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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Άνατρέχοντες εις τάς άποφχάς του οικονομικού βίου του άνθρωπου 

διαπιστοΰμεν δτι ούτος δια να δύναται άφ' ενός μεν να άντιμετωπίζη τάς καθη-

μερινάς βιοτικάς του άνάγκας, άφ' ετέρου δε να υπερπηδά τα εμπόδια τα όποια 

εθετεν ενώπιον του ή φύσις, ήναγκάζετο να ένώνη τάς δυνάμεις του μετά των 

συνανθρώπων του, ίνα έπιτυχέστερον και άποτελεσματικώτερον πορεύεται δια 

μέσου των παρεμβαλλόμενων φυσικών εμποδίων. 

Έ κ τοΰ γεγονότος τούτου, δηλαδή άπα την φυσικήν αναγκαιότητα της 

άπο κοινού δράσεως, εκπορεύεται και ή ένυπάρχουσα εις τον άνθρωπον τάσις 

δια συνένωσιν και σύμπραξιν μετά τών ομοίων του, διότι τόσον επί τοΰ οικονο

μικού, όσον και επί τοΰ κοινωνικού πεδίου, ή δρασις τοΰ μεμονωμένου άτομου 

είναι ανίσχυρος, ως τοΰτο προκύπτει και εξ αυτής τής ιστορίας τής άνθρωπό-

τητος, ή όποια «μαρτυρεί δτι ή εξέλιξις τοΰ πολιτισμού έτελειώθη και τελει-

οΰται εν τ ω βίω τών κοινωνικών ομάδων»1. 

Ή συνένωσις αυτή τών ανθρωπίνων δυνάμεων ύπήρξεν αναγκαία2, δε

δομένου δτι ό άνθρωπος, δρών κατά μόνας3, δεν ήτο ικανός να άντεπεξέλθη επι

τυχώς εις τάς απαιτήσεις τοΰ πρωτογόνου οικονομικού βίου. Δεδομένου δε δτι 

ό άνθρωπος εις τάς άπαρχάς τοΰ οικονομικού του βίου εζη άντλών τήν τροφήν 

του άπο το άμεσον φυσικον περιβάλλον του, ήτο φυσικον ή τάσις αυτή να έκδη-

λωθή πρώτον εις το έδαφος, το όποιον άνήκεν ε'ις τήν κοινότητα. Εις το γεγο

νός τοΰτο ώφείλετο και ή άπο κοινού δρασις τοΰ άνθρωπου εις τήν γεωργίαν, ή 

οποία υπήρξε το άρχικον άντικείμενον τής ανθρωπινής συνεργασίας4. 

" Η δ η , ό 'Αριστοτέλης διεπίστωσε τήν φυσικήν αναγκαιότητα τής αν

θρωπινής συνεργασίας λέγων δτι ((ουδεμία δε φύσις αυτή καθ' έαυτήν εστίν 

1. "Ιδε Α. Σβώλου, Το δικαίωμα τοϋ συνεταιρίζεσθαι, σελ. 17. 
2. «Τοϋτο συνέβη εις τήν πρωτόγονον κατάστασιν ενός άναναπτύκτου ακόμη πολιτι

σμού». "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Ή Κοινωνική Οικονομική έν τη ιστορική της εξελίξει, Τόμ. Γ, 
σελ. 15. 

3. Ό Α. Σίδερις γράφει σχετικώς : «... ή δρασις αυτή θα ήτο μικρότατης αποδόσεως 
δια τους σκοπούς πού επιδιώκει ό άνθρωπος, εάν ούτος 8ζη μόνος άπομεμονωμένος...». "Ιδε 
'Ιστορία τοϋ οικονομικού βίου, Τόμ. Α, σελ. 11. 

4. "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, Περί Συνεταιρισμών κλπ., σελ. 3. 
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αυτάρκης»1. Τοΰτο ανταποκρίνεται, εις τα πράγματα, διότι, ό μεμονωμένος άν

θρωπος δεν δύναται «ούτε να ύπαρξη, ούτε να πολλαπλασιασθή φυσικώς, ούδε 

να προαχθή έκπολιτιστικώς» 2. Ή άπο κοινού δε δράσις τοϋ άνθρωπου δια βιο

τικούς σκοπούς είναι τόσον παλαιά δσον καί ή άνθρωπότης3 και συνιστά τον 

πρώτιστον λόγον της ανθρωπινής υπάρξεως καί της κοινωνίας4, εντός της όποιας 

ή δράσις αύτη τοϋ άνθρωπου προς τον έξωτερικον κόσμον καί προς τους ομοίους 

του λαμβάνει κοινωνικον χαρακτήρα 5. Ή αφετηρία λοιπόν της ανθρωπινής 

συνενώσεως καί της άπο κοινού δράσεως έχει τάς ρίζας της εις την φυσικήν6 

ανάγκην καί το ενστικτον7 της αυτοσυντηρήσεως, διότι ό άνθρωπος ήτο υπο

χρεωμένος σύν τοις άλλοις να ένώνη τάς δυνάμεις του δια την άπόκρουσιν των 

κινδύνων ους διέτρεχεν. 

Τοιαύτην δε σημασίαν ενέχει ή συνεργασία δια την πρόοδον της άνθρωπό-

τητος, ώστε να λεχθή, «δ,τι ό άνθρωπος κατώρθωσε μέχρι τούδε, το οφείλει 

εις συνεργασίαν μετά των συνανθρώπων του, ή δε οικονομία τοΰ άνθρωπου είχεν 

αρχικώς συνεταιρικήν δψιν...»8. 

