό αύτό είδος καί είς τόν 
αύτόν τόπον ϊδιον άντιπρόσωπον, ώς συμβαίνει κυ
ρίως μέ τήν πώλησιν σταφιδοκάρπου, αί δέ πρός 
τούτους όδηγίαι διαβιβάζονται άνευ ούδεμιάς προσυ- 
νεννοήσεως μεταξύ τών συνεταιρικών οργανισμών. 
Νομίζομεν όμως ότι εϊτε διά κοινών άντιπροσώπων, οί 
όποιοι θά άνεζητοϋντο φυσικά μεταξύ τών σοβαρωτέ- 
ρων έμπορικών οϊκων έν τώ έξωτερικώ, εϊτε, έτι 
καλλίτερον, διά κοινών γραφείων, ίδρυομένων βέβαια 
κατόπιν προσεκτικής μελέτης τών πραγμάτων καί 
λαμβανόντων οδηγίας κοινάς άποσκοπούσας ούχί είς 
τήν μονόπλευρον έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων 
έκάστης ' Ενώσεως άλλ’ είς τήν έξυπηρέτησιν τών 
γενικωτέρων συμφερόντων έκάστου προϊόντος, θά  
καθίστατο δυνατή ή πρός τά εμπρός ώθησις τών 
έργασιών πωλήσεως.

Είς τόν αρκετά σημαντικόν κλάδον τών μεταξύ 
συνεταιρισμών συναλλαγών ούδεμία κίνησις έσημειώ- 
θη καίτοι δέν βλέπομεν τήν δυσκολίαν τήν όποιαν θά 
συνήντα λ.χ. ή έκ μέρους τής * Ενώσεως τών συνεται
ρισμών Λαρίσης πώλησις σιτηρών είς άλλας συνεταιρι
κός οργανώσεις, ή ή έκ μέρους τών συνεταιρισμένων 
σταφιδοπαραγωγών πώλησις σταφίδος είς τούς συνε
ταιρισμούς τής βορείου ' Ελλάδος, όπου σχεδόν α
γνοείται ή σταφίς καί μάλιστα είς έποχήν πού φροντί- 
ζομεν νά τήν διαδώσωμεν είς τό εξωτερικόν, ή ό δι’ 
έλαίου έφοδιασμός τών συνεταιρισμών πού έχουν 
άνάγκην, έκ μέρους τών συνεταιρισμένων ελαιοπαρα
γωγών κλπ...

... Κ αθ’ ήμάς πρωτεύουσαν σημασίαν έχει τό νά 
ριφθή ή διά τών γεωργικών συνεταιρισμών συμπυκνω- 
θεϊσα καί εύσυνείδητος καταστάσα δύναμις τών γεωρ
γών μας είς τόν άγώνα τής γενικωτέρας προστασίας 
τών κυρίων τούλάχιστον προϊόντων τής χώρας μας.

...Αέγοντες προστασίαν τών προϊόντων έννοοΰμεν 
τήν έξασφάλισιν καί αϋξησιν τής παραγωγής, τήν έλάτ- 
τωσιν τοϋ κόστους αύτής, τήν βελτίωσιν τής ποιότη
τος, τήν εϋρυνσιν τών άγορών καταναλώσεως, τήν 
έπικερδεστέραν διά τον παραγωγόν πώλησιν καί τήν 
δημιουργίαν εύνοϊκών γενικώς όρων δ ι’ έκαστον 
προϊόν.

Καί ή μέν έξασφάλισις τής παραγωγής άπό κινδύνων 
έκ διαφόρων άσθενειών εΐναι έργον τής φυτοπαθολο- 
γικής έπιστήμης καί τών σχετικών πρός ταύτην κρατι
κών ύπηρεσιών, τών όποιων όμως αί όδηγίαι μόνον διά 
τών ώργανωμένων παραγο^γών (συνεταιρισμών, ειδι
κών ταμείων κλπ.) δύνανται νά έφαρμοσθώσι ταχέως
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καί άποτελεσματικώς. Αί ζημίαι, αί προερχόμενοι έξ 
ανθρώπων ή ζώων, είναι άντικείμενον μερίμνης έκ 
μέρους τής άγροφυλακής, αί δέ ζημίαι, αί όποϊαι 
επέρχονται έκ φυσικών αιτίων (χαλάζης, βροχών, 
παγετού) θά  ήδύνατο νά άντιμετωπισθοϋν ε’ίτε διά 
μεγάλων άλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών τών πα
ραγωγών ε’ίτε διά τής προσφυγής είς είδικάς έταιρίας 
άσφαλίσεως τής παραγωγής. Καί όσον μέν άφορά τήν 
έξασφάλισιν τής παραγωγής έξ ώρισμένων άσθενειών 
δύναταί τις νά εϊπη δτι δπου άποβαίνει άνευ άποτελέ- 
σματος ή μεμονωμένη δράσις τών παραγωγών ήρχισεν 
έκδηλουμένη τάσις όργανώσεώς τούτων είς ειδικά 
ταμεία, όφειλομένη κυρίως είς τήν θριαμβευτικήν 
έπιτυχίαν τοΰ Ταμείου ’ Αμύνης τής ’ Ελαιοπαραγωγής 
Πηλίου, τό όποιον έξησφάλισε τελείως όλην τήν 
παραγωγήν τών περισσοτέρων τών 5.000.000 έλαιο- 
δένδρων τής περιφερειας τ ο υ . ' Η άνάγκη έξ άλλου τής 
προφυλάξεως τής παραγωγής άπό τών άγροζημιών, αί 
όποϊαι ήδη καθίστανται κατά φυσικήν συνέπειαν 
πυκνότεροι λόγω τής έκ τής έπεκτάσεως τών καλλιερ- 
γουμένων έκτάσεων κατόπιν τής έγκαταστάσεως τών 
προσφύγων προκυψάσης στενότητος γής, θά  θέση 
άναγκαίως είς δράσιν τούς γεωργικούς συνεταιρι
σμούς, οΐον δήποτε σύστημα άγροφυλακής καί άν 
ίσχύη.

' Ως πρός τήν άσφάλισιν τής παραγωγής δ ι’ άλληλα- 
σφαλιστικών συνεταιρισμών ή έταιριών ούδεμία σχε
δόν έγινε σοβαρά πρακτική έφαρμογή διότι οϋτε άλλη- 
λασφαλιστικούς συνεταιρισμούς άπεκτήσαμεν ούτε αΐ 
δ ι’ έταιριών άσφαλίσεις έλαβον διαστάσεις μεγάλας 
μολονότι παρουσιάσθησαν άσφαλιστικαί έταιρίαι, ώς ή 
Consolidated, ή όποία μάλιστα συνήψεν ασφαλείας 
τινάς. Τό μόνον τό όποιον παρετηρήθη σχετικώς πρός 
τό ζήτημα τούτο είναι δτι οί συνεταιρισμοί τών σταφι
δοπαραγωγών έξουδετέρωσαν σχεδόν τελείως τόν έκ 
τών βροχών κίνδυνον τής σταφίδος διά τής προμή
θειας είς τά μέλη των σταφιδοπάνων.

Διά τήν αϋξησιν τής παραγωγής οί συνεταιρισμοί 
δύνανται ν ’ άποβώσιν οί κυριώτεροι συντελεσταί διότι 
όχι μόνον παρέχουν είς τούς γεωργούς άπαντα τά 
οικονομικά καί άλλα εφόδια, τά όποια εΐναι άπαραίτη- 
τα διά τήν εντατικήν άσκησιν τής γεωργίας, άλλά καί 
διότι εΐναι συγχρόνως τά μόνα μέσα διά τών όποιων αί 
συμβουλαί τών άρμοδίων γεωπόνων δύνανται νά 
τίθενται είς έφαρμογήν. Πιστεύομεν ότι οί συνεταιρι
σμοί εΐναι διά τάς χεΐρας τών γεωπόνων τό θαυμασιώ- 
τερον ύλικόν πρός έπίτευξιν τής άποστολής των...

* Η έλάττωσις τοϋ κόστους τής παραγωγής θά  έπέλθη 
διά τών προσπαθειών τών συνεταιρισμών διότι ούτοι 
μεταχειριζόμενοι λιπάσματα, μελετώντες καί είσά- 
γοντες μηχανικήν καλλιέργειαν ή άλλα οίκονομικώτε- 
ρα μέσα καλλιεργείας καί έπεξεργασίας τών προϊ
όντων, δανειζόμενοι μέ έφθηνότερον τόκον κλπ., 
δύνανται νά συντελέσωσιν είς τοΰτο. Ή  έλάττωσις δέ 
τοΰ κόστους τής παραγωγής έχει ιδιαιτέραν όλως 
σημασίαν διά τά προϊόντα μας...

...’Εννοείται ότι ούδέν έκ τούτων δύναται νά γίνη 
π α ρ ’ άνοργανώτων γεωργών.

’ Η βελτίωσις έξ άλλου τής ποιότητος τών προϊόντων 
πρέπει νά άποτελέση τό άντικείμενον τής ιδιαιτέρας 
μερίμνης τών συνεταιρισμένων παραγωγών διότι μα- 
κρά πείρα άπέδειξεν οτι εΐναι οί μόνοι πλέον άρμόδιοι 
οί όποιοι έναπέμειναν...

Αί έλαΐαι μας τρώγονται μόνον παρά τών μαύρων τής 
Αίγύπτου καί τών έργατικών μαζών τής ’Αμερικής 
λόγω τής μειονεκτικής των έμφανίσεως ένώ αί έλαΐαι 
τής * Ισπανίας καί τής Καλιφορνίας μολονότι έχουν τήν

γεύσιν ξυδάτου ξύλου προτιμώνται καί ακριβοπληρώ
νονται άπό τούς εύπορους καταναλωτάς διότι εΐναι 
διαλεγμένες, μέ βγαλμένο κουκούτσι καί παραγεμι
σμένες με κάπαρη, άντζοΰγες, κοκκινοπιπεριά καί 
διάφορα άλλα παρόμοια. Τά ίδικά μας λάδια εΐναι 
χρήσιμα διά τάς μηχανάς τοΰ έξωτερικού διότι τά 
παρασκευάζομεν μέ οξύτητα άνυπόφορον διά τήν 
έξωτερικήν κατανάλωσιν καί άπαγορευομένην άπό 
τούς περί καθαρών τροφίμων νόμους τής ’Αμερικής 
καί άλλων χωρων ένώ ή ’ Ιταλία παρασκευάζει τήν 
γνωστήν «Αοϋκαν» της μέ λάδια έχοντα μηδέν οξύτη
τα, τά όποια προμηθεύεται καί άπό ήμάς, τά καθαρί
ζει καί τά έξάγει είς άλλας χώρας, μηδέ τής 'Ελλάδος 
έξαιρουμένης!

Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη; Καί κατά ποιον τρόπον οί 
συνεταιρισμοί μας θά  συντελέσουν είς τήν βελτίωσιν 
τής ποιότητος καί, συνεπώς, τής φήμης τών προϊόντων 
μας;... τί έπραξαν οί συνεταιρισμοί σχετικώς πρός τό 
ζήτημα τοϋτο ...ίδρύθησαν παρά πολλών Ένώσεων 
εργοστάσια καθαρισμού καί συσκευής σταφίδος, πολ
λά συνεταιρικά έλαιουργεία λειτουργοΰσι κατά τάς 
τελευταίας υποδείξεις τής έλαιουργικής έπιστήμης, 
διά τήν καλήν συσκευήν τών έλαιών κινείται ήδη 
ολόκληρος ό συνεταιρισμένος έλαιοπαραγωγικός κό
σμος τοϋ Πηλίου, πλεΐστοι συνεταιρισμοί τής ’Ανατο
λικής Μακεδονίας καί τής Θράκης έπεδόθησαν είς τήν 
άπό κοινοϋ έπεξεργασίαν καί συσκευήν τοϋ καπνού, 
συνεταιρικοί εγκαταστάσεις οινοποιίας ύπάρχουν με- 
ρικαί κτλ. ... ή τοιαύτη κίνησις δέν είναι άποτέλεσμα 
ένός πλήρους καί μελετημένου προγράμματος... εΐναι 
άποτέλεσμα προελθόν έκ τοπικής δράσεως, τήν ό
ποιαν έμιμήθησαν κατόπιν καί αί παραγωγικώς όμοιαι 
περιφέρειαι, δράσεως συνεπώς έκ τών κάτω προελ- 
θούσης.

...Χρειάζεται πλήρης συντονισμός πρός σχηματι
σμόν ειδικού κεντρικού συνεταιρικής μορφής οργανι
σμού δι’ έκαστον τών κυρίων προϊόντων. Χρειάζεται 
μέ άλλους λόγους έν ισχυρόν τράστ τών σταφιδοπαρα
γωγών, όμοιον τών καπνοπαραγωγών, όμοιον τών 
ελαιοπαραγωγών καί έτερον όμοιον τών οινοπαραγω
γών. Οί μεγάλοι ούτοι οργανισμοί θ ά  ήδύναντο νά 
έχουν σκοπόν τήν μελέτην καί τήν έφαρμογήν τών 
έκάστοτε ληπτέων μέτρων πρός γενικωτέραν προστα
σίαν τών άντιστοίχων προϊόντων, ρυθμίζοντες, έφ ’ 
όσον εΐναι δυνατόν, πάντα τά ζητήματα τά όποια έμ- 
φανίζει έκαστον προϊόν άπό τής καλλιεργείας μέχρι 
τής καταναλώσεως του... Κατά συνέπειαν έκεΐνοι οί 
συνεταιρικοί οργανισμοί οί όποιοι ήδη δύνανται καί 
πρέπει νά άποβλέπουν είς τήν είς χεΐράς των συγκέν- 
τρωσιν τής τύχης τών γεωργικών προϊόντων τών μελών 
αύτών εΐναι οί τών σταφιδοπαραγωγών, τών καπνοπα
ραγωγών καί τών παραγωγών έλαίου καί έλαιών.

’ Αλλ’ είς περίπτωσιν συγκεντρώσεως τής τύχης προϊ
όντος τινός είς χεΐρας τών συνεταιρισμένων παραγω
γών ’ίσως προβληθή τό ερώτημα: Καί τό έμπόριον τοΰ 
προϊόντος τούτου τί θά  άπογίνη; ’ Επί τοϋ όντως 
σοβαροϋ τούτου ζητήματος θ ά  ήδύνατό τις νά διατύ
πωση τάς ακολούθους άντιλήψεις...

' Η έμφάνισις τών συν/σμών τής ' Ελλάδος είς τόν 
κύκλον τοϋ έξαγωγικού έμπορίου δέν έχει σκοπόν τήν 
κατάλυσιν τούτου. Κυρίως έχει σκοπόν νά καταστήση 
τό έμπόριον άνίκανον νά έξακολουθή νά ζημιώνη τά 
έλληνικά προϊόντα διά τής έξαγωγής άθλιων ποιοτή
των, νοθευμένων τοιούτων κτλ. νά βοηθήση δέ τό * Ελ
ληνικόν έμπόριον διά τής συνεργασίας πρός τήν ύγιά 
μερίδα τούτου είς τάς προσπαθείας του πρός καλήν 
συσκευήν καί διάδοσιν τών έλληνικών προϊόντων. Διά
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1926/IB ' —  Α να σκοπή σεις γ ια  τη ν  εξέλ ιξη  τη ς κ ινή σεω ς

τήν ποικιλόμορφον συνεργασίαν τών δύο τούτων 
παραγόντων, τοΰ (οργανωμένου δηλαδή παραγωγού 
καί τοΰ εύσυνειδήτου εμπορίου, ύπάρχέΐευρύ στάδιον 
δράσεως... Ά λλ’ άν πάλιν ρωμαλέοι συνεταιρικοί ορ
γανισμοί συν τη παρόδω τοϋ χρόνου θεωρήσουν καί 
καταστήσουν εαυτούς πραγματικώς ικανούς νά αντι
καταστήσουν μέρος τοΰ έμπορίου, μικρόν ή μέγα, 
ούδείς, νομίζομεν, δύναται νά όρνηθή είς αύτούς τό 
τοιοϋτον δικαίωμα, τό όποιον παρά τινων θεωρείται, 
περιέργως πως, ώς όπαραβίαστον οΐκόπεδον, προωρι- 
σμένον νά άποτελή είς τό διηνεκές άντικείμενον έκμε- 
ταλλεύσεως μόνον άπό μίαν αύστηρώς καθωρισμένην 
κοινωνικήν τάξιν, τήν τάξιν τών έμπορων.

Φυσικά τοιαΰται τάσεις τών συνεταιρισμών μας 
πλήττουν καιρίως όλόκληρον τό παρασιτικόν σμήνος 
τών μικρομπακάληδων είς τά χωριά, τών μικρομεσι- 
τών, τών μικρεμπόρων καί τών λοιπών όσοι μεσολα
βούν μεταξύ τής παραγωγής καί τής καταναλώσεως ή 
τοΰ μεγάλου έξαγωγικού έμπορίου. ’ Εκ μέρους δέ τών 
τοιούτων κύκλων, τών όποιων έν τούτοις τήνϋπαρξιν 
καθίστα μέχρι τινός άναγκαίαν ή έλλειψις όργανώσεώς 
τοΰ παραγωγού, άς μή άναμένουν οί συνεταιρισμοί 
παρά ειρωνικά σχόλια, δυσμενείς κριτικός, άπειλάς, 
ύβρεις, ύποπτους ύπαινιγμούς, κακοήθη ψευδολογίαν, 
συστηματικόν τέλος πόλεμον, τοΰ όποιου ή έντασιςθά 
αΰξάνη άναλόγως πρός τήν αύξησιν καί πρόοδον τών 
έμπορικών έργασιών τών συνεταιρισμών. Αί μέθοδοι 
όμως αύται άς είναι γνωστόν είς τούς συνεταίρους άπό 
ποιους καί διά ποιους λόγους τίθενται εΐς χρήσιν καί

άς γίνωνται δεκταί όπως άρμόζει...
Πρέπει μήπως νά περιμένη άπό τό Κράτος (ό παρα

γωγός) μόνον, ή άπό τό έμπόριον μόνον ή άπό τήν 
ευλογίαν τοϋ ' Υψίστου μόνον, νά τοϋ αύξήση ή παρα
γωγή, νά βελτιωθή ή ποιότης τών προϊόντων του, νά 
προσέλθουν γονυπετείς οΐ κουτόφραγγοι νά τοϋ 
πληρώσουν μέ άφθονους χρυσάς λίρας ή δολλάρια τήν 
ακάθαρτον σταφίδα του, τά άπεριποίητα καπνά του, 
τά ταγγά λάδια του, τίς σκουληκιασμένες έληές του ή 
τά παρημελημένα κρασιά του; Μοϋ φαίνεται όχι. ’Ά ς 
κινητοποιήση λοιπόν τάς δυνάμεις του τάς όποιας έχει 
και τάς όποιας άγνοεί ϊσως καί άς όργανωθή εΐς ισχυ
ρούς συνεταιρισμούς καί ένώσεις μέ πρόγραμμα μελε- 
τημένον καί μέ δράσιν θετικήν καί άπηλλαγμένην τών 
άρκετά συνήθων μικρολογιών καί μεμψιμοιριών.

’Ά ς  παρακολουθή τάς έργασίας τών οργανισμών 
τούτων μετά προσοχής καί άφοσιώσεως καί άς 
πιστεύη καί πειθαρχή άπολύτως πρός αύτούς. Καί 
τότε άς είναι βέβαιος οτι έντός χρόνου όχι μακροϋ θά  
έχη καί ό Έλλην παραγωγός τήν αύτήν άπόδοσιν 
προϊόντων πού έχουν οΐ παραγωγοί τών ξένων Κρα
τών, θά  άποκτήση καί αύτός τάς έγκαταστάσεις 
τελείας συσκευής καί βελτιώσεως τής ποιότητος τών 
φυσικώς προνομιούχων προϊόντων τής ' Ελλάδος, θά 
όργανώση είς τάς κεντρικωτέρας άγοράς διαρκείς 
έκθέσεις προϊόντων, όπως έχουν οΐ Ισ π α νο ί τήν 
«' Ισπανική γωνιά» διά τά προϊόντα των είς τάς μεγά
λος πόλεις τής Εύρώπης καί οί Αύστραλοί τήν μεγαλο
πρεπή των έκθεσιν εΐς Λονδϊνον...».

Το 1927 ιδρύεται Γεωπονικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη φωτογραφία: Η τελετή των 
εγκαινίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1927

Στην εξουσία βρίσκεται η Ο ικουμενική Κ υβέρνηση υπό τον Αλ. Ζαΐμην. 
Υπουργός Γεωργίας ο Αλ. Π απαναστασίου (στη διαδοχή ο Λ. Νάκος).

' Ετος σ χετική ς πολιτικής ομαλότητας και μεγάλης δραστηριότητας στα αγρο
τικά - συνετα ιρ ιστικά  γ ια  οργανω τικά και γ ια  λύσεις στα προβλήματα.

Μ ερικά από τα γεγονότα:
Ιανουάριος:
27.1.27 ο Π ρόεδρος της Δημοκρατίας Π. Κ ουντουριώ της συνιστά  στον πρωθυ
πουργό Αλ. Ζαΐμη τη ν  ψ ήφιση του Συντάγματος.
Α πρίλιος:
18.4.27 ο Π ρόεδρος της Δημοκρατίας Π. Κ ουντουριώ της παραιτείτα ι δ ιότι δεν 
ψηφίζεται ακόμα το Σύνταγμα. Π είθεται σε ανάκληση της παραίτησής του. 
Ιούνιος:
3.6.1927 ψηφίζεται το Σύνταγμα του 1927 αφού απαλείφθηκαν ο ι τροποποιήσ εις 
του Παγκάλου.
Ιδρύεται η Εθνική Κ τηματική Τράπεζα.
Αύγουστος:
Α νασχηματισμός της Κυβερνήσεως.
Εισαγωγή του θεσμού συγκεντρώσεως σίτου.
Ο κτώβριος:
6.10.1927 σύσταση Γεωπονικού Τμήματος στο Π ανεπιστήμ ιο  Θ εσσαλονίκης. 
Μ άχη για  την αγροτική πίστη. Τελικά, με την π ίεση  Αλ. Π απαναστασίου, υπο
γράφεται το πρω τόκολλο Κράτους - ΕΤΕ για  τη ν  ίδρυση ειδ ικής Γεω ργικής Τρά
πεζας (βλ. στο Υποκεφ. Ζ).
Τιμή χρυσ ής λίρας: Ιανουάρ. 375,31 δρχ. Δεκέμβριος 366,83 δρχ.

Κατά το 1927 συζητήσεις και προσπάθειες στα κόμματα γ ια  διείσδυσή τους 
στον αγροτικό πληθυσμό. (Α γροτικές μερίδες Αλ. Π απαναστασίου, ΑΚΕ).

1927. Κ ομμουνιστικό Κόμμα και αγρότες. Λόγω της συνθέσεως του 
ελληνικού πληθυσμού, ο I. Κ ορδάτος υποστηρίζει το 1927 ότι το κομμουνιστικό 
κόμμα οφείλει ό χ ι μόνο να σταθεροποιήσει τον οργανισμό του εντός του πλαισίου 
της οργανωμένης εργατικής τάξεως των πόλεων, αλλά και να καταβάλει 
παραλλήλω ς εντατική και αδιάκοπο προσπάθεια για  να προσεγγίσει τους 
κατοίκους των χω ριών ό χ ι με γενικά και αόριστα συνθήματα εμπνεόμενα από 
κομμουνιστές που ζουν εκτός της Ελλάδας και που έχουν μόνο επί του χάρτου 
γνώ σιν αυτής, αλλά με συνθήματα ανταποκρινόμενα στις ελληνικές αγροτικές 
ανάγκες (βλ. «Εγκυκλοπαιδικόν Σ οσ ια λιστικόν Λεξικόν» 1927 και β ιβλίο  Δ. 
Πουρνάρα σ. 97).

1927. Επέκταση των Αθηνών για  τις ανάγκες των προσφύγων. Πρωτοεγκατά- 
σταση στον προσφυγικό συνοικισμό Ν. Φ ιλαδέλφειας Α θηνών (μέχρι τότε 
χωράφια).
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
(Νομοθεσία - Συμπαράσταση - Αντιδράσεις)

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα
Α π ό  νομοθετικής πλευράς υπάρχει αθρόα παραγωγή Ν.Δ. που αφορούν 

κυρίως τους οικοπεδικούς - οικοδομικούς συνεταιρισμούς, την ε7ΐοπτεία, αστικούς 
συνεταιρισμούς εργασίας και καταναλωτικούς: Δ ημοσιεύτηκαν τα επόμενα νομο- 
θετήματα πολλά από τα οποία είναι κυρωτικά νομοθετημάτω ν προηγ. ετών.

Ν.Δ. 15.4.1927 «περί συστάσεως οικοδομικώ ν συνεταιρισμώ ν ’Α στών 
προσφύγων».

— Δ. 2 .4 ./14 .5 .1927 «Π ερί άναθέσεως άνακριτικώ ν καθηκόντων εις τούς Έ π ι-
θεωρητάς τών Γεωργικών Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 85/1927 (βλ. «Συνεταιριστής»
1927 σ. 179). IS

Ψ ήφισμα 3.6.1927 «Π ερί προσω ρινής ισ χύος ο ικονομικώ ν τινών μέτρων» 
ΦΕΚ 108/1927 (Αφορά και φ ορολογικά γεω ργικής παραγωγής. Π εριορ ισμός των 
ατελειών γεω ργικώ ν και αστικών Συνεταιρισμών. Με το άρθρο 7 δημιουργούνται 
φ ορολογικοί Γεωργ. Συνεταιρισμοί (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1927 σ. 175).

— Δ. 6/7.6.1927 «Π ερί ατελούς εισαγωγής ειδών Συνεταιρισμού Θ εραπευτήριον 
« 'Ο  Εύαγγελισμός» Π ειραιώς» ΦΕΚ 111/1927.

Ν.Δ. 5/14.7.1927 «Π ερί συστάσεως οικοδομικώ ν συνεταιρισμών αστών 
προσφύγων» ΦΕΚ 142/1927.

— Δ. 26.7/5.8.1927 «Π ερί κυρώσεως τών άπό 28 ’Ο κτωβρίου 1925 «περί έπο
πτείας καί έλέγχου των Γεωργ. Συνεταιρισμών» καί άπό 11 Δεκεμβρίου 1926 «περί 
τροποποιήσεω ς τοϋ άπό 28 Ο κτωβρίου 1925 Ν.Δ. Ν ομοθετικών Διαταγιιάτων» 
ΦΕΚ 163/1927.
— Δ. 12/26.8.1927 «Π ερί αύξήσεως τοΰ ύπέρ τοϋ Ταμείου ’Α μύνης Ο ινοπαρα

γω γής Λευκάδος έπιβληθέντος προσθέτου φόρου» ΦΕΚ 177/1927.
— Ν.Δ. 16/19.9.1927 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 5/14 

’Ιουλίου 1927 Ν ομοθετικού Δ ιατάγματος «περί Ο ικοδομικώ ν Συνεταιρισμών 
αστών προσφύγων» ΦΕΚ 198/1927.

— Δ. 15/18.10.1927 «Π ερί κω δικοποιήσεω ς των «περί Ταμείου Τ ροχαίας 
κινήσεως» νομοθ. Διαταγμάτων» ΦΕΚ 224/1927. Α φορά και Συνεταιρισμούς αμα
ξηλατών.

— Ν.Δ. 11.11.1927 «Π ερί κυρώσεως τοϋ άπό 16 ’Ο κτωβρίου 1926 Ν.Δ. «περί 
συστάσεως συνεταιρισμού καταναλωτών διά τήν έκτέλεσιν καί έκμετάλλευσιν έρ
γων ύδρεύσεως καί ήλεκτροφωτισμοϋ έν τή πόλει Λ αρίσης» ΦΕΚ 247/1927.

— Δ. 29.10/12.11.1927 «Π ερί έκτελέσεως τοϋ άπό 5 ’Ιουλίου 1927 Ν. Δ ιατάγ
ματος περί οικοδομικών συνεταιρισμών αστών προσφύγων» ΦΕΚ 254/1927.
— Ν.Δ. 13.11.1927 «Π ερί κυρώσεως καί τροποποιήσεω ς τοϋ άπό 4 Νοεμβρίου

1926 Ν.Δ. περί άποδόσεως εις τήν ’Ε κκλησ ία ν τών κατά τάς διατάξεις περί ’Α ερο
πορικής ’Α μύνης περιελθόντων αυτή κτημάτω ν καί τροποποιήσεω ς καί συμπλη
ρώσεως τοϋ νόμου Γ Υ ΙΔ ' περί Γεν. ’Εκκλησ. Ταμείου καί τοϋ Ν.Δ. τής 17Δεκεμ
βρίου 1926 «περί ένοριακών ναών καί εφημερίων» (ΦΕΚ 261/1927). Α φορά και 
οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

— Ν.Δ. διά Κ εντρικόν Ταμείον Α σφαλειών (ΦΕΚ 266/1927).
— Ν.Δ. 13.11.1927 «Π ερί κυρώσεως τοϋ άπό 2 ’Ιουλίου 1926 Ν.Δ. «περί Γεωρ

γικώ ν Συνεταιρισμών ’ Α λληλασφαλείας» ΦΕΚ 279/1927.
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— Ν.Δ. 13.11.1927 «Π ερί κυρώσεως τοϋ άπό 13.9.1925 Ν.Δ. περί καθορισμοΰ 
τρόπου συμμετοχής συνεταιρισμών είς δημοσίους συναγωνισμούς πρός έκτέλεσιν 
έργων ή προμήθειαν ειδών τοΰ Δημοσίου κλπ.» ΦΕΚ 288/1927.

— Δ. 10.12/31.12.1927 «Π ερί άντιπροσωπεύσεως τών γεω ργικώ ν πληθυσμώ ν έν 
τοϊς Δ ιο ικητικο ΐς Συμβουλίοις τών Γεωργικών Τραπεζών» ΦΕΚ 320/1927.
— Ν. 5147/1927 «Π ερί διαθέσεως τών άνά τό Κ ράτος προσφυγικώ ν οικημάτων». 

Α φορά και οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

2. Εποπτεία - Συμπαράσταση - Συνεταιριστική πολιτική του Κράτους.
— Γ ίνεται προσπάθεια για  την καλύτερη οργάνω ση και απόδοση της εποπτείας 

η οποία παραμένει στο Κ ράτος «ύπό οργάνωση» παρά τις συζητήσεις και τα νομο- 
θετήματα που προηγήθηκαν (βλ. στα προηγούμενα χρόνια) γ ια  αυτονόμηση.

— Στο διαγω νισμό εποπτών Δεκεμβρίου 1926 πέτυχαν οι: Α δαμόπουλος, Π απα
κωνσταντίνου, Π ρωτονοτάριος, Ιλατζής, Π λάκας και Σταθόπουλος ως δόκιμοι 
επόπται γραμμ. β ' τάξεως («Συνεταιριστής» 1927 σ. 10). Σε νεώτερο διαγω νισμό 
πέτυχαν οι: Μ πάκας, Α ργυρόπουλος, Βουτσινάς, Ψ υχαλινός, Τ σαλ ίκης («Συνεται
ριστής» 1927 σ. 154, 216).
— « Ή  σκληρή εργασία καί κακοπέραση δεκατίζει τό ολιγάριθμο εποπτικό 

προσωπικό. Δύο χρόνια  μετά τόν θάνατο τοΰ επόπτη I. Κ αλλιακούδα, πεθαίνει καί 
ό ’Α πόστ. Π απαδημητρίου, επόπτης ’Η πείρου, θύμα τοΰ καθήκοντος, «προσ
βληθείς κατά μίαν περιοδείαν του άπό γριππώ δη πνευμονίαν δέν μπόρεσε ν ’ 
άνθέξη καί πέθανε είς τό χω ρίον Μ αταράγκα, δπου τό καθήκον τόν έκάλει...» 
(«Συνεταιριστής» 1927 σ. 40). Χ αρακτηριστικό γ ια  τις συνθήκες της τότε εργασίας 
είναι το κείμενο του Ευαγγ. Α ναγνωστόπουλου ως νεκρολογία  για  τον επόπτη 
Κώστα Ξηροτύρη (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 89 βλ. και στο Υποκεφ. ΙΑ ') .

— Π ίνακα των 7 Επιθεωρήσεων, των 50 εποπτικών περιφερειώ ν και των 
ονομάτων των εποπτών που υπηρετούν σ ’ αυτές το 1927 βλ. στο «Συνεταιριστής»
1927 σ. 121.
— Κ αταρτίστηκε νομοσχέδιο  στο Υπ. Γεωργίας γ ια  την αναδιοργάνωση της 

Εποπτείας Συνεταιρισμών («Συνεταιριστής» 1927 σ. 153). Α ναλυτική εισήγηση  
και σχέδιο  βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 161. Δ ημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 163/5.8. 
1927. Π ρόκειτα ι περί της κυρώσεως και βελτιώσεώς των Ν.Δ. 28.10.1925 και
11.12.1926. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 249). Π ρώτες ενέργειες για  την 
εφαρμογή του βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 276. ' Ομως σε λ ίγο , με το πρωτόκολλο 
περί ιδρύσεως της Γεω ργικής Τραπέζης, αποφασίστηκε η συγχώνευση σ ’ αυτήν 
(την Γεωργική Τράπεζα) και της εποπτείας συνεταιρισμών για  λόγους ο ικονο
μικούς («Συνεταιριστής» 1927 σ. 330) και ματαιώθηκε η ψηφισμένη αυτόνομη 
οργάνωσή της.

— Τ ονίζετα ι ο αληθινός ρόλος του Επόπτη συνεταιρισμών. Δεν είνα ι κυβερνη
τικός επίτροπος. Η  πρωτοβουλία ανήκει στα Συμβούλια του Συνεταιρισμού και 
στη Γενική Συνέλευση. Ό χ ι  επεμβάσεις στη δ ιο ίκη σ η  των Ο ργανώσεων (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1927 σ. 176).
— Γ ίνετα ι ανάθεση ανακριτικώ ν καθηκόντων στους Επιθεωρητές Γεωργικών 

Συνεταιρισμών και καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου σε επιθεωρητές και επόπτες 
(ΦΕΚ 85/1927).

— Γ ίνετα ι από τον ΑΣΟ πρόσληψ η εποπτών για  τους σταφιδικούς συνεται
ρισμούς των: 1) Θ. Κ ούλα (Κ ρέσταινα) 2) Μ. Τσαμπαρλή (Π ύλος) 3) Η. Θεοδωρό- 
πουλου (Καλάμαι) 4) Ν. Κ ακκαλή (Καλάμαι) 5) Π. Β ασιλειάδη (Π άτραι) 6) Δ. 
Π απαηλιού (Ζάκυνθος) 7) Αλ. Συλαϊδή (Α ργοστόλιον) 8) Αν. Π απαναγόπουλου
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(Π ύργος) 9) Νικ. Γαρδενιώτη (Κ όρινθος) (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 221).

3. Αντιδράσεις -  εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.
Ό σ ο  προχω ρεί η οργάνωση των αγροτών (σε Συνεταιρισμούς, Γεωργικά 

Ε πιμελητήρια , ειδικούς Γεωργικούς Ο ργανισμούς και κυρίως αυτών με ο ικονομι
κό περιεχόμενο στη διαχείρ ιση  των γεω ργικώ ν προϊόντω ν, τόσο οργανώ νεται και 
η αντίδραση των εκμεταλλευτικών συμφερόντων που θίγονται από την οργάνωση 
αυτή των αγροτών. Χ αρακτηριστικό παράδειγμα για  την εποχή αυτή είναι ο Α υτό
νομος Σταφιδικός Ο ργανισμός (ΑΣΟ), η πρώτη, — σ την ουσία— κεντρική 
συνετα ιρ ιστική οργάνωση των σταφιδοπαραγωγών (από την καλλιέργεια μέχρι τη 
διάθεση στους καταναλωτές του εξωτερικού και εσωτερικού). Γ ια  τις επιδιώξεις 
του ΑΣΟ βλ. στο έτος 1925 (βλ. κα ι «Συνεταιριστής», 1927 σ. 181 επ.).

Κατά το 1927 αρχίζει έντονη η αντίδραση των εμπόρων - β ιομηχάνω ν σταφί
δας. Χ αρακτηριστικό είνα ι ότι κατέθεσαν ερώ τηση στη Βουλή, για  δήθεν «αντε

θνική και αντιβ ιομηχανική  ενέργεια» του Διευθυντού του ΑΣΟ Β. Σιμωνίδη, οι 
άσχετο ι με την κορινθιακή σταφίδα βουλευτές Μ υτιλήνης (Ξεν. Κ αραπαναγιώτης 
και Μ. Λ αίλιος) Α θηνών (Λαδάς και Μ παμπάκος) και Έ β ρ ο υ  (Χ ατζήλίας) 
περιφέρειες όπου δεν παράγεται σταφίδα, προφανώς επειδή οι βουλευτές των 
σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών, ενέκριναν τη δράση του ΑΣΟ ή δεν τολμού
σαν να εκτεθούν σε τέτοιες ενέργειες. Η  ερώ τηση έγινε δ ιότι κατά τους βουλευτές, 
δήθεν ο Β. Σ ιμωνίδης εχαρακτήρισε «ώς ανεπαρκή τήν ελλην ικήν β ιομηχανίαν 
διά τήν κατεργασίαν τής σταφίδος». Κ ατατοπιστικά σ το ιχεία  για  τις επιδιώ ξεις 
της βιομηχανίας σε βάρος των σταφιδοπαραγωγών βλ. στο «Συνεταιριστής» 1927 
σ. 110.

Η  μάχη αυτή μεταξύ των αγροτών (για την απελευθέρωσή τους από την 
εκμετάλλευση μέσω οικονομικώ ν συνετα ιρ ιστικώ ν οργανώσεων) και εμπόρων - 
β ιομηχάνω ν (για την εκμετάλλευση των παραγόμενων αγροτικώ ν προϊόντω ν που 
αφορά όλο τον κύκλο των αγροτικώ ν προϊόντω ν και όλες τις μέχρι σήμερα 
περιόδους, ε ίνα ι ζωηρή το 1927 (μετά την ανάπτυξη του ΑΣΟ). Κ αι η άμιυνα των 
παραγωγών αξιόλογη, αν και αργότερα επικράτησαν οι αντιδραστικές δυνάμεις 
και τα εμποροβιομηχανικά συμφέροντα μέσω της νομοθεσίας.

Ε ίναι όμως χαρακτηριστικά  και έχουν πάντα την αξία τους όσα οι αντιπρό
σω ποι των σταφιδοπαραγωγών διατυπώνουν στο ακόλουθο υπόμνημά τους προς το 
Κ ράτος σχετικά  με την ζημιογόνο προσπάθεια του Κ ρατισμού (Κράτους, 
δημοσίων υπαλλήλω ν, ιδιωτικών εκμεταλλευτικών συμφερόντων που κατευθύνουν 
την κρατική μηχανή). Τα παραθέτουμε ως κείμενο χαρακτηριστικό:

«  ̂Ο Γεωργικός κόσμος τής χώρας καί ιδίως ό Σταφι- άγνοήσεως αύτοϋ τε καί τυϋ έργου του φέρουν τούς
δικός τοιοΰτος έκπληκτος καί μετά πικρίας έπληρο- γεωργικούς πληθυσμούς είς αληθή άπόγνωσιν, συνέ-
φορήθη μελετώμενα έναντίον του μέτρα ύποβληθέντα πεια τής πεποιθήσεως δτι δέν είναι προωρισμένοι εΐ 
ήδη εις τήν Βουλήν ύπό  Μορφήν ώρισμένου νομοσχε- μή μόνον νά άδικοϋνται καί νά κανονίζεται ή τύχη
δίου. Η πικρία δέ αυτί] τοϋ Γεωργικού καί ιδιαιτέρως αύτών έν άγνοια των καί παρά τά συμφέρολ'τά των.
τοϋ Σταφιδικού κόσμου καθίσταται έτι άλγεινοτέρα Αΐ οκέ'ψεις ήμών αύται καί ή πικρία μας κατά τοϋ
διότι βλέπει οτι ή ανέκαθεν συστηματική ύπό τής τρόπου κ α θ ’ ον τό Κράτος καί άλλαι τάξεις συμπερι- 
Πολιτείας παραγνώρισις καί περιφρόνησις τών συμφε- φέρονται άπέναντι τοϋ Γεωργικού κόσμου είναι όμο- 
ρόντων καί άπόψεων του συνεχίζεται καί ύπό τό λογουμένως λίαν απαισιόδοξοι, άλλ’ απολύτως έκ τών
Κράτος τής Οικουμενικής Κυβερνήσεως είς τήν ό- πραγμάτων δικαιολογημένοι.
ποιαν μετά τόσης έμπιστοσύνης αποβλέπει. ' Η συνε- Πρός τοϋτο δέν έχομεν εί μή μόνον νά έπικαλε-
χιζομένη έναντίον του εχθρική συμπεριφορά τόσον σθώμεν ώς τρανήν άπόδειξιν τοϋ παραγκωνισμοϋ μας
των τάξεων αί όποϊαι έχουν άντικρουόμενα πρός τά τό τελευταίως ύποβληθέν είς τήν Βουλήν Νομοσχέδιον
γεωργικά συμφέροντα, όσον καί μεγάλου^ μέρους τών τό όποιον ώς τίτλον μέν φέρει «Π ερί άναόιοργανώ-
Κρατικών ύπηρεσιών έκδηλουμένη_διά τής παραγνω- αεως τών ύπηρεσιών τής Διευδύνσεως ’Εμπορίου
ρίσεως των δικαιωμάτων του καί τής περιφρονητικής κα[ Βιομηχανίας τοϋ 'Υπουργείου τής Έδνικής
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Οικονομίας)), τοΰ όποιου ομως πλεϊσται διατάξεις 
είναι ούσιαστικά ραπίσματα κατά πρόσωπον τοΰ 
Γεωργικού πληθυσμού τής χώρας, καί ιδιαιτέρως τοΰ 
Σταφιδικού πληθυσμοΰ, ώς περαιτέρω έν τώ παρόντι 
ύπομνήματι πρός τήν Σήν Κυβέρνησιν καί τήν Βουλήν 
λαμβάνομεν τήν τιμήν εύπειθώς νά έξηγήσωμεν.

Καί πρίν ή όμως προβώμεν είς την άνάλυσιν τών 
αιτημάτων μας όφείλομεν νά καταστήσωμεν γνωστόν 
κ α τ’ αρχήν ότι ή έποχή κ α θ ’ ήν αί τύχαι τοΰ 
Γεωργικού κόσμου έρρυθμίζοντο π α ρ ’ οίωνδήποτε 
τρίτων ε’ίτε Κρατικών ε’ίτε ιδιωτικών παραγόντων άνευ 
τής γνώμης καί συμμετοχής του παρήλθεν ευτυχώς καί 
δι’ αύτόν καί διά τήν χώραν άνεπιστρεπτεί.

Ό  Γεωργικός κόσμος οργανωθείς κατά τήν τελευ- 
ταίαν δεκαετίαν οίκονομικώς καί έπαγγελματικώς καί 
παρουσιάζων σήμερον τήν έπιβλητικωτέραν έν τή 
χώρα όργάνωσίν τόσον άπό άπόι|)εως αριθμού μελών 
όσον καί άπό άπόψεως οικονομικού όγκου έχει 
διαμορφώσει στεράν τήν άπόφασιν νά επιδίωξη μέ 
πάντα τρόπον, τήν πλήρη άναγνώρισιν τών δικαιωμά
των του έν άρμονία πρός τό γενικόν τής χώρας 
συμφέρον. Συνεπής πρός τήν άπόφασιν του ταύτην 
έννοε! όχι μόνον νά μή έπιτρέψη είς άλλους κύκλους 
νά άσκοΰν έπ ’ αύτού ύποπτον κηδεμονίαν, άλλ’ έξ 
έναντίας είναι άποφασισμένος νά έπιδιώξη όπως διά 
τής γνώμης τών άνωτάτων όργανώσεών του, συμπράτ- 
τη ύπευθύνως είς τήν ρύθμισιν τών οικονομικών τής 
χώρας ζητημάτων.

Οϋτω ό Γεωργικός κόσμος άξιοι νά συμμετέχη 
όργανικώς όχι μόνον είς τήν έπίλυσιν τών καθαρώς καί 
στενώς γεωργικών ζητημάτων, άλλά καί είς τήν έπίλυ- 
σιν παντός ζητήματος τό όποιον άμέσως ή έμμέσως 
άντανακλά είς τήν γεωργίαν ώς είς τά ζητήματα τών 
έμπορικών συμβάσεων, τού δασμολογίου, φορολογίας 
κλπ., 'ίνα άναφέρωμεν τινά τών καθαρώς μόνον οικο
νομικών ζητημάτων. Είδικώτερον όφείλομεν νά τονί- 
σωμεν ότι ό Σταφιδικός κόσμος ό όποιος άποτελεϊ τήν 
πρωτοπορείαν τής ώργανωμένης παραγωγής καί ό 
όποιος έσημείωσεν καταπληκτικός προόδους άπό τής 
έποχής τής όργανώσεώς του, άξιοϊ οΰ μόνον νά μή 
θίγεται άνερώτητος είς όφελος τής έπιρροής καί τών 
συμφερόντων άλλων κύκλων άλλά έξ έναντίας νά 
άναγνωρισθή, ώς εΐναι, οικονομικός καί κοινωνικός 
παράγων άξιος σεβασμού καί έκτιμήσεως. ’Εννοεί νά 
άφεθή ήσυχος είς τό έργον του. ’ Εννοεί νά παύση πάς 
τού λοιπού είς βάρος του πειραματισμός καί άξιοι άπό 
τό Κράτος τό όποιον έπανειλημμένως άλλοτε εΐχεν 
ύποδείξει είς αύτόν νά ζητήση όπως λύση τά ζητήματά 
του διά τών ιδίων δυνάμεων του όργανούμενος, νά 
σεβασθή τήν σύστασίν του ταύτην καί άφοϋ άπαξ τόν 
έχειραφέτησε διά τής ιδρύσεως τοϋ Αύτονόμου Σταφι
δικού ’ Οργανισμού νά παύση ασχολούμενη μέ αύτόν ή 
καθαρώς καί στενώς Κρατική πρωτοβουλία.

Έ ξετάζοντες ήδη τό Νομοσχέδιον τού Υ πουργείου 
’Εθνικής Οικονομίας τό όποιον άπροσδοκήτως υ π ε
βλήθη είς τήν Βουλήν, παρατηροϋμεν ότι συγκροτείται 
δι’ αύτού πολυμελές συμβούλιον είς τό όποιον ανατί
θεται ή ρύθμισις τής οικονομικής ζωής τής χώρας καί 
είς τό συμβούλιον τούτο δέν συμμετέχει όχι μόνον 
οϋδέ εΐς έκπρόσωπος τής ώργανωμένης οίκονομικώς 
καί έπαγγελματικώς γεωργίας άλλ’ ούδέ εις κάν 
ύπάλληλος τού Κράτους γεωργικός ϊνα χρησιμεύση 
τουλάχιστον ώς τεχνικός σύμβουλος τών λοιπών. Έ - 
θεωρήθη άπαραίτητον νά συμμετάσχουν είς αύτό 
Βιομήχανοι, πλήθος άνευθύνων υπαλλήλων, πολιτευό
μενοι, άκόμη δέ καί έπαγγελματίαι καί βιοτέχναι τών 
μεγάλων πόλεων καί μόνον οί γεωργοί έκρίθησαν

περιττοί ώς νά μή ήτο γνωστόν ότι κατά τά 2/3 ό 
' Ελληνικός πληθυσμός εΐναι γεωργικός τό μέγιστον δέ 
μέρος τής παραγωγής μας προέρχεται έκ τής γεωρ
γίας.

Οϋτω τό δασμολόγιον δ ι’ ού ρυθμίζεται ή προστα
σία καί τύχη τών έγχωρίων προϊόντων έν τώ έσωτερικω 
καί αί έμπορικαί συμβάσεις δ ι’ ών ρυθμίζεται ή τύχη 
τών γεωργικών μας προϊόντων έν τώ έξωτερικώ, 
δηλαδή ζητήματα άμέσως ένδιαφέροντα τήν γεωργίαν 
κανονίζονται χωρίς ούδέ κάν ή φωνή της νά άκούεται.

Ά κόμη ίταμωτέρα εΐναι ή διάταξις κατά τήν όποιαν 
ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ συμβουλίου τούτου τών 
έμποροβιομηχάνων καί Κρατικών ύπαλλήλων άκόμη 
δέ καί τήν πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν υπάγονται οί 
άνώτεροι αύτοτελεΐς όργανισμοί τών γεωργικών προϊ
όντων καί ιδίως ό τής σταφίδος, ένώ είναι γνωστόν 
πόσον θεμελιωδώς πολλάκις άντιτίθενται τά συμφέ
ροντα τών όργανώσεων τής παραγωγής πρός τά τών 
μελών τού Συμβουλίου έμπορων καί βιομηχάνων.

Καί ένώ ά φ ’ ένός πλήρως άποκλείεται ή Γεωργία έκ 
τού συμβουλίου τούτου, ά φ ’ έτέρου εΐναι ή βαρύτερον 
όλων φορολογουμένη διά δύο περίπου έκατομμυρίων 
δραχμών άφαιρουμένων άπό τάς άνωτάτας οργανώ
σεις τοϋ καπνοϋ καί τής σταφίδος, διά νά έξασφα- 
λισθοϋν τά έξοδα τής λειτουργίας τούτου καί τά έξοδα 
σπουδών διαφόρων έπιδόξων διευθυντών τών αύτονό- 
μων γεωργικών όργανώσεων, οί. όποιοι τοΰ λοιπού θά  
έπιβάλλωνται έ π ’ αύτών κατά τήν κρίσιν τού συμβου
λίου, τών έμποροβιομηχάνων καί υπαλλήλων, ύπό τών 
οποίων καί θά  έλέγχωνται καί θά  διώκωνται άκόμη καί 
πειθαρχικώς καί θά  μετατίθενται.

Είδικώτερον τό Νομοσχέδιον τούτο περιέχει μίαν 
άτοπον καί έντελώς άσύστατον σύγχυσιν μεταξύ τών 
δημοσίων γνωμοδοτικών σωματείων ώς τά έμπορικά 
έπιμελητήρια καί τά έπαγγελματικά τοιαΰτα καί τών 
έχόντων οικονομικήν διαχείρισιν οργανισμών ώς ό 
Αύτόνομος Σταφιδικός ’Οργανισμός όστις έκ τοΰ 
Καταστατικού του Νόμου έχει όλα τά προνόμια καί 
τήν οικονομικήν διαχείρισιν τής ' Εταιρίας «* Ενιαίας», 
τήν όποιαν διεδέχθη, καί φέρει τόν χαρακτήρα ούχί 
Κρατικού ιδρύματος άλλά ιδρύματος καθαρώς οικονο
μικού λειτουργούντος κατά τάς άρχάς τής οικονομι
κής έπιχειρήσεως. Καί όμως τό Νομοσχέδιον κρατι
κοποιεί πλήρως τήν ’ Οργάνωσίν τής σταφιδοπαραγω- 
γής παραγνωρίζων τελείως τόν θεμελιώδη οικονομικόν 
αύτής χαρακτήρα, καθιστά τούς διοικοΰντας αύτήν 
δημοσίους ύπαλλήλους καί τήν θέτει ύπό τήν πειθαρ
χικήν δικαιοδοσίαν τού συμβουλίου τοΰ οποίου πολλά 
μέλη βιομήχανοι καί έμποροι εΐναι πελάται τής όργα- 
νώσεως ώς άγορασταί σταφίδος έχοντες πολλάκις 
άντίθετα συμφέροντα.

Οϋτω ή Ό ργάνω σις τής σταφιδοπαραγωγής ύπο- 
δουλοΰται πλήρως είς τήν έκάστοτε ίσχύουσαν πολιτι
κήν έν τω Κράτει, ώς καί είς τούς μετά τού Σταφιδικού 
’Οργανισμού συναλλασσόμενους έμποροβιομηχάνους 
ύπό τό πρόσχημα δήθεν άπλής έποπτείας έπί τοΰ 
Α.Σ.Ο. ένώ ή Ό ργάνω σις μας αϋτη έχει άπό τής 
συστάσεως της είδικώς ώργανωμένην πλήρη έπο- 
πτείαν, ίσταμένην τελείως είς τό ύψος της, έξ ένός ’Α
ρεοπαγίτου, ένός μέλους τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ένός Κυβερνητικού ’ Επιτρόπου καί δύο έλεγκτών 
έκλεγομένων ύπό τών σταφιδοπαραγωγών.

Χαρακτηριστικόν τής έπιβουλής κατά τής άνεξαρ- 
τησίας τής σταφιδοπαραγωγής άποτελοϋν αί έν τω 
Νομοσχεδίω διατάξεις αί άφορώσαι είδικώς τήν π ε
ριουσίαν της.

Οϋτω άνατίθεται είς τό Συμβούλιον τών ύπαλλήλων
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καί έμποροβιομηχάνων ή ούσιαστική διατιμησις τοϋ 
παρακρατήματος. Δηλαδή άνατίθεται είς τούς άγορα- 
στάς ό καθορισμός τής τιμής τοϋ εμπορεύματος τό 
όποιον πρόκειται νά αγοράσουν άπό τούς παραγω
γούς.

Εις τό ίδιον Συμβούλιον άνατίθεται νά κρίνη τήν 
καταλληλότητα τών μέτρων διά τήν διαφήμισιν καί τήν 
έπέκτασιν τής καταναλώσεως τής σταφίδος έν τώ 
έξωτερικώ καί επομένως νά στραγγαλίζη έν τή γενέσει 
της κάθε προσπάθειαν τών παραγωγών, ή όποία 
συντελούσα εις τήν συμφερωτέραν δ ι’ αύτήν διάθεσιν 
τής σταφίδος θά  έξηνάγκαζε τούς έν τώ συμβουλίω 
βιομηχάνους νά στερηθούν άφθονου καί εΰθηνής 
πρώτης ύλης ή νά τήν πληρώσουν, λόγω συναγωνισμού 
άκριβώτερον.

Ά λλά καί διά τά μέτρα πρός ύποστήριξιν τής 
σταφίδος μέχρι τών άγορών τής καταναλώσεως θά 
κρίνη τό Συμβούλιον, τό όποιον σημαίνει ά φ ’ ένός μέν 
πιθανήν έπιδίωξιν τής αύξήσεως τοΰ παρακρατήματος 
καί τών βαρών τής σταφίδος πρός έξυπηρέτησιν τής 
Βιομηχανίας καί τοϋ Έ μπορίου, ά φ ’ έτέρου δέ τήν 
παρακώλυσιν τής Όργανώσεως τής σταφιδοπαραγω- 
γής άπό τού νά ένισχύση τούς συνεταιρισμένους 
σταφιδοπαραγωγούς είς τήν προσπάθειάν των πρός 
ά π ’ εύθείας εξαγωγήν οσάκις τό έξαγωγικόν έμπόριον 
δέν ήθελεν νά δώση εις αύτούς τήν δικαίαν τιμήν.

Τοιοϋτον έν συνόψει τό Νομοσχέδιον τοϋ όποιου 
καί μόνον ή ύποβολή έπροκάλεσε τήν δικαίαν άγανά- 
κτησιν τών παραγωγών. Ούτοι θεωρούν ότι μόνον ή 
άνάκλησις τών τοιούτων διατάξεων τοϋ Νομοσχεδίου 
δύναται νά άποτελέση ποιάν τινά ίκανοποίησιν διά τήν 
έκδηλωθεϊσαν έναντίον τών συμφερόντων των έπιβου- 
λήν.

Είδικώτερον οί σταφιδοπαραγωγοί άξιοϋν οπωσδή
ποτε καί μετά τήν άνάκλησιν καί τήν έπί όλως νέων 
βάσεων διαρρύιθμισίν του, έ φ ’ όσον πιθανώς τό Νομο
σχέδιον τοϋτο κρίνεται τυχόν άπαραίτητον διά τάς 
ύπηρεσίας τοϋ Υ πουργείου Ε θν ική ς Οικονομίας, νά 
άναγνωρισθή παρά τής Σής Κυβερνήσεως, καί τής 
Βουλής άκόμη ή Ό ργάνω σις των ώς οικονομική 
τοιαύτη, έξαιρειται πάντοτε κατά τήν έφαρμογήν 
γενικών μέτρων άφορώντων τά καθαρώς γνωμοδοτικά 
σώματα, ώς τά έμπορικά καί έπαγγελματικά έπιμελη- 
τήρια κλπ., καί νά άναγράφεται ή έξαίρεσις αϋτη 
ρητώς οσάκις τυχόν έκ τής φρασεολογίας τών Νομο- 
θετημάτων θά  ήδύνατο νά γεννηθή καί ή έλαχίστη 
περί τοϋ έναντίου άμφιβολία. Νά καθιερωθή δέ ώς 
απαράβατος άρχή ότι ούδεμία τροποποίησις δύναται 
νά έπέλθη είς τά τοϋ Σταφιδικού ’ Οργανισμού εί μή 
μόνον άμέσως καί ούχί έμμέσως διά τής παρεμβολής 
διατάξεων άφορωσών τούτον, είς άσχετα πρός αύτόν 
Νομοθετήματα, φέροντα τίτλον έντελώς άσχετον μέ 
τόν Α.Σ.Ο.

Καί 'ίνα ρυθμισθή άπαξ διά παντός ή άφορώσα τόν 
’ Οργανισμόν Νομοθεσία παρακαλοϋμεν τήν Σ)ήν Κυ- 
βέρνησιν όπως εύαρεστηθή καί άμέσως είσαγάγη πρός 
έγκρισιν είς τήν άρμοδίαν Κοινοβουλευτικήν ’ Επιτρο
πήν συμφώνως πρός τό σχετικόν ψήφισμα τής Βουλής 
τά δύο συμπληρωματικά τοϋ Καταστατικού τής Στα
φιδικής Ό ργανώσεως Ν. Διατάγματα, άπό 20 Νοεμ

βρίου 1925 καί άπό 16 Σεπτεμβρίου 1926, τά όποια 
κατηρτίσθησαν καί έξεδόθησαν έν συμπράξει τής 
Κεντρικής Ό ργανώσεώς μας μετά τών άρμοδίων 
κρατικών ύπηρεσιών, καί νά κυρωθώσι ταϋτα ώς 
έχουσιν έντός τοϋ ’ Ιουνίου ώστε ή όργάνωσις μας 
άπερίσπαστος άπό μέριμνας οίασδήποτε κα τ’ αύτής 
έπεμβάσεως καί έπιβουλής νά έπιδοθή εις τό δημιουρ
γικόν έργον τό όποιον τόσον έπιτυχώς διεξάγει παρά 
τάς κ α θ ’ ήμέραν έναντίον της άντιδράσεις.

' Η ώργανωμένη σταφιδοπαραγωγή άξιοι άπό τήν Σήν 
Κυβέρνησιν νά τής άναγνωρισθή τό δικαίωμα νά 
χειρίζεται τό Σταφιδικόν ζήτημα τό όποιον κατά τό 
έλάχιστον χρονικόν διάστημα άπό τής είς αύτήν άνα- 
θέσεώς του τόσον έβελτίωσε έ π ’ ώφελεία όχι μόνον 
τών σταφιδοπαραγωγών άλλά καί τής όλης έθνικής 
μας οικονομίας, καί τής εισαγωγής εις τήν χώραν 
περισσοτέρου συναλλάγματος.

Παρακαλοϋμεν οθεν τήν Σήν Κυβέρνησιν ϊνα έπί 
τών αιτημάτων τούτων έχομεν ταχεΐαν ικανοποιητικήν 
άπάντησιν συνισταμένην εις τά έξής: 

α ')  Είς τήν άνάκλησιν τών περί ών άνωτέρω διατά
ξεων τοϋ έν λόγω Νομοσχεδίου τοϋ ‘Υπουργείου 
Έ θν ικής Οικονομίας.

β ')  Εις τήν άμεσον κύρωσιν τών άφορώντων τόν 
Σταφιδικόν ’ Οργανισμόν δύο συμπληρωματικών δια
ταγμάτων, τά όποια έρρύθμισαν λεπτομερείας τινάς 
τοϋ άρχικοϋ Καταστατικού Ν.Δ. τοϋ έκδοθέντος ύπό 
τής Κοινοβουλευτικής έπιτροπής τοϋ 1926.

γ ')  Εις τήν τήρησιν τής αρχής ότι ή Κεντρική 
’ Οργάνωσις μας δέν δύναται νά θίγεται νομοθετικώς ή 
άλλως πως εΐ μή μετά πρόκλησιν καί έκδήλωσιν τής 
γνώμης μας κατά τό στάδιον τής νομοπαρασκευαστι- 
κής έργασίας, καί μόνον διά νομοθετημάτων άφο
ρώντων εΐδικώς τήν όργάνωσίν μας ταύτην.

δ ’) Είς τήν άναγνώρισιν τών αύτονόμωνγεωργικών 
όργανώσεων ώςΊσων πρός τάςλοιπάς επαγγελματικός 
οργανώσεις τής χώρας, άναγνώρισιν έκδηλουμένην διά 
τής καθιερώσεως τής συμπράξεως αύτών είς ολας τάς 
γνωμοδοτικάς έργασίας διά τήν ρύθμισιν τών γενικω- 
τέροον ζητημάτων οικονομικής ζωής τής χο’ίρας, cog 

δασμολογίων, έμπορικών συμβάσεων κλπ......
Γεωργικόν Έπιμελητήριον Άχαϊοήλιδης, 1 εωργικόν 

Έπιμελητήριον Μεσσηνίας, Γεωργική Τράπεζα Πα
τρών, Κεντρική Σταφιδοκτηματική Τράπεζα Ά μαλιά
δος, Κεντρική Συνεταιρική Τράπεζα ’Ηλείας (Πύρ
γος), Σταφιδική Τράπεζα Βοστίτσης (Α’ίγιον), "Ενωσις 
Σταφιδικών Συνεταιρισμών Αίγιαλείας (Α’ίγιον), Κτη
ματική Συνεταιρική Τράπεζα "Ηλιδος (Γαστούνη), Έ -  
νωσις Συνεταιρισμών Τριφυλίας Πυλίας (Γαργαλιάνοι), 
Σταφιδική Προμηθευτική Τράπεζα Ά ρ ιος (Γλιάτα 
Καλαμών), Κεντρική Α γροτική Τράπεζα Ά ρηνοφυ- 
γαλίας (Κακόβατον), Κεντρική Α γροτική Τράπεζα 
(Καλάμαι), Παμεσσηνιακή Προμηθευτική καί Πωλή
σεως "Ενωσις (Καλαμών), Γεωργική Πιστωτική Έ νω - 
σις Γεωργικών Συνεταιρισμών (Κυπαρισσίας), Συνε
ταιρική Τράπεζα Μελιγαλά, Κεντρική "Ενωσις Συνε
ταιρισμών Μεσσηνίας (Νησίον), Προμηθευτική καί 
Πωλήσεως "Ενωσις Συνεταιρισμών Πυλίας (Πύλος), 
Κεντρική Γεωργοκτηματική Τράπεζα ’Ολυμπίας 
(Κρέσταινα), 'Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Ζα
κύνθου.»(Βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 181).

Το χρήσ ιμο  της δ ιαχειρ ϊσεω ς του σταφιδικού από τους ίδιους τους αγρότες, 
μέσω του ΑΣΟ, τονίζει σε αναλυτικό δημοσίευμά του και ο «Ο ικονομικός 
Ταχυδρόμος» Α θηνών της 22.5.1927 (βλ. κα ι «Συνεταιριστής» 1927 σ. 184). Το 
κείμενό του αυτό βλ. στο Υποκεφάλ. Η '.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Κατά το 1927 ιδρύθηκαν 352 Γεω ργικοί Συνετα ιρ ισμοί και διαλύθηκαν 19. 
Ά λ λ ο ι  18 από π ιστω τικοί έγιναν πωλήσεως. Η  πραγματική αύξηση ήταν 333. 

Ε τσ ι στο τέλος του 1927 υπήρχαν Γεω ργικο ί Συνεταιρισμοί:
Π ιστω τικο ί 3.392
Π ρομηθευτικοί 203
Π ωλήσεω ς 301
Π αραγω γικοί 205
Διάφοροι 380

Σύνολο 4.481
Οι νεοϊδρυθέντες συνεταιρισμοί πωλήσεως (42) είναι σταφιδοκάρπου 24, 

καπνού 10, διαφόρω ν προϊόντων 5, και από 1 εσπεριδοειδών, σύκων - ελαιών, 
κουκουλίων.

Οι νεοϊδρυθέντες 10 παραγω γικοί είνα ι καπνού 4, ελα ιουργικο ί 3 και από 1 
ορυζοκαλλιέργειας, γαλακτοκομικός, ο ινοποιητικός.

Ο ι νεοϊδρυθέντες 32 «διάφοροι» ήταν: δ ιαχειρ ίσεω ς συνιδιοκτήτου δάσους 
15, ενοικιάσεω ς γαιώ ν 4, εργασίας 3, εξαγοράς γαιώ ν 3, κτηματικής πίστεως 3, 
αρδεύσεως 2 και από 1 εξημερώσεως αγρίω ν δένδρων και αποξηράνσεως.

Οι ιδρύσεις αυτές δείχνουν τις τάσεις που υπήρχαν για  την ικανοποίηση  των 
αναγκών.

Τ ην τάση των Συνεταιρισμών για κατεργασία και δ ια χείρ ισ η  των γεωργικών 
προϊόντω ν δείχνει η ειδικότερη κατανομή των υπαρχόντων, στο τέλος του 1927,
παραγωγικών και πωλήσεως:
Υπάρχοντες Π αραγω γικοί Υπάρχοντες Π ω λήσεω ς
Ελα ιουργικο ί 80 Σταφιδοκάρπου 192
Ο ινοπο ιητικο ί 76 Καπνού 62
Γ αλακτοκομικοί 32 Ελαιοκάρπου 11
Σ ηροτροφ ικοί 3 Κ ηπευτικών 5
Κ ονσερβών 2 Κ ουκουλίων-Μ ετάξης 5
Επεξεργ. προϊόντω ν 5 Διαφ. γεω ργικώ ν προϊόντω ν 14
Ο ρυζοκαλλιέργειας 2 Σύκων 3
Παραγ. μέλιτος 1 Οπωρών 2
Π τηνοτροφ ικοί 3 Ρητίνης 2
Εκμετ. δάσους 1 Σταφυλών, κίτρω ν, τριφυλίου,

_____  εσπεριδοειδών, μέλιτος 5
Σύνολο 205 Σύνολο 301
(βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 12).

Α νάλυση κατά κατηγορίες συνεταιρισμών, Νομούς και Γεω γραφικά Δ ιαμερί
σματα (βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 14).

Το 1927 δεν γίνετα ι γενικότερη στατιστική  έρευνα. Βλ. γ ια  τις δρασ τηριότη
τες το επόμενο Υ ποκεφάλαιο Δ '.
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■

Κουβάλημα χλωρός σταφίδας στις εγκαταστάσεις Α.Σ.Ο. (Κουρούτα Αμαλιάδας).

Ένας Συνεταιρισμός από αυ
τούς που ιδρύθηκαν το 1927 
(Σ. Πωλήσεως Καπνών Ζαπα- 
ντίου Αγρίνιου), συνεργάζεται 
με τον Γ.Π. Σΰνεταιρισμό που 
ιδρύθηκε το 1917.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(Πανελλήνια και τοπικές Δραστηριότητες)

Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

Π οικ ίλες, κατά περιφέρεια και είδη, είνα ι οι διευρυνόμενες εργασίες των 
Γεωργικών Συνεταιρισμών. Α κολουθεί πανόραμα από τη δραστηριότητά  τους:

— Σταφιδικές, αμπελουργικές, εργασίες Συνεταιρισμών (βλ. στο ΣΤ/1 για  τον 
Α.Σ.Ο.)

— Κ απνικά. Π ροσπάθεια οργανώσεως σε Συνεταιρισμούς των καπνοπαραγωγών 
Βόλου με πρωτοβουλία του εκεί Γραφείου Π ροστασ ίας Καπνού («Συνεταιριστής»
1927 σ. 138).
— Α ναλυτικό ιστορικό  για  τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση της Λευκάδας βλ. «ο 

Συνεταιριστής», 1927 σ. 23. Η  πραγματική συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση εκεί αρχίζει 
από την εφαρμογή του Ν. 3322 του 1925. Το 80% των οινοπαραγωγώ ν έχουν εγγρα
φεί οικειοθελώ ς στους Συνεταιρισμούς Λευκάδας.

— Λ άρισα - Θ εσσαλία. Κ ατάσταση σιτοπαραγωγών, εκμετάλλευσή τους, δυσκο
λίες στην εξόφληση των δανείων ΕΤΕ. Μ έτρα που πρέπει να ληφθούν (και κυρίως 
απόκτηση συνεταιρικών αποθηκών για  σιτηρά) αναπτύσσει ο επιθ. Συνεταιρισμών 
Χρ. Π απακω νσταντόπουλος (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 38). Π ροσπάθειες για  
οργάνωση συγκεντρώσεως, αποθηκεύσεως και πωλήσεως, των προϊόντων από 
τους συνεταιρισμούς στις περιφέρειες Λ αρίσης, Τυρνάβου, Φαρσάλων, ανάγκη 
σιταποθηκώ ν βλ. στο αναλυτικό κείμενο του Χρ. Π απακω νσταντόπουλου («Συνε
τα ιρ ιστής» 1927 σ. 214).

— Κυκλάδες. Α ναλυτική ενδιαφέρουσα έκθεση I. Π απαχριστοπούλου γ ια  τη 
συνετα ιρ ιστική  της κ ίνηση . Σκέψη για  αγορά πλοίου για  μεταφορά γεωργικών 
προϊόντων Νάξου, (βλ. στο «Συνεταιριστής» 1927 σ. 299).

— Η κίνηση των Συνεταιρισμών της Μ ακεδονίας κατά το 1927. Έ κ θ εσ η  του 
επιθεωρητή Μ ακεδονίας Π. Β ασιλακόπουλου (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 225, 
241, 1928 σ. 121).

— Ο ι Συνεταιρισμοί στην Τσαμουργιά Η πείρου. Α νάγκη γ ια  δράστηριοποίηση . 
Ε ισή γηση  Θ. Γιαννόπουλου («Συνεταιριστής» 1927 σ. 229).
— Οι Συνεταιρισμοί σ την περιφέρεια Τριφυλίας. Σ το ιχεία  1924-1927 («ο 

Συνεταιριστής» 1927 σ. 372).
— Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στις σταφιδοπαραγω γικές περιφέρειες της Π ελο- 

ποννήσου και των Ιονίων Ν ήσων κατά το 1927.
Η  ύπαρξη του Α.Σ.Ο. και η προσπάθειά του να παίξει το ρόλο Κ εντρικής 

ιδεολογικής και ο ικονομικής οργανώσεως των σταφιδοπαραγωγών εξασφάλισε 
στην μελέτη μας πολύ αξιόλογα συγκεντρωτικά στατιστικά  σ το ιχεία  γ ια  τις περι
φέρειες Π ελοποννήσου και Ιονίων. Η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  παρουσιάζεται στις 
περιφέρειες αυτές το 1927 ζωηρότατη και εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των σταφιδο
παραγωγών. Ε ίνα ι όμως, χαρακτηρ ιστικό  ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
ιδρυθέντων και λειτουργούντων Συνεταιρισμών, σ το ιχείο  που σημαίνει βεβιασμέ
νες ιδρύσεις και μετέπειτα αδράνεια. Τα σ το ιχεία  είνα ι τα επόμενα κατά σταφιδο- 
παραγωγικό Νομό (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σελ. 61):

Νομοί Πιστωτ. Προμηθ. Πωλησ. Παραγωγ. Διαφ. Σύνολο
Ιδρ. Λειτ. Ιδρ. Λειτ. Ιδρ. Λειτ. Ιδρ. Λειτ. Ιδρ. Λειτ. Ιδρ. Λειτ.

Μεσσηνίας 333 243 39 17 20 13 3 2 1 — 396 275
Αχαϊοήλιδος 177 142 18 4 101 49 — — 21 2 317 207
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Αργολιδοκορινθίας 79 26 16 3 48 34 — — 29 11 172 74
Ζακύνθου 18 8 — — 17 16 — — — — 35 24
Κεφαλληνίας 12 6 3 — 6 — — — 1 — 22 6
Σύνολο 619 425 76 24 192 122 3 2 52 13 942 586

Οι εδώ συνεταιρισμένοι παραγωγοί φθάνουν τους 27.684 από τους οποίους οι 
7.127 ανήκουν σε Συνεταιρισμούς που δεν εϊνα ι μέλη σε Ενώσεις και ο ι 20.557 σε 
Συνεταιρισμούς που ανήκουν σε Ενώσεις.

Γ ια τις σταφιδικές Ενώσεις Συνεταιρισμών βλ. στο Υ ποκεφάλαιο Σ Τ '
Τα κεφάλαια των σταφιδικών αυτών Συνεταιρισμών είναι τα ακόλουθα:

Νομοί σταφιδικοί Μερίδες Αποθεματικά
Δηλωθείσες Καταβλημένες Τακτικό ' Εκτακτο

Μεσσηνίας 12.028.358 7.251.280 866.888 958.975
Αχαϊοήλιδας 10.817.356 9.534.106 1.171.254 1.912.464
Αργολιδοκορινθίας 1.205.250 853.286 349.967 897.422
Ζακύνθου 431.300 264.827 20.807 21.346
Κεφαλληνίας 106.800 50.465 10.104 445
Σύνολο Δρχ. 24.589.064 17.953.964 2.419.020 3.790.652

(Γ ια τα κεφάλαια των Ενώσεων βλ. στο Υποκεφ. Σ Τ ')
Στο τέλος του 1927 υπήρχαν καταθέσεις σε σταφιδικούς Συνεταιρισμούς δρχ. 

16.096.872. (Και σε Ενώ σεις δρχ. 5.179.143. Σύνολο 21.276.415 δρχ. γ ια  την περι
φέρεια αυτή).

Ε ίχαν ληφϋεΐ από τους Συνεταιρισμούς (από ΕΤΕ και τρίτους) δάνεια καλλιερ
γητικά  ή με ενέχυρο δρχ. 140.463.702. Και ε ίχαν χορη γη θεί σε μέλη των Συνεται
ρισμών δάνεια δρχ. 176.277.673 (αξιόλογο ποσοστό δηλαδή των δανείων ήταν εξ 
ιδίων κεφαλαίων και ό χ ι από την ΕΤΕ).

Οι Συνεταιρισμοί ε ίχαν κάνει από κοινού προμήθειες δρχ. 46.405.994 και από 
κοινού πω λήσεις δρχ. 186.171.128.

Ο κύκλος εργασιών τους ήταν 1.314.900.293.
Δηλαδή υπάρχει στις περιφέρειες αυτές αξιόλογη συνετα ιρ ιστική  δραστηριό

τητα (με κριτήρ ιο , βέβαια, τις τότε συνθήκες).
Α κόμα πρέπει να σημειωθούν ως αξιόλογα  στοιχεία:

Συνεταιρισμών Ενώσεω ν
Έ ξ ο δ α  Δ ιοικήσεω ς έτους Δρχ. 2.212.676 1.647.987
Κ αθαρά κέρδη έτους Δ ρχ. 2.897.893 1.346.738

(βλ. «Ο Συνεταιριστής» 1929 σελ. 61)
— Από τις δραστηριότητες των Ε λληνικώ ν Συνεταιρισμών κατά το 1927 αξιοση

μείωτες και ενδεικτικές είναι και οι ακόλουθες περιπτώσεις:
— Δ ραστηριότητα του νεοσύστατου Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Π τελαιού 

Αλμυρού. Χ αρακτηριστικό κείμενο του Αδ. Αδάμ που αξίζει να διαβαστεί βλ. 
«Συνεταιριστής» 1928 σ. 11. Το παραθέτουμε.

ή κεφαλαιούχου. Τά ηθικά του έπίσης εφόδια ήσαν 
άνεξάντλητα, άν καί ούδείς α π ’ έξω έπίστευεν είς τό
τέλος. Τά ειρωνικά σχόλια τών προυχόντων καί διανο
ουμένων τής κοινότητος, άπέμειναν παροιμιώδη. Οϋτε 
τό σχολειον, οϋτε ό άμβων, ούτε ή ιατρική επιστήμη 
τής κοινότητος έμειναν ούδέτεροι. Πάντες προσεπά- 
θησαν νά ύπονομεύσουν τό θαυμαστόν έργον τών 
πτωχών συνεταίρων, πού τόσον ύπερήφανοι άνήγει- 
ραν εΐς τήν κοινότητά των. ’Αρχηγός τών όξίων 
τούτων σκαπανέων ήτο ένας ταπεινός καί θεοσεβέ-
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« Ό  Έλαιουργικός Συνεταιρισμός Πτελαιού ΐδρύθη 
και έλειτούργησε τό πρώτον κατά τό έτος 1926. ’ Απο
τελεί εξαιρετικόν δημιούργημα τών 106 συνεταίρων 
του, τών άπλοϊκωτέρων τοϋ χωρίου καί πτωχοτέρων. 
* Η συνεταιρική μερίς ποικίλλει άναλόγως τής κτηματι
κής περιουσιακής καταστάσεως έκάστου τών συνεταί
ρων, άπό χιλίας δραχμάς μέχρι 30.000 δραχμών. Αΐ 
εγκαταστάσεις καί άπασα ή σχετική έργασίαήχθη εΐς 
πέρας δ ι’ άποκλειστικώς ιδίων κεφαλαίων, άνευ τής 
συνδρομής ούδενός έξω τοΰ Συνεταιρισμού, Τραπέζης
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στατος γεωργός καί έμπορος ψιλικών όνόματι Άλατί- 
νης.

' Ο παρατιθέμενος ισολογισμός δεικνύει τήν ανθηρόν 
καί άξιόλογον θέσιν, τήν οποίαν εις τό πρώτον του βή
μα, κατά τό πρώτον έτος τής ίδρύσεώς του κατέλαβε.

’ Ενεργητικόν
Α κίνητα Δρ. 243.858.90
Μηχανήματα » 495.041
Γραμμάτια εισπρακτέα » 3.000
Τσαντήλια » 13.000
Μερίδες όψειλόμεναι » 12.954

Α νοικτοί λογ/σμοί » 3.297.75
Μετρητά » 67.709.75

’ Εμπορεύματα » 4.050
Σύνολο Δρ. 842.914.40

Π αθητικόν
Γραμμάτια πληρωτέα Δρ. 17.250
Πιστωταί » 48.600

Έ κκρεμ. Λογ/σμοί » 5.443.95
Προκαταβολαί » 50.000

Α ποσβέσεις κτιρίου » 7.315.75
» Μηχανών » 74.250

Συνεταιρικοί Μερίδες » 466.000
Κέρδη » 174.054.70
Σύνολο Δρ. 842.914.40

Τά έπί τής έκθλίψεως τών έλαιών δικαιώματα, ό 
Συνεταιρισμός είχε καθορίση 6% διά τούς μή συνεταί
ρους καί δέκα τοϊς έκατόν διά τούς συνεταίρους του. 
' Η παρά τών μή συνεταίρων συνδρομή, π α ρ ’ όλον τόν 
συστηματικόν πόλεμον, ήτο τόσον μεγάλη, ώστε ό 
Συνεταιρισμός μετά δυσκολίας έπήρκεσε διά τών δύο

πιεστηρίων του έργασθέντων έπί μήνας νυχθημερόν, 
διά τοϋτο έφέτος ήρξατο έπεκτείνων τάς έγκαταστά- 
σεις του.

Ή  εμπιστοσύνη τών συνεταίρων πρός άλλήλους καί 
τό αίσθημα τής άλληλεγγύης, εινε είς άκρον άνεπτυγ- 
μένα. Νομίζει κανείς ότι οί συνέταιροι συναντώμενοι 
εξαπολύουν τήν χαράν καί τήν έλπίδα μέ τόν ιδιαιτέ
ρως εγκάρδιον χαιρετισμόν των. Είς τήν τάξιν τών 
γεωργών τών έξω τού Συνεταιρισμού, ούτος χαίρει 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως ... ούδείς υπολογίζει τόσον εΐς 
τά κέρδη τοϋ ισολογισμού, όσον εΐς τά ιδιαίτερα 
κέρδη, διότι διά τοϋ Συνεταιρισμού, έξησφάλισε πλέον 
τήν εσοδείαν του. Μέχρι τής λειτουργίας τοϋ Συνεται
ρισμού, οί παραγωγοί ύπελόγιζαν εΐς τάς δέκα όκάδας 
κατά μέσον όρον έλαιών, μίαν όκάν έλαιολάδου. Ά π ό  
τής έποχής όμως τοϋ Συνεταιρισμού, ό υπολογισμός 
γίνεται άλλως.' Ο Συνεταιρισμός κατά τήν περασμένην 
έσοδείαν έμέτρησε καί εΐς τρεις όκάδας έλαιών πολλά
κις μίαν όκάν έλαίου, ούδέποτε δέ εΐς τάς 6 όκάδας 
έλαιών συνέβη νά δώση όλιγώτερον τής μιάς όκάς 
έλαίου. Διά τοϋτο καί ή συνολική εσοδεία τής κοινό- 
τητος ένώ ούδέποτε προσήγγισε τάς 400.000 οκάδων 
έλαίου μέ τήν λειτουργίαν τοϋ Συνεταιρικού ελαιοτρι
βείου έφθασε τάς 600.000. Οΐ λογαριασμοί αύτοί 
γνωστοί σήμερον εΐς όλους, έταπείνωσαν όλους τούς 
μέχρι τότε άντιπάλους τοϋ Συνεταιρισμού, ο'ίτινες μή 
έχοντες τι καλλίτερον, προέτειναν συνεργασίαν.

Ή  ’Εθνική Τράπεζα κατόπιν τής άποστολής τοϋ 
ισολογισμού καί τών θερμών συστάσεών μας, ήνοιξεν 
είς τόν Συνεταιρισμόν αύτόν πίστωσιν 600 χιλιάδων 
δραχμών, διά τήν έπέκτασιν τών έγκαταστάσεών του. 
Τελειώνοντες σημειοΰμεν ότι ό Συνεταιρισμός ούτος 
έθεμελιώθη μέ τήν γρανιτώδη θέλησιν καί πίστιν 106 
πτωχών παραγωγών...»

— Α ναλυτικά στο ιχεία  για τη συνεταιριστική κ ίνηση στη Θράκη (Δ ιδυμότειχο, 
Ξάνθη, Ροδόπη, Α λεξανδρούπολη) βλ. στην εισήγηση  Κ. Χ ολέβα στο Γ ' Καπνο- 
παραγωγικό Συνέδριο στην Ξάνθη («Συνεταιριστής» 1928 σ. 25).

— Συστάσεις Υπουργείου Γεωργίας για  ανάπτυξη αλληλασφαλισ τικώ ν συνεται
ρισμών («Συνεταιριστής» 1927 σ. 233).
— Η  συνετα ιρ ιστική κ ίνηση Ολυμπίας 1926/1927. Βλ. κείμενο Θ. Κ ούλα («Συνε

τα ιρ ιστής» 1928 σ. 145).
— Η  συνεταιριστική κ ίνηση στην περιφέρεια της Β ' Επιθ. Συνεταιρισμών κατά 

το 1915-1927 (Π εριφέρειες Α χαϊοήλιδος, Α ργολιδοκορινθίας, Ζακύνθου, Κεφαλ
ληνίας, Κυνουρίας). Βλ. αναλυτική έκθεση Π. Στεφόπουλου («Συνεταιριστής»
1928 σ. 193, 240). Π ολύτιμα στο ιχεία  για  τις περιφέρειες αυτές.
— Στη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση των Νομών Μ εσσηνίας, Λακωνίας και (μερικώς) 

Α ρκαδίας μέχρι και του 1927 αναφέρεται αναλυτική έκθεση του επιθεωρητού Κ. 
Δ εληβοριά (Συνεταιρισμοί, Ενώσεις, συνεταίροι, κεφάλαια, αποθεματικά, δάνεια, 
προμήθειες, πω λήσεις, καταθέσεις κλπ. εργασίες) δημοσιευμένη στο «ο Συνεται
ριστής» 1929 σ. 3, 31, 51).
— Μ εσσηνία. Π ροσπάθεια απομακρύνσεως από τους Συνεταιρισμούς των εκμε

ταλλευτικών στοιχείω ν. Δημιουργία περιφερειακώ ν Λ ογιστηρίω ν Συνεταιρισμών 
(«Συνεταιριστής» 1927 σ. 148).
— Ξάνθη. Συνεταιριστικό Συνέδριο τών αντιπροσώ πων των Συνεταιρισμών στη 

Σταυρούπολι. Ε ιση γήσεις Επόπτη Β. Ιλαντζή για  εκκαθάριση συνεταιρισμών από 
εκμεταλλευτικά στοιχεία , εγγραφή αγροτών, ίδρυση συνεταιρισμών, οργάνωση 
λογιστική  - δ ιο ικη τική , συνεταιριστική κατάρτιση, απόκτηση κεφαλαίων με
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μερίδες και καταθέσεις, οργάνωση προμηθευτικών εργασιών («Συνεταιριστής» 
1927 σ. 149).

— Π ροσπάθειες (και Υ.Γ.) γ ια  ίδρυση συνεταιρικώ ν πρατηρίω ν σε Α θήνα - 
Π ειραιά γ ια  λαχανικά - φρούτα.

— Σύρος. Π ρατήριο  6 Συνεταιρισμών (και προ ίδρύσεως της Ενώσεως) για 
άλευρα, άρτο, νομή κτηνών, λιπάσματα, εντομοκτόνα, μηχανήματα κλπ. Στο ιχεία  
πετυχημένης λειτουργίας (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1927 σ. 72).

Η Οργάνωση των Συνεταιρισμών.

Το Γ ' Κ απνοπαραγωγικό Συνέδριο σ την Ξάνθη ψ ηφίζει σχετικά  με την 
οργάνωση των Συνεταιρισμών:

1) Νά έπιδιωχθή ή έκκαθάρισις τών Συνεταιρισμών ρικά ταμιευτήρια ϊνα άναπτυχθή είς τόν συνεταιρισμέ-
άπό τά ξένα στοιχεία, ή τακτική τήρησις τών λογιστι- νον κόσμον τό πνεύμα τής άποταμιεύσεως καί συγ-
κών των βιβλίων καί ή άνελλιπής προσέλευσις τών κεντρωθή εις τούς Συνεταιρισμούς πάν περίσευμα
συνεταίρων είς τάς Συνελεύσεις έπιβαλλομένων είς αύτών.
τούς μή συμμορφωμένους προστίμων. Πρός έφαρμο- 5) Νά προσπαθήσουν νά άνεγείρουν άποθήκας 
γην τοΰ τελευταίου τούτου ύποχρεοΰνται άπαντες οί Συνεταιρικός έκ τών άποθεματικών των κεφαλαίων
Συνεταιρισμοί ϊνα φέρουν άνάλογον τροποποίησιν τών ώς άνωτέρω ένισχυομένων, ϊνα καταστη δυνατή ή
καταστατικών των. έναποθήκευσις κ α τ’ άρχάς τών καπνών ή καί άλλων

2) Νά έπιδιώκουν συνεχώς τήν αϋξησιν τών συνε- προϊόντων τών μελών των καί σύν τώ χρόνω ή χωρική
ταιρικών των κεφαλαίων ώς καί τών άποθεματικών καί ή έμπορική έπεξεργασία αύτών πρός κοινήν πώλη-
των διά τής υποχρεωτικής εισφοράς τών μελών άναλό- σιν.
γως τής παραγωγής τοΰ καπνού έκάστου. 6) Νά συγκεντρωθούν άπαντες οί Συνεταιρισμοί εις

3) Νά πειθαρχούν είς τάς αποφάσεις τών ' Ενώσεων τάς * Ενώσεις τής περιφερείας των καί νά συστήσουν
των καί είς τάς συστάσεις αύτών άναφορικώς μέ τήν τοιαύτας είς περίπτωσιν καθ ’ ήν δέν λειτουργεί είς τήν
όργάνωσίν καί διεξαγωγήν τών έργασιών των. π^ριφέρειάν των "Ενωσις.

4) Νά προσπαθήσουν νά έφελκύσουν καταθέσεις ,-γ-,, -ρ . ν χ ' \
έκ μέρους τών μελών των συνιστώντες ειδικά Συνεται- ν ϋ ν ίΐΧ Τ ε ίς  μ /u  ΟΤΟ 2-1 ).

Στοιχεία ισολογισμών Συνεταιρισμών για συνεταιριστική δραστηριότητα 1926/1927
— Ε.Π.Σ. Παπάδου Λέσβου («Συνεταιριστής» 1927 σ. 58, 154, 342).
— Γεω ργικόν Ταμείον Ο σμάναγα Π υλίας («Συνεταιριστής» 1927 σ. 106 και 342).
— Γ.Π .Σ . Μ αρωνίας Κ ομοτινής («Συνεταιριστής» 1927 σ. 122).
— Ελ. Π .Σ. Σκοπέλου Λέσβου («Συνεταιριστής» 1927 σ. 154).
— Γ.Π .Σ. Δ ραπανιά Κ ρήτης («Συνεταιριστής» 1927 σ. 180).
— Ε.Π .Σ. Α κρασίου Λέσβου, Ε.Π.Σ. Βορού Λέσβου, Ε.Π .Σ. Π αλαιοχω ρίου 

Λέσβου, Ε.Π .Σ. Παμφύλων Λέσβου («Συνεταιριστής» 1927 σ. 233).
— Ε.Π .Σ. Μ εσαγρού («Συνεταιριστής» 1927 σ. 250).
— Γ.Π .Σ. Χ άβαρι («Συνεταιριστής» 1927 σ. 277).
— Γ.Π .Σ . Μ υρίνης (Κωτσακίου) («Συνεταιριστής» 1927 σ. 278).
— Γ.Π .Σ. Λ ελόβων («Συνεταιριστής» 1927 σ. 310).
— Ε.Π .Σ. Βρυσσάς Λέσβου («Συνεταιριστής» 1927 σ. 374).
— Γ.Σ. Π ωλήσεω ς προϊόντω ν Λουραλή Λ ακωνίας («Συνεταιριστής» 1928 σ. 

63).
— Γ.Π .Σ. Μ υρίνης «Πρόοδος» («Συνεταιριστής» 1928 σ. 64).
— Γ.Π .Σ . Σαρμουσκουλή Σερρών («Συνεταιριστής» 1928 σ. 85).
— Γεωργικό Ταμείο Επανωμής («Συνεταιριστής» 1928 σ. 112).

Η κατάσταση το 1927 και προβλέψεις για το μέλλον.
Κατά το 1927 (μετά τα πραγματοποιηθέντα μέχρι τέλους 1926) οι τάσεις - επι

διώξεις των Συνεταιρισμών και οι προβλέψ εις γ ια  το μέλλον, διατυπώνονται από 
τον Σ. Ιασεμίδη, στην ανακοίνωσή του στο Συνέδριο της Ρώμης Μ αΐου 1927, ως 
εξής:
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1927/ Δ '  —  Ε ργα σίες, δρα σ τη ρ ιότη τες τω ν Γεω ργ. Σ υνετα ιρ ισμώ ν

«...Οί συνεταιρισμοί σταφιδοπαραγωγών άποβλέ- 
πουν είς τήν βαθμιαίαν άπόκτησιν ιδίων άποθηκών 
πρός άπό κοινού καθαρισμόν καί συσκευήν τής στα
φίδος, συνεπικουροΰντος πρός τοΰτο τοΰ Αΰτ. Σταφ. 
’ Οργανισμού καί τής ’Εθν. Τραπέζης. Ή  άπό κοινοΰ 
προμήθεια διά τών ' Ενώσεων καί κατά μέγα μέρος 
μεσολαβήσει καί τοϋ Σταφιδικού ’ Οργανισμού τών 
άναγκαίων διά τάς σταφιδικός έπιχειρήσεις ειδών, 
(θείου, θειϊκοϋ χαλκού, πανιών, τζιβερών κλπ.), τείνει 
ταχέως νά έπιτευχθή. Δυσχερεστέρα καθίσταται ή 
γενίκευσις τής άπό κοινού πωλήσεως τής σταφίδος 
γινομένη σήμερον καί είς όλίγας περιφερειας καί κατά 
τό πλεΐστον είς εμπόρους εξαγωγής, κ α τ’ έλάχιστον δέ 
σχετικώς ποσόν α π ’ ευθείας είς τό εξωτερικόν, διά 
τήν έλλειψιν καταλλήλων διά τήν έργασίαν ταύτην διοι- 
κούντων καί έπαρκοΰς όργανώσεώς καί τάξεως. Οί 
Συνεταιρισμοί τών καπνοπαραγωγών ιδία έν Μακεδο
νία, τείνουν βαθμηδόν εις τό νά άναλάβουν αύτοί τήν 
συσκευήν καί τήν από κοινού πώλησιν τού καπνού.

' Η άπόκτησις ιδίων άποθηκών παρουσιάζεται καί 
έδώ άναγκαία ώς έκ τής άκαταλληλότητος ιδία τών

οικημάτων τών καπνοπαραγωγών. ' Η απαλλαγή δέ 
άπό τό μεσάζον έμπόριον ήρχισεν ήδη εΐς τινα μέρη 
διά συμβάσεων πρός ’ Εταιρείας τοϋ εξωτερικού καί ή 
τάσις αϋτη θά διευκολυνθή διά τής έπί τό σκοπιμώτε- 
ρον όργανώσεώς τών Γραφείων Προστασίας Καπνού.

Σχετική έντασις κινήσεως έκ τών λοιπών γεωργικών 
συνεταιρισμών παρατηρεϊται τελευταίως είς τούς 
συνεταιρισμούς έλαιοπαραγωγών, οί όποιοι έν Μυτιλή
νη κυρίως 'ίδρυσαν συνεταιρικά έλαιουργεία, εργαζό
μενα πολύ έπιτυχώς.

Μεγάλη καταβάλλεται προσπάθεια πρός έπέκτασιν 
τής συνεταιρικής όργανώσεώς πρός δύο σημαντικωτά- 
τας κατευθύνσεις, τούς κτηνασφαλιστικούς συνεταιρι
σμούς καί τούς συνεταιρισμούς άλληλασφαλείας κατά 
χαλάζης καί παγετών, έ φ ’ ών βασίζεται τό Κεντρικόν 
Ταμεϊον ’Ασφαλείας κατά χαλάζης καί παγετών τό 
ίδρυθέν κατά τό 1926. Οί κτηνασφαλιστικοί συνεται
ρισμοί θέλουν άναλάβει μέγα μέρος τής εφαρμογής 
τοϋ προγράμματος τού Κεντρικού Ταμείου Προστα
σίας τής Κτηνοτροφίας, τό όποιον ίδρύθη καί τοΰτο τό 
παρελθόν έτος.»

Στη συνέχεια  αναφέρεται στις προσπάθειες γ ια  τη βραχυπρόθεσμο αγροτική 
π ίστη , στην οργάνωση της εποπτείας, την χο ρ ή γη σ η  δανείου γ ια  βελτίωση των 
κτημάτων μέσω των κοινών ή άλλων ειδικών συνεταιρισμών (κτηματικής πίστεως).

Η δυστυχία και αγωνία στα πρόσωπα των αγροτών μπροστά στην αποθήκη της Χρυσούπολης, όπου 
εγκαταστάθηκαν. Διακρίνεται ο πρόεδρος της Ενώσεως Συνεταιρισμών Καβάλας κ. Αργυρούδης. 

Ελπίδα τους η βοήθεια των Συνεταιρισμών (μετακατοχική, από τον εμφύλιο).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Βιβλιογραφία
Το ενδιαφέρον της αγροτικής β ιβλιογραφ ίας κατά το 1927 στρέφεται στα 

επίκαιρα αγροτικά προβλήματα: οργάνω ση της αγροτικής πίστεως με ειδική 
Γεωργική Τράπεζα, εποικισμός, προβλήματα ελαιοπαραγω γής, προβλήματα 
κορινθιακής και ΑΣΟ.

Στα συνετα ιρ ιστικά  βλ. τα επόμενα:
— Σ. Ιασεμίδη «La Cooperation Agricole en Grece», Rome 1927 σ. 20. Ε ισήγηση  

σ χετική  με την εξέλιξη των Συνεταιρισμών σ την Ελλάδα, προς το Διεθνές 
Γεωργικό Συνέδριο Ρώμης όπου μετέχει και η Ελλάδα. (Βλ. κείμενο «ο Συνεται
ρ ιστής» 1927 σ. 178, 262, 289). Στο ιχεία  της δίδονται σε άλλες σελίδες (κατά 
θέματα).

— Γεωργ. Ν. Φ ιλάρετου «Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί Α μπελακίων - Ύ δρας - 
Σπετσών - Ψαρών» Α θήναι 1927 σελ. 57. Με την επικράτηση της Δ ημοκρατίας ο 
αγωνιστής δημοκράτης και παλαίμαχος πια δημοσιογράφος, πολιτικός, επαναφέ
ρει σ την δημοσιότητα (με ενθουσιασμό και με πίστη στον κο ινοτικό  συνεργατι
σμό και στη συνεργασία κεφαλαίου και εργασίας) το θέμα των παλαιότερων 
μορφών συνεταιρισμών που έδρασαν στην Ελλάδα προ και μετά το 1821. Για το 
θέμα αυτό είχε ασχοληθεί με παλαιότερες δημοσιεύσεις του (βλ. στον Α ' τόμο μας 
για  Α μπελάκια κλπ.). Α λλά επανέρχεται διότι:

«Τά μαθήματα τών ’ Αμπελακιωτών καί τών νησιω- πρός τάς ιστορικός καί εθνικός παραδόσεις ήμών. Διά 
τών άνάγκη νά διδαχθωσιν οΐ σύγχρονοι "Ελληνες τής αλληλοβοήθειας αύτών μετά τών συνεργατικών 
πληρέστερον, τό μέν λόγω τού ιστορικού ένδιαφέρο- συνεταιρισμών, θέλουσι τότε άνεγερθή τά ισχυρότατα 
ντος αύτών, τό δέ διότι, έάν ή ’ Ελλάς κυβερνηθή ύπό τών οχυρωμάτων κατά τών εθνοφθόρων κοινοκτημό- 
όληθώς δημοκρατικής κυβερνήσεως, ώς εύελπιστώ, νων και δικτατόρων, ϊνα έπιβληθή τοϊςπάσιν ή άληθής
βεβαίως θ ά  θέση απανταχού ομοιόμορφον άναδιοργά- έλευθερία μετά τάξεως».
νωσιν των τε κοινοτήτων καί των δήμων, συμφώνως

Στην εισαγωγή του βιβλίου, ο Φ ιλάρετος μνημονεύει όλες τις προηγούμενες 
(από το 1900) δημοσιεύσεις και ομιλίες του γ ια  το Θέμα αυτό και αναδημοσιεύει 
εδώ μόνο α) την σχετική  ομ ιλία  του που έγινε στην αίθουσα του Δ ιδασκαλείου 
στη Λ άρισα τον Σεπτέμβριο 1900 με την ευκαιρία  της γεω ργικής και κτηνοτρο- 
φ ικής εκθέσεως (μετά βελτιώσεων και σημειώσεων τινώ ν) και β) απόσπασμα από 
την αφήγηση του Δρόσου Δ ροσινού το 1847 για τους ναυτικούς συνεταιρισμούς 
(βλ. παραπάνω Α ' τόμος) γ) τον επίλογο από το β ιβλίο  του «η Ε λληνική  Ν αυτιλία 
κατά τας παραμονάς της Επαναστάσεως» που βραβεύτηκε το 1907 στη ναυτική 
έκθεση στο Βορδώ Γαλλίας.

— Ευαγ. I. Παπαϊωάννου «Πλήρες σύστημα ελληνικής μαθητικής αύτοδιοι- 
κήσεως...» (βλ. παρακάτω για  τους Σ χολικούς Συνεταιρισμούς).

— « Ή  ύπό μελέτην Γεωργική Τράπεζα. TC εχομεν σήμερον καί τί θά έ'χωμεν 
αύ'ριον» (Ελεύθερη Γνώμη), Α θήναι Ν οέμβριος 1927 σ. 98 (βλ. στο Υποκεφ. Ζ ') . 
Π αρόμοιο κείμενο βλ. και στο 1928.

— Β. Σ ιμω νίδη, ’Έ κθεσ ις έπί τών έργασιών τοΰ Α.Σ.Ο ., Α θήνα 1927.
— Το περιοδικό «ό Συνεταιριστής».

Δυστυχώς ο ι προσπάθειες για  ενημέρωση - μόρφωση δεν υποστηρίζονται. 
’Έ τ σ ι ό δεκαπενθήμερος «Συνεταιριστής», τό μοναδικό τότε συνεταιριστικό 
περιοδικό, μέ τήν συμπλήρωση τοΰ τρίτου έτους τής έκδόσεώς του ανακοινώνει 
ότι «άτυχώς πλεϊσται όσαι δυσκολία ι κατέστησαν εύθύς άπό τής έμφανίσεώς του
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1927 /E ' —  Σ υνετα ιρ ιστική  Β ιβλιογραφ ία . Μ όρφω ση. Ε νημέρω ση

τήν εκδοσίν του προβληματικήν. Π ολλάκις εφθασε είς τό σημεΐον νά σταματή- 
ση...». Κ αί δτι τοϋ λοιποΰ θά έκδίδεται κάθε μήνα καί μέ λ ιγότερες σελίδες («ό 
Συνεταιριστής» 1927 σ. 353).

Ά λ λ α  περιοδικά:
Εκτός από το «Συνεταιριστής» εξακολουθεί να εκδίδεται στην Α λεξανδρού

πολη από τον επόπτη Μ. Π απαχατζή το περιοδικό «Α γροτική Μ έλισσα».
Α νάμεσα στα άλλα γεω ργικά έντυπα που εκδίδονται τότε είναι:

— «Α γροτική Ζωή» Αθηνών.
— «Τα Νέα Γεωπονικά» Αθηνών.

2. Εκπαιδευτικές, μορφωτικές προσπάθειες. Σχολικοί Συνεταιρισμοί.
— Τ ην πρωταρχική σημασία της συνετα ιρ ιστικής εκπαιδεύσεως τονίζει, με 

πρακτικά επιχειρήματα, κείμενο στο «Συνεταιριστής» 1927 σ. 7, 35). Π ροτείνεται:
1)Ίδ ρ υ σ η  ειδ ικής Συνετα ιρ ιστικής Σ χολής, 2) Οργάνωση Συνεργείων 

Συνετα ιρ ιστικής Εκπαιδεύσεως κατά περιφέρειες, 3) Έ κ δ ο σ η  εντύπων οδηγιών,
4) Οργάνωση υποδειγματικών Συνεταιρισμών.

— Σκέψεις και ενέργειες για  ίδρυση σχολικώ ν συνεταιρισμώ ν βλ. στο άρθρο «ο 
Συνεταιρισμός ως μέσον και σκοπός των Σχολείω ν εργασίας» («ο Συνεταιριστής» 
1927 σ. 145). Α κόμα βλ. το κείμενο L. Barbier «ένας μαθητικός συνεταιρισμός» 
(«Συνεταιριστής» 1927 σ. 147).

Γ ια  αξιόλογη εφαρμογή μαθητικού συνεταιρισμού στο Γοργόμυλο Π ρεβέζης, 
τα χρ ό νια  1924-1927 από τον τότε δάσκαλο (και έπειτα Γ ενικό Επιθεωρητή Στο ι
χειώδους Εκπαιδεύσεως) Ευάγ. Παπαϊωάννου βλ. στο β ιβλίο  του «Π λήρες σύστη
μα ελληνικής μαθητικής αυτοδιοικήσεως» 1927. Κ ριτική παρουσίασή του έγινε 
από τη Φωτ. Τζωρτζάκη στο «Συνεταιριστής». Π ρόκειτα ι γ ια  προσπάθειά του στα 
χρόνια  1924-1927 γ ια  την οποία  η Φωτ. Τζωρτζάκη γράφει τα ακόλουθα πολύ 
ενδιαφέροντα για  την πρωτοποριακή αυτή δραστηριότητα .

«...Νέος διευθυντής τότε τοΰ διτάξιου δημοτικού 
σχολείου σέ ένα χωριό κοντά στήν Πρέβεζα, τό Γοργό
μυλο, ό κ. Παπαϊωάννου είχε θελήσει νά δώση νέα ζωή 
στό σχολείο του, δημιουργώντας σ ’ αύτό ζωή κοινωνι
κή, όπου τά παιδιά θά  μποροΰσαν νά μυηθούν στή 
ζωή μέ τήν πράξη μέσα στή δική τους σχολική κοινω
νία καί νά γίνουν δραστήριοι καί άξιοι πολίτες της.

Είχε οργανώσει τό σχολείο του σέ μαθητική κοινό
τητα, πού άπλωνε τή δραστηριότητά της σέ διάφορους 
κλάδους: Μαθητικό ταμιευτήριο, μαθητικός προμη
θευτικός συνεταιρισμός καί μαθητικό συνεταιρικό 
πρατήριο, μαθητική βιβλιοθήκη. Δίνει εικόνα γιά τή 
λειτουργία καί τή διοίκηση τής μαθητικής του κοινό
τητας (επιμελητές, επόπτες, ταμείο, φαρμακείο, για
τρός, περιοδικό, δικαστήριο) διατυπώνει τίς μελλοντι
κές βλέψεις του γιά τήν άνάπτυξη τών έργασιών της 
καί τήν συμβολή της στήν προκοπή τών παιδιών καί 
τοϋ σχολείου καί ύποβάλλει ύποδείγματα κοινοτικής 
νομοθεσίας καί σχέδια γιά τά διάφορα ύπηρεσιακά 
βιβλία.

‘ Η μελέτη κλείνει μέ 60 έρωτήματα γύρω σέ διάφορα 
προβλήματα σχετικά μέ τή μαθητική αύτοδιοίκηση 
στά ελληνικά σχολεία, πού θά  άξιζε καί θά  έπρεπε νά 
συζητηθούν σέ παιδαγωγικές συνεδριάσεις.

Τό μικρό αύτό βιβλίο, πού βγαίνει άπό τήν πείρα 
ένός φωτισμένου λειτουργού τής παιδείας μας, εΐναι 
πολύτιμο βοήθημα ... δίδονται λεπτομέρειες ό τρόπος 
πού λειτούργησε ό μαθητικός συνεταιρισμός στό σχο
λείο αύτό καί ή μορφή του.
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"Ηταν ένας προμηθευτικός συνεταιρισμός μέ συνε
ταιρικό μαθητικό πρατήριο. Ό  δημιουργός του άπο- 
σκοπούσε νά καλλιεργήση στά παιδιά τή διάθεση γιά 
άποταμίευση καί τό πνεϋμα τής οικονομίας* έπίσης νά 
κάμη σ’ αύτά οικεία καί άγαπητή τή συνεταιριστική 
ιδέα...

Στήν 'ίδρυση τού μαθητικού συνεταιρισμού τού 
σχολείου του έφτασε, όφοΰ πρώτα είχε μυήσει, προ
ετοιμάσει καί κατευθύνει τά παιδιά βαθμιαία και μέ 
φυσικότητα πρός τό σκοπό αύτό. Ά φ ο ϋ  καλλιέργησε 
μέ προσοχή τό έδαφος, περιμενε τήν κατάλληλη 
περίσταση νά ρίξη τό γόνιμο σπόρο. ‘Η περίσταση 
αύτή ήταν ή δυσκολία νά προμηθευτούν τά παιδιά τά 
βιβλία καί τά άλλα σχολικά τους εϊδη στήν αρχή τής 
σχολικής χρονιάς.

Τά πρώτα κεφάλαια γιά τήν ομαδική πρρμήθεια τών 
ειδών αύτών τά έβαλε άπό προσωπικά του χρήματα ό 
άποστολίκός δάσκαλος. Τή διαχείριση ομως τήν εμπι
στεύτηκε άμέσως μόλις αγοράστηκαν τά αναγκαία 
εϊδη σέ μαθητική έπιτροπή πού τήν όρισαν τά ’ίδια τά 
παιδιά. ’Έτσι πέτυχε ή πρώτη προσπάθεια, στερεώθη
κε. Σέ λίγο παγιώθηκε ό Συνεταιρισμός. Μέλη του 
ήταν οί μαθητές καί τόν διοικούσε έπιτροπή άπό τόν 
πρόεδρο, τόν ταμία καί τό γραμματέα (πού βοηθούσε 
καί τόν ταμία).

Κάθε μέλος πλήρωνε άρχικά ένα ορισμένο ποσό γιά 
δικαίωμα συμμετοχής στό Συνεταιρισμό, γιά νά σχημα- 
τιστή τό μετοχικό κεφάλαιο τού Συνεταιρισμού.

Τό Συνεταιρισμό εκπροσωπούσε στίς σχέσεις καί τίς



1927 /E ' —  Σ υνετα ιρ ιστική  Β ιβλιογραφ ία . Μ όρφω ση. Ε νημέρω ση

συναλλαγές του μέ τρίτους ό διευθυντής τοΰ σχολείου.
Τά ε’ίδη πού προμήθευε στά παιδιά ήταν: Σχολικά ή 

άλλα παιδικά βιβλία, σχολικά ε’ίδη (γραφής, χειρο
τεχνίας κτλ.), είδη καθαριότητας, αλληλογραφίας, 
κουρείου κ.ά. (Γιά νά συνηθίζουν τά παιδιά στήν 
καθαριότητα καί τήν καλαισθησία, λειτουργούσε στό 
σχολείο μαθητικό κουρείο, εφοδιασμένο μέ τά άναγ- 
καΐα ε’ίδη, μέ κουρεϊς μαθητές πού ήξεραν τή χρήση 
τής κουρευτικής μηχανής).

Σέ λίγο άποφασίστηκε τά ε’ίδη πού αγοράζονταν 
άπό τό Συνεταιρισμό συνολικά σέ χοντρική τιμή νά 
μεταπουλιούνται στα παιδιά σέ τιμή λιανική καί νά 
μένουν έτσι στό Συνεταιρισμό κέρδη. Ό  Συνεταιρι
σμός προμήθευε τά ε’ίδη καί τή λιανική τους πούληση 
άναλάμβανε τό συνεταιρικό μαθητικό πρατήριο.

Τά 50% άπό τά κέρδη στό τέλος τής εξαμηνίας ή τής 
σχολικής χρονιάς διαθέτονταν γιά τή μαθητική βιβλιο
θήκη καί τήν ένίσχυση ορφανών καί άπορων μαθητών. 
Μέρος έπίσης άπό τά κέρδη αύτά έμενε γιά άποθεμα- 
τικό κεφάλαιο τοΰ Συνεταιρισμού, πού ά π ’ αυτό άπο- 
φάσιζε ή γενική συνέλευση νά γίνωνται διάφορα 
σκόπιμα έξοδα.

Τά άλλα 50%) άπό τά κέρδη, ό Συνεταιρισμός, δίνο
ντας ξεχωριστή προσοχή στούς οικονομικούς σκοπούς, 
τά μοίραζε άνάμεσα στούς συνεταίρους εξίσου ή 
άνάλογα μέ τίς καταθέσεις τους στό σχολικό ταμιευ
τήριο, άν οί καταθέσεις αύτές είχαν χρησιμοποιηθή 
έξολοκλήρου γιά τό Συνεταιρισμό.

Ό  Συνεταιρισμός κρατούσε 1) βιβλίο καθολικό 
(κεφαλαίων, άγορών), 2) βιβλίο ταμείου, 3) συνεταί
ρων καί διοικητικών συμβουλίων, 4) βιβλίο άλληλο-

γραφίας καί 5) φάκελλο τών άποδείξεων τοΰ ταμείου.
Ό  νεαρός τότε δάσκαλος τού μικρού ηπειρωτικού 

χωριού σχεδίαζε νά συστήση, μέ τή βοήθεια τών κεφα
λαίων τοΰ προμηθευτικού Συνεταιρισμού καί τοΰ σχο
λικού ταμιευτηρίου, καί γεωργικό Συνεταιρισμό, όπου 
μέ βάση τό σχολικό κήπο τά παιδιά θά εργάζονταν 
κατά ομάδες.

Ό  Συνεταιρισμός θά  προμηθευόταν τά άναγκαϊα 
γεωργικά εργαλεία καί θ ά  φρόντιζε γιά τή συντήρησή 
τους, θά  προμηθευόταν σπόρους, μπόλια κτλ. Θά 
φρόντιζε νά γίνωνται ολοένα καλύτερα τά προϊόντα 
τοϋ κήπου καί νά τά διαθέτη μέ δικό του πρατήριο. 
Θά φρόντιζε άκόμη νά γίνωνται γνωστά στό χωριό τά 
προϊόντα τοΰ σχολικού κήπου καί οί ποικιλίες τους. 
Παράλληλα άποσκοποϋσε νά άναπτύξη τή μελισσο
τροφία, τήν ορνιθοτροφία καί τή σηροτροφία καί νά 
όργανώνη κάθε χρόνο τή γιορτή τού Πρασίνου.

Ό  σχολικός αύτός Συνεταιρισμός σταμάτησε νά λει- 
τουργή στά 1927, όταν ό δημιουργός του άπομακρύν- 
θηκε άπό τό Σχολείο τού Γοργομύλου...

Ά κόμη στό χωριό Γαλατινή τής Σιάτιστας εΐχε 
δημιουργηθή αργότερα κατά τό ύπόδειγμα τοΰ σχο
λείου τού Γοργομύλου, σχολικός συνεταιρισμός άπό τό 
δημοδιδάσκαλο κ. Τσακμακίδη· εΐχε προκαλέσει μάλι
στα τή σφοδρή άντίδραση άπό τό τοπικό μικρεμπόριο· 
είχαν καταγγείλει τό δάσκαλο καί είχαν ζητήσει ν ’ 
άπομακρυνθή άπό τό χωριό. Α γαθή  μοίρα εΐχε θελή
σει νά είναι επιθεωρητής τότε στήν περιφέρεια ό κ. 
Παπαϊωάννου. ’Έ τσι ό δάσκαλος έμεινε στό σχολείο 
του καί ό συνεταιρισμός λειτούργησε ώς τόν πόλεμο 
τοΰ 1940».

ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
Συνεταιριστικό στέλεχος μορφωμένο, με πνευματικότητα, με ήρεμο 
και ταπεινό χαρακτήρα, που πολλά προσέφερε ως διευθυντής του 
Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορ. Ελλάδος και του περιοδικού «ο 
Συνεργατισμός» και μετακατοχικά στη Συνομοσπονδία Γ. Συνεται 
ρισμών.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Σε συμπλήρωση των όσων σημειώθηκαν πιο πάνω (στο Υποκεφ. Δ ')  γ ια  τη 
συνετα ιρ ιστική  δραστηριότητα (που συνήθως είνα ι ανάμικτη Συνεταιρισμών και 
Ενώσεων σε κάθε περιφέρεια) πρέπει ακόμα να αναφερθούν και τα επόμενα ειδικά 
για  τις Ενώσεις:
Οργάνωση στη Μ ακεδονία - Θράκη:

Το Γ '  Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο ψ ηφ ίζει στο θέμα «επί της Συνεταιρικής 
Οργανώσεως» τα επόμενα, που δείχνουν τις τάσεις της εποχής για  τις Ενώσεις:

Όργάνωσις Ένώσεων
1) Νά έπιδιωχθή ή όργάνωσις τών υφισταμένων τήν έπιτυχεστέραν διάθεσιν τοϋ προϊόντος των. Νά

' Ενώσεων Συνεταιρισμών καί ή προσχώρησις πάντων προσπαθήσουν δέ όπως άνυψώσουν εις τήν πεποίθη-
τών Συνεταιρισμών εις αύτάς ώς καί 'ίδρυσις Έ νώ - σιν τοϋ συνεταιρισμένου κόσμου τήν ιδέαν τής άπό
σεων είς τάς περιφερείας εις άς δέν ύπάρχουν κοινού πωλήσεως τών προϊόντων των διά καταλλήλου
τοιαϋται. προπαγάνδας, 'ίνα αϋτη είς λίαν προσεχές μέλλον, καί

2) Νά έπιδιώξουν αί ' Ενώσεις τήν σταθερόν όργά- άφοϋ έκπληρωθώσι όλοι οί όροι τής επιτυχούς διεξα-
νωσιν τών Συνεταιρισμών μεριμνώσαι διά τήν καλήν γωγής αύτής, καταστή δυνατή.
λειτουργίαν καί διεξαγωγήν τών έργασιών αύτών, διά 6 )’Αφού προλειανθή τό έδαφος διά μίαν τοιαύτην
τήν καλήν τήρησιν τών λογιστικών των βιβλίων, διά τής ενέργειαν κρίνεται άπαραίτητον όπως α ί ' Ενώσεις έπι-
συστάσεως καί λειτουργίας ειδικού σώματος είς έκά- διώξουν τήν κοινήν έναποθήκευσιν έκ μέρους τών
στην Ένω σιν περιοδευόντων λογιστών. Συνεταιρισμών κ α τ’ άρχάς είς τά μέρη είς ά ύπάρχουν

3) Νά ενεργούν ένταντικώς προπαγάνδαν διά τοϋ άποθήκαι, τών καπνών τών μελών των πρός πρώτην
ειδικού σώματος περιοδευόντων λογιστών ώς καί διά έπεξεργασίαν αύτών (χωρικήν) ώς καί τήν συνεννόη-
παντός άλλου μέσου πρός τόνωσιν τής συνεταιριστι- σιν τών γεωργών όπου είναι δυνατή αϋτη κατά τήν πώ-
κής ιδέας καί διαπαιδαγώγησιν τοϋ καπνοπαραγωγι- λησιν τών καπνών των καί τών άλλων προϊόντων πρός
κοϋ κόσμου έντός τών ύγιών άρχών τού Συνεταιρι- άπόλαυσιν καλλιτέρων όρων πωλήσεως καί τιμών,
σμοϋ. 7) Νά παρακολουθούν δεόντως τήν τυχόν άπό κοι-

4) Νά έπιδιώξουν κατά πρώτον λόγον τήν έκπλή- νοΰ ένέργειαν Συνεταιρισμών ή μελών αύτών πρός πώ-
ρωσιν τών οικονομικών των σκοπών πρός πραγματι- λησιν τοΰ καπνού των ή καί άλλων προϊόντων ώς καί
κήν έξυπηρέτησιν τών οικονομικών άναγκών τών τάς τυχόν συναπτομένας συμβάσεις πρός περιφρού-
μελών των. ρησιν τών συμφερόντων τής παραγωγής.

5) Νά καθιστώσι ένημέρους διά τών Συνεταιρισμών 8) Νά παρακολουθούν τήν έκτέλεσιν τών άποφά-
τούς καπνοπαραγωγούς άνελλιπώς συνεννοούμενοι σεων τοϋ Συνεδρίου διά τήν πλήρη καί άκριβή έκτέλε-
πρός τοϋτο μετά τών Γραφείων προστασίας Καπνοϋ, σιν τών ύ π ’ αύτού άποφασισθέντων σχετικώς μέ τήν
περί τής καταστάσεως τής καπναγοράςέν τω έσωτερι- όργάνωσίν τών Συνεταιρισμών καί τά ληπτέα π α ρ ’
κφ καί έν τώ έξωτερικώ καί καθοδηγούν αύτούς εις αύτών μέτρα.

(Βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σελ. 366).
— Τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση ταλαιπω ρεί το θέμα των καταχρήσεω ν στην 

Έ ν ω σ η  Κ ερκύρας (βλ. στο 1926) με γενικότερες επιπτώ σεις σε βάρος της ιδέας. 
Δηλώ σεις του Γεν. Επιθεω ρητή Συνεταιρισμών Ν. Μ ιχοπούλου βλ. στο «Συνεται
ριστής» 1927 σ. 367.
— Π ελοπόννησος: Α ναλυτικά σ το ιχεία  για  τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  Α χαϊοή- 

λιδας, Α ργολιδοκορινθίας, Ζακύνθου, Κ εφαλληνίας, Κυνουρίας, βλ. στην έκθεση 
του Π. Στεφόπουλου «Συνεταιριστής» 1928 σ. 193, 240.

Ν ομοί Μ εσσηνίας, Λ ακωνίας, Αρκαδίας. Σ το ιχεία  στην έκθεση του επιθεω
ρητή Κ. Δ εληβοριά βλ. στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 3, 31, 51.
— Έ κ θ εσ η  Π ροέδρου Γ. Κ αλόξυλου γ ια  δραστηριότητα  της Ενώσεως Σύρου. 

Κ αταθέσεις. Εμπορεύματα. Α νάληψη από Έ νω σ η  ενοικιάσεω ς φόρου εγγείου 
παραγωγής γ ια  αποφυγή καταπιέσεως αγροτών. Π ρογραμματισμός για  εξαγωγές 
προϊόντω ν, συνεταιρικό αρτοποιείο, πρατήριο ειδών καταναλώσεως, ξυλείας, 
καυσοξύλων, ξυλανθράκων. Π ρομήθεια καθαριστηρίω ν κριθής, εγκατάσταση 
μικρού αλευρομύλου. Α πόκτηση ακινήτου για  γραφεία και πρατήρια. Εγγραφή 
νέων μελών στους συνεταιρισμούς. Κ αταθέσεις. Γεωργική απογραφή νήσου.
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(«Συνεταιριστής» 1927 σ. 151).
— Γ ια  τις Ενώσεις της Μ ακεδονίας βλ. έκθεση του επιθεωρητή Π. Βασιλακό- 

πουλου («Συνεταιριστής» 1927 σ. 225, 241 - 1928 σ. 121).
— Θήρα. Ο ινοποιητικές εργασίες του Ταμείου Ο ινοπαραγωγής. ’Εκθεση Θ. 

Σκαλαίου («Ο Συνεταιριστής» 1927 σ. 307).
— Θράκη: Α ναλυτικά στο ιχεία  σ την έκθεση του επιθεωρητή Κ. Χ ολέβα στο Γ ' 

Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο («Συνεταιριστής» 1928 σ. 25).
— Ιδρύεται η Έ νω σ η  Λαμίας με 10 Συνεταιρισμούς («Συνεταιριστής» 1927 σ. 

42).
— Συμβάσεις Ενώσεων Κερκύρας με ΕΤΕ γ ια  συγκέντρωση - προστασία  ελαίου. 

(«Συνεταιριστής» 1927 σ. 367).
— Σ χετικά  με τις σταφιδικές Ενώσεις Πελοποννήσου, με την φροντίδα του ΑΣΟ, 

συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω σ το ιχεία  1927:
Υ πήρχαν οι ακόλουθες Ενώσεις σταφιδικών Συνεταιρισμών Π ελοποννήσου:

Ν ομοί Ενώσεις Συνεταιρισμοί Μ έλη Συνεται-
μέλη τους ρισμών τους

Μ εσσηνίας 10 270 8.908
Α χαϊοήλιδας 6 126 7.462
Α ργολιδοκορινθίας 1 39 2.572
Ζακύνθου 1 27 1.615

18 462 20.557
Μ έλη συνεταιρισμών εκτός Ενώσεων 7.127

Π αρατηρείτα ι (κυρίως στη Μ εσσηνία) υπερβολικός αριθμός μικρών Ενώ
σεων Συνεταιρισμών (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 61).

Τα Κ εφάλαια των Ενώσεων Σταφιδικών Συνεταιρισμών Π ελοποννήσου - 
Ιονίου αναλύονται στον επόμενο πίνακα (σε χ ιλ . δρχ. με στρογγυλ.).
Ενώσεις Δηλ. Καταβλ. Τακτ. ' Εκτ.

μερίδες μερίδες Αποθ. Αποθ.
1. Κ ορινθίας 66 66 98 115
2. Α ιγιαλείας 46 31 22 278
3. Β οστίτσης 32 32 46 37
4. Π ατρών 370 274 44 67
5. Γαστούνης 232 232 14 85
6. Α μαλιάδος 136 135 1 -

7. Πύργου 469 467 111 223
8. Ζακύνθου 165 76 - _
9. Αγρ. Καλαμών 1.340 983 408 135

10. Π αμεσσηνιακή 430 196 65 64
11. Μ εσσήνης 330 249 77 18
12. Ά ρ τα ς 60 55 9 69
13. Ζευγολατιού 140 27 2 -

14. Γαργαλιάνω ν 360 360 - 189
15. Πύλου 75 72 21 47
16. Κ υπαρισσίας 96 78 6 26
17. Κακοβάτου 105 76 5 37
18. Κ ρεσταίνων 190 170 11 61
Σύνολο (στρογγυλ.) 4.642 3.583 946 1.459
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Ε ϊνα ι αξιόλογα τα ποσοστά των μερίδων που καταβλήθηκαν (σε πολλές 
100%) καθώς και τα πολύ σημαντικά αποθεματικά που δημιούργησαν από τα καλά 
αποτελέσματα των ετήσιω ν εργασιών τους.

Τα έξοδα διοικήσεω ς των παραπάνω Ενώσεων ήταν δρχ. 1.647.987 τα δε καθα
ρά «κέρδη» του έτους δρχ. 1.346.738.

(Βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σελ. 61).
Γ ια  τη δραστηριότητα  της ' Ενω σης Γ. Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης και του 

Ντ. Μ αλούχου βλ. και στο Υποκεφ. ΙΑ ' του 1928.
Ο ικονομικά στοιχεία  από ισολογισμούς Ενώσεω ν

Κ εντρικής Γεω ργικής Τραπέζης Ο λυμπίας («Συνεταιριστής» 1927 σ. 74). 
Κ εντρικής Α γροτικής Τράπεζας Καλαμών («Συνεταιριστής» 1927 σ. 90, 1928 

σ. 86).
Κ εντρικής Συνεργατικής Τραπέζης Η λείας («Συνεταιριστής», 1927 σ. 106). 
Ταμείο Αμύνης Ο ινοπαραγωγής Λευκάδας («Συνεταιριστής» 1927 σ. 216). 
Κ τηματικής Συνετα ιρ ιστικής Τραπέζης Ή λ ιδ ο ς  («Συνεταιριστής» 1928 σ.

86).
Επίσης:
Γεω ργικής Τραπέζης Ν. Α ιγαίου («Συνεταιριστής» 1927 σ. 122- 1928 σ. 63). 
Κ οινωφελές Ταμείο Κ ρήτης («Συνεταιριστής» 1927 σ. 217 - 1928 σ. 63).

Επεξεργασία καπνού στην Καρδίτσα.
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ /1

1. Η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών
Με τις επίμονες συζητήσεις γ ια  ίδρυση ειδ ικής Γ εω ργικής Τράπεζας (που 

μπαίνουν τώρα σε κάποιο δρόμο πραγματοποίησης) και με τις σκέψεις γ ια  ανάθε
ση σε αυτή και της Εποπτείας συνεταιρισμών για  τη ν  καλύτερη οργάνωσή τους, 
και με την επέκταση της δραστηριότητας του ΑΣΟ και σε θέματα οργανώσεώς, 
υποβοήθησης των Συνεταιρισμών και των Ενώσεων των σταφιδοπαραγωγικών 
συνεταιρισμών, το θέμα της Π ανελληνίου Συνομοσπονδίας μένει σε δεύτερη θέση.
2. Συνεταιριστικοί Σύνδεσμοι. Ο ρόλος του ΑΣΟ

Ο ρόλος του ΑΣΟ και ως Συνεταιριστικού Συνδέσμου γ ια  τους σταφιδικούς 
συνεταιρισμούς, με ενίσχυση της Εποπτείας και ανάπτυξη και συστηματοποίηση 
της συνετα ιρ ιστικής εκπαιδεύσεως, οργάνωση των σταφιδικώ ν Συνεταιρισμών, 
υποκαθιστά τις προσπάθειες για  Συνδέσμους, (βλ. αναλυτικά «Συνεταιριστής» 
1927 σ. 209, 220).

3. Κεντρικές Οικονομικές Οργανώσεις
— Ο Ιασεμίδης σ την ανακοίνωσή του στο Συνέδριο της Ρώμης (Μ άιος 1927) 

αναφέρεται στην Έ νω σ η  των Ενώσεων Κ εντρική Π ρομηθευτική με έδρα την 
Πάτρα, με 7 Ενώσεις - μέλη της.

— Ο ΑΣΟ ως τριτοβάθμιος συνετα ιρ ιστική οργάνωση των σταφιδοπαραγωγών. 
Ο ΑΣΟ που ιδρύθηκε το 1925 συμπλήρωσε στις αρχές του 1927 το  πρώτο δ ια χει
ριστικό του έργο. Ενδεικτικό του ευρύτερου συνετα ιρ ιστικού χαρακτήρα του (που 
επιδίω καν να το τονώσουν οι εκπρόσω ποι των Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων και 
οι αγω νιζόμενοι προς την κατεύθυνση αυτή επιστήμονες) ε ίνα ι ότι οι αντιπρόσω
ποι των αγροτικώ ν Οργανώσεων κατά τη σύνοδό τους 26-30 Μ αΐου 1927 στην 
Αθήνα,

«έκριναν σκοπιμον επ  ευκαιρία τής συγκεντρώ- 
σεώς των έν Α θήναις νά μή περιορισθοϋν μόνον είς 
τό νά λάβουν γνώσιν τών πεπραγμένων άλλά νά έπι- 
ληφθοϋν τής έξετάσεως καί άλλων ζητημάτων άφορώ
ντων τόσον τήν Κεντρικήν τριτοβάθμιον αύτών ’ Οργά- 
νωσιν όσον καί είδικώς τούς σταφιδικούς συνεταιρι
σμούς καί γενικώτερον οπωσδήποτε τήν συνεταιρικήν 
μας κίνησιν έν τώ συνόλω της, καί τών όποιων ή κατάλ
ληλος ρύθμισις θεωρείται συντελεστική διά τήν βελ- 
τίωσιν τής κινήσεως.

Οϋτω ή συνέλευσις τών αντιπροσώπων κατήρτισε 
τήν κατωτέρω ήμερησίαν διάταξιν θεμάτων συμπλη- 
ρώσασα ταύτην καί δ ι’ άλλων τών όποιων ή συζήτησις 
κατά τήν έξέλιξιν τών συνεδριάσεων έθεωρήθη αναγ
καία.

1) Συζήτησις έπί τού προσφορωτέρου τρόπου δι
εξαγωγής γενικής στατιστικής τών Σταφιδικών Συνε
ταιρισμών.

2) ’ Ανακοίνωσις έπί λαμβανομένων πρός άναδιοργά- 
νωσιν τής έποπτείας μέτρων καί συζήτησις έπί τού 
τρόπου τής πληρεστέρας διεξαγωγής ταύτης.

3) Συζήτησις έπί τοϋ προσφορωτέρου τρόπου όρ- 
γανώσεως Συνεταιρικής ’ Εκπαιδεύσεως είς τάς σταφι
δικός περιφερειας καί γενικώτερον καθ ' όλην τήν 
' Ελλάδα.

4) Μέτρα διά τήν πληρεστέραν όργάνωσίν τών Στα

φιδικών Συνεταιρισμών.
5) Πανελλήνιος ‘Ομοσπονδία Συνεταιρισμών (Συ- 

ζήτησις έπί τής ανάγκης τής ιδρύσεως τοιαύτης).
6 )’Ανακοίνωσις μελετωμένων νομοθετικών μέτρων 

άφορώντων καί τόν Σταφιδικόν ’Οργανισμόν.
7)’Ανακοίνωσις έκ μέρους τοϋ Συμβουλίου τοϋ 

Α.Σ.Ο. καί ιδία τών άντιπροσώπων τών παραγωγών 
τών παρά τοϋ Α.Σ.Ο. πεπραγμένων πρός τούς αντι
προσώπους τών Συνεταιρικών 'Οργανώσεων καί 
Γεωργικών ’ Επιμελητηρίων καί συζήτησις έπί τών 
ανακοινώσεων.

Τό πρώτον ζήτημα τό όποιον άπησχόλησε τήν συνέ- 
λευσιν καί τό όποιον προηγήθη κατά τήν συζήτησιν 
ήτο ή ρύθμισις τών σχέσεων τής όργανώσεώς τών στα
φιδοπαραγωγών (Α.Σ.Ο.) πρός τό Κράτος καί πρός 
άλλας παραγωγικός τάξεις μεθ’ ών αϋτη έρχεται 
οπωσδήποτε εΐς συναλλαγάς, μέ αντικειμενικόν σκο
πόν 'ίνα ό Α.Σ.Ο. άναγνωρισθή τελειωτικώς, ώς εινε, 
αυτοτελής οικονομική όργάνωσις τής παραγωγής 
όφείλουσα νά μείνη άνεπηρέαστος άπό πάσαν αυθαί
ρετον τυχόν έπέμβασιν τής στενώς Κρατικής πρωτο
βουλίας, καί νά άπαλλαγή άπό τήν άνάμιξιν ξένων 
κύκλων καί ιδιαιτέρως τών έχόντων άντικρουόμενα 
πρός αύτόν συμφέροντα κατά τήν ρύθμισιν τών σταφι
δικών ζητημάτων έν γένει.

’Αφορμήν εις τήν άπόφασιν ταύτην τών γεωργικών
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οργανώσεων έδωκε τό τελευταίως ύποβληθέν εΐς τήν 
Βουλήν νομοσχέδιον περί όργανώσεώς τών ύπηρεσιών 
τοϋ ‘Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας τό όποιον

περιέχει διατάξεις δεσμευτικός καί λίαν επιζήμιους διά 
τήν σταφιδοπαραγωγήν καί τόν Κεντρικόν ’Οργανι
σμόν της.»

(Βλ. σχετικά  και στα Β ' και Η ' Υποκεφ. του 1927).
Συμπληρωματικά προς τα όσα γράφηκαν παραπάνω (στο Υποκεφ. Β ' του 

1927) για  την αντίδραση εναντίον της συνετα ιρ ιστικής όργανώσεώς της παραγω
γής, είναι χαρακτηρ ιστικά  τα όσα βασικά διατυπώνει, σχετικά  με τον ΑΣΟ και την 
οργάνωση της σταφιδοπαραγω γής, ο «Ο ικονομικός Ταχυδρόμος» της 22.5.1927 
και ο Δ ιο ικητής της ΕΤΕ. Επειδή περ ιέχει το ιστορ ικό  αλλά και την επιχειρημα
τολογία  που έχει αξία και για  όλη την μέχρι σήμερα εποχή και τις επιδιώ ξεις, όχ ι 
μόνο σ την κορινθιακή αλλά και γ ια  τα άλλα γεωργ. προϊόντα. Γράφει:

«' Η κατά τό έτος τούτο σημειωθεΐσα, χάρις εΐς τήν ουσίαν Κεντρική τριτοβάθμιος (ύπέρ τούς συνεταιρι-
νεαράν όργάνωσιν τής σταφιδοπαραγωγής, σπουδαιό
τατη πρόοδος είς τό σταφιδικόν ζήτημα δικαιώνει πλή
ρως όλους έκείνους οΐ όποιοι έπί τή βάσει τών σήμε
ρον κρατουσών οικονομικών καί κοινωνικών συνθη
κών ύπεστήριζαν μετά πεποιθήσεως καί φανατισμού 
τήν 'ίδρυσιν του ώς τήν μόνην έπιστημονικώς όρθήν 
καί πρακτικώς έφαρμόσιμον λύσιν τοϋ σταφιδικού ζη
τήματος.

Κατατάσσοντες έαυτούς άπό μακροΰ μεταξύ τών 
άσπαζομένων τήν ιδέαν τής δ ι’ έντατικής όργανώσεώς 
χειραφετήσεως τών τυχών τής σταφιδοπαραγωγής καί 
τής διά τών ιδίων δυνάμεων τών σταφιδοπαραγωγών 
λύσεως τοϋ ζητήματος τής σταφίδος έν τώ συνόλω 
του, καί παρακολουθοϋντες μετά συμπαθείας καί έν- 
διαφέροντος τήν έξ άρχής δράσιν τής άνωτάτης ταύτης 
κεντρικής όργανώσεώς τών σταφιδοπαραγωγών ή 
όποία άποτελεϊ τήν σημερινήν πρακτικήν έκδήλωσιν 
τών άρχών τής αύτοδιοικήσεως τής σταφίδος, αίσθα- 
νόμεθα έξαιρετικήν ίκανοποίησιν βλέποντες ότι έδι- 
καιώθησαν αΐ απόψεις μας έκ τών πραγμάτων καί ΐκα- 
νοποιήθησαν αί προσδοκίαι μας.

"Οτε πρό διετίας καί πλέον, μετά τήν έξαγοράν τής 
' Ενιαίας καί ύπό τήν μεταβατικήν διαχείρισή τής στα
φίδος ύπό τοϋ Κράτους, έρρίφθη τό πρώτον πολλα- 
χόθεν ή ίδέα τής χειραφετήσεως τής σταφιδοπαραγω- 
γής εΐς άνεξάρτητον οικονομικήν όργάνωσιν σοβαραί 
άνεπτύχθησαν κατ’ αύτής άντιρρήσεις έκ μέρους δια
φόρων παραγόντων τής χώρας. Ούτοι έχαρακτήριζον 
τήν προτεινομένην λύσιν τό όλιγώτερον ώς ούτοπίαν 
κατάλληλον νά άποτελέση άντικείμενον φιλολογικής 
μόνον συζητήσεως, ή μέσον άπλώς δημοκοπικής έκ- 
μεταλλεύσεως άνευ πρακτικών αποτελεσμάτων. Οί 
διατακτικοί οπαδοί τών ιδεών τής έξακολουθήσεως 
τής κηδεμονίας τών σταφιδοπαραγωγών ύπό προσώ
πων καί οικονομικών κύκλων μηδεμίαν πρός τούς 
σταφιδοπαραγωγούς σχέσιν έχόντων, παρέβλεπον 
έντελώς τάς κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν σημειω- 
θείσας προόδους είς τάς γεωργικός μας τάξεις καί ιδία 
τός σταφιδοπαραγωγούς τοιαύτας. ’Έμεναν μέ τήν 
έντύπωσιν τής έποχής τοϋ 1903 καί τών εύλόγων άπο- 
τυχιών τής Σταφιδικής Τραπέζης, χωρίς νά έκτιμήσουν 
είς ολόκληρον τήν σημασίαν τών σπουδαιοτάτων προ
όδων αΐ όποϊαι έπετεύχθησαν χάρις είς τήν συνεταιρι
κήν όργάνωσιν τών παραγωγών καί τής λόγω τών 
πραγματοποιηθεισών τούτων προόδων νέας μορφής 
ύ φ ’ ήν ένεφανίζετο τό σταφιδικόν ζήτημα.

Εύτυχώς, καί τοϋτο χάρις είς τήν δύναμιν τών πραγ
μάτων καί τά ακλόνητα έπιχειρήματα ύπέρ τής χειρα- 
φετήσεως τής σταφιδοπαραγωγής, κατωρθώθη νά 
δοθή ή όρθή λύσις εΐς τό ζήτημα καί νά ΐδρυθή παρά 
πάσαν άντίρρησιν καί άπαισιοδοξίαν ό Α.Σ.Ο., ώς κα τ’

σμούς καί τάς ενώσεις των) όργάνωσις τής σταφιδο- 
παραγωγής, τής όποιας τά συμφέροντα, οικονομικά 
καί κοινωνικά, έκλήθη ούτος νά έξυπηρετήση καί νά 
έναρμονίση πρός τά γενικώτερα τής χώρας οικονομικά 
συμφέροντα. ’’Αριστα ό χαρακτήρ τοϋ Αύτονόμου 
Σταφιδικού ’Οργανισμού ώς οικονομικής όργανώσεώς 
τών παραγωγών έτονίσθη καί έξήρθη δεόντως είς τάς 
δύο τελευταίας έτησίας έκθέσεις τοϋ διοικητοϋ τής 
’ Εθνικής Τραπέζης, ώς αξιοσημείωτος προαγωγή τής 
συνεταιριστικής έξελίξεως έν τώ τόπω.

Καί ή έκθεσις τών πεπραγμένων τού Αύτονόμου 
Σταφιδικού ’Οργανισμού κατά τό διάστημα τοϋ 
πρώτου άπό τής ίδρύσεώς του έτους άποδεικνύει, ότι 
ούτος άπέβη άντάξιος τής ύψηλής αποστολής του. 
Δικαίως δέ δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τό 
έργον τοϋτο, όλοι όσοι είς τήν έπίτευξιν αύτοϋ συνε- 
τέλεσαν, μεταξύ τών όποιων προέχουσαν θέσιν κατέ
χει ό συνεταιρισμένος σταφιδοπαραγωγικός κόσμος, 
τής δυνάμεως τοϋ όποιου προϊόν εινε ό Αυτόνομος 
Σταφιδικός ’ Οργανισμός καί οί ολίγοι έκεϊνοι έπιστή
μονες ώς καί παράγοντες τής οικονομικής καί πολιτι
κής ζωής τοϋ τόπου οΐ όποιοι έκτιμώντες δεόντως καί 
κατά βάθος τήν σημερινήν κατάστασιν, ένίσχυσαν 
τούς σταφιδοπαραγωγούς διά τής έπιστημονικής των 
εΐδικότητος καί τής πείρας των νά φέρουν εΐς πέρας τό 
σπουδαιότατον καί μοναδικόν τοϋτο έργον έν τή ιστο
ρία τών οικονομικών οργανώσεων τής χώρας μας.

Έ κ  τής μελέτης τού μέχρι τοϋδε έκτυπωθέντος μέ
ρους τής γενικής έκθέσεως περί τών έργασιών τοϋ 
Α.Σ.Ο. καί τοϋ κατά τό τρέχον έτος έφαρμοζομένου 
ύ π ’ αυτού προγράμματος, τό όποιον κατά λέξιν δημο
σιεύεται κατωτέρω, καταφαίνεται σαφώς πόσον ό 
Α.Σ.Ο. εινε έξ αύτής τής προελεύσεώς του καί τής 
τιθεμένης εΐς αύτόν αποστολής τό καταλληλότερον 
όργανον διά τήν έπίλυσιν τού σταφιδικού ζητήματος, 
έ π ’ ώφελεία όχι μόνον τής σταφιδοπαραγωγής άλλά 
καί συνόλου τής ’Εθνικής Οικονομίας καί μέ άγαθώ- 
τατα άκόμη κοινωνικά άποτελέσματα.

Παραλαμβάνει τό σταφιδικόν ζήτημα άπό τήν ρίζαν 
του, προσπαθεί μέ έπιστημονικήν μεθοδικότητα καί 
καθωρισμένον πλήρες πρόγραμμα νά καταστήση τήν 
σταφίδα ικανήν νά συναγωνισθή τούς άνταγωνιστάς 
ξηρούς καρπούς έν τή διεθνεϊ άγορά τής καταναλώ
σεως. Τοϋτο έπιδιώκει κυρίως διά τής έλαττώσεως τού 
κόστους τής παραγωγής καί τής βελτιώσεως τής ποιό- 
τητος. Προχωρεί κατόπιν εΐς τήν διά μελετημένων μέ
τρων ρύθμισιν τής προσφοράς ώστε νά μή γεννώνται 
άπότομοι εΐς βάρος τής σταφίδας διακυμάνσεις, καθι- 
στώσαι τήν έμπορίαν ταύτης έπισφαλές καί κερδοσκο
πικόν άπλώς έργον, καί προσπαθεί νά έκμεταλλευθή 
όσον τό δυνατόν έντατικώς τό πλεόνασμα τής παρα
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γωγής επ' ώφελεία τών παραγωγών τής σταφίδος καί 
χωρίς βλάβην βεβαίως τών χρησιμοποιουσών ταύτην 
βιομηχανιών. Κανονίζει μεθοδικώς τήν διαφήμισιν καί 
διάδοσή τοΰ προϊόντος στηριζομένην πάντως καί εις 
τήν έλάττωσιν τού κόστους καί τήν βελτιωμένην ποιό
τητα καί διανοίγει εις τούς σταφιδοπαραγωγούς καί 
δευτέραν, προαιρετικήν, όδόν διαθέσεως τοΰ προϊό
ντος των εις τάς άγοράς καταναλώσεως διά καταλλή
λου ύποστηρίξεως έξαγωγικής πίστεως, ϊνα ούτοι 
δύνανται νά όμύνωνται, οσάκις άδικαιολογήτως ώρι- 
σμένοι κύκλοι τού τοπικού έμπορίου δέν θ ά  ήθελον νά 
δώσουν είς αύτούς τήν δικαίαν τιμήν.

’ Επί τω τέλει δέ νά όλοκληρώση τήν έξυπηρέτησιν 
τής σταφιδοπαραγωγής, ό Α.Σ.Ο. επιλαμβάνεται καί 
τής προμήθειας τών καλλιεργητικών ειδών διά λογα
ριασμόν τών σταφιδοπαραγωγών, ένώ έκ παραλλήλου 
τούς διευκολύνει τήν από κοινού άποθήκευσιν καί 
έπεξεργασίαν τοΰ προϊόντος διά τής συστάσεως πλή
ρους δικτύου αποθηκών είς τά σταφιδοπαραγωγικά 
κέντρα.

‘ Απλά καί σαφώς έκτίθενται ολα τά άνωτέρω εις τήν 
έκθεσιν τού Α.Σ.Ο. τήν όποιαν συνοδεύει ή δημο- 
σιευομένη έπίσης άνάλυσις τής διαχειρίσεώς του. Οϋ
τω εμφανίζεται ό Α.Σ.Ο. ώς Ά νω τέρα Συνεταιρική 
Ό ργάνωσις τών Σταφιδοπαραγωγών, έξυπηρετοΰσα 
κατά πρώτον λόγον τήν σταφιδοπαραγωγήν, ώφελού- 
σα ομως τά μέγιστα καί τό Σταφιδεμπόριον είς τό 
όποιον διά τών μέτρων του δημιουργεί ύγιεστέραν καί 
άσφαλεστέραν κατάστασιν συναλλαγών, χωρίς νά 
ζημιώνη ούδένα, άφού καί τήν εγχώριον Βιομηχανίαν 
ώς χορηγός τής πρώτης ϋλης πάντοτε λαμβάνει ύ π ’ 
όψιν καί δέν ζητεί παρ’ αύτής είμή μόνον τήν δικαίαν 
διά τήν πρώτην ϋλην τιμήν, τήν όποιαν αϋτη δύναται 
νά πληρώση χωρίς μείωσιν τών λογικών καί κανονικών 
προσόδων της, άλλά ώς όφειλόμενον εΐς τήν σταφιδο- 
παραγωγήν μερίδιον έκ τής αύξήσεως τών κερδών τών 
σταφιδικών βιομηχανιών. Τό κέρδος τής παραγωγής 
στηρίζεται άλλως τε όχι είς άφαίρεσιν τών κερδών τών 
βιομηχανικών έπιχειρήσεων, άλλά είς τήν έντατικωτέ- 
ραν έκμετάλλευσιν τούτων, εΐς τήν όποιαν άσφαλώς ή 
ώργανωμένη σταφιδοπαραγωγή συντελεί, έξωθοϋσα 
είς ταύτην τήν βιομηχανίαν διά τοΰ μετ’ αύτής καθο
ρισμού τών όρων τής συνεργασίας τών έπί ϊσοις 
δικαίοις όροις καί μέ ’ίσα όπλα αύτοτελούς οικονομι
κής συναλλαγής.

Οϋτω ό Α.Σ.Ο. άποτελεΐ μοναδικόν έν τή χώρα μας 
παράδειγμα οικονομικής όργανώσεως τών μικρών 
πτωχών τάξεων τών παραγωγών, οί όποιοι πειθαρ- 
χοΰντες καί πιστεύοντες είς αύτόν κατορθώνουν νά 
έξασφαλίσουν δ ι’ αύτοϋ τά δίκαιά των χωρίς νά 
φέρουν ούδεμίαν ταραχήν είς τήν οικονομικήν ζωήν 
τής χώρας, ή όποία έξ έναντίας είς τήν οργάνωση* 
ταύτην έχει νά έπιδείξη μίαν έξαιρετικήν καί άπό 
διεθνούς άκόμη έπιστημονικής άπόψεως πρόοδον.

Ά λλά καί ή κοινωνική σημασία τού Α.Σ.Ο. εινε 
μεγίστη. Ή  έπιτυχία του καί ή δι’ αύτοΰ είς άκέραιον 
έξυπηρέτησις τών μικροπαραγών καί ή οριστική 
έξουδετέρωσις των είς βάρος του διαπραττομένων 
αδικιών, εινε τό καλύτερον μέσον κοινωνικής είρηνεύ- 
σεως καί καταστολής τών έσχάτως παρατηρουμένων 
καί είς τήν ύπαιθρον χώραν τάσεων πρός κοινωνικήν 
άναρχίαν. Ά π ό  τής κοινωνικής δέ ταύτης άπόι|)εωςή 
δράσις τού Α.Σ.Ο. έκδηλοΰται έτι σαφέστερον είς τάς 
καταβαλλομένας ύ π ’ αύτού προσπαθείας διά τήν 
καλυτέραν συνεταιριστικήν όργάνωσίν καί τήν είς τούς 
παραγωγούς συνειδητοποίησιν τής συνεταιριστικής

ίδέας, διά τής λειτουργίας ειδικής συνεταιριστικής 
καθοδηγήσεως καί έξυγιάνσεως πρός διαμόρφωσιν 
καλών συνεταιριστικών στελεχών καί διά τής όργανώ- 
σεως έκλαϊκευτικών περί συνεταιρισμών μαθημάτων 
είς τά σταφιδικά κέντρα, έργασίας τάς όποιας ούτος 
περιλαμβάνει είς τό πρόγραμμά του.

' Η έκθεσις τοϋ Α.Σ.Ο. διαιρείται είς δύο μέρη. Είς τό 
πρώτον μέρος, τοΰ όποιου τό μέχρι τοϋδε έκτυπωθέν 
τμήμα δημοσιεύομεν σήμερον έκτίθεται ή πρό τής 
ίδρύσεώς του ύφισταμένη κατάστασις, τό ιστορικόν 
τής ίδρύσεώς του, αί γενικαί γραμμαί τού προγράμ
ματος, αί συνθήκαι τής σταφιδαγοράς καί ή διά τών 
μέτρων αύτοϋ ρύθμισίςτης κατά τό 1925-1926, ή έσω- 
τερική όργάνωσις καί διαχείρισις τοϋ Α.Σ.Ο. κατά τό 
αύτό έτος καί τέλος οικονομικοί προβλέψεις διά την 
τρέχουσαν χρήσιν καθώς καί γενικά συμπεράσματα. 
Τό σπουδαιότερον έκ τών κεφαλαίων τού μέρους 
τούτου εινε τό περί εφαρμογής τοϋ προγράμματος τοΰ 
Α.Σ.Ο., τοϋ όποιου τά μή δημοσιευόμενα σήμερον 
κεφάλαια άφοροΰν τά μέτρα διά τήν εύκολωτέραν 
έμπορικήν διοχέτευσιν τής σταφίδος μέχρι τών άγο- 
ρών καταναλώσεως, τήν διαφήμισιν καί διάδοσιν 
αύτής είς τό έσωτερικόν καί έξωτερικόν, τήν συμβολή 
τού Α.Σ.Ο. είς τό έργον τών έμπορικών συμβάσεων τής 
χώρας, τήν διάθεσιν τής σταφίδος πρός τήν βιομηχα
νίαν, τάς συνεταιρικός έργασίας τοϋ Α.Σ.Ο. δηλ. τάς 
άπό κοινοϋ προμήθειας ειδών διά τούς γεωργούς καί 
τήν άπό κοινού άποθήκευσιν, έπεξεργασίαν καί πώλη- 
σιν τοϋ προϊόντος διά λογαριασμόν των, καθώς καί 
άνάλυσιν παρομοίων πρός τόν Α.Σ.Ο. οργανώσεων τής 
παραγωγής είς τό έξωτερικόν.

Τό δεύτερον μέρος, άφορών τήν άνάλυσιν τών λογα
ριασμών τής διαχειρίσεώς τοΰ Α.Σ.Ο. κατά τό σταφιδι
κόν έτος 1925-1926 δημοσιεύεται κατωτέρω ολόκλη
ρον.

' Ομολογουμένως ή συντελεσθεΐσα έργασία έντός 
ένός καί ήμίσεος μόνον έτους είνε έπιβλητικωτάτη καί 
άξία παντός έπαίνου. Είς τήν τελευταίαν του έτησίαν 
έκθεσιν (δημοσιευθεΐσαν είς τόν «Οικονομικόν Ταχυ
δρόμον» τή 1 Μαΐου) ό διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης έτόνιζε διά τόν Α.Σ.Ο. μεταξύ άλλων τά έξής:

«Τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα έδικαίωσαν πλή
ρως τάς έξενεχθείσας πέρυσι αίσιοδόξους προβλέψεις 
καί έπέρρωσαν τήν πεποίθησιν έπί τό μέλλον τής 
κεντρικής ταύτης όργανώσεως τών σταφιδοπαραγω
γών.

»Διά τών μέτρων τοΰ Α.Σ.Ο. άπορροφήσαντος 
πάντα τά πλεονάσματα τών δύο εσοδειών 1925 καί 
1926, χάρις είς τήν αρωγήν τής Τραπέζης, καί έμπνεύ- 
σαντος έμπιστοσύνην, αί τιμαί τών σταφίδων έβελτιώ- 
θησαν ούσιωδώς είς τάς έξωτερικάς άγοράς συντελού- 
σης καί τής γινομένης διαφημίσεως, καί οϋτω διά τό 
τρέχον σταφιδικόν έτος ύπολογίζεται αϋξησις τοϋ 
έθνικού έκ τής σταφίδος εισοδήματος κατά ήμισυ 
περίπου έκατομμύριον λιρών.

«Παράλληλον άποτέλεσμα τών ληφθέντων μέτρων, 
συντεινούσης καί τής προσφορωτέρας διαθέσεως τών 
πλεονασμάτων σταφίδος, σημειούμεν μεθ’ ίκανοποιή- 
σεως τήν άπόκτησιν έφέτος παρά τοϋ Α.Σ.Ο. εύρείας 
οικονομικής βάσεως έκ σοβαρών άποθεματικών κε
φαλαίων, προωρισμένων νά έξυπηρετήσωσι τήν πραγ- 
ματοποίησιν τοϋ γενικού ύπέρ τής παραγωγής προ
γράμματος τό όποιον ό Α.Σ.Ο. μελετά καί έφαρμόζει 
πρός άρσιν τής σταφιδικής κρίσεως ήτις άπό μακρών 
έτών μαστίζει τούς καλλιεργητάς τοϋ .τόσον πολυτίμου 
προϊόντος».
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«Ευχής έργον θά  ήτο ή ταχεία καί κατά τό υπόδειγ
μα τοϋ Αυτονόμου Σταφιδικού ’ Οργανισμοϋ άνάλογος 
όργάνωσις καί τών λοιπών κλάδων τής γεωργικής 
παραγωγής μέ βάσιν τήν χειραφέτησιν τούτων άπό 
τούς όδικαιολογήτως τυχόν μεσολαβοϋντας κύκλους 
ξένων πρός τήν παραγωγήν συμφερόντων. ' Ο καπνός, 
τό έλαιον κλπ. θά  ήδύναντο πολλά νά ώφεληθοϋν έκ 
τοϋ παραδείγματος τής ώργανωμένης σταφίδος.

Μίαν μόνον σύστασιν έχομεν νά κάμωμεν πρός τό 
κράτος. Νά βοηθήση τόν Σταφιδικόν ’Οργανισμόν

κατά τών τυχόν άντικρουομένων έπιρροών καί συμφε
ρόντων καί νά τόν άφήση ήσυχον νά κατευθύνη περαι
τέρω τήν τύχην τής σταφιδοπαραγωγής τήν όποιαν εκ
προσωπεί, ύπό  τό υφιστάμενον καθεστώς δπερ έπέ- 
τρεψε πλέον είς τό κράτος νά παύση νά άσχολήται καί 
πειραματίζεται έπί ζητήματος όπερ είσήλθεν είς τόσον 
καλόν δρόμον καί εύρίσκεται εΐς τάς χεΐρας όλων τών 
ενδιαφερομένων έκείνων εΐς τούς όποιους φυσικώς 
ανήκει».

Για  τη διεξαγωγή των σταφιδικών εργασιών ΑΣΟ και τη δ ιο ίκη σ η  - δ ια χείρ ι
σή του βλ. και απολογισμό του στο «Συνεταιριστής» 1927 σ. 11.

Γ ια το όλο γεω ργικό έργο του ΑΣΟ (τεχνικό , ο ικονομικό, συνεταιριστικό), 
βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 139, 220.

Π ρομήθειες θείου και θ. χαλκού γ ίνοντα ι από τον ΑΣΟ για  λογαριασμό Συνε
ταιρισμώ ν και Ενώσεων (4641 βαρέλια θειϊκός χαλκός, 71003 σάκκοι θείο. Π ίνα
κες κατά οργάνωση βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 157).

Ο ι αντιπρόσω ποι το)ν επαγγελματικών και οικονομικώ ν οργανώσεων στον 
ΑΣΟ συζητούν γενικότερα μέτρα αναπτύξεως των σταφιδικώ ν συνεταιρισμών, 
στατιστική , εποπτεία, εκπαίδευση, οργάνω ση, Π ανελλήνιος Ο μοσπονδία. Επίσης 
για  τις κρατικές και ιδιωτικές αντιδράσεις εναντίον του ΑΣΟ. Α ναλυτικό υπόμνη
μά τους βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 181. (Βλ. παραπάνω στο Υποκ. Β ') .

Κ οινή πώληση σταφίδας από συνεταιρισμούς. Δ υσχέρειες. Συμβολή του 
ΑΣΟ. Ενιαίος χειρ ισμός («Συνεταιριστής» 1927 σ. 236).

1946/1947. Συνεταιριστικά στελέχη και υπάλληλοι της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών στα Γραφεία
της στην οδό Παπαρηγοπούλου.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Π ΙΣ Τ Η  ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Το 1927, με τις έντονες π ιεστικές ανάγκες των αγροτών και τις ανώμαλες 
πολιτικές εξελίξεις, οι προσπάθειες γ ια  την ίδρυση Γεω ργικής Τράπεζας με συνε
τα ιρ ιστική  βάση, συνεχίζονται και γ ίνοντα ι πιο έντονες, φτάνουμε δε στον πρώτο 
οργανωτικό σταθμό.

Με την αποφασιστική  πίεση του Αλ. Π απαναστασίου, Υπουργού Γεωργίας 
στην «Ο ικουμενική» Κ υβέρνηση, που συνδύασε την ίδρυση της ΑΤΕ με την 
ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος και τις συμφωνίες κράτους - ΕΤΕ και ΚΤΕ, και 
έπειτα από πολλές αντιδράσεις, υπογράφεται από την ΕΤΕ και το Κ ράτος το πρω
τόκολλο της 27 Ο κτωβρίου 1927. Με αυτό η ΕΤΕ αναλάμβανε την υποχρέωση να 
συντρέξει στη σύσταση και λειτουργία Γ εω ργικής Τράπεζας που θα ήταν αυτόνο
μος οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρος, με σκοπό την εξυπηρέτηση της 
αγροτικής πίστεως, τη συνεταιριστική διαπαιδαγώ γηση και την τόνωση του συνε
τα ιρ ιστικού πνεύματος των αγροτών, καθώς και την εκκαθάριση των δοσοληψιώ ν 
από την απαλλοτρίω ση και την εγκατάσταση προσφύγων και ντόπιω ν άκτημόνων 
καλλιεργητώ ν. Σε αυτή την Τράπεζα θα συγχωνεύονταν ο ι τοπικές Γεωργικές 
Τράπεζες και η Υ πηρεσία Εποπτείας Συνεταιρισμών του Υπ. Γεωργίας.

Το βασικό αυτό κείμενο -πρω τόκολλο- είνα ι το ακόλουθο (βλ. στο ανάτυπο 
του Σ. Ιασεμίδη και στο «Συνεταιριστής» 1927 σ. 329).

Πρωτόκολλον 
Π ερ ί συστάσεως Γεωργικής Τραπέζης

Ά φ ’ ένός μεταξύ της 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
έκπροσωπουμένης ύπό τών Υ πουργών έπί τών Οικο
νομικών κ. Π. Μερλοπούλου, τής Γεωργίας κ. ’Αλ. 
Παπαναστασίου καί τής Έ θνικής Οικονομίας κ. Ν. 
Βελέντζα, καί ά φ ’ έτέρου τής ’ Εθνικής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος, έκπροσωπουμένης ύπό τοϋ κ. Διοικητοϋ 
αύτής κ. Ά λ. Ν. Διομήδους.

Καθορίζεται άπό συμφώνου, ότι τήν συμφώνως τώ 
Πρωτοκόλλα) τής Γενεύης ύπογραφεισαν ύπό σημερι
νήν χρονολογίαν σύμβασιν μεταξύ Κράτους καί ’ Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος περί ιδρύσεως Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος καί παραιτήσεως τής Έ θνικής Τραπέ
ζης άπό τοϋ έκδοτικοϋ προνομίου θέλουν άκολουθή- 
σει δύο έτεραι συμβάσεις διακονίζουσαι ή μέν τά ζητή
ματα καί τάς οικονομικός σχέσεις Κράτους καί ’ Εθνι
κής Τραπέζης, ώς έμφανίζονται καί προκύπτουσι 
κατόπιν τής ύπογραφείσης συμβάσεως, καθώς καί τά 
τής διατηρήσεως τροποποιήσεως ή καταργήσεως τών 
ίσχυουσών διατάξεων, νόμων καί συμβάσεων μεταξύ 
Κράτους και ’ Εθνικής Τραπέζης, ή δέ έτέρα σύμβασις 
τά τής ιδρύσεως ίδιας Γεωργικής Τραπέζης έπί τή 
βάσει τών κάτωθι διαγραφομένων γενικών όρων, συμ- 
φωνεϊται δέ οτι αι ύπογραφησόμεναι αύται συμβάσεις 
άποτελούσιν άναγκαιον συμπλήρωμα τής ύπογραφεί
σης συμβάσεως καί έν μετ’ αύτής ένιαΐον σύνολον.

Οί γενικοί όροι τής ιδρύσεως τής Γεωργικής-Τραπέ- 
ζης είναι οί άκόλουθοι.

1 .Ή  Ε θνική  Τράπεζα άναλαμβάνειτήνύποχρέωσιν 
νά συντρέξη είς τήν σύστασιν καί λειτουργίαν τής 
Γεωργικής Τραπέζης, ής κύριος σκοπός θέλει εΐσθαι ή 
έξυπηρέτησις τής γεωργικής πίστεως πάσης μορφής 
καί ή έκκαθάρισις πασών τών δοσοληψιών, άίτινες πη
γάζουν έκ τής άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως άγροτι- 
κών κτημάτων καί τής έγκαταστάσεως άκτημόνων

καλλιεργητών καί προσφύγων.
2 .Ή  Γεωργική Τράπεζα θά  εΐναι αύτόνομος οργα

νισμός κοινωφελούς χαρακτήρος. Θά διοικήται δέ ύπό 
Συμβουλίου έκ 19 μελών ώς έξής: Τριών όριζομένων 
άπό τήν ’ Εθνικήν Τράπεζαν, ένός όριζομένου άπό τήν 
Κτηματικήν Τράπεζαν, δύο όριζομένων άπό τήν Ε π ι 
τροπήν Ά ποκαταστάσεως Προσφύγων, τών Διευθυν
τών Γεωργίας καί Εποικισμού τού Υ πουργείου 
Γεωργίας, τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ τοϋ Δημοσίου 
Λογιστικού, ένός μέλους τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
όριζομένου έκάστοτε διά μίαν τριετίαν ύπό τών 
' Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας, τριών άντιπρο- 
σώπων τών συνεταιρισμών, τοϋ καθηγητού τής Γεωρ
γικής Οικονομίας είς τήν Ά νω τάτην Γεωπονικήν 
Σχολήν τών ’ Αθηνών, τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Αύτονόμου 
Σταφιδικού ’Οργανισμού, ένός αντιπροσώπου τών 
Γεωργικών Επιμελητηρίων τοϋ Κράτους καί τριών 
επιστημόνων άσχολουμένων περί γεωργοοικονομικά, 
έκλεγομένων κατά τριετίαν ύπό τών λοιπών μελών.

3. Τά κεφάλαια τής Γεωργικής Τραπέζης θέλουσιν 
άπαρτισθή:

α )Έ κ  τών έσόδων τά όποια συμφώνως πρός τό 
άρθρον 18 τής συμβάσεως τοϋ πρώτου προσφυγικοϋ 
δανείου καί τοϋ άρθρου 16 τοϋ Καταστατικού τής 
Έ πιτροπής Άποκαταστάσεως Προσφύγων άνήκουν 
είς τό Κράτος.

β )Έ κ  τών κεφαλαίων έν γένει τών Δημοσίων Γεωρ
γικών Τραπεζών ώς καί έκ τών πόρων, οί όποιοι θέ
λουν προκύψει έκ τής λειτουργίας καί έπεκτάσεως 
τών ύπέρ τών Γεωργικών Τραπεζών άναγκαστικών 
εισφορών.

γ) ’ Εξ οίουδήποτε ποσού, τό όποιον ήθελε παραχω
ρήσει τό Κράτος.

4.' Η ’ Εθνική Τράπεζα θέλει ένισχύειτήν Γεωργικήν 
Τράπεζαν διά παροχής τών άπαιτουμένων διά τήν 
έκτέλεσιν τοϋ όκοποϋ της πιστώσεων, κ α θ ’ ό μέτρον
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19 2 7 /Ζ ' —  Α γροτική  π ίσ τη  κα ι Σ υνετα ιρ ισμοί

ήθελον επιτρέπει τά διαθέσιμα αύτής έκάστοτε.
Κατά τήν πρώτην διετίαν τό σύνολον τών τοιούτων 

πιστώσεων ορίζεται έ φ ’ οσον τά ζητεί ή Γεωργική 
Τράπεζα, εΐς 20% τού συνόλου τών τοποθετήσεων τής 
’Εθνικής Τραπέζης εΐς δάνεια πλήν τών πρός τό 
' Ελληνικόν Δημόσιον. Κατά τήν έναρξιν τής παροχής 
τών τοιούτων πιστώσεων τά διατεθειμένα παρά τής 
’ Εθνικής τραπέζης κεφάλαια είς τήν άγροτικήν πίστιν 
θά άχθώσιν εΐς χρέωσιν αύτών.

Διά τάς τυχόν άποδεδειγμένας έπισφαλεϊς απαιτή
σεις θέλει γίνει ιδιαιτέρα συμφωνία.

Αί άνωτέρω πιστώσεις θά χρησιμοποιούνται δι’ άνα- 
προεξοφλήσεως τοϋ χαρτοφυλακίου τής Γεωργικής 
Τραπέζης μέ τόκον κατά 2% κατώτερον τοΰ προεξο
φλητικού τόκου τής ’Εθνικής Τραπέζης.

5.' Η ’ Εθνική Τράπεζα δικαιούται νά μεταβιβάση έκ 
τού προσωπικού αύτής εΐς τήν Γεωργικήν Τράπεζαν 
μέχρι 300 ύπαλλήλων έκ τών καταλληλοτέρων διά τήν 
λειτουργίαν τής Γεωργικής Πίστεως.

6. Αΐ άνωτέρω δύο συμβάσεις θέλουν καταρτισθή 
τό βραδύτερον μέχρι τέλους τού τρέχοντος έτους.

* Η παροχή τών άνωτέρω πιστώσεων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης πρός τήν Γεωργικήν Τράπεζαν θέλει γίνει 
κατά τήν έξής σειράν.

α) διά παροχής τών άναλόγων πιστώσεων εΐς τάς 
Νέας Χώρας, τήν Φθιωτιδοφωκίδα καί τήν Θεσσαλίαν 
έντός 6 μηνών τό βραδύτερον άπό τής ένάρξεως τής 
λειτουργίας τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

β) διά παροχής τών άναλόγων πιστώσεων εΐς τά

ύπόλοιπα τμήματα τοΰ Κράτους έντός άλλων 6 μηνών 
τό βραδύτερον.

' Η μεταβίβασις τών ύπαλλήλων τής ’ Εθνικής Τραπέ
ζης πρός τήν Γεωργικήν Τράπεζαν θά γίνεται κ α τ’ 
άναλογίαν τής παραχωρήσεως τών πιστώσεων τής 
Ε θν ική ς Τραπέζης πρός τήν Γεωργικήν Τράπεζαν.
‘Η διετία ή άναφερομένη εΐς τήν παράγραφον 4 θεω

ρείται άρχομένη άπό τής ώς άνωτέρω συμπληρώσεως 
τής παραχωρήσεως τών πιστώσεων.

7 . 'Η διάρκεια τής συμβάσεως έσεται δεκαετής.
8. Διά τής περί συστάσεως τής Γεωργικής Τραπέζης 

ανωτέρω συμβάσεως δύνανται νά αύξηθοΰν τά όρια 
τών παραγράφων 4 καί 7 ώς πρός τό μέγεθος τών 
πιστώσεων, τόν ήλαττωμένον τόκον καί τόν χρόνον 
παραχωρήσεως αύτών καθώς καί τήν διάρκειαν τής 
συμβάσεως. ’ Επίσης δύναται δι’ αύτής νά άναγνωρι- 
σθή είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τό δικαίωμα νά ζητή 
τήν έγγύησιν τοΰ Κράτους διά τάς παρεχομένας π α ρ ’ 
αύτής πιστώσεις εΐς τήν Γεωργικήν Τράπεζαν.

9. Αί Δημόσιαι Γεωργικαί Τράπεζαι καί ή ύπηρεσία 
έποπτείας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών θέλουν συγ- 
χωνευθή εΐς τήν ΐδρυθησομένην Γεωργικήν Τράπεζαν.

' Η ισχύς άμφοτέρων τών ύπογραφησομένων συμβά
σεων ήρτηται άπό τής κυρώσεως αύτών διά νόμου καί 
της έγκρίσεως παρά τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
Μετόχων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Τό παρόν πρωτόκολλον γενόμενον είς διπλούν 
ύπεγράφη σήμερον τήν 27ην ’Οκτωβρίου 1927 ύπό 
τών συμβαλλομένων, ών έκαστος έλαβεν έν άντίτυπον.

Τ ην υπογραφή του Π ρωτοκόλλου ακολούθησε νέα μάχη μεταξύ των 
αντιθέτων απόψεων. Ο ι απόψεις που έχουν εκτεθεί τότε από εκλεκτούς επιστήμο
νες και ειδικούς είνα ι πολύτιμες αλλά λόγω της εκτάσεώς τους δεν είνα ι δυνατό να 
δοθούν εδώ αναλυτικά (Βλ. στο ειδικό β ιβλίο  Α ριστ. Κ λήμη «Ιστορία της 
ίδρύσεως της ΑΤΕ»), Α θήνα 1950 και 1954).

Ιδ ια ίτερης βαρύτητας είναι οι πολύ αντικειμενικές απόψεις του Αλ. Σβώλου 
(« Ελεύθερον Βήμα» 29 και 30 Ο κτωβρίου 1927) που τονίζουν ιδιαίτερα και τη 
σημασία του συνεταιριστικού παράγοντα. Γράφει σχετικά:

Κανείς δέν αμφισβήτησε -καί τό άνεγνώρισαν ίδρυομένου, πιστωτικού όργανισμοΰ- δπου καί κατε-
λήξαμεν διό τοϋ ύπογραφέντος μεταξύ Κυβερνήσεως 
καί 'Εθνικής Τραπέζης πρωτοκόλλου. Ό  τύπος 
αύτός τής Ά γροτικής Τραπέζης είναι γνωστός καί 
συνήθης καί είς τήν οικονομικήν όργάνωσιν χωρών 
περισσότερον προηγμένων άπό τήν ' Ελλάδα καί 
όρθώς έπροτιμήθη...».

Και συνεχίζει:
« ...Ό  βασικός ήθικο-οικονομικός όρος τής έπαρ- 

κείας^ τής Ά γροτικής Τραπέζης, εϊνε ή όνελλιπής 
έκπλήρωσις τών ύποχρεώσεων τών οφειλετών της. Οί 
γεωργοί τής 'Ελλάδος, τίμιοι καί εύσυνείδητοι είς τάς 
δοσοληψίας των, όπως είναι γενικά αί λαϊκαί τάξεις, 
δέν έδωσαν καμμίαν άφορμήν διά νά ύποτιμηθή ή 
ήθική των φερεγγυότης. Ά λ λ ’ απέναντι τής ύπονοίας 
ότι οΐ πειρασμοί τής δημοκοπίας ή μπορούν ϊσως νά 
παραπλανήσουν μίαν ήμέραν τούς γεωργούς, έπειδή 
άντί μιάς ιδιωτικής Τραπέζης θά  οφείλουν είς τό έξής 
είς ένα δημόσιον 'ίδρυμα, έπιβάλλεται άκόμη μεγαλυ- 
τέρα προσοχή καί διαπαιδαγώγησις... Μέ τήν άναγ- 
καίαν προσοχήν καί έπιμέλειαν, ήμπορούν νά εύδοκι- 
μήσουν καί είς τόν τόπον μας δημόσια ιδρύματα 
άντικαθιστώντα ιδιωτικός επιχειρήσεις... Οΐ φόβοι... 
ήμπορούν κάλλιστα νά καταπολεμηθούν μέ τήν οργά
νωσή καί μέ κατάλληλον διοίκησιν. Εΐς τό καταστατι

κοί οι συνεταιρισμοί τών άγροτών έπανειλημμένως-δτι 
έν τώ συνόλω της ή πολιτεία τής ’ Εθνικής Τραπέζης 
καί αΐ κεντρικαί της κατευθύνσεις εΐς τό ζήτημα τής 
άγροτικής πίστεως, ύπήρξαν κ α τ’ έξοχήν εύεργετικαί 
διά τούς άγρότας τής ' Ελλάδος καί άκόμη καί διά τήν 
άνάπτυξιν τών συνεταιρισμών καί τήν τόνωσιν τής 
συνεταιριστικής συνειδήσεως...»

«...Τό ιδανικόν τής άγροτικής πίστεως δέν είναι ή έκ 
τών άνω όργάνωσις της. Ά λλ’ ή πραγματική οικονο
μική αύτοδιοίκησις τής υπαίθρου χώρας είναι μόλις είς 
τήν νηπιακήν της ήλικίαν π α ρ ’ ήμϊν καί ό σφοδρός 
εγωκεντρικός χαρακτήρ τοΰ λαού μας δέν παύει νά 
είναι έμπόδιον εΐς τήν ταχεΐαν της ένηλικίωσιν. Τό 
πλέγμα τών γεωργικών συνεταιρισμών είναι άκόμα 
τόσον άραχνούφαντον ύπό έποψιν συνειδήσεως ώστε 
είναι χίμαιρα νά ύποθέσωμεν ότι ήμπορεϊ άπό τοΰδε 
νά βαστάση ολόκληρον τήν εύθύνην τής αύτονόμου 
όργανώσεώς τής αγροτικής πίστεως...»

«...Δέν έμενε συνεπώς ώς λύσις παρά ή α) ή άπο- 
κέντρωσις τής πίστεως ταύτης δ ι’ ειδικών συμφωνιών, 
έντός τής ’ Εθνικής Τραπέζης, ούτως ώστε νά άντικει- 
μενικοποιηθή τή συμπράξει τοΰ κράτους ή άσκησΐς 
της κατά τήν διάρκειαν μιάς μεταβατικής περιόδου, ή 
β) νά διέλθωμεν διά τού μέσου σταθμού τής χειραφε- 
τήσεως -διά τοΰ άνεξαρτήτου, ύπό τού κράτους όμως
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κόν τοΰ νέου ιδρύματος πρέπει νά κατοχυρωθή δσον 
τό δυνατόν όρτιώτερα ή πραγματική αύτοτέλεία τής 
διοικήσεως του άπό κάθε απειλήν ένσαρκουμένην είς 
τάς κακάς συνήθειας τών κοινοβουλευτικών επιρροών, 
τόσον δυστυχώς μοιραίων είς πάσαν δημοκρατίαν.»

«Χωρίς ά φ ’ έτέρου νά παύση νά εινε κατ’ ούσίαν 
καί κατά τύπους έστω καί κοινωφελής τραπεζική έπι- 
χείρησις, ή νέα Τράπεζα, πρέπει νά τονώση άκόμη 
περισσότερον τό αληθές θεμέλιον τής άγροτικής 
πίστεως, τήν ένίσχυσιν δηλονότι τής συνεταιριστικής 
ιδέας».

«Είς τό κεφάλαιον αύτό ή έντός τής νέας Τραπέζης 
άποκέντρωσις καί της έποπτείας τών συνεταιρισμών, 
άποτελούσα εύτυχεστάτην έμπνευσιν τού περυσινού 
συνεδρίου τών συνεταιρισμών, θά  βοηθήση σύστημα-

Ε πίσης ενδιαφέρουσες, από τη συνετα ιρ ιστική  πλευρά, ε ίνα ι και άλλες 
απόψεις όπως:

α) Ο Κ. Κλεινίας («Έ λεύθερος Λόγος» της 6 Ν οεμβρίου 1927) τονίζει:

τικώς τήν προαγωγήν τού έργου τής Τραπέζης, αρκεί 
νά όσκηθή μέ μεθοδικήν αύστηρότητα καί μακράν 
κάθε αισθηματικής παραπλανίσεως...»

«...Τό πρόβλημα τοΰ προσωπικού τής νέας Τραπέ
ζης εινε έπίσης σημαντικώτατον ... 'Η  ύπηρεσιακή 
όργάνωσις τοϋ νέου ιδρύματος δέν πρέπει οϋτε 
μακρόθεν νά ένθυμίζη τήν σχολαστικότητα, τό άνεύ- 
θυνον καί τήν τυπολατρείαν τών κρατικών λειτουργών. 
Ή  νέα Τράπεζα θά  παλαίση είς τόν στίβον τής 
ιδιωτικής οικονομίας και επομένως πρέπει νά διαθέση 
τά δπλα πού απαιτεί αϋτη. Μεταξύ αύτών πρό παντός 
πρέπει νά μή κληρονομήση οϋτε άπό τό Κράτος, ούτε 
και άπό τήν ’ Εθνικήν Τράπεζαν, τήν προδιάθεσιν τής 
διαρκούς αύξήσεως τοΰ προσωπικού».

«...’Απαιτούνται τρία τινά: Πρώτον, όπως σχηματίση 
’ίδια κεφάλαια διά συμμετοχής τοΰ ιδιωτικού κεφα
λαίου καί διά σχηματισμοϋ άποθεματικού έκ κερδών. 
Δεύτερον όπως περιορίση τά έξοδά της όσον τό δυνα
τόν περισσότερον. Καί τρίτον, όπως προσπαθήσω νά 
στηρίξη τόν μηχανισμόν τής διανομής τών πιστώσεων 
είς τήν όργάνοοσιν τών συνεταιρισμών. Τά τρία αύτά 
είναι άλληλένδετα, καί έξαρτώνται κατά πολύ έκ τοϋ 
τρίτου, τοϋ τής όργανώσεως τών πιστωτικών συνεται
ρισμών... Γιά νά περιοριστούν τά έξοδα τής Γεωργικής 
Τραπέζης πρέπει νά οργανωθούν οί Συνεταιρισμοί καί 
οί ‘Ενώσεις... Ή  όργάνωσις αϋτη έάν έπιτύχη, θά 
σημιάνη αύτήν τήν έπιτυχίαν τοϋ νέου ιδρύματος... Αί 
όμοσπονδίαι καί αί εύρειαι, κατά νομούς τούλάχιστον, 
ενώσεις συνεταιρισμών, θά δύναται νά διεξάγωσι τήν 
έργασίαν ύποκαταστημάτων τής Τραπέζης, έάν όργα- 
νωθώσί δεόντως, οϋτως ώστε τά ύποκαταστήματα τής 
Γεωργικής Τραπέζης νά περιορισθούν είς τό ελάχι
στο ν.

’ Επί τού ζητήματος τής όργανώσεως τών ομοσπον

διών καί τών ένώσεων πιστωτικών συνεταιρισμών, 
είναι άνάγκη (λέγει), όπως έκ τών πρώτων ρυθμισθή 
τό ζήτημα τής διευθύνσεώς των κατά τραπεζικόν τρό
πον. Διότι τώρα δέν έχουν κανένα χαρακτήρα εύνο- 
οϋντα τήν κανονικήν καί όρθήν διεξαγωγήν πιστωτι
κών έργασιών. Τά συμβούλια είναι πολυμελή καί δέν 
ξέρουν καλά καλά τί έπιδιώκουν. ’Άλλοι θέλουν πιστώ
σεις διά νά έμπορεύωνταί, άλλοι διά νά άργοσχολούν 
καί άλλοι διά νά πολιτεύωνται. Αύτό δέ τό τελευταϊον 
είναι καί ό χείριστος σάραξ τής συνεταιριστικής 
όργανώσεως τής σήμερον. ’ Εξ άλλου οί διευθυνταί 
τών ομοσπονδιών καί ένώσεων δέν έχουν ώρισμένα, 
οϋτε έκ τοϋ Νόμου οϋτε έκ πράξεως καίίήκοντα. Προ
κειμένου νά κρατούν όλα τά νήματα τής όργανώσεως 
καί τής διεξαγωγής τής πίστεως, έπρεπε νά έχουν 
δικαιοδοσίαν διευθυντών ύποκαταστημάτων Τραπέ
ζης καί προσόντα τεχνικής καί λογιστικής μορφώσεως, 
άλλως δέν είναι δυνατόν νά σταθούν αί συνεταιριστι
κοί αύταί οργανώσεις. Χρειάζεται έπείγουσα νομοθε
τική ρύθμισις τού ζητήματος αύτοΰ...»

β) Ο Χρ. Τερζάκης (Διευθυντής τότε της Ενώσεως Συνεταιρισμών Καλαμών) 
με ζωηρά άρθρα του («Πρωία» 14, 15, 16, 18 Ν οεμβρίου 1927) υποστηρίζει ότι 
ακόμα ο ι πολλοί συνεταιρισμοί δεν είναι σε θέση να αναλάβουν το βάρος της
αγροτικής πίστεως.

«... Διά τήν'ίδρυσιν ειδικής Γεωργικής Τραπέζης δέν 
ύπάρχει ούδεμία όντιγνωμία. Διαφωνίαι μόνον ύπάρ
χουν διά τόν χρόνον τής ίδρύσεως αύτής, τόν τύπον 
καί τά οικονομικά μέσα τής κινήσεώς της... 'Υποστη
ρίζεται ότι ό χρόνος ώρίμασε τήν κατάστασιν. ’ Επί 
τούτου όμως άδιστάκτως λέγω ότι εϊμεθα μακράν 
άκόμη. Διότι δέν όργανώσαμεν παγίως καί συνειδητώς 
τάς άγροτικάς μάζας είς συνεταιρισμούς, δέν έμελετή- 
σαμεν σοβαρώς τά πλεονεκτήματα τούτων, δέν έμελε- 
τήσαμεν τούς τρόπους καί τάς ροπάς τής όσήμεραι 
έξελισσομένης αύτής τάξεως...»

«...Ύ πό τάς σημερινός συνθήκας, πιστεύομεν ότι

δέν ήτο σκόπιμον νά άναλάβη τό Κράτος τόν χειρισμόν 
τής άγροτικής πίστεως δι' ιδιορρύθμου οργανισμού ό 
όποιος είνε ή Γεωργική Τράπεζα, έστω καί έάν άκόμη 
έπιέζετο ύπό τής ’Εθνικής ... ’Έχομεν άκόμη τάς 
καθυστερήσεις διά τάς όποιας δυνάμεθα νά βεβαιώ- 
σωμεν, χωρίς τόν φόβον ότι θ ά  μάς διαψεύση τό μέλ
λον, ότι είς τήν Γεωργικήν Τράπεζαν ποτέ δέν θά 
κατέλθουν κάτω τών είκοσι τοϊς εκατόν... Δέν έχομεν 
άκόμη ισχυρούς συνεταιρισμούς διά νά στηρίξωμεν είς 
αύτούς τήν άγροτικήν πίστιν. Αύτονομήσατε τήν ειδι
κήν ύπηρεσίαν τής Έ θν ικής Τραπέζης. Κάμετε τήν 
Γεωργικήν Τράπεζαν ώς καταβολάδα τής Έ θνικής 
Τραπέζης. ’Έτσι μόνον θά  ζήση...»

γ) Ο Ν.Α. Έ ξαρχος («Π ολιτεία» 15/11/1927) είναι αντίθετος με τις ενέργειες 
Αλ. Π απαναστασίου. Π ρέπει οι περί τον Π απαναστασίου να φροντίσουν για  την 
εκπαίδευση του αγρότη, για την εξυγίανση των συνετα ιρ ιστικώ ν οργανώσεων, για 
την επιστημονική  καλλιέργεια  της γης. Ε ίναι έγκλημα οι το ιούτοι περισπασμοί.
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δ) Γ ια να φανεί πόσο δύσκολος ήταν ο αγώνας του Π απαναστασίου και 
κυρίως του Ιασεμίδη (που είχε δημοσιοϋπαλληλική  ιδ ιότητα), σημειώνουμε ότι 
εναντίον του πρωτοκόλλου και των άγροτιστώ ν - συνεταιριστώ ν δημοσιεύονταν 
πύρινα άρθρα σε αθηναϊκές και επαρχιακές εφημερίδες («κομμουνιστική δράση 
τοΰ Ύ πουργοϋ Γεωργίας», «κίνδυνος διά τούς άγρότας», «σκάνδαλον», κλπ. κλπ. 
(βλ. «Βραδυνή» 3-9/11/1927, «Καθημερινή» 30/10/1927 και 7 /11/1927, « Ε λ ε ύ θ ε 
ρον Βήμα» 15-18/11/1927, « ’Α θηναϊκή» 29/10/1927) κλπ.

Χ αρακτηριστικό όμως είναι ότι όλο ι ο ι αντιτιθέμενοι αναγνώριζαν ότι έπρεπε 
να ιδρυθεί αργότερα Α γροτική Τράπεζα, που να στηρίζετα ι στους Συνεταιρισμούς 
και στις Ενώσεις, γ ια  την καλύτερη οργάνωση των οποίω ν έπρεπε να καταβληθεί 
μεγάλη φροντίδα.

ε) Σε όλες αυτές τις αντιδράσεις πάλαιψε ο Σ. Ιασεμίδης. Με δυο άρθρα του 
(« ’Ελεύθερον Βήμα» 8 και 9 /12/1927 και ανάτυπο στο 1928), υποστηρίζει το 
σχέδιο  για  ίδρυση της Γεω ργικής Τραπέζης που θα έχει ευρύτερους σκοπούς 
(οικονομικούς, τεχνικούς, συνεταιριστικούς), επειδή έβλεπε ότι ούτε το Κράτος 
ούτε η ΕΤΕ θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το σύνθετο έργο γ ια  γεω ργική ο ικο
νομική, τεχνική , συνετα ιρ ιστική  ανάπτυξη. Ε ιδ ικά  γ ια  το μέχρ ι τότε και το 
μελλοντικό ρόλο των συνεταιρισμών και τα προβλήματά τους σημειώ νει (ανάμεσα 
στα άλλα):

«Οί γεωργικοί Συνεταιρισμοί έπολλαπλασιάσθησαν 
καταπληκτικώς. Ό φείλομεν νά άναγνωρίσωμεν ότι ή 
συνεταιρική συνείδησις, ή συνειδητή συνεταιρική 
συνοχή εΐς τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς, δέν προ- 
ήγετο κατά τόν αύτόν βαθμόν πρός τήν εκτασιν, ήν 
έλάμβανον τά παρά τής Έ θνικής Τραπέζης χορηγού
μενα δάνεια καί έπομένως αύται μόναι δέν παρεϊχον 
είς έπαρκή βαθμόν τήν άπαραίτητον διά τά δάνεια 
άσφάλειαν, ήτις κατά παρέκκλισιν τών ύγιών άρχών 
έστηρίζετο είς τήν φερεγγυότητα μάλλον έκάστου

συνεταίρου καί έπρεπε βαθμηδόν νά στηριχθή καί εΐς 
άλλα ασφαλιστικά μέσα καθιστώντα προβληματικήν 
αύτήν τήν άνάγκην τής ύπάρξεως τών συνεταιρισμών. 
Κατόπιν τών άνωτέρω έργον συναφές και άπαραίτη
τον τής Γεωργικής Τραπέζης θά  είναι ή συνεταιρική 
διαπαιδαγώγησις καί μόρφωσις τού γεωργικού πληθυ
σμού καί πρός έπιτυχίαν τού σκοπού τούτου ώς καί 
τού σχετικού πρός αύτόν τής έποπτείας καί έλέγχου 
τών γεωργ. συνεταιρισμών, ή μέχρι έπαρκείας έπαύξη- 
σις τοΰ προσωπικού τής έποπτείας...»

Επίσης, λέγει, η τράπεζα Θα ασκεί μακροπρόθεσμο γεω ργική πίστη και 
γεω ργικές ασφαλίσεις και Θα τηρεί τους λ /σ μ ούς από την αποκατάστασιν ακτη- 
μόνων προσφύγων.

«Έ πίσης θέλει παράσχει εΐς τούς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς καί τάς σχετικός αύτών οργανώσεις β ' 
ή γ ' βαθμού (εϊτε ύπό τύπον συνεταιρισμού εΐναι 
αύται, εϊτε ύπό άλλον τινά τύπον συνδέοντα τούς 
γεωργικούς συνεταιρισμούς π.χ. έταιρείας έκ γεωργι
κών συνεταιρισμών ή αύτονόμους οργανισμούς καί 
τυχόν συσταθησομένους καπνού, έλαίας, σιτηρών), 
δάνεια διά τήν λειτουργίαν αύτών, διά τήν διενέργειαν

των αναγκαιουσών αγορών απο κοινού χρησίμων είς 
τάς γεωργικός έπιχειρήσεις ειδών, ώς π.χ. θείου, 
θειϊκοϋ χαλκού, μελάσσης, σπόρων κλπ. ώς καί διά τήν 
άπό κοινού πώλησιν γεωργικών προϊόντων, ώς κα
πνού, έλαίου, οϊνου, σιτηρών κλπ. ένισχύουσα άκόμη 
καί τήν άναγκαιοΰσαν πρός τοΰτο έξαγωγικήν πί- 
στιν...».

Η Τράπεζα επίσης πρέπει να προμηθεύεται ηλεγμένα είδη για  χορή γη σ η  με 
π ίστωση και να διαδόσει τις τεχνικές γνώσεις:

«Επιβάλλεται έπίσης νά τηρή ένημέρους τούς 
γεωργικούς συνεταιρισμούς καί αύτούς τούς γεωρ
γούς, περί τών τιμών είς άς πωλοΰνται τά προϊόντα 
των».

«... Πρέπει νά κατανοηθή, οτι ή σύστασις τής Γεωρ
γικής Τραπέζης, έκτός τοΰ ότι εΐναι άναγκαία, θά  έπι- 
ταχύνη καί θά διευκολύνη έπίσης τήν βαθμιαίαν καί έν 
καιρώ μετατροπήν της είς Γεωργικήν Συνεταιρικήν 
Τράπεζαν, ή τήν σύστασιν ταύτης, διότι θά  συντελέση 
είς τήν ταχυτέραν άνάπτυξιν τής συνεταιρικής άλλ,η- 
λεγγύης καί συνειδήσεως».

"Οσον δέ εΐναι πανθομολογούμενον, ότι ή όργάνωσις 
τής γεωργικής πίστεως δέν δύναται νά γίνη παρά έκ

τών κάτω διά τών γεωργικών συνεταιρισμών, άλλο 
τόσον εΐναι γεγονός ... ότι ή σύστασις τής Γεωργικής 
Τραπέζης δύναται νά έπιτευχθή έκ τών άνω καί όταν 
ήέποικοδόμησις ή συνεταιρική δέν έδράζεται τελείως 
έπί τής συνεταιρικής συνειδήσεως, διά νά άναπτύξη 
καί τήν τελευταίαν ταύτην, έφ ’ όσον, ύπάρχουν, σήμε
ρον, γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί τινες Ενώσεις, τών 
όποιων τό δίκτυον δύναται ή Γεωργική Τράπεζα νά 
συμπληρώση. "Οτι δέ επιβάλλεται'ίδρυσις Γεωργικών 
Τραπεζών έκ τών άνω άποδεικνύεται όχι μόνον έκ τοΰ 
τρόπου τής συστάσεως, τής ύπάρξεως καί τής επιτυ
χούς έργασίας τών Γεωργικών Τραπεζών τής Βουλγα
ρίας, Ρουμανίας, Πολωνίας, Σερβίας, Γαλλίας κλπ.,
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άλλά καί αύτής τής Πρωσσίας. Γεωργική Τράπεζα, έμφανιζομένη είς τόν γεωργικόν
«' Η Γεωργική Τράπεζα πρέπει είς τό τέλος έκάστου πληθυσμόν μέ τήν άπειλήν τής προσωπικής κρατή-

έτους νά άνοίγη διά κάθε συνεταιρισμόν ώρισμένην σεως, θ ά  έμπνεύση τόν τρόμον εις τήν ύπαιθρον καί
πίστωσιν, τής όποιας θ ά  δύναται νά κάμη χρήσιν όπο- θ ά  προκαλέση τήν άντιπάθειαν καί τό μίσος τού γεωρ-
τεδήποτε έντός τού επομένου έτους είς τρεχούμενον γικού πληθυσμού. Διά τής παραχωρήσεως τού δικαιώ-
λογαριασμόν δ ι’ έξοφλήσεως γραμματίου τοϋ συνεται- ματος τής προσωπικής κρατήσεως, προσκαλοϋμεν τό
ρισμοϋ. ' Η πίστωσις αϋτη θ ά  ορίζεται κατόπιν έλέγ- Κράτος, τήν πολιτικήν, τά κόμματα, νά έπέμβουν είς
χου τοϋ συνεταιρισμού καί θά στηρίζεται έπί τής άλλη- τήν Γεωργικήν Τράπεζαν ύπέρ τών καταδιωκομένων
λεγγύου εύθύνης τών συνεταίρων, τής πραγματικώς καί άναξιοπαθούντων δήθεν, φίλων τοϋ έκάστοτε
καλυπτομένης, καθώς καί έπί άλλων στοιχείων σχετί- ισχυρού, ύπό τό πρόσχημα τής διαταράξεως τής δημο
κών πρός τήν γενικήν ευεξίαν τοϋ συνεταιρισμού». σίας τάξεως έκ τών άπειλουμένων συλλήψεων. ’ Εν μιά 

rj, „ λέξει ή Γεωργική Τράπεζα πρέπει νά άποκτήση γεωρ-
ίο ν ίς ε ί ομίος: γικήν πνοήν. Ή  τραπεζιτική πείρα καί νοοτροπία θά

« Ή  έξασφάλισις τής επιστροφής τών δανείων διά άποβή ώφελιμωτέρα είς τήν γεωργίαν, έάν άναμιχθή
τής παραχωρήσεως είς τήν Γεωργικήν Τράπεζαν τοϋ ^  τιίν γεωργικήν. Ούτοι είναι έν περιλήψει οι ούσιώ-
δικαιώματος τής είσπράξεως των ώς δημοσίων έσόδων, ^EL(= ^901 σ^μψ“ να τ°ύζ οποίους πρέπει νά όργα-
δηλαδή δ ι’ ένταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, έκδι- νωθή ή Γεωργική Τράπεζα άπαραιτήτως, διά νά έπιτύ-
δομένων ύπό τών ταμιών τής Τραπέζης, θ ά  παραλύση ΧΑ το^ σκοπ°ΰ της»·
πάσαν άλλην έπιβαλλομένην δράσιν τής Τραπέζης. ’ Η

Π ρέπει να τονίσουμε ότι τα άρθρα του Σ. Ιασεμίδη είνα ι αντιπροσωπευτικά 
μεγάλου κύκλου αγωνιστών, οι οποίοι, εις ολόκληρον την Ελλάδα, έκαναν 
παράλληλον αγώνα. Δεν είναι βέβαια δυνατό να αναφερθούν εδώ όλες ο ι προσπά
θειες. Ιδιαίτερη μνεία όμως πρέπει να γ ίνε ι για τις προσπάθειες της εποπτικής 
υπηρεσίας. Οι τότε ολιγάριθμοι, αλλά ενθουσιώδεις, αγω νισταί επόπται συνεται
ρισμών, υποκινούσαν προς δράση τον αγροτικό κόσμο και τις συνεταιρικές του 
οργανώσεις. Ψ ηφίσματα συνεδρίων, τηλεγραφήματα, φυλλάδια, άρθρα σε 
εφημερίδες, όλα υποκινούμενα από την εποπτική υπηρεσία, συνετέλεσαν τα 
μέγιστα στη δημιουργία κοινής γνώμης ευνοϊκής για  την ίδρυση ιδιαιτέρας 
Α γροτικής Τραπέζης.

Α ντιδράσεις: Στις παραπάνω απόψεις του Ιασεμίδη, σχετικά  με το έργο της 
Α γροτικής Τράπεζας, απάντησαν ο ι αντίθετα φρονούντες με τρία άρθρα δημοσιευ- 
θέντα στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» με την υπογραφήν «Α γρότης» (προφα
νώς ο Γ. Τρακάκης, ή Π. Βουρλούμης) φύλλα της 21, 22, 23 Δεκεμβρίου 1927.

Κ ατηγόρησαν τον Ιασεμίδην, γ ια τ ί ανέπτυξε «με ονειροπόλον έμφασιν» το 
έργο το οποίο έχει να επιτελέσει η υπό ίδρυση Α γροτική Τράπεζα. Α μφισβήτησαν 
την, έστω και στοιχειώ δη, επάρκεια των κεφαλαίων της γ ια  να ανταποκριθεί και 
λ ίγο  στους σκοπούς που της αναθέτουν. Υ πογράμμισαν, με π ικρόχολη  ειρωνία, τη 
στάθμη της συνετα ιρ ιστικής κ ίνησης σ τη ν  Ελλάδα και κατηγόρησαν τους 
συνεταιρισμούς ως πηγές χειρ ισ τή ς εκμετάλλευσης. Δ ιατύπωσαν ότι όσοι 
μπορούν να διαβλέπουν «τά είς λίαν προσεχές μέλλον συμβησόμενα αναμένουν 
μετά βεβαιότητος τή ν  ύπό τής νεοτεύκτου Γ εω ργικής Τραπέζης λεηλασίαν των 
300 εκατ. κεφαλαίων τοΰ αύτόνομου Σταφιδικού Ό ρ γα ν ισ μ ο ΰ  δταν αυτη θά τοπο
θετήσει τά 560 εκατομμύριά της καί δέν θά εχει νά τοποθετήσει άλλα δ ιότι ούδείς 
θά τής τά έπιστρέψη». Υ ποστήριξαν ότι κανείς από τους όρους προόδου δεν 
υφίσταται και ότι συνεπώς η αποτυχία της Γ εω ργικής Τραπέζης θα είνα ι ταχεία, 
ορ ιστική  και παταγώδης. Κ ατεκρίθη δριμύτατα η συμμετοχή —και μάλιστα κατά 
πλειοψ ηφ ίαν— κρατικών υπαλλήλω ν στο Συμβούλιο της Τραπέζης. Α μφ ισβητή
θηκε η ανεξαρτησία  γνώμης και των μετεχόντων καθηγητώ ν και των αντιπροσώ 
πων συνεταιρισμών και γεωργικών επιμελητηρίω ν κλπ.

Τ ις επιφυλακτικές και κυρίως τις αντίθετες —όσον αφορά την ίδρυση ειδικής 
Γεω ργικής Τράπεζας— , απόψεις και ενέργειες, συγκέντρωσαν οι ενδιαφερόμενοι 
μετά το προσύμφωνο σε ειδικό β ιβλίο που κυκλοφόρησε ευρύτατα στο τέλος του
1927, « 'Η  ύπό μελέτην Γεωργική Τράπεζα. Τ ι έχομεν σήμερον καί τι θά εχωμεν
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αΰριον». Π εριέχοντα ι σε αυτό τα παρακάτω κείμενα (πολλά από τα οποία  αναφέ
ραμε πιο πάνω):

— Αλ. Σβώλου (« Ε λ εύ θ ερ ο ν  Βήμα» 29 και 30 Οκτωβρίου 1927).
— «Συνεταιριστοΰ» (προφανώς Γ. Τρακάκη) « ’Ελεύθερον Βήμα» 15, 16, 17, 18 

Ν οεμβρίου 1927.
— Κ. Κ λεινία  («Έ λεύθερος Λόγος» 6 Ν οεμβρίου 1927).
— Χρ. Τερζάκη (Πρωία» 14, 15, 16, 18 Νοεμβρίου 1927).
— Ν. Εξάρχου («Π ολιτεία» 15 Νοεμβρίου 1927).
— «Σταυρωτός» (29 Οκτωβρίου 1927).
— «Π ροκήρυξη τής Δ ημοκρατικής Ε νώ σ εω ς Θ εσσαλονίκης διά τήν Γεω ργι

κήν Τράπεζαν».
Ε πίσης περιλαμβάνονται δημοσιεύματα των εφημερίδων:

— « Έ φ η μ ερ ίς  Χ ρηματιστηρίου» (6 Ν οεμβρίου 1927).
— «Βραδυνή» (3, 4, 5, 7, 8, 9 Νοεμβρίου 1927).
— «Κ αθημερινή» (30 Ο κτωβρίου και 7 Νοεμβρίου 1927).
— «Π ατρίς» Π ύργου (10 Νοεμβρίου 1927) με υπογραφή «Γερήνιος».
— «Ταχυδρόμος» Θ εσσαλονίκης (10, 11, 12, 13 Ν οεμβρίου 1927).
— «Σημαία» Βόλου (30 Οκτωβρίου, 10 Νοεμβρίου 1927).
— «Λαϊκή Φωνή» Βόλου (29 Οκτωβρίου 1929).
—  «Φως» Α γρίνιου  (30 Οκτωβρίου, 6 Ν οεμβρίου 1927).
— «Φωνή Λαοΰ» Φ λω ρίνης (30 Ο κτωβρίου 1927).
— «Κ οινωνική» Ζακύνθου (15 Νοεμβρίου 1927).
— « Ε π τά ν η σ ο ς»  Ζακύνθου (12 Νοεμβρίου 1927).
— « Ε θ ν ικ ή »  όργανον Γ. Κονδύλη (28 Ο κτωβρίου 1927).
— «Κ ρητική Έ π ιθεώ ρη σ ις»  Ρεθύμνου (20 Ν οεμβρίου 1927).
— « ’Α στραπή» Ρεθύμνου (1 Δεκεμβρίου 1927).
— «Σύνταγμα» Ναυπλίου (6 Νοεμβρίου 1927).
— «Ναυπλιακή Ή χ ώ »  Ν αυπλίου (6 Νοεμβρίου 1927).

Ε πίσης περιέλαβαν στο τεύχος:
— Ά ρ θ ρ ο ν  του «Ο ικονομικός Ταχυδρόμος» Μ άιος 1926.
— Τη γνώμη της Ε πιτροπής των Ο ικονομιώ ν του 1926.

Ό σ ο  και αν η προέλευση και η κατεύθυνση των παραπάνω κειμένων είναι 
ολοφάνερη (ΕΤΕ) και όσο επίσης ο ι χα ρακτηρ ισ μο ί εναντίον του Αλ. 
Π απαναστασίου είνα ι απαράδεκτοι, τα κείμενα (κυρίως τα ενυπόγραφα των 
σοβαρών προσώπων) έχουν και σημεία άξια ιδ ια ίτερης προσοχής ακόμα και 
σήμερα.

Ε ίνα ι χαρακτηρ ιστικό  το ακόλουθο κείμενο που περιλαμβάνεται στην 
έκδοση αυτή των αντιθέτων ( « Ή  ύπό μελέτην Γεω ργική  Τράπεζα» Α θήνα 1927). 
Γράφει στη σελίδα 50, 51:

’ Η έν Θεσσαλονίκη έδρεύουσα κομματική όργάνωσις 
ύπό τόν τίτλο «Δημοκρατική "Ενωσις Μακεδονίας» 
έξετύπωσε πρό μηνός καί άπέστειλεν εΐς όλόκληρον 
τήν Μακεδονίαν, κ ’ όπερ έγκληματικώτερον, πρός 
όλους τούς Γεωργ. Συνεταιρισμούς τής Μακεδονίας, 
τήν κάτωθι «προκήρυξιν» σχετικώς πρός τήν ύπό 
μελέτην Γεωργικήν Τράπεζαν.

Καί ώς πρός τό περιεχόμενον μέν τής κομμουνιστι
κής αύτής προκηρύξεως άποκαλούσης εμμέσως τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν «κεφαλαιοκράτην τοκογλύφον» 
άφίεται είς τούς άναγνώστας αύτής νά τό κρίνουν καί 
νά διαφωτισθώσιν έ π ’ αύτού καί άπό τά έπακολουθή-
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σαντα άρθρα διαφόρων έφη μερίδων, άτινα καί άναδη- 
μοσιεύονται έν τώ παρόντι τεύχει. ’Εκείνο ομως πού 
προέχει καί είναι άνάγκη νά στιγματισθή σκληρώς 
είναι οτι οί συντάκται τής περιφήμου αύτής προκηρύ- 
ξεως διέπραξαν τό έγκλημα έν τή κομματική αύτών 
συμφεροντολογία νά τήν άποστείλωσι πρός δλους 
τούς Γεωργ. Συνεταιρισμούς τής Μακεδονίας.

Οϋτω, όχι μόνον άνέμιξαν τούς Γεωργ. Συνεταιρι
σμούς άπλούς οικονομικούς όργανισμούς, είς πολιτι
κήν έκδήλωσιν καί έπιχείρησιν, καταστρεπτικώτατα 
δι’ αύτούς άλλά καί προσεπάθησαν νά τούς παρασύ- 
ρωσι μέ τό κομμουνιστικόν περιεχόμενον τής προκη-
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ρύξεώς των είς τάσεις καί αισθήματα ανατρεπτικά της 
κοινωνικής τάξεως καί νά ένσταλάξωσιν είς τήν "ψυχήν 
τών οργανισμών αύτών έλεεινάς άντιπαθείας.

Τούτο, διά νά μή μείνη τίποτε είς τόν τόπον αύτόν 
είς τήν θέσιν του. Τούτο διά νά συμβή μόνον εΐς τήν 
Ελλάδα τό αντίθετον άπό ό,τι γίνεται παντού.

Παντού αλλού ό Συνεταιρισμός εΐνε ό καταχυρωτι- 
κός διά τούς άγρότας φραγμός τοϋ Κομμουνισμού. 
Έ δώ  θ ά  κάμωμεν καί τούς Γεωργικούς Συνεταιρι
σμούς κέντρα τοϋ Κομμουνισμού διά νά πληρώσουν 
πρώτοι οί άγρόται μικροϊδιοκτήται καί μικρονοικοκυ- 
ραΐοι τά έξοδα τής νέας αύτής πολιτικής μόδας. ’Ά ς τό 
άντιληφθοϋν καλά οί Α γρότες.

' Η διανεμηθεΐσα προκήρυξις έχει έπί λέξει ώς έξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πρός τούς άγρότες τής Μακεδονίας, 

πρός τούς αγρότες όλης τής ' Ελλάδος

«Πανελλήνια Α γροτική Τράπεζα θά πή άπολύτρω- 
ση τής Α γροτιάς άπό τούς τοκογλύφους καί τούς 
έκμεταλλευτάς'>.

«Πανελλήνια Ά γροτική Τράπεζα» θά  πή ένα τερά
στιο πιστωτικό 'ίδρυμα πού θ ’ άνήκη άποκλειστικά 
στήν Α γροτιά καί μοναδικό σκοπό θά έχη νά 
ύποστηρίζη τήν οικονομική πρόοδο τών άγροτών. Δέν 
θ ά  εΐνε κτήμα οϋτε όργανο τών τοκογλύφων Κεφα
λαιοκρατών.

«Πανελλήνια Α γροτική Τράπεζα» θά πή κάθε 
είδους εύκολία καί θετική ύποστήριξη σέ κάθε αγρότη 
γιά νά καλλιτερεύση τή γεωργία του μέ λιπάσματα, μέ 
μηχανές, μέ σπόρους διαλεχτούς μέ την 'ίδρυση άπο- 
θηκών κλπ. καί πρό παντός μέ δάνεια μακροπρόθε
σμα ένός μέχρι πέντε έτών, άκόμα καί μέχρι είκοσι 
έτών γιά τούς συνεταιρισμούς, όταν πρόκειται νά 
έκτελέσουν τοπικά έργα άρδευτικά, αποξηραντικά 
καί άλλα. ’Έτσι θά λείπουν τά έννεάμηνα καί πεντάμη
να τοκογλυφικά δάνεια πού άπομυζοϋν κάθε ικμάδα 
ζωής άπό τούς άγρότας καί τούς τσακίζουν άντί νά 
τούς βοηθήσουν.

«Πανελλήνια Ά γροτική Τράπεζα» θά πή λοιπόν

απολύτρωση, άναγέννηση, πρόοδο, ζωή τών άγροτών, 
θά πή ειρηνική άγροτική Επανάσταση κατά τών τοκο
γλύφων Κεφαλαιοκρατών.

Γι’ αύτό τό μεγάλο έργο άγωνίζεται άπό καιρό ή 
«Δημοκρατική ’Ένωση» κόμμα κατ’ έξοχήν αγροτικό. 
Γι’ αύτό τό τεράστιο έργο άγωνίστηκε καί αγωνίζεται 
άκόμα μέ όλες του τίς δυνάμεις ό υπουργός τής Γεωρ
γίας κ. Ά λέξ. Παπαναστασίου καί μέσα στή Βουλή καί 
μέσα στό 'Υπουργικό Συμβούλιο καί στή Γενεύη.

Καταλαβαίνετε όμως πόση άντίδραση, πόσον πόλε
μον μάς κάνουν οί Κεφαλαιοκράτες τοκογλύφοι ποϋ μέ 
τήν ϊδρυσιν τέτοιας Ά γροτικής Τραπέζης χάνουν τό 
Θϋμα χάνουν τούς άγρότες ά π ’ τά νύχια τους καί 
ζημιώνουν κολοσσιαία ποσά πού τάκλεβαν ώς τά τώρα 
άπό τόν ιδρώτα τοϋ άγρότη.

Αύτή τή στιγμή ό σκληρός άγώνας μας γιά τήν 
’ίδρυση τής Άγροτικής.

Οί εχθροί καί οΐ πουλημένοι προδόται τοΰ άγροτι- 
κοϋ άγώνος χτυπάν αλύπητα τό τεράστιο έργο τοΰ 
ύπουργοϋ τής Γεωργίας καί ύπάρχει φόβος νά τό 
γκρεμίσουν πριν άκόμα τελειώση.

Ε μ πρ ό ς λοιπόν γιά τήν Πανελλήνια Ά γροτική Τρά
πεζα.

Ε μ πρ ό ς γιά τή ζωή καί τήν πρόοδο τής Αγροτιάς 
καί των παιδιών μας.

Συσπειρωθήτε όλοι γύρω στόν εύγενικόν άγώνα.
Βοηθήστε συνειδητά, μέ όλη τή ι|ιυχή σας τήν 

«Δημοκρατική ’Ένωση» καί τόν ύπουργό τής Γεωρ
γίας Αλέξανδρο Παπαναστασίου.

Μέ συνελεύσεις, μέ διαμαρτυρίες, μέ ψηφίσματα 
Κοινοτικών Συμβουλίων, Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
Δημοκρατικών Συλλόγων καί κάθε είδους όργανώσεώς 
σας, μέ δημοσιεύσεις στίς έφημερίδες, μέ ενίσχυση καί 
αύξηση των όργανώσεών σας, πρό παντός μέ τή δια
φώτιση όλων τών άγροτών καί τήν άγρυπνη παρακο
λούθηση τοϋ τιμίου αγροτικού άγώνος τέλος μέ τήν 
ομόφωνη, τήν μυριόστομη καί επιτακτική κραυγή: 

Ζήτω ή Πανελλήνια Αγροτική Τράπεζα. 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ 

Κάτω οί προδότες τοΰ Αγροτικού Άγώνος 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Είναι χαρακτηρ ιστικό  ότι στην παραπάνω συλλογή κειμένων δεν περιλαμβά
νονται και τα υπέρ της ιδρύσεως της Γεω ργικής Τραπέζης πολλά  κείμενα. Α λλά 
και ότι όλες οι υπέρ της ιδρύσεως ενέργειες (πολιτικώ ν, αγροτικώ ν συνεταιρι
σμών) χαρακτηριζόταν κομμουνιστικές, ανατρεπτικές.

Σ χετικά  με αυτή τη συκοφάντηση (και μάλιστα από ανωνυμογράφους) των 
προσπαθειών Π απαναστασίου, Ιασεμίδη, κλπ. γράφει τα ακόλουθα ο Σωκρ. Ιασε- 
μίδης, στο ανάτυπό του του 1928 που περ ιέχει τα κείμενά του που δημοσιεύτηκαν 
στο « Ε λ εύ θ ερ ο ν  Βήμα» στις 8 και 9.12.1927.

«...έχειρίσθημεν τό θέμα άπό έπιστημονικής καί 
πρακτικής άπόψεως μέ τελείαν άντικειμενικότητα, 
άποφυγόντες έπιμελώς νά θίξωμεν οΐονδήποτε άντι- 
φρονοϋντα διά νά μή δώσωμεν αφορμήν νά καταβιβα- 
σθή ή συζήτησις έπί προσωπικού έπιπέδου.

Ά τυχώ ς αΐ άπαντήσεις τών άντιδρώντων είς τήν 
σύστασιν τής Γεωργικής Τραπέζης άνωνυμογράφων 
διά σειράς άρθρων εΐς τήν «Πολιτείαν» καί τό « Ε λεύ
θερον Βήμα» μεταφέρουν τήν συζήτησιν είς έπίθεσιν 
προσωπικήν έναντίον μου, προσπαθοϋντες δι’ άνα- 
κριβειών_,στρεβλώσεως αύτών τών γραφομένων μου 
καί σοφιστειών ακόμη νά συσκοτίσουν τήν άλήθειαν. 
Καί έπί ούσιαστικών τινων άντιρρήσεών των ή άπάντη- 
σις εύρίσκεται ήδη προκαταβολικώς έντός τών δημο-

σιευομένων ένταύθα άρθρων μου, ώς π.χ. έπί τού 
τρόπου κ α θ ’ όν εξασφαλίζεται ή έπάρκεια τών 
κεφαλαίων καί ό μικρότερος τόκος τών γεωργικών 
δανείων. "Οσον άφορά όμως είς τάς προσωπικός 
έναντίον μου έπίθέσεις ή θέσις μου ώς δημοσίου ύπαλ- 
λήλου καί ώς έπιστήμονος δέν μού επιτρέπουν νά 
κατέλθω είς τό έπίπεδον έκείνο είς τό όποιον προκα- 
λοϋμαι νά παρασυρθώ άφ ’ ού μάλιστα αύτοί οΐ προκα- 
λοϋντες με δημοσιογραφοϋν άνωνύμως. 'Άλλως τε 
τοΰτο ούδόλως θά  συνετέλει εΐς τήν διαφώτισή τού 
κοινού περί τής άνάγκης τής συστάσεως καί τοϋ 
τρόπου τής όργανώσεώς τής Γεωργικής Τραπέζης 
άλλά μάλλον θά συνεσκότιζε τά πράγματα.

Καί ποιος ό λόγος τής άναννυμογραφίας έν ε’ιδει άνω-

212/740



1 9 2 7 /Ζ ' — Α γροτική  π ίστη  και Σ υνετα ιρ ισμοί

νύμων επιστολών έπί τοϋ σοβαρωτάτου ζητήματος τής 
ίδρύσεως τής Γεωργικής Τραπέζης; Μήπως διά νά 
παράσχουν είς τόν γεωργικόν κόσμον έν άκόμη έξοχον 
παράδειγμα ελευθερίας σκέι|>εως καί ψυχικού σθέ
νους, μέ τά όποια προσπαθούν νά τόν διαπαιδαγωγή- 
σουν καί νά τόν άνορθώσουν; "Η μήπως θέλουν νά 
στερήσουν τον γεωργικόν πληθυσμόν τής εύκαιρίας 
νά τούς έκδηλώση τήν εύγνωμοσύνην του, διότι προ
σπαθούν νά τόν σο)σοι»ν άπό τήν καταστροφήν ποϋ 
θά  φέρη ή 'ίδρυσις τής Γεωργικής Τραπέζης;

’ Αλλά έάν παρά τάς αντιδράσεις των ίδρυθή ή Γεωρ
γική Τράπεζα οί άντιδρώντες λαμβάνουν πρόνοιαν νά 
διατυπώσουν τήν γνώμην -κα ί αύτή είναι ή μόνη 
θετική των άποψις καί άπό αύτήν άρκετά έφωτίσθη- 
μεν- αί έργασίαί αύτής νά περιορισθοϋν είς τάς σημε
ρινός έργασίας τής ’ Εθνικής Τραπέζης, ό τρόπος τοϋ 
δανεισμού νά μή τροποποιηθή κατά τήν κατεύθυνσιν 
τής εμπράκτου έφαρμογής τών συνεταιρικών άρχών, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον νά περιλαμβάνη έν έλαχί- 
στη μειονότητι κρατικούς άντιπροσώπους καί εΐ 
δυνατόν νά μή περιλαμβάνη άντιπροσώπους έκείνους, 
οί όποιοι έπεδίωξαν τήν σύστασιν αύτής.

Άλλά τούς λόγους, διά τούς όποιους έχομεν άντίθε- 
τον έπί τών άνω σημείων γνώμην εύρίσκει ό θέλων νά 
μελετήση τά ζητήματα είς τα δημοσιευθέντα άρθρα, 
τά όποια βασίζονται έπί άρχών, τάς οποίας δέν δύνα- 
ται νά άνατρέψη ή προχειρολογία τών άντιδρώντων 
καί αί προσωπικοί έναντίον μου έπιθέσεις, διότι δέν 
ύποστηρίζομεν τήν σύστασιν τής Γεωργικής Τραπέζης 
ύποχωρούντες μέχρι τοϋ σημείου νά άποδεχόμεθα νά 
γίνη αύτή όπως όπως, ύπό  οίουσδήποτε όρους χωρίς 
τίποτε νά παραλλάξη διά νά εΐνε πού άνηρτημένη ή 
πινακίς τής Γεωργικής Τραπέζης, τήν οποίαν δημιουρ- 
γουμένην ώς άνωτέρω δύνανται έπί τέλους νά άνε- 
χθούν καί αύτοί οί άντιδρώντες κατ' αύτής, διότι όχι 
μόνον τίποτε δέν θ ά  παραλλάξη, άλλά θά  άναλάβουν 
αύτοί οί άντιδρώντες καί αύτό τό παιδαγωγικόν -καί 
ήθικοπλαστικόν έργον τών γεωργικών συνεταιρισμών,

τό όποιον μετά τόσης δεξιότητος φέρονται ότι 
γνωρίζουν νά έκτελοϋν, 'ίνα έξακολουθήσουν άνενό- 
χλητοι τό έργον των διά τής Γεωργικής Τραπέζης. 
"Οσοι έκ τοϋ γεωργικού κόσμου καταγγέλλουν, ότι 
ύπέστησαν προσφάτως τήν άπόπειραν τού έκβια- 
σμοϋ, νά ύποβάλουν δηλώσεις, ότι δέν θέλουν τήν 
Γεωργικήν Τράπεζαν, έχουν σαφή άντίληψιν περί τού 
τρόπου, μέ τόν όποιον έννοοϋν οί άντιδρώντες νά τούς 
διαπαιδαγωγήσουν καί νά τούς ήθικοποιήσουν. Καίτοι 
δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό γεωργικός κόσμος π α ρ ’ 
όλην τήν άσκουμένην πίεσιν κρίνει τούς άντιδρώντας 
κατά συνείδησιν καί θέλει νά άπολυτρωθή καί άπό 
αύτήν άκόμη τήν ιδιαιτέραν φροντίδα των, ήόποία 
τούς περισφίγγει τόσον δυνατά ώστε νά τούς άπονε- 
κρώνει, έν τούτοις φρονούμεν ότι τό πρόσφατον 
τοϋτο παράδειγμα πρέπει νά έπισύρη τήν προσοχήν 
τών μελετώντων τά κοινωνικά ζητήματα, διότι εινε 
φανερόν, ότι οίαδήποτε προσπάθεια πρός άνάπτυξίν 
τής έλευθερίας τής σκέψεως καί τής κατά συνείδησιν 
ένεργείας είς τήν χώραν αύτήν αποβαίνει ματαία, όταν 
έν τοίς πράγματι άπειλεΐται ή έφαρμογή μέσων ικανών 
νά διαφθείρουν τάς συνειδήσεις. Τό ζήτημα είναι 
σοβαρώτατον καί έπρεπε νά έπιληφθή τής έξετάσεως 
τούτου, ύπό τής Βουλής έκλεγομένη Ε ξετα σ τ ικ ή  έπ ί 
τώ ν πραγμάτω ν ’ Επιτροπή, διά νά έξακριβώση, έάν 
τά καταγγελλόμενα εινε άληθή, ποιοι είναι οί ώς άνω 
άντιδρώντες κατά τής Γεωργικής Τραπέζης καί ποια 
μέσα μεταχειρίζονται, διότι ή έξακρίβωσις τούτων 
είναι άπαραίτητος διά νά ληφθή μέριμνα, ώστε οί 
καταρτίζοντες τήν σύμβασιν καί τό καταστατικόν τής 
Γεωργικής Τραπέζης νά κατοχυρώσουν αύτήν έπαρ- 
κώς ϊνα μή εϋρουν έν αύτή έδαφος άνενοχλήτου πλέον 
έργασίας οί δι’ άπειλών καί άλλων παρομοίων μέσων 
άντιδρώντες είς τήν σύστασιν αύτής. ’Έχομεν έν 
τούτοις τήν πεποίθησιν ότι όπου ή άντίδρασις αϋτη 
παρουσιάζεται έκ μέρους προσώπων άνηκόντων είς 
οργανισμούς, αί ύπεύθυνοι διοικήσεις τούτων εύρί- 
σκονται έν πλήρει άγνοια τών μέσων τούτων».

Αυτά και μόνο αρκούν για  να φανεί το ηρω ικό έργο που έκανε ο Ιασεμίδης γ ια  
την ίδρυση της ΑΤΕ. Αγώνας που επέδρασε στη φθορά της υγείας του και στο θά
νατο. (Βλ. στο 1929).

Ε ιδ ικά  θέματα εφαρμογών:
— Α πόψ εις γ ια  το πλασματικό ενέχυρο ως εξασφαλιστικό μέσο του πιστωτικού 

συνεταιρισμού βλ. σε κείμενο του περιοδικού «ο Συνετα ιρ ιστής» (1927 σ. 2) από το 
οποίο  φαίνεται και η όλη τότε πραγματική κατάσταση.

— Μ ε βάση το Ν.Δ. 28/9/1925 καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν τα νέα 
καταστατικά των τοπικώ ν Γεωργικών Τραπεζών 1) Μ ακεδονίας, 2) Η πείρου,
3) Ν. Α ιγαίου, 4) Κ ρήτης, 5) Θράκης.

Π ερίληψ η των καταστατικών βλ. στο «ο Συνετα ιρ ιστής» 1927 σ. 9. Σ τηρ ίζο
νται σε πνεύμα αυτοδιοικήσεως. Η  επέμβαση του Κράτους περιορίζετα ι μόνον 
στη ν  εποπτεία της νομιμότητας.
— Τη στενότητα των ιδίων συνεταιρικώ ν κεφαλαίων (μερίδες, αποθεματικά, 

καταθέσεις) και την εξάρτηση των Συνεταιρισμών από την ΕΤΕ, «ιδίως μάλιστα 
τώρα εις τήν εποχή ν τής περιφήμου στενότητας τοϋ χρήματος», περιγράφει και 
δίνει οδηγίες γ ια  σχηματισμό συνεταιρικώ ν κεφαλαίων, χαρακτηρ ισ τικό  κείμενο 
στο περιοδικό «Συνεταιριστής» (1927 σ. 99). Α ναφέρεται σε όσα συζητήθηκαν και 
αναπτύχθηκαν στο Συνέδριο των Σερρών του 1926 που ελάχισ τα  εφαρμόστηκαν. 
Και κάνει ανάπτυξη ενδιαφέρουσα και για  τα μέτρα (που νομοθετήθηκαν αργότερα).
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«Εΐδικώτερα ή έφαρμογή τών μέτρων τούτων εμφα
νίζεται ώς έξής:

Ή  αϋξησις τώ ν μερίδω ν. ’Ό τα ν άρχικώς συνιστώ- 
ντο οί πρώτοι συνεταιρισμοί ή μερίς ώρίζετο κατά 
κανόνα εΐς 25-30 δραχμάς μέ σχέσιν λίρας πρός δραχ- 
μάς, 1 πρός 25. Σήμερον, όπότε ή δραχμή ύπετιμήθη, 
έν σχέσει μέν πρός τήν λίραν εΐς 1/15-1/16 τής άξίας 
της, έν σχέσει δέ πρός τόν τιμάριθμον ζωής είς τό 1/18- 
1/19 τής άξίας της, ή μερίς διά νά έχη τήν προηγουμέ- 
νην άξίαν της οφείλει νά όρισθή εΐς δρχ. 500 
τούλάχιστον. Δέν συγχωρείται επομένως ή επιμονή 
πολλών συνεταιρισμών νά έχουν μερίδα κατωτέραν 
τών 500 δραχμών. * Η επιμονή των αϋτη άποδεικνύει 
οτι δέν άντιλαμβάνονται τάς ύποχρεώσεις των ώς 
οίκονομικαί καθαρώς οργανώσεις, ύποχρεωμέναι νά 
προσαρμόζωνται έκάστοτε πρός τάς ύφισταμένας 
οικονομικός συνθήκας.

’Ανάλογος πρέπει νά εινε καί ή αϋξησις τής μερίδος 
τών συνεταιρισμών εκείνων, εΐς τούς όποιους έκαστος 
συνέταιρος πρέπει ύποχρεωτικώς νά άποκτήση άνα
λόγως τών στρεμμάτων του ή τής παραγωγής του 
περισσοτέρας τής μιάς μερίδας. (Συνεταιρισμοί πωλή
σεως, παραγωγικοί κλπ.). Μόνον πού εΐς τήν τελευ- 
ταίαν αύτήν περίπτωσιν ή κατά μερίδα αϋξησις θά 
ήδύνατο έν άνάγκη νά εινε κατωτέρα κατά τι τής άνω 
άναλογίας, έφ ’ όσον ή μονάς έκτάσεως ή παραγωγής 
δι’ έκάστην μερίδα έχει όρισθή πολύ μικρά, π.χ. 1-2 
στρέμματα δ ι’ έκάστην μερίδα.

' Η ένίσχυσις τώ ν άποθεματικώ ν. Κυρίως έδώ πρό
κειται περί τοϋ έκτάκτου άποθεματικού, τό όποιον 
άπο βλέπει νά καταστήση τόν συνεταιρισμόν ανεξάρ
τητον τών ξένων κεφαλαίων.

Σήμερον, όπότε κατενοήθη ή σημασία τού συνεται
ρισμού διά τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν προαγω
γήν τοϋ συνεταίρου, μέτρα τεχνητά, ώς π.χ. ή διανομή 
κερδών, πρός προσέλκυσιν τοιούτων δέν χρειάζονται. 
Ό  συνέταιρος γνωρίζει πόσα οίκονομεί εΐς τόκους, 
έξοδα, προμήθειας, μεσιτικά καί έμπορικά κέρδη διά 
τοϋ συνεταιρισμού. Περιττόν λοιπόν νάκαρποϋται καί 
τά ελάχιστα πλεονάσματα, τά όποια μένουν είς τόν 
συνεταιρισμόν έκ τής διεξαγωγής τών έργασιών του. 
Αύτά πρέπει, καθ ’ οσον μέρος δέν περιέρχονται εΐς τό 
τακτικόν άποθεματικόν, πού χρησιμεύει διά τήν κάλυ- 
ψιν ενδεχομένων ζημιών, νά χρησιμοποιούνται διά τιίν 
αϋξησιν τοϋ έκτάκτου άποθεματικού κεφαλαίου. Μέ 
άλλους λόγους πρέπει καταστατικώς νά άπαγορευθή 
κάθε διανομή τών πλεονασμάτων τούτων είς τούς 
συνεταίρους.

’ Επειδή 6μ(ος καί πάλιν τά πραγματοποιούμενα κατ’ 
έτος πλεονάσματα δέν εινε ικανά, καί δταν δέν θίγω- 
νται, νά αύξήσουν έπαρκώς τό έκτακτον άποθεματι
κόν, εϊνε άνάγκη οΐ συνέταιροι νά τό ένισχύσουν καί 
δι’ ειδικών εισφορών. Αΐ εΐσφοραί αύται ύπέρ τοϋ 
έκτάκτου άποι^εματικοϋ μπορεί νά όρισθούν είτε εΐς 
είδος ε’ίτε είς χρήμα. Π.χ. 1-2 λίτραι άνά 100 λιτρας

παραγομένης σταφίδος ή μία όκά άνά 100 όκ. καπνού 
ή 1-2% έπί τής άξίας τής παραγωγής έκάστου συνε
ταίρου, καθοριζομένης κατά τήν έποχήν τής συγκομι- 
δής.

Ή  εισφορά αϋτη, ένω διά τόν συνέταιρον είνε άνε- 
παίσθητος θυσία, διά τόν συνεταιρισμόν εινε σημαντι
κή ένίσχυσις. ’Εννοείται ότι οί συνεισφέροντες ούδέν 
δικαίωμα θά  έχουν έπί τής συνεισφοράς των ταύτης 
έστω καί άποχωροϋντες. Δηλαδή τό έκτακτον άποθε
ματικόν πρέπει νά μή διανέμεται. Τοϋτο οφείλει νά 
μένη άνεπηρέαστον τής κινήσεως τών συνεταίρων 
προωρισμένον νά έξυπηρετή τό σύνολον αύτών. 
’'Αλλως τά άτομα θά  έχουν ήδη αποκομίσει ώφελείας 
πολύ πλέον έκείνου, τό όποιον συνεισέφεραν.

Ή  προσέλκυσις κατα θέσ εω ν. ’Εκ παραλλήλου 
πρός τά μέτρα ταϋτα πρός σχηματισμόν ιδίων κεφα
λαίων, ή προσέλκυσις καταθέσεων είς τούς συν/σμούς 
προωρισμένη νά συμπληρώση τάς άνάγκας τών συνε
ταιρισμών είς χρήμα, οφείλει νά έπιδιωχθή έπίσημα. 
Διά τήν συγκέντρωσή τών μικροοικονομιών τοϋ λαού 
είναι απολύτως κατάλληλοι οί συνεταιρισμοί λόγω τής 
στενής αύτών έπαφής μέ τήν μεγάλην μάζαν αύτοϋ, 
τής ευκολίας τών μετ’ αύτοϋ συναλλαγών καί τοϋ 
δυνατού τής πληρωμής ικανοποιητικών τόκων.

Αύτοτελής όμως έπιδίωξις τοϋ τρίτου τούτου μέτρου 
άνευ άναλόγου έφαρμογής τών δύο άλλων δέν δύναται 
νά εύδοκιμήση καί τοϋτο διότι οί καταθέται κρίνουν 
κατά πρώτον λόγον τό άξιόπιστον ή μή τών δεχομένων 
καταθέσεις συνεταιρισμών έκ τοϋ μεγέθους τών ιδίων 
κεφαλαίων, δείγματος τής πρός αύτούς έμπιστοσύνης 
τών μελών των.

Αύτονόητον έπίσης τυγχάνει ότι ή έπιτυχία τών ανω
τέρω μέτρων έξαρτάται έκ τής καλής καί σώφρονος 
διοικήσεως τών συνεταιρισμών δυναμένης νά έμπνεύ
ση έμπιστοσυνην εΐς τούς συνεταίρους των. Δι’ αύτό 
κάθε μέτρον τεΐνον εΐς τήν έξυγίανσίν των καί είς τήν 
καταστολήν πάσης αύθαιρεσίας καί άπιστίας θά  έχει 
άμεσον εύνοϊκόν οικονομικόν αντίκτυπον έπί τών 
συνεταιρισμών.

Καθήκον λοιπόν τών συνεταιρισμών είνε νά στρέ
ψουν καί πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν τήν προσοχήν 
των, νά μελετήσουν καί νά προπαγανδίσουν τά άνωτέ
ρω μέτρα, έν συνδυασμώ πρός τήν έξυγίανσίν των άν 
θέλουν νά μπορέσουν κάποτε νά γίνουν οίκονομικώς 
ισχυροί καί νά έξασφαλίσουν εΐς τούς συνεταίρους των 
σταθερώς τά μέσα διά τήν προαγωγήν τής παραγωγι
κής των έργασίας. Τρίτοι πιστωτικοί οργανισμοί μόνον 
συμπληρωματικώς δύνανται καί οφείλουν νά έρχωνται 
έπίκουροι πρός κάλυψιν τών έλλειμμάτων, έ φ ’ όσον αΐ 
συνεταιρικαί οργανώσεις άποδεικνύουν διά τής έφαρ
μογής τών άνωτέρω ότι έκαμαν παν τό έξ αύτών έξαρ- 
τώμενον διά νά άνταποκριθοϋν εΐς τήν άποστολήν 
των.

Τό γνωμικόν «συν ’Αθηνά καί χεϊρα κίνει» έχει καί 
έδώ άπόλυτον εφαρμογήν».

— Το Γ ' Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο Μ ακεδονίας - Θ ράκης (Ξάνθη 1927) δια
τυπώνει το ακόλουθο ψήφισμα επί της γεω ργικής πίστεως (βλ. «ο Συνεταιριστής»
1927 σ. 366):

σεχοϋς καλλιεργητικής περιόδου.
Συμφωνεί μέ τήν άποφασισθείσαν συγχώνευσιν τής 

Έ ποπτεία ς τών Συνεταιρισμών εΐς τήν Γεωργικήν 
Τράπεζαν, ή όποία θά  άναλάβη ταύτην ίδίαις δαπά- 
ναις καί έκφράζει τήν έπιθυμίαν, ϊνα έν τώ μεταξύ 
άσκείται αϋτη ώς μέχρι τοϋδε ύπό τοϋ Κράτους...».

«Τό Συνέδριον κηρύσσεται όμοφώνως καί άνεπιφυ- 
λάκτως ύπέρ τής άμέσου ίδρύσεως Πανελληνίου Γεωρ
γικής Τραπέζης, έπί τή βάσει τών γενικών άρχών τών 
διατυπωθεισών έν τώ πρωτοκόλλα) τής 22 ’ Οκτωβρίου 
1927 καί έκφράζει τήν έπιθυμίαν οπως αϋτη τό ταχύ
τερον λειτουργήση καί δή άπό τής ένάρξεως τής προ-
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Π αρακαλεΐ για σύμπραξη κατά την κατάρτιση του Κ αταστατικού της Τράπε
ζας.

Ζ ητεί τη ν  — στο μεταξύ— λειτουργία  των τοπικώ ν Γεωργικών Τραπεζών και 
εξόφληση των υποχρεώσεων του Κράτους προς αυτές (από τον φόρο καπνού) που 
καθυστερούνται.

«Παρακαλεΐ όπως διά συνεννοήσεως τοΰ Κράτους μακροπρόθεσμα δάνεια βελτιώσεώς καί εΐς άγρότας 
μετά της Επιτροπτϊς Αποκαταστάσεως διατεθή όλό- πρόσφυγας, ούχί δέ είς σκοπούς μή παραγωγικούς 
κληρον τό συναφθησόμενον προσφυγικόνδάνειον εΐς οΐκοδομήσεως άστικών συνοικισμών».

Μέλη του πρώτου μετακατοχικού Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας Γ. Συνεταιρισμών και ο Δ/ντής της Ιωάν.
Αφεντάκης.
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(Γενικότερες προσπάθειες τους για επίλυση)

Μ ε την πάροδο του χρόνου, την βαθμιαία αποκατάσταση των προσφύγων και 
των αποστρατευθέντων στην παραγωγή, ανακύπτουν πολλά προβλήματα για επί
λυση. Κ αι πολλά επιλύονται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε εποχής. Τ ην πρωτο
βουλία (στη θέση και επιδίωξη για επίλυση) έχουν, σε μεγάλο βαθμό, ο ι Γεω ργι
κές Συνετα ιριστικές Ο ργανώσεις, αλλά και διάφοροι επιστήμονες και πολιτευό
μενοι με ζωηρή παρουσία, ο ι αποκαλούμενοι τότε υποτιμητικά «προσφυγοπατέ
ρες» και «αγροτοπατέρες», που στη μεγάλη τους πλειονότητα , συνετέλεσαν πολύ 
στη θέση και λήψη μέτρων ανακουφιστικών για  τους αγρότες (πρόσφυγες και 
εντόπιους).

Μ εγάλο μέρος των προσπαθειώ ν του 1927 στρέφεται στην οργάνω ση από το 
Κ ράτος θεσμών προστατευτικών και καθοδηγητικώ ν.

Μ ερικές από τις πολλές προσπάθειες και κ ινήσεις του 1927 στον αγροτικό 
οργανω τικό και επαγγελματικό τομέα σε συσχετισμό με το δημοκρατικό και 
δημιουργικό (όσο και ανήσυχο) πνεύμα της εποχής της πρώτης Δημοκρατίας:

— Ε γκα ίνια  του Γεωργικού Ε πιμελητηρίου Α χαϊοήλιδα ς παρουσία του Υπουρ
γού Γεω ργίας Αλ. Π απαναστασίου. Ο μιλία  του βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 53.
— Έ ν α ρ ξ η  λειτουργίας του Κ εντρικού Ταμείου Α σφαλείας κατά χαλάζης και 

παγετών. Π ρόεδρος ο Σωκρ. Ιασεμίδης. Β ασική εγκύκλιό του για  σκοπούς κλπ. 
βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 57.
— Α ντιδράσεις στη φορολογία των αγροτών. Βλ. άρθρο Αλ. Μ υλωνά «ή φορο

λογική αντοχή τών άγροτών» στο « Ε λ εύ θ ερ ο ν  Βήμα» 22.2.1927 και στο «Συνεται
ριστής» 1927 σ. 65.
— Δ ραστήριες ενέργειες της Ο μοσπονδίας Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας γ ια  τα 

αγροτοεπαγγελματικά. Βασικό και μελετημένο υπόμνημα της 27.1.1927 προς την 
Κ υβέρνηση και τη Βουλή «περί καθιερώσεως μονίμου πολιτικής προστατευτικής 
της εθνικής παραγωγής». Π εριγράφετα ι η όλη κατάσταση από την κακή κρατική 
πολιτική  με την απαγόρευση εξαγωγών, τη μείωση δασμών εισαγωγών. Τραγική 
αναφέρεται η θέση των σ ιτοκαλλιεργητώ ν και λαχανοκηπουρώ ν και δη των προσ
φύγων. Τονίζει:

« 'Υ π ά ρχο υν  παραδείγματα κατοίκων χω ρίω ν ολοκλήρω ν έγκαταλειψάντων 
ταΰτα καί διασπαρέντων τήδε κακεϊσε είς τάς πόλεις πρός ευρεσιν εργασίας...». 
(Βλ. κείμενο «Συνεταιριστής» 1927 σ. 87).
— Το Α γροτικό  Συνέδριο Θ εσσαλονίκης της 19 Ιουνίου 1927 αγωνίζεται για την

κατάργηση της φορολογίας της δεκάτης (Βλ. αναλυτικά γ ια  τις κ ινητοποιήσεις 
αυτές «Συνεταιριστής» 1935 σελ. 114).

— Γ ίνετα ι το Β ' Π ανελλήνιο  Α μπελουργικό Συνέδριο 27-29 Μ αρτίου 1927 (στο 
Εθνικό Θέατρο) με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Α μπελοκτημόνων. Εξαιρετικής 
σημασίας τα θέματα και διαπρεπείς οι ε ισηγητές, πράγμα που δείχνει το τότε πολύ 
υψηλό επίπεδο των Συνεδρίων. Μ ετά τις προσφω νήσεις έγιναν οι παρακάτω 
σημαντικές ε ισηγήσεις από τους πιο ειδικούς γ ια  τα θέματα:

Σημασία της αμπελουργίας και ο ινοποιίας δια τη ν  Ελλάδα. Ε ισ η γητής 
Σπύρος Χ ασιώτης, τ. Δ /ν τη ς  Γεωργίας και τότε αγροτικός βουλευτής Ιωαννίνων.

Βελτίωση της ποιότητας των οίνων, ενίσχυση  εσωτερικής καταναλώσεως 
αυτών, και περιστολή της διαδόσεως του ζύθου, προϊόντος ξενικού, επιζήμιου εις
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την εθνικήν οικονομίαν. (Ε ισηγητής Δ. Μ αργέτης, γεω πόνος, αμπελοκτήμων, 
οινοποιός).

Εκμετάλλευσις των υπολειμμάτων αμπελουργίας και ο ινοποιίας. Ά μ β υ κ ες  
κλπ. (Ε ισηγητή ς Σωτ. Ζούκας, γεωπόνος, αντιπρ. Ο ινοποιητικώ ν Συνεταιρισμών 
Κ αρδίτσης).

Σ ιδηροδρομικά! ευκολίαι μεταφοράς των προϊόντω ν της αμπέλου. (Ε ισ ηγη
τής Κ. Κ αλλίας, πρόεδρος Τμήματος Π ανελληνίου Συνδέσμου Α μπελοκτημόνω ν 
Χ αλκίδος).

Ινστιτούτον Σταφίδος και ωφέλειαι εις την αμπελουργία κλπ. (Ε ισ ηγητή ς Ν. 
Ρουσσόπουλος, χημ ικός γεωπόνος, διευθυντής του Ινστιτούτου).

Ίδ ρ υ σ η  Αμιπελουργικής Σ χολής υπό τύπον μεγάλου πειραματικού Α μπελουρ
γικού και Ο ινολογικού Σταθμού. (Ε ισηγητής Μ ιχ. Γ ιαννούλης, ο ινολόγος Γεν. 
Γραμμ. Π ανελ. Αμπελ. Συνδέσμου).

Συνεταιρισμοί Α λληλασφαλείας Α μπελοκτημόνω ν και Κ εντρικόν Ταμείον 
Α σφαλείας (ε ισ ηγητής Σ. Ιασεμίδης, διευθυντής Υπ. Γεωργίας).

Α μπελουργικός Εδαφολογικός Χ άρτης και χημ ική  λίπανσ ις αμπέλων. 
(Ε ισηγητή ς Φ. Π αλιατσέας, διευθυντής Κεντρ. Γεωπ. Χημείου).

Α μερικανικά κλήματα. Φ υλλοξήρα. (Ε ισ η γη τή ς Μ. Κ ουτσομητόπουλος, 
καθηγητής Α μπελουργίας Ανωτ. Γεω πονικής Σχολής).

Εφαρμογή άρθρου 10 Ν.Δ. περί εμπορίου οίνου. Κ αταστατικό Εθνικού Συνδέ
σμου Α μπελοκτημόνω ν (Βλ. «ο Συνεταιριστής» 1927 σ. 87, 106).

Τ ην ωραία ομ ιλία  του Αλ. Π απαναστασίου, Υπουργού τότε Γεωργίας βλ. στο 
«ο Συνετα ιρ ιστής» 1927 σ. 132.

Τα φ ιλοσυνεταιρ ιστικά  ψηφίσματα του Συνεδρίου βλ. στο «ο Συνεταιριστής»
1927 σ. 117.
— Ό σ ο  προχω ρεί η αγροτική συνετα ιρ ιστική  οργάνω ση, τόσο αυξάνει και 

εμφανίζεται η αντίδραση. Σημαντικές επιθέσεις εναντίον του ΑΣΟ από αντίθετα 
συμφέροντα εμπόρων και βιομηχάνω ν σταφίδας (βλ. στο Β ' κα ι Σ Τ '/ l  του 1927). 
Εκτός των κειμένων που καταχωρήσαμε πιο πάνω, χαρακτηρ ισ τικό  είνα ι το 
χρονικό  του Κ. Φ ραγκόπουλου στο «ο Σ υνετα ιρ ιστής» 1935 σ. 115.

— Α γροτικό Συνέδριο Συνεταιρισμών και Κ οινοτήτω ν Ν ομών Κ οζάνης και 
Φ λω ρίνης στα Κ αϊλάρια. Ψ ηφίσματά του αγροτικά και συνετα ιρ ιστικά  βλ. «ο 
Συνεταιριστής» 1927 σ. 119.

— Α γροτικό Συνέδριο Τσαμουργιάς Η πείρου 21/5/1927. Ε ισ ή γη σ η  του Θ. 
Γ ιαννόπουλου γ ια  την τότε κατάσταση των Συνεταιρισμών και ανάγκη δραστη- 
ριοποιήσεώ ς τους («Συνεταιριστής» 1927 σ. 229).

— Συγκέντρωση αγροτικώ ν Α ντιπροσωπειώ ν Μ ακεδονίας, Θ εσσαλίας, Θ ράκης, 
στην Αθήνα. Σ υζητήσεις με εκπροσώπους Υ πουργείων στο Δ ημοτικό Θέατρο. 
Ψ ήφ ισμά τους γ ια  τα τότε αγροτικά προβλήματα (βλ. στο «ο Συνεταιριστής» 1927 
σ. 248).
— Ιδ ια ίτερης σημασίας και αποτελεσματικότητας είνα ι το Π αναγροτικό Συλ

λαλητήρ ιο  Θ εσσαλονίκης 19.6.1927, με αντιπροσω πείες από όλη τη ν  Μ ακεδονία 
(Θ εσσαλονίκη , Λαγκαδά, Κ ιλκίς, Γ ιαννιτσά , Χ αλκιδ ική , Β έρροια, Έ δ εσ σ α , 
Νάουσα, Κ ατερίνη, Γουμενίτσα, Κ αϊλάρια, Κ οζάνη, Λ ειψ ίστη, Φ λώρινα, Σέρρες, 
Δράμα). Σκοπός του να διαδηλώσει την οικτρή  ο ικονομική  θέση του αγροτικού 
πληθυσμού, να διαμαρτυρηθεί για την από μέρους των ιθυνόντων αδιαφορία για  τα 
γεω ργικά ζητήματα και να διατυπώσει ορισμένα αιτήματα. Ο ργή για την κυβερνη
τική  απόφαση επιβολής και πάλι της φορολογίας δεκάτης.
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Έ ν τ ο ν ο  ψήφισμά του για  φορολογικά, αποκατάσταση, καπνικά, άμβυκες. 
Π ρωτοβουλία της Ο μοσπονδίας Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας για  άρνηση καταβο
λής του φόρου. Ε ξουσιοδότησή της για  χειρ ισμούς (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1927 σ. 
201).

Ο ρόλος του Ντ. Μ αλούχου για  κατάργηση της δεκάτης. Επειδή η 
κ ινητοπο ίηση  αυτή υπήρξε γ ιγαντια ία  και ιστορ ική  παραθέτουμε χαρακτηριστικό  
κείμενο του Ευρ. Τζουμέρτη (Συνεταιριστής 1935 σ. 114) που έζησε το θέμα. 
Γράφει:

«Αί συσκέψεις καί αί συγκεντρώσεις τών ηγετών τής 
συνεταιριστικής κινήσεως εΐς τά γραφεία τής 'Ο μο
σπονδίας κατά τόν Μάϊον καί ’ Ιούνιον τού 1927 γίνο
νται αλλεπάλληλοι.

’Ασυγκράτητη οργή διακρίνει τούς συσκεπτομένους 
διά τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως νά έπιβάλη καί 
πάλιν τήν επάρατον φορολογίαν τής «Δεκάτης». Ή  
παραγωγή κινδυνεύει νά γίνη λεία τών σκληρών 
δεκατιστών, παρ ' όλας τάς ένεργείας καί προσπα- 
θείας τών συνεταιρικών όργανώσεων διά τήν κατάρ- 
γησιν τής άδικου ταύτης φορολογίας.

"Ολοι, ενθουσιώδεις άγωνισταί, είναι άποφασισμένοι 
ν ’ άντιδηάσουν κατά τής επιβολής τής μεσαιωνικής 
φορολογίας καί ν ’ άντικρούσουν τούς κινδύνους καί 
τάς εύθύνας διά τήν άρνησιν τής πληρωμής τοϋ 
επαχθούς φόρου.

* Η ' Ομοσπονδία Γεωργ. Συνεταιρισμών Μακεδονίας, 
μέ δύναμιν τότε 16.000 συνεταίρων, αναλαμβάνει τήν 
εύθύνην τής έκβάσεως τοϋ άγώνος καί τίθεται έπί 
κεφαλής τής κινήσεως.

Ειδοποιεί τούς συνεταιρισμούς καί συνιστά είς τά 
μέλη των τήν άρνησιν τής πληρωμής τοϋ φόρου, άνα- 
μετρήσασα τήν βαρυτάτην εύθύνην καί τάς συνεπείας 
τής πράξεώς της.

’Από ήμερών διατρέχουν τήν ύπαιθρον έπιτροπαί 
τοϋ άγώνος καί καλούν τόν γεωργικόν κόσμον εΐς 
σύντονον δράσιν διά τών συνεταιρισμών καί κάθοδον 
τών γεωργών είς Θεσσαλονίκην, πρός συγκρότησιν 
συλλαλητηρίου, τό όποιον ώρίσθη διά τήν 19ην ’Ιου
νίου 1927. ’Εγκύκλιοι καί προκηρύξεις τής 'Ομοσπον
δίας, παρωτρύνουσαι τούς χωρικούς είς τήν ένοποίη- 
σιν τού άγώνος καί εΐς τήν συμμετοχήν των είς τό 
συλλαλητήριον, διανέμονται κατά χιλιάδας είς τήν 
ύπαιθρον καί οΐ άκούραστοι ήγέται τής κινήσεως μέ 
τούς φλογερούς λόγους των φανατίζουν τήν άγροτικήν

τάξιν διά τήν διεκδίκησιν τών δικαιωμάτων της.
Έ φ θα σ ε  τέλος ή 19η ’Ιουνίου, ή ιστορική ημέρα, ή 

όποία έσημείωσε σταθμόν διά τήν περαιτέρω έξέλιξιν 
τών συνεταιρισμών τής Κεντρικής Μακεδονίας.

’Από όλας τάς εισόδους τής πόλεως, εισέρχονται 
κ α θ ’ ομάδας συντεταγμένοι οΐ χωρικοί. ’Επικεφαλής 
έφ ιπποι άγρόται, μέ λάβαρα καί πρασίνας σημαίας, 
ήγοϋνται κάθε περιφερειας. ' Η Θεσσαλονίκη έντός 
ολίγου πλέει είς τό πράσινον. Εΐναι μία πράσινη εορτή, 
ένας αφάνταστος ειρηνικός συναγερμός τών χωρικών 
εΐς ένα άστικόν κέντρον όπως ή Θεσσαλονίκη.

Συμμετέχουν αί περιφέρειαι Θεσσαλονίκης, Λαγκα
δά, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Γιαννιτσών, ’ Αξιουπόλεως, 
Κατερίνης κα· άλλαι.

Συγκεντροϋνται εΐς τήν πλατείαν Συντριβανίου, τόν 
ιστορικόν αύτόν τόπον, όπου εύρίσκονται τά μέλη τής 
εκτελεστικής έπιτροπής.

Είκοσι πέντε χιλιάδες περίπου γεωργοί, κατάκοποι 
έκ τής πορείας, ακούουν τούς άγορητάς άντιπροσώ- 
πους τών γεωργικών όργανώσεων. Ό  διευθυντής τής 
'Ο μοσπονδίας, ό άείμνηστος Ντινος Μαλούχος, είς 
ένα έμπνευσμένον λόγον του μαστιγώνει τήν άγροτι
κήν πολιτικήν τοϋ Κράτους καί καλεϊ τόν γεωργικόν 
κόσμον νά προσέλθη γύρω άπό τήν σημαίαν τού συνε
ταιρισμού, 'ίνα τελεσφόρως διεκδικήση τά δικαιώματα 
του.

Ή  ογκώδης καί πειθαρχική έκείνη έμφάνισις τών 
άγροτών εΐς τήν Θεσσαλονίκην εΐχεν άμεσον άποτέλε
σμα. ' Η κατάργησις τής δεκάτης έπραγματοποιήθη 
καί ή έπίδρασις τοϋ καρποφόρου καί αποτελεσματι
κού τούτου άγώνος συνέτεινεν είς τήν άναγνώρισιν 
τών προσπαθειών τών συνεταιρικών όργανώσεων ύπό 
τοΰ άγροτικοϋ κόσμου τής Μακεδονίας καί προώθησε 
τήν ιδέαν τοϋ συνεταιρισμού είς τό σημερινόν ση
μεΐον...».

— Το Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργίας συνήλθε στις 29.8.1927. Μ ετέχουν σ ’ αυτό: 
ο ι πρώην Υ πουργοί Γεωργίας, ανώτεροι υπάλληλοι των Υ πουργείων, εκπρόσωποι 
ΕΤΕ, Συνεταιρισμών, κλπ. Η μερήσια  διάταξή του: Μ έτρα για  την αύξηση της 
παραγωγής δημητριακώ ν (σπόροι, συστήματα καλλιεργείας, λιπάσματα, εμπόριο, 
αγροτική πίστη, δασμολογικά, υδραυλικά κλπ. Α γροτική  Α σφάλεια. (Βλ. «ο 
Συνεταιριστής» 1927 σ. 249, 296).

Τ ις αναλυτικές προτάσεις του, με ιδ ια ίτερη σημασία  στους συνεταιρισμούς 
βλ. στο «ο Συνεταιριστής» 1927 σ. 264.
— Το Α ' Π ανελλήνιο  Ε λαιοκομικό Συνέδριο 7-10.11.1927 σ την Αθήνα. Τ ην 

ιδιαίτερη σοβαρότητα του χαρακτηρίζουν τόσο τα θέματα όσο και οι εισηγητές 
που κάλυψαν όλα τα τότε προβλήματα της ελαιοκομίας (βλ. «ο Συνεταιριστής»
1927 σ. 309).

Η  σύγκληση έγινε με πρωτοβουλία των Γεω ργικών Ε πιμελητηρίω ν Μ εσση
νίας και Α χαϊοήλιδας, των Ταμείων Π ρονο ίας Ε λαιοπαραγω γής και του

218/746



Ι9 2 7 /Η ' —  Β ασικά αγροτικά  π ροβλήμ ατα  και Συνετα ιρ ισμοί

Παμμεσηνιακοΰ Γεωπονικού Συνδέσμου, με τιμητική προεδρία του Υπουργού Αλ. 
Παπαναστασίου.

' Η ήμερησία διάταξη περιλαμβάνει τά έξής αξιόλογα τόπουλος, 4 )Ά ν. Πολέντας, 5 )’Εμμ. Σαμιωτάκης,
θέματα, οί δέ εισηγητές είναι οί πιό ειδικοί στόν τομέα 6) Ν. Λύχνος, 7) Γεν. Γαρδίκης.
αύτό: 8) Έλαιουργία. Εισηγητές οί κ.κ. 1) Κων. Καλούδης,

1 )Ή  σημερινή θέσις τής ’Ελαιοκομίας καί Έλαι- 2) Νικ. Ρουσσόπουλος, 3) Φωτ. Παλιατσέας, 4) I.
ουργίας έν ' Ελλάδι. Εισηγητές οί κ.κ. 1)Σπ. Χασιώτης, Σορδίνας.
2) Παν. Άναγνωστόπουλος, 3) Παν. Κοκκέβης. 9) Παρασκευή έλαιών βρωσίμων. Εισηγητές οί κ.κ.

2)’Επέκταση ελαιώνων. Είσηγηταί οί κ.κ. 1)Σπ. 1) I. Σταματελάκης, 2) Γ. Λίβανός, 3) Παν. Άναγνω-
Χασιώτης, 2) Π. Δεκάζος, 3) Π. Κοντός, 4) Π. Κοκ- στόπουλος, 4 )’Αλ. Γεωργακόπουλος.
κέβης. 10)’Εμπόριον έλαιών καί έλαίων. Σπορέλαια. Είση-

3) Πολλαπλασιασμός καί εμβολιασμός έλαιών. Είση- γητές οί κ.κ. 1) Ν. Λύχνος, 2) Π. Άναγνωστόπουλος,
γητές οί κ.κ. 1) Παν. Άναγνωστόπουλος, 2) Π. 3) Γ. Μητσοτάκης.
Μαρκόπουλος, 3 )’Ηρ. Παπαθεοδώρου, 4) Βοσσυνιώ- 11) Τρόποι διαδόσεως τών έλαιοκομικών καί έλαι-
της, 5) Γεν. Γαρδίκης. ουργικών γνώσεων. Εισηγητές οί κ.κ. 1) Ν. Άναγνω-

4) Καλλιέργεια τού έδάφους τού έλαιώνος. Είσηγη- στόπουλος, 2) Γερ. Μολφέτας, 3) Π. Άναγνωστό-
τές οί κ.κ. 1) Δημ. Συράκης, 2) Σωτ. Χαιρέτης, πουλος.
3) Γεώργ. Τσόλκας, 4) Π. Κορτζής, 5) Παν. Κοκκέ- 12) Γενικός οργανισμός άναπτύξεως καί προστα-
βης. σίας τής έλαιοπαραγωγής μας. Εισηγητές οί κ.κ. Σωκρ.

5) Λίπανσις έλαιώνων. Εισηγητές οί κ.κ. 1) Π. Κου- Ίασεμίδης, 2) Κων. Ίσαακίδης, 3) Θ. Τζωρτζάκης,
τσομητόπουλος, 2 )Ά ρ . Μουράτογλου. 4) Στρ. Παπαϊωάννου, 5 )Ά ν. Πολέντας, 6) Κ. Σού-

6) Κλάδευμα έλαιών. Εισηγητές οί κ.κ. 1) Ν. Λύ- λης, 7 )’Εμμ. Σαμιωτάκης, 8) Γ. Τσόλκας, 9) Μ. Γιαν-
χνος, 2) Παν. Άναγνωστόπουλος, 3) Γεώργ. Μεϊμά- νούλης, 10) Κων. Φαλτάϊτς, 11)Ά ν. Ά γάθος, 12) Γεν.
ρης, 4 )Ά λ. Γεωργακόπουλος. Γαρδίκης, 13) Δημήτρ. Ζωγράφος, 14) Λ. Μερκού-

7) Καταπολέμησις ασθενειών. Εισηγητές οί κ.κ. Q’K. 15) XQ- Βασματζίδης.
1) Κων. Ίσαακίδης, 2) Δ. Καββάδας, 3 )’Ιωάν. Ραυ- ( β λ  < < Σ υ ν ετα ιρ ισ τή ς> >  1927 σ . 309).

Τα πολύ αξιόλογα αναλυτικά πορίσματα του Συνεδρίου (ψήφισμα) βλ. στο 
περιοδικό «ο Συνεταιριστής» 1927 σ. 330. Σ χέδιο  για  ίδρυση Α υτόνομου Ελαιο
κομικού Ο ργανισμού Ελλάδος βλ. στο «ο Συνετα ιρ ιστής» 1928 σ. 80.

— Το Γ ' Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο Μ ακεδονίας - Θ ράκης συνήλθε στην Ξάν
θη 27-30/11/1927. (Τ ο Α ' είχε συνέλθει στη Δράμα τον Ιανουάριο 1925, το Β ' στις 
Σέρρες τον Ιανουάριο 1926). Α ντιπροσω πεύτηκαν όλες οι Ενώ σεις Μ ακεδονίας - 
Θ ράκης και Συνεταιρισμοί.

Ο ι ε ισηγήσεις που έγιναν σε αυτό ήταν:
Δημ. Κούρπα, Δ /ντού  Κ απνεργοστασίου Ξάνθης, σχετικά  με το όλο καπνικό 

ζήτημα («ο Συνετα ιρ ιστής 1927 σ. 355).
Σταυροπούλου, του Γ.Π .Σ. Ξάνθης «Α λληλοβοήθεια», γ ια  καλλιέργεια , επε

ξεργασία, εμπόριο, κοινές πω λήσεις καπνών («Συνεταιριστής» 1927 σ. 360). 
Μ εταξύ των φωτισμένων απόψεων του στο θέμα της επεξεργασίας-διαθέσεως είναι 
να δημιουργηθεί ένας ανώτερος συνεταιρικός καπνικός οργανισμός ο οποίος θα 
συγκεντρώ σει τις μεμονωμένες προσπάθειες ... επειδή ο ί χω ριστές προσπάθειες 
δεν είνα ι εύκολο να ευδοκιμούν.

Κ. Χ ολέβα, Επιθεω ρητή Γ. Συνεταιρισμών Θ ράκης, γ ια  τη συνεταιριστική 
κ ίνηση Θ ράκης (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1928 σ. 25).

Τα ψηφίσματα του Συνεδρίου ήταν πολύ μελετημένα:
Α) Επί του Κ απνικού Β) Επί της Συνεταιρικής Ο ργανώσεώς Γ) Επί της 

Γεω ργικής Π ίστεω ς Δ) Π ερί αποξηραντικώ ν και Υδραυλικών έργων Ε) Εκπαι
δευτικόν.

Η ανάγνωση αυτών των ψηφισμάτων φανερώνει ανάγλυφα όλη την τότε κατά
σταση στη Μ ακεδονία-Θ ράκη και τις τάσεις-αιτήματα, ό χ ι μόνο στο καπνικό 
αλλά γενικότερα στον αγροτοσυνετα ιρ ιστικό χώρο. Γ ια  το λόγο τούτο παραθέ
τουμε τα κυριότερα σημεία όσων δεν δόθηκαν σε άλλες σελίδες μας στα ειδικά 
Υ ποκεφάλαια (βλ. αναλυτικά «ο Συνεταιριστής» 1927, σελ. 364).
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Α' Ψήφισμα: Έ π ί τοΰ Καπνικού ζητήματος.
Ψηφίζει
Α ' Παραγωγή

«1)Ό πω ς έπιδιωχθή ύπό τών Συνεταιρικών όργα
νώσεων καί τών Γραφείων Προστασίας Καπνού ή 
έλάττωσις τών δαπανών παραγωγής καπνού καί 
βελτίωσις τής ποιότητος αύτοϋ διά τής διαδόσεως 
επιστημονικών καί οικονομικών μεθόδων παραγωγής.

2)"Οπως τά Γραφεία Προστασίας Καπνού άναλά- 
βωσι τό ταχύτερον τήν άποφασισθεϊσαν ϊδρυσιν τοϋ 
Καπνικού ’ Ινστιτούτου.

3) Ό π ω ς  καταβληθώσι προσπάθειαι πρός ρύθμισιν 
τής παραγωγής ποιοτικώς καί ποσοτικώς άναλόγως 
πρός τάς άνάγκας τής καταναλώσεως.

4) Νά έπιδιωχθή ύπό τών ' Ενώσεων Συνεταιρισμών 
ή ύπό τών πιστωτικών ιδρυμάτων οικονομική ένίσχυ- 
σις τών Συνεταιρισμών διά τήν εφαρμογήν τών τελειό
τερων επιστημονικών μεθόδων καί ιδίως τήν χρησιμο- 
ποίησιν χημικών λιπασμάτων καί ή άπαλλαγή τών 
τελευταίων τούτων ώς καί τών γεωργικών εργαλείων 
άπό πάσης φορολογίας.

5) Νά έπιδιωχθή ύπό τών Συνεταιρικών Ό ργανώ 
σεων καί τής όρμοδίας ύπηρεσίας Υπουργείου Γεωρ
γίας ή άποφυγή τής μονοκαλλιεργείας τοϋ καπνού διά 
τής διαδόσεως μεταξύ όλων τών καπνοπαραγωγών καί 
άλλων καλλιεργειών ικανοποιητικής άποδόσεως.

6) Νά έπιδιωχθή όπως τά Γραφεία Προστασίας 
Καπνού έν συνεργασία μέ τάς Συνεταιρικός οργανώ
σεις, άπαγορεύσουν τήν καπνοκαλλιέργειαν εΐς εδάφη 
άκατάλληλα.
Β ' Εσωτερικόν Έ μπόριον καπνοϋ:

1) Νά έπιδιώξουν αΐ Ενώ σεις τών Συνεταιρισμών 
τήν καλλιτέραν διοργάνωσή τών καπνοπαραγωγικών 
Συνεταιρισμών 'ίνα καταστούν ούτοι ικανοί νά άναλά
βουν τήν άπό κοινού διάθεσιν τοϋ καπνού.

2) Αί 'Ενώσεις τών Συνεταιρισμών νά έπιτύχουν 
παρά τών πιστωτικών ιδρυμάτων τά άπαραίτητα είς 
τούς Συνεταιρισμούς δάνεια διά τήν εμπορικήν έπε
ξεργασίαν.

’ Επίσης παρά τής Κτηματικής Τραπέζης δάνεια πρός 
άνέγερσιν κοινών καπνοθηκών.

3) Νά γίνη σύστασις παρά τών Συνεταιρικών όργα
νώσεων πρός τούς καπνοπαραγωγούς οπως κάμνωσι 
γενικήν χρήσιν τοϋ παραχωρηθέντος δικαιώματος 
άγοράς δημοσίου σιγαροχάρτου άποφεύγουσι δέ τήν 
χρήσιν λαθρεμπορικοϋ τοιούτου. Πρός αποφυγήν τοϋ 
λαθραίου καπνίσματος παρά τών γεωργών, νά ζητηθή 
άπό τήν Κυβέρνησιν ή δημιουργία άγροτικοΰ πακέτου 
καπνού πρός χρήσιν αύτών.

4) Νά άνατεθή εις τά Γραφεία προστασίας Καπνοϋ 
ή μελέτη συστήματος πρός ρύθμισιν τών σχέσεων 
Καπνεμπόρων καί Καπνοπαραγωγών καί έπίλυσις δ ι’ 
ειδικής διαδικασίας τών άναμεταξύ των άναφυομένων

διαφορών. ' Η μελέτη αϋτη νά ύποβληθή άρμοδίως 
πρός λήψιν νομοθετικού μέτρου.

Νά έπιτραπή όπως οι άγρόται έργάζονται έλευθέ- 
ρως καί άνευ καπνεργατικών βιβλιαρίων εΐς τήν έμπο- 
ρικήν έπεξεργασίαν τών καπνών έφ ’ όσον αϋτη 
γίνεται εΐς τά μικρά κέντρα τής ύπαίθρου.

Γ ' ’Εξωτερικόν Έ μπόριον καπνοϋ.
1) Νά έπιδιωχθή ή βαθμιαία καί σύν τώ χρόνω όρ- 

γάνωσις τών ' Ενώσεων Συνεταιρισμών 'ίνα καταστούν 
αύται ΐκαναί νά άναλάβουν τήν έμπορίαν τοϋ καπνού 
είς τό έξωτερικόν.

2) Νά συνεχισθή ύπό τού Κράτους σύναψις συμβά
σεων μετά τών ξένων Κρατών ιδία τών έχόντων μονο
πώλιον τοϋ καπνού 'ίνα έπαυξηθή εΐς αύτά ή κατανά- 
λωσις τών καπνών μας.

3) Τά Γραφεία Προστασίας Καπνού ν ’ άναλάβουν 
τήν συστηματικήν διαφήμησιν καί διάδοσιν τοϋ κα
πνού μας εΐς τό έξωτερικόν παγιουμένης όριστικώς 
τής άναγνωρισθείσης αύτοδιοικήσεως αύτών. Νά ανα
γραφή είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ Κράτους συμπλη
ρωματική πίστωσις πέντε έκατομμυρίων Δραχμών 
πρός συμπλήρωσιν τού άρχικώς διά τοϋ Νόμου προ- 
ορισθέντος ύπέρ αύτών ποσού έκ δραχμών δώδεκα 
έκατομμυρίων τά όποία ήλαττώθησαν εΐς έπτά έκα
τομμύρια.

4) Νά εΐσαχθή ή κατάλληλος νομοθεσία όπως εύνο- 
ηθή ή δημιουργία ιδιαιτέρων τύπων (Μάρκες καπνών) 
κατά περιφερείας καί ποιότητας καί νά καταπολεμη- 
θή ή νοθεία.

Δ ' Φορολογία
1) Ν ’ άντικατασταθή ή ύφισταμένη έπί τοϋ καπνοϋ 

φορολογία τής άκαθαρίστου προσόδου δ ι’ ενιαίας 
προοδευτικής φορολογίας έπί τής καθαρός προσόδου 
καί ν ’ άφεθή άφορολόγητον τό έλάχιστον συντηρή- 
σεως.

2) Νά έξαιρεθοϋν τοϋ φόρου οίκοδομών τά ύπό 
τών καπνοπαραγωγών χρησιμοποιούμενα κτίρια (κα- 
τοικΐαι καί άποθήκαι), διά τήν έναποθήκευσιν καί 
έπεξεργασίαν τών καπνών.

3) Λαμβανομένου ύ π ’ όψιν ότι πάσα έμμεσος 
φορολογία έπί τοϋ καπνοϋ έπιπίπτει τελικώς έπί τών 
καπνοπαραγωγών, τό Συνέδριον άποφαίνεται όπως ή 
πρόσθετος φορολογία έξ τοίς έκατόν ύπέρ τοϋ 
Ταμείου άσφαλίσεως καπνεργατών περιέλθη είς ιδιαί
τερον συσταθησόμενον ’Οργανισμόν αποκλειστικώς 
πρός προστασίαν τών καπνοπαραγωγών.

Ε ' Προστασία
Νά ληφθή νομοθετική πρόνοια ώστε τά Γραφεία 

Προστασίας Καπνού ν ’ άποβώσι Γραφεία Προστα
σίας Καπνοπαραγωγής άποτελούμενα άποκλειστικώς 
άπό καπνοπαραγωγούς έκπροσωπουμένους διά τών 
Συνεταιρισμών αύτών έκλεγομένων διά καθολικής 
ψηφοφορίας ύπό τών Συνεταιρισμών των».

Β' Ψήφισμα. Επί της Συνεταιρικής Οργανώσεως
Το Συνέδριο ενέκρινε αξιόλογο ψήφισμα και γ ια  το παραπάνω Θέμα (βλ. 

σχετικά  σε άλλες σελίδες μας του 1927, Υποκεφ. Δ ' και Σ Τ ') .
Γ' Ψήφισμα. Επί της Γεωργικής Πίστεως 
Βλ. σχετικά  στο Υποκεφ. Ζ ' του 1927.
Δ' Ψήφισμα. Περί άποξηραντικών καί υδραυλικών έργων
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«1)’Επιμένει συμφώνως πρός τάς προηγουμένας 
αποφάσεις τών δύο άλλων Συνεδρίων ώς καί άλλων έπί 
τούτω συγκληθέντων Συνεδρίων είς τήν άμεσον έκτέ- 
λεσιν τών μεγάλων αποξηραντικών καίύδραυλικών έρ
γων τοΰ Στρυμώνος καί Φιλίππων ώς καί τών συναφών 
μικροτέρων τοιούτων καί ζητεί νά παύση παρατηρου- 
μένη παρέλκυσις τού ζητήματος ύπό τής Κυβερνή
σεως, έπί βλάβη τής όλης εθνικής οικονομίας εΐς στιγ
μήν κ α θ ’ ήν έχομεν τόσην ελλειψιν γαιών.

2) Νά ληφθή νομοθετική μέριμνα ύπό τής Κυβερ
νήσεως διά τήν ’ίδρυσιν ύδατικών συνεταιρισμών καί έν 
γένει συνεταιρισμών έγγειου βελτιώσεώς καί έργων 
κοινής ώφελείας δυναμένων νά άναλάβουν τήν έκτέ- 
λεσιν τών άνω έργων ώς καί κοινών έργων δευτερευού- 
σης σημασίας.

3) Νά ζητηθή μέσω τής Κυβερνήσεως όπως ή 
Κτηματική Τράπεζα χορηγή δάνεια μακροπρόθεσμα 
εΐς τούς ώς άνω συνεταιρισμούς, όπως επιδιώξουν 
τούς σκοπούς των.

4) Νά έπισπευσθή ή έναρξις τής έκτελέσεως τών 
μεγάλων ύδραυλικών έργων τής πεδιάδος Θεσσαλονί
κης καί Γενιτσών.

Ε' Ψήφισμα: ’Εκπαιδευτικόν
Συμφώνως και πρός τάς άποφάσεις τών προηγου

μένων Συνεδρίων:
1) Νά έκφρασθή εύχή πρός τήν Κυβέρνησιν'ίνα μή 

παύση ούδένα δημοδιδάσκαλον, άλλά νά διορίση τοι- 
ούτους έκεΐ ένθα έλλείπουσι.

2) Νά μεταρρυθμισθή τό έκπαιδευτικόν σύστημα 
δι’ άλλαγής τού άναλυτικοΰ προγράμματος κατά 
περιοχάς, άναλόγως τών άναγκών (γεωργικός, κτηνο- 
τροφικάς-βιομηχανικάς κλπ.) καί τής άσκουμένης 
θεωρητικής μεθοδικής (σχολεία έργασίας).

3) Νά γίνη σύν τώ χρόνω ή έκκαθάρισις τών δημο
διδασκάλων διά συγχρονισμένων καλώς μισθοδοτου- 
μένων καί άμεταθέτων, έ φ ’ όσον δέν συντρέχουν άπο- 
χρώντες λόγοι.

4) Νά έπισπευσθή ή λειτουργία τής Γεωργικής Σχο
λής Θεσσαλονίκης ώς καί τής τοιαύτης πρακτικής τών 
Σερρών.

5) Νά έφαρμοσθή αύστηρώς ό θεσμός περί νομο
γεωπόνων καί ό διορισμός τοιούτων είς όλους τούς 
νομούς Μακεδονίας καί Θράκης, μετ’ άναλόγων 
βοηθών.

6) Νά ίδρυθούν ειδικοί άνά έκαστον κλάδον τής 
Γεωργίας Σταθμοί.

7) Νά έκφρασθή εύχή πρός τήν ’Επιτροπήν Ά π ο 
καταστάσεως Προσφύγων, 'ίνα διαθέση μικρόν ποσόν 
πρός ’ίδρυσιν σχολής γεωργικών μηχανημάτων.

8)’Επειδή ή έκπαίδευσις ή αγροτική έν Μακεδονία 
καί Θράκη εύρίσκεται εΐς άξιοθρήνητον κατάστασιν 
καί άπό άπόψεως διδακτηρίων άλλά καί πραγματικής 
άγροτικής έκπαιδεύσεως, έπειδή είς τό τελευταίως γε- 
νόμενον άποδεκτόν νομοσχέδιον (περί συστάσεως Τα
μείου Κοινοτικών άνταλλαξίμων περιουσιών), δέν πε- 
ρίελήφθη ή ύποβληθείσα τροποποίησις είς τό 6 άρ
θρον, περί ύποχρεωτικής διαθέσεως έκ τοΰ Ταμείου 
τούτου άναλόγου ποσού διά τήν ’ίδρυσιν καί συντή- 
ρησιν 10 αγροτικών οικοτροφείων έν Μακεδονία καί 
Θράκη, έξ ών έν θ ά  είναι άνωτέρας μορφώσεως, καί 
επειδή τό πλεϊστον τών διαλυθεισών κοινοτήτων τής 
Μ. Ά σίας, Θράκης καί Πόντου άνεσυνεστήθησαν είς 
τάς νέας χώρας καί εΐς άγροτικούς συνεταιρισμούς, 
επιβάλλεται ή έν άναλογία διάθεσις τοΰ άπαιτουμένου 
ποσού, διά ιδρύσεως παραρτημάτων τού εΐρημένου 
Ταμείου έν Μακεδονία καί Θράκη, πρός τόν άναφερό- 
μενον ειδικόν σκοπόν».

Τα παραπάνω Ψ ηφίσματα δείχνουν τις ανάγκες και το πνεύμα της εποχής 
αυτής και το ρόλο που έπαιζαν ο ι συνετα ιρ ιστικές οργανώ σεις και τα στελέχη 
τους —αλλά και οι φ ιλοσυνεταιριστές επιστήμονες— για  την επίλυση γενικότε
ρων προβλημάτω ν του αγροτικού κόσμου και της εθνικής οικονομίας.

Χ αρακτηριστικό  για  το πνεύμα και την τότε ανήσυχη περίοδο είνα ι κείμενο 
του εκλεκτού δημοσιογράφου Μ ιχ. Ροδά που παρακολούθησε το Συνέδριο και 
έγραψε στο τέλος στο Ελ. Βήμα 29 Δεκ. 1927 τα ακόλουθα: (βλ. και «Συνεταιρι
στής» 1927 σ. 354). . . . .  ■ -? Α - .........................7 » Η αγροτική μαζα διατηρεί ακόμη τήν επιφυλαξιν

της καί δέν θέλει νά προχωρήση πρός τά άκρα. ’ Αλλ’ 
όταν έξωθείται μέ άπατηλάς ύποσχέσεις, μέ τήν έλλει-
ψιν τής κρατικής στοργής καί....., όταν άντί τής
εύεργεσίας δέχεται διαρκώς τόν είσπράκτορα καί 
τόν χωροφύλακα, τότε ή συνείδησις της κάπως θά 
έξεγερθή καί ή μπαγιονέττα στά χωριά δύσκολα χρησι
μοποιείται.

»Τό Συνέδριο τής Ξάνθης, πού άπετελεΐτο κυρίως 
άπό άγρότες νοικοκυραίους, διεπίστωσεν, ότι ό αγρο
τικός κόσμος θέλει νά ζήση ειρηνικά, μέ τήν συνεργα
σία τού Κράτους καί τοΰ κεφαλαίου. Ά λλά κάτω άπό 
τήν ειρηνικήν σημαία του, όπως θά  άντελήφθησαν καί 
οί παρακολουθήσαντες όλας τάς συζητήσεις έπίσημοι 
άντιπρόσωποι τοΰ κράτους, οί καπνέμποροι καί οί 
τραπεζίται, ύπήρχε καί ή απειλή τής αλλαγής κατευ- 
θύνσεως, είς τήν περίπτωσιν τού έμπαιγμοΰ καί τής 
αδιαφορίας».

«Τό Συνέδριον κατέληξε εΐς γόνιμα συμπεράσματα 
καί έάν δέν μείνουν στό χαρτί άσφαλώς θά  βελτιώσουν 
τήν θέσιν τών καπνοπαραγωγών. Ή  συντηρητική 
έκδήλωσις τοΰ καπνοπαραγωγικοϋ κόσμου άποτελεϊ 
πολύτιμον κοινωνικόν και οικονομικόν κεφάλαιον καί 
ή κυβέρνησις -οίαδήποτε κυβέρνησις- έχει καθήκον 
νά μή άρκεσθή μόνον είς ύποσχέσεις καί φενακι- 
σμούς.

«Αΐ συντηρητικοί άρχαί τοΰ καπνοπαραγωγικοϋ 
κόσμου θά  παγιωθούν τότε μόνον όταν τά δίκαια αΐτή- 
ματά των προστατευθούν διά νόμων καί κατοχυρω
θούν διά πραγματικών έργων. ’Εάν είς τό επόμενον 
συνέδριον εύρεθοΰν είς τήν άνάγκην νά πιστοποιή
σουν μόνον τάς ύποσχέσεις τοϋ Κράτους τότε ό 
συντηρητισμός των άσφαλώς θά  κάμη φτερά καί οΐ 
άριστερίζοντες δικαίως θ ά  έχουν τήν απόλυτον κυρι
αρχίαν.

Προσπάθειες για πολιτική οργάνωση-κινητοποίηση των αγροτών.
Γ ίνετα ι επανέκδοση της εφημερίδας «Α γροτική Ελλάς» των αδελφών Πουρ-
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νάρα με διευθύντή τον Β. Πάνου που με την αρθρογραφία του κηρύχθηκε υπέρ 
προσχω ρήσεω ς των αγροτών στον πολιτικό  αγώνα της εργατικής τάξεως. Διαφω
νίες των αγροτικώ ν Μ έρου, Π αγκούτσου, Α νθρακοπούλου που προτιμούσαν την 
σύσταση ιδιαιτέρου Α γροτικού Κόμματος.

Το Π ανελλήνιο  Α γροτικό Συνέδριό τους του Ιουλίου 1927 ανάγκασε τον Β. 
Πάνου νά αποχω ρήσει από την εφημ. «Α γροτική Ελλάς». Αυτή εξακολούθησε νά 
εκδίδεται μερικούς μήνες με συνεργασία των Αλ. Μ υλωνά, Χρ. Ευελπίδη, Σπ. 
Χασιώτη, Τ σ ικλη τή ρα  και με αρχισυντάκτη τον Α ριστ. Αουκϊδη διευθυντή της 
Ενώσεως Συνεταιρισμών Α ττικοβοιωτίας. Εξυπηρετούσε την κίνηση τω ν Γεωργι
κών Συνεταιρισμών και πολιτικώ ς εκδηλωνόταν για την ανάγκη ενοποιήσεω ς των 
αγροτικώ ν δυνάμεων στο Α γροτικό Κόμμα Ελλάδας (άλλο από το Εργατοαγροτι
κό Π απαναστασίου). Βλ. κριτική συνεταιρισμών και «κακών συνεταιριστών» στο 
βιβλίο  του Δ. Π ουρνάρα «Το Α γροτικό κίνημα» σ. 80, 87).

Το 1927 το Α γροτικό αυτό Κόμμα διασπάστηκε σε 2 μερίδες: μ ία οι Ευελπί
δης, Μ πάμιας, Α βράσογλου κλπ. (με την εφημ. «Α γροτική Σημαία») και άλλη υπό 
τον Σπ. Χ ασιώτη. Στα Τ ρίκαλα είχε ιδρυθεί (από το 1926) το Α γροτικό Ρ ιζοσπα
στικό  Κόμμα (Αλ. Μ έρος, Δ. Χ ατζηγιάννης, Α. Π αγκούτσος, Δ. Κ ουκουρίκος, Αθ. 
Ζουναλής κλπ.) με τάση συγχωνεύσεως με τους αγροτικούς της Μ ακεδονίας (βλ. 
Δ. Π ουρνάρα σ. 88).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ '

ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Κατά το 1927 ιδρύθηκαν 149 Α στικο ί Συνεταιρισμοί.
Στο τέλος του 1927 υπήρχαν 1.233, με την ακόλουθη ανάλυση:

Ιδρυθέντες Υ πάρχοντες στο
το 1927 τέλος 1927

Π ιστω τικο ί 7 52
Π ρομηθευτικοί 61 140
Π αραγω γικοί 48 597
Καταναλώσεως - 111
Ο ικοδομικοί 28 316
Δ ιάφοροι 5 17
Σύνολα 149 1.233

Κατά Γ /κ ά  Δ /τα  η κατανομή τους ήταν η ακόλουθη:
Π ελοπόννησος 69 Κ εντρική - Δυτ. Μ ακεδονία 92
Στερεά 893 Α νατολική Μ ακεδονία 23
Εύβοια 11 Δυτ. Θράκη 11
Θ εσσαλία 51 Κρήτη 32
Επτάνησος 17 Ν. Α ιγαίου 17
Κυκλάδες 7 Ή π ε ιρ ο ς 10

Σύνολο 1.233
(Ανάλυση βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 12, 15)

Γ ια  τα προβλήματά τους και τον τρόπο εργασίας τους βλ. όσα σημειώθηκαν 
από μελετητές στο Υποκεφ. Θ ' των προηγουμένω ν ετών. Γ ενικά υπάρχει τάση για  
ιδρύσεις και δραστηριότητα, με υποβοήθησή τους από τη νομοθεσία, αλλά δεν 
υπάρχει οργανω τική υποδομή (κίνητρα ουσιαστικά, γνώση, έλεγχος, προπαγάνδα, 
κατευθύνσεις κλπ.) πράγμα που επιτρέπει και εκμετάλλευση του θεσμού.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ I '

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μ ε την επέκταση της κινήσεω ς και την ανάπτυξη των εργασιών, γ ίνετα ι κάθε 
μέρα και σπουδαιότερος ο ρόλος των συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλήλω ν, παράλληλα 
προς τους αιρετούς και τον επόπτη συνεταιρισμών (που α ρχικά  είχε σε μεγάλο 
βαθμό και το βάρος του γραμματέα και λογιστή).

Ο ι Ενώσεις Συνεταιρισμών, τα Λ ογισ τήρ ια  Συνεταιρισμών αλλά και οι 
μεγάλοι Συνεταιρισμοί, αποκτούν υπαλλήλους γ ια  το λογ ισ τήρ ιο , τη γραμματεία, 
την προπαγάνδα.

Χ αρακτηριστικό  είνα ι ότι σε κείμενο σ χετικό  με τη σημασ ία  της συνεταιρι
σ τική ς εκπαιδεύσεως (στο «Συνεταιριστής» 1927 σ. 8) τονίζεται:

«...τά (έκπαιδευόμενα) συνεταιριστικά ταΰτα στελέ- τφ μεταξύ είς τήν έκπροσώπησιν τής κινήσεως καί την
χη θά  χρησιμεύσουν συν τω χρόνω νά συμπληρώσουν διαχάραξιν τοϋ προγράμματος αύτής. Τήν έκτέλεσιν
τάς φάλαγγας της όσημέραι μάλλον απαραιτήτου γενο- του θά  άναλάβουν οί υπάλληλοι, οί όποιοι όμως εΐναι
μένης συνεταιριστικής ύπαλληλίας, ή όποία, διατί νά άπαραίτητον νά είναι συνειδητοί συνεταιρισταί άν
τό άποκρύπτωμεν, θ ’ άναλάβη είς χείρας της τήν θέλωμεν νά μή καταστραφή ή τουλάχιστον νά μή έκ-
πρακτικήν κατεύθυνσιν τής κινήσεως. Οί τιμητικώς φυλισθή ή κίνησις...».
διοικοϋντες τούς συνεταιρισμούς θ ά  περιορισθοϋν έν («Συνεταιριστής» 1927 σ. 8).

Γ ια  την αρνητική όμως επίδραση στη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  ελάχιστω ν 
κακών υπαλλήλω ν και μάλιστα διευθυντών βλ. την μυθιστορηματική περίπτωση 
της Ενώσεως Κερκύρας που αποκαλύφθηκε το 1926, ε ίχε  α ρχίσ ει χρόνια  πριν και 
ταλαιπώ ρησε την τοπική και πανελλήνια κ ίνηση  πολλά χρόνια , με κατάλληλη 
εκμετάλλευσή της από αρμόδιους, πολιτικούς κλπ. και από εχθρούς της κινήσεως. 
Α ρνητική  ήταν στην εξέλιξη και η ανάμιξη αρκετών υπαλλήλω ν (και μάλιστα 
διευθυντών) σε πολιτικές κ ινήσεις, πράγμα που δημιουργούσε αντιδράσεις, 
δια ιρέσεις και αντίποινα από τις Κ υβερνήσεις και άλλες πολιτικές ομάδες.

Ο πωσδήποτε ο ι συνετα ιρ ιστικοί υπάλληλοι αποκτούν όλο και περισσότερο 
επαγγελματική συνείδηση και οντότητα.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ '

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Στις σελίδες του 1927 που προηγήθηκαν, συναντήσαμε σειρά όλη από προσω
π ικότητες του Συνεργατισμού, τόσο στον οργανω τικό όσο και στον μαχητικό 
τομέα.

Δ ιακρίνονται κυρίως στην πρώτη γραμμή: ο ι Σωκρ. Ιασεμίδης, Θ. Τζωρτζά
κης, Ντ. Μ αλούχος, Π. Β ασιλακόπουλος.

Γ ια  τους επόπτες βλ. στο Υ ποκεφάλαιο Β /2. Ο ι τότε πολύ δύσκολες συνθήκες 
της υπαίθρου δημιουργούν προβλήματα υγείας κατά τις περιοδείες των εποπτών 
και συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλήλω ν ακόμα και με θανατηφόρα αποτελέσματα. Π εθαί
νει ο Α ποστ. Π απαδημητρίου (Η πείρου) «προσβληθείς κατά μίαν περιοδείαν του 
άπό γριπώδη πνευμονίαν». Δεν μπόρεσε να ανθέξει και πέθανε στο χω ριό  Ματα- 
ράγκα όπου είχε μεταβεί γ ια  υπηρεσία. («Συνεταιριστής», 1927 σ. 40).

Κ αι βέβαια δεν ήταν ο μόνος από τους συνετα ιριστές που έδιναν τον εαυτό 
τους γ ια  την κίνηση.

Ε ίναι χαρακτηριστικά  ακόμα όσα είπε γ ια  τον Επόπτη Κ. Ξηροτύρη ο Ευάγ.
τοΰ καθήκοντος, τό φαινόμενον αύτό τής έργατικότη- 
τος μέσα σ ’ τή σημερινή έκλυσι τών πάντων, ό Κώστας 
Ξηροτύρης, γιά τόν όποιον όλαι αί Ά ρχαί, ύπό τάς 
οποίας υπηρέτησε, μετά θαυμασμού καί έκτιμήσεως 
πάντοτε έξεφράζοντο.

Σέ μένα άλησμόνητε Κώστα, πού τόσο καλά έγνώρι- 
σα τόν άδαμάντινο χαρακτήρα σου καί τά εύγενή σου 
αισθήματα τόσον κατά τά ώραΐα μαθητικά μας χρόνια 
οσον καί κατά τή μακρά καί σκληρή στρατιωτική μας 
ζωή σ ’ τά χιονισμένα τής ’Ηπείρου βουνά καί τούς 
ατέλειωτους τής Μακεδονίας κάμπους, σέ μένα έλα- 
χεν ό κλήρος νά σοΰ απευθύνω τόν τελευταίο χαιρε
τισμό έκ μέρους τών συναδέλφων άπό τήν χορείαν τών 
οποίων έπάρατος άσθένεια είς τήν άκμήν τής ήλικίας 
σου σκληρά σέ έχώρισε...».

(«Συνεταιριστής» 1927 σ. 89).

Α ναγνωστόπουλος, ως νεκρολογία:
«Καί ή φάλαγξ τών μαρτύρων πυκνοϋται. Οί άφα- 

νείς ήρωες, οί φανατικοί ΐδεολόγοι, οί πραγματικοί 
άλτρουϊσταί πίπτουσιν ό εις μετά τόν άλλον μαχόμενοι 
πρός διάδοσιν καί έπικράτησιν της εύγενεστέρας τών 
ιδεών παρέχοντες τόν εαυτόν των ολοκαύτωμα είς τόν 
βωμόν τού συνεργατισμού.

Τόν Βασ. Δημόπουλον εύρόντα σκληρόν θάνατον 
άπό έξανθηματικό τύφο, κ α θ ’ ήν εποχήν είργάζετο 
νυχθημερόν σ ’ τά καμποχώρια τής Καρδίτσης μέσα σ ’ 
τά ύγρά καί άνθυγιεινά κολλιγόσπιτα, άκολουθει ό 
Γιάννης Καλλιακούδας, τόν όποιον νεώτατον έστειλαν 
είς τήν άλλην ζωήν τά έλη τού "Εβρου. Τήν δυάδα τών 
νεαρών ιεραποστόλων άκολουθει πρό μηνός ό ’ Από
στολος Παπαδημητρίου, παθών έκ πνευμονίας κατά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ ιερού του καθήκοντος σ ’ τά χωριά 
τής ’Ηπείρου, καί τούτον τό πλέον ή άληθινό θύμα

ΠΑΝ. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΑΟΣ 
Από τους πολύ μορφωμένους (νομικά-συνεταιρι- 
στικά) παλαιούς συνεταιριστές. Το όνομα και τη 
δραστηριότητα του συναντούμε σε πολλές σελί
δες μας.

a
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ Τ Η Σ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Π έρα από όσα σημειώνονται στα προηγούμενα Υ ποκεφάλαια γ ια  τη δραστη
ριότητα των Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων (όπου και περιλαμβάνονται κα ι μερικά 
αναδρομικά σ το ιχεία  πέρα από το εξεταζόμενο έτος καθώς και κρίσεις γ ια  την όλη 
εξέλιξη), δίνουμε στη συνέχεια  σ το ιχεία  από την ανακοίνωση του Σωκρ. Ιασεμίδη 
στο Διεθνές Συνέδριο Γεωργίας στη Ρώμη (26/5-1/6/1927) γ ια  την εξέλιξη των 
Συνεταιρισμών 1915-1927 (βλ. «Συνεταιριστής» 1927 σ. 262, 289).

Τ ονίζετα ι «ή έκπληκτικώ ς ραγδαία διάδοση αύτών, μοναδική εν  τή ιστορία  
τής διαδόσεως τών συνεταιρισμών άνά τήν ύφήλιον» με τη βοήθεια της αρμόδιας 
κρατικής υπηρεσίας και των δανείων της ΕΤΕ.

Κ αι αφού δίνει τα (γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια) σ το ιχεία  ίδρύσεως 
Συνεταιρισμών κάθε χρόνο, τονίζει ότι:

«...έντός 12 έτών ιδρύθησαν 5.143 Γεωργικοί Συνε
ταιρισμοί, έξ ών 4149 έλεύθεροι γεωργικοί συνεταιρι
σμοί έπί τή βάσει τού Νόμου 602 (μή ύπολογιζομένων 
τών άστικών συνεταιρισμών άνερχομένων είς 1084 
περίπου). ’ Εκ παραλλήλου έξειλίχθη καί ή συνένωσις 
τών γεωργικών συνεταιρισμών είς κεντρικούς συνεται
ρισμούς πρός τόν σκοπόν τής άπό κοινού προμήθειας 
ειδών, πωλήσεως προϊόντων ή καί παροχής πιστώσεων 
ούτως ώστε σήμερον έχομεν 45 ένώσεις μέ 976 συνε
ταιρισμούς μέλη καί 1 ενωσιν τών ένώσεων τής Πελο
ποννήσου ώς κεντρικήν προμηθευτικήν έδρεύουσαν 
έν Πάτραις μέ μέλη 7 ένώσεις συνεταιρισμών.

Μέγα μέρος τής προόδου τής γεωργίας καί τής εύ- 
ημερίας τοΰ γεωργικού πληθυσμού ώς καί ή αντοχή ήν 
έπέδειξε ούτος είς τήν μείωσιν τών καθαρών κερδών

τιίν παρατηρηθεΐσαν κατά τά τελευταία 4-5 έτη 
οφείλεται είς τήν καταπληκτικώς ταχέως έπεκταθεΐ- 
σαν συνεταιριστικήν του όργάνωσιν καί είς άνάλογον 
αύτού άνάπτυξιν.

Τοΰτο καταφαίνεται καί έκ τής μεγάλης αύξήσεως 
τών χορηγηθέντων δανείων είς γεωργικούς συνεταιρι
σμούς παρά τής ’ Εθνικής Τραπέζης άνελθόντων άπό
223.000 δρχ. τό 1915 βαθμηδόν είς 536.571.464 δρχ. 
τό 1925. Είς τοΰτο συνετέλεσαν έπίσης καί ό Νόμος 
2184 τού 1920 «περί γεωργικού ένεχυρογράφου» 
τροποποιηθείς διά τοΰ άπό 29 Μαΐου 1923 Νομοθ. 
Διατάγματος ώς καί ό Νόμος 1954 περί δανείων έπί 
ένεχύρω καπνού τροποποιηθείς διά τοΰ Νόμου 2635 
καί τού Νομοθ. Διατάγματος τής 23 Σεπτεμβρίου 
1925, διά τών όποιων παρεσχέθη μεγαλειτέρα εύκολία 
καί άσφάλεια είς τά χορηγούμενα δάνεια».

Ά ξ ια  προσ οχής είνα ι ακόμα τα γραφόμενα ότι:
«’Επί τής γεωργικής συνεταιρικής όργανώσεώς 

έστηρίχθη έπίσης ή λύσις τού άγροτικού ζητήματος, ή 
ένοικίασις μοναστηριακών καί δημοσίων κτημάτων 
ά π ’ εύθείας είς γεωργούς άνευ τής μεσολαβήσεως 
ύπεκμισθωτών, ή διαχείρισις πολλών συνιδιοκτήτων 
βοσκών, διαχείρισις δασών πολλών συνιδιοκτητών, 
τελευταίως δέ ό έξευγενισμός αγρίων δένδρων καί ή 
σύστασις τοΰ Κεντρικού Ταμείου ασφαλείας κατά 
χαλάζης καί παγετών. ’Επί τής γεωργικής συνεταιρι
στικής όργανώσεώς έστηρίχθη έπίσης κατά μέγα 
μέρος ή σύστασις καί λειτουργία τού Αύτονόμου

Σταφιδικού ’ Οργανισμού καί τά Γραφεία Προστασίας 
Καπνού ώς καί ή τελευταία όργάνωσις τής διοικήσεως 
τών τέως Κρατικών Γεωργικών Τραπεζών Μακεδονίας 
Θράκης Η π είρου  καί Νήσων Αιγαίου».

Κ αι ακόμη ότι:
«’Ελλείψει δέ μάλλον άνεπτυγμένης έτέρας έπαγ· 

γελματικής όργανώσεώς ή συνεταιρική όργάνωσις 
θεωρείται καί ώς εκπροσωπούσα τήν γνώμην τού 
γεωργικού πληθυσμού. Συγκαλούσα δέ συνέδρια 
συζητεί καί έκφράζει γνώμας έπί θεμάτων ένδιαφε- 
ρόντων ολόκληρον τήν γεωργικήν τάξιν».

Στη συνέχεια  αναφέρεται στην οργάνωση (από το 1919 κυρίως) και τη δρα
σ τηρ ιότητα  της εποπτείας, τις προσπάθειες του Ν.Δ. 28.10.1925 και ότι «ύπό μελέ
την εύρίσκεται μεγαλυτέρα έξέλιξις... δ ι ’ άντικαταστάσεω ς τής Έ π ο π τε ία ς  τοϋ 
Κ ρύτους ύπό ’Ε ποπτείας ανεξαρτήτου Ό ργα νισ μοΰ» .

Ακόμα αναλύει τη δραστηριότητα με βάση τα  σ το ιχεία  τέλους 1926 (βλ. στο 
έτος αυτό) και δίνει διάφορα αναδρομικά στο ιχεία , κυρίως με βάση μία πρώτη 
στατιστική  που έγινε το 1923 (βλ. τα σ το ιχεία  στο έτος 1923).
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Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1928

Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

Η ΓΕΝΙΚΗ Φ Υ ΣΙΟ ΓΝ Ω Μ ΙΑ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1928

Το έτος 1928 μπορεί να χαρακτηριστεί ως έτος κάποιας κοπώσεως από τις 
έντονες κομματικές διαμάχες των προηγούμενων ετών (που υπονόμευαν ακόμα και 
το έργο της Ο ικουμενικής), με τάσεις και αποφάσεις σταθεροποιητικές και ανα
πτυξιακές. Η ίδρυση της Τράπεζας της Ε λλάδος, η δρομολόγηση γ ια  την ίδρυση 
της Α γροτικής, οι σχετικές συμβάσεις της Γενεύης, η επανεμφάνιση του Ελ. 
Βενιζέλου σ τη ν  ενεργό πολιτική , δημιουργούν την αρχή της ανορθωτικής και 
δημιουργικής (σε έργα) περιόδου 1928-1932 (που την έκαναν όμως δύσκολη, στην 
εξέλιξή της, η παγκόσμια οικονομική - γεω ργική κρίση και η αναβίωση της 
έντονης πολιτικής διαμάχης).

Π ιο  ειδικά:
— Στις αρχές του έτους 1928 (Φ εβρουάριος) πτώση της «Ο ικουμενικής» Κυβερ

νήσεως του Αλ. Ζαΐμη. Σχηματίζεται νέα συμμαχική Κ υβέρνηση πάλι από τον 
Ζαΐμη με υπουργό Γεωργίας τον Γ. Κ αφαντάρη (Α ρχηγό  τότε των Φιλελευθέρων).
— Γ ια  την κατάσταση του Κράτους, των δημοσίων υπαλλήλω ν, του συνδικα

λισμού κλπ. βλ. χαρακτηριστικό  βίαιο άρθρο του ποιητή  Κ. Κ αριωτάκη, τότε Γεν. 
Γραμ. της Ενώσεως Δημοσίων Υ παλλήλω ν, σ την εφημ. «η Ε λληνική» 8 Φεβρ.
1928 (αναδημ. «Βήμα» 30 Νοεμβρ. 1986).
— Το Φ εβρουάριο, μετά από τους αγώνες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια  και 

με πίεση του Αλ. Π απαναστασίου, υπογράφονται οι συμβάσεις της 23/2/1928 και 
της 28/2/1928 μεταξύ Κράτους - Εθνικής Τράπεζας για  την ίδρυση ειδικής 
Γ εω ργικής Τράπεζας. Α λλά η αντίδραση από την ΕΤΕ εντείνεται και μετά τις 
συμβάσεις αυτές (βλ. το Υποκεφ. Ζ ') .

— Η  ΕΤΕ συγκροτεί Υ πηρεσία για  τη β ιομηχανική  πίστη.
— 19 Α πριλίου 1928 επανέρχεται στην Ελλάδα ο Ελευθέριος Βενιζέλος με 

σκοπό να αναμιχθεί και πάλι στην ενεργό πολιτική .
— Στις 14 Μ αΐου 1928 αρχίζει η λειτουργία  της Τράπεζας Ελλάδος (Αλ. Δ ιομή

δης, Εμμ. Τσουδερός) έπειτα από σύμβαση Κ ράτους-Κ οινωνίας των Εθνών. 
Γ ίνεται σταθεροποίηση της δραχμής. Συνάπτονται νέα δάνεια (σταθεροποίησης 
και παραγωγικό).

— 16 Μ αΐου 1928. Α πογραφή. Ο αστικός πληθυσμός 33%, ο αγροτικός 67%. Ο ι 
Π ρόσφυγες το 19%. Σ την Α θήνα, Π ειραιά , Θ εσσαλονίκη  κάτοικοι συνολικά 
955.550 (15,4% του συνόλου).

— Το Μ άιο 1926 ο Ελ. Βενιζέλος ανακοίνωσε ότι θα αναμιχθεί στην ενεργό 
πολιτική  για  να αποτρέψει τον καθεστωτικό κίνδυνο, τη ν  απειλή δικτατορίας, την 
ακυβερνησία κλπ.
— Μ έχρι τέλους Ιουνίου 1928 ο Ελ. Β ενιζέλος υποστηρίζει την Συμμαχική 

Κ υβέρνηση.
— 21.6.1928. Ο Π ρόεδρος της Βουλής Θ. Σοφούλης που εκπροσωπεί στη Βουλή 

τους Β ενιζελικούς, υποστηρίζει την εφαρμογή πλειοψ ηφικού εκλογικού συστήμα
τος γ ια  τη δημιουργία 2 ισχυρώ ν πολιτικώ ν κομμάτων, παρά το ότι αυτό θα
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συντελέσει σ τη ν  οξύτητα των πολιτικώ ν παθών.
— Π αραίτηση  του Γ. Κ αφαντάρη από την αρχη γία  του Κόμματος των 

Φ ιλελευθέρων. Ε πανέρχεται στην αρχηγία  ο Ελευθ. Βενιζέλος.
— 4 Ιουλίου 1928 σχηματίζεται η Κ υβέρνηση Ελ. Βενιζέλου.
— 9 Ιουλίου 1928 διαλύεται η Βουλή. Π ροκήρυξη εκλογών.
— 19 Αυγούστου 1928. Γ ίνοντα ι εκλογές με πλειοψ ηφ ικό  και με δημοψηφισμα- 

τικό χαρακτήρα. Α πόλυτη επικράτηση του Ελ. Βενιζέλου. Ο ι Φ ιλελεύθεροι και οι 
συνεργαζόμενες μερίδες έδρες 223 (επί 250). Ο ι Λ αϊκοί έδρες 19. Ο ι ανεξάρτητοι 
βασιλόφρονες 4. Ο Γ. Κ αφαντάρης 3. Ο Μ εταξάς 1. Ο ι Κ ομμουνιστές το 1,41% 

των ψήφων. Α υτοδιάλυση του κόμματος I. Μ εταξά(Ι).
Α πό 1928-1932. Σταθερή και ισχυρή Κ υβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με αξιοπρό- 

σεχτη υπερκομματική τακτική(2). Ό μ ω ς  και δ ιαδοχική  φθορά της, κυρίως από 
αντικειμενικές συνθήκες (παγκόσμια οικονομική - γεω ργική κρίση) αλλά και 
αδυναμίες ενδοκυβερνητικές από μερικά στελέχη . Υ πουργός Γεωργίας το 1928 ο I. 
Καναβός (βλ. αντιδικίες του με Συνεταιρισμούς και Γεωργ. Ε π ιμελητήριο  στα 
Υποκ. Β και Ζ).

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
Η επίδραση των Κυβερνήσεων του στην ανάπτυξη 
και εξέλιξη της συνεταιριστικής κίνησης υπήρξε 
αποφασιστική, από τη νομοθετική εισαγωγή του 
θεσμού το 1914 (ν.602) μέχρι τα περιοριστικά 
μέτρα της τελευταίας κυβερνήσεως του 1928- 
1932.

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
(Κρήτη 1964 - 1936)

(1) και (2). Βλ. στην επόμενη σελίδα.
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Α κόμα το 1928:
— Σεισμοί της Κορίνθου με οικονομικές επιβαρύνσεις κλπ. (Βοήθεια των 

Συνεταιρισμών βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 111).
— Θ άνατος του Ντ. Μ αλούχου (βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 151 και στο Υποκ. 

ΙΑ ') .
— Το εθνικό εισόδημα είναι κυρίως αγροτικό. Α λλά πολύ βαρειά η φορολογία 

των αγροτών. (Α ιτήματα και κ ινητοπο ιήσεις βλ. στο Η ') .
— Κ αθιερώνεται ο θεσμός της συγκεντρώσεως του σίτου.
— Γ ια  τα διάφορα αγροτικά προβλήματα βλ. στο Υποκεφ. Η.
— Α νασταλτικές - διαλυτικές επιδράσεις των πολιτικώ ν κομμάτων στη ζωή των 

Συνεταιρισμών (βλ. στο Υποκ. Β ') .
— Διεθνικά: Τ ον Ιούλιο  1928, Δ ιάσκεψη καταργεί τις γερμανικές οφειλές από 

Α ' Π αγκόσμιο  Π όλεμο. Σύμφωνο Μ πριάν - Κ έλογκ. Π ροσπάθειες γ ια  αποφυγή 
νέου πολέμου.

(I)  Τ α παρακάτω  κείμενα  εξηγούν πολλά  από 
1934 κατά τη δη μ οσ ιογρα φ ική  μ ονομα χία  του με 

« Ή  έπανεμφάνιση τοϋ ’Ελ. Βενιζέλου στήν πολιτι
κή τό 1928 ήρκεσε διά νά σκορπίση είς τούςτέσσαρες 
ανέμους τό έλαφρόν στρώμα τής τέφρας τό όποιον 
ήρχισε νά σκεπάζει τά φλέγοντα λαϊκά πάθη έκ τοϋ 
προηγούμενου διχασμού. ’ Ημείς δέ οί όποιοι δένήδυ- 
νάμεθα νά άπαρνηθώμεν τήν πολιτικήν (έννοεϊ τοϋ 
κατευνασμού τών παθώ ν καί τής συνεννοήσεως τοϋ 
πολιτικού κόσμου) διά τήν όποιαν έπ ί 4ετίαν ήγωνί- 
σθημεν, έγκατελείφθημεν κατά τάς παραμονάς τών 
εκλογών τού 1928 άπό όλους τούς φίλους μας πλήν 
όλιγίστων καί έπέσαμεν καί προσωπικώς κατά τάς 
έκλογάς τοϋ 1928 κατόπιν παραδόξου έντή  επαρχία

τα επα κολου θήσα ντα  δεινά: Γράφ ει ο Μ εταξάς το 
τον Β ενιζέλο: 

μας συμμαχίας τών βενιζελικών καί τών έκει οπαδών 
τοϋ Λαϊκού Κόμματος». (I. Μεταξάς 21.10.1934, 
«Διχασμός» σ. 20).

«' Ημείς τό 1928 συντριβέντες πολιτικώς,... άναγκα
στικώς έξελθόντες τής πολιτικήςκαί καταγινόμενοι νά 
έπουλώσουμεν τάς οικονομικός μας πληγάς, στερού
μενοι φίλων, στερούμενοι φιλικών έφημερίδων και 
πάσης οίασδήποτε συνδρομής, εργαζόμενοι διά νά 
συντηρήσωμεν τήν οίκογένειάν μας, ούτε νούν, ούτε 
όρεξιν καί δύναμιν εϊχομεν νά άνοίξωμεν τοιαύτας 
συζητήσεις». (Για το παρελθόν βλ. Διχασμός σ. 27).

(2) Γ ράφ ει ο Βενιζέλος σ τ ις  14.10.1934 κατά τη 
γ ια  τη ν  ν ίκη  του τού  1928 κα ι τη ν  π ο λ ιτε ία  του κατά  

«Μέ λαϊκήν εμπιστοσύνην έκτάσεως τοιαύτης μέ 
τήν όποιαν ούδεμία άλλη Κυβέρνησις είχε περιβληθεΐ 
κ α θ ’ όλην τήν ΙΟΟετίαν τοϋ ελευθέρου μας βίου, διώ- 
κησα κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε κανείς ποτέ λαϊκός 
ύπάλληλος νά μήν άνησυχήση ότι τά πολιτικά του φρο
νήματα ήμπορεΐ νά επηρεάσουν τήν θέσιν του, τήν 
προαγωγήν του καί κανείς λαϊκός πολίτης νά μήν έχει 
ποτέ τό αίσθημα ότι προσερχόμενος εΐς τάς άρχάς δέν

δη μ ο σ ιο γρ α φ ική  μονομ α χία  του με τον I. Μ εταξά, 
τη ν  4ετίαν («ΑνόρΘωσις» Η ρακλείου  14/10/1934): 

θά  εϋρισκεν αύτάς προθύμους νά έξετάσουν τάς αιτή
σεις ή τά παράπονά του μέ πλήρη άμεροληψίαν».

«...Καθιέρωσα τήν αρχήν νά συγκαλώ τούς άρχη- 
γούς τής Άντιπολιτεύσεως είς σύσκεψιν έπ ί παντός, 
όχι μόνον έξωτερικοϋ αλλά καί οικονομικού ζητήμα
τος, διά νά δίδεται ή εύκαιρία τής άνταλλαγής γνωμών 
πρός διατύπωσιν κοινής, εί δυνατόν, όλου τού πολιτι
κού κόσμού, πολιτικής».

Ε π ίσ η ς υποστήρ ιζε  ότι κ ρά τησ ε υπερκομματική στάσ η κατά  τη ν  «άρ ιστίνδην»  συγκρότη σ η  τη ς 
Γ ερουσ ίας κα ι κατά τη ν  οργάνω ση του Συμβουλίου Ε πικρα τεία ς.
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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
(Νομοθεσία - Συμπαράσταση - Αντιδράσεις)

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Η  νομοθετική δραστηριότητα  το 1928 στα συνετα ιρ ιστικά  είνα ι μικρή. Δημο

σιεύονται τα επόμενα ό χ ι βασικά (τα περισσότερα είνα ι Δ ιατάγματα και κυρωτικά) 
κείμενα:
— Δ. 9/12.3.1928 «Π ερί ατελούς εισαγωγής μηχανημάτω ν καί εργαλείων ύπό 

τών Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών ή Έ νώ σεω ν». ΦΕΚ 34/1928.
— Ν όμοι 3456 και 3457 κυρωτικοί των Ν.Δ. περί ΑΣΟ (Ν.Δ. 10/8/1925 

20/11/1925, 16/9/1926, 11/11/1927).
— Δ. 25.5.1928 «Π ερί φορολογίας τής εγγείου παραγωγής».
— Ν. 3651/1928 «Π ερί κυρώσεως του άπό 12 Ν οεμβρίου 1927 Ν.Δ. «περί κυρώ

σεως τών περί Ταμείου Τ ροχαίας Κ ινήσεω ς Ν. Δ ιαταγμάτων», ώς έτροποποιή- 
θησαν» ΦΕΚ 168/28. Α φορά και αστικούς συνεταιρισμούς.

— Δ. 2/8.10.1928 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοϋ άπό 25.7.1916 Β.Δ. περί λειτουργίας 
Ταμείου ’Α μύνης Ο ινοπαραγωγής τών νήσω ν Θ ήρας καί Θ ηρασίας» ΦΕΚ 
205/1928.

— Ν. 3585/1928 «Π ερί κυρώσεως τοΰ άπό 11 Ν οεμβρίου 1927 Ν.Δ. «περί κυρώ
σεως τοΰ άπό 16 ’Ο κτωβρίου 1926 Ν.Δ. περί συστάσεως συνεταιρισμοΰ κατανα
λωτών διά τήν έκτέλεσιν καί έκμετάλλευσιν έργω ν ύδρεύσεως καί ήλεκτροφωτι- 
σμοϋ έν τή πόλει Λ αρίσης» ΦΕΚ 229/1928.

— Δ. 26.10/4.11.1928 «Π ερί όρισμοϋ περιφερειας τής Ζ ' Ε π ιθεω ρή σ εω ς 
Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 232/1928.

— Δ. 15/22.12.1928 «Π ερί άτελοΰς εισαγωγής καί εξαγωγής είδών τινων τών 
Γεωργικώ ν Συνετα ιρ ιστικώ ν Ό ργα νώ σ εω ν»  ΦΕΚ 271/1928.

Μ ε την επικράτηση του Ελ. Βενιζέλου ετοιμάζεται νέα νομοθεσία σε πολλούς 
τομείς (βλ. στο 1929).
2. Εποπτεία Συνεταιρισμών. Κρατική συνεταιριστική πολιτική. Συμπαράσταση.
— Το καθεστώς της Εποπτείας (για το οποίο τόσα σχέδια  και νομοθετήματα 

προηγούμενων ετών) παραμένει το ίδ ιο  (στο Υ πουργείο Γεω ργίας με αναμονή 
ιδρύσεως της Γ εω ργικής Τράπεζας).
— Γ ίνετα ι διαγωνισμός για  πρόσληψ η 15 ειδικών εποπτών Συνεταιρισμών από 

τον ΑΣΟ (προσόντα , μαθήματα κλπ. βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 277) για  τις 
σταφιδικές συνετα ιρ ιστικές Οργανώσεις.
— Σ την αρχή του βιβλίου του Κ. Χ ολέβα «Π ρακτικός ’Ο δηγός τών Γεωργικών 

Συνεταιρισμών» σ. 2, καταχω ρείται πίνακας «Τά πρώτα στελέχη  τοΰ Σ υνετα ιρ ιστι
κού προσω πικοΰ έκ δημοδιδασκάλων»: 1) Ν ικολ. Μ ιχόπουλος Γεν. Ε πιθεω ρητής 
Συνεταιρισμών, 2) Επιθεωρητές: I. Π απαχριστόπουλος, Π αν. Δ ηλιβοριάς, Παν. 
Στεφόπουλος, Χρ. Π απακω νσταντόπουλος, Κ. Χ ολέβας, 3) Επόπτες: Αθαν. 
Π αρασκευόπουλος, Ν ικ. Χάψας, Γερασ. Κ ασσελίδης, Γεώργ. Κ ωνσταντινόπου- 
λος, Μ ίμης Π απαχατζής, Φωτ. Φ ραγκάτος, Δημ. Π απαδόπουλος, Α πόστ. Π απα
δημητρίου, Κωνστ. Ξηροτύρης, Ν ικ. Α ναγνω στόπουλος κλπ.».

Γ ια  την εποπτεία βλ. και στις συζητήσεις γ ια  τη ν  Γεω ργική Τράπεζα (στο 
Υποκεφ. Ζ ') .

— Η  νέα κρατική συνετα ιρ ιστική  πολιτική  της Κ υβέρνησης Βενιζέλου εκτίθε
ται από τον I. Καραμάνο, ισχυρό τότε Γ ενικό Διευθυντή του Υπ. Γεωργίας (βλ. « ο  

Σ υνεταιριστής» 1929 σ. 162).

Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '
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19 2 8 /Β ' —  Ν ομοθεσία. Ε ποπτεία . Συμπαράσ ταση. Α ντιδρά σ εις

3. Αντιδράσεις - Εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις σε βάρος Συνεταιρισμών.
Σ υνεχίζοντα ι τοπικά ο ι αντιδράσεις χω ρίς ιδιαίτερες γενικότερες εξάρσεις. 

Ό μ ω ς  πολύ αντιδραστικές ο ι ε ισηγήσεις-δηλώ σεις του Υ πουργού Γεωργίας I. 
Καναβού εναντίον των Συνεταιρισμών. Α ναγκάστηκε όμως να τις διαψεύσει (βλ. 
στο Υ ποκεφ .-Ζ '). Γ ια  τις ανασταλτικές - δ ιαλυτικές επιδράσεις των κομμάτων 
πάνω στη ζωή των Συνεταιρισμών τη ν  περίοδο 1927-1935 βλ. κείμενα Σπ. Α ντωνιά
δη (για Βέρροια, Λαγκαδά) στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1975 σ. 2081, 2830.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

— Κατά το 1928 ιδρύθηκαν 520 νέοι Γεωργ. Συνετα ιρ ισμοί και μετατράπηκαν 
20. Σύνολο 540 Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί. Δ ιαλύθηκαν (ή μετατράπηκαν) 94. 
Δηλαδή η αύξηση είναι 446 Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί. Ανάλυση:

Ιδρύσεις και Υ πάρχοντες Π ραγματική
μετατροπές στο τέλος 1928 αύξηση του 1928 

Π ιστω τικο ί 412 3.740 348
Π ρομηθευτικοί 5 199 -4
Π ωλήσεως 39 327 26
Π αραγω γικοί 47 250 45
Δ ιάφοροι 37 411 31

540 4.927 446

Ε ίνα ι χαρακτηρ ισ τικό  ότι ιδρύονται αρκετοί ε ιδ ικοί Συνεταιρισμοί, παραγω
γικο ί, πωλήσεως, διάφοροι.

Ο ι ιδρυθέντες και μετατραπέντες «παραγωγικοί» συνετα ιρ ισμοί είναι: Ελαι- 
ουργικοί 15, Ο ινοπο ιητικο ί 17, Γ αλακτοκομικοί 10, Επεξεργασίας προϊόντω ν 2, 
Εργασίας 3, Σύνολο 47.

Ο ι «πωλήσεως» (ιδρυθέντες και μετατραπέντες) είναι: Σταφιδοκάρπου 6, 
Καπνού 18, Κουκουλίων, ρητίνης, ελαίου 10, Σύκων 5, Σύνολο 39.

Α λλά και ο ι 37 «Διάφοροι» έχουν «παραγωγικό» σκοπό. Ε ίναι: Δ ιαχειρ ίσεω ς 
συνιδ ιοκτησίας 19, Χ ρήσεως μηχανών 1, Α λληλασφ αλείας 3, Εκμεταλλεύσεως 
δασών 1, Εξαγοράς και ενοικιάσεω ς γαιών 10, Εξημερώσεως δένδρων 2, Δενδρο- 
κομικοί 1, Σύνολο 37.

Α νάλυση των υπαρχόντων, στο τέλος του 1928, παραγωγικών, πωλήσεως, 
διαφόρων συνεταιρισμών, κατά προϊόντα και ειδικότερους σκοπούς βλ. στο 
«Συνεταιριστής» 1929 σελ. 59.

Αναλυτική κατανομή γενικώς των Συνεταιρισμών κατά Νομούς και σκοπούς 
στο τέλος του 1928 βλ. στο «Συνεταιριστής» 1929 σελ. 60.

Γ ενικά στατιστικά  και άλλα ειδικά για τη Μ ακεδονία βλ. και στο Υποκεφ. Δ '.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(Πανελλήνια και Τοπικές Δραστηριότητες)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ '

— Γ ενική  στατιστική  εικόνα των εργασιών και της δραστηριότητας όλων των 
Συνεταιρισμών δεν υπάρχει ακόμα κατά το 1928 (πέρα από τις γενικές ή τοπικές 
επισκοπήσεις). Δεν έχει οργανωθεί οποιαδήποτε πανελλήνια  στατιστική  (εκτός 
από τα σ το ιχεία  γ ια  τις ιδρύσεις - διαλύσεις που παρουσιάζει κάθε χρόνο  το 
Υπουργείο).

— Υ πάρχουν όμως λίγα  γενικά σ το ιχεία  που συγκεντρώθηκαν τότε από τον Θ. 
Τζωρτζάκη και εμφανίζονται στο β ιβλίο του «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» 
(σελ. 22). Ε ίνα ι τα επόμενα:
Ιδρυμένοι Συνεταιρισμοί στο τέλος 1928 4.927
Α ριθμός συνεταίρων - μελών τους 225.000
Μ έσος αριθμός μελών κατά Συνεταιρισμό 45
Συνεταιρικά κεφάλαια - μερίδες δρχ. 160.000.000
Α πό αυτά καταβλημένα δρχ. 100.000.000
Ευθύνη (κατά μέσο όρο στο δπλάσιο) δρχ. 1.300.000.000
(Π λέον η ευθύνη 500 Σ. Απερ. Ευθύνης)
Α ποθεματικά κεφάλαια δρχ. 25.000.000
Κ αταθέσεις otouc Συνεταιρισμούς δρχ. 30.000.000
Δάνεια που πήραν οι Συνεταιρισμοί:
α) Κ αλλιεργητικά  δρχ. 550.000.000
β) Μ ε ενέχυρο δρχ. 530.000.000
Δάνεια χορηγη θέντα  από τους Συνεταιρισμούς στα μέλη τους: 
α) Κ αλλιεργητικά  δρχ. 610.000.000
β) Μ ε ενέχυρο δρχ. 550.000.000'
Π ρομήθειες έτους (κατά 20% γεωργικώ ν ειδών δηλ.
λιπασμάτων, θειοχάλκου κλπ.) δρχ. 170.000.000
Π ω λήσεις από κοινού γεωργικών προϊόντω ν
(κυρίως καπνού, σταφίδας) δρχ. 235.000.000

— Διάφορες πληροφ ορίες για  ειδικές περιφέρειες και ειδικές συνεταιριστικές 
δραστηριότητες:

— Γεγονός πολύ αξιόλογο χαρακτηρίζετα ι η απόκτηση αποθήκης για  τις 
ανάγκες των μελών του Συνεταιρισμού Νέου Κ ουκλουτζά Θ εσσαλονίκης. «Δέν 
μπορούν νά έχουν ατομικές γιατί ό πρόσφυγας καί ό άκτήμονας καλά-καλά οΰτε 
σ π ίτι έχει» («Συνεργατισμός» 1929 σ. 59). Γ ια  τον ίδ ιο  Συνεταιρισμό σημειώνεται 
χαρακτηρ ισ τικά  ότι: «Κ ατ’ αρχήν όλοι εϊνα ι μιας γνώμης καί καταλαβαίνουν 
καλά πώς ενας τροχός γιά  νά κυλήσει πρέπει δλα τά κομμάτια του ναναι γερά...». 
(«Συνεργατισμός» 1929 σ. 59).

— Συνεταιρισμοί Συκοπαραγωγών. Βλ. αναλυτικά ιστορικό  τους και εργασίες 
στο β ιβλίο  του Χρ. Τερζάκη «Π ρόοδος καί πολιτισμός στό χωριό» σελ. 85 επ. 
Εκμετάλλευση, κρίσεις, διαμαρτυρίες ανέκαθεν. Σ τις 26 Μ αΐου 1928 έγινε Συκικό 
Συνέδριο στην Καλαμάτα από τις συκικές περιφέρειες Μ εσσηνίας - Λακωνίας. 
Ψ ήφ ισμα για  προστασία. Π ροσπάθεια για  ενιαία συκική οργάνω ση. Π ροσπάθειες 
Ε πιτροπής άκαρπες. Κ ρίση , διαμαρτυρίες (βλ. και στο 1933).
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1928/A ’ —  Ε ργα σίες, δρα σ τη ρ ιό τη τες των Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν

Δ ραστηριότητα  του Συνεταιρισμού πωλήσεως γεω ργικώ ν προϊόντω ν Δουρα- 
λή Λακωνίας («Συνεταιριστής» 1928 σ. 61).
— Ο δηγίες για  αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς («Συνεταιριστής» 1928 σ.

— Η  συνετα ιρ ιστική κ ίνηση Ξάνθης 1924-1928 (Βλ. κείμενο Β. Ιλλατζή επόπτη 
συνεταιρισμών «Συνεταιριστής» 1928 σ. 73).

— Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στην περιφέρεια  Π ύργου Η λείας. Βλ. κείμενο Μ. 
Τσαμπαρλή («ο Συνεταιριστής» 1928 σ. 108).

— Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στην περιφέρεια  Π ατρών. Κ είμενο Π. Βασιλειάδη 
(«Συνεταιριστής» 1928 σ. 132).

— Δ ραστηριότητα  συνετα ιρ ιστική του ΑΣΟ και σταφιδικώ ν συνεταιριστικώ ν 
οργανώσεων. Δ ιενέργεια  σ τατιστικής σταφιδικών συνεταιρισμώ ν 30.6.1927 
(«Συνεταιριστής» 1928 σ. 163, 187).

— Η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στη Μ εσσηνία. Κ είμενο Ν. Κ άκκαλη («Συνεταιρι
στής» 1928 σ. 169).

— Π ροσπάθειες για  ανάπτυξη της συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς σ την περιφέρεια 
Δ ιδυμοτείχου - Ο ρεστιάδος. Λ ειτουργεί Έ νω σ η  και 78 Συνεταιρισμοί. Από 3ετίας 
δεν υπάρχει επόπτης, «άκηδεία τοϋ Κράτους». Π ρω τόγονα  τα καλλιεργητικά 
μέσα, έλλειψη εργαλείων, μηχανημάτω ν («Συνεταιριστής» 1928 σ. 184).
— Συγκέντρωση και πώληση καπνών 5 Συνεταιρισμών περιφέρειας Ξάνθης, για 

αντιμετώπιση τραστ καπνεμπόρων, προς δρχ. 128 αντί 60 δρχ. Συμβολή της Ε πο
πτικής υπηρεσίας και της ΕΤΕ. Ε υχαρ ιστήρ ιο  Συνεταιρισμώ ν («Συνεταιριστής»
1928 σ. 227).
— Η εξέλιξη των σταφιδικών Συνεταιρισμών και η ανάγκη ενιαίας όργανώσεώς 

τούτων. Κ είμενο Θ. Κ ούλα («Συνεταιριστής» 1928 σ. 272).
— Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση της Κ εντρ ικής και Δυτικής Μ ακεδονίας κατά το

1928. Έ κ θ εσ η  του Επιθεωρητή Π. Β ασιλακοπούλου («ο Συνεταιριστής» 1929 σ. 
97), παρουσιάζει, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, ανάγλυφη την κατάσταση 
συνολικά και κατά Νομούς Κεντρ. και Δυτικής Μ ακεδονίας. Το 1928 παρουσιάζε
τα ι αύξηση 28% στον αριθμό των Συνεταιρισμών παρά την συντηρητικότητα  της 
Εποπτείας για  νέες ιδρύσεις ώστε να ενταθεί η απασ χόληση  των εποπτών στην 
προσπάθεια όργανώσεώς των υφισταμένων. ’ Ε γιναν (για πρώτη φορά) και διαλύ
σεις Συνεταιρισμών γ ια  εκκαθάριση από τους αδρανούντες. Υ πήρχαν 887, ιδρύ
θηκαν 193, διαλύθηκαν 64, υπόλοιπο 1.016 με την ακόλουθη κατανομή κατά
περιφερειες:

Ν ομοί Ν τόπιω ν Π ροσφύγω ν Μ ικτοί Σύνολο

Θ εσ /ν ίκ η ς
Ν .Π ρ. Μ έλη Ν .Π ρ. Μ έλη Ν .Π ρ. Μ έλη Συν/σμοί Μ έλη

147 11.152 296 15.281 25 * 468 26.433
Π έλλης 14 759 73 4.238 10 * 97 4.997
Χ αλκιδικής 49 2.148 14 1.020 _ * 63 3.168
Κ οζάνης 67 2.463 60 4.932 11 * 138 7.395
Φ λωρίνης 38 1.654 30 2.359 14 * 82 4.013
Σερρών 61 8.353 83 8.230 24 * 168 16.583
Σύνολο 376 26.529 556 36.060 84 * 1.016 62.589

("■ Τα μέλη τους κατανεμήθηκαν στις προηγούμενες στήλες των ντόπιων και των προσφύγων). 
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1 9 28 /Δ ' —  Ε ργα σ ίες, δρα σ τη ρ ιό τη τες τω ν Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν

Ε ίνα ι χαρακτηριστική  η διαφοροποίηση (ντόπιοι-πρόσφυγες) και η υπεροχή 
του προσφυγικού στοιχείου.

Από τους παραπάνω Συνεταιρισμούς ο ι περ ισσότεροι ήταν μ ικτοί πιστω τικοί 
και πολλοί από αυτούς (250) ήταν με απεριόριστη  ευθύνη (725 περιορισμένης 
ευθύνης).

Κατανομή τους κατά σκοπούς:
Π ιστω τικο ί 975
Π ρομηθευτικοί 2
Π ωλήσεω ς 15
Π αραγω γικοί 1
Ενοικ. γαιώ ν 4
Εξαγοράς γαιών 11
Συνιδιοκτ. (αναγκ.) 8

1.016
— Π ροσπάθειες για  την ίδρυση ειδικών Συνεταιρισμών πωλήσεως καπνών με 

ανάληψη υποχρεώσεω ν γ ια  κοινή δράση κλπ. (τυπώθηκε και ειδικό καταστατικό) 
και ειδικώ ν καπνικώ ν Ενώσεων Συνεταιρισμών. Στη συνέχεια σκέψη γ ια  ίδρυση 
τριτοβάθμιου καπνικού Ο ργανισμού για  τη δ ια χείρ ιση  του όλου καπνικού ζητή
ματος. Βλ. Ε ισ ή γησ η  Ν. Μ ιχόπουλου «Συνεταιριστής» 1928 σ. 127.

Ο ι συνεταιρικές μερίδες των παραπάνω 62.589 μελών ήταν 68.774, αξίας δρχ. 
51.064.000 (καταβλημένες δρχ. 24.864.500) με αξία  μερίδας από δρχ. 100-5.000.

Κ ατανοείται η ανάγκη σχηματισμού ιδίων κεφαλαίων. Π έρα  από τις μερίδες 
υπήρχαν αποθεματικά δρχ. 7.475.300 (τακτικά δρχ. 2.041.700, έκτακτα δρχ. 
5.433.600).

Σύνολο κεφαλαίων 58.539.300 (ανάλυση των κεφαλαίων κατά είδος, κατά 
Νομούς και μεταξύ γηγενώ ν και προσφύγω ν βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 98).

Α ναλυτικά για  τις εργασίες των παραπάνω Συνεταιρισμών, κατά κατηγορίες 
και Νομούς, (που ήταν πολύ ικανοποιητικές σε 707 Συνεταιρισμούς) βλ. «Συνεται
ριστής» 1929 σ. 121.

Κυρίως ο ι εργασίες ήταν πιστωτικές (από δάνεια Ε θνικής, Γ εω ργικής και 
Γ.Δ. Εποικ ισμού Μ ακεδονίας) για  δάνεια καλλιεργητικά , ενέχυρα, μακροπρόθε
σμα.

Ο ι καταθέσεις ήταν λίγες (υπόλοιπο έτους δρχ. 2.523.500). Π ρομήθειες έγιναν
11.280.400 δρχ.

Α πό κοινού πω λήσεις προϊόντω ν αρκετά ικανοποιητικές (δρχ. 30.000.000) 
παρά την έλλειψη αποθηκών για  συγκέντρωση.

Α ξιόλογες ήταν και η κοινή χρή σ η  μηχανώ ν (διπλασιάστηκε), η ενοικίαση 
λιβαδιών, ο ι προσπάθειες ανεγέρσεως αποθηκών μέσα στις τότε οικονομικές δυνα
τότητες. (Βλ. αναλυτικά «Συνεταιριστής» 1929 σ. 123).

— Π ροσπάθειες γ ίνοντα ι το 1928 να μεταβληθούν ο ι «Π ροσφυγικές Ομάδες« της 
Μ ακεδονίας σε Συνεταιρισμούς. Ε ίνα ι χαρακτηρ ισ τικό  π.χ. το κείμενο του επόπτη 
Συνεταιρισμών του Γ  ραφείου Ε ποικισμού Λ αγκαδά (που ακολουθεί) και που δίνει 
όλη την εικόνα της τότε καταστάσεως αλλά και τη ν  υπερβολική υπόσχεση ότι όλα 
τα δεινά θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με την οργάνω ση σε Συνεταιρισμό, 
που πραγματικά τότε — πέρα από την ΕΑ Π — ήταν η μόνη δύναμη και το μόνο 
μέσο γ ια  οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία και δράση. Βλ. όμως αργότερα σωστές 
αντιλήψ εις γ ια  την ανάγκη γενικότερης οργάνω σης θεσμών και κρατικών 
υπηρεσιώ ν στο «Συνεργατισμός».
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«Πρός τά μέλη τών Προσφυγικών ’Ομάδων 
τής Περιφέρειας τοϋ Γραφείου

«Εφθασεν ό καιρός πού μαζεύονται τά γεννήματα 
καί ό καθένας σας θά  άποφασίση νά πωλήση αύτό τό 
καιρό τό περίσσευμα άπό τά γεννήματά του στούς δια
φόρους μεταπράτας καί έκμεταλλευτάς σέ εξευτελι
στική τιμή γιά νά συντηρήση τήν οΐκογένειά του.

Θά τά πωλήση σέ τιμή εξευτελιστική γιατί έχει άνάγ
κη μεγάλη, ένώ άν σκεφθή λιγάκι ώριμότερα θάϊδη ότι 
πρέπει νά συνεννοηθή μέ ολους τούς συγχωριανούς 
του νά συγκρατήσουν τάς τιμάς.

Θά πούν πολλοί, μέ ποιον τρόπον θά  συγκρατήσου
με τάς τιμάς; Είς αύτό θά  σάς απαντήσουν άλλοι 
γείτονες σας πού έχουν Συνεταιρισμό. Θά σάς εϊπουν 
κάνετε Συνεταιρισμό, όργανωθήτε, συνεργασθήτε, καί 
συνεργαζόμενοι νά έπιτύχωμεν ιερό σκοπόν, νά 
όποφύγωμεν τούς έκμεταλλευτάς καί τούς τοκογλύ
φους τής περιφερειας μας.

Δέν έχετε χρήματα γιά νά συγκρατηθήτε, έχει όμως 
ή Πατρίς μας, πού έχει τήν ’ Εθνική Τράπεζα, ή όποία 
άμα ϊδη καλούς γεωργούς έχοντας όρεξη νά έργασθοΰν 
καί νά παραγάγουν, τούς ενισχύει μέ δάνεια. Δέν 
θέλετε νά πωλήσετε τώρα τά γεννήματά σας, αλλά 
άργότερα σέ καλή τιμή, έχετε όμως άνάγκη άπό χρή
ματα.

Θά κάμετε Συνεταιρισμό, διαλεγμένο άπό καλούς 
γεωργούς, νά μήν έχουν έλαττώματα, νά μή εινε τεμπέ
ληδες, νά μή σπαταλοϋν τό χρήμα τους, νά μή πίνουν 
άλλά νά εινε έργατικοί.

’ Αφού λοιπόν κάμετε τό Συνεταιρισμό σας καί έγκρι- 
θή παρά τής Γενικής Διοικήσεως, θά  κυτάξετε νά βρή- 
τε ένα σπίτι ή δωμάτιο καλό αδειανό, θά  μαζέψετε τά 
γεννήματά σας καί άναλόγως θά  πάρετε δάνειο άπό 
τήν ’ Εθνική Τράπεζα, όταν δέ βρήτε καλή τιμή, πωλει- 
τε τά γεννήματα καί πληρώνετε στή Τράπεζα τό 
δάνειο πού θ ά  έχετε πάρη.

’ Επίσης δάνειο καλλιεργητικό μπορείτε νά πάρετε τό 
Σεπτέμβριον άπό τή Τράπεζα γιά νά καλλιεργήσητε τά 
χωράφια σας, νά άγοράσετε ζώον, σπόρον, λίπασμα, 
καί ό,τι άλλο χρειάζεται.

Σκοπός όμως τοΰ Συνεταιρισμού δέν εινε μόνο αύτά 
πού γράφομε πάρα πάνω, όχι, ό Συνεταιρισμός έχει 
καί άλλους καλλίτερους σκοπούς.

’ Εν πρώτοις τήν άγοράν μηχανών καί έργαλείων 
γεωργικών. Μόνος του κανείς άπό σάς δέν μπορεί νά 
πάρη θεριστική μηχανή, διότι εινε άκριβή, ό Συνεται
ρισμός όμως τήν παίρνει εύκολα, διότι εΐνε πολλοί πού 
θά  έχουν τή μηχανή καί κοστίζει φθηνά.

Σήμερον άγοράζετε άροτρα καί ήνία από διαφόρους 
καί τά πληρώνετε όσο σάς ζητήσουν, ένώ ό Συνε
ταιρισμός σας μπορεί νά τά παραγγείλη ά π ’ εύθείας 
στό έργοστάσιον καί νά σάς κοστίσουν πολύ φθηνό
τερα άπό τήν τιμή πού τά άγοράζετε.

Τά λιπάσματά σας πού θά  άρχίσητε νά τά πέρνετε 
κατά ποσότητας, διότι θά  σάς χρειασθοϋν πολύ, θά  τά 
προμηθεύηται ό Συνεταιρισμός σας ά π ’ εύθείας είς 
φθηνές τιμές.

Ό  Γεωργός έχει συνηθίση άπό τόν Σεπτέμβριον νά 
πηγαίνη στό μπακάλη του νά ψωνίζη ό,τι τοΰ χρειά
ζονται βερεσέ, καί στό άλώνισμα νά τόν έξοφλή, ούδέ- 
ποτε όμως έξήτασεν άν ό λογαριασμός του εΐνε 
σωστός, καί τό κατάντημα ποτέ νά μή τού περισσεύη 
τίποτα, διότι ντρεπότανε χρόνο καιρό νά κυτάξη τό 
λογαριασμό τού μπακάλη του πού εΐνε παραφουσκω
μένος.

'Ό ταν όμως έχετε καλό Συνεταιρισμό, έχετε δέ ομό
νοιαν καί άγάπην, εϋκολον εΐνε νά προμηθευθήτε τό 
λάδι σας, τό ρίζι σας, τήν ζάχαρί σας κλπ. σέ χονδρική 
τιμή καί νά κερδίσητε τή διαφορά, ή όποία κάνοντας 
λογαριασμό θά  ίδήτε οτι σέ ένα χρόνο εΐνε πολύ 
μεγάλη.

Τά ζώα σας άρωσταίνουν τακτικά καί παθένετε 
ζημία μεγάλη, χάνοντας περιουσία ολόκληρη πολλές 
φορές, άπό τό χάσιμο τού ζώου σας, όταν έχετε καλό 
Συνεταιρισμό, μπορείτε πολλοί Συνεταιρισμοί νά κρα- 
τήσητε ένα καλό κτηνίατρο καί νά τόν έχετε τακτικά 
στό χωριό σας γιά τήν ύγεία τών ζώων σας.

Οί καπνοπαραγωγοί λόγω άνάγκης συνηθίζουν νά 
πέρνουν δάνεια άπό τοκογλύφους, οί οποίοι δέν κατα
δέχονται νά πέρνουν τόκο άλλά μιά μικρά άποζημίω- 
σιν, δηλαδή τά χωράφια μισακά καί αφού ό καπνο- 
καλλιεργητής χύση τόν ^δρώτα του, χάσει τήν ύγείαν 
τής οικογένειας του σκάβοντας, σπέρνοντας, καλλιερ
γώντας, μαζεύει τόν καπνό καί δίδει τό μισό γιά 
άποζημίωσι στό τοκογλύφο πού τόν δάνεισε, άπό 
φιλοτιμία δέ στό τέλος πωλεΐ στόν ϊδιο τοκογλύφο καί 
τόν άλλο μισό καπνό, τό καπνό τό δικό του μέ μικρό
τερη τιμή. Καί αύτή ή δουλειά γίνεται κάθε χρόνο.

ΓΓ αύτά όλα πού λέμε δέν κατώρθωσε ό γεωργός 
καί ό καπνοπαραγωγός νά πάρη έπάνω του.

Πολλοί πού κατάλαβαν τό συμφέρον τους έκαμαν 
Συνεταιρισμούς καί αρχίζουν νά προοδεύουν όπως ή 
Ά γροτική Λαϊκή Τράπεζα Καβαλλάρ, ποϋ άγόρασε 
άλωνιστική μηχανή, σιτοκαθαριστήριον, καί ετοιμάζε
ται νά φιάση γεωργική άποθήκη, ό Συνεταιρισμός 
Κριθιάς ποϋ θά  φιάση καπναποθήκη, ό Συνεταιρι
σμός Στρολόγγου ποϋ έσπειραν όλοι οί συνεταίροι του 
50 στρέμματα, ό Συνεταιρισμός Τσουκαλή ό όποιος 
λαμβάνει μέρος στή δημοπρασία τής Δεκάτης, άντί νά 
άφήση νά τήν πάρουν άλλοι.

Γι’ αύτό σκεφθήτε καλά, λογικά καί άποφασίσατε 
νά κάμετε Συνεταιρισμό, γιά νά άπαλλαγήτε άπό τάς 
έκμεταλλεύσεις καί νά κατορθώσητε νά γίνητε εύκα- 
τάστατοι νοικοκυραΐοι.

Καλέσατέ με όπόταν σεις θελήσητε νά έπαναλά- 
βωμε τά άνωτέρω, ποϋ τόσες φορές τά είπαμε στά 
χωριά σας καί νά κάνωμε Συνεταιρισμό.

Στή περιφέρειά μας ύπάρχουν σήμερον 70 Συνεται
ρισμοί, κάνετε καί σείς Συνεταιρισμούς, γιά νά προο- 
δεύσητε όλοι καί νά έννοήσητε καλά ότι Συνεταιρι
σμός εΐνε ένας Μεγάλος Οικονομικός ’Οργανισμός, 
άπό τόν όποιον πολλά καλά βλέπουν καί θά  ΐδοϋν οί 
Γεωργοί.

Μέ άγάπη ό ’ Επόπτης Συνεταιρισμών Γ.Ε. Λαγκαδά 
Κων. Σούτης»

— Συνεταιρισμός υλοτόμων Σκλήθρου Αγιάς. Ιδρύθηκε το 1928 και λειτουργεί 
ευδοκίμως παρά τον έντονο πόλεμο των δασικών μεγαλοεπιχειρηματιώ ν, γράφει ο 
Π . Κ οντός το 1932. Βλ. καταστατικό του Συνεταιρισμού στο έργο, Π. Κοντού
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«Δασικοί Συνεταιρισμοί» σ. 38. Δόθηκε στον Συνεταιρισμό αυτό έπαινος της 
Α καδημίας Αθηνών.
Ο ικονομικά στο ιχεία  από ισολογισμούς μερικών Συνεταιρισμών χρήσεως 1928. 
Γ .Π .Σ. Γενησαίας «Πρόοδος» («Συνεταιριστής» 1929 σ. 66).
Γ .Π .Σ. Δραπανιά Κισσάμου («Συνεταιριστής» 1929 σ. 144).
Γ .Π .Σ. Π ετρομαγούλας («Συνεταιριστής» 1929 σ. 174).

Ο Γεώργ. Παπανδρέου σε Γεν. Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών. Διακρίνονται 
και ο πρόεδρος της Αλ. Μπαλτατζής και ο Δ.Σ. κ. I. Πετρίδης (μετακατοχικά).
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Βιβλιογραφία
Η αγροτική βιβλιογραφία , ενδιαφέρεται κατά το 1928 κυρίως γ ια  το θέμα της 

όργανώσεώς της αγροτικής πίστεως (που βρίσκετα ι σε οξύ ανταγωνισμό των αντι
θέτων απόψεων), γ ια  την κτηνοτροφία και γ ια  το σταφιδικό.

Στα συνετα ιρ ιστικά  σημειώνουμε τις εκδόσεις:

— Χρ. Τερζάκη, Γεν. Διευθυντοϋ Κ εντρικής Α γροτικής Τ ραπέζης εν Κ αλάμαις, 
« ’Αγροτική Συνεταιρική Ό ρ γά νω σ ις . Ο ί Συνεταιρισμοί τοΰ Α ' βαθμοϋ». Μ ελέτη 
από την εφαρμογή. Τόμος Α, 1928 σ. 112.

Ζυμωμένος μέσα στη ζωή των αγροτών και των χω ριώ ν, ο ενθουσιώδης και 
μαχητικός όσο και ιδιόρρυθμος αυτός συνετα ιρ ιστής (που βρισκόταν σε αντίθεση 
με την Υ πηρεσία Εποπτείας του Υπ. Γεω ργίας, του Σωκρ. Ιασεμίδη) δίνει μια 
ζωντανή εικόνα για  την μέχρ ι τότε αγροτική και συνετα ιρ ιστική  πραγματικότητα, 
με βάση βέβαια τη Μ εσσηνία όπου δρούσε από δεκαετίες και όπως τα αντιλαμβα
νόταν ο ίδιος. Με το ζωντανό ύψος της ομ ιλίας και γραφής του, υποστηρίζει ότι 
βάση γ ια  την γεω ργική ανάπλαση είναι ο καλός τοπικός συνεταιρισμός, κύτταρο 
της κεντρικής συνετα ιρ ιστικής όργανώσεώς της πίστεως, που θα στηρίζετα ι σε 
ηθικοπλαστική  εργασία, την προσωπική π ίστη  και αλληλέγγυο ευθύνη των μικρο- 
κτηματιών που πρέπει να έχουν συνείδηση της τάξεώς τους και να μη δέχονται 
στους Συνεταιρισμούς ανθρώπους από άλλα επαγγέλματα. Έ π ε ιτ α  θα ακολουθούν 
οι άλλοι Συνεταιρισμοί. Εκθέτει γ ιατί είνα ι εναντίον των μικτών συνεταιρισμών 
και θέτει ως βάση τους πιστω τικούς συνεταιρισμούς με απεριόριστη ευθύνη. 
Εκθέτει παραστατικά την ζημιά που κάνουν στους Συνεταιρισμούς, ως συνεταίροι, 
οι μεγάλοι ιδ ιοκτήτες, οι τοκογλύφοι, ο ι μεταπωλητές γεω ργικώ ν προϊόντων, οι 
παντοπώλες, ο ι γ ιατροί, ο ι δ ικηγόροι, ο ι δ ικολάβοι, οι μ ικροκομματαρχίσκοι, οι 
κομματάρχες των προσωπικώ ν κομμάτων κλπ. Κ αι γ ιατί ε ίνα ι πολύτιμοι γ ια  τους 
Συνεταιρισμούς ο ι δάσκαλοι (που όμως το εκπαιδευτικό σύστημα τους αποθαρ
ρύνει και τους περ ιορ ίζει από την ευρύτερη προσφορά), και ο ι ιερείς (που υποφέ
ρουν από την εγκατάλειψη της Π ολιτείας).

Σ τις σ. 90-102 εκθέτει παραστατικά γ ιατί δεν πρέπει να αναμιγνύονται οι 
Συνεταιρισμοί σ την πολιτική  αλλά οι αγρότες να οργανωθούν σε ξεχωριστούς 
πολιτικούς Συλλόγους γ ια  τα αγροτικά τους συμφέροντα. (Δυστυχώς δεν εξεδόθη- 
καν ο ι Β, Γ  και Δ τόμοι, που προαναγγέλει στη σ. 112).

Τ ις παρατηρήσεις του χρησιμοποιούμε στα α ντίσ το ιχα  Υποκεφάλαια.
— Σωκρ. Π . Ιασεμίδου «Η Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδος» Α θήναι 1928 σ. 23).

Π εριέχει τα κείμενά του που δημοσιεύτηκαν στο «Ελεύθερον Βήμα» Α θηνών
στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 1927. Ιδια ίτερης σημασίας για  την μαχητικότητα  και 
σοβαρότητα του Ιασεμίδη, ε ίνα ι ο πρόλογος για  τους αντίθετους ανωνυμογρά- 
φους.

Ε πίσης περιέχει το Π ρω τόκολλον της 27 Ο κτωβρίου 1927 περί συστάσεως 
Γεω ργικής Τραπέζης (βλ. στο Υποκεφ. Ζ ' του 1927 και 1928).

— «Υπό συζήτησιν θέματα: Η  Γεω ργική Τράπεζα» Ιανουάριος 1928. Α) Γνώ μαι 
των Ενώ σεω ν κα ι των Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν περί αυτής. Τηλεγραφήματα και 
ψηφίσματα. Β) Η  συζήτησις εν τω τύπω». Σελ. 98. Στις σελίδες του συγκεντρώνει

Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ε '
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όλες τις αντίθετες στην ίδρυση Γ εω ργικής Τ ραπέζης— εκδηλώσεις (που είνα ι 
φανερό ότι ήταν κατευθυνόμενες από τους Δ /ντές  των Υ π /τω ν της Εθνικής 
Τράπεζας) βλ. στο Υποκεφ. Ζ ' του 1928.

— Σωκρ. Π . Ιασεμίδου και «Παλαιού Συνεταιριστού» (προφανώς Π. Βασιλα- 
κοπούλου) «Η Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα», 
Θ εσσαλονίκη 1928 σ. 30. (βλ. στο Υποκεφ. Ζ ') .
— Κ. Χολέβα: Επιθεωρητή Γ . Συνεταιρισμών Θράκης. «Συνεταιρικά Διδάγματα. 

Α πό τας καταχρήσεις των Συνεταιρισμών Κερκύρας», Κ ομοτινή 1928 σ. 29. 
(Α φιερωμένο στον Α ναστ. Δ ομέστιχον, Δ ιευθυντήν Εποικ ισμού Θράκης).

Α ναφέρεται στο θέμα των Συνεταιρισμών Κ ερκύρας που συντάραξε τα προη
γούμενα χρ ό νια  τη συνετα ιρ ιστική κ ίνηση γενικότερα γ ια  να «βγάλουμε συμπερά
σματα τα οποία  υπό τύπον παραγγελιών θα παραδώσωμεν να διαβάσουν ο ι αγρόται 
με τη βεβαιότητα ότι θα τηρήσουν τας παραγγελίας αυτάς ως θρησκευτικός 
εντολάς αν θέλουν να προκόψουν ο ι Συνεταιρισμοί». Α πλές πρακτικές οδηγίες — 
συμβουλές γ ια  καλή δ ιο ίκη σ η— διαχείρ ιση .
— Κ. Χολέβα, Επιθεωρητού Γ. Συνεταιρισμών Θ ράκης «Π ρακτικός οδηγός των 

Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών» Α θήναι 1928, σ. 158. Χ ρήσιμο β ιβλίο  που εκθέτει το 
πρακτικό μέρος της ίδρύσεως, των εργασιών, και γενικά  της λειτουργίας του 
Συνεταιρισμού με βάση και τη . νομοθεσία, τη ν  οποία  παραθέτει στο τέλος (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 28/11/1925). Ε ίνα ι ενημέρωση του προηγούμενου 
βιβλίου του «Απλές Συνετα ιριστικές Ο δηγίες». (Το αφιερώ νει στον Βασ. Γ. 
Π απαγεωργίου, Επιθεω ρητή Δ ημοτικών Σ χολείω ν Κ ερκύρας, Π ρόεδρο του Α ' 
Π ανελληνίου Συνεδρίου των Συνεταιρισμών του 1922).

— Α. Βογιατζόγλου «Αι Γεω ργικαί Ο ργανώ σεις» Α θήναι 1928.
— Γ. Καλυδόπουλου «Γεωργία και Ασφάλεια» Ιωάννινα 1928. Τ ονίζει την 

ανάγκη συστάσεως και στην Ή π ε ιρ ο  Συνεταιρισμών κτηνασφαλιστικώ ν και αλ- 
ληλασφαλείας κατά χαλάζης και παγετών.

Καταστατικόν Συνεργατικής Ενώσεως Εργατών Φορτοεκφορτωτών λιμένος 
και προλιμένων Π ειραιώ ς. Π ειραιεύς 1928 σ. 32. (Βλ. στο Υποκεφ. Θ ') .

— Θ . Κ. Θεοδωρακοπούλου «Δημιουργία», Α θήνα 1938.
Στο ευρύτερης σημασίας αυτό κείμενο ο μελετημένος και ιδεαλιστής ελλη

νολάτρης συγγραφέας περιγράφει με ζωηρές εκφράσεις και παραστατικά τη θλιβε
ρή κατάσταση σ τη ν  οποία  βρίσκεται η Ε λλάδα στους διάφορους τομείς και 
προτείνει ιδανικά δημιουργίας κοινωνικού πολιτισμού. Ε ισ η γε ίτα ι τη ν  συσπείρω
ση των ατόμων που θα ήθελαν, σε ένα «κοινωνικό ίδρυμα αναμορφώσεως» για  
άμυνα, κοινω νική αγωγή, κοινωφελή δημιουργία, αναμόρφωση. Μ εταξύ των 
άλλων δίνει ιδ ια ίτερη σημασία σ την υποβοήθηση που πρέπει να γ ίνε ι γ ια  ίδρυση 
και καλή λειτουργία  μεγάλων αστικών και αγροτικώ ν συνεταιρικώ ν οργανώσεων 
πάνω στις οποίες να στηριχθούν μεγάλα έργα. Γράφει στις σελίδες 39-41 του 
βιβλίου:
«... Ή  καταβολή κατόπιν κάθε προσπαθείας πρός "Εχομεν μάλιστα τήν γνώμην, δτι ή τελευταία αϋτη 
εύρυτέραν άνάπτυξίν τοϋ συνεταιριστικού πνεύματος, προσπάθεια καί ενέργεια, δέον νά έπεκταθή καί είς
ήτοι πρός ϊδρυσιν καί άρτίαν όργάνωσίν μεγάλων τήν κατά τοιοϋτον τρόπον όργάνωσίν τών συνεταιρι-
άστικών καί άγροτικών συνεταιρικών όργανώσεων κών αύτών όργανώσεων, ώστε αύται νά καταστούν οί
πρός εύθηνοτέραν προμήθειαν τών ειδών τής καθημε- πρώτοι παράγοντες πρός έκτέλεσιν μεγάλων έργων
ρινής ζωής είς τήν μεγάλην μάζαν τοϋ δυστυχοϋντος κοινής ώφελείας καί ν ’ άποτελέσουν τήν πρώτην
λαοϋ_ μας καί καταπολέμησιν τής ώκριβείας τού βίου, Πανελλήνιον οϋτως είπεϊν έκστρατείαν πρός έκμετάλ-
θά είναι ωσαύτως έν τών σπουδαιοτέρων καθηκόντων λευσιν ολων τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής
του· χώρας καί αϋξησιν τής παραγωγής, άγροτικής καί
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βιομηχανικής, ήτοι τήν άποξήρανσιν έλωδών εκτά
σεων καί λιμνών, αί όποϊαι κατά έντελώς πρόχειρον 
υπολογισμόν θ ’ άπέδιδαν είς τήν καλλιέργειαν 3-4 
τουλάχιστον έκατομμύρια στρέμματα γής, τά όποια 
τώρα άποτελοϋν έστίαν ύπονομεύσεως τής υγείας τοϋ 
πληθυσμού τής μαρτυρικής μας χώρας, διά τής μετα- 
δόσεως τών έλωδών πυρετών, τών προδρόμων αύτών 
τής φθίσεως, άπό τήν όποιαν μαστίζεται όχι ολίγος 
αριθμός μελών τής κοινωνίας μας, καί τών ποικίλων 
άλλων άσθενειών, διά τών όποιων οδηγούνται εΐς τόν 
πρόωρον θάνατον ή τόν βαθμιαΐον μαρασμόν καί τήν 
θλϊψιν έκατοντάδες άτυχών ύπάρξεων κατά ώρισμένα 
διαστήματα, τήν έκμετάλλευσιν τοϋ λευκού άνθρακος, 
τής τεραστίας αύτής πηγής δυνάμεως καί ένεργείας ή 
όποία άνέρχεται τούλάχιστον εΐς τέσσαρα έκατομμύ
ρια 'ίππων διά τήν χώραν μας, τήν έκμετάλλευσιν τών 
δασών καί τήν άναδάσωσιν τών γυμνών έκτάσεων, 
κλπ., κλπ.

Τοιοΰτοι οργανισμοί, προϊόντα ιδίως τών μεταπολε
μικών τάσεων καί τών νέων περί οικονομίας άντιλή- 
ψεων, έργάζονται ήδη έπιτυχώς είς όλας τάς χώρας, έκ 
τών κυριωτέρων τών όποιων είναι ό τεράστιος οικονο
μικός οργανισμός Vooruit τή^ Γάνδης (Βέλγιον), τό 
Office National du Credit Agricole έν Γαλλία, ή Stickstof- 
fgellschaft έν Γερμανία, τό Officio Autonomo dei zolfi έν 
’Ιταλία κλπ. καί άποτελοϋν «τό άριστον ένδιάμεσον 
μεταξύ τών δύο άκρων τάσεων, άπέχοντες έξ ϊσου 
τόσον άπό τό παλαιόν άτομιστικόν οικονομικόν σύ
στημα τού έλευθέρου άνταγωνισμού, οσον καί άπό 
τήν καθαρόν (Σοσιαλιστικήν άντίληψιν τής κρατοποιή- 
σεως τών διαφόρων κλάδων τής ’ Εθνικής μας οικονο
μίας» όπως όρθώτατα γράφει άρθρογράφος περιοδι
κού. ’ Ενδείκνυται δέ ή δημιουργία καί π α ρ ’ V")μΐν 
παρομοίων οργανώσεων έπί τώ σκοπώ τής έκτελέσεως 
τών μεγάλων αύτών έργων, διότι όπως εϊπεν ένας 
μεγάλος ’ Ιταλός άπόστολος τής συνεταιριστικής ι
δέας, ό L. Luzzati, «ή εύημερία ένός ’Έ θνους δέν 
έξαρτάται κυρίως άπό τάς κυβερνήσεις καί τάς βουλάς 
τών κρατών, τάς έφημέρους ταύτας έκδηλώσεις άστα- 
θών τάσεων. Τό ευτυχές μέλλον ένόςλαοϋ, βλαστάνει 
έντός τών συνεταιρικών του οργανώσεων καί εΐς τήν 
πείραν ή όποία παρασκευάζει τήν λύσιν τοϋ κοινωνι
κού ζητήματος» καί όπως λέγει ό πολύς G. Mazzini, «ή 
λύσις τοϋ κοινωνικού ζητήματος δέν θά  γί;νη διά τής 
πάλης τών τάξεων, οϋτε διά τών έπαγγελματικών 
άγώνων τών έργατών, οΐ όποιοι καταλήγουν είς τήν 
έλάττωσιν τής παραγωγής καί τήν άκρίβειαν τοϋ βίου, 
ούτε διά τών βιαίων μέτρων έναντίον τής ιδιοκτησίας, 
ή όποία αναπτύσσει τόν ζήλον καί τήν φιλεργίαν. Θά 
λυθή άπλούστατα διά τής δημιουργίας νέων πηγών 
κεφαλαίου, παραγωγής καί καταναλώσεως, αί όποϊαι 
προκύπτουν διά τής έλευθέρας δημιουργίας τών 
συνεταιρισμών, διότι έ φ ’ όλων τών πεδίων τής συνε
ταιρικής δράσεως, πιστοποιείται ό κανών, σύμφωνα 
μέ τόν όποιον, ή ένωσις δέν άθροίζει άπλώς τάς 
δυνάμεις μιάς έπιχειρήσεως εΐς τήν όποιαν άνήκουν, 
άλλά τάς πολλαπλασιάζει». Διότι έπιπλέον, ώς λέγει 
καί ό S. Hosgbro. « Ή  συνεταιρική κίνησις έπιδιώκει 
ένα πολύ άνώτερον τής άπλής άποκτήσεως οικονομι
κών έπιτυχιών σκοπόν. Στηρίζεται είς τό αίσθημα τής 
πρός τόν πλησίον άγάπης, έξασκεΐ κατά συνέπειαν 
μίαν άνωτέραν έξευγενιστικήν έπιρροήν καί ή άνάπτυ-

ξις ένός λαού δύναται νά έπιτευχθή μόνον έπί τών 
βάσεων τής αύτοδιοικήσεως καί τής ΐσότητος τών 
μελών του».
’ Αντί τούτων τί γίνεται εΐς τήν ' Ελλάδα μας; ' Απλού

στατα οσάκις άνακινηθη τό ζήτημα τής έκμεταλλεύ- 
σεως τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας μας, 
λέγονται άφθονα «λόγια, λόγια, λόγια» κατά τόν 
αείμνηστον Σαίκσπηρ, είναι ή άπάντησις είς τό έρώτη- 
μα καί άκόμη άναμονή νά έλθη τό «ξένον κεφάλαιον» 
διά νά ύποδουλοθώμεν είς αύτό, όπως πάντοτε έπρά- 
ξαμεν, οσάκις τοϋτο είχε τήν καλωσύνην(;) νά μάς έπι- 
σκεφθή.

Έ κ  τής ένεργείας ταύτης κυρίως καί έκ πλείστων 
άλλων αΐ όποϊαι αύτοδικαίως θά  έπακολουθήσουν, ώς 
φυσικαί συνέπειαι τής ίδρύσεως τοιούτων οργανι
σμών, θά  έπιτευχθή ή έκλαΐκευσις τών έπιστημονικών 
γνώσεων είς τήν μεγάλην μάζαν τού λαοϋ, τήν όποιαν 
άποτελεϊ ιδίως ό άγροτικός πληθυσμός τής χώρας μας, 
διότι πρέπει νά κατανοηθή καλώς, ότι τήν βάσιν καί τά 
θεμέλια μιάς Πολιτείας, άποτελεϊ άπό ήθικής καί άπό 
ύλικής άπόι^εως ό άγροτικός της πληθυσμός, ό όποιος 
είναι, όπως ειπεν ό Γκαϊτε, ή παρακαταθήκη έξ ής 
συμπληρούνται καί άνανεοϋνται αΐ δυνάμεις τής 
έξαντλουμένης άνθρωπότητας» καί ότι όταν στραφή 
πρός αύτόν ή άνάλογος μέ τήν σπουδαιότητα καί τόν 
άριθμητικόν του όγκον προσοχή τοϋ κράτους καί τής 
κοινωνίας, τότε άσφαλώς θά  εύρεθοϋν τά μέσα καί τά 
μέτρα διά τών όποιων, αύξανομένης τής αγάπης καί 
τής άφοσιώσεως τοϋ πληθυσμού αύτοϋ πρός τήν γήν, 
θά  έπιτευχθή καί ή ασφάλεια καί ή εύημερία τού 
συνόλου καί ή έγκατάλειψις τής ιδέας καί τής ένερ
γείας καί τής άρχής καί τής προσπαθείας τοϋ ουρμπα
νισμού, τής συγκεντρώσεως δηλαδή τού αγροτικού 
πληθυσμού εΐς τούς ύδροκεφάλους τών πόλεων καί 
εΐδικώς τήν πρωτεύουσαν καί ή αϋξησις τής παραγω
γής καί ή δημιουργία νέων πηγών πλούτου.

Διά τής ίδρύσεως κατόπιν έργαστηρίου έπιστημονι
κών βιομηχανικών έρευνών, μέ άντικειμενικόν σκοπόν 
έκεΐνον τόν όποιον έχουν παρόμοια ιδρύματα άλλαχοϋ 
καί ιδίως τό Mellon Institute of industrial Research τών 
Η νω μένω ν Πολιτειών, εΐς τοϋ οποίου τήν κεντρικήν 
είσοδον γέγραπται: «Ά φιεροϋται εΐς τήν έξυπηρέ- 
τησιν τής ’Αμερικανικής βιομηχανίας καί είς τούς 
νέους οί όποιοι προορίζουν τήν έργασιαν τής ζωής των 
διά τήν βιομηχανίαν. Τό τέρμα είναι ή ιδεώδης 
βιομηχανία, ή όποία θ ά  δώση είς ολους εύρυτέρας 
εύκαιρίας διά σκόπιμον βίον...» θά  καταστή δυνατή ή 
όργάνωσις τής βιομηχανικής μας παραγωγής, διά τά 
προϊόντα τής όποιας έξάγομεν είς τό έξωτερικόν 
άναριθμήτους έκατοντάδας έκατομμυρίων δραχμών ή 
άλλων ξένων νομισμάτων κα τ’ έτος.

’ Αλλά τί πρώτον καί τί ύστερον νά θέση κανένας ώς 
σκοπόν τοϋ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΡ- 
ΦΩΣΕΩΣ;... προσθέτομεν άκόμη, ότι ή 'ίδρυσις καί 
όργάνωσις ένός ή περισσοτέρων λαϊκών πανεπιστη
μίων, τά όποϊα τόσον πολυτίμους ύπηρεσίας προσφέ
ρουν άλλαχού διά τήν άνάπτυξιν τού πολιτισμού, ή 
κατάλληλος όργάνωσις τού εξωτερικού έμπορίου τών 
προϊόντων μας, ή άνάπτυξις καί είς τήν Ελλάδα τής 
τόσον άκμαζούσης άλλαχοϋ καί ιδίως έν ’ Ιταλία βιομη
χανίας τών ξένων, άπό τήν όποιαν εισπράττει αϋτη 
δύο δισεκατομμύρια λιρετών έτησίως...».
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2. Διάφορες ενέρ γειες  για μορφωτική ιδεολογική συνεταιριστική δραστηριότητα.
— Στο τέλος του 1928 ιδρύθηκε από συνετα ιριστές στη Θ εσσαλονίκη ιδεολογι

κό σωματείο με τίτλο  «Σύνδεσμος Συνεταιριστώ ν Βορείου Ελλάδος» για  την ενί
σχυση καί εξυπηρέτηση της συνετα ιρ ιστικής κ ινήσεω ς («Συνεταιριστής» 1929 σ.
14). Ο Σύνδεσμος εξέδωσε και το αξιόλογο περιοδικό «Ο Συνεργατισμός» κατά τα 
έτη 1929-1934.

Τ ο πρώτο Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελέσθηκε από τους: Π. 
Β ασιλακόπουλο, Επιθεωρητή Συνεταιρισμών, ως Π ρόεδρο — Χαρ. Π απαχρίστου, 
Διευθυντή της Ο μοσπονδίας Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας, ως Γραμματέα — Γ. 
Ιω αννίδη, Π ρόεδρο της Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης, 
ως Ταμία — Κ. Π ρωτόπαπα, γεωπόνο — Γ. Βογιατζή, Π ρόεδρο Συνεταιρισμού 
Επάνω μής.

(Συνεταιριστής 1929 σ. 40).
Μ ε το πολύ αξιόλογο έργο του Συνδέσμου αυτού θα ασχοληθούμε σε πολλές 

περιπτώσεις. Αυτός διαλύθηκε το 1934 μετά την έγκριση  της ίδρύσεως της 
Π ανελληνίου Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών (για την οποία πρωτοστάτησε). ·

— Σχετικά  με τη ν  γενικότερη κοινω νική σημασία  του Συνεταιρισμού και 
μάλιστα στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό  είναι κείμενο στο «Συνεργατισμός» 1929 
σ. 26 που έπειτα από σ το ιχεία  καταλήγει: «... αν σήμερα ύστερα από τόσες 
καταστροφές επεκράτησε το οικοκυριό και ό χ ι η αναρχία, κ ι αυτό τοχρεω στούμε 
στον συνεταιρισμό...».

Στο σταφιδεργοοτάσιο (πρότυπο για την εποχή του) της Ενώσεως Τριφυλίας-Πυλίας. Κιβώτιά σταφίδας
για εξαγωγή.
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— Χ αρακτηριστικά  είναι τα στο ιχεία  που αφορούν την αναπτυσσόμενη 
συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  στη Μ ακεδονία με τη δημιουργία Ενώσεων Συνεταιρι
σμών. Έ τ σ ι  το 1928 στην Κ εντρική και Δ υτική Μ ακεδονία ιδρύθηκαν 9 Ενώσεις. 
Α πό αυτές οι 4 προήλθαν από τον αυτοπεριορισμό της περιφέρειας της 
Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας (που έμεινε ως «Ομοσπον
δία  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης») και την ανεξαρτοποίηση Τμημά
των της. Ο ι υπόλοιπες 5 Ενώσεις ιδρύθηκαν σε περιφέρειες όπου δεν λειτουρ
γούσαν Ενώσεις.

Έ τ σ ι  υπάρχουν σε όλη τη Μ ακεδονία στο τέλος του 1928 οι Ενώσεις:
1) Ο μοσπονδία Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης
2 )Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαγκαδά*
3) Α γροτική  Τράπεζα Λαγκαδά*
4)Έ ν ω σ η  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών Χ αλκιδικής
5)Έ ν ω σ η  Γεω ργικών Συνεταιρισμών Κ ιλκίς
6) Κ εντρική  Α γροτική  Τράπεζα Α ξιουπόλεως
7) Π εριφερειακή Τράπεζα Χ ωρικών Γενιτσών**
8 )Έ ν ω σ η  Γεω ργικών Συνεταιρισμών Γενιτσών**
9)Έ ν ω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Κ ατερίνης

10)Έ νω σ η  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Φ λω ρίνης
11)Έ νω σ η  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Εορδαίας
1 2 ) 'Ενωση Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Βερροίας
13)Έ ν ω σ η  Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Σερβίω ν
14) Τράπεζα Συνεταιρισμών Κ αστοριάς
15)Έ ν ω σ η  Γεω ργικών Συνεταιρισμών Σερρών.

Σ τις παραπάνω Ενώσεις ήταν γραμμένοι στο τέλος του 1928 Συνεταιρισμοί 470. 
Το ονομαστικό συνεταιρικό τους κεφάλαιο (μερίδες) ήταν 3.324.500 δρχ. αλλά 

είχαν καταβληθεί μόνο δρχ. 733.700. Τακτικό αποθεματικό δρχ. 78.500, έκτακτο 
δρχ. 15.700. Η  Έ νω σ η  Κ αστοριάς είναι απεριορίστου ευθύνης.

' Οπως προκύπτει από τα παραπάνω σ το ιχεία  υπάρχουν διπλές Ενώσεις σε μερι
κές περιφέρειες. Α υτό οφείλεται περισσότερο σε κομματικές και προσωπικές επι
δράσεις. (Βλ. και κείμενο Σπ. Α ντωνιάδη «Θέματα Συνεταιρισμών» 1976 σ. 2830).

Η  κεφαλαιουχική τους συγκρότηση είναι μ ικρή συγκριτικά  με τα σ το ιχεία  της 
Π ελοποννήσου (βλ. στο έτος 1927).

Ο ι εργασίες τους είναι ακόμα στα πρώτα στάδια και σε εξέλιξη: Έ λ α β α ν  
καλλιεργητικά δάνεια δρχ. 2.837.900 (από ΕΤΕ και Γεω ργική). Μ ε ενέχυρο προϊό
ντων δρχ. 711.000.

Χ ορήγησαν δάνεια σε 225 Συνεταιρισμούς τους:
Κ αλλιεργητικά  δρχ. 6.109.300 Μ ε ενέχυρο δρχ. 1.059.100

Σύνολο δρχ. 7.168.400

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

(-) Για τις επιτυχίες αλλά και τις κακοτυχίες των 2 αντιμαχομένων Ενώσεων στο Λαγκαδά, από την 
επιρροή της πολιτικής και τις συνέπειες της γεωργικής κρίσεως και για τη συγχώνευσή τους το 1935 
βλ. Σπύρου Αντωνιάδη «Θέματα Συνεταιρισμών» 1976 σ. 2830.

(**) Βλ. για τα 50 χρόνια της Ενώσεως στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1979 σ. 3862.
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1928 /Σ Τ ' —  Ε νώ σεις Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν. Σ υ γκρ ό τη σ η , δρ α σ τη ρ ιό τη τες τους

Δηλαδή χορή γη σ α ν αξιόλογα ποσά και εξ ιδίων κεφαλαίω ν και καταθέσεων. 
Ε ίχα ν κ ίνηση  καταθέσεων:
Κ αταθέσεις έτους δρχ. 27.543.500 
Α ναλήψ εις έτους δρχ. 26.778.500 
Υ πόλοιπο τέλους έτους 1928 δρχ. 765.000 
Π ρομηθεύτηκαν:
είδη γεω ργικά δρχ. 4.142.600
είδη ο ικ ιακής χρήσεω ς δρχ. 2.373.500 

Σύνολο δρχ. 6.516.100
Από κοινού πώληση έκανε μόνο η Έ ν ω σ η  Α ξιουπόλεως (συγκέντρωση και 

πώληση κουκουλιώ ν δρχ. 696.600).
Μ όνο η Α γροτική  Τράπεζα Λ αγκαδά έχει ιδ ιόκτητη  αποθήκη αξίας δρχ. 

277.800.
Δ ηλαδή οι δυνατότητες και εργασίες των Ενώσεων Μ ακεδονίας είναι τότε 

περιορισμένες.
Ό μ ω ς  είναι σημαντικό ότι περισσότερο εξυπηρέτησαν τους πρωτοβάθμιους 

Συνεταιρισμούς τους γ ια  την οργάνω ση, λειτουργία  και τή ρη σ η  των λογιστικώ ν 
τους βιβλίω ν με περιοδεύοντες λογιστές ή με ειδικά Λ ογιστήρια . Α υτό αποτέλεσε 
την βάση για  την μετέπειτα ανάπτυξη. Κ υρίως οι Ενώ σεις διαδραμάτιζαν τότε ρόλο 
εκφραστού των αγροτικώ ν προβλημάτων και διεκδικητικό  γ ια  την βελτίωση της 
θέσεως των αγροτών (που ήταν κυρίως πρόσφυγες).

Χ αρακτηριστικό  είναι ότι σε 900 ελέγχους βρέθηκαν μόνο 16 δ ια χειρ ιστικές 
ανωμαλίες (βλ. Π. Β ασιλακόπουλος, «Συνεταιριστής» 1929 σ. 124).

Γ ια  την εξέλιξη της κινήσεως στη Μ ακεδονία με την επίδραση του Ντ. Μ αλού- 
χου της Ο μοσπονδίας Γεω ργικών Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας, βλ. στο κείμενο του 
Ευρ. Τζουμέρτη (στο Υποκεφ. ΙΑ ') .

Ο ικονομικά στοιχεία  γ ια  Ενώσεις από τους ισολογισμούς τους:
Κ εντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Π ύργου («Συνεταιριστής» 1929 σ. 42). 
Ο μοσπονδία Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης («Συνεταιριστής» 1929 σ. 88). 
Ε .Γ.Σ. Βέροιας («Συνεταιριστής» 1929 σ. 88).
Σταφιδική Π ρομηθευτική Έ ν ω σ η  Μ εσσηνίας («Συνεταιριστής» 1929 σ. 114).
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ.

1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών
Με την αναμονή γ ια  επίλυση των προβλημάτω ν «Α γροτική Τράπεζα» και 

«Εποπτεία» που συζητούνται και σχεδιάζοντα ι ζωηρά και κατά το 1928, τοσυνδεδε- 
μένο με αυτά θέμα «Κ εντρική ιδεολογική οργάνωση των Συνεταιρισμών» βρίσκεται 
σε δεύτερο βαθμό. Ό μ ω ς  αναγνωρίζεται καθημερινά η ανάγκη του κεντρικού 
εκπροσώπου, εκφραστή και πιο συστηματικού (από ότι οι Ενώσεις) διεκπεραιωτή 
γενικώ ν και ειδικών θεμάτων των Συνεταιρικών Ο ργανώ σεων και των αγροτών. Ας 
σημειωθεί όμως και το ότι η κάποια διεύρυνση πού έγινε μέχρ ι τότε στα Γεωργικά 
Ε πιμελητήρια  υποκαθιστά σε κάποιο σημείο τη ν  αγροτική  εκπροσώ πηση (όχ ι και 
χω ρίς υποβόσκουσες αντιθέσεις σε κατευθύνσεις ή και προσωπικές).

Το 1928 υπογράφεται από τις Ενώσεις Μ ακεδονίας και Θ ράκης το καταστατικό 
τριτοβάθμιας Συνετα ιρ ιστικής Ο ργανώσεως με έδρα την Θ εσσαλονίκη (ιδεολογι
κής και ο ικονομικής) και με επιδίω ξη να λειτουργήσει εντός του 1929 («ο Συνεται
ριστής» 1929 σ. 13)(*). Ό μ ω ς  η οργάνωσή της δεν προχω ρεί, μελετάται ακόμα κατά 
Σεπτέμβριο 1930 («Συνεταιριστής» 1930 σ. 129). Υ πενθυμίζεται ότι (όπως σημειώ
θηκε στο Υποκεφ. Ε) το 1928 ιδρύθηκε στη Θ εσσαλονίκη  το ιδεολογικό Σωματείο 
«Σύνδεσμος Συνεταιριστώ ν Βορείου Ελλάδας».

(*) Ο Χρ. Τερζάκης σημειώνει στο βιβλίο του του 1928, ότι υπάρχει αντίδραση από τη Μακεδονία 
για την ίδρυση ενιαίας πανελλαδικής Ομοσπονδίας των Συνεταιρισμών.

2. Τοπικοί και περιφερειακοί Ιδεολογικοί Σύνδεσμοι
Κ ίνηση  για  ίδρυση ιδεολογικώ ν Συνδέσμων Συνεταιρισμών υ7ΐό των Ενώσεων 

βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 85,136. Α ναλυτικά συζητήθηκε το θέμα κατά την Συνέ
λευση των αντιπροσώπων των Οργανώσεων σταφιδοπαραγωγώ ν του ΑΣΟ κατά 
Ιούνιο 1928 (βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 187-188).

Στη συνέχεια  άρχισε προσπάθεια στην Π ελοπόννησο  γ ια  ίδρυση ιδεολογικώ ν 
Σωματείων τω ν Ενώσεων Συνεταιρισμών (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1928 σ. 184, 230 
και 1929 σ. 1, 13) ώστε ο ι Ενώ σεις να περ ιορ ιστούν σ την άσκηση μόνο του οικονο
μικού έργου τους.

Ιδρύθηκε τότε (1928/1929) πρώτος ο Σύνδεσμος Ενώσεων Σταφιδικών Συνεται
ρισμών από 3 Ενώ σεις (Γ .Π .Ε.Σ. Κ υπαρισσίας, Έ ν ω σ ις  Γ.Σ. Τρκρυλίας - Π υλίας, 
Κ εντρική Τράπεζα Α ρηνοφυγαλείας).

Υπογράφηκε επίσης το καταστατικό άλλου Συνδέσμου στον Π ύργο (Ενώσεων 
Α μαλιάδας, Γαστούνης, Λ εχαινών, Κ ρεσταίνων). Κ αι τρ ίτος Σύνδεσμος με έδρα 
την Π άτρα  (Ενώσεις Π ατρών, Σταφιδική Β οστίτσης, Α ίγιου, Ζακύνθου) (βλ. 
σχετικά  ο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 13).

Η  προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και κατά το 1929.

3. Κεντρικές οικονομικές συνεταιριστικές οργανώσεις
Γ ια  την προσπάθεια ίδρύσεως από τις Ενώ σεις Μ ακεδονίας - Θ ράκης τρ ιτο

βάθμιας συνετα ιρ ιστικής οργανώσεως, ιδεολογικής και ο ικονομικής με έδρα τη 
Θ εσσαλονίκη βλ. παραπάνω και «Συνεταιριστής» 1929 σ. 13, 1930 σελ. 129).

Α ξιόλογα  τα πεπραγμένο, του ΑΣΟ (Κ εντρικής Οργανώσεως των σταφιδοπα
ραγωγών με συνετα ιρ ιστική  κατεύθυνση) κατά το 1927/1928, τρ ίτο  έτος λειτουρ
γίας του (βλ. «Ο ικονομικός Ταχυδρόμος» 7.7.1929, «Συνεταιριστής» 1929 σ. 151).

Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ /1
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ' 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Κ ατά το πρώτο δΐμηνο του 1928 ο αγώνας του προηγουμένου έτους φθάνει στο 
αποκορύφωμά του με πίεση, κυρίως, του Αλ. Π απαναστασίου. Ο Π απαναστασίου 
συνδέει την ίδρυση της Γεω ργικής Τράπεζας με τη ν  ίδρυση της Ε κδοτικής και την 
υπογραφή της Συμφωνίας της Γενεύης. Υ περισχύει παρά τις αντιδράσεις της ΕΤΕ 
και παρά την πτώση της Ο ικουμενικής όπου ήταν Υ πουργός Γεω ργίας και το σ χη 
ματισμό νέας Κ υβερνήσεως Ζαΐμη (για «αποφυγή δημοκοπικής εκμεταλλεύσεως 
του θέματος» από τον Π απαναστασίου γράφει η «Κ αθημερινή» 12.2.28 και 13.2. 
1928). Υπογράφεται τελικά η σύμβαση Κράτους - ΕΤΕ της 23.2.1928 (με βάση το 
Π ρωτόκολλο του 1927) που διακανονίζει τις ο ικονομικές σχέσεις τους (ν. 3483) και 
η ΕΤΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενισχύσει την αγροτική  πίστη.

Στις 28 Φ εβρουάριου 1928 υπογράφεται μεταξύ Κράτους και ΕΤΕ η σύμβαση 
γ ια  την ίδρυση της Γεω ργικής Τραπέζης. Υπουργός Γεωργίας ο Γ. Καφαντάρης 
(Κ υβέρνηση Ζαΐμη). Α ναλυτικό σχετικό  κείμενο βλ. «ο Συνεταιριστής» 1928 σ. 56.

Ο αγροτικός κόσμος, μέσω των Συνετα ιρ ιστικώ ν του Ο ργανώσεων κυρίως, 
πιέζει γ ια  τη ν  πραγματοποίηση. Χ αρακτηριστικό  είνα ι το περιεχόμενο του Ψ ηφ ί
σματος του Γ '  Π ανελληνίου Γεωργικού Συνεδρίου (Θ εσσαλονίκη , Μ άρτιος 1928) 
σχετικά  με την οργάνω ση και ενίσχυση της ιδρυόμενης Γ εωργικής Τράπεζας (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1928 σ. 84) που είνα ι το  ακόλουθο:

« Έ π ί τοΰ ζητήματος τής Γεωργικής Τραπέζης 
έκφράζον τήν χαράν του διά τήν 'ίδρυσίν της, 

ψ η φ ί ζ ε ι :
1 )"Οπως ή λειτουργία αύτής θεσπισθή άμεσος καί μή 

έξαρτηθή έξ ούδενός όρου ή άλλης μεταγενεστέρας 
συμβάσεως ή συμφωνίας.

2)'Ό πω ς αύξηθή ή εις τήν Διοίκησιν τής Γεωργικής 
Τραπέζης συμμετοχή τών Γεωργικών Συνεταιρικών 
όργανώσεων, άπό δύο μελών εις έξ μέλη εκλεγόμενα 
διά καθολικής ψηφοφορίας τών συνεταιρικών όργανώ
σεων έπιτρεπομένου καί τοΰ σχηματισμού κεφαλαίων 
διά συνεταιρικών μετοχών έκ τών κεφαλαίων τών συνε
ταιρισμών.

3)'Ό πω ς ό τόκος τών πιστώσεων τής Έ θνικής 
Τραπέζης πρός τήν Γεωργικήν Τράπεζαν μή είναι έν 
ούδεμιά περιπτώσει τού 1% ύπεράνω τού μέσου όρου 
τών καταθέσεων καί έν πάσει περιπτώσει μή είναι άνώ- 
τερον κατά 3% κάτω τοΰ συνήθους τόκου προεξοφλή- 
σεως.

4)"Οπως ή διάρκεια τής χορηγήσεως πιστώσεων έκ 
μέρους τής Έ θν ικής Τραπέζης πρός τήν Γεωργικήν 
Τράπεζαν ’ίσων πρός 20% τών διαθεσίμων αύτής εΐναι 
δεκαετής καί ή διάρκεια τών πιστώσεων τών 100 εκα
τομμυρίων διά τά δάνεια βελτιώσεώς εΐναι’ίσης προθε
σμίας.

5)'Ό πω ς ή μετάθεσις τών ύπαλλήλων τής Έ θνικής 
Τραπέζης πρός τήν Γεωργικήν Τράπεζαν εΐναι οριστική 
μή έπιτρεπομένης έπαναφοράς αύτών εις τήν ’ Εθνικήν

Τράπεζαν έξασφαλιζομένης άπολύτου μονιμότητος 
τών ύπαλλήλων τούτων.

6) Τά διαθέσιμα κεφάλαια τοΰ Σταφιδικού ’ Οργανι
σμού νά κατατίθενται είς τήν Γεωργικήν Τράπεζαν.

7)"Οπως έξισωθή ή Γεωργική Τράπεζα έντός τρι
ετίας πρός τήν Έ θνικήν Τράπεζαν έν σχέσει μέ τάς 
καταθέσεις έκ κληροδοτημάτων καί ορφανών περιου
σιών.

8)" Οπως πάν ποσόν όπερ προέρχεται μετάτήνέκκα- 
θάρισιν τοϋ λογαριασμού τών προσφύγων καί μετά τόν 
συμψηφισμόν τών χρεών των πρός τήν Ε.Α.Π. νά περι
έρχεται είς τό Ταμεϊον τής Γεωργικής Τραπέζης όπως 
καί πάσα άξια τών κατεχομένων άκινήτων ύπό τών 
άκτημόνων δημοσίων καί άνταλλαξίμων κτημάτων 
περιέρχονται ώς κεφάλαιον εις τήν Γεωργ. Τράπεζαν.

9)"Οπως τά άποθεματικά κεφάλαια τών κοινοτήτων 
ώς καί τών δήμων τών άγροτικών περιφερειών κατατί
θενται ύποχρεωτικώς είς τήν Γεωργικήν Τράπεζαν.

10) Είς τάς περιφερειας ένθα καλώς λειτουργούν 
’ Ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών μή ίδρυθοϋν 
Υ ποκαταστήματα τής Γεωργικής Τραπέζης άλλά νά 
έκτελοϋν αύται χρέη ' Υποκαταστημάτων τοποθετου- 
μένου παρ’ αύταϊς ένός έπιτρόπου τής Γεωργικής 
Τραπέζης. Ή  έργασία αϋτη νά έκτελεϊται ύπό τών 
Γεωργικών Ένώσεων ύ φ ’ οϋς όρους καί ύπό τών 
' Υποκαταστημάτων τής ’ Εθνικής Τραπέζης.

11) Νά καταβληθούν άμέσως τά καθυστερούμενα 
ποσά πρός δικαιούχους δημοσίας Γεωργικός Τραπέζας 
ύπέρ ών είσεπράχθησαν».

Κ αι μετά τα παραπάνω κείμενα εκδηλώ νονται έντονες οι κατευθυνόμενες αντι
δράσεις. Ο ι ενδιαφερόμενοι να μη μεταβληθεί η κατάσταση (κυρίως η ΕΤΕ)
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1928 /Ζ ' — Α γροτική  π ίσ τη  και Συνετα ιρ ισμο ί

επιδρούν και παρασύρουν Συνεταιρισμούς και Ενώσεις σε διαμαρτυρίες ενάντια 
στην ίδρυση. Κ αι δημιουργούν αρθρογραφία σε εφημερίδες (όπως σημειώσαμε και 
στο 1927) γ ια  να ματαιώσουν την ίδρυση. Ε ίναι χαρακτηρ ισ τική  η συλλογή αυτών 
των αντιδραστικώ ν διαμαρτυριών που έγινε στην έκδοση «Υπό σ υζήτησ ιν θέματα: 
Η  Γεω ργική Τράπεζα» Ιανουάριος 1928. Ε ίνα ι ένα φαινόμενο λυπηρό αυτά τα εκα
τοντάδες τηλεγραφήματα Ενώσεων και Συνεταιρισμών στη Βουλή, Υπουργούς, 
Κόμματα, εφημερίδες, με τα επιχειρήματα της ΕΤΕ ενάντια σ την ίδρυση Γεω ργικής 
Τραπέζης. Έ ν α ς  πίνακας των αποστολέων των τηλεγραφημάτω ν (το περιεχόμενό 
τους βλ. σ τη ν  παραπάνω έκδοση) θα ήταν μία «μαύρη βίβλος» γ ια  οργανώσεις και 
«συνεταιριστές» που υπογράφουν και γ ια  τα επιχειρήματα που προβάλλουν. Κ αι 
δείχνει την φοβερή αντίδραση που ε ίχαν να καταπολεμήσουν ο Αλ. Π απαναστα
σίου, ο Σ. Ιασεμίδης, ο Π. Β ασιλακόπουλος και ο ι δεκάδες άλλο ι που μάχονταν 
σ την πρώτη γραμμή για να γ ίνει πραγματικότητα η ειδική Γεωργική Τράπεζα 
(Την ομαδική επίθεση διαφόρων ανωνύμων στα άρθρα του Σ. Ιασεμίδη βλ. στην 
παραπάνω έκδοση).

Δυστυχώς και πάλι αναστέλλεται η πραγματοποίηση της ίδρυσης, λόγω των 
ραγδαίων πολιτικώ ν εξελίξεων με την επάνοδο του Ελ. Βενιζέλου και τις κυβερνη
τικές μεταβολές του 1928.

Κατά την προεκλογική  περίοδο του θέρους 1928 ο Ελευθ. Βενιζέλος, κάτω 
από τις π ιέσεις των αγροτών συνεταιριστών, κυρίως της Μ ακεδονίας - Θ ράκης 
(κατά πλειονότητα  προσφύγων) αναγκάστηκε να υποσχεθεί την πραγματοποίηση 
της ίδρυσης ιδ ια ίτερης Γ εω ργικής Τράπεζας. Ό μ ω ς  ο ι διαφορές απόψεων και τα 
αντίθετα συμφέροντα καθυστερούσαν την λύση και μετά την ανάληψη της εξου
σίας από την πανίσχυρη Κ υβέρνηση Βενιζέλου.

Χ αρακτηριστικό  είνα ι το εκτενές υπόμνημα το οποίο  υπόβαλε στον πρωθυ
πουργό Ελ. Βενιζέλο ο υπουργός του Γεω ργίας I. Κ ανναβός. Η εφημερίδα 
«Μ ακεδονία» της Θ εσσαλονίκης το δημοσιεύει στα φύλλα της 25, 26, 27/11/1928 
με τη ν  σημείω ση ότι τα γραφόμενα αποτελούν τη βάση τω ν τότε κυβερνητικών 
αποφάσεων. Ο Υπουργός Γεωργίας δηλώ νει εκεί ότι «μετά μακράν μελέτην του 
θέματος και συζήτησ ιν μετά των ειδικών» τάσσεται ανεπιφυλάκτως «υπέρ της 
άσκήσεως της αγροτικής πίστεως υπό ειδικευμένου οργανισμού εντός της Εθνικής 
Τραπέζης, χρησιμοποιουμένου του ειδικού προσωπικού αυτής, της πείρας της και 
γνώσεως των συνθηκών, αλλά υπό σχετικήν αυτοτέλειαν, με ηυξημένα τα εις τους 
διαφόρους κλάδους της πίστεως διατεθησόμενα κεφάλαια και με ειδ ικόν γνωμοδο- 
τικόν συμβούλιον κατευθύνον την άσκησιν της πίστεως και ρυθμίζον τας κατευ
θύνσεις αυτής». Θα είναι «καταβολάδα» του ρωμαλέου δένδρου της Εθνικής. Και 
ότι απορρίπτει τη ν  ίδρυση ιδιαιτέρας Γ εω ργικής Τ ραπέζης, τουλάχιστον επί μίαν 
ΙΟετίαν. Α ναπτύσσει όλο το ιστορικό της δράσεως της ΕΤΕ από το 1915. Εκθέτει 
τα μειονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει το σχέδιο  συμβάσεως περί ίδρύσεως 
ιδιαιτέρας Γεω ργικής Τραπέζης (σε κεφάλαια, απειρία  προσωπικού, επιτόκια 
κλπ.).

Ε ίναι ακόμα χαρακτηρ ιστικό  ότι αποκλείει να χρη σ ιμ οπο ιηθούν οι Ενώσεις 
και Συνεταιρισμοί ως Π ρακτορεία  της Τραπέζης με τα επόμενα, που δείχνουν και 
τις επίσημες τότε αντιλήψ εις για τη συνετα ιρ ιστική  κατάσταση:

«... Οί Οργανισμοί ούτοι, εκτός 2-3 κ α θ ’ άπασαν σιν έκατομμυρίων, καί τόν χειρισμόν τής πίστεως όλο-
τήν Ελλάδα, είναι άδύνατον σήμερον νά όιοικήσωσι κλήρων αγροτικών πληθυσμών, όταν είναι γνωστόν
τά καθ εαυτούς άνευ στενού ελέγχου καί παρακο- καί βέβαιον, ότι οϋτε τά'ίδια.εαυτών οικονομικά είναι
λουθήσεως. Πώς είναι δυνατόν νά έμπιστευθώμεν είς ικανοί νά διαχειρισθώσι σήμερον; ’ Αφίνω ποίαν λαβήν
άπειρους καί πρωτογενείς οργανισμούς τήν διαχείρι- είς καταχρήσεις θά  δώσωμεν, έμπίπτοντες είς τοιοϋ-

τον σφάλμα».
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Κ αι συνεχίζει κατηγορητήριον κατά των Συνεταιρισμών, συνεταιριστών και 
αγροτών γενικά.

Εκφράζει πληροφορίες και απόψεις για  την οργάνω ση της αγροτικής πίστεως 
σε άλλες χώ ρες και προβάλλει τις αποφάσεις του Μ ουσολίνι σ την Ιταλία  που 
σχημάτισε «κονσόρτσιουμ» της αγροτικής πίστεως αντί να ιδρύσει ειδική Τράπε
ζα.

Στον αυτοτελή, μέσα στην Εθνική, Ο ργανισμό αυτό ε ισηγείτα ι να γ ίνει 
ενίσχυση από τα καλύμματα, να του δοθούν προνόμια ρευστοποιήσεως, να 
συσταθεί καθοδηγητικό Συμβούλιο με συμμετοχή ειδικών και αντιπροσώ πων των 
Γεω ργικών Συνεταιρισμών και εκεί «νά προσθέσωμεν τή ν  μετέωρον σήμερον εύρι- 
σκομένην ύπηρεσίαν τής Έ π ο π τε ία ς  τών Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν, διά τόν ύπό 
ταύτης παράλληλον ελεγχον τών Συνεταιρισμών, καί τήν διαπα ιδαγώ γησιν τών 
άγροτών είς τήν συνετα ιρ ικήν όργάνω σίν, τή ν  οποίαν ό οργανισμός διά τών 
λοιπώ ν ύπηρεσιώ ν του θά ένισχύση οικονομικώς». (Ο ι γνωστές απόψεις της ΕΤΕ).

Η  αντίδραση των Συνεταιρισμών και των αγροτικώ ν στελεχώ ν υπήρξε ζωηρή 
με πάγιο αίτημα την ίδρυση ειδ ικής Γεω ργικής Τράπεζας ανεξάρτητης από την 
ΕΤΕ.

Σ τις παραπάνω υποτιμητικές για  τον αγροτικό κόσμο εκφράσεις του Υπουρ
γού Κ ανναβού απάντησε ζωηρά το Γεω ργικό Ε π ιμ ελητήρ ιο  Θ εσσαλονίκης με 
εκτενές ανακοινωθέν του (που δημοσιεύτηκε σ τις εφημερίδες «Μ ακεδονία» και 
«Φως» της 29 Ν οεμβρίου 1928) και εμμένει στις αντιλήψ εις που διατυπώθηκαν στο 
ψήφισμα του Γ ' Π ανελλήνιου Α γροτικού Συνεδρίου (Γεωργικών Ε πιμελητηρίω ν 
και Ενώσεων Συνεταιρισμών).

Κ ατόπιν αυτών ο Υπουργός Κ ανναβός, με ανακοίνωσή του στις 10.12.1928 
στη Θ εσσαλονίκη , αναγκάστηκε να αποδώσει τις παραπάνω υποτιμητικές εκφρά
σεις του (όπως δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες), στην υπηρεσ ία  Συνεταιρισμών 
του Υπουργείου. Ή τ α ν , λέγει, σκέψεις υπηρεσιακές που δεν υ ιοθετήθηκαν από 
τον Υπουργό και δεν περιελήφθηκαν στο υπόμνημά του που υποβλήθηκε στο 
Υ πουργικό Συμβούλιο (αν είνα ι δυνατό να γ ίνε ι π ιστευτό τούτο με Διευθυντή της 
υπηρεσίας Συνεταιρισμών του Υπουργείου τον μαχητή Σ. Ιασεμίδη!).

Το ανακοινωθέν του Υπουργού είναι το ακόλουθο:
«Μετά καταπλήξεως έπληροφορήθημεν ένταΰθα ελάχιστων, γράφουσα τό ύπόμνημα ειχεν ύ π ' όψιν της

έλθόντες, ότι έδημιουργήθη έν Θεσσαλονίκη καί εις ή ύπηρεσία.
τήν ύπαιθρον θόρυβος, τάς τελευταίας ήμέρας, ώς Ό  Ύ πουργός άπέβλεψε πάντοτε μετά στοργής πρός
πρός τάς τάσεις καί τάς προσπαθείας τοΰ ' Υπουρ- τάς οργανώσεις τών Συνεταιρισμών, ή μεγίστη πλειο-
γείου Γεωργίας κατέναντι τοΰ άγροτικοΰ κόσμου έξ νότης τών όποιων, κατά τήν πεποίθησίν του, βαδίζει
αφορμής φράσεων τινών ένός ύπομνήματος άναφερο- τήν άνιοΰσαν καί παρέχει πλείστας έλπίδας άρίστης
μένου είς τήν όργάνωσίν τής άγροτικής πίστεως. έξελίξεως διά τό μέλλον. Διά τόν λόγον δέ τούτον άκρι-

Τό δημοσιευθέν ύπόμνημα άπετέλει σκέψεις τής βώς καί τό πρός τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον ύπόμνη-
άρμοδίας ύπηρεσίας τών Συνεταιρισμών, αί όποϊαι μά του δχι μόνον δέν περιείχε τάς παρεξηγηθείσας
όμως δέν υΐοθετήθησαν ύπό τοΰ ύπουργοΰ, όσον φράσεις άλλα καί τουναντίον έζήτει τήν πλήρη οΐκονο-
άφορά τούς ύπαινιγμούς κατά τών Γεωργικών Συνε- μικήν ύποστήριξιν τοΰ άγροτικοΰ κόσμου, τήν όποιαν
ταιρισμών, τήν κατάσταση τινών τών όποιων, εύτυχώς εύχαρίστως άναγγέλλει σήμερον, οτι έπέτυχε».
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Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Η '

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(Γενικότερες προσπάθειες τους για επίλυση)

Π ανελλήνιο  Γεω ργικό Συνέδριο οργανώ νεται από την Ο μοσπονδία Γεω ργι
κών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης για  τις 24 Μ αρτίου 1928 με ευρύτατα θέματα 
και με συμμετοχή πάνω από 500 αντιπροσώ πων Συνεταιρισμών της Βορείου 
Ελλάδας (βλ. «Συνεταιριστής» 1928 σ. 16). Χ αρακτηριστική  είνα ι η ε ισήγηση που 
έγινε σ ’ αυτό από τον Αλ. Β ογιατζόγλου με θέμα «Επαγγελματική οργάνωση των 
γεωργών» και που είνα ι αναλυτική μελέτη πάνω στο  βασικό αυτό πρόβλημα 
(«Συνεταιριστής» 1928 σ. 49).

Το Συνέδριο (Γ ' Π ανελλήνιο) διατύπωσε ιδ ια ίτερης σημασίας αναλυτικά 
ψηφίσματα γ ια  τα θέματα βοσκών, εποικισμού, Γεω ργικής Τράπεζας, αγροτικής 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής όργανώσεώς αγροτών («Συνεταιριστής» 1928 σ. 82).

Γ ια  την Γεωργική Τράπεζα βλ. το ψ ήφ ισμα στο Υποκεφ. Ζ '.  Γ ια  τα άλλα 
θέματα, τα αξιόλογα ψηφίσματά του (που φανερώνουν γνώση και προεργασία) 
είνα ι τα επόμενα και αφορούν βασικά προβλήματα μερικά από τα οποία  επί Ιθετίες
από τότε δεν εύρισκαν τις σωστές λύσεις 
γ ια  ολοκλήρω ση, ακόμα και τώρα.

« Έ π ί τοΰ ζητήματος τών βοσκών, ψηφίζει:
1)"Οπως άξιώση άπό τήν Κυβέρνησιν τήν άμεσον 

κατάργησιν τοΰ ένοικιοστασίου βοσκών καί τοΰ •θεμι
τού μισθώματος, καθότι οί δύο ούτοι θεσμοί άποβαί- 
νουν καταστρεπτικοί τόσον διά τήν γεωργίαν όσον καί 
διά τήν κτηνοτροφίαν. Πρός τούτοις ν ’ άκυρωθοϋν αί 
δικαστικαί αποφάσεις περί επιστροφής μισθωμάτων 
βοσκών τών Κοινοτήτων καί άλλων τοπικών οργανι
σμών.

2)”Οπως ζητήση άπό τήν Κυβέρνησιν, τήν Ε.Α.Π., 
τήν ’ Εθνικήν Τράπεζαν καί τήν ’Αεροπορικήν ’Ά μυ
ναν ’ίνα αί βοσκαί τών χωρίων καί προσφυγικών συνοι
κισμών παραδοθοΰν τό ταχύτερον είς τάς Κοινότητας, 
τάς προσφυγικάς 'Ομάδας, τούς Συνεταιρισμούς καί 
έν γένει τοπικούς αύτοδιοικουμένους οργανισμούς.

3) Νά γίνη προσπάθεια τόσον ύπό τής Ε πο π τική ς 
συνεταιριστικής ύπηρεσίας όσον καί ύπό τών Έ νώ 
σεων Συνεταιρισμών διά τήν όργάνωσίν καί ποδηγέτη- 
σιν άναγκαστικών συνεταιρισμών Διαχειρίσεως κοινής 
Χορτονομής.

4) Νά ληφθή νομοθετική πρόνοια'ίνα έπιτρέπεταιή 
ύπό τών τοπικών αύτοδιοικουμένων οργανισμών ρύθ- 
μισις τοϋ αριθμού τών δυναμένων νά βόσκουν είς τάς 
βοσκάς τών χωρίων μικρών καί μεγάλων ιδιοκτήτων 
ζώων κατοίκων, ώς καί προοδευτικής κλίμακος τοϋ 
καταβαλλομένου κατά κεφαλήν δικαιώματος βοσκής.

5) Νά καταβληθή προσπάθεια ύ φ ’ όλων τών 
αρμοδίων ύπηρεσιών 'ίνα οι τοπικοί οργανισμοί τών 
χωρίων καθορίσουν ζώνας δενδροκομικάς καί άμπε- 
λουργικάς, είς τάς όποιας θά  άπαγορεύεται ή βοσκή.

6) Διά τάς όρεινάς περιφερειας νά ζητηθή άπό τό 
Κράτος ή παραχώρησις τών βοσκήσιμων δημοσίων 
έκτάσεων είς τούς τοπικούς αύτοδιοικουμένους οργα

νισμούς τών χωρίων, μέ μικρόν τίμημα, έξοφλητέον 
τοκοχρεωλυτικώς.

7) Νά ζητηθή άπό τό Κράτος όπως διευκολυνθή ή

τους και μερικά αποτελούν διεκδικήσεις

παραχώρησις είς συνεταιρισμούς δενδροκόμων καί 
γεωργών τών ορεινών περιφερειών, έκτάσεων βοσκών 
καί δασών δυναμένων νά έκχερσωθοϋν καί νά καλ
λιεργηθούν, τάς όποιας σήμερον διαχειρίζονται τό 
Κράτος, αί Κοινότητες, αί Μοναί καί μεγάλοι ίδιοκτή- 
ται, μέ μικρόν τίμημα έξοφλητέον τοκοχρεωλυτικώς. 
Πρός τοϋτο δέον νά τροποποιηθή καταλλήλως ό 
ύφιστάμενος σχετικός νόμος.

8) Νά λυθούν νομοθετικώς αί ύφιστάμεναι σχέσεις 
δουλειών βοσκής ορεινών έκτάσεων, διά παραχωρή- 
σεως τοΰ όλου ή μέρους τής δουλευούσης βοσκής είς 
τούς άσκοΰντας τήν δουλείαν αύτής.

9) Νά γίνη μελέτη διά τήν έγκατάστασιν τών νομά
δων κτηνοτροφών είς συμπαγείς συνοικισμούς πλησίον 
τών ορεινών όγκων τής Ελλάδος, έξασφαλιζομένων 
είς αύτούς έκτεταμένων ορεινών βοσκών διά τό θέρος 
καί περιορισμένης πεδινής έκτάσεως πρός καλλιέρ
γειαν κτηνοτροφικών φυτών διά τόν χειμώνα.

’Em  τοϋ ζητήματος τοϋ έποικισμοϋ, ψηφίζει:
1) Τήν έπίσπευσιν τών καταμετρήσεων καί τήν ταχί- 

στην οριστικήν διανομήν τών γαιών άνατεθειμένης έν 
άνάγκη καί είς ίδιώτας έργολήπτας.

2)Έξίσωσιν τοΰ παραχωρητέου κλήρου είς τούς 
άκτήμονας έντοπίους καί μή γενικώς άδιαφόρως προ- 
ελεύσεως κατά ποιότητα καί ποσότητα.

3) Ταχίστην έκκαθάρισιν ζητημάτων ιδιοκτησίας 
κηρυσσομένων άκύρων πασών τών άνωμάλων κατο
χών καί δικαιοπραξιών, έκτός Α) τών δικαιοπραξιών 
εκείνων αί όποϊαι έξεδικάσθησαν ύπό τών έπιτροπών, 
Β) καί εκείνων τών δικαιοπραξιών αί όποϊαι άφορώσι 
συνολικώς δι’ ένα καί τόν αύτόν ιδιοκτήτην έκτασιν 
ούχί μείζονα τών 5 στρεμμάτων έφ ’ όσον έχουν ήδη 
ύποβληθή έμπροθέσμως, Γ) είς τάς περιφερειας όπου 
δέν έχουν μέχρι σήμερον δημιουργηθή άμφισβητήσεις 
ιδιοκτησίας αί άνώμαλοι κατοχαί καί δικαιοπραξίαι 
δέον νά θεωρηθούν ώς όμαλαί μέχρι τοΰ γεωργικού
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κλήρου τής περιφερείας.
4) Τήν άπαλλοτρίωσιν τών δημοσίων καί μοναστη

ριακών κτημάτων καθώς και τήν συμπλήρωσιν τής 
άπαλλοτριώσεως καί τών ιδιωτικών κτη μάτων έφαρμο- 
ζομένου αύστηρώς τοΰ ’Αγροτικού Νόμου.

5) Τήν ταχίστην έγκατάστασιν εΐς τούς άγρούς τών 
έναπομεινάντων εΐς τάς πόλεις γεωργικών οικογενειών 
καί τήν παροχήν κλήρου εΐς τούς έργάτας τούς δυνα- 
μένους νά εγκαθίστανται μακράν τών βιομηχανικών 
κέντρων, έφ ' οσον θά  κρίνεται τούτο δυνατόν ύπό 
τών κατοίκων.

6) Εΐδικώς εΐς έκάστην περίπτωσιν άπαλλοτριώσεως 
τήν άμεσον εφαρμογήν τών διατάξεων τού ’ Αγροτικού 
Νόμου περί αμέσου παραχωρήσεως νομής.

7) Αΐ διατάξεις τοϋ 'Αγροτικού Νόμου περί άνταλ- 
λαγής κτημάτων γενικευόμεναι χάριν βελτιώσεως 
καλλιεργείας νά έφαρμοσθοϋν καί έπί τών έγκαταστά- 
σεων τής Ε.Α.Π. καί εΐς μή άπαλλοτριωθέντα κτήματα.

8) Πάσαι αΐ διατάξεις τοϋ 'Αγροτικού νόμου ύπέρ 
τών καλλιεργητών νά έπιβάλλωνται καί ύπέρ τής 
διατηρήσεως τών γεωργικών κλήρων καί εΐς τάς εγκα
ταστάσεις τής Ε.Α.Π.

9) Τήν έπίσπευσιν τής διαδικασίας τών απαλλοτριώ
σεων διά τής τροποποιήσεως εΐς τό σημεΐον τοϋτο τοϋ 
άγροτικού Νόμου.

10) Τήν άμεσον άπαλλοτρίωσιν τών έν Δ. Θράκη 
τσιφλικίων, κοινοτικών, βακουφικών καί μοναστηρια
κών κτημάτων καί τήν παράδοσιν είς τούς άγρότας 
τών ύπό τής ’ Αεροπορικής αμύνης κατεχομένων 
τοιούτων.

11) Τήν έπιστροφήν εΐς τούς άγρότας τών άγροτι- 
κών οικημάτων καί οικοπέδων, τά όποια κατείχοντο 
ύ π ’ αύτών καί παρεδόθησαν εΐς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν.

12) Νά καταβληθή άμεσος προσπάθεια μέ τήν έγ- 
γύησιν τοΰ Κράτους όπως άναλάβουν οικοδομικοί έπι- 
χειρήσεις τήν άνέγερσιν οικιών εύθηνών διά τούς 
άστέγους πρόσφυγας καί γηγενείς άγρότας, έπιβληθή 
δέ είς τούς μεγαλυτέρους Δήμους ύποχρέωσις συνε
χούς άνεγέρσεως τοιούτων οικιών.

13) Τήν άπό τούδε κρατικοποίησιν τών ύπηρεσιών 
τής Ε.Α.Π.

14) Τήν διάθεσιν τοϋ νέου δανείου τής Ε.Α.Π. ώς 
καί πάσης ένισχύσεως είς τούς έγκατεστημένους 
γεωργούς διά πιστώσεων χρημάτων κατά κανόνα καί 
έπανερχομένου έν ίσχύι τοΰ δικαιώματος τού κράτους 
έπί τής ολης διαχειρίσεως έλέγχου έπί τής διαχειρί- 
σεως τής Ε.Α.Π.

15) Τήν μή έπιβάρυνσιν έγκατασταθέντων γεωργών 
μέ τά έκτελούμενα έργα κοινής ώφελείας έκ μέρους 
τής Ε.Α.Π.

16) Τήν κατάργησιν πάσης άναμίξεως τής ’Αεροπο
ρικής άμύνης εΐς τήν διαχείρισιν άγροτικών άκινήτων.

17) Τήν άναθεώρησιν τών γενομένων χρεώσεων τών 
οικημάτων είς εΐδικώς ορεινούς καί παραμεθορίους 
πληθυσμούς.

18) Ζητεί όπως έκ τοϋ συναφθέντος δανείου διατε- 
θή ειδικόν κονδύλιον παρά τής Ε.Α.Π. διά τήν στέγα- 
σιν καί τών άκτημόνων γηγενών ή παραχωρουμένων 
εΐς αύτούς οικοπέδων καί υλικών.

19) Νά έπιτραπή άποπληρωμή τοΰ γεωργικού κλή
ρου τοϋ τιμήματος κατατιθεμένου είς τήν Γεωργικήν 
Τράπεζαν, νά άπαλλάσσεται δέ ό άποπληρώνων τόν 
κλήρον του πάσης περαιτέρω ύποχρεώσεως.

Έ π ί τοϋ ζητήματος τής Άγροτ. Έκπαιόεύσεως, 
Ψηφίζει:

1) Νά λειτουργήση είς όλην τήν 'Ελλάδα ή έξαετής 
στοιχειώδης έκπαίδευσις.

2) Νά λειτουργήσουν είς όλα τά σχολεία τοϋ κρά
τους σχολικοί κήποι.

3) Νά έφαρμοσθή ό τελευταίος Νόμος περί στοι
χειώδους γεωργικής έκπαιδεύσεως τών δημοδιδασκά
λων διά συστάσεως περισσοτέρων φροντιστηρίων 
γεωργικής μετεκπαιδεύσεως τών δημοδιδασκάλων καί 
διορισμού περιοδευόντων γεωπόνων.

4) Συστάσεις περισσοτέρων κατωτέρων πρακτικών 
γεωργικών σχολείων ένός τούλάχιστον κατ’ έπαρχίαν.

5) Πολλαπλασιασμόν τών ύποδειγματικών άγρών 
καί άγροκηπίων.

6) Διοίκησιν όλων τών άνωτέρω Γεωργικών ιδρυμά
των άποκεντρωτικήν.

7) Τήν άμεσον'ίδρυσιν παρά τώ Πανεπιστημίω Θεσ
σαλονίκης ειδικού 'Ινστιτούτου Γεωργικών Έ πιστη
μών.

8) Τήν ύπαγωγήν τών άγροτικών οικοτροφείων είς 
τό 'Υπουργεΐον Γεωργίας.

Έ π ί τοϋ ζητήματος τής Επαγγελματικής όργανώ- 
σεως άγροτών, Ψηφίζει:

1) Γενικήν άποκέντρωσιν καί αύτοδιοίκησιν.
2) Γεωργικήν άποκέντρωσιν.
Τό Συνέδριον ζητεί όπως α) ό θεσμός τών Γεωργι

κών ’ Επιμελητηρίων έπεκταθή τό ταχύτερον έφ ’ όλου 
τοΰ Κράτους, β) οπως τά γεωργικά ' Επιμελητήρια ένι- 
σχυθούν όσον τό δυνατόν περισσότερον οίκονομικώς 
διά γενικών κατά τό δυνατόν φορολογιών.»

Τα παραπάνω ψηφίσματα δείχνουν και τα τότε προβλήματα και τη γνώση 
τους και την συνεχή παρακολούθηση - προβολή τους από τις Ενώσεις Συνεται
ρισμών, για  επίλυση. Δεν θα είνα ι δε έξω της πραγματικότητας αν σημειωθεί ότι η 
πίεση αυτή των Συνεταιρικώ ν Οργανώσεων και των λίγω ν Γεωργ. Ε πιμελητηρίω ν 
ήταν και η μόνη που έφερε κάποια προώθηση ή και επίλυση.
— Π ολύ βαρειά η φορολογία  των αγροτών.

Στον προϋπολογισμό χρ. 1927/1928, επί συνόλου αμέσων φόρων 1.485 εκατ. 
δρχ., ο ι φτω χοί αγρότες πλήρω ναν 644 εκατ. δρχ. ήτοι:

Εγγείου παραγωγής 180 εκατ. δρχ.
Καπνού 290 εκατ. δρχ.
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1 9 2 8 /Η ' —  Β ασικά αγροτικά  προβλήματα  και Γεω ργ. Σ υ νετα ιρ ισμ ο ί

Ελαίου 70 εκατ. δρχ 
58 εκατ. δρχ 
40 εκατ. δρχ 

6 εκατ. δρχ 
644 εκατ. δρχ

Σταφίδας
Α ιγοπροβάτω ν
Δ ιάφοροι

Σύνολο

(Βλ. Δ. Π ουρνάρα «Ιστορία του Α γροτικού Κ ινήματος σ. 73).
— Έ ν α ρ ξ η  λειτουργίας του Εθνικού Συνδέσμου Α μπελοκτημόνω ν, κατόπιν του 

Ν.Δ. 12/25 Μ αΐου 1926 κυρωθέντος δια  Ν.Δ. 13/11/1927 ΦΕΚ 272. Βλ. και Ν. 
3501, («Συνεταιριστής» 1928 σ. 40).
— Δ ραστηριότητα  της Ε λληνικής Γεω ργικής Ε τα ιρείας (βλ. «Συνεταιριστής»

1928 σ. 40).
— Π ροσπάθειες για οργάνωση των συκοπαραγωγών με πρωτοβουλία ΑΣΟ (βλ. 

«Συνεταιριστής» 1928 σ. 68).
— Κ αταρτίστηκε σχέδιο  Α υτονόμου Ε λαιοκομικού Ο ργανισμού της Ελλάδος 

από Ε πιτροπή του Συνεδρίου 1927 («Συνεταιριστής» 1928 σ. 80).
— Θ εσπίζεται με νόμο 3598 (κείμενο του ΦΕΚ 119 του 1928 και «Συνεταιρι

στής» 1928 σ. 177), η συγκέντρωση σίτου στη Βοιωτία, Θ εσσαλία, Μ ακεδονία, 
Θ ράκη («Συνεταιριστής» 1928 σ. 136). Σύμβαση Κράτους - ΕΤΕ - Π Α Ε ΓΑ  («Συνε
τα ιρ ιστής»  1928 σ. 159).

— Γ ' Α μπελουργικό Συνέδριο συγκλήθηκε από τον Ε θνικό Σύνδεσμο Α μπελο
κτημόνω ν (ν. 3501/1928 αρθ. 10). Ψ ηφ ίσματά του γ ια  κατανάλωση οίνων, εξαγω
γή , φυλλοξήρα, άμβυκες, εμπορία νωπών σταφυλών με ενίσχυση  Συνεταιρισμών 
(«Συνεταιριστής» 1928 σ. 267).

— Ίδ ρ υ σ η  κυριακάτικων γεωργικών σχολείω ν (Ν. 3600).
— Γ ια  τα αγροτικά προβλήματα στη Μ ακεδονία γ ια  τα οποία  προσπάθησε ο 

Ντ. Μ αλούχος και βρήκαν λύσεις βλ. και στο Υποκεφ. Ι Α ' .  (Φ ωτογραφία του Ντ. 
Μ αλούχου βλ. στη σελ. 430 του Α ' τόμου και σελ. 253/781 Β ' τόμου).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ '

ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥ Ν ΕΤ Α ΙΡΙΣΜ Ο Ι

Κ ατά το 1928 ιδρύθηκαν 83 αστικοί συνεταιρισμοί.
Στο τέλος του έτους υπήρχαν 1316 αστικοί συνεταιρισμοί. Α κολουθεί ανάλυ

ση:

Ιδρύθηκαν Υπήρχαν Ανάλυση %
το 1928 τέλος 1928

Π ιστω τικο ί 9 61 4,64
Π ρομηθευτικοί 24 164 12,46
Π αραγω γικοί 21 616 46,80
Καταναλώσεως 2 115 8,74
Ο ικοδομικοί 25 341 25,91
Διάφορα 2 19 1,45

Σύνολο 83 1.316 100,00
Κατά Γ εω γραφ ικά  Δ ιαμερίσματα η κατάσταση είνα ι η επόμενη:

Διαμερίσματα Πιστωτ. ΠρομηΟ. Παραγωγ. Είαταναλ. Οικοδ. Διαφ. Σύνολο
Π ελοπόννησος 1 9 25 23 15 73
Στερεά 35 113 499 52 230 11 940
Εύβοια 1 2 4 4 1 1 13
Θ εσσαλία 1 8 29 3 14 55
Επτάνησος - 4 9 4 _ 17
Κυκλάδες - - 4 3 1 8
Η πειρος - 3 6 - 2 1 12
Κεντρ. και Δυτ. Μ ακεδ. 5 11 24 11 47 3 101
Ανατ. Μακεδι 7 7 3 2 11 30
Δυτ. Θ ράκη 10 3 - - - 13
Κ ρήτη 1 1 7 9 15 1 34
Ν. Α ιγαίου - 3 6 4 6 1 20

Σύνολο 61 164 616 115 341 19 1.316
Κατανομή τους κατά Νομούς και σκοπούς βλ «ο Συνετα ιρ ιστής» 1929 σ. 60.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μ ε την διεύρυνση του αριθμού Συνεταιρισμών και Ενώσεων και την αύξηση 
των οικονομικώ ν εργασιών τους (συγκέντρω ση σ ίτου κλπ.) διευρύνεται και ο 
αριθμός και η σημασία  του ειδικού συνετα ιρ ιστικού υπαλλήλου, κυρίως με την 
ανάληψη από τις Ενώσεις της τηρήσεω ς των λογιστικώ ν βιβλίων των Συνεται
ρισμών με περιοδεύοντες λογιστές ή με ίδρυση Ε ιδικώ ν Λ ογιστηρίω ν.

Η  θέση πάντως των πολλών, ιδίως των Διευθυντών, δεν είνα ι ακόμα καθαρά 
«επαγγελματική» αλλά παράλληλα ηγετική  ιδεολογική  αγροτική , συνετα ιρ ιστική 
(και σε μερικές περιπτώσεις πολιτική). Α ναπόφευκτη μερικές φορές και η εμπλο
κή τους σε διαμάχες αιρετών και πολιτικώ ν και οι σχετικές συνέπειες σε βάρος 
τους. Η  μ ισθοδοσία και κατοχύρω σή τους είνα ι του κοινού εργατικού δικαίου.

Κατά το 1928 η συνετα ιρ ιστική ο ικογένεια  θρηνεί τον θάνατο του Ντίνου 
Μ αλούχου, οργανωτή - διευθυντή, μαχητή  στη Μ ακεδονία (Ο μοσπονδία Γ.Σ. 
Θ εσσαλονίκης), υπόδειγμα δημιουργικού συνετα ιρ ιστικού λειτουργού. Γ ια  την 
προσω πικότητά του αλλά και γ ια  την τότε κατάσταση και προσφορά των συνεται
ρ ιστικώ ν υπαλλήλω ν στη Μ ακεδονία βλ. και στο Υποκεφ. Ι Α ..

Α ρχίζει το 1928 π ιο  συστηματικά η προβολή των βασικών προβλημάτων των 
συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλήλων. Στο περ. «ο Συνετα ιρ ιστής» δημοσιεύεται άρθρο 
συνεργάτου του με τίτλο  «το προσω πικό των Ενώσεων Συνεταιρισμών». Τ ονίζετα ι 
η σημασία του, η έλλειψη προβλέψεως για  το μέλλον, η αποχώ ρηση πολλών 
καλών Διευθυντών και υπαλλήλων. Υ ποδεικνύεται η φροντίδα για την εξασφάλι
ση και παραμονή καλών συνεταιριστικώ ν υπαλλήλω ν. Υ ποδεικνύεται:

1) Η  οικονομική ανακούφιση των υπαλλήλω ν.
2) Η  ίδρυση Ταμείων Π ρονοίας γ ια  εξασφάλιση του μέλλοντος.
3) Η  ίδρυση Συνδέσμου Υ παλλήλω ν για  ρύθμιση, σε συνεργασία με τους ιδεο

λογικούς Συνδέσμους των Ενώσεων, της υπηρεσ ιακής καταστάσεώς τους (προσ
λήψεις, απολύσεις, μ ισθοδοσία , συντάξεις).

Ε πίσης υποδεικνύεται ο χω ρισμός της τεχν ική ς λειτουργίας των Ενώσεων 
από της δ ιο ικη τικής (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1928 σ. 250).

Μ ε αφορμι; το κείμενο αυτό ο Επόπτης Συνεταιρισμών Ξάνθης Β. Ιλλαντζής 
σε επιστολή του, τον Δεκέμβριο 1928, τονίζει και αυτός τη ν  πρω ταρχική  σημασία 
του προσωπικού των συνεταιρισμών και γνω στοποιεί ότι ιδρύθηκε σ την Ξάνθη 
Έ ν ω σ η  Συνετα ιρ ιστικώ ν Υ παλλήλω ν και συνεταιριστώ ν της περιφερειας στην 
οποία  θα λειτουργήσει Ταμείο Π ρονοίας των συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλήλω ν και 
αναγκαστικής αποταμιεύσεώς τους («Συνεταιριστής» 1929 σ. 12).

Ε πίσης ο Π. Σκαμπαρδώνης, λογ ισ τής της Ενώσεως Συνεταιρισμών 
Γαστούνης, τονίζει (σε επιστολή του) την σημασία  των συνεταιριστικώ ν υπαλλή
λων, τις δυσκολίες του έργου τους και τις π ιέσεις και ελπίζει ότι «λίαν συντόμως, 
τόσον οΐ υπάλληλο ι δσον καί οί προϊστάμενοι, θέλουσι κατανοήσει δτι είνα ι επι
βεβλημένη ή ίδρυση καί ύποστήριξη  τοϋ Συνδέσμου 'Υ πα λλήλω ν διά τής ίδρύ- 
σεως Ταμείου Π ρονοίας καί λοιπών μέτρων...» («Συνεταιριστής» 1929 σ. 13).

Τ ην ίδρυση Συνδέσμων Συνεταιριστικώ ν Υ παλλήλω ν υπόσχετα ι να βοηθήσει 
ο ΑΣΟ.
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ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ '

Κωνσταντίνος (Ντίνος) ΜΑΛΟΥΧΟΣ
Το 1928 (30 Ιουνίου) σημαδεύεται από το θάνατο του Ν τίνου Μ αλούχου, τότε 

Διευθυντή της Ο μοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης. Δεν ήταν ένας 
απλός Διευθυντής, ήταν μια μεγάλη αγροτική συνετα ιρ ιστική  προσω πικότητα  με 
σπουδές, μ αχητικότητα  και, παρά το νεαρό της ηλικ ίας του, με πανελλήνια ακτι
νοβολία.

Π ροσήλθε στην αγροτική συνετα ιρ ιστική  κ ίνησ η  από κοινω νική έφεση και 
ιδεολογία, αφού εγκατέλειψε επίζηλες θέσεις. ΓΤέθανε - θυσιάστηκε κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος.

Γ ια  την προσω πικότητα του Μ αλούχου έχουν γραφεί πολλά. Παραθέτουμε 
την αναγγελία του θανάτου του όπως έγινε στο «Συνεταιριστής» 1928 σ. 151 του Θ. 
Τζωρτζάκη:

«Έ ξέχουσα φυσιογνωμία έν τη συντελουμένη άνα- άποσπασθεις εϊς τήν Έ ποικιστικήν ύπηρεσίαν, ύπη-
γεννήσει τής ’ Αγροτικής τάξεως ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ρέτησεν άλληλοδιαδόχως Διευθυντής τοϋ ’ Εποικισμού
ΜΑΛΟΥΧΟΣ, Διευθυντής τής 'Ομοσπονδίας Γεωργι- ’ Ανατολικής Μακεδονίας καί Τμηματάρχης τής Άγρο-
κών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, έξέλιπεν αίφνιδίως τικής ’ Εγκαταστάσεως παρά τή Ε.Α.Π.
τήν 30 ’Ιουνίου, ύποκύψας είς σκληράν νόσον. Εις τάς υπηρεσίας ταύτας είργάσθη μέ δλας του τάς

' Ο τόσον άκαιρος καί αιφνίδιος θάνατός του όφίνει δυνάμεις σωματικάς, πνευματικός καί ήθικάς καί έν
εις τήν Συνεταιριστικήν όργάνωσίν τής χώρας μας τή δημοσιοϋπαλληλική ταύτη σταδιοδρομία του έξεδη-
μέγα κενόν, διότι ό αείμνηστος Μαλοϋχος δέν ήτο λώθη ή ύπεροχή του εις τήν σκέψιν εις τάς ένεργείας
μόνον πολύτιμος μαχητής καί ΐδεολόγος ακραιφνής καί εις τά αισθήματα.
ύπέρ τών συμφερόντων καί τής άναπτύξεως τής Είς τήν ψυχήν όμως ύπήρχεν ή φλόγα τής δημιουρ-
' Αγροτικής Τάξεως, άλλά καί ή ζωή καί δύναμις τής έν γικότητος ή όποία μόνον είς μίαν έλευθέραν καί
Μακεδονία Συνεταιριστικής κινήσεως, τής όποιας άπηλλαγμένην άπό περιορισμούς καί προλήψεις δρά-
ύπήρξεν εις έκ τών κυριωτέρων δημιουργών της. σιν, ήδύνατο νά άναφανή, νά έμπνεύση καί έπιβληθή.

' Η ζωή του -ή τόσον βραχεία- ύπήρξεν ολόκληρος Αύτός ό λόγος έφερε τόν Μαλοϋχον άπό τοϋ 1925 εις
άγων, άγων άποστόλου τής ’Αγροτικής Ιδ έα ς . Μετά τήν ύπεύθυνον θέσιν τοϋ Διευθυντοϋ τής Όμοσπον-
τό πέρας τών σπουδών του έντή ’Ανωτάτη Γεωπονική δίας Συνεταιρισμών Μακεδονίας, διά τήν όργάνωσίν
Σχολή τοϋ Πόρτιτσι, έλθών είς τήν πατρίδα του, διω- καί πρόοδον τής οποίας, άφοϋ έξήντλησεν άπάσας τάς
ρίσθη Νομογεωπόνος Θεσσαλονίκης, κατόπιν δέ, δυνάμεις του, προσέφερε τέλος καί τήν ζωήν του».

Χ αρακτηριστικό  είναι ότι ο ξαφνικός θάνατος του Μ αλούχου συγκλόνισε ό χ ι
μόνο τη Θ εσσαλονίκη  - Μ ακεδονία αλλά και όλη τη συνετα ιρ ιστική  οικογένεια.
Το ψ ήφισμα της Κ εντρικής Α γροτικής Τράπεζας Καλαμών είνα ι χαρακτηριστικό. 
Χ αρακτηρίζετα ι ως «ο πολυτιμώτερος συνετα ιρ ιστής της Ελλάδος». Υ πογράφεται 
από όλα τα μέλη των Συμβουλίων και τον Γεν. Διευθυντή. (Π αραθέτουμε τα τότε 
ονόματα για ιστορ ική  γνώση).
Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  Δ .Σ . :  Σπ. Π ουλόπουλος
Ο  Π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ς  του Ε π οπ τικού  Σ υμ βουλ ίου : Ιωάν. Γαλανόπουλος 
Ο  Γεν . Δ /ν τ ή ς :  Χ ρήστος Τερζάκης
Τ α  Μ έ λ η :  Γεώρ. Π απανικολάου, ιερεύς, Αντων. Λ αμπρινόπουλος, Δημήτρ. 
Ν ικολα'ίδης, Δημητρ. Σκαρμούτζος, Η λίας Δαφαζάνος, Π αναγιώ της Μ πότης, 
Γεωργ. Μ παλόπουλος.

Σ την προσω πικότητα  και το έργο του Μ αλούχου αναφέρονται αμέσως τότε 
κατά τον θάνατό του, ο ι εφημερίδες της Θ εσσαλονίκης και στη συνέχεια  το περ. 
«ό Συνεργατισμός» της Θ εσσαλονίκης μόλις εκδόθηκε (Ν οέμβριος 1929 σ. 17). 
Ά ρ θ ρ ο  συνεργάτου του αναφέρεται στην όλη, ασθενική ακόμα τότε, γεω ργική 
και συνετα ιρ ιστική  κατάσταση στη Μ ακεδονία και εξιστορεί το ρόλο του Ντ.
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Μ αλοΰχου (δημοσιεύει και τη φωτογραφία του). Α πό αυτό δίνουμε χαρακτηριστι- 
κές περικοπές που εμφανίζουν την αλήθεια  (αφού γράφτηκαν όταν ήταν νωπή η 
γνώση της αγροτικής συνετα ιρ ιστικής πραγματικότητας, του όλου έργου του 
Μ αλούχου και της Ο μοσπονδίας και δημοσιεύτηκαν στο επίσημο όργανο του 
Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν Βορείου Ελλάδος). Σταχυολογούμε:

«... Η Ομοσπονδία, Ό ργάνωσις πού έφερε τόν 
γενικό τίτλο τής Μακεδονίας τότε, ήταν ένα άθροισμα 
άπό άνοργάνωτους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, χωρίς 
καμμία πειθαρχία καί οντότητα, ένα κράμα πολιτικού, 
έπαγγελματικοϋ καί πιό λίγο οικονομικού σωματείου, 
λοξοδρόμησε άπό τόν φυσικό της δρόμο καί άσθενική 
οπως ειχε καταντήση, ακολουθούσε τόν μοιραίο κατή
φορο πού οδηγούσε στην άποσύνθεση καί στό βράχο 
τής πραγματικότητος πού θά  τήν μετέβαλε σέ συντρίμ
ματα άπό τήν άναπόφευκτη σύγκρουση.

Στό χείλος τοϋ γκρεμνού ο ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΟΥΧΟΣ, 
μέ τό έπιτελεΐον του άποτελούμενον άπό καλούς 
Συνεργάτες, τό πρόλαβε καί τού άπέδωκε ζωή καί 
δύναμη, ένέπνευσε τήν πειθαρχία καί τάξη, έθεράπευ- 
σε τόν άρρωστημένο ’Οργανισμό του καί έφερε στό 
φυσικό του δρόμο τόν παραστρατημένο Συν/σμό.

’Εξήντα περίπου Συνεταιρισμοί σκορπισμένοι σέ 
πέντε επαρχίες τής Μακεδονίας, αποτελούσαν τότε 
τήν ' Ομοσπονδίαν. Καμμιά σχεδόν έπαφή δέν είχε ή 
’ Οργάνωση μ ’ αύτούς. Πότε δύο καί πότε τρεις ύπάλ- 
ληλοι άκατάρτιστοι, χωρίς μόρφωση καί πείρα, χωρίς 
ιδεολογία καί ενθουσιασμό στή συνεταιριστική κίνησι, 
άνέλαβαν νά οργανώσουν καί ποδηγετήσουν τούς άπο- 
καρδιωμένους Συν/σμούς της. Τούς έλειπαν τά μέσα 
καί πρό παντός ή πίστη στήν έπικράτηση τού 
συνεταιρικού ιδεώδους καί όπως ήτο φυσικόν οί χλια
ρές προσπάθειές των, δέν κατέληξαν σέ κανένα θετι
κό αποτέλεσμα. Τό πτωχικό της ταμείο σιγά σιγά έξην- 
τλειτο ώς ποϋ έφθασε στό σημείο πού νά καθυστερή 
τούς μισθούς τών ύπαλλήλων της καί νά μή έχη νά 
πληρώση τό ένοίκιο τών γραφείων της.

Στήν άξιοθρήνητη αύτή κατάσταση ό ΝΤΙΝΟΣ ΜΑ
ΛΟΥΧΟΣ παρέλαβε τήν 'Ομοσπονδία τόν ’Απρίλιο 
τού 1925.

’Ά νθρω πος ποϋ δέν έγνώρισε τή δημοκοπία καί τούς 
εντυπωσιακούς λόγους, πού δέν έξελιπάρησε ενίσχυ
ση στόν επίμοχθο άγώνα του, πού δέν έπτοήθη άπό 
τίς συκοφαντίες τών εχθρών τής συνεταιρικής ιδέας, 
άρχισε μέ τό παροιμιώδες θάρρος του, τήν άκατάβλη- 
τη προσπάθειά του, μέ τήν σπανίαν οργανωτικήν του 
μέθοδον, τήν άναδιοργάνωσιν τών Συν/σμών καί τής 
'Ομοσπονδίας.

Προσέλαβε νέο, μορφωμένο καί ικανό προσωπικό 
καί άρχισε ακούραστα νά έργάζεται μαζί μ ’ αύτό τίς 
παγερές νύχτες τοϋ χειμώνα καί τίς καυστικές μέρες 
τοϋ καλοκαιριού σ’ ένα μαγαζί μ ’ ένα πατάρι ποϋ

έφερε τήν επιγραφή «'Ομοσπονδία Γεωργικών Συνε
ταιρισμών Μακεδονίας».

Δέν έγνώριζε άνάπαυση στό θείο ενθουσιασμό του 
καί στή άκατάπαυστη προσπάθειά του έβλεπε μέ τό 
συνειθισμένο χαμόγελο στά χείλη του τή χρυσή άνα- 
τολή ποϋ ύπέσχετο εύτυχισμένες μέρες στό βασανι
σμένο γεωργό.

Τρεις μήνες πέρασαν άπό τότε ποϋ άνέλαβε ύπη
ρεσία καί ή κατάστασις τής 1 Ομοσπονδίας μετεβλήθη.

’Απόστολος τής νέας θρησκείας έγύριζε τά χωριά καί 
έδίδασκε τή συνεταιρική ίδέα μέ φανατισμό, έμπνέων 
nf τήν επιβλητική του μορφή, τήν διαύγεια τού πνεύ
ματός του καί τήν παιδική του άγαθότητα τήν αγάπη 
καί τόν σεβασμό τού γεωργού.

Συνεταιρισμοί ποϋ μέχρι τότε δέν έφαίνοντο συνε
πείς στάς ύποχρεώσεις των, άρχισαν ό ένας μετά τόν 
άλλον νά πληρώνουν τά χρέη των, νά συμπληρώνουν 
τάς μετοχάς των, νά έρχωνται είς συχνήν έπαφήν μέ 
τήν ' Ομοσπονδίαν καί νά ζητούν τήν λύσιν τών οικο
νομικών καί επαγγελματικών των ζητημάτων διά τής 
' Ομοσπονδίας.
' Η μέχρι πρό τίνος αδιαφορία έξηφανίσθη, ή πειθαρ

χία άπεκατεστάθη, ή συνεταιριστική ιδεολογία ένε- 
πνεύσθη είς τούς άποκαρδιωμένους καί δέν άργησε νά 
ροδίζη ό όρίζων τής αναδημιουργίας.

"Ιδρυσε πέντε ’Επαρχιακά Τμήματα είς Θεσ/νίκην, 
Λαγκαδά, Βέρροιαν, Γιαννιτσά καί Πολύγυρον διά τήν 
καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών Συνεταιρισμών.

Προσέλαβε 17 ύπαλλήλους έξυπηρετοϋντας μέχρι 
τών τελευταίων του ή μερών 180 Συνεταιρισμούς είς 
τήν Κεντρικήν Μακεδονίαν. Ή  δύναμη τών Συνεται
ρισμών τούτων καλώς οργανωμένων πλέον, άνήλθε είς
16.000 μέλη. Είργάσθη διά τήν αύξησιν τών κεφαλαίων 
τών Συνεταιρισμών καί τής ' Ομοσπονδίας καί διά τήν 
διάδοσιν τής χρήσεως τών χημικών λιπασμάτων.

Δυστυχώς ό θάνατός του ποϋ έπήλθε τήν 30/6/28 
δέν τόν άφησε νά ολοκλήρωσή τό έργον του καί έστε- 
ρήθη ή μέν οίκογένειά του άπό ήθικήν ίκανοποίησιν 
ότι. ένας γόνος της θά  έπετέλει ένα ιερόν πρός τήν 
Κοινωνίαν καθήκον καί ή ' Ομοσπονδία έβυθίσθη είς 
βαθύ πένθος μαζί μέ όλον τόν συνεταιριστικόν 
κόσμον.

Εύτύχημα διά τήν συνεταιριστική όργάνωσι ποϋ μέ 
τήν συνεργασία στή δράσι του ό ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΟΥ
ΧΟΣ άπέχτησε λαμπρούς συνεργάτας πού εξακολου
θούν τό έργον του έπιτυχημένα μέχρι σήμερον».

Κ είμενο του δικηγόρου Αλ. Ν. Π απαγιάννη , χαρακτηρ ισ τικό  γ ια  τον 
Μ αλούχο, τη ν  τότε κατάσταση της Μ ακεδονίας, τους αγώνες των πρωτεργατών, 
τις δυσκολίες, τη δημιουργική προσπάθεια που είναι το θεμέλιο στα σημερινά 
γεω ργικά και συνετα ιρ ιστικά  μέγαρα, γράφει:

«Γαλουχηθείς κι' έδώ καί στήν 'Εσπερία μέ τά εξαιρετική κορικρή καί μία επιστημονική αυθεντία μέ
νάματα τής γεωπονικής έπιστήμης, ή όποία τοϋ εΐχεν σπάνια εγκυκλοπαιδική μόρφωσι.
έμπνευση τό βαθύ συναίσθημα τής άξίας τοϋ άνθρώ- ’ Εμόχθησε δσο κανένας άλλος, νά έκλαϊκεύση, νά 
που καί τό τών καθηκόντων πού τοϋ επιβάλλουν τά τήν καταστήση κτήμα κοινό δλων τών γεωργών, πού
ύψηλά του πεπρωμένα, έθεωρεϊτο μία άνεγνωρισμένη εΐχεν άγαπήση πραγματικά.
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' Εγύριζε στά χιοριά, οσο μπορούσε πειό συχνά, παρά 
τά βαρειά ύπηρεσιακά του καθήκοντα στό Κέντρο, 
έκαμνε άξιολογώτατες διαλέξεις και παράλληλα ϊδρυ- 
σε καί συνεταιρισμούς, γενόμενος ό πρωτοπόρος γιά 
νά προετοιμασθή ό δρόμος στούς όπαδούς καί απο
στόλους του. Τό χαρμόσυνο άγγελμα πώς ό Μαλούχος 
θάκαμνε έπίσκεψι σ’ ένα χωριό, διεδίδετο σάν άστρα- 
πή στούς καλούς γεωργούς, οϊ όποιοι δέν βλέπανε τήν 
ώρα νά πάνε νά τόν ακούσουν.

Τά λόγια του, λόγια ένός νέου εύαγγελιστού, ήτανε ή 
σωτηρία τους.

Τούς μιλούσε γιά τό όργωμα τοϋ χωραφιού γιά νά 
καταλήξη ώς τ ’ άλώνισμα καί ποιό πέρα άκόμα: μέ 
ποιό τρόπο δηλαδή θά  πωλοϋσαν σέ καλή τιμή τά 
προϊόντα.

Ά π ό  καμμιά διάλεξι δέν παρέλειπε νά έκθειάζη μέ 
πολλή πειστικότητα τά άγαθά άποτελέσματα τών 
χημικών λιπασμάτων.

Μέ φανατισμόν έπροπαγάνδιζε γιά τίς γεωργικές 
μηχανές καί τόνιζε ξεχωριστά τό κέρδος τών γεωργών, 
τόσο το ύλικό όσο καί τοϋ χρόνου, διότι έπιτυγχάνεται 
ταχύτερα καί τελειότερα μέ τίς μηχανές, έκεϊνο πού μέ 
τά χέρια δέν τελειώνει μέσα σέ βδομάδες καί μήνες.

Μά όλως ιδιαίτερη σημασία έδινε στόν συνεταιρισμό.
’ Επάνω στό θέμα αύτό καταναλίσκετο πολύς χρόνος 
γιά νά δώση νά καταλάβουν οί γεωργοί τή θαυματουρ
γή δύναμί του.

Τή διεύθυνσι τής 'Ομοσπονδίας άνέλαβε στά 1925. 
"Οταν άρπαξε μέ τά στιβαρά του χέρια τό τιμόνι της, 
πού λίγο άκόμα καί θά  γινότανε συντρίμια, φρόντισε 
πρώτα-πρώτα νά τής κλείση τίς άνοιχτές πληγές. Τής 
έδωσε καλό προσωπικό, στό όποιο μέ ζηλευτή φροντί
δα έπέθεσε τήν σφραγίδα τών ώραίων ιδεών του. Καί 
άφοϋ τό δίδαξε κατάλληλα γιά τόν σκληρό καί άχαρο 
άγώνα πού τό περίμενε, άρμένισε μαζί του άφοβα καί 
θαρραλέα στό πέλαγος. Καμμιά τρικυμία δέν λογάρια
σε -καί πόσες δέν φάνηκαν στόν τραχύ πλούν του- 
πουθενά δέν λιποψύχισε, τίποτε δέν στάθηκε ικανό νά 
τον πτοήση.

Σέ βραχύ σχετικώς διάστημα ή ' Ομοσπονδία έση- 
μείωσε προόδους άλματικές: ή ποσοτική καί ποιοτική 
δύναμι τών μελών -συνεταιρισμών της- αύξησε κατα
πληκτικά.

Γιά τά δίκαια τής άγροτικής τάξεως. τόσο τά γενικά 
οσο καί τοϋ καθενός γεωργού άγωνίστηκε άκούραστα 
καί σθεναρώς. "Ετρεχε μόνος του σέ ’ Αρχές καί άρμο- 
δίους. Γιά τήν άπελευθέρωση τών κολλήγων άπό τή 
σκλαβιά τών τσιφλικούχων, τή δασμολογική προστα
σία τών γεωργικών προϊόντων, τήν αύξηση τών καλ
λιεργητικών κλπ. οί άγώνες του θά μείνουν άξέχαστοι. 
Τό αγροτικό συλλαλητήριο πού οργάνωσε τό 1928, τό 
έπιβλητικώτατο καί ογκωδέστατο, θεωρείται ιστορικό, 
γιατί δέν είχε προηγηθή ποτέ ώς τότε παρόμοιο. 

"Οπως όμως πάντοτε συμβαίνει έκατηγόρησαν άδικα 
οί άνταγωνισταί του, ϊσως άπό πλάνη, τόν άείμνηστο 
Μαλοϋχο, άνθρωπο άνίκανο άπόλυτα νά συλλάβη τό 
κακό μέ τό μυαλό του, ένώ απεναντίας μέσα του 
έπρυτάνευε ένα μόνον ιδεώδες: πώς θ ’ άνυψωθη ό 
δύστηνος γεωργός λίγα σκαλοπάτια άπό τό τοτινό (μή 
δέν εΐνε καί τωρινό;) έπίπεδο.

Δυστυχώς ήτο γραπτό νά έκλίψη πρόωρα, στό άνθος 
τής ήλικίας του καί νά στερηθή ό γεωργικός κόσμος 
ένός μύστου τής γεωπονίας καί μιάς έξεχούσης φυσιο
γνωμίας, άνάμεσα στό πάνθεο τών συνεταιριστών.

Άλλά κ ι’ άν έξέλιπε τό έργο τής άρετής του εινε 
άκόμα στό δρόμο κ ι’ ή αϊγλη του θά  διατηρείται 
πάντοτε.

' Ο κάλαμος αδυνατεί νά δώση πιστώτερη εικόνα τοϋ 
έργου καί τού χαρακτήρα τοϋ ύποκύψαντος στήν 
εύσυνείδητη έκπλήρωσι τοϋ καθήκοντος Κ. Μαλού
χου. Μέ τό γλυκό χαμόγελο, πού πάντα έζωγραφίζετο 
στά χείλη του ό μειλίχιος Ντινος παρέδωσε τό πνεύμα 
στόν "Υψιστο, άποχαιρετώντας τόν κόσμο πού αγάπη
σε μέ τίς λέξεις αύτές: οί άγρόται εΐνε ή ψυχή ένός 
τόπου».

Ο «Συνεργατισμός» (1930 σελ. 193) 
γράφει:

«Πρό δύο έτών, έντός μιάς κλινικής τής Θεσ/νίκης, 
έκλεισε τούς οφθαλμούς του καί έγκατέλίπε διά 
παντός τά έγκόσμια, νεαρώτατος τήν ήλικίαν, ό Ντινος 
Μαλούχος, ό όποιος είς διάστημα ολίγων έτών δρά
σεως έγραψε πολυτίμους σελίδας είς τό βιβλίον τής 
οικονομικής ζωής τής 'Ελλάδος. Αί τελευταϊαι λέξεις 
του ήσαν «οί άγρόται εΐνε ή ψυχή ένός τόπου».

Ό  «Συνεργατισμός» άποτίων φόρον εύγνωμοσύνης 
είς τόν σκαπανέα αύτόν τής άγροτικής 'Ελληνικής 
άναγεννήσεως, δημοσιεύει, κατωτέρω μέρος τής μελέ
της του διά τό άκανθώδες ζήτημα τών βοσκών. Διά 
μέσου τών γραμμών διαφαίνεται τό εύρύ ένδιαφέρον 
του διά τά γενικώτερα ζητήματα τής χώρας. Οί άνα- 
γνώσται μας τών όποιων πλεΐστοι υπήρξαν προσωπι
κοί γνώριμοι τοϋ Μαλούχου θ ά  μετάσχουν κ α τ’ αύτόν 
τόν τρόπον είς έν πνευματικόν μνημόσυνον τό όποιον 
γίνεται πρός τιμήν τοϋ φιλτάτου των νεκρού».

Α λλά εκτός από τα σύγχρονα (τότε) αυτά κείμενα που έχουν γραφεί· από 
συνεργάτες και φίλους του Ντ. Μ αλούχου (που είχαν άμεση γνώση της πραγματι-
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κότητας, συγκίνηση και αυθορμητισμό) υπάρχουν και αρκετά νεώτερα κείμενα 
που φωτίζουν από απόσταση το όλο έργο του.

Μ νημονεύουμε βασικά την ομ ιλία  του Ευρ. Τζουμέρτη που έγινε, εκ μέρους 
της Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης, στο συνετα ιρ ιστικό  του μνημόσυνο (βλ. 
«Συνεργατισμός» σ. 774 όπου και έγκυρα σ το ιχεία  γ ια  τη ν  εξέλιξη της Ο μοσπον
δίας κατά την περίοδο 1925-1928). Το κείμενο είνα ι το ακόλουθο (στα Αμπελάκια):
«’Α γαπητοί Συνετα ιρ ιστα ί,

Συγκεντρωμένοι σήμερα στόν τόπο οπου ήκμασε 
γιά πρώτη φορά ό Ελληνικός Συνεργατισμός, στόν 
τόπο πού άφησε τό ιστορικό παράδειγμα τής άλληλο- 
βοηθείας καί τής αγάπης τών χωρικών, άκολουθοϋντες 
τίς φωτεινές δέσμες στίς πλατιές λεωφόρους πού άνοι
ξαν οί πρωτοπόροι τοΰ Συνεργατικού κινήματος. 
’ Εμείς ούραγοί τών εύγενών αγωνιστών μιάς Ιδέας γιά 
τήν άπολύτρωση τών έκμεταλλευομένων, συνήλθαμε 
στή μνήμη ένός τιμίου Στρατιώτου καί πιστού άγωνι- 
στού πού άφιέρωσε τή ζωή του στή συνεταιριστική 
κίνηση.

Τέσσαρα χρόνια κλείνουν ϋστερα άπό δέκα μέρες 
πού ό αλησμόνητος Διευθυντής τής 'Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας Ντΐνος Μα- 
λούχος άφισε τή ζωή.

Ό  θάνατος τόν έπληζε στή μεγαλύτερη ένταση τής 
δράσεώς του καί άφισε δυσαναπλήρωτο κενό, πού τό 
πέρασμα τοϋ χρόνου δέν κατώρθωσε νά καλύιρη.

Ό  Ντΐνος Μαλοΰχος, μιά ισχυρά φυσιογνωμία, ένας 
άνώτερος ανθρωπιστής, πού αγάπησε τή συνεταιριστι
κή ιδεολογία, έπιδόθηκε μέ όλη τή νεανική του θέρμη 
καί μέ θρησκευτικό φανατισμό γιά τήν επικράτησή 
της.

' Η τόσον σύντομη ζωή του ύπήρξεν ένας συνεχής καί 
άδιάκοπος άγώνας γιά τήν έξυπηρέτηση τής άγροτι
κής τάξεως, γιά τήν άφύπνιση τών έκμεταλλευομένων 
καί γιά τήν οικονομική χειραφέτηση καί άνόρθωση 
τών χωρικών. Τή θεραπεία τής δυστυχίας τού χωριοΰ 
διέβλεπε στό Συνεταιρισμό. Ά π ό  τή συσσωμάτωση 
τών χωρικών σ ’ ένα μονιασμένο σύνολο έπερίμενε τήν 
απολύτρωσή τους άπό τούς τοκογλύφους καί άλλους 
οικονομικούς δυνάστας.

‘Ο Ντΐνος Μαλοΰχος έκαμε τάς επιστημονικός 
γεωπονικός σπουδάς του στήν Ά νω τάτην Γεωπονι
κήν Σχολήν τοΰ Πόρτετσι τής ’ Ιταλίας, άπό τήν 
όποιαν άπεφοίτησε μεταξύ τών πρώτων. ' Η πρώτη 
δημοσία θέσις του στήν * Ελλάδα ήτο τού Νομογεωπό
νου Θεσσαλονίκης, όπου διέπρετ|ιε τόσον διά τήν επι
στημονικήν όσον διά τήν κοινωνικήν καί εθνικήν του 
δράση.

Ή  ύπηρεσία έξετίμησε τήν εργασίαν του καί άντι- 
λαμβανομένη ότι ό άείμνηστος Μαλοΰχος άπετέλει μιά 
δημιουργική φυσιογνωμία καίτοι νεώτατος ακόμη 
τότε τόν διώρισεν έπί κεφαλής τής Διευθύνσεως 
’Εποικισμού ’Ανατολικής Μακεδονίας. Έ κ εΐ άπέδει- 
ξε ότι έκτός άπό τήν επιστημονική του Ικανότητα καί 
τό θετικόν του πνεύμα, είχε καί εξαιρετικός διοικητι
κός άρετάς.

Στόν Μικρασιατικόν πόλεμον ύπηρέτησεν ώς άπλοΰς 
στρατιώτης άρρώστησεν όμως εις τό μέτωπον καί άπε- 
στάλη είς Σκύρον πρός νοσηλείαν. Ά πεσπάσθη τότε 
στή Διεύθυνση Γεωργίας Μικρός ’Ασίας, όπου ένώ 
άνελάμβανε άπό τήν άσθένειά του, είργάζετο μέ τόσην 
ζέσιν διά τήν γεωργικήν άνάπτυξίν τών καθυστερημέ
νων έκείνων έπαρχιών ώστε θά μείνη άλησμόνητη ή 
διέλευσίς του. Μετά τήν Μικρασιατική καταστροφήν

έξέδωκε τό περιοδικό «ή Κοινότης» μέ τό όποιον ήγω- 
νίσθη σθεναρώς γιά τήν έπικράτηση τών συγχρονισμέ
νων κοινωνικών άντιλήψεων. Μέ τήν συρροήν δέ τών 
προσφύγων καί τή δημιουργία τού μεγάλου ' Εποικι- 
στικού προβλήματος, προσελήφθη ύπό τής ’Επιτρο
πής Άποκαταστάσεως Προσφύγων, ώς τεχνικός Σύμ
βουλος καί Διευθυντής τής Ά γροτικής Ά π οκα τα 
στάσεως.

Τέλος όταν ή 'Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρι
σμών Μακεδονίας στή δυσκολώτερη καμπή τής ιστο
ρίας της άπευθύνθη στήν Γεωπονικήν "Ενωσιν Μακε
δονίας - Θράκης καί έξήτει ένα άπό τούς διακεκριμέ
νους ’Επιστήμονας Γεωπόνους γιά νά τοΰ άναθέ^,τ τή 
διοργάνωση καί διεύθυνσή της, ό Ντΐνος Μαλοΰχος 
ύποδεικνύεται παμ\[;ηφεί.

Τήν 'Ομοσπονδία άνέλαβε στάς 20 Απριλίου 1925. 
Εΐχε τότε στή δύναμή της 83 Συνεταιρισμούς, μέ 7.646 
συνεταίρους. Συνεταιρικές μερίδες εΐχε 18.577. Κάθε 
μιά δέ άπό τίς μερίδες είχεν άξίαν άπό 25 έως 100 
δραχμές.

Τά συνεταιρικά κεφάλαια τής 'Ομοσπονδίας άνήρ- 
χοντο σέ δραχμές 41.250. Α ποθεματικό δέν είχε. 
Ζημίες παρουσίαζε δραχμάς 12.828. Καταθέσεις Συ
νεταιρισμών πρός τήν 'Ομοσπονδίαν καί αύτής στήν 
Τράπεζαν δέν υπήρχαν. Συνεταιρισμοί, Συνεταίροι, 
μερίδες, συνεταιριστικά κεφάλαια, άποθέματα κλπ. 
εύρίσκοντο γραμμένα μόνον στά χαρτιά. Κατ’ ουσίαν 
τίποτε ά π ’ αύτά δέν υπήρχε στή πραγματικότητα.

Οί Συνεταιρισμοί έδανείζοντο ά π ’ εύθείας άπό τήν 
Τράπεζαν καί ή 'Ομοσπονδία έφρόντιζε τότε νά 
είσπράττη τίς εισφορές της, γιά νά μπορέση νά συντη- 
ρηθή καί πληρώση τούς ύπαλλήλους της.

Πίστις άπαραίτητος σ’ ένα δευτεροβάθμιο οικονομι
κό οργανισμό, στίς Τράπεζες δέν ύπηρχεν οϋτε σάν 
σκιά. Γι’ αύτό και δέν εΐχε συνάψη άκόμη ή 'Ο μο
σπονδία ώς τότε κανένα δάνειο άπό τή Τράπεζα. ' Η 
οικονομική της κατάστασις άξιοθρήνητη. Κανένα 
κΰρος, καμμιά επιβολή δέν είχεν απέναντι στίς Δημό
σιες καί Κρατικές 'Υπηρεσίες.

Ή  'Ομοσπονδία πού έδημιουργήθηκε μέ τίς θερμό
τερες ευχές τοΰ γεωργικού κόσμου έπασχε, έκινδύ- 
νευε νά άποσυντεθή. Περνούσε τή πειό κρίσιμη στιγ
μή τής ζωής της. Τής ύπάρξεως ή τοϋ έξαφανισμοϋ 
της.

Σ ’ αύτό τό ιΐιυχορράγημα τήν προφθαίνει ό Μαλου- 
χος·

Δέν λιποψυχεί μπρός στή άπελπιστική της κατά
σταση. Τήν συγκρατεΐ γερά μέ τά δυνατά του χέρια. 
Τόν έξαθλιωμένο, ισχνό καί ερειπωμένο οργανισμό της 
εμψυχώνει μέ τή θερμουργό πνοή του.

Βυθίζει βαθειά τό μαχαίρι του μέ άποφασιστικότη- 
τα, γιά νά έκπηδήση τό ύγιές αίμα τοΰ οργανισμού. Τό 
επιτυγχάνει. 'Η  'Ομοσπονδία σώζεται.

Καί τότε χωρίς χρονοτριβή άρχίζει μέ ένθουσιασμό 
τόν αγώνα του. Μιά έργασία συνεχής άνεξάντλητη, 
σκληρή, επίμοχθη πού δέν γνωρίζει διακρίσεις, νύχτας, 
μέρας, Κυριακής καί εορτής.
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Τρέχει μέ χαρά στά χωριά άποστολικά κο \τά  στούς 
αγαπημένους του γεωργούς, έρωτά καί εξετάζει τά 
ζητήματα πού τούς άπασχολοϋν, δίδει οδηγίες καί συμ
βουλές, οργανώνει συγκεντρώσεις τά βράδυα, κηρύσ
σει τό Εύαγγέλιο τής συνεταιρικής ιδέας, άναπτύσσει 
τά καλά καί τά όφέλη πού θά  προκύψουν από τήν 
ομαδική συσσωμάτωση τών γεωργών, φανατίζει τούς 
προχωρημένους στήν ίδέα, πείθει τούς άμφιβάλ- 
λοντας, προσηλυτίζει τούς άνοργανώτους, αφυπνίζει 
τάς συνειδήσεις, έγκαρδιώνει τούς άποθαρρυμένους, 
μαστιγώνει μέ τίς φλογερές του διαλέξεις τήν τοκογλυ
φία καί άνηθικότητα καί εμπνέει είς τούς άπελπισμέ- 
νους τό αίσθημα τής καρτερίας, τής φιλοπονίας, τής 
ζωής.

Δέν κουράζεται· άνυπομονεί νά έπικοινωνήση μέ 
όλους τούς Συνεταιρισμούς, τούς οποίους επισκέπτε
ται πεζή καί καθηλώνεται στάς συγκεντρώσεις ώς τάς 
2 μετά τά μεσάνυκτα {στή Πορταριά τής Χαλκιδικής 
είς τάς 6 Δεκεμβρίου 1927 εορτήν τοϋ 'Αγίου Νικο
λάου έτελείωσε τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοϋ Συνεται
ρισμού στίς 4 ή ώρα τό πρωί) πάνω στό χώμα καί σέ 
παγερές νύχτες τού χειμώνα, προπαγανδίζει τήν ίδέα, 
απεργάζεται τή χειραφέτηση τών γεωργών καί εξα
πλώνει τήν έπωφελή δράση τής 'Ομοσπονδίας και στά 
πειό μικρά καί μακρυνά χωριά, διευθετεί καί κανονίζει 
σοβαρά γεωργικά ζητήματα τών οποίων ή λύσις 
έχρόνιζε πρός βλάβη ζωτικών συμφερόντων τών 
παραγωγών.

Δέν παραμελεί κανένα σημείο τού οργανωτικού του 
προγράμματος. ’Επιλαμβάνεται άμέσως καί άνασυγ- 
κροτεϊ τούς αποσυντεθειμένους συνεταιρισμούς, επι
μελείται τής τακτοποιήσεως καί ένημερώσεως τών 
λογιστικών βιβλίων όλων τών είς τήν δύναμιν τής * Ομο
σπονδίας ύπαγομένων Συνεταιρισμών, κτυπά αμείλι
κτα τίς καταχρήσεις καί εμπεδώνει μιά ζηλευτή τάξη 
σ ’ όλη τήν έκταση τής 'Ομοσπονδίας.

Δέν άναχαιτίζει καθόλου τήν φοράν του. ’Ακολου
θεί τίς τολμηρές σκέψεις του μέ άποφασιστικότητα 
άλλά καί σύνεση, δυό ιδιότητες συνδυασμένες πού 
άποτελοϋν τό μεγαλύτερο προτέρημα σέ κάθε προ
σπάθεια κοινωνικής όναμορφώσεως καί δείχνουν τήν 
πίστη τοϋ άνθρώπου στήν ίδέα καί τήν άκατάβλητη 
θέληση του γιά τήν έπιβράβευση τού άγώνος του.

Είς τό σημείο αύτό τής δράσεώς του, μ' όλη τή γορ
γή εξέλιξη τού συνεταιριστικού κινήματος δέν παρεκ
κλίνει καθόλου άπό τή γραμμή τού προγράμματος 
του. Δημοκράτης τήν ψυχή καί τίς άρχές, θιασώτης 
τοϋ άποκεντρωτισμοϋ, άποβλέπει είς τήν ταχύτερη 
καί άμεσώτερη εξυπηρέτηση τών γεωργών.

' Ιδρύει νέα τμήματα είς τάς ’Επαρχίας τής Κεντρικής 
Μακεδονίας, ένισχύει τό προσωπικό τού κέντρου καί 
τών τμημάτων, δίδει πρωτοβουλία ένεργείας είς τούς 
συνεργάτας του καί εμπνέει είς τούς ύπαλλήλους τάς 
μεγάλας άρχάς τοϋ συνεργατισμού. ’Έ φθασαν δυό 
μήνες έντονου καί άδιάκοπης έργασίας, γιά νά σταθή 
ή ' Ομοσπονδία γερά στά πόδια της, νά άναζωογονηθή 
καί νά ξεκινήση άποφασιστικά στήν εκπλήρωση τού 
μεγάλου της προορισμού. Ποιά δέ ύπήρξεν ή άμοιβή 
τών κόπων του κατά τό δίμηνο αύτό διάστημα, μαρ
τυρούν τά πρακτικά τής Γενικής Συνελεύσεως τής 
'Ομοσπονδίας τής 29ης ’Ιουνίου 1925 ή όποία θά 
μείνη άλησμόνητη σ ’ όσους παρευρέθησαν. Ή τ ο  μία 
αληθινή άποθέωσίς του άπό τούς χωρικούς οί όποιοι 
δέν εϋρισκαν λόγια νά διατρανώσουν ζωντανώτερα τίς 
εύχαριστίες καί τήν εύγνωμοσύνη τους γιά τίς ύπηρε-

σίες πού προσέφερε ό Διευθυντής τους, όχι μόνον στα 
1917, άλλά καί στό μικρό διάστημα πού όνέλαβε στά 
χέρια του τή μοναδική τότε γεωργική ’ Οργάνωση τής 
Μακεδονίας.

Οί άδολες εκείνες έκδηλώσεις τών χωρικών έπλημ- 
μυρούσαν τή ψυχή τοϋ Μαλούχου μέ αισθήματα ίκα- 
νοποιήσεως καί άναγνωρίσεως τοϋ έργου του καί 
έγείροντο στή συνείδησή του άξίώσεις όλοκληρώσεως 
αύτοϋ. Δέν έδίστασε οϋτε μιά στιγμή. ' Ωπλισμένος μέ 
περισσοτέραν πίστη στόν άγώνα του, ύστερα μάλιστα 
άπό τίς πανηγυρικές γιά τό έργο του εκδηλώσεις τής 
Συνελεύσεως, καταστρώνει τό πολυσχιδές αύτοϋ ορ
γανωτικόν πρόγραμμα, ή εφαρμογή καί έκτέλεσις τοϋ 
όποιου, έφερε τόσον πλούσια καί γόνιμια διά τόν άγρό- 
την άποτελέσματα.

Δέν θά πάμε βέβαια κοντά στό έργο του γιά νά 
παρακολουθήσουμε αύτό σ ’ όλες του τίς λεπτομέ
ρειες, γιατί αύτό θ ' απαιτούσε καιρόν, έπιφυλασσό- 
μεθα όμως νά τό κάνωμε σύντομα μέ τήν έκδοση ειδι
κού βιβλίου(!!:). Θά προσπαθήσωμεν όμως νά έξιστο- 
ρήσωμεν μέ κάθε δυνατή συντομία τά κυριώτερα 
γεωργικά προβλήματα γιά τή λύση τών όποιων 
άγωνίσθηκε επίμονα ό Μαλοϋχος, παρά τά τεράστια 
έμπόδια τά όποία παρεμβάλλοντο είς τό έργο του καί 
τάς άπαγοητεύσεις καί πικρίες μέ τίς όποιες έποτί- 
σθηκε μαχόμενος στή πρώτη γραμμή τού άγώνος.

Μεταξύ τών κυριωτέρων έργων του, τά όποία έπε- 
δίωξε καί επέτυχε μέ μιά εντατική προσπάθεια καί 
σκληρούς άγώνας είνε καί τ ’ άκόλουθα:

1 )Ή  διανομή τής γής στούς πρόσφυγας καλλιερ- 
γητάς διά τοϋ καταρτισμού πολλών συνεργείων, ή 
όποία έπαγίωσε ένα καθεστώς προόδου καί τάξεως 
στάς κτηματικός σχέσεις τών παλαιών καί νέων κατοί
κων τής Μακεδονίας.

2) Ή  κατάργησις τοϋ ένοικιοστασίου τών βοσκών, ή 
όποία άπήλλαξε τούς μικρούς κτηνοτρόφους άπό τήν 
έκμετάλλευση τών μεγάλων καί περιώρισε τή νομαδική 
κτηνοτροφία, έκεΐ όπου ήτο άδύνατον νά διατηρηθή, 
άντικαταστήσασα αύτήν μέ τήν χωρική ή στατική 
λεγομένη κτηνοτροφία, ή όποία έχει καί τό πλεονέκτη
μα νά μή προξενή άγροζημίας, διότι διεξάγεται άπό 
τούς ένδιαφερομένους γιά τίς άγροζημίες γεωργούς.

3 )Ή  διαχείρησις τών ανταλλαξίμων βοσκών ύπό 
τών συνεταιρισμών, μέτρον τό όποιον προσεπόρισεν 
στίς ομάδες καί στούς Συνεταιρισμούς άρκετά οικονο
μικά όφέλη πού συνετέλεσαν στή καλύτερη καί άπο- 
δοτικώτερη έκμετάλλευση τών παραχωρηθέντων ύπό 
τής Γενικής Διευθύνσεως ’Εποικισμού Μακεδονίας 
γεωργικών κλήρων.

4 ) 'Η χρησιμοποίησις χημικών λιπασμάτων διά τήν 
αϋξησιν τής άποδοτικότητος τής γής, είς τήν διάδοσιν 
τών οποίων ό άείμνηστος Μαλοϋχος άφιέρωσεν ένα 
μεγάλο μέρος τής δραστηριότητος καί έπιμονής του 
καί κατώρθωσε έν τέλει νά θραύση, κατά τήν χαρα
κτηριστική του έκφραση, τόν πάγον τής αδιαφορίας 
τών γεωργών. Διά τήν χρησιμοποίησιν χημικών λιπα
σμάτων, έκαμε αύτοπροσώπως είδικάς διαλέξεις είς τά 
χωριά, είς τούς προϊσταμένους δέ τών τμημάτων έλεγε 
«ό γεωργός είνε δύσπιστος καί βραδυκίνητος, είνε 
όμως κατά βάθος άπλός καί άκακος. Θά τοϋ τό πήτε 
μιά, δυό, τρείς, πέντε, δέκα καί έν άνάγκη περισσότε
ρες φορές γιά νά καταλάβη καί νά πεισθή. Μή 
άπαγοητεύεσθε διότι συναντάτε δυσχερείας καί άδια-

(*) Δ υστυχώ ς δεν εκδόθη κε τέτο ιο  β ιβλίο .
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φοοία. Νά έπιμείνετε καί στό τέλος θά  νικήσετε».
Πραγματικώς έκαρποφόρησαν αί συστάσεις του καί 

έπαλήθευσαν αί προβλέψεις του. Έ νώ  κατά τό 1924 
ούδείς σάκκος έχρησιμοποιήθη ύπό τών Συνεταιρι
σμών τής ' Ομοσπονδίας, τό 1925 κατηναλώθησαν 392 
σάκκοι, τό 1926, 2.722, τό 1927 4.422 καί τό 1928 
4.582 σάκκοι. ' Υπήρξαν δέ τόσον καταφανή τά άπο- 
τελέσματα έκ τής χρησιμοποιήσεώς τών χημικών λιπα
σμάτων, ώστε ή διάδοσις των έγένετο έκτοτε καί αλμα
τώδης είς εύρυτάτην έκτασιν, καταναλισκομένων σή
μερον ύπό μιάς μόνον περιφερειας τής Χαλκιδικής 8 
έως 10 χιλιάδας σάκκων καί ύπό μόνου ένός χωρίου 
τής Ά θύτο υ  1300 έως 1500 σάκκων έτησίως.

5)' Η χορήγησις τών δανείων τών Συνεταιρισμών διά 
τής 'Ομοσπονδίας. Ή  μεγάλη σημασία τής χορηγή- 
σεως τών δανείων τών Συνεταιρισμών μέσω τής 
'Ομοσπονδίας συνίσταται: α) εις τήν αύξησιν τής 
πίστεως τών Συνεταιρισμών λόγω της όλληλεγγύου 
εύθύνης των καί τής στενωτέρας παρακολουθήσεως 
αύτών ύπό τής ’Ομοσπονδίας, β) εις τήν σφυρηλά- 
τησιν ΐσχυροτέρου οικονομικού δεσμού μεταξύ τών 
Συνεταιρισμών καί τής ’ Ομοσπονδίας, γ) είς τήν εύχε- 
ρεστέραν εϊσπραξιν τών χρεών έκ μερίδων καί δ) είς 
τήν οικονομικήν ένίσχυσιντής ' Ομοσπονδίας καρπου- 
μένης τής διαφοράς τοϋ τόκου 1%.

6) Ή  άρσις τής διατιμήσεως τών λαχανικών καί 
ειδών κηπουρικής έν Θεσσαλονίκη καί τής έλευθέρας 
εξαγωγής αύτών.

7 ) 'Η καθιέρωσις μονίμου πολιτικής προστατευτι
κής τής έθνικής παραγωγής, ή όποία μέ τήν κοινήν 
συνδρομήν καί άλλων Ένώσεων κατέληξεν είς τήν 
καθιέρωσιν τής προστασίας τοϋ σίτου καί είς τήν 
έφαρμογήν τής ενιαίας ποιότητος τοϋ άρτου.

8) Ή  κατάργησις τοϋ επαχθούς φόρου τής δέκατης 
οί έπί τής όποιας αγώνες τής 'Ομοσπονδίας θά 
μείνουν ιστορικοί, καθώς έμεινεν ιστορικό στά χρονι
κά τής Θεσσαλονίκης τό όργανωθέν σάν σήμερα 19 
’Ιουνίου 1927 γιά τήν ’ίδια αιτία ’Αγροτικό Συλλαλη
τήριο.

9)' Η άπαλλοτρίωσις πλείστων τσιφλικίων καί έπίλυ- 
σις άλλων σοβαρών ζητημάτων, ώς ή κατάργησις τοϋ 
φόρου οικοδομών διά τούς γεωργούς, ή άναστολή τής 
καταβολής τών καθυστερουμένων φόρων, ή άνέγερσις 
συνεταιρικών άποθηκών, ή συγκέντρωσις προϊόντων, 
ή χορήγησις γεωργικών κλήρων είς τούς συνεταιρι
σμούς (ένα κατά συνοικισμόν) πρός ύποδειγματικήν 
καλλιέργειαν, ή συγκρότησις καί όργάνωσις γεωργικών 
τοπικών καί Πανελληνίων Συνεδρίων καί ή σύνταξις 
μελετών καί ύπομνημάτων έπί σπουδαιοτάτων γεωρ
γικών ζητημάτων καθώς καί ή κατάστρωσις σχεδίων 
διά τήν ϊδρυσιν πλείστων οργανισμών πρός έξυπηρέ- 
τησιν τών παντοειδών κλάδων τής έθνικής παραγωγής 
καί οικονομίας.

Ά λ λ ’ ή μέριμνα τοϋ Μαλούχου έπεξετείνετο καί έπί 
ένός άλλου πεδίου, τοϋ πεδίου τής οικονομικής μορ
φώσεως τοϋ άγρότου. Έ νδιαφέρετο νά συνειθίση τόν 
γεωργόν νά εΐνε συνεπής εις τάς συναλλαγάς καί ύπο- 
χρεώσεις του καί νά έξοφλή στή προθεσμία τά δάνειά 
του. ' Επεζήτει νά τόν μόρφωση οικονομικά, νά εξύ
ψωση τή θέση του άπέναντι τών πιστωτών του καί νά 
τόν ξεσκλαβώση άπό τά νύχια τών τοκογλύφων, 
έναντίον τών όποιων είχε κηρύξη άμείλικτον καί εξον
τωτικόν πόλεμον. Δέν έπαυε νά τόν καθοδηγή καί νά 
τού ύποδεικνύη τόν δρόμο πού έπρεπε νά άκολου- 
θήση, τόν έβαζε καί στίς μικρότερες άκόμη λεπτο

μέρειες άπό τές όποιες μπορούσε νά ξεφύγη γιά τό 
κακό του, καί προσπαθούσε μ’ ένα λόγο. νά τόν νοι- 
κοκυρέψη καί τόν καταστήση μιά γερή οικονομική καί 
παραγωγική μονάδα μέσα στό κοινωνικό σύνολο.

Τόση δέ προσοχή έδινε στό σημεΐον αύτό, ώστε 
έφθασε νά κατηγορηθή οτι μεριμνοϋσε περισσότερον 
γιά τά συμφέροντα τών Τραπεζών παρά γιά τήν έξυ
πηρέτηση τών γεωργικών τοιούτων.

’ Εκείνος ομως αδιαφορούσε γιά τίς συκοφαντίες καί 
έσκέπτετο ότι μέ τόν τρόπον αύτόν δυσαρεστεΐ μέν 
πολλούς συνειδητοποιεί όμως καί διαπαιδαγωγή ένα 
ώρισμένον άριθμόν γεωργών.

’Άλλωστε ή έμμονή του είς τό σημεΐον αύτό γίνεται 
καταφανέστερα καί από τό γεγονός τών καταχρήσεων 
τής Ε νώ σεω ς Συνεταιρισμών Κερκύρας, πρός τούς 
συνεταιρισμένους γεωργούς τής όποιας ή 'Ομοσπον
δία, είσηγήσει τοϋ Μαλούχου, άπέστείλε τήν 19ην 
Μαρτίου 1929 εγκύκλιο προτρέπουσα στήν ολοσχερή 
πληρωμή τών δημιουργηθέντων λόγω καταχρήσεων 
χρεών.

Δέν μοϋ εΐνε δυνατόν δυστυχώς νά περιλάβω στή 
σύντομη^αύτή ομιλία, τό έργον τοϋ Μαλούχου, ούτε 

..αισθάνομαι τόν έαυτόν μου ικανόν νά προσδώσω εις 
αύτό τόν προσήκοντα χρωματισμόν γιά νά φανούν 
όλες οί μικρότερες πτυχές τοϋ έργου του. ’ Εκ τών 
συγκριτικών αύτών πινάκων πού έχω ύ π ’ όψει μου θά 
μοί έπιτρέψητε νά άναφέρω μερικά σημεία, τά όποια 
δίδουν μιά πειό ζωντανή καί πειό ανάγλυφη εικόνα 
τού όλου έργου του.

'Ό ταν άνέλαβε ό Μαλούχος τήν ’Ομοσπονδία τό 
1925, ύπήρχον συνεταιρισμοί είς τήν δύναμίν της 83, 
άποθνήσκων τήν άφησε μέ 178, έκτός 26 διαγραφέν- 
των, ώς μή έξυπηρετούντων τήν συνεταιρικήν ιδέαν.

Συνεταίρους εύρήκε 7646 καί άφισε 14.216 έκτός 
596 διαγραφέντων. Υπαλλήλους εΐχενή 'Ομοσπονδία 
4 είς τά 1925 καί 18 είς τά 1928. Συνεταιρικός μερίδας 
εύρήκε 17.438 τών 25 καί 50 δραχμών έκάστη καί 
άφησε 18.703 τών 500, 1000 καί 2000 δρχ. έκάστη.

Δηλωθείσας μερίδας 1.022.540 δραχμών κατά τό 
1925 τάς άναβίβασε κατά τό 1928 είς 8.826.645.
Έ ναντι αύτών είχον καταβληθή τό μέν 1925, 668.306 

δραχμαί, τό δέ 1928, 4.196.113.
Συνεταιρικά κεφάλαια ή 'Ομοσπονδία τό 1925 είχε 

δραχμάς 43.250 καί τό 1928, 243.000.
’ Αποθεματικά δέ 3.600 τό 1925 καί 130.000 τό 1928.
Έ π ί εισφορών βεβαιωθεισών τό μέν 1925 δραχμών 

44.230 είσεπράχθησαν άπασαι, τό δέ 1928 έπί355.149 
είσεπράχθησαν 353.585.

Τό 1925 έχορηγήθησαν καλλιεργητικά δάνεια ά π ’ 
εύθείας άπό τήν Τράπεζα δραχμαί 8.852.000 τό δέ 
1928 μέσον τής 'Ομοσπονδίας δραχμαί 39.843.500.
Ή  'Ομοσπονδία τό 1925 έχορήγησε πιστώσεις είς 

τούς Συνεταιρισμούς της δραχμάς 23.327, τό δέ 1928 
δρχ. 1.143.000.

Έ νώ  κατά τό 1924 καί 1925 ούδεμία κατάθεσις 
ύπήρχεν Συνεταιρισμού τίνος στήν 'Ομοσπονδία τό 
1928 ύπήρχον καταθέσεις άνερχόμεναι είς δραχμάς 
1.174.530.

Κατά τό 1924 ή 'Ομοσπονδία παρουσίασε ζημίαν 
δραχμών 12.828, τό 1928 παρουσίασε πλεονάσματα 
δρχ. 116.553.

Τό ϊδιον συνέβη καί μέ τούς Συνεταιρισμούς τής 
'Ομοσπονδίας, οί όποιοι ένώ τό 1924 παρουσίασαν 
ζημίας 68.510 δρχ. τό 1928 παρουσίασαν πλεονάσματα 
άνελθόντα είς δραχμ. 1.278.186.
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Ή  εμπορική κίνησις τής 'Ομοσπονδίας ένώ παρου
σίαζε όσήμαντον έξέλιξιν άνελθοϋσαν εις δρχ. 52.983 
κατά τό 1925, αϋτη κατά τό 1928 άνήλθε εις δρχ. 
1.309.692.

Τοιαύτη ύπήρξε ή πρόοδος τής ' Ομοσπονδίας μέσα 
στό μικρό σχετικώς διάστημα τών τριών έτών, δικαιω- 
θεϊσα διά τόν αγώνα της είς τήν συνείδησιν τοϋ 
Πανελληνίου καί τοιαύτη ή έργασία τοϋ Μαλούχου 
πλουσία εις άποτελέσματα γόνιμα καί θετικά, έπιτευ- 
χθέντα διά προσπαθειών άνωτέρων τής δυναμικότη- 
τος καί ένεργητικότητος ένός άνθρώπου.

"Οταν δέ λάβη κανείς ύ π ’ όψει του οτι ό Μαλοΰχος 
ήτο ήναγκασμένος νά κινήται καί έργάζεται μέσα σε 
περίοδο διανοητικής αναρχίας καί συγχίσεως τών 
ηθικών εννοιών, καί ότι κατώρθωσε έν τούτοις, π α ρ ’ 
όλα αύτά, νά άνυψώση μέσα στό όναρχικό αύτό περι
βάλλον τό καταπεπτωκός φρόνημα τών αγροτικών 
μαζών σ ’ ένα ζηλευτό ήθικό καί μορφωτικό έπίπεδο, 
τότε ή έργασία του αύτή προσλαμβάνει άκόμη μεγα- 
λυτέραν σημασίαν καί σπουδαιότητα καί έγγίζει τά 
όρια τοϋ πραγματικού άθλου.

Ό  Ντΐνος Μαλοΰχος ύπήρξε τό κορύφωμα μιάς 
μακράς σειράς άξιοσημειώτων μορφών, αί όποϊαι 
άφύπνισαν τή συνείδηση τών έλλήνων γεωργών. Άλλά 
κανείς δέν έπετέλεσεν αύτή τήν έργασία τόσον άξιω- 
σημείωτα όσον αύτός. Ό  Ντΐνος Μαλοΰχος ένεσάρ- 
κωνε τή συνεταιριστική ιδεολογία.

Ή  εύθύτης τοϋ χαρακτήρος του, ή διαύγεια τής 
σκέψεως, ή εύρύτης τής παρατηρητικότητος καί ή 
ακρίβεια τοΰ ύπολογισμοϋ, ή ύπομονή καί σταθερό- 
της του εις τάς αντίξοους περιστάσεις, καθώς καί ή 
άνιδιοτέλεια καί άφοσίωσίς του είς τήν αρχήν ύπό τής 
όποιας έκινεΐτο, συνησπίσθησαν γιά νά τοΰ δώσουν 
μίαν έντελώς ξεχωριστή θέση.

Ό  ζτήλος μέ τόν όποιον μεριμνοΰσε διά τά γεωργικά 
συμφέροντα εινε άδιαφιλονίκητος. Εΐχε μίαν δύναμιν 
αύτοθυσίας, μίαν ικανότητα άφοσιώσεως εις τόν 
σκοπόν του, αί όποϊαι εινε άνώτεραι παντός έγκωμίου.

Τό βλέμμα του ήτο τόσον σταθερώς προσηλωμένον 
είς τόν σκοπόν, ώστε κατώρθωσε νά έπιβάλη πειθαρ
χίαν είς τάς όνοργανώτους τότε αγροτικός μάζας καί

νά προσδώση είς τάς τάξεις αύτών πλήρη συνείδησιν 
τής άποστολής καί τοϋ προορισμού των.

Τά καταφανέστερα προσόντα του, ήσαν ή έμμονή 
του καί ή επιμονή του συνδυαζόμενα πρός ένα 
όλοζώντανον καί άνεξάντλητον ένδιαφέρον διά τά 
γεγονότα πού τόν άπασχολοΰσαν. Κάθε πρωί έξυ- 
πνοΰσε μέ νέον άπόθεμα ένεργείας καί μίαν έντονον 
διάθεσιν νά τήν χρησιμοποιήση διά τάς ύποθέσεις τής 
ήμέρας. Κάθε ήμέραν έπρεπε νά κινηθή καί νά δράση. 
Κάθε ήμέραν έπρεπε νά άσχοληθή είς τόν χειρισμόν 
ποικίλλων καί πολύπλοκων ζητημάτων. Ό λον του τό 
ένδιαφέρον καί όλη του ή έργασία έστρέφετο είς τό 
κίνημα τής άφυπνίσεως τοΰ άγρότου, είς τό όποιον 
έδωσε ζωήν καί περιεχόμενον. Συνεταύτισεν εαυτόν 
μέ τό κίνημα τούτο, τό όποιον αύτός ένεσάρκωνε μέ 
τήν όμόπνοη άκτινοβολία του.

Εις αύτό έθυσίασεν ύγεία, οικιακή γαλήνη, εύμά- 
ρεια, άπολαύσεις, πλούτη.

Τά προτερήματα αύτά τής εντατικής έπιδόσεως καί 
άπιστεύτου άκαταπονησίας, τής άδαμάστου άντοχής 
καί άκαταγωνίστου δραστηριότητος, έσφυρηλάτουν 
τούς άρμούς τής Μεγάλης Ψυχής τοϋ Μαλούχου καί 
παρεσκεύαζον τήν κατά βαθμίδας άνάβασιν αύτοϋ είς 
τάς σφαίρας τής πραγματοποιήσεως τοΰ ύπερόχου 
ονείρου του.

Αύτό εινε τό φωτεινό νόημα τής θετικής καί συγκε
κριμένης δράσεως τοϋ ύπερόχου αύτού Άγωνιστού 
καί ίσχυροΰ όραματιστοΰ.

Ρίπτοντες τό σύντομον αύτό βλέμμα έπί τοΰ χαρα
κτήρος καί τής σταδιοδρομίας τοϋ έξέχοντος αύτοΰ 
άποστόλου τής συνεταιριστικής ιδέας, διαπιστώνομεν 
ότι ούτος εΐχε καί τήν ξεχωριστήν ικανότητα νά μπορή 
νά όδηγή τούς άδικημένους χωρικούς, πραγματικά καί 
άπό τό συντομώτερον δρόμον, πρός τίς ύψηλότερες 
κορυφές τής ζωτικότερης λαχτάρας τους καί τοϋ 
βαθυτέρου τους προορισμού.

Δέν ζητοΰσε νά τούς διευθύνη άλλά νά τούς ένώση 
μέ όλη τους τήν έλευθερία, μέσα στή δύναμι τής 
Παγκόσμιας ’Αγάπης.

’ Η ψυχή του έμίλησε όταν άπεχωρίζετο άπό τό σώμα, 
πάνω στό νεκρικό του κρεββάτι.

«Οί άγρόται εινε ή ψυχή ένός τόπου»...».

Γ ια  τον άνθρωπο Ντ. Μ αλούχο και για το έργο του (που είναι, επαναλαμβάνω, 
ο ι ρίζες της συνετα ιρ ιστικής δραστηριότητας στη Μ ακεδονία) έχουν γραφεί 
πολλά ακόμα. Παραθέτουμε, στη συνέχεια, ένα όσο το δυνατό πλήρη, κατάλογο 
των σχετικώ ν κειμένων. Κ αι ελπίζουμε ότι κάποτε θα πραγματοποιηθεί η πρότασή 
μας ότι πρέπει να εμφανιστούν σε ειδικούς τόμους τα κείμενα που αφορούν τη ζωή 
και το έργο καθενός από τους κορυφαίους ’ Ε λληνες συνετα ιριστές όπως του 
Ιασεμίδη, του Μ ιχόπουλου, του Μ αλούχου, του Τζωρτζάκη, του Μ παλτατζή και 
άλλων που θα δικαιούνται τον τίτλο  αυτό. (Π ραγματικά, τι θα ήταν για  την Ομο
σπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης, να διαθέσει 1-2 εκατ. δρχ. μέ
σα στα δισεκατομμύρια του ετήσιου τζίρου της, γ ια  ανάθεση της συγγραφής και 
έκδοση ενός τόμου γ ια  την προϊστορία  της και στη συνέχεια γ ια  την ιστορία  της; 
Και αυτό ισ χύει για  όλες τις Οργανώσεις).

Ά λ λ α  κείμενα που αναφέρονται στον Ντ. Μ αλούχο:
— Ευρ. Τζουμέρτη. Κ είμενο στο Λεύκωμα του 1935 της εφημ. «Π ανελλήνιος 

Συνετα ιρ ιστική  Έ π ιθεώ ρη σ ις»  Δράμας σελ. 64.
— Κ. Κ αραβίδα, στο «Συνεταιριστής» 1936 σελ. 178.
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— Ευρ. Τζουμέρτη στη «Φωνή Συνεταιρισμών» 1947 σ. 270.
— Μ ιχ. Ευστρατιάδη «Φωνή Συνεταιρισμών» 1948 σ. 1058 και 1951 σ. 2072.
— Γ. Π απαδόπουλου, στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3771.
— Χαρ. Π απαχρίστου, στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3785.
— Κ αι διάφορες άλλες αναφορές και εκδηλώσεις.

Γ ια  να γ ίνει π ιο συνθετικά γνωστό το έργο του Ντ. Μ αλούχου και να 
αποδοθεί, από τις σελίδες του τόμου αυτού, ακόμα μεγαλύτερη τιμή στην 
προσφορά του, δημοσιεύουμε στη συνέχεια  και το συνθετικό κείμενο του Αριστ. 
Κ λήμη στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3778. Γράφει:

«'Ένας μεγάλος συνεταιριστής: Ντϊνος Μαλοϋχος 
(1895-1928).

50 χρόνια άπό τό θάνατό του: Πώς τόν είδαν καί τόν 
χαρακτήρισαν σύγχρονοι καί συνεργάτες του. Β. Γανώ- 
σης, Κ. Καραβίδας, Εΰρ. Τζουμέρτης, Μιχ. Εύστρατιά- 
δης καί τό περιοδικό «ό Συνεταιριστής».

Πώς (ραίνεται μέσα άπό τό λιγόχρονο έργο του.

Πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν άπό τό θάνατο 
ένός άπό τούς πιό φωτισμένους, δραστήριους, μαχητι
κούς, άλλά καί οργανωτικούς συνεταιριστές μας, τού 
Ντίνου Μαλούχου.

Λίγα τά χρόνια πού έζησε (33) καί πολύ λίγα τά 
χρόνια τής μεταφοιτητικής του δημόσιας ζωής. "Ομως 
έκανε πολλά. Βοήθησε άποφασιστικά τούς ανθρώ
πους, θεμελίωσε έργο, δημιούργησε καταστάσεις, 
άφησε ιστορία, έγινε σύμβολο.

Τόν θυμούνται άκόμα έκεϊ στή Μακεδονία, θά  τόν 
θυμούμαστε πάντα όλοι στή συνεταιριστική οικογέ
νεια, σάν έναν άπό τούς λίγους καί τούς μεγάλους, σάν 
έναν άνθρωπο μέ μαχητικότητα ένωμένη μέ ήθος καί 
οργανωτικές ικανότητες, σάν ένα άνθρωπο πού έπα- 
σχε άπό άγάπη γιά τόν δυστυχισμένο "Ελληνα άγρότη 
τής πολύ δύσκολης έκείνης έποχής, σάν μεγάλη φυσιο
γνωμία συνεταιριστική - άγροτική.

’Ά ν  ή μοίρα τόν άφηνε νά ζήσει μιά κανονική ζωή 50, 
60, 70 χρόνων, τότε τό έργο του θά  έπρεπε νά είναι όχι 
μόνο πλατύτερο καί βαθύτερο, άλλά κοσμογονικό γιά 
τήν αγροτική - συνεταιριστική μας εξέλιξη, έκτόςκ ιά ν  
οί πέρα άπό τίς άνθρώπινες δυνάμεις συνθήκες καί οί 
«συνάνθρωποι» τόν άχρήστευαν λίγο ή πολύ (όπως 
έγινε καί μέ άλλους πού ξεκίνησαν μέ ικανότητες, μέ 
προθέσεις καί όνειρα δημιουργίας καί άνιδιοτέλεια καί 
μαχητικότητα, αλλά τούς κλείστηκε πολλές φορές ό 
δρόμος κι έτσι έμεινε στά μισά ή άπόδοσή τους κι ή 
έπίδρασή τους γιά τό καλό).

Ποιός ήταν, τί ήθελε καί τί πέτυχε ό Μαλούχος;
Δέν είχα τήν τύχη νά τόν γνωρίσω προσωπικά. Τόν 

καιρό τής συνεταιριστικής του δραστηριότητας καί 
τοΰ θανάτου του, ήμουνα άκόμη μαθητής στό Δημοτι
κό καί στό Γυμνάσιο, μακριά άπό τόν τόπο όπου 
έδρασε, δέν είχα ίδέα από συνεργατισμό. Ά κουσα γ ι’ 
αύτόν άργότερα, όταν μπήκα στήν κίνηση (1933) καί 
προσπαθούσα νά έμβαθύνω, νά μελετώ πρόσωπα καί 
πράγματα. ’Έ μαθα γ ι’ αύτόν άπό. προφορικές διηγή
σεις κι άπό λίγα κείμενα· καί ή περίπτωσή του μέ 
συνεκίνησε καθώς διαπίστωνα οτι τό πέρασμά του 
άπό τήν κίνηση είχε άφήσει στή Μακεδονία καί 
ιδιαίτερα στή Θεσσαλονίκη βαθειά καί μεγάλη τή 
σφραγίδα τής προσωπικότητάς του καί κυρίως άπό 
τήν πλευρά τής μάχης καί θυσίας.

'Ά ς προσπαθήσουμε νά τόν σκιαγραφήσουμε μέ 
βάση τίς προφορικές καί γραπτές πηγές. (Φωτογρα
φία του βλ. στό τεύχος 21 σ. 1772).

Νέος μέ αστική προέλευση, γυιός έμπορου. Γεννή
θηκε στή Σύρο τό 1895, μεγάλωσε στήν ’Αθήνα. Ή  
πατρική του καταγωγή ήταν άπό τή γνωστή Δημη- 
τσάνα τής ’ Αρκαδίας. Κάποια προδιάθεση θά  είχε γιά 
νά άποφασίσει νά σπουδάσει γεωπόνος στό έξωτερικό 
(μιά έπιστήμη -νέα τότε καί γιά λίγους- γιά τήν όποία 
δέν ύπήρχε Σχολή στήν Ε λλάδα καί τό πτυχίο τής 
οποίας θά  τόν οδηγούσε στήν μέ άθλιες τότε συνθή
κες έπαρχία καί στά δύσκολα άγροτικά κλπ. προβλή
ματα τών «Νέων Χωρών», πού μόλις είχαν απελευθε
ρωθεί μέ τούς Βαλκανικούς πολέμους).

Σπούδασε στήν περίφημη Γεωπονική Σχολή τοΰ 
Portici τής ’Ιταλίας, στήν έποχή πού σπούδαζαν έκεϊ 
καί οί Δ. Άβράσογλου, Ί .  Καραμάνος, Δ. Μαργέτης. 
Στό έκεϊ τότε περιβάλλον μυήθηκε -έκτός άπό τά 
γεωπονικά- καί στίς εύρύτερες «άνανεωτικές» κοινω
νικές - πολιτικές ιδέες πού κυκλοφορούσαν κατά τόν 
Α' Παγκόσμιο πόλεμο. Ό  μετέπειτα φίλος του 
κοινοτιστής Κ. Καραβίδας τόν παρουσιάζει γαλουχη- 
μένον στήν ’Ιταλία μέ τίς μαρξικές θεωρίες τού 
διαλεκτικού ιστορικού υλισμού καί τής πάλης τών 
τάξεων. («Συνεταιριστής» 1936, σ. 177).

Γύρισε στήν ’ Αθήνα μέσα στόν Α ' παγκόσμιο πόλε
μο, στήν έποχή τού Διχασμού. Μέ τίς πολύ φιλελεύ
θερες καί προοδευτικές άντιλήψεις πού είχε, έγινε 
οπαδός τού Βενιζελισμοΰ καί προσχώρησε στό Κίνημα 
τής Θεσσαλονίκης (1917).

Τοποθετήθηκε Νομογεωπόνος Θεσσαλονίκης καί 
στήν περιφέρεια αύτή (πού ύπέφερε χρόνια άπό τίς 
στρατιωτικές επιχειρήσεις κλπ.) γνώρισε τήν φοβερή 
έλληνική αγροτική πραγματικότητα (πού δέν μπορούν 
νά τήν φανταστούν καί νά τήν καταλάβουν οί σημερι
νοί), πραγματικότητα πού τήν έκαναν άκόμα χειρότε
ρη ό πόλεμος, ό διχασμός, ή πολιτική άστάθεια καί 
άργότερα τό προσφυγικό κύμα(1).

Κοντά στίς άλλες του προσπάθειες πάλαιψε άπό τή 
θέση αύτή, διαπληκτιζόμενος μέ τούς ισχυρούς καί 
τούς πολιτικούς, γιά τά δίκαια τών φτωχών άγροτών 
καί βοήθησε γιά τήν'ίδρυση συνεταιρισμών (2).

’ Αργότερα τοΰ άνατίθεται ή Διεύθυνση ’ Εποικισμού 
στή Γεν. Διοίκηση Δράμας. ’Εργάζεται καί έδώ νά 
άπαλλάξει τούς κολλήγους τών μεγάλων άγροκτημά- 
των άπό τούς ενοικιαστές τών τσιφλικιών, χωρίς νά 
κάνει καμμία διάκριση έλληνοφώνων καί άλλων. Πρό
σεχε έπίσης στήν καλή λειτουργία τών Συνεταιρισμών, 
στήν ένεργό άνάμιξη τών μελών τους στίς έργασίες 
τους καί ιδιαίτερα στήν καλή λειτουργία τών γενικών 
συνελεύσεων τών Συνεταιρισμών, όπου κυρίως άνα- 
πτυσσόταν τό συνεταιριστικό συναίσθημα, άλλά καί ό 
χαρακτήρας άκόμα τών μελών, μαζί μέ τό αίσθημα τής 
ελευθερίας τους. Ό  ϊδιος μάλιστα έλάμβανε μέρος 
στίς γενικές συνελεύσεις τών συνεταιρισμών, όπου μέ 
τήν βαρειά καί έπιβλητική φωνή του άνάπτυσσε τίς
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ιδέες του, λέγοντάς τους ξάστερα τήν αλήθεια (Β. 
Γανώσης σ. 38). Καί έδώ ή δραστηριότητά του άφήνει 
έντονα τά σημάδια της, κι άς είναι λίγο τό διάστημα 
πού μένει στή θέση αύτή.

Ή  δημιουργικότητα καί οί πρωτοβουλίες του φέρ
νουν καί γ ι’ αύτόν (δπως συχνά στούς παρόμοιους) 
φθόνο καί καταδίωξη. Σέ κάποια κυβερνητική μετα
βολή απολύεται σάν «βενιζελικός» (3) άπό τήν θέση 
του αύτή καί γυρίζει άπογοητευμένος στήν ’Αθήνα, 
άδύναμος οικονομικά μέσα σέ μιά άλλοτε εύημεροϋσα 
οικογένεια πού τώρα είχε καί αύτή μεγάλα προβλή
ματα οικονομικά.

Τό 1921 έπιστρατεύθηκε. Καί ένώ σύμφωνα μέ τή 
νομοθεσία, μπορούσε ώς γεωπόνος νά γίνει άξιωματι- 
κός τής ’Επιμελητείας καί νά άποφύγει τήν πρώτη 
γραμμή, αύτός κατατάσσεται ώς στρατιώτης (γιά νά 
συμψηφίσει στή συνείδησή του τό ότι ώς νομογεω
πόνος είχε άποφύγει προηγούμενη στράτευση) καί 
πηγαίνει στή Μ. ’Ασία. Έ κ εΐ πέρασε άρκετές κακου
χίες καί μάχες ώσπου άρρώστησε στήν ‘Αλμυρή 
"Ερημο καί στή συνέχεια άποσπάσθηκε στήν ’Αρ
μοστεία Σμύρνης.

Μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί τήν ’ Επα
νάσταση τού 22, έμφανίζεται στή δημόσια ζωή μέ νέα 
φλόγα καί μαχητικότητα ήγετική. ’ Εκδίδει τό 1922 τό 
εβδομαδιαίο περιοδικό «Κοινότης» γιά νά διαδόσει τίς 
ιδέες τής μικρής ομάδας προοδευτικών νέων επιστη
μόνων πού ένδιαφερόταν καί πίστευαν ώς βασική 
άνάγκη τήν δημιουργία μιάς νέας θεσμικής ύποδομής 
βασισμένης πολύ στήν έλληνική παράδοση, ύποδομής 
πού θά  διευκόλυνε τήν ομαδική άνάπτυξη τοϋ τόπου 
αύτοϋ, τοϋ τόσο ταλαιπωρημένου. Πίστευαν ότι έπρε
πε νά γίνει μιά άναδημιουργία μέ σωστή επίλυση 
τόσων καί τόσων προβλημάτων πού ύπήρχαν (άνάμε- 
σα στά όποια ιδιαίτερα βασικό ή σωστή θεμελίωση τής 
άποκαταστάσεως τών γηγενών άκτημόνων καί τών 
προσφύγων στά νέα έδάφη). Κάνει άγώνα, ρίχνει 
ιδέες, άνοίγει δρόμους μέ τό περιοδικό του αύτό, πού 
ό Σβώλος τό χαρακτήρισε «ένα άπό τά πνευματικώς 
τιμήσαντα τήν χώραν μας πολιτικά περιοδικά» (4).

’ Εκείνο πού νόμιζε βασικό ό Μαλούχος, ήταν ή 
ϋπαρξη ισχυρών οίκονομικώς Κοινοτήτων, μέ ενεργό 
άνάμειξη σ’ αύτές όλων τών πολιτών συνερχομένων σέ 
συνελεύσεις όπου θά  έπαιρναν καί πολιτική διαπαι
δαγώγηση (Γανώσης, σ. 38). Αύτό δηλαδή πού διεκδι- 
κούν καί σήμερα οί προοδευτικές δυνάμεις. Πολεμού
σε έπίσης τήν μικροπολιτική καί ειχε τήν γνώμη ότι ή 
'Ομοσπονδιακή ’Οργάνωση τής χώρας θά  ήταν τό 
καλλίτερο σύστημα διακυβερνήσεως.

Τό άποτέλεσμα; "Ο,τι εΐναι, συνήθως, τό άποτέλε- 
σμα στίς τέτοιες προσπάθειες. Ό  πνευματικός σπό
ρος σπάρθηκε, οί οικονομικές όμως δυνατότητες 
εξαντλήθηκαν καί ό σπορέας δέν προφταίνει νά 
φτάσει μέχρι τότε πού θά  γίνει ό καρπός καί ή συγκο
μιδή. Τά άκάλυπτα εκδοτικά έξοδα σταμάτησαν 
σύντομα τήν προσπάθεια αύτή (1922-1924). "Ομως ό 
πραγματικός δημιουργός, μετά άπό κάποια άνάπαυλα 
γεμάτη μέ άπογοήτευση, μένει συνήθως μέ τήν ’ίδια 
φλόγα, μέ τόν ϊδιο πυρσό, μόνο άναζητά νέο πάτημα, 
άλλη θέση πιό κατάλληλη γιά νά σταθεί καί νά κινήσει 
άπό έκεΐ τή γη, νά κάνει τήν άλλαγή πού ονειρεύεται.

Προσλαμβάνεται καί ύπηρετεΐ γιά λίγο ώς τμημα- 
τάρχης ’ Αγροτικής ’ Εγκαταστάσεως στήν γνωστή 
ΕΑΠ (’Επιτροπή Ά ποκαταστάσεως Προσφύγων) ά
πό όπου έλπίζει οτι θά  μπορέσει νά θέσει σέ έφαρμο
γή τίς κοινοτικές του ιδέες κατά τήν άποκατάσταση 
τών άγροτών στήν ύπαιθρο, τή δημιουργία έργων, τή

ρύθμιση σχέσεων. Σύντομα όμως επικρατούν στήν 
ΕΑΠ οί άντίθετες άπόψεις. Παραιτεΐται γιά λόγους 
άρχής (παρ’ όλες τίς οικονομικές του άνάγκες) καί 
όσκεΐ δημόσια (μαζί μέ τόν Καραβίδα καί μέ άλλους) 
μαχητική κριτική τών κατευθύνσεων καί τών προσώ
πων τής ΕΑΠ (Κ. Καραβίδας, «ό Συνεταιριστής» 1936, 
σελ. 196).

Ή  όρμή γιά δημιουργία τόν ξαναφέρνει στή Μακε
δονία, στήν πρώτη γραμμή. Δέχεται τήν πρόσκληση, 
κατεβαίνει μερικά σκαλοπάτια άπό τίς μέχρι τότε 
θέσεις του τής έξουσίας καί άπό έκεινες πού θά  μπο
ρούσε νά πάρει μέ τά προσόντα του καί άναλαμβάνει 
(τόν Α πρίλιο τοϋ 1925 σέ ήλίκία 30 έτών) τήν ασή
μαντη (οικονομικά καί επαγγελματικά γ ι’ αύτόν) άλλά 
σπουδαία γιά δημιουργικό άγώνα θέση τοϋ Διευθυν- 
τοϋ τής ‘Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Μακεδονίας. 
Μιάς φτωχής καί άδύναμης (παρά τόν τίτλο της)
’ Οργανώσεώς τών λίγων τότε καί φτωχών συνεταιρι
σμένων άγροτών, πού είχε όμως τεράστιες προοπτι
κές· προοπτικές πού θά  μπορούσαν νά γίνουν κάπως 
πραγματικότητα, μόνο μέ πεισματική δουλειά, ίερα- 
ποστολίσμό, θυσίες προσωπικές. Μέ αύτό πού ήταν 
δηλαδή ή ψυχή τού Μαλούχου (5).

Εΐναι χαρακτηριστικές οί αναμνήσεις πού έγραι|)ε 
γιά τότε ό νεαρός τότε ύπάλληλος τής 'Ομοσπονδίας 
(καί άργότερα Διευθυντής της) Εύριπ. Τζουμέρτης (6).

« ...Ά κόμα βαρειά άντηχεΐ ή φωνή του καί οί λόγοι 
του πού έφλόγιζαν τήν καρδιά μας καί ένθουσίαζαν 
τήν νεότητα, οί λόγοι του πού καλοϋσαν μαχητές-συν- 
οδοιπόρους στήν άποστολική του σταυροφορία... 
Ά ναμετρά τό μέγεθος τής άποστολής του, έκτιμά καί 
ύπολογίζει τούς κινδύνους καί, ατρόμητα, θαρρετά 
καί συστηματικά, προπαγανδίζει τά άγαθά τοϋ συνερ
γατισμού. Πορεύεται στήν ύπαιθρο, γυρίζει στά χωριά, 
άπό πλαγιές σέ κάμπους άκούραστος στρατοκόπος, 
πεζοπορεί καί συγκεντρώνει στό διάβα του τά πλήθη 
τών εργατών τής γής, παραμερίζοντας κάθε άντίδραση 
πού παρεμβάλλεται στό έργο του. Ποιός δέν νοιώθει 
τό σκίρτημα τού ενθουσιασμού στήν πρόσκληση τοϋ 
Ντίνου Μαλούχου; Ποιός μπορεί νά μείνη άσυγκίνη- 
τος σέ λόγια πού κηρύττουν τήν αγάπη, τήν ομόνοια, 
τήν άδελφοσύνη, τήν φιλαλληλία, τήν άλληλεγγύη 
μεταξύ τών χωρικών; ' Η βαρειά καί επιβλητική φωνή 
τοϋ αποστόλου τούτου ήλεκτρίζει καί ενθουσιάζει τά 
πλήθη τών άγροτών. Μιά δράκα άπό νέους άποτελεϊ 
τόν πυρήνα καί άκολουθεΐ τά άχνάρια τοϋ μάγου 
ήγέτου...»

Μέ μεγαλύτερη τώρα πείρα τής ύπαίθρου (άλλά καί 
άπό τά παθήματά του), πάντα όμως μέ τήν ϊδια άν ι
διοτέλεια, μαχητικότητα καί μέ πνεύμα θυσίας, μπαί
νει ό Μαλούχος στήν νέα προσπάθεια γιά δημιουργία, 
γιά τόν πολλαπλασιασμό καί στερέωση τών Συνεταιρι
σμών, τών πολύτιμων αύτών κυττάρων τής ζωής πάνω 
στά όποια καί μόνο θά ήταν δυνατό νά στηριχθή ή 
βοήθεια τών άνθρώπων, ή άναγέννησή τους, ή πρό
οδος τοϋ τόπου.

Α ρχίζει άμεση καί συστηματική επαφή μέ τούς 
άγρότες, τά προβλήματά τους, φροντίζει γιά τήν 
οργάνωσή τους. ’Άλλοι όραματιστές καί σκαπανείς 
(καί οί τόσες άνάγκες πού ύπήρχαν) είχαν ήδη σπείρει 
τά τελευταία χρόνια τόν σπόρο τών Συνεταιρισμών καί 
στήν Μακεδονία, όπως καί σέ ολόκληρη τήν * Ελλάδα. 
Ό  Μαλούχος πήρε τώρα στόν ώμο του τήν άξίνα, 
πήρε στά χέρια του το ραβδί τού πεζοπόρου καί 
ξεκίνησε γιά νά φροντίσει τά μικρά καίάδύναμα συνε
ταιριστικά δενδράκια όπου ύπήρχαν, νά φυτέψει νέα,
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νά τά ποτίσει, νά τά λιπάνει, νά τά κλαδέψει, νά 
ξεχορταριάσει τόν τόπο άπό πολλά ζιζάνια. Νά τά 
κάνει νά ρίξουν ρίζες καί κλαδιά, νά κάνουν φύλλωμα 
γιά νά ξαποσταίνουν στή δροσιά του οί άγρότες, νά 
προσφέρουν καρπούς, στούς ’ίδιους καί στό σύνολο.

' Η δουλειά του στήν 'Ομοσπονδία -κα ί ήταν μόνο 3 
τά χρόνια πού τόν άφισε ή μοίρα στή ζωή- ήταν έργο 
τιτάνειο, πού συνεχίστηκε καί καρποφόρησε καί 
καρποφορεί (7).
' Τόν συναντήσαμε (γράφει ό Γανώσης) ένα πρωί σέ 

μιά σοφίτα παλαιού κτιρίου στή Θεσσαλονίκη, πού 
εΐχε μείνει μόνο όρθιο μέσα στά άλλα κατεδαφιζόμενα 
σπίτια, νά έχη μαζεμένους νέους, πού τούς κατάρτιζε 
στά λογιστικά γιά νά μπουν στούς συνεταιρισμούς καί 
νά καταρτίσουν τά βιβλία τους καί νά άναπτύξουν τίς 
δουλειές τους μέ πιστωτικές έργασίες (8).

’Έτσι μέ δουλειά καί δουλειά μέρα καί νύχτα μπαί
νουν τά θεμέλια, δημιουργεϊται μιά όμάδα ύπηρεσια- 
κή, πού άσχολεϊται συστηματικά μέ τίς καθημερινές 
άνάγκες (νέοι πού άργότερα θά γίνουν τά συνεταιρι
στικά στελέχη σέ πολλές πόλεις τής Μακεδονίας όπου 
τά Παραρτήματα τής ' Ομοσπονδίας πού ιδρύονται θά 
μεταβληθούν σέ τοπικές ανεξάρτητες ' Ενώσεις γιά 
αύτοδιοίκηση).

Στίς μικρές μακεδονικές πόλεις, στά χωριά καί στήν 
ύπαιθρο όπου συνέχεια ταξιδεύει, γίνεται ή άφύπνιση 
ψυχών, τονώνονται οί άγροτιστές καί συνεταιριστές 
πού ύπάρχουν, δημιουργοϋνται νέοι, γίνεται μάχη μέ 
τήν πολύμορφη έκμετάλλευση πού λυμαίνεται τούς 
αγρότες, χτίζονται σιγά σιγά καί μέ πολλούς κόπους 
καλυβάκια συνεταιριστικά πού αργότερα θά γίνουν 
φρούρια συνεταιριστικά (9). Μέσα σέ λίγα χρόνια, ή 
συνεταιριστική δημιουργία είναι φανερή σέ όλη τή 
Μακεδονία.

Πέρα άπό τήν άντιμετώπιση τών καθημερινών συνε
ταιριστικών έργασιών (πιστώσεις, προμήθειες ειδών, 
συγκεντρώσεις προϊόντων κλπ.) (9α), καταπιάνεται 
καί προωθεί τά εύρύτερα προβλήματα:

’Αγώνες γιά τήν καλλίτερη καί έπωφελέστερη άπο- 
κατάσταση τών γεωργών προσφύγων, γιά τίς άπαλλο- 
τριώσεις τών ύπολειπομένων τσιφλικιών, γιά τό ένοι- 
κιοστάσιο βοσκών καί τή δασμολογική προστασία τών 
προϊόντων. ’Εξαγορά καί διανομή άγροκτημάτων 
μεταξύ τών άκτημόνων, διάδοση τής χρήσεως τών 
χημικών λιπασμάτων καί τών γεωργικών μηχανημάτων 
στήν καλλιέργεια καί τήν συγκομιδή, χρησιμοποίηση 
νέων ποικιλιών σπόρων, διάδοση νέων σπόρων κτηνο- 
τροφικών προϊόντων καί ιδιαίτερη πρόνοια γιά τήν 
προστασία τής λαχανοπαραγωγής. ’Οργάνωση τής 
άπό κοινού συγκεντρώσεως τών γεωργικών προϊόντων 
εις τήν γεωργίαν κλπ., κλπ. (10).

Ό  Κ. Καραβίδας, άπό τή δική του οπτική γωνία 
έξαίρει τρία σημεία:

-  ότι συνέλαβε καί ένεφάνισε δημοσία ένα άξιόλογο 
πρόγραμμα γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων 
τής μακεδονικής γεωργίας.

-  ότι επέτυχε άπό τόν Υ πουργό Καφαντάρη τήν 
μέσω τών Κοινοτήτων κατανομή καί είσπραξη τοϋ 
φόρου τής γεωργικής παραγωγής (δεκάτη).
-  ότι άντιστάθηκε σέ προσπάθειες μερικών νά χρη

σιμοποιήσουν τήν δύναμη τής 'Ομοσπονδίας γιά βου
λευτοποίησή τους (καί έξ αιτίας τών προστριβών 
αύτών έπαύθη καί έμεινε 2 μήνες έξω άπό τή θέση 
του).

Στά εύρύτερα συνεταιριστικά, ενδεικτικές είναι οί 
προτάσεις του στό Λ' Πανελλήνιο Συνεταιριστικό Συ

νέδριο (τοϋ 1926, βλ. «Συνεταιριστής» 1926 σελ. 179), 
όπου ζήτησε νά καταργηθοϋν οί πρόσφατες τροπο
ποιήσεις τοϋ Ν. 602 (πού είχαν γίνει τό 1925) γιατί δέν 
συντελούσαν στή βελτίωση τών συνεταιριστικών πραγ
μάτων καί μάλλον διαστρέβλωναν τήν κεντρική ιδέα 
άπό τήν όποία ένεπνεύσθη ό ν. 602. Πρέπει δέ έδώ νά 
σημειώσουμε ότι οί περισσότερες άπό τίς τροποποιή
σεις αύτές ήταν έπιθυμία καί εισήγηση τής κεντρικής 
ύπηρεσίας συνεταιρισμών τού 'Υπουργείου Γεωργίας 
(Διαισθανόμαστε ότι μέ τήν κεντρική συνεταιριστική 
εξουσία, δέν φαίνεται νά εϊχε καί τόσο άρμονικές 
σχέσεις γιά διάφορους λόγους) (10α).

Χαρακτηριστικό τής δραστηριότητάς του εΐναι, 
έκτός άπό άλλα, καί ή οργάνωση συνεδρίων καί 
συλλαλητηρίων γιά τήν διεκδίκηση βασικών θεμά
των (ΙΟβ).

Τήν εικόνα τής συνεταιριστικής καταστάσεως στή 
Θεσσαλονίκη καί όλη τήν Μακεδονία, μπορεί νά μελε
τήσει ό ένδιαφερόμενος (καί νά βγάλει πολλά καί γιά 
πολλά συμπεράσματα), στήν έκθεση τού έπιθεωρητοϋ 
Συνεταιρισμών Μακεδονίας Π. Βασιλακόπουλου («Συ
νεταιριστής» 1929, σελ. 121). Παρόμοιες εκθέσεις 
ύπάρχουν καί γιά προηγούμενα χρόνια, μέ πολύ ενδια
φέροντα στοιχεία (10γ).

Και τότε άκριβώς, όταν μιά νέα περίοδος θά άρχιζε 
γιά τή Μακεδονία (μέ τήν επάνοδο τοϋ Βενιζέλου στήν 
εξουσία, τά έγγειωβελτιωτικά έργα, τούς τότε κοινωνι
κούς - οικονομικούς -μετασχηματισμούς πρός τά εμ
πρός), όπου καί ή άνδρωμένη 'Ομοσπονδία καί ό 
δημιουργός Μαλοΰχος θά  έπαιζαν ένα εύρύτερο ρόλο, 
τότε ή μοίρα είπε τόν μεγάλο της λόγο. Ταλαιπω
ρημένος ό άνθρώπινος οργανισμός τοΰ Μαλούχου, 
χτυπήθηκε άπό παροξυσμό σκωληκοειδίτιδος σέ μιά 
άπό τίς κοπιαστικές περιοδείες του (μέ τούς τότε 
δρόμους, καί τά τότε συγκοινωνιακά μέσα καί γενικά 
τίς τότε συνθήκες) καί ό θάνατος τόν βρήκε άπότομα 
στά 33 του χρόνια (28 ’Ιουνίου 1928).

Θρήνος καί σεισμός ήταν γιά τή Μακεδονία, άλλά 
καί γενικότερα ό θάνατος τού Μαλούχου. Γράφει ό 
«Συνεταιριστής» (1928, σελ. 151): « ’Εξέχουσα φυσιο
γνωμία έν τή συντελουμένη άναγεννήσει τής ’Αγρο
τικής τάξεως ό Κ. Μαλοΰχος, Διευθυντής τής ' Ομο
σπονδίας Γ. Συνεταιρισμών Μακεδονίας, έξέλιπεν 
αίφνιδίως... ' Ο τόσον άκαιρος καί αιφνίδιος θάνατός 
του άφίνει είς τήν συνεταιριστικήν όργάνωσίν τής 
χώρας μας μέγα κενόν, διότι ό αείμνηστος Μαλοΰχος 
δέν ήτο μόνον πολύτιμος μαχητής καί ίδεολόγος 
άκραιφνής ύπέρ τών συμφερόντων καί τής άναπτύ- 
ξεως τής Ά γροτικής τάξεως, άλλά καί ή ζωή καί ή 
δύναμις τής έν Μακεδονία Συνεταιριστικής κινήσεως, 
τής οποίας ύπήρξεν εΓις έκ τών κυριωτέρων δημιουρ
γών της. ' Η ζωή του -ή  τόσον βραχεία- ύπήρξεν 
ολόκληρος αγών, άγών άποστόλου τής Ά γροτικής 
Ιδέα ς... έν τή σταδιοδρομία του έξεδηλώθη ή ύπερο- 
χή του είς τήν σκέψιν εις τάς ένεργείας του καί είς τά 
αισθήματα...». (Βλ. καί «Φωνή Συνεταιρισμών» 1948 
σελ. 1058, 1951 σελ. 2072, κείμενα Μ. Εύστρατιάδη. 
Καί «Συνεργατισμός» έτος Ιον σελ. 17, έτος 2ον σελ. 
309).

Ό  θρήνος τής Μακεδονίας πού τόν συνόδεψε στόν 
τάφο, δέν ξεχάστηκε, δέν έσβυσε ό απόηχός του μέχρι 
σήμερα.

'Ο  σεισμός όμως πού συντάραξε τό συνεταιριστικό 
της οικοδόμημα, άνοιξε χάσματα, τά όποία δέν γέμι
σαν μόνο άνθη (όπως θέλει ό ποιητής), άλλά καί 
δυνάμεις καί χέρια καί μυαλά καί καρδιές πού τόν
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διαδέχτηκαν καί δούλεψαν καί κράτησαν καί άνέπτυ- 
ξαν τήν άγροτική - συνεταιριστική ίδέα καί τίς εφαρμο
γές της.

Καί έτσι ή Μακεδονία σήμερα καί ιδιαίτερα ή Θεσ
σαλονίκη είναι σέ θέση νά δίνει ένα βροντερό «παρών» 
(σάν τή βαρειά φωνή τοϋ Μαλούχου) στό πανελλήνιο. 
Είναι σέ θέση νά δείχνει τό έργο τής δημιουργίας πού 
συνέχεια κάνει, είναι σέ θέση νά προστατεύει μέ 
χίλιους τρόπους τούς αγρότες, είναι σέ θέση νά βοηθά 
τήν οικονομική κοινωνική άνοδο τοϋ τόπου.

Είναι σέ θέση νά βροντοφωνά ένα μεγάλο «εύχαρι- 
στώ» στούς πρωτεργάτες καί πρώτα α π ’ όλους στόν 
Ντϊνο Μαλούχο.

Γιατί πραγματικά ό Ντΐνος Μαλοϋχος -όπω ς μαρτυ
ρεί ό συνεργάτης του Τζουμέρτης- ήταν μιά ήγετική 
προσωπικότητα πού άσκούσε μαγνητική έλξη στά

πλήθη. Ιΐροικισμένος άπό τή φύση μέ εξαίρετα προ
σόντα, μέ άνδροπρεπή ομορφιά, έπιβλητική καί αύ- 
στηρή μορφή, μέ τή χάρη τοϋ λόγου, διεκρίνετο γιά τίς 
σπάνιες οργανωτικές ίκανότητές του, τήν απέραντη 
καλωσύνη, τό ήθικό του κύρος καί τήν βαθειά πίστη 
καί προσήλωση στήν ίδέα τού συνεργατισμού, τόν 
όποιο έβλεπε σάν μέσο γιά τή δημιουργία μιάς καλλί
τερης καί δικαιότερης κοινωνίας.

«Οί άγρότες είναι ή ι^υχή ένός τόπου» ψιθύρισε 
καθώς ξεψυχούσε.

Καί: «όπου μπαίνει ή πολιτική άπό τήν πόρτα στίς 
συνεταιριστικές οργανώσεις, ό συνεργατισμός βγαίνει 
άπό τό παράθυρο» έλεγε.

’Ά ς κρατήσουμε στή μνήμη αύτές τίς δυό φράσεις 
του, παραγγελίες του. ' Η ζωή του άς μείνει φωτεινό 
παράδειγμα ιδεαλισμού καί θυσίας στήν ύλιστική 
έποχή μας.»

(1) Γ ια  τη ν  τότε και μ έχρ ι το 1928 δραματική  κατά στα ση σ τη ν  π ερ ιφ έρεια  Θ εσ σ α λο ν ίκ η ς βλ. το 
κείμενο του Σπ. Α ντω νιάδη  «Θ έματα Συνετα ιρ ισμώ ν» 1974 σελ. 1759 με πολλές ενδιαφέρουσες 
γεω ργοσυνετα ιρ ισ τικές αναμνήσεις.

(2) Π ο λέμ η σ ε  — γράφει ο Γ ανώ σης—  «γιά  τά  δ ίκα ια  τών άγροτώ ν ’Ε πανω μής κατά  τώ ν πρου
χόντω ν, πρώ ην Τ ζαμπάσηδω ν έπί Τ ουρκοκρατίας, πού ένέμονταν τά κτήματα  των πρώ ην Τ ούρκω ν 
πασάδων, τά ό π ο ϊα  ε ίχα ν  ενο ικ ιά σ ει άπό τό Δ η μ όσ ιο  καί τά  υπενο ικ ία ζα ν στούς χω ριάτες 
είσ πρά ττοντες γεώ μορο» (Β. Γ ανώ σης σ. 38). Γ ια  το θέμα αυτό α σ χο λ ε ίτα ι δ ιεξοδ ικά  κα ι παραστατικά  
ο Κ. Κ αραβίδας στο  περ. « 'Ο  Συ νετα ιρ ιστή ς»  1936 σελ. 178 όπου π ερ ιγρά φ ει τη ν  κατάσταση κατά το 
1919, τις ενέργειες αλλά  και τη ν  ιδεολογική  εξέλ ιξη  του Μ α λούχου  από τον  μαρξισμό στον 
κοινοτισ μό.

(3) Ε ίχε  βέβαια τα  φ ρονήμα τά  του τα οπο ία  δεν έκρυβε αλλά  δεν ανεμείγνυε τη ν  π ο λ ιτικ ή  με την 
υπηρεσ ία  του ούτε επεδοκίμαζε όλες τ ις  πράξεις του κόμματος του Β ενιζέλου (λέει ο Γ α νώ ση ς σελ. 38).

(4) Βλ. «Τό νέον Σύνταγμα» σελ. 43 .
(5) Ε ις τη ν  ψ υ χή ν  του υπά ρχει η φ λόγα  της δη μ ιο υρ γ ικό τη τα ς η οπο ία  μόνον εις μ ίαν  ελευθέραν 

και α πη λλα γμ ένη ν από π ερ ιορ ισμούς και π ρολή ψ εις δρά σ ιν  ήδύνατο  να αναφανή, να  εμπνεύση και 
επ ιβληθή . Α υτός ο λόγος έφερε τον Μ α λούχον ε ις τη ν  υπεύθυνον θέσ ιν  του Δ ιευθυντού της 
Ο μοσπονδία ς Συνετα ιρ ισμώ ν Μ ακεδονίας ( « Ό  Σ υ νετα ιρ ισ τή ς»  1928 σελ. 151).

(6) «Φωνή Συνετα ιρ ισμώ ν» 1947 σελ. 270.
(7) Βλ. το  αναλυτικό  κείμενο του ση μερινού  σ τελέχου ς τη ς  Ο μ οσ πονδία ς κ. Γ. Π απαδοπούλου, 

που δημοσ ιεύετα ι σ το  τεύχος αυτό κα ι δ ίνει όλα τα σ χ ετ ικ ά  σ το ιχεία .
(8) Σ τη ν  ανάγκη ταχύρρυθμης εκπαίδευσ ης νέω ν προσφ ύγω ν γ ια  να στη ρ ίξο υ ν  οργανω τικά  τις 

σ υ νετα ιρ ισ τικ ές οργανώ σ εις (ώ στε να μπορούσαν αυτές να αναλαμβάνουν να δ ιοχετεύουν κεφάλαια 
στους προσφ υγικούς συνετα ιρ ισμούς γ ια  τη ν  ανα σ υ γκρότη σ η ) κατα λή γει και το  μοναδικό του άρθρο 
που δημ οσ ιεύτηκε στο  περ ιοδ ικό  « Ό  Συ νετα ιρ ιστή ς»  (έτος 1925 τ. 5, σελ . 67, δη λα δή  μ όλ ις ανέλαβε 
τη  νέα του θέση). Ε ίνα ι το  κείμενο αυτό ό χ ι μόνο δείγμα γρα φ ή ς αλλά  και τω ν απόψ εω ν του Μ αλούχου 
σ χετ ικ ά  με τα φ λέγοντα  τότε  προβλήματα , τους πρόσφ υγες, τη ν  α ποκατά στα σή  τους, τη ν  οργάνω ση 
α γροτική ς π ίστεω ς, τη ν  ανάπτυξη των συνεταιρ ισμώ ν, τη ν  συ νετα ιρ ισ τικ ή  μόρφω ση και κατάρτιση  
στελεχώ ν, τους πρακτικούς τρόπους ενεργείας γ ια  άμεσα αποτελέσματα. Τ ο  κείμενο δ ε ίχ νε ι καθαρά 
τη ν  θ ετικότη τα  σκέψεω ς και γραφ ής, θετικότη τα  που δεν τη ν  εζημίω νε κα ι δεν τη ν  έκανε προχειρ ό τη τα  
(όπω ς σε άλλους) η ορμ η τικ ό τη τα  και ο ενθουσ ιασμός που υπ ή ρχε  μέσα του.

(9) Π ολύ  χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό  γ ια  τον  τρόπο  δημ ιουργίας τοπ ικώ ν Π αρα ρτημ άτω ν και τον  τρόπο 
επανδρώ σεω ς κα ι εργασ ίας τους ε ίνα ι το  κείμενο του Σπ. Α ντω νιάδη  που δημοσ ιεύσ αμε το 1975 σελ. 
2081 όπου και σ χ ετ ικ ή  εξα ίρεση  και γλαφ υρή αφ ήγησ η  του I. Σ ινά ρη  που έζησε το  θέμα αυτό.

(9α) Ε ίνα ι ενδ ιαφ έροντα  τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον  ισ ο λ ο γ ισ μ ό  του 1928 της 
Ο μοσ πονδία ς κα ι όπου φ α ίνοντα ι σε πλήρη  ανάπτυξη σω στές συ νετα ιρ ισ τικ ές κατευθύνσεις και 
εργασ ίες (βλ. «Σ υνετα ιρ ιστή ς»  1929 σελ. 88).

(10) Ευρ. Τ ζουμέρτης «Φωνή Σ υνετα ιρισμώ ν» 1947 σελ. 272.
(10α) Ιδ ιοσ υγκρα σ ία , προέλευση σπουδώ ν, τρ ό π ο ι ενεργείας, γνώ μες γ ια  τη ν  εποπτεία , την
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οργάνω ση και άσ κη ση  τη ς αγρ ο τικ ή ς π ίστεω ς κα ι άλλα  που έχουν  ανάγκη  λεπτομερέστερη ς έρευνας 
από τον  ισ το ρ ικό  του Συνεργατισμού.

(ΙΟβ) Π .χ . ζω ηρό α γροτικό  σ υ λλα λη τή ρ ιο  στη  Θ εσ σ α λονίκη  τον  Ιούν ιο  1927 με αντιπροσω πείες 
από όλη  τη Μ α κεδονία  (το πολύ ενδιαφέρον Ψ ή φ ισ μ ά  του βλ. «ό Σ υ νετα ιρ ισ τή ς»  1927 σελ. 201). 
Ε π ίσ η ς το Γ '  Π α ν ελλ ή ν ιο  Γ εω ργικό  Συνέδριο του Μ αρτίου 1928 στη  Θ εσ σ α λονίκη  με αναλυτικά 
σαφή μελετημένα ψ ηφ ίσ ματα-α ιτήματα  επί των βοσκώ ν, του επο ικ ισ μού , της Γ  εω ργικής Τ ρα πέζης, της 
α γροτική ς εκπαιδεύσεω ς, τη ς επα γγελμα τικής όργανώ σεώ ς των αγροτώ ν (βλ. «ό Συνετα ιρ ιστής» 
1928 σελ. 82).

(1 Ογ) Βλ. α ναδρομ ικήν μελέτην μ έχρ ι 1926 είς «ό Συ νετα ιρ ιστή ς»  1927 σελ. 225, 241, 267 και 1928 
σελ. 121. Β ασικά σ το ιχ ε ία  η όργάνω σις των προσφύγω ν εις ομάδας (Ν.Δ. 6 Ιουλίου  1923), η ανυπαρξία  
στελεχώ ν, η όργάνω σις πρακτικώ ν συνετα ιρ ιστικώ ν μαθημάτω ν υπό τη ς Γ .Δ .Ε .Μ . δια στελέχη  
συνετα ιρ ισμώ ν, κλπ. Ε ίδ ικώ ς δ ια  τη ν  καθυσ τέρησ ιν  των Ενώ σεω ν κα ι τη ν  δρα σ τη ρ ιότη τα  της 
Ο μοσπονδία ς Θ εσ σ α λον ίκ η ς από του 1926 βλ. 1927 σελ. 271 και 1928 σελ. 126.

Το κονσερβοποιείο Γεφυρας Θεοσαλονίκης (μετακατοχικά).
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Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1929

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

Η  ΓΕΝ ΙΚ Η  Φ Υ ΣΙΟ ΓΝ Ω Μ ΙΑ  ΤΟΥ ΕΤΟ Υ Σ 1929

Στην εξουσία βρίσκεται η ισχυρή Κ υβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με αποφασιστι
κό ξεκίνημα για  δημιουργικό έργο και με συντηρητική  γραμμή (συγκριτικά  με τις 
Κ υβερνήσεις των προηγούμενων χρόνω ν αλλά κ α ιτα κ ο ινω ν ικ ο πο λ ιτ ικ ά  ρεύματα). 

Ι ΐρόεδρος της Δημοκρατίας ο Π. Κ ουντουριώτης.
Π ροσπάθεια πολιτικής ηρεμίας. Ε πιστολή του Ελ. Βενιζέλου (3.2.1929) προς 

τον αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος Π. Τ σαλδάρην για  τη δίκη του 22 και γ ια  την 
εκτέλεση των 6 (για  «μη προδοσία» και για τη φύση των ευθυνών τους)(1). 

Τ ιμή χρυσής λ ίρας 375 δρχ. (σταθεροποίηση).
17/2/1929, θάνατος του μεγάλου συνεταιριστή Σωκράτη Ιασεμίδη (βλ. στο 

Υποκεφ. ΙΑ ') .
27/3/1929 Ε λληνογιουγκοσλαβικό  σύμφωνο.

Ίδ ρ υ σ η  Λ αϊκών Α γορώ ν (18/5/1929) με πωλητές τους παραγωγούς. Κατά 
δήλωση του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου, ο ι Λ αϊκές Α γορές αποτελούν την 
μεγαλυτέραν και θετικοτέραν επιτυχίαν της Κ υβερνήσεως εις το εσωτερικόν, μετά 
την αποτελεσματικήν δίωξιν της ληστείας. Τ ιμές 40%-50% φθηνότερες χωρίς να 
αναμιγνύονται «μεταπράτες» (Βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σελ. 117).

10/6/1929. Σύμβαση Αγκυρας για ζητήματα ανταλλαγής πληθυσμών. Ο 
Ελευθ. Βενιζέλος στη Βουλή της 17.6.1929: «’Έ χ ο υ ν  ύπέρτατο συμφέρον τά δύο 
κράτη νά προσεγγίσουν πρός αλληλα...». Κ αι σ τις 20/10/1929 «έξηκριβώθη οτι 
καί φυλετικώς εύρισκόμεθα οί δύο λαοί πλησ ιέστερον ό εις πρός τόν άλλον, π α ρ ’ 
δσον κοινώς πιστεύεται...».

— Γ ια  την τότε καθυστερημένη ζωή των χω ριώ ν βλ. κείμενο του Αδ. Αδάμ (για 
χω ριό  της Θ εσσαλίας) στη «Φωνή Συνεταιρισμών» 1948 σελ. 2229.

— Νέος Ο ργανισμός του Υ πουργείου Γεω ργίας με ρ ιζικές μεταβολές (Ν. 
4142/1929 και ο νεώτερος 4161/1929 και ο νεώτερος 5006/1931).

— Ίδ ρ υ σ η  της Α γροτικής Τραπέζης (Ν. 4332). Έ ν α ρ ξ η  λειτουργίας της 
2/9/1929).
— Ιδρύεται Γραφείο Π ροστασ ίας Ε λληνικώ ν Σύκων (Ν. 4652).
— Δ ημιουργία  Σ χολής Συνεταιριστών στην Ανωτ. Γεωπονική Α θηνών με Ν. 

4142/1929.
— Ο κτώ βριος (29/10/29). Υ πογραφή στην Ά γ κ υ ρ α  του Ελληνοτουρκικού 

συμφώνου «φιλίας, ουδετερότητας, δ ιαλλαγής καί δια ιτησίας». Δ ήλω ση Ελ. 
Βενιζέλου: «ό μακραίων ανταγωνισμός έτερματίσθη όριστικώς».
— Διάλυση της ΕΑ Π  (Επιτροπή Α ποκαταστάσεως Π ροσφύγων), ανάληψη του 

έργου της από το Κράτος και την ΑΤΕ. Π ίνακες με σ το ιχε ία  της αγροτικής 
αποκαταστάσεω ς βλ. στα β ιβλία Π. Π απαγαρυφάλλου σελ. 121 επ. και Κ λήμη 
«Α γροτική Ο ικονομία». Α θήνα 1961.
— Τ ις έντονες κ ινητοπο ιήσεις του αγροτικού κόσμου το Ν οέμβριο 1929 βλ. στο 

Υποκεφ. Η '.  Γενικά το 1929 είχε και καλές και κακές πλευρές σχετικά  με τον 
αγροτικό και το συνετα ιριστικό τομέα(2).
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— 20/12/1929: Ο Ελ. Βενιζέλος στη Βουλή: «Εύρέθημεν είς τήν εύχάριστον 
θέσιν καί οί Τούρκοι καί οί Ε λληνες, νά διαπιστώσωμεν οτι σπανίω ς δύο έθνη 
εύρίσκουν οτι ύπάρχουν τόσα σημεία δσα ήμεΐς ευρομεν, είς τά όποια τά 
συμφέροντά των νά συμπίπτουν».
— Το 1929 ανασυντάσσεται το εκτός της Κ υβερνήσεως Α γροτικό και Εργατικό 

Κόμμα της Ελλάδος του Αλ. Π απαναστασίου που είχε ιδρυθεί το 1922 σ την Αθήνα 
ως «Δημοκρατική Έ νω σ ις»  και από το 1926 μετονομάστηκε σε Α γροτικό και 
Εργατικό Κόμμα. (Το α ' γενικό συνέδριό του συνήλθε στη Θ εσσαλονίκη το 1924 
και το β ' γενικό συνέδριο το 1929 επίσης στη Θ εσσαλονίκη). Η  αγροτική 
πολιτική  του διατυπώθηκε πληρέστερα στο Συνέδριο του 1929. Βλ. το έντυπό του 
με τις Π ρογραμματικές Α ρχές (1929). Π ροβλέπει: Η γη εις τους καλλιεργητές, 
απαλλοτριώ σεις, συνετα ιρ ιστικός συνασπισμός των αγροτών και πολλά άλλα 
μέτρα. Το τμήμα του γ ια  την κοινωνική πολιτική  υποστηρίζει σε πολλά σημεία  τη 
συνετα ιρ ιστική  οργάνωση. Α λλά ανασυντάσσονται και ο ι άλλες αγροτικές 
ομάδες (3).
— Δ ημιουργούνται 30 κατώτερα γεω ργικά σ χολεία  (με Ν. 4397/1929 και 

4863/1930) (4).
— Εξακολουθεί η αποκατάσταση των ακτημόνων(4). Βλ. σχετικά  και στο 

Υποκεφ. Η '.

(1) Π ροσπάθεια  γ ια  κλείσ ιμ ο  εθνικού διχασμού:
Γράφ ει το 1934 ο Ελ. Β ενιζέλος κατά τη δη μ οσ ιογρα φ ική  του μονομ α χία  με I. Μ εταξά:
« Εγραψ α εις τόν  κ. Π . Τ σαλδά ρη ν, έξ ονόματος όλω ν τώ ν δημ οκρατικώ ν α ρχη γώ ν (στις 3 

Φ εβρουάριου 1929) ότι: «Δύναμαι νά βεβαιώσω ύμάς μέ τόν  πλέον κα τη γο ρ η μ α τικό ν  τρόπον ότι ούδείς 
τών π ο λ ιτικ ώ ν  α ρχη γώ ν τής Δ ημ οκρατικής παρατάξεω ς θεωρεί ότι ο ΐ ή γέτα ι τής π ο λ ιτικ ή ς ήτις 
ήκολουθήθη  μετά τό 1920, διέπραξε προδοσ ία ν  κατά τή ς πατρ ίδας δ ιό τι έν γνώ σ ει ώ δήγησε τόν  τόπον 
είς τή ν  Μ ικ ρ α σ ια τ ικ ή ν  καταστροφ ήν. Δ ύναμαι μ άλ ιστα  νά βεβαιώ σω  ό τι τό έ π ’ έμοί πιστεύω 
άκραδάντω ς ό τι 0ά ή σ α ν εύτυχεΐς αν ή π ο λ ιτ ικ ή  των ώ δήγει τή ν  'Ε λ λ ά δ α  εΐς ή θ ικόν  θρίαμβον. 
Π ιστεύω  μόνον ότι ή άκολουθηθεΐσα  μετά τό  1920 π ο λ ιτ ικ ή  είς τή ν  ο π ο ία ν  παρέσυρεν αύτούς ή πέραν 
τοΰ π ρ οσ ή κοντος μέτρου πρ ο σ ή λω σ ίς τω ν πρός τή ν  δυναστείαν , ύπήρξεν  όλεθρ ία  διά τά  συμφέροντα 
τή ς χώ ρας. Ά λ λ ’ ό σ ονδή ποτε  βαρεία  καί αν ήτο  ή εύθύνη αύτή διά τή ν  άκολουθηθεϊσα ν π ολ ιτική ν, 
ούδείς δύναται ύπό όμαλάς π ερ ιστά σ εις νά  σκεφθή ό τι τό  σφάλμα αύτό ήδύνατο νά τιμω ρηθή  διά τής 
τρομερας π ο ιν ή ς τοϋ θανάτου. Ή  διαφορά όμως ήμώ ν άπό τό  Λ αϊκό Κ όμμα είνα ι ότι: ’Ενώ τοΰτο 
θεωρεί τή ν  δ ίκη ν  καί τάς έπα κολουθησά σας αύτήν άτυχώ ς εκτελέσ εις ώς έγκλημ α  καί δή ώς έγκλημα 
άτιμάζον τούς αρχη γού ς τή ς έπαναστάσεω ς, στεροΰν αύτούς τή ς  άκερα ίας άσ κή σεω ς τώ ν πολ ιτικώ ν 
δικαιω μάτω ν τω ν καί έξα λεϊφ ον τάς μεγάλας ύ πη ρεσ ία ς τάς οπ ο ία ς ούτο ι προσέφ ερον είς τή ν  χώ ραν, 
ή κ ρ ίσ ις  ήμώ ν ε ίνα ι έντελώ ς διάφ ορος...»  (κείμενο Έ λ .  Β ενιζέλου, 14.10.1934 σ τη ν  «Α νόρθω ση» 
Η ρα κλείου  Βλ. Έ κ δ ο σ η  « ’Ε θνικός Δ ιχασμός»  σελ. 12, 18 κα ί ισ το ρ ία  Κ όκκινου  σελ. 1334).

(2) Π ο ιά  ή τα ν η κατάσταση το  1929, τ ι έγ ινε  μ έχρ ι τότε κα ι τι πρέπει να γ ίνε ι, μας περ ιγράφ ει 
συνοπτικά , απλά αλλά με γνώ ση των γεγονότω ν (κυρίω ς γ ια  τη  Μ α κεδονία  - Θ ράκη) «ό 
Συνεργατισμός»  του Συνδέσμου Σ υνετα ιρ ιστώ ν Βορ. Ε λλάδας. Γράφει:
« - Τ ώ ρ α  ας ρίξουμε μιά ματιά  π ίσω  καί ας δοΰμε τί μας έφερε τό  1929 καί τί άφ ίνει ώς κ λη ρονομ ιά  στό

"Α ρ χισ ε  μέ βαρύ χειμώ να καί παγω νιές ποΰ κατάστρεψ αν πολλές εκτάσ εις σ ιτη ρώ ν μπ ιζελ ιώ ν καί 
κουκιώ ν καί βυθίσανε σέ ά πελπ ισ ία  χ ιλ ιά δες α γροτικές ο ικογένειες . ’Έ γ ιν α ν  πολλές πλήμμυρες στούς 
κάμπους τοΰ Στρυμώ να καί τοΰ Α ξιοΰ καί έπν ιξαν ενα μεγάλο μέρος σπαρτώ ν. ' Η  κτηνοτροφ ία , δ ιότι 
βάσταξε πολύ τό κρύο καί ό χειμώ νας, δέχθη κε τρομερά χτυπήματα . Π ο λ λ ά  γ ιδοπρόβα τα  ψ όφησαν. Ο ι 
τροφές έφθασαν σέ αφθαστα ϋψη καί άνάγκασαν τούς ίδ ιο χτή τες  νά  πουλήσ ουν τά ζά  τους γ ιά  ένα 
κομμάτι ψωμί.

Τ ά συγκο ινω νια κά  έργα έξα κολούθη σαν νά γίνω νται.
Τ ά ’ίδ ια  εξα κολούθη σε ή ΐσοπέδω σι γ ιά  τή ν  σ ιδη ρ ο δρ ο μ ική  γραμμή Β ερροίας - Κ οζάνης.

’Έ γ ιν ε  ή άποχέτευσ ι τών νερών άπό τίς λ ίμνες Ά ρ τ ζ α ν  καί ’Α μάτοβο.
Δ ιαλύθη κε ή ’Ε π ιτροπή  ’Α ποκ. Π ροσφύγω ν.
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Ε ξακολούθησ ε ή άποζημ ίω σ ι τώ ν ’Α στώ ν Π ροσφ ύγω ν καί ή κατα μ έτρη σ ι τών χω ρα φ ιώ ν καί ή 
κτηματογράφ ησι.

Τ ό  1929 εφερε άκόμη — άν καί ή λειτουργία  της δέν ά ρ χ ισ ε  μ έχρ ι σή μ ερα —  τή ν  Ά γ ρ ο τ ικ ή  
Τ ράπεζα τή ς 'Ε λ λ ά δ ο ς  γύρω άπό τή ν  όπο ία  θόρυβος έγινε.

Στό ίδ ιο  έτος σ τή ν  Δ ιεθνή  Ε κθεση τή ς Θ εσ /ν ίκ η ς  πα ρουσ ιά σθη κα ν τά γεω ργικά  προ ϊόντα , έκτός 
άπό τή ν  Κ ορ ινθ ιακή  σταφ ίδα  καί τά καπνά, σέ ιδ ια ίτερο  περ ίπτερο  γ ιά  πρώ τη φορά καί έπήραν τό μέγα 
βραβεϊον δ ιά  τό  ’Α γρ ο τικό ν  περ ίπτερον καί πολλά  πρώ τα καί δεύτερα βραβεία  διά τά  διάφορα 
προ ϊόντα  ποϋ εκτέθηκαν.

Ε ψ η φ ίσθη κα ν στό 1929 νόμοι ποϋ καταργούν τόν  φ όρο τής εγγείου  παραγω γής, ελαττώ νουν 
λ ιγά κ ι τόν  φ όρον τοΰ καπνοϋ καί τών έλαιολάδω ν.

Γ ιά  τή ν  γεω ργία  γενικά  τό 1929 άποτελεϊ ένα σταθμό δοκ ιμ α σ ίας καί αναδημ ιουργίας. Τ ά  περ ισσό
τερα καπνά μένουν απούλητα  καί ό κα πνοπαραγω γικός κόσ μ ος σ τή ν  ά ρχή  τοϋ χρόνου  γιορτάζει 
παρακαλώ ντας τόν  παντοπώ λη του νά τοϋ κάνη τή ν  χά ρ η  νά τό ν  δώση μέ π ίσ τω σ ι τά  α παρα ίτητα  υλικά 
νά κάνη τή ν  Β α σ ιλόπη ττά  του. Γ ιά  γλυκ ίσματα  δέν γ ίνετα ι κανένας λόγος. Ο ι ελα ιοπαραγω γοί 
πουλοϋν τά λάδ ια  τους σέ εξευτελ ιστικές τιμές. Τό ’ίδ ιο  γ ίνετα ι καί μέ τούς λ α χα νοκη που ρούς καί τούς 
παραγω γούς τοϋ καλαμποκιού.

Μ όνον οί κ τη νο τρό φ ο ι εύνοήθηκαν άπό τόν  κα ιρό , άπό τόν  Ό κ τ ώ β ρ η  καί έδώ καί γεμάτοι άπό 
έλπίδα  περιμένουν τή ν  μέρα νά σκεπάσουν τ ίς  περυσ ινές τους ζημίες.

Ο ί δοκ ιμα σ ίες όμως τοΰ γεω ργικού κόσμου, είς τή ς δοκ ιμ α σ ίες π ρέπει νά προστεθή  καί αύτή τών 
άμπελάδων, δέν τούς αποθάρρυναν. Μ έ χα ρ ά  βλέπουμε τούς γεω ργούς νά μελετάν δ ιάφορα σ χέδ ια  (π.χ. 
μ η χα ν ική  καλλ ιέργεια , αρδεύσεις, έπ ίδοσ ις εις π ο ικ ιλ ία ν  καλλ ιεργειώ ν , κα λλ ιτέρ ευ σ ις  τής ράτσας τών 
άγελάδω ν, φύτευμα όπω ροφόρω ν δένδρω ν κλπ.) ά π ’ τά όπο ια  ελπ ίζουν νά στερεώ σουν τή ν  ο ικονομ ική  
τους θέσι. Κ αί ήμεϊς, μαζί μέ τούς γεω ργούς ελπίζουμε καί εύχόμεθα σ τή ν  επ ιτυ χία .

Ο ί σ υ νετα ιρ ισμ ο ί στά  1929 παρουσ ία σα ν τή ν  μεγαλύτερη  δρασ ι τους κα ί μέ τόν  όγκο  τους 
προύκάλεσαν τόν  σεβασμό, ά π ’ δλες τή ς πλευρές. Στό δ ιάστημα  τοϋ χρόνου  αύτοΰ ίδρύ θη σ α ν πολλο ί 
Συ νετα ιρ ισμ ο ί καί 'Ε ν ώ σ ε ις  καί δυνάμωσε πολύ ή σ υ νετα ιρ ισ τικ ή  ίδέα. ’Α γορά σ θη κα ν πολλές 
αποθήκες γ ιά  τή ν  άποθήκευσ ι τώ ν καρπώ ν καί πολλές κα ινούρ ιες χτ ίσ θ η κ α ν . Π α ρ ’ δλη  τή ν  φτωχή 
έ σ ο δ ε ία τ ά  συ νετα ιρ ισ τικ ά  κεφ άλα ια  ηύ ξήθησαν. ’Α κρ ιβείς σ τα τισ τ ικ ές δέν έχουμε άκόμη, περιμέ
νουμε νά κλείση ... τό  έτος 1929 άφ ίνει τή ν  Συνετα ιρ ιστική  κ ίν η σ ι τής χώ ρα ς μας πολύ πειό  μεγαλωμέ- 
νη άπ ότι τή ν  παράλαβε καί ελπίζομε πώς τό  1930, ποΰ υ π όσχετα ι καλλ ίτερη  εσοδεία , νά τή ν  στερεώ ση 
πειά  ά κλόνητα  στά  πόδια  της άπηλλαγμένη  άπό κάθε ξένο σ το ιχ ε ίο  ποΰ ε ισ χώ ρ η σ ε σ ’ αύτήν γ ιά  νά 
τή ν  έκμεταλλευθή σέ ίδ ιοτελε ΐς  σκοπούς».

(3) Ε ίνα ι χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ή  γ ια  τη ν  εποχή  η προσπάθεια  γ ια  ανασύνταξη των διαφόρω ν αγροτικώ ν 
μερίδω ν (Π απανα στα σ ίου , Θ εσσ αλίας, Μ α κεδονίας κλπ.).

Η  μερίδα του Αλ. Π απανασ τασ ίου  ανασυντά σσει το πρόγραμμά της στο  Σ υνέδριό  της του 
Α γροτικού  και Ε ργα τικού  Κ όμματος το  1929 στη Θ εσ σ α λο ν ίκ η  και δρ α σ τη ρ ιοπο ιε ίτα ι.

Τ ο  πρόγραμμα ε ίνα ι πολύ α ξ ιόλογο  και πολύ π ροοδευτικό  κα ι έχε ι α ρχές και επ ιδ ιώ ξεις από τις 
οπο ίες πολλές δεν έχο υν  ολοκλη ρω θεί μ έχρ ι σήμερα. Δ ια ιρ είτα ι σε 4 μέρη: α) Α γρ ο τική  Π ο λ ιτ ικ ή  σελ. 
5-17, β) Κ ο ινω νική  Π ο λ ιτ ικ ή  σελ. 17-25, γ) Π ο λ ιτ ικ ή  Τ ο π ικ ή ς  α υ το δ ιο ίκ η σ η ς κα ι δ ιο ικ η τικ ή ς  απο- 
κεντρώ σεω ς σελ. 25-28 και δ) Γ εν ικα ί Π ρογραμ μ α τικο ί Α ρ χα ί σελ. 28-32. Ε πειδή  ε ίνα ι πολυσέλ ιδο  δεν 
ε ίνα ι δυνατό να παρατεθεί στη  συνέχεια  αλλά η μελέτη του ε ίν α ι χ ρ ή σ ιμ η  ό σον αφορά τη ν  υποστή ρ ιξη  
των γεω ργικώ ν και α σ τικώ ν συνεταιρ ισμώ ν, τους αναπτυξιακούς θεσμούς που υποδεικνύει κα ι τις 
δημοκρατικές αρχές του.

Ε κτός από το  Α γρ ο τικό  και Ε ργα τικό  Κ όμμα του Α λ. Π α πα να σ τα σ ίου  κ ινούντα ι γ ια  δράση και 
συνεργα σ ία -ενοπο ίη ση  και άλλες αγροτικές μερίδες (το  Α Κ Ε , γ ια  το οπο ίο  βλ. στο  1926).

Κ ατά τ ις  γερουσ ια σ τικές εκλογές του 1929 εκλέγοντα ι στο  Ν ομό Δράμας ως γερουσ ιασ τές οι 
α γροτικο ί υποψ ήφ ιο ι (Λ ευκόπουλος, Κ ω νστα ντινίδης). Κ αι σ τη ν  αναπληρω ματική  εκλογή  βουλευτού 
Δράμας εν ίκη σ ε  επ ίσ η ς  ο α γροτικ ός υποψ ήφ ιος (Τζέγας). Α να θάρρυνση τότε τω ν αγροτικώ ν στελεχώ ν. 
Σ υγκροτείτα ι στη  Θ εσσ α λονίκη  πα νελλή νιο  ενω τικό συνέδρ ιό  τους (Μ άϊος 1929). Δ η μ ιουργία  κα ι πάλι 
Α γροτικού  Κ όμματος με έδρα τη Θ εσσ αλονίκη  και Γ εν. Γραμμα τέα  τον Δ. Χ α τζη γιά ννη  (Λ αρίσης). 
Γραμμή του α ντια στική  και α ντικεφ αλα ιοκρα τική  και ενα ντίον  όλω ν τω ν παλαιώ ν κομμάτων. Σοβαρά 
κ ίνη σ η  γ ίνετα ι στους Ν ομούς Θ εσσ α λονίκη ς, Δ ράμας, Σερρώ ν, Γ ρεβενώ ν, Β έροιας, Λ αρίσ ης, 
Τ ρικάλω ν.

Τ ο Γ εν ικό  Συμβούλιό  του αποτέλεσαν τότε  οι: Δ ραγούμης, Κ ουκουρίκος, Π απαδόπουλος, 
Α ρίστου , Σ ταματιάδης, Μ ουτεσίδης, Ε υαγγελόπουλος, Α φ εντούλη ς, Π α πα χρ ισ τοδούλου , Ιντζεσί- 
λογλου, Α βράσογλου, Τ ανούλα ς, Μ έρος, Κ ανταρτζή ς, Χ α τζη γιά ννη ς, Μ α τούσης, Γ α β ρ ιη λ ίδη ς, 
Π αγκούτσ ος, Φ είδας κα ι Τζάνας.

Ε κτελεσ τική  Ε π ιτροπή  ορ ίσ τη κ α ν  οι: Δ ραγούμης, Γ α β ρ ιη λ ίδ η ς , Χ α τζη γιά ννη ς, Μ ατούσης,
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Π αγκούτσος, Α βρά σογλου, Τ ανούλας. Α π οκλε ίσ τη κα ν  ο ι σ υ ντη ρη τικο ί α γροτισ τές που προέρχοντα ν 
κυρίω ς από τη ν  Π αλα ιά  Ελλάδα και τους σ υ νετα ιρ ιστικούς κύκλους. Στο αγροτικό  αυτό κόμμα 
π ροσχώ ρη σ α ν κα ι 2 α γροτικο ί του Α λ. Π απανασ τασ ίου  οι: Σωκρ. Α νθρα κόπουλος κα ι Α αζαρίδης. 
(Α ργότερα  όμως, στο  Συνέδριό τους τη ς 17.12.1930 στη Θ εσ σ α λονίκη ) έγινε  νέα δ ιάσπασ η  σε μ ικρο- 
ομάδες. Α κολούθη σ ε νέα σύνδεσή τους που ε ίχ ε  επ ιτυ χ ία  σ τ ις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1932 (6,17% 
των ψ ήφω ν με 11 βουλευτές). Ό μ ω ς  σ τ ις  εκλογές τη ς 5 Μ αρτίου 1933 υ πή ρχα ν 3 α γροτικές ομάδες. 
Δ ιάσπαση και στις εκλογές του 1936. Βλ. σ χετ ικ ά  στο  β ιβ λ ίο  του Δ. Π ουρνάρα  « Ι σ τ ο ρ ία  τοϋ ’Α γρο
τικού Κ ινήματος» και Στ. Μ αριάδη σ τη ν  εφημερ. «Χ ωριό» τη ς Θ εσ σ α λον ίκ η ς Ν οέμβριος 1978 όπου 
και η μεταπολεμική  αγροτική  π ο λ ιτ ικ ή  κ ίνηση , 
και η μεταπολεμική  αγροτική  πο λ ιτικ ή  κ ίνησ η .

(4) Ε ίνα ι χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό  για  τη ν  τότε εποχή  στη βόρειο  Ε λλά δα  κα ι γ ια  τη ν  εκπαίδευση στην 
ύπαιθρο κείμενο του συνετού και αντικειμενικού  περ ιοδικού  «Συνεργατισμός» Θ εσσ α λονίκη ς 1929, 
σελ. 39. Γ ράφει: «... πρέπει νά ξέρουμε πώς εύθύς ώς σ ταματήση  6 ’Ε πο ικ ισ μ ό ς κα ί σηκω θούν άπό τή 
μέση οί περ ιο ρ ισ μ ο ί γ ιά  τή ν  μετακ ίνησ η  τώ ν προσφύγω ν, 25% τοϋ πληθυσμού θά φύγουν γ ιά  τίς 
πολ ιτε ίες καί εκείνο ι πού θά μείνουν ποτέ δέν θ ’ αγα πήσ ουνε τό  χω ρ ιό  καί θά τό  θεωροΰν πάντα ώς 
τόπο  εξορίας...» . Α ιτία  και η εκπαίδευση. 'Ο χ ι  σ χο λα σ τ ικ ή  εκπαίδευση, λέγει. Π ρέπει τα μεγάλα 
κτήματα  να μεταβληθούν σε σταθμούς υποδειγμ α τικής καλλ ιέργεια ς. Ε κεί να ε ίνα ι το σ χ ο λε ίο  κα ι οι 
μεν μ ικρο ί των γεω ργώ ν να μαθαίνουν τα γράμματα κα ι τη γεω ργική  επ ισ τή μ η , ο ι δε μεγάλοι την 
πρακτική  εφαρμογή επ ισ τημ ονικώ ν μεθόδων» («Συνεργατισμός» 1929 σελ. 39).

(4) Μ έχρ ι 31 /7 /1929  αποκατα στά θηκα ν α γροτικά  ο ι κάτω θι πρόσφυγες:
α) Α ρμ οδ ιότητα ς Ε Α Π  (Ε π ιτροπή ς Α ποκαταστάσ εω ς Π ροσφύγω ν):

Νομοί Συνοικισμοί Ο ικογένειες Ά το μ α
Μ α κεδονία 1.055 87.170 339.094
Δυτ. © ράκη 562 42.790 179.060
Η πειρος 24 1.337 4.332
Θ εσσαλία 37 2.251 7.630
Ν ή σ ο ι 236 5.552 22.034
Λ οιπή  Ε λλάδα 43 4.491 18.106

Σύνολα Α 1.957 147.591 570.156
β) Α ρμ οδ ιότητα ς Υ πουργείου Γ εωργίας

Ή π ε ιρ ο ς 2 57 228
Θ εσ σ αλία 15 625 2.608
Ν ή σ ο ι 1 150 600
Λ οιπή Ε λλάδα 22 1.308 5.232

Σύνολα Β 40 2.167 8.668
Σύνολα Α+Β 1.997 149.758 578.824

(Βλ. Δ. Π ουρνάρα  « Ι σ τ ο ρ ία  τοΰ Ά γ ρ ο τ ικ ο ΰ  Κ ινήματος»  ο τ . λ . 69).
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
(Νομοθεσία -  Συμπαράσταση -  Αντιδράσεις)

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Μ ε τη νέα ισχυρή Κ υβέρνηση Ελ. Βενιζέλου, δημιουργείτα ι αξιόλογη σε 

ποσότητα και γ ια  βασικά οργανωτικά θέματα, νομοθετική παραγωγή. Σε πολλά, 
βάση είναι η προεργασία που υπάρχει από προηγούμενα χρόνια .

Δ ημοσιεύτηκαν το 1929 τα επόμενα νομοθετικά κείμενα:
— Ν. 3761 της 10.1.1929/16.1.1929 «Π ερί κυρώσεως τοΰ άπό 12.11.1927 Ν.Δ. 

περί κυρώσεώς του άπό 20.11.1925 Ν.Δ. περί συμπληρ. καί τροποπ. τοΰ νόμου 2190 
περί άνωνύμων εταιρειών, τοΰ νόμου 1023 περί ιδ ιω τικής έπιχειρήσεω ς άσφαλί
σεως κλπ .» ΦΕΚ 11/1929. Α φορά και αλληλασφαλισ τικούς Συνεταιρισμούς.

— Ν. 3764/1929 «Π ερί διαθέσεως τών άπό τό Κ ράτος προσφυγικώ ν οικημάτων 
καί γηπέδων τοΰ Δημοσίου» ΦΕΚ 9 καί 79/1929. Α φορά οικοδομικούς Συνεταιρι
σμούς.
— Ν. 3770/1929 «Π ερί ίδρύσεως καί λειτουργίας άρτοποιείων» ΦΕΚ 10/1929. 

Α φορά και αρτοποιητικούς Συνεταιρισμούς.
— Ν. 3780/1929 «Π ερί συνομολογήσεως ύπό τοΰ συνεταιρισμοΰ καταναλώσεως 

«Στρατιωτική Έ ν ω σ ις»  δανείων έπί έγγυήσει τοΰ Κράτους κλπ.» ΦΕΚ 10/1929.
— Δ. 17/22.1.1929 «Π ερί ίδρύσεως άναγκαστικοΰ συνεταιρισμού έξωραϊσμοΰ 

καί έξυγιάνσεω ς ’Αμαρουσίου» ΦΕΚ 21/1929.
— Ν. 3813/1929 «Π ερί γεωργικών συνεταιρισμώ ν άλληλασφαλείας» ΦΕΚ 

29/1929.
— Ν. 3875/1929 «Π ερί συστάσεως οικοδομικών συνεταιρισμών άστών προσφύ

γων» ΦΕΚ 47/1929.
— Ν. 3905/1929 «Π ερί ίδρύσεως αύτονόμου όργανισμοΰ άγροτικής πίστεως εν 

Κερκύρα» ΦΕΚ 55/1929. (Ε ιδική ρύθμιση μετά τις κατα χρήσ εις στην Έ νω σ η ).
— Δ. 16/21.2.1929 «Π ερί συμπληρώσεως τοΰ άπό 2 ’Ο κτω βρίου 1928 Δ ιατάγμα

τος «περί τροποποιήσεω ς τοΰ άπό 25.7.1916 Β.Δ. περί λειτουργίας Ταμείου 
’Α μύνης τής Ο ινοπαραγω γής, τών νήσων Θ ήρας καί Θ ηρασίας» ΦΕΚ 64/1929.
— Ν. 4055/1929 «Π ερί τροποποιήσεω ς τής τελευταίας παραγράφου τοΰ άρθρ. 86 

τοΰ νόμου 602 «περί Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 86/1929. Α φορά φορολογικά 
Συνεταιρισμών.

— Δ. 16/21.3.1929 «Π ερί έκτελέσεως τοΰ ν. 4055 «περί τροποποιήσεω ς τής 
τελευταίας παραγράφου τοΰ άρθρου 86, τοΰ ν. 602 «περί συνεταιρισμών» ΦΕΚ 
110/1929. Φ ορολογικά Συνεταιρισμών.
— Ν.Δ. 11.5.1929 «Π ερί Δασικού Κώδικος» ΦΕΚ 176/1929. Α φορά και ενίσχυση 

δασικών Συνεταιρισμών, (άρθρα 81 και 84).
— Ν.Δ. 11/5/1929 «Π ερί έμπορίου τοΰ οίνου καί προστασίας τής οινοπαραγω

γής» ΦΕΚ 177/1929 (βλ. ν. 4185/1929).
— Ν. 4142/1929 «Π ερί Ό ρ γα ν ισ μ ο ΰ  τής Γεω ργικής 'Υ πηρεσ ία ς»  ΦΕΚ 

165/1929. Μ εταξύ άλλων πολύ βασικών και πρόνοια  για  την ίδρυση κρατικής 
Σ υνετα ιρ ιστικής Σχολής.

— Ν.Δ. 11.5.1929 «Π ερί διευκολύνσεως τών δημοσίω ν ύπαλλήλω ν πρός 
άπόκτησιν κατοικίας διά τής όργανώσεώς ειδικώ ν συνεταιρισμώ ν κλπ.» ΦΕΚ 
169/1929.
— Ν. 4173/1929 «Π ερί κυρώσεως καί τροποποιήσεω ς τοΰ άπό 11.5.1929 Ν.Δ.
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«περί δασικού Κ ώδικος» ΦΕΚ 205/1929. Α φ ορά και δασικούς και οικοδομικούς  
Συνεταιρισμούς.

Ν. 4185/1929 «Π ερί κυρώσεως τοΰ Ν. Δ ιατάγματος τής 11 Μ αΐου 1929 «περί 
έμπορίου τοϋ οίνου καί προστασίας τής οίνοπαραγω γής» ΦΕΚ 223/1929.
—  Ν . 4202/1929 «Π ερί κυρώσεως τοϋ άπό 11 Μαΐ'ου 1929 «περί διευκολύνσεως 

τών δημοσίων ύπαλλήλων...» ΦΕΚ 235/1929. Α φορά οικοδομικούς Συνεταιρι
σμούς.
— Δ. 20.7.1929 «Π ερί έκτελέσεως τοϋ νόμου 4202. ΦΕΚ 236 και 257/1929. 

Α φορά Ο ικοδομικούς Συνεταιρισμούς.
— Ν. 4244/1929 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 3322 «περί τροπο

ποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τής άφορώσης τά Ταμεία ’Α μύνης Ο ινοπαραγωγής 
Ν ομοθεσίας» καί συμπληρώσεως τοϋ νόμου τούτου» ΦΕΚ 254/1929.

— Ν. 4245/1929 «Π ερί κυρώσεως τοΰ άπό 23/3/1929 Ν.Δ. «περί κυρώσεως τών 
μεταξύ 'Ε λ λά δο ς καί ’Α γγλίας, 'Ε λ λά δο ς καί Βελγίου, 'Ε λ λά δος καί ’Ιταλίας 
συμφωνίας περί εξαγοράς κτημάτων ύπηκόων αύτών» ΦΕΚ 255/1929 (δασικά)
^— Ν. 4332/1929 «Π ερί κυρώσεως τής μεταξύ 'Ε λ λ η ν ικ ο ΰ  Δημοσίου καί 
Ε θνικής Τραπέζης τής 'Ε λ λά δος Συμβάσεως περί συστάσεως καί λειτουργίας 

τής ’Α γροτικής Τραπέζης τής 'Ε λλά δος»  ΦΕΚ 283/1929. Βασικό νομοθέτημα. 
Α φορά Α ΤΕ, συνεταιρισμούς, εποπτείαν, ο ινοποιητ. συνεταιρισμούς κλπ.

— Ν. 4381/1929 «Π ερί μέτρων προστασίας μαστίχης Χ ίου» ΦΕΚ 288/1929 
Α φορά Συνεταιρισμούς Μ αστιχοπαραγω γώ ν Χίου.

— Ν. 4393/1929 ΦΕΚ 297/1929.
— Δ. 13/26.9.1929 «Π ερί συμπληρώσεως τοϋ άπό 20 Μ αρτίου 1926 Δ. περί 

τροποποιήσεω ς τοϋ άπό 25 ’Ιουλίου 1916 Β.Δ. περί λειτουργίας τοϋ Ταμείου 
’Αμύνης Ο ινοπαραγω γής Θ ήρας καί Θ ηρασίας» ΦΕΚ 356/1929.
— Ν.Δ. 13/14.11.1929 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τών ύ π ’ άριθ. 

3769 καί 3770 νόμων περί άρτοποιίας» ΦΕΚ 403/1929. Α φορά και αρτοποιητικούς 
Συνεταιρισμούς.

— Ν. 4652/1929 Σύσταση Γραφείου Π ροστασ ίας Σύκων.
2. Εποπτεία. Συμπαράσταση. Συνεταιριστική πολιτική του Κράτους.
— Το θέμα της Ε ποπτείας παραμένει (στις αρχές του 1929) σε εκκρεμότητα μετά 

τα Ν.Δ. 28/10/25 και 26/7/1927 για  την αυτόνομη «Υ πηρεσία Εποπτείας 
Συνεταιρισμών» και τη (στη συνέχεια) σκέψη να υπαχθεί η εποπτεία σ την ΕΤΕ 
καθώς και τις νεώτερες αποφάσεις για την ειδική Γεω ργική  Τράπεζα.
— Τ η ν οργάνωση της λογ ισ τικής-δ ιο ικη τικής ενημερώσεως και εποπτείας μέσα 

από τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση , με τους Συνδέσμους των Ενώ σεων Συνεταιρισμών 
(και ό χ ι τη ν  κρατική ή τραπεζική) υποστηρίζει, στην αρχή του 1929, ο Δ. Ν ικο- 
λαίδης, Δ /ντή ς  της Ενώσεως Η λείας (Π ύργου). Ο «Συνεταιριστής» συμφωνεί 
και υποδεικνύει την προσχώ ρηση των Ενώσεω ν στους ιδρυόμενους Συνδέ
σμους και την ταχεία  λειτουργία  τους. («Συνεταιριστής 1929 σελ. 37).

— Ο ΑΣΟ, για  να εξυπηρετήσει τους σταφιδικούς συνεταιρισμούς στη λογισ τι
κή και δ ιο ικητική  τους τακτοποίηση, προσέλαβε με διαγω νισμό 15 ειδικούς 
υπαλλήλους (Στο διαγωνισμό πέτυχαν 31. Ο νόματα των επιτυχόντω ν βλ. στο 
«Συνεταιριστής» 1929 σελ. 40).
— Π αραίτηση  επόπτου Ανατ. Μ ακεδονίας Π . Μ ωϋσίδη «πολύτιμου καί 

άφοσιωμένου εργάτη». Ίδ ρ υ σ ε  στη Δράμα Σ υνετα ιρ ιστικό Γραφείο για  την 
εξυπηρέτηση των Συνεταιρισμών («Συνεταιριστής» 1929 σελ. 113, 114).

— Με το βασικό νομοθέτημα περί ΑΤΕ (ν. 4332/1929) δίνεται λύση στο
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στασιαζόμενο και από χρόνια  συζητούμενο θέμα της Εποπτείας. Τη θέση του 
Αυτόνομου Ο ργανισμού Ε ποπτείας και της προτεινόμενης στη συνέχεια  ΕΤΕ 
που ασκούσε την αγροτική π ίστη , παίρνει τώ ρα η Α ΤΕ γ ια  τη μεταβίβαση σ ’ 
αυτή της κρατικής εποπτείας επί των Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών. Κ ρίθηκε τότε 
ότι δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσει το παλαιότερο Ν.Δ. γ ια  τη δημιουργία 
ειδικού Ο ργανισμού «Υ πηρεσία Εποπτείας Συνεταιρισμών» κυρίως για  λόγους 
οικονομικούς. Ούτε υπήρχαν κεντρική ιδεολογική  Ο ργάνωση των Γεωργικών 
Συνεταιρισμών ή Ε λεγκτικο ί Σύνδεσμοι γ ια  να αναλάβουν το εποπτικό έργο 
που, θεωρητικά, τους ανήκε (πολύ πρόωρο για  τη ν  τότε ρευστή και με 
πολλές εκτροπές και ανωμαλίες, εποχή).

Μ ε τη ν  ίδρυση της ΑΤΕ (το β ' εξάμηνο του 1929) η εποπτεία μεταβιβά
ζεται σε αυτή με τα άρθρα 16 και επ. του ν. 4332. Α ναλυτικά ορίζονται τα 
επόμενα για  το θέμα αυτό (βλ. το κείμενο στο «Συνεταιριστής» 1929 σελ. 129).

Τ ην κατάσταση, στην οποία παρέλαβε τους Γεωργ. Συνεταιρισμούς η ΑΤΕ 
παρουσιάζει με αυστηρότητα ο Μ. Γερακάρης (νέος Π ροϊστάμενος της Υ πη
ρεσίας στην ΑΤΕ) στο β ιβλίο  του «οι Γ εω ργικο ί Σ υνετα ιρ ισμοί και η Εποπτεία 
της ΑΤΕ» που εκδόθηκε το 1935 (βλ. στο έτος 1935 όπου και σχετικές 
αντικρούσεις των στο ιχείω ν που δίνει το β ιβλίο  και των σκέψεών του από τον 
Π . Χ ασαπόπουλο).

Τ ην δύσκολη ζωή στο τότε χω ριό , την κατάσταση που υπήρχε στη δουλειά 
του τότε επόπτη βλ. σε παραστατικό κείμενο του Αδ. Α δάμ στη «Φωνή τών 
Συνεταιρισμών» 1948 σ. 2229. Γ ια  το ίδ ιο  θέμα (τη ζωή και δουλειά του 
παλαιού επόπτη μέσα στο καθυστερημένο χω ριό) και κείμενο του παλαιού 
εποπτικού Ευαγ. Α ναγνωστόπουλου επίσης στη «Φωνή τών Συνεταιρισμών» 
(θα δοθεί σε άλλες σελίδες μας).

— Ο Ε ισαγγελεύς Κ ορίνθου σε εγκύκλιό του προς τα Δ.Σ. των Συνεταιρισμών, 
τονίζει τη σ ημασ ία  που αποδίδει ο νομοθέτης στους Συνεταιρισμούς και 
υπενθυμίζει τις υποχρεώ σεις των Δ.Σ. γ ια  να αποφεύγεται «τό λυπηρόν θέαμα 
τοϋ ενώπιον τής Π ο ιν ικ ή ς Δ ικαιοσύνης διασυρμοϋ τών διαχειρ ιζομένω ν τά τών 
Συνεταιρισμών» («Συνεταιριστής» 1929 σελ. 105).

3. Αντιδράσεις, εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.
Στο Υποκεφ. Ζ ' του 1928 μ ιλήσαμε για  τις δυσφημιστικές δηλώ σεις του τότε 

Υπουργού Γεωργίας Κανναβού εναντίον των Σ υνετα ιρ ιστικώ ν Ο ργανώσεων που 
όμως αναγκάστηκε να τις ανακαλέσει. Η  κατάσταση όμως αυτή συνεχίζετα ι όσο 
ο ι Ο ργανώ σεις ισχυροποιούντα ι, θίγουν συμφέροντα και προβάλλουν τα δικαιώ
ματα των μελών τους.

Στη δυσφήμιση αυτή που γίνετα ι σε ,βάρος των Συνεταιρισμών από τα 
θίγόμενα εκμεταλλευτικά συμφέροντα αναφέρονται και συζητήσεις που έγιναν 
στη Γ ερουσία  στις 23/12/1929. Εκφράζονται εκεί αντιλήψ εις γ ια  συνεταιρισμούς, 
αγροτική  π ίστη , αντιδράσεις, κλπ. (Βλ. στα Π ρακτικά  Γερουσίας 23/12/1929 και 
«Συνεταιριστής» 1930 σελ. 43. Κ αι «Δελτίον Γεωργ. Ε πιμελητηρίου  ’Α ττικοβοιω- 
τίας» Δεκέμβριος 1929). Ε ίναι χαρακτηρ ιστική  και έχει πάντα τη ν  αξία της η 
ακόλουθη στιχομυθία  κατά τη συζήτηση τροποποιήσεω ς του νεαρού νόμου περί 
ΑΤΕ:

«Α . Μυλωνάς. Χαίρω, διότι έγένετο κάποια διεύ- 
ρυνσις τής αντιπροσωπείας τών γεωργικών όργανώ
σεων εις τήν Α γροτικήν Τράπεζαν καί ηύξήθη ό 
αριθμός αύτών, ϊσως ήμποροΰσε νά ήτο καί κατά τι 
μεγαλυτέρα ή έκπροσώπησις, διά νά άποκτήση τό
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συμβούλιον τής ’Αγροτικής Τραπέζης μίαν ίσχυροτέ- 
ραν γεωργικήν πνοήν. Μή λησμονοΰμεν, οτι είς τό 
συμβούλιον διωρίσθησαν άνθρωποι άπολαύοντες με
γίστης ύπολήψεως, άλλ’ οί. πλειστοι άγνοοΰσι τά 
γεωργικά, εμφορούνται κ α θ ’ έξιν, άπό άλλας άντιλή-



1929/Β ' —  Κ ράτος κα ι τρ ίτο ι έναντι των Σ υνετα ιρ ισμώ ν

ψεις τών άστικών σχέσεων καί έμπορικών συναλλαγών 
καί δ ι’ αύτό φρονώ, ότι πρέπει νά ένισχυσθή τό 
συμβούλιον.

Ε. Βενιζέλος (Πρωθυπουργός). Εύχομαι καί μετά 
δύο έτη νά εύρύνωμεν καί περαιτέρω.

Α. Μυλωνάς. Τοϋτο θά  είναι ώφέλιμον, άλλά καί δ ι’ 
άλλον λόγον, διότι αί οργανώσεις έχουσαι επαρκή 
αριθμόν άντιπροσώπων εΐς τό διοικητικόν συμβούλιον, 
δυσκόλως θά  δύνανται νά δυσπιστώσιν είς τά μέτρα 
τής ’ Αγροτικής Τραπέζης. ’ Εδιάβασα είς τά πρακτικά 
τής Βουλής, ότι έξηνέχθησαν καί μομφαί τινες κατά 
τών γεωργικών οργανώσεων, ιδία κατά τών Συνεταιρι
σμών. Ή θελον νά άποκαταστήσω τά πράγματα. Πρέ
πει νά μή λησμονώμεν ότι ή Συνεταιρική όργάνωσις όχι 
μόνον έν * Ελλάδι, άλλά καί πανταχοϋ δέν εύρε θεωρη
τικήν άντίρρησιν. Διότι είναι έκείνη, ή όποία έγκαθι- 
στά τήν άμυναν κατά τής πάλης τών ισχυρών συμφε
ρόντων, κατά τής έκμεταλλεύσεως καί ένισχύει τούς 
μικρούς άδυνάτους. Έ ά ν  έν τούτοις ή κοινωνική 
σημασία τών Συνεταιρισμών δέν ήμφισβητήθη πουθε
νά καί άπό κανένα κόμμα καί άπό τά συντηρητικώτε- 
ρα τών κομμάτων, εύρον όμως οί Συνεταιρισμοί 
παντού τήν άντίστασιν τών έμπορικών συμφερόντων, 
διότι διά τής Συνεταιριστικής όργανώσεώς γίνεται ένα 
μεγάλο κακό καί δ ι’ ολίγους τινάς. Πρόκειται νά 
τεθώσιν έκποδών διάφοροι μικρέμποροι και μεσά
ζοντες, οί όποιοι εκμεταλλεύονται όχι μόνον τόν 
παραγωγόν, άλλά καί τόν καταναλωτήν. Αύτοί οί 
μεσάζοντες πρόκειται νά καταργηθώσι διά τών Συνε
ταιρισμών. Καί γνωρίζετε κύριοι πόσον οδυνηρόν είναι 
όταν πρόκειται νά θιγή ένα καθεστώς καί πόσον 
διαφόρο>ς θ ά  φωνάζωσιν οί θίγόμενοι. Αύτοί είναι οί 
δυσφημοϋντες τήν Συνεταιριστικήν όργάνωσιν, αύτοί 
δέ οί μπακάληδες καί οί διάφοροι μεσίται είναι 
κομματικά στελέχη τών πολιτικών κομμάτων, είς τήν 
κεφαλήν τών όποιων κρέμεται ό πέλεκυς τής καταλύ- 
σεως.

Ε. Βενιζέλος. Τής καταργήσεως; Έ προτάθη  τοιαύ
τη;

Α. Μυλωνάς. Τής καταλύσεως τών διαμέσων.
Ε. Βενιζέλος. Τών Συνεταιρισμών;
Α. Μυλωνάς. ’Όχι* λέγω ότι διά τών Συνεταιρισμών 

αύτών πρόκειται νά καταλυθοΰν όλοι αύτοί οί μεσά
ζοντες, οί άπομυζώντες τούς γεωργούς καί έπομένως 
αύτοί είναι οί φωνασκοϋντες καί αύτοί επαναλαμβά
νω, είναι τά στελέχη όλων τών κομμάτων, άπό τάς 
εισηγήσεις δέ τών στελεχών τούτων παραπλανώνται 
συχνά οί βουλευταί.

Αύτή είναι ή κατάστασις. Λοιπόν άντιλαμβάνεσθε 
πόσον πόλεμον στήνουν αύτοί έναντίον τών Συνεταιρι
σμών καί τό εύκολώτερον όπλον δ ι’ αύτούς είναι πολ
λάκις ή διαβολή καί ή συκοφαντία. Διαβάλλουν τόν 
Συνεταιρισμόν καί λέγουν είς τούς γεωργούς: πώς 
έμπιστεύεσθε είς ένα συμβούλιον τήν διαχείρισιν τής 
περιουσίας σας; ’Απευθύνονται καί είς τούς βουλευ- 
τάς καί τούς λέγουν: πώς τούς άφήνετε καί δέν τούς 
διαλύετε, άφοϋ κλέπτουν τά χρήματα τού κόσμου;

Θ. Τουρκοβασίλης. ’ Αφορμήν έχουν τάς καταχρή
σεις. Τήν Συνεταιριστικήν ιδέαν τήν έδυσφήμησαν αί

καταχρήσεις τής Κερκύρας.
Α. Μυλωνάς. Ή  περίπτωσις αύτή είνε διαφορετική, 

ούδέ πταίουν οί Συνεταιρισμοί τής Κερκύρας άν εύρέ- 
θη ένας διευθυντής Ένώσεως καταχραστής πού ήτο 
ανεκτός δυστυχώς εις τάς τραπέζας καί ηύνοεϊτο ύ π ’ 
αύτών. Αύτός δέν ήτο καν αγρότης. Είς κάθε έπιχεί- 
ρησιν, καί είς τάς άτομικάς καί τάς μάλλον οργανωμέ
νος έταιρικάς καί έποπτευομένας άπό τό Κράτος, 
όπως αί άνώνυμαι έταιρεϊαι αί όποϊαι άποτελοϋνται 
άπό άνθρώπους ειδήμονες οπωσδήποτε, συμβαίνουν 
ένίοτε άτασθαλίαι καί καταχρήσεις, ούχ’ ήττον δέν 
έπακολουθεϊ συκοφάντησις ολοκλήρου τοϋ θεσμοϋ 
τών έταιρειών καί επιχειρήσεων. Έ νώ  πολύ εύχαρί- 
στως· ομιλούν πολλοί περί της άθλιότητος τών Συνε
ταιρισμών, οί όποιοι αποτελούνται άπό άπλοϊκούς νοι- 
κοκυραίους. ’Οφείλω νά τονίσω, ότι κατά μέγα μέρος 
οί Συνεταιρισμοί έκτελοϋν θαυμάσια τήν άποστολήν 
των μολονότι άκόμη δέν όλοκληρώθη ή έ π ’ αύτών 
έποπτεία καί υστερεί ή όργάνωσις τής γεωργικής πί
στεως. Καί θά  σάς φέρω ένα παράδειγμα. Κύριε Πρό
εδρε, θ ά  ήκούσατε ότι όταν έπρόκειτο νά ίδρυθή ό 
Αύτόνομος Σταφιδικός οργανισμός, κατά τής ιδέας 
αύτής έξανέστησαν σχεδόν πάντες οί πολιτευταί της 
Πελοποννήσου καί έξηγέρθησαν διότι έθίγοντο πολλά 
συμφέροντα είς τήν Πελοπόννησον. Εύτυχώς έπεκρά- 
τησε τό όρθόν καί δίκαιον καί έπεβλήθη καί έλύθη τό 
ζήτημα τής σταφίδος καί θά  προαχθή άκόμη περισσό
τερον. Ταύτα τά λέγω, κύριε Πρόεδρε, διά νά έπιστή- 
σω τήν προσοχήν σας είς πολλάς εισηγήσεις πού σας 
κάμνουν κατά τών Συνεταιρισμών, τάς όποιας κά- 
μνουν καλή τή πίστει έστω, άλλά αί πλεϊσται τών 
όποιων χρειάζονται έξακρίβωσιν καί κάθαρσιν.

Ε. Βενιζέλος. Είσθε λοιπόν τής γνώμης νά θέσωμεν 
άπό τώρα τά ύποκαταστήματα είς τάς Ενώσεις;

Α. Μυλωνάς. Θά έξελεγχθή κατά πόσον τινές έξ 
αύτών είναι είς θέσιν. Βέβαια είναι πρόωρον άκόμη διά 
τάς πλείστας.

Ε. Βενιζέλος. Λάβετε ύ π ’ όψιν σας ότι εγώ δέν δια
τίθεμαι δυσμενώς κατά τών Συνεταιριστικών οργανώ
σεων, τάς όποιας γνωρίζετε ποια Κυβέρνησις είσηγή- 
θη είς τήν ' Ελλάδα. Γνωρίζετε δέ ότι έπί Κυβερνήσεως 
τών Φιλελευθέρων καί έπί ύπουργίας τοϋ κ. Μιχαλα- 
κοπούλου έντώ  ' Υπουργείωτής Ε θν ική ς Οικονομίας 
έδίδετο ή κατεύθυνσις τό πρώτον τής Συνεταιρικής 
όργανώσεώς καί μάλιστα τή ίδική σας συνεργασία.

Μυλωνάς. ’Ή μουν Γενικός Γραμματεύς καί συντά
κτης τού Νόμου.

Γόντικας. ('Υ πουργός Παιδείας). Μήπως τώρα 
εμποδίζει τίποτε νά τεθή;

Βενιζέλος. 'Υπάρχουν άφορμαί καί πρέπει νά 
άσκηθή κάποια έποπτεία έπί τών Συνεταιρισμών. Νά 
άποκρούωμεν βεβαίως τήν έπίθεσιν κατά τού συστή
ματος άλλά νά μή συγκαλύπτωμεν καί τά υπάρχοντα 
κακά.

Μυλωνάς. Κανείς δέν τό έπραξεν αύτό. Είμαι ύπέρ 
τής άμειλίκτου διώξεως πάσης πραγματικής καταχρή- 
σεως πρός παραδειγματισμόν».
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η  ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η  αριθμητική κ ίνηση των γεω ργικών συνεταιρισμών κατά το 1929 εΐναι η 
ακόλουθη κατά τα σ το ιχεία  του Υπουργείου Γεωργίας που δημοσιεύει κάθε χρόνο 
ο «Συνεταιριστής»:

Ιδρυθέντες Διαλυθέντες Υ πήρχαν στο
Ανάλυση: (και μετατρ.) (και μετατρ.) τέλος του 1929
Π ιστω τικο ί 353 181 3.912
Π ρομηθευτικοί 6 15 190
Π ωλήσεω ς 72 5 394
Π αραγω γικοί 40 43 247
Δ ιάφοροι 37 5 443

Σύνολο 508 249 5.186
Κατανομή τους κατά είδη και Νομούς βλ. στο «Συνεταιριστής» 1930 σ. 132. Η 

αύξηση κατά το 1929, έναντι του 1928, είνα ι 249 Συνεταιρισμοί.
Π ισ τούχο ι της νεοϊδρυθείσης Α γροτικής Τραπέζης έγιναν 2.445 Συνεταιρι

σμοί. ' Οπως σημειώθηκε και στο Υποκεφ. Β ' , τήν κατάσταση στην οποία  παρέλα
βε η ΑΤΕ τους γεωργικούς συνεταιρισμούς το 1929 εμφανίζει (με υποβάθμιση) ο 
Μ. Γερακάρης στο β ιβλίο  του «οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί ή Έ π ο π τε ία  τής 
ΑΤΕ» (1935). Υ ποστηρίζει ότι στο τέλος του 1929 «οι πράγματι ζώντες γεω ργικοί 
συνεταιρισμοί, εργαζόμενοι και μη, δεν πρέπει να υπολογίζοντα ι άνω των 2.800 
(2.500 + 300) έναντι των 5.186 που εμφάνιζε η σ τατιστική  του Υ πουργείου Γεωρ
γίας που δημοσιευόταν στο «Συνεταιριστής». Η  διαφορά 2.686 αφορά, λέγει, Συνε
τα ιρισμούς θεωρητικά (νόμφ) υφισταμένους». (Βλ. στη σελίδα 11 του βιβλίου του. 
Βλ. και στο έτος 1935 όπου γίνετα ι αντίκρουση των στο ιχείω ν του γενικά).

Το ότι τα στο ιχεία  που δίνει ο Μ. Γερακάρης για  το 1929 είνα ι πολύ αυστηρά 
προκύπτει και από τον επόμενο πίνακα που δίνει το 1971 η ΑΤΕ γ ια  τους Γ. Συνε
ταιρισμούς που λειτουργούν κατά χρονικές στιγμές που καλύπτει ο Α και Β τόμοι 
μας, χω ρίς βέβαια να είνα ι και απολύτως ακριβή τα σ το ιχεία  του Υπουργείου 
Γεωργίας:

Μ έσος όρος μελών
’ Ετη Συνεταιρισμοί Μ έλη τους κατά Συνεταιρισμό

1917 625 27.059 43
1921 1.657 89.283 54
1929 2.800 128.520 46
1933 3.925 266.067 68

(Στον ίδιο  πίνακα περιλαμβάνονται και τα σ το ιχεία  ετών 1954-1970 βλ. «Θέματα 
Συνεταιρισμών» 1971 σ. 125, βλ. και τις σχετικές συζητήσεις στο έτος 1935).
— Α ναδρομικά για τη ν  μέχρι το 1929 περίοδο είνα ι τα επόμενα σ το ιχεία  τα 

οποία δίδονται εδώ επειδή το 1929/1930 είναι η αρχή  νέας σοβαρής περιόδου στην 
εξέλιξη του θεσμού:

Η  ετήσ ια  αριθμητική αύξηση των γεω ργικώ ν συνεταιρισμών (ιδρύσεις μείον 
διαλύσεις κατά το έτος), από το 1915 μέχρι και το 1929 και ο συνολικός αριθμός
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1 929 /Γ ' —  Α ριθμητική  εξέλ ιξη . Β ασικά στα τισ τ ικ ά

των γεωργικών συνεταιρισμών που υπάρχουν στο τέλος κάθε χρόνου φαίνεται 
συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα (βλ. Α ριστ. Κ λήμη «Α γροτική Ο ικονομία 
της Ελλάδος» 1954 σ. 51 και 1961 σ. 87).

Α ύξησ η κατά το έτος Υ πάρχοντες Α πό αυτούς (τους υπάρ-
Ετος (ιδρυθέντες μείον οι δια- στο  τέλος χοντες) ή τα ν π ισ τούχο ι

________________________________ λυθέντεςΧ») του έτους τη ς Ε.Τ.Ε.(**)

1915 150 150 _
1916 197 347 44
1917 275 622 226
1918 168 790 227
1919 124 914 260
1920 257 1.171 305
1921 327 1.498 438
1922 317 1.815 615
1923 408 2.223 663
1924 577 2.800 933
1925 1.033 3.833
1926 315 4.148
1927 333 4.481
1928 446 4.927
1929 259 5.186 2.445(

(*) Βλ. Θ. Τζω ρτζάκη «Ο ί Συ νετα ιρ ισμ ο ί είς τή ν  'Ε λ λ ά δ α »  σ. 210. Ο Δ.Θ . Π ά νος στη  σελ . 40 του 
β ιβλίου του γ ια  τη ν  Ε ποπτεία  εμφανίζει εσφαλμένα τους αριθμούς αυτούς ως «ιδρυθέντες» ενώ 
πρόκειτα ι περί τη ς ετή σ ια ς αυξήσεω ς (αφαιρουμένω ν δηλαδή τω ν διαλυθέντω ν κατά  το έτος).

(**) Βλ. Γ. Τ ρα κά κη  « Ή  Σ υνετα ιρ ιστική  όργάνω ση έν 'Ε λ λ ά δ ι καί ή ΕΤΕ» σ. 31.
0|;·|::!:) Π ισ το ύ χο ι τη ς  Α ΤΕ. Βλ. Μ. Γερακάρη « ' Η  έποπτεία  τών γεω ργικώ ν συνετα ιρ ισμώ ν κλπ.» 

σ . 11 όπου και δ ίδοντα ι σ το ιχ εία  και γ ια  τα έτη 1930-1933.
— Γράφεται κατά διαστήματα, ότι η ελληνική  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση δεν είναι 

αναπτυγμένη και ότι πρέπει να γραφούν όλο ι στους συνεταιρισμούς κλπ. Ε ίναι 
χαρακτηρ ισ τικό  να σημειωθεί ότι η ελληνική  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  (τουλάχι
σ τον σε έκταση) δεν ήταν το 1929 πολύ κατώτερη από άλλες χώρες. Σύμφωνα με 
σ το ιχεία  της Δ ιεθνούς Συνετα ιρ ιστικής Ενώσεως, σε 28 χώ ρες μέλη της, η αναλο
γ ία  των συνεταιρισμένων ατόμων επί του συνόλου του πληθυσμού τους ήταν τότε 
το πολύ 16% (Ρωσία). Ακολουθούν: Π ολω νία  14,7%, Ο υκρανία 12,7%, Φ ιλανδία 
12,3%, Α γγλία  12%, Δ ανία 10%, Ο υγγαρία 10%, Ε λβετία  8,9%, Σουηδία 6%, Γερ
μανία 4,7% και ο ι άλλες λιγότερο (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 62). Η  Ελλάδα είχε 
4,3% και έρχετα ι 12η στη σειρά. Δ ιαφορά βέβαια υπάρχει στο βαθμό δραστη
ρ ιότητας. Α κόμα σημειώνεται στην έκθεση ότι στην Κ ίνα  ο πρώτος Γεω ργικός 
Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1923 (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 62). Κ αι ότι το 1927 
υπήρχαν στη Βουλγαρία 1365 Γεω ργικοί π ιστω τικοί Συνετα ιρ ισμοί (καίτοι η 
κ ίνηση  άρχισε εκεί πριν 38 χρόνια) που ανήκαν σε 17 Ενώσεις. (Π ερισσότερες 
πληροφ ορίες βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 76, 113).

— Σ τατιστική  για  την κ ίνηση Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας βλ. «Συνεταιριστής» 
1929 σ. 141.
— Υ φίσταται διάσπαση των συνετα ιρ ιστικώ ν δυνάμεων. Ενδεικτική η περίπτω

ση της Κ οινότητας Φ ιλιατρώ ν Τ ριφυλίας όπου λειτουργούν 7 Συνεταιρισμοί 
(«Συνεταιριστής» 1929 σ. 171).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

Ε ΡΓ Α Σ ΙΕ Σ  - Δ ΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΤΩ Ν Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΚ Ω Ν  ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ω Ν  
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ Τ Ο Π ΙΚ Ε Σ Δ ΡΑ ΣΤ Η ΡΙΟ Τ Η Τ Ε Σ )

— Με το Δ ιάταγμα του 1928 περί ατελούς εισαγω γής ειδών, καταργήθηκαν στην 
ουσία οι ατέλειες που ίσχυαν για  τους συνεταιρισμούς από το 1915. Α κολούθησε 
κ ίνηση  και διαμαρτυρίες για  την επαναφορά των προηγούμενω ν διατάξεων (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1929 σ. 18). Το 1929 επαναφέρονται μόνο γ ια  τους γεω ργικούς 
συνεταιρισμούς και με ειδική περ ιορ ιστική  διαδικασία. Βλ. νόμο 4055 του 1929 
(«Συνεταιριστής» 1929 σ. 42 και σ. 65).

— Η  μόνη, ίσως, περιφέρεια της χώρας η οποία  υστερεί ακόμα σε συνετα ιρ ιστι
κή οργάνω ση είναι η Κρήτη, τούτο δε οφείλεται και στην έλλειψη εκεί κρατικής 
εποπτείας. Ή δ η  η κρατική εποπτεία συμπεριέλαβε στον κύκλο ενεργείας της και 
την Κ ρήτη , γράφει ο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 39, (χω ρίς να εξηγεί πού οφείλεται 
μ έχρ ι τότε η έλλειψη αυτή). Ή δ η , γράφει, ά ρχισ ε σ την Κ ρήτη  συνεταιριστική 
κ ίνηση  με δημιουργία 16 Συνεταιρισμών σουλτανοπαραγω γώ ν και Ενώσεως στα 
Χ ανιά, οργανώνεται δε παρόμοια και η περιφέρεια Η ρακλείου («Συνεταιριστής» 
1929 σ. 39).
—· Ε κκοκκ ισ τήρ ια  Βάμβακος. Ο ι Συνεταιρισμοί Λεβαδείας, Πετρομαγούλας, 

Καρνάς, Ρω μαίϊκου και άλλοι συνεργαζόμενοι, αγόρασαν δύο εργοστάσια 
εκκοκκισμού βάμβακος αξίας 3.000.000 δρχ. περίπου. Γ ια  το σκοπό αυτό διέθεσαν 
τα κεφάλαιά τους και εισφοράν εις είδος 4% επί της βαμβακοπαραγωγής έκάστου 
συνεταίρου. Π ρογραμματίζεται η αγορά και άλλων 2 τα οποία  μάλιστα να  εξελι
χθούν σε νηματουργεία. Τ ον Ιούλιο  1929 έγιναν τα εγκαίνια  του εκκοκκιστηρίου 
στην Π ετρομαγούλα με χαρακτηριστικές ομ ιλίες (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 
161).
— Ο ργάνωση μελισσοκομικώ ν συνεταιρισμών στη Θ ράκη. Βλ. «Συνεταιριστής» 

1929 σ. 194.
— Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση της Α ιγιάλειας. Βλ. ' Εκθεση του Δ. Φωτιάδου στο 

«Συνεταιριστής» 1929 σ. 196, 222.
— Τ η ν ίδρυση αναγκαστικών αρδευτικών συνεταιρισμώ ν γ ια  την καλή χρήσ η  

του πολύτιμου νερού, υποδεικνύει και πάλι ο Π . Μ πούρας νομογεω πόνος Λακω
νίας, όπως το είχε ε ισηγηθεί από το 1919 («Συνεταιριστής» 1929 σ. 227).
— Ιδρύθηκε Συνεταιρισμός πωλήσεως ελαιών Αμφίσσης που θα λειτουργεί κατά 

το σύστημα των Συνεταιρισμών Π ηλίου. Π ρόκειτα ι να ακολουθήσουν και άλλοι 
συνεταιρισμοί («Συνεταιριστής» 1929 σ. 233).
— Μ ελέτες και νέες προσπάθειες γ ια  την καλύτερη συνετα ιρ ιστική  πώληση των 

οπωρών, λαχανικώ ν, κλπ. (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 233).
— Καταδίκη Π ροέδρω ν Συνεταιρισμών Γενησαίας Ξάνθης «Α λληλοβοήθεια» 

και Δαφνιάς Μ εσολογγίου, για δ ια χειρ ιστικές ανωμαλίες («Συνεταιριστής» 1929 σ. 
234).

— Σ χετικά  με την γενικότερη κοινωνική σημασ ία  του Συνεταιρισμού και 
μάλιστα σ τη ν  Ελλάδα, χαρακτηριστικό  είνα ι κείμενο στο «Συνεργατισμός» 1929 
σ. 26 που — έπειτα από τα στο ιχεία  που δίνει— καταλήγει: «αν σήμερα, υστέρα 
άπό τόσες καταστροφές, έπεκράτησε τό οικοκυριό καί δ χ ι ή άναρχία, κ ι ’· αύτό τό 
χρεωστοΰμε στόν Συνεταιρισμό...».
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1929/Δ ' —  Ε ργα σίες, δρ α σ τη ρ ιό τη τες των Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν

— Ως γεγονός πολύ αξιόλογο σημειώνεται η απόκτηση αποθήκης για  τις 
ανάγκες των μελών του Συνεταιρισμού Ν. Κουκλουτζά Θ εσσαλονίκης που δεν 
μπορούν να έχουν ατομικές αποθήκες γιατί «ο πρόσφυγας και ο ακτήμονας καλά- 
καλά ούτε σπ ίτι έχει» («Συνεργατισμός» 1929 σ. 59).

— Κ ριτική  γ ια  τη δραστηριότητα των Συνεταιρισμών μέχρ ι το 1929 γίνετα ι στο 
β ιβλίο  του Μ. Γερακάρη (βλ. στο έτος 1935 όπου και αντίκρουση από άλλους 
παλαιούς συνεταιριστές).

— Ο ικονομικά στο ιχεία  από Ισολογισμούς Συνεταιρισμών: Ελ. Π ιστ. Συνεται
ρισμός Π αλαιοκήπου («Συνεταιριστής» 1930 σ. 88).

i

Πλωμάρι Λέσβου. Με αξιόλογη συνεταιριστική κίνηση από προπολεμικά (ελαιουργείο, ηλεκτροφωτισμός, 
πιστώσεις, καταθέσεις, προμήθειες κλπ.).
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βιβλιογραφία
Η  γενικότερη γεω ργική β ιβλιογραφία του 1929 ενδιαφέρεται κυρίως για  την 

οργάνωση της αγροτικής πίστεως, το κτηνοτροφικό, την αγροτική  μεταρρύθμιση, 
το ελαϊκό, το κωπαϊδικό, τα δασικά, την γεω ργική εκπαίδευση, το προσφυγικό, το 
επισ ιτιστικό.

Στα συνετα ιρ ιστικά  έχουμε:
—  Μ. Παπαχατζή, επόπτη Συνεταιρισμών Α λεξανδρουπόλεως, «Ο ι Συνεταιρι

σμοί» Α λεξανδρούπολις 1929 σελ. 88. Ε γχειρ ίδ ιο  διοικήσεω ς Συνεταιρισμών με 
σύντομη μελέτη για  το Συνεταιρισμό. Ο συγγραφέας επιμένει στην ανάγκη να 
δημιουργηθεί στους συνεταίρους της Θ ράκης κάποια «συνεταιρική συνείδησις» 
δηλαδή γνώση γ ια  το Συνεταιρισμό και ό χ ι να εγγράφονται σ ’ αυτόν μόνο γ ια  το 
δάνειο. Το κείμενο είναι μία απλοποιημένη παρουσίαση με βάση και το νόμο. 
Επαινεί την πρόοδο των Συνεταιρισμών στις περιφέρειες Καλαμών, Α ίγιου, 
Κορίνθου, Ανατ. Μ ακεδονίας (σ. 45, 74). Ιδ ια ίτερη  σημασία  δίνει στη συνεταιρική 
γνώ ση-συνείδηση, σ την απεριόριστη ευθύνη και στην προσω πικήν πίστη, στις 
καταθέσεις και στη γενικότερη ηθικοπλαστική  επίδραση των Συνεταιρισμών. Γ ια  
τη Θράκη σημειώνει: «Οΐ Συνεταιρισμοί έδώ είς τήν Δ υτικήν Θ ράκην δέν 
προοδέυσαν άκόμη δσον επρεπε, διότι δέν ύπάρχει μέσα εις τούς συνεταίρους ή 
Συνεταιρική ψυχή».

— Καταστατικό Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αρτοποιών Π ειραιώ ς «η Δήμη
τρα». Π ειραιεύς σ. 37 (ιδρύθηκε το τέλος του 1925 από τα μέλη του 
επαγγελματικού σωματείου Α ρτοποιώ ν Πειραιώς).

— Σ. Κατηφόρη « ίο  Ταμεϊον ’Αμύνης Ο ινοπαραγωγής Αευκάδος» Α θήνα 1929.
— «Η Αγροτική Τράπεζα» Α θήνα 1929 σ. 29 (η αγόρευση του Ελ. Βενιζέλου στη 

Βουλή 3 /7/1929 για  την ΑΤΕ).
—  «Η Αγροτική Τράπεζα προς τους αγρότας, τους Γ . Συνεταιρισμούς και τας 

Ενώσεις αυτών» Α θήνα 1929, σελ. 15. Η  πρώτη εγκύκλιος του Δ.Σ. της ΑΤΕ (βλ. 
στο Υποκεφ. Ζ ') .
— Π εριοδικό «ο Συνεργατισμός». Α ρχίζει να εκδίδεται από το τέλος του 1929 το 

παραπάνω μηνια ίο  περιοδικό, όργανο του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου 
Ελλάδος. Μ ετά τον τίτλο  και τα άλλα στο ιχεία  εκδόσεώς του, σημειώνει χαρακτη
ριστικά σ την πρώτη του σελίδα:

«Ο Συνεταιρισμός δέν ανήκει σέ κανένα θρησκευτικό δόγμα,σέ κανένα πολι
τικό κόμμα.

Στόν Συνεταιρισμό δέν έρωτοϋμε ποιά εΐνε ή θρησκεία τοΰ Συνεταίρου, ούτε 
ποιανής φυλής εΐνε καί ποιά πολιτική  αρχή εχει.

'Ο  Συνεταιρισμός εινε γέννημα εΐρηνικοΰ πνεύματος καί στέκεται υψηλά άπό 
κόμματα.

1 Η νω μένοι γιά  ενα σκοπό καί καθορισμένο τέρμα θά διώξουμε άπό τή μέση τά 
μίση καί τά μαλλώματα».

(Π ερισσότερα γ ια  το Σύνδεσμο και το περιοδικό του βλ. στο Υποκεφ. ΣΤ/1).
2. Διάφορες άλλες εφ αρμογές για ενημέρωση, μόρφωση, εκπαίδευση.

Η  Ε μπορική Σ χολή  Πύργου αρχίζε ι τη δ ιδασκαλία Συνεταιριστικώ ν Μ αθη
μάτων, εκτός προγράμματος («Συνεταιριστής» 1929 σ. 40).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '
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1929/E ' — Συνετα ιρ ιστική  β ιβλ ιογρα φ ία , Ε νημέρω ση , μόρφω ση

Στο νόμο περί οργανώσεως της γεω ργικής υπηρεσίας (4142), προστέθηκε διά
ταξη γ ια  τη λειτουργία  ειδικής Σ υνετα ιρ ιστικής Σ χολής σ τη ν  Α νώτατη Γεω πονι
κή. Μ ελλοντικά  ο ι Επόπτες Συνεταιρισμών πρέπει να είνα ι π τυχιούχο ι της 
Σ χολής. Εκεί θα γ ίνει και μετεκπαίδευση των υπηρετούντων. Σ χετικά  «ό 
Συνεταιριστής» του Θ. Τζωρτζάκη, αφού τονίζει τη σημασ ία  της συνετα ιρ ιστικής 
ενημερώσεως - εκπαιδεύσεως, υποδεικνύει (πριν από τη ν  ψ ήφ ιση του νομοσχε
δίου), ότι:

« Ή  ίδρυομένη Συνεταιριστική Σχολή πρέπει νά συνεταιριστικά μαθήματα, δηλ. Ιστορίαν, θεωρίαν καί
άποβλέψη εις δύο τινά: τεχνικήν τού Συνεταιρισμού καθώς καί κριτικήν τής

Πρώτον νά έξασφαλίση εις τήν ύπηρεσίαν Έ π ο - οικονομικής καί κοινωνικής αύτού σημασίας, ά φ ’
πτείας Συνεταιρισμών είδικευμένον προσωπικόν, καί έτέρου δέ πλήρη συστηματικήν σειράν πρακτικών
δεύτερον νά δημιουργήση στελέχη ικανά καί κατάλλη- γνώσεων...».
λα διά τήν διεύθυνσιν τών Συνεταιρισμών. Οί δύο ^  , -,ΛΟΛ■ f f . s ο - , ' Γ - τ , . . .  (Βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 49).ουτοι σκοποί πρεπει να επιδιωχθουν υπο τής Σχολής y lb
παραλλήλως καί κατά τρόπον τοιοϋτον ώστε καί οί Τ ε λ ι κ ά  TtCtDCtTTlDSi 0Τ Γ
μέλλοντες έπόπται νά είναι εντελώς ένήμεροι τών
δυσκολιών πού παρουσιάζει ή διεύθυνσις ένός Συνε- «... δέν συντρέχει λόγος νά ύποβληθοϋν οί ήδη 
ταιρισμοΰ, καί οί μέλλοντες ύπάλληλοι τών Συνεταιρι- ύπηρετούντες έπιθεωρηταί καί έπόπται, ώς απαιτεί τό
σμών νά έχουν κατανοήσει βαθέως τήν ανάγκην τής νομοσχέδιον, είς ειδικήν διδασκαλίαν είς τήν Σχολήν,
αύστηράς τηρήσεως τών συνεταιριστικών άρχών καί Πρόκειται περί ύπαλλήλων άπό μακρού ύπηρετούν-
κανόνων. Έ ξ  άλλου διά τής είς τήν αύτήν Σχολήν φοι- των μέ μόρφωσιν θετικήν καί πείραν άπέραντον έκ
τήσεως, οί έπόπται καί οί ύπάλληλοι θά συνδεθούν διά τών όποιων πολλοί θά  κατεΐχον έπαξίως καί έπωφε-
κοινής γνωριμίας ή όποία μεγάλως θά  διευκολύνη τήν λώς διά τήν Κίνησιν, καί τήν έδραν τού διδασκάλου
συνεργασίαν των είς τό πρακτικόν των στάδιον. τών συνεταιριστικών μαθημάτων. Προτιμώτερον ν ’

Α νάλογος πρός τούς άνωτέρω σκοπούς τής Σχολής άπαλειφθή ή διάταξις αύτή, ή τούλάχιστον νά καθο-
πρέπει νά εινε καί ό κύκλος τών μαθημάτων πού θ ά  ρισθή δ ι’ αύτούς μόνον ή ύποχρέωσιςτής παρακολου-
διδάσκωνται είς αύτήν. ' Ο κύκλος τών μαθημάτων θ ά  θήσεως έπί τρίμηνον είς Ιδιαιτέρας τάξεις ώρισμένων
πρέπει νά περιλαμβάνη ά φ ’ ένός μέν ολα τά καθαρώς μαθημάτων, ιδία γεωργοοικονομικών».

Συγκριτικά γ ια  τη Βουλγαρία όπου λειτουργεί Σ χολή  από το 1923 με 2ετή 
φοίτηση, βλ. «ο Συνεταιριστής» 1929 σ. 161.

— Ο ΑΣΟ, εκτός από την άλλη του μορφω τική και οργανω τική προσπάθεια, 
οργάνωσε και 2 σειρές συνεταιριστικώ ν και γεω ργοοικονομικώ ν μαθημάτων με 
20ήμερη διάρκεια και αξιόλογους ομ ιλητές (βλ. αναλυτικά «Συνεταιριστής» 1929 
σ. 87).
— Το Γεωργικό Ε πιμ ελητήριο  Μ εσσηνίας δημιούργησε στα χω ριά  156 λαϊκές 

γεω ργικές β ιβλιοθήκες τις οποίες επλούτισε με πλήθος βιβλιαρίω ν της Ε λληνικής 
Γεω ργικής Εταιρείας. Π αρόμοιες ενέργειες έγιναν και στα Γ εω ργικά Ε πιμελητή
ρια Α χα ϊοήλιδος και Φθιωτιδοφωκίδας («Συνεταιριστής» 1929 σ. 89).

— Στον προβληματισμό για  τη συνειδητοποϊηση  του συνεταιρισμένου κόσμου 
(μετά τα ευνοϊκά οικονομικά αποτελέσματα που έδωσε ο Συνεταιρισμός) αναφέ- 
ρεται ο Φωτ. Λ αμπρόπουλος και τονίζει τη ν  ηθική  και κοινω νική σημασία  των 
Συνεταιρισμών και τον τρόπο ενέργειας («Συνεταιριστής» 1929 σ. 139).

— Ε ίνα ι χαρακτηρ ιστικό  γ ια  την εποχή εκείνη ότι οργανώ θηκε περίπτερο των 
Γεωργικών Συνεταιρισμών στην υποτυπώδη τότε Διεθνή Έ κ θ εσ η  Θ εσσαλονίκης, 
(«Συνεργατισμός» 1929 σ. 3) και προπαγανδίστηκε στο περιοδικό «Συνεργατι
σμός» η σημασία της γ ια  τους αγρότες και τη διάθεση των προϊόντω ν τους.

— Γ ια  την ιεραποστολική  δουλειά που γινόταν τότε ό χ ι μόνο στον τομέα του 
Συνεργατισμού αλλά και της γεω ργίας και γενικότερα, γ ια  την επαφή που υπήρ
χε  ανάμεσα στα στελέχη των Υ πηρεσιών, Ενώσεων και τους αγρότες, μας δ ί
νει στο ιχεία  χαρακτηριστική  επιστολή από το Α ρσακλή (δημοσιευμένη στο 
«Συνεργατισμός» 1929 σ. 12) σχετική  με τη ν  Συνέλευση ενός Συνεταιρισμού και 
τη συνετα ιρ ιστική  διδασκαλία που γινόταν σ ’ αυτή. Γράφει, με εκλαϊκευτικό
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1929 /E ' — Σ υνετα ιρ ιστική  β ιβλ ιογρα φ ία , Ε νημέρω ση , μόρφω ση

Ένα από τα τεύχη του περιοδικού « Ό  Συνεργατισμός» του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου 
Ελλάδος που άρχισε να εκδίδεται το 1929. Πολύτιμο τότε σε διδακτικό περιεχόμενο και εξαιρετική 

πηγή σήμερα για τη συνεταιριστική ιστορία.
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1929 /E ' —  Σ υνετα ιρ ιστική  β ιβλ ιογρα φ ία , Ε νημέρω ση , μόρφω ση

τρόπο, κατάλληλο, με το ύφος και τις ανορθογραφίες του, να διαβαστεί από τους 
τότε κατοίκους των χωριών, τα ακόλουθα:

«..."Οταν μέ προσκάλεσαν γιά τήν γενικήν συνέλευ- 
σι είπα μέσα μου: νά πάλι εύκαιρία ό καθένας νά άρχί- 
ση νά λέη τό παράπονό του νά κατηγορη τό πάν καί νά 
κάνη τόν εαυτό του Ά τλαντα ποϋ σηκώνει όλα τά 
βάρη τής Κοινωνίας. Πού νά φαντασθώ...

...ό Συνεταιρισμός τοϋ χωριοϋ μου είναι πολύ καλός 
καί έχει όλο οΐκοκυραίους καίδουλευτάδες καί εϊμεθα 
τακτικοί στάς Συνελεύσεις μας αύτή τήν φορά όμως 
φανήκαμε άκόμη πειό τακτικοί καί παρουσιάστηκαν 
δλοι, μόνον κανένας δυό πού δέν μπορούσαν γιά 
σοβαρές αιτίες νάλθοϋν.

' Η τάξι ποϋ βασίλευε ά π ’ τήν άρχή ώς τό τέλος ήταν 
άλλο πράγμα. Θάλεγε κανένας πώς τό Σχολειό, γιατί 
έκεΐ μέσα συνεδριάζαμε, μάς έκανε καί μάς μαθητάς 
καί ε’ίμασθαν όλοι άρνάκια. Τί ήταν τά θέματά μας 
βέβαια δέν σάς ενδιαφέρει καί τόσο, γιατί δέν είχαν 
χαρακτήρα γενικό. ’ Εκείνο ποϋ σάς ένδιαφέρει είναι 
πώς αί άποφάσεις μας όλες είχαν σκοπό νά εξυπηρε
τήσουν τό σύνολο καί πάρθηκαν μέ καλή θέλησι, γιατί 
καταλάβαμε πειά  πώς ό Συνεταιρισμός είναι μιά 
οικογένεια καί γ ι’ αύτό βλέπει πώς νά κάνη εκδουλεύ
σεις στόν καθένα χωρίς νά έξετάζη ποιός εΐναι ποιός.

'Ό ταν πειά τελείωσε ή συνεδρίασι μας ό άκούραστος 
πρόεδρος μας είχε τήν καλωσύνη νά μάς έξηγήση 
μερικά πράμματα γιά τήν σημασία πώχει στή συνεται
ριστική ζωή νάναι ό καθένας τακτικός στη πληρωμή 
του. ' Ημείς μόνοι δέν ήμπορούσαμε νά φαντασθούμε 
πώς ό ένας συνεταίρος περιμένει νά πληρώση εκείνος 
ποϋ δανείσθηκε γιά νά πάρη κ ’ έκεΐνος μέ τή σειρά 
του κανένα ποσόν νά κάνη κ ’ έκεΐνος τή δουλειά του 
καί πώς ό Συνεταιρισμός λογαριάζει πότε τελειώνουν 
τά δάνεια καί δίνει ύποσχέσεις καί άναλαμβάνει ύπο- 
χρεώσεις. Τώρα πειά τά κατάλαβα καλά. Βέβαια άφοϋ 
εϊμεθα μιά οικογένεια τό σωστό εΐναι ν ’ άκοϋμε τί λέει 
ή μάννα καί έτσι θά  δούμε πρόοδο καί όσοι ά π ’ έξω 
μάς βλέπουν έτσι μονοιασμένους καί άγαπημένους, 
έργατικούς καί δέν κυττάζουμε παρά πώς νά διορθώ
σουμε μιά κατάστασι καί νά ζήσουμε μιά καλύτερη 
ζωή θά  ποϋν: «μπρέ! ό Συνεταιρισμός εΐναι κάτι καλό, 
γιατί νά μή γραφούμε καί μεΐς», καί οσο πάει ή οικο
γένεια θά μεγαλώνει.

Δέν είχε τελειώσει άκόμη την ομιλία του ό Πρόεδρος 
μας νάσου, κ ι’ άκούεται βουή άπό αύτοκίνητο πού 
οσο πήγαινε καί πλησίαζε ώς πού σταμάτησε καί κείνο 
μπροστά στό σχολείο. Νά σάς πώ τήν άμαρτία μου 
έκείνη τή στιγμή κολάσθηκα λιγάκι γιατί μοϋ πέρασε ή 
ιδέα πώς θάταν πάλι κανένας εϊσπράκτωρ γιατί τής 
Κυριακές προβάλλουν όλοι τους.

Βήματα άκούονταί στά σκαλιά, προχωρούν άνοίγει ή 
πόρτα, μπαίνουν πρώτα δυό καί ύστερα ένας. Έ !, σάς 
λέω έκείνη τή στιγμή κατάλαβα πώς ό Συνεταιρισμός 
έχει πολύ φαρδυά σύνορα. Μάς τούς σύστησε ό 
Πρόεδρος: Ό  κ. Διευθυντής τής 'Ομοσπονδίας 
Θεσ/νίκης, ό κ. Διευθυντής τοϋ ’Εμπορικού Τμήματος 
της καί ένας δικός σας άντιπρόσωπος (έκανα μιά 
μεγάλη παράλειψι καί ζητώ συγγνώμη τή συνέλευσί 
μας παρακολούθησαν ό Πρόεδρος τής 'Ενώσεως 
Συν/σμών Κιλκίς καί ό Πρόεδρος τοϋ Γεωργικού ’ Επι
μελητηρίου Κοζάνης). Λοιπόν μάς λέει ό Πρόεδρος 
πώς θά  μάς πή ό καθένας τους άπό λίγα λόγια.

Μέ πήρε ένθουσιασμός μόνον ποϋ δέ σηκώθηκα νά 
ζητωκραυγάσω γιά τόν συνεταιρισμό μας ποϋ μάς 
παρουσίασε αύτή τήν έκπληξι.

' Η μέρα μας δέν μπορούσε νά περάση καλύτερα. ' Ο 
κ. Διευθυντής τής ' Ομοσπονδίας μάς λέει πολύ χρήσι
μα πράγματα γιά τήν όρνιθοκομία καί μάς δίνει 
συμβουλές πού μόνον ένας πραγματικός φίλος μπορεί 
νά τής δώση.

' Ο Διευθυντής τού ’ Εμπορικού Τμήματος μάς έξηγεΐ 
μέ λίγα, άλλά μέ μεγάλη σημασία λόγια, πώς καί γιατί 
προώδευσε ή 'Ομοσπονδία ποϋ σήμερα εΐνε ένας 
πολύ σοβαρός οικονομικός οργανισμός καί έχει τερά
στια πίστι. Κι’ αύτά όλα δημιουργήθηκαν άπό ένα 
τίποτε μέ μιά καλή θέλησι άφοϋ μάς λέει πώς μέ 50 
δραχμάς άρχισαν καί σήμερα έχουν πάνω άπό 1 1/2 
έκατομμ.

' Ο άντιπρόσωπος σας προσπάθησε μέ όσα λιγώτερα 
μπορούσε νά μάς δώση νά καταλάβουμε πώ ς έγιναν οί 
πρώτοι Συνεταιρισμοί καί πώς ζούσε ό κόσμος μιά 
φορά ποϋ δέν ύπήρχαν Συν/σμοί. ' Ο καιρός του ήταν 
λίγος καί τό θέμα του πολύ μεγάλο. Μάς ύποσχέθηκε 
όμως πώς θ ά  ξανάλθη νά μάς πή περισσότερα άλλη 
φορά. Τόν περιμένουμε καί μαζί μ ’ αύτόν όλη τήν 
συντροφιά του καί όσους μπορούν νά ξοδέψουν μαζί 
μας λίγες ώρες. 'Ό σοι περισσότεροι έρχονται τόσο καί 
ή χαρά μας εΐνε πειό μεγάλη.

Τελευταία πέρνει τό λόγο ό Πρόεδρός μας καί μάς 
ξηγάει τί ώφέλειες θάχουμε άν οργανωθούμε καλά 
όλοι οί Συν/σμοί καί κάνουμε μιά μεγάλη όργάνωσι 
πού νά πετάξη ά π ’ τή μέση τους μεσητάδες καί τούς 
τοκογλύφους πού σήμερα δέν φθάνει πού ζούν είς 
βάρος μας άλλά έκεΐνοι μέν πλουτίζουν ήμεϊς δέ δέν 
μπορούμε νά βάλουμε ένα καινούριο πανταλόνι 
άπάνω μας.

Μ ’ ένα πρόχειρο λογαριασμό τοϋ ομιλητή οί τέτοιοι 
παίρνουν ά π ’ τή τσέπη μας άπό τήν Θεσσαλία, Μακε
δονία καί Θράκη 800 εκατομμύρια δραχ. τόν χρόνο καί 
άκριβαίνουν τή ζήσι. Έ κ εΐ ποϋ πρέπει νά πουληθή 
στόν γεωργό κάτι πρός 8 δραχ. τό πουλάν σήμερα 10 
δραχ. Τό ένάντιο γίνεται άν θέλουμε ήμεϊς οί γεωργοί 
νά πουλήσουμε κάτι. ’ Εκεΐ ποϋ εΐνε νά πουλήσουμε 
τό κριθάρι 4.50 τό πουλάμε 3.80 γιατί πρέπει νά κερ
δίση καί ό μεσίτης. Κάνουμε νά αγοράσουμε ήμεϊς οί 
’ίδιοι τό ’ίδιο πράμμα πληρώνουμε 5.50 δραχ. Ά ς  ήταν 
νά γίνη αύτή ή όργάνωσι νά παύση πειά αύτή ή άνήθι- 
κη έκμετάλλευσι. Δέν άφίνω, στήν έρχόμενη συνέλευσί 
θά  προτείνω νά φροντίση ό συνεταιρισμός μας νά γίνη 
αύτή ή όργάνωσι.

Πρίν άκόμη τελειώση ή ομιλία ήλθαν καί δυό καλοί 
μας φίλοι ό ένας ό κ. Καραμάνος ό καλός μας παρα
στάτης πού άν άνοιξης τήν καρδιά του θ ά  βρής ένα 
γεωργό εύτυχισμένο καί μιά Ε λλάδα πρώτης τάξεως 
γεωργική χώρα, καί ένας άξιος δημοσιογράφος.

Τελειώνοντας ό κ. Πρόεδρος μάς λέει πώς στή 
διπλανή αίθουσα τού Σχολειού έχει στήση ό Σύνδε
σμος τών Συνεταιριστών τήν κινηματογραφική μηχανή 
του καί θέλει νά μάς δώση μιά παράστασι γεωργική 
καί όσοι θέλουν νά περάσουν νά δοϋν μερικά καλά 
πράμματα.

Τί ήταν πάλι αύτό; κινηματογράφος στό Άρσακλή, 
άν μπορούσε νά γίνη καί όμως ήταν άλήθεια. Τό κανό
νι στημένο άντίκρυ στήν άσπρη σκηνή περίμενε. Ή  
αίθουσα ήταν μεγάλη άλλά όχι τόσον μεγάλη ποΰ νά 
χωρέση όλο τό χωριό, μάλιστα μερικοί είχαν καταλάβη 
πώς θάχη κοσμοσυρροή καί τρέξαν νά πιάσουν θέση 
εύθύς ώς άνοιξε ή θύρα.
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Λυπήθηκα ποΰ δέν χώρεσαν όλοι άλλά ελπίζω τήν 
έρχομένη φορά νά βροϋμε πολύ μεγαλύτερη αίθουσα 
καί νά μή χάνη κανείς τέτοιες καλές εύκαιρίες.

' Η ταινίες πού είδαμε δέν ήταν ειδύλλια, αστυνομικά 
κατορθώματα, ή άλλες υποθέσεις πού ξετυλίγονται 
γιά νά παίρνουν τό χρήμα τού λαού. Αύτές ποϋ είδαμε 
ήταν όλως διόλου διαφορετικές καί μάς δίδαξαν πώς 
νά βγάλουμε τό ψωμί μας. Είδαμε σέ λίγα λεπτά τής 
ώρας πώς γίνεται ή όρνιθα, πώς μεγαλώνει, πώς τήν 
περιποιούμεθα καί τί ωφέλειες μάς δίνει.

’ Επίσης μάθαμε πώς κάθε όρνιθα δέν είνε επικερδής 
καί πώς πρέπει νά τής διαλέγουμε γιά νά έχουμε καλή 
άπόδοσι καί νά κάνουμε τήν όρνιθοκομία έπιχειρησι 
καί όχι γούστο και νάχουμε μερικά αύγά γιά τό σπίτι 
άσχετο πόσο θά  μάς στοιχίσουν. Μιά πού άνέλαβε ό 
Σύνδεσμός σας νά μάς μάθη μερικά καλά πράματα 
ήθελα νά σάς έρωτήσω πώς μπορούμε νά ώφεληθούμε 
ά π ’ τις κόττες, γιατί ώς ξέρετε κάθε κλάδος τής 
Γεωργίας στό χωριό μας άπέτυχε. Θά περιμένουμε νά 
δούμε τόν Σύνδεσμο στό χωριό μας πολύ σύντομα».

— Η  Ο μοσπονδία Θ εσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών Β. Ελλάδος 
οργανώνουν τοπικά συνέδρια και επισκέψεις τους στα χω ριά  όπου γίνονται 
κατατοπιστικές συζητήσεις για  τα συνετα ιρ ιστικά  και αγροτικά  θέματα και 
προβάλλονται κατάλληλες μορφωτικές τα ινίες (Βλ. π.χ. «Συνεργατισμός» 1929 σ. 
38, 59, 62).
— Σημασία και προσφορά του δασκάλου στο χω ριό  για  τη συνετα ιρ ιστική  ιδέα: 

«... είνα ι ό δάσκαλος εκείνος πού μέ τούς σ χολικούς συνεταιρισμούς είναι είς 
θέσιν νά άγοράζη είς τά άπορα παιδιά  εκείνα πού οί γονηοί-δέν μπορούν: βιβλία, 
τετράδια, κονδυλοφόροι καί παιγνίδια  άκόμη...» (βλ. «Συνεργατισμός» 1929 σ. 61).

— Τη συνετα ιρ ιστική  πίστη και ανάταση της εποχής και τη ν  αποφυγή του 
κομματισμού μέσα στο συνεταιρισμό μας δίνει το πρω τοχρονιάτικο  κείμενο του 
περιοδικού «Συνεργατισμός» γ ια  το 1930 («Συνεργατισμός» 1929 σ. 41) στο οποίο 
διαβάζουμε:

«"Οπως μπροστά άπό δυό χιλιάδες χρόνια σ ’ έποχή 
πού επικρατούσε έκλυσι τών ήθών καί τελεία ήθική 
κατάπτωσις τών έθνών, άνεφάνη ή Χριστιανική 
θρησκεία...

...σήμερα χωρίς νά λείπουν αύτά έχουμε στόν οικο
νομικό βίο μιά αναρχία τέτοια ποϋ πότε μέ τήν μεγάλη 
παραγωγή προκαλεί πτώσι τών τιμών καί συνεπώς τή 
καταστροφή τών παραγωγών, πότε μέ τή μικρά προσ
φορά τήν ϋψωσι τών τιμών καί συνεπώς τή δυστυχία 
τών πτωχών. Καί έτσι οί άδύνατοι πάντα συνθλίβονται 
εϊτε μικρά είτε μεγάλη παραγωγή ύπάρχει. ’ Η συνεται
ριστική θρησκεία είνε έκείνη ποϋ δείχνει τό δρόμο 
στούς άδυνάτους πώς θά  κατορθώσουν οί μέν νά 
παράγουν ε’ίδη καλλίτερα καί φθηνότερα χωρίς νά δια
τρέχουν τόν κίνδυνο άπό στιγμής σέ στιγμή να 
συντριβοϋν άπό τούς πλέον δυνατούς, οΐ δέ νά 
αγοράζουν ε’ίδη πιό φθηνά καί πιό καλά. * Η συνεται
ριστική ίδέα είνε έκείνη ποϋ ανοίγει καινούργιο δρόμο 
στή σημερινή έχοντας ώς άρθρον πίστεως τήν ομαδική 
άλληλεγγύη καί δράσι πρός έξυπηρέτησι τοϋ συνόλου 
όπως ή χριστιανική θρησκεία είχε τήν πρός τόν

πλησίον άγάπη πρόςτό  καλόν τοϋ κόσμου. Αύτή κάνει 
τή μεγαλύτερη καί συγχρόνως είρηνικώτερη έπανά- 
στασι.

Τίποτε δέν καταστρέφει πρίν δημιουργήση κάτι 
καλλίτερο έν ώ ή άλλες έπαναστάσεις πρώτα κατα
στρέφουν καί πάνε χαμένες τόσες δυνάμεις γιά νά 
δημιουργήσουν ύστερα.

Στόν εύγενικό καί ανιδιοτελή αύτό δρόμο «ό Συνερ
γατισμός» κρατώντας ψηλά τό έμβλημά του θά 
προσπαθήση σά θεωρητικό όργανο τής Βορείου 
'Ελλάδος νά καθοδηγήση τό Συνεταιριστικό κίνημα 
στόν ϊσιο δρόμο μακρυά άπό κάθε πολιτική καί έν 
γένει ξένη έπίδρασι. Γιατί είνε γνωστό ότι όπου έβαλε 
τό χέρι της ή πολιτική στούς Συνεταιρισμούς έκαμε 
κακό άνεπανόρθωτο, γ ι’ αύτό έξορκίζομε κάθε καλό 
καί άγνό Συνεταιριστή νά προφυλάξη τό Συνεταιρισμό 
του όπως φυλάει τά μάτια του, άπό κάθε πολιτική 
έπίδρασι ά π ’ όποιαδήποτε πλευρά καί άν έρχεται. 
Είναι γνωστό άλλως τε τό άξίωμα ότι «άν άπό τή πόρτα 
μπή ή πολιτική, άπό τό παράθυρο φεύγει ή Συνεταιρι
στική ίδέα»...».

Μ αθητικός Συνεταιρισμός στο Αναγνωστοπούλειο Γεωργικό Σ χολείο  Κονίτσης.
Το 1929 ιδρύθηκε στο παραπάνω Γεω ργικό Σ χολείο  Μ αθητικός Συνεταιρι

σμός. Σύμφωνα με το έντυπο καταστατικό του που υπάρχει στη Β ιβλιοθήκη μου 
(άρθρα 20) σκοπός του είνα ι γενικά να εξυπηρετήσει τα μέλη του. Μ έλη του είναι 
υποχρεω τικά ο ι μαθητές όλων των τάξεων του Σχολείου. Έ χ ε ι  Δ.Σ. και Ε.Σ. που 
εκλέγονται κάθε δυο μήνες από τη γενική συνέλευση και κατά τρόπο που να 
αναλάβουν όλο ι δ ιαδοχικά  τέτοια  καθήκοντα. Δ ιαχειρ ίζετα ι εμπορεύματα για 
εξυπηρέτηση των μελών του. Έ χ ε ι  λογιστικά  βιβλία, ταμείο, αποθήκη. Δ ίνει 
π ιστώ σεις. Δ έχεται καταθέσεις. Δ ιαθέτει τα προϊόντα  των συνεταίρων. Έ χ ε ι  
μαθητικό Δ ικαστήριο . Α ξιοπρόσεχτη  η διάταξη ότι στο Ε.Σ. εκλέγονται μόνο 
όσοι έχουν διατελέσει Δ.Σ. (και γνωρίζουν τις διαδικασίες). Ο Συνεταιρισμός
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δηλαδή λειτουργούσε και γ ια  άμεση εξυπηρέτηση των μαθητών και γ ια  πρακτική 
εξάσκησή τους στη λειτουργία Συνεταιρισμού, ώστε να γίνουν συνετα ιρ ιστικά 
στελέχη  μετά τη ν  αποφοίτησή τους.

Το Κεντρικό της ΑΤΕ στην Αθήνα. (Παράπλευρα χτίζεται η Τράπεζα Ελλάδος).
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— Το 1929 ιδρύθηκαν η Π ιστω τική  Έ ν ω σ η  Συνεταιρισμών Λ εχαινώ ν με 7 
Συνεταιρισμούς (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 14) και η Π ρομηθευτική και 
Π ω λήσεω ς Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κιάτου με 7 Συνεταιρισμούς 
(«Συνεταιριστής» 1929 σ. 172).

— Στο τέλος του 1929 υπήρχαν 71 Ενώσεις Γεω ργικών Συνεταιρισμών. 
Α ναλυτικό πίνακα τους βλ. στο «Συνεταιριστής» 1930. σ. 128.

Από τις παραπάνω 71 Ενώσεις α ν α φ έρ ετα ι από τη ν  Α ΤΕ ότι λειτουργούν οι 
60 με Συνεταιρισμούς-μέλη τους 1980 και συνεταίρους (φυσικά πρόσωπα) 
128.100

Τ η ν εξέλ ιξη  του αριθμού τω ν Ενώσεων Γ εω ργικώ ν Σ υνετα ιρ ισμώ ν που «λειτουργούσαν» και 
τη δύναμή τους σε Σ υνετα ιρ ισμούς-μέλη  και σε αγροτικό  δυναμικό, (φυσικά  πρόσω πα μελώ ν της), από 
το 1929 και έπειτα  μ έχρ ι και το 1968, βλ. σ το  «Θ έματα Σ υνετα ιρ ισμώ ν» 1971 σ. 72 κα ι 178. Σύμφωνα με 
τα εκεί δημοσ ιευόμ ενα  σ το ιχ ε ία  τη ς Α Τ Ε, τη ν  εξέλ ιξη  και α π οδοχή  του θεσμού δ ίνουν ο ι ακόλουθοι 
αριθμοί 1929-1968:

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετος Ενώσεις Συνεταιρισμοί Μ έλη των
σε λειτουργία μέλη τους Συνεταιρισμών

1929 60 1.980 128.100
1933 80 2.581 175.508
1939 89 3.498 244.000
1949 117 5.587 590.500
1956 123 6.033 607.095
1964 132 6.604 646.564
1967 138 6.775 658.814
1968 139 6.760 665.470

Σ ύ γκρ ισ η  τη ς εξελ ίξεω ς όλου  του σ υ νετα ιρ ισ τικού  δυναμικού (Σ υνετα ιρ ισ μ ο ί, Ε νώ σεις, Κ οινο
πραξίες, Κ εντρ . Ε νώ σεις κλπ .), με αναλυτικά  σ το ιχεία , κατά δ ιάφ ορα χ ρ ο ν ικ ά  σ η μ εία  από το 1917-1969 
βλ. «Θέματα Συνετα ιρ ισμώ ν» 1971 σ. 72, 124, 439.

Ε ιδικά  στοιχεία  γ ια  διάφορες Ενώ σεις Συνεταιρισμών
Π ολλές Ενώσεις παρουσιάζουν αξιόλογη δραστηριότητα  σε πολλούς τομείς, 

ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες κάθε περιφέρειας. Ε π ισημαίνοντα ι πολλές πρωτο
βουλίες τους.
— Η  νεαρή Ενωση Συνεταιρισμών Χανίων επεξεργάστηκε στο τελειότατο 

εργοστάσιό  της και πώ λησε στο εξωτερικό το υπόλοιπο της σουλτανίνας 1928/29 
των μελών της. Το 1929/30 θα δ ια χειρ ισθεί ολόκληρη  τη ν  παραγωγή των μελών 
της.

— Ο ργανώνεται η Έ νω σ η  Γ.Σ. Η ρακλείου και άλλοι συνετα ιρ ισμοί γ ια  να 
περιέλθει η δ ια χείρ ιση  της σουλτανίνας σ τη ν  αποκλειστική  διαχείρ ιση  των 
παραγωγών δια των Συνεταιρισμών («Συνεταιριστής» 1929 σ. 112).

— Τα πεπραγμένα του Ταμείου Α μύνης Ο ινοπαραγω γής Λευκάδας 1925-1929 βλ. 
σε έκθεση Ν ικ. Ν ικολαΐδου («Συνεταιριστής» 1929 σ. 99).
— Η  Έ νω σ η  Νάξου μεσολάβησε για  την πώληση των λαχανικώ ν και οπωρών 

των παραγωγών α π ’ ευθείας στους τόπους καταναλώσεως (αξίας 2 εκατ. δρχ.). 
Μ ελετά την ίδρυση πρατηρίω ν στις ιδρυόμενες Λ αϊκές Α γορές Α θηνών-Π ειραιώς 
(«Συνεταιριστής» 1929 σ. 113). Το ίδ ιο  κάνει και η Έ ν ω σ η  Σύρου. Μ ελετάται η
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1929/Σ Τ ' —  Σ υ γκρότη ση  και δρ α σ τη ρ ιό τη τες τω ν Ε νώ σεω ν Γ. Συνετα ιρ ισμώ ν

συνεργασία των δύο Ενώσεων για  το σκοπό αυτό.
— Η Έ ν ω σ η  Θήρας πώλησε στο εσω τερικό και εξωτερικό μεγάλες ποσότητες 

οίνου και προγραμματίζει συμπλήρωση των εγκαταστάσεώ ν της και τη δημιουρ
γ ία  δικής της μάρκας. Ε πίσης μελετά την ίδρυση εργοστασίου μπελτέ αξίας 2 
εκατ. δρχ. με αυτοχρηματοδότηση (δάνειο μεταξύ των μελών της) («Συνεται
ριστής» 1929 σ. 113).
— Η  Ο μοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης έκανε εκτύπωση 

όλων των διο ικητικώ ν και λογιστικώ ν βιβλίων των Συνεταιρισμώ ν κα ι τα διαθέτει 
σε όλους (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 65.)

— Σ το ιχεία  για  τις προμηθευτικές εργασίες (ειδών γεω ργικώ ν και διατροφής) 
της Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης κατά 1929, βλ. στο 
«Συνεταιριστής» 1929 σ. 32.
— Π ιο  γενικά αναλυτικά στο ιχεία  για  την δραστηριότητα  1929 της Ο μοσπον

δίας Γεωργ. Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης (Κ αταστροφή εσοδείας και καλή πίστη 
αγροτών για  εξόφληση χρεώ ν — Π τώ ση τιμών των προϊόντω ν —Κ αθυστέρηση 
στη διάθεση καπνών — Α ξιόλογες προμηθευτικές εργασίες παρά την έλλειψη των 
απαιτουμένων κεφαλαίων — Π ετυχημένη συγκέντρωση και από κοινού διάθεση 
γεω ργικώ ν προϊόντων — Καταθέσεις) βλ. στο «Συνεργατισμός» 1930 σ. 106 .

— Ο ικονομικά σ το ιχεία  Ενώσεων από τους ισολογισμούς τους:
Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης («Συνεργατισμός» 1930 σ. 
86). Π ρόεδρος Γ. Ιω αννίδης, Δ /ντή ς  Χαρ. Π απαχρίστου.
Ενώσεως Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Κ ιλκίς («Συνεργατισμός» 1930 σ. 132) 
Π ρόεδρος Κ. Γαβριηλίδης.
Ενώσεως Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών Εορδαίας («Συνεργατισμός» 1930 σ. 134) 
Λ ογιστής Ανδρ. Σιβρόπουλος.
Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Φ λω ρίνης («Συνεργατισμός» 1930 σ. 158). 
Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δ ιδυμοτείχου («Συνεργατισμός» 1930 σ. 181). 
Ενώσεως Γεω ργικών Συνεταιρισμών Βερροίας («Συνεργατισμός» 1930 σ. 182). 
Κ εντρικής Γεω ργοκτηματικής Τραπέζης Ο λυμπίας («Συνεταιριστής» 1930 σ. 48). 
Ενώσεως Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Λ αγκαδά («Συνεταιριστής» 1930 σ. 48).

Η προσφορά του για την ανάπτυξη της αγροτικής 
πίστεως υπήρξε τεράστια (στην εποχή της ΕΤΕ). 
Και τα κείμενά του πολύ αξιόλογα. (Πρωθυπουρ
γός 29/1/1941-18/4/1941, όταν αυτοκτόνησε).

ΑΛΕΞ. ΚΟΡΥΖΗΣ 
(Πόρος 1885 - 1941)
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ ' / I

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΚ Ω Ν  ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ω Ν .
Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε ΙΕ Σ  ΓΙΑ  Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α Τ ΙΣΜ Ο  ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η

1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Η  προσπάθεια γ ια  την ίδρυση Π ανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών 

βρίσκετα ι σε αναστολή, το ενδιαφέρον είνα ι στραμμένο στα θέματα ΑΤΕ και 
Εποπτείας. Ό μ ω ς  τη ν  αναγκαιότητα γενικά των ιδεολογικώ ν οργανώσεων 
(μεταξύ συνεταιρισμών ή μεταξύ συνεταιριστών) προβάλλει πάλι ο «Συνεταιρι
στής» 1929 σ. 1. Το κείμενο αυτό, γραμμένο στο τέλος 1928 αρχές 1929 από τονΘ . 
Τζωρτζάκη, είνα ι βασικό τόσο για  τις περιφερειακές ιδεολογικές οργανώ σεις όσο 
και γ ια  την κεντρική ιδεολογική  Συνομοσπονδία και πάντα επίκαιρο και 
καθοδηγητικό. Γ ι ’ αυτό και το παραθέτουμε (βλ. το κείμενο και σ τη ν  ανθολογία 
κειμένων Τζω ρτζάκη στο β ιβλίο  του «Συνεργατισμός» σ. 82-85). Γράφει:

«Εινε απολύτως εύχάριστοι καί λίαν ένθαρρυντικαί 
διά τήν πρόοδον τών συνεταιριστικών μας πραγμάτων 
αί εις άλλην στήλην τοϋ Συνεταιριστού άναγελλόμεναι 
ιδρύσεις συνεταιριστικών όργανώσεων μέ σκοπούς 
καθαρώς ιδεολογικούς καί ήθικούς. Πρόκειται, ώς έκ 
τών καταστατικών των εξάγεται, περί σωματείων άπο- 
τελουμένων άλλοϋ μέν έκ Συνεταιρισμών, άλλοϋ δέ έκ 
φυσικών προσώπων «Συνεταιριστών». Ά μφότερα τά 
εϊδη τών σωματείων τούτων έχουν περίπου τούς 
αύτούς σκοπούς. ’ Επιδιώκουν τήν διάδοσιν τών συνε
ταιριστικών άρχών, τήν άνάπτυξίν συνεταιριστικής 
συνειδήσεως μεταξύ τών συνεταιρισμένων παραγω
γών, τήν καθοδήγησιν τών Συνεταιρισμών, τήν έπο
πτείαν αύτών, τήν μελέτην καί παρακολούθησιν τών 
άφορώντων τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν ζητημάτων, 
τήν έκπροσώπησιν τών συμφερόντων τών Συνεταιρι
σμών καί τήν διαφώτισιν τής κοινής γνώμης έ π ’ αύ
τών.

' Η σπουδαιότης τών σκοπών τών έπιδιωκομένων έκ 
μέρους τών συνεταιριστικών τούτων όργανώσεων, ώς 
ούτοι περιληπτικώς άνωτέρω έκτίθενται, δέν δύναται 
νά άμφισβητηθή π α ρ ’ ούδενός γνώστου τών συνεται
ριστικών μας πραγμάτων. Ό σαιδήποτε σοβαραί καί 
αξιόλογοι καί άν εινε αί έπιτυχίαι τών Συνεταιρισμών 
μας έπί τοϋ οικονομικού πεδίου δέν εινε μόναι ΐκαναί 
νά προσελκύσουν εις τάς συνεταιριστικός τάξεις τό 
πλήθος τών άσυνεταιρίστων άκόμη παραγωγών καί, 
ιδία, δέν εινε μόναι ίκαναί νά συγκρατήσουν σταθερώς 
είς αύτάς τούς ήδη προσχωρήσαντας. Ή  παραμικρά 
άποτυχία, καί ή πλέον έπουσιώδης κακή διαχείρισις 
άποτρέπει τούς πρώτους καί άπομακρύνει τούς 
δευτέρους, άν πρός τήν οικονομικήν όργάνωσίν τών 
Συνεταιρισμών δέν δρά έκ παραλλήλου άρτίως καί 
ιδεολογική τοιαύτη, έντεταλμένη ά φ 1 ένός μέν νά 
παγιώση τάξιν εις τούς Συνεταιρισμούς έμπνέουσαν 
έμπιστοσύνην εις τάς μάζας καί ά φ ’ έτέρου νά άνα- 
πτύξη καί νά τονώση εις αύτάς τό συνεταιριστικόν 
ιδεώδες, τήν πίστιν πρός τόν Συνεταιρισμόν, ώς μέσον 
οικονομικής, ήθικής καί κοινωνικής άνυψώσεως τών 
πτωχών παραγωγών. Μόνον μία τοιαύτη πίστις δύνα- 
ται νά τούς συγκρατήση πιστούς καί φανατικούς οπα
δούς τής ιδέας.

' Η συνεταιριστική Κίνησις, άν θέλη πράγματι νά 
εύδοκιμήση καί νά παγιωθή, δέν δύναται νά περιορι- 
σθή μόνον εις τήν έπιδίωξιν τούτου διά τών οικονο
μικών της έπιτυχιών. Δέν ύποτιμώμεν τήν σημασίαν 
των, έξ έναντίας άναγνωρίζομεν εις αύτάς μεγαλυτέ-

ραν άποτελεσματικότητα παντός άλλου μέσου διά τήν 
πρόοδον τής κινήσεως είς τά πρώτα της βήματα. ’ Αλλ’ 
όμως μόναι δέν είναι έπαρκεϊς νά τήν παγιώσουν. 
’Επέρχονται πολλάκις δυσμενή περιστατικά ή παρου
σιάζονται κακοί χειρισταί οί όποιοι ματαιώνουν ή 
έμποδίζουν τήν πραγματοποίησίν των ή καί όδηγοϋν 
είς άποτυχίας. Καί τότε μέ τί μέσα θά πολεμήση ή 
κίνησις τήν δυσπιστίαν τών μελών της, τήν άντίδρασιν 
τών έχθρών της καί τήν άποκαρδίωσιν τών φίλων της; 
Μέ τί θ ά  καταπολεμήση είς τά μέλη της τήν αμφι
βολίαν πρός τόν όποτυχόντα Συνεταιρισμόν, τί θά 
άντιτάξη είς τήν έκ τής αποτυχίας της ένισχυομένην 
άντίδρασιν καί μέ τί θ ά  ζητήση νά ένθουσιάση τούς 
φίλους της; Μόνον μία ιδεολογική όργάνωσις έκ πα
ραλλήλου πρός τήν οικονομικήν δρώσα είναι ικανή νά 
ύπερασπίση τήν κίνησιν είς τοιαύτας περιστάσεις. 
Αϋτη θά  έχη φροντίσει ώστε νά καταστήση ικανά τά 
μέλη νά δέχωνται μέ ύπομονήν τάς άναποφεύκτους 
άποτυχίας καί νά μή λιποψυχούν. Αϋτη θ ά  έχη όπλα 
αρκετά ισχυρά νά καταπολεμήση τήν κακοπίστως 
έκμεταλλευομένην τάς άποτυχίας της άντίδρασιν. 
Αϋτη θά  έχη τά μέσα νά ένθαρρύνη τούς φίλους τοϋ 
Συνεταιρισμού είς περαιτέρω ύπέρ αύτού προσπά
θειαν παρά τά μεταβατικά καί ξένα πρός τήν φύσιν 
αύτοϋ άτυχήματα.

Ά λλά δέν εινε μόνη άποστολή τής ιδεολογικής 
όργανώσεως είς τήν συνεταιριστικήν Κίνησιν ή ένί- 
σχυσις καί ύπεράσπισις αύτής είς τάς δυσκόλους 
στιγμάς. ' Η ιδεολογική όργάνωσις έχει καί μίαν άλλην 
άποστολήν προληπτικήν πολύ σοβαρωτέραν. Προ
σπαθεί διά τής παρακολουθήσεως τών ένεργειών τών 
Συνεταιρισμών καί διά τοϋ έλέγχου καί τής έποπτείας 
αύτών νά συγκρατήση τήν κίνησιν έντός τών άνεγνω- 
ρισμένων συνεταιριστικών άρχών, ,ή τήρησις τών 
όποιων περιορίζει εις τό έλάχιστον, άν δέν έξουδε- 
τερώνη όλοσχερώς τάς άποτυχίας τών Συνεταιρισμών. 
’Έ χει παρατηρηθή άλλως τε ότι δσαι άποτυχίαι τών 
Συνεταιρισμών έσημειώθησαν ε’ίτε π α ρ ’ ήμϊν εϊτε 
αλλαχού, ζημιώσασαι τούς συνεταίρους, αύται οφεί
λονται κατά κανόνα είς τήν παράβασιν τών συνεται
ριστικών άρχών ή κακήν έφαρμογήν αύτών.

* Η σημασία τής διπλής αύτής λειτουργίας τής ιδεολο
γικής όργανώσεως είς τήν συνεταιριστικήν Κίνησιν 
έχει ήδη άναγνωρισθή άπό καιρού είς τήν χώραν μας. 
Ά πόδειξις ότι πάσαι σχεδόν αί 'Ενώσεις Συνεταιρι
σμών έχουν προβλέψει διά τών καταστατικών των είς 
τήν δημιουργίαν ειδικής π α ρ ’ αύτής ύπηρεσίας έπι-
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1 9 2 9 /Σ Τ '/!  — Π ροσπάθειες γ ια  ενια ία  εκπροσώ πη σ η . Κ εντρ ικές Ο ργανώ σεις

φορτισμένης μέ τούς σκοπούς μιάς καθαρώς ιδεολο
γικής όργανώσεώς.

Τελευταίως ομως άνεγνωρίσθη, ιδίως εις τάς μάλλον 
προηγμένας συνεταιριστικός περιφερειας, τήν Μακε
δονίαν καί τήν Πελοπόννησον, ότι έξυπηρετικώτερον 
διά τήν συνεταιριστικήν κίνησιν ήθελεν εινε άν όλαι αΐ 
λειτουργίαι τής ιδεολογικής όργανώσεώς συνεκεν- 
τροϋντο είς ειδικά συνεταιριστικά σωματεία άνεξάρτη- 
τα τών οικονομικών όργανώσεων, άποτελούμενα άπό 
αύτάς ταύτας τάς ' Ενώσεις ή τούς Συνεταιρισμούς, τά 
όποια ελεύθερα πάσης οικονομικής άπασχολήσεως 
θά  άνελάμβανον μόνα ολόκληρον τήν ιδεολογικήν 
κίνησιν πρός έπιτευξιν τών άνωτέρω σκοπών. Οϋτω 
επέρχονται αί έξής ώφέλειαι:

Ά φ ’ ένός μέν αΐ 'Ενώσεις θά δυνηθούν νά έπι- 
δοθοϋν άπερίσπαστοι είς τό οικονομικόν των έργον, 
ά φ ’ έτέρου δέ τά συνεταιριστικά σωματεία, τά όποια 
πρός διάκρισιν άπό τών ' Ενώσεων, ονομάζονται συνή
θως Σύνδεσμοι, θά  δυνηθούν καλύτερον τών ' Ενώ
σεων, εΐδικοποιούμενα, νά άναπτύξουν τήν ιδεολογι
κήν κίνησιν καί νά τήν καταστήσουν άποτελεσματικο- 
τέραν. Ά λ λ ’ έκτός τούτου, θά  άποφύγουν τοϋ λοιπού 
αΐ ' Ενώσεις νά άναμιγνύωνται είς άγώνας έπαγγελμα- 
τικοσυνεταιριστικούς, πράγμα πού άντίκειται εις τήν 
λεπτήν θέσιν των ώς οικονομικών όργανώσεων. Οί 
συνεταιριστικοί άγώνες, οΐ όποιοι ώς κάθε άγών εΐνε 
φυσική συνέπεια πάσης δράσεως, θ ά  άποτελούν τοϋ 
λοιπού άντικείμενον μερίμνης τών Συνδέσμων».

Στη συνέχεια  εκθέτει και τα επιχειρήματα των αντιθέτων απόψεων. Α λλά ση
μειώνει ότι ο ι γνώμες αυτές χάνουν έδαφος. Κ αι καταλήγει ότι «ο Συνεταιριστής»
«άνέκαθεν κεκηρυγμένος καί ύπέρ τής όργανώσεώς
ταύτης άποβλέπει μετά ιδιαιτέρας συμπαθείας εις τάς Συνεταιρισμούς είς ο,τι δύναται, διά τήν ταχυτέραν
καταβαλλομένας προσπαθείας, τάς οποίας θά  παρα- έπιτυχίαν τών προσπαθειών των πρός όλοκλήρωσιν
κολουθή άδιαλείπτως, πρόθυμος νά ένισχύση τούς τής συνεταιριστικής όργανώσεώς τής ύπαίθρου».

Γ ια  την προσπάθεια ιδρύσεως Κ εντρ ικής Συνετα ιρ ιστικής Ο ργανώσεώς στη 
Μ ακεδονία βλ. παρακάτω (στο 3).

2. Οι Περιφερειακοί Ιδεολογικοί Σύνδεσμοι.
— Γ ια  το θεσμό βλ. το παραπάνω κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη.

Μ ετά τη ν  προεργασία  και προσπάθεια του 1928 και 1929 υπήρχαν τελικά 
ιδρυμένοι το 1929 4 Σύνδεσμοι περιφερειακοί, ιδεολογικο ί-ελεγκτικο ί, με έδρες 
την Π άτρα, Π ύργο, Κ υπαρισσία, Καλαμάτα. Π εριελάμβαναν όλες σχεδόν τις 
Σταφιδικές Ενώ σεις Π ελοποννήσου και ο καθένας τους αντιπροσώπευε 120-200 
Σταφιδικούς Συνεταιρισμούς. Δ ημιούργησαν μάλιστα σ τη ν  Α θήνα και Κ εντρικό 
Συνετα ιρ ιστικό Συμβούλιο. Το έργο όμως δεν προχώ ρησε με τις αλλαγές που 
έγιναν τότε στον ΑΣΟ. («Συνεταιριστής» 1929 σ. 231) και με την εξέλιξη στα 
θέματα Α γροτική Τράπεζα, Εποπτεία. (Νέα συζήτηση και αναβολή βλ. το 1932 και 
1933).
3. Οικονομικές Κεντρικές Ενώσεις Συνεταιρισμών.
— Π ροσπάθεια για κεντρική οργάνωση στη Β. Ελλάδα.

Το Δεκέμβριο 1929 έγινε στη Δράμα σύσκεψη Ενώσεων Συνεταιρισμών και 
αποφασίστηκε να ιδρυθεί στη Θ εσσαλονίκη  Κ εντρική  Έ ν ω σ η  Γεωργικών 
Συνεταιρισμών με σκοπό να κατευθύνει την όλη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στη 
Βόρειο Ελλάδα. Α νατέθηκε στην Ο μοσπονδία Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμιών Θ εσσα
λονίκης να επεξεργαστεί το καταστατικό και να καλέσει Συνέλευση για  ψήφισή 
του («Συνεργατισμός» 1930 σ. 84). Δεν δ ιευκρινίζεται όμως αν θα πρόκειτα ι περί 
ιδεολογικής, ο ικονομικής, ή μ ικτής Κ εντρ ικής Ο ργανώσεώς τω ν Συνεταιρισμών. 
Η  προσπάθεια δεν είχε σοβαρή συνέχεια, γ ια  διάφορους λόγους.

— Ο Α υτόματος Σταφιδικός Ο ργανισμός (ΑΣΟ).
Μ ε τον Α πολογισμό του σταφιδικού έτους 1928/1929 τονίζοντα ι ο ι δυσκολίες 

που δημιουργούνται από την παγκόσμια ο ικονομική  κρ ίση  και τον περιορισμό 
των αγορών - κατανάλωσης. Γ ίνεται προσπάθεια να δ ιατηρηθεί η ψυχραιμία για 
την αντιμετώπιση. Τ ονίζεται χαρακτηρ ισ τικά  στα συμπεράσματα (βλ. «Συνεται
ριστής» 1929 σ. 237, 242):

« Ό  έξετάζων τήν καθόλου σταφιδικήν κίνησιν τοϋ νά άπαισιοδοξή. 
λήξαντος έτους 1928-29, κ α θ ’ ολας αύτής τάς έκδη- Είς τήν ζωήν τών μεγάλων οργανώσεων καί πρό
λώσεις, δέν πρέπει, έάν παρατηρή μελανά τινά σημεία, παντός εκείνων, αΐ όποΐαι στηρίζονται έπί τής πίστεως
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πολυαρίθμων εργατών, θ ά  ύπάρχουν διακυμάνσεις, αί 
όποϊαι δέν συντελούν παρά είς τήν ίσχυροποίησιν τών 
βάσεών των. Ή  δοκιμασία αϋτη εινε άναγκαϊον ζωι
κόν στοιχεΐον διά τήν πρόοδόν του. Εϊνε κάτι τι ποϋ 
άμα λείψη, καθιστά τό σύνολον άψυχον καί άτολμον.

' Η έποχή τών θαυμάτων παρήλθε. Σήμερον, εποχήν 
άπαύστου έργασίας καί τραχείας οικονομικής κρί
σεως, έπιβάλλεται άπόλυτος ψυχραιμία, εμπιστοσύνη 
πρός ήμάς αύτούς, αύτοπεποίθησις έπί τό μέλλον 
ήμών, έργασία ειλικρινής καί οικονομία.

’Ό χι πλέον άπέλπιδες έγκωμιασταί παλαιών μεθό

δων, άλλά χαλύβδινοι έργάται μιάς εύχαρίστου αϋριον, 
τήν όποιαν όλοι όνειροπολούμεν, όλοι άναμένομεν 
καί διά τήν όποιαν όλοι έργαζόμεθα.

Θαρσεϊν χρή. Τάχ’ αϋριον έσετ’ άμεινον.
Τί σημαίνει άν ή σήμερον εϊνε τραχεία; Αϋτη δέν θά 

εινε διαρκής.
’Εργασίαν, οικονομίαν καί αύτοπεποίθησιν.
Ιδ ο ύ  τί συνιστάται δ ι’ όλους τούς κλάδους τής 

εθνικής μας οικονομίας καί διατυποϋται ώς θερμή 
εύχή κατά τό νέον έτος πρός τούς παραγωγούς».

Ο ΑΣΟ καταβάλλει μεγάλες διαφημιστικές προσπάθειες για  τη σταφίδα. 
Π ετυχα ίνει επίσκεψη του Εδ. Ερριώ  στο Σταφ ιδικό Ινστιτούτο  Π ύργου (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1929 σ. 211) και σχετική  δ ιαφημιστική  κάλυψη. Ο ργανώνει 
επίσκεψη σ την Ε λλάδα των ' Α γγλω ν προέδρων των αρτοβιομηχάνω ν και σχετικά 
δημοσιεύματα. Στο Λ ονδίνο κυκλοφορεί ειδικό τεύχος του περιοδικού «ο 
Βρεττανός Α ρτοποιός» με τίτλο  «Η υπέροχη μικρή κορινθιακή σταφίς. Μ ία 
εμπορική εκδρομή εις τη ν  Ελλάδα» όπου δημοσιεύει ενθουσιώδεις εντυπώσεις των 
παραπάνω επισκεπτών και πληροφορίες γ ια  τη σταφίδα και το έργο του ΑΣΟ (βλ. 
την ωραία περιγραφή για  σταφίδα, σταφιδεργοστάσια, που επεκτείνεται και στην 
τότε κοινω νική ζωή Π ατρών, άλλων πόλεων Π ελοποννήσου, Α θηνών, στο 
«Συνεταιριστής» 1929 σ. 246.

4. Ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος και το περιοδικό του «Συνεργατισμός».
Το 1929 ιδρύεται στη Θ εσσαλονίκη , ο Σύνδεσμος Συνεταιριστώ ν Βορείου 

Ελλάδος και στη συνέχεια  εκδίδεται το περιοδικό του «Συνεργατισμός»(1). Π ρό
κειται γ ια  ιδεολογική  προσπάθεια λίγω ν αλλά δραστήριω ν πιστώ ν συνεταιριστών. 
Η δε προσπάθειά τους, ε ίχε μεγάλη ακτινοβολία  επί 5 χρ ό ν ια  και μεγάλη απόδοση 
μέχρι τη ν  πραγματοποίηση ίδρύσεως της Π ανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργ. 
Συνεταιρισμών.

Στη σελ. 161 του περιοδικού του διαβάζουμε τα ακόλουθα πολύ κατατοπι
στικά  γ ια  να αισθανθούμε τη ν  εποχή εκείνη, τις ανατάσεις, τις μεγάλες δυσκολίες, 
τους αγώνες, τη δραστηριότητα του πρώτου έτους λειτουργίας του.

«Μία άπό τάς πρώτας φροντίδας τού Διοικ. Συμβου: 1929.
λίου, ήτο να φροντίση νά έξεύρη πόρους διά νά 
κινηθή. Κατόπιν αίτήσεώς μας πρός τό ένταϋθα 
Γραφεϊον Προστασίας 'Ελληνικού Καπνού, έλάβομεν 
δωρεάν έκ δρχ. 50.000 κατά Αύγουστον μήνα. Μετά 
τήν έξασφάλισιν τοϋ ποσού τούτου προέβημεν είς τόν 
διορισμόν εμμίσθου Διευθυντοϋ διά νά έπιδοθή είς 
τήν έκτέλεσιν τών προβλεπομένων.

Μέ τό μικρόν τοϋτο χρηματικόν ποσόν είχομεν ύ π ’ 
όψει ότι δέν θά  κατωρθώναμεν νά έπιτύχωμεν όλα όσα 
έπιδιώκομεν άλλά ε’ίμεθα βέβαιοι ότι κάτι θά  ήδύνατο 
νά συντελεσθή. Έ κρίναμεν ότι ή Συνεταιριστική προ
παγάνδα προεϊχε παντός καί διά τούτο άνελάβομεν 
τήν διεξαγωγήν της. ' Ως μέσα έξελέξαμεν νά θέσωμεν 
είς κυκλοφορίαν έν ιδεολογικόν Συνεταιριστικόν π ε
ριοδικόν, νά δίδωμεν είς τά διάφορα χωρία διαλέξεις αί 
όποϊαι κατά τήν άντίληψίν μας θά  συνεκέντρωνον 
περισσότερον πλήθος άκροατών άν συνοδεύοντο καί 
διά προβολών κινηματογραφικών ταινιών. ’Ανώνυμος 
ένδιαφερόμενος διά τήν διάδοσιν προοδευτικών γνώ
σεων μεταξύ τών γεωργών προσέφερε 8.550 δρχ. αί 
όποϊαι διετέθησαν έξ ολοκλήρου διά αγοράν φορητής 
κινηματογραφικής μηχανής καί μπαταρίας ήλεκτρι- 
κής. Αί έργασίαιτοϋ Γραφείου τοϋ Συνδέσμου ήρχισαν 
είς τάς άρχάς τοϋ 3ου δεκαημέρου τού Σεπτεμβρίου

Ή  'Ομοσπονδία τών Γεωργ. Συνεταιρισμών Θεσ/νί
κης προσεφέρθη γενναιοδώρως νά μάς στεγάση έντός 
τών ειδικών της Γραφείων καί έθεσε είς τήν διάθεσιν 
τού Συνδέσμου πάσαν τήν ύπηρεσίαν της. Πάντα 
ταϋτα, αίθουσα, έπιπλα πλήν μιάς τραπέζης, φωτι
σμός, θέρμανσις, ύπηρεσίαι προσωπικού παρεχωρή- 
θησαν παρά τής 'Ομοσπονδίας απολύτως δωρεάν.

Καταρτισθεΐσα οϋτω ή ύπηρεσία τού Γραφείου 
κατώρθωσε ν ’ άρχίση τήν δράσιν της άπό τά τέλη τού 
Σεπτεμβρίου. Τό περιοδικόν ό «Συνεργατισμός» έξε
δόθη διά πρώτην φοράν πρός τό τέλος τοϋ ’ Οκτω
βρίου ή δέ διάδοσίς του άνετέθη είς τήν πίστιν τής 
Συνεταιριστικής Κινήσεως τής 'Ελλάδος καί ιδία τής 
Βορείου 'Ελλάδος

...’Εξαπελύσαμεν έγκύκλιον έπιστολήν πρός όλας 
τάς 'Ενώσεις Συνεταιρισμών τής Β. 'Ελλάδος καί 
έζητήσαμεν τήν άρωγήν των εΐς τό άναληφθέν έργον. 
Τινές τών 'Ενώσεων έσπευσαν νά διαδηλώσουν τήν 
χαράν των διά τήν χειρονομίαν μας, ύποσχόμεναι τήν 
συνδρομήν των, άλλαι άπλώς έδήλωσαν ότι θέλουσιν 
ύποστηρίξη τό έργον καί εύτυχώς έλάχισται άπηξίω- 
σαν νά άπαντήσουν. Πλήν τών οργανώσεων καί 
χωριστά άτομα έπροθυμοποιήθησαν νά έγγραφώσι 
συνδρομηταί.
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’ Ενθαρρυνθέντες άπό τάς θερμός ταύτας εκδηλώ
σεις προσχωρήσαμε!' καί έξηκολουθήσαμεν τήν έκδο- 
σιν τοϋ περιοδικού κανονικής καί είς τό τέλος έκά
στου μηνάς.

Ή  γενική κρίσις έπέπρωτο νά έπιδράση δυσμενώς 
καί έπί τής κυκλοφορίας τού περιοδικού. 1Η έγγραφή 
νέων συνδρομητών ήτο άραιά καί οί έγγραφέντες 
Συνεταιρισμοί καί ’ Ενώσεις εύρέθησαν είς τήν δυσά- 
ρεστον ίίέσιν νά μή δυνηθώσι ν ’ άνταπσκριόώσι είς 
τάς άναληφθείσας ύποχρεώσεις παρά τήν άρίστην 
διάθεσίν των. Χάρις είς τάς προσπαθείας τού κ. 
Ταμίου κατωρθώθη ή εϊσπραξις δραχμών 16.025 έκ 
συνδρομών καί δικαιωμάτων διαφημίσεων.

Παραλλήλως μέ τήν έκδοσιν τοΰ περιοδικού έ- 
φροντίσαμεν νά χρησιμοποιήσωμεν καί τήν κινηματο
γραφικήν μηχανήν συνδυάσαντες τούτο μέ διαλέξεις. 
Κατά τό διάστημα άπό 1 'Οκτωβρίου μέχρι τέλους 
Μαρτίου έδόθησαν έν δλω δέκα διαλέξεις έκ τών 
όποιων αί έξ συνσδεύθησαν καί διά προβολών κινη
ματογραφικής ταινίας. Τό μέσον τοϋτο τής συνεται
ριστικής προπαγάνδας άπεδείχθη πολύ άποδοτικόν. 
Αιτήσεις πάμπολλαι ύπεβλήθησαν έκ μέρους Συνεται
ρισμών ζητούντων νά έπισκεφθή έκπρόσωπος τού 
Συνδέσμου τά χωρία των, νά τοϊς όμιλήση καί νά 
προβάλη κινηματογραφικός ταινίας. Τονίζομεν οτι τό 
μέσον τοΰτο είναι έπιβεβλημένον νά ένισχυθή διότι ή 
εισαγωγή ένός νεωτερισμού δίδει τήν ευκαιρίαν είς 
πολυπληθείς συγκεντρώσεις καί συναντήσεις αί ό- 
ποϊαι διανοίγουν τόν δρόμον τής μελλοντικής συνερ
γασίας. ' Ατυχώς έλλεά|)ει έπαρκών χρηματικών μέσων 
δέν ήδυνήθημεν νά ίκανοποιήσωμεν τάς ώς άνω 
αιτήσεις.

Γενικώς τήν μεγαλυτέραν σημασίαν άπεδώσαμεν είς 
τό νά έπικοινωνήσωμεν μέ οργανώσεις καί ατομα καί 
νά έλκύσωμεν νέους οπαδούς είς τόν Συνεργατισμόν 
ώς αποτέλεσμα τής καταλλήλου διαφωτίσεώς των.

Προσεπαθήσαμεν νά έλθωμεν είς έπαφήν μέ δια

νοουμένους καί οργανώσεις τής πόλεως Θεσσαλονίκης 
έπί τω σκοπώ νά άναπτύξωμεν κάποιαν συνεργασίαν 
μεταξύ τών άγροτικών καί άστικών πληθυσμών διά τής 
δημιουργίας καταναλωτικών συνεταιρισμών.

Είναι είς όλους ύμας γνωστή ή διανοητική κατά- 
στασις είς τάς πόλεις μας διά νά άντιληφθήτε πόση. 
ύπομονητική καί συστηματική έργασία απαιτείται διά 
νά άρχίση μιά προοδευτική καί έξυγιαντική κίνησις 
έντός τής πόλεως...

Τό Διοικητικόν συμβούλιον έφρόντισε νά παρακο- 
λουθήση, άνευ χρηματικής τίνος έπιβαρύνσεως τού 
Συνδέσμου, διαφόρους συσκέψεις Συνεταιριστικός 
διά νά άντιληφθή έκ τοΰ πλησίον είς ποιον σημεΐον 
έξελίξεως έχει φθάση έντός τών όργανώσεων ή Συνε
ταιριστική σκέψις, είς δέ τήν έν 'Αθήναις σύσκεψιν 
ύπέβαλεν ύπόμνημα τό όποιον ένέκριναν πλήρως αί 
είς αύτήν λαβοϋσαι μέρος οργανώσεις, καίτοι είς τό 
συνταχθέν ψήφισμα δέν περιελήφθησαν διάφορα 
σημεία αύτού εύρείας σημασίας.

Ά π ό  τά πρώτα βήματά μας άντιλήφθημεν οτι δέν 
εύρίσκοντο στατιστικαί είς τήν διάθεσιν τής Συνεται
ριστικής κινήσεως καί άπετάνθημεν είς τό Ύ πουρ- 
γεΐον Γεωργίας, Γεν. Έπιθεώρησιν Γεωργ. Συνεταιρι
σμών αίτήσαντες τοιαύτας, άλλά πρός μεγάλην μας 
λύπην έτύχομεν τής άπαντήσεως ότι λόγω τής μεταβι- 
βάσεως τών υπηρεσιών είς τήν ’ Αγροτικήν Τράπεζαν 
τής ' Ελλάδος δέν κατωρθώθη ή σύνταξις στατιστικών. 
Κατόπιν τής άπαντήσεως ταύτης άπηυθήνθημεν είς 
τάς 'Ενώσεις τών Γεωργ. Συνεταιρισμών άπάσης τής 
Βορείου ' Ελλάδος καί αίτούμεν διάφορα στοιχεία, διά 
νά καταρτίσωμεν μίαν μερικήν, έστω, στατιστικήν. 
Παρακαλοΰμεν έπί τή εύκαιρίςι τά μέλη τά όποια 
έχουσι σχέσεις μέ τούς διοικούντας τάς 'Ενώσεις 
αμέσους ή έμμέσους νά ένισχύσωσιν έπί τόπου τήν 
προσπάθειάν μας ταύτην καί ώθήσωσι τούς αρμο
δίους νά μάς άποστείλωσι τά ζητηθέντα στοιχεία...».

Χ αρακτηριστικό  είνα ι και το ακόλουθο απλό «προγραμματικό» κείμενο το 
οποίο  δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού του «Συνεργατισμός» και 
που αναφέρεται στη σημασία της συνετα ιρ ιστικής και πρακτικής ενημερώσεως. 
Γράφει:

«' Ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών άπό τής άρχής άκό- 
μη τής Ιδρύσεως του ώς καί έκ τών άρθρων τού 
καταστατικού καταφαίνεται άποδίδει μεγίστην σημα
σίαν εις τήν έκπαίδευσιν. Τήν έκπαίδευσιν τήν κατα- 
τάσσωμεν εις δύο κατηγορίας: προσαγωγή ζωντανών 
παραδειγμάτων καί ή θεωρητική διδασκαλία.

Ό  Συνεταιρισμός ούσιαστικώς είναι ζωή άτόμων 
συσχετισμένη καί έν λειτουργία. Δέν πρόκειται περί 
ιδέας άφηρημένης καί θεωρίας ήτις δύναται νά λάβη 
σάρκα καί όστά έντός τών τεσσάρων τοίχων μιάς 
αιθούσης διδασκαλίας. Καί έφόσον πρόκειται περί τής 
ύφισταμένης ζωής καί έπειδή οΐ διδασκόμενοι κυρίως 
είναι οΐ συνεταίροι οί όποιοι άποτελούσι πλέον οικονο
μικά στοιχεία καί έ φ ’ όσον διαχειρίζονται ιδίαν 
περιουσίαν, δ ι’ αύτό ό Σύνδεσμος τών Συνεταιριστών 
δίδει μεγάλην βαρύτητα εις τήν έμπράγματον διδασκα
λίαν έκ τής όποιας δύνανται καί οί άγράμματοι καί οΐ 
όλιγώτερον προοδευτικοί νά καρπωθώσι πολλάς ώφε
λείας. ' Η τού δευτέρου εϊδους διδασκαλία θ ’ όποτε- 
λέση τήν συνέχειαν τής πρώτης.

"Ητοι διά νά ε’ίμεθα σαφέστεροι:
Εΐσάγομεν είς τήν περιφέρειαν ένός Συνεταιρισμού 

πουλερικά βελτιωμένων γενεών τά τοποθετούμεν είς

ορνιθώνας κατά τάς ύποδείξεις τής έπιστήμης καίύπό  
τήν έπίβλεψιν ένός προοδευτικού γεωργού Συνεταί
ρου καί καλοΰμεν τούς λοιπούς νά παρακολουθώσι τά 
άποτελέσματα. Δέν θ ά  παρέλθη πολύς καιρός καί όλοι 
συνεταίροι καί μή θά  θελήσουν νά άντικαταστήσουν 
τάς όρνιθάς των διά βελτιωμένων. Τό παράδειγμα τών 
πουλερικών θά  έπεκταθή καί είς τά λοιπά εϊδη τής 
γεωργικής οικονομίας, άγελάδες, λαχανικά, φρούτα 
κλπ. Ή  κίνησις αϋτη άσφαλώς θά  δώση τό προσδο- 
κούμενον άποτέλεσμα καί ή συνεργασία διά τήν 
βελτίωσιν τής σημερινής οικονομικής των ζωής. ' Η 
θεωρητική διδασκαλία θά  περιορίζεται κυρίως εις τήν 
άνταλλαγήν γνωμών καί άνάπτυξιν διαφόρων θεμάτων 
σχέσιν έχόντων άμέσως μέ τήν οικονομικήν μας ζωήν. 
Βεβαίως θά  ζητήσωμεν τήν βελτίωσιν τής γεωργικής 
έκπαιδεύσεως διά τής ιδρύσεως λαϊκών γεωργικών 
σχολών κ α θ ’ όλην τήν 'Ελλάδα άλλά τοϋτο άφορά 
κυρίως τό Κράτος καί τάς πόλεις. Οΐ Συνεταιρισμοί είς 
όΐον οικονομικόν έπίπεδον σήμερον εύρίσκονται καί 
ώς τοιοϋτοι δέν δύνανται νά ύποκαταστήσουν τό 
Κράτος είς τόν κλάδον τής έκπαιδεύσεως έφ ' όσον 
μάλιστα έχομεν καί άξιόλογον "Ενωσιν επιστημόνων οΐ 
όποιοι θά  άναλάβουν τήν τεχνικήν γεωργικήν μόρφω-
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σιν.
Μερικοί απαισιόδοξοι καί διατακτικοί θά  θελήσουν 

’ίσως νά έρωτήσουν είναι δυνατόν νά πράξωμεν ό,τι 
έπραξαν καί άλλοι λαοί διά τήν ύποστήριξιν τών 
προϊόντων των, έξ ής ύποστηριξεως έξαρτάται ή 
οικονομική ύπόστασις μιάς χώρας; ’ Απαντώμεν οτι θά 
δυνηθώμεν καλύτερον παντός άλλου λαού νά στηρι- 
χθώμεν. ' Η γεωγραφική μας θέσις καί αί κλιματολο- 
γικαί μας συνθήκαι αί όποϊαι έπιτρέπουν τήν καλλιέρ
γειαν μεγάλης ποικιλίας προϊόντων μάς ύπόσχονται 
περισσότερα τών όσων προσδοκώμεν.

’ Εάν λάβωμεν ύ π ’ όψει μας έπί παραδείγματι τήν 
Δανίαν τοϋ 1849 καί τήν συγκρίνομεν μέ τήν σημερι
νήν εύρίσκομεν οτι αϋτη μετεβλήθη έντελώς. Μήπως 
οί "Ελληνες δέν εϊναι έπίσης ικανοί ώς καί οί άλλοι 
λαοί;

Διά νά άνανήψωμεν όμως όφείλομεν νά έγκαταλεί- 
ψωμεν τήν έγωπάθειάν μας καί νά θέσωμεν ώς 
σύνθημά μας: Ό  καθένας δ ι’ όλους καί όλοι διά τόν 
καθένα καί νά άπομακρυνθώμεν άπό τόν μοιρολα- 
τρισμόν τόν όποιον μάς έκληροδότησαν οί ανατολικοί 
λαοί. Ό  Σύνδεσμος τών Συνεταιριστών θ ά  συμβάλη 
διά τών ήθικών καί ύλικών αύτοϋ μέσων διά τήν 
έξύψωσιν τού διανοητικού επιπέδου τοΰ άγρότου έν

γένει καί νά κατευθύνη αύτόν είς τήν συνεταιριστικήν 
κατεύθυνση; όπου θά  εϋρη τήν εύτυχίαν του άπό τήν 
όποιαν τόν άπεμάκρυνε μόνον ή απληστία, ένώ 
έπρεπε τό πνεύμα καί ή λογική νά δώσουν τήν κατεύ- 
θυνσιν είς τήν ζωήν.

’ Εφ’ όσον δέν έχομεν πολλά μέσα εύθύς έξ άρχής νά 
έφαρμόσωμεν όλον τό πρόγραμμά μας θά  φροντίσω- 
μεν έπί τοϋ παρόντος νά έξωτερικεύσωμεν τάς ιδέας 
μας καί νά ένισχύωμεν τήν συνεταιριστικήν κίνησιν διά 
τοϋ περιοδικού μας καί διά τής προβολής γεωργικών 
κινηματογραφικών ταινιών είς τάς πλησιεστέρας άπο- 
στάσεις. ’Επειδή κατωρθώσαμεν νά τεθώμεν είς 
έπαφήν μέ τόν συνεταιρισμένον κόσμον τοΰ εσωτερι
κού καί τοΰ έξωτερίκοΰ, π α ρ ’ ήμϊνθά εύρίσκη ό κάθε 
ένδιαφερόμενος πληροφορίας διά τήν έν γένει συνε
ταιριστικήν κίνησιν, ώς στατιστικός καί διαφόρους 
μελέτας ών τά σπουδαιότερα σημεία θά δημοσιεύωμεν 
άπό καιρού είς καιρόν.

Εϊμεθα βέβαιοι ότι συνεταιρισταί, συνεταίροι συνε
ταιρισμοί καί ένώσεις αύτών θά  πραγματοποιήσουν 
ότι τό περιοδικόν ό «Συνεργατισμός» είναι τό κα τ’ 
έξοχήν όργανόν των καί θά φροντίσουν διά τήν εύρυ- 
τάτην αύτού κυκλοφορίαν κατά καθήκον».

(1) Το π ερ ιοδ ικό  ά ρ χ ισ ε  να εκδίδετα ι τον Ο κτώ βριο  1929. Σ υ νέχ ισ ε  τη ν  έκδοσή του μ έχρ ι και τον 
Μ άρτιο  του 1934 σε 53 συνολ ικά  τεύχη από σελ. 1-1274 με περ ιεχόμ ενο  απλό, αρκετά  α ξ ιόλογο  
Θεωρητικά (κυρίω ς μεταφράσεις), με γνώ ση τη ς πρα γμ α τικότη τα ς, με ιδεο λο γ ία  και σύνεση. Τ α  πε
ρ ισσότερα  κείμενά του ή τα ν  ανυπόγραφα, τα δε τεύχη  του δυσεύρετα  σήμερα. Ί σ ω ς  ο ι μόνες π λή ρεις 
σειρές που υπάρχουν ε ίνα ι μία β ιβλ ιοδετημένη  του Δ.Θ. Π άνου που έχε ι κατατεθεί στη  β ιβλ ιοθή κη  της 
Δ ιευθύνσεω ς Συνετα ιρ ισμώ ν Α ΤΕ και μία άλλη  άδετη στη  Β ιβλ ιοθή κη  της Ε τα ιρ ία ς Φ ίλω ν Συνεργα
τισμού από δωρεά τη ς ο ικογενεία ς Τ ζω ρτζάκη (κα ι με συμπλή ρω ση μερικώ ν τευχώ ν της από δωρεά 
Α ριστ. Κ λήμη). Π ιθα νό ν  να ευρ ίσκοντα ι και άλλες σ τη ν  Ο μ οσ πονδ ία  Γ .Σ. Θ εσ σ α λο ν ίκ η ς ή σε βι
βλ ιοθήκες της Θ εσσ αλονίκης. Π ολυγραφ ημένο  ευρετήρ ιο  τω ν περ ιεχομένω ν του έχε ι συντά ξει ο I. 
Στρογγύλης.

Δ ιευθυντής του Συνδέσμου ή τα ν ο σεμνός σ υ νετα ιρ ισ τή ς Σπ. Α ντω νιάδης (φω τογραφ ία  του παρα
πάνω, σελ . 198). Κ αι στο  γράψ ιμο  του περ ιοδικού  η συμβολή του υπήρξε β α σ ική , παντού υπάρχει στο 
ύφος και το ήθος του.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ — Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ό λ η  την περίοδο 1915-1929 έχουμε ένα συνεχή αγώνα επιστημόνω ν, 
πολιτικώ ν, συνεταιριστώ ν, γ ια  την καλύτερη οργάνωση της αγροτικής πίστεως 
και γ ια  τη ν  ίδρυση ειδ ικής Α γροτικής Τράπεζας με βάση τους Συνεταιρισμούς. 
Τ ελικά  φθάσαμε (κυρίως με τους αγώνες των Συνεταιρισμών, του Αλ. Π απα
ναστασίου, του Σωκρ. Ιασεμίδη, του Χρ. Ευελπίδη και πολλώ ν άλλων) στην 
ίδρυση της ΑΤΕ το 1929 αφού περάσαμε από το σχέδιο  του 1928.

Το 1929 αποφασίζεται από την νέα ισχυρή Κ υβέρνηση Ελ. Βενιζέλου η 
ίδρυση της Α γροτικής Τραπέζης αφού έγινε συμβιβαστική λύση με την ΕΤΕ στο 
θέμα των «καλυμμάτων» και εξασφαλίστηκαν σημαντικά κεφάλαια (σύμβαση 
3.6.1929). Τ ελικά υπογράφηκε η σύμβαση της 27 Ιουνίου 1929 Κράτους-ΕΤΕ που 
κυρώθηκε με το Ν. 4332 και αποτέλεσε το καταστατικό της ΑΤΕ. Χ ρήσιμα για 
σύγκριση είναι τα στο ιχεία  για  την αγροτική  π ίστη  στις διάφορες χώρες που 
υπάρχουν στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 77, 133, 224.

Το αρχικό  καταστατικό της ΑΤΕ βλ. στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 125. Γ ια  τις 
μετέπειτα τροποπο ιήσ εις υπάρχουν διάφορες εκδόσεις ατομικές και υπηρεσιακές.

Γ ια  την ισ τορ ία  της ίδρύσεως της Α ΤΕ βλ. αναλυτικά το  β ιβλίο Αριστ. 
Κ λήμη «Ιστορία ίδρύσεως της ΑΤΕ» Α θήνα 1950 και 1954.

Σ το ιχε ία  και κρίσεις γ ια  τη δραστηριότητα  της ΕΤΕ την προηγούμενη 
περίοδο 1915-1919 βλέπε στο βιβλίο του Θ. Τζω ρτζάκη «Οι Συνεταιρισμοί στην 
Ελλάδα» (σελ. 28-37), καθώς και στα πολλά άλλα β ιβλία  που αναφέρονται στην 
αγροτική  πίστη.

Π ρώτος Δ ιο ικητής της Α ΤΕ ορίστηκε ο Στ. Δέλτας. Το πρώτο Δ ιο ικητικό  
Συμβούλιο ήταν πολύ αξιόλογο, αντιπροσω πευτικό των διαφόρων δυνάμεων: 
Π ρόεδρος Αλ. Κ ορυζής της ΕΤΕ. Μ έλη οι: Π . Κ αλλιγάς, Αλ. Σβώλος, Β. 
Σ ιφνα ίος, Επ. Χ αρίλαος, Στ. Π ιστολάκης, Α'. Μ άντζαρης, I. Κ αραμάνος, Κ. 
Βαρβαρέσος, Λ. Γεωργιάδης. Ε πίσης ένας εκλεγμένος εκπρόσω πος συνεταιρι
σμών (Θ. Τζωρτζάκης) και ένας των Γεω ργικών Ε π ιμελητηρίω ν («Συνεταιριστής» 
1929 σ. 174). (Α ργότερα ο ι αντιπρόσω ποι έγιναν από 2).

Γ ια  τις «εργασίες» και το ρόλο της Α ΤΕ θα μ ιλήσουμε πολλές φορές στη 
συνέχεια (κατά έτη). Εδώ θα αναφερθούμε στις συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή 
κατά τη ν  επικύρωση της συμβάσεως Κ ράτους-ΕΤΕ (ν. 4332). Ε π ίσης πρέπει να 
αναφερθούμε στη βασική ομ ιλία  του Π ροέδρου του Δ ιο ικητικού  Συμβουλίου Αλ. 
Κ ορυζή κατά το πρώτο Δ.Σ. και γ ια  το περιεχόμενο της πρώτης εγκυκλίου που 
απηύθυνε στον αγροτικό κόσμο το πρώτο Δ ιο ικη τικό  Συμβούλιο της ΑΤΕ, επειδή 
όλα αυτά είναι βασικά, χαρακτηρ ιστικά  γ ια  τη ν  τότε αγροτική  κατάσταση και για 
τις αντιλήψ εις των αρμοδίων. Τα παραθέτουμε ως βασικά κείμενα πάνω στα οποία 
σ τη ρ ίχτη κ ε  η όλη λειτουργία της ΑΤΕ ως αγροτική  π ίσ τις και ως εποπτεία 
Συνεταιρισμών επί δεκαετίας, με τις εκάστοτε βέβαια επιδράσεις από την ο ικονο
μική, αγροτική, πολιτική  κατάσταση, τους πολέμους, τη ν  κατοχή κλπ.

Τ ις κυριώτερες συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή βλ. στο β ιβλίο  του Αριστ. 
Κ λήμη «Ιστορία ίδρύσεως της ΑΤΕ» Α θήνα 1954 σ. 130-136.

Ιδ ια ίτερης σημασίας είνα ι η αγόρευση του Ελευθ. Βενιζέλου στη Βουλή της 
3.7.1929 με τις παρεμβάσεις του Αλ. Π απαναστασίου.

Η  έναρξη των εργασιών της ΑΤΕ έγινε τυπικά από τον Σεπτέμβριο του 1929.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '
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1929 /Ζ ' —  Α γροτική  π ίστη  και Σ υ νετα ιρ ισ μ ο ί. Η  Α ΤΕ

Η  ουσιαστική δραστηριότητα αναπτύχθηκε από το 1930 με βραδύτητα για 
διάφορους λόγους.

Στο πρώτο Δ ιο ικητικό  η προσφώνηση του προέδρου του Αλ. Κορυζή κάνει 
αναδρομή σ την άσκηση της αγροτικής πίστεως από την Ε θνική  Τράπεζα και 
αναπτύσσονται ο ι γραμμές δράσεως της Α γροτικής Τραπέζης (βλ. «Ελεύθερον 
Βήμα» 25.9.1929 και «Συνεταιριστής» 1929 σ. 181).

Π ρέπει να σημειωθεί ότι επί μακρόν ο ι θέσεις του Π ροέδρου του Δ.Σ. και του 
Δ ιοικητή  δεν συνέπιπταν στο ίδ ιο  πρόσωπο.

Το κείμενο της ομ ιλίας του Π ροέδρου του Δ.Σ. Αλ. Κορυζή που μιλά και ως 
εκπρόσωπος της ΕΤΕ, είνα ι το ακόλουθο: (φωτογραφία του βλ. παραπάνω σελ. 282).
«Κύριοι Συνάδελφοι,
’ Η ’ Εθνική Τράπεζα εινε ύπερήφανος παραδίδουσα 

ύμΐν τοϊς έντολοδόχοίς τής πολιτείας πρός συνέχισιν τό 
έργον της τής άγροτικής πίστεως, είς ήν περιωπήν ήδη 
εύρίσκεται, ϊνα ύπό τήν νέαν της μορφήν, αύτόνομος 
πλέον καί απερίσπαστος, αύτάρκης καί προνομιούχος 
εΐδικοποιηθή πληρέστερον καί κινηθή εύχερέστερον 
πρός εύρυτέραν καί βαθυτέραν δράσιν διά τήν έκπλή- 
ρωσιν τού κοινωφελούς σκοπού τής ένισχύσεως τών 
άγροτικών μαζών καί τής αύξήσεως τής εθνικής παρα
γωγής^

Κατά τήν μεγάλην ταύτην στιγμήν κ α θ ’ ήν ή ’ Εθνι
κή Τράπεζα παραδίδει εΐς τήν ’Αγροτικήν τόν κλάδον 
της τής γεωργικής πίστεως, έπιτραπήτω μοι νά άνα- 
σκοπήσω δ ι’ ολίγον τήν έξέλιξιν τοϋ ζητήματος ύπό 
τήν διαχείρησιν τής ’ Εθνικής Τραπέζης.

Τό έργον αύτής έν τή άσκήσει τής άγροτικής 
πίστεως ύπήρξεν άληθώς δύσκολον καί πλήρες εμπο
δίων, διότι καί τό ζήτημα αύτό κ α θ ’ εαυτό ήτο έκ τών 
δυσχερεστάτων, άφοϋ πλήν μιάς ϊσως χώρας π α ρ ’ 
όλας τάς καταβληθείσας πολυετείς καί έπιμόνους 
μετά θυσιών προσπαθείας ούδαμοϋ θεωρείται πλήρως 
λελυμένον, καί αΐ 1 Ελληνικοί συνθήκαι (μειονεκτική 
πίστις έν τή ύπαίθρω, άτομικιστικός χαρακτήρ τοϋ 
Έλληνος, έμπόδιον είς τήν άνάπτυξιν τοϋ συνεργατι
σμού, έλαττωματικαί συνθήκαι καλλιεργείας, έλλειψις 
άγροτικής ασφαλείας, έλλειψις ειδικής νομοθεσίας 
κλπ.) ήσαν ήκιστα πρόσφορα διά τήν έπιτυχίαν, καί δή 
τήν ταχεΐαν, τού έργου.

’ Αλλ’ ή ’ Εθνική Τράπεζα, σχηματίσασα τήν άκρά- 
δαντον πεποίθησιν ότι ή εύημερία τής Ελλάδος δέον 
κυρίως νά στηριχθή είς τήν άνάπτυξιν τής γεωργικής 
παραγωγής, καί έξ άλλου ότι ή άνάπτυξις αϋτη ήτο 
άδύνατον νά έπιτευχθή άνευ δημιουργίας υγιούς 
άγροτικής πίστεως, άνέλαβεν ώς καθήκον πρός τήν 
χώραν τόν σκληρόν άλλ’ ώραϊον άγώνα μετά πίστεως, 
ότι π α ρ ’ όλας τάς επιπροσθούσας δυσχερείας θά 
άγάγη αύτόν είς αίσιον πέρας, μή όρρωδήσασα πρό 
τών πιθανών κινδύνων μηδέ άπογοητευθεΐσα άπό τάς 
άπαισιοδόξους προβλέψεις. Έ ρριψεν είς τόν άγώνα 
τοϋτον όλην της τήν δύναμιν, ολόκληρον τήν ψυχήν 
της ήν ένέπνεε μακρά πατριωτική παράδοσις, διέθε- 
σεν ύπέρ αύτοϋ τήν έκτεταμένην όργάνωσιν της καί τό 
σύστημα τής έργασίας της, έδωκε δέ όλα ταϋτα μέ 
ένθουσιασμόν καί φανατισμόν, οστις μετέτρεψε τήν 
ξηράν τραπεζιτικήν έργασίαν είς κοινωνικήν λειτουρ
γίαν. ’ Εν τώ κλάδω τούτω έδέσποζε πάντοτε τοϋ 
στενού τραπεζιτικού συμφέροντος ό κοινωνικός χαρα
κτήρ τής έργασίας.

- 'Ε λ λ η ν ικ ό ν  σύστημα έργασίας.
’ Εμελέτησεν έπισταμένως τήν ιστορίαν καί έξέλιξιν 

τού ζητήματος είς τάς ξένας χώρας ώς καί τά έφαρ-

μοσθέντα άπανταχοϋ συστήματα, ειτα δέ διετύπωσε 
καί έφήρμοσε σύστημα στηριζόμενον εΐς τήν ξένην 
πείραν καί παρατήρησιν άλλά τροποποιημένον έπί τή 
βάσει τών 'Ελληνικών συνθηκών καί όρων, οϋτω δέ 
έχομεν πρό ήμών σήμερον 'Ελληνικόν σύστημα στε- 
φ θέν ύπό έπιτυχίας κατά τήν δεκαπενταετή του. 
έφαρμογήν. ’ Εφήρμοσε δέ τό σύστημα τοϋτο κατά 
προδιαγεγραμμένον πρόγραμμα έν προοδευτική άνα- 
πτύξει, όπως ή έφαρμογή έπιτελεσθή άνευ κλονισμών 
καί ή άφομοίωσις άνευ διαταραχών.

Βασικός σκοπός τών προσπαθειών τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ύπήρξεν ή αύξησις τής γεωργικής μας 
παραγωγής, ή μείωσις τοϋ κόστους αύτής, ή έπίτευξις 
τοϋ μείζονος δυνατού τιμήματος, άλλά κυρίως έστρε
φε τήν προσοχήν της εΐς τήν δημιουργίαν πίστεως εΐς 
τούς αγρούς. Πρός τούτο έπεδίωξε τήν διάδοσιν τών 
άρχών τοϋ συνεργατισμού άνά τήν ύπαιθρον χώραν, 
'ίνα διά τούτου έξασφαλίση τά κατάλληλα όργανα διά 
τήν άνάπτυξιν τής πίστεως, εΐς τούς Συνεταιρισμούς, 
ο'ίτινες ήδη, ύπερβαίνουν τόν αριθμόν τών 5.000. Ή  
έπιτευχθεϊσα προοδευτική άνάπτυξις τής πίστεως 
άπεικονίζετο σαφώς είς τούς άπό έτους είς έτος 
διαρκώς αύξανομένους αριθμούς τών νέων χορηγή
σεων τής Τραπέζης.

-  Π ροοδευτικα ί μέθοδοι καλλιεργείας κ α ί λ ιπ ά 
σματα.
Προσεπάθησεν έξ άλλου όπως τά παρεχόμενα 

κεφάλαια ρίπτωνται εΐς τήν γήν, άποβαίνοντα οϋτω 
παραγωγικά καί μή σπαταλώνται είς άλλοτρίους πρός 
τήν γεωργικήν έκμετάλλευσιν σκοπούς.

’ Επροπαγάνδισε καί ένίσχυσε πολυείδώς τήν χρησι- 
μοποίησιν τελειοτέρων μεθόδων καλλιεργείας στρέψα- 
σα κυρίως τήν προσοχήν της πρώτον είς τά λιπάσματα, 
ών εύτυχώς άπό έτους είς έτος αύξάνει ή κατανάλω- 
σις, δεύτερον εΐς τάς γεωργικός μηχανάς, καί τρίτον 
εΐς τήν βελτίωσιν τών σπόρων, έν τή πεποιθήσειότι διά 
τής έκτεταμένης καί συμφώνου πρός τάς ύποδείξεις 
τής γεωργικής έπιστήμης έφαρμογής τούτων, είδικώ- 
τερον έν τή αύτοκαλλιεργεία ή 'Ελλάς θ ά  δυνηθή ν ’ 
άποβή σιτάρκης.

- Ή  κο ινή  άποθηκευσις  κ α ί επεξεργασία τών
προϊόντων.

" Η άπό κοινού άποθήκευσις καί έπεξεργασία τών 
παραγομένων προϊόντων καί ή διάθεσις αύτών ά π ’ 
εύθείας εΐς τό χονδρικόν έμπόριον ή τήν κατανάλωσιν 
μετά τής παραλλήλου άπό κοινού προμήθειας τών 
άναγκαιούντων είς τήν γεωργικήν οικογένειαν καί τήν 
γεωργικήν έκμετάλλευσιν ειδών άπό τό χονδρικόν 
έμπόριον, διά παραμερισμού είς έκατέραν περίπτωσιν 
τού λυμαινομένου τήν παραγωγήν ένδιαμέσου έμπο
ρίου, άπετέλεσε μίαν πρόσθετον άλλά καί έντατικήν 
προσπάθειαν τής ’Εθνικής Τραπέζης έν τω έργω της
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τούτω. Κυρίως όμως διά τούτου έπλήγη ή τοκογλυφία, 
ήτις άπεμύζα τήν ικμάδα τής γεωργικής παραγωγής. 
Είνε βέβαιον οτι είς πλείστας άγροτικάς περιφερείας 
οί τοκογλύφοι καί οί έκμεταλλευταί έμποροι έξέλιπον 
έντελώς, ένώ είς άλλας περιώρισαν πολύ τό έργον των.

"Ανευ νομικής ύποχρεώσεως, άλλ’ ύπό τό βάρος 
μόνον τής ήθικής εύθύνης τής Τραπέζης, διά τό 
ζήτημα, αί πρός τούς γεωργούς νέαι χορηγήσεις αύτής 
ύπερέβησαν έτησίως τό δισεκατομμύριον, καί ό άριθ- 
μός τής διαρκούς αύξήσεως ήτο σαφής καί έντονος, 
έκδηλωτικός τής άναπτύξεως τής πίστεως, ήτις μόνη 
δέον νά ρυθμίζη καί διέπη τάς χορηγήσεις.

- Ή  έξόφλησις τών δανείων κ α ί τά ή θ ικά  άποτελέ
σματα.
Τέλος ή ρευστοποίησις τών δανείων ήλθε νά πραγ- 

ματοποιήση τάς προσδοκίας καί νά πιστοποιήση τήν 
έπιτυχή διαχείρισιν τού ζητήματος. Ούτως ή ’Εθνική 
Τράπεζα, ώς οικονομικός οργανισμός μή επιβαρυνθείς 
δι’ άξίων λόγου ζημιών έκ τής έργασίας ταύτης, δέν 
μετενόησε διά τήν τοιαύτην προσπάθειαν, καί έμεινεν 
άνευ σκιάς ολόκληρος ή ήθική ίκανοποίησις οτι 
παρέσχε μίαν ύψίστην ύπηρεσίαν είς τήν χώραν.

Τό έργον έσχε πλήν τών οικονομικών άποτελεσμά- 
των καί σπουδαίαν ήθικοπλαστικήν έπίδρασιν έπί τών 
άγροτικών μαζών. Κατέστησε ταύτας συνεπεστέρας 
πρός τάς ύποχρεώσεις των, άπολυτρώσασα αύτάς έκ 
τής οικονομικής δουλείας καί έξαρτήσεως, άνεπτέρω- 
σε τό φρόνημα καί τήν αύτοπεποίθησιν διά τής άλλη- 
λεγγύης τών Συνεταιρισμών, συνέδεσε σφιγκτά τούς 
συνεταίρους καί άνέπτυξε τήν άμοιβαίαν έμπιστοσύ- 
νην, έδειξε τά άγαθά τής συνεργασίας, καί έθεσεν 
οϋτω τάς βάσεις έκτελέσεως έργων, άτινα ή μεμονω
μένη προσπάθεια ήδυνάτει νά έπιτελέση, καί τέλος 
συνέδεσε τόν άγρότην περισσότερον πρός τήν μητέ
ραν γήν, πλήξαν οϋτω τόν όλέθριον ούρμπανισμόν.

’ Εν τώ έργω τούτω ή ’ Εθνική Τράπεζα έκινήθη πρός 
πάσας τάς κατευθύνσεις, μή περιορισθεισα είς τό 
στενόν έργον τοϋ δανειστοϋ, άλλά χρησιμοποιήσασα 
τοϋτο πρός έπιβολήν τών άρχών καί μεθόδων άς 
έπιβάλλει ή σύγχρονος γεωργική πρόοδος πρός έξα- 
σφάλισιν τής εύημερίας τοϋ άγρότου.
-  Ποιον τό έργον της ’ Αγροτικής Τραπέζης.

’Αλλά τό έργον δέν έτερματίσθη. Ε’ίμεθα μόνον είς 
τήν άρχήν. Καί έν τή προκειμένη περιπτώσει δύναται 
νά λεχθή ότι ή άρχή εινε τό ήμισυ τοϋ παντός. Διότι ή 
στενή καί πλήρης έμποδίων καί άκανθων άτραπός ήν 
μόνην είχεν είς τήν διάθεσίν της ή ’ Εθνική Τράπεζα 
διά νά προχωρήση ήνοίχθη διά τής γενομένης έργα
σίας εις εύρείαν λεωφόρον ήν έχει νά διανύση ήδη ή 
’Αγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος. Ά λλ’ ή λεωφόρος 
αϋτη είνε μακρά καί άνάντης διά νά φθάση εις τό 
τέρμα. "Εχει πρός τοϋτο είς τήν διάθεσιν αύτής τήν 
πολύτιμον πείραν τοϋ παρελθόντος, τήν πυκνήν 
συνεταιρικήν όργάνωσίν, καί τέλος μέσα καί έφόδια 
ύλικά πρό πάντων όμως ήθικά, άφθονα, ώστε δυνάμε- 
θα  βασίμως νά εύελπιστώμεν ότι θά  έχωμεν έν τώ 
έργω μας τήν ίκανοποίησιν τής έπιτυχίας. Διότι τό 
κράτος άντιληφθέν ήδη δεόντως τήν σημασίαν τοϋ 
ζητήματος διά τήν εύημερίαν τής χώρας, π α ρ ’ όλας 
τάς δυσχερείς δημοσιονομικός του συνθήκας, παρε- 
χώρησεν είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν ώς προικοδο
τήσεις τεράστια κεφάλαια καί άλλους πόρους, ο'ίτινες 
μετά τών πιστώσεων τής ’ Εθνικής Τραπέζης έξασφα- 
λίζουν άπό τής πρώτης στιγμής τής ίδρύσεως τού 
κεντρικού οργανισμού τής άγροτικής πίστεως διπλά
σια κεφάλαια τών ήδη πρός τόν σκοπόν τούτον διατι-

θεμένων.

-  Ποιον τό μεγαλείτερον κεφ άλα ιον τής ’ Αγροτι
κής.

Ά λλά τό μεγαλείτερον, τό άπεριόριστον δύναται τις 
είπεΐν, κεφάλαιον τής Ά γροτικής Τραπέζης, είνε καί 
θά  είνε είς τό διηνεκές τό έκδηλον καί έντονον 
ένδιαφέρον τοϋ κράτους καί τής κοινωνίας διά τήν 
γεωργικήν πίστιν, διότι έκ τού ένδιαφέροντος τούτου 
θά  άντλή ή νέα Τράπεζα όλα τά ύλικά καί ήθικά μέσα 
ών έχει άνάγκην διά τήν έπιτέλεσιν τοϋ μεγάλου προο
ρισμού της.

Τήν άξίαν τοϋ τοιούτου ένδιαφέροντος κράτους καί 
κοινωνίας έκτιμούν βαθέως οί διαχειρισθέντες κατά 
τό παρελθόν τήν άγροτικήν πίστιν, διότι κατά τόν 
σκληρόν άγώνα όν διεξήγαγον μόνον έν μέσω άδιαφο- 
ρίας, τοϊς έλειψεν ή τοιαύτη ήθική ένίσχυσις, ήτις 
τόσον αφειδώς παρέχεται ήδη εις τήν Ά γροτικήν 
Τράπεζαν, καί τήν έλλειψιν ταύτην ήσθάνθησαν βαθύ
τατα.

Έ ξ  άλλου ή Α γροτική Τράπεζα λόγω τού χαρα
κτήρος της δέν ύπόκειται είς τάς παρεξηγήσεις άίτινες 
έβάρυνον τό έργον τής Ε θν ική ς Τραπέζης, έχει δ ’ έπί 
πλέον είς χεΐρας της τόν έλεγχον τών Συνεταιρισμών, 
δστις τόσον έλειψεν άπό τήν Ε θνική ν Τράπεζαν.

- Ή  άναδιοργάνωσις κ α ί συνεργασία τών γεωπο
ν ικώ ν ύπηρεσιώ ν.
Περαιτέρω πολύτιμον στοιχειον ένισχϋον τό έργον 

τής ’ Αγροτικής θά  ύπάρξη ή ένεργουμένη ύπό πεφω- 
τισμένην διεύθυνσιν άναδιοργάνωσις τών γεωπονικών 
ύπηρεσιών τοϋ κράτους, ύπό τήν δράσιν τών όποιων 
ασφαλώς θά  αύξηθή τό γεωργικόν εισόδημα, δημιουρ- 
γουμένης οϋτω εύρυτέρας οικονομικής έπιφανείας 
τών άγροτών καί μείζονος κατά συνέπειαν άσφαλείας 
τής Ά γροτικής Τραπέζης.

Μή ύποχρεουμένη δ ’ έπί πλέον ή Αγροτική Τρά
πεζα είς έξυπηρέτησιν μετοχικού κεφαλαίου έχει τήν 
εύχέρειαν καί εις έντελεστέραν ειδικήν όργάνωσίν νά 
προβή, καί εις μείωσιν τών έπιτοκίων νά στέρξη, καί 
θυσίας διά τήν δίάδοσιν τελειοτέρων μεθόδων καλ
λιέργειας νά ύποστή, καί primes πρός ήθίκήν ένίσχυσιν 
νά παραχωρήση, καί νά έντείνη τήν προπαγάνδαν διά 
τήν διάδοσιν τής συνεργατικής ιδέας καί τήν έμπέ- 
δωσιν τής πίστεως, άσκούσα παραλλήλως μέ κρατικόν 
κύρος τήν έποπτείαν τών Συνεταιρισμών'ίνα μετατρα- 
ποϋν ούτοι άπό ομάδας δανειζόμενων είς ζωντανά 
όργανα έπιτελέσεως τών σκοπών, οικονομικών καί 
ήθικών, οϋς έταξεν ώς πρόγραμμα ό συνεργατισμός.

’ Εγγύησιν καί έχέγγυον ότι πάντα τά μέσα ά διαθέτει 
ή Α γροτική μας Τράπεζα θ ά  χρησιμοποιηθούν έντα- 
τικώς, πεφωτισμένως καί μέ βαθύ πνεύμα, άποτελοΰν 
τά πρόσωπα τού Συμβουλίου καί ό διαπρεπής διοι
κητής αύτής. ’ Εν τή έπιλογή τούτων ή πολιτεία έδειξε 
σαφώςΓτάς προθέσεις αύτής όπως κρατήση τόν όργα- 
νισμόν, όν μέ τόσας θυσίας 'ίδρυσεν, ύψηλά καί 
μακράν πάσης ολέθριας έπιδράσεως μέ μόνον γνώρι
σμα τών σκέψεων καί ένεργειών τό καλώς έννοού- 
μενον συμφέρον τοΰ άγροτικοΰ μας κόσμου. Τήν 
παρουσίαν μου μεταξύ ύμών άποδίδω μόνον είς τήν 
πρόθεσιν τού κράτους νά διαδηλώση τήν έκτίμησίν 
του πρός τό έπιτελεσθέν ύπό τής ’ Εθνικής Τραπέζης 
έργον.

Διά τήν τοιαύτην έκδήλωσιν ή ’ Εθνική Τράπεζα είνε 
εύγνώμων πρός τήν Κυβέρνησιν.

Τελευτών, έχω νά παράσχω ύπό  τήν ιδιότητα 
μέλους τής διοικήσεως τής Ε θν ική ς Τραπέζης τήν 
διαβεβαίωσιν ότι ή ’ Εθνική Τράπεζα δέν θέλει παύση
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καί είς τό μέλλον ένδιαφερομένη 6lcc τήν άγροτικήν 
πίστιν τής χώρας, καί δύναται μετ’ έμπιστοσύνης ή 
’Αγροτική Τράπεζα ν ’ άποβλέπη καί νά στηρίζεται 
έπί τής ’ Εθνικής Τραπέζης, ήτις έν τή προόδω καί τή 
άκμή τού νέου ιδρύματος θά  έχη τήν ήθικήν ίκανο- 
ποίησιν ότι έθεσε στερεά τά θεμέλια τού οικοδομή

ματος όπερ πρόκειται νά άποπερατώση ή ’Αγροτική 
Τράπεζα διά νά στεγάση καί περιθάλψη ύ π ’ αύτό τήν 
αγροτικήν οικογένειαν τής ‘Ελλάδος.

Εύχομαι έξ όλης ψυχής, κύριοι συνάδελφοι, όπως ή 
έπιτυχία στέψη τό έθνικόν ήμών έργον».

— Ιδια ίτερης ιστορ ικής σημασίας είνα ι η πρώτη εγκύκλιος του Δ ιοικητικού 
Συμβουλίου ΑΤΕ (βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 183) με την οποία  γνω ρίζει στους 
αγρότες, στους γεωργικούς συνεταιρισμούς και στις Ενώ σεις, τις αρχές, με βάση 
τις οποίες Θα εργαστεί η Τράπεζα. Το αυστηρό - πατρικό - κηδεμονευτικό για 
αγρότες και Συνεταιρισμούς περιεχόμενο της εγκυκλίου είνα ι αποκαλυπτικό για 
την όλη τότε κατάσταση, τη νοοτροπία  και τη χαμηλή  ζωή των αγροτικώ ν μας 
πληθυσμών. Χ αρακτηριστική  και φοβερή γ ια  σήμερα η φράση - οδηγία  «... καί 
ένώ τούς συνιστώμεν νά τρέφωνται καλά αύτοί καί αί ο ίκογένεια ί των καί μέ 
μαγειρευτόν φαγητόν, όπόταν μπορούν, πρέπει ομως νά γνω ρίζουν δτι οί μπύρες 
καί τά οινοπνεύματα δέν εΐνα ι διά τούς καλούς γεωργούς... καί επομένως 
ελαττώνουν τή ν  π ίσ τιν  των». Α λλά και γ ια  πολλές αρχές και κατευθύνσεις πάνω 
στις οποίες ασκήθηκε η αγροτική πίστη επί δεκαετίες και ο ι οποίες επέδρασαν 
σ την όλη συνετα ιρ ιστική  εξέλιξη μέχρ ι και τη δεκαετία του ’ 60 που άρχισαν πιο 
σύγχρονες μεταβολές.

Το κείμενο της εγκυκλίου είναι το ακόλουθο:
Πρός όλους τούς άγρότας τής ’Ελλάδος, πρόςτούς  οϋτως ώστε δ ι’ αύτών νά προμηθεύωνται οί συνεταϊ-
γεωργικούς Συνεταιρισμούς κα ίτά ς  ενώσεις αύτών.

Γνωρίζετε όλοι ότι μέ τήν σύμβασιν μεταξύ τοϋ 
κράτους καί τής ’Εθνικής Τραπέζης πού έψήφισεν ή 
Βουλή καί ή Γερουσία τελευταίως ίδρύθη ή «’Αγρο
τική Τράπεζα τής 'Ελλάδος».

Ή  « ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος» δέν εινε 
μόνον ή πραγματοποίησις ένός παλαιού καί ζωντανού 
πόθου τού αγροτικού λαοϋ. Εινε ούσιαστικώτερα τό 
'ίδρυμα είς τό όποιον κατά γενικήν προσπάθειαν θ ά  
συγκεντρωθή κάθε μέριμνα καί κάθε μέτρον διά τήν 
καλλπτέρευσιν τής ζωής τοΰ γεωργού καί διά τήν 
άνάπτυξιν καί προαγωγήν τής γεωργικής έπιχειρή- 
σεώς του δηλαδή γενικώς διά τήν αϋξησιν τής γεωργι
κής παραγωγής τής χώρας. Εΐνε ό οργανισμός διά τοϋ 
οποίου θ ά  έφαρμοσθή ούσιαστικώς καί θά  πραγματο
ποιηθώ τό γεωργικόν πρόγραμμα τού Κράτους, διότι 
διά μέσου αύτοϋ, καί έν συνεργασία μέ τάς γεωργικός 
ύπηρεσίας, θ ά  λάβουν σάρκα καί όστά τά σχετικά 
μέτρα τοϋ ύπουργείου Γεωργίας, καί θά  νοιώση ό 
άγρότης σιγά σιγά τήν πραγματικήν καί ώφέλιμη έπί- 
δρασιν αύτών είς τά συμφέροντά του καί είς τήν κατά- 
στασίν του.

ΔΓ αύτό τό Κράτος έκαμε τόσας θυσίας, έπροικο- 
δότησε τό 'ίδρυμα αύτό μέ ό,τι ή μπορούσε περισσότε
ρον καί μέ τό ύστέρημα όλου τού ' Ελληνικού λαού καί 
όνέθεσεν είς αύτό τήν πραγματοποίησιν τού βασικού 
όρου της άνορθώσεως τής οικονομίας τοϋ τόπου.

-  Π οιοι ε ΐνε  o t σκοποί τή ς  Ά γρ ο τικ ή ς  Τραπέζης.
Ώ ς  κυριώτεροι σκοποί τής Ά γροτικής Τραπέζης 

ορίζονται είς τό καταστατικόν της τά άκόλουθα έργα:
Ιον. Νά ένισχύση οίκονομικώς τούς άγρότας καί 

τούς Συνεταιρισμούς των παρέχουσα δάνεια διά τήν 
συνήθη καλλιέργειάν των, άλλα δάνεια μέσης προθε
σμίας διά τήν άγοράν γεωργικών μηχανών καί έφο- 
δίων, καί άλλα δάνεια διά βελτιώσεώς τών κτημάτων 
καί έγκαταστάσεις, μακράς προθεσμίας.

2ον. Νά τονώση καί έξυγιάνη τούς Συνεταιρισμούς, 
καί νά όργανώση νέους τοιούτους πάσης μορφής,

ροι ό,τι τούς άναγκαιοΐ διά τήν διατροφήν τών 
οικογενειών των καί διά τήν γεωργίαν των είς συμφε- 
ρούσας τιμάς καί έπί πιστώσει.

3ον. Νά διευκολύνη τήν διά τών Συνεταιρισμών 
κοινήν άποθήκευσιν τών προϊόντων τών συνεταίρων, 
τήν καλλιτέραν έπεξεργασίαν καί συσκευασίαν αύτών, 
καί τήν άπό κοινού ά π ’ εύθείας πώλησιν είτε είς τό 
έσωτερικόν, εϊτε είς τό έξωτερικόν, διά νά εύρίσκουν 
ταΰτα καλλιτέραν τιμήν καί νά μή τά έκμεταλλεύωνται 
καί πλουτίζουν είς βάρος τών παραγωγών οί μεσΐται 
καί οί μεταπράται.

4ον. Νά όδηγή μέ γεωπόνους τούς χωρικούς καί έν 
συνεργασία μέ τάς ύπηρεσίας τοϋ Υ πουργείου πώς 
νά καλλιεργούν καλλίτερα τά κτήματά των, ποια 
συστήματα, ποια λιπάσματα καί ποιους σπόρους 
πρέπει νά μεταχειρίζωνται διά νά αύξήση ή έσοδεία 
καί νά καλλιτερεύση τό είδος τών προϊόντων των, καί 
νά τούς παρέχη τά μέσα διά νά έφαρμόζουν τάς 
οδηγίας αύτάς, δηλ. νά τούς χορηγή μέ εύκολίας τά 
κατάλληλα λιπάσματα, τούς σπόρους, τά φάρμακα 
κλπ. δ ι’ ών θ ά  καλλιτερεύσουν καί θ ά  αύξήσουν τήν 
παραγωγήν των, και 

δον. Νά τούς όδηγή πώς νά μή σπαταλούν τά χρή
ματά τους άσκόπως, πώς νά κάνουν οικονομίας καί νά 
καταθέτουν ό,τι τούς περισσεύη είς τήν Α γροτικήν 
Τράπεζαν, καί πώς νά άσφαλίζουν καλλίτερα τήν έσο- 
δείαν των άπό τάς θεομηνίας, πλημμύρας κλπ. διά νά 
μή καταστρέφωνται.

-  Χ ρειάζετα ι συνεργασία το ΰ  αγροτικού κόσμου 
μέ τη ν  Τ ράπεζαν.

"Ολα αύτά όμως δέν πρέπει νά νομίσουν οί άγρόται 
ότι θά γίνουν διά μιάς καί άπό τόν πρώτον χρόνον, 
οϋτε ότι θά  αύξήση ή παραγωγή τους διά μαγείας καί 
μόνο μέ τό δάνειον πού θ ά  πάρουν, ούτε ότι ή 
Τράπεζα ή Ά γροτική, θ ά  τούς πλημμυρίση άπό 
λεπτά.

Αύτά τά  ύπόσχονται μόνον οί θαυματοποιοί.
"Ολα αύτά θ ά  γίνουν μέ ύπομονήν καί μέ σύστημα,

291/819



1929 /Ζ ' — Α γροτική  π ίσ τη  και Σ υνετα ιρ ισμοί. Η  Α ΤΕ

καί πρό πάντων μέ ειλικρινή καί τιμίαν συνεργασίαν 
όλου τοΰ άγροτικού κόσμου, καί ιδίως τού συνεται
ρισμένου τοιούτου μέ τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν. Ή  
’ Αγροτική Τράπεζα διαθέτει βέβαια άρκετά οικονομι
κά μέσα, άλλά καί δεκαπλάσια αύτών άν διέθετε δέν 
θά ήτο φρόνιμον, ούτε θά  ήτο δυνατόν νά τά διασκορ- 
πίοη έδώ καί έκεϊ άμελέτητα καί χωρίς νά εινε βέβαια 
ότι θά πέσουν εΐς τήν γην καί θά  καρποφορήσουν. 
"Αλλη διανομή βοηθημάτων είς τούς έχοντας άνάγκην, 
καί άλλο μελετημένη άσκησις τής πίστεως, δηλαδή 
χορήγησις δανείων παραγωγικών μέ έξησφαλισμένην 
τήν άπόδοσιν καί τήν έπιστροφήν τούτων.

Δέν πρόκειται λοιπόν ή ’Αγροτική Τράπεζα νά 
διανέμη βοηθήματα. Αύτό απαγορεύεται καί άπό τόν 
καταστατικόν της νόμον.

Οϋτε πρόκειται νά δοθούν είς δάνεια όσα χρήματα 
έχει άνάγκην διά τήν καλλιέργειάν του ό καθένας καί 
έάν δέν τά πάρη νά άπογοητευθή. Δέν ύπάρχει 
πουθενά είς τόν κόσμον οϋτε ’Αγροτική Τράπεζα 
ούτε άλλου είδους Τράπεζα νά δίδη είς τόν καθένα 
άκριβώς όσα έχει άνάγκην ή όσα ισχυρίζεται ότι έχει 
άνάγκην. Οϋτε τά ένεχυροδανειστήρια δέν κάνουν 
αύτή τή δουλειά.

Αΐ άνάγκαι τοϋ άγροτικού κόσμου εινε γνωσταί καί 
εινε καί τεράστιαι. Καί θ ά  έχρειάζοντο πολλά δισε
κατομμύρια διά νά ικανοποιηθούν ολαι αύται αΐ 
άνάγκαι άμέσως.
-  Πώς θ ά  εκτιμά  τη ν  π ίσ τιν  κα ί θ ά  δανείζη ή 

’Αγροτική Τράπεζα.
Μέ τά κεφάλαια όμως πού διαθέτει ή ’Αγροτική 

Τράπεζα σήμερον καί τά περισσότερα πού θ ά  διαθέτη 
αϋριον, θ ά  χορηγηθή είς τόν καθένα τόσον δάνειον 
όσον άντέχη ό ’ίδιος νά άποδώση καί όσον άσφαλίζει ή 
πίστις του. Δηλαδή όσον δύναται έκαστος αγρότης νά 
τό έκμεταλλευθή παραγωγικώς καί νά τό άποδώση 
κανονικώς κατά τήν λήξιν του καί νά τού μείνη καί 
περίσσευμα. Αύτό δέ τό δάνειον χρόνο μέ τό χρόνο θά 
αύξάνη έ φ ’ όσον αύξάνει ή καλλιέργεια τοϋ γεωργού, 
ή άπόδοσις τών κτημάτων του, ή έργασία αύτοϋ καί 
τής οίκογενείας του, δηλ. γενικώς ή πίστις του.

’ Εννοείται ότι, όταν ό γεωργός είνε μέλος Συνεται
ρισμού, τότε θά τοϋ αναλογεί δάνειον μεγαλύτερον 
διότι θά  δανείζεται ό Συνεταιρισμός διά λογαριασμόν 
τών συνεταίρων καί θά  έκτιμάται ή πίστις τοΰ Συνεται
ρισμού ώς συνόλου καί ώς άθροίσματος τής πίστεως 
καί φερεγγυότητος τών συνεταίρων ή όποία οϋτω 
αύξάνει πολύ.

’Έ πειτα άπό αύτούς τούς γενικούς ορισμούς περί 
τών σκοπών πού έχει νά έπιτελέση ή ’Αγροτική 
Τράπεζα ύπέρ τού άγροτικού κόσμου πρέπει νά 
έξηγήσωμεν καί πώς νομίζει ή Τράπεζα ότι θά  
έργασθή καλλίτερα διά νά πραγματοποιήση τούς σκο
πούς αύτούς.

-  Τί ζητεί ή ’Αγροτική Τράπεζα άπό το ύ ς  γεω ργι
κούς Συνετα ιρ ισμούς.
Πρωτίστως ή ’Αγροτική Τράπεζα ζητεί νά τήν 

βοηθήσουν είς τό έργον της οΐ γεωργικοί Συνεταιρι
σμοί καί αί ένώσεις αύτών μέ ειλικρίνειαν, μέ τιμιό
τητα, καί μέ άδελφωσύνην. Οΐ Συνεταιρισμοί καί αΐ 

' Ενώσεις πρέπει νά ξεύρουν ότι, ό,τι καλόν κάμουν είς 
τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν καί οίανδήποτε ύπηρεσίαν 
προσφέρουν εΐς αύτήν πραγματικά καί κ α τ’ εύθεϊαν 
τήν προσφέρουν είς τόν έαυτόν τους καί είς τούς 
συνεταίρους των.

Διά νά έργασθή λοιπόν ή ’ Αγροτική Τράπεζα καί νά 
εκπλήρωσή σιγά-σιγά όλους τούς σκοπούς πού όρί-

ζομεν εΐς τήν άρχήν τής παρούσης, καί νά φθάση είς 
τόν βαθμόν τής ώφελιμότητος πού θ ά  εινε ή φυσική 
συνέπεια τής έργασίας αύτής, χρειάζεται ειλικρινής 
συνεργασία όλων τών άγροτών τής Ελλάδος, καί 
κυρίως τών οργανωμένων τοιούτων είς Συνεταιρι
σμούς καί Ε νώ σεις μέ τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν.

Πρέπει νά καταλάβουν καλά όλοι οΐ άγρόται καί οί 
Συνεταιρισμοί των ότι ή ’Αγροτική Τράπεζα εινε ή 
μάννα των.

Πρέπει νά τήν πονέσουν καί νά ένδιαφερθοΰν δ ι’ 
αύτήν σάν παιδιά διά τήν μάννα των, όπως καί αύτή θά 
τούς πονέση καί θά  τούς παρακολουθήση όπως ή 
μάννα τό παιδί της.

Πρέπει οΐ γεωργοί νά εϊνε πάντα τίμιοι καί ειλικρι
νείς απέναντι της, καί θά  εινε προδότης τοΰ άγροτικού 
κόσμου έκεΐνος πού θά  άποπειραθή νά τήν γελόση ή 
νά τής φάη τά λεπτά.

Πρέπει νά καταλάβουν ότι τά δάνεια τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης εινε ιερά. Δέν εινε άπό κεφάλαια μετό
χων, άλλά εινε άπό τό αίμα καί τόν ιδρώτα όλου τοϋ 
Ελληνικού λαοΰ, καί ότι είνε άδύνατον νά έπιτραπή 
τό έγκλημα νά φαγωθούν.

Πρέπει κάθε δανειζόμενος άπό τήν ημέρα πού θά 
πάρη τό δάνειον νά λογαριάζη καί νά σκέπτεται πώς 
θ ά  τό έξοφλήση. Αύτή δέ ή συνήθεια πού έχουν 
μερικοί νά προσπαθούν νά μή πληρώσουν τό δάνειον 
καί νά ζητοϋν νά άνανεωθή είνε έπιζημία καί διά τήν 
πίστιν τών ιδίων τών δανειζομένων καί διά τήν Τράπε
ζαν, καί πρέπει νά λείψη. Μερικοί άπλοϊκοί σκέπτο
νται ότι δέν έχει νά ζημιωθή τίποτε ή Τράπεζα άν 
εΐσπράξη τόν τόκον καί άνανεώση τό δάνειον, αφού 
άν εΐσπράξη καί τό δάνειον θά  τό δανείση πάλιν είς 
άλλον. Αύτό δέν επιτρέπεται νά γίνεται. *Η Τράπεζα 
δέν είνε τοκογλύφος νά κυττάζη νά είσπράττη τόν 
τόκον. Πρέπει νά είσπράττη καί τό κεφάλαιον διά νά 
είνε ασφαλής.

Πρέπει νά στερεωθή μεταξύ τών Συνεταιρισμών καί 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης ένας ψυχικός δεσμός ώστε 
οί συνεταίροι νά προτιμούν νά στενοχωρηθούν αύτοί 
καί αί οΐκογένειαί των παρά νά άπιστήσουν πρός τήν 
’Αγροτικήν Τράπεζαν.

Πρέπει νά δημιουργηθή τέτοια έμπιστοσύνη μεταξύ 
τών άγροτών καί τής Τραπέζης, ώστε οΐ μέν άγρόται νά 
είνε βέβαιοι ότι ή Τράπεζα τούς πονάει καί τούς 
παρακολουθεί εΐς τήν γεωργικήν των έπιχείρησιν, καί 
εΐς τάς άνάγκας των, καί τούς οδηγεί καί τούς 
προστατεύει, ή δέ Τράπεζα νά είνε βέβαια ότι καί τό 
δάνειον πού ζητούν είνε καλν' ζυγισμένο, καί δέν τό 
ζητοϋν διά νά τό σπαταλήσουν, >. αί ότι όταν τό πάρουν 
θ ά  τό ρίξουν στή γη καί θ ά  τό έπιστρέψουν κανονικώς 
είς τήν λήξιν του.

Ή  μεγαλειτέρα άσφάλεια τής Τραπέζης είνε αύτή ή 
έμπιστοσύνη μεταξύ αύτής καί τών άγροτών καί τών 
συνεταίρων.

-  Τί π ρ έπ ε ι νά  κάμουν οί. Σ υνετα ιρ ισμοί κα ί οΐ
συνετα ίροι.
Οί Συνεταιρισμοί λοιπόν καλούνται νά πρωτοστατή

σουν είς τό νά έδραιωθή αύτή ή έμπιστοσύνη μεταξύ 
των. Καί πρωτίστως νά έχουν ύ π ’ όψιν:

α ')  Νά μή ζητοϋν μεγαλείτερα δάνεια άπό ό,τι 
χρειάζονται, ζυγισμένα μέ οικονομίαν καί νοικοκυρω- 
σύνην.

β ')  Νά έξακριβώνουν έπιμελώς ότι ό δανειζόμενος 
καλλιεργεί τό χωράφι του μέ τά χέρια του* ότι είνε, μέ 
άλλα λόγια, άληθινός γεωργός καί όχι έμπορος καί 
ζητεί δήθεν γεωργικόν δάνειον διά νά τό χρησιμοποιή-
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ση εις άλλα καί όχι εις τήν καλλιέργειαν τής γής.
γ ')  Νά κάμουν τήν κατανομήν εις τούς συνεταίρους 

δικαίαν καί μέ πολλήν προσοχήν ώστε οϋτε κανείς νά 
παίρνη δάνειον μεγάλο καί νά επιβαρύνεται περισσό
τερο άπό τάς δυνάμεις του, οϋτε νά άποστερήται άπό 
τό κανονικόν δάνειον καί νά πέφτη εις χείρας τών 
τοκογλύφων.

δ ')  Νά παρακολουθούν καί νά ελέγχουν τούς συνε
ταίρους, ώστε τό δάνειον πού παίρνουν νά τό ρίχνουν 
στή γή, νά καλλιεργούν, καί όχι νά παντρεύουν μ ’ 
αύτό κορίτσια ή νά κάμουν έμπόριο.

ε ')  Νά μή διαθέτουν οι πρόεδροι ή οί διευθυνταί 
τών Συνεταιρισμών τό δάνειον τοϋ Συνεταιρισμού είς 
επιχειρήσεις, καί έπειτα όταν άποτυγχάνουν αί επιχει
ρήσεις νά ζημιώνουν τούς συνεταίρους.

ΔΓ αυτό οι συνεταίροι πρέπει νά έλέγχουν καί αύτοί 
τά συμβούλια τών Συνεταιρισμών των καί τούς διευ- 
θυντάς καί νά προσέχουν είς τάς γενικός συνελεύσεις 
τί ψηφίσματα βγάζουν.

στ ')  Κατά τήν συγκομιδήν τής εσοδείας τά συμβού
λια τών Συνεταιρισμών νά φροντίζουν, μόλις κάθε 
συνεταίρος ή όλοι μαζί πωλήσουν τά προϊόντα των, νά 
συγκεντρώνουν τό δάνειον πού βαρύνει τόν Συνεται
ρισμόν καί τούς συνεταίρους, καί τά χρήματα νά έπι- 
στραφοϋν κανονικώς εις τήν Τράπεζαν, διότι ή ’ Αγρο
τική Τράπεζα εννοεί o t l  όλοι ο ί  άγρόται οί δανειζό
μενοι οφείλουν νά εινε συνεπείς είς τάς ύποχρεώσεις 
των.

Αύτά ζητοΰμεν άπό τούς Συνεταιρισμούς ώς τάς 
κυριωτέρας ήθικάς καί νομικάς ύποχρεώσεις των.

- Ή  Α γρ ο τ ικ ή  Τ ράπεζα θ ά  επιδίω ξη κα ί νέας 
προόδους τώ ν άγροτώ ν κα ί τή ς  παραγωγής.
Πρέπει νά όμολογήσωμεν μέ συνείδησιν καί τιμιό

τητα ότι ώς τώρα ή ’ Εθνική Τράπεζα έκαμε πλήρως τό 
καθήκον της καί ό,τι ήδύνατο περισσότερον διά τήν 
δημιουργίαν τής αγροτικής πίστεως, τήν όργάνωσίν 
καί πρόοδον τών Συνεταιρισμών καί έν γένει διά τήν 
πρόοδον τής 'Ελληνικής γεωργίας. Αύτό άναγνωρίζε- 
ται άπό όλους τούς τιμίους άνθρώπους.

Ή  ’Αγροτική Τράπεζα, ώς εντελώς ειδικευμένη είς 
τό έργον της, αισθάνεται τό καθήκον νά άναπτύξη τήν 
δράσίν της όχι μόνον άκόμη εύρύτερα, άλλά καί λεπτο
μερέστερα διά τά συμφέροντα τοϋ αγρότου καί είδι- 
κώτερα διά κάθε έκδήλωσιν τής γεωργικής καί κτηνο- 
τροφικής παραγωγής.

Κάθε γεωργική έπιχείρησις, κάθε έργον βελτιώσεως 
κτημάτων, κάθε νέα καλλιέργεια έχουσα άνάγκην 
ιδιαιτέρας παρακολουθήσεως καί προστασίας θά 
μελετάται γεωργικώς, γεωπονικώς καί οίκονομικώς. 
Καί ώς γεωργία δηλ. καί ώς έπιχείρησις. Καί άπό 
γεωπόνους τής Τραπέζης ή τοϋ Κράτους καί άπό τρα
πεζιτικούς. Καί θά  ένισχύεταί έπί τή βάσει τών πορι
σμάτων ύπευθύνων μελετών καί γνωμοδοτήσεων.

Τά δάνεια μέσης προθεσμίας διά τά γεωργικά έφό- 
δια καί τάς μηχανάς, καί τά δάνεια μακράς προθε
σμίας διά τάς βελτιώσεις τών κτημάτων καί τάς μονί
μους έγκαταστάσεις, μόνον έπειτα από μίαν τοιαύτην 
έρευναν κ α θ ’ έκαστον θά χορηγούνται, ώστε νά έξα- 
σφαλίζεται άπολύτως καί ή καρποφόρος συμβολή 
αύτών, δηλ. ή παραγωγικότης των, καί ή άσφαλής 
κατά δόσεις έξόφλησίς των.

Ή  ’Αγροτική Τράπεζα αισθάνεται προσθέτως τό 
καθήκον νά έργασθή καί παιδαγωγικώς, μέ διδασκα
λίας καί οδηγίας τών γεωπόνων, καί μέ τάσεις προ
οδευτικός, καί νά προωθηθή οϋτω γενικώς καί έντα- 
τικώς ή γεωργική παραγωγή τής χώρας είς άνωτέραν

άπόδοσιν καί είς βελτίωσιν τής ποιότητος καί τής έκ
μεταλλεύσεως τών προϊόντων, καί είς καλλιτέρευσιν 
τής ζωής τοϋ άγρότου.

Ένδεικτικώς σημειοϋμεν έδώ μερικός τοιαύτας επ ι
δόσεις πού θά  ένισχύση ιδιαιτέρως ή ’Αγροτική Τρά
πεζα πάντοτε μετά μελέτην καί έκτίμησιν τών συνθη
κών.

α ')  Τήν συστηματικήν καί ύπό τήν οδηγίαν γεωπό
νων χρησιμοποίησιν χημικών ή φυσικών λιπασμάτων, 
ένισχύουσα οίκονομικώς εύρύτερον έκείνους πού θά 
χρησιμοποιούν λιπάσματα.

β ')  Τήν κοινήν χρησιμοποίησιν μηχανών καί διά τό 
βαθύτερο όργωμα τών άγρών, καί διά τήν διαλογήν καί 
τόν καθαρισμόν τών σπόρων καί διά τόν άλωνισμόν.

γ ')  Τήν χρησιμοποίησιν σπόρων άνωτέρας καί ά- 
σφαλεστέρας άποδόσεως.

δ ')  Τήν καλλιτέρευσιν τής ποιότητος καί συσκευα- 
σίας τών γεωργικών προϊόντων διά μέσου Συνεταιρι
σμών παραγωγής, οϋτως ώστε μέ τόν καιρόν νά φθά- 
σωμεν είς τήν δημιουργίαν ιδιαιτέρου τύπου ή μάρκας 
προϊόντος κατά τήν περιφέρειαν παραγωγής π.χ. διά 
τόν καπνόν, διά τά φρούτα, διά τίς κονσέρβες τών 
λαχανικών καί τών οπωρών, διά τό έλαιον, διά τόν 
οίνον κλπ.

ε ')  Τήν έπίδοσιν τών περισσοτέρων γεωργικών 
οικογενειών προσθέτως πρός τήν κυρίαν καλλιέργειαν 
καί είς τήν σηροτροφίαν, όπου αί τοπικαί συνθήκαι 
βοηθούν τήν οικιακήν αύτήν γεωργικήν βιομηχανίαν, 
τήν φύτευσιν συστηματικών μωρεώνων ύπό τήν οδη
γίαν γεωπόνων καί συντήρησή καί άπόπνιξιν (ψήσιμο) 
τών κουκουλιών δ ι’ επιστημονικών κλιβάνων καί όχι 
μέ κοινούς φούρνους.
σ τ ')  Τήν έξοικείωσιν τοϋ αγροτικού κόσμου είς τήν 

ποικίλην καλλιέργειαν πρός άντίκρουσιν ζημιών έκ τής 
καταστροφής τοϋ κυρίου προϊόντος.

ζ ')  Τήν κατασκευήν αρδευτικών έργων τών κτημά
των καί φραγμάτων άσφαλείας άπό πλημμύρας δ ι’ 
ειδικών Συνεταιρισμών.

η ')  Τήν έπίδοσιν τών ορεινών ιδία περιφερειών είς 
τήν δενδροκομίαν.

θ ')  Τήν άπόκτησιν ιδιοκτήτων συνεταιρικών απο
θηκών διά τήν κοινήν άποθήκευσιν καί επεξεργασίαν 
τών προϊόντων τών συνεταίρων.

Γ) Τήν ένίσχυσιν πρός δημιουργίαν μικρός γεωργι
κής κτηνοτροφίας π α ρ ’ έκάστης γεωργικής οικογέ
νειας.

’ Εκτός αύτών θά  ένισχύση ή Τράπεζα καί πάσαν έκ- 
δήλωσιν ιδιωτικής προκοβουλίας άν πεισθή ότι τείνει 
είς βελτίωσιν τής παραγωγής.

-  Πώς ε ίνε ό τέλε ιος Σ υνετα ιρ ισμός πού θ ά  επ ι
δίωξη τα ς  προόδους τή ς  γεωργίας.
Τά περισσότερα έκ τών έργων τούτων, άν μή ολα ώς 

γνωστόν, δέν εινε δυνατόν νά γίνουν μέ τήν άτομικήν 
μόνον προσπάθειαν.

Χρειάζεται νά τά άναλάβη είς κάθε χωριό ό άρμό- 
διος Συνεταιρισμός, καί ό Συνεταιρισμός αύτός νά μή 
εινε πρόχειρον κατασκεύασμα τού καφενείου, ή έκ 
τής ύπογραφής ένός καταστατικού, άλλά νά είνε όργά- 
νωσις καλά μελετημένη, συντεθειμένη άπό αποφασι
σμένους διά τόν σκοπόν συνεταίρους, συνειδητούς 
νοικοκυραίους, μέ μυαλό καί μέ εργατικότητα, καί 
διοικουμένη όχι μόνον άπό τούς άπλώς τιμίους άνθρώ
πους άλλά καί ικανούς καί έπιβαλλομένους είς τούς 
άλλους. Τότε μόνον θά προκόψη ό Συνεταιρισμός καί 
κάθε ένα έργον πού άναφέρομεν ανωτέρω.

Διά τοϋτο ή προσοχή τής Ά γροτικής Τραπέζης είνε
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καί θά  εινε έστραμμένη ολόκληρος πρός τούς γεωρ
γικούς Συνεταιρισμούς καί τάς ενώσεις των καί πρός 
τούς συνεταιρισμούς πάσης μορφής πού θ ά  οργανω
θούν καί διά τόν τακτικόν έλεγχον αύτών καί διά τήν 
καλήν διοίκησιν των, διότι δι’ αύτών όχι μόνον διευ
ρύνεται ή πίστις τών άγροτών, άλλά καί δύνανται νά 
πραγματοποιηθούν εύρύτεροι προοδευτικοί σκοποί 
ύπό τούς μάλλον εύνοϊκούς όρους διά τούς άγρότας 
καί διά τήν καλλιτέραν ασφάλειαν τών δικαιωμάτων 
τής Τραπέζης.

-  Π ροσέξατε ιδ ια ιτέρω ς ε ίς  τά ς οδηγίας κα ί τά ς
συμβουλάς.
Εινε καθήκον άκόμη νά προσθέσωμεν μερικός οδη

γίας καί συστάσεις διά τούς άγρότες καί Συνεταιρι
σμούς, χρησίμους διά τήν καλλιτέραν συνεργασίαν των 
μέ τήν Ά γροτικήν Τράπεζαν, καί διά τήν ζωήν αύτών 
καί τών οικογενειών των.

Ή  Ά γροτική Τράπεζα συνιστά είς πάντας νά μή 
προστρέχουν είς τρίτα πρόσωπα διά τάς μετ’ αύτής 
συναλλαγάς των ή καί πάσαν πρός αύτήν ύπόθεσιν 
των.

"Οταν θεωρούν ότιήδικήθησαν νά άπευθύνωνται είς 
τούς έπιθεωρητάς τής Τραπέζης, ή τούς άντιπροσώ- 
πους αύτής ή έν ταϊς έπαρχίαις, καί άκόμη πρός τήν 
διοίκησιν αύτής εις τάς Α θήνας. Νά εινε βέβαιοι 
πάντες ότι θ ά  έξετάζεταί κάθε ύπόθεσις ή διαμαρτυ
ρία των μέ πάσαν έπιμέλειαν ταχέως καί μέ προσπά
θειαν δικαίας καί πονετικής λύσεως. Πάντως κάθε 
άναφερόμενος εις τήν διοίκησιν τής Ά γροτικής Τρα
πέζης θά  λαμβάνη άπάντησιν μετ’ ενδελεχή έξέτασιν 
τής άναφοράς του ύπό τής ειδικής ύπηρεσίας, καί θά 
τοΰ άνακοινοΰται τό πόρισμα τής έξετάσεως καί ή 
κανονική λύσις. ” Ωστε δέν πρέπει νά άδιαφορήση καί 
νά μή άναφερθή, οϋτε πάλιν άν τύχη κατά τήν πρώτην 
φοράν νά μήν καταλήξη ή αναφορά του κατά τήν έπι- 
θυμίαν του, νά άγανακτήση ή νά άπελπισθή καί νά μή 
άναφερθή είς νέαν περίπτωσιν. Νά έχη πεποίθησιν ότι 
είς πάσαν περίπτωσιν θά  άναζητηθή τό δίκαιόν του 
καί άν ύπάρχη τοιοϋτον θά  τοϋ άποδοθή. Καλόν νά 
σημειωθή ότι αΐ άναφοραί είς τήν Τράπεζαν γράφονται 
έ φ ’ άπλοΰ χάρτου χωρίς χαρτόσημα.

-  Π ώς το ύ ς θ έλ ε ι το ύ ς  καλούς άγρότας ή ’ Αγροτι
κή Τράπεζα.
Οί άγρόται άκόμη πρέπει νά εινε προσηλωμένοι είς 

τά κτήματά των καί είς τήν διαρκή αϋξησιν τής άπο- 
δόσεως αύτών. Αύτό πρέπει νά εινε σάν θρησκεία διά 
τούς καλούς γεωργούς.

Οί άγρόται πρέπει νά μή επιμένουν κακοκέφαλα είς 
παλαιά συστήματα καλλιέργειας άποτυχόντα, ή είς

συνήθειας πού άποδεικνύονται έπιζήμιαι. Πρέπει νά 
προσέχουν είς τάς όδηγίας τών γεωπόνων τής Τραπέ
ζης καί τοΰ Κράτους καί νά τούς ακολουθούν.

Οί άγρόται πρέπει νά άπέχουν άπό τά χαρτοπαίγνια 
καί νά μή δίδουν προσοχήν είς τά λόγια μερικών έπι- 
κινδύνων στοιχείων πού προσπαθούν νά τούς παρασύ
ρουν είς άνατρεπτικάς καί ύποπτους ένεργείας.

Οί άγρόται πρέπει νά άποφεύγουν τήν σπατάλην καί 
τήν έπίδειξιν καί τά περιττά έξοδα, καί ένώ τούς συνι- 
στώμεν νά τρέφωνται καλά αύτοί καί αί οίκογένειαί 
των καί μέ μαγειρευτόν φαγητόν όπόταν μποροϋν, 
πρέπει όμως νά γνωρίζουν ότι οί μπύρες καί τά οινο
πνεύματα δέν εινε διά τούς καλούς γεωργούς καί τούς 
καταστρέφουν τήν ύγείαν καί τάς οικονομίας των καί 
επομένως έλαττώνουν καί τήν πίστιν των.

-  Ν ά κάμ ετε  οικονομίας κα ί νά τά ς κ α τα θ έτετε  
στην Ά γρ ο τική  Τράπεζα.
Οι άγρόται καί αί οίκογένειαί των πρέπει νά συνη

θίσουν όταν τούς περισσεύη μικρόν ποσόν χρημάτων, 
έστω καί 50 δραχμαί, νά σπεύδουν νά τό καταθέτουν 
είς τήν ’ Αγροτικήν Τράπεζαν όπου θ ά  τούς άσφαλίζη 
ή δύναμις τής Τραπέζης καί ή έγγύησις τοΰ Κράτους, 
καί θά παίρνουν καί σχετικόν τόκον. ’Έτσι θά  κάμουν 
οικονομίαν καί θά  έχουν κάποιο στήριγμα όταν τύχη 
κακή χρονιά. 1Η τοιαύτη κατάθεσις θ ά  εινε καί ή 
καλλιτέρα ένδειξις τής φερεγγυότητος τοϋ γεωργού.

Ή  Άγροτική Τράπεζα ύπό τάς ειλικρινείς αύτάς 
δηλώσεις καί συμβουλάς στέλλει πρός όλους τούς 
άγρότας τής ‘ Ελλάδος καί τούς Συνεταιρισμούς αύτών 
έγκάρδιον χαιρετισμόν καί ύπόσχεται νά άγαπήση καί 
προστατεύση σάν παιδιά της όλους τούς τιμίους καί 
έργατικούς καί μυαλωμένους γεωργούς καί κτηνοτρό- 
φους.

Ή  Ά γρ ο τικ ή  Τ ράπεζα τή ς 'Ελλάδος.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Ό  Πρόεδρος Ό  Διοικητής
Ά λ . Κορυζής Σ τέφ . Δέλτας

Τά Μέλη:
Κυρ. Βαρβαρέσος Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, 
Αεων. Γεωργιάδης Διευθυντής τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, Π. Καλλιγάς Πρόεδρος τής Ελληνικής 
Γεωργικής Εταιρείας, I. Κ αραμάνος Γεν. Διευθυντής 
τοΰ Υ πουργείου Γεωργίας, Ά χ .  Μ άντζαρης Διευ
θυντής τής ' Ομοσπονδίας Καπνεμπόρων, Στ. Π ιστο- 
λάχης Γενικός Γραμματεύς ‘Υπουργείου Γεωργίας, 
Ά λ . · Σβώλος Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, Β. 
Σ ιφ να ΐος Μεγαλοκτηματίας, Έ π .  Χαρίλαος Βιομή- 
χανος.

— Μ ε τη ν  ίδρυση της ΑΤΕ και τις πρώτες εκδηλώ σεις της, βασικά ερωτήματα 
αρχίζουν να δημιουργούνται γ ια  τις κατευθύνσεις της. Ο ι εκπρόσω ποι των Συνε
τα ιρ ικώ ν Οργανώσεων επιθυμούν να έχουν γνώμη και επίδραση, λόγφ  της επικρα- 
τήσεως στη στελέχωση και δ ιο ίκηση  της Α ΤΕ του μηχανισμού της ΕΤΕ (Αλ. 
Κ ορυζής, Γ. Τρακάκης και ο ι υπάλληλοι ΕΤΕ ως τα πρώτα κύρια στελέχη  της) 
των αντιλήψεω ν και των συμφερόντων της ΕΤΕ.

Γ ια  την συζήτηση και διατύπωση των αντιλήψ εω ν των Συνεταιρικώ ν Ο ργα
νώσεων σχετικά  με τον τρόπο που πρέπει να επιλύονται τα  σοβαρά θέματα από την 
Α γροτική  Τράπεζα, ο (στο μεταξύ εκλεγμένος) εκπρόσω πος των Συνεταιρισμών 
στο Δ ιο ικητικό  Συμβούλιό της, Θ. Τζω ρτζάκης, προκαλεί πανελλήνια  σύσκεψη
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εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών.
Βασικά θέματα της Συσκέψεως: η άσκηση της αγροτικής πίστεως, η συνεται

ρ ιστική πολιτική , ο ι καταθέσεις, η οργάνωση του δικτύου των υποκαταστημάτων, 
ο τρόπος της χρησ ιμ οποιήσεω ς των Συνεταιρισμών σ τη ν  διεξαγωγή των εργασιών 
της ΑΤΕ, και άλλα. Τ ονίζετα ι ότι δεν πρέπει να πάρουν τη λύση τους τα  θέματα 
αυτά από την ΑΤΕ πριν να ακουσθεί και η γνώμη των Συνεταιρισμών. Ε ίνα ι χαρα
κτηριστικό  ότι γ ια  να εξασφαλισθεί η πλήρης ελευθερία ενεργείας, υποβάλλει ο 
Θ. Τζω ρτζάκης την παραίτησή του από αντιπρόσω πος των Ενώσεων στο Δ.Σ. της 
ΑΤΕ για  να γίνουν νέες εκλογές μετά την συζήτηση. Τ ις συζητήσεις και αποφά
σεις βλ. στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 230. Α υτές αποτέλεσαν το πρώτο διάγραμμα 
των επιδιώξεών τους (βλ. ευρύτερα στο 1933).

— Μ ε την ίδρυση της ΑΤΕ νέα μεγάλη προσπάθεια αρχίζε ι να καταβάλλεται 
από τα συνετα ιρ ιστικά  στελέχη (βλ. π.χ. υποδείξεις «Συνεργατισμός» 1929 σ. 7) 
γ ια  τη συγκέντρωση αξιόλογων μερίδων και καταθέσεων στους Συνεταιρισμούς 
ώστε τα κεφάλαια της ΑΤΕ να επαρκέσουν, με βοηθητικό δανεισμό από αυτή. 
(Την εποχή εκείνη τα κεφάλαια ΑΤΕ ήταν περιορισμένα, το επιτόκ ιο  καταθέσεων 
ήταν 5%, των δανείων των τραπεζών 10%. Βλ. και «Συνεργατισμός» 1929 σ. 55).

Τ ην θέση των Συνεταιρισμών στη χρηματαγορά την εποχή εκείνη και την 
όλη δράση τους περιγράφει ο Σπ. Τρυφωνόπουλος στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 
136, 157, 188. Παραθέτουμε τα κυριώτερα σημεία γιατί αναφέρονται στην εποχή 
εκκινήσεως της ΑΤΕ, και δείχνουν την αξιόλογη υπόσταση και υπεύθυνη παρου
σ ία των Συνεταιρισμών.

Γ  ράφει:
«... θ ’ άσχοληθώμεν κυρίως στό πώς οί γεωργικοί 

Συνεταιρισμοί πρέπει νά διεξάγουν τήν έργασία αύτή 
γιά νά μπορούμε νά ΐσχυριζόμεθα οτι τό εξοικονομού
μενο καί διατιθέμενο στούς συνεταίρους χρήμα γίνε
ται παραγωγικό. Τοΰτο σήμερα έχει άκόμη μεγαλυτέ- 
ρα σπουδαιότητα, γιατί πολλοί Συνεταιρισμοί δέν 
δανείζουν τόσα μόνον χρήματα πού πήραν άπό τήν 
’Εθνική Τράπεζα, άλλά πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Πρό ολίγων έτών όλοι οΐ Συνεταιρισμοί όταν ήθελαν 
νά δανεισθοϋν έστρέφοντο μόνον πρός τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, ή όποία έχει άναλάβει τήν ’Αγροτικήν 
Πίστιν, διότι κανείς άλλος δέν ένεπιστεύετο νά δώση 
χρήματα πρός άδοκιμάστους πελότας, όπως ήσαν οΐ 
Συνεταιρισμοί στά πρώτα τους χρόνια. ’Εδάνειζαν, 
λοιπόν, οΐ Συνεταιρισμοί πρός τούς συνεταίρους των 
έκεΐνο πού έδέχετο νά τοις χορηγήση ή ’Εθνική Τρά
πεζα.

Σέ πολλούς όμως Συνεταιρισμούς σήμερα τά πράγ
ματα μετεβλήθησαν άπό τής όπόψεως αύτής, τόσον 
πού εκείνα πού δανείζονται οΐ Συνεταιρισμοί άπό τήν 
’ Εθνική ν ’ άποτελοϋν έλάχιστο μέρος τών όσων έχουν 
δανεΐση ή δύνανται οΐ ’ίδιοι νά δανείσουν πρός τούς 
συνεταίρους. ’Από έτος δέ σέ έτος αύξάνουν αύτής 
τής κατηγορίας οί Συνεταιρισμοί.

Τά κατατεθειμένα κεφάλαια τών συνεταιρικών μερί
δων, τά σχηματισμένα αποθεματικά ανέρχονται σέ αρ
κετός χιλιάδας δραχμών καί κατ’ έτος σημαντικά αυ
ξάνουν.

' Η πίστις τών Συνεταιρισμών αύξάνει, ώστε πολλοί 
ά π ’ αύτούς καί έκεί άκόμη πού ύπάρχουν ύποκατα- 
στήματα Τραπεζών νά έχουν συγκέντρωση σεβαστά 
ποσά καταθέσεων έκ μέρους συνεταίρων άλλά καί 
τρίτων. Δέν είναι λίγοι οΐ Συνεταιρισμοί στούς οποίους 
αΐ καταθέσεις φθάνουν σέ 500 χιλιάδες δραχμές καί 
ένα εκατομμύριο ή καί περισσότερο.

Αΐ Τράπεζαι όπου οΐ Συνεταιρισμοί παρουσιάσθη- 
σαν μέ όργάνωσιν συναγωνίζονται ποιά νά τούς παρά- 
σχη μεγαλυτέρας οικονομικός ευκολίας. "Οσοι άπό 
τούς έμπορευομένους έδυσπίστουν νά συναλλάσ- 
σωνται μέ τούς Συνεταιρισμούς τώρα επιδιώκουν τήν 
συναλλαγήν καί παρέχουν άπεριόριστον πίστιν πρός 
αύτούς. Δίδουν εμπορεύματα κλπ., έπί πιστώσει 
περιοριζόμενοι νά ζητοϋν τυπικός μόνον εγγυήσεις 
καί συχνότερα χωρίς κανένα άσφαλιστικό τίτλο.

Μιά τοιαύτη όμως τεραστΐα πίστις στάς συνεταιρι
κός ’Οργανώσεις, όπου τούλάχιστον αύταί μπόρεσαν 
καί τήν έπέβαλον διά τής καλής των τακτικής, όσον 
εύχάριστος καί άν φαίνεται άποτελεϊ σπουδαϊον κίν
δυνον όταν τό λαμβανόμενον χρήμα δέν διατίθεται 
μετά τής έπιβαλλομένης περισκέψεως καί δέν εξετά
ζονται έπιμελώς παρά τού Διοικητικού Συμβουλίου οΐ 
όροι ύ π ό  τούς όποιους πρέπει νά χορηγείται τοϋτο 
πρός τούς συνεταίρους καί οΐ όποιοι κατά τρόπον 
κάπως λεπτομερή γράφονται στά καταστατικά τών 
γεωργικών Συνεταιρισμών.

Γιατί όπως θ ά  ΐδοΰμε κατωτέρω όταν τό χρήμα αύτό 
σπαταλάται άπό τούς δανειζομένους σέ μή παραγω
γικούς σκοπούς μπορεί νά γίνη μέσον οικονομικής 
καταστροφής των.

Τότε καί ό Συνεταιρισμός δέν θά  είναι άπλώς άχρη
στος άλλά καί επικίνδυνος νά έμφανισθή ώς μέσον 
οικονομικής χρεωκοπίας τών συνεταίρων.

Ή  πίστις τήν όποιαν κατώρθωσε κάθε ένας νά 
δημιουργήσει δέν πρέπει νά χρησιμεύση διά τήν κατα
στροφή τους.

Μιά τέτοια καταστροφή πρέπει νά θεωρήται πιθανή 
όταν ό συνέταιρος δανείζεται πέραν τοϋ ποσοϋ πού 
τοϋ χρειάζεται διά τούς παραγωγικούς του σκοπούς. 
'Ό ταν δανείζεται όχι όσα τοϋ χρειάζονται γιά νά 
βελτίωση τό κτήμα, ν ’ άναπτύξη τήν καλλιέργεια, νά
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πάρη μηχανήματα κλπ. άποσκοποϋντα στήν αύξησι 
της παραγωγής του, αλλά άπλώς γιατί βρίσκει εύκολα 
νά δανεισθη καί νά έξοδεύη εμφανιζόμενος κατά τήν 
κοινήν φράσιν ώς «κουβαρτάς» δέν 0 ’ άργήση τέτοιο 
χρήμα νά γίνη καταστροφή του. Ά κόμη περισσότερο 
όταν τα ποσά πού έδανείσθη εΐναι ϊσα πρός τήν άξίαν 
τών προϊόντων του καλής παραγωγικής περιόδου ό 
κίνδυνος είναι βεβαιότερος. Σέ χειρότερα θέση θά 
εύρίσκεται άν τά ποσά πού έδανείσθη εΐναι άνώτερα 
τής άξίας τών προϊόντων του. Ό  κατά τοιοΰτον 
τρόπον δανειζόμενος θά  καθυστέρηση κατά πάσαν 
πιθανότητα τό δάνειό του εϊτε όλον εϊτε μέρος μέ τήν 
άβεβαία έλπίδα νά πληρώση στήν προσεχή παραγωγι
κή περίοδο. Γιά νά μπορέση ομως νά καλλιεργήση τά 
κτήματα στήν νέα καλλιεργητική περίοδο θά  έχη 
ανάγκη νέων δανείων, καί έτσι τήν έπομένη χρονιά θά  
πρέπη μέ τό αύτό εισόδημα νά πληρώση τά έξοδα δύο 
περιόδων. Αί συνέπειαι αύταί εΐναι φυσικαί όταν δέν 
συνάπτει δάνεια διά νά αύξήση τά εΐσοδήματά του, 
δάνεια παραγωγικά, αλλά δάνεια καταναλώσεως.

Θά έχουμε λοιπόν, κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον δάνεια 
μεταβιβαζόμενα άπό τή μιά χρονιά στήν άλλη μέ τήν 
πιθανότητα νά μή μπορέσουν νά έξοφληθοϋν κ α τ’ 
άλλο τρόπο παρά είτε μέ τήν πώλησι τοΰ κτήματος άν 
ό δανειζόμενος εΐναι ιδιοκτήτης εϊτε μέ τόν τερματι
σμό τής προσωπικής πίστεως άν εΐναι ένοικιαστής ή 
έπίμορτος καλλιεργητής κτημάτων.

’ Εάν μιά τέτοια κατάστασι παρουσιάζεται σέ σοβαρά 
μερίδα συνεταίρων ένός Συνεταιρισμού δέν πρέπει νά 
έχουμε διάφορο γνώμη π α ρ ’ οτι ύπάρχει στήν όργάνω
σι αύτή μιά λανθάνουσα χρεωκοπία, ή όποία θά 
ξεσπάση στήν πρώτη δύσκολο περίστασι πού θά 
παρουσιασθή.

Σέ μιά τέτοια κατάστασι όχι μόνο τά ύπάρχοντα 
κεφάλαια πού έχουν τυχόν σχηματισθή στούς Συνε
ταιρισμούς έκείνους, όσο μεγάλα κ ι’ άν εΐναι αύτά, 
κ α τ’ ούσίαν εΐναι άνύπαρκτα, άλλά σύν τώ χρόνω αί 
καταθέσεις θ ά  τούς φέρουν σέ άδυναμία ν ’ άνταπο- 
κριθοΰν στίς ύποχρεώσεις πού έχουν άναλάβει πρός 
τρίτους, παρά τήν οικονομικήν έπιφάνεια πού παρου
σιάζουν οί τοιοΰτοι συνεταιρισμοί.

Ή  Α γροτική πίστις είναι ένα δίκοπο μαχαίρι τό 
όποιο μπορεί νά κόψη εκείνον πού τό κρατεί καί άπό 
τά δύο μέρη. Βλάπτει καί όταν δέν ένισχύουμε τό 
γεωργό μέ όσα χρήματα πρέπει διά τή βελτίωση τής 
καλλιέργειας κλπ., άλλά καί όταν τοΰ παρέχουμε 
πέραν τών πραγματικών του άναγκών καί χωρίς νά 
σταθμίζουμε τό σκοπό διά τόν όποιον ούτος τά λαμ
βάνει.

Δι’ αύτό άπαιτείται νά γίνεται ή άσκησις τής π ί
στεως στούς Συνεταιρισμούς άπό τάς διοικήσεις μέ 
κάποια αύστηρότητα καί μέ έπισταμένη έξέτασι τών 
συνθηκών τών δανειζομένων.

Εΐναι άληθές ότι ή άσκησις τής προσωπικής Ά γρ ο 
τικής πίστεως άποτελεΐ ολόκληρον έπιστήμην, έν 
τούτοις όμως δύναται άπό τάς διοικήσεις έκείνας τάς 
όποιας διακρίνει ζήλος άπεριόριστος καί άλτρουϊσμός 
νά έλπίζη κανείς τήν έφαρμογήν κατά τήν χορήγησιν 
τών δανείων μερικών στοιχειωδών όρων, οϊ όποιοι καί 
τά δάνεια θά  καταστήσουν ώφέλιμα καί αύτάς ασφα
λίζουν περισσότερον. Γιατί αί διοικήσεις δέν παύουν 
νά έχουν εύθύνας άπό μιά κακή διάθεσι τών δανείων. 
’Επιβάλλεται, λοιπόν, νά έξετάζωνται μέ μεγάλη 
προσοχή καί νά κατανοηθοΰν έπαρκώς αί σχετικαί 
διατάξεις τοΰ κάθε Συνεταιρισμού άπό τά συμβούλια 
του...».
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(Γενικότερες προσπάθειες για επίλυση)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '

Π έρα από τα όσα σημειώθηκαν στο Υποκεφ. Α ' γ ια  την τότε αγροτική  κατά
σταση γενικά και ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, σαφέστερη εικόνα δίνουν και οι 
κ ινητοπο ιήσ εις και τα αιτήματα των αγροτικώ ν πληθυσμώ ν κατά τόπους.

Γ ια τις κ ινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτικών (κυρίως προσφυγικών) 
πληθυσμών της Μ ακεδονίας χαρακτηριστικές είνα ι οι πληροφορίες που δημο
σιεύτηκαν τόσο στις φ ιλοκυβερνητικές όσο και στις αντιπολιτευόμενες εφημερί
δες με αφορμιή την περιοδεία του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου το Ν οέμβριο του 
1929 στη Μ ακεδονία.

Στις 23.11.1929 γίνεται αγροτικό σ υλλαλητήριο  με μαύρες σημαίες για  να 
ζητήσει την εφαρμογή φ ιλαγροτικής γεω ργικής πολιτικής, την φορολογική ανα
κούφιση των πληθυσμών της υπαίθρου, τη ν  παραχώ ρηση δανείων κλπ. (βλ. 
«Η μερήσιος Τύπος» 25.11.1929 όπου και φωτογραφία. Χ αρακτηριστική  φωτογρα
φία και στην «Πρωία» Αθηνών της 27.11.1929 με λεζάντα «Αί άντικυβερνητικαί 
εκδηλώσεις τοΰ Μ ακεδονικοΰ Λαοΰ... άπεδοκιμάσθη ή Κ υβέρνησις»),

Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος περιοδεύει στη Μ ακεδονία. Στάθμευση και 
ομ ιλία  του στο Τ οψ ίν στις 26.11.1929. Η  «Πρωία» Αθηνών (27 Ν οεμβρίου 1929) 
γράφει τα ακόλουθα υπό τον τίτλον: « Ό  λαός τής Βορείου 'Ε λ λά δο ς επαυσε νά 
χειροκροτεί. Ζ ητεί τήν ίκανοποίησ ιν τών αναγκών του. Τ ί θέλουν οί άγρόται, οί 
άστοί καί οί έργάται διά νά βελτιωθεί ή κατάσταση των. Τά λιμενικά εργα τής 
Καβάλας καί τά υδραυλικά τής πεδιάδος Θ εσσαλονίκης, έντελώς ξένα πρός τήν 
Κ υβέρνησιν. Ο ί θυμοί τοΰ κ. Βενιζέλου είς τό Τ οψ ίν καί τήν Θ εσσαλονίκη».

«... Τά έργα τής πεδιάδος Θεσσαλονίκης -τών τ°  ενεργητικόν τής σημερινής κυβερνήσεως καί νά
όποιων τό πρώτον τμήμα άποτελεϊ ή όποχέτευσις τών περιληφθοΰν είς τόν πίνακα έργων τά όποια θά  κατα-
λιμνών ’ Αρτζάν καί Ά ματόβου- έκτελοΰνται κατόπιν στήσουν «άγνώριστον» τήν ' Ελλάδα... 'Ο  λαός έπαυσε 
συμβάσεως ύπογραφείσης μεταξύ Κυβερνήσεως Μι- νά ενώνει τάς παλάμας διά νά χειροκροτήση, Λιότι
χαλακοπούλου κατά τό 1925 καί τής αμερικανικής τείνει αύτάς διά νά ζητήση κάτι... Εΐς τό Τόψιν... ό κ.
εταιρείας Φαουντέσιον. ' Επομένως τά έργα ταϋτα τά Πρωθυπουργός στενοχωρηθείς άπό τάς διακοπάς τών
όποία αποτελούν τά πρώτα έργα προόδου άτινα έκτε- άγροτών κατά τήν διάρκειαν τοϋ λόγου του, δέν
λούνται είς τήν βόρειον 'Ελλάδα άπό τής άπελευθε- έδέχθη τάς επίτροπός... καί παρέπεμψε ταύτας είς τόν
ρώσεως της... δέν είναι δυνατόν νά καταλογισθούν εΐς Υπουργόν Γεωργίας. ... Είς τήν Θεσσαλονίκην συνέβη

κάτι χειρότερον...».
Κ αι αναφέρεται στη συνέχεια  στα αιτήματα των αγροτών, των αστών, των 

εργατών και των μουσουλμάνων.
Γ ια  το  συλλαλητήριο  στο Λ αγκαδά της 26.11.1929 διαβάζουμε ανταπόκριση 

σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. . ,, I · » »  του ο π οιου αξιοϋνται τα εξης:
«Θεσσαλονίκη 26 Νοεμβρίου.  ̂ Νά δοθούν καπνικά δάνεια.

«... Είς Λαγκαδά συνεκροτήθη σήμερον συλλαλητή- ' Η υφιστάμενη φορολογία καπνοϋ ν ’ άντικαταστα-
ριον εΐς τό όποιον μετέσχον ύπερεκατόν συνεταιρι- ftei διά τής φορολογίας καθαράς προσόδου έπιβαλ-
σμοί τής περιφερειας, πέντε χιλιάδες^ γεωργοί, οί λομένης προοδευτικώς.
πλεΐστοι^ τούτων^ έφιπποι καί άλλοι έλθόντες διά Ή  διαχείρισις τών άνταλλαξίμων κτημάτων νά όφαι-
κάρρων εκ τών πέριξ χωρίων. Επί κεφαλής τών χωρι- ρεθή άπό τήν ’ Εθνικήν Τράπεζαν καί τά κτήματα νά
κών εύρίσκοντο τέσσαρες έφιπποι κρατούντες πρασί- διανεμηθούν εΐς τούς άγρότας πρόσφυγας,
νας σημαίας των συνεταιρισμών, ήγούντο δέ αύτών Ν ά έπ ιτρ α π ή ή  εξαγωγή λαχανικών είς τήν Παλαιόν
έφιπποι Ιερείς έπίσης σημαιοφόροι. Τό συγκροτηθέν 'Ελλάδα.
συλλαλητήριον υπήρξε ζωηρότατον και σχεδόν έπανα- Νά λειτουργήση αμέσως ή ’ Αγροτική Τράπεζα καί
στατικόν. Οί όμιλήσαντες πρός τούς συγκεντροοθέντας νά καταργηθή ό εισαγωγικός δασμός τών είσαγομένων 
ρήτορες, κατεφέρθησαν δριμύτατα έναντίον τής Κυ- ύπό τών Δήμων γεωργικών έργαλείων.
βερνήσεως. Τά πλήθη διαρκώς έκραύγαζον: «Πεινά- Έ ν  τέλει τοϋ ψηφίσματος δηλοϋται οτι έάν ή Κυβέρ
με». «Θέλουμε τ|)ωμί». «Ζήτω τό Αγροτικόν Κόμμα». νησις δέν εισακούσει τά αιτήματα τών γεωργών οί
«Κάτω ή Κυβέρνησις». όποιοι σήμερον καταδικάζονται είς χρεοκοπίαν ούτοι

Οί συνελθόντες απεδέχθησαν έν τέλει ψήφισμα διά θά  καταφύγουν είς άγώνα μέχρις έσχάτων».

297/825



1 9 2 9 /Η ' —  Βασικά αγροτικά  π ροβλήμ ατα  και Συνετα ιρ ισμοί

Η  « 'Ε λ λ η ν ικ ή »  Α θηνών της 27.11.1929 σε κύριο άρθρο της επιτίθεται ζωηρά 
κατά της Κυβερνήσεως.

Γράφει, μεταξύ άλλων:
«... ' Η Κυβέρνησις γνωρίζει οτι ό άγροτικός κόσμος, Σπεύδει διά τοϋτο πρός τούς άγρότας καί δηλοϊ ότι

τής Μακεδονίας κυρίως, βυθίζεται είς τήν δυστυχίαν, θέλει νά μεταδώση είς αύτούς τό θάρρος του. Θάρρος
ότι οί άγρόται πεινούν... αισθάνεται ό κ. Βενιζέλος τό 8ιά νά ύποφέρουν, θάρρος διά νά ελπίζουν ματαίως,
κύμα τής λαϊκής άποδοκιμασίας νά όγκοϋται έναντίον θάρρος διά νά έγκαρτερούν είς τήν δυστυχίαν...»,
του.

Κ αι συνεχίζει με ανάλογο έντονο ύφος. Κ αι σε παραπλήσια  ανταπόκριση, 
στην πρώτη σελίδα, δίνει τόνον βίαιον. «Π έντε χ ιλ ιάδες άγροτών μέ μαύρας 
σημαίας... Κ ατάραι κατά τής Κ υβερνήσεως... Τ ελεσ ιγραφική  διατύπωσις τών 
αιτημάτων. ’Α πειλή  ενόπλων συλλαλητηρίω ν».

Π άντως τόσο η εφημερίδα αυτή όσο και οι άλλες βεβαιώνουν ότι μολονότι 
5.000 αγρότες εμαίνοντο από θυμόν και αγανάκτηση κατά της Κ υβερνήσεως, 
ετηρήθη απόλυτος τάξις. (Βλ. και «Ελεύθερον Βήμα» Α θηνών 28.11.1929).

Ο «Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος» (Θ εσσαλονίκη  29.11.1929) υποστηρίζει 
ζωηρά τη ν  εξαγορά των βλαμμένων καπνών τη ν  οποία  αποκρούει η Κ υβέρνηση. 
Κ αι καυτηριάζει την στάση των βενιζελικών εφημερίδων. Υ ποστηρίζει ότι οι 
αγρότες εργάζονται ως δούλοι πραγματικοί δια ... να συντηρούν ημάς τους παρα- 
σίτους των μεγαλουπόλεων, ενώ αυτοί πεινούν και δυστυχούν.

Η  φ ιλοκυβερνητική  «Μ ακεδονία» Θ εσσαλονίκης (30.11.1929) αναφέρεται σε 
άρθρο της με τίτλο  «Οι φ ιλαγρόται απατεώνες» στο συγκροτούμενο την 1.12.1929 
συλλαλητήριο  στο Κ ιλκίς. Α ναγνω ρίζει ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες (κυρίως 
στους καπνοπαραγωγούς) αλλά επιτίθεται ζωηρά εναντίον των αγροτικώ ν 
πολιτικώ ν ομάδων και των παραγόντων της τοπ ικής Ενώσεως Συνεταιρισμών. Οι 
κ ινήσεις αυτές, τονίζει, εξυπηρετούν «αφηνιασμένους ανθρωπάκους που βιάζον
τα ι να αναδειχθούν αρχηγοί κόμματος...». Κ αι εξακολουθεί, σε βίαιο ύφος, να 
προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν έχουν δίκ ιο  ο ι αγρότες στα αιτήματά τους.

Ό λ α  τα παραπάνω είναι χαρακτηρ ιστικά  γ ια  την αναταραχή από τις πολύ δύ
σκολες συνθήκες, γ ια  τις ακρότητες και τις συνέπειες που ακολούθησαν στη 
δέσμευση των στελεχώ ν των Συνεταιρισμών, με τη μεταγενέστερη νομιοθεσία.

Ε ιδικά  για  τη ν  υγιεινή κατάσταση και τις ασθένειες που θέριζαν τους πληθυ
σμούς, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά  σ το ιχεία , οι θάνατοι 
Ιανουαρίου - Α υγούστου 1929, επί πληθυσμού 2.261.763 ήταν 28.872 από τα επόμε
να νοσήματα (τα κυριώτερα).

Τυφοειδής 245 Κ αρδιακά 1.186
Εξανθηματικός τύφος 662 Β ρογχίτης 376
Ελώδης καχεξία 255 Π νευμονία 1.484
Γ ρίππη 1.684 Ά λ λ α  αναπνευστικά 3.211
Φυματίωση αναπν. οργ. 3.437 Δ ιάρροια, εντερίτις νηπίων 3.502
Φυματίωση άλλων οργάνων 1.017 Ν εφρίτις 952
Κ αρκίνος-όγκοι 750 Ελαττωμ. διάπλαση 996
Α ιμορραγία 1.184 Ε π ιλ ό χ ιο ι κλπ. 156
Γ εροντικός μαρασμός 1.556 Β ία ιο ι θάνατοι 756

(Σ τατιστικόν Δ ελτίον Υπ. Εθνικής Ο ικονομίας, Ο κτώ βριος 1929, και «Συνερ
γατισμός» 1930 σ. 85).

— Α κολουθούν πληροφορίες σχετικές με το Υποκεφ. Η ' από όλη την Ελλάδα 
και γ ια  διάφορα θέματα:

298/826



1 9 2 9 /Η ' —  Β ασικά αγροτικά  προβλήματα  και Συνετα ιρ ισμοί

— Μ ε την ανάπτυξή τους (ποσοτικά και ποιοτικά) οι Συνετα ιρ ιστικές Οργανώ
σεις αναμιγνύονται όλο και περισσότερο σ τη ν  ο ικονομική  πολιτική  (αιτήματα, 
σχεδιασμός, αγώνες γ ια  αναγνώρισή τους κλπ.). Κ αι αυτό δημιουργεί αντίθεση με 
τις Κ υβερνήσεις και προσπάθειες των κομμάτων της αντιπολιτεύσεω ς να επωφε- 
ληθούν από τις κ ινητοπο ιήσεις τους.

— Μ έτρα προστασίας εγχω ρίου σ ιτοπαραγω γής (ν. 3598 του 1928). Α ξιόλογη 
σχετική  μελέτη γ ια  το θεσμό βλ. Γ. Δ αμηλάτη στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 82.

— Ιδρύεται Γραφείο Π ροστασ ίας Ε λληνικώ ν Σύκων. Α ιτιολογική  έκθεση και 
σχέδιο  νόμου βλ. στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 163.

— Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο Χ αλκίδας («Συνεταιριστής» 1929 σ. 204).
— Σταφιδικό και αγροτικό περίπτερο σ την Έ κ θ εσ η  Θ εσσαλονίκης. Κ ρίσεις 

του τύπου βλ. «ο Συνεταιριστής» 1929 σ. 209.
— Τ ην καθυστέρηση στο γεωργικό τομέα δείχνουν ο ι μεγάλες εισαγωγές γεωρ

γικών και κτηνοτροφικώ ν ειδών όπως ζώα, κτηνοπτηνοτροφ ικά  προϊόντα, δημη
τριακά, όσπρια, γεώμηλα, νωπά λαχανικά , βαμβακόσπορος και πολλά άλλα (βλ. 
στατιστική  εισαγωγών στο «Συνεργατισμός» 1929 σ. 40, 58).

— Ο Γ. Σαμαρόπουλος αντιπρόσω πος των σιτοπαραγω γικώ ν Ενώσεων Θ εσσα
λίας, υποστηρίζει στον «Η μερήσιο Τύπο» 30.11.1929 την οργάνω ση της διαχει- 
ρίσεως της σ ιτοπαραγω γής κατά παρόμοιο τρόπο προς τον ευδοκιμήσαντα ΑΣΟ 
(βλ. και «Συνεταιριστής» 1929, σ. 220).
— Λόγω μεγάλων καταστροφών σταφιδαμπέλω ν από παγετούς, αποφασίστηκε 

από το Κ ράτος η αναγκαστική ασφάλιση όλων των σταφιδοφυτειώ ν «γιά τά 80% 
τών 2 /3  τής άξίας τής καταστραφείσης παραγωγής έπί τή βάσει τής κατά τήν 
συγκομιδήν όριζομένης άπό τόν ΑΣΟ τιμής», με εισφορά 60 δρχ. κατά παραγό- 
μενον ενετικόν χ ιλ ιόλ ιτρον . Το υπόλοιπο 1/3 θα ασφαλίζεται προαιρετικά 
(«Συνεταιριστής» 1929 σ. 116).

— Ε π ιχειρείτα ι η φορολογία της σταφίδας με 25 εκατ. δρχ. Συζητήσεις στη 
Βουλή (βλ. «Ελεύθερον Βήμα» 16.7.1929 και «Συνεταιριστής» 1929 σ. 145).

— Ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών Β. Ελλάδος συνεργάζεται και βοηθά το 
Γεω ργικό Ε π ιμελητήριο  Κ οζάνης, με ομ ιλίες, προβολή μορφω τικώ ν ταινιών κλπ., 
(«Συνεργατισμός» 1929 σ. 62).

— Ο ι Ενώσεις Συνεταιρισμών Λ αγκαδά διαμαρτύρονται γ ια  την τακτική καπνε- 
μπόρων που δυσφημούν την καπνοπαραγωγή, και εκβιάζουν τον αγροτικό κόσμο 
με σκοπό να αγοράσουν τα καπνά σε εξευτελιστικές τιμές. Ζ ητούν την κρατική 
προστασία. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1929 σ. 232).

— Ο ι Ενώ σεις Γ. Συνεταιρισμών ισ χυροποιοούντα ι και με τη ν  κατάλληλη 
δράση τους, επεκτείνουν τη ν  προστασία  τους σε Συνεταιρισμούς και αγρότες για 
διάφορα προβλήματά τους. Γ ια  παράδειγμα, η Γ.Σ. της Ο μοσπονδίας Γ.Σ. 
Θ εσσαλονίκης ψ ηφ ίζει και αναθέτει στη Δ ιο ίκηση  και τις υπηρεσίες της Ενώσεως 
να ενδιαφερθούν για τα παρακάτω θέματα:

«1) Νά ένισχύση τήν Πικρολίμνην νά άποκτήση τάς 
βοσκάς τάς όποιας τής άφήρεσαν διά νά τάς παραχω
ρήσουν εις κτηνοτρόφους.

2) Νά ένισχύση τό ’ Αγγελοχώριον διά νά χορηγηθή 
είς αύτό εκτασις 800 στρεμμάτων τά όποια όλως 00L- 
καιολογήτως κατέχει ή στρατιωτική υπηρεσία τοΰ 
φρουρίου.

3) Νά ένισχύση τό διάβημα τών χωρίων εις τά όποια 
ή Οίκον. ’Εφορία άπαγορεύει τήν χρήσίν σιγαροχάρ- 
του είς χωρικούς οί όποιοι δέν απασχολούνται άπο- 
κλειστικώς μέ τήν καπνοκαλλιέργειαν.

4) Νά ένισχύση τό Γιαλατζίκ τό όποιον ζητεί νά
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λάβη δάνεια κτηνοτροφικά διότι ή Γεωργία άπέτυχε 
λόγω τοΰ μικροΰ τοΰ κλήρου καί τής άκαταλληλότητος 
τού έδάφους.

5) Νά ένισχύση πρότασιν Καβακλή διά τήνύπόδει- 
ξιν καταλλήλων προσώπων είς τάς έκάστοτε έκλογάς 
τοΰ Γραφείου Προστασίας Καπνού.

6) Νά ένισχύση πρότασιν τού ’ Αραπλή σχετικώς μέ 
τήν έξαγωγήν λαχανικών είς Παλαιάν Ελλάδα.

7) Ψηφίζει νά καταβάλη ή 'Ομοσπονδία έγγύησιν 
χρηματικήν διά τήν άποφυλάκισιν τών μελών τοΰ 
Συνεταιρισμού Καπουτζήδων τά όποια'κατηγορούν- 
ται οτι δήθεν έκαυσαν έν παράπηγμα τής 'Εταιρείας



1 9 2 9 /Η ' — Βασικά αγροτικά  προβλήματα  και Σ υνετα ιρ ισμο ί

'Ιπποδρομίας Θεσσαλονίκης.
8) Νά ενίσχυση τόν Συνεταιρισμόν Ν. Μενεμένης ό 

όποιος διεκδικεί χωράφια κατεχόμενα ύπό τής στρα- 
τιωτ. ύπηρεσίας.

9) Νά ένισχύση άίτησιν τοΰ Συν/σμοϋ Βαϋυλάκκου 
δ ι’ έγκατάστασιν γεωπόνων εΐς τά χωριά πρός εφαρ
μογήν τής γεωργ. επιστήμης.

10) Νά ένισχύση αιτησιν Ν. Κουκλουτζα δι’ έκτέλε- 
σιν άρδευτικών έργων.

11) Νά ένισχύση πρότασιν Καβακλή διά τ ή ν ’ίδρυσιν 
κινητών Ειρηνοδικείων.

12) Έ ν  τέλει ή Συνέλευσις ψηφίζει νά ζητήση τήν όλο- 
κλήρωσιν τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης».

mm?*·

\ Λ "  I

Εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης (μετακατοχικά).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ '

ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

— Η κίνηση των αστικών συνεταιρισμών κατά το 1929 είνα ι η ακόλουθη:
Είδη Ιδρύθηκαν Υ πάρχουν στο

κατά το 1929 τέλος του 1929
Π ιστω τικο ί 5 66
Π ρομηθευτικοί 27 191
Π αραγω γικοί 34 650
Καταναλώσεως - Π5
Ο ικοδομικοί 155 496
Δ ιάφοροι 5 24

Σύνολο 226 1.542

Κατανομή τους κατά είδη και Νομούς βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 132).
— Ο ικοδομικοί: Τ ο  1929 δημοσιεύονται οι νέο ι νόμοι περί οικοδομικώ ν συνε

ταιρισμών. Το Ν.Δ. 11.5.1929 περί διευκολύνσεως των δημοσίων υπαλλήλω ν προς 
απόκτησιν κατοικίας που κυρώθηκε με τον ν. 4202/1929. Κ αι ο Ν. 3875/1929 περί 
συστάσεως οικοδομικών συνεταιρισμών αστών προσφύγων (βλ. «ο Συνεταιριστής» 
1929 σ. 105).
— Γ ίνετα ι προσπάθεια, με την νομοθεσία, να προωθηθούν άλλες συνετα ιρ ιστι

κές δραστηριότητες στον αστικό τομέα (βλ. τα σχετικά  κείμενα νόμων στο Υποκ. 
Β '). Ο ι δ ιο ικητικές όμως δυνατότητες του Κ ράτους αλλά και η γνώση και θέληση 
των ίδιω ν των ενδιαφερομένων, υπολείπονται της καλής θελήσεως της νομοθε
σίας, ώστε να παρατηρούνται καθυστερήσεις και εκτροπές. Π α ρ ’ όλα αυτά η 
συμβολή του συνεταιριστικού παράγοντα είνα ι αξιόλογη.

— Δ ραστηριότητα  οικοδομικών: Σε γενικότερο κείμενο του περιοδικού «Συνερ
γατισμός» (1929 σ. 26) διαβάζουμε τα επόμενα που δείχνουν σπουδαίες — για την 
εποχή εκείνη— κατακτήσεις στο θέμα των Ο ικοδομικώ ν Συνεταιρισμών:

«... Πολλοί άπό τούς άναγνώστες μας έπισκέφθηκαν γίνουν εκείνα τά ώραϊα σπιτάκια καί νά χαρισθή ή
τίς καινούργιες πόλεις μας, διάβασαν σχετικά μέ τούς χαρά σέ τόσους πού λαχταρούσαν χρόνια νά ζήσουν
οικοδομικούς συνεταιρισμούς. ’ Αναλογισθήτε τίς τρώ- μέσα στό φώς τοΰ ήλιου;... ’Ελάτε παρά δώ στήν όδό
γλες καί τά ύγρά ύπόγεια εις τά όποια εμεναν οί οίκο- ’Ιταλίας, ρίξτε μία ματιά στά σπίτια πού χτίστηκαν,
γένειες τών τροχιοδρομικών τής Θεσσαλονίκης πού μιλήστε λίγο μέ τόν κοσμάκη... Τί νά πούμε γιά τόν
πολλοί έκει μέσα πήραν φυματίωση καί συγκρίνατέ τα συνεταιρισμό τών 40 ’Εκκλησιωτών; Ό  συνεταίρος
μέ τά σημερινά τους σπίτια πού τά λούζει άπό παντού σκαρφάλωσε στά βράχια, τά σύντριψε, τάκανε σπίτι...
ό ήλιος... Χωρίς τόν συνεταιρισμόν μπορούσαν νά χάρις στό συνεταιρισμό πέτυχε...».