Ά φ ' ετέρου τά μέσα παραγωγής, τα «εργαλεία» τα όποια διέθετεν ό πρω

τόγονος άνθρωπος εις τάς άπαρχάς τοΰ οικονομικού του βίου, ήσαν τόσον μι-

κράς αποτελεσματικότητος εις την προσπάθειάν του προς άπόκτησιν τών στοι

χειωδών μέσων συντηρήσεως του, ώστε καί εκ τοΰ λόγου τούτου έξεπορεύετο 

ή ανάγκη της συνενώσεως του καί της συλλογικής εργασίας επί της γης, ήτις 

1. "Ιδε 'Αριστοτέλους, Περί Κόσμου 6, 2 'Ηθικά Νικομάχεια Α' 1 

2 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ 5 

3. "Ιδε Π Κοντού, Δασική Πολιτική, ϊ ό μ Β , σελ 200. 

4. "Ιδε Α Μανσόλα, Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι περί 'Ελλάδος, σελ 167. 

5 "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ άν , σελ. 6. 

6 Ό Α. Σβώλος γράφει σχετικώς (ενθ άν σελ 2) : «Τοϋ φυσικού, πλην υποσυνειδή

του τούτου εμφύτου της συσσωματικής τοΰ άνθρωπου τάσεως, ή πλέο; πρωτόγονος, άλλα καί 

ένδεικτικωτάτη εκφανσις είναι ό γάμος καί ή οικογένεια.. » 

7 Κατά τον C Gide, ή συνεργασία τοϋ άνθρωπου έχει διέλθει τρεις φάσεις: α) τήν 

ενστικτώδη, δια τήν οποίαν γράφει : « Ή φυσικωτέρα καί προφανώς ή πρώτη μορφή της 

συνεργασίας ύπήρξεν ή συνεργασία τοϋ άνδρας καί της γυναικός, τών γονέων καί τών τέκνων», 

β) τήν άναγκαστικήν, ύπο τήν μορφήν της δουλείας καί γ) τήν συνεργασίαν μεταξύ κεφαλαίου 

καί εργαζομένων, τουτέστιν τήν συνεργασίαν της «επιχειρήσεως», ή οποία «έκαμε θαύματα 

άπο απόψεως παραγωγής αγαθών, ώς σύστημα όμως συνεργασίας δεν δύναται να θεωρηθή 

ώς πρόοδος., διότι οι έργάται δέν έχουν οΰτε κατ' ΐδέαν το συναίσθημα δτι είναι συνεταιρι

σμένοι με τον προ'ιστάμενόν των ..» 

"Ιδε C Gide, Πολιτική Οικονομία (Μετάφρασις Σ. Κροκίδα έκ της γαλλικής εκδόσεως 

τοΰ 1911), σελ. 192 - 195 

8. "Ιδε Π. Κοντοΰ, ενθ. άν., σελ. 200. 
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έλαβε καί την μορφήν της δουλείας εισέτι, προκειμένου οδτος να αναπλήρωση 

την άτέλειαν των παραγωγικών μέσων1-2. 

Ή συλλογική3 εργασία και ή κοινοκτημοσύνη4 επί της γης και τών απλού

στατων «εργαλείων» παραγωγής του πρωτογόνου άνθρωπου απετέλεσαν τήν 

βάσιν επί τής όποιας οδτος έστήριξε τήν οίκονομικήν του δράσιν, ιδία εις τήν 

βαθμίδα5 εξελίξεως6 τών φυσικών (πρωτογενών) λαών, οι όποιοι δια τής συν

εργασίας ήδυνήθησαν να υπερπηδήσουν τήν βαθμίδα του άλογου ζώου7. 

Έν τη παρόδω δμως τοΰ χρόνου και μετά τήν εξοδον τοΰ άνθρωπου 

εκ του πρωτογόνου οικονομικού σταδίου, οδτος διέρχεται μακράν περίοδον εναλ

λαγών, ώς προς τήν έπικράτησιν, ότέ μεν τής κοινωνικής ιδέας, ότέ δε τής ατο

μικιστικής αρχής, αναλόγως τών εκάστοτε επικρατουσών ψυχολογικών, κοι

νωνικών και πολιτικών συνθηκών8-9·10-11 και τής προϊούσης αναπτύξεως τών 

τεχνικών μέσων. 

1. Ό C. Gide (ενθ άν , σελ 193 - 194) γράφει : «Δια τής αναγκαστικής αυτής συνερ

γατικής ένώσε6>ς οι άνθρωποι τής άλλοτε, ζευγμένοι κατά εκατοντάδας και κινούμενοι με τον 

ρυθμον χάλκινου οργάνου πληττομένου ύπο ενός άρχηγοΰ ορχήστρας τρόπον τινά, όπως μας 

δεικνύουν τα αιγυπτιακά ανάγλυφα, κατώρθωσαν να κτίσουν τάς πυραμίδας τής Αιγύπτου ή 

να κινοϋν πλοία με τρεις ή τεσσάρας σειράς κωπών» 

2 Ό Α Σίδερις (ενθ άν , σελ 31) γράφει : « Ό άνθρωπος δεν θα υπερέβαινε το στάδιον 

τής κτηνώδους ζωής έάν έν τή οικονομική του δράσει δεν έχρησιμοποίει τεχνικά μέσα...» 