— Κ αταναλωτικοί: Ο Αλ. Μ υλωνάς, σ τη ν  ομ ιλ ία  του κατά το συνετα ιρ ιστικό 
μνημόσυνο του Σ. Ιασεμίδη, σημειώ νει ότι:

«... Δέν κατεβλήθη δυστυχώς ή δέουσα προσπάθεια 'Υεω0Υικ“ ν > περιλαμβάνουν είς τήν Αγγλίαν
άπό τό Ύ πουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας διά τήν ώς μέλη τα 42% τού πληθυσμου καί συναλλάσσονται
'ίδρυσιν συνεταιρισμών καταναλώσεως, οι όποιοι πα- ευθείας μέ τάς συνεταιριστικός ένώσεις άλλων
ρουσιάζουν βέβαια πολλάς δυσχερείας, αλλ’ εινε οί ( Ολλανδίας, Δανίας κλπ.), είς τήν ’Ελβετίαν,
μάλλον άναγκαιοι διά τήν άνακούφισιν τοΰ εργατικού Δανίαν, τιίν ΟυΥΥβριαν και τήν Φινλανδίαν τό
καί τοΰ άστικοΰ έν γένει πληθυσμού. ήμισυ περίπου τοϋ πληθυσμού, εις τήν Γερμανίαν τό

Οί συνεταιρισμοί καταναλώσεως μή ύπολογιζομένων 24% κτλ.».
1 r  («Συνεργατισμός» σ. 394).

Εργασίας: Ε γκρίνετα ι από το Υ πουργείο Ε θνικής Ο ικονομίας απόφαση Γεν. 
Συνελεύσεως για  τροποποίηση του καταστατικού του υφιστάμενου Συνεταιρισμού 
«Συνεργατική Ενω σις εργατών φορτοεκφορτωτώ ν λιμένος καί προλιμένων
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1929/Θ ' κα ι 1929/Γ  — Α σ τικο ί. Υ πά λλη λο ι.

Π ειραιώς». Η απόφαση Γ.Σ. (του 1927) αφορά την ίδρυση Ταμείου Συντάξεων των 
μελών του Συνεταιρισμού που θα λειτουργεί ως χω ριστό  νομικό πρόσωπο. 
(Χ ορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος ή ανικανότητος). Δ ηλαδή, μέσω του Συνεται
ρισμού τους, προσπαθούν να προστατευθούν ο ι εργαζόμενοι, επειδή δεν υπάρχει 
κρατική πρόβλεψ η για  το θεσμό αυτό (συντάξεις). Τ έτοιες πρω τοποριακές προ
σπάθειες έχουν κάνει ο ι Συνεταιρισμοί σε πολλές περιπτώ σεις. Α ξιοπρόσεκτες 
διατάξεις του καταστατικού αυτού (που υπήρχαν και σε άλλα καταστατικά):

Μ εταξύ των σκοπών του η συμμετοχή με τα αποθεματικά του στην ίδρυση 
Ε ργατικής Τράπεζας. Η  παροχή δανείων στα μέλη σε «αποδεδειγμένη ανάγκη» 
(εγχείρηση , γάμος, θάνατος μέλους οικογενείας).

Μ έτοχο ι γ ίνοντα ι τα μέλη του Συνδέσμου Ενώσεως Φ ορτοεκφορτωτών (όχ ι οι 
εργολάβοι).

Ο ι εξερχόμενοι (με σειρά και περιορισμούς) λαμβάνουν την πραγματικήν 
αξία της μετοχής τους.

Υ πάρχει υποχρέωση για  παροχή εργασίας στο Συνεταιρισμό.
Υ ποχρέω ση για  20 μετοχές. Α λλά μόνο μία ψήφος.

Ύ π α ρ ξη  Διευθυντού με ετήσ ια  θητεία  και επανεκλέξιμου.
Τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ. πληρώ νονται με το κανονισμένο ημερομίσθιο των 

μελών του Συνεταιρισμού.
Τ ιμωρίες μελών Συνεταιρισμού αλλά και Δ.Σ. και Ε.Σ. γ ια  παρεκτροπές 

(ύβρεις, χειροδικ ίες).
Από κέρδη γίνοντα ι κρατήσεις για τους ασθενείς και τ ις  συντάξεις. Η  διανο

μή κερδών (πέραν του τόκου) γίνετα ι ανάλογα με την εργασία  που πρόσφεραν.
Στις εκλογές, κάθε κάλπη φέρει το όνομα και τη ν  φωτογραφία του υποψηφίου 

«απαγορευομένων απολύτως των κομματικών συμβόλων».
Δυνατή η κατάρτιση σύμβασης με Ε τα ιρείαν Α σφαλειώ ν γ ια  τα τυχόν ατυχή

ματα των μελών κατά την εργασία τους.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ο ι ζυμώσεις των προηγουμένων ετών αρχίζουν να καταλήγουν σε δράση.
Το 1929 αποφασίζεται η ίδρυση Συνδέσμου Υ παλλήλω ν Συνεταιρικών 

Ο ργανώσεων Μ εσσηνίας, με πρωτοβουλία τω ν υπαλλήλω ν της Σ ταφ ιδικής Π ρο
μηθευτικής Τραπέζης Μ εσσηνίας «διά την προάσπιση  των συμφερόντων μας» (βλ. 
ανταπόκριση Δημ. Μ ακρυγιάννη στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 204).

Ε ίνα ι χαρακτηρ ιστικό , γ ια  την σημασία  που αποδίδεται στους υπαλλήλους 
και γ ια  την προοδευτικότητα των ιδεών την εποχή εκείνη, ότι το 1929 ο «Συνεργα
τισμός» (σ. 18) καταπιάνεται με το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων στη 
δ ιο ίκη ση  των εργοστασίω ν και γενικότερα των επιχειρήσεω ν. Θεωρεί ευκολότερη 
την εφαρμογή στο συνεταιριστικό σύστημα παρά στο κεφαλαιοκρατικό. 
Δ ημοσιεύει σχετικό  άρθρο του Γάλλου θεωρητικού συνετα ιρ ιστή  Β. Lavergne με 
τ ίτλο  « Ά γ ώ ν  τών τάξεων καί έμμισθον προσω πικόν είς τό συνεργατικόν 
καθεστώς» που εμφανίζει τη σχετική  θεωρία του Βέλγου Α νρύ ντε Μ αν στο βιβλίο 
του «Πέραν του Μ αρξισμού» του 1926. Ο ι παραπάνω θέσεις, τονίζει, αποτελούν 
και τη βάση στη σχέση συνεταιρικώ ν οργανώσεω ν και υπαλλήλω ν εργατών τους 
όπου δεν νοείτα ι «πάλη των τάξεων» αλλά συνεργασία.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ '

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Σωκράτης Π ερικλ. Ιασεμίδης (1878-1929)
Το 1929 σφραγίζεται από το θάνατο, σε η λ ικ ία  μόλις 51 ετών, του μεγάλου 

θεμελιωτή και αγωνιστή του Συνεργατισμού σ την Ελλάδα, του Σωκράτη Π ερικλ. 
Ιασεμίδη (17 Φ εβρουάριου 1929).

Στις πρωτοβουλίες, την οργανωτική προσπάθεια, τους μ αχητικούς αγώνες του 
Ιασεμίδη αναφερθήκαμε πολλές φορές στις προηγούμενες σελίδες του βιβλίου 
αυτού. Επεσε ακριβώς τις στιγμές εκείνες που ο ι ελληνικο ί Συνεταιρισμοί είχαν 
ξεπεράσει το εφηβικό στάδιο και όταν οι αγώνες του για  τη ν  ίδρυση ειδικής 
Γ εω ργικής Τράπεζας ε ίχαν αρχ ίσ ε ι να γ ίνοντα ι πραγματικότητα.

Γ ια  τον Σωκράτη Περ. Ιασεμίδη καθώς και γ ια  άλλους μεγάλους πρωτεργάτες 
και αγωνιστές συνεταιριστές, πρέπει να γραφούν ειδικές μονογραφίες για το έργο 
τους, από τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση . Εδώ θα δοθούν τα βασικά στοιχεία .

Στη συνέχεια  μνημονεύονται μερικά από τα πολλά  κείμενα που έχουν γραφεί 
γ ια  τη ν  προσω πικότητά του καθώς και μερικά από το συγγραφικό του έργο, τους 
αγώνες και τις πραγματοποιήσεις του.

Γ ια  την ύλη του Α ' τόμου του έργου αυτού βλ. τη σελ. 508 του Ευρετηρίου Α ' 
τόμου όπου αναφέρονται ο ι σελίδες όπου μνημονεύτηκαν διάφορες πλευρές του 
έργου του Ιασεμίδη κατά την περίοδο μέχρ ι και το 1922. Γ ια  την περίοδο που 
καταλαμβάνει ο Δεύτερος Τόμος βλ. στο αναλυτικό Ευρετήριο  των περιεχομένων 
του Β ' Τόμου.

Το περιοδικό «ο Συνεταιριστής» αγγέλλει το θάνατο του μεγάλου συνεταιρι
στή, με τα επόμενα:
«Έκλιποΰσαι Συνεταιριστικοί Φυσιογνωμίαι:
Σωκράτης Ίασεμίδης

* Ο συνεταιρισμένος Κόσμος θρηνεί άπό προχθές τόν 
θάνατο τοΰ μεγαλυτέρου Συνεταιριστοΰ τής 'Ελλάδος 
Σωκράτη ’Ιασεμίδη. "Υπουλη άρρώστεια άφοϋ τόν 
έβασάνισεν έπί μήνας τόν ώδήγησε νέον άκόμη, είς 
τόν τάφον. Μόλις ειχε κάμψει ό ’ Ιασεμίδης τά πενήντα 
χρόνια, ή δέ μέχρι τοϋδε σταδιοδρομία του ύπέσχετο 
άκόμη πολλά άπό τήν δραστηριότητα, τήν πίστιν καί 
τήν άφοσίωσίν του πρός τό έργον του, άν ή μοίρα δέν 
τόν έστέρει τόσον πρόωρα τής ζωής.

’ Αλλά και τό μέχρι τοϋδε έργον τοϋ ’Ιασεμίδη, π α ρ ’ 
δλον οτι άνεκόπη πρόωρα, εινε μεγάλο καί ϊσως έλάχι- 
στοι όχι μόνον είς τήν γεωργικήν κίνησιν τής χώρας 
μας άλλά καί τήν καθόλου οικονομικήν καί κοινωνικήν 
αύτής ζωήν μποροΰν νά έπιδείξουν έργον άνάλογον 
εκείνου τό όποιον έπετέλεσεν ό Ίασεμίδης κατά τήν 
βραχεϊαν, σχετικώς μέ τήν σημασίαν και τό μέγεθος 
τοΰ έργου, σταδιοδρομίαν του.

Τό έργον τοΰ Ιασεμίδη έχει διπλήν σημασίαν, 
οικονομικήν καί κοινωνικήν. Νέος άκόμη άντελήφθη 
καί άφωμοίωσε τήν έξής άπλήν ιδέαν, ή όποία μέχρι 
τότε δέν ήτο ’ίσως άρκετά σαφώς διατυπωμένη εΐς τήν 
γεωργικήν κίνησιν τής χώρας μας καί δέν είχε λάβη τήν 
πρέπουσαν σημασίαν: ’Ό τ ι όπως είς πάντα άλλον 
κλάδον τής παραγωγής οϋτω καί εΐς τήν γεωργίαν, εΐς 
τήν ύπηρεσίαν τής όποιας είχε ταχθή, κάθε τεχνική 
πρόοδος καί τελειοποίησις έχει κατά τοσοϋτον μεγα- 
λυτέραν σημασίαν κ α θ ’ όσον, πρός τά επωφελή οικο
νομικά άποτελέσματα τά όποια δύνανται νά προκύ-

ψουν έκ τής εφαρμογής της διά τήν έθνικήν οικονο
μίαν, έπιτυγχάνεται 0l’ αύτής έκ παραλλήλου βελτίω- 
σις τής οικονομικής θέσεως όσον τό δυνατόν μεγαλυ
τέρου κύκλου γεωργικών παραγωγών, ιδίως τών πτω- 
χωτέρων έξ αύτών, οί όποιοι εΐς τήν χώραν μας κρα
τούν είς χεΐρας των τό μεγαλύτερον μέρος τής γεωργι
κής μας παραγωγής καί άποτελοϋν διά τοϋ μεγάλου 
άριθμοϋ των τήν σπουδαιοτέραν έπαγγελματικήν καί 
κοινωνικήν τάξιν τής χώρας.

Συνεπής πρός τήν άρχήν ταύτην ό ’ Ιασεμίδης έπε- 
δίωξε κ α θ ’ όλην τήν περίοδον τής δράσεώς του έντή 
δημοσία ζωή νά δημιουργήση τάς άναγκαίας προϋπο
θέσεις διά τήν κ α θ ’ οσον τό δυνατόν μεγαλύτερον 
βαθμόν έφαρμογήν τής ιδέας αύτής. 'Οδηγούμενος 
άπό τά διδάγματα καί τήν πείραν τών άλλων χωρών 
κατέληξε μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν οξύνοιαν γρήγο
ρα είς τό συμπέρασμα, οτι μόνον διά τής οικονομικής 
καί έπαγγελματικής όργανώσεώς τών γεωργών θά  έπε- 
τύγχανε τόν σκοπόν του. Πράγματι, οπως πολύ όρθά 
μάς έπανελάμβανε συχνά, ή οικονομική εΐς Συνεταιρι
σμούς όργάνωσις τών παραγωγών θά  εΐχεν ώς συνέ
πειαν νά έξασφαλιση ύπέρ τών πτωχών παραγωγών 
όλα τά ώφελήματα, πού θά  προκύπτουν έκ τής τελειο- 
ποιήσεως τής γεωργικής έπιστήμης καί τέχνης, ή δέ 
επαγγελματική αύτών όργάνωσις είς ’Επιμελητήρια 
θά  έξησφάλιζε έπαρκώς τόν έλεγχον τών οικονομικών 
άποτελεσμάτων τών τεχνικών προόδων καί τήν διάδο- 
σιν αύτών, θ ά  συνέτρεχε είς τήν διαπαιδαγώγησιν και 
διαφώτισιν τών παραγωγών, βοηθουμένη είς τούτο 
άπό τήν άδελφήν οικονομικήν όργάνωσιν, καί θά  προ- 
ήσπιζε τά καλώς έννοούμενα συμφέροντα αύτών απέ
ναντι τοϋ Κράτους καί τών άλλων τάξεων.
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Μέσα στούς άπλοϋς αύτούς συλλογισμούς τοϋ μεγά
λου μας Διδασκάλου όχι μόνον περιέχεται σαφώς ή 
έξήγησις τών προσπαθειών του διά τήν οικονομικήν 
καί επαγγελματικήν όργάνωσίν τών γεωργών, άλλά καί 
ολοκληρώνεται καί συγκεντροϋται ή οικονομική καί 
κοινωνική σημασία τοϋ έργου του.

' Η οικονομική σημασία τοϋ έργου τοϋ ’ Ιασεμίδη 
συνίσταται εις τό ότι έπεδίωξε καί έδημιούργησε τά 
όργανα έκεινα, Συνεταιρισμούς καί ’ Επιμελητήρια, 
διά τών οποίων γίνεται δυνατή ή έφαρμογή μεθόδων 
καί μέσων καλλιεργείας διά τών οποίων επιτυγχάνεται 
αϋξησις τής παραγωγής καί έλάττωσις τοϋ κόστους 
καλλιεργείας, δηλαδή αϋξησις τής καθαράς προσόδου 
τών παραγωγών, έπομένως βελτίωσις τής οικονομικής 
θέσεως αύτών.

’ Η κοινωνική σημασία τοϋ έργου του συνίσταται εις 
τό ότι κατώρθωσε νά άνυψώση τήν θέσιν τών γεωργών 
είς τήν κοινωνίαν σημαντικά, ά φ ’ ένός μέν διά τής 
άρχομένης μέσω τών Συνεταιρισμών βελτιώσεως τής 
οικονομικής των θέσεως καί ά φ ’ έτέρου διά τής έπι- 
βολής πού άσκοϋν σήμερα οί γεωργοί, χάρις εις τήν 
επαγγελματικήν καί ιδίως τήν συνεταιρικήν όργάνω- 
σιν.

’Ά ν οί χωρικοί μας εινε ώργανωμένοι σήμερον, άν 
έπαυσαν νά πολιτικολογούν άδιακόπως καί αντί 
τούτου νά συσκέπτονται διά τά οικονομικά καί έπαγ- 
γελματικά ζητήματα πού τούς άφοροϋν, άν κατά τάς

συζητήσεις των δέν είναι έγωϊσταί άλλά μετά φρονή- 
σεως επιδιώκουν νά έναρμονίσουν τά συμφέροντά των 
πρός τά συμφέροντα τών άλλων τάξεων, άν τό Κράτος 
καί αί λοιπαί έπαγγελματικαί οργανώσεις κατορθώ
νουν νά ευρίσκουν έπί τέλους ύπευθυνους άντιπρο- 
σώπους τής γεωργίας έπισήμως έκπροσωποϋντας 
αύτήν, αύτό εινε κατά μέγα μέρος έργον τοϋ Σωκράτη 
’Ιασεμίδη. Δέν θέλομεν βέβαια νάύποστηρίξωμεν ότι 
χωρίς αύτόν δέν θά  έπήρχοντο τά γεγονότα αύτά, μπο- 
ροϋμεν όμως κάλλιστα νά πούμε ότι ό μέν Ίασεμίδης 
εύρήκε τήν καλυτέρα θέσι. πού τού έταίριαζεν ώς 
οργανωτής τής γεωργίας, ή δέ γεωργία καί οί γεωργοί 
εύρήκαν τόν καλύτερο όδ?ηγό καί σύμβουλο, καί ότι 
χάρις είς τόν ζήλον τήν πίστιν καί τόν ενθουσιασμόν 
του έπεταχύνθη καταπληκτικώς ή έπαγγελματική καί 
οικονομική όργάνωσις τών γεωργών, έκ τών οποίων 
μάλιστα ή τελευταία έχει νά έπιδείξη τόσας προόδους 
ώστε δικαίως προκαλεΐ τόν θαυμασμόν καί μεταξύ τών 
ξένων άκόμη.

Αύτό σέ άδρές γραμμές είναι τό έργον τού μεγάλου 
νεκρού πού θρηνοϋμεν σήμερα, καί γιά τό όποιον 
έλπίζομεν ότι δέν θά  λείψη νά μιλήση άργότερα ή ιστο
ρία τής χώρας μας.

Ό  Ίασεμίδης έφυγε πρόωρα. Ά λλά έφυγε μέ τήν 
Ικανοποίησι ότι δέν έκρυψε τό τάλαντο. Τουναντίον 
εΐργάσθη μέ όλας του τάς δυνάμεις νά τό πολλαπλα- 
σιάση καί τό κατώρθωσε περισσότερο άπό κάθε 
άλλον».

Σύμφωνα με τα στο ιχεία  που δημοσίευσε ο επί δεκαετίες πρώτος συνεργάτης 
του Ιασεμίδη, ο επίσης μεγάλος συνετα ιρ ιστής Ν ικ. Μ ιχόπουλος (βλ. «Συνεται
ριστής» 1929, σελ. 27) τα βασικά β ιογραφικά σ το ιχεία  του Ιασεμίδη και τα κύρια 
στο ιχεία  της σταδιοδρομίας του (και κυρίως στο Συνεργατισμό) είνα ι τα ακόλουθα 
τα οποία, παράλληλα , και φωτίζουν την ελληνική  συνετα ιρ ιστική  ιστορ ία  από τις 
αρχές του αιώνα μας:
«Ή  σταδιοδρομία του.

Ό  άλησμόνητος Σωκράτης Ίασεμίδης έγεννήθη έν 
Ά θήναις κατά τό έτος 1878. Α φ ο ύ  έτελείωσε τάς 
Γυμνασιακός του σπουδάς, ένεγράφη στό Πανεπιστή
μιο καί έσπούδασε Φυσικάς έπιστήμας. Μετά τό 
πέρας τών Πανεπιστημιακών σπουδών του, είχε 
προκηρυχθή άπό τό Κράτος διαγωνισμός πρός άπο- 
στολήν ύποτρόφων στήν Εύρώπη γιά νά σπουδάσουν 
τήν Γεωπονική έπιστήμη. Στό διαγωνισμό αύτόν έλαβε 
μέρος καί ό αείμνηστος ’ Ιασεμίδης καί έπιτυχών μετα
ξύ τών πρώτων έπήγε στή Γερμανία. ’Εκείέσπούδασε 
τήν Γεωπονική έπιστήμη, άλλά κυρίως έπεδόθη στή 
σπουδή όλων τών γεωργοοικονομικών ζητημάτων καί 
κυρίως στήν παρακολούθησι τής συνεταιριστικής 
όργανώσεως τής χώρας έκείνης.

Ά φ ο ϋ  έτελείωσε τάς σπουδάς του στή Γερμανία 
έπανήλθε στήν πατρίδα του καί αμέσως κατά τό έτος 
1904 έξέδωκε τό πρώτον σύγγραμμά του «περί Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών».

Κατά τάς άρχάς τοϋ έτους 1905 (8 Ίανουαρίου 
1905) διωρίσθη 1 Υποδιευθυντής τής πλησίον τού Α λ 
μυρού τής Θεσσαλίας Κασσαβετείου Γεωργικής Σχο
λής καί μετά ένα έτος Διευθυντής τής ιδίας Σχολής.

Ή  δράσις του έκει καί ώς Διευθυντού τής Σχολής 
άλλά καί ώς Γεωπόνου εινε γνωστή σ’ όλους όσοι τόν 
παρηκολούθησαν. 1Η πεποίθησίς του ότι ή γεωργική 
πρόοδος τοϋ τόπου μας θ ά  έπέλθη μόνον μέ τήν οικο
νομική όργάνωσι τοϋ γεωργικού πληθυσμού, έξεδη- 
λώθη ζωηρώτερη καί ό ένθουσιασμός του ύπήρξε 
πολύ μεγάλος, όταν έπληροφορήθη ότι έκεΐ στή σφαί

ρα τής δράσεώς του, μιά όμάς φτωχών γεωργών είχε 
ίδρύση άπό τόν Νοέμβριο τοϋ 1900 τό πρώτο στήν 
Ε λλάδα γεωργικό ταμείο ύπό τήν επωνυμίαν «Μετο
χικόν Γεωργικόν Ταμείον Αλμυρού». Ή τ ο  τό ταμείο 
για τήν'ιδρυσι τού οποίου είχα συνεργασθή καί συνα- 
γωνισθή μέ τόν πολύ πρόωρα όποθανόντα αείμνηστον 
Δημήτριον Γρηγοριάδην Διευθυντήν τότε τής Γεωργι
κής Σχολής.

Ή τ ο  φυσικόν, μία τέτοια καινοτομία πού θά  χτυπού
σε κατακέφαλα συμφέροντα καί άγνωστη έως τότε 
στά χρονικά τής χώρας μας, νά προκαλέση σφοδράν 
άντίδρασι καί λυσσασμένο πόλεμο άπό έμπορους, 
τοκογλύφους, μεσίτας, ίδιοκτήτας γεωργικών μηχανη
μάτων, πολιτευομένους κλπ. Τό ταμείον έκείνο έκλυ- 
δωνίζετο, έπλεε σέ πέλαγος άνοικτό χωρίς νά γνωρίζη 
άν θ ά  φθάση ποτέ σέ κανένα λιμάνι. Ό  άείμνηστος 
Ίασεμίδης άπό τίς πρώτες ήμέρες τής έκει άφίξεώς 
του έθεσε τόν εαυτόν του στή διάθεσι τών διοικούν- 
των τότε τόν μοναδικόν έκεϊνον Συνεταιρισμόν έπά- 
λαισε πρός πάσας τάς διευθύνσεις, έδωσε οδηγίας 
πρός τροποποίησιν τοϋ καταστατικού έπί άσφαλεστέ- 
ρων γιά τή λειτουργία του βάσεων, έκαμε πολλάς δια
λέξεις στή γενική συνέλευσι πρός συγκράτησι τών 
συνεταίρων καί χάρις στήν προπαγάνδα πού έκαμε 
στούς αριστοκρατικούς λεγομένους κύκλους τής μι- 
κράς έκείνης κοινωνίας καί στήν προσωπική του 
έπέμβασι, έπείσθησαν οί διάφοροι κεφφενόβιοι, ότι οί 
έπί κεφαλής τής κινήσεως έκείνης δέν έδημοκόπουν, 
άλλά προσέφερον πραγματικήν ύπηρεσίαν στόν τόπον
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τους.
’ Εν τώ μεταξύ κατά ’ Ιούλιον τού 1907 μετετέθη ώς 

Διευθυντής τού Γεωργικού Σταθμού Τίρυνθος. Καί 
έκεϊ άρχισε την προπαγάνδα γιά τή διάδοσι ττ^ς έκπο- 
λιτιστικής συνεταιριστικής ιδέας. "Ητο ομως φυσικόν 
νά άποτύχη στίς πρώτες του προσπάθειες διότι ή περι
φέρεια έκείνη δέν ήτο τότε κατάλληλη γιά συνεταιρι
στική δράσι, αφού καί σήμερα άκόμη οί αγροτικοί 
πληθυσμοί τής περιφέρειας εκείνης δέν κατώρθωσαν 
νά προσανατολισθούν καί νά καταλάβουν τά άγαθά 
αποτελέσματα τού συνεργατισμού.

Μετά δύο έτη ήτοι κατά τόν Αύγουστον τού 1909 
μετετέθη καί πάλιν άπό τόν σταθμόν Τίρυνθος είς τήν 
Κασσαβέτειον Γεωργικήν Σχολήν ώς Διευθυντής. Τήν 
έποχή εκείνη, έδέχθηκα ένα άπόγευμα τόν άείμνη- 
στον Ίασεμίδην κατόπιν είδοποιήσεώς του, στό 
γραφείο τού Συνεταιρισμού. Μέ παρεκάλεσε νά 
κλείσω τή θύρα τού γραφείου κα ινά  μή δεχθώ κανένα 
διότι, ώς μού είπε, είχε νά μού άνακοινώση καί νά 
συζητήσωμε πολλά. Καί πρώτα πρώτα μέ παρεκάλεσε 
καί μέ έξώρκίσε νά μή θελήσω νά άναμιχθώ προσωπι- 
κώς στήν πολιτική, διότι ή άνάμειξίς μου θ ά  έφερνε 
τήν διάλυσι τού Συνεταιρισμού εκείνου τόν όποιον θά 
είχε ώς μοναδικόν έπιχείρημα διά τήν περαιτέρω ένέρ- 
γειάν του. Κατόπιν μού άνέπτυξε λεπτομερώς τό πρό
γραμμα έπί τού οποίου θά  είργάζετο είς τό μέλλον, καί 
έκεί μέσα στό μικροσκοπικό καί φτωχικό γραφείο τού 
Συνεταιρισμού ’ Αλμυρού έσχεδιάζετο γιά πρώτη φορά 
τό μελλοντικό ξύπνημα ολοκλήρου τού γεωργικού 
πληθυσμού τής χώρας καί ή οικονομική του χειραφέ- 
τησις.

Τό είπε καί τό έκαμε ό μακαρίτης. Μόλις συνεστήθη 
τό 'Υπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας έκλήθη ό άεί- 
μνηστος Ίασεμίδης είς τό 'Υπουργεΐον ώς ’Επιθεω
ρητής Γεωργίας (Ια νουά ριος τού 1911). Ά π ό  τάς 
πρώτας ήμέρας τής τοποθετήσεώς του στό Υ π ο υ ρ 
γείο άρχισε τάς ένεργείας του πρός εφαρμογή τού 
προγράμματος του. Προπαγάνδα προσωπική, άρθρα 
στίς εφημερίδες κλπ. Τό πράγμα δέν ήτο εύκολον, 
άντιδράσεις πολλαί καί έκ μέρους σοβαρών έπιστημό- 
νων, οί όποιοι εΐχον τήν γνώμην ότι ό άγροτικός πλη
θυσμός δέν ήτο άκόμη ώριμος νά προσανατολισθή 
πρός τά καινά αύτά δαιμόνια. ' Ο άείμνηστος ’ Ιασεμί- 
δης π α ρ ’ όλας τάς άντιδράσεις δέν έδειλίασε άλλ’ έξη- 
κολούθησε έργαζόμενος. Τόν Ιανουάριον τού 1913 
έξεδόθη τό δελτίον τού Υ πουργείου ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν «Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί ύπό Σωκράτους Π. 
Ίασεμίδου έπιθεωρητού τής Γεωργίας». Α ντίτυπα 
τού δελτίου έκείνου έστάλησαν πρός ολόκληρον τόν 
Α θηναϊκόν καί επαρχιακόν τύπον καί πρός όλους 
τούς δημοδιδασκάλους τού Κράτους μέ έπιστολήντού 
τότε ’Υπουργού τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. Ά νδρ. 
Μιχαλακοπούλου μέ τήν όποιαν έπιστολήν παρώτρυνε 
τούς δημοδιδασκάλους τού Κράτους νά έργασθούν 
πρός διάδοσιν τών σωτηρίων διά τούς γεωργούς συνε
ταιριστικών άρχών.

Μετά τήν έκδοσι καί διανομή τοϋ δελτίου ή προπα
γάνδα ήρχισε νά ζωηρεύη καί ή κίνησις νά γίνεται έντο- 
νώτερη. Ό  Α θηναϊκός τύπος έπί ήμέρας ήσχολεΐτο 
περί τοΰ θεσμού καί θόρυβος μεγάλος έγίνετο. Τό 
παράδειγμα τού Συνεταιρισμού Αλμυρού καί τών 
μετέπειτα ίδρυθέντων συνεταιρισμών Λιόπεσι, Μεγά
ρων καί Νεοχωρίου ήσαν αρκετά νά πείσουν τόν τότε 
'Υπουργόν τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. Μιχαλακό- 
πουλον ότι ό γεωργικός πληθυσμός ήδύνατο κάλλιστα 
νά συνεταιρίσθή. Τό 'Υπουργεΐον τή ύποδείξει τού 
αειμνήστου Ίασεμίδου έζήτησε έκθεσιν περί τοΰ

ιστορικού τής ίδρύσεως καί λειτουργίας τού γεωργι
κού ταμείου ' Αλμυρού ή όποία καί έδημοσιεύθη είς τό 
δελτίον τό έκδοθέν τή έπιμελεία τού μακαρίτου ’ Ιασε- 
μίδου. Διά νά λειψή δέ κάθε άμφιβολία περί τής κανο
νικής λειτουργίας τού Συνεταιρισμού έκείνου καί τών 
άνελπίστων άποτελεσμάτων τά όποια είχε, τή προτρο
πή καί παρακλήσει πάλιν τού άειμνήστου Ίασεμίδου 
έπήγε είς τόν Αλμυρόν διά νά άντιληφθή καίπροσω- 
πικώς τά πράγματα ό τότε Γενικός Γραμματεύς τού 
'Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας καί κατόπιν 
'Υπουργός τής Γεωργίας κ. Ά λ. Μυλωνάς, συνοδευό- 
μενος καί άπό τόν ’Επιθεωρητήν Ίασεμίδην. Τέλος 
μετά πολλούς αγώνας καί προπαγάνδαν ένός άκόμη 
έτους ή γνώμη τοΰ μακαρίτου Ίασεμίδου ύπερίσχυσε 
καί τήν νύχτα τής 31 Δεκεμβρίου τού έτους 1914 
έψηφίζετο ό νόμος 602 «Περί Συνεταιρισμών» διά τού 
όποιου είσήχθη ό θεσμός αύτός καί είς τήν ’Ελλάδα.

Μετά τούς πολυετείς αύτούς άγώνας καί τήν ψήφισι 
τού γνωστού νόμου, ό άλησμόνητος Ίασεμίδης ώς 
Τμηματάρχης τής Γεωργικής Οικονομίας άπό τόν 
Μάϊον τού 1914 ήσυχος πλέον, ήσχολεΐτο γιά τή σύ- 
στασι καί όργάνωσι τών πρώτων Συνεταιρισμών. 
’Έ πρεπε νά διευκολύνη τούς χωρικούς γιά τή σύστασι 
τών Συνεταιρισμών των. ’Έ πρεπε νά μή τούς άφήση 
νά τρέχουν ά π ’ έ δ ώ κ α ίά π ’ έκεϊ κα ινά  πληρώνουν τά 
μαλλοκέφαλά τους γιά τή σύνταξι τών καταστατικών 
τά όποια άλλως τε δέν ήτο κανένας τότε σέ θέσι νά τά 
κάνη. ’ Εκλείσθηκαν μέσα στό γραφείο του έπί μήνας 
ολοκλήρους ή έπιστήμη καί ή πείρα καί έβγαλαν τά 
πρότυπα καταστατικά διαφόρων τύπων τά τυπωμένα 
άπό τό Υ πουργεΐον καί γνωστά σ ’ όλον τόν συνεται- 
ρισμένον κόσμον. ’Έ πειτα διά νά καθοδηγή τούς 
Συνεταιρισμούς έξέδιδε έπί σειράν έτών τόν «Βοηθόν 
τών Συνεταιρισμών». Διά νά φανή δέ χρησιμώτερος είς 
τόν τόπον του έπήγαινε τακτικά στήν Εύρώπη πότε μέ 
δικά του έξοδα καί πότε μέ έξοδα τού Κράτους γιά νά 
παρακολουθή τήν έξω συνεταιριστική κίνησι καί νά 
κάμη είς τά συνέδρια ανακοινώσεις περί τής δικής μας 
συνεταιριστικής κινήσεως. Ά λλ’ ό μακαρίτης έβιάζε- 
το. Ώ ς  νά προησθάνετο τόν πρόωρον θάνατόν του, 
ήθελε νά τελειώνη τό ταχύτερον ή ολοκληρωτική όργά- 
νωσις τού άγροτικού πληθυσμού. Ε μπρός λοιπόν καί 
καταστατικά Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών καί 
ενέργεια πρός συγκρότησιν τών Γεωργικών ’Επι
μελητηρίων γιά τά όποια ό νόμος είχε ψηφισθή άπό τό 
έτος 1914 καί τά όποΐα κατώρθωσε νά κινήση άπό τόν 
περασμένο χρόνο.

Ά λλ’ ή δράσις του δέν σταματά έδώ. Γιά νά διευ- 
κολύνη καί ένισχύση τήν πίστι τών Συνεταιρισμών, 
είσηγήθη τόν νόμον περί γεωργικού ένεχυρογράφου, 
καί τόν νόμον περί πλασματικού ενεχύρου καπνού καί 
τήν τροποποίησιν τού νόμου περί Γεωργικών Τραπε
ζών πρός πραγματικήν έξυπηρέτησιν τών γεωργικών 
συμφερόντων. Έ π ίσης τή είσηγήσει του έξεδόθη τό 
Ν. Διάταγμα τής 12 Ίανουαρίου 192G περί ίδρύσεως 
Γεωργικών Τραπεζών. Πρός πλήρη δέ έξασφάλισι τής 
πίστεως τών Συνεταιρισμών καί τής παραγωγής έξεδό- 
θησαν τη είσηγήσει του κα ίτά  Ν. Διατάγματα περί ειδι
κών Ταμείων Προνοίας Α μύνης καί Ασφαλείας 
Παραγωγής.

Δυστυχώς ή μοίρα ή κακή τόν έφθόνησε καί δέν τόν 
άφησε νά άποσκεπάση τό συνεταιριστικό οικοδόμημα 
τό όποιον τόσον στερεά τό θεμελίωσε στά βάθη τής 
ψυχής τού άγροτικού μας πληθυσμού. Έπάλαισε γιά 
τήν ϊδρυσι τής Γεωργικής Τραπέζης άπό πολλών έτών. 
Ά π ό  τό 1923 καί έδώ οί άγώνες του είχαν ένταθή 
μέχρις άπιστεύτου βαθμού. ’Έ γραφε άρθρα στίς έφη-
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μερίδες, έξέδωκε χωριστές μελέτες, ώμίλησε σέ λέσχες 
επιστημονικές σέ 'Υπουργούς καί σέ 'Υπουργικά 
Συμβούλια, άλλά δυστυχώς δέν έπέζησε νά ’ίδη καί νά 
άπολαύση τούς καρπούς τών άγώνων του αύτών.

Αύτή μέ κάθε συντομία ύπήρξε ή σταδιοδρομία τού 
άειμνήστου Σωκράτους Ίασεμίδου ώς Γεωπόνου,

Τμηματάρχου τής Γεωργικής Οικονομίας καί Διευ- 
θυντού τής Γεωργίας. Δικαίως δθεν οί συνάδελφοί του 
οί συνεργάται του, οΐ συναγωνισταί καί οΐ όμοϊδεάται 
του καί όλοι όσοι τόν έγνώρισαν ώς ύπάλληλον καί ώς 
άνθρωπον, έθρήνησαν καί κλαίουν γιά τόν πρόωρον 
θάνατό του».

Κ αι έκλεισε με τα ακόλουθα σ υγκινητικά  ο Ν. Μ ιχόπουλος:
«’Αείμνηστε καί πολύκλαυστε Σωκράτη ’Ιασεμίδη.
Οί 5003 Γεωργικοί Συνεταιρισμοί οί ίδρυθέντες 

μέχρι τής ήμέρας τού θανάτου Σου, αί 69 ‘ Ενώσεις 
αύτών, τά 22 Γεωργικά ’Επιμελητήρια καί αί λοιπαί 
Γεωργικαί ’Οργανώσεις, ενας ολόκληρος κόσμος πού 
θρηνεί μαζύ μέ μάς καί πολλά Σού οφείλει μνημόσυνα, 
Σού εύχεται γαϊαν έχοις έλαφράν.

Σωκράτη Ιασεμίδη
’Αρχηγέ τής δλης Συνεταιριστικής κινήσεως, τής 

ειρηνικής καί έξανθρωπιστικής, τήν πίστιν τετήρηκας, 
τόν νόμον τετέλεκας νϋν άπόκειταί Σου ό τής δικαιο
σύνης στέφανος.

Αιώνια Σου ή μνήμη πολυφίλητε Σωκράτη ’ Ιασεμί- 
δη».

Επικήδειοι λόγοι:
Κατά την κηδεία, τον νεκρόν αποχαιρέτησαν:
Ο τότε Δ ιευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Π. Κ ουτσομητόπουλος (κείμε

νο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 29).
Ο τότε Διευθυντής της Ανωτ. Γεω πονικής Σ χολής Στ. Π απανδρέου (κείμενό 

του «Συνεταιριστής» 1929 σ. 30).
Ά λ λ α  κείμενα για τον Σωκρ. Περ. Ιασεμίδη.

— Κ είμενο της Π .Γ .Σ . Δ.Ε.Ν. στο «Συνεταιριστής» 1929 σ. 56.
— Κ είμενο Π ροέδρου Ενώσεων Συνεταιρισμών Π ελοποννήσου και Συνδέσμου 

Συνεταιρισμών («Συνεταιριστής» 1929 σ. 58).
— Κ είμενα ομ ιλιώ ν στο συνετα ιριστικό μνημόσυνο του Σ. Ιασεμίδη στη Θ εσσα

λονίκη  από Αλ. Μ υλωνά, Θ. Τζωρτζάκη, Χρ. Ευελπίδη και άλλους (βλ. στο έτος 
1931).
— Κ είμενο Σπ. Τρυφωνόπουλου («Συνεταιριστής» 1934 σ. 21).
— Κ είμενο Α ριστοτ. Σ ίδερι («Συνεταιριστής» 1934 σ. 73).
— Κ είμενο Δ. Κ αλιτσουνάκη (« Ά ρ χ ε ΐο ν  Ο ικονομικώ ν καί Κ οινω νικώ ν ’Ε πι

στημών» Τόμος Θ. σ. 241).
— Κείμενο Θ. Τζωρτζάκη («Συνεταιριστής» 1939 σ. 17) στα 10 χρ ό νια  από το 

θάνατό του.
— Κ είμενο Θ. Τζωρτζάκη («Συνεταιριστής» 1949 σ. 1) στα 20 χρ ό νια  από το 

θάνατό του.
— Το αφιέρωμα του περιοδικού «Θέματα Συνεταιρισμών».

Το έτος 1979, στα 100 χρόνια  από τη γέννηση  (1878) και τα 50 χρόνια  από το 
θάνατό του (1929), το περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών» των Απ. Ο ικονομοπού- 
λου και Α ριστ. Κ λήμη, αφιέρωσε το τεύχος του 53 στη μνήμη του Σωκρ. Ιασεμίδη 
όπου δημοσιεύτηκαν κείμενα των:

Απ. Ο ικονομοπούλου (σελ. 3821)
Ν ικ. Μ ιχοπούλου (σελ. 3823)
Δ.Θ. Π άνου (σελ. 3827)
Η λ. Χ ρονοπούλου (σελ. 3830)
Ν ικ. Κ ολύμβα (σελ. 3831)

Το συγγραφικό έργο του Σωκρ. Ιασεμίδη.
Στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών» έτους 1975 και 1976 αναδημοσιεύ

τηκαν (σε συνέχειες) τα μαθήματα του Σ. Ιασεμίδη σ την Ανωτ. Γεω πονική Σ χολή , 
από το μιοναδικό (ίσως) λιθογραφημένο αντίτυπό τους που υπάρχει στη
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Β ιβλιοθήκη Κ λήμη.
Μ ε επιμέλεια του I. Στρογγυλή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Θέματα 

Συνεταιρισμών» (έτος 1976 σ. 2833) κατάλογος των δημοσιευμάτων του Σ. 
Ιασεμίδη σε ιδ ιαίτερα β ιβλία και στα περιοδικά «Βοηθός των Συνεταιρισμών», 
«Συνεταιριστής» και άλλα έντυπα.

Σωκράτης Ιασεμίδης. Πίνακας στην αίθουσα τελετών της Ανωτ. Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.
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Διάφορες άλλες τιμητικές εκδηλώσεις για  το Σωκρ. Ιασεμίδη.
Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση έδωσε το όνομα του Σ. Ιασεμίδη στο πρώτο πλοίο 

που (με την ε ισήγηση  του συνεταιριστή υπουργού Επ. Κ υπριάδη και με ευθύνη της 
ΚΥΔΕΠ και τοπικώ ν Ενώσεων Συνεταιρισμών) δρομολογήθηκε μεταπολεμικά στο 
Ρίο-Α ντίριο για την εξυπηρέτηση της Α ιτωλοακαρνανίας και Η πείρου με Α χάΐα- 
Κ ορινθία-Α θήνα. (Γ ια το θέμα βλ. σε επόμενο Τόμο μας. Βλ. σχετικά  και «Φωνή 
Συνεταιρισμών» σελ. 109, 201, 835).

Ά λ λ ο ι συνεταιριστές.
Στις σελίδες μας για  το έτος 1929 μνημονεύονται πληροφορίες για  τις δρα

στηριότητες πολλώ ν ελλήνων συνεταιριστών μερικοί από τους οποίους και θυσιά
στηκαν για  τη συνεταιριστική ιδέα.

Α κόμα σημειώνουμε ότι ο ι αδελφοί Αθαν. και Π αν. Μ υλωνάς, μέλη του Συνε
ταιρισμού Α ποκαταστάσεως Επανωμής, φονεύθηκαν παρά του Θ. Καζάκου για 
κτηματικές διαφορές μεταξύ του τελευταίου και του Συνεταιρισμού, τον Ιούνιο
1929 (βλ. «Συνεργατισμός» 1930 σ. 109).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB '

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Α νασκόπηση για  τη ν  εξέλιξη της ελληνικής συνετα ιρ ιστικής κινήσεως, από 
την πρώτη εμφάνισή της μέχρ ι το τέλος του 1929, δημοσιεύεται στο περιοδικό 
«Συνεταιριστής» 1930 σ. 1 και 17. Το κείμενο ανήκει (προφανώς) στον Θ. 
Τζωρτζάκη και είνα ι το προσχέδιο  του β ιβλίο  του «Οι Συνεταιρισμοί στην 
Ελλάδα» που εκδόθηκε το 1932. ί α  κυριότερα σ το ιχεία  των κειμένων αυτών καθώς 
και του βιβλίου χρησ ιμ οπο ιήθη κα ν στα αντίσ το ιχα  Υ ποκεφάλαιά μας και γ ια  το 
λόγο αυτό δεν αναδημοσιεύεται εδώ.

Ε πίσης δόθηκαν σε άλλες σελίδες μας του 1929 διάφορα ανακεφαλαιω τικά 
στο ιχεία  (1914-1929).

I

11

Περίπτερο στη Δ .Ε. Θεσσαλονίκης για τις δραστηριότητες ΑΤΕ (Δεκαετία 1950).
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Πολιτικά και συνεταιριστικά-αγροτικά στελέχη σε συγκεντρώσεις της Συνομοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρισμών (με- 
τακατοχικά). Διακρίνονται (μεταξύ άλλων) οι: ο επιφανής συνεταιριστής Αλ. Μυλωνάς (πρώτος), οι πολιτικοί φιλο- 
συνεταιριστές Κ. Καραμανλής, Κ. Καλλίας, Χρ. Ευελπίδης. Οι Γsρ. Μολφέτας, Θ. Τζωρτζάκης, Γ. Σαμαρόπουλος 

I. Ζουρίδης. Οι Δ/ντές ΑΤΕ Κ. Τζωρτζόπουλος (υποδιοικητής), Χρ. Βασματζίδης, Λν. Δομέστιχος και πολλοί ’
συνεταιριστές.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Β Δ Ο Μ Ο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-1935 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  43

Η  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1930

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

Η  ΓΕΝ ΙΚ Η  Φ Υ ΣΙΟ ΓΝ Ω Μ ΙΑ  ΤΟΥ ΕΤΟ Υ Σ 193®

— Κ ατά το 1930 υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. (Κ υβέρνηση Ελ. Βενιζέ- 
λου), παρά τη ζω ηρή αντιπολίτευση. Υ πουργός Γεωργίας Κ. Σπυρίδης.
— Η  παγκόσμιος ο ικονομική-γεω ργική κρίση πιέζει και στην Ελλάδα. Α ντίκτυ

ποι. Π ροβλήματα στους αγρότες. Ε ισ η γήσ εις Α λ. Κορυζή (Υ ποδιοικητού ΕΤΕ) 
για  μέτρα «επιβαλλόμενα πρός άνακούφισιν τών στενουσώ ν ύπό τήν ο ικονομικήν 
κρ ίσ ιν  βορείων μας επαρχιών» (βλ. και όσα σημειώ νοντα ι γ ια  την εκεί 
κατάσταση, στα Υ ποκεφάλαια Α ' και Η ' του 1929).

— Θέμα απορροφήσεω ς παραγωγής κριθής: « 'Ο  άστικός πληθυσμός... όχ ι 
μόνον καθήκον άλλά καί συμφέρον ϋψ ιστον εχει νά βοηθήση τόν αγροτικόν 
πληθυσμόν είς τή ν  κατανάλωσιν τών προϊόντω ν τών άγρών». Ε πιστολή Αλ. 
Κορυζή στην «Εστία» Α θηνών (βλ. και «Ταχυδρόμος» 28.5.1930).
— Ο ι β ιοτεχνίες-β ιομηχανίες έφτασαν τις 65.811 (διπλάσιες από το 1920). Γ ια  

την εξέλιξη της βιομηχανίας 1917-1930 βλ. Π. Π απαγαρυφάλλου σ. 139 .
— Κ λείσ ιμο των δυνατοτήτων μεταναστεύσεως. Π εριορ ισμ ός των εμβασμάτων. 

Α νεργία.
— Υ πολογίζετα ι ότι οι παραγωγικές γεω ργικές δυνάμεις κατορθώνουν να 

εργασθούν μόνο 180 ημέρες το έτος. Λ όγοι, υπόδειξη μέτρων (βλ. στο υποκεφ. 
Η ') .

— Ε πεκτείνεται ο θεσμός των αναγκαστικώ ν συνεταιρισμών για  αντιμετώπιση 
αγροτικώ ν προβλημάτων (βλ. στο υποκεφ. Β). Μ ελέτη Δ.Θ. Π άνου γ ια  αναγκ. 
συνεταιρισμούς «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3487.

— Π ροσπάθειες πολιτικώ ν κομμάτων για  ανάμιξη στα εσωτερικά της Ο μοσπον
δίας Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης αποκρούονται από τη Γεν. Συνέ
λευση (βλ. «Συνεργατισμός» 1930 σελ. 305).

Κατά το 1929 και 1930 αξιόλογη δραστηριότητα  του Α γροτικού Κόμματος με 
συμμετοχή συνετα ιρ ιστικώ ν στελεχώ ν (βλ. στο Υποκεφ. Β ') .

— Ψ ηφ ίζετα ι το «ιδιώνυμο» για  περιορισμό των αριστερώ ν πολιτικώ ν κινήσεων.
— Η  κατάσταση στις πωλή σεις των γεωργικών προϊόντω ν πολύ εκμεταλλευτική 

στα νωπά, στα καπνά, στα ζώα, κλπ. Α πραξία, κρίση. Κ α ι«.... ενα φορτίο σιτηρών 
νά κυκλοφορεί μέσα σ τήν άγορά Θ εσσαλονίκης άπό τό πρω ί μέχρ ι τό βράδυ 
ζητώντας άγοραστή είναι φαινόμενον πολύ συνηθισμένο...». Κ αι πολλά άλλα 
παραδείγματα για  τη ν  τότε κρίσ ιμη αγροτική κατάσταση (βλ. «Συνεργατισμός»
1930 σ. 185).
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1930/A ' —  Η  γενική  φ υσ ιογνω μία  του Έ τ ο υ ς

— Κ αθυστερημένη η γεω ργία μας. Α νύπαρκτος η γεω ργική πολιτική . «Οΐ 
Γ εω ργικοί Συνεταιρισμοί, οργανω μένοι έπιστημονικώ ς, είνα ι τό καταφύγιον γιά 
σωτηρία. Μ όνη λύση ή σύνδεση τών μ ικροϊδιοκτητώ ν είς ενα μεγάλον επ ιχειρη 
ματίαν διά τοΰ συνεταιρισμού. Εκεί τό εόρύ πεδίον δράσεως καί τών γεωπόνων» 
(βλ. Κ είμενο Σ. Γούδα «Συνεργατισμός» 1930 σ. 203).
— Γ ια  τη μεγάλη καθυστέρηση στην κτηνοτροφ ία  βλ. στο Υποκεφ. Η ' 

(«Συνεργατισμός» 1930 σ. 173, 229).
— Ο ικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Δ ιεθνής ο ικονομική - γεω ργική κρίση. 

Α γροτική  Π ολιτική . Έ ρ γ ο ν  ΑΤΕ (βλ. Α πολογισμός Α ΤΕ 1930 και «Συνεργα
τισμός» 1931 σ. 465).
— Α πομακρύνονται από τις Συνετα ιριστικές Ο ργανώ σεις (με το νόμο 4640) τα 

πολιτευθέντα ή πολιτευόμενα στελέχη τους (βλ. στο Υποκ. Β ') .
— Τ ιμή χρυσής λίρας δρχ. 375 (σταθεροποίηση).

Κατά το 1930 έντονες προσπάθειες Βενιζέλου για  ελληνοτουρκική προσέγ
γιση . Χ αρακτηριστικές ενέργειες και δηλώ σεις του.
Στις 10.6.1930, σύμβαση Αγκύρας για  ζητήματα ανταλλαγής πληθυσμών.
Σ τις 17.6.1930, ομ ιλία  Βενιζέλου στη Βουλή... « ’Έ χο υ ν  ύπέρτατον συμφέρον τά 
δύο Κ ράτη νά προσεγγίσουν πρός άλληλα. Ή  γειτονία  ήμών καί ίδία  ή μακρά έπί 
τοΰ αυτού εδάφους συμβιωσις ελληνικώ ν και τουρκικώ ν πληθυσμών, επιτρέπει 
τήν καλυτέραν μεταξύ τών δύο λαών συμβίωσιν».
Κ αι στις 20.10.1930 ομιλία  Βενιζέλου στη Βουλή: « Έ ξη κ ρ ιβ ώ θ η  ότι καί 
φυλετικώς εύρισκόμεθα οί δύο λαοί πλησ ιέστερον ό εΐς πρός τόν άλλον, π α ρ ’ 
οσον κοινώς πιστεύεται. Κατά βάθος Τοΰρκοι καί "Ε λληνες δέν άνήκουν είς δύο 
φυλάς αί όποία ι νά μισούνται».
Σ τις 29/30.10.1930 υπογραφή στην Α γκυρα του Ε λληνοτουρκικού συμφώνου 
«φιλίας, ούδετερότητος, δ ιαλλαγής καί δ ια ιτησίας». Ο Βενιζέλος υψώνει το 
π οτήρ ι και λέει: « 'Ο  μακραίων ανταγωνισμός έτερματίσθη όριστικώς» (Δ. 
Κ όκκινου Ιστορία, σ. 1363).
Στις 10.11.1930. Συζήτηση στη Βουλή για  το σύμφωνο φ ιλίας με Τουρκία.
Στις 20.12.1930. Δηλώ σεις Βενιζέλου: «Εύρέθημεν είς τή ν  εύχάριστον θέσιν καί οί 
Τούρκοι καί οί 'Έ λ λη νες, νά διαπιστώσουμε οτι σπανίω ς δύο εθνη εύρίσκουν ότι 
ύπάρχουν τόσα σημεία όσα ήμεΐς εϋρομεν, είς τά όποια  τά συμφέροντα των νά 
συμπίπτουν».
Διεθνικά:
Συμφωνία Μ εγ. Δυνάμεων γ ια  μη ναυπήγηση πολεμικώ ν πλοίω ν μ έχρ ι το 1936. Η 
Ιταλία  του Μ ουσσολίνι παρασπονδεί.
Συμφωνία Π άπα-Μ ουσσολίνι (Κ ογκορδάτο, Συνθήκη Λατερανού).
Σ την Ιτα λία  οργανώνεται το Συντεχνιακό Κράτος.
Στη Ρωσία του Στάλιν εντείνεται η κολλεκτιβοποίηση .
Σ την Ισπανία  πολιτειακά  προβλήματα. Ε κλογές κατά της Μ οναρχίας. Β ' 
Ισπανική  Δημοκρατία.
Ε λληνοτουρκικά. Α ' Σύμφωνο Ε λληνοτουρκικής φ ιλίας. Ε ξασφάλιση της 
Συνθήκης Λ ωζάνης (βλ. παραπάνω).
Γερμανία: Α νεργία, έλλειψη ρευστών, απελπισία, πείνα, τρομοκρατία. Ά ν ο δ ο ς  
ναζισμού.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Τ ΡΙΤ Ο Ι ΕΝΑΝΤΙ ΤΩ Ν ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ω Ν

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Δ ημοσιεύονται αρκετά βασικά νομοθετήματα για  την αντιμετώπιση προβλη

μάτων και εφαρμογή νέας αγροτοσυνετα ιρ ιστικής πολιτικής από την Κ υβέρνηση:
— Ν. 4454/1930 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοϋ ν. 4332 περί κυρώσεως τής μεταξύ 

Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Δ ημοσίου καί Έ θ ν ικ ή ς  Τ ραπέζης τής Ε λ λ ά δ ο ς  Συμβάσεως περί 
συστάσεως καί λειτουργίας τής ’Α γροτικής Τραπέζης» ΦΕΚ 4/1930. Αφορά 
Εποπτείαν Συνεταιρισμών.

— Δ. 16/22.1.1930 «Π ερί Δελτίου ’Ανωνύμων ’Εταιριώ ν» ΦΕΚ 22/1930. Αφορά 
κα ι δημοσιεύσεις των Συνεταιρισμών.

— Δ. 20/28.3.1930. «Περί συστάσεως, έγκρίσεω ς καί λειτουργίας Συνεταιρισμού 
'Υ λοτόμω ν» ΦΕΚ 91/1930.
— Δ. 1/16.4.1930 «Π ερί καταργήσεως τής ’Εποπτείας Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 

117/1930. Μ εταφορά της στην ΑΤΕ.
— Ν. 4573/1930 «Π ερί κυρώσεως καί τροποποιήσεω ς τοΰ άπό 13/14 Νοεμβρίου

1929 Ν.Δ. περί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τών ύ π ’ άριθ. 3769 καί 3770 
νόμων περί αρτοποιίας» ΦΕΚ 127/1930. Α φορά και αρτοποιητικούς συνεταιρι
σμούς.
— Δ. 22/30.4.1930 «Π ερί τροποποιήσεω ς τής εκλογής αντιπροσώ πων καί τής 

Δ ιοικήσεω ς τοϋ Ταμείου ’Α μύνης Ο ινοπαραγω γής Θ ήρας» ΦΕΚ 131/1930
— Ν. 4558/1930.
— Ν. 4581/1930 «Π ερί ταχυδρομικής άνταποκρίσεως» ΦΕΚ 132/1930. Κ αταργεί 

τις ταχυδρομικές ατέλειες (και των Συνεταιρισμών).
— Ν. 4607/1930 «Π ερί τροποποιήσεω ς διατάξεων τών περί τελωνειακού δασμο

λογίου νόμων» ΦΕΚ 136/1930. Κ αταργεί ατέλειες δασμών εισαγωγής (και 
αγροτικές-συνεταιριστικές).
— Ν. 4614/1930 «Π ερί συμπληρώσεως τοϋ νόμου 4202 «περί διευκολύνσεως τών 

δημοσίων ύπαλλήλω ν πρός άπόκτησιν κατοικίας διά τής όργανώσεώς ειδικών 
συνεταιρισμών» ΦΕΚ 142/1930. Α φορά Ο ικοδομικούς Συνεταιρισμούς.

— Ν. 4639/1930 «Π ερί άναγκαστικών συνεταιρισμώ ν εγγείων βελτιώσεων» ΦΕΚ 
146/1930 (βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 91).
— Ν. 4640/1930 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοϋ άρθρου 56 τοΰ 

νόμου 602 «περί συνεταιρισμών» ΦΕΚ 151/1930. Α φορά περ ιορ ιστικές διατάξεις 
γ ια  πολιτευόμενα στελέχη  συνεταιρισμών. Α ιτ ιολογ ική  έκθεση, αρχικό  σχέδιο, 
νέες περ ιορ ιστικές τροποποιήσ εις βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 52 (βλ. αναλυτικά 
στη συνέχεια).
— Δ. 13/24.5.1930 «Π ερί κανονισμού λειτουργίας τοΰ συνεταιρικού εργοστα

σίου αρτοποιίας» ΦΕΚ 179/1930.
— Ν. 4755/1930 «Π ερί Κώδικος τών νόμων περί τελών χαρτοσήμου» ΦΕΚ 

198/1930 (Α φορά και ν. 602 άρθρο 86. Π εριορ ισ μ ο ί ατελειών χαρτοσήμου).
—Δ. 20.5.1930 «Π ερί συστάσεως, έγκρίσεως καί λειτουργίας συνεταιρισμών 

ύλοτόμων». Ε κτελεστικό Δ ιάταγμα Δασικού Κ ώδικα 1929, άρθρο 81 και 84.
— Δ. 4/12.6.1930 «Π ερί επιβολής προσθέτων φόρων ύπέρ τοΰ Ταμείου ’Αμύνης 

Ο ινοπαραγωγής Λευκάδος» ΦΕΚ 202/1930.
— Π.Δ. 4/13.6.1930 «Π ερί Σ χολής Συνεταιριστών» ΦΕΚ 203/1930. (βλ· «Συνε

τα ιρ ιστής» 1930 σ. 69).
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— Ν. 4818/1930 «Π ερί ένοικιοστασίου βοσκών» ΦΕΚ 243/1930 (Αφορά και 
Συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως).
— Δ. 14/19.8.1930 «Π ερί συ στάσεως Συνεταιρισμού κτηνοτροφώ ν ένοικιάσεως 

βοσκών ’Α ττικής» ΦΕΚ 292/1930.
— Δ. 26/30.8.1930 «Π ερί καθορισμού λεπτομερειών περί διδακτέων μαθημάτων 

είς Σ χολή ν  Συνεταιριστών» ΦΕΚ 299/1930. Δ ιαρκείς μεταβολές σχετικά  με τη 
Σχολή.
— Δ. 28.8./2.9.1930. «Περί κώδικος φορολογίας οίνου» ΦΕΚ 304/1930.
— Δ. 12.11.1930 «Π ερί έπεκτάσεως Ν. 4202» ΦΕΚ 370/1930. Α φορά Ο ικοδο

μικούς Συνεταιρισμούς. ’Επέκταση τοΰ 4202 καί σέ άλλες κατηγορίες εργαζο
μένων.

— Δ. 1.12.1930 «Π ερί ίδρύσεως Ταμείου ’Εργασίας ηθοποιώ ν καί περί τρόπου 
άποδόσεως ποσοστώ ν ύπέρ τοΰ Ταμείου τούτου» ΦΕΚ 381/1930. (Αφορά αστικούς 
συνεταιρισμούς).

— Ν. 4687/1930. Δασικά. Ά ρ θ ρ ο  27 ενίσχυση συνεταιρισμών υλοτόμων.
Ό π ω ς  προκύπτει από τα παραπάνω νομοθετήματα δημιουργείται το νομοθετι

κό υπόβαθρο γ ια  διεύρυνση της συνετα ιρ ιστικής δραστηριότητας σε πολλούς 
τομείς αγροτικούς και αστικούς, παραγωγής και εργασίας. Π εριορ ίζοντα ι οι 
κομματικές αναμίξεις στους Συνεταιρισμούς.

Ειδικότερα για την τροποποίηση του άρθρου 56 ν. 602 (νόμος 4640).
Η  τροποποίησ η  κατά το 1930 του άρθρ. 56 του ν. 602 αποτελεί ουσιαστικά την 

πρώτη από τις νομοθετικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν κατά καιρούς από τις 
οποίες άλλες ήταν και άλλες θεωρήθηκαν επεμβατικές στη δραστηριότητα των 
Συνεταιρικών Οργανώσεων, ανάλογα με τη ν  οπτική γωνία των διαφόρων 
παραγόντων. Επειδή το θέμα είνα ι από τα βασικά που συζητήθηκαν και που 
επέδρασαν (θετικά ή αρνητικά) σ την εξέλιξη των Συνεταιρισμώ ν στην Ελλάδα, 
δίδεται ευρύτερα το σχετικό υλικό.

Τα τέλη Φ εβρουάριου 1930 (έπειτα από τις έντονες αγροτικές-συνεταιριστι- 
κές κ ινητοπο ιήσ εις του 1928 και 1929, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα) υποβλήθηκε 
από τον υπουργό Γεωργίας στη Βουλή σχέδιο  νόμου περ ί τροποποιήσεω ς του 
άρθρου 56 ν. 602 με την παρακάτω α ιτιολογική  έκθεση:

’Ά ρθρον μόνον 
«1Η διάταξις τής 4 περιπτώσεως τοΰ άρθρου 56 τοΰ 

νόμου 602 «περί Συνεταιρισμών» ώς έτροποποιήθη 
μεταγενεστέρως, τροποποιείται καί συμπληροΰται ώς 
έξής:

4 .Έ ά ν  γεωργική συνεταιριστική όργάνωσις παντός 
βαθμοΰ, αποτελούσα ώς τοίαύτη μέλος όργανώσεως 
άνηκούσης εις πολιτικόν κόμμα, έκτρέπεται τοΰ 
προορισμού της καί άναμιγνύεται ένεργώς είς τήν 
πολιτικήν.

5.Έ ά ν  είς τάς έργασίας καί συνεδριάσεις τών ιδίων 
ώς άνω συνεταιριστικών όργανώσεων διεξάγωνται 
συζητήσεις καί λαμβάνωνται μέτρα πολιτικής φύσεως.

6. Πάν μέλος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου συνεταιριστι
κής όργανώσεως παντός βαθμού ή ό διευθυντής 
αύτής, έάν ένεργώς άναμιγνύωνται είς τήν πολιτικήν, ή 
κατά τό παρελθόν ύπέβαλον ύποψηφιότητα Βουλευ- 
τοΰ ή Γερουσιαστοΰ, διαγράφονται ύποχρεωτικώς τής 
διοικήσεως τής συνεταιριστικής όργανώσεως τής ε
κλογής αύτών θεωρουμένης αύτοδικαίως άκύρου, ώς
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«Κατά τήν έξέλιξιν τής π α ρ ’ ήμϊν Συνεταιριστικής 
Ό ργανώσεως, ιδία τής γεωργικής, παρετηρήθη ότι 
είσέδυσαν είς τήν διοίκησιν τών Συνεταιρισμών καί 
τών 1 Ενώσεων αύτών άτομα ούδεμίαν μέ τήν γεωργίαν 
εχοντα σχέσιν, άλλ’ άπλώς τήν κομματικήν έκμετάλ- 
λευσιν τών άπλοϊκών χωρικών άποσκοποϋντα.

' Επειδή ή άνάμιξις εις τήν πολιτικήν τών διοικούντων 
καί διευθυνόντων συνεταιριστικός οργανώσεις, έπι- 
διωκούσας, ώς γνωστόν, παραγωγικούς καί οικονομι
κούς μόνον σκοπούς, έκτρέπει τοΰ προορισμού των 
τούς συνεταιρισμούς, διασπά αύτούς καί επιφέρει 
συχνά τήν διάλυσίν των, θεωρούμεν έπάναγκες, όπως 
άποκλείσωμεν τούς μέ τήν πολιτικήν άσχολουμένους 
τής διοικήσεως καί διευθύνσεως τών συνεταιρισμών 
καί ' Ενώσεων αύτών, 'ίνα οϋτω περισωθώσιν αί γεωρ
γικοί οργανώσεις καί περιφρουρηθώσι τά συμφέροντα 
τών συνεταιρισμένων άγροτών.

Είς τούτον τόν σκοπόν άποβλέπει τό παρόν σχέδιον 
νόμου...

Παρακαλοϋμεν δ ’ όπως κηρυχθή κατεπείγον».



1930/Β ' —  Κ ράτος κα ι τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν. Ν ομοθεσ ία

καί τοΰ διορισμού τού Διευθυντού.
Αί ώς άνω διατάξεις ισχύουν καί διά τούς ήδη

μετέχοντας εΐς διοικήσεις ή διευθύνσεις συνεταιρι
στικών οργανώσεων».

Κατά τις συζητήσεις στις Επιτροπές το προτεινόμενο κείμενο έγινε 
αυστηρότερο και τελικά  ψ ηφ ίστηκε με την παρακάτω διατύπωση με σύμπτωση 
απόψεων Φ ιλελευθέρων και Λαϊκών:

όργανώσεώς, τής εκλογής του ώς διευθυντού ή 
ύπαλλήλου θεωρουμένης αύτοδικαίως άκύρου. ' Η 
διάταξις αϋτη ισχύει καί διά τούς ήδη μετέχοντας εΐς 
τάς διοικήσεις τών οργανώσεων ώς καί διά τούς 
Διευθυντάς καί ύπαλλήλους αύτών.

Οί κατά τήν άνωτέρω παράγραφον δέν δύνανται νά 
έκλέγωνται ώς αντιπρόσωποι τών αύτών οργανώσεων 
είς τά Γραφεία προστασίας καπνού καί τά Ταμεία 
άσφαλίσεως καπνεργατών. ' Η διάταξις αϋτη ισχύει 
καί διά τούς ήδη μετέχοντας εΐς τάς Διοικήσεις ή 
Διευθυντάς ή ύπαλλήλους τών οργανώσεων τούτων 
καί όντας αντιπροσώπους είς τά άνωτέρω Γραφεία ή 
Ταμεία.

Δέν δύνανται νά είναι μέλη τής Διοικήσεως ή Διευ- 
θυνταί ή έμμισθοι ή άμισθοι ύπάλληλοι τών γεωργικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων παντός βαθμού οίκατα- 
δικασθέντες διά διαχειριστικός άνωμαλίας είς βάρος 
τών οργανώσεων,τής εκλογής των ή τού διορισμού τών 
θεωρουμένων αύτοδικαίως άκύρων. Οί ήδη τυχόν 
μετέχοντες τής Διοικήσεως απομακρύνονται αύτής οί 
δέ διευθυνταί ή ύπάλληλοι άπολύονται τής θέσεως 
των.

Αί διατάξεις τού παρόντος νόμου ισχύουν καί διά 
τούς άναγκαστικούς οίνοποιητικούς συνεταιρισμούς 
τούς ίδρυθέντας καί λειτουργοϋντας βάσει τού νόμου 
3322, ώς καί διά τούς διοικούντας καί διευθύνοντας 
γεωργικά σωματεία ίδρυθέντα καί λειτουργούντα βά
σει τού νόμου 281 «περί σωματείων».»

"Αρθρον μόνον
« Ή  περΐπτωσις 4 τοϋ άρθρου 56 τοϋ νόμου 602 

«περί συνεταιρισμών» τροποποιείται καί μετ’ αύτήν 
προστίθενται τά έξής:

4 .’Εάν γεωργική συνεταιριστική όργάνωσις παντός 
βαθμού άποτελή ώς τοιαύτη μέλος πολιτικού κόμμα
τος ή εάν εΐς τάς έργασίας καί συνεδριάσεις λαμβά- 
νωνται μέτρα κομματικής φύσεως.

5.’Εάν όργάνωσις τοιαύτηΓ χρησιμοποιή τήν περιου
σίαν καί τούς πόρους αύτής πρός έξυπηρέτησιν 
σκοπών οίουδήποτε πολιτικού κόμματος ή πρός 
συμμετοχήν της εΐς συνέδρια έκτρεπόμενα τού προ
γράμματος των καί αναμιγνυόμενα εΐς τήν πολιτικήν. 
Διά τής άποφάσεως τής διαλύσεως καταλογίζονται τά 
οϋτω δαπανηθέντα ποσά είς βάρος τής ύπευθύνου 
διοικήσεώς της καί τών λαβόντων αύτά αντιπροσώπων 
της είς τά σιννέδρια.

Πάς διατελέσας ή καί άπλώς ύποβαλών ύποψηφιό- 
τητα Βουλευτού, Γερουσιαστοϋή Δημάρχου, εξαιρέσει 
τών κατά τόν νόμον περί εκλογής Γερουσιαστών α π ’ 
εύθείας ύπό τών Γεωργικών επιμελητηρίων έκλεγομέ- 
νων, μόνον μετά παρέλευσιν τριετίας άπό τής παρε- 
λεύσεως τής Βουλευτικής, Γερουσιαστικής ή Δημαρ
χιακής περιόδου ή καί τής ύποβολής ύποψηφιότητος 
δύναται νά έκλεγή μέλος τής Διοικήσεως Γεωργικής 
Συνεταιριστικής όργανώσεώς παντός βαθμού ή διορι- 
σθή διευθυντής ή ύπάλληλος άμισθος ή έμμισθος, 
διαγραφόμενος ύποχρεωτικώς τής Διοικήσεως τής

Α ποσπάσματα των συζητήσεω ν στη Βουλή και τη Γ ερουσία  βλ. στα 
Π ρακτικά των νομοθετικών αύτών Σωμάτων. Χ αρακτηριστική  είνα ι η συζήτηση 
της Γερουσίας 11 Α πριλίου 1930 (βλ. Π ρακτικά της και «Συνεταιριστής» 1930 σ. 
54), όπου υπήρξε ισχυρή αντίδραση. Π αραθέτουμε περίληψ η όπου περιλαμβά
νονται τα σχετικά  επιχειρήματα:

μή άναμιγνύωνται οί Συνεταιρισμοί είς τήν πολιτικήν. 
Οί Συνεταιρισμοί είναι οικονομικοί οργανισμοί άποτε- 
λούμενοι άπό μέλη τά όποια θ ' άνήκουν είς διάφορα 
κόμματα καί επομένως αν άναμιχθοϋν είς τήν πολιτι
κήν θά  έπέλθουν έριδες καί προστριβαί μεταξύ τών 
μελών έπί ζημία τοϋ κυρίου οικονομικού προορισμού 
τών οργανισμών αύτών.

Τήν άρχήν άλλωστε αύτήν καί ό ισχύων νόμος περί 
Συνεταιρισμών τήν καθιερώνει τελείαν. Ό  αρχικός 
νόμος δέν περιείχε διατάξεις άπαγορευτικάς διά τήν 
άνάμιξιν είς τήν πολιτικήν άλλ' άπεκλείσθη αϋτη διά 
τών έγκρινομένων καταστατικών. Ώ ς  κύρωσις δέ 
ύπήρχεν καί ποινική άκόμη διάταξις, κατά τήν οποίαν 
τιμωρούνται οί παραβαίνοντες τάς διατάξεις ού μόνον 
τοϋ νόμου άλλά καί τοΰ καταστατικού. Κατόπιν έγινε 
καί τροποποίησις τοϋ νόμου τούτου κατά τό 1925, 
κα θ ' ήν έπιτρέπεται ή διάλυσις τοϋ Συνεταιρισμού 
έφ ’ οσον άπετέλεσεν, ώς τοιούτος, μέλος πολιτικού 
Σωματείου.

Διά τοϋ ύποβαλλομένου νομοσχεδίου φαίνεται ύ- 
περβάλλουσα πρόνοια περί τοϋ αύτοϋ θέματος καί είς 
τοΰτο άκριβώς θά άπασχοληθώ διά τήν ύπερβολήν,

« Ό  Γ. Σχοινάς λέγει οτι δέν είναι όροον νά στε- 
ροΰμεν ανθρώπους άπλώς καταγγελθέντας καί ά- 
παλλαγέντας λόγω παραγραφής ή εμπράκτου μετα- 
νοίας άπό τοΰ νά προσφέρωσι τάς ύπηρεσίας των είς 
τούς συνεταιρισμούς. "Αλλως τε, λέγει, ή διάταξις 
αϋτη... είσήχθη έν τη Βουλή κατά τήν β ’ συζήτησιν τοΰ 
νομοσχεδίου διά προσωπικούς λόγους. ’ Επίσης κα
τακρίνει τήν διάταξιν, διά τής όποιας άπαγορεύεται εις 
τούς πολιτευομένους νά άναμιγνύωνται είς τόν συνε
ταιρισμόν.

Οί κ. κ. I. Γκέκας καί X. Βαμβακάς λέγουν ότι όρθώς 
έτέθη ή διάταξις αύτη διά νά μή είσχωρη ή πολιτική είς 
τούς συνεταιρισμούς.

Ό  Κ .  Ν. Γρηγοριάδης παρατηρεί οτι όρθώς έχει 
ήδιάταξις άπαγορεύουσα τήν άνάμιξιν είς τά τών συνε
ταιρισμών τών καταγγελθέντων καί άπαλλαγέντων διά 
παραγραφής ή εμπράκτου μετανοίας. Διότι πάντως 
λέγει, αί πράξεις αύτών, έάν κατά τύπους δέν είναι 
κολάσιμοι, είναι άξιόμεπτοι.

Α. Μυλωνάς. Κύριοι Γερουσιασταί τό νομοσχέδιον 
αύτό έξητάσθη είς τήν 'Επιτροπήν τής Γεωργίας.
’ Εμείναμεν ολοι σύμφωνοι κ α τ’ άρχήν οτι πρέπει νά
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ήόποία πρέπει νά χαρακτηρισθή καί ώς άνελευθέρα, 
καί έναντίον τής όποιας έτάχθημεν κατά πλειοψηφίαν 
εις τήν επιτροπήν. Τό πρώτον έδά(ριον, διά νά μή 
μακρηγορώ, τό δεχόμεθα, έστω, καίτοι εις τήν διατύ- 
πωσιν έχομεν άντιρρήσεις τινάς, εις τήν διατόπωσιν 
ήόποία λέγει ότι «δύναται νά διαλυθή δικαστικώς 
όΣυνεταιρισμός έάν χρησιμοποιή τήν περιουσίαν καί 
τούς πόρους αύτού πρός έξυπηρέτησιν σκοπών οίου- 
δήποτε πολιτικού κόμματος ή πρός συμμετοχήν εις 
συνέδρια έκτρεπόμενα τού προγράμματος των καί 
αναμιγνυόμενα εις τήν πολιτικήν».

' Η φράσις αύτή είναι άρκετά γενική καί είναι δυνα
τόν ένα συνέδριον, τό όποιον θά  έπικρίνη έπί τή 
ύποθέσει, ένα κυβερνητικόν μέτρον οικονομικού 
χαρακτήρος, άφορών τόν Συνεταιρισμόν αμέσως ή 
εμμέσως, νά χαρακτηρισθή ότι έχει έλατήριον πολιτι
κόν. Είναι μία διατύπωσις τήν οποίαν φοβούμαι, όταν 
τυχόν μία Κυβέρνησις θέλει νά κάμη κομματικήν 
χρήσιν τής διατάξεως είς βάρος τών μελών Συνεται
ρισμού όνηκόντων είς αντίπαλον κόμμα λ.χ. τό αγροτι
κόν. Ά λ λ ’ έκεΐνο τό όποιον είναι τό σοβαρότερον, 
κ α τ’ έμέ, είναι ή τρίτη παράγραφος ή όποία εισάγει 
κάτι τι τό πρωτότυπον, ότι αποκλείει ώρισμένους 
άνθρώπους, οί όποιοι είναι δυνατόν νά είναι άριστοι, 
τούς άποκλείει μόνον καί μόνον διότι έθεσαν έντός 
τής τελευταίας τριετίας ύποψηφιότητα ή είναι πολι
τευόμενοι έστω καί άν τηρούν μακράν πάσης πολιτι
κής άναμίξεως τόν Συνεταιρισμόν.

Έ φ ’ όσον έχετε τάς πρώτας διατάξεις άρκετά 
αύστηράς δέν έπρεπε νά τεθούν αί έπόμεναι. Μεταχει- 
ρισθήτε, άν θέλετε, αύστηράς διατάξεις καί ποινάς 
κατά τών διοικούντων τούς Συνεταιρισμούς έ φ ’ όσον 
ούτοι παρασύρουν ίδιοτελώς τόν Συνεταιρισμόν είς 
τήν πολιτικήν δηλ. όχι μόνον νά γίνωνται ούτοι 
πρόξενοι διαλύσεως τού Συνεταιρισμού, άλλά καί νά 
ύπέχωσι ποινάς. Ά λλά άπό τού σημείου αύτοϋ μέχρι 
τού νά καθιεροϋται ένα ασυμβίβαστον δ ι’ όσους θά 
είχον τήν ψύχωσιν καί τήν έμπνευσιν νά διευθύνουν, 
έστω καί άν διετέλεσαν πολιτευόμενοι ή διατελούν 
τοιούτοι, ένα Συνεταιρισμόν, ύπάρχει μεγάλη άπόστα- 
σις. Αύτήν τήν στιγμήν θ ά  σάς άναφέρω ώρισμένα 
παραδείγματα, τά όποια ϊσως γνωρίζετε. Είναι ό 
πρώην συνάδελφός μου έν τή Βουλή ό κ. Λαίλιος.

Σηυρίδης. ('Υ πουργός Γεωργίας). Θά ύπάρξουν 
καί θύματα.

Α. Μυλωνάς. Ό  κ. Λαίλιος ήτο άλλοτε βουλευτής.
I. Γκέκας. Πρό πόσων έτών;
Α. Μυλωνάς. Δέν έχει σημασίαν. Σήμερον εΐναι 

πρόεδρος τοϋ Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου, 
εΐναι Δήμαρχος Πλωμαρίου, εΐναι καί Πρόεδρος τής 
Ενώ σεω ς Συνεταιρισμών, άνθρωπος κοινωφελούς 
δράσεως.

Καί θ ά  τού είπετε κ. Λαίλιο νά φύγητε άπό τούς 
Συνεταιρισμούς;

I. Γκέκας. 'Η  πολιτική δέν εΐναι στίγμα.
Α. Μυλωνάς. Είς τήν Ζάκυνθον εΐναι ένας άλλος 

πρόεδρος ένώσεως, άπό τούς ίδεολόγους τοϋ τόπου, 
όόποΐος κατά παράκλησιν άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοϋ 
Συνεταιρισμού, χωρίς νά θέλη δέ είς τάς τελευταίας 
δημαρχιακός έκλογάς τοϋ έβαλαν κάλπην δημάρχου, 
τήν όποιαν δέν ύπεστήριξε καί άπέτυχεν. Επομένω ς 
πέφτει είς τήν τριετίαν τής άπαγορεύσεως καί αύτός. 
Δέν άρνούμεθα ότι εΐναι δυνατόν νά ύπάρξωσιν 
άνθρωποι οί όποιοι θά  είσέλθωσιν είς τόν Συνεταιρι
σμόν διά πολιτικούς σκοπούς. Ά λ λ ’ ούτοι καί μή

εισερχόμενοι ά π ’ εύθείας είς τούς Συνεταιρισμούς, 
δύνανται νά δρώσι εμμέσως δ ι’ άλλων. Έ νώ  εΐναι 
άνελεύθερον νά στερώνται καταλλήλων καί πεφωτι
σμένων ανθρώπων οί Συνεταιρισμοί, έπί τή ύπονοία 
ότι ούτοι θ ’ άναμίξουν τόν Συνεταιρισμόν.

Πλήν τής διατάξεως ταύτης εΐναι καί ή διάταξις 
ήτελευταία ή όποία άποκλείει τά αύτά πρόσωπα καί 
άπό τά γεωργικά σωματεία. Αύτό εΐναι χειρότερον, 
διότι τί θά  πή γεωργικόν σωματεΐον; Εΐναι ένα είδος 
Επιμελητηρίου. 'Έ να είδος σωματείου, τό όποιον 
έπιδιώκει τήν άνάπτυξιν τής Γεωργίας άνευ τών οικο
νομικών σκοπών τοϋ Συνεταιρισμού. Καί είς αύτά τά 
σωματεία τίθεται τοιοϋτος περιορισμός τών έλευθε- 
ριών τών πολιτών, νά μετέχωσιν είς τήν κοινωνικήν 
δράσιν. Ποϋ βλέπετε τήν άνάγκην; Χαρακτηρίζω 
επομένως άνελευθέραν τήν διάταξιν αύτήν.

I. Κίνιας. Είμαι ύποχρεωμένος, νά έξάρω τό γεγο
νός ότι τό νομοσχέδιον εΐναι είς άκρον έξυπηρετικόν 
τών συνεταιρισμών. Διότι ζώμεν πάντες είς τήν ύπαι
θρον χώραν καί γνωρίζομεν ποίαν εύεργετικήν έπίδρα- 
σιν έσχον οί συνεταιρισμοί έπί τών άγροτών άλλά καί 
ποίαν όλεθρίαν έπίδρασιν ύπέστησαν ούτοι έκ τής 
πολιτικής. Έ ά ν  θέλωμεν, λέγει, ν ’ άφίσωμεν τούς 
συνεταιρισμούς πρός τούς ύψηλούς των σκοπούς 
πρέπει νά έμποδίσωμεν τήν άνάμιξιν τής πολιτικής είς 
αύτούς. Οί συνεταιρισμοί οί όποιοι έχουν ώς εΐπον νά 
έπιτελέσουν ύψηλούς σκοπούς καί ή πολιτική ή όποία 
έπίσης πρός ύι|)ηλούς σκοπούς φέρεται, δέν πρέπει νά 
συναντώνται.

Ό  κ. 77. Λασκαρίδης λαμβάνων άκολούθως τόν 
λόγον λέγει ότι συμφωνεί πλήρως μέ τόν κ. Μυλωνάν 
ώς πρός τάς διατάξεις πρώτην καί δευτέραν τοϋ νομο
σχεδίου. * Ως πρός τήν τρίτην διάταξιν, λέγει, έχω καί 
έγώ νά παρατηρήσω ότι εΐναι πράγματι άνελευθέρα 
καί άντισυνταγματική. Περαιτέρω, λέγει ότι τά έλατή
ρια, τά όποια ώθησαν τήν Κυβέρνησιν είς τό νά 
ύποβάλη τό νομοσχέδιον, εΐνε τό γεγονός, o t l  αύτη 
εύρέθη ύπό τό Κράτος άνησυχιών έκ τοϋ ήμίσεος τών 
άγροτών, οϊτινες έζημιώθησαν είς τήν ύπαιθρον χώ
ραν. ’ Επί τοϋ σημείου αύτοΰ, λέγει θέλω νά παράσχω 
μερικός εξηγήσεις. Ή  άγροτική τάξις όταν διαμαρτύ
ρεται κατά τής άδιαφορίας τοϋ Κράτους, δέν ώθεΐται 
άπό κανένα πολιτικόν έλατήριον, άλλά άπό τήν 
άνάγκην, όπως έφελκύση τήν προσοχήν τής Κυβερνή- 
σεως έπί τής οίκτράς καταστάσεως καί τών οίκτρο- 
τέρων συνθηκών ύπό τάς οποίας βιοΐ αϋτη: Βεβαίως 
ήΚυβέρνησις λαμβάνει μέτρα ύπέρ τών άγροτών. 
Άλλ,ά τά μέτρα ταϋτα δέν εΐνε έπαρκή. ’Οφείλει ή 
Κυβέρνησις νά έλθη είς άμεσον επαφήν μέ τούς 
άγρότας, οϊτινες πάσχουν καί νά παράσχη άφειδωτέ- 
ραν πρός αύτούς τήν ένίσχυσίν της.

' Ο κ. 77. Καλλέργης, λέγει, ότι διά τού ύπό συζήτησιν 
νομοσχεδίου, ούδόλως ωφελείται ή άγροτική τάξις. 
Συμφωνώ, λέγει, πρός τάς άπόι^εις τάς έκτεθείσας 
ύπό τοϋ κ. Μυλωνά, θ ά  είχον δέ νά προτείνω, όπως 
άποσυρθή τό νομοσχέδιον καί καταρτισθή έπιτροπή 
έκ τών κ.κ. Γερουσιαστών άντιπροσώπων τών Γεωργι
κών Επιμελητηρίων, ήτις καί νά εκπόνηση άλλο 
νομοσχέδιον, διά τού όποιου θά  έξυπηρετούντο πραγ- 
ματικώς τά συμφέροντα τής άγροτικής τάξεως.

Δ. Στρατής. ’ Εκ τής διεξαχθείσης συζητήσεως λέγει 
έχω νά διαπιστώσω τήν άπόλυτον συμφωνίαν τών δύο 
κομμάτων, τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων καί τού 
Λαϊκού κόμματος έπί τοΰ νομοσχεδίου. Καί συνεφώ- 
νησαν, συνεχίζει, τά δύο Κόμματα διότι τό άποτέλεσμα
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τής έφαρμογής τοϋ νομοσχεδίου πρόκειται νά στραφή 
έναντίον τών δύο αύτών κομμάτων, τά όποια είναι καί 
κόμματα αστικά. Διότι τό παρόν νομοσχέδιον σκοπόν 
έχει νά παρεμποδίση τήν όργάνωσίν τών άγροτών είς 
κόμμα άγροτικόν. ’Αλλ’ όταν τηρήσητε κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον λέγει τήν άπόλυτον δικτατορίαν, ύπάρ
χουν καί άλλα μέσα διά νά συγκροτηθή ό άγροτικός 
κόσμος είς κόμμα. Διά τοϋ νομοσχεδίου αύτοϋ, τό 
όποιον είναι ανελεύθερον δέν έχει δικαίωμα νά 
ύποβάλη ύποι^ηφιότητα μέλος τοϋ συνεταιρισμού άν 
συμβή ν ’ άσκή τήν διοίκησιν αύτοΰ. Καί έρωτώ, διατί 
δέν λαμβάνετε τά ’ίδια μέτρα καί δ ι’ άλλους οικονο
μικούς οργανισμούς; Ή κούσθη, συνεχίζει, έκ μέρους 
τοΰ κ. Γκέκα, ότι ύπάρχουν έκμεταλλευταί είς τούς 
συνεταιρισμούς, άλλά ποιοι είναι αύτοί οί έκμεταλλευ
ταί;

I. Γκέκας. "Οσοι έπήγαν εις τάς φυλακάς.
Δ. Στρατής. Είς αύτούς βεβαίως νά άπαγορευθή, 

άλλά δέν έχετε τό δικαίωμα νά άφαιρήτε άπό τούς 
άγρότας τούς διοικοϋντας συνεταιρισμούς τό δικαίω
μα τού πολιτεύεσθαι.

Ό  κ. Κ. Σπνρίόης  (Υ πουργός τής Γεωργίας) 
παρατηρεί ότι ή άφαίρεσις τού δικαιώματος τοϋ πολι- 
τεύεσθαι είναι προσωρινή καί ισχύει μόνον διά μίαν 
τριετίαν, ά φ ’ ής ύπεβλήθη ύποψηφιότης έκ μέρους 
μέλους τής διοικήσεως τοΰ συνεταιρισμού. Δέν πρό
κειται λοιπόν ν ’ άπαγορεύσωμεν έντελώς τήν άνάμιξιν 
είς τόν συνεταιρισμόν τοΰ πολιτευθέντος.

Δ. Στρατής. Ή  πρώτη σκέψις τής Κυβερνήσεως, 
ήτο ν ’ άπαγορεύση όριστικώς τήν άσκησιν τοΰ πολι
τικού δικαιώματος είς τούς διοικούντας τόν συνεται
ρισμόν. ’ Επειδή όμως είδε τό άνελεύθερον καί τό άντι- 
συνταγματικόν ήναγκάσθη νά διαγράψη έκ τοϋ πρώ
του νομοσχεδίου τήν σχετικήν διάταξιν. Συνεχίζων, 
λέγει, ότι οί άγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν κάμει 
θαύματα. Καί άν, λέγει, έχει προοδεύσει τό συνεται
ριστικόν πνεύμα έν Έλλάδι, τοΰτο έχει προοδεύση 
μόνον δυστυχώς είς τήν ύπαιθρον.

I. Γκέκας. Διατί δυστυχώς κύριε συνάδελφε;
Δ. Στρατής. Διότι οί άστικοί συνεταιρισμοί ούδέ τό 

έλάχιστον έπροόδευσαν, καθόσον ούδέποτε ένισχύ- 
θησαν ύπό τού Κράτους, τό όποιον είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην έξετέλει τάς έπιταγάς τοΰ κεφαλαίου. ’ Αλλά 
περισσότερον άνελεύθερα, λέγει είνε ή τελευταία 
διάταξις, διά τής οποίας άπαγορεύεται καί είς τούς 
διευθύνοντας γεωργικά σωματεία νά πολιτεύωνται. 
Δι’ αύτούς τούς λόγους, όχι μόνον θά  καταψηφίσω τό 
νομοσχέδιον, άλλά καί θά διαμαρτυρηθώ έντόνως, 
διότι ό σκοπός αύτού είνε νά προλάβη τήν πολιτικήν 
άφύπνισιν τών άγροτών.

I. Κίνιας. 1 Εμέμφθη λέγει ό κ. συνάδελφος τών δύο 
πολιτικών κομμάτων διότι αί άπόψεις αύτών συνηντή- 
θησαν έπί τοΰ ύπό συζήτησιν νομοσχεδίου, τό όποιον 
μεριμνά διά τήν προαγωγήν τοΰ άγροτικοΰ κόσμου. 
Καί έμέμφθη τών δύο κομμάτων, διότι ϋψωσαν ταϋτα 
τάς σημαίας των έπί ένός ήθικοΰ επιπέδου. ’Αλλά τά 
δύο κόμματα συνηντήθησαν όχι διά νά εμποδίσουν 
τόν άγρότην είς τό νά έξελιχθή πολιτικώς. Τούναντιον 
μάλιστα εΐπον είς αύτόν: Είναι εύρεϊα ή λεωφόρος τοΰ 
πολιτεύεσθαι. Είσέλθετε είς αύτήν άλλά μή ζητείτε 
κρυπτόμενοι όπισθεν τών άγροτών νά ύπονομεύσετε 
τήν ιδέαν τού συνεταιρίζεσθαι. Συνεχίζων ό κ. I. 
Κίνιας λέγει ότι δέν έννοοΰμεν νά μή θέσωμεν περιο
ρισμούς είς τούς συνεταιρισμούς διότι δέν πρέπει νά 
ύπονομεύωνται άγρόται είς τήν έκτέλεσιν τού προορι

σμού των. ’’Αλλως τε, συνεχίζει, δεχόμενοι τούς περιο
ρισμούς τούτους δεσμεύομεν καί ήμάς αύτούς καί 
τούς φιλελευθέρους καί τούς λαϊκούς πρός τούς 
φίλους τών όποιων λέγομεν νά μή άναμιγνύωνται είς 
τούς συνεταιρισμούς έ φ ’ όσον τιολιτεύονται. Καί 
γνωρίζομεν πάντες ότι πολλοί άνέρχονται είς τόν 
πολιτικόν στϊβον κρυπτόμενοι όπισθεν τών άτυχών 
άγροτών. Δι’ αύτόν τόν λόγον συνηντήθησαν αί 
άπόψεις τών δύο κομμάτων έπί τοϋ νομοσχεδίου. Δι’ 
αύτόν τόν λόγον λέγομεν ότι πρέπει τοΰτο νά ψηφισθή 
'ίνα συντελέσωμεν είς τήν προαγωγήν τών αγροτικών 
συνεταιρισμών.

Ό  κ. Ν. Γρηγοριύδης παρατηρεί ότι τότε θά  είχαν 
θέσιν τά λεχθέντα ύπό τοΰ κ. Στρατή έάν ήμπόδιζαν 
τόν άγροτικόν κόσμον άπό τοΰ νά συμπτυχθή εις 
κόμμα. Έ φ ’ όσον τοιούτόν τι δέν έπιδιώ κεταιδιάτοϋ 
νομοσχεδίου οί ισχυρισμοί τοΰ κ. Στρατή είναι άστή- 
ρικτοι.

Κ. Σπνρίόης. ('Υ πουργός τής Γεωργίας). Δέν είχον 
καμμία άμφιβολίαν, λέγει, ότι τό νομοσχέδιον θά 
προύκάλει άντίδρασιν έκ μέρους έπιλέκτων μελών τής 
Γερουσίας. ’Ιδιαιτέρως διά τόν κ. Μυλωνάν, έχω νά 
παρατηρήσω ότι ήτο έπόμενον νά έναντιωθή τόσον 
κατά τού νομοσχεδίου διότι ενθυμούμαι μίαν φράσιν 
του τήν όποιαν μοϋ είχεν ε’ίπη όταν διετέλει Γενικός 
Γραμματεύς τοΰ ‘Υπουργείου τής Γεωργίας. Μοΰ 
είχεν είπή τότε: «οί συνεταιρισμοί είναι ή ψύχωσίς 
μου». Καί βεβαίως είναι δικαιολογημένη ή κατά τοϋ 
νομοσχεδίου καταφορά του διότι νομίζει ό τ ιδ ι’ αύτοϋ 
επιδιώκεται ή παρεμπόδισις τής έξελίξεως τών συνε
ταιρισμών. ’Αλλά μή νομίσετε κύριοι, ότι καί ήμεΐς μέ 
έλαφράν συνείδησιν συντάσσομεν καί ύπογράφομεν 
τά νομοσχέδια τά όποία φέρομεν πρό ύμών. Τό 
γεωργικόν πρόγραμμα όπερ έπιδιώκομεν μάς έφερεν 
είς τήν άνάγκην κατόπιν μελέτης καί πείρας νά 
λάβωμεν τά προτεινόμενα διά τοΰ νομοσχεδίου μέτρα. 
Θέλομεν νά έξασφαλίσωμεν τόν άγρότην άπό τήν 
έκμετάλλευσιν. Διότι εϊδομεν πολλάκις τόν γεωργικόν 
πληθυσμόν νά παρασύρεται ύπό έπιτηδείων είς άκρό- 
τητας καί μέτρα τά όποια τόν άπομακρύνουν άπό τόν 
άγροτικόν του προορισμόν. Ή  Κυβέρνησις έπιθυμεϊ 
νά παράσχη είς τούς άγρότας τά μέσα ϊνα προοδεύ
σουν. Δέν άρνούμαι ότι ύπάρχουν έν τώ νομοσχεδίω 
διατάξεις μέ χαρακτήρα άνελεύθερον. ’Αλλ’ αί διατά
ξεις αύται είναι άπόρροια μακράς μελέτης καί πείρας.
’ Εν πάση περιπτώσει έάν έκ τής έφαρμογής τών δια
τάξεων τούτων άποδειχθή ότι προσγίνεται κακόν εις 
τούς Συνεταιρισμούς πρώτοι ήμεΐς θ ά  ζητήσωμεν τήν 
κατάργησιν τών διατάξεων αύτών. ’Ακολούθως ό κ. 
'Υπουργός δέχεται όπως έκ τοϋ 5ου έδαφίου τοϋ 
νομοσχεδίου άπαλειφθή ή φράσις «ή καταγγελθέντες 
διά τοιαύτας άλλ’ άπαλλαγέντες δ ι’ άπόσβεσιν τής 
ποινικής αγωγής λόγω παραγραφής ή έμπράκτου με- 
τανοίας».

Δ. Στρατής. Ό  κ. 'Υ πουργός τής Γεωργίας άνέ- 
φερεν, ότι ή αιτία τής ύποβολής τού νομοσχεδίου είναι 
νά προστατευθοϋν οί άγροτικοί Συνεταιρισμοί άπό 
ξένα πρόσωπα, τά όποια είσέδυσαν είς αύτούς. Είς τόν 
ισχυρισμόν τούτον έχω νά παρατηρήσω ότι ό ήδη 
πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί Πρωθυπουργός όταν 
ίδρύοντο τά έργατικά σωματεία λόγω άκριβώς τού ότι 
ειχον είσδύσει είς αύτά στοιχεία ξένα πρός τούς έργά- 
τας άπηγόρευσε διά νόμου νά είναι μέλη τών έργα- 
τικών σωματείων οί μή προερχόμενοι έκ τοΰ εργατι
κού επαγγέλματος. Θά ήτο λοιπόν δυνατόν νά περι-
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λάβητε όμοίαν διάταξιν διά τής όποιας νά απαγο
ρεύεται εΐς πρόσωπα ξένα πρός τούς άγρότας νά 
έκλέγωνται μέλη τής διοικήσεως καί νά έγγράφωνται 
μέλη εΐς τόν συνεταιρισμόν. Διατί δέν θέλετε νά λάβετε 
ένα τοιούτον μέτρον: Διατί νά ψηφισθη ένα νομοσχέ
διον τό όποιον είναι άνελεύθερον:

Α. Μυλωνάς. (Συνεχίζων μετά τήν άγόρευσιν τού κ. 
'Υπουργού τής Γεωργίας). Παραμένει πάντοτε ή 
έντύπωσις τών άνελευθέρων αύτών διατάξεων. Θέλω 
νά είμαι σύντομος καί δέν θέλω νά άναφέρω τί 
γίνονται εΐς άλλα Κράτη. Είς άλλα Κράτη τά κόμματα 
διαγωνίζονται μεταξύ των ποια θά προπαγανδίζουν 
τήν ιδέαν τού Συνεταιρισμού καί ποια θά  κάμωσι 
περισσοτέρους Συνεταιρισμούς καί άναφέρω τήν ’ Ιτα
λίαν, διότι αύτή έχει παρεμφερείς σχέσεις πρός τήν 
1 Ελλάδα. ' Ιδρύει Συνεταιρισμούς τό καθολικόν κόμμα 
πρό δεκαετηρίδων, τό σοσιαλιστικόν κόμμα άλλους 
ΐδικούς του, τό αύτό δέ θά  ’ίδωμεν περίπου καί εΐς τήν 
Γαλλίαν καί είς τήν Γερμανίαν. Δηλ. έκεϊ όχι μόνον δέν 
άποκλείουν άλλά επιδιώκουν τόν ζήλον τόν πολιτικόν 
ύπέρ τών Συνεταιρισμών. Τά κόμματα π α ρ ’ ήμϊν είναι 
προσωποπαγή καίτοι φέρουν ιδεολογικός πομπώδεις 
φράσεις καί επομένως ύπάρχει αύτή ή κολοσσιαία

διαφορά. Είς τό μέλλον θά  έχωμεν καί ήμεΐς ιδεολο
γικά κόμματα, ώς τό άγροτικόν, καί τότε ούδέ αί 
πρώται διατάξεις περί πολιτικής άναμίξεως θά  έχουν 
θέσιν. Έ ν  τώ μεταξύ ύπήρχεν έπαρκής δ.ιάταξις είς 
τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν ώς άνέπτυξα, ολιγόλογος 
καί άρκετά δραστική καί ύπήρξεν άκόμη καί ή διά- 
ταξις ή έπιφέρουσα ποινικήν δίωξιν. Έ δέχθην καί τήν 
δευτέραν παράγραφον έν τή όποία διατυπούται αύ- 
στηρότερον έν σχέσει μέ τήν κειμένην νομοθεσίαν, 
άλλά ούδαμώς έπείσθην έκ τής άγορεύσεως τού κ. 
Υ πουργού νά δεχθώ καί τήν δευτέραν διάταξιν τήν 
άποκλείουσαν άνθρώπους πού πολιτεύονται ή άπε- 
πειράθησαν νά πολιτευθώσιν. * Ο άποκλεισμός παντός 
δυναμένου νά δράση ύπέρ τού Συνεταιρισμού διά τής 
διατάξεως αύτής τής άνελευθέρας είναι άτοπος, καί 
δημιουργεί τήν έντύπωσιν ότι αί άγροτικαί οργανώ
σεις, κα τ’ άντίθεσιν όλων τών άστικών, έπιδιώκεται νά 
τεθώσιν ύπό τόν πολιτικόν έλεγχον τής Κυβερνήσεως, 
κατά τήν ώραν ϊσως τής ζυμώσεως ούχί φιλικού της 
άγροτικού κόμματος. Αύτήν τήν άντίληψιν είχον νά 
διατυπώσω καί νά έκφράσω τήν λύπην μου διά τήν 
ψήφισιν τού νομοσχεδίου, τό όποιον δέν θά  συντελέση 
είς ούδέν άλλο ή είς τόνωσιν τής άγροτικής συνει- 
δήσεως είς τούς πληθυσμούς τής υπαίθρου».

(Η  παραπάνω αναλυτική ομ ιλία  του Αλ. Μ υλωνά περιλαμβάνεται στο 
«Συνεταιριστής» 1930 σ. 80).

Σ χετικά  με το θέμα, ο «Συνεταιριστής» (1930 σ. 56) παρατηρεί:
Εινε άστοχον διότι καί άν ύποθέσωμεν ότι ή μέχρι 

τούδε πείρα επέβαλε τήν λήψιν μέτρων, τό ληφθέν δέν 
είνε τό άποτελεσματικώτερον. Διά νά μή παρασυρ-

«Τό περιοριστικόν αύτό μέτρον τής έλευθερίας τού 
Συνεταιρισμού κατά τήν έκλογήν τών οργάνων αύτού 
εύρίσκομεν άδικαιολόγητον καί άστοχον.

Είνε άδικαιολόγητον διότι οί Συνεταιρισμοί δέν άνα- 
μιγνύονται εΐς τήν πολιτικήν. Τούτο μαρτυρεί ή πολι
τική ούδετερότης τήν όποιαν έτήρησαν κ α θ ’ όλον τό 
χρονικόν διάστημα τής έσωτερικής μας διαιρέσεως. 
Ούδέ πρέπει νά καταλογιστη ώς άνάμιξίς των εΐς τήν 
πολιτικήν ή ύπεράσπισις τών οικονομικών καί επαγ
γελματικών συμφερόντων τής άγροτικής τάξεως τήν 
οποίαν εκπροσωπούν. ’ Οφείλουν νά τό κάμνουν διότι 
αύτός εινε ό προορισμός των.

θούν οί Συνεταιρισμοί ώς οργανώσεις είς τήν πολιτι
κήν δέν χρειάζονται τεχνητά μέτρα, άλλά προπαγάνδα 
πειθώ καί διαφώτισις τών συνεταιρισμένων μαζών καί 
άκόμη τών μελλόντων συνεταίρων διά καταλλήλου 
διδασκαλίας είς τά σχολεία.

Μόνον άν πιστεύσουν οί Συνεταιρισμοί είς τό άσύμ- 
φορον τής άναμίξεώς των είς τήν πολιτικήν θ ά  άπό- 
σχουν, άλλως θά  βρούν τρόπον νά παρακάμψουν τά 
τεχνητά έμπόδια. Ό  καταναγκασμός ούδέν θ ά  ώφε- 
λήση».

Μ ε σοβαρά επιχειρήματα και αναλυτικά γ ίνετα ι επ ίκριση  της τροποποιήσεω ς 
του άρθ. 56 ν. 602 και από το περιοδικό «Συνεργατισμός» του Συνδέσμου 
Συνεταιριστών Βορ. Ελλάδος (1930 σ. 273). Σταχυολογούμε:

«... Παρ. 4... γίνεται διάκριση μεταξύ συνεταιριστι
κών οργανώσεων καί ξεχωρίζεται, σάν ψωριασμένη, ή 
γεωργική Συνεταιριστική όργάνωσις καί ύποβάλλεται 
σέ κάθαρση... ή Συνεταιριστική Κίνηση είναι μία καί 
έχει τά ’ίδια ιδανικά στό χωριό καί στή πολιτεία, στήν 
'Ελλάδα, στή Κίνα καί παντού άλλού. Τά δέ ιδανικά 
αύτά στηρίζονται στή καλλιτέρευση τής θέσεως τού 
άνθρώπου καί ή εξύψωσή του σέ ένα έπίπεδο πού τού 
άξίζει. Τώρα, άν άποτελή μέλος πολιτικού κόμματος ή 
έάν είς τάς έργασίας καί συνεδριάσεις λαμβάνωνται· 
μέτρα κομματικής φύσεως, τότε, εκείνοι πού άσχο- 
λούνται ένεργώς μέ τή λειτουργία τών Συνεταιρισμών 
ξεύρουν τί γίνεται, γιά κείνους δέ πού δέν έχουν μπή 
μέσα στή ζωή τών Συνεταιρισμών λέγομε πώς δέν είναι 
άνάγκη νά έπέμβη ό νόμος, γιατί ό Συνεταιρισμός θά  
διαλυθή μόνος του, όπως έχομε πλεΐστα παραδείγμα
τα.

Οί Συνεταιρισμοί είναι οργανισμοί πού σύμφωνα μέ

τόν νόμο είναι ύποχρεωμένοι νά ορίσουν μέσα* στό 
καταστατικό τους τόν σκοπό τους, ό δέ αείμνηστος Σ. 
’ Ιασεμίδης είχε προνοήση μέσα στά καταστατικά τών 
Συνεταιρισμών νά περιληφθή ώς ορος (άρθρ. 4, παρ. 
2): εΐς τάς έργασίας καί συνεδριάσεις αύτού δέν επι
τρέπονται συζητήσεις καί μέτρα πολιτικής φύσεως.

' Η παρεκτροπή τοϋ Συνεταιρισμού άπό τόν σκοπό 
του είναι αρκετή νά προκαλέση τήν επέμβαση τής 
εποπτικής άρχής (άρθρ. 1, έδ. 1 καί 56 παράγρ. 1 καί 4 
χωρίς τή τροποποίηση). Αύτά ώς πρός τό νομικό 
μέρος. ’Αλλά τό πρόγραμμα τό Συνεταιριστικό καί ή 
ιστορία τής Συνεταιριστικής Κινήσεως πάντοτε φανα
τικά καταπολέμησε τήν άνάμιξη τής πολιτικής στό 
Συνεταιρισμό, όχι γιά λόγους έντυπωσιακούς καί ψυ
χολογικούς άλλά γιά λόγους πραγματικούς ύπάρξεως 
Συνεταιρισμού καί Συνεταιριστικής Κινήσεως...

’Αναμφισβήτητα ή τροποποίηση τού νόμου έγινε 
ολως διόλου άψυχολόγητα, γιά νά μή πούμε άσύγνω-
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στα. Γιά κείνους πού άσχολοϋνται μόνο φιλολογικά μέ 
τή συνεταιριστική Κίνηση καί έχουν τήν απαίτηση νά 
τή θέσουν ύπό τή προστασία τους, χωρίς νά πάρουν τό 
κόπο νά μπούν μέσα σ’ αύτή καί νά τήν ένισχύσουν μέ

(Α ναφέρεται σχετικά  στη Ρωσία, 
Ελλάδα).

1η παρ.:... ιδιαιτέρως μ’ αύτή, προσθέτουμε μόνον 
πως δλως επιπόλαια άπό τούς πολιτευομένους κάθε 
εκδήλωση επαγγελματικής διαμαρτυρίας καταλογίζε
ται ώς πολιτική πράξη.

2η παρ.:... στήν παράγραφο αύτή θά  άντιτάξουμε τό 
άρθρο 14 τοϋ Συντάγματος... Α ντ ί ή Ε θνική  αντι
προσωπεία ν ’ άπευθύνη επαίνους καί νά ένισχύση 
τούς άνθρώπους αύτούς πού δημιούργησαν μέσα άπό 
τά έρείπια ένα ώραϊο οικοδόμημα, συγκράτησαν τά 
πλήθη καί πρόλαβαν τήν αναρχία πού μάς απειλούσε 
στίς χαλεπές ήμέρες καί μάς απειλεί άκόμη, άντί ν ’

οτι απαιτεί ή Κίνηση πραγματικά, θ ’ άποκαλύψουμε 
μερικά πράγματα, γιά νά πεισθούν πώς ή ’ίδια ή 
Συνεταιριστική Κίνηση καταδικάζει τή πολιτική μέσα 
στούς Συνεταιρισμούς.

Ιταλία , Α γγλία, Γερμανία, Ελβετία,

άναγνωρίση τό έργο τους άξιο Πανελληνίου εύγνωμο- 
σύνης, έρχεται μέ ένα νόμο άντισυνταγματικό νά τούς 
πή «Κύριοι, σάς δώσαμε τήν εύκαιρία νά εκλέξετε, 
άλλά δέν δεχθήκατε νά μάς αναγνωρίσετε αύθέντας 
σας. Σάς παρακαλοϋμε τώρα νά άποσυρθήτε άπό τίς 
οργανώσεις». Σκληροτέρα άπόφαση ά π ’ αύτή δέν 
μπορούσαν νά περιμένουν οί σκαπανείς τής Συνεται
ριστικής Κινήσεως γ ι’ άνταμοιβή τών κόπων τους. 
Είναι τό ’ίδιο σάν ν ’ άποσπάση κανείς βίαια τό παιδί 
ά π ’ τήν άγκαλιά τής μάννας. Αύτή τή σχέση έχουν οί 
ίδεολόγοι μέ τούς καρπούς της εφαρμογής τής ιδεο
λογίας των...».

Σ χετικά  με την αρνητική δράση των βουλευτών απέναντι στους Συνεταιρι
σμούς και τις δ ιεκδικήσεις - ενέργειες των αγροτοσυνετα ιρ ιστώ ν εκπροσώπων, 
σημειώ νει από την εφαρμογή ότι ο Συνεταιρισμός είνα ι ένα πολύ ευρύ σχολείο  
και μορφώνει οικονομικά και ηθικά τους συνεταίρους.

«Φυσικό ηταν ν ’ άναλάβουν τή διοίκηση τών 
Συνεταιρισμών άνθρωποι μορφωμένοι, σχετικά, καί 
δημιουργικοί. Ή  πείρα έπεισε τούς διοικοϋντας 
αύτούς πώς υπήρχαν πολλά τά κακώς κείμενα στήν 
οικονομική ζωή .τού τόπου τών όποιων τή θεραπεία 
έπανειλημένα έζήτησαν καί έπεκαλέσθησαν τή βοή
θεια καί τών έπισήμων άντιπροσώπων τού λαού πρός 
τοϋτο. Δυστυχώς ομως οί έκκλήσεις τους δέν εισα
κούονταν πάντοτε καί προκαλοΰνταν μεγάλες δυσφο
ρίες. Οί ξηρές ύποσχέσεις άν ’ίσχυαν γιά άτομα μεμο
νωμένα δέν είχαν θέση γιά τούς οργανισμούς πού 
έφρόντιζαν πάντα νά δημιουργούν. Οϋτω οί ζωηρότε
ροι άπό τούς ήγέτας βεβαιώθηκαν πώς είχαν έγκατα- 
λειφθή άπό τούς αντιπροσώπους τού λαού, είδαν τήν 
αύτοβοήθεια ώς τή μόνη άγκυρα σωτηρίας. Γιά νά 
κάνουμε άντιληπτή τήν άδιαφορία τής μεγίστης μερί- 
δος τών κ. Βουλευτών απέναντι τής Συνεταιριστικής 
Κινήσεως άναφέρομεν τό γεγονός πώς σπανιώτατα 
έπεσκέφθηκαν γενικές συνελεύσεις Συνεταιρισμών 
γιά νά δουν πώς ό λαός εργάζεται γιά νά δημιουργήση 
ένα καλλίτερο αύριο, μιά ύγιέστερη γενεά. ’Ό χι μόνο

αύτό άλλά μέ ύποψία παρηκολούθησαν κάθε κίνηση 
λαϊκή γιά τήν ικανοποίηση τών οικονομικών της συμ
φερόντων. "Αν ποτε πολιτευόμενοι, άπό δλα τά κόμ
ματα, έπλησίασαν τούς Συν/σμούς τό έκαναν γιά νά 
καρπωθουν κομματικά οφέλη καί νά επιτύχουν τή 
κομματική τους διείσδυση· όταν ομως είδαν πώς οί 
διοικούντες τούς Συν/σμούς δέν μπορούσαν νά γίνουν 
κομματικά τους όργανα έστρεψαν τά νώτα τους καί 
προσπάθησαν νά προκαλέσουν διασπάσεις. Πολλές 
φορές κ. Βουλευταί βρέθηκαν σέ τόπους συγκεντρώ
σεων Συν/στικών καί άντί νά τάς παρακολουθήσουν 
περιορίστηκαν νά καθίσουν σέ καφενεία καί νά άπο- 
τρέπουν τόν κόσμο νά μετέχη σέ τέτοιες συγκεντρώ
σεις!

’Αφού βρέθηκαν μπρός σέ μιά τέτοια άδιαφορία οί 
πρωτοπόροι τής Συν/στικής κινήσεως φρόντισαν νά

κάνουν τίς ένώσεις Συν/σμών γιά νά παρακολουθή
σουν τά ζητήματα τά οικονομικά άπό κοντά καί 
κάπως εύρύτερα. Μέ τίς ’ Ενώσεις ή κατάσταση άρχι
σε νά φαίνεται κάπως καθαρώτερα, άρχισαν νά δια- 
κρίνωνται πολλά άτομα πού άφιέρωσαν ολη τή δρα- 
στηριότητά τους γιά τή μελέτη τών οικονομικών ζητη
μάτων τών περιφερειών τους καί είσηγήθηκαν (ορισμέ
να μέτρα γιά τή θεραπεία ώρισμένων έλλείψεων καί 
φρόντισαν νά διαφωτίσουν μέ τά στή διάθεσή τους 
μέσα τούς ιθύνοντας. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπο τακτο
ποιήθηκαν πλείστα πολύπλοκα ζητήματα πού απα
σχολούσαν τίς διάφορες επαρχίες. ' Υπήρχαν ομως καί 
ζητήματα άκόμη σπουδαιότερα πού εϊτε διότι δέν 
μπορούσαν νά λυθοΰν άμέσως, εϊτε διότι δέν ύπήρχε 
συμφωνία άντιλήψεων έ π ’ αύτών δέν ικανοποιήθηκαν. 
Οί ένδιαφερόμενοι έξακολούθησαν νά έπανέρχωνται 
στά αίτήματά τους καί ζωηρότερα, σύν τώ χρόνω, οταν 
έξασφάλισαν τή συνεργασία καί άλλων συναδέλφων 
τους ά π ’ άλλες περιφέρειες. Τά έλατήρια γιά τίς προ
σπάθειες αύτές ήσαν πάντοτε ή ικανοποίηση τών 
οικονομικών συμφερόντων τών συνεταίρων. ’ Η ζωη- 
ρότης αύτή πολλές φορές ξέσπασε καί σέ καταφορά 
κατά τών κομμάτων πού κυβερνούν τόν τόπο. Μιά 
τέτοια έκδήλωση όμως ύπήρξε πάντα άφορμή παρε
ξηγήσεων καί νομίσθηκε πώς ήταν πράξη πολιτική 
κομματική. Τί πλάνη! κάθε διαμαρτυρία νά θεωρήται 
κομματική ενέργεια καί οί πρωτοστατοϋντες όργανα 
κομματικής διαπάλης! ’Εφόσον τά εκκρεμή ζητήματα 
πλήθυναν καί ή λύση των καθυστερούσε πλήθυναν 
καί τά παράπονα καί οί έξεγέρσεις ώς δτου τόν τελευ
ταίο καιρό νά φθάσουν στό κατακόρυφο. Βέβαια ή 
κίνηση δέν ήταν άναρχική, ώρισμένοι άνθρωποι τήν 
κατηύθυναν καί αύτοί έγιναν τό κάρφος στό μάτι τών 
πολιτευομένων καί θεωρήθηκαν δημαγωγοί, ένώ άντι- 
κειμενικά όταν έξετάζη κανείς τή κατάσταση, αύτοί 
προσφέρουν άνεκτίμητες ύπηρεσίες στήν οικονομική 
άνάπτυξη τού τόπου μέ τή πείρα πού άπόχτησαν. 
Αύτούς έρχεται ν ’ άπομακρύνη άπό τή Συνεταιριστι-

319/847



1930/Β ' —  Κ ράτος κα ι τρ ίτο ι έναντι των Σ υνετα ιρ ισμώ ν. Ν ομοθεσία

είνε μιά κομματική επέμβαση.
Τό μέτρον πού έλήφθη μάς πείθει πώς ή ’Εθνική 

μας άντιπροσωπεία ένδιαφέρεται γιά τή Συν/στική 
Κίνηση ούτως ή άλλως. Εινε ομως νά διερωτάται 
κανείς πώς θά  κρατείται ή Βουλή ένήμερη γιά τή 
κατάσταση μιάς Κινήσεως γιά τήν όποία ένδιαφέρεται, 
άφοϋ κανείς βουλευτής δέν θ ’ ανήκει σ ’ αύτή; Μήπως 
θά  περιορισθή στό ά φ ’ υψηλού ένδιαφέρον; άλλά 
αύτό δέν έξυπηρετεϊ ούτε αύτήν ούτε τήν Κίνησιν...».

κή Κίνηση ό νέος νόμος, δηλαδή άνθρώπους πού 
έργάσθηκαν γιά τό κοινό καλό {μπορεί μερικοί νά 
έκμεταλλεύθηκαν τήν ιδιότητά τους γιά ’ίδιο λ/σμό 
άλλά αύτό ποτέ δέν μπορεί ν ’ άποφευχθή), διότι 
έπολιτεύθησαν ώσάν νά ήταν ύποτιμητικό γιά τόν 
πολιτευόμενο νά έργασθή. μέσα στόν Συνεταιρισμό.
’Ά ς μή άπατώμεθα ομως, μέ τήν τροποποίηση, δπως 
έγινε, οί Συν/σμοί διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυ
νο νά ύπόκεινται σέ κομματικές επεμβάσεις ύπό 
συγκεκαλυμένη μορφή, αύτή δέ ή ’ίδια ή τροποποίηση

Η  τάση για  αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Τ ι υποστηρίζει ο Ν. Μ ιχόπουλος.
Με τη συνεχή επέκταση από το Κ ράτος του Θεσμού των αναγκαστικών συνε

τα ιρισμών (βλ. στον πίνακα νόμων 1929, 1930) για  την επίλυση αγροτικών 
προβλημάτων, διευρύνεται η σχετική  συζήτηση.

Με αφορμή ε ισηγήσεις εκπροσώπων παραγωγών (και άλλων) για  σύσταση 
αναγκαστικώ ν συνεταιρισμών (Βλ. κ ίτρα Κ ρήτης) ο Ν. Μ ιχόπουλος, Γεν. ΕπιΘ. 
των Γ. Συνεταιρισμών, τονίζει « ’Ό χ ι  αναγκαστικούς συνεταιρισμούς» και ανα
πτύσσει τα επιχειρήματα του τα οποία  και παραθέτουμε («Συνεταιριστής» 1930 σ.
151).

Γράφει:
«Α ντιπρόσω ποι τών κιτροπαραγωγών Ρεθύμνης 

συνελθόντες είς Πέραμα καί μετά μακράν συζήτησιν 
κατέληξαν, ώς πληροφορούμεθα, εις τήν άπόφασιν νά 
ζητήσουν άπό τήν Κυβέρνησιν τήν διά νόμου όργά- 
νωσιν τών κιτροπαραγωγών είς άναγκαστικούς συνε
ταιρισμούς.

Εινε άληθές ότι τό Κράτος δ ι’ ειδικών νόμων έθέ- 
σπισε τήν σύστασιν αναγκαστικών συνεταιρισμών, 
άλλά μόνον διά τήν έκτέλεσιν έργων κοινής ώφελείας 
(συνεταιρισμοί έγγειων βελτιώσεων) ήτις έκτέλεσις θά 
έματαιοϋτο έσαεί έκ δυστροπίας καί έλαχίστου έστω 
αριθμού ιδιοκτητών. ’ Επίσης διά τήν διαχείρισιν 
συνιδιοκτησίας, κοινών χορτονομών κλπ. έθεσπίσθη- 
σαν συνεταιρισμοί άναγκαστικοί, διότι ή διαχείρισις 
τούτων ύ φ ’ ένός έκάστου συνιδιοκτήτου ήτο αδύνα
τος. Οί ισχυρότεροι ένέμοντο τά έσοδα τής συνιδιο- 
κτησίας ή τής χορτονομής είς βάρος τών αδυνάτων, 
ούχί δέ σπανίως έκ τής αιτίας ταύτης καί αύτή ή 
δημοσία τάξις διεσαλεύετο.

’ Επί τοϋ προκειμένου όμως δέν συμβαίνει τοιοϋτον 
τι. Οϋτε περί έργων κοινωφελούς χαρακτήρος πρό
κειται, άλλ’ ούτε καί άδύνατος ή κα τ’ άλλον τρόπον 
διαχείρισις τών προϊόντων τοϋ παραγωγού, καθίστα
ται.

Δέν άρνεϊται βέβαια κανείς, ότι τό προϊόν τής 
κιτρέας διέρχεται κρίσιν αλλά τήν κρίσιν αύτήν θά  τήν 
άντιπαρέλθουν βαθμηδόν καί κ α τ’ ολίγον οί παραγω
γοί, όργανούμενοι έλευθέρως κατά τάς ύγιεΐς συνεται
ριστικός άρχάς καί όχι άναγκαστικώς.

’Ά ν ώς αρχήν διά τήν σύστασιν άναγκαστικών συνε
ταιρισμών λάβωμεν τήν κρίσιν τών προϊόντων, τότε θά 
έπρεπε νά ίδρύσωμεν τοιούτους, όχι μόνον διά τά 
κίτρα, άλλά καί διά τά καπνά, διά τήν σταφίδα, διά τήν 
σουλτανίναν, διά τό κρασί, διά τό λάδι κλπ. διότι όλα 
αύτά τά προϊόντα διέρχοντο όχι όλιγωτέραν κρίσιν.

Τοιαύται προτάσεις έγένοντο εις τό Ύ πουργεΐον 
Γεωργίας άπό τήν Κορινθίαν καί άπό τούς οινοπα
ραγωγούς τών χωρίων, τοϋ τέως Δήμου Χαλκιδέων, 
μάλιστα οί τελευταίοι ύπέγραψαν όλοι καί δηλώσεις 
ότι δέχονται τόν άναγκαστικόν συνεταιρισμόν, τάς 
όποιας άπό έτους καί πλέον ύπέβαλον εις τό

Ύ πουργεΐον τής Γεωργίας. Οί άρμόδιοι όμως φρονί- 
μως σκεπτόμενοι δέν έτόλμησαν ούτε νά είσηγηθοϋν 
κάν είς τόν άρμόδιον 'Υπουργόν μίαν τοίαύτην σκέ- 
ψιν, φρονοϋντες οτι μόνον διά τής άφυπνίσεως τών 
παραγωγών θά  λυθούν τά άπασχολοϋντα αύτούς 
ζητήματα.

’Ά ν  έφαρμόσωμεν τήν πρόχειρον μέθοδον τοϋ έξα- 
ναγκασμοϋ, κατά τό λεγόμενον «πονεϊ κεφάλι κόψε 
κεφάλι καί πονεϊ δόντι βγάλε δόντι» τότε θά  έξα- 
ναγκάσωμεν τά δύο τρίτα ή τό ήμισυ τών παραγωγών, 
νά σέρνωνται άπό τή μύτη τοϋ άλλου τρίτου ή ήμίσεος. 
Καί τί θά  κερδίσωμεν μέ τοϋτο; Θά έχωμεν συνεταί
ρους άβούλους, άντιδρώντας, διά τής βίας συρομένους 
έδώ καί έκει χωρίς νά δυνάμεθα καί νά άπαλλαγώμεν 
τούτων. ’ Αλλά καί ή εύθύνη έν περιπτώσει άποτυχίας 
τοϋ έργου, θ ά  βαρύνη όχι τούς παραγωγούς, ώς συμ
βαίνει είς τούς έλευθέρους συνεταιρισμούς εις τούς 
όποιους προεξάρχει όχι ή άναγκαστική, άλλ’ ή ένσυ- 
νείδητος αύτευθύνη καί αλληλεγγύη, άλλά τούς είση- 
γητάς τής ιδέας αύτής, αύτό τοϋτο τό Κράτος.

Πλήν τών ανωτέρω, δέν γνωρίζομεν κατά πόσον καί 
έκ τοϋ Συντάγματος έπιτρέπεται ό άναγκαστικος 
συνεταιρισμός διά τήν πώλησιν ή καί έπεξεργασίαν 
προϊόντων, γνωστού όντως ότι τό κύρος καί τών άνα
γκαστικών συνεταιρισμών διαχειρίσεως κοινής χορτο
νομής, άμφισβητήθη ύπό τών δικαστηρίων (Ά πόφ α - 
σις Πρωτοδικείου Λεβαδείας, κατόπιν γνωματεύσεως 
τοϋ εΐσαγγελέως τοϋ Ά ρείου Πάγου).

’ Αλλά καί άπό ούσιαστικής άπόψεως έξετάζοντες τό 
πράγμα, δέν βλέπομεν τί περισσότερον θά  έπιτύχωμεν 
διά τοϋ άναγκαστικοϋ συνεταιρισμού. Πώς, θά  μάς 
ποϋν τινές, διά τοϋ άναγκαστικοϋ συνεταιρισμού δέν 
ήμπορεΐ ό καθένας νά φεύγη όταν τοϋ καπνίση καί ότι 
άλλοι δέν θά  παραδίδουν τά κίτρα τους, στό συνε
ταιρισμό, άν δέν έξαναγκασθοϋν είς τοϋτο.

Πολύ σωστά. Τοιούτου ε’ίδους συνεταιρισμοί δέν 
ήμποροϋν νά εύδοκιμήσουν χωρίς περιορισμούς αύ- 
στηρούς.

Ά λ λ ’ ύπάρχει τρόπος νά κλείση ερμητικώς καί ή μία 
καί ή άλλη θύρα. Διά τοϋ καταστατικού ελευθέρου 
συνεταιρισμού δύναται νά όρισθή ότι κανείς έκ τών
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έκουσίως έγγεγραμμένων δέν δύναται νά αποχώρηση 
τοϋ συνεταιρισμοί! πρό τής παρελεύσεως δεκαετίας, 
αν θέλετε καί δεκαπενταετίας καί εικοσαετίας άκόμη, 
διά τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 16 τοϋ περί Συνεται
ρισμών νόμου 602. Έ π ίσης διά τοΰ καταστατικού 
δύναται νά όρισθή ποινική ρήτρα διά τούς δυστρο- 
ποΰντας νά παραδώσουν τά προϊόντα των στόν 
συνεταιρισμόν, είσπραττομένη κατά τό άρθρον 12 τοϋ 
νόμου καθώς καί νά έπιβληθοΰν είδικαί ποινικαί 
κυρώσεις διά καταλλήλου συμπληροισεως τοϋ άρθρου 
83 τοΰ νόμου 602. "Αν θέλετε καί ψήφοι νά δοθοΰνείς 
τους συνεταίρους άναλόγως τής παραγωγής έκάστου 
καί περισσότεροι άκόμη τών πέντε. 'Αλλά άπό τοϋ 
σημείου αύτοϋ μέχρι τοϋ εξαναγκασμού τών παρα
γωγών πρός συνεταιρισμόν διά νόμου, ή άπόστασις 
είνε πολύ μεγάλη.

Εφ' όσον λοιπόν οί κιτροπαραγωγοί δέχονται νά 
συνεταιρισθοΰν άναγκαστικώς, κατά μείζονα λόγον 
θά  δεχθούν νά συνεταιρισθοΰν οίκειοθελώς ύπό  τάς 
άνω δεσμευτικός προϋποθέσεις.

Επί τής βάσεως αύτής δέον κατά τήν άτομικήν μας 
γνώμην νά στραφή ή προσπάθεια τών οργάνων τής 
' Αγροτικής Τραπέξης καί παντός ένδιαφερομένου καί 
πιστεύομεν οτι οί κιτροπαραγωγοί θά  θελήσουν νά 
αποδεχθούν τήν λύσιν αύτήν ύπό τους άνω περιορι
σμούς, χωρίς ιδιαίτερον εξαναγκαστικόν νόμον.

Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί τοιούτων σκοπών δέν 
ύπάρχουν, άν εϊμεθα καλώς πληροφορημένοι, σέ 
κανένα μέρος τοΰ κόσμου, ό εξαναγκασμός είναι 
άντικρυς άντίθετος πρός τάς υγιείς άρχάς τής έκπο- 
λιτιστικής συνεταιριστικής ιδέας, άλλά προσκρούει καί 
είς_ τόν χαρακτήρα τοΰ Έλληνος τοϋ όποιου ό 
τράχηλος ξυγόν δέν ύποφέρει.

 ̂(Σημ. περ. «Συνεταιριστής» στό παραπάνω άρθρο;
« Υπεβλήθη ήδη είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον άφορών 
τήν όργάνωσιν τών κιτροπαραγωγών Κρήτης είς 
άναγκαστικούς συνεταιρισμούς οί όποιοι ονομάζονται 
σύνδεσμοι πρός διάκρισιν άπό τούς ελευθέρους 
συνεταιρισμούς. Είς τούς άναγκαστικούς τούτους 
συνεταιρισμούς μετέχουν ΰποχρεωτικώς ολοι οί κιτρο- 
παραγωγοί Κρήτης, οί οποίοι οφείλουν νά παραδίδουν 
είς τούς συνεταιρισμούς τούτους πρός άπό κοινοΰ 
διαχείρισιν ολόκληρον τήν είς κίτρα παραγωγήν των, 
ύποβαλλόμενοι έν περιπτώσει άθετήσεως είς τήν πλη
ρωμήν προστίμου δραχ. 10 δι' έκάστην παραγομένην 
καί μή παραδιδομένην είς τόν συνεταιρισμόν όκάν 
κίτρων. 'Η  έξακρίβωσις τής ίδιότητος τού κιτροπα- 
ραγωγοϋ γίνεται κατά τρόπον άνάλογον πρός εκείνον 
καθ ον γίνεται ή έξακρίβωσις τής ίδιότητος τοϋ 
συνιδιοκτήτου είς τούς συνεταιρισμούς διαχειρίσεως 
συνιδιοκτησίας καί κοινής χορτονομής. ’ Εν συνόλω 
δέν δύνανται νά γίνουν όλιγώτεροι τών τριάκοντα

πέντε καί περισσότεροι τών πεντήκοντα τοιούτων 
συνδέσμων.^ Οί συνεταιρισμοί ούτοι είνε περιορισμένης 
ευθύνης, αί δέ μερίδες κανονίζονται άναλόγως τοϋ 
άριθμοϋ κιτρεων τών καλλιεργουμένων ύφ ' έκάστου 
μέλους. Περαιτέρω τό νομοσχέδιον προβλέπει τήν 
ίδρυσιν ένώσεως τών συνδέσμων τούτων, είς τήν 
όποιαν οί τελευταίοι ύποχρεοϋνται νά συμμετάσχουν. 
Κατά τά λοιπά εφαρμόζεται ό νόμος 602.
_ Συμφωνοΰντες μέ τόν κ. Μιχόπουλον εύρίσκομεν 
ότι τό προτεινόμενον μέτρον είνε άπό πάσηςάπόψεως 
άστοχον καί προωρισμένον, άν τελικώς ψηφισθη, καί 
άν καί ψηφιζόμενον δέν άτονήση, πράγμα όχι σπάνιον 
μέ μέτρα νομοθετικά μή άνταποκρινόμενα είς τήν 
πραγματικότητα, όχι μόνον τά συμφέροντα τών κιτρο- 
παραγωγών νά βλάψη, άλλά καί τούς συνεταιρισμούς 
έν γένει ώς σύστημα οικονομικής όργανώσεώς τών 
μικρών παραγωγών νά ζημιώση.

Η πείρα άπέδειξεν πανταχού, καί παρ ' ήμϊν, οτι οί 
συνεταιρισμοί πωλήσεως είνε τό δυσκολώτερον είδος 
συνεταιρισμού, πρός τό όποιον τότε μόνον δυνάμεθα 
νά προτρέψωμεν τούς παραγωγούς, οταν διά τών 
άλλων εύκολωτέρων ειδών συνεταιρισμού (πιστωτι
κός, προμηθευτικός) εχει άναπτυχθή π α ρ ’ αύτοίς 
έπαρκώς ή συνεταιριστική συνείδησις καί έχουν δη- 
μιουργηθή ικανά στελέχη μέ συνεταιριστικήν ιδεολο
γίαν άλλά καί άνάλογον πρός τόν σκοπόν τοΰ συνε- 
ταιρισμού τούτου οικονομικήν καί τεχνικήν κατάρτι- 
σιν. Πώς λοιπόν υστέρα ά π ' αύτά άποτολμαται ή 
έξώθησις τών κιτροπαραγωγών πρός τήν άναγκαστι- 
κήν αύτήν περιπέτειαν εϊνε άπορίας άξιον! Θεωροΰμεν 
ύποχρέωσίν μας νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τοΰ 
αρμοδίου Υπουργείου έπί τής σοβαρότητος τοϋ ζητή
ματος. Εύρίσκομεν οτι έπιβάλλεται πρίν ή συζητηθή τό 
νομοσχέδιον είς τήν Βουλήν νά τεθή ύ π ’ όψιν μιάς 
έπιτροπης έξ ειδικών είς τήν όποιαν ν ’ άντιπροσω- 
πεύωνται καί οί συνεταιρισμοί, οί όποιοι βέβαια δέν 
μπορεί νά ύποστηριχθή ότι είνε οί τελευταίοι ένδιαφε- 
ρόμενοι είς τήν ύπόθεσιν. ' Ελέχθη άλλως τε οτι κάθε 
αποτυχία θά βλάψη, όχι μόνον τούς ένδιαφερομένους 
άλλά ολόκληρον τήν κίνησιν. Νομίζομεν μάλιστα ότι 
θά  έπρεπε^ νά ίδρυΰή 'ίσως παρά τή 'Αγροτική 
Τραπέζη έν ' Ανώτατον Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον έπί 
τών συνεταιριστικών ζητημάτων, τό όποιον μεταξύ 
άλλων θά  έπρεπε νά γνωμοδοτή καί έπί τών έκάστοτε 
προτεινομένων πρός λήψιν μέτρων τών άφορώντων 
τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς. Οϋτω θ '  άπεφεύ- 
γοντο παρόμοια πρός τά άνωτέρω μέτρα κάθε άλλο 
παρά έξυπηρετικά τής συνεταιριστικής κινήσεως άλλά 
καί τής παραγωγής έν γένει.

Διά τήν προστασίαν τής κιτροπαραγωγής, πρίν ή 
φθάσωμεν είς τήν μονοπώλησιν τού είδους διά τών 
αναγκαστικών συνεταιρισμών ύπάρχουν τόσα άλλα 
άπλούστερα μέτρα...».

2. Εποπτεία. Συμπαράσταση - Συνεταιριστική πολιτική του Κράτους - ΑΤΕ.
Γ ια  τη συνετα ιρ ιστική  πολιτική  του κράτους, αυτή που εκφράζεται με τη 

νομοθεσία, βλ. σ τις προηγούμενες σελίδες. Γ ια  τη Συνετα ιρ ιστική  πολιτική  της 
έπειτα απο το Ν. 4332/1929 υποδεικνύεται από τις Ο ργανώ σεις ότι είναί 

απαραίτητο ενα πρόγραμμα για συμπαράσταση στην κίνηση. Υ ποστηρίζεται ότι 
το ολο εργο της ΑΤΕ ενδιαφερει βασικά τους Συνεταιρισμούς επειδή η επίδρασή
ϊη ς  κ λ π Τ αΐ απ° φασΐστΐΚή στην συνε™ Φ*στική κ ίνηση (καταστατικοί σκοποί
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1930/Β ' —  Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν. Ε ποπτεία . Συμπαράσταση.

Με πρόσκληση του Θ. Τζωρτζάκη, αντιπροσώ που των Ενώσεων Συνεταιρι
σμών στο Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο της ΑΤΕ, συγκαλείτα ι γ ια  τις 10-11/2/1930 
Π ανελλήνια  Σύσκεψη των Ενώσεων Συνεταιρισμών και πραγματοποιείτα ι αθρόα 
συμμετοχή (βλ. και στο Υποκεφ. ΣΤ 1). ' Επειτα από εισ ηγήσ εις και συζητήσεις 
διατυπώνεται το ακόλουθο πολυμελετημένο ψήφισμα σχετικά  με τη γενικότερη 
συνετα ιρ ιστική  πολιτική  της Α ΤΕ με υποδείξεις μεγάλης αξίας.

«Οί αντιπρόσωποι επιφυλάσσονται ώς πρός τήν μ εθ ’ ών θά  συνεργάζεται, άλλά άπ ' ευθείας έκ τής
Συνεταιριστικής Υ πηρεσίας.

γ V  Επίσης νά μετεκπαιδεύωνται εις αύτήν οί ύπάλ- 
ληλοι τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων διά τής δη
μιουργίας ύποτροφιών ύπό τής Τραπέζης. Οΐύπάλλη- 
λοι ούτοι πρέπει νά προτιμώνται ύπό τής Τραπέζης 
κατά τήν πρόσληψιν ειδικών Συνεταιριστικών ύπαλλή
λων.

δ '.  Νά καθιερωθή ή όργάνωσις λαϊκών Συνεταιρι
στικών μαθημάτων.

ε \  Νά καθιερωθή ή περιοδική σύγκλησις τών έκ- 
προσώπων τών Συνεταιρικών ’ Οργανώσεων εις συνε
λεύσεις τοπικάς είς τά ‘Υποκαταστήματα τής Ά 
γροτικής Τραπέζης καί εις γενικήν είς τό Κεντρικόν, 
όπου νά έξετάζωνται τά αποτελέσματα τών έκάστοτε 
γινομένων, καί νά ύποδεικνύωνται τά ένδεικνυόμενα 
διά τό μέλλον μέτρα.

σ τ '. Νά συστηθή Ά νώ τατον Συνεταιριστικόν Συμ
βούλιον παρά τή ’ Αγροτική Τραπέζη έξ άντιπροσώ- 
πων τών Συνεταιρισμών καί άλλων ειδικών καί θεωρη
τικών μέ σκοπόν νά γνωμοδοτή έπί τών γενικών γραμ
μών τής Συνεταιριστικής πολιτικής».

σκοπιμότητα τού μέτρου τής άσκήσεως της συνεται
ριστικής πολιτικής ύπό τής Τραπέζης καί αποφασί
ζουν νά έπανέλθουν καί πάλιν έπί τού ζητήματος, 
άφοϋ λάβουν ύ π ’ όψιν καί τήν έν τώ μεταξύ κτηθη- 
σομένην πείραν.

Α σχέτω ς όμως τής έπιφυλάξεώς των ταύτης, έχουν 
τήν γνώμην ότι ή ύπηρεσία Συνεταιρισμών πρέπει νά 
άποβλέψη κυρίως εις τό νά ένισχύση τήν Συνεταιρικήν 
’ Οργάνωσίν εις τάς προσπαθείας της πρός ποδηγέτη- 
σιν καί καθοδήγησιν τών νέων Συνεταιρισμών, νά έξα- 
λείψη δέ τοϋ λοιπού άπό τοϋ Συνεταιριστικού προ
γράμματος τό επαναλαμβανόμενον περί έξυγιάνσεως 
τών Συνεταιρισμών, τό όποιον τόσον έχει βλάψη μέχρι 
τούδε τήν Συνεταιριστικήν κίνησιν, δίδον έσφαλμένην 
έντύπωσιν περί τής καταστάσεως τών Συνεταιρισμών. 

Πρός τούτο πρέπει νά γίνουν τά έξής: 
α '.  Νά ΐδρυθή ειδική Συνεταιριστική Σχολή πρός 

κατάρτισιν Συνεταιριστικών στελεχών.
β '. Τό ειδικόν Συνεταιριστικόν προσωπικόν τής 

Τραπέζης νά μετεκπαιδεύεται εις αύτήν, νά μή 
έξαρτηθή δέ έκ τών τοπικών Τραπεζικών ύπηρεσιών,

— Σ χέσεις ΑΤΕ και Οργανώσεων. Ο παρεμβατικός ρόλος της Εποπτείας. 
Σε σύσκεψη των Ε.Γ.Σ. στη Θ εσσαλονίκη («Συνεργατισμός» 1930 σ. 303) που 

έγινε με την παρουσία και του Γ. Τρακάκη (Δ /ντού του Κ εντρικού Κ αταστήματος 
της ΑΤΕ) τα κυριότερα σημεία που εξετάσθησαν είναι:

δανείων άνεφέρθη πώς δέν εφαρμόζεται παντού τό 
’ίδιο έπίπεδο τόκου γιά τοϋ ’ίδιου τύπου τά δάνεια. ‘ Ο 
κ. Τρακάκης έδωσε σχετικές διευκρινίσεις καί άνέφε-

«Τό ζήτημα τής έποπτείας, τοϋ τόκου τών δανείων, 
τών τοπικών Συμβουλίων καί τής άπλουστεύσεως τών 
διά τόν δανεισμόν διατυπώσεων.

Ά π ό  μέρος πολλών άντιπροσώπων άνεφέρθη ότι οί 
κ. ’Επόπται τών Συνεταιρισμών δέν σέβονται τήν 
εσωτερική άνεξαρτησία τών Συνεταιρισμών καί στή 
διεξαγωγή τοϋ ελέγχου λησμονούν τά κύρια καθή- 
κοντά τους καί φέρονται άλλοτε σάν κηδεμόνες καί 
άλλοτε σάν άνακριταί αύτόκλητοι. Μιά τέτοια στάση 
τών εποπτών παραλύει όλη τήν πειθαρχία καί τήν 
συνοχή μέσα στόν Συνεταιρισμό καί άφαιρεϊ κάθε 
σέβας πρός τό Δ. Συμβούλιο πού σ’ αύτή τήν 
περίπτωση δέν μπορεί νά πάρη καμμιά πρωτοβουλία. 
Κατόπιν τό κάλεσμα μελών κατά τή διενέργεια τοϋ 
ελέγχου γιά διάφορα ζητήματα τοϋ Συνεταιρισμού 
προκαλεϊ τή δυσπιστία τών Συνεταίρων πρός τά Συμ
βούλιά τους, πράγμα πολύ έπικίνδυνο γιά τήν ύπό- 
σταση τής Συνεταιριστικής Κινήσεως, πού στηρίζεται 
στήν προσωπική πίστη.

' Η σύσκεψη άπεδέχθη τίς άπόψεις αύτές ώς δίκαιες 
καί διά τοϋ Προέδρου της κ. Ίωαννίδη ύποβάλλει 
στόν κ. Τρακάκη τήν παράκληση νά γίνουν οί άπαραί- 
τητες συστάσεις καί νά παύση τό άτοπο αύτό πρός 
όφελος καί τής Συνεταιριστικής Κινήσεως καί γιά τήν 
καλλιτέρα καί μεθοδικωτέρα συνεργασία μέ τήν Α 
γροτική Τράπεζα τής ‘ Ελλάδος. ' Ο κ. Τρακάκης έλαβε 
σημείωση καί ύπεσχέθη νά είσηγηθή τό ζήτημα στό 
Δ.Σ. τής Τραπέζης. ' Ως πρός τό ζήτημα τοϋ επιτοκίου

ρε πώς γιά λόγους έσωτερικούς τής Τραπέζης δέν 
μπορεί νά ύποβιβασθή ό τόκος παρακάτω άπό τή 
σημερινή θέση. "Οταν όμως όλοι οΐ άντιπρόσωποι 
άπεδέχθηκαν τήν πρόταση νά όρισθή επιτόκιο τών 
δανείων στίς ' Ενώσεις στά 7%, ό κ. Τρακάκης έδέχθη 
νά είσηγηθή σχετικά στό Δ. Συμβούλιο.

Γιά τό ζήτημα τών τοπικών Συμβουλίων ό κ. 
Τρακάκης λέγει πώς ή έργασία άκόμη έξακολουθεΐ 
καί επειδή πρόκειται νά έξετασθούν όγκοι ολόκληροι 
χαρτιά καί έκθέσεις δέν μπορούν νά άνακοινωθούν τ ’ 
άποτελέσματα τόσο σύντομα όσο νομίζεται. ' Ως πρός 
τήν σύνθεση τών Συμβουλίων ή σύσκει^η άπεφάνθη 
πώς ή Ά γροτική Τράπεζα άγνόησε τίς'Συνεταιριστι
κές οργανώσεις καί δέχθηκε προτάσεις μόνο άπό τούς 
Διευθυντάς τών ύποκαταστημάτων τών δικών της καί 
τών τής ’Εθνικής Τραπέζης, καί έζήτησε οΐ άντιπρό- 
σωποι γιά τά τοπικά συμβούλια τής Τραπέζης νά ύπο- 
δειχθοϋν άπ ’ τίς ' Ενώσεις καί έπειδή ύπάρχει δυνατό- 
της ή Διεύθυνσις τής Τραπέζης νά μή συμφωνήση στήν 
ύπόδειξη ορισμένων άτόμων νά ύποδειχθούν έξ άντί 
τρεϊς καί νά γίνη διαλογή, μεταξύ τους άπό μέρος τής 
Τραπέζης. Μέ τόν τρόπο αύτό τής καταρτίσεως τών 
Συμβουλίων τονώνεται κατά πολύ. ή Συνεταιριστική 
Κίνηση διότι τό γεγονός θ ’ άποτελέση άπόδοση έμπι- 
στοσύνης στούς Συνεταιρισμούς έκ μέρους τής Τραπέ-
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1930/Β_____ Κ ράτος κα ι τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν. Ε ποπτεία . Συμπαράσταση.

ζης άφ ένός, καί ά φ ’ έτέρου μέ τή στενή συνεργασία 
πού αυτόματα προκαλεΐται, δίνεται ή εύκαιρία στόν 
συνεταιρισμένο κόσμο νά γνωρίζη καλύτερα τήν 
Τράπεζα καί ν ’ αποφεύγονται οί παρεξηγήσεις οι 
όποιες όλλοιώς είναι άναπόφευκτες.

' Ο κ. Τρακάκης άτομικώς, άνεγνώρισε τό δίκηο τών 
άπόψεων αύτών καί ύπεσχέθη νά κάνη θερμή εισήγη
ση γιά τήν αποδοχή τους άπό τό Δ.Σ. τής Τραπέζης.
"Υστερα άπό τή συζήτηση αύτών τών θεμάτων ή 

σύσκεψις έπανήλθε στά αιτήματα τής συσκέψεως τών

’Αθηνών τοΰ Φεβρουάριου τρεχ. έτους, άπό τά όποία 
μόνο έλάχιστα έχουν γίνει δεκτά.

' Εδώ τελείωσε ή συζήτηση γιά τίς σχέσεις τής 
’Αγροτικής Τραπέζης καί τών Συνεταιριστικών ’Ορ
γανώσεων άφοϋ επανειλημμένα άναγνωρίστηκε καί 
τονίστηκε άπό κάθε πλευρά πώς οί σχέσεις τής 
Ά γροτικής Τραπέζης μέ τίς ’Οργανώσεις νά είναι 
'ίδιες μέ κείνες «τής μάννας μέ τά παιδιά της.» 
(«Συνεργατισμός» 1930 σ. 303).

— Ενώ στην Ελλάδα η Ε ποπτεία  υπάγεται τώρα στην ιδρυθείσα Α ΤΕ (χωρίς να 
εφαρμοσθεί το Ν.Δ. 26/7/1927) στη Ρουμανία ιδρύεται το 1929 Κ εντρικός Εθνικός 
Ο ργανισμός Εποπτείας (βλ. αναλυτικά «Συνεταιριστής» 1930 σ. 14).

Ο ι επόπτες του ΑΣΟ, παύουν να υπάγονται υπό τους κρατικούς Επιθεωρητές 
Συνεταιρισμών και ονομάζονται «Συνεταιριστικοί Υ πάλληλοι του ΑΣΟ» («Συνε
τα ιρ ιστής» 1930 σ. 46).
— Με την μεταφορά της Εποπτείας Συνεταιρισμών στην Α ΤΕ ορίζονται νέες 

έδρες-περιφέρειες 12 Επιθεωρητών και 85 Εποπτών, σε συσχετισμό τώρα, κυρίως, 
με τις έδρες των Υ π/τώ ν και των Α ντιπροσωπειώ ν της ΑΤΕ.

Η κατανομή αυτή δείχνει περίπου και τη ν  έκταση (τοπικά) της τότε 
συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς αλλά και της εποπτείας που καθιερώνεται τότε περισ
σότερο ενεργός. 

Ο ι έδρες - περιφέρειες των Επιθεωρητών είνα ι ο ι ακόλουθες:
Ιη 'Έ δρα 'Αθήναι, περιφέρεια οί Νομοί 'Αττικοβοιω- νιας.
τίας, Εύβοιας καί Φθιωτιδοφωκίδος.
2α."Εδρα Λάρισσα, περιφέρεια οί Νομοί Θεσσαλίας. 
3η."Εδρα Θεσσαλονίκη, περιφέρεια οί Νομοί Θεσσα
λονίκης, Χαλκιδικής καί ' Εδέσσης.
4η.“Εδρα Δράμα, περιφέρεια οί νομοί Δράμας, Σερρών 
καί Καβάλλας.
5η."Εδρα Κοζάνη, περιφέρεια οί Νομοί Κοζάνης καί 
Φλωρίνης.
6η."Εδρα Κομοτινή, περιφέρεια οί Νομοί Ροδόπης καί 
"Εβρου.
7η."Εδρα Πρέβεζα, περιφέρεια οί Νομοί Πρεβέζης, 
Ίωαννίνων, "Αρτης, Κερκύρας καί Αίτωλοακαρνα-

8η."Εδρα Πάτραι, περιφέρεια οί Νομοί Ά χα ίας, Κε
φαλληνίας καί ' Αργολιδοκορινθίας.
9η."Εδρα Πύργος, περιφέρεια οί Νομοί Η λεία ς καί 
Ζακύνθου, ή επαρχία 'Ολυμπίας καί οί τέως Δήμοι 
Έλευσίνος, Θελπούσης.
ΙΟη.'Έδρα Καλάμαι, περιφέρεια οί Νομοί Μεσσηνίας 
(πλήν τής επαρχίας ’ Ολυμπίας), Λακωνίας κ α ί ' Αρκα
δίας (πλήν τών είς τήν 9ην περιφέρειαν ύπαγομένων. 
τέως Δήμων).
Ι Ιη .Έ δ ρ α  Χανιά, περιφέρεια ολόκληρος ή Κρήτη. 
12η.Έδρα Σύρος, περιφέρεια οί Νομοί Κυκλάδων, 
Σάμου, Λέσβου καί Χίου.

Ο ι περιφέρειες 
1930 σ. 76).
1η. Περιφέρεια. "Εδρα Α θήναι, περιφέρεια ή δικαιο
δοσία τών 'Υποκαταστημάτων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης Καλλιθέας, Παγκρατίου καί Ν. Ιω νίας.
2α. Περιφέρεια. "Εδρα Χαλκίς. Περιφέρεια δικαιοδο
σία τού 'Υποκαταστήματος Χαλκίδος.
3η. Περιφέρεια. "Εδρα Κύμη, περκρέρεια ή τοϋ 'Υ πο
καταστήματος Κύμης ώς Αντιπροσώπου τής ΑΤΕ. 
4η. Περιφέρεια. "Εδρα Ίστιαία, περιφέρεια ή τού 
’Υποκαταστήματος Ίστιαίας.
5η. Περιφέρεια. "Εδρα Θήβαι, περιφέρεια ή τού 
'Υποκαταστήματος Θηβών.
6η. Περιφέρεια. "Εδρα Λεβάδεια καί περιφέρεια ή 
τοϋ ‘Υποκαταστήματος Λεβαδείας.
7η. Περιφέρεια. "Εδρα Λαμία, περιφέρεια ή τοΰ 
‘Υποκαταστήματος Λαμίας.
8η. Περιφέρεια. "Εδρα Α ταλάντη, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Αταλάντης.
9η. Περιφέρεια. "Εδρα ’Άμφισσα, περιφέρεια ή τού 
'Υποκαταστήματος Άμφίσσης.

έδρες των Εποπτώ ν είναι ο ι ακόλουθες: (βλ. «Συνεταιριστής»

10η. Περιφέρεια. "Εδρα Πόρος, περιφέρεια ή τού 
'Υποκαταστήματος Πόρου.
11η. Περιφέρεια. 'Έδρα Σύρος, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υποκαταστήματος Σύρου.
12η. Περιφέρεια. "Εδρα Θήρα, περιφέρεια ή τού 
'Υποκαταστήματος Θήρας.
13η. Περιφέρεια. "Εδρα Βαθύ Σάμου καί περιφέρεια 
ή τού 'Υποκαταστήματος Σάμου.
14η. Περιφέρεια. "Εδρα Μυτιλήνη, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Μυτιλήνης.
15η. Περιφέρεια. "Εδρα Πλωμάριον, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υποκαταστήματος Πλωμαρίου.
16η. Περιφέρεια. "Εδρα Λήμνος, περιφέρεια ή τού 
'Υποκαταστήματος Λήμνου.
17η. Περιφέρεια. 'Έδρα Χίος, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Χίου.
18η. Περιφέρεια. "Εδρα Χανία, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υποκαταστήματος Χανίων τής Α γροτικής Τραπέ
ζης.
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19η. Περιφέρεια. "Εδρα Η ράκλειον, περιφέρεια ή 
τοϋ Υ ποκαταστήματος τής Α.Τ.Ε.
20η. Περιφέρεια. "Εδρα Ρέθυμνον, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος τής ΑΤΕ.
21η. Περιφέρεια. ’Έ δρα " Αγ. Νικόλαος, περιφέρεια ή 
τοϋ Υ ποκαταστήματος τής ΑΤΕ.
22α. Περιφέρεια. "Εδρα Σητεία, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Σητείας.
23η. Περιφέρεια. "Εδρα Βάμος, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος τής ΑΤΕ.
24η. Περιφέρεια. "Εδρα Πάτραι, περιφέρεια ή τοϋ 
Υ ποκαταστήματος τής Έ θν ικής Τραπέζης.
25η. Περιφέρεια. "Εδρα Α’ίγιον, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Αίγιου.
26η. Περιφέρεια. "Εδρα Καλάβρυτα, περιφέρεια ή 
τοϋ Υ ποκαταστήματος Καλαβρύτων.
27η. Περιφέρεια. "Εδρα ’Αμαλίας, περιφέρεια ή τοϋ 
Υ ποκαταστήματος Άμαλιάδος.
28η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Πύργος, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υποκαταστήματος Πύργου.
29η. Περιφέρεια. "Εδρα Κόρινθος, περιφέρεια ή τοϋ 
‘Υποκαταστήματος Κορίνθου.
30η. Περιφέρεια. "Εδρα Σικυωνία (Κιάτον), περιφέ
ρεια ή τοϋ Υ ποκαταστήματος Σικυωνίας.
31η. Περιφέρεια. 'Έδρα Ναύπλιον, περιφέρεια ή τοϋ 
Υποκαταστήματος Ναυπλίου.
32η. Περιφέρεια. 'Έδρα Ζάκυνθος, περιφέρεια ή τού 
Υ ποκαταστήματος Ζακύνθου.
33η. Περιφέρεια. "Εδρα ’ Αργοστόλιον, περιφέρεια ή 
τοϋ 'Υποκαταστήματος Κεφαλληνίας.
34η. Περιφέρεια. "Εδρα ’Ιθάκη, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υ ποκαταστήματος ’Ιθάκης.
35η. Περιφέρεια. "Εδρα Νησίον, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Μεσσήνης.
36η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Καλάμαι, περιφέρεια ή τοϋ 
Υ ποκαταστήματος Καλαμών.
37η. Περιφέρεια. "Εδρα Κυπαρισσία, περιφέρεια ή 
τοϋ Υ ποκαταστήματος Κυπαρισσίας.
38η. Περιφέρεια. "Εδρα Πύλος, περιφέρεια ή τοϋ 
Υποκαταστήματος Πύλου.
39η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Σπάρτη, περιφέρεια ή τοΰ 
Υποκαταστήματος Σπάρτης.
40η. Περιφέρεια. "Εδρα Γύθειον, περιφέρεια ή του 
Υποκαταστήματος Γυθείου.
41η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Κύθηρα, περιφέρεια ή τοϋ 
Υποκαταστήματος Κυθήρων.
42α. Περιφέρεια. "Εδρα Τρίπολις, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υποκαταστήματος Τριπόλεως.
43η. Περιφέρεια. "Εδρα Δημητσάνα, περιφέρεια ή 
τοϋ 'Υποκαταστήματος Δημητσάνης.
44η. Περιφέρεια. "Εδρα Μεγαλόπολις, περιφέρεια ή 
τοΰ * Υποκαταστήματος Μεγαλοπόλεως.
45η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Μεσολόγγιον, περιφέρεια ή 
τοϋ 'Υποκαταστήματος Μεσολογγίου.
46η. Περιφέρεια. "Εδρα ’Αγρίνιον, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος ’Αγρίνιου.
47η. Περιφέρεια. 'Έδρα Καρπενήσιον, περιφέρεια ή 
τοϋ Υ ποκαταστήματος Καρπενησιού.
48η. Περιφέρεια. 'Έδρα Ναύπακτος, περιφέρεια ή 
τού Υ ποκαταστήματος Ναυπάκτου.
49η. Περιφέρεια. "Εδρα Κέρκυρα, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Κερκύρας.
50η. Περιφέρεια. "Εδρα Πρέβεζα, περιφέρεια ή τού 
Υ ποκαταστήματος Πρεβέζης.
51η. Περιφέρεια. "Εδρα Λεύκάς, περιφέρεια ή τοϋ

Υποκαταστήματος Λευκάδος.
52α. Περιφέρεια. 'Έ δρα "Αρτα, περιφέρεια ή τού 
Υ ποκαταστήματος "Αρτης.
53η. Περιφέρεια. "Εδρα ’Ιωάννινα, περιφέρεια ή τοΰ 
1 Υποκαταστήματος ’ Ιωαννίνων ώς άντιπροσώπου τής 
ΑΤΕ.
54η. Περιφέρεια. "Εδρα Λάρισσα, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Λαρίσσης.
55η. Περιφέρεια. "Εδρα Έλασσών, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Έλασσώνος.
56η. Περιφέρεια. "Εδρα Βόλος, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Βόλου.
57η. Περιφέρεια. "Εδρα 'Αλμυρός περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος 'Αλμυρού.
58η. Περιφέρεια. "Εδρα Φάρσαλα, περιφέρεια ή τοϋ 
Υ ποκαταστήματος Φαρσάλων.
59η. Περιφέρεια. "Εδρα Καρδίτσα, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υποκαταστήματος Καρδίτσης.
60η. Περιφέρεια. "Εδρα Τρίκαλα, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Τρικκάλων.
61η. Περιφέρεια. "Εδρα Καλαμπάκα, περιφέρεια ή 
τοΰ 'Υποκαταστήματος Καλαμπάκας.
62α. Περιφέρεια. 'Έδρα Θεσσαλονίκη, περιφέρεια ή 
τοΰ Υ ποκαταστήματος Θεσσαλονίκης.
63η. Περιφέρεια. "Εδρα Λαγκαδάς, περιφέρεια ή τοΰ 
'Υποκαταστήματος Λαγκαδά.
64η. Περιφέρεια. "Εδρα Κιλκίς, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Κιλκίς.
65η. Περιφέρεια. "Εδρα Βέρροια, περιφέρεια ή τοϋ 
'Υποκαταστήματος Βερροίας.
66η. Περιφέρεια. "Εδρα 'Έδεσσα, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Εδέσσης.
67η. Περιφέρεια. "Εδρα Κατερίνη, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Κατερίνης.
68η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Μουδιανά, περιφέρεια ή τοΰ 
Υ ποκαταστήματος Χαλκιδικής.
69η. Περιφέρεια. "Εδρα ’Αξιούπολις, περιφέρεια ή 
τοϋ Υ ποκαταστήματος Άξιουπόλεως.
70η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Γιανιτσά, περιφέρεια ή τών 
Γιανιτσών.
71η. Περιφέρεια. "Εδρα Κοζάνη, περιφέρεια ή τοΰ 
Υποκαταστήματος Κοζάνης.
72α. Περιφέρεια. 'Έ δρα Γρεβενά, περιφέρεια ή τού 
'Υποκαταστήματος Γρεβενών.
73η. Περιφέρεια. "Εδρα Καστόρια, περιφέρεια ή τοϋ 
Υ ποκαταστήματος Καστορίας.
74η. Περιφέρεια. "Εδρα Φλώρινα, περιφέρεια ή τοϋ 
Υποκαταστήματος Φλωρίνης.
75η. Περιφέρεια. "Εδρα Σόροβιτς, περιφέρεια ή τοΰ 
Υποκαταστήματος Σόροβιτς.
76η. Περιφέρεια. "Εδρα Σέρραι, περιφέρεια ή τού 
Υποκαταστήματος Σερρών ώς άντιπροσώπου τής 
ΑΤΕ.
77η. Περιφέρεια. "Εδρα Νιγρίτα, περιφέρεια ή τού 
Υ ποκαταστήματος Νιγρίτης.
78η. Περιφέρεια. "Εδρα Δράμα, περιφέρεια ή τού 
Υποκαταστήματος Δράμας.
79η. Περιφέρεια. 'Έδρα Καβάλλα, περιφέρεια ή τού 
'Υ ποκαταστήματος Καβάλλας.
80η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Πράβιον, περιφέρεια ή τοϋ 
Υ ποκαταστήματος Πραβίου.
81η. Περιφέρεια. 'Έ δρα Κομοτινή, περιφέρεια ή τοϋ 
Υ ποκαταστήματος Κομοτινής.
82α. Περιφέρεια. 'Έ δρα Ξάνθη, περιφέρεια ή τού 
Υποκαταστήματος Ξάνθης.
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83η. Περιφέρεια. Εδρα Αλεξανδρούπολις, περιφέ- 'Υποκαταστήματος Σουφλίου, καί
ρεια ή τοϋ  ̂Υποκαταστήματος ’Αλεξανδρουπόλεως. 85η. Περιφέρεια. "Εδρα Διδυμότειχον, περιφέρεια ή
84η. Περιφερεία. Εδρα Σουφλίον, περιφέρεια ή τού τοϋ ' Υποκαταστήματος Διδυμοτείχου.

Γ ια  τις περ ιορ ιστικές ενέργειες των εποπτικώ ν οργάνων στο θέμα προμήθειας 
ειδών από τους Συνεταιρισμούς και τις σχετικές εγκυκλίους Υπουργείου 
Γεωργίας και Α ΤΕ βλ. στο Υ ποκεφάλαιο Δ ' (εργασίες των Συνεταιρισμών).

— Π ροσλαμβάνονται από την ΑΤΕ νέοι Επόπτες με διαγω νισμό. Ε ίνα ι ο ι πρώτοι 
νέοι υπάλληλοι της ΑΤΕ: («Συνεταιριστής» 1930 σ. 110, 158). Π έτυχαν ο ι 
ακόλουθοι, ως επόπτες γεω ργικώ ν συνεταιρισμών β ' τάξεως:

Οι: 1) Κ. Κ ρίτσας, 2) Ε. Γραμματικός, 3) Φ. Λ αμπρόπουλος, 4) Γ. Λ ιάκος, 5) Δ. 
Γ ιαμπάνης, 6) I. Μ ανίνος, 7) I. Καταβάτης, 8) I. Ο υζούνης, 9) Θ. Κ ολτσιδόπουλος, 
10) Απ. Ο ικονομόπουλος, 11) Κ. Ο ικονομάκης, 12) Α. Ιατρού, 13) Π. Β ασιλειά- 
δης, 14) Κ. Μ ασΤροκώστας, 15) X. Κάρπος.

Ε πίσης ως επόπτες Δόκιμοι, οι:
1) Φ. Φ ραγκογιαννόπουλος, 2) X. Π απαδημητρίου, 3) Π. Π ανουτσόπουλος, 4) 

Κ. Ρουμπέν, 5) Α. Δελφός, 6) Ε. Μ άϊκελ, 7) I. Κ αλύβης, 8) Γρ. Β όσκογλου, 9) Κ. 
Κ οντοδήμας, 10) Φ. Α ρχοντάκης, 11) Κ. Μ αρινέλλης, 12) Ν. Μ ω ραίτης, 13) Κ 
Π οδας, 14) Η. Μ περνιδάκης, 15) Ν. Λαμπάκης, 16) Ξ. Σακελλαρίου, 17) Π. 
Π απαπολυχρονίου, 18) Γ. Μ αρωνίδης, 19) Δ. Π απαδόπουλος, 20) Κ. Σκούρας 21) 
Δ. Κ ανελλόπουλος, 22) Γ. Μ άνωλας, 23) X. Χ ανής, 24) Δ. Μ άχος, 25) Α. 
Χ ατζηλάμπρος, 26) Κ. Τ σαϊρίδης, 27) Δ. Στρογγύλης, 28) Α. Π άτρας, 29) Ε. 
Τριανταφυλλίδης, 30) I. Ρουσάκης».

Π ρέπει να τον ισ θεί ότι ο ι επιτυχόντες παρακολούθησαν αξιόλογα μαθήματα 
και τους δόθηκαν σωστές οδηγίες από το Δ ιο ικητή  Α ΤΕ Κ. Γ όντικα  (βλ. «Συ
νετα ιρ ιστής» 1930 σ. 159 και το β ιβλιαράκι « Ό μ ιλ ία ι  πρός τούς Ε π ό π τε ς  τής 
Ά γ ρ ο τ ικ ή ς  Τραπέζης» Α θήνα 1931).

Ε ίνα ι χαρακτηριστικά , γ ια  το πνεύμα της εποχής και τη ν  κατάσταση της 
υπαίθρου, όσα τους είπε ο Δ ιο ικητής Α ΤΕ Κ. Γ όντικας στις 18.12.1930 σχετικά  με 
τα Κόμματα, το έργο τους, την κατάσταση των αγροτών, την ΑΤΕ.

«Κύριοι,
"Αλλοι όμιληταί πρό έμού άνέπτυξαν έν έκτάσει τό 

έργον τών Συνεταιρισμών, τήν αποστολήν των καί τόν 
ρόλον ποϋ άνέλαβεν ή Τράπεζα νά παίξη είς τήν έξέλι- 
ξιν τών ’ Οργανώσεων τούτων ώς καί τήν δική σας άπο- 
στολήν, δίπλα άπό τούς άγρότας καί τάς ’ Οργανώσεις 
των. ’Εγώ λίγα τινα θέλω νά εϊπω καί νά σάς χαιρε
τίσω.

' Εκει πού θά  πάτε θά  βρήτε τούς άγρότας σπαρασ- 
σομένους άπό τήν πολιτική διαμάχη. Τά κόμματα 
έπλήθυναν τελευταίως πολύ καί ό άγων γιά τήν 
έπικράτησίν των έγινε οξύς. 1Η έπιβολή τών κομμά
των εις τό έργον σας θά  άσκηθή καί μάλιστα έντονος.
Ό  καλός άπό σάς εδώ θά  φανη. Νά σταθήτε στή 
μέση. Οϋτε μέ τούς μέν ούτε μέ τούς δέ. Εϊσαστε 
συνεταιρικοί υπάλληλοι τής ’Αγροτικής Τραπέζης, 
δηλαδή οΐ καθοδηγηταί τών φτωχών αύτών άνθρώπων 
τών άγροτών καί οί φρουροί τών συμφερόντων τής 
’Αγροτικής, ή όποία πάλιν έτάχθη έξ ολοκλήρου διά 
τήν έξυπηρέτησιν εκείνων. Πολλοί θά σάς έπιβουλευ- 
θούν καί πολλά δελεάσματα θά  σάς παρουσιάσουν, 
άλλά νά εισθε σταθεροί. Καμμία παρέκκλισις άπό τό 
έργον ποϋ σάς χαράζει ή συνείδησίς σας γιά τήν 
πρόοδο τής Τραπέζης καί τών συνεταιρισμών καί γιά 
τήν καλλιτέρευσι τής θέσεως τών άγροτών.

Μή νομίσητε ότι εϊσαστε κανενός είδους τιμηταί ή 
εισαγγελείς. Εϊσαστε άπλώς ύπηρέται τών διαρκώς 
ΐδρωμένων άπό τόν κόπο καί τή φτώχεια άγροτών. Δέν 
πάτε ούτε νά τούς καταδιώξητε διά τά λάθη των ούτε 
νά τούς διαλύσετε διά τήν τυχόν άνικανότητά των νά 
τραβήξουν μπρός. Μέ τό καλό καί διαρκώς πέρνοντάς 
τους άπό τό χέρι θά  τούς οδηγήσετε σιγά σιγά·στή 
πρόοδο καί στό συμφέρον τους. Τό έργο σας δέν είναι 
νά καταδιώκετε άλλά νά βοηθάτε. Νά βοηθάτε τόν 
έξασθενημένον αύτόν άνθρωπο ποϋ βρέχεται, πού 
τόν τρώει ό ήλιος, πού λασπωμένος ζή καί χαροπα
λεύει, ποϋ μιά μπουκιά ψωμί τρώει καί κείνη τίς περισ
σότερες φορές μέ τό σεκλέτι στή ψυχή. Είναι μεγάλος 
ό αγώνας τού άγρότη νά βγή άπό τή δυστυχία. Νά γιατί 
τούς συνεταιρισμούς του πρέπει νά τούς σέβεστε, νά 
τούς άγαπήσετε, νά τούς βάλετε στή καρδιά σας. Τούς 
συνεταιρισμούς έμόχθησαν οί ’ίδιοι οι άγρόται νά τούς 
κάμουν καί είναι πολλά τά παραδείγματα αύτοθυσίας 
στούς συνεταιριστάς, καί ώς έργο δικό τους αύτοί 
κρίνουν γιά τή τύχη τους. ’Εσείς μόνον βοηθάτε. 
Βγάλτε άπό τό μυαλό σας τό ρόλο τοϋ Εΐσαγγελέως καί 
τοϋ τιμητού. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα υπήρξαν οι 
προκάτοχοί σας τών άλλων εποπτικών ύπηρεσιών, έξ 
ών μερικοί ένόμισαν πώς κείνοι έφτιαξαν καί κείνοι
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μπορούν νά χαλάσουν τούς συνεταιρισμούς. Καί 
πήγαν μέσα στό συνεταιρισμό σκληροί καί δεσποτικοί 
καί άντί νά ώφελήσουν έβλαψαν. Ναί έβλαψαν, γιατί 
μέ τήν τακτική τους αύτή παρέλυσαν τήν πίστη τοΰ 
χωρικού, στόν άγώνα του καί άνέκοψαν τήν πρόοδο 
τών συνεταιρισμών γιά τήν όποία ο ί’ίδιοι οί άγρότες μέ 
έπί κεφαλής τούς ποιό τιμίους καί ήθικούς, άλλά καί 
δυνατούς ά π ’ αύτούς, έφτιαξαν τόσα χρόνια. Τέτοιοι 
Έ π ό π τα ι νά μήν ύπάρξητε ποτέ, δηλαδή χωροφύλα
κες καί εισαγγελείς, άλλά βοηθοί και συμπαραστάται 
είς ένα έργο δύσκολο, άπό τήν επιτυχία τού όποιου 
έξαρτάται ή εύτυχία τού χωρικού, ή ζωή τής Τραπέζης 
καί ή καριέρα ή δική σας.

«Καί τώρα, κύριοι, χαίρετε, άστε στό καλό καί μετα
φέρετε στούς αγρότες τής 'Ελλάδος ότι ή ’Αγροτική 
Τράπεζα έγινε μόνο γιά νά τούς έξυπηρετή καί οτι 
ζήτημα ύπάρξεως γ ι’ αύτήν θεωρεί τήν καλλιτέρευσι 
τής ζωής τους, προσέχτε δέ στά όσα σάς έτόνισα 
προτήτερα, γιατί σεις είσθε οί πρώτοι ύπάλληλοι τής 
Ά γροτικής καί μέ τήν τακτική τή δική σας θά  
δόσουμε έξετάσεις στό ύπαιθρο. ’Ά ν σείς φανήτε 
συνεπείς στά όσα σάς είπα θά  άποσπάσετε τήν άγάπη 
καί τήν εμπιστοσύνη τού χωρικού στό'ίδρυμά μας καί 
θά  εξασφαλίσετε σ’ αύτό ένα λαμπρό μέλλον, άλλά καί 
στόν εαυτό σας ένα λαμπρότερον».

Μ εταξύ των ομιλητώ ν (στα μαθήματα) ήταν οι: Α ναγνω στόπουλος, Β ιτσαξής, 
Γερακάρης Ευελπίδης, Κ όύρσης, Μ άντζαρης, Π απανδρέου, Α ριστ. Σ ίδερης, Γ. 
Τρακάκης, Θ. Τζω ρτζάκης και Γ. Σαμαρόπουλος.

Από την ομ ιλία  του Συμβούλου της Α ΤΕ Γ. Σαμαρόπουλου (που περιέχεται 
στο παραπάνω βιβλιαράκι) προκύπτει και το πνεύμα που άρχισε να δημιουργείται 
τότε σ χετικά  με το ρόλο της Ε ποπτείας και των νέων εποπτών υπαλλήλω ν της 
Α ΤΕ (συγκριτικά με την ιδεολογία  κα ι τις κατευθύνσεις των παλαιών εποπτών του 
Υ πουργείου Γεω ργίας που έμειναν απορφανισμένοι με το θάνατο του Σ. Ιασεμίδη). 

Τ ονίζει ο αγροτιστής-συνεταιρ ιστής Γ. Σαμαρόπουλος:
«... ήθελα νά Σάς πώ ότι δέν είμαι σύμφωνος μέ 

όσους διχάζουν τήν συμπεριφορά Σας καί έπιχειροΰν 
νά χωρίσουν τό ύπαλληλικόν Σας έγώ. Δέν είμαι 
σύμφωνος πρός τούς καθιερούντας μίαν κεκαλυμέ- 
νην, μίαν λανθάνουσαν, ούτως είπείν, άντίθεσιν τής 
Τραπέζης πρός τάς ’ Οργανώσεις. Κηρύσσω όλεθρίαν 
τήν διαίρεσιν καί άνευρίσκω είς τόν διχασμόν, είς τήν 
δισυπόστατον αύτήν ψυχολογίαν, τό σπέρμα τής 
άποτυχίας.

1Η Τράπεζα καί αί ’ Οργανώσεις είναι ή άφετηρία καί 
τό τέρμα μιάς καί τής αύτής προσπαθείας. Καί είναι 
σκόπιμον νά πράξητε τό πάν, όπως άρμονικώς συνδέ- 
σητε τά δύο άκρα είς μίαν στενήν άλληλεγγύην, παρα- 
σκευάζοντες ομαλήν τήν ψυχολογίαν καί βαθείαν τήν 
συναίσθησιν, ότι οϋτω καί μόνον θά προαχθώσιν οί 
κοινοί σκοποί, ο'ίτινες έτάχθησαν δι’ άμφοτέρους.
Ούδεμία χωρεί μεταξύ αύτών άντιδικία, οδηγεί δέ 
πρός τήν αποτυχίαν καί ύμάς καί έκείνους ό έπιχειρών 
νά συμβουλεύση τήν άπομόνωσιν καί νά συστήση 
πρός τήν μίαν ή πρός τήν άλλην πλευράν προτιμήσεις ή 
διακρίσεις. * Η αύτή πηγή άρδεύει τήν Τράπεζαν καί 
τάς ’Οργανώσεις καί ό αύτός σκοπός θερμαίνει τό 
έργον των. Τό ίδικόν Σας καθήκον είναι νά φέρετε έκ 
παντός τρόπου τήν Τράπεζαν πλησιέστερον πρός 
Αύτάς καί ’Εκείνας έγγύτερον πρός τήν Τράπεζαν...

Ούδείς δύναται νά ύποστηρίξη ότι θ ά  έπιζήση τής 
άναποφεύκτου φθοράς ή ’ Αγροτική Τράπεζα, εάν δέν 
συνενώση είς τούς κόλπους της σύμπαντα τόν Α γρ ο 
τικόν κόσμον, έάν δέν άφομοιώση αύτόν καί δέν άφο- 
μοιωθή πρός αύτόν, έάν διεκδικήση αύτοτέλειαν καί 
δέν συγχωνευθή πρός τάς ίσχυράς ’Οργανώσεις τών 
Παραγωγών, μέ κεφάλαια άθροιζόμενα κατά τό μέγι- 
στον μέρος έκ τών οικονομιών τού άγροτικού κό
σμου...».

Α πό τη συνέχεια  της ομιλίας του φαίνεται καθαρά και η τότε οικονομική και 
ψ υχολογική  κατάσταση των αγροτών:

«Καί επειδή άποτείνομαι πρός Σάς, μικροί μου ρίας, καί έπειδή, μιλώ γιά ’ κείνους, τούς πτωχούς καί
άπόστολοι τού μεγάλου κηρύγματος τής λαϊκής εύημε- προσφιλείς άγρότας, πρός τούς όποιους μεταβαίνετε,

Σκληρή η δουλειά στη γεωργία.
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1930/Β ' —  Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι των Συνεταιρ ισμώ ν. Ε ποπτεία . Συμπαράσταση.

θά  μοΰ επιτρέψετε νά Σάς συστήσω νά τούς μετα- βοηθήστε τους καρτερικά, χωρίς πείσμα, χωρίς τήν
χειρισθήτε ώς φίλους. Περισσότερον άπό φίλους. Σάν κατάθλιψιν τής εξουσίας, βοηθήστε τους νά θεμελιώ-
άδελφούς. Α ξίζουν τήν στοργήν Σας. Διότι είναι σουν τό λαμπρόν μαυσωλείον, εις τήν μετώπην τοΰ
άγαθοί καί ανιδιοτελείς. Καί διότι ύπομένουν καρτε- οποίου θά  ριπισθή ή λευκή σημαία τής έθνικής
ρικώς καί άγογγύστως τήν πλέον άχάριστον μοίραν. εύημερίας....

Μή αποβλέπετε είς τά μικρά έλλατώματά των. Εΐναι Βγάλτε τους μέ τόν μαλακό Σας τρόπο τήν ύποι^ία, 
κηλΐδες εις τόν ήλιον. ’ Ενθυμηθείτε δτι κρύβουν πού μαραζώνει τίς ψυχές τους καί κάμετέ τους νά
καρδίαν ήρώων καί ψυχήν μαρτύρων. Χωρίς καμμίαν πιστέψουν ότι δέν εΐσθε ή Νέμεσις. ’Αρχικά έστο-
άπό τάς χαράς τής ζωής, χωρίς γοητευτικός προσδο- μώθησαν αί ψυχαί των άπό την δυστυχίαν καί τήν
κίας, χωρίς άκόμη τήν άπλήν ίκανοποίησιν τής άντα- δημαγωγίαν. Ά ρκετά  έσφίχθησαν αΐ καρδίαι των άπό
ποδόσεως, εργάζονται, μοχθούν, θλιβεροί, σιωπηλοί, τήν έγκατάλειψιν. Κάμετέ τους ν ’ άναθαρρήσουν,
έχοντες ώς μοίραν τάς στερήσεις καί τήν δυστυχίαν σκορπίζοντες σ ’ αύτούς τόν ήλιον τής έλπίδος. Εΐναι
καί ώς σκοπόν τής ζωής των τό άγαθόν. άνάγκη νά ένθυμηθώμεν ότι έπιχειρούμεν τήν μεγάλην

Δόσατέ του μ’ εμπιστοσύνην τό χέρι Σας. ’ Ανοίξατε έκστρατείαν διά τήν άνόρθωσιν τής οικονομικής ζωής
σ ' αύτούς τήν καρδιά Σας. Μιλήστε τους, μιλήστε τους τής Χώρας. Χωρίς αύτούς, χωρίς τόν ενθουσιασμόν
πολύ, γι’ άγάπη, γιά έγκαρτέρησι, γι’ άδελφωσύνη, των, χωρίς τήν άπάρνησίν των, ε’ίμεθα καταδικασμένοι
κάμετέ τους μέ λόγια καί μέ έργα νά ξεχάσουν τάς ν ’ άποτύχωμεν...».
θλίψεις των, νά ελαφρώσουν τούς πόνους των καί

— Γ ια  την εξέλιξη της Εποπτείας Συνεταιρισμών ιστορικά  και κυρίως μετά την 
ίδρυση της Α ΤΕ βλ. στο β ιβλίο του Δ.Θ. Πάνου « Έ ν ν ο ια , μορφή, ιστορ ική  
εξέλιξη του θεσμού της Εποπτείας Συνεταιρισμών». Ε π ίσης κείμενο Νικ. 
Μ ετζιδάκη στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1979 σ. 3983 με σοβαρές διαπιστώ σεις 
για  το θέμα αυτό.

— Γ ια  τους επόπτες της πρώτης εποχής, τη ζωή τους, τις ταλαιπωρίες και το 
έργο τους βλ. θαυμάσιο παραστατικό κείμενο του Ε. Α ναγνοστοπούλου στη 
«Φωνή Συνεταιρισμών» 1948 σ. 1259, 1317. Ζωντανές σελίδες και γ ια  τις άδικες 
κατηγορίες για  τους προ του 1930 Συνεταιρισμούς και Επόπτες.

3. Αντιδράσεις, Εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις σε βάρος τω ν Συνεταιριστικών Οργανώσεων. 
Προσπάθειες πολιτικές.

— Για τις δεσμευτικές διατάξεις της νομοθεσίας μ ιλήσαμε παραπάνω.
— Το Υ πουργείο Γεωργίας και η ΑΤΕ (με την εποπτεία, κλπ.) επεμβαίνουν 

αυστηρά στον τρόπο διεξαγωγής των προμηθευτικών εργασιών από τους 
Συνεταιρισμούς. Με δικαιολογία  ή σκοπό την αποφυγή δ ια χειρ ισ τικώ ν ανωμα
λιών και ζημιών, δεσμεύεται η πρωτοβουλία των Ο ργανώσεων και ικανοποιούνται 
αιτήματα των παντοπωλών για περιορισμό των προμηθειών (βλ. στα Υποκεφ. Δ ' 
και Σ Τ ') .
— Εντείνονται οι δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος των Συνεταιρισμών από τα 

θίγόμενα εκμεταλλευτικά συμφέροντα (βλ. και στο Υποκεφ. Β ' του 1929. Γ ια τον 
ΑΣΟ βλ. στο Υποκεφ. Σ Τ '/1 ) .

Εφαρμόζεται αυστηρά ο ν. 4640/1930 για απομάκρυνση από τις Συνεταιρι
στικές Ο ργανώσεις των πολιτευομένων.

Για τη δυσφήμιση των Συνεταιρισμών από τους θίγόμενους εκμεταλλευτικούς 
(μεταπρατικούς και άλλους) κύκλους βλ. και συζήτηση στη Γερουσία της 
23.12.1929 (Π ρακτικά Βουλής και «Συνεταιριστής» 1930 σ. 43 και «Συνεργατι
σμός» 1930 σ. 222. Και στο Υποκεφ. Σ Τ '/ l  γ ια  τον ΑΣΟ -σταφιδικό).
— Κατά το 1929 και 1930 αξιόλογη δράση των Α γροτικώ ν Κ ομματικών μερίδων. 

Ό μ ω ς  το Δεκέμβριο 1930 στο Συνέδριο της Θ εσσαλονίκης (17 Δεκεμβρίου) και με 
αφορμή την είσοδο στο Α γροτικό κόμμα του I. Σοφιανόπουλου (δικηγόρου και 
πρώην Γεν. Γραμματέα Υπ. Εθνικής Ο ικονομίας) και μερικές ενέργειές του, 
ακολούθησε διαφωνία και διάσπαση σε 2 μερίδες, την μια υπό τους Χ ατζηγιάννη,
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1930/Β ' —  Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι των Σ υνετα ιρ ισμώ ν. Α ντιδρά σεις .

Γαβρ ιηλ ίδη , Α βράσογλου, την άλλη υπό τους Α νθρακόπουλο, Π αγκούτσο, 
Σοφιανόπουλο. Α λληλοκατηγορίες των Ομάδων. Η  ομάδα Α νθρακοπούλου - 
Σοφιανοπούλου κατηγορείτο ότι οδηγεί σε σύμπραξη με στρατοκρατικά σ το ιχεία  
και στον ιταλικό φασισμό. (Βλ. Δ. Π ουρνάρα σ. 102, 107, κριτική γ ια  την 
εσφαλμένη δράση τους). Η  διάσπαση εξακολούθησε και το 1931.

Σ χετικά  με την εμπλοκή αγροτιστώ ν και συνεταιρισμώ ν την εποχή εκείνη 
1930/1931, ο Δ. Π ουρνάρας παρατηρεί (σελ. 122):

«’Ιδιαιτέρως όπου υπάρχουν γεωργικοί συνεταιρι
σμοί, είς τήν Παλαιόν καί τήν Νέαν ' Ελλάδα, χωρίς νά 
γίνεται ούδεμία ένέργεια παρέχουσα είς τούς κυβερ
νώντας όφορμάς διαλύσεως τών οικονομικών τούτων 
οργανώσεων, μπορούν νά άποτελέσουν ούτοι έστίαν 
δράσεως ύπέρ τής άγροτικής κινήσεως καί προπαγαν- 
δίσεως τών αρχών τού ’ Αγροτισμού.

’Αναμφιβόλως πολλαί διοικήσεις συνεταιρισμών α 
παρτίζονται άπό άγρότας όπισθοδρομικούς καί αντι
δραστικούς, πιστεύοντας είς τά παλαιά προσωπικά 
κόμματα καί χρησιμεύοντας είσέτι ώς στελέχη καί 
όργανα τοϋ φαυλοκρατισμού.

’Εξ αύτών πολλοί μπορούν νά προσέλθουν είς τόν 
Άγροτισμόν κατόπιν έντεταμένης διδασκαλίας καί 
δεξιάς πολιτικής τοΰ ’Αγροτικού Κόμματος. "Οσοι 
φανούν όντιδρώντες ή πρέπει νά έκτοπισθούν καταλ
λήλως ή νά καταπολεμηθούν διά παντός μέσου μέσα 
είς τήν συνείδησιν τής άγροτικής τάξεως, ώς άσπονδοι 
έχθροί αύτής. Διότι πράγματι τοιούτοι είναι...

’Εκ τών συνεταιρισμών και 'Ενώσεων «είναι αρκε
τοί πού θά  ήδύναντο νά ένισχύσουν όργανικώς καί 
ύλικώς τόν έγκαινιασθέντα άγροτικόν άγώνα... μπο
ρούν νά χρησιμεύσουν ώς προπύργια καί όγκυροβόλια 
τής άγροτικής κινήσεως. Κατά τήν τελευταίαν άλλω
στε περίοδον, μία μερίς αύτών διευθυνομένη άπό 
’Επιτροπήν έκ δραστήριων έκπροσώπων τού άγροτι- 
κού κόσμου ώς οί κ.κ. Λασκαρίδηςτής Θεσσαλονίκης, 
Καραμαγκιόλης τών Θηβών, Τσίάρας τού Λαγκαδά, 
Βενιζέλος καί Μαράκας τών Καλαμών, Δημητρούλιας 
τής Φθιώτιδος, Σπηλιόπουλος καί Γεραμάνης τής Πε- 
λοποννήσου, οργάνωσε πλείστας επιτυχείς συγκεν
τρώσεις διαμαρτυρίας κατά τής κυβερνητικής άστορ- 
γίας καί προσφάτως άκόμη τό ’Αγροτικό Συνέδριο 
Θηβών τό όποιον τόσην άγανάκτησιν προκάλεσε 
μεταξύ τών προσωπικών κομμάτων καί τού φιλελευ
θέρου Κυβερνητικού τύπου. Ή  έπιτροπή αύτή διατί 
έσιώπησεν άπό τίνος...» (Δ. Πουρνάρας έκδοση 1931 
σ. 124 όπου καί άλλες ύποδείξεις του).

— Π ροσπάθειες κομμάτων γ ια  ανάμιξη στα εσωτερικά της Ο μοσπονδίας Γ.Σ. 
Θ εσσαλονίκης. Χ ρησιμοποίηση  και του αντιπροέδρου του Δ ιοικ. Συμβουλίου. Α
νάκλησή του με απόφαση του Εποπτ. Συμβουλίου. Η  Γ. Συνέλευση 17/10/1930 
συζητά το θέμα, αποκλείει τις πολιτικές επεμβάσεις, αποφασίζει συνεταιριστική 
ενότητα. Π ολύ διδακτική η όλη συζήτηση (βλ. «Συνεργατισμός» 1930 σ. 305).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η  ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩ Ν ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η  αριθμητική κ ίνηση των Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν κατά το 1930 είναι η 
ακόλουθη, σύμφωνα με τα σ το ιχεία  του Υπουργείου Γεωργίας που δημοσιεύει ο 
«Συνεταιριστής».
Είδη ’ Ιδρυση 

ή μετατροπή
Διάλυση 

ή μετατροπή
Αυξομείωση Υπάρχοντες 

στο τέλος 
του 1930

Πιστωτικοί 457 18 439 4.351
Προμηθευτικοί 4 6 -2 188
Πωλήσεως 37 1 36 430
Παραγωγικοί 35 2 33 280
Διάφοροι 64 2 62 505
Σύνολο 597 29 568 5.754

Α πό τα παραπάνω στο ιχεία  παρατηρείτα ι έντονη εξάπλωση των Γεωργ. 
Συνεταιρισμών. Α νάλυση των συνεταιρισμών πωλήσεως, παραγωγικών κλπ., 
καθώς και ανάλυση όλων των Συνεταιρισμών κατά είδη και Νομούς βλ. στο «ο 
Συνεταιριστής» 1931 σ. 128, 131.

Γ ίνοντα ι δικαστικές διαλύσεις αδρανούντων Συνεταιρισμών. Γ ια τις περιφέ
ρειες Μ υτιλήνης και Κ ορίνθου βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 121.

Από σχετική  αξιόλογη μελέτη Π. Στεφόπουλου για  τη συνεταιριστική 
κίνηση σε περιφέρειες της Π ελοποννήσου και της Στερεάς, προκύπτουν 
— ανάμεσα σε άλλα—· τα εξής χαρακτηριστικά  στοιχεία: («Συνεταιριστής» 1931 σ. 
137 και 1932 σ. 6).

α) Ο μέσος όρος μελών κατά Συνεταιρισμόν είναι:
Π εριφέρεια 1927 1930
Πατρών 65 53
Α ίγιου 57 45
Κ αλαβρύτων 86 46
Κιάτου 46 53
Κ ορίνθου 72 63
Μ έσος όρος 60 52

β) Η αναλογία συνεταιρισμένων προς ασυνεταϊριστους (επί του καθαρού αγροτι-
κου πληθυσμου) ηταν μόνο:
Ιθάκης 2,83% Α ιγίου 46,31%
Κ εφαλληνίας 4,27 % Κ αλαβρύτων 6,56%
Α γρίνιου 28,27% Κιάτου 22,96%
Μ εσολογγίου 34,07% Κορίνθου 35,51%
Ν αυπάκτου 6,64% Ν αυπλίου 9,14%
Π ατρών 21,58%

Μ έσος όρος των παραπάνω 20,55%
(Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 7).
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(Πανελλήνια και τοπ ικές δραστηριότητες)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

— Η  δραστηριότητα των Συνεταιρισμών (και των Ενώσεων) επεκτείνεται. Α λλά 
και πολλά προβλήματα υπάρχουν (εσωτερικά και εξωτερικά) και άλλα δημιουρ- 
γούνται από τη ν  επέκταση. Κ αταβάλλεται προσπάθεια γ ια  παράλληλη ποσοτική 
και ποιοτική  άνοδο.

— Α ναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο  ενεργούν συνήθως, και εκείνον κατά 
τον οποίο  πρέπει να ενεργούν, τα Δ ιο ικητικά  Συμβούλια των Συνεταιρισμών, 
ασ χολείτα ι ο Η λ. Τσόπελας (βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 35). Στο ίδιο  θέμα 
αναφέρεται, (για τον τομέα του δανεισμού) ο Σπ. Τρυφωνόπουλος. Βλ. συμπερά- 
σματά του και υποδείξεις του στο «Συνεταιριστής» 1930 σ. 37.

— Ο μαδικές προμήθειες θείου, θ. χαλκού κλπ. γ ίνοντα ι από τις σταφιδικές 
Συνεταιρικές Ο ργανώ σεις μέσω του ΑΣΟ («Συνεταιριστής» 1930 σ. 45).

— Α ρχίζουν προσπάθειες για  την οργάνωση της συγκεντρώσεως και διαθέσεως 
γεω ργικώ ν προϊόντων από τους Συνεταιρισμούς, με τη συντονιστική  βοήθεια ΑΤΕ 
(Ε ιδικό Τμήμα της Ε μπορικής Π ροστασ ίας Γεωργικώ ν Π ροϊόντω ν). Ε ίναι κατα
τοπιστική  η σχετική  εγκύκλιος της ΑΤΕ που διατυπώνει τα επόμενα γ ια  το θέμα, 
γ ια  μια πρώτη προσπάθεια (βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 46) που έχει πολλά 
περιθώρια γ ια  οργάνωση και επιτυχία. Ε ίναι τα πρώτα βήματα σ την κατεύθυνση 
αυτή.

« Ή  ’Αγροτική Τράπεζα τής ' Ελλάδος περιλαμβά- 
νουοα μεταξύ τών σκοπών της καί τήν διευκόλυνσίν 
τής ύπό τών Συνεταιρικών Όργανώσεων άπό κοινού 
άποθηκεύσεως καί πωλήσεως τών γεωργικών προϊόν
των τών συνεταίρων εις τάς αγοράς εσωτερικού, δ ι’ 
υπομνήματος της τής 5ης Φεβρουάριου ε.ε. πρός τό 
Ύ πουργείον τών Στρατιωτικών έζήτησεν δπως τάς 
διά τάς άνάγκας τοϋ Στρατού όπαιτουμένας ποσότη
τας σίτου, κριθής, βρώμης, χόρτου καί σανού, προμη- 
θεύηται ή Στρατιωτική Ύ πηρεσία ά π ’ εύθείας παρά 
τών Συνεταιριστικών Όργανώσεων, τής Ά γροτικής 
Τραπέζης προσφερομένης νά μεσολαβήση μεταξύ 
αύτών καί τών άρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών όπως 
διευκολυνθή ή άγορά τών άνω γεωργικών προϊόντων 
ύπό τοϋ Στρατοΰ καί 'ίνα προστατευθη ή γεωργική 
παραγωγή τής χώρας.

"Οπως σάς εϊναι γνωστόν, τό Ύ πουργείον τών Στρα
τιωτικών άπό δύο ήδη ετών ενδιαφερόμενον ύπέρ τής 
ένισχύσεως τής εγχωρίου παραγωγής έπεζήτησε νά 
προμηθευθή έν τώ τόπω κριθήν, βρώμην, σανόν καί 
χόρτον ά π ’ εύθείας παρά τών παραγωγών, πλήν τό 
άνοργάνωτον εΐσέτι αύτών, έπηρεαζομένων καί έκ τών 
σκοπίμως προσφερομένων τιμών ύπό τρίτων έμπορων 
έπιθυμούντων νά παρεμποδισθή τό έργον τούτο, δέν 
έπέτρεψε νά τελεσφορήση ή προσπάθεια αϋτη.

Κυρίως ή Στρατιωτική ' Υπηρεσία δέν κατώρθωσε 
τότε νά εύρη συγκεντρωμένος ποσότητας καί νά τάς 
διαπραγματευθή.

’Ή δη ή Άγροτική Τράπεζα φρονούσα ότι τό έργον 
τοϋτο θά  προήγετο σημαντικώτατα έάν μεσολαβήση 
πλησίον τών ' Ενώσεων καί τών Γεωργικών Συνεταιρι
σμών καί έπιδιωχθή ύ π ’ αύτών ή κοινή άποθήκευσις 
τών προϊόντων κατέστησε γνωστόν εις τό Ύ πουρ- 
γεΐον τών Στρατιωτικών ότι θ ά  ήτο δυνατόν αί Συνε

ταιρικά,ί οργανώσεις νά έπιτύχωσι τήν κοινήν άποθή- 
κευσιν τών προϊόντων, τών συνεταίρων των, ϊνα ή 
στρατιωτική ύπηρεσία δύναται νά εύρίσκη συγκεντρω
μένος ποσότητας προϊόντων καλώς άποθηκευμένων 
καί συντηρημένων, καί νά διαπραγματεύεται όμαδι- 
κώς, διότι, ώς έννοεΐτε, εϊναι άδύνατον νά προμηθεύε
ται άπό ένα έκαστον τών παραγωγών.

Τό ' Υπουργείον άπεδέχθη τήν πρότασιν ταύτην τής 
Άγροτικής Τραπέζης καί μάς άπέστειλε τό ύ π ’ άριθ. 
11164 έγγραφόν του.

Κατόπιν τούτου εϊναι σκόπιμον καί συμφέρον νά 
μελετήσητε καί όργανώσητε άπό τώρα πώς θά  γίνη ή 
κοινή άποθήκευσις τών γεωργικών τούτων προϊόντων 
ήτοι σίτου, κριθής, βρώμης κλπ., παρά τών συνεταί
ρων ή παρά τής ' Ενώσεως ή π α ρ ’ έκάστου τών Συνε
ταιρισμών σας.

Παρακαλοϋμεν δέ νά μάς γνωρίσητε εγκαίρως - 
Α γροτικήν Τράπεζαν. Τμήμα ’Εμπορικής Προστα- 
στίας Γεωργικών Προϊόντων -  ποια προϊόντα άπεφά- 
σισαν οί Συνεταιρισμοί σας νά άποθηκεύσουν καί νά 
διαθέσωσιν άπό κοινού δηλ. όμαδικώς, ποίαν ποσότη
τα έξ έκάστου είδους καί εις ποίας τιμάς. Θά μάς 
γνωρίσητε άκόμη τήν τοποθεσίαν τών αποθηκών 
όπου θ ά  άποθηκευθή έκάστη ποσότης. Σάς συνιστώ- 
μεν όπως εΐ δυνατόν αί άποθήκαι εύρίσκονται πλησίον 
σιδηροδρομικών σταθμών, ώς ζητεί τό έγγραφον τοϋ 
Υ πουργείου διά νά διευκολύνεται ή μεταφορά.

' Απάσας τάς άνωτέρω πληροφορίας θέλετε παράσχη 
ήμϊν έν καιρω, ήμεϊς δέ συγκεντρούντες τά στοιχεία 
ταύτα θά  τά παραδώσωμεν είς τάς άρμοδίας Στρατιω
τικός ' Υπηρεσίας καί θά συνεννοηθώμεν μέ αύτάς καί 
μέ ύμάς περαιτέρω διά τήν διαπραγμάτευσιν καί θά  
σάς φέρωμεν είς άμεσον έπαφήν. Έλπίζομεν έκ τής 
όργανώσεώς νά έπιτύχωμεν τήν έπί τόπου καί είς
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ικανοποιητικός τιμάς διάθεσιν μεγάλων ποσοτήτων έκ 
τών άνω προϊόντων είς τήν Στρατιωτικήν 'Υπηρεσίαν. 
Σάς συνιστώμεν άκόμη νά μελετήσετε μετά προσοχής, 
τάς λεπτομερείας τοϋ έγγράφου τού ‘Υπουργείου 
Στρατιωτικών καί ποια εϊδη θά  προμηθευθή έκαστον 
Σώμα Στρατού καί έκ ποίων περιφερειών, καί νά 
προσαρμόσητε τά μέτρα σας πρός τάς οδηγίας ταύτας 
*ίνα διευκολυνθή ή δλη ύπόθεσις. Καί αί άποθήκαι 
πρέπει νά εϊναι κατάλληλοι.

Καί άντιθέτως δμως θ ά  ένεργήσωμεν, έάν δηλ. 
ύπάρχουσι Συνεταιρισμοί οί όποιοι όχι μόνον δέν 
διαθέτουσι άπό τά ώς άνω ε’ίδη άλλά καί έχωσιν 
άνάγκην τοιούτων διά τήν διατροφήν τών Συνεταίρων 
των τότε νά μάς γνωρίσωσιν έν καιρώ τάς ποσότητας 
πού τούς χρειάζονται καθόσον προτιθέμεθα νά μεσο- 
λαβήσωμεν καί διά τήν εύρυτέραν άνταλλαγήν ειδών 
μεταξύ τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων περί τούτου 
θέλομεν καί διεξοδικώτερον γράψει ύμϊν προσεχώς.

’ Επίσης παρακαλοϋμεν όπως μεταδώσητε ήμϊν καί 
τάς ύμετέρας σκέψεις καί άντιλήψεις περί τοϋ καταλ- 
ληλοτέρου τρόπου κ α θ ’ όν θά  ήδύνατο νά διεξαχθή 
τό όλον έργον τής κοινής άποθηκεύσεως τών προϊ
όντων παρά τών ’ Ενώσεων ή τών Γεωργικών Συνεται
ρισμών.

Ά ποδίδοντες ύψίστην σημασίαν είς τήν επιτυχίαν 
τοϋ έργου τούτου δέν παραλείπομεν νά γνωρίσωμεν

ύμΐν, ότι εϊμεθα διατιθεμένοι νά ένισχύσωμεν διά 
παντός μέσου τήν προσπάθειαν ύμών ταύτην χορη- 
γοϋντες καί δάνεια κατά τήν εποχήν τής κοινής άπο
θηκεύσεως πρός τούς Συνεταιρισμούς έπί ένεχύρω 
τών προϊόντων.

Πρός τήν κοινήν άποθήκευσιν τών ειδών τούτων 
είναι απαραίτητον νά κατευθύνωμεν τούς Συνεταιρι
σμένους παραγωγούς καί δ ι’ ένα άλλον λόγον άκόμη. 
Ή  ’Αγροτική Τράπεζα θ ά  άναλάβη άπό τοϋ προσε
χούς θέρους καί τήν χρηματοδότησιν τής έξαγοράς 
τού εγχωρίου σίτου ήν ώς γνωστόν διενεργεί ή Κεντρι
κή ’Επιτροπή τοϋ σίτου διά τής έταιρίας Γενικών 
’ Αποθηκών. ’ Από εφέτος μάλιστα ή έργασία αϋτη είς 
ήν μετέχει ή ’Αγροτική Τράπεζα δ ι’ άντιπροσώπου 
της, θά  έπεκταθή είς όλας τάς σιτοπαραγωγούς 
περιφερείας καί θά  όργανωθή άκόμη πληρέστερον 
ώστε νά γίνη άπολύτως προστατευτική τών συμφερόν
των τοϋ σιτοπαραγωγού. Καί ό Νόμος θ ά  συμπληρω- 
θή, καί ή Κεντρική ’ Επιτροπή σκέπτεται νά ζητήση νά 
άγοράζη έκτός τοϋ σίτου καί κριθήν καί βρώμην. 
’Επίσης θά δημιουργήση άποθήκας πανταχοϋ καί θά 
έξαγοράζη κ α θ ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ έτους τά 
προϊόντα ταϋτα. Συνεπώς εΐναι σκόπιμον νά έπωφελη- 
θώμεν καί αύτών τών σχεδίων τής Κεντρικής ’Επι
τροπής τού σίτου καί νά συνδυάσωμεν τήν ένέργειάν 
μας...».

Αλωνιστικό συγκρότημα Γεωργ. Πιστ. Συνεταιρισμού Ελασσόνος.
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— Ιδρύεται στον Ά σ ο  Κ ορινθίας Συνεταιρισμός Εξαγω γής νωπών σταφυλών 
(αναφέρεται ως «ο πρώτος με τον σκοπό τούτον ιδρυόμενος») από 12 παραγωγούς 
(«Συνεταιριστής» 1930 σ. 62).

— Στην Κ όρινθο γίνετα ι μελέτη του τρόπου κατά λληλης όργανώσεως για  
εξαγωγή νωπών σταφυλών και οπωρών. Π ροκρίνετα ι η σύσταση ΑΕ με κεφάλαια 
τουλάχιστο  2.000.000 δρχ. καλυπτόμενα «έξ ολοκλήρου ή καί κατά τό πλεϊστον 
ύπό τής οργανωμένης παραγωγής είς Συνεταιρισμούς» και με ενίσχυση της 
Κ υβερνήσεως και ΑΤΕ (βλ. σχετικά  και γ ια  άλλα προτεινόμενα μέτρα στο 
«Συνεταιριστής» 1930 σ. 64).

— Π ρομηθευτικές εργασίες. Το Υ πουργείο Γεωργίας με τη ν  εγκύκλιο 67/22422/ 
17/2/1930 προς τους Επιθεωρητές και Επόπτες Συνεταιρισμών (δεν είχαν 
μεταφερθεί ακόμα στην ΑΤΕ), επεμβαίνει στον τρόπο που θα γ ίνοντα ι ο ι 
προμηθευτικές εργασίες από τις Ο ργανώσεις και καθορίζει τις δ ιαδικασίες με τις 
οποίες θα γίνετα ι η προμήθεια ειδών από τους Συνεταιρισμούς. Συνιστά αυστηρό 
έλεγχο. Στο ίδιο  θέμα αναφέρεται δ ιευκρινιστικά  και η 134/1930 εγκύκλιος του 
Υπουργείου. Επειδή τα κείμενα αυτά για  περιορισμό των προμηθειών ο ικ ιακής 
καταναλώσεως στα όρια του καταστατικού κλπ., ε ίνα ι βασικά παραθέτουμε τα 
κυριότερα σημεία τους. («Συνεταιριστής 1930 σ. 85-86).

Γράφει το Υ πουργείο και παραγγέλει (διατάζει) με την εγκ. 67/17.2.1930:
« Πληροφορούμεθα οτι πολλοί Συνεταιρισμοί κατά καταστατικά άναγράφουσι μεταξύ τών άλλων σκοπών

παρέκκλισιν τού κυρίου αύτών σκοπού καί τών δεύτε- καί τήν προμήθειαν οικιακών ειδών, θ ά  άξιώσητε
ρευοντών τοιούτων, προβαίνουσι καί είς προμήθειας οπως αί προμήθειαι γίνονται ακριβώς καί άπαρεγκλί-
οίκιακών ειδών καί μάλιστα ειδών ούχί τής πρώτης τως κατά τάς διατάξεις τού καταστατικού, οπως καί αί
άνάγκης. ' προμήθειαι γεωργικών ειδών.

’Επειδή αί προμήθειαι τοιούτων ειδών, δέν είναι 3) Ό  έλεγχος έπί τών προμηθειών έν γένει έκ
'ίδιον τών γεωργικών Συνεταιρισμών καί τών πιστωτι- μέρους ύμών, δέον νά είναι ανελλιπής καί έμπεριστα-
κών τοιούτων, ούδέ ύπό τών καταστατικών είς πολ- τωμένος. Διοικήσεις παραβαινούσας τό καταστατικόν
λούς έπιτρέπονται, άλλά καί διότι αύται γιγνόμεναι καί προβαινούσας είς προμήθειας οικιακών ιδίως
κατά τρόπον δυνάμενον νά δώση λαβήν είς καταχρή- ειδών κατά τό δοκούν, θ ά  παρεπέμπητε άμέσως είς
σεις ά φ ’ ένός, ά φ ’ έτέρου δέ νά καταστήση σπατά- τήν άρμοδίαν Δικαστικήν άρχήν.
λους τούς συνεταίρους ώς καταναλωτάς, εύρίσκοντας 4) Θά άναφέρητε ήμϊν ποιοι Συνεταιρισμοί τής περι-
έπί πιστώσει διάφορα εϊδη καταναλώσεως, παραγγέ- φερείας σας προβαίνουν είς προμήθειας οικιακών 
λομεν τά κάτωθι: ειδών παρά τό καταστατικόν καί ποιοι Συνεταιρισμοί

1) Είς συνεταιριστικός οργανώσεις τά καταστατικά δυνάμενοι συμφώνως τώ καταστατικά) νά προβαίνω-
τών όποιων δέν περιλαμβάνουσι μεταξύ τών σκοπών σιν είς προμήθειας οικιακών ειδών, δέν τηροϋσι κατά
των καί τήν προμήθειαν οικιακών ειδών, θ ά  άπαγο- τήν διεξαγωγήν τής έργασίας ταύτης, τάς σχετικός
ρεύσητε άπολύτως τήν διενέργειαν τοιούτων έργα- διατάξεις τοϋ καταστατικού.
σιών. Ό  Υ πουργός

2) Ά π ό  συνεταιριστικός οργανώσεις τών όποιων τά Κ. Σπυρίδης »

Τ ην παραπάνω αυστηρή εγκύκλιο κο ινοπο ίησε η Α ΤΕ και προς τα Υποκατα- 
στήματά της γ ια  εφαρμογή.

Ο ι ενέργειες αυτές δημιούργησαν μετάλη αντίδραση.
Γ ια  τη ν  εγκύκλιο του Υπουργείου Γεω ργίας τη σχετική  με τις προμηθευτικές 

εργασίες των Συνεταιρισμών και γενικότερα για  τις κρατικές επεμβάσεις στην 
πρωτοβουλία των συνεταιρισμών, χαρακτηρ ισ τικό  είνα ι το άρθρο «όχι αύστηρά 
μέτρα άλλά καλή καθοδήγησις» στο «Συνεργατισμός» 1930 σ. 119. Διαβάζουμε 
εκεί:

«Τήν Ιην Μαρτίου έ. έ. διαβάσαμε στήν ' Εφημερίδα Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης νά βεβαιωθούμε περί
«Φως» Θεσ/νίκης μίαν είδησοΰλα μέ τόν τίτλο «οί τίνος πρόκειται. Ή  ύπηρεσία τής 'Ομοσπονδίας μέ
γεωργοί δέν είμπορούν νά έχουν εύθηνά τρόφιμα». πολλή καλωσύνη μας παρουσιάζει μιά διαταγή διά
Λίγες μέρες άργότερα σ ’ τήνϊδια  έφημερίδα εύρίσκα- τούς Έ πιθεω ρητάς καί ’ Επόπτας τών Γεωργ. Συνε-
με ένα άρθρο μέ τόν τίτλο: «Οί Συνεταιρισμοί έν ταιρισμών πού άρχίζει... (σειρά διαταγών),
διωγμώ». Διά νά βεβαιωθούμε άν πραγματικά οί Συνεταιρι-

"Ολα αύτά μάς έκαναν κατάπληξη διότι εύρισκόμα- σμοί παρέκκλιναν άπό τόν κύριο σκοπό τους συμβου-
σθε μπροστά σέ μιά όλως διόλου έξαιρετική κρίση στή λευθήκαμε τό Ιον άρθρον τοΰ Νόμου 602 πού
γεωργίαν όπότε οί γεωργοί έχουν ανάγκη άπό ένθάρ- καθορίζει τόν σκοπό τού Συνεταιρισμού,
ρυνση. 'Απευθυνθήκαμε στήν 'Ομοσπονδία Γεωργ. Ό  Συνεταιρισμός σκοπεί τήν διά τής Συνεργασίας
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τών συνεταίρων προαγωγήν τής ιδιωτικής οικονομίας 
έκάστου αύτών.

Κατόπιν καταφεύγουμε σ ’ ένα ύπόδειγμα καταστα
τικού ά π ’ αύτά πού εφοδιάζει τό Υ πουργεΐον τής 
Γεωργίας καί έκεϊ μέσα βρίσκομε άρθρ. 3 παρ. γ) 
«Πρός τόν σκοπόν τοϋτον προμηθεύει χονδρικώς τά 
εϊδη τά όποια χρειάζονται διά τάς γεωργικός ή καί 
οικιακός εργασίας τών συνεταίρων, (σπόρους λιπά
σματα, έντομοκτόνα, θειον, θειϊκόν χαλκόν, έργαλεΐα 
καί μηχανάς, φυτώρια δένδρων κ.λ.π.) καί πωλεΐ ταϋτα 
εΐς τούς συνεταίρους εΐς μικράς ποσότητας».

Δέν γνωρίζομε επάνω σέ ποιά στοιχεία όμιλεΐ τό 
‘Υπουργεΐον Γεωργίας άλλά έμεΐς δέν βρίσκομε στοι
χείο γιά νά μεμφθούμε τούς Συνεταιρισμούς πού 
προμηθεύονται ε’ίδη πρώτης ανάγκης. ’Ά ς άφίσωμε 
τώρα τήν νομική άποψη τής ύποθέσεως καί άς έξετά- 
σωμε τήν ιστορική καί τήνήθική άποψη γιά νά βρούμε 
άν κάνουν καλά ή όχι οί Συνεταιρισμοί αύτοί.

Ή  ιστορία τής Συνεταιριστικής κινήσεως δέν μάς 
λέγει πουθενά ότι άλλοι ά π ’ έξω ορίζουν τήν δουλειά 
πού θά  κάνη αρχικά ένας συνεταιρισμός. Θά σάς φανή 
μάλιστα άστεΐον άν σάς πώ πώς ό Συνεταιριστικός 
κολοσσός τού Μάντσεστερ ένα άπό τά πρώτα πού 
έκανε ήταν νά άνοιξη εργοστάσιο νά κάνη καραμέλες.
1 Η δουλειά τοϋ Συνεταιρισμού εινε ζήτημα πού ένδια- 
φέρει τους συνεταίρους κ α τ’ εύθεΐαν άρκεΐ έκεΐνο 
πού κάνουν νά μή άντίκειται στό πνεύμα τού νόμου. 
*0 νόμος λέει καθαρά: προαγωγή τής ιδιωτικής των 
οικονομίας. Ά ρ α  πρέπει νά έξετάσωμε άν αύτό πού 
έκαναν οι κατηγορούμενοι Συνεταιρισμοί ήταν κάτι 
ποϋ ώφελοϋσε τήν ιδιωτική οικονομία τών συνεταίρων 
ή όχι. Μού έτυχε νά ζήσω καί σέ χωριό καί σέ πόλη γ ι’ 
αύτό τουλάχιστον στόν εαυτό μου μπορώ νά πιστέψω 
καί νά κρίνω σέ ποιές συνθήκες βρέθηκαν οί Συνεται
ρισμοί γιά νά άγοράσουν οικιακά ε’ίδη. Στήν Θεσ/νίκη 
καλό φαγώσιμο έληόλαδο πέρυσι τό καλοκαίρι εΐχε 34 
Δραχμές, ό συνεταιρισμός μετά ποϋ δικαιολογούσε 
οδοιπορικά, ήμεραργίες κ.λ.π., έχρέωνε τό ’ίδιο λάδι 
στούς συνεταίρους 36 Δραχμές, ό παντοπώλης ένα 
λάδι πιό πρόστυχο πουλούσε 40 δρχ. (σήμερα τό λάδι 
στήν Θεσ/νίκη πουλιέται 24 δρχ. στό Ίγγλις 14 χιλ. 
μακρυά 32). Νομίζω πώς ή οικονομία 4 δραχμών στήν 
όκά καί ή καλλίτερη ποιότητα ήταν μιά καλή δικαιο
λογία γιά τούς συνεταίρους νά κάνουν μιά άπό κοινού 
άγορά. Τώρα άν ή προμήθεια καί ή διανομή είχαν 
άτέλειες εινε ζήτημα τής έποπτείας ποϋ έχει καθήκον 
νά καθοδηγή καί παρακολουθή τούς Συνεταιρισμούς. 
Μιά άνεπάρκεια όμως τής έποπτείας (άν ύπάρχη) δέν 
σημαίνει πώς όλη ή ύπόθεση εινε αμαρτωλή.

Ά φ ο ϋ  είδαμε ότι μέσα στό πλαίσιο τοϋ νόμου οί 
Συνεταιρισμοί δέν κάνουν διάκριση ειδών πρώτης ή 
δευτέρας άνάγκης δέν συζητούμε καθόλου τήν παρά
γραφο «καί μάλιστα ειδών ούχί τής πρώτης άνάγκης». 
Παρακάτω ή εγκύκλιος λέει «έπειδή αί προμήθειαι 
τοιούτων ειδών, δέν εινε ϊδιον τών Γεωργικών Συνε
ταιρισμών καί τών πιστωτικών τοιούτων...» Έ ά ν  τό 
Υ πουργεΐον τής Γεωργίας εννοεί κυριολεκτικά αύτά 
πού γράφει άς μάς έπιτρέψη νά διαφωνήσωμε. Άλλά 
γιατί νά μή εινε ’ίδιον τών γεωργικών Συνεταιρισμών νά 
άγοράζουν ε’ίδη πρώτης άνάγκης; Μήπως οί γεωργοί 
δέν εινε καταναλωταί; ’Ή  μήπως καί στούς γεωργούς 
δέν ισχύουν οίϊδιοι φυσικοί, δικανικοί καί οικονομικοί 
νόμοι όπως καί στούς άστούς; Ά φ ο ϋ  παραδεχθούμε 
πώς καί ό γεωργός εινε καταναλωτής θ ά  παραδεχθώ- 
με κατ’ ανάγκην πώς πρέπει νά άγοράζη καί είδη 
πρώτης άνάγκης καί όταν τού τά πουλάει αύτά ό Συνε
ταιρισμός του φθηνότερα καί καλλίτερα γιατί νά μή τά 
άγοράση από τό συνεταιρισμό του; Καθώς βλέπομε 
εινε φυσικόν νά έχη άνάγκη άπό ε’ίδη πρώτης άνάγκης

καί οΐκονομικώτερο εινε νά τά άγοράζη άπό τόν Συνε
ταιρισμό. ’Έρχεται όμως τό Υ πουργείο καί λέει πώς 
αύτή ή δουλειά δέν είνε «’ίδιον τών γείοργικών Συνε
ταιρισμών καί τών πιστωτικών τοιούτων», δηλαδή είνε 
’ίδιον κάποιου άλλου Συνεταιρισμού. * Ως τέτοιον 
Συνεταιρισμόν έμεΐς μπορούμε νά φαντασθούμε τόν 
καταναλωτικό Συνεταιρισμό. Πρώτα ά π ’ όλα δέν 
εϊμεθα σέ θέση νά ξέρωμε άν βρίσκονται Συνεταιρι
σμοί πού άνοιξαν σωστά πρατήρια, στατιστικές δέν 
βλέπομε καί θά  μιλήσωμε λιγάκι άφηρημένα ϊσως καί 
γιά άνύπαρκτα πράγματα. ’Ά ς πάρωμε ώς δεδόμενο 
τό συμπέρασμά μας πώς ό γεωργός έχει ανάγκη νά 
άγοράζη εϊδη πρώτης ανάγκης καί πώς καλλίτερα εινε 
νά τ ’ άγοράζη άπό τόν Συνεταιρισμό του καί άς 
προχωρήσουμε. Π αρ’ όλα τά τρωτά ποϋ δημιουργή- 
θηκαν μέ τήν'ίδρυση πολλών Συνεταιρισμών είς τ ό ’ίδιο 
χωριό (καί γι’ αύτό φταίει κάποια ύπηρεσία) ό Γεωρ
γικός Πιστωτικός Συν/σμός εινε ή ιδανική όργάνωσις 
γιά νά πουλάη εϊδη πρώτης άνάγκης εΐς τά μέλη του 
καί θ ά  ήταν έγκλημα είς βάρος τής ιδιωτικής οικονο
μίας τοϋ άγρότη άν δημιουργούνταν μιά ξεχωριστή 
όργάνωσις γ ι’ αύτή τή δουλειά. Λέγοντας πώς ό 
γεωργικός πιστωτικός συνεταιρισμός εινε ή ιδανική 
οργάνωση σκεπτόμεθα κάπως άπώτερα καίγενικώτε- 
ρα. Τόν πιστωτικό Συν/σμό έμεΐς τόν εννοούμε πολύ 
διαφορετικά ά π ’ ό,τι είνε σήμερα πού δέν κάνει άλλο 
τίποτε παρά νά πέρνη δάνεια άπό τήν Τράπεζα καί νά 
τά μοιράζη στούς συνεταίρους. Ο πιστωτικός συνε
ταιρισμός κ α τ’ εμάς πρώτα συγκεντρώνει δικά του 
κεφάλαια μέ τά διάφορα αποθεματικά καί καταθέσεις 
καί κατόπι προσπαθεί νά βρή κανένα μακροπρόθε
σμο δάνειο καί όταν τό  βρή χτίζη μιά άποθήκη 
άνάλογη στές άπαιτήσεις τών μελών του (άν είνε σιτα- 
ράδες, καπνάδες κλπ.).

Τότε λέει ό Συνεταιρισμός στά μέλη του: «παιδιά 
τώρα πώχουμε τήν αποθήκη ό,τι βγάζουμε, θά  φέρ
νουμε σ ’ αύτή, θά τό καθαρίζουμε, θά  τό άσφαλί- 
ζουμε καί άν δέν μπορούμε νά τό πουλήσουμε άμέσως 
άνοίγουμε τό Ταμείο μας καί πέρνουμε κανένα μικρό 
δάνειο». Μέ τήν αποθήκη δίπλα στόν πιστωτικό 
Συν/σμό νά τί κερδίζουμε: Προσωπικό χρειαζόμεθα 
λιγώτερο, τά δάνεια πού δίνει ό Συν/σμός είνε πολύ 
άσφαλή, ό γεωργός ξεφεύγει οριστικά άπό τά χέρια 
τών εκμεταλλευτών του, γιατί στήν άνάγκη ό Συνεται
ρισμός μπορεί νά άγοράζη γιά δικό του λογαριασμό 
μερικά προϊόντα ποϋ δέν χαλούν, καταργεΐται ή 
πίστωσης, αΐτία ύποδουλώσεως καί γεννιέται μέσα 
στήν ψυχή τού γεωργού κάποια φιλαλληλία καί 
αύτοπεποίθηση καί ένα αίσθημα λευθεριάς (γιά νά 
ύπολογίσουμε τήν άξία τής λευθεριάς άς άναλογι- 
σθοϋμε πόσοι θυσιάσθηκαν γ ι’ αύτήν). "Οταν πειά ό 
χωρικός δώση μιά τέτοια εμπιστοσύνη στόν Συν/σμό 
του είνε βέβαιο πώς οί Συνεταιρισμοί δέν θ ά  ξαναγυ- 
ρίσουν στά σημερινά άποκαρδιωτικά χάλια καί θά  
βροϋν τά μέσα νά κινηθούν καί νά προμηθεύουν ότι 
θέλουν εΐς τά μέλη τους. Βέβαια δέν συνιστούμε ό 
Συν/σμός νά μεταβληθή σέ μπακάλικο, άλλά τόν 
θέλουμε ρυθμιστή τής καταστάσεως στό χωριό γιά νά 
έκλειψη ή ανήθικη έκμετάλλευση καί νά ζήσουν οί 
τίμιοι καί οί έργατικοί.

Ή  εγκύκλιος άκόμη λέει «καί διότι αί προμήθειαι 
γιγνόμεναι κατά τρόπον δυνάμενον νά δώση λαβήν είς 
καταχρήσεις ά φ ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ νά καταστήση 
σπατάλους τούς συνεταίρους ώς καταναλωτάς, εύρί- 
σκοντας έπί πιστώσει διάφορα ε’ίδη καταναλώσεως». 
Τό άν γίνωνται καταχρήσεις εινε ζήτημα τής ύπηρε
σίας τής έπιθεωρήσεως τών Συν/σμών, τό ’ίδιο εινε 
καθήκον τής ϊδιας ύπηρεσίας νά βάλη στή θέση των 
τούς τυχόν καταχραστάς πρός μεγάλην ικανοποίηση
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τών Συνεταίρων καί ένα τέτοιο ζήτημα εινε καθαρά 
εσωτερικόν τοϋ 'Υπουργείου. ’ Εμείς μέ λίγα θά έξετά- 
σουμε άν πραγματικά ό Συνεταίρος ώς καταναλωτής 
γίνεται σπάταλος. Ά π ό  πληροφορίες ποϋ μπορέσαμε 
νά μαζέψουμε εξάγουμε πώς κανένας συνεταιρισμός 
δέν μπόρεσε νά μοιράση περισσότερο άπό ένα δοχείο 
λάδι σέ κάθε συνεταίρο δηλαδή 14 οκάδες λάδι σ’ ένα 
χρόνο μέσα. Τώρα μπορεί κανείς νά φαντασθή πώς ό 
γεωργός ξέροντας πώς έχει ένα δοχείο λάδι στό σπίτι 
του γιά όλη τή χρονιά του θά  πάη νά κολυμπάη μέσ’ 
τό λάδι; Σ ’ έκείνον ποϋ θά  τό φαντασθή αύτό θά 
πούμε πώς'καμμιά φορά στή ζωή του δέν έβγήκε έξω 
άπό τήν μεγαλούπολη νά δή ποιά έθιμα επικρατούν 
στά χωριά καί στές μικρές πολιτείες.

Γιατί άλλοιώς θά  μάθαινε πώς τό μόνο πράγμα πού 
επιδιώκει ένας οικογενειάρχης "Ελλην στό τέλος τού 
καλοκαιριού είναι νά έξασφαλίση τό χειμωνιάτικο του. 
Τό χειμωνικό είναι κάτι τό ιερό καί σεβαστό. Τό 
σιτάρι, τά κουκιά, τά φασόλια, τά ρεβίθια, ό τραχανάς, 
τό τυρί, τό καλαμπόκι, ή σίκαλη, τό λάδι, τό σαπούνι 
καί άλλα εΐναι τό χειμωνικό τού χωρικού (στά παληά 
χρόνια έβαζε τήν ζάχαρί του, τόν καφέ του, τό ρύζι 
του, τό μέλι του καί πολλά άλλα πράγματα) καί μπαί
νουν στήν άποθήκη του καί έξοδεύονται μέ τό σταγο
νόμετρο καί μάλιστα άν μιά χρονιά ήταν πειό βαριά 
άπό τήν άλλη ή οικοδέσποινα άκουε χίλιες παρατηρή
σεις. ‘Ό τα ν ό οικογενειάρχης εξασφάλιζε όλα αύτά τά 
πράγματα έφθανε τό τέλος τών ιδανικών καί γι’ αύτόν

άκριβώς τόν λόγο έπέμεινε καί εξαντλούσε κάθε 
προσπάθειά του νά πετύχη τόν σκοπό του. "Αν τώρα 
οί καταστροφές τού πολέμου καί ή προσφυγιά δέν 
έπέτρει{>αν τά τελευταία χρόνια τούς οίκογενειάρχας 
νά βάλουν στήν Ά ποθή κη  τους όλα τά είδη πού τούς 
χρειάζονται αύτό θά  πή πώς οί γεωργοί έγιναν 
σπάταλοι; Αύτό δέν τολμούμε νά πιστέι|)ουμε γιατί σέ 
καμιά χωριάτικη κουζίνα (πολλές φορές μάς έθρεψε) 
δέν είδαμε νά μαγειρεύωνται δαπανηρά φαγητά (άν 
κανείς δέν μάς πιστεύει άς κάνη ένα αιφνιδιασμό). 
Τώρα άν αύτοί πού έκαναν τήν εγκύκλιο θελήσουν νά 
τούς αποδείξουμε ότι μόνον άγοράζοντας τό λάδι του 
ό χωρικός άπό 50 δράμια τήν φορά γίνεται σπάταλος, 
εϊμεθα έτοιμοι νά θέσουμε ύ π ’ όψει τούς αριθμούς 
καί πράγματα. Δέν θεωρούμε σωστό τό 1 Υπουργείο νά 
παρασύρεται άπό τές φωνασκίες μερικών πού τά 
συμφέροντά τους θίγονται ά π ' αύτή τήν ύπόθεση, 
περιμέναμε μάλλον μιά ενίσχυσή του γιά νά προστα- 
τευθούν τά συμφέροντα τών πολλών. Δέν πρέπει νά 
ζητούμε τήν κατάργηση τής φωτιάς γιατί κάηκε ένα 
φτωχικό σπιτάκι! 'Ο πωσδήποτε δέν μπορούμε νά 
πιστέΐ{;ουμε πώς ή Κυβέρνησις τού κ. Βενιζέλου πού 
είσήγαγε στήν ‘Ελλάδα τόν Νόμο 602 περί Συνεταιρι
σμών καί τόσους άλλους προοδευτικούς νόμους θά 
θελήση ή ’ίδια νά σκάψη τά θεμέλια τοΰ κτιρίου πού 
έχτισε! ’Ελπίζουμε πώς θ ά  έπανορθωθή μιά αδικία, 
γιατί περί άδικίας άσφαλώς πρόκειται!».

Παρόλες τις αντιδράσεις οι προμηθευτικές εργασίες αναπτύχθηκαν. Σήμερα λειτουργούν πολλά 
συνεταιριστικά καταστήματα που προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες.
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Τ ελικά το Υ πουργείο αναγκάστηκε να τροποπο ιήσ ει τις παραπάνω εντολές 
του. Η  ΑΤΕ κοινοποιεί νεώτερη διευκρινιστική  εγκύκλιο του Υπουργείου και 
συνιστά στα Υ ποκαταστήματα όπως,
«τονίζετε συνεχώς πρός τάς συνεταιριστικός όργανώ- έργασίας ύπέρ τά ορια τοϋ καταστατικού των καί της
σεις καί, ίδίςι τάς ’ Ενώσεις Συνεταιρισμών οπως δυνατής καταναλώσεως των είδων, ιδιαίτερα δε να
άποφεύγωσι νά αναμιγνύονται είς προμηθευτικός άπο(ρεύγωσι τήν έγκατόστασιν πρατήριων».

Η  νεώτερη εγκύκλιος του Υπουργείου είνα ι η ακόλουθη, προς τους 
Επιθεωρητάς και Επόπτας Γεωργικών Συνεταιρισμών. (Δεν είχαν μεταφερθεί 
ακόμη στην ΑΤΕ).

«Πρός αποφυγήν πάσης τυχόν παρανοήσεως έκ 
μέρους τών ένδιαφερομένων οργανώσεων γνωρίζομεν 
ύμϊν ότι διά τής ύ π ’ άριθ. 67 καί ύπό ήμερομηνίαν 17 
Φεβρουάριου έ.έ. εγκυκλίου διαταγής μας,δένδιενοή- 
θημεν ποτέ οϋτε συνεστήσαμεν τήν άπαγόρευσιν τής 
προμήθειας οικιακών ειδών ύπό τών γεωργικών συνε
ταιρισμών. ’Απόδειξις οτι καί τά σήμερον κυκλοφο
ρούντο πρότυπα καταστατικά τοϋ Υ πουργείου καί 
αύτών τών Πιστωτικών Συνεταιρισμών, περιλαμβά- 
νουσι διάταξιν κ α θ ’ ήν καί οί Συνεταιρισμοί ούτοι 
δύνανται νά προβαίνωσιν είς προμήθειας ειδών καί διά 
τάς οικιακός άνάγκας τών συνεταίρων έάν εΐδικώς δ ι’ 
έκάστην περίπτωσιν ήθελεν άποφασισθή. (άρθρον 3 
προτύπου καταστατικού πιστωτικών Συνεταιρισμών, 
έδάφ. γ '.) .

Παρετηρήθη όμως εσχάτως, ότι πολλοί Συνεταιρι
σμοί, έκ παρανοήσεως ’ίσως τής διατάξεως ταύτης καί 
χωρίς νά εχωσιν ύ π ’ όψει των τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 
6 τοϋ αύτοϋ προτύπου καταστατικού τήν καθορίζου- 
σαν τόν τρόπον τών προμηθειών προέβησαν, παρά 
τάς ρητάς διατάξεις τοϋ καταστατικού, άνευ τίνος 
άποφάσεως τής γενικής συνελεύσεως, άνευ ειδικής 
έντολής τών συνεταίρων, εις τήν σύστασιν Παντοπω
λείων ύπό τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεως, χωρίς καί 
νά έχουν τουλάχιστον τά κατάλληλα διά τήν διεύθυν- 
σιν τών έργασιών τού Παντοπωλείου πρόσωπα, χωρίς 
λογιστικήν τάξιν κλπ. Τοιουτοτρόπως άλλοι τών διοι- 
κούντων εύρεθέντες πρό άδιεξόδου καί έλλειμματίαι 
άπώλεσαν τήν εμπιστοσύνην τών συνεταίρων, άλλοι δέ 
παρεπέμθησαν είς τήν δικαιοσύνην ώς καταχρασταί.

’Επίσης παρετηρήθη καί τό πρωτοφανές είς τά 
συνεταιριστικά χρονικά συστήματα τών προμηθειών 
οικιακών ειδών. Συνεταιρισμοί τινες παρά τό κατα
στατικόν παραδίδουσι τά μέλη των είς διαφόρους 
έμπορους καί παντοπώλας πρός προμήθειαν ά π ’

Και με όλες αυτές τις δ ιευκρινίσεις οι «προμηοευτικες εργασίες» εμειναν επι 
πολλές ΙΟετίες κάτω από περιοριστικές διατάξεις που εζημίω σαν πολύ την κ ίνηση 
και τους αγρότες. Επειδή ήταν απαραίτητες προηγούμενες δηλώ σεις των συνεταί
ρων και δεν υπήρχε χρηματοδότηση , μόνο δε με έντεχνες πρωτοβουλίες μερικών 
Ενώσεων γινόταν δυνατό να αντιμετωπίζεται κάπως το πρόβλημα (βλ. στα επόμενα 
έτη).

— Γ ίνοντα ι συσκέψεις συνεταιριστών γ ια  τον τρόπο χρησ ιμοποιήσεω ς των 
συνεταιρικώ ν κεφαλαίων των Συνεταιρισμών. Εξετάζεται η κατάσταση. Δ ιαπι
στώνεται εκμετάλλευση από μερικούς Δ. Συμβούλους. Κατάθεσή τους στην 
Έ ν ω σ η  ή στην ΑΤΕ; («Συνεργατισμός» 1930 σ. 351).
— Η ρωϊκές (για την ανέχεια  της εποχής) προσπάθειες για  αποταμίευση στους 

Συνεταιρισμούς στη Μ ακεδονία-Θ ράκη. Π .χ. η Γεωργική Συνετα ιρ ιστική Τράπε
ζα Λαγκαδά στη Γ.Σ. της 28.4.1930 «έλαβεν ο ρ ισ τική ν  άπόφασιν οπως έκαστον 
μέλος τών Συνεταιρισμών, καταθέτη κ α τ’ έτος, έπ ί πέντε συνεχή έτη, άνά δραχμάς

εύθείας π α ρ ’ αύτών έπί πιστώσει ούχί μόνον ειδών 
καταναλώσεως άλλά καί τών ειδών ένδύσεως καί 
ύποδήσεως, άναλαμβάνοντες αύτοί (οί Συνεταιρισμοί) 
άπέναντι τών χορηγητών τήν ύποχρέωσιν νά πληρώ
νουν, τά χρέη τών συνεταίρων κατακρατούντες τά 
πρός τούς πιστωτάς των χρέη έκ τών καλλιεργητικών 
δανείων. Καί οί δυστυχείς χωρικοί, νομίζουν ’ίσως ότι 
εύεργετοϋνται διά τοϋ τρόπου τούτου τοϋ εφοδια
σμού των καί οί διοικοϋντες τούς Συνεταιρισμούς 
τούτους ότι έξετέλεσαν τό καθήκον των.

Αύτήν τήν κατάστασιν τήν έγκυμονοϋσαν κινδύνους 
όχι μόνον διά τάς οργανώσεις καί διά τούς διοικοϋντας 
άλλά καί διά τήν ιδιωτικήν οικονομίαν τών συνεταίρων, 
αύτόν τόν τρόπον τών προμηθειών καί τούς παρα
πλήσιους, βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά άνεχθώμεν. Αί 
προμήθειαι θά  γίνωνται καί πρέπει νά γίνωνται ούχί εί- 
κή καί ώς έτυχε, άλλ’ όπως τό καταστατικόν έκάστου 
Συνεταιρισμού ορίζει καί οί ψηφιζόμενοι ύπό τής 
συνελεύσεως κανονισμοί διαγράφουν.

Συνεταιρισμοί τών όποιων τά καταστατικά δέν έπι- 
τρέπουν τήν έργασίαν τών προμηθειών καί έχοντες 
άνάγκην τοιούτων δύνανται μετά προηγουμένην τρο- 
ποποίησιν τοΰ καταστατικού των καί έπί τή βάσει 
ταύτης νά προβαίνουν είς προμήθειας.

Παρέκκλισιν τοΰ καταστατικού κατά τήν ένέργειαν 
ούχί μόνον τών προμηθευτικών έργασιών άλλά καί 
πάσης άλλης έργασίας δέν ε’ίμεθα διατεθειμένοι νά 
άνεχθώμεν.

Τοιαύτη ή έννοια τής ύ π ’ άριθ. 67 έγκυκλίου δια
ταγής μας. Παρακαλοΰμεν ϊνα κατά τάς περιοδείας 
σας έπεξηγήσητε πρός τάς ένδιαφερομένας οργανώ
σεις τήν πραγματικήν έννοιαν τών διαταγών μας 
τούτων καί έπιμείνητε είς τήν εφαρμογήν, παρέχοντες 
πάσαν οδηγίαν καί συνδρομήν σας».
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εκατόν τουλάχιστον, καί τοΰτο ϊν α  ά φ ’ ένός μέν δύναται νά άνταποκριθή, 
ένισχυομένη οίκονομικώ ς ή "Ενωσις, εις τάς πολλαπλός άνάγκας τών Συνεται
ρισμών καί ά φ 1 ετέρου αποταμίευση έκαστος συνεταίρος ποσόν τι τό όποιον διά 
τοΰ άνατοκισμοΰ θά παρουσιάση εκπλήξεις, έξασκηθή δέ οϋτω πως ό γεωργός καί 
είς τό σύστημα τής άποταμιεύσεως τό μόνον, συντελεστικόν είς τή ν  ευημερίαν τών 
άτόμων καί τών λαών». (Στο βιβλιάριο καταθέσεων σημειώ νεται ότι ο τόκος θα 
είναι 6 %  και ότι η Έ νω σ η  έχει Π ρακτορεία  στο Σωχό, Ζ αγκλιβέρ ι, Ξυλόπολη). 
Σημειώνεται ακόμα ότι η Έ νω σ η  είχε εφοδιάσει τα μέλη των Συνεταιρισμών της 
με Δ ελτίο Ταυτότητας.

— Η  παιδαγω γός Φ.Θ.Τ. (Τζωρτζάκη) ε ισηγείτα ι τη σύσταση βρεφονηπιακών 
σταθμών σ την ύπαιθρο με την πρωτοβουλία των Συνεταιρισμών («Συνεταιριστής» 
1930 σ. 137). Μ έτρο πρωτοποριακό για  την εποχή εκείνη.
— Η δραστηριότητα του Γ. Συνεταιρισμού παραγωγών σουλτανίνας Σητείας 

Κ ρήτης. Ε πεξεργασία και πώληση σουλτανίνας στο εξωτερικό με τιμές πολύ 
ανώτερες του εμπορίου. («Συνεταιριστής» 1930 σ. 155).

— Σύσταση και λειτουργία 2 Συνεταιρισμών υλοτόμων (Σκλήθρου και Καρύ- 
τσης Α γιάς) από Ε. Γεωργούσην (βλ. κείμενο του «Συνεργατισμός» 1932 σ. 737).

— Μ εγάλες οι δυσκολίες στο θέμα συγκεντρώσεως και από κοινού διαθέσεως 
των προϊόντων διότι ο ι παραγωγοί και μερικοί Συνετα ιρ ισμοί δεν ακολουθούν τις 
οδηγίες των Ενώσεων αλλά ενεργούν μεμονωμένα και με κερδοσκοπική νοοτροπία 
χω ρίς να έχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και γνώ σεις. Π αράδειγμα χαρα
κτηρ ιστικό  η συγκέντρωση κριθής από τη ν  Ε πιμελητεία  Στρατού. Χ ρειάζεται 
μελέτη και συντονισμός και λήψη διαφόρων μέτρων από το Κράτος, που υποδει
κνύονται («Συνεργατισμός» 1930 σ. 118).

— Δ ραστηριότητα  των Συνεταιρισμών στον Α γχίαλο  Μ ακεδονίας. Χ αρακτηρι
στικές, γ ια  την τότε εποχή, πληροφορίες («Συνεργατισμός» 1930 σ. 327).

Σύμβουλο της 'Ομοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρισμών 
Θεσ/νίκης. "Απαξ ΐδρυθείς, ό Συνεταιρισμός μέ τή 
κατάλληλη καθοδήγηση έκανε σοβαρά βήματα προό
δου, στό πιστωτικό πεδίο στήν αρχή.

Τήν 'ίδρυση τού πρώτου Συνεταιρισμού ακολούθησε 
ή 'ίδρυση δεύτερου μέ μέλη εκείνους πού γιά τόν ένα ή 
άλλο λόγο δέν είχαν προσχωρήση άκόμη στόν πρώτο. 
Ό  δεύτερος Συνεταιρισμός πήρε τό όνομα «Γεωργ. 
Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ά μερ. ’Ά μπελος Συν. 
Π.Ε.». Καί οί δυό Συνεταιρισμοί προχώρησαν παράλ
ληλα ό ένας μέ τόν άλλον: ανάλογα μέ τό άνδρώπινο 
καί τά άψυχα ύλικά πού είχαν. ’Έτσι προχώρησαν γιά 
λίγο καιρό ώς οτου άρχισαν νά άνοίγουν ένα κοινό 
δρόμο συνεργασίας. Στά 1927 ό πρώτος Συνεταιρι
σμός είχε τήν έμπνευση νά άποκτήση μιά στέγη δική 
του, καί τή σκέψη αύτή τήν άνεκοίνωσε στόν δεύτερο 
Συνεταιρισμό πού βρέθηκε σύμφωνος. Πήραν καί οΐ 
δυό Συνεταιρισμοί άνάλογες άποφάσεις καί τό ϊδιο 
έτος κτίσθηκε στό κεντρικώτερο μέρος τοΰ χωριού 
ενα εύρύχωρο ξύλινο παράπηγμα χωρισμένο σέ 4 
δωμάτια, δυό δεξιά καί δυό άριστερά τής εισόδου. 
Ά π ’ εκείνη τήν έποχή άρχίζει ή στενή τών δυό 
Συνεταιρισμών συνεργασία πού κατάληξε σέ ένα 
σημείο πού ό κάθε επισκέπτης νά δυσκολεύεται 
σήμερα νά ξεχωρίση άν ύπάρχουν δυό οργανισμοί ή 
ένας. Θά έλεγε κανείς πώς ό ένας εΐνε παράρτημα τοΰ 
άλλου, ή οί μέν πιστοί οΐ δέ κατηχούμενοι. Γιά νά 
δώσουμε μιά εικόνα τής συνεργασίας αύτής άναφέρο- 
με πώς καί οΐ δυό Συνεταιρισμοί στεγάζονται στό ϊδιο 
γραφείο έχουν τόν ’ίδιο γραμματέα, τό ϊδιο οίνολογικό 
έργαστήριο καί τά Συμβούλιά τους τόσο στενά συνερ
γάζονται γιά τά γενικώτερα ζητήματα.

Από τά 4 δωμάτια τού παραπήγματος τό ένα χρη-
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«Μόλις 15 χλμ. έξω ά π ’ τή Θεσ/νίκη έγκατεστάθη- 
καν πλάι στόν Δημόσιο Δρόμο Γεννιτσών, οΐ άπό τήν 
Άγχίαλο τής Βουλγαρίας Πρόσφυγες καί πολλές 
οικογένειες άπό τή Στενήμαχο. Εργατικοί καί φιλο
πρόοδοι, ευθύς ώς τούς δόθηκαν γαΐες άπό τήν ύπη
ρεσία τοΰ ’ Επ/σμοϋ έπεδόθηκαν, μέ όλα τά μέσα καί 
μ ’ όλη τή δύναμή τους, στόν ϊδιο κλάδο τής γεωργίας 
μέ τόν όποιον άσχολοΰνταν στή παληά τους πατρίδα, 
τήν αμπελουργία. Γιά τίς φυτείες, γιά τίς εγκαταστά
σεις καί γιά τή καλή καλλιέργεια τής γής διέθεσαν ότι 
μπόρεσαν νά φέρουν ά π ’ τίς πατρίδες τους, τά 
άπομεινάρια ά π ’ τίς περιουσίες πού κληρονόμησαν 
άπό τούς προγόνους τους καί δημιούργησαν οΐ ’ίδιοι. 
’ Εκτός ά π ’ τίς δικές τους περιουσίες δανείστηκαν καί 
ά π ’ τήν ύπηρεσία τοϋ ’ Επ/σμοϋ. Χάρη στίς προσπά
θειες αύτές ή ’ Αγχίαλος Μακεδονίας άπόκτησε ώραϊα 
αμπέλια. Δέν θ ’ άσχοληθοΰμε έμεϊς μέ τό ζήτημα 
αύτό, άλλά θ ά  έρευνήσωμε τί έγινε στό χωριό αύτό 
άπό Συνεταιριστικής άπό\|)εως.

Προοδευτικοί άπό πάσης άπόψεως δέν μπορούσαν 
οί Άγχιαλίται νά παραγνωρίσουν τήν αξία καί τή 
δύναμη τού Συνεταιρισμού μέσα στό χωριό τους γιά 
τήν έξύψωσι τής οικονομικής καί ήθικής των θέσεως. 
’Εμπνευσμένοι χωρικοί έχοντες συμπαραστάτη καί 
τόν αείμνηστο Ντΐνο Μαλοϋχο άνάλαβαν τήν οργάνω
ση ένός Συνεταιρισμού. 'Έ νας ήγήθη γιά νά ακολου
θήσουν άλλοι. Προηγήθη ήμερων κατήχηση στήν ιδέα 
τοϋ Συνεταιρίζεσθαι γιά νά σχηματισθή ό πρώτος 
πυρήνας. Ό  σπόρος όμως ρίχτηκε σέ γόνιμο έδαφος 
καί σέ λίγο διάστημα γιά μεγάλη ικανοποίηση τών 
σκαπανέων ΐδρύθη ό Άμπελογεωργικός Συνεταιρι
σμός μέ Πρόεδρο τόν κ. Τσιτσίνια, τόν πρωτεργάτη 
τοϋ νέου οικοδομήματος καί κατά πολλάς περιόδους
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σιμοποιείται ώς Γραφείο τών Συνεταιρισμών, τό ένα 
εινε ένοικιασμένο στή Κοινότητα καί τά δυό ενοικιά
στηκαν γιά τό σχολειό. Τά ενοίκια πού είσπράττονται 
μοιράζονται, έξ ήμισείας.

Τό χωριό Ά γχίαλος Μακεδονίας έκτός άπό άλλα 
έχει εύνοηθή καί άπό τήν ’ Επιστήμη καί τοϋ πειό 
ώφέλιμου κλάδου της γιά τόν τόπο. 'Ο  κ. Μ. Κίτσο- 
γλου ποτισμένος, άπό σπουδαστής άκόμη, μέ τή 
θερμή έπιθυμία νά έξυπηρετήση τούς όμοχωρίτες του 
νά καλλιτερέψουν τή θέση τους βελτιώνοντας τά 
προϊόντα τους, εύθύς μετά τήν αποπεράτωση τών 
πανεπιστημιακών του σπουδών έσπευσε νά παρακο- 
λουθήση τίς εργασίες τού οίνολογικοϋ ’Ινστιτούτου 
τοϋ Α.Σ.Ο. καί νά τελειοποιηθή καί τεχνικώς στόν 
κλάδο του γιά νά φανρ απόλυτα χρήσιμος στήν 
αποστολή του. ’ Εφοδιασμένος μέ όλα τά έπιστημονι- 
κά, τά πρακτικά καί τά ιδεολογικά προσόντα γύρισε 
στό χωριό του καί μέ αύτοθυσία καί παραγνώριση 
απαιτήσεων του ώς επιστήμων καί μέ άλτρουϊστική 
εγκατάλειψη τών ύλικών του συμφερόντων άρχισε τίς 
πρώτες ένέργειές του γιά τήν εκτέλεση τοϋ προορι
σμού του. Μόνο μιέ τά έπιστημονικά έφόδια έγνώριζε 
ότι δέν κατορθοϋνται πολλά, έπρεπε νά άποκτήση τά 
άπαραίτητα όργανα. Προέβηκε σέ συνεννοήσεις μέ 
τούς Συνεταιρισμούς, δυστυχώς όμως αύτοί άν καί 
αναγνώριζαν τή χρησιμότητα τών οργάνων δέν είχαν 
τά χρηματικά μέσα νά τά θέσουν στήν διάθεσή του. 
’Έ πρεπε νά κινηθή καί σέ άλλες κατευθύνσεις καί νά 
κρουσθοϋν καί άλλες πόρτες. Προθυμότατος ό κ. 
Τσιτσίνιας βρέθηκε στό πλευρό του καί έγιναν κοινά 
διαβήματα στό Γεωργ. Επιμελητήριο καί στή Δ/νση 
τοϋ Έ π/σμοϋ Μακεδονίας. Οΐ οργανισμοί αύτοί καί οΐ 
δυό άντιλαμβανόμενοι τή χρησιμότητα ένός Οΐνολογι- 
κοϋ Χημικού ’ Εργαστηρίου πολύ πρόθυμα ένέκριναν 
μιά πίστωση άπό 10.000 δρχ. τό πρώτο καί 20.000 ή 
δεύτερη γιά τήν άγορά τών απαραιτήτων οργάνων. Οΐ 
δυό Συνεταιρισμοί άνέλαβαν τήν ύποχρέωση νά κά
νουν τίς άπαραίτητες έγκαταστάσεις μέ δικά τους 
έξοδα. Ή  Δ/νση τοϋ Έ π/σμοϋ ένέκρινε καί μιά 
συμπληρωματική πίστωση γιά τήν άγορά μικροσκο
πίου τελειοτάτου γερμ. συστήματος τοϋ ο'ίκου Τσάις 
καί μιά έκτάκτως εύαίσθητη ζυγαριά. 'Ό πω ς δέ μάς 
έδήλωσεν ό κ. Μ. Κίτσογλου εινε πλέον συμπληρωμέ- 
νο τό έργαστήριο καί εκπληρώνει όλες τίς σημερινές 
απαιτήσεις τών οινοπαραγωγών.

Τό Χημείο πού έχει χρεωθή καί στούς δυό Συνε
ταιρισμούς εξυπηρετεί όχι μόνο τούς συνεταίρους 
άλλά καί άλλους άκόμη πού δέν άνήκουν σέ Συνεται
ρισμούς ή μένουν σέ άλλα χωριά. Τόν περασμένο 
χρόνο τό πρώτο έτος ποϋ έβγαλε τό χωριό κρασιά, 
εύθύς μετά τό πάτημα τών σταφυλιών εξετάσθηκαν οί 
περισσότεροι μούστοι καί τά κρασιά στή ζύμωσή τους 
καί δόθηκαν οί κατάλληλες συστάσεις γιά τή καλή 
διατήρησή τους. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπο μπόρεσαν νά 
παραχθοϋν πολύ καλής ποιότητος κρασιά τά όποια 
παρουσίασαν στή 4η Διεθνή ’Έκθεση οί Συνεταιρισμοί 
καί πήραν χρυσά βραβεία. ’ Εφέτος ή παρακολούθηση 
ηταν πειό έντατική, διότι είχαν παρουσιασθή νωρίς τό 
καλοκαίρι ασθένειες σ τ’ άμπέλια, καί σχεδόν όλοι οί 
χωρικοί έχουν παρουσιάση στό χημείο γιά έξέταση τά 
κρασιά τους. ' Η παραγωγή φέτος είνε πειό μικρή άλλά

οί ποιότητες είνε εξαιρετικές χάρη στήν εξακολουθη
τική έπιστημονική παρακολούθησή τους.

Ά λ λ α ι π ρόοδο ι στόν συνοικισμό 
’ Αγχίαλος-Μ ακεδονίας 

Ό  πρώτος Συνεταιρισμός ύστερα άπό μακρά συζή
τηση καί μελέτη άποφάσισε νά κάνη συγκέντρωση 
κρασιών γιά τήν άπό κοινού πώλησή τους. ' Η 
απόφαση αύτή έπάρθηκε γιά νά διευκολυνθούν 
πολλοί συνεταίροι, πού έχουν κρασιά, νά πληρώσουν 
τά χρέη τους. Είνε δέ γεγονός πώς λείπει τό ρευστό 
χρήμα ένώ προϊόντα άδιάθετα ύπάρχουν κάμποσα 
στά χέρια τών παραγωγων. Ή  Γεν. Συνέλευση έξου- 
σιοδότησε τό Δ.Σ. νά ένοικιάση άποθήκη γιά τή 
συγκέντρωση καί πρατήριο στή Θεσ/νίκη γιά τή 
πούληση. Οί Συνεταίροι προθυμοποιήθηκαν νά παρα
δώσουν τά κρασιά τους, μερικοί μάλιστα πρότειναν νά 
παραδώσουν όλη τή ποσότητα τοϋ κρασιού πού έχουν 
γιά νά τό πουλήση ό Συνεταιρισμός. ΓΙρός τό παρόν 
όμως άποφασίστηκε νά συγκεντρωθούν κείνα τά 
κρασιά πού προορίζονται νά κρατηθούν άντίκρυ στά 
χρέη.
Ό  δεύτερος Συνεταιρισμός προμηθεύθηκε άμβυκα 

καί τόν έγκατάστησε μέσα σέ ιδιόκτητο χώρο τοϋ 
Συν/σμού. "Οσοι ά π ’ τούς Συνεταίρους ήθελαν νά 
βγάλουν τσίπουρο γράφηκαν στόν κατάλογο καί 
ύστερα άπό κλήρωση πήραν τή σειρά τους. Τώρα μέ τή 
σειρά του ό καθένας τήν ορισμένη μέρα πηγαίνει καί 
χρησιμοποιεί τόν άμβυκα. Πλήν τού ότι μ ’ αύτό τόν 
τρόπο εύκολύνονται όλοι πού δέν είνε σέ θέση νά 
προμηθευθοϋν δικό τους άμβυκα έλαττώνεται καί τό 
παραγωγικό κόστος.

Άνακεφαλαιώνοντας όλα τά παρά πάνω μπορούμε 
νά πούμε πώς ή συνεταιριστική ίδέα, χάρη στήν 
έπίμονη προσπάθεια τών πρωτοπόρων της στό χωριό, 
έχει κατανοηθή πειά καλά καί αποτελεί τό θεμέλιο 
λίθο τής μελλοντικής οικονομικής ζωής τού τόπου, 
δυστυχώς όμως οί άλλεπάλληλες καταστροφές τής 
έσοδείας τών άμπελιών έχουν φέρει τόν φιλότιμο καί 
φιλοπρόοδο αύτόν κόσμο σέ απόγνωση καί σταμα
τούν τά πρός τά μπρός βήματα τής συνεταιρικής 
κινήσεως ά π ’ τήν όποία τόσες έλπίδες έξαρτούν όλοι.
' Η άπαγοήτευση δέ καταντά πειό μεγάλη όταν 
άναλογίζωνται οΐ άνθρωποι αύτοί ότι κινδυνεύουν νά 
θάψουν οριστικά μέσα στά χώματα πού τούς έδωσε ή 
ύπηρεσία όχι μόνο τή δική τους περιουσία άλλά καί 
κείνη τών προγόνων των, όση μπόρεσαν νά φέρουν 
μαζί τους από τή Βουλγαρία. ' Εξαετή αμπέλια όχι 
μόνον δέν καλύπτουν τά έξοδά τους άλλά έπιβαρύ- 
νονται καί μέ χρέη. 'Η  ζωή τοϋ χωριού καταντά 
προβληματική καί τά φώτα τής γεωπονικής έπιστήμης 
φαίνεται πώς είνε άπαραίτητα νά διαλευκάνουν μερι
κά μυστηριώδη σημεία πού δέν μπορούν νά εξηγήσουν 
οΐ πρακτικοί γεωργοί. "Αν συγκρίνωμε τή πρόοδο τής 
Συνεταιρστικής σκέψεως μέ τήν οικονομική καχεξία 
πού ύπάρχει μπορούμε άδΐστακτα νά πούμε πώς οί 
Συνεταίροι τής Άγχιάλου-Μακεδονίας κατέβαλαν ύ- 
περάνθρωπες προσπάθειες γιά νά δημιουργήσουν τά 
τόσα ώραία έργα, πού θ ά  τά ζήλευε μιά πολιτεία μέ 
παλαιό πληθυσμό».

— Ίδ ρ υ σ η  στη Θ εσσαλονίκη πρακτορείου κρασιώ ν του Α μπελουργικού Συνε
ταιρισμού ’ Ιγγλ ις (Α γχίαλος Μ ακεδονίας). Ε γκα ίνια  παρουσία αρχών. Π ρόσφυ
γες από Α γχία λον  Βουλγαρίας. Ιστορ ικόν γ ια  εγκατάσταση προσφύγων και 
αμπέλου. Ο ινολογικό εργαστήριο. Βλ. ομ ιλία  Π ροέδρου («Συνεργατισμός» 1930 
σ. 354).
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1930/Δ ' — Ε ργα σ ίες, δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν.

— Ο δηγίες αναλυτικές για  την οργάνωση Ο ινοποιητικώ ν Συνεταιρισμών στη 
Μ ακεδονία βλ. «Συνεργατισμός» 1930 σ. 122, 130.

— Ο ι πρώτοι γαλακτοκομικοί Συνεταιρισμοί στη Θ εσσαλονίκη. Η  τεράστια 
πρόοδος που υπάρχει στους κτηνοτρόφους άλλων χωρώ ν με τους γαλακτοκομι
κούς συνεταιρισμούς (για τους οποίους δίδονται αναλυτικά στοιχεία)
«δέν έχει βρή στήν Ε λλάδα τούς οπαδούς της...

Στή Θεσσαλονίκη τελευταία πολλοί κτηνοτρόφοι, 
άφού κουράστηκαν άπό τήν εκμετάλλευση τών γαλα
τάδων καί άφοϋ είδαν ότι κατά πολύ αισχρό τρόπο 
δυσφημίζεται τό ώραΐο προϊόν τους, άποφάσισαν νά ι
δρύσουν ένα γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό πού θά  ά- 
ναλάβει νά πουλάει στούς Σαλονικιούς γνήσιο, εύγευ
στο, ύγιεινό καί φθηνό άγελαδινό γάλα. Οί πρωτοπό
ροι αύτοί πιστεύουν πώ ς ή κατανάλωση θά  έκτιμήση

όπως αξίζει τήν προσπάθειά τους αύτή πού άλλωστε 
είναι γιά μεγάλο της συμφέρον. Έ πίσης ή Γ.Δ.Ε.Μ. 
έβοήθησε στήν ’ίδρυση γαλακτοκομικού Συνεταιρι
σμού στό Ν. Κορδελιό. Τό Κράτος αναγνώρισε... καί 
έχορήγησε στόν Συνεταιρισμό αύτό ειδικό προνόμιο 
νά προμηθεύει γάλα στά Κρατικά νοσοκομεία» (Συ
νεργατισμός» 1930 σ. 173. Νεώτερη πρόοδο βλ. «Συ
νεργατισμός» σ. 229).

Ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Θ εσσαλονίκης ιδρύθηκε με περιφέρεια 
τον Νομό και ευρύτερους σκοπούς (βλ. «Συνεργατισμός» 1930 σ. 229).

Έπειτα από πολλές προσπάθειες επί δεκαετίες, οργανώθηκε συνεταιριστικά και κυριαρχεί σήμερα η 
γαλακτοπαραγωγή στη Θεσσαλονίκη με την Ένωση Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών.
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1930/Δ ' — Ε ργα σίες, δρ α σ τη ρ ιό τη τες Γεω ργ. Συνεταιρ ισμώ ν.

— Από κοινού πώληση προϊόντων. Π εριγράφετα ι με σ το ιχεία  από την πράξη η 
εκμεταλλευτική κατάσταση που επικρατεί κατά την πώληση των προϊόντων των 
παραγωγών και δίδονται οδηγίες για  την από κοινού πώληση συνεταιριστικά. 
Χ αρακτηριστικό γ ια  την εποχή: « 'Έ να  φορτίο σ ιτηρώ ν νά κυκλοφορεί μέσα στήν 
αγορά τής Θ εσσαλονίκης άπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ ζητώντας αγοραστή, εΐναι 
φαινόμενο πολύ συνηθισμένο...» («Συνεργατισμός» 1930 σ. 187).

— Χ ρήσιμα σ το ιχεία , γ ια  σύγκριση προς τα τότε πρώτα βήματα των ελληνικώ ν 
γεω ργικώ ν συνεταιρισμών στον τομέα των συγκεντρώσεων, πωλήσεως γεωργικών 
προϊόντω ν, περ ιέχει η έκθεση του Τόμας Ά λ λ ε ν , στο Συνετα ιρ ιστικό Συνέδριο 
Β ιέννης, σχετικά  με την πώληση, συγκέντρωση, χρηματοδότηση  της συνετα ιρ ι
στικής παραγωγής σε συσχετισμό με τη ν  καταναλωτική κ ίνηση (με πλούσια 
στο ιχεία  από τη διεθνή εφαρμογή). Βλ. αναλυτικό κείμενο «Συνεργατισμός» 1930 
σ. 294.
— Π ροσπάθειες γίνοντα ι στη Θ εσσαλονίκη γ ια  από κοινού διάθεση των 

σταφυλιών στη Θ εσσαλονίκη, στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, με ίδρυση 
Συνεταιριστικού Π ρατηρίου. Σύσκεψη 9 αμπελουργικώ ν Συνεταιρισμών στην 
Ο μοσπονδία Θ εσσαλονίκης. Γράφει σχετικά  ο «Συνεργατισμός» 1930 σ. 229 για 
τα πρώτα αυτά βήματα.

«Στούς προσελθόντας μίλησε ό κ. Διευθυντής τής τρόπος νά συσκευασθοϋν καλά τά σταφύλια καί νά
Ομοσπονδίας καί έτόνισε τούς κινδύνους πού διατρέ- διατεθούν καί σέ άλλες άγορές τής Μακεδονίας, τής

χουν οί σταφυλοπαραγωγοί, μέ τήν διαρκή αύξηση τής Θεσσαλονίκης καί τού ' Εξωτερικού,
παραγωγής, άπό τήν εκμετάλλευση τών μεσαζόντων ’Έγινε δεκτή ή πρόταση νά ΐδρυθή τό πρατήριο ά π ’ 
καί άπό τούς πανικούς πού μπορούν νά δημιουργη- εύθείας άπό τούς παραγωγούς ώς συνεταίρους μετό-
θούν μέ τήν άθρόα καί άρρύθμιστη προσφορά. χους καί μέ τήν έπίβλεψη τής Ο.Γ.Σ.Θ.

Ολοι συμφώνησαν πάνω σ ’ αύτά τά σημεία καί Εύχόμεθα ή σκέψη αύτή νά γίνει πραγματικότης. Τό
βρήκαν πώς ήταν άπαραίτητον νά άναλάβουν οί ίδιοι νά συνεταιρισθούν οί παραγωγοί καί ν ’ άναλάβουν τή
οί παραγωγοί νά πωλούν άπ εύθείας στήν κατανάλω- διαχείριση τής περιουσίας των οί ’ίδιοι είναι τό μόνο
ση τά σταφύλια τους. Διαπίστωσαν πώς αύτός ήτο ό πράγμα πού έπιβάλλεται νά κάνουν άν θέλουν νά
μόνος ένδεδειγμένος τρόπος γιά νά άποφευχθούν οί διατηρήσουν τά κτήματά τους.» («Συνεργατισμός»
μεγάλες ζημίες πού προκύπτουν άπό τόν συναγωνι- 1930 σ. 229).
σμό. Έ π ίσ ης διαπιστώθηκε πώς αύτός ήτο ό μόνος

— Τ ις αλληλασφαλισ τικές εργασίες και προσπάθειες του Κ ΤΑ Χ  κατά το 1930 
βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 157.
— Η  συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση στους Νομούς Κ εφαλληνίας, Α χαΐάς, Επαρχίες 

Ν αυπακτίας, Μ εσολογγίου, Τ ριχω νίδος, Β ονίτσης, Κ ορινθίας, Ν αυπλίας, Κυ- 
νουρίας. Α ναλυτική έκθεση με κατατοπιστικά  σ το ιχεία  για  τη ν  όλη κ ίνηση από το 
1915-1930 και την κατάσταση του 1930 από τον Π. Στεφόπουλο (βλ. «Συνεταιρι
στής» 1931 σ. 137, 1932 σ. 6, 40).
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ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ  ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΤΙΚ Η  - Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

1. Βιβλιογραφία
Κατά το 1930 το ενδιαφέρον της αγροτικής β ιβλιογραφ ίας στρέφεται στα 

θέματα της σ ιτοκαλλιέργειας, το δασικό, το κωπαϊδικό, το σταφιδικό, το καπνικό, 
τα φορολογικά  της γεωργίας, την αστυφιλία. Γ ενικά υπάρχουν αγροτικά προβλή
ματα και συγγραφικό ενδιαφέρον γ ι ’ αυτά.

Στα συνετα ιρ ιστικά  σημειώνουμε τις ακόλουθες εκδόσεις:
— Β. Γανώση: « ’Εντυπώσεις άπό τήν γεω ργικήν Γ αλλίαν» Α θήναι 1930 σελ. 63. 

Π ροβάλλει και τη συνεταιριστική οργάνωση της Γ αλλία ς για  παραδειγματισμό, 
(συνεταιρισμοί ηλεκτροφωτισμού, γαλακτοκομ ικοί, αρδευτικοί, ο ινοπο ιητικο ί, 
υδραυλικών φραγμάτων).

— Γ. Τριβιζά: « ' Ή  Ό ρ γά νω σ ις  τών γεω ργικώ ν συνεταιρισμών κατά τό σύστημα 
Ραϊφαϊζεν».

— Δ. Μαργέτη « ’Α ναγκαστικοί Κτηματικοί Συνεταιρισμοί».
— «Καταστατικό τοΰ Συνεταιρισμού ’Ιατρικού καί Φαρμακευτικοί) σώματος τής 

Ε λ λ ά δ ο ς»  (Συνεταιρισμός παραγωγής και πωλήσεως) Α θήνα 1930 σελ. 15 (Βλ. 
στο 1924).

— Σ .Π . Σπανδω νίδη «Μ ελένικος». Ιστορικά συνεταιριστικά.
— Δημ. Πουρνάρα « 'Ισ τορ ία  τοΰ αγροτικού κινήματος έν Έ λ λ ά δ ι»  Α θήνα 1931 

σελ. 176. Έ χ ε ι  πολλά συνετα ιρ ιστικά σ το ιχεία  (βλ. στα ανάλογα Υποκεφάλαια).
2. Διάφορες προσπάθειες στην εφαρμογή-
— Η  Συνετα ιρ ιστική Σ χολή: Γ ια  την οργάνωση της συνετα ιρ ιστικής εκπαιδεύ- 

σεως εκδίδεται (με βάση το άρθρο 69 ν. 4142) το Δ ιάταγμα 4.6.1930 με το οποίο 
ιδρύεται η πρώτη επίσημη Σχολή Συνεταιριστώ ν «παράτή  ’Α νωτάτη Γεωπονική» 
με έναρξη λειτουργίας της 1.10.1930. (Βλ. κείμενό του, στο «Συνεταιριστής» 1930 
σ. 69). Συμπληρωματικό Δ ιάταγμα (ΦΕΚ 299) βλ. στο «Συνεταιριστής» 1930 σ. 
110, 134 όπου και η προκήρυξη γ ια  εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών. Γ ια  την 
σοβαρότητα που δόθηκε τότε στη λειτουργία  της σημειώνουμε ότι η Εξεταστική 
Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελέσθηκε από τους Α. Σ ίδερι καθηγητή της 
Π ολιτικής Ο ικονομίας στην Ανωτάτη Γεω πονική  Σ χολή , Γ. Μ ολφέτα καθηγητή 
της Γεω ργικής Λ ογιστικής στην ίδ ια  Σ χολή  και Μ ιχαλόπουλο καθηγητή των 
Μ αθηματικών στο Π ολυτεχνείο.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 106 υποψ ήφιοι. Α πό αυτούς πέτυχαν κατά 
σειράν 55, ο ι εξής: 1) Ν. Σπυρόπουλος, 2) Π. Π απαγεωργίου, 3) Σ. Ν τούλας, 4) Σ. 
Κ ωνσταντής, 5) Γ. Κ ληδάς, 6) Ν. Ν ικολα ΐδης, 7) Δ. Γεω ργάκης, 8) Σ. Μ ουστάκας, 
9) Γ. Π ονηρός, 10) I. Παπαϊωάννου, 11) Μ. Γ ιόκα ρης, 12) Α. Γενάτος, 13) I. 
Κ ουτσομήτης, 14) Σ. Μ αταράγκας, 15) Κ. Β ασματζίδης, 16) Ν. Λαμπάκης, 17) Γ. 
Μ ητασακάκης, 18) Κ. Βασιλείου, 19) Δ. Τσουμάκας, 20) Π. Συκαράς, 21) Λ. 
Π απανδρέου, 22) Π. Υ ψηλάντης, 23) X. Σ χίζας, 24) Τούλα Τούγια, 25) I. 
Π λατάκης, 26) Δ. Σέλινας, 27) Κ. Συγκούνας, 28) Β. Χ ανίδης, 29) Ν. Π απαμιχαήλ, 
30) Π. Λ αμπρινόπουλος, 31) Ε. Μ. Χ ουρδάκης, 32) Σ. Χ ιονίδης, 33) Α. Παπα- 
χατζής, 34) I. Δρακουλάκος, 35) Επ. Κ ίλιας, 36) Ε. Μ πότσαρης, 37) X. Τζιόβας, 38)
I . Σακελλαρίου, 39) Β. Ψ αρράς, 40) Κ. Κ ίλ ιας, 41) Κ. Μ πούρος, 42) Ε.Γ. Χ ουρδά
κης, 43) Ε. Α ναστασέλης, 44) Α. Γιαμάς, 45) Α. Α δριανός, 46) I. Α θανασάκης, 47) 
Ε. Παπαθέου, 48) I. Σκούρας, 49) Α. Α λεξόπουλος, 50) Κ. Λ ογοθέτης, 51) Δ. 
Ζερβός, 52) Γ. Τ σόλης, 53) Κ. Π αιδιώ της, 54) Α. Μ έλης, 55) I. Στρογγύλης. 

Η μέρα ενάρξεως της λειτουργίας της Σ χολής ορ ίστηκε η 22 Νοεμβρίου 1930.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '
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1930/E ' — Β ιβλ ιογραφ ία , μόρφ ω ση , ενημέρω ση.

Η  Σ χολή  στεγάστηκε «προσωρινώς» στο ο ίκημα  της Α νω τάτης Γεωπονικής 
Σ χολής και λειτουργούσε μόνο τις απογευματινές ώρες. 

Γ ια  τα διδασκόμενα μαθήματα κλπ., βλ. τα αναλυτικά σχετικά  διατάγματα 
(στη Ν ομοθεσία).
— Ο εορτασμός της συνεταιριστικής ημέρας.

Α ξιο σημειώσεως, γ ια  τον ενθουσιασμό που υπήρχε και τις τότε ιδεολογικές 
κατευθύνσεις, είνα ι ότι ο Σύνδεσμος Συνεταιριστώ ν Βορείου Ελλάδας (Θ εσσαλο
νίκη) καθιερώ νει τον εορτασμό της ελληνικής συνετα ιρ ιστικής ημέρας. Ο «Συνε
τα ιρ ιστής» βρίσκει τη ν  πρωτοβουλία αξιέπαινη και π ιστεύει ότι θα την μιμηθούν 
και σε άλλες περιφέρειες. Ί σ ω ς , γράφει, σε λ ίγο  καιρό να  κατορθωθεί να γίνετα ι 
εκτός των τοπικώ ν εορτασμών, πανελλήνιος εορτή του Συνεργατισμού για  
δήλω ση των υψηλών ιδεωδών που επιδιώκει. 

Χ αρακτηριστική  είνα ι η σχετική  ανακοίνωση του Συνδέσμου (βλ. «ο Συνε
τα ιρ ιστής» 1930 σ. 108).
«Φίλοι Συνεταίροι.

' Η έποχή τής άναγεννήσεως μαζί μέ τά καλά πού μάς 
έφερε, χάρι στίς πολλές έφευρέσεις της, έφερε καί ένα 
κακό γιά τήν κατάργηση τού όποιου, άπό διαφορετική 
όμως μορφή, χρειάστηκαν αγώνες άπό ένα και παρά 
πάνω αιώνα. Μόλις στίς αρχές τού 19ου αΐώνος 
άρχιζαν τά διάφορα Κράτη μέ νόμους νά καταργούν τή 
δουλεία καί τήν άνθρωπεμπορία. Πρίν όμως ό νεώτε- 
ρος πολιτισμός προφθάση νά χαρίση στήν άνβρωπότη- 
τα τή λευθεριά, είχε έγκαθιδρυθή μέσα στήν Κοινωνία 
ένα άλλο είδος σκλαβιάς ή «ύποδούλωση στό κεφά
λαιο». Τό χρήμα, τό έμπόριο, ή βιομηχανία είχαν 
περιέλθη πειά στά χέρια τών ολίγων. Ή  εργασία, τό 
πειό σπουδαίο στοιχείο τής παραγωγής, είχε γίνη 
υποχείριο τής έκμεταλλεύσεως τοϋ κεφαλαίου.

Ή  τοκογλυφία, ή δολιότης τοϋ έμπορίου καί ή 
γλισχρότης τής άμοιβής μιάς έξαντλητικής καί κτηνώ
δους έργασίας ήταν τά κύρια χαρακτηριστικά τοϋ 
οικονομικού συστήματος πού δημιούργησε ό σημερι
νός πολιτισμός.

Μέσα σ’ αύτή τήν άθλιότητα τό άνθρώπινο μυαλό 
δέν έχασε τήν παραγωγικότητά του. Έ πενοήθη ένα 
νέο σύστημα οικονομικό μέσα στό όποιο όλη ή οικονο
μική ζωή τοϋ κόσμου θά  περιείρχετο στήν κυριότητα 
τών έργαζομένων.

Μέ τήν αύτοβοήθεια καί μέ τήν άλληλέγγυο εύθύνη 
θά δημιουργοϋνταν κοινά κεφάλαια τά όποια θά  ύπη- 
ρετούσαν τά κοινά συμφέροντα καί θά  ώργάνωναν τήν 
παραγωγή καί τήν διανομή πάνω σέ νέες βάσεις.

Τό νέο αύτό οικονομικό σύστημα ήταν ή Συνεργα
τική Κίνηση. Οί δέ μικροοργανισμοί πού θά  άποτε- 
λοϋσαν τό σύστημα ήταν οΐ Συνεταιρισμοί κάθε 
τύπου.

Συνεταιρισμοί, χωρίς ν ’ άποβλέπουν σέ άλλαγή 
οικονομικού συστήματος έχουν έμφανισθή άπό τό 
δεύτερο ήμισυ τοϋ 18ου αΐώνος (ό Συνεταιρισμός τών 
Άμπελακίων ιδρύθηκε στά 1788), άλλά ή τιμή τής 
πατρότητος τού σημερινού Συνεταιριστικού προγράμ
ματος άνήκει στόν Συνεταιρισμό τών 28 ύφαντών τής 
Rochdale τής ’Αγγλίας. ΤΗταν οΐ άπλοϊκοί καί πτωχοί 
ύφάνται οΐ έφευρέται τοϋ συστήματος εκείνου πού

σήμερα, έχει 55 έκατομ. οΐκογενειάρχας οπαδούς (220 
έκατομ. άτομα), κάθε κοινωνικής τάξεως.

Ή τα ν  έργάται έκεινοι πού έθεσαν τό θεμέλιο τού 
έργου πού σήμερα άποθαυμάζει όλος ό πολιτισμένος 
κόσμος καί όλαι αΐ κυβερνήσεις θεωρούν ήθική τους 
υποχρέωση νά ένισχύσουν μιά άνθρωπιστική προσπά
θεια πού, καταργώντας τόν συναγωνισμό, τό κέρδος, 
καί τήν τοκογλυφία, θά  παγιώση τήν πραγματική καί 
τή διαρκή ειρήνη.

Ή  Συνεταιριστική Κίνηση γιά νά καταστήση κοινω- 
νούς τής χαράς της γιά τήν έπιτυχία πού έσημείωσε σέ 
κάθε κλάδο όλους, καθιέρωσε άπό οκταετίας τό 
πρώτο Σάββατο τού ’ Ιουλίου κάθε χρόνο, ώς μέρα 
γιορτής, Συνεργατική 'Ημέρα. Αύτή τή μέρα γίνονται 
συγκεντρώσεις οικογενειακές, παιδικές, οργανώνον
ται έκδρομές καί γενικά ή Συνεταιριστική Κίνηση 
παρουσιάζει μιά εύκαιρία στούς οπαδούς της καί 
στούς φίλους της νά συναντηθούν μιά φορά τό χρόνο 
σέ επίπεδο, όχι πειά οικονομικό όπως γίνεται στίς 
συνελεύσεις καί στά γραφεία καί τά καταστήματα τών 
Συνεταιρισμών, άλλά στό έπίπεδο τό Κοινωνικό καί 
’Ανθρωπιστικό.
Ή  'Ελληνική Συνεταιριστική Κίνηση στίς 5 τοϋ 

’ Ιουλίου βέβαια δέν θά  εινε έτοιμη νά κάνη γιορτές 
καί συγκεντρα>σεις. Θά κάνη όμως ένα άλλο: Θά ρίξη 
μιά ματιά πίσω στήν ιστορία της καί θά  δή τί κατώρθω- 
σε νά κάνη μέχρι σήμερα καί θ ά  φροντίση μέ όλες τίς 
δυνάμεις της νά πρόσθεση κάτι περισσότερο τόν 
ερχόμενο χρόνο· θά  δή πώ ς στά 1900 έγινε ό πρώτος 
Συνεταιρισμός, στά 1914 ύπήρχαν 5-6 καί πώς σήμερα 
ύστερα άπό έξαετή πόλεμο, καί τή Μικρασιατική 
καταστροφή καί τή συρροή ' Ελλήνων προσφύγων άπό 
παντού, ύπάρχουν πάνω άπό 5.000 Συνεταιρισμοί μέ 
260.000 μέλη καί κοντά 300 έκατομ. κεφάλαια.

Ό  Σύνδεσμος Συνεταιριστών Βορείου 'Ελλάδος 
απευθύνει έγκάρδιον χαιρετισμόν στήν ακμαία Συνε
ταιριστική Κίνηση τής Χώρας καί μέ εύγνωμοσύνη 
συγχαίρει τούς δημιουργούς της.

Μέ Συνεταιριστικούς χαιρετισμούς
Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμματεύς

Γ. Ίωαννίδης Βασ. Βογιατζής»

. Η  Δ ιεθνής Συνεταιριστική Η μέρα γιορτάστηκε από το Σύνδεσμο Συνεταιρι
στών Β. Ε λλάδος, με θαλάσσια εκδρομή σ τη ν  ακτή της Γεω ργικής Σχολής με 
στάση σ τη ν  Α ρετσού των ψαράδων («Συνεργατισμός» 1930 σ. 218).
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1947. Τα Γραφεία της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών σημαιοστολισμένα για τη Διεθνή Ημέρα
Συνεργατισμού.
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— Η  Έ ν ω σ η  Συνεταιρισμών Βερροίας καθιέρωσε από το 1929 μια ημέρα της 
άνο ιξης γ ια  να γιορτάσει την επέτειό της. (Διευθυντής I. Σ ινάρης, Π ρόεδρος Ηλ. 
Φωτόπουλος). Ε ξα ιρετικής σημασίας για  τη ν  επ ιτυχία  της και τη συμβολή της και 
γ ια  ανάλογη μίμηση, είνα ι η περιγραφή της γ ιορτή ς του 1930 («Συνεργατισμός
1930 σ. 177). Τ ην παραθέτουμε γ ιατί δείχνει τη ν  πρόοδο της νεαρής Ενώσεως, τα 
επιτεύγματα του Διευθυντού της αλλά και την ουσ ιαστική  τότε συμβολή διαφόρων 
παραγόντων και Α ρχώ ν στη συνετα ιρ ιστική  πρόοδο στην οποία  απέδιδαν την 
απαιτούμενη σημασία  για μοχλό ο ικονομικής και κο ινω νικής ανάπτυξης μέσα 
στις τόσες τότε ελλείψεις. Γράφει ο «Συνεργατισμός» 1930 σ. 177:

«' Η Έ νω σις Γ. Συνεταιρισμών Βερροίας... εφέτος ή 
γιορτή συνέπεσε στές 4 τοϋ Μάη, Κυριακή. Καλέ
στηκαν εκτός άπό τούς Συνεταιρισμούς τής ' Ενώσεως 
οί Σεβασμιώτατοι Βερροίας καί Καμπανίας, ό Γ. 
Διευθυντής Μακεδονίας, οί πολιτικές, δικαστικές, 
αστυνομικές όρχές Βερροίας, ό Διευθυντής τοϋ υπο
καταστήματος τής 'Εθνικής Τραπέζης, οί Διευθυνταί 
τών Γεωργικών καί Έποικιστικών υπηρεσιών, ό 
Σύνδεσμος Συνεταιριστών Βορείου 'Ελλάδος, οί Βου
λευταί καί Γερουσιασταί τής περιφερείας, δημοσιο
γράφοι, έκπαιδευτικοί καί εκκλησιαστικοί λειτουργοί.

Τόπος τού γιορτασμού ορίστηκε ή μαγευτική τοπο
θεσία Ά γ . Κυριακή κοντό στή στάση Λουτρός. Ά π ό  
νωρίς τό πρωί τά  συνεταιρισμένα πλήθη ξεκίνησαν μέ 
τές οίκογένειές τους άπό τά χωριά καί μέχρι τήν ώρα 
τής τελετής τό ώραιο έκεϊνο δάσος είχε πλημμυρίση 
από κόσμο. Εινε τό δεύτερο έτος πού δίνεται τέτοια 
γιορτή καί τό περισσότερο μέρος α π ’ τό δάσος είχε 
καταληφθή. Γιά τόν ερχόμενο χρόνο ή "Ενωση θά 
βρεθή στήν άνάγκη νά σκεφθή γιά τήν επέκταση τοϋ 
δάσους!! Στά πρόσωπα τών συνεταίρων διαβάζει 
κανένας τήν ικανοποίηση ποϋ ή Συνεταιριστική κίνη
ση τούς έδωκε τήν εύκαιρία νά πλησιάσουν καλλίτερα 
ό ένας τόν άλλον. "Οταν μάλιστα άντικρύζουν μπρο
στά τους κ α ίτό  πλήθος ά π ’ τούς έπισήμους ποϋ ήρθε 
νά γιορτάση μαζί τους τήν εύμορφη αύτή γιορτή, 
γεννιέται μέσα τους ή πεποίθηση πώς ή σημερινή 
δυστυχία τους σύντομα θ ’ άνήκη στό παρελθόν. Τόσο 
εμψυχώνει τόν συνεταίρο ή άναγνώριση ά π ’ τούς 
έπισήμους τής καλής του προσπάθειας γιά τήν έξύι[ιω- 
ση τοϋ επιπέδου τοϋ πολιτισμού. Τώ οντι ό Συνεται
ρισμός είνε εκείνος ποϋ τίποτε δέν ύπόσχεται καί 
μολαταύτα πολλές φορές χαρίζει καί τή ζωή στούς 
Συνεταίρους ποϋ τόν άποτελοϋν.

Τό πρόγραμμα τής γιορτής άρχιζε μέ τή θεία λει
τουργία πού τελείωσε άρκετά νωρίς. Είνε δεκάμιση ή 
ώρα καί άκόμη έρχεται κόσμος. Στό μεταξύ ομως 
έκεΐνοι πού ήρθαν νωρίς χάνουν κάπως τήν ύπομονή 
τους καί κάπου κάπου αρχίζουν νά κουτσογλεντοϋν.

Στές 11 έρχεται ή σειρά γιά τές ομιλίες. Ανεβαίνει 
πρώτος στό βήμα ό Σεβασμιώτατος 'Άγιος Βερροίας 
πού μέ πολλές παραπομπές σέ άρχαίους καί νεώτε- 
ρους συγγραφείς τονίζει τή μεγάλη σημασία τής γεωρ
γίας στή ζωή τής άνθρωπότητος. Παρακινεί τούς 
άκροατάς του νά άγαπήσουν τή καλλιέργεια τής γής 
γιατί έκεί μόνο θά  βροϋν τή σωτηρία. Ό  ’ίδιος λέει 
άνεγνώρισε πολύ νωρίς τήν άνάγκη μιάς οργανωμένης 
γεωργικής έκπαιδεύσεως καί άναφέρει τές σχετικές 
ένέργειές του ποϋ δυστυχώς μέχρι τώρα δέν ικανο
ποιήθηκαν. Ό  κόσμος τά ώραΐα λόγια τοϋ καλού 
Ποιμενάρχου άφοϋ τά έγκολπώθηκε τά συνώδευσε μέ 
ζωηρά χειροκροτήματα.

Δεύτερος τίμησε τό βήμα ό Σεβασμιώτατος Καμπα
νίας. ' Ο Σεβαστός ' Ιεράρχης λέει πώς τήν ύποστήριξη 
τής γεωργίας καί τών σχετικών ζητημάτων της τήν

έθεσε σάν μέρος τής άποστολής του. Ή  καταγωγή 
του καί ή πολλών χρόνων διαβίωσή του άνάμεσα στούς 
γεωργικούς πληθυσμούς τόν έκαναν νά ζυμωθή ή 
ψυχή του μέ τό περιβάλλον. ’Ενθυμείται τώρα, πού 
βλέπει γιγαντωμένη τή συνεταιριστική Κίνηση, μέ τί 
ύποψίες καί δυσπιστία υποδέχτηκε ό αγροτικός 
κόσμος τά πρώτα κηρύγματα του γιά τήν 'ίδρυση 
γεωργικών Συνεταιρισμών. Δικαιολογούσε όμως τή 
στάση τοϋ αγρότη γιατί έλειπεν α π ’ αύτόν ή στοιχειώ
δης μόρφωσις. Έ φρόντισε μέ τάς άσθενεΐς του 
δυνάμεις νά έκλείι{)η τό κακό τής άμορφωσιάς καί 
εργάστηκε πολύ γιά τήν 'ίδρυση πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής στή περιφέρεια του, άλλά δέν έφθασε άκόμη 
στό σημείο νά δή τήν εκπλήρωση τών πόθων του. ' Ο 
κόσμος πού άκουε τά ώραΐα αύτά λόγια τά χειρο
κρότησε μέ φανατισμό.

Πέρνοντας τόν λόγο ό Πρόεδρος τής ' Ενώσεως 
έξηγεΐ τή δραστηριότητα πού είχε άναπτύξη ή "Ενωσις 
άπό τήν άρχή τής ίδρύσεώς της μέχρι σήμερα. Πρίν 
δυό χρόνια άρχίσαμε λέγει μέ ένα ελάχιστο αριθμό 
Συνεταιρισμών (8) καί τώρα βρισκόμαστε μέ δύναμη 
68 Συνεταιρισμών, μέ έλπίδα πώς σύντομα θάχομε καί 
άλλους νά προσθέσωμε στή δύναμή μας. Είνε έκπλη- 
κτικό λέγει καί γιά μάς άκόμη ν ’ άντικρύσωμε σέ τόσο 
μικρό διάστημα μιά τέτοια πραγματικά θαυμασία εξέ
λιξη. ' Η αύξηση δέν είνε ποσοτική μόνο άλλά παρακο- 
λουθεΐται καί άπό τήν ήθική ένίσχυση τής Συνεταιρι
στικής σκέψεως. ’ Ενώ ό γεωργός πρίν ατένιζε τόν 
Συνεταιρισμό μέ κάποια δυσπιστία καί τόν θεωρούσε 
ξένο στόν εαυτό του, σήμερα τόν θεωρεί καί πιστεύει 
σ ’ αύτό, πώς ό Συνεταιρισμός εινε ό ’ίδιος εαυτός του, 
ένισχυμένος ά π ’ τούς άλλους Συνεταίρους.
"Οταν μάλιστα πληροφορήθηκε πώς ή "Ενωση ά π ’ 

τά δικά της κεφάλαια διέθεσε 750 χιλιάδες Δραχμές 
δάνεια στούς συνεταιρισμούς της άστραψαν τά μάτια 
του άπό εύχαρίστηση. Καί βέβαια τό κεφάλαιο αύτό 
δημιουργήθηκε άπό τίποτε, σέ δυό χρόνια μέσα άπό 
τές μικροσυνδρομές καί μικροαποταμιεύσεις πού άν 
έμεναν στίς τσέπες τών συνεταίρων ασφαλώς θά  
χανόνταν. Μέ τήν εύκαιρία πού παρευρίσκονται στή 
συγκέντρωση πολύ πού εργάστηκαν γιά τούς Συνεται
ρισμούς τούς εύχαριστεΐ καί χάρη τιμής ζητεΐ ένός 
λεπτού σιωπή γιά άνάμνηση τών 'Ελλήνων Πρωτοπό
ρων τοϋ Συνεργατισμού Σ. ’ Ιασεμίδου καί Ντίνου 
Μαλούχου. Παρά πέρα ανέλυσε ό Πρόεδρος τές 
άνάγκες τών συνεταιρισμών καί έπεκαλέσθη τήν βοή
θεια τών παρόντων Βουλευτών, πού συγκατένευσαν.

'Ύστερα άπό τόν Πρόεδρο ώμίλησε ό κ. Διευθυντής 
τής ' Ενώσεως μέ στόχο τή τοκογλυφία άνάφερε πόσο 
φρόντισε ή 'Ένωση, μέ μόνο εφόδιο τά ήθικά μέσα, νά 
πατάξη τή κοινωνική αύτή πληγή πού εξαντλεί τό 
σώμα τοϋ καχεκτικοϋ άγρότη. Α ναφέρει τρομακτικά 
παραδείγματα τοκογλυφικά ένα άπό τά όποια περνά 
κάθε όριο άνοχής. 'Ένας άπλοϊκός συνεταίρος στά 
1926 ειχε δανεισθή άπό τοκογλύφο 6.000 δρχ., ώς τό
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τέλος τοϋ 1928 πλήρωσε μετρητά καί σέ είδος 16.400 
δρχ. καί χρωστούσε άκόμη 44.600 δρχ.! ’ Ελάτε καί μή 
φρίξετε. Λέγει πώς τά παραδείγματα αύτά δέν είναι τά 
μόνα καί πώς ύπάρχουν πλεϊστες όσες τέτοιες περι
πτώσεις καί ζητεί άπό τές επίσημες ’Αρχές, διοικητι
κές καί δικαστικές καί ά π ’ τή Κοινωνία νά χτυπήσουν 
τή τοκογλυφία, άλλοιώς όλες οί συνταγές πού δίνουμε 
στούς γεωργούς γιά νά προοδέψουν θ ’ άποτελοΰν 
μόνον μιά χίμαιρα.

Μέ τή σειρά τοϋ προγράμματος μίλησαν ό Διευθυν
τής τοϋ Γεωργ. Γραφείου Βερροίας καί ό Διευθυντής 
τοϋ Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου 1 Ελλάδος, ό 
πρώτος ανέπτυξε τή σημασία τών βαθέων οργωμάτων 
καί ό δεύτερος έξήγησε πώς οι Συνεταιρισμοί ώφέ- 
λησαν τή πρόοδο τοϋ πολιτισμού καί τήν εξύψωση τής 
θέσεως τοϋ άγρότη. ’Αναφέρει τούς Δανούς καί τούς 
Φιλανδούς, πού π α ρ ’ όλη τή παγκόσμιο κρίσι στά 
γεωργικά προϊόντα αύτοί εινε πολύ ικανοποιημένοι 
ά π ’ τή θέση τους καί αύτό τό χρωστούν στό Συνεται
ρισμό. Τήν πρόοδό τους οί Συνεταιρισμοί τήν οφεί
λουν στόν ελεύθερο οργανισμό τους. Οί Συνεταιρισμοί 
άνέκαθεν έθεσαν ώς πρόγραμμά τους «τήν αύτοβοή- 
θειαν». Είνε δέ γνωστό όπως είπε πρίν πολλά χρόνια 
ένας σοφός «ή βοήί)εια πού παρέχει ένας άνθρωπος 
στόν εαυτό του εινε ή καλλίτερη». Πρέπει εκείνοι ποϋ 
ασχολούνται μέ τά συνεταιριστικά ζητήματα νά σεβα- 
σθοϋν μέ εύλάβεια τό ελεύθερον τού οργανισμού τών 
Συνεταιρισμών, άλλοιώς οί Συνεταιρισμοί πού θά 
ιδρύσουν θά  καταρρεύσουν. Είς πολλά μέρη τοϋ 
κόσμου δοκιμάστηκαν οί άναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 
άλλά τό αποτέλεσμα ήταν ή παταγώδης αποτυχία. 
Στήν 'Ελλάδα οί Συνεταιρισμοί έσημείωσαν θαϋμα 
άναπτύξεως. "Αν καί ή κίνησις άρχιζε ούσιαστικά στά 
1924 σήμερα οί περισσότεροι αγρότες ανήκουν σέ 
συνεταιρισμούς. Οί καρποί ποϋ έφερε μέχρι τώρα στή

χώρα μας ή Συνεταιριστική Κίνηση είνε ή οίκοκυρω- 
σύνη ποϋ επικρατεί καί 600.000.000 δραχμές άποτα- 
μιεύσεις άπό τό ύστέρημα τών συνεταίρων.
"Υστερα άπό τές ομιλίες γίνεται ή διανομή τού 

λαχείου. Στό μεταξύ όμως αύτό οί Συνεταίροι αρχίζουν 
τό χορό καί τό γλέντι. ’Εντόπια μουσική, εντόπιος 
χορός καί άθώο περιβάλλον προσελκύουν καί τούς 
πειό συντηρητικούς άκόμη νά πάρουν μέρος στή 
λαϊκή διασκέδαση. Συντελέστηκε αύτόματα ή ίσοπέ- 
δωση καί αναπτύχτηκε ή οΐκειότης. Ξεχνιούνται μέσα 
στό κύκλο αύτό τά βάσανα πού δέρνουν τόν γεωργό. 
Οί όργανωταί τής γιορτής πού τούς αξίζει μεγάλος 
έπαινος, άφοϋ φρόντισαν γιά τή μεταφορά τών καλε
σμένων, τόν στολισμό τοΰ τόπου καί άλλες λεπτομέ
ρειες, δέν ξέχασαν νά φροντίσουν καί γιά τό φαΐτους. 
Μιά μεγάλη σειρά άρνιά γυρίζουν στής σούβλες καί ή 
κνϊσσα τους έμεθοΰσε τούς πεινασμένους. ’ Επί τέ
λους δίνεται τό σύνθημα καί τά άρνιά σέ λίγα λεπτά 
μέσα είχαν καταβροχτιστή, χωρίς νά προλάβουν νά 
φαν οί πειό περιποιητικοί ά π ’ τούς όργανωτάς.

Τό γεύμα τελείωσε σύντομα καί ξανάρχισε ό χορός. 
Αύτή τή φορά καί οί Βουλευταί πήραν μέρος στόν 
χορό. "Εγινε λίγων λεπτών τής ώρας διακοπή γιά νά 
γίνη ή κλήρωση τών λαχείων. Μεγάλη άνυπομονησία! 
Τά κερδηθέντα εϊδη ήταν 1 αλέτρι, μιά σβάρνα, 1 άρνί, 
10 ύνιά.

Μετά τήν κλήρωση άλλοι μέν ξανάρχισαν τό γλέντι 
καί άλλοι άπό μακρυνά χωριά έφυγαν. ' Η μέρα θά 
μείνη αλησμόνητη στή ζωή όσων βρέθηκαν στή γιορτή.

Ή  "Ενωση τών Συνεταιρισμών Βερροίας εινε άξια 
πολλών συγχαρητηρίων γιά τή πρωτοβουλία πού 
έπήρε στή καθιέρωση Συνεταιριστικής γιορτής πού 
τονώνει τό πνεύμα τό Συνεταιριστικό. ’Ά ς εύχηθούμε 
καί άλλες ’Ενώσεις νά μιμηθοΰν τό παράδειγμά της».

Ο I. Σινάρης, δημιουργικός Διευθυντής στην Ένωση Βέροιας. Μετακατοχή φωτογραφία του στην 
ΠΑΣΕΓΕΣ με άλλα στελέχη και αγρότες (δεύτερος με τα γυαλιά).
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— Η  γενικότερη δραστηριότητα του Συνδέσμου Συνετα ιρ ιστώ ν Β. Ελλάδος κατά 
το 1930. Έ κ θ εσ η  του Π ροέδρου Γ. Ιωαννίδη. Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος τέλος 1928. 
Α ρχικά  μέλη 20 «ενθουσιασμένοι συνεργατισταί». Π ροστέθηκαν 25. Έ ρ γο : Δ ια
λέξεις, οργανω τικές προσπάθειες για  συνεταιρισμούς γεω ργικούς και αστικούς 
(ιδιοκτητώ ν αυτοκινήτων, κτηνοτροφών). Επαφή με διανοουμένους, εσπερινές 
συνετα ιρ ιστικές συγκεντρώσεις, συνετα ιρ ιστικά  μνημόσυνα, δημοσίευση άρθρων.

Ε ισπράξεις του έτους δρχ. 92.982. Έ ξ ο δ α  (με Διευθυντή και περιοδικό) δρχ. 
105.857. Και το αιώνιο πρόβλημα στις παρόμοιες πνευματικές ιδεολογικές προ
σπάθειες:

«' Η έννοια τής ελευθερίας εΐναι άφηρημένη άν δέν Ά νάγκη νά μορφωθεί τό κοινό καί μέλη διότι
στηρίζεται αϋτη είς τήν απόκτηση τών μέσων τής «ύπάρχει μεγάλη σύγχυση ώς πρός τάς επιδιώξεις τοΰ
κινήσεως. ' Ο Σύνδεσμος σήμερον στερούμενος ίδιων Συνεταιρισμού». ' Εσχάτως είς τάς σκέψεις ένίων έδη-
ύλικών μέσων στηρίζεται έπί τών δωρεών καί άλλων μιουργήθη ή άντίληψις οτι ό συνεταιρισμός δύναται νά
επιχορηγήσεων άς παρέχουν πολύ γενναιοφρόνως χρησιμοποιηθή καί ώς μέσον πολιτικού άγώνος. Δέν
διάφοροι οργανισμοί καί άτομα τά όποία άναγνωρί- δύναται τις νά φαντασθή μίαν τραγικωτέραν ταύτης
ζουν τήν ωφελιμότητα τής δράσεώς μας. ’ Αλλά εϊμεθα σύγχυσιν. ' Ο Συνεταιρισμός διά τής αύτοβοηθείας τών
τής γνώμης οτι είναι απολύτου σπουδαιότητος καί μελών του επιχειρεί νά βελτιώσει τήν οικονομικήν
μεγάλης σημασίας τό νά φθάσωμεν είς τό σημείον νά κατάσταση τών μελών του καί παν ότι πράττει οφείλει
καλυψωμεν τάς δαπάνας μας έκ των ιδίων μας πόρων, νά διέπεται ύπό τής σκέψεως ταύτης. Οίαδήποτε
τας συνδρομάς των μελών καί τοϋ περιοδικού. Τότε άλλη άντίληψις είναι πεπρωμένη νά άγη τόν Συνεταιρι-
μονον θα  δυνηθώμεν νά είπωμεν οτι ύπάρχομεν σμόν είς α π ο τυ χ ία ν .(« Σ υ ν ερ γ α τ ισ μ ό ς »  1931 σ
πραγματικως» («Συνεργατισμός» 1931 σ. 484). 484).

— Τ ρία  μέλη του Συνδέσμου Συνεταιριστών Β. Ελλάδος, με δικά τους έξοδα, 
παρακολούθησαν τα μαθήματα της Δ ιεθνούς Σ υνετα ιρ ιστικής Σχολής και τις 
εργασίες του Διεθνούς Συνεταιριστικού Συνεδρίου στη Βιέννη καθώς και τη 
συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  στην Αυστρία. Α ναλυτική έκθεση βλ. στο «Συνεργατι
σμός» ολόκληρο το τεύχος 11 του 1930 (σ. 233-264) σχετική  με ιστορ ικό  των 
Συνεταιρισμών, την Διεθνή Συνεταιριστική Έ ν ω σ η , αναλυτικά γ ια  την κίνηση 
στην Α υστρία, τη Διεθνή Συνεταιριστική Σχολή. Τ ην έκθεση υπογράφουν ο ι Α. 
Τ σεκένης Π ρόεδρος Ε.Γ.Σ. Καβάλλας, Β. Β ογιατζής Π ροϊστ. Ε.Σ. Ο μοσπονδίας 
Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης και Σπ. Α ντωνιάδης Δ /ντή ς  του Συνδέσμου.

— Ο Π ρόεδρος του Συνδέσμου Συνεταιριστών Β. Ελλάδος Γ. Ιωαννίδης επισκέ- 
φθηκε προηγμένες στη γεω ργία Ευρωπαϊκές χώ ρες και τα πορίσματά του, σε 
σύγκριση και με την Ελλάδα, δημοσιεύει στο «Συνεργατισμός» από το τεύχος 13 
του 1930 σ. 291 με τίτλο  «Π ρός νέας ο ικονομικός κατευθύνσεις».

Α πό το πολύ χρή σ ιμ ο  περιεχόμενό της σημειώνουμε: 
α) Τ ην θέση του για  την ανάγκη να δημιουργηθεί μια «αλληλέγγυος 

κοινωνία» (δηλαδή υπεύθυνη διαρκής συνεργασία  Συνεταιρισμών, Α γροτικής 
Τράπεζας και Γεωργικών Υπηρεσιών).

β) Τους λογαριασμούς που κάνει (με στο ιχεία ) γ ια  τα τότε έσοδα-έξοδα μιας 
αγροτικής ο ικογένειας 5 ατόμων με 35 στρέμματα και με ο ικογενειακό κήπο
πτηνά. Κ αι με τις πληροφορίες που δίνει για τη ν  τότε κατάσταση των αγροτών της 
Μ ακεδονίας:

Έ σ ο δ α  της ο ικογένειας δρχ. 14.955
Απαιτούμενα έξοδα δρχ. 31.451

Ά ν ο ιγ μ α  (40%) δρχ. 16.496
Η  οικογένεια  κατορθώνει να ζει: Ιον) εις βάρος των αποθεμάτων της υλικών

και ζωικών, 2ον) με περικοπήν των δαπανών ενδύσεως, 3ον) κατήργησε παντελώς 
το κονδύλιο του φωτισμού, «φωτιζόμενος διά τής πεν ιχρός πυράς έπί τής οποίας 
βράζει τό χωρίς λάδι πνιγούρι του», 4ον) «ήλάττωσε τήν ποσότητα τής είς τόν 
ϊππόν του χορηγουμένης τροφής», και 5ον) έχει αναλάβει χρέη  υπέρογκα απέναντι
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των πιστωτικώ ν ιδρυμάτων και ιδιωτών» («Συνεργατισμός» 1930 σ. 316).
— Ο ι Σ χολ ικο ί Συνεταιρισμοί.

Α ρχίζει να γίνετα ι κάποια ενημέρωση σχετικά  με το θεσμό. Ο ι σ χολ ικο ί 
συνεταιρισμοί που είναι πολύ λίγο γνω στοί στην Ελλάδα «βρίσκονται αρκετοί 
πυκνοί σέ πολλά άλλα Κ ράτη, γράφει ο «Συνεργατισμός» 1930 σ. 97. Και 
παραθέτει, γ ια  ενημέρωση και μ ίμηση, σ το ιχεία  από τη σχετική  δράση στην 
Π ολω νία (από το 1906), Τ σεχοσλοβακία , Λ εττονία, Ουγγαρία, Α ργεντινή , 
Μ εξικό, Ιταλία, Ρωσία, Α γγλία, Η Π Α , Γαλλία.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

ΣΥ ΓΚ ΡΟ ΤΗ Σ Η  ΚΑΙ Δ ΡΑ ΣΤ Η ΡΙΟ ΤΗ Τ ΕΣ ΤΩ Ν Ε Ν Ω ΣΕ Ω Ν  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΚ Ω Ν  ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ω Ν

Από 1/1/1930-31/12/1930 ιδρύθηκαν 14 Ενώ σεις Συνεταιρισμών. Με τις 71 
που υπήρχαν το 1929 φθάνουν στις 85 («Συνεταιριστής» 1930 σ. 129).

Ο ι Ενώ σεις που ιδρύθηκαν είναι οι επόμενες:

1. Έ νω σ ις  Ο ινοποιητικώ ν Συνεταιρισμών Κ ολυμβαρίου Κ ρήτης - Κολυμπάρι.
2. Έ νω σ ις  Ο ινοποιητικώ ν Συνεταιρισμών Κ αστελλίου - Κ αστέλλι.
3. Τράπεζα Καπνοπαραγωγών Α ιτωλοακαρνανίας - Α γρίνιο.
4. Π ιστω τική Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Κ εφαλληνίας - Ληξούρι.
5. Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιερ

γητών Φ αναριού - Π οταμιά.
6. Π ιστω τική Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Τρικάλω ν, Κ αλαμπάκας - 

Τρίκαλα.
7. Π ιστω τική  Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Ά ρ τ η ς .
8. Π ιστω τική  Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Φαρσάλων.
9. Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Ε παρχίας Σέλινου - Π αλαιοχώ ρα.

10. Π ιστω τική Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμών Π ρεβέζης.
11. Π ωλήσεω ς Π ρομηθευτική και Π ιστω τική  Έ ν ω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρι

σμών Ν ομού Χ ανίων - Χανιά.
12. Έ νω σ η  Γεω ργικών Συνεταιρισμών Τρικάλων.
13. Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Αλμυρού.
14. Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Λ ειβαδείας.
— Σ το ιχεία  από την πρόοδο της Ενώσεως Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Καβάλλας. 

Μ ορφωτικά, συσκέψεις. Α πό κοινού προμήθειες με μεγάλη επιτυχία  (20-25% 
μικρότερες τιμές). Π ροσπάθεια για  επεξεργασία - πώ ληση καπνών (Π ειραματικός 
Συνεταιρισμός Καβάλλας). Δ ραστηριότητα του Διευθυντού Χ ατζηνικολάου 
(σπουδές σε ανώτατο γεω πονικό ίδρυμα του εξωτερικού κλπ.) (βλ. «Συνεργατι
σμός» 1930 σ. 282).

— Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμών Σερρών: Μ έσα σ τις τόσο δύσκολες 
συνθήκες, θεμέλιος λίθος του κτιρίου της Ενώσεως, προϋπολογισμού δρχ.
1.100.000. Χ αρακτηριστική  εκδήλωση για  τη ν  εκεί ενεργητικότητα  και πίστη.

«ΟΙ αλλεπάλληλες καταστροφές πού άν έπήρχοντο , , ν ,. , _ , ^
σέ άλλους τόπους θά έσβυναν κάθε πίστη, στήν 'Ρε™ <™1. ζωη τους ανθηρούς _ εκείνους Συνεταιρι-
■ Ανατολική Μακεδονία έλίπαναν τό έδαφος μέσα στό που °·™χελονν σήμερα το καύχημα της Ελλη-
όποίο είχε σπαρή ή ιδέα τοϋ Συνεργατισμού. Ή  «κ η ς συνεταιριστικής κινήσεως». («Συνεργατισμός»
C r \> '  C '  — ι C '  ί » I J u U  Ο ι u O O jiδυστυχία ενωσε τις δυνάμεις των αδυνατών για να '

— Δ ραστηριότητα Ε.Γ.Σ. Λειβαδείας -Λ ο κ ρ ίδο ς («Συνεργατισμός» 1930 σ. 325). 
Κ ρίση από πολύ μικρές τιμές βαμβακιού. Π τώ ση τιμών από 17 σε 8 δρχ. 
Επιβαρύνσεις από Κ ωπαίδα κλπ. Μ ικρή συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση . (Π λην Π ετρο
μαγούλας και Λειβαδιάς, όπου εκκοκιστήρια  και σκέψεις γ ια  κλωστήρια).

— Κ ίνηση συνετα ιρ ιστική σ την περιφέρεια Λαγκαδά. Α πόφαση εγγραφής της 
Ενώσεως στην Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών. Δ ιαμαρτυρία γ ια  τη στάση του 
Επόπτη. Π ληρω μή χρεώ ν εις το Κράτος από γεώμορα. Ο δηγίες Συνδέσμου 
Συνεταιριστών Β. Ελλάδος. Π αρεκτροπή σε βάρος των υπαλλήλω ν (βλ. «Συνεργα
τισμός» 1930 σ. 350).

— Χ αρακτηριστικά  γ ια  την κατάσταση του 1929/1930 και την γενικότερη 
κοινω νική παρουσία των συνεταιριστικώ ν Ο ργανώσεων και ειδ ικά της Ομοσπον-
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δίας Συνεταιρισμώ ν Θ εσσ αλονίκη ς βλ. τη ν επ ιστολή  του αγρότη Α θαν. Π απαθα
νασίου στο «Συνεργατισμός» 1930 σ. 104. Γράφει:

«Βαλμάδα τη 12η Ίανουαρίου 1930.

Α γα πη τέ μου φίλε X...

Μόλις σήμερα μπόρεσα νά σηκωθώ λίγο άπό τό 
κρεββάτι. Εινε 15 μέρες ποϋ έπεσα άρρωστος μέ 39 
καί 40 βαθμούς πυρετό καί ακόμα δέν μπορώ νά 
περπατήσω άπό τή μεγάλη άδυναμία ποϋ αισθάνομαι.

’ Ο γιατρός μέ είπε ότι έχω περιπνευμονία καί οτι γιά 
νά γίνω καλά πρέπει νά μείνω στό κρεββάτι νά παίρνω 
γιατρικά καί νά μή τρώγω.

Ποϋ νά εϋρω τά λεπτά σ ’ αύτή τήν εποχή ποϋ 
πεινούμε γιά νά πληρώσω τό γιατρό καί τά γιατρικά; 
Μόνο ό γιατρός γιά νά μέ κάνη καλά μοϋ ζητάει 4.000 
δραχμές καί αύτά γιατί εινε θείος μου. Ό  άλλος ό 
γιατρός ποϋ είνε στήν Κουλακιά ζητάει 6.000 δρχ. ' Η 
μάνα μου ή καϋμένη κλαίει κοντά στό προσκέφαλό 
μου καί παρακαλεΐ τό Θεό νά μέ κάνη καλά.

Οί φίλοι μου μόλις έμαθαν ποϋ άρρώστησα καί 
χρειάζομαι λεπτά δέν πέρασαν καθόλου νά μέ ίδοϋν. 
’Έ πεσα πολύ βαρειά καί φοβούνται νά μή πεθάνω καί 
χάσουν τά δανεικά ποϋ μπορεί νά τούς ζητήσω γιά νά 
πληρώσω τό γιατρό. ’Απάνω στήν άπελπισία μου 
σκέφθηκα τό Συνεταιρισμό μου καί έστειλα τή μάννα 
μου νά είδοποιήση τόν Πέτρο τόν Πρόεδρο νά έλθη νά 
μέ ίδή.

Τοϋ είπα τόν πόνο μου καί τή δυστυχία μου καί τόν 
παρεκάλεσα νά μοϋ κάνη ένα δάνειο άπό τό Συνε
ταιρισμό.

Αύτός ό καϋμένος πού ξέρει άπό άρρώστειες τί 
κοστίζουν, γιατί είχε τρεις μήνες τή γυναίκα του 
άρρωστη στό νοσοκομείο, άναστέναξε καί δάκρυσε.

-  Δέν ξέρεις καϋμένε Θανάση, μοϋ λέγει σέ ποιά 
κατάσταση είμαστε σήμερα; Δέν πληρώσαμε ακόμα 
τήν Τράπεζαν καί ό κλητήρας ήλθε ι{>ές τό βράδυ στό 
χωριό καί μάς ειδοποίησε σέ λίγες μέρες άν δέν πληρώ
σουμε θά  πάμε φυλακή.

Είμαστε χαμένοι εφέτος καί μάς κυνηγούν άπό 
παντού, γιατί δέν πληρώσαμε τά χρέη μας. Ά π ό  πού 
νά πληρώσουμε άφοϋ τά πήρε τό ποτάμι και όσα 
άφήκε τάκαψε ό λίβας. Μπερεκιάτ πού μάς έδωκε ή 
'Ομοσπονδία σπόρο καί μπορέσαμε νά σπείρουμε. 
Άλλοιώς είμαστε χαμένοι όλότελα.

-  Είπες ή 'Ομοσπονδία; 'Η  'Ομοσπονδία πού τόσο

πολύ νοιώθει τόν πόνον καί τή φτώχεια τοϋ κάθε 
γεωργού δέν θά  μπορέση, τού λέγω, κυρ Πρόεδρε νά 
μ’ ένισχύση τώρα πού έχω ανάγκη; Δέν πιστεύω νά 
μάς άρνηθή άμα τής γράψουμε τήν κατάστασή μου.

-  Καλά λές, μοϋ λέγει ό Πρόεδρος, θά κάνω 
συνεδρίαση καί θά  πάγω μόνος μου στήν 'Ομοσπον
δία.

Τήν άλλη μέρα πρωί, πρωι χτύπησαν τήν πόρτα μου. 
Τό χτύπημα αύτό αντήχησε μ’ ένα δυνατό χτύπημα 
στή καρδιά μου.

‘Ο κλητήρας, είπα μέσα μου. Μπορεί νά είναι καί ό 
γιατρός, έσκέφιθηκα. Ό  πυρετός έκαιγε τά χείλη μου 
καί τό μυαλό μου έτρεχε στίς πειό θλιβερές σκέτ^εις.

- ’Ά ν  δέν είναι ό χάρος πού χτυπά, είπα θά  είναι 
ένας άπό τούς άλλους δύο. ' Η μάννα μου ξεπετάχτηκε 
άπό τό λαγοκοίμισμά της καί σέρνοντας τά πόδια της 
μέχρι τή πόρτα, άνοιξε. Τά μάτια μου έστραψαν στό 
άντίκρυσμα τοϋ γελαστού προσώπου τοϋ Προέδρου.

-  Καλή μέρα, μοϋ λέγει Θανάση. Ή  ’Ομοσπονδία 
δέν ξέχνα τούς γεωργούς. Νά πάρε 4.000 δρχ. καί 
πλήρωσε τό γιατρό καί τά γιατρικά.

Ό  γιατρός ήρθε σ’ όλίγο, μοϋ έδωκε φάρμακα, μοϋ 
έκανε ένεση καί είναι τώρα κάμποσες μέρες πού είμαι 
καλύτερα.

Χάρις στήν 'Ομοσπονδία θά  γίνω καλά, καί θά 
ζήσω. ’Ά ν  δέν ήταν αύτή καί ό συνεταιρισμός μου, 
σήμερα κι έγώ θά  είχα πεθάνει καί ή γρηά θά έμενε 
απροστάτευτη.

Σφουγγίζω μερικά δάκρυά μου, όταν βλέπω τώρα τή 
καϋμένη μου τή μάνα νά προσεύχεται στά εικονίσματα 
καί νά παρακαλή τή Παναγιά γιά τό καλό καί τή ζωή 
τής 'Ομοσπονδίας. Τήν 'Ομοσπονδία τή νομίζει πρό
σωπο, εύσπλαγχνικό καί εύεργέτη τών δυστυχισμένων 
γεωργών. ’Ά ς  τήν άφήσωμε νά πιστεύη όπως τή 
φαντάζεται. Δέν έχει άδικο. Είναι πρόσωπο, είναι ή 
μητέρα τών γεωργών. Τώρα πού μπορώ καί σηκώνου
με λίγο στό κρεββάτι, όλοι οί φίλοι μου μέ θυμήθηκαν 
καί ένδιαφέρθηκαν γιά τήν υγεία μου. Τώρα δμως εγώ 
έχω ποιό αγαπητούς μου φίλους τό Συνεταιρισμό καί 
τήν 'Ομοσπονδία. Σέ λίγες μέρες θά  σηκωθώ καί θά 
έλθω νά σέ ίδώ.

Σέ χαιρετώ ό φίλος σου 
Ά θα ν. Παπαθανασίου»
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Διεθνείς συνεταιριστικές επαφές στην Αθήνα. Διακρίνονται ανώτατα στελέχη Συνεταιρισμών, ΑΤΕ και φιλσσυνεται- 
ριστές. Στην πρώτη σειρά (κέντρο) καθηγητής Αριστοτ. Σίδερης και π κ. Φ. Τζωρτζάκη. Στη δεύτερη σειρά Αγησ. 
Περσείδης, Β. Ιλαντζής, ο γεωπ. Παπαϊωάννου, Γ. Λιάκος. Και ο Χαρ. Παπαχρίστου (με σταυρό) που έδρασε γύρω στο 

1930 στη Θεσσαλονίκη. (Ομοσπονδία και Σύνδεσμος Συνεταιριστών).
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—  Συνεταιριστικές προσπάθειες για  πνεύμα αποταμιεύσεω ς. Π ραγματοποιήσεις  
διαφόρων Ενώ σεω ν και Συνεταιρισμώ ν. Ί δ ρ υ σ η  Ταμιευτηρίου στην Ο μοσπονδία  
Γ.Σ. Θ εσσ αλονίκη ς («Συνεργατισμός» 1930 σ. 317). Δ ιαβάζουμε σχετικά:

«’ Επί τη εύκαιρία τής επετείου τής Συνεταιριστικής 
’Αποταμιεύσεως στίς 30 τού Ό κτώ βρη έλαβε χώραν, 
χάρη στή πρωτοβουλία τού Συνδέσμου Συνεταιριστών 
Βορείου 'Ελλάδος, στά Γραφεία τής ‘Ομοσπονδίας 
τών Γ. Συνεταιρισμών Θεσ/νίκης μιά πολυπληθής 
συγκέντρωσις γιά νά ένισχυθή ά φ ’ ένός τό πνεύμα τό 
Συνεταιριστικό καί ά φ ’ έτέρου νά έξάρθή ή σημασία 
τής Συνεταιριστικής αποταμιεύσεως άπό κοινωνικής 
καί οικονομικής άπόψεως.

Στή συγκέντρωση βρέθηκαν οΐ περισσότεροι άπό 
τούς διανοουμένους Συνεταιριστάς τής Θεσ/νίκης καί 
πολλοί άλλοι διανοούμενοι φίλοι τής Συνεταιριστικής 
Κινήσεως.

Πρίν άρχίση ή συζήτηση έκ μέρους τού Συνδέσμου ό 
διευθυντής του άναρτά τήν εικόνα τοϋ Φ.Γ. Ραϊφφάι- 
ζεν, πατέρα τών Γεωργ. Πιστωτικών Συνεταιρισμών, 
καί κάνει μιά σύντομη εισήγηση σχετική μέ τή σημασία 
τής ήμέρας, τού σκοποϋ τής συγκεντρώσεως καί της 
σημασίας τής Συνεταιριστικής ’Αποταμιεύσεως.

’ Από πενταετίας λέγει ή παγκόσμια συνεταιριστική 
Κίνηση καθιέρωσε τή 30 τού ’Οκτώβρη ώς μέρα 
’ Αποταμιεύσεως. ' Η μέρα αύτή δέν εινε μέρα άργίας, 
παρά μέρα κατά τήν όποία ό κάθε συνεταίρος κατα
βάλλει ύστατη προσπάθεια γιά νά ένισχύση τή Κίνηση 
στήν όποια ανήκει παρέχοντάς της τά μέσα, άσχετο 
εινε άν παρέχη έργασία ή χρηματικά μέσα. ’ Η πρώτη 
περίπτωση δέν πρέπει ν ' άποκλεισθή έφόσον ή 
Κίνηση ή Συνεταιριστική εινε μιά ένωση τών φτωχών 
καί τών άδυνάτων σέ μιά οργάνωση τής αύτοβοήθειας. 
’Αποταμιεύσεις ύπάρχουν πολλών μορφών π.χ. ό,τι 
κληρονομεί κανείς άπό τούς γονείς του, οί κρατικές, οί 
δημοτικές κοινοτικές περιουσίες κλπ.... Πλάι στίς ά- 
ποταμιεύσεις αύτές άς προσθέσωμετή Συνεταιριστική 
αποταμίευση. Αύτή έχει ένα χαρακτήρα διαφορετικό. 
Προέρχεται άπό οργανωμένους ανθρώπους, ύπό τή 
στέγη τοϋ Συνεταιρισμού, μέ αλληλέγγυα συμφέροντα 
καί εξυπηρετεί τόν συνεταίρο καί ώς άτομον, χωριστά 
καί ώς μέρος τοϋ συνόλου. Ή  εξυπηρέτηση τής Συνε
ταιριστικής άποταμιεύσεως εινε ήθική καί ύλική.
' Υλική γιατί τούς βελτιώνει τήν οικονομία τους, ήθική 
δέ διότι τούς παρέχει τό αίσθημα τής άνεξαρτησίας, 
πού εινε πολύ δημιουργική. Μπορεί κανείς εύκολα νά 
μπή στή ψυχολογία τοϋ συνεταίρου όταν έπισκεφθή 
ένα παληό Συνεταιρισμό όπου έχουν γίνη πειά έργα 
κοινής ώφελείας. Σέ λίγη άπόσταση άπό τή Θεσσαλο
νίκη συναντά κανείς επιβλητικές εγκαταστάσεις καί 
σωρεία γεωργικών μηχανών πού άποκτήθηκαν όλα μέ 
τά μικρά αποταμιεύματα. * Η ’ Επανωμή μέ τόν άλευ- 
ρόμυλο καί τίς Συνεταιριστικές άποθήκες της, ή Κατε
ρίνη καί ή Καβάλλα μέ τά ευρύχωρα κτίρια τών ' Ενώ
σεων Συνεταιρισμών, αίΣέρραι μέ τό μέγαρο πού άρχι
σε ν ’ άνεγείρη σέ κεντρική τοποθεσία, παρέχουν περί
λαμπρα δείγματα τής σκοπιμότητας τής άποταμιεύ
σεως. ' Η χαρά πού αισθάνεται ό κάθε συνεταίρος 
όταν άντικρύζη τίς κυψέλες αύτές τίς Συνεταιριστικές 
εινε άπερίγραπτη.

Μπορούσε κανείς νά μιλή πάνω στό θέμα αύτό έπί 
πολλές ώρες, άλλά ό σκοπός της συγκεντρώσεώς μας, 
εινε άπλώς νά τονισθή τό γεγονός καί ό καθένας άπό 
τή πείρα πού έχει, νά άναφέρη τι γνωρίζει πώς συνε- 
τελέσθη στή πατρίδα μας μέ τή συνεταιριστική άπο- 
ταμίευση. ’ Εδώ παρακαλεΐ τόν κ. Π. Βασιλακόπουλο, 
επιθεωρητή Συνεταιρισμών, πού ξεύρει καλλίτερα άπό

τόν καθένα τήν Συνεταιριστική Κίνηση τής ' Ελλάδος 
νά πή στή συγκέντρωση μερικά πάνω στά άποτελέ
σματα πού έφερε ή 'Ελληνική ’Αποταμίευση.

' Ο κ. Βασιλακόπουλος έκφράζει τή χαρά του πώς ό 
Σύνδεσμος άρχισε νά εισέρχεται στόν πραγματικό του 
σκοπό πού τοϋ χαράξαμε στήν’ίδρυσή του πρίν 1 1/2 
χρόνο καί έλπίζει πώς μέ τίς συγκεντρώσεις τοϋ τύπου 
αύτοϋ έξυπηρετεϊται πολύ ή Συνεταιριστική Κίνηση 
άπό ιδεολογικής άπόψεως. Γί’ αύτό εκφράζει τήν 
εύχή του νά γίνωνται οί συγκεντρώσεις αύτές συχνώ- 
τερα. Μπαίνοντας είς τό θέμα τής σημασίας τής 
Συνεταιριστικής άποταμιεύσεως άναφέρει μερικά πα
ραδείγματα Συνεταιρισμών πού χάρη στήν άποταμίευ- 
ση πού έκαναν παρουσιάζουν σήμερα μιά πολύ 
σπουδαία έκδούλευση στά μέλη τους άπό οικονομικής 
καί ήθικής άπόψεως π.χ. ή Νιγρίτα έχει άποκτήση 
κεφάλαια πάνω άπό 2.000.000 δραχ. μέ τίς όποιες 
σήμερα έχει άγοράση γαϊες πού τίς έκμεταλλεύεται 
άπό κοινού, έχει κτίση άποθήκες καπνού γιά τήν 
έπεξεργασία καί τήν άποθήκευση, κάνει άπό κοινού 
προμήθειες, άπό κοινού πωλήσεις κλπ. δίνει δέ κα τ’ 
αύτόν τόν τρόπο τήν εύχέρεια στή λειτουργία τοϋ 
Συνεταιρισμού παρέχοντας τά μέσα γιά τήν έγκαιρο 
εκτέλεση έργασιών άπαραιτήτων. Τό ϊδιο περίπου 
γίνεται στή Ζίχνη, στή Ζηλιάχωβα καί σέ πολλά άλλα 
μέρη. Οί άποταμιεύσεις όμως αυτές εινε οί περισσότε
ρες τρόπον τινά άναγκαστικές, πού έπεβλήθησαν άπό 
τίς γενικές συνελεύσεις καί ή πείρα μάς άπόδειξε πώς 
έκει μόνο μπορούμε νά βασιζώμεθα στά σημερινά 
χρόνια όπότε πολλοί συνεταίροι δέν έχουν άποκτήση 
άκόμη πλήρη συνείδηση τής άποστολής τών άποτα- 
μιεύσεων.

Ό  κ. Παπαχρίστου Διευθυντής τής 'Ομοσπονδίας 
Γεωργ. Συνεταιρισμών Θεσ/νίκης άναφέρει άλλους 
Συνεταιρισμούς όπου ή αποταμίευση προσέφερε λαμ
πρές έκδουλεύσεις καί συμφωνεί μέ τή γνώμη τού κ. 
έπιθεωρητοϋ ώς πρός τήν συγκέντρωση τών άποτα- 
μιεύσεων.

Στή συζήτηση πήραν μέρος καί πολλοί άλλοι, γενικά 
δέ έτονίσθη πώς γιά νά σεβασθή κανείς τόν ελεύθερο 
θεσμό τοϋ Συνεταιρισμού πρέπει πάντα νά έξεύρη 
τέτοια μέσα άποταμιεύσεως πού νά εινε καί ευχάριστα 
καί άποτελεσματικά χωρίς νά δίνη τήν εντύπωση τού 
έξαναγκασμού, διότι έτσι μόνον θά  μπορέση ή ιδέα 
τής έλευθέρας συνεργασίας νά παραμείνη καθοδηγη
τής.

Τά συμπεράσματα ή συγκέντρωση έξέφρασε τήν 
εύχή νά κοινοποιήση ύπό τύπον άνακοινωθέντος στόν 
Συνεταιρισμένο κόσμο, ό Σύνδεσμος τών Συνεταιρι
στών.

Τό θέμα έπειδή ήταν εύρύ άπασχόλησε τήν συγκέν
τρωση έπί δύο ώρας. Γιά τά άλλα θέματα άποφασί- 
στηκε νά συνέλθη άλλη σύσκεψη, τό  πρώτο δέ θέμα 
είνε: Τρόπος χρησιμοποιήσεως τών Συνεταιριστικών 
κεφαλαίων.

Πρίν διαλυθή ή συγκέντρωση, πολλοί έξέφρασαν τή 
γνώμη πώς καλό θ ά  ήταν νά κάνουν, όσοι άπό τούς 
παρόντας θέλουν, μιά άποταμίευση γιά νά δοθή καί 
μιά πρακτική έκφραση στή σύσκεψη πού έγινε. ’ Εκεί 
πάνω ό Διευθυντής τοϋ Συνδέσμου έπωφελήθη τής 
ευκαιρίας νά κάνη μνεία πώς ή ’ Ομοσπονδία Γεωργ. 
Συνεταιρισμών Θεσ/νίκης ’ίδρυσε κατόπιν άποφάσεως 
τής τελευταίας Γεν. Συνελεύσεως τών μελών της 
Ταμιευτήριον μέ τόκο 6% καί όσοι θέλουν μπορούν
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ΓΗίΜΗΊΚΗ ΣίΝΕΐΛΓΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Λ Α Γ Κ Α Δ Α  Χ Υ Ν . Π. Ε.
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Προσπάθειες των Συνεταιρισμών για συγκέντρωση καταθέσεων.

οποτεδήποτε νά κάνουν τίς καταθέσεις των έκεΐ ά π ’ - »ο ·· » ν , , «
εύθείας. ' Αμέσως άνοιξε κατάλογος καί συγκεντρώ- του ?κτωβρη εφερε καινούρια ζωη στη Συνεταιριστι-
θηκαν 2 500 δρχ ΧΤί Κίνηση με τον πολλαπλασιασμό των αποταμιευ-

' Ελπίζομε πώς καί παντού άλλου στήν ' Ελλάδα ή 30 αεων*’

Έ νω σ η  Ξάνθης: Το 1930 αρχίζουν ουσιαστικά οι εργασίες της Ε.Γ.Σ. Ξάνθης. 
Βλ. αναλυτικά την εξέλιξη  1930-1936 στο Υ ποκεφάλαιο ΣΤ ' του 1936 και «ο 
Σ υνεταιριστής» 1936 σ. 182.
Ο ικονομικά στοιχεία  δραστηριότητας Ε νώ σεω ν από Ισολογισμούς 1930.

—  Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Θ εσσ α λονίκ η ς («Συνεταιριστής»
1931 σ. 64).
— Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Λαγκαδά («Συνεταιριστής» 1931 σ. 88, 

«Συνεργατισμός» 1931 σ. 454).
—  Γ εω ργικός Π ιστω τικός Συνεταιρισμός Β ισαλτίας («Συνεταιριστής» 1931 σ. 

88).
—  Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Χ αλκιδικής («Συνεταιριστής» 1931 σ. 111, 

«Συνεργατισμός» 1931, σ. 479).
—  Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Δράμας («Συνεταιριστής» 1931 σ . 112).
—  Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Β ερροίας («Συνεταιριστής» 1931 σ. 112). 
— Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Σερρών («Συνεργατισμός» 1931 σ. 455).
—  Ε .Γ .Π . και Αποκατ. Σ. Ά ρ τ η ς  - Φ ιλιππιάδος («Συνεργατισμός» 1931 σ. 475).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' / I

Ο Ι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΤΙΚ ΕΣ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε ΙΣ  
ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε ΙΕ Σ  ΓΙΑ  Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο  ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑ ΣΗ

I. Η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Κατά το 1930 και μετά την ίδρυση της ΑΤΕ έγινε περισ σότερο κατανοητή η 

ανάγκη του συντονισμ ού στην εμφάνιση και δράση, μπροστά στα μεγάλα  
προβλήματα και τις αντιδράσεις.

Π έραν των άλλω ν εκδηλώ σεων - προσπαθειώ ν, σημειώ νουμε ότι κατόπιν της 
από 23 Δ εκεμβρίου 1929 προσκλήσεω ς του Θεοδ. Τζωρτζάκη, αντιπροσώ που των 
Συνεταιρισμώ ν στο Δ ιοικητικό Συμβούλιο της Α γροτικ ής Τράπεζας, συνήλθαν  
στην Α θήνα σε σύσκεψη (10 και 11 Φ εβρουάριου 1930) οι αντιπρόσω ποι των 
Ενώ σεων Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν ολοκ λή ρ ου  της Ε λλάδος, για  να συζητήσουν  
τα ενδιαφέροντα τον συνεταιρισμένο γεω ργικό κόσμο ζητήματα, τα οποία  
ανάγονται στην αρμοδιότητα της Α γροτικ ής Τ ραπέζης, και να διατυπώσουν τις 
αντιλήψ εις των Συνεταιρισμώ ν περί του τρόπου κατά τον οπ ο ίο  ενδείκνυται να τα 
χειρίζεται αυτή.

Στη σύσκεψη έλαβον μέρος 51 Ενώ σεις Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν, αντιπρο- 
σω πεύουσες 2.000 περίπου Συνεταιρισμούς και 130.000 μέλη περίπου.

Π ή ραν μέρος οι επόμενες Ενώσεις:
1. Κ εντρική Α γροτική Τράπεζα Καλαμών.
2 . 'Ε νω σις Σταφιδικών Συνεταιρισμώ ν Α ιγιαλείας, Α ίγ ιον .
3. Γεωργική Συνεταιριστική Τράπεζα Πατρών.
4. Γεωργική Τράπεζα Αρκαδίας, Τ ρίπολις.
5 .Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Ζακύνθου.
6. Γεωργική Π ρομηθευτική ’Ενω σις Λακω νίας, Σπάρτη.
7. Κ εντρική Συνεταιριστική Τράπεζα Η λείας - Ο λυμπίας, Π ύργος.
ο . ’Ενω σις Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Τριφυλίας - Π υλίας, Γαργαλιάνοι.
9 . ’Ενω σις Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κ ορινθίας.

10. Π ρομηθευτική και Π ωλήσεως ’Ενω σις Γεωργ. Συνεταιρισμώ ν Π υλίας, 
Π ύλος.

II. Κ εντρική ’Ενω σις Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Μ εσ ση νία ς, Ν η σ ίον .
12. Σταφιδική Τράπεζα Β οστίτσης, Α ίγιον.
13. Π ρομηθευτική και Π ωλήσεως Έ νω σ η  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Ά ν ω  

Μ εσση νίας, Ζευγολατιό.
14. Κτηματική Συνεταιρική Τράπεζα Ή λ ιδ ο ς , Γαστούνη .
15. Κ εντρική Σταφιδική Τράπεζα Α μαλιάδος, Α μαλίας.
16. Γεωργική Π ιστωτική ’ Ενω σις Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κ υπαρισσίας, 

Κ υπαρισσία.
17. Κ εντρική Γεωργική Τράπεζα Ο λυμπίας - Κ ρεσταίνω ν, Κ ρέστενα.
18. Σταφιδική Π ρομηθευτική Τράπεζα Μ εσ ση νία ς, Γλιάτα.
19. Κ εντρική Α γροτική Τράπεζα Α ρηνοφ υγαλίας, Κ ακόβατον.
20. Π ρομ. και Π ωλ. Εν. Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Γ αργαλιάνω ν, Γαργαλιά- 

νοι.
21. Τ αμεϊον Α μυν. Ο ινοπαραγω γής Λ ευκάδος, Λεύκάς.
22. Πιστωτική Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Λ εχαινώ ν, Λ εχαινά.
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23. Π ρομηθευτική και Π ωλήσεως Έ νω σ η  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Μ εσ ση 
νίας, Μ εσσή νη .

24. Έ νω σ ις  Συνεταιρισμώ ν Κιάτου, Κιάτο.
25. Έ νω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Α ιτω λοακαρνανίας, Μ εσ ολόγγιον .
26. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Λ αρίσ ση ς, Λ άρισσα.
27. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Επαρχίας Κ αρδίτσης, Κ αρδίτσα.
28. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Σερρών, Σέρραι.
29. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Δράμας, Δράμα.
30. Ο μοσπονδία  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Μ ακεδονίας, Θ εσσ αλονίκη .
31. Έ νω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κ ατερίνης, Κ ατερίνη.
32. Α γροτική Τράπεζα Λαγκαδά, Λαγκαδάς.
33. Έ νω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κ ιλκίς, Κ ιλκίς.
34. Έ νω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κ αβάλλας, Κ αβάλλα.
35. Κ εντρική Α γροτική Τράπεζα Α ξιουπόλεω ς, Α ξιούπολις.
36. Π εριφερειακή Τράπεζα χωρικών Γενιτσώ ν, Γ εννιτσά.
37. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Εορδαίας, Εορδαία.
38. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Φ λω ρίνης, Φλώρινα.
39. Έ νω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν επαρχίας Λαγκαδά, Λαγκαδά.
40. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Βέροιας, Βέροια.
41. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Γεννιστώ ν, Γ εννιστά.
4 2 .Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν περ. Σερβίων, Σέρβια.
43. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Χ αλκιδικής, Μ ουδανιά.
44. Τράπεζα Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κ αστοριάς, Κ αστοριά.
45. Π ιστωτική Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Κ ομ οτινής, Κ ομοτινή.
46. Π ιστωτική Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Α λεξανδρουπόλεω ς, Α λε-  

ξανδρούπολις.
47. Έ νω σ ις  Γεωργικών Πιστωτικώ ν και Α ποκαταστάσεω ς Συνεταιρισμώ ν

Ά ρ τ η ς , Ά ρ τ α .
48. Π ιστωτική Έ νω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Ιω αννίνω ν, Ιωάννινα.
49. Έ νω σ ις  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Ν άξου, Ν άξος.
50. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Πωλ. Σουλτ. Η ρακλείου , Η ράκλειον.
51. Έ νω σ ις  Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν Κ υκλάδων, Σύρος.

(«ο Συνεταιριστής» 1930 σ . 20).
Η  συνεταιριστική αυτή συγκέντρω ση ήταν πρω τοφανής και δείχνει την  

βαρύτητα των προβλημάτω ν που υπήρχαν. Τ ην πρω τοβουλία  είχα ν τώρα κυρίως οι 
Ενώ σεις Β ορείου Ε λλάδος («ο Συνεταιριστής» 1936 σ. 66. Βλ. και Θ. Τζωρτζάκη  
«οι Σ υνεταιρισμοί εις την Ελλάδα» σελ . 85).

«Λ όγος πού ώ δήγησε στή σύγκληση  τοϋ Π α νελλ η νίου  Συνεταιριστικού  
Συνεδρίου τόν Φ εβρουάριο 1930 (γράφει «ό Σ υνεργατισμός») είναι ή αποφυγή τοϋ 
γκρημνοΰ πρός τόν όπ ο ιον  έβάδιζε ή συνεταιριστική κ ίνη ση  τής Ε λ λ ά δ ο ς  άπό 
τήν έλλειψ η ενιαίω ν κατευθύνσεων».

Η πρω τοβουλία για τη σύσκεψη ήταν των:
Θ. Τζωρτζάκη, ως εκπροσώ που Συνεταιρικών Ο ργανώ σεω ν Στερεάς και Ν ήσω ν. 
Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Θ εσσ α λονίκη ς, ως εκπροσώ που Μ ακε
δονίας - Θράκης.
Συνδέσμου Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Καλαμών, ως εκπροσώ που Συνεταιρισμώ ν  
Π ελοπ οννή σ ου . («Συνεργατισμός» 1930 σ. 85).
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Κατά τον καταρτισμό του Π ροεδρείου της Συσκέψεως, τα αξιώματα του 
Π ροέδρου και πρώτου αντιπροέδρου, τιμής ένεκεν, αφιερώ θησαν, με απόφαση των 
αντιπροσώ πω ν, στη μνήμη των επιφανώ ν Συνεταιριστώ ν Σ. Ιασεμίδου και Κ. 
Μ αλούχου. 

Τα πορίσματα της συσκέψεως, όπως διατυπώθηκαν τελικά και εγκρίθηκαν  
ομόφωνα από τους αντιπροσώ πους των Ενώ σεω ν Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν βλ. 
στα διάφορα ειδικά θέματα. (Υποκεφάλαια). 

Σχετικά με το θέμα της Συσκέψεως για  συνένω ση των Συνεταιρισμώ ν σε 
ενιαία  οργάνω ση, αποφασίστηκε και πάλι αναβολή  για:
«νά μελετηθή τό ζήτημα τοΰτο μέ βάσιν τήν Συνδε- νων πού θ ’ ανατεθούν είς τήν Συνομοσπονδίαν.
σμιακήν Οργάνωσίν τών Ένώσεων κατά περιφερείας 
έχούσας τάς αύτάς γεωγραφικός, παραγωγικός καί 
κοινωνικός συνθήκας, και συνένωσιν τών Συνδέσμων, 
ά φ ’ ένός είς ' Ομοσπονδίας κατά μεγαλύτερα τμήματα 
τής χώρας καί ά φ ’ έτέρου είς Κεντρικήν Συνομοσπον
δίαν.

Αί ' Ομοσπονδίαι θά  έπιλαμβάνωνται δλων τών ζητη
μάτων οικονομικών καί Συνεταιριστικών έκτός έκεί-

’ Ανατίθεται ή κατάρτισις τών σχετικών Καταστατι
κών είς τόν κ. Θεόδωρον Τζωρτζάκην. Τά σχέδια 
ταϋτα καταστατικών θά  τεθούν ύ π ’ όψιν τών 'Ενώ
σεων, αί όποϊαι έν συνεργασία μεταξύ των κατά τούς 
άνωτέρω όρους θά  έξετάσουν τό δυνατόν καί ώφέ- 
λιμον τής συστάσεως Συνδέσμων καί 'Ομοσπονδιών. 
’ Εν προσεχει δέ Συνελεύσει θέλει τεθή καί τό ζήτημα 
τής ίδρύσεως Πανελληνίου Συνομοσπονδίας».

(«ο Συνεταιριστής» 1930 σ. 22).

Τ ην ανάγκη για  ενοποίη ση  της κινήσεω ς με τη σύσταση Π ανελλήνιας  
Σ υνομοσπονδίας Συνεταιρισμώ ν υποστηρίζει έντονα  «ο Σ υνεργατισμός» (1930 σ.
152) σε άρθρο του με τίτλο «Τά κενά τής Σ υνεταιριστικής κινήσεω ς τής 
'Ε λλάδος» . Γράφει:

«Τά γεγονότα στά τελευταία χρόνια ξετυλίγονται 
τόσο γοργά στήν 'Ελλάδα ποϋ βρισκόμαστε πολλές 
φορές άπαράσκευοι νά τά αντιμετωπίσουμε. "Ολα 
παρελαύνουν μπρός στά μάτια μας μέ ταχύτητα κινη
ματογραφικής ταινίας καί δέν προλαμβάνομε νά 
συνέλθωμε άπό τόν 'ίλιγγο. Πόλεμος, καταστροφή, 
ερχομός τών προσφύγων άπό όλες τές γωνίες τοϋ 
ύποδούλου ' Ελληνισμού, άποκατάστασις τους, διανο
μή κατοικιών, γαιών, λειβαδιών, ζωοτροφής κλπ., 
ήλθαν μέ βία θύελλας καί δημιούργησαν μιά καινούρια 
κατάσταση στήν πατρίδα μας. "Ολη αύτή τή κίνηση 
ακολούθησε ή Συνεταιριστική κίνηση καί βγήκε μέσα 
ά π ' δλο αύτό τό σάλο άνδρειωμένη καί μεγάλη γιατί 
είνε γέννημα μιας άνάγκης καί θρέμμα τής οίκοκυρω- 
σύνης τοϋ εργαζομένου λαοϋ. Χρειάσθηκαν πολύ λίγα 
χρόνια γιά νά πάρη ή Κίνηση αύτή τή θέση ποϋ τής 
άρμόζει στή χορεία τών άλλων οργανωμένων δυνάμεων 
τής χώρας. 'Αρχή τού 1915 άρχιζε ή λειτουργία τοΰ 
νόμου 602 καί τό τέλος τοΰ 1930 έκλειε μέ 5.000 καί 
άνω συνεταιρισμούς μέ 350.000 μέλη, αρχηγούς οικο
γενειών. ' Η ταχύτης τής άναπτύξεως αύτής άποτελεϊ 
θαΰμα στήν ιστορία τοϋ 'Ελευθέρου Συνεργατισμού, 
άν μάλιστα ληφθη ύ π ' δψει πώς ή κ α θ ’ έαυτοϋ 
Κίνηση άρχισε στά 1924. Σέ πολλά Κράτη ή 'ίδια 
Κυβέρνηση ύποβλήθηκε σέ έξοδα νά άνακαλέση 
όργανωτάς, νά στείλη ύπηκόους της νά είδικευθούν 
καί ν ' άναλάβουν οί 'ίδιοι τήν οργάνωση, μολαταύτα 
ομως οί καρποί δέν ήταν τόσο πλούσιοι δσο σέ μάς 
δπου τό Κράτος περιορίστηκε μόνο νά νομιμοποιήση 
τή θέση τοϋ Συνεταιρισμού. ’Ά ν πάλι άρχίση κανείς νά 
άραδιάζη τές εκδουλεύσεις ποϋ προσέφερε ό Συνε
ταιρισμός καί ή Συνεταιριστική Κίνηση στόν κακή τή 
μοίρα άπαίδευτο γεωργό μας θ ά  χρειασθή τόμους 
ολόκληρους νά γράφη.

' Ο Συνεταιρισμός στή χώρα μας κατάντησε τό 
Σχολειό, ή Βουλή, ή 'Εκκλησία, τό δικαστήριο, τό

άπαντον τής ζωής ένός χωριοΰ. 'Α π ' έκεί θά  περάση 
κάθε ύπόθεση κοινή ή ιδιωτική. Ή  ήθική σημασία 
τού φαινομένου αύτοΰ είνε τεράστια. Διαπιστώνεται 
πειά τρανώτατα πώς οί Συνεταίροι εννόησαν καλά 
πώς ό Συνεταιρισμός δέν είνε ξένος πρός αύτούς άλλά 
είνε ό 'ίδιος εαυτός τους. Ό  χαρακτηρισμός ποϋ 
τολμούν νά μάς δώσουν μερικοί πώς ό "Ελλην είνε 
πολύ άτομιστής διαψεύδεται μέ τόν πειό παταγώδη 
τρόπο. Εϊνε άλήθεια πώς λείπει κάτι γιά νά έκλειψη 
αύτή ή εντύπωση άπό μερικούς πού άγνοοΰν τή 
πραγματική κατάσταση άλλά σύντομα καί αύτή ή 
έλλειψη θά  έκλειψη.

' Η Συνεταιριστική κίνηση πού μετρά λίγων έτών βίο, 
φυσικόν ήτο νά μή έχη συμπληρωθή άν καί άπό 
καθαράς πιστωτικής άπόψεως ύπάρχει ένα άρκετά 
πυκνό δίκτυο Συνεταιρισμών καί ' Ενώσεων Συνεται
ρισμών ποϋ έξυπηρετοϋν τές πιστωτικές άνάγκες τών 
Συνεταιρισμών.

'Α πό τό 1929 ή Συνεταιριστική κίνηση παρουσιάζει 
μιά καινούρια μορφή καί θά  είνε απαραίτητη άνάγκη 
νά έξετασθή ή νέα κατάσταση καί νά χαραχθή ή 
γραμμή ποϋ θ ' άκολουθήσουν στό έξής οί Συνεται
ρισμοί. 'Α π ό τό  1929 οί Συνεταιρισμοί καί οί 'Ενώσεις 
τους άφίνουν πειά τή παληά τους γραμμή τή πιστω
τική καί έπεκτείνουν τή δράση τους καί σέ άλλες οικο
νομικές έπιχειρήσεις οπως είνε οί άπό κοινού προ
μήθειες, ή άπό κοινού επεξεργασία κλπ. Ή  όλη αύτή 
κίνηση προσυπονοεϊ καί δημιουργίαν σχέσεων μέ 
άλλους έξω άπό τή περιφέρεια τοΰ Συνεταιρισμού ή 
τής ' Ενώσεως. Πώς ομως θά  δημιουργηθοΰν οί 
σχέσεις αύτές; μέ ποιους; Δυό έρωτήματα στά όποια 
θ ά  ήθέλαμε νά έχουμε τή γνώμη ολων ποϋ ένδια- 
φέρονται γιά τή προώθηση τής Συνεταιριστικής Κινή- 
σεως έφόσον άναγνωρίζουν οτι διά τοϋ Συνεταιρισμού 
έξυπηρετοϋνται τά άτομα καί ή ' Εθνική Οικονομία.

Οί Συνεταιρισμοί ολοι στήν 'Ελλάδα εργάζονται
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μέσα στό πλαίσιο τοΰ ’ίδιου νόμου καί έπί τή βάσει 
καταστατικού ποϋ προβλέπουν, περίπου τά ’ίδια 
πράγματα μέ τή διαφορά άλλοϋ ή πίστωση έρχεται στή 
πρώτη γραμμή, άλλού ή προμήθεια, άλλοϋ ή πώληση 
καί οϋτω καθεξής.

Κ ατ’ άναλογία έχομε τούς πιστωτικούς Συνεταιρι
σμούς τούς έλαιοκομικούς τούς καπνικούς, τούς 
συνεταιρισμούς σταφιδοπαραγωγών καί οϋτω καθε
ξής: Φυσικώς όλοι αύτοί οί Συνεταιρισμοί έχουν 
κάποια σχέση μεταξύ τους καί κάποια αόρατη δύναμη 
πού τούς σπρώχνει στόν ϊδιο δρόμο. ' Η δύναμι αύτή 
λέγεται Συνεργατική ιδέα καί τό τέρμα τοϋ δρόμου 
εΐνε ή έκπλήρωση τών ανθρωπιστικών βλέψεων τοϋ 
Συνεργατισμού. Παρακολουθώντας τήν έξέλιξη τής 
Συνεταιριστικής κινήσεως ένας συνεταίρος θά  δή πώς 
πολλά πράγματα πού τού χρειάζεται, τά παράγει ένας 
συνάδελφός του καί κ α τ’ άκολουθία τοϋ γεννάται τό 
έρώτημα: Πώς συμβαίνει τό λάδι πού βγάζει ό συνά
δελφός μου στή Χώρα Μυτιλήνης νά τό άγοράζη ό 
πράκτορας κανενός έμπορου ά π ’ τή Μυτιλήνη καί 
εκείνος πάλι νά τό πουλάη στή Θεσσαλονίκη σέ άλλον 
έμπορο καί ό τελευταίος στόν παντοπώλη τοϋ χωριού 
μου καί έκεΐνος σέ μένα; Γιατί άραγε νά περνάη τό 
λάδι άπό τόσα χέρια ώς πού νάρθη σέ μένα; Γιατί έκεΐ 
πού πέρνει γιά μιά όκά λάδι ό Μυτιληνιός 10 δραχμ. 
έγώ νά πληρώνω στή Νέα Φώκαια 30 και 32 δραχ.; Τόν 
’ίδιο συλλογισμό θ ά  κάνουν άλλοι γιά άλλα εϊδη: 
Χημικά λιπάσματα, σπόροι, γαλακτοκομικά είδη, κα
πνά κλπ. Ό  ένας καί οί άλλοι συλλογισμοί έχουν μιά 
κοινή βάση. Ά ρ α  βλέπουμε πώς καί τό περιεχόμενο 
τών συλλογισμών άκόμη έχει κάποια ομοιογένεια. 
Κατόπιν γίνεται μιά πάλη διαρκής στή κοινωνία μέσα 
πού λέγεται άγώνας γιά τήν ύπαρξη. Οί μέν ζητούν 
περισσότερα γιά τήν παραγωγή τους οΐ δέ θέλουν νά 
άγοράζουν τά εϊδη τής παραγωγής σέ πολύ μικρές 
τιμές. Μέσα σ’ όλη αύτή τή διαπάλη έκεϊνοι πού δέν 
ένοχλοϋνται καθόλου καί παρ ' δλο-τούτο ζοϋν άνετα 
καί πλούσια εΐναι οΐ μεσάζοντες. "Οσο καλύτερα δέ 
περνούν τόσο καί πληθαίνουν καί γίνονται θρασύτε- 
ροι καί σκληρότεροι. Γιά νά αποφευχθούν αύτές οΐ 
διαμάχες τών παραγωγών καί καταναλωτών καί γιά νά 
έπικρατήση ή δικαιοσύνη δημιουργήθηκαν οί Συνεται
ρισμοί καί οΐ 'Ενώσεις πού πρέπει νά συνάψουν 
σχέσεις μεταξύ τους. ’Έρχεται όμως αύτόματαή έρώ- 
τηση: Εΐναι ένας Συνεταιρισμός ή μιά 'Ένωση σέ θέση 
νά ξεύρη τό κάθε τι πού αφορά τές άδελφές οργα
νώσεις γιά νά κανονίζη άνάλογα τή γραμμή πού θά 
άκολουθήση; ή απάντηση άπό τή πείρα τής συνεταιρι
στικής ζωής τών άλλων Κρατών πού άριθμεϊ 86 
ολόκληρα χρόνια καί τής Ελλάδος πού έχει ήλικία 15 
έτών εΐναι άπόλυτα άρνητική. Οί Ενώ σεις καί οί 
Συνεταιρισμοί πολλές φορές μή ξεύροντας ποιά ήταν 
τά συμφέροντα τών άδελφών όργανώσεων, έκρατού- 
σαν μιά στάση όλότελα άντίθετη έκείνης πού έπρεπε 
νά κρατήσουν άπέναντί τους. Μήπως σήμερα σέ 
πολλές συσκέψεις καί Συνέδρια δέν παρουσιαζόμεθα 
μάρτυρες λυσσαλέας πάλης γιά τήν έπικράτηση τή ςΒ ' 
ή τής Α ' άπόι};εως;

Στή θέση πού βρισκόμεθα έμεΐς τώρα στήν 1 Ελλάδα 
βρέθηκαν πολύ πρωτύτερα άπό μάς οΐ Συνεταιρισμοί 
άλλων Κρατών καί τής γειτονιάς μας άκόμη καί 
βρήκαν διέξοδο στή δυσκολία αύτή. Γιά έμάς κατά 
συνέπεια τό ζήτημα παρουσιάζεται πολύ άπλούστερο 
αφού έχομε τή πείρα τών άλλων στό ένεργητικό μας. 
Α ρκ εί νά θελήσωμε νά τή χρησιμοποιήσωμε.

‘Ό τα ν οί Συνεταιρισμοί στές άλλες χώρες έφθασαν 
στήν δυσκολία, ποϋ έμεϊς μόλις σήμερα άρχίζομε νά 
άντιμετωπίζομε, έπήραντό Συνεταιριστικό άξίωμα: Ό  
καθένας δ ι’ ολους καί όλοι γιά τόν καθένα καί έκεΐ 
μέσα έζήτησαν μιά λύση. Μέ τήν άνταλλαγή γνωμών 
μεταξύ τους έπείστηκαν πώς ή λύση δέν ήταν μακρυά 
άπό τό ό καθένας δ ι’ ολους. Οΐ Συνεταιρισμοί άν ήσαν 
πιστοί οπαδοί τών πρωτοπόρων τής Rochdale, τού 
Ραϊφφάιζεν τού Σιοϋλτζε-Δέλιτς κλπ., ανθρωπιστών, 
δέν είχαν παρά νά εφαρμόσουν πιστά τήν άρχή αύτή 
τήν Συνεταιριστική. "Επρεπε νά έπέλθη ή συνένωση 
όλων τών Συνεταιρισμών καί τών Ένώσεων τών 
Συνεταιρισμών σέ μιά καί μόνη οργάνωση Ε θν ική  
ποϋ άφοϋ έπιβληθή μέ τό κύρος τής όλότητος νά 
μπορέση νά σταθή γιά τόν καθένα.

Οΐ ' Ενώσεις καί οΐ Συνεταιρισμοί είπαν πώς μένουν 
πιστοί στή θεμελιώδη αύτή αρχή καί έτσι κάθε χώρα 
έχει άποκτήση τήν Ε θν ική  συνεταιριστική της 'Ένω
ση. Οί Ε νώ σεις αύτές ποϋ διέπονται άπό τόν νόμο 
περί Συνεταιρισμών έχουν χαρακτήρα καί μορφήν 
Σωματειακήν καί επιδιώκουν τούς έξής σκοπούς:

1. Τήν διάδοση καί έπέκταση τής Συνεταιριστικής 
κινήσεως.

2. Τήν έξυπηρέτηση καί τήν έκπροσώπηση τών 
κοινών ύποθέσεων, ιδίως δέ όσον άφορά τές νομοθε
τήσεις καί τή διοίκηση.

3. Τήν μόρφωση, τήν στερέωση, τήν τελειοποίηση 
τής συνεταιριστικής κινήσεως καί τόν καταρτισμόν 
όλων τών κλάδων της.

4. Τήν παροχή συμβουλής είς τούς Συνεταιρισμούς 
καί ' Ενώσεις Συνεταιρισμών έπάνω είς όλα τά ζητή
ματα, τά Συνεταιριστικά, νομικά καί οικονομικά καί 
τήν ύποστήριξη στά ζητήματα αύτά.

5. Τόν καταρτισμό καί τήν έπεξεργασία στατιστι
κών τών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

6. Τήν φροντίδα νά καταρτίσουν ειδικούς ύπαλλή
λους γιά τούς Συνεταιρισμούς.

7. Τήν καλλιτέρευση τής θέσεως τών μελών άπό 
ήθικής καί διανοητικής άπόψεως καί τήν καλλιέργεια 
τού πνεύματος τής άλληλεγγύης καί τής συνεργασίας.

Τήν έπιτυχία όλων αύτών τών σκοπών έξασφαλίζουν 
ειδικά τμήματα μέ τούς ειδικούς έπί κεφαλής. Τές 
εργασίες τών τμημάτων αύτών καταρτίζουν ύποεπι- 
τροπαί πού έκλέγονται μέσα άπό τά μέλη τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου. ’Έ τσι σήμερα οί Κεντρικές Ε ν ώ 
σεις έκτός άπό τά Διοικητικά Συμβούλιά τους έχουν 
καί τές έξής υποεπιτροπές:

1 .'Υποεπιτροπή γιά τή Συνεταιριστική Πίστι.
2 .'Υ ποεπιτροπή γιά τές άπό κοινού άγορές καί 

πωλήσεις.
3.'Υ ποεπιτροπή γιά τήν Συνεταιριστική γαλακτοκο

μία.
4 . 'Υποεπιτροπή γιά τήν άπό κοινού πώληση κτη

νών.
5 . 'Υποεπιτροπή γιά τήν Συνεταιριστική οίνοποιΓα.
6 .'Υ ποεπιτροπή γιά τή Συνεταιριστική διάθεση 

φρούτων καί λαχανικών.
7 . 'Υποεπιτροπή γιά τή Συνεταιριστική διάθεση 

πουλερικών καί αύγών κλπ. κλπ.
Δηλαδή γιά νά πούμε μέ λίγα λόγια ή Συνεταιριστική 

κίνησι στές άλλες χώρες άπόκτησε τή Βουλή της -τό 
ετήσιο Συνεταιριστικό Συνέδριο- καί τά ' Υπουργεία 
της πού ασχολούνται άδιάκοπα μέ τήν έξυπηρέτηση 
τής κινήσεως άπό πάσης άπόψεως καί άνάλογα μέ τή 
φύση τών προϊόντων τους.
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Χάρη στή στενή αύτή συνεργασία όλων τών κλάδων 
τής Συνεταιριστικής Κινήσεως κατορθώθηκαν πολύ 
άξιόλογα άποτελέσματα.

Τά συνεταιριστικά συμφέροντα προασπίστηκαν κα
τά τόν πειό εξυπηρετικό τρόπο άπό πάσης άπόψεως.

Οί Συνεταιριστικές επιχειρήσεις έβοηθήθηκαν άπό 
τούς ειδικούς ποϋ είνε στή διάθεση τής ' Ενώσεως καί 
έτέθηκαν έπάνω σέ βάσεις τέλειες άπό τεχνικής καί 
οικονομικής άπόψεως.

'Ιδρύθηκαν Συνεταιριστικά σχολεία στά όποία είδι- 
κεύθησαν έκατοντάδες υπάλληλοι Συνεταιρισμών πού 
σήμερα κρατούν άσβεστη τήν Συνεταιριστική λαμπά
δα σέ κάθε άπόκεντρη γωνία.

Δημοσιεύθηκαν πλεϊστα συγγράμματα καί φυλλάδια 
συνεταιριστικά, τεχνικά, ιδεολογικά κλπ.

Καταρτίσθηκαν καί δη μοσιεύθηκαν στατιστικές πού 
κατατόπισαν τόν γεωργό, καί τό Κράτος, ώς πρός τή 
θέση τής γεωργίας άπό πάσης άπόψεως.

Προεκλήθη συνεργασία μέσα στό Κράτος μεταξύ 
παραγωγών καί καταναλωτών.

Προεκλήθη συνεργασία μέσα στές Συνεταιριστικές 
'Οργανώσεις τοϋ έξωτερικοΰ γιά νά φθάσουν συντο- 
μώτερα στό τέρμα τους τή καθολική εξυπηρέτηση τής 
άνθρωπότητος.

Είνε άπειρες οί έκδουλεύσεις ποϋ παράσχουν οί 
' Εθνικές ' Ενώσεις στή Συνεταιριστική Κίνηση τά δέ 
οικονομικά ώφέλη άπό μιά συνδυασμένη δράση είνε 
παμμέγιστα.

"Οσοι άπό τούς πρωτοπόρους τής Κινήσεως στήν 
'Ελλάδα έμειναν μέσα σ' αύτή άπό τήν αρχή μέχρι 
σήμερον είνε σέ θέση νά ύπολογίσουν πόσα εινε τά 
ζητήματα ποϋ πρέπει νά παρακολουθηθοϋν καί νά 
άντιμετωπισθοϋν κάθε μέρα καί έν τούτοις ξεφεύγουν 
άπό τή δικαιοδοσία, τή δύναμι καί ενημερότητα τοϋ 
Συνεταιρισμού, τής 'Ενώσεως ή τών ειδικών 'Επιτρο
πών.

Γιά νά άντιληφθή κανείς τό κενό πρέπει νά ρίψη μιά 
ματιά στή κατάσταση:

Δημιουργειται ένα ζήτημα γιά τή Συνεταιριστική 
πίστη- κάνομε μιά σύσκεψη τών 'Ενώσεων καταρτί
ζομε μιά έπιτροπή τής δίνομε ένα ύπόμνημα στά χέρια 
καί τής άναθέτομε νά πάη στήν ’ Αθήνα νά διεκδικήση 
τά αίτήματά μας. Ή  έπιτροπή μέ όλη τή καλή 
διάθεση, ώς συνεπίκουρη, ξεκινά καί ύποβάλλει τά 
ύπομνήματα όπου πρέπει. Κάθεται στή Πρωτεύουσα 
8-10 μέρες επικοινωνεί μέ ολους τούς άρμοδίους, 
πέρνει κάμποσες ύποσχέσεις καί επιστρέφει. Ξέρομε 
ολοι πόσο μέρος τών αιτημάτων ικανοποιείται. ' Επί
σης ξέρουμε πώς μιά ’ Επιτροπή ποϋ πάει νά διεκδι
κήση ένα ορισμένο ζήτημα δέν έχει ποτέ τόν άπαι- 
τούμενο καιρό νά μπορέση νά διαφώτιση καί νά πείση 
τούς άρμοδίους (πού κατ' άνάγκην άφοϋ κυβερνούν 
μιά χώρα ζητοϋν στοιχεία έπάνω στά όποία θέλουν νά 
στηριχθοϋν) νά άποδεχθοϋν κάθε αίτημα.

Τό 'ίδιο συμβαίνει μέ τά καπνικά ζητήματα, άς 
ύπάρχουν καί ειδικά γραφεία προστασίας των, μέ τά 
ζητήματα τών σιτηρών, τών λαδιών, τών κρασιών καί 
σταφυλιών, τών λαχανικών, μέ τά φορολογικά, δασμο
λογικά καί τόσα άλλα ζητήματα.

Πολλοί άπό τούς άναγνώστες μας θά  έχουν πάη 
στήν 'Αθήνα ώς μέλη άπό επιτροπών παρόμοιες συ
σκέψεις καί θά  έχουν δή πώς τήν ίδια έποχή ποϋ 
βρίσκονταν αύτοί στή Πρωτεύουσα άς ποϋμε, γιά τό 
ζήτημα τών άμβύκων, βρίσκονταν γιά διάφορα άλλα 
ζητήματα γεωργικά - Συνεταιριστικά στήν 'Αθήνα

άλλες τρεις έπιτροπές. Τό φαινόμενο αύτό δέν είνε 
εξυπηρετικό τής συνεταιριστικής - γεωργικής Κινή- 
σεως γιά πλεϊστες αιτίες άπό τές όποιες θά  άναφέρομε 
τές κυριότερες:

α ' .' Επιβαρύνεται ό συνεταιρισμένος κόσμος μέ έξο
δα δυσανάλογα μέ τήν άποδοτικότητα τών 'Επιτρο
πών.

β ’. Φέρομε σέ πολύ δύσκολη ΐ)έση τούς άντιπροσώ- 
πους μας όταν ϋστερα άπό μιά σύσκεψη τούς λέμε νά 
πάνε στήν ’ Αθήνα νά διεκδικήσουν διάφορα αίτήματά 
μας. ’Από συναίσθηση συναδελφικής άλληλεγγύης 
άναλαμβάνουν διάφοροι ήγέται μέ ενθουσιασμό νά 
έκτελέσουν τήν εντολή. ’ Αλλά μιά σύσκεψη τί στοιχεία 
δίνει στά χέρια τών έπιτρόπων της; ' Ο ένθουσιασμός 
μόνον δέν άρκεϊ. Χρειάζεται ένημερότης καί ύπαρξη 
στοιχείων γιά νά κατατοπισθοϋν οί 'Αρχές καί ή 
Κοινωνία. Μιά σύσκεψη π α ρ ' όλη τή θέλησή της δέν 
μπορεί νά έφοδιάση τούς άντιπροσώπους της μέ τά 
στοιχεία αύτά.

γ .Ή  παρουσία, ή μάλλον ή διαρκής παρέλαση 
επιτροπών στά διάφορα 'Υπουργεία ή πιστωτικά 
ιδρύματα κάνει τούς οργανισμούς αύτούς νά συνει- 
θίσουν στή θέα καί νά μή ένοχλούνται πολύ καί 
φθάνομε στό σημείο καμμιά ενέργεια εξωτερική νά μή 
είναι άρκετά ισχυρά νάτροποποιήση, έστω κατ' ελάχι
στο, τό χαραγμένο πρόγραμμά τους.

Ή  Συνεταιριστική Κίνηση στή χώρα μας έφθασε, 
ϋστερα άπό τήν καλή οργάνωση τών Συνεταιρισμών 
καί τών ' Ενώσεών τους, στό σημείο νά ζητή πειά τή 
Κεφαλή της, τήν ’ Εθνική Κεντρική ' Οργάνωσή της μέ 
Κέντρο τήν 'Αθήνα.

Είνε ή Κεντρική ' Οργάνωση έκείνη ποϋ θά  έξονυ- 
χίζη ενδελεχώς κάθε ζήτημα συνεταιριστικό καί θά 
καθοδηγή τή συνεταιριστική Κίνησι σύμφωνα μέ τά 
συμφέροντα τού συνόλου τού συνεταιρισμένου κό
σμου.

' Η Κεντρική Συνεταιριστική οργάνωση, θά  έλαττώση 
τά έξοδα είς τό έλάχιστον καί μέ μιά δράκα άπό πολύ 
κατατοπισμένους έργάτας της θά  έπιβάλλεται μέ τή 
γλώσσα τής άλήθειας καί τής ένημερότητας παντού 
καί πάντοτε. Ή  συνεταιριστική ύπόθεση δέν μπορεί 
νά διεξαχθή κατά παραγγελίαν θέλει τούς άποστόλους 
της νά τήν καθοδηγούν.

'Εκείνοι είνε ποϋ θά  διαλαλήσουν τά καλά τοϋ 
συνεταιρίζεσθαι καί θ ά  έφαρμόσουν μέ τήν εμπνευ
σμένη δράση τους τές συνεταιριστικές αρχές στήν 
πραγματικότητα, διότι έτσι μονάχα θά  άναπαυθή ή 
συνείδησή τους. 1 Η Συνεταιριστική Κίνηση δέν είνε 
θεωρία είνε τρόπος τοϋ ζην ποϋ άν έφαρμοσθή ή θέση 
τού άνθρώπου θά  καλλιτερέψη σέ ύπέρτατο βαθμό. 
Ή  δυστυχία καί ή άδικία ποϋ είνε ή αιτία κάθε 
καταστροφής θά άνήκουν είς τό παρελθόν μέσα στή 
συνεταιριστική ζωή. Τόν δρόμο γιά τή δημιουργία μιάς 
τέτοιας ζωής θά  χαράξη ή όργάνωση ή Κεντρική ποϋ 
θά  περιλάβη στούς κόλπους της ολη τή συνεταιρισμέ
νη μερίδα τοϋ ’Ελληνικού λαοϋ ποϋ κάθε μέρα πλη
θαίνει.

Οί ίδεολόγοι τής ' Ελλάδος πού άρχισαν τόν Συνε
ταιρισμό στό χωριό καλούνται τώρα νά συγκεντρώ
σουν τές δυνάμεις τους καί νά άποτελειώσουν τό 
έργον τους.

' Η 'ίδρυση μιάς κεντρικής όργανώσεως φανταζόμεθα 
πώς έχει ώριμάση πειά.

Νομίζομε μάλλον πώς ύπάρχει ή όργάνωση. Δέν 
μένει παρά νά άποφασισθή ή οργανική σύνδεση».
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Η  ανάγκη ιδρύσεως Κ εντρικής Οργανώσεώς των Συνεταιρισμών συζητήθηκε 
και στη νεώτερη Σύσκεψη των Ενώσεων Γεω ργικών Συνεταιρισμών Βορείου 
Ελλάδας που συνήλθε με πρωτοβουλία της Ενώσεως Σερρών κατά τον Σεπτέμβριο 
1930. («Ο Συνεργατισμός» 1930 σ. 303).

Μ ίλησε δια μακρών ο Γ. Ιω αννίδης πρόεδρος της Ο μοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης. Οι αντιπρόσω ποι των Ενώσεων αναγνώρισαν την 
ανάγκη της ιδρύσεως της κεντρικής αυτής όργανώσεώς και ανάθεσαν στην 
Ο μοσπονδία και τον Σύνδεσμον Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος την κατάρτιση 
του καταστατικού («Ο Συνεταιριστής» 1930 σ. 130).

Σχετικά  με το θέμα, γράφει «ο Συνεργατισμός» 1930 σ. 304:
_ «Τό δεύτερο θέμα πού απασχόλησε τή σύσκεψη 

εινε τό ζήτημα τών σχέσεων τών Ένώσεων μεταξύ 
τους καί ή ενιαία εμφάνιση τής Κινήσεως καί ή ενιαία
οργάνωσή της.

Ό  κ. Γ. 'Ιωαννίδης, Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσ/νίκης ανέλυσε τό ιστο
ρικόν τής ζωής τής Συνεταιριστικής κινήσεως στήν 
'Ελλάδα καί άνέφερε τό γεγονός πώς ή έξέλιξη μας 
αποτελεί θαύμα γοργότητος.
"Οταν βέβαια ή Κίνηση ήταν μικρά καί οί Συνεται

ρισμοί άραιοί καί σκόρπιοι δέν μπορούσαμε ν ' άντι- 
ληφθοΰμε τή σημασία τής ευθύνης μας, ώςήγέται μιας 
οικονομικής Κινήσεως. Ή λ θ α ν  ομως τά πράγματα 
μοναχά τους νά μάς ύποδείξουν τά καθήκοντα μας. 
Ή  Κίνηση πήρε σήμερα τεράστιες διαστάσεις καί 
δισεκατομμύρια ολόκληρα δραχμές διοχετεύονται μέ
σω τών Συνεταιρισμών, πού έκτός ά π ’ τή καθαρά 
τραπεζιτική τους εργασία αναλαμβάνουν πλέον κάθε 
κλάδο οικονομικής έπιχειρήσεως, πού συναντούμε 
στόν κόσμο, εμπόριο, επεξεργασία, παραγωγή κλπ.

Ά π ό  μάς πού φέρομε σήμερα τόν τίτλο τών ήγετών 
ζητεί ή Συνεταιριστική Κίνηση καθοδήγηση, συστημα- 
τοποίηση, έξυπηρέτηση καί οργάνωση.

Μέχρι τώρα ακολουθήσαμε τό σύστημα τών συσκέ
ψεων γιά νά ύποστηρίξουμε τά συμφέροντα μας καί νά 
διεκδικήσουμε τήν θέση μας στήν οικονομική ζωή τοϋ 
τόπου. Τό σύστημα αύτό δπως δλοι σας έχεται άντι- 
ληφθή έχει δύο τρωτά σημεία: Ιον εΐνε άντιοικονομικό 
καί 2ον δέν έχει οργανικό δεσμό μέ τήν δλη Κίνηση.

Καθημερινώς παρουσιάζονται ζητήματα πού χρειά
ζονται νά τά έπιληφθούμε αμέσως. Κάνομε μιά 
σύσκεψη, πέρνομε μιά απόφαση καί υποβάλλομε ένα 
ύπόμνημα όπου πρέπει. Τό άποτέλεσμα εΐνε νά 
έπιβαρύνωμε τίς οργανώσεις μας μέ πολλά έξοδα καί 
τά συμφέροντά μας, αμέσως μετά τήν σύσκεψη, νά 
μείνουν έρμαια τής τύχης, γιατί δέν έχομε κανένα 
μόνιμο οργανισμό πού νά παρακολουθή τή πορεία τών 
ύποθέσεών μας, π.χ. τά ζητήματα πού μάς άπασχό- 
λησαν πρωτήτερα εΐνε τέτοιας φύσεως πού νά χρειά
ζονται νά τά παρακολουθήσωμε, ποιός ομως άνάλαβε

τήν εργασία αυτη;
Νομίζω πώς ήλθε πειά ό καιρός καί ή ' Ελληνική 

Κίνηση νά σκεφθή ν ’ άκολουθήση τόν δρόμο πού 
άκολούθησαν οί Συνεταιριστικές Κινήσεις στίς άλλες 
χώρες. Εΐνε δέ εύτύχημα γιά μάς πού δέν έχομε νά 
ζητήσωμε λύσεις γιά νά έπεξεργαζώμεθα, δέν μένει 
παρά νά χρησιμοποιήσουμε τή πείρα τών άλλων καί νά 
ίδρύσωμε τήν ’Εθνική μας οργάνωση πού ν ’ άναλάβη 
ύπεύθυνα νά καθοδηγήση τήν Κίνησή μας καί νά τή 
προσαρμόση μέ τά σύγχρονα οικονομικά συστήματα.

’ Ο όργανισμός πού προτείνω πρέπει νάχη χαρακτή
ρα Σωματειακό καί όχι Συνεταιρισμού γιατί τό νά 
θελήσωμε νά ύπαγάγωμε σέ τριτοβάθμιο οργάνωση 
ζητήματα Τραπεζιτικά καί ’ Εμπορικά εΐνε άπηρχάιω- 
μένη σκέψη, καί θά  σημαίνη νά είσάγωμε τή γρα
φειοκρατία στίς συνεταιριστικές οργανώσεις, αύτό δέ 
δέν εΐνε καθόλου πρακτικό καί θά  μοιάζη μέ οικοδό
μημα πελώριο στηριγμένο σέ σάπια θεμέλια.

’ Ο οργανισμός πού μάς χρειάζεται εΐνε έκείνος πού 
θά  μελετήση τήν οικονομική κατάσταση τής γεωργίας, 
θά  καταρτίση στατιστικές γιά νά δούμε πού βρι
σκόμαστε καί νά είσηγηθή άνάλογα μέ τή κατάσταση 
μέτρα καί στούς Συνεταιρισμούς καί στό Κράτος. 
Σήμερα δλοι βαδίζομε στό σκότος, δέν ξεύρομε τί μάς 
γίνεται καί έργαζόμεθα στή τύχη. Ά ν  αύτά συνέ- 
βαιναν άλλοτε, σήμερα μέ τήν πρόοδο τής Οίκονομ. 
’Επιστήμης δέν επιτρέπεται νά συμβοϋν.
"Ολοι συμφώνησαν μέ τήν άποψη αύτή. Έ τέθηκε 

μόνο τό έρώτημα άν πρέπη νά ίδρυθή ό οργανισμός 
έπί τή βάσει τοϋ νόμου 602 ή 281. ’ Επειδή όμως ή 
διαφορά δέν εΐνε ούσιώδης άφέθηκε ή λεπτομέρεια 
αύτή νά μελετηθή άπό τή Συνέλευση πού θ ά  έγκρίνη 
τό καταστατικό. ' Η σύνταξη του καταστατικού άνετέ- 
θη στήν Ό μοσπ. Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσ/νί
κης καί στό Σύνδεσμο Συνεταιριστών Βορείου ' Ελλά
δος.

' Ελπίζομε πώς ή 'ίδρυση τής Πανελληνίου ' Ενώσεως 
θά  προσφέρη πολλές ύπηρεσίες στή Συνεταιριστική 
Κίνηση τοϋ τόπου καί θά  τής δώση νέα ζωή.»

Η  Γ.Σ. της 'Ο μοσπονδ ία ς Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης (της 17/10/1930) αποφασίζει 
την προσχώ ρηση στην Π ανελλήνιο  Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών 
(«Συνεργατισμός» 1930 σ. 305).

2. Οι ιδεολογικοί Σύνδεσμοι Συνεταιρισμών
Γ ια  το θέμα των ιδεολογικώ ν Συνδέσμων βλ. παραπάνω τη ν  απόφαση της 

Σύσκεψης των Ενώσεων κατά Φ εβρουάριο 1930. 
Το θέμα αυτό των Συνδέσμων Συνεταιρισμών συζητείτα ι επί χρόνια  στην 

Ελλάδα και υπήρξε ένας από τους λόγους αναβολής, κατά διαστήματα, της
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ιδρύσεως Ο μοσπονδιώ ν και της Συνομοσπονδίας. Χ αρακτηριστικό  για  το  θεσμό 
είναι κείμενο του καθηγητή H ans M uller σ την «Α νθολογία Συνεταιρισμών» του V. 
Totom ianz (βλ. και «ο Συνεταιριστής» 1930 σ. 153). Η  ανάγνωσή του είνα ι και 
σήμερα ακόμα χρήσ ιμη  με τις ζυμώσεις που υπάρχουν σ χετικά  με το θέμα της 
αυτοεποπτείας, της εκπαιδεύσεως, της καλύτερης όργανώσεώς. Το παραθέτουμε:

«Αι πραγματικοί επιτυχιαι τών συνεταιρισμών, ή 
ταχεία των έξάπλωσις καί ή κανονική εσωτερική έξέ- 
λιξίς των έξαρτώνται κατά πολύ από τήν δραστηριότη
τα τών συνδέσμων των. Χωρίς τήν ύποστήριξιν καί τήν 
προστασίαν, τήν όποιαν τούς προσφέρουν οί τελευ
ταίοι ούτοι, αί τοπικαί οργανώσεις θ ά  ήσαν τελείως 
ανίσχυροι ένώπιον τών πολυαρίθμων αντιπάλων των. 
Δυναταί τις να βεβαίωση χωρίς νά κινδυνεύη νά φανή 
ύπερβολικός ότι ό Σύνδεσμος έν μέσω τών τοπικών 
συνεταιρισμών είναι διά τήν συνεταιριστικήν έξέλιξιν 
ό,τι είναι διά την ζωήν τού πληθυσμού τών πόλεων καί 
τών χωρίων τό κράτος.

Χωρίς τόν Σύνδεσμον δέν ύπάρχει σταθερά καί 
μόνιμος έξέλιξις, δέν ύπάρχει ζωηρόν συνεταιριστικόν 
πνεύμα, δέν ύπάρχει ούτε φιλολογία οϋτε τύπος 
συνεταιριστικός. Μόνον ό Σύνδεσμος εισάγει τήν τάξιν 
καί τό σύστημα κατά τήν συνεταιριστικήν έργασίαν, 
τήν άναβιβάζει εις τό ύψος ένός έθνικοϋ έργου, 
δεικνύει είς τούς συνεταιριστάς εύρείας άπόψεις 
οικονομικός καί κοινωνικός.

Οί υπάρχοντες περί τών συνεταιρισμών νόμοι, 
καθώς έπίσης καί ή έφαρμογή των άπό τάς άρχάς εις 
τά περισσότερα μέρη έχουν ύποστή ίσχυράν τήν έπί- 
δρασιν τών Συνδέσμων. ' Η φορολογία τών καταναλω
τικών συνεταιρισμών θά  ήτο είς πολλά κράτη πολύ 
βαρυτέρα παρ’ ότι είναι τώρα, έάν οί συνεταιρισμοί 
δέν είχον εις τό πρόσωπον τών Συνδέσμων των άφο- 
σιωμένους συνηγόρους. Τέλος τό σημαντικώτερον 
στοιχεϊον τής προόδου τού καταναλωτικού συνεται
ρισμού -α ΐ πνευματικοί του δυνάμεις- θά  έλλειπον, 
έάν οΐ Σύνδεσμοι δέν είχον δημιουργήσει διά τής 
δράσεως των τά στελέχη τών ένθουσιωδών καί πεπει
ραμένων συνεταιριστών.

Δημιουργών τόν συνεταιριστικόν τύπον, ό όποιος 
μεταδίδει είς όλους καί είς κάθε ένα τήν πείραν τήν 
κτηθεϊσαν άπό τήν κίνησιν, όργανώνων μίαν συστη
ματικήν προπαγάνδαν προφορικήν καί γραπτήν, όρ
γανώνων συνέδρια καί συνδιασκέψεις, συλλέγων τά 
στατιστικά δεδομένα καί έκδίδων έπετηρίδας, ό Σύν
δεσμος άφυπνίζει τήν σκέψιν έκατοντάδων καί χιλιά
δων προσώπων, διεγείρει τήν δημιουργικήν ένέργειάν, 
άνευ τής όποιας δέν δύναται νά ύπάρχη πρόοδος είς 
τό συνεταιριστικόν έργον.

Δυστυχώς ή δράσις τών Συνδέσμων, οί όποιοι άνα- 
πτύσσουν τό ιδεολογικόν καί ήθικόν μέρος τής κ τ ή 
σεως δέν έξετιμήθη πάντοτε έπαξίως. ’ Εν τούτοις 
εΐναι βέβαιον ότι μόνοι αύτοί οΐ Σύνδεσμοι άνοίγουν 
έλεύθερον δρόμον είς τό πνεύμα, τό όποιον διαπνέει 
τήν κίνησιν μας καί τό οποίον μάς ωθεί διαρκώς πρός 
τά έμπρός. Συχνά δέν έχομεν παρά μίαν άντίληψιν 
πολύ ύλιστικήν, όσον άφορά τήν φύσιν καί τήν ούσίαν 
τοϋ συνεταιρισμού καί συνεπώς, ε’ίμεθα πολύ έπιρρε- 
πεΐς νά μειώνωμεν τήν σημασίαν τών ιδεολογικών του 
παραγόντων. Έ ν  τούτοις εΐναι αύτοί οί τελευταίοι 
μόνοι, οΐ όποιοι μεταβάλλουν ένα ώρισμένον άριθμόν 
συνεταιρισμών περισσότερον ή όλιγώτερον μικρών - 
έκαστος τών όποιων ιδιαιτέρως λαμβανόμενος εΐνε 
τελείως ασήμαντος άπό οικονομικής καί κοινωνικής 
άπόψεως- είς ένα ζώντα έθνικόν οργανισμόν. ‘Έ κ α 

στον μεμονωμένον μέλος τού οργανισμού τούτου 
έρχεται περισσότερον ή όλιγώτερον ά π ’ εύθείας είς 
έπαφήν μέ τά μεγάλα έργα τής έποχής μας καί παρα
κολουθεί τήν κοινωνικήν καί εκπολιτιστικήν έξέλιξίν 
της. Χάρις είς τό γεγονός αύτό τό φώς τής έκπολι- 
τιστικής καί ιστορικής άποστολής των άντανακλά καί 
είς τόν μετριώτερον έκ τών συνεταιρισμών. 'Έκαστος 
συνεταιρισμός έκπληρώνει τήν αποστολήν του μόνον 
μετέχων ή συνεργαζόμενος μέ τόν Σύνδεσμον. Τότε 
μόνον άρχίζει νά άφομοιώνη αύτό τό πνεύμα, τό 
όποιον δημιουργεί άπό ένα ώργανωμένον καταναλω
τήν, μέλος ένός καταναλωτικού συνεταιρισμού, ένα 
συνεταιριστήν, πολίτην τής ύπό σχηματισμόν μεγάλης 
κοινότητος, ένα σκαπανέα μιάς νέας έποχής.

Καθ ’ όσον σύν τώ χρόνω ό συνεταιρισμένος κόσμος 
θά  έννοήση τήν σημασίαν τών συνεταιριστικών συνδέ
σμων καί κ α θ ’ όσον θ ά  φαίνεται έτοιμος νά ύποστή 
θυσίας χάριν τών σκοπών των, οΐ σύνδεσμοι ούτοι θά 
γίνουν περισσότερον, ά π ’ ότι μέχρι τοΰδε υπήρξαν, 
σχολεία τοΰ συνεταιριστικού πνεύματος.
"Ενα άπό τά έργα τοϋ μέλλοντος εΐναι ή άρμονική 

όργάνωσις σχολείων συνεργατισμού, προωρισμένων νά 
προπαρασκευάσουν τά  στελέχη τών ύπαλλήλων μας, 
τά όποια θά  αύξάνωνται άδιακόπως. ’ Επί πλέον ουδό
λως θεωρώ ούτοπιστικόν τό σχέδιον μιάς συνεταιρι
στικής άκαδημίας, είς τήν όποιαν θά  έδιδάσκετο ή 
θεωρία τής κινήσεως μας, καί χάρις είς τήν όποιαν ή 
μελέτη τοϋ συνεταιρισμού θά  άπέβαινε τό άντικείμε- 
νον σταθεράς διδασκαλίας καί έπιστημονικών έρευ- 
νών.

Έ πίσης εΐνε περιττόν νά τονίσωμεν ότι ό λαϊκός 
συνεταιριστικός τύπος, ό όποιος άπευθύνεται πρός 
τάς μάζας καί ό όποιος είς πολλάς χώρας έσημείωσε 
άξιολόγους επιτυχίας, δέν έχει άκόμη φθάσει τό 
ϋψιστόν σημεϊον τής έκτάσεως καί τής τελειοποιή- 
σεως.

Διά μερικούς Συνδέσμους ή δημιουργία ένός ήμερη- 
σίου συνεταιριστικού φύλλου δέν εΐνε πλέον ζήτημα 
τοΰ μεμακρυσμένου μέλλοντος.

Δέν δυνάμεθα νά περιορισθώμεν άποκλειστικώς είς 
τήν φροντίδα τών ύλικών άναγκών τών λαϊκών μαζών. 
’ Οφείλομεν νά σκεφθώμεν έξ ’ίσου πώς θ ά  ίκανοποιή- 
σωμεν τήν πνευματικήν των πείναν, πώς θά  συντε- 
λέσωμεν είς τήν πνευματικήν των άνάπτυξιν, πώς θά 
κατευθύνωμεν τήν έσωτέραν ψυχικήν των διάθεσιν 
έπί όρθής όδού πρός μίαν νέαν άντίληψιν τής ζωής.

Τό έργον τής συνεταιριστικής έκπαιδεύσεως οφείλει 
νά βαδίζη έκ συμφώνου πρός τήν όργάνωσίν τής κατα
ναλώσεως καί τής παραγωγής.

Μόνον όταν θά  άρχίσωμεν νά άναπτύσσωμεν τήν 
κίνησίν μας ύ π ’ αύτό τό πνεύμα, οταν θά έχωμεν 
προσηλυτίσει τούς συνεταίρους είς τήν ιδέαν ένός 
κέντρου συλλογικής ζωής καί μιάς όργανώσεώς προω- 
ρισμένης νά μορφώνη τόν ήθικόν χαρακτήρα τών 
μελών της, τότε μόνον θ ά  δυνηθώμεν νά ε’ίμεθα 
βέβαιοι ότι έργαζόμεθα όχι διά νά άνυψώσωμεν ένα 
πύργον Βαβέλ, άλλά διά νά θέσωμεν τάς βάσεις μιάς 
νέας έποχής έξευγενισμένου πολιτισμού.

Hans Muller»
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3. Κεντρικές Οικονομικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Αυτόνομος Σταφιδικός Ο ργανισμός (Α.Σ.Ο.).
Το συνετα ιρ ιστικό έργο του Α.Σ.Ο. κατά την περίοδο 1927-1930 βλ. στο 

βιβλίο  Θ. Τζωρτζάκη «Οί Συνεταιρισμοί στήν 'Ε λλάδα»  σ. 86.
Από το καλοκαίρι 1930 ο Α.Σ.Ο. (που λειτουργούσε αποδοτικά για  τους 

σταφιδοπαραγωγούς από το 1925) υφ ίσταται κρίση και επιθέσεις, επειδή η 
ο ικονομική συγκυρία (υπερπαραγωγή στην Κ αλιφόρνια, μέτρα ποτοαπαγορεύ- 
σεως στην Α μερική, κλπ.) και ο συναγωνισμός στη διεθνή αγορά, του επιτρέπει να 
εξασφαλίσει στους σταφιδοπαραγωγούς περίπου μόνο 5 δρχ. την οκά σταφίδας 
έναντι των 10 δρχ. περίπου προ διετίας. Π αροξυσμός στους σταφιδοπαραγωγούς 
(κατά ΑΣΟ και Κ υβερνήσεως) και γεγονότα διασαλεύσεως της τάξεως με 
υποκίνηση, βέβαια, και αντιδραστικών κύκλων. Π αρατηρείτα ι δε το θλιβερό (για 
την αγροτική τάξη και τους συνεταιρισμούς) φαινόμενον, μερικοί από ετών 
Σύμβουλοι του ΑΣΟ εκπρόσω ποι των παραγωγών, (Χρ. Τερζάκης κλπ.), να 
εμφανίζονται τώρα ως «αναδρομικώς διαφωνούντες» και ως ελεγκτές ανασύροντες 
ατασθαλίες. Π αραίτηση, τον Σεπτέμβριον 1930, του Γενικού Διευθυντού Β. 
Σιμωνίδη, αναταραχή με διαμαρτυρίες, δημοσιεύματα και δημοκοπικές κ ινητο
ποιήσεις που οδήγησαν στην, σε μεγάλο βαθμό καταστροφή του έργου που 
πραγματοποιήθηκε για  τη σχεδόν συνετα ιρ ιστική  οργάνωση της σταφιδοπαρα- 
γωγής. Π αράδοση πάλι στη γραφειοκρατία του Κράτους και τα συμφέροντα των 
εμποροβιομηχάνω ν σταφίδας (βλ. αναλυτικά γ ια  το όλο οργανω τικό έργο του 
ΑΣΟ και για  τις επικρίσεις, στο β ιβλίο  Β. Σιμωνίδη «Μ ερικαί αλήθεια ι επί των 
ζητημάτω ν του Σταφιδικού Οργανισμού» Α θήνα 1931). Μ εταξύ των άλλων μέτρων 
το Δ ιοικ. Συμβούλιο κατάργησε, γ ια  μ ικροοικονομίες, την Υ πηρεσία Εποπτείας 
και λογ ισ τικής των Συνεταιρισμών και έπαυσε 30 υπαλλήλους του κλάδου που 
είχαν προσληφθεί από 2ετίας σε διαγωνισμό.

Σ χετικά  με την έντονη αυτή επίθεση κερδοσκοπικών κύκλων εναντίον της 
συνετα ιρ ιστικής όργανώσεως της σταφιδοπαραγωγής που εκμεταλλεύτηκαν 
δημαγωγικά ανάμεσα στους παραγωγούς, τον περιορισμό της καταναλώσεως της 
Ε λληνικής σταφίδας στο εξωτερικό που έφερε την πτώση των τιμών, βλ. και 
«Συνεργατισμός» 1930 σ. 222, όπου διαβάζουμε:

« Από καιρού άρχισε νά δημιουργήται ένας αρκετά κολούθησαν άπό τόν καθημερινό τύπο τών ’Αθηνών:
■ Α«6 οτενογ? α,Ρημέ,α  π 9«κτικά  τής γεοο,α ία ς 

ΜΥΛΩΝΑΣ. Κύριοι συνάδελφοι, τά συνετά λόγια τά 
όποια μάς εΐπεν ό κ. υπουργός, εξαντλούν σχεδόν άπό 
τό θέμα τής έπερωτήσεως τά επιχειρήματα... Θά μοΰ 
επιτρέψετε... νά έίπω τινά, έστω καί όχι νέα, πρός 
ένίσχυσιν τών όσων εΐπεν ό κ. ύπουργός τής ’ Εθνικής 
Οικονομίας.

Κύριοι, θέλω νά έξάρω τήν μορφήν, τήν νομικήν καί 
τήν οικονομικήν, τήν όποιαν έχει ό Αύτόνομος Σταφι
δικός ’Οργανισμός. "Οταν τώ 1925 συνεζητεϊτο ό 
τρόπος τής διαδοχής τής διαλυθείσης προνομιούχου 
έταιρείας πρός προστασίαν τής σταφίδος, έπροτάθη- 
σαν τρεις λύσεις ύπό τής τότε κυβερνήσεως, ά φ ’ ένός 
ή λύσις τής ιδιωτικής έταιρικής έπιχειρήσεως, είς ήν 
έδιδε τήν προτίμησιν ό τότε πρωθυπουργός, ή όποία 
θά  άνελάμβανε τήν σταφίδα καί τήν οινοποιίαν. 
Δευτέρα λύσις ήτο ή κρατική διαχείρησις, καί τρίτη 
λύσις, ή συνεταιρική. Μετέσχον κι έγώ τών συσκέ
ψεων, ώς βουλευτής έκπροσωπών σταφιδικός οργα
νώσεις, καί έπρότεινα τετάρτην λύσιν, τήν όποιαν ήδη 
είχαν άποδεχθή οί ώργανωμένοι σταφιδοπαραγωγοί,
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άπό μέρος δημοσιογράφων καί παραγωγών έπερωτή- 
σεις ήγέρθησαν μέσα στή Γερουσία, ψιθυρίζονται έδώ 
κι έκει διάφορες άνεύθυνες φήμες πότε ύπέρ καί πότε 
κατά τοΰ οργανισμού αύτού.

' Η όλη υπόθεση έχει έμβάλτ) σέ κάποια άνησυχία 
τούς σταφιδοπαραγωγούς τής Πελοποννήσου, μερικοί 
δέ Συνεταίροι τής βορείου Ελλάδος δειλά διερωτών- 
ται, μήπως κάνουν κακό στούς παραγωγούς ένίσχύον- 
τας τήν Συνεταιριστική Κίνηση!

"Αν καί πρίν έκδοθή ή έκθεση τού ’ Εποπτικού 
Συμβουλίου είναι έπικίνδυνο νά έκδηλωθή κανείς 
μολαταύτα θεωρούμε καθήκον μας νά βοηθήσωμε καί 
έμεϊς νά διαλυθούν μερικά νέφη πού δημιουργήθηκαν 
στόν Συνεταιριστικό ορίζοντα έξ αιτίας ένός κα
ταστρεπτικού θορύβου. Προτού έκφέρομε τή δική 
μας γνώμη έπί τού προκειμένου έπιθυμοΰμε νά παρα- 
θέσωμε άποσπάσματα άπό τίς συζητήσεις στή Γερου
σία. Τίς συζητήσεις στό Συνέδριο τών σταφιδοπαρα
γωγών, όσοι ένδιαφέρονται γιά τό σταφιδικό, τίς παρα-
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τήν λύσιν τού αύτονόμου οργανισμού, ό όποιος ούτε 
ιδιωτική έπιχείρησις, άνώνυμος έταιρεία, θά  ήτο άλλ’ 
οϋτε καί κρατική διαχείρισις ούτε καί συνεταιρική. 
Δέν έπρεπε νά εινε ιδιωτική έπιχείρησις, τό μέν διότι 
δέν έχρειάζοντο πάγια έταιρικά κεφάλαια, άπαιτούντα 
σημαντικήν έξυπηρέτησιν, όσον άφορά τήν κυρίαν λει
τουργίαν τής ΐσορροπήσεως τής προσφοράς πρός τήν 
ζήτησιν τής σταφίδος, τό δέ διότι έδει νά δοθή ό τόνος 
εις τήν παραγωγήν πρό παντός, τήν δίδουσαν τή\ι 
πρώτην ύλην εις τήν βιομηχανίαν καί όχι άντιστρόφως, 
ώς θά  έγίνετο διά τοϋ πρώτου σχεδίου, ή δέ παραγωγή 
θά  έπρεπε νά εινε κυρία τοΰ προϊόντος της. Δέν ήτο 
σκόπιμον νά εΐνε κρατική έπιχείρησις, διότι όλοι, 
έμείναμε σύμφωνοι ότι έλάχιστα εΐνε κατάλληλον τό 
κράτος διά τήν διαχείρισιν τοιούτων ζητημάτων καί 
όπου άνεμίχθη άπέτυχε. Έ π ίσης δέν ήτο ένδεχομένη 
ή λύσις ή καθαρώς συνεταιρική, διότι δέν έχουν άνα- 
πτυχθή άκόμη π α ρ ’ ήμϊν εις τοιοΰτον βαθμόν οί συνε
ταιρισμοί ώστε νά άναλάβουν αύτοί μόνοι τήν δίαχεί- 
ρισιν τού προϊόντος. Μετά τήν πτώσιν τής τότε κυβερ- 
νήσεως έπεκράτησεν ή ύποστηριχθεΐσα ύ π ’ έμού 
λύσις τής αύτονομήσεως τής διαχειρίσεως μέ συμμε
τοχήν είς τήν διοίκησιν αντιπροσώπων τοϋ κράτους, 
τής παραγωγής καί τών μεγάλων τραπεζών. Αύτός εΐνε 
ό κοινωφελής συνδυασμός όλων τών συμφερόντων. 
Ή  έπ ο π τε ία  τοΰ  οργανισμού 

'Υπάρχει λοιπόν πολλαπλούς ό οφθαλμός ό παρα- 
κολουθών άγρύπνως πάσαν πράξιν τοϋ οργανισμού έν 
τώ διοικητικά) συμβουλίω έκ μέρους τοϋ κράτους, 
είδικώς δέ ό άντιπρόσωπος τοϋ ύπουργείου τής ’ Εθνι
κής Οικονομίας, είς τό έποπτικόν συμβούλιον εΐνε καί 
κυβερνητικός έπίτροπος, δυνάμενος νά παρίσταται 
πρός τούτοις καί είς τό διοικητικόν συμβούλιον. ’ Αλλ’ 
όπως σάς εΐπεν ό κ. ύπουργός τής Έ θν ικής Οικο
νομίας, ό αύτόνομος οργανισμός δέν είχε μόνον τούς 
πλείονας αύτούς άντιπροσώπους τοϋ κράτους έν τή 
διοικήσει, άλλ’ ύπέρ αύτήν καί ένα πενταμελές 
συμβούλιον έποπτικόν, άποτελούμενο άπό άνωτά- 
τους δημοσίους λειτουργούς καί αντιπροσώπους τής 
σταφιδοπαραγωγής. Έτησίως δέ τό έποπτικόν τούτο 
συμβούλιον, έπειδή δέν έχει καί τήν λογιστικήν ειδι
κότητα, καταρτίζει έπιτροπήν άπό ύπαλλήλους τοΰ 
γενικού λογιστηρίου τοϋ κράτους καί τών μεγάλων 
τραπεζών πρός έλεγχον τής οικονομικής διαχειρίσεως 
τοΰ σταφιδικού οργανισμού. "Ωστε βλέπετε καί άλλην 
ύποεπιτροπήν έλέγχου1 καί τέλος έρχεται καί ένα άλλο 
άρθρον, τό όποιον έλησμόνησε νά μνημονεύση ό κ. 
ύπουργός τής ' Εθνικής Οικονομίας, καί τό όποιο 
λέγει ότι ό αύτόνομος σταφιδικός ’Οργανισμός τελεί 
ύπό τήν άνωτέραν έποπτείαν τοϋ Υ πουργείου τής 
Έ θνικής Οικονομίας. Π αρ’ όλα ταύτα πώς εΐνε 
δυνατόν, κύριοι γερουσιασταί, νά άκούεται ή μομφή 
ότι δέν ύπάρχει έπαρκής έλεγχος έπί τοϋ αύτονόμου 
σταφιδικού οργανισμού; Έ κ τό ς έάν συγχέεται ή 
έννοια τού έλέγχου μέ τήν έννοιαν τής τόσον ανα
γκαίας αύτονομήσεως καί έπιδιώκεται ή διοικητική 
έξάρτησις άπό τό κράτος καί ή κολόβωσις τής 
αύτονομίας.
Αναγκαία ή διατήρησις τή ς  αύτονομίας

’ Εάν έννοήτε ότι ώρισμέναι πράξεις τού οργανισμού 
πρέπει νά ύποβάλλωνται πρός έγκρισιν είς τό κράτος, 
τοϋτο δέν σημαίνει έλεγχον άλλ’ άνάμιξιν είς τάς 
εύθύνας τής διοικήσεως. Καί νομίζω ότι τοϋτο δέν 
συμφέρει οϋτε είς τήν σταφίδα ούτε είς τήν έκάστοτε

κυβέρνησιν. Διότι άν ό σταφιδικός οργανισμός κατώρ- 
θωσεν οπωσδήποτε νά μή είσακούη τάς ύπερβολάς, 
φοβούμαι ότι πολύ δυσκολώτερον μία κοινοβουλευτι
κή κυβέρνησις -άν μάλιστα αύτή εΐνε άσθενής, όπως 
εΐπεν ό κ. Παπαδημητρίου- έχουσα είς τάς χεΐρας της 
τό δικαίωμα τής έγκρίσεως, θ ά  παρεσύρετο εύκολώ- 
τερον άπό τόν σταφιδικόν οργανισμόν είς πράξεις 
άκαίρους καί είς πράξεις άσυμφόρους διά τήν σταφι- 
δοπαραγωγήν. Θά παρεσύρετο, είς δυσκόλους μάλι
στα κοινοβουλευτικός περιστάσεις, άπό τά συλλαλη
τήρια, άπό τάς εύκολους αξιώσεις, οταν μάλιστα τό 
ύπουργείον τής Έ θνικής Οικονομίας συμπέση νά μή 
διευθύνεται άπό γνώστην τοϋ πολυπλόκου σταφιδι
κού ζητήματος, ώς ό σημερινός ύπουργός τής Έ θ ν ι
κής Οικονομίας. ' Η αύτονόμησις ύπό τήν δοθεΐσαν 
συγκρότησιν, εΐνε άναγκαία πρός περιφρούρησιν τής 
καλλιτέρας διαχειρίσεως τού προϊόντος ύπό ειδικευμέ
νης όργανώσεώς. ' Επομένως ό κ. Παπαδημητρίου 
φρονώ ότι δέν έχει ποσώς δίκαιον έάν ζητή διά τής 
έπερωτήσεώς του τήν κρατικήν άνάμιξιν είς τήν διοί- 
κησιν τοϋ αύτονόμου οργανισμού, διότι τότε έννοεΐ όχι 
αύτόνομον οργανισμόν, άλλά άποκεντρωμένην έν 
μέρει κρατικήν ύπηρεσίαν. Αύτή εΐνε κύριοι, ή μορφή 
τού αύτονόμου σταφιδικού οργανισμού- άλλά δέν θά 
έπρεπε νά παραλείψω νά τονίσω καί τόν κοινωνικόν 
καί τόν οικονομικόν προορισμόν τοΰ οργανισμού.
Τί παρημέλησεν ή ενιαία

' Η προνομιούχος έταιρεία ή όποία ίδρύθη, φυσικά, 
ώς άνώνυμος πρός έκμετάλλευσιν τοϋ κεφαλαίου της, 
πρώτιστον συμφέρον είχε νά έξυπηρετή ίκανοποιητι- 
κώς τό κεφάλαιον της καί χάριν αύτού παρημέλησε έν 
πολλοΐς τά συμφέροντα τής σταφιδοπαραγωγής, κατά 
τά τελευταία μάλιστα έτη, λ.χ. είς τό ζήτημα τής διαφη- 
μίσεως, περιστέλλουσα τάς δαπάνας, τάς οποίας έκ 
τοΰ νόμου εΐχεν ύποχρέωσιν, νά κάμη πρός διάδοσιν 
τού προϊόντος της, περιστέλλουσα, λέγω, τάς δαπάνας 
αύτής, αί όποϊαι εΐνε τόσον άναγκαΐοι διά τήν διάδοσιν 
τής σταφίδος, μέχρι σημείου ώστε έθεωρήθη περιττόν 
νά δαπανηθοϋν ποσά πρός διαφήμησιν καί μετά τήν 
λήξιν τής έμπολέμου καταστάσεως, διότι διαρκούσης 
τής έμπολέμου καταστάσεως έξεδόθησαν διατάγματα, 
κ α θ ’ ά άνεστάλη ή ύποχρέωσις αϋτη τής προνομιού
χου, άλλ’ έξηκολούθησε καί μετά τήν λήξιν τού πο
λέμου άνευ διαταγμάτων κ α τ’ άνοχήν νά μή δαπανά.
' Η έξοικονόμησις τής δαπάνης τή ήτο μάλλον συμφέ- 
ρουσα, άφοϋ μάλιστα τό αύξάνον παρακράτημα είς 
περίπτωσιν έλαττώσεως τής έξαγωγής, διέθετεν έπω- 
φελώς διά τών συμβάσεών της πρός ώρισμένας βιομη
χανίας οινοπνευματοποιίας καί οινοποιίας.
Τί συμπλήρω σεν ό οργανισμός

’Ιδού, λοιπόν, ότι οί όροι άνετράπησαν καί ό αύτό
νομος σταφιδικός οργανισμός έλαβε μίαν άλλοίαν 
οικονομικήν ζωήν καί κοινωνικήν άποστολήν, κ α θ ’ ήν 
ό παραγωγός θά  καταστη κύριος τοϋ προϊόντος του, ό 
παραγωγός θά  έλθη είς λογικός συνεννοήσεις μέ τήν 
βιομηχανίαν, χωρίς νά τήν άδικήση, ώς πρός τήν 
πρώτην ύλην. Καί έπραξε το καθήκον του ό αύτόνο
μος οργανισμός είς τό σημεΐον τοϋτο. Διότι συνεν- 
νοήθη μετά τής βιομηχανίας καί ά φ ’ ής μάλιστα ένεκα 
διεθνών ύποχρεώσεων έδει νά γίνεται παρακράτησις 
χλωράς σταφίδος διά τήν βιομηχανίαν εύρέθη είς τήν 
άνάγκην ό σταφιδικός οργανισμός νά κατασκευάση 
καί όποθήκας πρός τοϋτο, διευκολύνας κ α τ’ αύτόν 
τόν τρόπον καί τήν βιομηχανίαν, είς ήν καί εύθηνάς
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πιστώσεις ήνοιξε διά τήν χορήγησιν τής πρώτης Όλης. 
Π οϋ οφ είλονται οι αντιδράσεις

Κύριοι, ήτο μοιραΐον κατά τήν'ίδρυσιν τοϋ αύτονό- 
μου σταφιδικού οργανισμού νά υπάρξουν αντιδράσεις, 
διότι έθίγοντο άτομα καί συμφέροντα, συνδεδεμένα 
μέ τό καθεστώς τής προνομιούχου έταιρείας, έθίγετο 
εύρύτερον διά τής ένισχυομένης διά τού σταφιδικού 
οργανισμού συνεταιρικής όργανώσεως, ίδιοτελής δρά- 
σις τού έσωτερικού έμπορίου, διότι διεβλέπετο οτι διά 
τών νέων κατευθύνσεων θ ά  κατελύοντο βαθμηδόν οί 
διάμεσοι καί οί έκμεταλλευταί, καί θ ά  έχειραφετεΐτο ό 
ύποτελής είς αύτούς οΐκονομικώς -έν πολλοΐς δέ καί 
πολιτικώς- άγροτικός πληθυσμός.

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ. Θά έπατάσσετο καί ή τοκογλυφία.
ΜΥΛΩΝΑΣ. Μάλιστα καί ή τοκογλυφία. Λοιπόν, 

κύριοι, δέν είνε άνεξήγητον ότι ένα καθεστώς συμφε
ρόντων, τό όποιον έπρεπε νά μεταβληθή, είχε μοι- 
ραίως δημιουργήση δεσμούς καί πρός πολλούς τοπι
κούς πολιτευομένους, καθεστώς άπό φιλικόν πρός 
αύτούς προσωπικόν τής διαχειριζομένης τότε τήν 
σταφίδα προνομιούχου έταιρείας, καθεστώς έσωτερι- 
κοϋ μικροεμπορίου τής σταφίδος, τοϋ θείου, θειϊκοϋ 
χαλκού καί άλλων ειδών, τό όποιον θά παρεμερίζετο 
βαθμηδόν, καθεστώς ποικίλων συμφερόντων τής με
γάλης προνομιούχου έταιρείας καί τών συνδεδεμένων 
μετ’ αύτής άλλων βιομηχανικών έταιρειών. Τό καθε
στώς τούτο άντέδρα κατά πάσης καινοτομίας κατά 
πάσης άνατροπής του. Καί εϊδομεν τό φαινόμενον ότι 
κατά τήν έποχήν, κατά τήν όποιαν ίδρύετο τό 
κοινωφελές τούτο ’ίδρυμα, άντέδρασε μέγα μέρος τού 
πολιτικού κόσμου τής Πελοποννήσου ή διέκειτο 
άντιπαθώς πρός τήν νέαν διεύθυνσιν ούχί πάντοτε 
κακή τή πίστει, άλλ’ άσυναισθήτως έξ υποβολής άπό 
τήν ύφισταμένην κατάστασιν. Υ πήρξαν καί εξαιρέ
σεις. Καί μίαν λαμπράν έξαίρεσιν άπετέλεσε καί ό 
σήμερον υπουργός τής ’ Εθνικής Οικονομίας, ό όποιος 
τότε όλσψύχως ύπεβοήθησε τήν'ίδρυσιν τοϋ σταφιδι
κού όργανισμοΰ, καί τούτο έστω πρός τιμήν του.
Η τόνω σις τώ ν αντιδράσεω ν

Κύριοι, αί άντιδράσεις αύται καθηϋδον κ α θ ’ όλην 
τήν εύτυχή περίοδον τών προσοδοφόρων αγελάδων, 
κατά τήν εικόνα τήν όποιαν μετεχειρίσθη ό κ. 
'Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας. Αί άντιδράσεις 
έτονώθησαν καί άλλαι άκόμη άνέκυψαν εΰθύς ώς 
έπήλθον καί αί ίσχναί άγελάδες, εύθύς ώς έκ τών 
λόγων τούς οποίους σάς άνέπτυξεν ό κ. Υ πουργός 
τής Οικονομίας, ή κρίσις έν τη διεθνεϊ αγορά καί 
ή πτώσις τών τιμών, έπέφερε καί θά  έπιφέρη άκόμη 
’ίσως περισσότερον πτώσιν τών τιμών είς τήν έλληνικήν 
άγοράν. Τότε έπρεπε νά εύρεθή άπό τό εύκόλως πα- 
ραπλανώμενον πλήθος, ό ύπεύθυνος κα ίώ ς προχειρό- 
τερος τοιούτος, ήρχισε νά δακτυλοδεικτήται ό διαχει- 
ριζόμενος τήν σταφιδικήν ύπόθεσιν σταφιδικός οργα

νισμός. ’Αλλ' άν τούτο έπεχειρήθη, άπό πολλούς μέν 
παραπλανωμένους καί καλή τή πίστει, άπό άλλους, 
όχι καλή τή πίστει, άσφαλώς δέν έπεχειρήθη όρθώς, 
δέν έγένετο πρός τό συμφέρον τής σταφίδος. Κύριοι, ό 
κ. ύπουργός τής ’ Εθνικής Οικονομίας σάς εΐπεν ότι τό 
ζήτημα έγκειται είς τήν πτώσιν τών τιμών τών στα
φίδων έν γένει είς τήν διεθνή αγοράν. "Αλλοτε, πρό 
έτών, ε’ίχομεν, τό μονοπώλιον τής σταφίδος είς τόν 
κόσμον. Είχομεν πλέον τοϋ 70% κατανάλωσιν είς τήν 
παγκόσμιον άγοράν καί τώρα έφθάσαμεν είς τά 30% 
μόνον. Ε πομένω ς άνέκυψεν ένας άγριος συναγωνι

σμός, ένας'άγών διεθνής περί ύπάρξεως καί πρέπει νά 
τονωθώμεν καί νά έφοδιασθώμεν μέ τά κατάλληλα 
όπλα διά νά κατορθώσωμεν νά άνταπεξέλθωμεν.
Αί ύψ ηλαί τιμ α ί

Ό  κ. ύπουργός τής 'Εθνικής Οικονομίας σάς άνέ- 
φερεν οτι αί ύψηλαί τιμαί έκρατήθησαν πρός καιρόν 
είς έπίπεδον, τό όποιον έπρεπε ν ’ άποφύγη ό 
σταφιδικός οργανισμός. Εις τό σημεΐον τοϋτο ήθελα 
νά έκφέρω μίαν παρατήρησιν. "Οντως ύπήρξε μία 
έποχή κατά τήν όποιαν, οί μέν σταφιδοπαραγωγοί 
έζήτουν 50 λίρας κατά τόννον, 46 λίρας ύπεστήριξεν ό 
άντιπρόσωπος τοϋ ύπουργείου τής ’Εθνικής Οικονο
μίας, 42, άν δέν άπατώμαι, έπρότεινε τό γραφεΐον τού 
Λονδίνου, τό όποιον λειτουργεί θαυμάσια καί προε
δρεύεται άπό τόν δεικνύοντα μεγάλην δραστηριότητα

-

Το κεντρικό κτίριο του Ινστιτούτου Σταφίδας. 
Ψυχή ο Νικ. Ρουσόπουλος, μετέπειτα καθηγητής, 
Ακαδημαϊκός, πρόεδρος της Εταιρίας φίλων Συ

νεργατισμού.

πρεσβευτήν κ. Κακλαμάνον. Λοιπόν βλέπετε ότι 
ύπήρξε μία μικρά διαφορά αντιλήψεων καί ήθελα νά 
δώσω τήν έξήγησιν ταύτην διά νά μή νομισθή ότι 
παρεσύρθη τυχόν ό σταφιδικός οργανισμός είς τό 
έπίπεδον αύτό, έκ πιέσεων έντεύθεν καί έκεΐθεν. 
Έ κράτησε μίαν μέσην τιμήν, ή όποία έδικαιολογείτο, 
ούδέ ή μικρά διαφορά τιμών ήτο έμπόδιον είς τήν 
κατανάλωσίν μας, ής ή διεύρυνσις βασίζεται κατά 
πολύ είς τήν εμπορικήν δράσιν καί τήν διαφήμισιν.
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"Οταν δέ αίφνης αί τιμαί τής καλλκρορνιακής σταφί
δος κατέστησαν άφαντάστως χαμηλαί, δηλαδή εις 20 
καί 17 λίρας κατά τόννον, λόγω τής ύπερπαραγωγής 
καί τής άπαγορεύσεως τών οινοπνευματωδών ποτών 
έν ’Αμερική, ασφαλώς δέν θ ά  μάς έσωζαν οϋτε αί 44 
λίραι τοϋ υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας, οϋτε 
αί 42 τοϋ κ. Κακλαμάνου. Ή  διαφορά ήτο τοιαύτη, 
ώστε τό προϊόν μας μοιραίως θά  ύφίστατο μείωσιν τής 
έξαγωγής του, ευτυχώς όχι τόσην μεγάλην, ουδέ θά 
ήτο δυνατόν νά φαντασθή κανείς οτι θά  έπρεπεν ό 
σταφιδικός οργανισμός νά υποστήριξή μίαν τιμήν 
τοιαύτην, ώστε νά άντεπεξέλθη κατά τής μικράς τιμής 
τών καλλιφορνιακών σταφίδων. Διότι ποίαν τιμήν θά  
έπρεπε τότε νά υποστήριξή; 20 λίρας; 25 λίρας; ’Αλλ’ 
έν τοιαύτη περιπτώσει ή ζημία θά ήτο πολύ βαρυτέρα 
ή έκ τοϋ περιορισμού τής είς τό εξωτερικόν κατα
ναλώσεως, δηλαδή διά νά μή μειώσωμεν κατά 18% 
περίπου τήν εξαγωγήν μας θά είσεπράττομεν τό ήμισυ 
μόνον τών τιμών.

’ Εν πάσει περιπτώσει ό οργανισμός έλαβε σοβαρώς 
ύ π ’ όψιν τήν άντίληψιν οτι πρέπει νά προσέχωμεν τό 
βάρος τών τιμών, ότι πρέπει νά βελτιώνωμεν τήν 
ποιότητα, ότι πρέπει νά έλαττώσωμεν τό κόστος διά 
πάσης θυσίας. Τήν άντίληψιν ταύτην άκριβώς τήν 
έτονίζαμεν είς τήν αΐτιολογικήν έκθεσιν τής προτά- 
σεως νόμου περί ίδρύσεως τοΰ σταφιδικού οργανι
σμού, τήν όποιαν ειχον τήν τιμήν νά συντάξω, διά νά 
έχουν ύ π ’ όψιν των προκαταβολικώς οί σταφιδοπα
ραγωγοί τάς ιδέας αύτάς.
Η βελτίωσις τής ποιότητος

Κύριοι, είμαι άπολύτως σύμφωνος ότι ή κατεύθυν- 
σις διά τό σταφιδικόν ζήτημα, όπως έτέθη πλέον έκ 
τού συναγωνισμού μέ τάς άλλοδαπάς σταφίδας, πρέ
πει νά εινε μία προσπάθεια έντονος πρός βελτίωσιν 
τής ποιότητας καί πρό παντός τήν έλάττωσιν τού 
κόστους. 'Ό πω ς ορθότατα εΐπεν ό κ. ύπουργός, ό 
οργανισμός κατέβαλε πρός τόν σκοπόν τούτον προ- 
σπαθείας, κατά τό δυνατόν, ούτε θά ήτο έφικτόν 
έντός ολίγων έτών νά ίδωμεν τά άποτελέσματα. Χρειά
ζεται μακρά επιμονή διά νά ’ίδωμεν. Ούδέ έξαρτώνται 
όλοι οί πρός τούτο παράγοντες μόνον άπό τήν δικαιο
δοσίαν τού σταφιδικού οργανισμού. Αΐ βάσεις έτέθη- 
σαν. ’ Επροκάλεσεν ό οργανισμός διατάγματα έκτελε- 
στικά, κ α τ’ έφαρμογήντοΰ νομοθετήματος τής ιδρύ- 
σεώς του, περί τού τρυγητού, περί τής άποξηράνσεως 
κλπ. Καί έπεδίωξε τήν έφαρμογήν τών μέτρων τούτων. 
"Οτι ήτο δυνατόν νά κάμη τό έκαμε καί τό πράττει 
καθημερινώς.
Τό ινστιτοϋτον τοΰ Πύργου

Τό ίνστιτοϋτον τοΰ Πύργου, περί τοϋ όποιου 
έγένετο λόγος, άποτελει όντως ένα υποδειγματικόν 
'ίδρυμα, διευθυνόμενον ύπό διαπρεπούς έπιστήμονος, 
τό όποιον δικαίως έθαύμασε καί ό καταγόμενος έξ 
αμπελουργικής περιφερείας πρώην πρωθυπουργός 
τής Γαλλίας κ. ’ Ερριώ, ότε τελευταίως τό έπεσκέφθη. 
’’Αλλωστε τό (ομολόγησε καί ό έπερωτών κ. συνάδελ
φος.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αύτό εινε είς τό ένεργητικόν 
του.

ΜΥΛΩΝΑΣ. Αύτό τό ίνστιτούτον κυρίως έχει σκο
πόν, πλήν άλλων, νά μελετήση άπό τής άπόψεως τής 
καλλιεργείας καί όλα τά μέσα εκείνα τά όποια θά  μάς 
δώσουν τήν έλάττωσιν τοϋ κόστους. ' Η προπαρα- 
σκευή έπίσης τής μελέτης τής άμύνης διά τόν ένδε-

χόμενον κίνδυνον τής φυλλοξήρας καί σύστασις φυτω
ρίων άμερικανικών άμπέλων, αποτελεί έπίσης σπου- 
δαϊον προορισμόν τού ινστιτούτου. Κύοιοι, εινε τής 
μόδας νά γίνεται χρήσις τοϋ όρου rationalisation είς 
πάσαν οικονομικήν έκδήλωσί-ν. ’ Η συστηματοποίησις 
τής οικονομίας τής σταφίδος κ α θ ’ όλα τά στάδια άπό 
τής παραγωγής μέχρι τής καταναλώσεως της ένδείκνυ- 
ται ιδιαιτέρως, διότι διά τής τοιαύτης οικονομικής 
ρυθμίσεως μέ όσον τό δυνατόν όλιγώτερον κόπον καί 
όλιγώτερα έξοδα θά  κατορθωθή μεγαλείτερον άποτέ- 
λεσμα.

Αύτή εινε ή όδός νά παράγωμεν εύθηνοτέραν καί 
καλλιτέραν σταφίδα. Λελογισμένη όργάνωσις τής καλ
λιέργειας, τής έμπορίας, τών μεταφορών, τής βιομη
χανίας έν σχέσει πρός τήν σταφίδα. Σάς άνέφερα πρό 
ολίγου τά αποτελέσματα τής τοιαύτης συστηματο- 
ποιήσεως τής έλληνικής βιομηχανίας, τής έπιδιωχθεί- 
σης δηλαδή ύπό τοϋ σταφιδικού οργανισμού καί 
έπιτευχθείσης κοινοπραξίας τών οινοποιητικών έται- 
ρειών. ' Η συστηματοποίησις πρέπει νά έκταθή καί 
πρός τούς ξένους άνταγωνιστάς μας, μετά τών οποίων, 
άντί πολέμου καί ανταγωνισμού, νά συνάψωμεν συμ
φωνίας περί κατανομής άπό κοινού μέ δικαιοσύνην 
τής παγκοσμίου άγοράς μέ τό έμβλημα ότι ό άγων 
κ α τ’ άλλήλων εινε φθορά πάντων. ’Αλλά καί είς τό 
σημεΐον τούτο ό οργανισμός, ύπό τήν έγκριση τής 
κυβερνήσεως, έκαμε τήν πρώτην απόπειραν. Διότι ό κ. 
Σιμωνίδης μετέβη πρό ένός έτους, άνευ θορύβου καί 
τυμπανοκρουσιών, είς τήν Καλλιφορνίαν μέ τήν σκέ- 
ψιν όχι άπλώς νά γνωρίση τόν τρόπον τής καλλιεργείας 
καί έμπορίας, άλλά διά νά έπιδιώξη μίαν συνεννόησιν 
τής έλληνικής παραγωγής μέ τήν αμερικανικήν καί νά 
εϊπη εις τούς ’Αμερικανούς: «Ή μεΐς παράγομεν 300 
έκατομμύρια ένετικάς λίτρας κ α τ’ έτος, σείς παράγετε 
πλέον τού διπλάσιου, άς έλθωμεν είς μίαν συνεννόη- 
σιν, άς θέσωμεν τά όρια τής παραγωγής καί κατανα
λώσεως, όπως έκαμον οί βιομήχανοι είς πλεΐστα άλλα 
εϊδη, άς συνεννοηθώμεν μεταξύ μας έπωφελώς καί 
όταν τούτο >ίατορθώσωμεν, θ ά  εινε εύκολώτερον νά 
στραφώμεν πρός τούς Αύστραλούς καί νά τούς 
έξαναγκάσωμεν καί αύτούς νά μετάσχουν τής συμφω
νίας». Ή λ θεν  είς έπικοινωνίαν ό κ. Σιμωνίδης μετά 
τής σταφιδικής όργανώσεως τής Καλλιφορνίας, διευ
κολυνθείς ύπό τε τού πρεσβευτού μας κ. Σιμομούλου 
καί τοϋ μεγάλου φιλέλληνοςκ. Μοργκεντάου, καί εύρε 
κάποιαν άπήχησιν, έθεωρήθη λογική ή ιδέα, αλλά δέν 
ήτο εύκολος ή πραγματοποίησις καί λόγω τής κρί- 
σεως, τήν οποίαν διέρχεται ή άμερικανική παραγωγή, 
κρίσεως έντεινομένης έκ τής άπαγορεύσεως τής 
καταναλώσεως τών οινοπνευματωδών προϊόντων καί 
τού οίνου είς τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας, είς τάς όποιας 
πρότερον μέγα μέρος τής παραγωγής άπερροφάτο, 
υπήρχε δέ έλπίς τότε είς τάς παραμονάς τών προε
δρικών εκλογών άρσεως τής άπαγορεύσεως. ’Επιλαμ
βάνομαι τής ευκαιρίας νά τονίσω άπό τού βήματος 
τούτου ότι σήμερον πού διερχόμεθα παρομοίας κρί
σεις έκ τού διεθνούς ανταγωνισμού καί είς άλλα ε’ίδη 
μας, είς τά καπνά, είς τό έλαιον, είς τούς ο’ίνους, δέν 
πρέπει νά άναμένωμεν τήν κατίσχυσιν είς τήν διεθνή 
παλαίστραν διά τού εύθηνοΰ μόνον κόστους καί τής 
καλής ποιότητος. Βεβαίως ταΰτα είναι δραστικά όπλα 
μέχρις ένός όρίου, άλλά δέν άρκούν, χρειάζεται ν ’ 
άκολουθήσωμεν καί είς τήν γεωργικήν παραγωγήν 
έκείνο, τό όποιον ήκολούθησαν οί βιομήχανοι είς τόν 
κόσμον δ ι’ ώρισμένα ε’ίδη, νά συνεννοηθώμεν πρός
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ρύθμισιν τής παραγωγής καί έπέκτασιν τής καταναλώ
σεως. Διά τά άνατολικά καπνά θά  ήτο δυνατόν νά 
έπέλθη συνεννόησις μεταξύ ' Ελλήνων, Βουλγάρων καί 
Τούρκων, καί νά όρισθή κοινόν μέτωπον, τό ’ίδιον δέ 
θά  γίνη καί διά τό λάδι, ώς ήδη ή ’Ισπανία έπρότεινε 
εις τό διεθνές οικονομικόν συνέδριον τής Ρώμης καί 
ώς θ ά  προταθή άσφαλώς καί είς τό παγκόσμιον συνέ- 
δριον, τό όποιον θ ά  φιλοξενήσωμεν τόν ’Οκτώβριον 
είς τάς ’ Αθήνας. * Επομένως θ ά  ήθελον νά ύπομνήσω 
πράγμα τό όποιον άλλωστε είναι γνωστόν, είς τόν κ.
1 Υπουργόν τής ’ Εθνικής Οικονομίας, δτι καί πρός τό 
μέσον αύτό τής διεθνούς συνεννοήσεως πρέπει νά 
τείνη ή Κυβέρνησις πρός άποσόβησιν τών κινδύνων 
τής σταφίδος.
Τό βάρος έκ τής φορολογίας

Ά λλά θά  μου έπιτρέψη ό κ. 'Υπουργός τής Έ θνικής 
Οικονομίας νά θίξω καί έν άλλο σπουδαίον θέμα, τό 
όποιον δέν είναι τής άρμοδιότητός του, άλλ’ άφορά 
κυρίως τόν κ. 'Υπουργόν τών Οικονομικών. Κύριοι, 
όμιλοΰμεν περί κόστους τής σταφίδος, άλλά μή λησμο- 
νώμεν οτι έν μέγα μέρος τοϋ κόστους προέρχεται άπό 
την έπιβάρυνσιν τήν φορολογικήν. Θά σάς εξηγήσω μέ 
αριθμούς τό πράγμα. ’ Εάν ύποθέσωμεν οτι θά  τύχη ό 
σταφιδοπαραγωγός 2.500 δραχμών τιμήν κατά χιλιό- 
λιτρον, πράγμα τό όποιον είναι ύπεράνω ϊσως τών 
σημερινών προβλέψεων, πόσον νομίζετε δτι άναλογεϊ 
ό δημόσιος φόρος τών 75 εκατομμυρίων έπί έκάστου 
χιλιολίτρου; ’Αναλογούν 250 δραχμαί καί δέν εΐναι 
μόνον τοϋτο, δέν εΐναι ό δημόσιος φόρος, εΐναι καί 
άλλοι τοπικοί ποικίλοι, οί όποιοι άνέρχονται είς 150 
δρχ. τουλάχιστον κατά χιλιόλιτρον.

ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Είς τήν Ζάκυνθον εΐναι 300 
δραχμαί.

ΜΥΛΩΝΑΣ. Είμαι μέτριος είς τόν ύπολογισμόν, σάς 
λέγω 150 δραχμάς. Πόσα νομίζετε ότι εΐναι τά έξοδα 
κατά χιλιόλιτρον; Δέν εΐνε δυνατόν νά εΐναι όλιγώτερα 
τών 1.800 δραχμών,’ίσως έφέτος εΐναι περισσότερα μέ 
τά πολλά ραντίσματα, διότι έφέτος έφθασαν τά 9-10 
ραντίσματα καί έσταμάτησαν οί άνθρωποι, διότι δέν 
έχουν ν ’ άγοράσουν θειϊκόν χαλκόν...

Έ ά ν  ύπολογίσωμεν τά έξοδα 1.800 δραχμάς καί 
πάρη ό σταφιδοπαραγωγός 2.500 δραχμάς, τό όποιον 
εΐπον ότι εΐναι πολύ, τί μένει διά τόν παραγωγόν; 
' Επτακόσιαι δραχμαί ώς πρόσοδος. ’ Επί τής καθαράς 
αύτής προσόδου τά  55% εΐναι διάφοροι φόροι, 35% 
δηλαδή δημόσιος φόρος καί 20% οί τοπικοί φόροι 
δηλαδή 55% περίπου έπί τοϋ καθαροϋ εισοδήματος. 
Καί δέν εΐναι τούτο έντελώς καθαρόν, άλλ’ άς τό 
ύποθέσωμεν δσο εΐναι καθαρόν. Εΐναι καί μία άλλη 
έπιβάρυνσις, τήν οποίαν άλλοτε ό κ. Υ πουργός τών 
Οικονομικών ήρνήθη, άλλά όχι πειστικά, εΐναι ή 
έπιβάρυνσις έκ τής φορολογίας τοϋ οινοπνεύματος. 
Διότι άσφαλώς έπέρχεται έπίπτωσις έπί τής παραγω
γής διά τοϋ καθορισμού ύψηλοϋ φόρου έπί τοϋ οινο
πνεύματος καί έπιβολής διατιμήσεως διά τήν κατανά- 
λωσιν. Τήν μερίδα τοϋ λέοντος μεταξύ τιμής τής οίνο- 
πνευματοποιουμένης σταφίδος τής άμοιβής τής βιο
μηχανίας καί τής φορολογίας, απορροφά τό κράτος, 
έμποδίζον διά τής διατιμήσεως τήν έπίπτωσιν έπί τών 
καταναλωτών.

Ή  άνάγκη τής άρσεως τών βαρών
’ Εάν ό φόρος, ή μερίς δηλαδή τοϋ δημοσίου έλατ- 

τωθή κατά τι, θ ά  αύξήση ή μερίς τοϋ παραγωγού.

Διότι ή μερίς τού βιομηχάνου εΐνε ώρισμένη, τήν 
κανονίζει τό ύπουργείον τών Οικονομικών έντός λογι
κών όρίων. Θά ήθελα, λοιπόν, κ . ' Υπουργέ νά διαβιβά- 
σητε αύτήν τήν σύστασίν μου είς τόν άρμόδιον συνά
δελφόν σας, ότι δηλαδή, άφοϋ σείς ώς ύπουργός τής 
Έ θν ικής Οικονομίας φρονείτε ορθότατα ότι πρέπει 
νά άποδυθώμεν είς τήν διεθνή παλαίστραν μέ ήλατ- 
τωμένον κόστος σταφίδος, θ ά  πραγματοποιήσωμεν 
μίαν γενναίαν έλάττωσιν τοϋ κόστους έάν άρωμεν τά 
βάρη, τά όποία έχει έπιβάλη τό κράτος έπί τής χει- 
μαζομένης ήδη σταφίδος. "Ηκουσα ότι έδόθη μία 
τοιαύτη έλπίς, έκ μέρους τοϋ άξιοτίμου προέδρου τής 
Κυβερνήσεως καί έκ μέρους τού άξιοτίμου ύπουργοϋ 
τών Οικονομικών, έλαττώσεως τοΰ φόρου. Εΐνε βέ
βαια καί ζήτημα άντοχής τοϋ προϋπολογισμού καί δέν 
θέλω νά εξωθήσω τά πράγματα πέραν τοϋ δυνατού. 
Θά συνίστων καί άναστολήν εί δυνατόν, έπί τι 
χρονικόν διάστημα κ α τ’ άπομίμησιν τής άναστολής, ή 
όποία έδόθη διά τήν έγγειον φορολογίαν τής σιτο
παραγωγής διότι τότε όντως τό κόστος θά  έλαττωθή 
καί θά  εΐνε δυνατόν νά άνταπεξέλθωμεν κατά τά 
χαλεπά αύτά έτη τό καλλίτερον εις τόν διεθνή 
άνταγωνίσμόν.

Κύριοι, έπίσης εΐνε λίαν εύχάριστον ότι όσα ήκού- 
σαμεν άπό τόν άρμόδιον ύπουργόν τής ’ Εθνικής 
Οικονομίας περίπου έδιαβάσαμεν καί είς τάς έκθέσεις 
τής κοινοβουλευτικής έπιτροπής, διότι καί είς τήν 
Βουλήν τό ζήτημα ήλθε καί έξητάσθη όντως μετά 
πολλής προσοχής, ώρίσθη έπιτροπή μέ είσηγητάς καί 
συνετάχθησαν μακραί εκθέσεις. Δέν θ ά  σάς άπασχο- 
λήσω μέ τήν άνάπτυξιν τών άντιλήψεων τής κοινο
βουλευτικής έπιτροπής τής Βουλής. Ά λ λ ’ άντί μομ
φής έπαινον έν πολλοΐς περιέχουν είς τάς έκθέσεις 
ταύτας διά τό έργον τοϋ αύτονόμου οργανισμού, συνι- 
στάται δέ ή έλάφρυνσις τής σταφίδος, άπό τών 
είρημένων βαρών.
Δέν δ ιαχειρ ίζετα ι ό οργανισμός

Κύριοι θά  είσέλθω καί είς μίαν άλλην διασάφησιν. 
Τό ύπηνίχθη καί ό έπερωτών συνάδελφος ότι γίνονται 
μεγάλαι δαπάναι είς ύψηλούς μισθούς από τόν αύτό- 
νομον σταφιδικόν οργανισμόν. Έ ν  άγνοια τής πραγ- 
ματικότητος διαδίδονται, κύριοι, ταΰτα. Διότι πρέπει 
νά έχη κανείς ύ π ’ όι|ιει τόν τρόπο τής διαχειρίσεως, 
τόν όποιον έπιβάλλει ό καταστατικός νόμος είς τόν 
αύτόνομον σταφιδικόν όργανισμόν, δηλαδή νά ένεργή 
τήν χρηματικήν διαχείρισιν καί τήν διαχείρισιν τού π α 
ρακρατήματος καί τών άποθεμάτων διά τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης. ' Η δέ Εθνική Τράπεζα δύναται νά άνα- 
θέτη τήν διαχείρισιν τής σταφίδος είς τήν Εταιρείαν 
τών Γενικών ’ Αποθηκών ή άλλην * Εταιρείαν ύπό ιδίαν 
εύθύνην τής Έ θ ν . Τραπέζης. Είχε τόν λόγον της ή 
διάταξις αύτή, ιδίως τότε όταν ίδρύετο ό αύτόνομος 
σταφιδικός οργανισμός. Είχε τόν λόγον ότι δέν έπρεπε 
νά άφήσωμεν είς τόν αύτόνομον σταφιδικόν οργα
νισμόν μεγάλην διαχείρισιν καί νά προφυλάξωμεν άπό 
δημιουργίαν πολλών ύπηρεσιών καί άπό κακολογίας 
καί μομφάς καί τόν έπροφυλάξαμεν καί τόν κατω- 
χυρώσαμεν οϋτω. Οϋτε μισθολόγια υψηλά, όπως έλέ- 
χθη, ύπάρχουν, οϋτε άθρόοι υπάλληλοι πληρώνονται, 
οϋτε διορισμούς έκαμεν ό αύτόνομος σταφιδικός 
οργανισμός είμή μόνον τούς ολίγους απαραιτήτους είς 
τό κέντρον καί τό ίνστιτοΰτον έκλέξας ικανόν καί 
άρτιον προσωπικόν. * Ως έπίσης καί τούς ύπαλλήλους 
διά τήν κοινοπραξίαν. Οί δέ ύπάλληλοι είς τάς 
επαρχίας έξαρτώνται καί διορίζονται άπό τήν Έ ται-
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ρείαν τών Γενικών Α ποθηκώ ν ύπό ιδίαν αύτης ευθύ
νην.

ΧΑΣΙΩΤΗΣ. Καί o Ao l  διά διαγωνισμού εις τόν 
σταφιδικόν οργανισμόν.

ΜΥΛΩΝΑΣ. Θέλετε καί ένα επιχείρημα ούσιαστικώ- 
τερον; Έ χομεν τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ή όποία δέν 
άρκεΐται, προκειμένου νά δανείση τόν οργανισμόν, είς 
τόν έλεγχον αύτόν, άλλά άσκεΐ οικονομικήν έξακρί- 
βωσιν καί διά τών ιδίων της ύπαλλήλων. Καί παρά τάς 
φήμας τάς κυκλοφορησάσας εσχάτως ότι ό οργανι
σμός πίπτει τάχα, ότι εΐνε εις τά πρόθυρα της πτω- 
χεύσεως, ψυχραίμως ήκουε τάς σπερμολογίας ταύτας 
ή τράπεζα, δέν έδιδε καμμίαν προσοχήν καί γνωρίζου- 
σα τήν οικονομικήν κατάστασιν τοΰ οργανισμού έξη- 
κολούθησε τήν πρός αύτόν εμπιστοσύνην. Νομίζετε 
τόσον άφελή τήν τράπεζαν διά νά χορηγή έκατοντάδες 
έκατομμυρίων πίστιν εις τόν σταφιδικόν οργανισμόν; 
Αύτό, κύριε συνάδελφε, δέν εΐνε τρανωτάτη άπόδειξις 
ούσιαστικοΰ έλέγχου; Κύριοι, νομίζω ότι έξηντλήθη- 
σαν όσα εΐχον νά είπω, ούδέ θά είσέλθω είς λεπτο- 
μερείας τής συγκλήσεως τού προσεχούς συνεδρίου. 
Ό  κ. ύπουργός εΐπεν ότι ένα συνέδριον άκριβώς 
τοιαύτης σημασίας δέν ήτο δυνατόν παρά νά γίνη είς 
τήν πρωτεύουσαν τοϋ κράτους, όπως καί όλα τά πα
νελλήνια συνέδρια ε’ίθισται νά γίνωνται, διότι έκεΐ θά 
έπέλθη έπικοινωνία μέ τάς άρχάς καί τά ύπουργεϊα 
καί τούς ποικίλους πρακτικούς οί όποιοι δέν δύνανται 
νά εύρεθοϋν είς τήν μίαν ή άλλην πόλιν τής Πελο
ποννήσου, ούτε εΐνε δυνατόν νά συγκληθούν έκεΐ, ένώ 
έδώ εΐνε δυνατόν νά έλθουν όλοι οί άντιπρόσωποι τού 
σταφιδικού κόσμου. Εΐδον καί έγώ τόν κατάλογον τών 
προσώπων, τά όποια προσκαλούνται καί τάς κατηγο
ρίας τών συνέδρων.

Νομίζω ότι κατεβλήθη πάσα προσπάθεια νά μή 
παραλειφθή κανείς, ούδείς βουλευτής, ούδείς γερου
σιαστής, ούδείς δυνάμενος νά έχη γνώμην ε’ίτε έπιστη- 
μονικήν, εϊτε πρακτικήν, ούδεμία όργάνωσις σταφιδι
κή, εϊτε συνεταιρισμός, εϊτε κτηματικός σύλλογος, ε’ίτε 
έπιμελητήριον. Θέλετε νά ύποδείξετε νά έλθουν καί 
άλλοι;- Ύ ποδείξατέ τους. Σάς τό είπε ό κ. ύπουργός. 
Πάσα άντίληψις, πάσα φωνή, πάσα διαμαρτυρία καί 
αΐτίασις, άς άκουσθή είς τό συνέδριον τοϋτο, διά νά 
φωτισθοϋν όσοι εύρίσκονται τυχόν έν πλάνη, καί νά 
προκύψουν πρακτικαί ύποδείξεις πρός προαγωγήν

της θέσεως τής σταφίδος. (Χειροκροτήματα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ' Η συζήτησις θά  συνεχισθή τήν Παρα

σκευήν.
ΧΑΣΙΩΤΗΣ. Μετά τήν έξάντλησιν ύπό τού κ. 

Μυλωνά τοϋ ζητήματος, παραιτούμαι τοϋ λόγου».

Κ αι ο «Συνεργατισμός» καταλήγει:
Κατόπιν όλων αύτών έκφράζομε τήν έξής γνώμη: 

"Οτι ύπάρχουν πολλοί πού έχουν λόγους νά δυσφη
μίσουν κάθε τι τό Συνεταιριστικό· τί εϊδους μέσα θά 
μεταχειρισθούν εΐναι δ ι’ αύτούς άδιάφορο, αύτοί 
ένδιαφέρονται γιά τό εύτελές άτομικό τους συμφέρο. 
Εΐνε οί ϊδιοι τύποι παντού καί πάντοτε. Καί δι’ αύτό 
κάθε κατηγορία πρέπει νά γίνη δεκτή μέ πολλάς έπι- 
φυλάξεις. Οί σταφιδοπαραγωγοί εΐνε μέτοχοι στόν 
Αύτόνομο Σ.Ο. καί άν βλέπουν πώς ώρισμένα σημεία 
τού καταστατικού του δέν έπιτρέπουν τόν πλήρη 
έλεγχό του νά ζητήσουν καί νά έπιβάλουν τάς άπόψεις 
τους καί νά κάνουν τόν όργανισμό αποκλειστικό δικό 
τους καί νά τόν άγαπήσουν καί νά τόν ύποστηρίξουν. 
Οί παραγωγοί θά  ύποστηρίξουν τά συμφέροντά τους 
μόνο όταν πάρουν στά χέρια τους τή διαχείριση άπό τά 
προϊόντα τους. Νά προσέξη ό κάθε παραγωγός τίς 
μελιστάλακτες συμβουλές τών διαμέσων πού δέν δι
στάζουν νά είσηγηθοϋν τή διάλυση τών Συνεταιρισμών 
πού τούς έκμεταλλεύονται!!! Συνεταίροι προσέξτε 
τώρα πού ή γεωργία σ’ όλο τόν κόσμο διατρέχει 
τρομερά κρίση νά μή πέσετε στίς παγίδες πού μέ 
πολλή τέχνη θά  σάς στήνουν. Μείνατε πιστοί στούς 
Συνεταιρισμούς σας πού εΐνε ο ί’ίδιοι μέ τό άτομό σας. 
Μόνο ή οίκοκυρεμμένη καί πειθαρχημένη "Ενωση θά 
σάς διατηρήση στή ζωή. Μή δίνετε προσοχή σέ 
κείνους πού θέλουν τήν διάλυση καί τή έξουθένωσή 
σας.

Στούς συναδέλφους μας τής Πελοποννήσου πού 
άντικρύζοΰν σήμερα μιά δύσκολη κρίση κάνουμε τήν 
’ίδια σύσταση, έκφράζοντας συνάμα τή συμπάθειά 
μας, καί άς εΐνε βέβαιοι πώς θ ά  νικήσουν όλα τά 
έμπόδια. Θά κάνουν σκληρούς άγώνας άλλά ή έπιτυχία 
τούς περιμένει. Ό  άγώνας των σήμερον εΐνε διπλός: 
έναντίον τής κρίσεως καί έναντίον τής έκμεταλλεύ
σεως. Μέ τήν δύναμη τής αύτοβοηθείας θά  ανοίξουν 
νέους δρόμους γιά τήν οικονομική τους άπελευθέρω- 
ση καί εύημερία».
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥ Ν ΕΤ Α ΙΡΙΣΜ Ο Ι 
Η Α ΓΡΟ ΤΙΚ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ

Τη δραστηριότητα  της ΑΤΕ κατά το 1930 (και καθένα από τα επόμενα χρόνια) 
βλ. στους ετήσ ιους Α πολογισμούς της και τα κατά διαστήματα Λευκώματα. 
Π ρώτο το Λεύκωμα του 1940 «Το έργον της Α ΤΕ μιας δεκαετίας 1930-1939, με 
λεπτομερείς πίνακες χορηγήσεω ν, φωτογραφίες προσώπων-έργων κλπ. στοιχεία .

Ο ι Ενώσεις Γεω ργικών Συνεταιρισμών ενδιαφέρονται ζωηρά γ ια  τη θεμελίω- 
ση και τις γραμμές που θα ακολουθήσει η Α ΤΕ, το έργο της οποίας έχει άμεση 
επίδραση (θετική ή αρνητική) στη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση . Συγκαλείται Π ανελλή
νια  Σύσκεψη 51 Ενώσεων στις 10-11/2/1930 (βλ. αναλυτικά παραπάνω στο Υποκ. 
ΣΤ /1). Μ ετά από ε ισηγήσεις και συζητήσεις διατυπώθηκαν πολύ μελετημένα 
ψηφίσματα:

α) για  τη ν  αγροτική  πίστη και το συναλλακτικό έργο της ΑΤΕ.
β) γ ια  τη συνετα ιρ ιστική πολιτική  της Α ΤΕ και τη ν  Ε ποπτεία  τής πάνω στους 

γεωργικούς Συνεταιρισμούς.
Δίνουμε στη συνέχεια  το ψήφισμα που αφορά την αγροτική  πίστη (το περί 

συνετα ιρ ιστικής πολ ιτική ς και Εποπτείας, βλ. στο Υποκεφ. Β ' γ ια  Ε ποπτεία  - 
Συμπαράσταση).

«Διεπιστώθη ότι ή ΑΤΕ εινε προορισμένη νά έπη- 
ρεάση τήν Συνεταιριστικήν κίνησιν, ά φ ’ ένός έμμεσα 
διά τής άσκήσεως τής άγροτικής πίστεως, τών προμη
θειών, καί τής μεσολαβήσεως εις τάς άπό κοινοϋ 
πωλήσεις, κα τ’ έξοχήν οικονομικός συνεταιριστικός 
έργασίας, ά φ ’ έτέρου δέ άμεσα διά τής άσκήσεως τής 
προπαγάνδας καί έποπτείας τών Συνεταιρισμών, ώς 
καί διά τής συνεταιριστικής έκπαιδεύσεως. Αί Συνε
ταιρικοί ’Οργανώσεις έκτιμώσαι τήν σοβαρότητα τών 
δεδομένων τούτων διατυπώνουν ώς έξής τάς άντιλή- 

•ψεις των, άναφορικώς μέ τόν τρόπον κατά τόν όποιον 
ή Τράπεζα οφείλει νά έπίδιώξη τήν έπίτευξιν τών 
άνωτέρω σκοπών.

Ι . Ώ ς  π ρ ό ς τή ν  ασκησιν τή ς  ’Α γροτικής Π ίστεως.
1. Είς πιστοποίησιν τής χρησιμότητος τών Συνεται

ρικών ’Οργανώσεων διά τήν άποτελεσματικωτέραν 
καί άσφαλεστέραν ασκησιν τής πίστεως πρέπει ν ’ 
άναγνωρισθοΰν διά τής ’Αγροτικής Τραπέζης αί έξής 
εϋνοιαι ύπέρ τών ’ Οργανώσεων τούτων: 

α '.  Νά συγκροτηθούν τά τοπικά συμβούλια τών 
υποκαταστημάτων τής ’Αγροτικής Τραπέζης κυρίως 
έξ άντιπροσώπων τών Συνεταιρικών ’ Οργανώσεων.

β '.Ή  κατανομή τών δανείων μεταξύ τών συνεταί
ρων, ώς έσωτερική λειτουργία τοΰ Συνεταιρισμού, νά 
άφεθή άποκλειστικά είς τήν πρωτοβουλίαν τών άρμο- 
δίων οργάνων αύτοϋ, τής Τραπέζης περιοριζομένης, 
νά κρίνη διά τών τοπικών συμβουλίων τήν παρασχε- 
τέαν έν συνόλω πίστωσιν είς έκαστον Συνεταιρισμόν.

γ '.  Τά έγγραφα δανείων νά εμφανίζουν ώς δανει
στήν τόν Συνεταιρισμόν καί οχι τήν Τράπεζαν, ή όποία 
πρέπει νά δανείζη τούς Συνεταιρισμούς διά προεξο- 
φλήσεως τοϋ χαρτοφυλακίου των. Είς περίπτωσιν 
κ α θ ’ ήν, ώς έλέχθη, ό τρόπος ούτος τοϋ δανεισμοϋ 
ματαιώνει τήν ίσχύν τών δικονομικών προνομίων τής 
Τραπέζης ν ’ άρθή άναδρομικώς τό κώλυμα τοΰτο δ ι’ 
αύθεντικής έρμηνείας τών σχετικών διατάξεων, άνα-
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γνωριζούσης τήν ίσχύν τών προνομίων καί είς περί- 
πτωσιν δανεισμού διά προεξοφλήσεως. Ούτως έμμέ- 
σως θά  ισχύουν τά έξασφαλιστικά τών γεωργικών δα
νείων μέτρα καί ύπέρ τών Συνεταιρισμών.

δ '.  Νά καταρτισθοΰν τό ταχύτερον νέοι κατάλογοι 
πιστούχων ’ Οργανώσεων έπί τή βάσει τών δεδομένων 
νέας έξετάσεως γινομένης άπό κοινού ύπό τής Τραπε
ζικής καί Συνεταιριστικής Ύπηρεσίας.

ε . Νά έπιτευχθή μεθοδικώς ή χρησιμοποίησις τών 
Συνεταιρικών ’ Οργανώσεων ώς πρακτορείων καί αντι
προσώπων τής Τραπέζης είς τά μικρότερα κέντρα, 
άποφευγομένης τής ίδρύσεως 'Υποκαταστημάτων.

σ τ '. Τά δάνεια πρός Συνεταιρισμούς άνήκοντας είς 
’Ενώσεις νά χορηγώνται ύποχρεωτικώς μέσω τών 
οικείων ' Ενώσεων καινά καθορισθή κλίμαξ έπιτοκίων 
δι όλας τάς κατηγορίας τών δανείων κατά τήν όποιαν 
τά επιτόκια νά είνε μικρότερα διά τούς Συνεταιρι
σμούς καί έτι μικρότερα διά τάς 'Ενώσεις Συνεται
ρισμών, άναγνωριζομένου ότι ή ύπέρ τών Συνεταιρι
σμών μείωσις τοΰ έπιτοκίου εϊνε πιστοποίησις τών 
ύπηρεσιών των διά τήν άσφαλεστέραν καί παραγωγι- 
κωτέραν τοποθέτησιν τών δανείων.

ζ '.  Νά καθορισθοϋν έπιτόκια διά τάς καταθέσεις 
τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων παρά τή Τραπέζη 
ανώτερα τών έπιτοκίων πρός άτομα, ϊνα οϋτω έπι- 
τευχθή ή συγκέντρωσις καταθέσεων είς αύτάς, πράγ
μα πού καί τήν Τράπεζαν διευκολύνει, καί τήν 
λειτουργίαν τών Συνεταιρισμών ολοκληρώνει, οί ό
ποιοι οϋτω θά  χρησιμοποιούν κατά πρώτον τά χρήμα- 
τα τής περκρερείας των προς ίκανοποίησιν τών άνα
γκών τών συνεταίρων των.

η '.  Νά ένισχύωνται είδικώς αί 'Ενώσεις Συνεται
ρισμών εις τήν έξάσκησιν τοΰ προμηθευτικού των 
έργου, τόσον διά τόν έφοδιασμόν τών Συνεταιρισμών 
διά γεωργικών ειδών, οσον καί διά τήν προμήθειαν 
ειδών οικιακής χρήσεως.
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θ '.  Νά χρησιμοποιώνται τά έσχηματισμένα κεφά
λαια τών Γεωργικών Τραπεζών τών νέων χωρών ώς καί 
αί ύπέρ αύτών είσπραττόμεναι είσφοραί εις δάνεια διά 
τήν κατασκευήν έργων βελτιώσεώς καί μονίμων έγκα- 
ταστάσεων, ιδία προκειμένου μέν περί τής Μακε
δονίας καί Θράκης διά τήν κατασκευήν καπναποθη
κών, προκειμένου δέ περί της Θεσσαλίας διά τήν κα
τασκευήν σιταποθηκών καί καπναποθηκών.

ι '.  Νά καταστη δυνατός ό δανεισμός τών 'Ενώσεων 
καί τών Συνεταιρισμών διά ποσού ’ίσου πρός τά κατα
βεβλημένα συνεταιρικά καί άποθεματικά των κεφ ά
λαια δ ι’ άπλοΰ γραμματίου ή καί δι’ άναπροεξοφλή- 
σεως τών είς τό χαρτοφυλάκιόν των γραμματίων τών

συνεταίρων των.
ια '. Νά έξασφαλισθή ή χορήγησις μακροπροθέσμων 

δανείων διά βελτιώσεις καί μονίμους έγκαταστάσεις 
καί είς άκτήμονας, νεμομένους μέν κτήματα, μή κατα- 
στάντας όμως είσέτι κυρίους αύτών.

ιβ \  Νά όποτελέση άντικείμενον ειδικής μερίμνης 
τής Τραπέζης ή ύ π ’ αύτής ένοποίησις καί έξόφλησις 
τών χρεών τών παραγωγών πρός ίδιώτας, ύποκαθι- 
σταμένης είς τήν θέσιν αύτών ύπό εύνοϊκούς δρους 
διά τούς παραγωγούς.

ιγ '. Νά καθιερωθή έτησία ή διάρκεια τών καλλιερ
γητικών δανείων». (*)

— Με τροποποίησ η  του ν. 4332 διευρύνεται η αντιπροσώ πευση των Συνεταιρι
σμών στο Δ ιοικ. Συμβούλιο της ΑΤΕ. Σ χετική  με τον τρόπο κατά τον οποίο  έπρεπε 
να οργανω θεί το Δ.Σ. της Α ΤΕ για  να λειτουργεί αυτή καλύτερα (και με τις 
αντιλήψ εις Ελ. Βενιζέλου, Α. Μ υλωνά και άλλων) είνα ι η συζήτηση στη Γερουσία 
της 23ης Δεκεμβρίου 1929 (βλ. εστενογρ. πρακτικά 23.12.1929 και ο «Συνεταιρι
στής» 1930 σ. 43). Α κόμα η συζήτηση αυτή αναφέρεται και στη δυσφήμιση των 
Συνεταιρισμών από τους θίγόμενους (βλ. παραπάνω στο Υποκεφ. Β ').

— Υ ποκαταστήματα ΑΤΕ: Στο τέλος του 1930 λειτουργούν Υ ποκαταστήματα 
της Α ΤΕ μόνο στις πόλεις: Θ εσσαλονίκη, Ιωάννινα, Μ υτιλήνη, Χ ανιά, Η ράκλειο, 
Ρέθυμνο, Αγ. Ν ικόλαο (ουσιαστικά δηλαδή μόνο στο δίκτυο των τέως Γεωργικών 
Τραπεζών που συγχωνεύθηκαν σ ’ αυτή).

Στις άλλες πόλεις λειτουργούν Α ντιπροσω πείες της μέσα στα Υ ποκαταστή
ματα της Εθνικής Τράπεζας, με ακαθόριστη ακόμα νοοτροπία  και υπό την επιρροή 
των Διευθυντών της ΕΤΕ.

— Η ΑΤΕ και ο ι καταθέσεις: Επιτόκια.
Σ χετικό  διαφωτισμό - προπαγανδιστικό κείμενο του Π. Σακκέτα γ ια  το θέμα 

αυτό βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 23.
— Τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων Α ΤΕ (βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 31). 

Κ ατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που εγκρίθηκε από το Υ πουργικό Συμβούλιο, τα 
επιτόκια της Α ΤΕ διαμορφώνονται ως εξής:
Α )Έ π ιτόκ ια  δανείων 8) Δι’ ετήσια καλλιεργητικά δάνεια πρός μεμονωμέ-

1) Διά μακροπρόθεσμα δάνεια πρός 'Ενώσεις και νους παραγωγούς 9 1/2%
Συνεταιρισμούς 8% 9) Διά δάνεια επ ' ένεχύρω προϊόντων πρός Συνε-

2) Διά μακροπρόθεσμα δάνεια πρός μεμονωμένους ταιρισμούς 9 1/2%
παραγωγούς 8 1/2% 10) Διά δάνεια έ π ’ ένεχύρω προϊόντων πρός μεμονω-

3) Διά μεσοπρόθεσμα δάνεια πρός 'Ενώσεις Συνε- μένους 10 1/2%
ταιρισμών 7 1/2% 11) Διά προκαταβολάς εμπορικής μορφής πρός Συ-

4) Διά μεσοπρόθεσμα δάνεια πρός νεταιρισμούς 10%
Συνεταιρισμούς 8% 12) Διά προκαταβολάς εμπορικής μορφής πρός μεμο-

5) Διά μεσοπρόθεσμα δάνεια πρός μεμονωμένους νωμένους 11%
παραγωγούς 8 1/2% Ή  καθορισθεΐσα κλΐμαξ επιτοκίων δ ι’ ολας τάς

6) Δι’ έτήσια καλλιεργητικά δάνεια πρός 'Ενώσεις κατηγορίας τών δανείων εινε μικροτέρα διά τούς Συνε-
Συνεταιρισμών 8 1/2% ταιρισμούς καί ετι μικροτέρα διά τάς 'Ενώσεις Συνε-

7) Δι’ έτήσια καλλιεργητικά δάνεια πρός Συνεται- ταιρισμών λόγω τής ασφαλείας ήν παρέχουν τά πρός
ρισμούς 9% τάς Συνεταιρικός οργανώσεις δάνεια».

( * )  Γ ια  την τακτ ική  της Α Τ Ε  σχετικά  με την υπεύθυνη π ισ τω τ ική  δραστηριότητα των Συνετα ιρ ι
σμών από την ίδρυσή της βλ. κ α ι πολύ αξιόλο γο κε ίμενο  Β. Ιλαντζή  στα «Θέματα Συνεταιρ ισμών» 1977 
σ. 3147 όπου αναλυτ ικά  πραγματεύεται κ α ι δ ίνε ι σ το ιχε ία  γ ια  το θέμα του «συ λλογ ικο ύ  δανεισμού» κα ι 
το θέμα της αναθέσεως της πρακτόρευσης της Α Τ Ε  σε Σ υνεταιρ ιστικές Ο ργανώσεις. Κ α ι υποδεικνύει 
συνεργασία.
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Β ) ’Επιτόκια καταδέσεων 2) Διά τούς άοτούς
α) Καταθέσεις όψεως Δραχμών Δι’ έν έτος 5%

1) Διά τούς άγρότας καί οργανισμούς άγροτών 5% Διά δύο έτη 5 1/2%
2) Διά τούς άστούς 4% & 4 1/2%) ’Άνω τών δύο ετών 6%)

β) Καταθέσεις έπί προθεσμία Δραχμών 3) Καταθέσεις είς Συνάλλαγμα
1) Διά τούς άγρότας καί οργανισμούς άγροτών ’Επί Λονδίνου 4%

Δι’ έν έτος 5 1/2% ’Επί Νέας Ύ όρκης 4%)
Διά δύο έτη 6% ’Επί Ιταλ ίας 4%)

’Άνω τών δύο ετών 6 1/2% ’Επί Παρισίων 2%>
(Βλ. καί «Συνεταιριστής» 1930 σ. 135).

— Υ ποδείξεις γ ια  την αγροτική πίστη. Σε σειρά άρθρων του «ή άσκηση τής 
αγροτικής πίστεως άπό τούς Συνεταιρισμούς», ο Σπ. Τρυφωνόπουλος δίνει 
αναλυτικές οδηγίες. Και καταλήγει σε συμπεράσματα που δείχνουν την τότε 
κατάσταση, θετική και αρνητική (βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ.37). Με άλλο άρθρο 
του αναφέρεται στην ό χ ι ευχάριστη κατάσταση-αναταραχή που υπήρχε τότε στον 
αγροτικό κόσμο και στους δανειζόμενους και στο δρόμο που έπρεπε να ακολου
θήσει το Κ ράτος και η ΑΤΕ (βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 146).

Ε ισάγεται από την ΑΤΕ δοκιμαστικά ως «καινοτομία» το σύστημα της 
τμηματικής χορηγήσεω ς των καλλιεργητικώ ν δανείων δημητριακώ ν. Στην πρώτη 
δόση ο σπόρος ή και ποσό μετρητών μέχρι το 1/2 του δανείου. Κ αι τον Δεκέμβριο- 
Ιανουάριο «δτε αί άνάγκαι τής διατροφής όγκοΰνται» το άλλο 1/2 (Βλ. εγκύκλιο 
Α ΤΕ «Συνεταιριστής» 1930 σ. 126).

— Με τις σχέσεις ΑΤΕ και Συνεταιρισμών ασχολήθηκε και πάλι νεώτερη 
σύσκεψη των Ενώσεων Συνεταιρισμών που έγινε στη Θ εσσαλονίκη, το Σεπτέμ
βριο 1930.

«Κατά τήν σύσκεψη αύτή, συνεζητήθησαν τά ζητή- σύνη τών συνεταίρων νά μή κλονίζεται άδικαιολογή-
ματα πού άφοροϋν τάς σχέσεις τών Ένώσεων καί τής τως, καί ή αύτοδιοίκησις τοϋ συνεταιρισμού νά
’ Αγροτικής Τραπέζης, (καθώς καί τό ζήτημα τής ίδρύ- εξασφαλίζεται.
σεω ςύπότώ ν Ενώσεων ολης τής Ελλάδος μιας τρίτο- β '.)  Τό έπιτόκιον τών πρός τάς 'Ενώσεις δανείων
βαθμίου όργανώσεώς). Στή σύσκεψη παρέστη καί ό κ. νά ύποβιβασθή είς 7%.
Γ. Τρακάκης Διευθυντής τής Αγροτικής Τραπέζης. γ '.)  Τά τοπικά συμβούλια είς τά ύποκαταστήματα

Α ναφορικά μέ τά ζητήματα τά σχετικά μέ τίς σχέσεις νά καταρτισθοϋν κυρίως έξ άντιπροσώπων τών συνε
τών Οργανώσεων μέ τήν Τράπεζα, ή σύσκεψις κατέ- ταιρικών οργανώσεων, αί όποϊαι θά  ύποδεικνύουν διά
ληξε στά έξής συμπεράσματα: τών 'Ενώσεων των έξ πρόσωπα ώς ύποψηφίους συμ-
«α .) Η έποπτεία τής Τραπέζης έπί τών συνεταιρί- βούλους είς έκαστον ύποκατάστημα, μεταξύ τών
σμών νά γίνεται κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε καί τό οποίων ή ’ Αγροτική Τράπεζα θά  έκλέγη τρεις συμβού-
κύρος τών διοικούντων καί ή πρός αύτούς έμπιστο- λους.»

Στη συνέχεια η σύσκεψη ανεφέρθηκε στα συμπεράσματα της Π ανελληνίου 
Συσκέψεως των συνεταιρικών οργανώσεων κατά τον Φ εβρουάριο 1930 από τα 
οποία  ελάχισ τα  μέχρι τότε επραγματοποιήθησαν.

Ο κ. Τρακάκης ανέλαβε να μεταβιβάσει τις απόψεις των οργανώσεω ν στην 
Δ ιο ίκηση  της Α γροτικής Τράπεζας.
(«Συνεταιριστής» 1930 σ. 129).

— Ο Συνεταιρισμός είνα ι το μοναδικό όπλο κατά της τοκογλυφίας. Σ την κ ίνηση 
για  ίδρυση «Συλλόγων θυμάτων τοκογλύφων» ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών Β. 
Ελλάδος προβάλλει δημοσία ως θετική ενέργεια τον θεσμό του Συνεταιρισμού 
(«Συνεργατισμός» 1930 σ. 313).
— Α ΤΕ και διάθεση προϊόντων. Π ειραματικά βήματα γ ίνοντα ι από την ΑΤΕ. 
Ιδρυση από Α ΤΕ μερικώ ν Π ρατηρίω ν στην Α θήνα για  σταφύλια και λαχανικά.

Διάθεση των σταφυλών προς δρχ. 8 (έναντι 12τρεχούσης). Ε ίσπραξη από παραγω
γούς δρχ. 5 (έναντι δρχ. 3 άλλοτε). Α πομάκρυνση μεσαζόντων.
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— Κατά το 1930 πρώτο έτος της λειτουργίας της ATM, εχορηγήθησαν: 
1. Κ αλλιεργητικά  δάνεια με προσωπική ασφάλεια.

Π ρος Συνεταιρισμούς δρχ. 638.055.651
Π ρος μεμονωμένους γεωργούς δρχ. 259.442.738
Β ραχυπρόθεσμα δάνεια με εμπράγματη ασφάλεια.
Π ρος Συνεταιρισμούς δρχ- 284.520.385
Π ρος μεμονωμένους γεωργούς δρχ· 107.086.519
Δάνεια βελτιώσεων
Μ ακροπρόθεσμα δρχ. 5.264.500
Μ εσοπρόθεσμα δρχ· 9.549.600
Π ιστώ σεις προς Γεωργ. Ο ργανισμούς.
Π ρος Αυτόν. Οργαν. Κέρκυρας δρχ· 14.071.623
Γ ια  τη συγκέντρωση σιτηρών δρχ- 124.283.704

4.

Σύνολο
(«Συνεταιριστής» 1932 σ. 34).

δρχ. 1.442.274.720

Συνεταιριστικά δημιουργήματα (μεταγενέστερα) με χρηματοδότηση της ΑΤΕ. Το οινοποιεΙον Τιρνάβου 
της Ενώσεως Λαρίοης, Τιρνάβου, Αγιάς (μετακατοχικές γεωργικές βιομηχανίες).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 

(Οργάνωση και διεκδικήσεις αγροτών. Η γενικότερη ανάμιξη των Συνεταιρισμών 
στην οικονομική πολιτική)

— Τα αγροτικά προβλήματα λόγφ  της κρίσεως στις τιμές των προϊόντων, 
πιέζουν. Υ πολογίζεται ότι ο ι παραγωγικές γεω ργικές δυνάμεις κατορθώνουν να 
εργασθούν μόνο 180 ημέρες το έτος (Γ. Ιωαννίδης «Συνεργατισμός» 1930 σ. 75 
όπου και γ ίνετα ι ανάλυση των λόγων της καθυστερήσεως και κρ ιτική  της κατα
στάσεως των αγροτικώ ν πληθυσμών). Υ ποδεικνύονται τα ακόλουθα μέτρα γ ια  να 
βελτιωθεί η κατάσταση:

πτηνών.
ιδ )Ή  έπί τό πρακτικώτερον μεταρρύθμισις τής 

άγροτικής πίστεως καί ενίσχυσις αύτής.
ιε)1Η άπλούστευσις τής έκδικάσεως τών δικαστικών 

ύποθέσεων τών χωρικών διά τής ιδρύσεως κινητών 
Ειρηνοδικείων.

ιστ) Νά έκλείψουν οί μικρομεσιται, οί καφενόβιοι 
καί άν άκόμη οίκονομικώς εινε ανεξάρτητοι καί νά 
έπιδοθώσιν είς παραγωγικός έργασίας. 

ιζ)'Η  έξύψωσις τής θέσεως τής γυναικός. 
ιη )Ή  επιστήμη νά έκτελή τόν πραγματικόν προορι

σμόν της καί όχι νά όποτελή βιοποριστικόν επάγγελμα.
ιθ )Έ ν  γένει νά άντιληφθώσιν όλοι ότι διά νά ζήσω- 

μεν εινε απαραίτητον νά έργασθώμεν.

Αύτά ώς πρός τήν γεωργικήν παραγωγήν, γενικώτε- 
ρον δέ, επιβάλλεται: 

α )Ή  ρύθμισις όλου τοΰ φορολογικού συστήματος 
έπί νέων συγχρόνων καί δικαιωτέρων βάσεων άνταπο- 
κρινομένων πρός τήν άντοχήν τών παραγωγικών 
τάξεων (καθαρά πρόσοδος μέ βάσιν αναλογικήν καί 
προοδευτικήν). 

β)*Η ρύθμισις τής διαθέσεως τής παραγωγής, 
γ ) ' Ο περιορισμός τής σπατάλης καί τής πολυτελείας 

καί άνάπτυξις τού πνεύματος τής οικονομίας είς τήν 
οικογένειαν και τήν διαχείρισιν τών κοινών.

δ) Ή  έναρμόνησις τής θέσεως τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος μέ τάς πραγματικός απαιτήσεις τής Έ θ ν ι
κής Οικονομίας.

Κατά τόν τρόπον αύτόν καί μόνον παραμερίζομεν 
τόν έπαπειλοϋντα όλην τήν Ελλάδα οικονομικόν κίν
δυνον καί στερεώνομεν άκλόνητα τά θεμέλια ένός 
ήθικωτάτου κοινωνικού καθεστώτος».

«α) Μόρφωσις γενική καί έπαγγελματική τών γεωρ
γών ϊνα έπιβάλωσι τά νέα τεχνικά μέσα διά τήν καλ
λιέργειαν τής γής καί όργάνωσις των είς .γεωργικούς 
Συνεταιρισμούς παντός τύπου.

β) Αύξησις τών πρακτικών ύποδειγματικών σταθ
μών.

γ)Έ γκατάστασις καί πύκνωσις τών συγκοινωνιών 
έν τή ύπαίθρω.

δ) Προστασία τών γεωργικών προϊόντων κατά πά- 
σης έκμεταλλεύσεως έν τω έσωτερικώ καί κατά τοϋ 
έξωτερικοϋ συναγωνισμού.

ε)"Ιδρυσις άναγκαστικών άρδευτικών Συνεταιρι
σμών ένισχυομένων παρά τού Κράτους.

στ)’Αναθεώρησις τού Έποικιστικοϋ συστήματος 
διά παροχής συνεχομένων κλήρων. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον διευκολύνεται ή χρησιμοποίησις μηχανικών 
μέσων, άπαραιτήτων εις τήν σημερινήν γεωργικήν έπι- 
στήμην.

ζ) Μέχρι τής πληρωμής τών γεωργικών χρεών κα- 
τάργησις τών φόρων έπί τών γεωργικών προϊόντων.

η ) ' Η ρύθμισις τής εισαγωγής τοϋ σίτου και άλεύρων 
παρά τού Κράτους.

θ ) ' Η έν τώ μέτρω τής δυνατότητος άναδάσωσις τών 
διαθεσίμων γαιών. 

ι )Ή  προστασία τής ύγείας τοϋ αγρότου. 
ια )Ή  ένίσχυσις τής κτηνιατρικής ύπηρεσίας. 
ιβ )Ή  έπέμβασις τού Κράτους κατά τής τοκογλυ

φίας καί κατά τής έκμεταλλεύσεως έπί τών γεωργικών 
προϊόντων.

ιγ) Χρηματική ενίσχυσις έκ μέρους τοϋ Κράτους διά 
τήν εφαρμογήν βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας 
καί βελτίωσιν τών γενεών τών κατοικίδιων ζώων καί

— Συνέρχεται το Β ' Π ανελλήνιο  Ε λ α ι ο κ ο μ ι κ ό  Συνέδριο (19-23/1/1930) και 
ασ χολείτα ι με τα ελαιοκομικά προβλήματα. Βλ. το ψήφισμά του με το οποίο ζητά 

την επίλυση πολλώ ν προβλημάτων και αιτημάτων. Α ποφασίζει τα επόμενα που 
δείχνουν την τότε καταθλιπτική κατάσταση σε βάρος των ελαιοπαραγωγών 
(«Συνεταιριστής» 1930 σ. 10):

«1) Ζητεί νά μελετηθή καί έφαρμοσθή τό καταλλη- 
λότερον σύστημα φορολογίας καθαράς προσόδου έπί 
τοϋ έλαίου καί τών έλαιών, άφιεμένου αφορολογήτου 
τοϋ ελάχιστου ορίου συντηρήσεως. Μέχρι δέ τής έφαρ- 
μογής αύτού, τήν άπό τούδε 

α ')  Κατάργησιν τής δεκάτης είς άς περιφερειας 
έφαρμόζεται τό σύστημα τοϋτο καί τήν έφαρμογήν έν

αύταϊς τής έγγειου φορολογίας τής είσπραττομένης έν 
τοϊς τελωνείοις πρός φορολογικήν άφομοίωσιν άπα- 
σών τών έλαιοφόρων έπαρχιών τού Κράτους.

β ')  Μείωσιν τής φορολογίας κατά 60%, καί τόν 
καθορισμόν τής τιμής τού έλαίου καί έλαιών έπί τή 
βάσει τής σημερινής άγοράς διά τόν μέχρι τής εφαρμο
γής τού συστήματος τής καθαράς προσόδου χρονικόν
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διάστημα, καί κατάργησιν τής φορολογίας έπί τών είς 
τό εξωτερικόν έξαγομένων έλαίων καί έλαιών.

γ ')  Κατάργησιν τής φορολογίας τής είσπραττομέ- 
νης άπό τούς έλαιοπαραγωγούς τούς μεταφέροντας 
τάς έλαίας των πρός προσωρινήν έναποθήκευσιν άπό 
δήμου εις δήμον καί τού οδικού φόρου Έπτανήσου 
8%.

δ ') Ό π ω ς  έ π ' ούδενί λόγω έπιβληθή πρόσθετος 
φορολογία έπί τής έξαγωγής τού έλαίου έλαιών καί 
τών προϊόντων αύτοϋ πρός προστασίαν ορισμένων 
βιομηχανιών.

2) Ζητεί τήν έκ παραλλήλου μείωσιν κατά 60% καί 
άπάντων τών ειδικών έπί τοϋ έλαίου καί έλαιών προσ
θέτων φόρων, πλήν τών παραγωγικών τοιούτων τών 
Ταμείων έλαίας, τού Αύτονόμου 'Οργανισμού Κερκύ- 
ρας, καί τών Γεωργικών ’Επιμελητηρίων, καί τόν 
καθορισμόν άνωτάτου συντελεστού, πέραν τού όποιου 
νά μή επιτρέπεται πρόσθετος φορολογία οίασδήποτε 
φύσεως.

3) Ζητεί τήν άφομοίωσιν τής φορολογίας τοϋ έλαιο- 
σάπωνος πρός τήν τού πυρηνοσάπωνος καί τήν 
σύγχρονον μείωσιν αύτής κατά 75%.

Έ πίσης τήν ολοσχερή κατάργησιν τής φορολογίας 
διά τούς εις τό έξωτερικόν έξαγομένους έλαιοσάπωνας 
έκ φυσικών έλαιολάδων.

4) Ζητεί τήν κατάργησιν τής φορολογίας τοϋ εις τό 
εξωτερικόν έξαγομένου έλαιοπυρήνος.

5) Ζητεί τήν κατάργησιν τοϋ συνθετικού φόρου έπί 
τής καθαράς προσόδου έλαίου καί έλαιών.

6) Ζητεΐ τήν άπό τοΰδε κατάργησιν τών είς περιφε- 
ρείας τινάς τοϋ Κράτους (Κερκύρας, Χανίων, Μεσση
νίας κλπ.) ειδικών προσθέτων φόρων έπιβαρυνόντων 
τά προϊόντα τής έλαίας μέ φορολογίαν μεγαλειτέραν 
έν συνόλω της τών άλλων έλαιοπαραγωγικών περιφε
ρειών.

7) Ζητεΐ τήν είς τούς έλαιοπαραγωγούς παραχώρη- 
σιν τοϋ άλατος τοϋ χρησιμοποιούμενου διά τάς έλαίας, 
μέ τήν τιμήν τοϋ άλατος παρεχομένου εις τήν βιομηχα
νίαν.

8) Ζητεί τήν δι' 'ίσου πρός τούς δημοσίους ύπαλλή
λους άριθμοϋ άντιπροσώπευσιν ιών έλαιοπαραγωγών 
είς όλας τάς φορολογίας καί παντός εϊδους έπιτροπάς 
είς άς συζητοϋνται ζητήματα άφορώντα τά προϊόντα 
τής έλαίας ώς καί είς συμβούλια 'Αγροφυλακής.

9) Ζητεί τήν ύπό τής Κυβερνήσεως σύναψιν συμβά
σεων μετά ξένων Κρατών, προστατευτικών ύπέρ τών 
προϊόντων τής έλαίας.

10) Ζητεί τήν τελείαν άπαγόρευσιν τής έντω  Κράτει 
εισαγωγής παντός είδους σπορέλαιων, ώς καί σπόρων 
έξ ών παράγεται βρώσιμον έλαιον.

11) Ζητεί τήν άπαγόρευσιν τής έν τώ Κράτει κατα
ναλώσεως βρωσίμων σπορέλαιων (πλήν έγχωρίου ση- 
σαμελαίου) νά έπιτρέπεται δέ ή χρησιμοποίησις αύτών 
άποκλειστικώς καί μόνον διά τήν βιομηχανίαν, διά 
καταλλήλου μετουσιώσεως. 'Άλλωστε τά σπορελαι- 
ουργεία θά  ήδύναντο νά μετατραπώσιν εις έργοστάσια 
ύδρογονώσεως έλαιολάδου, πρός παραγωγήν φυτικού 
βουτύρου.

12) Ζητεί τήν ύπό τής Ά γροτικής Τραπέζης καί 
τών λοιπών Πιστωτικών ιδρυμάτων χορήγησιν μακρο
προθέσμων δανείων είς έλαιουργικάς οργανώσεις πρός 
έγκατάστασιν προτύπων έλαιουργείων, έργοστασίων 
παραγωγής βρωσίμων έλαιών, άποθηκών έλαίων, βρω
σίμων έλαιών, καί λοιπών αγροτικών άναγκών μέ 
μικρόν τόκον.

13) Ζητεί τήν άτελή εισαγωγήν χημικών λιπασμάτων 
φαρμάκων κατά τών άσθενειών τής έλαίας, ώς καί 
παντός είδους ελαιοκομικών έργαλείων καί έλαιουργι- 
κών μηχανημάτων, "ϊνα δέ τά Ελληνικά χημικά λιπά
σματα πωλοϋνται είς εύθηνοτέρας τιμάς νά έπιτραπή 
ή άτελής εισαγωγή τών κενών σάκκων σπόγγου καί 
μολύβδου χρησιμοποιουμένων ύπό τών ' Ελληνικών 
εταιρειών χημικών λιπασμάτων.

14) Ζητεΐ τήν διά νόμου ύποχρεωτικήν άναγραφήν 
έπί τών δοχείων κλπ. τών περιεχόντων έλαιον ραφινα- 
ρισμένον ύπό τών έργοστασιαρχών τών ραφιναριών.

15) Ζητεί τήν συσκευασίαν καί τήν είς τό έξωτερι
κόν έμπόριον διάθεσιν τών βρωσίμων έλαιών κατόπιν 
έλέγχου έπί τής ποιότητος αύτών ύπό ειδικής έπιτρο- 
πής καθώς καί τήν έπί τών δοχείων άναγραφήν τής 
περιφερείας τής προελεύσεως.

16) Ζητεί τήν άμεσον 'ίδρυσιν έλαιοκομικών σχολών 
καί πειραματικών έλαιοκομικών σταθμών, εις όλας τάς 
έλαιοφόρους έπαρχίας.

17) Ζητεΐ τήν άμεσον άποστολήν είς τό έξωτερικόν 
ικανού άριθμοϋ γεωπόνων έπί ύποτροφία τοϋ Κρά
τους, πρός έξειδίκευσιν αύτών περί τά έλαιοκομικά 
καί έλαιουργικά, ύπό τόν όρον νά χρησιμοποιηθώσι 
ούτοι είς τάς έλαιοπαραγωγικάς περιφερείας.

18) Ζητεΐ τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τών Γεωργικών 
Επιμελητηρίων καί Ταμείων έλαίας καί τήν μεγαλυ- 
τέραν στοργήν τοΰ Κράτους πρός τούς οργανισμούς 
τούτους.

19) Ζητεί τήν άμεσον -ψήφισιν τοϋ ύπό τής έπιτρο- 
πής του Α' Πανελληνίου Ελαιοκομικού Συνεδρίου 
καταρτιθέντος σχεδίου νόμου περί Αύτονόμου ’Ε
λαιοκομικού 'Οργανισμού τής Ελλάδος ώς έτροπο- 
ποιήθη καί συνεπληρώθη ύπό τοϋ συνεδρίου τούτου.

20) Ζητεΐ τήν μη ψήφισιν τού ύπό τού τέως ' Υπουρ
γού τής Γεωργίας ύποβληθέντος νομοσχεδίου «Περί 
όργανώσεώς τής έλαιοπαραγωγής» άντικαθισταμένου 
ύπό τού έν τώ προηγουμένω άρθρω έλαιοκομικοϋ 
οργανισμού.

21) Ζητεΐ όπως έπιδιωχθή διεθνής συνεργασία έπί 
ϊσοις όροις τών έλαιοπαραγωγών διά τήν προστασίαν 
καί διάδοσιν τών προϊόντων τής έλαίας είς τάς διεθνείς 
άγοράς.

22) Ζητεΐ όπως επιστραφή ό έπί πλέον είσπραχθείς 
φόρος τοϋ δημοσίου εις τούς έλαιοπαραγωγούς καί άν 
τοϋτο είναι δύσκολον, τότε νά άποδοθή ούτος είς τά 
οικεία Γεωργικά 'Επιμελητήρια τών έλαιοπαραγωγών 
μερών.

23) Ζητεΐ τήν κατάργησιν τού νόμου 4142 «Περί 
Γεωργικών Ταμείων» καί άνάθεσιν τών καθηκόντων 
καί δικαιωμάτων αύτών είς τά Γεωργικά Επιμελητή
ρια.

24) Ζητεΐ τήν μετατροπήν τών Ταμείων Προνοίας 
' Ελαιοπαραγωγής είς ' Ενώσεις άναγκαστικών Συνε
ταιρισμών, έφόσον ήθελε ζητηθή π α ρ ’ αύτών ύπό τών 
3/4 τών μελών.

25) Ζητεΐ τήν αύξησιν τού αφορολογήτου ποσοστού 
διά τήν άλμην καί φύραν έπ ί τών έξαγομένων βρωσί
μων έλαιών είς 20%ι.

26) Ζητεΐ τήν άπαγόρευσιν τής έξαγωγής έλαιοσα- 
πώνων οπωσδήποτε νοθευμένων (διά τάλκ, ύδρυάλου 
ρητίνης).

27) Ζητεΐ ϊνα τά Ταμεία έλαίας καί αί λοιπαί έλαιο- 
κομικαί οργανώσεις καταθέτουσι τά κεφάλαιά των είς 
τήν Α γροτικήν Τράπεζαν.

28) Ζητεΐ τήν παροχήν βραβείου δι’ έλαττώσεως
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τοΰ φόρου κατά 10% εις τούς έξάγοντας είς τό εξω
τερικόν έλαια καί βρωσίμους έλαίας, έντός καινουρ
γών βαρελίων καί δοχείων.

29) Ζητεί ϊνα τά Ταμεία έλαίας αντιπροσωπεύονται 
είς τά Γεωργικά ’ Επιμελητήρια τής περιφερειας των.

’ Εξουσιοδοτεί τό Προεδρεϊον τοΰ Συνεδρίου ϊνα

μετά τοΰ Προεδρείου τού Γεωργικού ’Επιμελητηρίου 
’Αττικοβοιωτίας ύποβάλη τό παρόν ψήφισμα μετ' 
ειδικών ύπομνημάτων πρός τήν Κυβέρνησιν, πρός 
τούς 'Αρχηγούς τών Κομμάτων καί τούς Προέδρους 
τών νομοθετικών σωμάτων καίέπιδιώξη τήνέκτέλεσιν 
καί έφαρμογήν τών άνω πορισμάτων.»

Μέσα από τα τόσα προβλήματα της Ελαιοπαραγωγής δημιουργήθηκε μετακατοχικά και η Κεντρική 
Συνεταιριστική Οργάνωση «Ελαισυργική» με ευεργετική επίδραση στην καλύτερη διάθεση των 

προϊόντων της Ελαίας. (Στη φωτογραφία το περίπτερο της στη Δ.Ε.Θ. 1954).
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— Το Ε  Π ανελλήνιο Κ α π ν ο π α ρ α γ ω γ ι κ ό  Συνέδριο (Θ εσσαλονίκη 26-29/1/ 
1930). Π ολλά και επείγοντα τα προβλήματα των καπνοπαραγωγών. Έ π ε ιτα  από 
αναλυτική εισήγηση  του κ. Π ρωτόπαπα και συζητήσεις το Συνέδριο διαπιστώνει 
και ζητά τα επόμενα: (Βλ. «Συνεταιριστής» 1930 σ. 11 και «Συνεργατισμός» 1930 
σ. 102).
«Διαπιστώσεις

Τό συνέδριον, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, 
διαπιστώνει ότι υπάρχει κρίσις τιμών καί ούχί προϊ
όντος, διότι τά καπνά δέν πληρώνονται οϋτε είς τό 
έλάχιστον παραγωγικόν κόστος των. Έ π ίσης διαπι
στώνει ότι δέν ύπάρχει υπερπαραγωγή έμπορευσίμων 
’Ανατολικών καπνών καί κατά συνέπειαν καί Ε λλη
νικών τοιούτων.

Ε κείνο  όμως τό όποιον ύπάρχει εινε:
1) Ποσοτική καί ποιοτική άναρχία ώς πρός τήν 

παραγωγήν καί τήν διάθεσιν τοϋ προϊόντος.
2) Όργάνωσις μεγαλυτέρου μέρους καταναλώσεως 

’Ανατολικών καπνών (καπνοβιομηχανίας) είς βαθμόν 
τοιοϋτον, ώστε νά εξουδετερώνουν τήν εφαρμογήν 
τού βασικού Νόμου τής προσφοράς καί ζητήσεως εις 
βάρος τών άνοργανώτων καπνοπαραγωγών.

3) Αί δυσμενείς συνθήκαι, ύπό τάς οποίας γίνεται ή 
παραγωγή τού καπνού ά φ ’ ένός καί ή έλλειψις στοι
χειωδών μέσων παραγωγής ά φ ’ έτέρου, άποτελοϋν τά 
βασικά αίτια τής κακοδαιμονίας τών καπνοπαραγω
γών (βαρυτάτη φορολογία, οικονομική έξάντλησις, 
έλλειψις άγροτικής ασφαλείας, μή άποζημίωσις είσέτι 
άγροτών προσφύγων καί ομήρων πολεμοπαθών, μή 
οριστική διανομή τών γαιών, άνθυγιειναί συνθήκαι 
διαβιώσεως τών καπνοπαραγωγών, μικρός κλήρος, 
άναγκαστική μονοκαλλιέργεια, έλλειψις καπναποθη
κών καί ξηραντηρίων, έλλειψις έπαρκοϋς, εγκαίρου 
καί εύθηνής καπνικής πίστεως, έλλειψις συγκοινω
νιών, μή άπαλλοτρίωσις όλων τών άγροκτημάτων, 
φορολογία τών οικοδομών, άσυδοσία τοκογλύφων καί 
έπιβάρυνσις καπνοπαραγωγών μέ πολλά παλαιά χρέη),

Ψ ηφ ίζει:
 ̂ 1) Νά άπαγορευθή άπολύτως ή καπνοκαλλιέργεια 

είς τά βαλτώδη έδάφη, διά δέ τά άκατάλληλα γίνη 
τοϋτο κατά χωρίον, κατόπιν γεωργικής έρεύνης.

2)Ά μεσον 'ίδρυσιν τού Καπνικού ’Ινστιτούτου καί 
επαρκή ένίσχυσιν αύτού ύπό τοϋ Κρατικού προϋπο
λογισμού καί ούχί έκ τής μειώσεως τής φορολογίας 
τοϋ καπνού.

3) Νά περιορισθή ή καπνοκαλλιέργεια είς εϊκοσι 
(20) στρέμματα κα τ’ οικογένειαν, άπαγορευθή δέ 
παντελώς ή καλλιέργεια καπνού ύπό επιχειρηματιών 
καί μή έχόντων τό επάγγελμα τοϋ γεωργού καί γεωπό
νου.

4) Νά έφαρμοσθή ό νόμος περί χωρικής επεξεργα
σίας τών καπνών.

5) Νά χορηγηθούν μακροπρόθεσμα δάνεια μέ εύθη- 
νόν τόκον είς τούς Συνεταιρισμούς διά τήν άνέγερσιν 
καπνοθηκών καί κατασκευήν άποξηραντηρίων.

6) Νά κατασκευαστούν τό ταχύτερον έργα ύδρεύ- 
σεως καί οδοποιίας είς τά χωρία έκ τοϋ Κρατικού 
προϋπολογισμού.

7) Οί άνταλλάξιμοι άγροί, οί εύρισκόμενοι είς τήν 
δικαιοδοσίαν τής ’ Εθνικής Τραπέζης τής * Ελλάδος, νά 
συμπεριληφθοϋν είς τήν άνταλλάξιμον περιουσίαν τών 
άγροτών προσφύγων. Νά έκτιμηθώσι δέ διά τούς 
πρόσφυγας καί γηγενείς άκτήμονας, ο'ίτινες νέμονται 
ταύτα, βάσει τοϋ ’Αγροτικού Νόμου.

8) Νά συντελεσθή ή άπαλλοτρίωσις όλων τών άγρο
κτημάτων, ώς και τών Μοναστηριακών τοιούτων έντός 
τών Συνταγματικών προθεσμιών άπαραιτήτως.

9) Πρός πρόληψιν νοθειών δέον διά Νομοθετήμα- 
τος νά καταστή ύποχρεωτική ή παρουσίασις πιστο
ποιητικών Προέδρων Κοινοτήτων καί ’Αστυνομικών 
’Αρχών τού τόπου παραγωγής άπό τούς καπνεμπό- 
ρους μέχρι τού τελευταίου άγοραστοϋ έν ' Ελλάδι, 
όσαιδήποτε καί άν έπέλθωσιν έν τώ μεταξύ άγοραπω- 
λησίαι, διά νά άποδεικνύεται ή προέλευσις αύτών.

10) Τό ποσόν, τό προερχόμενον έκ τής γενικής 
φορολογίας τοϋ καπνού, νά χρησιμεύση ολόκληρον 
άπό τοϋδε ώς κεφάλαιον τοϋ ίδρυθησομένου οργανι
σμού τών καπνοπαραγωγών καί διατίθεται διά τόν 
σκοπόν τούτον.

11) Προκειμένου περί ομαδικής ύπό τών συνεταί
ρων χωρικής καί εμπορικής έπεξεργασίας τών καπνών 
των δέον διά Νομοθετικού Διατάγματος νά έπιτραπή 
τοιαύτη συγκέντρωσις καί νά κατοχυρωθή όπως ή 
φορολογία καταβάλλεται ύπό τών συνεταιρισμών κατά 
τήν πώλησιν τών καπνών, έπί τή βάσει τής έλαχίστης 
τιμής πωλήσεως τής έλευθέρας άγοράς έκάστου 
χωρίου, ή δέ φορολογία αϋτη κατατίθεται έ π ’ όνόματι 
καί διά λογαριασμόν τής ίδρυθησομένης άνωτέρας 
’ Οργανώσεώς τών καπνοπαραγωγών.

12) Είς τάς μετά τών ξένων Κρατών συναπτομένας 
συμβάσεις δέον τό Κράτος νά έχη ώς πρώτον καί 
κύριον μέλημα τήν μεγαλυτέραν ποσοτικήν τοποθέτη- 
σιν ' Ελληνικών καπνών, είς δέ τάς είδικάς έπιτροπάς 
νά συμμετέχουν καί αντιπροσωπεύονται έπαρκώς οί 
καπνοπαραγωγοί δ ι’ άντιπροσώπων τών συνεταιρι
κών των οργανώσεων.

13) Τά συμβαλλόμενα Κράτη ν ’ αναλαμβάνουν τήν 
ύποχρέωσιν νά άγοράζουν κατά προτίμησιν τά καπνά 
τών Συνεταιρισμών.

14) Νά διορισθοϋν εμπορικοί άκόλουθοι, ειδικοί 
διά τά καπνά, έκ τών συνεταιρικών οργανώσεων 
υποδεικνυόμενοι, είς όλας τάς Πρεσβείας.

15) Νά ψηφισθή τό ταχύτερον ό Νόμος «περί ρυθ- 
μίσεως τών σχέσεων μεταξύ καπνοπαραγωγών καί 
καπνεμπόρων», μέ ύποχρεωτικήν τήν διαιτησίαν, ώς 
έτροποποιήθη ύπό τών γεωργικών ’Οργανώσεων.

16) Νά έξασφαλισθή ή αύτονομία τής Ά γροτικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος άπό κάθε Κυβερνητικήν καί 
πολιτικήν έπέμβασιν.

17) Νά περιέλθη ή διοίκησις τής Ά γροτικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος είς τόν όργανωμένον άγροτικόν 
κόσμον κατά πλειοψηφίαν.

18) Νά ένισχυθοϋν τά κεφάλαια τής Ά γροτικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος δ ι’ ολοκλήρου τού ποσού τών 
καλυμμάτων. Αί καταθέσεις τών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου νά γίνωνται είς τήν ’ Αγροτικήν Τρά
πεζαν τής * Ελλάδος.

19) Νά άπλουστευθοϋν αί διατυπώσεις χορηγήσεως 
τών δανείων, καταργουμένων τών ένεχυρογράφων καί 
άντικαθισταμένων διά γραμματίων, ίσχύοντος όμως 
διά ταύτα τού Νόμου «περί γεωργικών ένεχυρογρά
φων».
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20) Τά δικαιώματα τής πρωτοπραξίας τής Ά γροτι
κής Τραπέζης τής 1 Ελλάδος νά έπεκταθούν καί εις τάς 
συνεταιριστικός οργανώσεις.

21) Τά επαρχιακά Διοικητικά Συμβούλια τής Ά γρο
τικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος νά άποτελεσθοΰν κατά 
πλειοψηφίαν άπό αντιπροσώπους τών συνεταιρικών 
οργανώσεων, έκλεγομένων ύ π ’ αύτών.

22) Νά έφαρμοσθη ή σεισάχθεια διά τά χρέη τών 
άγροτών πρός τούς διαφόρους τοκογλύφους.

23) Προκειμένου περί τής προσλήψεως ύπαλλήλων 
τής Ά γροτικής Τραπέζης τής * Ελλάδος καί δή 6lcc τήν 
εποπτικήν υπηρεσίαν αύτής, δέον νά λαμβάνεται ύ π ’ 
όψιν τό άπό πάσης άπόι|>εως άμεμπτον αύτών πρό 
πάσης προσλήψεως.

24)Ή  Α γροτική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος νά μή 
χορηγή δάνεια είς μή συνεταιρισμένους άγρότας.

25) Νά δίδωνται έγκαίρως έπαρκή καλλιεργητικά 
καί πλασματικά δάνεια μέσον τών ‘Ενώσεων εις τούς 
Συνεταιρισμούς με μικρότερον τόκον. Έ πίσης νά 
δίδωνται έπαρκή μεσοπρόθεσμα δάνεια διά τήν ένί- 
σχυσιν τών μέσων παραγωγής ώς καί μακροπρόθεσμα 
τοιαΰτα διά τήν έκτέλεσιν έγγειων βελτιώσεων.

26) Νά ένισχυθώσιν αί ‘ Ενώσεις καί Συνεταιρισμοί, 
οί άσχολούμενοι ή άσχοληθησόμενοι μέ τήν χωρικήν 
καί έμπορικήν έπεξεργασίαν τών καπνών, έπαρκώς 
διά δανείων μέ τόκον εύθηνόν.

27) Τά κεφάλαια τής Γεωργικής Τραπέζης Μακε
δονίας νά διατεθώσι διά τήν άνέγερσιν καπναποθη
κών ύπό τών Συνεταιρισμών ώς μακροπρόθεσμα 
δάνεια, μέ έλάχιστον τόκον.

28) Τό Συνέδριον κα τ’ αρχήν άποκρούει τήν προ- 
ταθεϊσαν παρά τών καπνοβιομηχάνων μονοπώλησιν 
τής καπνοβιομηχανίας έν * Ελλάδι καί άναθέτει εις τήν 
Εκτελεστικήν Ε πιτροπήν νά μελετήση τό ζήτημα 
τοΰτο καί ύποβάλη την μελέτην είς τάς συνεταιριστι
κός οργανώσεις, άξιοι δέ όπως ή Κυβέρνησις ούδεμίαν 
άπόφασιν λάβη έπί τοΰ προκειμένου άνευ τής γνώμης 
καί τής συγκαταθέσεως τών καπνοπαραγωγών.

29) Τό Συνέδριον άποφαίνεται περί τής απολύτου 
άνάγκης τής ιδρύσεως άνωτέρας όργανώσεώς τών 
καπνοπαραγωγών, ήτις νά ρυθμίζη τό όλον καπνικόν 
ζήτημα. Τό Συνέδριον, λόγω τής σοβαρότητος τού 
ζητήματος, δέν άποφαίνεται έπί τών λεπτομερειών, 
άλλ’ : άναθέτει είς τήν Εκτελεστικήν Ε πιτροπήν 
όπως, έν συνεργασία μετά τής ΐδρυθησομένης Τριτο
βαθμίου Όργανώσεώς, μελετήση λεπτομερώς καί 
καταρτίση ειδικόν σχέδιον, όπερ νά ύποβάλωσιν έν 
καιρω πρός έγκρισιν εις ειδικήν σύσκεψιν τών Έ νώ 
σεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Τό Συνέδριον δηλοϊ ρητώς καί κατηγορηματικώς ότι 
δέν θά  άναγνωρίση ούδεμίαν Κυβερνητικήν άπόφασιν 
έπί τού άνω ζητήματος, έ φ ’ οσον αϋτη δέν θά  έχη 
σύμφωνον τήν γνώμην τών ύπό τοΰ Συνεδρίου έξου- 
σιοδοτηθέντων αντιπροσώπων τών καπνοπαραγωγών

καί θά  άντιδράση κατά πάσης τοιαύτης άποφάσεως.
30) Τά Γραφεία Προστασίας Καπνού μέχρι τής λει

τουργίας τής ώς άνω όργανώσεώς δέον νά λειτουργή- 
σωσιν ώς Γραφεία καθαρώς καπνοπαραγωγικά, διοι- 
κούμενα άποκλειστικώς ύπό καπνοπαραγωγών.

31) Τό Συνέδριον ζητεί οπως ή σύνθεσις τοϋ Α νώ 
τατου Οικονομικού Συμβουλίου γίνη κατ’ άναλογίαν 
πλειοι|)ηφίας, οί δέ αντιπρόσωποι τών άγροτών έκλέ- 
γωνται άπό τάς γεωργικός οργανώσεις.

32) Τό Συνέδριον ζητεί τήν κατάργησιν διά τήν 
ϋπαιθρον τοΰ φόρου οικοδομών καθώς καί τήν κα- 
τάργησιν τού φόρου διοδίων.

33) Τό Συνέδριον ζητεί παρά τοϋ Κράτους τήν 
γεωργικήν όλοκλήρωσιν τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης, μεταφερομένης είς Θεσσαλονίκην καί τής ’ Ανω- 
τάτης Γεωπονικής Σχολής Α θηνών.

34) Τό Συνέδριον ζητεί δπως τά κτίρια τού άγρο- 
κτήματος Τοψίν χρησιμεύσωσιν, άπαλλοτριωμένου 
τοΰ άγροκτήματος, διά τήν λειτουργίαν Γεωργικής 
Σχολής.

35) Τό Συνέδριον ζητεί τήν άποφυλάκισιν άπάντων 
τών άγροτών, τών κρατουμένων είς τάς φυλακάς διά 
χρέη πρός τό Δημόσιον καί τήν Ε πιτροπήν Ά π ο κ α 
ταστάσεως Προσφύγων.

36) Τό Συνέδριον ζητεί τήν άμεσον καταβολήν τών 
άποζημιώσεων τών άγροτών προσφύγων καί ομήρων 
πολεμοπαθών.

37) Ζητεί τήν κατάργησιν τών τελών, τών είσπρατ- 
τομένων διά τήν Έ ποπτείαν τών Συνεταιρισμών, άνα- 
δρομικώς από τό 1927.

’ Ως επείγοντα ληπτέα μέτρα ζητά:
1) Νά ένισχυθούν άμέσως οί καπνοπαραγωγοί, δ ι’ 

έπαρκών πλασματικών δανείων.
2) Νά ένισχυθούν αί ενώσεις καί οί Συνεταιρισμοί 

δι’ έπαρκών δανείων, δπως δυνηθοΰν νά προβούν είς 
τήν έπεξεργασίαν καί διατήρησιν τών καπνών.

3) Τό προνόμιον τής κοπής καπνού νά χορηγηθή 
εις τάς Ε νώ σεις Γεωργικών Συνεταιρισμών αποκλει- 
στίκώς, δικαιουμένας νά μεταβιβάζωσι τοΰτο είς τούς 
Συνεταιρισμούς τής δυνάμεώς των.

4) Νά έξαγορασθούν ύπό τού Κράτους τά κόκκινα 
καπνά (γκιούζια), άφορμή έκμεταλλεύσεως έκ μέρους 
τών καπνεμπόρων πρός ύποβίβασιν τών τιμών τών 
καπνών, είς τρόπον ώστε οί παραγωγοί νά λάβουν τήν 
πραγματικήν άξίαν αύτών.

5) Νά άνασταλή διά Ν.Δ. ή εϊσπραξις έκ μέρους τού 
Εποικισμού παρά τών άγροτών προσφύγων τών 
χρεών αύτών πρός τήν ’ Επιτροπήν ’ Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων.

6)Ά μεσος οικονομική ένίσχυσις είς χρήμα τών 
παραμεθορίων άγροτικών πληθυσμών.

Ό  Πρόεδρος τού Συνεδρίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ»

Είναι τόσα πολλά και δύσκολα τα προβλήματα των καπνοπαραγωγών και 
γενικά όλων σχεδόν των αγροτών την εποχή εκείνη , ώστε είνα ι πραγματικά 
αξιοθαύμαστες οι Συνετα ιριστικές Ο ργανώ σεις και οι εκπρόσω ποί τους που 
έκαναν τις σχετικές καταγραφές και κ ινη τοπο ιή σ εις γ ια  να ενεργοποιήσουν τους 
Κ υβερνητικούς αρμόδιους και να πετυχαίνουν λύσεις για ανακούφιση των 
αγροτών. Π ρόκειτα ι για ρόλο πρωταρχικό όταν ήταν τόση η έλλειψη 
οποιοσδήποτε συστηματικής αγροτικής π ολ ιτική ς τόσες οι αντιδράσεις των 
αντίθετων συμφερόντων και τόσο ρευστή και δύσκολη η όλη κατάσταση της

373/901



1 9 3 0 /Η ' —  Α γροτικά  προβλήματα  και Σ υνετα ιρ ισμο ί

Κ οινωνίας και του Κράτους.
— Π ολλά, επείγοντα και πιεστικά τα προβλήματα των κ η  π ε υ τ ι κ ώ ν .

Το Συνέδριο των παραγωγών κηπουρικώ ν ειδών (21-22/1/1930) διατυπώνει το 
παρακάτω πολύ μελετημένο ψ ήφισμα που μας δείχνει τα πολλά  τότε προβλήματα 
που υπήρχαν για  επίλυση («Συνεταιριστής» 1930 σ. 24).
Α ')  Μ έσα μεταφοράς προϊόντων.

α) Μ εταφ ορα ί διά θαλάσσης
Τό Συνέδριον τών παραγωγών μετά τάς γενομένας 

συζητήσεις διαπιστώνει δτι: 
α )’Ενδιαφερόμενοι οργανώσεις παραγωγών δυνά- 

μεναι νά φορτώνουν εύθηνότερα καί έχουσαι τά πρός 
τοϋτο μέσα, άδυνατοϋν νά πράξουν τοϋτο λόγω τών 
παραλόγων άξιώσεων τών φορτοεκφορτωτών.

β) Οι ναύλοι μεταφορών τών προϊόντων είναι λίαν 
επαχθείς (π.χ. 1 κοφίνι ντομάτα 40 οκάδων πληρώνει 
ναύλον έκ Σύρου καί Νάξου δρχ. 0,30 κα τ’ όκάν. 1 
κοφίνι βερύκοκκα καί άλλαι όπώραι 20 οκάδων πλη
ρώνει δρχ. 0,50 κατ’ οκάν, 1 κοφίνι εσπεριδοειδών 30 
οκάδων πληρώνει ναύλον έκ Κρήτης μέχρι Πειραιώς 
δρχ. 0,70 κ α τ’ όκάν κλπ.)

γ) Οί έκφορτωταί Πειραιώς γίνονται διαρκώς πρό
ξενοι ζημιών είς τά προϊόντα καί ιδία είς τάς οπώρας 
έπειδή ούδεμίαν καταβάλλουν άνάλογον προσοχήν.

δ) Οί ’ίδιοι έκφορτωταί εισπράττουν τό ύπέρογκον 
ποσόν τών δραχμών 2,50 κατά κοφίνιον διά τήν μετα
φοράν του άπό τής λέμβου είς τήν προκυμαίαν. Τό 
ποσόν τοϋτο διπλασιάζεται όταν τ ’ άτμόπλοια κατα
πλέουν ώς συνήθως πρό τής 6ης πρωινής.

β) Μ εταφ ορα ί Σ ιδηροδρομικώς
α) Τά κόμιστρα τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου 

εινε λίαν ύΐ^ηλά, αί δέ κινήσεις τών άμαξοστοιχιών, 
ιδίως διά τά ταχείας άλλοιώσεως προϊόντα, δέν όντα- 
ποκρίνονται είς τάς άπαιτήσεις πρός ταχείαν μετα
φοράν τούτων.

β) Αί μεταφοραί άπό τούς σταθμούς τών σιδηρο
δρόμων τοϋ Κράτους καί τών τής Πελοποννήσου είς 
τάς Κεντρικός ’Αγοράς τών ’Αθηνών καί Πειραιώς 
δυσχεραίνονται καί έπιβαρύνουν τά προϊόντα λόγω 
έλλείψεως παρακαμπτήριων γραμμών.

Πρός βελτίωσιν τών ανωτέρω δυσμενών διά τε τήν 
παραγωγήν καί κατανάλωσή συνθηκών, τό Συνέδριον 
παρακαλεΐ όπως ληφθοϋν τά έξής μέτρα.

α ')  Μ εταφ ορα ί δ ιά  θαλάσσης
α) Νά έπίτραπή όπως αί όλίγαι οργανώσεις τών 

παραγωγών, άίτινες δύνανται νά φορτώνουν τά προϊ
όντα τών εύθηνότερα, χρησιμοποιούν έλευθέρως τά 
π α ρ ’ αύτών διατιθέμενα μέσα.

β) Νά μειωθώσιν οί ναύλοι διά τά λαχανικά, οπώρας 
καί λοιπά κηπαϊα προϊόντα, καταργουμένου, εί δυνα
τόν, τοϋ άποκλείοντος τόν συναγωνισμόν μεταξύ τών 
άτμοπλοϊκών έταιριών διατάγματος «περί άθεμίτου 
συναγωνισμού» τουλάχιστον διά τά κηπαϊα προϊόντα, 
έσπεριδοειδή, οπώρας κλπ.

γ) Νά μειωθούν τά φορτοεκφορτωτικά καί νά έπι- 
τραπή διά τάς συνεταιρικός ιδία οργανώσεις ή δ ι’ 
ιδίων μέσων έκφόρτωσις έφ ’ όσον έχουν αύται’ίδια (ή 
διά ναυλώσεως) μέσα μεταφοράς (βενζινόπλοια).

δ) Νά πυκνωθούν αί θαλάσσιαι συγκοινωνίαι οπου 
αύται είναι άραιαί (π.χ. Χανιά, "Ανδρος κλπ.).

β ')  Μ εταφ ορα ί σ ιδηροδρομικώς
α) Νά μειωθούν τά διά πάντας τούς σταθμούς κό

μιστρα τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου διά τά λαχα
νικά, γεώμηλα, οπώρας, εσπεριδοειδή κλπ. είς τό 
έλάχιστον όριον διά τε τάς διά πλήρων φορταμαξών 
καί τμηματικός άποστολάς.

Έ πίσης νά μειωθούν τά κόμιστρα παντός είδους 
οπωρών, έσπεριδοειδών κλπ. τών Κρατικών σιδηρο
δρόμων, προκειμένου νά μεταφέρωνται ταϋτα είς τό 
’ Εξωτερικόν.

Νά πυκνωθή ό αριθμός τών ταχειών άμαξοστοιχιών 
προκειμένου νά μεταφερθώσι προϊόντα ύποκείμενα 
είς ταχείαν φθοράν (όπώραι κλπ.)

β) Νά μελετηθή κατά πόσον είναι δυνατόν νά κατα- 
σκευασθώσι παρακαμπτήριοι γραμμαί έκ τών σταθ
μών ’Αθηνών καί Πειραιώς πρός τάς Κεντρικός 
’ Αγοράς.

Β ')  Μ είωσις  τοϋ  κόστους τής παραγωγής
’ Επί τού ζητήματος τούτου τό Συνέδριον άποφασίζει 

τά έξής:
α) ' Ο γεωργικός κόσμος εύχαριστεΐ τήν Κυβέρνησιν 

διά τήν εσχάτως παρατηρουμένην προσπάθειαν τού 
Κράτους πρός βελτίωσιν τών όρων τής παραγωγής έν 
γένει καί πέποιθεν ότι ή προσπάθεια αϋτη θά έξακο- 
λουθήση καί θ ’ άποδώση τ ’ άναμενόμενα άποτελέ- 
σματα.

β) Διά τήν έπίτευξιν τής μειώσεως τοϋ κόστους τής 
παραγωγής παρακαλεΐ όπως ληφθώσιν ύ π ’ όιρει τά
έξής:

1) Πραγματική άτέλεια εισαγωγής χημικών λιπα
σμάτων θείου, έντομοκτόνων, γεωργικών έργαλείων 
καί μηχανημάτων, ξυλείας συσκευασίας έσπεριδοει- 
δών καί λοιπών οπωρών, χάρτου περιτυλίγματος, 
άλατος διά τήν συσκευασίαν καί συντήρησιν τών 
έλαιών καί τοϋ κίτρου, χρησιμοποιουμένων παρά 
Συνεταιρισμών ή μελών αύτών.

2) Νά έξακολουθήση έντατική ή καταβαλλομένη 
έργασία πρός έξεύρεσιν τών καταλληλοτέρων ποικι
λιών προϊόντων, άίτινες προσαρμόζονται είς τό έδα
φος καί τό κλϊμα τής ' Ελλάδος καί νά έκλαϊκευθώσιν 
έγκαίρως τά πορίσματα τών αρμοδίων πειραματικών 
σταθμών.

3) Νά πραγματοποιηθή τό ταχύτερον ή συστηματι- 
κωτέρα γεωργική έκπαίδευσις.

4) Νά έπιδιωχθή ή συντομωτέρα έκτέλεσις άρδευ- 
τικών, άποξηραντικών καί άντιπλημμυρικών έργων 
μέσω τής ’Αγροτικής Τραπέζης ιδία καί διά τήςσυστά- 
σεως ειδικών άναγκαστικών Συνεταιρισμών, ώς καί ή 
άνίχνευσις, έξεύρεσις καί χρησιμοποίησις ύπογείων 
ύδάτων (γαιοτρύπανα κλπ.).

5) Νά καταργηθώσιν αΐ τοπικαί φορολογίαι άίτινες 
έπιβαρύνουν τά γεωργικά προϊόντα διά σκοπούς 
ξένους πρός τήν γεωργίαν.

6) Έ π ίσης έκ μέρους μελών τινών τοϋ Συνεδρίου 
ζητείται ή έπέκτασις τής άτελείας τών άνωτέρω ειδών 
δι’ όλους τούς παραγωγούς.

Γ ')  Τρόπος διαθέσεως προϊόντων
’ Επί τοϋ ζητήματος τούτου τό Συνέδριον διαπιστώνει 

τά έξής:
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α )Ή  διαφορά τών τιμών μεταξύ παραγωγής καί 
καταναλώσεως είνε τεραστία, καταπιέζει δέ τοΰτο έξ 
’ίσου τόν παραγωγόν, καλλιεργούντο έπί ζημία, καί τόν 
καταναλωτήν, δικαίως δυσφοροΰντα· διά τάς ύψηλάς 
τιμάς.

β) Τό σύστημα τών Κεντρικών ’Αγορών (Πειραιώς 
και ’ Αθηνών) δέν έξυπηρετεϊ πλέον, οπως είς παλαιο- 
τέρους χρόνους, τήν άνετον κίνησιν προϊόντων.

γ) Μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως μεσολα
βούν πολλοί ένδιάμεσοι.

δ) Αί λαϊκαί άγοραί εξυπηρετούν τά συμφέροντα 
τών πέριξ τών ’Αθηνών παραγωγών.

ε) Αί λαϊκαί άγοραί δύνανται νά έξυπηρετήσουν ύπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις τά συμφέροντα τών μεμα- 
κρυσμένων παραγωγών ώργανωμένων καί μή, ώς καί 
έτι εύρύτερον τά συμφέροντα τών καταναλωτών.

στ) Αί οργανώσεις τών παραγωγών εύρίσκονται εις 
θέσιν νά συμβάλουν σπουδαίως είς τήν μείωσιν τοϋ 
κόστους τής ζωής τών πόλεων.

Κατά συνέπειαν τών άνωτέρω τό Συνέδριον προτεί
νει τά έξής:

α) Νά πυκνωθή τό δίκτυον τών Συνεταιρικών οργα
νώσεων άίτινες προβαίνουσιν είς άπό κοινού πωλήσεις 
προϊόντων, ένισχυομένων τούτων οίκονομικώς ιδιαι
τέρως διά τόν σκοπόν τούτον.

β) Ν ’ αύξηθούν αί ύπάρχουσαι Κεντρικαί Ά γοραί 
καί νά έξασφαλισθοϋν θέσεις έντός αύτών καί έπί τής 
προκυμαίας Πειραιώς διά τάς Συνεταιρικός οργανώ
σεις.

γ) Οί μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως διάμε
σοι δύνανται νά καταργηθοϋν έν μέρει διά Συνεται
ρικών οργανώσεων.

δ) Αι ύφιστάμεναι καί έκ περιτροπής λειτουργοϋσαι 
λαϊκαί άγοραί νά μονιμοποιηθώσι καί ν ’ αύξηθώσι 
κ α τ’ άριθμόν καί κατά τρόπον έπιτρέποντα είς τάς 
Συνεταιρικός οργανώσεις μόνιμον συμμετοχήν.

ε) Εινε βεβαιωμένον οτι έξευρισκομένου καί έφαρ- 
μοζομένου ένός τοιούτου καλού συστήματος αί Συνε
ταιρικοί οργανώσεις τών παραγωγών θά  έφοδιάζωσι 
τάς συνοικίας μέ περισσότερα προϊόντα καί μέ πολύ 
κατωτέρας τιμάς. ’ Επίσης θά  έπιτευχθή ή άπό κοινού 
πώλησις ήμιχονδρικώς ή καί λιανικώς καί άλλων ειδών 
καί προϊόντων (π.χ. Κορινθιακή σταφίς καί σουλτα
νίνα, κάστανα καί λοιποί ξηροί καρποί, έλαιον (μικρά 
έσφραγισμένα δοχεία) μπελτές Θήρας, έλαια, μέλι καί 
γάλα (ιδία τών γύρω ’ Αθηνών Συνεταιρισμένων παρα
γωγών).

στ) Ύ π ό  τάς άνωτέρω προϋποθέσεις αί συνεται
ρικοί οργανώσεις θέλουσι ταχέως έξεύρη καί έφαρμό- 
ση τόν καταλληλότερον τρόπον τής διεξαγωγής τής 
όλης έργασίας.

ζ) ’Εκφράζεται ή πεποίθησις οτι αί άρμόδιαι 
Κρατικαί ύπηρεσίαι θ ά  εύνοήσουν ίσχυρώς τάς προ
σπάθειας τών οργανώσεων διά τήν εφαρμογήν τών 
μέτρων τούτων άτινα θά  προστατεύσουν κυρίως τήν 
κατανάλωσιν έν συνδυασμω πρός τά συμφέροντα τής 
παραγωγής κατά τρόπον μή θίγοντα ούδεμίαν έπαγ- 
γελματικήν τάξιν.

Δ ') Ο ικο νο μ ικο ί διευκολύνσεις
Τό Συνέδριον έπιθυμεϊ νά έπισύρη ιδιαιτέρως τήν 

προσοχήν τής Ά γροτικής Τραπέζης έπί τής σπου
δαίας ταύτης προσπαθείας τών συνεταιρικών οργανώ
σεων καί νά παρακαλέση όπως αϋτη έκτιμώσα τόν 
σκοπόν καί τήν σημασίαν τής προκειμένης έργασίας 
ήτις άφορά τά συμφέροντα περισσοτέρων τής μιάς

κοινωνικών τάξεων, έλθη έπίκουρος οίκονομικώς καί 
ήθικώς εις τάς συνεταιρικός οργανώσεις χορηγούσα 
τάς έκάστοτε χρησίμους έκτάκτους πιστώσεις.

Ε ) Δασμολογική προστασία
Τό Συνέδριον μετά δυσφορίας παρατηρεί οτι, 

άντιθέτως πρός τά προστατευτικά μέτρα τά όποία 
λαμβάνονται ύπό τών διαφόρων Κρατών ύπέρ τής 
γεωργικής παραγωγής των, π α ρ ’ ήμϊν ώρισμένα 
προϊόντα παραμένουν έκθετα είς τόν άπηνή συνα
γωνισμόν τών έξωθεν είσαγομένωνόμοειδών τοιούτων 
πρός βλάβην τής παραγωγής καί ώρισμένων γεωργι
κών βιομηχανιών (κονσερβοποιία κλπ.).

Τά ' Ελληνικά προϊόντα τά όποία εύρίσκονται είς 
τήν κατάστασιν ταύτην είναι τά γεώμηλα, ή ντομάτα, 
κηπαία,έσπεροειδή, καί όπώραι.

Ούτως ή παραγωγή ντομάτας, κονσερβών καί μπελ- 
τέ καί άλλων συντετηρημένων κηπαίων ύφισταται τόν 
άγριον άνταγωνισμόν τών έξ Αίγύπτου είσαγομένων 
όμοειδών λόγω τών όλως ιδιαιτέρων συνθηκών τής 
παραγωγής των. Τά μήλα τού Πηλίου κλπ. εύρίσκονται 
άντιμέτωπα τών έκ Καλιφορνίας είσαγομένων, τά δέ 
γεώμηλα τής 'Ελλάδος σήπονται ώς καί τά κρόμμυα 
κατά έκατομμύρια όκάδας είς τά διάφορα μέρη λόγω 
τής άφθονου εισαγωγής τών γεωμήλων τής ’Ολλαν
δίας, Κύπρου, Αίγύπτου, Βελγίου καί ’Ιρλανδίας.

Συνέπεια τής άκωλύτου είσάγωγής τών ξένων 
προϊόντων είναι καί ή εξαγωγή συναλλάγματος 450.
000.000 δραχμών έτησίως κατά τάς έπισήμους στατι
στικός (τετρακοσίων πεντήκοντα εκατομμυρίων).

Τούτων ούτως έχόντων τό Συνέδριον παρακαλεΐ 
θερμώς τήν Κυβέρνησιν όπως έ φ ’ όσον είνε αδύνατος 
ή πλήρης άπαγόρευσις τής εισαγωγής τών άνωτέρω 
προϊόντων έκ τής άλλοδαπής, αύξήση τούς ύφιστα- 
μένους εισαγωγικούς δασμούς άπό μίαν μεταλλικήν 
δραχμήν τά  100 χιλιόγραμμα (ήτοι 15 λεπτά κατά 
χιλιόγραμμον) είς τό έξαπλάσιον. Ούτως ένθαρρυνο- 
μένης τής παραγωγής θά  έπέλθη φυσική πτώσις τών 
τιμών τών προϊόντων έν τώ έσωτερικώ διά τής αύξή- 
σεως τής παραγωγής αύτών.

* Η εύχή αϋτη τοϋ Συνεδρίου τείνει νά έξισώση έν τώ 
μέτρω τήν παρεχομένην δικαίως προστασίαν τοϋ Κρά
τους ύπέρ τής βιομηχανίας πρός τήν έπιζητουμένην 
ήδη προστασίαν τούτου ύπέρ τής γεωργίας, ήτις εινε 
όμολογουμένως, ή βάσις τής οικονομικής ύποστάσεως 
τοϋ Κράτους καί τής 'Ελληνικής Κοινωνίας.

’ Επίσης τό Συνέδριον παρακαλεΐ τήν Σ/ήν Κυβέρνη- 
σιν όπως κατά τάς έκάστοτε συνομολογουμένας έμπο- 
ρικάς συμβάσεις λαμβάνεται πρόνοια καί διά τούς 
άφθονους καί εκλεκτούς νωπούς καρπούς τής χώρας.

Ή  ’ Επιτροπή τοΰ Συνεδρίου
Διά τήν "Ενωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Νάξου 
Βασ. Ρεφενές, Κων. Λάσκαρης.
Διά τήν "Ενωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Σύρου 
Γεώργ. Καλόξυλος.
Διά τόν Συνεταιρισμόν Ζαγοράς Ά π. Πόντος.
Διά τόν Συνεταιρισμόν Γεωργ. Προνοίας Ά σπροπύρ- 
γου Γεωργ. Διάκος.
Διά Συνεταιρισμούς 'Εσπεριδοειδών και κηπαίων 
Κρήτης, Παν. Μηναράκης.
Διά τήν "Ενωσιν Συνεταιρισμών Θήρας. Κ ατ’ έντολήν 
Β. Ρεφενές.
Διά τήν "Ενωσιν Συνεταιρισμών Πάρου Σ. Ποπολάνος. 
Διά τήν Κτηματικήν "Ενωσιν Καλαμών Έμ. Μελετό- 
ττουλος.
Διά τόν Κτηματικόν Συνεταιρισμόν ’Άργους Γ. Ν.
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Τουλιος. Γιαννο 'λ
Διά τήν Γεωργικήν "Ενωσιν ΤενέαςΉΑ. Σβώλος, Λ. ^  - ■ . . .
Ταιράκης, Γ. Άνδριανόπονλος, I. Παννόπουλος. ^ υ Ι Ζ »  E™ ° 1V Σ^ ε™ ^σμ ω ν Αρηνης, Δ. Κωστο- 
Διά τόν ’Εθνικόν Σύνδεσμον Άμπελοκτημόνων Μ.

Ο Υ ποδιοικητής ΕΤΕ Αλ. Κ ορυζής προτείνει τον περ ιορ ισμόν της καπνο
καλλιέργειας γ ια  την απορρόφηση των αδιάθετων πλεονασμάτω ν και την χρ η σ ι
μοποίηση των αντίστοιχω ν εδαφών με λαχανικά  γ ια  τις ανάγκες των οικογενειών 
των καπνοπαραγωγών που με την μονοκαλλιέργεια  του καπνού προμηθεύονται 
πανάκριβα τα λαχανικά από τις πόλεις με σοβαρή επιβάρυνσή τους από μεταφο
ρικά, φόρους, φθορές^ εμπορικά κέρδη κλπ. Ε πίσης ε ισηγείτα ι «ώς επιβαλλόμενα 
πρός άνακούφισιν τών στενουσών ύπό τή ν  ο ικονομ ικήν κρ ίσ ιν  βορείων μας 
επαρχιών» την συγκέντρωση και της κριθής και την ανάμιξή της για αρτο
πο ίησ η , ώστε να συγκρατηθεί η πτώση των τιμών (βλ. επιστολή του «Ταγυ- 
δρόμος» 28/5/1930). Α

Π ανελλήνιο  Συνέδριο Βαμβακοπαραγωγών (Λεβάδεια) Βλ. ψ ήφισμα του 
«Συνεταιριστής» 1930 σ. 107).

Με βάση τους ν. 3598, 4382, 4817, γ ίνετα ι συγκέντρωση σίτου από το Κράτος 
για  υποστήριξη  της εγχωρίου σ ιτοπαραγω γής (χωρίς ανάμιξη Έ νώ σεω ν)

— Το Π αναγροτικό Σ υλλαλητήριο  Θ εσσαλονίκης 7 /9/1930 με 50.000 άτομα. 
Ο ικτρά η οικονομική κατάσταση των αγροτών. Σύμπας ο αγροτικός πληθυσμός 
των περιφερειών Θ εσσαλονίκης, Λαγκαδά, Χ αλκιδικής, Κ ιλκίς, Α ξιουπόλεως, 
Βέροιας μ ετ’ αντιπροσω πειών των περιφερειώ ν Σερρών, Δράμας, Καβάλας, 
Εδέσσης, Ν αούσης, Κ ατερίνης, Ιία ϊλαρίω ν, Κ οζάνης, Φ λωρίνης’, Λαρίσης! 
Τρικκάλω ν, Κ αρδίτσης, έχων και την εξουσιοδότηση των βαμβακοπαραγωγών 
Λεβαδείας και των αγωνιζομένων σταφιδοπαραγωγών Π ελοποννήσου συνελθόν... 
εις Π αναγροτικόν Συλλαλητήριον, κατόπιν προσκλήσεω ς των Γεωργικών 
Οργανώσεων Βορείου Ελλάδος... διαμαρτύρεται... ψηφίζει:

1)"Οπως ή Κυβέρνησις έξαγοράση άπασαν τήν είς Ί^ν, ταϋτα διετυπώθησαν είς τό Βαμβακοπα-
χείρας τών παραγωγών κριθήν τό ταχύτερον, άπο- ραγωγικόν Συνέδριον Λεβαδείας.
κλειόμενης τής προμήθειας έκ τοϋ έμπορίου καί 10) Προστασία τών σταφιδοπαραγωγών,
άποφασισθή άνευ ούδεμιάς χρονοτριβής ή ένιαία 11)'Οριστική λύσις λαχανοπαραγωγικοϋ ζητήματος
ποιότης άρτου διά προσμίξεως κριθάλευρου, τής Μακεδονίας διά τής έλευθέρας εξαγωγής ή άπα-
κριθής συγκεντρουμένης πρός 4 δρχ. τήν όκάν. γορεύσεως εισαγωγής.

2) Συγκέντρωσή κατωτέρων ποιοτήτων σίτου. 1 Κατάργησιν τοϋ ένοικιοστασίου βοσκών.
3)Ένίσχυσιν τών καταστραφέντων γεωργών διά 1 3 ) 'Εφαρμογή προστατευτικής πολιτικής τής γεωρ-

μεσοπροθέσμων δανείων καί σπόρου. γικής παραγωγής έν γένει.
4)Έ νοποίησιν ιδιωτικών χρεών διά τής Ά γροτικής 14)"Αμεσον άποζημίωσιν τών άγροτών προσφύγων.

Τραπέζης. 15) Άπαλλοτρίωσιν όλων τών έναπομεινάντων τσιφ-
5) Διαγραφήν παλαιών φόρων. λικίων καί Μοναστηριακών κτημάτων καί χρέωσιν τών
6) Τροποποίησιν καί έλάττωσιν τής φορολογίας τών γαιών τών προσφύγων καί γηγενών άκτημόνων είς

άμβύκων καί έλευθέραν διάθεσιν τοϋ στέμφυλο- χαμηλήν τιμήν.
πνεύματος είς τό έμπόριον. 16)' Ενίσχυσιν τών κεφαλαίων τής Ά γροτικής Τρα-

7)Α ποδοχήν τών αιτημάτων τοϋ Ε ' Πανελληνίου "έζη ζ ,τή ζ  'Ελλάδος γιά τών καλυμμάτων καί τών
Καπνοπαραγωγικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, καθώς καταθέσεων των νομικών προσώπων.
καί τών αιτημάτων τών συνελθόντων μέχρι σήμερον *^) Αναστολήν πληρωμής γεωμόρου τών άγροκτη-
Γεωργικών Συνεδρίων. μάτων έπί εν ετος καί άναθεώρησιν τών χρεών τών

8) Κατάργησιν τής είσπράξεως τών δικαιωμάτων Συνεταιρισμών Ακτημόνων ύπό ειδικής Επιτροπής,
έκτελέσεως ένταλμάτων, αύξηθέντων είς παράλογα Ί1ζ μέλη νά είναι καί Πρόεδροι τών Συνεταιρισμών, 
ποσά διά τοϋ νόμου 4845/1930. 18) Κατάργησιν τοΰ φόρου διοδίων.

9 )’Αποδοχήν τών αιτημάτων τών βαμβακοπαραγω- 1®) Κατάργησιν τών άνελευθέρων τροποποιήσεων
του Νόμου 602.

— Μ εγάλες δυσχέρειες στην εξαγωγή καπνών. Π ροσπάθειες για  ανάληψη της 
εμπορίας του καπνού από Συνεταιρισμούς - Ενώσεις με ενίσχυση Κράτους - ΑΤΕ 
(ο «Συνεταιριστής» 1930 σ. 155)..
— Χίος. Κ αθυστερημένη συνεταιριστικά. Ο ι ιδρυθέντες Συνεταιρισμοί έπαυσαν 

να λειτουργούν από ετών. («Συνεταιριστής» 1930 σ. 156).
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ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

— Η  αριθμητική κ ίνηση των αστικώ ν συνεταιρισμών κατά το 1930 είναι η 
ακόλουθη:

Είδη Ιδρυθέντες Υ πάρχουν στο
το 1930 τέλος 1930

Π ιστω τικοί 1 57
Π ρομηθευτικοί 17 208
Π αραγω γικοί 21 671
Καταναλώσεως 7 122
Ο ικοδομικοί 36 532
Διάφοροι 9 33
Σύνολα 91 1.633

— Εκδίδεται το Δ ιάταγμα για  τα καταστατικά των οικοδομικώ ν συνεταιρισμών 
δημοσίων υπαλλήλω ν σε εκτέλεση του ν. 4209/1929 («Συνεταιριστής» 1930 σ. 27).
— Στην οργάνωση των καταναλωτών αναφέρεται, θεωρητικά, κείμενο του Θ. 

Τζωρτζάκη στο «Σιδηροδρομικόν Η μερολόγιον» 1930 (βλ. «Συνεταιριστής» 1930 
σ. 33, 37).

— Μ ε βοήθεια  της ΑΤΕ, 300 λαχανοπω ροπώ λες των Α θηνών ίδρυσαν Συνεται
ρισμό Κ οινής αγοράς και καταναλώσεως για  α π ’ ευθείας συναλλαγές με 
παραγωγούς. (Α πολογισμός ΑΤΕ 1930, «Συνεργατισμός» 1931 σ. 468).

— Συνεταιρισμοί ηθοποιών. Καθώς σημειώνει ο Κ. Κ ουκκίδης, («Αμπελάκια») 
από το 1930 το ελληνικό  θέατρο ξαναγύρισε στο συνετα ιρ ιστικό  σύστημα. Τούτο 
οφείλεται στην ίδρυση «Ταμείου Εργασίας Η θοποιών». Α υτό δίνει δάνεια σε 
συνεταιριστικούς θιάσους, καθώς άλλωστε και σ ’ εργοδοτικούς που ο διευθυντής 
τους όμως εργάζεται αυτοπρόσωπα.
(βλ. και στο 1948 κείμενο Γ. Σιδέρη περιοδ. «Νέα Εστία» 15.4.1948).

— Συνεταιρισμός Ιατρικού και φαρμακευτικού σώματος Ελλάδος. Ο Συνεται
ρισμός (που ιδρύθηκε το 1924) σύμφωνα με τον ισολογισμό του 31/12/1930 
παρουσίασε τη ν  ακόλουθη ανάπτυξη:
Σ τ ο  Ενεργητικό

Ε γκαταστάσεις (για ίδρυση εργοστασίου) δρχ. 461.284
Μ ηχανήματα — Ό ρ γ α ν α  χημείου (μετά από αποσβέσεις) 65.596
Επιπλα Γραφείου και Π ρατηρίου » » 140.543
Δαπάνες ιδρύσεως (μετά από αποσβέσεις) 169.583
Α ποθήκες (πρώτες ύλες και προϊόντα) 6.434.506
Π ελάτες 1.753.874
Π ροσω ρινο ί Λ ογαριασμοί 582.339
Ε πισφαλείς χρεώ στες (από ίδρυση) 372.902
Χ ρεώγραφα 521.523
Γραμμάτια εισπρακτέα 1.933.664
Διαθέσιμα 3.690.073
Σ τ ο  Π α θ η τ ικ ό :

Μ ετοχές καταβλημένες 43.229 δρχ. 10.807.202
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1930 /Θ ' — Α σ τικο ί Σ υνετα ιρ ισμοί

Τ ακτικό αποθεματικό 891.808
Κ ρατήσεις γ ια  ενδεχόμενες ζημιές 2.125.593
Κ ρατήσεις για  επισφαλείς 450.000
Π ρομηθευτές 105.694
Α ντιπρόσω ποι 25.538
Π ροσω ρινο ί Λ ογαριασμοί 365.155
Γραμμάτια πληρω τέα 25.675
Μ ερίσματα πληρωτέα 2.207.830
Τα κέρδη από πω λήσεις προϊόντων κλπ. ήταν το 1930 3.282.150
Τα έξοδα διαχειρ ίσεω ς - διαφημίσεως 1.153.826
Κ ρατήσεις γ ια  αποσβέσεις - προβλέψεις 351.747
Κέρδη διανεμητέα 2.016.631
Π ρόεδρος ο Θ. Σκάσσης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ο Π. Μ αρινόπουλος, Δ /ν τή ς  ο 
Α. Σταμέλος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ I '

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

' Οσο επεκτείνεται σε αριθμό Οργανώσεων και σε εργασίες, η συνετα ιρ ιστική 
κ ίνηση , τόσο επανδρώνεται με επαγγελματίες υπαλλήλους που στη μεγάλη τους 
πλειονότητα  έχουν ή αποκτούν και ιδεολογικό σύνδεσμο με την κ ίνηση . Η  καλή 
εξέλιξη των εργασιών, κυρίως των Ενώσεων, δίνει τη δυνατότητα καλύτερης 
αμοιβής και σταθερότητας. Πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλή
ματα, κυρίως αυτό της αβεβαιότητας της θέσεως από την εμπλοκή σε διαφορές και 
αντιθέσεις αιρετών που προέρχονται άλλοτε από κομματικές επιδρομές και άλλοτε 
από προσωπικές αντιθέσεις. Επειδή όμως η κατάσταση σ την αγορά εργασίας δεν 
είνα ι καλύτερη και στους άλλους τομείς (δημόσιο - ιδιω τικό) τα προβλήματα του 
συνεταιριστικού τομέα δεν οδηγούν σε επείγουσες και έντονες αναζητήσεις για  
βελτίωση.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ '

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Στις προηγούμενες σελίδες του έτους 1930, αναφέρθηκαν δεκάδες ονόματα 
ατόμων τα οποία βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στην υπηρεσ ία  του Συνεργατι
σμού. Τα άτομα αυτά ήταν α ιρετοί και μέλη των Συνεταιρισμώ ν και υπαλληλικά 
στελέχη  τους. Π ολλά ήταν φ ίλοι της συνετα ιρ ιστικής ιδέας και ανήκαν στο χώ ρο 
των καθηγητώ ν, των επιστημόνω ν, των πολιτικώ ν, των δημοσίων υπαλλήλων.

Η  διάθεσή μας (και υποχρέω σή μας) να αποδίδεται τιμή σε όλους τους 
εργάτες κα ι πρωτεργάτες του Συνεργατισμού, είνα ι ο λόγος που στα κείμενα για  τα 
διάφορα θέματα μνημονεύονται εν εκτάσει και τα ονόματα εκείνων που είχαν τις 
πρωτοβουλίες, ευθύνες και οποιαδήποτε ενεργό ανάμιξη.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

Α νασκόπηση και παρατηρήσεις για  τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση της ΙΟετίας
1921-1930, «τι έγινε και τι δεν έγινε», βλ, 
337. Κ υριότερες περικοπές:

«' Η δεκαετία πού κλείνει, γιά τήν ' Ελλάδα, άποτε- 
λεϊ μιά περίοδο γεμάτη άπό γεγονότα πρωτοφανή 
στήν ιστορία της.

Αί έκλογαί τοϋ 1920 δημιουργούν μιά νέα κατάστα
ση έσωτερική καί έξωτερική.

Τό έτος 1921 ξημερώνει μέ νευρικότητα πολλή καί 
συγκεχυμένες προβλέψεις. Ξαναρχίζει ό πόλεμος καί 
σέ όλους τούς "Ελληνας είναι γνωστό πού κατέληξε. 
Μετά τή καταστροφή σταματά γιά κάμποσο καιρό ή 
κοινοβουλευτική διακυβέρνηση τής χώρας. ’Αλλάζει 
τό πολίτευμα, επέρχεται πάλι ό κοινοβουλευτισμός, 
τόν διαδέχεται ή δικτατορία πού άνατρέπεται μέ 
επανάσταση ή όποία ένεργεΐ νέες εκλογές γιά νά 
σχηματισθή ή Οικουμενική Κυβέρνηση. Έ φ θα σ ε  μιά 
διαφορά άντιλήψεων στό οικονομικό πρόγραμμα 
μεταξύ τοϋ αρχηγού καί τού ύπαρχηγοϋ τού Κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων, γιά νά γίνουν οί νέες 
εκλογές, πού άνέδειξαν πανίσχυρο τό Κόμμα τών 
Φιλελευθέρων καί νά έπέλθη ό ρυθμός στή κρατική 
λειτουργία.

Αύτά άπό έσωτερικής πολιτικής άπό\{)εως. ’Από 
οικονομικής άπόψεως, δύο φορές διχοτομήθηκε τό 
χαρτονόμισμά μας, τακτοποιήθηκαν τά έξωτερικά 
πολεμικά χρέη, συνομολογήθηκαν τά προσφυγικά 
δάνεια, τό δάνειο τής σταθεροποιήσεως της δραχμής, 
τά παραγωγικά δάνεια, τό δάνειο τών σχολικών 
κτιρίων, ιδρύθηκαν ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος καί ή 
’Αγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, ύπογράφηκαν οί 
συμβάσεις γιά τά έργα άποξηράνσεων, όδοπο'ίας καί 
χαράξεως νέων σιδηροδρομικών γραμμών κλπ.

’ Ενώ τό κράτος άσχολε'ιτο μέ τά ζητήματα αύτά, άς 
δούμε τί έκανε ή ιδιωτική πρωτοβουλία, είδικώτερα δέ 
ή Συνεταιριστική αύτοβοήθεια.

Παρά τούς πολέμους καί τήν έλλειψη τής σχετικής 
συστηματικής προπαγάνδας, παρά τό γεγονός πώς ό 
νόμος περί Συνεταιρισμών μόλις πρό πέντε έτών είχε 
ιρηφισθή, ή Συνεταιριστική Κίνηση, είχε κάνη βήματα 
άλματικά καί τό 1921 άνέτειλε μέ 1171 συνεταιρι
σμούς, άριθμό άρκετά σεβαστό.

Ή  άφιξη τών προσφύγων καί ή έφαρμογή τού 
άγροτικοϋ νόμου έδωσαν μιά καινούργια ώθηση στήν 
άνάπτυξη καί στήν έξάπλωση τής συνεταιριστικής 
κινήσεως. Οί Συνεταιρισμοί ιδρύονται μέ τέτοια ταχύ
τητα ώστε μπορεί νά πή κανείς πώς φύτρωναν σάν τά 
μανιτάρια, μέ ρεκόρ άναγνωρίσεων νέων συνεταιρι
σμών τό έτος 1925 όπότε ιδρύθηκαν 1033. 'Η  ’ίδια 
τάση έξακολούθησε μέχρις ένός σημείου όπότε άρχισε 
ή ύφεση στήν ’ίδρυση καινούριων Συνεταιρισμών. Οί 
άναγνωρίσεις συνεταιρισμών τελευταία ήλαττώθηκαν, 
ώς μπορεί κανείς νά έξάγη άπό τά τελευταία φύλλα 
τής «’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως».

Μέχρι τέλους τού 1928 είχαν ίδρυθή έν όλω 4927 
Συνεταιρισμοί καί 65 ενώσεις Συνεταιρισμών.

’Επίσημες στατιστικές δέν έχομε, άλλάύπολογίζεται 
πώς στό τέλος τού 1930 θά  ύπάρχουν περίπου 6.000 
Συνεταιρισμοί καί 76 ένώσεις Συνεταιρισμών.

Οί 4927 Συνεταιρισμοί τοΰ τέλους τού 1928 είχαν 
226.300 μέλη. 96.405.000 καταβεβλημένα κεφάλαια

στο περιοδικό «Συνεργατισμός» 1930 σ.

καί 26.600.000 άποθεματικά κεφάλαια, δηλαδή άνα- 
λογοϋν σέ έκαστο μέλος περίπου 548 δρχ. ’Από τούς 
παραπάνω γεωργικούς Συνεταιρισμούς, 327 πωλή
σεως, 250 παραγωγικοί καί 411 διάφοροι.

’ Εκτός άπό τούς Συνεταιρισμούς αύτούς τήν ϊδια 
έποχή ύπήρχαν 1585 συνεταιρισμοί άποκαταστάσεως 
μέ 93.000 μέλη καί 1316 ’Αστικοί Συνεταιρισμοί (ό 
αριθμός τών μελών τών τελευταίων δέν διαλαμβάνεται 
στίς στατιστικές).

’Έτσι έχομε σύνολον άπό γεωργικούς Συνεταιρι
σμούς 6512 μέ 319.300 μέλη καί 1316 άστικούς 
Συν ετα ιρ ισ μ ού ς .

Οί άριθμοί αύτοί δηλοϋν πώς ό Συνεταιρισμός είναι 
στήν * Ελλάδα πολύ δημοφιλής καί πώς ύπάρχει 
ανάγκη τοϋ συνεταιρισμού. Γιά τή τελευταία περίπτω
ση μιλούμε μέ άπόλυτη πεποίθηση, διότι π α ρ ’ δλον 
ότι γνωρίζομε πολύ καλά πώς ό Συνεταιρισμός είναι 
οργάνωση πού μπορεί νά λειτουργήση καί νά εύδοκι- 
μήση μόνο μεταξύ λαού μορφωμένου, ό δέ Ελληνικός 
δυστυχώς άπέχει πολύ άπό τοϋ νά είναι τέτοιος, 
βλέπομε τόν "Ελληνα χωρικό μέ μεγάλη προθυμία καί 
ταχύτητα νά καταφεύγη στή βοήθεια καί τή προστα
σία τοϋ Συνεταιρισμού. Πουθενά άλλού τής γής δέν 
παρουσιάσθηκε τόση γρήγορη άνάπτυξη τής συνεται
ριστικής κινήσεως.

Στή γειτονική μας Βουλγαρία, χώρα πολύ περισσό
τερο γεωργική από τήν Ελλάδα, π α ρ ’ όλον ότι ή 
κίνηση άρχισε άπό τά 1895, στό τέλος τοϋ 1928 
ύπήρχαν 2.300 Συνεταιρισμοί στά χωριά καί 750 στίς 
πόλεις μέ δικά τους κεφάλαια 2.131.000.000 λέβα. 
’Έ να πράγμα όμως σημαντικό είναι πώς οί Βούλγαροι 
έχουν λιγώτερους συνεταιρισμούς καί περισσότερα 
κεφάλαια. Έ νώ  σέ κάθε ελληνικό γεωργικό συνεται
ρισμό άναλογοΰν 25.167 δρχ., γιά κάθε βουλγαρικό 
συνεταιρισμό άναλογοΰν 710.330 λέβα ή 355.160 δρχ., 
μιά κολοσσιαία διαφορά. ’Ακόμη, οί βουλγαρικοί 
Συνεταιρισμοί έχουν πολύ μεγαλύτερες καταθέσεις 
άπό τούς δικούς μας...
' Η Συνεταιριστική ιστορία της δεκαετίας πού κλείνει 

στίς 31 τού Δεκέμβρη 1930 μάς παρουσίασε τίς έξής 
κύριες άπόψεις:

Ιον. Πώς ό Συνεταιρισμός είναι δημοφιλής στήν 
' Ελλάδα.

2ον. Πώς ή ύπαρξη τού Συνεταιρισμού είναι απόρ
ροια άνάγκης.

3ον. Πώς ύπάρχει μεγάλος άριθμός Συνεταιρισμών.
4ον. Πώς τά συνεταιριστικά κεφάλαια είναι μικρά.

"Ο,τι έχει συντελεσθή μέσα σ ’ αύτή τή δεκαετία 
μπορεί νά χαρακτηρισθή γεγονός άξιόλογο, π α ρ ’ όλον 
ότι θ ά  βρεθούν πολλοί πού δέν θ ά  ικανοποιηθούν μέ 
τόν χαρακτηρισμό αύτό, άλλά αύτών ζητούμε τήν 
έπιείκεια, δέν πρέπει όμως νά θαμβωθούμε ήμεΐς οί 
’ίδιοι μέ τά δικά μας έργα, άλλά νά έξακολουθήσωμε τό 
έργο μας, μέ πίστη πώς προσφέρομε ύπηρεσία 
πραγματική στόν έαυτό μας, στό έθνος καί στήν 
ανθρωπότητα όλη.

' Η άνακεφαλαίωση τής συνεταιριστικής δράσεως τής 
περασμένης δεκαετίας μάς άνοίγει νέους δρόμους 
πρός τούς όποιους πρέπει νά βαδίσωμε...».
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Στην ενημέρωση όλου του συνεταιρισμένου κόσμου και στην επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών επιδιώκει να 
στηριχτεί γερά η συνεταιριστική κίνηση για να εξουδετερώσει τις εναντίον της αντιδράσεις. Με ελάχιστα οικονομικά 
μεσα το έκανε αυτό σκοπό της ζωής του ο Θ. Τζωρτζάκης από το 1949 με την οργάνωση συστηματικών 
συνεταιριστικών μαθημάτων. Στη φωτογραφία η Γ σειρά των Μαθημάτων 1951/52. Διακρίνονται στο κέντρο 2 αιρετά 
στελέχη, ο Π. Βασιλακόπουλος, οι καθηγητές Στ. Παπανδρέου και Αθ. Μουλούλης, ο Πρόεδρος Π. Ρούσος, ο 
Ανώτερος Συνεταιριστικός Σύμβουλος Θ. Τζωρτζάκης, οι διδάσκοντες Ν. Μάνθος και Αριστ. Κλήμης και οι 

περισσότεροι από τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους που παρακολούθησαν τη Σειρά επί 8 μήνες.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  44  

Η  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ Ε ΤΟ Σ 1931

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1931

— Π ολύ δύσκολη εποχή. Γεω ργική κρίση. Σχετικό  το β ιβλίο  Χρ. Ευελπίδη « 'Η  
γεω ργική κρ ίσ ις Ιδίως έν Έ λ λ ά δ ι»  που προτείνει τη ν  λήψη μέτρων γ ια  οργάνωση 
των παραγωγών στη διάθεση των προϊόντω ν τους. Στα αίτιά της και στα μέτρα 
αναφέρεται και ε ισ ήγησ η  του Αλ. Μ υλωνά στο Κ οινοβουλευτικό Συνέδριο 
Λονδίνου (Βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 37, 52).

— Έ κ θ εσ η  γ ια  την γεω ργική κατάσταση της Ελλάδας γίνετα ι στο σύγγραμμα 
του Αλ. Β ογιατζόγλου «Συμβολή είς τή ν  μελέτην τής μεταπολεμικής ελληνικής 
γεω ργικής ο ικονομίας» που εκδόθηκε στη γαλλική  γλώσσα.

— Μ εγάλες δυσκολίες στην ύπαιθρο με τα μεγάλα γεω ργικά χρέη . («Βρέθηκε ο 
γεωργός χρεω μένος παντού, στον Συνεταιρισμό, στην Τράπεζα, στον Εποικισμό, 
στο Κ ράτος, στον έμπορο κ.ο.κ.»). Η ΕΤΕ πιέζει γ ια  την είσπραξη των δανείων 
της με κακή χρη σ ιμ οπο ίη σ η  της αλληλεγγύου ευθύνης. Η  Α ΤΕ κάνει χρήσ η  του 
δικαιώματος πρωτοπραξίας. Λ αμβάνονται από το κράτος μερικά έκτακτα μέτρα 
προστασίας των τιμών γεω ργικώ ν προϊόντων. Το Κ ράτος δια της Α ΤΕ εξαγοράζει 
τα άχρηστα  καπνά και τα καίει. Η  ύπαιθρος πένεται, δυστυχεί, μαραίνεται. 
Α νάγκη γ ια  ρ ιζικά μέτρα: Α νάγκη για  ρύθμιση χρεώ ν, απαλλαγή από επιβα
ρύνσεις φόρων και μεσαζόντων.

Το τέλος του 1930 με αρχές 1931 η σύνθεση του προσφυγικού αγροτικού 
πληθυσμού της χώ ρας είχε ως εξής κατά περιφέρειες:

Π εριφέρεια Σύνολο ατόμων
Στερεά - Εύβοια 86.842
Θ εσσαλία 76.180
Ιόνια  29.261
Κυκλάδες 12.541
Π ελοπόννησος 167.488
Μ ακεδονία 202.483

Ή π ε ιρ ο ς  34.545
Ν. Α ιγαίου 21 961
Κ ρήτη 36.400
Δ. Θ ράκη 46.240

Σύνολο 713.869
(Βλ. Δ. Π ουρνάρα « Ιστορία  τοϋ Α γροτικού Κ ινήματος», σ. 70 όπου και ανάλυση 
των παραπάνω σε ιδ ιοκτήτες, ενοικ ιαστές, εμφυτευτές, κολλήγους κλπ.).

— Το 1931 η καλλιεργούμενη έκταση είναι στρέμματα 19.319.054
Έ ν α ν τ ι στρεμμάτων: το 1911 8.645.911

το 1914 13.355.662
τ ο  1932 19.209.716
το 1933 20,810.898

— Υ ποδείξεις γ ια  συστηματικές καλλιέργειες με εκλεκτά είδη. (Βλ. το κείμενο
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1931/A ' — Η  γενική  φ υσ ιογνω μία  του έτους 1931.

του Γ. Ιωαννίδη Π ροέδρου Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης στο «Συνεργατι
σμός» 1931 σ. 534).

— Π αθητικό το εμπορικό ισοζύγιο. Α δυναμία καλύψεώς του. Σύνθημα «Κατα
ναλώσατε ελληνικά  προϊόντα» έριξε ο Π ρωθυπουργός, το επανέλαβαν ο ι 
Υ πουργοί, το υποστήριξαν οι εφημερίδες. (Βλ. αναλυτικά στο «Συνεργατισμός» 
1931 σ. 628).
— Σύσταση του Ο ργανισμού Βάμβακος (Ν. 5211).
— Εκμετάλλευση του αγρότη ως καταναλωτή. Π αραστατικό κείμενο στο 

«Συνεργατισμός» 1931 σ. 416-417 (βλ. στο  Υποκεφ. Η).
— Σύσταση διαφόρων αναγκαστικών συνεταιρισμώ ν, κυρίως για  ενια ία  δ ιαχεί

ριση των γεωργ. προϊόντων (βλ. Υποκεφ. Β ') .
— Η  Δ ιεθνής Έ κ θ εσ η  Θ εσσαλονίκης βελτιώνεται. Συμβολή της στη διάθεση 

των γεω ργικώ ν προϊόντων. Φ ωτογραφία της βλ. «Συνεργατισμός» 1931 σ. 480.
— Τα αγροτικά προβλήματα, κ ινητοπο ιήσεις , α ιτήματα βλ. και στο Υποκεφ. Η '.  

Δ ιάφορα μέτρα για  τη γεω ργία βλ. και στη Ν ομοθεσία (στο Υποκεφ. Β ').
— Σ το ιχεία  γ ια  την «εξαθλίωση τών σκλάβω ν τής γής» κατά το 1930/1931 βλ. 

και στο β ιβλίο Δ. Π ουρνάρα σ. 128, 165 επόμ.
— Δριμύς χειμώνας το 1931/1932.
— Φ όροι, επιβαρύνσεις του αγροτικού κόσμου κατά τον προϋπολογισμό 

1930/1931. (Βλ. Δ. Π ουρνάρα σελ. 132).
— Τ ην τότε ανώμαλη πολιτικοοικονομική  κατάσταση, τις ζυμώσεις στην 

αντιπολίτευση και το αγροτικό ζήτημα χαρακτηρίζουν ο ι ακόλουθες περικοπές 
του βιβλίου του Δ. Π ουρνάρα (σ. 152).

«... Ή  Κυβέρνηση Βενιζέλου καταλύεται όσημέραι έπί της κυβερνητικής σκηνής...». Και στη σελ. 167
έπισημότερον... Ά λλ ' όσον θεωροΰμεν ώς έντελώς γράφει: « ‘Ο ήδη Υ πουργός της Παιδείας, άντί τής
άστείαν τήν προσπάθειαν νά παρουσιασθεΐ ώς έπικεί- εύνοίας τοϋ κ. Βενιζέλου, υπόσχεται, μεταπηδων είς
μενη ή έπικράτηση τοΰ κομμουνισμού είς τήν Έλλά- τό Ύ πουργείον τής Γεωργίας, νά πατάξη τό «άγρο-
δα, έξ ’ίσου εύρίσκομεν τελείως άπίθανον καί μή τικόν κέρας» καί έπαναφέρη τούς έν έξεγέρσει γεωρ-
άνταποκρινομένην πρός τά πράγματα τήν άναγγελο- γικούς πληθυσμούς είς τήν άνεμοδειρομένην βενιζελι-
μένην ώς προσεχή έπανεμφάνισιν τής στρατοκρατίας κήν στρούγγαν...».

— Η  Συνεταιριστική κατάσταση πολύ δύσκολη κατά 1931 και 1932 λόγω της 
καπνικής και γενικά  της γεω ργικής κρίσεως. Χ αρακτηριστικές περιγραφές στην 
Έ κ θ εσ η  του Διευθυντού Ε.Γ.Σ. Δράμας κατά την Γ ενική  Συνέλευση «γιά ήρω ϊκές 
προσπάθειες». Κ υριότερες πληροφορίες απαραίτητες γ ια  την γνώση της εξελί- 
ξεως βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1077.

— Το 1931 (Αύγουστο) γίνετα ι νέα σταθεροποίηση της τιμής της χρυσής λίρας. 
Συνάπτεται νέο παραγωγικό δάνειο. Η  εξέλ ιξη  της τιμής της λίρας 1931-1936 είναι 
η ακόλουθη που δείχνει και την εξέλιξη των γεγονότω ν που καθορίζουν τη ν  τιμή
της.

Έ το ς Ιανουάρ. Δεκέμβρ.
1931 δρχ. 375,00 375,00 (Αύγουστος)
1932 δρχ. 395,1 (Α πρίλ.) 897,1
1933 δρχ. 901,4 858,1
1934 » 862,1 874,1
1935 » 874,1 874,1
1936 » 872,1 919,1
— Το έτος 1931 επιβάλλεται ο δεσμευτικός νόμος 5289. Υπουργός Γεωργίας 

Α λεξανδρής. (Βλ. αναλυτικά αντικρούσεις συνετα ιρ ιστικές στο Υποκεφ. Β').
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1931/ A ' —  Η γενική φ υσ ιογνω μία  του έτους 1931.

— Διεθνικά:
Η  Ιαπω νία εισβάλλει στην Μ ατζουρία.
Στην Ιταλία  κυριαρχεί από χρόνια  το φασιστικό συντεχνιακό κράτος του 

Μ ουσολίνι.
Στη Γερμανία χάος οικονομικό - κοινω νικό. Δ ιερύνεται η επιρροή του Χ ίτλερ 

για  φράγμα στον κομμουνισμό.

Ο κορυφαίος συνεταιριστής Θ. Τζωρτζάκης κατά τη βράβευσή του για το πνευματικό του έργο, από την 
Ακαδημία Αθηνών. Τον συνοδεύουν η σύζυγός του Φωτεινή (εκπαιδευτικός και οργανώτρια των 

σχολικών συνεταιρισμών) και οι στενοί συνεργάτες του Δ. Πάνος και Αριστ. Κλήμης.

ϊ
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
— ' Εντονη νομοθετική παραγωγή σχετική  με τους Συνεταιρισμούς. Κατά την 

Κ υβέρνηση η νομοθεσία της είνα ι εκκαθαριστική και οργανω τική γ ια  την αντιμε
τώπιση προβλημάτων. Κατά τους αγροτιστές - συνετα ιρ ιστές είνα ι σε πολλά 
αυταρχική και δεσμευτική με κομματικές επιδιώ ξεις. (Βλ. πιο κάτω). 

Δ ημοσιεύτηκαν τα ακόλουθα νομοθετήματα:

— Δ. 12.1/10.3.1931 «Π ερί οικοδομικού προγράμματος κα ί τύπων καί προϋπο
λογισμών άνεγέρσεως ύπό Συνεταιρισμών Δ ημοσίω ν 'Υ πα λλήλω ν κλπ.» ΦΕΚ 
57/1931.

— Ν. 4878/1931 «Π ερί 'Ενώ σεω ς Κ ιτροπαραγω γώ ν Κ ρήτης ΦΕΚ 54/1931. 
’Α ρνητική  "Εκθεση τής ’Επιτροπής τής Γερουσίας» (Βλ. στο «Συνεταιριστής» 
1931 σ. 58).
— Δ. 8/16.3.1931 «Π ερί άτελείας σπόρων, ριζών αμερικανικών κλημάτων, 

σταφιδοπάνω ν καί σταφιδοχάρτου είσαγομένω ν ύπό Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών» 
ΦΕΚ 61/1931.
— Δ. 12.1.1931 «Π ερί τρόπου επιστροφής δασμών καί φόρων έπί ύλικών χρησ ι- 

μοποιηθέντω ν δ ι ’ άνέγερσιν οικιών δημοσίω ν ύπαλλήλω ν» ΦΕΚ 107/1931.
— Δ. 20 .4 ./5 .5 .1931 «Π ερί όρισμοϋ ειδών παραγομένω ν έν τή χώρα έφ ’ ών 

κατηργήθη πάσα δασμολογική απαλλαγή ύπό τοϋ ύ π ’ άριθ. 4782 νόμου» ΦΕΚ 
121/1931.
— Δ. 23.5/3.6.1931 «Π ερί συμπληρώσεως τών Δ /τω ν τής 4 ’Ιουνίου καί 26 

Α ύγούστου 1930 περί Σχολής Συνεταιριστών» ΦΕΚ 150/1931.
— Δ. 20/30.6.1931 «Π ερί διευκολύνσεως τών Δ ημοσίω ν 'Υ πα λλήλω ν πρός 

άπόκτησιν κατοικίας διά τής όργανώσεως ειδ ικώ ν Συνεταιρισμών κλπ.» ΦΕΚ 
174/1931.
— Ν. 5036/1931 «Π ερί έκτελέσεως έργων εγγείων βελτιώσεων» ΦΕΚ 176/1931.
— Ν. 5076/1931 «Π ερί ’Ανωνύμων 'Ε τα ιρ ε ιώ ν καί Τραπεζών» ΦΕΚ 186/1931. 

Α φορά και Συνεταιρισμούς (Βλ. άρθρ. 1, 6, ν. 602).
— Ν. 5082/1931 «Π ερί άποδόσεως εις τή ν  ΑΤΕ τοΰ έπί τών χορηγουμένω ν παρά 

τών Γεωργ. Συνεταιρισμών πρός τούς συνεταίρους αύτών δανείων τέλους 1/4 τοϊς 
εκατόν άπό 1ης ’Α πριλίου 1931» ΦΕΚ 187/1931.
— Δ. 14/27.7.1931 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 4 ’Ιουνίου

1930 Δ. «Π ερί Σ χολής Συνεταιριστών» ΦΕΚ 233/1931. (Βλ. και «Συνεταιριστής»
1931 σ. 110).
— Ν. 5198/1931 ΦΕΚ 235/1931.
— Ν. 5217/1931 «Π ερί συμπληρώσεως τοΰ ν. 4142» Φ ΕΚ  249/1931.
— Ν. 5219/1931 «Π ερί συμπληρώσεως τοϋ νόμου 4402 τοϋ κυρώσαντος τό Ν.Δ. 

τής 13.11.1927 «περί συστάσεως Κ εντρικού Ταμείου ’Α σφαλείας κατά χαλάζης 
καί παγετών» ΦΕΚ 251/1931.
— Ν. 5220/1931 «Π ερί συστάσεως άναγκαστικοϋ συνεταιρισμού τών άμπελοφυ- 

τειών τών κειμένων είς τάς κοινότητας Μ ύτικα, Β ασιλικού, 'Α γ ίο υ  Ν ικολάου, 
Φ ύλλων καί Ά φ ρ α τίο υ  καί έν τή περιφερεία τοΰ δήμου Χ αλκιδέων» ΦΕΚ 
250/1931.

ι — Ν. 5263/1931 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τών νόμων 4173/1929
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Ι9 3 1 /Β ' — Κ ράτος κα ι τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν. Ν ομοθεσία.

«περί δασικού κωδικός» καί 4687/1930 «περί τροποποιήσεω ς κα ί συμπληρώσεως 
τοΰ νόμου 4173 περ ί δασικού κώδικος» ΦΕΚ 264/1931. Ά ρ θ ρ α  23 και 24 
ενισχύουν συνεταιρισμούς υλοτόμων γ ια  ανάληψη υλοτομίας χω ρίς δημοπρασία 
και χω ρίς χρηματική  εγγύηση.

— Ν. 5262/1931 «Π ερί παροχής άτελειών είς άλιευτικούς συνεταιρισμούς καί 
τροποπ. διατάξεων τινων τοϋ νόμου 2054» ΦΕΚ 267/1931.

— Ν. 5277/1931 «Π ερί κυρώσεως τής άπό 3.5.1931 Συμβάσεως «περί τροποποιή
σεως των ν. 4332 καί 4454» ΦΕΚ 275/1931. Α φορά ΑΤΕ, Εποπτείαν.
— Δ. 11.9.1931 «Π ερί περιορισμού τών βαρυνουσών τόν εξαγόμενον οίνον 

ειδικών ή τοπικώ ν φορολογιών» ΦΕΚ 319/1931. Α φορά και τους συνεταιρισμούς.
— Δ. 14/15.9.1931 «Π ερί διοικήσεω ς άναγκαστικώ ν συνεταιρισμώ ν διαχειρ ί- 

σεως έξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτου δάσους» ΦΕΚ 321/1931 (βλ. μελέτη Δ.Θ. 
Πάνου στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3485).
— Ν. 5289/1931 «Π ερί τροποποιήσεω ς κα ί συμπληρώσεως τοΰ ν. 602 «περί 

Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 322/1931. Βασικό τροποπο ιητικό  νομοθέτημα. Τ ις αντιδρά
σεις γ ι ’ αυτό βλ. στη συνέχεια. Το τελικό κείμενο βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 
120. Ο δηγίες της Α ΤΕ γ ια  την εφαρμογή του βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 147,
1932 σ. 56.
— Δ. 24.10/1931 «Π ερί συστάσεως Ά ν α γ κ . Συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων 

έν τή πόλει Λαμίας κλπ.» ΦΕΚ 370/1931.
— Δ. 14/18.11.1931 «Π ερί καθορισμοΰ τών ύπέρ τοΰ Ταμείου Α μ ύ ν η ς  Ο ινοπα

ραγωγής Λευκάδος προσθέτων φόρων» ΦΕΚ 391/1931.
Μ ελέτη του Δ.Θ. Πάνου για  τους διάφορους αναγκαστικούς αμπελουργικούς 

συνεταιρισμούς (και γενικά  για  το θεσμό των αναγκαστικώ ν συνεταιρισμών) βλ. 
στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3631. Τ ις σκέψεις Σ. Ιασεμίδη και Ν. 
Μ ιχόπουλου. Ενάντια στους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς σημειώσαμε σε 
προηγούμενες σελίδες μας. Βλ. στις επόμενες σελίδες και τη ν  αρνητική  γνώμη του 
Θ. Τζωρτζάκη.

Ενέργειες, συζητήσεις και κρίσεις γ ια  το ν. 5289 και γ ια  τις δεσμευτικές κρατικές 
επεμβάσεις στους Συνεταιρισμούς.

— Στο πρώτο εξάμηνο του 1931 κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο  για  την 
τροποποίησ η  του ν. 602. Το νομοσχέδιο αυτό απηχούσε τις κυβερνητικές απόψεις 
της ισ χυρής και με συντηρητική  απόκλιση (σε πολλούς τομείς) κυβερνήσεως 
Βενιζέλου. Ο ι απόψεις αυτές ήταν ένα μίγμα από προσπάθειες τακτοποιήσεω ς 
διαφόρων ασθενικών όψεων και εφαρμογών της μέχρι τότε συνετα ιρ ιστικής 
κινήσεω ς (θέματα ε ίχα ν  τεθεί και προηγούμενα και από μερικούς και στο 
Συνεταιριστικό Συνέδριο του 1926) αλλά και από διάθεση κρατικής επεμβάσεως 
στους Συνεταιρισμούς και αποδοχή συκοφαντιώ ν και αντιδραστικού θορύβου που 
ξεσήκω ναν εκμεταλλευτικοί κύκλοι της υπαίθρου (έμποροι γεω ργικώ ν προϊόντων, 
πολιτευόμενοι, κλπ.) εναντίον των Συνεταιρισμών, επειδή η συνετα ιρ ιστική 
δραστηριότητα  άρχισε να αποκτά υπολογίσ ιμη οντότητα  τόσο  στον οικονομικό 
τομέα όσο και στην προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων του αγροτικού 
κόσμου (βλ. τα Υποκεφ. Η ' κάθε χρόνο).
— Στο νομοσχέδιο  αυτό αντιτάχθηκε όσο ήταν δυνατόν η τότε, ανοργάνωτη 

ακόμα, συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση (κυρίως ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών Βορείου 
Ελλάδος και μερικοί εξέχοντες συνεταιριστές). Κ αι π α ρ ’ όλο ότι η ισχυρή κοινο
βουλευτική δύναμη που είχε η Κ υβέρνηση δεν επέτρεψε να ληφθούν σοβαρά υ π ’ 
όψ ιν τα συνετα ιρ ιστικά  επιχειρήματα (παρά μόνο σε λίγες περιπτώσεις), όμως
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1931/Β  —  Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν. Ν ομοθεσία.

είνα ι απαραίτητο να γ ίνει στη συνέχεια αναλυτική παράθεση του σχετικού υλικού 
(υπομνήματα, δημοσιεύματα, αγορεύσεις, επιχειρήματα). Κ αι τούτο επειδή το 
υλικό αυτό είνα ι πολύτιμο ως θέσεις και επιχειρήματα συνεταιριστικά. Κ αι επειδή 
τα σημεία που θίγονται ανακύπτουν, δυστυχώς, εξακολουθητικά και σε νεώτερες 
εποχές και συνεπώς τα επιχειρήματα έχουν πάντα τη ν  επιστημονική  τους αξία για  
ανάλογη χρησ ιμ οπο ίησ η  από τους συνεταιριστές.

— Ε πί του νομοσχεδίου αυτού δημοσιεύεται κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη στην 
αξιόλογη εβδομαδιαία επιθεώρηση «Π ειθαρχία» (τεύχη 7 και 14 Ιουνίου 1931, 
αναδημοσίευση στο «Συνεταιριστής» 1931 σ. 65) από το οποίο  μεταφέρουμε τα 
κύρια σημεία.

«...Γενικώς δύναται νά παρατηρηθή ότι τάς τροπο
ποιήσεις διακρίνει πνεύμα περιορισμού τής έλευ- 
Βερίας καί τής πρωτοβουλίας τοϋ συνεταιρισμού. 
Οι περιορισμοί έπιβάλλονται ε’ιτε αμέσως διά τοϋ 
νόμου άπαγορεύοντος ή διακανονίζοντος εις τάς λε- 
πτομερείας των ώρισμένα θέματα, είτε έμμέσως διά 
παρεμβάσεως έξωσυνεταιριστικών παραγόντων εις την 
διοίκησιν τοΰ συνεταιρισμού, μέ προφανή μείωσιν 
κ α τ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τών άρχών τής αύτο- 
βοηθείας, αύτευθύνης καί αύτοδιοικήσεως τών συνε
ταιρισμών, αί όποϊαι άποτελοϋν πράγματι τάς θεμε
λιώδεις βάσεις καί τάς βαθυτέρας αιτίας τής έπιτυχίας 
αύτών. ’Ίσως διά τών τροποποιήσεων τούτων νά έπε- 
διώκετο ή διόρθωσις ώρισμένων άτοπων. Τό γεγονός 
όμως εΐνε ότι, κατά τήν γνώμην μας, δ ι’ αύτών ύπερα- 
κοντίζεται ό σκοπός πρός ζημίαν τής κινήσεως καί μέ 
κίνδυνον να έκφυλισθή ή όργάνωσις. ’Ιδιαιτέρως αυ
στηρά μεταχειρίζεται κάπου τό σχέδιον τάς ένώσεις 
τών συνεταιρισμών.

Διά τοΰ άρθρου 1 τού νομοσχεδίου άπαγορεύεται 
είς τούς συνεταιρισμούς παντός σκοποϋ καί επομένως 
και είς τούς καταναλωτικούς νά κάμουν προμήθειας, 
δηλαδή άγοράς χρησίμων είς τούς συνεταίρους των 
ειδών πρός μεταπώλησιν είς αύτούς, άν δέν προηγηθή 
πρός τοϋτο έντολή παρ’ έκάστου συνεταίρου...

Ή  άπαγόρευσις αϋτη άφορά, καί τούς καταναλωτι
κούς συνεταιρισμούς, είς τούς όποιους καθιστά κατά 
βάσιν αδύνατον πλέον τήν λειτουργίαν. Ούτοι, ώς γνω
στόν, εΐνε υποχρεωμένοι νά έχουν είς τά πρατήριά των 
διαθέσιμα είς πρώτην ζήτησιν έκ μέρους τής πελατείας 
των όλα τά συνήθους χρήσεως οικιακά εϊδη χωρίς νά 
άναμένουν προηγουμένην παραγγελίαν τών συνεταί
ρων των. Προηγουμένη παραγγελία πρός προμήθειαν 
εΐνε διά τούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς πρακτι- 
κώς άνεφάρμοστος, έμπορικώς άσύμφορος καί συνε
ταιριστικούς άγνωστος. Φανταζόμεθα δέ ότι έκ παρα
δρομής άσφαλώς έπεξετάθη ή άπαγόρευσις είς αύ
τούς. (*)

Άλλά καί διά τούς συνεταιρισμούς άπό κοινού 
άγοράς ειδών χρησίμων είς τήν έπιχείρησιν τών συνε
ταίρων, καί ιδίως διά τούς γεωργικούς τοιούτους τούς 
όποιους κυρίως άφορά ή σχετική διάταξις, ή άπαγό- 
ρευσις αϋτη εΐνε καταθλιπτική. Τοΰ λοιπού οί προμη
θευτικοί συνεταιρισμοί δέν θά  δύνανται νά προμηθευ- 
θοΰν έξ είδους τινός οϋτε όκάν πέραν της παραγγελ· 
θείσης ύπό τών συνεταίρων ποσότητος, ε’ίτε διά νά 
ικανοποιήσουν τυχόν άπροβλέπτους νέας άνάγκας 
τών συνεταίρων (ζήτησις λ.χ. συμπληρωματικών π ο 

σοτήτων θείου ή θειϊκοϋ χαλκού έκ μέρους τών συνε
ταιρισμών συνεπέία συχνών βροχών) εϊτε διά νά επιτύ
χουν οίκονομικωτέρους συνδυασμούς άγοράς, μετα
φοράς κλπ. ε’ίτε διά νά προπαγανδίσουν νέα είδη ή 
άκόμη διά νά άποδείξουν έμπράκτως εις τούς παρα
γωγούς τήν ώφελιμότητα τής χρησιμοποιήσεώς τοΰ 
συνεταιρισμού κατά τήν διεξαγωγήν τών προμηθειών. 
Διά τήν σπανίαν περίπτωσιν πού συνεταιρισμοί τινες 
δύνανται έκ πλάνης ή έξ οίουδήποτε άλλου λόγου νά 
προμηθευθούν δυσαναλόγους πρός τάς άνάγκας τών 
συνεταίρων των ποσότητας, έκ τών όποιων πιθανώς 
κάποτε μπορεί νά ζημιωθούν, στενεύονται τά όρια της 
συνεταιριστικής πρωτοβουλίας κατά τρόπον άσφυκτι- 
κόν.

Ούδέ όμως ή μέχρι τούδε πείρα συνηγορεί ύπέρ τής 
άπαγορεύσεως αύτής. Ά ντιθέτω ς ύπό τό κρατούν 
έλεύθερον σύστημα έργασίας κατώρθωσαν οί συνεται
ρισμοί νά συγκεντρώσουν είς χείράς των τό έμπόριον 
ώρισμένων ειδών κατά τήν μεγαλυτέραν αύτοϋ άναλο- 
γίαν καί νά τό διεξάγουν έπί έτη λίαν έπιτυχώς, ώφε- 
λοϋντες όχι μόνον τούς συνεταίρους των, άλλά καί 
τούς μή συνεταιρισμένους άγοραστάς τού αύτοϋ 
είδους, λόγω τοϋ συναγωνισμού τόν όποιον άσκοΰν 
κατά τοϋ ιδιωτικού έμπορίου καί ώς πρός τάς τιμάς 
καί ώς πρός τήν ποιότητα τών ειδών τούτων. Εΐναι 
γνωστόν άλλως τε ότι το μεγαλύτερον μέρος τών 
προοριζομένων διά τάς σταφιδοφόρους περιφερειας 
τής Πελοποννήσου καί τών ’Ιονίων νήσων ποσοτήτων 
θείου καί θειϊκοϋ χαλκού έρχεται κα τ’ εύθείαν διά 
λογαριασμόν τών σταφιδικών συνεταιρισμών, μέσω 
τού Σταφιδικού ' Οργανισμού. Σπάνιαι εΐναι αί περι
πτώσεις κ α θ ’ άς τινές τών συνεταιρισμών έζημίωσαν 
έκ τής αίτιας αύτής. Ά λλά τά μεμονωμένα καί επου
σιώδη αύτά γεγονότα, τά όποια κατά τό μέγιστον 
αύτών μέρος άνήκουν είς τό παρελθόν όφειλόμενα 
κυρίως είς τήν άστάθειαν τής δραχμής μας έξ ής καί 
ικανοί έμποροι έπαθον, δέν νομίζομεν ότι άποτελοϋν 
άποχρώντα λόγον έπιβολής μιάς τοιαύτης άπαγορεύ
σεως, τής όποιας συνέπεια θά  εΐνε ή καταδίκη είς 
άδράνειαν τών καταναλωτικών συνεταιρισμών καί ή 
σημαντική μείωσις τής δράσεως τών προμηθευτικών 
συνεταιρισμών άπέναντι τών άνταγωνιστών των έμπο
ρων.

Διά τήν ιστορίαν άναφέρομεν ότι κατά τό πανελλή
νιον συνεταιριστικόν συνέδριον τού 1926, ότε συνεζη- 
τεΐτο τό ζήτημα τής τροποποιήσεως τοϋ νόμου, έπρο- 
τάθη μεταξύ τών άλλων ϊνα είς τό άρθρον 48 τοϋ 
νόμου 602 (όπου καί άνήκει πράγματι ή άνωτέρω

(*) Τελικά η διάταξη αυτή αποσύρθηκε.
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διάταξις καί όχι εις τό άρθρον 1 όπου αϋτη προστίθε
ται) προστεθή διάταξις κ α θ ’ ήν «εις τούς συνεταιρι
σμούς -πλήν τών καταναλωτικών- νά μή επιτρέπεται 
νά προμηθεύονται ε’ίδη πέραν 10-25% (κατά τούς ορι
σμούς τοϋ καταστατικού) τών ύπό τών συνεταίρων 
γενομένων παραγγελιών». Τότε τό συνέδριον έπεφυ- 
λάχθη γενικώς νά άποφασίση έπί τών ένδεικνυομένων 
τροποποιήσεων τοΰ νόμου. Πάντως τό γεγονός εινε 
ότι τότε διετελούσαμεν ύπό τό κράτος ώρισμένων 
άποτυχιών καί άκόμη τότε δέν ύπήρχεν ή Αγροτική 
Τράπεζα, τής όποιας ή πολιτική έπί της χρηματοδοτή- 
σεως τών συνεταιρικών προμηθειών εινε τό άσφαλέ- 
στερον μέσον προφυλάξεως τών συνεταιρισμών άπό 
οΐονδήποτε κίνδυνον ζημίας έκ τοΰ λόγου τούτου. Καί 
όμως καί τότε έξηρέθησαν ρητώς οί καταναλωτικοί 
συνεταιρισμοί καί δέν έπροτάθη άπόλυτος περιορι
σμός τών προμηθειών είς τό έκάστοτε παραγγελλό- 
μενον ύπό τών συνεταίρων ποσόν, καίτοι ή κατάστα- 
σις ήτο χειροτέρα καί δέν έλειτούργει είσέτι ή ’Αγρο
τική Τράπεζα καί άκόμη δέν είχομεν τήν σημερινήν 
πείραν πού δέν δικαιολογεί καθόλου τόν περιορισμόν 
αύτόν.

Διά τοΰ άρθρου 2 αύξάνεται ό αριθμός τών προσώ
πων πού δύνανται νά ιδρύσουν εις τόν αύτόν τόπον 
δεύτερον συνεταιρισμόν τοΰ αύτοϋ σκοποϋ άπό 7 εις 
25 (ο’ίκοθεν έννοεϊται ότι ό περιορισμός ούτός ισχύει 
όταν πρόκειται νά ίδρυθή δεύτερος συνεταιρισμός μέ 
τόν αύτόν πρός τόν πρώτον κύριον σκοπόν δηλ. ύπο- 
χρεωτικώς έπιδιωκόμενον ύπό τού πρώτου συνεταιρι
σμού. Νομίζομεν δέ ότι ούτε ισχύει κατά τήν προτει- 
νομένην τροποποίησιν οϋτε εινε δίκαιον νά ϊσχύση ό 
περιορισμός ούτος, όταν ό δεύτερος συνεταιρισμός 
έχει ώς κύριον σκοπόν εργασίαν, τήν όποιαν ό πρώτος 
δέν διεξάγει ύποχρεωτικώς, άλλ’ έάν καί οσάκις τό 
κρίνη σκόπιμον καί είς τήν όποιαν δέν εινε ύποχρεω- 
μένοι όλοι οί συνέταιροι νά συμμετάσχουν). Διά τού
αύτού άρθρου ορίζεται ότι τοΰ αύτοΰ σκοπού (κυρίου 
ασφαλώς) θεωρούνται καί οι άναγκαστικοί συνεταιρι
σμοί άποκαταστάσεως άκτημόνων καλλιεργητών, όταν 
κάμνουν έργασίας πιστωτικός, προμηθευτικός καί 
άπό κοινού πωλήσεως (έννοεϊται δυνάμει καταστατι
κής ύποχρεώσεως καί όχι προαιρετικώς).

Ή  αϋξησις τού ελάχιστου αριθμού Ιδρυτών διά τήν 
'ίδρυσιν όχι μόνον δευτέρου αλλά καί πρώτου συνεται
ρισμού είχε προταθή καί εις τό συνεταιριστικόν συνέ- 
δριον τοϋ 1926, πρός καταστολήν τής άδικαιολογήτου 
τάσεως πρός 'ίδρυσιν ολιγομελών συνεταιρισμών. Τό 
μέτρον τής αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών ιδρυτών διά τόν 
δεύτερον συνεταιρισμόν έχει βεβαίως άπό τής άνωτέ
ρω άπόψεως ώρισμένα πλεονεκτήματα, ούχ ήττον 
όμως θ ά  έπρεπε νά έξετασθούν συγχρόνως καί τά έλ- 
λαττώματα αύτοΰ, τά όποια επίσης εινε σοβαρά. ' Η 
'ίδρυσις ολιγομελών συνεταιρισμών δέν οφείλεται πάν
τοτε είς προσωπικούς άνταγωνισμούς καί άντιζηλίας, 
άλλ’ εινε συνέπεια άντικειμενικών λόγων καί αιτίων 
δικαιολογημένων. Π.χ. ή διαφορά τής παραγωγής 
μεταξύ τών κατοίκων τής αύτής κοινότητος εμποδίζει 
αύτούς νά ιδρύσουν ένα κοινόν συνεταιρισμόν έπεξερ- 
γασίας καί πωλήσεως τών προϊόντων, διότι ή ίσότης 
τής ψήφου ύποτάσσει τήν θέλησιν τών ολίγων μεγαλο- 
παραγωγών είς τήν θέλησιν τών πολυαριθμοτέρων 
μικροπαραγωγών. Καί όμως οί πρώτοι διαθέτουν τό 
μεγαλύτερον μέρος τών συνεταιρικώς διαχειριζομένων 
προϊόντων, τών οποίων ή τύχη κρίνεταί ύπό τών άντι- 
προσώπων τής μικροτέρας ποσότητος. Είς τάς περι
πτώσεις αύτάς, έ φ ’ όσον δέν θέλομεν νά παραβιάσω-

μεν ούσιωδώς τήν δημοκρατικήν αρχήν που διακρίνει 
τόν συνεταιρισμόν, δέν δυνάμεθα νά παρεμποδίσωμεν 
τούς ολίγους μεγαλοπαραγωγούς νά έπιδιώξουν τήν 
'ίδρυσιν ιδιαιτέρου συνεταιρισμού. Έ κ τό ς αύτοΰ όμως 
τώρα δέν συντρέχει λόγος αμέσου έφαρμογής ένός 
τοιούτου μέτρου, πρίν ή έξετασθή τοΰτο ύ φ ’ όλας του 
τάς άπόψεις, διότι καί ή κίνησις πρός ϊδρυσιν ολιγομε
λών συνεταιρισμών μειοΰται, άλλά καί ή ’Αγροτική 
Τράπεζα δύναται διά καταλλήλου χειρισμού τής πι
στωτικής αύτής πολιτικής νά παρεμποδίση τήν άνά- 
πτυξιν ολιγομελών συνεταιρισμών, όπου πράγματι ή 
'ίδρυσις αύτών εινε άδικαιολόγητος. Πρέπει νά σημειω- 
θή ότι καί ή τροποποίησις αϋτη άποβλέπει πρό 
παντός είς τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς.

* Η διάταξις περί έξομοιώσεως τών άναγκαστικών 
συνεταιρισμών άποκαταστάσεως πρός ελευθέρους 
τοιούτους ώς πρός τήν εφαρμογήν τού περιορισμού 
περί αύξήσεως τοΰ αριθμού τών ιδρυτών διά τόν δεύ
τερον συνεταιρισμόν, δέν εινε σαφής. Προφανώς ... 
άφορά τούς διά τού συνεταιρισμού άποκαθισταμέ- 
νους άκτήμονας. Ά λλ’ ούτοι νομίζομεν ότι καί 
δυνάμει τών κειμένων διατάξεων δέν δύνανται νά 
συμμετάσχουν εις άλλον συνεταιρισμόν τοΰ αύτού 
κυρίου σκοπού καί επομένως νά ιδρύσουν τοιοΰτον 
οπωσδήποτε, καί όταν εινε δηλ. άνω τών 25.

’ Ασχέτως όμως τού ζητήματος κατά πόσον ή διάταξις 
αϋτη, ώς διατυποΰται, επιτυγχάνει τόν σκοπόν της, 
προφανές εινε ότι δ ι’ αύτής έπιδιώκεται ή συγκέντρω- 
σις όλων τών έργασιών πού εινε ώφέλιμοι διά τόν 
άκτήμονα είς χεϊρας τοΰ συνεταιρισμού άποκαταστά
σεως, είς τόν όποιον ούτος άναγκαστικώς συμμετέχει, 
έφ ’ όσον θέλει νά τύχη γεωργικής άποκαταστάσεως. 
'Η  τάσις πρός άντικατάστασιν τοΰ ελευθέρου γεωργι
κού συνεταιρισμού διά τοΰ άναγκαστικοϋ τοιούτου 
πρός διεξαγωγήν έργασιών μή άπορρεουσών έκ τής 
κυρίας άποστολής τοΰ τελευταίου εινε λίαν συζητήσι
μος καί θά  έπρεπε νά έξετασθή εύρύτατα. Πάντως δέν 
πρέπει νά έπιδιωχθή έν προκειμένω τίποτε διά τής 
νομοθετικής όδοΰ, ν ’ άφεθή δέ είς τήν Αγροτικήν 
Τράπεζαν νά ρύθμιση διά τής πιστωτικής της πολιτι
κής τό ζήτημα, έπί τή βάσει τών πορισμάτων τής έξε- 
τάσεως αύτού. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ό 
συνεταιρισμός άποκαταστάσεως είνε άναγκαστικός. 
Είς αύτόν μετέχουν όχι όσους ή ολομέλεια τοϋ συνε
ταιρισμού θέλει νά δεχθή πρός συνεργασίαν, άλλ’ όσοι 
έχουν ώρισμένας έκ τοϋ νόμου Ιδιότητας. Συνεπώς 
στερείται ούτος τής σπουδαιοτέρας συνεταιριστικής 
βάσεως, τής έλευθέρας δηλ. έκλογής τών προσώπων, 
μετά τών όποιων θέλει έκαστος όλων νά συνεργασθή. 
Στερείται όμως τής έλευθε^ίας αύτής, έφ ’ όσον θέλει 
νά τύχη έκ μέρους τού Κράτους ώρισμένων άνταλ- 
λαγμάτων, νά τοΰ δοθή κτήμα ύπό όρους εύνοϊκούς 
άνταποκρινομένους εις τήν οικονομικήν του θέσιν. 
Εϊνε όρθόν όμως πάντοτε νά ύποχρεούνται ούτοι νά 
συνεργάζωνται άναγκαστικώς καί είς άλλας έργασίας 
έκτός τών έχουσών άμεσον σχέσιν μέ τήν άποκατά- 
στασιν καί νά στερηθούν οϋτω τής συνεργασίας καί 
τής συμπράξεως άλλων προσώπων μή δυναμένων νά 
μετάσχουν τού συνεταιρισμού άποκαταστάσεως, λίαν 
όμως χρησίμων είς ενα έλεύθερον συνεταιρισμόν;

' Η διά τού άρθρου 6 έπιβαλλομένη ύποχρέωσις πρός 
κατάθεσιν τών άποθεματικών κεφαλαίων εις τήν 
’ Αγροτικήν Τράπεζαν έκ μέρους τών γεωργικών συνε
ταιρισμών δικαιολογείται διά τούς μετ’ αύτής συνερ- 
γαζομένους. ’ Αλλ’ εις τούτους δύναται νά τό έπιβάλη 
ή Τράπεζα ώς όρον συνεργασίας. Πρός τί λοιπόν ό 
καταναγκασμός; Διά τούς λοιπούς συνεταιρισμούς
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πρέπει ν ’ άφεθή πλήρης ελευθερία έκλογής τής Τρα
πέζης, όχι διότι δύναται νά ύπάρξη οίαδήποτε άντίρ- 
ρησις διά τήν κατάθεσιν τών κεφαλαίων τών συνεται
ρισμών εις τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν, άλλά διότι άπο- 
τελεϊ κατ’ άρχήν άδικαιολόγητον νομοθετικήν ρύθμι- 
σιν ζητημάτων άνηκόντων κατά φύσιν είς τήν άρμο- 
διότητα τού συνεταιρισμού.

Διά τού αύτού άρθρου ορίζεται ότι όλα τά έκ τού 
συνεταιρισμού κέρδη περιέχονται μετά τήν άφαίρεσιν 
10% ύπέρ τοϋ τακτικού άποθεματικού είς τό έκτα
κτον τοιοϋτον, μέχρις ότου φθάσει τό τελευταίον εις 
τό ποσόν τών συνεταιρικών κεφαλαίων. Τό έκτακτον 
άποθεματικόν σκοπόν έχει νά ένισχύση τά συνεταιρι
κά κεφάλαια τοϋ συνεταιρισμού.

Νομίζομεν ότι καί έν προκειμένω δέν χρειάζεται 
νομοθετική ρύθμισις τοϋ ζητήματος καί πρό παντός 
τόση σπουδή είς τόν σχηματισμόν άποθεματικών 
κεφαλαίων, διότι ή μέν πρώτη 'ίσως γεννήση ένίοτε 
προσκόμματα είς τήν κανονικήν λειτουργίαν τοϋ 
συνεταιρισμού, ή δέ δευτέρα δύναται νά όδηγήση είς 
άντίθετα άπό τα έπιδιωκόμενα άποτελέσματα. ' Η 
συνεταιριστική πρωτοβουλία εινε καί έδώ ίκανή άνευ 
καταναγκασμού, μέ κατάλληλον ποδηγέτησιν, νά κά- 
μη τό καλύτερον.

Είνε γνωστόν ότι πολλάκις οί συνεταιρισμοί έκ δια
φόρων λόγων (έξαιρετική πρόβλεψις πρός άποφυγήν 
ζημιών, άποφυγή δημιουργίας συναγωνισμού μετά τοϋ 
έμπορίου, προσπάθεια πρός άνάπτυξιν πνεύματος 
άποταμιεύσεως είς τούς συνεταίρους), είνε ύποχρεω- 
μένοι νά εισπράττουν άπό τούς συνεταίρους των διά 
τά πωλούμενα ε’ίδη ή τάς προσφερομένας ύπηρεσίας 
περισσότερα τοϋ δέοντος μέ τήν πρόβλεψιν νά επι
στρέφουν είς αύτούς τά πλεονάσματα είς τό τέλος τής 
χρήσεως ύπό μορφήν κέρδους, διανεμομένου άναλό
γως τής ύ φ ’ έκάστου γενομένης μετά τοϋ συνεταιρι
σμού συνεργασίας, άφού κρατηθή έν μέρος έξ αύτών 
διά τόν σχηματισμόν ιδίων κεφαλαίων. Οί συνέταιροι 
άνέχονται άνευ άντιρρήσεως τήν έπιβάρυνσιν, διότι 
γνωρίζουν ότι τά έπί πλέον είσπραχθέντα κατά τό 
μεγαλύτερον αύτών μέρος θά έπιστραφοϋν είς αύτούς. 
"Οταν όμως γνωρίζουν ότι ταϋτα θά περιέρχωνται έπί 
τινα χρόνον εις τόν συνεταιρισμόν, θά  φροντίζουν νά 
ορίζεται τιμή διά τά πωλούμενα ε’ίδη ή τάς παρεχομέ- 
νας ύπηρεσίας ύπό τού συνεταιρισμού όσον τό δυνα
τόν χαμηλοτέρα. Τούτο ομως ά φ ’ ένός μέν έκθέτει είς 
κινδύνους τόν συνεταιρισμόν ό οποίος δέν δύναται 
πλέον νά έπιδιώξη τούς ανωτέρω σκοπούς του, ά φ ’ 
έτέρου δύναται νά όδηγήση είς ματαίωσιν τού έπιδιω- 
κομένου διά τής τροποποιήσεως σκοπού πρός ταχύν 
σχηματισμόν άποθεματικού κεφαλαίου καί ακόμη είς 
άπώλειαν καί τοϋ ποσοστού έκ τών κερδών τού ήδη 
κατά παράδοσιν περιερχομένου είς τό έκτακτον άπο
θεματικόν. Νομίζομεν ότι ύπάρχουν άλλοι άποτελε- 
σματικώτεροι τρόποι αύξήσεως τών κεφαλαίων τών 
συνεταιρισμών άνευ νομοθετικού καταναγκασμού, 
περί τών οποίων όμως δέν είνε τοϋ παρόντος.

Διά τοϋ άρθρου 7 μεταβιβάζεται είς τό διοικητικόν 
καί έποπτικόν συμβούλιον ή άρμοδιότης τής γενικής 
συνελεύσεως πρός διαγραφήν μελών, τά όποία άσκούν 
έπιχείρησιν όμοίαν πρός τόν ύπό τοϋ συνεταιρισμού 
έπιδιωκόμενον κύριον σκοπόν ή καθυστερούν τήν εισ
φοράν των έναντι τής μερίδος των πέραν τών 6 μηνών, 
ή άλλην όφειλήν δ ι’ έίσπραξιν τής όποιας ήρχισεν 
έκτέλεσις. Νομίζομεν ότι οί άνωτέρω λόγοι διαγραφής 
είνε τοιούτοι, ώστε επιβάλλεται όπως αϋτη είνε πάντο
τε δυνητική καί άσκείται ύπό τής γενικής συνελεύ

σεως, ϊνα κρίνεται εύρύτερα καί άντικειμενικώτερα, 
εάν πράγματι συντρέχουν λόγοι διαγραφής. Πολλάκις 
ό συνέταιρος καθυστερεί τήν εισφοράν του έξ άγνοιας 
μή όχληθείς άλλως τε έν τώ μεταξύ. Πάντως πρέπει νά 
δοθή εΐς τόν διαγραφόμενον τό δικαίωμα προσφυγής 
είς τήν συνέλευσιν. Τούτο ισχύει άλλως τε προκειμέ
νου καί περί άπορρίψεως αίτήσεως έγγραφής.

Διά τοϋ άρθρου 8 αύξάνεται ό χρόνος, κατά τόν 
όποιον δύναται ό συνέταιρος νά ύποχρεωθή διά τού 
καταστατικού νά μείνη είς τόν συνεταιρισμόν άπό 
δέκα είς είκοσι έτη. Ά ντιθέτω ς προκειμένου περί 
ένώσεως έλαττοϋται ό αύτός χρόνος άπό δέκα είς έν 
έτος. Τούτο νομίζομεν ότι άποτελεϊ ένδειξιν δυσμε- 
νείας πρός τάς ένώσεις συνεταιρισμών.

Είνε άπορίας άξιον πώς ό συντάκτης τοϋ νομοσχε
δίου έπιτρέπει, ϊνα ό άπλοϊκός χωρικός (πάντοτε τό 
νομοσχέδιον έχει ύ π ’ όψει του τούς γεωργικούς συνε
ταιρισμούς), ό όποιος είς μίαν στιγμήν ένθουσιασμού 
έδέχθη νά συμμετάσχη τοϋ συνεταιρισμού, δεσμευθή 
έπί ε'ίκοσιν όλα έτη καί συγχρόνως άναγνωρίζει είς τόν 
συνεταιρισμόν, ό όποιος έχει πολύ περισσότερον τοϋ 
συνεταίρου τήν ικανότητα νά κρίνη τί έκάστοτε ένδεί- 
κνυται νά πράξη, τό δικαίωμα νά άποχωρή είς τόσον 
βραχύ άπό τής εισόδου του διάστημα. Ά ντιθέτω ς, 
νομίζομεν ότι, έάν κρίνωμεν έκ τών προσώπων, θά  
έπρεπε νά έλαττωθή έκ τών δύο χρονικών όρίων τό 
άφορών τά μεμονωμένα πρόσωπα.

’ Εκ τοϋ έπιδιωκομένου διά τής διατάξεως αύτής 
σκοπού ούδεμία δικαιολογία ύπάρχει διά μίαν τοιαύ
την διάκρισιν, διότι οί λόγοι, δι’ οϋς άφίνεται τοσαύτη 
ελευθερία είς τάς συνεταιρικός οργανώσεις πρός 
καθορισμόν τού άνωτάτου χρονικού όρίου πρό τής 
παρόδου τού οποίου δέν δύναται τό μέλος ν ’ άποχω- 
ρήση έξ αύτών, είνε οί ’ίδιοι καί είς τούς συνεταιρι
σμούς καί είς τάς ένώσεις: ’ Εξασφάλισις τής συνεργα
σίας τών μελών μετά τής όργανώσεώς δ ι’ όλον τόν χρό
νον πού άπαιτεϊται πρός άπόσβεσιν ή ικανοποιητικήν 
μείωσιν τής άξίας τών συνεταιρικών έγκαταστάσεων ή 
έξόδων όργανώσεώς τής συνεταιρικής έπιχειρήσεως 
γενομένων ύπό τήνπροϋπόθεσιν ώρισμένης πελατείας. 
"Ωστε ή τροποποίησις αϋτη δέν δικαιολογείται οϋτε 
άπό τής άπόψεως τών προσώπων, τά όποία άφορά, 
ούτε άπό τής άπόψεως τού σκοπού πού επιδιώκεται 
διά τής έλευθερίας τής παρεχομένης είς τόν συνεταιρι
σμόν νά ύποχρεώνη διά τοϋ καταστατικού τούς συνε
ταίρους του νά παραμένουν είς αύτόν έπί μακρόν σχε
τικώς .χρόνον. ’ Αποτελεί έπομένως ένα άδικον διά τάς 
ένώσεις περιορισμόν.

Διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ νομοσχεδίου ορίζεται μεταξύ 
τών άλλων ότι άποκλείονται τής διοικήσεως καί τής 
ύπαλληλίας τοϋ συνεταιρισμού πρόσωπα καταδικα- 
σθέντα καί διά παράβασιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 
82. Μεταξύ όμως τών έκεί άναφερομένων παραβά
σεων καταλέγονται καί έπουσιώδεις τοιαύται συνεπα
γόμενοι κράτησιν ή πρόστιμον. Νομίζομεν ότι ή συνε- 
πεία μιάς τοιαύτης παραβάσεως έπιβαλλομένη διηνε
κής στέρησις τοϋ δικαιώματος νά είνε κανείς ύπάλλη
λος ή νά διοική είνε πολύ βαρεία. Έ ξ  έναντίας φρο- 
νούμεν ότι πρέπει νά άπαλειφθή καί ή έπιβαλλομένη 
εΐς τήν περίπτωσιν αύτήν στέρησις τού δικαιώματος 
τοϋ νά είνε τις συνέταιρος έπί έτος καί νά άφεθή νά 
κρίνη περί τούτου ή γενική συνέλευσις. Μόνον’ίσως έν 
ύποτροπή θά  ήτο σκόπιμον νά στερούνται ούτοι τοϋ 
δικαιώματος τοϋ διοικείν.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζονται προσόντα διά τούς 
θέλοντας νά καταλάβουν δ,ιευθυνούσας θέσεις είς τάς
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ένώσεις συνεταιρισμών. ' Η διάταξις αϋτη φαίνεται ότι 
οφείλεται είς τήν αύτήν άντίληψιν, ότι οί συνεταιρισμοί 
μόνοι, δέν εινε ικανοί νά εκλέξουν τό κατάλληλον διά 
τάς έργασίας των προσωπικόν καί ότι οφείλει ό νόμος 
νά θέση ώρισμένους περιορισμούς είς τήν έκλογήν 
του, έξασφαλίζοντας κατά τό δυνατόν τήν πρόσληι{>ιν 
ικανών προσώπων.

Ή  διάταξις άποτελεϊ μίαν άπό τάς σπουδαιοτέρας 
αποδείξεις τής έπικρατούσης τάσεως πρός περιο
ρισμόν τής ελευθερίας τοΰ συνεταιρισμού κατά παρά- 
βασιν θεμελιωδών συνεταιριστικών άρχών καί παρα
δόσεων. Έ μπιστευόμεθα είς τόν συνεταιρισμόν τήν 
διαχείρισιν σοβαρών οικονομικών συμφερόντων καί 
τοΰ άμφισβητοΰμεν τήν ικανότητα τής εκλογής τών 
ύπαλλήλων του. ’ Αλλ’ όμως ούδέ ή μέχρι τοΰδε πράξις 
δικαιολογεί τήν παρέμβασιν αύτήν. Μία έρευνα μετα
ξύ τών ένώσεων θ ’ άπεδείκνυε ότι όσαι έξ αύτών 
έχουν άναθέσει είς ύπαλλήλους τήν διεύθυνσιν τών 
έργασιών των, έχουν προσλάβει ώς διευθυντάς πρό
σωπα έχοντα όχι μόνον τήν γενικήν μόρφωσιν πού 
άπαιτεΐ ή τροποποίησις, άλλά καί ειδικήν συνεταιρι
στικήν τοιαύτην ούχί τήν τυχοΰσαν. ’ Εξ άλλου δέν εΐνε 
άγνωστον ότι παμμέγισται συνεταιρικοί οργανώσεις 
άλλαχοΰ, ιδίως καταναλωτικοί, διευθύνονται άπό 
πρώην έργάτας έξελιχθέντας διά τοΰ ζήλου καί τής 
πίστεως των όχι μόνον είς έπιφανεΐς συνεταιριστάς, 
αλλά καί είς ίκανοτάτους έμπορους...

(Διά τής διατάξεως αύτής αποκλείονται τής διευθύν- 
σεως συνεταιριστικής όργανώσεώς μεταξύ άλλων καί 
οί διατελέσαντες έπόπται γεωργικών συνεταιρισμών, 
άν δέν έχουν τ ’ άνωτέρω προσόντα, καίτοι έχουν 
πολυετή συνεταιριστικήν πείραν καί έπίδοσιν. 'Αντι- 
θέτως δύναται νά διορισθή διευθυντής εις πτυχιοΰχος 
τής ιατρικής άνευ άλλων τινών προσόντων).

... * Ικανώς, νομίζομεν, θ ά  συντελέση ή νομοθεσία είς 
τήν βελτίωσιν τής θέσεως τής συνεταιριστικής ύπαλ- 
ληλίας, ή όποία παίζει είς τήν κίνησιν ένα τών σοβαρω- 
τέρων ρόλων, άν ά φ ’ ένός καταστήση άσφαλεστέραν 
τήν θέσιν τών ύπαλλήλων είς τούς συνεταιρισμούς καί 
άν ά φ ’ ετέρου βοηθήση τούτους είςτελειοποίησιντής 
συνεταιριστικής των καταρτίσεως, παρέχουσα είς 
αύτούς εύχέρειαν πρός μετεκπαίδευσιν.

Τό πρώτον εΐνε άπαραίτητον, διότι λόγω τοΰ έξαιρε- 
τικώς δημοκρατικού χαρακτήρος τοΰ συνεταιρισμού 
καί τής συνεπεία τούτου συχνής καί ολοκληρωτικής 
άλλαγής τής διοικήσεως ή θέσις τών ύπαλλήλων καθί
σταται έπισφαλής. ' Η θέσις των εΐνε δυνατόν νά κατα- 
στή άσφαλεστέρα διά τροποποιήσεως έπί τό εύνοϊκώ- 
τερον ύπέρ αύτών τοΰ νόμου 2112 περί ύποχρεωτικής 
καταγγελίας τής συμβάσεως έργασίας τών ιδιωτικών 
ύπαλλήλων. Διπλασιασμός τής άποζημιώσεως θ ά  ήτο 
’ίσως ικανή άσφάλεια. ' Η έδραίωσις δέ τής θέσεως 
αύτών ώς ύπαλλήλων δέν ώφελεΐ μόνον τούς ίδιους, 
άλλά καί τούς συνεταιρισμούς, διότι εξασφαλίζεται ή 
συνέχεια είς τήν έν γένει διεξαγωγήν τών έργασιών 
αύτών, καθώ ς καί ή τήρησις τών έκ τής πείρας άνε- 
γνωρισμένων ώς όρθών συνηθειών καί παραδόσεων.

Ή  συμπλήρωσις τής μορφώσεως τών ύπαλλήλων 
τούτων εΐνε δυνατόν νά γίνεται διά τής σχολής συνε
ταιριστών, είς τήν όποιαν θά  πρέπει νά λειτουργή 
χάριν αύτών ειδικόν τμήμα όλιγομήνου (3-4 μηνών) 
μετεκπαιδεύσεως, μέ εξετάσεις καί άπονομήν πτυχίου 
σπουδών ισαξίου τοΰ άπονεμομένου είς τούς είς αύτήν 
έκπαιδευομένους. Οί ύπάλληλοι ούτοι, λόγω τής 
πείρας των καί της πρακτικής αύτών άσκήσεως, στοι
χεία δυνάμενα άλλους τε νά έξελεγχθοΰν δι’ έξετάσεων 
κατά τήν εισαγωγήν των, δύνανται ασφαλώς διά τής

άκροάσεως ώρισμένων μαθημάτων νά ολοκληρώσουν 
τάς γνώσεις των καί νά καταστούν οϋτω ίκανά καί 
πολύτιμα στελέχη είς τήν συνεταιριστικήν μας όργά- 
νωσιν...

Τό άρθρον 14 συμπληρώνον τήν διάταξιν τοΰ ίσχύ- 
οντος άρθρου 39, τό όποιον άπαγορεύει είς τά μέλη 
τού διοικητικού καί έποπτικοΰ συμβουλίου νά εΐνε έμ
μισθοι ύπάλληλοι τοΰ συνεταιρισμού, ορίζει ότι δέν 
δικαιούνται ταϋτα έπίσης άποζημιώσεως δ ι’ οίονδή- 
ποτε λόγον, έξαιρέσει τών οδοιπορικών καίτήςήμερη- 
σίας άποζημιώσεως δΓ ύπηρεσίας έκτός τής έδρας 
κλπ. ...ή διάταξις αϋτη θά  ύπερακοντίση τόν σκοπό της 
καί, καθώς κοινώς λέγεται, κοντά στα ξερά θά καούν 
καί τά χλωρά, τά όποια έν προκειμένω εΐνε τά καλύ
τερα... "Αν ύπάρχουν περιπτώσεις τοιούτων άδικαιο- 
λογήτων δαπανών, ή έποπτεία άς τάς άποκαλύψη καί 
άς τάς καταστήση γνωστάς είς τήν γενικήν συνέλευσιν 
τοΰ ένδιαφερομένου συνεταιρισμού. Δέν εΐνε όμως 
όρθόν έξ άφορμής τυχόν ώρισμένων τοιούτων περι
στατικών νά καταπιέζεται ή ελευθερία τού συνεταιρι
σμού περί τήν διαχείρισιν τής περιουσίας του καί τόν 
τρόπον διεξαγωγής τών έργασιών του καί άκόμη νά 
έξαφανίζεται μέ μιά μονοκονδυλιά σύστημα έργασίας 
έπί μακρόν δοκιμασθέν καί έπιτυχόν. Εΐναι γνωστόν 
καί άναμφισβήτητον ότι ώρισμένα μέλη τού συμβου
λίου έργάζονται προσωπικώς είς τόν συνεταιρισμόν, 
εϊτε συνεχώς, ε’ίτε κ α θ ’ ώρισμένας έποχάς παραμε- 
λούντα τάς ιδιωτικός αύτών έργασίας. Οί σύμβουλοι 
ούτοι πρέπει νά αμείβονται, διότι άλλως δέν θά  δέχων- 
ται νά έργάζωνται καί ό συνεταιρισμός ή θά  προσλάβη 
ύπάλληλον πού θά  τού στοιχίση άκριβώτερα ή θ ’ 
άδρανήση, άν αί έργασίαι του δέν τοΰ έπιτρέπουν νά 
διατηρή τοιούτον.

... διά τού άρθρου 15 έπιβάλλει είς τούς συνεταιρι
σμούς τούς έπόπτας τών συνεταιρισμών ώς κυβερνη
τικούς έπιτρόπους μετά γνώμης άνευ ψήφου είς όλας 
τάς περιπτώσεις, κ α θ ’ άς ούτοι συζητούν, συσκέπτον
ται καί αποφασίζουν ε’ίτε έν γενική συνελεύσει, εϊτε είς 
ιδιαιτέρας συνεδριάσεις τού διοικητικού ή τοΰ εποπτι
κού των συμβουλίου. Τοΰτο σημαίνει ότι διά τούς 
συνεταιρισμούς χάνεται πλέον ή συναίσθησις τής εύ- 
θύνης καί ή αύτοδιοικησις. Τό κύρος καί ή βαρύτης 
καί πρό παντός ή ίδιότης τοΰ επόπτου ώς έλεγκτοΰ 
τών πράξεων των εΐνε προωρισμένα, όταν παρίσταται 
ούτος είς τάς συνεδριάσεις τοΰ συνεταιρισμού νά 
παραλύη τήν θέλησιν καί τό θάρρος τών οργάνων τού 
συνεταιρισμού. Τό ζήτημα τής ιρήφου δέν έχει σημα
σίαν. * Η γνώμη του εΐνε αρκετή νά κάμη νά ύποχωρή- 
σουν αί γνώμαι τών άποφασιζόντων καί νά άτονήση 
πράγματι ή σημασία τής ψήφου των.

... θά  συντελεσθή ό πλήρης έξαφανισμός τής έννοιας 
τού συνεταιρισμού καί θά  προκύψη άκεραία ή εύθύνη 
τής έποπτείας μέ όλας τάς έκ  τής άναμίξεως είς τήν 
διοίκησιν τών συνεταιρισμών έπιζημίους διά τό κύρος 
της καί τήν κυρίαν αύτής άποστολήν συνεπείας. Ή  
φθορά της εΐνε άσφαλής καί άναπόφευκτος. Κανείς 
δέν άρνεΐται είς τό Κράτος καί τήν ’Αγροτικήν 
Τράπεζαν νά έχουν ’ίδιον συνεταιριστικόν πρόγραμμα 
καί νά έπιδιώκουν τήν έφαρμογήν του. Κανείς δέν 
άρνεΐται είς τούς συνεταιριστικούς ύπαλλήλους νά 
κάμνουν διαφωτιστικάς καί καθοδηγητικάς διαλέξεις. 
’Αλλά καί κανείς δέν έφαντάσθη μέχρι τοΰδε νά 
άντικαταστήση τήν πρωτοβουλίαν τών οργάνων τοΰ 
συνεταιρισμού καί έπομένως τήν εύθύνην καί αύτο- 
διοίκησιν τών συνεταιρισμών διά τών έποπτών, έστω 
καί όταν ούτοι έχουν μόνον γνώμην χωρίς ψήφον.
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Τό νομοσχέδιον περιέχει καί άλλες ... κ α τ’ άπότο- 
μον μεταβολήν τής μέχρι τοΰδε τηρηθείσης φιλελευ- 
θέρας συνεταιριστικής πολιτικής μεταβολήν, τής όποιας 
πρώτον δείγμα άποτελεϊ ό πέρυσι χ|)ηφισθείς νόμος 
περί αποκλεισμού τών πολιτευομένων έκ τής διοική- 
σεως τών συνεταιρισμών, τό Κράτος διά τοϋ νομοσχε
δίου, χωρίς μάλιστα νά μάς έξηγή τά αίτια καί πολύ 
περισσότερον χωρίς νά τα φέρη πρότερον είς μίαν 
εύρεΐαν δημοσίαν συζήτησιν, αποφασίζει νά περιορίση 
τήν ελευθερίαν τών συνεταιρισμών καί νά έπέμβη εΐς 
τήν ρύθμισιν πραγμάτων πού άνήκουν καί οφείλουν ν ’ 
άνήκουν πρός τό συμφέρον τών συνεταιρισμών είς τήν 
συνεταιριστικήν πρωτοβουλίαν. Ά κόμη σκοπός ... αί 
κυριώτεραι τών διατάξεων αύτοϋ περιορίζουν τούς 
συνεταιρισμούς χωρίς καί νά τούς ώφελοϋν όχι μόνον 
γενικώτερον, άλλά καί είδικώς είς τάς ρυθμιζομένας 
διά τών σχετικών τροποποιήσεων περιπτώσεις.

Φρονούμεν ότι τό καλύτερον πού μπορεί νά γίνη 
είνε ν ’ άποσυρθή τό νομοσχέδιον άπό τήν Βουλήν καί, 
άφού κοινοποιηθή είς τούς συνεταιρισμούς καί συζη- 
τηθή ύ π ’ αύτών, νά τεθή ύ π ' όψει μιάς έπιτροπής έξ 
ειδικών, εΐς τήν όποιαν πρέπει νά συμμετάσχουν 
εύρύτατα καί οί ένδιαφερόμενοι συνεταιρισμοί...

Είς τήν αύτήν έπιτροπήν πρέπει άλλως τε νά έξε- 
τασθή ή όλη συνεταιριστική ύπόθεσις έν σχέσει καί μέ 
τήν συμβολήν τής Άγροτικής Τραπέζης είς τήν προ- 
άγωγήν αύτής».

Θ. Τζωρτζάκης

Σημειώνεται στό τέλος τού κειμένου ότι τινές τών 
κρινομένων άνωτέρω διατάξεων τού άρχικού σχεδίου 
ύπέστησαν κατά τήν εΐς τήν Βουλήν συζήτησιν τάς 
έξής τροποποιήσεις.

1 .Ή  άπαγόρευσις τών προμηθειών άνευ παραγγε
λίας περιωρίσθη μόνον είς τούς γεωργικούς συνεταιρι
σμούς.

2 .Έ π ί τών αύτών συνεταιρισμών περιωρίσθη ή 
ισχύς καί τών διατάξεων τού άρθρου 6 τοϋ νομοσχε
δίου άφορώντος τόν σχηματισμόν άποθεματικών κε
φαλαίων.

3 .Έ κ  τοϋ άρθρου 8 άπηλείφθη ή διάταξις ή αύξά- 
νουσα τόν χρόνον παραμονής τού συνεταίρου εΐς τόν 
συνεταιρισμόν άπό δέκα εΐς είκοσι έτη.

4.* Ο άποκλεισμός τής συμμετοχής εΐς τήν διοίκησιν 
ή τής δυνατότητος τού διορισμού ώς ύπαλλήλου περι- 
ωρίσθη μόνον εΐς τά πλημμελήματα τών άρθρων 82 καί 
83 τού ν. 602 (άρθρον 10 τοϋ νομοσχεδίου).

5. Αί διατάξεις περί προσόντων τών διευθυντών 
κλπ. τών ενώσεων έπεξετάθησαν έ φ ’ όλων τών γεωρ
γικών συνεταιριστικών οργανώσεων παντός βαθμού 
(άρθρ. 10).

’ Εκτός τών άνωτέρω τροποποιήσεων εΐς τό νομοσχέ
διον προσετέθησαν καί νέαι διατάξεις καθώς καί έτρο- 
ποποιήθησαν άλλαι μή περιλαμβανόμενοι είς τάς άνω
τέρω, έκ τών οποίων τινές πολύ σοβαραί καί ένδεικτι- 
καί τής τάσεως πρός έπέμβασιν εΐς ζητήματα άνή- 
κοντα άποκλειστικώς εΐς τήν άρμοδιότητα τών συνε
ταιρισμών.

— Σ χετικά  με το  κείμενο του ίδιου νομοσχεδίου, πολύ αξιόλογο  αναλυτικό υπό- 
μνήμα υπέβαλε στην Κ υβέρνηση, Βουλή, Κ όμματα και ο Σύνδεσμος Συνεταιρι
στών Βορείου Ελλάδος υπογραφόμενο «εντολή Δ ιο ικητικού Συμβουλίου» από τον 
Χαρ. Π απαχρίστου (βλ. «Συνεργατισμός» 1931 σ. 489 και «Συνεταιριστής» 1931 σ. 
71). Στο υπόμνημα αναφερονται οι διατάξεις του ν. 602 που τροποποιούνται, τον ί
ζεται ότι οι τροποποιήσ εις είνα ι αντίθετες με την ουσία του Συνεργατισμού και 
αποκαλύπτονται οι επιδιω κόμενοι σκοποί από τη ν  Κ υβέρνηση.

Παραθέτουμε σχεδόν αυτούσιο το υπόμνημα αυτό επειδή ο ι'παρατηρή σ εις του
έχουν ιδ ιαίτερη αξια και ακόμα εξηγοι 
της συνετα ιρ ιστικής κινήσεως.

«...01 Συνεταιρισμοί άποτελοϋντες οικονομικήν όρ- 
γάνωσιν καθαρώς ιδιωτικού δικαίου δέν είνε δυνατόν 
διά νόμου νά τεθούν ύπό περιορισμούς οσον άφορά 
τόν τρόπον καί τήν έκτασιν τής ένεργείας των διά τήν 
έκπλήρωσιν τών οικονομικών των σκοπών...

Οίουδήποτε Κράτους νομοθεσίαν τών Συνεταιρι
σμών καί άν ήθελε κανείς φυλλομετρήση θ ’ άντελαμ- 
βάνετο οτι αϋτη στηρίζεται έπί τής πλήρους έλευθε- 
ρίας τών Συνεταιρισμών όσον άφορά τήν οικονομικήν 
αύτών λειτουργίαν.

Τό ότι παρετηρήθησαν έκτροπα τινα είς τάς οικονο
μικός έργασίας τών Συνεταιρισμών δέν έπρεπε ν ’ 
άποτελέση άφορμήν δεσμεύσεως τών Συνεταιρισμών 
είς τόν σπουδαιότερον αύτών ρόλον, τόν οικονομικόν 
... Συνεταιρισμοί άποτελοϋν οικονομικήν έπιχείρησιν 
τών ένδιαφερομένων μή συγχωρούσαν χάριν άκριβώς 
τών συμφερόντων της ούδένα άπολύτως περιορισμόν.

Τά τυχόν παρατηρηθέντα έκτροπα, τά όποία είνε 
έλάχιστα καί κατ’ άριθμόν καί κατά σοβαρότητα, δέν 
πρέπει νά άγνοηθή ότι οφείλονται είς τό άμόρφωτον 
τών χωρικών μας καί είς τήν παντελή έλλειψιν προσπα- 
θείας διαπαιδαγωγήσεως τής άγροτικής μάζης. Συνε-

πολλά  από την μεταγενέστερη εξέλιξη

πώς πρός τήν προσπάθειαν ταύτην έπρεπε νά τείνω- 
μεν νομοθετικώς καί όχι είς τόν έντελώς έμπειρικόν 
τρόπον τής δεσμεύσεως τού Συνεταιρισμού είς τήν 
κυρίαν του αποστολήν τήν οικονομικήν...

Καί επειδή ώς δικαιολογία τών τοιούτων δεσμεύ
σεων φέρονται αί δήθεν καταχρήσεις αί λαμβάνουσαι 
χώραν έντός τών Συνεταιρισμών εϊμεθα ύποχρεωμένοι 
νά διακηρύξωμεν ότι πάντα τά είς βάρος τών 
Συνεταιρισμών διαδιδόμενα είνε άναληθή, διότι έκ 
μιάς έρεύνης τήν όποιαν ό ήμέτερος Σύνδεσμος 
έκαμε, άπό τής άρχής τής έμφανίσεως τών Συνεταιρι
σμών είς τήν χώραν μας μέχρι σήμερον, δηλαδή έπί 
μίαν Ιδετίαν καί έπ ί ύφισταμένων πέντε χιλιάδων 
Συνεταιρισμών δέν ύπάρχουν έν συνόλω οϋτε 100 
καταδικαστικαί άποφάσεις δ ι’ άδικήματα κατά Συνε
ταιρισμών έκ μέρους διοικούντων αύτούς. Συνεπώς τά 
εΐς βάρος των διαδιδόμενα εινε άνυπόστατα, άπε- 
ναντίας δέ αί συνεταιριστικοί μας οργανώσεις είνε 
ύγιέστεραι καί λευκότεραι άπό κάθε άλλην οικονομι
κήν όργάνωσιν είς τόν τόπον μας καί ώς έκ τούτου είνε 
άξιαι ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί στοργής...

’ Αναλυτικά:
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1) Διά τής τροποποιήσεως τοΰ 1ου άρθρου τοΰ 
νομοσχεδίου πλήττονται καιρίως οί καταναλωτικοί 
Συνεταιρισμοί, ... ύπό τόν περιορισμόν τής κατά 
παραγγελίαν προμήθειας εινε αδύνατον ό καταναλω
τικός Συνεταιρισμός νά ύπάρξη. Καί εις τούς γεωργι
κούς προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς μήπως ή πα
ραγγελία τού συνεταίρου αποτελεί δείκτην τών προ
μηθειών; ’Επίσης λησμονοϋνται οί επαγγελματικοί 
Συνεταιρισμοί ιδίως τών βιοτεχνών οί όποιοι φυσικώς 
εινε αδύνατον νά προμηθεύονται τά ε’ίδη των έπί τή 
βάσει παραγγελιών.

2) Πολύ κακώς καί έπιστημονικώς ατόπως άναμι- 
γνύονται είς τό άρθρον 2 τοΰ νομοσχεδίου οί έλεύθε- 
ροι μέ τούς αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς καί έξαρ- 
τάται ή όργάνωσις τού ελευθέρου τοιούτου έκ τών 
τυχόν σκοπών οϋς θά έπεδίωκεν ό υπάρχων άναγκα- 
στικός Συνεταιρισμός ... θεωροΰμεν ότι θά  ήτο 
όρθώτερον καί έπιστημονικώτερον έάν άπηγορεύετο 
είς τούς άναγκαστικούς Συνεταιρισμούς νά μή άναμι- 
γνύωνται είς έργασίας έκτός τοΰ κυρίου σκοπού των 
δι’ ον ίδρύθησαν.

3) Διά της 2ας παραγρ. τοΰ αύτοΰ άρθρου τοΰ Νο
μοσχεδίου ορίζεται οτι τό μέλος τοΰ Συνεταιρισμού, 
δέον νά κατοική έν τή έδρα αύτοΰ ή νά έχη άκίνητον 
αγροτικήν περιουσίαν έν τή περιφερεία του.

Προφανώς άγνοεϊται ένας άλλος τύπος Γεωργικού 
Συνεταιρισμού ό σπουδαιότατος καί σοβαρώτατος, ό 
όποιος θ ά  ήξιζε μάλλον προστασίας καί όχι διωγμού. 
' Ο Συνεταιρισμός ούτος είναι ό Γεωργικός Παραγωγι
κός Συνεταιρισμός, ό όποιος, δεδομένου ότι ώς έπί τό 
πλεϊστον οί είς τούτον όργανούμενοι ούτε κατοικούν 
είς τήν έδραν ούτε άκίνητον περιουσίαν έχουν εις τήν 
περιφέρειαν αύτοΰ είναι αδύνατον ύπό τόν άνω περιο
ρισμόν νά ύπάρξη είς τόν τόπον μας. ’Ιδίως οί 
Συνεταιρισμοί κτηνοτροφών (Γαλακτοκομικοί) τά μέ
λη τών όποιων δέν παραμένουν είς τήν έδραν τοΰ 
Συνεταιρισμού, διότι ώς τοιαύτη ορίζεται τό άστικόν 
κέντρον τής καταναλώσεως τού είδους, ένώ ούτοι 
είναι συνήθως διεσπαρμένοι λόγω τής μορφής τής 
έπιχειρήσεώς των, οϋτε καί οίανδήποτε άκίνητον 
ιδιοκτησίαν ώς έπί τό πλεϊστον έχουν.

Θά ήτο έπιστημονικώς όρθόν, έάν καθωρίζετο όπως 
τά μέλη κατοικούν έν τη περιφερεία τοΰ Συνεταιρι
σμού καί όχι έν τη έδρα καί νά μή επιβάλλεται ή 
ϋπαρξις άκινήτου ιδιοκτησίας. Τό τελευταϊον μάλιστα 
τοΰτο, θ ά  μάς έπιτραπή νά ε’ίπωμεν εινε παράλογον 
ούδέ ύπάρχει είς κανένα κράτος νομοθεσία περί 
Συνεταιρισμών ή όποία θά  περιλαμβάνη παρομοίαν 
διάταξιν. ’Απεναντίας μάλιστα ένισχύονται είς τό 
συνεταιρίζεσθαι οί άδύνατοι οίκονομικώς ή άκτήμονες 
(ένοικιασταί κολλήγοι, έπίμορτοι καλλιεργηταί κλπ.). 

"Αλλως τε ό ορισμός «έν τή έδρα τού Συνεταιρισμού» 
εινε άπολύτως περιορισμένος καί δύναται νά χαρακτη- 
ρισθή ώς άποκλείων τοΰ Συνεταιρισμού πάν πρόσω- 
πον όπερ έχει άλλην σχέσιν μετά τοΰ κτήματος πλήν 
τής ιδιοκτησίας.

4) Είναι πρόδηλος ό σκοπός τής προσθήκης είς τό 
18ον άρθρον τής τρίτης παραγράφου τοΰ άρθρου 8 
τού νομοσχεδίου. Διά ταύτης έπιδιώκεται ή διάλυσις 
τών ' Ενώσεων, αί όποϊαι άποτελοΰν τό άπαραίτητον 
συμπλήρωμα τοΰ όλου Συνεταιρικού οικοδομήματος, 
ώς άπέδειξεν ή πείρα είς τήν χώραν μας καί είς τό 
έξωτερικόν. Ά ποφεύγομεν νά έκφέρωμεν άλλην 
κρίσιν διά τήν διάταξιν ταύτην καί περιοριζόμεθα είς 
τό νά σημειώσωμεν οτι εξαναγκάζονται διά τού 
τρόπου αύτοΰ οί Συνεταιρισμοί νά όργανοΰνται εις τό 
έξής δευτεροβάθμιος ύπό άλλην μορφήν, πράγμα όχι

άκίνδυνον διά τάς πρωτοβαθμίους οργανώσεις.
5) Προστίθεται είς τό άρθρον 29 διάταξις κ α θ ’ ήν 

δέν έπιτρέπεται νά παραμείνουν είς τήν διοίκησιν οί 
μή πληρώσαντες έντός διμήνου τάς υποχρεώσεις των. 
Τήν προσθήκην ταύτην δέν εύρίσκομεν ούτε σκόπι- 
μον οϋτε καί λογικήν, ώς θέτουσαν είς κίνδυνον πλήν 
τών συμφερόντων τών Συνεταιρισμών καί αύτά τά 
συμφέροντα τών τρίτων τών μετ’ αύτών συναλλασσό
μενων. Διότι είναι γνωστόν ότι ή ϋπαρξις ληξιπροθέ
σμων ύποχρεώσεων οφείλεται κυρίως είς τρεϊς λόγους: 
α) είς τήν μή έγκαιρον πώλησιν τών προϊόντων, β) είς 
τήν καταστροφήν ή μεγάλην βλάβην τής παραγωγής 
(ώς κατά τό παρελθόν έτος), γ) είς τήν άρνησιν τοΰ 
πιστωτοΰ ν ’ ανανέωση τά λήξαντα δάνεια. Είς τάς 
περιπτώσεις ταύτας τά δάνεια τών συνεταίρων παρα
μένουν ληξιπρόθεσμα πέραν τών δύο μηνών όπότε 
ίσχυούσης τής έν τώ νομοσχεδίω προστιθεμένης 
διατάξεως ό Συνεταιρισμός θ ά  διαλύεται έπειδή δέν 
θά  δύναται νά συγκροτήση διοίκησιν έφόσον λόγω τής 
ένδεχομένης καταστροφής ούδείς τών συνεταίρων θά 
δυνηθή νά έκπληρώση τάς ύποχρεώσεις του (άρθρ. 
56, περίπτωσις 2 τού νόμου 602).

6) Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου τού νομοσχεδίου προστί
θεται ή διάταξις περί προσόντων τών υπαλλήλων. ’ Επί 
τούτου μιάν παρατήρησιν έχομεν νά κάμωμεν μόνον, 
ότι θά  έπρεπε καί αί * Ενώσεις Συνεταιρισμών νά 
τεθούν είς ’ίσην μοίραν μέ τάς λοιπάς οικονομικός 
έπιχειρήσεις. Ό  περιορισμός καταντά ύπέρ τό δέον 
καταθλιπτικός όταν έπεκτείνεται καί έπί άμισθων 
στερών την όργάνωσίν οϋτω ύπηρεσιών πολυτίμων, 
έπί τών οποίων έστηρίχθη άπανταχοΰ ή Συνεταιριστι
κή κίνησις, ιδίως είς τά πρώτα βήματα τής ζωής της.

7 )’Απαγορεύεται διά τού άρθρου 14 τοΰ Νομοσχε
δίου είς τούς διοικούντας νά λαμβάνουν άποζημίωσιν 
δι’ άπασχολήσεις ύπέρ τοΰ Συνεταιρισμού έν τή έδρα 
αύτοϋ. ’Ασφαλώς θά  έλησμονήθησαν αί ' Ενώσεις τών 
Συνεταιρισμών οί διοικούντες τών οποίων δέν κατοι
κούν είς τήν έδραν τής ' Ενώσεως, οί όποιοι συμφώνως 
μέ τήν άνω διάταξιν άπαγορεύεται νά άποζημιώνται 
δ ι’ έξοδα παραμονής των έν τή έδρα τής ' Ενώσεως διά 
συνεδριάσεις καί άλλας έργασίας τής Όργανώσεως. 
Λέγομεν ότι έλησμονήθησαν αί 'Ενώσεις διότι παρα- 
βλέπομεν τό τελευταϊον έδάφιον τοϋ άρθρου 14 τό 
όποιον φανερώνει ότι τό όλον άρθρον άποβλέπει είς 
τό νά έξεύρη τόν τρόπον νά καταστήση τήν ϋπαρξιν 
τών ' Ενώσεων άδύνατον διότι ύπό τάς συνθήκας 
αύτάς, ούδείς άντιπρόσωπος Συνεταιρισμού θά  θελή- 
ση νά άναλάβη διοικητικόν ή έποπτικόν άξίωμα παρά 
' Ενώσει.

8 )Ή  παροχή δικαιώματος είς τά όργανα τά έξα- 
σκούντα τήν έποπτείαν παραστάσεως είς τάς συνε
δριάσεις γενικώς, ώς τό άρθρον 15 ορίζει, εινε τότε 
μόνον έξυπηρετική όταν ταϋτα άποτελοΰν όργανα τής 
αύτοεποπτείας τών Συνεταιρισμών καί ούχί ώς έχει 
σήμερον ή ύπηρεσία τής ’ Εποπτείας, όπότε ούδείς ορ
γανικός δεσμός μεταξύ έποπτείας καί Συνεταιρισμού 
ύπάρχει.

9) Τό άρθρ. 18 έπιχειρεϊ νά είσάξη έντός τών 
Συνεταιρισμών ένα θεσμόν άπολύτως άνεφάρμοστον. 
Οί Συνεταιρισμοί εινε οικονομικοί οργανισμοί έπιδιώ- 
κοντες ποικίλους σκοπούς καί ούχί Σωματεία τά 
όποια έχουν ένα καθωρισμένον πρόγραμμα, ώρισμένα 
έσοδα καί όνάλογα πρός ταύτα έξοδα. Οί έμπορικοί οί 
τραπεζικοί καί οί βιομηχανικοί όροι μήπως δέν 
ισχύουν καί διά τούς Συνεταιρισμούς; Έ π ί ποίων 
επιστημονικών όρων καί υπολογισμών δύνανται αί 
Συνεταιριστικοί οργανώσεις νά στηρίξουν τόν ετήσιον
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προϋπολογισμόν αύτών;...
10) Τό άρθρον 23 τού Νομοσχεδίου, τελευταία 

παράγραφος έν συνδυασμώ μέ τό άρθρον 15, τελευ
ταία παράγραφος μεταβάλλει τήν αποστολήν τής έπο- 
πτικής αρχής καί καθιστά τούς έπόπτας καί έπιθεω- 
ρητάς αστυνομικά όργανα οργανισμών εις τών όποιων 
τήν διοίκησιν μετέχουν διά συμβουλευτικής ψήφου...

Ά ναφέρομεν τάς ούσιωδεστέρας διατάξεις τοϋ Νο
μοσχεδίου αί όποϊαι άποτελοϋν άμεσον κίνδυνον διά 
τάς συν/στικάς οργανώσεις ... πλήν έλαχίστων διατά
ξεων, έπουσιωδών άλλωστε, θεωρούμεν άντεπιστημο- 
νικόν καί θίγον αύτήν ταύτην τήν ιδέαν τής συνεταιρι
κής όργανώσεώς.

’Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 
X. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ»

— Το δεσμευτικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου και τα ασθενή σημεία των δια
φόρων διατάξεων του, τονίζει και η έκθεση 30/6/1931 της αρμόδιας για  τη Γεωρ
γία  Κ οινοβουλευτικής Ε πιτροπής της Γερουσίας, που υπογράφουν επιστήμονες 
συνεταιριστές πρώτης γραμμής (Π ρόεδρος Σ. Χ ασιώτης, Ε ισ η γητής Αλ. Μ υλω
νάς). Βλ. «Συνεργατισμός» 1931 σ. 515-517 και «Συνεταιριστής» 1931 σελ. 92. 
Ε ίναι από τα κείμενα που έχουν ιδ ια ιτέραν σημασίαν. Γράφει:

« Ό  νόμος 602 (1915) «περί συνεταιρισμών» έθε- 
σπίσθη κατά τό ύπόδειγμα τών καλλίτερων ξένων 
νομοθεσιών, όχι μόνον έπί τη βάσει τής άπαραιτήτου 
διά πάσαν ιδιωτικήν έπιχείρησιν οικονομικής αρχής 
τής έλευθέρας κινήσεως καί δράσεως, άλλά καί έπί τής 
αρχής είδικώτερον τής αλληλοβοήθειας, τής αλληλεγ
γύης καί αύτοδιοικήσεως. "Ενεκα δέ τής άπλοϊκότη- 
τος συνήθως τών συνεταιριζομένων καί τής άνάγκης 
προφυλάξεως αύτών από λάθη καί παρεκτροπάς, 
άλλά καί ένεκα τοϋ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος τής 
πολιτείας ύπέρ τών συνεταιρισμών, ώρίσθη ιδιαιτέρα 
έπί τών συνεταιρισμών καθοδήγησις, έποπτεία καί 
έλεγχος. Ή  καθοδήγησις καί ό έλεγχος, καλώς όργα- 
νούμεναι καί άσκούμεναι ύπό τοϋ Κράτους, ήδη μάλι
στα ύπό τής Ά γροτικής Τραπέζης, μέχρις ού άναλά
βουν αύτοί οί συνεταιρισμοί διά τών ένώσεων καί 
ομοσπονδιών αύτών τό έργον τοΰτο, δύνανται νά 
συντελέσουν είς τήν άρτίαν άνάπτυξιν τών συνεταιρι
σμών, χωρίς νά θίξουν τήν άπαραιτητον είς μίαν οικο
νομικήν έπιχείρησιν έλευθερίαν αύτής·.'

Τό ύπό κρίσιν νομοσχέδιον, άγνοεΐ τήν είρημένην 
άρχήν καί οικονομίαν τοΰ νόμου περί συνεταιρισμών 
καί μέ πνεύμα άνελεύθερον καί άντιοικονομικόν, μέ 
πνεύμα στενόν άστυνομικής έπεμβάσεως, περισφίγγει 
δυσμενέστατα τήν λειτουργίαν αύτών, κολοβώνει τήν 
αύτενέργειάν των, ώς λεπτομερέστερον έμφαίνεται έκ 
τών κάτωθι παρατηρήσεων έπί τών κ α θ ’ έκαστον άρ
θρων.

’'Αρθρον 1. -  Μία έκ τών κοινωφελών δράσεων τών 
συνεταιρισμών εινε ή προμήθεια είς τά μέλη τών ειδών, 
πού χρειάζονται, έν πολλοϊς έπί πιστώσει, όπως 
άπαλλάξουν αύτούς άπό τό διάμεσον παρασιτικόν 
έμπόριον καί τήν άσκουμένην ύ π ’ αύτοΰ ποικίλλην 
έκμετάλλευσιν. ' Η διατίιπωσις τού άρθρου 1 τοϋ 
νομοσχεδίου μαρτυρεί δυστυχώς έπικράτησιν περιέρ
γου προστασίας τοϋ έκμεταλλευτικοΰ έμπορίου διά 
τής παρεμποδισεως τής τοιαύτης λειτουργίας τών 
συνεταιρισμών. Διότι καθίσταται άδύνατος οίκονομι- 
κώς ή λειτουργία προμηθευτικού συνεταιρισμού άνευ 
έλευθερίας ύπολογισμοΰ τής άγοράς είς τόν προσή
κοντα χρόνον καί ποσότητα, είς τήν προσήκουσαν 
επομένως τιμήν τών ειδών τής καταναλώσεως, τά 
όποια πολλάκις ένδείκνυται καί νά έπιβάλλωνται άκό
μη είς τους έταίρους διά νά τά προπαγανδίση ό συνε
ταιρισμός έ π ’ ώφελεία των λ.χ. έργαλεϊα, σπόρους, 
φυτοπαθολογικά φάρμακα κλπ. ' Ο κατάλληλος χειρι
σμός τής χορηγήσεως πιστώσεων ύπό τής Ά γροτικής 
Τραπέζης άρκει διά τήν πρόληψιν ύπερβολικών τυχόν 
προμηθειών.

Τό ζήτημα τής περιφερειας τοΰ συνεταιρισμού έξαρ- 
τάται άπό τάς ίδιάζουσας έκασταχοΰ συνθήκας, καί 
δ ι’ αύτό ρυθμίζεται διά τοΰ καταστατικού. Έ ν  ’Ιτα
λία λ.χ. παρατηρεϊται έπέκτασις τής περιφερειας έπι- 
φέρουσα οικονομίαν γενικών έξόδων. Άντιοικονομι- 
κώς τό νομοσχέδιον περιορίζει καί τήν περιφέρειαν.

' Η δημοσίευσις μηνιαίας λογιστικής καταστάσεως - 
κατά τό ύπόδειγμα τοϋ μεγάλου οικονομικού οργανι
σμού τών άνωνύμων έταιρειών- ύπό τών συνεταιρι
σμών εινε άνεφάρμοστος διά τούς πλείστους έξ αύτών 
καί θά  περιπέση είς άχρηστίαν παρά τήν δρακοντείαν 
ποινήν διά τήν παρ'άβασιν (φυλάκισις μέχρις ένός 
έτους και χρηματική ποινή μέχρις 100.000 δραχμών). 
Ή  δημοσίευσις έδει νά όρισθή τό όλιγώτερον έξάμη- 
νος και δή όταν άναπτυχθή ή ειδική ύπηρεσία τών 
συνεταιρισμών.

’ Επίσης καταφώρως δεσμευτική τής οικονομικής 
λειτουργίας εΐναι καί ή διάταξις περί έπενδύσεως έκά
στοτε τού ήμίσεως τών καταθέσεων είς δημόσια χρεώ- 
γραφα, ύπό τών κ α θ ’ έκαστον συνεταιρισμών.

'Άρδρον 2. -  Ό  περιορισμός σχετικώς πρός τήν 
'ίδρυσιν δευτέρου συνεταιρισμού είς τόν αύτόν τόπον 
δύναται νά προσκρούση ένίοτε είς τοπικήν άνάγκην 
λ.χ. λόγω τής διαφοράς τοΰ είδους τής παραγωγής. Είς 
δέ τούς άναγκαστικούς συνεταιρισμούς άποκαταστά
σεως δέν μετέχουν όλοι οί άγρόται τού τόπου, οί δέ μή 
μετέχοντες δέν θά  δυνηθοΰν νά συμπήξουν έκούσιον 
συνεταιρισμόν, έάν εΐναι όλιγώτεροι τών 25. Τούς 
περιττούς τυχόν δευτέρους συνεταιρισμούς τού αύτού 
τόπου ήδύνατο νά έκκαθαρίση ή Α γροτική Τράπεζα 
διά τοΰ περιορισμού τών πιστώσεων.

' Ορίζεται, ότι οί συνεταίροι πρέπει νά κατοικούν είς 
τήν έδραν του συνεταιρισμού ή νά έχουν είς τήν περι
φέρειαν αύτού ιδιοκτησίαν. Ά λλ ' οί παραγωγικοί ιδία 
συνεταιρισμοί λ.χ. οίνοποιητικοί, γαλακτοκομικοί, έν- 
δείκνυται νά έχουν μέλη μεγάλης περιφερειας, ένώ 
κατά τό νομοσχέδιον, ό κτηνοτρόφος λ.χ. ό μή έχων 
ακίνητον ιδιοκτησίαν είς τήν περιφέρειαν τοΰ συνεται
ρισμού ούδέ κατσικών είς τήν έδραν αύτού, άποκλείε- 
ται άτόπως.

'Άρδρον 6. -  Καί αί διατάξεις περί άποθεματικοϋ 
είναι περιοριστικοί. ‘Ο συνεταιρισμός ένίοτε, ύπό 
τύπον προβλέψεως, εισπράττει έπί τών προμηθευο- 
μένων εϊς τινα μέλη ειδών ποσοστόν τι πλέον τοϋ 
κόστους, τό όποιον άποδίδεται βραδύτερον είς αύτά 
ύπό τύπον κέρδους. Τοϋτο θ ’ αποκλείεται έφεξής. Θά 
άναγκάζωνται οί συνεταιρισμοί νά ορίζουν χαμηλάς 
τιμάς, τό όποιον δύναται νά εΐνε έπικίνδυνον.

392/920



193 l / B ' —  Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν. Ν ομοθεσία.

"Αρθρον 7. -  Ή  διαγραφή συνεταίρου κατά τό 
άρθρον 15 τοΰ νόμου 602 άποφασίζεται άπό τήν Γεν. 
Συνέλευσιν. ’Ή δη ύπό τού Διοικητικού καί ’Εποπτι
κού Συμβουλίου. Τούλάχιστον πρέπει νά δοθή είς τόν 
διαγραφόμενον προσφυγή είς τήν Συνέλευσιν.

Ά ρδρο ν  8. -  ' Η διάταξις αϋτη είνε δυσμενής καί επ ι
κίνδυνος διά τάς 'Ενώσεις. Διότι ελαττώνεται ό οριζό
μενος χρόνος διά τήν άποχώρησιν ένός συνεταιρισμού 
άπό τήν ενωσιν είς εν έτος μόνον, ένώ διά σύναψιν ιδία 
μακροπροθέσμων ύποχρεώσεων τό καταστατικόν ή
δύνατο μέχρι τούδε νά όρίση δεκαετίαν.

'Άρδρον 10. - Ή  διάταξις ή άναβάλλουσα τήν άμε
σον άνάληψιν τών καθηκόντων τοϋ διοικητικού συμ
βουλίου έπιφέρει μεγάλην χασμωδίαν καί δαπάνας.

Ο αποκλεισμός άπό τής διοικήσεως τοϋ συνεταιρι
σμού προσώπων διά διαφόρους αιτίας είναι ανελεύθε
ρος καί άποτελεϊ πρωτοφανή άνάμιξιν τού Κράτους. 
Ούδέ άπό τάς δημοσίας άκόμη ύπηρεσίας κατά τήν 
κειμένην νομοθεσίαν άποκλείονται μέ τοιαύτην αύ- 
στηρότητα ύπάλληλοι, πλήν εΐς ώρισμένας περιπτώ
σεις (άρθρον 24 Ποινικού νόμου) καί δι’ ώρισμένον 
μάλιστα χρόνον, άπό 6 μηνών μέχρι 6 έτών, όχι άπεριο- 
ρίστως, ώς καινοτομεί τό νομοσχέδιον, υιοθέτησαν, 
φαίνεται, εισηγήσεις προσωπικής φύσεως, δ ι’ ώρισμέ
νας περιπτώσεις, προστεθείσας μάλιστα κατά τήν β ' 
άνάγνωσιν πρός άπομάκρυνσιν ώρισμένων προσώπων.

' Ο καθορισμός προσόντων άνωτέρας μορφώσεως διά 
τούς προϊσταμένους τών συνεταιρισμών είναι έπίσης 
άνελεύθερος καί άνεφάρμοστος. Ούδείς δύναται νά 
παραγνώριση τήν ικανότητα καί χρησιμότητα δημοδι
δασκάλων λ.χ. ή άποφοίτων γυμνασίων, άσχοληθέντων 
μέ τά συνεταιριστικά. Καί ομως ούτοι άποκλείονται 
διά τοϋ νομοσχεδίου! Μετεκπαίδευσις θά  ήτο έπαρ- 
κής κατά περιόδους εΐς τήν συνεταιριστικήν σχολήν. 
Καί έπόπται καί έπιθεωρηταί τών συνεταιρισμών, 
αύτός ό Γενικός ’Επιθεωρητής κ. Μιχόπουλος, προ
έρχεται έν τούτοις άπό τάς τάξεις τών δημοδιδασκά
λων. Καί ή διάταξις αϋτη φαίνεται νά ένεπνεύσθη έν 
μέρει έκ προσωπικών εισηγήσεων.

'Άρδρον 14. -  Καί οί έν τώ άρθρω τούτω έξεζητημέ- 
νοι περιορισμοί άποτελοϋν ύπερβολικήν έπέμβασιν εΐς 
τήν διοίκησιν τοϋ συνεταιρισμού.

"Αρδρον 15. -  Τό είσαγόμενον δικαίωμα τής συμμε
τοχής εΐς τάς συνεδριάσεις τών συμβουλίων τών 
συνεταιρισμών τών έποπτών, έστω καί άνευ ψήφου, 
άποτελεϊ χαλάρωσιν πάσης αύτενεργείας καί επιβολήν 
άνελευθέραν λόγω τής έπιρροής, πού θά άσκή είς τούς 
άπλοϊκούς συνεταιρισμούς ή παρουσία τοϋ επισήμου 
οργάνου, τό όποιον κατά τό άρθρον 28 γίνεται άνακρι- 
τικός ύπάλληλος καί δημόσιος κατήγορος.

Μέ τάς κοινοβουλευτικός μας έξεις καί συνήθειας, 
δύναται ό έπόπτης ν ’ άσκή ενίοτε έπιδράσεις άσχέ- 
τους πρός τά κ α θ ’ αύτό συνεταιριστικά του καθήκον

τα.
Ά ρθρον  18. -  Ή  διάταξις περί προϋπολογισμού, 

τών συνεταιρισμών, άπαγορεύουσα καί αύτάς τάς ανα
πληρωματικός πιστώσεις, μαρτυρεί στοιχειώδη άγνοιαν 
τής πραγματικότητος καί τής διαχειρήσεως οΐουδήπο- 
τε οικονομικού οργανισμού, άποκαλύπτει καθαρόν 
άστυνομικόν πνεύμα. Κ ατ’ άνάγκην θά  περιπέση εΐς 
άχρηστίαν.

Ά ρδρον  19. -  'Υπερβολικοί έπίσης οί φραγμοί, ιδία 
ώς πρός τάς κρατήσεις έπί τών δανείων καί τής είσ
πράξεως τών γραμματίων τών οφειλετών ύπό τής 
’Αγροτικής Τραπέζης. Είναι έκδηλος ή έναντι τών 
συνεταιρισμών καχυποψία.

Ά ρδρον  21. -  Είς τούς ύπαλλήλους τών συνεταιρι
σμών άπαγορεύεται κατά τό νομοσχέδιον νά έκθέσω- 
σιν ύποψηφιότητα βουλευτοϋ ή γερουσιαστοϋ παραι
τούμενοι τής ύπηρεσίας, έπί μίαν ολόκληρον τριετίαν 
άπό τής παραιτήσεώς των. Είναι διάταξις προστεθείσα 
εΐς τήν β ' άνάγνωσιν κα τ’ έπίτασιν τού άνελευθέρου 
περυσινού νόμου 4640.

Καί άλλαι τινές άκόμη διατάξεις προσκρούουν εΐς 
τήν έννοιαν τής έλευθερίας καί αύτενεργείας τών 
συνεταιρισμών καί άποτελούν άφόρητον κρατικήν καί 
νομοθετικήν έπέμβασιν, είς ούδεμίαν άλλην χώραν 
άπαντώσαν. Διά τής Ά γροτικής Τραπέζης είναι δυνα
τόν νά άναπτυχθούν καί προοδεύσουν οί συνεταιρι
σμοί, άνευ τοιούτων διατάξεων, άλλ’ άπλώς διά τής 
καλής λειτουργίας τής έποπτείας.

Προτείνει δθεν ή Έ πιτροπή τήν άπόρριψιν τοϋ 
νομοσχεδίου κατά πλειοψηφίαν, ή τήν αναβολήν τής 
ψηφίσεως αύτοϋ διά νά μελετηθή καλλίτερον. Ούδέ 
δύναται νά εύρη δικαιολογίαν ή έπιβολή τοιούτων χει
ροπεδών είς ένα οικονομικόν έλεύθερον θεσμόν έκ 
τών περιπτώσεων τινων παρεκτροπών ή άδικημάτων 
τών διοικούντων τους συνεταιρισμούς, τά όποία οφεί
λονται ιδία εΐς τήν άνεπαρκή καθοδήγησιν καί έπο
πτείαν καί τά όποία μεγαλοποιούνται καί γενικεύονται 
ύπό τών ποικιλοτρόπως θιγομένων έκ της συνεταιρι
κής κινήσεως, ένώ αποτελούν έλάχιστον ποσοστόν έπί 
τοϋ ολου άριθμοϋ τών συνεταιρισμών (περί τάς 100 
καταδικαστικάς αποφάσεις, διά μικροαδικήματα έν 
πολλοίς, έπί 5500 περίπου συνεταιρισμών εΐς μίαν 
δεκαπενταετίαν), έν άντιθέσει πρός τάς καταχρήσεις 
καί παραβάσεις -όσαι τυχόν άποκαλύπτονται- τών 
άνωνύμων έταιρειών, τών τραπεζών (έπί τών δύο ή 
τριών δεκάδων τών τραπεζών μας τρεις χρεωκοπίαι ή 
ύποπτοι πτωχεύσεις είς βάρος τών καταθετών είς τήν 
τελευταίαν τριετίαν) τών ιδιωτικών έν γένει έπιχειρή- 
σεων καί συναλλαγών.

Έ ν  Ά θήναις τή 30 ’Ιουνίου 1931.
Ό  Πρόεδρος Ό  Εισηγητής
Σ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

— Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού, τόσο στη Βουλή όσο και τη 
Γερουσία, αναπτύχτηκαν πολλές απόψεις που καλύπτουν πάρα πολλές σελίδες 
των Π ρακτικώ ν και φυσικά δεν είνα ι δυνατό να μεταφερθούν εδώ. Ο ειδικός 
ερευνητής πρέπει να τα μελετήσει από τις πηγές. Ε νδεικτικά  (και λόγω της 
σπουδαιότητάς της σε περιεχόμενο) δίνουμε στη συνέχεια  την διαφω τιστική όσο 
και μαχητική  ομ ιλία  του Αλ. Μ υλωνά στη Γερουσία. (Βλ. τα «Εστενογραφημένα 
Π ρακτικά» της 2/7/1931 και «Συνεργατισμός» 1931 σ. 543) με τις διακοπές και 
αντιρρήσεις μερικών υποστηρικτών του νομοσχεδίου.
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«Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. -  Κύριοι, πρέπει ν ’ άναπολήσωμεν 
τήν έννοιαν τοΰ συνεταιρισμού. Καί κατά τήν ήμετέ- 
ραν νομοθεσίαν καί κ α θ ’ όλας τάς νομοθεσίας, ό 
συνεταιρισμός στηρίζεται είς τήν αλληλοβοήθειαν και 
τήν έκουσίαν σύμπραξιν ώρισμένων άνθρώπων πρός 
ένίσχυσιν τής άσθενοΰς οικονομίας ένός έκάστου. Διά 
τής ένώσεως σχηματίζεται οικονομική δύναμις πού 
κάμνει θαύματα διά τής αύτενεργείας. Οί συνεταιρι
σμοί εινε ΐδιωτικαί έταιρίαι, αί όποϊαι ακριβώς λόγω 
της μεγάλης σημασίας, τήν όποιαν άποδίδομεν εις 
αύτάς τυγχάνουν ’ιδιαιτέρας προσοχής καί προστασίας 
έκ μέρους τοΰ Κράτους. ’Αλλ’ εις ούδεμίαν νομοθε
σίαν ή προστασία αύτή φθάνει μέχρι τοΰ σημείου νά 
παρεμποδίζη τήν έλευθερίαν τής ένεργείας ή όποία 
άπαιτεϊται άπαραιτήτως διά πάσαν έταιρείαν. Δέν 
φθάνει ή προστασία αύτή είς κηδεμονίαν άποπνικτι- 
κήν τών συνεταιρισμών. Αύτή είνε ή βάσις καί τοϋ 
ίδικοϋ μας νόμου περί συνεταιρισμών, ό όποιος έψηφί- 
σθη έπί Κυβερνήσεως Φιλελευθέρων τό 1914. Τό ύπό 
κρίσιν νομοσχέδιον, Κύριοι, έκαμε σοβαρόν άβαρίαν 
τής αρχής ταύτης, διότι διά πολλών έπεμβάσεων εις 
τήν λειτουργίαν τών οικονομικών αύτών οργανισμών, 
τούς μετέβαλεν άπό έλευθέρους εις μικροοργανισμούς 
πειθήνιους, εις οργανισμούς τών όποιων κάθε κίνησις 
δεσμεύεται καί περισφίγγεται καί τίθεται είς χειροπέ- 
δας. Αύτήν άκριβώς τήν άρχήν διαβλέπομεν εις 
πλείστας διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου καί κατά τής 
άρχής αύτής καί παρεκλίσεως άπό τής έννοιας τών 
συνεταιρισμών αντετάχθημεν είς τήν Κοινοβουλευτι
κήν ’ Επιτροπήν τής Γεωργίας καί διά τοΰτο τό νομο
σχέδιον άπερρίφθη κατά μεγάλην πλειοψηφίαν είς τήν 
Κοινοβουλευτικήν Έ πιτροπήν τη είσηγήσει μου. Κύ
ριοι, πρέπει νά διακρίνωμεν μεταξύ τής έποπτείας καί 
τής έξαρτήσεως. ’Αναμφιβόλως ένώ είς τάς άλλας 
ιδιωτικός έταιρείας ή έπιχειρήσεις τό Κράτος δέν εινε 
δυνατόν νά άσκήση έπέμβασιν, άλλ’ ούδέ έποπτείαν 
κάν, προκειμένου περί συνεταιρισμών έθεσπίσθη ή 
έποπτεία καί ό έλεγχος. Καί διατί; Διότι ά φ ’ ένός οί 
κοινωφελείς αύτοί οργανισμοί άπολαύουσι καί κρατι
κών ένισχύσεων καί προστατευτικών διευκολύνσεων 
διά τής ’Αγροτικής Τραπέζης, έξ άλλου καί πρός τό 
συμφέρον αύτών τούτων τών συνεταιρισμών άπαιτεΐ- 
ται μιά καθοδήγησις καί έποπτεία.

Εις άλλα κράτη μάλλον προηγμένα ή μών ή έποπτεία 
άσκεΐται άπό τάς οργανώσεις τάς συνεταιριστικός 
δευτέρου καί τρίτου βαθμοΰ, ή άπό ειδικά σωματεία, 
χωρίς ν ’ άναμιγνύεται τό κράτος εις τούτο. Τήν έπο
πτείαν δέν τήν εισάγει τό πρώτον τό παρόν νομοθέ- 
τημα, ή έποπτεία είνε εισηγμένη άπό πολλοϋ π α ρ ’ 
ήμΐν καίτοι εις τό Καταστατικόν τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης, έλήφθη πρόνοια όπως ενδεχομένως είς τό 
μέλλον μεταβιβασθή είς ειδικήν ομοσπονδίαν ή ένέρ- 
γεια τής έποπτείας. Πρέπει ομως νά διακρίνωμεν άπό 
τήν έποπτείαν ή όποία τήν σήμερον δέν είνε κρατική, 
άλλά έποπτεία άνήκουσα είς τήν ’Αγροτικήν Τράπε
ζαν, τήν έξάρτησιν, διότι έάν ή έποπτεία μεταβληθή 
εις μίαν έπέμβασιν είς τήν διοίκησιν τοΰ συνεταιρι
σμού έάν λέγω άπό καθοδηγητικόν καί προληπτικόν 
όργανον μεταβληθή είς όργανον έπεμβαΐνον είς τήν 
διοίκησιν, παύει ή αύτονομία ή άπαραίτητος διά τήν 
έλευθέραν οικονομικήν ενέργειαν, καί ό συνεταιρι
σμός μεταβάλλεται είς εξάρτημα τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης καί εμμέσως τοϋ Κράτους.

Καί θ ά  έρωτήσω; 'Υπάρχουν συνθήκαι καί ύπάρ
χουν αίτια τά όποία θ ά  έδικαιολόγουν τό εξαιρετικόν 
μέτρον τό μή άπαντών είς άλλα πολιτισμένα Κράτη;

’Ακούονται πολλαί αιτιάσεις καί παραδείγματα περί 
παρεκκλίσεως τών συνεταιρισμών άπό τής εύθείας 
όδοΰ. ’ Αλλά, Κύριοι, πρέπει νά τονίσω οτι, αί τοιαΰται 
αιτιάσεις δέν είνε ποτέ δυνατόν νά δικαιολογούν 
τοιαΰτα μέτρα. Αί αιτιάσεις αύταί, έάν όντως ήσαν 
καθ ’ όλην τήν γραμμήν αληθείς, θ ά  έδικαιολόγουν τάς 
προσπαθείας τής Κυβερνήσεως καί τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης είς τήν κατάρτισιν έπαρκεστέρας ύπηρε
σίας έποπτείας καί καθοδηγήσεως. Δέν δύνανται νά 
δικαιολογηθούν διατάξεις καθιεροΰσαι έπέμβασιν είς 
τήν έλευθερίαν τών κινήσεων τών συνεταιρισμών, καί 
μεταβάλλουσαι τήν έποπτείαν είς κηδεμονίαν καί 
κολόβωσιν τής ελευθερίας τών συνεταιρισμών.

’ Αλλ’ άς ίδωμεν, άληθεύουν κάν αϋται αί κατηγορίαι 
κατά τών συνεταιρισμών; Κύριοι, έχω μίαν στατιστι
κήν, κατά τήν όποιαν άπό 15ετίαςάφ’ ής λειτουργούν 
συνεταιρισμοί έν Έλλάδι, σήμερον άριθμοϋνται πλέον 
τών 5 1/2 χιλιάδων, πόσαι καταδικαστικαί άποφάσεις 
ύπάρχουν; περί τάς εκατόν. ’ Επί μίαν δεκαπενταετίαν 
έπί 5 1/2 χιλιάδων συνεταιρισμών. Καί ποϊαι είναι οί 
παραβάσεις αύταί; μήπως είναι φοβεραί καί τραγικαί, 
έκλεψαν, έσκότωσαν, διότι έστω καί έπί 5 1/2 χιλιάδων 
έάν έπρόκειτο περί 100 ληστών θά  ήτο κάτι τι. Οϋτε 
περί αύτοΰ πρόκειται, άλλά περί ποικίλων παραβά
σεων, αί όποϊαι δικαιολογούνται κάπως καί άπό τήν 
άπλοϊκότητα τών χωρικών, ώς έπί τό πλεϊστον δέ είναι 
ήπια πλημελλήματα ή πταίσματα. 10  νόμος περί συνε
ταιρισμών περιέχει διαφόρους ποινικός διατάξεις πλήν 
τών ύπό τών ποιν. νόμων όριζομένων καί είνε εύκολον 
νά ύποπέσουν οί συνεταιρισμοί είς παράβασιν τών 
άρίίρων αύτών. Αί πλεϊσται τών καταδικαστικών άπο- 
φάσεων ανάγονται εις τά άρθρα αύτά. Κύριοι ύπάρχει 
έποπτεία έπί τών συνεταιρισμών καί άνακαλύπτονται 
αί παραβάσεις, άλλά θά  ήθελα νά έρωτήσω, διατί αύτή 
ή δυσφήμισις κατά τών συνεταιρισμών, τήν όποιαν 
άκούομεν καθημερινώς; Έ νώ  είς όλας τάς οικονομι
κός σχέσεις καί συναλλαγάς άπαντά τις τοιαύτας άνω- 
μαλίας καί τοιαύτας παρεκτροπάς; Καί όχι μόνον είς 
τάς μικρός έταιρείας. 'Ό ταν βλέπωμεν είς τάς μεγα- 
λυτέρας τών έταιρειών τόσας παραβάσεις καί κατα
χρήσεις, όταν βλέπωμεν ότι μεταξύ τών 20 ή 30 τρα
πεζών κατά τήν τελευταίαν τριετίαν έχρεωκόπησαν είς 
βάρος τών μικρών καταθετών τρεις διατί έξεγειρόμε- 
θα  μόνον κατά τών συνεταιρισμών; Ποιον ποσοστόν 
άπέναντι τών 30 κ α θ ’ ολην τήν Ελλάδα Τραπεζών 
άποτελοΰν αί καταδολιεύσεις αύταί τών καταθετών; 
Καί όταν βλέπωμεν είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έ π ’ 
έσχάτων μίαν κατάχρησιν 50-100 έκατομ. έκ χρεογρά
φων καί όταν βλέπωμεν τοιαύτας καταχρήσεις, γιατί 
μάς κάνουν έντύπωσιν παρεκτροπαί τινές καί άνω- 
μαλίαι, αί όποϊαι άποτελοΰν έλάχιστον ποσοστόν έπί 
τοϋ μεγάλου άριθμοΰ τών συνεταιρισμών; "Αραγε 
είναι ειλικρινής ή δυσφήμισις αύτή ή μήπως είνε άλλα 
τά έλατήρια; ’Άλλα είνε τά έλατήρια. Τά έλατήριατής 
άντιπαθείας κατά τών συνεταιρισμών δέν είνε πάντοτε 
ή έπιθυμία τής ήθικοποιήσεως τών συνεταιρισμών. Τά 
έλατήρια είνε ταϋτα: διά τής έπικρατήσεως τής κινή- 
σεως τής συνεταιριστικής θίγονται ορισμένα συμφέ
ροντα έκείνων, οί όποιοι είνε προωρισμένοι νά έκτο- 
πισθοΰν διά τής έξαπλώσεως τών συνεταιρισμών. Διότι 
αύτός είνε ό ρόλος τοΰ συνεταιρισμού. Νά παραμερίση 
τό διάμεσον έμπόριον, τούς διαφόρους μικρούς καί 
ποικίλους έκμεταλλευτάς τοΰ παραγωγού καί κατανα- 
λωτοΰ. Καί π α ρ ’ ήμϊν έν Έλλάδι, οπου άκμάζει τό 
παρασιτικόν μικρεμπόριον άντιλαμβανόμεθα ποία εί- 
νε ή άντίδρασις τών θιγομένων αύτών άνθρώπων.
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’ Ε! λοιπόν, κύριοι. Εινε τοιαύτη ή άντίδρασις καί 
τοιαύτη άτμόσφαιρα έδημιουργήθη ώστε έφθασε ένας 
μητροπολίτης, ό σεβασμιώτατος Σερρών -πρό τίνος 
χρόνου ύπεβλήθη έδώ μία σχετική έπερώτησις ύ π ’ 
εμού καί άλλων συναδέλφων- έφθασεν, έστω καλή τή 
πίστει ιεράρχης αύτός, νά έπεμβαίνη είς τά εγκόσμια, 
νά έλθη· προστάτης τών έπιτηδευματιών καί τών 
διαφόρων μικρεμπόρων καί νά βγάλη καί έγκύκλιον 
καί νά ε’ίπη ότι, τί -θέλετε νά σάς κάμω δταν ύπο- 
στηρίζονται οΐ συνεταιρισμοί είς βάρος σας καί σεις θά 
πεινάσετε μία μέρα; Τί θέλετε νά σάς κάμω έγώ; Ή λ θ ε  
ύποστηρίζων έκείνους τούς οποίους ή κοινωνική άπο- 
στολή τών συνεταιρισμών έχει προωρίσει πρός έκτόπι- 
σιν, θεσμόν τόν όποιον έγκαθίδρυσεν ή Κυβέρνησις 
τών Φιλελευθέρων άπό τού 1914. ’Ιδού λοιπόν ή 
ατμόσφαιρα ή όποία δημιουργεϊται. Καί είς τήν Πελο
πόννησον όταν ίδρύετο ό αύτόνομος οργανισμός τής 
σταφίδος έδημιουργήθη μία κολοσσιαία άντίδρασις 
άπό όλα έκεΐνα τά πρόσωπα, τά όποια έπρόκειτο νά 
παραμερισθοϋν βαθμηδόν, άπό τούς διαφόρους μεσά- 
ζοντας, μεταξύ τοϋ παραγωγού της σταφίδος καί τοϋ 
μεγάλου έξωτερικοϋ έμπορίου τούς μεσάζοντας διά 
τήν διάθεσιν τοΰ θείου καί θειϊκοϋ χαλκού κλπ. "Ενας 
ολόκληρος πληθυσμός έπρόκειτο νά θιγή. Καί μή 
λησμονούμεν κύριοι ότι αύτοί άποτελοϋν στελέχη τών 
πολιτικών κομμάτων. Αύτοί, λοιπόν δημιουργούν τήν 
δυσμενή άτμόσφαιρα καί παρασύρουν καί τίνας βου- 
λευτάς καί Γερουσιαστάς είς άντίδρασιν κατά τών 
συνεταιρισμών. Καί δ ι’ αύτό ό νομοθέτης (συνέβαλα 
καί έγώ είς τήν διάταξιν τού νόμου έκείνου ώς γενικός 
γραμματεύς τού Υ πουργείου) προβλέψας τήν τοιαύ
την άντίδρασιν κατά τών συνεταιρισμών, έθεσε μίαν 
διάταξιν, ή όποία κολάζει καί ποινικώς πάσαν τοιαύ
την άντίδρασιν κατά τών συνεταιρισμών. Τιμωρεί 
έκείνους πού προπαγανδίζουν ότι δέν πρέπει νά 
είσέρχωνται εΐς τούς συνεταιρισμούς οΐ άγρόταί, 
έκεϊνοι οΐ όποιοι προπαγανδίζουν ύπέρ τής έξόδου 
τού συνεταιριζομένου άπό τόν συνεταιρισμόν καί 
κολάζει όλους τούς δυσφημούντας τούς συνεταιρι
σμούς.

’Έχει δημιουργηθή μία έχθρότης κατά τών συνεται
ρισμών, ύπό όλων έκείνων, οί όποιοι δέν είχαν έμπνευ- 
σθή άπό τήν ήθικήν ιδέαν τοΰ συνεταιρισμού καί οΐ 
όποιοι ϊσως τόν φοβούνται ώς κακόν δαιμόνιον. Καί 
προσετέθη κύριοι εΐς τά έλατήρια ταϋτα καί ένα άλλο 
τελευταΐον. Συνέπεσε είς πολλάς περιφερείας οί συνε- 
ταιριζόμενοι άγρόται, έχοντας έλευθερίαν κατά τό 
Σύνταγμα πολιτικού φρονήματος νά άνήκουν είς 
κόμματα μή φιλικά πρός τήν Κυβέρνησιν. Ε πομένω ς 
ή άντίδρασις αύτή έκ τών θιγομένων συμφερόντων 
ηύξήθη καί έκ τού λόγου τούτου. Ούδέποτε κύριοι 
ήμην ύπέρ τής άναμίξεως τών συνεταιρισμών εΐς τήν 
πολιτικήν. Διότι εινε συμφέρον ό συνεταιρισμός ώς 
νομικόν, πρόσωπον, οΐ διοικούντες τούς συνεταιρι
σμούς ώς τοιούτοι νά μή άναμιγνύουν καί νά παρα
σύρουν τούς έταίρους είς τήν πολιτικήν. Ά λ λ ’ ύπάρ- 
χει βέβαια πλήρης ελευθερία φρονήματος είς τούς 
διοικοϋντας κατά μόνας όπως καί εΐς όλους τούς 
άλλους πολίτας. ’Αλλά τοϋτο δυσαρεστεΐ πολλούς 
πολιτευομένους είς τάς έπαρχίας διότι δέν ήμπορούν 
αύτοί νά έχουν τήν έπιρροήν έπί τού συνεταιρισμού. 
Δι’ αύτό ε’ίδομεν κύριοι καί τό περισινόν νομοθέτημα 
καί δ ι’ αύτό βλέπομεν καί τό σημερινόν. Άλλά κύριοι 
μή νομίζετε διά τών χειροπέδων αί όποϊαι τίθενται είς 
τούς συνεταιρισμούς νά έπιτύχετε τόν σκοπόν τόν 
όποιον έπιδιώκετε. "Οταν αί χειροπέδαι τίθενται εΐς

χεΐρας κατά τρόπον άνελεύθερον, καί άντικείμενον είς 
τήν φύσιν τών πραγμάτων, εινε προωρισμέναι τάχιστα 
νά θραυσθούν. Κύριοι, ένδεικτικώς θά  σάς αναφέρω 
μερικός έκ τών διατάξεων τού νομοσχεδίου τούτου 
τοϋ όποιου σημειώσατε δέν κατορθώθη νά γνωσθή 
ποιος είνε ό κατασκευαστής. Διότι ό κ. 'Υπουργός 
φέρει τυπικώς τήν εύθύνην διά τής ύπογραφής του, 
άλλ’ ό κ. 'Υπουργός δέν εινε δυνατόν νά τό συνέταξε 
διότι δέν ειχε καί τόν καιρόν.

' Επομένως έπρεπε κάποιος νά τό συντάξη. Ε! αύτός 
ό κάποιος κύριοι δέν εύρέθη. Κρύπτεται, διότι ήρώ- 
τησα είς μάτην ποιος εινε αύτός ό καινοτόμος τών 
συνεταιριστικών πραγμάτων διά νά συζητήσω μαζύ 
του. Εΐς τό συμβούλιον τής Ά γροτικής Τραπέζης 
ύπάρχουν άνθρωποι ειδικοί, ό κ. Τζωρτζάκης, ό 
όποιος έσπούδασε τά συνεταιριστικά είς τήν Γερμα
νίαν καί άλλαχοϋ, οί όποιοι ήδύναντο κάλλιστα καί 
ώφειλον νά έρωτηθοϋν. ’ Ηγνοήθησαν όλοι αύτοί. Δέν 
ήρωτήθησαν έστω καί κατά τύπους αύταί αί ένδιαφε- 
ρόμεναι οργανώσεις. Τό νομοσχέδιο ένπάση περιπτώ- 
σει έχει διατάξεις, έν πολλοις ασχέτους πρός τήν 
οικονομικήν έννοιαν τοϋ συνεταιρισμού. Ά λ λ ’ άς 
’ίδωμεν καί μερικός έκ τών διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου 
διότι μέχρι τοϋδε ώμίλησα γενικώς. Καί ϊσως πείσω 
μερικούς συναδέλφους όπως έπεισα καί μέσα είς τήν 
Κοινοβουλευτικήν ’ Επιτροπήν καί σχεδόν παμψηφεί 
άπερρίφθη έκεϊ τό νομοσχέδιον, άναφέρομαι δέ είς 
τήν εισηγητικήν μου έκθεσιν.

Ξέρετε ότι οί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί εινε οί 
κοινωνικώτεροι όλων. Γι’ αύτό ό καθηγητής GIDE, ό 
ένθερμος θιασώτης τής συνεταιριστικής ιδέας έκεϊ 
έστρεψε κυρίως τήν προσοχήν του καί δ ι’ αύτό 
βλέπετε οτι οΐ ’Άγγλοι οί όποιοι έχουν πρακτικώτερον 
πνεύμα έχουν κυρίως καταναλωτικούς συνεταιρι
σμούς.

’Έχουν προχωρήσει τόσον είς τήν Αγγλίαν ώστε 
σχεδόν τό ήμισυ τοϋ πληθυσμού, νά εινε συνεταιρι- 
σμένον είς συνεταιρισμούς καταναλώσεως μέ τερα- 
στίας οργανώσεις. Φθάνουν νά έχουν καράβια ολό
κληρα νά φέρνουν προϊόντα άπό τάς ’ Ινδίας. Θέλω νά 
σάς εϊπω αύτά διά τήν μεγάλην σημασίαν τών κατα
ναλωτικών συνεταιρισμών. Είδος καταναλωτικών συ
νεταιρισμών εϊνε καί οί λεγομένοι προμηθευτικοί προ
κειμένου περί τών άγροτών καί αύτοί τί κάμνουν;
’ Ιδιαιτέρως είς τήν ύπαιθρον χώραν εϊνε δυνατή ή 
έκμετάλλευσις τοϋ έμπορίου διότι είναι πολύ μικρότε
ρος έκεί ό έμπορικός συναγωνισμός τών πόλεων, αί 
τιμαί τοϋ χονδρικού έμπορίου εϊνε άγνωστοι είς τά 
χωριά, οί δέ χωρικοί δεσμεύονται είς τόν μπακάλην καί 
τόν έμπορον μέ συμφωνίας πλεονεκτικός προπωλή- 
σεως τών προϊόντων των μέ άντάλλαγμα πολλάκις τήν 
έπί πιστώσει προμήθειαν άπό τόν μπακάλην ειδών 
πρώτης άνάγκης. Λοιπόν οί προμηθευτικοί συνεται
ρισμοί έν συνδυασμώ πρός τούς πιστωτικούς έχουν νά 
παίξουν σπουδαϊον ρόλον κατά τής τοσαύτης έκμε- 
ταλλεύσεως τοϋ αγροτικού πληθυσμού. Άλλά, κύριοι, 
έρχεται νά τούς κτυπήση το άρθρον 1 τού νομοσχε
δίου. Α ναπολώ τάς άστοχους έκείνας δηλώσεις τοϋ 
Γεν. διοικητοϋ Θράκης καί τού Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Σερρών περί ών ήσχολήθημεν διά τής 
είρημένης έπερωτήσεώς μου. Τό διεδήλωσαν άμφότε- 
ροι ότι πρέπει νά περιορισθούν οί προμηθευτικοί ιδία 
συνεταιρισμοί. Καί λέγει τό άρθρον 1. Δέν μπορεί νά 
κάμνη ό συνεταιρισμός παραγγελίας έάν δέν έρωτήση 
έκάστοτε όλους τούς συνεταίρους τί θέλουν!

Θά ύπάρχουν, έστω συνεταιρισμοί, οι οποίοι παραγ-
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γελούν, περισσότερα άπό δσα χρειάζονται καί έπο- 
μένως μπορούν νά πέσουν καί έξω. Άλλά τάς ύπερβο- 
λάς δύναται νά προλαμβάνη ή Αγροτική Τράπεζα ή 
όποία χορηγεί εις ολους τούς συνεταιρισμούς τάς 
πιστώσεις. Δι’ αύτό καταλήγω καί πάλιν εις τήν 
ανάγκην καλής λειτουργίας τής έποπτείας. Δέν έχει 
παρά νά παρακολουθή ό επόπτης τάς παραγγελίας 
καί νά άναφερθή εις τό ύποκατάστημα τής Ά γρ ο 
τικής έν περιπτώσει ύπερβολικών παραγγελιών, διά νά 
περικοποΰν αί πιστώσεις. Ή  άπλουστέρα κύρωσις 
εινε ό κατάλληλος χειρισμός τών πιστώσεων, ή άρνησις 
αύτών εινε ή καλυτέρα ποινή. Καμμιά άλλη διάταξις 
περιοριστική. Αί διατάξεις τού νομοσχεδίου ομοιάζουν 
μέ τά έμπειρικά εκείνα φάρμακα, τά όποια διηγείται ό 
Ναστραδίν-Χότζας, δηλ. οταν σοϋ πονέση τό χέρι τό 
ριζικώτερον φάρμακον εινε νά σοϋ τό κόψουν. Αύτό 
κάμνει καί τό νομοσχέδιον. Νά τούς κόψωμεν τούς 
συνεταιρισμούς επειδή μερικοί εύρέθησαν τυχόν κα
κοί.

’Ά ς  πάμε καί παρακάτω, είς άλλας διατάξεις τού 
νομοσχεδίου. Έ νώ  τό μέλος τοϋ συνεταιρισμού κατά 
τόν ίσχύοντα νόμον διαγράφεται άπό τήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν τώρα θά διαγράφεται άπό τό Διοικητικόν καί 
Εποπτικόν Συμβούλιον. Αύτό εΐνε έπικίνδυνον, θά  δύ- 
νανται νά διαγράφωνται εύκολώτατα μέλη, πάντως 
πρέπει νά δοθή μία προσφυγή είς τόν διαγραφόμενον 
πρός τήν Γεν. Συνέλευσιν ή νά μείντ) ή διάταξις οπως 
είχε πρίν.

’ Η άλλη σοβαρωτέρα διάταξις ή όποία δεικνύει τό 
πνεύμα τής άντιπαθείας καί έχθρότητος, εΐνε ή διάτα- 
ξις τού άρθρου 8, στρεφομένη κατά τών ένώσεων τών 
συνεταιρισμών. Κύριοι Γερουσιασταί, διά νά δύναται 
νά άποχωρήση ένα μέλος άπό τούς συνεταιρισμούς 
δπως καί ένας συνεταιρισμός άπό μίαν ένωσιν χρειά
ζεται ένα χρονικόν διάστημα, καί ώς έπί τό πλεΐστον τό 
χρονικόν αύτό διάστημα εΐνε μακρόν. Διότι συνάπτον- 
ται συνήθως ύποχρεώσεις μακράς προθεσμίας. Πώς 
θέλετε, λοιπόν, νά φύγουν μίαν ώραίαν πρωίαν οί 
συνεταιρισμοί άπό μίαν ένωσιν καί νά άφίσουν εκκρε
μείς τάς ύποχρεώσεις τους; Δι’ αύτό λέγει ό νόμος ότι 
διά τοϋ καταστατικού δύναται νά όρισθή ότι μέχρι 10 
ετών εΐνε ύποχρεωμένος ό συνεταιρισμός ό όποιος 
έμπήκε είς μίαν ένωσιν νά παραμένη ακριβώς λόγω 
τών έκκρεμών δανείων...

Παρά ταϋτα λέγει ή διάταξις, ότι ύποβιβάζεται ό 
χρόνος διά τήν άποχώρησιν είς ένα έτος...

Κύριοι, επαναλαμβάνω, ή τάσις τής νομοθετικής 
έπεμβάσεως έχει ύπερβή παν όριον.

’Ά ς  έλθωμεν είς τό άρθρον 2 τό όποιον ορίζει μερικά 
πράγματα έκ προσωπικών ελατηρίων. Θά τά ε’ίπωμεν 
καθαρά έδώ. Τό άρθρον 2 έχει προσωπικά έλατήρια. 
Ό  κ. Υ πουργός μειδιά άλλά κάτι ξεύρει.

Καθώς ξέρετε οί νόμοι διά τήν πρόσληψιν δημοσίων 
ύπαλλήλων ορίζουν τά προσόντα. Μεταξύ τών άλλων 
ορίζουν οτι δέν πρέπει νά έχη ύποπέση ό προσλαμ
βανόμενος είς άτιμωτικήν πράξιν τού άρθρου 22 καί 
24 τού Ποινικού Νόμου. Αύτά διά τούς δημοσίους 
ύπαλλήλους, οί όποιοι ύποτίθεται ότι πρέπει νά εΐνε οί 
επίλεκτοι τών πολιτών. Τι νομίζετε πώς ορίζεται διά 
τούς ιδιωτικούς οργανισμούς οΐ όποιοι εΐνε οί συνεται
ρισμοί; Επιβάλλονται προσόντα τά όποια δέν ορίζει ό 
νόμος ούτε διά τήν Α γροτικήν Τράπεζαν, ή όποία εΐνε 
δημόσιον ίδρυμα.

Εις Γερουσιαστής. Εΐνε προσωπικά τά έλατήρια.
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. Θά τά ε’ίπωμεν. Διά τήν Α γροτικήν 

Τράπεζαν δέν ορίζονται τόσον λεπτομερώς τά προ

σόντα τών ύπαλλήλων άλλ’ άφίνεται είς αύτήν ή 
έλευθερία νά τά διακανονίση. Ά λλά μήπως έγινε 
τούτο πουθενά άλλοϋ; Μήπως έγινεν είς τόν σταφιδι
κόν οργανισμόν, μήπως έγινεν είς καμμίαν Τράπεζαν 
μήπως έγινε προκειμένου περί προνομιούχων ’ Ανωνύτ 
μων * Εταιριών, αύτό τό πράγμα; Ούδαμού άλλοϋ έγινε 
κύριοι άλλά μόνον έδώ προκειμένου περί τών ύπαλλή
λων τών ιδιωτικών μικροοργανισμών αύτών εφαρμόζε
ται. ’Ιδού λοιπόν ή περί ής πρόκειται διάταξις τοϋ 
νομοσχεδίου. Σημειώσατε ότι πρόκειται περί διατά- 
ξεως προστεθείσης είς τήν βουλήν τήν τελευταίαν 
στιγμήν.

Κύριε 'Υπουργέ έγώ δέν σάς άποδίδω ήθικήν αύ- 
τουργίαν είς τό νομοσχέδιον, άλλά, δυστυχώς άνοχήν. 
Λοιπόν, λέγει τό άρθρον 10 ότι δέν δύνανται νά 
εκλεγούν οί ύποπεσόντες οποτεδήποτε είς τό παρελ
θόν, είς διάφορα άδικήματα, τά όποια, ώς εΐπον, ούδέ 
διά τούς Δημοσίους ύπαλλήλους άποτελούν κωλύμα
τα. Δηλαδή όχι μόνον άδικήματα τοϋ άρθρου 22 καί 24 
τοϋ Ποινικού Νόμου άλλά καί άλλα άδικήματα (άρ
θρων 363, 370, 482-486 Ποινικού Νόμου άρθρων 82Κ 
και 83 Νόμου συνεταιρισμών κλπ.).

ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ. Αύτό εΐνε σωστό τό 22 καί τό 24.
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. Σύμφωνος καίτοι καί έδώ έπετείνε- 

ται δυσμενώς ή αύστηρότης διά τοϋ νομοσχεδίου. Τί 
λέγει κύριοι συνάδελφοι ό Ποινικός Νόμος; "Οτι είς 
ώρισμένας μόνον περιπτώσεις άρθρον 24 άποκλείον- 
ται είς δημοσίας ύπηρεσίας ύπάλληλοι καί 6l’ ώρισμέ- 
νον μάλιστα χρόνον άπό 6 μηνών μέχρι έξ ετών καί όχι 
άπεριορίστως. Έ νώ  έδώ ώρισμένα πρόσωπα διότι 
ύπέπεσαν είς ώρισμένας παραβάσεις άποκλείονται 
άπεριορίστως αποκλείονται, έ π ’ άπειρον, τών συνε
ταιρισμών.

Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. Αύτά όλα εΐνε ύπέρ τής 
έξυγιάνσεως τών συνεταιρισμών.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. Θέλετε νά τούς έξυγιάνωμεν δ ι’ 
άλλων μέσων. Λοιπόν έκτός αύτού τοϋ απεριορίστου. 
Αί διατάξεις αύταί έτέθησαν διά ν ’ άποκλεισθοϋν 
Διευθυνταί τών συνεταιρισμών εύδοκίμως ύπηρετοϋν- 
τες διότι όποιος έχει διορισθεΐ μή έχων αύτά τά 
περίφημα προσόντα δύναται μέ σύντομον διαδικασίαν 
νά έκτοπισθή δι’ άποφάσεως τοϋ Είρηνοδίκου, όχι 
τής διοικήσεως διά νά μή δύναται ό παυόμενος νά 
προστρέξη είς τό Συμβούλιον τής Έ πικρατείας. 
Βλέπετε πόσον έπιτήδειες καί πονηρές εΐνε οί διατα- 
ξούλες αύτές.

Λοιπόν προχωρώ παρακάτω. Λέγει ένα άρθρον καί 
παρακαλώ τόν κ. 'Υπουργόν νά προσέξη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ. ('ΥπουργόςΓεωργίας). Άκροώμαι. 
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. Τό έδάφιον προτελευταΐον τού 

άρθρου 8 τό λέγει, ότι διά νά γίνης ύπάλληλος, 
Διευθυντής, τής συνεταιριστικής όργανώσεώς οίουδή- 
ποτε βαθμού, τού συνεταιρισμού λ.χ. τοϋ Δήμου 
Παραγκαμπυλίων.

ΠΕΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ. Κοθονίων.
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. Πρέπει νά έχης δίπλωμα Πανεπιστη

μίου, Ε μπορική ς ή Γεωργικής Σχολής.
Σ. ΧΑΣΙΩΤΓΙΣ. Τουλάχιστον.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. Αύτό εΐνε έναντίον σας.
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. Κύριε Χατζόπουλε. ’ Αφήσατέ με νά 

τελειώσω. Θά μέ δικαιώσετε όταν άκούσετε τοϋτο o n  
ό νόμος περί έποπτείας τών συνεταιρισμών, τόν 
όποιον εϊχομεν κάμει μέ τόν άείμνηστον Ίασεμίδην, 
ορίζει ότι ένα τών προσόντων διά τούς είσερχομένους 
είς τήν έποπτείαν τών συνεταιρισμών εΐνε καί τό 
πτυχίον Δημοδιδασκάλου, διότι μεταξύ τών έκπολιτι-
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στικών αύτών αποστόλων εύρισκονται πολλάκις άν
θρωποι πρώτης τάξεως, οί όποιοι μέ μίαν μικρόν 
μετεκπαίδευσιν γίνονται οί καλλίτεροι δλων. Είς όπό- 
δειξιν δέ άναφέρω ότι ό Γενικός ’Επιθεωρητής τής 
’ Εποπτείας προέρχεται όπό τούς δημοδιδασκάλους, ό 
κ. Μιχόπουλος, τόν όποιον έψάρευσα είς μίαν περιο
δείαν μου μέ τόν Ίασεμίδην είς τόν ’Αλμυρόν. Τοϋ 
έπρότεινα νά έλθη στό Ύ πουργεϊον τής Γεωργίας 
παραιτούμενος τής θέσεως του ώς δημοδιδασκάλου 
καί έδέχθη. ΤΗτο ό ιδρυτής καί ή ψυχή ένός Θεσσα- 
λικού Συνεταιρισμού. Είνε αδικαιολόγητος ή διάταξις, 
σκοπούσα νά έκτοπίση μερικούς άνεπιθυμήτους εϊς 
τινας πολιτευομένους, διευθυντάς ένώσεων. Αύτή, 
δυστυχώς, εινε ή άλήθεια κύριοι.

Περαιτέρω δέ τό άρθρον 14 ορίζει οτι δέν δύνανται 
οί σύμβουλοι τών συνεταιρισμών έστω καί άσχολούμε- 
νοι έπ ’ άγαθω τοΰ συνεταιρισμού είς έργα Διευθυντού, 
διότι σημειώσατε ότι είς πολλά μέρη δέν ύπάρχει Διευ
θυντής, νά άμείβωνται. Έξαίρεσις ώρίσθη διά μίαν 
περίπτωσιν, ύποστηριχθεϊσαν ύπό κυβερνητικών Βου
λευτών, δικαίαν μέν, άλλά προσωπικήν, ότι δηλ. ό έχων 
5τίαν ώς διευθύνων σύμβουλος θά  πέρνη μίαν άμοιβήν. 
Είς τήν Κρήτην όμως καί άλλαχοΰ αί ένώσεις ιδρύθη
καν άπό διετίας ή τριετίας καί ή φωτογραφική έξαίρε- 
σις δέν προσαρμόζεται είς αύτάς. Τί τρόπος τού 
νομοθετεΐν!

ΠΕΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ. Νά τό όποσύρη ό κ. Υ π ουρ
γός καί νά τό μελετήση τό θέρος.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ. Εινε κυβερνητικής σημασίας.
ΠΕΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ. Κομματικής.
ΜΥΛΩΝΑΣ. Δέν θά  άπασχολήσω μέ όλα τά άρθρα. 

’Ετόνισα μερικά. Θά έξάρω όμως τελευταϊον τό άρ
θρον 15 τό όποιον εινε έκ τών χειροτέρων.

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ. "Οχι χειρότερον τοΰ 20.
ΜΥΛΩΝΑΣ. Τί λέγει τό άρθρον 15; Είπομεν ότι όλοι 

δεχόμεθα τήν έποπτείαν, άλλά έποπτεία δέν θά  πή 
έπέμβασιν είς τήν διοίκησιν τοΰ συνεταιρισμού. Κατά 
τό άρθρον 15 ό έπόπτης εισέρχεται είς τάς συνεδριά
σεις τού συμβουλίου τών συνεταιρισμών μετά γνώμης 
καί άνευ \{τήφου. Καταλαμβάνετε τί σημαίνει αύτό δ ι’ 
ένα συμβούλιον άπλοϊκόν έκ χωρικών. "Οταν δέ μάλι
στα ό έπόπτης τών συνεταιρισμών άποκτά δικαιώματα 
άνακριτικοΰ ύπαλλήλου, δημοσίου κατηγόρου. Ό  
αξιωματικός αύτός, τρόπον τινά, τής χωροφυλακής, 
άνοίγει τήν πόρτα τού συνεταιρισμού όπου συσκέ
πτονται οί χωρικοί περί τών διαφόρων ύποθέσεών των 
καί φαντασθήτε τήν θέσιν αύτών τών άνθρώπων απέ
ναντι τού κύρους καί τής δυνάμεως τοϋ έπόπτου καί 
σάς έρωτώ άν ύπάρχη οϋτω έλευθερία λήψεως αποφά
σεων.

Α’ί κύριοι έχω δίκαιον νά σας λέγω ότι οί συνεταιρι
σμοί μεταβάλλονται είς έξαρτήματα καί πρακτορεία 
ήμικρατικά διότι, ήμικρατική εινε καί ή ’Αγροτική 
Τράπεζα. Καί έ φ ’ όσον θά  ήθελε μία Κυβέρνησις νά 
χρησιμοποιήση τά όργανα ταϋτα καί δι’ άλλους σκο
πούς θά  ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιήση πέμπουσα 
αύτά μέσα είς τά ιδιαίτερα συμβούλια τών συνεταιρι
σμών. 'Υπάρχει καμμιά έλευθερία; Υ πάρχει θεσμός 
καί έννοια συνεταιρισμών ύπό τοιαύτας συνθήκας; Τό 
πνεύμα τής έχθρότητος κατ’ αύτών, 6l’ όλους αύτούς 
τούς λόγους εινε έκδηλον. "Ητο καί πρό τήςύποβολής

τού νομοσχεδίου, άλλά διατρανώνει πλέον ή Κυβέρνη- 
σις τήν έχθρότητα διά τής ύποβολής τοΰ νομοσχεδίου. 
Μή νομίζετε κύριοι πώς θ ά  καταπνιγή ή ιδέα. ' Η ιδέα 
μπορεί νά ύποστή μίαν ταλαιπωρίαν, όλιγοχρόνιον, 
ταλαιπωρίαν. Θά δημιουργηθή άντίδρασις ή όποία θά 
σαρώση τούς φραγμούς καί θά  άνακύψη ίσχυροτέρα ή 
ιδέα ή όποία είνε άδύνατον νά καταπνιγή.

Κύριοι τελευτών θά κάμω μία χαρακτηριστικήν 
παράθεσιν τής διαφοράς τών μέτρων καί τών σταθμών 
τής Κυβερνήσεως. Έ νώ  μέ τόσην εύκολίαν κατά τήν 
ι^ήφισιν τοΰ νομοσχεδίου «περί τύπου», υίοθετήθη 
καί είνε τώρα διάταξις ίσχύουσα μία τροπολογία, κατά 
τήν όποιαν αύστηρότατα τιμωρείται οίοσδήποτε δυσ
φημεί άνώνυμον έταιρίαν, δέν τηρείται ώς πρός τούς 
συνεταιρισμούς οϋτε καί ή ύπάρχουσα διάταξις άπό 
τόν νόμον 602 τοΰ 1915 κατά τών δυσφημούντων τούς 
συνεταιρισμούς. Καί βλέπομεν κύριοι ότι ή δυσφήμισις 
τών συνεταιρισμών δέν είνε τυχαία. Διότι διενεργεΐται 
άκόμη καί ύπό tlvcov 'Υπουργών οί όποιοι καί είς 
περιοδείας καί άπό τής αιθούσης ταύτης έκτρέπονται 
καί είς ύβρεις άκόμη κατά τών διοικούντων τούς συνε
ταιρισμούς. Καί ένθυμεϊσθε όταν έγώ έκαμα σχετικήν 
έρώτησιν διά μίαν άπόπειραν τής Κυβερνήσεως όπως 
έπέμβη είς τά τών συνεταιρισμών μέ μίαν έγκύκλιον 
πρός αύτούς είς παραμονάς έκλογών φέρουσαν τήν 
φωτογραφίαν τοϋ κ. Πρωθυπουργού πώς ό Υ π ο υ ρ 
γός τής Προνοίας δυσανασχετήσας έπενέβη λαύρως 
κατά τών συνεταιρισμών.

Π. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ. "Εφερε παραδείγματα.
ΜΥΛΩΝΑΣ. Καί άν τά παραδείγματα ήσαν αληθή 

δέν επιτρέπεται έξ ένός, δύο, τριών παραδειγμάτων νά 
έξολισθαίνη είς γενικεύσεις εις ' Υπουργός καί νά κλο- 
νίζη τήν πίστι τού κόσμου πρός τούς συνεταιρισμούς. 
Διότι μή λησμονήτε τί ρόλον έπαιξε ή δυσφήμησις τών 
καταχρήσεων τών συνεταιρισμών τής Κερκύρας, καί 
άλλοτε τό είπον καί θά  τό έπαναλάβω. Εύρέθη εις, 
ήκιστα χωρικός, είς επιτήδειος άστός ό όποιος έπεκά- 
θησεν είς τήν Έ νω σιν τών συνεταιρισμών τής Κερκύ
ρας καί κατεχράσθη μεγάλα ποσά χωρίς νά πταίουν οί 
χωρικοί. Καί πώς τά κατεχράσθη κύριοι; Τή άνοχή τής 
Τραπέζης τής Ε θνικής καί τής Τραπέζης τών ’Αθη
νών αί όποϊαι παρεΐχον πιστώσεις είς τόν ϋποπτον 
αύτόν άνθρωπον ό όποιος κατεχράσθη χρήματα καί 
τής ’ Εθνικής Τραπέζης καί τών χωρικών. Καί ό μακαρί
της ’ Ιασεμίδης, τότε, μοΰ έλεγεν, ότι εϊχεν έκθεσιν τοΰ 
κρατικού έπόπτου τής Κερκύρας ό όποιος έλεγεν ότι 
μετά μεγάλης άπορίας παρετήρει τήν αφειδή παροχήν 
πιστώσεων είς τόν κ. Σκιαδάν έκ μέρους τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης καί έφίστα τήν προσοχήν τού 'Υπουργείου 
καί ό Ίασεμίδης έκαμε τότε καί έγγραφον πρός τήν 
Ε θνική ν Τράπεζαν. Λοιπόν ύπό  τοιαύτας συνθήκας 
διεπράχθη ή περίφημος αύτή κατάχρησις καί ύπό 
τοιαύτας συνθήκας έδυσφημίσθη ολόκληρος ό συνε
ταιρισμένος κόσμος τής Κερκύρας, τής Ελλάδος. 
"Οταν σάς είπα, κύριοι συνάδελφοι, ότι μεταξύ ε’ίκοσιν 
ή τριάντα Τραπεζών ότι έχρεωκόπησαν τρεις έντός 
τριετίας τί θά  μοΰ είπήτε; όταν μέσα είς τήν ’ Εθνικήν 
Τράπεζαν έκλάπησαν τελευταίως 50 έως 100 έκατομ- 
μύρια καί έλησμονήθησαν, τί θ ά  μού είπήτε; ’ Αλλά 
δυσανασχετούν καί πειράζονται πολλοί διά τούς 
συνεταιρισμούς διότι έχουν άλλα ελατήρια έναντίον 
των».

— Σ χετικά  με το παραπάνω νομοσχέδιο  διατύπωσαν τις απόψεις τους και διάφο
ρες Συνετα ιρ ιστικές Ο ργανώ σεις, η κάθε μία στα σημεία εκείνα που την ενδιέφε
ραν περισσότερο.
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Χ αρακτηριστικό είνα ι το υπόμνημα της νεαρής τότε Ενώσεως Συνεταιρισμών 
Λέσβου που αναφερόταν στο θέμα κυρίως των αποθεματικών (που θα επιδρούσε 
στους Ε λαιουργικούς Συνεταιρισμούς αλλά και σε άλλα σημεία). Σύμφωνα με αυτό 
(βλ. «Συνεργατισμός» 1931 σ. 617) ζητούσαν:

«Ά νακεφαλαιοϋντες τάς άνωτέρω αΐτοΰμεν τήν Περί προμήθειας 1% έπί τών χορηγούμενων
κατάργησιν τών διατάξεων. δανείων (άρθρον 19), καί καταθέσεως πρός εϊσπραξιν

1) Περί υποχρεωτικής μετατροπής τοϋ ήμίσεος τών τ1Ίν Αγροτικήν Τράπεζαν των έκ κεφαλαίων τών
καταθέσεων εις χρεώγραφα τού Κράτους (άρθρον Συνεταιρισμών γραμματίων ... σημειούμεν δτι εις τό 
Ιον). έσκεμμένον τής ψήφου σας κρέμαται ή συνέχισις τής

2) Περί ύποχρεωτικής δημοσιεύσεως μηνιαίας λογι- ομαλής ζωής τής υπαίθρου.
στικής καταστάσεως εις Δελτίον ανωνύμων έταιρειών , έξαιρέτου ύπολήψεως^
παρά τών άποδεχομένων καταθέσεις συνεταιρισμών τιίν Ενωσιν Συνεταιρισμών Λέσβου
(άρθρον Ιον). Τό Διοικητικόν Συμβούλιον

3) Περί μή παραμονής εις τήν διοίκησιν προσώπων Ο Πρόεδρος
καθυστερούντων πλέον τού διμήνου τάς ύποχρεώσεις Προκοπής Χατζηευστρατίου
των, (άρθρον 10). ’Αντιπρόσωπος Έλαιουργικοϋ

4) Περί μή καταθέσεως τών άποθεματικών κεφα- Συνεταιρισμού Άγιάσσου
λαίων είς τήν Τράπεζαν καί μή διανομής τών καθαρών Τά μέλη
κερδών τών Συνεταιρισμών (άρθρον 6ον). Δημ. Ζαφειράκης, άντιπρ. Έλαιουργ. Συν. Πέτρας

5) Περί μή άποζημιώσεως τών έκτελούντων είδικάς Παν. Γλιγλής, άντιπρ. Έλαιουργ. Συν. Σκοπέλου 
έργασίας μελών τών Διοικητικών Συμβουλίων καί άντι- Γέρας
προσώπων 1 Ενώσεων Συνεταιρισμών (άρθρον 14). Σ. Καμπούρης, άντ. Γεωργ. Συν. Φίλιας

6) Περί ύποχρεωτικής παραμονής, είς τήν 'Ένωσιν Κωνσ. Κουτλής, άντιπρ. Έλαιουργ. Συν. Άσωμάτου
Συνεταιρισμών ένός έτους έκάστου μέλους Συνεταιρι- Ά ντ . Καρέκος, άντιπρ. Γεωργ. Συν. Άνεμώτιας».
σμοϋ (άρθρον 8). (Σημειώνουμε καί τά ονόματα εκείνων πού ύπογρά-

φουν στά διάφορα κείμενα γιά λόγους ιστορικούς τής 
τοπικής κινήσεως).

— Τ ελικά  το νομοσχέδιο  ψ ηφίστηκε και έγινε ο Νόμος 5289 (ΦΕΚ 322/ 
17.9.1931) που άφησε βαριά τη σφραγίδα του στην διαστρέβλω ση της γεω ργικής 
συνετα ιρ ιστικής κ ινήσεω ς επί πολλές ΙΟετίες.

Η  εγκύκλιος 75/28.9.1931 της Υ πηρεσίας Συνεταιρισμών Α ΤΕ κοινοποιεί το 
νόμο αλλά και χαρακτηρίζει τις διατάξεις του και δίνει τον τόνο των κατευθύν
σεων Κράτους και Εποπτείας ΑΤΕ απέναντι στους Συνεταιρισμούς.
Νεώτερες παρατηρήσεις γ ια  το νόμο 5289.

Και μετά τη δημοσίευση του ν. 5289/1931 ο ι επικριτικές παρατηρήσεις γ ι ’ 
αυτόν από αξιόλογα πρόσωπα συνεχίστηκαν γ ια  να γ ίνε ι συνείδηση η αναγκαιό
τητα κατάργησης των περιοριστικώ ν και επιζήμιω ν διατάξεων. Ενδεικτικά 
σημειώνουμε:

Ιδια ίτερης σημασίας είναι οι παρατηρήσεις του Αλ. Σβώλου που περιέχονται 
σε ειδική ε ισ ήγησ ή  του (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 61 και στο κεφάλαιο της 
νομοθεσίας κατά το 1932).

Ε πίσης αξιόλογες ο ι παρατηρήσεις του Παν. Χ ασαπόπουλου για τους «κατα- 
θλιπτικούς περιορισμούς του ν. 5289» (βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 116).

Ε ιδικότερες ο ι παρατηρήσεις του Α ριστ. Κ λήμη γ ια  τις διατάξεις περί εκτά
κτου αποθεματικού και την βλαβερή επίδραση στους παραγωγικούς ελαιουργι- 
κούς συνεταιρισμούς Λέσβου (βλ. «Συνεταιριστής» 1935 τεύχ. 23 και β ιβλίο  του 
«Οί Συνεταιρισμοί είς τή ν  Λέσβον» Α θήναι 1937).
Το πρόβλημα τω ν αναγκαστικώ ν συνεταιρισμών

Ιδια ίτερης σημασίας στον τομέα της συνετα ιρ ιστικής νομοθεσίας κατά το 
1931 είναι η ευρύτερη καθιέρωση του θεσμού των αναγκαστικώ ν συνεταιρισμών 
γ ια  τη ν  επίλυση προβλημάτων διαχειρίσεω ς και διαθέσεως διαφόρων γεωργικών 
προϊόντω ν που περνούσαν κρίση  και ήταν αντικείμενο ιδ ια ίτερης βαριάς εκμε
τάλλευσης από τους κακούς εμπόρους - εξαγωγείς. Το θεσμό δεν υποστήριζε η
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ορθόδοξη συνετα ιρ ιστική ηγεσ ία , σε αντίθεση με ε ισ η γή σ εις άλλων αγροτικών 
πλευρών. Βλ. και παλαιότερα κείμενα του Σ. Ιασεμίδη και τελευταία το κείμενο 
του Ν. Μ ιχόπουλου «’Ό χ ι  αναγκαστικοί συνεταιρισμοί» («Συνεταιριστής» 1930 σ. 
151). Βλ. παραπάνω και γνώμη Θ. Τζωρτζάκη στο κείμενό του για  το ν. 5289.

Η  επί της Γεω ργίας Κ οινοβουλευτική Ε πιτροπή της Γερουσίας (Π ρόεδρος Σ. 
Χ ασιώ της - Ε ισ η γητής Αλ. Μ υλωνάς) δ ιαδηλώ νει την αντίθεσή της στο νομο
σχέδιο  «περί ' Ενώσεως κιτροπαραγω γώ ν Κ ρήτης» με το ακόλουθο κείμενό της 
(βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 13) που έχει γενικότερη ισχύ  για  το θέμα των ανα
γκαστικώ ν συνεταιρισμών.

«Πρός τήν Γερουσίαν:
Τό ύττοβαλλόμενον ύπό τήν κρίσινήμών νομοσχέδιον 

«περί ένώσεως κιτροπαραγωγών Κρήτης», όπερ έψη- 
φίσθη άσυζητί ύπό τής Βουλής, εισάγει όβασανίστως 
μίαν έπικίνδυνον καινοτομίαν, τήν αναγκαστικήν συμ
μετοχήν εΐς συνεταιρισμόν όλων τών κιτροπαραγωγών 
τής Κρήτης πρός προστασίαν τών κίτρων, μέ τήν ύπο- 
χρέωσιν τών παραγωγών νά παραδίδουν εΐς τόν «Σύν
δεσμόν» των όλόκληρον τήν έτησίαν παραγωγήν των 
πρός πώλησιν διά λογαριασμόν των, μέσω τής ένώσεως 
έπί ποινή προστίμου (άρθρον 7 τοΰ νομοσχεδίου). Τό 
άναγκαστικόν τής συμμετοχής εΐς τούς συνεταιρισμούς 
έχει καταδικασθή πανταχού, όχι μόνον ώς άνελεύθε- 
ρον, άλλά ώς άντιτιθέμενον εΐς τήν έννοιαν τής συνε
ταιρικής συνεργασίας, δηλ. εΐς τήν έκουσίαν αλληλεγ
γύην. ’Ά νευ αύτής ό συνεταιρισμός, ό στεγάζων, παρά 
τήν θέλησίν των, άτομα άποκρούοντα τήν συνεργασίαν, 
θά  προσκρούση εΐς τήν παθητικήν αύτών άντίστασιν 
καί άντί τοΰ δημιουργικού συνεταιριστικού πνεύματος 
θά  περικλείη τήν διχόνοιαν καί τήν άντίδρασιν, ήτις 
δέν έπιφέρει βέβαια προκοπήν εΐς τούς οικονομικούς 
σκοπούς τού συνεταιρισμού. ’ Εξαίρεσιν τής άρχής τής 
έλευθερίας έν τή συνεργασία άπετέλεσε π α ρ ’ ήμϊν ώς 
καί άλλαχού, ή περίπτωσις ιδία τών άναγκαστικών 
συνεταιρισμών κοινής χορτονομής καί τών συνεταιρι
σμών πρός έκτέλεσιν ύδραυλικών έργων. Διότι εΐς τάς 
περιπτώσεις ταύτας καί άλλας τινάς προηγουμένας ή 
άνάγκη τών πραγμάτων έπιβάλλει τήν παρέκκλισιν. 
Διά τήν έκτέλεσιν λ.χ. ένός άντιπλημμυρικού έργου ή 
δυστροπία ένός κτηματίου δύναται νά ματαίωση τό έρ
γον, τό όποιον πρέπει νά έκταθή έπί ολοκλήρου περι- 
φερείας. Γίνεται έπιβολή ώρισμένων έργων έπί τών 
κτημάτων μάλλον, άσχέτως πρός τά πρόσωπα τών 
έκάστοτε κτηματιών. Οί συνεταιρισμοί άποκαταστά- 
σεως καλλιεργητών κατά τόν άγροτικόν νόμον εινε έμ- 
μέσως αναγκαστικοί καί αύτοί, διότι δέν δύναται νά 
λάβη κλήρον ό μή μετέχων είς τόν συνεταιρισμόν, ή 
πείρα δέ μάς διδάσκει ότι οί συνεταιρισμοί ούτοι, περι-

λαμβάνοντες πρόσωπα άνομοιογενή, υστερούν κατά 
πολύ άπό τούς έκουσίους. ’ Αλλά δέν ήδύνατο νά γίνη 
άλλως. * Ως πρός τά ταμεία άμύνης τής οινοπαραγωγής 
Λευκάδος καί Θήρας συνέτρεχον ειδικοί λόγοι, άλλ’ 
έγεννήθησαν πολλαί άντιρρήσεις και κ α τ’ αύτών.

’Ή δη έπιχειρείται ή καταναγκαστική συνένωση τών 
κιτροπαραγωγών εΐς συνεταιρισμούς πωλήσεως. Δηλ. 
είς συνεταιρισμούς, οί όποιοι καί ώς έκούσιοι συναν
τούν πολλάς τεχνικός δυσκολίας. Ούδ’ έχει σημασίαν 
άν άπλοϊκοί τινες τυχόν άγρόται έζήτησαν τήν σύστα- 
σιν τών άναγκαστικών συνδέσμων, μή άναμετρώντες 
τάς συνεπείας. ’ Απόκειται εΐς τό Κράτος νά τούς φω
τίση καί όργανώση κατά τόν έπωφελέστερον τρόπον. 
Έ ξ  άλλου καί πρός τήν Γερουσίαν άπηυθύνθησαν 
διάφοροι διαμαρτυρίαι έκ Κρήτης κατά τού προχείρου 
τούτου νομοσχεδίου, ώς τών κιτροπαραγωγών Φανε
ρωμένης, Πετροκεφαλίου, Χερσονήσου πεδιάδος, Η 
ρακλείου, Μουρών, Καλού χωριού καί πεδιάδος ' Ηρα
κλείου, Φοδηλή κλπ. (”Ιδε Ε πίσημα Πρακτικά 22 
Ίανουαρίου 1931).
' Η έκουσία όργάνωσις τών παραγωγών τών κίτρων 

εΐς συνεταιρισμούς κατά τόν κείμενον νόμον θά  ήτο 
έπαρκής. έκ τής επιτυχούς δέ λειτουργίας αύτών θά 
έξηρτάτο ή προσέλκυσις τών παραγωγών. Θά συνετέ- 
λει δέ είς τήν συμμετοχήν αύτών πρό παντός κατάλλη
λος πιστωτική πολιτική τής Ά γροτικής Τραπέζης, εύ- 
νοούσα τούςσυνεταιριζομένους.' Η έκτηςέκουσίαςδέ 
όργανώσεώς πείρα θά έδείκνυε άν έπρεπε νά έπιβλη- 
θή καί κάποιος έλεγχος είς τήν έξαγωγήν τού προϊόν
τος διά νομοθετικού μέτρου.

Κατά ταύτα ή Κοινοβουλευτική ’ Επιτροπή φρονεί 
κατά μεγάλην πλειοψηφίαν, ότι ή άρχή τοΰ νομοσχε
δίου εινε άποκρουστέα ιδιαιτέρως διά τάς παρ’ ήμϊν 
συνθήκας καί συνήθειας, καί προτείνει τήν άπόρρπ|πν 
αύτού, διά νά μή άποτελέση καί κακόν προηγούμενον 
καί διά τούς παραγωγούς άλλων προϊόντων έπί ζημία 
τής ύγιούς συνεταιριστικής ιδέας καί στρέβλωσιν 
αύτής.

Έ ν  Ά θήναις τή 27 Ίανουαρίου 1931
Ό  Πρόεδρος Ό  Εισηγητής
Σ. Χασιώτης Α. Μυλωνάς

«Ο Συνεταιριστής» δημοσιεύοντας το παραπάνω κείμενο, γράφει:
«’ Ατυχώς π α ρ ' δλην τήν έναντίον τής ψηφίσεως τοϋ 

νομοσχεδίου πρότασιν τής Κοινοβουλευτικής ’Επι
τροπής τής Γερουσίας τό νομοσχέδιον έψηφίσθη ήδη 
καί άπέβη νόμος τοϋ Κράτους. 'Απομένει πλέον ν'

άποδειχθη έκ τής πράξεως κατά πόσον δύναται αύτό 
νά έφαρμοσδη μέ άποτελέσματα ικανοποιητικά διά 
τούς κιτροπαραγαηιούς. Φοβούμεθα οτι είνε προωρι- 
σμένον ν ’ αποτύχη έπί γενικωτέρα ζημία τής ιδέας τοϋ 
Συνεταιρ ισμοϋ ».

2. Εποπτεία. Συμπαράσταση - συνεταιριστική πολιτική του Κράτους.
— Γ ια  τα δικαιώματα και καθήκοντα της εποπτείας, όπως καθιερώθηκαν με το
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νέο ν. 5289 βλ. τις συζητήσεις στις προηγούμενες σελίδες και τη ν  ερμηνευτική 
εγκύκλιο Α ΤΕ 75/1931.

Γ ια  συσχετισμό προς τα εφαρμοζόμενα στην Ελλάδα γ ια  την Εποπτεία, χρ ή 
σιμα είναι τα πορίσματα του 15ου Δ ιεθνούς Γεωργικού Συνεδρίου, Π ράγα 1931 
(«Συνεταιριστής» 1931 σ. 125). Ε π ίσης γ ια  σύγκριση βλ. την επίσημη έκθεση «η 
σημερινή κατάστασις τής Έ π ο π τε ία ς  τών γεω ργικώ ν συνεταιρισμώ ν στή Γερμα
νία  καί ο ί δυνατότητες μεταρρυθμίσεων» («Συνεργατισμός» 1931 σ. 637).

— Μ ετά τη ν  προαγωγή σε Επιθεωρητές, των Εποπτώ ν I. Σω τηρακοπούλου, Α. 
Π αρασκευοπούλου, Ν. Χάψα, Κ. Βέννου και Ε. Α ναγνωστοπούλου, ο ι 12 Επιθεω
ρήσεις Συνεταιρισμών έχουν ως εξής κατά το 1931 (βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ.
134).

1η περιφέρεια  έδρα Αθήνα X. Π απακω νσταντόπουλος
2η » » Λ άρισα (κενή προσω ρινά)
3η » » Θ εσσαλονίκη Π. Β ασιλακόπουλος
4η » » Δράμα I. Σωτηρακόπουλος
5η » » Κοζάνη Ε. Α ναγνω στόπουλος
6η » » Κ ομοτινή Ν. Χάψας
7η » » Π ρέβεζα Α. Π αρασκευόπουλος
8ή » » Π άτραι Π. Στεφόπουλος
9η » » Π ύργος Κ. Δ εληβορηάς

10η » » Καλάμαι Κ. Χ ολέβας
11η » » Χανιά I. Π απαχριστόπουλος
12η » » Μ υτιλήνη Κ. Βέννος
— Το καθιερωμένο τέλος 1/4% επί των χορηγουμένω ν δανείων υπέρ της επο- 

πτείας συνεταιρισμών, περιέρχεται σ την Α ΤΕ με τον ν. 5082 (βλ. «Συνεταιριστής» 
1931 σ. 158).
— Σ χετικά  με τη σημασία της Ε ποπτείας και του καλού επόπτη, αξιόλογο είναι 

το κείμενο στο «Συνεργατισμός» 1931 σ. 431.
— Μ ετά την μεταφορά της Εποπτείας Συνεταιρισμών στην ΑΤΕ, αρχίζε ι από 

αυτή συστηματική προσπάθεια γ ια  τη διάλυση των αδρανούντων συνεταιρισμών 
με βάση το άρθρο 56 του ν. 602. Τ ην πρω τοβουλία αυτή επα ινεί ο «Συνεταιριστής» 
1931 σ. 15, 47. Ε πίσης αρχίζει προσπάθεια γ ια  τις συγχω νεύσεις. Γ ια  τη σωστή 
έννοια της επιδίω ξης «"Ενας συνεταιρισμός σέ κάθε χω ριό» χαρακτηρ ισ τικά  είναι 
τα κείμενα του Ν. Μ ιχόπουλου στο «Συνεταιριστής» 1931 σελ. 24 και 44 που έχουν 
διαρκή αξία  σχετικά  με την πολυσυζητημένη και παρεξηγημένη αυτή επιδίωξη.

Εκείνο που πρέπει να τον ιστεί ιδ ια ίτερα είνα ι ότι ο πολύπειρος αυτός συνε
τα ιρ ισ τής με τη δ ιδασκαλία του επιδιώ κει ό χ ι τη ν  ενοπο ίηση  όλων των συνεται
ρισμών του κάθε χωριού σε έναν αλλά τη συγχώνευση όλω ν των συνεταιρισμών 
του ίδιου σκοπού που τυχόν υπάρχουν μέσα στο χω ριό. Κ αι αυτό πάλι το εξαρτά 
από τη διδασκαλία, την κατανόηση, τη ν  πειθώ, τη ν  ελεύθερη θέληση των μελών 
και ό χ ι από νομοθετικά μέτρα αναγκαστικού χαρακτήρα  (βλ. παραπάνω και τις 
απόψεις του ενάντια στους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς).

— Η  νέα συνεταιριστική πολιτική  του Κράτους. Ε π ισημάνσεις και κρ ιτική  της.
Στη συνεταιριστική πολιτική  του Κ ράτους, όπως αυτή διαμορφώνεται με τα

τελευταία νομοθετικά και άλλα κρατικά μέτρα, αναφέρεται ο Θ. Τζωρτζάκης με 
κύριο άρθρο του στο «Συνεταιριστής» 1931 σ. 89, με τίτλο  «νέαι κατευθύνσεις είς 
τήν σ υνετα ιρ ιστικήν πολιτικήν». Π αραθέτουμε τα κυριώτερα σημεία του που
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περιέχουν ό χ ι μόνον υλικό γ ια  την ισ τορ ία  αλλά και σω στές γραμμές 
συνετα ιρ ιστικής όργανώσεως στις οποίες δεν έχουμε φτάσει ακόμα και μπορούν 
(και πρέπει) να αποτελούν επιδιώ ξεις της συνετα ιρ ιστικής πολ ιτικής. Γράφει:

«...Μέχρι, τοϋδε τουλάχιστον έπιστεύετο οτι ή 
προσπάθεια πρός νομοθετικήν άποτροπήν τυχόν 
δυναμένων νά παρατηρηθούν είς τούς συνεταιρισμούς
άτοπων (χωρίς νά δύναται νά έπιτύχη τόν σκοπόν της, 
λόγω τής εύρύτητος καί τής ποικιλίας τής έφαρμογής 
αύτών) οδηγεί μοιραίως είς περιορισμούς τού συνεται
ρισμού, μή άρμόζοντας πρός τήν πραγματικήν αύτού 
έννοιαν ώς οικονομικής έπιχειρήσεως,ή όποία όφείλει 
αλλά καί δικαιούται νά έχη άνάλογον έλευθερίαν πρός 
τάς λοιπάς επιχειρήσεις. Σύμφωνα μέ τάς άνωτέρω 
άντιλήψεις διεμορφώθη, πρωτοστατούντος τού Κρά
τους, ή μέχρι τελευταίως άκόμη άσκηθεΐσα συνεταιρι
στική πολιτική. Αύτή ά φ ’ ένός μέν άφηνε εύρεΐαν 
κατά τό δυνατόν έλευθερίαν ένεργείας είς τούς 
συνεταιρισμούς, ά φ ’ έτέρου δέ έπεζήτεινά έξασφαλί- 
ση ύπέρ τού συνεταιρισμένου κόσμου κατάλληλον 
ύπηρεσίαν, ώς όργανον έποπτείας καί έλέγχου τών 
συνεταιρισμών του, μέχρις δτου άποκτήση ό ’ίδιος τήν 
πρός τοϋτο άπαπτουμένην ικανότητα. Διά τής ύπηρε
σίας αύτής έπιδιώκεται κυρίως ή διαρκής καί συστη
ματική διαφώτισις τών συνεταίρων έπί τών έργασιών 
τών συνεταιρισμών των καί τής άκολουθουμένης ύ π ’ 
αύτών τακτικής πρός έπιδίωξιν τών σκοπών των...

Είς τήν ένίσχυσιν τής άρμοδίας έποπτικής ύπηρε
σίας τών συνεταιρισμών είς τάς προσπαθείας της πρός 
διάδοσιν καί έδράίωσιν τής κινήσεως, έπροτάθη 
ενωρίς ή συνεργασία αύτής μετά τής ’ Εθνικής Τραπέ
ζης·-

Ή  κεντρική σκέψις ήτο ή έξής: Ούδείς περιορισμός 
εις τήν έλευθερίαν τού συνεταιρισμού μή συνάδων 
πρός τήν έννοιαν αύτοϋ ώς οικονομικής όργανώσεως, 
άλλ’ έξάρτησις ομως τής οικονομικής αύτού ένισχύ- 
σεως (ή όποία άπόκειται πάντοτε είς τήν έλευθέραν 
κρίσιν τοϋ πιστωτοϋ) έκ τής έκπληρώσεως άπό 
μέρους του ώρισμένων δρων, όχι πλέον μόνον οικονο
μικού, άλλ’ εύρυτέρου συνεταιριστικού τρόπον τινά 
περιεχομένου../Ο  συνεταιρισμός είναι έλεύθερος νά 
έφαρμόση ή όχι τούς όρους αύτούς, άλλά καί ό πιστω
τής άσκών έν προκειμένω συνεταιριστικήν πολιτικήν, 
είναι έπίσης έλεύθερος ν ’ άρνηθεΐ τήν ένίσχυσιν του, 
άν, ό συνεταιρισμός δέν έκτελή τούς προταθέντας 
όρους. Οϋτω, χωρίς νά θίγεται ή έλευθερία του συνε
ταιρισμού, έξασφαλίζεται άνευ έπεμβάσεων ή διάδο- 
σις τών όρθών συνεταιριστικών άρχών, προσηρμοσμέ- 
νων έκάστοτε είς τάς είδικάς κατά περιφέρειαν καί 
χρόνον συνθήκας. "ϊνα δέ μή άποκλεισθούν τής 
συνεργασίας αύτής καί οί συνεταιρισμοί, οί όποιοι έν 
τώ μεταξύ καί γνώσιν καί πείραν άξιόλογον ειχον 
αποκτήσει, ύπεστηρίχθη ή συμμετοχή καί αύτών, ώς 
τρίτου συντελεστοϋ, είς τήν προτεινομένην συνεταιρι
στικήν συνεργασίαν. Οϋτω θά  ήσκεΐτο ή συνεταιριστι
κή πολιτική, ιδίως ή έποπτεία, όχι χωριστά ύ φ ’ έκά
στου τών παραγόντων πού δύνανται νά έπιδράσουν έπί 
τής έξελίξεως αύτών, άλλ’ άπό κοινού μέ στενήν συ
νεργασίαν καί ενότητα ένεργείας.

Αί άνωτέρω προτάσεις, συζητηθεΐσαι είς τό κατά τό 
1926 συγκροτηθέν συνεταιριστικόν συνέδριον είς τό 
όποιον έκτός τοϋ συνεταιρισμένου κόσμου συμμε- 
τέσχον εύρύτατα καί επιφανείς θεωρητικοί του συνε
ταιρισμού, οικονομολόγοι, πολιτευταί κλπ., υίοθετή- 
θησαν τελικώς ύ π ' αύτοϋ. Συγκεκριμένως τό συνέ- 
δριον, άναγνωρίσαν κ α τ’ αρχήν ώς προσφορώτερον 
τρόπον έποπτείας τήν αύτοεποπτείαν τών συνεταιρι

σμών, κατέληξεν είς τό συμπέρασμα οτι έν τώ μεταξύ 
επιβάλλεται ή σύμπραξις κατά τήν ασκησιν της έπο- 
πτείας, όλων τών συνεργαζομένων είς τήν συνεταιρι
στικήν κίνησιν παραγόντων (Κράτους, Εθν. Τραπέζης, 
Συνεταιρισμών). Παραλλήλως τό συνέδριον τοΰτο 
διετύπωσε τήν ιδέαν ότι ή νομοθεσία περί συνεται
ρισμών ήδύνατο νά είναι γενική, δταν έχει έξασφαλι- 
σθή κατά τά άνωτέρω συστηματική έποπτεία.

Τό Κράτος, υίοθετήσαν καί αύτό τάς εύχάς τοϋ 
συνεδρίου, προσήρμοσε πρός τάς άντιλήψεις αύτοϋ τό 
άπό 28 ’Οκτωβρίου 1925 Ν.Δ. «περί έποπτείας καί 
έλέγχου τών γεωργικών συνεταιρισμών» κατά τήν έγ- 
κρισιν αύτοϋ ύπό τής κοινοβουλευτικής επιτροπής 
τής Γεωργίας γενομένην κατά τό θέρος τοϋ 1927. Διά 
τών έπενεχθεισών τροποποιήσεων, ή ύπηρεσία έπο
πτείας συνεταιρισμών κατέστη αύτοτελής αρχή είς τήν 
όποιαν μετεβιβάσθη άπασα ή άρμοδιότης τοϋ 'Υ 
πουργού τής Γεωργίας έπί τών γεωργικών συνεταιρι
σμών, μέ πρόβλει[ην υπαγωγής είς αύτήν τών αστικών 
καθώς καί τών άναγκαστικών συνεταιρισμών.

Ή  άνωτάτη διοίκησις τής άρχής αύτής άνετέθη είς 
γενικόν συμβούλιον άποτελούμενον έξ άντιπροσώπων 
τού Κράτους, τών συνεταιρισμών, τών με τήν γεωργι
κήν πίστιν ώσχολουμένων τραπεζών, τοΰ σταφιδικού 
όργανισμοΰ, τών γραφείων προστασίας καπνού, τοΰ 
ταμείου άσφαλείας κατά χαλάζης, κλπ. Οϋτω ούσια- 
στικώς ή άσκησις τής έποπτείας καί γενικώτερον τής 
συνεταιριστικής πολιτικής, περιήλθεν εις τούς άνωτέ
ρω παράγοντας, έν συνεργασία μεταξύ των. Συγχρό
νως καθημερινώς έπιστοποιεΐτο ότι οί νομοθετικοί 
περιορισμοί τών συνεταιρισμών δέν είναι προορισμέ
νοι νά προαγάγουν τήν κίνησιν, άλλ’ έξ έναντίας νά 
έμποδίσουν τήν πρόοδόν της, ’ίσως δέ καί νά τήν όδη- 
γήσουν είς έκφυλισμόν, μεταβάλλοντες τούς συνεται
ρισμούς είς έτεροκίνήτους, άνευ ζωής καί πρωτοβου
λίας, ομάδας άλληλεγγύως εύθυνομένας διά τάς ύπο- 
χρεώσεις τών μελών των.

Κατ’ ούδέν μετεβλήθη ή άκολουθουμένη πολιτική, 
ώς άνωτέρω αϋτη έξετέθη, διά τής γενομένης βραδύ- 
τερον (κατά το 1929) μεταβιβάσεως εις τήν ’Αγροτι
κήν Τράπεζαν δλων τών άρμοδιοτήτων τής ύπηρεσίας 
έποπτείας τών συνεταιρισμών. Ή  τελευταία δέν είχε 
προφθάσει νά λειτουργήση, διότι έν τώ μεταξύ καί 
μέχρις δτου όργανωθή, ίδρύθη ή ’Αγροτική Τράπεζα 
είς τήν όποιαν μετεβιβάσθη ή ύπηρεσία γεωργικών 
συνεταιρισμών. Διά τής ίδρύσεως τής Ά γροτικής Τρα
πέζης κατέστη πλέον περιττή ή ϋπαρξις ειδικής αύτο- 
τελούς ύπηρεσίας συνεταιρισμών, διότι ή Τράπεζα ώς 
έκ τοϋ προορισμού της, τής συγκροτήσεως τής διοι- 
κήσεώς της, καί τοΰ ένδιαφέροντός της διά τήν τύχην 
τών συνεταιρισμών, έξ ής έξαρτάται κυρίως καί ή ιδία 
αύτής τύχη, όφού μέσω αύτών τοποθετεί τό μεγαλύ- 
τερον μέρος των κεφαλαίων της, είναι κ α τ’ έξοχήν άρ- 
μοδία καί ένδεδειγμένη ν ’ άναλάβη καί τήν συνεταιρι
στικήν ύπηρεσίαν. Είς τό συμβούλιον αύτής συμμετέ
χουν αντιπρόσωποι όλων τών παραγόντων τών όποιων 
ή συνεργασία κρίνεται άπαραίτητος διά τήν αποτελε
σματικήν άσκησιν τής έποπτείας, ή δέ μεγίστη αύτής 
επιρροή έπί τών συνεταιρισμών, καταλλήλως χρησιμο- 
ποιουμένη, δύναται ν ’ άποβή άριστον όργανον συνε
ταιριστικής πολιτικής. ’Εννοείται όμως ότι βασική 
προϋπόθεσις διά τήν έπιτυχίαν τής τραπέζης ώς άνω-

26/59 401/929



1931 /Β ' —  Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι τω ν Σ υνετα ιρ ισμώ ν. Α ντιδρά σεις .

τάτου συνεταιριστικού οργάνου, εΐναι ή άναγνώρισις 
είς αύτήν πλήρους πρωτοβουλίας καί εύρείας έλευθε- 
ρίας ένεργείας.

Ούτω συνεχώς έφηρμόζετο μέχρι πρό τινός σταθερά 
καί άμετάβλητος ή αύτή συνεταιριστική πολιτική, βά- 
σις τής όποιας εΐναι ή πλήρης έλευθερία ένεργείας τών 
συνεταιρισμών μέ παράλληλον παρακολούθησήν αύτών. 
' Η παρακολούθησις άρχικώς άπετέλει αποκλειστικήν 
μέριμναν τού Κράτους. Βραδύτερον άνατίθεται είς τήν 
’Αγροτικήν Τράπεζαν πρός έξασφάλισιν τής συνερ
γασίας όλων τών συντελεστών τής συνεταιριστικής 
κινήσεως. Ά κόμη καί διά τό μέλλον προβλέπουσα ή 
νομοθεσία μας, περιλαμβάνει διατάξεις διά τών όποιων 
επιτρέπεται ή άνάθεσις τών σχετικών φροντίδων είς 
είδικάς συνεταιριστικός οργανώσεις. Προφανής όθεν 
εΐναι ή τάσις πρός πλήρη χειραφέτησιν τών συνεται
ρισμών, πρόσφατον άπόδειξιν τών όποιων άποτελεϊ ή 
γενομένη ήδη άνάθεσις τής όλης συνεταιριστικής ύπη
ρεσίας είς τήν Α γροτικήν Τράπεζαν καί ή προβλεπο- 
μένη χειραφέτησις τών συνεταιρισμών καί άπό τής 
άπόψεως τής έποπτείας άκόμη.

Τά τελευταία όμως ληφθέντα ύπό τής Κυβερνήσεως 
μέτρα, όδηγούντα διά τροποποιήσεως τής νομοθεσίας 
εις τόν περιορισμόν τής ελευθερίας τών συνεταιρι
σμών, πείθουν ότι αϋτη μετέβαλε ριζίκώς άντιλήψεις 
έν σχέσει μέ τήν σκοπιμότητα του μέχρι τούδε έφαρ- 
μοσθέντος συνεταιριστικού προγράμματος. Αύτό του
λάχιστον εξάγεται τόσον άπό τόν νόμο 4640 διά τοϋ 
όποιου άποκλείονται τής διοικήσεως τών συνεταιρι
σμών ώρισμένα πρόσωπα, καθώς καί άπό τόν τελευ
ταίως ψηφισθέντα νόμον διά τοϋ όποιου τροποποιεί
ται γενικώτερα ή νομοθεσία περί συνεταιρισμών...

Ό  νόμος ύ π ’ άριθ. 4640 συμπληρών τό άρθρον 56

τής νομοθεσίας περί συνεταιρισμών...
Εΐναι άλήθεια δτι ή συνεταιριστική όργάνωσις, αρκε

τά ισχυρά, ήδυνήθη νά άνθέξη είς τόν περιορισμόν 
αύτόν. Πάντως όφείλει νά όμολογηθή ότι τό μέτρον 
τοϋτο άφίνει τήν έντύπωσιν ότι, κατ’ άπότομον μετα
βολήν τών κρατουσών άπό μακροϋ άντιλήψεων, 
επιδιώκεται νά παρεμβληθούν έμπόδια είς τήν φυσιο- 
λογικήν καί ομαλήν έξέλιξιν τών συνεταιρισμών.

Ά κόμη όμως έπαχθέστεροι εΐναι οί περιορισμοί οί 
έπιβαλλόμενοι διά τών διατάξεων τού έσχάτως -ψηφι- 
σθέντος νόμου 5289...

...’Εκ τών άνωτέρω φαίνεται ότι ή τηρηθεϊσα μέχρι 
τούδε φιλελευθέρα συνεταιριστική πολιτική έθεωρή- 
θη αίφνιδίως απρόσφορος διά τήν πρόοδον τών συνε
ταιρισμών. Παραδόξως δέ τοϋτο παρατηρεϊται τήν 
έπομένην τής ιδρύσεως τής Άγροτικής Τραπέζης καί 
πρίν άκόμη δοκιμασθή ή ίκανότης αύτής είς τήν ευό- 
δωσιν τών συνεταιριστικών πραγμάτων καί ή άποτε- 
λεσματικότης τού προγράμματος συνεργασίας ... είς 
μίαν στιγμήν άμηχανίας έγκαταλείπεται άνεξετάστως 
πολιτική έφαρμοσθεΐσα έπιτυχώς έπί μακρόν, χωρίς 
βαθυτέραν μελέτην τών πραγμάτων, χωρίς δημοσίαν 
εύρείαν καί διεξονυχιστικήν συζήτησιν, χωρίς έπικοι- 
νωνίαν καί έπαφήν, άν όχι μέ τούς συνεταιρισμούς, 
τουλάχιστον μέ τήν κ α τ’ έξοχήν άρμοδίαν άλλά καί 
ύπεύθυνον διά τήν συνεταιριστικήν κίνησιν Α γροτι
κήν Τράπεζαν. Ύ πό  τό κράτος έντυπώσεων τής στιγ
μής λαμβάνονται έν σπουδή νομοθετικά μέτρα μέ τόν 
σκοπόν ’ίσως νά διορθωθούν ή νά προληφθούν ώρι
σμένα άτοπα, μέ προφανή όμως, ’ίσως καί άφευκτον 
κίνδυνον άνεπανορθώτου καί βαρείας ζημίας τής όλης 
κινήσεως. Τουλάχιστον αύτήν τήν έντύπωσιν άφίνουν 
τά τελευταίως ψηφισθέντα μέτρα».

3. Αντιδράσεις - Εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.
Βλ. γ ια  το Θέμα αυτό όσα σημειώθηκαν σε προηγούμενες σελίδες (στο 1 και 2 

γ ια  τη νομοθεσία και συνετα ιρ ιστική πολιτική). Π αρατηρεϊτα ι ότι με την επέκτα
ση της δραστηριότητας των Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών και Ενώσεων, ισχυρο
πο ιε ίτα ι και η αντίδραση εναντίον τους. Κ αι η διάθεση του Κράτους (δηλαδή των 
πολιτικώ ν που έχουν την εξουσία) για  επεμβάσεις. Τ ις χαρακτηρίζει εξυγίανση ή 
και προστασία  της Συνετα ιρ ιστικής ιδέας και των αγροτών, ενώ, στο μεγαλύτερο 
τους μέρος, ε ίνα ι επικράτηση στην κρατική μηχανή  αντιδραστικώ ν αντισυνεται- 
ρ ιστικώ ν συμφερόντων.

Ε νδεικτικό π.χ. της συγχύσεως που επικρατούσε σ χετικά  με τους σκοπούς και 
τη δράση των Γεωργικών Συνεταιρισμών είναι ότι ο Γ ενικός Δ ιο ικητής της 
Θ ράκης και ο Μ ητροπολίτης Σερρών επιτίθενται δημόσια  εναντίον των συνεται
ρισμών, πράγμα το οποίον ανάγκασε τους γερουσιαστές Α λ. Μ υλωνά, Σ. Χ ασιώτη, 
Π. Κ αλλέργη, Γ. Λευκόπουλο, I. Κ ω νσταντινίδη, να καταθέσουν επερώτηση στη 
Γερουσία. Π αρόμοια  ενέργεια έκαναν και ο ι Δεκάζος και Λ ασκαρίδης. («Συνεται
ρ ιστής» 1931 σ. 46 βλ. αναλυτικά).

Γ ια  αυτή την αμείλικτη και άδικη πολεμική εναντίον των γεω ργικώ ν συνεται
ρισμών και των ηγητόρω ν αυτών, που είχε πάρει μεγάλες δ ιαστάσεις, ασχολείτα ι 
με άρθρο του (πάντα επίκαιρο και διδακτικό) ο Θ. Τζωρτζάκης («Συνεταιριστής» 
1931 σ. 33) με τίτλο  « 'Η  άμυνα τών Συνεταιρισμών κατά τής εναντίον των άντι- 
δράσεως». Παραθέτουμε τα κύρια μέρη:

« Ή  τελευταίως άσκουμένη αμείλικτος καί άδικος όημιουογήση είς τήν κοινήν γνοόμην τήν πεπλανημένην
πολεμική εναντίον τών γεωργικών συνεταιρισμών καί έντύπωσιν, δτι ή συνεταιριστική όργάνωσις είς τό
τών ηγητόρων αύτών πλησιάζει νά λάβη τήν μορφήν σύνολον αύτής έξετράπη τοϋ προορισμού της, έπρό-
άληθοϋς σταυροφορίας. ’ Η πολεμική αύτή τείνει νά δωσε τάς άρχάς της καί έλησμόνησε τάς παραδόσεις
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της.
Οί συνεταιρισμοί, κατά τούς κατηγόρους αύτών, 

άπέβησαν όργανα οικονομικής καί πολιτικής έκμεταλ- 
λεύσεως τών άγροτών. Οΐ άγρόται διαφθείρονται δ ι’ 
αύτών καί συνάπτουν δάνεια δυσανάλογα πρός τάς 
άνάγκας καί τάς δυνάμεις των, τά όποία άρνοϋνται νά 
εξοφλήσουν. Οΐ διοικούντες τούς συνεταιρισμούς είνε 
δημαγωγοί καί τυχοδιώκται, οσάκις δέν είνε δόλιοι 
διαχειρισταί τής συνεταιριστικής περιουσίας. Κάθε 
οικονομική όργάνωσις στηριζομένη εΐς τούς ώργανω- 
μένους συνεταιρικώς άγρότας εμφανίζεται ώς άποτυ- 
χοϋσα. Καί αύτή άκόμη ή ’Αγροτική Τράπεζα, άπο- 
τελοϋσα τήν έπιβράβευσιν τόσων μόχθων καί άγώνων 
τού συνεταιρισμένου άγροτικοΰ κόσμου, εβλαψε τούς 
άγρότας, κατά τήν γνώμην των. Πανταχόθεν οδηγείται 
ή κοινή γνώμη νά σχηματίση τήν πεποΐθησιν, άτι οΐ. 
γεωργικοί συνεταιρισμοί αποτυγχάνουν, διότι δέν έγ- 
κλείουν είς τούς κόλπους των τάς δυνάμεις καί ικανό
τητας έκείνας, αΐ όποϊαι άποτελούν τήν άπαραίτητον 
προϋπόθεσιν τής συνεταιριστικής όργανώσεώς τής 
γεωργικής παραγωγής.

' Η άντκτυνεταιριστική αύτή εκστρατεία έγκλείει 
πλείστους όσους κινδύνους διά τήν συνεταιριστικήν 
κίνησιν, τούς οποίους άναμφιβόλως οί συνεταιρισμοί 
δέν παραγνωρίζουν καί τών όποιων τήν σοβαρότητα 
δέν υποτιμούν.

Ό  σπουδαιότερος έξ όλων είνε ό φόβος μήπως ή 
συνεχής αύτή κατά τών οργανώσεων πολεμική γεννή- 
ση εΐς τάς ψυχάς τού συνεταιρισμένου άγροτικού κό
σμου τήν άπογοήτευσιν καί τήν δυσπιστίαν πρός 
αύτάς καί πρός τό συνεταιριστικόν σύστημα. "Οχι 
μικροτέρας σημασίας διά τήν κίνησιν είναι έπίσης, ό 
κίνδυνος μήπως στερηθή αϋτη τών ύπηρεσιών προσώ
πων ικανών καί πιστών εΐς τήν ιδέαν, τά όποια θ ’ άπο- 
φεύγουν νά άναμιχθοϋν ύπευθύνως είς τούς συνεται
ρισμούς, έκ τοϋ φόβου μήπως έκτεθούν είς τήνδίωξιν 
τών πολεμίων τής κινήσεως. ’Αλλά καί ή δυσμενής 
έντύπωσις, τήν οποίαν δύναται νά σχηματίση περί τών 
συνεταιρισμών ή κοινή γνώμη καί ιδίως ό μέγας όγκος 
τών πτωχών τάξεων, άλλά καί οί διανοούμενοι, δύνα- 
ται άσφαλώς νά έπιδράση έπιζημίως έπί τής είς τό 
μέλλον άναπτύξεως καί διαδόσεως τοϋ συνεταιριστι
κού πνεύματος.

Πρός άντιμετώπισιν καί άποτροπήν τών κινδύνων 
τούτων, άλλά καί πρός άποκατάστασιν τού δικαίου 
καί κατοχύρωσιν τοϋ κύρους τών οργανώσεων, έπι- 
βάλλεται είς τούς συνεταιρισμούς ν ’ άναλάβουν μέ τήν 
διακρίνουσαν αύτούς καρτερίαν, θάρρος καί ειλικρί
νειαν τόν άγώνα ύπέρ τής συνεταιριστικής ύποθέ- 
σεως.

Πρό παντός οφείλουν νά εξηγηθούν εύρύτερον τά 
αϊτια, πού προκαλοϋν τήν έναντίον τών συνεταιρισμών 
άντίδρασιν».

Κ αι επεξηγεί τα α ίτια  της αντιδράσεως:
«Οί συνεταιρισμοί άναλαμβάνοντες τήν διεξαγωγήν 

ώρισμένων έργασιών χρησίμων εΐς τάς κ α θ ’ έκαστον 
επιχειρήσεις τών συνεταίρων των, 'ίνα έπιτύχουν 
πάσαν δυνατήν ύπέρ αύτών οικονομίαν καί καταστή
σουν τήν έπιχείρησιν έκάστου άποδοτικωτέραν, έρ
χονται μοιραίως εΐς άνταγωνισμόν πρός ώρισμένα πρό
σωπα, τάξεις ολοκλήρους, αί όποϊαι προσφέρουν άκρι
βώς τάς αύτάς ύπηρεσίας είς τούς άγρότας, ύπό έπα- 
χθεστέρους όμως όρους. Τό φαινόμενον τούτο είνε 
κοινόν είς όλους τούς συνεταιρισμούς. ' Ο πιστωτικός 
αχρηστεύει τόν τοκογλύφον, ό προμηθευτικός τόν

μικρέμπορον χρησίμων είς τόν αγρότην ειδών, ό άπό 
κοινού πωλήσεως τόν μεταπράτην γεωργ. προϊόντων 
κ.ο.κ. Όμολογουμένως ό συνεταιρισμός προσφέρει 
εΐς τόν άγρότην τάς ύπηρεσίας του εύθηνότερα. Τοϋτο 
όμως δέν έμποδίζει τούς διά τού συνεταιρισμού άχρη- 
στευομένους νά καθίστανται άσπονδοι αύτοϋ έχθροί. 
Ή  έχθρότης έντείνεται καί οΐ έχθροί πολλαπλασιά
ζοντας κ α θ ’ όσον αί έργασίαι έκάστου συνεταιρισμού 
εύρύνονται καί οί συνεταιρισμοί πολλαπλασιάζονται. 
Ή  εϋρυνσις τών έργασιών έκάστου συλ'εταιρισμοϋ 
περιορίζει άντιστοίχως τόν κύκλον έργασιών τών άντα- 
γωνιζομένων αύτόν ιδιωτών. Ή  έξάπλωσις τών συνε
ταιρισμών αύξάνει τόν άριθμόν τών ύ π ’ αύτών θιγο- 
μένων καί επομένως εύρύνει τόν κύκλον τών άντιπά- 
λων των.

Ε κ τό ς  αύτών δύο άλλαι άκόμη κατηγορίαι προσώ
πων άντιτίθενται κατά τών συνεταιρισμών. Αύται είνε, 
ά φ ’ ένός μέν οί μικροκομματάρχαι τών χωρίων, τών 
όποιων αΐ πρός τούς χωρικούς ύπηρεσίαι έπίσης άχρη- 
στεύονται διά τοϋ συνεταιρισμού καί οϋτω πως 
χάνουν ούτοι τήν έ π ’ αύτών πολιτικήν έπιρροήν, ά φ ’ 
έτέρου δέ πολλοί άπό τούς λεγομένους κτηματίας, 
πρόσωπα δηλαδή σχετικώς εύπορα, μή εργαζόμενα 
προσωπικώς, τών όποιων ή άντίθεσις έναντίον τών 
συνεταιρισμών οφείλεται είς λόγους ψυχολογικούς. Οί 
τελευταίοι, ένώ θά  ήτο φυσικόν νά ένδιαφερθούν διά 
τήν κίνησιν καί νά προσφέρουν είς αύτήν τάς ύπηρε
σίας των ώς μάλλον μορφωμένοι, άποφεύγουν κατά 
κανόνα έκ λόγων έγωϊστικών καί άδικαιολογήτου ύπη- 
ρηφανείας πάσαν άνάμιξιν, άρκούμενοι χαιρεκάκως 
νά παρακολουθούν καί σχολιάζουν τάς τυχόν παρα- 
τηρουμένας είς τούς συνεταιρισμούς άτελείας. Ούτοι 
μνησικακοϋν κατά τοϋ συνεταιρισμού, διότι έπισκίά- 
ζει τρόπον τινά τήν είς τήν περιφέρειαν επαγγελματι
κήν καί κοινωνικήν αύτών σημασίαν, ρυθμίζων μόνος 
αύτός κατά τό μάλλον καί ήττον άποτελεσματικώς τήν 
γεωργοοικονομικήν ζωήν τοϋ τόπου.

Οί τρεις ούτοι άντίπαλοι τού συνεταιρισμού έκ δια
φόρων λόγων όρμώμενοι συνενούνται είς τήν έναντίον 
του πολεμικήν. Ή  κοινωνική των θέσις, αί σχέσεις 
των, ή μόρφωσίς των καθιστούν αύτούς επικινδύνους. 
Αύτοί έρχονται τακτικά καί εύκόλως εΐς έπικοινωνίαν 
μέ τάς άνωτέρας τάξεις, τάς όποιας επηρεάζουν δυ- 
σμενώς κατά τών Συνεταιρισμών. Οί Συνεταιρισμοί έξ 
άντιθέτου έκπροσωπούμενοι κατά τό πλεΐστον άπό 
πτωχούς άγρότας στερουμένους τών άνωτέρω προ
σόντων, δυσκόλως δύνανται άνευ συστηματικής καί 
ώργανωμένης αντιδράσεως νά αντιμετωπίσουν τόν 
κίνδυνον τοϋτον.

Χρειάζεται λοιπόν κατά τρόπον συστηματικόν νά 
διαφωτίζεται συνεχώς καί πειστικώς ή κοινή γνώμη 
έπί τών άνωτέρω αιτίων, πού προκαλοϋν τήν έναντίον 
τών συνεταιρισμών έχθρότητα τών προσώπων τούτων, 
ώστε νά δύναται αϋτη νά κρίνη άσφαλώς περί τής 
άξίας καί τοϋ δικαίου τής έναντίον των πολεμικής.

Μόνη όμως έξήγησις τών αιτίων τής έναντίον τών 
συνεταιρισμών άντιδράσεως δέν άρκεΐ. Μόνη ή άπό- 
δειξις τής άντιθέσεως τών συμφερόντων δέν φθάνει 
διά νά πείση ° τ ι οσα καταγγέλονται δέν είνε άκριβή. 
Μέ τό νά διάκειται κανείς έχθρικώς πρός τούς συνε
ταιρισμούς δέν έπεται έκ μόνου τού λόγου τούτου ότι 
δέν λέγει τήν άλήθειαν, όταν κατηγορή ώρισμένας 
πράξεις ή παραλείψεις των. "Η μπορεί σκοπός τής κρι
τικής του νά μήν είναι ή διόρθωσις τών παρατηρου- 
μένων σφαλμάτων καί άτελειών, διά τάς όποιας δύνα-
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ται καί νά χαιρέκακη, άλλ’ ή δυσφήμισις τής ιδέας καί 
ή διασάλευσις τής εμπιστοσύνης τού λαού πρός αύτήν. 
’ Εν πάση περιπτώσει όμως αί κατηγορίαι αύταί κ α θ ’ 
έαυτάς, άσχέτως τών αιτίων πού τάς προκαλοϋν, 
μένουσαι άνευ άντικρούσεως άσκούν έπιβλαβή έπί- 
δρασιν έπί τής κινήσεως, ή όποία πρέπει νά καταστο
λή. Δι’ αύτό οί συνεταιρισμοί οφείλουν έν συνεχεία τής 
προσπαθείας αύτών πρός άνακάλυψιν τών πραγματι
κών λόγων τής έναντίον των έχθρότητος νά είσέλθουν 
καί εις τήν ούσίαν τών έναντίον αύτών κατηγοριών καί 
νά τάς άνατρέψουν.

Τέσσαρες κυρίως εινε αί βασικαί κατά τών γεωργι
κών συνεταιρισμών κατηγορίαι: 

α ' ."Οτι οί διοικούντες τούς συνεταιρισμούς παρου

σιάζονται κατά μίαν μεγάλην αναλογίαν δόλιοι διαχει- 
ρισταί τής συνεταιρικής περιουσίας.

β '. 'Ό τ ι οί συνεταιρισμοί προσφέρουν τάς ύπηρε
σίας των είς τούς άγρότας ύπό όρους βαρείς, πολλάκις 
βαρυτέρους καί έκείνων, ύπό τούς οποίους διεξάγουν 
τάς αύτάς έργασίας οί μεμονωμένοι άγρόται.

γ '. 'Ό τ ι  οί συνεταιρισμοί άποτυγχάνουν συνήθως 
κατά τήν διαχείρισιν τών οικονομικών αύτών έργα
σιών, δημιουργούντες ζημίας διά τόν συνεταιρισμένον 
κόσμον.

δ '."Ο τι οί συνεταιρισμοί πολιτεύονται.
Οί συνεταιρισμοί δύνανται, νομίζομεν, εύχερώς νά 

άνατρέψουν τάς κατηγορίας αύτάς, άν έργασθούν 
συστηματικώς καί συντονίσουν τάς ένεργείας των.»

Στη συνέχεια  αναλύει παραστατικά την κάθε μία περίπτω ση, αναπτύσσει τις 
θέσεις του και δίνει οδηγίες γ ια  την αντιμετώ πιση. Γράφει:

α) Εις άπόλυτος αριθμός μηνύσεων έναντίον συνε
ταιριστικών οργάνων, όσονδήποτε μεγάλος καί άν 
εινε, δέν άρκεϊ, παρ ’ όλην ϊσως τήν πρώτη ν έντύπωσιν 
πού άφίνει, ν ’ άποδείξη ότι τά όργανα τών συνεταιρι
σμών εΐνε κατά μίαν μεγάλην άναλογίαν άπιστοι δια- 
χειρισταί. Διά νά σχηματισθή άσφαλής κρίσις περί τής 
έκτάσεως καί τής βαρύτητος τών διαπραχθέντων αδι
κημάτων, χρειάζεται νά γνωρίζωμεν άκόμη έντός 
πόσου χρόνου διεπράχθησαν τά άδικήματα αύτά, έπί 
τίνος έν συνόλω άριθμού συνεταιρισμών άναλογοΰν, 
εις ποια τμήματα τής χώρας άνήκουν οί άδικηθέντες 
συνεταιρισμοί καί κατά ποίαν άναλογίαν, ποιον τό 
περιεχόμενον τών μηνύσεων: πρόκειται μόνον περί 
άδικημάτων τοΰ κοινού ποινικού νόμου στρεφομένων 
κατά τής συνεταιρικής περιουσίας ή περιλαμβάνονται 
είς αύτά καί παραβάσεις τού νόμου περί συνεταιρι
σμών, ό όποιος έκ λόγων σκοπιμότητος δημιουργεί 
πληθύν συνεταιριστικών τρόπον τινά αδικημάτων. 
Ά κόμη πρέπει νά έξετασθή κατά ποίαν άναλογίαν 
ένέχονται οί κυρίως άγρόται είς τά άδικήματα αύτά 
καί κατά ποίαν άναλογίαν πρόσωπα άλλων έπαγγελμά- 
των καί τίνων, τά όποια πολλάκις μετέχουν είς τούς 
συνεταιρισμούς καί είς τάς διοικήσεις αύτών. ’ Επίσης 
πόσοι έκ τών ένεχομένων εΐνε ύπάλληλοι τών συνεται
ρισμών καί πόσοι αιρετά όργανα αύτών. Περαιτέρω 
ποία ή άναλογία τών άδικημάτων τούτων μεταξύ τών 
παλαιοτέρων συνεταιρισμών καί τών νεωτέρων τοιού
των, καθώς καί κατά ποίαν άναλογίαν ένέχονται είς 
αύτά όργανα τών ένώσεων καί ποία ή άναλογία τών 
όμοιας φύσεως άδικημάτων, εις άλλας όμοειδεις, μή 
συνεταιρικός επιχειρήσεις κλπ. Ά ναφέρομεν ένδει- 
κτικώς τ ’ άνωτέρω, τά όποια εΐνε άπαραίτητα διά νά 
σχηματισθή άσφαλής γνώμη περί τού βασίμου τής 
πρώτης κατηγορίας.

β) Κατά τόν ’ίδιον τρόπον πρέπει νά έξετασθή τό 
βάσιμον τής δευτέρας κατηγορίας, ότι οί συνεταιρι
σμοί προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των άκριβά. Ή  κα
τηγορία αϋτη στρέφεται κυρίως κατά τών ένώσεων 
συνεταιρισμών, διότι οί άπλοί συνεταιρισμοί, πέραν 
ένός ποσοστού έπί τών δανείων, όχι άνωτέρου τών 2%, 
καί σπανιώτερον έπουσιώδους τίνος προμήθειας έπί 
τών πωλουμένων είς τούς συνεταίρους ειδών, κ α τ’ 
ούδέν άλλο έπιβαρύνουν τούς άγρότας. Δέν αρκεί νά 
παρατάσσωνται ποσά δαπανών καί έπιβαλλομένων είς 
τούς συνεταίρους χρηματικών εισφορών, διά νά άπο- 
δειχθή ότι αί ένώσεις βαρύνουν άφορήτως τούς άγρό-

τας. ’ Εκ παραλλήλου πρέπει νά έξετασθή άν αί δαπά- 
ναι αύται εΐνε σκόπιμοι καί άνάλογοι πρός τόν κύκλον 
τών έργασιών τών ένώσεων οικονομικού καί έπαγγελ- 
ματοσυνεταιρικοΰ (ιδεολογικού) περιεχομένου καί άν 
αί ύπό τών ένώσεων παρεχόμενοι ύπηρεσίαι είς τούς 
συνεταιρισμούς καί τούς άγρότας εΐνε χρήσιμοι καί 
άνάλογοι πρός τάς άξιουμένας θυσίας. Χωρίς τόν 
παραλληλισμόν αύτόν δέν εΐνε δυνατόν άλλά καί λογι
κόν νά εξαχθούν οίαδήποτε συμπεράσματα περί άδι- 
καιολογήτου καί ύπερμέτρου έπιβαρύνσεως τών άγρο
τών έκ μέρους τών οργανώσεων των.

γ) Η τρίτη κατηγορία στηριζομένη συνήθως είς 
μεμονωμένα γεγονότα, διά τά όποια πολλάκις δέν 
εύθύνονται μόνοι οί συνεταιρισμοί, έπισειόμενα ώς 
μαϋραι σημαΐαι έναντίον τών συνεταιρισμών καί ίδία 
έναντίον τής έκτάσεως καί έντάσεως τών έργασιών 
αύτών, δέν πρέπει νά άπασχολήση όλιγώτερον τούς 
συνεταιρισμούς. Ούτοι οφείλουν καί εΐνε είς θέσιν ν ’ 
αποδείξουν otl κατά κανόνα καί κατ’ άναλογίαν 
ύπερτεροϋσαν τήν άναλογίαν τών μή συνεταιριστικώς 
ώργανωμένων έπιχειρήσεων, διεξάγουν τάς έργασίας 
των έπιτυχώς καί επωφελώς διά τούς άγρότας. ’Ε π’ 
εύκαιρία θ ά  ήδύνατο νά τονισθή ότι καί αί τυχόν είς 
βάρος τών οργανώσεων πραγματοποιούμενοι ένίοτε 
ζημίαι δέν άρκούν πάντοτε, διά ν ’ άποδείξουν ότι 
αύται έζημίωσαν καί τούς συνεταίρους, χάριν τών 
οποίων ύφίστανται καί διά λογαριασμόν τών όποιων 
έργάζονται. Τυπικόν παράδειγμα ή περίπτωσις τής 
άγοράς μέρους τών προϊόντων τών συνεταίρων ύπό 
τοϋ συνεταιρισμού πρός συγκράτησιν ή ϋψωσιν τών 
τιμών, κατά τήν οποίαν εΐνε ένδεχόμενον ό συνεται
ρισμός νά ζημιωθή κατά τήν διάθεσιν τοΰ μέρους 
τούτου. ' Ο συνέταιρος όμως ώφελήθη έκ τής συγκρα- 
τήσεως ή τής ύψώσεως τής τιμής πολύ περισσότερα 
τών όσων έκ τοΰ άνωτέρω λόγου ώς φορεύς τής συνε
ταιρικής έπιχειρήσεως έχασε.

δ ) 'Η  κατηγορία περί άναμίξεως τών συνεταιρισμών 
είς τήν πολιτικήν άφορά άναμφισβητήτως τούς ιθύ
νοντας τάς οργανώσεις, διότι οί συνεταιρισμοί ώς νομι
κά πρόσωπα εΐνε γεγονός ότι όχι μόνον είς ούδέν κόμ
μα ανήκουν, άλλά καί διά τοΰ καταστατικού των έχουν 
κηρυχθή πολιτικώς ούδέτεροι. Οί ιθύνοντες πάλιν δέν 
δύνανται νά κατηγορώνται διότι έχουν πολιτικός 
πεποιθήσεις ή διότι άνήκουν εις ώρισμένον κόμμα 
-τούτο θ ά  ήτο άκατανόητον- άλλά κατηγοροΰνται ότι 
χρησιμοποιούν τούς συνεταιρισμούς ώς όργανα πολιτι
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κής αύτών άναδείξεως. Τήν κατηγορίαν αύτήν δύναν- 
ται οί συνεταιρισμοί νά τήν άντικρούσουν άποτελε- 
σματικώς καί οφείλουν νά τό κάμουν. Είναι γεγονός 
ότι κ α θ ’ δλον τό μακρόν χρονικόν διάστημα, κατά τό 
όποιον αί πολιτικαί άνηθέσεις εΐχον διαιρέσει τόν 
λαόν εις δύο άντίπαλα στρατόπεδα, οι συνεταιρισμοί 
άπέμειναν μακράν τών πολιτικών έρίδων, ούδέποτε δέ 
οί ιθύνοντες ήθέλησαν νά έκμεταλλευθούν τήν δύνα- 
μίν των εις όφελος τών όμοφρόνων των καί πρός 
βλάβην τών άντιπάλων των. Ά λλά καί σήμερον ού- 
δαμού εμφανίζεται πίεσις διά τοϋ συνεταιρισμού πρός 
έπηρεασμόν τών πολιτικών πεποιθήσεων τών συνε
ταίρων. ’ Απομένει όθεν νά άποδειχθή ύπό τών 
συνεταιρισμών ότι καί ή γενικωτέρα πολιτική ή άσκου- 
μένη ύ π ’ αύτών δέν αποβλέπει εις πολιτικούς σκο
πούς, άλλά εις τήν προαγωγήν καί ύπεράσπισιν τών 
οικονομικών καί επαγγελματικών συμφερόντων τών 
συνεταίρων, κατά τήν φυσικήν καί άναπόφευκτον 
σύγκρουσιν αύτών πρός τά συμφέροντα άλλων τά
ξεων. Ή  άπόδειξις ότι πρόκειται περί τοϋ δευτέρου 
είνε εύχερής εις τούς συνεταιρισμούς, όταν έξετάσουν 
έν έκαστον χωριστά τά ενδιαφέροντα αύτούς ζητήμα
τα καί έπικαλεσθούν τήν μέχρι τούδε συνεταιριστικήν

ιστορίαν, ή όποία άποδεικνύει ότι οί συνεταιρισμοί 
έπανειλημμένως ήναγκάσθησαν νά άναλάβουν έντο
νον άγώνα πρός ύπεράσπισιν τών δικαίων των.

Χρειάζεται όθεν κατά δεύτερον λόγον, ‘ίνα οί 
συνεταιρισμοί συστηματικώς καί συντονισμένως άνα
λάβουν τήν άντίκρουσιν τών κατηγοριών αύτών. ' Η 
άδιάλειπτος αύτοεποπτεία καί ό αύστηρός αύτοέλεγ- 
χος άποτελοΰν έν τών άποτελεσματικωτέρων μέσων 
άμύνης τών συνεταιρισμών, διότι προλαμβάνουν π α 
ραπτώματα τών όποιων τόση κακή χρήσις γίνεται είς 
βάρος τής όλης κινήσεως.

... Παραλλήλως όθεν πρός τ ’ ανωτέρω οφείλουν ν ’ 
άναλάβουν καί οί ’ίδιοι οί συνεταιρισμοί, άσχέτως 
οίασδήποτε άλλοθεν καταβαλλομένης άναλόγου προσ- 
παθείας, τήν προπαγάνδαν τής διαδόσεως τής συνε
ταιριστικής ιδέας καί τήν διαφώτισιν περί τών ωφε
λημάτων τοϋ συνεταιρισμού. Ή  δράσις των αϋτη δέν 
πρέπει πλέον νά περιορισθή έντός τού κύκλου τοϋ 
συνεταιρισμένου κόσμου, άλλά νά έπεκταθή εύρύτε- 
ρον, άποβλέπουσα νά προκαλέση τό ένδιαφέρον, τήν 
άγάπην καί τήν πίστιν πρός τόν συνεταιρισμόν τής 
μεγάλης λαϊκής μάζης καί τών διανοουμένων...».

— Χ αρακτηριστικό  για  τις συκοφαντίες σε βάρος των Συνεταιρισμών, είνα ι 
εκείνο που έγινε κατά την Π ανελλήνια  Σύσκεψη των Ενώσεων Γεω ργικώ ν Συνε
ταιρισμώ ν τον Μ άϊο 1931. Γράφει σχετικά  ο «Συνεργατισμός» 1931 σ. 469.

«... Στήν άρχή τής συσκέψεως σηκώθηκε ένας 
άντιπρόσωπος άπό τήν Κρήτη καί μέ όλη τήν ειλι
κρίνεια πού διακρίνει τούς συνεργατιστάς είπε σέ 
γλώσσα πολύ άπλή: «Κύριοι πρίν αρχίσουμε οίαδήπο- 
τε συζήτηση παρακαλώ νά καθαρίσωμε ένα σημείο: 
’Έχομε μιά σύσκεψη στήν όποία μετέχει ολόκληρη 
ήΣυνεταιρισμένη 'Ελλάς. Ά λλά πολλοί, μεταξύ τών 
όποιων ήσαν καί Βουλευταί, μάς κατηγόρησαν τούς 
συνεταιριστάς τής Βορείου ' Ελλάδος ώς καταχραστάς, 
ώς έκμεταλλευτάς, ώς δημαγωγούς, ώς κομμουνιστάς 
κλπ. Η μ ε ίς  ε'ίμεθα διατεθειμένοι νά συνεργασθούμε 
μόνο μέ συνεταιριστάς ώς έκ τούτου θά  θέλαμε μιά 
εξήγηση άν αύτά πού μάς είπαν αληθεύουν».

Οί άντιπρόσωποι τής Βορείου Ελλάδος διά τού κ. 
Παπαχρίστου διευθυντοϋ τής 'Ομοσπονδίας Συνεται
ρισμών, πάνω σ’ αύτά έδήλωσαν πώ ς ή μόνη άρμοδία 
ύπηρεσία γιά νά δώση ύπεύθυνη πληροφορία είνε 
ή ’ Αγροτική Τράπεζα πού έχειτόσαςπυκνάς συναλλα- 
γάς μέ τίς ύπό κατηγορίαν ’ Οργανώσεις καί έπί πλέον 
έχει καί τήν Έ π οπ τε ία  Συνεταιρισμών πού τής 
παρέχει τήν εύχέρεια νά γνωρίζη καταλεπτώς τά 
εσωτερικά ζητήματα τών Συνεταιρισμών. "Ολοι οί 
άντιπρόσωποι παραδέχθηκαν τήν ορθότητα τής ά-

παντήσεως καί ειδοποίησαν τόν κ. Γεν. Διευθυντή τής 
Τραπέζης κ. Τρακάκη άν θά  ήταν διατεθειμένος νά 
έλθη ό ’ίδιος στήν αίθουσα τής συσκέψεως καί νά 
παράσχη τίς ζητούμενες πληροφορίες. Μέ όλο τό 
ένδιαφέρον πού τόν διακρίνει έσπευσε ό κ. Τρακάκης 
νά άνταποκριθή στήν παράκληση τών Ένώσεων καί 
έκανε τήν έξής δήλωση: «έφ ’ όσον είμαι είς θέσιν νά 
γνωρίζω αί κατηγορίαι αύταί είνε άβάσιμοι, γενικώς 
δύναμαι νά σας διαβεβαιώσω ότι ή Συνεταιριστική 
Κίνησις είς τήν Βόρ. 'Ελλάδα εινε καλλίτερα ώργα- 
νωμένη παρά είς κάδε άλλην έπαρχίαν καί παρου
σιάζει μεγάλην ζωτικότητα καί θά ηύχόμην οί υπό
λοιποι Συνεταιριστικοί οργανισμοί νά φδάσουν 
σύντομα τό ϋψος εις τό όποιον εΰρίσκονται οί 
άδελφικοί των οργανισμοί στή Μακεδονία».

"Υστερα άπό τήν άποστομωτική αύτή δήλωση τού κ. 
Δ/τοϋ τής ΑΤΕ, πού άποτελεί ένα ήχηρό κόλαφο στο 
πρόσωπο τών συκοφαντών καί τών σκοτεινών κείνων 
ψυχών πού θέλουν νά βλέπουν τόν ' Ελληνικό λαό 
στήν μαύρη σκοτεινιά γιά νά τόν έκμεταλλεύωνται 
όπως θέλουν, προχώρησαν οί έργασίες τοϋ Συνεδρίου 
καί έξητάσθησαν όλα τά ζητήματα τά όποία ένδια- 
φέρουν τήν καθόλου Συνεταιριστική Κίνηση τής 
χώρας...».

— Σχετική  με το Θέμα αυτό είνα ι και μεγάλο τμήμα από την ομ ιλία  του Α. 
Μ υλωνά στη Θ εσσαλονίκη κατά το μνημόσυνο του Ιασεμίδη. (βλ. παρακάτω).

— Χ αρακτηριστική  επίσης αντίδραση στην κατασυκοφάντηση των Συνεταιρι
σμών αποτελεί και η εγκύκλιος του Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν Βορείου Ελλάδος 
(βλ. «Συνεργατισμός» 1931 σ. 413) προς τα μέλη του Συνδέσμου και τις Ενώσεις 
Γεω ργικών Συνεταιρισμών. Τα κυριότερα σημεία  της είνα ι τα ακόλουθα που 
δείχνουν ποιά έκταση είχε πάρει από διάφορους κύκλους η εσφαλμένη αντίληψή 
τους γ ια  το έργο των Συνεταιρισμών και από μερικούς η συκοφάντησή τους:
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«Τό Δ. Συμβούλιον τοϋ Συνδέσμου Συνεταιριστών 
Βορείου 'Ελλάδος, ιδεολογικού, άνεγνωρισμένου Σω
ματείου, σκοπόν έχοντος τήν διάδοσιν τών συνεταιρι
στικών ιδεωδών καί άποτελουμένου άπό πρόσωπα, 
έντός καί εκτός τής συνεταιριστικής Κινήσεως τοϋ 
τόπου, έμφορούμενα ύπό τών άνωτέρω ιδεωδών καί 
άνήκοντα κατά τό πλεϊστον εΐς τόν διανοούμενον 
κύκλον3άφορμήν λαμβάνον έκ τοϋ δημιουργηθέντος 
α π ’ έσχάτων, θορύβου εΐς βάρος τών Συνεταιρισμών, 
συνελθόν εκτάκτως άπεφάσισεν έν έγκυκλίω νά θέση 
τάς άπόψεις τού Συνδέσμου ύπό τήν κρίσιν ύμών ώς 
κατωτέρω:

’Από τίνος ώς είνε γνωστόν είς όλους ύμάς καταβάλ
λεται προσπάθεια άπό διάφορα σημεία ·νά κατασυ- 
κοφαντηθή ή Συνεταιριστική Κίνησις κα ινά  παραπλα- 
νηθή ό Συνεταιρισμένος κόσμος. Ό τέ  μέν παρουσιά
ζονται οί Συνεταίροι ώς κακόπιστοι, ότέ δέ κατηγο- 
ροϋνται οί διοικούντες τούς Συνεταιρισμούς ώς δημα
γωγοί, τυχοδιώκται, άγροτοκάπηλοι κλπ.

Κατά τό παρελθόν έτος, ότε έξήλθεν ό κ. Πρωθυ
πουργός μετά τής συνοδείας του είς περιοδείαν άνά 
τήν ’ Ανατ. Μακεδονίαν, εύρήκεν άφορμάς νά έλέγξη 
αύστηρώς ώρισμένας άταξίας Συνεταιρισμών αΐ όποϊαι 
έτέθησαν ύ π ’ όψει του. Μικρόν μετά ταύτα γνωστός 
πολιτευτής Θεσσαλονίκης έπεχείρησε νά θίξη μίαν τών 
καλλιτέρων Συνεταιρικών οργανώσεων τής χώρας. Τό 
κακόν έπροχώρησεν έκτοτε γοργώς καί επιφέρει ήδη 
δυνατά κτυπήματα κατά τής Κινήσεώς μας. Υ π ουρ
γοί, Βουλευταί καί Γερουσιασταί έδοκίμασαν, σκανδα- 
λωδώς, νά παρασύρουν τούς Συνεταιρισμούς είς τήν 
κομματικήν διαπάλην κατά τάς τελευταίας έκλογάς 
τής Θεσσαλονίκης παρά τό πρόσφατον τής συμπληρώ
σεως τοϋ άρθρου 56 τού Νόμου περί Συνεταιρισμών 
ύ π ’ αύτών τών ιδίων. Καθημερινώς, λαμβάνουν χώραν 
συσκέψεις ύπουργικαί πρός μελέτην τών μέτρων τά 
όποια έπιβάλλεται νά έφαρμοσθοϋν διά τήν προστα
σίαν τών Συνεταιρισμών.

'Ωσάν νά μή ήρκουν τά άνωτέρω ό Μητροπολίτης 
Σερρών, συγκεντρώσας τά Προεδρεία τών Σωματείων 
τής πόλεως, συνεζήτησε μετ’ αύτών περί τών ένδει- 
κνυομένων ένεργειών είς άς δέον νά προβοϋν διά νά 
προκαλέσουν τήν διάλυσιν τών Συνεταιρισμών, διά 
τούς όποιους ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, φοβεί
ται μήπως έξελιχθοϋν εΐς σπουδαία οικονομικά ιδρύ
ματα καί εκτοπίσουν τούς τοκογλύφους. Έ π ί πλέον 
ό Γεν. Διοικητής Θράκης προβαίνει εΐς άναλόγους 
ένεργείας είς τήν περιφέρειάν του.
'Ό λα αύτά τά γεγονότα ένέβαλον είς σκέψεις τό Δ. 

Συμβούλιον τοϋ Συνδέσμου τών Συνεταιριστών Βο
ρείου Ελλάδος, τάς όποιας έπιθυμεϊ νά άνακοινώση 
ύμϊν, 'ίνα βασανίσαντες ταύτας καθορίσητε τάς άπό- 
ψεις σας καί λάβητέ άπό κοινού τά επιβαλλόμενα 
μέτρα.

Κ αθ’ ά πληροφορούμεθα (άλλως τε ταϋτα έδημο- 
σιεύθησαν εσχάτως είς τόν καθημερινόν τύπον), 
ήΚυβέρνησις, έπηρεαζομένη προφανώς έξ έσφαλμέ- 
νων πληροφοριών, μελετά τήν λήψιν ώρισμένων μέ
τρων περιοριστικών τής ελευθερίας τών Συνεταιρι
σμών.

Κατόπιν όλων αύτών φρονούμε ότι ή Συνεταιριστική 
Κίνησις έν ' Ελλάδι διανύει δύσκολον καμπήν τού βίου 
της. ’ Ενώ έπίτινα έτη ύπήρχε μέγιστος ενθουσιασμός 
ύπέρ ίδρύσεως καί ένισχύσεως τών Συνεταιρισμών, 
σήμερον εφευρίσκονται διάφοροι αιτιάσεις διά νά 
προκληθή ή διάλυσίς των. Τί συνέβη έν τώ μεταξύ

ήμεΐς δέν γνωρίζομεν, γνωρίζομεν όμως ότι ή Συνεται
ριστική Κίνησις εσχάτως άπέκτησε οντότητα καί 
άνδρισμόν καί διεκδικεΐ τήν θέσιν ή όποία τή άρμόζει 
έν τή οικονομική ζωή τοΰ τόπου. ’ Ηκούσθησαν κατά 
καιρούς παράπονα ότι οί Συνεταιρισμοί προβαίνουν 
είς προμηθευτικός έργασίας, ότι άναλαμβάνουν προ
μήθειας, διαθέτοντες άπό κοινού τά προϊόντα των 
κλπ.

Εΐς τά παράπονα όμως αύτά έδόθη ύπό τών ιδίων 
Συνεταιρικών οργανώσεων ή άπάντησις ότι πάν ό,τι 
πράττουν οί Συνεταιρισμοί καί α ί ' Ενώσεις των πράτ
τουν ύπέρ ή κατά τών Συνεταίρωνκαί ότι πάς τρίτος, 
πλήν τής ’Εποπτικής άρχής, ούδένα λόγον ειχεν έπί 
τών ένεργειών τών Συνεταιρισμών.

’Ά ν όμως έφιμώθησαν τά στόματα, αίύπονομευτικαί 
προσπάθειαι τών έχόντων ένάντια πρός τόν Συνεται
ρισμόν συμφέροντα δέν έπαυσον. Α πανταχού κατα
βάλλονται προσπάθειαι νά συκοφαντηθοΰν αί συνε
ταιρικοί οργανώσεις καί νά δημιουργηθή δυσπιστία 
έναντι τών προσώπων τών δίοικούντων αύτάς.

Ή  δημιουργηθεΐσα κατάστασις εινε όντως κρίσιμος 
ούχί όμως άπέλπιστική. Κρίσιμος διότι ε-ΐς εποχήν 
μεγάλης οικονομικής κρίσεως καταβάλλεται προσπά
θεια διά δελεαστικών ύποσχέσεων καί συκοφαντιών 
νά προκληθή ή διαρροή τών συνεταίρων άπό τούς 
συνεταιρισμούς. Έ ά ν  αί ένέργειαι προήρχοντο έκ 
μέρους τών μπακάληδων καί τών τοκογλύφων ό άγών 
ήτο εύκολος. "Οταν όμως ή κίνησις προέρχεται έκ 
μέρους καί ’ Ανωτάτων Κυβερνητικών λειτουργών τό 
ζήτημα διαφέρει.

Φαίνεται ότι έδημιουργήθη μία τρομερά παρεξήγη- 
σις μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τών συνεταιριστικών 
οργανώσεων. Τοϋτο πιστοποιείται καί άπό τάς γενο- 
μένας δ η λ ώ σ ε ις  τ ο ΰ  Ύ π ο υ ρ γ ο ϋ  τ ή ς  Π ρ ο 
ν ο ί α ς  εΐςτήνΓερουσίαντήν 11 Μαρτίου έ.έ. Έπεκρά- 
τησεν ή σκέψις παρά τή Κυβερνήσει ότι τά πρόσωπα τα 
διοικοϋντα τούς Συνεταιρισμούς τήν άντιπολιτεύονται. 
Είτε πλάνη είναι τούτο, είτε πεποίθησις τούτο δέν 
ένδιαφέρει ύμάς. ’ Εκείνο πού προέχει δ ι’ ήμάς εινε 
ότι άγνοεΐται παντάπασιν ή μέχρι τοϋδε εύεργετική 
δράσις τοΰ Συνεταιρισμού εΐς τήν χώραν μας. Καί εινε 
τοϋτο λυπηρόν, λυπηρότατον. Εύρίσκονται Υ π ουρ
γοί, Γεν. Διοικητής, Βουλευταί, Γερουσιασταί καί 
πλεΐστοι άλλοι οί όποιοι φέρονται ώς ένδιαφερόμενοι 
διά τά οικονομικά ζητήματα τοϋ τόπου καί άπο- 
φαίνονται, άβασανίστως, ύπείκοντες είς προσωπικά ή 
κομματικά πείσματα, ότι οί Συνεταιρισμοί ζημιώνουν 
τούς γεωργούς άντί νά τούς ώφελοϋν καί ότι διοι- 
κούνται άπό καταχραστάς καί άγροτοπατέρας. Κανείς 
όμως έκ τών ύπευθύνων καί τών ύπερασπιστών τών 
γεωργικών συνεταιρισμών δέν ήθέλησε νά είσέλθη είς 
τήν ούσίαν τής ύποθέσεως. 'Έκαστος προσεπάθησε 
νά δημοκοπήση ολίγον, νά πολιτικολογήση καί νά 
παρουσιασθή, ώς ύπέρμαχος τών γεωργών διά νά έξα- 
σφαλίση τήν εύμένειάν των καί τήν ψήφον. Ά ντ ί νά 
ζητηθώσιν, ώς ώφειλε, στοιχεία έπί τών άποτελεσμά- 
των τής όλιγοχρονίου δράσεως τών Συνεταιρισμών εΐς 
τήν χώραν -  αύτό πράττουν οί σώφρωνες καί οί καλής 
θελήσεως άνθρωποι δ ι’ άναθέσεως είς έπιτροπήν, 
άποτελούμενην άπό πρόσωπα έπιστημονικού κύρους 
καί ειλημμένα έκτός τοΰ κύκλου τών πολιτευομένων, 
τής μελέτης καί τής έρεύνης, τής συντελεσθείσης 
έργασίας καί τής χρησιμότητος αύτής, άντί νά ζητη- 
θώσι στατιστικοί άπό τής άρμοδίας ύπηρεσίας, άντί νά 
ζητηθή άπό τό 'Υπουργεΐον τής Δικαιοσύνης νά
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καταθέση τόν αριθμόν τών καταδικαστικών, έπί κατα- 
χρήσει, αποφάσεων τών δικαστηρίων είς βάρος τών 
διοικούντων τούς Συνεταιρισμούς, άντί νά λαμβάνηται 
μέριμνα καί στοργή ύπέρ ένός θεσμού, ό όποιος κατά 
τήν ήμετέραν άντίληι|)ΐν μεγίστας έχει ήδη προσφέρη 
ύπηρεσίας εις τήν χώραν, διασύρεται δημοσία ή 
ύπόληι[)ΐς άτόμων τά όποια ήγούνται τής κινήσεως καί 
ύπονομεύεται ή ύπόστασις αύτής ταύτης τής Κινή- 
σεως μέ τήν δικαιολογίαν οτι οί Συνεταιρισμοί παρεξε- 
τράπησαν τού προορισμού των, ώσάν νά μή ύπήρχον 
νόμοι, διέποντες τά τής λειτουργίας των.

Διασαλπίζεται άνά τά πέρατα τής χώρας μία τυχόν 
άτασθαλία ή καί κατάχρησις είς Συνεταιρισμούς, οί 
όποιοι κατά γενικόν κανόνα ελάχιστων έτών ζωήν καί 
πείραν έχουσι καί στερούνται ώς έκ τούτου μιας σοβα
ρός καταρτίσεως, διά ποσά άσήμαντα ένώ παρέρχεται 
απαρατήρητος καί άσχολίαστος πάσα κατάχρησις εις 
’Ανώνυμους Ε ταιρίας ή άλλους οργανισμούς ιδιωτι
κού δικαίου καί πρό πάντων αΐ εις βάρος τοΰ κοινού 
γενόμεναι νοθεύσεις καί καταχρήσεις. Κατηγορούνται 
αΐ Ενώ σεις Συνεταιρισμών, έπί παραδείγματι, διότι 
εισπράττουν εισφοράς άπό τούς Συνεταιρισμούς διά 
τήν έποπτείαν των καί τακτοποίησήν τών βιβλίων των 
καί τήν διοικητικήν των έξυπηρέτησιν έν γένει, ύμνοΰ- 
νται οΐ οργανισμοί οί όποιοι άγοράζοντες τόν σίτον 
από τόν παραγωγόν πρός δραχμάς 6.50 τόν διαθέτουν 
εις τήν κατανάλωσιν πρός 10 περίπου δραχμάς έπι- 
βαρύνοντες δ ι’ άπλήν μεσολάβησίν των μέ δραχμάς 
3.50 περίπου τήν όκάν σίτου. Κατηγορούνται οί Διοι- 
κούντες τούς Συνεταιρισμούς ότι έπιβαρύνουν τού
τους μέ ύπέρογκα οδοιπορικά έξοδα, μερικά τών 
όποιων καί άπορίπτονται, ούδεμία όμως μομφή άπο- 
δίδεται είς τούς χρηματοδότας οΐ όποιοι εινε είς θέσιν, 
ένίοτε, διά μίαν έλαχίστην πίστωσιν καί διά ζητήματα 
όλως τυπικά νά θέσουν είς κίνησιν Προέδρους καί 
Ταμίας έπί ήμέρας ολοκλήρους, χωρίς ούδόλως νά 
υπολογίζουν πόση έργασία απόλλυται μέ μίαν τοιαύ- 
την ένέργειάν των καί ποία σπατάλη χρημάτων προ
κύπτει. Δύναται κανείς νά παραθέτη άτελείωτον 
σειράν τοιούτων άκατανοήτων, τω όντι, φαινομένων, 
αλλά ταύτα εινε πάντα γνωστά ύμίν.

' Ως παρουσιάζεται σήμερον ή κατάστασις νομίζομεν 
ότι επιβάλλεται ή Συνεταιριστική Κίνησις τής χώρας ν ’ 
άμυνθή ηνωμένη κατά πάσης έπιβουλής καί συκο
φαντίας. Είδομεν είς τόν καθημερινόν τύπον άρθρα 
καί διαμαρτυρίας θιγομένων προσώπων καί οργανι
σμών.

Βεβαίως καλώς έπραξαν νά έγείρουν τήν φωνήν των, 
άλλά έπειδή βλέπομεν ότι ή έπίθεσις διεξάγεται έξ 
όλων τών πλευρών καί κατά τής καθόλου Συνεταιρι
στικής κινήσεως φρονούμεν ότι ό κίνδυνος δέον ν ’ 
άντιμετωπισθή δ ι’ όλων τών ήνωμένων δυνάμεων. 
Πρός τοΰτο προτείνομεν τά έξής τά όποια άποτελοϋν 
τά κυριώτερα σημεία τών σκέψεών μας:

Εις τήν πρώτην σύσκεψιν τών ένώσεων.
α) Νά κατατεθούν π α ρ ’ έκάστου άντιπροσώπου 

τών έκπροσωπουμένων * Ενώσεων τά στοιχεία έκεινα

τά όποια θ ’ άποτελέσουν άντικείμενον έρεύνης ή πει
στήρια άντισυνεταιριστικής ένεργείας άτόμων ή οργα
νώσεων διά τήν ιδίαν αύτού περιφέρειαν έκαστος.

β) Νά σχηματισθή ολιγομελής έπιτροπή ήτις πε- 
ριερχομένη τάς περιφερειας δι’ άς κατετέθησαν 
στοιχεία νά συλλέξη πληροφορίας καί άποδεικτικά'ίνα 
χρησιμοποιηθούν διά τήν κατά τών έχθρών τής Συνε
ταιριστικής Κινήσεως ένέργειάν.

γ) Νά έξευρεθή ό τρόπος τής καταλλήλου διαφω- 
τίσεως τών συνεταίρων καί τής κοινής γνώμης έπί τών 
έπιδιώξεων τού συνεταιρισμού. Βεβαίως πάντες άνα- 
γνωρίζομεν ότι οΐ συνεταίροι κατά μέγα μέρος δέν 
έχουσιν άντιληφθή είσέτι ότι ό Συνεταιρισμός, εΐνε 
όργάνωσις απολύτως ίδική των καί ώς έκ τούτου πα- 
ρατηρεΐται ποιά τις έλλειψις ένδιαφέροντος έναντι 
αύτοΰ.

Ή  Συνεταιριστική Κίνησις ούδείς άμφισβητει ότι 
άποτελεϊ όργάνωσίν ή όποία εύδοκιμεΐ μεταξύ λαού 
μορφωμένου. Διά τούτο ή μόρφωσις στελεχών καί 
συνεταίρων άς άποτελέσουν τήν βάσιν τών προσπα
θειών μας.

Τότε μόνον θά  ε’ίπωμεν ότι πραγματικώς κτίζομεν 
έπί στερεών θεμελίων όταν δι’ όλων τών μέσων 
διαπαιδαγωγήσωμεν τούς συνεταίρους. "Οσον ταχύτε
ρον έπιτύχωμεν τούτο τόσον ταχύτερον θ ά  ε’ίμεθα είς 
θέσιν νά ε’ίπωμεν ότι έχωμεν πραγματικήν Συνεταιρι
στικήν Κίνησιν είς τήν χώραν.

δ) Νά ληφθή ή άπόφασις τής διεξαγωγής τοΰ 
άγώνος τής άμύνης καχά τών έκάστοτε συκοφαντικών 
καί τ[>ευδών έπιθέσεων, άπαρεγκλίτως, άλληλεγγύως 
καί ήνωμένως, διά νά γίνη πανταχόθεν άντιληπτή ότι 
ήσυνεταιριστική Κίνησις κ α θ ’ όλην τήν χώραν, έχει 
τήν αύτήν άποστολήν καί τά αύτά ιδανικά άσχέτως, μέ 
τάς ότομικάς απασχολήσεις τών μελών τών Συνεταιρι
σμών, δηλαδή τήν οικονομικήν άλληλεξυπηρέτησιν 
τών άδυνάτων καί τήν κατάργησιν πάσης φύσεως 
έκμεταλλεύσεως. ' Η ήμετέρα άντίληψις εΐνε ότι ή προ- 
σφορωτέρα έξυπηρέτησις καί έκπροσώπησις τής συ
νεταιριστικής κινήσεως, θά  έξασφαλισθή διά τής ίδρύ- 
σεως τής ’Εθνικής Συνομοσπονδίας τών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.

Τότε μόνον θά  έλκύση τόν άπαιτούμενον σεβασμόν 
ή Γεωρ. Συνεταιριστική Κίνησις όταν ήνωμένη εις μίαν 
Κεντρικήν όργάνωσίν έγείρη τό ογκώδες άνάστημά 
της (ή Συνεταιριστική Κίνησις τής 'Ελλάδος εΐνε 
ήμεγαλυτέρα όργάνωσις τής χώρας καί ή μόνη ή όποία 
ούδένα επιδιώκει νά βλάψη, καταβάλλουσα τούναν- 
τίον πάσαν προσπάθειαν νά αύξήση τόν ιδιωτικόν καί 
τόν εθνικόν πλούτον) καί διεξάγη τόν άγώνα της κατά 
τών συκοφαντών της ώς μία ψυχή.

Π εποιθότες ότι διά τής ένεργείας μας ταύτης έξυπη- 
ρετοΰμεν τήν Συνεταιριστικήν Κίνησιν τοΰ τόπου.