3 Ό Gide, ερευνών τήν πορείαν τής ιστορικής εξελίξεως ώς προς τήν καλλιέργειαν 

τής γής, γράφει : « Ή γή έν αρχή καλλιεργείται άν μη έν κοινω, τουλάχιστον αδιακρίτως, ανή

κει δε εις τήν κοινωνίαν όλόκληρον ή μάλλον εις τήν φυλήν. Οι καρποί μόνον άνήκουσιν εις 

τον παραγωγόν». "Ιδε C Gide, ενθ' άν., Τόμ. Β, σελ. 698 

4. Ό Δ. Στεφανίδης γράφει σχετικώς : « ή γαιοκτησία τοϋ γένους ΰπήρξεν δθεν πι-

θανώτατα f) πρώτη μορφή γαιοκτησίας». "Ιδε 'Αγροτική Πολιτική, σελ 12 - 13 

5. "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Περί Συνεταιρισμών κλπ , σελ. 49 

6. Ό Α. Weber, αντί τοϋ όρου «βαθμίδες εξελίξεως», προτείνει τήν χρησιμοποίησιν τοϋ 

όρου «θεμελιώδεις τύποι τής συγκριτικής οικονομικής θεωρίας», οι όποιοι «εϊναι ιδανικοί 

τύποι και οχι άμεσος πραγματικότης» "Ιδε, Εισαγωγή εις τήν σπουδήν τής κοινωνικής οι

κονομικής, Μετάφρασις Β. Βουζίκα, σελ. 9 

I. "Ιδε Π. Κοντού, ενθ' άν σελ 200 

8 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Περί Συνεταιρισμών κλπ., σελ. 5, σημ 2. 

9. Ό Δ Στεφανίδης, αναφερόμενος ε'ις τον Πλατωνικόν κοινωνισμόν, γράφει σχετικώς: 

« . όπως έμβαθύνη τις εις το Κοινωνικον σύστημα τοΰ Πλάτωνος θα ϊπρεπε να άνατρέξη 

προηγουμένως ε'ις τάς πολιτικάς καΐ οίκονομικάς συνθήκας, ύπο τάς οποίας διεβίουν αϊ 'Αθή

ναι κατά τήν έποχήν έκείνην» "Ιδε, Ή Κοινωνική Οικονομική κλπ., Τόμ. Α, σελ 161 

10. Εις τάς κριτικάς του παρατηρήσεις έπί τής «Ουτοπίας» τοΰ Morus ό Δ. Στεφανίδης 

γράφει : « Ή 'Ουτοπία' τοΰ Morus οφείλει, κυρίως, τήν γένεσίν της οχι εις πολιτικά αϊτια 

ώς ή 'Πολιτεία' τοϋ Πλάτωνος, άλλα εις τάς τότε κρατούσας κοινωνικάς καί οίκονομικάς 

συνθήκας τής Αγγλίας». "Ιδε ιδίου, ενθ' άν , Τόμ Α, σελ 316 - 317 

I I . Ό αυτός ώς άνω συγγραφεύς, αναφερόμενος ε'ις τήν έπίδρασιν τής Φιλελευθέρας 

Σχολής, γράφει : «... προ τούτων. . δέον νάγνωρίσωμεν το οίκονομικόν, πνευματικόν καί πο-
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2. Έγκαταλείποντες το άπώτατον παρελθόν καί εισερχόμενοι, εις την Ί σ τ ο -

ρικήν περίοδον τοΰ ανθρωπίνου βίου, ήτις άρχεται άπα της 5ης π.Χ. χιλιετηρί-

δος, διαπιστοΰμεν δτι ή τάσις αυτή του άνθρωπου προς κοινήν σύμπραξιν και 

δράσιν απαντάται εις δλους τους λαούς, Ευρωπαϊκούς καί μή. 

Ούτω: α) Κατά τήν περίοδον ταύτην καί δη άπο της 3ης χιλιετηρίδος καί 

εντεύθεν, δτε ήκμασεν ό Μινωικός πολιτισμός εν Κρήτη «ή καλλιέργεια τών 

μεγάλων κτημάτων γίνεται δια δούλων, κατοικούντων παρά τ ω κυρίω αυτών... 

τα ζώα βόσκουν εις κοινά λιβάδια καί ή 'ιδιοκτησία αρχικώς είναι ομαδική ανή

κουσα εις το γένος»1. 

Ε π ί σ η ς εις τάς αρχαίας 'Αθήνας μέχρι τοΰ 7ου π.Χ. α'ιώνος ή γη άνή-

κεν άπο κοινού είς το γένος, ενώ άπο τοΰ 5ου π.Χ. αιώνος συνιστώνται παντός 

είδους έταιρικαί συμπράξεις2. 

β) Κατά τον 15ον π.Χ. αιώνα οι Ε β ρ α ί ο ι της Παλαιστίνης «ήσαν ώργα-

νωμένοι είς όρδάς με κοινήν κατοχήν καί ίδιοκτησίαν βοσκών καί γαιών» 3. 

γ) Κατά τον 8ον π.Χ. αιώνα ή Ρωμαϊκή οικονομία αρχικώς ήτο οικονο

μία της κατά γένη συμβιώσεως, με όμαδικήν ίδιοκτησίαν επί της γης καί άπο 

κοινού καλλιέργειαν αυτής δια δούλων4. 'Επίσης κατά τον Ιον π.Χ. αιώνα, 

είς τον χώρον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ή άπο κοινού συνεργασία τοΰ 

άνθρο'ίπου μορφοποιείται εντός τών τάξεων τών βιοτεχνών καί εμπόρων, της 

μορφοποιήσεως ταύτης έκδηλουμένης δια της οργανώσεως τούτων εις τάς 

ελευθέρας συντεχνίας (collegia), αϊτινες άπέβλεπον εις τήν έξυπηρέτησιν 

επαγγελματικών καί κοινωνικών σκοπών5. 

δ) Τέλος, άνατρέχοντες εις τον προ'ιστορικον πολιτισμον τών Γερμανών 

Τευτόνων, εκ της διαιρέσεως τών οποίων προήλθον διάφορα έθνη (Γότθοι, Βάν

δαλοι, Φράγκοι, Λομβαρδοί κλπ.), διαπιστοΰμεν δτι «ατομική ιδιοκτησία γης 

δεν υπήρχεν»6, ή κτηνοτροφία ήσκεΐτο άπο κοινού, ή ζωή δε τών λαών τούτων 

περιωρίζετο εντός τοΰ γένους. 

Πάντα ταύτα καταδεικνύουν την ορθότητα της απόψεως, δτι ή τάσις τοΰ 

άνθρωπου προς συνεργασίαν, καί συνένωσιν μετά τών ομοίων του, έχει τάς 

καταβολάς της εις τήν έποχήν τοΰ πρωτογόνου αύτοΰ βίου, διατηρούμενη δια 

μέσου τών αιώνων καί μεταβαλλόμενη αναλόγως τών εκάστοτε κοινωνι

κών συνθηκών. Τοΰτο προκύπτει καί εκ τοΰ γεγονότος δτι ή τάσις αυτή, ύπο 

λιτικον περιβάλλον, εις το μέσον τοΰ οποίου οώτη έξεκολάφθη καί άνεπτύχθη». "Ενθ' άν , Τόμ. 
Β, σελ. 169. 

1. "Ι8ε Α. Σίδερι, evo' άν , σελ. 109. 
2. Αυτόθι, σελ 125 - 127 καί 135. 
3. Αυτόθι, σελ. 94. 
4. Αυτόθι, σελ. 160, 175. 
5. "Ιδε Α. Σίδερι, Ινθ. άν. Τόμ. Β, σελ. 18. 
6. Αυτόθι, σελ. 29 - 30. 
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άλλας μορφάς καί υπό άλλας συνθήκας, έξηκολούθει να άποτελή στοιχεϊον ου

σιώδες της ζωής τοϋ άνθρωπου καί κατά τους μετά Χριστόν χρόνους. 

Μεταξύ τών στοιχείων τα όποια θεμελιοϋν την άποψίν μας ταύτην σημει-

οΰμεν τάς έξης εκδηλώσεις επί τοϋ θέματος τούτου. 

α) Κατά τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας1 και δή περί τον 

7ον 'μ.Χ. αιώνα απαντάται εν αύτη ό θεσμός της έγκατοικήσεως2 εις τα αγρο

κτήματα πλήθους μη ελευθέρων αγροτών (πάροικων και δουλοπάροικων), οι 

όποιοι εργαζόμενοι άπα κοινού εις ταύτα, παρήγον γεωργικά προϊόντα δια 

λογαριασμον τοΰ γαιοκτήμονος, ένω παραλλήλως ήρχισε διαμορφούμενος εν αύ

τη καί ό θεσμός της μικρας συλλογικής αγροτικής ιδιοκτησίας, δια της 'ιδρύ

σεως κοινοτήτων αμέ μέλη ελευθέρους χωρικούς, ο'ι όποιοι εκαλλιέργουν καί 

ενέμοντο κοινά κτήματα υπό τίνα μορφήν κοινοκτημοσύνης»3. 

β) Κατά τον 9ον και ΙΟον μ.Χ. αιώνα, δτε ενεφανίσθη το φεουδαρχικόν 

σύστημα, απαντάται ή άπο κοινού καλλιέργεια της γης υπό τών δουλοπάροικων, 

ο'ι όποιοι παρήγον δια λογαριασμον τοϋ φεουδάρχου, ένώ τα λιβάδια καί τα 

δάση άπετέλουν κοινοχρήστους γαίας, α'ι όποΐαι ανήκον ε'ις το φέουδον καί 

έχρησιμοποιοϋντο δια την βοσκήν τών ζώων καί την ξύλευσιν τών καλλιεργη

τών τούτου 4 - 5 . 

γ) Τέλος, μεταξύ τών ως άνω εκδηλώσεων, άναφέρομεν και την πληθώ-

ραν τών ποικίλων συμπράξεων τών βιοτεχνών καί εμπόρων, α'ι όποΐαι εΐναι 

γνωσταί ώς «Συντεχνίαι», άναπτυχθεΐσαι εις το Βυζάντιον6 καί τάς άλλας Εύ-

ρωπα'ικάς χώρας, ιδία κατά την εποχήν του Μεσαίωνος. 

Α'ι «Συντεχνίαι» αύται άπέβλεπον εις την έξυπηρέτησιν επαγγελματικών 

σκοπών ή συμφερόντων, της συμμετοχής εις αύτάς ούσης υποχρεωτικής. 