Διατελούμεν 
Μετά Συνεταιριστικού χαιρετισμού 

’Εντολή τού Δ. Συμβουλίου 
Ό  αντιπρόεδρος Κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ»

— Επειδή το Θέμα αυτό της κατασυκοφαντήσεω ς των Συνεταιρισμών από τα 
Θίγόμενα συμφέροντα είναι βασικό (και εμφανίζεται κατά διαστήματα με διάφορες 
μορφές και διάφορη ένταση), κρίνουμε χρή σ ιμ ο  να επιμείνουμε στην παράθεση 
κειμένων της εποχής που μελετούμε, με τα οποία  αποκαλύπτονται οι πηγές και οι 
λόγοι της συκοφάντησης των Συνεταιρισμών. Χ αρακτηριστικό  — με την απλό-
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τητά του, τη γνώση της καταστάσεως και τη ν  αλήθεια  του— είναι το ακόλουθο 
κείμενο στο περιοδικό «Συνεργατισμός» Θ εσσαλονίκης (1931 σελ. 443) με τίτλο 
«Κόλπα των εχθρών της συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς. Ο Μ παμπούλας της 
αλληλεγγύου ευθύνης». Γράφει:

«... "Οταν μιά φορά ό τοκογλύφος ήταν ό παντοκρά- 
τωρ στά χωριά ολος ό κόσμος έπρεπε νά σηκώνεται 
στό διάβα του καί νά κάμψη τή σπονδυλική του στήλη 
μπρός του. "Ολος ό κόσμος έπρεπε νά σπεύση νά 
κεράση καί νά περιποι,ηθή τόν τσελεμπή, τό αφεντικό 
πού θά  τούς βαστοϋσε μέ χρήματα. "Οσο πειό στε
νόχωρα ήταν τά χρόνια τόσο καί πειό απαραίτητος 
ήταν ό τοκογλύφος στό χωριό, καί τόσο κα τ’ άναλογία 
ηϋξαναν οί τόκοι τών δανείων. Ή λ θ ε  όμως ένας 
καιρός πού ή στενοχώρια έπέρασε τά όρια, έπίσης καί 
ή βουλιμία τής βδέλας, τοϋ δανειστοϋ. Ά π ό  τήν 
υπερβολική αύτή στενοχώρια έγεννήθη τό άντίρροπο, 
προήλθε ή όργάνωσις τών φτωχών καί αδυνάτων είς 
οργανισμούς αύτοβοηθείας, είς Συνεταιρισμούς. Στήν 
άρχή υποδέχθηκαν τό νέο αύτό σύστημα δανεισμού οί 
έκμεταλλευταί τών χωρικών μέ κάποια δόση ειρω
νείας, όσο καί κακεντρεχείας. ' Η ενέργεια αύτή τών 
φτωχών γεωργών θεωρήθηκε σάν μιά ανταρσία πού 
έπρεπε νά τιμωρηθή πολύ αυστηρά. Κάθε απαίτηση 
είς βάρος τών συνεταίρων έγινε άμέσως απαιτητή 
χωρίς καμμία έπιείκια καί έπαυσε κάθε σχέση- μέ τούς 
άτακτοϋντας καί τούς έπαναστάτας. Π αρ' ολες τίς 
αντιδράσεις όμως αύτές παρ ' όλη τήν έχθρότητα πού 
δημιούργησε αντίκρυ στό άνήθικο τοκογλυφικά στρα
τόπεδο, ό Συνεταιρισμός προόδευσε καί κατακτά 
διαρκώς έδαφος οτήν ύπαιθρο καί στίς πολιτείες. 
Τίποτε δέν μπόρεσε νά σταματήαη τό σταθερό πρός 
τά μπρός βήμα του, πού μέ τόν γδοϋπο του διασκόρ
πιζε καί έτρομοκρατοϋσε τόν κάθε ϋπουλο καί 
άνήθικο έκμεταλλευτή.
"Οταν πλειά είδαν οί άντίπαλοι τοϋ Συνεταιρισμού 

πώς δέν μπορούν νά διεξάγουν κατά μέτωπον άγώνα 
άλλαξαν τακτική, άρχισαν τήν ϋπουλη δράση χρησι
μοποιώντας κάθε είδος ψεύδους καί συκοφαντίας. 
"Ενα άπό τά συνήθη ψεύδη τους εινε πώς οί 
συνεταιρισμοί εξαπατούν τά μέλη τους καί δημιουρ
γούν έκμεταλλευτάς. ’Άλλες συκοφαντικές ενέργειες 
τους είνε πώς οι συνεταιρισμοί μέ τόν τρόπο πού έργά- 
ζονται θά πνίξουν τίς περιουσίες τών συνεταίρων μέ 
τήν καθιερωμένη άλληλέγγυα ευθύνη τών μελών, 
λέγουν έπί τή ύποθέσει «ξεύρεις τί θά  πή Συνεταιρι
σμός κακόμοιρε; ό Συνεταιρισμός γίνεται νοικοκύρης 
στό κτήμα σου σέ βάζει εσένα έγγυητή στά χρέη ένός 
φτωχοϋ πού δέν έχει τί νά τοϋ πάρης καί στίς πολυ

τέλειες τοϋ Προέδρου πού θέλει νά ζήση είς βάρος 
δικό σου». Μέ τέτοια σοφίσματα θέλουν νά δηλη
τηριάσουν τά πνεύματα παρουσιαζόμενοι σάν άριστοι 
φίλοι τών συνεταίρων, άν δέ πάνε τά χρόνια λιγάκι 
άσχημα καί άναγκασδή ό Συνεταιρισμός ν ’ άναβάλη 
τήν πληρωμή τών χρεών του ή νά ζητήση άνανέωση 
δανείου τότε χαιρέκακα έρχεται ό δήμιος νά μάς 
ύπενθυμίση τή σοφή του γνώμη. «Δέν στάλεγα έγώ, 
τώρα πήγαινε νά πουλήσης τά κτήματά σου καί τό 
σπίτι σου, νά πλήρωσής τά χρέη τοϋ κάθε ξυπόλυτου. 
Συνεταιρισμό ήθελες, νά! πάρε.
"Ενα παρόμοιο πράγμα είπαν ό Μητροπολίτης Σερ

ρών καί ό Γεν. Διοικητής Θράκης. Ό  πρώτος βρήκε 
τά σπίτια τών μή συνεταίρων γεμάτα ένώ οί Συνεταίροι 
είχαν καί τά σπίτια τους άδεια καί χρέη πολλά, 
όδεύτερος άπέδωκε τή δυστυχία πού ύπάρχει στά 
χωριά στούς συνεταιρισμούς, δηλαδή πράγματα πού 
λέγουν οί άμεσοι άντίπαλοι τοϋ Συνεργατισμού. ’Άλλοι 
πάλι παρουσιάζονται στούς συνεταίρους καί τούς λέ
γουν «ξεύρεις τί ζημίες έκανε ό τάδε συνεταιρισμός μέ 
τήν άλωνιστική μηχανή πού αγόρασε; πάει νά σβύση, 
τρομερά πράγματα καί αύτά όλα γιά νά κάνη τίς 
δουλίτσες του τό Συμβούλιο». Ά ν δέ άκούσουν πώς 
κανένας άπό τούς δικούς τους σκέπτεται νά γραφή σέ 
συνεταιρισμό τοϋ παρουσιάζουν τή καταστροφή καί 
κινούν πάντα λίθον νά τόν έμποδίσουν νά γραφή.

Αλλά οι Συνέταιροι οφείλουν νά προσέξουν, σέ 
κανένα νά μή έπιτρέπουν νά συκοφάντη τήν οργάνω
σή τους, γιατί αύτή είνε συνδεδεμένη μέ όλη τήν 
οικονομία τους. Κάθε πληροφορία γιά τόν συνεταιρι
σμό τους νά ζητοϋν άπό τόν ίδιον ά π ' εύθείας καί 
κάθε παρατήρηση νά κάνουν μόνοι τους στή Διοίκησή 
του καί στό έποπτικό του Συμβούλιο. Αύτό θά  πή 
ένδιαφέρον συνεταίρου. Οί ψιθυρισμοί πού άκούγον- 
ται έξω καί οί κατηγορίες είνε κακοβουλία καί κακή 
π;ρόθεση έκ μέρους τών έχθρών τοϋ Συνεταιρισμού. 

"Οσον άφορά τήν άλληλέγγυα εύθύνη μέ τήν όποία 
μάς τρομάζουν κάθε τόσο καί λιγάκι ό κάθε καλο
θελητής, άς δοϋμε τί λέγουν οί νόμοι καί τά κατα
στατικά, ποιό είνε το πνεύμα τους καί τί γίνεται στήν 
πραγματικότητα. "Ετσι θά  πάρουμε μιά καθαρά ιδέα 
τοϋ τί θά  πή συνεταιρική εύθύνη...».

Στη συνέχεια αναπτύσσεται το θέμα με βάση το ν. 602 και τα καταστατικά. 
Και καταλήγει:
«.... Λοιπόν οί φόβοι μέ τούς όποιους θέλουν μερικοί τες καί νά τού λέγουν «έγώ έχω έμπιστοσύνη στήν
ν ά ' τρομάξουν τούς συνεταίρους έν τή ούσία είνε έπιχείρησή μου οπως, έσύ στή δική σου καί είνε
ανύπαρκτοι καί οί συνεταίροι μπορούν άφοβα .νά περιττές οί συμβουλές σου».
γράφουν στά καταστατικά τους, όχι ΙΟπλάσια εύθύνη Οί Συνεταιρισμοί εινε οργανισμοί μέ τόσο τέλειο 
άλλά απεριόριστη. Μερικοί επιτήδειοι πού χάνουν τά μηχανισμό πού τίποτε δέν μπορεί νά τούς τραντάξη
εύκολα κέρδη τους μέ τήν άνάπτυξη τών Συνεταιρι- δέν ύπάρχει, ούτε ύπήρξε ποτέ τέλειος οικονομικός
σμων, έχουν πάντα λόγον νά θέλουν νά παραπλανούν οργανισμός σάν τόν συνεταιρισμό, μέ τήν διαφορά πώς
τυχόν, εύπιστους χωρικούς, άλλά ή σύστασή μας γ ι’ πρέπει νά έκλέγωμε στίς συνελεύσεις μας τά πρόσωπα
αύτούς εινε όταν τούς παρουσιασθη κανένας, πού δέν κείνα πού ξεύρουν τόν μηχανισμό τους καί τόν χειρι-
όνήκει στόν Συνεταιρισμό, νά τούς άνακινήση τέ- σμό τού ολου μηχανικού τους συστήματος»,
τοιους φόβους άπλούστατα νά τού στρέφουν τίς πλά-
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Ι931/Β' — Κράτος και τρίτοι έναντι των Συνεταιρισμών. Αντιδράσεις. 
4...............................................................................  ...... ............................................................

Ειδικά για  το κακό που κάνουν στους Γεω ργικούς Συνεταιρισμούς οι δικο- 
λάβοι, έμποροι, μπακάληδες, γράφει «ο Συνεργατισμός» 1931 σ. 540.
«... Τό επάγγελμα τοΰ παντοπώλου, τού εμπόρου καί 
τοΰ δικολάβου όχι μονάχα είνε άσυμβίβαστο πρός τήν 
άποστολή τού Συνεταιρισμού άλλά είνε καί εχθρικό. 
’ Αντί νά κάνωμε θεωρητική άνάλυση καί συζήτηση θά 
άναφέρωμε πρόσφατα γεγονότα πού θά άποδείξουν 
τετραγωνικά τήν άλήθεια.

1) Παντοπώλαι άρνήθηκαν στήν ’ Ανατολ. Μακεδο
νία καί Δυτ. Θράκη, σέ ώρισμένα χωριά, νά πουλήσουν 
αλάτι καί διάφορα άλλα τρόφιμα σέ συνεταίρους γιατί 
ό Συνεταιρισμός τούς προμήθευσε ε’ίδη πρώτης ά- 
νάγκης καί έκ τούτου έχασαν αύτή τή προμήθεια γιά 
τή μεσολάβησή τους. 2) Τόν περασμένο χειμώνα οί 
παντοπώλαι μαζί μέ άλλους παρασιτικούς έπαγγελμα- 
τίας έκαμαν ένα συνέδριο στό όποιο μεταξύ άλλων 
είπαν καί τά έξής: «οί Συνεταιρισμοί μέ τήν έξέλιξι πού 
πήραν τείνουν νά μάς θέσουν έκποδόν άπό τήν άγορά, 
όπότε ήμεΐς θ ά  δυστυχήσωμε, θ ά  πεινάσωμε». Γιά νά 
μή λειψή δέ καί ή συκοφαντία είπαν κάτι άκόμη, «οί 
Συνεταιρισμοί εκμεταλλεύονται τούς γεωργούς, τούς 
δίνουν άκριβά δάνεια, τούς πουλάνε άκριβά τρόφιμα 
καί πρέπει νά διαλυθούν. Οί γεωργοί πού άνήκουν 
στούς Συνεταιρισμούς είνε καταχρεωμένοι, ένώ οί 
μεμονωμένοι όχι μονάχα χρέη δέν έχουν άλλά έχουν 
γεμάτες καί τίς άποθήκες τους.» Στό τέλος έβγαλαν 
καί μιά έπιτροπή μέ σκοπό νά γυρίση στά χωριά καί νά 
προσκαλέση τούς γεωργούς νά διαγραφοΰν άπό τούς 
συνεταιρισμούς τους καί νά συναλλάσσωνται μόνο μ ’ 
αύτούς πού τούς έξυπηρέτησαν γιά πολλές δεκάδες 
χρόνια. Τώ όντι ή έπιτροπή έπεσκέφθη μερικά χωριά 
όπου αφού δοκίμασε τόν ξαγριεμό τών χωρικών, πού 
σέ μεγίστη αναλογία άνήκουν σέ Συνεταιρισμούς, 
έσταμάτησε τίς ένέργειές της καί άπό τότε ήσυχάζει 
καί εργάζεται ύπουλα νά καταστρέψη κάθε συνεται
ριστική προσπάθεια μέ τίς διαβολές της καί τίς 
συκοφαντίες της. Οι παντοπώλαι οπου κατώρθωσαν 
νά μποΰν στή διοίκηση τών συνεταιρισμών έπέτυχαν 
ένα μεγάλο μέρος άπό τά δάνεια τών συνεταίρων νά 
πληρώνεται σ ’ αύτούς άντίκρυ στίς πιστώσεις πού 
άνοιξαν στούς χωρικούς. ’Έ τσι άντί τά δάνεια νά 
χρησιμοποιούνται γιά παραγωγικούς σκοπούς, όταν 
πέσουν στά χέρια τών μπακάληδων, πληρώνουν τά 
φαρμακερά ούζα καί τά νοθευμένο καί άθλια τρόφιμα 
πού εφόδιαζαν έπί πιστώσει στούς συνεταίρους μέ 
μεγάλη εύχέρεια άφού άνεξέλεγκτα διαθέτουν τά 
δάνεια). ’ Εκτός αύτού πάντοτε οι παντοπώλαι απετέ- 
λεσαν έμπόδιο γιά τή προμηθευτική άνάπτυξη τών 
Συνεταιρισμών.

2) Οί έμποροι λυσσαλέα άγωνίσθηκαν πάντοτε 
κατά τών Συνεταιρισμών καί έγιναν αϊτιοι οί συνεται
ριστικές οργανώσεις νά ύποστούν κατά καιρούς, 
βαρύτατες ζημίες. Θά άναφέρωμε τίς κυριώτερες 
ομαδικές τους κινήσεις κατά τών συνεταιρισμών γιά 
νά δοθή ή εύκαιρία στούς συνηγόρους τών εμπόρων

σ.
νά κρίνουν άπό τά πράγματα τί είδους άνθρώπους 
θέλουν νά ύποστηρίξουν: Οί έμποροι έφεραν τή 
μεγάλη σύγχιση στή Πελοπόννησο στό σταφιδικό 
ζήτημα. ’ Αφού δέ οί άντιδράσεις τους κατά τήν’ίδρυση 
τού Αύτονόμου Σταφιδικού οργανισμού δέν ϊσχυσαν 
είς τίποτε κατέφυγαν στή συκοφαντία. ’ Από τήν άρχή 
τής ίδρύσεως τού οργανισμού χρονολογείται ή άντί- 
δραση τών έμπορων, σταφιδεμπόρων, εμπόρων τής 
γαλαζόπετρας, τού θειαφιού τών οίνοπνευματοποιών 
κλπ. Ό  σταφιδικός οργανισμός μέ τίς ά π ’ εύθείας 
συναλλαγές καί μέ τή κοινοπραξία του έβάδιζε στή 
κατάργηση τών έμπορων τών άμπελουργικών ειδών, 
πράγμα πού έθέριεψε τούς ενδιαφερομένους.

Δέν μπορούσαν φανερά νά πούν πώς ό οργανισμός 
τούς ζημιώνει, άλλά κατέφυγαν στό νά τόν διαβάλουν 
στούς παραγωγούς καί νά τούς διαθέσουν εχθρικά 
άπέναντί του. Στό έργο τους βοηθήθηκαν καί άπό τή 
κρίση τών τιμών καί τήν ύπερπαραγωγή καί έτσι 
δημιούργησαν τή θλιβερά κείνη κατάσταση, τή γνωστή 
σέ όλους, πού ένδιαφέρονται γιά τά κοινά ζητήματα 
τού τόπου. Μέ τή παραμικρά διαμαρτυρία τών παρα
γωγών άρχισε ή δημαγωγία έως ότου προεκλήθη μιά 
σωστή άναστάτωση στίς σταφιδοπαραγωγικές έπαρ- 
χίες καί μέσα στόν οργανισμό τόν όποιον τόσο επι
κίνδυνα έθιξαν καί τού όποιου σταμάτησαν κάθε πρός 
τά μπρός έξέλιξη. Μέ τή τακτική τους αύτή έπέτειναν 
τήν εξαθλίωση τών γεωργών καί τούς έρριξαν άκόμη 
μιά φορά στά δηλητηριασμένα νύχια τών εκμεταλλευ
τών, κάθε τύπου. Εύτυχώς πού πολλοί παραγωγοί 
έννοιωσαν τή πλεκτόν)] πού τούς στήθηκε καί κατα
βάλλουν κάθε προσπάθεια νά έξυγιάνουν τήν κατά
σταση. Είνε οί έμποροι, κείνοι πού δυσφήμισαν στό 
έξωτερικό όλα τά έθνικά μας προϊόντα.

Είνε οί έμποροι κείνοι πού κίνησαν πάντα λίθον 
-κα ί κινούν άκόμη- γιά νά καταργηθή ή Έ πιτροπή 
Συγκεντρώσεως σίτου, πούι π α ρ ’ όλες τίς άτέλειές της, 
τόσο πολύ εύηργέτησε τούς σιτοπαραγωγούς. Ο ί’ίδιοι 
έμποροι αντιδρούν σήμερα συστηματικά κατά τής 
συγκεντρίόσεως, τής κριθής καί άλλων σιτηρών. Είνε 
έμποροι, κείνοι πού χρησιμοποιούν πάν μέσον, θεμιτό 
ή άθέμιτο, γιά νά παρουσιάσουν τούς Συνεταιρισμούς 
καί τίς ενώσεις τους μπρός στά μάτια τών άρμοδίων 
ύπηρεσιών άνικάνους νά διεξάγουν ά π ’ εύθείας συ- 
ναλλαγάς καί ν ’ άνταποκριθοΰν πρός τίς νέες μεθό
δους τού έμπορίου, π α ρ ’ όλη τήν άρχικώς διαδηλωθεΐ- 
σα προστατευτική πολιτική τών Κυβερνώντων. Είνε 
έμποροι πού δημιούργησαν λαχανοκηπουρικό ζήτημα. 
Είνε έμποροι, κείνοι πού κατήντησαν, μέ τίς πιέσεις 
τους, δώρο άδωρο τό προνόμιο τής άτελούς εισαγωγής 
γεωργικών μηχανημάτων παρά γεωργ. Συνεταιρισμών.

Είνε άπειρα τά κακά πού έκαμαν στή συνεταιριστι
κή κίνηση τής Ελλάδος...».

— Για την έντονα αρνητική επίδραση που ε ίχα ν  οι συκοφαντικές κ ινήσεις 
εναντίον των συνετα ιρ ιστικώ ν οργανώσεων, ομ ιλεί χαρακτηρ ιστικά  και η έκθεση 
του Δ ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος για 
το 1931 (βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 721. Βλ. αναλυτικά πιο κάτω στο Υποκεφ. 
Ε ' του 1931).
— Γ ια  τις επ ικρίσεις της δημοκοπίας σχετικά  με το έργο του ημισυνεταιρι-
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19 3 1 / Β ' —  Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι των Σ υνετα ιρ ισμώ ν. Α ντιδρά σεις .

στικού ΑΣΟ βλ. αναλυτικά το β ιβλίο  του Β. Σιμωνίδη (τ. Γεν. Διευθυντού του 
ΑΣΟ) «Μ ερικαί άλήθειαι έπί τών ζητημάτω ν τοϋ Σταφιδικού ’Ο ργανισμού» 
Α θήναι 1931.

— Γ ια τις προσπάθειες άλλων μεν κομμάτων (των μικρών κυρίως να χρη σ ιμ ο
ποιήσουν τους Συνεταιρισμούς για  τους σκοπούς τους) και άλλων (των μεγάλων), 
να περιορίσουν την δράση των Συνεταιρισμών και των στελεχώ ν τους δια να 
αποφύγουν την ανάπτυξη του αγροτικού ή του κομμουνιστικού κόμματος, βλ. 
διάφορες σελίδες του βιβλίου Δημ. Π ουρνάρα « 'Ισ τ ο ρ ία  τοϋ ’Α γροτικού 
Κ ινήματος έν Ελλάδι» Α θήνα 1931. Π ρόκειτα ι γ ια  συλλογή άρθρων του που 
δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Ελεύθερος Ά νθ ρω π ο ς»  του Κώστα Αθάνατου. 
Βλ. και πρόλογο στο β ιβλίο αυτό από τον Κ. Αθάνατο για  τη ν  επικράτηση του 
Α γροτικού Κόμματος.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η αριθμητική κ ίνηση  των γεωργικών συνεταιρισμώ ν κατά το 1931 είναι η 
ακόλουθη, σύμφωνα με τα σ το ιχεία  του Υπουργείου Γεωργίας που ήταν αρμόδιο 
γ ια  τις εγκρ ίσεις, ιδρύσεις και τροποποιήσ εις και για την παρακολούθηση των 
δικαστικώ ν διαλύσεων:

Είδη Ιδρυθέντες Δ ιαλυθέντες Υ πάρχοντες
και μετατρ. και μετατρ. στο τέλος 1931

Π ιστω τικο ί 240 198 4.393
Π ρομηθευτικοί 2 14 176
Π ωλήσεω ς 22 30 422
Π αραγω γικοί 22 2 300
Δ ιάφοροι 71 67 509

Σύνολο 357 311 5.800

Ε πίσης υπήρχαν (στο τέλος του 1931) 1.641 συνεταιρισμοί αποκαταστάσεως 
άκτημόνω ν καλλιεργητώ ν και 17 αναγκαστικοί συνεταιρισμοί εγγείων βελτιώ
σεων ν. 4639/1930. (Α ναλυτικά σ το ιχεία  βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 83, 84 και 
στο β ιβλίο  Θ. Τζωρτζάκη «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» σ. 91).

Ό π ω ς  παρατηρεί ο Θ. Τζωρτζάκης στο β ιβλίο  του, η τα χεία  διάδοση των 
γεωργικών συνεταιρισμώ ν 1915-1931, αποδεικνύεται από τον κάτωθι πίνακα των 
ιδρυθέντων (μείον ο ι διαλυθέντες), δηλαδή η πραγματική αύξηση κάθε χρόνου:

Ετος Α ύξηση ' Ετος Α ύξηση
1915 150 1923 408
1916 197 1924 577
1917 275 1925 1.033
1918 168 1926 315
1919 124 1927 333
1920 257 1928 446
1921 327 1929 259
1922 317 1930 568

1931 134

Σύνολο 5.888

(Βλ. αναλυτικά «Οί Συνεταιρισμοί στήν Ε λ λ ά δ α »  σελ. 14 όπου και διάφορες 
επεξηγήσεις).

Π αρατηρεί γ ια  το 1931 ότι ιδρύθηκαν 350 περίπου νέοι Συνεταιρισμοί αλλά 
διαλύθηκαν περί τους 220 από τους οποίους 200 τουλάχιστον με δικαστικές 
αποφάσεις, α ιτήσεις της ΑΤΕ, ως αδρανούντες. Γ ια  το λόγο αυτό (διαλύσεις με 
δικαστικές αποφάσεις) υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Συνεταιρισμών θα 
ελαττωθεί κατά το 1932.

Στη σελ. 14 του παραπάνω βιβλίου γ ίνετα ι ανάλυση κατά κατηγορίες 
Συνεταιρισμών και γ ια  τις εργασίες τους κλπ. Ε π ίσ ης στη σελ. 22 δίδονται στατι
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193 Ι / Γ ' —  Α ριθμητική  εξέλ ιξη  και δ ιάρθρω ση των Γεω ργ. Συνετα ιρ ισμώ ν.

στικά σ το ιχεία  δραστηριότητας τους (βλ. αυτά στο Υποκεφ. Δ ') .  Κ αι πάλι στη 
σελίδα 57-71 του βιβλίου Θ. Τζωρτζάκη γίνετα ι ειδική ανάπτυξη γ ια  α) τις συνε
ταιρικές προμήθειες β) τις συνεταιρικές πω λήσεις προϊόντων.
— Τη γενικότερη δύσκολη θέση όπου βρέθηκε η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση κατά 

το 1931 (από πλευράς Κράτους, τρίτω ν και συνεταίρων) δίνει η έκθεση της 
Δ ιοικήσεω ς του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ε λλάδος (Γ. Ιωαννίδης, Κ. 
Πρωτόπαπας, X. Π απαχρίστου, Δ. Τ σαπούλης, Αλ. Βοσνιάκος) προς τη Γενική 
Συνέλευσή του (Βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 721 (βλ. και στο Υποκεφ. Ε ' του 
1931).
— Ό μ ω ς  π α ρ ’ όλη τη γεωργική κρίση, π α ρ ’ όλες τις «επιδρομές» Κράτους και 

εκμεταλλευτικών κύκλων εναντίον της συνετα ιρ ιστικής κ ινήσεω ς από προστατευ
τικό «ενδιαφέρον» για  τους αγρότες και το συνετα ιρ ιστικό  θεσμό, η κάθε μια 
συνετα ιρ ιστική  Ο ργάνωση προσπαθεί να προσφέρει όσο το δυνατό περισσότερες 
και καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη της γ ια  να τα βοηθήσει στις τόσες ανάγκες 
τους αλλά και γ ια  να επιζήσει ως Ο ργάνωση.

Έ τ σ ι  και κατά το 1931 παρατηρείται μία έντονη δραστηριότητα  (δείγματα της 
οποίας είνα ι ο ι περιπτώ σεις που αναφέρονται στο επόμενο Υ ποκεφάλαιο Δ '.) .

Εκφόρτωση γεωργικών εφοδίων (μετακατοχικά) στη Μυτιλήνη (Ένωση Συνεταιρισμών Λέσβου). 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(Πανελλήνια και τοπικές δραστηριότητες)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Υ πάρχει έλλειψη στατιστικώ ν σ το ιχείω ν για τις εργασίες των συνεταιρι
στικώ ν Οργανώσεων. Υ πάρχει όμως η πληροφ ορία  ότι η Α γροτική  Τράπεζα πρό
κειτα ι να αντιμετωπίσει την έλλειψη αυτή (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 15).

Στο μεταξύ γίνετα ι (στις επόμενες σελίδες) κάθε δυνατή σταχυολόγηση 
πληροφοριώ ν (επισήμων εκθέσεων, δημοσιευμάτων, κλπ.) γ ια  να δημιουργηθεί 
μια κάποια εικόνα από τις συνεταιριστικές δραστηριότητες. Α κολουθούν εδώ τα 
σχετικά  σ το ιχεία  όσον αφορά τους πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς.

Στο β ιβλίο  του Θ. Τζωρτζάκη «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» (σελ. 15 επ.) 
γίνετα ι σύντομη γενική αναφορά στις εργασίες των Γεωργικών Συνεταιρισμών 
(και Ενώσεων) κατά την εποχή εκείνη (σ το ιχεία  1931). Κ αι πιο ειδ ικά αναφέ- 
ρονται ο ι αξιόλογες περιπτώσεις της Λέσβου, Κ ρήτης, Λευκάδας, Θ ήρας, 
Α ττικής.

Στη σελ. 23 δίνονται μερικά γενικά στατιστικά  σ το ιχεία  που είχε συγκεντρώ
σει η ΑΤΕ και που είνα ι τα επόμενα:

Συνεταιρισμοί στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα 3.845
Α ριθμός μελών τους 260.000
Συνεταιρικά κεφάλαιά τους (μερίδες) δρχ. 275.000.000
Από αυτά καταβλημένα δρχ. 153.000.000
Αποθεματικά δρχ. 52.000.000
Κ αταθέσεις στους Συνεταιρισμούς δρχ. 45.000.000
Καταθέσεις των Συνεταιρισμών δρχ. 30.000.000
Α ξία συνεταιρικώ ν εγκαταστάσεών τους δρχ. 92.000.000
Δάνεια βραχυπρόθεσμα χορηγηθέντα  στους Συνεταιρισμούς 
από ΑΤΕ, Οργ. Αγρ. Π ιστ. Κερκύρας και ΑΣΟ δρχ. 930.000.000

Στη σελίδα 24 γ ίνοντα ι συγκρίσεις των παραπάνω στο ιχείω ν μεταξύ 1928 με 
1931 και δ ίνοντα ι άλλες αναλυτικές πληροφορίες.

Στη σελίδα 38-56 δίδονται στο ιχεία  και κρ ίσεις γ ια  τη γεω ργική πίστη στους
Συνεταιρισμούς από την ίδρυση της ΑΤΕ (1929, 1930, 1931).

Στη σελίδα 57-62 γίνετα ι έκθεση για τις Συνεταιρικές προμήθειες και δίδονται
στο ιχεία  (κυρίως γ ια  λιπάσματα, θείο, θ. χαλκό, σπόρους).

Στη σελίδα 62 δίδονται στο ιχεία  για  τις συνετα ιρ ικές πω λήσεις προϊόντων, 
από τα πρώτα χρόνια  μέχρι το 1932.

Τα λεπτομερέστερα στο ιχεία  είνα ι προφανές, (από τη ν  έκτασή τους σε σελ ί
δες) ότι δεν είνα ι δυνατόν να μεταφερθούν εδώ (ο μελετητής μπορεί να ανατρέξει 
στην παραπάνω πηγή, δηλαδή στο β ιβλίο του Θ. Τζωρτζάκη).
— Ελευθερούπολη Νομού Καβάλας. Σ το ιχεία  για  την αξιόλογη συνετα ιρ ιστική 

της κ ίνησ η , με δραστήριους συνεταιρισμούς, μας δίνει κείμενο του επόπτη Π. 
Σουμέλα στο «Συνεταιριστής» 1931 σ. 104. Π αραθέτουμε σ το ιχεία  ενδεικτικά της 
ζωντάνιας της συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς στη βάση, π α ρ ’ όλη τη δύσκολη 
κατάσταση από την γεωργική κρίση.

« Ή  περιφέρεια Έ λευθερουπόλεως είναι σχετικώς τροφικός) παρουσιάζουν μεγάλην καί άξιόλογον κίνη-
μικρά, άριθμούσα μόνον 39 συνεταιρισμούς, οι συνε- σιν· Συνάπτουν δάνεια, καλλιεργητικά καίπλασματικά
ταιρισμοί όμως ούτοι (έξ ών 38 πιστωτικοί καί 1 σηρο- έ π ’ ένεχύρω καπνού, προμηθεύουν εις τά μέλη των
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εϊδη οικιακής καί γεωργικής χρήσεως έπί πιστώσει καί 
κατά τό πλείστον μέσω τής έν Καβάίλα ' Ενώσεως τών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, ής οί 30 τυγχάνουν μέλη. 
Τινές τούτων έπεξειργάσθησαν κατά τό παρελθόν 
ετος τά καπνά τών συνεταίρων των καί έν γένει 
ενισχύουν παντοιοτρόπως τά μέλη των.

Οί συνεταιρισμοί Μεσορώπης, οί δύο τοιοϋτοι Πα- 
λαιοχωρίου (γεωργ. πιστωτικός συνεταιρισμός έντο
πίων καί άγροτική πιστωτική τράπεζα «ή "Ενωσις» καί 
οί δυό Μουσθένης («ό Καπνοπαραγωγός» καί «ή "Ε
νωσης» ) διατηρούν πρατήρια άτινα λειτουργούν τακτι- 
κως καί διά τών όποιων διενεργεϊται ή χορήγησις τών 
ειδών είς τούς συνεταίρους.

' Η έποπτική ύπηρεσία έξεπόνησε κανονισμόν πρα
τηρίου τόν όποιον προτίθεται νά έφαρμόση δι' 
άπαντας τούς συνεταιρισμούς τής περιφερειας καί 
τοΰτο διά τό ομοιόμορφον.

' Ο Διευθυντής τής ' Αντιπροσωπείας ' Ελευθερουπό- 
λεως κ. Ν. Λάιος παρίσταται είς τάς γενικώς συνε
λεύσεις τών συνεταιρισμών διά τήν έγκρισιν τών ισολο
γισμών των χρήσεως 1930... αναπτύσσει τό έργον τής 
’ Αγροτικής Τραπέζης, νουθετεί, διδάσκει καί ευρίσκει 
λόγους παραμυθίας διά τούς πάσχοντας έκ τής σημε
ρινής τρομακτικής κρίσεως.

' Η λογιστική ύπηρεσία τών συνεταιρισμών μας διεξά
γεται καλώς ύπό 22 λογιστών καί γραμματέων, ο'ίτινες, 
άμειβόμενοι έπαρκώς, έκτελοϋν κανονικώς τήν ύπη
ρεσίαν των έκτός έλαχίστων οϊτινες καθυστερούν τήν 
ύποβολήν τών ισοζυγίων καί τών άλλων δικαιολογητι- 
κων. Οί λογισταί, έκτός τριών, εύρίσκονται είς τάς 
έδρας τών συνεταιρισμών καί οϋτω πως διευκολύνεται 
ή απρόσκοπτος λειτουργία τών οργανώσεων.

Οί 39 συνεταιρισμοί αριθμούν 3875 μέλη καί έλπί- 
ζομεν, σύν τώ χρόνω... νά έγγραφώσιν άπαντες οί 
άγρόται τής περιφερειας είς τούς συνεταιρισμούς... 
είναι άνάγκη νά γίνη έπιλογή τών καλυτέρων, ήθι- 
κωτέρων καί φιλοπονεστέρων στοιχείων. Έ ξ  άλλου 
είναι άνάγκη νά έξυγιανθοΰν οί συνεταιρισμοί διά τής 
αποπομπής τών έλαχίστων, εύτυχώς, σεσηπότων με
λών των, διά νά έδραιωθή παρά τοϊς μή συνεταίροις 
ήπεποίθησις δτι εισερχόμενοι είς τάς οργανώσεις δέν 
κινδυνεύουν ούδέ κ α τ’ έλάχιστον.

Ά δρανοϋντας συνεταιρισμούς... έχομεν δύο, ών 
προυτάθη καί ή διάλυσις ώς ούδόλως λειτουργησάν-

των.
Οί λειτουργούντες έξ άλλου παρουσιάζουν κίνησιν 

καί δράσιν. Ιδ ο ύ  μερικοί χαρακτηριστικοί αριθμοί: 
α) Συνεταιρισμός Μεσορώπης. 'Αριθμεί 100 μέλη. 

Τά καταβεβλημένα κεφάλαιά του, συνεταιρικά καί 
άποθεματικά, άνέρχονται είς δρχ. 1.213.550. "Εχει 
οίκημα ιδιόκτητον, έν ω εύρίσκεται έγκατεστημένον 
τό πρατήριον του, λειτουργούν κ α θ ' έκάστην. Ή  κί- 
νησις τών εμπορευμάτων του άνήλθεν τώ 1930 είς δρχ. 
2.000.000 καί τά χορηγηθέντα είς τούς συνεταίρους 
δάνεια πάσης φύσεως είς 5.800.000. ' Επεξειργάσθη 
τά μή διατεθέντα καπνά των συνεταίρων του, κατά τε 
τό παρελθόν καί τό παρόν έτος διά τών ιδίων αύτοϋ 
κεφαλαίων.

β) Συνεταιρισμός Νικησιάνης. 'Αριθμεί 223 μέλη. 
Καταβεβλημένα κεφάλαια δρχ. 843.916. Προμήθειαι 
είς έμπορεύματα τω 1930 528.000. Χορηγήσεις πρός 
συνεταίρους 5.544.400.

γ) Αγροτ. Πιστωτ. Τράπεζα Παλαιοχωρίου «ή'Ένω- 
σις». Συνεταίροι 95. Καταβεβλημένα κεφάλαια δρχ. 
422.532. Προμήθειαι είς έμπορεύματα τώ 1930 δρχ. 
527.460. Λιπάσματα 104.500. Χορηγήσεις πρός συνε
ταίρους 4.964.000. Τό πρατήριον του λειτουργεί δίς 
της έβδομάδος.

δ) Γεωργ. Πιστωτ. Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου. 
'Αριθμεί 155 συνεταίρους. Καταβεβλημένα κεφάλαια 
δρχ. 697.232. Προμήθειαι είς έμπορεύματα τώ 1930 
δρχ. 627.000. Λιπάσματα 167.200. Χορηγήσεις πρός 
συνεταίρους 5.527.000. Τό πρατήριον του λειτουργεί 
δίς τής εβδομάδας.

ε) Γεωργ. Πιστωτ. Συνεταιρισμός Μουσθένης «ό 
Καπνοπαραγωγός». Συνεταίροι 187. Κεφάλαια κατα
βεβλημένα 411.966. Προμήθειαι είς έμπορεύματα τώ
1930 δρχ. 824.539. Χορηγήσεις πρός συνεταίρους 
5.990.400.

στ) Συνεταιρισμός Γεωργιανής. Συνεταίροι 120. 
Κεφάλαια καταταβεβλημένα δρχ. 270.826. Προμή- 
θειαι είς έμπορεύματα τώ 1930 δρχ. 251.990. Χορηγή
σεις πρός συνεταίρους δρχ. 4.978.353. Τό γραφεϊον 
τοϋ Συνεταιρισμού στεγάζεται είς ιδιόκτητον οίκημα 
αύτοϋ)».

Ισολογισμό Γ.Π.Σ. Νιγρίτης «Βισαλτία» βλ. «Συ
νεργατισμός» 1931 σ. 504.

Ισολογισμό Γ.Π.Σ. Μεσωρόπης βλ. «Συνεταιριστής» 
1932 σ. 148.

— Ν ομοί Η λείας, Ζακύνθου. Ε παρχίες Ο λυμπίας, Γορτυνίας. Η  Συνεταιριστική 
δραστηριότητα στις περιφέρειες αυτές είνα ι αξιόλογη. Κ είμενο Κ. Δ εληβοριά με 
πολλά στατιστικά  σ το ιχεία  και συμπεράσματα βλ. αναλυτικά στο «ο Συνεταιρι
στής» 1932 σ. 66. 84, 102. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα συμπεράσματα (γενικές 
παρατηρήσεις) που δίνουν μια γενική εικόνα της τότε εκεί καταστάσεως (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1932 σ. 104) τά όποία και παραθέτουμε:

«Α. ' Ως πρός τήν ϊδουσιν τών συνεταιρισμών 
παρατηρεί τις, ότι ή εύχέρεία τήν όποία παρείχε μέχρι 
πρό ηνός ό Νόμος διά τήν σύστασιν τούτων συνετέ- 
λεσεν εις τό νά ίδρυθώσι... είς τινας κοινότητας 
συνεταιρισμοί δυσανάλογοι πρός τόν αριθμόν τών 
κατοίκων.

Β.Έξετάζων τις έν τώ συνόλω των τά τής λειτουρ
γίας τών συνεταιρισμών τής περις>ερείας, παρατηρεί 
ότι αϋτη βαίνει διαρκώς βεληουμένη, ή βελτίωσις δέ 
αϋτη είναι μεγαλυτέρα είς έκείνας έκ τών συνεταιρι
κών οργανώσεων, εις τάς όποιας τά μέλη των παρου

σιάζονται εχοντα γνώσιν τών δικαιωμάτων, καθηκόν
των, καί ύποχρεώσεών των.

’ Η ύπηρεσία έποπτείας προσπάθησε πάντοτε δ ι’ 
ομιλιών, διαλέξεων, διδασκαλιών καί συνεχών συστά
σεων, ύποδείξεων καί οδηγιών, νά μεταδώση εις αύτά 
καί τά συμβούλια τών οργανώσεων των τάς ύγιεΐς 
συνεταιριστικός άρχάς, νά γεννήση τό ένδιαφέρον 
αύτών ύπέρ τούτων καί νά δημιουργήσει είς ταϋτα τήν 
άντίληψιν τοϋ καθήκοντος.

Γ. Σχετικώς μέ τόν σχηματισμόν κεφαλαίων, μετ' 
ευχαριστήσεις παρατηρεί τίς ότι άρκετόν πρός τοϋτο
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έξεδηλώθη ένδιαφέρον είς τάς περισσότερός περιφε- 
ρείας τής έπιθειορήσεο:)ς, έκ μέρους τών συνεταιρισμέ
νων αγροτών κατά τά έτη τήςεϊς ικανοποιητικός τιμάς 
πιολήσεοος τών προϊόντων τιον. Θά παρουσιάζοντο δέ 
σήμερον πλεϊστοι τών συνεταιρισμών τής περιφερείας 
έχοντες σημαντικόν μέρος τοϋ διά τήν έξυπηρέτησιν 
τών αναγκών τών μελών των όπαιτουμένου χρήματος, 
άν αί αλλεπάλληλοι ϋεομηνίαι, ή κατά τά τελευταία έτη 
μείιοσις τών τιμών του κυριιοτέρου προϊόντος των, τής 
σταφίδος, ή έπακολουθήσασα παγκόσμιος οικονομι
κή κρίσις, καί ή άπό έτών κρατήσασα άτυχώς είς πλεί- 
στους έξ αύτών τάσις πρός ύπερδανεισμόν δέν συντέ- 
λουν είς τό νά κρατώνται άπησχολημένα είς δάνεια έν 
καθυστερήσει, τά μετά τόσης επιμονής κατά τό 
παρελθόν κτηθέντα ιός άνω κεφάλαιά των.

Δ .Ή  κυριο^τέρα άνάγκη ήτις ώθησε τους έν τή 
περιφερείς*, παραγωγούς είς τήν 'ίδρυσιν συνεταιρι
σμών ήτο, όπως δυνηθιόσιν ούτοι δΓ αύτών ά φ ’ ένός 
μέν νά άπαλλαγώσι τής λυμαΐλ’ομαίνης τάς τάξεις των 
τοκογλυφίας καί τής όργιαζούσης είς βάρος των έκμε
ταλλεύσεως καί ά φ ’ έτέρου καί κυρίως νά έξεύρίοσιν 
άντί μικρού τόκου τό διά τήν καλλιέργειαν τών κτη- 
μάτοη» τιον άναγκαιούν χρήμα. ’ Επί τοϋ είδους τούτου 
τών έργασιών πάντες οί συνεταιρισμοί τής περιφερείας 
έχουσι νά παρουσιάσιοσιν άξιολογωτάτην κίνησιν.

Ή  'Αγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος ... παρέσχε ... 
αξίαν παντός λόγου οικονομικήν ένίσχυσιν είς τούς 
συνεταιρισμούς. Χάρις δέ εις τήν ένίσχυσιν της ταύτην, 
κατορί)ώθη καί τά άναγκαιοϋντα διά τήν έξυπηρέτη- 
σιν τών μελών των οικονομικά μέσα ν ’ άποκτήσωσιν οί 
συνεταιρισμοί καί τούς συνεταίρους των ν ’ άπαλλάξω- 
σι τής όργιαζούσης έν τή περιφερείςί τοκογλυφίας καί 
τής λυμαινομένης τήν ύπαιθρον έκμεταλλεύσεως.

Ε. Κατά τήν χορήγησιν τών δανείων παρατηρεϊται 
ότι δέν καταβάλλεται πάντοτε ύπό τινων συνεταιρι
σμών ή δέουσα προσοχή πρός έξακρίβο^σιν τών καλ
λιεργητικών άναγκών τών δανειζόμενων καί τής πι- 
στιοτικής αύτών άντοχής. Καί είναι μέν άληθές ότι αί 
άπό έτών παρουσιαζόμεναι είς τινας περιφερείας 
καθυστερήσεις δανείων οφείλονται είς τάς αλλεπαλλή
λους ζημίας τών σταφιδαμπέλων έκ θεομηνιών, άλλ’ 
είναι έπίσης άληθές ότι δέν θά  έπαρουσιάζοντο αύται 
είς ο ποσόν παρουσιάζονται, έάν μετά τής ένδεδειγ- 
μένης προσοχής έγίνοντο αί χορηγήσεις τούτων.

ΣΤ. Πάσαι αί συνεταιρικοί οργανώσεις τής περιφε- 
ρείας παρουσιάζουσι ζωηροτάτην κίνησιν ώς πρός τάς 
προμήθειας. Τά ε’ίδη τών όποιων έγένετο προμήθεια 
διά τούς συνεταιρισμένους άγρότας είναι κυρίως 
θειον, θειϊκός χαλκός καί χημικά λιπάσματα, είς τινας 
δέ περιφερείας ώς είς τήν τών Κρεσταίνιον καί Κακο- 
βάτου καί άλευρα καί άλλης οικιακής ανάγκης ε’ίδη. Αί 
έξυπηρετικώταται αύται άξιολογιοτάτων άναγκών τών 
συνεταιρισμένων παραγωγών έργασίαι, ήρχισαν διεξα
γόμενοι μετά συστήματος καί τής τάξεοος εκείνης, 
ήόποία είναι άναγκαΐα διά τήν πρόλη\[ην δημιουργίας 
έξ αύτών ζημιών καί τήν πλήρη έπιτυχίαν τής έν προ- 
κειμένω κινήσεως.

Ζ .Ώ ς  πρός τάς έργασίας έναποθηκεύσεως καί 
πωλήσειυς τών προϊόντων έκεΐναι τών συνεταιρικών 
όργανώσεων τής περιφερείας έχουσιν νά παρουσιάσω- 
σιν έπί τό πλεϊστον κατά τό παρελθόν έτος κίνησιν καί 
κίνησιν άξιόλογον έπί σταφιδοκάρπου, αί περιφέρειαι 
τών όποιων μικράν ή ούδεμίαν έκ παγετού ύπέστησαν 
ζημίαν, άσήμαντον ή έλάχιστην τοιαύτην έχουσι νά 
παρουσιάσωσιν αί συνεταιρικοί οργανώσεις τών έκ 
παγετού καταστραφεισών περιφερειών ... ένδεδειγμέ- 
νον κατά τήν γνώμην μας είναι, όπιος ό παραγόμενος

παρά τούτιον σταφιδόκαρπος εναποθηκεύεται κατά 
ποιότητας κοινώς, επεξεργάζεται παρά τών όργανώ- 
σείόν τιον κατά τάς άπαιτήσεις τής καταναλώσεως καί 
διατίθεται παρά τούτιον άναλόγιος τών έκάστοτε 
παρουσιαζομένων έν τή καταναλώσει άναγκών κοινώς 
καί διά κοινόν λογαριασμόν ά π ’ εύθείας καί άνευ τής 
μεσολαβήσειος τρίτιον εϊτε πρός τό έν τή περιφερείς* 
έξαγιογικόν έμπόριον, ε’ίτε είς τάς άγοράς καταναλώ
σεως τοϋ εξωτερικού. Καί είναι μέν άληθές ότι παρά 
πλείστιον συνεταιρισμών τής περιφερείας ένεργειται 
κοινή έναποθήκευσις τοϋ σταφιδοκάρπου τών μελών 
τιον, ε’ίτε είς τάς ιδίας αύτών άποθήκας, ε’ίτε είς τάς 
άποθήκας τών είς άς ούτοι ύπάγονται συνεταιρικών 
ένιόσειον, εϊτε είς τάς άποθήκας τοϋ ΑΣΟ, άλλ’ είναι 
έπίσης άληθές ότι ό τρόπος καθ ’ όν ό σταφιδόκαρπος 
ούτος παρά πολλών έξ αύτών διατίθεται (πώλησις 
παρά τών συνεταίρων κατά μόνας ή μέσω τών συνεται
ρισμών κατόπιν δηλώσεώς πρός τό έμπόριον), οϋτε 
όένδεδειγμένος, οϋτε ό έξυπηρετικός τών συμφε
ρόντων των είναι.

Μεγάλως θά διηυκολύνοντο είς τό είδος τοϋτο τής 
έργασίας αί συνεταιρικοί όργανώσεις τής περιφερείας, 
έάν ή Τράπεζα λόγω τοϋ κύρους της καί της έμπιστο- 
σύνης τήν όποιαν έμπνέει έδέχετο νά μεσολαβήαη είς 
τήν πώλησιν τοϋ εναποθηκευμένου σταφιδοκάρπου 
τών μελών το)ν...

Η. Οί συνεταιρισμοί άπό άπόιρειος διοικήσειος πα- 
ρουσιάζουσιν έν έτπ  1931 καλλιτέραν ένσυνόλω κατά- 
στασιν έκείνης τοϋ 1930. Τά άποτελοϋντα τάς διοική
σεις αύτών πρόσωπα ήρχισαν κατά τό έτος τοϋτο κατά 
τό μεγαλύτερον μέρος των καί συστηματικιότερον 
κινούμενα καί προσεκτικώτερον έργαζόμενα.

Θαύματα βεβαίως δέν έπετελέσθησαν έπί τοϋ διοι
κητικού πεδίου, έσημειώθη όμιος έπί τοϋ προκειμένου 
ικανή έν τοις συνεταιρισμοΐς μεταβολή σκέψειον καί 
άντιλήιρειον έπιτρέπουσα αρκετήν ένθάρρυνσιν διά τό 
μέλλον.

Θ. Τά έποπτικά συμβούλια, τά όποια θά ήδύναντο 
διά μιάς εύσυνειδήτου καί μετά συστήματος έργασίας 
πανυψίστην νά προσφέρωσιν ύπηρεσίαν είς τό ζήτημα 
τής ρυί)μικιυτέρας κινήσεως τών συνεταιρικών όργα- 
νιόσεων ή δέν κινούνται άτυχώς κατά τό πλεϊστον πο
σώς ή κινούνται μέν, άλλά βραδέως...

Ι .’Από λογιστικής άπόψεως έξεταζόμενοι αί συνε
ταιρικοί όργανιοσεις τής περιφερείας έχουσιν νά πα- 
ρουσιάσωσιν άξιόλογον κατά τό πλεϊστον τάξιν. Είς 
τινας περιφερείας ώς έπί παραδείγματι είς τήν περι
φέρειαν Γαργαλιάνιον καί Φιλιατρών οί συνεταιρισμοί 
διατηροϋσιν ίδιους έκαστος λογιστάς, οϊτινες μετά 
παραδειγματικής τάξεως τηροϋσι τά βιβλία αύτών. Είς 
άλλας πάλιν περιφερείας, ιός είς τήν περιφέρειαν 
Πύργου, Κρεσταίνων, Κακοβάτου, Λεχαινών, Ζακύν
θου καί Κυπαρισίας ή τήρησις το")ν βιβλίων τών είς τάς 
έκεΐ συνεταιρικός ένώ σεις ύπαγομένων συνεταιρισμών 
γίνεται εις τάς έδρας των διά περιοδευόντων λογιστών 
τών είς ας οϋτοι υπάγονται συνεταιρικών ένώσεων ... 
εις άλλας ώς είς τήν περιφέρειαν Γαστούνης καί 
Ά μαλιάδος τά βιβλία τών συνεταιρισμιών έτηρήθησαν 
καί τηρούνται είς τάς έδρας τών ένώσεων δι’ ύπαλ
λήλων τών παρ’ αύταϊς λειτουργούντων ειδικών 
λογιστηρίιον. Πλήν τών συνεταιρισμών Γαργαλιάνων 
καί Φιλιατρών δ ι’ ιδίων λογιστών τηροϋσι τά βιβλία 
των μετά τής έπιβαλλομένης τάξεως καί τινες συνε
ταιρισμοί άλλων περιφερειών ώς π.χ. Άμαλιάδος, 
Πύργου κ.ά.

’ Εξετάζων τίς τούς συνεταιρισμούς άπό άπόι^ειος 
λογιστικής τάξεως καί λειτουργίας ευρίσκει ότι καλλι-
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τέραν τάξιν καί ττληρεστέραν λειτουργίαν παρουσιά- 
ζουσι κατά πρώτον λόγον οί συνεταιρισμοί οί τηροϋν- 
τες τά βιβλία των δι’ ΐδίίον έκαστος λογιστών, κατά 
δεύτερον λόγον οί συνεταιρισμοί οι τηροϋντες τά βι
βλία των είς τάς έδρας tojv διά περιοδευόντων ύπαλ- 
λήλοη' καί κατά τελευταιον λόγον οί συνεταιρισμοί οί 
τηροϋντες τά βιβλία τίον είς τάς έδρας τών ένώσεοον δ ι’ 
υπαλλήλου τών π α ρ ’ αύταις λειτουργούντοη' ειδικών 
λογιστηρίων...

ΙΑ.’Από άπόψεως διαχειρίσεως έξεταςόμενοι οί 
συνεταιρισμοί τής περιφερείας έχουσι νά παρουσιά-

σωσιν άξιόλογον τάξιν.
Καί είναι μέν αληθές ότι πρός επιτυχίαν τήςτάξείος 

αύτής εύρέθη εΐς τήν ανάγκην ή ύπηρεσία εποπτείας 
νά ζητήση τήν έπέμβασιν τής δικαστικής άρχής πρός 
τψίυρίαν τών ύπολόγίον τών ολίγων σχετικώς παρου- 
σιασΟεισών έν τή περιφερεία διαχειριστικών άταξιών, 
άλλ’ είναι έπίσης αληθές δ π  άνευ τής τηρήσείος μιάς 
τοιαύτης τακτικής οϋτε αί άταξίαι θά  ήτο δυνατόν νά 
περιορισΰώσι, ούτε ή παρατηρουμένη διαχειριστική 
τάξις θά  ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή».

— Χίος. Π ροσπάθειες για  συνεταιριστική πρόοδο στη Χίο. Βλ. στο «Συνεταιρι
στής» 1931 σ. 129.
— Πρέβεζα. Σ τοιχεία  για την μικρή συνετα ιρ ιστική  της κ ίνηση και τις προσπά

θειες για οργάνωση κυρίως ελαιοπαραγω γώ ν και ορυζοκαλλιεργητών, βλ. στο 
«Συνεταιριστής» 1931 σ. 29.

— Ιωάννινα. Στο ιχεία  για την ό χ ι απολύτως ικανοποιητική  κ ίνηση στην περι
φέρεια, βλ. «ο Συνεταιριστής» 1931 σ. 62.

Το συνεταιριστικό μνημόσυνο του Σ. Ιασεμίδη το 1931 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (βλ. σ. 444). 

416/944



1931 /Δ ' —  Ε ργασίες, δρ ασ τηρ ιότητες τω ν Γ. Συνετα ιρ ισμώ ν.

— Μ άλεμε Κρήτης. Εγκαίνια συνεταιρικού ο ινοποιείου («Συνεταιριστής» 1931 
σ. 47).

— Κ ίνηση Συνεταιρισμών στις περιφέρειες Θ εσσαλονίκης, Χ αλκιδικής, Εδέσ
σης. Βλ. κείμενο Π. Βασιλακόπουλου («Συνεταιριστής» 1932 σ. 57).

— Π ροωθείται το θέμα των Συνεταιρισμών Εγγείω ν Βελτιώσεων. Μ ελέτη Β. 
Γανώση στο «Συνεταιριστής» 1931 σ. 49. Α ναλυτικά βλ. Θ. Τζωρτζάκη «Οι Συνε
ταιρισμοί στην Ελλάδα» σελ. 92. Στο τέλος του 1931 υπήρχαν 17 στη Μ ακεδονία, 
Π ελοπόννησο, Στερεά - Εύβοια, Θ εσσαλία, Ή π ε ιρ ο , Κ ρήτη. Από αυτούς ήταν 
αρδευτικοί 8, αρδευτικοί και αποξηραντικοί 2, αποξηραντικο ί 6, αντιπλημμυρικοί

Οι εκτάσεις υπό βελτίωση και οι προϋπολογισμένες δαπάνες ήταν: 
Α ρδευτικοί στρ. 60.641 Αξία έργων 13.900.000 δρχ.

26.600
31.824 » »

7.956

Α ρδευτικοί - αποξηρ. στρ.
Α ποξηραντικοί στρ.
Α ντιπλημμυρικοί στρ.

Σύνολο στρ. 127.021

21.500.000 δρχ. 
33.000.000 δρχ. 

1.400.000 δρχ.
69.800.000 δρχ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδ ιοκτήτες ήταν 6.750.
Εκτός των παραπάνω βρισκόταν υπό ίδρυση άλλοι 47, αριθμός που δείχνει 

την έκταση και σπουδαιότητα του σκοπού.
Ε πίσης με τον ν. 5556 ευρίσκεται υπό ίδρυσ ιν ο Π ανθεσσαλικός (Π ηνειός) για 

αντιπλημμυρικά.
Α νάλυση του θεσμού βλ. στο β ιβλίο  του Θ. Τζωρτζάκη σελ. 92 και επ.

« , ΕΥα “ π°  τα σοβαρότερα προβλήματά τους είνα ι η εξεύρεση των κεφαλαίων 
«ήόποία ύπό τάς παρούσας συνθήκας δέν είνα ι εύχερής».
— Για τους Συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως άκτημόνω ν καλλιεργητώ ν κατά το 

1931 βλ. στο β ιβλίο Θ. Τζωρτζάκη «Οί Συνεταιρισμοί στήν 'Ε λλάδα»  σελ. 87 και 
επ. όπου και ευρύτερη ενημέρωση για το θεσμό και την εξέλιξή του μέχρι τότε 
(Κ ωδικοποίηση σχετική  νομοθεσίας με Δ /μα  5 /7 /1932 τ ./Α . 235).

Τ ην όλη κατάσταση στον τομέα της διαθέσεως των γεωργικών προϊόντω ν την 
εποχή εκείνη και την ανάγκη της όργανώσεώς της από κοινού πωλήσεως, 
αναπτύσσει άρθρο του περιοδικού «Συνεργατισμός» (1931 σ. 409) όπου και 
αποκρούονται οι αντιλήψ εις για  αναγκαστική οργάνωση με οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου. Π αρατηρεί ότι οι γεω ργοί διαμαρτύρονται:

«...γιατί οί τιμές τών προϊόντων τους είναι έξευτελι- 
στικές, πού καμμιά φορά καταντούν νά μήν καλύ
πτουν ούτε τά καλλιεργητικά τους έξοδα. Ά ρ α  τό 
πρόβλημα είναι μάλλον πώς ό παραγωγός θ ά  έξασφα- 
λίση καλύτερες τιμές γιά τά προϊόντα του, οϋτως ώστε 
καί αύτός νά συντηρηθή καί ή έπιχείρησή του νά μείνη 
αποδοτική. Αύτή εϊναι ή κυριώτερη αφορμή γιά τήν 
όποία έξεγείρονται οί σταφιδοπαραγωγοί τής Πελο
ποννήσου, οΐ καπνοπαραγωγοί τής Μακεδονίας καί 
Θράκης, οί, ελαιοπαραγωγοί, οί σιτηροπαραγωγοί κλπ. 
Εϊναι όμως δυνατόν νά ικανοποιηθούν οί απαιτήσεις 
τών παραγωγών; Σχετικά, ναι, α) μέ τήν επιτυχία του 
άνώτατου όρίου τής δυνατής αποδόσεως τής γής καί 
β) μέ τήν οργάνωση τής παραγωγής καί τής διαθέ
σεως τών γεωργικών προϊόντων...

Καμμιά άμφιβολία δέν χωρεΐ πώ ς ή παραγωγή 
πρέπει νά όργανωθή πάνω σέ βάσεις έλευθέρας 
συνεργασίας διότι ετσι μόνο θά  έξασφαλισθή τό ένδια
φέρον τών γεωργών ... Διά του Συνεταιρισμού του ο

γεωργός...
Τό σημερινό σύστημα τής διαθέσεως τών προϊόντων, 

ά π ’ εύθείας άπό τόν παραγωγό γεωργό στόν έμπορο ή 
τόν μεσίτη του στό χωριό, παρουσιάζει τά έξής σπου
δαία έλαττώματα...

’Εφόσον τό ύπάρχον σύστημα παρουσιάζει αύτά τά 
τρομερά έλαττώματα, χωρίς άλλο πρέπει ν ’ όντικατα- 
σταθή, άλλά μέ ποιό σύστημα;

Οί αύτόνομοι οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου σέ μερι
κούς κάνουν καλή άπήχηση καί γι’ αύτό τούς είση- 
γοΰνται παντού καί πάντοτε, φθάνουν μάλιστα στό 
σημείο νά συνιστούν τήν ‘ίδρυση αύτονόμων οργανι
σμών μέσα στούς δήμους καί τίς Κοινότητες γιά νά 
στρώνουν δρόμους νά κάμουν έγκαταστάσεις φωτι
σμού, νερού κλπ. ’Ίσω ς οί είσηγούμενοι τούς αύτονό- 
μους οργανισμούς νά θεωρούν πώς τό μέσον πού 
διαλέγουν εΐναι τό άποτελεσματικώτερο, ήμεϊς όμως 
μπορούμε μέ άδιασάλευτα επιχειρήματα ν ’ άποδείξω- 
με πώς οί αύτόνομοι ’Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
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δέν είναι τίποτε παραπάνω άπό τό γραφειοκρατικό 
καί άνεξέλεγκτο μονοπώλειο. Τόν προτιμούν πολλοί 
διότι τόν έπιβάλλουν εύκολα μέ τήν Κρατική δύναμη 
καί τόν κινούν μέ τούς πόρους πού παρέχονται άπό τό 
Δημόσιο Ταμείο. "Ενα παληό ρητό λέγει: τά καλά πό- 
νοις κτώνται. Ά ρ α  άν θέλωμε νάχωμε κάτι τό καλό 
πρέπει νά κοπιάσωμε γιά τή δημιουργία του. Λοιπόν 
άν οί παραγωγοί μας θελήσουν ν ' άποκτήσουν μιά 
καλύτερη ζωή πρέπει νά έργασθοϋν γ ι’ αύτή, κανένας

ά π ’ έξω δέν μπορεί νά τούς τή χαρίση ... τό καλλίτερο 
σύστημα διαθέσεως τών προϊόντων τών παραγωγών 
είναι κείνο πού θά  δημιουργήσουν οί ϊδιοι καί τό 
σύστημα αύτό θά  είναι τό σύστημα τής έλευθέρας 
Συνεργασίας... Αύτά είναι τά κυριώτερα ψυχολογικά 
όφέλη πού θά  έχη ό παραγωγός πουλώντας τά προϊόν
τα του άπό κοινού. ’Εκτός ομως ά π ’ αύτά τά όφέλη 
ύπάρχουν καί πλεΐστα οικονομικά καί τεχνικά όφέλη 
άπό τά όποια θ ’ άπαριθμήσωμε τά κυριώτερα...».

«...ϊνα ά φ ’ ένός μέν συνηθίσουν τήν κατανάλωσιν είς 
τήν χρήσιν καλού γάλακτος, άφ’ έτέρου δέ άποφύ- 
γουν τούς διαφόρους εκβιασμούς τών όποιων τυγχά
νουν τά αιώνια θύματα διά νά κορέσουν τήν απλη
στίαν των οί διάφοροι γαλακτοπώλαι... Ό  Συνεταιρι
σμός έχων νά παλαίση διά τήν άπόκτησιν πελατών καί

— Με την βοήθεια του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος οργανώθηκε 
στη Θ εσσαλονίκη Συνεταιρισμός Κ τηνοτροφών «Γαλακτοκομικός»,

είσελθών εΐς τήν άγοράν είς εποχήν πληθωρικής 
προσφοράς καί μεγάλης κρίσεως, έξελίσσεται βραδύ
τερον, πάντως όμως μέ βήμα σταθερόν πρός τά 
έμπρός ... πληροί ούτος μίαν κοινωνικήν άνάγκην καί 
ώθεΐ πρός τά πρόσω μίαν εκπολιτιστικήν προσπά
θειαν γιά τό καλόν τής ύγείας τοϋ τόπου...». («Συνερ
γατισμός» 1931 σ. 482).

(Χ αρακτηριστική  πληροφορία  και διατύπωση, θεμέλιο στη σημερινή 
οργάνωση της γαλακτοπαραγω γής και διαθέσεως συνεταιριστικά).

— Η  συμβολή των Γεω ργικών Συνεταιρισμών σ τη ν  εθνική ο ικονομία  της 
Ελλάδος, τονίζετα ι σε κείμενο του δικηγόρου Αλεξ. Π απαγιάννη, με στοιχεία . 
Τ όσον ο ι «εΰάριθμοι κ α τ’ άρχάς» όσον και ο ι «πένθιμοι μετά τήν Μ ικρασ ιατικήν 
καταστροφήν πολυπληθείς Συνεταιρισμοί, έκ τής ανάγκης τών πραγμάτων 
συσταινόμενοι... ύπήρξαν μεγάλοι συντελεστ.αί εΐς τή ν  εθνικήν παραγωγήν». Και 
ακολουθεί ανάλυση για  δάνεια, λιπάσματα, μηχανήματα, παραγω γικότητα κλπ. 
(«Συνεργατισμός» 1931 σ. 495).

— Σχετική  με την κατάσταση που επικρατούσε τότε στις Ο ργανώσεις και τις 
προσπάθειες γ ια  καλύτερη οργάνωση - απόδοση, είνα ι εγκύκλιος του Επιθεω ρητή 
Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης Π. Β ασιλακόπουλου και του Διευθυντή του Υποκα
ταστήματος Α ΤΕ Αλ. Κ ουσκουλέκα («Συνεταιριστής» 1931 σ. 24) από την οποία 
σταχυολογούμε τα επόμενα:

«’Από τήν μέχρι σήμερα παρακολούθηση τών συνε
ταιρισμών τής περιφερείας μας, βλέπουμε πώς οί 
περισσότεροι ά π ’ αύτούς δέν κατόρθωσαν νά μάς δεί
ξουν τήν τάξη πού πρέπει καί στήν διοίκησή τους καί 
στή διαχείρησή τους.

Πάρα πολλές είναι οί ελαττωματικότητες πού πα
ρουσιάζουν άλλοτε μέν αθώες άλλοτε δμως άξιοκατά- 
κριτες ... ’Επάνω σ ’ αύτά δέν κρίνομε άσκοπο ... νά 
δώσουμε καί μερικές όδηγίες χρήσιμες καί εξυπηρετι
κές γιά τόν σκοπό, μέ τόν όποιον θ ά  βαδίσουμε άπό 
τώρα καί στό έξής, δηλαδή, γιά νά εξασφαλίσουμε 
τακτική καί χωρίς έμπόδια τήν λειτουργία τοϋ συνε
ταιρισμού...

Δέν είναι πράγματα πού νά θέλουν ούτε πολλές γνώ
σεις ούτε χασομέρειες άπό μέρος τών διοικούντων, 
παρά μόνο θέληση. "Αλλωστε έκεϊνα πού οί διοικοϋν- 
τες δυσκολεύονται νά κάνουν γιατί χρειάζονται ειδικές 
γνώσεις όπως ή τήρηση τών λογιστικών των βιβλίων, τά

κάνουν αί 'Ενώσεις των. Κι έπειτα σ ’ αύτά, όπως καί 
σέ κάθε άλλο πού θ ά  ζητηθή, τούς βοηθάμε καί μεΐς 
μέ τούς ’ Επόπτας (στη συνέχεια της εγκυκλίου 
δίνονται απλές χρήσιμες οδηγίες. Και καταλήγει:) 

«Τελειώνοντες άλλη μία σύσταση έχουμε νά κάνου
με πρός τήν διοίκηση, σεβασμό στό συνεταιρικό 
χρήμα. Τό χρήμα τοϋ συνεταιρισμού είναι οσο καί τό 
χρήμα τής εκκλησίας ιερό. Χρήμα, πού μαζεύεται 
μέσα στούς συνεταιρισμούς μέ τόσες θυσίες καί 
στερήσεις άκόμη τών άγροτών, αξίζει, νομίζουμε, 
μεγάλο, απόλυτο σεβασμό άπό μέρους εκείνων, πού 
τούς είναι έμπιστευμένο. Καί τή δραχμή άκόμα 
προτού τήν ξοδέα^η ή διοίκησις πρέπει νά τό σκεφθή 
καί νά τήν ξοδέψη δταν τό βρή τελείως δικαιολογη
μένο καί εξυπηρετικό γιά τό συνεταιρισμό. Τά λέμε 
αύτά, γιατί παρετηρήσαμε δυστυχώς σέ μερικούς 
συνεταιρισμούς έξοδα ασυλλόγιστα, τά  όποία δικαιο
λογούνται, ώς έπί τό πολύ, σέ ημεραργίες τών διοι- 
κούντων γιά ταξίδια πού κάνουν στή Θεσσαλονίκη...».

— Π ροσπάθεια  γ ια  τη ν  διάδοση του θεσμού των δασικών συνεταιρισμών. Μ ελέ
τη του καθηγητή Π ανεπιστημίου Θ εσσαλονίκης Π . Κ οντού γ ια  το θέμα αυτό 
δημοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό «Συνεργατισμός» 1931 σ. 605 και επ. 
Σ την περιφέρεια  Α μπελακίων λειτουργούν δύο Δ ασικοί Συνεταιρισμοί («Συνεργα
τισμός» 1932 σ. 724).
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Τα ενδιαφέροντα της βιβλιογραφίας στρέφονται στα θέματα αγροτικής 
πίστεως και Α ΤΕ, το σταφιδικό, το καπνικό, ελαιοκομικό, τη ν  γεω ργική κρίση , τα 
αγροτικά  χρέη , τη φορολογία της γεωργίας, τη ν  προπαγάνδα γ ια  τη γεωργία, τα 
ιστορ ικά της γεωργίας.
1. Στα συνεταιριστικά, έχουμε:
— 0 .  Τζωρτζάκη: Μ ετάφραση του βιβλίου του Μ πουλανζέ «Αμπελάκια» Π αρ ίσ ι 

1875. Δ ημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Συνεταιριστής» και έγινε ανάτυπο που δεν 
κυκλοφόρησε τελικά. Α ντίτυπο υπάρχει στη Β ιβλιοθήκη  μου.

(Το πρωτότυπο γαλλικ ό  κείμενο ανατύπω σαν αργότερα οι εκδόσεις Ν ότπ  
Κ αραβία, Α θήνα).

— Εμμ. Λουτράρη: «Γεωργικοί Συνεταιρισμοί». Κ ω δικοποίησ ις του νόμου 602 
και τροποποιήσ εις μ έχρ ι τέλος Ιανουαρίου 1931, Α θήνα 1931 σελ. 210. Εκδόσεις 
Δ. Θ εοφιλοπούλου. Π εριέχει και ευρύτερη συλλογή Ν όμω ν - Δ ια /τω ν  σχετικώ ν με 
συνετα ιρ ιστική  και αγροτική κ ίνηση . Ε πίσης κείμενα που αφορούν διαφόρους 
ειδικούς Συνεταιρισμούς. Ενα πολύ αξιόλογο νομικά συνετα ιρ ιστικό βοήθημα.

Α ναγγέλλεται από την «Βιβλιοθήκη του Συνεταιριστού» (Δ /ντή ς Αντ. Χατζη- 
αποστόλου) υπό την προστασία  της Α ΤΕ και τη ν  εποπτείαν της Ε πιτροπής από 
τους Αλεξ. Κ ορυζή, Αλεξ. Μ υλωνά, Γ. Τρακάκη, Θ. Τζω ρτζάκη, Χρ. Ευελπίδη, Ν. 
Μ ιχόπουλο) η έκδοση, με συνδρομητές, ενός κάθε μήνα βιβλίου. Ως πρώτα τα Κ. 
Ζ ιντ 1) «Οι καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί» και «Οι γεω ργικοί συνεταιρισμοί» 
2) «Αι Ενώ σεις Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών», Θ. Τζω ρτζάκη - Αλ. Μυλωνά: «Η 
ιστορ ία  της συνετα ιρ ιστικής κινήσεως σ την Ελλάδα» (βλ. «Συνεταιριστής» 1931 
σ. 134). Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή δεν είχε απήχηση . Εκδόθηκε μόνο το 
πρώτο «Οι καταναλω τικοί Συνεταιρισμοί» (Το «Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί» εκδό
θηκε αργότερα από την εφημερίδα «Ανεξάρτητος»),
— Β. Σ ιμω νίδη , τ. Γεν. Δ /ντού  του Σταφιδικού Ο ργανισμού «Μ ερικαί αλήθειαι 

επί των ζητημάτω ν του Σταφιδικού Ο ργανισμού» Α θήναι 1931 σελ. 84.
— ΑΤΕ: «Εγκ. 75 περί κοινοποιήσεω ς Ν. 5289 και σχετικώ ν οδηγιών», Α θήναι

1931 σ. 30. 1
— ΑΤΕ: «Καταστατικόν» (Ν. 4332 ως ετροπ. δ ιά  ν. 4454), Α θήναι 1931 σ. 16.
— «Ο μιλία ι προς τους Επόπτας της Αγροτικής Τραπέζης» Α θήναι 1931 σ. 14. (Βλ. 

και στο Β ' του 1930).

2. Μορφωτικές - ενημερωτικές προσπάθειες
Ό σ ο  η συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση επεκτείνεται (τοπικά και σε εργασίες) και όσο 

η αντίδραση των θίγόμενων συμφερόντων μεγαλώνει (βλ. στο Υποκεφ. Β ') , τόσο 
μεγαλύτερη είνα ι η ανάγκη γ ια  ενημέρωση των συνεταίρων και της κοινής 
γνώμης, σ χετικά  με τον θεσμό αλλά και η ανάπτυξη ενεργειών απέναντι στο 
κράτος για  τον περιορισμό επιζήμιω ν ενεργειών εκπροσώ πω ν του.

Γ ια  το θέμα αυτό μ ιλά παραστατικά και με σ το ιχεία  η έκθεση του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος γ ια  το έτος 1931 (βλ. «Συνεργατι
σμός» 1931 σ. 721) σ την οποία  διαβάζουμε τα επόμενα:

«Τό έτος τοΰτο, ώς γνωστόν, ήρχισεν ύπό τούς έργασίας έντός της συνεταιριστικής κινήσεως. ' Η
χειροτέρους οιωνούς διά τήν διεξαγωγήν ιδεολογικής κατά τό 1930 έκδηλωϋεΐσα οικονομική κρίσις έπετά-
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θη έτι περισσότερον καί έδημιούργησε μίαν κατάστα- 
σιν άπολύτου νευρικότητος. Τήν νευρικότητα ταύτην 
έπηύξησε καί ό νόμος 4640. ' Η τροποποίησις έθεωρή- 
θη ώς πρόκλησις κατά τών ήγετών τής συνεταιριστι
κής κινήσεως καί αύτής ταύτης τής λαϊκής όφυπνί- 
σεως... Αί κρίσιμοι έποχαί είναι έκεΐναι κ α θ ’ άς μία 
ιδεολογική όργάνωσις οφείλει νά προσφέρη τάς περισ- 
σοτέρας ύπηρεσίας καί ν ’ άναπτύξη έντατικωτέραν 
δράσιν. Τούτο έχοντες ύ π ’ όψει προχωρήσαμεν είς τό 
έργον μας μετά μεγαλυτέρας ζέσεως.

’ Εξηκολουθήσαμεν έπί μικρόν είσέτι τάς έσπερινάς 
συγκεντρώσεις πρός μελέτην διαφόρων έπικαίρων 
συνεταιριστικών ζητημάτων καί προσεταιρισμόν οπα
δών διά τήν Κίνησιν. Αί συγκεντρώσεις αύται έγκατε- 
λείφθησαν, ά φ ’ ένός διότι οί είς αύτάς προσευχόμενοι 
κατέστησαν όραιώτεροι καί ά φ ’ έτέρου διότι νέα 
ζητήματα παρουσιασθέντα είς τόν συνεταιριστικόν 
ορίζοντα είλκυσαν τήν προσοχήν όλων τών περί τά 
συνεταιριστικά όσχολουμένων.

Τό έτος 1931 είχε κληρονομήσει άπό τό 1930 
σωρείαν κακών. Ή  συνεταιριστική κίνησις κατά τό 
παρελθόν έτος είχε συκοφαντηθή καί είχε έκπέση, ώς 
έκ τούτου, είς τήν συνείδησιν πολλών. Τό τοιούτον 
έδημιούργησε δυσμενή άτμόσφαιραν διά τήν περαιτέ
ρω έξέλιξιν τής συνεταιριστικής κινήσεως. Δηλαδή έδέ- 
χετο αϋτη θανάσιμα πλήγματα κ α θ ’ ήν έποχήν θά  
ήδύνατο νά φανή χρησιμωτάτη.

Τά πλήγματα προήρχοντο έκ μέρους τών τάξεων 
τών όποιων τά ύλικά συμφέροντα έθίγοντο έκ τής 
εύρείας έξαπλώσεως τής συνεταιριστικής δράσεως 
κ α θ ’ όλην τήν ύπαιθρον. Αύται έξασκοϋσαι πολιτικήν 
έπιρροήν προκάλεσαν δυσμενή σχόλια είς βάρος τών 
Συνεταιρισμών είς τάς έφημερίδας, μεταξύ βουλευτών 
καί γερουσιαστών, ο'ίτινες καί έν τή Βουλή άκόμη 
έπετέθησαν άνάνδρως κατά τών ανυπεράσπιστων 
αύτών οργανισμών καί τών διοικούντων αύτούς. Ώ ς  
καί Ίεράρχαι εύρέθησαν νά κακίσουν τούς Συνεται
ρισμούς ώς ώθοϋντας τούς χωρικούς είς τήν σπατά
λην. "Ολη αύτή ή πολεμική έξήσκησε όλεθρίαν έπιρ
ροήν έπί τοϋ ήθικοϋ τών συνεταίρων, πολλοί τών 
όποιων, συνδεόμενοι προφανώς καί μέ άνθρώπους 
άντιθέτων πρός τόν Συνεταιρισμόν συμφερόντων, 
ήρχισαν γογγύζοντες κατά τών όργανώσεών των, αί 
όποϊαι κατά τήν γνώμην των τούς κατέστρεφον. Είς 
τόν πολλαπλασιασμόν τών κατά τών συνεταιρισμών 
επιθέσεων συνέτειναν καί πολλά λάθη τά όποία 
διεπράχθησαν έκ μέρους τών ιθυνόντων τάς συνεται
ριστικός οργανώσεις τά όποια όντως έζημίωσαν 
ύλικώς τούς συνεταίρους. Τά λάθη αύτά συνίσταντο 
είς άμελετήτους προμήθειας ειδών οικιακής χρήσεως 
καί συγκέντρωσιν τών προϊόντων τών Συνεταιρισμών 
έπί σκοπώ κερδοσκοπείας. Αί πράξεις αύται όφεί- 
λονται είς τόν άκρατον ένθουσιασμόν καί έλλειψιν 
πείρας τών άρμοδίων καί ούχί είς ύποπτους προθέ
σεις.

' Ο Σύνδεσμος τών Συνεταιριστών έχων άποστολήν, 
ώς έκ τοϋ καταστατικού έμφαίνεται, νά μεταδώση τάς 
ύγιεΐς συνεταιριστικός άρχάς έθεώρησε ύποχρέωσίν 
του νά πράξη τι τό δυνάμενον νά άναζωπυρώση τό 
καταπίπτον συνεταιριστικόν φρόνημα καί νά έλκύση 
τό ενδιαφέρον τοϋ διανοουμένου κόσμου ύπέρ τών 
ύψηλών συνεργατικών ιδεωδών, τά  όποια λόγω τής 
άγνοιας τών πραγμάτων παραγνωρίζονται καί παρα
μορφώνονται άπό πολλούς. Έθεωρήσαμεν ότι τό 
συντελεστικώτερον μέσον θά  ήτο νά όργανώσωμεν

μεγάλην συγκέντρωσιν είς ήν, παρουσία άντιπροσώ- 
πων συνεταιρικών οργανώσεων, ’Αγροτικής Τραπέ
ζης, Υ πουργείου Γεωργίας, άντιπροσώπων τής άνω- 
τέρας διανοήσεως, ν ’ άναπτύξωμεν τήν θέσιν καί τήν 
σημασίαν ήν ένέχει ό Συνεργατισμός έν τή κοινωνία( 
καί τή οικονομία. Εύκαιρίαν διά μίαν τοιαύτην έκδή- 
λωσιν έδωκεν ή δευτέρα έπέτειος άπό τού θανάτου 
τοϋ Σ. Ίασεμίδου.

Διά τήν συγκέντρωσιν ταύτην ή Πρυτανεία τοϋ 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης έθεσεν είς τήν διάθεσιν 
μας, εύγενέστατα, τό Ά μφιθέατρον τού άνωτάτου 
τούτου εκπαιδευτικού ιδρύματος. ’ Εξασφαλίσαντες 
οϋτω καταλληλότατον διά τόν σκοπόν χώρον έξαπε- 
στείλαμεν προσκλήσεις πρός όλας τάς κατευθύνσεις, 
'Ενώσεις Γεωργ. Συνεταιρισμών, Συνεταιρισμούς, 
Γεωργικά ’Επιμελητήρια, Υ πουργεΐον Γεωργίας, 
Α.Τ.Ε., πρός τόν διανοούμενον κόσμον καί πρός τό 
ένδιαφερόμενον διά τά συνεταιριστικά ζητήματα 
κοινόν, όρίσαντες ώς ήμέραν συγκεντρώσεως τήν 
15ην Φ εβρουάριου, Κυριακήν.

' Η συγκέντρωσις χάρις είς τάς προσπαθείας, διαφό
ρων μελών τοϋ Συνδέσμου καί χάρις είς τήν συμμετο
χήν, ώς όμιλητών, τών έπιφανών συνεργατιστών κ.κ.
’ Α. Μυλωνά, Θ. Τζωρτζάκη καί Χρ. Εύελπίδη εϊλκυσε 
πολύν καί έκλεκτόν κόσμον, προερχόμενον άπό τούς 
κόλπους τών συν/στικών οργανώσεων τής ύπαίθρου, 
διανοούμενον καί φοιτητικόν κόσμον καί επισήμους 
προσελθόντας έκ μέρους τοϋ Κράτους. Ή  συρροή 
τοϋ πλήθους ύπήρξε πρωτοφανής διά τά συνεταιρι
στικά χρονικά. Υ πολογίζεται ότι παρευρέθησαν άνω 
τών 700 άτόμων. Σχεδόν άπασα ή 'Ελλάς έξεπροσω- 
πήθη...

Οί άγορηταί, οί όποιοι ήσαν μεμυημένοι περί τών 
βαθυτέρων σκοπών τής συγκεντρώσεως, έχειρίσθησαν 
θαυμάσια τό θέμα των. Άναλύσαντες τήν άποστολήν 
τοϋ οργανισμού διά τόν όποιον ό Σ. ’ Ιασεμίδης άφιέ- 
ρωσε σχεδόν όλα τά έτη τοϋ δημοσίου του βίου, έστε- 
ρέωσαν ά φ ’ ένός τήν κλονιζομένην πίστιν ένίων έκ 
τών άναμεμιγμένων είς τά συν/στικά πράγματα τοϋ 
τόπου καί ά φ ’ έτέρου ένεθουσίασαν άλλους, είλκυσαν 
νέους όπαδούς είς τόν Συνεργατισμόν.

Μετά τήν έδραίωσιν τής πίστεως περί τών άγαθών 
τών προερχομένων έκ τής συνεργατικής όργανώσεώς 
διηνοίγετο ή όδός πρός τήν μορφωτικήν έργασίαν. 
’Έχει πλειστάκις άποδειχθή ότι δέν είνε ό ενθουσια
σμός ό όποιος στηρίζει τά θεμέλια τού Συνεργατισμού, 
άλλά ή οικονομική έξυπηρέτησις τοϋ συνεταίρου. 
Τοϋτο άπετέλεσε δι’ ήμάς τόν οδηγόν διά τήν 
περαιτέρω δράσιν μας. ’Έ πρεπε σύν τω ένθουσιασμώ 
νά άρθούν τά αίτια τά όποια έκλόνισαν τήν πίστιν τών 
συνεταίρων. Τοϋτο ήδύνατο νά έπιτευχθή μόνον διά 
τής προσωπικής επαφής μέ τούς ιθύνοντας τάς 
συνεταιρικός οργανώσεις καί τά έποπτικά όργανα 
αύτών. Διά τοϋ Συνεργατισμού καί κατά τόν προα- 
ναφερθέντα τρόπον κατωρθώσαμεν νά πείσωμεν τούς 
τυχόν άντιφρονοϋντας, ότι ό συνεταιρισμός πρέπει ν ’ 
άπέχη άπό τήν πολιτικήν καί άπό πάσαν ένέργειαν μή 
άποβλέπουσαν είς τήν ίκανοποίησιν οικονομικών 
έπιδιώξεων στενώς διαγραφομένων έν τώ καταστατι
κά). Είς τήν προσπάθειάν μας ταύτην εϋρομεν συνεπι- 
κούρους καί διανοουμένους δυναμένους λόγω τής 
θέσεώς των νά έπηρεάζωσι τήν συνεταιριστικήν 
κίνησιν....
... ’Αποτέλεσμα άπτόν είνε ότι ούδείς ύπάρχει πλέον, 
κατέχων ύπεύθυνον θέσιν, οστις νά ύποστηρίζη ότι οί
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συνεταιρικοί οργανισμοί δύνανται νά λάβουν ένεργόν 
μέρος είς τήν πολιτικήν κίνησιν τοϋ τόπου, άσχέτως μέ 
τούς περιορισμούς τοϋ νόμου 602, ώς έτροποποιήθη, 
ένώ δέν άπέχει πολύ ό καιρός κ α θ ' ον αντιπρόσωποι 
'Ενώσεων Συνεταιρισμών, όχι πλέον Συνεταιρισμών, 
έν συσκέψει εύρισκόμενοι, όιεκήρυττον οτι οί Συνε
ταιρισμοί οφείλουν ώς ζωντανοί οργανισμοί ν ' άναλά
βουν πολιτικόν αγώνα πρός διεχδίκησιν τών δικαιω
μάτων των.

Έ νώ  τοιαϋται προσπάθειαι κατεβάλλοντο π α ρ ’ 
ήμών καί τών ιθυνόντων τήν συνεταιριστικήν κίνησιν... 
οί αντίπαλοι τοϋ Συνεργατισμού κατόρθωνον νά 
πείσουν τήν Κυβέρνησιν νά ψηφίση κατά ' Ιούνιον τόν 
νόμον 5289, άφαιροΰντα πάσαν ιδέαν έλευθερίας άπό 
τόν συνεταιρισμόν...

Κατά τάς συζητήσεις μάλιστα είς τήν Βουλήν τινές 
τών Βουλευτών έξεφράσθησαν κατά τρόπον περιφρο
νητικόν έναντίον άνθρώπων οί όποιοι, διά τής έλευθέ- 
ρας συνεργασίας μεταξύ των, έπιχειροϋν νά βελτιώ
σουν τήν οικονομικήν αύτών κατάστασιν...

’ Ενταύθα οφείλω νά κάμω μνείαν ότι σθεναρώς ύπε- 
στήριξαν τήν συνεταιριστικήν ύπόθεσιν έν τή Γερου
σία οί Γερουσιασταί κ.κ. Α. Μυλωνάς, Π. Δεκάζος, Σπ. 
Χασιώτης καί Π. Λασκαρίδης. Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ Συνδέσμου... είχε έλθη είς συνεννοήσεις 
μετά τοϋ έν Θεσσαλονίκη Συνδέσμου ’Επιστημόνων 
Γεωπόνων καί τής 'Ομοσπονδίας Γ. Συνεταιρισμών 
Θεσσαλονίκης, πρός άπό κοινοΰ όργάνωσίν έτέρας 
συγκεντρώσεως όμοιας τής 15 Φεβρουάριου είς 
μνήμην τού άειμνήστου Κ. Μαλούχου πρός τά τέλη 
τοΰ 'Ιουνίου έν Άμπελακίοις, διαρκείας ομως μεγα- 
λυτέρας τής μιας ήμέρας. Ή  συγκέντρωσις αϋτη 
παρατεινομένη έπί τινάς ήμέρας (πιθανώς τέσσαρας) 
θ ά  έλάμβανε τήν μορφήν τής κινητής συνεταιριστικής 
Σχολής είς τήν οποίαν θ ά  έδίδασκον διάφοροι θεωρη
τικοί καί πρακτικοί... Δυστυχώς ή προσπάθεια αϋτη 
έναυάγησε διότι έμεσολάβησεν ή τροποποίησις τοΰ 
Νόμου 602 ή όποία δικαίως άπερρόφησε ολην τήν 
προσοχήν του συνεταιρισμένου κόσμου. Δέν έπανήλ- 
θομεν είς τήν προσπάθειαν ταύτην, καίτοι δέν έγκα- 
ταλείψαμεν τήν ιδέαν μιας προσκυνητικής άποστολής 
είς τά ’ Αμπελάκια, διότι έκ τής έφαρμογής του νέου 
νόμου καί έκ τής έπιτάσεως τής οικονομικής κρίσεως, 
έδημιουργήθησαν ολως νέαι συνθήκαι διά τήν συνε

ταιρικήν ύπόθεσιν. Αί μεγάλαι καταστροφαί, αί έκ θεο
μηνιών προελθοϋσαι είς τήν έσοδείαν καί ή άπωλησία 
τών καπνών περιήγαγον τόν γεωργόν είς θέσιν νά 
χάσρ όλην του τήν ζωτικότητα καί τάς έλπίδας. Είναι 
φανερόν οτι ύπό τάς συνθήκας ταύτας είναι άδύνατον 
νά γίνη ιδεολογική τις έργασία. Το μόνο τό όποιον 
ένομίσαμεν οτι ήδύνατο νά έξυπηρετήαη τον συνεργα
τισμόν... ήτο ή έξασφάλισις της ένότητος έντός τών 
' Ενώσεων καί τών Συνεταιρισμών καί τής περαιτέρω 
λειτουργίας αύτών.

Έστρέψαμεν τήν προσοχήν μας είς τήν παρακο- 
λούθησιν τών όργανώσεων έκείνων μέθ’ ών συνεδεό- 
μεθα οπωσδήποτε. Οϋτω μας έδόθη ή εύκαιρία νά 
γνωρίσωμεν οτι ή οικονομική κρίσις καί οί περιορισμοί 
τοϋ νόμου 5289 έθετον έν κινδύνω αύτήν ταύτην τήν 
ϋπαρξιν ένίων όργανώσεων. Παρετηρήσαμεν ότι αί 
άφορμαί τών δυσκολιών δ ι’ ολας τάς 'Ενώσεις ήσαν 
κοιναί καί ότι διά τήν θεραπείαν τοΰ κακοΰ έδει νά 
ληφθώσι κοινά μέτρα δ ι’ όλην τήν κίνησιν.

’ Επειδή ομως τά τυχόν προταθησόμενα πρός λήψιν 
μέτρα έδει νά προέλθουν έκ μελέτης εύρείας τής ολης 
συνεταιριστικής ύποθέσεως, ύ φ ’ δλας τάς πλευράς 
αυτής, έζητήσαμεν έξουσιοδότησιν τών 'Ενώσεων 
Συνεταιρισμών τής Βορείου 'Ελλάδος ϊνα άρχίσωμεν 
τήν μελέτην ταύτην έν συνεργασία μετ’ άλλων δια
νοουμένων. ’ Ετιμήθημεν δ ι’ έξουσιοδοτήσεων τών 14 
κυριωτέρων Ένώσεων Συνεταιρισμών τής Βορείου 
Ελλάδος, δυνάμεως 70.000 περίπίου συνεταίρων, ϊνα, 
έν συνεργασία μετ' άλλων διανοουμένων, μελετήσω- 
μεν τήν κατάστασιν τής συνεταιριστικής καταστάσεως 
καί ύποδείξωμεν τήν λήψιν τών καταλλήλων μέτρων. 
Λαβόντες τάς έξουσιοδοτήσεις ταύτας άπηυθύνθημεν 
είς διαφόρους ώρμοδίους μεταξύ τών όποιων καί 
καθηγηταί τών δύο Πανεπιστημίων. Ή  πρόσκλησίς 
μας έγένετο εύμενώς δεκτή καίώρίσθη ’Επιτροπή είς 
τήν οποίαν άνετέθη ή μελέτη τής καθόλου συνεται
ριστικής ύποθέσεως έν τή χώρα μας, άπό οικονομικής, 
κοινωνικής καί νομικής άπόψεως. Ή  δράσις τής 
έπιτροπής ταύτης συμπίπτει μέ τήν εναρξιν τοΰ έτους 
1932, συνεπώς ή έ π ’ αύτής έκθεσις θ ά  περιληφθή είς 
τά πεπραγμένα τοΰ 1932...»

Ό  Πρόεδρος Τά μέλη
Γ. ' Ιωαννίδης Κ. Πρωτόπαπας, X. Παπαχρίστου, 

Δ. Τσαπούλης, Αλ. Βοσνιάκος »

—  Διαφώτιση για τον πραγματικό ρόλο του Συνεταιρισμού. Ό χι κομματική 
πολιτική.
Το θέμα της αναμϊξεως των Συνεταιρισμών σ την πολιτική  και των πολιτικώ ν 

στους Συνεταιρισμούς είνα ι από τα βασικά συζητούμενα και αμφιλεγόμενα την 
εποχή αυτή. Διαβάζουμε στο περ. «Συνεργατισμός» 1931 σελ. 601. (Βλ. και την 
παραπάνω εγκύκλιο του Συνδέσμου).
«Μερικοί, ευτυχώς έλάχιστοι, έρριξαν έσχάτως τό να τής πάλης τών τάξεων καί προσπάθησαν νά παρα-
τερατώδες σύνθημα πώς οί Συνεταιρισμοί εΐναι όργα- σύρουν συνεταιρισμούς σέ επικίνδυνες περιπέτειες».

Τα κυριώτερα σημεία της συνέχειας είνα ι τα ακόλουθα που δίνουν την εικόνα 
της εποχής και τον αντίκτυπο στη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση . Γράφει:
«’ Από καιρό άρχισε μιά περίεργη κίνηση στίς έπαρχίες 
μέ τά ’ Επαρχιακά ’ Αγροτικά συνέδρια καί άντισυνέ- 
δρια όπου ανακατεύονται καί Συνεταιρισμοί. Δέν μάς 
δόθηκε εύκαιρία νά παρακαθίσωμεν σέ ένα τέτοιο

συνέδριο. Τό παρακολουθήσαμε άπό τίς έφημερίδες... 
ύπάρχει τάση όσοι θέλουν νά επιδεικνύονται νά έπι- 
καλοΰνται τή βοήθεια τών Συνεταιρισμών. "Ολοι ά- 
πευθύνουν προσκλήσεις στούς συνεταιρισμούς, όλοι
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θέλουν νά συζητήσουν γιά τήν τύχη τους, γιά τήν 
άνάπτυξή τους, κλπ. Οί προσκλήσεις πολλές φορές 
διασταυρώνονται καί οί δυστυχείς συνεταίροι δέν 
ξεύρουν ποΰ νά πρωτοστείλουν αντιπρόσωπό τους... 
οί Συνεταιρισμοί είναι όργανα τής πάλης τών τάξεων 
καί προσπάθησαν νά παρασύρουν συνεταιρισμούς σέ 
έπικίνδυνες περιπέτειες.

Οί Συνεταιρισμοί άς προσέξουν. Διερχόμεθα, έξ 
αιτίας τοΰ κοινοβουλευτισμού, μία περίοδο μεγάλων 
ζυμώσεων πολιτικών. Νέα κόμματα γεννιούνται μέ 
διάφορες νέες καί παληές ιδέες καί παληά διχάζονται 
γιά νά πάρουν διάφορες κατευθύνσεις.

Οί Συνεταιρισμοί όλης τής ' Ελλάδος περιλαμβάνουν 
κοντά 250.000 οικογένειες καί άπασχολούν πάνω άπό 
3.000 ύπαλλήλους καί μοιραίο είναι, έφόσον έχουν τό 
δικαίωμα άπό τό Σύνταγμα σάν "Ελληνες πολίται, νά 
φιλοδοξήσουν καί μερικοί συνεταίροι ή υπάλληλοί 
τους νά διαπρέψουν καί στόν πολιτικό βίο τού τόπου 
καί προσκολλώνται στό μέν ή στό δέ πολιτικό κόμμα, 
φυσιολογικά δέ πρός τό κόμμα κείνο πού έχει άραιό- 
τερα στελέχη γιά νάχουν μεγαλύτερες πιθανότητες νά 
μπουν στόν πίνακα τών ύποψηφίων.

Ή  ύπαιθρος στά παληά χρόνια στήν κομματική 
διαπάλη δέν έπαιξε μεγάλο ρόλο, ό άνταγωνισμός τών 
κομμάτων περιωρίζετο στίς πόλεις. Σήμερα όμως ή 
κατάσταση άλλαξε. Τό πεδίο τής μάχης μετετέθη στήν 
ύπαιθρο, έκεΐ άκριβώς πού δρουν οί Συνεταιρισμοί, 
καί σέ μερικές περιπτώσεις, μέσα στούς συνεται
ρισμούς.

Ό  κάθε μέλλων ύποψήφιος έρωτοτροπεϊ πρός τούς 
συνεταιρισμούς. "Αλλος επικαλείται τούς παληούς 
δεσμούς καί τις ύπηρεσίες πού προσέφερε, άλλος πάλι 
επικαλείται τούς αγώνες του μέ τούς όποιους έδη- 
μιούργησε τό ένα καί τό άλλο γιά τό καλό τής 
όλότητος.

Οί Συνεταιρισμοί καί κείνοι άποτελοΰνται άπό 
πρόσωπα, πού άλλοτε ξεύρουν καθαρά τί είναι ό 
συνεταιρισμός καί τίς περισσότερες φορές διανοούν
ται γιά τόν Συνεταιρισμό όλως άντίθετα άπό ότι είναι 
πραγματικώς. ’ Επειδή λοιπόν δέν έχουν οί συνεταίροι

ξεκαθαρισμένα στό κεφάλι τους τό τί επιδιώκει ό 
Συνεταιρισμός ό κίνδυνος νά παρασύρωνται πρός τή 
μιά ή τήν άλλη πλευρά είναι πολύ μεγάλος. Ό  κίνδυ
νος διαφαίνεται καθαρώτερος άπό τό γεγονός ότι 
ύπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί πού στέλνουν άντι- 
προσώπους στά τοπικά συνέδρια.

Στό σημερινό σημείο τής έξελίξεως τής πολιτικής 
κινήσεως τής χώρας, παρά τίς αυστηρές διατάξεις τοΰ 
νόμου περί Συνεταιρισμών, είναι υπέρτατο καθήκον 
τών ύπευθύνων τής συνεταιριστικής κινήσεως νά τη
ρήσουν μία στάση αύστηρά ούδετέρα στήν κομματική 
διαπάλη πού διεξάγεται ζωηρά μπρός τά μάτια τους 
καί νά μή μεταβάλουν έστω κατά εκατομμυριοστό τίς 
επιδιώξεις τοϋ συνεταιρισμού πού είναι καθαρά δια- 
γεγραμμένες μέσα στό νόμο καί τά καταστατικά. Μέ 
όλη τήν πρέπουσα αυστηρότητα πρέπει νά έπιδοθούν 
άκούραστα στήν καλή οργάνωση τών συνεταίρων γιά 
νά βελτιώσουν τήν πάσχουσα καί δεινοπαθημένη 
οικονομία τους.

Τά Συνέδρια τών Συνεταιρισμών είναι οί γενικές 
συνελεύσεις. Κάθε τι πού δέν έχει οργανικό δεσμό μέ 
τόν συνεταιρισμό, πρέπει νά στηριχθή σέ διαφορετι
κές βάσεις. Ύ πάρχουν Γεωργικά ’Επιμελητήρια, 
Γεωργικά Ταμεία, Πολιτικά κόμματα κλπ., έχουν τό 
καθένα ένα προορισμό ξεχωρισμένο.

' Η κάθε μιά οργάνωση άς πάρη ξεκάθαρα τή θέση 
της καί άνάλογα μέ τήν άρμοδιότητά της νά έξετάζη τά 
ζητήματα. "Αν οί ενδιαφερόμενοι νομίζουν πώ ς δέν 
συμπληρώνονται οί άρμοδιότητες, άς δημιουργήσουν 
νέους άνάλογους όργανισμούς, γεωργικούς συλλόγους 
κλπ., άλλά άς άφήσουν τούς συνεταιρισμούς άνενό- 
χλητους, νά εξακολουθούν τό εποικοδομητικό τους 
έργο.

Ύ πάρχουν μερικά πράγματα πού πρέπει νά μένουν 
άθικτα καί σεβαστά. Αύτά είναι όσα άποτελοΰν 
εθνική περιουσία. ‘Η συνεταιριστική Κίνηση άνήκει 
σέ όλο τό έθνος καί κατά συνέπεια πρέπει νά τήν 
σέβεται ό καθένας, άν θέλωμεν ποτέ νά δοϋμε τόν 
'Ελληνικό λαό νά ζή μια ζωή υποφερτή.»

Οι Σχολικοί - Μαθητικοί Συνεταιρισμοί.
Λ ειτουργούν σποραδικά, με την πρωτοβουλία προοδευτικών δασκάλων, 

μερικοί σχολ ικο ί - μαθητικοί συνεταιρισμοί που δημιουργήθηκαν από τις ανάγκες 
των Σχολείων. Από έρευνα που έκανα το 1937 προκύπτει ότι (πέρα από όσα 
αναφέρθηκαν στα προηγούμενα χρόνια) λειτουργούσε τέτο ιος συνεταιρισμός, 
αρκετά χρόνια  πρ ιν το 1932, στο δημοτικό σ χολείο  Κάτω Κ λεινών Φ λωρίνης. Οι 
πληροφ ορίες που μου έδωσε ο Δ ιευθυντής του Σ χολείου (αρ. πρωτ. 9/15.1.1938) 
Ιωάν. Κ αλαϊτζίδης, είνα ι οι ακόλουθες:

«Είς τό σχολεΐον Κ. Κλεινών μέχρι τοΰ έτους 1932 
έλειτούργει Μαθητικός προμηθευτικός συνεταιρι
σμός. "Εφυγα όμως κατά το έτος έκείνο άπό τό ώς 
άνω σχολεΐον καί ό διάδοχός μου δέν έσυνέχισεν τό 
έργον μου.

’Απούσιασα τρία έτη. Μετά τήν έπιστροφήν δέν ήτο 
δυνατόν νά λειτουργήση ό Μ.Π. Συνεταιρισμός, διότι 
δέν είχαμε κεφάλαια.

Διότι πρίν έλειτούργει κατά τόν έξής τρόπον ό Συνε
ταιρισμός: Προμηθευόμεθα τά βιβλία καί όλα τά άλλα 
τά άπαιτούμενα άπό τά βιβλιοπωλεία τής Φλωρίνης 
έπί πιστώσει καί μέ 10% έκπτωσιν. Ή  πώλησις έγίνε- 
το μέ τάς τιμάς τής Φλωρίνης. Τό κέρδος τών 10% έξο-

δεύαμεν διά τάς άνάγκας τοΰ σχολείου καί μέ τά ύπό- 
λοιπα έπληρώναμεν τό χρέος.

Μετά τήν έπιστροφήν μου όμως αί βιβλιοπώλαι άλ
λαξαν τακτική, δέν έδιδαν πλέον οϋτε έπί πιστώσει, 
ούτε μέ έκπτωσιν.

’Εν τώ μεταξύ όμως καί ήμεΐς προέβημεν είς ένέρ- 
γειας αί όποϊαι θά  μάς επιτρέψουν άπό τό έρχόμενο 
έτος νά έχουμε πάλιν τόν Συνεταιρισμόν μας καί μέ 
καλύτερα μάλιστα άποτελέσματα.

Διότι έφυτεύσαμεν, άπό τού έτους 1931,5 στρέμμα
τα μέ μηλέας (137 μηλ.), αί όποϊαι εφέτος έχουν άφθο- 
νον καρπόν. Τοιουτοτρόπως δημιουργοΰνται τά κεφά
λαια. Τόν Σχολικόν κήπον αύτόν τόν καλλιεργούμεν μέ

422/950



19 3 1 /E ' —  Συ νετα ιρ ιστική  β ιβλ ιογρα φ ία , μόρφω ση, ενημέρω ση.

τά παιδιά τοΰ σχολείου. Έ χομεν ύ π ’ 6ι|πν μας όχι όλα αύτά.
μόνο νά ξανασυστήσωμεν τόν Συνεταιρισμόν μας, ’Έ πειτα  τό ερχόμενον φυτεύομεν καί άλλα 3 στρέμ-
άλλά καί νά κάνωμεν μαθητικά συσσίτια, νά αγοράσω- ματα τού σχολείου.
μεν κινηματογραφικήν μηχανήν, ραδιόφωνον, έκτυ- Θά σάς παρακαλέσωμεν νά μάς βοηθήσετε ώς είδι-
πωτικά μέσα, βιβλιοθήκην παιδικήν καί λαϊκήν. κοί πού εισθε νά όργανώσωμεν τόν Συνεταιρισμόν μας

Ο Σχολικός κήπος μέ τόσας μηλέας θά  μάς έπιτρέψη αύτόν καλύτερον».

(Ενημέρωση για  τους σχολικούς συνεταιρισμούς βλ. και στο «Συνεργατι
σμός» 1931 σ. 448).

— Τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής προγράμματος που να αποβλέπει ό χ ι μόνο 
στην υλική ενίσχυση  εκείνων που απαρτίζουν τις ο ικονομικές γεω ργικές οργα
νώσεις της υπαίθρου αλλά παράλληλα και στη διαπα ιδαγώ γηση των μελών που τις 
αποτελούν. Π ρακτικά μέτρα υποδεικνύονται από το Σπ. Τρυφωνόπουλο («Συνεται
ριστής» 1931 σελ. 9).
— Σχολή Συνεταιριστών. Ε ισάγονται 10 σπουδαστές στη Σχολή Συνεταιριστών 

έτους 1931/1932. Οι: 1) Δημ. Μ αούνης, 2) Χρ. Κ ατηφόρης, 3) Βασ. Μ παφέρος, 4) 
Στ. Π απαλαμπρίδης, 5) Γ. Α. Κ ανελλόπουλος, 6 ) 'Α γγ . Α ναστασιάδης, 7) Γρ. 
Μ ουζακίτης, 8) Ευάγ. Ζαΐμης, 9) Ν ικ. Γ. Ο ικονομόπουλος, 10) Αθ. Γλυκός 
(«Συνεταιριστής» 1931 σελ. 134).
— Γ ίνοντα ι ενέργειες του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος και των 

Ενώσεων Συνεταιρισμών γ ια  ίδρυση έδρας Συνετα ιρ ιστικής Ο ικονομίας στο 
Π ανεπιστήμ ιο  Θ εσσαλονίκης. Βλ. στο «Συνεταιριστής» 1931 σελ. 45. Γ ια το ίδ ιο  
θέμα είνα ι χαρακτηριστικό  στη διατύπωσή του το α ιτιολογημένο  υπόμνημα του 
Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος προς τον Π ρόεδρο της Κ υβέρνησης, 
τα αρμόδια Υ πουργεία, κλπ., γ ια  ίδρυση έδρας Συνεταιρισμών στο Π ανεπιστήμιο  
Θ εσσαλονίκης (Βλ. «Συνεργατισμός» 1931 σελ. 417, 420). Στο υπόμνημα γίνετα ι 
αναφορά σ την όλη τότε οργάνωση και λειτουργία  των συνεταιρισμώ ν, τις επιτυ
χ ίες, αδυναμίες, αντιδράσεις κλπ., αλλά και στην κατάσταση της γεω ργίας, των 
εισαγωγών, κλπ. (Και συνεπώς έχει πληροφοριακή - ιστορ ική  αξία  και από την 
πλευρά αυτή). Α ναγράφονται στο Υπόμνημα, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω αποκαρ
διωτικά (τονισμιένα κάπως για  να κ ινήσουν το κυβερνητικό ενδιαφέρον στο υπο
βαλλόμενο αίτημα):

«α) Καίτοι ύπάρχει έν Έλλάδι μέγας αριθμός Συνε- ναι, πορτοκάλια Παλαιστίνης, μήλα Σερβίας καί ' Ην.
ταιρισμών μέ αριθμόν συνεταίρων περίπου 250.000, έν Πολιτειών καί δαμάσκηνα άπό πληθύν χωρών, τείνουν,
τή πραγματικότητι δέν ύπάρχει Συνεταιριστική ’ Ορ- παρά τάς φορολογίας τάς όποιας ύφίστανται, νά έκτο-
γάνωσις ύπό τήν έπιστημονικήν αύτής έννοιαν, πλήν πίσουν άπό τάς άγοράς μας τήν σταφίδα, τά σύκα κλπ.
έλαχίστων μεμονωμένων έξαιρέσεων. Τό γεγονός τοΰ- ελληνικής παραγωγής καρπούς, διά τόν λόγον ότι
το προύκάλεσε πλειστας αύστηράς επικρίσεις... προσφέρονται εΐς καλάς ποιότητας καί εΐς χαμηλάς

β) ΟΙ Συνεταιρισμοί άσχολούνται κυρίως μέ ύποθέ- τιμάς,
σεις πιστωτικός, άδιαφοροΰντες συνήθως διά τήν ...Έ νώ  είς άλλας χώρας τής Εύρώπης, τής Άμερι-
παραγωγήν καί τήν διανομήν, είς μικράν άκτϊνα, μάλι- ><ής καί είς αύτήν τήν ’ Ωκεανίαν οί γεωργοί διά τών όρ- 
στα δέ τό μεγαλύτερον μέρος τών χορηγουμένίον γανώσεών των επέτυχαν βελτίωσιν τής ποιότητος,
πιστώσεων προέρχεται έκ δανείων. Ή  γεωργική βιο- σημαντικωτάτην έλάττωσιν τού κόστους τών προϊόν-
μηχανία, ή άπό κοινού διάθεσις τής παραγωγής, ή άπό των των καί έπαισθητοτάτην βελτίωσιν τής ιδίας οΐκο-
κοινού προμήθεια γεωργικών ειδών καί έν γένει αί άπό νομικής των θέσεως καί είς αύτάς άκόμη τάς χώρας είς
κοινού εκμεταλλεύσεις, είς πλείστας περιφερείας μέν τάς οποίας ή μικρά ιδιοκτησία είναι τό κύριον χαρα-
ειναι έπιχειρήσεις άγνωστοι, είς άς δέ περιφερείας κτηριστικόν, είς τήν πατρίδα μας πλέουν οί γεωργοί εΐς
είναι γνωσταί, άποτελοϋν οργανισμούς κατά τό πλεϊ- ώκεανόν δυστυχίας... Γνωστού οντος ότι τό Κράτος
στον όπισθοδρομημένους. ' Η ' Ελλάς τής έλαίας, τού δέν δύναται νά έπεμβαίντ] είς τήν ιδιωτικήν οικονομίαν
ο’ίνου καί άλλης πλούσιας όπωροπαραγωγής, σήμερον πέραν ένός ώρισμένου σημείου, ή κατάστασις όλοέν
ύφίσταται, ελλείψει καλής όργανώσεώς τής παραγω- βαίνει πρός τά χείρω λόγω τού εξωτερικού συναγωνι-
γής, τόν έξωτερικόν συναγωνισμόν όχι μόνον είς τά σμού ά φ ’ ένός και τής έξεγέρσεως τών καταναλωτι-
βιομηχανικά εϊδη, τά σιτηρά, κρέατα καί λοιπά είδη κών τάξεων ά φ ’ έτέρου, τάς όποιας μαστίζει ή αεργία,
τροφίμων άλλά καί είς αύτά άκόμη τά κύρια προϊόντα γ) Οΐ κύκλοι τών διανοουμένων οϊ όποιοι ένεκα τών
της. Αΐ άγοραί μας βρίθουν ξένων όπωρικών, έσπερι- ειδικοτήτων των (νομικοί, οικονομολόγοι, γεωπόνοι,
δοειδών, τροπικών χωρών καί άλλων. Φοίνικες, βανά- δασολόγοι, διδάσκαλοι) έρχονται είς συχνήν επαφήν
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μέ τό κοινόν, άγνοοΰν τήν συν/στικήν Κίνησιν, έπικυ- 
ροΰντες πολλάκις τήν γνώμην τών απλοϊκών χωρικών 
ότι οΐ Συνεταιρισμοί εΐναι οργανισμοί οΐ όποιοι 
μεσολαβούν μόνον πρός έξεύρεσιν δανείων. ’ Επειδή 
δέ ή έξεύρεσις δανείων δέν εΐναι τι τό δημιουργικόν 
καί παραγωγικόν, φυσικόν είναι τό ένδιαφέρον ύπέρ 
μιας τοιαύτης Κινήσεως νά εΐναι ήλαττωμένον ϊνα μή 
ε’ίπωμεν ότι ούδόλως γεννάται.

δ )’Αγνοείται άπό τό κοινόν ό σπουδαιότατος ρόλος 
τόν όποιον παίζουν οί Συνεταιρισμοί, ώς καταναλωτι
κοί, πιστωτικοί, παραγωγικοί καί άπό κοινού προμή
θειας είς τόν οικονομικόν βίον ένός λαού καί είς τήν 
προσπάθειάν του πρός έλάττωσιν τού κόστους τού 
βίου καί τήν άποφυγήν τών κρίσεων όμού μετά τών 
συναφών καταστροφών. Ύ πό  τάς συνθήκας τάς 
όποιας έδημιουργήθη έν τή χώρα μας ή Συνεταιριστι
κή Κίνησις δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν δτι αϋτη δέν 
άποτελεϊ δημιούργημα έλευθέρας συνειδητής συνερ
γασίας, άλλά δημιούργημα έπιβεβλημένης ανάγκης 
πρός κοινήν έξυπηρέτησιν έκ μέρους τών έξασκού- 
ντων τήν γεωργικήν πίστιν πιστωτικών ιδρυμάτων 
πρός συστηματοποίησιν τών μετά τών γεωργών συναλ
λαγών των καί μιας καλής θελήσεως τών έποικιστικών 
άρχών. Τό κοινόν άγνοεΐ σήμερον τήν σημασίαν τοϋ 
Συνεταιρισμού διότι τώ έδόθη τι τού οποίου τό 
περιεχόμενον άγνοεΐ, ελλείψει τών ανθρωπίνου έκεί- 
νων στοιχείων τά όποια θ ά  δώσουν τήν ύγιά κατεύ- 
θυνσιν. 'Ο  γεωργός σήμερον όταν εύρεθή είς οικονο
μικήν στενοχώριαν καταφεύγει είς τόν Πρόεδρον τού 
Συνεταιρισμού μέ τήν έρώτησιν είς τά χείλη, «Μπορώ 
νά πάρω δάνειο άν γραφώ στόν Συνεταιρισμό;» Ό  
Πρόεδρος μή γνωρίζων τί περισσότερον άπαντά 
άπλώς, είς τήν έρώτησιν καταφατικώς ή άρνητικώς. 
Οϋτω προσθέτονται αριθμοί χωρίς σημασίαν εσωτερι
κήν. * Ο συνεταίρος έγγράφεται είς τόν Συνεταιρισμόν 
τού όποιου τούς σκοπούς παραδέχεται ποτέ όμως δέν 
άσχολεϊται μέ αύτούς. ' Η ήθική καί ή ύλική έξύψωσις 
δ ι’ αύτόν εΐναι τι τό παντελώς άγνωστον. 'Υπάρχει 
άκόμη ή άντίληψις είς τάς πόλεις ότι ό Συνεταιρισμός 
εΐναι τι τό όποιον άφορά μόνον τούς γεωργούς. 
Διεξάγονται συζητήσεις εύρεΐαι είς τόν τόπον καί 
μεταξύ τοϋ κοινού περί ύπερεπαγγελματισμοϋ καί 
περί άστυφιλίας ούδαμοϋ όμως γίνεται νύξις περί 
ιδρύσεως καταναλωτικών Συνεταιρισμών καί έργατι- 
κών συνεργατικών διά τήν καταπολέμησιν τοϋ παρα
σιτισμού καί τήν συστηματοποίησιν τής διανομής,

ένεκα τής έλλείψεως διανοουμένων οί όποιοι κατόπιν 
μελέτης νά έχουσιν άντιληφθή τήν χρησιμότητα τών 
Συνεταιρισμών πρός βελτίωσιν τής οικονομικής θ έ 
σεως τών πολιτών καί έλάττωσιν τοϋ κόστους τοϋ 
βίου, διά νά έργασθοϋν πρός τόν σκοπόν τούτον.

ε)' Η οικονομική όργάνωσις τών κατόπιν τών άγρο- 
τικών μεταρρυθμίσεων άποκατασταθέντων κολλήγων 
καί προσφύγων δέν συνετελέσθη. "Οτι συμβαίνει μέ 
τούς πιστωτικούς Συνεταιρισμούς συμβαίνει καί μέ 
τούς Συνεταιρισμούς άποκαταστάσεως. Ούτοι ίδρυ- 
θέντες βάσει ειδικού νόμου άπέβλεπον είς ώρισμένους 
σκοπούς, λόγω όμοις τής άντιλήψεα^ς ή όποία επικρα
τεί όχι μόνον οί σκοποί των δέν έκπληροϋνται, άλλά 
καί καταβάλλονται πραγματικοί άγώνες διά τήν εϊσ- 
πραξιν τών γεωμόρων καί άπαυδοϋν τά μέλη τών 
συμβουλίων, αισθανόμενα πραγματικήν άνακούφισιν 
όσάκις άπαλλάσσονται τών αξιωμάτων των. KaL 

στ)’Επικρατεί μεγίστη άναρχία είς τήν παραγωγήν 
καί κατανάλωσιν καί ώς έκ τούτου άβεβαία οικονομία 
λαϊκή. ’Ελλείψει έπαφής μεταξύ τών παραγωγών 
παντός τύπου, ύφίστανται άφάνταστοι διακυμάνσεις 
αΐ όποϊαι άποβαίνουν καταστρεπτικοί διά τήν ιδιωτι
κήν οικονομίαν έπιβαρύνουσαι ότέ μέν τόν καταναλω
τήν ότέ δέ τόν παραγωγόν.

’ Αναλογιζόμενοι Κύριε πρόεδρε πόσον επιζήμια εΐναι 
ή μή ϋπαρξις καλής συνεταιριστικής όργανώσεώς είς 
τήν χώραν καί διά τήν οικονομίαν τοϋ τόπου καί διά 
τήν κοινωνικήν έξυγίανσιν, δεδομένου μάλιστα ότι 
υπάρχει ήδη έν πυκνότατον δίκτυον Συνεταιρισμών, 
παρακαλοϋμεν νά μάς έπιτραπη.νά ζητήσωμεν καί τήν 
ύμετέραν άρωγήν πρός ρύθμισιν μιάς καταστάσεως 
καί έδραίωσιν μιάς οικονομίας ή όποία έχει πλέον 
γεννηθή.

Ή  ενίσχυσις τής συνεταιριστικής κινήσεως τής 
χώρας έπιβάλλεται καί δ ι’ άλλους λόγους άλλά και διά 
έπιστημονικούς οικονομικούς καί τεχνικούς λόγους. 
Αί έπελθοϋσαι άγροτικαί μεταρρυθμίσεις καί ή μεγάλη 
κατάτμησις τής γης ώς καί τό πνεύμα της συστηματο- 
ποιήσεως τής παραγωγής καί τής διανομής τό όποιον 
έπεκράτησε κ α θ ’ όλον τόν κόσμον θέλουσι τάξη τήν 
ήμετέραν παραγωγήν είς ήσσονα μοίραν άν δέν όργα- 
νωθή καί ή οικονομία ή ίδική μας άναλόγως. Εΐνε γνω
στά τά θαύματα τά όποια έπετέλεσαν διά τών Συνεται
ρισμών καί άλλαι χώραι εύρεθεΐσαι είς δυσχερή οικο
νομικήν θέσιν». (Στη συνέχεια δίνονται ενδιαφέροντα 
στοιχεία).

Σύμφωνο ψ ήφισμα για το Θέμα αυτό διατύπωσε και η Σύσκεψη των Ενώσεων 
Συνεταιρισμών της 17/2/1931 (βλ. «Συνεργατισμός» 1931 σ. 422).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Το 1931:
Π  Π ρομηθευτική Ενωση Μ εσσηνίας συγχωνεύτηκε σ την ’Ενωση Ά ρ ιο ς .

— Δ ιαλύθηκε η Π αμμεσσηνιακή Π ρομηθευτική Έ ν ω σ η  (βλ. «Συνεταιριστής»
1932 σελ. 14). F ls
— Ίδ ρ υ σ η  3 Ενώσεων κατά το 1931:

α) Σύνδεσμος Κ ιτροπαραγω γών Κ ρήτης (Η ράκλειο), 
β )' Ενωση Συνεταιρισμών Λέσβου (Μ υτιλήνη)
γ) Π ρομηθευτική και πωλήσεως Έ ν ω σ η  Συνεταιρισμώ ν Σ ιντικής (Σιδηρό- 

καστρο).
Σύμφωνα με τα σ το ιχεία  της Α ΤΕ (που δημοσιεύοντα ι στο β ιβλίο  του Δ. 

Π ουρνάρα σελ. 83) τον Αύγουστο 1931 υπήρχαν ο ι παρακάτω Ενώσεις Γεωργικών 
Συνεταιρισμών:

’ Επωνυμία
’ Αριθ.

’Έδρα μελών
Κεντρική ’Αγροτική Τράπεζα
Καλαμών Καλάμαι 56

Ένωσις Σταφιδικών Συνεταιρι
σμών Αιγιαλείας Αϊγιον 20
Γεωργική Συνεταιρική Τράπεζα
Πατρών Πάτραι 20
Γεωργική Συνεταιρική Τράπεζα
Καλαμών Καλάμαι 52
Γεωργική Τράπεζα ’Αρκαδίας Τρίπολις 32

"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρι
σμών Ζακύνθου Ζάκυνθος 13
Γεωργική Τράπεζα Λακωνίας Σπάρτη 45
Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα

’ Ηλείας Πύργος 27
"Ενωσις Συνεταιρισμών Τριφυλίας
- Πυλίας Γαργαλιάνοι 19

"Ενωσις Συνεταιρισμών Κορινθίας Κόρινθος 52
’Αγροτική Συνεταιρική Τράπεζα
* Αττικοβοιωτίας ’ Αθήναι 6
Προμηθευτική καί πωλήσεως "Ε-
νωσις Πυλίας Πύλος 19
Κεντρική "Ενωσις Συνεταιρισμών
Μεσσηνίας Νησίον 31
Σταφιδική Τράπεζα Βοστίτσης Αϊγιον 14

"Ενωσις Γεωργ. Πιστωτικών καί
’ Αποκαταστάσεως Συνεταιρισμών
Ά ρτης "Αρτα 55
"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρι
σμών Δράμας Δράμα 7

"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών
Σερρών Σέρραι 24
Προμηθευτική καί πωλήσεως Έ -
νωσις Γεωργ. Συν/σμών "Ανω
Μεσσηνίας Ζευγολαπό 12
Γεωργική Συνεταιρική Τράπεζα
Διδυμοτείχου Διδυμότειχο 96
Κτηματική Συνεταιριστική Τρά
πεζα "Ηλιδος Γαστούνη 7

'Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεται
ρισμών Μακεδονίας Θεσ/νίκη 74

Γεωργική Τράπεζα Σάμου Καρλόβασι 8
"Ενωσις Γεωργικών Συνεται
ρισμών Δωρίδος Εΰπάλιον 9
Κεντρική Σταφιδοκτηματική Τρά
πεζα Άμαλιάδος ’ Αμαλιάς 12

'Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών
Αιτωλοακαρνανίας Μεσολόγγιον 55

‘Ένωσις Γεωργ. Συν/σμών Κατε
ρίνης Κατερίνη 16

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Λαρίσης Λάρισα 31

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Βόλου - Φαρσάλων - 'Αλμυρού Βόλος 13

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Κυκλάδων Σϋρος 27
Γεωργική Πιστωτική "Ενωσις Γε
ωργικών Συνεταιρισμών Κ υπα
ρισσίας Κυπαρισσία 10
Κεντρική Γεωργοκτηματική Τρά
πεζα ’Ολυμπίας (Κρεσταίνων) Κρέσταινα 9
Σταφιδική Προμ. Τράπεζα
Μεσσηνίας Γλιάτα (Μπ.) 9
Κεντρ. Ά γροτ. Τράπεζα Ά ρηνο-
φυγαλίας Κακόβατον 13

"Ενωσις Γεωργ. Συν/σμών Νάξου Νάξος 6
"Ενωσις πωλήσεως έλαιών Γεωργ.

Συνεταιρισμών Πηλίου Βόλος 7
Αγροτική Τράπεζα Λαγκαδά Λαγκαδά 14
"Ενωσις Γεωρ. Συν/σμών Ξάνθης Ξάνθη 11
Καπνική Παναιτωλ. "Ενωσις

’ Αγρίνιου Άγρίνιον 16
"Ενωσις Γεωργ. Συν/σμών Κιλκίς Κιλκίς 11
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Πάρου - Α ντιπάρου Πάρος 7

"Ενωσις Γεωργ. Συν/σμών
Φθιωτ/κίδος Λαμία 10
Κεντρ. Ά γροτ. Τράπεζα

' Ηρακλείου * Ηράκλειον 15
"Ενωσις Γεωργ. Συν/σμών
Καρδίτσης Καρδίτσα 6
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Προμηθευτική καί πωλήσεως 
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
Γαργαλ ιάνων Γαργαλιάνοι 7
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Κομοτινής Κομοτινή 18
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργ. Συνε
ταιρισμών Ίωαννίνων ’Ιωάννινα 16

"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρι
σμών Θήρας Θήρα 8
Ταμεϊον Ά μύνης Οΐνοπ.
Λευκάδος Λεύκάς 14
Γεωργική Προμηθ. καί Πιστωτική 

"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρι
σμών έν Θήβαις Θήβαι 13
Πιστ. "Ενωσις Γ. Συνεταιρισμών 
Λεχαινών
Προμηθευτική καί Πωλήσεως 

"Ενωσις Μεσσηνίας 
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
Καβάλλας
Κεντρική Ά γροτ. Τράπ.

Άξιουπόλεως
Περιφερική Τράπ. χωρικών 
Γεννιτσών

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
' Εορδαίας
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
Φλωρίνης

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
’Επαρχίας Λαγκαδά 
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
’Επαρχίας Βερροίας 
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
’Επαρχίας Γεννιτσών 
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
περιφερειας Σερβίων 

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
Χαλκιδικής Ν. Μουδανιά
Τράπεζα Συνεταιρισμών ’Ά ργους 

Ό ρεστικοϋ Ό ρεστικόν
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
πωλήσεως Σουλτανίνας -Χανιών Χανιά 6
Παναιτωλοακαρνανική "Ενωσις 
άκτημόνων καλλιεργητών Μεσολόγγιον 7
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργ. Συνε
ταιρισμών Άλεξανδρουπόλεως Ά λεξ/πολις 16
"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών 
πωλήσεως σουλτ. ' Ηρακλείου ‘ Ηράκλειον 9 
Πιστωτική "Ενωσις Γεωρ. Συνε
ταιρισμών Ρεθύμνης Ρέθυμνον 9

Προμηθευτική καί Πωλήσεως "Ε-
νωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Κιάτου Κιάτον 7

"Ενωσις Οίνοποιητικών Συνεται
ρισμών Κολυμπαρίου Κρήτης Κολυμπάριον 7

"Ενωσις Οίνοποιητικών Συνεται
ρισμών Καστελλίου - Χανιών Καστέλλιον 9
Τράπεζα Καπνοπαραγωγών
Αιτωλοακαρνανίας ’ Αγρίνιον 9
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργικών
Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας Ληξούριον 7

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
Συνεταιριστική Τράπεζα
Καρατζοβής Καράτζοβα
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργ. Συνε
ταιρισμών Κοζάνης Κοζάνη

'Ε νώ σεις ίδρυ θεΐσ α ι κατά τό  έτος 1930
"Ενωσις Οίνοπ. Συνεταιρισμών
Κολυμπαρίου Κρήτης Κολυμπάριον 7

"Ενωσις Οίνοπ. Συνεταιρισμών
Καστελλίου Καστέλλιον 9
Τράπεζα Καπνοπ.
Αιτωλοακαρνανίας ’ Αγρίνιον 9
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργικών
Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας Ληξούριον 7

"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρι
σμών Ά ποκαταστάσεως άκτημό
νων καλλιεργητών Φαναριού Ποταμιά 9
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργικών
Συνεταιρισμών Τρικκάλων Τρίκκαλα 15
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργικών
Συνεταιρισμών Ά ρτης ’Ά ρτα 9
Πιστωτική "Ενωσις Γεωργικών
Συνεταιρισμών Φαρσάλων Φάρσαλα 9

"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρι
σμών επαρχίας Σελίνου Παλαιοχώρα 9
Πωλήσ. Προμηθ. καί Πιστωτική

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Νομού Χανίων Χανιά 11
Πιστωτ. "Ενωσις Γεωργ. Συνεται
ρισμών Πρεβέζης Πρέβεζα 24

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Λεβαδείας καί Λοκρίδος Λεβάδεια
Πιστ. "Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρι
σμών Αλμυρού Αλμυρός
Πιστ. "Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρι
σμών Τρικκάλων - Καλαμπάκας Τρίκκαλα

"Ενωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών
Λέσβου Μυτιλήνη

Λεχαινά 7

Μεσσήνη 

Καβάλλα 

Αξιούπολις 

Γεννιτσά 

' Εορδαία 

Φλώρινα 

Λαγκαδά 

Βέρροια 

Γεννιτσά 

Σέρβια

Το σύνολο των υφισταμένων Ενώσεων στο τέλος του 1931 ήταν 88 (βλ. 
αναλυτικά «Συνεταιριστής» 1932 σ. 45 και 1933 σ. 83, 85).

— Ο Θ. Τζωρτζάκης (στο β ιβλίο  του «Οί Συνεταιρισμοί στήν Ε λ λ ά δ α »  σελ. 21 
επ.) αναγράφει ότι το 1930 υπήρχαν 85 Ενώσεις. 3 δ ιαλύθηκαν το 1931, ιδρύθηκαν 
3 και στο τέλος του 1931 υπάρχουν πάλι 85 Ενώ σεις με μέλη τους περίπου 2.500 
Γεωργικούς Συνεταιρισμιούς (αντιπροσωπεύουν δηλαδή κάτι ολιγότερο του 1/2 
των Συνεταιρισμών που υπάρχουν, αλλά τους πιο ζωντανούς).

Σ χετικά  με τις εργασίες τους σημειώ νει ότι:
«Αί 'Ενώσεις συνεταιρισμών μεσολαβούν συνήθως τ η ς  άσκούσης τήν άγροτικήν πίστιν.Τραπέζης, συνευ-

κατά τόν δανεισμόν τών συνεταιρισμών των έκ μέρους θυνόμεναι καί αύται διά τά ύ π ’ αύτών λαμβανόμενα
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δανεια._ Επίσης ενεργούν προμήθειας διά λογαρια- Τ0ύς συνεταιρισμούς των.
σμον των συνεταιρισμών των και αναλαμβάνουν πολ- Πολλοί έξ αύτών κατορθώνουν νά συγκεντρώσουν
λακις την πώλησιν των εις τα μελη των συνεταιρισμών καί ώξίας λόγου καΤαθέσει.ς, τάς άποΙας ™ησιμο-
ων ανηκοντων γεωργικων προιοντων ή μεσολαβούν ποιούν πρός δανεισμόν τών συνεταιρισμών των», 

απλώς κατα την πώλησιν οδηγούσαι καί βοηθούσαι

— Κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα η κατανομή των Ενώσεων είνα ι η κάτωθι: 
Π ελοπόννησος 21 Κ ρήτη 9
Στερεά - Εύβοια 8 Επτάνησος 3
Θ εσσαλία 8 Ή π ε ιρ ο ς  5
Μ ακεδονία 21 Κυκλάδες 4
Θράκη 4 Ν. Α ιγαίου 2

85

Σύνολο μελών τους περίπου 2.500 Συνεταιρισμοί επί υπαρχόντω ν 5.888.
Π έρα από τις δραστηριότητες - ενέργειες των Ενώσεων που αναφέρθηκαν σε 

άλλες σελίδες (για  τη νομοθεσία, ενημέρω ση, εκπροσώ πηση, κλπ.) το κύριο 
ο ικονομικό τους έργο διαρκώς εξελ ίσσεται κατά τόπους και αντικείμενα.

Αμυδρά εικόνα της δράστηριότητάς τους δίνουν οι επόμενες πληροφορίες:
— Ο μοσπονδία Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης. Βλ. αναλυτικά 

«Συνεργατισμός» 1931 σελ. 523 γ ια  τη Γενική Συνέλευσή της. Σταχυολογούμε: 
«αποτελεί καί άποτέλεσε τήν πρωτοπορείαν τής προόδου τής συνετα ιρ ιστικής 
κινήσεω ς στή Χώρα μας ... έχει αντιπροσώ πους πού είναι κοινοβουλευτικώς 
εξελιγμένοι καί πρώτης τάξεως συζητηταί...» Στη Γενική Συνέλευση της 24.5.1931 
συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα που δείχνουν τη ζω τικότητα και τις απα
σχολή σ εις της:

Συγκέντρωση σ ιτηρώ ν και από κοινού πώ ληση καθώς και τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος.

Ζητήθηκε να φροντίσει η Ο μοσπονδία να κτίσει, σε κεντρική θέση, αγορά 
οπωρικώ ν και λαχανικώ ν όπου να πουλιέται η παραγωγή χω ρίς τη μεσολάβηση 
των μεσιτών, απευθείας στην κατανάλωση. Να κτιστεί και εργοστάσιο  κονσερ- 
βοποιίας για  να απορροφηθούν τα τυχόν πλεονάσματα.

Λόγω της ο ικονομικής κρ ίσ ης και των περιορισμένω ν πόρων των Ο ργανώ
σεων συζητήθηκε περικοπή του μισθού των υπαλλήλω ν κατά 10% και κατάργηση 
του 13ου μισθού.

«Οί ’ίδιοι ύπάλληλοι προθυμοποιήθηκαν νά ταυτί
σουν τήν τύχη τους μέ τούς συνεταίρους πού σήμερα σκειάν της στούς ύπαλλήλους τής όργανώσεώς καί
πάσχουν οίκονομικώς καί κείνοι πρώτοι πρότειναν τό έτόνισε γιά μιά φορά άκόμα otl τρέφουν σ ’ αύτούς οί
μέτρο αύτό γιά νά ένισχυθή ή οικονομία τών χωρικών. συνεταίροι μεγάλη έμπιστοσύνη καί ά π ’ αύτούς περι-
' Η Γενική Συνέλευση σύσσωμη έξέφρασε τήν εύαρέ- μένουν νά καθοδηγηθούν...».

Ακόμα_ συζητήθηκε η περικοπή της συμμετοχής των υπαλλήλω ν στα κέρδη. 
Με επιμονή αντιπροσώ πω ν αποσύρθηκε η πρόταση. Ο «Συνεργατισμός» όμως 
εκθέτει τους λόγους για  τους οποίους δεν πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των 
υπαλλήλω ν στα κέρδη αλλά πρέπει να αμείβονται καλά και να έχουν ασφάλεια 
γήρατος.

— Ά ρ τ α . Δυο ανταγωνιζόμενες Ενώσεις που πρέπει να συγχωνευθούν. Βλ. 
σχετικά  «Συνεταιριστής» 1931 σελ. 84.

— Σταφιδική Ενωση Χανίων. Χ αρακτηριστικές πληροφορίες και κρίσεις γ ι ’ 
αυτή:
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« Ά ποκατάστασις τής πίστεως τής Ενώ σεω ς κλονι- ■ Αγροτικής Τραπέζης, νά παραμερίση τά εμπόδια, νά
σθείσης έκ τών κατά τό παρελθόν γενομένων, παρά έξαλείψη τήν είς βάρος της δυσπιστίαν καί νά βαδίση
τήν καλήν πρόΟεσιν τοϋ τότε συμβουλίου, σφαλμάτων. άσφαλώς πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών της...». 
Κατά τό 1930 ή "Ενωσις ήδυνήθη μέ τήν ένίσχυσιν τής

(«Συνεταιριστής» 1931 σελ. 29). Νέο συντηρητικό  πνεύμα είς τό  Θέμα τής 
εμπορικής διαχειρ ίσεω ς τής σταφίδας. ’Α ναστολή τής ύποχρεω τικής προσκομί- 
σεώς της («Συνεταιριστής» 1931 σελ. 29, 106).

— Οργάνωση 6 τοπικώ ν Λ ογιστηρίω ν της Έ ν ω σ η ς  Σερρών («Συνεταιριστής»
1931 σελ. 106, 1932 σελ. 14).
— Δ ραστηριότητα  πολύ αξιόλογη της ' Ενω σης Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Δρά

μας. Σ το ιχεία  για  προμήθειες, πω λήσεις, δάνεια. «Σοφή δ ιο ίκη σ ις  καί άφοσιωμένη 
διεύθυνσις... τή ν  όλην δρασιν τής Ε ν ώ σ εω ς δ ια κρίνει ή λελογισμένη  όργάνωσις 
καί δ χ ι χ ιμ α ιρ ικός ενθουσιασμός...». («Δελτίον τής Ε ν ώ σ εω ς Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Δράμας» Ιουλίου 1931, «Συνεργατισμός» 1931 σελ. 567).
— Στους Ν ομούς Η λείας και Ζακύνθου και σ τις Ε παρχίες Ο λυμπίας - Γορτυνίας 

λειτουργούν πολλές Ενώσεις, μερικές από τις οποίες φυτοζωούν. Στο ιχεία  γ ια  τη 
δραστηριότητά τους ήταν και το ύψος των γενικώ ν εξόδων τους, που για το 1931
ήταν τα επόμενα κατά Έ νω σ η :
Ε π ω ν υ μ ία  Ε ν ώ σ εω ς ’Έ το ς  1931 (δρχ.)
Κ εντρική Συνεταιρική Τράπεζα ’Η λείας 239.558
Κ εντρική Σταφιδική Τράπεζα Ά μ α λ ιά δ ο ς  122.350
Κ τηματική Συνεταιρική Τράπεζα ’Ή λ ιδ ο ς  90.822
Π ιστω τική  "Ενω σις Συνεταιρισμών Λ εχαινώ ν 53.661
Κ εντρική Γεωργική Τράπεζα ’Ο λυμπίας 129.232
Κ εντρική ’Α γροτική  Τράπεζα ’Α ρηνοφυγαλίας 77.234
Γεωργική Π ιστω τική "Ενω σις Κ υπαρισσίας 57.075
"Ενω σις Συνεταιρισμών Τριφυλίας - Π υλίας 184.884
Π ρομηθευτική καί Π ωλήσεω ς "Ενω σις Γαργαλιάνω ν 17.980
"Ενω σις Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών Ζακύνθου 199.259

(«Συνεταιριστής» 1932 σελ. 104).
— Η  δραστηριότητα διαφόρων Ενώσεων είνα ι δυνατό να μελετηθεί και από τα 

σ το ιχεία  του Ισολογισμού τους. Βλ. Ισολογισμούς:
της Κ εντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Η λείας (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 

σελ. 48)
της Ο μοσπονδίας Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 

σελ. 72 και «Συνεργατισμός» 1932 σελ. 744. Γ ια  το 1930 βλ. «Συνεργατισμός» 1931 
σελ. 431)

της Έ ν ω σ η ς  Γεωργικών Συνεταιρισμών Βέροιας (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 
σελ. 88 και «Συνεργατισμός» 1932 σελ. 672)

της Έ ν ω σ η ς  Γεω ργικών Συνεταιρισμών Χ αλκιδ ικής (βλ. «Συνεταιριστής»
1932 σελ. 112).
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Η Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών
Τ ην όλη προσπάθεια για τη ν  ιδεολογική  οργάνω ση των Γεωργικών Συνεται

ρισμών βλ. αναδρομικά στο β ιβλίο  του Θ, Τζωρτζάκη «Οί Συνεταιρισμοί είς τήν 
Ε λ λ ά δ α »  σελ. 71 επ.

Η  αντίδραση εναντίον των Συνεταιριστικώ ν Ο ργανώσεων που κορυφώθηκε τα 
έτη 1930 και 1931, η οικονομική κρίση που είχε δημιουργήσ ει πολλά  προβλήματα 
σ τις περιφερειακές Ο ργανώ σεις που ζητούσαν γενικές ή ειδικές λύσεις, οι ανάγκες 
γ ια  χάραξη προγράμματος, γ ια  αντίδραση στις νομοθετικές δεσμεύσεις και κομμα
τικές εκτροπές, γ ια  διαφώτιση του κοινού (μελών και τρίτων) και πολλά άλλα, 
έκαναν π ιο  έντονη και άμεση την ανάγκη κο ινής εμφάνισης και κο ινής εκπρο
σώ πησης των Ενώσεων με δικό τους κεντρικό όργανο σ την Αθήνα. Επαναφέρεται 
το 1931 το θέμα της Συνομοσπονδίας. Γ ίνοντα ι νέες συσκέψεις και προσπάθειες 
των Ενώσεων γ ια  χάραξη κοινού συνετα ιρ ιστικού προγράμματος και ενιαίας 
εκπροσώ πησης.

Π ρωτοβουλία αναλαμβάνουν τώρα οι Ενώ σεις Βορείου Ελλάδας. Αναθέτουν 
τη φροντίδα στο Σύνδεσμο Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδας (Βλ. «Συνεταιριστής»
1931 σελ. 155).

Π έρα από τα όσα σημειώθηκαν παραπάνω (στα πεπραγμένα του Συνδέσμου 
Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδας) σημειώνουμε ότι το Μ άιο 1931:
«...συνήλθαν γιά πρώτη φορά σέ κοινή σύσκεψη Συνεταιρικών ’Οργανώσεων κλπ. 
αντιπρόσωποι ̂  Ενώσεων Συνεταιρισμών άπό ολες τίς Κατά τήν εξέλιξη τών συζητήσεων διεφάνη ή ανάγκη 
επαρχίες. Περίπου 54 Ενώσεις άντιπροσωπεύθησαν νά ένοποιηθή ή Συνεταιριστική Κίνηση διά νά διεκδι-
στή σύσκεψη αύτή πού είχε ώς θέματα τή συζήτηση κήση τά δικαιώματά της καί τή θέση πού τής άρμόζει
θεμελιωδών ζητημάτων γιά τήν ϋπαρξη τών Συνεταιρι- εύκολώτερα καί μέ όλιγώτερη οικονομική έπιβάρυνση
σμών στή χώρα, ύπό τήν πραγματική τους μορφή. Τά των συνεταίρων. Οι παριστάμενοι όλοι άνεγνώρισαν
κυριώτερα άπό τά θέματα ήσαν: ’ Η άμυνα τών Συνε- - φ  άνάγκη αύτή καί ύπεσχέθησαν εύθύς ώς μετα-
ταιρισμών κατά τών συκοφαντικών ενεργειών τών βοΰν πίσω στίς οργανώσεις πού έκπροσωποϋν νά
άντιπάλων τής Συνεταιριστικής Κινήσεως, ή ένοποίη- είσηγηθούν τή λήψη άποφάσεων τών Γενικών Συνε-
σις τών Συνεταιρισμών ύπό μίαν όργάνωσίν, ό καθορι- λεύσεών τους γιά τήν προσχώρηση σέ μιά Πανελλήνιο
σμός τής θέσεως τής Κινήσεως, ή ρύθμιση τών έγερ- 'Ομοσπονδία Συνεταιρισμών...»
θέντων ζητημάτων μεταξύ τής Έ ποπτείας καί τών

Στην ίδια ανάγκη (της ίδρυσης της Συνομοσπονδίας) γ ια  την άμυνα των 
Οργανώσεων και τη μόρφωση των συνεταίρων αναφέρεται και κείμενό στο «Συ
νεργατισμός» (βλ. παραπάνω στο Β ')  που καταλήγει:

«Γιά ν άποκτήσωμε αύτούς (ιδανικούς συνεται- συνέπεια καί ή απόδοση τοΰ Συνεταιρισμού είναι
ρους) πρέπει νά ένοποιηθή ή κίνηση, οΐ περιφερειακές πολύ περιωρισμένη άν δέν άποτελέση ένα οικονομικό
Ενώσεις να ενωθούν καί νά κάνουν την Πανελλήνιο σύνολο, πού έπιτυγχάνεται μέ τήν ενοποίηση κ α θ ’
Ενωση, ένα Σωματείο, πού νά διαφωτίζη όλους τούς όλη τήν Ελλάδα. Μέ τήν ενοποίηση ή πείρα καί οί

Συνεταιρισμούς πάνω σέ όλα τά ζητήματα καινά  δίνη γνώσεις τών καλλιτέρων διοχετεύονται καί κ α θ ’ όλη
οδηγίες τί στάση νά τηρήσουν σέ κάθε περίπτωση. τή γραμμή χρησιμοποιούνται, σέ κάθε συνεταιριστική 

Κατ αύτόν τόν τρόπο θ  απλοποιηθούν πολλά γωνιά. ’Έτσι έξασφαλίζεται ό σκοπός τοϋ Συνεταιρι-
πράγματα καί οί συνεταιρισμοί θά  έργασθοΰν μέ σμού, πού είναι ή ύλική καί ή ηθική εξύψωση τών
μεθοδικότητα πάνω στό συνεταιριστικό πρόγραμμα συνεταίρων, έπέρχεται ή πρόοδος καί αναπτύσσεται ό
που έχει σκοπό νά έπιδιώξη τήν οικονομική χειραφέ- πολιτισμός.
τηση τών συνεταίρων. Σέ περιωρισμένη ακτίνα τό πρό- ’ Ιδού γιατί χρειάζεται νά ένοποιηθή ή Συνεταιριστι-
γραμμα αύτό δέν μπορεί νά έφαρμοσθή καί κατά κή Κίνηση».

Σχετικά με τη Συνομοσπονδία (και άλλα συνετα ιρ ιστικά  προβλήματα), βλ. 
και τη Σύσκεψη των Ενώσεων Μ αΐου 1931 στο Υποκ. Η ' όπου τονίζεται ότι επι
βάλλεται πανελλήνιος συνένωση και από κοινού ενέργεια πασών των γεωργικών 
οργανώσεων.
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2. Οι περ ιφερειακοί Σύνδεσμοι:
Το ζήτημα παραμένει σε στασιμότητα όπως και το ζήτημα της Συνομοσπον

δίας Συνεταιρισμών.

3. Κεντρικές Ο ικονομικές Οργανώσεις:
— Ο Α υτόνομος Σταφιδικός Ο ργανισμός (βλ. στο Υποκεφ. Η ') .
— Η  προσπάθεια για  την ενοποίηση των απόψεων - επιδιώ ξεω ν ενεργειών του 

αγροτικού κόσμου και για την ίδρυση Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών γίνετα ι 
εντονότερη καθώς τα προβλήματα πιέζουν. Ν εότερη Σύσκεψη όλων των Ενώσεων 
Συνεταιρισμών (Μ άιος 1931) καταλήγει στις ακόλουθες αποφάσεις για  τα διάφορα 
συνετα ιρ ιστικά  και τα γενικότερα αγροτικά ζητήματα (Βλ. «Συνεταιριστής» 1931, 
σ. 83).

«1. Κ ατ’ άρχήν φρονεί δτι επιβάλλεται πανελλήνιος 
συνένωσις καί άπό κοινοΰ ενέργεια πασών τών γεωργι
κών όργανώσεων.

2. Εΐδικώτερον διετυπωσε τά έξής: 
α) "Οπως πρό τής ψηφίσεως τών τροποποιήσεων 

τοϋ νόμου 602 περί συνεταιρισμών ζητηθή ή γνώμη 
τών γεωργικών όργανώσεων. ’Αποκρούει πάντα νό
μον ψηφισθέντα ή ψηφισθησόμενον, περιορίζοντα τήν 
αύτοδιοίκησιν καί έλευθερίαν τών συνεταιρισμών, ώς 
καί πάσαν άνάμιξιν τρίτων είς τά εσωτερικά έν γένει 
ζητήματα αύτών, καθότι ούτοι είναι οργανισμοί καθα- 
ρώς ιδιωτικού δικαίου.

β) "Οπως ή έποπτεία τών συνεταιρισμών παραμείνη 
εις τό έξασκούν τήν ’Αγροτικήν Πίστιν ίδρυμα τής 
Α.Τ.Ε. έξασκουμένη, όπως ύποδεικνύη ή άπόφασις 
τής συσκέψεως ήτις διετυπώθη έν είδικώ ύπομνήματι.

γ) ’Αποκρούει τό ύπό ψήφισιν νομοσχέδιον «περί 
τροποποιήσεως τού Νόμου περί Α.Σ.Ο.», άποκρούει 
τήν κρατικοποίησιν τού Α.Σ.Ο., καίτήνπαράδοσιν τής 
σταφιδοπαραγωγής είς τήν βιομηχανίαν...

δ )’ Επιμένει είς τήν άποδοχήν τών ψηφισμάτων τού 
6ου Πανελληνίου Καπνοπαραγωγικοϋ Συνεδρίου Θεσ
σαλονίκης.

ε) Ζητεί τήν μονοπώλησιν τών σιτηρών καί ώς 
προσωρινόν μέτρον τήν συγκέντρωσιν τοϋ σίτου καί 
κριθής τήν γινομένην διά τών γενικών άποθηκών διά 
μέσου τών γεωργικών όργανώσεων (συνεταιρισμών).

στ)’Επιμένει είς τό νά άποδεχθή ή Κυβέρνησις τάς 
άποφάσεις τού 2ου Πανελληνίου Βαμβακοπαραγωγι- 
κοϋ Συνεδρίου, 

ζ) Ζητεί όπως άποσυρθή τό κατατεθέν νομοσχέδιον

περί έπικυρώσεως τής διαιτησίας μεταξύ Κράτους καί 
Κωπάιδος διά τά ϋδατα ’ Αμφιδώνος, νά διευθετηθούν 
αί ύπάρχουσαι μικροδιαφοραί μεταξύ καλλιεργητών 
καί έταιρίας Κωπαΐδος καί νά κηρυχθή άπαλλοτριω- 
τέα ή Κωπαΐς διά τήν έγκατάστασιν τών καλλιεργητών.

η )’Αποφασίζει νά ζητηθή ή ένοποίησις όλων τών 
χρεών τών άγροτών έξαιρουμένης μόνον τής Α.Τ.Ε. καί 
ή έξόφλησις αύτών τοκοχρεωλυτικώς εις μίαν δεκαε
τίαν.

θ) Ζητεί τήν διατήρησιν τών ύφισταμένων προστα
τευτικών δασμών έπ ί τών λαχανικών.

ι) Ζητεί όπως δοθή ένίσχυσις είς τούς πλημμυροπα- 
θεϊς Μακεδονίας καί άποζημίωσις είς τούς καταστρα- 
φέντας είς βάρος τών ύπαιτίων (Έ ταιρίας Φαουντέ- 
σιον).

ια) Ζητεί τήν γενικήν άποκατάστασιν όλων τών 
άκτημόνων γεωργών, γηγενών καί προσφύγων, χρεου- 
μένου τού κλήρου αύτών έπί τή βάσει τοϋ αγροτικού 
νόμου καί ούχί άνίσως, ώς σήμερον συμβαίνει.

ιβ) ’ Αποδέχεται τά αιτήματα τών έλαιοκομικών Συ
νεδρίων.

ιγ) Ζητεί όπως αί άποκαλυπτόμεναι έκτάσεις όλων 
τών άποξηραντικών έργων παραχωρηθοϋν είς συνε
ταιρισμούς καλλιεργητών καί ούχί είς έταιρίας.

ιδ)’Αποκρούει τό νομοσχέδιον περί τύπου ώς άνε
λεύθερον καί μεσαιωνικόν καί ζητεί νά άποσυρθή 
τοΰτο...

ιε)’Εκλέγει έπιτροπήν ένδεκαμελή έξ άντιπροσώ- 
πων όλων τών περιφερειών πρός έπίδοσιν τοϋ ψηφί
σματος, δίδει δέ έντολήν όπως έπιδώση τοϋτο είς τήν 
Κυβέρνησιν, τόν Τύπον καί λοιπούς άρμοδίους».

— Συνήλθαν οι κτηνοτρόφοι όπως ιδρύσουν Ο μοσπονδία των Κ τηνοτροφικώ ν 
Σωματείων Ελλάδος γ ια  ενοποίηση του επαγγελματικού τους αγώνα. Την κακή 
στάση του Κράτους και τα προβλήματα της κτηνοτροφ ίας εκθέτει ο Αντ. 
Λ εονάρδος («Συνεργατισμός» 1931 σ. 471) και υποδεικνύει λύσεις που και σήμερα 
έχουν τη θέση τους. (Βλ. στο Υποκεφ. Η ') .
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Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Η  Αγροτική Τράπεζα και ο ρόλος της.
Η ΑΤΕ (που ιδρύθηκε το 1929) εξελ ίσσετα ι (με την εποπτεία συνεταιρισμών 

και τις χορη γή σ εις της) σε βασικό παράγοντα για  την ανάπτυξη ή την καθυστέ
ρηση ή την εκτροπή της συνετα ιρ ιστικής κ ίνη σ η ς, ανάλογα με τη ν  εποχή , την 
Κ υβέρνηση, τα θέματα. (Για το ρόλο της βλ. και στα διάφορα Υποκεφάλαια όπως 
στη νομοθεσία, τη ν  εποπτεία, τις εργασίες των συνετα ιρ ιστικώ ν οργανώσεων 
κλπ.).

Σ το ιχεία  για τις πιστω τικές εργασίες της Α ΤΕ κατά το 1930 βλ. «Συνεταιρι
στής» 1931 σελ. 85. Γενικά στο ιχεία  για τις κάθε χρόνο  εργασίες της βλ. στους 
ετήσιους απολογισμούς της.

Ο ι συνθήκες κατά την ίδρυση της ΑΤΕ και τα πρώτα χρόνια  1930-1931 ήταν 
από τις χειρότερες, όπως:

α) Το σταμάτημα των εργασιών του εποικισμού των προσφύγων οπότε 
έπαυσε κάθε οικονομική ενίσχυση της ΕΑ Π  προς τους πρόσφυγες που δεν είχαν 
προλάβει να στερεώ σουν οικονομικά τη γεω ργική τους εκμετάλλευση.

β) Ο αντίκτυπος των συνεπειών της αφορίας των ετών 1928 και 1929 και των 
ζημιών της παραγωγής από θεομηνίες.

γ) Η  αποστέρηση από κάθε επικουρική ενίσχυση  του ιδιω τικού κεφαλαίου 
που τρομοκρατήθηκε από το επιβληθέν χρεω στάσιο  επί των αγροτικώ ν χρεών.

δ) Η οικονομική κρίση με την πτώση της ζήτησης και των τιμών των γεω ργι
κών προϊόντων.

Μ είωση μέχρ ι εξαφάνιση του γεω ργικού εισοδήματος συνετέλεσε ώστε ολό
κληρες γεω ργικές περιφέρειες της χώρας να στερηθούν και αυτού του άρτου (βλ. 
έκθεση Γ. Τρακάκη προς Δ ιοίκηση ΑΤΕ, σελ. 16).
— Συνοπτική αλλά πλήρως κατατοπιστική επισκόπηση για την άσκηση της 

αγροτικής πίστεω ς στους Συνεταιρισμούς από την Α ΤΕ (όπως και προηγούμενα 
από την ΕΤΕ 1915-1929) βλ. στο β ιβλίο  του Θ. Τζωρτζάκη «Οί Συνεταιρισμοί στήν 
'Ε λλάδα»  σελ. 38 επ. Δ ίδονται εκεί όλα τα οργανω τικά (νόμοι, κλπ.) και τα 
αναλυτικά σ το ιχεία  των χορηγήσεω ν 1929, 1930, 1931 στους Συνεταιρισμούς. Και 
ακόμα μερικά σ το ιχεία  για προμήθειες και πω λήσεις Συνεταιρισμών, όπου συνέ- 
πραξε η ΑΤΕ.

— Ε ίναι χαρακτηρ ιστική  η νοικοκυρευμένη διάρθρω ση των υπηρεσιών της 
ΑΤΕ. Γ ια  τη διακλάδωση του υπηρεσιακού μηχανισμού του Κ εντρικού Κατα
στήματος και για τους πρώτους τότε προϊσταμένους και βοηθούς τους, αλλά και 
γ ια  λόγους ιστορικούς της ΑΤΕ και για  τη ν  επίδραση ακόμα της Ε .Τ .Ε ., βλ. την 
7/1.10.1931 ημερήσια  διαταγή του Δ ιοικητού Κ. Γ όντικα  μονογραμμένη από τον 
Διευθυντή Γ. Τρακάκη.

— Δ ραστηριότητα του Α υτονόμου Ο ργανισμού Α γροτικής Π ίστεω ς Κέρκυρας 
(βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 813).

Ό π ω ς  είναι γνωστό, μετά τις δ ια χειρ ισ τικές ανωμαλίες της Ενώσεως Κερκύ- 
ρας ιδρύθηκε ειδικός Ο ργανισμός για  να αντιμετω πίσει την όλη  κατάσταση, όπως 
φαίνεται από την έκθεση δράσεώς του κατά το 1931. Βλ. περ ιληπτικά  στο περιο
δικό «Συνεργατισμός» (1932 σ. 813) όπου διαβάζουμε:

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '
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1 9 3 1 /Ζ ' —  Α γροτική  π ίσ τ ις  και γεω ργικ ο ί συνετα ιρ ισμ ο ί

«Είς τόν ’Οργανισμόν παρεσχέθησαν τά αύτά 
προνόμια ώς καί είς τήν ΑΤΕ προικοδοτηθέντος έπί τή 
βάσει τής αναλογίας τών κατοίκων Κερκύρας πρός τόν 
όλον πληθυσμόν τής 'Ελλάδος. Έ π ίσης είς τόν αυτό
νομον ’Οργανισμόν παρεχωρήθη κτίριον μεγάλης 
αξίας προερχόμενον έκ τής έπιχωρίου περιουσίας. Είς 
τόν ΑΟΑΠ ή ’ Εθνική Τράπεζα μετεβίβασε τάς πρός 
αύτήν παλαιάς όφειλάς μέ τόκον 5% καί τριάκοντα 
έτη προθεσμία. Πρός τούτοιςή  Ε θν ική  Τράπεζα τού 
έχορήγησε πίστωσιν 20.000.000 πρός 3% κάτω τού 
προεξοφλητικού τόκου.

Ό  ’Οργανισμός έκαμε τήν έκκαθάρισιν όλων τών 
παλαιών συνεταιρισμών καί συνέστησε νέους τοιού- 
τους, παρακολουθών στι/νώς τήν δράσιν αύτών μέχρι 
τού σημείου νά τηρώνται π α ρ ’ αύτού τά λογιστικά 
βιβλία, διά τόν έλεγχον τής διαχειρίσεως, τήν χορήγη- 
σιν θείόυ καί θειϊκού χαλκού σχεδόν είς τό σύνολον 
τού αναγκαίου διά τήν Κέρκυραν ποσού, λιπασμάτων 
έκ χιλιάδας σάκκων, άραβοσίτου, μεθοδικήν ύποστή- 
ριξιν τής μελισσοκομίας. Τό είς αύτόν συγχωνευθέν 
ένεχυροδανειστήριον Κερκύρας όνεδιοργανώθη, αύ- 
ξηθέντων τών δανείων άπό 500.000 είς 1.500.000 δρχ.

Έ νήργησε τήν καταπολέμησιν τής άσθενείας τοϋ 
δάκου κατά τρόπον υποδειγματικόν διά τής άναθέ- 
σεως τής Διευθύνσεως τών σχετικών έργασιών είς τόν 
διακεκριμένον φυτοπαθολόγον καθηγητήν τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσ/νίκης κ. Καββάδαν όστις κατώρθωσε, 
τόσο κατά τό έτος 1929 δσον καί τό 1931 νά διασώση 
τήν παραγωγήν, έχων άποτελέσματα σχεδόν έργαστη- 
ριακά.

Έμελέτησε κ α θ ’ όλην αύτοϋ τήν έκτασιν τό ζήτημα 
τών έλαιολάδων, έμφανίσας έργασίαν πολλού λόγου 
άξίαν.

Γενικώτερον, τό πρόγραμμα τού Αύτονόμου ύπήρ- 
ξεν ή διά καλώς σταθμισμένων μεθόδων έξοδος τού 
τόπου από τήν άθλίαν οικονομικήν κατάστασιν, είς ήν 
άναμφισβητήτως εύρίσκετο, χείρονα πάσης άλλης 
επαρχίας της 'Ελλάδος καί ή έναρξις θετικής καί με
τρημένης προσπαθείας πρός δημιουργίαν μιας καλυ- 
τέρας αύριον διά τόν άγροτικόν πληθυσμόν τής νήσου

επομένως καί διά τούς κατοίκους τής πόλεως, έ φ ’ 
όσον ή οικονομική ζωή τής Κερκύρας, καθαρώς γεωρ
γικής περιφερειας, εΐναι άναποσπάστως συνδεδεμένη 
πρός τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν τοϋ αγροτικού 
κόσμου αύτής.

Ό  Αύτόνομος ’Οργανισμός άποβλέπων είς τήν έπι- 
μελημένην συντήρησιν καί τήν όργάνωσίν τής διαθέ
σεως τών γεωργικών προϊόντων είς τάς αγοράς κατα
ναλώσεως ϊδρυσε μεγάλας έλαιοδεξαμενάς έκ μπετόν 
άρμέ είδικώς έπενδυμένας, διηρημένας εις 27 διαμερί
σματα, ολικής χωρητικότητος ένός εκατομμυρίου 
περίπου όκάδων.

*0 Αύτόνομος ’Οργανισμός κατά τό έτος 1931 διέ
θεσε τά έξής ποσά:
Δάνεια Καλλιεργητικά:

πρός μεμονωμένους 6.250.793.65
πρός συνεταιρισμούς 7.899.793.-

Δάνεια έπί ένεχύρω καί είς είδος:
πρός μεμονωμένους 5.540.602.60
πρός συνεταιρισμούς 340.442.55

Δάνεια ενεχυροδανειστηρίου δρχ. 1.058.383
Τό ποσοστόν καθυστερήσεων φέρεται κατά τι ηύξη- 

μένον, διότι, λόγω τής έλλείψεως εσοδείας κατά τό
1931 καί τής πλούσιας άποδόσεως τής ύπό συγκομι
δήν τοιαύτης τοϋ 1931-32 έπεδείχθη πάσα έλαστικό- 
της πρός εϊσπραξιν τών όφειλομένων καί πρός άπο- 
φυγήν άσκοπου άπασχολήσεως, παρετείναμεν τήν 
λήξιν τών δανείων, αντί νά προβώμεν είς άνανεώσεις.

Έ κ  τών έκχωρηθεισών άπαιτήσεων τής Έ θνικής 
Τραπέζης καί συνεταιρικών οργανώσεων διεκανονί- 
σθησαν πρός χρεωλυτικήν έξόφλησιν Δρχ. 18.257.954, 
συμφώνως δέ καί πρός τάς έπενεχθείσας τροποποιή
σεις, λόγω δέ τής έπιδειχθείσης άκρας έπιεικείας είσε- 
πράχθησαν μόνον Δρχ. 216.368.75.

Ό  Αύτόνομος όργανιαμός πλήν τής υπολοίπου δρά- 
σεως του ϊδρυσε καί έπιστημονικόν έργαστήριον μέ 
όλα τά άναγκαιοϋντα όργανα.

...ό Λ.Ο.Α.Π., παρά τάς δυσμετί'εϊς διά τήν γεωρ
γίαν συνδήκας, έδημιούργησε άποθεματικά κεφά
λαια έκ Δρχ. 3.420.453.61.»
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Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Η '

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ο Ι 
(ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ)

— Η  γεω ργική κρίση δημιουργεί προβλήματα, χειροτερεύει τη ν  κατάσταση των 
αγροτών και των Οργανώσεών τους. Α λλά και εξαναγκάζει το κράτος να λάβει 
μερικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τα αιτήματα του αγροτικού 
κόσμου.

— Τα γενικότερα αγροτικά προβλήματα της εποχής, λόγω  της γεω ργικής κρί- 
σεως κλπ., εξετάζει σύσκεψη των Ενώσεων Συνεταιρισμών Β. Ελλάδος (Δράμας, 
Κ αβάλας, Σερρών, Ξάνθης, Κ ατερίνης, Ροδόπης, Θ εσσαλονίκης, Χ αλκιδικής, 
Δ ιδυμοτείχου, Κ ιλκίς) και διατυπώνουν αιτήματα (βλ. αναλυτικά «Συνεταιριστής»
1932 σ. 157, «Συνεργατισμός» 1932 σ. 818).
— Ε ξελίσσετα ι ο θεσμός προστασίας της σ ιτοκα λλιέργειας μέσω της συγκε

ντρώσεως του σίτου. Ο ι συγκεντρούμενες ποσότητες διατίθενται υποχρεωτικά 
σ την αλευροβιομηχανία  για  ανάμιξή τους στα εισαγόμενα σ ιτηρά. Το 1931 διατέ
θηκαν 12.547.810 χιλ ιόγραμμα σίτου («Συνεταιριστής» 1932 σ. 16).
— Η  δράση του Ταμείου Γεωργικών Α σφαλειών. Ενδιαφέροντα στο ιχεία  βλ. 

«Συνεταιριστής» 1932 σ. 29.

1930
Α ριθμός συμβολαίω ν χαλά ζης - παγετού 6.528
Α σφαλισθέντες παραγωγοί
Α σφαλισθέν κεφάλαιον (εκατομ.) 130.892
Π ληρω θείσαι αποζημιώ σεις (εκατομ.) 5.297
Επί πλέον αποφασίζεται:
Α ναγκαστική ασφάλιση των συκοπαραγωγών (Ν. 5219)
Ά σ κ η σ η  κτηνασφαλείας

Γ ίνεται ασφάλιση της σταφιδοπαραγωγής (κατόπιν της υπό του ΑΣΟ 
παύσεως ταύτης) Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 29.
— Η πείρου θέματα. Ψ ήφισμα του Γεωργικού Ε πιμελητηρίου  Ιωαννίνων 

(«Συνεταιριστής» 1932 σ. 30).
— Δ ραστηριότητα Γεωργικού Ε πιμελητηρίου Θ εσσαλονίκης (βλ. «Συνεργατι

σμός» 1932 σ. 684).
— Συνέρχεται το Σ Τ ' Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο (15 Φ εβρουάριου 1931), με 

συμμετοχή των Ενώσεων Συνεταιρισμών Κ απνοπαραγω γικών περιφερειών και 
Γεωργικών Ε πιμελητηρίω ν και συζητά τόσο για  τρέχοντα  όσο και γ ια  βασικά 
οργανω τικά καπνικά προβλήματα. Το ψ ήφισμα που διατυπώθηκε μετά τις ε ισ η 
γήσ εις και συζητήσεις είνα ι μαχητικό, ανάλογο με τη σοβαρότητα των προβλη
μάτων που έπρεπε να βρουν λύσεις και την κατάσταση που βρισκόταν ο καπνικός 
κόσμος. Δ ιατυπώνει ότι αφού άκουσε τη λογοδοσ ία  της Ε κτελεστικής Επιτροπής 
του Ε ' Κ απνοπαραγω γικού Συνεδρίου:
«...ιδία δέ τάς προσπαθείας αύτής ώς πρός τήν'ίδρυσιν 
τοΰ Αυτονόμου Καπνικού Ό ργανισμοΰ καί άφοΰ 
έλαβεν ύ π ’ όψιν τήν έχθρικήν καί παρελκυστικήν 
στάσιν τής Κυβερνήσεως έναντι τών αιτημάτων τοΰ 
καπνοπαραγωγικού κόσμου καί ιδία ώς πρός τήν‘ίδρυ
ση/ τοΰ αυτονόμου καπνικού όργανισμοΰ:

Εγκρίνει όμοφώνως τάς ένεργείας καί τήν τηρηθεϊ- 
σαν ύπό τής έκτελεστικής έπιτροπής στάσιν

Διαμαρτύρεται έντόνως καί καταγγέλλει τήν Κυβέρ- 
νησιν διά τήν έπιδειχθεϊσαν άστοργίαν, -θεωρεί τήν 
καπνοπαραγωγικήν τάξιν έν διωγμω καί δηλοΐ ότι άνα- 
γκάζεται νά κατέλθη είς έντονον αγώνα άμύνης.

Ψηφίζει ομόφωνος 
1)Έμμένει άκλονήτως είς τάς άποφάσεις τάς 

ληφθείσας ύπό το£ Ε ' Καπνοπαραγωγικού Συνεδρίου

1931
15.000
25.000 

320.537
11.164
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ώς αύται διετυπώθησαν είς τό ψήφισμά αύτοϋ καί 
άξιοι τήν έκτέλεσιν αύτών.

2) Αξιοι τήν άμεσον 'ίδρυσιν Αυτονόμου Καπνικού 
οργανισμού, τόν όποιον θεωρεί ζήτημα ζωής ή θανά
του διά τήν καπνοπαραγωγήν, συμφώνως πρός τό ύπό 
της Έ κτελ. Ε π ιτρ ο π ή ς διατυπωθέν σχέδιον.

3 )’Αξιοι όπως ούδέν νομοθετικόν μέτρον λαμβάνε- 
ται άναφορικώς μέ τήν όργάνωσιν τής διαχειρίσεως 
τών γεωργικών προϊόντων άνευ τής συνεργασίας καί 
συγκαταθέσεως τών συνεταιρικών γεωργικών οργανώ
σεων, αί όποϊαι είνε οί πραγματικοί έκπρόσωποι τών 
συμφερόντων τών γεωργών. Οί Συνεταιρισμοί τών 
καπνοπαραγωγών κηρύσσονται αλληλέγγυοι πρός τάς 
συνεταιρικός οργανώσεις τών άλλων γεωργικών προϊ
όντων, ίνα έν στενή συνεργασία έπιτύχουν τήν πραγ
ματοποίησή τών δικαίων αιτημάτων αύτών.

4) Αναθέτει είς τάς Ενώ σεις Συνεταιρισμών ϊνα 
συνερχόμενοι αμέσως διωρίσουν ’Εκτελεστικήν 'Ε π ι
τροπήν, ή όποία νά άναλάβη τόν άγώνα διά τήν πραγ
ματοποίησή τών ληφθεισών αποφάσεων ύπό τών Ε ' 
καί ΣΤ ' Καπνοπαραγωγικών Συνεδρίων, ιδία δέ διά

τήν 'ίδρυσιν Αύτονόμου Καπνικού ’ Οργανισμού.
5 )’Εντέλλεται είς πάντας τούς Συνεταιρισμούς Κα

πνοπαραγωγών καθώς καί τάς 'Ενώσεις αύτών, ϊνα 
συμμορφωθούν πρός τάς όδηγίας τής 'Εκτελεστικής
Επιτροπής διά τήν διεξαγωγήν τοΰ άγώνος.
' Ως πρώτα μέτρα άγώνος τό Συνέδριον άποφασίζει 

τά έξής:
1) Νά γίνουν γενικαί συνελεύσεις τών Συνεταιρι

σμών μέ ένιαιον τύπον διαμαρτυρίας ύπογραφομένης 
ύ φ ’ ολων τών συνεταίρων.

2) Νά συγκροτηθούν συλλαλητήρια είς έκάστην 
περιφέρειαν οπου καί όταν παραγγείλη ή 'Εκτελεστι
κή 'Επιτροπή.

_3) Νά άπόσχουν διαμαρτυρόμενοι τών έργασιών 
τών Γραφείων Προστασίας Καπνοΰ οί άντιπρόσωποι 
των καπνοπαραγωγών.

Οί άντιπρόσωποι τών ενώσεων συνελθόντες ιδιαιτέ
ρως άπεφάσισαν νά παραμείντ] ή αύτή έκτελεστική 
έπιτροπή, ή έκλεγεΐσα ύπό τοΰ Ε ' καπνοπαραγωγικού 
συνεδρίου».

(«Συνεταιριστής» 1931 σ. 31, «Συνεργατισμός» 1931 σ. 420).

Φ ορολογική επιβάρυνση του αγροτικού πληθυσμού.
Τ ην φορολογική  επιβάρυνση που είχε ο αγροτικός πληθυσμός βλ. αναλυτικά 

στα β ιβλία  του Α ριστ. Σ ίδερι γ ια  την αγροτική  φ ορολογία  (ιστορική  εξέλιξη, 
ισχύοντα).

Ε ιδικά ο Δ. Π ουρνάρας γράφει χαρακτηρ ιστικά  στο β ιβλίο  του «Ιστορία του 
Α γροτικού Κ ινήματος» σ. 132.

«’Αφήκα επίτηδες τελευταίαν τήν έκμετάλλευσιν 
τών άγροτών άπό τό Κράτος διά νά καταφανή πληρέ- 
στερον ή μεγάλη, ή ληστρική θ ά  ήθελα νά ε’ίπω, άρπα- 
γή τών υπαρχόντων τής πολυπληθούς τάξεως τών 
εργαζομένων τής ύπαίθρου πρός ίσοσκέλισιν τού 
προϋπολογισμού καί διά τάς πάσης φύσεως δαπάνας 
και σπατάλας τού κρατικού Γαργαντούα.

’Ιδού, λοιπόν, οί φόροι έπί τών προϊόντων τής γής, 
έπί τού καρπού τών κόπων τού "Ελληνος χωρικού. 
Χωρίς σχόλια εϊνε άρκετά χαρακτηριστικοί οί παρατι
θέμενοι εύγλωττοι είς όγκον άριθμοί:

Ο ικονομικόν έτο ς 1930-1931 
Φόροι άμεσοι Δρχ. 545.750.000
’Ή τοι έπί τών αιγοπροβάτων » 30.000.000
έπί τών κουκουλίων » 3.000.000
έπί τών σύκων » 525.000
έπί τών έλαίου - έλαιών » 75.000.000
έπί τής λευκής σταφίδος » 1.000.000
έπί τής σταφίδος Κρήτης » 8.000.000
έπί τοϋ καπνού » 280.000.000
έπί γαιών » 8.000.000
έπί οικοδομών (έκτός ’Αθηνών

καί Πειραιώς) » 140.000.000
(Είς τά άνωτέρω ποσά πρέπει νά προστεθούν αύξή- 

σεις έπί τών βασικών φόρων ποικίλλουσαι μέχρι 30%).

’Έ μ μ εσ οι φ όρο ι κα ί μονοπώλια 
Εισαγωγικοί Δρχ. 2.170.000.000

Δημοτικοί φόροι 
Παιγνιοχάρτων 
Καταναλώσ. οίνων 
Βύνης
Ή λεκτρ. ρεύματος 
"Αλατος 
Οινοπνεύματος 
Αύξήσεις έως 40% 
"Ητοι έν συνόλω

» 550.000.000
» 15.000.000
» 22.000.000
» 20.000.000
» 10 .000.000
» 90.000.000
» 22.000.000
» 1.132.067.700
» 4.031.067.790

Οί όντως καταπληκτικοί αύτοί άριθμοί δεικνύουν 
ότι ή άφαίμαξις τών 'Ελλήνων άγροτών άπό τό Δημό
σιον ύπερβαίνει πάν ΰριον άντοχής. Είς τόν πόλεμον, 
οπως καί είς τήν ειρήνην, είς άνθρωπίνας, ώς καί είς 
ύλικάς θυσίας, οί χωρικοί μας δίδουν είς τό Κράτος 
περισσότερα άπό όσα δίδει ολόκληρος ό άλλος πληθυ- 
σμός τοϋ τόπου, καιτοι άποτελοϋν τήν περισσότερον 
άπορον κοινωνικήν τάξιν.

’ Ιδίως ή ύπέρογκος χρέωσις τοΰ γεωργικοΰ κόσμου 
είς δάνεια πρός ίδιώτας καί Τραπέζας, ή όποία είνε 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών ιστορικών περιόδων -  
τόσον κατά τούς νεωτέρους χρόνους όσον καί κατά 
τούς άρχαίους- καθ ’ άς λόγω τής δυστυχίας τοΰ λαοΰ 
παρασκευάζονται έξεγέρσεις αύτοϋ, μαρτυρεί ότι ό, 
χωρικός μας δέν έχει κυριολεκτικώς ποΰ τήν κεφαλήν 
κλιναι, συμπιεζόμενος μεταξύ άπειραρίθμωνκαίάναλ- 
γήτων εκμεταλλευτών■ ■ ■»

-  Σύσκεψη των Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών Βορ. Ελλάδος στις 3Q Μ αρτίου 
■ Κ“ τεληξε στις ακόλουθες αποφάσεις που μας φωτίζουν για  την τότε κατά-
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στάση («Συνεταιριστής» 1931 σ. 62):
«Ιον) ’Εμμένουν είς τήν'ίδρυσιν Αυτονόμου Καπνι

κού Όργανισμοΰ, σύμφωνα μέ τό έγκριθέν ύπό τοΰ 
τελευταίου καπνοπαραγωγικού συνεδρίου σχέδιον. 
’Αποκρούουν τό ύπό  τής κυβερνήσεως μελετώμενον 
σχέδιον όργανώσεως, διότι τοΰτο δέν πρόκειται νά 
έξυπηρετήση τήν καπνοπαραγωγήν.

2ον) Ζητούν όπως δ ι’ ειδικού οργανισμού μονοπω- 
ληθή ή έσωτερική κατανάλωσις τού άρτου. Διά τής 
μονοπωλήσεως θά  καταστή δυνατή καί ή ύποστήριξις 
τής έγχωρίου παραγωγής δημητριακών καρπών καί ή 
ύποτίμησις τού ά ρ το υ .' Η συγκέντρωσις τών έγχωρίων 
δημητριακών προϊόντων πρέπει νά γίνεται διά τών

ένώσεων συνεταιρισμών. Αί προμήθειαι τού στρατού 
εις νομήν πρέπει νά γίνωνται μόνον διά τών ένώσεων 
γεωργικών συνεταιρισμών.

3ον) ’Αποφασίζουν όπως άντιδράσουν συστηματι- 
κώς κατά τής άσκουμένης έναντίον τών συνεταιρι
σμών έντονου πολεμικής.

Διά τήν έκτέλεσιν τών άνωτέρω άποφάσεών των αί 
ένώσεις έξέλεξαν τετραμελή έπιτροπήν, εις τήν όποιαν 
άνετέθη ή παρακολούθησις τής καταστάσεως, ή όργά- 
νωσις τής άμύνης καί ή ένοποίησις τών προσπαθειών 
διά τήν ίκανοποίησιν τών άγροτικών καί συνεταιριστι
κών ζητημάτων».

— Β ' Βαμβακοπαραγωγικό Συνέδριο στις Σέρρες, 17 Α πριλίου 1931, με ου
σ ιαστικά Θέματα (βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 63, 86).

Γ ια  το ζήτημα της βαμβακοκαλλιέργειας πολύ αξιόλογη είναι η αγωνιστική 
δραστηριότητα  την εποχή αυτή (αλλά και αργότερα) του I. Αφεντάκη που 
ενεργούσε ως τεχνικός σύμβουλος του Γεωργικού Ε πιμελητηρίου  Α ττικοβοιωτίας 
και ως ιδιώτης (με διαλέξεις, δημοσιεύματα, κλπ.). Βλ. αναλυτικά τη δραστηριό- 
τητά του για  το Θέμα αυτό (και γ ια  άλλα) στο β ιβλίο  I. Α φεντάκης, Α θήνα 1988.

— Το αγροτικό ζήτημα. Αναλυτική σχετική  έκθεση του βουλευτή Ροδόπης Α. 
Μ πακάλμπαση στο Συνέδριο των Ρ ιζοσπαστικώ ν Κομμάτων, Α θήνα, Α πρίλιος 
1931. (Βλ. κείμενο του «Συνεταιριστής» 1931 σ. 74).
— Γεωργικά Επιμελητήρια . Σε σύσκεψή τους εισηγούντα ι μέτρα για το θεσμό 

και για  τους αγρότες (Βλ. πόρισμα «Συνεταιριστής» 1931 σ. 85).
Σταφίδα-ΑΣΟ. Σε συνέχεια παλαιοτέρων ενεργειών, καταρτίζεται νομοσχέδιο 

περ ιορ ιστικό  στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΟ. Δ ιαμαρτυρίες των σταφιδικών 
Οργανώσεων. («Συνεταιριστής» 1931 σ. 86). Επειδή το πρόβλημα τούτο είνα ι 
βασικό (περιορισμός μιας πετυχημένης συνετα ιρ ιστικής προσπάθειας από 
αντίδραση των εμποροβιομηχανικώ ν συμφερόντων με την βοήθεια —δυστυχώς— 
και παρασυρθέντων αγροτών, και επειδή το όλο πρόβλημα της δ ιαχειρ ίσεω ς της 
σταφίδας από τις Συνετα ιριστικές Ο ργανώ σεις πέρασε από διάφορα στάδια 
προσπαθειώ ν και αντιδράσεων χωρίς να βρει ακόμη την τελική  λύση του, δίνουμε 
στη συνέχεια  σε ανάλυση τις σχετικές απόψεις των αγροτώ ν και Συνεταιρισμών 
τους και την επικράτηση των συμφερόντων των εμποροβιομηχάνω ν:
« Υπό τών σταφιδικών οργανώσεων καί τών έπιτρο- Τό ύπόμνημα παρατηρεί ότι άφαιρούνται καί άπο- 
πών τών σταφιδικών συνεδρίων Πελοποννήσου, άντι- κλείονται άπό τούς σκοπούς τού Αυτονόμου Σταφιδι-
προσωπευουσών τάς Πάτρας, Πύργον,^ Αχαΐαν, Ό -  κού Ό ργανισμοΰ μερικαί έκ τών κυριωτέρων έργα-
λυμπίαν, Κυπαρισσίαν καί Μεσσηνίαν ύπεβλήθη μα- σιών αύτοΰ καί μάλιστα άκριβώς έκεϊναι αί όποϊαι
κροσκελές ύπόμνημα πρός τήν Βουλήν και τήν Γέρου- έξυπηρετοϋν τόν χαρακτήρα τοϋ ’Οργανισμού ώς
σιαν σχετικώς μέ τό νέον νομοσχέδιον περί Σταφι- ένός μεγάλου κεντρικού συνεταιρισμού τών παραγω-
δικού Οργανισμού.  ̂ γών καί προετοιμάζουν τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν αύτοΰ

Αί σταφιδικαί οργανώσεις έκφράζουν κα τ’ άρχάς πρός τήν ένιαίαν συνεταιρικήν διαχείρισιν τής παρα-
τήν λύπην των, διότι δέν έζητήθη ή γνώμη των κατά γωγής έν τω μέλλοντι.
τήν σύνταξιν τοϋ νομοσχεδίου, υποβάλλουν δέ τάς ’Επίσης διά τοϋ καταρτισθέντος νομοσχεδίου άπο-
άντιλήψεις των έπ  αύτού καί τήν γνώμην των έπί τών κλείονται άπό τάς έργασίας τού Α.Σ.Ο. αί διά τάς
τροποποιήσεων αί όποϊαι πρέπει νά γίνουν είς αύτό. άνάγκας τών παραγωγών συνεταιρικοί προμήθειαι

Η περιφρόνησις, ή άπαξίωσις συζητήσεως τής θείου, θειϊκοϋ χαλκού, λιπασμάτων κλπ., ένώ αί
γνώμης τών ώργανωμένων παραγωγών καί ή αύθαίρε- συνεταιρικοί αύταί προμήθειαι είχον διεξαχθή έπί
τος έπιβολή τών ιδεών τών κρατούντων, εύλόγως έξαετίαν λίαν έπιτυχώς καί έκράτουν χαμηλάς τάς
γεννά τό αίσθημα τής κοινωνικής άδικίας καί άποτελεΐ τιμάς τών άναγκαιοτάτων τούτων προϊόντων,
τήν ίσχυροτέραν ώθησιν τών γεωργικών πληθυσμών ’ Εκτός όμως τών συνεταιρικών προμηθειών καταρ-
πρός τάς διαλυτικάς ιδέας τών άκρων, κ α τ’ έξοχήν γεΐται άπό τούς σκοπούς τοϋ Α.Σ.Ο. καί ή δυνατότης
έπικινδύνους είς τήν ύπαιθρον . τής συνεταιρικής άποθηκεύσεως καί έπεξεργασίας
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τής σταφίδος, έπίσης καταργεΐται καί ή άπλή δυνατό- 
της τής μέσω τοϋ Αυτονόμου ’ Οργανισμού συνεταιρι
κής εξαγωγής τοϋ προϊόντος ύπό παραγωγών καί συ
νεταιρικών οργανώσεων κα τ’ εύθείαν είς τά έν τφ  
έξωτερικώ γραφεία παραλαβών τοΰ Αυτονόμου ' Ορ
γανισμού.

Έ πίσης, άφαιρείται έξ ολοκλήρου άπό τόν Α.Σ.Ο. ή 
κα τ’ έλευθέραν βούλησιν διάθεσις τοΰ παρακρατή
ματος σταφίδος πρός τούς βιομηχάνους καί καταργεϊ- 
ται αμέσως χωρίς ν ’ αντικαθίσταται δ ι’ άλλου καλυ
τέρου ό ύφιστάμενος τρόπος διαθέσεως σταφίδος είς 
τήν βιομηχανίαν έπί ζημία τής σταφιδοπαραγωγής, ώς 
τοΰτο άναλυτικώς έξηγείται είς τό ύπόμνημα. Είδικώς 
έπί τοϋ προκειμένου οί σταφιδοπαραγωγοί άξιοΰν ϊνα 
μή ληφθή ούδέν μέτρον άναφορικώς μέ τάς κοινο
πραξίας πλήν ή έξετασθοϋν αί υφιστάμενοι συμβάσεις 
καί καταρτισθοΰν έφ ' οσον χρειασθοΰν νέαι, βελτιού- 
μεναι, συμπληρούμεναι καί τροποποιούμενοι, καταρ

τιζόμενοι ύπό έπιτροπής έξ άμερολήπτων προσώπων 
κύρους, μεταξύ τών όποιων καί ειδικοί τής έμπιστο- 
σύνης τών παραγωγών.

Τό ύπόμνημα αναλύει έν πρός τά έν τά έπιζήμια διά 
τούς σταφιδοπαραγωγούς σημεία καί άρθρα τοΰ 
νομοθετικού προσχεδίου καί καταλήγει τονίζον, δτι άν 
δέν ληφθοΰν ύ π ’ δψει αί υποδείξεις τών σταφιδο- 
παραγωγικών οργανώσεων, αύταί απεκδύονται πάσης 
ευθύνης καί ούδέποτε θ ά  θελήσουν νά μετάσχουν είς 
έκλογάς διά τήν ύπόδειξιν τών μελών τής γενικής 
συνελεύσεως καί συμβούλων τής παραγωγής, έφόσον 
ή έκπροσώπησις τής παραγωγής θ ά  εΐναι μία φενάκη 
καί ας άναλάβη έξ ολοκλήρου ή Κυβέρνησις τήν 
διαχείρισιν τοϋ ολου σταφιδικού ζητήματος.

Δυστυχώς τό νομοσχέδιον έψηφίσθη, ώς Ν. 5208 ύ
πό τής Βουλής, χωρίς νά ληφθοϋν ύ π ’ όψιν (έκτός 
έλαχίστων έξαιρέσεων) αί απόψεις τής ένδιαφερομέ- 
νης σταφιδοπαραγωγής». («Συνεταιριστής» 1931 σ. 
86, 87).

— Εικόνα της καταστάσεως της γεω ργίας και των μέτρων και κυβερνητικών 
επιδιώξεων για  τη γεω ργία και την ύπαιθρο δίνει η διάλεξη του Δημ. Λ. Ζωγράφου 
(τμηματάρχη του Υπ. Γεωργίας) στο Βόλο, όπου διερμηνεύει και τη ν  επιθυμίαν 
του Υπουργού Γεω ργίας να προστεθεί και το κοινω νικό ενδιαφέρον υπέρ της 
γεω ργίας. Ανάμεσα στα άλλα ο ομ ιλητής, αφού εξαιρεί τη ν  σημασία της γεωργίας 
από την αρχα ιότητα , ζητά να αναπτυχθεί κοινω νικό ενδιαφέρον υπέρ της γεω ργίας 
και ειδικότερα της Θ εσσαλίας. Ζητεί την δράστηριοποίηση  για  την Δενδροκομία, 
την Π τηνοτροφ ία , τους Σχολικούς Κ ήπους, τ ις Α γροτικές Εορτές και δίνει 
σχετικά  στο ιχεία  (βλ. σχετικά  β ιβλιάριό  του με τις δ ιαλέξεις, Α θήνα 1931).

— Η  κατάσταση της κτηνοτροφίας. Δ ιαπιστώ σεις και υποδείξεις του Αντ. Λεο
νάρδου. Γράφει στο «Συνεργατισμός» 1931 σ. 471:

«... ' Η κτηνοτροφία μας τά τελευταία χρόνια έπληγη 
άπό τάς διαφόρους ιδιοτροπίας τών Νομοθετικών 
Σωμάτων, έπλήγη καί άνεστατώθη άπό τόν κακόν 
χειρισμόν τών γεωργικών ύπηρεσιών, διότι καί αί 
διάφοροι κτηνοτροφικαί έκτάσεις κατενεμήθησαν καί 
παρεδόθησαν εις διαφόρους υπηρεσίας. "Αλλας μέν 
έλαβεν ύπό τήν κατοχήν της ή ’Αεροπορική "Αμυνα, 
άλλαι έθεωρήθησαν ώς ανταλλάξιμοι καί τάς παρέλα- 
βεν ή Προσφυγική Τράπεζα, άλλαι παρέμειναν άναπό- 
σπαστος περιουσία τών κοινοτήτων καί τών ιδιωτών 
ξένων υπηκόων καί άλλαι, έξ ϊσου μεγάλαι έκτάσεις, 
παρέμενον είς τήν κατοχήν τών Τούρκων ύπηκόων 
συμφώνως τή συμβάσει Εξηντάρη - Ρουσδή. Καί ένώ 
δλαι αί ύπηρεσίαι έφρόντισαν έπιμελώς ή κάθε μία νά 
έχη καί από μερικάς κτηνοτροφικάς έκτάσεις πρός 
ιδίαν διαχείρισιν καί έκμετάλλευσιν μόνον οί δυστυχείς 
κτηνοτρόφοι, οΐ όποιοι θ ά  έπρεπε δικαιωματικώς νά 
μονιμοποιήσουν τάς έγκαταστάσεις των καί ν ’ άποτε- 
λέσουν μέλη αναπόσπαστα τών Κοινοτήτων δέν έτυ- 
χον τής μερίμνης τών είδικώς άσχολουμένων.

"Ενας ακαταλόγιστος διωγμός καί μία κατάφορος 
έκμετάλλευσις πού δέν συναντάται είς ούδεμίαν χώ
ραν έταλαιπώρησαν είς άνυπολόγιστον βαθμόν τό 
είδος αύτό τής ’ Εθνικής μας παραγωγής. * Ως άποτέ- 
λεσμα τού κακού χειρισμού ύπήρξεν ή είς όλίγα χρόνια 
φθορά τής κτηνοτροφίας καί μείωσις τού ιδιωτικού 
κεφαλαίου τόσον τής νομαδικής όσον καί τής χωρικής 
κτηνοτροφίας.

' Η μόνιμος έγκατάστασις τών κτηνοτροφών είς τάς 
Κοινότητας έχει σοβαρώτατον λόγον πραγματοποιή-

σεως τό ταχύτερον, διότι πρέπει νά παύση ή άπό 
έτους είς έτος μετακίνησις τών προβάτων άπό λειβάδι 
είς λειβάδι· πρέπει νά παύση ό χορός αύτός τής κ α τ’ 
έτος ένοικιάσεως τών λειβαδιών καί τής κ α τ’ έτος 
έκδόσεως Διαταγμάτων άνατρεπόντων ύφισταμένας 
συνθήκας καί δημιουργίας νέων συνθηκών πάντοτε 
έπιβαρυντικών καί όλεθρίων διά τήν κτηνοτροφίαν 
μας.

Οί είδικώς άσχολούμενοι ένα πρέπει νά έχουν ύ π ’ 
όψιν ότι γεωγραφικώς εϊμεθα ύποχρεωμένοι ν ' όνα- 
γνωρίρωμεν ότι ό τόπος μας έπιβάλλει τήν ύπαρξιν τής 
κτηνοτροφίας».

Και υποδεικνύει:
«1) Τά λειβάδια πρέπει ν ’ αποτελέσουν περιουσίαν 

τών Κοινοτήτων διότι ούδεμίαν δικαιολογίαν έχουν αί 
διάφοραι ύπηρεσίαι νά διαχειρίζωνται άντικείμενα, διά 
τά όποια ώς μόνον σκοπόν έχουν νά ταλαιπωρούν τόν 
κόσμον καί νά άποβλέπουν είς τήν όσον τό δυνατόν 
μεγαλυτέραν ε’ίσπραξιν ένοικίων, έκβιάζοντες οϋτω 
διά τών έκάστοτε δημοπρασιών τούς χωρικούς καί 
νομάδας κτηνοτρόφους.

2) Οΐ κτηνοτρόφοι διά νά παύσουν νά εινε άντικεί- 
μενα έκμεταλλεύσεως πρέπει νά έγκατασταθοϋν 
γεωργοκτηνοτροφικώς μέσα είς τάς Κοινότητας καί νά 
παύσουν ν ’ άποτελοϋν άντικείμενον ιδιαιτέρας φύ- 
σεως οικονομικού κτηνοτροφικοϋ παράγοντος.

Τότε θ ά  παύση νά ύφίσταται ή άπό αιώνας έχθρα 
μεταξύ τών νομάδων καί χωρικών κτηνοτροφών καί 
απερίσπαστοι οί κτηνοτρόφοι μας θά  άφοσιωθοΰν είς
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δημιουργίαν έγκαταστάσεων μονίμων μέ δρους υγιει
νής καί ευρυχωρίας καλυτέρους τών κοινών, πρός 
καλλιτέραν άνάπτυξιν καί προαγωγήν τής άναπαραγω- 
γής ήτις θ ά  έχη ώς συνέπειαν τήν αύξησιν τοϋ 
εισοδήματος των είς γάλα καί έριον.

3) Ή  Πολιτεία όφείλει νά ίδρύση σύν τω χρόνω καί 
βαθμηδόν τυροκομικούς συνεταιρισμούς καί τυροκο
μικούς σταθμούς.

’Αλλαχού οί τυροκομικοί Συνεταιρισμοί έλαβον μορ
φήν μεγάλου συντελεστού διά τήν διατροφήν τής 
Κοινωνίας καί έπέτυχον νά ίκανοποιήσωσι τήν κατα-

νάλωσιν τόσον άπό άπόψεως ποιοτικής, όσον καί άπό 
άπόψεως τιμών διότι κατεσκεύασαν πρατήρια καί 
άπεμάκρυναν όλους τούς μεσάζοντας παρασιτικούς 
γλάρους...

4) Πρέπει νά ίδρυθοϋν κτηνιατρικοί σταθμοί μέ 
επικεφαλής έπιστήμονας κτηνιάτρους ή ζωοτέχνας μέ 
συνεργεία ειδικευμένων πρακτικών χωρικών'ίνα άπο- 
φεύγηται ή έξ άσθενειών φθορά τής κτηνοτροφίας καί 
καθοδηγηθούν οί κτηνοτρόφοι μας είς πλέον έπιμε- 
λημένην έπιστημονικήν καί πρακτικήν διατήρησιν τών 
κτηνών των...».

Το Κωπαϊδικό. Τ ην εποχή αυτή (1930/1931) το κωπαϊδικό πρόβλημα βρί
σκεται σε έξαρση με τη μαχητική  νεανική δραστηριότητα  του γεωπόνου I. Αφε- 
ντάκη και την εμπλοκή σ αυτό του τότε πολιτικού κόσμου, με ζωηρές αντι
θέσεις. Βλ. αναλυτικά για  το θέμα στο β ιβλίο  Β. Μ αράντου «Κωπα'ί'δα» 1984 και 
στο β ιβλίο  «I. Αφεντάκης» Αθήναι 1988. (Τελικά το ζήτημα λύθηκε μετά την ξενι
κή κατοχή).

Ο I. Αφεντάκης σε φωτογρα
φία του 1956 όταν ήτανΔ'ντής 
της Συνομοσπονδίας Γ. Συνε
ταιρισμών.

437/965



ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
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— Η  κίνηση των αστικών συνεταιρισμών κατά το 1931 είνα ι η ακόλουθη:
Ιδρυθέντες Υ πάρχοντες

Είδη το 1931 στο τέλος 1931
Π ιστω τικοί 12 79
Π ρομηθευτικοί 30 238
Π ωλήσεω ς 1 1
Π αραγω γής και εργασίας 48 719
Κ αταναλωτικοί 11 133
Ο ικοδομικοί - κατοικίας 61 593
Δ ιάφοροι 1 34

164 1.797
(Α ναλυτικά σ το ιχεία  και κατάταξη κατά Γεωγραφικά Δ /τα  βλ. «Συνεταιριστής»
1933 σ. 82, 84 και Θ. Τζωρτζάκη «Οι Συνεταιρισμοί σ τη ν  Ελλάδα» σελ. 99).

Α ναλυτική έκθεση για  το θεσμό, την εξέλ ιξή  του, την κατάσταση του 1931 
και τα προβλήματα του βλ. στο β ιβλίο  του Θ. Τζωρτζάκη «Οί Συνεταιρισμοί είς 
τήν 'Ε λλάδα»  σελ. 96 και επ.

Δεν υπάρχουν Ενώσεις Α στικώ ν Συνεταιρισμών πέραν των 5 των αρβυλο- 
ποιών που ιδρύθηκαν το 1931.

Ε ιδικότερες αναλυτικές παρατηρήσεις γ ίνοντα ι στο παραπάνω βιβλίο  του Θ. 
Τζωρτζάκη για τους Συνεταιρισμούς παραγωγής και εργασίας και τους συνεται
ρισμούς κατοικίας. Ε πίσης δίνονται σ το ιχεία  για  μερικούς από τους πιο γνωστούς 
το 1931 Συνεταιρισμούς, όπως είναι:

α) Ο πιστω τικός Τεχνοεργατώ ν Λαμίας (που ιδρύθηκε το 1900 ως σύλλογος). 
Εργάζεται το 1931 ικανοποιητικά. Α ριθμεί 910 μέλη με 156.823 μερίδες.

Μ ερίδες δρχ. 3.750.000, αποθεματικά δρχ. 420.000. Το 1931 έδωσε δάνεια
6.500.000 δρχ. Ε ίχε καταθέσεις δρχ. 2.000.000 με επιτόκια  8-10.

β) Ο πανελλήνιος προμηθευτικός φαρμακοποιών και ιατρών (Σ.Π .Ε.Σ.) στην 
Αθήνα. Μ έλη 3.000, Μ ερίδες 14.500.000 δρχ. Κ ύκλος εργασιώ ν 15.000.000. 
Κατασκευάζει ή αγοράζει χονδρικώ ς για  λογαριασμό των μελών του φαρμακευ
τικά είδη. Α νήγειρε στο Μ οσχάτο εργοστά σ ιο  φαρμακευτικών ειδών αξίας 
2.000.000 δρχ.

γ) Ο προμηθευτικός Συνεταιρισμός Α ρτοποιώ ν «Δήμητρα» στον Π ειραιά. 
Μ έλη 50, μερίδες 50.000 δρχ., κύκλος εργασιώ ν 15.000.000 δρχ. Π ρομηθεύεται 
χονδρ ικά  άλευρα για  τα μέλη του.

δ) Ο προμηθευτικός Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Α υτοκινητιστώ ν στη 
Θ εσσαλονίκη. Μ έλη 197, μερίδες 232.000 δρχ., κύκλος εργασιώ ν 10.000.000 δρχ. 
Π ρομηθεύεται χονδρικά  για  τα μέλη υλικά και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ε) Ο Α λιευτικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας. Μ έλη 80, μερίδες 200.000 δρχ. 
Π ρομηθεύεται γ ια  τα μέλη του αλιευτικά είδη. Επιθυμεί να οργανώ σει την 
πώληση των ψαριών του, αλλά «δεν κατέστη δυνατόν εισέτι να του παραχωρηθή 
ίδ ιον πρατήριον εις την Κ εντρικήν Α γοράν Π ειραιώ ς. Μ ελετά επίσης την ίδρυση 
παγοποιείου και εργοστασίου παρασκευής διατηρημένω ν ιχθύων».
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— Για  τους Συνεταιρισμούς Εργασίας ο Θ. Τζω ρτζάκης δίνει τις εξής πληρο
φορίες:

Επωνυμία Μ έλη Μ ερίδες Κ ύκλος Α ξία μέσων

α) Συνεργατική εργατών 1.110
(δρχ.)

4.400.000

Εργασιώ ν
(δρχ.)

15.000.000

εργασίας
(δρχ.)
600.000

λιμένος Π ειραιώς 
β) Συνεργατική ένωση 1.145 520.000 2.500.000 300.000
γαιαθρακεργατώ ν Π ειραιώς 
γ) Συνεργατική Σιτεργατών 437 860.000 20.000.000 500.000
Π ειραιώ ς
δ) Συνεργατική Φορτοεκφορτωτών 162 125.000 5.000.000
ξυλείας Π ειραιώς 
ε) Συνεργατική Φ ορτηγών 49 1.775.000 6.500.000 1.900.000
αυτοκινήτων Π ειραιώ ς
στ) Συνεταιρισμός Α μαξοϋπηρετών 17 2.000.000 2.000.000
«Ελπίς» στην Αθήνα 
ζ) Συνεργατική εργατών 291 800.000 2.100.000 725.000
λιμένος Π ατρών

Δυστυχώς οι 4 πρώτοι (α, β, γ, δ) έπαυσαν εργαζόμενοι στο τέλος του 1931 
διότι ο Ο ργανισμός Λιμένος Π ειραιώ ς ανέλαβε το έργο των φορτοεκφορτώ σεων 
με δικούς του εργάτες. Ο ι συνεταιρισμοί (ε) και (στ) των αυτοκινητιστώ ν 
ιδρύθηκαν με την βοήθεια του Ταμείου Τ ροχα ίας Κ ινήσεως γ ια  την προστασία 
των Α μαξοκαραγωγέων που αχρηστεύθηκαν και έγιναν σωφέρ (για εισαγωγή 
αυτοκινήτων).

Δυστυχώς τα αυτοκίνητα του (στ) διανέμονται και δε γ ίνετα ι συνεταιρική τους 
εκμετάλλευση.

Από τους καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς αναφέρονται:
α) Ο Π ρομηθευτικός Συνεταιρισμός των υπαλλήλω ν Ε θνικής, Κ τηματικής, 

Ε κδοτικής, στην Αθήνα. Μ έλη 2.800, μερίδες 7.260.000 δρχ., κύκλος εργασιών
14.700.000 δρχ., αξία εγκαταστάσεων 60.000 δρχ.

β) Η  Έ νω σ η  Σιδηροδρομικώ ν Μ ακεδονίας, στη Θ εσσαλονίκη  (ιδρύθηκε το 
1909). Μ έλη 834, μερίδες 985.000 δρχ., κύκλος εργασιών 8.300.000 δρχ.

γ) Π ρομηθευτικός Συνεταιρισμός Εργατών, στον Π ειραιά. Έ χ ε ι  ιδ ιόκτητο 
αρτοποιείο  δρχ. 2.000.000. Δυστυχώς αδρανεί.

δ) Κ αταναλωτικός Συνεταιρισμός Ν οσηλευτικώ ν ειδών, στον Πειραιά: 
Μ έλη 7 εργατικά σωματεία με 20.000 μέλη. Με μικρή κ ίνηση . Π αλαιότερα 

(1925) ε ίχε  μερίδες 200.000 δρχ. και κύκλο εργασιών 1.000.000 δρχ.
Τελική παρατήρησή του για  το 1931:
« Ή  κ ίνησ ις τών αστικών συνεταιρισμών, π α ρ ’ δλην τήν ελλειψ ιν συγκεκρι

μένων δεδομένων, δύναται νά ύποστηριχθή οτι δέν είνα ι πολύ ανεπτυγμένη. Δέν 
παύει ομως νά είναι ενδιαφέρουσα καί νά παρέχη ελπίδας διά  τό μέλλον».

— Συνεταιρικοί θίασοι. Ιδρύεται Ταμείον Εργασίας Η θοποιών (Δ /μα ΦΕΚ 
381) με σκοπό την ενίσχυση συνεταιρικώ ν θιάσων — συνεταιρισμοί εργασίας 
ηθοποιώ ν (Βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 15).

— Ιδρύθηκαν, το 1931, 3 Ο μοσπονδίες συνεργατικώ ν αρβυλοποιώ ν (κάθε μία 
από 7 Συνεταιρισμούς) με έδρα την Αθήνα. 1 Ο μοσπονδία συνεργατικώ ν αρβυλο-
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ποιων (με 7 Συνεταιρισμούς) με έδρα τον Π ειραιά. Και 1 έδρα τη Θ εσσαλονίκη. 
Σύνολο υφισταμένων Ενώσεων αστικών συνεταιρισμών 5 («Συνεταιριστής» 1933 
σ. 85).
— Δ ίδονται εκπτώσεις μέχρ ι 30% στα φάρμακα για  τις συνταγές Συνεταιρισμών, 

γεω ργικώ ν και αστικών, και Ενώσεων (αποφ. 37.620/1.10.31 Υπ. Υ γιεινής, 
Φ Ε Κ /Β /118/1931).

— Με υπόδειξη του Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν Βορ. Ελλάδος έγινε ίδρυση 
προμηθευτικού Συνεταιρισμού ιδιοκτητώ ν αυτοκινήτω ν «Μ έγας Α λέξανδρος» για 
να αποφύγουν την α ισχράν εκμετάλλευση εκ μέρους των πωλητών καυσίμων υλών 
και ανταλλακτικώ ν επί πολλών των οποίω ν εκέρδιζον 100%... Υ περέβη, υπό την 
δ ιο ίκη σ ιν  ενθουσιωδών ηγετών, κάθε προσδοκίαν..., εγκατέστησε τρία  πρατήρια 
εις Θ εσσαλονίκην... και εις πολλάς άλλας πόλεις τμήματά του... («Συνεργατι
σμός» 1931 σ. 482).

— Μ ετά από κάποια θεωρητική ανάπτυξη γ ια  τους καταναλωτικούς συνεταιρι
σμούς γ ίνετα ι μια γενική επισκόπηση για  τη μέχρι τώρα κ ίνηση  των κατανα
λωτικώ ν συνεταιρισμώ ν στην Ελλάδα, πόλεις και ύπαιθρο στο «Συνεργατισμός»
1931 σ. 497 και διατυπώνονται σκέψεις γ ια  τη μελλοντική  οργάνωσή τους.
— Οι β ιομήχανοι ίδρυσαν το 1931 αλληλοα σφ α λισ τικό  συνεταιρισμό για 

καταμερισμό των ευθυνών α π ό  τα εργατικά ατυχήματα, ο οποίος λειτουργεί 
αποδοτικά μέχρι και το 1935 στον Π ειραιά. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1935 σ. 49')..

— Γ ια  τις διατάξεις που αφορούσαν τους αστικούς συνεταιρισμούς στο νομο
σχέδιο  του ν. 5289 βλ. παρατηρήσεις Θ. Τζωρτζάκη και άλλων στο Υποκεφ. Β '.

ν a . t· ■ ί
Αποδεικτικό αγορασθέντων ειδών που είχε καθιε
ρώσει ο ΚΑΣΥΑΤΕ για την επιστροφή στα μέλη 
του των περισσευμάτων χρήσεως (ristourne). Βλ. 
το βιβλίο Αριστ. Κλήμη, «Καταναλωτικοί Συνεται
ρισμοί».
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σε πολλές προηγούμενες σελίδες (σε διάφορα υποκεφάλαια) τονίστηκε από 
διαφόρους η ύπαρξη αξιόλογου αριθμού υπαλλήλω ν και η αξιόλογη θέση των 
υπαλλήλω ν στη συνετα ιρ ιστική κ ίνηση .

Σε κείμενο του περ. « Ό  Συνεργατισμός» 1931 σελ. 603, αναφέρεται ότι ο 
αριθμός των συνεταιριστικώ ν υπαλλήλω ν είνα ι παραπάνω από 3.000. Και σε άλλα 
κείμενα που αφορούν τη συνετα ιρ ιστική δραστηριότητα  σημειώνεται η ύπαρξη 
υπαλλήλω ν σε πολλούς πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς, Ενώ σεις, λογιστήρια  
Ενώσεων.

Ε πίσης τα νομοθετήματα (περί Σ χολής Συνεταιριστών, Ν. 5289 και άλλα) 
αναφέρονται στη μόρφωσή τους, τα προσόντα, τις υποχρεώ σεις και σε άλλα 
θέματα που υποδηλώνουν πρωτεύουσα την παρουσία τους θετικά αλλά και 
αρνητικά  (όσον αφορά την ανάμιξή τους σ την πολιτική , κλπ.).

Τη σημασία των συνεταιριστικώ ν υπαλλήλω ν, τα καθήκοντά τους, τη σωστή 
θέση τους στη συνετα ιρ ιστική κ ίνηση και τη ν  ανάγκη για  κατοχύρω σή τους 
τονίζει ο «Συνεργατισμός» 1931 σελ. 435 σε κείμενό του με τίτλο  «Οί Συνεται
ρισμοί καί οί υπάλληλοί τους». Ε ίναι από τα πρώτα κείμενα που αναφέρονται 
ειδικά στους συνεταιριστικούς υπαλλήλους και έχε ι (μαζί με λίγα άλλα προηγού
μενα) ιστορ ική  σημασία για  την επαγγελματική - συνδικαλιστική  τους ιστορία.
' Ενας πρόσθετος λόγος για να το παρουσιάσουμε ευρύτερα. Γράφει ανάμεσα στα 
άλλα:
« ...Ό  «Συνεργασισμός» είχε τήν n'v.uioia σέ μετά
φραση νά παρουσιάση τή θέση τοϋ υπαλλήλου καί τοϋ 
έργάτη μέσα στίς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως 
έχει άναγνωρισθή άπό τή Διεθνή Συνεταιριστική 
Κίνηση. Τό ζήτημα αύτό δέν έχει. πλατειά έρευνηθή 
στήν Ελλάδα καί φρονούμε πώς είναι καιρός νά μάς 
άπασχολήση σοβαρά. Παρακάτω θά  άναπτύξουμε τί 
άπαιτεϊ άπό τούς ύπαλλήλους της ή Συνεταιριστική 
Κίνηση καί τί ρόλο παίζουν αύτοί στήν καθόλου έξέ
λιξη γιά νά δώσουμε τήν εύκαιρία στόν κάθε κάτοχο 
τού ζητήματος νά έκφέρη τίς άπόψεις του τίς όποιες 
πολύ εύχαρίστως θ ά  δημοσιεύσουμε.

' Η νομική σχέση τού συνεταιρισμού καί τοϋ ύπαλλή- 
λου είναι ή ϊδια μέ κείνη τού εργοδότου καί τοϋ 
έργάτου. Είναι όμως στήν ούσία ή περίπτωση; ’Αναμ
φισβήτητα όχι. Τρανωτάτη απόδειξη πώ ς έλάχιστοι 
Συνεταιρισμοί ιδρύθηκαν μέ τήν πρωτοβουλία τών 
συνεταίρων... ' Η Συνεταιριστική κίνηση τής Ελλάδος 
είναι δημιούργημα ώρισμένων έμπνευσμένων άνθρώ- 
πων πού βοηθήθηκαν άπό ένα έπιτελεϊο φιλότιμων 
υπαλλήλων. Κατά τά τελευταία όμως έτη ιδία άπό τοϋ
1924 καί έδώ ή κίνηση τείνει νά πάρη τή φυσιολογική 
της διαμόρφωση. 'Η  διαρροή τού χρόνου έδωσε τήν 
εύκαιρία (πρό πάντων άπό τήν έποχή τής ιδρύσεως 
τών ' Ενώσεων Συνεταιρισμών) σέ πολλούς ίδεολόγους 
πού εισχώρησαν στίς διοικήσεις τών Συνεταιρισμών νά 
κατατοπισθούν στά ζητήματά τους, νά μελετήσουν 
κ α τ’ ιδίαν άλλα ζητήματα καί νά λαμβάνουν εις 
πλείστας περιφερειας καί πρωτοβουλίαν εις τάς ένερ
γείας τών όργανώσεών των. * Η πείρα, τά άλλεπάλληλα 
Συνέδρια καί οΐ Συσκέψεις έδημιούργησαν μέσα στή 
Συνεταιριστική κίνηση τής χώρας πρώτης τάξεως διοι

κητικά στοιχεία πού άποκτοϋν βαθειά συνείδηση τοϋ 
καθήκοντος τους καί πέρνουν άνάλογη θέση μέσα 
στίς οργανώσεις. Οΐ ύπάλληλοι, πρό πάντων οΐ Διευ- 
θυνταί πού είχαν στήν αρχή όλο τό βάρος τής εύθύνης 
στίς πλάτες τους βαθμηδόν τήν άποσείουν, μέχρι τοϋ 
έπιτρεπομένου όρίου, ά π ’ έπάνω τους καί ύποκαθι- 
στοϋν στή θέση τους, όσον αφορά τό διοικητικό 
μέρος, τά αιρετά διοικητικά όργανα. Ή  έξέλιξη αύτή 
αύτομάτως δίνει τήν ευθύνη τής Διοικήσεως στά μέλη 
τών Συμβουλίων, τής διευθύνσεως στούς διορισμένους 
διευθυντάς πού έχουν ώς βοηθούς τόν άνάλογο μέ τό 
μέγεθος τής όργανώσεώς άριθμό ύπαλλήλων. ‘Ό που 
δέ δέν προήλθε αύτή ή έξέλιξη σύντομα θά  προέλθη 
μέ τή συνειδητοποίηση τών συνεταίρων καί ειδικά τών 
διοικητικών οργάνων. Ούτως ή άλλως όμως ή κατάστα
ση θ ά  άποκρυσταλλωθή στό έξής σημείο: Τά αιρετά 
διοικητικά όργανα τών Συνεταιρισμών ή Ένώσεων 
Συνεταιρισμών θ ά  εινε ύπεύθυνα άντίκρυ στούς 
συνεταίρους γιά όλα τά ζητήματα τά όποία έχουν 
σχέση άμεση ή έμμεση μέ τόν σκοπό πού έπιδιώκουν 
οί οργανισμοί αύτοί, οΐ δέ διευθυνταί καί οί υπάλληλοι 
θ ά  εινε υπεύθυνοι άντίκρυ στούς διοικούντας τίς 
οργανώσεις νά έκτελέσουν τήν έντολή πού πέρνουν, 
γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι οΐ Συνεταίροι δέν εινε σέ 
θέση ν ’ άπασχοληθοϋν ειδικά μέ διευθύνσεις (πρό 
πάντων * Ενώσεων) διότι έχουν τίς ιδιωτικές τους έπι- 
χειρήσεις μέ τίς όποιες εινε ύποχρεωμένα νά άπασχο- 
λοϋνται. Δηλαδή τήν έπιτέλεση τοϋ άνωτέρου προορι
σμού τοϋ Συνεταιρισμού τά συμβούλια άναθέτουν σέ 
έμμισθο προσωπικό. Εινε όμως τό προσωπικό αυτό 
τυχαίο, μόνο μέ τά άπαραίτητα στοιχεία άπό γραμμα
τικές γνώσεις; ’ Οφείλει μόνο νά έχη τεχνική κατάρτι
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ση καί τίποτε πέραν τούτου; Ποσώς. ’Απόδειξη ότι 
όπου παρουσιάσθηκαν ύπάλληλοι μέ μόνο τεχνικές 
γνώσεις δέν άπέδωκαν τά άναμενόμενα άποτελέσμα
τα. Ή  άποστολή τοϋ Συνεταιρισμού εινε διπλή, 
Οικονομική καί Κοινωνική, τό δέ πρόγραμμά του 
εύρύτερο καί διαρκώς έξελισσόμενο. Τό κυριώτερο 
σημείο στό όποίο διαφέρέι ή συνεταιριστική άποψη 
στό υπαλληλικό ζήτημα άπό τή συναγωνιστική κεφα
λαιοκρατική άποψη εινε οτιένώ ό Συνεταιρισμός ζητεί 
υπαλλήλους μέ τεχνική (λογιστική, εμπορική, Τραπεζι
κή) καί συνεταιριστική μόρφωση, ή κερδοσκοπική 
επιχείρηση ζητεί τούς άνθρώπους κείνους πού θά  τής 
αποδώσουν τό άνώτατο όριο υλικού κέρδους καί την 
άσφαλεστέρα έγγύηση, στήν περίπτωση πού τούς 
εμπιστεύεται διαχειρίσεις.

’Α π’ εδώ ξεκινά τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον τού Συνε
ταιρισμού νά άμειβη τούς ύπαλλήλους του καλλίτερα 
άπό τίς κερδοσκοπικές έπιχειρήσεις καί έν τώ μέτρω 
τώ δυνατώ νά τούς έξασφαλίζη ένα καλό μέλλον. Τό 
φαινόμενο αύτό παρετηρήθη στίς συνεταιριστικές 
Κινήσεις όλου τοϋ κόσμου καί ή 'Ελληνική δέν έκανε 
εξαίρεση. Στόν Συνεταιρισμό ή τήν "Ενωση τά μέλη 
θεωρούν τόν ύπάλληλο σάν μέλος οργανικό τής έπι- 
χειρήσεώς τους καί μάλιστα τόν περιβάλλουν μέ 
ιδιαιτέρα στοργή καί εκτίμηση. Σ ’ αύτόν άναθέτουν 
δλες τίς ύποθέσεις τους ά π ’ αύτόν περιμένουν νά 
διαφωτισθοΰν καί νά πληροφορηθοϋν. Μάλιστα δέ 
στά χωριά όπου ύπάρχει μεγάλη άγραμματοσύνη ό 
γραμματέας τοϋ Συνεταιρισμού έχει έξαιρετική κοι
νωνική θέση. Γενικά καμμιά σύγκριση μεταξύ τών δύο 
τύπων ύπαλλήλων, τοϋ ιδιωτικού καί τοϋ Συνεταιρι
στικού ύπάρχει. * Ο πρώτος άκούει άπλώς στά κελεύ- 
σματα τοϋ κυρίου του καί έκτελεΐ μηχανικά καί 
άσυζητητεΐ τίς διαταγές του· ό δεύτερος άκούει στό 
πρόγραμμα τό συνεταιριστικό μέ δικαίωμα νά συζητή 
κάθε σημείο τό όποιο νομίζει πώς δέν εξυπηρετεί τήν 
υλική καί πνευματική έξΰψωση τών Συνεταίρων.

"Οταν ομως ή Συνεταιριστική Κίνηση δίνει μιά τέτοια 
εκτίμηση καί εξαιρετική θέση στούς ύπαλλήλους καί 
τούς έργάτας της s προβάλλει ώρισμένες απαιτήσεις 
χωρίς τήν εκπλήρωση τών οποίων δέν μπορεί νά 
προέλθη άρμονία καί μεθοδική άνάπτυξη τής Κινή- 
σεως ώς οικονομικής καί έξυπηρετήσεως τής εύγε- 
νοϋς Συνεργατικής ιδέας, ή έμπρακτη έφαρμογή τής 
οποίας κ α θ ’ δλον τόν κόσμον θ ά  έξυψώση τόν 
άνθρωπο καί θ ά  τόν κάνη δημιουργό ενός ιδεώδους 
πολιτισμού. Τό νά θελήση κανείς νά άπαριθμήση τίς 
απαιτήσεις τής Συνεταιριστικής Κινήσεως άπό τούς 
ύπαλλήλους της εινε άδύνατο καί άσκοπο. Καλό όμως 
εινε νά θιγούν μερικά σημεία τά όποια καί άποτελούν 
τή βάση τών σχέσεων μεταξύ τών δυό παρατάξεων. Τό 
πρώτιστο πού οφείλει νά έχη ύ π ’ όψει του ό Συνεται
ριστικός ύπάλληλος εινε ότι άναλαμβάνοντας ύπηρε
σία σέ μιά συνεταιριστική επιχείρηση άποκτά διπλή 
ιδιότητα, τοϋ ύπαλλήλου καί τού συνεταίρου. Τοϋ 
ύπαλλήλου διότι προσφέρει τήν έργασιαν του, ά π ’ τήν 
άμοιβή τής οποίας περιμένει νά ζήση καί τοϋ συνε
ταίρου διότι άπό τήν επιτυχή εξέλιξη τών εργασιών καί 
τή καλή συνεργασία τών μελών έξαρτάται ή ζωή τής 
έπιχειρήσεως καί ή διάδοση τής συνεταιριστικής 
ομαδικής σκέψεως πρός βελτίωσιν τών όρων τής ζωής. 
Ά ρ α  τό πρώτιστον καθήκον κάθε Συνεταιριστικού 
ύπαλλήλου εινε νά έργασθή μεθοδικά γιά τή πραγμα
τοποίηση τών όσων προβλέπονται στό καταστατικό 
τής όργανώσεως στήν όποία είνε πλέον μέλος. 'Ο  
κάθε ύπάλληλος οφείλει νά έργάζεται έντός καί όχι

έκτός τού οργανισμού του, γιατί έτσι μονάχα θά  
παράσχη ύπηρεσία πραγματική στούς συνεταίρους 
γιατί αύτοί εινε πού έκαναν τόν Συνεταιρισμό, αύτοί 
είνε έκείνοι πού εύθύνονται γιά κάθε τι καί κατά 
συνέπεια αύτοί πρέπει νά ώφεληθούν πρώτα άπό τά 
πρόσωπα στά όποια άνέθεσαν μιά ώρισμένη έντολή. 
Ή  άπαίτηση αύτή κάπως ίϊέτει ένα περιορισμό στίς 
έγωϊστικές τάσεις τυχόν φιλοδοξών πού επιδιώκουν 
καμμιά φορά νά όρέψουν δάφνες έκτός άπό τή 
συνεταιριστική Κίνηση, άλλά γιά κείνους πού έχουν τή 
πείρα τών χρόνων στό ενεργητικό τους (καί δέν είνε 
λίγοι οί τέτοιοι) ή μόνη άμάραντη δάφνη γιά ένα 
πραγματικό Συνεργατιστή, ή μόνη άληθινή Ικανοποίη
ση είνε τό νά δημιουργήση όσο τό δυνατόν περισσοτέ
ρους όμοιους του (περισσοτέρους συνεργατιστάς). * Η 
Κίνηση ή Συνεταιριστική δέν εινε προσωπική καί εγωι
στική συνεπώς καί κείνοι πού εργάζονται γ ι’ αύτή 
οφείλουν νά μην άποβλέπουν σέ προσωπικά καί 
έγωϊστικά όφέλη, Οι διοικοϋντες τούς Συνεταιρισμούς 
καί τίς 'Ενώσεις τους χωρίς νά παραβλέπουν τήν 
ικανοποίηση τού προσωπικού θά δοϋν μέχρι ποιου 
βαθμού εξυπηρετούνται τά συμφέροντα τών συνεταί
ρων άπό τήν οργάνωση καί νά κάνουν μιά σύγκριση μέ 
τίς ιδιωτικές συναλλαγές. Ό  Συνεταιρισμός δέν είνε 
ούτε μονοπώλιο ούτε καμμιά έπιχείρηση τοϋ Δημο
σίου γιά νά έπιβαρύνη τούς συνεταίρους μέ βαρειά 
έξοδα. Ό  Συνεταιρισμός ύφίσταται ά φ ’ ένός τόν 
φοβερό συναγωνισμό τών ιδιωτικών έπιχειρήσεων καί 
ά φ ’ έτέρου συκοφαντείται άπό κάθε πλευρά ότι 
δήθεν έπιβαρύνει τά μέλη του μέ πολλά έξοδα. "Οταν 
έχουν οϋτω τά πράγματα δέν είνε δυνατόν παρά ό 
βαθμός τής ύλικής ίκανοποιήσεως τού προσωπικού 
τών Συνεταιριστικών όργανώσεων νά έξαρτάται άπό 
τόν βαθμό τής άποταμιεύσεως πού εξασφαλίζουν γιά 
τά μέλη τους οί οργανώσεις αύτές. Κάθε προσπάθεια 
τού προσωπικού νά καρπωθή περισσότερα όφέλη 
άπό όσα πραγματικώς δύνανται οί οργανώσεις νά 
παραχωρήσουν (άνάλογα μέ τά πλεονάσματα πού 
παρουσιάζουν οί ισολογισμοί) ίσοδυναμεί μέ έξώθηση 
τών συνεταιρικών όργανώσεων στήν καταστροφή. 
Καταστροφή δέ τοΰ Συνεταιρισμού σημαίνει τόϊδιο μέ 
τήν οριστική παύση τοΰ προσωπικού του.

Στή χώρα μας ευτυχώς τό προσωπικό είνε κείνο πού 
συνεκράτησε τις οργανώσεις καί τίς άνέδειξε. Ά ς  μήν 
έπαναπαυόμεθα όμως στό παρελθόν. Τό παρόν άρχί- 
ζει νά διαγράφη νέους δρόμους γιά τό μέλλον. ' Η 
παγκόσμια οικονομική κρίση δέν άφίνει δυστυχώς τή 
συνεταιριστική Κίνηση άθικτη, τούναντίον μάλιστα οί 
Συνεταιρισμοί, ώς οικονομικοί οργανισμοί, αισθάνον
ται άπό τίνος τίς συνέπειες τοϋ οικονομικού κλονι
σμού άρκετά σοβαρά. ’Επειδή δέ ή κατάσταση δέν 
δείχνει σημεία βελτιώσεως ένδεχόμενο είναι καί ή 
1 Ελληνική Συνεταιριστική Κίνηση νά μπή στήν κρίσιμη 
φάση τοϋ βίου της, άπό τήν όποία θ ά  βγή άρτία καί 
δυναμωμένη μόνον άν οί συνεταίροι μείνουν πιστοί σ ’ 
αύτή καί τό προσωπικό δείξη τόν άλτρουϊσμό καί τόν 
ήρωϊσμό πού έδειξε καί άλλοτε. Καί οί μέν καί οί δέ θά  
βρεθούν σέ δύσκολη θέση ϊσως, ό συνεταίρος μέ τήν 
άπωλησία τών προϊόντων του καί μέ τίς χαμηλές τους 
τιμές καί τό προσωπικό έλαττώνοντας τυχόν απαιτή
σεις του. Θά σωθούμε άν μείνουμε ήνωμένοι καί άλλη- 
λοβοηθούμεθα. Στίς κρίσιμες δέ αύτές ήμέρες πρέπει 
νά δείξουμε όλη τή ζωτικότητά μας. * Η Συνεταιρι
στική Κίνηση παντού τής γής καί στήν 'Ελλάδα είνε 
κτήμα μικρών βιοπαλαιστών (άγροτών, έργατών καί
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βιοτεχνών) καί κείνοι πού εργάζονται μέσα σ’ αύτή έργο άν μπορούσαν σύντομα νά ιδρύσουν, συνεννοού-
δέν έχουν παρά νά συνδυάσουν τήν τύχη τους μέ μενοι μεταξύ τους, τόν οργανισμό κείνο πού στίς
αύτούς. Δυστυχώς όμως, καί αύτό οφείλεται στόν δύσκολες καμπές του βίου τους θ ά  τούς ύπερασπισθή
σύντομο βίο τής Κινήσεως, στήν ' Ελλάδα τό προσωπι- αποτελεσματικά καί θ ά  τούς άφίση άπερίσπαστους νά
κό τών συνεταιρικών επιχειρήσεων δέν είνε καθόλου εξακολουθούν τό δημιουργικό τους έργο, γιά τό καλό
κατοχυρωμένο όπως συμβαίνη άλλου. Θά ήτο δέ εύχής όλης τής Κοινωνίας».
— Στην ανάγκη κατοχύρω σης της θέσης των συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλήλω ν 

αναφέρεται και ο Σπ. Τρυφωνόπουλος (βλ. «Συνεταιριστής» 1931 σ. 9) και τονίζει 
ότι είνα ι ανάγκη, γ ια  το καλό της συνετα ιρ ιστικής κ ίνησης,
«νά ληφθοϋν μέτρα προστατευτικά ύπέρ τών ύπαλλή- κατέχουν τήν θέσιν τοΰ πρώτου συμβούλου καί
λων συνεταιρικών οργανώσεων,"ο'ίτινες εΐργάσθησαν πρώτου βοηθού τών οργανώσεων καί εινε οί περισσό-
καί εργάζονται σπουδαίως συμβάλλοντες εις τήν έξέ- τερον μόνιμοι είς αύτάς επειδή συνηθέστερα γίνεται
λιξίν των μέ περιωρισμένας άμοιβάς καί οί όποιοι άλλαγή τών διοικούντων».
— Για τη θέση και τη στάση των υπαλλήλω ν κατά την περίοδο αυτή και γ ια  τις 

αντιλήψ εις των συνεταίρων, χαρακτηριστική  είνα ι η περίπτωση των υπαλλήλων 
της Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης. Οι ίδ ιο ι προτείνουν 
περικοπή αποδοχών τους εξαιτίας της ο ικονομικής κρ ίσης και της αδυναμίας των 
Οργανώσεων. Ε πίσης συζητείτα ι και το θέμα της συμμετοχής τω ν υπαλλήλω ν στα 
κέρδη. Διαβάζουμε σχετικά  στο «Συνεργατισμός» 1931 σ. 524 για  τις σχετικές 
συζητήσεις - αποφάσεις που έγιναν στη Γενική Συνέλευση της Ο μοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης:

«"Υστερα άπό τά ζητήματα πού άπασχολοΰν τούς σεως τών Συνεταιριστικών συμφερόντων, άσχετο
παραγωγούς έστράφη ή συζήτηση στήν έκθεση τοΰ Δ. ποιοι εινε οί ύπάλληλοι τής 'Ομοσπονδίας. Τό κατα-
Συμβουλίου στήν όποία άνεφέρετο καί ή περικοπή στατικό έπρεπε νά τροποποιηθή καί νά καταργηθή ή
τού μισθού τών ύπαλλήλων κατά 10% καί ή κατάργη- συμμετοχή τών ύπαλλήλων στά κέρδη τής ’Οργάνω
ση τοΰ 13ου μισθού. Ή  έκθεση άνέφερε πώς οί σεως διότι:
ύπάλληλοι οί ’ίδιοι προθυμοποιήθησαν νά ταυτίσουν α) Οί Συνεταιριστικοί οργανισμοί δέν επιδιώκουν
τή τύχη τους μέ τούς συνεταίρους πού σήμερα κέρδη, δέν κερδίζουν, καί κατά συνέπεια δέν μπορούν
πάσχουν οίκονομικώς καί κείνοι πρώτοι πρότειναν τό νά μοιράζουν κέρδη. Τά πλεονάσματα πού παρουσιά-
μέτρο αύτό γιά νά ένισχυθή ή οικονομία τών χωρικών. ζουν οί Συνεταιρισμοί στό τέλος τοΰ έτους εινε
Ή  Γεν. Συνέλευση σύσσωμη έξέφρασε τήν εύαρέ- χρήματα παραπανίσια πού πλήρωσαν στές συναλλαγές
σκειά της στούς ύπαλλήλους τής όργανώσεώς καί τους οί Συνεταίροι ή χρήματα, πού ό Συνεταιρισμός
έτόνισε, γιά μιά φορά άκόμη πώς τρέφουν σ ’ αύτούς πληρώνοντας τούς Συνεταίρους, κράτησε άπό τήν
οί συνεταίροι μεγάλη έμπιστοσύνη καί α π ’ αύτούς άξια τών προϊόντων γιατί κείνη τήν εποχή δέν ήταν σέ
περιμένουν νά καθοδηγηθούν. ΤΗταν καταφανής ή θέση νά καθορίση μέ άκρίβεια τήν άξια τους, καί
ειλικρίνεια μέ τήν όποία οί κ. άντιπρόσωποι άπηυ- β)"Οταν ένας οργανισμός παρέχει στούς ύπαλλή-
θύνθησαν στό Δ. Συμβούλιο. λους του ένα ποσοστό κέρδους τότε τούς σκανδαλίζει

Τελευταία έξητάσθη τό θέμα τής τροποποιήσεως νά παρασύρουν τίς όργανώσεις τίς όποιες ύπηρετούν
τοΰ καταστατικού στό σημείο τής διανομής τών σέ παρακινδυνευμένες καί κερδοσκοπικές έπιχειρή-
κερδών, τό όποιο παρέχει ένα μέρος άπό τά καθαρά σεις γιά νά έχουν μεγαλύτερη άναλογία στά κέρδη. Τό
κέρδη στούς ύπαλλήλους. Τό Δ. Συμβούλιο έπρότεινε πράγμα εινε επικίνδυνο διότι ή οργάνωση εινε έκτε-
νά άποκλεισθοΰν οί ύπάλληλοι άπό τή διανομή τών θειμένη σέ κάθε στιγμή νά ύποστή κλονισμούς. ' Η δέ
κερδών. Μερικοί άντιπρόσωποι θεώρησαν πώ ς ήτο άποστολή ένός συνεταιριστικού οργανισμού εινε μόνο
ύπερβολικό καί άψυχολόγητο άφοΰ περικόπτονται οί ή έξυπηρέτηση.
μισθοί νά περικοπή ταύτοχρόνως καί ή μερίς τών Π αρ’ όλον ότι άναγνωρίζομε (συνεχίζει) πώς οί
ύπαλλήλων στά κέρδη, εφόσον μάλιστα ο ί’ίδιοι πρότει- Συνεταιριστικοί ύπάλληλοι πρέπει νά άμείβωνται κα-
ναν τήν περικοπή καί παρεκάλεσαν τό Δ. Συμβούλιο λώς γιά νά μή έχουν οικονομικούς περισπασμούς, (ή
νά άποσύρη τή πρόταση αύτή. Τό Δ. Συμβούλιο βρήκε άμοιβή πρέπει νά εινε σταθερά καί μάλιστα νά
δίκαια τήν αίτηση καί άπέσυρε τή τροποποίηση. συνοδεύεται άπό άσφάλεια τοΰ γήρατος), έν τούτοις

'Έχομεν τήν γνώμη (γράφει το περιοδικό του Συνδέ- ελπίζομε πώς ή ' Ομοσπονδία καί άλλοι Συνεταιριστι-
σμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος) πώς τό Δ. κοί οργανισμοί θ ά  λάβουν ύ π ’ όψει τους τά παραπάνω
Συμβούλιο έκανε τήν ύποχώρηση αύτή τόσο εύκολα καί θά  άκολουθήσουν τή καθιερωμένη Συνεταιριστική
μάλλον γιά λόγους αισθηματικούς καί όχι προασπί- γραμμή.

Για το ίδ ιο  θέμα γράφει ο «Συνεργατισμός» στη σελ. 470 του 1931: Στη Γενική 
Συνέλευση της Ο μοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης.
«έξ άφορμής μιάς εύγενούς χειρονομίας τών ύπαλλήλων τής Όργανώσεώς, διεπιστώθη άκόμη μιά φορά πόσο 
δημιουργική είναι ή ψυχική επαφή ύπαλλήλων καί όργανώσεώς».

— Για τις διατάξεις του ν. 5289 που είναι σχετικές με τους συνεταιριστικούς 
υπαλλήλους βλ. στο Υποκεφ. Β '
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ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

τονίζει:
«... Μένει όμως εις ήμάς οΐ όποιοι άκόμη έξακολου- 
θοϋμε τό έργο του, ν ’ άπονείμωμεν τάς όφειλομένας 
τιμάς εις τόν άνδρα τόν άφιερώσαντα διά την συνεται
ριστικήν κίνησιν όλας τάς ψυχικός καί σωματικός του 
δυνάμεις...».
«... Θεωροΰμεν ότι ή συνάντησις ένός μεγάλου άριθ- 
μοϋ συνεργατιστών μετά τοϋ κοινού ύπό μίαν στέγην 
πρός διακήρυξιν τών άρχών μας εις όσον τό δυνατόν 
εύρύτερον κύκλον, θέλει έξυπηρετήσει θαυμασίως τήν 
ύπόθεσίν μας...».

Σωκράτης Π ερικλή Ιασεμίδης

Γ ια  την προσω πικότητα και την προσφορά του Σωκρ. Π. Ιασεμίδη γράψαμε 
στο έτος θανάτου του (1929).

Αλλά η ακτινοβολία  του συνεχίζεται και ακόμα χρη σ ιμ οπο ιε ίτα ι ο Ιασεμίδης 
ως βάση για προβολή της συνετα ιρ ιστικής κ ινήσεω ς σε δύσκολες ώρες, όπως 
αυτές του 1930/1931 με τη συκοφάντηση και επίθεση διαφόρων κύκλων εναντίον 
της συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς.

Έ τ σ ι  το 1931 οργανώνεται στη Θ εσσαλονίκη  (στις 15.2.1931) από το 
Σύνδεσμο Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος, στο αμφιθέατρο του Π ανεπιστημίου 
Θ εσσαλονίκης, συνετα ιρ ιστικό μνημόσυνο στη μνήμη του Σωκράτη Ιασεμίδη (βλ. 
σχετικά  «Συνεργατισμός» 1931 σ. 361 και «Συνεταιριστής» 1931 σ. 17).

Ο Π ρόεδρος του Συνδέσμου Γεωργ. Ιωαννίδης στη σχετική  εγκύκλιό του
«... Ενα μεγάλο πλήθος συνεταιριστών άπό όλα τά 
μέρη καί όλας τάς τάξεις, κατέκλυσε ένωρίς τήν 
εύρείαν πανεπιστημιακήν αίθουσαν διά νά παραστή 
είς τό μνημόσυνον τοΰ μακαρίτου Ίασεμίδου. Ά πλοι 
άγρόται, έργάται, φοιτηταί, επιστήμονες, καθηγηταί 
πανεπιστημίου, έπιφανεΐς πολιτικοί καί άλλοι, συνήλ- 
θον αύθορμήτως είς τό πανεπιστήμιον διά νά τιμή
σουν τήν μνήμη τοΰ πρώτου "Ελληνος αποστόλου καί 
διδασκάλου τής συνεταιριστικής ιδέας, τής άνθρωπι- 
στικωτέρας τών ιδεών, καί νά έκδηλώσουν μέ τήν 
συμμετοχήν τους είς αύτό τήν ευγνωμοσύνην πρός τόν 
έπιφανή συνεταιριστήν καί άνθρωπον....»

Καθώς γράφει ο «Συνεταιριστής» (1931 σ. 17):

Και συνεχίζοντας κάνει μια συνοπτική αναφορά στο έργο του Ιασεμίδη και τη 
σημασία του Συνεταιρισμού. Γράφει:
« ...Ό  ’Ιασεμίδης έφυγε άπό τοϋ μέσου ήμών ένώ 
άκόμη τό έργον του δέν είχε τελειώσει καί ή παρουσία 
του καθίστατο πλέον παρά ποτέ άπαραίτητος. Μόλις 
ήρχιζε νά σταθεροποιήται οικονομικώς είς τήν ύπαι
θρον τό συνεταιριστικόν καθεστώς, ιδία διά τής ΐδρύ- 
σεως τής Ά γροτικής Τραπέζης, καί μόλις ήρχιζε νά 
άναφαίνεται ή άνάγκη τής ιδεολογικής όργανώσεώς 
τών συνεταιρισμών καί τής ιδρύσεως ένός κεντρικού 
οργάνου έκπροσωπήσεως άλλά καί καθοδηγήσεως 
αύτών, όταν έξέλιπε ό ’ Ιασεμίδης. ' Η συμβολή του εις 
τήν έπιτυχίαν τοϋ έργου τής Τραπέζης καί εις τήν 
συστηματικήν ιδεολογικήν όργάνωσίν τών συνεταιρι
σμών θ ά  ήτο πολύτιμος καί μεστή εις ικανοποιητικά 
άποτελέσματα, άν ό θάνατος δέν τόν άφήρπαζε 
πρόωρα.

Ά λ λ ’ όμως καί τό έπιτελεσθέν ύπό τού Ίασεμίδου 
εργον εινε κολοσσιαΐον. Άνάλογον τούτου ελάχιστοι 
έκ τών άνδρών τής νεωτέρας Ελλάδος δύνανται νά 
έπιδείξουν. Ε’ισήγαγε είς τήν χώραν μας τόν συνεταιρι
σμόν ώς σύστημα οικονομικής όργανώσεώς τών πτω
χών τάξεων, ιδία τών αγροτικών, πρός βελτίωσιν τής 
θέσεως αύτών ώς παραγωγών καί καταναλωτών, προ- 
σήρμοσε τοϋτο πρός τάς έλληνικάς συνθήκας, εΐργά- 
σθη διά τήν διάδοσίν του, ήγωνίσθη κατά πάσης αύτού 
εκτροπής άπό τής όρθής όδοϋ καί κατώρθωσε 
φεύγων νά μάς καταλίπη μίαν ΐσχυράν κατά ποσόν

άλλά καί κατά ποιόν συνεταιρικήν όργάνωσίν. 'Ό ταν 
άνέλαβε τήν προσπάθειαν τής διαδόσεως τού συνεται
ρισμού είς τήν χώραν μας δέν υπήρχε παρά μόνον ό 
συνεταιρισμός Αλμυρού. Φεύγων ύστερα άπό είκοσι 
πέντε έτη μάς άφισε ώς κληρονομιάν άλλά καί 
κίνητρον πρός περαιτέρω δράσιν καί προσπάθειαν, 
χιλιάδας συνεταιρισμών παντός σκοπού, μέ έκατοντά- 
δας χιλιάδων μελών, μέ έκατοντάδας εκατομμυρίων 
κεφάλαια, μέ δισεκατομμυρίων συναλλαγάς καί μέ 
ποικιλότροπον άνάμιξιν αύτών είς τούς διαφόρους 
κλάδους τής παραγωγής.

Ά λ λ ’ ή σημασία τού έργου τοϋ Ίασεμίδου δέν εινε 
μόνον οικονομική άλλά καί κοινωνική καί μάλιστα ή 
τελευταία εινε πολύ μεγαλυτέρα. Ό  συνεταιρισμός 
δέν άποτελεϊ μόνον μέσον άποτελεσματικής ένισχύ- 
σεως τών πτωχών τάξεων εις τόν οικονομικόν άγώνα, 
έμπόδιον κατά τής οικονομικής αύτών άπαθλιώσεως 
καί βοήθημα διά τήν καλυτέρευσιν τής οικονομικής 
αύτών θέσεως. Πολύ πλέον αύτών όλων καί πολύ 
πέραν τών έπωφελών αύτού διά τόν λαόν οικονομικών 
άποτελεσμάτων ό συνεταιρισμός εινε όργανον πνευ
ματικής καί ήθικής έξυψώσεως τού λαού. Εΐνε μέσον 
άποκαταστάσεως άγάπης καί συνεννοήσεως μεταξύ 
τών άνθρώπων καί οδηγεί άσφαλώς καί καλύτερον 
παντός άλλου μέσου είς τήν είρήνευσιν τών λαών καί 
τήν εύημερίαν τής άνθρωπότητας.

444/972



1931 /ΙΑ  —  Π ροσω πικότητες και εργάτες του Συνεργατισμού .

' Η προσπάθεια όθεν τής διαδόσεως καί έδραιώσεως 
τής ιδέας τοϋ συνεταιρισμού άξίζει όμολογουμένως 
ύπέρ πάσαν άλλην καί δικαίως ό Ίασεμίδης, άφιε- 
ρώσας είς αύτήν ολόκληρον τήν ζωήν του, τιμάται ώς 
εις τών μεγαλυτέρων συντελεστών διά τήν εύημερίαν 
τής μεγάλης μάζης τοϋ λαού μας.

Μέ τήν όργάνωσίν τοϋ μνημοσύνου αύτοϋ καί μέ τήν 
άθρόαν είς αύτό συμμετοχήν συνεταιριστών έξ ολο
κλήρου τής ' Ελλάδος ό συνεταιρισμένος κόσμος όπέ- 
δειξεν οτι γνωρίζει νά τιμά καί νά εύγνωμονή τούς 
εύγενεις έργάτας τής διαδόσεως τοϋ συνεργατισμού 
καί ότι πιστεύει είς τά συνεταιριστικά ιδεώδη. Ή  
έπιβλητική είς τήν σεμνότητα της συνεταιριστικής 
συγκέντρωσις ένός μεγάλου άριθμού συνεταιριστών,

μεταξύ τών οποίων μέγα πλήθος άπλών άγροτών, μέ 
μόνον τόν σκοπόν νά τιμήσουν τήν μνήμην ένός 
συναγωνιστού, άποδεικνύει πόσον πλανώνται, όταν 
δέν είναι κακόπιστοι, έκεΐνοι οι όποιοι ισχυρίζονται 
ότι ό λαός δέν βλέπει είς τόν συνεταιρισμόν παρά 
μόνον ώς πρός μέσον κάποιας οικονομικής ένισχύ- 
σεως καί ότι είναι έτοιμος νά τόν έγκαταλείψη όταν 
άλλως άλλοθεν εύρίσκει τήν αύτήν βοήθειαν. ' Ο λαός 
πιστεύει, άγαπά καί ενθουσιάζεται άπό τόν συνεταιρι
σμόν. Τόν θεωρεί όχι μόνον τό οργανον τής καλυτε- 
ρεύσεως τής οικονομικής του θέσεως άλλά καί τό 
μέσον τής ήθικής καί πνευματικής έξυψώσεως αύτού 
καί ώς τόν άποτελεσματικώτερον συντελεστήν τής 
συναδελφώσεως καί εΐρηνεύσεως τοϋ κόσμου.»

Στην αίθουσα του Π ανεπιστημίου μ ίλησα ν επιφανείς συνετα ιρ ιστές όπως: 
α) ο εκπρόσω πος του Συνδέσμου Συνεταιριστών, γ ια  το σκοπό της ημέρας, 

τις επιδιώ ξεις του Συνδέσμου, με μ ικρή αναφορά και στην τότε συνεταιριστική 
κ ίνηση . Τ όνισε, ανάμεσα στα άλλα, αναφερόμενος στις αντισυνετα ιρ ιστικές και 
κομματικές επιδιώ ξεις, ότι υπεύθυνοι ηγέτες πιστεύουν «όταν από τη ν  πόρτα του 
συνεταιρισμού μπει η πολιτική  φεύγει από το παράθυρο η συνετα ιρ ιστική  ιδέα και 
πράξις». Α ναφέρεται στις ραδιουργίες εναντίον των Συνεταιρισμών, στο ότι 
πολλές επαγγελματικές διαμαρτυρίες τους χαρακτηρ ίσ τηκαν ως πολιτικές εκδη
λώσεις. Ζητεί να δυθεί στοργή στον παραγωγό. Τ ονίζει την ανάγκη στελεχών. 
(«Συνεργατισμός» 1931 σ. 385).

β) ο τότε γερουσιαστής Αλ. Μ υλωνάς (κείμενό του βλ. «Συνεργατισμός» 1931 
σ. 393). Αναφέρθηκε στην οικονομική και κοινωνική σημασία του συνεργατισμού, 
την ανάπτυξή του στην Ελλάδα, στο ρόλο του Ιασεμίδη και σε άλλα συνετα ιρ ιστι
κά θέματα της εποχής. Π ρόκειτα ι γ ια  ένα γλαφυρό κλασσικό κείμενο με συνεται
ρ ιστική γνώση και πίστη που αξίζει να μείνει στη συνετα ιρ ιστική γραμματεία. 
Γράφει (στα κυριότερα σημεία του):

«... Τήν σημαίαν τ ή ς  κοινω νικής άμυνης κατά  
τή ς  έκμεταλλεύσεω ς, ύψ ω σ ε άποτελεσ μ α τικώ τε
ρον ό συνεργατισμός. -  Ή  σημαία αϋτη κυματίζει 
ήδη νικηφόρος πέρα καί πέρα κ α θ ’ όλον τόν κόσμον.

Ούδείς άντιλέγει είς τάς άληθείας τής συνεταιριστι
κής ιδεολογίας. ’Αντιδρούν μόνον τά θίγόμενα δ ι’ 
αύτής έγωϊστικά συμφέροντα. Κατακτά έδαφος καί 
έξαπλοϋται ή σωτηρία αύτή ιδέα τού συνεταιρισμού 
διά τής ειρηνικής όδοϋ άνευ πάλης τών τάξεων. 
Μετριάζει τάς άδικίας τής διανομής τοϋ πλούτου 
χωρίς επαναστάσεις καί βιαίας άνατροπάς. Δέν προ- 
καλεΐ άποτόμους σεισμούς είς τήν Κοινωνίαν, ούδ’ 
έπαγγέλλεται τήν μαγικήν άνοικοδόμησιν μετά τήν έκ 
τοϋ σεισμού καταστροφήν.

Δέν στηρ ίζετα ι ε ίς  τή ν  βίαν κ α ί τόν  καταναγκα
σμόν ό συνεργατισμός. ’Επιδιώκει νά συνενώση 
έκουσίως τούς άνισχύρους παραγωγούς καί κατανα- 
λωτάς διά νά άποτελέσουν όλοι μαζύ τήν οικονομικήν 
δύναμιν καί άντιμετωπίσουν άνδρικά καί μέ τό μέτω- 
πον ύψηλά τούς ισχυρούς κατόχους τοϋ πλούτου, οί , 
όποιοι έπιβάλλουν τούς όρους τής έργασίας καί τής 
συναλλαγής είς τούς μικρούς άσθενεΐς καί τείνουν νά 
άποκομίζουν όσον τό δυνατόν μεγαλείτερον κέρδος.

Λυγίζει κανείς μία βέργα καί τήν σπάζει, άλλά 
πολλές βέργες μαζί είναι άλύγιστες καί άσπαστες.

* Η δύναμις το ΰ  συνεργατισμού στηρ ίζετα ι ε ίς  τήν 
συνένωσιν κα ί τή ν  άλληλοβοήθειαν. Διαφέρει άπό 
τάς κοινάς έταιρίας, διότι δέν επιδιώκει τήν έκμετάλ-

λευσιν τού έταιρικού κεφαλαίου, πρός άπόλαυσιν 
κερδών, άλλά τήν ένίσχυσιν καί έξυπηρέτησιν τής άτο- 
μικής οικονομίας ένός έκάστου τών συντρόφων. Εινε 
δηλ. καθαρώς προσωπική καί όχι κεφαλαιοκρατική 
εταιρία ό συνεταιρισμός, καίτοι δύναται ν ’ άπολαμβά- 
νη όλων τών πλεονεκτημάτων τής κεφαλαιοκρατικής 
όργανώσεως καί τεχνικής διευθύνσεως...

...όσον έπεκτείνεται ό καταμερισμός αύτός-τής έρ
γασίας τόσον σοβαρωτέρα καθίσταται ή οικονομική 
άλληλεξάρτησις τών άνθρώπων... ’Αλλά τάς σχέσεις 
μεταξύ όλων αύτών τών παραγωγών κανονίζει τό κε- 
φάλαιον, τήν άμοιβήν δηλ. τής έργασίας καί τήν τιμήν 
τοϋ προϊόντος...

Τήν αλληλεγγύην άποκαθισ τά  ό συνεργατισμός. 
Διότι ένώνει τούς μεμονωμένους παραγωγούς, τούς 
γεωργούς λ.χ. είς συνεταιρισμούς πιστωτικούς, πρός 
άμυναν κατά τής τοκογλυφίας καί τόνωσιν τής ατομι
κής έκάστου οικονομίας, είς συνεταιρισμούς παραγω
γής λ.χ. οινοποιίας, έλαιουργίας είς συνεταιρισμούς 
προμηθευτικούς ή πωλήσεως πρός άμυναν κατά τής 
έκμεταλλεύσεως τού εμπορίου. Ή  μικρά οικονομική 
επιφάνεια ένός έκάστου προστιθεμένη άλληλεγγύως 
εις τό άθροισμα όλων τών άλλων δημιουργεί σοβαράν 
οικονομικήν δύναμιν ή όποία έπιτυγχάνει πιστώσεις 
εύθηνάς καί άμύνεται κατά πάσης έκμεταλλεύσεως. 
Οί συνεταίροι ένεργούντες καταθέσεις εις τήν συνε
ταιρικήν όργάνωσίν συνηθίζουν είς τήν αποταμίευσιν 
καί συγχρόνως συντελούν είς τήν αϋξησιν τών μέσων
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δανεισμού πρός όλλήλους.
'Ενώνει ό συνεργατισμός τούς καταναλωτάς εις 

συνεταιρισμούς καταναλώσεως, όχι πρός δημιουργίαν 
κερδών ύπέρ τών μετεχόντων τού συνεταιρισμού, άλλά 
διά τήν προμήθειαν προϊόντων καί εμπορευμάτων εις 
εύθηνάς τιμάς καί είς καλήν ποιότητα.

Καί μεταξύ όλων αύτών τών συνεταιρισμών τής 
παραγωγής άπό τήν μιά μεριά καί τής καταναλώσεως 
άπό τήν άλλην εινε δυνατή ή συνεταιρική συναλλαγή 
καί ή άλληλεγγύη, δηλ. μεταξύ τοϋ παραγωγού καί τοϋ 
καταναλωτοϋ, εις τρόπον ώστε άντί τής άντιθέσεως 
τών συμφερόντων πρός όλλήλους, νά επέρχεται έναρ- 
μόνισις αύτών.

Καί είς πλείστας άλλας οικονομικός ένεργείας καί 
εκδηλώσεις δύναται νά δράση έπωφελώς ή συνεταιρι
κή άλληλεγγύη, είς τήν παραγωγήν, είς την κατανάλω- 
σιν, είς τήν άλληλασφάλειαν, είς τήν κατασκευήν 
διαφόρων έργων, είς τήν οίκοδόμησιν κατοικιών, είς 
τάς μεταφοράς κτλ. Έξαρτάται άπό τήν διαπαιδαγώ- 
γησιν καί τήν όργάνωσιν είς έκάστην χώραν.

’Ενθουσιάζει ή ιδέα τοϋ συνεταιρισμού καί εμπνέει 
άποστόλους είς όλας τάς χώρας διότι έναρμονίζει τήν 
έλευθερίαν μέ τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην καί τήν 
άμεσον ύλικήν ώφέλειαν μέ τήν ήθικήν έξύι|>ωσιν τοϋ 
άτόμου. Δέν έξυπηρετειται δηλ. μόνον διά τοϋ συνε
ταιρισμού τό συμφέρον έκάστου εταίρου, άλλ’ άνα-

πτύσσεται συγχρόνως είς αύτόν τό εύγενές αίσθημα 
τής άλληλεγγύης.

Τάς μάζας δέ κατακτούν εύκολώτερον, ύπεράνω 
τών συμφερόντων, αί εύγενεϊς ίδέαι.

' Ο συνεταιριζόμενος κατεργάζεται όχι μόνον τό Ιδι- 
κόν του όφελος, άλλά καί τήν ωφέλειαν τών άλλων.

Αισθάνεται έαυτόν χρήσιμον είς τόν κύκλον τών 
συντρόφων του, κύκλον εύρυνόμενον είς μακρινά όρια 
διά τών ένώσεων καί τών ομοσπονδιών καί διαπαιδα- 
γωγεϊται είς τήν άλληλεγγύην ή όποία χαρακτηρίζει 
τούς προηγμένους ήθικώς πολίτας.

Προάγει ό συνεταιρισμός τήν αύτενέργειαν τού άν
θρώπου, τού οξύνει τήν εύθύνην καί τόν συνηθίζει είς 
τήν αύτοδιοίκησιν τών ίδικών του συμφερόντων μαζί 
μέ τά συντροφικά, οϋτω δέ τόν έκπαιδεύει καί διά τήν 
παράλληλον αύτοδιοίκησιν τών δημοσίων υποθέσεων 
τοϋ τόπου.

Μ εταξύ τώ ν πρω τοπόρω ν τη ς  συνεργατικής 
ιδέα ς π α ρ ’ ήμϊν ύπ ή ρ ξεν  επ ίλεκτος κα ί κα ρ πο φ ό 
ρος έν τή  δράσει ό Σω κράτης Ία σ εμ ίδ η ς , τοϋ 
οποίου τήν μνήμην συνήλθομεν νά τιμήσωμεν σήμε
ρον. ’Ή δη τώ 1905 έδημοσίευσε σύντομον πραγμα
τείαν -ήτο ή πρώτη έν 'Ελλάδι- περί τών συνεταιρι
σμών καί τών άγαθών αύτών άποτελεσμάτων εις 
διάφορα κράτη».

Στη συνέχεια αναφέρεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο έργο του 
Ιασεμίδη (βλ. αυτό στο 1929) και προσθέτει:

«’Εάν διά κάθε χώραν οί Συνεταιρισμοί άποτελοϋν 
τά κύτταρα τής οικονομικής όργανώσεώς, είς τήν 
'Ελλάδα εινε όλως ιδιαιτέρως εύεργετικοί. Τό μικρεμ- 
πόριον, ύπερβολικά άνεπτυγμένον στόν τόπον μας, 
άπασχολεΐ δυσαναλόγως πολλάς παρασιτικάς χεΐρας 
μεταξύ τοϋ παραγωγού καί τοϋ καταναλωτοϋ, καί επι
βαρύνει τήν τιμήν τοϋ προϊόντος είς βάρος τοϋ τε 
παραγωγού καί τού καταναλωτοϋ. Οί άγρόται, άποτε- 
λούντες τό μέγιστον μέρος τοΰ πληθυσμού τής χώρας, 
έχουν μικρούς καί άνεπαρκεϊς, ώς έπί τό πολύ, άγρούς

και συνεπώς εινε περισσότερον έκτεθειμένοι ένας 
έκαστος χωριστά είς ζημίας καί εκμεταλλεύσεις.

Τούς μικρούς καί άδυνάτους λοιπόν αύτούς έργάτας 
τού μεγαλειτέρου μέρους τοϋ έθνικοϋ μας πλούτου 
ύπήρχεν άπόλυτος ανάγκη νά όργανώσωμεν είς 
συνεταιρισμούς καί ένισχύσωμεν χάριν αύτής τής έθνι- 
κής μας οικονομίας. Τοϋτο κατενόησεν έγκαίρως καί 
ό Ίασεμίδης καί μετέδιδε τήν πίστην του είς τούς 
Κυβερνώντας. Τά άποτελέσματα άπό τής θεσπίσεως 
τω 1914 τής νομοθεσίας περί συνεταιρισμών καί 
έντεϋθεν ύπήρξαν λίαν ικανοποιητικά...»

Δίνει στη συνέχεια ενδιαφέροντα στατιστικά  σ το ιχεία  για τους γεωργικούς 
και αστικούς συνεταιρισμούς. Και συνεχίζει γ ια  άλλα επίκαιρα  γενικότερα ζητή
ματα της εποχής όπως το καθήκον της ΑΤΕ, η συκοφάντηση των Συνεταιρισμών 
από τους εχθρούς τους, η αντισυνεταιριστική  νομοθεσία. Τονίζει:

« ...Ή  'ίδρυσις τής Ά γροτικής Τραπέζης άποτελεϊ 
μεγάλον σταθμόν διά τήν άνάπτυξιν τής συνεταιριστι
κής όργανώσεώς π α ρ ’ ήμϊν, άρκεΐ νά έμπνευσθή αϋτη 
άπό τό ιδεώδες τού συνεργατισμού καί άποβλέψη 
πρός τούς συνεταιρισμούς μετά τής στοργής έκείνης, 
πού τρέφει ό πατήρ πρός τά τέκνα του, στοργής ή 
όποία δέν μετριάζεται καί όταν άτακτήση κανένα άπό 
τά παιδιά του. Διότι τότε θά  άποκτήση τήν άγάπη καί 
τήν εμπιστοσύνην τοϋ συνεταιρισμένου κόσμου, όστις 
δέν θ ά  παρεξηγή καί τάς συμβουλάς της, διότι θά  τάς 
θερμαίνη τό ειλικρινές δι’ αύτούς ένδιαφέρον. Ούδέ 
θά  δείχνη τότε δυσπιστίαν καί εχθρότητα ή ύπηρεσία 
τής ’ Αγροτικής Τραπέζης πρός τινας ' Ενώσεις συνε
ταιρισμών, συναλλασομένη ά π ’ εύθείας μέ τούς ύ π ’ 
αύτάς συνεταιρισμούς, ούδέ άντιπάθειαν πρός άλλους 
συνεταιρισμούς, έρχομένη είς συναλλαγήν ά π ’ εύθείας 
μέ τούς συνεταίρους. Διότι τούτο άποτελεϊ διαλυτικήν 
προσπάθειαν κατά τών συνεταιρισμών, ή όποία δύνα-

ται νά παρεξηγηθή μάλιστα, ότι προέρχεται άπό ελα
τήρια πολιτικής φύσεως, έ φ ’ όσον ή κρατική μορφή 
πού έδόθη, δυστυχώς, είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν 
επιτρέπει τάς έ π ’ αύτής κοινοβουλευτικός επιδρά
σεις.

Τό έπίμοχθον έργον τής ’Αγροτικής Τραπέζης 
έγκειται είς τήν διαφώτισιν, τήν καθοδήγησιν καί είς 
τόν έλεγχον τών συνεταιρισμών. Τήν αύτοδιοίκησιν 
των ούτε έκ τοϋ πνεύματος τής κειμένης νομοθεσίας, 
ούτε έκ τής έννοιας τοϋ συνεταιρισμού επιτρέπεται, 
ούδ’ εινε σκόπιμον,νά θίγη ό ένεργών τήν άγροτικήν 
πίστιν οργανισμός. Διότι τότε άμβλύνεται ή αύτοβου- 
λία καί μαραίνεται ό ζήλος τών συνεταιρισμών, ο'ίτινες 
μεταβάλλονται είς άψυχα πρακτορεία τής Ά γροτικής 
Τραπέζης. Περισσοτέρα συνεταιριστική ιδεολογία πρέ
πει νά πνεύση είς τόν νεότευκτον πιστωτικόν ’ Οργα
νισμόν καί νά μετριασθή ό άκαρδος καί ξηρός τραπε- 
ζητικός ύπολογισμός καί ή δυσπιστία.
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Τά μεγάλα έργα χρειάζονται, κοντά στόν νοϋν, καί 
θερμή καρδιά. Χρειάζονται αίσθημα καί ψυχή, τήν 
ψυχή ένός Μαλούχου. Ά π ό  τούς εχθρούς τών συνε
ταιρισμών -κα ί τοιούτοι εΐνε οί θίγόμενοι μπακάληδες 
τοϋ χωριού, οί μεσϊται, οί μίκροέμποροι, οί τοκογλύ
φοι- δημιουργεΐται εις πολλά μέρη συστηματική 
συκοφάντησις τών συνεταιρισμών, έξόγκωσις καί γενί
κευσης μεμονωμένων άτοπημάτων. Καί οί εχθροί 
αύτοί τών συνεταιρισμών συμπίπτει νά εΐνε συχνά οί 
κομματικοί πράκτορες διαφόρων πολιτευομένων, με- 
ταδίδοντες είς αύτούς τό μίσος καί τήν χολήν των. Καί 
έτσι βλέπομεν σιγά-σιγά νά δημιουργήται μιά εχθρική 
άτμόσφαιρα κατά τών συνεταιρισμών, ή όποία φυσι
κόν εΐνε νά μή άφίνη άνεπηρέαστον καί τήν Α γροτι
κήν Τράπεζαν, ύπό τήν μορφήν ήν αϋτη άπέκτησε. 
Καί ένώ παρέρχονται άπαρατήρητοι τόσαι όνωμαλίαι 
καί καταχρήσεις, πού συμβαίνουν καθημερινώς εις 
τάς ποικίλας άτομικάς ή τάς έταιρικάς καί τραπεζητι- 
κάς σχέσεις, οί άσυμπαθώς διακείμενοι πρός τήν 
συνεταιρικήν κίνησιν, καταλαμβάνονται άπό ίεράν 
άγανάκτησιν, άν κανένας συνεταιρισμός έξ απλοϊκών 
χωρικών έκτραπή τής άποστολής του καί πέση έξω, 
επειδή, ώς έπί τό πλεΐστον, δέν θά  έτυχε τής δεούσης 
παρακολουθήσεως καί προληπτικής έποπτείας ύπό 
τών αρμοδίων.

Α ποτέλεσμα τής άτμοσφαίρας αύτής τής δυσπιστίας 
εινε καί τό τελευταΐον άνελεύθερον νομοθέτημα κατά 
τών διοικούντων τούς συνεταιρισμούς έν σχέσει πρός 
τήν πολιτικήν όνάμιξιν. Διότι, ώς άνέπτυξα είς τήν Γε
ρουσίαν, ήτο ήδη αρκετή ή πρόνοια της κείμενης νο
μοθεσίας κατά τής άναμίξεως τών συνεταιρισμών, ώς

τοιούτων, είς τήν πολιτικήν καί θά  ήδύνατο νά συμ- 
πληρωθή κατά τι. Ά λλ’ άπό τοϋ σημείου αύτοϋ μέχρι 
τού άποκλεισμοϋ άπό τής διοικήσεως τών συνεταιρι
σμών έκλεκτών προσώπων, έμπνεομένων άπό τήν 
συνεταιριστικήν καί άγροτικήν ιδεολογίαν, έπί τη άπλή 
ύπονοία, ότι ήθελον ούτοι όναμίξη τούς συνεταιρι
σμούς είς τήν πολιτικήν, ύπάρχει τεραστία άπόστασις. 
Τοϋτο άποτελεϊ αύθαίρετον καί καχύποπτον άστυνο- 
μικόν μέτρον, περιορίζον άποπνικτικώς τόν κύκλον 
τών ολίγων άλλως τε κατά τόπους προσώπων, πού 
δύνανται νά διευθύνουν τούς συνεταιρισμούς, κ α θ ’ όν 
χρόνον δ ι’ ούδεμίαν άλλην τάξιν καί δι’ ούδεμίαν 
άλλην οικονομικήν ή έπαγγελματικήν όργάνωσίν έθε- 
σπίσ&η τοιούτον άνελεύθερον μέτρον. Δέν εΐνε περίερ
γον άν τοϋτο δίδη λαβήν νά νομισθή, ότι έλήφθη προς 
περιστολήν τής παρατηρουμένης κινήσεως τών αγρο
τών πρός ιδίαν αύτών πολιτικήν χειραφέτησιν.

Εύρύ διανοίγεται άκόμη τό έδαφος διά τήν ανάπτυ
ξη; τών συνεταιρισμών είς τόν τόπον μας. Εΐνε πολλοί 
πάμπολλοι οί άδύνατοι καί οί μικροί, πού εΐνε εκτεθει
μένοι είς ποικίλην έκμετάλλευσιν, καί άναμένουν τήν 
οικονομικήν των καί ήθικήν άνόρθωσιν. Ή  μάλλον 
εύεργετική_ καί καρποφόρος ύπέρ αύτών πρόνοια τοϋ 
κράτους εΐνε ή συνένωσις αύτών είς συνεταιρισμούς 
πάσης μορφής καί ή πιστωτική αύτών ένίσχυσις. Τό 
σύμπλεγμα τών 'Ενώσεων τών συνεταιρισμών πρέπει 
νά συμπληρωθή, ή ομοσπονδία δέ αύτών νά έπιστε- 
γάση τήν όλην όργάνωσίν πρός συντονισμόν καί έναρ- 
μόνισιν τών συνεταιριστικών προσπαθειών. ' Η Κεν
τρική όργάνωσις πολλών συνεταιρισμών άπαιτεΐται καί 
δι’ άλλον σοβαρόν λόγον. Α ρχίζει καί ώριμάζει μετα

Η μηχανοκαλλιέργεια διαδόθηκε μεταπολεμικά με πρωτοβουλία των Ενώαεων Συνεταιρισμών. 
Άνω το προσωπικό μηχανοκαλλιέργειας της Ε.Γ.Σ. Ξάνθης.
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ξύ τών διαφόρων λαών ή άντίληψις, ότι ή οικονομική 
κρίσις, άπό τήν όποιαν χειμάζονται, δέν θεραπεύεται 
ούτε μέ τόν απηνή άγώνα μεταξύ των περί έπικρατή- 
σεως είς τάς διεθνείς άγοράς, ούτε μέ τήν δασμολογι
κήν άμυναν, άλλά διά ττής συνεννοήσεως μεταξύ τών 
άνταγωνιζομένων διεθνώς παραγωγών, ώς καί τών 
καταναλωτών,· πρός προσαρμογήν τής παραγωγής

διαφόρων προϊόντων εις τάς άνάγκας τής καταναλώ
σεως έ π ’ ώφελεία όλων.

Καί ή συνεννόησις αύτη θ ά  βασισθή πρό παντός είς 
τάς συνεταιρικός οργανώσεις τών διαφόρων χωρών.

Ό  συνεταιρισμός προώρισται νά έπεκτείνν) τήν άγα- 
θοποιόν του δράσιν καί πέραν τών έθνικών όρίων καί 
νά καταστή πολύτιμον μέσον διά τήν ειρηνικήν συμ- 
βίωσιν τών λαών...»

γ) Ο Θ. Τζωρτζάκης σ τη ν  ομ ιλία  του αναφέρεται στο έργο του Σ. Ιασεμίδη 
και την ηθική σημασία του Συνεταιρισμού (βλ. στο «Συνεργατισμός» 1931 σελ. 
395 και μερική αναδημοσίευση στο Λεύκωμα 1935 της εφημ. «Π ανελλήνια 
Συνεταιριστική ’Επιθεώ ρηση» της Δράμας).

δ) Ο Χρυσ. Ευελπίδης μ ίλησε στο μνημόσυνο για  το έργο του Ιασεμίδη σέ 
σχέση  με τη συνετα ιρ ιστική  ασφάλιση (κείμενό του βλ. «Συνεταιριστής» 1931 
σελ. 9 και «Συνεργατισμός» 1931).

Από στενότητα χώρου δεν αναδημοσιεύονται εδώ τα ωραία αυτά κείμενα. 
Π ρέπει να μελετηθούν στις πηγές τους.

I * '
lip# &fW"- '■···'
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Δύσκολες χειμωνιάτικες μέρες. Αγώνας για τη ζωή (ανθρώπων και ζώων).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

Το 1931 με την ίδρυση της Α ΤΕ, την ενδυνάμωση της γεω ργικής συνεταιρι
σ τικής κ ινήσεω ς σε Ενώσεις, την πίεση των προβλημάτίον, την ύπαρξη καταλλή
λων ανθρώπων και άλλων συγκυριών, είνα ι έτος ανησυχιώ ν και προσπαθειών για 
συγκέντρωση των δυνάμεων, διεκδικήσεω ν από Κ ράτος και Α ΤΕ για  την θέση 
των Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων, προσπαθειών για  προγραμματισμό.

Ό λ α  αυτά ο αρμοδιώτερος να τα διατυπώσει και να τα εκθέσει είνα ι ο Θ. 
Τζωρτζάκης, κεντρική πνευματική μορφή τότε, αφιερωμένη ολοκληρω τικά  στα 
θέματα αυτά και κινούμενος μεταξύ της θεωρίας, των αρκετών τότε συνεταιριστών 
καθηγητώ ν, των αιρετώ ν και υπαλλήλω ν, των ασυνδέτων ακόμα Ενώσεων, των 
Εποπτικών της Α ΤΕ που προερχόταν από το Υ πουργείο Γεωργίας και ε ίχαν 
ψ υχικό σύνδεσμο υπό την σκιά Ιασεμίδη, Μ ιχόπουλου κλπ. Κ αι πραγματικά τα 
διατυπώνει όλα αυτά, με απόλυτη γνώ ση, και επιγραμματικά, στο β ιβλίο  του «Οί 
Συνεταιρισμοί είς τή ν  'Ε λλάδα»  και στις σελίδες 109-150.

1) Α ι κατευθύνσεις των Γεωργικών Συνεταιρισμών.
2) Το Κράτος και οι Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί.
3) Η  Συνεταιριστική πολιτική  της Α γροτικής Τραπέζης.
Η  στενότητα του χώρου του τόμου δεν μας επιτρέπει να μεταφέρουμε εδώ τις 

42 αυτές σελίδες. Α λλά συνιστούμε σε όλους τους συνετα ιρ ιστές να τις διαβάσουν 
με ιδ ια ίτερη  προσοχή από το πρωτότυπο, επειδή φωτίζουν, είνα ι η βάση στις προ
σπάθειες για  τη ν  μετέπειτα εξέλιξη και γ ια  σημερινά  ακόμα προβλήματα. Δίνουμε 
όμως στη συνέχεια  το «Συμπέρασμά» του (σελ. 151 του β ιβλίου του):

«Συγκεφαλαιοϋντες δυνάμεθα άνευ δισταγμού νά 
ίσχυρισθώμεν ότι ή ' Ελλάς άπό τής παραγωγικής, 
ιδίως τής γεωργικής πλευράς, είναι σήμερον μία τών 
μάλλον προηγμένων συνεταιριστικώς χωρών, άριθμού- 
σα 9.000 συνεταιρισμούς, είς τούς όποιους μετέχουν 
πλέον τών 400.000 μελών. Μέγα μέρος τού πληθυσμού 
της περίπου τό έν τρίτον μετέχει είς τούς συνεταιρι
σμούς. Οΐ παραγωγοί τών κυριωτέρων γεωργικών 
προϊόντων, ώς εΐναι ή σταφίς, ό καπνός, ό οίνος, τό 
έλαιον, ό σίτος, εΐναι ώργανωμένοι, κατά μεγάλην 
πλεισψηφίαν, συνεταιρικούς. ' Η παραγωγή καί διάθε- 
σις τών προϊόντων τούτων έπηρεάζεται κατά μέγα 
μέρος άπό τούς συνεταιρισμούς, πρός τούς όποιους οΐ 
ενδιαφερόμενοι άποβλέπουν όχι μόνον ώς πρός μέσα 
οικονομικής ένισχύσεως καί υλικής βελτιώσεώς τής 
θέσεως αύτών, αλλά καί ώς όργανα διαδόσεως τελειο- 
τέρων τεχνικών γνώσεων εις τάς παραγωγικός τάξεις.

Περαιτέρω ή διάδοσις καί προκοπή τών συνεται
ρισμών συνετέλεσεν όχι όλίγον εις τήν έξύψωσιν τής 
πνευματικής καί ήθικής θέσεως τών μικροπαραγωγών. 
Υ πάρχουν σήμερον συνεταιρισμοί οί όποιοι άρνούν- 
ται νά δεχθούν ώς μέλη των μεθύσους ή χαρτοπαί- 
κτας, έφαρμόζοντες οϋτω πλήρως τάς άρχάς τοϋ 
Raiffeisen, όπως υπάρχουν πλεΐστοι συνεταιρισμοί δια- 
θέτοντες μέρος τών προσόδων των είς τήν ϊδρυσιν 
βιβλιοθηκών, ενίσχυσιν σχολείων κ.λπ.

Γενικώς όθεν δύναται νά λεχθή ότι οΐ συνεταιρισμοί 
συνετέλεσαν άποτελεσματικώς είς τήν έξύψωσιν τής 
θέσεως τών πτωχών τάξεων άπό άπόψεως οικονομι

κής, πνευματικής και κοινωνικής.
’ Εκτός όμως τούτου ή χώρα μας εΐναι δεκτική εύρυ- 

τέρας καί έντατικωτέρας άκόμη συνεταιρικής όργα- 
νώσεως πρός πραγμάτωσή τής όποιας δέν πρέπει νά 
λείψουν αΐ προσπάθειαι.

Εύρέως κρατεί ή γνώμη, ή όποία νομίζομεν ότι εΐναι 
άπολύτως όρθή, ότι ή 'Ελλάς, άποτελουμένη κυρίως 
άπό μικροπαραγωγούς έξ ών ή μεγίστη πλειοψηφία 
γεωργοί, εΐναι κατ’ εξοχήν ένδεδειγμένη νά όργανωθή 
άρτίως συνεταιρικώς, τόσον άπό άπόψεως παραγωγι
κής, όσον καί άπό άπόψεως καταναλωτικής. Τήν γνώ
μην δέ ταύτην δικαιώνουν αί μέχρι τοϋδε πρόοδοι τών 
έλληνικών συνεταιρισμών, καθώς καί αί διαφαινόμεναι 
κατευθύνσεις αύτών εις τό μέλλον.

Διά τούς αστικούς συνεταιρισμούς είδικώς, οΐ όποιοι 
εμφανίζονται μάλλον καθυστερημένοι, δύναται νά 
λεχθή ότι παρά τήν καθυστέρησίν των εΐναι προωρι- 
σμένοι νά προσφέρουν μεγίστας υπηρεσίας είς τόν έλ- 
ληνικόν λαόν. Αί προϋποθέσεις διά τήν άνάπτυξιν των 
ύπάρχουν. Δέν χρειάζεται παρά νά έξευρεθοϋν τά 
όργανα διά τών όποιων θ ά  προωθηθή ό ένδιαφερόμε- 
νος κόσμος πρός αύτούς. Ύ πεδείξαμεν ήδη είς τίνας 
ανήκει τό έργον τούτο πρός τό παρόν.

Ά ν  θελήσωμεν νά άφομοιώσωμεν είς τόν λαόν τήν 
ιδέαν τοϋ συνεταιρισμού, νά διδάξωμεν είς αύτόν τήν 
οικονομικήν καί κοινωνικήν του σημασίαν, νά τόν δια- 
παιδαγωγήσωμεν συνεταιριστικώς, όχι μόνον θ ά  συν- 
τελέσωμεν είς τήν βελτίωσιν τών όρων τής ζωής του 
καί τήν χαλάρωσιν τής όξύτητος τών άντιθέσεων τελι- 
κώς μεταξύ τών τάξεων, άλλά θά  έπιτυχωμεν γενικώ-
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τερον όμαλοτέραν καί εύρυθμον τήν κοινωνικήν έξέ- μα, καθόσον προάγονται καί εις όσους κλάδους δύ-
λιξιν άνευ διαταραχών καί άνωμαλιών. νανται νά προκόψουν οί συνεταιρισμοί. Οϋτω γίνεται

Δέν πρέπει δέ νά φοβούμεθα τήν διά τοϋ συνεται- δυνατή άνευ άποτόμων διαταραχών ή προσαρμογή
ρισμοϋ συντελουμένην ριζικήν μεταβολήν, διότι αϋτη πρός τήν μεταβαλλομένην κατάστασιν».
θά  επέρχεται βαθμιαίως εις μακρόν χρονικόν διάστη-

— Στο τεράστιο έργο που πρόσφεραν οι Συνετα ιριστικές Ο ργανώσεις (ως οί 
μόνοι οργανισμοί τότε των αγροτών τα χρόνια  αυτά από το 1915-1931) και στις 
νέες κατευθύνσεις - επιδιώξεις των Συνεταιρικών Οργανώσεων (Συνεταιρισμών 
και Ενώσεων) αναφέρεται κείμιενο στο «Συνεργατισμός» σελ. 559. Μ ιλά για  την 
αρχική  αναγκαιότητα των πιστωτικώ ν συνεταιρισμώ ν που έσωσαν τους αγρότες 
από την τοκογλυφία. Α λλά οι ανάγκες των αγροτών, λέει, ήταν μεγάλες και σε 
πολλές κατευθύνσεις.

« Ά π ό  τήν πρώτη στιγμή όμως πού ιδρύθηκαν οΐ 
Συνεταιρισμοί παρουσιάσθησαν χίλιες δυό άλλες ύπο- 
θέσεις τών όποιων τήν διεκπεραίωση άπαιτοϋσε ό 
συνεταίρος άπό τόν Συνεταιρισμό του. Α ποτέλεσμα 
τής πιέσεως αύτής ήταν νά ίδρυθοΰν οί Ενώσεις Συ
νεταιρισμών γιά νά άσχοληθοϋν μέ ζητήματα πού δέν 
ανάγονται στή σφαίρα τών δανειστικών αναγκών. 
’ Ανάλογα μέ τά είδη τών καλλιεργειών σέ 7ίάθε περι
φέρεια δημιουργήθησαν καί άνάγκες, ζητήματα άπαλ- 
λοτριώσεων, βοσκών, χρησιμοποιήσεως μηχανημάτων 
καί τελειοτέρων έργαλείων, καλλιτερεύσεως τών ποιο
τήτων τών καλλιεργουμένων ειδών, σχηματισμού έ- 
νιαίων τύπων, όζητησίας γεωργικών προϊόντων, κρί- 
σεως τιμών, κ.λπ. Καί εύρέθησαν ό Συνεταιρισμός καί 
ή "Ενωσις Συνεταιρισμών ώς μόνοι οργανισμοί στούς 
οποίους έζήτησε καταφύγιο ό Συνεταίρος. Μεγάλη 
είναι ή τιμή πού άπεδόθη στόν Συνεταιρισμό, πού 
περιεβλήθη μέ τόση έμπιστοσύνη, ή εύθύνη δέ ή προ- 
ερχομένη άπό αύτή μεγίστη γιά τούς διοικούντας. Εύ- 
τυχώς οί τελευταίοι κατά μεγίστη άναλογία αίσθάνθη- 
καν τοϋτο καλά καί έφεραν σέ άσφαλεΐς λιμένας τά 
καράβια πού τούς έμπιστεύθηκαν οί χωρικοί. Μέσα 
στόν κυκεώνα τής 'Ελληνικής εξόδου, μέσα στήν 
άναρχία τών κάθε μέρα παρουσιαζομένων νέων σχε
δίων, μέσα στή νεωτέρα Βάβελ, μέσα στό μεταπολεμι
κό φαινόμενο τής καταπτώσεως τής ήθικής, βρέθη
καν οί Συνεταιρισμοί νά συγκροτήσουν τό σύμπαν καί 
ν' άρχίσουν τό άναδημιουργικό τους έργο. (Τά Γ. έπι- 
μελητήρια, γιά τά όποϊα ό ειδικός νόμος έψηφίσθη στά 
1915, άρχισαν νά λειτουργούν άπό τό 1928, μόνον 
θεωρητικά στίς περισσότερες έπαρχίες).

’Έ τσι οί ακάματοι ήγέται τής Συνεταιριστικής Κινή- 
σεως, μεταξύ τών οποίων τήν πρωτεύουσα θέση κατέ
χουν ό μειλήχίος Σ. Ίασεμίδης καί ό ενθουσιώδης Κ. 
Μαλοϋχος, φίχθηκαν σέ έναν άγώνα έξυπηρετήσεως 
τού άγροτικοϋ κόσμου μέ μόνο έφόδιο τήν πίστη τους 
στήν ίδέα καί στήν συνεταιριστική πράξη. Οί συνεταί
ροι, κατά τό πλειστο νεαποκαταστημένοι πρόσφυγες 
καί κολλήγοι, μπορούσαν μόνο πολύ γλίσχρα μέσα νά 
θέσουν στήν διάθεση τών ιθυνόντων, ζητούσαν όμως 
άπειράριθμες εκδουλεύσεις. ’Έ πρεπε νά έχη κανείς 
τήν καρτερία τών ' Ελλήνων πρωτοπόρων τής Συνεται
ριστικής Κινήσεως διά νά δημιουργήση τόν κολοσσό 
αύτόν πού παρουσιάζεται σήμερα μπρός στά μάτια 
τοϋ κόσμου καί τά 150 περίπου έκατομμύρια δραχμές 
ώς συνεταιριστικό κεφάλαιο συγκεντρωμένο άπό τήν 
μαύρη στέρηση τών ύπομονητικών γεωργών μας...

Ή  εισροή τών προσφύγων καί ή ομαδική έγκατά- 
στασή τους στά παληά χωριά καί σέ νέους Συνοικι
σμούς πού έκτιζε ή Ε.Α.Π. άλλαζε τήν όψη τής 'Ελλά

δος, πρό πάντων τής Βορείου. Γίνονται όμαδικαί 
άπαλλοτριώσεις, εκχερσώνονται νέα εδάφη, ολιγο
στεύουν οί βοσκές γιά τή νομαδική κτηνοτροφία, μέ 
τήν άνάπτυξη τής οικιακής, ό εξωτερικός συναγωνι
σμός δημιουργεί άδιέξοδο γιά τόν μικροϊδιοκτήτη καί 
λόγω τής στενότητος τής γης καταργεΐται τό σύστημα 
τής καλλιεργείας δ ι’ άγραναπαύσεων. Οί συνεταιριστι
κές οργανώσεις πέρνουν τή θέση τους άντίκρυ στήν 
κατάσταση πού δημιουργήθηκε καί άναλαμβάνουν νά 
διεκδικήσουν τά συμφέροντα όχι μονάχα τών μελών 
τους άλλά γενικώς όλων τών γεωργών. "Υστερα άπό 
έναν εύγενή καί διαφωτίστικό άγώνα έπιτυγχάνουν 
στά 1925 τήν κατάργηση τοϋ ένοικιοστασίου τών βο
σκών, στά 1926 τή δασμολογική προστασία τών γεωρ
γικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων καί τήν έλευθέ- 
ρα εξαγωγή τους, ύποβοηθοϋν τό έργο τής διανομής 
γαιών, έπιτυγχάνουν τήν άπαλλοτρίωση πολλών τσι- 
φλικίων παρά τήν άντίδρασιν τών ιδιοκτητών τους, στά
1927 χάρη στίς ένέργειες τών ϊδιων οργανώσεων 
καταργοϋνται οί διατιμήσεις τών λαχανικών καί κη
πουρικών ειδών καί ό μεσαιωνικός φόρος τής δέκα
της. Τό ’ίδιο έτος κατορθώνουν νά συζητηθή άπό τό 
Α νώ τατο Συμβούλιο τής Γεωργίας, γιά πρώτη φορά 
τό ζήτημα τής ίδρύσεως Γεωργικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Συγκαλούνστα 1928 τό Πανελλήνιο Α γρ ο 
τικό Συνέδριο τό όποιο λόγω τής σοβαρότητός του, 
τής άνωτερότητος καί τοϋ όγκου του άφήκε έποχή 
στά άγροτικά χρονικά τής νεωτέρας 1 Ελλάδος.

’Εκτός άπό τίς επιτυχίες αύτές οί Συνεταιριστικές 
οργανώσεις παρέσχον πολυτιμώτατες ύπηρεσίες στά 
μέλη τους ώς πρός τή τεχνική επαγγελματική μόρφω
ση τους καί γενικά γιά τή βελτίωση τής γεωργίας. Οί 
Συνεταιριστικές οργανώσεις ύπήρξαν οί σκαπανείς 
τής ιδέας τής διαδόσεως τών χημικών λιπασμάτων μέ 
άποτέλεσμα τή καταπληκτική αύξηση τής καταναλώ
σεως τους, τής διαδόσεως τών βελτιωμένων μέσων 
καλλιεργείας, θερισμού καί αλωνισμού, τοϋ έξευγενι- 
σμοϋ τών όπωροφόρων δένδρων, τής διαλογής τών 
σπόρων καί τοϋ πνεύματος τής άποταμιεύσεως μέχρις 
ώρισμένου σημείου γιά τόν λόγο ότι προσέκρουσαν 
στή μεγάλη άνέχεια. Τό μέγεθος τής ώφελείας τών 
Συνεταιρισμών (πρωτοβαθμίων καί δευτεροβαθμίων) 
δέν μπορεί νά άναμετρηθή, ούτε νά ύπολογισθή είς 
άριθμούς. Μόνον τό γεγονός ότι χάρη στήν έπίδραση 
τής Συνεταιριστικής ’ Οργανώσεώς οί γεωργοί συνείθι- 
σαν νά σκέπτονται εύρύτερα άρκεϊ νά δώση μιά ίδέα 
τής ώφελιμότητός τους.

Ή  Συνεταιριστική Κίνηση όμως είνε κάτι τό ζωντα
νό, κινείται, έξελίσσεται καί άνάλογά μέ τήν πείρα πού 
άποκτά άναζητεϊ νέους δρόμους. Οί Συνεταιρισμοί μέ
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τήν πάροδο τοϋ χρόνου άντελήφθησαν πώς ή αιτία τής 
δυστυχίας τών γεωργών δέν ήταν μονάχα ό τοκογλύ
φος, ύπήρχαν καί πλεΐστοι άλλοι παράγοντες πού 
συνέτειναν, όπως π.χ. ή αμορφωσιά, ή έλλειψη τών 
πειό στοιχειωδών γνώσεων, ό μεσίτης τοϋ χωριού, τά 
βερεσέδια καί τά τοιαΰτα. Γιά νά έξαλειφθοϋν όμως 
αύτά, όλοι οί υπεύθυνοι παράγοντες παρεδέχθησαν 
πώς πρέπει νά ύπάρχη άνάλογη οργάνωση, διαφωτι- 
στική. Καί γίνεται ή αρχή, αρχίζουν οΐ συγκεντρώσεις 
καί οί διαλέξεις στά γραφεία τών Συνεταιρισμών, 
σχηματίζονται οί συνεταιριστικές βιβλιοθήκες, αρχί
ζουν οί σποραδικές άπό κοινού προμήθειες κατανα
λωτικών προϊόντων, οί άπό κοινού πωλήσεις προϊ
όντων, όπως εινε ή περίπτωση σέ πολλούς σταφιδι
κούς συνεταιρισμούς τής Πελοποννήσου κλπ. γιά νά 
φθάσουν στό σημείο νά πουλούν ομαδικά τά προϊόντα 
τους άπό κοινού, όπως συνέβη κατά τό τρέχον 
γεωργικόν έτος μέ τίς προμήθειες τού Στρατού εις 
χόρτον καί κριθήν...

’Ά ς έπιδιώξουμε νά δώσουμε τή κατάλληλη τεχνική

καί οικονομική μόρφωση στούς συνεταίρους μέ τόν 
προσεταιρισμό στούς συνεταιρισμούς όλων κείνων 
πού μπορούν νά συντελέσουν σ ’ αύτό (δασκάλοι, 
παππάδες, υπάλληλοι γεωργικών γραφείων νά άπο- 
κτήσουν οργανικούς δεσμούς μέ τούς συνεταιρισμούς) 
άς βελτιώσουμε τίς ποικιλίες τών προϊόντων πού 
παράγουμε, άς τά πουλούμε μέσω τών συνεταιρισμών 
μας άφοϋ τά περιποιηθοϋμε καλά, άς προμηθευόμεθα 
άπό’ κοινού ότι μάς χρειάζεται. Τό μέλλον άνήκει στήν 
οργανωμένη οικονομία, αύτό άς τό νοιώση ό καθένας 
μας καλά καί άναλόγως άς φροντίση γιά τήν έπιστη- 
μονικωτέρα καί άνθρωπιστικωτέρα οργάνωσή της. 'Η  
άτομική οικονομία όμως θ ’ άποτελεΐ πάντα τό κύττα
ρο τοϋ όλου όργανισμοΰ γ ι’ αύτό πρέπει νά όργανωθή 
όσο τό δυνατό οίκονομικώτερα καί έξυπηρετικώτερα 
εινε οί νέες κατευθύνσεις γιά τούς Συνεταιρισμούς 
μας. Μόνο οί πιστωτικοί Συνεταιρισμοί δέν άρκοϋν. 
Τό ούσιωδέστερο εινε νά οργανωθούν ή παραγωγή καί 
ή κατανάλωσις.»

%

1

Εντονη κοπιαστική προσπάθεια για αρδεύσεις και αποστραγγίσεις στη Μακεδονία.
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

— Στην εξουσία η Κ υβέρνηση Φ ιλελευθέρων Ελ. Βενιζέλου (μέχρι το φθινό
πωρο).

— Π ολύ δύσκολο έτος. Φθορά Κυβερνήσεως. Ισχυροπο ίησ η  της Α ντιπολιτεύ- 
σεως. Η  παγκόσμια οικονομική κρίση μαστίζει όλους τους Λαούς. Η Κυβέρνηση 
οδηγείτα ι σε δραστικά μέτρα. Επιβάλλεται δασμολογική προστασία  της εγχώριας 
παραγωγής. Ο λοι (και στο εξωτερικό) προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή 
και τις εξαγωγές τους. Υ ποτίμηση αξίας γεω ργικώ ν προϊόντων. Π εριορισμοί 
συναλλαγματικοί. Π εριορισμοί στις εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό.
— Υ ποτίμηση της δραχμής. Τιμή χρ. λίρας τον Α πρ ίλ ιο  395,1 δρχ., το Δεκέμ

βριο 897,1 δρχ. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα γ ίνοντα ι 4 φορές ακριβότερα.
— Δριμύς ο χειμώ νας 1931/1932. Κ αταστροφή στο ζωϊκό κεφάλαιο. Έ λ λ ε ιψ η  

άροτριώντων ζώων («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1100). Καλή η εσοδεία του 1932 
συντελεί σε αναζωογόνηση («Συνεργατισμός» σ. 1003, σ. 1102).
— Α στυφιλία . «Δυστυχώς τά μέν αποξηραντικά έργα θά άπαιτήσουν άκόμη 

μερικά χρόνια  έως ότου τελειώσουν. Καί τά άντιελονοσιακά  συνεργεία δέν άπέφε- 
ραν άκόμη τόσα αποτελέσματα ώστε νά ένθαρρυνθή ό κόσμος ν ’ άγαπήση τήν 
ύπαιθρο...» («Συνεργατισμός» 1932 σ. 733).

«Π ολλοί πρόσφυγες Μ ακεδονίας - Θ ράκης έγκαταλείπουσ ι τά χωριά των καί 
τάς εγκαταστάσεις των (προσφυγικούς κλήρους) καί απέρχοντα ι διά νά έξασκή- 
σουν είς αλλας περιφερειας τό επάγγελμα τοϋ εργάτου, μ ικροπω λητοϋ, κλπ.» 
(έγγραφον Α ΤΕ προς Υ πουργείον Γεωργίας βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 159).
— Π ροσπάθειες για  επιτάχυνση της αγροτικής αποκαταστάσεω ς των άκτημόνων 

(ντόπιων και προσφύγων). Νόμος 5496 και Π .Δ. 23/7/1932.
— Την πολύ κακή οικονομική κατάσταση της χώρας και ειδικότερα της γεωρ

γίας, το όργιο  της κερδοσκοπίας και τη γενική αναστάτω ση,-παρουσιάζει ο 
«Συνεργατισμός» 1932 σ. 756 στο κείμενό του «Οι Συνεταιρισμοί και η οικονομική 
κατάσταση της χώρας». Διαβάζουμε:

«Έ φ θασαν λίγοι μήνες περιορισμού στίς έμπορικές 
συναλλαγές μέ τό έξωτερικό γιά νά δημιουργηθή ένα 
αδιέξοδο. Διεδόθησαν ειδών - ειδών φήμες γιά νά ορ
γιάσουν οί γύρω τού χρηματιστηρίου Σάύλωκ. ‘Εκα
τοντάδες έκατομμύρια λαϊκών άποταμιεύσεων χάθη
καν μέ τόν ξεπεσμό τών ομολογιών τών ’Εθνικών 
δανείων καί τής άποζημιώσεως τών ’Ανταλλάξιμων, 
μέσα στίς όποιες συμπεριλαμβάνονται καί κείνες τών 
αγροτικών αποζημιώσεων. ’ Επί πλέον οΐ τιμές πολλών 
έμπορευμάτων ύψώθησαν σημαντικά...

Αυξάνει ή φτώχεια, λιγοστεύει ή αγοραστική δύναμι 
τού λαού, ελαττώνονται τά εισοδήματα τού Κράτους 
άπό τή κίνησι τών Τελωνείων καί τών λοιπών φόρων, 
περικόπτονται θέσεις, άπολύονται ύπάλληλοι καί έρ- 
γάτες καί προστίθενται νέοι πεινασμένοι στούς πα-

ληούς. Λιγοστεύει ή κίνησι τού έμπορίου, τής βιομη
χανίας, τών μεταφορών κλπ., αρχίζουν νά κλείουν 
καταστήματα, έργοστάσια ... άτμόπλοια μένουν κατά 
έκατοντάδας άραγμένα στούς διάφορους λιμένας καί 
απολύονται τά πληρώματά τους. ’ Επιβάλλονται ύπό 
διαφόρους τύπους νέοι φόροι, έπιβαρύνεται μέ περισ
σότερα έξοδα ή παραγωγή καί όμως ή κατανάλωσι δέν 
εΐνε σέ θέσι νά πληρώση τή πραγματική άξίατών προϊ
όντων. ... όλοι πληρώνουν, ποιός πολύ ποιός λίγο, τίς 
συνέπειες των ζημιών, τών χαρισμάτων άπό τήν έθνική 
περιουσία, υπάλληλοι, έργάτες, έμποροι, μικροεπαγ- 
γελματίαι, έπιχειρηματίαι μεταφορών, γεωργοί, βιοτέ- 
χναι κ.λπ.

Μερικοί λέγουν πώς όλα αύτά εΐνέ πολύ φυσικά καί 
πώς έπρεπε νά τά περιμένωμε, άλλοι επιρρίπτουν τίς
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ευθύνες στή Κυβέρνησι, άλλοι κακίζουν τούς χρήμα- κούς καί Ρουμανικούς λιμένας. Ή  πρώτη πηγή στέρε-
τιστάς, άλλοι αποδίδουν τό κακό στη πύκνωσι τού ·ψε άπό τά 1927 καί έδώ καί ή δεύτερη άπό τόν Εύρω-
πληθυσμού. παϊκό πόλεμο καί τή μικρασιατική καταστροφή.

...Κάθε πολιτικό κόμμα αποβλέπει πώς νά παραμέ- "Υστερα ά π ’ αύτά έμενε μόνο μιά διέξοδος γιά τήν
νη περισσότερο καιρό στήν εξουσία γιά νά ίκανοποιή ' Ελλάδα, ή αύξησι τής παραγωγής της γιά νά έλαττωθή
τούς φίλους του, πού παίζουν τόν ρόλο τοϋ προξενητή ή έξαγωγή τοϋ συναλλάγματος. Πρός τοϋτο έπρεπε νά
γιά τις ψήφους τοϋ λαού. Γενικωτέρα μέριμνα δέν διατεθούν άφθονα κεφάλαια, έπί τή βάσει προδια-
ύπάρχει καί κάθε τι πού πέρνει ό καθ έαυτοϋ λαός γραμμένου σχεδίου, στή γεωργία προπαντός καί στή
εινε άποτέλεσμα πιέσεως... βιομηχανία.

Η Ελλάς εινε εισαγωγική χώρα καί εχει άνάγκη Τό πνεύμα αύτό, πρέπει νάόμολογηθή, έπεκράτησε 
άπό ξένο συνάλλαγμα. Τοΰτο μάς έστελναν οί μετανά- μέχρις ένός βαθμού, άλλά γιά πρόγραμμα ούτε λόγος
σται μας καθ όλο τόν κόσμο (πρό πάντων στίς 1 Ηνω- νά γίνεται, τούναντίο μάλιστα άπό τριετίας καταβάλ-
μένες Πολιτείες τής Αμερικής) ή μάς τό έφερναν τά λεται προσπάθεια νά τορπιλλισθούν καί νά διαλυθούν
άτμόπλοια μας πού έξεμεταλλεύοντο σχεδόν μονοπω- oi οργανισμοί κείνοι πού θ ά  μπορούσαν κ-αί έπρεπε ν ’
λιακώς τά παράλια τής Μ. Ασίας (Αΐγ. Πέλαγος, άποτελέσουν τίς φυσιολογικές βάσεις τής έθνικής
Προποντίς, Εύξεινος Πόντος) καί της Θράκης καί οικονομίας, οΐ Συνεταιρισμοί...»
έκτελοϋσαν σημαντικές μεταφορές άπό τούς Ρωσσι-

— Τ ην εικόνα ενός χωριού της Θ εσσαλονίκης μας δίνει η μελέτη περί της 
γεω ργοοικονομ ικής καταστάσεως και των συνθηκών ζωής του Συνοικισμού Καλο- 
χω ρίου (Κ ασκάρκας). (βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 760, 834, 861, 883).

Οι ετήσ ιες δαπάνες 4μελούς ο ίκογενείας υπολογίζοντα ι με οικονομία στις 
δρχ. 16.600. Τα έσοδά της στις δρχ. 12.000. Μ ένει άνοιγμα 4.600 δρχ. σε βάρος της 
ζωής των αγροτών.
— Χ αρακτηριστικο ί αριθμοί «από την παγκόσμια δυστυχία» δ ίνοντα ι σε έκθεση 

του Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Αλ. Τόμας (βλ. «Συνεργατισμός» 
1932 σ. 767).
— Χ αρακτηριστικά  για  τα προβλήματα της εποχή ς και τις ανησυχίες και τα 

ερω τηματικά, είνα ι τα ερωτήματα « Ά τ ο μ ο  ή Σύνολο», «Συνεργασία ή Ανταγω
νισμός», «Ε ιρήνη ή Π όλεμος», «Δημοκρατία ή Α πολυταρχία» κ.ο.κ. στις επιφυλ
λίδες του Ν. Καρβούνη στην «Πρωία» του 1931 και 1932.
— 25.9.1932. Ε κλογές με αναλογική. Β ενιζέλος έδρες 100- Λ αϊκοί έδρες 95- 

' Α λλοι έδρες 45 (Κ αφαντάρης, Π απαναστασίου, Κ ονδύλης, Μ εταξάς κλπ.)
— 3.10.1932. Λ αϊκοί (Π. Τσαλδάρης) αναγνω ρίζουν το Δημοκρατικό Πολίτευμα. 

(Κείμενό του βλ. Κοκ. σ. 1365). Δ ιάγγελμα Π ροέδρου Δημοκρατίας Αλ. Ζαΐμη 
(Κ όκκινου Ιστορία σ. 1365).

— 5.10.1932. Α υτοδιάλυση του Στρατιωτικού Συνδέσμου (Κ είμενο βλ. Δ. Κοκκ. 
σ. 1365).
— Π ροσπάθεια γ ια  σχηματισμό Ο ικουμενικής Κ υβερνήσεως απέτυχε από 

άρνηση Λαϊκών.
Σ χηματίζετα ι Κ υβέρνηση Αλ. Π απαναστασίου. Δ ιαφωνία για  το νομοσχέδιο 

Κ οινωνικών Α σφαλίσεων. Π αραίτησή της.
4.11.1932. Κ υβέρνηση Π. Τσαλδάρη με συνεργασία Μ εταξά, Κονδύλη, 

Χ ατζηκυριάκου και με ανοχή των Φ ιλελευθέρων.
— Το 1932 θάνατος του μεγάλου συνετα ιρ ιστή  Κ άρολου Ζ ίντ (1847-1932). 

Χ αρακτηριστικό  για το πνεύμα της εποχής είνα ι το γεγονός ότι ο
«αριστερός» Αλεξ. Π απαναστασίου καλείται από την «δεξιά» εφημ. «Βραδυνή» να 
δημοσιεύσει κείμενα του στο «Λαϊκό Π ανεπιστήμ ιό» της. Κ αι δημοσιεύει το 
«μάθημα» «Τί ε ίνα ι καί τί άποσκοποϋν οί Γεω ργικο ί Συνεταιρισμοί» (βλ. «Βραδυ
νή» 1-2-3/12/1932 και αναδημοσίευση στην εφημερίδα «Δημοκρατία» Αθηνών 4- 
11-18/12/1932.)
— Δ ιεθνικά. Γενική προσπάθεια γ ια  δ ιατήρηση της Ε ιρήνης.
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Την Ά ν ο ιξ η  1932 συνέρχεται Π αγκόσμια Διάσκεψη Α φοπλισμού. Πρωθυ
πουργός Μ πρύνιγκ Γερμανίας, αποσταλείς από πρόεδρον Χ ίντεμπουργ, ζητά ισο
τιμίαν Γερμανίας. Α ντίδραση Γαλλίας. Α πόρριψ η. Ε νίσχυση  δημοκοπίας Χ ίτλερ 
(βλ. Κοκ. σ. 1388). Κ υβέρνηση φον Π άπεν (εκπρόσωπος γαιοκτημόνω ν, αρ ιστο
κρατών, βιομηχάνω ν) ενισχύει τον Χ ίτλερ γ ια  αντικομμουνιστικό αγώνα. Ε κλογι
κή αναμέτρηση. Τα άκρα (Χ ίτλερ - Κ ομμουνιστές) αυξάνουν τη δύναμή τους.

Τα οργανωμένα συνεταιριστικά καταστήματα τροφίμων στο εξωτερικό ήταν, την εποχή εκείνη, 
όνειρο για τους ελληνικούς συνεταιρισμούς.

Με πολλές δυσκολίες κατορθώνουν να προμηθευθούν οι συνεταιρισμένοι αγρότες, μερικά βασικά 
τρόφιμα και είδη μέσω των Συνεταιρισμών - Ενώσεως. Από παντού εμπόδια, αντιδράσεις.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Η  νομοθεσία συνεταιρισμών και η συγγενική της είνα ι η ακόλουθη κατά το 

1932:
— Δ. 12/19.2.1932 «Π ερί παροχής άτελειών είς αλιευτικούς συνεταιρισμούς» 

ΦΕΚ 45/1932.
— Ν. 5367/1932

Δ. 9/14.4.1932 «Π ερί καταργήσεως τής διά τοΰ άπό 8.3.31 Δ ιατάγματος "περί 
άτελείας σπόρων, ριζών κλπ. θεσπισθείσης ύπέρ τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 
άτελείας σταφιδοπάνων» ΦΕΚ 115/1932.

— Ν. 5420/1932 «Π ερί κυρώσεως, τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 6 
Φ εβρουάριου 1932 Ν ομοθετικού Διατάγματος ...» ΦΕΚ 132/1932. Αφορά άρθρο 1 
ν. 602 και Ο ικοδομικούς και Α λληλασφαλείας Συνεταιρισμούς.

— Ν. 5496/1932 «Π ερί τροποποιήσεω ς διατάξεων τινων τοΰ αγροτικού νόμου 
καί προσθήκης νέων τοιούτων» ΦΕΚ 173/1932.

— Ν. 5557/1932 «Π ερί έκτελέσεως έργων εγγείων βελτιώσεων» ΦΕΚ 213/1932.
— Δ. 10.3.32 «Π ερί άπαλλοτριώσεως γαιών».

Ν. 5556/1932 «Π ερί συμπληρώσεως τοϋ νόμου 4639 περί άναγκαστικώ ν συνε
τα ιρισμών έγγειων βελτιώσεων» ΦΕΚ 213/1932. (Βλ. κείμενο «Συνεταιριστής» 
1932 σ. 108).
— Π.Δ. 8.4.1932 «Π ερί ωρών έργασίας».

Ν.Δ. 14.7.1932 ΦΕΚ 230/1932 (Κυρωθέν διά Ν. 5665/1934). Σχετικό με άρθρ. 
39 ν. 602.
— Δ. 5/23.7.1932 «Π ερί κωδικοποιήσεω ς είς ένια ΐον κείμενον τών διατάξεων τοϋ 

άγροτικοΰ νόμου ύπ άριθ. 5496» ΦΕΚ 235/1932. (Για τους αναγκαστικούς 
συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως άκτημόνων βλ. μελέτη Δ.Θ. Πάνου στα «Θέματα 
Συνεταιρισμών» 1978 σ. 3484).

— Ν.Δ. 30.7.1932 «Π ερί τροποποιήσεω ς τοϋ έδαφίου 2 τοϋ άρθρου 7 τοϋ νόμου 
4878 "π ερ ί Ε νώ σ εω ς Κ ιτροπαραγω γών Κ ρήτης» ΦΕΚ 247/1932.
— Δ. 5/20.8.1932 «Π ερί διο ικήσεω ς καί λειτουργίας τοΰ Ταμείου ’Αμύνης 

Ο ινοπαραγω γής τών νήσων Θ ήρας καί Θ ηρασίας» ΦΕΚ 271/1932.
— Δ. 20.8.1932 «Π ερί άπαλλοτριώσεως γαιών».
— Ν. 5607/1932 «Π ερί κωδικοποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τής φαρμακευτικής 

νομοθεσίας» ΦΕΚ 300/1932. Αφορά και άρθρ. 39 ν. 602.
— Ν. 5665/1932 ΦΕΚ 311/1932. (Αφορά και άρθρ. 39 ν. 602).
— Ν. 5686/1932 «Π ερί κυρώσεως καί τροποποιήσεω ς τοΰ άπό 5 Ιο υ λ ίο υ  1932 

Ν.Δ. «περί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τών νόμων 4817, 4932 κλπ., άφο
ρώντων τήν προστασίαν τής έγχω ρίου σ ιτοπαραγω γής» ΦΕΚ 321/1932.
— Δ. 11/17.9.1932 «Π ερί τρόπου τηρήσεω ς β ιβλίω ν συνεταιρισμών κλπ.» ΦΕΚ 

329/32.
— Ν. 5713/1932 «Π ερί ερμηνείας καί συμπληρώσεως τοΰ νόμου 4202 τής 19 
Ιουλίου 1929» ΦΕΚ 335/1932. Α φορά Ο ικοδομικούς Συνεταιρισμούς.

Τα κω δικοποιημένα κείμενα όλων των συνετα ιρ ιστικώ ν νόμων βλ. στα νομικά 
βιβλία  Ο ικονομοπούλου - Κ λήμη και κυρίως στα «Ν ομολογία και Νομοθεσία 
Συνεταιρισμών» και «Νόμοι και Δ ιατάγματα περί Συνεταιρισμών».
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1932/Β ' — Κ ράτος και τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν

Κ ρ ιτ ική  της νομοθεσίας Συνεταιρισμών.

Ό π ω ς  σημειώνεται αναλυτικότερα σε άλλες σελίδες, η συνετα ιρ ιστική  κ ίνη 
ση , με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Συνεταιριστών Β. Ελλάδος, συγκρότησε την 
λεγάμενη Επιτροπή των Α μπελακίων από επιφανείς προσω πικότητες για  τη 
μελέτη των βασικώ ν συνεταιριστικώ ν θεμάτων. Γ ια το θέμα της νομοθεσίας 
ε ισ ηγητής ορίστηκε ο Αλέξ. Σβώλος του οποίου η εμπνευσμένη ε ισήγηση στην 
αρμόδια υποεπιτροπή («Συνεταιριστής» 1932 σ. 61) ε ίνα ι η ακόλουθη:

« Έ π ί τοΰ ζητήματος τής συνεταιριστικής νομοθε
σίας τό κύριον ένδιαφέρον συγκεντρώνεται σήμερον 
είς τό περιεχόμενον τού νεαρού νόμου 5289.

Δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι διατάξεις τινές τοΰ 
νόμου αύτού είναι σκόπιμοι, άλλ’ αύται είναι έλάχι- 
σται, ένώ άντιθέτως αί περισσότεροι είναι άτυχείς, 
δυσεφάρμοστοι, άκόμη δέ καί άντίθετοι πρός τήν 
επιστημονικήν άντίληψιν περί συνεταιριστικής πολιτι
κής, μία δέ καί τόσον άντισυνταγματική (άρθ. 21 παρ.
1) ώστε διερωτάται τις άν συνετάχθη καί έψηφίσθη 
άπό νομικούς.

Χρήσιμον, βέβαια, είναι νά όρισθή ότι δέν έπιτρέπε- 
ται νά ΐδρυθή δεύτερος συνεταιρισμός όταν ύπάρχη 
ήδη είς τήν αύτήν περιφέρειαν άλλος τοΰ αύτού σκο
πού. Ά λ λ ’ ή διάταξις αύτή (άρθ. 2) πρέπει νά άποτε- 
λή άπλώς άρχήν, άπό τής όποιας, μετ’ άδειαν τής ΑΤΕ, 
είναι άνάγκη νά έπιτρέπεται παρέκκλισις.

Χρήσιμον έπίσης είναι νά ρυθμισθή τό ζήτημα τών 
προμηθειών τών συνεταιρισμών, άλλ’ ή διάταξις τοΰ 
άρθ. 1 τού νόμου στερείται οίασδήποτε έλαστικότητος 
ένώ τό θέμα κ α τ’ έξοχήν άπαιτεί ελαστικόν χειρισμόν.

Χρήσιμον έπίσης είναι ν ’ άποκλείωνται τής διοική- 
σεως τού συνεταιρισμού δι’ άναξιότητα οΐ καταδι- 
κασθέντες δ ι’ ώρισμένα άδικήματα ηθικού χαρακτή- 
ρος (άρθ. 10), άλλά δέν είναι άνάγκη νά άποκλείωνται 
οί καταδικασθέντες δ ι’ άδικήματα τού νόμου 4229, 
δταν γνωρίζωμεν μέ πόσην ευκολίαν καταδικάζονται 
άπό τά πλημμελειοδικεία οί καταδιωκόμενοι διά 
φανταστικός συνήθως κομμουνιστικός ιδέας.

Χρήσιμος είναι έπίσης κ α τ’ άρχήν ό περιορισμός 
τής άμοιβής τών δικηγόρων (άρθ. 23), άλλ’ άντί τής 
διατάξεως αύτής, ή όποία είς ώρισμένας περιπτώσεις 
δύναται νά φέρη δυσχερείας είς τόν συνεταιρισμόν, μή 
εύρίσκοντα καλόν καί τίμιον δικηγόρον άντί τής περι
ορισμένης άμοιβής, ό νομοθέτης όρθότερον θά  έκαμ- 
νε άν ήδύνατο νά καταστήση περιττήν τήν ανάγκην 
τής άναμίξεως τών δικηγόρων είς τάς ύποθέσεις τών 
συνεταιρισμών.

’Αλλά τό σύνολον τών διατάξεων τοΰ ν. 5289 όχι 
μόνον δέν άντέχει είς σοβαρόν κριτικήν άλλά καί 
παρέχει άμέσως τήν έντύπωσιν τής προχειρολογίας είς 
τήν όποιαν άνταποκρίνεται καί της έμπειρικότητος μέ 
τήν όποιαν έξ άφορμής μεμονωμένων περιπτώσεων 
συνετάχθη. ’ Επί πλέον δέ ό νόμος δέν είναι άπηλλαγ- 
μένος καί προσωπικών διατάξεων (άρθ. 10 έδ. τελευ- 
ταϊον).

Διά τών άπαντήσεων τών ενώσεων συνεταιρισμών τά 
όποιας έχο ύ π ’ όψιν μου βεβαιούται ή άλήθεια τών 
άνωτέρω παρατηρήσεων. Θά ήδυνάμην νά μεταφέρω 
έδώ τήν εύστοχωτάτην καί έμπεριστατωμένην κριτι
κήν τών άτυχών διατάξεων τοϋ νόμου, όπως προκύ
πτει άπό τάς έν λόγω άπαντήσεις, διά νά φανή είς 
ποίας δυσχερείας ήμποροϋν νά φέρουν αύται μέγα 
μέρος τών συνεταιρισμών. ’Αλλ’ είναι άρκετόν νά 
τονισθή, άνεξαρτήτος τών παρατηρήσεων τών ένώ- 
σεων, ότι ή έντύπωσίς μου είναι οτι ή νομοθεσία αύτή

ασχέτως άν ήλαύνετο άπό καλήν προαίρεσιν, θ ά  φέρη 
όπισθοδρόμησιν είς τήν έξέλιξιν τών συνεταιρισμών.

’Αρκεί νά σημειοθή ή διάταξις τοϋ άρθρ. 15 παρ. 2 
κ α θ ’ ήν οί έπόπται συνεταιρισμών δικαιούνται νά 
μετέχουν μετά γνώμης άλλά άνευ ψήφου καί είς τά 
διοικητικά καί έποπτικά συμβούλια τών οργανώσεων. 
Ή  διάταξις αύτή είς τήν πράξιν μοιραίως θ ά  σημάνη 
τό τέλος τής ούσιαστικής αύτοδιοικήσεως τών συνε
ταιρισμών.

’ Αρκεί έπίσης νά σημειωθή ό ύπερβολικός χαρακτήρ 
έν γένει τών άπειλουμένον διά τάς καθιερουμένας 
παραβάσεις ποινών καί τό δυσχερέστατον καί δαπα
νηρόν τής τηρήσεως τών έπί ποινή έπιβαλλομένων 
διατυπώσεων, διά ν ’ άντιληφθή τις ότι οΐ μέν καλής 
θελήσεως καί άξίας συνεταίροι θά  πτοηθούν εφεξής 
ν ’ άναλαμβάνουν εύθύνας, οί δέ άσυνείδητοιή δόλιοι 
δέν θ ά  συγκρατηθοϋν -όπω ς άποδεικνύει ή πείρα 
όλων τών ύπερμέτρως αύστηρών νομοθεσιών- άπό 
τήν διάπραξιν τοϋ κακού, ενίοτε δέ καί διά τό μέγεθος 
τής ποινής θ ’ αθωώνονται ύπό τών δικαστηρίων.

’Αρκεί έπίσης νά σημειωθούν αί διατάξεις περί περι
φέρειας τών συνεταιρισμών, περί ύποχρεωτικής συν
τάξεως προϋπολογισμού, περί άποθεματικοϋ, περί 
μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων, περί προσόντων 
τών διευθυντών τών συνεταιρισμών, περί γενικών 
συνελεύσεον, περί διαλύσεως τού συνεταιρισμού εάν 
ένεκρίθη βάσει άνακριβών δηλώσεων τών ιδρυτών, 
περί έκπροσωπήσεως τών συνεταιρισμών είς τάς 
Ενώ σεις, καί άλλαι αί όποΐαι διά τοϋ άπολύτου καί 
άκάμπτου χαρακτήρος των θ ά  φέρουν, έφαρμοζόμε- 
ναι καί έπί τών μικροτέρων συνεταιρισμών, τόσας 
δυσχερείας είς τήν ζωήν των, ώστε συνολικώς νά 
άναμένη κανείς εύλόγως όπισθοδρόμησιν τοϋ συνε
ταιριστικού πνεύματος.

Τό ζήτημα, άλλως, δέν άνάγεται τόσον εις τήν 
κριτικήν μιάς έκάστης τών διατάξεων τού νόμου, όσον 
είς τήν βάσιν έπ ί τής όποιας στηρίζεται ούτος.

' Η άκαμψία καί ή ομοιομορφία τήν όποιαν παρου
σιάζει δέν είναι δυνατόν παρά νά είναι βλαβερά, διότι 
δέν προσαρμόζεται πρός τήν ποικιλίαν τών κατά είδη 
συνεταιρισμών ή καί κατά τόπους πραγματικών όρων 
καί επομένως είναι προορισμένη νά δυσχεράνη τήν 
ζωήν τών οργανώσεων. Ά ντ ί τοιαύτης νομοθετικής 
πολιτικής χρησιμότερος θά ήτο ένας κατάλληλος 
χειρισμός τής διοικητικής πολιτικής διά τής όποιας θά 
έφηρμόζετο ή τέως κειμένη νομοθεσία. ' Η Α.Τ.Ε. δηλ. 
δύναται καί οφείλει νά προβάλη ποικίλους τύπους 
καταστατικών πρός άποδοχήν ύπό τών συνεταιριζο- 
μένων. ’ Επειδή δέ άσκεί καί τήν πιστωτικήν πολιτικήν 
σχεδόν μονοπωλιακώς, δύναται, έντός λογικών όρίων, 
κανονιζομένων προγραμματικώς ύπό ειδικού μονίμου 
συνεταιριστικού Συμβουλίου, νά ρυθμίση έν συνδυα
σμό τό συνεταιριστικόν καί τό πιστωτικόν έργον, εις 
τρόπον ώστε νά εύνοή περισσότερον τήν συναλλαγήν 
μέ συνεταιρισμούς τών όποιων τά καταστατικά καί ή 
δράσις παρέχουν πάσας τάς κατά τήν όρθήν συνεται-
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ρίστικήν άντίληψιν άπαιτουμένας έγγυήσειςεύρυθμου 
λειτουργίας τής όργανώσεώς. Τοιαύτη διοικητική πο
λιτική απαιτεί, βέβαια, χειρισμόν προσεκτικόν καί 
κ α τ’ εξοχήν εύσυνείδητον καί συστηματικόν. ’Αλλ’ 
είναι ή̂  μόνη πού ύπόσχεται οτι θά άφομοιωθοΰν 
βαθμιαίως εις τήν συνείδησιν τών συνεταιριζομένων 
παραγωγών αί άρχαί τής καλής όργανώσεώς καί 
διοικήσεως, ώστε νά σχηματισθή ή τόσον άπαραίτητος 
παράδοσις όχι διά τών δυσκάμπτων διατάξεων μιας 
δυσεφάρμοστου νομοθεσίας, άλλά διά της καθοδη
γούμενης αύτενεργείας τών συνειδήσεων τών ένδια- 
φερομένων.

Τοιαύτη ήτο, άλλως, ή βάσιςτοϋ άρχικοϋ νόμου περί 
συνεταιρισμών, τοιαύτη δέ είναι ή έφαρμοζομένη 
άπανταχού τής γής νομοθετική πολιτική έπί τοϋ 
θέματος. Ή  αστυνομική ρύθμίσις τής ομαδικής ζωής 
μέχρι τών τελευταίων λεπτομερειών οϋτε χρήσιμος 
είναι άλλ’ οϋτε καί είς τό πνεύμα τής έποχής άντα- 
ποκρίνεται. Είναι αληθές δτι ή νομοθεσία περί συνε
ταιρισμών δέν άπέδοσεν όλους τούς καρπούς πού 
έπερίμενεν ό νομοθέτης. Είς αύτό πταιεί βεβαίως καί 
ή γενική κατάστασις τής μορφώσεως είς τήνύπαιθρον 
χώραν καί αί σοβαραί κοινωνικαί άνωμαλίαι τής 
τελευταίας δεκαετίας έντός τής όποιας έφηρμόσθη ή 
νομοθεσία. ’Αλλά τό κράτος πρίνσκεφθή νά μεταβά- 
λη πολιτικήν είς τό θέμα αύτό έπρεπε νά διερωτηθή άν 
κατέβαλε ποτέ συστηματικήν προσπάθειαν συνεταιρι
στικής διαπαιδαγωγήσεως τών παραγωγών, χωρίς τήν 
όποιαν καί ή καλυτέρα νομοθεσία μηχανικώς μόνον 
θά  έφαρμοσθή. Εΐναι δ ’ έξ άλλου αφελές νά πιστεύε
ται δτι ή συνεταιριστική συνείδησις διαπλάσσεται 
έντός ολίγων, ανωμάλων μάλιστα έτών, ώσεί διά 
μαγικής ράβδου καί χωρίς συνεχή, ώργανωμένην καί

πολύπλευρον προσπάθειαν.
’ Αντί, επομένως, τής άνωθεν παγίας ρυθμίσεως όλων 

τών στοιχείων τής ζωής τών συνεταιρισμών, ένδείκνυ- 
ται νομοθεσία έλαστίκή, καθιερώνουσα άπλώς εύρέα 
πλαίσια κινήσεως, καταστέλλουσα τάς καταχρήσεις 
άλλ’ άφίνουσα έλευθερίαν καί εύθύνην είς τούς ενδια
φερομένους, ύπό  τήν συστηματικήν έποπτείαν οργά
νων διδασκαλίας καί καθοδηγήσεως. Παραλλήλωςδέ ή 
μάλλον πρωταρχικώς έπιβάλλεται έφαρμογή εύρυτά- 
του προγράμματος συνεταιριστικής μορφώσεως, τό 
όποιον μόνον ή Α.Τ.Ε. διά τών υλικών μέσων πού 
διαθέτει, εΐμπορεί νά προωθήση.

* Η σύνθετος αϋτη πολιτική εΐναι άνάγκη νά καθιε- 
ρωθή μετά συζήτησιν είς τήν όποιαν πρέπει νά 
μετάσχουν πλήν τών έγκύρων συνεταιριστικών οργα
νώσεων καί τά όργανα τού κράτους καί τής Α.Τ.Ε. τά 
σχετιζόμενα πρός τά θέματα αύτά, έπί πλέον δέ καί οί 
έπιστημονικώς ασχολούμενοι μέ τήν συνεταιριστικήν 
ιδέαν. ’ Ενώπιον μιας τοιαύτης εύρυτάτης συσκέψεως, 
τήν όποιαν θά  έπρεπε νά καλέση ή Α.Τ.Ε. μετά 
κατάλληλον προεργασίαν, θ ά  τεθή ύπό συζήτησιν ή 
όλη περί συνεταιρισμών νομοθεσία ώς έχει σήμερον 
καθώς καί ή συνεταιριστική πολιτική διά νά εύρεθή άν 
εΐναι ίκαναί νά εξασφαλίσουν τήν πρόοδον της συνε
ταιριστικής ιδέας έν Έλλάδι ή άν χρήζουν μεταβολών 
καί κατά ποίαν κατεύθυνσιν. Διό καί εισηγούμαι άντί 
πάσης άλλης προτάσεως περί συγκεκριμένων μεταρ
ρυθμίσεων τής νομοθεσίας, νά ζητηθή προηγουμένως 
ή συγκρότησις τής άνωτέρω συσκέψεως ή συνεδρίου, 
τά πορίσματα τού όποιου εΐναι φανερόν ότι θά  έχουν 
πάγιον κύρος διά πολύν χρόνον καί θά υιοθετηθούν, 
πιθανότατα, από τό Κράτος, τουλάχιστον δέ άπό τήν 
Α.Τ.Ε.»

2. Εποπτεία Συνεταιρισμών. Κρατική συμπαράσταση. Συνεταιριστική ΠοΛιτική. Συνεταιριστικό 
Πρόγραμμα.

Το γενικότερο Θέμα της συνετα ιρ ιστικής πολ ιτική ς του Κράτους και της ΑΤΕ 
(αρμοδίας γενικότερα για  τους συνεταιρισμούς) καθώς και το ειδικότερο θέμα της 
εποπτείας συνεταιρισμών, τέθηκαν υπό μελέτη σ τη ν  αρχή του 1932 με τη σύσταση 
σ χετικής Ε πιτροπής από επιφανείς ειδικούς, από το Σύνδεσμο Συνεταιριστών 
Βορείου Ελλάδος, όπως τέθηκε σε εξέταση και το θέμα της νομοθεσίας και της 
γενικότερης πρόνοιας του Κράτους (και της κρατικής ΑΤΕ) υπέρ των Συνεται
ρισμών (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 2).

Η  ε ισ ή γη σ η  του Θ. Τζωρτζάκη στην αρμόδια Υ ποεπιτροπή είνα ι μία μελέτη 
εξαιρετικής σημασίας της οποίας τα κυριώ τερα σημεία  είνα ι τα ακόλουθα (βλ. «Ο 
Σ υνεταιριστής» 1932 σ. 89) που έχουν διαρκή ισ χύν ακόμα και σήμερα.

Στην αρχή περιγράφει τις συνετα ιρ ιστικές αρμοδιότητες τις οποίες δίνουν 
στην Α ΤΕ το Κ αταστατικό της και το άρθρο 2 του Ν.Δ. της 26/7/1927 περί 
Υ πηρεσίας Ε ποπτείας Συνεταιρισμών.

Στη συνέχεια  αναφέρει τους λόγους για  τους οποίους κρίθηκε σκόπιμο να 
ανατεθεί η Υ πηρεσία αυτή στην ΑΤΕ που ασκεί την αγροτική π ίστη . Π αραθέτει 
τους ενδοιασμούς που διατύπωσαν μερικοί γ ια  την σύμπτωση στο ίδιο  νομικό 
πρόσωπο (Τράπεζα) των δύο αρμοδιοτήτων (της άσκήσεως της αγροτικής πίστεως 
και τη ς εποπτείας των συνεταιρισμών). Και στη συνέχεια  διατυπώνει τη γνώμη 
ότι:
«Είλικρινώς πιστεύομεν δτι παρά τούς διατυπουμέ- 
νους ένδοιασμούς ή ’Αγροτική Τράπεζα ώς έκ τοϋ 
προορισμού της, τού τρόπου τής συνθέσεως τής διοι-

κήσεώς της, καθώς καί ώς έκ τών άναμφισβητήτων 
ωφελημάτων της έκτη ς προκοπής τών συνεταιρισμών, 
μόνον μέσω τών οποίων δύναται ν ’ άσκήση άσφαλώς
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είς εΰρεΐαν κλίμακα τήν άγροτικήν πίστιν, άλλά καί διά 
τών άλλων εργασιών τών οποίων γενικώτερον δύναται 
νά βελτιωθή οίκονομικώς ό άγρότης καί επομένως νά 
καταστή καλύτερος πελάτης διά τήν Τράπεζαν, εινε 
κ α τ’ αρχήν ένδεδειγμένη ν ’ άναλάβη τήν ασκησιν τής 
συνεταιριστικής πολιτικής άρκεϊ νά μή διαβλέπη είς 
αύτήν άπλώς μόνον μίαν υπηρεσίαν έπικουρικήν καί 
ασφαλιστικήν του τοηγπ ΰτικοϋ της i n'/nr. caa ι να 

αύτυιτλές, έξ Ίσου σημαντικόν έργον μέ εύρύτερον 
κοινωνικόν χαρακτήρα, τό όποιον τής ένεπιστεύθη- 
σαν νά έπιτελέση καί τού όποιου ή ασφαλής έπιτυχία 
έξαρτάται έκ τής στενής συνεργασίας καί καλής 
συνεννοήσεως μέ κέντρον τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν, 
δλων τών άρμοδίων προσώπων, πρό παντός δέ τών 
συνεταιρισμών.

Πρός τούτο όμως επιβάλλεται όπως άποκεντρωθή 
καί αύτοδιοικηθη ή ύπηρεσία συνεταιρισμών έντός 
τών κόλπων τής Ά γροτικής Τραπέζης...

...τά ειδικώτερα θέματα τής συνεταιριστικής πολιτικής 
τής Τραπέζης μέ τήν ρύθμισιν τών οποίων αϋτη θά  
ώφειλε ν ’ άσχοληθή τό ταχύτερον εινε περίπου τά 
έξής:

1) Αύτοτελής όργάνωσις τής ύπηρεσίας συνεταιρι
σμών έντός τών κόλπων τής Τραπέζης.

2) Κατάρτισις συνεταιριστικού προγράμματος άνα- 
φερομένου ά φ ’ ένός μέν είς τήν δημιουργίαν εύνοϊκών 
προϋποθέσεων διά τήν άνάπτυξίν τών συνεταιρισμών 
καί ά φ ’ έτέρου είς τήν έπιδίωξιν τής βελτιώσεως τής 
ΐ>έσεως αύτών ώς οικονομικών οργανισμών, δι’ έπε- 
κτάσεως καί συστηματοποιήσεως τών συνεταιρικών 
επιχειρήσεων. Τό πρώτον εινε τό ιδεολογικόν συνεται
ριστικόν πρόγραμμα. Τό δεύτερον εινε τό οικονομικόν 
συνεταιριστικόν τοιοϋτον.

3) Καθορισμός τού είδους καί τής έκτάσεως συμμε
τοχής τών οργάνων τής ύπηρεσίας συνεταιρισμών είς 
τά λοιπά έργα τής Τραπέζης.»

Στη συνέχεια  διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά  με το καθένα από τα παρα
πάνω θέματα:
1 .’ Οργάνωσις τής υπηρεσίας συνεταιρισμών.

Π αρατηρεί οτι σήμερα ή ύπηρεσία συνεταιρισμώ ν είνε έν τω συνόλω της ώρ- 
γανωμένη έπί έντελώς άλλων βάσεων άπό έκείνες έπί τών οποίω ν θά ώφειλε νά 
σ τηριχθή  αϋτη. Και αφού περιγράφει το τι γ ίνετα ι, υποδεικνύει ό τι πρέπει να γ ί
νουν τα εξής:

«Νά συγκροτηθή είς τό κεντρικόν κατάστημα 
ειδικόν συνεταιριστικόν συμβούλιον είς τό όποιον ν ’ 
άνατεθή ύπό τής Τραπέζης ή όλη διεύθυνσις τής 
συνεταιριστικής της πολιτικής, ή κατάρτισις τών συνε
ταιριστικών προγραμμάτων έργασίας καί ή χάραξις 
τών γενικών γραμμών συνεταιριστικών επιδιώξεων.

Είς τό συμβούλιον τοϋτο πρέπει νά εκπροσω
πούνται ή ’Αγροτική Τράπεζα κ α θ ’ όλους αύτής τούς 
κλάδους, τό Ύ πουργεΐον Γεωργίας, οί γεωργικοί 
συνεταιρισμοί, τά γεωργικά επιμελητήρια, καθώς καί 
νά συμμετέχουν εις αύτό άλλα άρμόδια πρόσωπα δυ- 
νάμενα ώς έκ τής επιστημονικής ή πρακτικής έπι- 
δόσεώς των είς τά συνεταιριστικά νά συντελέσουν εις 
τήν καλυτέραν έκτέλεσιν τοϋ έργου τού συμβουλίου.

’ Ανάλογου περίπου συνθέσεως συμβούλια θά πρέπει 
νά συγκροτηθούν πλησίον έκάστου έπιθεωρητοϋ 
γεωργικών συνεταιρισμών, τά όποια έντός τών γενικών 
κατευθύνσεων τών διδομένων ύπό τού κεντρικού 
συνεταιριστικού συμβουλίου νά κατευθύνουν τήν 
συνεταιριστικήν πολιτικήν τής Τραπέζης είς τήν περι- 
φέρειάν των.

Τέλος πλησίον έκάστου έπόπτου πρέπει νά συγκρο
τηθή όμοιον συμβούλιον μέ άνάλογον έκπροσώπησιν 
καί μέ προορισμόν τήν ρύθμισή τών γενικωτέρων 
ζητημάτων τής περιφερείας έντός τοϋ πλαισίου τής 
παρεχομένης έξουσιοδοτήσεως έκ μέρους τών άνωτέ- 
ρων συμβουλίων.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά  πραγματοποιηθή πλήρης 
καί στενή συνεργασία καί γενικώς καί τοπικώς όλων 
τών συνεταιριστικών παραγόντων καί θά έξασφαλισθή 
συντονισμός τών ένεργειών αύτών, θά  καταστή δέ 
δυνατός ό καθορισμός κοινών σκοπών, οί όποιοι θά 
προσαρμόζωνται πρός τάς είδικωτέρας κατά περιφε- 
ρείας συνθήκας.

Είσηγηται καί έκτελεστικά όργανα τών συνεταιρι
στικών συμβουλίων θ ά  εινε είς μέν τό κέντρον ή 
άρμοδία ύπηρεσία, είς δέ τάς περιφερείας οί έπιθεω-

ρηταί καί έπόπται γεωργικών συνεταιρισμών. ’Εκ 
τούτων οί έπόπται οφείλουν νά ύπαχθούν άμέσως 
ίεραρχικώς ύπό τούς έπιθεωρητάς από τούς οποίους 
καί πρέπει τοΰ λοιπού νά έξαρτώνται.

Αί τοπικαί τραπεζικαί ύπηρεσίαι θά δύνανται βε
βαίως νά χρησιμοποιούν τούς έπόπτας δ ι’ έργασίας 
τής άρμοδιότητός των αύτεπαγγέλτως, έ φ ’ όσον όμως 
ή άπασχόλησίς των αϋτη δέν πρόκειται νά έμποδίστ) ή 
νά δυσκολεύση άμέσως ή εμμέσως τό κύριον έργον 
αύτών.

Πρός πληρεστέραν κατατόπισιν καί ένημέρωσιν τοϋ 
κεντρικού συνεταιριστικού συμβουλίου καί τής κεν
τρικής υπηρεσίας έπί τών κατά τόπους ζητημάτων 
άλλά καί πρός προκαταρκτικήν μελέτην γενικωτέρων 
τοιούτων εινε χρήσιμος ή όργάνωσις περιοδικών 
συσκέψεων τών επιθεωρητών γεωργικών συνεταιρι
σμών έν συνεργασία μετά τών είς τάς έπαρχίας 
τεχνικών ύπαλλήλων τής Τραπέζης καί άντιπροσώπων 
τών τοπικών τραπεζικών ύπηρεσιών. Οϋτω πως όργα- 
νουμένη ή υπηρεσία όχι μόνον θά  κατορθώση νά γίνη 

•αύτοτελής άλλά θά  προσλάβη καί τόν άνήκοντα είς 
αύτήν χαρακτήρα οίονεϊ κορυφαίας ιδεολογικής συνε
ταιριστικής όργανώσεως καί θά δυνηθή νά έλθη 
πραγματικώς είς επαφήν άμεσον πρός τήν συνεται
ριστικήν κίνησιν καί νά συνεργασθή ώς οφείλει στενά 
μετ’ αύτής.

(Θά έπρεπε άκόμη νά μελετηθή άν δέν θά  ήτο 
σκόπιμον "ινα όλοι οί νέοι υπάλληλοι τής Τραπέζης, 
άνεξαρτήτως προορισμού, μαθητεύουν είς τόν συνε
ταιριστικόν κλάδον, πράγμα πού θά τούς έπέτρεπε νά 
κατανοήσουν καλύτερον τήν σημασίαν τών συνεταιρι
σμών, όχι μόνον διά τόν άγρότην άλλά καί διά τήν 
Τράπεζαν. ’Επίσης θ ά  έπρεπε νά έξετασθή ή σκοπι- 
μότης τής άναθέσεως τής διευθύνσεως ύποκαταστη- 
μάτων αύτής είς δοκιμασμένους καί εμπείρους συνε
ταιριστικούς ύπαλλήλους).

Προσθέτως ή τοιαύτη όργάνωσις προπαρασκευάζει
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συστηματικώς τό έδαφος διά τήν μεταβίβασιν συν τώ 
χρόνω τής συνεταιριστικής ύπηρεσίας τής Τραπέζης 
εις τούς ίδιους τούς συνεταιρισμούς καταλλήλως πρός 
τούτο όργανουμένους. ’Ίσως δέ τοϋτο διευκολυνθή 
έτι πλέον αν έκ παραλλήλου δυνηθοϋν καί οί συνεται
ρισμοί νά οργανωθούν έν τώ μεταξύ εις κεντρικήν 
ιδεολογικήν όργάνωσιν, ή όποία έκ παραλλήλου θά  
τείνη νά άντικαταστήση τήν Τράπεζαν είς τό συνεται
ριστικόν της έργον, άν μή κ α θ ’ όλην αύτού τήν 
έκτασιν, τουλάχιστον κατά τό μεγαλύτερον αύτού 
μέρος.

2) Συνετα ιρ ιστικόν πρόγραμμα. Ή  έγκαιρος κα- 
τάρτισις συνεταιριστικού προγράμματος έκ μέρους

Κ αι αφού περιγράφει το καθένα από αυτά, υποδεικνύει ποια  είνα ι τα μέσα για 
την εφαρμογή.

Στη συνέχεια  αναφέρεται σ τις κυριώτερες εργασίες της Α ΤΕ με τις οποίες 
μπορεί να ασ χοληθεί ο γεω ργικός συνεταιρισμός για  την πραγματοποίηση του 
οικονομικού συνεταιριστικού προγράμματος.

Κ λείνοντας το Κ εφάλαιο για  το συνετα ιρ ιστικό πρόγραμμα παρατηρεί ότι:
ή Τράπεζα διά νά δυνηθή νά τό επιδιώξει άποφα- μοποιήσεως τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων είς τά

τής Ά γροτικής Τραπέζης είνε μεγίστης σπουδαιό- 
τητος διά τήν κίνησιν, όχι μόνον διότι ή άρμοδία 
ύπηρεσία τής Τραπέζης καταλλήλως όργανουμένη 
εξασφαλίζει τήν κατά τό δυνατόν τελείαν καί πλήρη 
αύτοϋ διαχάραξιν άλλά πρό παντός διότι ή Τράπεζα 
σήμερον διαθέτει όλα τά ύλικά καί ηθικά μέσα τά 
άπαιτούμενα πρός εφαρμογήν του. Οί συνεταιρισμοί 
δέν διαθέτουν πρός τοϋτο άκόμη οϋτε τήν κατάλληλον 
όργάνωσιν οϋτε τά άπαιτούμενα μέσα.

Τό συνεταιριστικόν πρόγραμμα καθώς έδέχθημεν 
χωρίζεται είς δύο. Είς τό ιδεολογικόν καί τό οικονομι
κόν.»

σιστικως θ ά  πρέπει νά καταστη άκόμη περισσότερον 
άνεξάρτητος άπό τό Κράτος. Διότι άλλως αί ένέργειαί 
της θ ά  χάσουν τήν όρμήν τήν όποία οφείλουν νά 
έχουν, έπί ζημία της πλήρους έκτελέσεως τής άποστο- 
λής της, ή θ ά  φέρουν είς δύσκολον θέσιν τό Κράτος, 
τό όποιον τελικώς θά  θεωρήται ύπεύθυνον διά τάς 
έντός τής γενικωτέρας αποστολής του καί τοϋ αλη
θούς προορισμού του πράξεις τοϋ ιδρύματος, έφ ’ 
όσον τοϋτο θεωρείται ώς κρατικόν... πρός τοϋτο δέν 
χρειάζονται τόσον μεταρρυθμίσεις είς τό καταστατι
κόν τής Τραπέζης, όσον χρειάζεται νά δημιουργηθή 
συνείδησις καί παράδοσις ότι τό 'ίδρυμα είναι κοινω
φελής οργανισμός, ό όποιος σκοπόν έχει νά έξυπηρε- 
τήση μέ όλα τά νόμιμα καί θεμιτά μέσα τούς γεωργούς 
έντός τής σφαίρας τών γενικωτέρων άρμοδιοτήτων 
αύτοϋ...»

3) Κ αθορισμός το ΰ  τρ ό π ο υ  καί τή ς  έκτάαεως 
συμμετοχής, τώ ν  συνεταιρ ιστικώ ν ύπαλλήλων είς 
τό  λοιπόν έργον τή ς  Τραπέζης.

Αί άνωτέρω άπόψεις δίδουν τό μέτρον τής χρησι-

καθαρώς τραπεζικά έργα τής Τραπέζης. Ούτοι οφεί
λουν νά μείνουν άφοσιωμένοι είς τό συνεταιριστικόν 
των έργον, βοηθοί, φίλοι καί σύμβουλοι τών συνεται
ρισμών καί νά διατηρούν πάντοτε τήν εμπιστοσύνην 
αύτών. Κάθε έπομένως άπασχόλησις τείνουσα νά 
άπομακρύνη αύτούς, άμέσως ή έμμέσως, τής' άπο^ 
στολής των αύτής πρέπει νά άποφεύγηται έπιμελώς. 
"Αλλως τε άρκεί ότι τά τραπεζικά όργανα λαμβάνουν 
παρ’ αύτών άσφαλείς πληροφορίας περί τών συνεται
ρισμών καί τοΰ έργου των, χρησίμους διά τήν ύπη- 
ρεσίαν των. Πέραν τούτου δέν είναι σκόπιμον νά τούς 
άπασχολοΰν μέ άλλας εκτός τοϋ έργου των ύπηρεσίας, 
πρό παντός δέ οφείλουν ν ’ αποφεύγουν τήν άνάθεσιν 
είς αύτούς τής έκτελέσεως τοιούτων, αί όποϊαι μοι- 
ραίως θ ά  τούς φέρουν είς άντίθεσιν μέ τούς συνεται
ρισμούς ώς οργανώσεις. Είναι σκόπιμον νά διατηρούν 
ούτοι πάντοτε τόν χαρακτήρα τοϋ άποστόλου καθο- 
δηγητοϋ καί έπόπτου, ν ’ άποφεύγηται δέ ή άνάμιξίς 
των είς τήν διοίκησιν καί τήν διεξαγωγήν τραπεζικής 
φύσεως έργασιών.»

(Το πλήρες αναλυτικό κείμενο πρέπει να το μελετήσουν και σήμερα όσοι 
επιδιώκουν αόριστα τη συνετα ιρ ιστική μορφή για  την ΑΤΕ, ώστε να γνωρίζουν 
κατά βάθος το ζήτημα).

Δυστυχώς από τις παραπάνω υποδείξεις ελάχισ τα  πραγματοποιήθηκαν από 
την ΑΤΕ σ την μέχρι τώρα λειτουργία της. Και εξακολουθούν να είνα ι επιδιώξεις.

— Το τελικό κείμενο που διατύπωσε η «Επιτροπή Α μπελακίων» για  τη συνεται
ρ ιστική  πολιτική  της ΑΤΕ βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 76.
— «Δυστυχώς ο ί συνεταιρισμοί τά τελευταία έτη άντί έμψυχώσεως καί σ τοργι

κής βελτιώσεως καί έξυγιάνσεως ύπό τών ιθυνόντων, αντιμετωπίζουν τήν γνω στήν 
κυβερνητικήν δυσμένειαν καί αστυνομικήν καχυποψίαν. Έ ξ  άλλου ή Κυβέρνη- 
σ ις, παρά τάς είρημένας νέας τάσεις πρός τήν διευθυνομένην ο ικονομίαν καί τήν 
κεντρ ικήν δ ια χε ίρ ισ ιν  τοΰ εξωτερικού έμπορίου, ή τις  ιδιαιτέρω ς ένδείκνυται διά 
τάς ίδικάς μας συνθήκας, έκολώβωσε τόν Α υτόνομον Σταφιδικόν ’Ο ργανισμόν, 
άντί νά τόν όλοκληρώ ση, άπέκρουσε δέ τήν ’ίδρυση οργανισμών καπνού καί ε
λαίου, παρά τάς ΰποδείξεις τών παραγωγών», παρατηρεί σέ γενικότερο κείμενό 
του ό ’Αλ. Μ υλωνάς («Συνεταιριστής» 1932 σ. 18).
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•— Ά λ λ ε ς  ενέργειες για  την Εποπτεία και συνετα ιρ ιστική  πολιτική . Π ροτάσεις:
* Νέα διαρύθμιση των 12 Επιθεωρήσεων Συνεταιρισμών. Περκρέρειές τους βλ. 

«Συνεταιριστής» 1932 σ. 59.
* Ά π ό  τήν ΑΤΕ άποφασίστηκε νά καταρτισθεΐ έκθεση γ ιά  τή συνεταιριστική 

κ ίνηση μέ τά έξής κεφάλαια (γιά τά όποια  ζητήθηκαν πληροφορίες άπό τίς τοπ ι
κές ύπηρεσίες της). 1) Ε ίς ποίαν κατάστασιν παρέλαβε ή Τράπεζα τούς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς. 2) Π οια τά μέχρι σήμερον αποτελέσματα τής ύπό τής Τραπέζης 
άσκήσεω ς τής διαπαιδαγω γήσεως, έποπτείας καί ελέγχου τών γεωργ. συνεταιρι
σμών. 3) Π οια μέτρα ηθικά ή οικονομικά, ούσιαστικά ή τεχνικά , τής Τραπέζης ή 
καί Κ υβερνητικά, δέον νά άκολουθήσω σι διά νά άναπτυχθή καί όλοκληρω θή ή 
συνετα ιρ ιστική συνεργασία τών άγροτών κ α τ’ έκταση καί κατά βάθος. («Συνε
τα ιρ ιστής» 1932 σ. 146).

* Η χρη σ ιμ οπο ίη σ η  εποπτών στο εισπρακτικό και άλλο έργο της ΑΤΕ 
ζημιώ νει και το θεσμό της εποπτείας και το γόητρο  της Α ΤΕ, παρατηρεί ο 
«Συνεργατισμός» 1932 σ. 851).

* Ε νοποίηση  της εποπτείας όλων των συνεταιρισμώ ν (γεωργικών, αστικών, 
αποκαταστάσεως κλπ.) και ανάθεση πρω τοβουλίας και ευθύνης στους συνεταί
ρους, υποδεικνύει ο «Συνεργατισμός» (1932 σ. 858) σε αξιόλογο κείμενό του. Αφού 
εκθέτει την τότε κατάσταση και την ζημία από την διασπορά αρμοδιοτήτων, 
καταλήγει και υποδεικνύει:

γράμματος τής έργασίας γιά τή συνειδητοποίησι τών 
συνεταίρων καθίσταται άπλούστερος. Καί αύτή εΐνε ή 
κυρία αποστολή τής έποπτείας: νά καταρτίση συνειδη
τούς συνεταίρους.

... γιά νά δημιουργηθή συνεταιριστική συνείδησις 
εΐνε άνάγκη σύντομα νά ληφθούν ώρισμένα μέτρα: 

α) Νά υ π α χθ ο ύ ν  δλες ο ι συνεταιρ ιστικές ύ π η ρ ε 
σ ίες ύ π ό  μιά δ ιεύ θυνσ ι, γιά νά μπόρεση νά έγκαι- 
νιασθη ενιαία  πολιτική καί πρόγραμμα (άσχετο πού 
θ ά  προσκολληθή ή ύπηρεσία αύτή).

β) Τό ένδ ιαφ έρον τώ ν  άρμοδίων γιά το ύ ς συνε
τα ιρ ισμούς νά εκ τε ίνετα ι μέχρι το ΰ  σημείου νά 
κάνουν σ υ νειδητούς συνετα ίρους, ύπ η ρ έτα ς  τή ς  
αύ τοβοη θεία ς , διά τή ς  διαπαιδαγω γήσεω ς. Νά 
παύση ο ία δή ποτε κηδεμονία , χω ρίς νά πάψη ή 
αυστηρά έπίκρισ ις τώ ν  παραπτω μάτω ν.»

«... Γιά ν ’ αποκτήσουμε συνεταιρισμούς ζωντανούς, 
μέ συνειδητούς συνεταίρους πρέπει ή προσοχή δλων 
τών ύπευθύνων νά στραφή πρός τή συστηματικωτέρα 
όργάνωσι τής ’Εποπτικής ύπηρεσίας όλων τών συνε
ταιρισμών, αστικών, γεωργικών, δασικών, άλιέων, 
άποκαταστάσεως άκτημόνων, εγγείων βελτιώσεων 
κλπ. καί ή ύπαγωγή αύτής ύπό μίαν διεύθυνσιν -  ή 
δημιουργία ειδικής κεντρικής ύπηρεσίας μέσα σέ 
κάποιο 'Υπουργείο επιβάλλεται. Δέν εΐνε δυνατό μέ 
τή σημερινή πολυαρχία νά ύπάρχη ένιαία συνεταιρι
στική κίνησι, έκτός άν έίμεθα έκ τών προτέρων 
διατεθειμένοι νά δημιουργούμε ιδιαίτερες επιρροές. 
Τό προτεινόμενο μέτρο όχι μόνο συντελεί στήν καλλι- 
τέρα όργάνωσι καί παρακολούθησι τών συνεταιρισμών 
άλλά εΐνε καί τό μόνο μέ επιτυχία δοκιμασμένο.

"Οταν ύπαχθη ό έλεγχος καί ή έποπτεία τών συνε
ταιρισμών ύπό μίαν ’Αρχήν τότε ό καταρτισμός προ-

* Α πόψεις για τη ν  αυτοεποπτεία και τη δυνατότητά της, σε συσχετισμό με την 
τότε κατάσταση, εκθέτει ο «Συνεργατισμός» 1932 σ. 923. Κ αι διατυπώνει τα εξής 
κυριώτερα:

«...’Επειδή άπό καιρό σέ καιρόρίπτονταιγνώ μες,άπό 
τώρα οί συνεταιριστικοί οργανισμοί νά τύχουν τοϋ 
εύεργετήματος τοϋ νόμου καί νά άναλάβουν στά χέρια 
τους, έξ ολοκλήρου, τήν ύπόθεσί τους, έθεωρήσαμε 
σκόπιμο ν ’ ασχοληθούμε, μέ λίγα, μέ τό ζήτημα αύτό 
μέ σκοπό νά γνωσθούν άν, σήμερα, οί συνεταιριστικές 
οργανώσεις μπορούν νά άναλάβουν μόνες τους τήν 
έποπτεία.

Εΐνε σπουδαίο, άλλά καί δύσκολο νά εΐνε κανείς σέ 
θέσι μόνος του νά κρίνη τίς δικές του ικανότητες, 
μερικά στοιχειώδη όμως πράγματα ό καθένας μπορεί 
νά κρίνη καί νά έκτιμήση.

' Η αύτοεποπτεία, τό ιδεώδες συμπλήρωμα τής συνε
ταιριστικής Κινήσεως, δυστυχώς, δέν εΐνε λέξις κενή, 
άλλά γεμάτη άπό εύθύνες, άπό βάρη, άπαιτεϊ πολλές

καί ποικίλες γνώσεις καί πείρα. Ά ρ α  γιά νά ζητήση 
κανείς τό προνόμιο αύτό ύπέρ τών συνεταιριστικών 
οργανώσεων θ ά  εΐνε ύποχρεωμένος νά μελετήση τή 
κατάστασι τών συνεταιρισμών, άπό οργανωτικής, άπό 
οικονομικής καί άπό ψυχολογικής άπόψεως καί κα
τόπι, άφού σχηματίση σαφή άντίληψι τής καταστά
σεως, νά έκφέρη γνώμη. Βέβαια ύπάρχουν πολλά, 
καλά καί ώραΐα πράγματα στόν κόσμο άλλά ό 
καθένας δέν εΐνε προπαρασκευασμένος νά τ ’ άπο- 
κτήση ή δένδοκιμάζειεύχαρίστησιοταντ’ άποκτήση...

Στήν έποχή πού βρισκόμασθε... ό συνεταίρος δέν 
δέχεται εύκολα άλλος συνεταίρος νά έλέγξη τίς 
πράξεις του, άν τό ζητήση, χωρίς νά παραγνωρίζεται 
τό γεγονός πώς πραγματικός έλεγχος σπάνια γίνεται. 
Οί περισσότεροι έλεγχοι πού γίνονται άποβλέπουν στή
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προσωπική πολιτεία τών μελών τών Δ. Συμβουλίων. 
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων δέν είνε εϋκολο ν ’ 
άναλάβη ή συνεταιριστική Κίνησις ευθύνες, νά έξασκή 

τήν κρατική εξουσία... Ά π ό  τοϋ σημείου πού βρίσκον
ται οι συνεταιρισμοί σήμερα μέχρι κείνου πού ποθού
με ύπάρχει άκόμη μεγάλη άπόστασις καί θά  χρεια- 
σθοϋν πολλοί μόχθοι καί πολλές θυσίες, πού θ ’ απα
σχολήσουν δλη τή δραστηριότητα τών δρώντων μέσα 
στή Κίνησι στελεχών. "Ενας έπί πλέον λόγος πού δέν 
μάς επιτρέπει νά στρέψουμε τή προσοχή μας πρός 
πολλές κατευθύνσεις, μέ κίνδυνο, έν έναντία περιπτώ- 
σει, ν ' άφίσουμε ακυβέρνητο τό σκάφος πού άναλά- 
βαμε νά οδηγήσουμε σέ ασφαλή λιμένα.

Η αύτοεποπτεία συνεπάγεται έπί πλέον καί δαπά
νες τίς όποιες ή Κίνησί μας δέν μπορεί ύπό τίς 
σημερινές οικονομικές συνθήκες νά καλύψη. Δέν 
πρέπει έξ άλλου νά ξεχασθή πώς έξ αίτιας τήςπροώ - 
ρου άναπτύξεως της, ή Κίνησις παλεύει πρός μέγιστες 
δυσχέρειες γ ιά ' νά μή προσβληθή άπό φθίσι καί 
πεθάνη. Κάθε ϋπαρξις, κάθε όν, ύπό παρόμοιες 
συνθήκες, άπαιτεϊ μεγάλη ιατρική παρακολούθησι,

πολλή καί θρεπτική τροφή καί μικροτέρα άπασχόλησι. 
Αύτό πού γίνεται στή ζωή τής 'Ελληνικής συνεταιρι
στικής Κινήσεως δέν συνέβη πουθενά καί γι' αύτό δέν 
μπορούμε νά έπικαλεσθούμε τό προηγούμενο τών 
άλλων χωρών. Μερικοί, μέσα στόν ενθουσιασμό τους, 
ωθούμενοι καί άπό τή πίστι πρός τά άγαθά πού 
προέρχονται άπό τή καλή όργάνωσι ένός συνεταιρι
σμού, έχουν τή γνώμη πώς ή συνεταιριστική Κίνησις 
είνε άνάγκη νά χειραφετηθή έξ ολοκλήρου, άπό κάθε 
έξωτερική έπέμβασι, λησμονούν όμως νά εξετάσουν 
τήν οργανική κατάστασι τών συνεταιρισμών.

Βέβαια ή ιδέα είνε θαυμασία, άλλά άποτελεϊ τόν 
τελικό σκοπό καί όχι έπίδειξι πλαστής δυνάμεως.

’ Επί τοϋ παρόντος, ή πειό ένδεδειγμένη λύσις εινε 
κείνη πού έπρότεινε ή ' Επιτροπή Μελέτης τών Συνε
ταιριστικών ζητημάτων στά ' Αμπελάκια τόν περασμέ
νο 'Ιούνιο, μέ τή διαφορά νά έπιμείνουν οί συνεται
ριστικές οργανώσεις στήν έφαρμογή της κα θ ' δλην 
τήν έκτασιν.

’Ά ν έπιτευχθή τοϋτο άς έίμεθα βέβαιοι πώς τό 
ζήτημα της αύτοεποπτείας έλύθη κατά 95%...»

3. Αντιδράσεις. Εκμεταλλευτικές εκδηλώ σεις σε βάρος των Συνεταιρισμών. Η αντιδραστική 
νοοτροπία των μεσαζόντων. Μια ιστορική αλληλογραφία.

Ο Σύλλογος Π ροστασ ίας Εγχω ρίω ν Π ροϊόντω ν (Π ρόεδρος Λουκάς Κανακά
ρης Ρούφος, Γεν. Γραμματεύς Ά γ γ ε λ ο ς  Αλ. Φ ωτήλας) σε αλληλογραφ ία  του με 
τον Σύνδεσμο Συνεταιριστών Βορείου Ε λλάδος, ενώ συμφωνεί σε πολλά, 
διατυπώνει όμως ότι:
«... δέν συμφωνούμεν όμως είς τάς διατυπουμένας 
άπόψεις περί έξαφανίσεως μεσαζόντων διά δημιουρ
γίας συνεταιρισμών καταναλωτικών, ερχομένων είς 
άπ ' εύθείας έπαφήν μέ τόν παραγωγόν. Ή  προ

σπάθεια έπικρατήσεως τοιαύτης ριζοσπαστικής μετα
βολής είς τόν εσωτερικόν οργανισμόν μιας κοινωνίας, 
άντίκειται πρός τάς συντηρητικός άρχάς, ύφ ' ών δέον 
νά έμφορεϊται ή άστική μας κοινωνία...», (βλ. «Συνερ
γατισμός» 1932 σ. 763).

Επειδή το έγγραφο αυτό απεικονίζει παραστατικά την αντιδραστική νοο
τροπία των ισχυρώ ν τάξεων που είχαν να υπερπηδήσουν οι αδύναμοι Συνεται
ρισμοί και οι αγωνιζόμενοι ήρωες συνετα ιριστές της εποχής εκείνης, το παραθέ
τουμε ως ιστορικό  αποδεικτικό κείμενο. Γράφει:

« Ό  Σύλλογος Προστασίας 'Ελληνικών Προϊόντων 
συγχαίρει όλοψύχως 'Υμάς διά τήν σπουδαίαν καί 
άποτελεσματικήν δράσιν σας.

'Ε ν μέσω μεγάλης καταιγίδος τής παγκοσμίου κρί- 
σεως, ή όποία ήτο φυσικόν νά κλονίση έκ βάθρων τήν 
ελληνικήν μεταπολεμικήν προσπάθειαν πρός οικονο
μικήν άνασυγκρότησιν, τό μόνον εϋελπι σημείον είς 
τόν ορίζοντα είνε ή πλησίστιος είσοδος τοΰ επισήμου 
Κράτους μας είς τήν άπό τοϋ 1925-1926 ένδεδειγμέ- 

νην πολιτικήν έλαττώσεως τών είσαγομένων ξένων 
προϊόντων, διά συστηματικής προστασίας τών έγχω
ρίων τοιούτων καί προτιμήσεως αύτών ύπό τοΰ 
κοινοΰ.

' Η καλώς καθ ’ ολα τά άλλα γενομένη σταθερσ- 
ποίησις τοϋ έθνικού μας νομίσματος μίαν μόνον 
σαθράν πλευράν παρουσίαζε τό κολοσσιαΐον ελλειμμα 
μεταξύ εισαγωγής καί εξαγωγής. ' Η έπελθοϋσα κρί- 
σις, ή όποία μάς έξηνάγκασε νά στρέψωμεν έκεϊ τήν 
δλην προσοχήν μας, θά  άποβή άσφαλώς εύεργέτις 
μας, διότι πιστεύω άκραδάντως ότι ή άρξαμένη εντατι
κή προστασία καί ένθάρρυνσις τής τε γεωργικής καί 
βιομηχανικής παραγωγής τήν όποιαν άσκεΐ ήδη μέ 
βαθεϊαν πίστιν τό Κράτος δέν είνε πολιτική μόνον τής 
παρούσης Κυβερνήσεως, άλλά θά  εινε καί πάσης 
έλληνικής Κυβερνήσεως.

'Επίσης συμφωνοΰμεν άπολύτως μεθ ' ύμών, οτι τά 
γεωργικά μας προϊόντα άγοράζονται είς τήν λιανικήν 
κατανάλωσιν μέ τιμήν άδικαιολογήτως έξωγκωμένην 
άπό εκείνης ή όποία πληρώνεται είς τόν παραγωγόν. 
Τό έκ τούτου κακόν εινε τριπλοΰν. Τό μέν διότι γίνεται 
λόγω τής μεγάλης τιμής όλιγωτέρα κατανάλωσις, το δέ 
διότι ή τοιαύτη ύποκατανάλωσις επιδρά έπιβλαβώς είς 
τήν δημοσίαν ύγείαν καί τέλος διότι άνεβαίνει άδι- 
καιολογήτως ό τιμάριθμος τοϋ βίου.

Δέν συμφωνοΰμεν όμως είς τάς διατυπουμένας από
ψεις Σας περί έξαφανίσεως μεσαζόντων διά δημιουρ
γίας συνεταιρισμών καταναλωτικών, ερχομένων είς 
ά π ’ εύθείας έπαφήν μέ τόν παραγωγόν.

' Η προσπάθεια έπικρατήσεως τοιαύτης ριζοσπαστι
κής μεταβολής είς τόν έσωτερικόν οργανισμόν μιας 
κοινωνίας άντίκειται πρός τάς συντηρητικός άρχάς, 
ύ φ ’ ών δέον νά έμφορήται ή άστική μας κοινωνία. Δέν 
είνε συμφέρον νά τείνωμεν πρός άχρηστοποίησιν ένός 
κολοσσιαίου κοινωνικού οργανισμού, όίος εινε ό 
’ Εμπορικός καί ’ Επαγγελματικός όργανισμός. Πρέπει 
αί προσπάθειαι όλων ή μών νά τείνουν πρός βελτίωσιν 
όλων τών άφορώντων τόν έσωτερικόν τής 'Ελλάδος 
βίον έντός τοΰ πλαισίου τών υφισταμένων κοινωνικών 
οργανισμών δ ι’ έναρμονίσεως τών μεταξύ των σχέ
σεων.
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Ά λ λ ’ ανεξαρτήτως τής γενικής ταύτης άρχής, ή 
όποία πρέπει νά είνε σεβαστή παρά πάση αστική 
κοινωνία, ήμεΐς φρονούμεν οτι ό ’ Εμπορικός καί 
’Επαγγελματικός ’Οργανισμός είναι απολύτως χρήσι
μος είς τήν παραγωγήν, διότι έχει συμφέρον νά έργά- 
ζηται άδιαλείπτως ύπέρ αύξήσεως τής καταναλώσεως 
διά τής διαφημίσεως καί τού πειθαναγκασμού τών 
πελατών του όπως άγοράζωσιν. Ούδεμία άλλη διαφή- 
μισις πρός αύξησιν καταναλώσεως, όσοδήποτε καί άν 
όργανωθή, εινε δυνατόν νά πλησιάση ούτε κατά 
προσέγγισιν τήν αξίαν τής κ α θ ’ όλας τάς ώρας τής 
ημέρας καί άνά πάσαν τήν χώραν συστηματικής 
διαφημίσεως τήν όποιαν κάνει ό έμπορος καί έπαγ- 
γελματίας πλησίον τών πελατών του.

Εινε αληθές οτι π α ρ ’ ήμϊν, άπό τού πολέμου καί 
εντεύθεν, γενικής καί ειδικής φύσεως συνθήκαι συνε- 
τέλεσαν εις τό νά διασαλεύσωσι τήν φυσιολογικήν 
εύρυθμίαν τών σχέσεων παραγωγής-έμπορίου-κατα- 
ναλώσεως.

Αί έκ τού πολέμου καί μετά τούτον άνωμαλίαι, 
καθώς καί ή προθυμία τού καταναλωτικού κοινού νά 
πληρώνη όσοδήποτε έξωγκωμένας τιμάς, ήνοιξαν 
στάδιον ταχέος καί εύκολου πλουτισμού καί ύπέθαλ- 
ψαν έν μέρει τήν φυσικήν ταύτην τυχοδιωκτικήν 
ροπήν τής φυλής μας. ’Εκτός τούτου ό ύπερεπαγ- 
γελματισμός όφειλόμενος καί εις ρεύμα άστυφιλίας 
άλλά πρό πάντων είς τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν 
ήλάττωσε τά κα τ’ άτομον κέρδη ένώ συγχρόνως 
σύλλογοι και σωματεία διά τών καρτέλ έματαίωσαν 
πάσαν έκ συναγωνισμού έλάττωσιν τιμών.

Έ κ  τών πορισμάτων τής μέχρι τούδε έπιμελοΰς 
μελέτης ήμών, τά έξ όλων τών άνωτέρω μειονεκτήματα 
εις βάρος τού καταναλωτικού κοινού καί τών παρα

γωγών εινε όλιγώτερον επιζήμια, ά φ ’ οτι εινε ή έλλει
ψης π α ρ ’ ήμϊν σοβαρών έταιριών συγκεντρώσεως καί 
μεταφοράς τών γεωργικών προϊόντων είς τά μεγάλα 
καταναλωτικά κέντρα. Βλέποντες δέ τό παράδοξον 
φαινόμενον οτι δέν έλκύονται κεφαλαιούχοι είς δη
μιουργίαν τοιαύτης επικερδούς έπιχειρίσεως σκεπτό- 
μεθα νά πείσωμεν τήν συσταθεΐσαν εταιρίαν Ε θνική ς 
Τραπέζης -Ά γροτική ς- Σιδηροδρόμων διά τήν εξαγω
γήν νωπών καρπών, καί έπεκτείνη τήν όργάνωσιν της 
άναλαμβάνουσα τήν μεταφοράν καί έν τώ έσωτερικώ.

' Η τοιαύτη καλώς ώργανωμένη καί εύωνος μεταφο
ρά συνδυαζομένη καταλλήλως μέ καλύτερα μέσα 
συσκευής πρός μεταφοράν καί διατήρησιν είς ψυγεία, 
θ ά  συντελέση σπουδαίως είς τό νά πολλαπλασιασθή ή 
κατανάλωσις διά τής φθηνείας τών προϊόντων. "Οταν 
δέ διά τής τοιαύτης συστηματοποιουμένης μεταφοράς 
καί συγκεντρώσεως θ ά  ύπάρχη χρηματιστήριον τιμών 
τών γεωργικών μας προϊόντων είναι πλέον έργον τής 
άγορανομίας νά πατάξη αισχροκερδείς έξεις, αί όποΐαι 
είναι ύπόλειμμα τών άνωμάλων έτών τά όποία έζήσα- 
μεν.

Διά τής έκθέσεως τών άνωτέρω πορισμάτων, είς ά 
καταλήγομεν καί τών όποιων ή έφαρμογή δέν είναι 
έργον ύπερβαϊνον τάς εσωτερικός δυνάμεις τής Χώ
ρας, έλπίζομεν νά σάς πείσωμεν ότι πάσα τάσις 
ίδρύσεως πρατηρίων είναι καλόν νά έγκαταλειφθή. ' Η 
βελτίωσις τών όρων διοχετεύσεως τής παραγωγής διά 
τής φυσιολογικής όδού τού έμπορίου είναι άπολύτως 
δυνατή καί πρός τήν προσπάθειαν ταύτην δέον νά 
συγκεντρώσωμεν τάς δυνάμεις μας,

Μετά τιμής
Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
Λουκάς Κανακάρης Ρούφος Ά γγ . Αλ. Φωτήλας»

Α λλά παραθέτουμε και την ιστορική  ανταπάντηση του Συνδέσμου Συνεταιρι
στών Βορείου Ελλάδος με τα τόσα επιχειρήματα:

« Ε πειδή  έν τή ύ π ’ άριθ. 357 έπιστολή σαςπαρατη- 
ρούμεν ότι ή ϋπαρξις Συνεταιρισμών έν τή χώρα κατά 
τήν γνώμην σας σχετίζεται μέ ριζοσπαστικήν μεταβο
λήν εις τόν έσωτερικόν οργανισμόν μιάς κοινωνίας καί 
έπειδή έίδομεν τό έγγραφόν σας τοϋτο νά δημοσιεύη- 
ται εις τό περιοδικόν ή «’ Εργασία» τής 2ας ’ Απριλίου 
έ.έ., θεωρούμεν ύποχρέωσίν μας νά έπανέλθωμεν είς 
τό θιγέν ζήτημα καί νά άναιρέσωμεν τούς έκδηλου- 
μένους ένδοιασμούς σας περί διασαλεύσεως τού 
ύπάρχοντος άστικού καθεστώτος έκ τής διαδόσεως 
τής συνεταιριστικής όργανώσεώς είς εύρύτερον κύ
κλον.

Τό ότι οί Συνεταιρισμοί ούδόλως ασχολούνται μέ τό 
θιγόμενον ζήτημα ούδεμία άμφίβολία χωρεΐ, διότι 
ούτοι έγεννήθησαν καί άκμάζουν κυρίως είς τάς 
συντηρηκωτέρας τών εύρωπαϊκών χωρών (ός είνε ή 
Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Σκανδιναυϊκαί χώραι, Τσε
χοσλοβακία, Ρουμανία, Δανία κλπ. Οί ελεύθεροι 
Συνεταιρισμοί, παραγωγικοί, πιστωτικοί ή καταναλω
τικοί κ α θ ’ όλον τόν κόσμον (εξαιρέσει τοϋ Βελγίου) 
καταγίνονται είς τήν επιδίωξιν τών οικονομικών των 
έπιδιώξεων, άδιαφοροϋντες διά ζητήματα έξερχόμενα 
τής άρμοδιότητός των ταύτης.

' Η κολοσσιαία άνάπτυξις τήν όποιαν έλαβε τό 
έμπόριον είς τάς άνω χώρας καί ή παράλληλος άνά- 
πτυξις τών Συνεταιρισμών είνε άρκετά νά σάς πείσουν 
ότι οί Συνεταιρισμοί ού μόνον δέν άποτελούν έμπό- 
διον διά τήν άνάπτυξιν τοϋ έμπορίου, άλλά καί

ύποβοηθοϋν τοϋτο είς τήν πρόοδον, όπως ή διάνοιξις 
νέων συγκοινωνιακών άρτηριών βελτιώνει καί τά άλλα 
μέσα συγκοινωνίας, αύξάνει τόν άριθμόν τών ταξειδιω- 
τών καί επιφέρει τήν βελτίωσιν τής εθνικής οικονο
μίας. Δέν τίθεται σήμερον διά τούς "Ελληνας τό 
έρώτημα, άν τό έμπόριον είνε έξυπηρετικόν ή όχι, 
άλλά πώς εινε δυνατόν νά παραχθώσι καί νά κατανα- 
λωθώσι περισσότερα έγχώρια προϊόντα διά νά ίσο- 
σκελισθή τό έμπορικόν μας ίσοζύγιον καί πώς είνε 
δυνατόν ή ' Ελλάς νά έξέλθη τής μαστιζούσης αύτήν 
οικονομικής κρίσεως.

Τά αίτια τής κρίσεως είς τόν τόπον μας οφείλονται, 
ώς πολλοί τών διασήμων Ελλήνων οικονομολόγων 
έτόνισαν, το ϋ τ’ αύτό έπραξε πρό ολίγων είσέτι 
ήμερών καί ό κ. Διοικητής τής ’ Εθνικής Τραπέζης, είς 
τήν τεραστίαν έκτασιν τήν οποίαν έλαβεν ό παρασιτι
σμός (άς μή λησμονηθή καί ή μέριμνα τής Κυβερνή- 
σεως διά τήν καταπολέμησιν τού μεσιτισμοϋ). Ή μεΐς 
έτονίσαμεν καί τό τονίζομεν είσέτι ότι ή όργάνωσις 
τών Συνεταιρισμών καί ή διάδοσίς των θά  συντείνη είς 
τήν έξάλειψιν τοϋ κακού τούτου καί θά ώθήση 
βαθμιαίως τά παρασιτικά στοιχεία τής κοινωνίας είς 
έπαγγέλματα παραγωγικά.

Οί συνεταιρικοί οργανισμοί πλήν τοϋ ότι είνε οί 
ιδεώδεις μηχανισμοί της έφαρμογής τής λελογισμένης 
όργανώσεώς (Rationalisation) είνε καί τά καλύτερα 
μέσα διαδόσεως καί διαφημίσεως' προϊόντων άνευ 
χρηματικής τίνος έπιβαρύνσεως.
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Οί Συνεταιρισμοί έκ τοϋ σκοπού τόν όποιον επι
διώκουν, μοιραίως, εκτοπίζουν τάξεις τινάς παρασιτι- 
κάς καί τάς ώϋοϋν είς τήν παραγωγήν. Οί πιστωτικοί 
εξοντώνουν τόν τοκογλύφον, οί προμηθευτικοί τόν 
μεσίτην, οί επαγγελματικοί τόν εκμεταλλευτήν τής 
έργασίας τών άλλων, οί καταναλωτικοί τούς διανομείς 
τών καταναλωτικών ειδών κλπ.

Τοϋτο,φανταζόμεθα δτι θά  παραδεχθήτε,άποτελεϊ 
ευεργεσίαν διά τό έθνος, τοϋ οποίου θ ά  αύξηση οϋτω 
τό εισόδημα. "Οταν ό τοκογλύφος παύση νά τοποθετή 
τά χρήματά του μέ 50% ή 100% τόκον θά  άναγκασθή 
ή νά άρχίση μίαν παραγωγικήν έπιχείρησιν άπό τήν 
όποιαν άναμένει νά καρπωθή πολλά κέρδη ή έάν εΐνε 
άνίκανος επιχειρηματίας θά  καταθέση τά χρήματά του 
είς τήν Τράπεζαν έπί χαμηλώ έπιτοκίω, ή όποία θά τά 
χορηγήση ώς δάνειον είς τήν βιομηχανίαν ή Γεωργίαν 
τοϋ τόπου,, ή όποία έχει άνάγκην σοβαρών ένισχύ
σεων. "Οταν ό μεσίτης άντιληφθή δτι οί διάφοροι 
έπαγγελματίαι προμηθεύονται όργανούμενοι είς ειδι
κούς Συνεταιρισμούς, τά έμπορεύματα, άνευ τής 
μεσολαβήσεώς του, από τούς τόπους τής παραγωγής, 
θά  άναγκασθή νά έπιδοθή είς άλλο παραγωγικόν 
έπάγγελμα άπό τό όποιον ελπίζει νά κερδίση τά πρός 
τό ζήν αναγκαία. "Οταν οί χιλιάδες τών πωλητών 
παντοίων ειδών, οί όποιοι γεμίζουν τάς όδούς καί τάς 
πλατείας τών πόλεων, βεβαιωθούν οτι ό ϋπερεπαγγελ- 
ματισμός οχι μόνον δέν τοϊς αποδίδει κέρδη άλλά καί 
έξαντλεϊ τά κεφάλαιά των, θά  τραπούν είς άλλα 
έπαγγέλματα παραγωγικά, πιθανώτατα πολλοί έξ 
αύτών είς τήν γεωργίαν όπότε έπειδή εΐνε εύφυεις θά  
δώσουν μεγάλην άνάπτυξιν είς τούς διαφόρους κλά
δους τοϋ επαγγέλματος τούτου.

Οταν ή ζωή λάβη τήν έξέλιξιν αύτήν τήν ήθικωτάτην 
καί άγνοτάτην ούδείς κίνδυνος άπειλεϊ τήνύπόστασιν 
τοϋ κοινωνικού μας συστήματος, τουναντίον αυξάνε
ται ή παραγωγή, τά έιίνικά κεφάλαια διατίθενται κατά 
τόν καλύτερον τρόπον καί διευκολύνεται ή θέσις τών 
έκάστοτε Κυβερνήσεων πρός τάς όποιας σήμερον 
μόνον εκκλήσεις περί παροχής βοηθημάτων άπευθύ- 
νονται, μεταβαλλομένης τής έννοιας τοϋ Κράτους. Διά 
τής έξαπλώσεως τών Συνεταιρισμών οί λαοί άποκτώσι 
συνείδησιν τής εύθύνης των καί αί άκρότητες εκλεί
πουν όριστικώς.

Οί κοινωνικοί κίνδυνοι έγκλείονται είς τόν παρα
σιτισμόν καί τήν έλλειψιν οργανισμών οί όποιοι δη
μιουργούν χαρακτήρας καί έπιβάλλουν τήν έργασίαν 
ώς καθήκον είς έκαστον πολίτην.

Οί Συνεταιρισμοί εΐνε οί οργανισμοί έκείνοι οί όποιοι 
συμπληρώνουν τό έργον τής Κυβέρνήσεως περισσότε
ρον δέ κατά τάς δυσκόλους έποχάς, ώς ή σημερινή καί 
ή πολεμική περίοδος. Οί Συνεταιρισμοί, κ α θ ' έκα
στον, φροντίζοντες διά τά μέλη των φροντίζουν καί διά 
τό σύνολον τοϋ έθνους. Παντοϋ δπου ύφίσταται σήμε
ρον καλώς (οργανωμένη συνεταιριστική κίνησις ή κρί- 
σις δέν εΐνε πολύ όξεία, εκεί τά έθνικά προϊόντα 
ευρίσκουν τήν προθυμοτέραν κατανάλωσιν. Καί εδώ

φέρομεν ώς παράδειγμα πλήν τών προαναφερθέντων 
χωρων καί τάς 'Ηνωμένας πολιτείας, τήν Ν. Ζηλαν
δίαν, τόν Καναδάν καί τήν Παλαιστίνην. Οί Συνεται
ρισμοί τών χωρών τούτων διέδοσαν τά εθνικά των 
προϊόντα άνά τά πέρατα τοϋ κόσμου.

’ Αντιπροσώπους τών Συνεταιρισμών ’ Αγγλίας βλέπει 
ή Πελοπόννησος κατ' έτος, ώς άγοραστάς τής στα
φίδος καί τών σύκων της. "Οταν δέ λάβη τις ύ π ' οψει 
τάς παρά τών Συνεταιρισμών κατά τόν πόλεμον 
προσφερθείσας ύπηρεσίας έν Γερμανίςι, Γαλλία καί 
' Αγγλία διά τόν άνεφοδιασμόν τών στρατών καί λαού 
δύναται νά άποφανθή δτι οί Συνεταιρισμοί εΐνε οί 
φορείς καί έφαρμοσταί τοϋ έθνικοϋ οίκον, προγράμ
ματος.

Κατόπιν όλων τούτων εΐμεθα τής γνώμης δτι οί 
οργανωμένοι παραγωγοί φυσικώς θά  τρέφουν μεγαλυ- 
τέραν έμπιστοσύνην είς άναλόγους οργανισμούς τών 
πόλεων καί οϋτω θά  άπορροφώνται τά π α ρ ’ αύτών 
παραγόμενα είδη εύκολώτερον καί θά προτιμώνται 
τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγομένων, ώς γίγνεται 
σήμερον είς πολλάς χώρας διά τής άναπτύξεως τής 
άλληλογνωριμίας καί τής αλληλεγγύης τών συμφερόν
των μεταξύ τών κατοίκων τοΰ ίδίου κράτους, ιδίως 
οταν τά κράτη ταΰτα άποτελοΰνται, ώς τό ήμέτερον, 
άπό μίαν άμιγή έθνότητα καί πρεσβεύουν τό 'ίδιον 
θρήσκευμα. ' Επί πλέον νομίζομεν δτι εΐνε καθήκον 
παντός "Ελληνος δυναμένου νά έχη ύπεύθυνον γνώ
μην νά διακηρύττη σθεναρώς είς τόν λαόν τήν άλή- 
θειαν. Αϋτη συνίσταται κ α θ ' ήμάς είς τό δτι ό παρα- 
σιτικός μας πληθυσμός εΐνε δυσανάλογος μέ τόν 
παραγωγικόν καί ότι έπιβάλλεται μία μεταρρύθμισις 
είς τήν οικονομικήν μας όργάνωσίν.

Τά παρά τής σημερινής Κυβερνήσεως μελετώμενα 
περί μονοπωλήσεως τής εισαγωγής μέτρα, καίτοι 
άναγκαΐα δύνανται μόνον ώς σπασμωδικά νά θεωρη- 
θώσι, μή άποτελοΰντα μόνιμον λύσιν τοϋ προβλήματος 
τό όποιον μάς άπασχολεί. Εΐνε άλλωστε πρόσφατος είς 
ήμάς ή ιστορία τοϋ 'Υπουργείου έπισιτισμοΰ έγκατα- 
λείψαντος έπί τοΰ πίνακος τοϋ Δημοσίου χρέους τά 
'ίχνη τής διελεύσεώς του.

'Όσον άφορά τάς προσπαθείας σας διά τήν δημιουρ
γίαν σοβαρών έπιχειρήσεων συγκεντρώσεως καί με
ταφοράς τών γεωργικών προϊόντων είς τά  μεγάλα 
καταναλωτικά κέντρα, πράγμα οπερ άπό έτών άγω- 
νίζονται αί γεωργικαί οργανώσεις νά έπιτύχουν, σπεύ- 
δομεν νά σάς διαβεβαιώσωμεν δτι άπας ό γεωργικός 
πληθυσμός τής χώρας θ ά  σάς οφείλει άπειρον καί 
αίωνίαν ευγνωμοσύνην έάν έστω καί έν μέρει έκπλη- 
ρώσητε τήν εύγενεστάτην ταύτην φιλοδοξίαν σας.

Δεχθήτε παρακαλοΰμεν τήν έκφρασιν τής πρός 
ύμάς άκρας ύπολήψεώς μας.
Ο Πρόεδρος Ό  Γραμματεύς
Γεωργ. Ίωαννίδης Χαριλ. Παπαχρίστου »

(«Συνεργατισμός» 1932 σ. 764).

— Οι Θετικές και αρνητικές γνώμες για  τους Συνεταιρισμούς κατά το 1932. 
Εξέταση του φαινομένου αντικειμενικά από τον Μ. Γερακάρη με πολλά σ το ιχεία  
και γνώμες του. Βλ. «Θέματα Συνεταιρισμών» 1977 σ. 3245.
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ΥΠ ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

εξής:

Υ πάρχοντες
Είδη Ιδρυθέντες Διαλυθέντες στο τέλος

του έτους
Π ιστω τικο ί 147 162 4.378
Π ρομηθευτικοί 3 10 169
Π ωλήσεως 23 11 234
Π αραγω γικοί 12 26 286
Διάφοροι 54 25 538

239 234 5.805
Η  αθρόα διάλυση Συνεταιρισμών οφείλεται στην εφαρμογή από την Α ΤΕ του 

άρθρου 56 του ν. 602 (δικαστικές διαλύσεις γ ια  αδρανούντες) γ ια  εκκαθάριση των 
Συνεταιρισμών. Υ πάρχουν όμως ισάριθμες ιδρύσεις.

Α ναλυτικά σ το ιχεία  για  τους παραγωγικούς, πωλήσεω ς κλπ. και την 
κατανομή κατά νομούς υπάρχουν στο «Συνεταιριστής» 1933 σ. 123, 125.

Πρωτόγονα ακόμα τα μέσα καλλιέργειας και συγκομιδής. 
(Φωτογραφία από χωριό Κέλλη Ν. Φλωρίνης).
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(Πανελλήνια και τοπικές δραστηριότητες)

Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Δ '

Α κολουθούν χαρακτηριστικές περιπτώ σεις για  τις δραστηριότητες των 
Συνεταιρισμών, για  τις επιτυχίες και για τις δυσκολίες τους:

— Χ αρακτηριστική  παρατήρηση του Σπ. Α ντωνιάδη γ ια  τη ν  τότε κατάσταση 
(προφανώς στην περιφέρεια Μ ακεδονίας):

«Παντοϋ γίνεται λόγος γιά συγκεντρώσεις προϊ
όντων κλπ., ή ύπαιθρος ομως δέν έχει οϋτε μιά 
άποθήκη στή διάθεσή της... μιά αποθήκη στήν Κουλα-

κιά τής Μακεδονίας κατέρρευσε πάνω στήν συγκεν
τρωμένη μέσα της ποσότητα 25.000 οκάδων κριθής». 
(«Συνεταιριστής» 1932 σ. 141).

— Η  Α ΤΕ μελετά, με τις περιφερειακές της Επιθεω ρήσεις Συνεταιρισμών, το 
ζήτημα της αναλήψεως υπό των συνεταιρισμών, της διαθέσεως των γεωργικών 
προϊόντω ν τώρα μάλιστα που η υποτίμηση των γεω ργικώ ν προϊόντω ν επιβάλλει 
κάθε ο ικονομίαν κατά την διοχέτευση αυτών από τη ν  παραγωγή σ την κατανάλω
ση και ο ο ικονομικότερος διάμεσος είναι ο Συνεταιρισμός («Συνεταιριστής» 1932 
σ. 31).

— Η  συνετα ιρ ιστική  εξέλιξη στη Μ ακεδονία μέχρ ι το 1932. Συνοπτική εικόνα 
μας δίνει κείμενο του Π. Βασιλακοπούλου στο «Συνεταριστής» 1932 σ. 133, 
σύμφωνα με το οποίο:

« Ή  Μακεδονία, δέν ήκολούθησεν είς τήν συνεται
ριστικήν όργάνωσιν τάς περιφερείας τής Παλαιάς 
Ελλάδος, είς άς αϋτη, έμφανισθεΐσα είς όμαλάς περι
στάσεις καί ένισχυθεΐσα εύθύς άμέσως ήθικώς καί 
οίκονομικώς, έσημείωσεν άπό τών πρώτων της ήμε- 
ρών άλματικήν άνάπτυξιν.

1 Η Μακεδονία καθυστέρησε καί μία άρκετά μακρά 
περίοδος υπήρξε δ ι’ αύτήν έντελώς νεκρά. ΤΗτο ή 
περίοδος 1915-1925 κ α θ ’ ήν ιδρύθησαν συνεταιρισμοί 
τινες κατόπιν τής ύπό  τών Γεωργικών * Υπηρεσιών καί 
τοϋ κατά τό έτος 1919 τοποθετηθέντος έν Θεσσα
λονίκη ’Επόπτου γενομένης προπαγάνδας, οί συνε
ταιρισμοί δμως ούτοι ούδεμίαν παρουσίασαν κίνησιν 
λόγω τοΰ ότι ούδεμία παρεσχέθη είς αύτούς ένίσχυσις. 
Οί όλίγοι τότε ύφιστάμενοι συνεταιρισμοί περιώρισαν 
τήν δράσιν των είς τήν διανομήν τών ύπό τοϋ Υ π ο υ ρ 
γείου ’ Επισιτισμού παρεχομένων ειδών πρώτης ανά
γκης, διότι ή ’Αγροτική Πίστις είς τήν Μακεδονίαν 
μέχρι τοϋ έτους 1922 ήτο έντελώς άγνωστος, καθώς 
καί ή ειδική Συνεταιριστική Ύ πηρεσία άνεπαρκής διά 
νά όργανώση συστηματικώς τόν άγροτικόν πληθυσμόν 
καί κατευθύνη τούς ίδρυομένους συνεταιρισμούς.
Ή  είς δλα ταϋτα καθυστέρησις τής Μακεδονίας 

οφείλεται άποκλειστικώς είς τήν ανώμαλον κατάστα- 
σιν είς τήν όποιαν εύρίσκετο αϋτη κ α θ ’ δληντήν άνω
τέρω χρονικήν περίοδον, λόγω τοϋ Μεγάλου Πολέμου 
καί τής έγκαταστάσεως είς αύτήν τού μεγαλειτέρου 
μέρους τών προσφύγων.

Ή  άπαρχή συνεπώς τής συνεταιρικής όργανώσεώς 
έν Μακεδονία χρονολογείται άπό τοϋ έτους 1925, ά φ ’ 
ής έποχής, συντελεσθείσης τής άγροτικής έγκαταστά
σεως τών προσφύγων, έξησφαλίσθη είς τήν οικονομι
κήν ζωήν αύτής κάποια τάξις. ’ Από τής έποχής ταύτης 
ήρχισε σταθερώς νά παρέχεται πρός τούς συνεταιρι
σμούς ή ένίσχυσις τής ’ Εθνικής Τραπέζης καί νά ένερ- 
γήται συστηματική προπαγάνδα, τά μέτρα δέ ταϋτα

έδωσαν τήν πρώτην σταθερόν ώθησιν καί συνεχισθέν- 
τα έντατικώτερον καί συστηματικώτερον κατά τά 
μετέπειτα έτη συνετέλεσαν ά φ ’ ένός μέν είς τήν έξά- 
πλωσιν τής συνεταιριστικής ιδέας κ α θ ’ όλην τήνύπαι- 
θρον χώραν καί τήν συσσωμάτωσιν ύπό τήν σημαίαν 
της τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τοϋ πληθυσμού αύτής, 
καί ά φ ’ έτέρου είς τήν εύρυθμον λειτουργίαν καί τήν 
άλματικήν πρόοδον τών έν αύτή συνεταιρισμών. (Με
λέτη περί τής Συνεταιρικής ’ Οργανώσεώς έν Μ ακεδο
νία, περιοδικόν «Συνεταιριστής» σελ. 226, 241, 267 
του έτους 1927, 121 του έτους 1928 καί 98, 122 τοϋ 
έτους 1929.)

...μεγάλως δέ συνετέλεσεν είς τήν σημειωθεΐσαν 
τότε πρόοδον καί τό ένδιαφέρον τής Γενικής Διευθύν- 
σεως ’Εποικισμού Μακεδονίας, ή όποία είχε θέσει είς 
τήν διάθεσιν τοϋ προϊσταμένου τότε τής άποκεντρω- 
μένη§τ2&>νεταιριστικής 'Υπηρεσίας, 15 ειδικούς συνε
ταιριστικούς ύπαλλήλους, ο'ίτινες μετά τών ύπηρε- 
τούντων είς τήν περιφέρειαν δύο κρατικών έποπτών 
εΐχον αναλάβει τό έργον τής εποπτείας τών συνεται
ρισμών Μακεδονίας.

Ά π ό  τής έποχής αύτής ή συνεταιρική όργάνωσις 
συνεχώς έξαπλουμένη καί ένισχυομένη ύπό νέων οπα
δών, έξελίσσετο ραγδαίως καί έντός τών μετέπειτα 
τριών έτών, άτινα ήσαν καί τά πρώτα τής δράσεως της, 
έσημείωσε καταπληκτικός προόδους.

Είς 45% έφ ’ ολοκλήρου τοϋ αγροτικού πληθυσμού 
έφθασεν έντός τών πρώτων τούτων έτών ή άναλογία 
τών συνεταιρισμένων, γεγονός πρωτοφανές είς τήν 
Ιστορίαν τής συνεταιρικής κινήσεως. Αί νεαραί δέ τότε 
οργανώσεις παρουσίασαν καί είς οικονομικός έργα
σίας (πιστωτικός, προμηθευτικός καί άπό κοινού 
πωλήσεως) ζωηροτάτην καί εύεργετικωτάτην κίνησιν.

Είς τοιαύτην ζωτικότητα εύρε τούς συνεταιρισμούς 
τής Μακεδονίας τό πρώτον άτυχές διά τήν γεωργικήν 
παραγωγήν έτος 1929-1930. 'Ω ς γνωστόν, κατά τό
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έτος τοΰτο ή κρίσις, ιδίως έπί τών καπνών, ώς καί αί 
θεομηνίαι, έδωσαν τό πρώτον πλήγμα είς τήν γεωρ
γικήν παραγωγήν τής Μακεδονίας. Τό δέ επόμενον 
έτος άπό τήν σημειωθείσαν παντελή σχεδόν κατα
στροφήν τής γεωργικής παραγωγής, ή γεωργική τάξις 
έδοκίμασε μίαν άπό τάς πλέον τραγικός δυστυχίας.

* Η κρίσις αϋτη δέν ήτο δυνατόν νά άφήση άνεπηρέα- 
στον καί τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν, ή όποία, εΰρι- 
σκομένη είς τόν πρώτον στάδιον τής έξελίξεώς της, 
ΰπέστη, ώς ήτο επόμενον, τόν άντίκτυπον τής έκ τών 
άνωτέρω λόγων οικονομικής καί ψυχικής καταπτώ- 
σεως τοΰ άγρότου.

‘Ό θ εν  κατά τό 1929-1930 είς τήν συνεταιρικήν κίνη- 
σιν τής Μακεδονίας παρετηρήθη κάποια χαλάρωσις 
μικρά μέν άλλ’ άρκετά αισθητή, ήτις δυστυχώς τό επό
μενον έτος έκ τών άνω λόγων ηύρύνθη έπικινδύνως.
’Έπαυσαν νά είσέρχωνται είς συνεταιρισμούς νέα 
μέλη. Οίκονομικαί έργασίαι ελάχιστοι έγίνοντο. Α π ρ ο 
θυμία τών μελών καί είς τήν έκπλήρωσιν άκόμη τών 
στοιχειοδεστέρων ύποχρεώσεών των παρετηρεϊτο, είχε 
δέ αρχίσει νά έκλείπη ή προθυμία καί ή πεποίθησις 
τών μελών είς τήν μεταξύ των συνεργασίαν. Πλήν τού
των καί μικροκαταχρήσεις έσημειοϋντο -ευτυχώς είς 
λίαν περιωρισμένην έκτασιν- άίτινες έκίνησαν τήν 
δυσπιστίαν τών έκτός τών συνεταιρισμών άγροτών 
πρός τήν ιδέαν τοΰ συνεταιρισμού.