'Ελέχθη ανωτέρω (σελ. 2) Οτι ό άνθρωπος εις τάς άπαρχάς τοΰ πρωτογόνου 

οικονομικού βίου ήτο ήναγκασμένος να ένώνη τάς δυνάμεις του μετά τών συναν

θρώπων του προς άπόκρουσιν τών κινδύνων τους οποίους διέτρεχεν. Ή άπο-

ψις αυτή ευρίσκει την πλήρη έπιβεβαίωσίν της καί κατά τους νεωτέρους χρό

νους καί δή εις τα αΐτια τής δημιουργίας τών «Συντεχνιών» εμπόρων, ο'ι όποιοι 

1 "Ιδε Α. Σίδερι, έ'νθ άν., Τόμ. Α', σελ. 24. 
2. Πλείονα περί της συντεχνιακής όργανο)σεο)ς εις το Βυζάντιον δυνάμει τοϋ αυτοκρα

τορικού διατάγματος τοϋ Λέοντος τοΰ 6ου (886 - 911) ϊδε εις Χ Εύελπίδη, Οικονομική καί 
Κοινωνική 'Ιστορία τής 'Ελλάδος, σελ 23 - 24 

3. "Ιδε Α. Διομήδους, Βυζαντιναί μελέται, Τόμ Α, σελ. 20, 96 - 97, 99 
4. "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' άν., Τόμ. Β, σελ. 113 - 114, 130, 139, 143. 
5 Κατά τάς ύπο τοϋ Α. Σίδερι χρησιμοποιουμένας πηγάς, καί έν Βρεττανία άπο τοΰ 5ου 

μ.Χ. αιώνος «λαμβάνει χώραν άπο κοινοϋ καλλιέργεια τής γης, ήτις ανήκει ε'ις το χωρίον δια
νεμόμενη περιοδικώς εις τους κατοίκους τούτου». "Ιδε, ενθ' άν , Τόμ. Β, σελ 77. 

6. Περί τής πληθώρας τών έν Βυζαντίω ίδρυθέντων Συντεχνιών τών βιοτεχνών καί 
εμπόρων, ϊδε Α. Σίδερι, ενθ' άν , Τόμ Α, σελ 269 - 271, 276. 
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προέβαινον εις τήν σύστασιν τ ο ύ τ ω ν , συνεπεία τ ω ν κινδύνων ους ούτοι δ ι έ τ ρ ε -

χον εκ τ ώ ν λ η σ τ ρ ι κ ώ ν ε π ι δ ρ ο μ ώ ν κ α τ ά τήν διακίνησιν τ ώ ν ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν κ α ί 

ένεκα τούτου «... έταξίδευον κ α θ ' ο μ ά δ α ς ( κ α ρ α β ά ν ι α ) , ένοπλοι κ α ί με ά ρ χ η γ ο ν 

ε π ι κ ε φ α λ ή ς , α σ κ ο ύ ν τ ε ς κοινήν (όμαδικήν) έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ν κ α ί δ ιανέμοντες ά π ο κοι

νού κ έ ρ δ η καί ζ η μ ί α ς » 1 " 2 , τ ώ ν « Σ υ ν τ ε χ ν ι ώ ν » τ ο ύ τ ω ν λ α μ β α ν ό ν τ ω ν συνεταιρι-

κήν μ ο ρ φ ή ν 3 , 4 . 

' Ε π ί σ η ς , κ α τ ά τήν έ π ο χ ή ν του Μ ε σ α ί ω ν ο ς , ε'ις ώ ρ ι σ μ έ ν α ς χ ώ ρ α ς τ η ς Δ υ 

τ ι κ ή ς Ε υ ρ ώ π η ς ε ιχον σ υ σ τ α θ ή υ π ο τ υ π ώ δ ε ι ς ο ινοποιητ ικοί συνεταιρισμοί 5 . 

3 . Κ α τ ά τον 17ον, 18ον κ α ί τ ά ς α ρ χ ά ς τοΰ 19ου αιώνος με τήν έ π ι κ ρ ά τ η σ ι ν 

τ ώ ν ά ρ χ ω ν τ η ς Φιλελευθέρας Σ χ ο λ ή ς τοΰ " Α ν τ α μ Σ μ ί θ κ α ί του Ρ ι κ ά ρ ν τ ο κ α ί 

υ π ό τήν έπίδρασιν τ ώ ν ά ρ χ ω ν τ ή ς Γ α λ λ ι κ ή ς ' Ε π α ν α σ τ ά σ ε ω ς 6 ' 7 , ή ο π ο ί α άνε-

κήρυξε το δ ι κ α ί ω μ α τ ή ς α τ ο μ ι κ ή ς ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ιερόν κ α ί ά π α ρ α β ί α σ τ ο ν , ή κοι-

ν ω ν ι σ τ ι κ ή τ ά σ ι ς ύποχα>ρεΐ δια να π α ρ α χ ώ ρ η σ η τήν θέσιν τ η ς εις τον ά κ ρ α τ ο ν 

οίκονομικόν φιλελευθερισμόν, δια τον όποιον ή θεότης υ π ή ρ ξ ε τό ά τ ο μ ο ν κ α ί ή 

α π ό λ υ τ ο ς ελευθερία δ ρ ά σ ε ω ς του εις τήν οίκονομικήν ζ ω ή ν 8 · 9 . 

1. "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν , Τόμ Β, σελ. 163, 167. 

2 Έ ν 'Ιταλία εΐχον επίσης συσταθή «Συντεχνίαι» αλιέων καί κρεοπωλών "Ιδε σχε

τικώς Λ Σίδερι, ενθ' άν , Τομ Β, σελ 133, σημ 8 

3 "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν., Τομ. Β, σελ 213, σημ 8, 9, 10 

4. Έ ν 'Ισπανία κατά τον 12ον αιώνα οί κτηνοτρόφοι εΐχον ιδρύσει κτηνοτροφικά σωμα

τεία (Συντεχνίας) "Ιδε σχετικώς Α Σίδερι, ενθ' άν., σελ 270 σημ. 4 

5. "Ιδε Δ Πάνου, Ειδική Συνεταιριστική Οικονομία, Τόμ II, σελ 136 

6 Σχετικώς ό C. Gide παρατηρεί : « Ή άνάπτυξις τοϋ ατομισμού καί τής πολιτικής 

ίσότητος, ή κατάργησις τοϋ φεουδαρχικού συστήματος, ιδίως έν ταϊς χώραις αΐτινες υπέ

στησαν τήν έπιρροήν τής επαναστάσεως του 1789, έπήνεγκον τήν όριστικήν σύστασιν τής 

ελευθέρας ιδιοκτησίας τής γης μεθ' δλων τών δικαιωμάτων αυτής ». "Ενθ. άν , Τόμ. Β, 

σελ 701 

7 Παρ' ήμϊν ή Γαλλική Έπανάστασις εσχεν ευνοϊκούς μεταρρυθμιστικούς αντίκτυ

πους, δεδομένου ρτι, συνεπεία ταύτης, ήρξατο ή κίνησις δια τήν κατάργησιν τής δουλοπαροι

κίας, δια τα υπόδουλα εισέτι Ελληνικά διαμερίσματα (Θεσσαλία, "Ηπειρος), αρχής γενομέ

νης άπο του έτους 1839 δια τής εκδόσεως τοϋ 'Οθωμανικού Τανζιματίου (μεταρρυθμιστικού). 

"Ιδε σχετικώς Δ Τσοποτοΰ, Γη καί γεωργοί τής Θεσσαλίας κλπ , σελ 58, 230 - 240. 

8 Ό Δ. Στεφανίδης γράφει : «Μετά τήν κατάργησιν τής φεουδαρχίας έπανήλθεν ό 

Ευρωπαϊκός κόσμος εις τήν άτομικήν γαιοκτησίαν καί μάλιστα εις τήν άνακήρυξιν τοΰ δικαι

ώματος τούτου ώς 'ιερού' καί 'απαραβίαστου', συμφώνως προς τάς αρχάς τής Γαλλικής 

'Επαναστάσεως Άποκαμών επίσης άπο τους παλαιοτέρους γαιοκτητικούς περιορισμούς καί 

επηρεασμένος εκ τοϋ φυσικού δικαίου καί τών δεσποζουσών τότε φιλελευθέρων οικονομικών 

άρχων, περιέπεσεν εις άλλο άκρον, τής χρησιμοποιήσεως δηλονότι καί διαθέσεως τής γής 

εκ μέρους τοΰ ιδιοκτήτου της κατά το δοκοΰν» "Ιδε Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ 16. 

9 Έ κ παραλλήλου όμως το φυσικον δίκαιον καί ή Γαλλική Έπανάστασις δια τών συν

θημάτων τής ίσότητος, ελευθερίας, άδελφότητος καί τών αιωνίων καί απαράγραπτων δικαι

ωμάτων τοΰ άνθρωπου καί τοΰ πολίτου, ώδήγησαν εις τήν καθολικήν ψήφον καί τα δημοκρα

τικά πολιτεύματα τοΰ 19ου αιώνος, συντελέσαντα ούτως εις τήν έμφάνισιν τών κοινωνιοκρα-

τικών ιδεών 
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4. Κ α ί ενώ ή τ ά σ ι ς τ ο υ ά ν θ ρ ω π ο υ δια τ η ν ά π ο κοινού δρασιν καί την συλ-

λ ο γ ι κ ό τ η τ α τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς , εις το π ρ ω τ ό γ ο ν ο ν 1 ο ίκονομικον στάδιον, ε ΐχε χ α ρ α 

κ τ ή ρ α α ύ θ ό ρ μ η τ ο ν , εις τ ο υ ς ν ε ω τ έ ρ ο υ ς χρόνους κ α ί δη ά π ο την έ π ο χ ή ν τ ο υ μ ε -

σαίωνος κ α ί εντεύθεν ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ώ ν π ο ι κ ί λ ω ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν κ α ί χ ε ι ρ ο 

τ ε χ ν ι κ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν (συντεχνιών) υ π ή ρ ξ ε σ κ ό π ι μ α ν 2 έργον τ ώ ν α υ τ ο δ ι ο ι 

κ ο υ μ έ ν ω ν συντεχνιών α ϊ τ ι ν ε ς ά π ε τ έ λ ο υ ν το « Κ ρ ά τ ο ς » , το όποιον ή ν α γ κ ά ζ ε τ ο 

υ π ό την πίεσιν τ ώ ν άγούνων τ ώ ν συρρεόντων εις τ ά ς π ό λ ε ι ς δ ο υ λ ο π ά ρ ο ι κ ω ν , να 

λ α μ β ά ν η ν ο μ ο θ ε τ ι κ ά πλέον μ έ τ ρ α 3 δ ια την δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν τ ο ύ τ ω ν . Κ α τ ά μίαν δε 

ά π ο ψ ι ν αϊ « σ υ ν τ ε χ ν ί α ι » α ύ τ α ι , ε ις τ η ν έ ξ ω τ ε ρ ι κ ή ν τ ω ν έ μ φ ά ν ι σ ι ν , ήσαν σχεδόν 

ο μ ο ι α ι 4 με τον Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ν τ η ς σήμερον, ά π ο τ ε λ έ σ α σ α ι τον πρόδρομον τ ή ς 

σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ή ς ιδέας, ω ς α ΰ τ η δ ι ε μ ο ρ φ ώ θ η 5 ' 6 . 