Είς τούς συνεταιρισμούς τούς άποτελουμένους άπό

— Υ γιειονομικοϊ Συνεταιρισμοί. Ε νέργειες της ΑΤΕ για τη σχετική  οργάνωση. 
Δ ιατυπώθηκε ειδικό καταστατικό και συμφωνητικό («Συνεταιριστής» 1932 σ. 159) 
γ ια  να βελτιωθεί η υγειονομική περίθαλψη των αγροτών και να αποφεύγουν τις 
δαπάνες και τη ν  εκμετάλλευση.

— Σέρρες. Έ κ θ εσ η  αναλυτική γ ια  τη δραστηριότητα  των Συνεταιρισμών Σερ
ρών. Κ είμενο του Φ. Λαμπροπούλου βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 164. Από την 
έκθεση αυτή αποσπούμε διαφωτιστικές γενικότερες πληροφ ορίες γ ια  την δη
μιουργία, την εξέλ ιξη , την τότε κατάσταση στην περιφέρεια αυτή.

«Οί συνεταιρισμοί είς τήν περιφέρειαν μας άνέκα- 
θεν έπρεπε νά διακρίνωνται είς δύο κατηγορίας, έντε- 
λώς διαφερούσας ά π ’ άλλήλων ώς πρός τε τήν έμφάνι- 
σιν άλλά καί τήν εσωτερικήν αξίαν. Είς τούς συνεται-

προσφυγας -κα ι είναι ουτοι οι περισσότεροι- παρετη- 
ρήθη ή μεγαλειτέρα χαλάρωσις, διότι ούτοι έπλήγηοαν 
άπό τήν κρίσιν είς στιγμάς κ α θ ’ άς μόλις ήρχισαν νά 
αναδημιουργούνται οίκονομικώς.

...'Υπήρξε λοιπόν έν άρκετά μακρόνδιάστημα (άπό 
τής εποχής τής ίδρύσεως τής Α.Τ.Ε. μέχρι τής προσλή- 
ψεως καί τοποθετήσεως τών ’Εποπτών ύ π ’ αύτής) 
κατά τό όποιον δέν ύπήρχε παρακολούθησις τών συ
νεταιρισμών. Δέν δυνάμεθα βεβαίως νά εϊπωμεν ότι τό 
γεγονός τούτο είχε σοβαράν έπίδρασιν έπί τής έδώ όρ
γανώσεως, διότι τά αϊτια τής χαλαρώσεως ήσαν τοιαύ- 
τα ώστε ούδεμία δύναμις ήτο δυνατόν νά τά προλάβη 
άλλά ύπό μιας καλώς λειτουργούσης ’ Εποπτείας 
ώρισμένα άτοπα, όπως ή λογιστική άταξία, οί άτακτοι 
δανεισμοί, αί μικροκαταχρήσεις, άσφαλώς θά  προ- 
ελαμβάνοντο.

Έ ν  τούτοις οί συνεταιρισμοί έκρατήθησαν καί είναι 
λίαν έκπληκτικόν τό γεγονός τοΰτο, έάν λάβωμεν ύ π ’ 
όψιν μας ότι άλλαχοΰ, π α ρ ’ όλην τήν ήθικήν καί ύλι- 
κήν ένίσχυσιν, ή όποία πανταχόθεν παρέχεται ... καί 
άνευ σοβαρών έξωτερικών έπιδράσεων, ή συνεταιρική 
κίνησις ύπέστη κατά καιρούς, ιδίως δέ κατά τήν περίο
δον τής άναπτύξεώς της, χαλαρώσεις καί διαταραχάς 
περισσότερον εντόνους, άπό τάς παρατηρηθείσας είς 
τήν συνεταιρικήν κίνησιν τής χώρας μας καί μέ άπο
τελέσματα περισσότερον δυσάρεστα...»

ρισμούς τών έντοπίων καπνοπαραγωγών καί τούς 
τοιούτους τών προσφύγων τού κάμπου τών Σερρών 
καί τής περιφερείας Σιντικής. * Εκάστη κατηγορία έχει 
’ίδια γνωρίσματα καί διαφορετικός ιδιότητας είς τόν 
τρόπον τής δράσεως καί άναπτύξεως...

Προσφυγικοί συνεταιρισμοί... Είναι πολυαριθμότε- 
ροι. Είς τήν κατηγορίαν αύτήν ύπάγονται όλοι οί συνε
ταιρισμοί τών έπαρχιών Σερρών καί Σιντικής, οί όποιοι 
αποτελούνται άπό καλλιεργητάς κυρίως σιτηρών. Οί 
είς τούτους περιλαμβανόμενοι είς σημαντικόν άριθμόν 
έντόπιοι δέν μεταβάλλουν τόν προσφυγικόν των χαρα
κτήρα.

'Η  κατάστασις τών συνεταιρισμών αύτών κατά τό 
τέλος του 1929 δέν ήτο καθόλου ικανοποιητική συνε- 
πεία τών συνθηκών ύπό τάς όποιας ίδρύθησαν καί 
έλειτούργησαν. Διάφοροι πτωχοί πρόσφυγες προτού 
άκόμη άναλάβουν άπό τ ό . δεινόν πλήγμα τής συμφο
ράς των, έβλεπαν περιφερόμενον άπό οικίας είς οικίαν 
ένα έντυπον, τό καταστατικόν τού μέλλοντος νά ίδρυ- 
θή καί νά λειτουργήση γεωργικού πιστωτικού συνεται
ρισμού, έπί τού όποιου εκαλούντο νά ύπογράι|)ουν. 
Ούτε ή προεργασία ή άναγκαία, ούτε ή διαπαιδαγώ
γησή καί ή κατάδειξις τής άνάγκης τοΰ συνεταιρισμού

ειχον προηγηθή. ‘Ο συνεταιρισμός ίδρύετο καί παρα- 
χρήμα ήρχιζε ό συναγωνισμός τών πιστωτών καί 
προμηθευτών, έντονος τότε έν Μακεδονία.

Διάφοροι επίσης έπιχειρηματίαι καί τραπεζιται τής 
έποχής, ώθούμενοι άπό τό κυριαρχήσαν έν Μακεδο
νία πνεύμα τής άνευ οικονομικού μέτρου περιθάλ- 
ψεως πάσης άνάγκης τοΰ εύαλώτου είς έκμετάλλευσιν 
νέου ελληνικού στοιχείου, έβιάζοντο νά κάμουν μεγα- 
λειτέρας τοποθετήσεις είς τούς ίδρυομένους ή ίδρυθη- 
σομένους συνεταιρισμούς διά νά αποκομίσουν τά 
κατά τό δυνατόν μεγαλείτερα κέρδη.

Οϋτω είς τόν πρόσφυγα είς όν, έπί τινα έτη, άπό τού 
1922 έως τοΰ 1925, λόγω τής άσκουμένης κρατικής 
περιθάλψεως, ειχεν άτονήσει τό οικονομικόν μέτρον 
καί ή λογική άπό τάς συναλλαγάς του, παρείχετο ήδη 
ένας νέος θεσμός, πρόθυμος νά ύποκαταστήση τήν 
διαλυομένην προσφυγικήν ομάδα, έξής είχε συνηθίσει 
νά προμηθεύεται χρεούμενος καί μή πληρώνων.

’Αλλά ή ούτω άσκουμένη οικονομική διαπαιδαγώγη
σή τού λαού ύπήρξεν ή ελάχιστα κατάλληλος δι’ οικο
νομικός οργανώσεις ώς οί συνεταιρισμοί. ’Έλειπε άκό
μη καί ή συνείδησις άπό τά μέλη καί ή πείρα άπό τούς 
ήγέτας. 'Η  έλλειψις άμφοτέρων τούτων τών ήθικών 
στοιχείων δέν άφηνε τήν πειθαρχίαν νά άναπτυχθή 
καί ώθει είς πρόωρον έκφυλισμόν.

* Υπό τάς συνθήκας αύτάς έδημιουργήθησαν άτροφι- 
κοί οργανισμοί...
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...μοναδικήν έξαίρεσιν άπετέλουν συνεταιρισμοί τι- 
νές γηγενών, ώναπτυσσόμενοι είς τό αύτό μέ τούς λοι
πούς περιβάλλον καί ο'ίτινες, παρά τήν έλλειψιν τών 
τυπικών έφοδίων καί τής μετρημένης καθοδηγήσεως, 
έξικνοΰντο είς καλούς καί βιώσιμους οργανισμούς, 
τείνοντας νά άκολουθήσουν τούς τής καπνικής περι- 
φερείας όμοιους των καί άποτελοϋντας καί σήμερον 
άκόμη τούς άφήσαντας τά σημαντικώτερα ίχνη δρά- 
σεως καί έπιδράσεως είς τήν ύπαιθρόν τους οργα
νισμούς...

Πίναξ έμίραίνων τούς άπό τοΰ 1913 μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ 1929 ίδρυθέντας γεωργικούς συνεταιρισμούς 
εντοπίων καί προσφύγων (Σέρραι Ζίχνη Σιντική). 
"Ετη ιδρύσεως άριθμός ίδρυθ. αριθμός ίδρυθ.

συνεταιρισμών συνεταιρισμών

1915-1921
γηγενών

22
προσφύγων

1922 1 2
1923 1 4
1924 5 4
1925 3 19
1926 - 4
1927 4 26
1928 1 38
1929 3 17

40 114

...οί μέν εντόπιοι 'ίδρυσαν μεγάλους συνεταιρισμούς 
δυναμένους νά εξελιχθούν είς βιώσιμους οργανισμούς, 
ένώ διά τούς πρόσφυγας κατενεμήθη ή δυναμικότης 
των ή οικονομική, ίδρυθέντων πολλών καί χωριστών 
συνεταιρισμών είς τήν ιδίαν κοινότητα άλλ' ιδιαιτέρως 
διά κάθε συνοικισμόν.

...ή 'ίδρυσις συνεταιρισμών έντοπίων υπήρξε προϊόν 
μελέτης καί γεγονός... είς τό πρώτον φύσημα τοΰ ανέ
μου τών δυσκολιών, τοΰ πνεύσαντος κατά τήν έμφά- 
νισιν τής κρίσεως τών γεωργικών προϊόντων, δηλαδή 
κατά τό έτος 1929. Αί προμήθειαι τότε έσταμάτησαν 
καί έπειδή άνεστάλησαν καί αί πιστώσεις συνεπεία τής 
καθυστερήσεως έξοφλήσεως τών προηγουμένων χρεών, 
ό αναπτυχθείς ζήλος έμαράνθη καί οί οργανισμοί τών 
συνεταιρισμών ένεκρώθησαν. Αύτή ύπήρξεν ή πορεία 
καί τό τέλος (ή άφετηρία διά τήν ΑΤΕ) κ α θ’ δσον 
άφορά τούς περισσοτέρους συνεταιρισμούς τοΰ κάμ
που καί τής Σιντικής, τούς συνεταιρισμούς τών παρα
γωγών σίτου, κριθής, αραβοσίτου, βάμβακος, σησα
μιού καί έν γένει τών πληγέντων ύπό τής κρίσεως 
προϊόντων, καί τών έγκατεστημένων είς άτυχή άπό 
άπόψεως καλλιεργητικής εδάφη προσφύγων...

Κ απνικοί συνεταιρισμοί (έντοπίων). Τά κατάλλη
λα διά τήν καπνοκαλλιέργειαν έδάφη ήσαν πυκνώτατα 
κατωκημένα καί πρό τής εισροής τών προσφύγων. 
Τούτου ενεκεν διετηρήθησαν είς ταΰτα οί γηγενείς, 
έλάχιστοι δέ πρόσφυγες έγκατεστάθησαν μεταξύ τού
των, άλλά καί έξ αύτών οί περισσότεροι είς μέρη είς ά 
βραδύτερον, μετά τήν κρίσιν τοΰ καπνού, ήδύναντο νά 
τραπούν πρός άλλας καλλιέργειας. Οϋτω ό χαρακτηρι
σμός «καπνικός συνεταιρισμός» δύναται νά έξομοιω- 
θή πρός τόν τοιοΰτον τού «συνεταιρισμού γηγενών» 
διά τήν περιφέρειαν αύτήν.

Οί καπνικοί συνεταιρισμοί ίδρύθησαν καί έλειτούρ- 
γησαν μέ περισσοτέραν έπιμέλειαν. ' Η ϊδρυσις ένός 
καπνικού συνεταιρισμοΰ γηγενών άπετέλει σπουδαϊον 
γεγονός συντελούμενον μετά πολλήν μελέτην. ’ Επε- 
στρατεύοντο δλαι αί ήθικαί καί οικονομικοί δυνάμεις

τών χωρίων διά τήν έδραίωσίν του. Οί σοφώτεροι καί 
συντηρητικώτεροι χωρικοί έτίθεντο έπί κεφαλής τής 
κινήσεως. ' Η συνεταιρική άντίληψις καί συνείδησις δέν 
ήσαν άνεπτυγμέναι ή έκδηλοι, άλλά ύπολανθάνουσαι. 
'Η  'ίδρυσις τοϋ συνεταιρισμού άπέβλεπε είς τήν 
έξυπηρέτησιν οικονομικών άναγκών τών μελών καί 
ούχί είς τήν ύποκατάστασιν τής ύπηρεσίας διανομών 
τοϋ έποικισμοΰ, ή τήν ίκανοποίησιν καταστάσεων 
ένδειας, ώς συνέβαινε διά τούς λοιπούς. Οϋτω έδη- 
μιουργήθησαν καί συνεταιρισμοί - τράπεζαι οπως 
προσφυώς ονομάζονται άπό τούς χωρικούς τοΰ Ροδο- 
λείβους, τής Πρώτης, τοΰ Παππά, τής Πενταπόλεως 
καί τών λοιπών μεγάλων καπνοχωριών.

Αί παραγωγικοί συνθήκαι τών μελών τών συνεται
ρισμών τούτων είχον ώς άκολούθως. ' Η άξια τοΰ προϊ
όντος των, τοΰ καπνοϋ, διετηρείτο έπί έτη πολλά είς 
σταθερά περίπου έπίπεδα καλύπτοντα τά έξοδα τής 
γεωργικής έκμεταλλεύσεως καί συντηρήσεως τών 
καλλιεργητών, συχνάκις δέ (1923 καί 1927 διά τά νεώ- 
τερα έτη) άνήλθε είς ύψηλά έπίπεδα, χωρίς μέχρι τότε 
νά κατέρχεται είς έξευτελιστικά δρια, ύποδηλοΰντα 
κρίσιν. Ή  κοινή συνείδησις τοΰ μακεδονικού χωριοΰ, 
ή όποία είχε δώσει είς τόν καθέναν καπνοκαλλιεργη- 
τήν τήν αναλογούσαν αύτω θέσιν είς τήν κοινωνίαν 
της, διότι τόν παρηκολούθει παιδιόθεν, τοϋ έπέβαλλε 
καί τήν οικονομικήν του άξίαν είς τόν συνεταιρισμόν, 
έντός τής όποιας έπιέζετο νά διατηρή τάς άξιώσεις 
του.

Βιαιότητες, θρασύτητες καί εκβιασμοί δέν είχον 
θέσιν καί δέν ήδύναντο νά τελεσφορήσουν είς τήν συν
τηρητικήν μακεδονικήν οικονομικήν κοινότητα, τόν 
καπνικόν συνεταιρισμόν. Ή  διοίκησις τοϋ καπνικοΰ 
συνεταιρισμού άπετέλει βήμα ιερόν, βήμα έπ ί τοΰ 
όποιου ολίγοι ήσαν οί κλητοί.

Υπήρξαν^ βεβαίως καί έδώ αί παραποιήσεις καί αί 
καταδολιεύσεις ή διαστρεβλώσεις τοϋ συνεταιρικού 
πνεύματος. Ούχί σπανίως τό έργον τών μεγάλων συνε
ταιρισμών -ό ογκος τών συνεταιρισμών τούτων τούς 
έπροστάτευσε άπό τάς φατρίας- έτορπιλλίζετο άπό 
επιπόλαιας προσπαθείας μικροτέρων συνεταιρισμών, 
τιμαρίων τού Α ή Β πολιτικοϋ ή οικονομικού παράγον
τος τής κοινότητος. Ή  κατάστασις όμως αϋτη ήτο 
προτιμωτέρα τής τών λοιπών συνεταιρισμών, διότι 
παρείχετο έκάστοτε είς τούς άγαπήσαντας τόν συνε
ταιρισμόν των Μακεδόνας ή εύκαιρία νά έξασκοΰντήν 
μαχητικότητά των καί νά μελετούν τάς μεθόδους, άς 
ήκολούθουν οί διάφοροι άπομηζυταί τοΰ ίδρώτος των, 
είς πρώτην δέ εύκαιρίαν έδωσαν είς τούτους τό κατάλ
ληλον μάθημά τους, ένισχυθέντες καί έξωθεν (ύπό τής 
Τραπέζης καί ' Εποπτείας) διά τό τόλμημά των τοΰτο.
’ Ανηθέτως οί συνεταιρισμοί, οί προώρως καί άκαίρως 
δημιουργηθέντες έπροστάτευσαν διά τής άμαθείας 
των ή των κακών των συνηθειών καί τής πλήρους 
άδιαφορίας των διά τά τοϋ συνεταιρισμού, δ ι’ αύτοΰ 
τούτου τοΰ έαυτοΰ των δηλαδή, ολους τούς έκμεταλ- 
λευτάς τής ιδιωτικής οικονομίας των, έξακολουθοΰν 
δέ διά τής παθητικής των στάσεως νά τούς ύποθάλ- 
πουν καί νά τούς καλύπτουν. Είς τά στοιχεία ταΰτα 
δέον νά άναζητηθή καί τό μικρόν τής άποδοτικότητος 
καί σήμερον άκόμη· διαφόρων προστατευτικών μέ
τρων τής Τραπέζης, ώς ή συγκέντρωσις τών προϊόντων 
καί ή τακτοποίησις τών οφειλών των.

Ή  ύψωσις τών τιμών τοΰ καπνοϋ κατά τό 1927 καί
1928 συνετέλεσε είς τό νά γιγαντωθούν οί καπνικοί 
συνεταιρισμοί καί νά παρουσιάζουν μίαν εικόνα πλήρη
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ζωής καί δράσεως, ύποσχομένης τό καλλίτερον μέλ
λον. Καταθέσεις τών μελών συνεκεντρώθησαν, κεφά
λαια Ικανά άπεταμιεύθησαν, έργασίαι προμηθευτικοί 
άνεπτύχθησαν καί ή ιδεολογική κίνησις είς τό έπίπε- 
δον τής διεκδικήσεως επαγγελματικών συμφερόντων 
έτονώθη γενναίως. Αί δευτεροβάθμιοι συνεταιρικοί 
οργανώσεις, χρηματοδοτοΰσαι καί ύποστηρίζουσαι 
τήν κίνησιν ταύτην, έδημιούργησαν καί έφεραν ύ π ’ 
δψιν τής πολιτείας -ήτις καί έπελήφθη έκτοτε τής έπε- 
λύσεώς τους- ζητήματα σοβαρώτατα εξαιρετικήν 
έχοντα άπήχησιν είς τά συμφέροντα καί τήν ζωήν τών 
άγροτών, ώς τό τής ’Αγροτικής Τραπέζης, τό καπνι
κόν, τό τών αποξηραντικών έργων, τής άγροτικής 
ασφαλείας κλπ.

Αί Σέρραι, διά τής έν τώ μεταξύ άνδρουμένης 1 Ενώ
σεως τών συνεταιρισμών της, εϊτε διά τών ιδίων ά π ’ 
εύθείας, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλον είς όλην αύτήν 
τήν δημιουργικήν κίνησιν.

Τό 1929 εύρε όλα τά ζητήματα τεταμένα, άλλά έδω
σε τό πρώτον πλήγμα εις τήν ζωηρότητα τού άγώνος 
καί είς τήν ιδιωτικήν οικονομίαν τών άγροτών. ’Έ κ 
πληκτοι ούτοι καί άνέτοιμοι ειδον τό μοναδικόν των 
προϊόν νά πωλήται είς έξευτελιστικάς τιμάς ή νά μένη 
άζήτητον. Ό  καπνοπαραγωγός μή ών καί ούτος 
καλώς ώργανωμένος, ώς καί ό λοιπός άγροτικός πλη
θυσμός τής χώρας, ήσθάνθη άμέσως τό πλήγμα 
δεινότατα. Πρώτον του μέλημα ήτο νά περιορίση τήν 
σχετικήν εύμάρειαν τήν οποίαν άπό τά έτη τής εύτυ- 
χίας ειχεν έπιτρέψει είς τόν έαυτόν του, άλλά μέ τά 
μέσα ταύτα δέν έσώζετο ή κατάστασις, διότι ήσαν 
έξαιρετικά βεβαρυμένοι άπό τόν λήγον έτος μέ τά 
έξογκωμένα έξοδα καλλιεργείας καί διατροφής.

Έ ν  τούτοις δέν έλειψεν ή -ψυχραιμία -ή μόλις τότε 
ίδρυθεισα ’Αγροτική Τράπεζα μετά τής Ε θνικής Τρα
πέζης έδωσαν έμμέσως βραδύτερον μίαν λύσιν είς τό 
ζήτημα τούτο, λύσιν προσωρινήν μέν άλλ’ οπωσδή
ποτε έξασφαλίζουσαν τήν ψύχραιμον άντιμετώπισιν 
τών περιστάσεων.

Μέ τά γεγονότα αύτά έτερματίζετο τό 1929. Οί συ
νεταιρισμοί εύρέθησαν άπησχολημένοι μέ τήνήρωϊκήν 
προσπάθειαν νά συγκρατήσουν έαυτούς καί τά μέλη 
των άπό τόν κατήφορον καί τήν καταστροφήν.

' Η συνείδησις τού μέτρου είς τάς έργασίας των έχα- 
λαρώθη καί ή περισυλλογή τών ναυαγίων τού οικονο
μικού τούτου άτυχήματος άπετέλεσε τό κύριον μέλη
μα των. ’ Ητόνισαν τότε κατ’ άνάγκην ώρισμέναι άρχαί 
καί περιήλθον οί συνεταιρισμοί είς ποιάν τινα διοικη
τικήν καί οικονομικήν άναρχίαν.

Είς τήν έπειδείνωσιν τής καταστάσεως ταύτης ειχον 
συνδράμει άπό πολλών έτών καί άλλοι εξαιρετικοί πα
ράγοντες.

Αί έμπορικαί τράπεζαι διαβλέπουσαι είς τούς συνε
ταιρισμούς ένα άσφαλές μέσον τοποθετήσεως κεφα
λαίων χάρις είς τήν άλληλέγγυον εύθύνην τών συνεταί
ρων, έπίστωναν τούτους άνευ μέτρου, τό δέ ενδιαφέ
ρον όπερ έπεδείκνυε 0 l’ αύτούς ή ’ Εθνική Τράπεζα 
δέν κατώρθωνε πάντοτε νά τούς συγκρατή καί νά

προλαμβάνη τόν ύπέρμετρον δανεισμόν.
Διάφοροι έπιχειρηματίαι, έμποροι, ιατροί καί άλλοι 

έκ τών πλημμυρησάντων τήν ύπαιθρον άμα τή λήξει 
τής πολεμικής περιόδου καί τή οριστική έγκαταστάσει 
τών προσφύγων, άποβλέποντες είς τόν εύκολον πλου
τισμόν εύρον είς τούς συνεταιρισμούς τό καλλίτερον 
βάθρον διά τάς έπιχειρήσεις των καί έπνιξαν κυριο- 
λεκτικώς τούτους μέ συμβάσεις παρασύροντες είς 
τοϋτο τάς άδαεΐς καί άκαταρτίστους οίκονομικώς διοι
κήσεις.

Ό  μέχρι τότε έπόπτης τών συνεταιρισμών τούτων 
ήτο άνθρωπίνως άδύνατον νά άνταποκριθή εις τόν 
όγκον τής πρό αύτού έργασίας. Διά νά καταδειχθή ή 
σημασία τοϋ όγκου πρέπει νά σημειωθή οτι πολλοί 
καπνικοί συνεταιρισμοί έχουν κίνησιν άνωτέραν τής 
τών ένώσεων συνεταιρισμών καί τής Πελοποννήσου 
άκόμη, είς ήν έκαστος έπιθεωριτής συνεταιρισμών 
άσχολεΐται μέ 4 ή 5 ενώσεις ένώ έδώ ύπήρχον 30 καί 
πλέον εύδοκίμως λειτουργούντες καπνικοί συνεταιρι
σμοί.

Διά τήν δημιουργίαν είς τό οργανωτικόν επίπεδον 
έλειπε τό θεμέλιον, δηλαδή ή μόρφωσις καί πειθαρχία, 
καί διά πάσαν άλλην ούσιαστικήν εργασίαν έλειπε ή 
πίστις άπό τό άνθρώπινον ύλικόν.

Τοιαύτη περίπου ήτο ή κατάστασις τών συνεταιρι
σμών καί ή θέσις των έν τή οικονομική καί κοινωνική 
ζωή τού τόπου κατά τό τέλος τοϋ έτους 1929.

Πίναξ έμφαίνων τήν κατάστασιν τών συνεταιρισμών 
τής περιφερείας τής ’Αντιπροσωπείας ΑΤΕ Σερρών 
κατά τήν 31/12/29. (Σέρραι - Ζίχνη - Σιντική).

Συνεταιρισμοί Πιστωτικοί 149 
» Πωλήσεως 1
» Έ ξαγ. γαιών 4 Σύνολον

Μέλη συνεταιρισμών 
Μέλη οικογενειών τούτων

154

15.337
76.685

Κεφάλαια Καταβ. Μερίδες δρ. 12.451.705 
» Τακτ. Ά π ο θ . » 1.191.307
» Έ κ τα κ . Ά π ο θ . » 4.238.69917.881.711

Καταθέσεις είς τούς συνεταιρισμούς 3.655.556
Γενικά έξοδα συνεταιρισμών 2.876.191

Οί συνεταιρισμένοι έκ τών άγροτών είναι πολύ πε
ρισσότεροι τών άσυνεταιρίστων, ώς έπίσης έλάχιστα 
είναι καί τά χωριά ή αί κοινότητες πού δέν έχουν ένα 
συνεταιρισμόν. Έ ά ν  ύπολογισθή οτι ό άγροτικός πλη
θυσμός τής περιφερείας κατά τό έτος τούτο άνήρχετο 
είς 23.000 οίκογενείας καί 110.000 ψυχάς, έπεται οτι 
τό ποσοστόν τοϋ συνεταιρισμένου άγροτικοϋ πληθυ
σμού προσεγγίζει τό 70%.

Αί καταθέσεις είς τούς συνεταιρισμούς καί σημαντι
κοί είναι καί φυσιολογικοί, αί δέ ενισχύσεις τών συνε
ταιρικών κεφαλαίων σημαντικώταται έπίσης, έξασφα- 
λίζουσαι ένα μέγα μέρος τών δανειακών άναγκών τών 
συνεταίρων των...»

— Δ ραστηριότητα των Συνεταιρισμών της περιφέρειας Σερρών την περίοδο 
1931-1932 βλ. στο κείμενο Φ. Λ αμπρόπουλου «Συνεταιριστής» 1933 σ. 10, 31.

Συνετα ιρ ισμοί Λέσβου. Τ ην κατάσταση των Συνεταιρισμών Λέσβου και κυρίως 
των Ελαιουργικώ ν (με τα ελαιουργεία  που διέθεταν κλπ.) βλ. στο Β. Ευαγγέ
λου « Ή  Μ υτιλήνη άπό γεω ργοοικονομ ικής άπόψεως» σ. 130 επ., γραμμένο με
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το τότε πνεύμα της Α ΤΕ (υποτίμηση της παλαιάς συνετα ιρ ιστικής δρασ τηριότη
τας, έξαρση της σω τήριας επιρροής της ΑΤΕ).

Σύμφωνα με τα εκεί σ το ιχεία  οι Ε λα ιουργικο ί Συνεταιρισμοί Λέσβου μέχρι 
τότε (τέλος 1932) ε ίχαν οικοδομήσει και ε ίχα ν αγοράσει τα παρακάτω ελαιουρ
γεία.

Ελαιουργικοί
Συνεταιρισμοί Οικοδομηθέντα 
Αφάλωνος 
Βασιλικών 
Βρύσας 
Βατούσης 
Γέλιων 
Κάπης 
Κλειούς 
Κλωμηδάδου 
Μ ανδαμάδου 
Μ εσαγρού 
Π αμφίλων 
Π ηγής

Ελαιουργεία
Αγορασθέντα

Ελαιουργικοί Ελαιουργεία
Αγορασθέντα 

1
1

Συνεταιρισμοί Οικοδομηθέντα 
Π έτρας 
Π αρακοίλω ν 
Παπάδου 1
Π λακάδου 1
Παλαιοκήπου 1
Στύψης 1
Συκαμιάς - 1
Σκαλοχωρίου 1
Σκοπέλου - 1
Βορού 1
Π λωμαρίου 1
Α κρασίου 1

Σύνολο 18 8

— Ο ικονομικές πληροφ ορίες για  την υπόσταση διαφόρων Συνεταιρισμών μέσα 
από τα σ το ιχεία  των ισολογισμώ ν τους. Βλ. σχετικά  ισολογισμούς:
Γ. Συνεταιρισμού πωλήσεως σουλτανίνας Σητείας Κ ρήτης (Συνεταιριστής) 1933 
σ. 16 και «Συνεργατισμός» 1933 σ. 985).

Επεξεργασία κίτρων σε παράρτημα της Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης (Καλύβες Βάμου).
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1. Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία
Τα ενδιαφέροντα της γεω ργοοικονομική ς βιβλιογραφ ίας κατά το 1932 περι

στρέφ ονται στα θέματα αγροτικής πίστεω ς, τον καπνό, τη γεωργική εκπαίδευση, 
τη γεωργική φ ορολογία , δάση, κτηνοτροφία , αμπελουργία.

Στα συνεταιριστικά εμφανίζεται αρκετά α ξιόλογη  παραγωγή με τα:
—  Ernest Grunfeld, Κ αθηγητού του εν H alle Π ανεπιστημίου «Οί συνεταιρισμοί 

άπό οικονομικ ής καί κοινω νικής άπόψεως» (Μ ετάφραση εκ του γερμανικού Τ.Χ. 
Χ ασαποπούλου). Ε ν Πάτραις 1932 σελ. 191.

Ο μεταφραστής, τ. Εποπτικός, δ ικη γόρος σ τη ν Πάτρα που παρακολούθησε  
και συνεταιριστικά μαθήματα στη Γερμανία , αποδίδει, κατά μέγα μέρος, στην έλ
λειψη επιστημονικώ ν εφοδίων (πλην των βιβλίω ν Ιασεμίδη και Κ αλιτσουνάκη και 
των περιοδικώ ν «Βοηθός τών Συνεταιρισμώ ν» και «Συνεταιριστής») την παρατη
ρούμενη έλλειψ η «σαφώς καθωρισμένης κατευθύνσεως, άτροφικής άναπτύξεως 
τής συνεταιριστικής συνειδήσεω ς, ύπερβολικής αδιαφορίας τών συνεταιρισμένω ν  
μαζώ ν καί τάς π ολλα χοϋ  σημειουμένας υπερβασίας ή ανω μάλους εκδηλώ σεις». 
Ε λπίζει ότι η αξία του επιστημονικού αυτού έργου «θά διάνοιξη  μίαν σ χ ισ μ ή ν  είς 
τόν σ κ οτεινόν  θεω ρητικόν ορίζοντα  τής ελλ η νικ ή ς κινήσεω ς...»

Μ ετά την μετάφραση του γερμανικού κειμένου, ακολουθεί και συνεκδίδεται η 
μελέτη του Θ. Τζωρτζάκη «Οί Σ υνεταιρισμοί σ τή ν Ε λ λ ά δ α »  (σελ. 193-384) που 
κυκλοφ όρησε και αυτοτελώς (βλ. το επόμενο).

—  Θ. Τζωρτζάκη «Οί Συνεταιρισμοί εις τή ν 'Ε λλάδα» Π άτρα 1932 σ. 152. Είναι 
το πρώτο α ξ ιό λ ο γο  βιβλίο  που αναφέρεται συστηματικά στην εξέλιξη  και τα 
προβλήματα των Συνεταιρισμώ ν από την πρώτη εμφάνιση τους μέχρι το 1932.

—  W. Beinzqer (Μ ετάφρ. από τα γερμανικά Γ. Φ ανουράκη, Τμηματάρχου της 
ΑΤΕ) «Οί Κ τηνασφ αλιστικοί Συνεταιρισμοί» Α θήνα 1932 σ. 48. Π ροπαγανδίζει το 
θεσμό των γεωργικών ασφαλιστικώ ν συνεταιρισμώ ν και δίνει χρή σ ιμ ες πληροφ ο
ρίες και υπόδειγμα καταστατικού κτηνασφ αλιστικού Συνεταιρισμού με οδηγίες.

—  Μ. Γερακάρη «Μ ελέτη έπί τών γεω ργικώ ν συνεταιρισμώ ν» (λιθογράφος) που 
εκφράζει το νέο  συντηρητικό εκκαθαριστικό πνεύμα της ΑΤΕ.

— Θ. Τζωρτζάκη « 'Ο  Συνεταιρισμός τών Ά μ π ελ α κ ίω ν  καί ή σύ γχρονη  συνεται
ριστική κ ίνη ση  είς τήν χώ ραν μας» Θ εσσ αλονίκη  1932 σ. 18. Ο μιλία του στην  
π α νελλή νια  συνεταιριστική συγκέντρω ση Α μπελακίω ν, 19 και 20 Ιουνίου 1932. 
(Ανατύπωση από το περιοδικό «Συνεργατισμός» της Θ εσσαλονίκη ς).

—  Π. Κ οντού. Κ αθηγητού Π ανεπιστημίου Θ εσσ α λονίκ η ς «Δ ασικοί Συνεταιρι
σμοί», Θ εσσαλονίκη  1932 σ. 40. ’Εκδοση «Συνεργατισμού» από το ευρύτερο σύγ
γραμμα του δασικής πολιτικής. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 111).

Με ευρύτερης σημασίας εισαγω γή, αναφέρεται στους διάφορους τύπους δασι
κών συνεταιρισμώ ν (δασοκτημόνω ν, εργατών, κλπ.), ελεύθερους και αναγκαστι
κούς).

—  Αντ. Κ ουκοράβα «Συνεταιριστικοί Ν όμοι»  Σέρραι 1932 σελ . 148. Ο Αντ. 
Κ ουκοράβας ήταν παλαιός επόπτης και έπειτα Διευθυντής της Ενώσεως Σερρών. 
Π ρ όλ ογος  του τότε Επόπτη Συνεταιρισμώ ν Φ. Λ αμπροπούλου.
—  Α ΤΕ «Ν όμος 602» (με τις νεότερες τροποπ οιή σεις).
—  Κ αταστατικόν Π α νελλη νίου  Συνδέσμου Συνεταιριστικώ ν Υ παλλήλω ν, Θεσ-

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '
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σαλονϊκη  1932 σ. 23 (Βλ. στο Υποκεφ. I).
—  Λ αϊκόν Π ανεπιστή μιον, εφημ. «Βραδυνή». Μ αθήματα Α λ. Π απαναστασίου  

«περί συνεταιρισμώ ν» (1, 2 και 3 Δ εκεμβρίου 1932). Δυστυχώ ς το κείμενο δεν περι
λαμβάνεται σ τον ειδικό τόμο για  το έργο του. Βλ. αποσπάσματα από τον Στ. 
Μ αριάδη και παρατηρήσεις σ τον «Ο ικονομικό Ταχυδρόμο», 2 Φεβρ. 1984.

—  Α ν. Σπουργίτου «Γενική ’Ιδιωτική Ο ικονομική» Α θήναι 1932 σ. 544. Ειδικό 
μέρος για  τους Συνεταιρισμούς (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 60).

—  Καρ. Ζιντ «Οί Συνεταιρισμοί Κ αταναλώσεως» Α θήνα 1932 σελ . 319. Μ ετά
φραση Α. Χ ατζηαποστόλου. Έ κ δ ο σ η  Β ιβλιοθήκης του Συνεταιριστού (Βλ. και 
«Συνεταιριστής» 1932 σ. 176).

Το πρώτο β ιβλίο  μιας προσπάθειας που δεν είχε  επιτυχία  και συνέχεια  (όπως 
όλες, σχεδόν, οι πνευματικές - εκδοτικές προσπάθειες στο συνεταιριστικό τομέα  
από τότε μέχρι σήμερα). Ο μεταφραστής, σ τον π ρ όλ ογο  τονίζει τη ν ανάγκη των 
Καταναλωτικών Συνεταιρισμώ ν για την εργατική και μικροαστική τάξη και 
πιστεύει ότι θα στραφεί προς αυτόν.

Είναι ένα πολύ α ξιόλογο  σε πληροφ ορίες και γλαφυρό β ιβλίο  που περιέχει 
κεφάλαια με γενικότερο  συνεταιριστικό ενδιαφ έρον, χρ ή σ ιμ ο  και σήμερα. (Ο 
συγγραφέας απεβίω σε τον Μ άρτιο 1932. Σύντομη βιβλιογραφ ία  του βλ. «Συνεται
ριστής» Μ άρτιος 1932).

—  Χρ. Ευελπίδη « Ή  γεωργική πίστις έν Έ λ λ ά δ ι. Πώς εργάζεται καί πώς πρέπει 
νά εργάζεται ή ’Α γροτική Τράπεζα» Α θήνα 1932 (ανάτυπο από το περ. «Συνεται
ριστής» σελ . 31 (βλ. στο Υποκεφ. Ζ ').
—  Γ. Τρακάκη, Διευθυντού ΑΤΕ «Τα καλλιεργητικά δάνεια». Υ πόμνημα προς  

την Δ ιο ίκ η σ ιν  ΑΤΕ. Π ολυγρ. σ . 28 (Βλ. στο Υποκεφ. Ζ).
— Δημ. Ανδρεάδη - Π. Π απαχριστοδούλου «ό Φάρος τοΰ Χωριού» Α θήνα 1932 

εκδ. 4η. Με απόφαση του Υπουργού Π αιδείας Π. Π ετρίδη, εγκρίνεται το 1932, ως 
αναγνω στικό για  την Ε ' τάξη του Δ ημοτικού Σ χολείου , το β ιβλίο  των Δημ. 
Ανδρεάδη και Π. Π απαχριστοδούλου «Ο Φ άρος του Χωριού» (Εκδοτικός Ο ίκος  
Δημητράκου, Α θήναι).

Π ρόκειται για ένα υπέροχο βιβλίο  - μυθιστόρημα που διηγείται πώς πραγ
ματοποιήθηκε η αναμόρφωση του «Κ ακορίζικου» χω ριού σε «Κ αλορίζικο», μέσα  
από αντιδράσεις. Ζωγραφίζει όλη  την καθυστέρηση που υπήρχε στα ελληνικά  
χω ριά προ του 1912. Α νάμεσα στα περιεχόμενα  του π ολ λά  κεφάλαια είνα ι διδα
σκαλία  για  τη συνεταιριστική δράση μέσα στο χω ριό όσ ο  και για  τη ν εκπολιτιστι
κή δράση σ τη ν κοινότητα σε όλους τους τομείς. Ειδικά κεφάλαια για τους Συνε
ταιρισμούς είναι:
46. Ο πρώτος συνεταιρισμός
76. Χ ρειάζονται συνεταιρισμοί
78. Οι πρώτοι κοινοτικοί συνεταιρισμοί

(Το αντίτυπο του 1932 που υπάρχει στην βιβλιοθήκη μου αναγράφει έκδοση  
4η. Π ράγμα που σημαίνει ότι είχε εγκριθεί και εισ α χθεί στα σ χ ο λ εία  από τα προ
ηγούμενα χρ όνια , ίσως από το 1929).

—  Η Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Σερρών συ νεχ ίζει την έκδοση του 
περιοδικού της «Συνεταιριστικά Νέα» («Συνεταιριστής» 1932 σ. 31).

— Α πό την Έ νω σ η  Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν Ξάνθης ά ρ χισ ε  να εκδίδεται το  
έντυπο (αρχικά εφημερίδα και έπειτα περιοδικό) «Συνεταιρισμένη Θράκη».

—  Στη Λ έσ βο (Α γιάσος) ά ρχισ ε να  εκδίδεται από 15 Ιουνίου «Η  Φωνή του 
Συνεταίρου» ως όργανο των συνεταιρισμένω ν αγροτώ ν Λ έσβου («Συνεταιριστής»  
1932 σ. 81).
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2. Διάφορες εκδηλώσεις για συνεταιριστική εκπαίδευση - μόρφωση - διαπαιδαγώγηση
—  Α ποφ οιτούν 36 σπουδαστές από τη Σ χολή  Συνεταιριστώ ν του έτους 

1930/1931 (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 31). Είναι οι παρακάτω (*).
Εισαγωγή 10 νέων σπουδαστώ ν έτους 1932/1933 («Συνεταιριστής» 1932 σ  

146) (**).
—  Η συνεταιριστική εκπαίδευση γενικότερα  και ειδικά στη Μ ακεδονία. Κ είμε

νο  Π. Β ασιλακοπούλου («Συνεταιριστής» 1932 σ. 133) το οπ ο ίο  αναφέρεται 
αρκετά αναλυτικά:

α) σ τη ν  εξέλιξη  της γεω ργικής συνεταιριστικής κινήσεω ς στη Μ ακεδονία.
β) σ τη ν  ση μασία  της συνεταιριστικής μορφώσεως.
γ) στη ν τότε οργάνω ση της συστηματικής συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως σε 

διάφορες χώρες (πολύτιμα στοιχεία ) όπως Α γγλία , Γερμανία, Γ αλλία , Ουγγαρία, 
Τ σ εχοσλοβ ακ ία , Π ολω νία , Ν ορβη γία , Ρουμανία, Λεττωνία.

δ) Και καταλήγει στα ελάχιστα  της Ελλάδας για  την οποία  αναφέρει τα εξής 
κυριώτερα:

« ... 'Ημείς άπό άπόψεως συνεταιριστικής έκπαιδεύ- 
σεως, π α ρ ’ όλην τήν έκτασιν τήν όποιαν έχει λάβει ή 
συνεταιρική μας κίνησις ύστεροΰμεν τά μέγιστα. Οϋτε 
κατεβλήθη ποτέ οϋτε καί καταβάλλεται σοβαρά τις 
προσπάθεια είς τό μέρος τοϋτο, ή διαπαιδαγώγησις 
έχει ανατεθεί είς τήν έποπτείαν συνεταιρισμών ήτις, 
πλέον ένός ξηρού ελέγχου καί της παροχής συμβου
λών καί οδηγιών τινων, δέν δύναται άλλο τι νά 
προσφέρη κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας της, ένώ 
έχομεν άνάγκην συστηματικής έργασίας όχι μόνον διά 
νά διαπαιδαγωγήσωμεν τόν συνεταιρίσμένον κόσμον, 
άλλά καί διά νά μορφώσωμεν στελέχη καίγενικώτερον 
διά νά κινήσωμεν τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης 
καί ιδίως τής διανοουμένης μερίδος καί τής σπουδα- 
ζούσης νεολαίας.

Εις τάς άνωτέρας σχολάς μας, ό συνεταιρισμός έξε- 
τάζεται ώς έν έπουσιώδες κεφάλαιον τής πολιτικής 
οικονομίας. Έ πίσης είς τάς άνωτέρας γεωπονικός 
σχολάς ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης ή συνεταιρική όρ- 
γάνωσις μελετάται ώς κεφάλαιον τής γεωργικής 
οικονομίας έξαντλούμενον μέ όλίγας παραδόσεις. 
Συστηματική συνεταιριστική έκπαίδευσίς ύπάρχει 
μόνον είς Σχολήν Συνεταιριστών, ήτις όμως μόνη δέν 
συμπληρώνει τό κενόν...»

«...Συνεταιριστικά μαθήματα έχουν μέχρι σήμερον 
μόνον τρεις φοράς όργανωθή. Τό 1916 ύπό τού 
Υ πουργείου Έ θν ικής Οικονομίας, τά όποια παρηκο- 
λούθησαν περί τά 100 πρόσωπα διδάσκαλοι καί άντι- 
πρόσωποι συνεταιρισμών καί τά όποία έδωσαν τήν με- 
γίστην ώθησιν είς τήν Συνεταιρικήν Όργάνωσίν. Τό
1925 έν Θεσσαλονίκη ύπό τής Γ.Δ.Ε.Μ. Καί τό 1929 
ύπό τοϋ Αύτονόμου Σταφιδικού ’Οργανισμού, τά 
όποια παρηκολούθησαν οί συνεταιριστικοί του ύπάλ- 
ληλοι καί τινες ύπάλληλοι Ένώσεων συνεταιρισμών.

’ Επίσης καί ό έν Θεσ/νίκη Σύνδεσμος Συνεταιριστών,

(γράφει), καταβάλλει άναλόγους προσπαθείας. Ώ ρ - 
γάνωσε δύο συγκεντρώσεις μέ συνεταιριστικός ομι
λίας... Δυστυχώς τά μέσα τοϋ Σωματείου τούτου δέν 
έπιτρέπουν εύρυτέραν δράσιν.

Ά λλά καί εις τήν δι’ έντύπων προπαγάνδαν ύστε- 
ροϋμεν έξίσου. Τά δύο έκδιδόμενα συνεταιριστικά 
περιοδικά, ό «Συνεταιριστής» καί ό «Συνεργατισμός» 
έχουν καί τά δύο όμού κυκλοφορίαν 1500 μόνον φύλ
λων...

Κ αι προτείνει:
«...Εινε ήδη καιρός νά μάς άπασχολήση σοβαρώς τό 

ζήτημα τής συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως...
...πρέπει νά γίνη ή άρχή άπό τούς ύπαλλήλους τών 

συνεταιρισμών καί ένώσεων, οί όποιοι κατά τό πλει- 
στον δέν έχουν τήν άπαιτουμένην διά τήνγενικωτέραν 
έξυπηρέτησιν τής κινήσεως μόρφωσιν. ' Η έκπαίδευ- 
σις αύτών δύναται νά γίνη διά τής όργανώσεώς κατά 
περιφερειας μαθημάτων, έπί τή βάσει προγράμματος 
καθοριζομένου ύπό τής Α.Τ.Ε. Σκόπιμον θά ήτο όπως 
τά μαθήματα ταϋτα παρακολουθήσουν καί οί έπόπται 
όχι ώς μαθηταί, άλλ’ ώς έπιμεληταί, καθώς καί οί λογι
στικοί υπάλληλοι τ ίκ  Λ.Τ.Ε. Τά μαθήματα θά  εΐνε 
διαρκείας 20 ημερών μέχρις ένός μηνός καί πρέπει νά 
γίνουν έπί σειράν 2-3 ετών είς τούς ίδιους μαθητάςδιά 
τήν τελειοτέραν μόρφωσιν αύτών.

Μετά τά πρώτα ειδικά ταϋτα μαθήματα πρέπει νά 
οργανωθούν κατά περιφερειας καί ειδικά μαθήματα 
διά τούς διοικοϋντας συνεταιρισμούς, τά όποια νά 
παρακολουθήσουν καί όσοι άλλοι έκ τών κατοίκων 
θέλουν. Τά μαθήματα ταϋτα θ ά  εινε διαρκείας τό 
πολύ μιας έβδομάδος.

Παραλλήλως πρέπει νά έπιδιωχθτ) όπως ό συνεται
ρισμός είσαχθή είς τό πρόγραμμα τών μαθημάτων τών 
διδασκαλείων καί τών μέσων έμπορικών καί γεωργι
κών σχολών.

(*) Ν. Σπυρόπουλος, Στ. Ν τούλας, Γ. Κ λείδας, Στ. Κ ω νστα ντής, Ν. Ν ικο λα ΐδη ς , Δ. Γ εω ργάκης, Σ. 
Μ ουστάκης, Γ. Π ονη ρός, I. Π απαϊω άννου, Μ. Γ ιό κα ρη ς, I. Κ ουτσομ ίτης, Κ. Β ασματζίδης, Γ. 
Μ πα σακάκης, Κ. Β ασιλείου , Π . Συκαράς, Λ. Π απανδρέου , Δ. Τ ούγια , I. Π λα τά κη ς, Δ. Σ έλλη να ς, Β. 
Ζ ιγκούνας, Π . Λ αμπρινόπουλος, Ε. Χ ουρδάκης, Σ. Χ ιο ν ίδη ς, I. Δ ρακουλάκος, Επ. Κ ίλ ια ς, Εμ. 
Μ πότσ αρης, X. Τ ζόβας, Κ. Κ ίλ ια ς, Γ. Μ πύρος, Εμ. Χ ουρδάκης, Ευστρ. Α να σ τα σέλης, Αθαν. Γ ιαμάς, I. 
Α θα νασάκης, Ευάγ. Π απαθέου, Κ. Π εδιώ της, Αν. Μ έλης.

(**) Γ. Β αρτής, Δ. Γ ιατράς, Δ. Γ κούμας, Μ. Κ ελέσογλου , Γ. Κ ω σ τόπουλος, Αδ. Π ικού λη ς, 
Σ α ραντίδης, Δ. Τ σακματζόγλου , Ν. Τ σανταράκης, Εμ. Φ ούμης.
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Εύχης έργον έπίσης θά  ήτο ή εισαγωγή τής συνεται- τής Θεσσαλονίκης, 
ριστικής οικονομίας καί εις αύτά άκόμη τά άνώτερα ’Απαραίτητον έπίσης θεωροϋμεν τήν εκδοσι,ν σειράς 
έκπαιδευτικά ιδρύματα καί ιδίως εις τάς άνωτέρας φυλλαδίων έκλαϊκευτικών τών συνεταιριστικών γνώ-
γεωπονικάς σχολάς, εις τήν σχολήν τών έμπορικών καί σεων ώς καί εντύπων οδηγιών σχετικών μέ τήν διοίκη-
οΐκονομικών έπιστημών καί εις τήν σχολήν τών πολι- σιν, τήν έποπτείαν καί τήν διαχείρισιν τών συνεταιρι-
τικών καί οικονομικών έπιστημών τού Πανεπιστημίου σμών.»

—  Η  μορφωτική «προσκυνητική» εκδρομή στα Α μπελάκια.
Στις γιορτές της Π εντη κοστής και του Α γίου Π νεύματος (19 και 20 Ιουνίου  

1932) ο Σύνδεσμος Συνεταιριστώ ν Β. Ε λλάδος (Εγνατϊας 84) οργανώ νει διήμερη  
προσκυνητική εκδρομή στα Α μπελάκια... Η εκδρομή θα περιλάβη και κινητή  
Συνεταιριστική Σ χολή  στην οποία  θα διδαχθούν διάφορα γεω ργοοικονομικά  
θέματα από επιφανείς συνεταιριστάς και Κ αθηγητάς Π ανεπιστημίου. Και θα τελε- 
σθή συνεταιριστικό μνη μόσυνο Κ. Μ αλούχου (γράφει ο «Συνεργατισμός» 1932 σ. 
745).

Π λήρη περιγραφή της ιστορικής αυτής οργανω τικής - μορφω τικής εκδρομής 
στα Α μπελάκια βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 769. Έ γ ιν α ν  ομιλίες:
Σ. Σολωμού (Δ /ντή  Μ ανιάρειας Σ χολή ς)
Κ. Π ρωτόπαπα (Α ντιπροέδρου Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν)
Ευρ. Τζουμέρτη (για Κ. Μ αλούχο)
Κ. Ά μ α ν τ ο υ  (ιστορική εξέλιξη  Θ εσσαλίας)
Αγ. Α στεριάδη (ιστορικά οικήματα Σβάρτς κλπ.)
Α λ. Μ υλωνά (για την ο ικονομία  και τον ελεύθερο ανταγω νισμό)
Θ. Τζωρτζάκη (για Α μπελάκια και σύγχρονη  συνεταιριστική κίνη ση )
Επ. Κυπριάδη (Α ντιπροσώ που Υ πουργείου Γεωργίας)
Π. Κ οντού (εντός του δάσους Π ροφήτη Η λία , περί δασικών συνεταιρισμώ ν)
Μ. Γερακάρη (περί υγειονομικώ ν συνεταιρισμώ ν)
Και υπό άλλω ν (βλ. και «Συνεργατισμός» 1932 σ. 826).

Δ Γ  εράνου συγκεντρώ θηκαν 2.550 δρχ. που δόθηκαν στη νυκτερινή Σ χολή  Α- 
μπελακίω ν για  αγορά συ λλογή ς εργαλείω ν ξυλουργού και 3 μουσικώ ν οργάνω ν.

Τ ότε συνεδρίασε τελικά εκεί και η λεγάμενη «Επιτροπή Α μπελακίω ν» για το 
Συνεταιριστικό Π ρόγραμμα. Τα συμπεράσματα μελέτης της Ε πιτροπής Α μπελα
κίων 1932 και τις ε ισ η γή σ εις  Α λ. Σβώλου, Αρ. Σίδερι βλ. στο  «Συνεργατισμός»  
1932 σ. 795.

—  Με την συμπλήρω ση 3ετίας στην έκδοση του περιοδικού ο «Συνεργατισμός»  
γίνεται ανασκόπηση  της πείρας του για  τη συνεταιριστική δημοσιογραφ ία  (γιατί 
εκδόθηκε, δυσκολίες, πείρα, συγκρίσεις με άλλες χώ ρες, υποδείξεις). Γράφει τα 
επόμενα κυριώτερα, πολύ χαρακτηριστικά και που έχουν ισ χύ  για  ό λες τις προγε
νέστερες και μεταγενέστερες του εκδοτικές συνεταιριστικές προσπάθειες.

«Γιατί έξεδόθη ό Συνεργατισμός» μηνιαίου περιοδικού, δεδομένου μάλιστα οτι ύπήρχε
Ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών Βορείου 'Ελλάδος τότε γιά ολην τήν Ελλάδα ένα μόνο μηνιαίο περιοδι-

ίδρυθείς στήν άρχή τού 1929, άπό τή προηγουμένη κό. " Η άξία τοϋ προφορικού λόγου δέν είχε παραγνω-
πειρα μιας μεγάλης μερίδος τών μελών του, διεπίστωσε ρισθή άλλά ώς πολυδάπανος προσπάθεια περιωρίσθη
πώς ή συνεταιριστική Κίνησις στόν τόπο μας είχε πάρη μονάχα στή πλησίο τής έδρας τοϋ Συνδέσμου περιφέ-
ένα ιδιόρρυθμο χαρακτήρα, οΐ δέ συνεταίροι δέν είχαν ρεια.
σαφή άντίληψι περί τών έπιδιώξεων τού Συνεταιρι- Ά ποκτηθείσα  πείρα: Έ χω ν «ό Συνεργατισμός» ώς 
σμοϋ. Έ π ί πλέον δέν ύπήρχε ταύτότης άντιλήψεων δόγμα τή διακήρυξι τής άλήθειας πρός όλες τίς κατευ-
άνάμεσα στά ήγετικά στοιχεία. Ε πε ιδή  μία άπό τίς θύνσεις, έπελήφθη όλων τών συνεταιριστικών ζητημά-
πρώτες επιδιώξεις τοϋ Συνδέσμου ήταν ή διάδοσις τών των, πού ένεφανίσθησαν κατά τό διάστημα αύτό καί
υγιών συνεταιριστικών άρχών έκρίθη πώς μέ τά μετά πάσης άντικειμενικότητος έξέφερε τίς γνώμες
γλίσχρα μέσα πού ύπήρχαν πρόχειρα τό μόνο μέσο διά του, οι όποιες έπήγαζαν άπό τό διεθνώς άνεγνωρισμέ-
τού όποιου θ ά  μπορούσε νά έπιτευχθή τούτη ήταν ή νο συνεταιριστικό πρόγραμμα...
χρησιμοποίησι τού νραπτού λόγου, μέ τήν έκδοσι ένός Στό έργο μας έβοηθήθημεν πολύ καί άπό τήν άνα-
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διοργάνωσι τής Έ ποπτεία ς καί τή πύκνωσι τοΰ 
δικτύου τών έποπτών πού άρχισαν νά κάμνουν 
τακτικό έλεγχο τών συνεταιρισμών καί καθοδηγούν τά 
συμβούλιά τους γιά καλλιτέρα συνεταιριστική όργά- 
νωσι.

Παρά τή δημιουργία όμως μιάς οπωσδήποτε ξεχω
ριστής συνεταιριστικής συνειδήσεως παρατηρεί κανείς 
μέ μεγάλη έκπληξι πώς τά συνεταιριστικά δημοσιογρα
φικά όργανα ούτε αύξάνουν τή κυκλοφορία τους ούτε 
καί ένισχύονται οΐκονομικώς. ’Ά ν δένύπήρχαν οργα
νισμοί πού κατά τόν Α ή Β τρόπο ένισχύουν ύλικώς τά 
συνεταιριστικά περιοδικά ταύτα πρό πολλού θά  είχαν 
σταματήση τήν έκδοσί τους δ ι’ έλλειψι πόρων. Καί ό 
Συνεργατισμός καί ό Συνεταιριστής πολύ συχνά 
κάνουν ύπομνήσεις στούς συνδρομητάς τούς καθυ- 
στερούντας τή συνδρομή τους νά σπεύσουν νά τήν έμ- 
βάσουν, άλλά ή κατάστασι παραμένει ή ’ίδια όπως καί 
πρό τής εΐδοποιήσεως. Εινε κάτι πού μένει άνεξήγητο 
ή άντίληψι πού επικρατεί μέσα στούς συνεταιρισμούς 
σχετικά μέ τά συνεταιριστικά περιοδικά. "Οταν συζη- 
τήση κανείς μέ τούς διαχειριστάς τών Συνεταιρισμών 
τούς βρίσκει σύμφωνους μέ τήν γνώμην, ότι οί συνε
ταίροι πρέπει νά διαβάζουν περιοδικά πού ασχολούν
ται μέ θέματα πού τούς άπασχολοΰν, άλλά σπανιώτα- 
τα στέλνει ένας συνεταιρισμός 50 δραχμές γιά συνδρο
μή στό περιοδικό. 'Η  δαπάνη φαίνεται μηδαμινή; 
μεγάλη; μυστήριο. ’Ά ν όμως πάρη κανείς ύ π ' όψειτου 
έγγραφο ένός συνεταιρισμού, άρκετά μιεγάλου, πού 
έλεγε ότι λόγω τής κρίσεως περιέκοψαν τά έξοδά τους 
καί παρακαλοΰν νά παύση ή αποστολή στό έξής τού 
περιοδικού, συμπεραίνει πώς ύπάρχει ή έντυπωσι οτι 
ή δαπάνη τών 50-150 δραχμών τό έτος γιά συνεταιρι
στικά περιοδικά φαίνεται μεγάλη. Πόσα χρήματα 
όμως θ ά  χρειάζονταν γιά νά μάθουν τά σημερινά συνε
ταιριστικά στελέχη όσα ξεύρουν χωρίς τά διάφορα 
περιοδικά, λίγοι βρέθηκαν νά σκεφθοϋν. Ν άύποθέση 
κανείς πώς δέ διαβάζονται τά περιοδικά; Αύτό εινε 
άπίθανον τούλάχιστο γιά τά 70%, ένώ οί πληρωμές δέν 
φθάνουν τά 25%.

Γεννάται έπειτα τό έρώτημα: μήπως τά 'Ελληνικά 
συνεταιριστικά περιοδικά δέν άνταποκρίνονται πρός 
τίς απαιτήσεις τοΰ άναγνωστικού τους κοινού τό 
όποιο άπό τό περιεχόμενο διαβάζει έκλεκτικώς μερι
κά γιά τά όποια δέν νομίζει πώς άξίζει τόν κόπο νά 
πληρώση κάτι ή μήπως ή συνεταιριστική δημοσιογρα
φία δέν έπιλαμβάνεται τά θέματα όπως τά βλέπει τό 
συνεταιριστικό αναγνωστικό κοινό; "Ενα τέτοιο πράγ
μα δέν μπορέσαμε νά διαπιστώσωμε άπό τίς συνομι
λίες πού είχαμε άπό καιρό σέ καιρό μέ διάφορα 
συνεταιριστικά στοιχεία, μέ τά όποια λόγω τής θέσεως 
τους είχαν άμεση επαφή μέ τούς συνεταίρους.

Κάποτε σέ μιά συνεταιριστική συγκέντρωσι συνεζη- 
τήθη τό ζήτημα τής ύλικής ένισχύσεως τών συνεται
ρικών περιοδικών καί οί περισσότεροι από τούς παρα- 
καθημένους ύπεστήριξαν τή γνώμη πώς άν οί έκδίδον- 
τες τά ώς άνω έντυπα έστελναν άντιπροσώπους τους 
στήν ύπαιθρο, ώρισμένως, όλοι οί συνεταιρισμοί θά  
έγράφοντο για 1-2 άντίτυπα καί θά  πλήρωναν τή 
συνδρομή τους. ' Η γνώμη φαίνεται πώς εινε πολύ 
όρθή καί συμπίπτει μέ τή ψυχολογία τού έλληνικού 
λαού, πού άσυναίσθητα πιστεύει στό Εύαγγελικό 
«αίτειται καί δοθήσεται ύμιν» καί τό έφαρμόζει στή 
καθημερινή του ζωή -παρατηρήστε τόν "Ελληνα, όταν 
βγαίνει άπό τήν ’ Εκκλησία θέλει κάτι νά δώση στόν 
κάθε έπαίτη πού τού άπλώνει τό χέρι, ’ίσως δέ ή καλω- 
σύνη αύτή νά εινε αιτία νά πάρη στόν τόπο μας ή έπαι-

τεία τρομερά έκτασι.
’Ώ σ τε  τό μόνο άληθοφανές εινε πώς ό τρόπος τής 

εΐσπράξεως τών συνδρομών δέν εινε ό ένδεδειγμένος 
γιά τά έθιμα τοΰ τόπου...

Τό νά έχουν όμως τά περιοδικά εΐσπράκτορας γιά νά 
εΐσπράξουν συνδρομές άποκλείεται, γιατί τό σύστημα 
εινε πολύ δαπανηρό καί δέν άνταποκρίνεται στήν 
έννοια τοΰ συνεργατισμού ούτε στό ποσόν τής 
συνδρομής. ' Η συνηθισμένη συνδρομή τών 50 δραχ
μών τόν χρόνο καλύπτει μόνο τά εκδοτικά καί τά 
συναφή έξοδα κατά συνέπεια μπορεί κανείς νά φαντα- 
σθή πώς τά ταξιδιωτικά έξοδα τών είσπρακτόρων θά  
εινε άνώτερα τών είσπραττομένων ποσών, όπότε όλη ή 
ένέργεια εινε άποτυχία.

Μιά άλλη γνώμη νά παρακληθή ή ’Αγροτική Τράπε
ζα, έφόσον συναλλάσσεται μέ τούς περισσοτέρους τών 
συνεταιρισμών, νά εισπράττη, άπό όσους συγκατατί- 
θενται, τή συνδρομή γιά τά συνεταιριστικά περιοδικά 
-όπω ς γίνεται κατά τό λέγειν κείνων πού υποστηρί
ζουν τήν άπόψι αύτή, γιά κάποιο γεωργικό περιοδικό- 
δέν φαίνεται νά είναι όρθή, έκτός άν άναλάβη ή Τρά
πεζα τήν επίσημη προστασία ένός περιοδικού, θεω 
ρώντας το, έπίσημο όργανο του. Μπορεί, άπό πρακτι
κής άπόψεως έξεταζόμενο τό ζήτημα, κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο, έπειδή ή Τράπεζα ώς "Ιδρυμα άνώτερο κατά 
τήν χορήγησι πιστώσεων έξασκεϊ κάποια ψυχολογική 
έπιρροή, νά είσπράττωνται εύκολώτερα οί συνδρομές, 
άλλά ά φ ’ ένός ό άριθμός τών περιοδικών μπορεί ν ’ 
αύξηθή προσεχώς καί ά φ ’ έτέρου τρέφομε τή πεποί- 
θησι πώς ό κάθε οργανισμός οφείλει ν ’ άποκτήση 
δική του όντότητα καί ικανότητα μέ τή βοήθεια συγ
γενών στοιχείων. Τό φυσιολογικώτερο θά  ήταν κατά 
πρώτον νά ταξινομηθούν τά περιοδικά άνάλογα μέ τό 
περιεχόμενό τους καί νά καταβληθή προσπάθεια τό 
ένα νά συμπληρώση τό άλλο καί όχι όλα νά άσχολοΰν- 
ται μέ τά ’ίδια θέματα καί κατά δεύτερο λόγο τή χρημα- 
τοδότησί τους ν ’ άναλάβουν οί 'Ενώσεις τών Συνεται
ρισμών, πληρώνοντας μιά συνδρομή γιά κάθε συνεται
ρισμό πού έχουν στή δύναμι τους καί άναγράφοντας 
άνάλογη δαπάνη στόν προϋπολογισμό τους. Οί τελευ
ταίες αύτές έπειδή έχουν άναλάβη καί τή διαπαιδα- 
γώγησι τών συνεταίρων φρονούμεν πώς διαβλέπουν 
στά συνεταιριστικά περιοδικά τόν συνεπίκουρό τους 
καί εύκολώτερα άπό κάθε άλλο οργανισμό θά  είσπρά- 
ξουν τίς συνδρομές πού κατέβαλαν.

’Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε σκόπιμο έπί τού 
προκειμένου ν ’ άκουσθή ή γνώμη κ α θενόςπού  λόγω 
τής θέσεώς του καί τής πείρας του μπορεί νά μιλήση 
έγκύρως.

’Ανεξαρτήτως* όμως πρός τήν ύλική ένίσχυσι εινε 
καιρός νά καλλιεργηθή εντατικά μέσα στούς συνεταί
ρους ή ιδέα πώς πρέπει νά διαβάζουν συνεταιριστικά 
περιοδικά γιά νά μπούν στό πνεύμα τοΰ συνεταιρι
σμού ώς οικονομικού καί κοινωνικού οργανισμού, 
γνωστού όντος ότι συνεταιριστικές σχολές, έπί τού 
παρόντος τούλάχιστο, εινε άδύνατο νά λειτουργήσουν 
πολλές καί παντού. Τό κριτήριο τοΰ ιδεολογικού περι
εχομένου τής συνεταιριστικής κινήσεως εινε ό αριθμός 
τών φύλλων τών συνεταιριστικών περιοδικών πού 
κυκλοφορούν καί τό ένδιαφέρον μέ τό όποιο ένι- 
σχύονται ταύτα.

Εινε άλήθεια πώς ή Κίνησίς μας εινε νέα καί στά 
πρώτα έτη τής ζωής της διέρχεται μιά σοβαρωτάτη 
κρίσι, άλλά άκριβώς γ ι’ αύτό πρέπει νά συνειδητο
ποιηθώ γιά νά μή άκολουθήση διάφορα ρεύματα ξένα 
πρός τήν άποστολή της, όπότε ό κίνδυνος τής συντρι
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βής είνε αναπόφευκτος. Δέν λέγαμε νά κάνουμε φιλο
λογία, άλλά θεωρούμε άπαραίτητο ό κάθε συνεταίρος 
νά ξεύρη τά στοιχειωδέστερα πράγματα γιά τήν Ό ρ - 
γάνωσι, λειτουργία καί τούς κυριωτέρους σκοπούς τοϋ 
συνεταιρισμού του. Αύτά θά  μαθαίνει, μέ τή σημερινή 
θέσι τών πραγμάτων, μόνον άπό τά συνεταιριστικά 
περιοδικά.

Γιά νά πάρουν οί άναγνώσται μας μιά ίδέα τής σημα
σίας πού άποδίδουν στή διά τοϋ τύπου προπαγάνδα οί 
συνεταιριστικές κινήσεις τών άλλων χωρών παραθέ
τουμε παρακάτω πίνακα τών έκδιδομένων περιοδικών 
καί εφημερίδων στά γειτονικά μας κράτη, πού θεω
ρούνται πώς συνεταιριστικούς δέν εϊνε τόσο προηγ
μένα δσο τά ύπόλοιπα κράτη τής Εύρώπης, προπάν

των ή Γιουγκοσλαβία:
Βουλγαρία: Συνεταιριστικά περιοδικά 11 μέ σύνολον 

κυκλοφορίας 62.800 φύλλων.
Γιουγκοσλαβία: Συνεταιριστικά περιοδικά 20 μέ 

σύνολον κυκλοφορίας 152.000 φύλλων.
Ρουμανία: Συνεταιριστικά περιοδικά 9 μέ σύνολον 

κυκλοφορίας 32.000 φύλλων.
Τά 'Ελληνικά συνεταιριστικά περιοδικά, ολα μαζί 

μόλις σε 3000 φύλλα κυκλοφορούν.
' Ιδού ένας πολύ διδακτικός απολογισμός. ' Η άλή- 

θεια πρέπει νά λέγεται όσο πικρά καί άν είνε: ' Η 'Ελ
ληνική συνεταιριστική Κίνησι άπό άπόψεως διαπαιδα- 
γωγήσεως καί προπαγάνδας μέχρι τώρα έλάχιστα έχει 
νά έπιδείξη».

Δ ιαπιστώ σεις για  την ανάγκη της συνεταιριστικής αγω γής - εκπαιδεύσεως. 
Π αραστατικό κείμενο στο  «Συνεργατισμός» 1932 σ. 892. Μ ερικά από όσα  
διαβάζουμε:

«..."Ολοι μέ τή σειρά τους έρχονται νά κριτικάρουν 
τούς Συνεταιρισμούς, νά χτυπούν τά έλαττώματά 
τους, νά προτείνουν μέτρα διοικητικά, νά λαμβάνουν 
μέτρα νομοθετικά, πού δεσμεύουν κάθε κίνησι οικο
νομική καί σβύνουν κάθε ενθουσιασμό πού μπορεί νά 
ύπάρχη σέ μερικούς πού έτυχε νά βρίσκωνται μέσα 
στή συνεταιρική κίνησι, μέ τή δικαιολογία δήθεν τής 
προστασίας τών Συνεταιρισμών, κανείς δμως δέν 
κατέβαλε τήν παραμικρή προσπάθεια γιά νά μορφωθή 
δλη αύτή ή συνεταιρισμένη μάζα άνάλογα μέ τή 
σημασία καί τήν άποστολή τής Όργανώσεώς της...

...ή προσπάθειά μας έξαντλείται στό νά φυλάξουμε 
τόν Συνεταιρισμό ... χρειάζεται συστηματική έργασία 
νά διαπαιδαγωγηθή όλος ό κόσμος, πού βρίσκεται 
μέσα στή συνεταιρική όργάνωσι, ... νά άποκτήση 
συνείδησι τής θέσεώς του μέσα στό συνεταιρισμό του, 
νά άντιληφθή τό τί επιδιώκει, νά μάθη τά δικαιώματα 
καί τάς ύποχρεώσεις του, νά ένδιαφέρεται γιά τήν 
όργάνωσι του, νά παρακολουθή τίς έργασίες της, καί 
νά έλέγχη τούς διαχειριστάς της, νά πιστεύση τέλος 
στό Συνεταιρισμό.

Αύτή τή προσπάθεια δέν τήν είδαμε μέχρι σήμερον 
άπό κανέναν ... Σήμερα οπως έχουν τά πράγματα 
μόνον ή ’ Αγροτική Τράπεζα καί τό Κράτος μποροϋν 
νά άναλάβουν τήν διαπαιδαγωγική αύτή έργασία καί 
νά τήν διεξάγουν μέ σύστημα καί επιτυχία...

"Ολοι έδώ στή χώρα μας βλέπουν τόν Συνεταιρισμό 
μέ μεγάλη δυσπιστία, καί τό λυπηρόν είναι οτι σ ’ αύτό 
πρωτοστατούν έκεϊνοι άπό τούς όποιους ό Συνεταιρι
σμός περιμένει προστασία καί βοήθεια. ' Ομιλούμε γιά 
τόν μορφωμένο κόσμο, γιά τούς λεγομένους «διανοου
μένους» οί όποιοι δέν έχουν καμμιά ύπόληψι στόν 
Συνεταιρισμό, γιατί δέν έχουν ίδέα τής θέσεως αύτοϋ 
μέσα στήν οικονομική καί κοινωνική ζωή τοϋ τόπου 
καί τών έπιδιώξεων του. Καί αύτό τό θεωρούμε σοβα
ρό καί σπουδαίο γιατί ό μορφωμένος αύτός κόσμος 
άλλοτε μέν βρίσκεται στή θέση τοϋ Νομοθέτου καί 
ψηφίζει τούς συνεταιριστικούς Νόμους σάν τόν 
τελευταίο, άλλοτε διαχειρίζεται εξουσίας διοικητικός 
άπό τάς όποιας θέλουν προστασία καί ένθάρρυνση οί 
Συνεταιρισμοί καί άλλοτε βρίσκονται στή θέση τοϋ

συναλλασσομένου μέ τούς Συνεταιρισμούς....
...Άλλου πού οί Συνεταιρισμοί κάνουν θαύματα, ό 

Συνεταιρισμός είνε κοινή ύπόθεσις ολων, ιδίως τών 
διανοουμένων, οί όποιοι οχι μόνον θεωρητικώς άσχο- 
λοϋνται μέ τήν συνεταιρική κίνησι άλλά καί ένεργώς 
καί δέν έγκαταλείπουν αύτήν άκόμα καί δταν βρί
σκονται στά ανώτατα άξιώματα τής πολιτείας.

Στήν Α γγλία ό Π ρωθυπουργός Μακδόναλ, ό 'Υ 
πουργός τών 'Εξωτερικών Χέντερσον ήσαν διευθύ- 
νοντα μέλη ' Ενώσεων Συνεταιρισμών. Στή Πολωνία ό 
πρώτος Πρωθυπουργός ήτο Διευθυντής τής 'Εθνικής 
Ένώσεως Συνεταιρισμών. Στή Τσεχοσλοβακία ό Πρό
εδρος Μαζάρικ ομοίως. Στή Δανία ό 'Υπουργός 
Χόγκσπρο Χολμ ήτο Διευθυντής τής 'Εθνικής Συνε
ταιριστικής Ένώσεως. Στή Γερμανία μετέχει τής 
Κυβερνήσεως ό Πρόεδρος τής Ένώσεως Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Κολωνίας. Στήν 'Ελβετία οί περισσό
τεροι τών κυβερνώντων είναι διευθύνοντα μέλη στίς 
Ενώ σεις Γεωργικών Συνεταιρισμών καί Καταναλωτι
κών. Στή Φιλανδία ολόκληρο τό πρώτον 'Υπουργικόν 
Συμβούλιον ήτο άπό πρόσωπα ένεργώς άναμιγνυόμε- 
να στίς συνεταιρικές οργανώσεις. ' Ακόμη καί στή Ρου
μανία ό Βασιλεύς στό Βασιλικό λόγο τής ένάρξεως τών 
τελευταίων έργασιών τής Βουλής ήσχολήθη μέ τούς 
συνεταιρισμούς καί είπε, χαρακτηριστικώτατα τών 
άντιλήψεων τών Κρατουντών, οτι ή Ρουμανία θά εύδο- 
κιμήση μέ τούς Συνεταιρισμούς...

Τό ενδιαφέρον αύτό τοϋ κόσμου είνε δημιούργημα 
μιάς μελετημένης καί μεγάλης προσπάθειας. Παντού 
τά Πανεπιστήμια καί τά Σχολεία τής κλασικής καί 
πρακτικής μορφώσεως έχουν τόν Συνεταιρισμό στό 
πρόγραμμα τών μαθημάτων τους, διδάσκοντες δέ καί 
μαθηταί προσφέρουν γιά τήν έπιτυχία του τή μόρφωσι 
καί τήν πείρα πού άποκτοϋν μέ τή διδασκαλία καί 
τούς σχολικούς Συνεταιρισμούς. Μαθήματα καί δια
λέξεις συχνά όργανοΰνται, τό ραδιόφωνον δέ καί ό 
κινηματογράφος δέν άφήνουν οϋτε στιγμή νά φύγη 
άπό τή σκέψι καί τήν ψυχή τοΰ κόσμου ή ίδέα τοΰ 
Συνεταιρισμού ... Καί έτσι στίς ξένες χώρες έχουν 
συνειδητή συνεταιρική όργάνωσι.»

—  Στην ανάγκη να καταρτισθή συνεταιριστικό πρόγραμμα δράσεως α νάλογο με 
τη ση μασία  του θεσμού, αναφέρεται και ο «Συνεργατισμός» 1932 σ. 828. Και αυτό 
επειδή, όπως γράφει:
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«...ή συνεταιρική κίνηση στήν Ελλάδα, μέσα στή ί}εϊ καί νά άναλογιαθει τή θέση πού κατέχει καί κείνη
γοργή άνάπτυξή της καί στίς πολλές δυσκολίες πού πο^ πρέπει νά κατέχει σάν ενα κοινωνικοοικονομικό
σ υ ν ά ν τ η σ ε ,  έσωτερικές καί εξωτερικές, κατά τάτελευ- σύνολο, παρ ' όλο πού αποτελεί ή Κίνηση τήν πιό
ταΐα έτη, κατά τά όποία άνεστατώθη τό σύμπαν άπό μεγάλη ώργανωμένη οικονομική δύναμη στή Χώρα.»
τήν φοβερά κρίση, δέν μπόρεσε άκόμη νά συγκεντρω-

(Και κάνει διάφορους υπολογισμούς για  να  αποδείξει την οικονομική  της 
οντότητα).
—  Ε ίναι α ξιοπ ρόσ εχτη  η πληροφ ορία  ότι Π αράρτημα του Συνδέσμου Συνεται

ριστώ ν Β ορείου Ε λλάδος ιδρύθηκε στις Σέρρες με πρω τοβουλία του Φ. Λαμπρο- 
πούλου (Δ ιοικούσα Επιτροπή Φ. Λ αμπρόπουλος, Θ. Γ ια ννόπ ουλος, I. Σταματιά- 
δης) (Βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 904).

Ομάδα σπουδαστών της Σχολής Συνεταιριστών 1933/1934. Ανάμεσά τους οι Κούτρας, 
Μοσχόπουλος, Χιώτης, Κασιμάτης, Κάντας, Σωφρονάς, Νικολαΐδης, Μουστακίδης, Κοζώνης, 

Βαοιλονικολιδάκης, Σπύρου, Παπανδρέου. Προτελευταίος όρθιος ο Αριστ. Κλήμης (στο κέντρο ο 
Λ. Παπανδρέου της Γραμματείας της Σχολής, παλαιότερος σπουδαστής). Βλ. παρακάτω στη σελ.

521/1049.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

Δ ΡΑ ΣΤ Η ΡΙΟ ΤΗ Τ ΕΣ ΤΩ Ν ΕΝ Ω ΣΕ Ω Ν  Γ Ε Ω ΡΓ ΙΚ Ω Ν  ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ω Ν

Το έργο των Ενώ σεων διευρύνεται αλλά  και γίνεται δυσκολότερο από την 
οικονομική  κρίση.

Κατά το 1932 ιδρύθηκαν οι Ενώσεις:
1) Ο ινοποιητική Κυδωνιάς (Μ άλεμε) και
2) Α ποκαταστάσεω ς Α κτημόνω ν Εύβοιας (Χ αλκίδος)

Δ ιαλύθηκε η Παναιτωλική Έ νω σ η  (Α γρίνιο).
Στις 8 Μ αρτίου 1932 τα μέλη της Ενώσεως Συνεταιρισμώ ν Θ εσσαλονίκη ς  

αποφ άσισαν παμψηφεί την διάλυση της και την προσχώ ρη σή  τους στην Ομο
σπονδία  Γ.Σ. Θ εσσαλονίκη ς. «Το συνεταιριστικό ιδεώδες θριαμβεύει». Ιστορικό  
για τους λόγους, την πραγματοποίηση, το ρόλο που διαδραμάτισε ο Σύνδεσμος  
Συνεταιριστώ ν βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 745.

—  Το έργο που πρόσφ εραν και προσφ έρουν οι Ενώ σεις είναι πολύ α ξιόλογο  
(δίδονται στοιχεία). Α λλά  οι περισσότερες, λόγω  των αφοριώ ν και της κρίσεως 
των τιμών των προϊόντω ν, δεν έχουν πόρους διότι δεν μπορούν να ρευστοποιήσουν  
τα δάνεια τους προς τους Συνεταιρισμούς. Α νάγκη να ενισ χυ θού ν για  να  αναπτύ
ξουν δραστηριότητα. (Αναλυτικά βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 868).

—  Δ ραστηριότητα της Ε.Γ.Σ. Βερροίας («Συνεργατισμός» 1932 σ. 931). 
Ο ικονομικές δυσκολίες από μη ρευστοποίηση. Α υστηρή κριτική του περιοδικού  
για μερικές ενέργειες.

—  Η  δραστηριότητα Ε.Γ.Σ. Δράμας. Βλ. έκθεση Π. Μ ωϋσίδη («Συνεργατισμός»  
1932 σ. 1077). Τεράστιες οι ανάγκες, μεγάλες οι δυσκολίες από την οικονομική  
κρίση. Π ροσπάθειες και προσφορά της Ενώσεως.

—  Δ ραστηριότητα  της Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσ α λονίκ η ς κατά το 1931. (Βλ. 
«Συνεργατισμός» 1932 σ. 811).

—  Α ξιόλογη  η δραστηριότητα της Ε.Γ.Σ. Φ λω ρίνης βλ. αναλυτικά «Συνεργατι
σμός» 1932 σ. 901.

—  Π ροσπάθειες της Ενώσεως Π ύργου Η λείας για  τη συγκέντρω ση και πώληση
της σταφίδας. Π ροσπάθειες ενημερώσεω ς των παραγωγών για συνεταιριστική
σύμπραξη. Α ντιδράσεις (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 130, 155). Α ναλυτικό διαφω- 
τιστικό γενικότερο  κείμενο του διευθυντή της Ενώσεως Γ. Ν ικολαΐδη  βλ. στο  
«Συνεταιριστής» 1932 σ. 168.

Στην αρχή  εκθέτει την εκμετάλλευση που υφίσταται ο παραγω γός από το
εμπόριο και τη β ιομ ηχανία  της σταφίδας και την ανάγκη για συνεταιριστική
οργάνω ση. Α λλά  θέτει το ερώτημα:

«Ποιαν λοιπόν μορφήν θά  έχη ή συνεταιρική αϋτη Ό  Συνεταιρισμός αύτός θ ά  λύσει τά δύο μεγάλα 
όργάνωσις τών παραγωγών; ζητήματα (λέγει) τής σταφίδας τής ποιότητας καί τοϋ

Δύο τρόποι προτείνονται: 1 )Ή  απόλυτος έκ τών καθορισμού τών τιμών. Τό ζήτημα τό σταφιδικόν
κάτω, διά τής ίδρύσεως ή μετατροπής τών ύπαρχόν- λύεται μέ τάς δύο αύτάς λέξεις. ’ Από κοινού καί κατά
των συνεταιρισμών είς άναγκαστικούς συνεταιρισμούς ποιότητας άποθήκευσις καί άπό κοινού πώλησις,
άπό κοινού άποθηκεύσεως καί άπό κοινού πωλήσεως. δηλαδή ένα μονοπώλιον αύτής ταύτης τής σταφιδοπα-
2) Τροποποίησις καί διαμόρφωσις τού Α.Σ.Ο. είς ραγωγής έπ ’ ώφελεία της αποκλειστική, τών άλλων
συνεταιρισμόν ένιαίας διαχειρίσεως, ή όποία πάλιν θ ά  διαμέσων έμπορίου καί βιομηχανίας περιορισμένων
έπιτευχθεί δταν ολόκληρος ή παραγωγή διά τών κατά εις μίαν άπλήν προμήθειαν. Δέν θ ά  είναι δηλαδή μονο
τόπους ένώσεων καί συνεταιρισμών άποθηκευθή καί πώλιον ή τράστ κεφαλαιοκρατικόν οπερ νά έκμεταλ-
πωληθή διά τού έξαγωγικοϋ έμπορίου καί τών ένώ- λεύεται τήν παραγωγήν όπως όλαι αί κεφαλαιοκρατι-
σεων... καί έπιχειρήσεις, άλλά ούτε καί κρατικόν μονοπώλιον.
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— Ιδιαίτερη θέση στη δραστηριότητα και τις επιδιώ ξεις των Ενώ σεων Γεωργι
κών Συνεταιρισμώ ν κατέχει το πρόβλημα της συγκεντρώ σεω ς των γεωργικών 
προϊόντω ν και τα συναφή με αυτό προβλήματα. Χ αρακτηριστικό κείμενο για  
την τότε κατάσταση βλ. στο «Συνεργατισμός» 1932 σ. 831, όπου εξαϊρεται η 
προσφ ορά των υπαλλήλω ν (Ενώσεων και Συνεταιρισμώ ν), τονίζεται ο πρωταρχι
κός ρόλος της Α ΤΕ , το μεγάλο πρόβλημα από τη γενική έλλειψ η αποθηκών. Α λλά  
και η προοπτική για συνεταιριστική δ ιαχείρ ιση-πώ ληση  από τους τοπικούς  
Συνεταιρισμούς.

« Έ π ’ έσχατων καταβάλλονται προσπάθειαί καί 
άπό μέρος τής Ά γροτικής Τραπέζης καί άπό μέρος 
τών συνεταιρικών ’Οργανώσεων γιά τήν όργάνωσι τής 
άπό κοινοϋ διαθέσεως τών προϊόντων μέ τόν σκοπό 
νά έπιτευχθή τό άνώτατο δυνατό όριο τιμών ύπέρ τών 
παραγωγών διά τοΰ παραμερισμού τής τάξεως τών 
μεσιτών.

Τή Βορεία Ελλάδα άπασχολεϊ κυρίως τό ζήτημα 
τών δημητριακών καί τών καπνών καί κατά δεύτερον 
λόγο τού βαμβακιού.

Γιά τά δημητριακά έγινε ήδη ή πρώτη εύρεΐα δοκιμή, 
μέ τήν διαφοράν πώς ή διάθεσις γιά τό σιτάρι μέν εινε 
έκ τών προτέρων έξησφαλισμένη καί γιά τά άλλα ό 
μόνος σταθερός άγοραστής εινε τό στράτευμα γιά 
ποσά περιωρισμένα. Ή  συγκέντρωσις τοΰ σιταριού, 
γίνεται μέσω τών Γενικών Α ποθηκώ ν χωρίς τή μεσο- 
λάβησι τών συνεταιριστικών ’Οργανώσεων καί τής 
κριθής είτε διά τής ’ Αγροτικής Τραπέζης, είτε διά τών 
' Ενώσεων Συνεταιρισμών. Καί στή κριθή ό ρόλος τών 
' Ενώσεων εινε έξηρτημένος άπό τή διάθεσι τής χρημα- 
τοδότριας ΑΤΕ.

1Η συγκέντρωσις τών καπνών ή επεξεργασία των 
κλπ. γίνεται πάλιν τή άνοχή ή τή επινεύσει τής Ά γρ ο 
τικής, μέ κίνδυνο τών Συνεταιρισμών. Μπορεί δηλαδή 
νά πή κανείς πώς παρ ’ όλον ότι οί συνεταιρισμοί καί οΐ 
ενώσεις τους προβαίνουν άπό καιρού σέ καιρό σέ 
συγκεντρώσεις, ή ενέργεια τους αύτή εΐνε ετεροκίνη
τη. Καί όμως σιγά-σιγά καί άσφαλώς οΐ συνεταιρικές 
οργανώσεις προχωρούν πρός τή κατεύθυνσι νά άποτε- 
λέσουν τή μόνη ύπηρεσία, ικανή ν ’ άναλάβη ενα 
τέτοιο γιγάντιο έργο, μέ άπολύτως δική τους πρωτο
βουλία, μέ τή χρηματοδότησι τής ΑΤΕ τής όποιας σύν 
τώ χρόνω κερδίζουν τήν έκτίμησι καί τήν έμπιστοσύνη 
(οί Ε νώ σεις πού έξασφαλίζουν σταθερά διοίκησι, 
τακτική διαχείρησι καί ικανή διεύθυνσι).

Κατά τή τρέχουσα περίοδο άπό μερικές Ενώ σεις 
γίνεται ένα μεγίστης σπουδαιότητος πείραμα, πού έλ- 
πίζομε πώς θά  άποδώση άποτελέσματα πολύ ικανο
ποιητικά. Ά νάλαβαν νά συγκεντρώσουν γιά λογαρια
σμό τής ΑΤΕ κριθή καί βρώμη ή όποία θά  παραδοθή 
στόν στρατό, μέ μιά μικρή προμήθεια, γιά νά καλύ- 
ψουν τίς δαπάνες τοΰ προσωπικού πού άπασχολοΰν 
γιά τόν σκοπό αύτό, τά ενοίκια αποθηκών, τά εργα
τικά, καθαριστικά κλπ.

10  ζήλος μέ τόν όποιο έπεδόθη τό προσωπικό τών 
Ένώσεων στην εργασία αύτή καί ή αύτοθυσία τήν 
όποιαν επιδεικνύουν εΐνε άξιοθαύμαστες. Ε ργάζον
ται 16 και 17 ώρες τή μέρα άπό ένδιαφέρο γιάτήνύπό- 
θεσι τής συγκεντρώσεως, γιά νά επιβαρύνουν μέ τά 
όλιγώτερα δυνατό έξοδα τήν όργάνωσι τους καί γιά νά 
δώσουν τό παράδειγμα τής φιλεργίας στούς γύρω 
τους, έργαζόμενοι μέσα στήν άποπνικτική σκόνη τής 
παραλαμβανομένης κριθής. Κάτι τό ανάλογο κάνουν 
καί οί ύπάλληλοι τής Τραπέζης πού ενεργούν τίς πλη

ρωμές έπί τόπου γιά νά διευκολύνουν τούς παραγω
γούς νά έξοικονομήσουν περισσότερο καιρό γιά τίς 
απασχολήσεις τους στά κτήματα ή άλώνια. "Οταν πλη
σιάζει κανείς ένα Συνεργείο παραλαβής καί δή τή σκό
νη πού σηκώνεται θά  πή, «έδώ μέσα έργασία δέν μπο
ρεί νά γίνη». Καί όμως μέσα στά σύννεφα εργάζονται 
οί άφανεΐς καί άγνωστοι έργάται τής συνεταιρικής 
ιδέας. Σέ μιά γωνία -άλλοτε στόν ήλιο καί άλλοτε στή 
σκιά- εΐνε έγκατεστημένο τό πρόχειρο Γραφείο -ένα 
τραπεζάκι πού κι αύτό άλλαξε τό χρώμα του καί έβαλε 
τό ένδυμα τού περιβάλλοντος- καί ή πλάστιγγα. Οΐ 
χθεσινοί άσπροι καί περιποιημένοι ύπάλληλοι τών 
Γραφείων σκονισμένοι καί άτημέλητοι παραλαμβά- 
νουν σήμερα τή παρουσιαζομένη κριθή, έμαθαν νά 
κρίνουν τή ποιότητα της καί τή περιεκτικότητά της σέ 
ξένες ύλες, κάνουν τούς λογιαρισμούς καί τούς ύπο- 
βάλλουν γιά πληρωμή στούς τραπεζικούς ύπαλλήλους 
πού καί κείνοι δοκιμάζουν τίς ’ίδιες ταλαιπωρίες τής 
ζωής. Μέ τό θαμπό φώς τής λάμπας έξακολουθεΐ ή 
πληρωμή μέχρι τίς 11 τή νύχτα, γιά νά πάη ό χωρικός 
τήν άλλη μέρα τό πρωί στή δουλειά του.

Μέ τίς κακουχίες όμως στίς όποιες ύποβάλλονται οΐ 
συνεταιριστικοί υπάλληλοι μπαίνουν έμπράκτως μέσα 
στά προβλήματα τής όργανώσεώς τής συγκεντρώσεως, 
έπί μονίμων βάσεων.

Εΐνε δέ άπειρα τά προβλήματα αύτά τών οποίων ή 
λύσις δέν έξαρτάται άπό τή καλή θέλησι καί τόν άλ- 
τρουϊσμό τού προσωπικού τών Συνεργείων. Αύτά άνά- 
γονται κυρίως σέ οικονομικούς ορίζοντας τούς οποίους 
μπορούν νά επηρεάσουν μονάχα οργανισμοί άνώτεροι 
(Υ πουργείο  τής Γεωργίας, Αγροτική Τράπεζα).

Τό πρώτιστο όλων τών προβλημάτων εΐνε τό ζήτημα 
τών Α ποθηκώ ν. Πουθενά -τής Μακεδονίας τούλάχι- 
στο- δέν ύπάρχει ο’ίκημα πού νά πληροί τούς όρους 
μιάς Α ποθήκης στοιχειώδους, χωρίς νά γίνεται λόγος 
γιά συγχρονισμένες αποθήκες. Τό δεύτερο ζήτημα, έξ 
’ίσου σπουδαίο, εΐνε ή συμμετοχή τών τοπικών συνε
ταιρικών οργανώσεων στό έργο τής συγκεντρώσεως.

Βέβαια άναγνωρίζομε πώς αύτό πού γίνεται έφέτος 
δέν έχει μόνιμο χαρακτήρα καί πώς ή ’Αγροτική 
συγκεντρώνει τή κριθή γιά νά εισπράξη εύκολώτερο 
τίς άπαιτήσεις, άλλά ποιός μπορεί νά μάς βεβαιώση 
πώς τοϋ χρόνου δέν θ ά  παρουσιασθη πάλι ή ’ίδια περί- 
πτωσι, κατόπιν μάλιστα τοΰ γεγονότος πώς διά τού 
μέτρου αύτοϋ άνετιμήθη ή κριθή καί ή βρώμη στήν 
έλευθέρα άγορά;

Ά ρ α , έπειδή ύπάρχουν οΐ λόγοι γιά νά καθιερωθή 
μονίμως τό σύστημα τής συγκεντρώσεως, καλό εΐνε νά 
συζητηθούν άπό τώρα οί όροι τής μεγαλυτέρας έπι- 
τυχίας της καί τής άποδόσεως περισσοτέρων ώφε- 
λειών στούς συνεταίρους.

Ά ποθήκαι: ’Ά ν  σέ άλλους γεωργικούς τόπους οΐ 
αποθήκες άποτέλεσαν ζήτημα άνάγκης,γιά τήν Ε λλη
νική ύπαιθρο άποτελοϋν τόν θεμέλιο λίθο τής βελτιώ-

478/1006



Ι932 /Σ Τ  —  Ε νώ σεις Γεω ργ. Σ υνετα ιρ ισμώ ν

σεως τής οικονομικής καταστάσεως τών γεωργών. *0 
'Έλλην τής Μακεδονίας, δέν μοιάζει τόν τυπικό γεωρ
γό πού έκληρονόμησε άπό πάππον πρός πάππον όλα 
όσα τού χρειάζονται γιά τήν έπιχείρησι του. Τού 
Έλληνος λείπουν όλα καί γιαυτό πουλάει τό γέννημά 
του άπό τό άλώνι, άφού δέν έχει πού νά τό πάη. Φυσι
κό γνώρισμα τοϋ έμπορίου είναι νά εκμεταλλεύεται τίς 
περιπτώσεις αύτές καί δέν άφίνει νά τοϋ διαφύγη ή 
εύκαιρία. Βρίσκει τόν χωρικό σέ άδυναμίανά διαφύλα
ξη τό προϊόν του καί πιέζει τάς τιμάς πρός τά κάτω. 
'Έτσι παρουσιάζεται τό τερατώδες φαινόμενο, δυό- 
τρεΐς μήνες μετά τήν εσοδεία νά προσθέσουν τά προϊ
όντα στά χέρια τών έμπορων πειά- 50% στην αξία 
τους. ’Εάν ύπήρχε όμως ή δυνατότης νά όποθηκευ- 
θούν τά προϊόντα κατά ένα άσφαλή τρόπο, οί τιμές 
τών προϊόντων δέν θ ά  ξέπεφταν... καί ό γεωργός θά  
μπορούσε νά άνθίσταται σέ κάθε πίεσι.
"Οσο χρήσιμες ομως εινε οί ’Αποθήκες τόσο δύσκο

λη εινε ή άνέγερσι. Εινε παραδεδεγμένο πώς θ ά  προέλ
θη μεγάλη οικονομία άπό εργατικά, άπό φίρες καί 
φθορές άλλά ή άνέγερσι τους άπαιτεϊ σοβαρά κεφά
λαια ή δέ συντήρησι των κάποια ύπηρεσία. Ποιός θά  
καταβάλη τά άπαιτούμενα χρήματα, ποιός θ ά  χρησι
μοποιεί τίς ’Αποθήκες, ποιός θ ά  τίς συντηρεί;

’ Επί τοϋ παρόντος ό μόνος οργανισμός πού ένδιαφέ- 
ρεται γιά τή γεωργική πίστι καί έχει κεφάλαια είνε ή 
’Αγροτική Τράπεζα. ’Αλλά τό 'ίδρυμα αύτό είναι τρα
πεζικός οργανισμός. Αύτομάτως προκύπτει τό ζήτημα 
ότι άν ή Τράπεζα μιά μέρα θελήση νά κάνη αποθήκες, 
θά  χρειασθή νά συνεργασθή μέ άλλους όργανισμούς 
πού θά  τίς διαχειρίζωνται. Τί είδους οργανισμοί θά  
εινε αύτοί; Θά δημιουργηθή ένας ειδικός οργανισμός;
' Η διεύθυνσις του θ ά  έπιβαρύνη μέ πολλά έξοδα τά 
έναποθηκευόμενα. Θά παρουσιασθή άρα ανάγκη νά 
χρησιμοποιηθούν οργανισμοί τοπικοί πού λειτουρ
γούν ήδη στήν ύπαιθρο. Τέτοιοι ύπάρχουν οί Κοινότη
τες, οί Συνεταιρισμοί καί τά γεωργικά Ταμεία. Οί κοι
νότητες ώς πολιτική όργάνωσι δέν είναι δυνατό ν ’ 
άναλάβουν έπιχειρήσεις οικονομικές, τά γεωργικά 
Ταμεία εινε ήμικρατικοί οργανισμοί καί αποβλέπουν 
στήν επαγγελματική μόρφωσι τών γεωργών. Οί συνε
ταιρισμοί εινε οί μόνες οργανώσεις, κατάλληλες, νά 
χρησιμοποιηθούν πρός τόν σκοπό αύτό.

Συμμετοχή τών τοπικών συνεταιρικών όργανώσεων 
στό έργο τής συγκεντρώσεως. Π αρ’ όλον ότι θεωρού
με πώς ή συγκέντρωσις σύντομα θά  άποτελέση ύπό- 
θεσι έξ ολοκλήρου συνεταιριστική, έν τούτοις χρησι- 
μοποιοϋμεν τόν όρον συμμετοχή διότι όπως έκ τών 
πραγμάτων φαίνεται σήμερα γιά τήν συγκέντρωσι τή 
πρωτοβουλία έχουν οΐ ένώσεις Συνεταιρισμών καί ή 
’Αγροτική Τράπεζα.

Οί Συνεταιρισμοί στή συγκέντρωσι τών προϊόντων 
εινε προωρισμένοι νά παίξουν τό βαρύτερο καί σπου
δαιότερο ρόλο. Κείνοι θά  συλλέξουν τά προϊόντα, θά

τά καθαρίσουν, θά  τά διατηρήσουν σέ καλή κατάστα- 
σι, θά  τά διαθέσουν στήν αγορά, τή όποία θά  παρακο
λουθούν άπό κοντά...

Οί άποθήκες γιά τίς όποιες γίνεται ό λόγος δέν πρό
κειται νά εινε οί συνειθισμένες μέ τούς τέσσαρες τοί
χους. ‘Ό τα ν λέγομε άποθήκες έννοοϋμε τή συγχρονι
σμένη άποθήκη πού θ ά  έχει έγκαταστάσεις άπορρο- 
φήσεως, καθαρισμού, αερισμού κλπ. οί όποιες έξα- 
σφαλίζουν τό προϊόν άπό κάθε φθορά. Γιά νά γίνουν 
όμως τέτοιες άποθήκες χρειάζονται πολλά χρήματα 
καί κίνησις πού νά δικαιολογή τή τοποθέτησι σοβα
ρών κεφαλαίων...

Εινε πανθομολογούμενο πώς ή όργάνωσις τοϋ έμπο
ρίου στήν ύπαιθρο εινε σωστά πρωτόγονος καί πώς οί 
χωρικοί στερούνται τής στοιχειώδους οικονομικής 
μορφώσεως καί γ ι’ αύτό τό ζήτημα τής συγκεντρώ
σεως θ ά  συναντήση πλεϊστες δυσκολίες, όχι όμως άνυ- 
πέρβλητες. Μόνον χρειάζεται πολλή καί συστηματική 
έργασία συνδυασμένη τών Ένώσεων Συνεταιρισμών 
καί τής ’Εποπτικής ύπηρεσίας. Μέ τή σημερινή σύν- 
θεσι τών συνεταιρισμών σέ πλεϊστες περιφέρειες εινε 
άδύνατο ν ’ άναλάβουν ετούτοι μιά σοβαρά έργασία.
' Ο άριθμός τών μελών τους εινε πολύ μικρός καί στά 
μεγάλα χωριά άκόμη, διά τόν λόγο ότι οί χωρικοί παρα- 
συρόμενοι άπό διάφορες ασήμαντες άφορμές'ίδρυσαν 
στά χωριά περισσοτέρους τοϋ ένός συνεταιρισμούς. Σέ 
ένα χωριό όμως δέν μπορεί νά χτισθούν δυό αποθή
κες, όσο μεγάλο καί άν είνε τοϋτο. Τί θ ά  γίνη όμως 
τότε; Υ πάρχουν δυό λύσεις: α) νά συγχωνευθούν 
όλοι οί συνεταιρισμοί πού ύπάρχουν σέ ένα χωριό σέ 
ένα μεγάλο συνεταιρισμό πού θά  άναλάβη τή συγκέν
τρωσι, πλάϊ στό πιστωτικό του έργο, β) νά ίδρυθοϋν 
ειδικοί συνεταιρισμοί προμήθειας γεωργικών ειδών 
καί άπό κοινού πωλήσεως τών γεωργικών προϊόντων 
μέ εύρυτέρα περιφέρεια, στούς καταλληλοτέρους διά 
τό έμπόριον τόπους. Καί τά δυό συστήματα λειτουρ
γούν στίς διάφορες χώρες τής Εύρώπης μέ έπιτυχία (ή 
’Αμερική καί ή Αύστραλία έχουν έφαρμόση τό σύστη
μα τοϋ Πούλ) καί δέν μπορεί κανείς χωρίς νά γνωρίζη 
τάς τοπικάς συνθήκας νά άποφανθή ποιό είνε τό 
καταλληλότερο. Τό όλο ζήτημα πρέπει ν ’ άποτελέση 
άντικείμενο ένδελεχοϋς καί συντόνου μελέτης καί γιά 
τήν ’ Αγροτική Τράπεζα καί γιά τίς * Ενώσεις Συνεται
ρισμών. Οί οργανισμοί αύτοί έχουν τήν αποστολή νά 
βελτιώσουν διά διαφόρων μέσων τήν οικονομική κατά- 
στασι τοϋ γεωργού. ' Η συγκέντρωσις καί ή άπό κοι
νού διάθεσις τών προϊόντων τούς παρέχει μιά έξαίρετη 
εύκαιρία νά έφαρμόσουν ένα μέρος άπό τίς έπαγγελίες 
τους.

Τό έργο είνε δύσκολο καί γιαυτό τό θέτομε ώς πρό
βλημα αλλά δέν είνε διόλου άκατόρθωτο. Οί γειτονικές 
μας χώρες, έκτός άπό τήν ’Αλβανία, έπραγματοποιη- 
σαν ήδη ένα μεγάλο μέρος άπό τό συνεταιρικό αύτό 
ιδεώδες».

—  Ο σον αφορά την κατάσταση στον τομέα της συνεταιριστικής διαθέσεως των 
προϊόντω ν, βλ. κείμενο στο «Συνεργατισμός» 1932 σ. 925 γραμμένο με γνώ ση και 
με ελπίδα τη βαθμιαία συνειδη τοποίη ση  των αγροτώ ν μέσα στους Συνεταιρισμούς  
τους, ώστε να  μπορέσουν να αναλάβουν αυτοί υπεύθυνες οικονομικ ές - εμπορικές  
πρω τοβουλίες. Γράφει:

«...Δέν ύπάρχει σύσκεψις, δέν ύπάρχει γενική 
συνέλευσις, συνέδριο, όπου νά μήν έλέχθη πώς οί 
συνεταιρισμοί πρέπει ν ’ άναλάβουν τήν διάθεσι τοϋ Α 
ή Β προϊόντος. ' Ως άπόρροια τών σκέι|)εων αύτών

έχουμε τήν ίδρυση ειδικών συνεταιρισμών άπό κοινού 
πωλήσεως σταφίδος, καπνού κλπ. καί τήν προσπά
θεια πολλών ένώσεων συνεταιρισμών πρός τήν άπό 
κοινού πώλησι γεωργικών προϊόντων. ’ Εσχάτως δέ καί
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ή ’Αγροτική Τράπεζα κάνει άνάλογη προσπάθεια, 
άλλου μέ κρασιά, μέ τά κίτρα κλπ.

...01 επιχειρήσεις δέν έχουν μόνιμο χαρακτήρα, ξέ
χωρα οί Γενικές ’Α ποθήκες κάθε καλοκαίρι συγκεν
τρώνουν τό περισσευούμενο στάρι τών παραγωγών, 
γιά λογαριασμό τής Κεντρικής ’Επιτροπής Προστα
σίας ’ Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής.

...Ξεκάθαρα βλέπει κανείς ά φ ’ ένός τήν προστασία 
τής γεωργικής παραγωγής, διότι αύτό σημαίνει νά άγο- 
ράζη η ΚΕΠΕΣ τό στάρι σέ τιμές άνώτερες άπό κείνες 
τοΰ έμπορίου καί ή ΑΤΕ τά κριθάρια καί τά λάδια καί

ά φ ’ έτέρου τόν άγώνα πρός δημιουργία πόρων κινή- 
σεως τών 'Ενώσεων. Ή  κ α θ ’ έαυτοϋ συνεταιριστική 
δράσις τών λίγων συνεταιρισμών άπό κοινοΰ πωλή
σεως, άφοΰ προσέκρουσε σέ χίλιες δυσκολίες, παρέ
λυσε, άφοΰ έξήντλησε τήν υπομονή τών έπιχειρούντων 
(δέν γίνεται λόγος γιά τίς λίγες έξαιρέσεις).

Καί όμως έξακολουθητικά συζητούμε τή συγκέν
τρωση ν ’ όναλάβουν οί συνεταιριστικές οργανώσεις. 
Πώς όμως; ’Έχουν τίς πρός τούτο ικανότητες; καί άν 
τίς είχαν πώς δέν τίς χρησιμοποίησαν; Τό πιθανώτερο 
είναι πώς δέν τίς είχαν...».

Στη συ νέχεια  εξετάζει αν η από κοινού  συγκέντρω ση Θα παράσχει υπηρεσίες  
και ποιές. Και αφού αναπτύξει τις ω φέλειες εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρ
χο υ ν  και ποιές ικανότητες διότι οι επ ιχειρ ή σ εις  δεν είναι ζήτημα ούτε ευχής ούτε 
Θεωρίας αλλά πράξεως.

Επαναλαμβάνει ότι:
«...τις συγκεντρώσεις τών προϊοντων ενεργεί σήμε

ρα κατά μεγίστη άναλογία η ΑΤΕ, διότι οί συνεταιρι
σμοί δέν ήσαν ικανοί ν ’ άναλάβουν μιά τέτοια έργασία. 
Καί έκθέτει τίς άδυναμίες: Συνειδητούς, ζωντανούς, 
συνεταιρισμούς δέν έχομε. Οί συνεταιρισμοί μας 
έγιναν γιά νά διεκπεραιώνουν δουλειές τής Τραπέζης 
καί έξακολουθούν, ύστερα άπό 8-10 έτών ζωή, νά 
βρίσκωνται στό ’ίδιο στάδιο.

Οι συνεταιρισμοί δέν έχουν άκόμη κεφάλαια άρκε- 
τά... Τά λίγα κεφάλαια πού συγκεντρώθησαν δέν 
άποτελοϋν έλευθέρα καί αύτόβουλη συνεισφορά τών 
συνεταίρων... Είναι κρατήσεις πού έγιναν άπό τά 
χορηγούμενα δάνεια. Οί συνεταίροι άποβλέποντες 
στήν πρόσκαιρο βοήθεια, εύχαρίστως άφιναν καί ένα 
ποσοστό ύπέρ τοϋ συνεταιρισμού, πράγμα πού σήμε
ρα, στήν έποχή τής κρίσεως, έπαυσε νά γίνεται. Έ ξ  
άλλου τά κεφάλαια αύτά είναι σήμερα κατά τέτοιον 
τρόπον δεσμευμένα πού χρειάζεται ναλθή άκόμη μιά 
φορά στόν κόσμο ό Μ. ’Αλέξανδρος γιά νά λύσει τά 
δεσμά τους. Συνεπώς άδίστακτα μπορούμε νά πούμε 
πώς οί συνεταιρισμοί σήμερα δέν έχουν κεφάλαια.

Λείπει ή έμπορική πείρα άπό τούς διαχειριζόμενους 
τίς συνεταιριστικές έπιχειρήσεις...

...Πρέπει νά έννοήσουμε καί νά τό χωνέψουμε καλά 
πώς οί συνεταιρισμοί είναι έπιχειρήσεις έμπορικές, 
άσχετα άν δέν άποβλέπουν στό κέρδος. Δέν είναι έπί 
πλέον όρθή ή άντίληψις πώ ς άν έχουμε χρήματα μπο
ρούμε νά διεξάγουμε μέ επιτυχία έμπορικές έπιχειρή- 
σεις...

...Πουθενά στήν ιστορία τοϋ ελευθέρου έμπορίου, 
τής βιομηχανίας καί τής συνεταιριστικής κινήσεως δέν 
έγινε ή άρχή μέ μεγάλες έπιχειρήσεις. Τό σημείο αύτό 
τής οικονομικής 'ιστορίας οφείλουν νά λάβουν ύ π ’ 
όψει τους οι ύπεύθυνοι συνεταιριστικοί κύκλοι, εκτός 
άν θέλουν νά κάμουν ούτοπιστικούς ύπολογισμούς ή 
καί θαύματα. Κ ατ’ άκολουθίαν άντί νά ζητούμε στά 
συνέδρια καί στίς συσκέψεις ή α ή ή β δουλειά νά γίνη 
διά τών Συνεταιρισμών, γιά νά δημιουργούμε εύνοϊκή 
κοινή γνώμη -’ίσως δέ καί έντύπωσι- ν ’ άρχίση ό 
καθένας όπου βρίσκεται νά οργάνωση τό συνεταιρι
στικό εμπόριο καί στά συνέδρια νά παρουσιάζη τ ’ 
άποτελέσματα τής δράσεώς του γιά νά παραδειγματί
ζονται καί οί άλλοι.

Λείπει ή απαραίτητη, γιά τή κανονική λειτουργία 
μιάς έπιχειρήσεως, έμπιστοσύνη μεταξύ τών συνεταί
ρων, πολλές φορές μάλιστα ούτε αύτά τά συμβούλια 
άπολαμβάνουν έμπιστοσύνης, γεγονός άποδεικνυόμε- 
νο μέ τίς συχνές έκλογές πού λαμβάνουν χώραν μέσα 
στούς συνεταιρισμούς.

Σέ πολλούς συνεταίρους, άγνωστο πώς, έχει δημι- 
ουργηθή ή έντύπωσι πώς οί συνεταιρισμοί δέν είνε 
άλλο τίποτε παρά ή ύπηρεσία τής δεκάτης έπί τουρκο
κρατίας καί γιαυτό μεταχειρίζονται κάθε είδος δόλου 
έναντίον τους. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς νά περιμένη 
μιά καλή έκβασι άπό τή συνεταιριστική έπιχείρησι 
άντίκρυ στήν όποία τηρούν τέτοια τακτική οί ’ίδιοι οί 
συνεταίροι;

’Ά ν  δέν λείψουν οί έλλείψεις αύτές πού παρατη
ρούνται, σέ μεγίστη άναλογία, μέσα στίς συνεταιριστι
κές οργανώσεις, άποτελεϊ ματαιοπονία νά νομίζουμε 
πώς οί συνεταιρισμοί μπορούν ν ’ άναλάβουν μιά 
σοβαρά δράσι καί δή έμπορική...

' Η προσπάθεια τείνουσα στή δημιουργία μιάς συνει
δητοποιημένης συνεταιριστικής Κινήσεως πρέπει ν ’ 
άρχίση όσο τό δυνατό τό ταχύτερο άπό τούς οπωσ
δήποτε μισθοδοτουμένους άπό τήν συνεταιριστική 
Κίνησιν εϊτε έπόπται λέγονται είτε συνεταιριστικοί 
ύπάλληλοι. Αύτοί λόγω τής μορφώσεως τους καί τής 
πείρας τους θά  είνε οί καλλίτεροι καθοδηγηταί καί 
σύμβουλοι τών συνεταίρων. Ά π ό  τά διοικητικά καί 
έποπτικά συμβούλια τών συνεταιρισμών πού λόγω τής 
προελεύσεως τους μπορούν νά έξασκήσουν μιά έπιρ- 
ροή πάνω στούς συνεταίρους καί νά τούς ύποδείξουν 
τό τί έπιβάλλεται νά κάνουν. ’ Από τίς ύπηρεσίες τής 
’ Αγροτικής Τραπέζης καί τοϋ Υ πουργείου τής Γεωρ
γίας, πού, σύμφωνα μέ τόν νόμο, άποτελοϋν τήν 
Ά νω τάτη Έ ποπτεία  τών Συνεταιρισμών.
’Ά ν  άφίσουμε νά παρασυρθούμε άπό τή νάρκη τής 

οικονομικής κρίσεως τότε θά  πή πώς ποτέ δέν πιστέ
ψαμε στήν έξυπηρέτησι τού Συνεταιρισμού. Τότε 
αιώνια ή συνεταιριστική Κίνησι θά  μοιάζει τό μπαλόνι 
πού καμμιά φορά άγοράζουμε στά παιδιά μας νά 
παίξουν. "Οπως τό μπαλόνι παρασύρεται άπό τό 
παραμικρότερο ρεύμα αέρος έτσι καί ή συνεταιριστική 
Κίνησις θ ά  παρασύρεται άπό όλα τά στοιχεία πού τήν 
περιστοιχίζουν χωρίς ποτέ ν ’ άποκτήση δική της οντό
τητα».

—  Το πρόβλημα που ανέκυψε με τα Ειδικά Λ ογιστήρια  Συνεταιρισμώ ν.
Κατά το 1932 ανέκυψε ειδικό πρόβλη μα  από ενέργειες της ΑΤΕ για την
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ίδρυση ειδικών Λ ογιστηρίω ν Συνεταιρισμώ ν, ανεξάρτητω ν από τις Ενώ σεις, με 
εξάρτηση μικτή (ΑΤΕ - Συνεταιρισμοί) για  όσ ου ς Συνεταιρισμούς δεν μπορούν να  
τηρούν τα βιβλία  στην έδρα τους με δικό τους λογιστή .

Για το θέμα αυτό γίνεται στο «Συνεταιριστής» κριτική και ανασκόπηση για  
την μέχρι τότε εφαρμογή και για τις σ χ έσ εις  Ενώ σεων και Συνεταιρισμώ ν (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1932 σ . 53) στις περιφέρειες Π ατρώ ν, Α ιγιαλείας, Μ εσ ολογγίου , 
Κ ορινθίας, Ιω αννίνω ν, Σερρών.

Στο κείμενο τούτο απάντησε, διευκρινίζοντας τις αντιλήψ εις της ΑΤΕ, ο 
Μ ίνως Γερακάρης, προϊστάμενος της Υ πηρεσίας Συνεταιρισμώ ν της ΑΤΕ. Την  
απάντηση του εσ χ ο λ ία σ ε  ο Θ.Τ. (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 78) το δε ζήτημα  
εντοπίστηκε τελικά στις σω στές σ χέσ εις  Συνεταιρισμώ ν και Ενώσεων.

Στο όλ ο  θέμα (που κ ίνη σε το ενδιαφέρον των συνεταιριστικώ ν στελεχώ ν) ανα- 
φέρονται και τα κείμενα των Ευρ. Τζουμέρτη («Συνεταιριστής» 1932 σ. 100, 141), 
Κ. Χ ολέβα  («Συνεταιριστής» 1932 σ. 126), Στ. Π οπολά νου  (σ. 141), Σ. Αντωνιάδη  
με εφαρμογές Κ ιλκίς, Σερρών («Συνεταιριστής» 1932 σ. 111), Γ. Ν ικολαΐδη (σ. 
152), Ξ. Μ ικελοπούλου (σ. 154), Συνεργατιστής (σ. 175).
—  Τ .Α .Ο .Λ . (Λευκάδος) Αιτήματα παραγωγών. Δ ιάσταση με Επόπτη ΑΤΕ  

(«Συνεταιριστής» 1932 σ. 86, 158).
Γ ενικότερες συντονιστικές προσπάθειες για συνεταιρική δ ιαχείριση  της 

οινοπαραγω γής με συνεργασία  Εθνικού Συνδέσμου Α μπελοκτη μόνω ν βλ. «Συνε
ταιριστής» 1932 σ. 110.

Ενωση Συνεταιρισμώ ν Σέλινου Κ ρήτης. Δ ραστηριότητες. Συνεταιριστική  
πώ ληση ελαίου. Εγκαταστάσεις. («Συνεταιριστής» 1932 σ. 29).

Βασικα προβλήματα πιέζουν τις Ενώ σεις και όλη  τη συνεταιριστική κίνηση. 
Βλ. Σύσκεψη Ενώ σεων Γ.Σ. Μ ακεδονίας, Θ ράκης, Θ εσσαλίας (6 /1 1 /1 9 3 2 ) για  τα 
θέματα ανοιγμάτω ν συνεταιρισμώ ν από δάνεια καπνώ ν, για  τη συγκέντρω ση σίτου  
για την ανόρθωση συνεταιρισμώ ν κλπ. Υ ποδείξεις. Υ πόμνημα αναλυτικό στην  
ΑΤΕ για ρύθμιση (βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 905).

Ο ι δραστηριότητες των Ενώ σεω ν Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν μέσα από τα στοιχεία  
των Ισολογισμώ ν τους έτους 1932.

Βλ. σχετικά , για  μελέτη, ισολογισμούς:
Ε.Γ.Σ. Βέροιας («Συνεταιριστής» 1933 σ. 36 και «Συνεργατισμός» σ. 961).
Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσ αλονίκη ς («Συνεταιριστής» 1933 σ. 48 και «Συνεργα
τισμός» 1933 σ . 984).
Κ εντρ. Γεω ργοκτηματικής Τραπέζης Ο λυμπίας («Συνεταιριστής» 1933 σ. 60).
Α .Τ .Ε . («Συνεταιριστής» 1933 σ . 72, 88, 111).
Ε.Γ.Σ. Χ αλκιδικής («Συνεταιριστής» 1933 σ . 100).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'/I  

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Η Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών και η προσπάθεια για συνεταιριστικό 
προγραμματισμό. Η «Επιτροπή των Αμπελακίων».

Το θέμα της ίδρύσεως κεντρικής και περιφερειακώ ν ιδεολογικώ ν οργανώ 
σεω ν συνεταιρισμώ ν επανήλθε (μετά τις αποφάσεις του 1930) για  νέα  σοβαρή  
μελέτη από ανθρώπους κύρους, με πρω τοβουλία του Συνδέσμου Συνεταιριστών 
Βορείου Ε λλάδος. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 3) που συγκρότησε την λεγάμενη  
«Επιτροπή των Α μπελακίω ν».

Κατά το 1931 και 1932 καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια  για  να  διατυπωθεί 
Συνεταιριστικό Π ρόγραμμα.

Η  προσπάθεια αυτή αρχικά απέβλεπε στη ν κατάρτιση μελετημένου  
προγράμματος δράσεως από τους παράγοντες εκείνους που ε ίχα ν νόμιμη αρμοδιό
τητα και υποχρέω ση να  συμπαρίστανται στη συνεταιριστική κίνη ση  (Κ ράτος και 
Α ΤΕ), ώστε οι ενέργειές τους να μην είνα ι σπασμω δικές και μερικές φορές στην  
ουσία  αντισυνεταιριστικές, αλλά μελετημένες και σ υ νεχείς  (σχετικά με τη συνε
ταιριστική νομοθεσία , εποπτεία, συμπαράσταση, κλπ.).

Μ ε τη βάση αυτή διατυπώθηκαν από ειδικούς συνεταιριστές (ή και από οργα
νώ σεις) υποδείξεις προς τους αρμόδιους αυτούς παράγοντες, για  προγραμματισμό  
στη νομοθεσία  συνεταιρισμώ ν, εποπτεία, εκπαίδευση, κλπ.

’ Α ρ χισ ε  όμως να  γίνεται κατανοητό ότι η συνεταιριστική  κίνη ση  δεν έπρεπε 
να  περιμένει από τους εξω τερικούς παράγοντες να  ρυθμίζουν τη ν ανάπτυξή της 
α λλά  έπρεπε, πρώτη αυτή, να  μελετήσει τα προβλήματα της και τις επιδιώ ξεις της 
και να  διατυπώσει πρόγραμμα με τις θέσεις της, τη στάση της απέναντι στο κράτος 
και στους τρίτους, καθώς και για  τη ν μελλοντική  της ανάπτυξη, μέσα βέβαια στο  
πνεύμα του Συνεργατισμού (βασικές του αρχές, διεθνής ανάπτυξη) αλλά  και προ
σαρμ οσμ ένο  στις ειδικές συνθήκες της Χώρας.

Έ τ σ ι  έπειτα (κυρίως) από τις ανάγκες που δημιούργησε η απότομη ανάπτυξη, 
τις αναστολές που έφερε η γεωργική κρίση και τις επιθέσεις εκμεταλλευτικών  
στοιχείω ν εναντίον  των Συνεταιρικών Ο ργανώ σεω ν, ά ρ χισ ε  να  γίνεται συνειδητή  
και να  εκδηλώ νεται με υιιοδείξεις, η ανάγκη ό χ ι μόνο γ ια  άμυνα αλλά  και για  νέα  
δράστηριοποίη ση  των Συνεταιρισμώ ν, με βάση ένα γενικότερο  πρόγραμμα.

Μ ε τις σκέψεις και τις ανάγκες αυτές, η κ ίνη ση  οδηγήθηκε, με τη ν πρωτο
βουλία  κυρίως του Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν Βορείου Ε λλάδος, στο Π ρόγραμμα  
που κατάρτισαν οι επιφανείς συνεταιριστές της Ε πιτροπής των Α μπελακίω ν, και 
που ψ ήφ ισαν και αποδέχτηκαν στη συνέχεια , σε π α νελλή νια  Σύσκεψη τους, οι 
Ενώ σεις Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Η Επιτροπή των Α μπελακίω ν αντιμετώ πισε και τα θέματα που αφ ορούσαν το 
Συνεταιριστικό Π ρόγραμμα Κράτους - Α ΤΕ (νομοθεσία , εποπτεία, εκπαίδευση  
κλπ.) αλλά και το καθαυτό Συνεταιριστικό Π ρόγραμμα δράσεως της ίδιας της 
κινήσεω ς.

Για το πρώτο (το Συνεταιριστικό Π ρόγραμμα Κράτους - ΑΤΕ) έγινε λεπτομε
ρέστερη ανάπτυξη στο Υ ποκεφάλαιο Β, γ ια  δε το καθαυτό Συνεταιριστικό Π ρό
γραμμα της ίδιας της κινήσεω ς, η ανάπτυξη γίνεται εδώ (στη συνέχεια).

Η  Επιτροπή Α μπελακίω ν και οι υποεπιτροπές της. Ε ισ η γή σ εις  βασικές.
Ό π ω ς  είπαμε η γεωργική συνεταιριστική κ ίνη ση  με την πάροδο των ετών,
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οιαρκώς πιο σ υ χνά  και πιο σοβαρά απασχολείτα ι, σε συσκέψ εις εκπροσώ πω ν των 
Ενώσεων, με τη μελέτη των βασικών προβλημάτω ν που την ενδιαφέρουν, και στη  
χάραξη  κοινώ ν γραμμών δράσεως για  κοινές θέσεις - εκδηλώ σεις απέναντι κυρίως 
στο Κ ράτος και την ΑΤΕ.

Ο Σύνδεσμος Συνεταιριστώ ν Βορείου Ε λλάδος, που ε ίχε  εξουσιοδοτηθεί 
σχετικά  από πολλές Ενώ σεις, συγκρότησε Επιτροπή από προσω πικότητες φιλικές  
στο Συνεργατισμό, για  τη μελέτη της συνεταιριστικής κινήσεω ς και τη ν υπόδειξη  
των κατάλληλω ν μέτρων για τη ν ανάπτυξή της. (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 1).

Το π όσ ο σοβαρή ήταν η σχετική προσπάθεια  προκύπτει και από το ότι μέλη  
της Ε πιτροπής αυτής ορίστηκαν προσω πικότητες μεγάλου κύρους: Σπ. Χασιώτης, 
Α λ. Μ υλωνάς, Α λ. Σβώλος, ΙΊ. Κ οντός, Ε λευθερόπουλος, Κ αββάδας, Στεφανίδης, 
Α ναγνω στόπουλος, Δημ. Κ αλιτσουνάκις, Στ. Π απανδρέου, Α ριστ. Σίδερις, π ’ 
Δ εκάζος, Π. Κ ουτσομητόπουλος, Χ ρ. Ευελπίδης, Β. Σιμωνίδης, F . Σαμαρόπουλος, 
Θ. Τζωρτζάκης. Στην Επιτροπή μετείχαν και οι εκπρόσω ποι του Συνδέσμου, 
Συνεταιριστώ ν Β ορείου Ελλάδας Κ. Π ρω τόπαπας, Χ αρ. Π απαχρίστου, Σπ. 
Αντω νιάδης.

Η  Επιτροπή συνήλθε αρχικά στη ν Α θήνα στις 4 και 5 Ιανουαρίου 1932 (στα  
Γραφεία της Ε λλη νικ ή ς Γεω ργικής Εταιρείας). Και αφού άκουσε ε ισ ή γη σ η  για  τη 
συνεταιριστική κίνηση  στη Β όρειο Ελλάδα, όπως εμφανιζόταν κατά την εποχή  
αυτή (Ε ιση γ. Κ. Π ρωτόπαπας) ανάθεσε στη συ νέχεια  σ τον Θ. Τζωρτζάκη να  ειση- 
γηθεί για  το όλ ο  συνεταιριστικό ζήτημα και για  τα ειδικά θέματα.

Ο Θ. Τζωρτζάκης παρουσίασε το πρόβλημα από τις εξή ς 3 πλευρές του:
I. Η  Α γροτική  Τράπεζα και οι Συνεταιρισμοί:

α$ Η θέση των Συνεταιρισμώ ν απέναντι της Α ΤΕ κατά την υ π ’ αυτής 
ά σ κ η σ ιν  της πίστεως.

β) Η  συνεταιριστική πολιτική της Α ΤΕ (με ειδικότερα θέματα).
II. Η  περί συνεταιρισμώ ν νομ οθεσία  και η υπέρ των συνεταιρισμώ ν γενικοτέρα  
πρόνοια  του Κράτους:

α) Η  νομοθεσία  περί συνεταιρισμώ ν.
β) Η  γενικοτέρα  υπέρ των Συνεταιρισμώ ν πρόνοια  του Κ ράτους.

III. Η  ενδεικνυομένη  τακτική των υφισταμένω ν συνεταιρικώ ν οργανώ σεω ν διά 
την άνάπτυξιν της κινήσεω ς και τα όρια  της δράσεώς τους:

α) Η  ίδρυση κεντρικής και περιφερειακώ ν ιδεολογικώ ν οργανώ σεω ν συνε
ταιρισμών.

β) Η  ανάμιξη των συνεταιρισμώ ν εις την γεν ικ ή ν  ο ικ ονομ ικ ή ν πολιτικήν.
Ε ισ ή γη σ η  έκανε και ο Χρ. Ευελπίδης για  τον  τομέα αγροτική πίστη. (Βλ. 

αναλυτικά «ο Συνεταιριστής» 1932 σ. 1 και «Συνεργατισμός» 1932 σ. 659).
Στη συ νέχεια  δημιουργήθηκαν 2 Υ ποεπιτροπές γ ια  τη λεπτομερέστερη  μελέ

τη και υποβολή  σχεδίων:
α) Υ ποεπιτροπή Θ εσσ α λονίκη ς από τους Κ οντόν, Α ναγνω στόπουλον, 

Στεφανίδην, Ε υελπίδην, Τζωρτζάκην, Π ρω τόπαπαν, Π απαχρίστου, Α ντω νιάδην, 
που θα μελετούσε τα θέματα:

1- Η  θέση των Συνεταιρισμώ ν απέναντι της Α γροτικ ής Τραπέζης κατά την  
υ π ’ αυτής ά σ κ η σ ιν  της πίστεως,

2. Η  ίδρυση κεντρικώ ν και περιφερειακώ ν ιδεολογικώ ν οργανώ σεω ν  
συνεταιρισμώ ν.

β) Υ ποεπιτροπή Α θηνώ ν από τους: Σβώ λον, Σίδεριν, Ε υελπίδην, Σαμαρόπου- 
λο ν, Σιμωνίδην, Τζω ρτζάκην, που θα μελετήσει τα θέματα:
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1. Η συνεταιριστική πολιτική της ΑΤΕ.
2. Η νομοθεσία  περί συνεταιρισμώ ν.
3. Η γενικότερη  υπέρ των συνεταιρισμώ ν π ρόνοια  του Κράτους.
Για την ανάμιξη των συνεταιρισμώ ν στην γενική  οικονομικ ή  πολιτική βλ. 

αναλυτικά «ο Συνεταιριστής» 1932 σ . 1.
Για το έργο των υποεπιτροπώ ν βλ. σ . 28.
Για τη νομοθεσία , εποπτεία, αγροτική π ίστη , και γενικώ ς για  τα θέματα που 

αφ ορούσαν τις συνεταιριστικές αρμοδιότητες Κ ράτους - Α ΤΕ η ανάπτυξη γίνεται 
στα Υ ποκεφάλαια Β ' και Ζ '.

Για ό,τι αφορά την προσπάθεια για  να διατυπωθεί το Συνεταιριστικό Π ρό
γραμμα - Επιδιώξεις της ίδιας της συνεταιριστικής κινήσεω ς, σημειώ νουμε τα 
ακόλουθα:

1. Στο ερώτημα «Π ολιτεύονται οι Συνεταιρισμοί; Τί είναι Συνεταιριστική  
Π ολιτική; Π οιά  τα όρια  και οι σκοποί της;» εισ ή γη σ η  έκανε ο Κ αθηγητής  
Α ριστοτέλης Σίδερις. Κ είμενό του βλ. «ο Σ υνεταιριστής» 1932 σ. 73.
'Η  ίδρυση Κ εντρικής Σ υνομοσπονδίας καί περιφερειακώ ν ιδεολογικώ ν συνεται
ριστικώ ν’Ο ργανώσεων.

'Η  ΰποεπιτροπή τής Θ εσσ αλονίκη ς πρός μελέτην τής συνεταιριστικής
κινήσεω ς συνήλθε τήν 12 Φ εβρουάριου 1932 καί ήκουσε τήν σ χετικ ή ν μέ τήν  
ϊδρυσιν κεντρικώ ν καί περιφερειακών ιδεολογικ ώ ν οργανώ σεω ν συνεταιρισμώ ν  
έκθεσιν τοϋ εισηγητή  Σπ. Ά ντω νιά δ η . Ταύτης τά κυριώτερα σημεία  εινε: (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1932 σ . 49).

«α) "Οτι ή γεωργική συνεταιρική κίνησις τής ‘Ελλά
δος περιλαμβάνει περί τούς 5700 συνεταιρισμούς, τών 
οποίων μία μεγάλη άναλογία ύπάγεται εις 85 ενώσεις 
συνεταιρισμών.

β )Ό τ ι αί ενώσεις τών συνεταιρισμών μεταξύ των 
ούδένα δεσμόν έχουν πλήν τών έκ συμπτώσεως προ
σωπικών γνωριμιών τών διοικούντων ή τών διευθυνόν- 
των αύτάς.

γ )Ό τ ι  λόγω της άναπτύξεως τής συνεταιριστικής 
δράσεως έδημιουργήθη μοιραίως συνεταιριστική συ- 
νείδησις ήτις διεκδικεϊ τά συμφέροντα της, άτινα 
προσκρούουν είς άλλων τοίαύτα.

δ )Ό τ ι  ot συνεταιρισμοί μεμονωμένως ή αί ενώσεις 
τών συνεταιρισμών έφόσον ούτοι ύπάγονται είς τήν 
δύναμίν των εινε ύποχρεωμένοι νά ύπερασπίζουν ενώ
πιον τών άρχών, άλλων τάξεων καί τής κοινωνίας τά 
συμφέροντα τών συνεταίρων των. Οϋτω αύτομάτως 
έδημιουργήθη ζήτημα έκπροσωπήσεως τών συμφε
ρόντων τών συνεταιρισμών. Συνέπεια αύτοϋ ύπήρξεν 
ή αποστολή σωρείας επιτροπών είς ’Αθήνας πρός 
διεκπεραίωσιν ύποθέσεων συνεταιριστικών. Κατά μαρ
τυρίας δέ άρμοδίων προσώπων παρά τοϊς Ύ πουρ- 
γείοις παρήλαυνον ήμερησίως κατά μέσον όρον 30 
αντιπρόσωποι συνεταιρισμών καί ένώσεών των διεκ- 
δικούντων τήν εύνοϊκήν λύσιν τοϋ Α ή Β αιτήματος 
των.

ε )Ό τ ι κατά τήν τοιαύτην διεκδίκησιν τών συνεται
ρικών συμφερόντων έδημιουργήθησαν τά έξής άτοπα.

1. Αί διεκδικήσεις τών συνεταιρισμών πολλάκις άλ- 
ληλοσυνεκρούοντο (ένώ οί μέν έζήτουν τήν συγκέν- 
τρωσιν τοϋ σίτου καί τής κριθής διά τών συνεταιρι
σμών, άλλοι έζήτουν τήν μονοπώλησιν των ύπό τοϋ 
Κράτους).

2. Μεταξύ τών καλής θελήσεως εκπροσώπων πα- 
ρεισέφρυσαν καί πλεΐστοι οί όποιοι έξεμεταλλεύθησαν

τήν άποστολήν των είς βάρος τών άποστελλόντων αύ
τούς οργανισμών. Οϋτω άλλοι μέν κατήντησαν οί έξ 
έπαγγέλματος έκπρόσωποι καί έδημιούργησαν μίαν 
πρόσθετον δαπάνην διά τάς συνεταιρικός όργανώσεις, 
άλλοι δέ πρός τοϊς άλλοις ένόμισαν ότι ήτο ή κατάλ
ληλος εύκαιρία νά αντλήσουν πολιτικήν δύναμιν άπό 
τήν προσωρινήν καί συμπτωματικήν αύτών θέσιν, άντί 
νά φροντίσουν νά δώσουν μεγαλυτέραν οντότητα είς 
τήν κίνησιν της οποίας ήσαν έκπρόσωποι καί τήν άρ- 
μόζουσαν κατεύθυνσιν είς τά συνεταιριστικά ζητή
ματα.

σ τ )Ό τ ι τά άτοπα ταϋτα έγιναν αφορμή ά φ ’ ένός νά 
έπιβαρυνθή ή συνεταιριστική κίνησις μέ ύπέρογκα 
έξοδα καί ά φ ’ έτέρου τά δικαιότερα αιτήματα των νά 
μή ικανοποιηθούν (όπου ύπήρξε ομοφωνία ίκανο- 
ποιήθησαν), τούναντίον μάλιστα συνέτειναν είς τήν 
δυσφήμισιν τής συνεταιριστικής ιδέας.

ζ ) 'Η  έλλειψις ένιαίων συνεταιριστικών διεκδική
σεων παρουσίασε τήν συνεταιριστικήν κίνησιν ώς άπο- 
τυχοϋσαν είς τήν χώραν μας καί διά τούτο παρατηρεΐ- 
ται ή εύνοϊκή διάθεσις τών κυβερνώντων ύπέρ τών 
αύτονόμων οργανισμών, ένώ έξ άλλου έψηφίσθησαν 
νόμοι άποβλέποντες είς τήν άποτελμάτωσιν τής συνε
ταιριστικής δράσεως.

Διά πάντα ταύτα θεωρείται ότι ή ίδρυσις Πανελλη
νίου Συνεταιριστικής 'Ομοσπονδίας άποτελεϊ διά τήν 
συνεταιρικήν κίνησιν τοϋ τόπου άνάγκην κατεπείγου- 
σαν καί ζήτημα ζωής. Ά ν ευ  αύτής πραγματική συνε
ταιριστική κίνησις δέν ύπάρχει διότι δέν εινε άρτια. ' Η 
έλληνική συνεταιριστική κίνησις οφείλει ν ’ άκολου- 
θήση τό παράδειγμα τών παρομοίων κινήσεων κ α θ ’ 
όλον τόν κόσμον καί μάλιστα νά χρησιμοποιήση τήν 
άποκτηθεϊσαν π α ρ ’ αύτών πείραν.

' Η προτεινομένη Πανελλήνιος Συνεταιριστική ' Ομο
σπονδία δέον ν ’ άποτελή σωματεΐον ιδεολογικόν έκ-
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προσωπευτικόν τών συμφερόντων τής όλης συνεταιρι
στικής κινήσεως καί τόν καθοδηγητήν τών ύ π ’ αύτήν 
όργανώσεων διά τήν πληρεστέραν έξυπηρέτησιν τών 
οικονομικών συμφερόντων τών συνεταίρων.

Μία Πανελλήνιος Συνεταιριστική ' Ομοσπονδία, μετ’ 
ένθουσιασμού ύποστηριζομένη παρά τών συνεταιρι
κών όργανώσεων, δύναται όχι μόνον ν ’ άνοιξη εύρεϊαν 
λεωφόρον διά τήν συνεταιριστικήν κίνησιν εις τό μέλ
λον άλλά καί νά άρη όλα τά άτοπα τά όποια κατελο- 
γίσθησαν είς βάρος της, δικαζομένης μέχρι τώρα καί 
καταδικαζόμενης, πάντοτε, ερήμην.

Εις τήν ύποεπιτροπήν, ύπεβλήθη έν άντίτυπον κα
ταστατικού συνταχθέντος πρό δεκαμήνου περίπου 
παρά τού Συνδέσμου Συνεταιριστών καί τής 'Ο μο

σπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, 
εντολή συσκέψεως 'Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών, τό όποιον άνταποκρίνεται εις ΐά ς  σημερινός 
άνάγκας τής συνεταιριστικής κινήσεως τού τόπου (βλ. 
κυριώτερες διατάξεις του «Συνεταιριστή» 1932 σ. 50).

Κατά τήν αύτήν εκθεσιν ή 'ίδρυσις περιφερειακών 
ιδεολογικών όργανώσεων συνεταιρισμών κρίνεται πρό
ωρος άφού αί μέν ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών 
φροντίζουν διά τήν τήρησιν τών λογιστικών βιβλίων 
τών συνεταιρισμών καί τήν διάδοσιν τών συνεταιριστι
κών ιδεών, ή δέ ’Αγροτική Τράπεζα άσκει τήν έπο- 
πτείαν. ’ Εκ τής προόδου τών εργασιών τής Πανελλη
νίου 'Ομοσπονδίας θά  καταφανή άν όντως παρίστα- 
ται τοιαύτη άνάγκη».

Η  τελική διατύπωση των Π ορισμάτω ν της Ε πιτροπής Α μπελακίω ν.
Η Κ εντρική Επιτροπή Α μπελακίω ν, αφού άκουσε τις εισ η γή σ εις  των εισ η γη 

τών και των Υποεπιτροπώ ν και αφού έκανε την απαιτούμενη επεξεργασία , σ υ νή λ
θε σε τελική συνεδρίαση στα Α μπελάκια στις 19 Ιουνίου 1932 (όπου οργανώ θηκε  
ευρύτερη συνεταιριστική εκδρομή στις 19 και 20 Ιουνίου 1932, περιγραφή της βλ. 
στο «ο Συνεταιριστής» 1932 σελ. 85), και διατύπωσε τα τελικά πορίσματα.

Τα πορίσματα αυτά αποδέχτηκε και επικύρωσε ειδική Σύσκεψη των Ενώσεων  
Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν (βλ. «ο Συνεταιριστής» 1932 σ. 175) ως ένα είδος κατα
στατικού χάρτη της Συνεταιριστικής Π ολιτικής και του Συνεταιριστικού Π ρο
γράμματος - Επιδιώξεων στην Ελλάδα. Για το λ ό γο  αυτό καταχω ρούνται αναλυ
τικά στα Ειδικά Υ ποκεφάλαια που αφ ορούν (Ν ομοθεσία , Εποπτεία, Α γροτική  
Π ίστη, κλπ.)

Ό σ ο ν  αφορά τα θέματα που αναφέρονται στη συνεταιριστική πολιτική της 
ίδιας της κινήσεω ς και τον προγραμματισμό της, τα Π ορίσματα είναι τα ακόλου
θα:
’ Επί τής άναμίξεως τών συνεταιρισμών είς τήν γενικήν 
οικονομικήν πολιτικήν.

1. Παραδέχεται ότι συνεταιριστική πολιτική είναι ή 
πολιτική τήν όποιαν άσκούν οί συνεταιρισμοί έν τή 
συνεταιριστική δράσει μέ κατεύθυνσιν τήν όλοκλήρω- 
σιν καί πραγμάτωσιν τής συνεταιριστικής οικονομίας. 

Συνεπώς περιέχει ή πολιτική αύτη τάς έξής: 
α) Συνεταιριστικήν μόρφωσιν. Αϋτη συνίσταται είς 

τήν μελέτην καί έμβάθυνσιν είς τήν οικονομικήν δρά- 
σιν τών συνεταιρισμών, φωτισμόν καί δημιουργίαν συ- 
νειδήσεως τών μελών τών συνεταιρισμών, προπαγάν
δαν περί τών σκοπών τών συνεταιρισμών καί τών κοι
νωνικοοικονομικών καρπών τής συνεταιριστικής οικο
νομίας, καθώς καί τών έντεϋθεν άπορρεόντων κοινω
νικών, ήθικών καί άνθρωπιστικών άγαθών.

β) Συνεταιριστικήν όργάνωσίν. Αϋτη έγκειται όχι 
μόνον είς τήν 'ίδρυσιν καί τεχνικοοικονομικήν όργά- 
νωσιν συνεταιρισμών, άλλά καί είς τήν έμπνευσιν τοϋ 
συνεταιριστικού πνεύματος τής αλληλεγγύης, τής τά
ξεως, τής εύθύνης, τής εύθείας συνεργασίας, καθώς 
καί είς τήν προσπάθειαν γενικεύσεως καί έλλογου 
ρυθμίσεως τών σχέσεων τών συνεταιρισμών τοπικώς, 
κατά κλάδους έργασιών καί διεθνώς.

γ) Συνεταιριστικήν πράξιν. Αϋτη έκδηλούται διά 
συμπράξεως τών συνεταιριστικών όργανώσεων μετά 
τών δημόσιων καί άλλων ομαδικών συμφερόντων ορ
γανισμών μέ τάσιν τήν έπέκτασιν τοϋ συνεταιριστικού 
πνεύματος καί τών συνεταιριστικών οργάνων είς τήν 
άνάληψιν κοινωφελών έργων καί είς τήν διατύπωσιν 
φορολογικών, δασμολογικών καί άλλων αιτημάτων.

’ Εν τούτω οί συνεταιρισμοί δρώσιν ώς όργανά τής κοι
νωνικής οικονομίας καί ούχί ώς κομματικά στελέχη 
κόμματος τίνος.

2. Συνιστά 'ίνα οί συνεταιρισμοί κινηθούν έντός τών 
ώς άνω διαγραφομένων όρίων καί άναγνωρίζοντες 
μετά τών ορθοδόξων συνεταιριστών τήν ανεξαρτησίαν 
τής συνεταιριστικής δράσεως, άποφύγουν τήν ά φ ’ 
εαυτών άνάμιξίν των είς τήν κομματικήν πολιτικήν, 
άποκρούσουν δέ καί πάσαν προσπάθειαν έκ προβε- 
βουλευμένης ένεργείας τών πολιτικών κομμάτων, ϊνα 
τούς παρασύρουν είς τήν πολιτικήν διαπάλην.

* Η άρχή «οί συνεταιρισμοί διά τούς συνεταιρισμούς» 
συνοψίζει τήν δράσιν καί τά όρια τής άναμίξεως τών 
συνεταιριστικών όργανώσεων εις τήν πολιτικήν.
’Επί τής συνεταιριστικής πολιτικής τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης.

1. Παραδέχεται ότι ή ’Αγροτική Τράπεζα, ώς έκ 
τοϋ προορισμού της, τών άναμφισβητήτων ώφελημά- 
των της έκ τής άναπτύξεως τών συνεταιρισμών καί τού 
τρόπου τής συνθέσεως τής διοικήσεώς της, εινε κ α τ’ 
άρχήν ένδεδειγμένη ν ’ άναλάβη τήν ασκησιν τής συνε
ταιριστικής πολιτικής, έ φ ’ όσον αϋτη δέν διαβλέπει 
είς τούτο άπλώς μόνον μίαν υπηρεσίαν έπικουρικήν 
καί άσφαλιστικήν τών τραπεζικών της έργασιών, άλλ’ 
ένα αύτοτελές καί έξ ίσου πρός αύτάς σημαντικόν 
έργον, μέ εύρύτερον κοινωνικόν χαρακτήρα, τοϋ 
οποίου ή έπιτυχής έκτέλεσις έξαρτάται έκ τής καλής 
συνεννοήσεως καί στενής συνεργασίας τής Τραπέζης 
μ εθ ’ όλων τών άρμοδίων προσώπων, πρό παντός δέ 
τών συνεταιρισμών.
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2. Παραδέχεται δμως έπίσης ότι διάφορος τυχόν 
πρός τ ’ άνωτέρω άντίληι})ΐς τής Τραπέζης, εινε ένδε- 
χόμενον νά καταστήση άναγκαίαν τήν έπανεξέτασιν 
κ α τ’ άρχήν τοΰ ζητήματος τής άναθέσεως εις τήν Τρά
πεζαν τής συνεταιριστικής πολιτικής, διά τήν σκοπιμό
τητα τής όποιας εκφράζονται ύπό πολλών δισταγμοί.

3. Φρονεί ότι ή Τράπεζα διά νά δυνηθή ν ’ άνταπο- 
κριθή ίκανοποιητικώς είς τήν συνεταιριστικήν της 
άποστολήν οφείλει νά κάμη τά έξής:

α. Παραδεχομένη τήν αρχήν τής έντός τών κόλπων 
της αύτοτελείας τής ύπηρεσίας τών.συνεταιρισμών καί 
τής συμμετοχής είς τήν άσκησιν αύτής καί άλλων άρ- 
μοδίων προσώπων, ιδίως δέ τών συνεταιρισμών, νά τήν 
όργανώση σύμφωνα μέ τάς άρχάς αύτάς.

Πρός τούτο πρέπει: 1) Νά συστήση κεντρικόν καί 
τοπικά συνεταιριστικά συμβούλια εις τά όποια ν ’ άνα- 
τεθή ή χάραξις τών γενικών γραμμών τής συνεταιριστι
κής πολιτικής τής Τραπέζης καί ή παρακολούθησις 
τής εφαρμογής αύτής. 2) Νά ύπαγάγη τούς συνεταιρι
στικούς ύπαλλήλους ύπό αύτοτελή ιεραρχίαν, άνεξάρ- 
τητον τών κατά τόπους τραπεζικών ύπηρεσιών, ύ φ ’ 
άς υπάγονται ούτοι σήμερον. 3) Νά έπιζητήση τήν 
συστηματικήν έπικοινωνίαν τής κεντρικής ύπηρεσίας 
μετά τών τοπικών ύπηρεσιών δ ι’ όργανώσεώς τακτι
κών περιοδικών συσκέψεων.

β. Νά προβή τό ταχύτερον είς τήν κατάρτισιν καί 
εφαρμογήν ολοκληρωμένου συνεταιριστικού προγράμ
ματος διά τού όποιου θ ά  έπιτευχθή άφ’ ένός μέν ή 
δημιουργία εύνοϊκών προϋποθέσεων πρός άνάπτυξιν 
τών συνεταιρισμών καί ά φ ’ έτέρου ή βελτίωσις τής 
θέσεως αύτών ώς οικονομικών οργανισμών.

Μέσα διά τήν έπιτυχίαν τών άνωτέρω σκοπών εινε 
κυρίως τά έξής:

1. Διά τήν δημιουργίαν εύνοϊκών όρων άναπτύξεως 
τών συνεταιρισμών, ή όργάνωσις τής συνεταιριστικής 
έκπαιδεύσεως, ή συστηματοποίησις τής έποπτείας, ή 
άνάπτυξις τού πνεύματος τής αύτοεποπτείας, ή όργά- 
νωσις στατιστικής καί έρεύνης, ή προσαρμογή τής 
νομοθεσίας πρός τάς άνάγκας καί τάς τάσεις τών 
συνεταιρισμών, ή ύποβοήθησις καί ένίσχυσις τών ένώ- 
σεων είς τήν έκτέλεσιν τής άποστολής των καίώ ς ιδεο
λογικών συνεταιριστικών οργανώσεων, ή ένίσχυσις

τών ύπαλλήλων τών συνεταιρισμών, ή έδραίωσις τής 
θέσεως αύτών κλπ.

2. Διά τήν ύποβοήθησιν τών συνεταιρισμών είς τάς 
προσπαθείας των πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τοϋ 
οικονομικού των έργου, μέσα εινε ή ένίσχυσις των 
πρός όλοκλήρωσιν τών πιστωτικών των έργασιών καί 
ένιαίαν όργάνωσιν καί συστηματοποίησιν τών συνεται
ρικών προμηθειών, (μέσων παραγο^γής καί συντηρή- 
σεως) καθώς καί τών πωλήσεων τών γεωργικών προϊ
όντων. Διά τό τελευταΐον τούτο έργον έπιβάλλεται ή 
ύπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης έπιδίωξις συστάσεως 
κεντρικών οργανισμών συνεταιριστικής φύσεως πρός 
συγκέντρωσιν, έπεξεργασίαν καί διάθεσιν τών γεωργι
κών προϊόντων.

γ) Νά άποφύγη τήν χρησιμοποίησιν τών συνεταιρι
στικών ύπαλλήλων είς ξένα έργα πρός τήν άποστολήν 
των, τά όποια δύνανται νά παρεμποδίσουν ή νά δυ- 
σκολεύσουν τήν ικανοποιητικήν έκτέλεσιν τών συνε
ταιριστικών αύτών καθηκόντων.

4. Τέλος ή ’ Επιτροπή φρονεί ότι ή Τράπεζα πρέπει 
νά καταστή διά τής νομοθεσίας, κυρίως όμως διά τής 
παραδόσεως, στηριζομένης είς τήν άποσαφήνισιν τής 
θέσεως αύτής ώς κοινωφελούς οργανισμού πρός έξυ- 
πηρέτησιν καί ένίσχυσιν τής γεωργίας άλλά καί τών 
γεωργών, περισσότερον άνεξάρτητος άπό τό Κράτος, 
προϋπόθεσις άπαραίτητος διά τήν έξασφάλισιν τής 
όπαιτουμένης είς τήν εύρεϊαν αύτής άποστολήν έλευ- 
θερίας δράσεως.
’Επί τής ίδρύσεως κεντρικής καί περιφερειακών 
ιδεολογικών οργανώσεων.

1. Παραδέχεται όπως:
α. Έ πιδιωχθή ή 'ίδρυσις Πανελληνίου Κεντρικής 

Ό ργανώσεώς Συνεταιρισμών, ούχί ύπό τήν μορφήν 
οικονομικού οργανισμού άλλά σωματείου, ύπό τόν 
όρον όμως νά έξασφαλισθούν τά αναγκαία ύλικά μέσα 
πρός έπιτυχή έπιδίωξιν τών σκοπών αύτής.

β. Ά ναβληθή, πρός τό παρόν, ή ‘ίδρυσις περιφερεια
κών ιδεολογικών οργανώσεων συνεταιρισμών, δεδομέ
νου ότι αί ενώσεις συνεταιρισμών έπιδιώκουν, έκτός 
τών οικονομικών των σκοπών καί ιδεολογικούς συνε
ταιριστικούς τοιούτους.

—  Τ η ν ανάγκη συνεταιριστικής συνεργασίας και συνεταιριστικού προγράμμα
τος για  να ακουσθεί ζωηρά η συνεργατική φωνή για  τα γενικότερα  προβλήματα  
της οικονομίας, τονίζει ο «Συνεργατισμός» 1932 σελ . 700. Γράφει τα επόμενα που 
δ είχνουν και την όλη  τότε κατάσταση:

«Είναι έποχή πού όλοι οί οργανισμοί πού έχουν σχέ
ση μέ τήν οικονομία, έκφέρουν τήν γνώμη τους γιά τά 
οικονομικά ζητήματα τού Κράτους. Μόνον οίΣυνεται- 
ρισμοί φαίνονται ώσάν νά μήν έχουν συνείδηση τών 
όσων τεκταίνονται γύρω τους.

' Η φτώχεια καί ή κακομοιριά τοϋ χωρικού, μπορεί 
κανείς νά συμπεράνει, έπέδρασαν ολέθρια πάνω στή 
ζωτικότητα τών συνεταιριστικών οργανισμών καί τών 
ήγετών τους, σέ σημείο πού νά διερωτάται κανείς άν 
μέσα στούς ένθουσιασμούς τών περασμένων χρόνων 
ύπήρχε καί κάποια δόση πίστεως.

’Ή  μήπως αί εύθύναι μάς τρομάζουν;
”Η μήπως ή δραστηριότης πού έπεδειχθη μέχρι τοϋ

1931 άπέβλεπε σέ κάτι τι τό διαφορετικό άπό τήν προ
σπάθεια τής δημιουργίας συνεταιριστικής συνειδή- 
σεως;

Φανταζόμεθα πώς ούτε τό ένα συμβαίνει οϋτε τό

άλλο καί ότι οί Συνεταιρισμοί μας καί γενικώς ή Συνε
ταιριστική Κίνηση σήμερα άπορροφάται στήν έκτέλε- 
ση τοϋ κυριωτέρου της προορισμού, τής έξυπηρετή- 
σεως των αδυνάτων στίς κρίσιμες στιγμές τους καί ότι 
σύντομα θ ά  σηκωθούν νά βροντοφωνήσουν: κάναμε 
τόσο πολύ πού μπορούσαμε τό καθήκον μας.

'Ό πω ς είναι δυνατό νά συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα, 
είναι έπίσης δυνατό νά συμβαίνει καί τό άντίθετο. 
Δηλαδή αί πολλαί δυσκολίαι καί ή οικονομική κρίση, 
νά έχουν άμβλύνει τήν αντοχή τών συνεταιρισμών καί 
οί εύεργετικές συνεργατικές δυνάμεις νά άποτελοϋν 
ένα νεκρό γράμμα.

Δυστυχώς δέν είναι ή Κίνηση ήνωμένη κ α θ ’ όλη τήν 
χώρα γιά νά πληροφορήται κανείς γιά τά συμβαίνοντα 
ούτε καί στατιστικές καινούργιες ύπάρχουν γιά νά δει 
κανείς τί συνέβη στό κοντινό παρελθόν...»
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Στη συνέχεια  αφού αναφέρεται στην εξέλιξη  της καταστάσεω ς της Ελλάδας 
από το 1914 προσθέτει:

« Ή  όψη τής 'Ελλάδος μέσα σέ 17 χρόνια άλλαξε 
όλότελα. Οι πολλές περιπέτειες, οί πόλεμοι, αγροτικός 
νόμος, αποκατάσταση προσφύγων κλπ., μάς παρου
σιάζουν μιά 'Ελλάδα διαφορετική. Προσθέσατε σ ’ 
αύτά καί τίς καταστροφές τών δύο τελευταίων έτών 
στή γεωργία καί έτσι έχετε μιά σωστή εικόνα τοΰ τί συ
νέβη. ' Ενώ στά 1914 γινόταν λόγος νά βοηθηθούν νά 
σωθούν μερικοί μονάχα, σήμερα ολόκληρη ή ' Ελλάς, 
έξαιρουμένων λίγων χιλιάδων προνομιούχων, ζητά 
βοήθεια, δυστυχώς.

Γιά τή θεραπεία της δυστυχίας μιλούν οί έμποροι, οί 
βιομήχανοι, οί μπακάληδες καί όλα τά άλλα παρασι- 
τικά επαγγέλματα καί μονάχα οί Συνεταιρισμοί δέν μι
λούν. Δηλαδή έχουν γνώμη γιά τήν οικονομία, όλα 
κεΐνα τά στοιχεία πού βρίσκονται μόνο καί μόνο γιά ν ’ 
αύξάνουν τήν δυστυχία καί δέν άκούονται οί οργανι
σμοί κείνοι πού άποκλειστικό προορισμό έχουν νά 
καταντήσουν τή δυστυχία ήπιωτέρα, άν όχι νά τήν έξα- 
λείψουν έντελώς.

Αύτό σημαίνει παραγνώριση τής ύψηλής άποστολής 
τοΰ Συνεταιρισμού καί οί υπεύθυνοι άς κινηθούν νά 
θέσουν τά πράγματα στήν θέση τους. Οί Συνεταιρι
σμοί, άκριβώς σήμερα, πρέπει ν ’ άρθοΰν στό ύψος 
τους καί νά άγωνισθοϋν γιά νά βελτιώσουν τήν κατά
σταση τών μελών τους καί κατ’ αντανάκλαση τήν 
κατάσταση της έθνικής μας οικονομίας. Ή  έποπτεία 
τών συνεταιρισμών άς κάνει τό πρώτο βήμα. Ά ς  
ξεκαθαρίση τούς συνεταιρισμούς άπό τά άχρηστα γιά 
τήν Κίνηση στοιχεία, μέ τά εύρέα δικαιώματα πού της 
δίνει ό νέος νόμος. ’Άχρηστα στοιχεία είναι όλοι όσοι 
έχουν αντίθετα, ή διάφορα συμφέροντα μέ τόν 
Συνεταιρισμό καί όλοι κείνοι πού καταλαμβάνουν 
αξιώματα γιά νά ικανοποιήσουν τά άτομικά τους 
συμφέροντα καί πολλές φορές σέ βάρος τών συνεταί
ρων (καί άναφέρει παραδείγματα).

«Οί 'Ενώσεις τών συνεταιρισμών άς συνεργαστούν 
στενά μέ τήν Έ ποπτεία  νά καταρτίσουν ένα κοινό 
πρόγραμμα καί νά έπιδοθοΰν γοργά μέ ένθουσιασμό 
στό νά δώσουν ψυχή στή συνεταιριστική Κίνηση... 
...Πολύς θόρυβος γίνεται εσχάτως γιά τήν Ίδρυση 
λογιστηρίων ανεξαρτήτων άπό τίς ' Ενώσεις, μέσα στήν 
περιφέρεια τών τελευταίων. Οί επικίνδυνα διασπαστι
κές έπιχειρήσεις άς σταματήσουν. Έ κ εΐ πού φωνά

ζουμε ένωθήτε άς μή διασπάζουμε δυνάμεις μας καί 
τίς άχρηστεύουμε...

Μάς χρειάζεται ή περισυλλογή, ή συστηματοποίηση, 
ή οικονομία (χρόνου καί χρήματος) καί πειθαρχία 
στόν έαυτό μας, στήν οργάνωσή μας...
...Ε φόσ ον λοιπόν οί Συνεταιρισμοί θά  άποτελέσουν 
τά μόνιμα θεμέλια τής νέας οικονομικής ζωής, έχουν 
τήν ύποχρέωση νά έγκαταλείψουν τήν πολιτική τής 
σιωπής καί τής άδρανείας καί νά λάβουν θέση στήν 
οικονομία.

Ή  έγκατάλειψη τής σιωπής δέν σημαίνει δημιουρ
γίαν θορύβων καί προβολήν άπαιτήσεων, αλλά ανά
ληψη εύθυνών καί έκθεση της εύεργετικής δράσεως 
τοΰ συνεταιρισμού ά π ’ άκρου σέ άκρο. Πρό πάντων 
όταν πρόκειται νά ζητήσουμε κάτι, πρέπει νά ε’ίμεθα 
σέ θέση ν ’ άποδείξουμε πώς είμαστε άξιοι γιά εκδου
λεύσεις. Μέχρι τώρα στίς μεγάλες συνεταιριστικές συγ
κεντρώσεις προβάλλαμε μόνο άπαιτήσεις, οί όποιες 
έπιμέναμε νά γίνουν δεκτές χωρίς νά φροντίζωμε 
ταυτόχρονα νά διαφωτίζωμε τούς αρμοδίους στούς 
όποιους άπευθυνόμεθα, νά μάθουν τί προσφέρομε 
γιά νά έχουν απέναντι μας έμπιστοσι>νη.

Σήμερα οί συνθήκες άλλαξαν. ' Η δυστυχία έπεκτά- 
θη καί έπεξετάθη παντού. Οί χρηματοδόται λιγόστε
ψαν καί όσοι έμειναν είναι έπιφυλακτικοί. Τή μόνη 
έλπιδα τών γεωργών αποτελούν σήμερα ό Συνεταιρι
σμός καί τό Κράτος. Αύτοί οί δυό οργανισμοί φέρουν 
τίς πιό μεγάλες εύθύνες άντίκρυ στήν γεωργική οικο
νομία. Γιά τό Κράτος τό κίνητρο γιά ούσιαστική ένέρ- 
γεια είναι ή λαϊκή πίεση καί τό ισοζύγιο τών εισπρά
ξεων καί πληρωμών. Γιά τούς συνεταιρισμούς τό κίνη
τρο γιά δράση είναι ένα ανώτερο ιδανικό, της αλληλεγ
γύης, τής βελτιώσεώς τής ιδιωτικής οικονομίας τών 
συνεταίρων καί ή ήθική τους άνύψωση. ’Ά ς μή συ- 
στέλλωνται οί ήγέτες τής συνεταιριστικής Κινήσεως νά 
διακηρύξουν δ,τι, στά έπίπεδα αύτά, συνετελέσθη 
μέχρι σήμερα. Κατόπιν, άς ύποβάλλουν, ομαδικά, στό 
Κράτος τίς άντιλήψεις τους πώς καλλίτερα μπορούν νά 
πετύχουν τούς σκοπούς τους αύτούς καί άς ζητήσουν 
τήν αρωγήν του, όπου είναι δυνατό. Δέν έπιτρέπεται 
στίς σημερινές χαλεπές μέρες νά σιωπά ό Συνεταιρι
σμός καί ν ’ άτονή ή συνεταιριστική Δράση.»

(Βλ. παρόμοιες παροτρύνσεις και «Συνεργατισμός»
1932 σ. 758).

—  Με το πλησίασμα  στην ίδρυση κεντρικής και περιφερειακώ ν ιδεολογικώ ν  
οργανώ σεω ν των συνεταιρισμώ ν, μελετά και πάλι και εμφανίζει το Θέμα αυτό Θεω
ρητικά ο Θ. Τζωρτζάκης (βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 161 στο κείμενό του «Τί 
είναι αί ίδεολογικαί συνεταιριστικοί οργανώ σεις»). (Βλ. και το όλο  ιστορικό  
«Συνεταιριστής» 1936 σ. 66).

2. Οι περιφερειακοί ιδεολογικοί σύνδεσμοι.
' Επειτα από μελέτη του θέματος, τόσ ο  η αρμόδια Υ ποεπιτροπή όσ ο  και η ο λ ο 

μέλεια  της Επιτροπής Α μπελακίω ν (που μελέτησε όλ ο  το συνεταιριστικό πρό
γραμμα) διατύπωσε, για  τους περιφερειακούς ιδεολογικ ούς Συνδέσμους, το  
παρακάτω πόρισμα που εγκρίθηκε και από τη ν ειδική Σύσκεψη των Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών:
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... «β' Ά ναβληθή πρός τό παρόν, ή Ίδρυσις περιφε
ρειακών ιδεολογικών Οργανώσεων συνεταιρισμών, 
δεδομένου ότι α ί ' Ενώσεις συνεταιρισμών επιδιώκουν,

έκτός τών οικονομικών των σκοπών, καί ιδεολογικούς 
συνεταιριστικούς τοιούτους».

f  Μ

Έ ν  tf) 30 Σεπτεμ |3ρίου 11*33

Π ρ ο ς

Τ ά ς  Ε ν ώ σ ε ις  Γ εω ρ γ ικ ώ ν  Σ υ νετα ιρ ισ μ ώ ν

Κύριε Πρόεδρε,
Ά ν^φ;·ηπμ£νος ε ί ;  τήν άπό  10 Α υ /οΰ σ του  έ. ε. εγκύκλιον επ ισ το \ή ν  μου προς 

ιά ς  "Πγώσεις, ή οπαία  άφορ$ τ ί |ν  ΪΛρυσιν Κ εντρ ικές  Σ υνετα ιρ ιστικής Ό ρ γ α ν ω α εω ;, 
ά-χω τή ν  τ ιμ ή ν να σας γνω ρ ίσ υ  συμπληρω ματικό»; τα  έςής :

Ά π ό  ήμερω ν ευρίσκομαι είς τή ν  Βόρειον Ε λ λ ά δ α  οπου έπεκοινώ νησα  μετά  τώ ν 
Ε ν ώ σ ε ω ν  Γ εω ργικώ ν Σ υνετα ιρ ισ μώ ν και συνεζήτησα μαζό  τω ν , μετάξι» άλλων, κα ί 
■χ£.φ τη ς άνάγκης τη ς ίδρύσεως Κ εντρ ική ; 'Ο μ ο σ π ο νδ ια κ ή ; Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς  τώ ν Σ υ ν ε 
τα ιρ ισμ ώ ν καί της μ ο ρ φ ή ; την οποίρν πρέπει να  λάβι] αΰτη, καί}ώ ; κα ί περ ί ολων 
ιώ ν  σχετικώ ν με τή ν  λειτουργίαν α ύπ 'ι; ζη τη α ά τω ν . Έ κ  τών διεξαχ&εισών σ υζητή
σεων κ α ι συνεννοήσεων τούτω ν, καίΚυ; κα ί της έν τώ μεταξύ επ ικ ο ινω ν ία ς  μου τ ό 
πον μι-tri τοΰ Συνδέσμου Σ υνετα ιρ ισ εώ ν Βορείου Ε λ λ ά δ ο ς , οσον κα ί με ίΓ  "Ενώσεων 
άλλω ν περιφερειώ ν, προκύπτει τό ασφαλές συμπέρασμα δ α  α! μέν Σ υνετα ιρ ικο ί 
’Ο ργανώ σεις ε ίνα ι ά ρκετά  ώ ρ ιιΐΊ ΐ κα ί ίκ α να ί διά v i  προβουν ά ιέ α ω ; είς τη ν  ϊδρ υσ ιν  
Κ εντρ ική ; 'Ο μ οσ π ονδ ια κή ; Ό ρ γα ν ώ σ εω ς  υπ ό  τή ν  ορ ιστικήν μ ορ φ ή ν τή ς «ΙΙα νελλη - 
νίου Σ υνομοσπονδ ίας τώ ν Γ εω ρ γ ικ ή ν  Σ υνετα ιρ ισ μώ ν» , χω ρίς νά  χρεια σ^ή  ώ ; ε ν δ ιά 
μεσος σ τα θμ ός δ θεσ μός τοΰ Γ ρ α φ ε ιο ί’ συνεργασίας τώ ν ‘Ε νώ σεω ν, α ί δέ περιστάσεις 
ώ ς  εντελώ ; τελευταίω ς δ ιεμ ορφ ώ θη σ αν επιβάλουν έ π ιτα κ α κ ώ ; τή ν  άμεσον ϊδ ρ υ σ ιν  
rFj-ς 'Ο μ οσ π ονδ ία ς.

Τ ά  ανω τέρω  έξουσ ιοδοτήθην εκ μέρους τώ ν ώς άνω  Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  να φ έρω  είς 
γνώ σ ιν  ολων τώ ν 'Ε νώ σ εω ν  κα ί νά  τάς π ίρ α κ α λέσ ω  ϊν α  σ υγκατέχουν το ταχύτερον 
Γ εν ικ ή ν  Σ υνέλευσιν, εις τη ν  οποίαν νά εισαγάγουν π ρ ο ; σ υζήτησ.ν το ζή τη α α  τοϋτο, 
ανακοινώσουν τά ; σ χ/τ ικά ς  επ ’ αύτοϋ εγκυκλίους μου, α να π τυ ςο υ ν  είς αυτήν, επί τη 
Ι^^α-ει τοΰ συναποστελλομένου σχεδίου καταστατικού τή ; Σ υνομ οσ πονδ ία ;, τους σ κ ο 
π ούς κ α ί τον τρόπον λειτουργίας α υτή ;, καί νά προ.'.αλ'ίσουν ε ίδ κ ή ν  u rco .p tn v  τή  ς 
Συνί'λ^υιτ-:ιϊς πιν>; συμαετοχην τή : * Ε νώ ^εος είς τή ν  Συνο ιοσ π ονδ ία ν . Σ χετ ικα ί ο δ η 
γίας περ ί τοϋ τρόπου τ ή ;  συμμετοχής εις τήν ϊδρ υσ ιν  τής Σ υνομοσπονδ ίας ή είς τήν 
μετΛ τή ν  ϊδ ρ υσ ιν  η ] ;  εγγρ α φ ή ν  ι ί ς  αύτήν τώ ν  ‘Ενώσεων ώ ; μελών, περιέχονται εις 
τήυ α ρχήν τοΰ  συναποστελλομένου σχεδίου Καταστατικοί».

°Ε ϊ6 ικ ώ ς  έξουσ ιοδοτήθην νά  δ ιατυπώ σω  τή ν π α ρ ίκ λ η σ ιν  πρός τά ς Ε ν ώ σ ε ις  ϊν α  
αί ενέργεια·, τώ ν  «κ α ιτο υμ ένω ν  δ ιατυπώ σ εω ν δ ιά  τή ν  σ υμμ ετοχήν τω ν  είς τήν Σ υνο- 
jiiHjjaoviSiav ε^ ιτ ίίχυ ν ^ ο ΰ ν  κατά  τό δυνατόν ώστε νά  γ ίνη  δυνα τόν νά  ίδ ρ υ θ η  ή Σ υνο" 
fto.w jv& ui τό  ταχύτερον.

ΙΙαραϋ·0.λΌ ‘όιζίύζ 'άμεσιο; ώ ; ληψ&οΰν ή  ό ιά  τώ ν ο δη γιώ ν  προβλεπομένη  σχετική 
&.χάφ*.*ης τ ή ;  Π ?νική; Συνελεύσεω ς κ α ί τοΰ Δ ιοικητικού Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  νά  μου άποστεί-

ikwyit'i'|j<« «ρ εώ ν , δεόντω ς κεκυρω μένα.
'Γ·,· .-tViti'.tnv rtiH ,ί*τιί«κ«α»4θΰ <U α τ ο κ κ λ δ  ??ς τ ά ;  Ε ν ώ σ ε ις  πρός ύπογρα- 

...^ν ,,.ΐί·! ώ ;  ?.jjp')oSv « ι o^et'.K d  άπυφ ά σ .-ι; έκ ά σ τη ς  διά  τή ν  συμμε-

ΐ·|«
....\',·ί-ηΊ>Λ'̂ '̂>ζ Λ »̂;Γ)άνν:Ε;> ιτγ':ηΐύν νοΰ MugtjoΓί1·ΤΓγ:0Ϊ,̂ „- ___ ____

Από τις έντονες προσπάθειες του Θ. Τζωρτζάκη για την ίδρυση της Συνομοσπονδίας 
Συνεταιρισμών. (Βλ. σχετικά και στη σελ. 531/1059).
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Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ζ '

Α ΓΡΟ ΤΙΚ Η  Π ΙΣ Τ Η  ΚΑΙ ΣΥ Ν ΕΤ Α ΙΡΙΣΜ Ο Ι 
Η  Α ΓΡΟ ΤΙΚ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ

Καθώς γράψαμε και αλλού, στις αρχές του 1932 τέθηκε ριζικά το ζήτημα «ή 
θέσις τών Συνεταιρισμών απέναντι τής Τραπέζης κατά τήν ύ π ’ αύτής άσκησ ιν τής 
άγροτικής πίστεως» (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 1).

Ο Χρ. Ε υελπίδης ανάπτυξε τη ν  υπάρχουσα κατάσταση και έκανε σχετικές 
υποδείξεις σ την εισήγησή  του σ την αρμόδια Υ ποεπιτροπή της Ε πιτροπής Αμπε- 
λακίων, (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 33), υποδείξεις που δείχνουν τις τότε 
ανάγκες και τάσεις. Αφού αναπτύσσει το ισ τορ ικό  για  τη ν  ίδρυση ειδ ικής Α γρο
τικής Τράπεζας, ιδέα, που «έπροχώ ρησε καί έγένετο άπαίτησ ις τοΰ αγροτικού μας 
κόσμου, χά ρ ις  ιδία  είς τάς σθεναράς προσπαθείας τοϋ άειμνήστου Σ. ’Ιασεμίδη», 
παραθέτει τους θωρητικούς σκοπούς της ΑΤΕ σύμφωνα με τον καταστατικό της 
νόμο. Και προσθέτει: « ’Α ς ’ίδωμεν δμως τί γ ίνετα ι καί είς τήν εφαρμογήν».

Π αρατηρεί, με βάση τα επίσημα σ το ιχεία , ότι με την ο ικονομική  κρ ίση , την 
πτώση των τιμών των αγροτικώ ν προϊόντων, τον περιορισμό των εισοδημάτω ν των 
αγροτών και τη ν  ακρίβεια των ειδών, (κυρίως των εισαγομένω ν, από την υποτίμη
ση της δραχμής) η ρευστοποίηση των δανείων των Τραπεζών (ΑΤΕ, Εθνικής και 
άλλες) και των Συνεταιριστικών Ο ργανώσεων, γ ίνετα ι δύσκολη, και τα μέτρα που 
λαμβάνονται τόσο από τις Δ ιο ικήσ εις των Τραπεζών όσο και από τους τοπικούς 
Διευθυντές των Υ ποκαταστημάτων είναι πο ικ ίλα  όσο και σκληρά.

Το βαρύτερο χτύπημα στη συνετα ιρ ιστική  κ ίνησ η , κατά την περίοξο αυτή, 
έδωσε η εφαρμογή της αλληλεγγύου ευθύνης σε μεγάλη έκταση και κατά τρόπο 
νομικά εσφαλμένο. (Το θέμα τονίζεται και σε κείμενο του περ. «Σ υνεργα τισ α όο
1932 σ. 303).

Στη συνέχεια , αφού δίνει τα στο ιχεία  των χορηγή σ εω ν Α ΤΕ κατά τα έτη 1930 
και 1931, αναλύει, με σ το ιχεία  τον εσφαλμένο και μη παραγω γικό τρόπο κατά τον 
οποίο  γίνετα ι η χορή γη σ η  των δανείων. Κ αι προβα ίνει σε σωστές υποδείξεις και 
γ ια  τη ν  χορή γη σ η  των δανείων και γ ια  το ρόλο των Συνεταιρικών Οργανώσεων 
στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα μάλιστα τονίζοντα ι α) Ο ρόλος των Οργανώσεων στις 
προμήθειες γ ια  όφελος των παραγωγών και β) η αντίδραση και συκοφάντηση που 
γίνετα ι στο έργο των Οργανώσεων.

Αφού διαπιστώ νει ότι τα λεγάμενα «καλλιεργητικά» δάνεια και τα «επί 
ενεχύρω» αποτελούν τότε τις κύριες χο ρ η γή σ εις  της Α ΤΕ (το 82%), ενώ τα δάνεια 
βελτιώσεων είνα ι μόνο 2,3% (το 1931), εξετάζει τον καλύτερο τρόπο άσκήσεως της 
αγροτικής πίστεως κάθε κλάδου και κάνει βασικές υποδείξεις που διαδοχικά , 
αργότερα, έγιναν οι περισσότερες αποδεκτές και εφαρμόστηκαν (και που πρέπει 
να μελετήσουν από το πρωτότυπο όσοι ασχολούντα ι σοβαρά με τα θέματα της 
αγροτικής πίστεως).

Το τελικό κείμενο που διατύπωσε η « Ε πιτροπή τών ’Α μπελακίων» σχετικά 
με την άσκηση της Α γροτικής Π ίστεω ς από την Α ΤΕ εν σ χέσ ει με τους συνεται
ρισμούς, ε ίνα ι το ακόλουθο: (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 77).

«1. Παραδέχεται οπως τοϋ λοιπού οί συνεταιρισμοί τουργούντων συνεταιρισμών τονωθή σύν τώ νρόνω μία 
θεωρηθούν ως πραγματικοί συνεργάται -ής Ά γροτι- πραγματική συνεταιριστική συνείδησις, ή' όποία καί
κης ίραπεζης, αις διαλαμβάνει καί τό καταστατικόν μόνη δύναται νά άποτελέση τό σταθερόν βόθρον τής
αύτης, πράγμα απαραίτητον διά την άσκησιν τής αγρό- άγροτικής πίστεως.
τικής πίστεως, ϊνα διά τής ένισχύσεως τών καλώς λει- ο *u  _____ » - r  ** - 'Λ b * ώ. Η κατανομή των δάνειων μεταξύ των συνεταί-
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ρων, ώς έσωτερική λειτουργία τοΰ συνεταιρισμού, νά τοποθέτησιν τών δανείων.
άφεθή άποκλειστικώς εις τήν πρωτοβουλίαν τών 6. Νά περιορισθοΰν όλίγον κατ ολίγον τά καλλιερ-
άρμοδίων όργάνων αύτοΰ, τής Τραπέζης περιορίζομε- γητικά δάνεια προκειμένου περί τών αύτοπροσώπως
νης νά κρίνη διά τών τοπικών συμβουλίων τήν παρα- καλλιεργούντων μικροκαλλιεργητών καί νά δίδωνται
σχετέαν έν συνόλω πίστωσιν είς ένα έκαστον συνεται- κατά προτίμησιν δάνεια συντηρήσεως εις είδη πρώτης
ρισμόν(*). άνάγκης καί γεωργικά έφόδια διά τών ένώσεων συνε-

3. Νά συγκροτηθούν τά τοπικά συμβούλια τών ταιρισμών, ένισχυομένων είδικώς πρός τοΰτο τών ένώ-
Ύ π/μάτω ντής Ά γροτικής Τραπέζης τά προβλεπόμε- σεων συνεταιρισμών, ιδία είς τάς περιφερειας όπου
να έκ τοΰ άρθρου 26 τοΰ καταστατικού αύτής. επικρατεί ή έμπορική μονοκαλλιέργεια.

4. Νά έπιτευχθή μεθοδικώς ή χρησιμοποίησις τών 7. Νά δοθή πολύ μεγαλυτέρα έκτασις εις τήν χορή-
συνεταιρικών οργανώσεων ώς πρακτορείων καί άντι- γησιν δανείων βελτιώσεων, μακροπροθέσμων καί
προσώπων τής Τραπέζης εις τά μικρότερα κέντρα, μεσοπρόθεσμων, κατά προτίμησιν διά τών γεωργικών
έπιταχυνομένης συγχρόνως τής Ιδρύσεως ύποκατα- οργανώσεων, είτε έλευθέρων συνεταιρισμών είτε συνε-
στημάτων τής Ά γροτικής είς τά μεγαλύτερα κέντρα. ταιρισμών εγγείων βελτιώσεων. Προκειμένου περί

5. Τά δάνεια πρός συνεταιρισμούς ανήκοντας είς έργων ύδραυλικών ιδία δέ διευθετήσεως χειμάρρων
ένώσεις νά χορηγώνται ύποχρεωτικώς μέσω τών δέον τό Κράτος νά καταβάλη ένα μέγα μέρος τών έξό-
οίκείων ένώσεων καί νά καθορισθή κλΐμαξ έπιτοκίων δων τών άπαιτουμένων πρός τοΰτο. Πρός έξοικονό-
δι’ όλας τάς κατηγορίας τών δανείων, κατά τήν όποιαν μησιν δέ τών άναγκαίων κεφαλαίων διά τήν άνάπτυξιν
τά έππτόκια νά εινε μικρότερα διά τάς ένώσεις αύτών, μεσοπροθέσμου καί μακροπροθέσμου πίστεως
άναγνωριζομένου ότι ή ύπέρ τών συνεταιρισμών μείω- ένδείκνυται ίνα ή Αγροτική Τράπεζα έπιζητήση νά
σις τοΰ επιτοκίου εινε πιστοποίησις τών ύπηρεσιών συνεννοηθή μετά τών άλλων τραπεζών καί άναλάβη
των διά τήν άσφαλεστέραν καί παραγωγικωτέραν διά λογαριασμόν όλων τήν χορήγησή δανείων έπί πλα-

σματικώ ένεχύρω καπνού».
— Γ ια  τα βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα δάνεια της ΑΤΕ βλ. αναλυ

τικό υπόμνημα του Διευθυντή ΑΤΕ Γ. Τρακάκη προς την Δ ιο ίκηση  με το οποίο 
γ ίνετα ι αναφορά και περίληψη και δίδονται απαντήσεις στα διάφορα διατυπω- 
θέντα τότε από μελετητές (Χρ. Ε υελπίδης, Π. Γαρουφαλιάς, Κ. Κ αραβίδας, Θ. 
Γ ιαννόπουλος) επιχειρήματα σχετικώ ς με τη δράση της Α ΤΕ στο θέμα αυτό (βλ. 
σε πολυγραφημένο κείμενο του καθώς και «Συνεταιριστής» 1932 σ. 115 όπου και 
παρατηρήσεις Σ. Π οπολάνου).

Ο Γ. Τ ρακάκης υπενθυμίζει ότι κατά τα δύο έτη της λειτουργίας της ΑΤΕ, έτη 
αφορίας, γεν ικής ο ικονομικής κρίσεω ς, δεινών καταστροφών της εσοδείας, η 
ΑΤΕ εισέπραξε εκ των βραχυπροθέσμων δανείων της το 1930 ποσοστόν 70%, το
1931 ποσοστόν 69%. (Επίσης η ΕΤΕ εισέπραξε κατά το 1930 περίπου 400 εκατ. εκ 
των οφειλομένων 750 εκατ. στο τέλος του 1929).

Σχετικώ ς δε με την τακτικήν της Α ΤΕ (στη σχέση βραχυπροθέσμων και μεσο- 
μακροπροθέσμων) αναφέρεται στις συνθήκες των ετών αυτών, στις ανάγκες των 
αγροτών και στην πολιτική  του Κράτους που οφείλει να εφαρμόζει η Α ΤΕ για  τις 
διάφορες καλλιέργειες ως π.χ. η επέκταση των δημητριακών.

Και υπενθυμίζει τα αναγραφόμενα σχετικά  στους ετήσ ιους απολογισμούς 
ΑΤΕ (1930 σ. 56, 1931 σ. 1, 16). Δ ίνει δε και τα γενικά  σ το ιχεία  των βραχυπροθέ
σμων και μεσοπρόθεσμων χορηγήσεώ ν της καθώς και τα κατά στρέμμα ποσά και 
τα είδη που χορηγούντα ι σε μερική αντικατάσταση των μετρητών.

Ε πίσης σημειώ νει τις ενέργειες της και τα πραγματοποιηθέντα γ ια  να δημι- 
ουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσ ιο  γ ια  τη χορή γη σ η  μεσομακροπροθέσμων 
δανείων (ένταξη στους σκοπούς της, δ ιευκολυντικές και εξασφαλιστικές 
διατάξεις, αύξηση του τεχνικού της προσωπικού).

Και ε ισηγείτα ι τη διατύπωση επίσημου προγράμματος, μετά από μελέτη και 
συσκέψεις αρμοδίων και εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου.

Η  πραγματικότητα είναι (γράφει) ότι σ τις αρχές του 1932 παρατηρήθηκε μεί-

(*) Υποστήριξη από τον Μ. Γερακάρη ότι ο δανεισμός πρέπει να γίνεται, πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων, δια του νομικού προσώπου του Συνεταιρισμού και όχι με ατομικά γραμμάτια των αγροτών. 
Βλ. έκθεσή του προς την Διοίκησιν ΑΤΕ (σελ. 26). Απόσπασμά της στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1977 
σ. 3164 όπου και οι γνώμες Τζωρτζάκη, Κλήμη, Έγκελμαν.

490/1018



1 9 3 2 /Ζ ' —  Α γροτική  π ίσ τη , Α Τ Ε , Συνετα ιρ ισμοί.

ωση των διαθεσίμων της ΑΤΕ κατά 250 εκατ. δρχ. με συνέπεια τη ν  αναστολή στις 
μεσομακροπρόθεσμες χο ρη γή σ εις της. Η  μείωση οφείλεται:

α) Στην αδυναμία του Κράτους να επιστρέψ ει στην Α ΤΕ κεφάλαια που είχε 
αυτή διαθέσει γ ια  κρατικές εντολές (εξαγορά χαρουπιώ ν κλπ.).

β) Στην ανάγκη προμήθειας και διάθεσης θείου και θ. χαλκού, λόγω 
αδυναμίας του ΑΣΟ.

γ) Σε αναλήψ εις καταθέσεων της ΕΑΠ.
δ) Στην γενική νευρικότητα των καταθετών να αποσύρουν γ ια  να επενδύσουν 

σε συνάλλαγμα ή κτήματα.
Ευτυχώς η εσοδεία του 1932 ήταν ικανοπο ιητική  και δημιούργησε αντίστρο

φη κ ίνηση  (βλ. έκθεση Γ. Τρακάκη σ. 24).
— Γ ενικά  πρέπει να διατυπωθεί ότι κατά επίσημη αναγνώ ριση, παρατηρούνται 

τ°  Ι? 1 1//,ί932 δυσκολίες για  τη ρευστοποίηση των δανείων δ ιότι «τά τελευταία έτη 
καθ ά εϊτε α ί έσοδεΐα ι εϊτε αί τιμαί δέν απέδωσαν ικανοποιητικά  εισοδήματα είς 
τούς παραγωγούς πάσης καλλιεργείας, έδημιουργήθηκαν σοβαρότατα χρέη 
συνεταίρων πρός τούς συνεταιρισμούς καί τούτων πρός τήν ’Α γροτική ν  Τράπε
ζαν. ’Ή δ η  πολλο ί τών προσφύγων έγκαταλείπουσι τά χω ρία  των...» Και γίνεται 
ε ισήγηση  της ΑΤΕ προς το Υ πουργεΐον Γεω ργίας όπως ο κλήρος των οφειλόντων 
περ ιέρχεται στο νομικό πρόσωπο του Συνεταιρισμού έναντι των χρεών. 
(«Συνεταιριστής» 1932 σ. 159).

Και ανακύπτει ως αίτημα να ληφθούν διευκολυντικά μέτρα γ ια  τη ν  πληρωμή 
των χρεώ ν. («Συνεργατισμός» 1932 σ. 851, 853).

Μερικά από τα στελέχη της ΑΤΕ. Μ. Γερακάρης, Κ. Τζωρτζόπουλος, Σωτ. Πετρόπουλος, Χρ. 
Βασματζίδης. Φωτογραφίες των Διοικητών Στ. Δέλτα, Κ. Γόντικα, Α. Λαμπρόπουλου και των 

υποδιοικητών Γ. Τρακάκη, Μπ. Αλιβιζάτου βλ. οτην έκδοαη ΑΤΕ «Το έργο μιας δεκαετίας 1930-
1939», Αθήνα 1942.
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ)

Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '

Η  γεω ργική κρίση δημιουργεί προβλήματα, χειροτερεύει την κατάσταση των 
αγροτών και των Οργανώσεών τους. Α λλά και εξαναγκάζει το Κ ράτος να λάβει 
σχετικά  μέτρα γ ια  να αντιμετω πίσει τις ανάγκες και τα αιτήματα του αγροτικού 
κόσμου.

— Ε ξελίσσετα ι ο θεσμός προστασίας της σ ιτοκα λλιέργειας μέσω της συγκεν
τρώσεως του σίτου. Τα συγκεντρούμενα ποσά διατίθενται υποχρεωτικώς στην 
αλευροβιομηχανία  για  ανάμιξη στα εισαγόμενα σ ιτηρά. Το 1931 διατέθηκαν 
12.547.810 χιλ ιόγραμμα («Συνεταιριστής» 1932 σ. 16).
— Η  δράση του Ταμείου Γεωργικών Α σφαλειών. Ενδιαφέροντα σ το ιχεία  βλ.

«Συνεταιριστής» 1932 σ. 29. 1930 1931
Α ριθμός συμβολαίων χαλάζης - παγετού 6.528 15.000
Α σφαλισθέντες παραγωγοί ... 25.000
Α σφαλισθέν κεφάλαιον (εκατομ.) 130.892 320.537
Π ληρω θείσαι αποζημιώσεις (εκατομ.) 5.297 11.164

Επί πλέον: αποφασίζεται αναγκαστική ασφάλιση των συκοπαραγωγών (Ν. 
5219).

Ά σ κ η σ η  κτηνασφαλείας.
Γ ίνετα ι ασφάλιση της σταφιδοπαραγωγής (κατόπιν της υπό του ΑΣΟ παύ- 

σεως ταύτης) Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 29.
— Η πείρου Θέματα. Ψ ήφισμα του Γεω ργικού Ε πιμελητηρίου  Ιωαννίνων («Συνε

τα ιρ ιστής» 1932 σ. 30).
— Τα γενικότερα αγροτικά προβλήματα τη ς εποχής (λόγω της γεω ργικής κρ ί

σεως κλπ.) εξετάζει σύσκεψη των Ενώσεων Συνεταιρισμών Β. Ελλάδος (Δράμας, 
Κ αβάλας, Σερρών, Ξάνθης, Κ ατερίνης, Ροδόπης Θ εσσαλονίκης, Χ αλκιδικής, 
Δ ιδυμοτείχου, Κ ιλκίς), και διατυπώνουν αιτήματα (Βλ. αναλυτικά «Συνεταιρι
στής» 1932 σ. 157, «Συνεργατισμός» 1932 σ. 818).

— Δ ραστηριότητα Γεωργικού Ε πιμελητηρίου Θ εσσαλονίκης (Βλ. «Συνεργατι
σμός» 1932 σ. 684).
— Η  συγκέντρωση σίτου, κριθής από το κράτος. Σ το ιχεία , τιμές. Η  ευεργετική 

παρεμβολή των Συνεταιρισμών για  τα συμφέροντα των σιτοπαραγωγών. Τ ονίζει ο 
«Συνεργατισμός» σε σχετικό  κείμενό του (1932, σελ. 818):

«...'Ένα γεγονός άξιοσημείωτον πού πρέπει νά Θεσσαλίας, Μακεδονίας καί Θράκης έστειλαν μεγάλην
προσέξουν οί συνεταιρισμένοι καί νά τό διακηρύξουν έπιτροπήν είς τάς ’Αθήνας νά διεκδικήση τά δίκαια
είς τούς μή συνεταιρισμένους εινε τό έξής: α) οί παρα- τών παραγωγών. Αί Συνεταιριστικοί οργανώσεις ύπε-
γωγοί πού παραδίδουν είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν βλήθησαν μέν είς δαπάνας όλίγων χιλιάδων δραχμών,
τά προϊόντα των πληρώνονται 40 λεπτά κ α τ’ όκάν έπί ώφελήθη δμως ή όλότης τών γεωργών πολλάς δεκάδας
πλέον τής τιμής τής άγοράς. β) Παρά τήν άρχικήν εκατομμυρίων, χάρις είς τάς ένεργείας τής Έ πιτρο-
κυβερνητικήν άπόφασιν ό σίτος άντί νά παραληφθή πής.
εις τήν τιμήν τών 6.20, παραλαμβάνεται διά νεωτέρας "Ας έχουν αύτά ύ π ’ δψει των οί γεωργοί έστω καί ώς
άποφάσεως εις τήν τιμήν τών 7.40 Δραχμών. μεμονωμένο γεγονός καί άς καταλάβουν πόσες ώφέ-

Διά νά έπιτευχθοϋν τά άποτελέσματα αύτά διεξή- λείες καρπού^ται άπό τήν δράσιν τήν συνεταιριστικήν,
χθησαν άγώνες, πάλη ολόκληρος. Οί γεωργοί έχουν Κατά τόν ϊδιον τρόπον θ ά  καταλάβουν διατί ώρισμέναι
τούς άντιπάλους των οί όποιοι διά διαφόρων έπιχειρη- παρασιτικαί τάξεις δέν θέλουν τήν πρόοδον τοΰ
μάτων έπεισαν πρός στιγμήν τήν Κυβέρνησιν νά Συνεταιρισμού καί τόν συκοφαντούν,
καθορίση χαμηλάς τιμάς διά τά γεωργικά προϊόντα. ’Ιδού, λέγει, πώς ήρχισεν ό άγων τών συνεταιριστι-
Πρό τοΰ κινδύνου νά θυσιασθούν τά συμφέροντα τών κών ’Οργανώσεων: Καί παραθέτει τό άκόλουθο
γεωργών, αί Ε νώ σεις τών Γεωργ. Συνεταιρισμών Υ π ο μ νη μ ά τω ν Ενώ σεω ν το ύποβληθέν τήν 6 Ίο υ -
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νίου 1932:
Ή  Σύσκεψις τών 'Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι

σμών Μακεδονίας καί Θράκης θεωρούσα τήν προστα
σίαν τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων ώς ζήτημα 
ένδιαφέρον ούχί μόνον τήν γεωργικήν τάξιν αλλά καί 
ολόκληρον τήν χώραν, έχουσα ύ π ’ όψει ότι όλαι αί 
χώραι καί αύταί αί πλέον βιομηχανικοί έλαβον σοβαρά 
προστατευτικά μέτρα ύπέρ τής γεωργικής τάξεως, 
νομιζουσα ότι ή προστασία της τιμής τών γεωργικών 
προϊόντων άποτελεϊ απαραίτητον προύπόθεσιν τής 
έπιδιωκομένης βελτιώσεώς καί αύξήσεως τής παραγω
γής ώς διεθνώς αναγνωρίζεται καί ότι άνευ προστα
σίας καταφέρεται καίριον πλήγμα κατά τής ήδη πολύ 
κλονισμένης οικονομίας τών γεωργών προτείνει τά 
κάτωθι μέτρα:

Α. Συγκέντρωσις Σίτου. 1) Νά έξακολουθήση ή 
συγκέντρωσις τού εγχωρίου σίτου καί νά εγκαταστα
θούν έγκαίρως τά συνεργεία άπό τοϋ τρίτου δεκαημέ
ρου τού ’Ιουνίου.

2) * Η συγκέντρωσις νά γίνη διά τών ' Ενώσεων Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών θεωρουμένων ώς συνεργείων τής 
’Επιτροπής Συγκεντρώσεως Σίτου.

Αί 'Ενώσεις δύνανται νά άναλάβουν τήν έργασίαν 
τής συγκεντρώσεως μέ δαπάνην μικροτέραν, ούτως 
ώστε και ή έπιβάρυνσις τοϋ προϊόντος νά εΐνε μικρο- 
τέρα καί οί παραγωγοί νά εξυπηρετούνται κατά τρό
πον πλέον έπωφελή.

3 )’Επειδή τό κόστος τής παραγωγής τού εγχωρίου 
σίτου εΐνε ύψηλόν λόγω τών δυσμενών συνθηκών ύ φ ’ 
άς εργάζεται ό ελλην παραγωγός (μικρός κλήρος, έλ- 
λειψις μέσων κλπ.) ή τιμή νά μή εΐνε κατωτέρα τών 9 
δραχμών.

Β. Συγκέντρωσις Κριθής. 1) Νά γίνη γενική συγ- 
κέντρωσις τής κριθής διά τών Ένώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.

2 )Ή  τιμή νά εΐνε άνωτέρα τής τιμής τοϋ έμπορίου 
κατά πεντήκοντα τούλάχιστον λεπτά.

3) Αί κρατήσεις έναντι χρεών πρός τήν Τράπεζαν νά 
φθάνουν μέχρι 50% νά έπαφίεται όμως είς τήν κρίσιν 
τοΰ άντιπροσώπου τής Ενώ σεω ς ή αύξομείωσις τοΰ 
ποσοστού κρατήσεως, οϋτως ώστε νά μή διαφεύγουν 
ποσότητες είς τό έμπόριον.

4) Ή  πληρωμή τών παραγωγών νά γίνεται έπί 
τόπου.

5) Νά καθιεωρθή νομοθετικώς ή ύποχρεωτική άνά- 
μιξις τής κριθής είς τό ψωμί.

6) Αί Ε νώ σεις άναλαμβάνουνάπασαν τήν έργασίαν 
τής συγκεντρώσεως, ήτοι, περιοδείας εις τά χωριά καί 
διαφώτισιν τών παραγωγών, έκτίμησιν τής ποιότητος 
καί περιεκτικότητος ξένων ύλών, ζύγισιν, λύχνισμα, έν- 
σάκκισιν, έναποθήκευσιν, λογιστικήν ύπηρεσίαν κλπ. 
άντί 35 λεπτών κ α τ’ όκάν,

Γ. Προμήθεια ειδών νομής είς τόν στρατόν. 1) Τήν 
προμήθειαν ειδών νομής νά άναλάβουν αί ' Ενώσεις 
Γεωργικών Συνεταιρισμών. Ε φ ό σ ο ν  ή διάθεσις τής 
κριθής εΐνε έξησφαλισμένη νά δοθή κατά προτίμησιν 
βρώμη. Ή  τιμή τής βρώμης δέον νά εΐνε άνωτέρα τής 
τιμής τοΰ έμπορίου τούλάχιστον κατά 50 λεπτά.

2 )Ή  τιμή τοΰ χόρτου νά μή εΐνε κατωτέρα τών 
δραχμών 2.50.

Δ) Νά έπεκταθή ή συγκέντρωσις καί είς τόν βάμ- 
βακα, όσπρια ώς καί άλλα προϊόντα τών όποιων ή 
παραγωγή δέν ύπερβαίνει τάς άνάγκας τής κατανα
λώσεως τής χώρας, οϋτως ώστε νά εΐνε πάντοτε 
έξησφαλισμένη ή διάθεσις αύτών.»

Αποθήκες της Ενώσεως Γ. Σ. Γιαννιτσών (1936). Διανομή οποπόρου.
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ '

— Κ ίνηση αστικών κατά το 1932:

Είδη
Ιδρυθέντες Υ πάρχοντες

το  1932 στο τέλος 1932
Π ιστω τικο ί 1 80
Π ρομηθευτικοί 28 266
Π ωλήσεως — 1
Π αραγω γικοί και εργασίας 74 793
Κ αταναλωτικοί 3 136
Ο ικοδομικοί 32 625
Διάφοροι 2 36

140 1.937

Α νάλυση κατά είδη και Νομούς βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 125.
— Στο β ιβλίο  του Κ. Τσάκα (1933) αναφέρονται και σ το ιχεία  γ ια  τους αστικούς 

συνεταιρισμούς χω ρίς να προσδιορίζετα ι πάντοτε σε ποιό έτος ανήκαν. Στη σελ. 
175 αναφέρεται στους «ιδεώδεις εκείνους Συνεταιρισμούς ’Εργασίας... «Συνεργα
τικο ί ' Εταιρείαι» των οποίω ν και εξαιρεί τη ν  σημασίαν. Η  κ ίνηση  των Συνεταιρι
σμών τούτων, λέγει, παρουσιάζεται στατιστικώ ς ως κάτωθι:

Μ έλη Κ εφάλαιο Ε τήσιος κύκλος
εργασιών

1) Συνεργατική Εργατών λιμένος
Π ειραιώ ς 670 1.300.000 25.000.000

2) Συνεργατική γαιανθρακεργατών
Π ειραιώ ς 800 400.000 8.000.000

3) Συνεργατική σιτεργατώ ν Πειραιώς 361 650.000 35.000.000
4) Συνεργατική φορτοεκφορτωτών

ξυλείας Π ειραιώς 230 125.000
5) Συνεργατική φορτηγών αυτοκινήτων

Π ειραιώς 100 1.700.000
6) Συνεταιρισμός εργατών θαλάσσης

Π ατρών 296 1.817.000 3.200.000
Α ναφέρεται επ ίσης στους οικοδομικούς, στον Π ρομηθευτικό Συνεταιρισμό 

του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Σώματος (μέλη 2.500, κεφάλαια 12.000.000, 
κύκλος εργασιών 12.000.000), στον Π ιστω τικό  Συνεταιρισμό Τεχνεργατώ ν Λαμίας 
(Κ εφάλαια σήμερον 2.000.000, μέλη 1.200).

Γ ια  την όλη εξέλιξη και κατάσταση κατά το 1932, των αστικών συνεται
ρισμών δίνει στο ιχεία  ο Θ. Τζω ρτζάκης σ την ομ ιλία  του που έγινε στη Θ εσσαλο
νίκη τον Ιούνιο του 1932 (βλ. και ειδικό ανάτυπο από το περ. «Συνεργατισμός», 
1932). Γράφει:

«Οί άστικοί συνεταιρισμοί δέν παρουσιάζουν τήν άκολούθησαν τόν καλύτερο δρόμο πρός τόν κατανα-
ϊδια άνάπτυξι. Τοϋτο οφείλεται ίσως στό γεγονός οτι λωτικό συνεταιρισμό, άλλά διάλεξαν τή δύσκολη όργά-
δέν ύπάρχει στίς πόλεις ή 'ίδια άνάγκη τοϋ συνεταιρι- νωσι τών συνεταιρισμών παραγωγής. Οί υπάλληλοι
σμού, οπως στήν ύπαιθρο καί άκόμη στό οτι οί έργά- έπίσης άδιαφόρησαν γιά τόν πολύ κατάλληλο στή θέσι
τες, πού κάπως εύρύτερα τόν έχρησιμοποίησαν, δέν τους καταναλωτικό συνεταιρισμό.
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Γι’ αύτό μ’ όλο τό μεγάλο σχετικώς άριθμό άστικών μπορεί νά προσφέρη ό συνεταιρισμός στίς πτωχές καί
συνεταιρισμών έλάχιστοι έργάζονται. μέσες τάξεις τών πόλεων, άν αύτές θελήσουν, καθώς

01 πολυάριθμοι συνεταιρισμοί παραγωγής προϊόν- οί αγροτικές νά ένδιαφερθοϋν σοβαρά γι’ αύτόν...
των καί κατοικίας έγιναν όχι άπό πραγματική άνάγκη -·0 ί άστικοί συνεταιρισμοί ήσαν στό τέλος τού 1931
τών ένδιαφερομένων, άλλά άπό λόγους καθαρώς συμ- περίπου 1800. Ά π ό  αύτούςπερίπου 720 εινε συνεται-
πτωματικούς. Οί πρώτοι έγιναν κυρίως άπό άρβυλο- ρισμοί παραγωγής καί 600 κατοικίας. Οί περισσότεροι
ποιούς πού ήθελαν νά έκμεταλλευθούν τά προνόμια άπό τούς συνεταιρισμούς αύτούς είνε στήν ’Αθήνα,
πού τούς έδιδε ή νομοθεσία περί συνεταιρισμών γιά ’Άλλα γενικά στοιχεία δέν έχομε γ ι’ αύτούς ξέρουμε 
τήν πώλησι τών προϊόντων τους στό Δημόσιο. Οί συνε- μόνον πώ ς καλά εργάζονται δύο τρεις προμηθευτικοί
ταιρισμοί κατοικίας επίσης ιδρύθηκαν άθρόοι μέ τήν συνεταιρισμοί μεταξύ τών οποίων ό καλύτερος ό συνε-
έλπίδα νά πάρουν σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα νομοθε- ταιρισμός τών φαρμακοποιών καί τών ιατρών στήν
σία φτηνά οικόπεδα μέ άναγκαστική άπαλλοτρίωσι Α θή να  μέ δικό του εργοστάσιο, 2 καταναλωτικοί, ό
καί άκόμη νά εϋρουν φθηνά κεφάλαια. Στήν πραγμα- ενας τών ύπαλλήλων τής ’ Εθν. Τραπέζης στήν ’ Αθήνα
τικότητα όμως πολύ λίγοι ά π ’ αύτούς -μετριούνται καί ό άλλος τών σιδηροδρομικών στή Θεσσαλονίκη,
στά δάκτυλα- έργάσθηκαν. ένας πιστωτικός στή Λαμία καί ένας - δύο έργασίας.

Οί καταναλωτικοί, άπό τούς όποιους ύπάρχουν ’Άλλοτε έργάζονταν περισσότεροι συνεταιρισμοί έργα-
γύρω στους 120, είναι όλοι δημιουργήματα τής έποχής σίας, γιατί δούλευαν οί συνεργατικές τών εργατών
τού αποκλεισμού, όταν οί καταναλωταί, έπειδή έλει- λιμένος Πειραιώς. Μά τελευταία έσταμάτησαν νά έρ-
παν τά τρόφιμα άπό τήν άγορά, έζητούσαν άπό τό γάζωνται, γιατί τίς φορτοεκφορτώσεις στό λιμάνι άνέ-
συνεταιρισμό νά τούς τά έξασφαλίση όπως - όπως, λαβε ό ’Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς κ ι1 έτσι δέν
χωρίς μάλιστα νά πολυεξετάζουν τήν τιμή τους. Μόλις μπορούν οί συνεταιρισμοί νά δουλέψουν. Τά μέλη τους
όμως έλειψεν ή άνάγκη αύτή άφησαν τούς συνεταιρι- έγιναν έργάτες τού ’Οργανισμού,
σμούς νά σβύσουν. ’ Αξιόλογη άνάπτυξι μπορούν νά εμφανίσουν οί κατα-

Οί πιστωτικοί έξακολουθούννά άντιπροσωπεύονται ναλωτι,κοί συνεταιρισμοί γιά τούς όποιους εϊνε εύνοϊ-
πάντοτε μόνον άπό τόν πιστωτικό συνεταιρισμό κές οί συνθήκες. Ά ρκεΐ νά ένδιαφερθούν γ ι’ αύτούς
Λαμίας. οί έργάτες καί οί υπάλληλοι, καθώς καί τά ύπαλληλικά

Μέ μιά λέξι μπορούμε νά πούμε πώς οί άστικοί καί εργατικά σωματεία. Νομίζομε όμως πώς καί σ ’
συνεταιρισμοί δέν παρουσιάζουν καμμιά κίνησι μέ αύτό θ ά  προπορευθούν καί πάλι οί φρόνιμοι γεωργοί,
γενικώτερη σημασία σήμερα. Πρόκειται περισσότερο πού μ ’ όλη τήν συντηρητικότητά τους ξέρουν καλά νά
γιά μοναχικά παραδείγματα, πού δείχνουν όμως πόσα χρησιμοποιήσουν τήν συνεταιρική όργάνωσι ά π ’ όλες

της τίς πλευρές...».

— Ιδρύθηκε Κ αταναλωτικός Συνεταιρισμός δημοσίω ν υπαλλήλω ν κεντρικών 
υπηρεσιών. Υ πογράφει συμβάσεις με εμπορικά καταστήματα γ ια  τμηματική 
εξόφληση των αγοραζομένων ειδών από τα καταστήματα, αντί να οργανώ σει δικές 
του προμήθειες. «Φοβούμεθα οτι ή προσπάθεια τοΰ Συνεταιρισμού διά τή ν  επιτυ
χ ία ν  πιστώσεων, ή οποία  ώς γνωστόν είνα ι αντίθετος πρός τάς άρχάς τοϋ κατα
ναλωτικού συνεταιρισμού, ελάχιστα  πρόκειται νά εξυπηρετήσει τούς καταναλω- 
τάς, είς ώρισμένας δέ περιπτώσεις δύναται νά τούς φέρει καί είς δύσκολον θέσιν 
διά τής αναλήψεως ίσως ύποχρεώσεων δυσαναλόγων πρός τήν ο ικονομ ικήν αύτών 
δύναμιν» σ χολιάζει ο «Συνεταιριστής» και δ ίνει ορθές κατευθύνσεις («Συνεται
ριστής» 1932 σ. 29).
— Γ ίνοντα ι προσπάθειες για  ίδρυση προμηθευτικώ ν συνεταιρισμών των 

εμπόρων, για  κοινές μεγάλες προμήθειες τους (με πρω τοβουλία της Α γορανομίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών). Κατά τις πληροφ ορίες που υπάρχουν «ό συνετα ιρ ι
σμός αύτός διά τόν όποιον εργάζεται άόκνως ό πρόεδρος τών παντοπωλών καί έκ 
τών ιδρυτών τοϋ εδωδιμοπωλείου “ ’Ό λ υ μ π ο ς” κ. Θωμόπουλος θ ’ άποτελεσθή άπό 
χ ιλ ίο υς τό όλιγότερον παντοπώλας, θά εχει δέ ώς κεφάλαιον απροσδιορίστους 
μερίδας, άξίας 1.000 δρχ. έκάστη.» Ε ξασφάλισαν τραπεζική π ίστω ση για  τις 
εργασίες του. Ισχυρίζοντα ι ότι θα πετύχουν μείωση του κόστους της ζωής κατά 
15%, από τη λειτουργία του Συνεταιρισμού τους.

' Ομως ο «Συνεργατισμός» είνα ι επικριτικός. Θ εωρεί ότι ε ίνα ι ανίερη εκμετάλ
λευση του τίτλου «Συνεταιρισμός» από επιχειρηματίες. Υ ποστηρίζει τους Συνε
ταιρισμούς των ίδιων των καταναλωτών. Γράφει σχετικά  (1932 σ. 808):

« Η εϊδησι αύτή μάς άνοίγει τά μάτια πρός δύο ξεύρομεν) καίτοι ύπάρχουν δύο καταναλωτικοί συνε-
κατευθύνσεις καί μάς αναγκάζει νά εϊμεθα πολύ προ- ταιρισμοί στήν Α θή να  άποτελούμενοι άπό γνησίους
σεκτικοι: καταναλωτάς, πού ώς κύριο σκοπό έχουν τήν προμή-

α) Οί κρατικές ύπηρεσίες (σκοπίμως ή τυχαίως δέν θεια εύθηνών, άγνών καί καλοζυγισμένων έμπορευμά-
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των είς τά μέλη τους, ένισχύουν -τούτο λέγεται μερο- 
ληι}πα- τούς παντοπώλας, έκείνους άκριβώς πού επι
βαρύνουν τόν βίο σέ δυσβάστακτο βαθμό μέ τόν 
δυσανάλογο πρός τάς άνάγκας τής καταναλώσεως 
άριθμό τών πρατηρίων τους, νά άποτελέσουν ένα 
τράστ μεγάλο, νά παραμερίσουν τόν έμπορο τής χον
δρικής πωλήσεωςκαί νά έπιβάλουν έν καιρω μονοπω
λιακές τιμές στά έπίπεδα πού έκεΐνοι θέλουν.

β) Κατά τίς ομολογίες τών ιδίων τών μπακάληδων, 
παρά τόν δανεισμό κεφαλαίων, γιά τά  όποια δέν θ ά  
πληρώσουν άσφαλώς τόκο μικρότερο τοϋ προεξοφλη
τικού (11%) ή αξία πολλών ειδών θ ά  έλαττωθή κατά 
15%. Δηλαδή ώμά μάς άποκαλύπτουν οί ’ίδιοι οί 
παντοπώλαι πώς ό κοσμάκης πληρώνει γιά τά εϊδη τής 
συντηρήσεώς του 38% παραπάνω άπό τό κόστος τής 
παραγωγής καί μεταφοράς (15% έκπτωσις πού ύπό- 
σχονται πώς θά  προέλθη άπό τή λειτουργία τοϋ τράστ 
τους, 12% τόκος έπί τών δανεισμένων κεφαλαίων, 8% 
τό κέρδος τοϋ διανομέως παντοπωλών καί 3% ύπέρ 
τοϋ συνεταιρισμού, γιατί καί κείνος πρέπει νά πάρη 
κάτι γιά νά συντηρηθή καί νά πληρώση τά έξοδά του).

Μετά τίς άποκαλύψεις αύτές θά  περίμενε κανείς 
τουλάχιστο τήν ούδετερότητα τών κρατικών ύπηρε
σιών καί ομως κατά περίεργη λογική τό κράτος έρχε
ται νά έμπιστευθή τή προστασία τών καταναλωτών 
στά χέρια τών έκμεταλλευτών του, τών μπακάληδων. 
Δηλαδή κατά τή λαϊκή παροιμία, βάζει τούς λύκους νά 
φυλάξουν τά πρόβατα.

Γιά νά συγκαλύψουν δέ τούς κυρίως σκοπούς τους 
οί παντοπώλαι, οί κατά τά άλλα θαυμάσιοι άνθρωποι, 
θέλουν νά άπλώσουν πάνω άπό (κα θ’ ή μάς) τό άνο- 
σιούργημά τους τόν ώραιο καί συμπαθητικό πέπλο 
πού ονομάζεται Συνεταιρισμός. ' Οποίο θράσος! Φαν- 
τασθήτε τί έντύπωσι θά  σάς έκαμνε τό γεγονός ό 
νεκροθάπτης νά χρησιμοποιήση τή ταμπέλα τού 
γιατρού...

’Αλλά ήμεϊς ασχολούμενοι μέ τήν διάδοσι τών συνε
ταιριστικών άρχών εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά καταγγεί- 
λωμε στον συνεταιρισμένο κόσμο τή προσπάθεια πρός 
δημιουργία τεράτων - Συνεταιρισμών καί νά όπαιτή- 
σωμεν άπό τούς ιδρύοντας αύτούς νά παύσουν νά 
κάμνουν χρήσι τοΰ τίτλου «Συνεταιρισμός» στίς κερ
δοσκοπικές καί εκμεταλλευτικές έπιχειρήσεις...»

Κ αι αφού αναπτύσσει τον οικονομικό και ηθικό  ρόλο των παραγωγικών 
συνεταιρισμών (των εργατών ή γεωργών) και των καταναλω τικώ ν συνεταιρισμών 
των καταναλωτών, τονίζει:

τήδειοι παντοπώλαι, μερικοί άπό τούς όποιους ’ίσως 
καί νά αίσθάνωνται τήν άνάγκη τών πιστώσεων γιά ν ’ 
άποφύγουν τίς συνέπειες τής σημερινής κρίσεως καί 
θ ά  έγκαταλείψη τούς είς βάρος τής λαϊκής οικονομίας 
πειραματισμούς, πού άν -κακή τύχη- επιτύχουν θά 
έπιβάλουν τό μονοπώλιο στά είδη τής πρώτης άνάγ- 

κ η ς *”Αν ή προσπάθεια είναι ειλικρινής, όπως φανταζό- 
μεθα, κάνομε έκκλησι νά έγκαταλειφθούν οί μπακά
ληδες στή τύχη τους γιά νά λιγοστέψη ό αριθμός τους 
άπό τίς βαρειές συνέπειες τοΰ συναγωνισμού, ό 
όποιος εύτυχώς στήν ειρηνική περίοδο δέν λείπει καί 
νά ένισχυθοϋν οί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί οί 
όποιοι είναι οί φυσικοί ρυθμισταί τών τιμών τών ειδών 
πρώτης άνάγκης...

' Ο κάθε συνεταιριστής όπου καί άν βρίσκεται άς δια- 
κηρύξη γύρω του μέ όλη τή δύναμιτών πνευμόνωντου 
πώς μπακάληδες, έμποροι καί άλλοι πουλητάδες δέν 
μπορούν, δέν έχουν τό δικαίωμα νά κάνουν συνεται
ρισμούς. Αύτοί είναι οί μεσάζοντες, αύτούς θέλει νά 
εξάλειψη ό συνεταιρισμός, άρα τούς υποδεικνύομε νά 
κάνουν τράστ άλλά όχι συνεταιρισμό...».

«...μπορούν νά μάς ποϋν οί παντοπώλαι καί οί 
σανδαλοποιοί καί ραφτάδες καί όσοι ένδιαφέρονται 
νά οργανώσουν τά επαγγέλματα αύτά σέ συνεταιρι
σμούς ποιόν ά π ’ όλους αύτούς τούς σκοπούς μπο
ρούν νά επιδιώξουν; Κανένα άπολύτως.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων τί θέλουν αύτοί οί 
άνθρωποι μέ τόν συνεταιρισμό; Αύτοί τούς οποίους ό 
συνεταιρισμός μιά μέρα θ ά  καταργήση; Α πλώ ς νά 
θολώσουν τά  νερά, νά παραπλανήσουν μερικούς καί 
νά δυσφημήσουν την ιδέα τού συνεταιρισμού.

’Ά ν  άπλοι πολϊται επιχειρούν νά διαπράξουν ένα 
τέτοιο άδίκημα άκολουθούντες τό ένστικτο τής 
αύτοσυντηρησίας τό πράγμα κάπως ύποφέρεται, τό 
νά θελήση ομως νά λάβη τή πρωτοβουλία μιας τέτοιας 
κινήσεως ύπηρεσία κρατική τής όποιας προΐσταται 
πολιτικόν πρόσωπον, μέλος τής παρούσης Βουλής ή 
όποία, ώς γνωστόν, περιώρισε σέ άσφυχτικό βαθμό τή 
δικαιοδοσία τών προμηθευτικών συνεταιρισμών τών 
γεωργών, αύτό καταντά ανεξήγητο.

Θέλομε νά πιστεύσωμε πώς έστω καί τή τελευταία 
στιγμή ή ύπηρεσία τού υφυπουργείου ’Αγορανομίας 
θά  άντιληφθή τή πλεκτάνη πού τής στήνουνε οί έπι-
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Με την αύξηση του αριθμού και των εργασιώ ν των Συνεταιρισμών και 
Ενώσεων αλλά και με την οικονομική κρίση που μαστίζει τον αγροτικό χώ ρο και 
τις Ο ργανώ σεις του, έρχονται όλο και περ ισσότεροι στο προσκήνιο  οι συνετα ιρ ι
σ τικο ί υπάλληλοι και τα προβλήματά τους που δημιουργούνται από έλλειψη 
πόρων στις Ο ργανώ σεις για  πληρωμή αποδοχών, κλπ.

Ο «Συνεργατισμός» ασχολείτα ι (1932 σελ. 848) με το θέμα
«...πώς οί συνεταιριστικοί υπάλληλοι γίνονται άπο- προϋποθέσεις κείνες πού θά  επιτρέψουν στόν ύπάλ-

δοτικότεροι σέ εργασία». «Δέν φθάνει μονάχα νάάπο- ληλο, χρησιμοποιώντας τις ψυχικές καί διανοητικές
κτήσουν οί συνεταιρισμοί τούς ιδεώδεις ύπαλλήλους του δυνάμεις, νά αποδώσει τό άνώτατο δυνατό οριο
άλλά πρός τούτοις χρειάζεται νά έξασφαλισθοϋν οί έργασίας».

Κ αι αφού επεξηγεί το ρόλο του συνετα ιρ ιστικού υπαλλήλου, τα δικαιώματα 
και τ ις  υποχρεώ σεις του, συνεχίζει:

«...Εινε παρατηρημένο πώς σέ πολλές περιπτώσεις 
ώρι.σμένοι θεωρούν τόν συνεταιριστικό υπάλληλο, 
προσωπικό τους υπηρέτη καί υποβάλλουν ένα σωρό 
άτομικές άπαιτήσεις, σέ άλλες πάλι περιπτώσεις ό 
συνεταιριστικός υπάλληλος, λόγω τής μορφώσεώςτου, 
πού εινε συχνά, όνωτέρα άπό κείνη τών συνεταίρων 
καί τήν πρωτοβουλία πού παίρνει' στίς υποθέσεις τοΰ 
συνεταιρισμού, μένει άνεξέλεγκτος, σέ μερικές δέ 
περιπτώσεις οί συνεταιρισμοί μέ τά διοικητικά τους 
όργανα ένδιαφέρονται γιά τόν υπάλληλό τους έως 
ότου τόν διορίσουν καί καταχωρήσουν στό βιβλίο τών 
πρακτικών άνάλογη πράξι, πέραν αύτοΰ τίποτε, 
περιμένουν όλα νά κάνη ό ύπάλληλος, ξεκινώντας άπό 
τήν άρχή πώς εφόσον πληρώνουν -ποιός εινε βέβαιος 
περί αύτοΰ- πρέπει νά γίνεται ή δουλειά τους.

Δυστυχώς, δέν εινε αύτά τά στοιχεία πού εξασφα
λίζουν τή μεγίστη άποδοτικότητα τοΰ συνεταιριστικού 
υπαλλήλου, όσο ίδεολόγος καί άν εινε αύτός. * Η φύσις 
τοΰ συνεταιρισμού εινε τέτοια πού ό ύπάλληλος μέσα 
στόν οργανισμό του παίζει σημαντικώτερο ρόλο. Ό  
ύπάλληλος στή συνεταιριστική έπιχείρησι δέν εινε ό 
μηχανικός εργάτης τής κερδοσκοπικής έπιχειρήσεως, 
αλλά τό δημιουργικώτερο στοιχείο, ύπό ώρισμένας 
συνθήκας όμως.

Κατά πρώτο λόγο ό συνεταιριστικός ύπάλληλος 
πρέπει νά έχη τή ψυχική του ήρεμία. Αύτή άποκτά άν 
έξασφαλίση τή συντήρησι την άτομική του καί κείνη 
τής οίκογενείας του μόνιμα. Ό  κάθε άνθρωπος αγω
νίζεται γιά τήν αύτοσυντηρησία του ό δέ συν/στικός 
ύπάλληλος δέν άποτελεΐ έξαίρεσι τού κανόνος αύτοΰ.
' Ο καθένας προσπαθεί γιά τά γερατειά του νά άπο- 
ταμιεύση κάτι, τό ’ίδιο καί ό συνεταιριστικός ύπάλ
ληλος. ‘Ο κάθε φίλεργος άνθρωπος έπιθυμεΐνά  μονι- 
μοποιήση τή θέσι του γιά νά έπιδοθή μ’ όλη τή δύναμι 
τής ψυχής του σέ εργασία παραγωγική καί εινε ύπερή- 
φανος γιά τοϋτο, έν άντιθέσει μέ τόν τυχοδιώκτη που 
τρέχει παντού, όπου νομίζει ότι θά  βρή εύκολα πολλά 
όφέλη καί δ ό ξα .' Ο συνεταιριστικός ύπάλληλος έπίσης 
πηγαίνει μέ τή φιλοδοξία νά τοποθετηθή οριστικά 
κάπου καί ν ’ άρχίση νά δημιουργή.

Τό σημείο αύτό ή συνεταιριστική κίνησι στήν ' Ελλά
δα δέν τό πρόσεξε καλά καί ύφίσταται τις συνέπειες 
του. Σέ όλο τόν κόσμο οί συνεταιρισμοί γιά τούς ύπαλ
λήλους εινε πολύ προσεκτικοί, φροντίζουν οί κατώτε

ροι ύπάλληλοι τους νά περνούν ένα μισθό αρκετό νά 
τούς συντηρήση, εινε δέ ό μισθός αύτός πάντοτε 
άνώτερος άπό κείνο πού πληρώνουν οί κερδοσκοπι
κές επιχειρήσεις. ’Επίσης ύστερα άπό ώρισμένες 
δοκιμασίες καί ένα χρονικό διάστημα τούς μονιμο
ποιούν καί τούς δημιουργούν κάποιο Ταμείο ειδικό 
στό όποιο βρίσκουν ύποστήριξι εϊτε στίς άρρώστειες 
τους, εϊτε στά γηρατειά τους. "Ετσι ό ύπάλληλος μένει 
άφοσιωμένος στό καθήκον του, ένώ στούς 'Ελληνι
κούς συνεταιρισμούς πηγαίνει νά έργασθή κανείς «ώς 
πού νά δή τί θ ά  γίνη» καί διαρκώς ψάχνει νά βρή μίαν 
άλλη δουλειά. Έ ά ν  σήμερα ώρισμένες Ενώσεις καί 
συνεταιρισμοί έχουν στή διάθεσι τους πρώτης τάξεως 
προσωπικό τούτο οφείλεται στό γεγονός ότι λόγω τής 
κρίσεως ύπάρχει μεγάλη προσφορά έργασίας καί όχι 
ότι οί συνεταιρισμοί έλκύουν τούς άρίστους (έξαίρεσι 
άποτελούν όσοι άπό ιδεολογία ύπηρετοΰντή συνεργα
τική ιδέα).

Δέν εινε δέ μόνο αύτό· ύπάρχουν συνεταιρισμοί καί 
ενώσεις πού έπί μήνας πολλούς καθυστερούν τούς 
μισθούς τών ύπαλλήλων τους. Ύ πό  τάς συνθήκας, 
αύτάς, φυσικό εινε, ό συνεταιριστικός ύπάλληλος νά 
μή μπορεί νά άφοσιώνεται στά καθήκοντα του. 
Αύτουνοΰ τό κεφάλι βασανίζει ή πείνα καί ό έξευτε- 
λισμός πού τόν άπειλοΰν άπό τή μιά μέρα στήν άλλη. 
’Α π' αύτό έπεται πώς ή συνεταιριστική έπιχείρησι 
λίγο όφελος βλέπει άπό ύπαλλήλους τούς όποιους δέν 
ικανοποιεί. Μερικοί κάνουν τό φοβερό λάθος νά ύπο- 
λογίζουν τό ετήσιο εισόδημα τού γεωργού καί έν άνα- 
λογία προτείνουν νά άμοίβεται καί ό ύπάλληλος τού 
γεωργικού Συνεταιρισμού. Ναι, εινε σωστό νά λαμβά- 
νη κανείς ύ π ’ όι^ει τήν οικονομική κατάστασι τών 
συνεταίρων όταν ρυθμίζη τά έξοδα τής όργανώσεώς 
τους, άλλά τό έπίπεδο τής ζωής τοϋ άπλού χωρικού 
δέν μπορεί, παρά σπανιώτατα, νά συγκριθή μέ κείνο 
ένός μορφωμένου, ό όποιος συνήθως άνήκει σέ άνώ- 
τερο ορίζοντα πολιτισμού, ή δέ πρόοδος τοϋ πολιτι
σμού έρχεται μέ τήν αύξησι τών άναγκών τοϋ άνθρώ- 
που.
Ά ρ α  κατά τόν ύπολογισμό τού μισθού ένός συνεταιρι

στικού υπαλλήλου πρέπει νά λαμβάνεται ύ π ’ όι}>ει τό 
κόστος τού βίου στίς πόλεις. Μ πορεί νά βρεθούν άν
θρωποι πού θ ά  θελήσουν νά έργασθούν έστω καί μέ 
έλάχιστο μισθό, τότε όμως ύπάρχει τό ενδεχόμενο νά
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επιδιώξουν νά κάνουν καί άλλες δουλιές έξω άπό τόν 
Συνεταιρισμό, όπότε τό ένδιαφέρο τους θ ά  στρέφεται 
περισσότερο πρός τή πλευρά πού τούς ικανοποιεί 
καλλίτερα.

'Άλλο ένα στοιχείο πού δέν επιτρέπει τόν συνεταιρι
στικό ύπάλληλο νά εργάζεται απερίσπαστα εινε ή 
σαθρότης τής θέσεώς του. 'Υπάρχει στό σημείο αύτό 
μιά σπουδαία παρεξήγησι πολλές φορές. Μερικοί, 
μέλη τού Δ. Συμβουλίου, πού έπί τών ήμερών τους 
διωρίσθη ό ύπάλληλος, θεωρούν πώς έχουν τό δικαίω
μα ν ’ άπαιτούν ά π ’ αύτόν τό προνόμιο νά εξυπηρε
τούνται πρώτοι, νά τόν άπασχολούν περισσότερο άπο 
κάθε άλλον, μάλιστα πολλές φορές καί γιά άτομικές 
τους δουλειές άκόμη. Στή περίπτωση αύτή άν καί ό 
ενδιαφερόμενος ύπάλληλος διέπεται άπό τίς ’ίδιες 
σκέψεις, όλα πάνε καλά, άν όμως ό ύπάλληλος θεωρή- 
ση πώς προσελήφθη γιά νά ύπηρετήση τό νομικό πρό
σωπο τού συνεταιρισμού καί δέν ένδίδει στόν πειρα
σμό νά κάνη προσωπικές εκδουλεύσεις, γεννάται 
κάποια δυσαρέσκεια ή όποία καταλήγει νά πέση ό 
ύπάλληλος σέ δυσμένεια καί ν ’ άπολυθή. Συμβαίνει 
όμως συχνά καί τό άντίστροφο: ό ύπάλληλος γιά νά 
διορισθή εκλιπαρεί τήν εύνοια τών μελών τού Συμβου
λίου καί όταν μιά φορά προσληφθή στήν ύπηρεσία 
θεωρεί πώς είνε ένδειξι ευγνωμοσύνης γ ι’ αύτόν καί 
στερεώνει τή θέσι του καλλίτερα άν τυφλά άφοσιωθή 
στό συμβούλιο πού τόν προσέλαβε καί τό δουλεύει. 
Ά π ό  τό αίσθημα αύτό αγόμενος άσχολεϊται μέ λιγώ- 
τερο ζήλο με τίς δουλιές τών άλλων συνεταίρων ή 
συνεταιρισμών καί στίς γενικές συνελεύσεις καί στή 
διεξαγωγή ελέγχου τάσσεται θερμός ύποστηρικτής 
τών προστατών του καί στίς έκλογές φροντίζει νά τούς 
έξασφαλίση όσο τό δυνατό περισσοτέρας ψήφους. ' Η 
τέτοια διαγωγή ενός ύπαλλήλου δημιουργεί δυσαρέ
σκειας καί πόλεμο έναντίον του ό όποιος παρασύρει 
καί τούς εύνοουμένους του, άπλώς άπό ένα αίσθημα 
έγωϊσμόύ. Καί στή πρώτη περίπτωσι καί στή δευτέρα - 
παρουσιάζονται δέ  καί οί δυό συχνά στή συνεταιρι
στική κίνησι- ό ύπάλληλος βρίσκεται σέ μειονεκτική 
θέσι καί άργά ή γρήγορα χάνει τή θέσι του χωρίς 
καμμιά σοβαρά αιτία ή γιά υπηρεσιακή άνεπάρκεια 
άφοϋ χαθή πολύτιμος καιρός σέ διαμάχες άντί νά χρη- 
σιμοποιηθή γιά παραγωγική συνεταιριστική εργασία.

' Η θέσι τού συνεταιριστικού ύπαλλήλου καθίσταται 
πειό σαθρά, όταν τού τήν επιβουλεύεται κανένας γνω
στός ή συγγενής ενός ισχυρού παράγοντος μέσα στόν 
συνεταιρισμό. Τό ελάττωμα αύτό τό τόσο επιζήμιο στή 
Κίνησι δυστυχώς εινε δύσκολο νά έξαλειφθή άν δέν 
μεσολαβήση κάποια έσωτερική μεταβολή στούς συνε
ταίρους. Δυστυχώς μέσα στόν συνεταιρισμό πολλές 
φορές παίζει σπουδαιότερο ρόλο ή αίσθη ματολογ ία 
παρά ή άποδοτικότης σέ εργασία. Εινε δύσκολο οί 
συνεταίροι μέ άκρίβεια νά κρίνουν τήν άπόδοσι ένός 
ύπαλλήλου, έκτός άν πρόκειται περί προσωπικότητος 
όπότε καί ό πειό άστοιχείωτος είνε σέ θέσι νά άπο- 
φανθή. Τό κακό αύτό μπορεί νά έξαλειφθή οριστικά 
μονάχα μέ τή δημιουργία συνειδήσεως -συνεταιριστι
κής μέσα στίς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όταν «ό 
καθένας έργάζεται γιά όλους καί όλοι γιά τόν καθένα». 
Αύτό όμως είνε ζήτημα τού μέλλοντος, έπί τού παρόν
τος μπορεί νά προέλθη μόνο ένας μετριασμός κατά 
τόν άκόλουθο τρόπο: 

α) Νά ΐδρυθή Σωματείο συνεταιριστικών ύπαλλή
λων μέ σκοπό τήν έξυπηρέτησι τών μελών του έν 
συνδυασμώ μέ τήν έξυπηρέτησι τών συμφερόντων τών 
συνεταιρικών οργανώσεων, δεδομένου ότι οί υπάλλη

λοι τών συνεταιρισμών λόγω τοϋ κοινωνικού σκοπού 
τών οργανώσεων αύτών άπαραιτήτως πρέπει νά έχουν 
ψυχή συνεταιριστική.

β )’Εν συννενοήσει μέ τή διοίκησι τοϋ Σωματείου 
αύτού καταρτίζονται μέ τά καταλληλότερα πρόσωπα 
διαιτητικές επιτροπές στήν έδρα κάθε ' Ενώσεως 
συνεταιρισμών άπό 'ίσο άριθμό άντιπροσώπων τού 
Σωματείου καί τής * Ενώσεως καί τόν επιθεωρητή τών 
συνεταιρισμών τής περιφερείας μέ δικαίωμα ψήφου. 
Οί επιτροπές αύτές νά επιλαμβάνονται κάθε διαφοράς 
μεταξύ ύπαλλήλων καί συνεταιρικών οργανώσεων καί 
μέ πνεύμα δικαιοσύνης νά έκδίδουν τή γνώμη τους 
πού πρέπει νά είνε υποχρεωτική καί γιά τίς δυό 
μερίδες...

...Μέ τίς επιτροπές αύτές οί συνεταιριστικοί ύπάλ- 
ληλοι παύουν νά έξαρτώνται άπό τήν ιδιοτροπία (ορι
σμένων διοικητικών συμβούλων, καί οί συνεταιρισμοί 
άπαλλάσσονται άπό τή προσπάθεια δημιουργίας επιρ
ροών έκ μέρους τών ύπαλλήλων μέσα τους.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ό ύπάλληλος θά  ξε
ρή πώς ή θέσι του έξαρτάται μόνο άπό τήν ικανότητά 
του καί θ ά  προσπαθή νά παράσχη τό ανώτατο όριο 
έργασίας.

’Ακόμη μιά σοβαρά αιτία πού ελαττώνει τήν άποδο- 
τικότητα τών συνεταιριστικών υπαλλήλων είνε ή έλλει- 
ψι στενής συνεργασίας μεταξύ αύτών καί τών διοικη
τικών συμβουλίων. Τό φαινόμενο αύτό προέρχεται 
είτε άπό τυφλή εμπιστοσύνη τοϋ συμβουλίου πρός τόν 
ύπάλληλο, είτε άπό άδιαφορία τοϋ συμβουλίου γιά τίς 
ύποθέσεις τοϋ Συνεταιρισμού, είτε άπό εγωισμό τοϋ 
ύπαλλήλου πού σάν ποιό μορφωμένος (πολλές φορές) 
άπό τά μέλη τοϋ συμβουλίου παραγνωρίζει κάθε άλλη 
άξια έκτός άπό τή δική του καί έχει τή πρωτοβουλία 
στό κάθε ζήτημα. Τό άποτέλεσμα είνε ό υπάλληλος νά 
τραβήξη άπολύτως τή δική του γραμμή γιά νά καταλή- 
ξη ό συνεταιρισμός σέ μιά ιδιωτική έπιχείρησι καί μέ 
τήν άποχώρησι τοϋ ύπαλλήλου νά κλονισθή. Πολλές 
φορές μάλιστα τό Δ. Συμβούλιο έπειδή δέν είνε πληρο- 
φορημένο περί τού τί γίνεται άντιδρά στίς πράξεις τών 
ύπαλλήλων. * Η συνεταιριστική Κίνησις τής χώρας μας 
έχει νά παρουσιάση πλείστα τέτοια παραδείγματα, 
μερικά μάλιστα πολύ πικρά. ’ Επειδή ό συνεταιρισμός 
είνε έπιχείρησι τού συνόλου τών συνεταίρων τό ένδια
φέρο γιά τήν έπιτυχία της πρέπει νά είνε γενικό, τό δέ 
διοικητικό Συμβούλιο σάν φορεύς τών σκοπών τοϋ 
συνεταιρισμού καί ύπεύθυνο άπέναντι τής Γενικής 
Συνελεύσεως είνε υποχρεωμένο νά παρακολουθή 
κάθε λεπτομέρεια τής συνεταιριστικής έπιχειρήσεως, 
τήν όποία όφείλει νά κατευθύνη έν τώ μέτρω τών ικα
νοτήτων του. Ό  κάθε εύσυνείδητος ύπάλληλος όταν 
βλέπη πώς οί ’ίδιοι οί έπιχειρηματίαι ένδιαφέρονται γιά 
τό συμφέρο τους αύξάνει τή δραστηριότητά του καί 
τόν ένθουσιασμό του καί άποδίδει τό άνώτατο όριο 
έργασίας καί δέ βασανίζει τό μυαλό του μέ τό τί θά πή 
ό ένας ή ό άλλος συνεταίρος. Τήν έννοια αύτή έχει τότε 
τό Δ. Συμβούλιο. ’Επί πλέον άπό τή συνεργασία τών 
Συμβουλίων καί υπαλλήλων καί οί δύο πλευρές εινε 
καλλίτερα πληροφορημένες γιά όλα τά ζητήματα καί 
άναλαμβάνουν πάντοτε ότι είνε φρονιμώτερο.

• Αύτά είνε τά έλαττώμματα πού παρουσιάζει σήμερα 
ή Συνεταιριστική μας Κίνησι στίς σχέσεις της μέ τούς 
υπαλλήλους καί ελπίζουμε πώς οί άρμόδιοι λαμβάνον- 
τες ύ π ’ όψει τό μέγεθος τους θά  σπεύσουν βαθμηδόν 
νά τά έξαλεά})ουν. Είνε άποδεδειγμένο πώς οί συνεται
ριστικοί υπάλληλοι παίζουν πολύ σπουδαιότερο ρόλο 
μέσα στήν έπιχείρησι άπό τούς υπαλλήλους τών ίδιωτι-
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κών έπιχειρήσεων, γιαυτό πρέπει οί συνεταιρισμοί νά τους τίς προϋποθέσεις κείνες πού τούς επιτρέπουν νά
φροντίσουν νά εξασφαλίσουν γιά τούς ύπαλλήλους έργάζωνται απερίσπαστα...».

— Τ ην υπερπροσφορά εργασίας μέσα σε αποπνικτικό περ ιβάλλον από τους 
υπαλλήλους Ενώσεων και ΑΤΕ στα συνεργεία συγκεντρώσεως κριθής, σίτου, ε
ξα ιρεί «ο Συνεργατισμός» 1932 σ. 831. (Βλ. παραπάνω σελ. 478).
— Στο τέλος του 1932 (24.12.1932) ιδρύεται ο Π ανελλήνιος Σύνδεσμος Συνεται

ριστικώ ν Υ παλλήλω ν με 11 ιδρυτές, του:

— Στο τέλος του 1932 (24.12.1932) ιδρύεται ο Π ανελλήνιος Σύνδεσμος Συνεται
ρ ιστικώ ν Υ παλλήλω ν με 11 ιδρυτές, τους:
1) Ευριπ. Τζουμέρτη, 2) Αθαν. Κ ανίδη, 3) Γεώργ. Τ σακίρη , 4) Κωνστ. Σούτη,
5) Χρ. Εφραιμ ίδη, 6) Ιωάν. Π λούσιο , 7) Φωτ. Π ασχα λίδη , 8) Αθαν. Καμάρη, 
9) Ιωάν. Α λεξανδρή, 10) Μ ιχ. Ευστρατιάδη, 11) Ιωάν. Ο ικονομίδη.

Το καταστατικό εγκρίθηκε με την 1104/1933 αποφ. Πρωτοδ. Θ εσσαλονίκης 
τον Μ άιο 1933 (βλ. στο I του 1933).
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Τα παλιά γραφεία της Ενώσεως Γ. Σ. Ξάνθης (Γεωργική Συνεταιριστική Τράπεζα Ξάνθης).
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ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

— Κ. Μ αλούχος. Ο μιλία  Ε. Τζουμέρτη.
Στα Α μπελάκια, κατά τη συνετα ιρ ιστική  εκδρομή που έγινε εκεί με πρωτο

βουλία του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδας, γ ίνετα ι και συνετα ιρ ιστι
κό μνημόσυνο του Ν τίνου Μ αλούχου, διευθυντή της Ο μοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης και εμψυχωτή της συνετα ιρ ιστικής κ ίνησ ης όλης 
της Μ ακεδονίας. Ο μιλητής ο Ευρ. Τζουμέρτης. Τα σ χετικά  βλ. στη β ιογραφία του 
Μ αλούχου, στο ΙΑ του 1928. (Βλ. και «Συνεργατισμός» 1932 σ. 774 και «Συνεται
ριστής» 1932).

— Νικ. Χάψας, Επιθεω ρητής Συνεταιρισμών Θ εσσαλίας.
Γράφει ο «Συνεργατισμός» 1932 σ. 866:

«Βαρύ πένθος άγει ή Συνεταιρική Οικογένεια έπί 
τή άπωλεία πολυτίμου μέλους αύτής, τοϋ Νικολάου 
Χάψα, Επιθεωρητοϋ Συνεταιρισμών Θεσσαλίας. ’ Η 
θλιβερά ε’ίδησις τού αιφνίδιου καί άδοκήτου θανάτου 
του προκάλεσεν άλγεινοτάτην κατάπληξιν καί βαθύ- 
τατον πόνον τόσον εις τόν ’Εποπτικόν κλάδον ύπό 
τοϋ όποιου ό μεταστάς τά μέγιστα έξετιμάτο καί 
ύπεραγαπάτο διά τόν όδαμάντινον χαρακτήρα καί τάς 
έξοχους άρετάς του όσον καί είς τόν Συνεταιρισμένον 
κόσμον οστις έν τώ προσώπω τού Νικολάου Χάψα 
είχε γνωρίσει τόν ένθουσιώδη καί έμπνευσμένον 
εργάτην τής Συνεταιριστικής ’Ιδέας, τόν πρόθυμον

καί ειλικρινή σύμβουλον είς τάς προσπαθείας του καί 
άκοίμητον φρουρόν τών συμφερόντων του.

Ό  έκλιπών είσήλθεν είς τήν Συνεταιρικήν Υ πη ρε
σίαν τό έτος 1920 καί ύπηρέτησεν άλληλοδιαδόχως είς 
τήν Τριφυλλίαν, Κέρκυραν καί Πάτρας ώς ’Επόπτης 
Συνεταιρισμών. Κατά τό παρελθόν δέ έτος ή ’ Αγροτι
κή Τράπεζα έκτιμώσα τά πολλαπλά ύπηρεσιακά 
προσόντα καί τόν χαρακτήρα αύτοϋ, προήγαγεν 
τούτον είς ’Επιθεωρητήν Συνεταιρισμών Θεσσαλίας. 
Δυστυχώς ό πρόωρος θάνατος άνέκοψε τό δημιουργι
κόν του έργον, τό όποιον μέ τόσον ένθουσιασμόν καί 
ζήλον εΐχεν ώς ’ Επιθεωρητής αρχίσει είς τήν νέαν του 
θέσιν.»

Γ ια τη ν  προσω πικότητα και το έργο του Ν ικ. Χάψα βλ. και «Συνεταιριστής»
1932 σ. 113, 114 όπου γράφονται τα επόμενα από τον Θ.Τ.:

«Καί άλλος έπιφανής συνεταιριστής καί έξαιρετικός 
άνθρωπος, ό Νικόλαος Χάψας, έπιθεωρητής γεωργι
κών συνεταιρισμών, μάς έγκατέλειψε άπροσδόκητα 
καί αίφνήδια.

Στήν άκμή τής ήλικίας του, γεμάτος ζωή καί δράσι, 
σ ’ έποχή πού είχε άφοσιωθή μ’ δλη του τήν ψυχή στή 
διοργάνωσι τής νέας του περιφέρειας, τής Θεσσαλίας 
είδικώτερα, καί στήν έπιτυχία τού έργου τής Ά γροτι
κής Τραπέζης γενικά, ύπέκυψε άπροσδόκητα σέ 
καρδιακή προσβολή, ή όποία αιτία είχε τήν φλεβίτιδα 
πού τοϋ έκληροδότησε ένα τραύμα του κατά τούς 
βαλκανικούς πολέμους. Μοίρα σκληρή τού φύλαγε 
ένα θάνατον έρημο μέσα σέ περιβάλλον άγνωστο, στό 
δωμάτιον ένός ξενοδοχείου τής Υ πάτης, λίγες ώρες 
μετά τό φτάσιμό του έκεΐ, πρίν άκόμη προφθάση νά 
γνωρισθή καί νά σχηματίση, δπως πάντα, τό φιλικό 
κύκλο άπό πρόσωπα, πού ό εύγενικός καί ειλικρινής 
χαρακτήρας του μάζευε γύρω του. ’Έτσι πέθανε 
μόνος, χωρίς συγγενείς καί φίλους γύρω τ ο υ . ' Η άτυχη 
αύτή σύμπτωσι κάνει τό θάνατό του πειό σκληρό καί 
τή λύπη όλων μας γιά τόν άδικο χαμό του πειό δυνατή.

Ά κόμη όμως πειό πολύ δυναμώνει τόν πόνο μας ή 
συναίσθησι δτι ό Χάψας, άν δέν δινόταν όσο έδίνετο 
πέρα άπό κάθε ύποχρέωσι καί κάθε δριο στή δουλειά 
του καί δέν ύπεβάλλετο σέ τόσους κόπους καί πρό 
παντός σέ τόσες ήθικές στενοχώριες γιά τήν άκριβή 
καί τή βαθειά ειλικρινή έκτέλεσι τού καθήκοντος του, 
θά  μπορούσε ϊσως νά ζή άκόμη. Τό είδος τής 
άρρώστειας του καί ή άμεση αιτία τού θανάτου του 
δικαιώνουν, πιστεύομε, τή γνώμη αύτή.

* Η σταδιοδρομία τού Χάψα ώς ύπαλλήλου καί ώς 
πολίτου καί άνθρώπου εΐναι όλότελα λαμπρή..

Στήν άρχή άκολούθησε τό δασκαλικό έπάγγελμα, 
δπου διακρίθηκε. Στούς βαλκανικούς πολέμους ώς 
έφεδρος αξιωματικός έκαμε μέ θάρρος καίαύτοθυσία 
τό καθήκον του. Ά π ό  τότε άλλως τε μέ τό τραύμα του 
καί τήν έξ αίτιας αύτοϋ φλεβίτιδα ώρίσθη μοιραία καί 
ό τρόπος καί τό πρόωρο τού θανάτου του.

Α ργότερα τό Χάψα τραβάει ή συνεταιριστική κίνησι. 
Σάν δάσκαλος στό χωριό τήν έγνώρισε άπό τούς 
πρώτους καί γνώστης τής ζωής καί τής άνάγκης τών 
χωρικών βρίσκει στό συνεταιρισμό, καθώς καί τόσοι 
άλλοι συνάδελφοί του, τό μέσο γιά τήν καλλιτέρευσι 
τής θέσεώς τους. ’Έ τσι ύστερα άπό επιτυχή διαγωνι
σμό κατατάσσεται άπό τούς πρώτους τό 1920 στούς 
συνεταιριστικούς ύπαλλήλους καί δίνεται μέ δλη του 
τήν ψυχή στό νέο του έργο.

Διαδοχικά ύπηρέτησε σέ πολλές περιφέρειες στούς 
Γαργαλιάνους, τήν Κέρκυρα, τήν Καλαμάτα, τήν Πά
τρα καί τελευταία στή Λάρισσα, δπου τοποθετήθη ώς 
έπιθεωρητής τών γεωργικών συνεταιρισμών. Παντού 
διεκρίθη ό Χάψας όχι μόνο γιά τόν ζήλο του καί τόν 
ενθουσιασμό του, άλλά καί γιά τόν χαρακτήρα του, τή 
βαθειά ειλικρινή φύσι του, τό άτρομο θάρρος του, τήν 
άκλόνητη πίστι του καί τά συγκινητικά άνθρωπιστικά 
αισθήματα του. Ιστορική γιά τήν κίνησι μας τή συνε
ταιριστική θ ά  μείνη ή γενναία, άφοβη καί ειλικρινής 
στάσι του στήν Κέρκυρα, όπου έζησε όλη τήν έποχή 
τής καταστροφής, πού μέ θάρρος καί επιμονή, 
προσπάθησε νά προλάβη. Τά χέρια του δμως, σάν άν-
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θρώπινα χέρια, καί ή ειλικρινής ψυχή του ΰσο κι άν 
ήταν δυνατή τί μπορούσαν νά κάμουν μπρός στήν 
άκατάβλητη καί μοιραία δύναμι τών περιστάσεων! Καί 
ύστερα πού ήλθε ή καταστροφή καί ένας άδικος κατα
τρεγμός στράφηκε εναντίον του, ό γενναίος καί 
δυνατός αύτός άνθρωπος τόν άντίκρυσε μέ θάρρος 
καί γαλήνη. ’Ίσιος σάν ελατός τής ορεινής πατρίδας 
του στάθηκε άκλόνητος στίς επιθέσεις, καί άντέκρου- 
σε καί άνέτρεψε δλες τίς έναντίον του κατηγορίες. Τε
λικά ή νίκη έμεινε μαζί του, γιατί καί τό δίκηο ήταν 
μαζί του.

Μά στή συνεταιριστική ζωή τοϋ Χάψα δέν έλειψαν 
ποτέ οΐ άγώνες, άναπόφευκτη συνέπεια τής αύστηρής 
άντιλήψεως που είχε γιά τό καθήκον του καί τήν άπο- 
στολή του. Ποτέ καί πουθενά δέν ύπέκυπτε στούς 
ισχυρούς. Μόνον ή άδυναμία καί ή άμάθεια προκα- 
λούσαν τήν συμπάθειά του καί εϋρισκαν τή βοήθειά 
του.

Ο θάνατος τοϋ Χάψα αποτελεί γιά τή συνεταιριστι
κή μας κίνησι καθώς καί γιά τήν ’Αγροτική Τράπεζα

μιά μεγάλη απώλεια. Δέν ήταν ό Χάψας ένας ύπάλλη
λος, ήταν ένας στύλος τής συνεταιριστικής όργανώ- 
σεως καί τής Τραπέζης. Ηταν ένας άπό κείνους πού 
τούς ταιριάζει τό γνωμικό: «' Ενας άνθρωπος ένας 
κόσμος».

Στούς φίλους του, τούς συνεργάτες του καί τούς συ
ναγωνιστές του ό χαμός του βαραίνει πειό πολύ. Ή  
ψυχή του ήταν χαλυβδωμένη, ή καρδιά του πλατειά 
καί έπερνε πάντοτε απάνω του ένα μεγάλο κομμάτι 
τοϋ ολου έργου. Διαλεχτός μέσα στούς πιστούς δέν 
έχει πολλούς όμοιους, .θά χρειασθούν πολλοί γιά νά 
άναπληρώσουν αύτόν ένα.

Μά καί πεθαμένος ό Χάψας δέν μάς άφήνει άβοή- 
θητους. Παραστέκει δίπλα μας μέ τή ζωή του καί τό 
παράδειγμά του, κίνητρο στούς παλαιοτέρους, ύπό- 
δείγμα στούς νέους.

Τέτοιος ό Χάψας τοϋ ταιριάζει ευλαβικά νά τόν 
κατατάξωμε στό Συνεταιριστικό Πάνθεο τής ψυχής 
μας καί νά τόν διατηρήσωμε ζωντανό στή μνήμη μας 
καθένας χωριστά καί ολοι μεταξύ μας.»

(Και ακολουθεί στο ίδ ιο  φύλλο του «Συνεταιριστή» και άλλο κείμενο με πλη
ροφορίες και αξιολόγηση).

Τα συνεταιριστικά περιοδικά τιμούν (κατά το 1932) τη μνήμη και το έργο και 
άλλων συνεταιριστών, όπως οι:

Π αναγής Γιαννούλης. (Συνεταιρισμός πωλήσεως σταφιδοκάρπου Ανδρα- 
γούτσης - Σταφιδική Τράπεζα Β οστίτης). (Βλ. «Συνεταιριστής» 1932 σ. 11).

Π ασχάλης Γκόγκογλου, Ροδολείβος. Π ρόεδρος Ενώσεως Γεω ργικώ ν Συνε
τα ιρισμώ ν Σερρών. («Συνεταιριστής» 1932 σ. 12).

Ο ι. Cide («Συνεταιριστής» 1932 σ. 40).
Αλβέρτος Τωμάς («Συνεταιριστής» 1932 σ. 65).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB '

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ιστορική ανασκόπηση για  την ελληνική συνεταιριστική κίνηση μέχρ ι το 1932.
Σύντομη αλλά ιδ ια ίτερης σοβαρότητας ιστορ ική  ανασκόπηση για  τη ν  εξέλι

ξη της ελληνικής συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς (από τα Α μπελάκια, τον Α λμυρό και 
μέχρ ι το 1932) έγινε με τη ν  ομ ιλία  του Θ. Τζωρτζάκη στα Α μπελάκια το καλοκαίρι 
του 1932 (Βλ. «Συνεργατισμός» 1932 σ. 782) που εκδόθηκε και σε ανάτυπο (βλ. 
στην Β ιβλιογραφία).

Ε ξα ιρετικής όμως σπουδαιότητας ιστορ ική  ανασκόπηση (με ευρύτερο περιε
χόμενο) είνα ι το β ιβλίο  του Θ. Τζωρτζάκη «Οί Συνετα ιρ ισμοί σ τή ν  Ε λ λ ά δ α »  που 
αναφέραμε στη β ιβλιογραφ ία  (Υποκεφ. Ε ')  και του οποίου το περιεχόμενο χ ρ η σ ι
μοποιείτα ι σε πολλές σελίδες μας (κατά θέματα) όπως χρησ ιμ οπο ιούντα ι στην 
κατάλληλη θέση και όλα τα σ το ιχεία  των άλλων κειμένων (Γερακάρη κλπ ) που 
αναφέρονται στη Βιβλιογραφία.
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

— Στην αρχή του έτους στην εξουσία η Κ υβέρνηση Λαϊκών.
— Τ ον Ιανουάριο πολιτική  αναταραχή. Οι φ ιλελεύθεροι, Κ αφαντάρης, Π απανα

στασίου, αποσύρουν την ψήφο ανοχής από την Κ υβέρνηση των Λαϊκών (Τσαλ- 
δάρη). Π αραίτηση της Κυβερνήσεως. Σχηματίζεται νέα Κ υβέρνηση Βενιζέλου με 
Υπουργό Γεω ργίας τον Αλ. Π απαναστασίου. («Συνεταιριστής» 1933 σ. 57) και 
Υπουργό Π αιδείας τον Αλ. Μ υλωνά, που εκδίδει και εγκύκλιο γ ια  υποβοήθηση 
των Συνεταιρισμών (βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 349).

— Π ροκήρυξη εκλογών για τις 5 Μ αρτίου 1933.
— 23 Ιανουαρίου 1933. Θάνατος του μεγάλου συνετα ιρ ιστή  Ν. Μ ιχόπουλου (βλ. 

στο Υ ποκεφάλαιο ΙΑ ') .
— Λόγω της πολιτικής ανωμαλίας αναβάλλεται το Π ανελλήνιο  Γεωργικό Συνέ

δριο που είχε συγκληθεί για τις 26/1/1933. Α ντί αυτού συνέρχεται 26-29 Ιανουα- 
ρίου 1933 Π ανελλήνια  Σύσκεψη των Ενώσεων Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών στην 
Αθήνα. Τα θέματά της και τα ψηφίσματά της δείχνουν καθαρά τη συνεταιριστική 
και αγροτική φυσιογνωμία του 1932/1933. Τα θέματά της είνα ι συνέχεια των Συ
σκέψεων και των υποδείξεων της Ε πιτροπής Α μπελακίων του 1932 και αφορούν:

1) Τη Συνεταιριστική Νομοθεσία.
2) Τ ην ανάμιξη των συνεταιρισμών στη γενική  οικονομική πολιτική .
3) Τη συνετα ιρ ιστική πολιτική  της Α ΤΕ και την Εποπτεία.
4) Τ ις Κ εντρικές και περιφερειακές ιδεολογικές Ο ργανώ σεις.
5) Τ ην Α γροτική  Π ίστη - Α γροτική Τράπεζα.
6) Δ ιάφορα άλλα βασικά αγροτικά επαγγελματικά προβλήματα όπως τα: 

καπνικό, σταφ ιδικό, συκικό, σ ιτ ικό , βαμβακοπαραγωγικό.
Τα σχετικά  μελετημένα ψηφίσματά της για  το κάθε θέμα. (έπειτα από συζη

τήσεις με βάση το έργο της Ε πιτροπής των Α μπελακίων) βλ. στη συνέχεια  στα 
αντίστο ιχα  Υ ποκεφάλαιά μας (βλ. κα ι «Συνεταιριστής» 1933 σελ. 18 επ. και 
«Συνεργατισμός» 1933 σελ. 956).

Υ ποστήριξη των αποφάσεων αυτών έγινε και από τη νεότερη συγκέντρωση 
των Π ατρών («Συνεταιριστής» 1933 σ. 46, 86).

Ενέργειες για  αποδοχή βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 45.
Συγκροτείται από το Υ πουργείο Γεωργίας (Υπουργός Αλ. Π απαναστασίου) 

μικτή Επιτροπή γ ια  τη μελέτη των θεμάτων (Βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 57, 70).
Χ αρακτηριστικό γ ια  την τότε συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση , όπως τη ν  έβλεπαν οι 

συνεταιριστές στην εφαρμογή, είνα ι το ακόλουθο κείμενο που δημοσιεύεται στο 
«Συνεργατισμός» 1933 σ. 964:

« ’ Ο δρόμος Πρός τό  ένιαΐον πρόγραμμα» όργάνωσι άν πραγματοποιηθούν. " Εζητήθη π.χ.
«Στήν Πανελλήνιο σύσκεψι τών 'Ενώσεων Συνεται- α) τού λοιπού οί συνεταιρισμοί νά θεωρηθούν ώς

ρισμών στάς ’ Αθήνας 26-29 ' Ιανουάριου, έ. έτους πραγματικοί συνεργάται τής ΑΤΕ, 
μεταξύ άλλων αιτημάτων έχουν περιληφθή καί μερικά β) νά έπιτευχθή, μεθοδικώς, ή χρησιμοποίησις τών
πού έχουν εξαιρετική σημασία γιά τή συνεταιριστική συνεταιριστικών οργανώσεων ώς πρακτορείων καί
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1933 /A ' —  Η  γενική  φ υσ ιογνω μία  του έτους.

αντιπροσώπων τής ΑΤΕ είς τά  μικρότερα κέντρα,
 ̂γ) τά κυριώτερα εθνικά προϊόντα νά διαχειρισθούν 

αί συνεταιρικοί οργανώσεις.
Ας ύποθέσωμεν πώς έχουν συγκατανεύση οί άρμό- 

διοι καί ικανοποιούνται τά αιτήματα τών ‘Ενώσεων. 
Θά εινε σέ θέσι οί τελευταίες ν ’ άναλάβουν ρυθμικά 
καί ύπό συγχρονισμένους όρους νά διεξαγάγουν τίς 
εργασίες πού ζητούν νά τούς άνατεθούν;

Τό ερώτημα θά περίττευε ϊσως γιατί έξυπονοειται 
πώς οι ζητούντες ξεύρουν καλά τίς ίκανότητές τους, 
άλλά ώρισμένα πράγματα, πολύ γνωστά, τίς επιβάλ
λουν.

Αίφνης πώς θ ά  μπορούσαν οί συνεταιριστικές οργα
νώσεις ν ’( άναλάβουν τήν διεξαγωγήν τής άγροτικής 
πίστεως ώς αντιπρόσωποι τής ΑΤΕ; Λειτουργούν οΐ 
συνεταιρισμοί στήν ύπαιθρο κατά τέτοιο τρόπο πού 
νά έγγυηθούν στήν Τράπεζα πώς τήν εξασφαλίζουν 
άπό κάθε είδους άνωμαλία; Τό ζήτημα εινε, ίσως, 
πολυπλοκώτερο ά π ’ οτι, κατ’ αρχήν, φαίνεται. ‘ Η 
μέχρι τοϋδε πείρα πρέπει νά μάς έμβάλη σέ σκέψεις 
καί στόν κόπο νά έρευνήσωμε τίς ίκανότητές μας 
καλλίτερα, γιατί ή διεξαγωγή τής άγροτικής πίστεως 
κατ εύθείαν άπό τούς συνεταιρισμούς θά  σημαίνη 
άνάληψιν βαρειών ευθυνών άπέναντι τοϋ συνόλου τοϋ 
έθνους πού έπροικοδότησε τήν Τράπεζα.

Οί Συνεταιρισμοί, δυστυχώς, μόνο σέ εξαιρετικές 
περιπτώσεις λειτουργούν σάν καθαρώς οικονομικοί 
οργανισμοί, ένώ έπρεπε άπό τά πρώτα άκόμη βήματα 
τής ζωής τους νά είνε τέτοιοι, μέ πρόγραμμα δράσεως 
πραγματικό, όπως προβλέπει τό καταστατικό. Οί πε
ρισσότεροι τών συνεταιρισμών μας έργάζονται, συμ- 
πτωματικώς γιά τούς προδιαγραμμένους σκοπούς 
τους, αιτία νά λέγουν μερικοί συνεταίροι, άκατατόπι- 
στοι, «εφέτος δέν έχομε συνεταιρισμό». Ή  μεγίστη 
πλειοψηφία τών συνεταιρισμένων θεωρεί πώς ό 
συνεταιρισμός εινε, τρόπον τινά, ό μεσίτης τους στήν 
Τράπεζα. Καί έ φ ’ όσον κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον σκέ
πτονται, φυσικό εινε νά μή θέλουν ή νά μή φροντίζουν 
νά δημιουργήσουν άλλη κατάστασι. Νομίζουν ότι έτσι 
πρέπει νά εινε. ’Άλλως δέν δικαιολογείται ή μέχρι 
τοϋδε πολιτεία τους. ' Η τακτική αύτή τών συνεταιρι
σμών τούς καταντά έτεροκινήτους οργανισμούς καί 
δέν σπρώχνει τούς ιθύνοντας τους στό νά αναπτύξουν 
τή δραστηριότητα πού χρειάζεται γιά νά δημιουργή
σουν έκείνο πού άπαιτεϊ ένας συνεταιρισμός: Συνε
ταίρους ετοίμους, μέ τήν μεταξύ τους ειλικρινή συνερ
γασία, νά άναλάβουν τήν οικονομική ζωή τοϋ τόπου 
στά χέρια τους γιά τήν καλλίτερα έξυπηρέτησι τών μι- 
κροκαλλιεργητών.

Τήν ιδέα αύτή παρακολουθεί κανείς σάν μιά φιλο
λογική συζήτησι σέ διάφορες περιφέρειες χωρίς πρα
κτική εφαρμογή, διότι δέν υπάρχει ή πεποίθησις.
' Αλλά δέν είνε μόνο αύτό, οί συνεταίροι δέν έχουν 
άντιληφθή πώς άποτελοϋν μιά οικονομική όργάνωσί 
καινούριου τύπου, πού επιδιώκει νά έπιβάλη νέο ρυθ
μό στήν οικονομική ζωή. Καμμιά διαπαιδαγώγησι 
πρός τήν κατεύθυνσι αύτή δέν έγινε. Έ π ί πλέον σέ 
πολλά χωριά παρατηρεί κανείς περισσοτέρους τοϋ 
ενός συνεταιρισμούς πού επιδιώκουν τόν ϊδιο σκοπό, 
άς έχουν καμμιά φορά καί διαφορετικούς τίτλους. Τό 
γεγονός ώποδεικνύει πώς ό συνεταιρισμός όχι μονάχα 
δέν έχει έννοηθή άλλά καί έχει παρεξηγηθή. Σέ πολ
λούς έγεννήθη ή άντίληψι πώς ό συνεταιρισμός είνε 
μέσον γιά τήν ίκανοποίησι προσωπικών, τοπικιστικών 
καί όχι καί σπάνια καί κομματικών φιλοδοξιών. Τό 
τεμάχισμα αύτών τών δυνάμεων είνε, άν τό καλοεξε-

τάση κανένας, χειρότερο άπό τό νά μή ύπάρχουν κα
θόλου συνεταιρισμοί.

' Η δύναμις τών συνεταιρισμών έξαρτάται άπό τήν 
άποταμιευτικήν ικανότητα τών μελών τους καί τήν 
εύφυία τών διοικητικών τους συμβουλίων νά χρησιμο
ποιήσουν κατά τόν άσφαλέστερο καί άποδοτικώτερο 
τρόπο τά συγκεντρωμένα άποταμιεύματα. Πώς όμως 
μπορεί νά μιλά κανείς περί αποταμιευμάτων κλπ. όταν 
30-40 μικροκαλλιεργηταί στερούμενοι τών πάντων καί 
δανειζόμενοι γιά νά συντηρηθούν άπό τήν 'Αγροτική 
Τράπεζα ιδρύουν ξεχωριστό συνεταιρισμό σέ χωριό 
πού υπάρχει άλλος, καυχώμενοι πώς αύτοί είνε ίκανο- 
τεροι όλων τών άλλων.

'Υπάρχουν παραδείγματα πολλά ότι άπό μεγάλους 
συνεταιρισμούς έσχηματίσθησαν δύο ή τρεις νέοι, ύπό 
ποικίλες καί πολλές αιτιάσεις. Δηλαδή, άντί καλλίτερα 
πήγαμε πρός τά χειρότερα.
"Οταν οί κάτοικοι τής υπαίθρου άγονται άπό τέτοιες 

σκέψεις είνε παρακινδυνευμένο νά πή κανείς πώς 
παρουσιάζουμε δράσι συνεταιριστική, διότι συνεταιρι
στική δράσις θά  πή συστηματοποιημένη οικονομική 
δράσις, άπηλλαγμένη άπό κάθε τί τό πλεονάζον. "Αν 
φανταζώμεθα πώς ένας έλάχιστα οικονομικός (ιδίως 
πιστωτικός) οργανισμός μπορεί νά μάς έξασφαλίση τά 
πλεονεκτήματα τής συγχρονισμένης οικονομίας, δεί
χνουμε σημεία άμαθείας.

"Ας είνε, παρ ' ολα αύτά, τό διάβημα τών Ενώσεων, 
έν γνώσει τής καταστάσεως τών συνεταιριστικών 
πραγμάτων, άποτελεΐ ένα τόλμημα πού έπρεπε νά έκ- 
δηλωθή. Δέν μπορούσαν οί Ε νώ σεις τών συνεταιρι
σμών νά δείξουν έπιφυλακτικότητα. Εΐχεν έλθη πειά ό 
καιρός νά πουν: έξασφαλίσατε μας τίς προϋποθέσεις 
ύπό  τίς οποίες μπορούμε -αύτό σάς τό ΰποσχόμεθα- 
νά τακτοποιήσουμε τίς υποθέσεις μας κα ινά  θέσουμε 
στήν ύπαιθρο τίς βάσεις μιας συγχρονισμένης καί 
συστηματοποιημένης οικονομίας. Δέν μπορούμε στό 
έξής, όταν βλέπωμε πόσον διψά ό τόπος γιά καλλίτερα 
ζωή, ήμεΐς οί φορείς τής όργανώσεως τής άλληλεγγύης, 
νά καταδικάσουμε τόν έαυτό μας στή φυτοζωία ή νά 
μεταβληθοΰμε σέ γραφειοκρατικούς οργανισμούς. 
Αύτός δέν είνε ό προορισμός μας.

Οί ιθύνοντες τάς Ε νώ σεις τών συνεταιρισμών ώς 
κείμενοι πλησιέστερα άπό κάθε άλλον στόν χωρικό, 
ξεύρουν τήν ψυχολογία του καλλίτερα άπό τόν 
καθένα. ’ Αντελήφθησαν τά έλαττώματα πού παρου
σιάζουν σήμερα καί ζητούν νά τά έξαλείψουν.

Η άνόρθωσις όμως, ή όμοιοθεραπεία, άν θέλετε, 
μπορεί νά προέλθη μόνον άν συνεργασθοϋν είλικρινά 
οί άρμόδιες κρατικές ή ήμικρατικές υπηρεσίες καί ή 
' Αγροτική Τράπεζα ώς χρηματοδότης καί εποπτική 
άρχή τών Συνεταιρισμών.

Οί '-Ενώσεις τών Συνεταιρισμών, δέν ζητούν ύλικήν 
ένίσχυσι, πάρά μόνο μιά ήθική έπικουρία. Ζητούν νά 
τούς όοθή τό κύρος έκείνο πού θ ά  αύξήση τήν έναντι 
τους εμπιστοσύνη καί τής κοινής γνώμης καί τών 
συνεταιρισμένων.

Οί 'Ενώσεις τών Συνεταιρισμών δέν μπορούν νά 
έχουν τό άπαιτούμενο κύρος όταν παρέχεται τό 
δικαίωμα πρωτοπραξίας είς τήν ' Εθνικήν κ α ί ' Αγροτι
κήν Τράπεζαν καί γιά τίς άπαιτήσεις τών Ενώσεων 
κανείς λόγος δέν γίνεται, όταν μεταξύ τής Κεντρικής 
' Επιτροπής τής Προστασίας Σίτου καί τών παραγω
γών μεσολαβή ή 'Ανώνυμος Προνομιούχος Ε ταιρία 
τών Γενικών 'Αποθηκών, όταν ή 'Αγροτική Τράπεζα 
προβαίνει, άμέσως άπό τούς παραγωγούς, είς τήν 
συγκέντρωσιν διαφόρων προϊόντων γιά τίς άνάγκες
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της, όταν ό έποπτικός ύπάλληλος τής 'Ενώσεως θεω
ρείται ύποδιέστερος εκείνου τής Άγροτικής, όταν 
ολόκληρος ό οργανισμός τής 'Ενώσεως εΐνε ύποχεί- 
ριος στήν ΑΤΕ μέ το σύστημα τών μηνιαίων χρηματο
δοτήσεων πρός κάλυψιν τών τρεχόντων εξόδων καί 
δταν ή Α γροτική Τράπεζα, άφοΰ άνέλαβε νά προώ
θηση τή συνεταιριστική όργάνωσι, μέ τόση εύκολία 
δανείζει στούς μή συνεταιρισμένους, σέ χωριά όπου 
υπάρχουν συνεταιρισμοί.

Οί ιθύνοντες τίς συνεταιριστικές ’Οργανώσεις, έν 
γνώσει τών δυσκολιών πού θά  συναντήσουν στό έργο 
τους, συναισθανόμενοι πλήρως τίς εύθύνες τους άπέ- 
ναντι τοΰ γεωργικού κόσμου, έζήτησαν νά τούς δοθή 
κάποια ελευθερία στήν έφαρμογή τοΰ μεγάλου τους 
προγράμματος καί προκαλούν τήν εποπτική ύπηρεσία 
τής ΑΤΕ νά τίς παρακολουθή άπό κοντά καί νά 
πατάσση κάθε τυχόν ύπερβασία ή άνωμαλία. ’Έτσι 
δημιουργοΰνται τά μεγάλα έργα, πρωτοβουλία, ειλι
κρίνεια καί αύστηρός έλεγχος.

Μπορούσαν, κάλλιστα οΐ ιθύνοντες τίς συνεταιριστι
κές οργανώσεις, στήν Πανελλήνιο Σύσκεψι τών ' Ενώ
σεων 26-29 Ίανουαρίου, αφού ή Τράπεζα τούς έξη-

σφάλιζε τά έξοδα καί τούς μισθούς των ύπαλλήλων, νά 
έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους σ* αύτή καί νά 
ήσυχάσουν. Άλλά ή άνωτερότης διέκρινε τούς πάν- 
τας...

Μέ κίνδυνο νά χάσουν, μερικοί, καί τή θέσι τους 
άκόμη, έκαμαν ένα αύστηρότατο έλεγχο τής καταστά
σεως. Τό εύτύχημα εινε ότι ή ειλικρίνεια αύτή τών 
άντιπροσώπων τών Ένώσεων καί ή θέλησί των νά 
προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους γιά νά βελτιωθή ή 
οικονομική άθλιότης στήν ύπαιθρο, εύρήκε βαθειά 
άπήχησι μεταξύ τών άρμοδίων πού μέ μέγιστο ένδια- 
φέρο παρηκολούθησαν τίς εργασίες τής συσκέψεως 
καί έδόθησαν ύποσχέσεις πώς θ ά  ικανοποιηθούν τά 
περισσότερα αιτήματα τών Ενώσεων Συνεταιρισμών.

Μέ τή μεγάλη τους χειρονομία οί συσκεφθέντες 
προσέφεραν μεγίστη ύπηρεσία στόν τόπο. Α νύψ ω 
σαν μεταξύ τής κοινής γνώμης τών συνεταιρισμένων τό 
αίσθημα τής ευθύνης. Κατέστησαν γνωστά έν πλάτει 
τά ζητήματά τους. Καί τό σπουδαιότερον έθεσαν τίς 
βάσεις ένός ενιαίου προγράμματος. Ά ς  εΐνε γιαυτό 
ύπερήφανοι.»

— Ε κλογές 5 Μ αρτίου 1933: Ά ν ο δ ο ς  Λαϊκού Κόμματος σε συνεργασία του με 
μερικές δυνάμεις βενιζελικών. Ο ι Λ αϊκοί, ΕλευΘερόφρονες, Μ εταξάς, Κ ονδύλης, 
Χ ατζηκυριάκος έδρες 136 (επί 248). Ή τ τ α  Ελ. Βενιζέλου (με διαφορά 1.200 ψήφων 
στην Α θήνα που ο Βενιζέλος το αποδίδει στην μη ικανοποίηση  αιτημάτω ν των 
αυτοκινητιστώ ν. Βλ. «Διχασμός» σ. 13).

— 5-6 Μ αρτίου. Κ ίνημα Ν. Π λαστήρα  για  κατάργηση κοινοβουλευτισμού. Α πο
τυχία.

— 6-10 Μ αρτίου. Κ υβέρνηση Οθωναίου γ ια  αποκατάσταση της τάξεως.
— 10 Μ αρτίου. Σ χηματίζεται κυβέρνηση Τσαλδάρη με Κ ονδύλη και Χατζήκυ- 

ριάκο. (Από Μ άρτιο 1933 μέχρι Ν οέμβριο 1935 κυβερνά το Λ αϊκό Κόμμα).
— 3 Α πριλίου 1933. Π ρογραμματικές δηλώ σεις της Κ υβέρνησης Π. Τσαλδάρη 

στη Βουλή. Ο Β ενιζέλος υπόσχεται να υποβοηθήσει το κυβερνητικό έργο. Συζή
τηση στη Βουλή.

— Το 1933 τα καλλιεργούμενα στρέμματα ήταν 20.810.898 (συγκρίσεις γ ια  1911, 
1914, 1931, 1932 βλ. στο έτος 1931).
— Εξέλιξη  κτηνοτροφίας:

Αριθμός ζώων Το 1914 Το 1933
Βόες 331.393 477.185
Α γελάδες (1916) 136.574 436.328
' Ιπποι 61.151 263.289
Π ρόβατα 2.614.482 7.427.129
Α ίγες 1.649.515 4.951.584
Χ οίροι 137.719 506.807

(Στατ. Γεωργ. Συνεταιρισμών 1933, σελ. ιγ).
— Σειρές σ το ιχείω ν για  καλλιέργειες, ζώα κλπ. σε όλα τα έτη βλ. Α ριστ. Ν. 

Κ λήμη « ’Α γροτική  ο ικονομία  τής 'Ε λλάδος» . Α θήνα 1956.
— Υ περχρέωση των αγροτών κυρίως σε ιδιώτες δανειστές. Π ροσπάθειες για  ρύθ

μιση των αγροτικώ ν χρεών.
Ο ινική  κρίση.

Ίδ ρ υ σ η  του Γραφείου Π ροστασ ίας Σύκων (βλ. στο Υποκ. Η ') .
— Νέα πολιτική  ένταση. Στις 15 Μ άίου πρόταση I. Μ εταξά για  δίωξη του Βενι-
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ζέλου ως ηθικού αυτουργού του κινήματος Π λαστήρα. Α ναταραχή στη Βουλή και 
στον τύπο, ζωηρές συζητήσεις για  τις ευθύνες Ελ. Βενιζέλου.

Ο Π. Τσαλδάρης υποστηρίζει ότι το κ ίνημα,Π λαστήρα  δεν θα εξεδηλούτο αν 
ο Βενιζέλος «έθραυε τη ν  κεφαλήν του Π λαστήρα» όπως απείλησε κατά τις παρα
μονές των εκλογών να πράξη κ α τ’ εκείνων που θα ηρνούντο να υποταχθούν στην 
λαϊκή ετυμηγορία.

Ο Βενιζέλος εξηγεί γ ιατί απέφυγε κάθε σύγκρουση με τον στρατηγό Π λα στή
ρα, αλλά επεδίωξε και επέτυχε, ασκών ε π ’ αυτού ισχυράν ηθ ική ν π ίεσ ιν, να τερ
ματίση άνευ α ιματοχυσίας το επαναστατικό κίνημα. Κ αι παρατήρησε ότι ο Ν. 
Π λαστήρας προσέφερε στο παρελθόν μεγάλες υπηρεσίες στη Χώρα. Από αυτό 
προκλήθηκε εξέγερση κυβερνητικών βουλευτών και θεωρίων. Επεισόδια. 
Α ποχώ ρηση του Βενιζέλου από τη Βουλή. Ζ ητεί προσω πική ικανοποίηση.

Ο αδιάλλακτος κυβερνητικός τύπος γράφει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για 
να ησυχάσει ο τόπος παρά η δολοφονία του Βενιζέλου (βλ. «Διχασμός» σ. 18).

6.6.1933. Α πόπειρα δολοφονίας του Ελ. Βενιζέλου. Γράφει λίγο  αργότερα 
σχετικά  ο ίδιος:

«Τήν όργάνωσιν τής δολοφονίας μου άνέλαβεν έπί 6 ολα χιλιόμετρα καί έφόνευσε μέν τόν ακόλουθόν
οδιευυυντής τής Δημοσίας Ασφαλείας καί ό διευ- μου I. Μαρκάκην, έτραυμάτισεν δέ τήν σύζυγόν μου
υυντής τής Ειδικής Ασφαλείας, μισθώσαντες πρός καί τόν οδηγόν τοϋ αύτοκινήτου μου »
τοΰτο τόν γνωστόν ληστήν Καραθανάσην καί άλλα (Βλ. Ελ. Βενιζέλος εφημερίδες 18 10 1934 «Δινα-
αξιααυτου καθάρματα. Τήν νύκτα δετή ς 6ης Ιουνίου  σμός» σ. 18, βλ. και νέα δημοσιογραφική εξιστόρηση
εις την οδον Κηφισίας τό έκτελεστικόν άπόσπασμα Φρ. Γερμανού στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»
καταδίωξε το αυτοκίνητόν μου διά καταιγισμού πυρός 20.2.1983).

Λ ιμνάζοντα χρήματα στις Τράπεζες από καταθέσεις. Μ είωση επιτοκίω ν 
(«Συνεταιριστής» 1933 σ. 77).

Ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Α νάγκη να αυξηθεί η φορολογία.
Συγκρότηση σ τη ν  Α θήνα του Γ ραφείου Συνεργαζομένων Ενώσεων Συνεται

ρισμών («Α ντιπροσωπεία Ενώσεων Συνεταιρισμών») με προσπάθεια πραγματο- 
ποιήσεω ς της ίδρύσεως της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών.
— Κ ακή η υγιεινή  κατάσταση. Π υρετοί. Α διαφορία κρατική και Ερυθρού 

Σταυρού. Τα λ ίγα  ιατρεία  της ΕΑ Π  κινδυνεύουν να κλείσουν. Α νάγκη γ ια  βελτίω
ση των συνθηκών ζωής. Π εριγραφή των ανθυγιεινώ ν συνθηκών βλ. «Συνεργατι
σμός» 1933 σ. 1071.
' — Α θλια η κατάσταση των καπνοπαραγωγών κατά τα έτη 1930-1933, σε αντίθε
ση με τη ν  καλή περίοδο μέχρι τις αρχές του 1930. Κ άποιος ρυθμός παρατηρείται 
το 1933 («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1086).

— Μ εγάλη η παραγωγή σίτου το 1933 (όπως και το 1932). Η  συγκέντρωση επι- 
τυχής («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1131).

Τη ρευστή κατάσταση που επικρατούσε τότε στη γεωργία, στο γεωργικό 
επάγγελμα, στους αγροτικούς πληθυσμούς (στην εργασία  τους και στη ζωή τους) 
μας δίνει κείμενο στο «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1175 που δίνει οδηγίες για  να 
συστηματοποιηθεί το γεωργικό επάγγελμα και να δραστηρ ιοπο ιηθεί όλη η γεωρ
γική οικογένεια.

Κ άποια προσπάθεια το 1933 για  προγραμματισμό της γεω ργικής πολιτικής 
βλ. στα Υποκεφ. Ε ' και Η '.

Εντονες ο ι αντιδράσεις εμπόρων, πολιτικώ ν, κλπ. εναντίον του έργου των 
Ενώσεων, Συνεταιρισμών, ΑΤΕ (Βλ. στα Υποκ. Β ' και ΣΤ ). Α ποφασιστική  η 
απάντηση των αγροτών - Συνεταιρισμών.

 ̂ Χ αρακτηριστικές πληροφορίες για  τη ψ υχολογία  των προσφυγικώ ν πληθυ
σμών που εγκαταστάθηκαν στη Μ ακεδονία. Χ αρακτηριστικά  σ το ιχεία  για την
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1933 /A ' —  Η γεν ική  φ υσ ιογνω μία  του έτους.

ομαδική ψ υχολογία  των Κ αυκασίων Κ αραουργανλήδων (Κ αράουργαν στα 
Ρω σοτουρκικά σύνορα) που εγκαταστάθηκαν το 1920 στο χω ριό  Αρμουτσή 
(Μ εγάλη Βρύση) του Κ ιλκίς δίνει ο Χρ. Βασματζίδης στο «Συνεργατισμός» 1933 
σ. 1141.

Η  αποδοτική ασχολ ία  τους στο Κ αράουργαν ήταν τα αγώγια μεταφοράς εμπο
ρευμάτων, με βωδόκαρα, μεταξύ Ρω σίας-Τουρκίας, και το λαθρεμπόριο. Ε λάχιστη  
η γεω ργία και η κτηνοτροφία, βιοτεχνία. ' Ομως τα 20% των αγωγίων τους δινόταν 
υποχρεω τικά σε Ταμείο του Σχολείου που αποτελούσε και το πιστω τικό ίδρυμα 
τους και την ασφάλεια τους. Γράφει: . . .3 i t  γ ι οικονομικής καταστασεως της δανειζόμενης οικογε-

«Οϋτω έάν κατοίκου τίνος έθανεν ή έκλέπτετο νείας. Τά κεφάλαια τοϋ Ταμείου άκινητοποιοϋντο
όβοϋς τότε αμέσως τό Ταμεϊον τοϋ έχορήγει άνάλογον πάντοτε εις οικήματα, ξενοδοχεία, μαγαζιά κλπ...».
δάνειον πρός άγοράν νέου τοιούτου. Έ ά ν  επίσης Επίσης γράφει ότι: «Τή ένεργεία τού ίερέως Γ. Χαριτί-
λόγω άσθενείας ή οίασδήποτε άλλης αιτίας έλάμβανεν δη ιδρύϋη κοινοτικόν παντοπωλεΐον. Τά κέρδη τοϋ
ανάγκην χρημάτων οικογένεια τις, τότε καί πάλιν τό καταστήματος τούτου διετίθεντο ύπέρ τοϋ Σχολικού
Ταμεϊον τή έχορήγει άνάλογον δάνειον. Ή  πληρωμή ή Ταμιείου. Ά π ό  τής ιδρύσεως αύτοϋ 1900 μέχρι τοϋ
μή καί τό χρονικόν διάστημα τής καταβολής τοϋ πολέμου τοϋ 1914 ούδέν άλλον παντοπωλεΐον ήνοιξε
δανείου, έκανονιζετο άναλόγως του δανείου καί τής είς Καραουργάν».

Διαφορετική, γράφει, η νοοτροπία  και ζωή των Θ ρακών εποίκων του ίδιου 
ο ικισμού Νέας Βρύσης (Βλ. αναλυτικά τρόπο ζωής-εργασίας, μελέτη Χρ. Βασμα- 
τζίδη «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1196).
Διεθνικά
— Εκλογές 1933 στη Γερμανία. Μ εγάλη πλειοψ η φ ία Χ ίτλερ . Γ ίνεται πρωθυπουρ
γός. Ε ξουσιοδοτήσεις της Βουλής προς Χ ίτλερ δικτατορικές (Κοκ. σ. 1388) 
Δ ραστηριότητα των ταγμάτων εφόδου. Α παγορεύτηκε ύπαρξη άλλων κομμάτων. 
Στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δ ιάλυση εργατικών Συνδικάτων. Ισραηλίτες υπό 
διωγμόν.

Εξολόθρευση συνεργατών Χ ίτλερ που είχαν προσω πικότητα , με σκηνοθετη- 
μένη συνωμοσία τους (Κοκ. σ. 1389).

Κ ατάργησε Συνθήκη Βερσαλιών. Ε ξοπλισμός Γερμανίας. Α ποχώ ρηση από 
την Κ .τ.Ε. Α ποτέφρωση Ρ άιχσταγ (5.2.1933). Το Γερμανικό Κ.Κ. εκτός νόμου.

Α δράνεια Μ εγάλων Δυνάμεων (Βλ. Κοκ. σ. 1390).
— 14 Σεπτεμβρίου 1933 υπογράφεται νέο Ε λληνοτουρκικό  Σύμφωνο «Εγκάρδιας 

συνεννοήσεως».
— Ν οέμβριος 1933. Γ ίνεται η Δ ' Β αλκανική Δ ιάσκεψη στη Θ εσσαλονίκη.
— Γ ια  τη ν  γενικότερη τότε κατάσταση σε όλο τον κόσμιο, τις μεγάλες δυσκολίες 

και τις επιδιώ ξεις - ελπίδες, είναι χαρακτηρ ισ τικά  τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν 
από τη Διεθνή Συνεταιριστική Έ νω σ η  και τους κύκλους των επιφανών συνε
ταιριστώ ν, με την ευκαιρία της παγκόσμιας Συνετα ιρ ιστικής Η μέρας (1 Ιουλίου
1933). Βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1068.

Παν. Τσαλδάρης
Πρωθυπουργός 4/11/1932 - 16/1/1933 και 
10/3/1933 - 10/10/1935.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ)

1. Νομοθεσία σχετική με συνεταιριστική δραστηριότητα.
Δ ημοσιεύονται το 1933 αρκετά νομοθετικά κείμενα:

— Δ. 17/21.2.1933 «Π ερί τροποποιήσεω ς διατάξεών τινω ν τοϋ άπό 5 Αύγούστου
1932 Δ ιατάγματος περί διοικήσεω ς καί λειτουργίας τοϋ Ταμείου 1 Α μύνης Ο ινοπα
ραγωγής Θ ήρας και Θ ηρασίας» ΦΕΚ 47/1933.
— ’Αν. Δ. 1.6.1933 «Π ερί καθορισμού επιτοκίω ν καταθέσεων» ΦΕΚ 131/1933 

(Α φορά και άρθρ. 48 ν. 602).
— Δ ιατάγματα για  επαλήθευση αγροτικώ ν χρεών. ΦΕΚ 14, 30, 77/1933.
— Δ. 12/19.6.1933 «Π ερί τροποποιήσεω ς τών περί διο ικήσεω ς καί λειτουργίας 

τοϋ Ταμείου ’Α μύνης Ο ινοπαραγω γής Θ ήρας καί Θ ηρασίας Δ /τω ν τής 5.8.32 καί 
17.2.33» ΦΕΚ 153/1933.
— Δ. 24.6/3.7.1933 «Π ερί τών βιβλίω ν τών άναγκαστικώ ν συνεταιρισμών 

εγγείων βελτιώσεων» ΦΕΚ 176/1933.
— Δ. 1/10.7.1933 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοΰ άπό 16/18 

Ία νο υα ρ ίο υ  1932 Δ. περί ίδρύσεως Ταμείου ’Εργασίας ’Η θοποιώ ν καί περί τοΰ 
τρόπου αποδόσεως ποσοστοϋ ύπέρ τοϋ Ταμείου τούτου» ΦΕΚ 185/1933 (Αφορά 
Συνεταιρισμούς εργασίας ηθοποιών).

— Ν.Δ. 15.7.1933 «Π ερί τροποποιήσεω ς διατάξεών τινω ν τοϋ ’Α γροτικοϋ 
Νόμου» ΦΕΚ 195/1933.

— Ν.Δ. 22.7.1933 «Π ερί ΑΣΟ» ΦΕΚ 221/1933 (Βλ. γ ια  τη δραστηριότητα  του 
ΑΣΟ σ την Ευρώπη «Συνεταιριστής» 1933 σελ. 136).

— Ν.Δ. 22.7.1933 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τής άφορώσης τά 
Ταμεία ’Α μύνης Ο ίνοπαραγωγής Ν ομοθεσίας» ΦΕΚ 210/1933.

— Ν. 5786/1933 «Π ερί κυρώσεως τοϋ άπό 22 ’Ιουλίου 1933 Νομ. Διατάγματος 
«περί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τής άφορώσης τό Ταμεϊον ’Αμύνης 
Ο ινοπαραγωγής Λευκάδος νομοθεσίας» ΦΕΚ 279/1933.
— Δ. 29.9./ 6 .10.1933 «Π ερί εγκρίσεως δωρεάν παραχω ρήσεω ς άκινήτου τής 

Κ οινότητος Ροδακίνου-Ρεθύμνης είς τόν Γεω ργικόν Π ιστω τικόν Συνεταιρισμόν», 
ΦΕΚ 298/1933.

— Ν. 5845/1933 «Π ερί όργανώσεώς άναγκαστικώ ν συνεταιρισμών ’Α ττικοβοιω- 
τίας καί ’ Ο ργανισμού προστασίας Ά μ π ελ . ’ Α ττικοβοιω τίας» ΦΕΚ 306/1933 (Βλ. 
και «Συνεταιριστής» 1933 σελ. 150). Γ ια  να αντιμετωπιστεί η ο ιν ική  κρίση.
—· Ν. 5875. Α φορά αγροτική αποκατάσταση ακτημόνω ν καλλιεργητώ ν.
— Ν. 5876. «Π ερί έπαληθεύσεως αγροτικώ ν χρεών» ΦΕΚ 323/1933.
— Ν. 5791/1933 «Π ερί χορηγήσεω ς δανείων είς υπαλλήλους ΤΤΤ ύπό Ταχ. 

Ταμιευτ.» (Αφορά και Ο ικοδομικούς Συνεταιρισμούς).
— Ν. 5926. Α φορά συνεταιρική οργάνωση συκοπαραγωγών. Γραφείο Π ροστα

σίας Σύκων. (Ο δηγίες εφαρμογής βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σελ. 31).
— Ν. 6028 «Π ερί τροποποιήσεω ς Ν ομοθεσίας ΑΣΟ».
— Ν. 6197 «Π ερί συμπληρώσεως τοΰ Ν. 5786» ΦΕΚ 203. Συνεταιρισμοί 

Λευκάδας.
— Ν. 6940/1933.
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1933 /Β ' —  Κ ράτος κα ι τρ ίτο ι έναντι των Συνετα ιρ ισμώ ν.

Ψήφισμα για τη Νομοθεσία Συνεταιρισμών.
Η  Π ανελλήνια  Σύσκεψη των Ενώσεων Συνεταιρισμών, 26-29 Ιανουαρίου 1933 

διατύπωσε σε ψήφισμα της τα επόμενα για  τη νομοθεσία συνεταιρισμών, με βάση 
τα πορίσματα της Ε πιτροπής Α μπελακίων του 1932 (βλ. «Συνεταιριστής» 1933| 
σελ. 18).

«Α. Παραδέχεται κατ' αρχήν οτι, άντί τής άνωθεν 
παγίας ρυθμίσεως όλων τών στοιχείων τής ζωής τών 
συνεταιρισμών, ώς συμβαίνει σήμερον μετά τήν ίσχύν 
τοΰ Νόμου 5289, ένδείκνυται νομοθεσία έλαστική, 
καθιερώνουσα άπλώς εύρέα πλαίσια κινήσεως καί 
καταστέλλουσα τάς καταχρήσεις, άλλ’ άφίνουσα έλευ- 
θερίαν καί ευθύνην είς τούς ενδιαφερομένους ύπό τήν 
συστηματικήν έποπτείαν οργάνων διδασκαλίας καί 
καθοδηγήσεως. ’ Επίσης παραλλήλως ή μάλλον πρω- 
ταρχικώς έπιβάλλεται ή έφαρμογή εύρυτάτου προ
γράμματος συνεταιριστικής μορφώσεως, τό όποιον 
μόνον ή ’Αγροτική Τράπεζα διά τών ύλικών μέσων 
πού διαθέτει ήμπορεϊ νά προωθήση.

Β. Συνιστά 'ίνα ζητηθή ή συγκρότησις συσκέι^εως ή 
συνεδρίου συγκαλουμένου διά πρωτοβουλίας τής 
Ά γροτικής Τραπέζης μετά κατάλληλον προεργασίαν, 
ένώπιον τοΰ όποιου νά τεθή ύπό συζήτησιν ή όλη περί

συνεταιρισμών νομοθεσία, ώς έχει σήμερον, καί 
ήσυνεταιριστική πολιτική, διά νά εύρεθή άν είναι 
ίκαναί νά εξασφαλίσουν τήν πρόοδον τής συνεταιρι
στικής ιδέας έν ' Ελλάδι, ή άν χρήζουν μεταβολών καί 
κατά ποίαν κατεύθυνσιν. Είς τήν σχετικήν συζήτησιν 
πρέπει να μετάσχουν πλήν τών εγκύρων συνεταιριστι
κών οργανώσεων καί τά όργανα τού Κράτους, τής 
’ Αγροτικής Τραπέζης τά σχετιζόμενα πρός τά θέματα 
αύτά, έπί πλέον καί οί έπιστημονικώς ασχολούμενοι 
μέ τήν συνεταιριστικήν ιδέαν.

Γ. Φρονεί οτι τά πορίσματα τής συσκέψεως ή τού 
συνεδρίου κατά τ ' άνωτέρω συγκροτουμένου θά 
έχουν πάγιον κύρος διά πολύν χρόνον καί οφείλουν νά 
υιοθετηθούν έκ μέρους τού Κράτους και τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης. Έ ν  τώ μεταξύ ή Σύσκεψις έκφράζει 
τήν ευχήν όπως άνασταλή ή έφαρμογή τοϋ Νόμου 
5289».

2. Εποπτεία Συνεταιρισμών - Συμπαράσταση από ΑΤΕ και Κράτος.
Η  Π ανελλήνια  Σύσκεψη των Ενώσεων Συνεταιρισμώ ν (Ιανουάριος 1933) 

διατύπωσε το ακόλουθο ψ ήφισμα για  τη γενικότερη συνετα ιρ ιστική  πολιτική  της 
ΑΤΕ και τη ν  Εποπτεία Συνεταιρισμών, με βάση τα πορίσματα της Ε πιτροπής 
Α μπελακίων του 1932 («Συνεταιριστής» 1933 σ. 19).

« γ 'Έ π ί  τής συνεταιριστικής πολιτικής 
τής Ά γροτικής Τραπέζης 

Α. Παραδέχεται ότι ή Α γροτική Τράπεζα, ώς έκ 
τού προορισμού της, τών άναμφισβητήτων ώφελημά- 
των της έκ τής άναπτύξεως τών συνεταιρισμών καί τού 
τρόπου τής συνθέσεως τής διοικήσεώς της, εινε κ α τ’ 
αρχήν ένδεδειγμένη ν ’ άναλάβη τήν ασκησιν τής συνε
ταιριστικής πολιτικής, έ φ ’ όσον αϋτη δέν διαβλέπει 
είς τοϋτο άπλώς μόνον μίαν υπηρεσίαν έπικουρικήν 
καί ασφαλιστικήν τών τραπεζικών της έργασιών άλλ’ 
έν αυτοτελές καί έξ ϊσου πρός αύτάς σημαντικόν 
έργον, μέ εύρύτερον κοινωνικόν χαρακτήρα, τού 
όποιου ή επιτυχής έκτέλεσις έξαρτάται έκ τής καλής 
συνεννοήσεως καί στενής συνεργασίας τής Τραπέζης 
μεθ’ όλων τών άρμοδίων προσώπων, πρό παντός δέ 
τών συνεταιρισμών.

Β. Παραδέχεται όμως επίσης ότι διάφορος τυχόν 
πρός τ ’ άνωτέρω άντίληψις τής Τραπέζης, είναι ενδε
χόμενον νά καταστήση άναγκαίαν τήν έπανεξέτασιν 
κ α τ’ άρχήν τού ζητήματος τής αναθέσεως είς τήν 
Τράπεζαν τής συνεταιριστικής πολιτικής, διά τήν 
σκοπιμότητα τής όποιας εκφράζονται ύπό πολλών 
δισταγμοί.

Γ. Φρονεί ότι ή Τράπεζα διά νά δυνηθή ν ’ άνταπο- 
κριθή ίκανοποιητικώς είς τήν συνεταιριστικήν της 
άποστολήν οφείλει νά κάμη τά έξής: 

α) Παραδεχομένη τήν αρχήν τής έντός τών κόλπων 
τής αύτοτελείας τής ύπηρεσίας τών συνεταιρισμών καί 
τής συμμετοχής είς τήν ασκησιν αύτής καί άλλων άρ
μοδίων προσώπων, ιδίως δέ τών συνεταιρισμών, νά τήν 
όργανώση σύμφωνα μέ τάς άρχάς αύτάς. Πρός τοϋτο 
πρέπει: 1) νά συστήση κεντρικόν καί τοπικά συνεται
ριστικά συμβούλια είς τά όποία ν ’ άνατεθή ή χάραξις 
τών γενικών γραμμών τής συνεταιριστικής πολιτικής

τής Τραπέζης καί ή παρακολούθησις τής έφαρμογής 
αύτής. 2) Νά ύπαγάγη τούς συνεταιριστικούς υπαλλή
λους ύπό αυτοτελή ιεραρχίαν, άνεξάρτητον τών κατά 
τόπους τραπεζικών ύπηρεσιών, ύ φ ’ άς ύπάγονται 
ούτοι σήμερον, 3) νά έπιζητήση τήν συστηματικήν 
έπικοινωνίαν τής κεντρικής ύπηρεσίας μετά τών τοπι
κών ύπηρεσιών, ά φ ’ ενός δ ι’ όργανώσεως τακτικών 
περιοδικών συσκέψεων καί ά φ ’ έτέρου διά τακτικής 
επικοινωνίας τοϋ κέντρου μετά τών τοπικών συνεται
ριστικών ύπηρεσιών δ ι’ ειδικού πρός τούτο οργάνου.

β) Νά προβή τό ταχύτερον είς τήν κατάρτισιν και 
έφαρμογήν ολοκληρωμένου συνεταιριστικού προγράμ
ματος διά τοΰ όποιου θ ά  έπιτευχθή ά φ ’ ενός μέν ή 
δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων πρός άνάπτυξίν 
τών συνεταιρισμών καί ά φ ’ έτέρου ή βελτίωσις τής 
θέσεως αύτών ώς οικονομικών οργάνων.

Μέσα διά τήν έπιτυχίαν τών άνωτέρω σκοπών είναι 
κυρίως τά έξής:

1) Διά τήν δημιουργίαν ευνοϊκών όρων άναπτύξεως 
τών συνεταιρισμών, ή όργάνωσις τής συνεταιριστικής 
έκπαιδεύσεως, ή συστηματοποίησις τής έποπτείας, ή 
άνάπτυξις τοϋ πνεύματος τής αύτοεποπτείας, ή όργά- 
νωσις στατιστικής καί έρεύνης, ή προσαρμογή τής 
νομοθεσίας πρός τάς άνάγκας καί τάς τάσεις τών 
συνεταιρισμών, ή ύποβοήθησις καί ένίσχυσις τών 
' Ενώσεων είς τήν έκτέλεσιν τής άποστολής των καί ώς 
ιδεολογικών συνεταιριστικών οργανώσεων, ή ένίσχυ- 
σις τών ύπαλλήλων τών συνεταιρισμών, ή έδραίωσις 
τής θέσεως αύτών κλπ. Είδικώτερον ώς πρός τά θέμα
τα τής συνεταιριστικής έκπαιδεύσεως καί τής ένισχύ- 
σεως καί έδραιώσεως τής θέσεως τών ύπαλλήλων, ή 
σύσκεψις προτείνει τά έξής: Ώ ς  πρός τήν συνεταιρι
στικήν έκπαίδευσιν, συμφώνως πρός τήν έπανειλημ- 
μένως έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν τών συνεταιριστικών
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οργανώσεων, νά ίδρυθή έδρα τής συνεταιριστικής 
οικονομίας εις τήν ’ Ανωτάτην Γεωπονικήν Σχολήν. ' Ο 
καθηγητής αύτής ν ' άναλάβη τήν διδασκαλίαν τού 
μαθήματος τών συνεταιρισμών έκ περιτροπής έίς τήν 
Αν. Γεωπονικήν Σχολήν καί είς τό Πανεπιστήμιον 

Θεσσαλονίκης πρός είδικωτέραν κατάρτισιν τών απο
φοίτων τής γεωπονίας είς τά συνεταιριστικά, ώς καί 
τήν διδασκαλίαν είς τήν Σχολήν τών Συνεταιριστών, ή 
όποια πρέπει νά χρησιμοποιηθή όποκλειστικώς διά 
τήν τελειοτέραν καί άνωτέραν κατάρτισιν τών ύπαλλή
λων τών συνεταιριστικών οργανώσεων. Νά όργανωθή 
παρά τής Α.Τ.Ε. έν συνεργασία μέ τά άνωτέρω γεωπο
νικά έπιστημονικά ιδρύματα συστηματικώς ή κατωτέ- 
ρα καί μέση έκπαίδευσις. Νά έπιδιωχθή ή διάδοσις 
τών συνεταιριστικών γνώσεων διά τών σχολείων, 
καθώς καί ή διαπαιδαγώγησις τών συνεταιρισμένων. 
Αί άπαιτηθησόμεναι διά τούς άνωτέρω σκοπούς 
δαπάναι δύνανται νά καλυφθούν διά διαθέσεως 
μέρους τών προσόδων τάς όποιας έχει ή Α.Τ.Ε. έκ τού 
είσπρατομένου 1/4% ώς τέλους έπί τών είς συνεταιρι
σμούς χορηγουμένων δανείων, ϊνα χρησιμοποιηθούν 
είς σκοπούς συνεταιριστικούς. * Ως πρός τήν ένίσχυσιν 
τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων νά μελετηθή ύπο'τής 
’Αγροτικής Τραπέζης ό τρόπος τής ίδρύσεως ειδικού 
Ταμείου Προνοίας καί γενικώτερον ή έξασφάλισις τής 
θέσεως αύτών. ’Επίσης νά καθιερωθή ή προτίμησις 
αύτών κατά τήν συμπλήρωσιν τοϋ προσωπικού τής 
Α.Τ.Ε.

Ω σαύτω ς νά ληφθή πρόνοια όπως τά καταστατικά 
τών γεωργικών συνεταιρισμών παρέχουν τήν εύχέ-

ρειαν είς άτομα δυνάμενα νά προοθήσουν τήν συνε
ταιριστικήν ύπόθεσιν νά έγγράφωνται είς αύτούς.

2) Διά τήν ύποβοήθησιν τών συνεταιρισμών είς τάς 
προσπαθείας των πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τού 
οικονομικού των έργου, μέσα εινε ή ένίσχυσίς των 
πρός όλοκλήρωσιν τών πιστωτικών των έργασιών καί 
ένιαίαν όργάνωσιν καί συστηματοποίησιν τών συνεται
ριστικών προμηθειών, (μέσων παραγωγής καί συντη- 
ρήσεως), καθώς καί τών πωλήσεων τών γεωργικών 
προϊόντων. Διά τό τελευταΐον τοΰτο έργον επιβάλλεται 
ή ύπό  τής 'Αγροτικής Τραπέζης έπιδίωξις συστάσεως 
κεντρικών οργανισμών συνεταιριστικής φύσεως πρός 
συγκέντρωσιν, έπεξεργασίαν καί διάθεσιν τών γεωργι
κών προϊόντων.

Δ. Ζ ητεΐν ' άποφύγη ή Τράπεζα τήν χρησιμοποίησιν 
τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων είς ξένα έργα πρός 
τήν άποστολήν των, τά όποια δύνανται νά παρεμποδί
σουν ή νά δυσκολεύσουν τήν ικανοποιητικήν έκτέλε- 
σιν τών συνεταιριστικών αύτών καθηκόντων.

Ε. Τέλος ή ’ Επιτροπή φρονεί οτι ή Τράπεζα πρέπει 
νά καταστη διά τής νομοθεσίας, κυρίως όμως διά τής 
παραδόσεως, στηριζομένης είς τήν αποσαφήνισιν τής 
θέσεως αύτής ώς κοινωφελούς οργανισμού πρός 
έξυπηρέτησιν καί ένίσχυσιν τής γεωργίας, άλλά καί 
τών γεωργών, περισσότερον άνεξάρτητος άπό τό 
Κράτος, προϋπόθεσις άπαραίτητος διά τήν έξασφάλι- 
σιν τής άπαιτουμένης είς τήν εύρεϊαν αύτής άποστο
λήν έλευθερίας δράσεως.

ΣΤ. Ζητεί 'ίνα ή έφαρμογή τού άλληλεγγύου τής 
εύθύνης τών συνεταιρισμένων γίνεται μόνον διά τοΰ
νομικού προσώπου τοΰ Συνεταιρισμού.»

3. Αντιδράσεις. Εκμεταλλευτικές εκδηλώ σεις σε βάρος των Συνεταιρισμών. Σύγχυση αρμο
δίων για το έργο  των Συνεταιρισμών. «Μεγαλόπνοα» προγράμματα.

— Γ ίνετα ι κακή εφαρμογή της «αλληλέγγυου» ευθύνης του συνεταίρου για  τα 
χρέη  του νομικού προσώπου του Συνεταιρισμού. Εσφαλμένες οδηγίες του Δ ικα
στικού Α ΤΕ (βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1145). Α ντίκρουση τους («Συνεργατι
σμός» 1933 σ. 1166). Βλ. και το παραπάνω ψήφισμα.
— Κ ομματικοί παράγοντες κινούνται εναντίον των Συνεταιρισμών. Η  περίπτω

ση των Θηβών. Διαβάζουμε στον <ίΑνεξάρτητο» (τέλη Α υγούστου 1933) επιστολή 
του συνεταιριστή Παν. Κ αραμαγκιόλη:

«Κύριε Διευθυντά,
’Επί τών δημοσιευθέντων ύπό τοΰ βουλευτοΰ κ. Α. 

Μπασιάκου είς τόν «’Ανεξάρτητον» τής 11 τρέχοντος 
έχω ν ’ άπαντήσω τά άκόλουθα:

Ή  Έ νω σις Συνεταιρισμών Θηβών είργάσθη άπό τής 
συστάσεως της είς τήν πρώτην γραμμήν πρός έπίλυσιν 
πολλών ζωτικών προβλημάτων τής άγροτικής τάξεως, 
έπιτευχθείσης τής λύσεως τού ζητήματος τής συγκεν
τρώσεως τού σίτου, τής αγοράς ύπό τοΰ κράτους τών 
καπνών παλαιών έσοδειών, τής προστασίας τοΰ 
εγχωρίου βάμβακος, τής ύποχρεωτικής εξαγοράς 
σανού καί χόρτου, τής συγκεντρώσεως τής κριθής, τοΰ 
πενταετούς αγροτικού χρεωστασίου κλπ. * Η έπίλυσίς 
τών προβλημάτων τούτων έσωσε καί τήν άγροτικήν 
τάξιν, άλλά καί τό κοινωνικόν καθεστώς. Μολονότι δέ 
κατά τών άγροτικών τούτων οργανώσεων είχε κηρυ- 
χθή άμείλικτος ό πόλεμος άμφοτέρων τών μεγάλων

πολιτικών παρατάξεων τής χώρας, ή συνεταιριστική 
μας σημαία έκρατήθη ύι|)ηλά, άνεπηρέαστος καί 
άτρωτος άπό τά πυρά ταΰτα καί αί οργανώσεις δέν 
ύπέστησαν τήν έπιζημίαν έπίδρασιν τής πολιτικής.

Αί έκλογαί ομως τής 5 Μαρτίου 1933 άπό τάς όποιας 
άνεδείχθησαν εκπρόσωποι τοΰ λαού άνθρωποι στενής 
κομματικής άντιλήψεως καί οί οποίοι ώς μόνην κατεύ- 
θυνσιν έχουν τήν διάλυσιν τών οργανώσεων, έπέδρα- 
σαν σοβαρώς είς τήν συνεταιριστικήν ιδέαν μέ πολύ 
δυσάρεστα αποτελέσματα. Αί έξωφρενικαί άξιώσεις 
τών κ.κ. βουλευτών μας έστραγγάλισαν τά δικαιώματα 
τού αγροτικού κόσμου καί σήμερον ένώ εύρισκόμεθα 
είς τό τέλος τοΰ Αύγούστου ούδεμία συγκέντρωσις 
έγένετο έν τή έπαρχία μας, οί δέ άτυχείς γεωργοί ήνα- 
γκάσθησαν νά πωλήσουν τόν σίτον μέ τιμάς έξευτελι- 
στικάς είς ταύς μεγαλεμπόρους σίτου κομματικούς 
φίλους τών κ.κ. βουλευτών μας».

^ ντ^ Ρ ά σ ε ις  στο έ Ργ° ΑΤΕ και των Συνεταιρισμών από εμπορικές Οργα- 
νώ σεις, ΰάνθης, Βόλου, κλπ. κυρίως για  τις προμηθευτικές εργασίες (βλ. «Συνερ
γατισμός» 1933 σ. 1018). Η
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— Στη σύγχυση που υπάρχει σχετικά  με τους Συνεταιρισμούς και τα «μεγάλο- 
πνοα προγράμματα» διαφόρων προσώπων (πράγμα που επαναλαμβάνεται επί δεκα
ετίες με διάφορες μορφές και διαφορετική ένταση), αναφέρεται «ο Συνεργατι
σμός» 1933 σ. 970 και γράφει τα ακόλουθα:

«Πολύς, εσχάτως, γίνεται λόγος περί τής θέσεως τών 
Συνεταιρισμών, όμιλεϊ έκαστος περί τών συνεταιρισμών 
ώσάν οί οργανώσεις αύταί νά ήσαν τό άπαντον τής 
γεωργίας καί τά μόνα βάθρα άπό τά όποια θά ήδύνατο 
νά προέλθη κάθε πρόοδος. Μερικοί φθάνουν είς τό 
σημεϊον νά χαρακτηρίσουν τόν συνεταιρισμόν ώς πρώ
τον βαθμόν τής κρατικής αύτοδιοικήσεως. Ά π ό  τούς 
συνεταιρισμούς ζητείται έφαρμογή γεωργικού προ
γράμματος μέ ολας τάς ύποδιαιρέσεις του. Καί, άγόμε- 
νοι, άπό αύτήν τήν σκέψιν προτείνουν οί μέν νά τοπο- 
θετηθή σέ κάθε χωριό, πού έχει συνεταιρισμόν, ένας 
λογιστής, ύπάλληλος τής ΑΤΕ, διά νά τακτοποιή τά 
βιβλία τοϋ συνεταιρισμού καί γενικώς νά έκπροσωπή 
τά συμφέροντα τής Τραπέζης τήν όποιαν καί νά 
πληροφορή δ ι’ όλα δσα συμβαίνουν είς τό χωριό, σχέ- 
σιν έχοντα μέ τά συμφέροντά της. 'Υπολογίζουν 
μερικοί ότι χρειάζονται 1.000 τέτοιοι λογισταί, άλλοι 
2.000 καί οϋτω καθεξής. Ό  άριθμός πάντως όλίγην 
άξίαν δύναται νά έχη. Ή  Τράπεζα άναλόγως μέ τάς 
άνάγκας της θ ά  κάμη τάς τοποθετήσεις. ’Άλλοι πάλιν 
λέγουν: καί ό κάθε συνεταιρισμός νά έχη ένα γεωπό
νον. Πολλοί συνεταιρισμοί άποτελοϋν, κατά περιφε- 
ρείας, τάς ' Ενώσεις τάς οποίας διευθύνουν γεωπόνοι,
’ Ανωτάτων Σχολών απόφοιτοι. Τέλος όλαι αί ’ Ενώσεις 
τελούν ύπό τήν Έ ποπτεία ν  ένός άνωτάτου Συμβου
λίου. ' Η όλη ύπηρεσία οργανώνεται άπό τό Κράτος 
καί οί ύπάλληλοι πληρώνονται άπό τά Κρατικά Ταμεία 
(ολίγοι, εύτυχώς, ύποστηρίζουν ότι ή πληρωμή τών 
ύπαλλήλων πρέπει νά γίνεται άπό τά Κρατικά Ταμεία, 
διότι εύρίσκουν ότι τά συνεταιριστικά Ταμεία δέν εινε 
ασφαλή). Κατά τούς είσηγητάς τών ώς άνω τρόπων 
τής όργανώσεώς τών συνεταιρισμών, ώς έκ θαύματος, 
εύθύς μέ τήν έφαρμογή τοϋ σχεδίου, ή γεωργία μας θά 
μεσουρανήση καί οί συνεταιρισμοί θά  λειτουργούν 
κανονικά καί ρυθμικά ώσάν ώρολόγια. Εύρέθησαν, 
μάλιστα, τινες οί όποιοι άπό λεπτότητα μή τυχόν 
θιγούν οί διοικοϋντες τούς συνεταιρισμούς έπρόλαβαν 
νά τούς καθησυχάσουν καί είπαν ότι αύτό δέν πρέπει 
νά θεωρηθή ώς κατάργησις τής αύτοτελείας τών συνε
ταιρισμών.

Μέσα είς τάς σκέψεις τών άρθρογράφων καί τών 
συζητητών τών ιδεών αύτών διαβλέπομεν δύο τινά 
συγκεκριμένα: α) οί μέν ένδιαφέρονται νά όρθοπηδή- 
σουν οί συνεταιρισμοί καί νά τονωθούν β) οί δέ 
ένδιαφέρονται νά προαχθή ή γεωργία τού τόπου. Καί 
αί δύο μερίδες άγονται άπό ένα πόνον καί ζητούν τό 
φάρμακον διά τήν θεραπείαν τοϋ κακού. Συμφωνού
με ν καί ήμεϊς ότι οϋτε ή γεωργία μας εινε άρκετά άνε- 
πτυγμένη ούτε καί οί συνεταιρισμοί μας εΐνε έκε'ινοι 
πού τούς όνειρευθήκαμε. ’Άλλωστε αύτή ή 'ίδρυσις 
τού Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορ. ' Ελλάδος, πολύ 
πριν έκδηλωθη ή σημερινή κρίσις, όφείλετο είς τήν 
έλλειψή τής ιδανικής συνεταιριστικής κινήσεως έν τή 
περιφερεία μας. 'Η  έκδοσις τοϋ «Συνεργατισμού» 
ειχεν ώς σκοπόν νά συμβάλη είς τήν βελτίωσιν τών 
συνεταιριστικών πραγμάτων καί μεθ’ ύπερηφανείας 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι είς τάς ύποσχέσεις μας δέν 
ύπήρξαμεν ύπερβολικοί. Καί ήμεϊς έπιζητοϋμε τήν 
βελτίωσιν τής θέσεως τοϋ γεωργού, ούδέποτε όμως 
τόν έίπαμεν ότι ό Συνεταιρισμός μόνος ώς διά μαγείας,

θ ά  φέρη παντού τήν εύτυχίαν. ' Υπεστηρίξαμεν καί 
ύποστηρίζομεν ό συνεταιρισμός είναι οργανισμός 
επικουρίας τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως τοϋ γεωργού, 
ποτέ όμως οργανισμός άπό τόν όποιον επιτρέπεται ό 
συνεταίρος νά έξαρτά τό παν. Πώς νομίζομε ήμεϊς ότι 
μπορεί ό γεωργός νά βοηθηθή άπό τόν συνεταιρισμό 
του δέν παύσαμε νά διακηρύττωμε, έπί δ 'Α  χρόνια, 
άπό τάς στήλας τοϋ «Συνεργατισμού» καί κατά 
διαφόρους άλλους τρόπους. Καί τώρα πού ήγέρθη ή 
περί τών συνεταιρισμών συζήτησις θεωροϋμεν ύπο- 
χρέωσιν μας νά λάβωμεν μέρος είς τήν συζήτησιν καί 
νά έκθέσωμεν τάς άπόψεις μας μέ τήν πεποίθησιν ότι 
συμβάλλομεν είς τό νά λάβη ή συζήτησις τήν όρθήν της 
κατεύθυνσιν.

Κατ’ άρχήν όφείλομεν νά παραδεχθώμεν ότι κανείς 
δεν μπορεί νά εινε πάνσοφος καί ικανός διά τό κάθε 
τι. Τό ’ίδιο ισχύει καί διά τάς οργανώσεις. Κατά συνέ
πειαν όφείλομεν ν ’ άναγνωρίσωμεν ότι ό συνεταιρι
σμός δέν δύναται ν ’ άποτελέση τό άπαντον είς τήν 
ύπαιθρον, όχι τόσον διά τήν φύσιν τοϋ οργανισμού 
όσον διά τήν χρησιμοποίησιν περισσοτέρων προσώ
πων είς τάς κοινάς ύποθέσεις. Μάλιστα δέ φυσικώ- 
τατον εινε πολλά χωριά νά μή έχουν καν συνεταιρισμό, 
οϋτε καί νά αίσθάνωνται τήν άνάγκην του καί έν 
τούτοις νά εύρίσκωνται είς άθλίαν κατάστασιν. Α π ’ 
αύτό έπεται ότι δέν πρέπει νά ληφθή πρόνοια διά τούς 
κατοίκους των διότι δέν έχουν συνεταιρισμό; Έ χοντες 
ύ π ’ όψει τό γεγονός αύτό τό έξηκριβωμένο (ή 1 Ελλάς 
έχει άνω τών 15.000 χωρίων καί συνοικισμών καί περί
που 5.700 συνεταιρισμούς) νομίζομεν ότι άν θέλωμεν 
νά κάνωμεν κάτι τό θετικό καί τό μόνιμο (οί συνεται
ρισμοί δέν εινε οργανισμοί μόνιμοι. Διαλύονται ύπό 
τάς περιπτώσεις πού προβλέπει ό νόμος. 'Ο  νόμος 
εσχάτως έφαρμόζεται μέ άκρίβειαν) πρέπει νά στηρι- 
χθώμεν έπί οργανισμών πού άποτελοϋν ένα σώμα μέ 
τό Κράτος. Τοιοϋτοι οργανισμοί εινε πρωτίστως αί 
κρατικαί ύπηρεσίαί (έκπαιδευτικοί λειτουργοί καί 
γεωργικά Γραφεία) καί κατόπιν αί Κοινότητες. ' Ως 
επικουρικοί οργανώσεις έρχονται τά γεωργικά ’ Επι
μελητήρια, οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, τελευταΐον 
έρχονται, ώς συμπλήρωμα τής γεωργικής μας δρά- 
σεως, οί γεωργικοί σύλλογοι (οί όποιοι δυστυχώς δέν 
ύπάρχουν είς τήν χώραν μας) καί οί συνεταιρισμοί διά 
νά συστηματοποιήσουν τάς συναλλαγάς. "Ολοι οί 
τεχνικοί, κρατικά όργανα κλπ. βλέπουν τάς έλλείψεις 
τών συνεταιρισμών ’ίσως διότι αύτοί έπαρουσίασαν 
κάποιαν δράσιν καί έδωσαν άφορμήν νά καταστούν 
γνωστοί. ’Επειδή όμως οί κρίνοντες τήν κατάστασιν 
τών συνεταιρισμών, έν τω συνόλω των, δέν προέρχον
ται μέσα άπό τάς τάξεις τών συνεταιρισμένων, 
φυσικόν εΐνε νά άγνοοϋν μερικάς ούσιώδεις δυσκολίας 
τάς όποιας συναντούν οί Συνεταιρισμοί στήν σταδιο
δρομία των. Δι’ αύτό καί προτείνονται άστοχα μέτρα 
διά τήν έξύ\|)ωσιν των. Δυστυχώς δέν εύρίσκονται άπό 
τούς δυσηρεστημένους καί μερικοί πού ν ’ άναλύσουν 
έπί τόπου ένα συνεταιρισμόν καί νά δούν τό περιεχό- 
μενόν του. ' Ο συνεταιρισμός εΐνε ένας προηγμένος 
τύπος τής οικονομικής όργανώσεώς, πολύ πολυπλο- 
κώτερος άπό τήν πρωτόγονον οικονομικήν έπιχείρη- 
σιν καί ά π ’ αύτήν τήν άνώνυμον έταιρίαν. Αύτό τό
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ξεύρομεν δλοι. Ά ρ α  διατί νά άπαιτούμεν άπό τόν 
τελείως άμόρφωτον χωρικόν μας, πού όχι μόνον οίκο- 
νομίκώς γνώσεις δέν έχει, άλλά καί επαγγελματίκώς 
είνε εξαιρετικά όπισθοδρομικός; "Ας ζητοΰμεν πράγ
ματα δυνατά. Θά στείλωμεν εις τά χωριά λογιστάς καί 
γεωπόνους καί τήν έπομένην θ ά  έχομεν τελείους 
γεωργούς καί συνεταιρισμούς. Πόσον άπατώμεθα άν 
πραγματικώς πιστεύωμεν είς όσα λέγομεν! Φαντασθή- 
τε τήν περίπτωσιν νά όδηγήσωμεν είς παρθένον δάσος 
λεπτουργούς καί νά τούς είπωμεν: «ορίστε ξύλα 
κάνετε μας αύτά τά έπιπλα, τοϋ τελευταίου ρυθμοϋ». 
"Ενα παρόμοιο πράγμα ζητούμε νά μάς κάνουν οί 
τεχνικοί στά χωριά. Πάρετε αύτούς τούς γεωργούς 
πού ξεύρουν νά σάς λέγουν πέρισυ είχαμε συνεταιρι
σμό, έφέτος δέν έχομε καί κάνετε πρώτης τάξεως 
συνεταιρισμούς καί τήν γεωργίαν νά άνάγετε σέ 
βαθμόν ζηλευτόν. Θά χάσωμεν τό χρή μα μας άν όχι τόν 
καιρό μας.

Διά νά μή δοκιμάσωμεν άπαγοητεύσεις καλόν είνε 
νά ζητοΰμεν τήν πρόοδον καί άπό άλλας πλευράς, άς 
κυττάξωμεν είς εύρυτέρους ορίζοντας. Πρώτον ολων 
μάς ενδιαφέρει ή μόρφωσις τών γεωργών καί έκεί 
χρειάζονται οί τεχνικοί περισσότερον παρά παντού 
άλλου. 'Ο  γεωργός, όπως λέγει καί ό αξιότιμος κ. X. 
Βασματζίδης είς σχετικόν του άρθρον παρουσιάζει τήν 
πρώτην άποτυχίαν είς τήν ιδιωτικήν του έπιχείρησιν. 
Δέν δυνάμεθα μέ ασθενή κύτταρα νά πλάσωμεν σώμα 
υγιές. "Ωστε άς μή μάς απασχολούν οί συνεταιρισμοί 
τόσον. Τό άντικείμενον τής προσοχής μας πρέπει ν ’ 
άποτελέση ό γεωργός ώς καλλιεργητής τής γής καί 
επιχειρηματίας, έκτός άν θέλωμεν νά έπιβάλωμεν τόν 
κρατικόν σοσιαλισμόν, όπότε περιττεύει νά συζητώ- 
μεν. Πολλοί λέγουν τί νά σοϋ κάνη ό καϋμένος ό γείορ- 
γός πού τού λείπουν όλα; 'Η μείς νομιζομεν ότι τό 
περισσότερον άπό όλα που στερείται ό γεωργός, είνε ή 
μόρφωσις. Αύτήν πρέπει νά τοϋ τήν δώσωμεν. "Οσον 
συντομώτερα τόσον καλλίτερα. Διά τόν σκοπόν αύτόν 
είμποροΰσαν νά χρησιμοποιηθούν: α) αί τεχνικαί 
ύπηρεσίαι τοϋ Κράτους ένισχυόμεναι μέ νέον προσω
πικόν, όχι συντάσσοντες έγγραφα καί ύπομνήματα εις 
τά γραφεία άλλά εργαζόμενοι πρακτικώς μεταξύ τών 
γεωργων διά νά παράσχουν τό παράδειγμα τής φιλερ
γίας καί τής τάξεως έκτός άπό τάς τεχνικός γνώσεις 
τάς όποιας θά  διαδίδουν φυσικά. "Ενα σύστημα τό 
όποιον έφήρμοσαν άλλα κράτη καί π α ρ ’ ήμίν ή 
Φιλανθρωπική ’Αποστολή τής ’Αμερικανικής Περι- 
θάλψεως ’ Εγγύς ’ Ανατολής άπεδείχθη αρκετά ικανο
ποιητικόν διά τήν βελτίωσιν τής τεχνικής είς τήν ύπαι
θρον. Οί γεωπόνοι μας όλοι κα τ’ αύτόν τόν τρόπον θά 
ικανοποιούν μίαν εύγενή των φιλοδοξίαν νά περιάγουν 
τήν γεωργίαν εις περιωπήν, β) οί λειτουργοί τής δημο

τικής έκπαιδεύσεως. Οΐ διδάσκαλοι εις τήν ύπαιθρον 
πρέπει άπαραιτήτως νά έχουν μετεκπαιδευθή (ένας 
διδάσκαλος κατά σχολεΐον) γεωργικώς. Μέχρι τοϋδε 
έχουν έξέλθει άπό τά γεωργικά φροντιστήρια μερικοί. 
Τά κενά πρέπει νά συμπληρωθούν μέ νέους πού 
ταχέως θά  μετεκπαιδευθούν. ' Η Γεωργική μετεκπαί
δευσή θά  ήδύνατο νά γίνη τό καλοκαίρι, έποχήν κα θ ' 
ήν άργουν τά σχολεία. Είς τήν Δανίαν, παρ ' όλον ότι 
δέν υπάρχει άνάγκη διά τήν γεωργικήν μόρφωσιν νά 
φροντίση τό δημοτικό Σχολεΐον, έν τούτοις ό διδάσκα
λος παραπλεύρως τού Σχολείου διατηρεί κήπον καί 
ορνιθώνα χάριν τών μαθητών. Είς τινας επαρχίας τής 
Σερβίας διά τήν βελτίωσιν τής πτηνοτροφίας είχον 
χρησιμοποιηθή καί οί σταθμάρχαι τών σιδηροδρομι
κών^ σταθμών, γ) τά γεωργικά επιμελητήρια, διά τά 
όποια δυστυχώς, ύπάρχει μία προκατάληψις, δ) ή 
'Ελληνική Γεωργική 'Εταιρεία, ή όποία μιμουμένη τό 
παράδειγμα τής μητέρας της έν Δανία νά εύρύνη τήν 
δράσιν της καθ ' όλην τήν 'Ελλάδα, ίδρΰουσα, έν 
συνεργασία μέ τά ’ Επιμελητήρια, γεωργικούς συλλό
γους οί όποιοι θ ά  χρησιμοποιήσουν, καλώς λειτουρ- 
γούντες, τόν καιρόν, πού διατίθεται διά τό τάβλι καί 
τήν πρέφα, παιγνίδια είς τά όποία επιδίδεται ό χωρι
κός μή γνωρίζων πώς νά περάση τόν καιρόν του καλλί
τερα καί έπωφελέστερα. Παραλλήλως νά πυκνωθή τό 
δίκτυον τών γεωργικών σχολών.

"Οταν κατ' αύτόν τόν τρόπον ένισχυθή άπό όλας τάς 
πλευράς ή γεωργική έκπαίδευσις άς ε’ίμεθα βέβαιοι οτι 
είς διάστημα ολίγων έτών καί ή παραγωγή θ ά  αύξηθή 
καί οί συνεταιρισμοί διά τούς όποιους παρατηρείται, 
έσχάτως, τόσον μεγάλο ένδιαφέρον θά  ευδοκιμήσουν. 
'Η  ένίσχυσις τής γεωργικής μορφώσεως καταντά 
πάντοτε έπιτακτικωτέρα. "Ας μή λησμονώμεν ότι ή 
πρό ολίγων έτών παρατηρηθεϊσα άστυφιλία παρουσιά
ζει σήμερον τήν αντίθετον τάσιν. "Ολοι θέλουν νά έπι- 
στρέψουν είς τούς άγρούς. Οί έπιστρέφοντες είς τούς 
άγρούς ώς μετανοοΰντες άσωτοι υιοί, πρέπει νά προ- 
στατευθοϋν διά νά μή θρηνήσωμεν άπώλειαν κεφα
λαίων, τά όποια, όπως εινε πασίγνωστον, δέν άφθο- 
νούν είς τήν χώραν μας.

Τό ποιοι θά  διοικήσουν καί διευθύνουν τάς 'Ενώ
σεις Συνεταιρισμών δέν εινε ζήτημα πού πρέπει νά μάς 
άπασχολεϊ σήμερον. ' Η συνεταιριστική Κίνησις είς τήν 
χώραν μας δέν έχει πάρη άκόμη τήν φυσιολογικήν της 
μορφήν. Μέ τήν πάροδον τού χρόνου θά  διορθωθούν 
τά κακώς κείμενα. Οί κίνδυνοι, πού προβάλλουν 
μερικοί, δεν ύφίστανται σήμερον, κατόπιν τοΰ παρά 
τής ΑΤΕ διενεργούμένου έλέγχου. Οί διοικήσεις τών 
οργανώσεων όταν έπιστή ό καιρός θ ά  ξεύρουν ποιον 
πρέπει νά προσλάβουν διά νά σταδιοδρομήση έπιτυ- 
χώς ή όργάνωσις των.

— Γ ια  την κρ ιτική  που κάνουν στους συνεταιρισμούς και γ ια  διάφορα εξωπραγ
ματικά αγροτοσυνετα ιρ ιστικά  σχέδια  που εισηγούντα ι κατά διαστήματα μερικοί 
κρατικοί λειτουργοί και άλλοι σχετικά  με τους Συνεταιρισμούς, χαρακτηριστική  
είνα ι η επόμενη επιστολή που δημοσιεύεται στο «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1030.

«Κύριε Διευθυντά,
Παρακολούθησα τά άρθρα του κ. Α. Μουστροΰφη 

στή Γεωργική 'Επιθεώρηση Βόλου, καθώς καί τήν
τελευταίαν του άνοικτή επιστολή πού δημοσιεύθηκε 
στό φύλλο τού μηνός ' Απριλίου τής 'ίδιας Έ πιθεωρή- 
σεως είς άπάντησιν άρθρου σας καί πρέπει κανείς νά 
σταυροκοπιέται πράγματι μέ τίς καινούργιες ιδέες καί 
άντιλήψεις πού υποστηρίζει ό κ. Μουστρούφης καθώς

καί γιά ολόκληρη τήν κριτική του γιά τήν συνεταιρική 
μας κίνηση.

Δέν πρόκειται νά άσχοληθώ μέ τό άνθρωποσωτήριο 
σύστημα τής όργανώσεως τής γεωργικής παραγωγής 
τής έμπνεύσεως τού κ. Μουστρούφη. "Ας τό κρίνουν 
όσοι έχουν τήν διάθεση νά ασχοληθούν μέ αύτό. 'Εγώ 
περιορίζομαι στό νά κουνήσω μόνο τό κεφάλι άπό τό 
ίδιο συναίσθημα πού καί ό κ. Μουστρούφης φαίνεται
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νά αισθάνεται γιά τούς «περιφήμους» του τών 
συνεταιρισμών μας, γιά τό καινούργιο αύτό σύστημά 
του τής κομμουνιστικοφασιστικής ... καί δέν συμμα
ζεύεται, όργανώσεώς τής γεωργικής παραγωγής. ’Ε
κείνο όμως πού δέν μπορώ νά άφήσω άπαρατήρητο 
είναι αί κρίσεις του γιά τούς συνεταιρισμούς μας.

’ Απορεί ό κ. Μουστρούφης γιατί όταν έψευτοαπεκα- 
ταστάθησαν οί κολλήγοι στή Θεσσαλία, δέν έσπευσαν 
άμέσως νά πάνε στίς Τράπεζες νά αποσύρουν... τίς 
καταθέσεις των καί νά τίς δώσουν στούς Συνεταιρι
σμούς τους γιά νά κάνουν έργα παραγωγικά, γιά νά 
ποτίζουν τά χωράφια τους πού έχουν άνάγκη άπό 
νερό, νά φκιάσουν χαντάκια, δρόμους, σχολεία καί 
τόσα άλλα κοινωφελή έργα πού είδε ό κ. Μουστρού
φης νά κάνουν οί συνεταιρισμοί τής Εύρώπης. Καθώς 
καί γιατί δέν έδέχθησαν οί Θεσσαλοί κολλήγοι καί οί 
Μ ακεδόνες πρόσφυγες, ανώτεροι άνθρωποι, ίδεολό- 
γοι, άλτρουϊσταί, νά λιπάνουν μέ λιπάσματα τά χωρά
φια πού τούς έδωσαν καί νά είναι αδιάφοροι άν αύριο 
τά χωράφια αύτά τά λιπασμένα θά  είναι δικά τους ή 
κάποιου άλλου πού θά  τά δινε ή οριστική ή μάλλον... ή 
προκαταρκτική οριστική διανομή.

’Έχει δίκηο ό κ. Μουστρούφης καί γιά τούς Μακεδό
νες, νέους πολίτες κατά τό πλεϊστον, πού οί άφιλότιμοι 
τίς λίρες πούφεραν άπό τήν Τουρκία έκάθησαν καί τίς 
έφαγαν καί δέν τίς διέθεσαν γιά νά αποστραγγίσουν τά 
βάλτα τής Μακεδονίας νά διευθετήσουν τήν κοίτη τών 
ποταμιών της, νά κάνουν δρόμους καί τόσα άλλα έργα 
πού ό κ. Μουστρούφης ένόμισεν ότι είδε στήν Εύρώπη 
νά τά κάνουν οί παραγωγοί, οργανωμένοι σέ συνεται
ρισμούς.

Φταίνε όμως οι «περίφημοι» πρόεδροί τους πού 
ζητούσαν όλο δάνεια καί καλαμπόκι γιά νά φάνε οί 
πεινασμένοι συγχωριανοί τους, άντί νά κάνουν μέ τά 
λεπτά αύτά έργα κοινωφελή λ.χ. νεκροταφεία μέ έτοι
μους τούς λάκκους γιά νά τούς βάλουν.

’Έργα σάν κι αύτά πού χρειάζεται ή Μακεδονία δέν 
είναι συγχωρεμένο νά τά κάνουν κεφαλαιοκρατικές 
έπιχειρήσεις σάν τήν Φαουντέσιον τήν Γιούλεν, τού 
Μακρή, αλλά... οί συνεταιρισμοί!

Δέν μιλάμε βέβαια γιά μικρά έργα άποστραγγίσεως, 
ή προφυλακτικά καί ένισχυντικά τής παραγωγής, πού 
μπορούν νά τά κάμουν μέ ώρισμένες προϋποθέσεις 
ειδικοί Συνεταιρισμοί, γιατί τέτοια γιά τήν Μακεδονία 
είναι άχρηστα καί ανωφελή, άλλά καθώς λέγει ό κ. 
Μουστρούφης γιά «μόνιμους έγγειους βελτιώσεις»

πού έπεδόθησαν κατά τόν κ. Μουστρούφη οί Συνεται
ρισμοί σέ άλλα μέρη, αμέσως μόλις ένεφανίσθηκαν!

Μέ αύτές τίς ιδέες είναι ή δέν είναι νά κουνάη κανείς 
τό κεφάλι του όταν μάλιστα προέρχονται άπό άνθρώ- 
πους σπουδασμένους καί κοσμογυρισμένους.

’Αλλά καί δέν είναι καθόλου σοβαρό τό νά προσπα
θε ί κανείς νά συγκρίνει τούς συνεταιρισμούς μας μέ 
τούς συνεταιρισμούς τών ξένων χωρών.

Στίς ξένες χώρες οί συνεταιρισμοί έχουν ζωή 50, 60 
καί 70 ετών καί ιδρύθησαν σέ ομαλές περιστάσεις μέ 
κόσμο μορφωμένο καί ένισχύθησαν ποικιλοτρόπως. 
Ποδηγετήθησαν καί ποδηγετούνται άπό άνθρώπους 
έμπνευσμένους, δασκάλους, παπάδες, έπιστήμονες 
καί έν τούτοις έχουν καί αύτοί τά έλαττώματά τους τά 
όποία ό κ. Μουστρούφης δέν είδε, γιατί δέν ένδιαφέρ- 
θηκε νά δή. ’ Ενώ έδώ στή Μακεδονία έχουν ζωή μόλις 
7-8 έτών (άπό τοϋ 1925-1926) καί στή Θεσσαλία 10-12 
ετών καί γενήκανε σέ συνθήκες έξαιρετικές καί 
άνώμαλες, πού έξακολουθούν δυστυχώς, μέ κόσμο 
χωρίς μόρφωσι γιά τόν όποϊο οί διάφοροι κριτικοί σή
μερα, έπιστήμονες δέν ένδιαφέρθηκαν ποτέ νά βοη
θήσουν καί ποδηγετήσουν οϋτε καί νά τόν γνωρίσουν 
καν (παρά μόνον ώς ύπηρεσίαι καί σέ ότι ένδιέφερε 
αύτές ή ώς έπιχειρηματίαι).

Αύτά τά λίγα πρός τό παρόν καί μόνον γιά τή Θεσσα
λία καί Μακεδονία έκτός έάν έν τώ μεταξύ ό κ. 
Μουστρούφης, θελήσει νά γνωρίσει καί άλλες περιφέ
ρειες όπότε συζητούμε καί γι’ αύτές καί γενικώτερα 
άκόμη γιά τίς οργανώσεις μας καί γιά όσα κάμαν μέχρι 
σήμερα, γιά τά όποία πρέπει νά είναι ύπερήφανες 
γιατί όσοι παρηκολούθησαν πώς δημιουργήθηκαν στίς 
ξένες χώρες οί Συνεταιρισμοί καί πώς έξελίχθηκαν, 
ξέρουν ότι οί δικοί μας Συνεταιρισμοί άποτελοϋν 
μοναδικό παράδειγμα προόδου καί άντοχής.

Τά σημεία τής επιστολής του κ. Μουστρούφη τά 
άφορώντα τήν ύπόληψιν καί πίστιν τών Συνεταιρισμών 
άντιπαρερχόμεθα ώς συκοφαντικά καί κακόβουλα.

Οί Συνεταιρισμοί ούδέποτε κατερράκωσαν τήν υπο
γραφήν των. Τέτοιοι εύρίσκονται σέ άλλες τάξεις έξω 
άπό τήν άγροτιά. Οί άγρόται άν άπό τά άτυχήματα τής 
παραγωγής των δέν μπόρεσαν νά πληρώσουν εγκαί
ρως, δέν άποτελεϊ κακοπιστία. Σταματάμε έδώ γιά νά 
μή νομισθεΐ πώς θέλουμε νά κάμωμε, σέ ζητήματα τά
ξεως καί έντιμότητος, κριτική.

Συνεταιριστής»

Το έντονο κείμενο του γεωπόνου Α. Μ ουστρούφη δημοσιεύτηκε στη «Γεωρ
γική Έ π ιθεώ ρη σ ις»  Βόλου 1932/σ. 210-216. Δόθηκε απάντηση από τον Σ. Αντω- 
νιάδη στο φ. Ιανουαρίου-Φ εβρουαρίου 1933. Ο Α. Μ ουστρούφης επανήλθε σ τοφ . 
1933 σ. 36 με έντονη επικριτική  επιστολή για  «γενικήν αποτυχίαν τών συνε
ταιρισμών»),

— Έ ντο ν ες  ενέργειες των Εμπορικών Συλλόγων Μ ακεδονίας, Θ ράκης, Θ εσσα
λίας κλπ. τον Μ άιο 1933, με πανελλήνιο  Συνέδριό τους στο Βόλο, ενέργειες και 
δημοσιεύσεις, γ ια  την μη ανάμιξη της Α ΤΕ σε προμηθευτικές εργασίες. Ζωηρή 
κ ινητοπο ίησ η  και αποφασιστική απάντηση των αγροτών-Συνεταιρικών Ο ργανώ
σεων (βλ. αναλυτικά στο Υποκεφ. Ζ ' όπου υποστηρίζουν το  έργον της Α ΤΕ με 
ζωηράς εκφράσεις).
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Κατά το 1933 η αριθμητική κ ίνηση των Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών ήταν η 
ακόλουθη: (σύμφωνα με τα στο ιχεία  του Υ πουργείου Γεωργίας):
Ε ίδη  Ιδρύσεις Δ ιαλύσεις Υ πήρχαν

στο τέλος 1933
Π ιστω τικο ί 115 27 4.466
Π ρομηθευτικοί — 1 j 58
Π ωλήσεω ς 23 9 448
Π αραγω γικοί 52 __ 388
Δ ιάφοροι 69 1 556

259 38 6.026
Μ εγαλύτερη ανάλυση των πωλήσεως, παραγωγικών, διαλυθέντων, υπαρ

χόντων, συνεταιρισμών, καθώς και της κατανομής τους κατά Νομούς και Γ. Δ ια
μερίσματα, βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 179, 181.

Βασικά στατιστικά στοιχεία  για  τους Συνεταιρισμούς
Η  στατιστική  για  τη δραστηριότητα των Συνεταιρισμώ ν δεν έχει ακόμα 

οργανωθεί μέχρι το 1935, πέρα από τα σ το ιχεία  για  τις ιδρύσεις, διαλύσεις, υφι
στάμενους. Γ ι ’ αυτό και τα στο ιχεία  δραστηριότητας που δ ίνοντα ι κάθε φορά, 
είνα ι κατά τόπους από εκθέσεις εποπτικών η κ α θ’ υπολογισμόν. Στοιχειώ δης 
προσπάθεια έγινε το 1923 (βλ. στο 1923 τα σ το ιχεία  του Σ. Ιασεμίδη).

Ο Δ. Θ. Π άνος το 1935 («Συνεταιριστής» 1935 σ. 29) υποδεικνύει τη ν  ανάγκη 
για  οργάνωση της στατιστικής από την ΑΤΕ. Κ αι πραγματικά, λ ίγο  αργότερα, 
άρχισε η οργάνωση της από τον ίδιο , (όταν ανέλαβε καθήκοντα Γενικού 
Επιθεωρητού Συνεταιρισμών στην ΑΤΕ), με συλλογή μάλιστα σ το ιχείω ν αναδρο
μικά από το έτος 1933 και με αξιόλογη ανάλυση. Βλ. σχετικά  τον τόμο «Στατιστι
κή των Γεω ργικών Συνεταιρισμών της Ε λλάδος, 1933», Α θήνα 1937 σ. 178.

Μ ε βάση την προεργασία του παραπάνω τόμου δίδονται σ τη ν  έκθεση 
πεπραγμένων της Α ΤΕ του 1935, αρκετά αναλυτικά σ το ιχεία  γ ια  τη ν  συγκρότηση 
των γεω ργικώ ν συνεταιρισμών που λειτουργούσαν στο τέλος του 1933. Κ ατατοπι
στική συστηματική περίληψ η των στο ιχείω ν αυτών δημοσιεύτηκε από τον Α.Ν. 
Κ λς στο περιοδικό «Συνεταιριστής» 1936 σ. 158 (όσον αφορά τον αριθμό 
Συνεταιρισμών και συνεταίρων, τις μερίδες, τα αποθεματικά, τις μηχανές, τα 
ακίνητα και εγκαταστάσεις των λειτουργούντων το 1933 Συνεταιρισμών). Ε ίνα ι η 
ακόλουθη:
Κατηγορίαι
Συνεταιρισμών

1) Πιστωτικοί
2) Προμηθευτικοί
3) Πωλι^σεως
4) Παραγωγικοί: 

α) ’ Ελαιουργικοί
β) Γαλακτοκομικοί 
γ) Οΐνοιτοιητικοί 
δ)Έτεροι, (Όρυζοκαλλιεργείας 

& έκμεταλλεύσεως Δασών)

Σύνολον Παραγωγικών

’Αριθμός ’Αριθμός ’ Αριθμός Συνολική άξια Συνεταιρικά Μηχαναι,
Συνεται Μελών τήν υφιαταμενωντων Συνεταιρικών Κεφάλαια ακίνητα,
ρισμών 31.12.33 Μερίδων μερίδων (άποθεματικά) έγκαταστάσεις

τήν  31.12.33
3.150 208.516 301.081 193.674.943 102.569.360 67.294.935.88

19 1.621 4.777 1.166.100 521.651 1.172.594.45
272 16.517 33.002 15.686.650 9.951.998 7.806.365.85

69 5.852 42.522 27.175.050 5.164.081 41.182.535.40
25 683 19.453 736.750 48.155 874.315.40
57 5.535 9.743 2.909.790 294.206 69.075.30

8 1.181 1.185 3.608.350 19.846

169 13.251 72.903 34.429.940 5.526.288 42.125.926.10
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5) Διάφοροι:
α) ’ Ενοικιάσεως καί έξαγοράς 40 3.977 4.017 1.922.585 2.189.576 4.084.218.10
β) Διαχειρήσεως καί Συνιδιοκτησ. 76 15.616 14.990 255.218 3.085.790 7.422.886.55
γ) ’ Εγγείων Βελτιώσεων 3 487 535 253.780 497.491 550.448.50
δ) Κοινής χρήσεως Μηχανημ. 3 342 981 1.683.000 2.080.760 3.765.457.25
ε)"Ετεραι (Κτηνοτροφμιοί καί

ασφαλιστικοί) 6 308 309 142.100 251.530 10.228.-
Σύνολον Διαφόρων 128 20.730 20.832 4.256.683 8.105.147 15.833.238.40
Γενικόν Σύνολον 3.738 260.635 432.595 249.214.316 126.674.444134.233.060.68

Τά συνεταιρικά κεφάλαια τών λειτουργούντων Συ
νεταιρισμών έν συνόλω μέ τάς κατωτέρω διακρίσεις 
ανέρχονται είς 353.806.491 δρχ. αριθμός άπολύτως 
άκριβής ώς πρός τούς λειτουργοϋντας συνεταιρισμούς.

Πραγματικά Κεφάλαια Συνεταιρισμών 
καί ' Ενώσεών των

Καταβολαί έκ μερίδων συν/σμών 180812048
» » » 'Ενώσεων 19161000 199973048

Τακτικά καί έκτακτα Συνετ. 
Άποθεματικά 'Ενώσ.

126.674.443
27.159.000 153833443 

Δρ. 353806491

Πλέον αύτών ύπάρχουν τήδε κακεισε σχολάζοντα 
και άλλα κεφάλαια, άνήκοντα όμως είς συνεταιρισμούς 
άδρανούντες είτε διότι εύρίσκονται ύπό συγκρότησιν 
είτε -περισσότερον- ύπό διάλυσιν.

Οί διά πρώτην φοράν έμφανιζόμιενοι είς τήν δημοσιό
τητα άριθμοί ούτοι εινε εξαιρετικά ενδιαφέροντες διότι 
εμφανίζουν τήν θέσιν ήν κατέλαβον είς τήν οικονομίαν 
τής Χώρας οί γεωργικοί συνεταιρισμοί καί μόνον έστω 
άπό τής καθαρώς ύλικής πλευράς έξεταζόμενοι.

Γεωργικοί Συνεταιρισμοί λειτουργούντες 3.738
(έκ τούτων 2.929 περιωρ. ευθύνης καί 809 άπεριορ.) 
Κατά σκοπούς Πιστωτικοί 3.150, Προμηθευτικοί 19, 
Πωλήσεως 272, Παραγωγικοί 169, ’Άλλοι 128. 
Συνεταιρικαί μερίδες 432.595 άξίας δρ. 249.214.316" 

Έ ξ  ών έχουν καταβληθή 180.812.048

Κ ίνησις Π ιστω τικώ ν ’ Εργασιών Συνεταιρισμώ ν

Δάνεια άπό ΑΤΕ Ά π ό  ΕΤΕ

Καλλιεργητικά 
’ Ε π’ ένεχύρω 
Μακρ; - Μεσοπρ. 

Σύνολον

509.312.248
307.113.837

5.809.127

6.727.127
44.950.881

227.812

Ά π ο θ εμ α τ ικ ά  καί άλλα κεφ άλα ια  Συνετα ιρισμώ ν 
Τακτικά 22.065.038
"Εκτακτα 78.296.272
’Άλλα ειδικά ______ 6.313.133
Σύνολον Δρχ. 126.674.443

Μηχαναί (584) 51.351.529
Α κίνητα (384) 38.042.558
’Εργοστάσια (89) 44.838.971
Σύνολον Δρχ. 134.233.060

Καταθέσεις εις συνεταιρισμούς
παρά συνεταίρων Δρχ. 23.210.309
Καταθέσεις εις συνεταιρισμούς 
παρά τρίτων » 10.767.905
Καταθέσεις συνεταιρισμών είς
Τραπέζας » 163.133.649
Καταθέσεις συνεταιρισμών είς
'Ενώσεις » 20.147.751
Προμήθειαι συνεταιρισμών 
γεωργικής χρήσεως 92.650.644.-
οϊκιακής ►» 23.535.657.- » 1 16.186.301

Ά ξ ια  πωληθέντων άπό κοινού
προϊόντων » 293.017.098

Α ξ ία  συγκεντρωθέντων »> 6.150.217
Α ξ ία  έπεξεργασθέντων προϊόν
των » 111.214.740
’Έξοδα διαχειρίσεως » 31.946.986
'Υπόλοιπον κερδών » 27.448.188
'Υπόλοιπον ζημιών » 16.690.292
Διατεθέντα είς έργα κοινής ώφελείας δρχ. 2.676.079

Ά π ό  τρίτους Σύνολα Δάνεια χορηγηθέν.
ύπό Συν/σμών

40.802.365 556.841.741 627.147.565
9.871.933 361.936.651 339.978.643
1.431.797 7.468.738 5.387.962

822.235.212 51.905.820 52.106.095 926.247.130 972.514.170

Κάπως διαφορετικά στοιχεία  δίνει ο Μ. Γερακάρης (Διευθυντής Συνεταιρι
σμών ΑΤΕ) για  το ίδιο έτος 1933 στο μεταγενέστερο βιβλίο  του «Ε γχειρ ίδ ιον  
Συνεργατισμού» (Α θήνα 1936 σελ. 132).

Τ έλος, τα επίσημα στοιχεία  για  το 1933, περιέχοντα ι στο αναλυτικό τεύχος που 
εκδόθηκε αργότερα (το 1937).

(* )Ό  αριθμός οΰτος καθώς καί δλοι οί κατωτέρω άντιστοιχοϋν είς τήν 31/12/33 καί περιλαμβάνει 
μόνον τήν κίνησιν τών Συνεταιρισμών καί όχι τών Ένώσεων.
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Η στατιστική απεικόνιση  της γεω ργικής συνεταιριστικής κινήσεω ς είναι η 
ακόλουθη, σ ε  πίνακες, για  το τέλος 1933:

Π ίνακες: Σ τοιχεία  τους
1-2 Υ φ ιστάμενοι Συνεταιρισμοί

3 Κατανομή των λειτουργούντω ν κατά έτη ίδρύσεως
4 Κατανομή των λειτουργούντω ν κατά Υποκαταστήματα και Γεωγραφι- 

κά Δ /τα .
5 Α ριθμός λειτουργούντω ν και μελώ ν αυτών, κατά κατηγορίας και Γεω- 

γραφικά Διαμερίσματα.
6 Α ριθμός λειτουργούντω ν, κατά κατηγορίας, Υποκαταστήματα και 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα.
7-8 Σύνθεση λειτουργούντω ν ως προς τα μέλη, κατά κατηγορίας  

Συνεταιρισμώ ν.
9 Είδη ευθύνης λειτουργούντω ν κατά Γεωγρ. Δ ιαμερίσματα.

10-11 Κ ατανομή λειτουργούντω ν, κ α τ’ αξίαν μερίδος.
12-13 Α ξία  μερίδων (δηλωθείσες - καταβληθείσες) και κατανομή τους για  

ευθύνη.
14-15 Κ ατανομή λειτουργούντω ν ως προς την ευθύνην, κατά κατηγορίας. 
16-17 Ε νεργη τικόν των λειτουργούντω ν.
18-19 Π αθητικόν των λειτουργούντω ν.

20-21-22-23 Κ ίνηση  πιστωτικών εργασιώ ν  
24-25'Α λ λ ε ς  εργασίες.
26-27 Λ ηφθέντα δάνεια και καταθέσεις
28-29 Χ ορηγηθέντα  δάνεια
30-31 Σ χέση  ιδίων κεφαλαίω ν προς τα ξένα.

32 Στατιστική των Ενώ σεων
32α Π ιστω τικές εργασίες των Ενώσεων.
3 2 β Ά λ λ ε ς  εργασίες των Ενώσεων

33 Ε νεργητικό των Ενώσεων
34 Π αθητικό των Ενώ σεων

Η Υ πηρεσία  Συνεταιρισμώ ν αναγνω ρίζει ότι υπάρχουν μερικές ατέλειες (βλ. 
σ τον  π ρ όλογο) στη ν πρώτη αυτή προσπάθεια.

(Τα αναλυτικά σ το ιχεία  βλ. στους πίνακες του τόμου. Για τις Ενώ σεις Συνεται
ρισμών βλ. σ το  Υποκεφ. Σ Τ ').

— Για το συνεταιριστικό εθνουσιασμό και την πίστη των τότε στελεχώ ν (αιρετών 
και υπαλληλικώ ν) χρ ή σ ιμ ο  είναι το κείμενο του V. Totom ianz που αναφέρεται στη 
μείωση του ενθουσιασμού που παρατηρείται στις αναπτυγμένες συνεταιριστικά  
χώρες.

«Εις τά μεγάλα καί πολυτελή συνεργατικά μέγαρα γεγονός οτι εις τό παρελθόν υπήρχε, συγκριτικά
τής σήμερον, μέ τούς άπειραρίθμους υπαλλήλους των, μεγαλύτερος αριθμός ενθουσιασμένων πρωτοπόρων
δέν αισθάνεται κανείς τόν έαυτό του τόσο άναπαυτικά καί αποστόλων τού συνεργατισμού παρά τώρα»,
όσο στά ταπεινά συνεταιριστικά πρατήρια τού παλαιού («Συνεργατισμός» 1933 σ. 943). Παρατήρηση πού
καιρού. Τοΰτο δύναται έν μέρει νά εξηγηθεί άπό τό ισχύει τώρα καί στήν 'Ελλάδα.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

Τα πρώτα επίσημα πανελλήνια  στατιστικά σ το ιχεία  για  τις εργασίες των 
Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν που αναφέρονται στο έτος 1933, δημοσιεύτηκαν από την  
ΑΤΕ το έτος 1937.

Για τους πίνακες που αναφέρονται στις εργασίες των Συνεταιρισμώ ν βλ. παρα
πάνω στο Υποκεφ. Γ ' του 1933 (βασικά στατιστικά στοιχεία ). Τα αναλυτικά  
στο ιχεία  μπορεί να  διαβάσει ο ενδιαφερόμενος στο Στατιστικό τεύχος της ΑΤΕ.

Α κολουθούν σ τοιχεία  για  τις τοπικές δραστηριότητες διαφόρων Συνεταιρι
σμών:

—  Δ ραστηριότητα του Συνεταιρισμού Π εριγιαλιού  «η Π ρόοδος» στο θέμα των 
καταθέσεων σε συνδυασμό με τις πω λήσεις σταφίδας βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 
66.

—  Π ροβάλλετα ι η σημασία  των δασικών συνεταιρισμώ ν ως μ έσ ον προαγω γής της 
δασικής οικονομίας και της θέσεως δασοκτημόνω ν και δασικών εργατών. Βλ. 
κείμενο Π. Γ ρίσπου «Συνεταιριστής» 1933 σ. 75, 132.

—  Συνεταιρική εκχύλιση  (από κοινού) των ελαιοπυρήνω ν Ε λαιουργικώ ν Συνεται
ρισμών Λ έσβου. Κ είμενο Κ. Β έννου βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 41.

—  Η συνεταιριστική αλληλασφ άλεια  και οι Έ λα ιουργικ οί Συνεταιρισμοί 
Λ έσβου. Ίδ ρ υ σ η  αλληλασφ αλιστικού συνεταιρισμού μεταξύ 14 ελαιουργικώ ν  
συνεταιρισμώ ν. Βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 93.

—  Π ροσπάθειες για αποταμίευση στους καπνικούς συνεταιρισμούς Π αγγαίου. 
Κ είμενο Γ. Λ ιάκου βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 107.

—  Σύσταση αναγκαστικώ ν συνεταιρισμώ ν αμπελουργώ ν Α ττικοβοιω τίας. Βλ. 
«Συνεταιριστής» 1933 σ. 110, 150.
—  Η συνεταιριστική κίνηση και η οινική  κρίση στην Τ ρίπολη. Βλ. «Συνεταιρι

στής» 1933 σ. 158.
—  Κ αταθέσεις στους Συνεταιρισμούς: Ό π ω ς  σημειώ νει ο Μ. Γερακάρης  

(«Ε γχειρ ίδιον Συνεργατισμού» σελ . 105 υποσ. 2):
«...δυστυχώς π α ρ ’ ήμίν τό αναγκαστικό διάταγμα άποδοχής καταθέσεων έστω καί παρά τών συνεταίρων

τής 1 ’Ιουνίου 1933 περί περιορισμού επιτοκίων μόνον.
καταθέσεων, άπηγόρευσε κ α τ’ ουσίαν εις τούς συνε- ’ Ελπίζομεν ότι θά έπιτευχθεΐ ταχέως ή κατάργησις
ταιρισμούςτήν μέ τόϊδιον αύτών κύρος καί τήν έπί ιδία τοΰ άδικαιολογήτου αύτοΰ, όσον άφορά τούς συνεται-
αύτών ευθύνη ασκησιν πιστωτικών λειτουργιών δ ι’ ρισμούς, μέτρου.»

—  Οι προμηθευτικές εργασίες σε κάμψη, καίτοι συ ντρέχουν ο ι λόγο ι που τις 
επιβάλλουν. Α ιτία τα εμπόδια και η συκοφ άντηση από τα θίγόμενα συμφέροντα, οι 
περιορισ μοί του ν. 5289. Ό χ ι  σω στός ο τρόπος που αποφ ασιζόταν και γινόταν στο  
παρελθόν οι προμήθειες. Α νάγκη νέας σω στής όργανώ σεω ς. Α ποσπούμε από χαρα
κτηριστικό κείμενο («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1088) τα επόμενα που αφορούν τόσο  
τους Συνεταιρισμούς όσ ο  και τις Ενώσεις:

« Α νκαίστίςστατιστικέςόάριθμόςτώ νπρομηθευτι- οτίς καπνοπαραγωγικές καί σταφιδοπαραγωγικές πε-
κων συνεταιρισμών σχετικά μέτό σύνολον των συνεται- ριφέρειες, εινε αρκετά σημαντική. "Οτανέπισκέπτεται
ρισμών είνε μικρός καί οι προμήθειες πού διεξάγονται κανείς τούς συνεταιρισμούς τής ’Ανατολικής Μακεδο-
μέσω των συνεταιρισμών δέν άναγράφονται καθόλου νίας, Θράκης καί Πελοπονήσου πληροφορείται μέ
διότι τά στοιχεία πού είχαν συγκεντρωθή,ώς φαίνεται, εύχαρίστησι, πώς πολλά εϊδη γεωργικά καί τρόφιμα οί
ήσαν ανεπαρκή, έν τούτοις γιά κείνους πού παρακο- συνεταίροι εφοδιάζονται άπό τούς συνεταιρισμούς,
λουθουν τή κίνησι έχει σχηματισθή ή έντύπωσις πώς ’ Ακριβώς δέ διότι οί προμήθειες αύτές έττήραν κάποια
ήσυνεταιριστική έπίδοσιςστίςπρομήθειες,προπάντων ευρύτητα συναντούν καί έμπόδια. Τό πρώτιστο άπό
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όλα τά εμπόδια εϊνε ή κατασυκοφάντησή καί τής έργα
σίας καί τών υπευθύνων συμβουλίων τών συνεταιρι
σμών πού τήν διεξάγουν. * Η τάξις τών μεταπρατών πού 
πλήγεται θανάσιμα άπό τήν άνάπτυξι μιας συνεταιρι
στικής δραστηριότητος προσπαθεί κατά τον πειό επι
τήδειο τρόπο νά διαβάλλη πώς αύτό πού γίνεται εϊνε 
πρός ζημίαν τών γεωργών, ότι οί τιμές που ορίζει 
ό συνεταιρισμός εϊνε ύψηλές καί ότι τά συμβούλια πού 
προβαίνουν σέ τέτοιες ένέργειες άγονται άπό έλατήρια 
ίδιοτελή κλπ. κλπ., χωρίς νά διστάζουν νά παρουσιά
ζουν τά μέλη τών συμβουλίων ώς πλουτύσαντες άπό τά 
κέρδη τών έπιχειρήσεων αύτ&ιν. Α σφαλώς θά  έχουν 
παρουσιασθή καί μερικές άταξίες αλλά αύτές όφεί- 
λοντο κυρίως στήν άπειρία τών έπιχειρούντων. Αύτή 
τήν άπειρία τήν έκμεταλλεύθησαν οί ύπονομευταί τοϋ 
Συνεταιρισμού καί τή παρουσίασαν σάν ένα φοβερό 
έγκλημα πού διαπράττεται είς βάρος τών παραγωγών.

Ή  συκοφαντία ά φ ’ ενός ή οικονομική κρίσις ά φ ’ 
έτέρου έμετρίασαν πολύ τήν όρεξι τών συμβουλίων έν 
σχέσει μέ τίς προμηθευτικές εργασίες καί λιγόστεψαν 
τίς δυνατότητες τής επιτυχούς διεξαγωγής τους. ’ Αλλά 
οί συνεταίροι δέν έπαυσαν άπό τοϋ νά έχουν 
προμηθευτικές άνάγκες εϊτε σε είδη γεωργικά εϊτε σέ 
είδη πρώτης ανάγκης.

Συνεπώς οί λόγοι που έπέβαλαν άλλοτε στούς 
συνεταιρισμούς νά προβοϋν σέ προμηθευτικές έργα- 
σίες ύπάρχουν καί σήμερα, μάλιστα δέ έπιβλητικώτεροι 
σήμερα, διότι τό εισόδημα τού παραγο^γοϋ έχει έλατ- 
τωθή σοβαρώς. ’ Εφόσον λοιπόν ό παραγωγός κερδίζει 
λιγώτερα οί συνεταιρισμοί, πού εϊνε οί οικονομικοί 
οργανισμοί πού αποβλέπουν καί στήν ύλική έξύιμωσί 
τους, οφείλουν νά έξεύρουν τόν τρόπο, έστω καί μέ 
έλαττωμένο εισόδημα νά ζήσουν καλά καί άξιόπρεπα. 
"Ωστε έπιβάλλεται νά τονωθή ή προμηθευτική δράσις 
το:>ν συνεταιρισμών, άλλά καί νά συστηματοποιηθή. 
’Αφού άπαξ έχει διαπιστωθή ή ϋπαρξις τής ανάγκης, 
σκόπιμο εϊνε νά έξετασθή εάν μπορούν οί συνεταιρι
σμοί, ύπό τάς σημερινός συνθήκας, νά έπιδοθοϋν μέ 
έπιτυχία σέ προμηθευτικές έργασίες, μέχρι τίνος 
σημείου, ύπό ποιό σύστημα κλπ.

Τό γεγονός ότι μέ τή κρίσι καί τούς περιορισμούς 
τοϋ νόμου 5289 σχεδόν έξ ολοκλήρου έσταμάτησε 
κάθε προμηθευτική έργασία εϊνε αρκετό νά μάς 
άποδείξη πώ ς τό προμηθευτικό μας οικοδόμημα δέν 
ήτο έδραιωμένο πάνω σε γερά θεμέλια, κατά συνέπεια 
θά πρέπει νά τεθούν νέες βάσεις. Τό ’ίδιο πρόβλημα 
έχουν άντικρύση, σχεδόν σέ όλο τόν κόσμο, οί 
προμηθευτικοί καί οί διανομής συνεταιρισμοί. "Οπως 
άΜοϋ βρέθηκε ή θεραπεία γιά κάθε άποτυχημένη 
ένέργεια έτσι θά  βρεθή καί σέ μάς τό ζητούμενο 
φάρμακο, άρκεϊ νά προσέξουμε στήν έξέλιξη, στό 
ιστορικό τής Κινήσεως. Πώς γινόταν μέχρι τώρα οί 
προμήθειες;

' Απλούστατα παρουσιάζοντο μερικοί συνεταίροι πού 
έλεγαν πώ ς οί έμποροι καί οί μεταπράται τούς πωλοϋν 
όλα τα εϊδη πολύ άκριβά. ’Έ πειθαν ένα δυό συμβού
λους καί έπέβαλλαν τίς άπόψεις τους. Οί Σύμβουλοι 
θεωρούσαν πειά τό ζήτημα δικό τους καί τό ύπεστήρι- 
ζαν έως ότου, μέ τή σειρά, έπειθαν τούς ύπόλοιπους 
συναδέλφους τους. Τότε κατέληγε ή ύπόθεσις στή 
Γεν. Συνέλευσί όπου οί είσηγηταί έχρωμάτιζαν μέ τά 
ζωηρότερα χρώματα τά κέρδη πού θά  μπορούσαν νά 
προσπορισθοϋν οί γεωργοί προμηθευόμενοι ό,τι χρειά
ζονται κατ’ εύθεϊαν άπό τό χονδρικό ’Εμπόριο. Οί 
συνεταίροι πληροφορούμενοι περί τής διαφοράς τών

τιμών ξεσποϋσαν σέ άράς κατά τών εκμεταλλευτών 
καί παμψηφεί έξουσιοδοτοϋσαν τό Δ. Συμβούλιο έν 
λευκώ νά προβοϋν σέ προμήθειες γειοργικών ειδών 
καί ειδών πρώτης ανάγκης. Τό Συμβούλιο, έφόσον 
εϊχε τή χρηματική ή πιστωτική εύχέρεια, ένεργοϋσε τίς 
άγορές, εϊτε, δ ι’ ά π ’ εύθείας συμφωνίας, εϊτε ύστερα 
άπό δημοπρασία, στή πλησιεστέρα άγορά. Τά μειονε
κτήματα τοϋ συστήματος αύτού εϊνε πολλά καί 
σοβαρά. Τό πρώτιστον εϊνε ή άδαημοσύνη τών μελών 
τοϋ Συμβουλίου ένός Συνεταιρισμού πού εϊνε συνή
θως γεωργοί. Οί άνθρωποι αύτοί π α ρ ’ όλη τή καλή 
διάθεσί τους, π α ρ ’ όλη, τήν επιμέλεια που έπιδει- 
κνύουν δέν μπορούν νά ξεύρουν τίς ιδιότητες τού 
κάθε έμπορεύματος, κατά συνέπεια δέν μπορούν νά 
τό έλέγξουν καί εϊνε ύποχρεωμένοι ν ’ όρκεσθούνστή 
δήλωσι καί τή διαβεβαίωσι τοϋ πωλητοϋ έμπορου. 
Έ π ί πλέον δέν ξεύρουν πώς διατηρούνται σέ καλλι- 
τέρα κατάστασι τά έμπορεύματα πού αγοράζουν (έση- 
μειώθησαν περιπτώσεις πού χημικά λιπάσματα έτοπο- 
Οετήθησαν σέ πολύ ύγρές αποθήκες). ’’Αλλο έπίσης 
σοβαρό μειονέκτημα τής ά π ’ ευθείας έκ μέρους τών 
μεμονωμένων συνεταιρισμών προμήθειας εϊνε ότι 
καταφεύγουν οί έκπροσωπούντες αύτούς στή πλησιε- 
στέρα άγορά ένώ ύπάρχουν άλλες άγορές πού παρέ
χουν συμφερώτερους όρους, πράγμα όμως πού δέν 
εϊνε σέ θέσι νά έξακριβώση ό μεμονωμένος συνεταιρι
σμός, άπλούστατα διότι ό μηχανισμός του δέν εϊνε 
κατάλληλος καί ικανός νά έκτείνεται πολύ μακριά.

Επί πλέον δέν λείπουν καί τά παράπονα ότι δήθεν ό 
Α ή ό Β κατά τήν άγορά έκαρπώθησαν ώρισμένα οφέ
λη. Γιά τήν άποφυγή καί τή πρόληψι τέτοιου εϊδους 
δυσαρεσκειών πολλοί συνεταιρισμοί γιά τίς προμήθειες 
καθιέρωσαν τό σύστημα τόίν μειοδοτικών διαγωνι
σμών. Τό σύστημα αύτό τών προμηθειών πού παρου
σιάζει κάποια πλεονεκτήματα, προκειμένου περί πολύ 
σοβαρών προμηθειών άπό διαφορωτάτας άγοράς, 
άπεδείχθη πώς είναι ό πιό άσύμφορος τρόπος προμη
θειών σέ ένα στενό περιβάλλον. ’Όσοι ήσχολήθησαν 
μέ δημοπρασίες θά έχουν παρατηρήση πώς πάντοτε 
παρουσιάζονται οί ’ίδιοι άνθρωποι ώς προμηθευταί 
οτιδήποτε καί νά θελήση κανείς νά προμηθευθή. Οί 
άνθρωποι αύτοί συνεννοούνται πολύ εύκολα μαζί τους 
καί έπιβάλλουν τιμές πού εϊνε άρκετές νά ικανοποιή
σουν μέ κάποια προμήθεια τόν καθένα μειοδότη.

Εκτός άπ αύτά τά κύρια μειονεκτήματα ύπάρχουν 
καί άλλα μικροτέρας σημασίας πού παίζουν όμως ένα 
σημαντικό ρόλο άν ένας συνεταιρισμός συχνά προβαί
νει σέ προμήθειες. "Οπως εϊνε γνωστό, στό εμπόριο 
έπιτυγχάνει κανείς χονδρικές τιμές άν πραγματικά 
προβαίνει σέ μεγάλες άγορές είδ’ άλλως πληρώνει 
τιμές πού δέν απέχουν πολύ άπό κείνες τού λιανικού 
έμπορίου. Ά φ ο ϋ  ένας συνεταιρισμός έχει λίγα μέλη 
πολύ φυσικόν εϊνε νά μή μπορέση νά έπιτύχη τιμές 
πολύ χαμηλές πού έπιβαρυνόμενες καί μέ τά έξοδα 
τής κινήσεως τών έκπροσώπων καί τούς τόκους τών 
δανείων πολλές φορές φθάνουν στό ϊδιο ύψος μέ 
κείνες τοϋ λιανικού έμπορίου. ' Οπότε ή ένέργεια τού 
Συνεταιρισμού έχει μονάχα θεωρητική άξια. Άλλά 
εϊνε άποδεδειγμένο πώς κάθε τι πού δέν έχει άμεση 
σχέσι μέ τή ζωή τή πρακτική εϊνε παροδικό καί ξεχνιέ
ται γρήγορα, σάν τίς διάφορες έκφάνσεις τής μόδας. 
Γιά νά μή τυχόν ύποστή παρομοία τύχη καμμιά συνε
ταιριστική έργασία έχουν ύποχρέωσι οί ιθύνοντες 
κάθε δραστηριότητά τους ν ’ άναλύουν καί ν ’ άναζη- 
τοϋν τίς πρακτικές ώφέλειες πού προέκυψαν, άν δέ 
δέν διαβλέπουν καμμιά ώφέλεια νά έρευνήσουν νά 
βροϋν τά λάθη πού διέπραξαν, δεδομένου ότι έχει
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Ενώ στην Αγγλία το πρώτο κατάστημα των υφαντών της Ρότσντεϊλ μετατρεπόταν (το 1931) σε 
Μουσείο Συνεταιριστικό αφού αναπαλαιώθηκε στην κατάσταση του 1844 οπότε πρωτάνοιξε, στην 

Ελλάδα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Μεσάζοντες και Κράτος αντιδρούν στην επέκταση των 
προμηθευτικών εργασιών των Συνεταιρισμών.

Τ ο  ■ · ··■'> Τ % ;ί ;-;·τ ··" ϊ './ :  λ ·ϊ "

φββ .ΊΙΉ1 1:5·;:? rf*. ! V r·' -

γ·>· ! - ' < Ί γ:  Γ ϊ >  °<Si·· ν  ‘ c 1· C/u
-4 > , Δ ϊ ΐ η , τ ο Η  « ο ; , ! ! ”  r- ·.!■■·< 5\ . v n /

l T ΛΓ· &ΡΑΧΜΙΪΜ,

Λ.Ι ;; i l i R

, - - v- <<y.,
/ •'.Γ;' · . ’«r- - * - v V ’ '* '·'■ ’έ Ύ " /  r l i ■i'“ i,lir., ;i

J k-- | s\ T i . ’ ’ i  '■s- 'SMx · 1 ' J > i ‘l <

i - '  „ - ,
\  t :  ' - "  -  »:

Πρωτότυπος τρόπος πιστωτικής διευκολύνσεως των μελών του Συνεταιρισμού Ερατύρας «Ο 
Φάρος». Αντί χρημάτων ο Συνεταιρισμός εφόδιαζε τα μέλη του με τους παραπάνω τίτλους που 
κυκλοφορούσαν σε όλες τις δοσοληψίες στο χωριό αντί χρημάτων ακόμα και στους δίσκους της 

εκκλησίας. Τόση ήταν η εμπιστοσύνη στο Συνεταιρισμό ώστε τα αποδεικτικά αυτά αντικατέστησαν 
τα τραπεζογραμμάτια της Τραπέζης Ελλάδος. (Η άλλη πλευρά είχε μορφή τραπεζογραμματίου).
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έπιστημονικίος άποδειχθή πώς 7] συνεταιριστική έπι- 
χείρησις εξασφαλίζει καί ώρισμένα ύλικά οφέλη έκτός 
άπό τά ήθικά.

Σέ μάς_ή πείρα άπέδειξε πώς οί προμηθευτικές έρ- 
γασίες των συνεταιρισμών δέν άπέφεραν τά όφέλη 
κείνα πού περιμέναμε ούτε τά ύλικά, διότι δέν φαίνε
ται διά τούς συνεταιρισμούς νά προέκυψε κανένα 
αξιόλογο όφελος, ούτε τά ήθικά, διότι διεσύρθη ή ύπό- 
ληψις πλείστων πού βρέθηκαν στίς διοικήσεις τών 
συνεταιρισμών. Τό γεγονός αύτό είνε άπό τά κυριώτε- 
ρα άίπα τοϋ σταματήματος τών προμηθευτικών εργα
σιών. ' Η πείρα ομως είνε ένας έξαίσιος οδηγός. Αύτή 
μάς ύποδεικνύει τούς νέους δρόμους πού πρέπει νά 
άκολουθήσωμε. "Οπως είδαμε παραπάνω οί διοικοϋν- 
τες τούς συνεταιρισμούς δέν είνε πάντοτε καί οί καλλί
τεροι όγορασταί καί οί μεμονωμένοι συνεταιρισμοί δέν 
είνε τόσον ισχυροί πελάται πού νά πετύχουν τίς χαμη
λότερες τιμές. Ά ρ α  εινε γνωστό τί λείπει στίςέργασίες 
τίς προμηθευτικές: ειδικευμένος άγοραστής καί χον
δρική άγορά, εΐ δυνατόν ά π ’ εύθείας άπό τούς τόπους 
τής παραγωγής. Καί τά δυό αύτά στοιχεία μπορεί ή 
συνεταιριστική μας Κίνησις εύκολώτατα ν ’ άποκτήση 
διότι ξεφεύγη άπό τή πρωτοβάθμια όργάνωσι· υπάρ
χουν οί ' Ενώσεις τών συνεταιρισμών στίς όποιες ύπά- 
γονται οί περισσότεροι καί οί καλλίτερα ώργανωμένοι 
συνεταιρισμοί. Οί οργανώσεις αύτές έχουν έτοιμο 
μηχανισμό ν ’ άναλάβουν μιά εργασία τού είδους 
αύτοϋ, μέ διοίκησι καλά κατηρτισμένη καί προσωπικό 
έξειδικευμένο. "Αν όλοι οί συνεταιρισμοί έσυμφωνοϋ- 
σαν στή Γεν. Συνέλευσι τής 'Ενώσεως ν ’ άναθέσουν 
κάθε τους προμηθευτική έργασία στή Κεντρική τους 
όργάνωσι θά έξέλιπαν αύτομάτως όλα τά μειονεκτή
ματα τής ξεχωριστής σέ μικρές ποσότητες άγοράς, έπί 
πλέον δέ θά έξυπηρετούσαν τά συνεταιριστικά κεφά
λαια εύρύτερα συμφέροντα καί ή συχνοτέρα κυκλοφο
ρία τους θα ήταν έξησφαλισμένη, ένώ στόν μεμονω
μένο Συνεταιρισμό, συνήθως, ζήτημα είνε νά κυκλο- 
φορήση τό συνεταιρικό κεφάλαιο δυό φορές τόν 
χρόνο.

Κατ' αύτόν τόν τρόπο οί πλειοδοτικές εργασίες 
άπηλλαγμένες άπό μειονεκτήματα θά  διεξάγονται 
συνεχώς καί όπροσκόπτως πρός μεγάλο όφελος τών 
συνεταιρισμένων. ' Η έπιτυχία τοϋ έργου είνε άπό πριν 
έξησφαλισμένη, εφόσον βέβαια γίνεται έπί τή βάσει

τών άνεγνωρισμένων συνεταιριστικών γραμμών, διότι 
οί πελάται είνε ο ί ’ίδιοι οί συνεταίροι. Δέν πρόκειται νά 
άγοράσωμε τό έμπόρευμα καί νά περιμένωμε πελάτας. 
"Οταν πραγματοποιηθή τό πρώτο βήμα τών συστημα
τοποιημένων προμιηθευτικών έργασιών θά αίσθανθή ή 
Κίνησις τήν ανάγκην τής συσπειρώσεως τών Ενώσεων 
γιά νά προβαίνουν σέ πολύ μεγάλες άγορές ή σέ έγκα- 
τάστασι παραγωγικών έπιχειρήσεων.

Οί προμηθευτικές έργασίες έχουν άποτελέση πολ
λές φορές άντικείμενο συζητήσεως μέσα «στόν Συνερ
γατισμό» καί είνε γνωστή στούς άναγνώστας μας ή 
σημασία τους, έν τούτοις άς λεχθή άκόμη μιά φορά 
πώς αύτές άποτελοϋν ένα άπό τά ούσιαστικώτερα 
σκέλη τής συνεταιριστικής δράσεως διότι προορισμό 
έχουν νά ικανοποιήσουν τή πρώτιστη ανάγκη τής 
ζωής, τή συντήρησι καί τή διατήρησι τού άνθρώπου. 
Λόγω τή σπουδαιότητος τής προμηθευτικής έργασίας 
παρέχεται ένα μεγάλο πεδίο δράσεως στήν έκμετάλ- 
λευσι έκ μέρους τοϋ ιδιωτικού εμπορίου. Γιά νά έξον- 
τώση τήν έκμετάλλευσι καί τήν έκμεταλλευτική σκέι^ι 
ίδρύθη ό συνεταιρισμός. ’Α π’ έδώ καταφαίνεται πώς 
ή έπίδοσις σέ προμηθευτικές έργασίες αποτελεί 
καθήκον πρωταρχικόν γιά τούς συνεταιρισμούς.

’ Ενδέχεται νά ύπάρχουν μερικοί πού νά υποστηρί
ζουν πώς δέν είνε άνάγκη νά άναλάβουν άπαραιτήτως 
οί 'Ενώσεις τών Συνεταιρισμών τίς προμηθευτικές 
έργασίες καί πώς τή ν ’ίδια δουλειά μπορεί νά κάνη καί 
μιά ’Επιτροπή κατά τό παράδειγμα τοϋ Κράτους ή 
μπορεί πολλοί συνεταιρισμοί ύστερα άπό προηγουμέ- 
νη μεταξύ τους συμφωνία νά προμηθεύωνται από 
μεγάλους εμπορικούς οίκους ή καί νά έχουν άκόμη 
ένα κοινό άγοραστή τόν όποιο έγκαθιστοϋν ώς γενικό 
τους άντιπρόσωπο στό πειό μεγάλο καί τό πειό βολικό 
εμπορικό κέντρο μέ τήν άποκλειστική έντολή νά 
παρακολουθή διαρκώς τίς τιμές τής άγοράς, νά δέχε
ται παραγγελίες τών συνεταιρισμών τίς όποιες καί νά 
έκτελή.

'Ό λα αϋτά τά συστήματα έχουν δοκιμασθή στήν ’Αγ
γλία άπό τό 1832 άκόμη καί στή Γερμανία άπό τό 1860 
καί σέ άλλες χώρες καί έχουν όποτύχη παταγωδώς. 
Σήμερα σέ όλον τόν κόσμο ολες οί προμηθευτικές έρ
γασίες γίνονται διά τών 'Ενώσεων συνεταιρισμών πού 
σέ πολλά κράτη άποτελοϋνται άπό ειδικούς συνεται
ρισμούς.

— Σ την εξέλιξη της δενδροκομίας, τις αποτυχίες, την εκμετάλλευση που υφί- 
σταντα ι οι δενδροκαλλιεργητές νωπών φρούτων και τη ν  ανάγκη για  ομαδικές 
ενέργειες μέσω του Συνεταιρισμού, αναφέρεται «ό Συνεργατισμός» 1933 σ. 979.

— Μ ικρή η συνετα ιρ ιστική  δραστηριότητα  στον κτηνοτροφ ικό τομέα. Επί 88 
ιδρυμένων συνεταιρισμώ ν λειτουργούν μόνο ο ι 25 (σε 15 περιφέρειες Υ π/τω ν 
ΑΤΕ) με 633 μέλη. Λ επτομέρειες στο κείμενο Δ.Θ. Πάνου «Συνεταιριστής» 1936 σ 
47.
— Κ αταθέσεις στους Συνεταιρισμούς: Υ ποστηρίζεται ό τι ο ι Συνεταιρισμοί 

πρέπει να αφήνονται να κανονίζουν οι ίδ ιο ι το ανώτατο ύψος των επιτοκίων 
καταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες τους και ό χ ι να ακολουθούν τα τραπεζικά 
επιτόκια. Δεν έχουν ανάγκη μεγάλης διαφοράς μεταξύ επιτοκίω ν καταθέσεων και 
δανείων. Να ορισθούν ανώτατα επιτόκια μόνο για  τα δάνεια («Συνεταιριστής»
1933 σ. 1063).

Ο ικονομικά στοιχεία  από Ισολογισμούς 1933
— Γ. Ταμείο Οσμάν Α γά Π υλίας («Συνεταιριστής» 1934 σ. 172).
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βιβλιογραφία
Τα ενδιαφέροντα της αγροτικής βιβλιογραφίας κατά το 1933 στρέφονται σε 

θέματα γεω ργικής πολιτικής, ισ τορ ικά  γεω ργίας, αγροτικές κοινω νικές ασφαλί
σεις, ΑΤΕ, δασικά, αγροφυλακή, βάμβακα, ελαιοπαραγω γή, τοπικά αγροτικά 
θέματα Λέσβου, Κ ρήτης.

Στα αγροτικά ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάμιξη της Α καδημίας Α θηνών στην 
κατάρτιση της αγροτικής πολιτικής, ως επίσημος σύμβουλος του Κράτους. Με 
έγγραφό της από 5.5.1933 αναθέτει τη ν  ε ισ ήγησ η  στο πρόσεδρο μέλος της Γ. 
Κ υριάκό. Η  ε ισ ήγησ η  του εγκρίνεται από τη ν  τάξη Θ ετικών Επιστημώ ν (μετά από 
πολλές συζητήσεις ειδικών). Τ ην έκθεση του Γ. Κ υριάκού προσυπογράφουν, (με 
την από 20/10/1933 επιστολή τους) ο ι ορισθέντες υπό της Α καδημίας, γ ια  την 
συναγωγή των συμπερασμάτων των συζητήσεω ν, ειδικοί: Στ. Π απανδρέου, Επαμ. 
Κ υπριάδης, Χρ. Ευελπίδης, Π. Ζαλοκώ στας, Π. Κ υριάκός (βλ. στο Υποκ. Η ') .  
Π ερίληψ η της εκθέσεως ανακοινώνεται σε επίσημη συνεδρίαση της Α καδημίας 
παρουσία του Π ροέδρου της Κυβερνήσεως.

Στα συνετα ιρ ιστικά  έχουμε:
— Κ. Τσάκα «Οι Συνεταιρισμοί» Α θήνα 1933, σ. 182. Π ρόλογος Δ. Καλιτσουνά- 

κι.
Ο συγγραφέας, στο αξιόλογο αυτό κείμενο του, εκθέτει επιστημονικά τη γενι

κή θεωρία των Συνεταιρισμών, τους διάφορους τύπους των, την εξέλιξή τους (με 
βάση τη διεθνή βιβλιογραφ ία που κατέχει). Σχετικά  με τη ν  συνετα ιρ ιστική  εκπαί
δευση, αφού δίνει αρκετά σ το ιχεία  γ ια  εφαρμογές διεθνείς, τονίζει για την 
Ελλάδα:

«...παρουσιάζεται τό έξής περίεργον. Έ νώ  δηλαδή λόγου πρόοδος παρατηρειται... Παρουσιάζεται ή Έ λ-
έμφανίζεται μία καταπληκτική συνεταιριστική κίνη- λάς ά φ ’ ενός μεν μέ χιλιάδες συνεταιριστικών όργα-
σις, τουναντίον είς τό ζήτημα τής συνεταιριστικής έκ- νώσεων, ά φ ’ ετέρου δέ μέ τελείως άμόρφωτους καί
παιδεύσεως καί διαπαιδαγωγήσεως ούδεμία άξία άδιαπαιδαγώγητους συνεταίρους».

Στο τέλος του βιβλίου αυτού υπάρχουν και μερικές σελίδες γ ια  τους Συνεται
ρισμούς στην Ελλάδα.

— «Π ρακτικά τής Π ανελληνίου Συσκέψεως τών Ε ν ώ σ εω ν  Γεωργικών Συνεται
ρισμών τής 26-29 ’Ιανουαρίου 1933», Θ εσσαλονίκη , έκδοση του «Συνεργατισμός» 
(βλ. στο Υποκεφ. Σ Τ ' και Σ Τ V I).

— «Κ αταστατικόν τής Π ανελληνίου Συνομοσπονδίας τών Γεωργικώ ν Συνεταιρι
σμών» (βλ. στο  Υποκεφ. Σ Τ ' / I ) .

2. Ιδεολογικές μορφωτικές προσπάθειες - εφαρμογές
— Χ αρακτηριστικό γ ια  τη συνετα ιρ ιστική  συνείδηση-οργάνω ση: Δ ημιουργία 

καταθέσεων με παρακράτηση από καπνοπω λήσεις στο Π αγγαίο.
«...προτιμήσαμε οί καταθέσεις νά γίνωνται στήν καλών μας Συνεταιρισμών, άλλά γιατί άλλοιώτικη έμπι-

Τράπεζα καί όχι στους συνεταιρισμούς, όχι γιατί δέν στοσύνη έχει ό συνέταιρος στήν Τράπεζα» (Κείμενο Γ.
έχουμε έμπιστοσύνη στά διοικητικά συμβούλια τών Λιάκου «Συνεταιριστής» 1933 σ. 108).

— Ο ι αίθουσες των Σχολείω ν παραχω ρούνται γ ια  τις συνεδριάσεις των οργάνων 
των Συνεταιρισμών με εντολή του Υπουργού Π αιδείας Α λ. Μ υλωνά («Συνεταιρι
στής» 1933 σ. 35). Α ναλυτικά βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 949. .

—  Συνετα ιρ ιστικά  μαθήματα σε δασκάλους και υπαλλήλους ΑΤΕ από τον

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '
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19 3 3 /E ' —  Σ υ νετα ιρ ιστική  β ιβλ ιογρα φ ία , μόρφω ση.

Επιθεωρητή Συνεταιρισμών στη Θ εσσαλονίκη Π. Βασιλακόπουλο βλ. «Συνεργα
τισμός» 1933 σ. 987.

— Δ ραστηριότητα  του ιδεολογικού Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν Β. Ελλάδος. Γ ια 
τις συσκέψεις και αποφάσεις του 1932-1933 βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1013. 
Νέα Συμβούλια (βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 97 και «Συνεργατισμός» σ. 1027).

Μ εγάλη η ανάγκη για  τη συνετα ιρ ιστική ενημέρωση των αγροτών. Ο δηγίες 
στις Ενώσεις με εγκύκλιο του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορ. Ελλάδος (Π ρόεδρος 
Κ. Π ρωτοπαπάς) βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1033.
— Γ ια  τη συνετα ιρ ιστική  εκπαίδευση βλ. τις αρνητικές διαπιστώ σεις του Κ. 

Τσάκα (παραπάνω).
— Η  Συνεταιριστική Σχολή. Ά ρ χ ισ ε  να φθίνη πριν αναπτυχθή. Ο αριθμός των 

εισαγομένων ελαττώνεται. Γ ια  την κατάσταση αυτή φταίει κατά τ ι η γεωργική 
κρίση που εμπόδισε την ανάπτυξη του Συνεργατισμού. Α λλά δυστυχώς και η 
σ υνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  της χώρας την υπέθαλψε, αδιαφόρησε τελείω ς για  μία υπό
θεση στην οποία  έπρεπε να σ τηρίξει πολλές ελπίδες. Ούτε τροφοδότησε τη Σχολή 
με μαθητές, ούτε προσέλαβε σ την υπηρεσία  της αυτούς τους λίγους που 
αποφοιτούσαν από τη Σχολή. Η ολιγω ρία αυτή της συνετα ιρ ιστικής κινήσεως 
απέναντι ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που ιδρύθηκε για  να την εξυπηρετήσει, 
υπερβαίνει τα όρια του συγχωρητού..., παρατηρεί ο «Συνεργατισμός» (1933 σ. 
1059). Κ αι ζητά  το ενδιαφέρον των Ο ργανώσεων και της Α .Τ.Ε. που και αυτή 
αντέδρασε σ την πρόσληψ η των αποφοίτω ν της Σ χολής ως εποπτών συνεταιρι
σμών.

— Γ ίνετα ι εισαγωγή μόνο 15 σπουδαστών στη Σ χολή  Συνεταιριστών για  το έτος 
1933/34 («Συνεταιριστής» 1933 σ. 110). Ε ισάγοντα ι α ρχικά  κατά σειρά  οι: Χρ. 
Δ εληβοριάς, Α ριστ. Κ λήμης, Γαλούσης, Α νδρ. Κούτρας, Μ οσχόπουλος, Κ. 
Κ άχρης, Κ ασιμάτης, Κάντας, Μ ουστακίδης, Χ ιώ της, («Συνεταιριστής» 1933 σ. 
127). Κ αι συμπληρωματικά Γ. Κ οζώνης, Σπύρου, Β. Ν ικολα ΐδης, Θ. Σωφρονάς, 
Εμ. Β ασιλονικολιδάκης («Συνεταιριστής» 1933 σ. 156). Βλ. φωτογραφία στη σελ. 
476/1004.