Π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς τοΰ χρόνου, ή α υ θ ό ρ μ η τ ο ς ροπή του ά ν θ ρ ω π ο υ π ρ ο ς συνένωσιν 

κ α ί συνεργασίαν, συνεπικουρούσης κ α ί τ ή ς α ν α π τ ύ ξ ε ω ς κ α ί τ ε λ ε ι ο π ο ι ή σ ε ω ς τ ώ ν 

μ έ σ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς , α ν τ ι κ α τ ε σ τ ά θ η ά π ο την συνειδητήν πλέον έ π ι δ ί ω ξ ι ν τ ή ς 

ι κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς « τ ώ ν εν τ ω μ ε τ α ξ ύ δ η μ ι ο υ ρ γ η θ έ ν τ ω ν α ν τ ι τ ι θ ε μ έ ν ω ν συμφερόν

τ ω ν τ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν τάξεουν 7 », ιδία ά π ο τ ή ς ε π ο χ ή ς τ ή ς εξόδου εκ του π ρ ω τ ο 

γόνου κοινοτικού σ υ σ τ ή μ α τ ο ς , ά φ ' ή ς έ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η ή μ ε τ α β ο λ ή τ ή ς κ ο ι ν ω 

νικής εις ά τ ο μ ι κ ή ν ί δ ι ο κ τ η σ ί α ν 8 κ α ί τ ή ς συ?.λογικής ε ρ γ α σ ί α ς εις ά τ ο μ ι κ ή ν . 

Δ έ ο ν σ υ ν ε π ώ ς να λ ε χ θ ή εν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ω ότι : ή α τ ο μ ι κ ή ιδ ιοκτησία, ω ς είναι ι σ τ ο 

ί Ό Α. Σίδερις γράφει σχετικώς (ενθ' άν., σελ 63) : «Το χαρακτηρίζον τον βίον τοϋ 

πρωτογόνου άνθρωπου είναι ή έντονος ομαδική ζω η μετά τών όμοιων του (γένους, ορδής, φυ

λής) καί ή βραδεία άνάπτυξις της ατομικότητας 'Ολόκληρος ή ζωή του είναι όργανικώς 

δεσμευμένη ε'.ς την ομάδα δια τής όμοιότητος καί κοινότητος των πράξεων καί τής κοινότητος 

σκέψεως» 

2 Ό Α Σίδερις (ενθ' άν , σελ 6) γράφει : « 'Αλλ' ενώ εις τά ζώα αϊ συμπράξεις αύται 

είναι ενστικτώδεις καί οιονεί τυφλαί καί άμετάβ>ητοι, εις τον ανθρωπον εΐναι έλλογοι, σκό

πιμοι καί διαρκώς μεταβαλλόμεναι» 

3 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, ενθ' άν , σελ 4, σημ 1 

4 Ή διαφορά μεταξύ τών «συντεχνιών» τούτων καί τοϋ σημερινού Συνεταιρισμού έξε-

δηλοΰτο μόνον ώς προς τήν εκτασιν τοΰ υποχρεωτικού τής συμμετοχής και τής εξόδου έξ 

αυτών "Ιδε Κ Τσάκα, Οι Συνεταιρισμοί, σελ 16. 

5 "ίδε Κ. Τσάκα, ενθ' άν , σελ 1 fi 

6. Πλείονα περί τών «συντεχνιών» τούτων ίδε εις Α Σίδερι, 'Ιστορία τοΰ οικονο

μικού βίου, Τόμ Β, σελ 183 - 184 

7 Ό Δ Στεφανίδης αναφερόμενος εις τήν έπικράτησιν τής κεφαλαιοκρατικής περιό

δου γράφει : « Έ κ παραλλήλου όμως ήρχισαν τα παραγωγικώς δρώντα άτομα να διαστέλ-

λωνται σαφώς ε'ις δύο μεγάλας κατηγορίας, τους κεφαλαιοκράτας έργοδότας καί τους μισθω

τούς έργάτας Ή διαστολή αύτη ένετάθη με τήν πάροδον τοϋ χρόνου, ε'ις τρόπον ώστε να 

άποτελή το χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα τής συγχρόνου οικονομικής ζ(οής» "Ιδε, Ή 

Κοινωνική Οικονομική κλπ , Τόμ Α, σελ 64 

8 Κατά τον A Weber (ενθ' άν , σελ 12) ή μεταβολή αύτη «συνέβη Οχι άνευ πεί

σμονος εσωτερικής άντιστάσεοις. Βαθμηδόν όμως ή ριζική αΰτη μεταρρύθμισις επεκράτησε. 

πλήρως». 
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ρικώς διαπιστωμένον, ήκολούθησε τήν κοινωνικήν τοιαύτην, ήτις προηγήθη 

πάσης άλλης μορφής ιδιοκτησίας 1* 2 ' 3 - 4 ' 5 ' 6 . 

Το γεγονός δτι ή συλλογική εργασία άπετέλει άνθρωπίνην αναγκαιότητα 

προκύπτει καί έξ του Οτι, και εις αυτό ακόμη το στάδιον τοϋ δουλοκτητικοΰ συ

στήματος, ή εργασία έξετελεΐτο υπό πολλών ανθρώπων συγχρόνως, πράγμα το 

όποιον ήτο συνέπεια της φύσεως των έκτελουμένο^ν εργασιών, δπως π.χ. ή 

κατασκευή αρδευτικών έργων καί ή έμφάνισις εργαστηρίων τα όποια άπήτουν 

τήν προσφοράν εργασίας πολλών ανθρώπων άπο κοινοΰ. 

5. Ά π ο της εποχής όμως τοϋ Μεσαίωνος καί εντεύθεν έπήλθον σημαντικαί 

βελτιώσεις καί μεταβολαί εις τον τεχνολογικών τομέα ώς καί εις τήν όργάνωσιν 

της παραγωγικής διαδικασίας, αϊ όποϊαι επέδρασαν αισθητώς επί τής έπικρα-

τήσεως τής ατομικής ή τής κοινωνικής αρχής. 