Από τις πρώτες προσπάθειες των Ενώσεων Συνεταιρισμών για προμηθευτικές εργασίες
(Πρατήριο στη Ξάνθη).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Κατά το 1933 η κ ίνηση των Ενώσεων Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών είναι η 
ακόλουθη:

Ιδρύθηκαν 9 Ενώσεις, οι ακόλουθες:
Ε.Γ.Σ. Α ττικής (Α θήναι)
Ε.Γ.Σ. Ά ρ γ ο υ ς , Ν αυπλίας, Κ υνουρίας (Ναύπλιο), βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 34. 
Ε. Π αραγ. Σ. Πεζών (Πεζά Κ ρήτης) («Συνεταιριστής» 1933 σ. 85).
Ε.Γ.Σ. Γρεβενώ ν (Γρεβενά)
Ε.Γ.Σ. Λασηθίου ( Ά γ ιο ς  Ν ικόλαος)
Ε. Οιν. Σ. Σητείας (Λιμήν Σητείας)
Ε. Κ απνοπαρ. Σ. Κ αρδίτσης (Κ αρδίτσα)
Π ιστ. Πρ. Π ωλ. Μ υλοποτάμου (Π έραμα Κ ρήτης)
Ε.Γ.Σ. Μ αστιχοχω ρίω ν Χίου (Κ οινή Χίου)

Διαλύθηκε η Γεωργική Τράπεζα Σάμου (Κ αρλόβασι)
Στο τέλος του 1933 υπήρχαν 97 Ενώ σεις Γ. Συνεταιρισμών. («Συνεταιριστής»

1934 σ. 180).
Ο ι Ενώσεις του 1933, (όχ ι όλες αλλά μόνο οι 80 για  τις οποίες συγκεντρώθη

καν σ το ιχεία  για  την επίσημη Στατιστική της Α ΤΕ (που εκδόθηκε το 1937), είχαν 
ιδρυθεί κατά τα έτη:

Ετη Ενώ σεις Έ τ η Ενώσεις
1916 1 1924 7
1917 - 1925 5
1918 2 1926 7
1919 - 1927 5
1920 1 1928 15
1921 - 1929 7
1922 3 1930 12
1923 7 1931 2

1932 1
1933 5

80
Υ πάρχουν ακόμα και άλλες, Ενώσεις (για  τις οποίες δεν συγκεντρώθηκαν 

σ το ιχεία  επειδή ήταν νεαρές οι αδρανούσες) που ιδρύθηκαν κατά τα έτη 1924, 
1930, 1931, 1932, 1933.
(Ο πίνακας αυτός της ΑΤΕ θα είχε μεγαλύτερη σημασ ία  αν αναφερόταν σε άλλη 
σ τή λη , πόσες Ενώσεις είχαν ιδρυθεί κάθε χρόνο  από το 1916 και έπειτα, ώστε να 
προκύπτει ποιές ο ι διαλυθείσες μέχρι το 1933, κατά έτη ίδρύσεως).

Η  κατανομή των 80 Ενώσεων κατά Γεω γραφικά Δ ιαμερίσματα ήταν η
παρακάτω:
Π ελοπόννησος 20 Θράκη 4
Κεντρ. Δυτ. Μ ακεδονία 14 Κ υκλάδες 4
Α νατολική Μ ακεδονία 3 Ή π ε ιρ ο ς  3
Κ ρήτη 12 Ιόνιο ι 3
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1933 /Σ Τ ' —  Σ υ γκρότη ση  και δρ α σ τη ρ ιότη τες τω ν Ε νώ σεω ν Συνετα ιρ ισμώ ν

Στερεά
Θ εσσαλία

8 Ν. Α ιγαίου

Μ έλη των παραπάνω Ενώσεων ήταν 2.581 Συνεταιρισμοί. Κατά μέσον όρο 
αναλογούν στην κάθε Έ νω σ η  32 περίπου Συνεταιρισμοί.

Α νεξάρτητα από τον μέσο όρο, η κατάταξη των 80 Ενώσεων κατά αριθμό 
μελών τους, ήταν η ακόλουθη:

με Συνεταιρισμούς 
με Συνεταιρισμούς 
με Συνεταιρισμούς 
με Συνεταιρισμούς 
με Συνεταιρισμούς 
με Συνεταιρισμούς

Ενώσεων ήταν
1

μέλη 61- 70
μέλη 71- 80
μέλη 81- 90
μέλη 101-110 
μέλη 111-120 
μέλη 121-130

δρχ. 26.366.450
δρχ. 16.153.290
δρχ· 874.334.760

δρχ. 11.209.420

δρχ. 3.757.512
δρχ- 11.680.594
δρχ. 3.016.798
δρχ. 18.454.904
δρχ. 27.578.334
δρχ. 197.903.100

Ενώσεις 11 με Συνεταιρισμούς μέλη 7-10 Ενώσεις
Ενώσεις 19 με Συνεταιρισμούς μέλη 11-20 Ενώσεις
Ενώσεις 17 με Συνεταιρισμούς μέλη 21-30 Ενώσεις
Ενώσεις 10 με Συνεταιρισμούς μέλη 31-40 Ενώσεις
Ενώσεις 12 με Συνεταιρισμούς μέλη 41-50 Ενώσεις
Ενώσεις 3 με Συνεταιρισμούς μέλη 51-60 Ενώσεις

Η  αξία των δηλωθεισών μερίδων των 80 
με καταβλημένες μερίδες
Το σύνολο της ευθύνης των μελών Συνεταιρισμών ήταν 
(Π λέον δύο Απ. Ευθύνης, της Κ αλαμπάκας και Ολυμπίας).
Κατά μέσον όρο η ευθύνη κατά Έ νω σ η  ήταν 
Ά λ λ α  σ το ιχεία  των 80 Ενώσεων:
Τακτικά Α ποθεματικά 

Έ κ τα κ τα  αποθεματικά 
Έ τερ α  αποθεματικά 
Σύνολο αποθεματικών 
Κ αταθέσεις σ τις  Ενώσεις 
Χ ορηγηθέντα δάνεια από Ενώσεις 
ήτοι:
(Κ αλλιεργητικά 173.222.284 με ενέχυρο 24.680.816)
Ληφθέντα δάνεια (από ΑΤΕ και ΕΤΕ)
45 Ενώσεις από ΑΤΕ δρχ. 201.150.017
12 Ενώσεις από ΕΤΕ δρχ. 14.572.849
10 Ενώσεις από Τρίτους δρχ. 17.383.011
Σύνολο ληφθέντων δανείων δρχ. 233.105.877
Από τα παραπάνω ληφθέντα δάνεια ήταν:
Κ αλλιεργητικά  155.839.553
Με ενέχυρο 76.834.207
Μ ακροπρόθεσμα 432.117

Α ναλυτικά για  τις διάφορες εργασίες των Ενώσεων κατά το 1933 βλ. στους 
αναλυτικούς π ίνακες της Σ τατιστικής 1933 (που δημοσιεύτηκε το 1937 από την 
ΑΤΕ).

Η  συνεταιριστική κινητοποίηση με την Π ανελλήνια  Σύσκεψη των Ενώ σεω ν Γ.
Συνεταιρισμών της 26-29 Ιανουαρίου 1933.

Σταθμό στην εξέλιξη της συνετα ιρ ιστικής κ ινήσεω ς, τη ν  οργάνω ση και τις 
δ ιεκδικήσεις της, αποτέλεσε η παραπάνω Σύσκεψη (βλ. και στο ΣΤ ' / I ) .  Π ολύτιμα 
είναι τα πρακτικά  της που διασώθηκαν και εκδόθηκαν σε ειδικό τεύχος (βλ. 
παραπάνω στο Ε ') .

Η  Σύσκεψη έγινε στην Α θήνα (Α ίθουσα του Εμπορικού και Β ιομηχανικού 
Επιμελητηρίου). Π αρέστησαν:
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1933 /Σ Τ ' — Συγκρότη ση και δρ α σ τη ρ ιό τη τες τω ν Ε νώ σεω ν Συνετα ιρ ισμώ ν

α) Εκπρόσω ποι 37 Ενώσεων.
β) Μ έλη της Ε πιτροπής μελέτης των συνετα ιρ ιστικώ ν ζητημάτω ν που ήταν 

ο ι προσω πικότητες της εποχής Σπ. Χ ασιώτης, Π. Δεκάζος, Αλ. Μ υλωνάς, Αρ. 
Σ ίδερις, Κ. Π ρωτόπαπας, Αλ. Σβώλος, Θ. Τζω ρτζάκης, Χρ. Ευελπίδης, Γ. Σαμαρό- 
πουλος, Β. Σ ιμω νίδης, X. Π απαχρίστου, Σπ. Α ντωνιάδης.

γ) Ο Υφυπουργός Γεω ργίας Αλ. Μ πακάλμπασης, ο Γεν. Γραμ. Υπ. Γεωργίας 
Π. Κ ουτσομητόπουλος και τα ανώτατα στελέχη  του: Επ. Κ υπριάδης, Αν. 
Δ ομέστιχος, Π. Κ αναγκίνης.

δ) Ο Γ  εν. Διευθυντής της ΑΤΕ Γ. Τ ρακάκης με τα ανώτατα στελέχη  της (Μίν. 
Γερακάρη, Σωτ. Π ετρόπουλο, Κ. Τζωρτζόπουλο).

ε) Ο ι σύμβουλοι της ΑΤΕ: Αχ. Μ άντζαρης και I. Κ αραμάνος (ο ι σύμβουλοι 
Κ. Π ρωτοπαπάς, Θ. Τζωρτζάκης, Χρ. Ευελπίδης, Π. Κ ουτσομητόπουλος, Γ. 
Σαμαρόπουλος και Αλ. Σβώλος προσήλθαν με άλλες ιδιότητες).

στ) Ο ι επιθεωρητές Γεωργικών Συνεταιρισμών: Π. Β ασιλακόπουλος, I. 
ΓΊαπαχριστόπουλος, Χρ. Π απακω νσταντόπουλος, Π. Στεφόπουλος, Κ. Δεληβο- 
ριάς, Κ. Βέννος, Αθ. Π αρασκευόπουλος, Κ. Χολέβας.

ζ) Ο ι γερουσιαστές των Γεωργικώ ν Ε πιμελητηρίω ν: Αντ. Λ εονάρδος, Χρ. 
Τερζάκης (οι γερουσιαστές Αρ. Σ ίδερις, Σπ. Χ ασιώ της, Π. Δεκάζος και ως μέλη 
της Ε πιτροπής Μ ελέτης).

η) Α ντιπρόσω ποι του ΑΣΟ και άλλων Γεωργ. Ο ργανισμών, 
θ) Ο Σύνδεσμος Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος (που είχε και την 

εξουσιοδότηση από τις Ενώσεις γ ια  την σύγκληση).
Γενική εισήγηση  έκανε εκ μέρους του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου 

Ελλάδος ο Κ. Π ρωτόπαπας. Α ρχικά  θέτει υ π ’ όψ ιν της Συσκέψεως τα πορίσματα 
της Ε πιτροπής Μ ελέτης (Αμπελάκιων) που είχε  συσταθεί παλαιότερα με απόφαση 
του Συνδέσμου και Ενώσεων και ζητεί την επικύρωση και τη ν  ομαδική ενέργεια 
των Ενώσεων.

Μ ετά δόθηκε ο λόγος στον Θ. Τζωρτζάκη ο οποίος αναγγέλλει τον θάνατο 
του Ν ικ. Μ ιχοπούλου που έγινε τότε (στις 23 Ιανουαρίου 1933) με συγκινητικά  
λόγια  τα οποία  ακούουν όρθιο ι ο ι παρόντες. (Βλ. στο Υποκεφ. ΙΑ ') .

Στη συνέχεια  ο Θ. Τζωρτζάκης ομ ιλεί ως Γραμματεύς της Ε πιτροπής των 
Α μπελακίω ν και εξιστορεί την εξέλιξη της συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς και την 
εργασία της Ε πιτροπής Α μπελακίων (τα θέματα θα αναπτύξουν οι ειδικοί 
εισηγητές).

Στη συνέχεια  ο Κ. Π ρωτόπαπας ανακοινώνει, εκ μέρους της Ε πιτροπής του 
Π ανελληνίου Γεωργικού Συνεδρίου Α θηνών, ότι τούτο πρέπει να αναβληθεί διότι 
άλλαξαν τα πράγματα, διαλύθηκε η Βουλή και προκηρύχθηκαν εκλογές, άρχισε η 
προεκλογική  κ ίνηση . Η  Σύσκεψη ενέκρινε την αναβολή.

Στη συνέχεια  ο Χρ. Ευελπίδης αναφέρθηκε στο ζήτημα της αγροτικής 
πίστεως και Α ΤΕ (βλ. στο Υποκεφ. Ζ).

Ο Υφυπουργός Γεωργίας Αλ. Μ πακάλμπασης εξα ιρεί τη ν  σημασία  των 
Συνεταιρισμών και υπόσχεται συμπαράσταση.

Στη συνέχεια  ο Θ. Τζωρτζάκης αναφέρεται στη Σ υνετα ιρ ιστική  πολιτική  της 
ΑΤΕ. Α κολουθεί εισήγηση  του Α ριστ. Σ ίδερι σχετικά  με το θέμα «ανάμιξη των 
Συνεταιρισμών σ τη ν  γενική οικονομική πολιτική». Γ ίνετα ι μεγάλη αναφορά για 
την κομματική ανάμιξη των Συνεταιρισμών και γ ια  τα γενικότερα συνετα ιρ ιστικά 
ιδεώδη.

Ο Σπ. Α ντωνιάδης αναφέρθηκε στο θέμα της Κ εντρ ικής Οργανώσεως των 
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Συνεταιρισμών (βλ. στο Υποκ. ΣΤ/1).
Συζητήσεις γ ίνοντα ι και για  διάφορα άλλα ζητήματα, όπως των συνετα ιρ ιστι

κών υπαλλήλω ν, των ειδικώ ν Λ ογιστηρίω ν, το καπνικό, το σταφιδικό, των αγροτι
κών χρεών, το σιτοπαραγωγικό.

Τ ελικά  διατυπώθηκαν πολύ μελετημένα ψ ηφίσματα (τα οποία  βλ. στα αντί
σ το ιχα  Υ ποκεφάλαιά μας).

Γ ια τη ν  ιστορία  πρέπει να σημειωθούν τα ονόματα των αντιπροσώ πων των 
Ενώσεων που έλαβαν μέρος στις συζητήσεις που ακολούθησαν, κατά χρονολογ ι
κή σειρά  ομιλίας τους, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα Π ρακτικά:

Π οπολάνος, Π άρου Μ. Χάσος, Φ λω ρίνης — Ευρ. Τ ζουμέρτης, Θ εσσαλονί
κης — Γκολφ ινόπουλος, Α ιγιαλείας — I. Σ ινάρης, Β ερροίας — Χρ. Τερζάκης, 
Καλαμών — Β. Ιλαντζής, Ξάνθης — Αλ. Π ρ ίνος, Κ ρεσταίνω ν — Β ουδούρης’ 
Θηβών — Χρ. Βακαλούδης, Σερρών — Α ντώνογλου, Κ αβάλας — Σπ. Α ντωνιάδης, 
Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν — Ν ικολα ΐδης, Π ατρώ ν — Β. Κ έστης, Τρικάλω ν — 
Π ρεδάρης, Κ ορίνθου — Βενιζέλος — Κ ανταρές — Σ πάρτσης, Γ ιαννιτσώ ν — Αλ. 
Μ παλτατζής και Ιντζεσ ίλογλου, της Ε κτελεστικής Ε π ιτροπής του Καπνοπαραγω- 
γικού Συνεδρίου — Κ αραμαγκιόλης — I. Α φεντάκης.

Ειδικές δραστηριότητες διαφόρων Ενώσεων:
— Δ ραστηριότητα  Ενώσεως Α ρηνοφυγαλίας (Κακόβατου) Βλ. «Συνεταιριστής» 

1933 σ. 35.
— Λ έσβος. Ν έα Συνεταιρική κατάκτηση. Ε κχύλισ η  ελαιοπυρήνων. Κ είμενο Κ. 

Βέννου («Συνεταιριστής» 1933 σ. 41).
Δ ραστηριότητα  Ενώσεως Κ ιτροπαραγω γώ ν Κ ρήτης («Συνεταιριστής» 1933 σ. 

58). Κ είμενο Εμμ. Σκάρκου για  επιτυχίες και αντιδράσεις (σ. 66 , 155).
— Η  κρατική συγκέντρωση του εγχωρίου σ ίτου (ΚΕΠΕΣ) δια των Ενώσεων Γ. 

Συνεταιρισμών. Συνετα ιρ ιστική κατάκτηση. Ό ρ ο ι  («Συνεταιριστής» 1933 σ. 71, 
79, 96, 99). Α ποτελέσματα (σ. 167))

— Ίδ ρ υ σ η  Ενώσεως Συνεταιρισμών Π εζώ ν («Συνεταιριστής» 1933 σ. 85)
— Δ ραστηριότητα  Ενώσεως Συνεταιρισμών Σύρου («Συνεταιριστής» 1933) 

Δ ραστηριότητα  της Ο μοσπονδίας Γ. Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης. Δυσκο
λίες. Έ κ θ εσ η  Δ.Σ. («Συνεργατισμός» 1933 σ. 993).

— Γ ια  σύγκριση με την συνετα ιρ ιστική πίστη και δραστηριότητα  που αναπτύσ
σετα ι στη νεαρή συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση και στα στελέχη  της (αιρετά και υπαλλη
λικά) χρή σ ιμ ο  είνα ι το κείμενο του V. Totom ianz που αναφέρεται στη μείωση του 
ενθουσιασμού που παρατηρείται στις ανεπτυγμένες Ο ργανώ σεις και χώρες «Είς τά 
μεγάλα καί πολυτελή συνεργατικά μέγαρα τής σήμερον μέ τούς απειραρίθμους 
ύπαλλήλους των δέν αισθάνεται κανείς τόν εαυτό του τόσο αναπαυτικά όσο στά 
ταπεινά συνετα ιρ ιστικά  πρατήρια  του παλαιού καιρού. Τοΰτο δύναται έν μ,έρει νά 
έξηγηθή άπό τό γεγονός οτι εις τό παρελθόν υπήρχε, συγκριτικά, μεγαλύτερος 
αριθμός ενθουσιασμένων πρωτοπόρων καί αποστόλω ν τοΰ συνεργατισμοΰ παρά 
τώρα» («Συνεργατισμός» 1933 σ. 943).

Δ ραστηριότητα  της Σταφιδικής Ενώσεως Χ ανίω ν 1930-1933. Ισ τορικό  για  τις 
δυσκολίες του 1929, το ανοργάνωτο και πρόχειρο . Κ αι για  την μετέπειτα οργά
νωση και τις σχετικές επιτυχίες παρά τη ν  ο ικονομική κρίση . Η  συμβολή ΑΤΕ 
αξιόλογος. Έ κ θ εσ η  Θ. Τζαρδή («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1147).

— Το έργο της Ενώσεως Ξάνθης κατά το 1933. Έ κ θ εσ η  Β. Ιλαντζή  («Συνεται
ριστής» 1934 σ. 100 και «Συνεταιρισμένη Θ ράκη» 1934 τεύχος Φεβρουάριου).
— Στη δυτική και βορειοδυτική Μ ακεδονία παρατηρείτα ι ζωηρός οργασμός για
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συνετα ιρ ιστική  δράση. « Ε π ε ιδ ή  πρόκειτα ι περ ί επαρχιώ ν εϊτε δεινώς δοκιμασθει- 
σών εϊτε εντελώς αγνών καί παρθένων, έκφράζομεν τήν εύχήν πρός τή ν  'Υ π η ρ ε
σ ίαν τών Συνεταιρισμών τής ΑΤΕ νά επίδειξη ιδ ια ιτέραν μέριμναν....» («Συνεργα
τισμός» 1933 σ. 1156).

— Το τι γ ινόταν συνετα ιρ ιστικά  στις άλλες Βαλκανικές Χώρες την εποχή αυτή 
βλ. σε κείμενο του V. Totom ianz με τίτλο  «Τα θαύματα του Συνεργατισμού» στο 
«Συνεργατισμός» 1933 σ. 1184.

— Α ναλυτικά στατιστικά  στο ιχεία  γ ια  τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  Θ εσσαλίας 
(Λ αρίσης, Φ αρσάλων, Βόλου, Αλμυρού, Κ αρδίτσας, Τρικάλω ν, Καλαμπάκας) 
κατά το 1933 βλ. σε έκθεση I. Π απαχριστοπούλου «Συνεταιριστής» 1933 σ. 182. 
(Α φορούν και τους Συνεταιρισμούς).

— Η  αναδιοργάνωση και εξέλιξη της Ενώσεως Γ.Σ. Κ ατερίνης: Έ κ θ εσ η  Μ. 
Εύστρατιάδη («Συνεργατισμός» 1934 σ. 1262).

— Ο ι προμηθευτικές εργασίες στην Έ ν ω σ η  Γ.Σ. Ξάνθης. Ε ξέλιξη . Έ κ θ εσ η  Β. 
Ιλαντζή («Συνεργατισμός» 1934 σ. 1287).

— Δ ραστηριότητα  Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης. Έ κ θ εσ η  Δ.Σ. («Συνεργα
τισμός» 1934 σ. 1291).

— Δ ραστηριότητα  Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης κατά δύσκολο έτος 1933 
(«Συνεταιριστής» 1934 σ. 33, Ισολογισμός σ. 36).

— Συνεταιρική κ ίνηση σ την Π ρέσπα Φ λώ ρινας («Συνεργατισμός» 1934 σ. 1294).
— Ίδ ρ υ σ η  Ενώσεως Α ργολίδος. Π ροσπάθειες της βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ.

34.
— Σ χετικά  με τη συγκέντρωση του σ ίτου που ά ρχισ α ν να κάνουν τότε ο ι 

Ενώσεις γ ια  λ ο γ /σ μ ό  του Κράτους και γενικότερα για  όλη  τη ν  τότε συνεταιρι
στική  κατάσταση, σύγχρονο και κάπως προφητικό, ε ίνα ι το κείμενο «Π ρός τήν 
όλοκλήρω σιν τής συνετα ιρ ιστικής δράσεως» στο «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1084 
που καταλήγει:

απασχολήσεων τής διαθέσεως των προϊόντων τά 
όποια δέν θ ά  δοθή ευκαιρία νά άντικρυσθοϋν άμέσως, 
σέ στιγμή μάλιστα πού οί διεξαγόμενες έργασίες 
άπαιτοϋν κάποια γοργότητα. Περί αύτών τών ζητημά
των θ ά  ασχοληθούμε μέ τήν πρόθεσι νά δώσωμε 
αφορμή, ή μιά δράσις νά μή έπισκιάζη άλλη έξ'ίσου 
σπουδαία, έξ 'ίσου έξυπηρετική, δεδομένου οτι, οί 
σημερινές συνθήκες αποτελούν μοναδική εύκαιρία γιά 
ολόπλευρη πρός τά μπρός πορεία.

Ή  συγκέντρωσις τοϋ σίτου γιά λογαριασμό τής 
ΚΕΠΕΣ, έν συνδυασμφ μέ τήν συγκέντρωσι τής 
κριθής καί τής βρώμης, θέτει σέ άμεσο έπαφή τίς 
συνεταιριστικές οργανώσεις μέ τίς γεωργικές μάζες, 
συνεταιρισμένες ή οχι. Μιά εύκαιρία νά γνωρίσουν οί 
μή συνεταιρισμένοι, άλλά καί οί συνεταιρισμένοι, τίς 
συνεταιριστικές μέθοδες τής συναλλαγής νά τίς συγ
κρίνουν μέ κείνες τών μικρεμπόρων καί τών μεσιτών 
καί νά σχηματίσουν μίαν ιδέα τής ειλικρίνειας καί τής 
δικαιοσύνης μέτήν όποία συναλλάσσονται οί συνεται
ρισμοί καί τής γοργότητος μέ τήν όποία διεκπεραιώ- 
νουν οί τελευταίοι τίς ύποθέσεις τών πελατών τους έν 
συγκρίσει μέ τούς κρατικούς οργανισμούς. Μιά εύκαι
ρία νά πλησιάσουν οί μή συνεταιρισμένοι ένα πολιτι
σμό, ό οποίος δημιουργεΐται διά τών συνεταιρισμών, 
πράγμα τό όποιο θ ά  άντιληφθσϋν άπό τήν ευγένεια 
καί τή προσήνεια μέ τήν όποία θ ά  τούς φερθη; ό 
συνεταιριστικός ύπάλληλος, γιά τον όποιο ό καθένας 
ε ΐνε’ίσος, έφόσον φέρεται είλικρινά, τίμια καί άνυστε-

«...Τήν προσοχή τών συνεταιριστικών οργανώσεων 
ελκύει σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλο ή διάθεσις 
τών προϊόντων καί δή τών δημητριακών καί κατά συ
νέπεια ή εργασία αύτή άπασχολεϊ τό μεγαλύτερο 
μέρος τής δραστηριότητας τών έν λόγω οργανώσεων. 
’Αφορμή πρός τήν τοιούτου είδους δράσι δίνει ή 
παρουσία πελατών γιά μεγάλες ποσότητες, οργανι
σμών Δημοσίου Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος 
(ΚΕΠΕΣ γιά τό σιτάρι, ΑΤΕ καί Στρατιοοτικές 'Υπηρε
σίες γιά τό κριθάρι καί βρώμη).

"Υστερα άπό τή γενική στροφή πρός τή πιστωτική 
δράσι, στρέφεται τώρα όλόσωμη ή κίνησις μας, πρός 
τή διάθεση τών γεωργικών προϊόντων μέσφ τών 
συνεταιριστικών οργανώσεων. Οί έντονες αύτές δρα
στηριότητες, άναμφισβητήτως, δίνουν κάποια ζωηρό
τητα στή συνεταιριστική ζωή τοϋ τόπου, άφίνουν 
ομως ώρισμένα κενά σημεία τά όποϊα άποτελοϋν μέ τή 
πάροδο τοϋ χρόνου τά καχεκτικά σημεία τοϋ συνεται
ριστικού σώματος. Βεβαίως, δέν διανοούμεθα ή 
συνεταιριστική Κίνησις τοϋ τόπου νά μή έπωφεληθή 
ώρισμένων εύκαιριών πού τής παρουσιάζονται γιά νά 
άναπτυχθή καί νά τονωθή, άλλά επιθυμούμε νά δοϋμε 
κάποια συμμετρία, νά τήν διακρίνη στήν ανάπτυξή 
της. Ώ ρισμένως πολλά πού δέν έχουν προβλεφθή θά 
άναφανοϋν μέσα στή δράσι καί θ ά  άπασχολήσουν 
χρόνο καί σκέψι, συνεπώς τυχόν παρουσιαζόμενες 
ελλείψεις θ ά  συμπληρωθούν, άλλά ύπάρχουν καί άλλα 
ζητήματα πού κεΐνται έξω άπό τόν κύκλο τών
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ρόβουλα. Τά συνεργεία συγκεντρώσεως εϊνε, τρόπον 
τινά, ή προσωποποίησις τών συνεταιριστικών ιδεω
δών, οί δέ προϊστάμενοί τους, ή σφραγίδα τοΰ 
τελειοτέρου συνεταιριστικού οργανισμού, ώς πράξις. 
Μ ' αύτά καταφαίνεται ή σημασία πού πρέπει νά 
άποδίδεται στην εκλογή τού προσώπου τού προϊστα
μένου τοΰ συνεργείου, άλλά καί ολο τό συνεργείο 
πρέπει ν ’ απαρτίζεται άπό άνθρώπους πού πιστεύουν 
στή συνεταιριστική πράξι καί ιδέα καί δέχονται νά 
γίνουν κήρυκές τους, διότι σέ μιά τόσο κοπιαστική καί 
λεπτή έργασία δέν φθάνει ένας νά άντικρύση δλα τά 
ζητήματα καί νά προπαγανδίση ύπέρ τών συνεταιρι
σμών. Καταρτιζόμενα κα τ’ αυτόν τόν τρόπον τά 
συνεργεία θά  μπορέσουν κατά ένα θαυμάσιο τρόπο 
νά εκπροσωπήσουν τή συνεταιριστική όργάνωσι καί 
νά διαδώσουν τά συνεταιριστικά ιδεώδη.

"Οπως λέγομε παραπάνω, ή συγκέντρωσις τών 
σιτηρών δέν έχει μόνιμο χαρακτήρα, διότι έχει άφορμή 
τή παρουσία μεγάλων πελατών, πού δέν άποκλείεται 
μετά ένα ή δυό χρόνια νά έκλείψουν, οπότε άσφαλώς ή 
έργασία αύτή θ ά  άτονήση. ’ Αλλά είνε γνωστό, πώς δέν 
υπάρχει έπιχείρησις συνεταιριστική πού νά μή είχε 
συνέχεια, σύμφωνα μέ τήν ιστορία. ’Έτσι έπωφελού- 
μενες οι συνεταιριστικές οργανώσεις τών περιστά
σεων, θ ά  πρέπει νά δημιουργήσουν συνείδησι άπό 
κοινού διαθέσεως τών προϊόντων.

...Γιά νά προληφθούν τά άτοπήματα αύτά, δεδομέ
νου ότι θά  εξακολουθούν νά παρέχωνται καί στό έξής 
οί ’ίδιες εύκαιρίες, θ ά  είνε εύχής έργο οί διεξάγοντες, 
σήμερα, τίς έργασίες τής άπό κοινού συγκεντρώσεως 
καί πωλήσεως, νά φροντίσουν νά μπάσουν τούς

συνεταιρισμούς μέλη τους καθώς καί τούς συνεταί
ρους στίς λεπτομέρειες τής συγκεντρώσεως γιά νά 
φθάσωμε στό σημείο νά μπορέσουν ο ί ' Ενώσεις καί οί 
συνεταιρισμοί, στό τέλος τής προνομιακής περιόδου 
τής προστασίας τών τιμών, νά άναλάβουν οί ’ίδιοι την 
έργασία αύτή μέ τά δικά τους μέσα καί μέ κίνδυνο 
δικό τους συναγωνιζόμενοι μέ επιτυχία τούς έμπορους 
έως ότου τούς εκτοπίσουν όριστικώς.

Παράλληλα θά  πρέπει ν ’ αρχίση συστηματική προ
παγάνδα ύπό τών συνεταιρισμών ά φ ’ ενός γιά νά 
έννοήσουν οί συνεταιρισμένοι τήν ευρυτέρα έννοια 
τής συνεταιριστικής δράσεως καί ά φ ’ έτέρου γιά νά 
πυκνωθούν οί τάξεις τών συνεταίρων μέ τήν έγγραφή 
νέων μελών. ’Επίσης θ ά  πρέπει νά άρχίση σέ κάθε 
περιφέρεια μιά βαθειά μελέτη μέ σκοπό νά έξευρε- 
θοΰν οί δυνατότητες νά άναληφθούν νέα συνεταιριστι
κά έργα πού θ ά  εξυπηρετήσουν τή κοινωνία.

"Αν κατορθώσωμε νά δράσωμε κ α τ’ αύτόν τόν 
τρόπο μπορούμε νά έλπίζωμε πώς ή έργασία τής 
συγκεντρώσεως θ ά  συνειδητοποιηθή καί θά  συμπλη- 
ρωθή μέ τή συμμετοχή τών συνεταιρισμών (ένώ 
σήμερα στή συγκέντρωση ό Συνεταιρισμός δέν παίζει 
κανένα ρόλον) καί θ ’ άναπτυχθοΰν καί άλλοι κλάδοι 
συνεταιριστικής δράσεως χωρίς πρόσθετες δαπάνες. 
’Έ τσι δέν θ ά  διατρέξωμε τόν κίνδυνο νά έκληφθούν οί 
' Ενώσεις σάν έμποροι άκολουθώντας μιά κερδοσκο
πική πολιτική καί νά παραμελήσωμε άλλους έξ ’ίσου 
έπωφελεϊς σκοπούς. Δέν θά  έχει κανείς συνεταίρος 
άφορμή νά μάς κατηγορήση πώς δέν μείναμε πιστοί 
στό καθήκον μας, ή δέ Κίνησις μας θά  παρουσιάζει 
μιά ολοκληρωμένη δράσι.»

— Π αρατηρήσεις πάνω στην εξέλιξη και τη σημερινή  Θέση των προμηθευτικών 
εργασιών. Κατευθύνσεις από την πείρα γ ια  συστηματοποίηση και καλύτερη οργά
νωση. («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1088).

Ο ικονομικά Σ το ιχε ία  από Ισολογισμούς 1933
— Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης («Συνεταιριστής» 1934 σ. 36).
— Ε.Γ.Σ. Σερρών («Συνεταιριστής» 1934 σ. 56).
— Ε.Γ.Σ. Κ αρδίτσης («Συνεταιριστής» 1934 σ. 56).
— Κ.Σ. Τράπεζα Η λείας («Συνεταιριστής» 1934 σ. 72).
— Π ισ τ. Π ρομ. Π ωλ. Ε.Γ.Σ. Χ ανίω ν («Συνεταιριστής» 1934 σ. 88).
— Ε.Γ.Σ. Ξάνθης («Συνεταιριστής» 1934 σ. 104).
— Ε.Γ.Σ. Κ ιλκ ίς («Συνεταιριστής» 1934 σ. 104).
— Ε.Γ.Σ. Χ αλκιδικής («Συνεταιριστής» 1934 σ. 124, «Συνεργατισμός» 1934 σ. 

1298).
— Κ. Αγρ. Τραπέζης Α ξιουπόλεως («Συνεταιριστής» 1934 σ. 124)
— Ε.Γ.Σ. Κ ατερίνης («Συνεταιριστής» 1934 σ. 140).
— Ε.Γ.Σ. πωλήσεως σουλτανίνας Χ ανίων («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1106).
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Η  Π ανελλήνια  Σύσκεψη των Ενώσεων Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών στην 

Α θήνα (26-29 Ιανουαρίου 1933) αποφασίζει να πραγματοποιηθεί η ίδρυση 
Κ εντρικής ιδεολογικής και να αναβληθεί η ίδρυση περιφερειακώ ν Ιδεολογικώ ν 
Ο ργανώσεων («Συνεταιριστής» 1933 σ. 20).

Η  απόφαση είνα ι η επόμενη:
« Έ π ί τής ίδρύσεως κεντρικής καί περιφερειακών 

ιδεολογικών οργανώσεων. Παραδέχεται δπως: 
α)Έ πιδιω χθή ή 'ίδρυσις Πανελληνίου Κεντρικής 

Ό ργανώ σεως Συνεταιρισμών, ούχί ύπό μορφήν οικο
νομικού οργανισμού άλλά σωματείου, ύπό τόν όρον 
όμως νά έξασφαλισθούν τά αναγκαία ύλικά μέσα πρός

επιτυχή επιδίωξιν των σκοπών αύτής.
β) ’ Αναβληθή, πρός τό παρόν, ή ϊδρυσις περιφερεια

κών ιδεολογικών οργανώσεων συνεταιρισμών, δεδομέ
νου ότι αί Ε νώ σεις Συνεταιρισμών έπιδιώκουν, έκτός 
τών οικονομικών των σκοπών καί ιδεολογικούς συνε
ταιριστικούς τοιούτους».

Στη συνέχεια  για  να προωθηθεί το θέμα συγκαλείτα ι σύσκεψη των Ενώσεων 
Γεω ργικών Συνεταιρισμών Μ ακεδονίας στη Βέροια στις 19 Ιουνίου 1933, όπου 
αποφασίζονται τα επόμενα:

«Είσηγουμένων τών κ.κ. Εύρ. Τζουμέρτη καί ’ Ιωάν- 
νου Σινάρη έπί τοϋ θέματος τής ίδρύσεως Γραφείου 
τών συνεταιριστικών υποθέσεων, ή Σύσκεψις αναγνω- 
ρίζουσα τήν άνάγκην τής ενιαίας έμφανίσεως τών 
' Ενοϊσεων συνεταιρισμών καί έχουσα ΰ π ’ όψει της τά 
•ψηφίσματα τών μέχρι τούδε Γεωργικών Συνεδρίων 
περί ίδρύσεως Τριτοβαθμίου Ό ργανώσεως, άποδέχε- 
ται τήν πρότασην ταύτην καί άποφασίζει:

1ον)Ό πω ς παρακληθή ό παρά τή 'Αγροτική Τρα- 
πέζη Σύμβουλος, αντιπρόσωπος τών Ενώσεων κ. Θ. 
Τζωρτζάκης καί άναλάβη τήν 'ίδρυσιν τοϋ Γραφείου 
τούτου καί συντάξη τό σχέδιον λειτουργίας αύτοϋ. 
Παρακαλοϋνται αί άλλαι Ενώσεις τής 'Ελλάδος νά 
συμμετάσχουν είς τό ώς άνω Γραφεϊον είς συνεργα

σίαν καί έξουσιοδοτεϊται ό κ. Θ. Τζωρτζάκης όπως 
άποστείλη σχετικήν έπιστολήν.

2ον)Ό π ω ς μετά τήν έκτίμησιν τών άναγκών τοϋ 
Γραφείου καί τών άπαιτηθησομένων δαπανών γιά τήν 
λειτουργίαν αύτού, καθορισθή ή καταβολή τής εισφο
ράς έκάστης Ενώ σεω ς Συνεταιρισμών κυμαινσμένης 
ταύτης άπό τριών μέχρι πέντε χιλιάδων δραχμών φτη- 
σίως καί άναλόγως τής δυναμικότητος έκάστης.

3ον) Ε κλέγει άντιπροσώπους τών συνεργαζομένων 
Ενώσεων παρά τφ άνωτέρω Γραφείω, διά τήν 
περίοδον ταύτην, τούς κ.κ. Αθ. ’Αθανασιάδην καί 
' Αναστ. Σπάρτσην, άναπληρωτάς δέ αύτών τούς κ.κ. 
Ά νδρ . Σιβρόπουλον καί Θεοδ. 'Ηλιόπουλον. Ή  
θητεία έσεται μονοετής.»

Σχετικά, γ ια  να προχω ρήσει η σχετική  δ ιαδικασία  και να βρει απήχηση , για 
άμεση πραγματοποίηση, η απόφαση της Σύσκεψης των Ενώσεων Μ ακεδονίας, ο 
Θ. Τζω ρτζάκης (στο «Συνεταιριστής» 1933 φ. Ιουνίου σελ. 73) κάνει σχετική  
ενημερωτική αναδρομή και υποδεικνύει τον τρόπο ενέργειας για  την επιτάχυνση 
της ίδρύσεως με το κείμενό του: «Ανάγκη Μ ονίμου Συνεργασίας των Ενώσεων 
Συνεταιρισμών».

Και ο «Συνεργατισμός» της Θ εσσαλονίκης γράφει (1933 σελ. 1091) για  τις 
πρώτες ενέργειες έπειτα από τη Σύσκεψη της Βέροιας της 19/6/1933:

« ...Ό  κ. Θ. Τζωρτζάκης πού, εύχαρίστως, άπεδέχθη 
νά προσφέρη τίς υπηρεσίες του, άνέλαβε τό βαρύ 
έργον τών συνεννοήσεων. ’Αποτέλεσμα τών πρώτων 
ένεργειών υπήρξε ή άπόφασις νά άπευθύνη τήν άκό- 
λουθο έγκύκλιο στίς Ενώ σεις τών Συνεταιρισμών 
μέσα στήν όποία άναφέρει λεπτομερώς όλα τά περί 
τής χρησιμότητος τής συσπειρώσεως όλων τών συνε
ταιριστικών δυνάμεων. Κάνομε θερμή σύστασι στούς

άναγνώστας μας νά μελετήσουν προσεκτικά τό έγγρα
φο αύτό καί νά είσέλθουν στό κύριο νόημα του1 καί ό 
καθένας μέ τά μέσα πού έχει στή διάθεσι του νά συμ- 
βάλη στήν έπιτυχία τοϋ έπιδιωκομένου. Βεβαίως οί 
Ενώ σεις τών συνεταιρισμών είνε κείνες πού θά  λά
βουν τίς αποφάσεις άλλά μή λησμονούμε πώς οί 
άποφάσεις δέν έχουν κανένα κϋρος άν δέν άνταπο- 
κρίνωνται πρός τή συνεταιριστική κοινή γνώμη».

Η εγκύκλιος του Θ. Τζωρτζάκη (της 10 Α υγούστου 1933) είνα ι η ακόλουθη:
«Π ρός^άς Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών μακροϋ τό ζήτημα τής έξασφαλίσεως μονίμου συνερ-
Κύριε Πρόεδρε,

' Ως γνωστόν, τάς συνεταιρικός οργανώσεις, ιδίως τάς 
Ενώ σεις γεωργικών συνεταιρισμών, άπασχολεΐ άπό

γασίας μεταξύ των, διά τής δημιουργίας είδικοϋ πρός 
τοϋτο κεντρικού οργάνου, πρός συντονισμόν τών 
προσπαθειών των διά τήν προαγωγήν τής συνεταιρι
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στικής κινήσεως.
Είς τό όργανον τοΰτο Ο’ άνετίθετο ή μελέτη τών 

γενικότερων συνεταιριστικών ζητημάτων, ή διατύπω- 
σις τών κοινών αντιλήψεων τών οργανώσεων έ π ’ 
αύτών, ή καθοδήγησις τών ιδίων πρός έφαρμογήν τών 
κρινομένων διά τήν ικανοποιητικήν των έπίλυσιν 
προσφορών μέτρων, ή προσπάθεια της άποδοχής καί 
εφαρμογής τών μέτρων τούτων, είς ο,τι θά  άφοροϋσε 
τήν άρμοδιότητά των, καί άπό μέρους τρίτων παρα
γόντων, οί όποιοι έπηρεάζουν τήν κίνησιν, ώς τό 
Κράτος, ή ’Αγροτική Τράπεζα κλπ., ή κοινή έκπρό- 
σώπησις τών συνεταιρισμών, ή προάσπισις τών γενι- 
κωτέρων συνεταιριστικών συμφερόντων κλπ.

Ή δ η  άπό τοϋ 1919, κατόπιν πρωτοβουλίας τοϋ 
αειμνήστου Σ. ’Ιασεμίδη, καταβάλλονται πρός τοΰτο 
αί πρώται προσπάθειαι, διά τής καταρτίσεως καί άπο- 
στολής είς όλας τάς οργανώσεις σχεδίου καταστατικού 
Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας. Αί προσπάθειαι έκεΐναι 
κατέληξαν είς τήν κατά τό 1922 'ίδρυσιν τής πρώτης 
Πανελληνίου ' Ομοσπονδίας τών γεωργικών συνεταιρι
σμών, ή όποία δμως μετά πενιχρόν έπί διετίαν περίπου 
δράσιν περιέπεσεν είς άδράνειαν καί τελικώς διελύθη, 
διότι καί ό άριθμός τών μελών ήτο άνεπαρκής καί τά 
οικονομικά μέσα γλίσχρα καί ή άκολουθεϊσα τακτική 
όχι ή ένδεδειγμένη.

Ά λλά καί μετά τήν αποτυχίαν τής πρώτης αύτής 
άποπείρας, ή πρός τόν σκοπόν τούτον κίνησις δέν 
έσταμάτησε, ώς μαρτυρεί σειρά σχετικών προσπα
θειών άπό τού 1925 μέχρι σήμερον.

Ά κόμη καί πρό έτους καί πλέον όταν, κ α τ’ έντολήν 
πολλών 'Ενώσεων, ό Σύνδεσμος Συνεταιριστών Βο
ρείου 'Ελλάδος άνέλαβε τήν μελέτην τής συνεταιρι
στικής μας κινήσεως καί τήν ύπόδειξιν τών ληπτέων 
πρός προαγωγήν αύτής μέτρων, ένα έκ τών κυριωτέ- 
ρων θεμάτων τά όποια άπησχόλησαν τήν πρός τούτο 
συσταθείσαν ’ Επιτροπήν ήτο καί τό ζήτημα τής 
κεντρικής ιδεολογικής όργανώσεώς.

Τότε ή έξ ειδικών έπιτροπή είς τήν γενικήν αύτής 
συνεδρίαν είς τά Ά μπελάκια, έκηρύχθη ύπέρ τής 
ίδρύσεως ένός κεντρικοΰ συνεταιριστικού οργάνου, 
βραδύτερον δέ ή Πανελλήνιος Σύσκεψις τών 'Ενώ
σεων γεωργικών συνεταιρισμών συνελθούσα είς τάς 
’ Αθήνας κατά ’ Ιανουάριον έ.ε. έπεκύρωσε τήν πρό- 
τασιν τής ’Επιτροπής τών Άμπελακίων, τήν όποιαν 
περιέλαβε μεταξύ τών πρός έπιδίωξιν συνεταιριστικών 
αιτημάτων.

Ή  σχετική άπόφασις τής συσκέψεως τών 'Ενώσεων 
έχει έπ ί λέξει ώς έξής:... (βλ. παραπάνω).

Κατά τήν πορείαν όμως πρός έκτέλεσιν τής άποφά
σεως αύτής τής Συσκέψεως, καθώ ς καί γενικώτερον 
πρός έκτέλεσιν όλων τών ύ π ' αύτής διατυπωθέντων 
συνεταιριστικών αιτημάτων, διεπιστώθη ή έπιτακτική 
καί επείγουσα άνάγκη τής δημιουργίας ένός μέσου 
κοινής συνεργασίας τών ' Ενώσεων, τό όποιον θά  έπε- 
μελείτο ά φ ’ ένός μέν τής έκτελέσεως τοΰ είς τήν 
σύσκεψιν χαραχθέντος συνεταιριστικού προγράμμα- 
τος, άφ έτέρου δέ τής ίδρύσεως τοϋ οριστικού οργα
νισμού συνεργασίας, δηλαδή τής 'Ομοσπονδίας, διά 
τήν δημιουργίαν τής όποιας άπητεϊτο προηγουμένως 
σύντονος καί συνεχής προπαγάνδα μεταξύ τοΰ συνε
ταιρισμένου κόσμου, ώστε νά γεννηθή είς αύτόν 
πεποίθησις καί σεβασμός πρός τόν κεντρικόν οργανι
σμόν του, έπιθυμία νά ύποβληθή χάριν αύτού είς ύλι- 
κάς θυσίας καί διάθεσις νά ταχθή ύπό τήν καθοδή- 
γησίν του.

Πρός τοΰτο έκρίθη σκόπιμον, ώς μεταβατικόν 
τρόπον τινά όργανον μέχρις ότου πληρωθοΰν ολαι αί 
άπαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν άσφαλή δημιουρ
γίαν τής ' Ομοσπονδίας, νά ίδρυθη μεταξύ όσων 'Ενώ
σεων θέλουν ένα Γραφεϊον έν Ά θήνα ιςτώ ν συνεργα- 
ζομένων ' Ενώσεων, τό όποιον νά άναλάβη την έπίδίω- 
ξιν τών άνωτέρω άναφερομένων σκοπών.

Τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν πρός υποβολήν τής 
προτάσεως αύτής είς ολας τάς 'Ενώσεις άνέλαβον 
ώρισμέναι έξ αύτών αί όποϊαι άνέθεσαν είς έμέ νά τήν 
άνακοινώσω καί εις τάς λοιπάς συντάσσων καί 
άποστέλλων συγχρόνως καί τό σχέδιον συμφώνου 
συνεργασίας.

Συμμορφούμενος πρός τήν σχετικήν ταύτην έντολήν 
έπεκοινώνησα ήδη μετά πολλών Ενώσεων, είς τάς 
όποιας άνεκοίνωσα τά άνωτέρω καί έζήτησα σχετικώς 
τήν γνώμην των. "Ολαι μετά προθυμίας έδέχθησαν τήν 
πρότασιν καί μέ παρώτρυναν ϊνα δι' έγκυκλίου κατα
στήσω ταύτην γνωστήν τό ταχύτερον είς όλας τάς 
' Ενώσεις, βραδύτερον δέ, όταν θά καταρτισθή, 
άποστείλω είς αύτάς καί τό σχέδιον Συμφώνου 
συγκροτήσεως καί λειτουργίας τοΰ Γραφείου.

’ Ακολουθών τήν ύπόδειξιν ταύτην σάς καθιστώ διά 
τής παρούσης μου γνωστά τά άνωτέρω, καί σάς παρα
καλώ, άφοϋ λάβητε γνώσιν καί τοϋ συνημμένως 
άποστελλομένου σχετικού άρθρου δημοσιευθέντος είς 
τόν «Συνεταιριστήν» «Ά νάγκη μονίμου συνεργασίας 
τών 'Ενώσεων», συζητήσητε έν κοινή συνεδριάσει 
διοικητικού καί εποπτικού Συμβουλίου τής 'Ενώσεως 
τήν σκοπιμότητα τής ίδρύσεως ένός τοιούτου γρα
φείου. Έ φ ’ όσον καί ή ύμετέρα "Ενωσις συμφωνήση 
κατ' άρχήν περί τής χρησιμότητός του, τότε θά ώφειλε 
νά φέρη τό ζήτημα είς τήν γενικήν συνέλευσιν, ϊνα 
έγκρίνη αϋτη τήν συμμετοχήν τής Ένώσεως είς τήν 
'ίδρυσιν τοΰ Γραφείου καί έξουσιοδοτήση τό διοικητι
κόν συμβούλιον διά τήν έκτέλεσιν τών άπαραιτήτων 
πρός τοΰτο ένεργειών καί άνάληψιν τών σχετικών ύπο- 
χρεώσεων.

Οϋτω, έ φ ’ όσον ήθελεν έγκριθή έν τώ μεταξύ ύπό 
τής γενικής συνελεύσεως ή συμμετοχή είς τό Γραφεϊον, 
θά  άπομένη πλέον είς τό  διοικητικόν συμβούλιον, 
δταν ληφθή τό. Σύμφωνον λειτουργίας τοΰ Γραφείου, 
νά ύπογράψη τούτο καί τό έπιστρέψη, όπότε καί καθί
σταται οριστική ή συμμετοχή τής Ένώσεως είς τό ύπό 
ίδρυσιν Γραφεϊον.

’ Ελπίζω μέχρι τών μέσων ' Οκτωβρίου νά σάς άπο- 
στείλω έτοιμον τό σχέδιον Συμφώνου λειτουργίας τοϋ 
Γραφείου πρός έγκρισιν. Θά άναμείνω δέ μέχρι τέλους 
τοϋ έτους τάς άπαντήσεις τών Ενώσεων έ π ’ αύτού, 
ώστε άπό πρώτης τοΰ έρχομένου έτους νά άρχίση 
τοΰτο έργαζόμενον, άφοϋ προηγουμένως συγκροτη
θούν τά προβλεπόμενα διά τήν λειτουργίαν του όρ
γανα.

Σχετικώς μέ τήν λειτουργίαν του σάς γνωρίζω έν 
γενικαϊς γραμμαϊς τά έξής.

Σκοποί τοΰ Γραφείου θ ά  είναι περίπου οι έξής: 
α ’) Ή  προαγωγή καί διάδοσις τών γεωργικών συνε

ταιρισμών καί ή άνάπτυξις συνεταιριστικής συνειδή- 
σεως.

β ’) Ή  έξυπηρέτησις τών συμφερόντων τών Ε νώ 
σεων καί τών γεωργικών συνεταιρισμών καθώς καί 
τών μελών αύτών, διά τής διεκπεραιώσεως τών διοι
κητικών ή οίασδήποτε άλλης φΰσεως ύποθέσεων 
αύτών.

γ ') Ή  παρακολούθησις καί μελέτη πάντων τών
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άφορώντων τήν συνεταιριστικήν όργάνωσίν καί γενι- 
κώτερον τήν αγροτικήν τάξιν ζητημάτων, ή διατύπω- 
σις ώρισμένου προγράμματος πρός έπιλυσιν αυτών καί 
ή έπιδίωξις τής εφαρμογής τούτου.

δ ') Ή  καθοδήγησις τών ‘Ενώσεων καί διά τούτων 
τών κ α θ ’ έκαστα συνεταιρισμών πρός πληρεστέραν 
έπίτευξιν τοΰ σκοπού των.

ε ') 'Η  επιδίωξις τής τελειοτέρας καί σκοπιμωτέρας 
διαμορφώσεως τών συνεταιριστικών άρχών, της πρός 
αύτάς αύστηράς προσαρμογής τών συνεταιριστικών 
οργανώσεων καί τής έφαρμογής ενιαίου συστήματος 
λογιστικής καί έποπτείας.

ς ' ) '  Η έκπροσώπησις τών συνεταιριστικών καί γεωρ
γικών συμφερόντων, ή διαφώτισις τής κοινής γνώμης 
έ π ’ αύτών και ή προάσπισις τούτων.

ζ ') Ή  στατιστική έν γένει περί τών έργασιών τών 
συνεταιρισμών κλπ.

’Ό ργανα τοΰ γραφείου θά  είναι ή γενική συνέλευσις 
άποτελουμένη έξ άντιπροσώπων δλων τών Ένώσεων, 
ή διοικούσα έπιτροπή άποτελουμένη έξ άντιπροσώ- 
πων τών ' Ενώσεων λαμβανομένων κοινώς κατά εύρέα 
γεωγραφικά διαμερίσματα κ α ίτό  άνώτατον συνεταιρι
στικόν συμβούλιον, σώμα γνωμοδοτικόν, άποτελού- 
μενον έξ ειδικών έπιστημόνων φίλων τοΰ Συνεταιρι
σμού, πρός έπεξεργασίαν τών σχετικών ζητημάτων καί 
γνωμοδότησιν έ π ’ αύτών.

Σύνδεσμος μεταξύ τής διοικούσης έπιτροπής καί 
τοϋ άνωτάτου συνεταιριστικού συμβουλίου θάόρισθή

εις ειδικός π ερ ίτά  συνεταιριστικά ό όποιος θά  μετέχη 
τής έπιτροπής ώς ειδικός σύμβουλος, τοϋ δέ συμβου
λίου ώς γενικός γραμματεύς.

"Ολα τ ’ άνωτέρω άξιώματα θά  είναι τιμητικά καί 
άμισθα.

Πλήν τών άνωτέρω θά  όργανωθή καταλλήλως καί μέ 
λίαν περιωρισμένον πρός τό παρόν προσωπικόν ή 
ύπηρεσία τοϋ γραφείου.

Πόροι τοϋ γραφείου θά  είναι αί είσφοραί τών 
Ένώσεων, κυμαινόμενοι, άναλόγως τής οικονομικής 
έκάστης δυνάμεως, μεταξύ 3-5 χιλιάδων δραχμών έτη- 
σίως. Οί πόροι θά  χρησιμοποιηθούν διά τήν συντη- 
ρησιν τοϋ Γραφείου, διά τάς απαραιτήτους διά τήνέπί- 
κοινιονίαν αύτοϋ μετά τών Ένώσεων δαπάνας, κλπ.

Ύπολογίζομεν ότι πρός τό παρόν θά  άρκέση μικρόν 
σχετικώς ποσόν έκ δραχμών 100.000-150.000. Βραδύ- 
τερον κ α θ ’ όσον άναγνωρίζεται ή χρησιμότης τοϋ 
Γραφείου καί έπεκτείνονται αί έργασίαι του δύνανται 
νά αύξηθοϋν καί oi πόροι του, πρός άντιμετώπισιν τών 
τυχόν νέων δαπανών.

Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, νά έπιληφθήτε μετ’ 
ένδιαφέροντος τής έξετάσεως τής προτάσεως ταύτης 
καί νά τήν είσαγάγητε τό ταχύτερον πρός συζήτησιν 
είς τά συμβούλια καί τήν γενικήν συνέλευσιν ώστε 
έγκαίρως νά ληφθή έ π ’ αύτής άπόφασις, τήν όποιαν 
εύαρεστούμενος θέλετε μοί άνακοινώση.

Μετά τιμής 
Θ. Τζωρτζάκης. »

(Βλ. καί «ό Συνεταιριστής» 1933 σ. 102, 114).

Α λλά η εξέλιξη και η πραγματοποίηση δεν αφίνεται αυτή τη φορά στο ψ ήφι
σμα και σ την τύχη του. Ο Θ. Τζω ρτζάκης αρχίζε ι περιοδεία στη Μ ακεδονία Θρά
κη και επιτόπια  επαφή με τις Ενώσεις Συνεταιρισμών. Κ αι από την Θ εσσαλονίκη, 
τους απευθύνει (στις 30 Σεπτεμβρίου 1933) και νέα ενημερωτική εγκύκλιο. (Βλ. «ό 
Συνεταιριστής» 1933 σ. 138).
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Θ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
Μέλος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου Ά γρ . Τραπέζης 

'Ω ς άντ/πος τών Ενώσεων Γεωργ. Συνεταιρισμών 
ΠΑΛΑΙΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ ΑΡΕΩΣ 8 

ΑΘΗΝΑΙ

Έ ν  Θεσσαλονίκη τη 30 Σεπτεμβρίου 1933 
Πρός

Τάς Ενώ σεις Γεωργικών Συνεταιρισμών 

Κύριε Πρόεδρε,
Άναφερόμενος είς τήν άπό 10 Αύγούστου έ.έ. έγκύ- 

κλιον έπιστολήν μου πρός τάς * Ενώσεις, ή όποία άφο- 
ρά τήν 'ίδρυσιν Κεντρικής Συνεταιριστικής Ό ργανώ 
σεως, έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω συμπληρωματι
κούς τά έξής:

’Από ημερών εύρίσκομαι είς τήν Βόρειον Ελλάδα 
όπου έπεκοινώνησα μετά τών Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών καί συνεζήτησα μαζί των, μεταξύ 
άλλων, καί περί τής άνάγκης τής Ιδρύσεως Κεντρικής 
' Ομοσπονδιακής ’ Οργανώσεως τών Συνεταιρισμών 
καί τής μορφής τήν όποιαν πρέπει νά λάβη αϋτη, 
καθώς καί περί όλων τών σχετικών μέ τήν λειτουργίαν 
αύτής ζητημάτων. Έ κ  τών διεξαχθεισών συζητήσεων 
καί συνεννοήσεων τούτων, καθώς καί τής έν τω μετα
ξύ επικοινωνίας μου τόσον μετά τοϋ Συνδέσμου Συνε
ταιριστών Βορείου ' Ελλάδος, όσον καί μεθ ’ ' Ενώσεων 
άλλων περιφερειών, προκύπτει τό άσφαλές συμπέρα
σμα ότι αϊ μέν Συνετα ιρ ικοί' Οργανώσεις είναι άρκετά 
ώριμαι καί ίκαναί διά νά προβοϋν αμέσως εις τήν'ίδρυ- 
σιν Κεντρικής 'Ομοσπονδίας Όργανώσεως ύπό τήν 
οριστικήν μορφήν τής «Πανελληνίου Συνομοσπονδίας 
τών Γεωργικών Συνεταιρισμών», χωρίς νάχρειασθή ώς 
ένδιάμεσος σταθμός ό θεσμός τοϋ Γραφείου συνεργα
σίας τών Ενώσεων, αί δέ περιστάσεις ώς έντελώς

τελευταίως διεμορφώθησαν έπιβάλουν έπιτακτικώς 
τήν άμεσον 'ίδρυσιν τής 'Ομοσπονδίας.

Τά άνωτέρω έξουσιοδοτήθην έκ μέρους τών ώς άνω 
’ Οργανώσεων νά φέρω είς γνώσιν όλων τών ' Ενώσεων 
καί νά τάς παρακαλέσω ϊνα συγκαλέσουν τό ταχύτε
ρον Γενικήν Συνέλευσιν, εις τήν οποίαν νά εισαγάγουν 
πρός συζήτησιν τό ζήτημα τοϋτο, άνακοινώσουν τάς 
σχετικός έ π ’ αύτοϋ εγκυκλίους μου, άναπτύξουν είς 
αύτήν, έπ ί τή βάσει τοϋ συναποστελλομένου σχεδίου 
καταστατικού τής Συνομοσπονδίας, τούς σκοπούς καί 
τόν τρόπον λειτουργίας αύτής, καί νά προκαλέσουν 
ειδικήν άπόφασιν τής Συνελεύσεως πρός συμμετοχήν 
τής Ενώ σεω ς είς τήν Συνομοσπονδίαν. Σχετικαί όδη- 
γίαι περί τοϋ τρόπου τής συμμετοχής είς τήν ‘ίδρυσιν 
τής Συνομοσπονδίας ή εις τήν μετά τήν 'ίδρυσίν της 
έγγρφήν είς αύτήν τών ' Ενώσεων ώς μελών, περιέχον- 
ται εις τήν άρχήν τοϋ συναποστελλομένου σχεδίου 
Καταστατικού.

Εΐδικώς έξουσιοδοτήθην νά διατυπώσω τήν παρά- 
κλησιν πρός τάς ' Ενώσεις 'ίνα αί ένέργειαι τών άπαι- 
τουμένων διατυπώσεων διά τήν συμμετοχήν των είς 
τήν Συνομοσπονδίαν έπιταχυνθοϋν κατά τό δυνατόν 
ώστε νά γίνη δυνατόν νά ίδρυθή ή Συνομοσπονδία τό 
ταχύτερον.

Παρακαλώ όπως αμέσως ώς ληφθούν ή διά τών οδη
γιών προβλεπομένη σχετική άπόφασις τής Γενικής 
Συνελεύσεως και τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου νά μού 
άποστείλετε άντίγραφα αύτών, δεόντως κεκυρωμένα.

Τό πρωτότυπον τοΰ καταστατικού θ ά  αποσταλή είς 
τάς 1 Ενώσεις πρός ύπογραφήν κατά σειράν, εύθύς ώς 
ληφθοΰν αί σχετικαί άποφάσεις έκάστης διά τήν 
συμμετοχήν είς τήν Συνομοσπονδίαν.

’ Εσωκλείστως λαμβάνετε σχέδιον τού Καταστατικού.
Μετά τιμής 

Θ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ »
(Βλ. φωτογρ. στη σελ. 488/1016).
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Σ χετική  εγκύκλιο αποστέλλει κα ι ο Σύνδεσμος Συνετα ιρ ιστώ ν Βορείου Ελλά
δος με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Πρός τάς 'Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Έ χοντες ύ π ’ οψει τό ψήφισμα τής Πανελληνίου έν 

’ Αθήναις συγκροτηθείσης συσκέψεως κ α θ ’ ο άπεφα- 
σίσθη ή επιδίωξις ιδρύσεως Κεντρικής ’Ιδεολογικής 
’ Οργανώσεώς τών Συνεταιρισμών (Πανελλήνιος ' Ομο
σπονδία ύπό μορφήν Σωματείου) καί άνετέθη εις ημάς 
έν συνεργασία μετά τών παρά τή ΑΤΕ άντιπροσώπων 
ύμών ή σχετική ένέργεια έχομεν τήν τιμήν νά πληρο- 
φορήσωμεν υμάς ότι έπ ί τοΰ σημείου τούτου κατ’ 
έπανάλη\|ην ήλθομεν είς συνεννοήσεις, κατελήξαμεν 
δέ είς τήν άπόφασιν όπως έπιδιωχθή τό ταχύτερον ή 
οργανική συνεργασία τών Ένώσεων.

Πρός τοΰτο παρακαλοΰμεν ύμάς όπως, έφόσον 
συμφωνείτε μέ τήν άνωτέρω άποψιν, ευαρεστούμενοι 
καλέσητε τό ταχύτερον τήν γενικήν συνέλευσιν τών 
μελών τής ύμετέρας όργανώσεώς είς τήν οποίαν νά 
άνακοινώσετε τάς άποφάσεις αί όποΐαι έλήφθησαν 
κατά καιρούς διά τήν ϊδρυσιν τής Πανελλ. ‘Ομοσπον
δίας Γεωργ. Συνεταιρισμών, καθώ ς καί τήν προαναφε- 
ρομένην τοιαύτην καί νά ζητήσετε τήν συμμετοχήν σας 
είς τήν ίδρυομένην κεντρικήν συνεταιριστικήν όργά- 
νωσιν ώς έπίσης καί έξουσιοδότησιν διά τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Καταστατικού αύτής.

Λεπτομερείας περί τοΰ τρόπου τής ένεργείας θά

εϋρετε είς τάς δύο σχετικός έγκυκλίους τοϋ παρά τη 
ΑΤΕ άντιπροσώπου τών Ένώσεων Γ. Συνεταιρισμών 
κ. Θ. Τζωρτζάκη.

Θέλομεν έπί τή ευκαιρία νά τονίσωμεν ότι έκ τής 
έλλείψεως κεντρικής έκπροσωπήσεως τής συνεταιρι
κής κινήσεως πολλά συμφέροντά μας μένουν άνυπε- 
ράσπιστα καί έκθετα έξ ου προέρχονται τεράστιαι 
ζημίαι είς τόν γεωργικόν κόσμον. Ε’ίμεθα πεπεισμένοι 
ότι έπί τοΰ σημείου αύτοϋ θά εύρεθήτε σύμφωνοι 
δεδομένου ότι πολλάκις άντιπρόσωποί σας ευρισκό
μενοι έν ’Αθήναις άντελήφθησαν τήν άτυχή θέσιν τής 
συνεταιριστικής κινήσεως έντός τοϋ συνόλου τών 
γεωργοοικονομικών συμφερόντων.

Είς τήν ιδίαν ώς άνω συνέλευσιν κ α θ ’ ήν θ ά  άπο- 
φασισθή ή συμμετοχή σας είς τήν Συνομοσπονδίαν νά 
ύποδείξετε τούς π α ρ ’ αύτή αντιπροσώπους σας, συμ- 
φώνως μέ τό άρθρον 11 τοϋ άποστελλομένου άντιτύ- 
που καταστατικού παρά τοϋ κ. Θ. Τζωρτζάκη.

Έ ν  Θεσσαλονίκη τη 30 Σεπτεμβρίου 1933.
Μετά συνεταιριστικών χαιρετισμών 
Ό  Πρόεδρος Κ. Πρωτόπαπας 
Ό  Γραμματεύς Δ. Τσαπούλης»

(«ό Συνεταιριστής» 1933 σ. 139)

Μ ετά τις επιτόπιες επαφές και τις εγκυκλίους, ακολουθούν ζυμώσεις και απο
φάσεις προσχω  ρήσεως.

Σ χετικά  με την εξέλιξη γράφει ο «Συνεργατισμός» Ο κτωβρίου 1933 σελ. 1131.
«’ Η ϊδρυσις τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας τών 

Γ. Συνεταιρισμών ύπέρ τής όποιας άπεφάνθη ή τελευ
ταία Πανελλήνιος Σύσκεψις τών ’Αθηνών, φαίνεται, 
έντός ολίγου, γίνεται πραγματικότης. Τοΰτο άποδει- 
κνύεται άπό τόν ενθουσιασμό μέ τόν όποιο οί υπεύ
θυνοι διοικοϋντες τάς Ενώ σεις τών Γ. Συνεταιρισμών 
έσπευσαν νά άνταποκριθοΰν πρός τήν πρόσκλησιν 
τού Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορ. Ελλάδος καί τοΰ 
κ. Θ. Τζωρτζάκη, ’ Αντιπροσώπου τών * Ενώσεων Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών παρά τή Διοικήσει τής ΑΤΕ, ό 
όποιος ένεργεϊ έξ ονόματος καί τών ύπολοίπων συνα
δέλφων του, ώς τό σχετικόν ψήφισμα τού Ίανουα- 
ρίου. "Ολαι αί Ενώ σεις τής Μακεδονίας καί Θράκης

μεταξύ τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τών 
Γενικών Συνελεύσεων των, τάς όποιας καλούν έντός 
τοΰ μηνός Νοεμβρίου, διαλαμβάνουν καί τό τής συμ
μετοχής των είς τήν ϊδρυσιν τής ώς άνω Ά νωτάτης 
Συνεταιριστικής Όργανώσεώς.

' Η άνάγκη τής οργανικής συνδέσεως τών ‘ Ενώσεων 
Συνεταιρισμών μεταξύ των, κατεφάνη άκόμη ζωηρό- 
τερον κατά τήν περιοδείαν τοΰ κ. Θ. Τζωρτζάκη είς 
τήν Μακεδονίαν καί Θράκην μαζί μέ τόν διευθυντήν 
τοϋ Συνδέσμου Συνεταιριστών. Παρουσιάσθηκανπλεϊ- 
στα ζητήματα τών όποιων ή λύσις δύναται νά έπιτευ- 
χθή μόνον διά τής κοινής ένεργείας όλων τών τμημά
των τής συνεταιριστικής Κινήσεως, όπως π.χ. είναι τό
ζήτημα...»

Στο μεταξύ άρχισε να λειτουργεί η Α ντιπροσω πεία  που (πέρα από τα οργανω
τικά  της Συνομοσπονδίας) εξυπηρετεί τις Ενώ σεις στις υποθέσεις τους (αρχικά με 
υπάλληλο τον Στ. Ν τούλα και έπειτα με τον Ν ικ. Ο ικονομόπουλο κα ι την άμισθη 
βοήθεια του γράφοντος ως φοιτητή  τότε στη Σ χολή  Συνεταιριστών).

Ε ξιστόρηση για  τη σύσταση και γ ια  το  έργο της Α ντιπροσω πείας (από 
27.9.1933-31.3.1935) βλ. στο «Συνεταιριστής» 1936 σελ. 25 σ τη ν  έκθεση του 
επιθεωρητή I. Π απαχριστόπουλου. Ε π ίσης βλ. αναμνήσεις του Στ. Ν τούλα στο 
«Θέματα Συνεταιρισμών» 1975 σελ. 2197 «...ενα μ ικρό δωμάτιο τοΰ 3ου ορόφου 
τοϋ κτιρίου σ τή ν  οδό Π απαρρηγοπούλου, στό λεγόμενο Μ έγαρο Ά φ θ ο ν ίδ η ... με 
φτωχά μέσα...». Γ ια  τη σοφίτα αυτή βλ. στον επικήδειο  του Θ. Τζω ρτζάκη από τον 
Α ριστ. Κ λήμη «Θέματα Συνεταιρισμών» 1971 σ. 394.
2. Οι περιφερειακοί Ιδεολογικοί - Ελεγκτικοί Σύνδεσμοι

Π ροτιμήθηκε να αναβληθεί «προς το παρόν» (για τη ν  έννοια του «προς το 
παρόν» βλ. «Συνεταιριστής» 1946 σ. 51) η ίδρυση περιφερειακώ ν ιδεολογικών 
οργανώσεων, τους σκοπούς των οποίω ν εξυπηρετούν επίσης ο ι Ενώσεις.
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Α ΓΡΟ ΤΙΚ Η  Π ΙΣ Τ Η  ΚΑΙ Γ Ε Ω Ρ Γ . ΣΥ Ν ΕΤ Α ΙΡΙΣΜ Ο Ι 
Η  Α ΓΡΟ ΤΙΚ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ

— Γ ίνοντα ι συζητήσεις και εκδίδεται πολύ μελετημένο ψ ήφισμα της Π ανελλη
νίου Συσκέψεως των Ενώσεων Συνεταιρισμών (26-29 Ιανουαρίου 1933) για  την 
αγροτική πίστη και τα αγροτικά χρέη  γενικότερα. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 20 
και τη ν  ειδική έκδοση των πρακτικών της Σύσκεψης).

Το ψ ήφισμα είναι το ακόλουθο:
II.'Α γροτική  π ίσ τις

«Α '. Παραδέχεται όπως τοϋ λοιποϋ οί συνεταιρι
σμοί θεωρηθούν ώς πραγματικοί συνεργάται τής 
Ά γροτικής Τραπέζης, ώς διαλαμβάνει καί τό κατα
στατικόν αύτής, πράγμα απαραίτητον διά τήν άσκησιν 
τής άγροτικής πίστεως, ϊνα διά τής ένισχύσεως τών 
καλώς λειτουργούντων συνεταιρισμών τονωθή σύν τώ 
χρόνω μία πραγματική συνεταιριστική συνείδησις, 
ήόποία καί μόνη δύναται ν ' άποτελέση τό σταθερόν 
βάθρον τής άγροτικής πίστεως.

Β ". ' Η κατανομή τών δανείων μεταξύ τών συνεταί
ρων, ώς έσωτερική λειτουργία τοϋ συνεταιρισμού ν' 
άφεθή άποκλειστικώς είς τήν πρωτοβουλίαν τών 
αρμοδίων οργάνων αύτού, τής Τραπέζης περιοριζομέ- 
νης νά κρίνη διά τών τοπικών συμβουλίων τήν παρα- 
σχετέαν, έν συνόλω,πίστωσιν είς ένα έκαστον συνεται
ρισμόν.

Γ". Νά συγκροτηθούν τά τοπικά συμβούλια τών 
'Υποκαταστημάτων τής Ά γροτικής Τραπέζης, τά 
προβλεπόμιενα ύπό τού άρθρου 26 τού καταστατικού 
αύτής, τό όποιον νά τροποποιηθή καταλλήλως, ώστε 
οί άντιπρόσωποι τών συνεταιρικών οργανώσεων καί 
τών γεωργικών έπιμελητηρίων νά ύποδεικνύωνται άπό 
τάς ένδιαφερομένας οργανώσεις.

Δ ’. Νά έπιδιωχθή μεθοδικώςή χρησιμοποίησις τών 
συνεταιρικών οργανώσεων ώς πρακτορείων καί άντι- 
προσώπων τής Τραπέζης είς τά μικρότερα κέντρα, 
έπιταχυνομένης συγχρόνως τής ίδρύσεως 'Υ ποκατα
στημάτων τής Ά γροτικής είς τά μεγαλύτερα κέντρα. 
Διά τοϋ μέτρου τούτου θ ά  διευκολυνθή ή συγκέντρω- 
σις καταθέσεων είς τήν Α γροτικήν Τράπεζαν, ήτις 
παρουσιάζει μεγίστην άσφάλειαν, δεδομένου οτι οί 
γεωργοί περιβάλλουν αύτήν διά στοργής καί ουδέποτε 
έσκέφθησαν νά παραβούν τάς πρός τήν Τράπεζαν 
ύποχρεώσεις των.

Ε '. Τά δάνεια πρός συνεταιρισμούς άνήκοντας είς 
Ενώ σεις νά χορηγούνται ύποχρεωτικώς μέσω τών 
οικείων ' Ενώσεων καί νά καθορισθή κλίμαξ έπιτοκίων 
δι’ δλας τάς κατηγορίας τών δανείων κατά τήν όποιαν 
τά έπιτόκια νά είναι μικρότερα διά τάς 'Ενώσεις 
αύτών, άναγνωριζομένου οτι ή ύπέρ τών Συνεταιρι
σμών μείωσις τοϋ έπιτοκίου είναι πιστοποίησις τών 
υπηρεσιών των διά τήν άσφαλεστέραν καί παραγωγι- 
κοτέραν τοποθέτησιν τών δανείων. Διά τόν αύτόν 
λόγον επιβάλλεται ή δημιουργία εύνοϊκωτέρων συνθη
κών τόκου, ποσών καί τρόπου χορηγήσεως κατά τόν 
δανεισμόν τών συνεταιρισμένων γεωργών έν σχέσει 
πρός τούς μεμονωμένους.

Σ Τ '. Νά περιορισθοΰν ολίγον κ α τ’ ολίγον τά καλ
λιεργητικά δάνεια, προκειμένου περί τών αυτοπροσώ
πως καλλιεργούντων μικροκαλλιεργητών καί νά δίδων- 
ται κατά προτίμησιν δάνεια συντηρήσεως είς εϊδη

πρώτης άνάγκης καί γεωργικά έφόδια διά τών 'Ενώ
σεων συνεταιρισμών, ενισχυομένων είδικώς πρός 
τοϋτο, ιδία είς τάς περιφερείας όπου επικρατεί 
ήέμπορική μονοκαλλιέργεια, δ ι’ (ορισμένης παγίας πι- 
στώσεως, άναλόγως τής δυναμικότητος αύτών. ' Η 
χορήγησις τών έτησίων δανείων δέον νά γίνεται εγκαί
ρως καί άναλόγως τών τοπικών συνηθειών καί 
άναγκών, κατά τάς υποδείξεις τών άρμοδίων συνεται
ρικών οργανώσεων καί τών τεχνικών τής Τραπέζης ορ
γάνων. Είδικώτερον ή χορήγησις τών δανείων τής 
καπνοκαλλιεργίας ν ’ άρχίση νά γίνεται άμα τη ένάρξει 
τής καλλιεργίας τής γής καί ούχί τήν έποχήν τής φυ- 
τεύσεως τών καπνών.

Ζ '.  Νά δοθή πολύ μεγαλυτέρα έκτασις είςτήνχορή- 
γησιν δανείων βελτιώσεων μακροπροθέσμων καί με- 
σοπροθέσμων, κατά προτίμησιν διά τών γεωργικών 
οργανώσεων, εϊτε ελευθέρων συνεταιρισμών, εϊτε 
συνεταιρισμών έγγειων βελτιώσεων. Προκειμένου περί 
έργων ύδραυλικών, ιδία δέ διευθετήσεως χειμάρρων, 
δέον τό Κράτος νά καταβάλη ένα μέγα μέρος τών έξό- 
δων τών άπαιτουμένων πρός τοϋτο. Πρόςέξοικονόμη- 
σιν δέ τών άναγκαίων κεφαλαίων διά τήν άνάπτυξιν 
τής μεσοπροθέσμου καί μακροπροθέσμου πίστεως 
ένδείκνυται ϊνα ή ' Αγροτική Τράπεζα έπιζητήση νά 
συνεννοηθή μετά τών άλλων Τραπεζών καί άναλάβη 
διά λογαριασμόν δλων τήν χορήγησιν δανείων έπί πλα
σματικά) ένεχύρω καπνοϋ.

Η ’. Νά παύση κάθε έξάρτησις τής Ά γροτικής 
Τραπέζης άπό τήν 'Εθνικήν καί ή Α.Τ.Ε. ν ' άποκτήση 
'ίδιον προσωπικόν, έχον άνεπτυγμένην τήν συνεταιρι
στικήν συνείδησιν, τάς άναγκαίας τεχνικός γνώσεις 
καί άγροτικήν προδιάθεσιν. Νά παύση επίσης κάθε 
συμψηφισμός χρεών τής 'Ε θνικής Τραπέζης πρός 
δάνεια τής Ά γροτικής έπιστρεφομένων τών οϋτω 
παρανόμως έξοφληθέντων είς βάρος τής Ά γροτικής 
Τραπέζης.

Θ '. Ν ’ αύξηθοϋν τά κεφάλαια τής Ά γροτικής Τρα
πέζης διά τής παραχωρήσεως είς αύτήν μέρους τών 
καταθέσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
κληρονομημάτων καί περιουσιών άνηλίκων, ώς καί διά 
χρησιμοποιήσεως μέρους τών καταθέσεων τών Ταχυ
δρομικών Ταμιευτηρίων καί τοΰ Ταμείου Παρακατα
θηκών καί Δανείων. 'Ομοίως δέον νά θεσπισθή 
ήύποχρεωτική κατάθεσις παρά τή Α γροτική Τραπέζή 
ποσοστού μέχρι 10% έκ τών καταθέσεων τών λοιπών 
Τραπεζών, εγγυουμένου τού Κράτους διά τήν όπόδο- 
σιν αύτών.

Γ . Νά χρησιμοποιούνται τά έσχηματισμένα κεφά
λαια τών Γεωργικών Τραπεζών τών Νέων Χωρών, ώς 
καί αί ύπέρ αύτών είσπραττόμεναι είσφοραί, διά κατα
σκευήν άποθηκών συγκεντρώσεως τών προϊόντων καί 
ιδία σιταποθηκών καί καπναποθηκών.
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I I I .  Α γ ρ ο τ ικ ά  Χρέη
Α '. Νά διαγραφοΰν τά χρέη τών άγροτών προσφύ

γων άφοϋ ούτοι δέν άποζημιώθησαν είς ολόκληρον διά 
τήν έγκαταληφθείσα περιουσίαν των.

Β '. Νά μεκοθή κατά 25% ό τόκος τών έξ άπαλλο
τριώσεως οφειλών τών αγροτών ώς έγένετο τελευταίως 
ύπό τοϋ Κράτους προκειμένου περί τών τίτλων όπαλ- 
λοτριώσεως.

Γ '. Νά μειωθή κατά 30-50% τό κεφάλαιον τών 
χρεών τοϋ 1929 πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καί έκ- 
πεσθοϋν οί τόκοι υπερημερίας αύτών. ' Η τελευταία 
αϋτη διάταξις νά ισχύση άναδρομικώς καί προκειμέ
νου περί χρεών πρός τήν ’Εθνικήν, πληρωθέντων έκ 
συμψηφισμού δανείων τής ’Αγροτικής πρός άπόσβε- 
σιν οφειλών τής ’Εθνικής. Τό έναπομένον ποσόν νά 
πληρωθή έντός 3-5 έτών.

Δ ' . Νά έπανεξετασθοϋν ύπό τών οικείων Ειρηνοδι
κείων τά πρός ίδιώτας δάνεια, όσον άφορά τό πραγ
ματικόν κεφάλαιον αύτών. Καί τά μέν τοκογλυφικά νά 
διαγραφοΰν, ώς παράνομα, τά δέ μή τοκογλυφικά νά 
μειωθούν κατά 30-50%, μετατρεπόμιενα εις μεσοπρό
θεσμα μέ τόκον 5%.

Ε ' .‘Ό σον άφορά τά χρέη πρός τήν ’Αγροτικήν Τρά
πεζαν ταϋτα δέον νά πληρωθούν εις τό άκέραιον. ’ Εν 
τού^οις επιβάλλεται ή μετατροπή αύτών, εις μεσοπρό
θεσμα καί άτοκα, α) Προκειμένου περί άγροτών 
παθόντων έκ θεομηνίας και β) προκειμένου περί 
άνοιγμάτων έξ ένεχύρου καπνών, τών καλυπτομένων 
έκ τής διαφοράς πωλήσεως τών καπνών τών άγορα- 
σθέντων ύπό τής ’Επιτροπής άγοράς καπνοϋ.

Σ Τ '. Ν ’ άνασταλή πάσα δίωξις έν μέσω χειμώνι διά 
καθυστερήσεις άγροτικών χρεών πρός τό Δημόσιον, 
πρός τήν ’ Εθνικήν Τράπεζαν καί τήν ’ Αγροτικήν, έφ ’ 
όσον οί άγρόται δέν έχουν άλλην τινά εσοδείαν.

Ζ '.  Ν ’ άνασταλή ό εκπλειστηριασμός αγροτικών 
κτημάτων άγορασθέντων έπί πιστώσει καί ύποθηκευ- 
θέντων εις τόν πωλητήν.

Η '. Νά τροποποηθή τό κρατούν σύστημα έκτοκι- 
σμοϋ τών καθυστερουμένων δανείων πρός τήν ’Εθνι
κήν καί ’Αγροτικήν Τράπεζαν έπί τό δικαιότερον, 
καθότι τό σύστημα τούτο καί παράνομον εινε καί έπι- 
βαρύνεί περισσότερον τούς τμηματικώς έξοφλοϋντας 
τά δάνειά των άπό τούς όλοσχερώς καθυστεροΰντας 
ταϋτα...»

— Υ πάρχει καταχρέωση των αγροτών, ιδίως των καπνοπαραγωγών. Π εριγραφή 
της τότε πραγματικότητας βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1086.

Από την τότε Α γροτική Κ οινοβουλευτική Ομάδα (Α λεξ. Μ υλωνάς, Χρ. Ευελ
π ίδης, Π. Γαρουφαλιάς, Αλ. Ριζιώ της, Χρ. Π απασταύρου) υποβλήθηκε στη Βουλή 
πρόταση νόμου για  ρύθμιση των αγροτικώ ν χρεώ ν και ενίσχυση  της ΑΤΕ. Αναλυ
τικά  για  τους υπολογισμούς των χρεώ ν διαφόρων κατηγοριώ ν αγροτών και τις 
προτάσεις βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 52, 68 .

Ο ι σ χετικο ί υπολογισμοί για  τα αγροτικά χρέη  είνα ι οι ακόλουθοι:

1) Χ ρέη αγροτών προσφύγων Λ ίρες Α γγλίας 10.020.716
2) Χ ρέη εξ απαλλοτριώσεως κτημάτων

Δρχ. 804.372.000
Δ ρχ. 302.091.351
Δ ρχ. 2.000.000.000
Δ ρχ. 1.225.090.170

1933 σ. 113 και Χρ. Ε υελπίδης στο «Συνερ-

(στρ. 9.743.900)
3) Χρέη προς ΕΤΕ
4) Χρέη αγροτών προς ιδιώτες
5) Χ ρέη προς ΑΤΕ 
(Βλ. σχετικά  κείμενα «Συνεταιριστής 
γατισμός» 1933 σ. 988).

— Η ΑΤΕ ενεργεί ως κεντρικός προμηθευτικός οργανισμός, κυρίως των 
γεω ργικώ ν συνεταιρισμών αλλά και των μεμονωμένων αγροτών. Α ντιδράσεις στο 
έργο της αυτό από τους εμπόρους με πανελλήνιο  Συνέδριό τους στο Βόλο. Τ ις 
θέσεις των Ενώσεων Συνεταιρισμών γ ια  το θέμα αυτό βλ. στο «Συνεταιριστής» 
1933 σ. 61. Στο σχετικό  ανακοινωθέν τους ο ι Ενώ σεις Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών 
υποστηρίζουν το έργο αυτό της ΑΤΕ. Σχετικά  γράφει ο «Συνεταιριστής»:

«Τελευταίως παρατηρεϊται μία συστηματική άντί- 
δρασις κατά τής λειτουργίας τής ’ Αγροτικής Τραπέζης 
ώς κρατικού προμηθευτικού οργανισμού κυρίως τών 
γεωργικών συνεταιρισμών, άλλά καί τών μεμονωμένων 
διά τοϋ έφοδιασμοϋ αύτών μέ ε’ίδη τής έργασίας τους, 
ένίοτε όμως καί μέ είδη συντηρήσεως έξ έκείνων τά 
όποία ευρέως καταναλίσκονται μεταξύ τών γεωργών 
μας. * Η άντίδρασις αύτή έξεδηλώθη σαφέστερα εις τά 
συμπεράσματα είς τά όποία κατέληξε τό τελευταίως 
συνελθόν εις τόν Βόλον Πανελλήνιον Συνέδριον τών 
έμπορων έγχωρίων προϊόντων. Είς τό Συνέδριον τοϋτο 
άντιπροσωπεύθησαν οί ’Εμπορικοί Σύλλογοι Μακε

δονίας, Θράκης καί Θεσσαλίας.
Διά τών έκεί γενομένων συζητήσεων ζητείται ν ’ 

άποδειχθεϊ ότι ή παρέμβασις τής ’Αγροτικής Τραπέ
ζης είς τό έμπόριον όχι μόνον τά συμφέροντα τών 
έμπορων παραβλάπτει, άλλά καί τούς παραγωγούς δέν 
έξυπηρετεί διότι έπιβαρύνει τά πωλούμενα ε’ίδη μέ 
μεγαλύτερα έξοδα ά φ ’ ότι τό έμπόριον έπιβαρύνει 
ταύτα. ’Επίσης θεωρείται ή μονοπωλιακή, ώς χαρα
κτηρίζεται, παρέμβασις τής Τραπέζης, ώς κρατικός 
παρεμβατισμός, μαρτυρών ότι κρατεί είς τούς άρμο- 
δίους έσφαλμένη άντίληψις περί τής σημασίας τού 
έμπορίου, τό όποιον ούτοι θεωρούν, φαίνεται, ώς
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παρασιτικόν οργανισμόν, καί ώς τοιοϋτον τείνουν νά 
τό εξαφανίσουν.

Τάς απόψεις αύτάς άντικρούουν, δ ι’ ανακοινωθέν
τος δημοσιευθέντος διά των εφημερίδων των ’ Αθηνών 
τής 27 Μάιου ε.ε., αί Ε νώ σ εις τών γεωργικών συνε
ταιρισμών Μακεδονίας, Θράκης καί Θεσσαλίας, αί 
όποΐαι άποκαθιστοϋν διά τής άπαντήσεώς των τά 
πράγματα εις τήν θέσ ιν τοον.

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν κατωτέρω τό άνακοινοο- 
θ έν  τοΰτο. ’ Επιφυλασσόμεθα δε, δταν μάς δοθή καί 
πάλιν ευκαιρία, ώς καί κατά τό παρελθόν, νά έπανέλ- 
θω μεν επ ί τοϋ ζητήματος τοΰ ρόλου τής ’ Αγροτικής 
Τραπέζης, εις τήν κ α θ ’ όλου οικονομικήν ζωήν τοϋ 
τόπου καί είδικώ τερον έπ ί τών έπιβαλλομένων ύπό 
τοϋ καταστατικού αυτής ύποχρεοόσεων ώς κεντρικού 
οργανισμού, πρός έξυπηρέτησιν τής γεωργίας καί 
κυρίως τών γεωργών, διά τής διαθέσεως πρός τοϋτο έκ 
μέρους τής Τραπέζης όλης τής υλικής καί ήθικής 
αύτής δυνάμε<Βς.

Κ άθε παράλειψις ή χαλάρωσις τοϋ ρυθμοϋ τής δρά- 
σεώς της πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν, ώς άξιοϋται, θ ’ 
άποτελεί άθέτησιν τών ύποχρεοόσεων της, αί όποΐαι 
άλλως τε τής έπεβλήθησαν κυρίως κατόπιν συνεχών 
άγώνοον καί προσπαθειών τών συνεταιριστικών οργα
νώσεων τών μοχθούντων πτοοχών άγροτών. "Αν μπορή 
νά κατηγορηθεί 'ίσως διά κάτι ή ’ Αγροτική Τράπεζα, 
είναι άκριβώς ή σχετική αύτής έπιφυλακτικότης νά 
προχίϋρήση θαρραλέως πρός έκπλήρωσιν τής αποστο
λής της, πράγμα πού επ ιβραδύνει τήν πραγματοποίη- 
σιν τών άντικειμενικών αύτής σκοπών.

Πρός τό παρόν άρκούμεθα νά σημεΐ(ύσ<Βμεν τά εξής: 
Είναι πλάνη νά πιστεύεται δτι ή Τράπεζα άποτελεί 
κρατικήν ύπηρεσίαν. Είναι άληθές δτι έχει έντυπω θει 
εις αυτήν διά τοΰ καταστατικού της περισσότερον άφ ’ 
ο,τι χρειάζεται ό κρατικός χαρακτήρ. Αύτό όμως δεν 
ζημιώνει τούς έμπορους άλλά τούς γεωργούς, διότι δέν 
τής επ ιτρέπ ει, ώς ώφειλε, νά λάβη άποφασιστικήν 
θέσ ιν κατά τήν ύπεράσπισιν τών απόψεων καί τών 
καλώς έννοουμένων συμφερόντων τών άγροτών.

Δέν έχει κανένα μονοπώλιον κατά τήν άσκησιν τοϋ 
προμηθευτικού της έργου, άλλ’ ενεργεί κυρίως διά 
λογαριασμόν τών συνεταιρικώς οργανωμένων παραγω
γών, τών οποίων τάς άνάγκας εις είδη ύποχρεοϋται νά 
ίκανοποιήση έ φ ’ όσον διά τοϋ τρόπου αύτοϋ εξασφα
λίζονται εις τούς μικρούς παραγωγούς εύνοϊκιώτεροι 
δροι προμήθειας καί διά τήν Τράπεζαν άσφάλεια διά 
τήν σκόπιμον χρησιμοποίησιν τών πρός τούς άγρότας 
χορηγήσεων της. Πάς τις άλλος δύναται νά τήν συνα- 
γωνισθή ύπό τούς αύτούς όρους καί κατ’ άκολουθίαν 
νά τήν άναγκάσπ νά κρατήση όρους πωλήσεως τούς έκ 
του συναγωνισμού επιβαλλομένους.

"Αν τυχόν κερδίζη ή Τράπεζα κάτι πλέον τοΰ 
κόστους εκ  τής προμηθευτικής εργασίας, τό πράγμα 
δέν είναι φοβερόν, διότι τά κέρδη περιέρχονται εις τήν 
Τράπεζαν, κοινοχρελή οργανισμόν, καί έν μέρος εις 
τούς συνεταιρισμούς τών παραγωγών καί χρησιμο
ποιούνται πρός σχηματισμόν κοινωνικών κεφαλαίων 
διά τών όποιων ένισχυόμεναι ή Τράπεζα καί αί συνε
ταιρικοί οργανώσεις δύνανται νά καταστήσουν ακόμη 
εύνοϊκώτερον διά τούς γεωργούς τό προμηθευτικόν 
έργον. Ά ντ ιθ έτω ς τά κέρδη τοϋ ίδιωτικοϋ έμπορίου 
δέν μπορεί βέβαια νά διεκδικήσουν τοιοϋτον κοινω
φελή προορισμόν.

Είδικώτερον τό έμπόριον τοϋ θείου  καί του θειϊκοΰ  
χαλκοϋ, άπό μακροϋ (άπό τοϋ 1917) έχει περ ιέλθει είς 
χεϊρας τοϋ Κράτους κ α τ’ άρχάς καί βραδύτερον τοϋ

αυτονόμου Σταφιδικού ’ Οργανισμού, ό όποιος έπίσης 
είναι κοινωφελής οργανισμός, τελευταίως δέ ή συνέχι- 
σις τοϋ έργου τούτου άνελήφθη ύπό τής Τραπέζης. 
Ε π ομένω ς δέν αποτελεί κανένα είδος νέας παρεμβά
σεως. ' Η προμήθεια άραβοσίτου συνδυασμένη μέ τήν 
έπ ί πιστοίισει παροχήν τούτου δέν ήδύνατο παρά νά 
γίνη ύπό τής Τραπέζης, ή όποία ώφειλε νά έχη καί τόν 
έλεγχον τοϋ τρόπου διαθέσεοος τών παρεχομένων εν ι
σχύσεων εις τούς έκ  θεομηνιώ ν δεινοπαθοϋντας άγρό
τας. ’ Αλλά τί προσφορώτερον άπό τήν άπ’ εύθεΐας 
διάθεσιν ειδών διατροφής έπ ί πιστώσει διά τήν 
έξασφάλισιν τής διαθέσεως τών ένισχύσεοτν εις τόν 
αποκλειστικόν προορισμόν των; ’ Εκτός τούτου καί 
μεγίστη οικονομία εις κεφάλαια έπ ήλθε διά τής εις 
ε’ίδη παροχής τών ενισχύσεων, άφοϋ ύπολογΐζεται ότι 
έπετεύχθη ή ίκανοποίησις τών ύπαρχουσών άναγκών 
μέ άραβόσιτον άξίας 40-50 έκατομ., ένω άν έδίδετο 
χρήμα θά  έχρειάζοντο διά τόν αύτόν σκοπόν 200 
εκατομμύρια, έκ τών όποιων μέγα μέρος θά  διετίθετο  
είς άδικαιολογήτους δαπάνας καί κέρδη.

"Αν τό έμπόριον πωλή είς τάς αύτάς μέ τήν Τράπεζαν 
καί τούς συνεταιρισμούς τιμάς καί ένίοτε άκόμη καί 
κάτι τ ι χαμηλότερα, τοϋτο άκριβώς οφείλεται είς τήν 
ρυθμιστικήν παρέμβασιν τής Τραπέζης καί τών συνε
ταιρισμών, οί όποιοι διά τοϋ δημιουργουμένου συνα- 
γωνισμ,οΰ άποτρέπουν άδικαιολογήτους έκ μέρους 
τοϋ έμπορίου αύξήσεις τών τιμών.

Τέλος δέν π ρέπ ει νά λησμονήται δτι ένας άπό τούς 
πρωταρχικούς όρους τής βελτιώσεως τής θέσεω ς τών 
μικρών γεωργών καί ό ταχύτερον δυνάμενος νά πραγ- 
ματοποιηθή είναι ή έλάττωσις τών εξόδων εργασίας 
καί συντηρήσεως τών πτωχοτάτων αύτών τάξεων μέ 
τήν συνολικήν έτησίαν κατά οικογένειαν άκαθάριστον 
πρόσοδον τών 15-20 χιλιάδων δραχμών. Ή  προσπά
θεια  πρός τοΰτο άποτελεί όχι μόνον επιτακτικήν 
οικονομικήν ύποχρέωσιν άλλά καί κοινωνικόν καθή
κον, κάποτε άκόμη καί έργον φιλανθρωπίας. Είναι δέ 
άκατανόητον νά έπιζητήται ή έμμεσος φορολογία τών 
πτωχοτέροον άκριβώς τάξεο^ν τοϋ λαοϋ διά νά συντη
ρηθούν άλλαι ίσχυρότεραι οίκονομικώς τάξεις δ ι’ ύπη- 
ρεσίας αί όποΐαι προσφέρονται άλλοθεν ύπό εύνοϊκω- 
τέρους δρους είς τό μέγα πλήθος τής άγροτικής μάζης.

Τό άνακοινωθέν τών Ένοόσεων έχει ώς έξής:
« ' Η σύσκεψις τών Ένώσεών γεωργικών συνεταιρι

σμών λαβοϋσα γνώσιν τής καταβαλλομένης προσπα- 
θεία ς ύπό μερίδος έμπορων Θεσσαλονίκης καί Βόλου 
καί τοΰ έγερθέντος τεχνητοϋ θορύβου, στρεφομένου 
κατά τοϋ έργου καί τής δράσεως τής Ά γροτικής Τρα
πέζης τής ' Ελλάδος, καί τών συνεταιρικών όργανο> 
σεων τής χ<ύρας πρός δημιουργίαν εύνοϊκής άτμοσφαί- 
ρας ύπέρ τών έμπορικών άπόψεοον τεινόντων νά 
στραγγαλίσουν έν τή έκδηλοόσει των τήν εύεργετικήν 
καί σωτηρίαν αποστολήν τών ιδρυμάτων τούτων, 
αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά διακήρυξή πρός τήν 
ελληνικήν κοινωνίαν, ότι ό άρξάμενος υπονομευτικός 
πόλεμος άποσκοπών είς τήν έξουθένωσιν τής ήδη 
δοκιμαζομένης άγροτικής τάξεως θά  εΰρη συσσωμα- 
τωμένον καί άποφασιστικόν είς τόν τραχύν αύτόν 
άγώνα τής διεκδικήσεω ς τών δικαιωμάτων της ολόκλη
ρον τόν άγροτικόν κόσμον έτοιμον ν ’ άντιπαλαίση 
σκληρά κατά πάσης έπιβολής όθενδήποτε προερχομέ- 
νης. ' Η ΐδρυσις τών συνεταιρισμών καί τής ’ Αγροτικής 
Τραπέζης τής ' Ελλάδος καί ή καθιέρωσις μονίμου 
προστατευτικής πολιτικής ύπό τοΰ κράτους είναι 
γεννήματα κοινωνικής άνάγκης διά τήν συγκράτησιν 
τών χωρικών είς τούς άγρούς, μαστιζομένων ύπό
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μυρίων πληγμάτων καί αποτελούν έγγύησιν διά τήν 
αποφυγήν τής άστυφιλίας, ήτις δημιουργεί κοινωνι
κούς κινδύνους διά τήν Πολιτείαν.

Τό αγροτικόν χρεωστάσιον, τού όποιου τήν ανάγκην 
κατενόησε καί επέβαλε τό κράτος, έπ έτρεψ ε επ ί τινά 
έτη ν ’ άναπνεύσουν τόν ελεύθερον άέρα οί ύπό τήν 
πτέρναν τής τοκογλυφίας, τής κοινωνικής αυτής 
λέπρας, στενάζοντες αγροτικοί πληθυσμοί.

Αί κατακτήσεις αύται τών αγροτών αποτελέσματα 
σκληρών πολυετών άγώνων, δεν παραχωροϋνται μέ 
τόν συκοφαντικόν πόλεμον μιας βδελυράς εκστρα
τείας ολίγων εκμεταλλευτών. Τά έκπεμπόμενα πυρά 
κατά του μοναδικού μας, κοινωφελούς χαρακτήρος, 
ιδρύματος, τής ’ Αγροτικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
καί τά άηδή δολώματα τών δήθεν κερδοσκοπικών επ ι
χειρήσεων εις βάρος τού γεωργικού πληθυσμού, μόνον 
ώς άφέλεια έκλαβάνονται μέ τήν παράθεσιν τόσον 
κακής ποιότητος επιχειρημάτων.

' Η ιστορία είναι γνωστή καί πρόσφατος, ώστε νά μή 
λησμονηται ή δραματική ζωή τών έκμεταλλευομένων 
αγροτών ύηό τών φωνασκούντων όψιμων προστατών 
των.

Ή  ’ Αγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος θεμελιωμένη 
εις τήν συνείδησιν καί τήν ψυχήν τού αγροτικού 
κόσμου, ερείσματα ήθικά  καί άκλόνητα δυνάμενα νά 
συντρίψουν τάς ίδ ιοτελείς επιδιώξεις εις βάρος τής 
παραγωγής, άπετέλεσε καί άποτελεΐ άπό τής ίδρύσεώς 
της τόν προστάτην τού 'Έλληνος γεο^ργοϋ εις δλας 
αύτοϋ τάς έκδηλώσεις τής οικονομικής του ζωής.

’ Ενο3 ολόκληροι γεωργικαί περιφ έρεια ι έν Μακεδο
νία ύπέστησαν ανυπολογίστους ζημίας εις τήν παρα
γωγήν των έκ  τής ανομβρίας καί μεγάλος αριθμός 
άστέγων οικογενειών συνεπεία τών σεισμικών κατα
στροφών πένετα ι, μιά δράξ εμπόρων καί μεσιτών άπο- 
ζόντων έκ  τής εργασίας τών άλλων, προκαλεϊ έπιμόνως 
τόν δοκιμαζόμενον τούτον κόσμον, συκοφαντών τά 
ίδρύματά του πρός τά όποια στρέφεται ή ελπίς τών 
παραγωγών.

Καταγγέλλοντες τήν ενέργειαν ταύτην τών έμπορων 
εις τόν ελληνικόν λαόν, διαδηλοΰμεν τήν άκλόνητον 
καί απεριόριστον έμπιστοσύνην μας πρός τήν ’ Αγροτι
κήν Τράπεζαν, άρνούμενοι νά δεχθώμεν ξένους εις τήν 
διαχείρισιν τού ο’ίκου μας.

Α ί ' Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, 
Θράκης καί Θεσσαλίας:

Φθιωτιδοφωκίδος Γιαννέλος, Θηβών Μωράΐτης, Αε- 
βαδείας Κοϊτσάνος, Κομοτινής Παπαδόπουλος, Ά - 
ξιουπόλεως Παπαδόπουλος, Φλωρίνης Χάσιος, Κα- 
στορίας Τσακανίκας, Κατερίνης ’ Ηλιόπουλος, Λαρί
σης Γραμμενόπουλος, Φαρσάλων Ψευτογιάννης, Καρ- 
δίτσης Παπαδήμας, Χαλκιδικής ’ Αθανασιάδης, Τρικά
λων, Καλαμπάκας I. Πατυλιώτης, Βόλου Γιαννακό- 
πουλος, ' Εορδαίας Σιβρόπουλος, Γιαννιτσών Σπάρ- 
τσης, Βερροίας Σινάρης, Καβάλλας Άντώνογλου, 
Δράμας Γιαγκουνίδης, Ξάνθης Αλ. Μπαλτατζής, Κιλ
κίς Γραμματικόπουλος, Θεσσαλονίκης Τζουμέρτης, 
Σερρών Δαμιανίδης, Τσουκάτος, Σταματιάδης.»

— Τα νέα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων της ΑΤΕ βλ. 
«Συνεταιριστής» 1933 σ. 77, 98. Παρατηρήσεις σχετικές για το θέμα αυτό βλ. στο 
«Συνεργατισμός» 1933 σ. 1063.
— Για τις εργασίες της ΑΤΕ κατά το 1933 βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 139.
— Γίνεται πρόγραμμα ιδρύσεως λίγων περιφερειακών καταστημάτων της ΑΤΕ 

και αναθέσεως στις υπόλοιπες περιφέρειες της Αντιπροσωπείας της στις Ενώσεις 
Γεωργικών Συνεταιρισμών (Πρακτορεία). Αναλυτικές πληροφορίες βλ. «Συνεται
ριστής» 1933 σ. 155. Βασικό κείμενο του Διευθυντή ΑΤΕ Γ. Τρακάκη δημοσίευε-

' ται στο «Συνεταιριστής» 1933 σ. 157. Η σημασία του είναι ιδιαίτερη και δείχνει το 
σωστό δρόμο από τον οποίο όμως έγινε εκτροπή μετά τις μεταβολές στην ΑΤΕ το 
1935, όταν ακολούθησε απότομη ίδρυση πολυάριθμων Υποκαταστημάτων της 
ΑΤΕ σε όλη τη χώρα (και συνεχίστηκε από τότε μέχρι σήμερα).

Το κείμενο του Γ. Τρακάκη (ουσιαστικά Υποδιοικητή τότε της ΑΤΕ) είναι το 
ακόλουθο:

« ’ Επί τέσσερα ήδη έτη κατά τά όποια ή ’ Αγροτική 
Τράπεζα επ εκτείνει τήν εύεργετικήν αυτής δράσιν άνά 
τήν ελληνικήν ύπαιθρον, ήκούσθησαν κ α τ’ έπανάλη- 
ψ ιν μομφαί καί επ ικρίσεις εναντίον της, διότι δέν 
έσπευσε νά ίδρύση ’ίδια ύποκαταστήματα, άλλ’ αφήνει 
τήν διεξαγωγήν τού δυσχερεστάτου καί πολυμόχθου 
έργου τής αγροτικής πίστεως εις τά ύποκαταστήματα 
τής ’ Εθνικής Τραπέζης ώς άντιπροσωπείας της.

Οί μετά περισκέψεω ς όμως καί μέ τήν συναίσθησιν 
τού ύπευθύνου έρευνώντες τά θέματα άνομολογοϋν 
ότι ούτε άπό τής πρώτης στιγμής ήτο δυνατόν εις τήν 
’ Αγροτικήν Τράπεζαν νά έγκαταστήση κ α θ ’ δλην τήν 
Χώραν άρτια καί ώργανωμένα ώς προσήκει ύπ/ματα, 
ούτε εντός τής πρώτης τετραετίας, κ α θ ’ ήν είχε νά 
καταστρώση καί έφαρμόση τάς γενικός κατευθύνσεις 
τού έργου της, ήτο δυνατόν συγχρόνως νά έγκαταστή
ση περισσότερα’ίδια ύποκαταστήματα άπό εκείνα πού

'ίδρυσεν έν τώ μεταξύ εις τήν Κρήτην, τήν Μακεδονίαν, 
τήν ’Ή πειρον, τήν Μυτιλήνην κα ί τήν Θεσσαλίαν, καί 
νά κατατρίβεται καί άπασχολήται συνεχώς εις ζητήμα
τα προσωπικού, διαγωνισμών, εγκαταστάσεων κλπ. τά 
όποια δλοι γνωρίζομεν ποίαν άπασχόλησιν δημιουρ
γούν.

"Η το λοιπόν τότε προτιμωτέρα ή προσωρινή αναβολή 
καί ένδελεχής μελέτη τού θέματος, άντίτής εσπευσμέ
νης καί άνευ προγράμματος ιδρύσεως ιδίων πολλών 
ύπ/μάτων, τά όποια κακώς έγκαθιστάμενα απ' άρχής 
καί προχείρως όργανούμενα καί κακίστην ύπηρεσίαν 
θά προσέφερον πρός τούς άγρότας καί τήν Τράπεζαν, 
καί δυσχερέστατον θά ήτο νά καταργηθώσι κατόπιν.

Ούτω συντελεσθείσης έν τώ μεταξύ τής αναγκαίας 
μελέτης τών κατά περιφέρειαν συνθηκών καί αναγκών 
τής οικονομίας τού άγροτικοΰ κόσμου καί τής παρα
γωγής, δπως καί τών όρων τής έξυπηρετήσεως τής
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πίστεως των άγροτών, μέ θετικόν έρεισμα την έν τώ 
μεταξύ καί έκ  τής εφαρμογής κτηθείσαν πείραν, διε- 
φωτίσθη ή υπηρεσία καί τό Συμβοΰλιον τοϋ ’ Οργανι
σμού, καί κατηρτίσθη πλήρες πρόγραμμα, καί των 
μελλοντικών έπιδιώξεων τής Τραπέζης, καί τής βαθ
μιαίας έπεκτάσεως τοϋ οργανισμού πρός πάσαν 
γωνίαν τής Χώρας καί διά πάσαν ανάγκην.

Βάσει τοϋ προγράμματος τούτου, ή ' Αγροτική Τρά
πεζα κατέληξεν εις τήν άπόφασιν, όπως ίδρύση καί 
όργανώση εις τά μεγάλα παραγωγικά κέντρα τής 
επαρχιακής 'Ελλάδος, μεγάλα, οί,ονεί κεντρικά, υπο
καταστήματα αυτής, λειτουργοϋντα μέ άποκεντρωμέ- 
νον κατά ύποκαταστήματα σύστημα, ώς πρός τάς 
λεπτομερείας τής διαχειρίσεω ςτής αγροτικής πίστεως. 
"Εκαστον τών ύποκαταστημάτων τούτων θά έχη ειδ ι
κόν γνωμοδοτικόν συμβούλιον μέ καθοριζόμενα έκά- 
στοτε ύπό τοϋ Κέντρου όρια δράσεως καί πιστωτικά 
τοιαϋτα,· έν συνδυασμώ πρός τά γενικά οικονομικά 
μέσα τής Τραπέζης καί τάς έκάστοτε άνάγκας καί 
κατευθύνσεις καί αποφάσεις τοϋ Διοικητικού αύτής 
Συμβουλίου.

Τοιουτοτρόπως τά κεντρικά ταϋτα ύποκαταστήμα
τα χρησιμοποιούντο, μέ ειδικόν κανονισμόν, καί τάς 
έν τη έδρα των καί έν τή περιφερεία των συνεταιριστι
κός οργανώσεις ύπό τύπον πρακτορείων ή άντιπρο- 
σώπων, θά  άναθέτωσι βαθμιαίως καί έφόσον κρίνον- 
ται ώριμοι αί οργανώσεις αύται, τήν διαχείρισιν τής 
πίστεως καί είς τάς μακράν τής έδρας των άλλά καί τάς 
εντός αύτής εύδοκίμως, κατά τήν κρίσιν τοϋ δεκαεξα- 
μελοϋς συμβουλίου τής Τραπέζης, λειτουργούσας 
τοιαύτας. Π αρ’ έκαστη οϋτω έξουσιοδοτουμένη οργα
νώσει θά  τοποθετήται κα ί εις ή περισσότεροι μόνιμοι 
ύπάλληλοι τής Τραπέζης διά τήν συντήρησιν τής εύθύ- 
νης τής ύπηρεσιακής καί τήν καθοδήγησιν τής όργα- 
νώσεως είς τά έργα ταϋτα. ' Η έξουσιοδότησις αϋτη θά 
γίνεται μέ στενήν έκ  μέρους τών οικείων ύποκαταστη
μάτων παρακολούθησιν καί μέ ώργανωμένην ύπηρε- 
σίαν συνεχοϋς έπιθεωρήσεως καί διαρκούς ελέγχου.

Κατά τό σύστημα τούτο, όργανουμένου σύν τώ 
χρόνω θετικώ τερον καί έξαπλουμένου κ α θ ’ όλην τήν 
χώραν δικτύου ικανών συνεταιριστικών οργανώσεων, 
θά  δύναται ή Τράπεζα χωρίς άπασχόλησιν απειρο
πληθούς κατωτέρου προσωπικού, καί χωρίς μεγάλας 
δαπάνας έγκαταστάσεως καί διαχειρίσεοος, νά διοχε- 
τεύη άπό ώρισμένων έπαρχιακών κέντρων μέχρι καί 
τών εσχατιών έκάστης περιφερείας, συντονισμένην, 
φωτισμένην, άμεσον καί λυσιτελή τήν εύεργετικήν 
αύτής άντίληψιν.

Διά τού συστήματος τούτου, θά καταστή σύν τώ 
χρόνω πρόδηλον, κατά πόσον είναι έφ ικτή καί ή άνά- 
πτυξις τής τοιαύτης χρησιμοποιήσεως τών συνεταιρι
κών οργανισμών μέχρι τοϋ σημείου καί τής συγχωνεύ- 
σεως ώρισμένων έπαρχιακών υπηρεσιών ώρισμένων 
ύποκαταστημάτων, ή καί ολοκλήρων ύπο/μάτων άκό- 
μη, πρός τάς τελειοποιούμενος όλονέν 'Ενώσεις 
Συνεταιρισμών, ούτως ώστε νά άπολήξη διά τοϋ χρό
νου τό μέν νά άπομείνωσι τόσα ύποκαταστήματα δσα 
άπαραιτήτως θά  χρειασθή νά παραμείνουν λειτουρ-

γοϋντα, τό δέ αί έν ταις έπαρχίαις ύπηρεσίαι τής Α.Τ.Ε. 
νά άποβώσιν τοπικαί έπ ιτελικα ί ύπηρεσίαι έντή  άσκή- 
σει τού έργου τής άγροτικής πίστεως, καθορίζουσαι 
κατά περιφέρειαν τάς γενικάς γραμμάς καί κατευθύν
σεις καί παρακολουθοϋσαι στενώς τάς συνεταιρικός 
οργανώσεις έν τή έκτελέσει τού πιστωτικού των 
έργου, καί τής όλης δράσεώς των. "Ολα ταϋτα, εννοεί
ται, είναι ζητήματα έξελίξεως καί χρόνου.

Παραλλήλως θά καταβληθή προγραμματική εργα
σία διά τήν προαγωγήν τοϋ καταρτισμού τών στελεχών 
τών συνεταιριστικών οργανώσεων, καί τών διο ικητι
κών καί τών ύπηρεσιακών τοιούτων, κα ί τής μάζης τών 
συνεταίρων, διά τής όργανώσεως εκπαιδευτικών φρον
τιστηρίων κατά περιφέρειαν εύρείαν καί στενήν, καί 
τακτικών διαλέξεων, ώστε νά συντελήται παραλλήλως 
καί ή ποιοτική προαγωγή τοϋ συνόλου τής συνεταιρι
στικής κινήσεως, καί τά έκλεκτά στοιχεία αύτής, είτε 
διοικητικά είτε ύπηρεσιακά, νά έξελίσσωνται σύν τώ 
χρόνφ πρός ύψηλότερον πεδίον μορφώσεως καί 
γενικού καταρτισμού, ικανά καί διά τήν εύρυτέραν 
έξέλιξιν.

Εννοείται ότι τό όλον πρόγραμμα τούτο δέν είναι 
δυνατόν, ούτε επιτρέπεται, νά συντελεσθή μέ προχει
ρολογίαν, ή νευρικότητα. Χρειάζεται περίσκεψις, με
λέτη, ώρίμανσις συνεχής καί καλή στάθμισις τών ικα
νοτήτων καί αποδόσεων οργανισμών καί προσώπων.

Διά τούτο καί μέχρις ότου έπιτευχθή ή ύπό τής Τρα
πέζης ϊδρυσις τών νέων ύποκαταστημάτων, καί συμ- 
πλήρωσις τοϋ άνω δικτύου, ή έ φ ’ όσον είς ώρισμένας 
περιφερείας δέν έχει έξελιχθή ακόμη ικανοποιητικής 
ή συνεταιριστική όργάνωσις, ή Τράπεζα θά  εξακολού
θηση χρησιμοποιούσα ώς άντιπροσωπείας τά ύπ/ματα 
τής ’ Εθνικής Τραπέζης συμφώνως πρός τό Καταστα
τικόν της.

’ Επί τή βάσει τών προγραμματικών τούτων άρχών τό 
Δ ιοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης κατέληξεν είς 
τήν άπόφασιν όπιος ίδρύση βαθμηδόν Ιδια ύπο/ματα 
είς τά μεγάλα παραγοογικά επαρχιακά κέντρα.

Είς όπομεμακρυσμένα σημεία τής χώρας, δπου δέν 
ύπάρχει άκόμη ώριμη συνεταιριστική όργάνωσις, θά 
δύναται ή Τράπεζα, κατά τήν άπόφασιν τού Δ ιοικητι
κού Συμβουλίου αύτής νά έγκαταστήση ειδικά συνερ
γεία η άντιπροσωπείας έξαρτώμενα έκ  τοϋ πλησιεστέ- 
ρου ύπο/ματος, ή καί νά ίδρύση ’ίδιον πρακτορείον.

Τοιούτου πρακτορείου άπεφασίσθη κ α τ ’ άρχήν ή 
'ίδρυσις είς Παραμυθιάν, περιοχήν κ α τ ’ εξοχήν παρα
γωγικήν, στερουμένην όμως συγκοινοκνίας μέ τά έγγύς 
κέντρα.

Διά τοϋ προγράμματος τούτου όχι μόνον θά  έξυπη- 
ρετηθωσι τά ήθικά καί οικονομικά συμφέροντα τής 
Τραπέζης πλήρως, όχι μόνον τά ήθικά καί οικονομικά 
συμφέροντα τών συνεταιρικών οργανώσεων θά προ- 
αχθωσι, άλλά καί ή άσκησις τής πίστεο3ς θά  έλθη εγγύ
τατα τών άγροτών καί θά διεξάγεται τελειότερον καί 
φυσιολογικώτερον.
’ Αθήναι Δ/βριος 1933

Γ. ΤΡΑΚΑΚΗΣ»

— Για το έργο της ΑΤΕ 1929-1933 βλ. κείμενο του Γ. Τρακάκη, «Συνεταιριστής» 
1934 σ. 38, στο οποίο δίδονται πληροφορίες για τα βασικά σημεία και τις κατευ
θύνσεις, τόσο στον πιστωτικό όσο και στον ευρύτερο τομέα.
— ^ ια τιΊν άσκηση της αγροτικής πίστεως από τους Συνεταιρισμούς, τις δυνα

τότητες που υπάρχουν, τις προϋποθέσεις, σε συσχετισμό με τις συζητήσεις και
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αποφάσεις της Συσκέψεως των Ενώσεων 26-29/1/1933, γράφει ο «Συνεργατισμός» 
1933 σ. 964. Τα κυριώτερα σημεία είναι τα ακόλουθα:

«Στήν Πανελλήνιο σύσκεψι τών ' Ενώσεων Συνετα ι
ρισμών στάς ’ Αθήνας 26-29 Ίανουαρίου, έ. έτους 
μεταξύ άλλων αιτημάτων έχουν περιληφθή καί μερικά 
πού έχουν εξαιρετική σημασία γιά τή συνεταιριστική 
όργάνωσι άν πραγματοποιηθούν. ’ Εζητήθη π.χ. α) τού 
λοιπού οί συνεταιρισμοί νά θεω ρηθούν (ΰς πραγματι
κοί συνεργάται τής ΑΤΕ, β) νά έπ ιτευχθή, μεθοδικώς, 
ή χρησιμοποίησις τών συνεταιριστικών οργανώσεων 
ώς πρακτορείοχν καί αντιπροσώπων τής ΑΤΕ είς τά μι
κρότερα κέντρα, γ) τά κυρώ τερα έθνικά προϊόντα νά 
διαχειρισθοϋν αί συνεταιρικοί όργανοίσεις.

"Ας ύποθέσω μεν ποος έχουν συγκατανεύση οί άρμό- 
διοι καί ικανοποιούνται τά αιτήματα τών ' Ενώσεων θά  
είνε σέ θ έσ ι οί τελευταίες ν ’ άναλάβουν ρυθμικά καί 
ύπό συγχρονισμένους ορούς νά διεξαγάγουν τις έργα- 
σίες πού ζητούν νά τούς ανατεθούν; Τό ερώτημα θά  
π ερίττευε ’ίσως γιατί έξυπονοείται ποίς οί ζητοΰντες 
ξεύρουν καλά τίς ίκανότητές τους, άλλά ώρισμένα 
πράγματα, πολύ γνωστά τίς επιβάλλουν. Αίφνης πώς 
θά  μπορούσαν οί συνεταιριστικές οργανώσεις ν ’ 
άναλάβουν τήν διεξαγωγήν τής άγροτικής πίστεως ώς 
άντιπρόσωποι τής ΑΤΕ; Λειτουργούν οί συνεταιρισμοί 
στήν ύπαιθρο κατά τέτοιο τρόπο πού νά έγγυηθούν 
στήν Τράπεζα πώς τήν έξασφαλίζουν άπό κάθε είδους 
άνωμαλία; Τό ζήτημα είνε, ’ίσως, πολυπλοκώτερο ά π ’ 
ότι, κα τ’ άρχήν, φαίνεται. ' Η μέχρι τούδε πείρα 
π ρέπ ει νά μάς έμβάλη σέ σκέψεις καί στόν κόπο νά 
έρευνήσωμε τίς ίκανότητές μας καλλίτερα, γιατί ή δ ιε
ξαγωγή τής άγροτικής πίστεως κ α τ’ εύθείαν άπό τούς 
συνεταιρισμούς θά  σημαίνη άνάληψιν βαρειών εύθυ- 
νών απέναντι τού συνόλου τού έθνους πού έπροικο- 
δότησε τήν Τράπεζα.

Οί Συνεταιρισμοί, δυστυχώς, μόνο σέ εξαιρετικές 
περιπτίόσεις λειτουργούν σάν καθαρώς οικονομικοί 
οργανισμοί, ένώ έπ ρεπε άπό τά πρώτα άκόμη βήματα 
τής ζίοής τους νά είνε τέτοιο ι, μέ πρόγραμμα δράσεως 
πραγματικό, όπως προβλέπει τό καταστατικό. Οί 
περισσότεροι τών συνεταιρισμών μας εργάζονται 
συμπτωματικώς γιά τούς προδιαγραμμένους σκοπούς 
τους, αίτια νά λέγουν μερικοί συνεταίροι, άκατατόπι- 
στοι, εφέτος δέν έχομε συνεταιρισμό. 'Η  μεγίστη 
πλειοψηφία τών συνεταιρισμένων θεω ρεί πώς ό συνε
ταιρισμός είνε, τρόπον τινά, ό μεσίτης τους στη 
Τράπεζα. Καί έφ ’ όσον κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον σκέ
πτονται, φυσικό είνε νά μή θέλουν ή νά μή φροντίζουν 
vet δημιουργήσουν άλλη κατάστασι. Νομίζουν ότι έτσι 
πρέπ ει νά είνε. "Αλλως δέν δικαιολογείται ή μέχρι 
τούδε πολιτεία τους. ' Η τακτική αϋτή τών συνεταιρι
σμών τούς καταντά έτεροκινήτους οργανισμούς καί 
δέν σπρώχνει τούς ιθύνοντας τους στό νά άναπτύξουν 
τή δραστηριότητα πού χρειάζεται γιά νά δημιουργή
σουν εκείνο πού άπαιτεΐ ένας συνεταιρισμός: Συνετα ί
ρους ετοίμους, μέ τήν μεταξύ τους ειλικρινή συνερ
γασία, νά άναλάβουν τήν οικονομική ζωή τού τόπου 
στά χέρια τους γιά τήν καλλιτέρα έξυπηρέτησι τών 
μικροκαλλιεργητών.

Τήν ιδέα αύτή παρακολουθεί κανείς σάν μιά φιλολο
γική συζήτησι σέ διάφορες περιφ έρειες χωρίς πρακτι
κή εφαρμογή, διότι δέν υπάρχει ή πεποίθησις. Ά λλά 
δέν είνε μόνο αύτό, οί συνεταίροι δέν έχουν άντιληφθή 
πα)ς αποτελούν μιά οικονομική όργάνωσι καινούριου 
τύπου, πού επ ιδιώ κει νά έπιβάλη νέο ρυθμό στήν 
οικονομική ζωή. Καμμιά διαπαιδαγώγησι πρός τήν

κατεύθυνσι αύτή δέν έγινε. ’ Επί πλέον σέ πολλά χωριά 
παρατηρεί κανείς περισσοτέρους τού ενός συνεταιρι
σμούς πού έπιδιοόκουν τόν ’ίδιο σκοπό, άς έχουν 
καμμιά φορά καί διαφορετικούς τίτλους. Τό γεγονός 
άποδεικνύει πο^ς ό συνεταιρισμός όχι μονάχα δέν έχει 
έννοηθή άλλά καί έχει παρεξηγηθή. Σ έ  πολλούς έγεν- 
ιή θ η  ή άντίληψι πώς ό συνεταιρισμός είνε μέσον γιά 
τήν ίκανοποίησι προσωπικών, τοπικιστικών καί όχι 
καί σπάνιε! καί κομματικών φιλοδοξιών. Τό τεμάχισμα 
αύτών τών δυνάμεων είνε, άν τό καλοεξετάση κανέ
νας, χειρότερο άπό νά μή υπάρχουν καθόλου συνεται
ρισμοί. Ή  δύναμις τών συνεταιρισμών έξαρτάται άπό 
τήν άποταμιευτικήν ικανότητα τών μελών τους καί τήν 
εύφυία τών διοικητικών τους συμβουλίων νά χρησιμο
ποιήσουν κατά τόν άσφαλέστερο καί άποδοτικώτερο 
τρόπο τά συγκεντρωμένα άποταμιεύματα. Πώς όμως 
μπορεί νά μιλά κανείς π ερ ί άποταμιευμάτων κλπ. όταν 
30-40 μικροκαλλιεργηταί στερούμενοι τών πάντων καί 
δανειζόμενοι γιά νά συντηρηθούν άπό τήν ’ Αγροτική 
Τράπεζα ίξρύουν ξεχο^ριστό συνεταιρισμό σέ χοοριό 
πού ύπάρχει άλλος, καυχώμενοι πώς αύτοί είνε ικανό
τερο ι όλίον τών άλλιον. 'Υπάρχουν παραδείγματα 
πολλά ότι άπό μεγάλους συνεταιρισμούς έσχηματίσθη- 
σαν δύο ή τρεις νέοι, ύπό ποικίλες καί πολλές αιτιά
σεις. Δηλαδή άντί καλλίτερα πήγαμε πρός τά χειρότε
ρα. "Οταν οί κάτοικοι τής ύπαίθρου άγονται άπό 
τέτο ιες σκέψ εις είνε παρακινδυνευμένο νά πή κανείς 
πώς παρουσιάζουμε δράσι συνεταιριστική, διότι συνε
ταιριστική δράσις θά  πή συστηματοποιημένη οικονο
μική δράσις, άπηλλαγμένη άπό κάθε τί τό πλεονάζον. 
"Αν φανταζώμεθα πώς ένας ελάχιστα οικονομικός 
(ιδίως πιστωτικός) οργανισμός μπορεί νά μάς έξασφα- 
λίση τά πλεονεκτήματα τής συγχρονισμένης οικονο
μίας, δείχνουμε σημεία άμαθείας.

’Ά ς είνε, πα ρ ’ όλα αύτά, τό διάβημα τών 'Ενώσεων, 
έν γνώσει τής καταστάσεως τών συνεταιριστικών προ
γραμμάτων, άποτελεϊ ένα τόλμημα πού έπρεπε νά 
έκδηλωθή. Δέν μπορούσαν ο ί Ε νώ σ εις τών συνεται
ρισμών νά δείξουν έπιφυλακτικότητα. Εΐχεν έλθη πειά 
ό καιρός νά ποΰν: εξασφαλίσατε μας τίς προϋποθέσεις 
ύπό τίς όποιες μπορούμε -αύτό σάς τό ύποσχόμεθα- 
νά τακτοποιήσουμε τίς υπ οθέσεις μας καί νά θέσουμε 
στήν ύπαιθρο τίς  βάσεις μιάς συγχρονισμένης καί 
συ στη ματοπο ιη μέλη ς οικονομίας. Δέν μπορούμε στό 
έξής, όταν βλέπωμε πόσον διψά ό τόπος γιά καλλιτέρα 
ζ(»ή, ήμείς οί φορείς τής όργανώσεως τής άλληλεγγύης, 
νά καταδικάσουμε τόν εαυτό μας στή φυτοζωία ή νά 
μεταβληθοΰμε σέ γραφειοκρατικούς οργανισμούς. 
Αύτός δέν είνε ό προορισμός μας.

Οί ιθύνοντες τάς 'Ενώσεις τών συνεταιρισμών ώς 
κείμενοι πλησιέστερα άπό κάθε άλλον στόν χωρικό 
ξεύρουν τήν ψυχολογία του καλλίτερα άπό τόν κα θέ
να. Ά ντελήφθησαν τά ελαττώματα πού παρουσιάζουν 
σήμερα καί ζητούν νά τά έξαλείψουν. ' Η άνόρθωσις 
όμίος, ή όμοιοθεραπεία, άν θ έλετε , μπορεί νά προέλθη 
μόνον άν συνεργασθοΰν είλικρινά οί άρμόδιες κρατι
κές ή ήμικρατικές ύπηρεσίες καί ή ’ Αγροτική Τράπε
ζα ώς χρηματοδότης καί έποπτική άρχή τών Συνεται
ρισμών. Οί ' Ενώσεις τών Συνεταιρισμών, δέν ζητούν 
υλικήν ένίσχυσι, παρά μόνο μιά ήθική έπικουρία. 
Ζητούν νά τούς δοθή τό κύρος έκεϊνο πού θά αύξήση 
τήν έναντι τους εμπιστοσύνη καί τής κοινής γνώμης 
καί τών συνεταιρισμένων. Οί ’ Ενώσεις τών Συνεταιρι-
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σμών δέν μπορούν νά έχουν τό άπαιτούμενο κύρος 
όταν παρέχεται τό δικαίωμα πρωτοπραξίας είς τήν 
’Εθνικήν καί ’Αγροτικήν Τράπεζαν καί γιά τίς άπαι- 
τήσεις τών Ενώσεων κανείς λόγος δέν γίνεται, όταν 
μεταξύ τής Κεντρικής ’Επιτροπής τής Προστασίας 
Σίτου καί των παραγωγών μεσολαβή ή ’ Ανώνυμος 
Προνομιούχος 'Εταιρία τών Γενικών ’Αποθηκών, 
δταν ή ’Αγροτική Τράπεζα προβαίνει, άμέσως άπό 
τούς παραγωγούς, είς τήν συγκέντρωσιν διαφόρων 
προϊόντων γιά τίς ανάγκες της, δταν ό εποπτικός 
ύπάλληλος τής ' Ενώσεως θεωρείται ύποδιέστερος 
εκείνου τής ’Αγροτικής, δταν ολόκληρος ό οργανισμός 
τής ' Ενώσεως είνε ύποχείριος στήν ΑΤΕ, μέ τό σύστη
μα τών μηνιαίων χρηματοδοτήσεων πρός κάλυψιν τών 
τρεχόντων εξόδων καί όταν ή ’Αγροτική Τράπεζα, 
αφού άνέλαβε νά προωθήση τή συνεταιριστική όργά- 
νωσι, μέ τόση εύκολία δανείζει στούς μή συνεταιρισμέ
νους, σέ χωριά όπου ύπάρχουν συνεταιρισμοί.

Οί ιθύνοντες τίς συνεταιριστικές ’Οργανώσεις, έν 
γνώσει τών δυσκολιών πού θά συναντήσουν στό έργο 
τους, συναισθανόμενοι πλήρως τίς ευθύνες τους απέ
ναντι τού γεωργικού κόσμου έζήτησαν νά τούς δοθή 
κάποια έλευθερία στήν έφαρμογή τοϋ μεγάλου τους 
προγράμματος καί προκαλοϋν τήν εποπτική ύπηρεσία 
τής ΑΤΕ νά τίς παρακολουθή άπό κοντά καί νά πατάσ- 
ση κάθε τυχόν ύπερβασία ή ανωμαλία. ’Έτσι δημιουρ- 
γοϋνται τά μεγάλα έργα, πρωτοβουλία, ειλικρίνεια καί

αύστηρός έλεγχος. Μπορούσαν, κάλλιστα, οί ιθύνον
τες τίς συνεταιριστικές οργανώσεις, στή Πανελλήνιο 
Σύσκεψι τών 'Ενώσεων 26-29 Ίανουαρίου, άφοϋ ή 
Τράπεζα τούς έξησφάλιζε τά έξοδα καί τούς μισθούς 
τών ύπαλλήλων νά έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους 
σ ’ αύτή καί νά ήσυχάσουν. ’Αλλά ή άνωτερότης 
διέκρινε τούς πάντας καί τά πάντα κατά τήν άνωτέρω 
σύσκεψι, πράγμα πού τιμά τούς μετασχόντας εις 
αύτήν.

Μέ κίνδυνον νά χάσουν, μερικοί, καί τή θέσι τους 
ακόμη έκαμαν ένα αύστηρότατο έλεγχο τής καταστά- 
σεως. Τό εύτύχημα είνε ότι ή ειλικρίνεια αύτή τών 
άντιπροσώπων τών 'Ενώσεων καί ή θέλησί των νά 
προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους γιά νά βελτιωθή ή 
οικονομική άθλιότης στήν ύπαιθρο εύρήκε βαθειά 
άπήχησι μεταξύ τών άρμοδίων πού μέ μέγιστο ένδια- 
φέρον παρηκολούθησαν τίς εργασίες τής συσκέψεως 
και έδόθησαν ύποσχέσεις πώς θά ικανοποιηθούν τά 
περισσότερα αιτήματα τών * Ενώσεων Συνεταιρισμών.

Μέ τή μεγάλη τους χειρονομία οί συσκεφθέντες 
προσέφεραν μεγίστη ύπηρεσία στόν τόπο. ’Ανύψω
σαν μεταξύ τής κοινής γνώμης τών συνεταιρισμένων τό 
αίσθημα τής εύθύνης. Κατέστησαν γνωστά έν πλάτει 
τά ζητήματά τους. Καί τό σπουδαιότερον έθεσαν τίς 
βάσεις ένός ένιαίου προγράμματος. ’Ά ς είνε γ ι’ αύτό 
υπερήφανοι.»

Πολλές από τις περιφερειακές υπηρεσίες της ΑΤΕ στεγαζόταν σε άθλια κτίρια επί πολλές 
δεκαετίες. Στη φωτογραφία το Υπ/μα ΑΤΕ στις Σάππες στο τέλος της ΙΟετίας του 1950 όταν 

άρχισε κάποια προσπάθεια για βελτίωση.
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Β Α Σ ΙΚ Α  Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι 
(Γ Ε Ν ΙΚ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε ΙΕ Σ  Γ ΙΑ  Λ Υ Σ Ε ΙΣ )

— Η  Π ανελλήνια  Σύσκεψη τών Ενώσεων Γεωργ. Συνεταιρισμών της 26-29 
Ιανουαρίου 1933 συζητά και περί της αναμίξεως τών συνεταιρισμών στην γενική 
οικονομική πολιτική  («Συνεταιριστής» 1933 σ. 18) και διατυπώνει το ακόλουθο 
ψήφισμα, με βάση και τη μελέτη και αποφάσεις της Ε πιτροπής των Αμπελακίων:
«β '. Έ π ί  της άναμίξεως τών συνεταιρισμών είς τήν 

γενικήν οικονομικήν πολιτικήν.
Α '. Παραδέχεται ότι συνεταιριστική πολιτική είναι 

ή πολιτική τήν οποίαν όσκοϋν οί συνεταιρισμοί έν τή 
συνεταιριστική δράσει μέ κατεύθυνσιν τήν όλοκλήρω- 
σιν καί πραγμάτωσιν τής συνεταιριστικής οικονομίας. 
Συνεπώς περιέχει ή πολιτική αϋτη τά έξής: 

α) Συνεταιριστικήν μόρφωσιν. Αϋτη συνίσταται είς 
τήν μελέτην καί έμβάθυνσιν είς τήν οικονομικήν 
δράσιν τών συνεταιρισμών, φωτισμόν καί δημιουργίαν 
συνειδήσεως τών μελών τών συνεταιρισμών, προπα
γάνδαν περί τών σκοπών τών συνεταιρισμών, καί τών 
κοινωνικοοικονομικών καρπών τής συνεταιριστικής 
οικονομίας, καθώς καί τών έντεΰθεν άπορρεόντων 
κοινωνικών, ήθικών καί ανθρωπιστικών άγαθών.

β) Συνεταιριστικήν όργάνωσίν. Αϋτη έγκειται όχι 
μόνον είς τήν ϊδρυσιν καί τεχνικοοικονομικήν όργά- 
νωσιν συνεταιρισμών, αλλά καί είς τήν έμπνευσιν τοϋ 
συνεταιριστικού πνεύματος τής άλληλευγγύης, τής 
τάξεως, τής ευθύνης, τής εύθείας συνεργασίας, καθώς 
καί είς τήν προσπάθειαν γενικεύσεως καί ελλόγου 
ρυθμίσεως τών σχέσεων τών συνεταιρισμών τοπικώς,

κατά κλάδους έργασιών καί διεθνώς.
γ) Συνεταιριστικήν πράξιν. Αϋτη έκδηλοϋται διά 

συμπράξεως τών συνεταιριστικών οργανώσεων μετά 
τών δημοσίων καί άλλων ομαδικών συμφερόντων 
οργανισμών μέ τάσιν τήν έπέκτασιν τοΰ συνεταιριστι
κού πνεύματος καί τών συνεταιριστικών οργάνων είς 
τήν άνάληψιν κοινωφελών έργων καί είς τήν διατύπω- 
σιν φορολογικών, δασμολογικών καί άλλων αιτημάτων. 
’ Εν τούτω οί συνεταιρισμοί δρώσιν ώς όργανα τής κοι
νωνικής οικονομίας καί ούχί ώς κομματικά στελέχη 
κόμματός τίνος.

Β '. Συνιστά 'ίνα οΐ συνεταιρισμοί κινηθούν έντός 
τών ώς άνω διαγραφομένων όρίων καίάναγνωρίζοντες 
μετά τών ορθοδόξων συνεταιριστών τήν άνεξαρτησίαν 
τής συνεταιριστικής δράσεως, άποφύγουν τήν ά φ ’ 
εαυτών άνάμιξίν των είς τήν κομματικήν πολιτικήν, 
άποκρούσουν δέ καί πάσαν προσπάθειαν έκ προβε- 
βουλευμένης ένεργείας τών πολιτικών κομμάτων, ϊνα 
τούς παρασύρουν είς τήν πολιτικήν διαπάλην.

Ή  άρχή «οί συνεταιρισμοί διά τούς συνεταιρισμούς» 
συνοψίζει τήν δράσιν καί τά όρια τής άναμίξεως τών 
συνεταιριστικών οργανώσεων είς τήν πολιτικήν.»

Ε πίσης η Σύσκεψη αυτή των Ενώσεων συζητά και διατυπώνει ψηφίσματα για 
τα αγροτικά χρέη (Βλ. στο Υποκεφ. Ε ' Α γροτική  Π ίσ τη), γ ια  το καπνικό,
σταφιδικό, συκικό, σ ιτικό, βαμβακοπαραγωγικό κλπ., που δείχνουν την όλη τότε
κατάσταση της γεω ργίας και του αγροτικού κόσμου. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 
22, «Συνεργατισμός» 1933 σ. 956, 1086 καθώς και στην ειδική έκδοση των 
Π ρακτικώ ν της).

Τα σχετικά  ψηφίσματα είνα ι τα ακόλουθα κατά προϊόν (που τα παραθέτουμε 
επειδή δείχνουν τα προβλήματα, τους αγώνες και τις δ ιαδοχικές πραγματοποιή
σεις).

Τό μέτρον τοϋτο τής έπεμβάσεως εις τάς άγοράςθά 
χρησιμεύση ώς άπαρχη μιάς μελλοντικής πλήρους 
ενιαίας διαχειρίσεως τής εμπορίας τοϋ καπνού ύπό 
τοϋ ’Οργανισμού (Μονοπωλίου).

01 πόροι τοϋ ’Οργανισμού δέον νά άποτελεσθώσι: 
α )Έ κ  τοϋ φόρου τής δεκάτης έπί τοϋ καπνοϋ. 
β) Μέρους έκ τών πραγματοποιηθησομένων κερ

δών έκ τοϋ μονοπωλίου έσωτερικής καταναλώσεως. 
γ )Έ ξ  ένδεχομένων άλλων κερδών.
Β '.Ά μ εσ ον  κατάργησιν τοϋ παρακρατήματος τοϋ 

καπνικού συναλλάγματος.
Γ '.Ά ν ά θ εσ ιν  τής άντασφαλίσεως έπ ί τών καπνικών 

δανείων, είς τάς Ε νώ σεις Συνεταιρισμών καί παροχή 
αύταϊς άναλόγου προμήθειας.

Δ '.Ά μ εσ ο ν  συστηματοποίησιν, όλοκλήρωσιν καί 
ένιαίαν διαχείρισιν τής πολιτικής τού Κράτους τών 
ανταλλαγών, διά τής ιδρύσεως κεντρικού οργανισμού, 
ρυθμίσεως τοϋ εξωτερικού έμπορίου τής χώρας, μέ

Ψ ήφ ισμα έπ ί τοΰ Κ απνικού  Ζητήματος

' Η Πανελλήνιος Σύσκεψις ... άποφασίζει όμοφώνως 
τά έξής:

Α '.Ά ξ ιο ι τήν άμεσον 'ίδρυσιν αύτονόμου καπνικού 
οργανισμού δημοσίου δικαίου, είς τόν όποιον θά 
παραχωρηθή τό μονοπώλιον τής έσωτερικής κατανα
λώσεως. Οϋτος θ ά  έχη ώς κύριον σκοπόν τήν διάδοσιν 
τών έλληνικών καπνών είς τάς ξένας άγοράς, διά τής 
ένισχύσεως καί συμμετοχής εις έργοστάσια τοϋ ’ Εξω
τερικού, ώς καί διά παντός άλλου μέτρου ένδεικνυομέ- 
νου ύπό τής πράξεως, θ ά  διαχειρίζεται δέ καί θά δια
θέτη διά λογαριασμόν τών συνεταιρικών οργανώσεων 
τά καπνά των είς τό Εξωτερικόν.

Ά π ό  τοΰ δευτέρου έτους τής συστάσεώς του, νά 
δύναται νά έπεμβαίνη κατόπιν άποφάσεως τοΰ διοι
κητικού του συμβουλίου, ρυθμιστικώς εις τήν άγοράν 
καπνών.
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σκοπόν τήν οσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν αϋξησιν τής 
εξαγωγής τοϋ καπνοϋ, έναντι τών είσαγομένων έν τή 
χώρα διαφόρων εμπορευμάτων, διά παντός ένδεικνυο- 
μένου δυνατοϋ μέτρου έν τώ έσωτερικώ καί έξωτερι- 
κω.

' Η επιδίωξις τής αποδοχής καί εφαρμογής τών είς τό 
ψήφισμα τοϋτο διατυπουμένων αιτημάτων τών συνε
ταιρισμών ανατίθεται είς 1 Επιτροπήν έκ τών κ.κ. 
Μπαλτατζή, Πρωτόπαπα, Σταματιάδη, Αναγνώστου, 
Στάμου, Άντώνογλου έξουσιοδοτημένην νά ένεργήση 
ό,τι χρειάζεται πρός τοϋτο.

Ψήφισμα έπ ί τοΰ Σταφιδικοΰ καί Συκικοΰ ζητήματος
1. Σ ταφ ιδ ικόν ζήτημα

Αί συνεταιρικοί οργανώσεις λαμβάνουσαι ύ π ’ όψιν 
τό γεγονός οτι σοβεί βαθύτερα καί χρονία σταφιδική 
κρίσις λόγω τών τεχνικών άλλά καί ήμιτελών μέτρων 
ύπό τά όποία διάγει άπό δεκαετηρίδων ή σταφίςλόγω 
τών κρατικών φορολογιών καί της ύπό τοΰ έμπορίου 
καί τής βιομηχανίας έκμεταλλεύσεως τής σταφιδοπα- 
ραγωγής, ψηφίζουν τά έξής.

Α '.  Ά ξιοΰν ϊνα κατά τήν ρύθμισιν τών έν γένει στα
φιδικών ζητημάτων αί έκάστοτε Κυβερνήσεις, όπως 
δέν παραλείπουν νά κάμνουν προκειμένου περί 
μέτρων άφορώντων άλλας κοινωνικός τάξεις, προκα- 
λοΰν καί άκούουν τάς σχετικός γνώμας τών συνεταιρι
κών οργανώσεων, λαμβανομένου πάντοτε ύ π ' ύψιν 
τοϋ βασικού γεγονότος ότι οί συνεταιρισμένοι σταφι
δοπαραγωγοί άντιπροσωπεύουν τήν μεγάλην πλειονό
τητα τής όλης παραγωγής τοΰ προϊόντος καί είναι οί 
καλύτερον ώργανωμένοι, καί οί άρμοδιώτεροι νά εκ
φέρουν ύπεύθυνον συλλογικήν γνώμην τής παραγωγής 
έπί τών ένδιαφερόντων αύτήν οικονομικών ζητημάτων.

Β ’.' Αξιοΰν όπως ή όλη πολιτική καί ή λειτουργία έν 
γένει τοΰ Σταφιδικού ' Οργανισμού στηρίζεται εις τήν 
άρχήν οτι ναι μέν ούτος άποτελεϊ ά φ ’ ένός ειδικόν 
'ίδρυμα κοινής ώφελείας, περιβεβλημένον μέ προνόμια 
έκ μέρους τοΰ Κράτους καί λειτουργοΰν, λόγω άκρι
βώς τών προνομίων τούτων, μέ συμμετοχήν καί ύπό 
τήν έποπτείαν τής Κρατικής άρχής, άλλ’ ά φ ’ έτέρου 
πρέπει νά θεωρείται έν τή ούσία του ώς γενική καί 
άνωτάτη συνεταιρική όργάνωσις τών σταφιδοπαραγω
γών, καί ώς τοιαύτη κατ' ούσίαν νά κανονίζω άναλό
γως τό έργον καί τάς σχέσεις της.

Γ ’. ’Εν συνεπεία καί ύπό τό πνεύμα τής ώς άνω 
άρχής, ό Σταφιδικός 'Οργανισμός νά άναλάβη τό 
ταχύτερον καί νά θέση άπο τοΰδε είς έφαρμογήν όσας 
συνεταιρικός έργασίας καί ύπό τοΰ ήδη ύφισταμένου 
καταστατικοΰ νόμου δέν τοΰ άποκλείονται, Ιδία δέ τήν 
προμήθειαν γεωργικών ειδών καί φαρμάκων είς τούς 
σταφιδοπαραγωγούς έν γένει, ή όποία πρέπει νά διε
ξάγεται μέ συνεταιρικόν πνεΰμα, άνεξαρτήτως τής έπί 
τοΰ άγοραστικοΰ καί πιστωτικού μέρους ένδεικνυομέ- 
νης συνεργασίας αύτοΰ μετά τής Ά γροτικής Τραπέ
ζης. ’ Επίσης καί τήν ουσιαστικήν έξυπηρέτησιν καί έν 
γένει ένίσχυσιν τών 'Ενώσεων καί Συνεταιρισμών είς 
τό έργον τής άπό κοινοΰ συγκεντρώσεως, καλής 
συσκευασίας καί έξαγωγής τής σταφίδος τών μελών 
των.

Δ '. Ζητοϋν όπως τροποποιηθή τό ταχύτερον ό 
καταστατικός νόμος τοΰ Σταφ. ’Οργανισμού ύπό 
συνεταιριστικήν περί τοΰ έργου του άντίληψιν, είς' 
τρόπον ώστε ή έν τώ ’ Οργανισμω καί δι’ αύτοϋ όργα- 
νουμένη σταφιδοπαραγωγή, ύπό  τήν έποπτείαν άλλως 
τε τοΰ Κράτους, νά δύναται ά φ ’ ένός μέν νά έκλέγη 
έλευθέρως καί άνευ περιορισμών τούς άντιπροσώ- 
πους τής γενικής έμπιστοσύνης της, ά φ ’ έτέρου δέ νά

διαθέτη έπίσης έλευθέρως καί άνευ περιορισμών τά 
οπωσδήποτε περιερχόμενα είς τόν ’ Οργανισμόν προϊόν
τα σταφιδοπαραγωγής.

Ε '.Ά ξ ιο ΰ ν  τέλος οπως ή όλη σταφιδική πολιτική, 
τόσον τοΰ Κράτους, οσον καί τοΰ ’ Οργανισμού προ- 
σανατολισθή, διευκολύνη καί τείνη σταθερώς πρός 
τήν ταχυτέραν πραγματοποίησιν τής έν συνεταιρική 
οικονομία ένιαίας διαχειρίσεως τοϋ προϊόντος, ή 
όποία άποτελεϊ τό βασικόν αϊτημα, τήν γενικήν επιθυ
μίαν καί τό ύπό της συγχρονισμένης οικονομικής έξε- 
λίξεως έπιβαλλόμενον πρόγραμμα τής σταφιδοπαρα- 
γωγής.

Σ Τ '.Ά ξ ιο ΰ ν  δπως διά τήν προμήθειαν τοϋ είσαχθη- 
σομένου διά τάς άνάγκας τής σταφιδοπαραγωγής 
α) θείου, β) θειϊκοΰ χαλκού καί γ) χάρτου έπιστρώ- 
σεως τών άλωνίων χορηγηθή άνάλογον ποσόν έκ τού 
παρακρατουμένου ύπό τοΰ Κράτους σταφιδικού συ
ναλλάγματος έπί τή καταβληθείση ύ π ' αύτοϋ τιμή, 
θεωροΰσαι δίκαιον καί έπιβεβλημένον όπως έκ τής 
οϋτω είς βάρος άποκλειστικώς τής σταφιδοπαραγω- 
γής τεθειμένης άναγκαστικής εισφοράς μικρόν μέρος 
διατεθή πρός άνακούφισιν ταύτης κατά τάς σημερινός 
κρίσιμους περιστάσεις.

Ζ '. Νά γενικευθή ή παροχή δασμολογικής άτελείας 
έ φ ’ όλων τών ύπό τών συνεταιρισμών είς τά μέλη των 
διατιθεμένων γεωργικών ειδών καί εργαλείων (θειον, 
θειϊκόν χαλκόν, άντιπερονοσπορίνην, πάτασσαν, χάρ
την άποξηράνσεως, σταφιδόπανα κλπ.).

II. Σ νκικόν Ζήτημα
Α '.Ά ξ ιο ΰ ν  τήν τροποποίησιν τοΰ νόμου, οϋτως 

ώστε νά παρέχεται ή εύκολία είς τό Γραφεϊον Σύκων 
ν ’ άποφασίζη, χωρίς νά χρειάζεται πρός τοϋτο τήν 
άδειαν τοΰ Υ πουργείου τής ’ Εθνικής Οικονομίας, νά 
έξαγοράζη σΰκα διά λογαριασμόν αύτοϋ είς κατάλλη
λον έποχήν καί είς τιμήν ύ π ’ αύτοϋ καθοριζομένην 
πρός συγκράτησιν τών τιμών καί,

Β '. Νά έπιτραπή είς τό Γραφεϊον Σύκων ή έμπορία 
αύτών όχι μόνον είς τό ’ Εσωτερικόν, άλλά καί είς τά 
μέρη εκείνα τοϋ ’ Εξωτερικού είς τά όποία διεξάγεται 
έμπόριον σύκων.

‘ Η έπιδίωξις τής αποδοχής και εφαρμογής τών είς τό 
ψήφισμα τοϋτο διατυπωμένων αιτημάτων τών συνε
ταιρισμών άνατίθεται είς έπιτροπήν έκ τών κ.κ. Ν. 
Δεληγιάννη, Η. Μαράκα, Κανταρέ, Α. Πρίνου, Π. Πα- 
ναγοπούλου, Π. Χασαποπούλου, Δ. Νικολάΐδου καί Σ. 
Ζαχαροπούλου έξουσιοδοτουμένην νά ένεργήση ο,τι 
χρειάζεται πρός τοϋτο.

Ψ ήφισμα έπ ί το ϋ  Σ ιτικού  ζητήματος
' Η Πανελλήνιος Σύσκεψις τών 'Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών άκούσασα τήν γενομένην είσήγησιν έπί 
τοϋ σιτικοϋ ζητήματος, καθώς καί τάς σχετικός 
συζητήσεις άπό μέρους τών άντιπροσώπων τών ένδια- 
φερομένων οργανώσεων καί άλλων αρμοδίων προσώ
πων άποφασίζει όμοφώνως νά ζητήση τά έξής:

Α '. Ν ’ άνατεθή άπό τοϋ τρέχοντος έτους ή συγ- 
κέντρωσις τοϋ σίτου είς τάς ' Ενώσεις Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.

Β'."Αμεσον άνέγερσιν κεντρικώνάποθηκώνσυγκεν
τρώσεως σίτου ύπό τών ' Ενώσεων γεωργ. συνεταιρι
σμών διά τής χρησιμοποιήσεως τής δεκαλέπτου κρα- 
τήσεως έπ ί τής τιμής τοΰ σίτου ώς τοκοχρεωλυτικής 
δόσεως συναφΰησομένου πρός τοΰτο δανείου έξ 60 
έκατομ. δρχ. καί έγγυήσει τοϋ Κράτους.

Γ '. Καθορισμόν κατωτάτου όρίου τιμής σίτου βάσει 
τοϋ κόστους τής παραγωγής καί κατάταξιν κατά ποι
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κιλίαν.
ΔVΑνασυγκρότησιν της ’Επιτροπής Προστασίας 

τοΰ Σίτου διά τής συμμετοχής κατά πλειοψηφίαν άντι- 
προσώπων τών παραγωγών είς τό Συμβούλιον.

Ε '. Τήν ένίσχυσιν τών μέσων επιστημονικής έρεύ- 
νης πρός βελτίωσιν τής παραγωγής, ή όποία ομως 
οφείλει νά στηριχθή οχι μόνον εις τήνύπό τοΰ Ταμείου 
τής ’ Επιτροπής παρεχομένην ένίσχυσιν είς βάρος τών 
παραγωγών, άλλά κατά πρώτιστον λόγον είς κρατικήν 
έπιχορήγησιν.

' Η επιδίωξις της αποδοχής καί έφαρμογής τών εις τό 
ψήφισμα τοΰτο διατυπουμένων αιτημάτων τών συνε
ταιρισμών άνατίθεται είς έπιτροπήν έκ τών κ.κ. Παπα- 
δοπούλου, Βακαλούδη, Τζουμέρτη, Σπάρτση, Βουδού- 
ρη, Σαμαροπούλου, Κέστη έξουσιοδοτημένην νά ένερ- 
γήση ό,τι χρειάζεται πρός τοΰτο.
Ψ ήφισμα έπ ί το ΰ  Βαμβακοπαραγωγικοΰ ζητήματος 

' Η Πανελλήνιος Σύσκεψις τών 'Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών άκούσασα τήν γενομένην είσήγησιν έπί 
τού βαμβακοπαραγωγικοΰ ζητήματος, καθώς καί τάς 
σχετικός συζητήσεις άπό μέρους τών άντιπροσώπων 
τών ένδιαφερομένων οργανώσεων καί άλλων άρμοδίων 
προσώπων άποφασίζει όμοφώνως νά ζητήση τά έξής:

Α '. ’Επαύξησιν τού εισαγωγικού δασμού έπί τού 
βάμβακος κατά 5 δραχμάς κατά κιλόν.

Β '. ’ Εφαρμογήν τοΰ θεσμού τής συγκεντρώσεως διά 
τόν βάμβακα διά τών συνεταιρικών οργανώσεων βάσει 
τού έν Βουλγαρία λειτουργούντος συστήματος.

Γ '. Μετατροπήν τού Ινστιτούτου Βάμβακος είς 
’Οργανισμόν Βάμβακος μέ βάσιν τάς συνεταιριστικός

οργανώσεις, έ φ ’ όσον μάλιστα ή μέχρι τοΰδε πείρα έκ 
τής δράσεως, ούσιαστικώς, άσημάντου,τοΰ ’ Ινστιτού
του Βάμβακος, ώς έχει σήμερον, ένισχύει τό αίτημα 
τοΰτο τοΰ παραγωγικού κόσμου.

1 Η επιδίωξις τής άποδοχής καί έφαρμογής τών είς τό 
ψήφισμα τοΰτο διατυπουμένων αιτημάτων τών συνε
ταιρισμών άνατίθεται είς Έ πιτροπήν έκ τών κ.κ. 
Ά φεντάκη, Βακαλούδη καί Σινάρη, έξουσιοδοτουμέ- 
νην νά ένεργήση ό,τι χρειάζεται πρός τούτο.

Ψ ήφ ισμα  έπ ί τής όργανώσεως τών επιτροπών 
έ π ί τών παραγωγικών ζητημάτων κα ί

έξουσιοδοτήσεως πρός σύγκλησιν Πανελληνίου 
Γεωργικού Συνεδρίου.

* Η σύσκεψις τών ' Ενώσεων έξουσιοδοτεΐ έκάστην 
τών κατά προϊόν Ε πιτροπώ ν ϊνα έκλέξη μεταξύ τών 
μελών αύτής ένα Γραμματέα.

Οί Γραμματείς θά  χρησιμεύσουν ώς σύνδεσμοι μετα
ξύ τών έπιτροπών τούτων, πρός συντονισμόν τών 
προσπαθειών των διά τήν έπιτυχίαν τών είς τά ψηφί
σματα τά άφορώντα τήν όργάνιοσιν τής διαχειρίσεως 
τών προϊόντων διατυπουμένων αιτημάτων τών συνε
ταιρισμών.

Αί κατά μέρος ’ Επιτροπαί άπό κοινού συνερχόμενοι 
εϊτε έν όλομελεία, εϊτε διά τινων έκ τών μελών των είδι- 
κώς διοριζομένων πρός τοΰτο, θέλουν έπιληφθή τής 
όργανώσεως καί συγκλήσεως Πανελληνίου Γεωργικού 
Συνεδρίου, έφόσον ένδεχομένως ήθελε χρειασΟή καί ή 
συμβολή τούτου πρός ένίσχυσιν τών προσπαθειών των 
διά τήν άποδοχήν τών αιτημάτων.

— Βασική εικόνα όσων έγιναν, γ ίνοντα ι και πρέπει να γίνουν στον αγροτικό 
τομέα, αποτελεί η απόφαση της Α καδημίας γ ια  την αγροτική  πολ ιτική , έπειτα από 
ε ισήγηση  του προσέδρου μέλους της Γ. Κυριάκού, συζητήσεις και γνώμη Ε πιτρο
πής Ε ιδικών (βλ. στο Υποκεφ. Ε ') .  Ο ι δ ιαπιστώ σεις καθόλου καλές. Χ ρειάζεται 
συστηματική δουλειά για κάποια πρόοδο. Το πολύτιμο αυτό κείμενο έχει αξίαν σε 
αρκετά του σημεία ακόμη και σήμερα. Εκτός των άλλων, δείχνει την πολύ δύσκο
λη κατάσταση μέσα στην οποία εκινείτο  τότε ο αγροτικός κόσμος και οι 
Συνετα ιριστικές Ο ργανώ σεις του.
— Το Σ ιτικό. Π ροσπάθειες γ ια  την ανάληψη μέρους της συγκεντρώσεως σίτου 

από τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών και για την ανέγερση σιταποθηκών. 
Ε πιτυχία. Α ποφάσεις βλ. «Συνεταιριστής» 1933 σ. 70. Τ ις συζητήσεις στην 
πανελλήνιο  σ ιτική  σύσκεψη των Ενώσεων, 16-17/12/1933, βλ. «Συνεργατισμός» 
1933 σ. 1194.
— Το Σταφιδικό. Συνεταιριστικές συσκέψεις (Π ατρών, Κ ορίνθου, κλπ.) ζητούν 

την ενια ία δ ια χείρ ιση  της σταφίδας υπό τον ΑΣΟ, τη ν  κατάργηση του ν. 5289, την 
οργάνωση της αγροτικής πίστεως σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1933 σ. 71, 79 /97).
— Το Α ' Π αγκρήτιο  Γεωργικό Συνέδριο. Ο υδεμία περιφέρεια  της Ελλάδας 

παρουσιάζει την σημειωθείσα κατά την τελευταίαν δεκαετία στην Κ ρήτη, 
τεράστια πρόοδο. Κ είμενο σχετικό  του Χρ. Ευελπίδη με ελπιδοφόρα σ το ιχεία  βλ. 
«Συνεταιριστής» 1933 σ. 101, 109.
— Η Σύσκεψη των Ενώσεων Κ εντρικής και Δυτικής Μ ακεδονίας (Βέροια 18 

Ιουνίου 1933) ασχολήθηκε, εκτός από το θέμα της Συνομοσπονδίας και γ ια  τα 
θέματα συγκέντρω σης σίτου, κουκουλοπαραγωγής, στρεμματικής φορολογίας και 
άλλα (βλ. «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1056).
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Ι9 3 3 /Η ' —  Β ασικά αγροτικά  προβλήμ ατα  και συ νετα ιρ ισμ ο ί

— Ν εότερη Σύσκεψη των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Β. Ελλάδος στη 
Θ εσσαλονίκη (κατά Δεκέμβριο 1933) ασχολείτα ι γ ια  τη συγκέντρωση σίτου, την 
αγροτική π ίστη , το καπνικό, τους συνετα ιρ ιστικούς υπαλλήλους, την ίδρυση 
Συνομοσπονδίας («Συνεταιριστής» 1933 σ. 168), πράγμα που αποδεικνύει πόσο 
πιεστικά ήταν τότε τα προβλήματα αυτά.
— Η Συκική Ο ργάνωση. Μ ετά από προσπάθειες πολλώ ν ετών, ιδρύεται (όπως 

γράφει ο Χρ. Τερζάκης στο β ιβλίο  του σ. 88) το Γραφείο Π ροστασ ίας Σύκων 
«άφού εννοείται τό κολόβοσαν μέ τήν ψαλίδα τών πληττομένω ν συμφερόντων καί 
αφού έθεσαν ύπό κηδεμονίαν τούς Συνεταιρικούς ’Ο ργανισμούς...». Οι πραγ
ματοποιήσεις του αξιόλογες την περίοδο 1931-1934 (Βλ. στο β ιβλίο  του Χρ. Τερ- 
ζάκη «Π ρόοδος καί πολιτισμός στό Χωριό» σελ. 88 επ. και στο περιοδικό « 'Ε λ λ η 
νική Συκοπαραγωγή» που εκδόθηκε από τον Μ άρτιο 1934.

Με τον ν. 5296 (τροπ. ν. 4652) επεκτείνεται η επιμελητηριακή δραστηριότητα 
του Γραφείου Π ροστασ ίας Σύκων με την ανάθεση και αρμοδιότητας για συσκευα- 
σία, εναποθήκευση, εμπορεία και β ιομηχανοποίηση  των σύκων. Γ ια κατασκευή 
εγκαταστάσεων, οργάνωση συκοπαραγωγών σε συνεταιρισμούς, οδηγίες εφαρμο
γής με εγκύκλιο ΑΤΕ, βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 31.
— Το Κ απνικό. Υπόμνημα του Συνδέσμου των Γραφείω ν Π ροστασ ίας Ε λληνι

κού Καπνού, για  προστατευτική του καπνού οργάνωση βλ. στο «Συνεταιρισμιός»
1933 σ. 946. Α θλια η κατάσταση των καπνοπαραγω γώ ν την περίοδο 1930-1933. 
Π ολλές συζητήσεις για το όλο καπνικό πρόβλημα. Κ άποιος ρυθμός τώρα 
τελευταία. Ψ ήφισμα Συσκέψεως Ενώσεων Συνεταιρισμώ ν, Ιανουαρίου 1933. 
Σχέδια  των καπνοπαραγωγών, των Κ απνοβιομηχάνω ν και του Φ ιλαρέτου βλ. 
αναλυτικά (με ιστορ ικό  και υποδείξεις), στο «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1086.

Ο /Λλ. Μπαλτατζής σε νεαρή 
ηλικία. Έντονη η ανάμιξή του 
στις καπνικές διεκδικήσεις και 
κινητοποιήσεις και στη γενικό
τερη συνεταιριστική κίνηση ως 
πρόεδρος της Ενώσεως Ξάν
θης. (Βλ. στη σελ. · 541/1069 
για το καπνικό).
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ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Θ '

Η  αριθμητική κ ίνηση των Α στικώ ν Συνεταιρισμών κατά το 1933 εΐναι η ακό
λουθη, σύμφωνα με τα σ το ιχεία  του «Συνεταιριστή» 1934 σ. 181:

Συνεταιρισμοί Ιδρυθέντες Υ πάρχοντες 
τέλος 193

Π ιστω τικοί 1 81
Π ρομηθευτικοί 13 279
Π ωλήσεω ς 57 58
Π αραγω γικοί-εργασίας 94 925
Κ αταναλωτικοί 7 143
Ο ικοδομικοί 56 681
Διάφοροι 4 40

232 2.207
Ειδικότερες αναλύσεις κατά Νομούς κα ι Γ. Δ ιαμερίσματα βλ. «Συνεταιρι

στής» 1934 σ. 181.
Στο τέλος του 1933 υπάρχουν και 5 Ενώ σεις αστικών συνεταιρισμών. 
Σύμφωνα με τα σ το ιχεία  Α ΤΕ («Στατιστική Συνεταιρισμών» Α θήνα 1937 σελ. 

ια) υπήρχαν οι ακόλουθοι αστικοί συνετα ιρ ισμοί κατά σκοπό:

Εργασίας 907 Π ωλήσεω ς
Π ρομηθευτικοί και
Καταναλώσεως 410 Ε ργοληπτώ ν
Π ιστω τικοί 76 Κ ατοικ ίας
Α λληλασφ αλιστικο ί - Κ ατοικ ίας δημοσίων
αποταμιεύσεως 4 υπαλλήλω ν
Α λιευτικοί 15 Δ ιάφοροι

Σύνολο

23 
42

642 
52

2.177
Από τους 642 συνεταιρισμούς κατοικίας δημοσίω ν υπαλλήλω ν, οι 190 ήταν 

ειδ ικοί ο ικοδομικοί δημοσίων υπαλλήλω ν του ν. 4202.
Εκτός των παραπάνω ιδρύθηκαν, κατά τα έτη 1929-1933, 150 προσφυγικοί 

ο ικοδομικοί συνεταιρισμοί με οικονομική ενίσχυση του Κράτους (Υπουργείο 
Κ ρατικής Α ντιλήψεως).
— Χ αρακτηριστικά  (για σύγκριση) είνα ι τα τότε λαμβανόμενα μέτρα στη Γερμα

νία από το Χ ιτλερικό  καθεστώς γ ια  τους καταναλω τικούς συνεταιρισμούς και τα 
παλαιότερα μέτρα της φ ασιστικής Ιταλίας. Π α ρ ’ όλες τις αντίθετες αρχικές 
δ ιακηρύξεις και ενέργειές τους, αναγκάστηκαν τελικά και εκεί να παραδεχθούν τη 
συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση και να τη βοηθήσουν (Βλ. αναλυτικό κείμενο Δ.Θ. Πάνου 
«Συνεταιριστής» 1933 σ. 129).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ I '

Ο Ι ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΤΙΚ Ο Ι Υ Π Α Λ ΛΗ Λ Ο Ι

— Γ ίνεται έγκριση του Κ αταστατικού του ιδρυθέντος στο τέλος του 1932 Π ανελ
ληνίου Συνδέσμου Συνεταιριστικώ ν Υ παλλήλω ν με έδρα τη Θ εσσαλονίκη  και με 
πρωτοβουλία υπαλλήλω ν κυρίως της Ο μοσπονδίας Γ .Σ . Θ εσσαλονίκης, (βλ. 
«Συνεταιριστής» 1933 σ. 63 και «Συνεργατισμός» 1933 σ. 981).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του, σκοπός του Συνδέσμου είναι:
1. Η επί το αρτιώ τερον μόρφωση και επαγγελματική κατάρτισ ις των συνε

τα ιρ ιστικώ ν υπαλλήλω ν εις την ευρείαν αποστολήν του Συνεργατισμού, δια 
φοιτήσεω ς των μελών εις ειδικά συνετα ιρ ιστικά  φ ροντιστήρια .

2. Η βελτίωση και εδραίωσις της θέσεως των μελών του Συνδέσμου από 
η θ ική ς, κο ινω νικής και ο ικονομικής απόψεως.

3. Η επιδίω ξη της συστάσεως Ταμείου Π ρονο ίας και Συντάξεως των μελών.
4. Η ομαδική διεκδίκηση των δικαιωμάτων και ο καθορισμός των υποχρεώ

σεων των μελών και η ενια ία  εκπροσώ πηση αυτών ως και η ανάπτυξη του πνεύμα
τος της επαγγελματικής και κοινω νικής αλληλεγγύης και εν γένει η μεθοδική και 
ενια ία  κατεύθυνση των γενικών ζητημάτω ν του Συνδέσμου.

Πάντως η εκπλήρω ση του σκοπού του Συνδέσμου θα επιδιώ κεται δια μέτρων 
προβλεπομένων και επιτρεπομένων υπό των κειμένων νόμων.

Π ροβλέπεται ακόμα η ίδρυση Τοπικών Τμημάτων του.
Την ευνοϊκή υποδοχή που έτυχε ο Σύνδεσμος από τους συνεταιριστικούς 

κύκλους βλ. στο «Συνεργατισμός» (1933 σ. 981) που γράφει:
« Ιδρύθη έν Θεσσαλονίκη, πρωτοβουλία, ώρισμέ- τούς έπιδιωκομένους σκοπούς του, νά συνάντηση τήν

νων ύπαλλήλων τής 'Ομοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρι- ------------- ---- ~
σμών ό ύπό τόν άνωτέρω τίτλον Σύνδεσμος είς τόν 
όποιον έσπευσαν νά έγγραφούν μετ' ενθουσιασμού 
συνεταιριστικοί ύπάλληλοι έξ όλων τών πλευρών, ιδίως 
τής Βόρειας 'Ελλάδος.

Είς τό καταστατικόν τοϋ Συνδέσμου τό όποιον 
εύγενώς μάς εστάλη περιλαμβάνονται διατάξεις αί 
όποϊαι παρέχουν μίαν έξαιρετικήν θέσιν είς τόν 
νεοσύστατον Σύνδεσμον έντός τής συνεταιριστικής 
Κινήσεως. Οϋτω είς τό πρώτον άρθρον ύπάρχει ή διά- 
ταξις οτι μέλη τοϋ Συνδέσμου δύνανται ν ’ άποτελέ- 
σουν συνεταιριστικοί υπάλληλοι έχοντες εύδοκίμως 
ύπηρετήση έπί δύο τουλάχιστον έτη είς συνεταιριστι
κήν όργάνωσίν. Είς τό άρθρον 2 ό Σύνδεσμος ώς πρώ
τιστον του σκοπόν τόν όποιον θέλει νά έπιδιώξη άνα- 
γράφει τήν έπί τό άρτιώτερον μόρφωσιν καί επαγ
γελματικήν κατάρτησιν τών συνεταιριστικών ύπαλλή
λων είς τήν εύρεϊα αποστολήν τοϋ Συνεργατισμού διά 
φοιτήσεως τών μελών είς ειδικά συνεταιριστικά φρον
τιστήρια.

Αί γραμμαί αύταί τιμούν ιδιαιτέρως τούς ίδρυτάς τού 
Συνδέσμου οί όποιοι προέταξαν τό συμφέρον τών 
συνεταιριστικών οργανώσεων τοΰ ίδικού των. Κ ατ’ 
αύτόν τόν τρόπον οί συνεταιριστικοί ύπάλληλοι άπο- 
δεικνύουν ότι συνδέουν τήν τύχην των μέ τήν τών ορ
γανώσεων τάς όποιας θέλουν νά προαγάγουν καταρτι
ζόμενοι έπί τό άρτιώτερον. "Οταν άπό τοιαύτες 
σκέψεις καί άντιλήψεις διέπονται οί συνεταιριστικοί 
ύπάλληλοι δυνάμεθα βασίμως νά έλπίσωμεν ότι συντό- 
μως θά άποκτήσωμεν Συνεταιριστικήν Κίνησιν αξίαν 
τοϋ μεγάλου ελληνικού ονόματος.

’ Εκφράζομεν τήν εύχήν ό Σύνδεσμος νά έκπληρώση

όμέριστον συνδρομήν τών αρμοδίων ύπηρεσιών τής 
ΑΤΕ καθώς καί νά έξασφαλίση την εύρεΐαν συνεργα
σίαν τών διοικούντων τάς ’Οργανώσεις».

Κ αι στο «Συνεταιριστής» (1933 
σ. 83), διαβάζουμε το ακόλουθο δ ια τα 
κτικό κείμενο που εκφράζει τις τότε δυ
σ κολίες και δυνατές παρεξηγήσεις:

«Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά πέμψωμεν έσωκλείστως 
άντίτυπον καταστατικού τού μόλις πρός είκοσαημέ- 
ρου έπισήμως άναγνωρισθέντος Πανελληνίου Συνδέ
σμου Συνεταιριστικών Υπαλλήλων καί νά παρακαλέ- 
σωμεν 'Υμάς όπως, εύαρεστούμενοι, παράσχητε τήν 
πολύτιμον υμών συμβολήν καί ένίσχυσιν, έν τή προ
σπαθείς! ήμών διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τού 
Συνδέσμου.

Η Διοίκησις τού Συνδέσμου βαυκαλίζεται νά έλπίζη 
ότι έν τω προσώπω ’ Υμών θ ά  εύρη τόν άκαταπόνητον 
καί σθεναρόν ύποστηρικτήν τών δικαίων αιτημάτων 
τής τάξεως μας, οί υπάλληλοι τής οποίας, εμποτισμέ
νοι μέ τήν πίστιν είς τήν κατίσχυσιν τοϋ μεγάλου έργου 
οπερ άνέλαβον άπό κοινού ή Τράπεζα μετά τών 'Ο ρ
γανώσεων, σφυρηλατούν καρτερικώς καί άπαύστως 
μέ μόχθους, στερήσεις καί κινδύνους τό Μεγαλεΐον 
τής 'Ελληνικής 'Υπαίθρου διά νά πραγματοποιήσουν 
τό μέγα αγαθόν τής Λαϊκής Εύημερίας.
’ Εν τή εκπληρώσει τής άποστολής μας ταύτης, τής 

μεγάλης σημασίας τής όποιας βαθεϊαν έχομεν έπίγνω- 
σιν, έπιθυμοΰμεννά εχωμενάπερίσπαστοντήν προσο
χήν μας έπ ίτό  έργον μας, άπό άλλας κοινωνικός ή βιω-
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τικάς άπασχολήσειςκαί άνάγκας, διά νά δυνηθώμεν ν ’ 
άφιερώσωμεν, ούτως άπερίσπαστοι, όλας ήμών τάς 
δυνάμεις είς τήν κοινήν ύπόθεσιν.

Τ ’ άγνά καί ιδεολογικά ελατήρια άτινα έκίνησαν είς 
τήν'ίδρυσιν τού Συνδέσμου, μαρτυρούν περί τής άκλο- 
νήτου καί στερεάς ήμών άποφάσεως νά κάμωμεν τό 
Συνεταιριστικόν ’Έργον ώς μοναδικόν σκοπόν τοΰ 
βίου μας. Θέλομεν νά σταθεροποιήσωμεν καί βελτιώ- 
σωμεν τήν θέσιν μας, διά νά δυνηθώμεν μέ άποφασι- 
στικώτερον καί γοργότερον βήμα, άλλά καί μέ περισ
σότερον ένθουσιασμόν νά δημιουργήσωμεν τήν Γεωρ
γικήν ’Αναγέννησιν. ’Επιθυμούμεν νά προσκτήσωμεν 
νέα συνεταιριστικά εφόδια καί νά τύχωμεν συνεταιρι
στικής μορφώσεως επαρκούς διά τήν πλήρη ήμών 
κατάρτισιν.

Διά τής μορφώσεως ταύτης τών μελών τού Συνδέ
σμου, έπιδιώκομεν νά δημιουργήσωμεν στελέχη ικανά

νά διεξαγάγωσι και φέρουσιν είς πέρας τήν αποστολήν 
αύτών. Πρός τούτο ό Σύνδεσμος ήμών θά  βαδισπ μετ’ 
άποφασιστικότητος τόν άνάντη δρόμον του, απολύ
τως εντός τών όρίων τής νομιμότητος καί τών άρχών 
τού Συνεργατισμού, άλλά πάντοτε ύπό τήν προστα
τευτικήν σκιάν τής ’Αγροτικής Τραπέζης, τής όποιας 
τά μέλη τού Συνδέσμου, είς τήν κοινήν αύτής μετά τών 
’ Οργανώσεων προσπάθειαν, θά  είναι οί πιστοί καί 
άφοσιωμένοι αύτής άπόστολοι.

’Από 'Υμάς, ό Σύνδεσμος ήμών, άξιότιμε Κύριε, 
έξαρτά κατά τό πλεΐστον τήν αίσίαν περαίωσιν τής έκ- 
πληρώσεως τών σκοπών αύτού, ή δέ Διοίκησις αύτού 
άπεκδέχεται πάσαν οδηγίαν καί συμβουλήν διά τήν 
άρτιωτέραν καί πλέον λυσιτελή εκβασιν τών άπασχο- 
λούντων τόν Σύνδεσμον άμέσων ζητημάτων.

Έ π ί  τούτοις παρακαλούμεν νά δεχθήτε τήν έκφρα- 
σιν τής άφοσιώσεως καί βαθείας εύγνωμοσύνης».

Τ ην υποστήριξη  τους στους συνετα ιρ ιστικούς υπαλλήλους διαδήλω σαν και 
οι σύνεδροι της Π ανελλήνιας Σύσκεψης των Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών τον 
Ιανουάριο 1933.

Α ναλυτικά και παραστατικά αναφέρεται στην τότε κατάσταση των συνεται
ρ ιστικών υπαλλήλω ν, στην επιδιωκόμενη ίδρυση Ταμείου Π ρονοίας, στη μόρφω
σή τους και σε άλλα θέματα τους, κείμενο του «Συνεργατισμός» 1933 σ. 1039. 
Γ  ράφει:
«Η Οργάνωσις των Συνεταιριστικών Υπαλλήλων.

Γιά τό ζήτημα τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων έν- 
διεφέρθη άρκετά νωρίς ό Συνεργατισμός καί σέ άρθρα 
του μέ τίτλους: α) Τά καθήκοντα τών ύπαλλήλων τών 
συνεταιρισμών β) πώς οί συνεταιριστικοί υπάλληλοι 
γίνονται άποδοτικώτεροι σέ έργασία, πού δημοσιεύ
τηκαν τόν Φεβρουάριο καί τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1932 
χάραξε ώρισμένες γραμμές μέσα στις όποιες πιστεύει 
πώς εξυπηρετείται ή συνεταιριστική κίνησις. Τόν 
Μάρτη τοΰ 1933 άνηγγείλαμε τήν'ίδρυσι τοΰ Πανελλη
νίου Συνδέσμου τών Συνεταιριστικών Ύπαλλήλων.

Μιά εγκύκλιος επιστολή τού Συνδέσμου τής οποίας 
άντιγραφο εστάλη καί σέ μάς δίνει άφορμή νά έπανέλ- 
θωμε άκόμη μιά φορά στό ζήτημα τών συνεταιριστι
κών ύπαλλήλων καί νά έκθέσωμε τίς άπόψεις μας, τίς 
πρακτικές, ύστερα άπό τή δημιουργηθείσα κατάστασι. 
Τόν περασμένο Σεπτέμβριο, πρίν άκόμη αρχίσει ή 
κίνησις γιά τήν 'ίδρυσι τού Συνδέσμου λέγαμε: α) «νά 
ίδρυθή σωματεϊον συνεταιριστικών ύπαλλήλων μέ 
σκοπό τήν έξυπηρέτησι τών μελών του, έν συνδυασμώ 
μέ τήν έξυπηρέτησι τών συμφερόντων τών συνεταιρι
κών οργανώσεων, δεδομένου ότι οί ύπάλληλοι τών 
συνεταιρισμών, λόγω τοΰ κοινωνικού σκοπού τών ορ
γανώσεων αύτών, άπαραιτήτως πρέπει νά έχουν ψυχή 
συνεταιριστική. β )Έ ν  συνεννοήσει μέ τή διοίκησι τοΰ 
Σωματείου αύτοΰ καταρτίζονται μέ τά καταλληλότερα 
πρόσωπα διαιτητικές επιτροπές στήν έδρα κάθε 
'Ενώσεως συνεταιρισμών άπό Ίσο άριθμό άντιπροσώ- 
πων τού Σωματείου καί τής ' Ενώσεως και τόνέπιθεω- 
ρητή τών συνεταιρισμών τής περιφερείας μέ δικαίωμα 
ψήφου. Οί επιτροπές αύτές νά έπιλαμβάνωνται κάθε 
διαφοράς μεταξύ ύπαλλήλων καί συνεταιρικών οργα
νώσεων καί μέ πνεύμα δικαιοσύνης νά εκδίδουν τή 
γνώμη τους πού πρέπει νά είναι ύποχρεωτική καί γιά 
τίςδυό  μερίδες». Τό καταστατικό τού Συνδέσμου μέσα 
στούς σκοπούς του εκτός άπό τά άνωτέρω διαλαμβάνει 
καί τήν έπιδίωξι τής συστάσεως Ταμείου Προνοίας ή 
συντάξεως τών μελών, πράγμα πού ήμεϊς τότε δέν 
άναφέραμε γιατί πιστεύαμε πώς θά έφαρμοσθή ό

Νόμος περί Κοινωνικών ασφαλίσεων.
Σήμερα θά  άσχοληθοΰμε, κάπως είδικώτερον, γιά 

τό Ταμειον τής Προνοίας καί τήν άρτιωτέρα μόρφωσι 
καί επαγγελματική κατάρτησι τών συνεταιριστικών 
ύπαλλήλων είς τήν «εύρεϊαν άποστολήν τοΰ Συνεργα
τισμού». Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς μέσα σ ’ αύτέςτίς 
δύο περιόδους οί συνεταιριστικοί ύπάλληλοι θίγουν 
δύο ζητήματα ζωτικωτάτης σημασίας, έχοντα μιά 
άδιάρρηκτη άλληλουχία μεταξύ τους. Ή  πραγματο
ποίησή τών δύο αύτών σκοπών σημαίνει τή σταθερο- 
ποίησι τής θέσεως τής συνεταιριστικής κινήσεως καί 
κείνης τών ύπαλλήλων. Προβάλλει όμως τό ερώτημα 
πώς καί πότε θά έπιτευχθή τό ποθούμενο; Κ ατ’ 
άρχήν οί συνεταιριστικοί ύπάλληλοι είνε διεσκορπι- 
σμένοι κ α θ ’ όλη τή χώρα, άλλοΰ μεμονωμένοι καί 
άλλού σέ μικρές ομάδες, οί δέ συνεταιριστικές οργα
νώσεις πού άποτελοϋν τόν έτερο παράγοντα γιά τήν 
επιτυχία τού έπιδιωκομένου καί οίκονομικώς καί ίδεο- 
λογικώς άποτελούν άσθενεϊς οργανισμούς, κατά μεγά
λη άναλογία. ’ Εν τούτοις ή προσπάθεια ώρισμένως θά: 
φέρη άποτέλεσμα άν ή όργάνωσις της γίνη συστημα
τική καί άποδοθή ή δέουσα σ ’ αύτή σημασία άπό όλες 
τίς πλευρές. ' Η ύπόθεσις τών συνεταιριστικών ύπαλ
λήλων δέν άποτελεϊ άποκλειστικό κτήμα αύτών τών 
ιδίων όπως άλλως τε, ή συνεταιριστική κίνησις ή ’ίδια 
άποτελεϊ μιά ύπόθεσι έθνική. Ένδιαφέρονται για τή 
συνεταιριστική κίνησι ή ’Αγροτική Τράπεζα, τό 'Υ 
πουργείο τής Γεωργίας, ώς κρατικοί οργανισμοί καί οί 
' Ενώσεις τών Συνεταιρισμών ώς εκπρόσωποι καί 
φορείς τών συνεταιριστικών ιδεωδών καί προασπισταί 
τών οικονομικών τους μεθόδων. Γιά τούς λόγους 
αύτούς θεωροΰμε απαραίτητη τή συνεργασία όλων 
αύτών τών οργανισμών γιά νά επιτύχουν οί συνεταιρι
στικοί υπάλληλοι τούς υψηλούς τους σκοπούς.

Ή  'ίδρυσις Ταμείου Προνοίας ή συντάξεως δέν είνε 
τόσον εύκολη όσο μπορεϊ νά τή φαντασθή κανένας 
πού δέν ξεύρει τίς συνθήκες ύπό τίς όποιες ζή ό 
συνεταιριστικός ύπάλληλος, μάλιστα δέ τά τελευταία 
χρόνια τής κρίσεως ό συνεταιριστικόςύπάλληλος άμοί-

5 4 6 /1 0 7 4



Ι9 3 3 /Γ  —  Ο ι σ υ νετα ιρ ισ τικ ο ί υπά λλη λο ι.

βεται πτωχικά καί περνά τόν περισσότερο καιρό του 
γυρνώντας άπό χωριό σέ χωριό. "Εχει ό καθένας μας 
τόση πείρα ώστε νά έχη μία ιδέα τ ίθ ά  πή μετακίνησις 
έξω άπό τήν έδρα: Δαπάνη πρόσθετος στήν καθημερι
νή ζωή. Γιά τή δαπάνη του αύτή τή πρόσθετη πέρνει ό 
ύπάλληλος μιά ασήμαντη άποζημίωσι πού δέν καλύ
πτει οϋτε τά μισά άπό τά έξοδα, τά όποια τόν χειμώνα, 
ιδίως, εινε σέ πολλές περιπτώσεις ύπερβολικά, άφοϋ 
έχει άνάγκη άπό θέρμανσι, βαρύτερο ντύσιμο και πολ
λές φορές πρόσθετα μεταφορικά έξοδα γιά νά προλά- 
βη τή δουλειά του. Δέν εΐνε μόνον τά έξοδα, άλλά εινε 
καί οί ταλαιπωρίες στίς όποιες υποβάλλεται ό συνεται
ριστικός ύπάλληλος καί οί όποιες έγκλείουν μεγίστους 
κινδύνους γιά τή κατάστασι τής υγείας του. Σάννά μήν 
ήσαν ικανά όλα αύτά παρετηρήθη τά τελευταία χρόνια 
καί ή περίπτωσις τής έλαττώσεως τών μισθών καί ή 
καθυστέρησις τής πληρωμής των. 'Υπό τάς συνθήκας 
αύτάς, φυσικόν εΐνε, ό συνεταιριστικός ύπάλληλος νά 
χαλαρώνη ά φ ’ ένός τήν δραστηριότητα του καί ά φ ’ 
ετέρου νά μή μπορή νά πάρη μέτρα προνοίας γιά τόν 
εαυτό του. Ό  πειό άποταμιευτικός τύπος τοϋ 
ύπαλλήλου άναγκάσθη να μιλάη μόνον γιά άποταμίευ- 
σι. Κ ’ αυτές οί αναγκαστικές αποταμιεύσεις πού είχαν 
καθιερωθή σέ μερικές ‘Ενώσεις άπεσύρθησαν. ’Έτσι 
εξάγεται τό συμπέρασμα πώς μπορεί νά ίδρυθή ταμείο 
προνοίας μόνο μέ τή συνεργασία τής Ά γροτικής 
Τραπέζης καί τών συνεταιριστικών οργανώσεων, δε
δομένου μάλιστα ότι οί τελευταίες, πρίν τροποποιηθή 
ό νόμος 602, έδιναν ένα ποσοστό άπό τά κέρδη τους 
στούς ύπαλλήλους. Αύτό δείχνει πώ ς οί συνεταιριστι
κές οργανώσεις άνέκαθεν, συστηματικά, ήθελαν νά έ- 
νισχύσουν τούς ύπαλλήλους τους. Έ φ ’ όσον δέ υπάρ
χουν ένδείξεις ότι έπικρατεΐ στήν ’ Αγροτική Τράπεζα ή 
σκέψιςή καλύτερα νά π ο ϋ μ εέφ ’ όσον ύπάρχει ή πεποί- 
θησις πώς ή τύχη μιας συνεταιριστικής όργανώσεώς έ- 
ξαρτάται άπό τήν ϋπαρξι καλά κατηρτισμένων καί οικο
νομικά καί ψυχικά ικανοποιημένων ύπαλλήλων μπο
ρούμε νά πιστέ\|)ουμε πώς οί συνεταιριστικοί υπάλληλοι 
έχουν συναντιλήπτορα καί τό 'ίδρυμα αύτό. ’ Ελπίζομε 
πώς οί οργανισμοί πού όναφέρομε παραπάνω δέν θά  
περιμένουν άπό τούς ύπαλλήλους νά ώθήθοϋν, άλλά 
θά φροντίσουν νά σπεύσουν νά συνεργασθούν μέ τή 
διοίκησι τοϋ Συνδέσμου γιά νά θέσουν άπό κοινού τά 
θεμέλια τής ιδρύσεως τοϋ Ταμείου, σύμφωνα μέ τήν 
επιθυμία τών ύπαλλήλων. Τό Ταμείο αύτό θά έκτελέ- 
ση τόν μεγάλο προορισμό του τότε μονάχα όταν οί 
Ε νώ σεις καί ή Τράπεζα άναλάβουν, στά πρώτα 
βήματά του, νά τό προικοδοτήσουν γενναιως. "Οπως 
είπαμε παραπάνω, οί συνεταιριστικοί υπάλληλοι οικο
νομικούς εινε έξηντλημένοι καί συνεπώς δέν μπορούν 
νά συμβάλουν πολύ διά τήν αϋξησιν τών πόρων τοϋ 
Ταμείου, έως ότου βελτιωθή στό μέλλον ή μισθοδοσία 
τους.

‘Ό σο σπουδαία εΐνε ή ϋπαρξις τοϋ Ταμείου άκόμη 
σπουδαιότερος εινε ό άλλος σκοπός τοϋ Συνδέσμου 
Συνεταιριστικών Υπαλλήλων: «ή τεχνική καί ή επαγ
γελματική κατάρτισις». Οί ’ίδιοι οί ύπάλληλοι ύποδει- 
κνύουν τόν τρόπο της πραγματοποιήσεως τοϋ σκο
πού . Ζητοϋν εμμέσως τήν ‘ίδρυσι συνεταιριστικών 
σχολών. Εΐνε γνωστοί οί άγώνες τοϋ Συνεργατισμού 
καί τοϋ Συνδέσμου Συνεταιριστών Βόρειας Ελλάδος 
πρός τήν κατεύθυνσι αύτή. Φθάσαμε πολλές φορές 
στό σημείο νά πούμε πώς τό μοναδικό μέσο γιά τήν 
επιτυχία τής συνεταιριστικής κινήσεως εΐνε ή έκπαί- 
δευσις (συνεταίρων, ύπαλλήλων, εποπτών κλπ.). Αί- 
σθανόμεθα ιδιαιτέραν εύχαρίστησι τώρα πού βλέπομε

τούς ύπαλλήλους τών συνεταιρισμών νά στρέφωνται 
πρός τήν ’ίδια κατεύθυνσι. ’Ασφαλώς οΐ ύπάλληλοι 
οϋτε οραματίζονται οϋτε άγονται άπό ρωμαντισμούς, 
άλλά άντελήφθησαν άπό τή καθημερινή πείρα πώς 
ένας άκατάρτιστος, τεχνικώς καί έπαγγελματικώς, 
ύπάλληλος δέν έκτελεί σπουδαίο προορισμό. Καθόσον 
διαπιστώνεται μιά άνάγκη όρθόν εΐνε νά έξετασθοϋν 
οί όροι ύπό τούς οποίους μπορεί αύτή νά θεραπευθή.

‘Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, άλλά ό προσφορώτερος 
κ α θ ’ ημάς, εΐνε νά γίνουν άποδεκτά τά σχετικά αιτή
ματα τής Πανελληνίου συσκέψεως τών Ένώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών τού Γενάρη τοϋ 1933, στήν 
’Αθήνα. Συμπληρωματικώς όμως καί εξαιρετικά γιά 
τούς ύπαλλήλους πού έργάζονται σήμερα στίς συνε
ταιριστικές οργανώσεις, πρέπει νά ληφθούν μέτρα 
πού δέν διαλαμβάνονται μέσα στο ψήφισμα. Τό αίτημα 
σχετικά μέ τήν Συνεταιριστική Σχολή τών ’Αθηνών 
λέγει άπλώς: νά χρησιμοποιηθη αϋτη διά τόν καταρτι
σμόν συνεταιριστικών ύπαλλήλων, άλλά εΐνε γνωστό 
πώς οί φοιτηταί τής σχολής οφείλουν νά έχουν ώρισμέ- 
να τυπικά προσόντα τά όποία πολλοί άπό τούς 
σημερινούς συνεταιριστικούς ύπαλλήλους δέν έχουν. 
Ά ρ α  άποκλείονται άπό τή σχολή στοιχεία, κατά τά 
άλλα χρήσιμα καί εξελικτικά.

Οϋτως έχόντων τών πραγμάτων τό αίτημα πού όνα
φέρομε έχει μάλλον αξίαν μελλοντική. Έ π ί πλέον ό 
αριθμός τών ύπαλλήλων εΐνε τόσον μεγάλος ώστε ή 
Συνεταιριστική Σχολή νά μή μπορή στήν περίπτωσι 
αύτή νά έξυπηρετήση τήν παρουσιαζομένη άνάγκη. 
Γι’ όλα αύτά ε’ίμεθα τής γνώμης πώς πρέπει νά 
ληφθοϋν έξαιρετικά μέτρα για τή παρούσα περίπτωσι, 
λαμβανομένης μάλιστα ύ π ’ όψι καί τής δαπάνης πού 
άπαιτείται γιά τήν έτησία φοίτησι στάς ’Αθήνας. 
Καλλίτερο, σήμερα, θά  ήταν νά ΐδρυθή μιά άρτία 
κινητή συνεταιριστική σχολή ή όποία νά άσχοληθή μέ 
τήν κατάρτίσι τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων, λει
τουργούσα στά διάφορα μεγάλα συνεταιριστικά Κέν
τρα έπί ένα τρίμηνο, παραδείγματος χάριν. Στή σχολή 
αύτή νά φοιτήσουν ύποχρεωτικώς όλοι οί συνεταιρι
στικοί ύπάλληλοι έξαιρουμένων εκείνων πού δέν 
μπορούν άπολύτως νά λείψουν άπό τήν έργασία τους 
κατά τό μικρό αύτό χρονικό διάστημα.

Οί ολίγοι αύτοί πού άνήκουν στήν τελευταία περί
πτωσι θά  μπορέσουν νά φοιτήσουν στή σχολή στήν 
έπομένη περίοδο, άφοϋ άντικατασταθούν στή θέσι 
τους άπό συναδέλφους πού έφοίτησαν στήν σχολή ή 
άκόμη άν ή σχολή λειτουργήση γιά μιά μεγάλη γεωγρα
φική περιφέρεια θά  μπορούσαν σέ δυό περιόδους 
μέσα νά φοιτήσουν έκ περιτροπής όλοι οί συνεταιρι
στικοί ύπάλληλοι. Γιά τήν έπιτυχία τοϋ σκοπού θά 
πρέπει οί μέν Ενώσεις τών Συνεταιρισμών νά πληρώ
σουν στούς ύπαλλήλους τους ολόκληρο τόν μισθό καί 
οδοιπορικά έξοδα ή δέ ’Αγροτική Τράπεζα νά 
συντηρήση τή σχολή καί νά στεγάση τούς μαθητάς 
της. Δέν επιτρέπεται προκειμένου περί ένός τόσο χρη
σίμου έργου νά διστάσουν νά ύποβληθοϋν στα ώς άνω 
έξοδα οί Ενώ σεις τών Συνεταιρισμών καί ’Αγροτική 
Τράπεζα, δεδομένου ότι τά όφέλη πού θ ά  προκύψουν 
θά  εΐνε άπείρως μεγαλύτερα· άλλως τε, πρόκειται περί 
δαπάνης έκτάκτου (για τή συστηματική μελλοντική 
συνεταιριστική έκπαίδευσιτό αίτημα τής Πανελληνίου 
Συσκέψεως τών Ένώσεων προβλέπει άναλόγους 
πόρους). ’ Εάν άφεθοϋν οί συνεταιριστικοί υπάλληλοι 
στήν προσπάθειά τους μονάχοι, ε’ίμεθα βέβαιος δέν 
θά μπορέσουν νά έπιτύχουν μεγάλα πράγματα γιά τήν 
'ίδρυσι ειδικών σχολών, δέν θ ά  έχουν οϋτε τόν άπαι- 
τούμενο καιρό οϋτε τά ύλικά μέσα νά δημιουργήσουν 
τόν κατάλληλο οργανισμό.
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Γιά νά μή χαθή μιά δύναμις, πού βρίσκεται τώρα 
μέσα στή ψυχή τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων, πού 
προσφέρονται νά διαθέσουν καιρό γιά νά καταρτι- 
οθοΰν καλλίτερα καί μπορέσουν νά έξυπηρετήσουν 
τίς οργανώσεις τους ούσιαστικώτερα είνε άνάγκη οί 
άρμόδιοι οργανισμοί νά έπιδείξουν χωρίς χρονοτριβή 
τήν άρμόζουσα στοργή στήνύπόθεσι. ’Αλλοιώςύπάρ- 
χει ό κίνδυνος νά μετριασθή ό σημερινός ενθουσια
σμός καί νά δημιουργηθή ένα αίσθημα άπαισιοδοξίας

μεταξύ τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων. ’Οφείλομε 
όμως νά τονίσουμε σ ’ αύτούς πού πήραν τή πρωτο
βουλία νά ιδρύσουν τόν Πανελλήνιο Σύνδεσμο Συνε
ταιριστικών ' Υπαλλήλων πώς ότι δήποτε καί άν συμβή, 
όποιαδήποτε δυσκολία καί άν συναντήσουν νά μή 
άλλάξουν τό ρυθμό τοΰ βήματός τους, όπως συμβαίνει 
μέ τήν καθόλου συνεταιριστική κίνησι καί νά εινε 
βέβαιοι πώς μία μέρα οί εύγενείς πόθοι τους θ ά  εκ
πληρωθούν στό σύνολο...».

Ε νίσχυση του Συνδέσμου γίνετα ι και από την ΑΤΕ με εγκύκλιό  της και με την 
απογραφή των συνεταιριστικώ ν υπαλλήλω ν ώστε σ ’ αυτή να βασιστούν διάφορα 
μέτρα («Συνεταιριστής» 1933 σ. 87).

Α νατίθεται η μόνιμη εκπροσώ πηση του Συνδέσμου στην Α θήνα στους Θ. 
Τζωρτζάκη, Κ. Π ρωτόπαπα, Κ. Σούτη.

Α ναγνώ ριση και υποβοήθηση του Συνδέσμου και από τη Σύσκεψη Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Β. Ελλάδος («Συνεταιριστής» 1933 σ. 168).

Μ έτρα της Α ΤΕ γ ια  τη βελτίωση της θέσεως των συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλή
λω ν βλ. στο «Συνεταιριστής» 1933 σ.

Σοβαρές ενέργειες γίνονται για 
«Συνεταιριστής» 1933 σ. 168 γράφει:

«Οί Σύνδεσμοι τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων, 
Πανελλήνιος καί Πελοποννήσου, άπέστειλαν είς ’Αθή
νας ’Επίτροπός αί όποϊαι έν συνεργασία επιδιώκουν 
κυρίως τήν 'ίδρυσιν ειδικού Ταμείου Προνοίας τών 
ύπαλλήλων τούτων. Αί σχετικαί ένέργειαι (ραίνεται ότι 
εύοδοϋνται, έλπίζεται δέ νά ίδρυθή τό Ταμεΐον τοΰτο 
διά νόμου έπιβάλλοντος διά τήν συντήρησίν του εισφο
ράς τών ύπαλλήλων, τών είς άς υπηρετούν ούτοι 
οργανώσεων, της ’Αγροτικής Τραπέζης καί άλλων κοι
νωφελών γεωργικών οργανισμών ώς τοΰ Αύτ. Σταφι
δικού κλπ.

’Εκ παραλλήλου συγκεντρούνται ύπό τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης στοιχεία άφορώντα τόν άριθμόν καί τήν 
κατάστασιν τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων, τά όποία 
είναι άπαραίτητα διά τήν μελέτην τής όργανώσεως τοΰ 
Ταμείου.

’ Εκτός αύτοΰ συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίασιν ή μία

147.
ίδρυση Ταμείου Π ρονοίας. Σ χετικά  ο

πεζα διά τά ύπαλληλικά ζητήματα (ίδε προηγούμενον 
φύλλον «Συνεταιριστοΰ») καί άντήλλαξε σκέψεις έπί 
τοΰ δυνατού τής έδραιώσεως της θέσεως τών ύπαλλή
λων, έπιφυλαχθεΐσα νά συνέλθη προσεχώς καί πάλιν 
διά τήν διεξοδικωτέραν συζήτησιν τοΰ θέματος. Ή  
Έ πιτροπή αϋτη άπετελέσθη άπό τούς κ.κ. ’Αλ. Σβώ
λον καί Π. Κανελλόπουλον καθηγητάς Πανεπιστημίου, 
Μ. Γερακάρην καί Κ. Τζωρτζόπουλον προϊσταμένους 
ύπηρεσιών τής Τραπέζης καί Θ. Τζωρτζάκην άντιπρό- 
σωπον τοϋ Πανελλ. Συνδέσμου τών συνεταιριστικών 
ύπαλλήλων. Είς τήν πρώτην συνεδρίασιν έλαβον μέρος 
καί οί κ.κ. Κ. Γόντικας Διοικητής καί Γ. Τρακάκης 
Διευθυντής τής Τραπέζης.

Είς τήν άλλην Έ πιτροπήν τής όργανώσεως τοϋ 
Ταμείου Προνοίας τό Ύ πουργείον Ε θν ική ς Οικονο
μίας διώρισε ήδη άντιπρόσωπόν του τόν ’Επιθεωρη
τήν κ. Φωτήλαν».

’ Επιτροπή έκ τών δύο τάς οποίας συνέστησεν ή Τρά-
— Π ρόσκληση Γ. Συνελεύσεως του Π ανελληνίου  Συνδέσμου Συνεταιριστικώ ν 

Υ παλλήλω ν στη Θ εσσαλονίκη. Μ εταξύ των άλλω ν θεμάτων είναι και το « Ίδ ρ υ σ ις  
Ταμείου Π ρονοίας και Συντάξεων» («Συνεργατισμός» 1933 σ. 1178, 1202).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Στις προηγούμενες σελίδες του τόμου συναντήσαμε πολλά  ονόματα που υπη
ρετούν τη συνετα ιρ ιστική  ιδέα από τις διάφορες θέσεις, θεωρητικά ή πρακτικά, 
λ ιγότερο ή περισσότερο, τοπικά ή πανελλήνια . Σε όλους οφείλεται τιμή.

Το έτος 1933 σφραγίζεται με το θάνατο ενός από τις περισσότερο εξέχουσες 
φυσιογνω μίες του Ε λληνικού Συνεργατισμού, του «δάσκαλου» (με όλη τη λαμπρή 
έννοια της λέξεως) Ν ικολάου Αθαν. Μ ιχόπουλου.

Τη μεγάλη δραστηριότητά  του συναντήσαμε στις σελίδες του πρώτου τόμου 
(βλ. στο ευρετήριο Α ' τόμου σελ. 510), καθώς και στις σελίδες του Β ' τόμου. 
1933^τΐζ 23 Ιανουαρίου 1933 επέΡΧεται 0 θάνατος, σε σχετικά  μ ικρή η λικ ία  (1878-

Σ την πανελλήνια συγκέντρωση συνετα ιρ ιστικώ ν στελεχώ ν που γίνετα ι με τη 
Σύσκεψη των Ενώσεων στις 26 Ιανουαρίου 1933, ο Θ. Τζω ρτζάκης κάνει τη θλιβε
ρή ανακοίνωση με συγκινητικά  λόγια  στα οποία  ακοΰνε όρθιο ι οι παρόντες, επί
σημοι και σύνεδροι. (Βλ. σχετικά  στα Π ρακτικά  της Συσκέψεως). Λέει τα ακόλου
θα:

« Ό  Μιχόπουλος πέθανε. Ή τα ν  σ ’ ολους σας γνω
στός. "Εκαμε τόν πρώτο Συνεταιρισμό καί διέδωσε 
τόν Συνεργατισμό σ ' ολη τήν 'Ελλάδα. Γιά ολους 
ύπήρξεν ό σύμβουλος καί οδηγός.

' Ο Μιχόπουλος καί οταν ήταν δάσκαλος δέν πίστευε 
πώς τό έργο τοΰ δασκάλου τελειώνει μέσα στο σχο
λείο. ' Εθεώρησε τόν έαυτό του υποχρεωμένο νά βοη
θήσει καί τόν πτωχό λαό. 'Οδηγούμενος άπό τόν αεί
μνηστο Γρηγοριάδη ίδρυσε γιά τόν σκοπό αύτό τόν 
συνεταιρισμό ' Αλμυρού, χωρίς νά έχη οϋτε μέσα, οϋτε 
ανάλογη δύναμη, οϋτε γνώσεις, παρά μόνο πίστι, 
ενθουσιασμό καί αγάπη γιά τό λαό. Μέ αύτά τά εφό- 
δια έπέτυχε καί άπέδειξε πώς ό Συνεταιρισμός μπορεί

νά γίνη καί νά έπιτύχη καί στήν ' Ελλάδα· καί οταν αρ
γότερα έγινε γνωστή ή δράσις του, έδιδε τήν έντύπωση 
στούς έιτισκεπτομένους τόν 'Αλμυρό πώς βρίσκονται 
σέ καμμιά προηγμένη συνεταιριστικώς χώρα τής 
Ευρώπης.

Τό παράδειγμα τοϋ συνεταιρισμού 'Αλμυρού καί 
ήδράσις τού Μιχοπούλου μάς δείχνει πώς ό ένθουσια- 
σμός καί ή πίστις στούς οπαδούς τοΰ Συνεταιρισμού 
είναι οί σπουδαιότεροι παράγοντες γιά τήν πρόοδο 
αύτοΰ. Καί μείς μόνο άν έχουμε πίστη θά  πετύχουμε. 
Τά εμπόδια τά έξωτερικά, οταν μάς σταματούν, δέν 
άποδεικνύουν συνήθως παρά τήν έλλειψη ή τήν 
άνεπαρκή πίστη ( ’Ακολουθεί σιγή ένός λεπτού)».

(Γ ια το έργο του μεγάλου αυτού συνεταιριστή γράφει ο «Συνεταιριστής» 
(1933 σ. 1 με φωτογραφία του) όπου και ο ι επ ικήδειο ι λόγοι:
ΕΚΛΙΠΟΥΣΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ 

Ν ικόλαος Αθ. Μ ιχόπουλος
«Τήν 23 ’Ιανουαρίου όπέθανε ό Νικόλαος Μιχό

πουλος, Γενικός ’Επιθεωρητής τών γεωργικών συνε
ταιρισμών είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν καί ένας άπο 
τούς πρώτους, ϊσως ό πρώτος, καί έπιφανεστέρους 
συνεταιριστάς τής πατρίδος μας. Ό  Μιχόπουλος ήτο 
πασίγνωστη συνεταιριστική φυσιογνωμία. Εΐνε ό ιδρυ
τής καί έμψυχωτής τοϋ πρώτου συγχρόνου έλληνικοϋ 
συνεταιρισμού τοΰ Μετοχικού Γεωργικού Συλλόγου 
' Αλμυρού, τόν όποιον ϊδρυσεν εις τόν ' Αλμυρό τήν 12 
Νοεμβρίου 1900 μαζί μέ τόν γεωπόνον Γρηγοριάδην 
διευθυντήν τής Κασσαβετείου Γεωργικής Σχολής 
'Αλμυρού. Εινε επίσης ό πρώτος καί σπουδαιότερος 
προπαγανδιστής τής συνεταιριστικής ιδέας όνά τήν 
έλληνικήν ύπαιθρον. Ή  ζωή του εινε γεμάτη άπό 
συνεταιριστικήν δράσιν.

Ό  Μιχόπουλος έγεννήθη τήν 28 Σεπτεμβρίου 1878 
είς τόν 'Αλμυρόν. 'Ό ταν έτελείωσε τό διδασκαλεϊον 
διωρίσθη δημοδιδάσκαλος. * Ως διδάσκαλος εις τόν 
'Αλμυρόν άνεμίχθη εις τήν συνεταιριστικήν κίνησιν, ή 
μάλλον τήν έδημιούργησε. Ά π ό  τού 1900 μέχρι τού 
1913 διετέλεσε άρχικώς γραμματεύς καί ύστερα 
πρόεδρος τού Συνεταιρισμού 'Αλμυρού. Κατά τό 1914 
άνέλαβε ύπηρεσίαν εις τό Ύ πουργείον Έ θνικής

Οικονομίας ώς συνεταιριστικός ύπάλληλος. 'Ό ταν 
βραδύτερον ίδρύθη τό Ύ πουργείον Γεωργίας, έτοπο- 
θετήθη είς αύτό. "Οτε κατά το 1919 διωργανώθη 
ήεξωτερική ύπηρεσία έποπτείας συνεταιρισμών, ό Μι
χόπουλος έγινε έπιθεωρητής τών γεωργικών συνε
ταιρισμών, τό δέ 1926 ώνομάσθη γενικός έπιθεωρητής 
γεωργικών συνεταιρισμών. Τό 1930, όπότε άνέλαβεν 
ή Α γροτική Τράπεζα τήν ύπηρεσίαν συνεταιρισμών, 
ό Μιχόπουλος μετετέθη έκεΐ, άναλαβών τήν διεύθυν- 
σιν τού τμήματος προπαγάνδας καί όργανώσεώς. Εις 
τήν θέσιν αύτήν τόν εύρε ό θάνατος.

Ό  θάνατος τού Μιχοπούλου συνεκίνησε βαθύτατα 
τόν συνεταιρισμένον κόσμον καί τούς φίλους τών 
συνεταιρισμών.

Κατά τήν κηδείαν του άπεχαιρέτησαν τόν νεκρόν οί 
κ.κ. Μ. Γερακάρης καί Θ. Τζωρτζάκης, τών όποιων 
τούς λόγους δημοσιεύομεν κατωτέρω.

Εις ένδειξιν σεβασμού καί έκτιμήσεως πρός τόν 
έπιφανη συνεταιριστήν καί τό έργον του κατετέθησαν 
μεταξύ άλλων στέφανοι έκ μέρους τών κ.κ. Έ λευθ. Κ. 
Βενιζέλου Πρωθυπουργού, Μ. Κ. Γερακάρη, Προϊστα
μένου 'Υπηρεσίας Συνεταιρισμών είς τήν Ά γρ . Τρά
πεζαν, τής Ά γροτικής Τραπέζης, 'Υπηρεσίας Συνε
ταιρισμών Α.Τ.Ε., 'Υπαλλήλων Κεντρικού Α.Τ.Ε., 
Γεωργ. Πιστ. Συνεταιρισμού ' Αλμυρού, Συνεταιριστών 
Β. Ελλάδος, Σταφιδικού ’Οργανισμού.
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Ο επικήδειος λόγος του Μ. Γερακάρη, προϊσταμένου της Υ πηρεσίας Συνε
ταιρισμώ ν της Αγρ. Τραπέζης είνα ι ο ακόλουθος:

«Δέν είνε πρέπον νά διακυβεύεται ή πίστις καί ή 
τιμή πρός τήν ’ Αρετήν ένός άνθρώπου, άπό ένα ομιλη
τήν καλόν ή κακόν.

Καθιερωμένον όμως έθιμον μοϋ έπιβάλλει τό καθή
κον αύτό καί θά προσπαθήσω νά ικανοποιήσω τήν 
ψυχικήν άνάγκην όλων ύμών ν ' άκούσουν δ ι’ ολίγων 
έξιστορούμενον τό έργον τού προκειμένου Νεκρού.

Συνήθως οί άνθρωποι εις κάθε χώραν, όσο μεγάλα 
καί ώραϊα έργα καί άν εύτυχήσουν νά δημιουργήσουν 
εις τήν ζωήν των, έχουν ν ’ άσχοληθοϋν καί διά τούς 
προκατόχους των, διά τούς προγόνους των εις τά έργα 
αύτά.

' Ο Νικόλαος Μιχόπουλος εΐχε τό σπάνιον προνόμιον 
νά μήν έχη προκατόχους, νά μήν έχη προγόνους εις τό 
έργον του. ’ Εχρησίμευσεν αύτός ούτος ώς ό πρωταρ
χικός πρόγονος τών συνεταιριστών τής νεωτέρας 
'Ελλάδος.

Καταγόμενος έκ πτωχής χωρικής οίκογενείας τού 
'Αλμυρού, έπεράτωσε τάς σπουδάς του ώς δημοδι
δάσκαλος καί διωρίσθη τοιοϋτος είς τόν τόπον τής 
γεννήσεώς του τό 1895.

’Αλλά τό έργον τοΰ δημοδιδασκάλου, όσον εύγενές 
καί άνθρωπιστικόν καί άν είνε, δέν ήτο δυνατόν νά 
ίκανοποιήση πλήρως μίαν ψυχήν ώς ή τοΰ Νικολάου 
Μιχοπούλου, όργωσαν πρός γενικωτέραν έξανθρωπι- 
στικήν προσπάθειαν. Αί συνθήκαι τής ζωής τής μικράς 
κοινωνίας τού 'Αλμυρού άπησχόλησαν αύτόν ιδιαιτέ
ρως. ’ Εμελέτησε τούς όρους τής διαβιώσεως τών συγ
χωριανών του· έγνώρισε κατά βάθος τόν ανθρώπινον 
κάματον, ό όποιος έγένετο άντικείμενον έκμεταλλεύ- 
σεως ύπό τών ολίγων είς βάρος τών πολλών.

Έ λαβεν ιδίαν άντίληψιν τών κακουχιών τών συμπο
λιτών του καί τών στερήσεων αύτών άπό τά άγαθά 
πού εξασφαλίζει ένα άνώτερον οικονομικόν επίπεδον, 
μία πλέον έξανθρωπιστική διαπαιδαγώγησις.

Τά πρώτα έτη τής άνδρικής ήλικίας τοΰ Νικολάου 
Μιχοπούλου, ώς δημοδιδασκάλου, διέρρευσαν μέ τήν 
διαρκή άναζήτησιν τού τρόπου νά άποβή περισσότε
ρον χρήσιμος είς τό κοινωνικόν του περιβάλλον.

Προετοιμασμένος ούτως ψυχικώς ήτο φυσικόν νά 
εύρη τήν διέξοδον τήν οποίαν άπό έτών άνεζήτει ή 
ψυχή του, τόν δρόμον τόν όποιον έπιτακτικώς ήσθά- 
νετο τήν ανάγκην ν ’ άκολουθήση, όταν ό έκπαιδευ- 
θείς έν ’ Εσπερία γεωπόνος Γρηγοριάδης άνέπτυξε είς 
αύτόν τά άγαθά άποτελέσματα τής συνεταιρικής 
συνεργασίας. Ά π ό  τάς συνομιλίας του μέ τόν Γρηγο- 
ριάδη διεσαφηνίσθη πλήρως έν αύτώ ό τρόπος τού νά 
άποβή κοι^ωνικώς χρησιμώτερος.

’ Ενεστερνίσθη τήν ιδέαν τής διά τής συνεταιρικής 
συνεργασίας βελτιώσεως τής θέσεως τών συμπατριω
τών του καί τό κ α τ’ έξοχήν κοινωνικόν αύτό ιδανικόν 
άπετέλεσεν έκτοτε τόν άποκλειστικόν σκοπόν τής 
ζωής του.

Καμμιά φροντίς, ούτε τής οίκογενείας ή στοργή, 
ούτε τής κοινωνικής έπικρατήσεως ή συνήθης έφεσις, 
ούτε τοϋ άτομικοϋ συμφέροντος ή έπιθυμία ύπήρξαν, 
έστω καί πρός στιγμήν, έμπόδια εις τόν άκάθεκτον 
ενθουσιασμόν τοϋ Νικολάου Μιχοπούλου ύπέρ τής 
συνεταιρικής συνεργασίας.

Μέ τήν φλόγα τοϋ άνωτέρω άνθρώπου, ή όποία 
άποτελεϊ καί τό απαραίτητον έφόδιον κάθε δημιουρ
γού εγκαινιάζει τήν σταδιοδρομίαν του άφιερωμένην 
άποκλειστικώς είς τήν συνεταιριστικήν κίνησιν άφα* 
νής καί άγνωστος εργάτης, πρωτοπόρος ένός έξαν- 
θρωπιστικού ιδανικού.

Οϋτω 'ίδρυσε τόν πρώτον έν ' Ελλάδι γεωργικόν συ

νεταιρισμόν έν Άλμυρώ τό 1900. Ή 'ίδρυσ ις ελλείψει 
ειδικού νόμου έγένετο ύπό μορφήν σωματείου.

Τό κήρυγμα έσυνεχίζετο έπ ί σειράν έτών καί κ α τ’ 
άπομίμησιν τού πρώτου τούτου συνεταιρισμού ίδρύθη 
τό 1906 είς Λαμίαν καί δεύτερος τό 1911 ό τρίτος είς 
Νεοχώριον Παραχελω'ίτιδος καί ό τέταρτος τό 1912 είς 
Μεσόγεια Α ττικής.

Μ ετ’ όλίγα έτη, τό 1913 τό ' Υπουργεΐον τής ’Εθνι
κής Οικονομίας είς τό όποιον ύπηρέτουν γνωστοί, 
άλλοι άποθανόντες καί άλλοι ζώντες σήμερον συνεται
ριστικοί άπόστολοι, ήρχισε νά δρά καί νά κινήται πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

Ύ πήρχεν όμως καταφανής ή άνάγκη τής συνεργα
σίας τού άρχικοϋ άποστόλου τής ιδέας. Τόν έκάλεσε 
τό 'Υπουργεΐον καί ό Νικόλαος Μιχόπουλος προσελή- 
φθη διά συμβάσεως ώς ειδικός ύπάλληλος τών γεωρ
γικών συνεταιρισμών.

Κατά Δεκέμβριον τοϋ 1914 έγινε ό νόμος περί συνε
ταιρισμών καί ηύρύνθησαν οϋτω διάπλατα τά όρια τής 
δράσεως τοϋ Νικολάου Μιχοπούλου καί τών συνεργα
τών αύτοϋ.

Εΐχεν ήδη άπό δεκαπενταετίας θέσει είς τήν ύπηρε- 
σίαν τοϋ εύγενικοϋ ιδανικού του όλας τάς διανοητικός 
δυνάμεις του.

Εϊδεν καί τό Κράτος αύτό σύμμαχον είς τήν ίδίαν 
ύπηρεσίαν. Εΐδεν καί πλειάδα εκλεκτών καί φωτισμέ
νων άνθρώπων ν ’ άναλαμβάνουν τό έργον του, εκεί
νος όμως δέν ήσύχασεν ούτε τότε.

’Εμπνευσμένος, πάντοτε άκούραστος, ακατάβλητος 
έξηκολούθησε προσφέρων τάς ύπηρεσίας του είς τήν 
συνεταιριστικήν ιδέαν. Ούτε ή φτώχεια ούτε τά οικο
γενειακά δυστυχήματα ούτε ύπουλος άρρώστεια, πού 
τόν βασάνιζε σκληρά, κατέστη δυνατόν νά τόν κάνουν 
νά στρέψη καί άλλού τήν προσοχήν του. Μέχρι τελευ
ταίας πνοής του, μέχρι χθές, παρηκολούθησε τόν άγώ- 
να έκλεκτός μαχητής.

Τά άπειράριθμα άρθρα του καί τά φλογερά του έγ
γραφα είτε είς τό 'Υπουργεΐον είτε είς τήν Τράπεζαν 
μαρτυρούν διά τό γόνιμον τής διανοίας καί διά τό 
μεγάλο περιεχόμενον τής ψυχής του. Πολύ άμυδρώς 
όμως δύνανται ολαι αύτά νά μάς άπεικονήσουν τό 
μέγεθος τής διά τοϋ λόγου δράσεως τού άνδρός. Μόνον 
όσοι ηύτήχησαν νά τόν παρακολουθήσουν καί νά 
συνεργασθοϋν μαζύ του, μόνον έκεΐνοι, οπωσδήποτε, 
θ ά  είνε είς θέσιν νά τήν άναμετρήσουν.

10  σπόρος πού έρριψε ό Νικόλαος Μιχόπουλος είς 
τόν τόπο μας άνεπτύχθη καί έγιγαντώθη. 'Εκατοντά
δες χιλιάδων γεωργών άπό έκείνους πού ήγάπησε καί 
έλάτρευε ό Νικόλαος Μιχόπουλος συνεταιρίσθησαν 
καί εύλογούν τό όνομά του.

’Εκείνο πού έμεινε δ ι’ όλους αιώνιον παράδειγμα τής 
αρετής τήν όποιαν δέν έδίδαξεν μόνον, άλλά καί ήσκη- 
σεν κ α θ ’ όλην τήν ζωήν του ό Νικόλαος Μιχόπουλος 
δέν ήτο μόνον ή πίστις είς τά άνώτερα κοινωνικά ιδα
νικά καί ή ύπέρ αυτών άφοσιωμένη συνεχής προσπά
θεια, άλλά καί ή σεμνότης καί ή μετριοφροσύνη του.

Ό  Νικόλαος Μιχόπουλος δέν έμίσησε μόνον τόν 
πλούτον άλλά καί τήν δόξαν.

Ά π ό  ύπέρμετρον μετριοφροσύνην ήθελε πάντοτε ό 
έκλεκτός άνθρωπος νά μεταβιβάζη τήν τιμήν τής πρώ
της συνεταιριστικής δημιουργίας έν 'Ελλάδι είς τόν 
μακαρίτην Γρηγοριάδην, όστις, ώς άνέφερον ήδη, τόν 
κατέστησε κοινωνόν τής έν Εύρώπη συνεταιρικής κι- 
νήσεως. Τιμώμεν τήν ώραίαν έμπνευσιν τού μακαρίτου 
Γρηγοριάδου. Ά λλά πόσαι ώραΐαι ίδέαι δέν μένουν 
γράμμα νεκρόν έφ ’ όσον δέν συναντούν τόν μεγάλον
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καί δυνατόν δημιουργόν διά νά τούς δώση ζωήν;
10  Νικόλαος Μιχόπουλος προηγήθη είς τήν εποχήν 

του άπό όλα τά άτομα, προηγήθη άπό τήν κοινωνίαν, 
προηγήθη άπό τό Κράτος. Ό  Μιχόπουλος μέσα είς 
ένα σχολεΐον περιστοιχιζόμενος άπό απλοϊκούς καί 
άγραμμάτους γεωργούς ύπηγόρευσε πρίν 33 χρόνια 
ένα καταστατικόν συνεταιρισμού, τό όποιον, ύστερα 
άπό 14 χρόνια, τό αντέγραψε τό Κράτος καί τό έκαμε 
νόμον. Αιώνες θ ά  περάσουν καί ή ζωή καί τό έργον

τοϋ Νικολάου Μιχοπούλου θά-είναι υπόδειγμα δ ι’ 
όλους τούς συνεταιριστάς καί τό όνομά του πάλιν θ ’ 
άκούεται μέ εύλάβειαν είς τόν τόπον αύτόν, διότι 
ούτος ήκολούθησε τόν δρόμον τών μεγάλων δημιουρ
γών, οί όποιοι άφησαν όνεξίτηλα ϊχνη είς τήν ζωήν. 
Αύτών πού έδειξαν είς τόν κόσμον ότι καμμιά δημιουρ
γία δέν γίνεται χωρίς θυσίαν, θυσίαν ομως πλήρη καί 
απόλυτον.»

Ο επικήδειος λόγος του Θ. Τζωρτζάκη είναι ο ακόλουθος:
«Καί Σύ μαζί μέ τόσους άλλους μάς εγκαταλείπεις 

πρόωρα σεμνέ αγωνιστή καί άπόστολε τής πειό άν- 
θρώπινης ιδέας, τής ιδέας τοϋ Συνεταιρισμού.

* Η είδηση τού αιφνίδιου καί άπροσδόκητου θανάτου 
σου, πού συγκλόνισε βαθειά όλους μας, βύθισε σέ 
λύπη άνείπωτη τά δημιουργήματά σου, τούς συνεται
ρισμούς τών πτωχών καί άπλοϊκών άνθρώπων τού 
βουνοϋ καί τού κάμπου, πού χρωστούν κατά πολύ σέ 
σένα τήν ύπαρξή τους. Αύτοί μέ στέλλουν εδώ καί 
μένα τώρα, τή στιγμή τοϋ οριστικού άποχωρισμοϋ σου 
άπό τή ζωή, νά σοϋ πώ άκόμα μιά φορά πώς ποτέ δέ 
θ ά  ξεχάσουν ό τ ιγ ι’ αύτούς, συμπονώντας τή δυστυχία 
τους, έδωσες ολόκληρη τή ζωή σου, τήν ψυχή σου τή 
δράση σου· θ ά  σ ’ εύγνωμονοϋν, θ ά  σέ θαυμάζουν, θά  
σέ τιμοϋν καί πρό πάντων θά  σ ’ άγαπούν καί θά  σέ 
κρατήσουν αιώνια καί στοργικά μέσα στήν ψυχή τους. 
' Η ζωή καί ή δράση σου ή συνεταιριστική θά  γίνη γ ι’ 
αύτούς καί τίς οργανώσεις τους, ύπόδειγμα καί κίνη
τρο. Θά προσπαθήσουν όλοι ν ’ άκολουθήσουν τ ά ’ίχνη 
σου, νά ένισχυθοϋν από τό παράδειγμά σου, νά ποτι- 
σθοϋν μέ τόν ενθουσιασμό σου νά φρονιματισθοϋν 
άπό τήν άγνή καί τήν άκατάβλητη πίστη σου γιά τήν 
ιδέα τού Συνεταιρισμού.

Κι’ άξίζεις τήν άγάπη τους, τό θαυμασμό καί τήν 
άφοσίωσί τους, φτωχέ μου φίλε. Σέ σένα ένα άσημο 
δάσκαλο μιάς μικρής Θεσσαλικής πόλης, σέ σένα πού 
ήσουν σχεδόν παιδί άκόμη, έγινε ή εξαιρετική τιμή νά 
πραγματοποιήσης μ’ έπιτυχία πρώτος τήν ιδέα τοϋ 
Συνεταιρισμού στόν τόπο μας καί νά γίνης κατόπιν ό 
άπόστολος καί προπαγανδιστής τού συνεταιριστικού 
πνεύματος σ ’ όλη τή χώρα.

Τό μικρό φως πού άναψε ό ενθουσιασμός σου καίό  
πόνος σου γιά τούς άγρότες στόν 'Αλμυρό μέ τήν 
'ίδρυση τοϋ Μετοχικού Γεωργικού Συλλόγου, τό μετέ
δωσες ό ’ίδιος άπό χώρα σέ χώρα, άπό τόπο σέ τόπο, 
άπό κάμπο σέ βουνό κ ι’ άπό βουνό σέ θάλασσα, παίρ
νοντας στό χέρι τό ραβδί τοϋ άποστόλου καί στόν ώμο 
τό δισάκι τοϋ στρατοκόπου καί ακούραστα περιτρέ
χοντας τήν 'Ελλάδα άπό άκρη σ’ άκρη, γιά νά μετα- 
δώσης τό νέο φώς, τή νέα ιδέα, γιά τή σωτηρία τής 
βασανισμένης καί πονεμένης φτωχολογιάς. Σ ’ έποχή 
πού ή ιδέα τοϋ Συνεταιρισμού ήταν σχεδόν άγνωστη 
άκόμη στόν τόπο μας, Σύ τής έδωσες σάρκα καί όστά, 
τήν έκαμες πραγματικότητα, μέ τή βοήθεια ενός 
άλλου ίδεολόγου τού γεωπόνου Γρηγοριάδη καί τή 
στερέσεως σέ γερά θεμέλια μέ τήν οδηγία τού Ίασε-

μίδη τοϋ πατέρα τών συνεταιρισμών.
Φεύγεις τώρα καί σύ καθώς έφυγαν καί κείνοι πρίν 

άπό σένα, καθώς έφυγε κι ό Μαλοϋχος καί τόσοι άλλοι 
συναγωνισταί σας. Μά όλοι σας φεύγετε περήφανοι, 
γιατί είσαστε νικηται της ζωής. Δίνοντας τή δική σας 
γιά νά καλυτερέψετε τή ζωή τών άλλων, μπορείτε νά 
πήτε πώς τήν κατακτήσατε, άφοϋ βοηθήσατε όσο 
μπορέσατε γιά νά γίνη κτήμα τών πολλών, τοϋ Λαοϋ, 
ένα κομμάτι άπό τίς χάρες της καί τίς άξίες της.

Καί Σύ άπό όλους πήρες άπάνω σου, ’ίσως, τό πειό 
βαρύ έργο; ’Ανάλαβες νά μεταδώσης στό Λαό, στούς 
αγρότες τήν ιδέα τοϋ Συνεταιρισμού, καί τά καλά του, 
νά τούς πείσης νά ένωθοϋν νά οργανωθούν γιά νά 
μπορέσουν ένωμένοι νά βγοϋν άπό τή μιζέρια. Καί 
πόσος κόπος χρειάσθηκε γ ι’ αύτό μόνο όσοι παρακο
λούθησαν τό έργον σου άπό κοντά μπορούν νά λογα
ριάσουν. Τό έργο σου είναι πραγματικά ήράκλειο. 
Μόνο ή άγάπη σου γιά τό Λαό, ή πίστη σου γιά τήν 
’ Ιδέα καί ή βαθειά γνώση τής χωριάτικης νοοτροπίας 
καί τής ζωής, μαζί μέ τήν ευγλωττία σου τήν άξιοθαύ- 
μαστη μπόρεσαν νά σπάσουν τό γρανίτη τής δυσπι
στίας καί τής αδιαφορίας καί ν ’ άνοίξουν δρόμο μέσα 
στίς άπλές καί άγαθές χωριάτικες ψυχές. Μόνο σύ ήξε
ρες νά τούς ένθουσιάζεις καί νά τούς παίρνεις μέ τό 
μέρος σου, νά τούς κερδίζεις καί νά τούς κατατάσσεις 
κάτω άπό τή συνεταιριστική σημαία.

Δουλεύοντας άκούραστα χρόνια καί χρόνια είδες νά 
αύξάνουν γύρω σου οί συνεταιρισμοί νά πληθαίνουν 
καί νά δυναμώνουν. Είδες τή φτωχολογιά ώργανωμένη 
νά παίρνει τή θέση πού τής ταιριάζει στή ζωή. Είδες νά 
μπαίνουν τά θεμέλια γιά μιά κατάσταση στήν ύπαιθρο 
πειό δίκαιη, πειό άνθρώπινη, πού καθημερινώς οί 
συνεταιρισμοί θά προσπαθούν νά τήν κάμουν πειό 
καλύτερη. Καί τώρα πού κτυπημένος άπό τό χάρο 
φεύγεις καί Σύ μπορείς νά είσαι ικανοποιημένος. Τήν 
έζησες τή ζωή όσο λίγοι.

OL πτωχοί καλοί άνθρώποι τοϋ βουνοϋ καί τοϋ κάμ
που οί άνθρώποι γιά τούς όποιους πόνεσες, ξενύχτη- 
σες, οδοιπόρησες, κουράστηκες, δειλά καί στοργικά 
σοϋ κινούν τό χέρι σέ τελευταίο άποχαιρετισμό μέ 
μάτια γεμάτα δάκρυα καί άγάπη. Σοϋ υπόσχονται όλοι 
μέ τήν καρδιά τους νά προσπαθήσουν νά φανούν 
άντάξιοί Σου καί ν ’ άκολουθήσουν πιστά τό δρόμο 
πού τούς έχάραξες Σύ άγαπητέ Δάσκαλε».

Ο αποχαιρετισμός του Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος, που έγινε 
από τον διευθυντή του Σπ. Α ντωνιάδη, είνα ι ο ακόλουθος:

’Αλησμόνητε Μι,χόπουλε,
«Καταθέτοντες τά λουλούδια αυτά στήν τετιμημένη 

σου σωρό, πρωτοπόρε τοϋ εύγενοΰς άγώνος τής συνε
ταιριστικής ιδεολογίας, ήμεΐς, οπαδοί σου τής Βορείου 
'Ελλάδος, συνεχισταί τοϋ άνθρωπιστικοϋ σου έργου, 
ραντίζομε τόν τάφο σου μέ δάκρυα γιά τόν πρόωρο 
χαμό σου καί τόν άπαρφανισμό τής μεγάλης μας οικο
γένειας, ή όποία δέχτηκε τά τελευταία χρόνια τά πειό 
σκληρά χτυπήματα μέ τήν άπώλεια εύγενών άγωνι-

στων μας.
Στό μακρυνό σου ταξίδι φέρε τό μήνυμά μας καί 

στούς άξέχαστους πρωτοπόρους τής ιδέας μας, στόν 
’Ιασεμίδη καί Μαλοϋχο, ότι πιστοί έκτελεσταί τής 
άγράφου διαθήκης σας θά  συνεχίσουμε έπίμονα τόν 
δρόμο πού έχαράξατε, έως ότου στό τέρμα τόν στεφα
νώσει ή νίκη τόν άγώνα σας.

Γαίαν έχοις έλαφράν μεγάλε καίπολύκλαυστε Μιχό- 
πουλε».
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(Βλ. και στο περιοδικό «Συνεργατισμός» 1933 σ. 940).
— Π ολύ τιμητικά  λόγια  για  το πρω τοποριακό έργο του βλ. σ την «Α κρόπολις» 

Α θηνών 13.5.1913. (Βλ. στον Α ' τόμο μας σελ. 261 το σ χετικό  κείμενο).
— Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν ένα πλήθος εκδηλώ σεις τιμητικές για  τη 

δράση του, όπως οι ακόλουθες:
Α ναμνήσεις του I. Α ντωνιάδη από τη συνετα ιρ ιστική  δράση του Ν. Μ ιχό- 

πουλου βλ. στο «Συνεταιριστής» 1933 σ. 24.
Γ ια  τη μεγάλη συμβολή του Ν. Μ ιχόπουλου στο συνετα ιρ ιστικό  έργο βλ. 

κείμενο Σπ. Τρυφωνόπουλου («Συνεταιριστής» 1933 σ. 51).
Ο Μ. Γερακάρης προτείνει τη σύσταση βραβείου Ν ικ. Μ ιχοπούλου για  τους 

δασκάλους που προσφέρουν υπηρεσίες στους Συνεταιρισμούς («Συνεργατισμός»
1933 σ. 1).

Π ροκηρύχτηκαν βραβεία της Α ΤΕ στη μνήμη Σ. Ιασεμίδη, Ντ. Μ αλούχου, 
Ν ικ. Μ ιχόπουλου.

Στο πανηγυρικό τεύχος (Λεύκωμα 1935) του περιοδικού «Π ανελλήνια  Συνε
τα ιρ ιστική  Επιθεώ ρηση» της Δράμας, αφ ιερώ νονται σελίδες στο έργο του.

Για το έργο του βλ. και νεότερα κείμενα στο «Συνεταιριστής» 1950 σελ. 139 
και 1951 σελ. 129.

Το 1966 γ ίνοντα ι τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στην κεντρική πλατεία 
του Αλμυρού. Στον κεντρικό δρόμο της πόλεως δίνεται το όνομά του. Τ ις ομιλίες 
διαφόρων εκπροσώπων κατά τις εκδηλώσεις αυτές βλ. «Συνεταιριστής» 1966 σ. 73 
επ.

Βλ. διάφορα κείμενα σχετικά  με τον Ν. Μ ιχόπουλο στο περιοδικό «Θέματα 
Συνεταιρισμών» σελίδες 1017, 2137, 2765, 2809, 2833, 2835, 3823,4207,4487,4845, 
4865, 5326, 5405, 5472, 5583, 5639, 5773, 5817. Κυρίως στο τεύχος 67 του 1981 του 
ίδιου περιοδικού (αφιέρωμα στα 80 χρόνια  του Συνεταιρισμού Αλμυρού) γίνετα ι 
ζωντανή παρουσίαση του έργου του Μ ιχόπουλου (συνέχεια  στην επόμενη σελίδα).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ανασκόπηση από τον Σύνδεσμο Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος γ ια  το 1933.
Στο χα ιρετισμό του Συνδέσμου Συνεταιριστώ ν Βορείου Ελλάδος γ ια  το νέο 

έτος 1934, γ ίνετα ι σύντομη γενική ανασκόπηση γ ια  το 1933 όπου γράφονται τα 
επόμενα:

«Κλείνει τό έτος 1933, όρχίζει τό 1934... τό έτος 
1933 υπήρξε, επιτυχές. Κατ' αύτό ή συνεταιριστική 
Κίνησις έκανε σπουδαία βήματα πρός τά εμπρός. 
"Ηρχισε τό έτος ύπό καλούς οιωνούς καί έκλεισε ύπό 
τήν επήρεια τής έπιτυχίας. Κατά τό έτος 1933, άπό τής 
ιδεολογικής πλευράς συνετελέσθησαν δύο σπουδαία 
γεγονότα: ' Η Συνεταιριστική Κίνησις άφοϋ συνήλθε 
σέ Πανελλήνια σύσκεψη στήν 'Αθήνα έχάραξε ένα 
ενιαίο πρόγραμμα, έγιναν αί πρώται ένέργειαι διά τήν 
ϊδρυσι τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας τών Συνεταιρι
σμών. Τό γεγονός έχαιρετίσθη άπό πολλούς, πού 
ύπηρετοϋν τήν Κίνηση άπό τήν εποχή πού πρωτογεν- 
νήθηκε στόν τόπο μας μέχρι σήμερα, ώς έγγύησις διά 
τήν πλήρη επιτυχία τοϋ συνεταιριστικού Κινήματος. 
’ Από πρακτικής άπόψεως δέν συνετελέσθησαν όλίγα: 
Έ δραιώ θη ή πίστις τών 'Ενώσεων Συνεταιρισμών, 
έπετεύχθη ή ειλικρινής συνεργασία τών τελευταίων μέ 
τήν 'Αγροτική Τράπεζα -τό  άλλο σκέλος τού συστή
ματος πού προορίζεται νά εξυπηρετήσει τούς άγρό- 
τες- έλαβον έντονώτερο μέρος αί συνεταιριστικοί 
’ Οργανώσεις στήν διεξαγωγή τής άγροτικής πίστεως 
καί τής ’ Οργανώσεώς τής διαθέσεως τών γεωργικών 
προϊόντων καί τής προμήθειας τών γεωργικών ειδών. 
Αί συνεταιριστικοί οργανώσεις άρχισαν νά παρεμβαί- 
νουν στή διαχείριση σχεδόν όλων τών κυριωτέρων 
προϊόντων έκτός τοϋ καπνού, ό όποιος εξακολουθεί 
νά διέρχεται δεινή κρίση, παρά τάς προσπαθείας που 
κατέβαλαν αί οργανώσεις τών καπνοπαραγωγικών 
περιφερειών. Χάρις στή στροφή αύτή καί χάρις στήν 
καλή εσοδεία κατωρθώθη νά ρευστοποιηθοϋν πολλά 
συνεταιριστικά κεφάλαια καί νά προσελκυθοϋν νέα, 
ύπό διαφόρους τύπους. "Ετσι, μπορεί νά πη κανείς

πώς, άλλου μέν ορθοποδεί ή Κίνησις καί άλλου έχει 
άνδρωθη.

Τό γεγονός, αύτό κ α θ ' έαυτό, είναι πολύ ευχάριστο, 
γιατί παρέχονται αί εύκαιρίαι, κυρίως στάς 'Ενώσεις 
τών Συνεταιρισμών, νά έξυπηρετοϋν ούσιαστικώτερα 
τούς συνεταίρους άλλά κατ' άναλογία αυξάνουν καί οί 
κίνδυνοι πού απειλούν τήν συνεταιριστική Κίνηση. Τό 
νά έπιχειρήση κανείς νά τούς άπαριθμήσει περιττεύει, 
διότι είναι ολοφάνερα, άλλωστε ή πείρα τοϋ παρελθόν
τος, είναι πολύ πρόσφατος. 'Υπάρχουν οί είδικώτεροι 
καί οί γενικοί κίνδυνοι. Οί πρώτοι θά  προέλθουν άπό 
κείνους τών οποίων τά ύλικά συμφέροντα βλάπτει ό 
συνεταιρισμός έν τή προσπαθείς! του νά έξασφαλίση 
περισσότερα οφέλη ύπέρ τών μελών του καί οί δεύτε
ροι άπό τούς όψιμους υψηλούς προστάτας τών συνε
ταιριστικών οργανώσεων διά τούς όποιους οί σημερι
νοί φυσικοί ήγέται τής Κινήσεως θ ά  κριθοϋν άκατάλ- 
ληλοι νά πραγματοποιήσουν τόν μεγάλο προορισμό 
τοϋ συνεταιρισμού -διά  τούς ίδίους μιά φορά ό συνε
ταιρισμός ήταν μία παρονυχίδα.

Τό 1934 άνατέλλει μέ μεγαλύτερες άπαιτήσεις καί 
θυσίες άπό τούς συνεταιρισμένους καί ιδιαιτέρως άπό 
τούς ήγέτας των. Οί πρωτοπόροι όμως τής Συνεταιρι
στικής Κινήσεως έσυνείθισαν νά είναι αί φρόνιμοι 
παρθένοι. Ά πευθύνομεν θερμόν χαιρετισμόν σέ 
ολους όσοι συντέλεσαν στήν πρόοδο τής συνεταιριστι
κής Κινήσεως καί καλούμεν ολους νά έργασθοϋν καί 
στό μέλλον μέ τήν 'ίδια πίστη καί αύταπάρνηση. ' Ο 
άγων σας είναι δίκαιος καί θ ά  έπικρατήσει.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματεύς
Κ. Π ρωτόπαπας Δ. Τσαπούλης

Το συγγραφικό έργο του Ν. Μ ιχόπουλου:
Ενα εξαίρετο εκλαϊκευτικό - διδακτικό συνετα ιρ ιστικό  έργο άφησε ο Μ ιχό 

πουλος, κατάλληλο να εκδοθεί σε τόμο από τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση . Τα κείμενα 
του δημοσιεύτηκαν κυρίως στα σπάνια τώρα περιοδικά  «Ο Βοηθός των Συνεται
ρισμών» του Σ. Ιασεμίδη και «ο Συνεταιριστής» του Θ. Τζωρτζάκη (στο οποίο 
ήταν και μέλος της επιτροπής εκδόσεως). Ε π ίσ η ς πολλά κείμενα του αναδημο
σιεύτηκαν στο  περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» των Ο ικονομοπούλου - Κ λήμη 
(1971-1984).

Κ ατάλογο των κυριώτερων δημοσιευμάτων του Μ ιχόπουλου έκανε ο I. Στρογ
γυλής (δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών» έτος 1976 σελ. 2835).

553/1081
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Ο Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1934

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

— Μ ετά τα γεγονότα του 1933, το 1934 είναι ένα ιδ ιαίτερα ανώμαλο έτος (πολι
τικά, αγροτικά, οικονομικά) με έναρξη νέας εμφύλιας διαμάχης.

— Στην Κ υβέρνηση το Λαϊκό Κόμμα (Π . Τ σαλδάρης) με Κ ονδύλη, Χατζηκυριά- 
κο. Ό μ ω ς  η αντιπολίτευση (Βενιζέλος, Σοφούλης, Κ αφαντάρης, Π απαναστασίου, 
Γονατάς, Μ υλωνάς, Σοφιανόπουλος) διαθέτει πλειοψ ηφ ία  στη Γερουσία. Π ρόε
δρος της Δ ημοκρατίας ο Ζαΐμης. Δ ημιουργία  προβλημάτων κατά την επικείμενη 
λήξη της θητείας του (βλ. πιο κάτω).
— Σταφιδική κρ ίση . Α ιματηρά γεγονότα σ τις σταφιδικές περιφέρειες (βλ. 

«Συνεταιριστής» 1934 σ. 125).
— 9.2.1934. Βαλκανικό Σύμφωνο. Π ροσπάθειες γ ια  Βαλκανική Συνεννόηση και 

σε θέματα γεω ργίας, συνεταιρισμών. Βλ. δημοσιεύματα Αλ. Μ υλωνά, Χρ. Ευελ- 
πίδη, Θ. Τζωρτζάκη στο «Συνεταιριστή» έτος 1934.
— Σεπτέμβριος. Δ ιαμάχη για νέο εκλογικό  νόμο και περί τη ν  εκλογή του Π ρο

έδρου Δ ημοκρατίας. Π ρόθεση της Κ υβερνήσεως Τσαλδάρη όπως η επανεκλογή 
του Π ροέδρου Δ ημοκρατίας γ ίνε ι προ της λήξεως των εργασιώ ν της Βουλής και 
Γερουσίας (24.9.34). Α ντιπολίτευση θέτει όρους γ ια  εκλογικά  θέματα.

Η Α ντιπολίτευση (δια Κ αφαντάρη) απειλεί να θέσει υποψ ηφιότητα του Ελ. 
Βενιζέλου εάν η Κ υβέρνηση δεν εδέχετο τους όρους της. Ο Κ ονδύλης απειλεί ότι 
ο Στρατός δεν θα έμεινεν ασυγκίνητος. Δ ιαμαρτυρίες Α ντιπολιτεύσεω ς. Φ ανατι
σμός και από τη διαμάχη Βουλής - Γερουσίας σε στρατιω τικά νομοσχέδια.

— 17.9.1934. Ζωηρές κ ινήσεις της Α ντιπολιτεύσεω ς. Ο μιλεί γ ια  συμφορές από 
την κυβερνητική αδιαλλαξία. Υ ποβάλλει α ιτήματα στον Π ρόεδρο Δημοκρατίας.

— 24.9.1934. Έ ν τ ο ν ες  δηλώ σεις Ελ. Βενιζέλου από τα Χανιά. Ζητεί απλή 
αναλογική . Κ ατηγορεί τον Π ρόεδρο Δημοκρατίας ότι κατάντησε το αξίωμα του 
διακοσμητικό. Θ έτει όρους.
— 3 Ο κτωβρίου 1934. Η Βουλή ψ ηφίζει εκλογικό νόμο και άλλα νομοσχέδια  που 

ε ίχε απορρίψ ει η με βενιζελική πλειοψ ηφ ία  Γερουσία. Ο Β ενιζέλος, ερεθισμένος 
από αυτά, αναχωρεί στα Χ ανιά και δηλώ νει ότι «ο εμφύλιος σπαραγμός κατέστη 
αναπόδραστος».
— 11 Ο κτωβρίου 1934. Α ρχίζει αρθρογραφική μονομαχία στις αθηναϊκές εφημε

ρίδες μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και I. Μ εταξά γ ια  «διαφώτιση του λαού» επί διχασμού, 
μ ικρασιατικής καταστροφής κλπ. Ο Ελ. Β ενιζέλος διαπιστώ νει στο πρώτο άρθρο 
του ότι «ό τόπος εύρίσκεται καί πάλιν εις τάς παραμονάς έκρήξεω ς, ή όποία δέν 
άποκλείεται νά ύποδυθή τή ν  μορφήν άγριωτάτου εμφυλίου πολέμου».

— Έ ν α ρ ξ η  θεσμού κτηνασφαλείας από το ΚΤΑΧ. (Βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 
121). Σημασία της βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 126, 130, 157).
— Λ ειτουργεί κατά το 1934 (από το 1933) η Α ντιπροσω πεία  Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών. Π ροω θείται αποφασιστικά  η ίδρυση της Συνομοσπονδίας Συνε
ταιρισμών.

— Ο ινική  κρίση. Ν ομοθετήματα γ ια  αναγκαστική οργάνωση οινοπαραγωγών. 
Γ ια  την επέκταση θεσμού αναγκαστικώ ν συνεταιρισμών βλ. κείμενο Θ. Τζωρτζά
κη «Συνεταιριστής» 1934 σ. 173 όπου γ ίνετα ι ευρύτερη μελέτη του θέματος.
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1934 /A ' —  Η  γεν ική  φ υσ ιογνω μία  του έτους

— Τα χρέη  των αγροτών πιέζουν. Επίκαιρο θέμα στη δημοσιότητα  (βλ. στο 
Υποκ. Ζ ') .

— Τ ην κατάσταση στην ύπαιθρο κατά την δύσκολη αυτή εποχή , (από το 1931 
και έπειτα) και τις εκεί κομματικές επιδράσεις περιγράφει ο επιθεωρητής 
(αρμόδιος στις δημόσιες σχέσεις και προπαγάνδα καταθέσεων) της ΑΤΕ, 
λογοτέχνης Δ. Χ ατζόπουλος σε εκθέσεις του που υπόβαλε στη Δ ιο ίκηση  (τις 
οποίες διέσωσα από την πολτοποίηση . Β ιβλιοδετήθηκαν και ε ισ ήχθηκαν στη 
Β ιβλιοθήκη Α ΤΕ με τους αριθμούς Η-6-16, Η-6-17, Η-6-18. Υ λικό γ ια  πολλές 
πληροφορίες γενικότερης μορφής).

— Τ ην όλη αγροτική  εξέλιξη και σημερινή κατάσταση της Ελλάδας (τέλος
1934) και τις μελλοντικές εξελ ίξεις περιγράφει, με σ το ιχεία , ο μέχρ ι το Μ άρτιο
1935 Υ πουργός Γεω ργίας καθηγητής Π. Δεκάζος στο αναλυτικό κείμενό του «Το 
αγροτικόν πρόγραμμα τοϋ 'Υ πουργείου Γεωργίας» («Συνεταιριστής» 1935 σ. 127).

— Τ Ψ ή χρ«σής λίρας: Ιανουάρ. δρχ. 862 - Δεκέμβριος δρχ. 874.
— Διεθνικά:

Συνεχίζεται η οικονομική κρίση παγκόσμια. Π ολιτειακές και πολιτικές - 
ο ικονομικές διαταραχές σε όλο τον κόσμο.

Υπογράφεται το σύμφωνο της Β αλκανικής Συνεννοήσεω ς (9/2/1934).
Στην Αυστρία: δολοφονία του Κ αγκελαρίου Ν τόλφους (Ιούλιος ’34) από 

Ε θνικοσοσ ιαλ ιστικό  κόμμα Α υστρίας.
Γερμανία: Α ύγουστος ’34 θάνατος του Π ροέδρου Χ ίντεμπουργκ.
Δ ιάδοχός του με δημοψήφισμα ο Χ ίτλερ (τώρα Φύρερ και Κ αγκελάριος). 

Ε π ικρατεί το «κάτω η σκέψη - ζήτω η δράση». Β ια ιότητες εσωτερικά και στις 
εξωτερικές σχέσεις.

r  ι

Το 1934 οργανώνεται αναγκαστικά η οινοπαραγωγή Σάμου σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς και 
Ένωση Συνεταιρισμών. Στη φωτογραφία εγκαταστάσεις της Ενώσεως και οινοβάρελα.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

1. Νομοθεσία σχετική με τη συνεταιριστική δραστηριότητα.
Α θρόα νομοθετική παραγωγή, κυρίως γ ια  αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς 

βελτιώσεων και δ ιαχειρ ίσεω ς αγροτικώ ν προϊόντων. Δημοσιεύτηκαν:
— Δ. 17/25.1.1934 «Π ερί έκτελέσεως τοΰ άρθρου 16 τοϋ ν. 5845 περί όργανώσεώς 

αναγκαστικώ ν συνεταιρισμώ ν Α ττικοβοιωτίας» ΦΕΚ 31/1934.
— Δ. 19/29.1.1934 «Π ερί έγκρίσεως δωρεάν παραχω ρήσεω ς κο ινοτικής έκτά- 

σεως τής Κ οινότητας Ροδωποϋ...». ΦΕΚ 38/1934.
— Δ. 19/30.1.1934. «Π ερί καθορισμού αναλογίας ψήφων τών συνεταίρων έν ταΐς 

Γ ενικαΐς συνελεύσεσι τών αναγκαστικώ ν συνεταιρισμώ ν έν σ χέσ ει πρός τή ν  ύφ ’ 
έκάστου άντιπροσω πευομένην εκτασιν» ΦΕΚ 39/1934.
— Ν. 6028/1934 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεω ς 

τών νόμων «περί Α υτονόμου Σταφιδικού ’Ο ργανισμού» (Ν. 3456, 3457, 3458, 
5208). Μ εταξύ των σκοπών του ΑΣΟ και η ανάπτυξη της συνετα ιρ ιστικής οργανώ- 
σεως των παραγωγών (άρθρ. 2).
— Δ. 17/31.1.1934 «Π ερί συγχωνεύσεως Γεω ργικώ ν συνετα ιρ ιστικώ ν οργανώ

σεων τοΰ αύτοΰ σκοπού» ΦΕΚ 41/1934 (βλ. αρθρ. 2 ν. 602 και «Συνεταιριστής»
1934 σ. 66).
— Ν. 6070/1934 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως διατάξεων τινών τοΰ 

Ν. 602 «περί Συνεταιρισμών» καί τών τροποποιησάντω ν αύτόν μεταγενεστέρων 
νόμων» ΦΕΚ 73/1934. Αφορά αρθρ. 1, 29, 39, 56, 67, 95 ν. 602. Α ιτιολογική  του 
έκθεση βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 47 όπου και το κείμενο.

— Ν. 6074/1934
— Ν. 6075/1934 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοΰ ν. 4639 «περί 

άναγκαστικώ ν συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων» ΦΕΚ 75/1934.
— Ν. 6076/1934 «Π ερί αστικής άποκαταστάσεως προσφύγων». ΦΕΚ 77/1934. 

Αφορά οικοδομικούς Συνεταιρισμούς.
— Ν. 6085/1934 «Π ερί όργανώσεώς τής Ο ινοπαραγω γής Σάμου» ΦΕΚ 85/1934. 

Αφορά Ο ινοπαραγωγή και Ο ινοποιητικούς αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς Σάμου 
και Α ττικοβοιω τίας.

— Ν. 6084/1934 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεω ς τοΰ νόμου 5220» 
ΦΕΚ 85/1934. Α φορά Α ναγκαστικό Συνεταιρισμό Α μπελοκτημόνω ν Χαλκίδας. 
Γ ια  ιστορ ικό  και δράση του Συνεταιρισμού βλ. κείμενο Γ. Μ άνωλα «Συνεταιρι
στής» 1934 σ. 93.
— Ν. 6090/1934 «Π ερί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοϋ νόμου 4878 «περί 

Ε ν ώ σ εω ς Κ ιτροπαραγω γών Κ ρήτης» ΦΕΚ 87/1934.
— Δ. 31.3/3.4.1934 «Π ερί άρμοδιότητος καί λειτουργίας τής Κ εντρικής Γνωμο- 

δοτικής Έ π ιτρ ο π ή ς  Ά να γκ α σ τικ ώ ν  Συνεταιρισμών Ε γ γ ε ίω ν  Βελτιώσεων» ΦΕΚ 
125/1934.
— Δ. 7/15.5.1934 «Π ερί δικαιώματος ψήφου είς Κ εντρικός Ε ν ώ σ ε ις  Συνεταιρι

σμών» ΦΕΚ 161/1934 (Βλ. άρθρ. 85 ν. 602).
— Δ. 25/30.5.1934 «Π ερί έγκρίσεως τοΰ Κ αταστατικού τής έν Σάμω ίδρυθείσης 

Ε ν ώ σ εω ς Ο ινοπ. Συνεταιρισμών» ΦΕΚ 174/1934.
— Δ. 8/12.6.1934 «Περί επιβολής ειδικών φόρων έπί τών γεω ργικώ ν προϊόντων 

τών παραγομένων έν τή περιφερεία τοϋ Π ανθεσσαλικοΰ Ά να γκ α σ τ ικ ο ΰ  Συνεται- 
ρισμοΰ καί έπί διαφόρω ν άλλων ειδών καί προϊόντω ν είσαγομένω ν είς τή ν  περι
φέρειαν ταύτην» ΦΕΚ 184/1934.
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Δ. 8/12.1934 «Π ερί επιβολής ειδικών φόρων έπί γεω ργικώ ν προϊόντω ν καί 
άλλων ειδών τών ^α ρα γομ ένω ν εν τη περιφερεία τοϋ ’Α ναγκαστικού Συνεται
ρισμού Π εδιάδος ΰάνθης καί έπί διαφόρων άλλων είδών καί προϊόντων εΐσαγο- 
μένων εις τή ν  περιφέρειαν ταύτην» ΦΕΚ 184/1934.
— Ν. 6157 «Π ερί συμπληρώσεως τοϋ Ν. 5786» ΦΕΚ 203/1934. Α φορά επαλήθευ

ση αγροτικώ ν χρεών.
9/12.7.1934 «Π ερί απαλλαγής τοϋ Π ανθεσσαλικοϋ ’Α ναγκαστικού 

Συνεταιρισμού καί τοϋ ’ Αναγκ. Συνεταιρισμού Π εδιάδος Ξάνθης, άπό τοϋ ωόοου 
χαρτοσήμου» ΦΕΚ 218/34.

— Ν. 6195/1934 «Περί τροποποιήσεω ς καί συμπληρώσεως τοΰ νόμου 5686 ώς 
έτροποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοΰ ν. 5898 περί τροποποιήσεω ς καί συμπλη
ρώσεως τοϋ νόμου 5686 κλπ. άφορώντων τήν προστασίαν τής εγχωρίου σ ιτοπαρα
γωγής» ΦΕΚ 231/1934.
— Ν. 6241/1934 «Π ερί κυρώσεως τοΰ άπό 1ης ’Ιουνίου 1933 άναγκαστικοΰ Δια- 

ταγματος «περί καθορισμοΰ επιτοκίω ν καταθέσεων» ΦΕΚ 269/1934 (Βλ άρθρ 48 
ν. 602).
— Δ. 22.8.1934 «Περί έγκρίσεως τοϋ καταστατικοϋ ’Α ναγκαστικώ ν ’Α μπελουρ

γικών Συνεταιρισμών ’ Α ττικοβοιωτίας» ΦΕΚ 271/1934.
Δ. 31.8/3.9.1934 «Π ερί έπιβολής ειδικών φόρων έπί τών γεω ργικώ ν προϊόντων 

των παραγομένων εν  τή περ ιφ ερείς τοΰ Π ανθεσσαλικοϋ ’Α ναγκ. Συνεταιρισμοΰ 
καί επί διάφορων άλλων ειδών καί προϊόντω ν εισαγομένω ν είς τή ν  περιφέρειαν 
ταύτην» ΦΕΚ 286/1934.

Δ ; 6.7/7.9.1934 «Περί έγκρίσεως καταστατικού ’Α ναγκαστικού Συνεταιρι- 
σμοϋ ’Α μπελοκτημόνω ν Χ αλκίδος» ΦΕΚ 296/1934.
— Δ. 7/26.9.1934 «Π ερί καθορισμοΰ επωνυμίας καί περιφερείας άμπελουργικών 

συνεταιρισμών ’Α ττικοβοιωτίας» ΦΕΚ 323/1934.
— Ν. 6298/1934 «Π ερί Κ οινω νικώ ν ’Α σφαλίσεων» ΦΕΚ 346/1934. (Σχετικό και 

με συνεταιριστικούς υπαλλήλους).
— Δ. 7/20.10.1934 «Π ερί τρόπου εκλογής τών αντιπροσώ πω ν τών συκοπαραγω

γών Μ εσσηνίας καί Λ ακωνίας είς τό Δ ιο ικητικόν συμβουλίον τοϋ Γραφείου 
Π ροστασίας 'Ε λ λ η ν ικ ώ ν  σύκων» ΦΕΚ 359/1934.

Δ. 29.9/29.10.1934 «Π ερί καθορισμού υποχρεώσεων τών μελών τών άναγκα
στικών Ο ϊνοποιητικώ ν Συνεταιρισμών Σάμου» ΦΕΚ 372/1934.

Δ.̂  22.10/8.11.1934 «Π ερί έπιβολής φορολογίας έπί τών έξαγομένων ή μετα- 
ιρερομένων έκ Σάμου γλεύκους καί οϊνου έκ σταφυλών» ΦΕΚ 389/1934 (Αφορά 
Ο ινοπ. Συνεταιρισμούς Σάμου).
Κρίσεις γ ια  τη νομοθεσία συνεταιρισμών.

Κ ρίσεις του καθηγητή και γερουσιαστή Α ριστ. Σ ίδερι γ ια  τη συνετα ιρ ιστική 
νομοθεσία 1914-1934 βλ. στο Λεύκωμα 1935 της εφημ. «Π ανελλήνιος Συνεταιρι
στική Επιθεώ ρηση» Δράμας, σελ. 21.

Στο ισχύον δίκαιο περί συνεταιρισμών και σ τις επιβλαβείς συνέπειες του, 
αναφέρεται άρθρο του Τ. Χ ασαπόπουλου στο «Συνεταιριστής» 1934 σ. 9. Κ ριτική 
στο ν. 5289 και την κακή εφαρμογή του.

Στην εφαρμογή της αλληλέγγυας ευθύνης κατά τον νόμο περί συνεταιρισμών 
και το καταστατικό της ΑΤΕ (βασικό πρόβλημα συνετα ιρ ιστικό) αναφέρονται οι 
Σπ. Τρυφωνόπουλος και Τ. Χ ασαπόπουλος με κείμενα τους στο «Συνεταιριστής»
1934 σ. 11, 42, 43, 80.

Ε ιδικά  για  το θέμα των αναγκαστικών συνεταιρισμών.
Η γεω ργική κρίση και τα προβλήματα των γεω ργικώ ν προϊόντω ν οδηγούν σε 

αθρόα χρη σ ιμ οπο ίη σ η  από το Κ ράτος του θεσμού των αναγκαστικώ ν συνεταιρι
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σμών. Βλ. ευρύτερη μελέτη του θέματος (πέρα από όσα αναφέρθηκαν σε προηγού
μενα χρόνια) στο κείμενο Θ. Τζωρτζάκη «Α ναγκαστικοί Συνεταιρισμοί» («Συνε
τα ιρ ιστής» 1934 σ. 173). Το θέμα αυτό των αναγκαστικώ ν συνεταιρισμών είναι 
πάντα επίκαιρο και συζητούμενο. Γ ια  το λόγο αυτό δίνουμε τα κυριώτερα σημεία 
από το κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη. Γράφει:

« Έ κ  τής όλης συνεταιριστικής οικονομίας προκύ
πτει οτι ό συνεταιρισμός εινε έλευθέρα όργάνωσις τών 
άποτελούντων αύτόν συνεταίρων, οί όποιοι κα τ’ άπό- 
λυτον καί έλευθέραν βούλησιν δύνανται, τηροΰντες 
τάς διατάξεις τής έκάστοτε κειμένης περί συνεταιρι
σμών νομοθεσίας, νά προβοϋν είς τήν 'ίδρυσιν, τήν 
μεταβολήν ή καί τήν διάλυσιν τοΰ συνεταιρισμού των. 
Κατά κανόνα ό συνεταιρισμός εινε προϊόν τής Ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας, ή δέ 'ίδρυσις αύτοΰ, καθώς καί ή 
συμμετοχή είς αύτόν δέν δύναται νά καταστή άναγκα- 
στική. Ούχ ήττον κ α τ’ έξαίρεσιν τοϋ κανόνος τούτου 
επιβάλλεται ένίοτε άναγκαστικώς εις ώρισμένας περι
πτώσεις ή χρησιμοποίησις τοΰ συνεταιρισμού πρός 
επιδίωξιν σκοπού τινός κυρίως οίκονομικοΰ. Εις τάς 
περιπτώσεις αύτάς, κ α θ ’ άς ό συνεταιρισμός επιβάλ
λεται άναγκαστικώς, οί έξ αύτοϋ εξυπηρετούμενοι 
ύποχρεοΰνται νά συμμετάσχουν είς αύτόν. ’ Η ύπο- 
χρέωσις αύτών πρός συμμετοχήν ή εινε άπόλυτος, 
προκύπτουσα καί έπιβαλλομένη έφ ’ όσον συγκεν- 
τρούν ώρισμένας ιδιότητας, ή σχετική έξαρτωμένη όχι 
μόνον άπό τήν ϋπαρξιν ώρισμένων ιδιοτήτων είς έκα
στον τών ένδιαφερομένων, άλλά συγχρόνως καί έκ τής 
θελήσεως τής πλειοψηφίας αύτών, ή τής επιθυμίας 
έκάστου νά τύχη ώρισμένων παροχών παρεχόμενων, 
κατά κανόνα, ύπό τοϋ Κράτους, είς τούς συμμετέχον
τας είς τόν ύποχρεωτικώς ίδρυόμενον συνεταιρισμόν. 

Ό θ ε ν  έχομεν τρεις μορφάς άναγκαστικών συνεταιρι
σμών.

1. Τούς άπολύτως άναγκαστικούς, κ α θ ’ οϋςή  γνώ
μη τών ένδιαφερομένων δέν λαμβάνεται ύ π  όψιν.

2. Τούς σχετικώς άναγκαστικώς, ίδρυομένους κ α τ’ 
όπόφασιν τής πλειοψηφίας είς ήνύποτάσσεταιή μειο
ψηφία.

3. Τούς έπιβαλλομένους άναγκαστικώς, ώ ς ό ρ ο ς  
κτήσεως ώρισμένων δικαιωμάτων. Εις τούτους οί συγ- 
κεντροϋντες τάς ώρισμένας πρός συμμετοχήν ιδιότη
τας είνε μέν ελεύθεροι νά συμμετάσχουν ή όχι, στε
ρούνται όμως έν άρνήσει τών κ α τ’ άρχήν άνηκόντων 
είς αύτούς δικαιωμάτων.

Ποια έκ τών τριών άνωτέρω μορφών ένδείκνυται 
έκάστοτε εινε ζήτημα πραγματικόν έξαρτώμενον έκ 
τής σημασίας τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού.

Κατά κανόνα οί ύπό τών άναγκαστικών συνεταιρι
σμών έπιδιωκόμενοι σκοποί εινε κοινωφελείς, ή ένίο
τε, κατά τάς νεωτέρας τάσεις τής νομοθεσίας, άποβλέ- 
πουν είς τήν ρύθμισιν της παραγωγής η τής έμπορίας 
προϊόντος τίνος, ή όποια ενδιαφέρει ολόκληρον τήν 
έθνικήν οικονομίαν τής χώρας καί επομένως τό σύνο
λον τών πολιτών καί δύναται καί οφείλει κατ’ 
άκολουθίαν ν ’ άνεχθή τήν κοινήν έπέμβασιν έκδηλου- 
μένην έν προκειμένω διά τής συνεταιριστικής όργανώ- 
σεως. Οϋτω καί είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν ύπο- 
στηρίζεται ότι πρόκειται καί πάλιν περί κοινωφελούς 
σκοπού. Γενικώς όθεν δύναται νά λεχθή ότι οί άναγ- 
καστικοί συνεταιρισμοί επιδιώκουν κοινωφελείς οικο
νομικούς σκοπούς, δέν άποκλείονται όμως καί αί 
περιπτώσεις κ α θ ’ άς άμέσως τούλάχιστον επιδιώκον
ται δ ι’ αύτών σκοποί ύγιεινής ή και άκόμη άνέσεως 
καί αισθητικοί.

Κ αθ’ όσον ό έπιδιωκόμενος σκοπός εινε γενικωτέ- 
ρου καί μεγαλυτέρου ενδιαφέροντος κατά τοσούτον 
ύποχωρεϊ ή ιδιωτική πρωτοβουλία πρό τοϋ κοινού

καλοϋ καί επομένως κατά τοσοΰτον όλιγώτερον 
λαμβάνεται ύ π ’ όψιν ή θέλησις τών άτόμων, εις τινας 
δέ περιπτώσεις φθάνει τό άναγκαστικόν μέχρι τοϋ 
έξαφανισμοϋ τής θελήσεως τοϋ ατόμου, ώς είς τούς 
άπολύτως άναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Κ αθ’ όσον 
όμως ή σημασία τοΰ ένδιαφέροντος περιορίζεται είς 
τάξιν τινά ή όμάδα άτόμων, κατά τοσοΰτον ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία λαμβάνεται ύ π ’ όψιν κατά πλειοψηφίαν 
καί ένίοτε άτομικώς άκόμη, μέ άπλήν στέρησιν τού 
άρνουμένου τών είς τούς άποτελοΰντας τόν συνεταιρι
σμόν παρεχομένων δικαιωμάτων.

Πλεϊστοι καί ποικίλοι εινε οί κοινωφελείς σκοποί, οί 
όποιοι οδηγούν είς τήν έφαρμογήντοϋ άναγκαστικοϋ 
συνεταιρισμού κατά τά διάφορα αύτοϋ ε’ίδη.

Συνηθέστεροι όμως έκ τούτων εινε οί έξής. Βελτιώ
σεις τού εδάφους (άρδεύσεις, άποστραγγίσεις, άποξη- 
ράνσεις, διευθετήσεις ρευμάτων κλπ.) έξωραϊσμός, 
άποκατάστασις άκτημόνων καλλιεργητών, άπόκτησις 
στέγης, άλληλασφάλεια, διαχείρισις συνιδιοκτητών 
κτημάτων, ένιαία καί συστηματική επεξεργασία καί 
εμπορία ώρισμένων προϊόντων, ή ώρισμένης κατηγο
ρίας προϊόντος τίνος κλπ. Δι’ έκαστον τών σκοπών 
τούτων έφαρμόζεται μία έκ τών άνωτέρω μορφών άνα- 
λόγως τής σημασίας τοϋ σκοποϋ. Τό συνηθέστερον 
είδος τοΰ άναγκαστικοϋ συνεταιρισμού, εινε ό σχετι
κός άναγκαστικός συνεταιρισμός, τού όποιου ή 
'ίδρυσις έξαρτάται έκ τής άποφάσεω ςτήςπλειοψηφίας 
είς ήν ύποτάσσεται ή μειοψηφία.

Εινε προφανές ότι πάντες οί μετέχοντες είς άναγκα- 
στικόν συνεταιρισμόν άποκομίζουν άμέσως ή εμμέσως 
ώφελήματα έξ αύτοΰ. Τοϋτο αποτελεί τήν δικαιολο
γίαν τής συμμετοχής των. Ε π ε ιδ ή  όμως πλήν τών 
ώφελημάτων έκάστου προκύπτουν διά τού συνεταιρι
σμού καί γενικώτερα ώφελήματα διά τό σύνολον, ή 
πραγματοποίησις τών όποιων δέν δύναται νά διακιν- 
δυνεύση έκ της ιδιοτροπίας ή τής άμαθείας τών κ α θ ’ 
έκαστον άτόμων, δι’ αύτό έπιβάλλεται τό άναγκαστι
κόν.

Τά άποκομιζόμενα ύ φ ’ έκάστου συνεταίρου ώφελή
ματα, εινε διάφορα άναλόγως τοϋ σκοποϋ τοϋ συνε
ταιρισμού. Π.χ. είς ένα συνεταιρισμόν άρδεύσεως κτη
μάτων ή ωφέλεια τών συνεταίρων συνίσταται είς τήν 
αϋξησιν τής παραγωγικότητος τοϋ εδάφους των, ενώ 
είς ένα συνεταιρισμόν διαχειρίσεως συνιδιοκτήτου δά
σους συνίσταται είς τήν διά τού συνεταιρισμού καλυ- 
τέραν άπό κάθε άλλον τρόπον έκμετάλλευσιν τού κτή
ματος, έ π ’ ώφελεία έκάστου τών συνιδιοκτητών. Τέ
λος είς ένα άναγκαστικόν συνεταιρισμόν επεξεργασίας 
καί πωλήσεως προϊόντων έκαστος συνέταιρος έχει 
πάντα τά ώφελήματα τά όποια άπορρέουν άπό ένα 
όμοιον έλεύθερον τοιοϋτον. ' Η γενικωτέρα ώφέλεια 
επίσης ποικίλλει. Δύναται νά συνίσταται ή είς αϋξησιν 
τοϋ εθνικού εισοδήματος, ή είς βελτίωσιν τής οικονο
μικής θέσεως ώρισμένης τάξεως, ή είς έξασφάλισιν τής 
ύγείας κλπ.

Οί συμμετέχοντες είς τόν συνεταιρισμόν ύποχρεοϋν- 
ται εϊτε δ ι’ έργασίας, είτε διά κεφαλαίων, είτε διά 
παραδόσεως τών προϊόντων κλπ., άναλόγως τοΰ έπι- 
διωκομένου σκοποϋ, νά συντρέξουν τόν συνεταιρι
σμόν είς τήν έπίτευξιν τοΰ σκοποϋ του: Π.χ. είς ένα 
συνεταιρισμόν άποστραγγίσεως οί συνέταιροι οφεί
λουν νά συμμετάσχουν είς τάς δαπάνας ή καί νά προσ
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φέρουν έργασίαν, άναλόγως τής ώφελείας ήν έκ τοΰ 
έργου ώς ίδιοκτήται τών άποστραγγιζομένων κτημά
των αποκομίζουν. Εις ένα συνεταιρισμόν έπεξεργα
σίας καί έμπορίας προϊόντων ύποχρεούνται νά παρα
δώσουν είς αύτόν τό προϊόν των πρός τοΰτο.

’ Ελέχθη ότι συνήθως ό συνεταιρισμός ιδρύεται διά 
τής όποφάσεως τής πλειοψηφίας ύποχρεούσης καί 
τήν μειοψηφίαν τών ενδιαφερομένων πρός εγγραφήν. 
Θά έρωτηθή ϊσως πρός τί ό καταναγκασμός, άφού 
οπωσδήποτε ό σκοπός επιτυγχάνεται διά τής πλειο
ψηφίας. Ή  έξήγησις εινε άπλή: Διότι εις πλείστας 
περιστάσεις ή μειοψηφία αποκομίζει καί αύτή ώφε
λείας έκ τού έργου τού συνεταιρισμού, π.χ. είς περί- 
τττωσιν όποστραγγίσεως τοΰ εδάφους μιας εύρείας 
έκτάσεως άνηκούσης είς ώρισμένους κτηματίας, έκ 
τών όποιων τινές δέν μετέχουν τοϋ συνεταιρισμού. Θά 
ήτο άδικον νά καρπωθοΰν καί ούτοι τάς έκ τής άπο- 
στραγγίσεως ώφελείας άνευ άναλόγου συνδρομής εις 
τάς θυσίας. ’'Αλλοτε έπ ί βελτιώσεώς τοϋ έδάφους έπι- 
βάλλεται τοϋτο, διά νά έχη ό συνεταιρισμός τήν έλευ- 
θερίαν έργασίας έ φ ’ όλων τών ύπό βελτίωσιν κτημά
των. ’ Επίσης όμως εις άλλας περιστάσεις τήν ύπο- 
χρέωσιν τής συμμετοχής τής μειοψηφίας έπιβάλλει ή 
άνάγκη τής ενιαίας διαχειρίσεως τοϋ σκοπού, ώς π.χ. 
είς τήν περίπτωσιν τής δι’ άναγκαστικών συνεταιρι
σμών έπεξεργασίας προϊόντος τίνος ώρισμένης περι- 
φερείας. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς ή παραμονή 
παραγωγών τινων τής περιφερειας έκτός συνεταιρι
σμού παρεμποδίζει τήν έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου 
σκοπού ή έλαττώνει τήν έκ τοΰ συνεταιρισμού άπο- 
κομιζομένην ώφέλειαν.

’Ανάγκη νά λεχθή ότι ό θεσμός τού άναγκαστικοϋ 
συνεταιρισμού δέν έφαρμόζεται πανταχού όμοιομόρ- 
φως. Σκοποί τών όποιων ή έπιδίωξις εις τινας χώρας 
άφίνονται εις τήν απόλυτον κρίσιν τής ιδιωτικής πρω 
τοβουλίας, είς άλλας αποτελούν άντικείμενον έπιδιώ- 
ξεως άναγκαστικών συνεταιρισμών. Π αρ’ ήμϊν μάλι
στα, σκοποί τινες, άνήκοντες κατά φύσιν είς τούς 
έλευθέρους συνεταιρισμούς, επιβάλλονται είς ώρισμέ- 
να τμήματα τής χώρας άναγκαστικώς καί οϋτω έχομεν 
διά τούς αύτούς σκοπούς είς τήν αύτήν χώραν, είς 
άλλα τμήματα αναγκαστικούς καί είς άλλα έλευθέρους 
συνεταιρισμούς. Τοΰτο συμβαίνει ιδία μέ τούς νεοφα
νείς άναγκαστικούς συνεταιρισμούς έπεξεργασίας καί 
πωλήσεως. Είδικώς διά τήν τελευταίαν ταύτην κατη
γορίαν τών συνεταιρισμών παραγωγής έκφράζονται 
άκόμη έπιφυλάξείς, κατά πόσον εινε σκόπιμον καί 
όρθόν νά έπιβάλλεται είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν 
ή συνεταιρική διαχείρισις μέρους τής έπιχειρήσεώς της 
καί κατά πόσον τά γενικώτερα ώφελήματα, τά όποια 
δέν εινε πάντοτε πρόδηλα, δύνανται νά δικαιολογή
σουν τήν διά τοϋ άναγκαστικοϋ συνεταιρισμού έπι- 
βαλλομένην υποχρεωτικήν συνεργασίαν μεταξύ τών 
παραγωγών τοϋ αύτοΰ προϊόντος μιάς ώρισμένης 
περιφερειας. Καί όμως βασικόν γνώρισμα τού συνεται
ρισμού εινε ότι άποτελεϊ προσωπικήν ένωσιν συνερ- 
γαζομένων άλληλοβοηθουμένων καί άλληλοευθυνομέ- 
νων. Ά λ λ ’ όλα ταϋτα προϋποθέτουν γνωριμίαν, σχέ
σεις, έμπιστοσύνην μεταξύ τών προσώπων, προϋπο
θέσεις αί όποϊαι δέν έξασφαλίζονται πάντοτε, όταν ή 
συμμετοχή είς τόν συνεταιρισμόν έξαρτάται μόνον έκ 
τής ύπάρξεως ώρισμένων ιδιοτήτων άσχέτων πρός τό 
προσωπικόν στοιχεϊον. Κατά πόσον οί τοιοϋτοι άναγ- 
καστικοί συνεταιρισμοί ευρισκόμενοι άκόμη είς τό 
στάδιον τής παρατηρήσεως πρόκειται νά εύδοκιμή- 
σουν άπόκειται νά κριθή είς τό μέλλον. Πάντως δέν 
άπολείπουν π α ρ ’ ήμϊν καί τινα λίαν έπιτυχή αποτελέ
σματα τής χρησιμοποιήσεώς των.

' Η σύνθεσις τών συνεταιρισμών τούτων έξαρτάται έκ 
τοϋ σκοπού των. Πάντως μετέχουν είς αύτούς πρό

σωπα ώφελούμενα έκ τοϋ έργου τοϋ συνεταιρισμού. 
Π.χ. είς ένα συνεταιρισμόν όποστραγγίσεως γαιών 
μετέχουν όλοι οί ίδιοκτήται τοιούτων ευρισκομένων 
έντός τής έκτάσεως τήν όποιαν πρόκειται ν ’ απο
στράγγιση ό συνεταιρισμός. ’Επίσης είς ένα συνεταιρι
σμόν άποκαταστάσεως άκτημόνων καλλιεργητών, διά 
τής_ διανομής ώρισμένου κτήματος, μετέχουν όλοι 
έκεινοι οί άκτήμονες, οί όποιοι έχουν δικαίωμα άπο
καταστάσεως είς τό ύπό  διανομήν κτήμα. "Ωστε είς 
τάς περιπτώσεις αύτάς δύναται νά λεχθή ότι ό άριθμός 
των συνεταίρων εινε σταθερός καί δεδομένος έκ τών 
προτέρων. Είς ένα άναγκαστικόν συνεταιρισμόν έπε
ξεργασίας καί πωλήσεως προϊόντων δύνανται έπίσης 
νά μετάσχουν όσοι εινε παραγωγοί τοΰ προϊόντος 
τούτου έντός τής περιφερειας τοϋ συνεταιρισμού.

' Η όργάνωσις τών άναγκαστικών συνεταιρισμών εινε 
περίπου όμοια πρός τήν όργάνωσίν τών έλευθέρων 
συνεταιρισμών, άναγνωρίζεται όμως πολλάκις δικαίω
μα ι^ήφου είς έκαστον συνέταιρον άνάλογον πρός τήν 
άνππροσοοπευομένην έκτασιν ή παραγωγήν. Δηλ. εϊσά- 
γεται τό πολλαπλοϋν τής ψήφου έπί τή βάσει τοϋ 
περιουσιακού στοιχείου. Τούτο εινε ϊσως συνέπεια 
τού καταναγκασμού όστις παραγκωνίζει τό προσωπι
κόν στοιχεϊον καί λαμβάνει ύ π ’ όψιν άποκλειστικώς 
τό πραγματικόν τοιούτον. Τής αύτής αίτιας κυρίως 
αποτέλεσμα έπίσης εϊναι ό περιορισμός τής πρωτο
βουλίας τοϋ Συνεταιρισμού, τού όποιου ώρισμέναι 
ένέργειαι έξαρτώνται έκ τής έγκρίσεως, συνήθως, 
δημοσίας τινός άρχής, ή ή συμμετοχή άντιπροσώπων 
αύτής είς τήν διοίκησιν αύτοϋ.

Εινε προφανές ότι ή άναγκαστικότης τοϋ συνεται
ρισμού καί έπομένως ή στέρησις τοϋ δικαιώματος είς 
έκαστον μέλος νά έκλέγη έλευθέρως τούς συντρόφους 
του έπιβάλλει τόν περιορισμόν τής ευθύνης είς τό έλά- 
χιστον. Ούδείς δύναται νά εύθύνεται διά πρόσωπα 
μεθ’ ών άναγκαστικώς συνεργάζεται.

Τό μέγεθος τής μερίδος έξαρτάται έκ τού σκοπού 
τοϋ συνεταιρισμού.

Συνήθως είς τούς έπιχειρούντας έργα μεγάλης 
αξίας, ώς βελτιώσεις τοϋ έδάφους, παρέχονται πρός 
άντιμετώπισιν τών δαπανών δάνεια ύπό εύνοϊκούς 
όρους μερίμνη τοϋ κράτους, έπί υποθήκη τών βελ- 
τιουμένων κτημάτων τών συνεταίρων, ή όποία καί 
αϋτη δύναται νά έπιβληθή άναγκαστικώς.

'Ο  τρόπος τής διεξαγωγής τών έργασιών τών συνε
ταιρισμών τούτων έξαρτάται έκ τών σκοπών αύτών οί 
όποιοι εΐνε ποικίλοι. Οϋτω οί συνεταιρισμοί βελτιώ- 
σεως έπιλαμβάνονται τής έκτελέσεως τού έργου των 
εϊτε χρησιμοποιοϋντες είς τάς σχετικός έργασίας τούς 
συνεταίρους, είτε ημερομισθίους έργάτας, έξευρί- 
σκοντες τά άπαιτούμενα χρήματα διά δανείων, διά τά 
όποια καθίστανται υπέγγυα τά έργα καί τά ώφελούμε
να κτήματα. ' Η πληρωμή τών δαπανών γίνεται ύπό 
τών συνεταίρων τμηματικώς καί άναλόγως τής άποκο- 
μισθείσης ύ φ ’ έκάστου ώφελείας. Οί συνεταιρισμοί 
ούτοι συνεχίζουν τήν λειτουργίαν των καί μετά τήν 
άποπεράτωσιν τοϋ έργου μεριμνώντες διά τήν συντή- 
ρησιν αύτών. Πρός κάλυψιν τών δαπανών συντηρή- 
σεως εισπράττουν ούτοι εισφοράς άπό τούς συνεταί
ρους.

Οί συνεταιρισμοί άποκαταστάσεως άκτημόνων καλ
λιεργητών μεριμνούν διά τήν διανομήν τών κτημάτων, 
διά τήν είσπραξή τμηματικώς τού άντιτίμου τής παρα- 
χωρηθείσης είς έκαστον γής καί διά τήν έκτέλεσιν έν- 
δεχομένως κοινών έργων κλπ.

Οί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως συνιδιοκτήτων κτη
μάτων, χορτονομής, δασών κλπ. πωλοϋν τά προϊόντα 
αύτών, εισπράττουν τό άντίτιμον τό όποιον διαθέτουν 
κατά τάς έκάστοτε ίσχύοντα. Οί άναγκαστικοί συνε
ταιρισμοί έπεξεργασίας καί πωλήσεως προϊόντων έρ-
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γάζονται κ α θ ’ ον τρόπον καί οί έλεύθεροι συνεται
ρισμοί.

' Ως πρός τήν συνένωσιν τών άναγκαστικών συνεται
ρισμών είς δευτεροβαθμίους οργανώσεις ισχύουν διά 
τούς όμοειδεΐς πρός τούς έλευθέρους συνεταιρισμούς 
οί αύτοί κανόνες, οί όποιοι ισχύουν καί είς τούς τελευ
ταίους τούτους. Έ κ  τών λοιπών αναγκαστικών συνε
ταιρισμών, συνήθως, δύνανται νά συνενωθούν δευτε
ροβαθμίους oi συνεταιρισμοί βελτιώσεως κτημάτων 
όταν αί περιφέρειαι συνέχονται καί τά έργα είνε τά
2. Εποπτεία Συνεταιρισμών.

Σύμφωνα με πίνακα που δημοσιεύεται στο πανηγυρικό Λεύκωμα του 1935 της 
εφημ. «Π ανελλήνιος Συνεταιριστική ’ ΕπιΘεώρησις» Δράμας, το προσω πικόν της 
Υ πηρεσίας Συνεταιρισμών ΑΤΕ, στο τέλος του 1934 ήταν το επόμενο:

Π ροϊστάμενος Υπηρεσίας Συνεταιρ ισμώ ν: Μ ίνω ς Γερακάρης

αύτά, ϊνα διά της συνενώσεως επιτύχουν καλυτέρους 
καί τελειοτέρους ορούς έκτελέσεως.

Σήμερον παρατηρείται γενικώς παντού τάσις πρός 
επιβολήν άναγκαστικών συνεταιρισμών ύπό τό κρα
τούν πνεύμα τής διευβυνομένης οικονομίας 6l0 της 
οποίας επιδιώκεται νά ρυΟμισθοϋν κα θ ' ώρισμένους 
ορούς ζητήματα, τά όποία άλλοτε έθεωρούντο άντι- 
κείμενον αποκλειστικής φροντίδος τής ιδιωτικής πρω
τοβουλίας.»

Ε πιθεω ρητές
Χ ρ. Π απακω νστα ντόπουλος 
I. Π α π α χρ ισ τό π ο υλο ς 
I. Σ ω τηρακόπουλος 
I. Τ σ ίλ λη ς
Ε. Ά ν α γ νω σ τό π ο υ λ ο ς 
Π . Στεφόπουλος 
Κ. Δ εληβορηά ς 
Α. Π αρα σκευόπουλος 
Εμ. Σκάρκος 
Γ. Κ αψ αλιάρης 
Ε πόπτες
Α. Ά δ α μ ό π ο υ λ ο ς  
Κ. ’ Α δαμόπουλος 
Φ. ’ Α ρχοντάκης 
Θ. Βόμβας 
Γρ. Β όσκογλου 
Ν. Β ουτσινάς 
Α. Βουτυράς 
Π. Β ασιλειάδης 
Δ. Γ ιαμπάνη ς 
Ε. Γραμμα τικός 
Μ. Δ ασκα λάκης 
Α. Δ ελη γιά ννη ς 
Α. Δελφός
Θ. Θ εοδω ρακόπουλος 
Α. Ί α τρ ο ϋ  
Θ. Κ ολτσ ιδόπουλος 
Γ. Κ ασ σ ελ ίδης 
Κ. Κ ρη τικός 
Γ. Κ υριακ ίδη ς 
X. Κ ολτσάκης 
Γ . Κ ω νστα ντιν ίδης 
Μ. Κ ασ τρέτσ ιος 
Κ. Κ οντοδήμας 
Δ. Κ ανελλόπουλος 
Γ. Κ ίνδελης 
I. Κ αλύβης 
Γ. Κ ω νσταντόπουλος 
Δ. Λ ίτος
Φ. Λ αμπρόπουλος 
Ν. Λ αμπάκης 
Γ. Α ιακός 
Α. Μ πάκας

’Α θήναι 
’ Α θήναι 

Θ εσ /ν ίκ η  
Κ οζάνη 
Λ άρισα 
Π άτρα ι 

Χ ανιά  
Δράμα 

Μ υτιλήνη  
Π ύργος

Φ λώ ρινα 
’Έ δ εσ σ α  (έδ. Γ ιανιτσ ά) 

"Α γιος Ν ικόλα ος 
Θ εσ /ν ίκ η  (Ν. Μ ουδανιά) 

Φ άρσαλα 
Π ύργος 
Σουφ λί 
Π άτρα ι 

Λ αμία 
Σέρρα ι 

Κ αρδίτσα 
Κ υπαρισ σ ία  

Π ρέβεζα 
’Ά ρ τ α  
Α’ίγ ιο ν  

Λ άρισα  
Κ εντρ ικόν 

Κ ιλκ ίς  
Κ ατερίνη  

Σέρραι 
Κ ασ τόρ ια  

Δ ιδυμότειχον 
Ά γ ρ ίν ιο ν  
Μ εσ σήνη  

Σάμος 
Χ ανιά  

Κ όρινθος 
Δράμα 
Σέρραι 

Γ ρεβενά 
Δράμα 

’Α θήναι

Ν. Μ ω ραΐτης 'Η ρ ά κ λ ε ιο ν
Δ. Μ ά χος ’ Λ άρισα
Γ. Μ αρω νίδης Β έρροια
I. Μ α νίνος 'Α θ ή ν α ι
Κ. Μ α ρ ινέλλη ς ' Ξάνθη
Γ. Μ άνω λας Χ α λκ ίς
Η λ. Μ περνιδά κη ς Χ ανιά
Εύρ. Μ ά ικελ  Ρέθυμνον
I. Ο ύζούνης Π ύλος
Α π. Ο ίκονομ όπου λος Ξ υλόκαστρον
Κ. Ο ίκονομ άκης Η ρ ά κ λ ε ιο ν
Μ . Π α παδόπουλος Θ εσ /ν ίκ η
Κ. Π όδας Λ αγκαδάς
X. Π α πα δη μ η τρ ίου  Ά μ α λ ιά ς
Π. Π α νουτσ όπου λος Μ εσ σήνη
Δ. Π α παδόπουλος Γύθειον
Α. Π άτρας Έ λευ θ ερ ο ύ π ο λ ις
Π . Π ρω τονοτά ρ ιος Μ υτιλήνη
Κ. Ρουμπέν Θ ήβ α ι
I. Ρ ουσσάκης ’Α θήναι
Α. Σ α ραντόπουλος Κ έρκυρα
Ξ. Σ α κελλαρίου  Κ αρδίτσα
Π. Σ ταθόπουλος Κ αβάλλα
Π. Σουμίλας Κ ομοτινή
Κ. Σ κούρας Κ οζάνη
Χαρ. Σούλτης (Ν ιγρ ίτα ) Σέρραι
Δ. Στρογγύ λης Λ εβάδεια
Στέφ. Τ σ α λ ίκη ς Βόλος
Χρ. Τ σ α λ ίκη ς Ά λ ε ξ /π ο λ ις
Κ. Τ ζα ιρ ίδη ς Έ λ α σ σ ώ ν
Ε. Τ ρ ια ντα φ υλλ ίδη ς Σύρος
Γ . Φ ραγκάτος ’Α ταλάντη
Φ. Φ ρα γκογια ννόπουλος Μ εσ ο λό γγ ι
Δ. Φ ω τιάδης Ν αύπλιο
Γρ. Χ ρ η σ τίδη ς Θ εσσ αλονίκη
Α. Χ ατζηλάμπρος Θ εσσ αλονίκη
Χ ρ. Χ ανής Δράμα
Κ. Ψ υ χα λ ινό ς Ση τεία
Δ. Π α π α χα τζή ς Μ εσ σήνη

Κ αθήκοντα  εποπτώ ν ανατέθηκαν και ε ις τους 
λογ ισ τικο ύ ς βοηθούς ΑΤΕ:
Γ. Γ ιαννάκη  ’Έ δ εσ σ α
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Λ. Δ ουν ια  ’Ιω άννινα  X. Χ ρη σ τα κόπου λο  Ζάκυνθος
Κ. Σουτη ’Ιω άννινα  Γ. Κ ουντούρη Χ ανιά
Κ. Δ ημόπουλο  Κ υπα ρ ισσ ία  Κ. Γ ιά ννα ρη  Τ ρ ίπολη
Θ. Μ ουστακάκη Ά μ α λ ιά δ α  Γ. Σ ουμαλεύρη Λευκάδα

3. Συμπαράσταση
— Η  Α καδημία Α θηνών, με εισηγητή τον Π. Κ οντό, υποδεικνύει την οργάνωση 

δασικών συνεταιρισμώ ν («Συνεταιριστής» 1934 σ. 71).
Το Υ πουργείο Π αιδείας επιτρέπει και πάλι τη ν  χρη σ ιμ οπο ίη σ η  των αιθουσών 

των Σχολείω ν για  τις συγκεντρώσεις μελών των Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών. Διατα- 
γή 20575/1934 στην οποία, μεταξύ άλλων, γράφει: «οι γεω ργικοί συνεταιρισμοί 
αποτελούν οργανώ σεις αξίας πάσης προστασίας καί ύποστηρίξεως έκ μέρους του 
Κράτους πρός εύόδωσιν τοϋ έργου των...» («Συνεταιριστής» 1934 σ..87).

Γ “

Στα εκπαιδευτικά μαθήματα για τα οικονομικά στελέχη της ΑΤΕ διδασκόταν σε έκταση και τα 
συνεταιριστικά (φωτογρ. 1962 στη Θεσσαλονίκη).

36/69
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ΥΠ ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Γ '

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

— Κατά το 1934 η κ ίνηση των Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν είναι η ακόλουθη:

Είδη Ιδρύσεις Δ ιαλύσεις Υ πάρχοντες στο
(και μετατροπές) (και μετατροπές) τέλος του 1934 

Π ιστω τικοί 115 52 4.529
Π ρομηθευτικοί 3 3 168
Π ωλήσεως 26 4 470
Π αραγω γικοί 91 - 479
Δ ιάφοροι _______ 84_____  ________ 8____ _ _______ 632
Σύνολο 319 67 6.278

(Μ ερικώς διάφορα στο ιχεία  δίδονται στο «Συνεταιριστής» 1935 σ. 120). 
Ε π ίσης υπάρχουν 1671 Συνεταιρισμοί Α ποκαταστάσεως και 34 Εγγείω ν Βελ

τιώσεων.
Ε ιδικότερα αναλυτικά σ το ιχεία  κατά είδη και τόπους βλ. «Συνεταιριστής»

1936 σ. 31
— Από την οργάνωση της συνετα ιρ ιστικής στα τιστικής (που έγινε από την ΑΤΕ 

μετά το 1935) και το σχετικό  τεύχος της για τα έτη 1934-1936 που δημοσιεύτηκε το 
1940, δίδονται επεξεργασμένα στατιστικά  σ το ιχεία  έτους 1934 στους επόμενους 
πίνακες του ,όπου μπορούν να ανατρέξουν ο ι ενδιαφερόμενοι γ ια  λεπτομέρειες:

1- 2 Γεωργικοί Συνεταιρισμοί υφιστάμενοι την 31.12.1934 (κατά κατηγορίες, 
επαρχίες, Νομούς, Γεωγραφικά Διαμερίσματα).

3- 4 Λειτουργοϋντες Συνεταιρισμοί (δ ιακρίσεις ως άνω).
5- 6 Ευθύνη, δηλω θείσες μερίδες, καταβληθείσες (ως άνω).
7- 8 Ε νεργητικό  των λειτουργούντων Συνεταιρισμών (ως άνω).
9-10 Π αθητικό  λειτουργούντων Συνεταιρισμών.

11-12 Ληφθέντα και χορηγηθέντα  δάνεια υπό των Γεω ργικώ ν Συνεταιρισμών (ως 
άνω).

1 3 -1 4 Ά λλα ι εργασία ι των Γεωργικών Συνεταιρισμώ ν (δ ιακρίσεις ως άνω).
Από την επεξεργασία των παραπάνω στο ιχείω ν (που ο ερευνητής πρέπει να 

μελετήσει) προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά  σ το ιχεία  που δίνουν όλη την εικόνα 
της τότε υπάρξεως και δραστηριότητας των Γεω ργικών Συνεταιρισμών (με διάφο
ρο, βέβαια, απόδοση και ανάπτυξη από Συνεταιρισμό σε Συνεταιρισμό, από χωριό 
σε χω ριό , επαρχία  με επαρχία κ.ο.κ.).

Γ ια  τη συμμετοχή των Συνεταιρισμών σ τις Ενώ σεις και γ ια  τα στατιστικά  των 
Ενώσεων κατά το έτος αυτό, βλ. τους πίνακες που δημοσιεύονται στο υποκεφάλαιο 
Σ Τ '.

Ο ι υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί στο τέλος του 1934 ήταν κατά την 
στατιστική  αυτή της ΑΤΕ και τα κ ρ ιτήρ ιά  της:

Κατηγορία Εν Υπό Σύνολό Μέλη Αδρανούντες Σύνολο
λειτουργία οργάνωση τους τους υφισταμένων

Πιστωτικοί 2.895 71 2.966 192.136 1.457 4.423
Προμηθευτικοί 24 2 26 1.746 87 113
Πωλήσεως 290 15 305 19.093 164 469
Παραγωγικοί 180 59 239 129 368
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ήτοι
Ελαιουργικοί 66 8 74 6.563 46 120Οινοποιητικοί 78 37 115 10.727 31 146Γ αλακτοκομικοί 26 6 32 956 30 62Έτεροι (Ορυζοκ.
δασών κλπ.) 10 8 18 1.474 22 40Διάφοροι 95 71 166 458 624ήτοι
Ενοικ.-Εξ. γαιών 30 63 93 5.038 323 416Διαχειρ. δάσους
ή χορτονομής 57 4 61 12.546 87 148Εγγείων βελτιώ
σεων Ελεύθεροι 1 2 3 43 7 10Κοινής Χρήσεως
μηχανών 1 — 1 182 13 14Ετεροι (κτηνοτρ.
ασφαλιστικοί) 6 2 8 427 28 36
Γεν. Σύνολο 3.484 218 3.702 250.931 2.295 5.997

Στον πίνακα 2 υπάρχει ανάλυση των λειτουργούντων και υπό οργάνωση κατά 
επαρχίες.

Στους πίνακες 3 και 4 δίδονται στο ιχεία  για  τα μέλη κατά Γεωγρ. Διαμ 
Νομούς, Επαρχίες.

Σ τον πίνακα 5 δίδονται πιο αναλυτικά στο ιχεία  γ ια  τους λειτουργούντες 3.484 
Συνεταιρισμούς κατά κατηγορίες τους.

Συνολικά τα στο ιχεία  της Ελλάδος για τους λειτουργούντες είναι: 
Συνεταιρισμοί λειτουργούντες 3 484
Α ριθμός μελών τους 239 441
Α περιορίστου ευθύνης 73

Π εριορ ισμένης ευθύνης 2 751
Σύνολο ευθύνης (των Περ. Ευθ.) Δρχ. 5.179.475.230
Α ριθμός δηλω θεισών μερίδων 382.422
Α ξία δηλω θεισών μερίδων. Δρχ. 232.926 220
Κ αταβληθείσες μερίδες. Δρχ. 174^012'317
Ο φειλόμενο υπόλοιπο μερίδων. Δρχ. 58.913 903

Στον πίνακα 6 γίνετα ι ανάλυση των παραπάνω στο ιχείω ν κατά Γεωγραφικά 
Δ ιαμερίσματα.

Σ τον πίνακα 7 δίδεται ανάλυση του ενεργητικού των λειτουργούντων Συνε
τα ιρισμώ ν κατά κατηγορίες.

Συνολικά γ ια  όλη την Ελλάδα, τα σ το ιχεία  του σκέ
λους ενεργητικού είναι: (σε δρχ.)
Ο φειλόμενα από μερίδες 58.913.903
Α παιτήσεις από δάνεια 1.132.278 944
Ταμείο 12.975.362
Χρεωγραφα 3.506.563
Π ρώτες ύλες και εμπορεύματα 8 147 900
Μ ηχανές 28.682^649
Α κίνητα 40.869.918
Εγκαταστάσεις 39.441.896
Κ αταθέσεις Συνεταιρισμών σ την ΑΤΕ 43.530.344
Κ αταθέσεις Συνεταιρισμών σε Ενώσεις 11:448.073
Α λλες καταθέσεις 5 582 793
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Συμμετοχή σε Ο ργανισμούς 21.827.747
Λ οιποί Λ ογαριασμοί 169.166.881
Ζ ημίες 13.843.288
Σύνολο ενεργητικού 1.590.216.261
Τιμή κόστους ακινήτω ν, μηχανώ ν, εγκαταστάσεω ν 144.490.515

Στον πίνακα 8 δίδονται τα παραπάνω σ το ιχεία  κατά Γεω γραφικά Δ ιαμερί
σματα.

Στον πίνακα 9 δίδεται το σκέλος του παθητικού κατά κατηγορίες Συνεταιρι
σμών. Συνολικά γ ια  όλη την Ελλάδα είναι: (σε δρχ.).
Δ ηλω θείσες μερίδες 232.926.220
Τακτικό αποθεματικό 23.572.730

Έ κ τα κ το  αποθεματικό 87.644.263
Ά λ λ α  αποθεματικά 29.017.586
Σύνολο αποθεματικών 140.234.579
Ο φειλόμενα καλλιεργητικά  δάνεια 610.294.754
Ο φειλόμενα δάνεια με ενέχυρο 331.368.874
Ο φειλόμενα μακροπρόθεσμα δάνεια 34.530.665
Ο φειλόμενα δάνεια συνολικά 976.194.293
Κ αταθέσεις των μελών 22.737.211
Κ αταθέσεις τρίτω ν . 7.988.330
Κ αταθέσεις συνολικά  30.725.541
Κ έρδη 25.490.352

Ά λ λ ο ι  λογαριασμοί παθητικού 184.645.276
Σύνολο σκέλους παθητικού 1.590.216.261

Σ τον πίνακα 10 δίνονται τα παραπάνω σ το ιχεία  κατά Γεωγραφικά Δ ιαμερί
σματα.

Στους πίνακες 11 και 12 γίνετα ι ανάλυση των δοσοληψ ιώ ν δανείων κατά 
κατηγορίες Συνεταιρισμών και κατά Γεω γραφικά Διαμερίσματα.

Στους πίνακες 13 και 14 αναλύονται ο ι άλλες εργασίες των Γεωργικών 
Συνεταιρισμών κατά κατηγορίες και Γεω γραφικά Δ ιαμερίσματα.

Σε σύνολο Ελλάδας είναι:
(αξία προμηθευτικών ειδών (σε δρχ.):

α) Γεω ργικής χρήσεω ς 91.378.038
β) Ο ικ ιακής χρήσεω ς 20.349.274
γ) Σύνολό τους 111.727.312

Α γοραία αξία παραχθέντος προϊόντος από κοινού
χρήσεω ς μηχανώ ν 148.738.576
Π αραχθείσες ποσότητες (σε οκάδες) 26.729.694
Π αραχθείσα  ποσότητα ανήκουσα σε συνεταίρους (οκάδες) 16.866.730
Από κοινού επεξεργασία προϊόντων:

α) Α ξία  πρώτης ύλης 14.703.940
β) Π οσότης παραχθείσα (οκάδες) 4.739.246
γ) Από κοινού πω ληθείσα (οκάδες) 3.319.575
δ) Α ξία πωληθέντος προϊόντος 8.513.252

Από κοινού πωλήσεις:
α) Π οσότητα  (οκάδες) 32.953.625
β) Α ξία  πωληθέντων προϊόντω ν 311.654.494

Κ έρδη εργολαβικώ ν εργασιών 825.553
Έ ξ ο δ α  διαχειρίσεω ς 23.129.562
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ)

— Γενική εξέλιξη και θέση κατά το 1934.
Στο νοικοκύρεύμα των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και την ανάπτυξη των 

Ενώσεων, που έγιναν κατά την 5ετίαν 1930-1934, αναφέρεται κείμενο του Γ. Τρα- 
κάκη (Γεν. Διευθυντή ΑΤΕ που αναδείχθηκε το 1934 στη συσταθείσα θέση Υπο
διο ικητή).

— Στην ανεύρεση και δημιουργία «ικανών χειρ ισ τώ ν των συνετα ιρ ιστικώ ν υπο
θέσεων σ τή ν  ύπαιθρο» και σ την ποιοτική βελτίωση των συνεταιρισμών και την 
αφύπνιση του ενδιαφέροντος και του τελευταίου συνεταίρου αναφέρεται ο Μ. 
Γερακάρης, Π ροϊστάμενος της Υ πηρεσίας Συνεταιρισμών της ΑΤΕ («Συνεταιρι
στής» 1935 σ. 21).

— Τη σημασία  και ανάγκη μεγαλύτερης ο ικονομικής προσεγγίσεω ς των αγρο
τών παραγωγών και των αστών καταναλωτών τονίζει ο Μ. Γερακάρης και δίνει 
ενδιαφέροντα σ το ιχεία  γ ια  την κάποια πρόοδο που παρατηρήθηκε και την 
προσπάθεια της ΑΤΕ. Α ναφέρει τα παρακάτω ενδιαφέροντα συγκεντρωτικά 
στοιχεία:

Κατά τό 1934 οί γεω ργικοί συνεταιρισμοί καί οί 'Ε νώ σ ε ις  συνεκέντρωσαν καί 
διέθεσαν δι ατομικόν ή διά γενικόν λογαριασμόν προϊόντα (εις φυσικήν 
κατάστασιν, επεξεργασμένα ή μετουσιωμένα) συνολικής αξίας περίπου ενός 
δισεκατομμυρίου δρχ.

"Εγινε συγκέντρωση:
Σίτου 80.000.000 οκάδων
Γλεύκους ή οίνου 150.000 έκατολίτρων
Σταφίδας κορινθ ιακής 30.000 χιλ ιόλ ιτρω ν
Σταφίδας σουλτανίνας 700.000 οκάδων
Κ ίτρων, ελαίου, έλαιών, χαρουπιώ ν, τυροϋ, σταφυλών,
εσπεριδοειδώ ν κλπ. αξίας 50.000.000 δρχ.

Γ ιά τήν άπό κοινού προσπάθεια γεω ργικώ ν ή οικ ιακώ ν ειδών μέσω 
Συνεταιρισμών δέν παρατηρήθηκε μεγάλη ανάπτυξη οϋτε υπήρχαν στατιστικά 
στο ιχεία , εκτός άπό τά λιπάσματα, θείο, θ. χαλκό πού χορηγή θηκαν μέσω ΑΤΕ 
αξίας 50.000.000 δρχ.

Ή  Α ΤΕ θά συμβάλει μέ τό Τμήμα ’Εμπορίας, τήν προπαγάνδα καί τήν 
παρακολούθηση. Θά πρέπει όμως νά ένδιαφερθοΰν όλοι γ ιά  νά δημιουργηθεΐ ή 
συνετα ιρ ιστική  ατμόσφαιρα δ ιότι «δσο εύρύνεται ή συνετα ιρ ιστική  γνώση τόσο 
στενώτερα πλησ ιάζοντα ι μεταξύ των οί άνθρωποι καί τόσο τιμ ιότερα ι γ ίνοντα ι αί 
σ χέσ εις των» (Μ. Γερακάρης «Συνεταιριστής» 1935 σ. 23).

— "Ενας αγροτικός καταναλωτικός συνεταιρισμός. Τό πρατήριο  του Γ.Π .Σ. 
Μ εσωρόπης « 'Ο μ όνο ια»  λειτουργεί μέ επιτυχία  άπό τό 1920. Ε ίνα ι γενικότερα 
χρήσ ιμες μερικές σχετικές πληροφορίες (γιά τό Συνεταιρισμό, τίς εργασίες, τό 
πρατήριό του) πού παραθέτουμε άπό κείμενο τού Γ. Λ ιάκου στό «Συνεταιριστής» 
1934, σ. 51). IS

Α ' Σ ύ νθεσ ις  κα ί οικονομική κατάστασις γίαν καί κυρίως μέ την καπνοκαλλιέργειαν. ’ Ισάριθμοι
το ΰ  Συνετα ιρ ισμού περίπου συνεταίροι έχουν μέν ώς κύριον έπάγγελμα

Ό  Συνεταιρισμός Μεσωρόπης ίδρυθείς άπό τοΰ αύτών τό γεωργικόν, έργάζονται όμως καί εις τά ςέντω
1915 ήρχισε τάς εργασίας του άπό τού έτους 1919. χωρίω εύρισκομένας άποθήκας εμπορικής έπεξεργα-
Σήμερον περιλαμβάνει 179 συνεταίρους -γηγενείς- σίας καπνών δύο εντοπίων καπνεμπόρων. Οι συνεταΐ-
κατοίκους τοΰ χωρίου Μεσωρόπης. Τό ήμισυ των ροι καί τών δύο ώς άνω κατηγοριών είναι κατά μεγά-
συνεταίρων άσχολεΐται άποκλειστικώς μέ την γεωρ- λην πλειονότητα συντηρητικοί γεωργοί, ομονοούν δέ
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εις τά συνεταιριστικά των ζητήματα, παρά τόνύφιστά- 
μενον -ότυχώ ς- έν τω χωρίω διχασμόν τών κατοίκων 
εις παλαιοημερολογίτας καί νεοημερολογίτας. ’Εκτός 
τοΰ Συνεταιρισμού ελάχιστοι καλοί γεωργοί άπομέ- 
νουν.
' Η οικονομική κατάστασις τού συνεταιρισμού κατά 

την 30 Νοεμβρίου 1933 εϊχεν ώς έξης:
Συνεταιρικοί μερίδες έπί συνόλου δρχ.
537.000 καταβεβλημένοι Δρχ. 510.312
Τακτικόν Ά ποθεματικόν » 165.986

’Έ κτακτον ‘Αποθεματικόν » 250.741
Ειδικά άποθεματικά κεφάλαια » 392.420
Σύνολον καταβεβλημένων κεφαλαίων δρχ. 1.319.459
Καταθέσεις παρά τω Συνεταιρισμό) δρχ. 354.028

Υ ποχρεώσεις ό Συνεταιρισμός έχει τάς έξης:
1) Πλασματικόν δάνειον 1933,

έπί όκ. καπνού 57.495x23 δρχ. 1.322.385
2) Δάνειον διά γραμματίου'έκ τής A lii όρχ. 36.000
3)'Υποχρεώσεις πρός διαφόρους

έμπορους δρχ. 151.852
Σύνολον υποχρεώσεων συνεταιρισμού δρχ. 1.510.237 

' Η μέση τιμή τών καπνών τού Συνεταιρισμού κατά τό 
παρελθόν έτος όνήλθεν εις δρχ. 55 κ α τ’ όκάν. Ούδε- 
μία έκ τών υποχρεώσεων τού Συνεταιρισμού είναι 
ληξιπρόθεσμος.

Αι πρό τού 1930 Διοικήσεις, άπό κακήν έκτίμησιν 
τής πιστωτικής ίκανότητος διαφόρων συνεταίρων, 
ειχον διαθέσει πολλά ποσά τά όποια παραμένουν είσέ- 
τι άνεξόφλητα. Πάντως αΐ καθαραί έπισφαλεις απαι
τήσεις τού Συνεταιρισμού δεν υπερβαίνουν τάς 20.000
fiex-

Ό  Συνεταιρισμός, τέλος, έχει ’ίδιον άκίνητον εις τό 
όποιον έχει έγκαταστήσει τά γραφεία του καί τό 
πρατήριον. * Η πραγματική άξια τού ακινήτου υπερ
βαίνει τάς 100.000 δρχ.

Παρά τφ συνεταιρισμό) Πρατήριον Μεσωρόπης 
λειτουργεί άπό τό 1920 έπιτυχώς πρατήριον ειδών 
οικιακών άναγκών καί γεωργικών τινων έργαλείων καί 
λιπασμάτων. Ή  άπαγορευτική διάταξις τού νόμου 
5289 παρακάμπτεται διά τής λήψεως δηλώσεων παρά 
τών συνεταίρων διά τά άναγκαιούντα εις αυτούς εϊδη 
κ α θ ’ ολόκληρον τό έτος. Κατωτέρω θά  έκθέσωμεν έν 
συντόμω τόν τρόπον τής λειτουργίας τού πρατηρίου 
καί τούς λόγους δ ι’ οϋς τό πρατήριον τού Συνεται
ρισμού Μεσωρόπης δέν έπαυσε νά λειτουργή καί δή 
έπιτυχώς.

Τό πρατήριον λειτουργεί βάσει κανονισμού έγκεκρι- 
μένου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. Κατά τόν κανο
νισμόν τό πρατήριον παραμένει άνοικτόν άπάσας τάς 
ημέρας τής έβδομάδος πλήν της Κυριακής καί τών 
έξαιρεσίμων έορτών. ’ Εξυπηρετείται ύπό δύο υπαλ
λήλων ένός υπευθύνου διαχειριστού καί ένός ζυγιστού.
' Η αγορά τών διαφόρων ειδών τού πρατηρίου γίνεται 
ύπό τού υπευθύνου διαχειριστού, κατόπιν ειδικής 
έκάστοτε εντολής τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συνεταιρισμού, τοΐς μετρητοϊς ή έπί πιστώσει, άναλό- 
γως τής ταμειακής εύχερείας τού Συνεταιρισμού καί 
τών άνοιγομένων αύτώ πιστώσεων παρά διαφόρων 
έμπορων έν Καβάλλα. Κατά τήν ήμέραν τής μεταβά- 
σεως τού διαχειριστού διά τήν ένέργειαν προμηθειών, 
τό πρατήριον παραμένει επίσης κλειστόν. Διά τήν όλην 
διαχείρισιν τού πρατηρίου κυρίως υπεύθυνον είναι τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον καί συνυπεύθυνος ό διαχειρι
στής.

' Η έν γένει παρακολούθησις καί ό έλεγχος τών έργα- 
σιών τού πρατηρίου έχει άνατεθή εις τριμελή επιτροπή 
άποτελουμένην άπό τόν άντιπρόεδρον τού Συνεταιρι
σμού, τόν άναπληρωτήν τού προϊσταμένου τού ’Επο
πτικού Συμβουλίου καί έν μέλος τού ’ Εποπτικού Συμ
βουλίου έκλεγόμενον ύ π ’ αύτού. Ή  έπιτροπή τού

πρατηρίου έλέγχει τόσον τάς άγοράς όσον καί τας 
πωλήσεις είσηγουμένη εις τά Συμβούλια τήν λή\|>ιν τών 
ενδεικνυομένων έκάστοτε μέτρων πρός διόρθωσιν 
άτελειών ή άταξιών ή συμπλήρωσιν ένδεχομένων ελ
λείψεων. Συγκεκριμένως, μεθ’ έκάστηνπρομήθειαν, ή 
έπιτροπή βάσει τών προσκομιζομένων ύπό τού διαχει- 
ριστού τιμολογίων, έλέγχει τήν ποιότητα, τά ζύγια καί 
τάς τιμάς τών όγοραζομένων ειδών, έχουσα ύ π ’ όψιν 
της καί τά έβδομαδιαΐα δελτία τού ’ Εμπορικού ’ Επι
μελητηρίου Καβάλλας. Μετά τόν ώς άνω έλεγχον καί 
εις ένδειξιν τούτου, ή έπιτροπή υπογράφει όπισθεν 
τών τιμολογίων.

' Η πώλησις τών ειδών γίνεται τοίς μετρητοϊς είς συνε
ταίρους καί μή καί έπί πιστώσει μόνον εις συνεταί
ρους, έντός πιστωτικών όρίων καθοριζομένων έκάστο
τε ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου. ' Η ώς άνω καθο- 
ριζομένη πίστωσις ένός έκάστου συνεταίρου άναγρά- 
φεταί έπί τοΰ ειδικού λογαριασμού ένός έκάστου έξ 
αύτών, τού διαχειριστού καθισταμένου υπευθύνου 
διά τάς τυχόν ύπερβάσεις. Εις τούς έντω  χωρίω έργα- 
ζομένους καπνεργάτας -μή συνεταίρους- χορηγούνται 
είδη έπί προσωρινή πιστώσει -συνήθως 15 ήμερών- 
μέχρι τής πληρωμής των, ύ π ’ ευθύνην πάντοτε τού 
Διοικητικού Συμβουλίου διά τυχόν παρουσιασθησομέ- 
νας καθυστερήσεις. Ή  άξία τών είς συνεταίρους 
χορηγουμένων ειδών έπί πιστώσει έξοφλεΐται, άνα- 
νεουμένων τών πιστώσεων τρίς κα τ’ έτος, ήτοι κατά 
τά καλλιεργητικά δάνεια, κατά τά πλασματικά καί 
κατά τήν πώλησιν τών καπνών τών συνεταίρων. ΑΙ 
ήμερήσιαι πωλήσεις έπί πιστώσει είναι τριπλάσιοι 
περίπου τών πωλήσεων τοϊς μετρητοϊς, ή δέ ήμερησία 
έφετεινή κατανάλωσις ποικίλλει άπό δρχ. 3.000-6.000 
δρχ. έν συνόλω. Τό ποσοστόν κέρδουςύπέρ τό κόστος 
τών ειδών καθορίζει έκάστοτε ή Γενική Συνέλευσις. 
’Ή δη, κατόπιν τού έκδηλωθέντος πρό τίνος έν τω χω
ρίω άνταγωνισμού, τό ποσοστόν έχει μειωθή εις 20-30 
λεπτά κατ’ όκάν διά τά εϊδη μικρός άξίας καί μεγάλης 
καταναλώσεως -άλευρα, άλας κλπ.- καί 1-3 δρχ. διά τά 
άκριβώτερα είδη.

Τόσον αί έπί πιστώσει όσον καί αί τοϊς μετρητοϊς 
πωλήσεις άναγράφονται είς ειδικά πρόχειρα ήμερολο- 
γιακά φύλλα άναλυτικώς καί συγκεντρούνται εις ειδι
κός καταστάσεις κ α θ ’ έσπέραν, όπότε γίνονται καί αί 
σχετικαί έγγραφαί είς τήν έξαγωγήν τού βιβλίου άπο- 
θήκης καί είς τά λοιπά βοηθητικά βιβλία τού πρατη
ρίου. Ή  παράδοσις ειδών είς τούς συνεταίρους έπί π ι
στώσει γίνεται μόνον άφού προσκομισθή τό βιβλιάριον 
πρατηρίου ένός έκάστου έξ αύτών καί καταχωρηθή 
είς τήν στήλην τής χρεώσεως ή αξία τού παραδιδομέ- 
νου είδους.

' Ο ετήσιος κύκλος τών έργασιών τού πρατηρίου έχει 
ώς εξής από τού 1924 καί έφεξής:

’Έτη
Είσαχθέντα εμπορεύματα 

συνολικής αξίας Δρχ.
1924 1.116.198
1925 1.840.310
1926 1.889.326
1927 2.251.320
1928 1.996.675
1929 2.317.838
1930 1.910.610
1931 1.000.989
1932 801.662
1933 936.001

' Η μείωσις τών έργασιών τού πρατηρίου κατά τά 
τελευταία έτη οφείλεται κυρίως είς τόν περιορισμόν 
τών ειδών. Οϋτω ένώ κατά τό έτος 1929 τά πωλούμενα 
ύπό τού πρατηρίου εϊδη άνήρχοντο είς 250 περίπου, 
σήμερον μόλις φθάνουν τά 80, έξ ών μόνον τά 40 άφο-
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ρωντα είδη διατροφής καί καλλιεργητικών άναγκών Μεσωρόπης δέν θά  ήδύνατο νά έννοήση συνεταιρι- 
εχουν εϋρείαν κατανάλωσιν. σμόν άνευ Πρατηρίου.

Τά καθαρά κέρδη τού πρατηρίου μετά τήν άφαίρε- ’ Εν τέλει παρατηροΰμεν ότι ή επιτυχία τοϋ πρατη-
σιν των πόσης φΰοεως εξόδων, μισθών κλπ., είναι ρίου οφείλεται κυρίως εις τήν εντιμότητα των μελών
σχετικώς μικρά άνελθόντα κατά τό λήξαν έτος εις δρχ. τού Διοικητικού καί ’ Εποπτικού Συμβουλίου τοϋ συ-
11.000. Η διά τού πρατηρίου όμως έξυπηρέτησις των νεταιρισμοϋ, τοϋ λογιστοϋ καί τών διαχειριστών τοϋ
συνεταίρων καί τών έκτός τοϋ συνεταιρισμού κατοί- πρατηρίου, ώς καί εις τήν πειθαρχίαν καί ομόνοιαν
κων τού χωριού είναι σημαντική. Οί έπιχειρήσαντες νά τών συνεταίρων. Δευτερεΰοντεο λόγοι είναι ή τακτική
συναγωνισθοϋν τό πρατήριον παντοπώλαι έξετοπί- έξόφλησις τών έπί πιστώσει χορηγήσεων καί ή ϋπαρξις
σθησαν. Πρός τούτο όμως έχρειάσθη όπως ή Γεν. πελατών άγοραζόντων τά άναγκαιοΰντα αύτοϊς ε'ίδη
Συνέλευσις καθορίση τιμάς κόστους έπί τι χρονικόν τοϊς μετρητοίς. ' Η ίδική μας συμβολή έρχεται τελευ-
διάστημα. Τόσον υποστηρίζεται τόπρατή ριονύπότώ ν ταία καί δέν θ ' άπέδιδεν οσα θετικά αποτελέσματα
συνεταίρων καί τόση είναι ή επιτυχία αύτοϋ, ώστε άπέδωκεν άνευ τής ύπάρξεως τών άνωτέρω ευνοϊκών
σήμερον οίοσδήποτε συνέταιρος τοΰ Συνεταιρισμού προϋποθέσεων καί ηθικών βάσεων».

— Α ιγιάλεια . Γ ια τη συνεταιριστική της κ ίνηση  κατά το 1934 βλ. «Συνεταιρι
στής» 1935 σ. 171.
— Α ιτω λοακαρνανία. Έ νω σ η  Α γρίνιου. Γ ια  την εκεί συνετα ιρ ιστική  δραστη

ριότητα βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 183.
— Α νέγερση συνεταιρικώ ν αποστειρω τηρίων σύκων εις Δεσύλλα και Μ έλπεια 

(Βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 102).
— Θεμελίωση συνεταιρικώ ν οινοδεξαμενών του Ο ργανισμού Π ροστασ ίας Αμπε

λουργών Α ττικοβοιω τίας στα χω ριά Σπάτα, Χ αρβάτι, Μ αραθών, Κ αλύβια, Κερα- 
τέα, Λαύριο, Λ ιόπεσι, Κ ιούρκα, Σκάλα, Ωρωπό, Μ έγαρα, Α ράχωβα («Συνεται
ριστής» 1934 σ. 103).
— Συνεταιρική δ ιαχείρ ιση  γεω ργικών προϊόντω ν στην περιφέρεια Λασηθϊου 

(«Συνεταιριστής» 1934 σ. 155).
— Συνεταιρικές οργανώ σεις και ΑΣΟ. Χ ορηγήθηκαν από τον ΑΣΟ «υπό τύπον 

προμήθειας», πάνω στις ποσότητες ειδών που διατέθηκαν μέσω αυτών (θείο, θ. 
χαλκός, αντιπεροσπορίνη) τα επόμενα ποσά:

1926/1927 δρχ. 1.421.933 1929/1930 » 1.686.406
1927/1928 » 966.264 1930/1931 » 933.085
1928/1929 » 644.251 ----------~ ,  ηοη

» j . c o i . y j y

Α πό την ίδρυση της ΑΤΕ έπαυσε ο ΑΣΟ να αναμιγνύεται στις προμήθειες 
ειδών για  λογαριασμό συνεταιρικώ ν οργανώσεων. Εν τούτοις καταβλήθηκαν «για 
ανάπτυξη της συνετα ιρ ικής οργανώσεως των παραγωγών» ως ανταμοιβή για  τις 
υπηρεσίες που πρόσφεραν στη σταφιδοπαραγωγή γενικά και συνεργασία με τον 
ΑΣΟ, τα ποσά:

1932/1933 Δ ρχ. 500.000
1934/1935 700.000

Σύνολο » 1.200.000
(Βλ. κείμενο Θ. Κούλα «Συνεταιριστής» 1934 σ. 161).

— Η κίνηση των Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Λέσβου. Κείμενο του Α ριστ. 
Κ λήμη με σ το ιχεία  για  την ιστορική  εξέλιξη τους βλ. στο «Συνεταιριστής» 1934 
σ. 166, 170. Γράφει:

«' Η συνεταιριστική κίνησις εις τήν Λέσβον άρχεται κανονική καί βαθμιαία καί δέν ήτο πάντοτε απόρροια 
κυρίως μετά τό 1920, οπότε ή ’Εθνική Τράπεζα ήρχι- μόνον πραγματικών αναγκών. Κατά τό πλεϊστον οί
σε νά άσκή έντονώτερον τήν άγροτικήν πίστιν, ύπο- συνεταιρισμοί, εύθύς από τής ίδρύσεώς των, μή φρον-
βοηθούσα τους συνεταιρισμούς εις τήν άνάπτυξίν των τίζοντες διά τήν βαθμιαίαν κατάκτησιν τών μελών των 
καί καθοδηγούσα τούς ήδη υπάρχοντας. Διά τής διά τής διαπαιδαγωγήσεως καί τής έκμεταλλεύσεως
τακτικής της αύτής ή ’ Εθνική Τράπεζα διήγειρε ζωη- τών καταλλήλων περιστάσεων, προέβησαν είς έσπευ-
ρόν τό ενδιαφέρον τών αγροτών, ή άποστολική δέ σμένην άνέγερσιν ιδιοκτήτων έλαιουργείων καί μάλι-
φωνή τής Εποπτικής Υπηρεσίας συνετέλεσε τά μέ- στα όχι δι’ ιδίων κεφαλαίων, άλλά κατά τό πλεϊστον ή
γιστα είς τήν άνάπτυξίν της συνεταιριστικής κινήσεως. καί έξ ολοκλήρου διά χρημάτων τά όποια έδανείζοντο

Οπως όμως συνέβη καί άλλαχοϋ, οϋτω καί εις τήν είτε άπό τήν ’Εθνικήν είτε από άλλας Τραπέζας και
Λέσβον ή άνάπτυξις των συνεταιρισμών δέν ύπήρξε ΐδιώτας, όναλαμβάνοντες τήν ύποχρέωσιν νά τά έπι-
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στρέψουν εντός 1, 2, 3 έτών, ύπολογίζοντεςκακώ ςέπί 
τών κερδών καί παρακινούμενοι περισσότερον άπό 
τήν καρδίαν παρά άπό τόν νοΰν.

‘Υπό τοιαύτας συνθήκας -εκτός τιμητικών εξαιρέ
σεων- ιδρύθηκαν σχεδόν πάντα τά ελαιουργεία τών 
συνεταιρισμών, άποτέλεσμα δέ τούτου ήτο νά εύρε- 
θοΰν οί συνεταιρισμοί εϋθύς άπό τής ίδρύσεώς των 
πρό εμποδίων ανυπερβλήτων διά τήν κανονικήν των 
άνάπτυξιν.' ’ Εξ άλλου ή έξωθεν άντίδρασις όλονέν 
ώγκοΰτο, κυρίως έκ μέρους τών πληττομένων έργο- 
στασιαρχών, οί όποιοι καί προέβησαν διά συσκέψεων 
των εις μελέτην τών ληπτέων μέτρων διά νά αποκρού
σουν τόν έκ τοΰ συνεταιρισμού κίνδυνον. Τήν τοιαύ- 
την κατάστασιν τών συνεταιρισμών έπεδείνωσε καί ό 
βαθμηδόν αυξανόμενος ύπερδανεισμός τών μελών 
αύτών, συνεπεία τοΰ οποίου εύρέθησαν εις τό τέλος 
εις άδυναμίαν νά εκπληρώσουν τάςύποχρεώσεις των. 
Προστιθεμένης δέ εις τά άνωτέρω τής παντελούς 
έλλείψεως συνεταιριστικής συνειδήσεως οί συνεταιρι
σμοί περιήλθον εις κατάστασιν στασιμότητος άφίσαν- 
τες άπραγματοποίητον τόν τελικόν των σκοπόν τήν 
συνεταιρικήν πώλησιν τού ελαίου.

' Η 'ίδρυσις τής ’Αγροτικής Τραπέζης έσήμανεν τήν 
αρχήν τής άναδιοργανώσεώς των καί τής άναστηλώ- 
σεως τοΰ γοήτρου αύτών. Σήμερον ή 'Αγροτική Τρά
πεζα παραστάτης καί βοηθός διά τής Ε πο π τική ς της 
Υ πηρεσίας, δημιουργός καί έπαυξητής τών ήθικών 
των ιδιοτήτων καί τών οικονομικών των δυνάμεων διά 
τής καταλλήλου άσκήσεως- τής άγροτικής πίστεως, 
τούς οδηγεί πρός νέους ορίζοντας ασφαλών μελλοντι
κών κατακτήσεων.

'Ή δη έξετάζοντες τήν κίνησιν ώς αύτη εμφανίζεται 
σήμερον καθώ ς καί τάς τάσεις πρός πραγματοποίησιν 
τών οποίων έργάζονται ένθέρμως οΐ έδώ συνεταιριστι
κοί ήγέται, παρατηροΰμεν μεθ ’ Ικανοποιήσεως ότι ήρ- 
χισε πλέον νά αναφαίνεται γενικώς πνεύμα άναδιοργα- 
νώσεως καί νοικοκυροσύνης. Ό  ύπερδανεισμός σχε
δόν έχει έξαλειφθή. Αί ύποχρεώσείς τών συνεταιρι
σμών έναντι τής ’Εθνικής Τραπέζης όνελήφθησαν 
ύπό τής ’ Αγροτικής Τραπέζης, διά δέ τοΰ συστήματος 
τής άλληλασφαλείας οι συνεταιρισμοί έπαυσαν νά 
πληρώνουν ύπέρογκα ποσά διά τήν άσφάλισιν τών 
έΛίίΐοΐ'^γείων των ("Ιδε «Συνεταιριστής» 1933 σελ. 
93). Συνεταιριστική έπιτυχία θά όνομασϋή ή συνεται
ρική έκχύλισις έλαιοπυρήνων τών συνεταιρισμών τής 
περιφερείας Γέρας, οί όποιοι διά καταλλήλου συμβά- 
σεως μετά πυρηνελαιοεργοστασιάρχου κατώρθωσαν 
νά λάβουν διά τούς έλαιοπυρήνας παραγωγής των 
τιμήν διπλάσιάν σχεδόν τής πριν λαμβανομένης.

Δυστυχώς όμως οί συνεταιρισμοί, π α ρ ’ όλας τάς μέ
χρι τοΰδε προσπαθείας τινών έκ τών διοικούντων, δέν 
κατώρθωσαν άκόμη νά έπιτύχουν τήν άπό κοινού συγ- 
κέντρωσιν καί πώλησιν τών έλαιολάδων των, άρκεσ- 
θέντες μέχρι τοΰδε εις τήν επιστημονικήν έκθλιψιν 
έναντι μικρών έκθλιπτικών καί τόν δανεισμόν τών 
μελών των.

Εις τήν μή επιτυχίαν τούτου καθώς καί εις τήν εις 
άλλα επίπεδα δράσεως καθυστέρησιν συντελεί πολύ 
τό γεγονός ότι οί συνεταιρισμοί Λέσβου δέν ήσθάν- 
θησαν είσέτι, ή μάλλον δέν κατενόησαν τήν ανάγκην 
νά ενωθούν πραγματικώς. Έ κ  τών 80 περίπου

συνεταιρισμών τής Νήσου υπάγονται εις τήν πρό και
ρού ίδρυθεΐσαν Έ νω σιν 13 μόνον συνεταιρισμοί, πο- 
σοστόν δηλ. ανεπαρκές διά τόν συντονισμόν τών ένερ- 
γειών.

’Από διοργανωτικής άπόψεως οί συνεταιρισμοί δια
φέρουν πολύ όλλήλων. Οϋτω ένώ μερικοί συνεταιρι
σμοί (Πλωμαρίου, Ά γιάσσου κλπ.) είναι θαυμάσια 
διοικητικώς καί λογιστικώς ώργανωμένοι, άλλοι συνε
ταιρισμοί εύρίσκονται εις τοιαύτην άδυναμίαν οικονο
μικήν ώστε νά μή δύνανται νά τηρήσουν ούδέ λογι
στικά βιβλία, ύποχρεούντες οϋτω έμμέσως τόν ’Επό
πτην εκτός τών πολυπληθών άσχολιών του νά τηρή 
καί τά λογιστικά των βιβλία.

Συνεταιρισμοί τινες έκαλλιέργησαν τό ζήτημα τής 
αποδοχής καταθέσεων, ούτως ώστε σήμερον δ ι’ 
αύτών νά ικανοποιούν έν όλω ή έν μέρει τάς εις χρήμα 
άνάγκας τών συνεταίρων. ’Ά ξιος προσοχής είναι ό 
Συνεταιρισμός Πλωμαρίου όστις ήδη είναι αντιπρόσω
πος τής ’Αγροτικής Τραπέζης διά τήν άποδοχήν 
καταθέσεων, μεσολαβεί δέ καί κατά τάςλοιπάς εργα
σίας τής Τραπέζης, έξελισσόμενος οϋτω εις Πρακτο
ρείο ν αύτής.

Τοιαύτη έν περιλήψεΓή σημερινή κατάστασις τών 
συνεταιρισμών Λέσβου. Αί μελλονηκαί των τάσεις 
δύνανται νά συνοψισθούν: 

α) Εις τήν προσπάθειαν συνειδητοποιήσεως τής κι- 
νήσεως. Είς τούτο έπρεπε νά βοηθήση ή ’Αγροτική 
Τράπεζα διά τής διαθέσεως καταλλήλου προσωπικού, 
έ φ ’ όσον αί συνεταιρικοί τής Λέσβου οργανώσεις είναι 
είσέτι κατά τό πλεϊστον άσθενείς οίκονομικώς.

β) Είς τήν προσπάθειαν δημιουργίας μιάς συνιστα- 
μένης τών δυνάμεων των διά τής Ένώσεως, ή όποια 
θ ’ άσχοληθή άφ’ ενός μέν μέ τήν ύπεράσπισιν τών 
πολυπληθών συμφερόντων των καί ά φ ’ έτέρου μέ τήν 
λογιστικήν καί διοικητικήν όργάνωσιν τών άσθενεστέ- 
ρων συνεταιρισμών.

γ) Είς τήν προσπάθειαν ώστε διά καταλλήλου δια- 
παιδαγωγήσεως νά έπιτευχθή ή άπό κοινού πώλησις 
τών γεωργικών προϊόντων τών συνεταίρων.

Είς τό σημείον τούτο ύποσημειοΰμεν ότι τόσον ή 
Έ νω σις όσον ή ’Αγροτική Τράπεζα καί τινες άλλοι 
συνεταιρισμοί μετά ζήλου εργάζονται διά τήν ϊδρυσιν 
Γραφείου άπό κοινού πωλήσεως έλαίου.

δ) Είς τήν προσπάθειαν διαθέσεως είς καλλιτέραν 
τιμήν τοΰ έλαιοπυρήνος τών συνεταιρισμών όπερ θά  
έπιτευχθή διά τής συνεταιρικής έκχυλίσεως.

Συνο*})ίζοντες παρατηροΰμεν γενικώς ότι ή συνεται
ριστική κίνησις έν Λέσβω εύρίσκεται είσέτι είς τήν 
αρχήν της, παρ ’ ολον τόν όγκον τών συνεταιρικών κε
φαλαίων καί τήν πληθώραν τών ιδιοκτήτων έλαιουρ- 
γείων πρό τών όποιων θά'ίστατο θαυμάζων, βεβαίως ό 
μή έπισταμένως μελετών τήν κατάστασιν. Μετ’ εύ- 
χαριστήσεως όμως πρέπει νά σημειωθή ότι λόγω τοΰ 
ότι είς τήν κίνησιν άνεμίχθησαν πρό πολλοΰ άνθρωποι 
μέ εύρυτέραν μόρφωσιν καί λόγω τοΰ ότι τό ενδιαφέ
ρον καί ή πατρική φροντίς τής Ά γροτικής Τραπέζης 
είναι καταφανής, άναμένεται όσονούπω ή ήμερα τής 
πλήρους συνεταιριστικής κατακτήσεως καί είς τήν 
Λέσβον».

— Η κ ίνηση των Συνεταιρισμών Κ ρήτης.
Α ναλυτική έκθεση (ιστορική  και των τότε εργασιώ ν τους) από τον Εμμ. 

Σκάρκο, για την εξέλιξη προ και μετά το 1929 βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 96, 112, 
131, 148, 167 και στο Λεύκωμα της εφημ. «Π ανελλήνιος Συνετα ιρ ιστική  Έ π ιθεώ - 
ρησις» Δράμας. Σχετικά  είναι και τα θέματα του Β ' Π αγκρητίου  Γεωργό συνεται
ρ ιστικού Συνεδρίου («Συνεταιριστής» 1934 σ. 105. Ψ ηφ ίσματά του γ ια  όλα τα 
αγροτικά  ζητήματα βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 117).
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Από την ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση του επιθεωρητή Εμ. Σκάρκου που μας 
οινει σημαντικές πληροφορίες για  την τότε συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  και γεωργική 
κατασταση της Κ ρήτης, σταχυολογούμε τα επόμενα:

πάντες είσί παραγωγοί.
Η νήσος Κρήτη παρά τήν μακράν οροσειράν ήτις τήν 

διασχίζει είναι εΰφορωτάτη είς γεωργικά προϊόντα, 
λόγω τών άφθονων ύδάτων άτινα κατά τό πλεϊστον

« Ή  νήσος Κρήτη έχουσα έκτασιν 8.600 τετρ. χλμ. 
περίπου διασχίζεται άπό άνατολάς πρός δυσμάς ύπό 
μακράς οροσειράς τών Λευκών όρέων τής "Ιδης καί 
τής Δείκτης.

ΚατοικεΤται άπό 392.210 κατοίκους, έξ ών 20% 
περίπου άνήκουσιν είς τάς άστικάς τάξεις, οί δέ λοιποί

1) Σταφ ίδα  σουλτανίνα
2)’Έ λ α ιο ν
3) Ο ίνος
4) Δ ημη τρ ια κά  έν γένει
5) Σταφυλαί επ ιτρα πέζιο ι
6 ) 'Ε σ π ερ ιδ ο ε ιδ ή  έν γένει (μετά κίτρων)
7) Τ αχτα ς (ξηρός)
8) Χ αρούπια
9) ’ Α μυγδαλόψυχα

1 0 )Ό σ π ρ ια
11) Ι ίη π ικ ά  έν γένει
12) Ξ ηροί καρποί (κάστανα, κάρυα)
13) Π υρήνες
14) Μ έλι
15) Τ υρός
16) Βούτυρον
17)”Ε ρια
18) Κ ρέατα
19) Δ ιάφορα άλλα  (άνθρακες, ξύλα, αρωματικά 

φυτά κλπ.)

Συνολικώς οθεν ή άξία τών γεωργικών προϊόντων 
τής νήσου πλησιάζει κατ' έτος τό 1.300.000.000. Οϋτω 
ή Κρήτη ένώ είς έκτασιν καί πληθυσμόν αντιπροσω
πεύει τό 1/16 περίου τής έκτάσεως καί τού πληθυ
σμού τής 'Ελλάδος είς γεωργικά προϊόντα άποδίδειτό 
1/11 περίπου τής άξίας τούτων ολοκλήρου τής Χώρας.

Κ ίνησις  Συνεταιρισμών
Παρά τόν πλούτον όμως τούτον τών γεωργ. προϊόν

των τής νήσου, ό γεωργικός πληθυσμός ταύτης εκμε
ταλλευόμενος ποικιλοτρόπως έστέναζεν ύπό τό βάρος 
τής δυστυχίας.

Εθεώρησεν δθεν ώς άπαραίτητον παράγοντα διά 
τήν βελτίωσιν τήςθέσεώ ςτου  τήν είς οικονομικούς ορ
γανισμούς όργάνωσίν του ήτις ήρχισε κυρίως άπό τού 
1917. 'Αλλά ή κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα έκδή- 
λωσις δέν ύπήρξεν αποτέλεσμα τής πρός τόν συνεργα
τισμόν συνειδητής άντιλήψεως τού γεωργικού Κόσμου 
τής νήσου, άλλα μάλλον άπότοκος μιας άνωμάλου 
καταστάσεως καί τών έκ ταύτης δημιουργηθεισών 
δυσμενών βιωτικών συνθηκών.

) 10-12.000.000 άξίας
20-25.000.000 
25-30.000.000 
40-50.000.000 
15-20.000.000 
4- 5.000.000 
4- 5.000.000 

20-25.000.000 
300- 400.000

ποτίζουσι τάς κοιλάδας, οροπέδια καί μακράς πεδιά
δας ταύτης ά φ ’ έν ό ςκ α ίά φ ' ετέρου τοΰ γονίμου έδά- 
φους ταύτης.

Δρχ. περίπου
περίπου 10-12.000.000 άξίας 120-150.000.000

400-500.000.000 
75-100.000.000 

180-200.000.000 
60- 80.000.000 
30- 35.000.000 
20- 25.000.000 
40- 50.000.000 
20- 25.000.000 
10-  12 .000.000 

15- 20.000.000 
8 -  10.000.000 

30- 35.000.000
2- 3.000.000 
30- 40.000.000
3- 4.000.000 
6-  8 .000.000 
45- 50.000.000

15- 20.000.000

Λόγω όθεν τής καταστάσεως ταύτης έκ τών 200 
περίπου Συνεταιρισμών ο'ίτινες ίδρύθησαν κατά τό 
άπό τού 1917 έως τοΰ 1928 χρονικόν διάστημα παρέ- 
μειναν κατά τό 1929 λειτουργούντες μόνον περί τούς 
49, ήτοι 4 είς τόν Νομόν Χανιών, 5 είς τόν Νομόν Ρε- 
θύμνης, 35 είς τόν Νομόν ' Ηρακλείου καί 5 είς τόν 
Νομον Λασηθίου.

Από τού Ίανουαρίου τοΰ έτους 1929 ή συνεταιρι
στική ιδέα χάρις είς τό εξαιρετικόν ενδιαφέρον τής 
Κρατικής Εποπτείας ήρχισεν έπί νέων παντελώς 
βάσεων νά_ κατακτά έδαφος άποβλέπουσα έκτός τών 
άλλων (τού πιστωτικού καί τού προμηθευτικού μέ
ρους) είς τήν διά τών συνεταιρισμών όργάνωσίν (συγ- 
κέντρωσιν, βιομηχανοποίησή, συσκευασίαν καί διάθε- 
σιν) τών γεωργικών προϊόντων τής νήσου.

Οϋτω ώργανώθησαν άπό τής ώς άνω χρονολογίας 
δηλ. άπό 1/1/29 μέχρι 1/5/30 κ α θ ' ήν ή 'Αγροτική 
Τραπεζα άνέλαβε τήν Έ ποπτεία ν τών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών παρά τού Κράτους οί κάτωθι συνε
ταιρισμοί κατά Νομούς.

Νομοί Πιστωτ. Προμ. Οίν/κοί Σταφιδ. Πωλήσ. Διαχειρ. Έ νώ σ. Σύνολον Συν/ροι
______ ____________ ______ _______________ _______ ___________ Δάσους
Χανιών 25 -  27 21 3 -  q 70 ϋπκι
Ρεθύμνης 25 I t

'Ηρακλείου 39 1 1 18 -  ι ο fi? ί 7 ΐ ι
Λασσηθίου 5 1 -  -  _ g

Σύνολον 94 1 28 40 3 1 5 172 9049

569/1097



1934 /Δ ' — Ε ργα σίες, δρα σ τη ρ ιό τη τες τω ν Γ . Συνετα ιρ ισμώ ν

Τοιαύτη ήτο ή συνεταιριστική κίνησις τής Κρήτης 
κατά τήν 1/5/30 ότε άνέλαβε τήν ’ Εποπτείαν καί τόν 
"Ελεγχο τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεωνή ’Αγροτική 
Τράπεζα τής ‘Ελλάδος.

Ή  ’Εποπτική 'Υπηρεσία τής ’ Αγροτικής Τραπέζης 
Κρήτης διά τών τοποθετηθέντων είς τήν νήσον έξ 
’ Εποπτών καί ένός ’ Επιθεωρητοΰ έργασθείσα επίσης 
μέ εξαιρετικόν ζήλον καί ενδιαφέρον τή βοηθεία καί 
τών Διευθυντών τών ΰπ/μάτων ταύτης παρουσίασεν 
άριστα επίσης αποτελέσματα κατορθώσασα μέχρι τής 
31/12/33 νά παρουσιάση συνολικώς μετά τών ώς άνω 
Συνεταιρισμών τούς κάτωθι συνεταιρισμούς καί 'Ενώ 
σεις:

1)'Ενώσεις συνεταιρισμών κατά τό πλεΐστον παρα
γωγικοί καί Πωλήσεως 14. 2) Πιστωτικούς Συνεταιρι
σμούς έξ ών οί πλεΐστοι έκτελοΰν έκτός τών προμη
θευτικών έργασιών καί εργασίας πωλήσεως προϊόντων 
188. 3) Οίν/κούς καί Παραγωγικούς ένεργούντας 
συνάμα καί Πιστωτικός καί Προμηθευτικός έργασίας 
83. 4 )’ Ελαιουργικούς καί παραγωγικούς ένεργούντας 
συνάμα καί συγκέντρωσήν πυρήνων 18. 5) Τυροκομι
κούς καί παραγωγικούς 24. 6) Πωλήσεως σουλτανί
νας καί ένεργούντας καί πιστωτικός καί προμηθευτι
κός έργασίας 44. 7) Πωλήσεως Λαχανικών καί ένερ- 
γοΰντας καί πιστωτικός έργασίας 9. 8) Πωλήσεως 
κίτρων 3. 9) Προμηθευτικούς 1. 10) Σηροτροφικούς
1. 11) Συνδέσμους Κιτροπαραγωγών 50. 12) Συνεται
ρισμούς συνιδιοκτησίας δάσους 1. ’Ή τοι τη 31/12/33 
σύνολον συνεταιριστικών οργανώσεων 436.

Εις τούς ώς άνω Συνεταιρισμούς εΐσίν έγγεγραμμέ- 
ναι περί τάς 26.000 άγροτικαί καί κτηνοτροφικαί οίκο- 
γένειαι περιλαμβάνουσαι μέλη οικογενειών 156.000 
περίπου.

Τά συνεταιρικά τούτων κεφάλαια ανέρχονται είς
20.000.000 περίπου δραχμ. τά δέ άποθεματικά εις
3.000.000 δραχμάς.

Διά τών ώς άνω συνεταιρικών οργανώσεων ώργανώ- 
θησαν πάντα σχεδόν τά προϊόντα τής Νήσου είς 
άνάλογον κλίμακα.

’ Οργάνωσις Σουλτανοπαραγωγών
Διά τήν έπεξεργασίαν τών σουλτανίνων τών συνεταί

ρων των οί Συνεταιρισμοί πωλήσεως σουλτανίνας μετά 
τών 'Ενώσεων αύτών άνήγειραν έργοστάσια είς ά 
έγκατέστησαν τελειότατα μηχανήματα αξίας δραχμών
4.000.000.

Είς τά έργοστάσια ταΰτα άφοϋ παραδοθή ή σουλ
τανίνα έκ μέρους τών σουλτανοπαραγωγών πλύνεται 
αϋτη, άποχρωμαζίτεται, χωρίζονται είς δέκα ποιότη
τας ξελικίζεται μέ τέλεια μηχανήματα, συσκευάζεται 
εις ώραϊα κιβώτια καί ειτα άποστέλλεται μέ τήν 
μάρκαν τής ' Ενώσεώς των είς τάς Ευρωπαϊκός άγοράς 
καί διατίθεται διά τοΰ πλήρους δικτύου τών άνταπο- 
κριτών τών έν λόγω οργανώσεων είς λίαν συμφερού- 
σας διό τούς συνεταιρισμένους παραγωγούς τιμάς, 
οϊτινες διά τής όργανώσεώς των ταύτης άποφεύγουσι 
τήν έκμετάλλευσιν ήν άλλοτε ήσκη τό έμπόριον έ π ’ 
αύτών.

Πλήν τής μεγίστης ταύτης ώφελείας τών σουλτανο
παραγωγών Κρήτης ήτις έπετεύχθη χάρις είς τούς 
Συνεταιρισμούς σουλτανίνας ζώσι καί 700-800 έργάται 
καί έργάτριαι οϊτινες έργάζονται είς τά έν λόγω έργο- 
στάσια διά τήν έπεξεργασίαν τής σταφίδος. Είναι 
όντως άξιοθαύμαστος ή έπιτευχθεΐσα ώς άνω έργασία 
διά τήν πλήρη όργάνωσίν της (έμπορικήν, τεχνικήν, 
λογιστικήν, οικονομικήν) καί είναι άξιοι παντός έπαί- 
νου τόσον ή ’Αγροτική Τράπεζα ήτις οργάνωσε καί 
ένίσχυσε τοιαύτας οργανώσεις, όσον καί οί σουλτανο
παραγωγοί, ώς καί οί διοικοΰντες καί διευθύνοντες 
ταύτην διότι άποδεικνύουσιν οτι οί παραγωγοί όργα- 
νούμενοι δύνανται νά παρουσιάσωσι θαύματα πρός τό

άτομικόν των συμφέρον όσον καί τό γενικόν τού 
Κράτους τοιοΰτον.

Ό ργάνωσις  τώ ν οινοπαραγωγών
Πρό τής όργανώσεώς τών οινοπαραγωγών ή κατά- 

στασις τούτων ήτο οίκτρά πρώτον μέν διότι αί σταφυ- 
λαί τούτων ήγοράζοντο παρά τού έλευθέρου έμπορίου 
άντί δρχ. 0.80 έως 1.20 κ α τ’ όκάν καί δεύτερον διότι οί 
οίνοι των άποθηκευόμενοι π α ρ ’ αύτών τών ιδίων 
παραγωγών άλλοτε μέν έξύνιζον, όπότε έχανον ολό
κληρον τήν παραγωγήν των καί άλλοτε, άν δέν 
έξύνιζον, έπώλουν τούτους είς έξευτελιστικάς τιμάς.

Πρό τής τοιαύτης καταστάσεως εύρεθέντες οί 
οίνοπαραγωγοί Κρήτης καί ώθηθέντες είς τούτο καί 
παρά τής ’Εποπτικής Υ πηρεσίας ώργάνωσαν 83 
Οίνοποιητικούς καί παραγωγικούς Συνεταιρισμούς ώς 
καί 6 οίνοποιητικάς ’Ενώσεις, άίτινες άνήγειραν έξ 
οινοποιεία καί άτινα πρόκειται νά αύξηθώσιν είς έννέα 
διά τής άνεγέρσεως ένός είσέτι είς τόν Νομόν Χανιών, 
ένός είς τόν Νομόν Ρεθυμνης καί έτέρου είς τήν πόλιν 
τοΰ ' Ηρακλείου.

* Η αξία τών ώς άνω άνεγερθέντων οινοποιείων άνέρ- 
χεται είς δρχ. 9.500.000 μέρος τών όποιων κατέβαλον 
τά Συνεταιριστικά οινοποιεία Κρήτης καί μέρος αί 
Συνεταιριστικοί οργανώσεις. Είς τά έν λόγω Οινο
ποιεία παραδίδουσιν οί συνεταιρισμένοι οίνοπαραγω
γοί τάς σταφυλάς των, τάς οποίας άφοϋ έπεξεργασθή 
διά τών μηχανημάτων τών οινοποιείων ό είς έκαστον 
οίνοποιείον υπάρχων έπιστήμων οίνολόγος ύπό τήν 
έπίβλεψιν τοΰ τεχνικού Διευθυντού τών Συνεταιριστι
κών Οινοποιείων, παρασκευάζει οίνον άρίστης ποιό- 
τητος, όν ή ένιαία έμπορική Διεύθυνσις τών Συνεται
ριστικών Οινοποιείων διαθέτει είς τούς αγοραστός 
τόσον τοΰ έσωτερικοΰ όσον καί τοΰ έξωτερικοΰ έπι- 
τυγχάνουσα 0.80 έως μίαν δραχμήν έπιπλέον κ α τ’ 
όκάν σταφυλών είς τούς οινοπαραγωγούς άπό τάς 
τιμάς μέ ας τό έλεύθερον έμπόριον ήγόραζε ταύτας. 
Πας τις αντιλαμβάνεται τάς έκ τούτου όφελείας τών 
οινοπαραγωγών Κρήτης όφειλομένας είς τάς συνεται
ριστικός των οργανώσεις.

' Η όργάνωσις τών έλαιοπαραγωγών, λόγω διαφόρων 
αιτίων όφειλομένων κυρίως είς τήν προσπάθειαν τής 
άρμοδίας ’Εποπτικής 'Υπηρεσίας ήν αΰτη κατέβαλεν 
διά τήν όργάνωσίν τών σουλτανοπαραγωγών, οινοπα
ραγωγών κλπ. οϊτινες εΐχον καί τήν μεγαλυτέραν άνάγ- 
κην, ήρχισεν τελευταίως.

Παρά ταΰτα ίδρύθησαν 22 έλαιουργικοί συνεταιρι
σμοί καί άνηγέρθησαν διά τήν έκθλιψιν τού έλαιοκάρ- 
που τών συνεταίρων 16 μέχρι τοΰδε πρότυπα συνεται
ριστικά ύδραυλικά έλαιουργεία άξίας Δρχ. 10.200.000 
έξ ου ποσοΰ τό μεγαλύτερον μέρος κατέβαλεν είς τούς 
Συνεταιρισμούς ή ’ Αγροτράπεζα πρός 6% μόνον.

Διά τούτου έπιτυγχάνεται α) άπόδοσις μεγαλυτέρα 
έλαίου κατά 7-10% έπί πλέον τών όσων άποδίδουν τά 
χειροκίνητα έλαιουργεία (ήτοι έάν ύπολογίσωμεν ότι 
άπό έκαστον συνεταιρικόν έλαιουργεϊον κατά μέσον 
όρον έξάγεται κ α τ’ έτος έξ έκθλιβομένων έλαιών
80.000 όκ. έλαιον άπό τά 16 υφιστάμενα συνεταιρι
στικά έλαιουργεία έξάγονται έλαια έτησίως 1.280.000 
όκ. ’Ε π ’ αύτών πρός 8% κατά μέσον ορον έπιτυγ- 
χανομένη έπί πλέον άπόδοσις έλαίου έκ τών ώς άνω 
έλαιουργείων ύπέρ τών παραγωγών, συγκεντροΰται 
ποσόν 102.400. όκ. έλαίου άξίας (πρός 20 δρχ. κ α τ’ 
όκάν) δρχ. 2.048.000 άς κερδίζουν σήμερον οί συνεται
ρισμένοι έλαιοπαραγωγοί Κρήτης χάρις είς τάς οργα
νώσεις των καί τάς οποίας θά  έχαναν άν δέν υπήρχαν 
αύται, β) έπιτυγχάνεται δ ι’ αύτών καλυτέρα ποιότης 
έλαίου, καθόσον δ ι’ αύτών έκθλίβονται ταχύτερον αί 
έλαίαι καί δέν σήπονται ώς συνέβαινεν άλλοτε έλλείψει 
συγχρονισμένων έλαιουργείων. Καί έκ τής καλής
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ταύτης ποώ τητος τοϋ ελαίου υπολογίζεται υπέρ τών 
ελαιοπαραγωγών κ α τ’ έλάχιστον όριον 1-1,50 δρχ. 
κατ’ όκάν.

’Επίσης παρά τής Ένώσεως Συνεταιρισμών Σέλινου 
άνηγέρθησαν έλαιαποθήκαι τελειοτάτου συστήματος 
(παρά τοΰ πρός τοϋτο ειδικευμένου ο’ίκου BREDA
Ιταλίας) άξίας Δρχ. 860.000 δρχ. είς ας συγκεντροϋν- 

ται τά έλαια τών έλαιοπαραγωγών άτινα διατίθενται 
παρά ταύτης είς καλυτέρας τιμάς. Τό αύτό πράττουσι 
καί πλεισται άλλαι συνεταιριστικοί οργανώσεις τής 
Κρήτης.

Τά ώς άνω αποτελέσματα έχουσι τοσοΰτον ενθου
σιάσει τούς ελαιοπαραγωγούς Κρήτης ώστε ά π ’ 
άκρου είς άκρον τής Νήσου οί ελαιοπαραγωγοί ζητούν 
τήν όργάνωσίν των είς έλαιοπαραγωγικούς Συνεταιρι
σμούς καί τήν άνέγερσιν προτύπων έλαιουργείων.

’ Οργάνωσις Λαχανοπαραγωγών
Οί λαχανοπαραγωγοί Χανίων διά τήν άπαλλαγήν των 

έκ τής άγριας έκμεταλλεύσεως ήτις έγένετο είς βάρος 
των (άρκεϊ νά γνωσθή οτι τά λαχανικά των τά παρέ- 
διδον άζύγιστα είς τούς μανάβηδες ο’ίτινες τά έπώλουν 
είς οποίαν τιμήν ήθελον ούτοι λαμβάνοντες καί προ
μήθειαν άπό τούς παραγωγούς 10%) ώργανώθησαν 
είς πλείστους συνεταιρισμούς ο’ίτινες όπετέλεσαν τήν 
Ενωσίν των ήτις άνήγειρεν Πρατήριον τέλειον διά 

λαχανικά άξίας 200.000 είς ο συγκεντρώνουσιν ούτοι 
πάντα άνεξαιρέτως τά λαχανικά των (Ντομάτες, κολο
κύθια, κουκιά, άγκινάρες, κρομμύδια, πατάτες, μπά
μιες, φασόλες κλπ.) ώς καί τά εσπεριδοειδή καί τάς 
οπώρας των (πορτοκάλλια, μανδαρίνια, σταφύλια, 
μήλα, καρπούζια, πεπόνια κλπ.) άτινα διατίθενται είς 
εξαιρετικός τιμάς τόσον είς τάς άγοράς Χανίων, Ρεθύ- 
μνης, καί ’ Ηρακλείου, όσον καί είς τάς άγοράς Πει
ραιώς, ’ Αθηνών. Είς τό αύτό Πρατήριον συγκεντρώ- 
νουσι ούτοι καί τούς ξηρούς καρπούς των ήτοι κάστα
να, άμύγδαλα, κάρυα κλπ.

Η ώς άνω όργάνωσις των βλέπουσα ότι πλεΐστα έκ 
των λαχανικών των κ α θ ’ ώρισμένας έποχάς σήπονται 
λόγω μή καταναλώσεώς των ώς έκ τής πληθώρας τού
των ’ίδρυσε κονσερβοποιείον δι’ οΰ μέγα μέρος τών 
λαχανικών έκ τών μή δυναμένων νά καταναλωθώσι 
κονσερβοποιειται είς λίαν εύπαρουσίαστα κυτία άτινα 
διατίθενται τόσον είς τάς άγοράς τοϋ έσωτερικοΰ 
(’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Κρήτης) 
οσον καί είς τάς άγοράς τοϋ εξωτερικού (’Αλεξαν
δρείας, Κάιρου, Μασσαλίας, Παρισίων κλπ.) ’ Επίσης ή 
αύτή ώς άνω όργάνωσις συγκεντρώνει τά τρυφίλια τών 
παραγωγών ώς καί άλλας τροφός ζώων άς διαθέτει είς 
τήν ’Επιμελητείαν Στρατοϋ.

’ Οργάνωσις Κτηνοτροφώ ν
’Αλλ’ ή συνεταιρική κίνησις είς τήν Κρήτην δέν 

περιωρίσθη μόνον είς τά πεδινά παραγωγικά μέρη. 
Επεξετάθη μέχρι τών ορεινών περιοχών καί δή 

μεταξύ τών κτηνοτροφών ο’ίτινες λόγω τής ζωής ήν 
διάγουσι δέν δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν οτι εύρίσκονται είς 
τό αύτό πνευματικόν επίπεδον μέ τούς παραγωγούς 
των κάτω μερών.

Οί δυστυχείς ούτοι άνθρωποι οί διαρκώς πεινασμέ- 
νοι, βρεγμένοι καί κρυολογημένοι άκολουθοϋντες τά 
πατροπαράδοτα έθιμα κατασκεύαζαν τούς τυρούς 
αύτών κατά τόν άρχέγονον τρόπον ένεκεν τού όποιου 
κατά τό πλεϊστον τό μεγαλύτερον μέρος τούτων, άν μή 
ολόκληρον πολλάκις, έσήπετο πρός μεγίστην ζημίαν 
αύτών, ώς καί τής ’Εθνικής οικονομίας. Διά τόν λόγον 
τούτον πολλοί έκ τούτων διέθετον τό γάλα τών προβά
των των είς έμπορους άντί τής εύτελοϋς τιμής τών 3-5 
δρχ. τήν όκάν.

Τήν κατάστασιν ταύτην τήν οίκτράν τών κτηνοτρο

φών τής Κρήτης δέν άφησαν άπαρατήρητον, δπως καί 
τών λοιπών παραγωγών τής Κρήτης οί άκούραστοι καί 
πλήρεις ένθουσιασμοϋ ιεραπόστολοι τής ύψηλής ταύ
της ιδέας τοϋ συνεταιρισμού. Έ π ό π τα ι Συνεταιρι
σμών τής ’Αγροτικής Τραπέζης ο’ίτινες χωρίς καν νά 
σκεφθώσι τούς κόπους καί τάς δυσκολίας άς θά  
συνήντων διά νά πείσωσι τούς δύσπιστούς αύτούς άν- 
θρώπους άνερριχήθησαν είς τά κορφοβούνια δπου 
αύτοί βόσκουν τά πρόβατά των, τούς συνεκέντρωσαν 
καί κατόπιν τής μεγάλης αύτών έπιμονής κατώρθωσαν 
νά οργανώσουν αύτούς είς 24 κτηνοτροφικούς καί 
γαλακτοκομικούς Συνεταιρισμούς ο'ίτινες άνήγειραν 
μέχρι τοϋδε τή βοήθεια τής ' Αγροτραπέζης 18 πρότυ
πα  Τυροκομεία μέ τέλεια όργανα είς ά οί κτηνοτρόφοι 
τή βοήθεια είδικώς μορφωμένων τυροκόμων παρου- 
σίάςουσιν^ έξαιρετικάς ποιότητας τυροϋ (Γαβιέρα 
κλπ.) έξ ών οί κτηνοτρόφοι άπολαμβάνουσι μετά τήν 
άφαίρεσιν άπάντων τών εξόδων ώς καί τής τοκοχρεω
λυτικής δόσεως διά τήν άπόσβεσιν τοΰ τυροκομείου 
των περί τάς 9-10 δρχ. κ α τ’ όκάν παραδιδομένου είς 
αύτά γάλακτος.

' Η έπιτευχθεϊσα έργασία είναι πράγματα άξια θαυ
μασμού καί παντός επαίνου.

Οί ώς άνω Συνεταιρισμοί ούχί μικρόν συνετέλεσαν 
επίσης καί είς τήν ήθικοποίησιν τών κτηνοτροφών καί 
περιορισμόν τής κλοπής ήτις πρό πολλοϋ έμάστιζεν 
αύτούς.

Πλήν τών ώς άνω σπουδαιοτάτων έργασιών τών 
Συνεταιρικών 'Οργανώσεων Κρήτης αύται ενισχύουν 
κατ’ έτος μέ δάνεια τούς συνεταίρους των μέσω τής 
'Αγροτικής Τραπέζης διά τάς καλλιεργητικός των 
άνάγκας ώς καί μέ δάνεια έπ ί ένεχύρω προϊόντων 
άτινα άνέρχονται είς δρχ. 52.000.000 περίπου.

Επίσης αί οργανώσεις Κρήτης προμηθεύουσι κατ' 
έτος είς λίαν εύθηνάς τιμάς τά λιπάσματα τών συνε
ταίρων των (60.000 σάκκους περίπου), τό θειον 
αύτών, τόν θειόχαλκον, τήν ποτάσσαν καί τόν χάρτην 
διά τήν άποξήρανσιν τής σταφίδος των, σταφιδόπανά 
των, σπόρους πατάτας, τριφυλίου, κουκιών καί δημη
τριακών, δενδρύλλια, ψεκαστήρας, θειοτήρας, άρο
τρα, ανταλλακτικά τούτων, ζώα πρός έξευγενισμόν 
τοϋ γένους τούτων κλπ. ών ή άξια κατ' έτος ύπερ- 
βρίνει τά 20.000.000 δραχμών.

’ Αλλά δέν ήρκέσθησαν μόνον είς τούτο αί συνεται
ρικοί οργανώσεις, οργάνωσαν τή ύποδείξει καί βοή
θεια τής ’ Εποπτείας Συνεταιρισμών πλήρη λογιστήρια 
μέ περιοδεύοντας λογιστάς ο'ίτινες μετά τών 'Ε πο 
πτών Συνεταιρισμών τής 'Αγροτραπέζης οργανώνουν 
διαλέξεις είς τά χωριά διά τήν διαπαιδαγώγησή τών 
άγροτών συνάμα δέ τηροϋν τά βιβλία τών συνεταιρι
σμών έν άπολύτω τάξει, ώστε νά μή παρουσιάζεται 
εύτυχώς μέχρι τοϋδε ούδεμία διαχειριστική άνωμαλία 
καί τούτο πρός έπαινον τών Κρητών άγροτών.

( 'Ε κτός τών άνωτέρω λειτουργεί ιδιαιτέρα "Ενωσις 
Κιτροπαραγωγών περί τής όποιας γράφομεν έν ίδίω 
κεφαλαίω).

Αϋτη έν συντόμω ή δημιουργηθεϊσα εντός πεντα
ετίας (κυρίως) συνεταιριστική κίνησις τής νήσου Κρή
της ήτις όμολογουμένως ώς οφείλει πάς τις νά όμολο- 
γήση είναι άξια ιδιαιτέρας προσοχής έκ μέρους τόσον 
τών λοιπών συνεταιριστικών ' Οργανώσεων τοϋ Κρά
τους ήμών, οσον καί παρά τών μή συνεταιρισμένων 
παραγωγών μας είσέτι, ο'ίτινες συμφέρον μέγιστον θά  
έχωσιν άν άκολουθήσωσι τό παράδειγμα τών Κρητών 
παραγωγών.

Συ ντελεσ τα ί τή ς  ώ ς άνω εργασίας 
Επο πτ ικο ί  νπάλληλοι  Α,Τ.Ε. Κρήτης  

'Επιθεωρητής Γεωργ. Συνεταιρισμών Κρήτης Έμμ. 
Σκάρκος. 'Ε πόπτης Γεωργ. Συνεταιρισμών Χανίων
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Ηλ. Μπερνιδάκης. ’Επόπτης Γεωργ. Συνεταιρισμών 
Χανίων Γερ. Κοντούρης. Ε π ό π τη ς  Γεωργ. Συνεται
ρισμών Ρεθύμνης Κων. Οίκονομάκης. ’ Επόπτης Γεωρ. 
Συνεταιρισμών ‘Ηρακλείου Νικ. Μωραΐτης. ’Επόπτης 
Γεωργ. Συνεταιρισμών Ά γιου Νικολάου Εύρ. Μάικελ. 
’ Επόπτης Γεωργ. Συνεταιρισμών Σητείας Κων. Ψυχα- 
λινός.

ΔιενΒννχαί Ύττ/τω ν Α.Τ.Ε. Κρήτης
Διευθυντής ΰπ /το ς Α.Τ.Ε. Χανίων Γεώργ. Καλλιδό- 

πουλος. Διευθυντής ύπ /τος Α.Τ.Ε. Βάμου Έ μμ. 
Κελαϊδής. Διευθυντής ύπ /το ς Α .Τ .Ε.1 Ηρακλείου Κων. 
Γιαννακουδάκης. * Υ π/τής ύπ/τος Α.Τ.Ε. 'Ηρακλείου 
’ Ιωαν. Ζουρίδης. Διευθυντής ύπ /τος Α.Τ.Ε. 'Αγίου 
Νικολάου Ν. Πετρακόπουλος. Διευθυντής άντιπρο- 
σωπείας Σητείας I. Νικολάου».

- Δ ραστηριότητα Συνεταιρισμών 1934 άπό σ το ιχεία  ισολογισμώ ν τους: 
Έ λ α ιο υ ρ γ ικ ό ς  Συνεταιρισμός Ίερ ά π ετρ α ς («Συνεταιριστής» 1935 σ. 190). 
Γ. Π ιστ. Συνεταιρισμός Ν ιγρ ίτη ς «Β ισαλτία» («Συνεταιριστής» 1935 σ. 206). 
Γ. Π ιστ. Συνεταιρισμός Δοξάτου («Συνεταιριστής» 1935 σ. 222).

Οι Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών αναλαμβάνουν βαθμιαία τη συγκέντρωση του σίτου. Στη 
φωτογραφία: Αλεξανδρούπολις. Ζύγιση στην αποβάθρα και μεταφορά στη φορτηγίδα (με τα τότε

πρωτόγονα μέσα).



ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ — ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Συνεταιριστική Βιβλιογραφία.
Το ενδιαφέρον της αγροτικής β ιβλιογραφ ίας κατά το 1934 αναφέρεται σε 

θέματα αγροτικής πολιτικής, αγροτικής πίστεω ς, δασικά, σ ιτοπαραγω γή, αγροτι
κή αποκατάσταση προσφύγων, καπνικά, τοπ ικά αγροτικά θέματα.

Ε ιδικά  στα συνετα ιρ ιστικά  έχουμε:
— ΑΤΕ: «Νόμοι περί Συνεταιρισμών».
— Καρ. Ζ ιντ. «Οι Γ εω ργικοί Συνεταιρισμοί» Α θήνα 1934. (Μ ετάφραση δημο

σ ιογράφου Αντ. Χ ατζηαποστόλου). Έ κ δ ο σ η  εφημερίδας «Α νεξάρτητος».
Το βιβλίο ήταν προγραμματισμένο στη σειρά  των εκδόσεων της «Β ιβλιοθή

κης του Συνεταιριστού», που άρχισε το 1932 με πολλές ελπίδες. «Ατυχώς το έργο 
δεν επρόκοψεν» γράφει ο μεταφραστής. Α ιτία  η έλλειψ ις του απαιτουμένου 
ενδιαφέροντος, η πενία των Συνεταιρισμών μας, κλπ. «Αι δέσμαι των χειρογράφω ν 
μου έμεναν αχρησ ιμοποίητο ι. Κάθε στρώμα σκόνης που επεκάθητο ηύξανε μόνο 
τη ν  λύπην μου».

Τ ελικά το β ιβλίο  εκδόθηκε σ την αξιόλογη σειρά  των εκδόσεων της εφημ. 
«Α νεξάρτητος» χά ρ ις  στο ενδιαφέρον του Δ. Πουρνάρα.

Π ρόκειτα ι γ ια  τα μαθήματα που δίδαξε ο Ζ ιντ στο Γ αλλ ικό  Κ ολλέγιο  το 
1924/1925, χρή σ ιμ α  ακόμα και σήμερα: Π εριεχόμενα  του: Δ ιάφοροι τύποι. Τα 
εμπόδια. Τα αγροτικά Συνδικάτα. Ο ι π ιστωτικοί. Ο ι πωλήσεως. Ο ι παραγωγής. Οι 
καθολικής καλλιεργείας. Α γροτικός Συνεταιρισμός και Α γροτικό ζήτημα.
—  Αν. Κ οκκίνου, δικηγόρου «Ν ομοθεσία των Συνεταιρισμών μετά ερμηνείας 

και συσχετισμού προς την λο ιπήν νομοθεσίαν». Έ κ δ ο σ η  Ενώσεως Κ ομοτινής, σ. 
235. Α ξιόλογο , για  την εποχή του, βιβλίο, με πλατύτερη ύλη και με ευρετήριο 
αλφαβητικό.

— Μ αλαγαρδή «Ν ομοθεσία περί Συνεταιρισμών».
— Αρ. Δ. Σ ίδερι Κ αθηγητού, γερουσιαστού, «Η γεω ργική πολιτική  της Ελλάδος 

κατά τη ν  λήξασαν εκατονταετίαν 1833-1933» Α θήνα 1934 σελ. 379. Έ κ δ ο σ η  Κ. 
Π απαδογιάννη. Α φιερωμένο στον Αλεξ. Π απαναστασίου. Μ ε πολλή αξιόλογη 
βιβλιογραφία . Π ολύ αξιόλογο β ιβλίο  για  τη ν  εποχή του(*).

«Τό βιβλίον τοϋτο ούδέν άλλο φιλοδοξεί ή νά γνωρί- Γεωργικής μας πολιτικής», 
σει τό παρελθόν, νά βοηθήσει τήν κρίσιν τοΰ παρόντος «Μετά μίάν εκατονταετίαν ελευθέρου βίου εύρι-
καί νά συναγάγη τάς αναγκαίας υποδείξεις διά τό σκόμεθα πάλιν σχεδόν είς τήν άρχήν τής γεωργικής
μέλλον,"ινα φωτίση πως τά πρός τό μέλλον βήματατής μας πολιτικής...» γράφει στον πρόλογο.

— Δημ. Π. Π ετρ ίδη  «Η αγροτική π ίστις. Θ εωρία, Εφαρμογή». Εκδόσεις
Κάουφμαν, Α θήνα 1934 σελ. 207. Ε πιστημονικό  αξιόλογο β ιβλίο  γ ια  θεωρία, 
οργάνω ση, διεθνώς και σ την Ελλάδα. Α ξιόλογη  β ιβλιογραφ ία  ξενόγλωσση.
— Μπ. Β. Α λιβιζάτου «Το πρόβλημα της αγροτικής πίστεως από διεθνούς και 

βαλκανικής απόψεως» Α θήναι 1934 σελ. 237. Α νατύπωση από το « ’Α ρχείο  
Ο ικονομικώ ν καί Κ οινωνικών Ε π ισ τη μ ώ ν» . Ε π ιστημονική  εργασία, με αξιόλογη 
β ιβλιογραφία , κυρίως ξενόγλω σση. -
— Π εριοδικά:

Εκδίδεται στην Π άτρα η «Συνεταιριστική Φωνή», όργανο του συνεται
ρισμένου και παραγωγικού κόσμου (βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 20).

(") (Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε την πρώτη αξιόλογη πηγή για να ενημερωθεί ο γράφων στα 
γενικότερα θέματα της αγροτικής πολιτικής ως νεαρός φοιτητής στη Σχολή Συνεταιριστών. Το βιβλίο 
αγοράστηκε συνεταιρικά με τον συμφοιτητή Κ. Κάχρη για μελέτη και στις τότε εξετάσεις της ΑΤΕ.). 
(Βλ. και κριτική «Συνεταιριστής» 1934 σελ. 71).
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— Από το Γραφείο Π ροστασ ίας Ε λλην. Σύκων εκδίδεται το «Ε λληνική  Συκο
παραγωγή».

Ά λ λ α  περιοδικά: (βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 122).
«Συνεταιριστικό Βήμα» Μ ηνιαίο. Δράμα.
«Εφημερίς των Α μπελουργών» Εβδομαδιαίο, του Εθνικού Συνδέσμου Αμπελο- 
κτημόνων, Αθήνα.
«Σταφιδικόν Δελτΐον» Μ ηνια ία  έκδοση του ΑΣΟ, Αθήνα.
— Σχολικοί Συνεταιρισμοί.

Εκπαιδευτικοί και Συνεταιρισμοί. Βλ. κείμενο Λ. Βαφειάδη. «Ιδεολογικές 
επιδιώ ξεις του νέου δασκάλου και οι Συνεταιρισμοί. Η διδασκαλία Π εσταλότση 
και Μ ιχόπουλου» στο «Συνεταιριστή» 1934 σ. 165.

Το θεσμό των σχολικώ ν συνεταιρισμών προπαγανδίζει και επικαλείτα ι το 
ενδιαφέρον των δασκάλων ο Α ριστ. Κ λήμης («Δημοκράτης» Μ υτιλήνης 12.10. 
1934). Π όσο το θέμα αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο την εποχή εκείνη, 
φαίνεται και από την αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου από το «Δημοκράτης» 
στα έντυπα «Εσπερινός Ταχυδρόμος» Χ ανίων, «Δελτΐον Γεω ργικού Ε πιμελητη
ρίου» Η ρακλείου, «Μ ακεδονικός Αγών» Κ ατερίνης και αλλού. Γράφει ο νεαρός 
τότε και μόλις διπλω ματούχος της Σ χολής Συνεταιριστών:

«Μία μορφή τοΰ Συνεταιρισμού διά τήν άνάπτυξιν 
τής όποιας πρέπει άναμφισβητήτως νά καταβληθή 
ιδιαιτέρα φροντίς λόγω τών εξαιρετικοί ωφελημάτων 
τά όποια προέρχονται έξ αυτής, είναι οί Σχολικοί 
Συνεταιρισμοί. Εις τούς διδασκάλους τούς στυλοβάτας 
τούτους κάθε κοινωνικής προόδου άπόκειται ή μεγά
λη τιμή τής εφαρμογής τοΰ θεσμού.

' Η προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν θά 
διάνοιξη τόν δρόμον διά τήν άπόκρουσιν τής έκμεταλ- 
λεύσεως ώς αϋτη παρουσιάζεται εις όλα τά στάδια τής 
άνθρωπίνης ζωής, καί οί μικροί μαθηταί -ίδίιος τής 
ύπαίθρου- ποτιζόμενοι μέ πεποίθησιν διά τήν άξίαν 
τού Συνεταιρισμού θά δώσουν νέαν ζωήν είς τήν ήδη 
συνεταιριστικήν μας κίνησιν. Τό έργον τοϋ διδασκά
λου ό όπο ίοςθά  θελήση νά είσαγάγη καί πα ρ ’ ήμϊν τόν 
θεσμόν είναι εϋκολον άλλ’ ή τιμή ή όποία θά  τού 
άναγνωρισθή καί θά  τού άποδοθή, θά  είναι μεγάλη.
’Ολίγη θέλησις πρός δημιουργικήν εργασίαν εις τήν 
κατάλληλον ταύτην έποχήν θά φέρη έξοχα αποτελέ
σματα ιδίως κ α τ’ άρχήν εις τήν διά τού Συνεταιρισμού 
προμήθειαν σχολικών ειδών τά όποια συχνάκις μετα- 
πωλοϋνται άπό τόν παντοπώλην τού χωρίου εις τιμήν 
διπλάσιάν τού κόστους.

Βραδύτερον αί έργασίαι τοΰ Συνεταιρισμού δύναν- 
ται καί πρέπει νά έπεκταθούν καί εις άλλα επίπεδα 
όπως: α) τήν συλλογήν επί τόκω τών μικρών οικονο
μιών τών μαθητών οϋτως ώστε νά αναπτύσσεται εις

κόν άναμφιβόλως τών προηγμένων λαών. β) Είς τήν 
προσπάθειαν πρός διάδοσιν ώφελίμων ιδία γεωργικών 
βιβλιαρίων (Γεωργικής ’Εταιρείας 2, 3 δρχ.) μεταξύ 
τών χωρικών καθώς καί εις άλλα επίπεδα.

Τά έκ τών έργαστών προκύπτοντα κέρδη δύνανται 
νά χρησιμοποιηθούν πρός άνάπτυξιν τών ικανοτήτων 
τών μαθητών καί τούτο διά τής παροχής ύπό τοΰ 
Συνεταιρισμού βραβείων, διά τής ίδρύσεως μικρών 
σχολικών βιβλιοθηκών κλπ. Κατάλληλος ώς έκ τούτου 
είναι καί ό παιδαγωγικός σκοπός τοϋ Συνεταιρισμού. 
Δι’ αύτοϋ θά  διδαχθή ό μαθητής ώπό τό σχολεΐον τήν 
έφαρμογήν τών θεωριών, θά  τού άναπτυχθη ή αύτο- 
πεποίθησις, ή άγάπη πρός δημιουργικήν εργασίαν, 
ήίκανότης τού σκέπτεσθαι καί θά  έξασκηθή έλευθέ- 
ρως έκάστοτε -άπό  ένδιαφέρον κινούμενος- είς τήν 
λύσιν τόσον προβλημάτων έπ ί τών μικρών του κατα
θέσεων.

‘ Η μετατροπή τών ήδη υφισταμένων καί πάντοτε 
άδρανούντων σχολικών κοινοτήτων είς σχολικούς 
Συνεταιρισμούς θά  έχη έπιτύχη άποτελέσματα κ α θ ’ 
όσον οί δεύτεροι θ ά  κινούν άναμφισβητήτως τό ένδια
φέρον τών μαθητών λόγω τού οτι δέν θά είναι οϋτοί 
υποχρεωμένοι όπως σήμερον μόνον εις τήν καταβολήν 
εισφορών άλλά θα  άπολαμβάνουν καί υλικά ώφελήμα- 
τα, είναι δέ γνωστόν πόσον οί χωρικοί εργάζονται 
πάντοτε μέ προθυμίαν καί ζήλον διά τό οικονομικόν 
των συμφέρον.» 

αύτούς τό πνεύμα της άποταμιεύσεως χαρακτηριστι-
— Δ ιαλύεται ο Σύνδεσμος Συνεταιριστώ ν Βορείου Ελλάδος αφού εθεώρησε την 

αποστολή του λήξασα με την επικείμενη ίδρυση της Π ανελληνίου Συνομοσπον
δίας Γεωργ. Συνεταιρισμών. Ο «Συνεταιριστής» σημειώ νει σχετικά: (1934 σ. 183).

«Συνήλθε τελευταίως είς τήν Θεσσαλονίκην ή γενική 
συνέλευσις τοϋ Συνδέσμου Συνεταιριστών Βορείου
* Ελλάδος καί προέβη είς τήν διάλυσιν τοΰ Σωματείου 
τούτου, διότι έθεώρησε τήν αποστολήν αύτοΰ λήξα- 
σαν μέ τήν έπικειμένην Ίδρυσιν τής Πανελληνίου Συ
νομοσπονδίας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών.

' Η δράσις τοΰ Σωματείου τούτου είναι ευρύτατα 
γνωστή είς τούς συνεταιριστικούς κύκλους. ’ Επί 
σειράν έτών υπήρξε ό πολύτιμος σύμβουλος τών συ
νεταιρισμών καί ό θαρραλέος καί μετρημένος υπε

ρασπιστής το")ν συνεταιριστικών έπιδιώξεων.
' Ο «Συνεταιριστής» είς τόν όποιον έδόθη έπανει- 

λημμιένως ή ευκαιρία νά συνεργασθή στενώτατα μέ 
τόν Σύνδεσμον καί νά έκτιμήση τάς προσπαθείας του 
πρός έπικράτησιν τοϋ συνεταιριστικού άγώνος απο
χαιρετά μέ μεγάλην συμπάθειαν τό διαλυόμενον σωμα- 
τεϊον.

"Οσον καί άν αύτό αισθάνεται είς τόν έξαφανισμόντου 
τήν ίκανοποίησιν ότι έξεπλήρωσε τόν προορισμόν του, 
δέν παύει νά μάς προξενή λύπην ή διάλυσίς του...».
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

ΣΥ ΓΚ ΡΟ ΤΗ Σ Η  ΚΑΙ Δ ΡΑ ΣΤ Η ΡΙΟ ΤΗ Τ ΕΣ ΤΩ Ν Ε Ν Ω ΣΕ Ω Ν  Γ Ε Ω ΡΓ ΙΚ Ω Ν  ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ω Ν

Κατά το 1934 ιδρύθηκαν ο ι Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών: Μ εγαλοπό- 
λεως, Κ αλαμπάκας, Π αραγωγικώ ν Συνεταιρισμών Η ρακλείου Κ ρήτης.

Π ίνακα των Ενώσεων Γεωργ. Συνεταιρισμών που υπήρχαν στο τέλος του 1934 
βλ. «Συνεταιριστής» 1935 σ. 120.
Στοιχεία από την επίσημη στατιστική ετών 1934-1936.

Το έτος 1940 δημοσιεύτηκε από την ΑΤΕ η επίσημη στατιστική  Συνεται
ρισμών - Ενώσεων γ ια  τα έτη 1934, 1935, 1936, σε ειδικό τόμο. Γ ια  τις Ενώσεις 
υπάρχουν οι επόμενοι πίνακες:

15. Λ ειτουργούσες Ενώ σεις Γ. Συνεταιρισμών —υπό οργάνω ση— αδρανού- 
σες (Κ ατά Γεω γρ. Δ ιαμερίσματα, με επωνυμία, έτος ιδρύσεως, μέλη, μερίδες, 
ευθύνη και αποθεματικά, γ ια  κάθε Έ νω σ η  και συνολικά).

16. Ε νεργητικόν των Ενώσεων Γεωργικώ ν Συνεταιρισμών (κατά Γεωγρ. 
Δ ιαμερίσματα, επωνυμία, και τα διάφορα σ το ιχε ία  του ενεργητικού τους για  κάθε 
Έ ν ω σ η  και συνολικά).

17. Π αθητικό  των Ενώσεων Γεωργικώ ν Συνεταιρισμώ ν (κατάταξη όπως το 
ενεργητικό)..

18. Ληφθέντα και χορηγηθέντα  δάνεια υπό των Ενώσεων Γεω ργικώ ν Συνε
ταιρισμώ ν (κατάταξη όπως στους προηγούμενους πίνακες, με ληφθέντα δάνεια, 
επιστραφέντα, υπόλοιπα).

1 9 .Ά λ λ α ι εργασία ι των Ενώσεων (κατάταξη η ίδ ια , για προμήθειες, μηχανές, 
επεξεργασία προϊόντω ν, πω λήσεις, εργολαβικές εργασίες, έξοδα διαχειρίσεω ς).

Βέβαια δεν είνα ι δυνατό να μεταφερθούν εδώ ο ι αναλυτικοί πίνακες.
Μ ετά από σχετική  επεξεργασία δίνουμε στη συνέχεια  τα συγκεντρωτικά 

σ το ιχεία  που εμφανίζουν την εικόνα του συνόλου των Ενώσεων (για  την κάθε 
Ενωση και λεπτομέρειες, ο μελετητής πρέπει να ανατρέξει στον παραπάνω τόμο): 

Λ ειτουργούν 73 Ενώσεις, υπό όργάνω σίν 3 και αδρανούν 18. ( Ό λ ε ς  ανα- 
φέρονται με την επωνυμία και το έτος ιδρύσεως).

Ο ι λειτουργούσες 73 Ενώσεις έχουν τα κάτωθι στοιχεία:

Α ριθμός Συνεταιρισμών μελών τους 2.502
Αριθμός μερίδων τους 10.382
Α ξία  μερίδας (διάφορη κατά Έ νω σ η , από δρχ. 1.000 μέχρι 20.000)
Α ξία  δηλωθεισών μερίδων §ρχ. 28.252.300
Κ αταβλημένες μερίδες » 18.979.312
Ο φειλόμενο υπόλοιπο από μερίδες » 9.272.988
Α περιορίστου ευθύνης Ενώ σεις 2
Π εριορ ισμένης ευθύνης Ενώ σεις 71
Ευθύνη κατά μερίδα στις Π .Ε. (διάφορη από δρχ. 5.000 μέχρ ι 1.000.000)
Σύνολο ευθύνης §ρ χ . 1.007.786.000
Τακτικό αποθεματικό δρχ. 4.479.225

Έ κ τα κ το  αποθεματικό >, 13.347.361
Ά λ λ α  αποθεματικά » 3.845 037
Σύνολο αποθεματικών » 21.671 623

— Η  ανάλυση του σκέλους του ενεργητικού είνα ι (στο τέλος του 1934): 
Λ αβείν από μερίδες §ρχ. 9.272.988
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1 9 34 /Σ Τ ' —  Σ υ γκρότη ση  κα ι δρ α σ τη ρ ιό τη τες  τω ν Ενώ σεω ν.

Α παιτήσεις εκ δανείων » 223.950.402
Κ αταθέσεις εις ATE » 13.812.138

Ά λ λ ε ς  καταθέσεις » 2.207.653
Σύνολο καταθέσεων Ενώσεων » 16.019.791
Μ ηχανές » 3.184.946
Α κίνητα » 7.429.546
Ε γκαταστάσεις » 2.761.809
Σύνολο μηχανήματα, ακίνητα, εγκατ. » 13.376.301
Ταμείο » 1.802.647
Χ ρεώγραφα » 2.037.748
Π ρώτες ύλες και εμπορεύματα » 23.409.007
Συμμετοχές εις Ο ικονομ. Οργαν. » 52.840

Ά λ λ ο ι  λ ο γ /σ μ ο ί ενεργητικού » 371.394.430
Ζ ημίες » 2.170.536
Σύνολο ενεργητικού » 663.486.690
(Τιμή κόστους μηχανών, ακινήτων, εγκαταστάσεων) » 17.749.243

— Στον πίνακα παθητικού των παραπάνω Ενώσεων αναγράφονται τα επόμενα 
στοιχεία:
Δ ηλω θείσες μερίδες δρχ. 28.252.300
Α ποθεματικό τακτικό » 4.479.225

Έ κ τα κ το  αποθεματικό » 13.347.361
Ά λ λ α  αποθεματικά » 3.845.037
Σύνολο αποθεματικών » 21.671.623
Κ αταθέσεις Συνεταιρισμών » 11.250.122
Κ αταθέσεις τρίτων » 1.853.318
Σύνολο καταθέσεων στις Ενώ σεις » 13.103.440
Ο φειλόμενα δάνεια καλλιεργητικά » 155.899.659
Ο φειλόμενα δάνεια με ενέχυρο » 137.796.451
Μ ακροπρόθεσμα δάνεια » 9.241.583
Σύνολο οφειλομένων δανείων » 302.937.693
Κ έρδη » 6.152.144

Ά λ λ ο ι  λογαριασμοί παθητικού » 291.369.490
Σύνολο παθητικού » 663.486.690

Στον πίνακα 18 γίνετα ι μεγαλύτερη ανάλυση της κ ινήσεω ς των δανείων, σε 
ποσά και αριθμό.
— Σ χετικά  με τις άλλες (πέραν των δανείων) εργασίες των Ενώσεων δίδονται τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία . Ε ίναι τα  επόμενα:
Π ρομήθειες ειδών γεω ργικής χρήσεω ς δρχ. 59.186.187
Π ρομήθειες ειδών ο ικ ιακής χρήσεω ς » 11.651.006
Π ρομήθειες ειδών συνολικά » 70.837.193
Από κοινού χρ ή σ η  μηχανών:
Π οσ ότης παραχθείσα σε οκάδες οκάδες 3.111.910
Α γοραία  αξία  παραχθέντος είδους δρχ. 22.685.723
Π αραχθείσα  ποσότης ανήκουσα εις Συνεταιρισμούς οκάδες 2.972.537
Ε πεξεργασία προϊόντων. Α ξία  πρώτης ύλης δρχ. 15.996.690
Α ξία  από κοινού πωλήσεων » 76.842.551
Α ξία  συγκεντρωθέντων προϊόντων εργολαβικά » 619.831.024

Ά λ λ ε ς  εργολαβικές εργασίες » 22.820.785
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Κ έρδη Ενώσεων από συγκέντρωση σίτου 
Κέρδη από άλλες εργολαβικές εργασίες 

'Ε ξο δα  διαχειρίσεω ς

4.408.576
552.853

11.992.686
Ο ι αριθμοί αυτοί είναι χαρακτηριστική  εικόνα της τότε, μ ικρής βέβαια, δυνα

μ ικότητας των Ενώσεων που όμως ήταν μεγάλη μέσα στις τότε συνθήκες ζωής και 
εργασίας του αγροτικού κόσμου, τη λ ιτότη τα  του, τα προβλήματά του που 
προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν ο ι Συνετα ιρ ιστικές Ο ργανώσεις. Κ αι είναι 
ακόμα σ το ιχε ία  που δίνουν το μέγεθος τής από τότε προόδου μέσα σε πολέμους 
κατοχή, εμφύλιο κλπ.

Σ το ιχε ία  γ ια  τις Ενώ σεις Συνεταιρισμών Βορείου Ελλάδος. Συγκρότηση και 
δραστηριότητες τους.

Η  έκδοση (με την ευκαιρία της 20ετίας από το ν. 602) του πανηγυρικού 
τεύχους του περιοδικού «Συνεταιριστής» καθώς και της «Π ανελλήνιας Συνεται
ρ ιστικής Επιθεωρήσεω ς» της εφημερ. «Συνεταιριστική Η χώ » της Δράμας 
πρόσφερε στη συνετα ιρ ιστική  κίνηση και σ την ιστορ ία  ένα πολύ πλούσιο 
ιστορικό  υλικό.

Γ ια  το περιοδικό «Συνεταιριστής» βλ. αναλυτικά στο επόμενο έτος 1935.
Το Π ανηγυρικόν Λεύκωμα 1915-1935 της Π ανελλήνιας Συνετα ιρ ιστικής 

Επιθεω ρήσεως της εφημ. «Συνεταιριστική Η χώ» Δράμας (βλ. στο Ε του 1935), 
παρ όλες τις εκτυπωτικές-βιβλιοδετικές ελλείψ εις του, διέσωσε εκτός από τα 
γενικά κείμενα και τις φωτογραφίες και αναλυτικά σ το ιχεία  γ ια  όλες σχεδόν τις 
Ενώσεως Βορ. Ελλάδος (στο ιχεία  που είνα ι σ χεδόν αδύνατο να εξευρεθούν 
σήμερα από άλλη πηγή) και που δίνουν όλη τη φυσιογνω μία της τότε προσφοράς 
τους, την όλη συγκρότησή τους σε μέλη, κεφάλαια, κλπ. Κ αι ακόμα τους 
ανθρώπους τους (Συμβούλια, Α ντιπρόσωποι, Δ /νσ η , Π ροσω πικό) με πολλές 
φωτογραφίες (δυστυχώς κακοτυπωμένες).

Το ιστορικό αυτό υλικό για  κάθε Ενωση, θα έπρεπε να παραθέσουμε στον 
τόμο αυτό (αφού τα σ το ιχεία  αναφέρονται κυρίως στο τέλος του 1934) με τη σκέψη 
ότι πέρα από την ιστορική  αναφορά των στο ιχείω ν τους (που είνα ι μέσα στα 
πλα ίσ ια  του έργου μας αυτού) δίδεται μια βάση γ ια  τη συγγραφή και παρουσίαση 
από τότε τουλάχιστον, της ιστορίας κάθε Ενώσεως.

Δυστυχώς η στενότητα χώρου του Β τόμου μας αναγκάζει να μεταφέρουμε το 
σχετικό  υλικό στον Γ ' τόμο που θα αρχίσ ει με σ το ιχεία  και του 1935.

Τα αναλυτικά κείμενα γ ια  23 Ενώσεις της Βορείου Ελλάδας, με την αμε
σότητα της εποχής που τα διακρίνει, ε ίνα ι μάρτυρες και ιδ ια ίτερα διδακτικά 
γ ια  πολλά: Γ ια  τις προσπάθειες μέσα στην τότε πολύ δύσκολη κατάσταση. Γ ια  τις 
εξυπηρετήσεις που πρόσφεραν ή προσπαθούσαν να προσφέρουν στον αγροτικό 
πληθυσμό που υπόφερε. Γ ια  τους ενθουσιασμούς, τ ις επιτυχίες, τις αποτυχίες, την 
προσγείω ση. Γ ια  τις πολλές αντιδράσεις από τα θίγόμενα συμφέροντα τοκογλύ
φων, παρασιτικώ ν μικρεμπόρων, κλπ. Γ ια  τη ν  προσπάθεια αυτόνομης δραστηριό
τητας μακρυά από κομματικές επιδράσεις. Γ ια  τον πρω ταρχικό ρόλο της 
Εποπτείας και της ΑΤΕ. Γ ια  τα Ταμεία (μερικών Ενώσεων) εναντίον της τοκογλυ
φίας. Γ ια  το ελάχισ το  προσωπικό των Ενώσεων και το μεγάλο ρόλο του και γ ια  τη 
δημιουργία τοπικώ ν Ταμείων Π ρονοίας Υ παλλήλω ν από μερικές Ενώ σεις. Γ ια  τον 
ουσιώδη, τότε, θεσμό συγκεντρώσεως του σίτου. Κ αι βασικά απόδειξη ότι όπου 
υπήρξαν άνθρωποι δημιουργικοί εκεί υπήρχε το προβάδισμα στις δραστηριότη
τες, έστω και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες (βλέπε τη διαφορά ανάπτυξης των 
τότε Ενώσεων στις διάφορες περιφέρειες την ίδ ια  εποχή, στις ίδιες περίπου
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συνθήκες).
— Ε ργασίες της Ο μοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης κατά το 

1934 βλ. «Συνεταιριστής» 1935 σ. 203. Κ υριώτερα σημεία:
«Μέλη της 96 Συνεταιρισμοί. καταβληθείσας ύπό τής Κ.Ε.Π Έ .Ε .είς αύτους διά τήν

' Η 'Ομοσπονδία κατά τό 1934 πρό της ένάρξεωςτής χρησιμοποίησιν των ώς εργατών είς τά συνεργεία,
συγκεντρώσεως τοϋ σίτου, πρός περιορισμόν τής Μέσω τής Ομοσπονδίας έχορηγήΰησαν ύπό της
διαρροής αύτού είς τό έμπόριον, λόγω έπειγουσών Αγροτικής Τραπέζης είς συνεταιρισμούς μέλη τής
οικονομικών άναγκών τών παραγωγών, ένήργησε καλλιεργητικά δάνεια 8.146.481 δρχ. καί άρκετά μεσο-
προσυγκέντρωσιν καταβαλοϋσα είς τούς παραγωγούς πρόθεσμα πρός άγοράν γεωργικών εφοδίων καί έκτέ-
τήν άξίαν 1.244.724 όκ. προσυγκεντρωθέντος σίτου. λεσιν έργων βελτιώσεων. Η λογιστική ύπηρεσία
’ Επέτυχε τήν αποκλειστικήν διαχείρισιν τής συγκεν- ταύτης παρά τήν άπασχόλησιν της είς τήν συγκέντρω-
τρώσεως είς τήν περιφέρειάν της, καί ένήργησεν σ™ ενημέρωσε τά βιβλία τών Συνεταιρισμών καί
ταύτην δι' έξ συνεργείων τά όποια έλειτούργησαν είς έξήγαγε τούς Ισολογισμούς, έκάλυψεν διά τίτλων καί
τά έπικαιρότερα σημεία καί συνεκέντρωσαν έν όλω έξησφάλισε διαφόρους απαιτήσεις αύτων καί έπέτυ-
8.239.369 όκάδας σίτου. Έ κ  τής εργασίας ταύτης τά χεν τήν κανονικήν καί νοικοκυρευμένην λειτουργίαν
καθαρά κέοδη της 'Ο ιιοσπονδίας άνήλθαν είς συνεταιρισμών, έκκαθαρίσασα πολλάς παλαιάς
225.720 δρχ. ' Εκ τής αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ τών διοικήσεις.
συνεργείων της 'Ομοσπονδίας τεράστια ήσαν τά Μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη διά τήν ρευστο-
ώφέλη τά όποία άπεκόμισαν οί παραγωγοί. ’ Απεφεύ- ποίησιν τών παλαιών άπαιτήσεων της Ομοσπονδίας 
χθη ή απώλεια χρόνου οστις απαιτείται διά τάς μέ μικρά δυστυχώς άποτελέσματα. Έ κ  τών 4.000.000
μεταφοράς άπό μεγάλων αποστάσεων καί διά τήν περίπου χρεών τών Συνεταιρισμών πρός τήν Ο-
άναμονήν τής παραδόσεως, έξεμηδενίσθησαν αί προ- μοσπονδίαν, έρευστοποιήΰησαν 280.000 μόνον. 'Η
στριβαί καί ή δυσφορία, έπί πλέον δέ άπηλλάγησαν οί ' Ομοσπονδία άφου έξήντλησεν ολα τά μέσα τής
γεωργοί τών έξόδων μεταφοράς, δημοτικών καί λιμε- πειθοϋς προσκόπτουσα είς τήν άδιαφορίαν Διοική-
νικών φόρων, τών εξόδων διανυκτερεύσεωςαύτών καί σεων τινών των Συνεταιρισμών καί έπιδιώκουσα τήν
τών ζώων των κατά τό μακρόν διάστημα τής άναμονής επιβολήν τάξεως καί πειθαρχίας, _ προήλθεν είς τήν
καί τών λοιπών δαπανών διαμονής καί καθυστερή- άπόφασιν τής διαγραφής είκοσιπέντε έκ των μελών
σεως, ολα δέ αύτά κατά τούς μετριωτέρους ύπολογι- της καί έπροχώρησε είς τήν διά τής δικαστικής όδου
σμούς άνέρχονται είς τό σοβαρώτατον ποσόν τών έίσπραξιν των άπαιτήσεων της.
1.425.000 τουλάχιστον δρχ. αν ύπολογισθοΰν έξοδα Γενικώς, ή μετρημένη διοίκησις καί τά όφέλη τά
μεταφοράς 0,30 δρχ. έπί 4.750.000 οκάδων σίτου τάς όποία ή 'Ομοσπονδία παρέχει είς τά μέλη της, συνέ-
όποίας συνεκέντρωσαν τά τρία νέα συνεργεία. ' Εξ τειναν ώστε έξ νέοι Συνεταιρισμοί νά υποβάλουν αίτή-
άλλου οί γεωργοί είσέπραξαν 400.000 περίπου δρχ. σεις έγγραφής είς τήν δύναμίν της».

— Από την Έ ν ω σ η  Γεωργ. Συνεταιρισμών Βέροιας ιδρύεται συνεταιρικό 
κτηνιατρείο , θεσμό που ακολούθησαν και άλλες Ενώ σεις και δημιουργήθηκαν, σε 
συνεργασία με τη ν  ΑΤΕ και το Κράτος, Ο ργανισμοί Κ τηνιατρ ικής Π εριθάλψεως 
και Βελτιώσεως της κτηνοτροφίας στη Β έροια, Κ ατερίνη , Θ εσσαλονίκη, 
Λαγκαδά, Εορδαία, Γ ιαννιτσά. ( 'Ο μ ω ς καταργήθηκαν από το Κράτος(!!!) το 1941 
με Ν .Δ .Ρ734.) Α ναλυτικά βλ. Μ. Ευστρατιάδη στη «Φωνή Συνεταιρισμών» 1946 σ. 
153.
— Έ ν ω σ η  ΓΤατρών. Σταφιδοπαραληπτικές εργασίες (βλ. «Συνεταιριστής» 1934 

σ. 154).
— Δ ραστηριότητα  ΕΓΣ Δράμας 1930-1933 (βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 154).
— Δ ραστηριότητα  και αγωνιστικό ιστορικό  του Τ.Α .Ο.Λ. Ο ινική  κρίση. 

Έ λ λ ε ιψ η  κρατικής συμπαράστασης. Π ροσπάθειες (βλ. Κ είμενο Ξ. Κ ούρτη, 
«Συνεταιριστής» 1934 σ. 165).
Οικονομικά στοιχεία Ενώσεων από ισολογισμούς τους 31.12.1934.
Ε.Γ.Σ. Η ρακλείου («Συνεταιριστής» 1935 σ. 174).
Ε.Γ.Σ. Χ αλκιδ ικής («Συνεταιριστής» 1935 σ. 174).
Τ ράπεζα Κ απνοπαραγω γώ ν Α ιτωλοακαρνανίας («Συνεταιριστής» 1935 σ. 174). 
Ο μοσπ. Γεωργ. Συνεταιρισμών Θ εσσαλονίκης («Συνεταιριστής» 1935 σ. 190). 
Ε .Γ.Σ. Βέροιας («Συνεταιριστής» 1935 σ. 222).
Ε.Γ.Σ. Κ ιλκ ίς («Συνεταιριστής» 1935 σ. 238).
Ε.Γ.Σ. Κ ατερίνης («Συνεταιριστής» 1935 σ. 254).
Ε.Γ.Σ. Π ατρών («Συνεταιριστής» 1935 σ. 254).
Π ερ. Τραπ. Χ ωρικών Γ ιαννιτσώ ν («Συνεταιριστής» 1935 σ. 274).
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ ' / I

Ο Ι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΚ Ε Σ  ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΤΙΚ ΕΣ Ο ΡΓ Α Ν Ω Σ Ε ΙΣ

1. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών
Κ ατά το 1934 γίνετα ι το τελευταίο και με επιτυχία  ουσιαστικό βήμα στην 

ίδρυση της Π ανελληνίου Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών. Οπως σημειώσαμε 
στο 1933, λειτουργεί από το 1933 το Γραφείο  της Α ντιπροσω πείας Ενώσεων 
Συνεταιρισμών (Συνεργαζόμενων Ενώσεων).

Υ πογράφεται σταδιακά από τις Ενώσεις το καταστατικό της Συνομοσπονδίας. 
Κ αι το Ν οέμβριο 1934 υποβάλλεται προς έγκριση  στο Υ πουργείο Γεωργίας.

Ε ίχα ν προσχω ρήσει και υπογράψει το καταστατικό μέχρ ι τότε 34 Ενώ σεις με 
1.300 Συνεταιρισμούς (90.000 - 95.000 τα μέλη τους).

Η έγκριση  όμως καθυστερούσε και έγινε τελικά  στις 12 Φ εβρουάριου 1935.
Τ ην αναγκαιότητα της Κ εντρικής αυτής Ο ργανώσεως τονίζει και προαναγγέ- 

λει τη ν  ίδρυσή της (βλ. «Δημοκράτης» Μ υτιλήνης 7.9.1934) ο 20χρονος τότε 
σ υνετα ιρ ιστής Α ριστ. Ν. Κ λήμης. Γράφει τα επόμενα:

« Ιδ ρ υ σ ις  Πανελληνίου Ομοσπονδίας 
τώ ν Γεωργικών Συνεταιρισμών

Η μή είσέτι πλήρης συνειδητοποίησις τής συνεται
ριστικής μας κινήσεως δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν οτι 
αποτελεί τό πρώτον καί βασικόν αίτιον τής καθυστε- 
ρήσεώς τής γεωργίας, έφ ’ οσον πιστεύομεν οτι διά τοϋ 
πραγματικοΰ συνεταιρισμού ύποβοηθούσης τής 9ελή- 
σεως τοΰ γεωργοϋ είναι δυνατόν νά έπιδιωχθή πάσα 
κατάκτησις καί νά ύπερνικηθή πάν έμπόδιον παρου- 
σιαζόμενον είς τήν οικονομικήν τοϋ αγρότου ζωήν.
1 Ανάγκη λοιπόν ή συνεταιριστική μας κίνησις νά 
συνειδητοποιηθή ή δέ έπίτευξις τής συνειδητοποιή- 
σεως ταύτης είναι δυνατή μόνον διά τής έντατικής ερ
γασίας τών ήγετών τής κινήσεως, τής αρμόδιας δηλαδή 
υπηρεσίας τής Ά γροτικής Τραπέζης.

Λόγω τοϋ οτι δμως οί συνεταιρισμοί επιδιώκουν σή
μερον τήν αύτοδιοίκησιν, αύτοεποπτείαν καί τήν δ ι’ 
ιδίων κατά τό πλεΐστον δυνάμεων άνάπτυξιν, κατέστη 
άπό καιροΰ έκδηλος ή άνάγκη ύπάρξεως καί ετέρου 
ρυθμιστοϋ καί εκπροσώπου τής συνεταιριστικής κινή- 
σεως εκτός τής Ά γροτικής ευρισκομένου, καί προερ- 
χομένου κατ' εύθεϊαν άπό τάς 'Ενώ σειςκαί Συνεται
ρισμούς.

' Ο έπιφανής συνεταιριστής τής χώρας μας κ. Θ. 
Τζωρτζάκης υπήρξε καί είναι ό φορεύς τής προσπα- 
θείας ταύτης έργαζόμενος διηνεκώς πρός πραγματο- 
ποίησιν τοϋ έπιδιωκομένου. Α νέκαθεν μετ' άλλων 
συνεταιριστών είσηγήθη και ύπεστήριξε τάς απόψεις 
του έπί τής άνάγκης ύπάρξεως 1 Ομοσπονδίας Συνε
ταιρισμών, τελευταίως δέ δέν έδίστασε νά ύποβληθή 
καί είς έπίπονον περιοδείαν διά νά έλθη είς επαφήν

μετά τών άντιπροσώπων τών ' Ενώσεων, νά συζητήση, 
νά διαφώτιση καί νά έκθεση τάς βάσεις έπί τών 
όποιων έπρεπε νά στηριχθή ή ' Ομοσπονδία.

' Εκτός τούτου αί μέχρι σήμερον συνελεύσεις καί τά 
Συνεταιριστικά Συνέδρια δέν παρέλειψαν νά διατυπώ
σουν εύχάς, ψηφίσματα καί αποφάσεις ύπέρ τής ίδρύ- 
σεως κεντρικού έσωσυνεταιριστικοΰ οργάνου. Ύ πέρ 
της ίδρύσεως τούτου είχε κηρυχθή καί ή ύπό τοΰ Συν
δέσμου Συνεταιριστών Βορείου 'Ελλάδος κατά τό
1932 συσταθεισα επιτροπή πρός μελέτην τής συνεται
ριστικής μας κινήσεως καί ύπόδειξιν τών ένδεικνυο- 
μένων πρός άνάπτυξιν αύτής μέτρων.

"Ηδη έχει έπιτευχθή ή 'ίδρυσις τής έν λόγω 'Ομο
σπονδίας. Μέχρι τουδε αί πλέον ξωτικαί τών ' Ενώσεων 
καί δή αί τοιαϋται τών κατ' έξοχήν γεωργικών περιο
χών, προσεχώρησαν είς τήν δύναμίν της, έπίκειται δέ ή 
προσχώρησις καί άλλων είσέτι οϋτως ώστε, νά συγκεν- 
τρώση αϋτη είς τούς κόλπους της σύμπαντα σχεδόν 
τόν συνεταιρισμένον κόσμον.

Ά ναφέρομεν κατωτέρω τινας τών ειδικών σκοπών 
τοϋ άνωτάτου συνεταιριστικού ρυθμιστοϋ, ώς ούτοι 
άπαριθμοϋνται έν τώ καταστατικοί του.

α) Προαγο>γή καί διάδοσις τών Γεωργικών Συνεται
ρισμών καί άνάπτυξις συνεταιριστικών συνειδήσεων.

β) Εξυπηρέτησις τών συμφερόντων τών Ενώσεων 
καί Γεωργ. Συνεταιρισμών...

γ) Παρακολούθησις καί μελέτη πάντων τών άφο- 
ρώντων τήν συνεταιριστικήν όργάνωσιν ζητημάτων, 
διατύπωσις ώρισμένου προγράμματος πρός έπίλυσιν 
αύτών και επιδίωξις τής εφαρμογής τούτου, 

δ) Καθοδήγησις τών 'Ενώσεων...

Εν. Κ ιτροπ. Κ ρήτης («Συνεταιριστής» 1935 σ. 274).
Ε .Γ.Σ. Δ ιδυμοτείχου-Ο ρεστιάδος («Συνεταιριστής» 1935 σ. 274).
Ε.Γ.Σ. Λ αρίσης-Τυρνάβου («Συνεταιριστής» 1936 σ. 40).
Ε.Γ.Σ. Εορδαίας («Συνεταιριστής» 1936 σ. 40).

— Ενώσεων Ιωαννίνων, Βόλου, Αλμυρού, Σερρών, Κ αρδίτσας, («Συνεταιριστής» 
1936 σελ. 60 και 112). IS

Ενώσεων Κ ιάτου, Λ εχαινών, Τριφυλλίας, Π ρομηθ. Γαργαλιάνω ν («Συνεται
ρ ιστής» 1936 σ. 112).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η  δραστηριότητα  της ΑΤΕ επεκτείνεται και συστηματοποιείτα ι το 1934. Δια- 
φωτιστική εικόνα για  το έργο της ΑΤΕ κατά το 1934 βλ. στις σελ. 201, 217 του 
«Συνεταιριστής» 1935 (κείμενο Α.Ν. Κλ.).

«’ Εδημοσιεύθη πρό τίνος ή άπολογιστική έκθεσις 
τής Διοικήσεως τής 'Αγροτικής Τραπέζης επί τών 
πεπραγμένων τοϋ έτους 1934. ’ Εν άρχή, είσαγωγικώς, 
σημειοϋνται ολίγα τινά διά τήν άνάτασιν τής εθνικής 
οικονομίας, διά τήν έπέκτασιν τών καλλιεργειών, τήν 
αϋξησιν τών άποδόσεων καί τήν συμμετοχήν τής γεωρ
γικής παραγωγής είς τήν κάλυψιν τών αναγκών τής 
έσωτερικής καταναλώσεως. Κατόπιν εξετάζονται κα
τά σειράν αί έργασιαι τών υπηρεσιών της, τής ύπηρε- 
σίας δηλαδή τής άγροτικής πίστεως, αποδοχής καί 
άποδόσεως καταθέσεων, τής τεχνικής υπηρεσίας, τής 
υπηρεσίας συνεταιρισμών, τής υπηρεσίας έμπορείας 
γεωργικών προϊόντων, άσφαλίσεων, κλπ.

’ Εκ τής έκθέσεως ταύτης παραθέτομεν είς τό παρόν 
τεύχος έν περιλήψει άποσπάσματά τινα σχετικά μέ τήν 
αγροτικήν πίστιν καί τήν κίνησιν τών καταθέσεων.
1) Καλλιεργητικοί χορηγήσεις.

Κατά τήν 1 Ίανουαρίου 1934 ώφείλοντο πρός τήν 
Τράπεζαν έκ χορηγήσεων έπί προσωπική άσφαλείςι 

δρχ. 775.171.615
’ Εχορηγήθησαν κατά τήν διάρκειαν τοϋ 1934:

α) Είς μεμονωμένους 
β) Είς συνεταιρισμένους

δ6Χ·
δρχ.
δ@χ·

Είσεπράχθησαν κατά τό 1934: 
a ) ’Από μεμονωμένους 
β )Ά π ό  συνεταιρισμένους

Αί χορηγήσεις αύται έπί προσωπική ασφαλεία έχουν 
ώς έξής έν συγκρίσει πρός τά προηγούμενα έτη:

347.939.242
540.183.155
888.122.397

δρχ.338.946.582 
δρχ. 567.500.601 
δρχ. 906.447.183

Ά πέμειναν όφειλόμενα τή Τραπέζη τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1934:
α) ύπό μεμονωμένων δρχ. 322.212.400
β) ύπο συνεταιρισμένων δρχ. 434.634.429

δρχ. 756.846.829

"Ετη Μεμονωμένοι Συνεταιρισμένοι Σύνολον
1930 259.442.739 638.055.651 897.498.390
1931 322.431.119 609.896.245 932.327.364
1932 316.246.535 519.160.561 835.407.096
1933 314.201.619 568.908.966 883.110.585
1934 347.939.242 540.183.155 888.122.397
(Σ η μ .: «τοΰ Συνεταιριστοϋ»: "Αξιόν παρατηρήσεως 

εΐναι ότι τό έπί τοϋ συνόλου ποσοστόν τών μέσω τών 
Συνεταιρισμών γινομένων καλλιεργητικών χορηγήσεων, 
βαίνει σχεδόν σταθερώς άπό έτους είς έτος μειούμε- 
νον: Οϋτω κατά τό 1930 τό 71,13% τών καλλιεργητι
κών χορηγήσεων τής Τραπέζης, έδόθησαν μέσω τών 
Συνεταιρισμών, ένώ κατά τό 1934 τό ποσοστόν τοϋτο 
κατέπεσεν είς 60,81% ήτοι περίπου παρατηρείται 
μείωσις 14,3%. Καί όμως πρόκειται περί βραχυπροθέ
σμων χορηγήσεων, κατά μέγα μέρος δανείων συντηρή- 
σεως διά τήν ασφαλή καί σκόπιμον τοποθέτησιν των 
οποίων ή μεσολάβησις τών Συνεταιρισμών κρίνεται 
έπιτακτικώς απαραίτητος. Φρονουμεν ότι τό γεγονός 
τοϋτο πρέπει νά έξετασθή ύπό τής ’ Αγροτικής Τραπέ
ζης καί ιδίως ύπό τής Υ πηρεσίας Συνεταιρισμών, διά 
νά έξακριβωθοϋν τά αίτια τής τοιαύτης ύποχωρήσεως 
της μετά τών Συνεταιρισμών συνεργασίας τής Τραπέ
ζης, είς τόν σπουδαιότατον τοϋτον, ύπό τάς σημερινός 
συνθήκας, κλάδον τής πίστεως.)

’ Εκ τών άνω καλλιεργητικών χορηγήσεων τών 888 
έκατ. διετέθησαν περίπου 334 έκατ. διά δημητριακά, 
27 δι' άμπέλους, 201 διά κορινθιακήν σταφίδα, 27 διά 
σουλτανίναν, 118 διά καπνά, 28 δι έλαιον, 29 διά βάμ- 
βακα, 11 διά κηπουρικά, 36 πρός κτηνοτρόφους καί 
τά ύπόλοιπα διά διαφόρους άλλας καλλιεργείας.

Οί λαβόντες δάνεια παραγωγοί κατά τό 1934 άνέρ-

ε) ’ Επιδίωξις τής τελειοτέρας καί σκοΓπμωτέρας δια- 
μορφίόσεως τών συνεταιριστικών άρχών, τής πρός 
αύτάς αύστηράς προσαρμογής τών συνεταιριστικών 
οργανώσεων καί τής έφαρμογής ενιαίου συστήματος 
λογιστικής καί έποπτείας.

στ)”Ασκησις άμέσου έποπτείας έπί τών 'Ενώσεων, 
ζ )’Εκπροσώπησις τών συνεταιριστικών καί γεωργι

κών συμφερόντων, διαφώτισις τής κοινής γνώμης έπ  
αύτών καί προάσπισις αύτών. 

η) Στατιστική...
θ) Συμμετοχή είς διεθνείς συνεταιριστικός οργανώ

σεις.
ι) Σύγκλησις συνεδρίων πρός διαμόρφωσιν κατευ

θύνσεων έπί τών συνεταιριστικών καί γεωργικών ζητη
μάτων.

ια)’Έκδοσις βιβλίων καί περιοδικών έρεύνης...
* Ως έκ τής άπαριθμήσεως τών σκοπών της έξάγεται, 

αϋτη θά  είναι ιδεολογική όργάνωσις προωθούσα τήν 
συνεταιριστικήν κίνησιν εντός τοϋ πλαισίου τών 
όρθών συνεταιριστικών άρχών, διαφωτίζουσα τούς τε 
συνεταιρισμένους καί τούς άσυνεταιρίστους καταλλή
λως καί, μελετώσα τά άφορώντα τήν συνεταιριστικήν 
κίνησιν προβλήματα.

Κατά τήν ομολογίαν πάντων τών δυναμένων νά 
έχουν γνώμην, άπό τούδε άρχεται νέα περίοδος διά 
τήν προαγωγήν καί έξύψωσιν τής συνεταιριστικής μας 
κινήσεως ώστε νά πραγματοποιηθούν αί προβλέψεις 
καί ελπίδες πάντων τών ήμετέρων καί ξένων συνεται
ριστών, ώς πρός μίαν καλλιτέραν οικονομικήν, κοινω
νικήν καί ήθικήν όργάνωσίν διά τοϋ συνεταιρισμού.»

2. Οι Κεντρικές Οικονομικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
— Γ ια  τη ν  προσπάθεια να ιδρυθεί Κ εντρική Ο ικονομική Έ ν ω σ η  των Σιτοπα- 

ραγωγικών Ενώσεων βλ. στο Υποκεφ. Η '.
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χονται είς 241.961, έχουν δέ ώς έξης έν συγκρίσει πρός 
τά προηγούμενα έτη:

Έ τη  Μεμονω- Συνεται- Μέλη των Σύνολον 
μένοι ρισμοί συνεταιρισμών

1932 102.671 2.817 145.452 248.123
1933 108.951 2.916 129.139 238.090
1934 108.814 2.912 133.147 241.961

Καί κατά τό έτος τοϋτο ή Τράπεζα έξηκολούθησε 
έφαρμόζουσα τήν αρχήν τοϋ βαθμιαίου περιορισμοΰ 
τών καλλιεργητικών δανείων καί της άντικαταστάσεως 
τούτων δ ι’ ειδών σποράς, διατροφής κλπ. Οϋτω έκ 
τοϋ^ συνόλου των καλλιεργητικών χορηγήσεων, 76 
περίπου έκατομ. δρχ. αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις 
είς λιπάσματα, 39 είς θειον καί θεϊκόν χαλκόν, 20 είς 
σπόρους δημητριακών καί 5 είς διάφορα άλλα είδη.

Αί καθυστερήσεις ύπήρξαν γενικώς μικραί άνερχό- 
μεναι κατά μέσον όρον τήν 31ην Δεκεμβρίου 1934 είς 
ποσοστόν 10% έπί τοϋ συνόλου τών χορηγήσεων άπό 
τής ίδρύσεως τής Α.Τ.Ε. ’Ογκωδέστεροι κατ' αναλο
γίαν ήσαν αί καθυστερήσεις είς Μεσσήνην, Θεσσαλο
νίκην,^ Σέρρας, Κοζάνην, Καρδίτσαν, Τρίκαλα κλπ. 
Γενικώς παρατηρεΐται οτι αί καθυστερήσεις οφείλον
ται ύπό τών μεμονωμένων παραγωγών καί ούχί ύπό 
των συνεταιρισμένων. Οϋτω είναι χαρακτηριστικόν τό 
σημειούμενον είς τήν έκθεσιν οτι είς τήν περιφέρειαν 
Πυλίας έκ δρχ. 6.400.000 συνολικών καθυστερήσεων 
μόνον δρχ. 157.000, οφείλουν οί συνεταιρισμένοι 
παραγωγοί, ολα δέ τά υπόλοιπα, άνω δηλαδή τών
6.240.000 οφείλουν οί μεμονωμένοι.

Σπουδαίως έβοήθησαν τήν Τράπεζαν είς τό ζήτημα 
τής ρευστοποιήσεως τών οφειλών αί συνεταιρικοί 
’Οργανώσεις. Σχετικώς μετ' επαίνου άναφέρει ή 
έκθεσις τήν «έκδηλωθεϊσαν τακτικήν κατά τών καθυ
στερήσεων τόσων έκ μέρους τής Ένώσεως Συνεταιρι
σμών Πύλου καί τών πλείστων συνεταιρισμών τής 
περιφερείας ταύτης, οσον καί έκ μέρους τής Κεντρι
κής Γεωργοκτηματικής Τραπέζης 'Ολυμπίας (Έ νωσις 
Κρεσταίνων), άριστα διοικουμένης συνεταιριστικής 
όργανώσεως, όσον καί έκ μέρους τής Κεντρικής 
'Αγροτικής Τραπέζης ' Αρηνοφυγαλίας ("Ενωσις Κα- 
κοβάτου), διότι οί οργανισμοί ούτοι έξηγέρθησαν διά 
τάς καθυστερήσεις, ύποστηρίζοντες έγγράφως πρός 
τήν Τράπεζαν τήν ικανότητα τών σταφιδοπαραγωγών 
πρός έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών των, καί άξιοϋν- 
τες τήν δίωξιν τών κακοπιστών, ΐνα μή τό άθλιον 
κήρυγμα τής αδιαφορίας ή τής άναβολής περί τήν 
έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων, διαδοθή είς τάς τιμίας 
καί οίκοκυρευμένας Πελοποννησιακάς περιοχάς».

Περί τής βοήθειας τήν όποιαν οί συνεταιρισμοί 
παρέχουν είς τήν Τράπεζαν, χαρακτηριστική είναι καί 
ή κάτωθι περικοπή τήςέκθέσεω ς. «Τό υποκατάστημα 
Θεσσαλονίκης... βοηθούμενον έξαιρετικώς ύπό τής 
' Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης καί τών 
άλλων συνεταιρικών οργανώσεων τής περιφερείας 
του, κατώρθωσεν άβιάστως μετά διανοητικότητας νά 
έπιτύχη τήν έίσπραξιν 30 έκ. δρχ., άπομεινάντων έν 
καθυστερήσει τήν 31 Δεκεμβρίου 1934, 18,5 μόνονέκ. 
δρχ. έκ παλαιών καί νέων χορηγήσεων.
2) Δάνεια έπί ένεχύρω Γεωργικών προϊόντων.
Τήν 1 ' Ιανουαρίου ώφείλοντο 
έκ δανείων δρχ. 491.468.532

' Εχορηγήθησαν κ α θ ’ δλον τό 1934 
α) είς μεμονωμένους δρχ. 125.685.831
β) είς συνεταιρισμένους » 870.444.216

996.130.047

Είσεπράχθησαν κατά τό 1934
α) έκ μεμονωμένων δρχ. 138.391.393
β) έκ συνεταιρισμένων » 604.586.490

742.977.883
Ά πέμειναν οφειλόμενα τήν 31 Δεκεμβρίου 1934 
α) ύπό μεμονωμένων δρχ. 118.252.573
β) ύπό συνεταιρισμένων » 626.368.123

744.620.696
Τά χορηγηθέντα έχουν ώς έξής έν άντιπαραβολή 

πρός τά προηγούμενα έτη:
Ετη Πρός Πρός Σύνολον

μεμονωμένους συνεταιρισμέν.
1930 107.086.520 284.520.886 391.606.906
1931 90.973.817 294.623.919 385.597.736
1932 61.431.836 208.197.124 269.628.960
1933 135.618.588 322.222.801 453.841.389
1934 125.685.881 870.444.216 996.130.047

Είς τό ποσόν τών 870.444.216, τό όποιον φαίνεται
δυσαναλόγως ηύξημένον, περιλαμβάνονται καί τά 
πρός τάς ' Ενώσεις χορηγηθέντα διά τήν χρηματοδό- 
τησιν της συγκεντρώσεως τοϋ σίτου. ’ Απαραίτητος πι- 
στεύομεν ότι είναι ή διάκρισις τών τοιούτων, χορηγή- 
σεων διά νά δύναταί τις έκ τής συγκρίσεως τών κ α τ’ 
ετος χορηγουμένων νά έξάγη ακριβή συμπεράσματα, 
έν σχέσει. μέ τήν κίνησιν τών έ π ’ ένεχύρω γεωργικών 
προϊόντων χορηγουμένων δανείων.

Ό  άριθμός τών λαβόντων δάνεια έ π ' ένεχύρω έχει 
ώς έξής έν συγκρίσει πρός τά προηγούμενα έτη.

Έ τη  Μεμονω- Συνεται- Μέλη Συνε- Σύνολον
μένοι ρισμοί ταιρισμών

1932 13.880 748 35.904 49.784
1933 19.582 784 38.990 58.572
1934 19.945 607 28.473 48.418

Έ κ  τών έ π ' ένεχύρω χορηγήσεων του 1934, περίπου 
618 έκ. έδόθησαν έπ ' ένεχύρω δημητριακών, 319 έπ ' 
ένεχύρω καπνού, 33 έ π ’ ένεχύρω κίτρων, 8 έ π ’ 
ένεχύρω σταφίδος καί τά ύπόλοιπα έπ ' ένεχύρω 
άλλων γεωργικών προϊόντων, γεωργικών έφοδίων, 
σπόγγων κλπ.
3) Δάνεια μέσης καί μακράς προθεσμίας.

Αί χορηγήσεις έχουν ώς έξής κατά τά διάφορα ετη 
(χορηγήσεις καί τόκοι).

'Εχορηγήθησαν 1930 14.814.100
» 1931 29.864.122
» 1932 23.110.451
» 1933 37.866.287
» 1934 53.359.286

Προσετέθησαν καί βραχυπρόθεσμα 
μετατραπέντα είς μακροπρόθεσμα δρχ. 1.326.565
Σύνολον χορηγήσεων άπό 1930-1934 160.340.911

Έ κ  τούτων είσεπράχθησαν
μέχρι 31.12.34 49.310.595

Π αραμένουντήν31.12.34 δρχ. 111.030.316άντιπρο- 
σωπεύοντα 13.903 δάνεια.

Κ α θ ' ολον τό έτος 1934 ένεκρίθησαν 6.603 αιτήσεις 
άφορωσαι αίτοϋντα πρόσωπα 8.166, έξ ών 4.485 συνε
ταιρισμένοι, 3.630 μεμονωμένοι, 44 συνεταιρισμοί πε- 
ριλαμβάνοντες 4.261 μέλη καί 7 ένώσεις άποτελούμε- 
ναι άπό 236 συνεταιρισμούς.

Τά χορηγηθέντα μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθε
σμα δάνεια τό 1934 κατανέμονται ώς έξής περίπου ώς 
πρός τόν σκοπόν τής χορηγήσεως: Δι1 άροτριώντα 20 
έκ., δι' άρδεύσεως 35 έκ., δ ι' άντιπλημμύρικά 3.5 έκ., 
δι έκχερσώσεις 3,5 έκ., διά γεωργικός οικοδομάς 2
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έκ., διά κτηνοτροφίαν 1,5 έκ., διά δενδροκομίαν 1 έκ., 
δΓ άμπελουργίαν 2 έκ., δι’ άγοράν κτημάτων 1,5 έκ., 
διά γεωργικός βιομηχανίας 6 έκ., καί τά υπόλοιπα διά 
γεωργικός μηχανάς, έργαλεϊα, σκεύη, κτηνοτροφίαν, 
Μελισσοκομίαν κλπ.

Είς τήν άσκησιν τής άγροτικής πίστεως ή άνάμιξις 
τών εμπορικών τραπεζών έδημιούργησε πολλάκις καί 
δημιουργεί σοβαρωτάτην άνωμαλίαν, λόγω τοϋ οτι 
εύρίσκουσαι αϋται τούς άγρότας οίκονομικώς ένισχυ- 
μένους λόγω τών τελευταίων καλών έσοδειών, έπε- 
δίωκαν τήν τοποθέτησή τών διαθεσίμων το>ν είς 
αύτούς, προκαλοϋσαι ύπερδανεισμόν καί έξάρθρωσιν 
τής πίστεως. Ό  άγών τής ’Αγροτικής Τραπέζης διά 
τήν μονοπίολιακήν, τρόπον τινά, άσκησιν τής αγρο
τικής πίστεως εϋρεν τελευταίως μίαν θετικήν άναγνώ- 
ρισιν, διότι προκειμένου νά έφαρμοσθή ή πολιτική τοϋ 
περιορισμού τής καπνοκαλλιεργείας καί διά τήν καλλι- 
τέραν έφαρμογήν ταύτης, τό Κράτος έζήτησεν άπό 
τήν "Ενωσιν τών έμπορικών Τραπεζών δπο)ς άπό- 
σχουν αϋται παντός δανεισμού πρός τούς καπνοπα
ραγωγούς πράγμα όπερ έγένετο δεκτόν έκ μέρους 
των. Ή  Α γροτική Τράπεζα όμως άναφέρει εις τήν 
έκθεσίν της ότι τελευταίως ήρχισε ή χορήγησις ένυ- 
ποθήκων δανείων είς μεγάλους άγροτικούς κτηματίας 
έκ μέρους τών έμπορικών Τραπεζών.
4) Κίνησις Καταθέσεων.

’ Αλματική ύπήρξεν ή αϋξησις τών καταθέσεων παρά 
τή Τραπέζη, ιδιαιτέρως τών καταθέσεων προθεσμίας 
μέ αύξησιν 331,15% καί τοϋ Ταμιευτηρίου μέ αύξησιν 
52,6% έν συγκρίσει πρός τό προηγούμενον έτος. Κατά 
κατηγορίαν αί καταθέσεις έχουν ώς έξής:
α) Ταμιευτήριον
Τήν Ιην Ίανουαρίου τώ 1934 ύφίσταντο 
βιβλιάρια 8.100 διά δρχ. 193.072.330
Κατά τή διάρκεια τοΰ 1934 
έξεδόθησαν 5442 βιβλιάρια
καί κατετέθησαν έν συνόλω 290.443.660

’Ανελήφθησαν κ α θ ’ όλον τό έτος 
έξοφληθέντων 1841 βιβλιαρίων δρχ. 228.882.888

Ύφίσταντο κατά τήν 31 Δεκεμβρίου
1934 11.701 βιβλιάρια διά δρχ. 294.633.102

’Εκ τοΰ κατατεθειμένου τούτου ποσού άνήκον:
;ίς Ά γρότας δρχ. 66.357.505

2.359.999 
221.273.279 

4.642.319

Είς Ά γρότας
Συνεταιρισμούς καί ' Ενώσεις 
Είς Α στούς 
Νομικά πρόσωπα καί Τραπέζας

δρχ. 294.633.102
β) Κ αταθέσεις όψεω ς
Τήν Ιην Ίανουαρίου 1934 ύφίσταντο
βιβλιάρια 5510 διά δρχ. 249.924.854
Κατετέθησαν κ α θ ’ όλον τό έτος
έκδοθέντων 9.979 βιβλιαρίων δρχ. 931.902.943
Εξωφλήθησαν κ α θ ’ όλον τό έτος
βιβλιάρια 8.540 άναληφθέντων δρχ. 888.522.198
Υπήρχον τήν 31.12.34 κατατεθειμένα
κατανεμόμενα είς 6.949
καταθέτας δρχ. 293.305.599
Υμ τών ποσών τούτων άνήκον 
είς Ά γρότας δρχ. 14.453.063
Είς Συνεταιρισμούς καί ’ Ενώσεις 44.788.736
Είς Α στούς 78.094.999
Είς Νομικά πρόσωπα 130.813.414
Είς Τραπέζας 25.155.382
γ) Κ αταθέσεις προθεσ μ ίας
Τήν Ιην Ίανουαρίου 1934 ύφίσταντο
βιβλιάρια 238 διά δρχ. 32.901.832

Κατετέθησαν έκδοθέντων
945 βιβλιαρίων 156.191.700

Ανελήφθησαν έξωφληθέντων
77 βιβλιαρίων 47.230.041
Οϋτω ύπήρχον τή 31.12.34
1106 βιβλιάρια 141.863.491

’ Εκ τοϋ κατατεθειμένου τούτου ποσοϋ άνήκον:
Είς άγρότας μεμονωμένους δρχ. 9.815.336
Είς Συνεταιρισμούς καί ' Ενώσεις 1.946
Είς 'Αστούς 58.099.291
Είς Νομικά πρόσωπα 73.947.619

Οϋτω τό σύνολον τών είς τήν ’Αγροτικήν κατα
τεθειμένων κεφαλαίων άνήρχοντο τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1934 είς τά έξής ποσά:
Ταμιευτήριον δρχ. 294.633.102

’Ό ψεως » 293.305.599
Προθεσμίας » 141.863.491
Σύνολον δρχ. 729.802.192

Τεχνική 'Υ πηρεσία: Συμπληρωθέντος κατά τό 
μάλλον καί ήττον τοϋ δικτύου τών τεχνικών ’ Επιθεω
ρητών καί τοϋ άριθμοϋ τών βοηθών γεωπόνων αύξη- 
θέντος, ή συμβολή τής ύπηρεσίας ταύτης υπήρξε κατά 
τό 1934 διαφωπστική διά τάς λοιπάς ύπηρεσίας.

Σχετική άποκέντρωσις έφηρμόσθη από τού 1934 είς 
τήν ύπηρεσίαν ταύτην είς τό έργον τής έξετάσεως τών 
αιτήσεων δανείων μέσης καί μακράς προθεσμίας διά 
συστάσεως τοπικών ’Επιτροπών -Διευθυντής, ’Επι
θεωρητής Συνεταιρισμών, Τεχνικός^ ’Επιθεωρητής,
’ Αντιπρόσωπος ' Ενώσεως- αί όποϊαι έργαζόμεναι 
βάσει προγράμματος έγκρινομένου έκ τών προτέρων 
άποφαίνονται έπί περιπτώσεων ομαδικών αιτήσεων 
διά μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα δάνεια, διά τήν 
κα τ’ άτομον έγκρισιν αύτών.

’Εκτός τής άπασχολήσεως τής ύπηρεσίας διά τήν 
έξέτασιν τών δανείων μέσης καί μακράς προθεσμίας, 
διά τήν παρακολούθησιν καί έλεγχον τής χρησιμοποιή- 
σεως τών δανείων τούτων καί τήν ύπόδειξιν μέτρων 
τινών διοικητικής φύσεως διά τήν ένίσχυσιν τής άγρο
τικής οικονομίας τής χώρας, ή υπηρεσία ήσχολήθη διά 
τήν όργάνωσιν καί έναρξιν έκτελέσεως γεωργοοικο- 
νομικών έρευνών κατά τομείς. Τό έργον τοϋτο πραγ- 
ματοποιούμενον θά  άποτελέση φωτεινόν οδηγόν δ ι’ 
ολας γενικώς τάς ύπηρεσίας.

’Εκτός τής χρηματοδοτήσεως τών άναγκαστικών 
συνεταιρισμών έγγειου βελτιώσεως διά τήν κατα
σκευήν έργων τών οποίων τήν έκτέλεσιν άπό τών 
παρελθόντων έτών άνέλαβεν ή υπηρεσία τεχνικών 
έργων τοϋ ύπουργείου Γεωργίας, ήρχισε καί ή ΑΤΕ 
έκτελοϋσα διά τής τεχνικής της ύπηρεσίας καί διά 
δανείων χορηγηθέντων είς συνεταιρισμούς ή κοινότη
τας, τά κάτωθι έργα υδατικών βελτιώσεων.

1) Βαρυμπόπης Θεσσαλίας: Προστασία έκ πλημμυ
ρών καί άποξήρανσις 2.400 στρεμμάτων. Δάνειον
500.000 δρχ.

2) Πλατάνου Αλμυρού: άποξήρανσις έλους 2.730 
στρ. καί άρδευσις 1.000 στρ. Δάνειον 2 έκ. δρχ.

3)Ά ψάλου ’ Αλμωπίας άποξήρανσις 750 στρ., προ
στασία από πλημμυρών 1000 στρ. καί άρδευσις 300 
στρ. Δάνειον 250 χιλ. καί προσωπική έργασία ένδια- 
φερομένων.

4) Νέας Σάντας Θεσσαλονίκης άρδευσις 1.500 στρ. 
δάνειον 500 χιλ. δρχ.

5) Κομνηνών Πτολεμαΐδος άρδευσις 700 στρ. διά 
προσωπικής έογασίΓΚ. Λπνριον 65 yiX.

’Επίσης έμελέτησε τήν έκτέλεσιν άρδευτικών έργων 
είς Χομόρεμα Ά λμυροϋ καί περιφερείας Πορροΐων
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Παγγαίου, Δράμας καί έξηκολούθησεν ένισχύουσα 
τάς μικροαρδεύσεις διά συστήματος μαγγανοπηγα- 
δίων εις τάς περιφερειας Καλοχωρίου Σίνδου καί 
Τζαρτζήδων τής Θεσσαλονίκης καί τάς περιφερειας 
Ξάνθης, Μεσσήνης καί ’Άργους.

Ά θρόα ι αιτήσεις δανείων διά τήν αγοράν άροτριώ- 
ντων ύποβληθεϊσαι κυρίως εις τά Υποκαταστήματα 
τής Βορείου ' Ελλάδας κατά τό έτος 1934 έδωσαν 
αφορμήν νά διερευνηθή εύρύτερον είς τάς περιφε- 
ρείας ταύτας τό ζήτημα τών άροτριώντων πρός τόν 
σκοπόν τοϋ καθορισμού τών πραγματικών κατά περι- 
φερείας αναγκών εις άροτριώντα, τοϋ είδους τών 
άροτριώντων τοϋ καταλληλοτέρου διά τάς οικονομι
κός, φυσικάς καί τεχνικός συνθήκας έκάστου χωρίου, 
τής καταστάσεως τών ήδη υπαρχόντων καί τοϋ 
τρόπου προμήθειας νέων τοιούτων.

Κατεβλήθη προσπάθεια πρός αϋξησιν τών διά νο- 
μευτικών φυτών καλλιεργουμένων εκτάσεων καί τής 
άποδόσεως αύτών, κυρίως δέ τής μηδικής, τοϋ κονδυ- 
λορρίζου ήλιάνθου καί τοϋ βίκου. Εις Σιάτισταν, 
Κοζάνην, Σέρρας, Παγγαϊον καί Δράμαν ή τεχνική 
υπηρεσία συνέβαλεν εις τήν δι’ αμερικανικών άμπέ- 
λων άνασύστασιν τών αμπελώνων. Κατεβλήθη φροντίς 
διά τήν διάδοσιν φυτειών μηλεών είς τάς περιφερειας 
Φλωρίνης καί ’ Αρδέας, τής Λεπτοκαρυάς είς Κατερίνη 
καί ’Ανατολικήν Μακεδονίαν.

’ Επίσης κατά κλάδους παραγωγής, βιοτεχνίας καί 
γεωργ. βιομηχανίας ή έν λόγω υπηρεσία είργάσθη ώς 
έξής:
α) Σηροτροφ ία

Διάδοσις καλών μεταξοσπόρων καί μωρεοδενδρυλ- 
λίων, ύποβοήθησις διά τήν όνέγερσιν σηροτροφείων 
εις Βέρροιαν καί Θράκην. ’Ανέγερσις όποπνικτικών 
κλιβάνων είς Καλαμπάκαν, Βέρροιαν, "Αγιον Νικό
λαον Χαλκιδικής. ’Απολυμάνσεις σηροτροφείων είς 
τόν νομόν 'Έβρου. Καθημερινή τηλεγραφική ένημέ- 
ρωσις τών κουκουλοπαραγωγών έπί τών τιμών τών 
κουκουλίων. Όργάνωσις έν ’Εδέσση έκπαιδευτικοϋ 
σηροτροφικοϋ συνεδρίου. Διάδοσις τών τελευταίων 
μεθόδων οικιακής μεταξοβιοτεχνίας. 
β) Μ ελισσοκομία 

Κατασκευή 3.000 ευρωπαϊκών κυψελών καί διάθε- 
σις τούτων έπί πιστώσει κυρίως είς τήν Χαλκιδικήν. 
γ ) ’Ελαιουργία 

Ίδρύθησαν τη συμβολή της Τραπέζης 8 συνεταιρικά 
έλαιουργεία μέ τελειότατα μηχανήματα έν Κρήτη καί 
ήγοράσθη έν ύπό συνεταιρισμών έν Λέσβω. ’ Επίσης 
προεκηρύχθη διαγωνισμός διά τήν σύνταξιν προτύπου 
μελέτης μετά σχεδίων καί προϋπολογισμών διά τόν 
καθορισμόν τοϋ καλλίτερον είς τάς συνθήκας έκάστης 
έλαιοκομικής περιφερειας προσαρμοζομένου τύπου 
συνεταιρικού έλαιουργείου.

Θ. Χαλκόν είς μεμονωμένους παραγωγούς βαρ.
» » είς συνεταρισμένους » »
Θειον είς μεμονωμένους » »
Θειον είς συνεταιρισμένους » »
Ραμεϊνή Κάφφαρ εις μεμον. » δοχ.
Ραμεϊνη Κάφφαρ εις συνετ. » »
Περοσπορίνη είς μεμονωμέν. » »

» είς συνεταιρισμένους » »
Φορμόλη » δαμιτζάνες

Α σφαλίσεις γεω ργικής παραγωγής
Αί άπό τριετίας διενεργούμεναι ύπό τής Α.Τ.Ε.

δ) Κ τη νοτροφ ία
Χορήγησις δανείων δΓ άγοράν προβάτων έν Θεσ

σαλία καί ’Ανατολική Μακεδονία καί κατασκευήν 
στεγάστρων. Μελέτη τής άγελάδος Κέας καί διάδοσις 
ταύτης είς Κρήτην. Διάδοσις 30 άγελάδων βραχυκέρου 
φυλής είς συνοικισμούς Βερμίου όρους. Διάδοσις 
ταύρων φυλής ’Ίσκαρ. Μελέτη εισαγωγής άγελάδων 
’Ίσκαρ έκ Βουλγαρίας. Προμήθεια 163.716 όκ. μηδι
κής διά τήν κτηνοτροφίαν νήσων Αιγαίου. ’ Ενίσχυσις 
κτηνοτροφικών εκθέσεων Τρικάλων, Κέας, Πτολεμαΐ- 
δος. Ό ργάνω σις κτηνιατρείων άπό κοινού μετά τής 
' Ενώσεως Συνεταιρισμών είς Βέρροιαν. ’ Ενίσχυσις καί 
παρακολούθησις τών γαλακτοκομικών καί βουτυρο
κομικών συνεταιρισμών Βερροίας, ’ Ορεστιάδος, Λε- 
βαδείας, Κοζάνης, Κρήτης.

Τών Συνεταιρισμών τούτων αί έργασίαι ύπήρξαν 
γενικώς έξυπηρετητικαί τών παραγωγών. Οϋτω ό 
συνεταιρισμός Ό ρμενίου ’Ορεστιάδος άφοϋ έπλήρω- 
σεν πάντα τά έξοδα διοικήσεως καί διαχειρίσεως καί 
άφοϋ κατέβαλεν τάς δόσεις τών δανείων του δι’ 
έργαλεϊα καί σκεύη έπλήρωσεν είς τά μέλη του τό μέν 
πρόβειον γάλα πρός δρχ. 7.20 κατ’ όκάν (έναντι 5 δρχ. 
πληρωθείσης άπό τούς τυρεμπόρους είς τούς άσυνε- 
ταιρίστους) τό βουβαλινόν πρός 6 (έναντι 5 δρχ. τρε- 
χούσης τιμής) τό δέ άγελαδινόν πρός 3 δρχ., έπέ- 
στρεφε δέ τό άποβουτυρωμένον γάλα διά τήν δια
τροφήν τών μόσχων καί κατασκευήν άποβουτυρωμέ- 
νου τυρού δ ι’ ιδίαν χρήσιν. ’Επίσης, οί συνεταίροι τοϋ 
συνεταιρισμού Ραχιάς Βερροίας έπληρώθησαν τό άγε- 
λαδινόν γάλα πρός 4,5 δρχ., είς δέ τά τυροκομεία 
Κρήτης τό πρόβειον γάλα έπληρώθη πρός 10 δρχ. 
(έναντι 7 τής αγοράς).
ε) Κ ατασκευή ’ Α ποθηκών

Συνεπληρώθη κατά τό 1934 ή άνέγερσις τών άπό τό 
προηγούμενον έτος οΐκοδομουμένων άποθηκών ύπό 
τής Α.Τ.Ε. έν Γιδά χωρητικότητος 700 τόννων, έν 
Κολυνδρω 700 τόννων, έν Ά ρτη  400 τόννων, έν Διδυ- 
μοτείχω 1.000 τόννων καί έν Κομοτινή 1.000 τόννων, 
ήρχισε δ έή  άνοικοδόμησις τοιούτων είς Καρδίτσαν καί 
Παλαμάν. ’Επίσης ή ύπηρεσία έμελέτησεν τήν ύπό 
τών ' Ενώσεων Καστοριάς καί Λαρίσης άνέγερσιν απο
θηκών δ ι’ ϊδιον λογαριασμόν, έπερατώθη δέ ή άνέ- 
γερσις τής διά λογαριασμόν τής ’ Ενώσεως άνεγειρομέ- 
νης αποθήκης είς Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

’ Ε μπορία γεω ργικώ ν προϊόντω ν 
’ Εν συνεργασία μετά τών άποθηκευτικών υπηρεσιών 

τής 'Ελληνικής 'Εταιρείας ’Εξαγωγών διετέθησαν είς 
ικανοποιητικός τιμάς είς τήν έσωτερικήν άγοράν 
άρκετά εϊδη.

’Επίσης ή έν λόγω ύπηρεσία έπρομηθεύθη καί διέ
θεσε μέσω τών 'Ενώσεων καί Γεωργ. Συνεταιρισμών 
τά κάτωθι είδη:

2.522 Ά  όκ. 499.455 δρχ. 6.243.187 
8 .079’Α » 1.599.741 » 18.397.021

37.739 » άξίας » 4.879.684
82.682 » » » 14.961.000

127 » » 86.360
22 » » 14.630

226 Ά  » » 36.520
1.212 » » 224.160

40 » » 63.748
Τό όλον » 44.906.311

άσφαλίσεις της γεωργικής παραγωγής έσυνεχίσθησαν 
καί κατά τό 1934 κατά τρόπον οστις όχι μόνον δέν
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θίγει τά κεφάλαια τής Τραπέζης, αλλά δημιουργεί 
’ίδιον άσφαλιστικόν απόθεμα καί έπί πλέον συμβάλλει 
είς τήν οικονομικήν ανατροφήν τών παραγωγών, καί 
δίδει τά μέσα έκτελέσεως κοινωφελών γεωργικών 
έργων είς τάς περιφερείας όπου ένεργοΰνται αί άσφα- 
λίσεις. Διότι ώς γνωστόν έκ τών είσπραττομένων 
άσφαλίστρων, μετά τήν άφαίρεσιν τών αποζημιώσεων, 
μέρος διατίθεται διά τόν σχηματισμόν άποθεματικοΰ 
κεφαλαίου, έτερον δέ ποσόν διατίθεται διά κατα
σκευήν κοινωφελών έργων είς τάς περιφερείας όπό- 
θεν προέρχεται ή έίσπραξις τών ασφαλίστρων, τά 
όποια παραχωροΰνται είς δωρεάν χρήσιν είς τάς 
' Ενώσεις Συνεταιρισμών καί ολόκληρον τόν γεωργι
κόν κόσμον.

Τό πνεΰμα τής άσφαλίσεως κατ' άναλογίαν προώ- 
δευσε πολύ είς τήν ύπαιθρον, ιδία δέ είναι σημαντική ή 
έπέκτασια τής άσφαλίσεως τών θυμωνιών, τών οποίων 
τά ασφάλιστρα έχουν μειωθή είς 10°/ 00.

’Εκτών 17.514.775.85 είσεπραχθέντωνάσφαλίστρων 
έγένοντο δαπάναι δι' αποζημιώσεις κλπ. 3.970.910.25, 
τά καθαρά δέ ώφελήματα άνήλθον είς 13.543.865.60.

' Η διάθεσις τών καθαρών τούτων ώφελημάτων κα τ’ 
άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έγινεν ώς έξής: 
α) Είς άποθεματικόν ασφαλιστικόν

κεφάλαιον δρχ. 6.771.932
β) Κρατήσεις δ ι’ έξοδα κλπ. » 1.825.893
γ) Μισθοί κλπ. έξοδα 1934 » 205.686
δ) Κρατήσεις δ ι’ άνέγερσιν

αποθηκών » 4.063.159
ε) Κρατήσεις ύπέρ  Ταμείου προνοίας

καί αμοιβών προσωπικού » 677.193
Κατά τό 1934 -αναφέρει ή έκθεσις- έτέθησαν αί 

βάσεις τής ίδρύσεως άλληλασφαλιστικής κοινοπραξίας 
κατά πυρός έπί τών έλαιουργείων τών συνεταιρισμών 
Κρήτης, παρομοίας μέ τήν άπό διετίας λειτουργούσαν 
έν Μυτιλήνη. ’ Επίσης κατά τό 1934 ήρχισεν ή προσπά
θεια πρός 'ίδρυσιν άλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών 
πρός άσφάλισιν τών οικημάτων, έπίπλων, έσοδείας 
κλπ. τών διαφόρων γεωργικών οικογενειών κατά τό 
πρότυπον τών έν Γαλλία, Γερμανία καί άλλαχού 
έπιτυχως δρώντων ύπέρ τών άγροτικών πληθυσμών.

'Υ πηρεσ ία  Συνεταιρ ισμών
Περί τής δράσεως τής έν λόγω ύπηρεσίας ή έκθεσις 

γράφει:
« Η έποπτική καί έπί τής διαπαιδαγωγήσεως τών 

γεωργικών συνεταιρισμών ύπηρεσία τής Τραπέζης 
είργάσθη καί κατά τό ΰπό κρίσιν έτος μετ’ άφοσιώ- 
σεως είς τό καθήκον... Διά τών έντη ύπαίθρω οργάνων 
της ήκολούθησε πιστώς τό άπό τής ένάρξεως τής λει
τουργίας τηρηθέν πρόγραμμα τής έξυγιάνσεως τών 
γεωργικών συνεταιρισμών καί τής έξασφαλίσεως τής 
κανονικής λειτουργίας αύτών. Παραλλήλως μετήλθεν 
πάν μέσον διά νά διαφώτιση τούς άδαεις συνεταίρους 
καί νά ένθαρρύνη τούς άτολμους διά νά άναμιγνύ-

ωνται είς τά τής διοικήσεως τών συνεταιρισμών των...»
Ό  άπολογισμός τών κυρίων έργων τής ύπηρεσίας 

συνεταιρισμών κατά τό έτος 1934 έχει ώς έξής:
' Ιδρύθησαν 21 νέοι συνεταιρισμοί είς τήν Θράκην, 42 

είς τήν Μακεδονίαν, 29 είς Θεσσαλίαν, 3 είς ’Ή πειρον, 
40 είς Στερεόν ‘Ελλάδα, 68 είς Πελοπόννησον, 47 είς 
Νήσους Αιγαίου, 21 είς Κρήτην καί 22 είς Ίονίους 
νήσους, διακρινόμενοι γενικώς είς 115 πιστωτικούς, 
67 ένοικιάσεωςκαίέξαγοράςγαιών, 60 παραγωγικούς, 
32 πωλήσεως, 10 διαφόρους, 4 διαχειρίσεως, 3 προ
μηθευτικούς καί 2 υγειονομικούς. ’Επίσης ιδρύθησαν 
4 ενώσεις. Διελύθησαν δέ διά δικαστικής άποφάσεως
2 συνεταιρισμοί καί δ ι’ ιδίας άποφάσεως 7. ’Επίσης 
έζητήθη ή διάλυσις 48 άδρανούντων παλαιών συνεται
ρισμών. ’ Ενηργήθησαν έν όλω 1426 ολοκληρωτικοί 
έλεγχοι καί 411 μερικοί. Κατά τό 1934 προέβη είς 
έρευναν διά τήν σύνταξιν πίνακος περιλαμβάνοντος 
όλους τούς άπό τού 1914 ίδρυθέντας, συνεταιρισμούς 
καθώς καί τούς νΰν λειτουργοϋντας.

Οϋτω έκ τών 7143 ίδρυθέντων συνεταιρισμών άπό 
τής ισχύος τοϋ Νόμου 602 μέχρι τοΰ 1934 εϊχον 
διαλυθη νομίμως 1252, έτεροι 385 είχον προταθή πρός 
διάλυσιν, 1458 ήδράνουν καί 4.048 έλεπτούργουν 
κανονικώς ώς καί 108 'Ενώσεις.

‘Η είς χρήμα άποτίμησις τών έργασιών τών γεωργι
κών συνεταιρισμών κατά τό 1934 υπολογίζεται είς δύο 
δισεκατομμύρια δραχμάς, έξ ών τό ήμισυ άφορά είς 
πιστωτικός έργασίας καί τό έτερον ήμισυ είς έργασίας 
άπό κοινού συγκεντρώσεως καί διαθέσεως προϊ
όντων».

ΙΙεραιτέρω όμιλε! ή έκθεσις περί τής έκτελέσεως 
εύρυτέρου συνεταιριστικού προγράμματος. Διά τό 
ζήτημα τούτο προεκάλεσε συσκέψεις τών άνωτέρων 
συνεταιριστικών οργάνων (σχετικώς βλ. «Συνεταιρι
στήν» 1935 άρ. φύλ. 4).

Είς τό ζήτημα τής μέσω τής Τραπέζης καί διά τής 
βοήθειας τών έποπτικών υπαλλήλων είσπράξεως τών 
διαφόρων άπαιτήσεων τών συνεταιρικών οργανώσεων, 
σημειοϋνται είς τήν έκθεσιν τά έξής: «... οί συνεταίροι 
δέν δείκνυνται πρόθυμοι είς τήν έξόφλησιν τών ύπο- 
χρεώσεών των πρός τούς συνεταιρισμούς καί τάς
* Ενώσεις των».

' Η κίνησις τής είσπράξεως τών άπαιτήσεων τούτων, 
έχει ώς έξής:

’Απαιτήσεις ύφιστάμεναι κατά τήν 1/1/34 
άριθ. 43.571 άξίας δρχ. 111.366.131
Παρεδόθησαν νέαι πρός έίσπραξιν κατά τό 1934 
άριθ. 22.355 άξίας δρχ. 42.775.175
Είσεπράχθησαν κατά τό 1934 
άξίας 11.851 άξίας δρχ. 14.712.033

’ Επεστράφησαν άνείσπρακτοι κατά τό 1934 
άριθ. 6.312 άξίας δρχ. 15.789.730

Ά πέμειναν πρός έίσπραξιν 31.12.34 
άριθ. 47.763 άξίας δρχ. 123.639.543»

- Α νακεφαλαιω τικά τα σ το ιχεία  1930-1934 έχουν ως εξής:
Σύμφωνα με τα σ το ιχεία  που δημοσιεύτηκαν στην «Π ανελλήνια  Συνεταιρι

στική  Επιθεώ ρηση» Δράμας, η ανάλυση κατά προϊόντα  των χορηγή σ εω ν της ΑΤΕ 
1930-1934 (τέλος καλλιεργητικού έτους) ε ίνα ι η ακόλουθη:
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Πίναξ τοϋ συνόλου τών άπό τής ένάρξεως τών εργασιών τής Α.Τ.Ε. 
γενομένων καλλιεργητικών χορηγήσεων έπί προσωπική ασφαλεία, 

μέχρι 31 Αύγούστου 1934 κατά προϊόντα (σέ χιλιάδες δραχμές) '

Είδη Προϊόντων κατά κατά κατά κατά άπό 1 Ιαν.
τό έτος τό ετος τό έτος τό έτος 1934 έως Σύνολον

]930 1931 1932 1933 31.8.1934
Δημητριακά 316.777 361.849 231.703 240.421 105.210 1.255.960"Αμπελοι
Σταφίς 223.322 44.318

149.448
38.251

185.349
26.548

206.605
25.808

215.970
1.112.619

Καπνά 219.968 174.895 122.010 170.608 117.389 804.870’ Ελαίαι 26.903 28.386 21.609 21.313 22.466 120.677Βαμβάκι 16.500 23.239 28.145 21.725 29.300 118.917
Λαχανικά 6.169 7.454 9.872 6.926 9.184 39.605

’Αραβόσιτος
πρός διατροφήν — — 66.460 _ 66.460
Κτηνοτροφικά 28.276 41.863 27.096 33.444 4.345 135.024
Λιπάσματα 21.241 34.266 42.496 51.332 26.727 176.062
Προμηθευτ. χορηγήσεις - - - 57.017 13.433 70.450Διάφορα 38.333 69.609 62.416 78.976 36.202 285.536
Σύνολον 897.497 932.327 835.407 914.915 606.034 4.186.180

Πίναξ τών βραχυπρόθεσμων δανείων έπ ένεχύρω προϊόντων ή ειδών τών χορηγηθέντων 
άπό τής ένάρξεως τών έργασιών τής Α.Τ.Ε. μέχρι 31 Αύγούστου 1934 κατά 

ένεχυριασθέντα προϊόντα ή είδη (σέ χιλιάδες δρχ.)

’Ενεχυριασθέντα κατά κατά κατά κατά άπό 1 Ιαν.
Προϊόντα ή είδη τό έτος τό έτος τό έτος τό έτος 1934 έως Σύνολον

1930 1931 1932 1933 31.8.1934
Κριθή 14.928 173 195 1.860 389 17.545
Λοιπά Δημητριακά 2.210 3.331 4.616 10.246 248.729 269.132
Σανός καί Βρώμη 616 185 503 673 92 2.069Καπνά 364.302 359.627 209.644 407.313 38.002 1.378.888

’Έ λαιον καί ’Ελαίαι 1.472 6.211 2.877 2.845 300 13.705Βάμβαξ 75 75 880 998 5 2.033Χαρούπια 90 202 352 . 644
Κουκούλια 44 101 34 132 35 346Σταφίς 4.442 - 12.824 8.535 3.636 29.437Οίνος - - 2.932 9.863 886 13.681
Τυρός καί Βούτυρον - - 647 3.271 1.205 5.123
Μηχαναί 2.137 551 846 1.063 1.295 5.892Διάφορα 1.290 15.141 13.518 7.042 27.607 64.598
Τόκοι & λοιπ. έπιβαρύνσ. - - 19.760 20.603 9.390 49.753
Σύνολον 391.606 385.597 269.628 474.444 331.571 1.852.846

— Η  προεργασία  για  τη ρύθμιση των αγροτικώ ν χρεώ ν. Ο  ν. 5876/1933 ρύθμισε 
διαδικασία  γ ια  τη ν  εξακρίβωση, μέσα στο 1933 και 1934, των αγροτικώ ν χρεώ ν
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που υπήρχαν ώστε να μελετηθεί ο τρόπος ρυθμίσεώς τους. Δ ηλώ σεις ώφειλαν να 
υποβάλουν και ο ι οφειλέτες και οι αγρότες και οι Συνεταιρισμοί. Ο δηγίες και 
διακρ ίσεις βλ. στα Δ ιατάγματα 3.1.1934, 15.1.1934, 12.2.1934 και εγκ. Υπ. 
Γεω ργίας 12105/16.3.1934 (Βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 45). Σ χετικά  με το 
πρόβλημα τω ν αγροτικώ ν χρεώ ν βλ. και κείμενο του Χρ. Ευελπίδη στην «Πανελ
λήνιον  Σ υνετα ιρ ιστικήν Έ π ιθεώ ρη σ ιν»  Δράμας, Λεύκωμα 1935 σ. 38.

— Η  χο ρ ή γη σ η  τω ν βραχυπρόθεσμων δανείων της ΑΤΕ θα γ ίνετα ι μέσω των 
Ενώσεων Συνεταιρισμών από το καλλ ιεργητικό  έτος 1933/1934, ορ ίζει σχετική  
εγκύκλιος τη ς Α ΤΕ («Συνεταιριστής» 1934 σ. 54).
— Η ανάθεση των Π ρακτορείω ν της ΑΤΕ (που έχει ακόμα η ΕΤΕ). Γ ια  το 

βασικό αυτό α ίτημα της συνετα ιρ ιστικής κινήσεω ς που είνα ι καθοριστικό και της 
μορφής και εξέλ ιξης της Α ΤΕ, βλ. αναλυτικό κείμενο του Θ. Τζω ρτζάκη από το 
οποίο δίνουμε τα κύρια σημεία («Συνεταιριστής» 1934 σ. 90).

«Ευθύς ά φ ’ δτου ή Τράπεζα ώργανώθη έσωτερικώς 
καί ήδυνήθη πλέον νά σκεφθή καί διά τήν αυτοτελή 
περιφερειακήν της όργάνωσίν, ύπεστηρίξαμεν ότι 
αΰτη, προβαίνουσα εις τήν δημιουργίαν ιδίων οργάνων 
άσκήσεως τής πίστεως, θά ώφειλε πρό παντός νά 
άποβλέψη είς τάς συνεταιρικός οργανώσεις, ιδίως τάς 
Ενώ σεις γεωργικών συνεταιρισμών. Αί 'Ενώσεις δύ- 
νανται νά χρησιμοποιηθούν άριστα ώς πρακτορεία τής 
Τραπέζης, λειτουργοϋντα εντός τής περιφερειας των 
καί εξυπηρετούντο τόσον τούς συνεταιρισμένους 
όσον καί τούς άσυνεταιρίστους παραγωγούς, ύπό τάς 
οδηγίας καί τήν άμεσον παρακολούθησιν καί έπο- 
πτείαν ύποκαταστημάτων, ίδρυομένων είς τά μεγάλα 
γεωργικά κέντρα μέ εΰρεϊαν περιφέρειαν καί εύρυτέ- 
ραν δικαιοδοσίαν.

Ή  χρησιμοποίησις τών 'Ενώσεων έξασφαλίζει τήν 
οίκονομικωτέραν καί σκοπιμωτέραν άσκησιν τής ά- 
γροτικής πίστεως, στερεώνει είς τήν περιφέρειαν των 
τήν συνεταιρικήν όργάνωσίν, ενισχύει τό κύρος των, 
βαθύνει τήν πείραν των καί τάς προετοιμάζει εις νέας 
εξορμήσεις πρός εύρυτέρας σημασίας συνεταιριστικός 
επιδιώξεις.

Κανέν άλλο σύστημα άσκήσεως τής άγροτικής 
πίστεως δέν μπορεί νά είναι οίκονομικώτερον διά τήν 
Τράπεζαν. Ή  "Ενωσις λειτουργεί ήδη μέ κύριον 
σκοπόν τήν άσκησιν τής πίστεως. ’Εξυπηρετεί ένα 
μεγάλον άριθμόν δανειζομένων παραγωγών τής περι- 
φερείας της, οί όποιοι είναι συνήθως οί πτωχότεροι. 
Διεκπεραιώνει δ ι’ αύτούς δλας τάς όπαιτουμένας διά 
τόν δανεισμόν διατυπώσεις.

’ Η λειτουργία της δέν στοιχίζει καί πολύ διότι τά 
έξοδα, μισθοί, ενοίκια κλπ. είναι πολύ κατώτερα τών 
εξόδων άλλων άναλόγων έπιχειρήσεων ή υπηρεσιών. 
Ε πομένω ς ή "Ενωσις μέ μικράν άποζημίωσιν διά τά 
πρόσθετα έξοδά της πρός έξυπηρέτησιν καί τών 
άσυνεταιρίστων τής περιφερειας της καί άνάλογον 
αμοιβήν δύναται ν ’ άναλάβη τήν άσκησιν τής πίστεως 
διά λογαριασμόν τής Τραπέζης. Ή  Τράπεζα οϋτω θά 
άποφεύγη τήν αϋξησιν τών γενικών της εξόδων, ή 
όποια είναι μοιραία συνέπεια τής λειτουργίας ιδίων 
περιφερειακών ύπηρεσιών καί ή όποία, ώς ή πείρα έκ 
τής λειτουργίας ίδιων ύποκαταστημάτων άποδεικνύει, 
δέν συνεπάγεται πάντοτε καί άνάλογον αϋξησιν τών 
προσόδων αυτής. Είναι δέ ή άγροτική πίστις πτωχή 
τραπεζιτική εργασία, ή όποία δέν άφίνει μεγάλα 
κέρδη, διότι αί γεωργικαί επιχειρήσεις, δέν άντέχουν 
είς μεγάλους τόκους. ”Αλλως τε τοϋτο σήμερον δέν

είναι και δυνατόν, καί άν θά  ήτο άνεκτόν, διότι 
ύπάρχει ό συναγωνισμός τών άλλων Τραπεζών, αί 
όποϊαι, άσκοϋσαι τήν άγροτικήν πίστιν ώς δευτε- 
ρεύουσαν εργασίαν διά τήν τοποθέτησιν τών έκάστοτε 
πλεονασμάτων τών διαθεσίμων των, ύποβιβάζουν τόν 
τόκον τών βραχυπροθέσμων χορηγήσεών των πρός 
γεωργούς πολύ κάτω τών καθορισμένων ύπό τής 
’Αγροτικής Τραπέζης επιτοκίων.
Ή  ’Αγροτική Τράπεζα λοιπόν δέν έχει τό μονοπώ- 

λιον τής άσκήσεως τής άγροτικής πίστεως διά νά 
μπορή νά άποτιμά τάς ύπηρεσίας της όσον πρέπει. 
Είναι ένδεχόμενον νά έπηρεασθή έκ τοΰ συναγωνι
σμού καί ν ’ άναγκασθή νά τόν άκολουθήση είς τόν 
υποβιβασμόν τών επιτοκίων. Δέν τής μένει λοιπόν 
άλλη διέξοδος πρός άντιμετώπισιν τής μειώσεως τών 
έσόδων της είμή ό περιορισμός τών δαπανών της, 
όπου τοϋτο βεβαίως είναι δυνατόν άνευ ζημίας τής 
έκτελέσεως τοΰ κοινωφελούς έργου της. Καί διά τής 
άναθέσεως τών πρακτορείων αυτής είς τάς 'Ενώσεις 
τοϋτο καθίσταται δυνατόν.

Δύναται όμως νά προβληθή ή άντίρρησις ότι μπορεί 
νά είναι οίκονομικωτέρα ή διά τών συνεταιρισμών 
άσκησις τής άγροτικής πίστεως δέν είναι όμως καί 
σκοπιμωτέρα καί άσφαλεστέρα διά τήν Τράπεζαν καί 
διά τούς γεωργούς.

Είναι προφανές όμως ότι τοΰτο ούτε ώς,ένδοιασμός 
δύναται νά στηριχθή. Αί συνεταιρικοί οργανώσεις εύ- 
ρίσκονται εγγύτατα είς τά πράγματα. Γνωρίζουν τά 
πρόσωπα. Διευθύνονται άπό τούς ίδιους τούς παρα
γωγούς. Είναι επομένως ώς έκ τής συστάσεως αύτών 
άριστον υλικόν διά τήν δημιουργίαν τής άρίστου όργα- 
νώσεως άσκήσεως τής πίστεως. ’Ά ν μάλιστα ληφθή 
ύ π ’ όψιν ότι είναι τό μόνον μέσον διά τοΰ όποιου όχι 
μόνον οί πτωχοί παραγωγοί δύνανται νά συναλλαγοΰν 
μετά τής Τραπέζης ύπό συμφέροντας όρους, άλλά καί 
ή Τράπεζα νά έξουδετερώση τούς έκ τών μετ’ αύτών 
συναλλαγών κινδύνους, προκύπτει πλήρως ότι ή δι’ 
αύτών άσκησις τής πίστεως γίνεται όχι μόνον κατά τόν 
δυνατόν σκοπιμώτερον αλλά καί άσφαλέστερον τρό
πον. Καμμία γραφειοκρατικώς ώργανωμένη ύπηρεσία 
τής Τραπέζης δέν είναι είς θέσιν ν ’ άνταποκριθή πλη- 
ρέστερον είς τήν κ α τ’ άτομον άσκησιν τής πίστεως 
όσον ή συνεταιρική όργάνωσις. Δέν όμιλοϋμεν έδώ 
περί τών γενικών ζητημάτων τής πίστείος έκάστης πε- 
ριφερείας, οϋτε περί τής μελέτης τών γεωργικών, οικο
νομικών, κοινωνικών κλπ. συνθηκών αύτής διά τόν 
καθορισμόν τών κατευθυντηρίων γραμμών κατά τήν
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ασκησιν τής αγροτικής πίστεως. Αύτό βέβαια είναι 
έργον τών άπαιτουμένων ολίγων υποκαταστημάτων 
τής Τραπέζης, τά όποια πρέπει νά είναι εφοδιασμένα 
μέ άρτιον έπιτελεΐον ειδικών προσώπων και άρτιωτέ- 
ραν υπηρεσίαν έπιθεωρήσεως τών πρακτορείων. ’ Εδώ 
έχομεν ύ π ’ όψιν τήν είς τάς λεπτομερείας ασκησιν τής 
πίστεως έπί τή βάσει τών κατευθυντηρίων τούτων 
γραμμών, τάς οποίας θά  χαράξουν τά ανωτέρω όργανα 
τής Τραπέζης. Είς τήν επιτυχή διεξαγωγήν τοΰ έργου 
τούτου όναγνωρίζομεν τήν υπεροχήν τών συνεταιρι
κών οργανώσεων.

Τήν άπό τής άπόψεως αυτής χρησιμότητα τών 
'Ενώσεων παραδέχεται καί ή ’Αγροτική Τράπεζα. 
Αϋτη κατά τόν καταρτισμόν τοϋ προγράμματος της 
διά τήν όργάνωσίν τοϋ δικτύου τών περιφερειακών 
ύπηρεσιών της άπέβλεψεν είς τήν εύρυτάτην χρησιμο- 
ποίησιν τών ' Ενώσεων. Τό πρόγραμμα τής όργανώ- 
σεως ταύτης, είς τήν όποιαν καλούνται νά παίξουν 
σημαίνοντα ρόλο αί συνεταιρικαί οργανώσεις, έξέθε- 
σεν ήδη προσφάτως δ ι’ άρθρου του είς τόν «Συνε
ταιριστήν» ό Διευθυντής τής ’Αγροτικής Τραπέζης κ. 
Τρακάκης (ίδε «Συνεταιριστήν» φύλλον 12, 1933).

’Ενδιαφέρει όμως ήδη ή ταχεία εφαρμογή αύτοΰ.
Ή  εφαρμογή τοΰ προγράμματος τούτου πρέπει 

κατά τήν γνώμην μας νά στραφή συγχρόνως και 
παραλλήλως πρός τάς έξής τρεις κατευθύνσεις:

α) Ν ’ άναγνωρισθούν αμέσως ώς πρακτορεία καί 
όντιπροσωπείαι τής Τραπέζης όλαι αί 'Ενώσεις, αί 
όποΐαι είναι ίκανώς παρασκευασμένοι πρός τοΰτο. 
Σχετική έρευνα γενομένη προσφάτως ύπό τής Τραπέ
ζης άπέδειξεν οτι ικανός αριθμός έξ αύτών παρουσιά
ζει δλας τάς όπαιτουμένας ιδιότητας διά μίαν τοιαύτην 
εργασίαν. Δέν χρειάζεται λοιπόν παρά νά καταρτισθή 
ό σχετικός κανονισμός έργασιών τών πρακτορείων 
τούτων καί νά καθορισθούν αί υποχρεώσεις καί τά 
δικαιώματά των καί έν γένει αί μετά τής Τραπέζης 
σχέσεις των. Γνωρίζομεν ότι ή άρμοδία ύπηρεσία τής 
Τραπέζης έργάζεται έ π ’ αύτοΰ, είναι όμως ανάγκη νά 
τελειώ^ι τό ταχύτερον ή προπαρασκευαστική αϋτη 
εργασία, ώστε εί δυνατόν έντός τοϋ έτους ν ’ άρχίση ή 
λειτουργία τών 'Ενώσεων ώς πρακτορείων ή άντιπρο- 
σωπειών.

β) Παραλλήλως πρέπει νά καταβληθή προσπάθεια 
έκ μέρους τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ώστε καί αί 
λοιπαί * Ενώσεις, όσαι τυχόν δέν ήθελον κριθή άμέσως 
ίκαναί διά τήν άνάληψιν τής άντιπροσωπεύσεως τής 
Τραπέζης, νά παρασκευασθοϋν τό ταχύτερον πρός 
τούτο.

' Η μέριμνα αύτή ανήκει έξ ολοκλήρου είς τήν 
Υπηρεσίαν Συνεταιρισμών, ή όποία οφείλει μετά με
λέτην νά καταρτίση πρόγραμμα έργασίας καί ν ’ άνα- 
θέση τήν εφαρμογήν αύτοΰ είς τούς περιφερειακούς 
υπαλλήλους της.

Γνωρίζομεν άλλως τε ότι καί ήδη τινες περιφερεια
κοί υπάλληλοι τής ' Υπηρεσίας Συνεταιρισμών έξ ιδίας 
πρωτοβουλίας κινούμενοι εργάζονται πρός τήνκατεύ- 
θυνσιν ταύτην, είς ώρισμένην δέ περιφέρειαν τής 
Πελοποννήσου χάρις είς τήν έφαρμοσθεΐσαν πολιτι
κήν από ώρισμένον άνώτερον συνεταιριστικόν ύπάλ- 
ληλον τής Τραπέζης ή έκεϊ "Ενωσις έκτελεΐ είς εύρυ
τάτην κλίμακα τό έργον τής ’ Αντιπροσωπείας τής 
Τραπέζης. Αύτό πού γίνεται συμπτωματικώς, όφειλό- 
μενον είς τόν ζήλον καί τόν ένθουσιασμόν τοπικών 
υπαλλήλων, χρειάζεται νά γίνη πρόγραμμα τοΰ Κέν
τρου, τού οποίου νά έπιζητηθή ή συστηματική έφαρ- 
μογή.

γ ) ’Ακόμη σπουδαιοτέρα θά είναι ή συμβολή τής 
'Υπηρεσίας Συνεταιρισμών, έκτός τής συμβολής της 
είς τό έργον τής τεχνικής όργανώσεως τών ' Ενώσεων, 
είς τήν διαφώτίσιν τού συνεταιρισμένου καί άσυνεται- 
ρίστου κόσμου, ώστε οϋτος νά κατανοήση καί πι- 
στεύση οτι αί συνεταιρικοί οργανώσεις είναι τό καλύ
τερον όργανον άσκήσεως τής πίστεως.

Τούτο δέν έχει κατανοηθή έπαρκώς καί εύρέως. Τό 
δέ χειρότερον άκόμη είναι οτι πρίν ν ’ άρχίση ή 
χρησιμοποίησις τών ’ Ενώσεων ώς οργάνων τής Τραπέ
ζ ι  ήθ>χισεν, όπου παρετηρήθη καί μόνον πρόθεσις 
πρός τούτο, μία σφοδρά πολεμική καί σκληρά άντί- 
δρασις έναντίον τής ιδέας αύτής. "Εχομεν ύ π ' όψιν 
μας τήν άντίδρασιν πού συναντά ή "Ενωσις Κρεσταί- 
νων, μία υποδειγματική καί γενναία όργάνωσις, τής 
όποιας ή επιτυχής δράσις είναι ευρύτατα γνωστή είς 

. δλον τόν συνεταιρισμένον κόσμον. Μία όργάνωσις πού 
άποτελεί όμολογουμένως ένα φωτεινόν φάρον. Καί 
ομως είς τήν όργάνωσίν αύτήν αμφισβητείται τό 
δικαίωμα νά άντιπροσωπεύη τήν Τράπεζαν είς τήν 
περιφέρειάν της, τήν όποιαν μάλιστα έν μέρει άπό 
μακροϋ άντιπροσωπεύει, διότι δέχεται διά λογαρια
σμόν της καταθέσεις.

Χρειάζεται έπομένως νά γίνη προπαγάνδα συνεχής 
έκ μέρους τής Υ πηρεσίας Συνεταιρισμών, ή όποία 
οφείλει νά αντιμετώπιση τάς αντιδράσεις νά διάλυση 
τάς πλάνας καί νά άποκαταστήση τό δίκαιον. Γνωρί
ζομεν ότι είς τό έργον της αύτό θά  συνάντηση καί ή 
ιδία δυσκολίας. ’Ίσως θά  δημιουργήση καί έχθρότητας 
έναντίον της. ’Αλλά αύτό είναι άναπόφευκτος συνέ
πεια τοϋ όποστολικοϋ της προορισμού. Θά έχη ομως 
τήν ίκανοποίησιν ότι οϋτω έργαζομένη προσφέρει 
μεγάλην ύπηρεσίαν όχι μόνον είς τήν συνεταιριστικήν 
κίνησιν άλλά καί είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν.

Νομίζομεν ότι τό ταχύτερον ή Τράπεζα πρέπει νά 
κινηθή καί πρός τάς τρεις κατευθύνσεις καί νά 
ύποστηρίξη μετά θάρρους καί επιμονής τό πρόγραμμά 
της. Τούτο άλλως τε είναι δίκαιον έ φ ’ όσον πιστεύει 
εις αύτό καί φέρει τάς εύθύνας τών πράξεων της».

— Η  Α γροτική  Π ίσ τη  και οι Συνεταιρισμοί. Έ κ θ εσ η  των σχετικώ ν απόψεων με 
ομ ιλία  Θ. Τζωρτζάκη στο Β ' Π αγκρήτιο  Γεω ργοσυνεταιρ ιστικό  Συνέδριο Κ ρήτης 
τον Ιούνιο 1934 (βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 143).
— Σχετικά  με τη μεταχείριση  των συνεταιρισμένω ν από τη ν  Α ΤΕ ο Τρ. 

Φ αρμάκης παρατηρεί («Συνεταιριστής» 1935 σ. 32) ότι η Α ΤΕ δανείζει και τους μη 
συνεταιρισμένους με τας αυτάς σχεδόν ευκολίας με τους συνεταιρισμένους ενώ οι 
τελευταίοι βαρύνονται και με την αλληλέγγυο ευθύνη. Κ αι υποδεικνύει την 
καλύτερη χρη σ ιμ οπο ίη σ η  των Συνεταιρισμών.
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— ΑΤΕ και συνετα ιρ ιστική  πολιτική . Κ ατατοπιστικό κείμενο για  το θέμα βλ. 
«Συνεταιριστής» 1934 σ. 95, 110.
— Η άσκηση της αγροτικής πίστεως από τη ν  ΑΤΕ. Τα π ιεσ τικά  μέτρα κατά των 

οφειλετών πότε και πώς πρέπει να ασκούνται. Ο δηγίες («Συνεταιριστής» 1934 σ. 
116).
— Μ ε ν. 6212 ιδρύεται σ την ΑΤΕ θέση μονίμου υποδιοικητού. Τοποθετήθηκε ο 

από την ίδρυση Διευθυντής της Γ. Τρακάκης («Συνεταιριστής» 1934 σ. 137).
Φ ω τογραφία του Γ. Τρακάκη (καθώς και όλων των Δ ιοικητώ ν - Υ ποδιοικη

τών και στελεχώ ν της ΙΟετίας 1930-1939 βλ. στο Λεύκωμα της ΑΤΕ που εκδό- 
θηκε το 1948).

— Ιδρύονται 19 Κ εντρικά Υ π /τα  ΑΤΕ (αρχικά  Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη).
Π αραλλήλω ς καταρτίζεται σχέδιο  κανονισμού γ ια  τη χρη σ ιμ οπο ίη σ η  των

Ενώσεων Συνεταιρισμών ως Π ρακτορείω ν Α ΤΕ («Συνεταιριστής» 1934 σ. 137).
— Βραβεία ΑΤΕ. Π ροκηρύσσοντα ι 7 βραβεία Α ΤΕ («Συνεταιριστής» 1934 σ. 

137) στη μνήμη Ν. Μ ιχόπουλου, Σωκρ. Ιασεμίδη, Ντ. Μ αλούχου.
Ο ι εμπορικές Τράπεζες και η αγροτική πίστη

Επειδή υπάρχουν λιμνάζοντα χρήματα  από τις καταθέσεις, ο ι εμπορικές Τρά
πεζες επιδιώ κουν να κάνουν τοποθετήσεις στους αγρότες που παρασύρονται έτσι 
σε μη παραγωγικό δανεισμό, υπερχρέω ση, και σε αδυναμία εξοφλήσεως, με όλες 
τις συνέπειες.

Τα Γεωργικά Ε πιμελητήρια , οι Ενώ σεις Συνεταιρισμώ ν και η ΑΤΕ διατυπώ
νουν αίτημα για  τη ν  μονοπωλιακή άσκηση της αγροτικής πίστεως από την ΑΤΕ 
(βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 102).

Στο πρόβλημα αυτό αναφέρεται το κείμενο του 20χρονου μελετητή Α ριστ. 
Κ λήμη σ την εφημερίδα «Δημοκράτης» Μ υτιλήνης 27.6.1934 του οποίου δίνουμε 
τα κυριώτερα στοιχεία:

«Τό ζήτημα τής μονοπωλιακής ύπό τής Ά γροτικής δανείων έκ δημοσίων οργανισμών ώς λ.χ. Ταχυδρομι-
Τραπέζης άσκήσεως τής άγροτικής πίστεως καί τής κοϋ Ταμιευτηρίου, Ταμείου Παρακαταθηκών καί
ένισχύσεως τών διαθεσίμων αυτής -τό  τόσον κεφα- Δανείων» («Συνεταιριστής» Μάρτιος 1932). Τάς ώς
λαιώδες διά τήν έν γένει πρόοδον τής άγροτικής μας άνω άπόψεις τοΰ κ. Είσηγητοΰ κατέστησεν καί
οικονομίας- φέρεται καί πάλιν εις φώς έκδηλωθείσης άπόψεις τοΰ συνεταιρισμένου κόσμου ή έν Ά θήναις
μάλιστα διαθέσεως πρός νομοθετικήν αΰτοΰ ρύθμισιν. συνελθοϋσα Πανελλήνιος Σύσκεψις τών 'Ενώσεων
Οί συνεταιρισμοί Λέσβου διακρινόμενοι ανέκαθεν διά Γεωργικών Συνεταιρισμών (26-29 Ίανουαρίου 1933)
τήν διατύπωσιν όρθών άντιλήψεων καί άπόψεων διά περιλαβούσα αΰτάς είς ψήφισμα έχον ώς έξής:
τήν έν γένει οικονομικήν κατάστασιν τοΰ αγρότου, ...Έ π ίτή ςά γρο τ ικ ή ςπ ίσ τεω ς...Θ \Ν ά α ύ ξη θ ο ΰ ντά
διετύπωσαν καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην τά ςόρθά ς κεφάλαια τής Ά γροτικής Τραπέζης διά τής παραχω-
των άπόψεις διά τηλεγραφήματος των πρός τήν ρήσεως εις αυτήν μέρους τών καταθέσεων νομικών
νομοθετικήν καί διοικητικήν έξουσίαν («Δημοκράτης» προσώπων τοΰ δημοσίου δικαίου, κληροδοτημάτων
22/6/1934). καί περιουσιών άνηλίκων, ώ ςκαί διά χρησιμοποιήσεως

* Η άνάγκη τής μονοπωλιακής άσκήσεως τής άγροτι- μέρους τών καταθέσεων τών Ταχυδρομικών Ταμιευτη-
κής πίστεως καί τής ένισχύσεως τών διαθεσίμων τής ρίων καί τοΰ Ταμείου Παρακαταθηκών καί δανείων.
Άγροτικής, ώς γνωστόν, δέν είναι ζήτημα άπασχολή- 'Ομοίως, δέον νά θεσπισθή ή υποχρεωτική... κατά-
σαν τώρα μόνον τόν άγροτικόν καί μάλιστα τόν συνε- θεσις παρά τή Α γροτική Τραπέζη ποσοστού μέχρι
ταιρισμένον αγροτικόν πληθυσμόν καί τούς περί 10% έκ τών καταθέσεων τών λοιπών Τραπεζών,
αύτόν άσχολουμένους. Έ χομεν ύ π ’ όψιν τάς ειδικός έγγυομένου τοΰ Κράτους διά τήν απόδοση/ αύτών. «Αί
μελέτας είς τάς όποιας προέβη έπί τών άνω ζητημάτων άνωτέρω άπόψεις έκτίθενται καί είς τήν εισηγητικήν
ή ύπό τού Συνδέσμου Συνεταιρισμών Βορείου ' Ελλά- έκθεσιν τής προτάσεως νόμου «διά τήν ρύθμισή τών
δος συσταθεΐσα κ α τά τό  1932 έπιτροπή πρός μελέτην άγροτικών χρεών καί τήν ένίσχυσιν τής Ά γροτικής
τών άπασχολούντων τήν συνεταιριστικήν κίνησιν ζη- Τραπέζης».
τημάτων. ' Ο έπί τοΰ ζητήματος τής άγροτικής πίστεως ’ Εκτός τών άνωτέρω άπόψεων ύπεστηρίχθη προσέτι
εισηγητής τής έπιτροπής κ. Χρ. Εύελπίδης γεωπόνος ότι ή Α γροτική Τράπεζα δύναται νά έξυπηρετήση
καί βουλευτής "Εβρου θεωρεί άναγκαίαν διά τήν καλλίτερα τήν άγροτικήν οικονομίαν διά τής τοποθε-
έπίτευξιν πλήρως τού σκοπού τής Τραπέζης, τήν τή,σεως τού πλείστου τών κεφαλαίων της είς μεσοπρό-
αϋξησιν τών διαθεσίμων αυτής «έκ καταθέσεων ή θεσμα καί μακροπρόθεσμα δάνεια βελτιώσεων, έάν
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19 3 4 /Ζ ' —  Η  αγροτική  π ίσ τη  και ο ι Συνετα ιρ ισμοί.

παύση νά χορηγή δάνεια εμπορικής φύσεως ώς τά έπί 
γεωργικώ κοινώ ή πλασματικά) ένεχύρω προϊόντων τά 
όποια ανέρχονται είς τό 1/2 σχεδόν τών όλων χορηγή
σεων (Βλ. Α' Σίδερι « 'Η  Γεωργική πολιτική τής 
1 Ελλάδος κατά τήν λήξασαν εκατονταετίαν» σελ. 303.

"Ηδη άς έξετάσωμεν τούς λόγους οϊτινες επιβάλλουν 
τήν άσκησιν τής άγροτικής πίστεως παρά μόνης τής 
’ Αγροτικής.

α )Ή  άσκησις τής άγροτικής πίστεως μέσω τής 
Ά γροτικής δέν γίνεται είκή καί ώς έτυχε. Πρέπει νά 
κατανοηθη καλά άπό τόν άγροτικόν πληθυσμόν ότι ή 
’ Αγροτική Τράπεζα δέν έχει μετόχους άλλ’ είναι οργα
νισμός κοινωφελούς χαρακτήρος. Έ φ ’ όσον ή ’Αγρο
τική Τράπεζα δέν έχει μετόχους δέν έχει άνάγκην κερ
δών πρός διανομήν. Τά κέρδη τά όποια αϋτη προσπο
ρίζεται διατίθενται πάλιν ύπέρ τής γεωργίας καί θά 
ήτο παράλογον νά παραδεχθώμεν ότι δύναται αϋτη νά 
χειρισθή τήν άγροτικήν πίστιν έπί βλάβη τής γεωργίας 
πρός προσπορισμόν κερδών διατιθεμένων ύπέρ τής 
γεωργίας.

β) Τό καταστατικόν τής ’Αγροτικής ορίζει (Ά ρ- 
θρον Ιον § 3) « Ή  χορήγησις τών δανείων γίνεται κατά 
τρόπον έξασφαλίζοντα τήν παραγωγικήν τών κεφα
λαίων διάθεσιν». Ούδεμία άλλη τράπεζα ένδιαφέρεται 
νά έξετάση έάν ή διάθεσις τών δανείων είναι παραγω
γική άλλά μόνον έάν είναι άσφαλής ή κανονική άπό- 
δοσις, ένω ή ’Αγροτική παρακολουθούσα τήν γεωργι
κήν έκμετάλλευσιν «έχρησιμοποίησε τά κεφάλαια, τό 
κύρος καί τήν έπιβολήν της πρός βελτίωσιν τών μεθό
δων τής παραγωγής καί έξύψωσιν αϋτοϋ τούτου τοϋ 
έπιπέδου τής οικονομίας τοϋ "Ελληνος άγρότου». ' Ο 
κατάλληλος χειρισμός τής άγροτικής πίστεως είς 
χώρας στερουμένας κεφαλαίων ώς ή ήμετέρα, άποβαί- 
νει άσφαλές μέσον προόδου.

γ )Ή  ιδιορρυθμία τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως, 
τό χαμηλόν τού έπιπέδου τής επαγγελματικής καί 
οικονομικής μορφώσεως τών άγροτών μας, επιβάλ
λουν τήν ομοιόμορφον, κανονικήν καί ύπό ένός μόνον 
οργάνου άσκησιν τής άγροτικής πίστεως. Τό καθε
στώς τοΰ δανεισμού βάσει τής διδομένης έμπραγμά- 
του άσφαλείας άνευ τής έξετάσεως άλλων απαραιτή
των όρων πρέπει νά παύση υφιστάμενον. Τό οικονομι
κόν άδιέξοδον είς τό όποιον έφθασαν οί άγρόται συνε
ταιρισμένοι καί μή, καί τό όποιον ώδήγησεν είς λήψιν 
νομοθετικών μέτρων οφείλεται έκτός τών άλλων 
λόγων καί κατά μέγα μέρος είς τήν άκολουθηθεΐσαν 
τακτικήν άσκοπου δανεισμού έκ μέρους έμπορικών

τραπεζών ούτως ώστε τά πρός διάφορα φυσικά καί 
νομικά πρόσωπα χρέη τών άγροτών μας νά ύπολογί- 
ζωνται είς 8 καί 1/2 δισεκατομμύρια δρχ. περίπου. 
’ Εκτός τών άνω ή κανονικότης άσκήσεως τής πίστεως 
έμποδίζει τά μέγιστα τήν άνάπτυξιν τής τοκογλυφίας.

δ) Ή  'Αγροτική μόνη, ώς γνωστόν, διά καταλλήλου 
χειρισμού τής πίστεως ύποβοηθεΐ τά μέγιστα τήν άνά- 
πτυξιν, έδραίωσιν καί συνειδητοποίησιν τής συνεταιρι
στικής μας κινήσεως καί είναι είς όλους γνωστά ιδίως 
μάλιστα είς τούς άγρότας τά έκ τών συνεταιρισμών 
προερχόμενα παντοίου είδους ακρελήματα. Δανεισμός 
καί π α ρ ’ άλλου Τραπεζιτικού ' Ιδρύματος πρός τούς 
άγρότας ϊσως θά  έζημίωνε τήν κανονικήν άνάπτυξιν 
των συνεταιρισμών.

Τοιοϋτοι περίπου είναι οί λόγοι οί συνηγοροϋντες 
ύπέρ τής μονοπωλιακής άσκήσεως τής άγροτικής 
πίστεως ύπό τής 'Αγροτικής, ή αϋξησις δέ τών κεφα
λαίων της έπιβάλλεται λόγω τοϋ πλήθους τών άναγκών 
τής άγροτικής οικονομίας καί τής καθυστερήσεως τής 
γεωργίας μας. Διά τής άποκαταστάσεως τών προσφυ- 
γικών πληθυσμών, διά τής άπαλλοτριώσεως τών τσι- 
φλικίων καί τής έγκαταστάσεως τών κολλήγων έδη- 
μιουργήθη πλήθος μικρών άσθενών καί πολλάκις 
παθητικών άγροτικών έκμεταλλεύσεων στερούμενων 
καί αύτών άκόμη τών άπαραιτήτων πολλάκις μέσων 
παραγωγής. Έλλειψις εργαλείων καί ζώων καλλιέρ
γειας, έλλειψις τών άπαραιτήτων μέσων, διακρίνει 
άκόμη καί σήμερον παρ ' όλα τά ληφθέντα μέτρα τήν 
γεωργικήν έκμετάλλευσιν ιδίως τών Νέων Χωρών.

’ Εξ άλλου ή ληστρική έκμετάλλευσις τοΰ έδάφους 
έδημιούργησε τήν φθίνουσαν γεωργικήν άπόδοσιν 
πρό περιορισμόν τής όποιας είναι άνάγκη νά ληφθοΰν 
μέτρα ριζικής άναδιοργανώσεο^ς καί έδραιώσεως τής 
οικονομίας έπί νέων βάσεων.

Μικραί άποστραγγίσεις καί άρδεύσεις, εισαγωγή 
γεωργικών οικοτεχνιών, έκχερσώσεις καί μικρά άντι- 
πλημμυρικά έργα άπαιτούν κεφάλαια διαθέσιμα καί 
μή αμέσως άπαιτητά. ' Η γεωργική έκμετάλλευσις δια- 
φέρουσα ούσιωδώς τής βιομηχανικής δέν άποδίδει 
αμέσως ούδέ δυνάμεθα είμή κ α τ’ έλάχιστον νά έπιτα- 
χύνωμεν τήν άπόδοσιν. ' Η νέα φυτεία διά νά άποδώση 
θά  χρειασθή νά παρέλθουν 3-4 πολλάκις καί περισ
σότερα έτη. Αί βελτιώσεις δέν άποδίδουν αμέσως πάν
τοτε. Τό σημερινόν ζήτημα τής γεωργίας μας καθώς 
έτονίσθη ύπό των αρμοδίων είναι ζήτημα κεφαλαίων 
καί όργανώσεώς, μόνη άρμοδία δέ δ ι’ ένα τοιοΰτον 
συνδυασμόν είναι ή 'Αγροτική.»
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ)

Τα αγροτικά προβλήματα πιέζουν. Έ ν τ ο ν η , πρω ταρχικής σημασίας και 
αποδοτική γ ια  τον αγροτικό κόσμο, είναι η πρω τοβουλία και η συμπαράσταση 
των Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων για  τα ευρύτερα αυτά αγροτικά  προβλήματα 
και κυρίως για  τη ν  κανονική διάθεση των αγροτικώ ν προϊόντων. Κ αι ακόμα για τη 
βαθμιαία ανάληψη της δ ιαχειρίσεω ς τους από τις Σ υνετα ιρ ιστικές Ο ργανώσεις σε 
συνεργασία με κατάλληλους Ο ργανισμούς.

Δίνουμε αναλυτικά τις σχετικές ενέργειες επειδή με τα τρεξίματα και τις πιέ
σεις των διαφόρω ν στελεχώ ν (των «αγροτοπατέρων» όπως ειρω νικά και συκο
φαντικά τους αποκαλούν διάφοροι αν ιστόρητο ι) θεμελιώθηκαν τα διάφορα προ
στατευτικά μέτρα και ιδρύθηκαν ο ι διάφοροι Ο ργανισμοί στον αγροτικό τομέα.
— Ζ ' Κ απνοπαραγω γικό Συνέδριο. Θ εσσαλονίκη  28-29 Ιανουαρίου 1934. 

Ψ ήφ ισμα - Α ιτήματα - Ενέργειες. Υ ποσχέσεις Κ υβερνήσεως γ ια  Α υτόνομο 
Κ απνικό Ο ργανισμό, ίδρυση μονοπωλίου, κλπ. («Συνεταιριστής» 1934 σ. 24). 
Α ντιδράσεις βιομηχάνω ν και υπαναχώρηση Κ υβερνήσεω ς γ ια  Κ απνικό Ο ργανι
σμό και μονοπώ ληση της εσωτερικής αγοράς («Συνεταιριστής» 1934 σ. 24, 67).

Α νακοινωθέν της Ε κτελεστικής Ε πιτροπής του Ζ ' Π ανελλήνιου  Καπνοπα- 
ραγωγικού Συνεδρίου βλ. στο «Συνεργατισμός» 1934 σ. 1269. Σύμφωνα με αυτό:

τά μέχρι τοϋδε ληφθέντα ημίμετρα πρός βελτίωσιντής 
θέσεως τοϋ καπνού δέν όπέδωκαν τά αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Έπεβάλλετο όθεν έξ αυτής τής ανάγ
κης τών πραγμάτων ή λήψις μέτρων σοβαρών καί ριζι
κών άνταποκρινομένων πρός τήν σοβαρότητα τής δη- 
μιουργηθείσης καταστάσεως. ' Η ελληνική καπνοπα
ραγωγή άναρχουμένη καί ανοργάνωτος εις όλας αύτής 
τάς εκδηλώσεις εύρίσκεται έν αδυναμία ν ’ άντισταθή 
έναντίον τής εξοντωτικής έπιθέσεως τής διεθνούς 
καπνοβιομηχανίας. Ό  Αυτόνομος Καπνικός ’Οργανι
σμός θά άναλάβη νά ρυθμίση καί όργανώση τήν 
καπνοπαραγωγήν με τόν άπαιτούμενον συγχρονισμέ- 
νον οπλισμόν πρός άμυναν καί προστασίαν. ' Η διαφο
ρά είνε πλέον ή καταφανής. ’ Αντί τής ύφισταμένης 
άναρχίας θά  ΰπάρχη τάξις καί εύρυθμία. ' Αντί τής 
σημερινής έγκαταλείψεως θά  έχωμεν τήν σωτήριον 
έπέμβασιν ένός άπό πάσης άπόψεως ισχυρού ' Οργα
νισμού, επιφορτισμένου ύπευθύνω ς μέ τήν σφραγίδα 
τής προστασίας τοϋ καπνοπαραγωγικού κόσμου έναν
τι πάσης έπιβουλής. Οι Αυτόνομοι ’Οργανισμοί δημο
σίου δικαίου δέν είνε τίποτε άλλο ή ή έκφρασις τής 
θελήσεως τού κοινωνικού συνόλου όπως χαλιναγώγη
ση τήν κερδοσκοπίαν τών οικονομικών συγκροτημά
των τής πλουτοκρατίας τήν άσκουμένην τόσον εις 
βάρος τής παραγωγής όσον καί τής καταναλώσεως καί 
κατοχυρώση άπό πάσης άπόψεως τά συμφέροντα τών 
παραγωγών καί καταναλωτών.

Ό  Αυτόνομος Καπνικός 'Οργανισμός δέν θά είχε 
πλήρη τήν αξίαν του έάν παρεβλέπετο ή εσωτερική κα- 
τανάλωσις τού καπνού πού αποτελεί άναπόσπαστον τμή
μα τής έλληνικής καπνοπαραγωγής καί είνε ζήτημα άπό 
πάσης άπόψεως άλληλένδετον μέ αύτήν. Οΐ λόγοι πού
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«' Η ’ Εκτελεστική ’ Επιτροπή τοΰ Ζ ' Πανελληνίου 
’Καπνοπαραγωγικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης λαμβά- 
νουσα αφορμήν έκ τοΰ έγερθέντος θορύβου έναντίον 
τών μελετωμένων νομοθετικών μέτρων διά τό καπνι
κόν ζήτημα, θεωρεί έαυτήν ύποχρεο:>μένην πρός δια- 
φώτισιν τής κοινής γνώμης, νά καταστήση γνωστός 
τάς άπόψεις τοΰ καπνοπαραγωγικού κόσμου έπί τών 
έπιβαλλομένων κατευθύνσεων πρός ριζικήν διαρρύθ- 
μισιν τοΰ ζητήματος, άνευ τής όποιας ό κίνδυνος, ό 
όποιος κρούει τάς πύλας τής χώρας δέν θ ά  άργήση νά 
έκδηλωθή μέ σοβαρωτάτας συνεπείας διά τήν ύπαρξιν 
τής ’ Εθνικής Οικονομίας.

Τό τελευταιον Καπνοπαραγωγικόν Συνέδριον, ύστε
ρα άπό τήν άνάλυσιν χών βαθύτερων αιτίων τής καπνι
κής κρίσεως καί έχον ύ π ’ όι^ει του τά πορίσματα τής 
πείρας καί μελέτης τών προηγουμένων συνεδρκον διε- 
κήρυξε διά ψηφίσματος καί έν άπολύτω ομοφωνία τών 
νομίμων άντιπροσώπων τού καπνοπαραγωγικού κό
σμου, τήν άνάγκην τής ίδρύσεως Αυτονόμου Καπνι
κού ’Οργανισμού καί Μονοπωλίου έσωτερικής κατα
ναλώσεως. "Ολοι συμφωνούν ότι δέν είνε δυνατόν καί 
έπιτραμμένον νά παραμείνη ώς έχει ή κατάστασις τού 
'Ελληνικού καπνού. 'Ο  καπνός όστις άπετέλει πηγήν 
πλούτου καί εύημερίας τής ' Ελλάδος μετεβλήθη σήμε
ρον εις αιτίαν καί άφορμήν άφορήτου έκμεταλλεύσεως 
καί δυστυχίας τού άσχολουμένου μέ τήν καλλιέργειαν 
αύτού πληθυσμού, όστις έν άπογνώσει ευρισκόμενος 
εγκαταλείπει τό επάγγελμά του διά νά εύρη έν τη 
άνεργία τρόπον σωτηρίας! Περιττόν ν ’ άναφέρωμεν 
ποϊαί αί γενικώτεραι καί άπώτεραι συνέπειαι τής 
τάσεως αύτής.

’ Επίσης καί ό τελευταίος έλλην πολίτης έπείσθη οτι
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επιβάλλουν τήν'ίδρυσιν Αυτονόμου ’Οργανισμού, επι
βάλλουν καί τήν 'ίδρυσιν Μονοπωλείου εσωτερικής 
καταναλώσεως. ’ Επί πλέον έπιβάλλεται νά έχη τό 
Κράτος ένιαίαν καί συνεπή καπνικήν πολιτικήν, πρός 
όλας τάς πλευράς καί κατευθύνσεις. 'Ο  καπνοπαρα
γωγός δέν ύφίσταται τήν τρομερόν έκμετάλλευσιν 
μόνον τού ξένου άλλά καί τού Έλληνος μεγαλοκαπνο- 
βιομηχάνου. ' Ο τελευταίος έπί πλέον έκμεταλλεύεται 
καί τήν έργατικήν τάξιν καί τήν τάξιν τών καπνοπωλών 
άλλά καί ολόκληρον τήν κατανάλίοσιν. Ά νευ  τοϋ 
Μονοπωλείου έσωτερικής καταναλώσεως, ό Αύτόνο- 
μος Καπνικός ’Οργανισμός θά  άπετέλη άντίφασιν 
καπνικής πολιτικής, μέ βεβαίαν τήν άποτυχίαν πάσης 
προσπαθείας βελτιώσεως τής θέσεως τοϋ έλληνικοϋ 
καπνού. Τό Μονοπώλιον θά  άποτελέση άλλωστε τήν 
άπαρχήν τής συγκεκριμένης όργανώσεως τής έλληνι- 
κής καπνοπαραγωγής παρέχον είς αυτήν σύν τοϊς 
άλλοις καί ένα όπλον άποτελεσματικής καί συντονι
σμένης δράσεως διά τήν αύξησιν τής εξαγωγής καί 
τοποθετήσεως τών έλληνικών καπνών είς διαφόρους 
χώρας, άλλά καί έξασφαλίζον πόρους ικανούς νό άνα- 
πτυχθή έντονώτερον ή προσπάθεια τής προστασίας 
τών έκ τοϋ καπνού άποζουσών τάξείον.

Οί θορυβοϋντες έναντίον τοϋ Μονοπίολίου μεγαλο- 
καπνοβιομήχανοι κατώρθωσαν νά παρασύρουν καί 
τινας οργανώσεις καί σωματεία καπνοπωλών καί έργα- 
τών καπνοβιομηχανίας, διά νά δώσουν κοινωνικόν 
περιεχόμενον είς τάς ίδιότελείς των έπιδιώξεις. ’ Επί
σης παρέσυρον άτυχώς καί μέρος τοϋ τύπου, διά νά 
διαθέσουν τήν δημοσίαν γνώμην έχθρικώς έναντίον 
αύτού. Περιέργως δέ πλαστογραφείται καί ή θέλησις 
τής καπνοπαραγωγικής τάξεως έπιδειώκοντες νά 
παραστήσουν αύτήν ώς άντιτιθεμένην έναντίον τοϋ 
Μονοπωλίου, ένώ εϊνε γνωστόν πόσον κατηγορηματι- 
κώς έζήτησεν μαζύ μέ τόν Αύτόνομον Καπνικόν ’Ορ
γανισμόν καί έσωτερικόν Μονοπώλειον.

’ Αλλ’ έκ τής ίδρύσεως τοϋ Μονοπωλίου δέν πρόκει
ται νά θιγοϋν πλέον τών 10-15 μεγαλοκαπνοβιομηχά- 
νων καί άνάλογος άριθμός μεγαλοπρατηριούχων. ’ Ενώ 
πρόκειται νά προστατευθοϋν καί άνακουφισθοϋν έκα- 
τοντάδες χιλιάδων βιοπαλαιστών καί νά έξυπηρετηθή 
αμέσως καί έμμέσως τό σύνολον τοϋ ’ Ελληνικού 
Ααού. Ή  τάξις τών έργατών καπνοβιομηχανίας καί 
καπνοπωλών, άντί νά έχη έργοδότην ένα ιδιώτην 
καπνοβιομήχανον, θ ά  έχη έργοδότην ένα οργανισμόν 
όχι κεφαλαιοκρατικού άλλά κοινωφελούς χαρακτήρος 
διοικούμενον άπό άντιπροσώπους παραγωγικών τά 
ξεων καί κράτους. ' Η τάξις τών καταναλωτών πού 
είναι ολόκληρος ό ' Ελληνικός Λαός, όχι μόνον δέν θά  
στερηθή τών σιγαρέττων τοΰ γούστου του, όπως δια- 
τυμπανίζεται, άλλά τούναντίον θ ’ άποκτήση σιγαρέτ- 
τα χωρίς νοθείας καί τό εύθηνό σιγαρέτο πού καπνίζει 
ό πτωχός έργαζόμενος λαός θ ά  παύση νά κατασκευά
ζεται άπό σάπιο ή μουχλιασμένο καπνό. "Οσον άφορά 
τούς καπνοπαραγωγούς αύτοί θά  παύσουν νά είναι 
άντικείμενον έκμεταλλεύσεως τών διαφόρων καπνο- 
βιομηχάνων, ένώ θά έχουν νά ώφεληθοϋνγενικώτερον 
μέ τήν 'ίδρυσιν οργανισμών άσκούντων προστατευτι
κήν τοϋ καπνού πολιτικήν.

’Εξ όλων αύτών άποδεικνύεται τρανώτατα πόσον

άβάσιμος, αδικαιολόγητος καί έσκεμμένος είναι ό 
έγερθείς θόρυβος έναντίον τοϋ Αύτονόμου ’Οργανι
σμού καί τοΰ ’ Εσωτερικού Μονοπωλίου πού πρόκει
ται νά έξαγάγουν τόν καπνοπαραγωγικόν κόσμον έκ 
τοϋ σημερινού άδιεξόδου καί ν ’ άνακουφίσουν σημαν- 
τικώς άπάσας τάς άλλας ένδιαφερομένας τάξεις. ' Η 
θέσις όλων τών είλικρινώς ποθούντων τήν σωτηρίαν 
τής χώρας, εϊνε κατά τό πλευρόν τής καπνοπαραγωγι
κής τάξεως. Τά συμφέροντα αυτής εϊνε άλληλένδετα 
μέ τά συμφέροντα τού συνόλου τών έργαζομένων 
τάξεων τής χώρας καί οί σκοποί της άποτελούν τάς 
έπιδιώξεις ολοκλήρου τοϋ ' Ελληνικού λαοϋ ποθοϋν- 
τος νά άπαλλαγή άπαξ διά παντός τής δουλείας τών 
διαφόρων πλουτοκρατικών συγκροτημάτων.

Ή  κατά τάς αντιλήψεις τοΰ Ζ ' Καπνοπαραγωγικού 
Συνεδρίου ’ίδρυσις τοΰ Αύτονόμου Καπνικού ’ Οργανι
σμού καί Μονοπωλίου έσωτερικής καταναλώσεως θά 
άποτελέση τήν απαρχήν νέας περιόδου διά τόν έλλη- 
νικόν καπνόν ό όποιος θά  άνακτήση τάς βάσεις τής 
δημιουργικής αύτοϋ άναπτύξεως έ π ’ ώφελείατοϋ κοι- 
νωνικοΰ συνόλου. Αί άπόψεις τοϋ τελευταίου Συνε
δρίου, άπαύγασμα πείρας καί μελέτης έπτά Πανελλη
νίων Συνεδρίων καί ύπεραρίθμων έπαρχιακών τοιού- 
των, κατέστησαν ή θρησκεία τοϋ καπνοπαραγωγικού 
κόσμου, άποφασισμένου ν ’ άγωνισθή μέχρις έσχατων 
διά τήν πλήρη αύτών έπικράτησιν.

Ό  καπνοπαραγωγικός κόσμος αδυνατεί πλέον ν ’ 
άνέχεται τήν σημερινή κατάστασιν. Πείνα, δυστυχία 
καί έξαθλίωσις κατακαλύπτει τάς καπνικός περιφε- 
ρείας. Τό ρεύμα τής χρεωκοπίας παρέσυρε άπάσας 
τάς έπαγγελματικάς τάξεις καί ό κίνδυνος τής ολοσχε
ρούς καταρρεύσεως αποτελεί πλέον γεγονός καί 
πραγματικότητα. * Η άρνησις τής άποδοχής τών άξιώ- 
σεων τού καπνοπαραγωγικού κόσμου προδίδει άγνοιαν 
τής πραγματικότητος αυτής καί εγκληματικήν αδια
φορίαν πρός τόν πόνον καί τήν άγωνίαν τών καπνοπα
ραγωγών.

* Η κυβέρνησις οφείλει νά κωφεύση είς τόν σκόπιμον 
θόρυβον καί τάς άντιδράσεις τών εύαρίθμων μεγαλο- 
καπνοβιομηχάνων καί νά χωρήση είς τήν έκπλήρωσιν 
τών έπισήμων αύτήν διαβεβαιώσεων θέτουσα τέρμα 
είς τήν έπικρατοϋσαν έκνευριστικήν έκκρεμότητα. Ό  
καπνοπαραγωγικός κόσμος έν αναμονή τής έξελίξεως 
τών ζωτικωτάτων αύτοϋ ζητημάτων εύρισκεται είς έπι- 
φυλακήν διά νά έξεγερθή σύσσωμος καί έπιβάλη τάς 
δικαιας αύτοϋ αξιώσεις. Είναι ζήτημα ζωής καί 
θανάτου ή 'ίδρυσις τών ζητουμένων ’Οργανισμών καί 
θά  άγωνισθή μέ όλας αύτού τάς δυνάμεις διά νά.τούς 
άποκτήση.

Ή  ’Εκτελεστική ’Επιτροπή έχει πεποίθησιν ότι είς 
τόν αγώνα αύτόν ό Καπνοπαραγωγικός κόσμος θά 
ένισχυθή άπό όλας τάς έργατικάς, έπαγγελματικάς 
τάξεις, τόν τύπον τής χώρας καί τούς σκεπτόμενους, 
διότι έκ τής σωτηρίας καί εύημερίας αύτού έξαρτάται 
ή πρόοδος καί εύημερία ολοκλήρου τής ’Ελλάδος.

Θεσσαλονίκη τή 22 Μαρτίου 1934 
Ή  ’Εκτελεστική ’Επιτροπή 

τοϋ Ζ ' Πανελλ. Καπνοπαραγωγικού Συνεδρίου 
Α. Μπαλτατζής, Α. ’ Ιντζεσίλογλου, Σ. Κανταρτζής,

Γ. Μαυρουδής, Α. Τσεκένης, Π. Τσακανίκας,
Δ. Κουκουρίκος»

Σ τις 26 Ιουλίου 1934 κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο  περί ιδρύσεως 
Ε λληνικού Κ απνικού Ο ργανισμού («Συνεταιριστής» 1934 σ. 138). Π ολλές διατά
ξεις του απέχουν πολύ από τις απόψεις του καπνοπαραγω γικού κόσμου.
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«Κατά τό σχέδιον ό Καπνικός ’Οργανισμός τής 
' Ελλάδος, ΚΟΤΕ, άποτελεΐ πρωτίστως οργάνωση προ
στασίας τής παραγωγής καί κατά δεύτερο λόγον τών 
συναφών πρός τήν καπνοπαραγωγήν κλάδων ήτοι τής 
καπνεργασίας, τοΰ καπνεμπορίου καί της καπνοβιο
μηχανίας. Ό  ΚΟΤΕ κινείται πρός τούς κατά νόμον 
σκοπούς του μέ τό πνεύμα τής έλευθέρας έπιχειρή- 
σεωςΓ έχει αρμοδιότητα καί πρωτοβουλίαν εις ότι 
άναφέρεται είς τά καπνά, έ φ ’ όσον τό επιτρέπουν οί 
πόροι του καί έφ ’ όσον τοΰτο δέν άπαγορεύεται αμέ
σως ή εμμέσως έκ τοϋ νόμου. Δέν ανάγεται είς τήν 
άρμοδιότητά του ή δ ι’ άγορών καπνοϋ ρύθμισις τής 
εμπορίας καί τών τιμών τοΰ προϊόντος.

Κυριώτερα έργα αύτοΓ> είναι: Ή  έρευνα όλων τών 
άναφερομένων είς τόν καπνόν ζητημάτων. ' Η γνοψο- 
δότησις έ π ’ αύτών, ώς έπί τών άφορώντων τόν καπνόν 
νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων, έπί τής τηρη- 
τέας έκ μέρους τής ’ Αγροτικής Τραπέζης πολιτικής έν 
σχέσει μέ τά καπνοπαραγωγικά δάνεια κλπ. 1Η 
έποπτεία έπί τής έφαρμογής τών νομιοθετικών καί 
διοικητικών μέτρων. * Η επιδίωξις βελτιώσεως τής 
ποιότητας τοΰ προϊόντος διά τής τυποποιήσεως αύτοΰ 
καί διά τής δημιουργίας καταλλήλων έγκαταστάσεων 
άποταμιεύσεως καί έπεξεργασίας. 'Η  έρευνα καί ή 
άναγνώρισις ύπαρχουσών αγορών καταναλώσεως ελ
ληνικών καπνών καί τοποθέτησις ταύτων διά λογα
ριασμόν τρίτων, κυρίως συνεταιρικών οργανώσεων. ' Η 
γνωμοδότησις έπί ύπό διαπραγμάτευσιν έμπορικών 
συμφωνιών μετά ξένων Κρατών. Ή  διαφήμισις τοϋ 
καπνοϋ'πρός τοΰτο δύναται νά ίδρύη, ένισχύη ή συμ- 
μετέχη είς βιομηχανικός έπιχειρήσεις είς τό ’ Εσωτερι
κό ή ’ Εξωτερικό χρησιμοποιούσας έλληνικά καπνά 
διά εξωτερικήν κατανάλωσιν. ’ Η διεύθυνσις καί δια- 
χείρισις τοϋ Καπνικού ’ Ινστιτούτου. Ή  έποπτεία καί 
ό έλεγχος τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως καπνεργατών, 
τοϋ οποίου δύναται μετ’ έγκρισιν τοϋ Υ πουργικού 
Συμβουλίου ν ’ άναλάβει καί τήν διαχείρισιν, πάντως 
τηρουμένην χο^ριστά άπό τήν διαχείρισιν τοϋ ’ Οργανι
σμού. Ή  έπίβλεψις τών άγοραπωλησιών μεταξύ 
καπνεμπόρων καί καπνοπαραγωγών. ' Η έρευνα καί 
εφαρμογή τών καταλληλοτέρων τρόπων βιομηχανο- 
ποιήσεως τοΰ καπνοϋ·πρός τούτο μελετά ιδία τάς ειδι
κός συνθήκας καί τόν καταλληλότερον τρόπον ένδε- 
χομένης συστάσεως καί λειτουργίας μονοποιλίου τής

κοπής, συσκευασίας καί έμπορίας τού καπνού διά τήν 
εσωτερικήν κατανάλωσιν. Διά διατάγματος δύναται ν ’ 
όνατεθή είς αύτόν ή ύπηρεσία ελέγχου τής φορολο
γίας, κατοχής καί κτήσεω ς τοϋ καπνού είς φύλλα ώς 
καί διώξεως λαθραίας καταναλώσεως καπνοϋ έν τή 
Χώρα.

'Ω ς πόροι τοΰ ’Οργανισμού προβλέπονται α) Αί 
πέραν τοϋ έν τώ προϋπολογισμό) τοϋ έτους 1934-1935 
προβλεφθέντος ποσού έκ τοϋ κυρίου φόρου έπ ί τής 
καταναλώσεως τοϋ καπνοϋ πραγματοποιούμενα! εισ
πράξεις. ’ Εν πάσει περιπτώσει τό είς τόν ΚΟΤΕ περι- 
εχόμενον ποσόν δέν δύναται νά είναι κατώτερον τών 
δραχμών τριάκοντα εκατομμυρίων (30.000.000) έτη- 
σίως, β) Αί εισπράξεις έκ τοϋ Καπνικού ’ Ινστιτούτου 
γ) Αί προμήθειαι έπί τών γενομένων μέσω τοϋ ΚΟΤΕ 
διά λογαριασμόν τρίτων έργασιών συνεταιρικής συγ- 
κεντρώσεως ή έπεξεργασίας ή πωλήσεως καπνοϋ ή 
έφοδιασμοϋ τών ενδιαφερομένων παραγωγών ή συνε
ταιρισμών διά λιπασμάτων έργαλείων κλπ. δ) Οί ειδι
κοί πόροι τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως καπνεργατών, 
υπαγόμενοι ώς έλέχθη είς χωριστήν διαχείρισιν ε) Πά
σα οικονομία προερχομένη άπό άπαγόρευσινή περιο
ρισμόν τής πολυτελούς συσκευασίας τής διαφημίσεως, 
τών αμοιβών ή προμηθειών τών μεσαζόντων έπί τών 
είς ’Εσωτερικόν καταναλισκομένων καπνοβιομηχανι- 
κών προϊόντων. Αί ώς άνω άπαγορεύσεις ή περιορι
σμοί δύνανται νά έπιβληθούν διά διατάγματος.

’Ό ργανα τού ’Οργανισμού είναι: α) Τό Γενικό Συμ
βούλιο β ) 'Η  Διοικούσα Έ πιτροπή καί γ )Ή  Γενική 
Διεύθυνσις. Είς τό Γενικόν Συμβούλιον άποτελού- 
μενον έκ 15 μελών τά μέλη υποδεικνύονται ύπό τών 
Ενώσεων Συνεταιρισμών τών καπνοπαραγωγών. Τά 
άλλα μέλη είναι άντιπρόσωποι τοϋ Κράτους, τών Τρα
πεζών ' Ελλάδος καί ’ Αγροτικής τοϋ Καπνεμπορίου 
τών Καπνεργατών, τής Καπνοβιομηχανίας. ' Η Διοι
κούσα Έ πιτροπή είναι εξαμελής.

' Η έποπτεία άνατίθεται εις τριμελές έποπτικόν Συμ
βούλιον άποτελούμενον έξ’ ένός Συμβούλου τής ’Επι
κράτειας, ένός ’ Αρεοπαγίτου καί έξ’ ένός Συμβούλου 
τοϋ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου.

' Η Κυβέρνησις έπικοινωνεϊ μετά τοϋ ’ Οργανισμού 
διά κυβερνητικού έπιτρόπου».

(«Συνεταιριστής» 1934 σ. 142).

Ν εότερο ψ ήφισμα της Ε κτελεστικής Ε π ιτροπής του Ζ ' Κ απνοπαραγωγικού 
Συνεδρίου των αντιπροσώπων των καπνικών Ενώσεων (Θεσσαλονίκη 11-13/9/1934) 
είναι ζωηρά εναντίον του κυβερνητικού νομοσχεδίου (βλ. «Συνεταιριστής» 1934
σ. 153). Σύμφωνα με αυτό η Επιτροπή:

« Δ ια π ισ τώ ν ε ι ότι ό προτεινόμενος ύπό τοϋ νομο
σχεδίου οργανισμός εύρίσκεται είς πλήρη καί ριζικήν 
άντίθεσιν πρός τάς άπόψεις τού καπνοπαραγωγικοϋ 
κόσμου τάς έκδηλωθείσας διά τοΰ ψηφίσματος τοΰ Ζ ' 
Καπνοπαραγωγικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης. Ό  
’Οργανισμός ούτος στερούμενος τών θεμελιωδών 
προϋποθέσεων λειτουργίας καί δράσεως καί φέρων 
χαρακτήρα μάλλον ’ Επιμιελητηρίου παρά οργάνου έν- 
τεταλμένου καί έπιφορτισμένου νά έπεμβαίντ] ένερ- 
γότερου πρός ρύθμισιν καί προστασίαν τής καπνοπα
ραγωγής είναι έκ τών προτέρων καταδικασμένος νά 
ύποστή τήν τύχην τών Γραφείων Προστασίας Καπνού.

Δ ια μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι  διότι, παρά τήν πικράν πείραν 
τοϋ παρελθόντος καί τάς εκκλήσεις τοϋ καπνοπαρα- 
γωγικοϋ κόσμου, έξακολουθεί τό κράτος ν ’ άδιαφορή

διά τήν σοβαρότητα τής τραγικής καταστάσεως τών 
καπνικών περιφερειών έγκυμονούσης κινδύνους ύψί- 
στης κοινωνικής σημασίας καί νά προχειρολογή έπί 
προβλημάτων άφορώντων αύτήν ταύτην τήν ύπόστα- 
σιν τής έθνικής καί δημοσίας οικονομίας.

Ε μ μ έ ν ε ι  είς τάς άποφάσεις τοΰ Ζ ' Πανελληνίου 
Καπνοπαραγωγικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης καί 
ιδίως εις τήν ϊδρυσιν Αυτονόμου Καπνικού ’Οργανι
σμού δημοσίου δικαίου μέ έπαρκείς πόρους καί 
ούσιαστικά δικαιώματα, έπέμβασιν είς τάς αγοράς καί 
δίοίκησιν έξ αντιπροσώπων τών καπνοπαραγωγών 
κατά πλειοψηφίαν καί άντιπροσώπων τού Κράτους, 
σύστασιν μονοπωλίου έσωτερικής καταναλώσεως κλπ.

’Α π ο φ α σ ίζ ε ι:  Καλεϊ τάς ' Ενώσεις Γεωργικών Συνε
ταιρισμών τών καπνοπαραγωγικών περιφερειών ώς
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φυσικούς καί νομίμους εκπροσώπους τών συμφερόν
των τοϋ καπνοπαραγωγικού κόσμου όπως έντός 
μηνός προκαλέσουν είς τάς περιφερείας των γενικός 
συγκεντρώσεις τών διοικητικών καί εποπτικών συμ
βουλίων των Συνεταιρισμών καί τών Κοινοτικών Συμ
βουλίων είς τάς όποιας νά αναπτυχθούν τά ούσιώδη 
ελαττώματα του κατατεθέντος νομοσχεδίου προβλέ- 
ποντος τήν σύστασιν 'Οργανισμού άναπήρου καί μή 
έγγυωμένου τήν πραγματικήν προστασίαν τοϋ προϊόν
τος, καί νά τονισθή ή ανάγκη τής επιβολής τών δι
καίων αξιώσεων τών παραγωγών δ ι’ ένεογοτέρας 
δράσεως τής καπνοπαραγωγικής τάξεως, ήτις άπό

τοΰδε νά εινε έτοιμος δ ι’ όμαδικάς καθόδους είς τάς 
πόλεις πρός συγκρότησιν συλλαλητηρίων καί μέ τό 
σύνθημα «Ζωή ή θάνατος»,

Η εύρεϊα σύσκεψις πιστεύει απολύτως οτι αί επαγ
γελματικοί καί βιοτεχνικοί τάξεις τών αστικών κέν
τρων τών καπνοπαρογωγικών περιφερειών θά ταχθοϋν 
αλληλέγγυοι πρός τάς άπόψεις καί διεκδικήσεις τών 
καπνοπαραγωγών καί θά  ένισχύσουν διά παντός μέ
σου τόν δίκαιον, τίμιον καί ιερόν άγώνα τών καπνο
παραγωγών, τών οποίων τά συμφέροντα είναι άρρήκ- 
τως συνδεδεμένα μέ τά συμφέροντα καί αύτών καί 
ολοκλήρου τής Χώρας.

Έ ν  Θεσσαλονίκη Tfj 13 Σεπτεμβρίου 1934.»

Σχετικό με το  όλο πρόβλημα είναι άρθρο του άριστου γνώστη των καπνικών 
ζητημάτω ν και πρωταγωνιστού στις παραπάνω κ ινητοπο ιήσ εις Α. Μ παλτατζή που 
δημοσιεύτηκε στο «Συνεταιριστής» 1934 σ. 142 και κατά το οποίο:

είς τά ψηφίσματα τού Ζ'  Καπνοπαραγωγικού Συνε
δρίου. Βάσει τών άποφάσεων τής συσκέψεως ταύτης ή 
’Εκτελεστική Ε πιτροπή  διεβίβασεν οδηγίας είς τάς

« 'Η  βεβιασμένη κατάθεσις, ή όποία δέν έπέτρεψε 
τήν άναγκαίαν επεξεργασίαν τοΰ σοβαρωτάτου τού- 
τού νομοσχεδίου, εμφανίζει αύτό είς πολλά σημεία 
άντιτιθέμενον πρός τάς άπόψεις τοϋ ενδιαφερομένου 
καπνοπαραγωγικού κόσμου. ' Η άντίθεσις δέν περιο
ρίζεται μόνον είς δευτερεύοντα σημεία, άλλά καί είς 
θεμελιώδεις καί ουσιώδεις σκοπούς, πράγμα όπερ τό 
άπομακρύνει περισσότερον άπό τάς άπόψεις τοϋ 
καπνοπαραγωγικού κόσμου.

Εάν ή Κυβέρνησις έπραγματοποιοΰσε τήνύπόσχε- 
σίν της, σύμφωνα μέ τήν όποιαν θά έκαλούντο πρό τής 
καταθέσεως τοϋ νομοσχεδίου είς τήν Βουλήν οί αντι
πρόσωποι τοϋ καπνοπαραγωγικού κόσμου διά νά εκ
φέρουν τήν γνώμην των, νομίζομεν ότι τό νομοσχέδιον 
θά  έπαρουσιάζετο άρτιώτερον καί τά σημεία διαφω
νίας θά  περιωρίζοντο. Ά τυ χώ ςή  Κυβέρνησις δέν έφά- 
νη συνεπής πρός τήν ύπόσχεσίν της καί καταθέσασα 
τό νομοσχέδιον ώς τό κατήρτισε, μοιραίως έπροκάλε- 
σε τήν σημειωθεϊσαν εσχάτως έντονον κίνησιν τών έν- 
διαφερομένων καπνοπαραγωγικών οργανώσεων έναν
τίον τοϋ νομοσχεδίου.

Αί βασικαί διαφωνίαι τών καπνοπαραγωγών σχετι- 
κως μέ τό κατατεθέν νομοσχέδιον είναι ότι ή Κυβέρ- 
νησις δέν δίδει είς τόν ’Οργανισμόν ρυθμιστικήν ικα
νότητα έπί της παραγωγής καί τοϋ εμπορίου τοϋ 
καπνού ένεργουμένην τόσον διά τής άγοραστικής 
παρεμβάσεως όσον καί διά τού περιορισμού τής 
καπνοκαλλιεργείας. 'Επίσης έγκαταλείπει τήν μονο- 
πώλησιν τής έσωτερικής καπνοβιομηχανίας καί δέν δί
δει τόν άνήκοντα βαθμόν έκπροσωπήσεως τών κα
πνοπαραγωγών είς τό διοικητικόν συμβούλιον τοϋ 
οργανισμού. Ε π ίση ς αΐ οίκονομικαί βάσεις τοϋ οργα
νισμού δέν είναι έκεϊναι ο'ιαι άνεμένοντο.

Εκτός τούτου υπάρχουν καί διαφοραί δευτερευού- 
σης σημασίας όσον άφορα τήν κατάρτισιν καί λειτουρ
γίαν της διοικήσεως κλπ., αί όποΐαί είναι ένδεικτικαί 
τού πόσον μακράν τών καπνοπαραγωγικών απόψεων 
εύρίσκοντο οί συντάκται τού νομοσχεδίου.

Τήν κατάστασιν αύτήν άνέλαβον αί συνεταιρικοί 
οργανώσεις τών καπνοπαραγωγών ν ’ άντιμετωπίσουν 
κάπως έντονώτερον. Κατόπιν προσκλήσεως τής 'Ε κ
τελεστικής Επιτροπής τοϋ Ζ ' Καπνοπαραγωγικού 
Συνεδρίου συνεκροτήθη έν Θεσσαλονίκη εύρεϊα σύ- 
σκεψις είς τήν όποιαν άντιπροσωπεύθησαν όλαι αί 
Καπνικοί Ενώσεις Συνεταιρισμών. Κατά τήν σύσκε- 
ψιν αύτήν διεδηλώθη ή έμμονή όλων τών παραστάντων
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ενοιαφερομενας οργανώσεις όπως προβούν εις συγ- 
κρότησιν τοπικών, περιφερειακών ή νομαρχιακών συ
σκέψεων καί συλλαλητηρίων, δι' ώ ν θ ά  διαδηλοϋταιή 
σταθερά όπόφασις τοϋ καπνοπαραγωγικού κόσμου 
όπως άγωνισθή ύπέρ τής αποδοχής τών ψηφισάντων 
του Ζ ' Καπνοπαραγωγικού Συνεδρίου. Ή  κίνησις 
αϋτη είναι ίσως άκόμη προκαταρκτική μιάςγενικωτέ- 
ρας έξορμήσεως τοϋ καπνοπαραγωγικού κόσμου, 
άποφασισμένου όπως πάση θυσία δώση τήν όπαιτου- 
μένην κατεύθυνσιν είς τό καπνικόν ζήτημα. Είναι μοι- 
ραΐον νά προκληθή βραδύτερον μεγαλειτέρα όξύτης 
λόγω τής παρατηρουμένης έξάψεως καί ζυγώσεων εις 
τά μεγαλείτερα καπνοφόρα διαμερίσματα τής χώρας 
καί έφ ’ όσον βέβαια ή Κυβέρνησις δέν δώση τήνάπαι- 
τουμένην σημασίαν καί προσοχήν εις τάς γενομένας 
ζυμώσεις είς τάς τάξεις τών καπνοπαραγωγών.

' Η Κυβέρνησις άναμφισβητήτως φέρει μεγάλην ήθι- 
κήν εύθύνην διά τήν έπί πλέον καθυστέρησιν τής έπι- 
λύσεως τού ζητήματος τούτου. ’Αθετεί ήδη δοθείσας 
ρητάς ύποσχέσεις εις τούς καπνοπαραγωγούς. Τό 
καπνικόν ζήτημα δέν είναι έξ έκείνων πού έπιδέχονται 
μεγαλειτέραν καθυστέρησιν. Διά τήν ρύθμισιν του 
είναι καιρός πλέον νά δημιουργηθή ό άπαιτούμενος 
ισχυρός προστατευτικός τοΰ προϊόντος οργανισμός. 
’Αλλά ό οργανισμός ούτος πρέπει νά όπλισθή μέ όλας 
έκείνας τάς αρμοδιότητας, αί όποϊαι θά τοϋ επιτρέ
ψουν ν αντιμετώπιση έν τω συνόλω καί άπό πάσης 
πλευράς τό καπνικόν ζήτημα καί νά έξασφαλίση είςτό  
πολύτιμον καί ευπαθές τούτο προϊόν τής εθνικής μας 
οικονομίας μίαν καλυτέραν αύριον.

Οί καπνοπαραγωγοί έπραξαν τό καθήκον των. 
Ανέμεναν έπ ί πολλούς μήνας τήν πραγματοποίησιν 

τών κυβερνητικών υποσχέσεων καί ήδη ήρχισαν νά 
κινούνται διά νά κινηθούν αύριον περισσότερον έντο
να καί άποφασιστικά. Ό  λόγος άνήκει ήδη εις τήν 
Κυβέρνησιν, ή όποία οφείλει νά έκπληρώση τό ταχύ
τερον τό καθήκον της.

Ο καπνός είναι προϊόν διά τό όποιον πάσα Κρατική 
θυσία δέν θ ’ άποβή έπί ματαίω, είναι προϊόν έπί 
πλέον πού δέν έγνώρισεν ούδεμίαν μέχρι σήμερον 
θετικήν προστασίαν καί δ ι’ αύτό δέν επιτρέπεται ν ’ 
άργή τό Κράτος περισσότερον».

— Το σταφιδικό σε αναβρασμό. Σταφιδική Σύσκεψη Α ίγιου 30.6.1934 (βλ. «Συνε-
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τα ιρ ιστής» 1934 σ. 102, ψήφισμα σ. 120).
Τα σταφιδικά μέτρα 1934 βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 137. Α ντίδραση 

εναντίον ΑΣΟ και Συνεταιρισμών από εκμεταλλευτικούς κύκλους. Γεγονότα στις 
σταφιδικές περιφέρειες με θάνατο αθώων παραγωγών εξ ’ αιτίας των νέων σταφ ιδι
κών μέτρων. Στο βασικό αυτό θέμα αναφέρεται κείμενο του Θ. Τζω ρτζάκη από το 
οποίο μεταφέρουμε τα κύρια σημεία («Συνεταιριστής» 1934 σ. 125).

Τά σταφιδικά γεγονότα καί οί Συνεταιρισμοί
«'Ολόκληρος ά,συνεταιρισμένος κόσμος τής χώρας 

μας αισθάνεται ζωηρή συγκίνησι και βαθειά λύπη γιά 
τά λυπηρά γεγονότα που, έξ αφορμής τών νέων σταφι
δικών μέτρων, έξετυλίχθησαν τόν τελευταίο καιρό στίς 
σταφιδικές περιφέρειες καί τά όποια μάλιστα έπροκά- 
λεσαν τόν θάνατον άθώων πτωχών παραγωγών.

' Ο συνεταιρισμένος κόσμος θλίβεται ιδιαιτέρως 
βαθειά, γιατί πιστοποιεί μέ πικρία πώς αυτή ή τραγι
κή, στ’ αλήθεια, κατάστασις θ ά  μπορούσε νά μή δη- 
μιουργηθή καί θά μπορούσε νά μήν έπέλθη ό 
άποκρουστικός χωρισμός τών παραγωγών σέ δύο άντι- 
μαχόμενα στρατόπεδα μέ τήν πλάνην τής άνπθέσεως 
τών συμφερόντων: Ά ν  άφίνετο νά συνεχισθή ελεύθε
ρα, καθώς άρχισε μέ τήν'ίδρυσιτοΰ Αύτονόμου Σταφι
δικού ’Οργανισμού, ή πρωτοβουλία τών συνεταιρικών 
οργανώσεων γιά τή βαθμιαία πρός όφελος τών μικρών 
παραγωγών ρύθμισι τών σταφιδικών ζητημάτων, μέ 
εύπλαστο καί αποτελεσματικό στά χέρια των όργανο 
καί μέσο πρός τούτο τό δημιούργημα τών αγώνων καί 
τών προσπαθειών των τό Σταφιδικόν ’ Οργανισμό, θά  
ήτο άσφαλώς πολύ διάφορος σήμερα ή θέσις τής στα- 
φίδος καί τών σταφιδοπαραγωγών.

Δυστυχώς ύστερα άπό μιά σύντομη περίοδο κάπως 
ικανοποιητικής ελευθερίας τών συνεταιρισμών καί 
τού ’Οργανισμού, πού ώφείλετο περισσότερο στήν 
άμηχανία στήν όποια έπεσένή άντίδρασις ύστερα α π ’ 
τήν έκπληξι πού δοκίμασε άπό τήν καταπληκτική καί 
γοργή πρόοδο πού έσημείωσαν μέ τήν'ίδρυσιν ’Οργα
νισμού οί μέχρι χθές άσημοι καί άσθενικοί συνεταιρι
στικοί οργανισμοί τών μικρών παραγωγών, οί πρώτες, 
φυσικές άλλως τε, δυσκολίες στίς όποιες προσέκοψαν 
οί προσπάθειές των έχρησίμευσαν ώς αφορμή γιά νά 
άνακοπή άνωθεν τό έργον των. ' Η πρωτοβουλία των 
περιορίσθη μέσα σέ άποπνικτικούς περιορισμούς καί 
τό κέντρον τού βάρους κατά τόν προσδιορισμόν τών 
έπιδιώξεων καί τών μέσων πραγματοποιήσεως αύτών 
μεταφέρθη άπό τά χέρια τών συνεταιρισμών στά χέρια 
τών Κυβερνήσεων. Αύτές πράγματι πλέον, άσχετα άπό 
τά φαινόμενα, τούς τύπους καί τούς ισχυρισμούς, ρυθ
μίζουν άπό τότε αποκλειστικά τά σταφιδικά ζητήμα
τα. Οί άντιπρόσωποι τών παραγωγών, παρά τόν άριθ- 
μητικόν tcov όγκον καί τίς διαθέσεις των, έλάχιστα 
μπορούν μέ τό τωρινό καθεστώς νά κατευθύνουν τόν 
’ Οργανισμό, ή έστω καί νά τόν έπηρεάσουν κατά τόν 
προσδιορισμό τών μέσων γιά τήν έπιδίωξι τών κυρίων 
του σκοπών. Τό παν έξαρτάται άπό τό Κράτος.

Δέν είναι άκόμη καιρός νά άσχοληθούμε μέ τόν τρό
πο μέ τόν όποιον κατά τήν γνώμην μας, πού είναι πάν
τοτε άπόρροια τής συνεταιριστικής μας ιδεολογίας καί 
στηρίζεται στά συνεταιριστικά συστήματα, θά πρέπη 
νά άντιμετωπισθή ούσιαστικά καί οργανωτικά τό στα
φιδικό ζήτημα. Οί καπνοί τών όπλων μαζί μέ τήν οχλο
βοή τών συλλαλητηρίων καί τό γενικό εκνευρισμό δέν 
δημιουργούν άσφαλώς εύνοϊκή άτμόσφαιρα γιά ψύ
χραιμη καί άνετη συζήτησι. Χρειάζεται νά περάση

άκόμη καιρός γιά νά σβυσθούν κάπως οί τραγικές 
εντυπώσεις καί νά κατασιγάση ό θόρυβος καί νά 
περάση ό σάλος. Τότε ή έρευνα τών ζητημάτων θά 
είναι σκοπιμώτερη καί άποτελεσματικώτερη.

Δέν θ ά  ήτο όμως άσκοπο νά τονίσθή άπό τώρα οτι 
χρειάζεται τό ταχύτερο νά κινηθούν οί συνεταιρικές 
οργανώσεις, πρό πάντων δέ οί ' Ενώσεις τών συνεται
ρισμών γιά νά ξαναπάρουν ύπεύθυνα καί έγκυρα στά 
χέρια των τά σταφιδικά ζητήματα. Είναι οί μόνες άρμό- 
διες καί κατάλληλες πρός τούτο καί θά φέρουν βαρειά 
ευθύνη άν παραλείψουν νά τό κάμουν.

Ξέρομε ότι ή άντίδρασις τίς εχθρεύεται, γιατί όχι 
μόνον οφείλεται σ ’ αύτές ή 'ίδρυσις τού ’ Οργανισμού, 
άλλά ήσαν καί οί μόνες πού ύπεστήριξαν κατά τό 
παρελθόν τή σταφιδική του πολιτική. Ξέρομε ότιάκρι- 
βώς γιατί συνέδεσαν τήν τύχην των μέ τήν τότε πολι
τικήν τοΰ 'Οργανισμού έσυκοφαντήθησαν, τό κύρος 
των έκλονίσθη καί οί ’ίδιες έχασαν κάπως τό θάρρος 
των. ’Έτσι σιγά σιγά παρηγκωνίσθησαν καί άλλοι ξένοι 
καί άνεύθυνοι παράγοντες, πού ήσαν έξω άπό τίς 
συνεταιρικές οργανώσεις, πήραν στά χέρια τους τήν 
προστασία τής σταφίδος καί τών σταφιδοπαραγωγών. 
Ξέρομε ότι οί πάντοτε συμπαθείς, άλλά άδιαπαιδαγώ- 
γητοι άτυχώς άκόμη πτωχοί παραγωγοί πού αποτελούν 
τή μεγάλη μάζα τών συνεταιρισμών τίς έγκατέλειψαν 
αποδίδοντας σ ’ αύτές καί 'Οργανισμό όλα τά ατυχή
ματα καί τίς δυσκολίες πού έδημιούργει ή γενικώτερη 
κατάστασις.

Ξέρομε άκόμη οτι καί συνεταιριστικοί ήγέται παρε- 
σύρθήσαν άπό τόν θόρυβο τής άντιδράσεως, άλλοι 
άπό πλάνη, άλλοι άπό φόβο, καί έκλόνισαν έτσι τήν 
εμπιστοσύνη τής μάζας όχι μόνον στήν ικανότητα 
αύτών τών ’ίδιων, άλλά καί στή σοβαρότητα τών ορ
γανώσεων.

Τώρα όμως ή κατάστασις άλλάζει ριζικά: Στίς συνε
ταιρισμένες μάζες άρχίζει σιγά σιγά νά προβάλλη ή 
άλήθεια. "Οσο πάει καί άναγνωρίζεται περισσότερο 
ά π ’ αύτές πόσο όρθή, μελετημένη καί είλικρινήςήτο ή 
σταφιδική πολιτική πού είχαν χαράξει οί 'Ενώσεις, 
όταν αύτές μέσω τού ’Οργανισμού κανόνιζαν τά στα
φιδικά ζητήματα. Οί πλάνες ή μιά μετά τήν άλλη δια
λύονται. Στόν κόσμο ξαναγεννιέται ή πεποίθησις πώς 
μόνον μέ τήν ειλικρινή καί πιστή εφαρμογή τών συνε
ταιριστικών άρχών, άργά ίσως άλλ’ άσφαλώς, θά  μπο
ρέσουν οί σταφιδοπαραγωγοί νά καλυτερέψουν τήν 
θέσιν των, όσο βέβαια τούτο γίνεται δυνατό άπό τίς 
γενικώτερες πραγματικές συνθήκες.

Είναι λοιπόν τώρα ή πειό κατάλληλη στιγμή νά ξανα
πάρουν ο ί ' Ενώσεις τό ρόλο πού τούς ανήκει. ’Ά ς μήν 
άργοπορούν. ’Ά ς μή διστάζουν. Πρόγραμμα σαφές καί 
λογικό έχουν τώρα άπό καιρό φτιάξει καί έχουν ύπο- 
σχεθή στόν εαυτό τους νά έπιδιώξουν τήν έφαρμογή 
του. ’Ά ς τό προσπαθήσουν λοιπόν μέ τήν πεποίθησι 
πώς οί πτωχοί άνθρωποι, γιά τούς όποιους προορι
σμόν έχουν νά φροντίζουν, δέν μπορούν νά βρούν 
πουθενά βοήθεια παρά μόνον μέσα στό συνεταιριστι
κό κίνημα».
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ΑΣΟ. Εκλογή Δ ιοικητικώ ν Συμβούλων αντιπροσώ πω ν της παραγωγής κατά 
περιφερειας. Ε κλεγέντες («Συνεταιριστής» 1934 σ. 70).
— Γ '  Π ανελλήνιο  Βαμβακοπαραγωγικό Συνέδριο (Λεβάδεια) 31 Μ αρτίου 1934. 

Ψ ήφ ισμα («Συνεταιριστής» 1934 σ. 68).
Τα Αμπελουργικά προβλήματα πιεστικά. Κ ινητοπο ιήσ εις παραγωγών και 

Οργανώσεων.
Α ' Α μπελουργικό Συνέδριο, Θ εσσαλονίκη 13 Μ αΐου. Θέματα βλ. «Συνεταιρι

στής» 1934 σ. 86. Α μπελουργικό Συνέδριο Θ εσσαλονίκης 17 Ιουνίου («Συνεται
ριστής» 1934 σ. 103). Π ανελλήνιο  Α μπελουργικό σ την Α θήνα. Ψ ηφίσματα 
(«Συνεταιριστής» 1934 σ. 138).

Β Π αγκρήτιο  Γεω ργοσυνεταιρ ιστικό Συνέδριο («Συνεταιριστής» 1934 σ. 
102, 105). Ψ ηφίσματα του για  σταφιδικό, σταφ ιδική  εταιρία, λιπάσματα, άμβυκες, 
αγροτική ασφάλεια, οινικό, αγροτικά χρέη , προσφυγικό, αγροτική  π ίστη , εφε
δρικό («Συνεταιριστής» 1934 σ. 118).

Ο Θ. Τζω ρτζάκης («Συνεταιριστής» 1934 σ. 106) αναφέρεται σ την εξέλιξη της 
κινήσεως στην Κ ρήτη και μερικές ιδιομορφίες της και δίνει κατευθύνσεις σ χετι
κές και με τον κοινω νικό χαρακτήρα του Συνεταιρισμού και την ανάγκη προβολής 
σ τις εμπορικές πρωτοβουλίες. Γράφει:

«... ή έπικρατήσασα κατά τήν διεξαγωγήν τών εργα
σιών τάξις καί ευπρέπεια, καί ή απόλυτος ψυχραιμία 
μετά τής οποίας διεξήγοντο οί συζητήσεις, ακόμη καί 
είς τάς στιγμάς κα θ ' άς υπήρχε ζωηρά όντίθεσις γνω
μών, ή όταν άκόμη έτυχε νά ομιλήσουν έκπρόσωποι 
άλλων επαγγελματικών τάξεων, τών όποιων τά συμφέ
ροντα θίγονται άρκετά έκ τής οικονομικής όργανώ- 
σεως τών παραγωγών, διά τοϋ ύ π ' αυτής περιορισμοϋ 
τής δράσεως τρίτων προσώπων είς τούς κλάδους ιδίως 
τής έπεξεργασίας καί εμπορίας τών γεωργικών προϊ
όντων.

' Η διαπιστωθεϊσα έπίσης κατά τό Συνέδριον πλήρης 
τεχνική καί οικονομική κατάρτισις τών συνέδρων έπί 
τών συζητουμένων θεμάτων καθιστά τάς είς αύτό 
συζητήσεις πολύ σοβαρός καί τά έξαχθέντα έξ αύτών 
συμπεράσματα άπολύτως άξια προσοχής.

Ά κόμη πλέον σημαντική είναι ή έπισήμως καί πλή
ρως πλέον γενομένη διαπίστωσις δτι οί Κρήτες παρα
γωγοί, όχι μόνον έχουν έκτελέσει σοβαρός μέχρι τοϋδε 
προόδους είς τό πεδίον τής όργανώσεώς των είς συνε
ταιρισμούς άπό κοινοϋ διαχειρίσεως τών γεωργικών 
προϊόντων, άλλά ύπόσχονται βασίμως ϊνα εύρύνουν 
τήν δράσιν των πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν, όλοκλη- 
ροϋντες τήν ύπό συνεταιρικήν διαχείρισιν ύπαγωγήν 
τών γεωργικών προϊόντων τής Νήσου.

Βεβαίως εις τοϋτο συμβάλλουν κατά πολύ αί πραγ
ματικοί συνθήκαι ύπό τάς όποιας διατελεί ή γεωργική 
παραγωγή τής Κρήτης, μέ τά πολύτιμα καί περιζήτητα 
προϊόντα της, άλλά έξ 'ίσου καί ή ιδιοσυγκρασία καί ό 
χαρακτήρ τοϋ Κρητός μέ τήν έντονον πάντοτε συναί- 
σθησιν τής έλευθερίας, πολύ συντελεί είς τήν σημειου- 
μένην πρόοδον. Διότι ένα είδος δουλείας άποτελεϊ ή 
ύποταγή τών πτωχών παραγωγών καί καταναλωτών 
μοιρολατρικώς είς ύφισταμένην κατάστασιν, δταν 
ύπάρχουν τά μέσα καί οί τρόποι τής βελτιώσεώς της. 
Είς τήν δύναμιν καί τήν ικανότητα τοϋ Συνεταιρισμού 
διά τήν βελτίωσιν τής οικονομικής των θέσεως έπί- 
στευσαν οί Κρήτες καί έχώρησαν θαρραλέως καί χωρίς 
δισταγμούς πρός τήν συνεταιριστικήν όργάνωσίν.
' Εδώ πρέπει νά σημειωθή οτι ή, κα τ’ έξαίρεσιν σχεδόν 
πρός ολην τήν άλλη ' Ελλάδα, παρατηρουμένη άνάμιξις

είς τούς κρητικούς συνεταιρισμούς κτηματιών μέσης 
καί μεγάλης παραγωγής, οί όποιοι είς πολλάς περιπτώ- 
σεις όχι μόνον μετέχουν άπλώς άλλά άποτελοϋν καί 
τούς ήγέτας τής κινήσεως, συμβάλλει πολύ είς τήν 
έδραίωσιν των συνεταιρισμών ώς οικονομικών οργανι
σμών καί είς τήν έν πολλοΐς έπιτυχίαν τούτων καί έπί 
του έμπορικοϋ πεδίου.

Α κριβώ ς όμως ή σημειουμένη γοργή πρόοδος τής 
συνεταιριστικής κινήσεως είς τήν Μεγαλόνησον καί ό 
έξόχως σημαντικός ρόλος, τόν όποιον άρχίζει νά παίζη 
αύτή είς τήν οικονομικήν ζωήν της άπαιτοϋν μεγάλην 
προσοχήν καί σύντονον καί άγρυπνον εργασίαν έκ 
μέρους τών έπ ί κεφαλής τών οργανώσεων καί τής 
’ Αγροτικής Τραπέζης, ή όποία ύπευθύνως άσκεί τήν 
συνεταιριστικήν πολιτικήν είς τήν χώραν μας, διά τήν 
άπρόσκοπτον καί ομαλήν άλλά μετρημένην καί σταθε
ρόν άνάπτυξιν τών συνεταιρισμών.

Χρειάζεται νά καταβληθή κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ϊνα μή σημειωθούν λόγω σπουδής λάθη είς τόν χειρι
σμόν, ιδίως τών τόσων πολύπλοκων καί λεπτών, μέ έμ
μεσους έπιζημίους συνεπείας πολύ σημαντικωτέρας 
τών άμεσων θετικών ζημιών, μέτόσταμάτη ματήςκινή- 
σεως πού μπορεί νά προκαλέσουν καί τήν δυσπιστίαν 
καί όπογοήτευσιν πού μπορεί νά έμπνεύσουν εις τούς 
συνεταιρισμένους παραγωγούς.

' Επειδή δμως οί συνεταιρισμοί είναι έκτεθειμένοι είς 
πλείστους κινδύνους, ώς καί πάσα άλλη εμπορική έπι- 
χείρησις, πού δέν μποροϋν πάντοτε νά προληφθοϋν, 
παρά πάσαν καλήν θέλησιν καί ικανότητα, χρειάζεται 
παραλλήλως καί άνάλογος προπαρασκευή τής συνε
ταιρισμένης μάζης, ώστε αϋτη νά γίνη ικανή νά δια- 
κρίνη τήν σταθερόν οργανικήν άξίαν τοϋ συνεταιρι
σμού, ώς οργάνου βελτιώσεώς τής θέσεώς της άπό 
τυχόν συμπτωματικάς άποτυχίας του είς ώρισμένας 
περιπτώσεις. Χρειάζεται δηλαδή αύτό πού λέμε έπι- 
γραμματικά άπόκτησις στερεάς συνεταιριστικής συ- 
νειδήσεως.

Τέλος πρέπει νά καταβληθή κάθε δυνατή προσπά
θεια νά μή ύπερεξογκωθή είς τήν άντίληψιν τών παρα
γωγών ή άξια τοϋ συνεταιρισμού ώς οικονομικού όρ- 
γάνου καί νά μή προσηλωθούν ούτοι μόνον είς τά έξ
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αύτοϋ οικονομικά ώφελήματα. Πρέπει μέ κάθε δυνα
τόν τρόπον νά άποτραπή ό κίνδυνος νά παραγνωρι- 
σθή καί παραγκωνισθή ή κοινωνική τοϋ συνεταιρι
σμού σημασία, ή όποία άποτελεϊ διά κάθε συνειδητόν 
συνεταιριστήν τήν κυρίαν χαρακτηριστικήν ιδιότητα 
αύτού. ’Αλλέως ή κίνησις ούδέποτε μπορεί νά θεω- 
ρηθή ώς έπαρκώς εδραιωμένη.

Δέν είναι δύσκολον είς τούς συνεταιρισμούς τής 
Κρήτης καί τήν Ά γροτ. Τράπεζαν νά πραγματοποιή
σουν τούς άνωτέρω σκοπούς. Νομίζομεν ότι ή συστη
ματική οικονομική καί συνεταιριστική διαπαιδαγώγη- 
σις τών υπαλληλικών στελεχών τών ’Οργανώσεων, έν 
συνδυασμώ μέ κάποιαν έξασφάλισιν τήςθέσεώ ς των 
ώς υπαλλήλων καί μέ κάποιαν ήθικήν άναγνώρισιν τών 
υπηρεσιών των, ά φ ’ ενός, καί ή διαπαιδαγώγησις καί 
διαφώτισις τών παραγωγών έπί τών έπιδιώξεων τών 
συνεταιρισμών άφ’ ετέρου, μαζί μέ μίαν άνάλογον

προσπάθειαν πρός μεταστροφήν έν μέρει τής προσο- 
χής τής πλειονότητος τών οδηγών τής κινήσεως πρός 
τόν κοινωφελή τού συνεταιρισμού χαρακτήρα θά είναι 
άρκετά νά δημιουργήσουν τάς άπαραιτήτους εύνοϊκάς 
προϋποθέσεις διά τήν άνετον καί ασφαλή άνάπτυξιν 
τής συνεταιριστικής όργανώσεως τών Κρητών, τούς 
οποίους όμολογουμένως διακρίνει έντονος καί ζωηρά 
συνεταιριστική διάθεσις.

Εις τήν Κρήτην ύπάρχουν όλαι αί φυσικαί τρόπον 
τινα προϋποθέσεις νά δημιουργηθή μία υποδειγματι
κή καί ζηλευτή συνεταιριστική κίνησις. ’Ακόμη έχουν 
εις τήν πράξιν σημειωθή σημαντικώταται πρόοδοι. 
Μία συστηματική ύποβοήθησις πρός τάς άνωτέρω 
κατευθύνσεις θά  μάς έπιτρέψη νά δημιουργήσωμεν 
ταχέως μίαν πρώτης τάξεως συνεταιριστικήν εστίαν 
καί νά προσθέσωμεν καί ήμείς ένα πρώτου μεγέθους 
άστέρα εις τό διεθνές συνεταιριστικόν στερέωμα».

— Τ ο ζήτημα των λιπασμάτων και της αναμίςεως των συνεταιρισμώ ν και της 
Α ΤΕ εξετάζεται σε κείμενο στο οποίο  και γ ίνετα ι μνεία «διά τή ν  εις τούς παραγω
γούς περιέλευσή τους». Σταχυολογούμε από τις τόσο ορθές προτάσεις («Συνεται
ρ ιστής» 1934 σ. 141) που ήταν προκλητικά προοδευτικές για  τη ν  εποχή εκείνη:

«Τό ζήτημα τών χημικών λιπασμάτων δέν άπασχό- 
λησε διόλου μέχρι τοϋδε τάς συνεταιριστικός οργανώ
σεις. Καί δμως είναι ένα άπό τά ζωτικώτερα τής έλλη- 
νικής γεωργίας άφοϋ ή λίπανσις αποτελεί τό εύκολώ- 
τερον μέσον διά τήν αύξησιν τής παραγωγής. Σήμερον 
δέ είσήλθεν είς τήν πρακτικήν τών γεωργών οί όποιοι 
άποτελοϋν τά μέλη τών γεωργικών συνεταιρικών 
οργανώσεων...

Είς τό σημερινόν μας άρθρο ένα καί μόνον θά  μάς 
απασχολήσει: Τό έμπόριον τών χημικών λιπασμάτων, 
τό όποιον μάλιστα άνάγεται είς τήν προμηθευτικήν 
δράσιν τών συνεταιρισμών καί ιδία τών ' Ενώσεων 
Συνεταιρισμών.

Οί γεωργικοί συνεταιρισμοί είχον, ώς γνωστόν, τό 
δικαίωμα τής άτελοϋς εισαγωγής χημικών λιπασμάτων. 
Τό δικαίωμα όμως τούτο τούς άφηρέθη έσχάτως. Καί 
ούτω οί συνεταίροί-γεωργοί πληρώνουν καί αύτοί τόν 
δήθεν προστατευτικόν δασμόν του ύπερφωσφωρικού, 
άνερχόμενον είς 700 δραχμάς κατά τόννον ήτοι 70% 
περίπου τής άξίας τοϋ λιπάσματος τούτου εις τάς 
ξένας άγοράς! Και δμως οί συνεταιρικοί οργανώσεις 
ούδεμίαν ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας διά τόν σφα- 
γιασμόν τών συμφερόντων τών συνεταίρων, χάριν ολί
γων κεφαλαιούχων.

’ Εκτός τούτου, ή άγορά λιπασμάτων άπαιτεί καί ώρι- 
σμένην έμπειρίαν, τήν όποιαν δέν δύνανται νά έχουν οί 
γεωργοί. ’ Απαιτεί τήν χημικήν άνάλυσιν τοϋ άγοραζο- 
μένου λιπάσματος, ώστε ν ’ άποφεύγονται α ί νοθείαι. 
’ Απαιτεί τήν λήι^ιν ειδικών δανείων παρά τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης, τήν έκτέλεσιν διατυπώσεων τάς όποιας 
δέν δύνανται νά διεκπεραιώσουν οί γεωργοί. ’Απαιτεί 
τέλος κατατοπισμόν τών γεωργών έπί τού προσφορω- 
τέρου διά τήν περιφέρειαν λιπάσματος καί τήςέποχής 
τής χρήσεως αύτού. Καί μέ τά ζητήματα αύτά οί συνε
ταιρισμοί καί ιδίως αί Ενώ σεις αύτών δέν άπησχολή- 
θησαν μέχρι τώρα όσον έπρεπε, ’ίσως διότι άλλαι έργα- 
σίαι τούς άπορροφοΰσαν τήν δραστηριότητά τους.

Τό ζήτημα -ή  μάλλον τά ζητήματα- τών λιπασμάτων 
θά  έπρεπε ν ’ απασχολήσουν περισσότερον καί σοβα-

ρώτερον τάς συνεταιρικός οργανώσεις. Αί κατά τό
πους Ε νώ σεις θά  πρέπει κυρίως ν ’ άναλάβουν τήν 
διάθεσιν τών λιπασμάτων εις τούς συνεταίρους. ’ Αλλά 
πρός τούτο θά  έπρεπε νά έχουν τήν ένίσχυσιν τής 
’Αγροτικής Τραπέζης. Αύτή θά  έπρεπε νά είναι ό 
κυριώτερος εισαγωγεύς χημικών λιπασμάτων είς τούς 
συνεταίρους. Ά λλά καί ό άγοραστής καί διαθέτης τής 
έγχωρίου παραγωγής, πρός άποτελεσματικόν αυτής 
έλεγχον.

Φρονούμεν μάλιστα οτι καί τό έργοστάσιον ύπερ- 
φωσφορικού τής ’Ελληνικής Ε ταιρείας Λιπασμάτων 
θά  έπρεπε ν ’ άπαλλοτριωθή ύπέρ τής Ά γροτικής 
Τραπέζης, εκπροσώπου έν προκειμένω τών γεωργών. 
Καθότι μέ τόν έπιβληθέντα εισαγωγικόν δασμόν, 
είσήχθη ούσιαστικώς είς τόν τόπον μας μονοπώλιον 
λιπασμάτων. Καί τοιοϋτον μονοπώλιον δέν έπιτρέπε- 
ται νά μείνει είς χείρας ολίγων είς βάρος τών πολλών. 
Ά λλά πρέπει νά περίέλθη εις τούς παραγωγούς, είς 
τούς οποίους πρέπει ν ’ άνήκη όχι μόνον ή άγονος γή, 
άλλά καί τά μέσα τής παραγωγής. Τό κράτος τό όποιον 
έδωκεν έγγύησιν 600.000 λιρών διά τήν λειτουργίαν 
τού έργοστασίου τής 'Εταιρίας Λιπασμάτων, θά 
παράσχη βεβαίως κάθε ευκολίαν διά τήν είς τούς 
παραγωγούς περιέλευσίν του. Ά λλά πρός τούτο 
πρέπει νά τό ζητήσουν πρωτίστους αύτοί οί παραγωγοί. 
Γνωρίζομεν οτι θά  συναντήσουν ΐσχυράν άντίδρασιν. 
Ά λ λ ’ οί άγνοί άγρότας οί ίδεολόγοι συνεταιρισταί 
έχοντες ύ π ’ όψιν μόνον τό συμφέρον τών γεωργών καί 
τών συνεταιρισμών, θά παλαίσουν. Καί τό συμφέρον 
τούτο έπιβάλλει τήν είς τήν Α γροτικήν Τράπεζαν 
υπαγωγήν του μονοπωλίου τών λιπασμάτων, καί τήν 
διά τών συνεταιρικών οργανώσεων διάθεσιν αύτών είς 
τούς παραγωγούς. ’Ίσω ς αντείπουν τινέςδτι ή εργασία 
αϋτη δέν άνάγεται είς τήν άμεσον άρμοδιότητα τής 
’ Αγροτικής Τραπέζης. ’Ά ς κάμη όμως αϋτη έν προκει
μένω ότι έκαμε μέ τήν έξαγωγήν τών σταφυλών. ’Ά ς 
ίδρυση ειδικόν οργανισμόν ύπό τον άμεσον έλεγχον 
της, χρηματοδοτούσα αύτόν. Τούτο άποτελεϊ μέρος 
τής όλοκληρώσεως τοϋ έργου τής ’ Αγροτικής, δπως τό 
άπαιτεί τό αληθές συμφέρον τοΰ άγροτικού κόσμου».
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Γ ια  το θέμα αυτό των λιπασμάτων, η Α ΤΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία μελέτης 
του θέματος για  εφοδιασμό από αυτή των αγροτών («Συνεταιριστής» 1934 σ 184)

— Τα αγροτικά προβλήματα Λέσβου. Α ιτήματα του Γεω ργικού Ε π ιμ ελητηρ ίου’
Βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 171. 1 ΙΗ
— Τα αγροτικά προβλήματαΛ ασηθίου. Σ υλλαλητήριο  11 Ν οεμβρίου στην Ιερά- 

πετρα. Ψ ήφ ισμα βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 171.
— Το Ταμείον Γεω ργικώ ν Ασφαλειών και ο ι ζημίες από παγετό και χάλαζα. Η  

οραστηριοτητά του γ ια  προστασία  αγροτών βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ 107
— Τον Ιούλιο  1934 κατατέθηκε στην Βουλή νομοσχέδιο  για  ίδρυση Ο ργανισμού 

για προαγωγή και επιστημονική οργάνωση της αλιείας («Συνεταιριστής» 1934 σ.

— Π ολυ κακή η υγειονομική κατάσταση των αγροτικώ ν πληθυσμών. Π ρωτοβου
λίες Συνεταιρισμώ ν για βελτίωση. Τ ην κακή υγειονομική κατάσταση των 
αγροτών και την ανάγκη των υγειονομικών συνεταιρισμών, τονίζει ο δάσκαλος 
Λαζ Βαφειαδης στο «Συνεταιριστή» 1934 σ. 107. (βλ. πιο αναλυτικά στο 1937 
αναλυτική μελετη της ιατρού κ. Π απαχρίστου με θέμα «Η συμβολή των Συνεται
ρισμών εις την υγειονομικήν όργάνω σίν της υπαίθρου» στην έκδοση «Συνεταιρι- 
στικα ι ομ ιλιαι» της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών.

Η  κτηνιατρική περίθαλψη και οι Συνεταιρισμοί.
aV Υε- 1κ’ί- συνέλευσιν- τ ° ΰ ετου« παραχωρηθεϊσαν παρά τού Γεωργικού Γραφείου τής

1934, η Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Βερροίας περιφερειας Βερμίου Τόσον ή κτηνιατρική πεοίθαλ
ρυ0’1 « Γ  κτηνια- ψις 6οον καί τά συνήθη φάρμακαΤ αραχω ρούν?^είς

ρ ης περιθαλψεως και βελτιώσεώς της κτηνοτρο- τάς συνεταιρισμένα μέλη εντελώς δωρεάν παοά τοΰ
φιας της περιφερειας της. Οϋτω, έν συνεργασία μετά 'Οργανισμού. οωρεαν παρα του
τής Αγροτικής Τραπέζης, ϊδρυσεν δύο κτηνιατρεία Κατά τό ετοΓ 1<m · ■ <»

" « " - Β *  ί ( „  ί „ „ ή μ„ » „ ς j i , .  ^  S o  ^

γερθησαν τα σχετικά κτίρια ήτοι πλήρες νοσοκομεϊον («■ Ανοοτικύ Οίκηνηπί™ 1 WR „ 9 ιλ m  ν 
κτηνών καί σταύλος επιβητόρων, είς έκτασιν είδικώς τ ^ ρ Τ τ ή ς Γ Ι ^ Γ σ  T o J .  ' ^  < < W '

Π αρόμοια  ενέργεια έγινε και από την Έ ν ω σ η  Συνεταιρισμών Κ ατερίνης 
(«Συνεταιριστής» 1936 σ. 108). IS

νο υ ς^ό μ ο υ ς)8185 επεκτάΘηκαν και βραβεύτηκαν αργότερα (βλ. στους επόμε-

— Σ ιτικό  και Ενώ σεις Γ. Συνεταιρισμών. Ισ τορ ικό  της προστασίας του εγχώ
ριου σίτου. Κ εντρ ική  Συνεταιριστική 'Ε νω σ η . Σ ιταποθήκες. Εξελίξεις:
σ τ ι κ ^ % ^ 3 π ύ 1̂ 34,ΐ λβεσ^ ν ' Αθ^ αΠή ' Ε^ τελε'  ' Eni^  ώνέλαβε νά καταρτίσει τό· σχέδιο τοϋ 
Σύσκειίιη τών Έ ν ώ ° ΘΙ<ΓΠ1Κε απ_° την Πανελλήνια Οργανισμού τής άποφασισθείσης ύπό τής Συσκέ- 
S v m l r J ™ , ,  Ε™ σεων γεωργικών συνεταιρισμών ψεως νά ίδρυθή Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένώ -
Θεσσαλονικπν κατά ντ " ερ·φεΘ Λ1ωΥ π °υ,συ’ν’ϊ ^ ε στή σεως, ή όποία ώς κορυφαία οργάνωση τών συνεταιρι
στήν όποία άντιπ·ηησ,?τΓρμεί ?  κεμΡρι°}' ! ?3,3 κ“ ί *ών ένώσεων θά  όναλάβει συστηματικά τήν διά τών
σεκ; Συνεταιηιπιιών Ττρ ει“ οαι επτα Ενω- Ένώσεων Συνεταιρισμών καί γιά λογαριασμό τής
Z f  Θράκη ς ά π ο τ ε λ ο ΐ Ζ ^ τ ^ Γ  Μακ.ε.δονι?5 ΚΕΠΕΣ συγκέντρωση, αποθήκευση καί διάθεση τοΰ

σ Τ το π ΐα γ ^ ώ Γ ο Γ τό π ο υ  Τ  Ε π ιτ ^ π ή Τ χ ε Γ ν τ Ζ  Τ ^  ^  ^  ^  ' Α" ζ
νά έπιδιώξη τήν έκ μέρους τής Κρατ?κΤς Ε π ιτρ ο π ή  Ί -δαπεζΤΐς’ ™υ κοινωφελούς τουτου έργου
Προστασίας Σίτου ( Κ Ε . Π Ε Σ )  α?ναθεση έξ όλοκλή αυ^κε^ ωσεω9 «αι διαβεοεως και επί άλλωνν αναυεση ες οΛοκΛη- δημητριακών για αποτελεσματική ύποστήριξη τής
ρου του έργου της συγκεντρωσεως καί ύποθέσεως τοΰ ολης σιτηροπαρανωνής

σειςγ°προ1 ' ^  ^  '  « Εκ ™ Θαλλήλου έλπίζεται -λέει η σχετική ειδησεο-
έτος μέ απολύτω ς' ικανοποιητικά^ποτελέι^ατΏ ^/°ά Τραφ1α- δτ1 "Ενωσις θά  άποβή λόγω τήςy . UiiLUUlUrtU αιτυτεΛεσματα για άμεσου επαφής της με τους παοανωνούε καί -rfic ε π ’

Z S S Z f f lt Ζ Ζ ^ Γ καίσ™ ωαε f r tmêβελτιωσιν της σιτηροκαλλιεργειας και επομενως πολύ-
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τιμος βοηθός εις τό Κράτος διά τήν άποτελεσματικήν 
έφαρμογήν τής γεωργικής αυτού πολιτικής.

Πρώτιστον όμως μέλημα τής έπιτροπής άποτελεΐ ή 
επιδίωξις τής ταχείας χρησιμοποιήσεως διά λογαρια
σμόν τών ’Ενώσεων τών συγκεντρωμένων ήδη κεφ α
λαίων διά τήν κατασκευήν σιταποθηκών, άπολύτως 
άπαραιτήτων διά τήν επωφελή έκτέλεσιν τού έργου 
τής συγκεντρώσεως. Τά κεφάλαια ταύτα είναι κατα
τεθειμένα ύπό τής ΚΕΠΕΣ εις τήν ’Αγροτικήν Τρά
πεζαν, έσχηματίσθησαν δέ δ ι’ ειδικής αναγκαστικής 
εισφοράς τών παραγωγών ΙΟ λεπτώ νκατ’ όκάνπαρα- 
διδομένου ύ π ’ αύτών πρός εξαγοράν σίτου. Ή  όλη 
εργασία τής κατασκευής τών άποθηκών θά τελή ύπό 
τήν διαχείρισιν, έπίβλεψιν καί τάς οδηγίας τής ΚΕΠΕΣ 
καί τής ’Αγροτικής Τραπέζης. Τά συμπληρωματικώς 
άπαιτηθησόμενα κεφάλαια θά διαθέσουν αί ‘Ενώσεις 
έκ τών ιδίων κεφαλαίων καί διά δανείων.

* Η ’ Επιτροπή διά τήν ταχεϊαν καί ομαλήν έκτέλεσιν 
τής εντολής της έγκατέστησεν ειδικόν Γραφεΐον εις 
’Αθήνας όπου θά  παραμένη μόνιμος αύτής άντιπρο- 
σώπευσις.»

Α ναλυτικό ύπόμνημα τής ’Εκτελεστικής Έ π ιτρ ο 
πής ύποβλήθηκε στήν Κυβέρνηση καί τήν ΚΕΠΕΣ καί 
είς τό όποιον εξηγείται πειστικά ή ορθότητα τών 
άπόψεων τών 'Ενώσεων άναφορικά μέ τήν έπιδιωκο- 
μένη συνεταιριστική οργάνωση τής συγκεντρώσεως 
τού σίτου. Το κείμενό του είναι το ακόλουθο:

«Οί ύποσημειούμενοι έκπρόσωποι τών Σιτοπαρα- 
γωγικών Συνεταιριστικών ’ Οργανώσεων τής 'Ελλάδος 
λαμβάνομεν τήν τιμήν νά έκθέσωμεν ύμΐν τά κάτωθι 
επικαλούμενοι τήν έ π ’ αύτών ύμετέραν άντίληψιν.

Α .'Ιστορικόν τή ς  προστασίας το ΰ  εγχωρίου σ ί
του . ' Η από τού 1926 έκδηλωθείσα τό πρώτον πτώσις 
τών τιμών εις τά γεωργικά κυρίως προϊόντα, λόγω τής 
υπερπαραγωγής είς τάς μεγάλας παραγωγικός χώρας, 
είχε, ώς ήτο φυσικόν, άντίκτυπονκαί είς τάς τιμάς τών 
έν τη χώρα μας παραγομένων καί μή προστατευομέ- 
νων γεωργικών προϊόντων, ιδίως δέ έπί τών σιτηρών. 
Ό  έκ τής ύποτιμήσεως τών γεωργικών προϊόντων 
αντίκτυπος έγένετο αίσθητότερος είς τά τμήματα 
έκεΐνα τής χώρας μας όπου διενηργεΐτο ή σιτοπα
ραγωγή ύπό τήν μορφήν τής μονοκαλλιεργείας, ώς π.χ. 
εις τήν Θεσσαλίαν, τής όποιας ή γεωργική καί οικονο
μική κατάστασις μετά τήν έφαρμοσθεϊσαν πολιτικήν 
τής άγροτικής μεταρρυθμίσεως, ήτοι τής άπαλλοτριώ- 
σεως τών μεγαλοκτημάτων καί τής δημιουργίας μι- 
κροϊδιοκτησιών, δέν ήτο καθόλου ευχάριστος, καθότι 
ή παραγωγή τούτων, έλλείψει τών απαραιτήτων 
οικονομικών μέσων καί τής άναγκαίας διοικητικής καί 
έπιστημονικής καθοδηγήσεως, τής διενεργουμένης 
πρότερον άπό τούς τσιφλικιούχους, ήτο μειωμένη είς 
βαθμόν τοιούτον, ώστε νά μή έπαρκή ούδέ διά τάς 
στοιχειώδεις βιωτικάς άνάγκας τών άποκατασταθέν- 
των μικροπαραγωγών.

Οί σιτοπαραγωγοί τής Θεσσαλίας εύρεθέντες κατά 
τό 1927:

1) Πρό μεγάλων οικονομικών ύποχρεώσεων πρός 
τό άσκούν τότε, ούχί εννοείται κατά τρόπον πρό- 
σφορον, τήν αγροτικήν πίστιν Τραπεζιτικόν 'ίδρυμα.

2) Πρό άνεπαρκούς έσοδείας λόγω τών καιρικών 
άντιξοοτήτων.

3) Πρό άζητησίας τών παραχθέντων δημητριακών 
των ύπό τής εγχωρίου άλευροβιομηχανίας.

4) Πρό προσφερομένης μειωμένης τιμής αύτών εν 
σχέσει μέ τά έξωθεν είσαγόμενα σιτηρά:

Εύρέθησαν είς τήν άνάγκην νά προσφύγουν είς τό

Κράτος, τό κατευθύνον καί ρυθμίζον τήν όλην οικονο
μικήν τού τόπου ζωήν καί νά ζητήσουν τήν προστα
σίαν τοΰ μοναδικού των προϊόντος καί τήν διασφάλι- 
σιν τών συμφερόντων των.

Ή  τό πρώτον (τό 1927) έκ τής άνάγκης τής ένι- 
σχύσεως τών σιτοπαραγωγών τής Θεσσαλίας κυρίως, 
έπιβληθεΐσα προστασία έπί τού έγχωρίου σίτου έγένε
το ύπό περιωρισμένην μορφήν, όρκεσθεΐσα είς τό νά 
έξισώση τήν τιμήν τοΰ έγχωρίου σίτου είς τήν τοιαύτην 
τοΰ έξωθεν είς τήν χώραν μας είσαγομένου. Πάντως τά 
άποτελέσματα έκ τής πρώτης έφαρμογής τοΰ προστα
τευτικού τούτου μέτρου ύπήρξαν λίαν ευεργετικά καί 
έξυπηρετικά καί διά τήν σιτοπαραγωγήν τοΰ τόπου 
καί διά τούς σιτοπαραγωγούς, ο'ίτινες έν τώ μέτρωτής 
προστασίας τοΰ προϊόντος καί συνεπώς τών συμφε
ρόντων των διησθάνθησαν τό ένδιαφέρον τού κατευ- 
θύνοντος τήν οικονομικήν ζωήν των παράγοντος, τόν 
όποιον άλλοτε εΐχον γνωρίσει είς τό πρόσωπον μόνον 
τοΰ τσιφλικούχου.

Β. Α ιτιολογία τη ς  συγκεντρώ σεω ς καί προσ τα
σίας το ϋ  σίτου. ’Από τό έτος 1928 καί έντεύθεν ό 
θεσμός τής προστασίας τής έγχωρίου σιτοπαραγωγής 
αρχίζει νά λαμβάνη διαδοχικώς πλέον συγκεκριμένην 
καί έξυπηρετικήν διά τε τούς παραγωγούς καί τήν σι
τοπαραγωγήν μορφήν, ώς π.χ. διά τής έπιβολής τής 
ύποχρεωτικής προσμίξεως έγχωρίου σίτου ύπό τών 
έγχωρίων άλευροβιομηχανιών τών κατεργαζομένων 
άλλοδαπόν σίτον (Νόμος 3598 τοΰ έτους 1928), διά 
τοΰ καθορισμού έλαχίστου όρίου τιμής έξαγοράς τοΰ 
έγχωρίου σίτου (Νόμος 4382 τοΰ έτους 1929), διά τής 
τυποποιήσεως τών έγχωρίων σίτων κατατασσομένων 
τούτων είς κατηγορίας καί τοΰ καθορισμού άναλόγου 
τιμής δι’ έκάστην τούτων (Νόμος 4817 τοΰ έτους 
1930), διά τής όλοκληρώσεως τών γενικωτέρων μέ
τρων βελτιώσεως τής σιτοπαραγωγής, διά τής προμή
θειας καί διαθέσεως καταλλήλων δ ι’ έκάστην περιο
χήν ποικιλιών σίτου διά σποράν καί τής έξαγοράς τών 
παραγομένων σιτηρών είς τιμάς ικανοποιητικός καί 
τής ύποχρεωτικής διαθέσεως αύτών είς τάςέγχωρίους 
αλευροβιομηχανίας, (Νόμος 4392 έτους 1931 καί 
Νόμος 5686 έτους 1932),άνατεθέντοςτοΰ όλου έργου 
τής κατευθύνσεως τής προστασίας καί βελτιώσεως 
τής σιτοπαραγωγής είς τόν συσταθέντα ειδικόν οργα
νισμόν τήν Κ.Ε.Π.Ε.Σ.

Ε’ίμεθα υποχρεωμένοι νά τονίσωμεν ότι μάλλον 
ίκανοποιητικώτερα θά ήσαν τά άποτελέσματα τής 
κατά τ ’ άνωτέρω ύπό τής Κ.Ε.Π.Ε.Σ. ύπέρ τού 
έγχωρίου σίτου καί τών παραγωγών έφαρμοσθείσης 
προστατευτικής πολιτικής έάν συνειργάζοντο στενώς 
άπαντες οί άπαραίτητοι τής παραγωγής παράγοντες 
ώς π.χ. 1) ή κατευθύνουσα τήν όλην παραγωγήν τού 
τόπου άρχή (τό Ύ πουργειον τής Γεωργίας), 2) τό 
κεφάλαιον (ή ’ Αγροτική Τράπεζα), 3) ή εργασία (οί 
παραγωγοί), 4) τά εκτελεστικά οικονομικά όργανα 
τών παραγωγών (αί συνεταιριστικοί οργανώσεις) καί 
δέν έχρησιμοποιούντο είς τάς έργασίας τής συγκεν
τρώσεως όργανα μηδεμίαν σχέσιν έχοντα μέ τήν σιτο
παραγωγήν καί τούς παραγωγούς, ώς π.χ. αί Γενικαί 
’ Αποθήκαι.

Δυστυχώς τό Κράτος κατά τά πρώτα έτη, κατά τά 
όποια άπησχολήθη μέ τήν συγκέντρωσιν τού σίτου 
ήγνόησε ή μάλλον παρεγνώρισε τά έκτελεστικά οικο
νομικά όργανα τών παραγωγών, ήτοι τάς συνεταιρι
στικός αύτών οργανώσεις, αί όποΐαι ώς έκ τού προορι
σμού καί τής θέσεώς των ήδύναντό καί δύνανται νά 
παίξουν σπουδαιότατον ρόλον είς τήν όλην ύπόθεσιν
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τής παραγωγής τοΰ τόπου.
Αί άπό τό έτος 1929 καί έντεύθεν κατά ενεργόν 

τρόπον παρεμβάσεις τών συνεταιρικών οργανώσεων 
είς συγκεντρώσεις διαφόρων γεωργικών προϊόντων, 
είτε διά λογαριασμόν τών παραγωγών εϊτε διά λογαρια
σμόν τής Ά γροτ. Τραπέζης καί τήν διάθεσιν αύτών, 
είτε είς άλλους παραγωγούς τούς έχοντας ανάγκην 
τούτων, εϊτε είς τό Κράτος ( ’Επιμελητείαν Στρατού) 
καί ή διεξαγωγή τών εργασιών τούτων κατά τρόπον 
απολύτως ικανοποιητικόν καί εξυπηρετικόν δΓ άπαν- 
τας τούς ενδιαφερομένους, έπεισαν τήν Κ.Ε.Π.Ε.Σ. 
όπως σκεφθή νά χρησιμοποιήση καί τάς συνεταιρικός 
οργανώσεις είς τάς έργασίας τής συγκεντρώσεως τού 
εγχωρίου σίτου.

Οϋτω διά τού κατά τό 1932 ψηφισθέντος 5686 
Νόμου έθεσμοθετήθη ή χρησιμοποίησις τών συνεται
ριστικών οργανώσεων είς τήν συγκέντρωσιν ύπό όρον 
όμως δυνητικόν.

Τής ευεργετικής ταύτης διά τάς συνεταιρικός οργα
νώσεις διατάξεως ποιούσα χρήσιν ή Σεβαστή Κυβέρ- 
νησις εύηρεστήθη κατά τό παρελθόν έτος νά άναθέση 
είς τάς σιτοπαραγωγικάς 'Ενώσεις συνεταιρισμών τής 
'Ελλάδος τήν συγκέντρωσιν τού σίτου τών περιφε
ρειών των ύπό περιωρισμένην μορφήν καί μέ συνερ
γασίαν τού ξένου πρός τούς παραγωγούς έκτελεστι- 
κοϋ παράγοντος, ήτοι τών Γεν. Α ποθηκώ ν.

Είμεθα βέβαιοι ότι θά  εύηρεστήθη ή άρμοδία 
υπηρεσία ήτοι ή Κ.Ε.Π.Ε.Σ. νά κατατόπιση ύμάς περί 
τών αποτελεσμάτων τών έργασιών συγκεντρώσεως 
τών συνεταιρικών οργανώσεων.

Δέν θά ήτο έν τούτοις έγωϊστικόν νομίζομεν νά 
τονισθη έκ μέρους μας οτι τά αποτελέσματα τών 
έργασιών τών συνεταιρικών οργανώσεων ήσανάρκετά 
ικανοποιητικά, λαμβανομένου ύ π ' όψιν τού συγκεν- 
τρωθέντος ποσού έκ 215.000 τόννων μέ'έλάχιστον 
προσωπικόν καί είς μικρόν σχετικώς χρονικόν διάστη
μα, τήν στιγμήν κα θ ' ήν αί Γενικαί Ά π ο θή κ α ι έντός 
6ετίας συνεκέντρωσαν μέ όλας τάς δυνατός ανέσεις 
καί εύκολίας μόνον 160.000 τόννους. Θά άπεφεύγοντο 
δέ άφεύκτως αί έν τή άρχή τής έργασίας παρατη- 
ρηθεισαι άταξίαι έάν έφοδιάζοντο αί ένώσεις μέ τό 
άπαραίτητα έργαλεΐα καί υλικά (σάκκους) καί 1) δέν 
προέκυπτον ώρισμέναι δυσχέρειαι, αί όποϊαι δμως θά 
ήδύναντο νά προβλεθοϋν καί νά άρθούν, 2) δέν παρε- 
νεβάλλοντο ώρισμέναι άλλαι δυσχέρειαι, έκ μέρους 
τών κατά τόπους ύπηρεσιών τών Γενικών ’ Αποθηκών.

Γ. Τί έπιδ ιώ κομ εν. Αί προηγούμενοι διά λογαρια
σμόν τών παραγωγών καί τής Άγροτικής Τραπέζης 
καί αί κατά τό παρελθόν έτος διά λογαριασμόν τής 
Κ.Ε.Π.Ε.Σ.^ μετ' έπιτυχίας διενεργηθεϊσαι ύπό τών 
συνεταιρικών οργανώσεων συγκεντρώσεις διαφόρων 
γεωργικών προϊόντων παρέχουν τό δικαίωμα είς 
ταύτας νά ζητήσουν παρά τού Κράτους τήν ολοκλη
ρωτικήν άνάληψιν τής συγκεντρώσεως, άποθηκεύ- 
σεως καί διαθέσεως τοΰ έξαγοραζομένου ύπό τοϋ 
Κράτους πλεονάζοντος σίτου, τοσούτω μάλλον καθό
σον τό δικαίωμά των τούτο πηγάζει έκ τοϋ προορι
σμού των καί τής θέσεως, τήν οποίαν κατέχουν μέσα 
είς τήν παραγωγήν τοϋ τόπου, τής όποιας είναι τά 
φυσικά οικονομικά εκτελεστικά όργανα, ύποχρεωμέ- 
να νά ένδιαφέρωνται διά τήν έξυπηρέτησιν αύτής 
γενικώτερον έν άντιθέσει πρός όργανα τρίτα τών 
όποιων ό ρόλος καί προορισμός είναι κερδοφόρος καί 
ούχί κοινωφελής ώς τών συνεταιρικών οργανώσεων.

Επί τών άνωτέρω έρεισμάτων βασιζόμενοι αί σιτο- 
παραγωγικαί 'Ενώσεις συνεταιρισμών τής 'Ελλάδος

συνελθοΰσαι τήν 16-17ην Δεκεμβρίου παρελθόντος έ
τους είς ειδικήν σύσκεψιν έν Θεσσαλονίκη προήλθον 
είς τήν άπόφασιν νά ιδρύσουν κεντρικήν συνεταιρι
στικήν ένωσιν τών σιτοπαραγωγικών ' Ενώσεων τής 
' Ελλάδος οικονομικής μορφής, πρός τόν σκοπόν τής 
έπί τώ τελειώτερον μεθοδικώτερον καί οίκονομικώτε- 
ρον συστηματοποιήσεως τής όλης έργασίας τής συγ
κεντρώσεως καί τής συμβολής έναργέστερον είς τήν 
παραγωγήν τού τόπου έν στενή πάντοτε συνεργασία 
μετά των κυρίων ταύτης παραγόντων, ήτοι τής έπι- 
στήμης, τοΰ κεφαλαίου καί τής έργασίας, διότι πι- 
στεύομεν άπολύτως καί άκραδάντως οτι μόνον διά 
συντονισμένης τών άνωτέρω παραγόντων ένεργείας 
είναι δυνατόν νά έπιτευχθούν τά άναμενόμενα διά τήν 
εύημερίαν τών παραγωγών καί τού τόπου άποτελέ- 
σματα καί ότι ό ρόλος τών συνεταιρικών οργανώσεων 
όχι μόνον δέν άφίσταται τών ύπέρ τής προαγωγής καί 
προστασίας τών γεωργικών προϊόντων προσπαθειών 
τοΰ Κράτους, άλλά, τούναντίον ένισχύει τούτο είς 
πάσαν παραγωγικήν προσπάθειαν λόγω άκριβώς τής 
θέσεως τήν όποιαν αί συνεταιρικοί οργανώσεις κατέ
χουν είς τήν παραγωγήν τού τόπου καί τής έπιρροής, 
τήν οποίαν αυται έξασκούν έπί τών παραγωγών.

Φρονοϋμεν δέ οτι οϋτω ό θεσμός τής Κ.Ε.Π.Ε.Σ. θά 
όλοκληρωθή καί θά  ένδυναμωθή διά τής συμπράξεώς 
του μετά τής ύπό ίδρυσιν Κεντρικής Σιτοπαραγωγικής 
' Οργανώσεως.

Αί συνετάιρικαί οργανώσεις τών σιτοπαραγωγών τής 
' Ελλάδος, άντιλαμβανόμεναι τήν βαρύτητα τής ύποθέ- 
σεως καί τήν σοβαρότητα τοϋ ρόλου τόν όποιον θέσει 
είναι τεταγμέναι νά άναλάβουν είς τήν όλην ύπόθεσιν 
της σιτοπαραγωγής τοΰ τόπου, κατέληξαν είς τήν 
άπόφασιν, ώς άνωτέρω έκθέτομεν, νά ιδρύσουν Πα
νελλήνιον Συνεταιριστικήν Σιτικήν Όργάνωσιν ή ό
ποια πλήν τού τεχνικοΰ έργου τής συγκεντρώσεως τών 
σιτηρών, θά έχη καί ώς σκοπόν νά συμβάλλη ένεργώς 
είς τήν συστηματοποίησιν τής καλλιεργείας τών δημη
τριακών καί λοιπών μέ ταΰτα καλλιεργητικήν σχέσιν 
έχόντων γεωργικών προϊόντων ϊνα όρθολογιστικώτε- 
ρον εκμεταλλευόμενος ό κλήρος τών μικροπαραγωγών 
άποδόση μαζί μέ τ ' άλλα προϊόντα οίκονομικώτερον 
τό κόστος τοΰ σίτου, καθοδηγουμένων τών παραγω
γών μεθοδικώς, ώς πρός τό τεχνικόν μέν μέρος ύπό 
των Γεωπονικών ' Υπηρεσιών τοΰ Κράτους, ώς πρός 
τό οικονομικόν δέ τοιοΰτον ύπό τών συνεταιριστικών 
οργανώσεων, σύμφωνα πάντοτε μέ τάς γενικωτέρας 
άρχάς καί άντιλήψεις τού Κράτους, είς τήν ύποβοή- 
θησιν τούτων διά τήν προμήθειαν τών άναγκαιούντων 
διαφόρων γεωργικών εργαλείων καί μηχανημάτων, είς 
τήν συστηματοποίησιν τής παραγωγής έκλεκτών ποι
κιλιών σπόρων είς τά ένδεδειγμένα χωρία ή τμήματα 
έκάστης περιφερείας διά τής ίδρύσεως καί κατευθύν- 
σεως ειδικών σποροπαραγωγικών συνεταιρισμών καί 
τής διαθέσεως τών παραγομένων καί συγκεντρου- 
μένων σπόρων είς τούς λοιπούς παραγωγούς μετά τήν 
δέουσαν κατεργασίαν ήτοι καθαρισμόν καί άπολύμαν- 
σιν διά τής έγκαταστάσεως ειδικών έπί τούτω μηχανη
μάτων είς έκάστην σιτοπαραγωγικήν περιφέρειαν καί 
τέλος είς τήν διασφάλισιν άπό τήν άδικαιολόγητον καί 
συστηματικώς έπιδιωκωμένην ύπό τής έμπορικής καί 
βιομηχανικής τάξεως ύποτίμησιν τών γεωργικών προϊ
όντων διά τής ίδρύσεως Ταμείου Αύτοπροστασίας 
άποβλέποντος είς τήν έξασφάλισιν τών άπαραιτήτων 
ειδικών μέσων διά τήν προστασίαν τοϋ προϊόντος άνευ 
προσφυγής είς τήν κατανάλωσιν.
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καί τά τοιαΰτα άποθηκεύσεως καί διαμετακομίσεως, 
καθόσον ή έλλειψις αποθηκών όχι μόνον δυσχεραίνει 
αλλά καθιστά προβληματικήν τήν όλοκλήρωσιν τοΰ 
όλου έργου τής συγκεντρώσεως.

’ Επιφυλασσόμεθα όπως είδικώς διά τό ζήτημα τών 
άποθηκών έκθέσωμεν ύμϊν τάς άπόιρεις καί άντιλή- 
•ψεις μας δ ι’ ιδιαιτέρου υπομνήματος μας.

Μετά πλείστης τιμής 
Ή  εκτελεστική επιτροπή τής Συσκέψεως 

τών σιτοπαραγωγικών συνεταιριστικών ' Ενώσεων 
τής 1 Ελλάδος.

X. Βακαλούδης, Μ. Γραμμενόπουλος, Σ. Καραμαγκιό- 
λης, X. Παπαδόπουλος, Α. Σπάρτσης, Μ. Χάσος.» 
(«Συνεταιριστής» 1934 σ. 1).

’ Επικαλούμεθα πρός τοϋτο τήν άμέριστον άρωγήν 
τοϋ 'Υπουργείου τής Γεωργίας, τοϋ όποιου τήν 
ώραίαν προσπάθειαν ύπέρ τής αύξήσεως τής παρα
γωγής τοϋ τόπου εϊμεθα όχι μόνον πρόθυμοι αλλά καί 
είς θέσιν νά βοηθήσωμεν θετικώς.

Δεδομένου ότι διά τής συστηματοποιήσεως τής όλης 
έργασίας τής συγκεντρώσεως τών σιτηρών καί τής 
ίδρύσεως τής Συνεταιριστικής Σιτικής ’ Οργανώσεώς 
μας έπιδιώκωμεν τόσον τήν προστασίαν τών σιτηρών 
ώς έθνικών προϊόντων όσον καί τήν έξασφάλισιν τών 
συμφερόντων τών παραγωγών κρίνεται άπολύτως 
άπαραίτητος ή άντιμετώπησις όλων τών μέ τάς άνω- 
τέρω επιδιώξεις σχέσιν έχόντων ζητημάτων, έκ τών 
οποίων τήν πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει τό ζήτημα τής 
άνεγέρσεως άποθηκών είς τά κέντρα συγκεντρώσεως

Ο ι νεότερες εξελίξεις στο σιτικό. Η  παραπάνω Ε κτελεστική  Επιτροπή 
ανακοίνωσε στη Θ εσσαλονίκη (28-29.1.1934) τις ενέργειες της. Ο ι αντιπρόσω ποι 
των Ενώσεων αποφάσισαν να συγκληθεί σ την Α θήνα νέα Σύσκεψη. Π ράγματι 
συνήλθε την 28η Φεβρουάριου 1934. Κ α τ’ αυτήν παρίσταντο ο πρόεδρος και 
πολλά μέλη της Κ .Ε.Π .Ε .Σ ., αντιπρόσω ποι της Α .Τ .Ε ., ο ι γερουσιαστές των 
Γεω ργικών Ε πιμελητηρίω ν και άλλα αρμόδια πρόσωπα, καθώς και οι αντιπρό
σω ποι όλων των ενδιαφερομένων Ενώσεων.

Η  Ε κτελεστική  Επιτροπή, δια του Χρ. Π απαδοπούλου, έκανε ε ισήγηση  γ ια  το 
ιστορ ικό  και τις επιδιώ ξεις. Α κολούθησε διεξοδική συζήτηση  που διακόπηκε για 

να συνεχισθεί με την παρουσία του υπουργού Γεωργίας.
Σ την επιδιωκόμενη οργάνωση των σ ιτοπαραγω γικώ ν Ενώσεων, με τη ν  ίδρυση 

Κ εντρικής Ενώσεως Σιτοπαραγωγών (ΚΕΣ) αναφέρονται κείμενα γενικότερης 
σημασίας του εκπροσώπου των συνεταιρικώ ν Ο ργανώσεων στην ΑΤΕ και την 
ΚΕΠ ΕΣ, που δημοσιεύτηκαν στο «Συνεταιριστής» 1934 σ. 37, 57, 75. Ο αρθρο- 
γράφος επεκτείνει το θέμα σ την όλη οργάνωση της σ ιτοπαραγω γής κατά τρόπο 
συστηματικό. Ιδ ιαίτερα αναφέρθηκε στο θέμα των σιταποθηκώ ν από την ΙΟλεπτο

Κ αι τόνισε:
καί οίκονομικωτέραν, άποδίδουσαι οϋτω τήνύπεσχη- 
μένην διά της συνεργασίας τών σιτοπαραγωγικών 
ενώσεων περιστολήν τών δαπανών καί άνακουφίζου- 
σαι τήν βαρυνομένην κατανάλωσιν. Θά ε’ίπωμεν αλλα
χού πώς έννοοΰμεν ήμείς πάντα ταΰτα. Έ ν  τώ 
παρόντι ύποστηρίζομεν οτι διά τών συνεταιριστικών 
άποθηκών όδηγούμεν τήν «έκ θεσπίσματος» προστα
σίαν τού έγχωρίου σίτου είς τήν «έλευθέραν» τοιαύ- 
την, είς τήν αυτοπροστασίαν...»

Στη συνέχεια  και μετά την επικοινω νία  με τον Υπουργό Γεωργίας 
διαπιστώ θηκε ως πιθανό ότι από τα αιτήματα των Ενώσεων η Κ υβέρνηση είναι 
διατεθειμένη να ικανοποιήση τα αναφερόμενα στην ανάθεση στις Ενώσεις εξ 
ολοκλήρου του έργου της συγκεντρώσεως του σίτου από τους παραγωγούς (καίτοι 
δεν έγινε σαφής δήλωση ως προς τους όρους κλπ.). Ό μ ω ς:

εισφορά των σιτοπαραγωγών
«Διά τής ίδρύσεως τών συνεταιριστικών άποθηκών 

ένεκαινιάζετο προφανώς ή άπαρχή τής έντονου συνε
ταιριστικής δράσεως, ήτις μεθοδικώς συνεχιζομένη 
ύπέσχετο νά όδηγήση τούς καταθλιπτικώς κηδεμο- 
νευομένους γεωργικούς πληθυσμούς είς τήν άπό 
μακροϋ διαφεύγουσαν χειραφέτησίν των.

’ Αλλά καί τήν συγκέντρωσιν τοϋ εγχωρίου σίτου θά 
καθίστων αί συνεταιριστικοί άποθήκαι εύχερεστέραν

«Ποικίλαι άντιρρήσεις προβάλλονται διά τήν παρα- 
χώρησιν είς τάς Ενώ σεις τών έκ τής δεκαλέπτου 
κρατήσεως έ φ ’ έκάστης όκάς συγκεντρουμένου σίτου 
σχηματιζομένων κεφαλαίων δ ι’ άνέγερσιν άποθηκών, 
άν καί ό νόμος ρητώς ορίζει ότι ταϋτα ανήκουν είς τάς 
1 Ενώσεις, αί δέ ' Ενώσεις προθύμως έδήλωσαν ότι τά 
ζητήματα τά τεχνικά καί τά μέ τήν άνέγερσιν τών 
άποθηκών σχετιζόμενα διαχειριστικά τοιαύτα άφίνουν 
είς τήν πρωτοβουλίαν τής Κ.Ε.Π.Ε.Σ. καί τής Α.Τ.Ε. Αί 
προβαλλόμεναι άντιρρήσεις ε’ιναι όμολογουμένως ά- 
στήρικτοι. "Αγνωστος δέ είναι άκόμη ή λύσιςή όποία

τελικώς θ ά  δοθή, πάντως αί 'Ενώσεις έννοοϋν νά 
έφαρμοσθή έν προκειμένω ό νόμος καί ε π ’ αυτού θά 
έπιμείνουν.

Τά αιτήματα τής άναθέσεως είς τάς 'Ενώσεις τής 
διαθέσεως είς τούς άλευροβιομηχάνους τοϋ συγκεν
τρωμένου σίτου καί τής ίδρύσεως ύ π ’ αύτών κεντρι
κού συνεταιρικού οργανισμού διά τήν μέσω αύτοϋ 
έξασφάλισιν ένιαίου συστήματος συνεργασίας ΚΕΠΕΣ 
καί ' Ενώσεων, καί διά τήν ύποβοήθησιν γενικώτερον 
τοϋ έργου τής Κ.Ε.Π.Ε.Σ., δέν φαίνεται νά κρίνωνται 
εύμενώς έκ μέρους τών άρμοδίων άν καί είναι όμο-
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λογουμένως απολύτως όρθά, δίκαια καί νόμιμα.
« Ή  Σύσκεψις λόγω τής ματαιώσεως τών προσπα

θειών της διά τήν άναγνώρισιν καί ίκανοποίησιν τών 
αιτημάτων της καί είς άντίκρουσιν δημοσιευθεισών 
ανακριβών πληροφοριών, προέβη είς τήν σύνταξιν 
ψηφίσματος διά τοϋ όποιου, άφοϋ εκθέτει τήν βασι- 
μότητα τών άνωτέρω αιτημάτων τών 'Ενώσεων, δια
μαρτύρεται διά τήν μή ίκανοποίησιν αύτών καί ζητεί 
ϊνα άναμετρηθοϋν αί γενικώτεραι ζημίαι έκ τής άπορ-

ρίψεώς των, καλεϊ δέ τόν σιτοπαραγωγικόν κόσμον'ίνα 
διεκδικήση δι' όλων τών νομίμων μέσων τήν άναγνώ- 
ρισιν τών δικαίων αιτημάτων του.

Είς τήν ' Εκτελεστικήν ’ Επιτροπήν όνετέθη ή παρα
κολούθησή τοϋ ζητήματος καί ή διαφώτισις τών εν
διαφερομένων προσώπων καθώς καί ή λήψις τών έν- 
δεικνυομένων έκάστοτε μέτρων διά τήν έν συνόλω 
ικανοποιητικήν έπίλυσιν τοΰ σοβαρωτάτου τούτου 
ζητήματος.»

Τα παραπάνω δείχνουν για  πολλοστή φορά τις προσπάθειες των Συνεται
ρικών Ο ργανώσεων μέσα στις τότε συνθήκες και τη ν  ευθύνη του κράτους (πολι
τικώ ν και γραφειοκρατείας) γ ια  την καθυστέρηση της κινήσεως.

Δυστυχώς στο  νέο νόμο περί Κ .Ε .Π .Ε.Σ. που ψ ηφίσθηκε τότε δεν έγιναν 
δεκτά τα αιτήματα των σ ιτικώ ν Ενώσεων π α ρ ’ όλο ότι πολλοί από τους βουλευτές 
τα υποστήριξαν. Βλ. αναλυτικά ε ισήγηση  του Χρ. Ευελπίδη, ε ισηγητή  της 
μειοψηφίας σ την Κ οινοβουλευτική Ε πιτροπή, στο «Συνεταιριστής» 1934 σ. 98. 
Τ ονίζει τα ακόλουθα, (άρθρο με άρθρο) που δείχνουν τις συγκεντρωτικές τάσεις 
του Κράτους και τις συνεταιριστικές επιδιώ ξεις και αγώνες των συνεταιριστών.

« Α ρθρον 1. -  Δέν υπάρχει ανάγκη τροποποιήσεως 
τών κειμένων διατάξεων, άίτινες εϊνε εύρύτεραι τώνέν 
τώ νομοσχεδίω, προβλέπουσαι καί τήν τυχόν συγκέν
τρωσήν άλλων σιτηρών πλήν τοϋ σίτου.

"Α ρθρον 2. -  Ή  έν τώ νομοσχεδίω διατύπωσις 
παρουσιάζεται ατελής καί άντισυνεταιριστική: 

α) ’Αντί τής άγοράς διά τών 'Ενώσεων Συνεταιρι
σμών, ώς ή κειμένη νομοθεσία διαλαμβάνει, μεταχει
ρίζεται τήν έκφρασιν «συνεταιρικοί οργανώσεις», ένώ 
εϊνε βέβαιον οτι οί κατά μέρος συνεταιρισμοί δέν 
δύνανται νά κάμουν τήν δυσχερή ταύτην έργασίαν. Θά 
άπητούντο άλλωστε πρός τούτο χιλιάδες αποθηκών, 
πολυπληθές προσωπικόν έπιβλέψεως καί διαχείρισίς 
δυσχερής. ’ Αρχήν άλλωστε αποτελεί εις όλα τά πολιτι
σμένα κράτη οτι μεμονωμένοι συνεταιρισμοί πρέπει νά 
τείνουν είς δευτεροβαθμίους καί τριτοβαθμίους ένώ- 
σεις. Αύτό εΐνε καί τό πνεύμα τού νόμου 602 περί 
συνεταιρισμών καί αύτή ή πολιτική ήσκήθη, μέχρι 
τούδε τούλάχιστον, καί ύπό τοϋ ' Ελληνικού Κράτους.

β )Ή  δυνητική διάταξις τοϋ νομοσχεδίου νά άντι- 
κατασταθή πρός άναγκαστικήν τοιαύτην, ούτως ώστε 
τήν κατά τόπους συγκέντρωσιν ν ’ άναλάβ ουν α ί ' Ενώ
σεις Συνεταιρισμών, έ φ ’ όσον βεβαίως ύπάρξη γνωμά- 
τευσις τής άρμοδίας ’ Αγροτικής Τραπέζης περί τής 
ίκανότητος αύτών πρός άνάληψιν τοιαύτης έργασίας. 
Μόνον είς εναντίαν περίπτωσιν θά έπετρέπετο ή δι' 
άλλων τυχόν οργανισμών συγκέντρωσις τού σίτου.

γ) Τό άρθρον τούτο έγκαθιστά ούσιαστικώς δευτέ- 
ραν εποπτικήν αρχήν έπί τών συνεταιρισμών, τήν 
Κ.Ε.Π.Ε.Σ., ένώ σήμερον τήν έποπτείαν αύτήν άσκεϊ 
κατ εντολήν τοϋ Κράτους, ή ’ Αγροτική Τράπεζα τής 
Ε λλάδος έχουσα ειδικόν πρός τούτο εποπτικόν 
προσωπικόν.

δ ) ’Επί πλέον δ ι’ αύτοϋ καταργεϊται ή αύτοτέλεια 
τών συνεταιρισμών καί είσάγεται ή άνάμιξις τού Κρά
τους είς τά τής διοικήσεως αύτών. Εύνόητον ότι ή 
διάταξις περί αμέσου έλέγχου τών ύπαλλήλων τών συ
νεταιρισμών άποτελεϊ κίνδυνον κομματικών επεμβά
σεων καί διαλύσεως αύτών.

"Ενεκα τών άνωτέρω, προτείνομεν όπως τό άρθρον 
τούτο διατυπωθή ώς έξής:

2 .Ή  Κ.Ε.Π.Ε.Σ. εξαγοράζει τό σίτον καί άλλα τυχόν 
συγκεντρούμενα σιτηρά ούχί μεμονωμένως π α ρ ’ έκά-

στου τών παραγωγών, άλλά παρά τών κατά τόπους 
' Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, έπί προμήθεια 
παρεχόμενη αύταΐς. Οί όροι τής τοιαύτης εξαγοράς 
καθορίζονται κ α τ’ έτος παρά τής Κ.Ε.Π.Ε.Σ..

Εξαίρεσις δύναται νά γίνη είς άς περιφερείας δέν 
ύπάρχουν ' Ενώσεις Συνεταιρισμών ή αί ύφιστάμεναι 
τοιαύται δέν ήθελον τυχόν κριθή ίκαναί ύπό τής 
Ά γροτικής Τραπέζης διά τήν έκτέλεσιν τής έργασίας 
ταύτης.

’ Η Κ.Ε.Π.Ε.Σ. άσκεϊ έποπτείαν έπί πάντων τών κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου έπιλαμβανομένων 
της συγκεντρώσεοος, εξαγοράς καί διαθέσεως τών 
έγχωρίων σιτηρών νομικών προσώπων, όσον άφορά 
είς τάς έκ τοϋ νόμου τούτου διεπομένας ένεργείαςκαί 
έννόμους σχέσεις αύτών.
’Ά ρ θ ρ ο ν  3. -  Τό άρθρον τούτο μειώνει τήν τιμήν τού 

συγκεντρουμένου σίτου κατά τό ποσόν τών εξόδων 
μεταφοράς τού σίτου μέχρι των κυρίως έπιλιμενίων 
κέντρων. ’ Ε φ’ όσον τροποποιηθή τό παλαιόν τοιού- 
τον, νά όρισθή σαφώς ότι διά τόν καθορισμόν τής 
τιμής εξαγοράς τού σίτου λαμβάνονται ύ π ’ oipiv τά 
έξης στοιχεία: 

α )Ή  τιμή τού αλλοδαπού σίτου εις Πειραιά. 
β )Ό  εισαγωγικός δασμός μετά τών λοιπών τελών 

καί φόρων.
γ) Προστατευτικόν περιθώριον ούχί κατώτερον τής 

μιας δραχμής κ α τ’ όκά σίτου, όριζομένου ύπό τοϋ 
‘Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην τής ΚΕΠΕΣ 
εις τήν κ α τ’ έτος έναρξιν τής συγκεντρώσεως τοϋ 
σίτου.

’Ά ρ θ ρ ο ν  4. - Ή  παράγραφος 3 τοϋ νομοσχεδίου 
ορίζει ότι συνιστάται ειδική ’Επιτροπή ύπό τής 
Κ.Ε.Π.Ε.Σ. πρός καθορισμόν τής ποιότητος τού σίτου 
έν συγκρίσει πρός τόν είσαγόμενον άλλοδαπόν. Φρο- 
νούμεν ότι δέον νά όρισθή έν τώ νόμω ή σύνθεσις τής 
’Επιτροπής ταύτης ώς έξής:

1) Τού Διευθυντοϋ τής Β ' Διευθύνσεως Γεωργίας 
τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

2) Τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Γεν. Χημείου τού Κράτους.
3) Τού Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών τής 

Ά γροτικής Τραπέζης.
4) Ε ν ό ς  αντιπροσώπου τών Ενώσεων Σιτικών Συ

νεταιρισμών έκλεγομένου ύ® ’ ούς όρους καί οί έν τή
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Κ.Ε.Π.Ε.Σ. αντιπρόσωποί των»
5 ) 'Ενός αντιπροσώπου τών άλευροβιομηχάνων.

Ά ρ θ ρ ο ν  10 καί 11. -  Διά τής κειμένης νομοθεσίας 
αί άνεγειρόμεναι σιταποθήκαι άνήκουν αυτοδικαίως 
είς τάς κατά τόπους ' Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρι
σμών, άίτινες άλλωστε έζήτησαν καί τήν επιβολήν τοϋ 
δεκαλέπτου πρός άνέγερσιν αύτών. Διά τοΰ ύπό 
κρίσιν νομοσχεδίου περιέρχονται αύταί είς τό Κράτος, 
τό όποιον θέλει άποδόσει ταύτας έν καιρώ είς τάς 
δικαιούχους 'Ενώσεις. Τήν διάταξιν ταύτην θεωροϋ- 
μεν άποκρουστέαν.

α) Διότι άφαιρεΐ άπό τάς συνεταιρικός οργανώσεις 
κεκτημένον δικαίωμα.

β) Διότι αί ' Ενώσεις ποέπει νά δύνανται νά έναπο- 
θηκεύουν είς αύτάς καί άλλα προϊόντα τών παραγω
γών, όταν δέν περιέχουν σίτον.

γ) Διότι τό κόστος τής άνεγέρσεως αύτών διά τών 
'Ενώσεων θά είναι μικρότερον άφοϋ ή μεταφορά ιδία 
τών ύλικών θά δύναται νά γίνη διά προσωπικής τών 
μελών των έργασίας.
"Ενεκα τούτου προτείνομεν τήν διαγραφήν τοϋ 

άρθρου 10 καί τήν άντικατάστασιν τοϋ άρθρου 11 διά 
τών έξής:

Τά έκ τής δεκαλέπτου κρατήσεως σχηματισθέντα ή 
σχηματισθησόμενα κεφάλαια κατανέμονται είς τάς 
οικείας 'Ενώσεις Συνεταιρισμών, κ α τ’ αναλογίαν τών 
εισπράξεων τής περιφερείας των καί διατίθενται ύπ ' 
αύτών άποκλειστικώς διά τήν άνέγερσιν αποθηκών 
συγκεντρώσεως σίτου ή καί άλλων γεωργικών προϊ
όντων. Τά σχέδια τών άποθηκών τούτων συντάσ- 
σονται ύπό τής ΚΕΠΕΣ, έν συνεννοήσει μετά τών 
οικείων 'Ενώσεων Συνεταιρισμών καί τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης ή δέ άνέγερσις αύτών γίνεται ύπό τόν 
άμεσον έλεγχον τής ’Αγροτικής Τραπέζης. ' Η κυριό- 
της καί χρήσις τών αποθηκών τούτων ανήκει είς τάς 
ώς άνω ' Ενώσεις Συνεταιρισμών μή δυναμένας νά 
έκποιήσωσι ταύτας είς άλλον οργανισμόν πλήν τής 
’Αγροτικής Τραπέζης.

Είς άς περιφερείας δέν ύπάρχουν 'Ενώσεις Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών, ή αί ύπάρχουσαι τοιούται δέν 
έκρίθησαν ύπό τής 'Αγροτικής Τραπέζης ίκαναί διά 
τήν είς αύτάς άνάθεσιν τής συγκεντρώσεως τοϋ σίτου, 
δύναται ή ΚΕΠΕΣ νά προβή είς τήν άνέγερσιν άπο
θηκών, ή κυριότης καί χρήσις τών όποιων θά παρα- 
χωρήται έν καιρώ είς τάς ίδρυθησομένας καί χρησι- 
μοποιηθησομένας διά τήν συγκέντρωσιν ' Ενώσεις. 

Δύνανται αί άποθήκαι αϋται νά ίδρύωνται καί έπί

οικοπέδων συνεταιριστικών οργανώσεων καί τοιούτων 
περιελθόντων έξ άπαλλοτριώσεως είς κληρούχους 
γηγενείς ή πρόσφυγας, σιδηροδρόμων, κοινοτήτων ή 
άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, παρεχο- 
μένων τή ίδιοκτητρία ' Ενώσει Συνεταιρισμών κατά 
δικαίωμα χρήσεως δ ι’ άπλοϋ εγγράφου, ούδενός 
δικαιώματος κυριότητας δυνα μ ένουν’ άσκηθή λόγω 
τής διατηρήσεως κυριότητος έπί τοϋ οικοπέδου.

Ό  Υ πουργός τής Γεωργίας δύναται νά προκαλή 
διάταγμα άπαλλοτριώσεως γηπέδων άναγκαιούντων 
όλοκληρωτικώς ή συμπληρωματικώς πρός άνέγερσιν 
άποθηκών διά τήν συγκέντρωσιν τοϋ σίτου, ύποκει- 
μένης έν τούτω δημοσίας ώφελείας. Τά τής άποζη- 
μιώσεως ρυθμίζονται κατά τάς διατάξεις τοϋ νόμου 
Γ/ΝΑ, ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη, ή δέ 
δαπάνη βαρύνει τόν λογαριασμόν της ύπέρ ής ή άπαλ- 
λοτρίωσις ' Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Ά ρ θ ρ ο ν  12. Φρονούμεν ότι δέν συντρέχει λόγος 
τροποποιήσεως τής κειμένης νομοθεσίας (άρθρον 21 
Ν. 5686). Έ ν  περιπτώσει τροποποιήσεως αύτοϋ, νά 
όρισθή ότι τήν διαλογήν καί άπολύμανσιν σπόρου 
ένεργοϋν αί κατά τόπους Ε νώ σεις Συνεταιρισμών. 
’Εάν όμως αϋται δέν δύνανται ή δέν δεχθούν τούτο 
τότε ή ΚΕΠΕΣ προβαίνει είς τά άναγκαίας πρός τούτο 
έγκαταστάσεις. Σημειωτέον ότι πλεισται * Ενώσεις 
Συνεταιρισμών έχουν είδικάς πρός τούτο έγκαταστά- 
σεις, κατά τό παρελθόν δέ έτος ή "Ενωσις Συνεται
ρισμών Σερρών προέβη είς τήν διαλογήν καί άπο- 
λύμανσιν 600.000 οκάδων σπόρου διά λογαριασμόν 
τής ΚΕΠΕΣ, ένώ διά τού ύπό κρίσιν νομοσχεδίου 
προτείνεται άντιθέτως όπως ή ΚΕΠΕΣ γίνη έργολάβος 
καθαρισμού τού σπόρου τών Ενώσεων.

Περαιτέρω ό κ. Εύελπίδης κατακρίνει τό σύστημα 
της ύπό τής ΚΕΠΕΣ έπιχορηγήσεως τών δημοσίων 
ύπηρεσιών, καθώς καί τήν έπιβολήν φορολογίας έπί 
τής σιτοπαραγωγής ύπέρ τών ύπηρεσιών τού Υ π ουρ
γείου Γεωργίας καί ύποστηρίζει o n  τό προϊόν τής 
φορολογίας αύτής πρέπει νά διατεθή ύπέρ τών Γεωρ
γικών ’Επιμελητηρίων.

Θεωρεί τήν διά τοϋ νομοσχεδίου καθιερουμένην 
άσκησιν πειθαρχικής έξουσίας έκ μέρους τής ΚΕΠΕΣ 
έπί τού προσωπικού τών συνεργαζομένων μετ' αύτής 
οργανώσεων ώς έπέμβασιν είς τά εσωτερικά τών 
οργανώσεων καί άντίθετον πρός τήν έννοιαν τοϋ συνε- 
ταιρίζεσθαι καί άντισυνταγματικήν. Ύ πό  τό αύτό 
πνεύμα κατακρίνει καί τάς άλλας διατάξεις τοϋ 
νομοσχεδίου αί όποϊαι άφορούν τό προσωπικό τών 
οργανώσεων».

Ο ι τελικές αποφάσεις του Κράτους (Κ ΕΠ ΕΣ) στο  θέμα της συγκεντρώσεως 
σ τηρ ίχθηκαν στην αρχή του κομματισμού και του δ ια ιρεί και βασίλευε.

αρχήν άπεφασίσθη νά χρησιμοποιηθούν τίμημα τοϋ παραδιδομένου σίτου, αλλά νά παρακρα
τούν μικρόν μέρος τούτου πρός κάλυψιν της έπί 
έλαττον διαφοράς τής τιμής, είς περίπτωσιν κ α θ ’ ήν ό 
σίτος θά κατετάσσετο είς κατωτέραν κατηγορίαν 
έκείνης είς τήν όποιαν κατετάγη κατά τήν παραλαβήν.

Αί Γενικαί Ά ποθήκα ι έπειδή ή κατάταξις κατά τήν 
παραλαβήν εϊναι οριστική πληρώνουν ολόκληρον τό 
τίμημα.

Τελευταίως όμως πληροφορούμεθα ότι ήρθη ό 
άνωτέρω περιορισμός καί διά τάς Ενώσεις, αί όποϊαι 
έξουσιοδοτήθησαν νά καταβάλλουν ολόκληρον τό 
τίμημα άμα τή παραλαβή τού σίτου, τοϋ όποιου ή 
παράδοσις θά  γίνεται πλέον έπί τή βάσει της κατά τήν 
παραλαβήν γενομένης κατατάξεως. ’ Επίσης έπετρά-

«Κατ
παραλλήλως καί συγχρόνως αί Σιτικαί ' Ενώσεις καί ή 
' Εταιρία Γενικών ’ Αποθηκών. Είς τάς πρώτας άνετέ- 
θη ή συγκέντρωσις τοϋ σίτου συνεταιρισμένων καί 
άσυνεταιρίστων είς τά κέντρα τής περιφερείας των 
όπου ύπάρχουν άποθήκαι πρός άποθήκευσιν έπί 
τόπου τοϋ συγκεντρουμένου σίτου. Αί Γενικαί Ά π ο - 
θήκαι άνέλαβον νά παραλαμβάνουν σίτον είς τούς 
σιδηροδρομικούς σταθμούς μεταφερόμενον αμέσως 
είς τά κέντρα διαθέσεως τοϋ σίτου.

’Επειδή ό ύπό τών Ενώσεων παραλαμβανόμενος 
σίτος θά  παρεδίδετο είς τήν ΚΕΠΕΣ μετά νέαν ποιοτι
κήν κατάταξιν, αί Ενώ σεις ύποχρεώθησαν νά μήν 
καταβάλλουν είς τούς παραγωγούς ολόκληρον τό
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πη ή παραλαβή σίτου περιέχοντος ξένας ϋλας καί άνω 
των % έπί όναλόγω βεβαίως έκπτώσει τής τιμής, 
πράγμα τό όποιον πρότερον δέν έπετρέπετο. Τά 
μέτρα ταύτα εκρίθησαν αναγκαία, κατόπιν τοΰ παρα- 
τηρηθέντος εντόνου συναγωνισμού τού εμπορίου, τό 
όποιον αγοράζει σχετικώς είς ικανοποιητικός τιμάς, 
παραλαμβάνει ταχέως, εκκαθαρίζει άμέσως καί παρέ
χει μοιραίως τήν ευχέρειαν είς τούς έκ τών παραγωγών 
θέλοντας νά άποφύγουν τήν έκπλήρωσιν τών υπο
χρεώσεων των πρός τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν νά 
έπιτύχουν τούτο, τούς άπαλλάσσει δέ καί τής γενο- 
μένης έπί τής τιμής τού σίτου άσκήσεως εις βάρος των 
διά διαφόρους σκοπούς, τών όποιων τό σύνολον μειώ
νει κατά πολύ τήν έπί έλαττον διαφοράν της ύπό τών 
εμπόρων προσφερομένης τιμής έν συγκρίσει πρός τήν 
τιμήν τήν διδομένην ύπό τής ΚΕΠΕΣ.

Η άμοιβή τών Ενώσεων ώρίσθη ώς έξής;
Διά τήν συγκέντρωσιν τοΰ πρώτου έκατομμυρίου 

οκάδων σίτου λεπτά κατ’ όκάν 15.
Διά τήν συγκέντρωσιν τοΰ δευτέρου έκατομμυρίου 

οκάδων σίτου λεπτά κα τ’ όκάν 11.
Διά τάς πέραν τών τριών εκατομμυρίων ποσότητας 

λεπτά κ α τ’ όκάν 10.
' Εκάστη ένωσις είς τήν όποιαν άνετέθη ή συγκέν- 

τρωσις ύπέγραψεν ειδικήν σύμβασιν μετά τής ΚΕΠΕΣ 
έγκριθείσαν καί ύπό τοϋ ' Υπουργού τής Γεωργίας. Είς 
ταύτην περιλαμβάνονται οί άνωτέρω όροι καί έν γένει

αί λεπτομέρειαι τής έκτελέσεως τοΰ έργου.
' Η συγκέντρωσις άνετέθη είς τάς έξής ' Ενώσεις 

Γεωργ. Συνεταιρισμών: Ροδόπης, ’Αλεξανδρουπό- 
λεως, Διδυμοτείχου, Ό ρεστιάδος, Ξάνθης, Δράμας, 
Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, 
Κατερίνης, Ά ξιουπόλεως, Βερροίας, Έορδαίας, Φλω- 
ρίνης, Καστοριάς, Σερβίων, ’ Εδέσσης, Γιαννιτσών, 
Ααρίσσης, Καρδίτσης, Βόλου, ’Αλμυρού, Καλαμπά
κας, Τρικάλων, Λαμίας, Ά ρ τη ς - Φιλιππιάδος.

Ά τυχώ ς, άπεκλείσθησαν Ε νώ σεις Συνεταιρισμών 
κ α θ ’ ό λ α ίκ α ν α ίν ’ άναλάβουν τήν συγκέντρωσιν, διά 
λόγους εντελώς ανεξαρτήτους άπό τήν ικανότητά των 
καί τήν τεχνικήν καί συνεταιριστική αύτών συγκρότη- 
σιν. Φαίνεται ότι ξέναι άναρμόδιαι έπιρροαί συνετέ- 
λεσαν είς τούτο.

’Αλλά καί ό αδικαιολόγητος άποκλεισμός τών 'Ενώ
σεων άπό τήν συγκέντρωσιν τοΰ σίτου είς τούς σιδη
ροδρομικούς σταθμούς, ένώ κα τ’ οΰδέν εξυπηρετεί τό 
όλον έργον παραβλάπτει σοβαρώς τά συμφέροντα τών 
συνεταιριστικών οργανώσεων ύλικώς καί ήθικώς. Έλ- 
πίζομεν ότι είς τό μέλλον θ ’ άρθούναι αδικαιολόγητοι 
αϋται δυσκολίαι είς βάρος τών 'Ενώσεων, πράγμα τό 
όποιον πιστεύομεν, διότι έχομεν τήν γνώμην ότι άπό 
μέρους τής ΚΕΠΕΣ υπάρχει πάντοτε ή διάθεσις νά 
χρησιμοποιήση έντατικώς και εύρέως τάς ' Ενώσεις είς 
τό έργον.»

Η  επί του σιτικού Εκτελεστική Επιτροπή, των Ενώσεω ν μετά την αναγγελία 
της ψηφΐσεως από τη Βουλή του νομοσχεδίου ως είχε, συνεκάλεσε στη 
Θ εσσαλονίκη  Σύσκεψη την 21η Ιουνίου. Α ντιπροσω πεύθησαν 31 Ενώσεις Συνε- 
ταιρισμών.

Τ ις συγκεντρωθείσες ποσότητες βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 184.
— Ελαιοπαραγω γή. Δακοκτονία.

Τα προβλήματα των Ταμείων Π ροστασ ίας Ε λαιοπαραγω γής σχετικά  με την 
καταπολέμηση του δάκου, εξετάζονται σε Σύσκεψη αντιπροσώ πων των Ταμείων 
Π ροστασ ίας Ε λαιοπαραγω γής και αντιπροσώ πων των Γεω ργικών Επιμελητηρίω ν, 
με παρουσία και ομ ιλία  του υπουργού Γεω ργίας. Το βασικό αυτό θέμα αποτέλεσε 
την πρώτη δημοσιογραφική (για τα αγροτοσυνετα ιρ ιστικά) εμφάνιση του γράφον- 
τος (στις 5 Α πριλίου 1934 σε η λ ικ ία  19 ετών) με ανταπόκριση από την Α θήνα στην 
Εφημ.^ «Δημοκράτης» της ελαιοπαραγω γικής περιφέρειας Μ υτιλήνης. Α ναδη
μοσιεύεται στη συνέχεια  τόσο για το πρόβλημα και τις λύσεις όσο και ως πρώτο 
«δείγμα γραφής» ενός νεαρού σπουδαστού στη Σ χολή  Συνεταιριστών;

«ΑΘΗΝΑΙ. ( Εκτακτος άνταπόκρισις «Δημοκρά- συνέδρους τάς γνώμας αί όποΐαι διετυπώθησαν είς τήν
του». -  Τήν 27ην λήξαντος κατόπιν προσκλήσεως τού ’ Ιταλίαν ύπό κορυφαίων φυτοπαθολόγων σχετικώς μέ
Υπουργείου Γεωργίας συνηλθον εις τήν Ανωτάτην τήν καταπολέμησιν τοϋ δάκου καί είδικώς τήν γνώμην

Γεωπονικήν Σχολήν αντιπρόσωποι τών Ταμείων Προ- τής καταπολεμήσεως αύτοϋ διά τών παρασίτων του
στασίας  ̂Ελαιοπαραγωγής ώς καί άντιπρόσωποι τών καί τήν διά τών δακοκτόνων παρασκευασμάτων, ώς
Γεωργικων Επιμελητηρίων πρός μελέτην τοϋ όλου καί τάς προϋποθέσεις μέ τάς όποιας πρέπει νά γίνεται
ζητήματος τής έργασίας των Ταμείων διά τήν καταπο- ή καταπολέμησις διά τών δακοκτόνων παρασκευα-
λέ(.ιησιν τοΰ δάκου. Τήν σύσκεψιν έτίμησαν διά τής σμάτων τών όποιων αί κυριώτεραι είναι αί έξής:
παρουσίας των ό κ. Υπουργός τής Γεωργίας, ειδικοί α) Δεδομένου ότι ή τοιαύτη καταπολέμησις είναι
ανώτεροι υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας, κα- πολύ δαπανηρά πρέπει αϋτη νά γίνεται μόνον καί όταν
θηγηταί τής Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, Γέρου- ή έσοδεία είναι μεγάλη οϋτως ώστε έκ τού κέρδους
σιασταί τών Γεωργικών Επιμελητηρίων καί άλλοι όπερ θά  προκύψει νά καλυφθούν τουλάχιστον αί
ειδικοί περί τά τοιαϋτα ζητήματα. δαπάναι.

Εν άρχή τής συσκέψεως ό κ. Υπουργός είσηγούμε- β) ' Η καταπολέμησις πρέπει νά γίνεται εις μεγάλην
νος άναπτύσσει^τήν δράσιν των Ταμείων Προστασίας περιφέρειαν χωριζομένην διά χιλιομέτρων τινών έκ

Ελαιοπαραγωγής. Προχωρών αναπτύσσει είς τούς περιφερείας όπου δέν γίνεται καταπολέμησις.
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γ) Τελεία γνώσις τών συνθηκών τοΰ τόπου όπου 
γίνεται ή καταπολέμησις ύπό τής υπηρεσίας καταπο
λεμήσεως διότι ή μάχη κατά τοϋ εντόμου πρέπει νά 
γίνη εις τήν πρώτην γενεάν.

’ Εν τέλει άπευθύνεται πρός τήν εύφϋίαν τών ‘Ελλή
νων καί παροτρύνει όπως καί έν τή προκειμένη περι- 
στάσει προσανατολισθή αϋτη πρός τά νέα πορίσμιατα 
τής έπιστήμης προτείνει δέ όπως ή σύσκεψις πρός 
έξυπηρέτησιν τών έλαιοφόρων περιφερειών περιορι- 
σθή είς τήν έπισταμένην έξέτασιν τών θεμάτων έκεί- 
νων διά τήν συζήτησιν τών οποίων συνεκλήθη καί τά 
όποια είναι τά κάτωθι:

1) Καθορισμός όρίων ένεργείας διά τήν καταπολέ- 
μησιν τού δάκου.

2) Σαφής ορισμός τοϋ σκοπού τών Ταμείων Προ
στασίας ’ Ελαιοπαραγωγής ήτοι πρέπει νά συνεχίσουν 
τήν προμήθειαν τών υλικών καί τήν έκτέλεσιν τών ψ ε
κασμών ή νά περιορισθούν μόνον είς τήν προμήθειαν 
ή δέ διαβροχή νά γίνεται ύπό τών παραγωγών.

3) Ποία ήτο ή ποιότης τών μέχρι τούδε χρησιμο- 
ποιηθέντων ύλικών καί ψεκαστήρων.

4) ’ Εποπτεία τών Ταμείων λογιστική, διοικητική, τε
χνική.

Μετά ταϋτα άποχωροϋντος τοϋ Υ πουργού ή σύ- 
σκεψις είσήλθεν είς συζήτησιν καί έκλήθησαν οί 
άντιπρόσωποι τών Ταμείων όπως έκφέρουν τάς γνώ- 
μας των.

Ό  ’Αντιπρόσωπος Χανίων ύποστηρίζει ότι έπιβάλ- 
λεται ή παρά τών Ταμείων πρόσληψις ειδικών γεωπό
νων πρός μελέτην τών διαφόρων ζητημάτων τών σχε
τικών μέ τήν καταπολέμησιν ήτοι τής έποχής τοϋ 
ψεκασμού καί τής χρησιμότητος αύτού έκάστοτε, τοϋ 
τρόπου τής διαβροχής, τοϋ κλαδεύματος κλπ. Οί άντι- 
πρόσωποι Ρεθύμνου καί ' Ηρακλείου συμφωνούν μέ 
τά ανωτέρω καί προτείνουν τήν 'ίδρυσιν σχολής είδι- 
κεύσεως τών γεωπόνων.

Οί άντιπρόσωποι Αευκάδος, Πρεβέζης, Ά ρτης, 
Κύμης, Χίου καί Σάμου προτείνουν όπως οί γεωπόνοι 
είναι δημόσιοι ύπάλληλοι μισθοδοτούμενοι παρά τοϋ 
Κράτους.

10  κ. Χασιώτης λέγει ότιτό  Δημόσιον έπί πάση παρα
γωγή εισπράττει έμμέσως 20-25% δεδομένου δέ ότι ή 
έκ τοϋ δάκου έπερχομένη ζημία κυμαίνεται μεταξύ 
350-400 έκατ. έτησίως καί άν έκ τής καταπολεμήσεως 
έπέλθη κέρδος 150 έκ. τό Κράτος θ ά  είσπράξη 30 
περίπου έκ. ’Ώ στε τό συμφέρον τοϋ Κράτους είναι νά 
μισθοδοτή αύτό τούς γεωπόνους.

' Ομιλούν κατόπιν οί άντιπρόσωποι Λακωνίας, Χαλ

κιδικής, Πατρών καί λύεται ή συνεδρίασις διά τήν 4 
μ.μ., όπότε έπαναλαμβανομένη ή σύσκεψις καταλήγει 
όμοφώνως είς τήν κάτωθι άπόφασιν έπ ί τοϋ πρώτου 
θέματος:

Διαπιστοϋται ή είς έκαστον Ταμεΐον άνάγκη τής 
τοποθετήσεως γεωπόνου άμεταθέτου ώς διευθυντοϋ 
τών έργασιών καταπολεμήσεως, μέ δικαιώματα καί 
καθήκοντα δημοσίου ύπαλλήλου μισθοδοτουμένου 
παρά τού Κράτους. Ούτος άπαραιτήτως πρέπει νά έχη 
είδικευθή είς τό Μπενάκειον Φυτοπαθολογικόν Ίν- 
στιτούτον καί είς τήν ύπαιθρον παρακολουθών καί 
συμμετέχων είς τήν καταπολέμησιν τού δάκου ύπό 
ειδικών φυτοπαθολόγων.

Συζητουμένου τού β ' θέματος άναγνωρίζεται παρά 
πάντων ή έξακολούθησις τών ψεκασμών ώς μόνου 
μέσου πρός διάσωσιν τής έλαιοπαραγωγής, ό όποιος 
μάλιστα πρέπει νά γίνεται ύπό ειδικών συνεργείων καί 
όχι ύπό τών παραγωγών διότι ούτοι ά φ ’ ένός μέν είναι 
άκατάλληλοι, ά φ ’ έτέρου δέ δέν έχουν κατανοήσει 
έπαρκώς τήν άναγκαιότητα τών ψεκασμών.

’ Επί τού γ ' θέματος διαπιστοϋται ότι τά μέχρι σήμε
ρον χρησιμοποιηθέντα ύλικά δέν ήσαν άριστα τά 
Ταμεία Κρήτης καί Πηλίου δηλώνουν ότι ώς έχοντα έκ 
τού νόμου τό δικαίωμα θά  προβοϋν α π ’ εύθείας είς 
τήν προμήθειαν τών ύλικών άνευ τής μεσολαβήσεως 
τού Υ πουργείου. Τά λοιπά Ταμεία ζητούν τήν μεσο- 
λάβησιν διά τάς προμήθειας των έκ τού Υ πουργείου 
πρωτιμουμένων ύλικών ’Αγγλικής ή Γερμανικής προ- 
ελεύσεως πληρούντων τεθέντας όρους.

’Επί τοϋ δ ' θέματος ύποστηρίζεται ότι ή έποπτεία 
πρέπει νά είναι αύστηρά, σχεδόν διαρκής, έξασκουμέ- 
νη ή μέν διοικητική ύπό ύπαλλήλων τού 'Υπουργείου 
Γεωργίας, ή τεχνική ύπό τών καλλιτέρων φυτοπαθο
λόγων τών φυτοπαθολογικών τής Χώρας σταθμών, καί 
ή λογιστική ύπό  τών οικονομικών ’Επιθεωρητών τοϋ 
Υ πουργείου τών Οικονομικών. ’ Επίσης προτείνεται ή 
έφαρμογή ' Ενιαίου λογιστικού συστήματος.

’ Εν συνεχεία διατυπούνται εύχαί τινές έκ μέρους τού 
έλαιοπαραγωγικοϋ κόσμου όπως ή τής ίδρύσεως 
' Ομοσπονδίας τών ’ Ελαιοπαραγωγών κατά τό παρά
δειγμα τών ’Εθνικών ‘Ενώσεων τών έλαιοπαραγωγών 
τής Γαλλίας καί τής ’ Ιταλίας καί ή τής συγκλήσεως 
συχνών όμοιων συνεδρίων διά τήν διαφώτισιν τών 
γεωργικών τοΰ Κράτους ύπηρεσιών έπί τών έκάστοτε 
ζητημάτων. Μ εθ’ ό λήγει ή συνεδρίασις άποφασισθέν- 
τος όπως τά έν λόγω πορίσματα ύποβληθοΰν είς τόν κ. 
'Υπουργόν τής Γεωργίας πρός μελέτην καί κατάρτισιν 
σχετικών πρός τάς άνωτέρω άποφάσεις νομοσχεδίων.»

— Π ρόχειρες αποφάσεις - προτάσεις «αρμοδίων» γ ια  αγροτικά ζητήματα. Στην 
ανάγκη να υπάρχει βαθύτερη μελέτη στα αγροτικά  προβλήματα και ο ι προτάσεις 
που γ ίνοντα ι από τους εκπροσώπους των αγροτών να είνα ι σοβαρές και ωφέλιμες, 
αναφέρεται το κείμενο «Η φ ορολογία  του ελαίου και το  Γ εω ργικόν Επιμελητή- 
ριον» του Α ριστ. Κ λήμη «Δημοκράτης» Μ υτιλήνης 10.11.1934.
— Σουλτανίνα. Ίδ ρ υ σ η  Ανών. Εταιρείας Π αραγωγών Σουλτανίνας με συνεται

ρ ιστικό χαρακτήρα  και με συμμετοχή της Α ΤΕ, πρόπλασμα των μετέπειτα θεσμών 
(βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 54). Α ξιόλογο  βήμα γ ια  τη  δ ια χείρ ιση  της αγοράς 
(επεξεργασία, εμπορία) από τους ίδιους τους παραγωγούς. Σύμφωνα με τις απο
φάσεις που πάρθηκαν:

«Σκοπός τής 'Εταιρίας, ή όποία θά  έδρεύη είς τό ύπέρ  τών συμμετεχόντων είς αύτήν κεφαλαιούχων,
' Ηράκλειον, δέν είναι ή πραγματοποίησις κερδών άλλά ή προστασία τοϋ προϊόντος κατά πάσης άδικαιο-
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λογήτου πιέσεως τών τιμών αύτοϋ καί ή προσπάθεια 
διά τήν συνεχή βελτίωσιν τών όρων τής διαθέσεως 
αύτής.

Τά κεφάλαια τής ' Εταιρίας ώρίσθησαν είς 6.000.000 
δραχμών, έξ ών 2.500.000 άναλαμβάνειή Τράπεζα. Διά 
καταλλήλων συνδυασμών έξασφαλίζεται ή άπόκτησις 
των μέτοχων έκ μέρους σταφιδοπαραγωγών.

 ̂Μέρος τών κερδών διατίθεται ώς πρόσθετον τίμημα 
είς τούς πωλήσαντας σταφίδα είς τήν Εταιρίαν, άνα- 
λόγως τής ύ φ ’ έκάστου πωληθείσης είς τήν Εταιρίαν 
ποσότητος σταφίδος καί τής άξίας αύτής.

Γενικώς ή δλη συγκρότησις τής 1 Εταιρίας άποβλέπει 
νά έξασφαλίση είς αύτήν συνεταιριστικόν χαρακτήρα.
Αλλως τε μόνον λόγοι τεχνικοί ήνάγκασαν τόν οργα

νισμόν τοϋτον νά μή λάβη τήν μορφήν τοϋ συνεταιρι

σμού διότι διά τής εταιρίας είναι εύχερεστέρα ή διεξα
γωγή, είς εύρεϊαν μάλιστα κλίμακα τοιούτων εμπορι
κής φύσεως έργασιών, όποϊαι αί άποτελούσαι τό άντι- 
κείμενον της έπιχειρήσεως τής νέας σταφιδικής έται-
ρϊας·,

' Η άπόφασις τής ίδρύσεως της έγινε δεκτή μέ μεγά- 
λον ένθουσιασμόν άπό τούς ένδιαφερομένους. ’ Εκτός 
τού ειδικού όμως ενδιαφέροντος, ό ’Οργανισμός 
ούτος προκαλεϊ καί γενικώτερον τοιοϋτον, διότι απο
τελεί πρωτότυπον συνδυασμόν ένεργείας τών ιδιωτι
κών καί κοινωφελών δυνάμεων έπ ί τοϋ οικονομικού 
πεδίου διά τήν έπιδίωξιν σκοπών εξυπηρετικών τόσον 
τής ιδιωτικής όσον καί τής έθνικής οικονομίας.

’ Εκ τής λειτουργίας του θά  άποκομισθή άναμφισβη- 
τήτως πολύτιμος πείρα διά τό μέλλον.»
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Υ ΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ '

— Η  κ ίνησ η  των αστικών συνεταιρισμών κατά το έτος 1934 και ο ι υπάρχοντες 
στο τέλος του 1934 έχει ως εξής:

Είδη Ιδρυθέντες Υ πάρχοντες τέλος 1934 «Συνεταιριστής
«Συνεταιριστής 1936 σ. 32» 1935 σελ. 120

Π ιστω τικο ί 5 86 82
Π ρομηθευτικοί 15 294 285
Π ωλήσεω ς - 58 58
Π αραγωγής - εργασίας 228 1.153 1.162
Κ αταναλωτικοί - 143 149
Ο ικοδομικοί 136 817 824
Διάφοροι 7 47 64

391 2.598 2.624

Στο τέλος του 1934 υπήρχαν ο ι επόμενες Ενώ σεις Α στικώ ν Συνεταιρισμών: 
14 Ενώσεις Συνεταιρισμών Α ρβυλοποιώ ν Α θηνών 
2 » » » Π ειραιώ ς
1 » » » Π ατρώ ν
1 » » » Α θηνών - Π ειραιώ ς

18
(βλ. «Συνεταιριστής» 1935 σ. 121).

Η  νομοθεσία γ ια  αστικούς συνεταιρισμούς. Π ληροφορίες γ ια  τη δραστηριότητα.
Τους αστικούς συνεταιρισμούς κατά το 1934 αφορά κυρίως ο ν. 6070/1934. Η 

α ιτιολογική  του έκθεση («Συνεταιριστής» 1934 σ. 47), αναφέρει τα επόμενα όπου 
εκτός από τα νομικά, δίδονται και πληροφ ορίες για  τη δραστηριότητα  μερικών 
αστικών συνεταιρισμών:
«Πρός τήν Βουλήν

Διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου σκοπεΐταιή τρο- 
ποποίησις διατάξεων τινων τού νόμου 5289 καί τού 
αρχικού «περί συνεταιρισμών» 602 νόμου, τού νόμου 
5076 «περί ανωνύμων εταιρειών» ώς καί τού νόμου 
5607 «περί κωδικοποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
φαρμακευτικής νομοθεσίας», άίτινες κατά τήν εφαρ
μογήν αύτών, προκειμένου τούλάχιστον περί αστικών 
συνεταιρισμών, άπεδείχθησαν σοβαρώς παρακωλύου- 
σαι τήν λειτουργίαν αστικών συνεταιρισμών, ένιοι τών 
όποιων εϊτε είς τό πιστωτικόν εϊτε είς τό βιομηχανικόν 
στάδιον, εϊτε καί άπλώς ώς προμηθευτικοί άπέδειξαν 
άξιόλογον δράσιν, οιον ό Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
Τεχνοεργατών Λαμίας, ό Συνεταιρισμός ’Ιατρών καί 
Φαρμακοποιών «ΣΠΕΣ»,ό Προμηθευτικός Συνεταιρι
σμός Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης καί άλλοι.

Διά τών έπιδιωκομένων καί ύπό τήν ύμετέραν κρίσιν 
ύποβαλλομένων τροποποιήσεων σκοπειται έπίσης 
όπως ό έλεγχος τού Κράτους ασκείται ένεργώτερον 
καί είς τρόπον ώστε νά προλαμβάνωνται άνωμαλίαι 
τών διοικήσεων δυνάμεναι νά έχωσιν έπιζημίαν διά τά 
συμφέροντα τών συνεταίρων έπίδρασιν. Διά τής

καθιερώσεως τής ειδικής ’ Ελεγκτικής ’ Επιτροπής, 
προεδρευομένης ύπό τών έκασταχού Προέδρων τών 
Πρωτοδικών, προστίθεται είς έπί πλέον έκ τού πλη
σίον έλεγχος, ό δέ ύπό τοϋ Υ πουργείου προβλεπόμε- 
νος τοιούτος διευκολύνεται διά τής ειδικής διατάξεως 
κ α θ ’ ήν μέρος τού άποθεματικού κεφαλαίου διατίθε
ται πρός τόν σκοπόν τούτον.

* Η τροποποίησις τοϋ άρθρου 67 τοϋ νόμου «περί 
συνεταιρισμών», τό όποιον ώς έχει σήμερον προβλέπει 
έν περιπτώσει διαλύσεως τοϋ συνεταιρισμού τήν διά- 
θεσιν τοϋ άποθεματικού κεφαλαίου τών άστικών 
συνεταιρισμών ύπέρ πιστωτικών ένώσεων γεωργικών, 
κρίνομεν ότι επιβάλλεται, λαμβανομένης συγχρόνως 
προνοίας, ώς έλέχθη, διά τήν ένίσχυσιν τοϋ έλέγχου.

Διά τής τροποποιήσεως τού 11 άρθρου τού νόμου 
5076 «περί άνωνύμων έταιρειών καί τραπεζών» έπι- 
τρέπεται είς τούς πρό πενταετίας τούλάχιστον ίδρυ- 
θέντας αστικούς συνεταιρισμούς καί έχοντας άντικεί- 
μενον τήν αποδοχήν καταθέσεων χρημάτων ή αξιών 
νά έξακολουθήσωσι τάς έργασίας ύπό τύπον συνεται
ρισμού. Κυρίως διά τής διατάξεως ταύτης απαλλάσσε
ται τής μετατροπής είς ανώνυμον έταιρείαν, ό πιστω
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τικός συνεταιρισμός τεχνοεργατών Λαμίας, ΰστις άπό 
του έτους 1900 λειτουργήσας τό πρώτον ύπό μορφήν 
συλλόγου άποτελεϊ οικονομικόν οργανισμόν σπου- 
δαιότατον διά τήν άγορά Λαμίας, έχοντα μέχρι σήμε
ρον νά έπιδείξη κατά τήν ύπερτριακονταετή δράσιν 
του λαμπρά άποτελέσματα καί μακράν παράδοσιν 
εύσυνειδήτου προβλεπτικής διοικήσεως. ' Ως πρόσθε
τος πάντως άσφάλισις τακτικής λειτουργίας προτείνε- 
ται ή ίδρυσις τής Ανωτέρας ’ Επιτροπής ’ Εποπτείας.

' Εν τέλει διά τής τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 33 τοΰ 
νόμου 5607 επιτυγχάνεται ή προστασία τών έπί τή 
βάσει τοΰ νόμου 602 λειτουργούντων καί ίδρυθησομέ- 
νων συνεταιρισμών.

Εκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ ώς άνω άρ
θρου 33 άνευ τής έξαιρέσεως τών συνεταίρων ή μελών 
τών συμβουλίων λειτουργούντων καί ίδρυθησομένων 
βάσει τοΰ νόμου 602 «περί συνεταιρισμών», ού μόνον 
ζημιούνται λειτουργοΰντες ήδη συνεταιρισμοί μεγάλης 
ζωτικότητος καί οικονομικής δράσεως (ώς λ.χ. ό 
Αστικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών καί ' Ιατρών 

ΣΠΕΣ, άριθμών περί τά 2.000 μέλη ιατρούς καί φαρ
μακοποιούς μέ συνεταιρικήν περιουσίαν 11.000.000 
δραχμών, ίδρύσας 'ίδιον έργοστάσιον φαρμακευτικών 
ειδών έν Μοσχάτω άξίας περίπου 3.000.000 δρχ.) άλλ' 
όπερ σπουδαιότερον αί βασικαί διατάξεις τοϋ νόμου 
602 περί συνεταιρισμών δ ι’ ών προβλέπεται ίσότης δι
καιωμάτων καί ύποχρεώσεων μεταξύ τών συνεταίρων 
άνατρέπονται άρδην καί συνεπώς αύτή αϋτη ή έννοια 
καί ό σκοπός τοΰ νόμου 602.

Αί τροποποιούμενοι διατάξεις τοΰ νόμου 5289 τοΰ
1931 είναι αί έξής...

Τελικά ψηφίστηκε ό ν. 6070. Το κείμενον τοϋ νόμου, 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων 
τινων τοΰ νόμου 602 «περί συνεταιρισμών» καί τών 
τροποποιησάντων αύτών μεταγενεοτέρως νόμων βλ. 
στο ΦΕΚ. 73/1934 «Συνεταιριστής» 1934 σελ. 49). 

Σχετικά σημειώνει ό «Συνεταιριστής» 1934 σελ. 50. 
«Αί νέαι τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις τής περί 

συνεταιρισμών νομοθεσίας, συμπτωματικαί κατά τό 
πλειστον, έπαναφέρουν καί πάλιν έπί τάπητος, καί 
αύτήν τήν φοράν άπό μέρους τής κυβερνητικής πλευ- 
ρας, τήν ανάγκην τής ριζικής διαρρυθμίσεως τής νομο
θεσίας ταύτης, είς τήν όποιαν ό νόμος 5289 έπέφερε 
πλήρη άναστάτωσιν».

Αί συνεταιρικοί όργανώσεις, καί ιδιαιτέρως έκάστη, 
καί είς τοπικά συνέδρια, καί είς πανελλήνια τοιαΰτα 
έπανειλημμένως προσεπάθησαν νά έπιστήσουν τήν 
προσοχήν τών άρμοδίων έπί τής άνάγκης τής καταρ- 
γήσεως τοΰ άστοχου νόμου 5289 καί τής συστηματι
κής διαρρυθμίσεως τής συνεταιριστικής νομοθεσίας.
' Ατυχως ομως τίποτε δέν έγινε. "Ας έλπίσωμεν οτι θά 
θελήσουν έπί τέλους οί άρμόδιοι, τώρα όπου οί 'ίδιοι 
προσκρούουν καθημερινώς είς τά άναρίθμητα έμπό- 
δια τοΰ νόμου τούτου νά άναλάβουν τήν γενικωτέραν 
μεταρρύθμισιν τής νομοθεσίας. Οί συνεταιρισμοί είναι

πρόθυμοι νά τούς βοηθήσουν.
Είδικώτερον έκ τών νέων μεταρρυθμίσεων αί περισ

σότερον άξιαι παρατηρήσεως είναι αί έξής:
1. Καθιεροΰται συστηματικωτέρα ή έπί τών άστικών 

συνεταιρισμών έποπτεία. ' Ατυχώς όμως αϋτη έπεκτεί- 
νεται πέραν τοϋ δέοντος, διότι παρέχονται είς τήν

Επιτροπήν Εποπτείας, όργανον έξωσυνεταιριστικόν, 
τά εύρέα δικαιώματα τοϋ έποπτικοΰ συμβουλίου τοϋ 
συνεταιρισμού, τό όποιον ώς γνωστόν προέρχεται έκ 
τών κόλπων τού συνεταιρισμού. Τό τοιοϋτον άποτελεϊ 
παρέκκλισιν άπό τάς θεμελιώδεις άρχάς τοϋ συνεργα
τισμού. Δέν επρεπε ή 'Εποπτική Ε πιτροπή  νά έχη 
άλλας άρμοδιότητας έκείνων τάς όποιας ό νόμος άνα- 
γνωρίζει είς τά έποπτικά όργανα τών γεωργικών συνε
ταιρισμών, τινές τών όποιων μάλιστα, ώς άλλοτε έτονί- 
σαμεν, πρέπει νά περιορισθοϋν.

2. Κατ' άντίθεσιν πρός τόν νόμον 5289, ό όποιος 
άστόχως έρρύθμισεν λίαν περιοριστικώς τάς περιπτώ
σεις άποζημιώσεως τών μελών τοϋ διοικητικού καί 
έποπτικοΰ συμβουλίου, διά τού νέου νόμου άναγνωρί- 
ζεται είς τούς άστικούς συνεταιρισμούς τό δικαίωμα 
τής παροχής άποζημιώσεως καί ποσοστών, όχι μόνον 
είς τά μέλη τού διοικητικού συμβουλίου, άλλ' άκόμη 
καί είς τά μέλη τοϋ έποπτικοΰ συμβουλίου. Τό τοιοΰ- 
τον επιτρέπεται καί διά τά μέλη τοΰ διοικητικοΰ συμ
βουλίου τών γεωργικών συνεταιρισμών, παραδόξως 
ομως όχι όλων άλλά μόνον τών πωλήσεως καπνών. Αύ
τή ή άντίφασις μεταξύ νομοθετημάτων τοΰ αύτού 
περιεχομένου, περί τήν ρύθμισιν τοϋ ίδιου ζητήματος 
είναι χαρακτηριστική τής γενικωτέρας άρρυθμίας τής 
συνεταιριστικής μας νομοθεσίας.

Πλέον παράδοξος είναι ή διάταξις κα θ ' ήν είς τούς 
άστικούς συνεταιρισμούς δύναται ό Υ πουργός τής 
’ Εθνικής Οικονομίας νά έπέμβη καί νά τροποποιή τήν 
περί άπονομής άποζημιώσεοίς καί ποσοστών άπόφα- 
σιν τής γενικ. συνελεύσεως τοΰ συνεταιρισμού!

3. Σκόπιμον καί δίκαιον είναι ϊνα οί συνεταιρισμοί 
γενικώς άνεξαρτήτως χρόνου ίδρύσεως έξαιρεθοΰν 
τής εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ άρθρου 11 τοϋ 
νόμου 5076 καί όχι μόνον οί άπό πενταετίας συστα- 
θέντες, ύποβαλλόμενοι τό πολύ είς ένα αύστηρότερον 
έλεγχον τοΰ τρόπου τής χρησιμοποιήσεως τών συγκεν- 
τρουμένων καταθέσεων. Τούτο έπιβάλλεται άκόμη 
περισσότερον διά τούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς 
άν ληφθή ύ π ' οψιν ότι ούτοι είς τήν χώραν μας είναι 
τελείως καθυστερημένοι καί έχουν συνεπώς άνάγκην 
ένθαρρύνσεως καί όχι έμποδίων, έ φ ’ όσον μάλιστα 
κατά τά γενικώς παραδεδεγμένα άποτελοϋν τόν καλύ
τερον καί άσφαλέστερον προμηθευτήν εύθηνοΰ καί 
ίκανοΰ χρήματος είς τούς μικρούς άστικούς έπιχειρη- 
ματίας. "Αλλως τε δέν νομίζομεν ότι ή μορφή τοΰ συνε
ταιρισμού υπολείπεται είς άσφάλειαν καί βασιμότητα 
τής μορφής τής άνωνύμου εταιρίας ώστε νά άποκλει- 
σθή ούτος έργου τό όποιον κατά φύσιν τοϋ άνήκει».

Ειδικά για  τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς βλ. κείμενο Θ. Τζωρτζάκη 
στο «Συνεταιριστής» 1934 σ. 45, από το οποίο  σταχυολογούμε τα επόμενα:

„ S '  . '____  > „  .«Στοιχεία διά τήν κίνησιν τών άστικών συνεταιρι 
σμών έν γένει καί είδικώς κατά κλάδον δέν υπάρχουν. 
Φαίνεται όμως ότι ή σημασία της δέν άνταποκρίνεται 
καθόλου είς τόν ογκώδη άριθμόν τών ίδρυθέντων 
μέχρι σήμερον άστικών συνεταιρισμών. Ούτοι άνήρ- 
χοντο είς τό τέλος τοΰ 1934 είς περισσοτέρους τών 
2600!

Πράγματι: Έ ξ  αύτών τό ήμισυ σχεδόν, άκριβώς 
1160, άποτελοϋν οί μικροσκοπικοί άπό πάσης άπό- 
ψεως συνεταιρισμοί παραγωγής καί έργασίας. Μεταξύ 
αύτων τήν μεγίστην πλειοψηφίαν, σχεδόν τό σύνολον, 
άποτελοϋν αί πασίγνωστοι συνεργατικοί τών άρβυλο- 
ποιών, ολιγομελείς, συνήθως άκριβώς έπταμελεϊς, 
έργατικαί ομάδες. Αύται περιβάλλονται τήν μορφήν
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τοΰ συνεταιρισμού διά νά άναλάβουν τήν έκτέλεσιν 
παραγγελίας τινός τοΰ Στρατού πρός κατασκευήν 
υποδημάτων, ύπό τούς εύνοϊκούς όρους τούς όποιους 
ή συνεταιριστική νομοθεσία έθέσπισε ύπέρ τοιούτων 
συνεταιρισμών, πρός ένίσχυσιν τής κινήσεως. Οΐ δεύ
τεροι κατά σειράν είς αριθμόν συνεταιρισμοί, οΐ συνε
ταιρισμοί κατοικίας, ύπερβαίνοντες τούς 800 δέν 
έχουν, έκτός έλαχίστων έξαιρέσεων, νά έπιδείξουν 
ίκανοποιητικωτέραν δράσιν, ώς άλλαχοΰ τοΰ παρόντος 
τεύχους διεξοδικώς έκτίθεται. ’ Εκ τών άλλων κλάδων 
τών αστικών συνεταιρισμών κανείς, οϋτε οί πιστωτικοί, 
οϋτε οί προμηθευτικοί, οϋτε οίοσδήποτε άλλος κλά
δος, έκτός μεμονωμένων έξαιρέσεων έστερημένων 
γενικωτέρας σημασίας, παρουσιάζει αξίαν λόγου κίνη- 
σιν.

’Εκείνοι όμως οί συνεταιρισμοί, οί όποιοι, έν σχέσει 
μέ τήν εύχέρειαν της λειτουργίας των, τήν καθολικό- 
τητα τής χρησιμοποιήσεώς των καί τήν σοβαρότητα 
καί έκτασιν τών αναγκών τάς όποιας θεραπεύουν, 
έμφανίζουν τήν μεγαλυτέραν καθυστέρησιν, αυτόχρη
μα καταπληκτικήν, είνε οί καταναλωτικοί συνεταιρι
σμοί. Ό  αριθμός των δέν είναι μικρός, ύπάρχουν 160 
περίπου έξ αύτών, δημιουργήματα της εποχής τοϋ 
παγκοσμίου πολέμου, ίδρυθέντες νά διευκολύνουν 
τότε τά μέλη των εις τήν έξεύρεσίν τών σπανιζόντων 
τροφίμων. Τόσοι είναι αρκετοί διά μίαν εύρεϊαν 
όργάνωσίν συνεταιρικήν τών καταναλωτών τών αστι
κών κέντρων, όπου έκαστος συνεταιρισμός δύναται νά 
περιλάβη καί χιλιάδας άκόμη μελών.

Περί τής υπαίθρου δέν γίνεται λόγος: ’ Εκεί αί κατα
ναλωτικοί άνάγκαι τών αγροτών δύνανται νά έξυπη- 
ρετηθοϋν άριστα ύπό τών κοινών γεωργικών συνεται
ρισμών, πιστωτικών, προμηθευτικών κλπ., πράγμα τό 
όποιον αρχίζει νά πραγματοποιείται σιγά σιγά είς αρ
κετά εύρείαν κλίμακα.

Ά λλ’ άν ό άριθμός τών καταναλωτικών συνεταιρι
σμών, ώς όλων άλλως τε τών άστικών, είναι πολύ 
περισσότερον ά π ’ ο,τι χρειάζεται, ή κίνησίς των είναι 
έντελώς άναξία λόγου. Οί πλεϊστοι έξ αύτών δέν ύπάρ
χουν πλέον, άπό μακροϋ αύτοδιαλυθέντες διά τής 
άδρανείας. Οί έργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Άριθμοΰν- 
ται δέ εις τά δάκτυλα τής μιας χειρός οί έμφανίζοντες 
κάποιαν άξίαν λόγου κίνησιν. Καί αϋτη όμως ή κίνησις 
οφείλεται μάλλον είς έξαιρετικάς έξωθεν ένισχύσεις έκ 
μέρους τών έργοδοτών τών άποτελούντων τούτους 
ύπαλλήλων, παρά είς τήν ίδίαν αύτών δύναμιν καί 
ικανότητα.

Πολλάκις έδόθη ή εύκαιρία νά τονισθη ή σημασία 
τοϋ είδους τούτου τής συνεταιρικής όργανώσεώς διά 
τούς έργάτας καί τούς υπαλλήλους, ιδίως μάλιστα 
τώρα κατά τά τελευταία έτη, όπότε ή άκρίβεια τοϋ 
βίου κατέστη αφόρητος διά τάς μισθωτός τάξεις, ένώ 
έκ παραλλήλου δέν ηύξήθη άναλόγως πρός τήν αϋξη- 
σιν τών δαπανών τό εισόδημά των. ' Επομένως έπι- 
τακτική καθίσταται ή ανάγκη τής συστηματικωτέρας 
χρησιμοποιήσεώς τοΰ εισοδήματος των. Παρ’ όλα 
αύτά οί έργάται καί οί υπάλληλοι έμειναν έντελώς 
αδιάφοροι απέναντι τοϋ καταναλωτικού συνεταιρι
σμού.

Τά αϊτια είναι πολλά καί έπανειλημμένως τά άνεφέ- 
ραμεν. "Ελλειψις καταναλωτικής συνειδήσεως. "Ελλει- 
ψις οικονομικής διαπαιδαγωγήσεως τής οικοκυράς.

Προσήλωσις τών οργανώσεων τών έργαζομένων τά
ξεων είς τήν βελτίωσιν τών άποδοχών μόνον, άνευ άνα- 
λόγου φροντίδος δημιουργίας οίκονομικωτέρου τρό
που διαθέσεώς των. Κακώς έννοούμενος σεβασμός 
πρός τό υφιστάμενον έμπόριον διανομής τών οικιακών 
ειδών. "Ελλειψις ικανών προσώπων καταλλήλων νά 
άναλάβουν τήν διεύθυνσιν τοιούτων συνεταιρισμών 
καί καθυστέρησις τής άναπτύξεως τών συνεταιριστι
κών ιδεωδών μεταξύ τών πτωχοτέρων τάξεων τού 
άστικού πληθυσμού. Αύται οσάκις προσφεύγουν είς 
-τόν συνεταιρισμόν βλέπουν είς αυτόν μόνον ένα πρό
χειρον καί προσωρινόν μέσον άντιμετωπίσεως μιας 
συμπτωματικής δυσκολίας καί όχι ένα μόνιμον όργα- 
νον ύποβοηθήσεως τής οικονομικής ζωής των, άναπό- 
σπαστον καί άπαραίτητον δ ι’ αυτήν.

Παραδόξως όμως καί τό Κράτος, τό όποιον έπανει- 
λημμένως άπεπειράθη νά λάβη μέτρα κατά τής άκρι- 
βείας τού βίου, μετεχειρίσθη πρός τοϋτο όλα τά άλλα 
μέσα, κατά τό πλεΐστον έμπειρικά καί άπιθάνου άπο- 
τελεσματικότητος, ουδέποτε όμως ήθέλησε νά έπιδο- 
θή είς τήν έπίπονον μέν, άλλ’ αποτελεσματικήν καί 
ριζικήν όργάνωσίν τών καταναλωτών είς συνεταιρι
σμούς. Π αρ’ όλην τήν άνάγκην, π α ρ ’ όλην τήν άπο- 
τυχίαν τών άλλων μέτρων, παρ’ όλον τό λαμπρόν 
παράδειγμα τών άλλων χωρών, ήμεΐς άδρανοϋμεν καί 
ώς κράτος καί ώς λαός νά άντιμετωπίσωμεν μέ πρακτι
κά εφαρμόσιμα καί έλεύθερα μέσα τήν έκ τής άκρι- 
βείας τοϋ βίου δημιουργουμένην δυστυχίαν. Πολλάκις 
διατυμπανίζεται ώς θριαμβευτική έπιτυχία ή έλάττω- 
σις τής τιμής τοϋ ψωμιού κατά όλίγα δεκάλεπτα, ένώ 
εΐναι άναμφισβήτητον ότι διά τής όργανώσεώς ειδικών 
συνεταιρισμών τών καταναλωτών πρός παραγωγήν άρ
του διά τάς άνάγκας των -συνηθεστάτη μορφή τοΰ 
έργατικοΰ καταναλωτικού.συνεταιρισμού- θά ήμπο- 
ροΰσε νά έλαττωθη σημαντικώς ή τιμή τοϋ ψωμιού καί 
νά είναι πάντοτε τήςα ύ τή ςά ν μή άνωτέραςποιότητος. 
Καί όμως τοΰτο διαφεύγει καί άπό τά έργατικά σωμα
τεία, τά όποία άφίνουν νά χάνωνται, άπό τήν άμέλειάν 
των νά χρησιμοποιήσουν τόν καταναλωτικόν συνεται
ρισμόν, κολοσσιαία ποσά, μόνον άπό τό εισόδημα τών 
έργαζομένων, πού χρησιμοποιούν ούτοι διά τήν άγο
ράν τοΰ ψωμιού των.

’Αξίζει νομίζομεν τά άρμόδια 'Υπουργεία τής ’Εθνι
κής Οικονομίας καί τής ’Αγορανομίας νά καταπια- 
σθοΰν με καρδιά καί άποφασιστικότητα μέ τό ζήτημα. 
Θά μπορέσουν μέ μιά κατάλληλη προπαγάνδα νά κινή
σουν τό ένδιαφέρον τών έργαζομένων. "Ας άρχίσουν 
άπό τούς δημοσίους υπαλλήλους. ’Α σφαλώςθά έπι- 
τύχουν. Ή  καθυστέρησις δέν οφείλεται είς πραγματι
κά εμπόδια, άλλ’ είς άμέλειάν. ' Ο άστικός συνεται
ρισμός δέν έκίνησε τό ένδιαφέρον τού Κράτους καί 
περισσότερον άδιαφόρησε τοΰτο π ρ ό ςτό  τελειότερον 
είδος συνεταιρισμού, πρός τόν καταναλωτικόν.

"Ας εΰχηθώμεν, μέ τήν ε’ίσοδο είς τήν δευτέραν εικο
σαετίαν τής συνεταιριστικής μας ζωής, ν ’ άρχίση 
κάπως θετικωτέρα έργασία διά τήν προκοπήν τών 
αστικών συνεταιρισμών, ιδίως δέ τών χρησιμότερων 
όλων, τών καταναλωτικών. Δέν εϊμεθα τόσον πλούσιοι 
ώστε νά άφίνωμεν νά δαπανάταιάσκόπως ένα μεγάλο 
μέρος τού εισοδήματος τών πτωχοτέρων τάξεων τοΰ 
λαοΰ μας.»

— Στη σημασία  του έργου των προμηθευτικώ ν-καταναλω τικώ ν συνεταιρισμών 
μέσα στις ελληνικές συνθήκες, αναφέρεται κείμενο του περ. «Συνεργατισμός» (σ.
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416) όπου και περιγράφεται παραστατικά η κερδοσκοπική δράση των μπακάλη
δων στα χω ριά  και των διαφόρων εμπόρων σ τις πόλεις. Ιδού η εικόνα του μπακάλη 
του τότε ελληνικού χωριού:

«Τί γίνεται λοιπόν έκεί μέ τά καταναλώσιμα εϊδη; 
’Έστω καί στό παραμικρώτερο χωριό, άςποΰμε μέ 50 
σπίτια, θά  βρεθούν δύο μπακάληδες, πού σαν πειό 
έξυπνοι ά π ’ τούς άλλους δέν πάνε νά βασανίζωνται 
στά χωράφια, αλλά επειδή έχουν λίγα χρηματάκία 
βαλμένα σε μια φουχτιά εμπορεύματα θέλουν νά 
κάθουνται άπό τό πρωί ώς τό βράδυ στό μαγαζάκι 
τους, προφυλαγμένοι άπό τόν άέρα καί άπό τήν καυλα 
τού ήλιου καί νά ζήσουν μέ τό καθαρό κέρδος πού θά 
τούς άποδώση ό ελάχιστος κύκλος τών εργασιών τους. 
Οί εισπράξεις τους δέν ύπερβαίνουν τίς 150 δραχμές 
κάθε μέρα καί έν τούτοις ζοϋν άσυγκρίτως καλλίτερα 
άπό κάθε άλλον χωρικό καί μιά μέρα βρίσκονται μέ 
περιουσία, μπορούν δέ νά σπουδάσουν καμμιά φορά 
καί κανένα παιδί τους.

Τώρα πώς συμβαίνει ό Μπακάλης μέ τίς 10.000 
δραχμές καί μέ 150 δραχμές τζίρο τή μέρα νά μπορή νά 
ζή καλά καί ό γεωργός μέ περισσότερα κεφάλαια, 
καμιά φορά, καί μέ πολύωρη καί κοπιαστική έργασία 
νά μή μπορή νά γλυτώση άπό τά χρέη; 1 Απλούστατα 
κάποιος άλλος καρπώνεται τό προϊόν τής έργασίας 
του, διότι αύτός δέν είνε άρκετά μορφωμένος νά όξύ- 
νη τή κρίση του. ’ Αγοράζει τό λάδι του, πρόστυχο καί 
έλεεινό, σέ τιμές ύπέρογκες κ α τ’ άρχή καί άν δέν έχη 
χρήματα νά πληρώση τοΐς μετρητοΐς χρεώνεται μέ 
πρόσθετο 25% νά πληρώση σταλώνια προπουλώντας 
τό σιτάρι του ή άλλα προϊόντα του σέ τιμές κατά 8-

10% κατώτερες άπό τίς τιμές που θ ά  ύπάρχουν τότε.
1Η όκά δέ σέ πολλά είδη σπανιώτατα εϊνε 400 δράμια. 
Αύτό συμβαίνει κατά γενικό κανόνα σέ όλα τά χωριά. 
Τό ρακί, τό σπίρτο, τό κονιάκ έχουν τά δράμια τοϋ κρα
σιού, τό λάδι άφίνει κάτι πίσω καί ούτω καθεξής. ' Η 
ζάχαρη ζυγίζεται μέ χαρτί 8 δραχμών, πλήν τοϋ ότι εινε 
τίς περισσότερες φορές άβάριατη, τ ό ’ίδιο συμβαίνει μέ 
όλα τά ακριβά εϊδη. Γενικά τό χωριό θά  δή τά πειό 
πρόστυχα εμπορεύματα πού ύπάρχουν. Βρώμικες καί 
σάπιες έληές ή σαρδέλλεςθά πωληθούνστό χωριό, τά 
σπιρτόζα καί τά καφτερά τεχνιτά ούζα, πού μέ τό 
ποτηράκι άνεβάζούν τήν άξίαν τους σε 100-120 δραχ
μές τήν όκά, έπίσής θά  πουληθούν στά χωριά, τό ϊδιο 
θά  γίνει μέ τά άλευρα, μέ τά όσπρια, μέ τά ύφάσματα 
καί όλα τά άλλα καταναλωτικά εϊδη. Στό χωριό δυό 
αύγά πληρώνουν την αξίαν ένός κουτιού σπίρτων, 4 
αύγά πληρώνουν 50 δρμ. πετρέλαιο, μιά τσουκαλιά 
στάρι ή καλαμπόκι αγοράζει μιά όκά λάχανο καί οϋτω 
κ α θ ’ έξής.

Σύμφωνα μέ όσα έχουμε έκθέση άποδεικνύεται πώς 
ό γεωργός άγοράζει όλα τά είδη του σέ ύπερβολικές 
τιμές, τά χρέη του επίσης έπιβαρύνονται μέ τοκο- 
γλυφικούς τόκους καί ότι πουλάει τό πουλάει σέ χαμη
λότερες, άπό τά λογικά όρια, τιμές. Δηλαδή επιβαρύνε
ται ή ιδιωτική του οικονομία μέ διπλά βάρη, αύτός δέ 
εινε ό λόγος γιά τόν όποϊο ά π ’ τά χρέη δέν μπορεί νά 
γλυτώση.»

Στη συνέχεια  αναφέρεται γ ια  το τι συμβαίνει σ τις πολιτείες και για  τους αγρό
τες που κατεβαίνουν να ψωνίσουν και γ ια  τους κατοίκους τους.

— Στο θέμα των Κ αταναλωτικών Συνεταιρισμών αναφέρεται και ο Θαλής Κου- 
τούπης, καθηγητής της Α ΣΟΕΕ με συνεργασία του στο Λεύκωμα 1935 της εφημ. 
«Π ανελλήνιος Συνεταιριστική Επιθεώ ρησις» Δράμας (σ. 32) αναφερόμενος στις 
δραστηριότητες μέχρι και το 1934. Γράφει:

«...’Εάν ύπάρχη πρακτική τις ιδέα, είς τάς τόσας ά- 
φθόνως κυκλοφορούσας μέ ύποστηρικτάς έκ φανατι
σμού καί όχι πεποιθήσεως, πρός βελτίωσιν τής έπικρα- 
τούσης κοινωνικής άκαταστασίας καί μείωσιν τών κακών 
έκ τής κακής διανομής τού πλούτου, ή ιδέα αύτή είναι 
ή έννοια τού Συνεταιρισμού είς όλας αύτού τάς δια
κλαδώσεις. Χωρίς κοινωνικός άνατροπάς, χωρίς άνα- 
στατώσεις πολιτικός περικλειούσας κινδύνους μέ άπο
τελέσματα προβληματικής ώφέλειας, ό ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ
ΣΜΟΣ έπαγγέλλεται άγαθά βέβαια, σπουδαία, άναμ- 
φισβήτητα όμολογούμενα άπό όλας τάς κοινωνικός 
τάξεις, άπό όλους τούς οπαδούς άντιθέτων κοινωνι
κών ιδεών, άπό ύποστηρικτάς τών δικαιωμάτων τής 
ιδιοκτησίας καί τής δυνάμεως τοϋ κεφαλαίου, έν τέλει 
καί άπό τούς άκρους σοσιαλιστάς. ’ Εάν δέ ή σοσιαλι
στική ιδέα έκέρδισεν οπαδούς δ ι’ αποτελεσμάτων καί 
όχι θεωριών, αί όποϊαι είναι εύκολοι άλλ’ όχι καί ευκό
λως έφαρμώσιμοι είς τήν πράξιν, όφείλεται τοΰτο προ
πάντων είς τόν Owen καί τούς σκαπανείς τοϋ Rochdale 
τούς πρώτους αύτούς θεμελιωτάς τής ιδέας τού 
Συνεταιρισμού.

’Αλλά πρέπει νά προστεθή καί άλλο πρός έκτίμησιν 
τοϋ Συνεταιρισμού, τό γεγονός ότι δέν τόν βλέπουν

εύμενώς καί μετά συμπαθείας οί θιασώται τοϋ Σοσια
λισμού όχι διότι τόν καταδικάζουν ώς άτοπον ή άνά- 
ξιον μέτρον, άλλ’ ώς έπικίνδυνον είς τόν Σοσιαλισμόν, 
δυνάμενον νά θεωρηθή περιττός διά τής εύρυτάτης 
άναπτύξεως τών άγαθών αύτού. Καταφαίνεται έκ 
τούτου ότι ή χρησιμότης τοϋ Συνεταιρισμού δέν τίθε
ται έν αμφισβητήσει άπό καμμίαν πλευράν καί μόνον 
τό μέγεθος τών άγαθών αύτοϋ αμφισβητείται. "Ενας 
διαπρεπής Γάλλος οικονομολόγος, ό σοφός καθηγη
τής καί συγγραφεύς Gide, διά τού Συνεταιρισμού βλέ
πει τήν ώφελιμοτέραν λύσιν τοϋ μεγάλου κοινωνικού 
προβλήματος.

’ Εάν ομως έν ' Ελλάδι ή ιδέα τού Συνεταιρισμού έφε- 
ρεν άγλαούς καρπούς, μολονότι έπεβλήθη άνωθεν καί 
δέν έλατρεύθη ώς θρησκεία, ύπό  μίαν αύτοΰ μορφήν 
δέν έπικράτησεν έν * Ελλάδι. ' Η μορφή αύτή είναι τής 
καταναλώσεως, ή κα τ’ εξοχήν άγουσα είς ευχάριστα 
άποτελέσματα.

Εύτυχήσας νά διατελέσω Διευθυντής τού πρώτου 
καί σπουδαιοτέρου Συνεταιρισμού Καταναλώσεως, ώς 
είναι ή Στρατιωτική "Ενωσις, άπό τού 1907-1911 καί 
άπό τοϋ 1928-9 είχα τήν εύκαιρίαν νά έκτιμήσω μαζύ 
μέ τήν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν τής συνεταιριστικής
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ιδέας τά άριστα αύτής άποτελέσματα. Περιορίζομαι 
επομένως εις τό τμήμα τούτο τού Συνεταιρισμού καί 
λυπούμαι διότι πρότασίς μου έν έτει 1929 δπως τό 
πρώτον υποκατάστημα τής Στρατιωτικής ένώσεως έχη 
έδραν τήν Δράμαν, κριθεϊσαν π α ρ ’ εμού ώς σπουδαιό- 
τατον στρατιωτικόν κέντρον, δέν έγένετο δεκτή ή 
μάλλον έκρίθη άξία μελέτης.

Κυρία γραμμή ιθύνουσα έκ τοΰ Συνεταιρισμού είναι 
ή στέρησις τών δικαιωμάτων τού κεφαλαίου καί 
ήκατάχρησις τής έξουσίας αύτού έπί τής έργασίας ήν 
ύποτάσσει εις τήν κυριαρχίαν του. 'Ό ταν ό ΕΡΓΑΤΗΣ 
γίνη καί ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΣ τότε όλον τό προϊόν τής 
έργασίας θά  καταλήγη είς όφελόςτου. Αύτό επιτυγχά
νει ό Συνεταιρισμός, ό ένώνων τούς έργάτας καί διά 
τής ένωσεως όσφαλίζων κεφάλαιον διά τής πίστεως, 
τήν όποιαν δύναται καί έχει καθήκον νά ένισχύη τό 
Κράτος. ’ Εάν ή συνεταιριστική ιδέα ύπό τήν μορφήν 
τής άγοράς καί τής πωλήσεως, έχει νά δείξη καί έν 
1 Ελλάδι λαμπρά άποτελέσματα, όμοια ή καί κρείσσονα 
θ ά  ήδύνατο νά δείξη ό συνεταιρισμός τής καταναλώ
σεως. ’Αντί άλλων έπιχειρημάτων παρατάσσω είς γενι
κός γραμμάς τήν πορείαν τής Στρατιωτικής 1 Ενωσεως 
ίδρυθείσης έν έτει 1891.

Μέ δρχ. 200, καταβληθείσας διά δεκαδράχμων μη
νιαίων δόσεων, περίπου 2000 έγένοντο μέλη αύτής καί 
ή λειτουργία της ήρχισεν, άλλά μέ βάσιν σφαλερόν καί 
διοίκησιν άπειρον καί αύθαίρετον. Περιελθούσαν τήν 
Στρατ. Έ νω σιν είς τό χείλος τοϋ ολέθρου, έσωσε καί 
ήγαγεν είς άκμήν ό αείμνηστος Δαγκλής, τότε ταγμα
τάρχης. ' Η άποχώρησίς του έσήμανε καί πάλιν μαρα
σμόν, ότε ό ύποσημειούμενος, έπανελθών έξ Εύρώπης 
μετά πενταετείς έκεΐ σπουδάς, έκλήθη ώς Διευθυντής 
τής Ένώσεως.

’Ή ρκεσαν ολίγοι μήνες διά νά λάμψη ή Στρατ. Έ νω - 
σις όχι έξ ίκανότητος τού Διευθυντού, άλλ’ έκ τής 
τάξεως καί τής καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τής 
ιδέας, τοΰ συνεταιρισμού. Αί ετήσιοι πωλήσεις άπό
300.000 δραχμάς χρυσάς ύπερέβησαν τό 1.000.000 καί 
τά κέρδη ήσαν σημαντικά, όλα είς όφελος τών μετόχων 
καί τών καταναλωτών. Κατά τό έτος 1928 ή έκπνέου- 
σα τότε Στρατ. "Ενωσις, τεθεΐσα ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ ύποσημειουμένου κατώρθωσε νά συνάψη δάνεια 
άνελθόντα είς 4.000.000 χρ. δρχ., έπέτυχεν έτησίαν 
κυκλοφορίαν έκ πωλήσεως 12.000.000 κάί έδειξεν 
άληθώς θαύματα οφειλόμενα όχι είς άλλην τινά δύνα- 
μιν, άλλ' είς τήν έπιτυχή έφαρμογήν τής έννοιας τού 
συνεταιρισμού.

' Ολίγοι συνεταιρισμοί καταναλώσεως λειτουργούν έν 
' Ελλάδι καί όχι είς μεγάλην κλίμακα. Καί οφείλεται 
τούτο είς τήν άμέλειαν τών άποτελούντων έκαστον 
συνεταιρισμόν μετόχων, κυρίως κατά τήν έτησίαν 
αύτών Γενικήν Συνέλευσιν. Τά κακά αύτής έν Γαλλία 
έκθέτει ό άνωτέρω ρηθείς Gide είς τό θαυμάσιόν του 
σύγγραμμα περί τών συνεταιρισμών καταναλώσεως. 
Είναι τούτο λυπηρόν, κυρίως διά τούς οίκούντας είς 
άστικά κέντρα καί γινομένους θύματα τοΰ αισχροκερ
δούς έμπορίου, τοΰ μεσάζοντος μεταξύ παραγωγού 
καί καταναλωτοΰ, διά νά βασανίση άμφοτέρους, μέ 
τήν απάθειαν της πολιτείας ή τήν χρήσιν σπασμωδι
κών μέτρων τής ’Αγορανομίας.

Οί συνεταιρισμοί καταναλώσεως, είτε άποκλειστι- 
κώς ώς τοιοΰτοι είτε συγχρόνως καί πιστωτικοί, όπως 
είναι ό τής Στρατ. Ένώσεως δύνανται ν ' άποκτώσιν 
όλα τά τρόφιμα άπό τοΰ κρέατος καί τού ψαριού μέχρι 
τοΰ πιπεριού καί τού άλατος μέ κέρδος άπίστευτον 
άληθώς. ’ Επίσης τά είδη τής ένδυμασίας μέ κατεύθυν- 
σιν λύσεως καί τινά τού ζητήματος τής οίκήσεως, κάτι 
άνάλογον πρός ότι έπιδιώκει άλλά μέ μέγιστα κέρδη τό 
σύστημα τής πολυκατοικίας.

10  συνεταιρισμός καταναλώσεως, πωλεΐ έπί πιστώσει 
καί έχων ασφαλίσει τακτικήν έξώφλησιν τών διδομέ- 
νων είς τά μέλη του πιστώσεων, έχει βεβαίαν τήν πελα
τείαν μέ μικρόν έπιβάρυνσιν τών τιμών πέραν τοϋ 
κόστους. ’ Αλλά καί τό προκύπτον κέρδος, κατανεμό- 
μενον είς τούς καταναλωτάς, θ ’ άσφαλίζη είς αύτούς 
εύθηνίαν ζωής, άπαλλαγήν άπό καταχρήσεων απάτης, 
παραποιήσεων, κλοπών. Χρειάζεται όμως ένδιαφέρον 
τών μετόχων καί πίστις είς τόν συνεταιρισμόν.

’Εάν ή διοίκησις τής Στρατ. ' Ενώσεως έδείκνυε φρό- 
νησιν καί επιμέλειαν κατά τήν πολεμικήν περίοδον θά 
ήδύνατο ήδη νά έχη υποκαταστήματα είς κάθε στρα
τιωτικόν κέντρον καί κεφάλαια πολλών δεκάδων 
έκατομμυρίων.

Οί δημόσιοι υπάλληλοι ένούμενοι είς συνεταιρισμόν 
καταναλώσεως δύνανται ν ’ άσφαλίσουν ζωήν μέ 
δαπάνην 10-20% εύθηνοτέραν, ότι θά  ήτο ώς νά έλάμ- 
βανον τοιαύτην αύξησιν άποδοχών, διά τήν όποιαν 
ματαίως κόπτονται μέ παράπονα καί μέ άπειλάς, άλλά 
καί μέ άπεργίας. 'Έχουν τό μέσον τής θεραπείας είς 
χεϊράς των καί τό άφίνουν άχρησιμοποίητον.

Είς τόν συνεταιρισμόν καταναλώσεως είναι εύχής 
έργον νά στραφή ή προσοχή όλων τών τμημάτων τής 
'Ελλάδος, άλλ’ ιδιαιτέρως τού λαού τής Νέας Ε λλά
δος ρηξικελεύθου έκ προθέσεως καί ένεργείας.»
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ I ' 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Με την ανάπτυξη των Οργανώσεων και των εργασιώ ν τους αυξάνεται το 
συνετα ιρ ιστικό προσωπικό και γ ίνετα ι φανερή η ανάγκη προσω πικού με περισ
σότερα προσόντα και επαγγελματική συνείδηση.

Σ υνειδητοποιείτα ι ευρύτερα η ανάγκη της συνεργασίας και ενότητας του για 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του, σε συσχετισμό και με τις βαθμιαίες κατα
κτήσεις και εξασφαλίσεις των εργαζομένων σε άλλους τομείς.

Π έρα από όσα γράφονται σε προηγούμενα Υ ποκεφάλαια και γ ια  τους συνεται
ριστικούς υπαλλήλους, σημειώνουμε τις παρακάτω κ ινήσεις τους στο τέλος 1933 
και αρχές 1934.

Καθώς γράφει ο «Συνεταιριστής»
«Είς τόν Βόλον καί τήν Θεσσαλονίκην συνήλθαν 

περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1933 καί τάς άρχάς ’ Ιανουά
ριου 1934 είς δύο συσκέψεις οί υπάλληλοι τών γεωρ
γικών συνεταιρικών οργανώσεων, διά νά συζητήσουν 
έπί τών ένδιαφερόντων αυτούς ζητημάτων καί υποδεί
ξουν τήν κατά τήν γνώμην των προσφοροτέραν λύσιν 
ένός έκάστου έξ αύτών.

Είς τάς συσκέψεις αύτάς καί ιδίως τήν δευτέραν τής 
Θεσσαλονίκης, καθωρίσθησαν είς γενικός γραμμάς οί 
έπιδιώξεις τών υπαλλήλων καί όνετέθη είς πολυμελή 
έπιτροπήν έξ αύτών ϊνα έλθη είς ‘Αθήνας, έπικοινω- 
νήση μετά τών άρμοδίων καί ύποβάλη είς αύτούς δια
τυπωμένος λεπτομερέστερον τάς άπόψεις τών συνε
ταιριστικών ύπαλλήλων, σχετικώς μέ τήν λύσιν τών 
ζητημάτων των.

Πράγματι ή Έ πιτροπή ήλθεν είς 'Αθήνας καί μετά 
συζήτησιν καί έπεξεργασίαν τών σχετικών θεμάτων 
ύπέβαλεν έ π ’ αύτών ύπόμνημα πρός τόν κ. Γενικόν 
Γραμματέα τοϋ Υ πουργείου τής Γεωργίας μετά δύο 
προσηρτημένων σημειωμάτων, έξ ών τό έν είναι ύπό
μνημα άφορών τήν οικονομικήν διασφάλισιν τών συνε
ταιριστικών υπαλλήλων, τό δέ έτερον είναι σχέδιον 
κανονισμού καταστάσεως συνεταιριστικών ύπαλλή
λων.

Είς τό ύπόμνημά των, περί διασφαλίσεως τής οικο
νομικής των θέσεως, οΐ υπάλληλοι τονίζουν ότι στηρί
ζονται πάντοτε είς τήν αρχήν κ α θ ’ ήν αί συνεταιρικοί 
οργανώσεις σκοπόν έχουν τήν διά τών ίδιων δυνάμεων 
τών άγροτών έξύψωσιν τής οικονομίας έκάστου έξ 
αύτών έ π ’ άγαθώ καί έ π ’ ώφελεία τού συνόλου, 
ζητούν δέ μόνον τήν έμπρακτον άναγνώρισιν τής ύπη- 
ρεσίας αύτής τών συνεταιρισμών διά τής χρησιμοποιή- 
σεώς των ύπό τοΰ Κράτους κατά τήν ύ π ' αύτού 
έφαρμογήν τού προγράμματος του, όπου τοΰτο είναι 
σχετικόν μέ τό έργον των, διότι οΰτω, φρονούν οί 
υπάλληλοι, θ ά  διευκολυνθούν είς τό έργον των οί 
συνεταιρισμοί, θ ’ άνταποκριθοΰν είς τήν αποστολήν 
των καί θ ά  δυνηθούν νά διασφαλίσουν καί τήν θέσιν 
τών ύπαλλήλων των.

Είδικώτερον οί υπάλληλοι υποδεικνύουν ώρισμένας 
έργασίας διά τήν διεξαγωγήν τών οποίων θ ά  έπρεπε νά 
ένισχυθοΰν οί συνεταιρισμοί, ή νά άνατεθη είς αύτούς 
ή έκτέλεσίς των διά λογ/σμόν τοΰ Κράτους. Τοιαύται

1934 σ. 8:
έργασίαι είναι αί έξής:

1. Συγκέντρωσις, άποθήκευσις, επεξεργασία καί 
άπό κοινού διάθεσις τών γεωργικών προϊόντων.
2. Συγκέντρωσις καί παρασκευή σπόρων. 3. Προμή
θεια ειδών νομής καί παντός ε’ίδους γεωργικών προϊ
όντων είς τάς ’Επιμελητείας Στρατού. 4. Χρησιμο
ποίησή τών Ένώσεων συνεταιρισμών ύπό τής Α.Τ.Ε. 
ώς άντιπροσώπων της τού τμήματος ’ Εμπορίας. 
5. Χρησιμοποίησις τών συνεταιρικών οργανώσεων είς 
τάς έργασίας τών γεωργικών ασφαλειών. 6. ’ Ενίσχυσις

• τών Ένώσεων ύπό τής Α.Τ.Ε. είς τάς προμηθευτικός 
αύτών έργασίας.

Περαιτέρω οίύπάλληλοι ζητούν: 1)"Ινα βοηθηθοΰν 
αί Ε νώ σεις ύπό τής Τραπέζης διά τήν ε’ίσπραξιν τών 
έπιβαλλομένων είς τά μέλη των έτησίων εισφορών 
πρός κάλυψιν τών δαπανών λογιστικής έξυπηρετή- 
σεως τών συνεταιρισμών των. 2)”Ινα τό 1/4% έπί τών 
χορηγούμενων είς τούς συνεταιρισμένους δανείων, 
έπιβαλλόμενον ώς τέλος ύπέρ τής έποπτείας έπί τών 
συνεταιρισμών, έπεκταθή καί έπί τών άσυνεταιρίστων, 
οί όποιοι έπωφελούνται τής δράσεως τών συνεταιρι
σμών, καί διατεθή είδικώς διά τήν μετεκπαίδευσιν τών 
υπαλλήλων. 3)"Ινα προεξοφλούνται ή ρευστοποιοΰν- 
ται ύπό της Α.Τ.Ε. αί χορηγήσεις τών συνεταιρικών 
οργανώσεων αί γενόμεναι έκ τών κεφαλαίων των. 
Τέλος έκφράζεται ή εΰχή ϊνα άναθεωρηθή ή σχετική 
διάταξις περί υπαγωγής καί τών συνεταιρισμών είς τήν 
ρύθμισιν τών χρεών καί έξαιρεθούν αί πρός αύτούς 
όφειλαί έκ τής έπιβληθείσης διά νόμου ρυθμίσεως τών 
αγροτικών χρεών.

Διά τοΰ σχεδίου Κανονισμού καταστάσεως συνεται
ριστικών ύπαλλήλων προτείνεται νά ρυθμιστούν νομο- 
θετικώς κατά τρόπον γενικόν: ή διάκρισις τοΰ προσω
πικού είς μόνιμον καί έκτακτον, ή διαβάθμισις τού 
μονίμου προσωπικού, αί προαγωγαί, τά προσόντα καί 
ό τρόπος προσλήψεως, αί προσαυξήσεις, τά επιδόμα
τα, τά οδοιπορικά καί άποζημιώσεις, τά  δάνεια τών 
υπαλλήλων, αί άδειαι, ή πειθαρχική δίωξις αύτών, ή 
άπόλυσις, αι ήθικαί άμοιβαί, ή μετάθεσις αύτών. 
’Ιδιαιτέρως υποβάλλεται ή εύχή τής ύπαγωγής τών 
ύπαλλήλων τών συνεταιρισμών είς τό  Ταμεϊον Προ- 
νοίας, Συντάξεως καί 'Υγείας τών ύπαλλήλων τής 
' Αγροτικής Τραπέζης.»

Και με τη ν  ευκαιρία  το περιοδικό κάνει αναδρομή και υποδείξεις.
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1934/1 ' —  Ο ι σ υ νετα ιρ ισ τικ ο ί υπά λλη λο ι.

λαμβάνεται φροντίς καί διά τήν μόρφωσιν τών υπαλλή
λων είναι μεταξύ τών'μελετηθέντων μέτρων έπ ί τών 
όποιων υίοθετήθησαν αί πρόσφοροι λύσεις.
'Ή δη οί υπάλληλοι προσφέρουν καί νέα στοιχεία διά 

τήν μελέτην τών ζητημάτων των, τά όποια μαζί μέ όλην 
τήν γενομένην μέχρι τοϋδε σχετικήν εργασίαν θά 
έπρεπε νά διαβιβασθούν, πρός οριστικήν μελέτην καί 
γνωμοδότησιν έπί τής προκρινομένης πρός διευθέτη- 
σιν τών ύπαλληλικών ζητημάτων λύσεως, είς είδικώς 
πρός τούτο συνιστωμένην έπιτροπήν, εις τήν όποιαν 
μεταξύ άλλων νά συμμετάσχουν άντιπρόσωποι τών 
συνεταιρικών οργανώσεων καί τών ύπαλλήλων αύτών.

Πάντως πρέπει νά τονισθή οτι τό ύπέρ τών ύπαλ
λήλων τών συνεταιρισμών ένδιαφέρον είναι άπολύτως 
δικαιολογημένον, διότι ούτοι δέν μπορεί νά είναι 
μόνον άπλοι μισθωτοί τών συνεταιρισμών προσφέρον- 
τες εις αυτούς έ π ’ άμοιβή τάς τεχνίκάς των τρόπον 
τινα ύπηρεσίας, άλλά είναι, ώς οφείλουν άλλως τε νά 
είναι, πρός παντός συνεταιρισταί, συνειδητοί δηλ. 
οπαδοί τής συνεταιριστικής ιδέας μέ πίστιν είς τήν 
άποστολήν τοϋ συνεργατισμού, πρόθυμοι είς θυσίας 
ύπέρ  αύτού, οί όποιοι μόνον όταν είναι τοιούτοι 
μπορούν νά έξυπηρετήσουν τήν συνεταιριστικήν κίνη- 
σιν ύπό  τήν ιδιότητά των ώς τεχνικών. Δι’ αύτό οί 
συνεταιρισμοί καί όλοι οί συνεταιρισταί προσβλέπουν 
είς αύτούς ώς πρός συναγωνιστάς τοϋ συνεταιριστικού 
άγώνος καί έχουν τήν διάθεσιν αύτοπροαιρέτως, ώς 
αρμόζει εις τόν Συνεργατισμόν, νά εξασφαλίσουν τήν 
θέσιν των καί ν ’ άναγνωρίσουν τήν ήθικήν των 
συμβολήν έντός βεβαίως τοϋ πλαισίου πού διαγρά
φουν ά φ ’ ενός αί οικονομικοί συνθήκαι πού διέπουν 
καί τούς συνεταιρισμούς ώς οικονομικούς οργανι
σμούς καί ά φ ’ έτέρου αί συνεταιριστικοί άρχαί καί οί 
καθιερωμένοι συνεταιριστικοί κανόνες.» «Συνεταιρι
στής» 1934 σ. 8).

Ε ξακολουθούν, κατά το 1934, οι ενέργειες για  τη ν  ίδρυση Ταμείου Α σφαλί- 
σεως των συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλήλων.

Ο ι υπάλληλοι των Ενώσεων σταφιδικών περιφερειώ ν Π ελοποννήσου αποφα
σίζουν να υπαχθούν στο υφιστάμενο Ταμείο ΓΓρονοίας τω ν υπαλλήλω ν του ΑΣΟ 
(«Συνεταιριστής» 1934 σ. 20).

Α νάμεσα σ τις διάφορες γνώμες και δ ιεκδικήσεις των υπαλλήλω ν είναι και η 
τοποθέτηση μόνιμου Διευθυντή στις Συνεταιριστικές Ο ργανώ σεις, και μάλιστα με 
συμμετοχή του ως μέλους στο Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο («Συνεταιριστής» 1934 σ. 28, 
βλ. υπόμνημα Γ. Ν ικολαίδη).

Η  Α ΤΕ αρχίζε ι να ενδιαφέρεται γ ια  τον κλάδο των συνετα ιρ ιστικώ ν υπαλλή
λων πολύ ουσιαστικά. Συγκρότησε 2 Επιτροπές, από πολύ αξιόλογα ειδικά 
πρόσωπα, γ ια  την μελέτη των θεμάτων τους.

Ό π ω ς  γράφει ο «Συνεταιριστής» 1934 σ. 59, 83.
«Είς τήν πρώτην έπιτροπήν άνετέθη νά μελετήση 

τόν προσφορώτερον τρόπον τής έδραιώσεως τής 
θέσεως τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων έντός τών 
συνεταιρισμών, χωρίς όμως τούτο, ώς άνέφερεν ή 
Τράπεζα είς τάς σχετικός δηλώσεις της πρός τόν 
Σύνδεσμον, νά περιορίζη τήν έλευθερίαν τών οργανώ
σεων περί τήν πρόσληψιν καί διατήρησιν τοϋ προσωπι
κού των.

Ή  δευτέρα έπιτροπή άνέλαβε νά μελετήση τόν 
τρόπον όργανώσεως ένός ταμείου προνοίας, μάλλον 
συντάξεων, τών συνεταιριστικών υπαλλήλων, νά ύπο- 
λογίση τά πρός τούτο άπαιτούμενα οικονομικά μέσα,

«Τά ζητήματα τών ύπαλλήλων δέν εμφανίζονται 
σήμερον διά πρώτην φοράν εις τήν επιφάνειαν. ’ Από 
έτών έπροκάλεσαν τό ένδιαφέρον τόσον τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης, όσον καί τών άρμοδίων συνεταιριστι
κών κύκλων, ή δέ ’ Αντιπροσωπεία * Ενώσεων Συνεται
ρισμών, άρχικώς, καί κατόπιν ή άντικαταστήσασα 
αύτήν Συνομοσπονδία τών Συνεταιρισμών έπελήφθη- 
σαν έκ τών πρώτων τοΰ όλου ζητήματος τής θέσεως 
τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων.

Είναι γνωστά τά μελετηθέντα καί προταθέντα μέχρι 
τούδε σχετικά μέτρα, ιδίως άπό τού 1933, όπότε ή 
τότε συνελθούσα Πανελλήνιος Σύσκεψις τών 'Ενώ
σεων γεωργικών συνεταιρισμών, μεταξύ άλλων, περιέ- 
λαβεν είς τό έγκριθέν συνεταιριστικόν πρόγραμμα τήν 
ικανοποιητικήν έπίλυσιν τών ζητημάτων τών υπαλλή
λων τών συνεταιρισμών. Ή  ’Αγροτική Τράπεζα έν 
συνεργασία, άρχικώς, μέ τήν λειτουργούσαν άπό τού 
τέλους τοϋ 1933 ’Αντιπροσωπείαν 'Ενώσεων Γεωργι
κών Συνεταιρισμών καί βραδύτερον μέ τήν έν τω μετα
ξύ ίδρυθείσαν Συνομοσπονδίαν τών συνεταιρισμών, 
άνέλαβε τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν. ' Η μελέτη καί 
διατύπωσις σχεδίου όργανώσεως Ταμείου Προνοίας 
ύπέρ τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων, είς ό έμελετάτο 
νά εΐσφέρη ικανόν ποσόν καί ή Τράπεζα, τό όποιον 
έκκρεμεί ένώπιον τού ύφυπουργείου Έργασίας διά 
τάς περαιτέρω διατυπώσεις ίδρύσεως τοΰ Ταμείου, 
καθώς καί σχεδίου τροποποιήσεως τοϋ νόμου, ώστε 
τό καταστατικόν τών συνεταιρικών οργανώσεων νά 
περιέχη διάταξιν περί καταρτισμού καί ειδικού κανο
νισμού καθορίζοντας τάς σχέσεις μεταξύ οργανώσεων 
καί ύπαλλήλων, ό όποιος θ ’ άπετέλει παράρτημα τοϋ 
καταστατικού ύπαβαλλόμενος εις τάς αύτάς διατυπώ
σεις έγκρίσεως κλπ. καί τέλος τό σχέδιον προγράμ
ματος συνεταιριστικής έκπαιδεύσεως, διά τοϋ όποιου

νά ύποδείξη τόν τρόπον τής έξευρέσεως αύτών, νά 
καθορίση τούς όρους τών οποίων ή ϋπαρξις άπαιτεί- 
ται διά νά γεννηθή δικαίωμα συντάξεως τών υπαλλή
λων και νά διατυπώση τό σχέδιον οργανισμού τού 
ταμείου, άφοϋ λάβη ύ π ’ όψιν της άπαντα τά χρήσιμα 
πρός κατάρτισιν τής μελέτης της στοιχεία καί τάς έπί 
τού προκειμένου επιθυμίας καί αντιλήψεις τών ένδια- 
φερομένων.

' Η πρώτη έπιτροπή άπετελέσθη άπό τούς κ.κ. 
’Αλέξ. Σβώλον, Π. Κανελλόπουλον καθηγητάς τού 
Πανεπιστημίου, Μ. Γερακάρην καί Κ. Τζωρτζόπουλον 
προϊσταμένους Ύ πηρεσιών Συνεταιρισμών καί 'Α-
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1934/1 ' —  Ο ι συ νετα ιρ ισ τικ ο ί υπάλληλοι.

γροτικής Πίστεως ΑΤΕ καί Θ. Τζωρτζάκην αντιπρό
σωπον τοϋ Πανελληνίου Συνδέσμου Συνεταιριστικών 
'Υπαλλήλων.

' Η δεύτερα επιτροπή άπετελέσθη άπό τούς κ.κ. Ε. 
Φωτίλαν, ’Επιθεωρητήν έργασίας είς τό Ύπουργείον 
τής Εθνικής Οικονομίας, Κ. Ζοϋγκον καί Π. Βασιλα- 
κόπουλον Έ πιθεω ρητάς Ά γροτικής Πίστεως καί 
Συνεταιρισμών τής Τραπέζης καί Θ. Τζωρτζάκην ώς 
αντιπρόσωπον τοϋ Συνδέσμου.

Η πρώτη έπιτροπή συνήλθεν είς δύο συνεδριάσεις, 
είς τήν πρώτην τών όποιων παρίσταντο καί οί κ.κ. 
Γόντικας Διοικητής καί Γ. Τρακάκης Διευθυντής τής 
 ̂Αγροτικής Τραπέζης. Ούτοι έδήλωσαν πρός τήν 
’Επιτροπήν ότι ή Τράπεζα είναι διατεθειμένη νά 
συντελέση είς ο,τι τήν άφορά καί δύναται διά τήν κατά 
τόν ταχύτερον καί άποτελεσματικώτερον τρόπον βελ- 
τίιοσιν τής θέσεως τών υπαλλήλων τών συνεταιρικών 
οργανώσεων, οί όποιοι πρός τοίς άλλοις μεγάλως 
συμβάλλουν καί είς τό μέλλον θά συμβάλουν άκόμη 
περισσότερον διά τήν επιτυχή έκπλήρωσιν τής απο
στολής τής Τραπέζης.

Μετά τάς σχετικός δηλώσεις τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης ή έπιτροπή έξήτασε διεξοδικώς τά μέτρα 
διά τής εφαρμογής των όποιων θά  ήτο δυνατή ή 
έδραίωσις τής θέσεως τών συνεταιριστικών ύπαλλή- 
λων εντός τών συνεταιρισμών.

Αρχικώς έξητάσθη κατά πόσον θ ά  ήμποροΰσε νά 
έπιδιωχθή τούτο διά καταλλήλου τροποποιήσεως τής 
νομοθεσίας περί προστασίας τών ιδιωτικών ύπαλλή- 
λων (νόμος 2112 κλπ.), ή όπο ία τροποποίησ ιςθά’ίσχυε 
μόνον διά τούς υπαλλήλους τούτους. Διετυπώθη 
συγκεκριμένως ή γνώμη 'ίνα αύξηθοϋντά χρονικά δρια 
άποζημιώσεως τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων είς 
περίπτωσιν αύθαιρέτου καί αδικαιολογήτου άπομα- 
κρύνσεώς των άπό τής θέσεως των έντός τών συνε
ταιρικών οργανώσεων, ώστε νά λαμβάνουν ούτοι εις 
μίαν τοιαύτην περίπτωσιν άπολύτως ώς άποζημίωσιν 
ποσόν άνώτερον τοϋ κανονικώς προβλεπομένου ύπό 
τής ώς άνω νομοθεσίας είς τήν αύτήν περίπτωσιν δι' 
άλλας κατηγορίας ιδιωτικών ύπαλλήλων. Οϋτω θά 
καθίστατο άδύνατος ή άνευ δικαίας αιτίας άπομά- 
κρυνσίς των έκ μέρους τών διοικούντων τούς συνε
ταιρισμούς, οί όποιοι δέν θ ά  έτόλμων ν ’ άναλάβουν 
τοιαύτην εύθύνην, ύποκείμενοι διά τήν άδικαιολόγη- 
τον καί έπιζήμιον διά τόν συνεταιρισμόν των τοιαύτην 
ενέργειαν είς τόν έλεγχον τοϋ έποπτικοΰ συμβουλίου 
καί τής γενικής συνελεύσεως τής όργανώσεώς των καί 
άκόμη καί τής εποπτικής ύπηρεσίας τής Τραπέζης, 
καθώς καί είς ολας τάς σχετικώς προβλεπομένας διά 
τής συνεταιριστικής νομοθεσίας κυρώσεις.

Διά νά περιορισθή ομως ή έφαρμογή τοΰ μέτρου 
τούτου μόνον είς τάς περιπτώσεις άδικαιολογήτου 
άπολύσεως τών ύπαλλήλων καί νά μή δύναται νά επω
φελούνται αύτοϋ όλοι άνεξαιρέτως οί ύπάλληλοι, 
άνεξαρτήτως τοϋ δικαιολογημένου ή μή τής άπολύ- 
σεώς των, έπροτάθη'ϊνα συμπληρωθή τό μέτρον τούτο 
διά συστάσεως μιάς διαιτητικής έπιτροπής, άποτελου- 
μένης έξ άντιπροσώπων τών ένδιαφερομένων συνε
ταιριστικών καί ύπαλληλικών οργανώσεων καί άλλων 
αρμοδίων προσώπων (ώς δικαστικών, ύπαλλήλων τής 
εποπτείας τών συνεταιρισμών, εποπτών εργασίας 
κλπ.), είς τήν οποίαν νά δύνανται νά προσφεύγουν 
εϊτε αί ένδιαφερόμεναι οργανώσεις, δταν νομίζουν οτι 
δικαίως ενεργούν καί ζητοϋν νά απαλλαγούν τής 
ύποχρεώσεως τής καταβολής ηύξημένης άποζημιώ
σεως, εϊτε ό ύπάλληλος δταν νομίξη ότι άντικανονικώς

παύεται καί έπομένως ζητεί νά τού άναγνωρισθή 
αύξημένη άποζημίωσις. Οϋτω καί εμμέσως διά τής 
έκδιδομένης άποφάσεως θ ά  κρίνεται καί τό άπό τής 
άπόψεως τών συμφερόντων τής όργανώσεώς σκόπι- 
μον τής ένεργείας τών ύπευθύνων αύτής οργάνων διά 
τήν έν καιρώ ερευνάν τών εύθυνών τούτων. Πάντως 
ομως δέν θά  δεσμεύεται ή όργάνωσις νά άπολύση 
άκόμη καί άνευ δικαιολογίας ύπάλληλόν της τινά, έφ ’ 
οσον δέχεται νά ύποβληθή είς τήν καταβολήν ηύξη
μένης άποζημιώσεως, ένώ ό ύπάλληλος έξ άλλου θά  
άποκτήση επαρκή έξασφάλισιν, διότι όχι μόνον ση- 
μαντικώς θά  δυσκολευθή, ώς έξετέθη, ή άπομάκρυν- 
σίς του, άλλά, καί όταν συμβή, τούτο, ή άποζημίωσις 
θά  είναι τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζη είς αύτόν 
σχετικήν άνεσιν, μέχρις έξευρέσεως νέας έργασίας. 
'Ε κ  παραλλήλου συνεζητήθη καί ή δυνατότης τής 
τοποθετήσεως τών ούτω πως εις άνεργίαν περιερ- 
χομένων ύπαλλήλων είς άλλην όργάνωσιν διά μεταθέ- 
σεως τρόπον τινά αύτών. Είς τοΰτο θ ά  ήδύνατο νά 
βοηθήστ) καί ή Τράπεζα, προϋποθέτει, όμως προ- 
ηγουμένην συνεννόησιν τών συνεταιρικών οργανώ
σεων μεταξύ των.

Σχετικώς μέ τήν επιβολήν αύστηροτέρων δρων διά 
τήν άπομάκρυνσιν τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων 
διεσαφηνίσθη ότι αϋτη δικαιολογείται λόγω τοϋ βα- 
θέος δημοκρατικοϋ χαρακτήρος τοϋ συνεταιρισμού, ό 
όποιος είς ούδεμίαν άλλην όργάνωσιν είναι τόσον 
έκδηλος ώς είς τόν συνεταιρισμόν. Συνέπεια τούτου 
δύναται νά είναι άστάθεια τής θέσεως τοΰ ύπαλλήλου 
μέ δλα τά επιβλαβή έκ τής άσταθείας αύτής διά τήν 
κίνησιν άποτελέσματα.

Η έπιτροπή έκρινε ότι τά ώς άνω διαγραφόμενα 
μέτρα εφαρμοζόμενα δίδουν πράγματι μίαν ικανο
ποιητικήν λύσιν είς τό πρόβλημα. Εύρεν ομως ότι 
ένεκα γενικωτέρων λόγων δέν θά  ήτο δυνατή ή ειδική 
αϋτη τροποποίησις τής ίσχυούσης νομοθεσίας περί 
προστασίας των ιδιωτικών ύπαλλήλων, χωρίς νά έπέλ- 
θη κάποια γενικωτέρα διαταραχή είς τήν δλην οικο
νομίαν τών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών καί ύπαλλή
λων, ώς αϋτη έχει άποκατασταθή ήδη διά τής κειμένης 
νομοθεσίας.

Δι’ αύτό έκρίθη τελικώς όρθώτερον ϊνα έπιδιωχθή ή 
λύσις τοΰ ζητήματος τής έξασφαλίσεως τής θέσεως 
των ύπαλλήλων διά καταλλήλου διαρρυθμίσεως τής 
περί συνεταιρισμών νομοθεσίας συμπληρουμένης αύ
τής δι' ειδικών μέτρων τά όποια θά  εφαρμόζουν αί 
οργανώσεις ένιαίως. ' Η μελετωμένη ίδρυσις Κεντρι
κού Συνεταιριστικού 'Οργανισμού, είς τήν αποστολήν 
τοϋ όποιου ύπάγεται κυρίως τό ζήτημα τοΰτο, διευ
κολύνει κατά πολύ τήν εφαρμογήν ομοιομόρφων 
μέτρων έκ μέρους τών συνεταιρικών οργανώσεων.

Πρός τούτο ή έπιτροπή κατέληξε είς τήν γνώμην οτι 
θά έπρεπε νά προστεθή είς τό άρθρον 5 τής νομο
θεσίας περί συνεταιρισμών, διά τοϋ όποιου ορίζεται τί 
πρέπει νά περιέχη τό καταστατικόν, ειδική διάταξις 
κατά τήν όποιαν τό καταστατικόν ένώσεως καί κεντρι
κής ένώσεως γεωργικών συνεταιρισμών οφείλει νά 
περιέχη καί πρόσθετον υποχρεωτικόν όρον περί 
καταρτίσεως ειδικού κανονισμού έσωτερικής ύπηρε
σίας, ό όποιος νά καθορίζη τάς σχέσεις τών οργανώ
σεων τούτων πρός τό προσωπικόν των. ' Ο κανονισμός 
ούτος θά  δύναται νά περιλαμβάνη διά τούς ύπαλλή- 
λους διατάξεις εύνοϊκωτέρας τών διατάξεων τοϋ 
νόμου 2112 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας τής 
συμβάσεως έργασίας ιδιωτικών ύπαλλήλων», ώς ούτος 
έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, θ '  άποτελή δέ πα
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ράρτημα τοϋ καταστατικού τής όργανώσεώς καί θά 
υποβάλλεται είς τάς αύτάς διατυπώσεις έγκρίσεως καί 
τροποποιήσεως ώς καί αί άλλαι καταστατικοί διατά
ξεις.

Περαιτέρω ή έπιτροπή νομίζει οτι κα τ’ άρχήν τό 
αύτό πρέπει νά ίσχύση καί διά τούς συνεταιρισμούς. 
Ε πε ιδή  όμως θά  χρειασθή νά γίντη προηγουμένως 
μελέτη τών συνεπειών τοϋ μέτρου έπί τών οργανώ
σεων τούτων, έκ τοΰ λόγου δτι πολλοί συνεταιρισμοί 
μέ τήν περιωρισμένην δράσιν των καί τήν δ ι’ άμισθων 
προσώπων, ή έπί άποζημιώσειδιεκπεραίωσιν τής υπη
ρεσίας των εμφανίζουν ολως ίδιότυπον κατάστασιν 
άπό άπόψεως προσωπικού, έκρίΰη σκόπιμον νά μή 
καταστη δ ι’ αύτούς άμέσως υποχρεωτική ή εφαρμογή 
τής ώς άνω διατάξεως, άλλά νά άφεθή ή έφαρμογή της 
είς τήν κρίσιν τοϋ ' Υπουργού τής Γεωργίας, ό όποιος 
μετά σύμφωνον γνώμην τής Α γροτικής Τραπέζης θά 
δύναται νά τήν έφαρμόση έν όλω ή έν μέρει προκαλών 
πρός τοϋτο ειδικόν προεδρικόν διάταγμα.

Οϋτω πώς έξασφαλίζεται διά τοϋ νόμου ύπέρ τών 
ύπαλλήλων ή ΰπαρξις κανονισμού μέ καταστατικήν 
ίσχύν ρ υ θ μ ί ζ ο ντος τήν θ  έσιν αύτών έντός τών οργανώ
σεων, ό όποιος δύναται νά περιέχη εύνοϊκωτέρας όχι 
όμως καί δυσμενεστέρας διατάξεις τοϋ νόμου περί 
προστασίας τών ιδιωτικών ύπαλλήλων.

’ Από τοϋ σημείου αύτοϋ πλέον άρχεταιή πρωτοβου
λία τών οργανώσεων διά τήνσυμπλήρωσιντού μέτρου, 
ένισχυομένων ύπό τής ’ Αγροτικής Τραπέζης.

Ά π ό  τάς γενομένας είς τήν έπιτροπήν συζητήσεις 
προκύπτει ότι, μετά τήν κατά τ ’ άνωτέρω συμπλήρω- 
σιν τής συνεταιριστικής νομοθεσίας, θά  πρέπη έν 
συνεργασία μεταξύ τής ύπό  'ίδρυσιν Συνομοσπονδίας 
τών γεωργικών συνεταιρισμών καί τής ’ Αγροτικής 
Τραπέζης νά καταρτισθή κανονισμός ό όποιος έγκρι- 
νόμενος άρμοδίως νά έφαρμοσθή από όλας τάς ύπο- 
χρέους όργανώσεις, διά καταλλήλων δέ μέτρων προ- 
βλεπομένων κυρίως ύπό τής Συνομοσπονδίας νά δυ- 
σκολευθή ή μονομερής παρά τών οργανώσεων τροπο- 
ποίησις τοϋ κανονισμού τούτου.

Δι' αύτοϋ πλέον θά  ρυθμιστοϋν όμοιομόρφως τά

προσόντα, ή διαβάθμισις, τό μισθολόγιον τών ύπαλλή
λων, οί δροι διορισμού καί οί λόγοι άπολύσεως. Δύνα- 
ται δέ νά συστηθοϋν ύπό  τών ιδίων τών οργανώσεων 
άνεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια είς τά όποία νά 
παραπέμπωνται οί πταίσαντες ή οί κρινόμενοι άνίκα- 
νοι ύπάλληλοι, έφ ’ όσον πρόκειται νά έπιβληθοϋν είς 
αύτούς ποιναί πέραν ώρισμένου είδους καί άνω (ορι
σμένων όρίων, έντός τών όποιων θά δύνανται αί οργα
νώσεις νά τιμωροϋν αύτούς πειθαρχικώς. ’ Εννοείται 
ότι κατά πρώτον λόγον θά  περιλαμβάνεται είς τήν 
άρμοδιότητα τών πειθαρχικών συμβουλίων τό δικαίω
μα τής άπολύσεως.

Διά τοϋ αύτοϋ κανονισμού δύναται νά ύποχρεωθοΰν 
αί οργανώσεις νά χρησιμοποιούν είς τάς υπηρεσίας 
των κατά προτίμησιν πρώην ή έν ένεργεία συνεταιρι
στικούς ύπαλλήλους τοποθετουμένους ή μετατεθιμέ- 
νους είς αύτάς. Καί ή έφαρμογή τοϋ μέτρου τούτου 
δύναται νά άνατεθή είς τά αύτά πειθαρχικά συμβού
λια. "Ισως θ ά  ήρκει ή συγκρότησις ένός τοιούτου 
έντός τών κόλπων τής Συνομοσπονδίας διά τά ενδια
φέροντα τάς ένώσεις καί άνωτέρας οργανώσεις ύπαλ- 
ληλικά ζητήματα καί ένός κατά "Ενωσιν διά τά 'ίδια 
ζητήματα τών συνεταιρισμών, έφ ' οσον ή έξέλιξις τής 
κινήσεως δέν θά έδημιούργει τούς τοπικούς συνδέ
σμους (ομοσπονδίας) τών ένώσεων, άρμοδιοτέρους 
άσφαλώς διά τοιαΰτα ζητήματα.

' Η σύνθεσις αύτών οφείλει καί δύναται νά είναι τοι- 
αύτη ώστε νά έξασφαλίζη πλήρως τό άμερόληπτον καί 
δίκαιον τών άποφάσεων αύτών.

' Η διατύπωσις τοΰ κανονισμού είς τάς λεπτομερείας 
του, μεταξύ τών όποιων καί ή σύστασις τών πειθαρχι
κών συμβουλίων θά  πρέπη ϊσως νά άρχίση άπό τοΰδε, 
ύπό τής ίδίας έπιτροπής, ώστε νά ύπάρχη έτοιμον τό 
ύλικόν πρό συζήτησιν ευθύς ώς καταστη δυνατή ή 
έφαρμογή τοϋ μέτρου τούτου. Έ ξ  άλλου οϋτω έν τω 
μεταξύ άφ ' ένός μέν θ ά  δοθή καιρός είς τάς ένδιαφε- 
ρομένας συνεταιρικός καί ύπαλληλικάς οργανώσεις νά 
έκφέρουν έπί τοΰ σχεδίου κανονισμού τήν γνώμην 
των, άφ ' ετέρου δέ θά  διευκολυνθή καί ή Συνομο
σπονδία ίδρυομένη είς τήν ταχυτέραν έφαρμογήν 
του.»

Σ χετικά  με το  Ταμεϊον Συντάξεων των Συνεταιριστικώ ν υπαλλήλω ν, η δεύτε
ρα Ε πιτροπή

«...συνεκέντρωσε μέ τήν υπηρεσίαν τής ΑΤΕ τά 
αναγκαία πραγματικά στοιχεία, τών οποίων ή έξακρί- 
βωσις ήτο απαραίτητος διά τήν μελέτην τοΰ ζητήμα
τος. Οϋτω έξηκριβώθη μέ μεγάλην προσέγγισιν ό αριθ
μός τών ύπηρετούντων σήμερον υπαλλήλων, τά θεω 
ρητικά καί πρακτικά προσόντα καί αί άποδοχαί ένός 
έκάστου έξ αύτών, ό χρόνος τής είς τάς συνεταιρικός 
οργανώσεις ύπηρεσίας των, ή οικογενειακή αύτών 
κατάστασις κλπ.

Έ κ  τής έρεύνης αύτής προέκυψε δτι σήμερον ύπη- 
ρετοΰν μονίμως είς τάς συνεταιρικός οργανώσεις, 
κυρίως είς τάς ενώσεις συνεταιρισμών, περίπου 500 
ύπάλληλοι. Δέν άποκλείεται νά είναι καί άλλοι οί 
όποιοι ϊσως νά μήν έδηλώθησαν. Ό  μέσος όρος άπο- 
δοχών κατά ύπάλληλον ώνέρχεται είς δρχ. 1.800 μη- 
νιαιως.

Ή  Έ πιτροπή έξήτασε γενικώς τά τεθέντα είς τήν 
διάθεσιν αύτής στοιχεία καί έλαβε ύ π ’ οψιν τάς συν
θήκας ύπό τάς οποίας διατελούν οί ύπάλληλοι καί αί 
οργανώσεις είς τάς οποίας οϋτοι ανήκουν. Έ κ  τής 
γενομένης έξετάσεως ή ’ Επιτροπή άπεκόμισε τήν έν-

τύπωσιν ό.τι ύ φ ’ ώρισμένας προϋποθέσεις, ένα τοιού- 
τον ταμεϊον θ ά  ήμπορούσε νά είναι βιώσιμον μέ ικανο
ποιητικά άποτελέσματα διά τούς άποχωροϋντας τής 
έργασίας των συνεταιριστικούς ύπαλλήλους.

Αί προϋποθέσεις αύται τών οποίων ή πραγματο- 
ποίησις άπαιτεΐται διά τήν έξασφάλισιν τής έπιτυχίας 
τού έπιδιωκουμένου σκοπού καθωρίσθησαν περίπου 
ώς έξής:

1. Νά έξευρεθή αποτελεσματικός καί έφαρμόσιμος 
τρόπος έλέγχου τών δικαιουμένων νά μετέχουν είς τό 
ταμεϊον, διά ν ’ άποσοβηθή κάθε κίνδυνος έκμεταλ- 
λεύσεως αύτοΰ. Κίνδυνος έκμεταλλεύσεως γεννάται 
κυρίους λόγω τού μεγάλου άριθμού τών συνεταιρισμών 
καί τοΰ ένδεχομένου εύνοϊκής προσλήψεως ύπαλλή
λων διά νά δημιουργηθοΰν δι’ αύτούς δικαιώματα είς 
βάρος τοΰ Ταμείου. ’Ίσω ς ό καθορισμός ένός ώρισμέ
νου κατωτάτου όρίου μισθού, τόν όποιον πρέπει νά 
λαμβάνη ό υπάλληλος άποδεδειγμένως έκ τού ταμείου 
τού Συνεταιρισμού έφ ’ ώρισμένον χρόνον, μαζύ μέ 
κάποιον ειδικόν καί συστηματικόν έλεγχον έπί τής 
κινήσεως τών ύπαλλήλων άπό μέρους τής ’Αγροτικής
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Τραπέζης καί τής Συνομοσπονδίας τών γεωργικών 
συνεταιρισμών θά έξεμηδένιζε τόν κίνδυνο τούτον.

2. Νά έπιδιωχθή ή δημιουργία προσθέτων μονίμων 
πόρων ύπέρ του Ταμείου έκτός τών προερχομένων έξ 
εισφορών τών συνεταιρικών οργανώσεων καί τών 
ύπαλλήλων, οί όποιοι φυσικά κατά πρώτον λόγον ύπο- 
χρεοϋνται πρός τοϋτο.

Υπελογίσθη οτι είσφορά τών ύπαλλήλων άνωτέρα 
των 4%, τό πολύ 5%, έπί τών μισθών των δέν θά  ήτο 
ανεκτής Επίσης ότι ή εισφορά τών οργανώσεων ήμπο- 
ρεϊ νά είναι κατά τι άνωτέρα, όχι ομως καί πλέον τών 
6%. Οϋτω προκύπτει ότι ή κοινή είσφορά ύπαλλήλων 
καί οργανώσεων δέν δύναται νά είναι άνωτέρα τών 
10% τό πολύ τοϋ ποσού τού καταβαλλομένου διά 
δαπάνας μισθοδοσίας προσωπικού. Δεδομένου δέ ότι 
τό ποσόν τούτο διά 500 υπαλλήλους, μέ μέσον μηνιαίον 
μισθόν δρχ. 1.800 δι' έκαστον, άνέρχεται μηνιαίως είς 
δρχ. 900.000 καί έτησίως είς δρχ. 10.800.000 έπεται ότι 
ή ύπέρ τού Ταμείου έτησία είσφορά τών ύποχρέων 
οργανώσεων καί ύπαλλήλων θά  κυμαίνεται νύοω είς τό 
1.000.000.

Τό ποσόν τοϋτο, τό όποιον άποτελεί τούς φυσικούς 
πόρους τού Ταμείου είναι ζήτημα ά ν θ ά  έπαρκέση διά 
νά ληφθή ώς βάσις άπονομής μιας ικανοποιητικής 
συντάξεως είς τούς άποχωροΰντας υπαλλήλους. Δι' 
αύτό έπιζητεϊται ή δημιουργία καί άλλων προσθέτων 
παγίων πόρων. Διά τήν δημιουργίαν τοιούτων πόρων, 
μεταξύ άλλων μέσων, ή ' Επιτροπή άποβλέπει είς τήν 
ένίσχυσιν τών ύφισταμένων μεγάλων γεωργοοικονομι- 
κων οργανισμών κοινωφελούς χαρακτήρος, οί όποιοι 
ατενώς συνεργάζονται μετά τών συνεταιρισμών ή στη
ρίζονται έ π ’ αύτών, ή τούς ένισχύουν καί τούς κατευ
θύνουν καί τών οποίων τό έργον σημαντικώς ένισχύε- 
ται καί προαγάγεται έκ της προκοπής τών συνεταιρι
σμών. 'Αλλά είς τήν προκοπήν τών συνεταιρισμών 
είναι αναμφισβήτητος ή συμβολή τών ύπαλλήλων καί 
έπομένως πλήρως δικαιολογημένη ή ένίσχυσις τοϋ 
Ταμείου Συντάξεως αύτών καί ύπό τών κοινωφελούς 
χαρακτήρος γεωργοοικονομικών οργανισμών.

Μεταξύ τών οργανισμών τούτων κυρίως συγκαταλέ
γονται, πρός τό παρόν τούλάχιστον, ή ' Αγροτική Τρά
πεζα, καί ό Σταφιδικός 'Οργανισμός, οί όποιοι έκ τού 
καταστατικού των έχουν μεταξύ άλλων καί τήν άπο- 
στολήν νά ένισχύουν τήν άνάπτυξίν καί έδραίωσιν τής 
συνεταιριστικής κινήσεως διά καταλλήλων καί πρακτι
κών πρός τοϋτο μέτρων. Δέν αποκλείεται καί άπό 
άλλους οργανισμούς ύφισταμένους, ή τών όποιων ή 
ίδρυσις μελετάται, νά ζητηθή σχετική ένίσχυσις.

'Επίσης ή Έ πιτροπή έξήτασε κατά πόσον θ ά  ήτο 
δυνατόν 'ίνα οί Συνεταιρισμοί καί οί 'Ενώσεις αύτών, 
έκτός τής κανονικής εισφοράς των, καταβάλλουν είς 
τό Ταμειον καί πρόσθετον τοιαύτην, άνάλογον πλέον 
πρός τήν οικονομικήν των άνάπτυξίν καί τήν άντοχήν 
των. Η πρόσθετος αύτή είσφορά θά ήμποροΰσε νά

συνδυασθή μέ τήν συγκέντρωσιν καί διάθεσιν γεωργι
κών προϊόντων διά τών συνεταιρισμών, καθοριζομέ- 
νου ένός έλαχίστου άνεπαισθήτου διά τόν συνέταιρον 
βάρους, ποσοστού επί τής κατά μονάδα άξίας συνεται- 
ρικώς διαχειριζομένων προϊόντων, ώς προσθέτου 
εισφοράς ύπέρ του Ταμείου.

Υπελογίσθη οτι οί έκ τών άνωτέρω δύο πηγών 
προερχόμενοι πρόσθετοι πόροι μαζί μέ τούς τακτι
κούς τοιούτους δύνανται νά έξασφαλισουν κατά τάς 
δυνατάς προβλέψεις, τήν ικανοποιητικήν λειτουργίαν 
τού Ταμείου, έ φ ’ όσον ώς βασίμως έλπίζεται άποτρα- 
πή καί ό κίνδυνος αδικαιολογήτου έπιβαρύνσεως 
αύτού, περί τού οποίου ώμιλήσαμεν ανωτέρω.

Η Έ πιτροπή άφοϋ έθεσεν τάς προϋποθέσεις αύτάς 
καί ύπελόγισεν έπί τή βάσει τών άνωτέρω περίπου 
τούς πιθανούς τακτικούς καί προσθέτους πόρους τοϋ 
Ταμείου, έγνωμοδότησεν ότι θά  έπρεπε πλέον νά γίνη 
παρ^ ειδικού προσώπου ή λεπτομερής μελέτη τής όρ
γανώσεως καί λειτουργίας τοϋ Ταμείου. Πράγματι ή 
Τράπεζα άποδεχθεΐσα τήν πρότασιν τής ’ Επιτροπής 
άνέθεσεν είς ειδικόν πρόσωπον τήν έκπόνησιν τής 
μελέτης. Ύ π ' όψιν τούτου έτέθησαν όλα τά συγκεν- 
τρωθέντα στοιχεία, καθώς καί ή σχετική έργασία τήν 
όποιαν είχαν κάμει οί Σύνδεσμοι τών συνεταιριστικών 
ύπαλλήλων. Ή δ η  αναμένεται νά περατωθή ή σχετική 
μελέτη, ή όποία άφοϋ έγκριθή ύπό τής ’Επιτροπήςθά 
ύποβληθη είς τήν 'Αγροτικήν Τράπεζαν.

Η Τράπεζα, έ φ 1 όσον ώς έλπίζεται, μείνη σύμφωνος 
μέ τό πόρισμα τής ' Επιτροπής καί έγκρίνη τό σχέδιον 
οργανισμού τοϋ Ταμείου, θά  τό ύποβάλη διά τών άρ- 
μοδίων υπουργείων είς τήν Κυβέρνησιν. Αϋτη τελικώς 
θ  άποφασίση έπί τής έφαρμογής τών ένδεικνυομένων 
μέτρων, τά όποία πάντως έχουν άνάγκην νομοθετικής 
κυρώσεως.

Είναι ανάγκη ομως νά ληφθή ύ π ' όψιν άπό τούς 
ύπαλλήλους οτι τελευταίως έντείνονται αί προσπάθειαι 
διά τήν έφαρμογήν ενιαίου καί γενικού συστήματος 
κοινωνικών άσφαλίσεων έπί τή βάσει κυρίως τού κα
τατεθειμένου σχετικοϋ νομοσχεδίου. ' Εκ τής τροπής 
τήν όποιαν θά  λάβη τό γενικόν ζήτημα έξαρτάται 
άναμφισβητήτως καί ή τύχη τού ειδικού μέτρου προ
νοίας ύπέρ τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων. Διά τόν 
άπό τής άπόψεως αύτής χειρισμόν τού ζητήματος αρ
μόδιοι είναι οί ύπάλληλοι ένισχυόμενοι άπό τάς συνε
ταιρικός οργανώσεις. Πάντως καλόν είναι οί Σύνδεσμοί 
των συνεννοούμενοι μεταξύ των νά καθορίσουν τήν 
θέσιν των έπί τοϋ γενικού ζητήματος καί νά κανονί
σουν άναλόγως τάς ένεργείας των.

' Η Τράπεζα, έλπίζεται ότι θά  ύποβάλη επίσης καί 
σχέδιον τροποποιήσεως τής περί συνεταιρισμών νομο
θεσίας μέ σκοπόν τήν έξασφάλισιν τής θέσεως τών 
συνεταιριστικών ύπαλλήλων, σύμφωνα μέ τά συμπερά
σματα τής έτέρας πρός τοϋτο συσταθείσης ύπό τής 
Τραπέζης Επιτροπής.» («Συνεταιριστής» 1934 σ. 83).

Ο Π ανελλήνιος Σύνδεσμιος Συνεταιριστικώ ν Υ παλλήλω ν ανακοινώνει την 
31/3/1934 ότι το Θέμα ίδρύσεως Ταμείου Συντάξεων Συνετα ιρ ιστικώ ν Υπαλλήλων 
«είσήλθε είς τη ν  όδόν τής έπιλύσεως του καί ύπάρχουν βάσιμοι ελπίδες οτι θά 
καταστή συντόμως δυνατή ή λειτουργία  τοΰ ώς ανω Ταμείου συμφώνως μέ τάς 
άπόψε'ις τών ύπαλλήλων» Βλ. «Συνεργατισμός» 1934 σ. 1274:

Α κόμα ο «Συνεταιριστής» γράφει γ ια  τη ν  εξέλιξη κατά το 1934:

«Κατα τας αρχας Οκτωβρίου 1934 συνήλθεν είς ληνίου Συνδέσμου Συνεταιριστικών Ύπαλλήλων ϊνα
Θεσσαλονίκην το διοικητικον συμβουλιον τοϋ Πανελ- έξετάση τά ύπαλληλικά ζητήματα καί φροντίση διά τήν
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1934/1 ' —  Ο ι σ υ νετα ιρ ισ τικ ο ί υπά λλη λο ι.

ταχυτέραν έπίλυσιν τούτων.
Κατόπιν παραιτήσεως τού Προέδρου έγινε νέα 

κατανομή τών αξιωμάτων ώς έξής: Πρόεδρος ό κ. Α. 
Περσείδης, ’ Αντιπρόεδρος ό κ. Ν. Γιαννέλος, ταμίας ό 
κ. Μ. Χάσος, γραμματεύς ό κ. Π. Εύστρατιάδης, σύμ
βουλος ό κ. Γ. Τσακίρης.

Τό Συμβούλιον έξουσιοδότησε τόν κ. Περσείδη ϊνα 
κατέλθη εις ’Αθήνας καί (ρροντίση διά τήν έπίλυσιν 
τών ένδιαφερόντων τούς συνεταιριστικούς υπαλλή
λους ζητημάτων.

' Ως τοιαύτα καθωρίσθησαν ύπό τού διοικητικού 
συμβουλίου είδικώτερον τά έξής:

Σύστασις τοϋ ταμείου συντάξεως τών συνεταιριστι
κών ύπαλλήλων.

’Εξασφάλισις τής θέσεως αύτών άπό τού κινδύνου 
αδικαιολογήτων άπολύσεων.

Προτίμησις τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων κατά 
τήν συμπλήρωσιν τού προσωπικού τής ’ Αγροτικής 
Τραπέζης ή άλλων όμοειδών οργανισμών καί όναγνώ-

ρισις τής εις τους συνεταιρισμούς προϋπηρεσίας των 
διά τόν διακανονισμόν τής άρχαιότητός των.

’ Επίσης τό συμβούλιον ζητεί νά δοθή ύπό τής ’ Αγρο
τικής Τραπέζης νέα ώθησις εις τό συνεταιριστικόν 
κίνημα πρός ένίσχυσιν τών προσπαθειών τών συνεται
ριστικών ύπαλλήλων, καί νά συγκροτηθή υπηρεσιακόν 
συμβούλιον εποπτών καί συνεταιριστικών ύπαλλήλων.

Τάς άνωτέρω αποφάσεις τό συμβούλιον άνεκοίνωσε 
δι’ έγκυκλίου του πρός τά  μέλη τοϋ Συνδέσμου.

Πράγματι ήλθε εις τάς ’Αθήνας ώς αντιπρόσωπος 
τού Συνδέσμου ό κ. Περσείδης, ό οποίος έν συνεργα
σία μέ τον άντιπρόσωπον τού Συνδέσμου Συνεταιρι
στικών ύπαλλήλων Πελοποννήσου κ. Ξ. Μικελόπου- 
λον, κληθέντα διά τόν αυτόν σκοπόν είς"' Αθήνας, καί 
μέ τήν ένίσχυσιν τής έν ’Αθήναις ’Αντιπροσωπείας 
τών ‘Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, προέβη εις 
τά κατάλληλα διαβήματα».

(Βλ. «Συνεταιριστής» 1934 σ. 155).

— Α ναλυτικές ανακοινώσεις της Α ντιπροσω πείας Ενώσεων Γεωργικών Συνεται
ρισμών για  την εξέλιξη των Θεμάτων των υπαλλήλω ν βλ. και «Συνεταιριστής» 
1934 σ. 161.
— Στην αρμοδιότητα των υπαλλήλω ν στις συνετα ιρ ικές οργανώ σεις (από νομ ι

κής πλευράς) αναφέρεται το πάντα χρή σ ιμ ο  κείμενο του Π. Β ασιλακόπουλου 
(«Συνεταιριστής» 1934 σ. 175).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Στις σελίδες του τόμου συναντήσαμε πολλά ονόματα συνεταιριστών, να αγω
νίζονται, στην πράξη και Θεωρία, γ ια  την συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση.

Με την συμπλήρωση 5 χρόνω ν από το Θάνατο του Σωκρ. Ιασεμίδη (17.2.1929) 
δημοσιεύεται σχετικό  κείμενο του Σπ. Τρυφωνόπουλου στο «Συνεταιριστής» 1934 
σ. 21.

Στον Ιασεμίδη αναφέρεται και άρθρο του καθηγητή Α ριστοτ. Σ ίδερι στο 
«Συνεταιριστής» 1934 σ. 73.

Η  Α ΤΕ προκήρυξε 12 βραβεία μετά χρηματικώ ν επάθλων, με πρωτοβουλία 
των υπαλλήλω ν της Υ πηρεσίας Συνεταιρισμών ΑΤΕ, σ την μνήμη Ν. Μ ιχόπουλου, 
Σ. Ιασεμίδη και Ντ. Μ αλούχου. θ α  γ ίνε ι βράβευση δασκάλων, γεω πόνων ή άλλων 
(υπαλλήλω ν ή ιδιωτών) οι οποίοι θα επιδείξουν επιτυχή  συνετα ιρ ιστική  δράση 
κατά το 1934 («Συνεταιριστής» 1934 σ. 35).

Σε πολλές εκατοντάδες ανέρχονται πλέον ο ι άνθρωποι που θα μπορούσαν να 
δ ιεκδικήσουν τον τίτλο  «εργάτες και πρωτεργάτες του Συνεργατισμού» στην 
Ελλάδα. Ν ομίζουμε ότι πέρα από τα ονόματα που αναφέρονται σε διάφορες 
σελίδες μας, οι τοπικές Ο ργανώσεις έχουν καθήκον, σ την ιστορία  που πρέπει να 
γράψουν για  την εξέλιξή τους (η κάθε μία) να προβάλουν αντικειμενικά και με 
σ το ιχεία  τους ανθρώπους που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες σ τις τοπικές 
Συνετα ιριστικές Ο ργανώσεις.
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Υ Π ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ I B '

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

— Συμπυκνωμένη αλλά με πλήρη γνώση είνα ι η ιστορ ική  επισκόπηση για τη 
συνετα ιρ ιστική  κ ίνησ η , από τις συντροφιές της τουρκοκρατίας μέχρ ι το 1934, που 
γίνετα ι στο θαυμάσιο κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη με τίτλο  «Η πρώτη εικοσαετία 
της συνετα ιρ ιστικής κινήσεως» («Συνεταιριστής» 1935 σ. 2).

Γράφει τα επόμενα που έχουν ιδ ιαίτερη αξία  και πρέπει να τα αποστηθίσουν 
και να τα γνωρίζουν ο ι νέοι συνεταιριστές:

«Είκοσι έτη συμπληροϋνται ήδη ά φ ' οτου έτέβη είς 
εφαρμογήν ό νόμος περί συνεταιρισμών. ’Ά ν διά τάς 
άλλας χώρας ή ρύθμισις τής νομικής θέσεως τών συνε
ταιρισμών καί ή ύπέρ αύτών λήψις μέτρων, τά όποια 
διευκολύνουν τήν άνάπτυξιν καί τήν προκοπήν των, 
άποτελεϊ συνήθως άπλώς ένα σταθμόν είς τήν όλην 
έξέλιξιν τής συνεταιριστικής αύτών κινήσεως, διά τήν 
χώραν μας τό γεγονός τοϋτο αποτελεί τήν κυρίαν αφε
τηρίαν ά φ ’ ής έξώρμησεν ή συνεταιριστική μας κίνη- 
σις, διά νά φθάση εις τήν σημερινήν της άρκετά ικανο
ποιητικήν άνάπτυξιν.

Είναι άληθές ότι τό πνεϋμα τοϋ συνεργατισμού 
ύπήρχε ανέκαθεν είς τόν λαόν μας. Τοϋτο μαρτυρούν 
οί αξιόλογοι κ α θ ’ όλα συντροφίαι τής εποχής τής 
Τουρκοκρατίας, μεταξύ τών οποίων γνωστοτέρα ή τών 
’ Αμπελακίων. Αύται δέν ήσαν τίποτε άλλο είμή συνερ
γατικοί μορφαί προσηρμοσμέναι είς τάς συνθήκας τής 
χώρας μας καί τόν χαρακτήρα τού λαού μας. Είς αύτάς 
εϋρισκε ό φύσει ότομιστής "Ελλην όλα τά πλεονεκτή
ματα τής ομαδικής ένεργείας, χωρίς όμως νά χάνη τήν 
ελευθερίαν τής κινήσεως ώς άτομον, τήν συναίσθησιν 
τής άτομικής εύθύνης καί τήν χαράν τής πρωτοβου
λίας, προϋποθέσεις διά τήν προκοπήν του. "Ομως 
αύταί αΐ προϊστορικαί τρόπον τινά συνεταιριστικοί 
μορφαί δέν εΐχαν καμμίαν έπίδρασιν είς τήν σύγχρονον 
συνεταιριστικήν μας κίνησιν. ’ Εχρησίμευσαν μόνον, 
’ίσως, νά ένισχύσουν τήν πεποίθησιν ότι ό "Ελλην είναι 
συνεταιριστής καί επομένως ότι θά  έπιτύχη ό συνεται
ρισμός είς τήν χώραν μας. ’ Αλλά καί είς αύτό έλάχιστα 
συνετέλεσαν, διότι έλάχιστα είναι γνωσταί είς τάς 
λεπτομερείας των.

Μετά τήν εθνικήν άνεξαρτησίαν αΐ συντροφίαι ήρχι- 
σαν νά εκλείπουν διά νά έξαφανισθοϋν γρήγορα όλο- 
σχερώς. ' Η ελευθερία τάς κατέστησε περιττός άπό 
έθνικής άπόιρεως. ' Η οικονομική καί κοινωνική των 
σημασία, ιδίως διά τήν καλυτέρευσιν τής θέσεως τών 
πτωχών αγροτικών τάξεων, δέν έξετιμήθη. ’Άλλα έν- 
διαφέροντα καί άλλα όνειρα καί πόθοι άπερρόφουν 
τήν έθνικήν ψυχήν καί τήν έθνικήν δραστηριότητα. ' Η 
όλοκλήρωσις τής έθνικής μας άποκαταστάσεως. Ό  
λαός, αί άνάγκαι του καί αί μέριμναί του έλάχιστα άπη- 
σχόλουν τάς ήγέτιδας τάξεις. Σπάνιαι ήσαν αί φωναί 
πού ύψούντο διά τήν εύημερίαν τού λαού καί κυρίως 
διά τήν εφαρμογήν πρακτικών ύπέρ αύτής μέτρων. 
'Ά ν έξαιρέση κανείς τόν Μπουλανζέ, ό όποιος μόνος 
έξετίμησε τήν άξίαν τοϋ θεσμού τών συντροφιών καί 
συνέστησε τήν συστηματοποίησιν αύτών καί τήν συνέ- 
χισιν τής εφαρμογής των, καί τάς κατά τά τέλη τού 
παρελθόντος αίώνος άκουομένας αργά καί ποϋ φωνάς 
ύπέρ τής οικονομικής καί επαγγελματικής όργανώ- 
σεως ιδίως τών άγροτών, ολόκληρος ή περίοδος άπό

τής άπελευθερώσεώς μας μέχρι τοΰ 1900 δέν έχει σχε
δόν τίποτε νά επίδειξη έπί τοΰ συνεταιριστικού πε
δίου.

Καί όμως διά τόν άγροτικόν μας κυρίως πληθυσμόν 
ό συνεταιρισμός ήτο άνέκαθεν όχι μόνον άπαραίτητος 
άλλ’ αύτόχρημα σωστικός. Είς ολόκληρα τμήματα τής 
χώρας έπεκράτει ή μικρά ιδιοκτησία καί έκμετάλλευ- 
σις. Ή  γεωργική έπιχείρησις άσχολουμένη εύρύτατα 
μέ τήν παραγωγήν προϊόντων διά τήν άγοράν είχε 
κατά μέγα μέρος έκχρηματισθή. Συνέπεια τούτου ήτο 
οτι έμαίνετο είς τήν ύπαιθρον ή τοκογλυφία καί ή 
έμπορική έκμετάλλευσις τών άγροτών εϊτε ώς άγορα- 
σταί είτε ώς πωληταί συνηλλάσσοντο ούτοι. Αί περιου- 
σίαι έξητμίζοντο διά τό τίποτε. ' Η έξαθλίωσις έπροχώ- 
ρει γοργά. ' Η έλληνική λογοτεχνία είναι πλήρης άπό 
περιγραφάς παρομοίων σπαρακτικών περιστατικών.

Παρ ’ όλα αύτά αργεί ή ήρωϊκή άπόφασις τοϋ λυτρω- 
μοΰ. ' Ο σκεπτικισμός καί ή παρεξηγημένη έννοια τού 
ατομισμού καί τών πλεονεκτημάτων του, μαζί μέ τήν 
έλλειψιν βαθυτέρων καί πραγματικών ανησυχιών, πού 
δείγμα της εΐναι ή βολική άδράνεια, αφιναν τήν κατά- 
στασιν νά άκολουθή άνεμπόδιστα τό δρόμο της. 
’Ολίγα ανίσχυρα συμπτωματικά μέτρα μένουν άνευ 
σημασίας. Μόλις κάποια παρηγορητική άκτίς φωτός 
έρχεται άπό τήν Θεσσαλίαν. Εΐναι ή κατά τό 1900 'ίδρυ- 
σις τοΰ «Μετοχικού Γεωργικού Συλλόγου Αλμυρού», 
τοΰ πρώτου συγχρόνου συνεταιρισμού. Ίδ ρ υ τα ίτο υ  
οί άείμνηστοι Δ. Γρηγοριάδης καί Ν. Μιχόπουλος. Ό  
Συνεταιρισμός αύτός κυρίως έχρησίμευσεν είς τόν Σω- 
κράτην ’ Ιασεμίδην, τόν πραγματικόν συνεταιριστικόν 
ήρωα τής χώρας μας, ώς πρακτική άπόδειξις τού ισχυ
ρισμού του ότι ό συνεταιρισμός δέν ήτο μόνον άναγ- 
καιος διά τόν λαόν μας άλλά καί έφαρμόσιμος.

Ό  Συνεταιρισμός αύτός καθώς καί άλλοι τινές πού 
ίδρύθησαν από συνεργάτας τού ’ Ιασεμίδη καί φωτι
σμένους διανοουμένους κατά τό άπό τοΰ 1900-1914 
χρονικόν διάστημα μαζί μέ τά δημοσιεύματα αύτοϋ 
πρός διάδοσιν τής ιδέας τοϋ συνεταιρισμού, άποτελοΰν 
τήν όλην συνεταιριστικήν μας δράσιν μέχρι τής 
παραμονής τού νόμου περί συνεταιρισμών. Τά γεγονό
τα αύτά, άν δέν άποτελούν τά ’ίδια κίνησιν, έδημιούρ- 
γησαν όμως εύνοϊκάς συνθήκας διά τήν άνάπτυξίν 
τΠς ·>

Εύρυτέρας σημασίας έπίδρασιν διά τήν άνάπτυξιν 
τής κινήσεως ήσκησεν άναμφισβητήτως ή μετά τήν 
έπανάστασιν τού 1909 καθολική στροφή μας ώς λαού 
πρός ριζικήν οικονομικήν καί κοινωνικήν άναδιοργά- 
νωσίν μας. Τότε έσταμάτησαν πολλοί έκ τών ήγετών 
τού λαού καί π^ό τοϋ θεσμού τών συνεταιρισμών.

Απετέλει μοναδικόν όργανον βελτιώσεώς τήςθέσεως 
τών πτωχών τάξεων. ’ Εξ αύτοϋ έδημιουργήθη καί
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ευνοϊκή άτμόσφαιρα διά τό κήρυγμα τοϋ ’ Ιασεμίδη, τό 
όποιον όφομοιωμένον άπό τήν αγροτικήν του ψυχήν 
μετέφερε ό συνεργάτης του Μιχόπουλος εις τήν ύπαι
θρον. Οϋτω πως έμφανίζεται ή παραμονή τής συστη
ματικής καί (οργανωμένης ένάρξεως τής συνεταιριστι
κής κινήσεως.

Τό νομοσχέδιον περί συνεταιρισμών υπεβλήθη ύπό 
τοϋ τότε 'Υπουργού τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. Α. 
Μιχαλακοπούλου. Δ ένύπήρχέ άκόμη τό Ύπουργειον 
Γεωργίας. Συντάκται του ήσαν ό κ. ’Αλ. Μυλωνάς, 
τότε γενικός γραμματεύς τοϋ Υ πουργείου τούτου, 
καί ό μακαρίτης Ίασεμίδης, διευθύνων τό τμήμα τής 
Γεωργικής Οικονομίας. Είς τάς όρχάς τοϋ 1915 ό 
νόμος είχε δημοσιευθή ύ π ’ άριθ. 602.

1 Ολόκληρον τό βάρος τής έφαρμογής τοϋ νόμου εις 
τήν ύπαιθρον άνέλαβε ό ’ Ιασεμίδης μέ συνεργάτην 
τόν Μιχόπουλον, ό όποιος έν τώ μεταξύ προσελήφθη 
είς τό ' Υπουργειον. Μία ογκώδης καί πολύπλοκος ορ
γανωτική καί προπαγανδιστική εργασία συντελεΐται 
έντός πενταετίας άπό τούς δύο τούτους άνδρας μέ 
δύο άκόμη άπό τοϋ 1916 βοηθούς. Διατάγματα εκτε
λεστικά τού νόμου, σχέδια καταστατικών παντός 
ε’ίδους καί παντός σκοπού, έγκύκλιοι καί όδηγίαι πρός 
τούς ύπαλλήλους, διαλέξεις, όμιλίαι, συζητήσεις καί 
συμβουλαί εις ολόκληρον τήν ύπαιθρον πρός διαφώτι- 
σιν τοϋ άγροτικοϋ λαοϋ είναι σχεδόν αποκλειστικόν 
έργον τών δύο τούτων άνθρώπων. ’Επιστέγασμα δέ 
τής όλης προσπαθείας των είναι ή έν Ά θήναις όργά- 
νωσις σειράς συνεταιριστικών μαθημάτων. Τά μαθή
ματα αύτά κατέστησαν οΐκείαν τήν ιδέαν τοϋ συνεται
ρισμού εις όρκετάς δεκάδας μορφωμένων τής ύπαί- 
θρου, ιδίως δημοδιδασκάλους, οί όποιοι άπέβησαν 
κατόπιν ενθουσιώδεις συνεταιρισταί, έμπειροι όργα- 
νωταί καί πολύτιμοι συνεργάται τοϋ ’Ιασεμίδη. Τήν 
διδασκαλίαν του έσυνέχισεν ό Ίασεμίδης διά τού 
περιοδικού του «ό Βοηθός τών Συνεταιρισμών» (1918- 
1922).

Οϋτω πως έδημιουργήθησαν αί άπαραίτητοι ήθικαί 
καί τεχνικαί προϋποθέσεις διά τήν όργάνωσίν τών 
αγροτών είς συνεταιρισμούς. Μεταξύ τών πολλών 
ειδών συνεταιρισμών έκρίθη καταλληλότερος πρός 
άμεσον έφαρμογήν καί έπροπαγανδίσθη ό πιστωτι
κός, ώς μάλλον προσαρμοζόμενος είς τάς άνάγκας τού 
"Ελληνος αγρότου. Ή  τοκογλυφία έμαίνετο είς τήν 
ύπαιθρον. Ύ πό τήν μάστιγά της έστέναζαν παντού οί 
άγροτικοί πληθυσμοί. Ό  πιστωτικός συνεταιρισμός 
ήμπορούσε νά τούς λυτρώση. Τό είδος τοϋτο άπερρό- 
φησε τό μεγαλύτερον μέρος τής μερίμνης τών συνεται
ριστών, καί όρθώς διά τήν άρχήν. ’ Η καθολικότης τής 
άνάγκης έξησφάλιζε τήν δυνατότητα τής εύρείας 
έφαρμογής του, ένώ ή διαχείρισίς του ήτο σχετικώς 
εύκολος καί επομένως ή επιτυχία του λίαν πιθανή. 
Ούτος δέν θά  έξυπηρέτει μόνον μίαν άμεσον εύρείας 
έκτάσεως ανάγκην, αλλά θά  έχρησίμευε ώς παρά
δειγμα διά τήν έπέκτασιν τής συνεταιριστικής δραστη- 
ριότητος καί είς άλλους κλάδους. ‘Υπό τήν διπλήν 
αύτήν ύπόστασιν ειδεν ό ’ Ιασεμίδης τόν πιστωτικόν 
συνεταιρισμόν καί δ ι’ αύτό κυρίως πρός αύτόν έστρε
ψε τήν προσοχήν του καί τόν έπροπαγάνδιζε, χωρίς 
ομως νά λείψη νρ. φροντίση έξ άρχής καί διά τά άλλα 
εϊδη συνεταιρισμών.

' Ο γεωργικός πιστωτικός συνεταιρισμός ομως δέν 
δύναται κατά κανόνα καί μάλιστα είς τήν αρχήν του, 
ν ’ άνταποκριθή μόνον διά τών ιδίων δυνάμεων είς τά  
δανειακόν του έργον. Χρειάζεται έξωθεν ένίσχυσιν διά 
κεφαλαίων. Τόν σημαντικόν τούτον ρόλον τοϋ χρημα

τοδότου τών συνεταιρισμών άνέλαβεν έξ αρχής ή 
’ Εθνική Τράπεζα. ’ Απέβη οϋτω αϋτη ό δεύτερος συν
τελεστής τής κινήσεως. Είναι άμφίβολον άν ή κίνησις 
θά  ήδύνατο νά άναπτυχθή δσον άνεπτύχθη καί τόσον 
ταχέως χωρίς τήν βοήθειάν της. Αϋτη, καί πέραν τών 
συμβατικώς άνειλημμένων υποχρεώσεων της πρός 
ένίσχυσιν τής γεωργίας δ ί’ ώρισμένου ποσού κεφα
λαίων, καταστάντος ταχέως έκ τών περιστάσεων 
άσημάντου, καί τοϋ οποίου άλλως τε ή διά τών συνε
ταιρισμών δίάθεσις δέν ήτο ύποχρεωτική, κατέστησε 
τήν συνεταιριστικήν ύπόθεσιν έργον της. ’Οφείλει νά 
όμολογηθή οτι όπέβη σημαντικός συντελεστής διά τήν 
άνάπτυξίν τής κινήσεως, άνεξαρτήτως οίωνδήποτε 
έπιφυλάξεων, άντιρρήσεων καί άντιθέσεων άκόμη, τάς 
όποιας έδημιούργησε ό τρόπος κ α θ ’ όνέχρησιμοποίη- 
σε τούς συνεταιρισμούς κατά τήν ασκησιν τής άγροτι- 
κής πίστεως, πού ήτο άπόρροια κυρίως τών τραπεζι
κών παραδόσεων καί τού σκεπτικισμού, ό όποιος έπε- 
κράτει διά τό νέον έργον εις μεγάλο μέρος τών κύκλων 
της. Πρός τόν σκεπτικισμόν αύτόν εϊχον νά παλαίσουν 
οί ύπευθύνως άναλαβόντες αύτό αρμόδιοι ύπάλληλοί 
της, καί πρό παντός ό σημαντικώτερος δημιουργός 
τοϋ συνεταιριστικού πνεύματος είς τήν Τράπεζαν κ. 
’ Αλ. Κοριζής. Θά ήτο στενόκαρδον καί άφιλοσόφητον 
νά άποδώσωμεν όλον της τό ένδιαφέρον καί τήν 
δράσιν της μόνον εις καθαρώς ώφελιμιστικά έλατήρια.

Ύ π ό  τήν διπλήν αύτήν ήθικήν καί ύλικήν ένίσχυσιν 
άλλά καί κηδεμονίαν έπροχώρησε ή κίνησις κ α θ ’ όλην 
τήν πρώτην καί σχεδόν ολόκληρον τήν δευτέραν πεν
ταετίαν. 01 συνεταιρισμοί, κυρίως οί πιστωτικοί, ίδρύ- 
οντο κατά εκατοντάδες. Είς χιλίους άνέρχονται είς τό 
τέλος τής πρώτης πενταετίας, διά νά φθάσουν περί
που τάς τρεις χιλιάδας είς τό τέλος τοϋ έτους 1924. 
’ Από τά πρώτα έτη ιδρύονται 1 Ενώσεις τινές μέ τήν 
φροντίδα καί τήν τεχνικήν καθοδήγησιν τοϋ ’ Ιασεμί- 
δη. Ό  κλάδος τών κρατικών συνεταιριστικών ύπαλ
λήλων ένισχύεται καί έκτοτε ρίπτεται ύπό τοϋ Ίασε- 
μίδη ή ιδέα τής ίδρύσεως κεντρικής ιδεολογικής όργα
νώσεως, τών συνεταιρισμών, διά νά ύποκαταστήση 
αϋτη τήν άρμοδίαν κρατικήν ύπηρεσίαν εις τό οργανω
τικόν, προπαγανδιστικόν καί ελεγκτικόν τών συνεται
ρισμών έργον της. ’ Εκ παραλλήλου αύξάνουν συνεχώς 
καί τά πρός συνεταιρισμούς δάνεια έκ μέρους τής 
’ Εθνικής Τραπέζης, άνελθόντα άπό 223.000 δρχ. τό 
1915 είς 299.000.000 δρχ. τό 1924.

Ύ πό  τόν γενικόν αύτόν ένθουσιασμόν καί τήν γενι
κήν επιδοκιμασίαν προχωρεί ή συνεταιριστική όργά- 
νωσις κ α θ ’ όλην τήν πρώτην δεκαετίαν, ώθουμένη 
κυρίως έξωθεν μέ ήθικάς καί ύλικάς ενισχύσεις καί 
χωρίς άκόμη νά έχη άποκτήση ιδίαν εσωτερικήν δύνα- 
μιν διά νά κινηθή μόνη της άνευ έμποδίων. Ό  θεσμός 
τοϋ συνεταιρισμού χρησιμοποιείται άκόμη ύπό τής 
νομοθεσίας καί δι’ άλλους σκοπούς, ώς διά τήν όπο- 
κατάστασιν τών άκτημόνων καλλιεργητών εις τά 
άπαλλοτριούμενα μεγάλα κτήματα, διά τήν διαχείρισιν 
συνιδιοκτησιών κλπ.

’ Η περίοδος αϋτη δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ή 
έποχή τής ποσοτικής προόδου. Πρό παντός ένδιέφερε 
ό άριθμός. "Ισως τότε δέν ήδύνατο νά γίνη άλλως. 
Κατά τό τέλος όμως τής περιόδου αύτής άρχίζουν νά 
έμφανίζωνται καί τά μειονεκτήματα τής έν σπουδή καί 
είς εύρεϊαν κλίμακα όργανώσεως πολλών συνεταιρι
σμών καί τοϋ έπικρατήσαντος πνεύματος τής κηδεμο
νίας αύτών. Πολλοί ίδρυταί συνεταιρισμών άντιλαμβά- 
νονται, όταν παρήλθον οί πρώτοι ένθουσιασμοί, ότι τά 
συμφέροντά των συγκρούονται μέ τούς σκοπούς τοΰ

618/1146



1 93 4 /IB ' —  Α να σκοπή σ εις γ ια  τη ν  εξέλ ιξη  1914-1934.

συνεταιρισμού, άποχωρούν καί στρέφονται έναντίον 
των ή τούς κρατούν έν άδρανεία. ’Άλλοι πιστοί συνε- 
ταιρισταί, άδέξιοι όμως έπιχειρηματίαι, τούς παρασύ
ρουν εις ατυχείς έπιχειρήσεις, ένώ δέν λείπουν άκόμη 
άπό τούς συνεταιρισμούς καί μεγάλοι τυχοδιώκται.

Έ ξ  άλλου ή διακηρυχθεΐσα καί έπιτυχώς έφαρμο- 
σθεΐσα είς τήν άρχήν έλευθέρα ύπό τών πιστωτικών 
συνεταιρισμών άσκησις τής πίστεως μεταξύ τών μελών 
των έγκαταλείπεται μέ τήν αύξησιν τών πρός αύτούς 
δανείων. Τό τί θά λάβη έκαστος συνεταίρος κανονί
ζεται ύπό τού χρηματοδότου'. Ή  αύτοδιοίκησις, ή 
πρωτοβουλία, ή αύτευθύνη έξαφανίζονται. Οί συνε
ταιρισμοί είναι κ α τ’ ούσίαν ομάδες άλληλεγγύως εύθυ- 
νομένων προσώπων διά τά δάνεια, τά όποια έκαστος 
τούτων λαμβάνει.

Ή  άντίδρασις δέν άργεΐ νά έκδηλωθή. Ά κόμη άπό 
τού τέλους τής πρώτης δεκαετίας άρχίζει νά σημειώνε
ται κίνησις πρός χειραφέτησιν τών συνεταιρισμών καί 
βελτίωσιν αύτών. Τούτο τό μαρτυρούν τά Συνεταιρι
στικά Συνέδρια τού 1924 καί τού 1926 καί τά έκτοτε 
όργανούμενα τοπικά ή γενικά συνέδρια καί αί συσκέ
ψεις τών Ενώσεων συνεταιρισμών. ’Ά ν καί ή αϋξησις 
τών συνεταιρισμών συνεχίζεται, δέν ένδιαφέρει πλέον. 
'Όλων ή προσοχή στρέφεται είς τήν ποιοτικήν βελτίω- 
σιν τής κινήσεο^ς καί είς τήν άπόκτησιν ύπό τών συνε
ταιρισμών έπιρροής διά τήν ρύθμισιν κατά τάς συνε
ταιριστικός άρχάς τών ένδιαφερόντων αύτούς οικονο
μικών ζητημάτων. Τά δύο αυτά γεγονότα χαρακτηρί
ζουν όλην τήν συνεταιριστικήν δράσιν τής δευτέρας 
δεκαετίας.

Τά ενεργά συνεταιριστικά στελέχη ένισχύονται μέ 
νέους έπιστήμονες, ενθουσιώδεις συνεταιριστάς. Πρω
τοπόρος ό μακαρίτης Κ. Μαλοΰχος. Ούτος ώς διευ
θυντής τής 'Ομοσπονδίας τών Γεωργικών Συνεταιρι
σμών Θεσσαλονίκης έδημιούργησε διά τής συνεταιρι
στικής του πολιτικής σταθερός συνεταιριστικός παρα
δόσεις είς τήν Βόρειον ' Ελλάδα, ή τήρησις τών όποιων 
κατά πολύ συνετέλεσε είς τήν προκοπήν τής κινή- 
σεως. ' Ο ρόλος τών ύπαλλήλων είς τήν τεχνικήν όργά- 
νωσιν τών μεγάλων συνεταιρικών έπιχειρήσεων καθί
σταται σημαντικός. Είς τήν πρωτοβουλίαν των καί τόν 
ενθουσιασμό των, άλλά καί τήν ικανότητά των οφεί
λουν πολλά οί γεωργικοί συνεταιρισμοί. Αί έργασίαι 
των έπεκτείνονται είς προμήθειας έμπορευμάτων καί 
πωλήσεις προϊόντων, συγχρόνως έπιδιώκεται ή άνά- 
κτησις ύπό τών συνεταιρισμών τού ρόλου πού τούς 
άνήκει είς τήν άσκησιν τής πίστεως.

' Ο άριθμός τών συνεταίρων αύξάνει, καθώς καί τά 
οικονομικά μέσα τών συνεταιρισμών. Κ αθ’ όσον έπε- 
κτείνουν τάς έργασίας των άποκτοϋν εργοστάσια, 
όποθήκας, μηχανάς κλπ. ’ Επί τού οργανωτικού πε
δίου σημειώνουν άξιολόγους προόδους.

Χάρις είς τήν έπίγνωσιν τής άποστολής των καί τήν 
έπιμονήν των κατορθώνουν νά προκαλέσουν ή νά 
συμβάλουν είς τήν 'ίδρυσιν κοινωφελών οργανισμών 
γεωργικού σκοπού προωρισμένων πρός προστασίαν 
ολοκλήρου τής γεωργίας ή κλάδων τινών αύτής. Είς 
τούτους επιτυγχάνουν νά δώσουν συνεταιριστικόν 
χαρακτήρα ή τούλάχιστον ν ’ άποκτήσουν έπιρροήν 
έ π ’ αύτών. Ή  ’Αγροτική Τράπεζα, ό Σταφιδικός 
’ Οργανισμός, ή ' Υπηρεσία Προστασίας τής σιτοπαρα
γωγής, τό Γραφειον Σύκων, τά Γραφεία Καπνού κλπ. 
καταλέγονται μεταξύ τών οργανισμών τούτων.

’Αξίζει έπίσης νά σημειωθούν αί μετά τήν'ίδρυσιν τής 
’ Αγροτικής Τραπέζης, είς τήν οποίαν πλέον άνετέθη ή 
φροντίς τής άναπτύξεως τών γεωργικών συνεταιρι

σμών, έπανειλημμένως καταβληθεϊσαι προσπάθειαι 
τών συνεταιρισμών, έκδηλωθεϊσαι είς έπανειλημμένας 
συσκέψεις τών Ενώσεων αύτών πρός καταρτισμόν 
ενός πλήρους προγράμματος συνεταιριστικού, είς τό 
όποιον νά καθορίζωνται οί αντικειμενικοί σκοποί τών 
συνεταιρισμών καί τά μέσα τής επιτυχίας των. Τούτο 
διετυπώθη όριστικώς τόν ’Ιανουάριον τού 1933, 
όπότε καί άπεφασίσθη ή 'ίδρυσις κεντρικού ιδεολο
γικού οργανισμού, είς τόν όποιον ν ’ άνατεθή ή φρον
τίς τής έκτελέσεως του, έν συνεργασία μετά τής 
’Αγροτικής Τραπέζης. ’Ή δη δέ έπίκειταί ή 'ίδρυσις τοϋ 
οργανισμού τούτου ύπό  τήν έπωνυμίαν «Πανελλήνιος 
Συνομοσπονδία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών».

Παραδόξως όμως ή Τράπεζα δέν κατώρθωσε μέχρι 
σήμερον ούτε 'ίδιον όλοκληρωμένον συνεταιριστικόν 
πρόγραμμα νά καταρτίση ούτε τούλάχιστον έκεϊνο 
τών συνεταιρικών οργανώσεων νά άποδεχθή. Καί ένώ, 
όμολογουμένως, συμπτωματικώς οσάκις παρουσιασθή 
εύκαιρία δέν παραλείπει νά ένισχύη τούς συνεταιρι
σμούς, μένει άτολμος καί άμφιβάλλουσα πρό τών 
-μεγάλων καί θεμελιωδών συνεταιριστικών ζητημάτων, 
άφίνουσα τήν πρωτοβουλίαν καί τήν εύθύνην, αλλά 
καί τήν χαράν τής λύσεώς των είς τούς συνεταιρισμούς. 
Μόλις τώρα φαίνεται διατεθειμένη νά ίκανοποιήση 
ένα παλαιόν αίτημα τών συνεταιρισμών, τήν χρησιμο
ποίησήν των ώς οργάνων διά τήν άσκησιν τής πίστεως. 
Τά άλλα όμως αιτήματα, ώς εκτίθενται είς τό συνεται
ριστικόν των πρόγραμμα, μένουν άναπάντητα. Ή  
ύπηρεσία συνεταιρισμών περιορίζεται μόνον είς τό 
άχαρι έλεγκτικόν έργον, άφίνει δέ ένα πλήθος συνε
ταιριστικών έργων πού τής άνήκουν έν άδρανεία. ’Ά ς 
έλπίσωμεν ότι θά  τα κινήση τώρα πού ή Τράπεζα 
εισέρχεται είς τήν δευτέραν πενταετίαν άπό τής λει
τουργίας της.

Οί 4.000 καί πλέον έργαζόμενοι γεωργικοί συνεται
ρισμοί, έπί τών 6.000 καί πλέον πού υπάρχουν, μέ τάς 
90 ' Ενώσεις των, μέ τάς εκατοντάδας χιλιάδων τών 
μελών των, μέ τά κολοσσιαία συνεταιρικά καί εγγυη
τικά των κεφάλαια, μέ τόν εύρύτατον κύκλον έργα
σιών καί τήν μεγίστην των έπιρροήν έπί πλείστων όσων 
κλάδων τής γεωργικής παραγωγής, άποτελοϋν σήμε
ρον τήν ίσχυροτέραν οικονομικήν καί κοινωνικήν όρ- 
γάνωσιν τού τόπου. * Η σημασία αύτών κατεδείχθη 
κατά τά έτη τών θεομηνιών καί τής κρίσεως καί τής 
γενικής δυστυχίας. Είχαν άποβή οί παρήγοροι άγγελοι 
τών άγροτών.

' Ο άλλος κλάδος τών συνεταιρισμών, οί άστικοί, μέ
νουν πάντα χωρίς εύρυτέραν σημασίαν. Ά π ό  τόν 
μεγάλον άριθμόν τών 2.600 περίπου άστικών συνεται
ρισμών ελάχιστοι είναι άξιοι λόγου καί αύτοί χωρίς νά 
άσκούν έπιρροήν είς τούς όρους τής οικονομικής καί 
κοινωνικής ζωής τών πτωχών τάξεων τών πόλεων. 
Τεχνητά κατά τό πλεΐστον δημιουργήματα τών παρε- 
χομένων είς αύτούς ευκολιών έκ μέρους τοϋ Κράτους, 
σβύνουν οί περισσότεροι έξ αύτών μαραινόμενοι έκ 
τής άδρανείας. Μόλις τώρα παρατηρεΐται κάποια 
πηγαία άνησυχία μεταξύ τών καταναλωτών, οί όποιοι 
όργανοϋνται ύποτυπωδώς διά νά έπιτύχουν κυρίως 
άγοράν χρησίμων ειδών έπί πιστώσει. Άλλά καί αύτό 
μένει χωρίς ιδιαιτέραν σημασίαν. Μέ τούς άστικούς 
συνεταιρισμούς πρέπει νά άρχίσωμεν άπό τήν άρχήν, 
μέ τόν 'ίδιον σύστημα πού έφηρμόσθη διά τούς γεωρ
γικούς. Μία συστηματική καί καλώς κατευθυνομένη 
προσπάθεια έκ μέρους τοϋ Κράτους θ.ά ήδύνατο νά 
σημείωση επιτυχίαν τινά.

* Η άδράνεια τών άστικών συνεταιρισμών καί ή περι-
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1 9 3 4 /IB ' —  Α να σ κοπή σ εις γ ια  τη ν  εξέλ ιξη  1914-1934.

δέν έπετέλεσαν θαύματα, έπέφεραν όμως ριζικήν 
μεταβολήν εις τήν ζωήν τής υπαίθρου. Συνετέλεσαν 
εις τήν οικονομικήν, κοινωνικήν άκόμη καί τήν πολιτι
κήν χειραφέτησιν τών άγροτών, ένίσχυσαν οίκονομι- 
κώς τήν θέσιν των καί έβοήθησαν σημαντικά είς τήν 
επαγγελματικήν αύτών διαπαιδαγώγησιν καί τήν ηθι
κήν καί κοινωνικήν αύτών έξύψωσιν. Δέν εΐναι τολμη
ρόν νά λεχθή δτι άπεδείχθη πλέον οτι ή ευημερία τοΰ 
έλληνικοΰ λαού, ιδίως τής υπαίθρου, έξαρτάται κυρίως 
έκ τής προκοπής τοϋ Συνεργατισμού».

ορισμένη καί μή καθαρώς συνεταιριστική ύφή τών 
λοιπών κλάδων τών αγροτικών συνεταιρισμών καθιστά 
διά τήν χώραν μας τήν συνεταιριστικήν κίνησιν ταυτό
σημον μέ τήν κίνησιν τών γεωργικών συνεταιρισμών.

OL γεωργικοί συνεταιρισμοί καλύπτουν σχεδόν όλην 
τήν έκτασιν πού καταλαμβάνει ή συνεταιριστική μας 
κίνησις καί αί πρόοδοί των δίδουν έξ ολοκλήρου σχε
δόν τό μέτρον τής σημασίας της. Ούτοι στρεφόμενοι 
διά μίαν στιγμήν πρός τά όπίσω διά νά άναμετρήσουν 
τό συντελεσθέν έργον κατά τήν εικοσαετή δράσιν των 
δύνανται νά αίσθάνωνται ίκανοποίησιν δ ι’ αυτήν. ’Άν

— Ιστορικά στο ιχεία  και κρ ίσεις γ ια  την συνετα ιρ ιστική  περίοδο 1915-1934 και 
γ ια  το έργο δίνει και ο Υ πουργός Γεω ργίας καθηγητής Π. Δεκάζος σε κείμενό του 
(«Συνεταιριστής» 1935 σ. 7) όπου τονίζει και το καθήκον των Γεωργικών Επιμε
λητηρίω ν (των οποίω ν ήταν Γερουσιαστής) έναντι της συνετα ιρ ιστικής κινήσεως 
με βάση και τις διατάξεις του νόμου 280 του 1914 περί γεω ργικώ ν επιμελητηρίω ν 
στις οποίες και αναφέρεται με σαφήνεια.

— Ε πίσης ανασκόπηση για  τη συνετα ιρ ιστική  κ ίνηση  της Ελλάδας κατά την 
20ετία 1914— 34, γίνετα ι σε κείμενο Α ριστ. Κ λήμη («Δημοκράτης» Μ υτιλήνης 
18/1/1935).
— Α νασκόπηση 1914-1934 για την εξέλιξη της νομοθεσίας συνεταιρισμών κάνει 

ο καθηγητής και γερουσιαστής Α ριστοτ. Σ ίδερις στο Λεύκωμα 1935 της εφημ. 
Δράμας «Π ανελλήνιος Σ υνετα ιρ ιστική  Επιθεώ ρησις» σελ. 21 και στο οποίο 
καταλήγει με τα ακόλουθα άξια ιδ ια ίτερης προσοχής:

«...Τό έκ τής εικοσαετίας τής συνεταιριστικής νομο
θεσίας συμπέρασμα εΐναι άτυχώς ότι: ά φ ’ ήςέξέλειψεν 
ό νούς καί ή καρδία τοϋ δραστηριωτέρου συνεταιρι- 
στοϋ άειμνήστου ’ Ιασεμίδη, πάντα τά έκτοτε ληφθέντα 
νομοθετικά μέτρα εΐναι προχειρολόγα, εμπειρικά καί 
έξ άφορμής μεμονωμένων περιπτώσεων, κατά τήν 
διατύπωσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Σβώλου. ’ Επί πλέον, 
κατά τάς σαφείς κατηγορίας τών έγκυροτέρων Έ νώ 
σεων τά μέτρα ταΰτα ΰποδηλοϋσι εΰμένειαν πρός τούς 
εχθρούς τοϋ συνεργατισμού.

Καί ήτο φυσικόν. Ό  συνεταιρισμός εΐναι επιζήμιος 
είς τούς ισχυρούς καί ή έπέκτασις τών συνεταιρισμών 
δέν εΐναι δυνατόν νά άφήση ήσυχον τήν άντίδρασιν, 
ήτις προσπαθεί πάντοτε εκμεταλλευόμενη αδυναμίας 
ή άτυχίας -φυσικάς- τών συνεταιρισμών νά ώθήση τήν

νομοθεσίαν είς μέτρα άνακόπτοντα τήν συνεταιριστι
κήν πρόοδον. Ό  συνεργατισμός δέν θ ά  εΰσταθήση 
άνευ άγώνος. Καί ό αγών εΐναι πολλαπλούς: άγων τών 
συνεταιριστών πρός διαφώτισιν οικονομικήν καί τεχνι
κ ή ν  άγών τών συνεταιρισμένοι κατά τών άδυναμιών 
των καί τού έκπαλαι έκτραφέντος στείρου άτομισμού· 
άγων πρός βελτίωσιν τής όργανώσεώς, πρός τόνωσιν 
τής πίστεως· άμυνα κατά τής άντιδράσεως, άγών πρός 
ένημέρωσιν τών πολιτικών έξουσιών. Ό  συνεργατι
σμός, όπλόν τών άδυνάτων καί τών πτωχών καί κόρ
φος τών οίκονομικώς ισχυρών θά  παλαίη διαρκώς, έως 
ότου ή άλήθειά του έπιβληθή έκ τών άποτελεσμάτων 
του. "Οσον οί συνεταιρισμένοι μορφώνονται, ύψοϋν- 
ται, ένδυναμοϋνται έν τη πίστει, τόσον ή έπιβολή τής 
συνεταιρικής ιδέας θά  εΐναι ταχυτέρα καί μονιμωτέρα».
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Συνεταιριστικές φυσιογνωμίες από εκείνες που θεμελίωσαν και υπηρέτησαν τη Συνομοσπονδία 
Γ. Συνεταιρισμών του 1935-1938, ως εκπρόσωποι των ιδρυτριών Ενώσεων η ως τα πρώτα αιρετά και υπαλληλικά 

στελέχη της. (Βλ. ονόματα στην επόμενη σελίδα).

Ι935: 
Η 

Σ
υνομοσπονδία 

Γ. Σ
υνεταιρισμώ

ν



1934 /IB ' —  Α να σκοπή σεις γ ια  τη ν  εξέλ ιξη  1914-1934.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 8

1935: Η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥ Ν Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν ΔΙΑ  ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΓΕ Ω ΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

*

Μ ε τη ν  παραπάνω σοφή ανακεφαλαίωση - επ ισκόπηση του Θ. Τζωρτζάκη και 
τις παρατηρήσεις του Α ριστ. Σ ίδερι, κλείνει ο Β ' τόμος του έργου. Κ αλύπτεται 
έτσι η περίοδος από την αρχα ιότητα  μέχρ ι την ίδρυση της Συνομοσπονδίας 
Γεωργ. Συνεταιρισμών, το καταστατικό της οποίας υποβλήθηκε γ ια  έγκριση τον 
Ν οέμβριο 1934 (και εγκρίθηκε τον Φ εβρουάριο 1935).

Η περίοδος που αρχίζε ι από το 1935 θα αναστηλω θεί στον επόμενο τόμο, αν 
το συνετα ιρ ιστικό ενδιαφέρον των σημερινώ ν συνεταιριστώ ν και των πολλώ ν και 
ισχυρώ ν ο ικονομικά Ενώσεων και Κ εντρικώ ν Ο ργανώσεων, το  κάνει δυνατό.

Ανάμεσα στους άλλους δ ιακρίνονται στη φωτογραφία τη ς προηγούμενης σελίδας:
Ο πρωτεργάτης γ ια  την ίδρυση της Συνομοσπονδίας και πρώτος αιρετός 

Δ ιευθυντής Θεοδ. Τζωρτζάκης.
Ο πρώτος Π ρόεδρος της Αλέξ. Μ παλτατζής.
Το πρώτο ολιγάριθμο προσωπικό: Π . Χ ασαπόπουλος, Ν ικ. Ο ικονομόπουλος, 

Α ριστ. Κ λήμης, Γ. Π ανταζόπουλος.
Μ έλη του Δ.Σ. και αντιπρόσω ποι Ενώσεων-μελών της ως οι: Λ εονάρδος, 

Κ ουκορίκος, Δ εληγιάννης, Βαρούχας, Δ ασκαλόπουλος, Α θανασιάδης, Χ αιρέτης, 
Δρακόπουλος, Βακαλούδης, Κ αράμπελας, Σ ιβρόπουλος, Κ έστης, Σκούρτης, 
Π απαδόπουλος, Γ ιαγκουνίδης και άλλοι.

622/1150



Τα αναλυτικά αλφαβητικά Ευρετήρια 
(κατά θέματα - πρόσωπα - τόπους) 

δεν έγινε δυνατό να δοθούν εδώ 
επειδή υπερκαλύφθηκαν οι 550 σελίδες του προϋπολογισμού 

με την ύλη μέχρι τέλους του 1934, αρχές 1935.
Θα ενταχθούν στον επόμενο τόμο.

Εάν μελετητής ενδιαφέρεται για κάποιο θέμα, 
πρόσωπο, τόπο κλπ. 

μπορεί να απευθυνθεί στο συγγραφέα, 
για διευκόλυνσή του στα λήματα που τον ενδιαφέρουν.

Η έκδοση και διάθεση-διαχείριση του Β ' Τόμου 
γίνεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ (Σοφοκλέους 41 τηλ. 32.53.511).

*

Η διάθεση των λίγων αντιτύπων του Α ' Τόμου 
που υπάρχουν ακόμα 

γίνεται από τον συγγραφέα και εκδότη του.
Τιμή Α ' τόμου δρχ. 1.500.

Παραγγελίες για αποστολή με αντικαταβολή 
σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις (για αντίτυπα άνω των 5): 

Αριστ. Κλήμην, Ασκληπιού 37, Γλυφάδα 16675.
(Νέα τηλέφωνα 96.27.498 - 96.29.123)
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Μερικά λόγια για τον συγγραφέα

Σε όσους θα διαβάσουν το έργο αυτό θα ήταν, ίσως, χρήσιμες μερικές πλη
ροφορίες σχετικές με τα θεωρητικά κα ι τα πρακτικά 
εφόδια του συγγραφέα, πάνω στα οποία στηρίζεται κα ι 
το κείμενο:
Ο συγγραφέας Αριστείδης Ν. Κλήμης:
— Γ ε ν ν ή θ η κ ε  το 1915 στο Πλωμάρι και μεγάλωσε στη Μυτι

λήνη (της Λέσβου) όπου και φοίτησε στο Δημοτικό και στο 
ότάξιο Γυμνάσιο.

— Σ π ο ύ δ α σ ε :  Συνεταιριστικά (στη Σχολή Συνεταιριστών της 
Ανωτ. Γεωπονικής Αθηνών, 1933-34) και στη συνέχεια Νομικά 
(στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1935-1940). Επίσης παρακολούθη
σε Στατιστική στην Α.Β.Σ.

— Σ τ α δ ι ο δ ρ ό μ η σ ε  στην ΑΤΕ( 1935-1972) τόσο στην επαρχία 
όσο και στο Κεντρικό Κ /μα όπου διετέλεσε διαδοχικά αναπληρ.

Προϊστ. Τμήματος Μελετών - Στατιστικής από το 1952, Προϊστάμενος Τμήματος Τύπου - Δημο
σίων Σχέσεων από το 1955, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών από το 1962- 
1972.
Κατά τα έτη 1935-1938 και 1946-1950, με αιτήσεις της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών ήταν 
αποσπασμένος σ ’ αυτή για να συντελέσει στην αρχική οργάνωσή της και στη μετακατοχική 
ανασυγκρότησή της. Την περίοδο 1949-64 συνεργάστηκε ειδικά στη Συνεταιριστική Εκπαίδευση.
Ο ρ γ ά ν ω σ ε  και  δ ι η ϋ θ υ ν ε  τα περιοδικά «Η Φωνή των Συνεταιρισμών» της Συνομοσπονδίας 
Συνεταιρισμών (1946-1950), «Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης» (1955-1962), «Θέματα Συνεταιρισμών 
και Αγροτικής Οικονομίας» ( 1971-1984), «Συνεταιριστική Πορεία» 1986-1987.

Σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ ε  στο περ. «ο Συνεταιριστής» (1935-1966) και σε δεκάδες άλλα έντυπα 
(εφημερίδες - περιοδικά) Αθηνών και Επαρχιών, καθώς και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών 
(«Φωνή του Αγρότου») με εκατοντάδες κείμενα.

Ε γ ρ α ψ ε 24 συνεταιριστικά, νομικά, αγροτικά και 2 λογοτεχνικά βιβλία (πίνακας των 
επιστημονικών στη σελ. 8/536 του κειμένου του βιβλίου).

Δ ί δ α ξ ε  από το 1950-1964 συνεταιριστικά και αγροτική οικονομία στην Υπηρεσία Συνεται
ριστικής Εκπαιδεύσεως. Επίσης σε πολλά Σεμινάρια Υπουργείων, ΑΤΕ, Συνομοσπονδίας Συνε
ταιρισμών, για μετεκπαίδευση υπαλλήλων και αιρετών. Έ κ ανε  πολλές ομιλίες - διαλέξεις σε 
επαρχιακές πόλεις και στην Αθήνα.

Π ρ ό σ φ ε ρ ε  τ ι ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  τ ο υ  ως μέλος Διοικ. και Εποπτ. Συμβουλίων σε αστικούς Συ
νεταιρισμούς και σε Συλλόγους. Και ως Γεν. Γραμματέας στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής 
Εκπαιδεύσεως, στην Εταιρία Γεωργοοικονομικών Μελετών, στην Εταιρία Φίλων Συνεργατισμού.

Κ α θ ι έ ρ ω σ ε  στην Ελλάδα τον κλάδο «Ελληνικό Συνταιριστικό Δίκαιο» και με τα νομικά 
συνεταιριστικά του βιβλία επέδρασε στη θεωρία, στην πρακτική εφαρμογή και στη νομολογία των 
Δικαστηρίων.
Τ ι μ ή θ η κ ε  από την Α κ α δ η μ ί α  Α θ η ν ώ ν  με βραβεία: Το 1935 για φοιτητική αριστεία και 
το 1955 για το έργο του «Η Αγροτική Οικονομία της Ελλάδος».

Δ ι α θ έ τ ε ι  την καλύτερη συνεταιριστική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα.

Α σ χ ο λ ε ί τ α ι  με τη συγγραφή και έκδοση του πολύτομου ιστορικού έργου « Ο ι Σ υ ν ε τ α ι 
ρ ι σ μ ο ί  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α »  και γενικά δίνει ιδεολογική, επιστημονική και συγγραφική βοήθεια 
στον αγροτικό και συνεταιριστικό τομέα.