Πράγματι, τα σημαντικώτερα κράτη τής Δυτικής Ευρώπης, καί ιδίως 

ή 'Αγγλία κατά τον 17ον καί 18ον αιώνα, έπραγματοποίησαν σειράν τεχνικών 

καί επιστημονικών επιτεύξεων, αί όποϊαι χρησιμοποιούμεναι εις τήν παραγωγήν 

ανέτρεψαν τάς μέχρι τότε επικρατούσας παραγωγικάς μεθόδους καί αί όποϊαι 

υπήρξαν τοσούτον έπαναστατικαί εις τήν πρωτοτυπίαν των καί τα αποτελέσμα

τα των, ώστε ή εποχή αυτή να χαρακτηρισθή ώς εποχή τής βιομηχανικής επα

ναστάσεως. 

Αί επιτεύξεις αύται έπραγματοποιήθησαν 7 κυρίως εις τήν κλωστοϋφαν-

τουργίαν, μεταλλουργίαν, υψικαμίνους, τήν κινητήριον δύναμιν, δια τής χρη

σιμοποιήσεως τοϋ άτμοΰ κλπ., έπιδράσασαι βαθύτατα έπί τοϋ όλου τρόπου τής 

παραγωγικής διαδικασίας. 

1 Ό Δ Στεφανίδης γράφει σχετικώς : « Ή ατομική έγγειος κτήσις περί της όποιας 
όμιλοϋν τα εις τήν διάθεσίν μας ευρισκόμενα ιστορικά μνημεία, δεν ύπήρξεν ή πρώτη μορφή 
γαιοκτησίας» "18ε, 'Αγροτική Πολιτική, σελ 12. 

2 Ό Ξ Ζολώτας έπί τοϋ ιδίου ζητήματος γράφει : «Έν τούτοις κατά τήν έπικρατε-
στέραν γνώμην φαίνεται δτι εις τους περισσοτέρους λαούς προ τής ατομικής εγγείου ιδιο
κτησίας ύπήρξεν ή οικογενειακή ή συγγενική ιδιοκτησία)) "Ιδε, 'Αγροτική Πολιτική, σελ 61 

3. Ό Χ Εύελπίδης γράφει : « Ή γη, ώς ελέχθη ήδη, άνήκεν αρχικώς εις τήν φυλήν ή τήν 
κοινότητα. Ό θεσμός τής ιδιοκτησίας αποτελεί θεσμον ιστορικόν προστατευόμενον ύπό τοϋ 
κράτους, χάριν τής κοινωνικής σκοπιμότητος» "Ιδε, 'Αγροτική Πολιτική, σελ 43. 

4. Ό C. Gide άνασκοπών τήν έξέλιξιν τοϋ θεσμοΰ τής ιδιοκτησίας γράφει : «. . προ
κύπτει το συμπέρασμα δτι ή έγγειος ιδιοκτησία έξειλίχθη βαθμιαίως καί σταθερώς άπο τής 
ομαδικής μορφής προς τήν άτομικήν» "Ιδε ενθ' άν , Τόμ. Β, σελ. 702. 

5 Υπέρ τής απόψεως τών ανωτέρω συγγραφέων, ώς προς τήν προΰπαρξιν τής κοινω
νικής ιδιοκτησίας, τάσσεται καί ό πρόδρομος τής συνεταιρικής κινήσεως έν 'Ελλάδι Σ. Ίασε-
μίδης "Ιδε σχετικώς μελέτην του, «Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί», εις περιοδ. «Γεωργικόν 
Δελτίον», έτους 1913, σελ. 5 

6 "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν , σελ. 17. 
7 "Ιδε Δ Στεφανίδου, Ή Κοινωνική Οικονομική κλπ , Τόμ. Β, σελ. 170 
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Ή βιομηχανική αυτή έπανάστασις συνετέλεσεν άφ' ενός μεν εις την συσ

σώρευσαν του κεφαλαίου, το όποιον έχρησιμοποίει την έργασίαν αποκλειστι

κώς και μόνον ώς μέσον μεγαλυτέρου κέρδους, άφ' ετέρου δε επέφερε τεραστίας 

διαρθρωτικάς μεταβολας εις την μέχρι τότε επικρατούσαν κοινωνικήν σύνθεσιν 

του πληθυσμού. 

Ούτω, συνεπεία της αναπτύξεως της βιομηχανίας, ώς απόρροια των 

τεχνολογικών εξελίξεων, εν σημαντικον τμήμα του αγροτικού πληθυσμού, ιδίως 

ε'ις την μητρόπολιν του οικονομικού φιλελευθερισμοί), την Άγγλίαν, μετεβλή

θη εις βιομηχανικούς έργάτας, οί όποιοι συρρέοντες εις τα μεγάλα αστικά βιομη

χανικά κέντρα διηύρυνον την μέχρι της εποχής εκείνης ύφισταμένην προσφοράν 

εργασίας, γεγονός το όποιον παρέσχεν ε'ις το βιομηχανικόν κεφάλαιον τήν δυνα

τότητα να διαπραγματεύεται άπο θέσεως ισχύος, και προς όφελος του, και τήν 

άμοιβήν και τους όρους τής εργασίας. Παραλλήλως, δια της εκποιήσεως των 

κτημάτων των μικροϊδιοκτητών οί όποιοι συνέρρεον εις τά βιομηχανικά κέντρα, 

ένισχύθη ή μεγάλη έγγειος ιδιοκτησία1. 

Ή ισχύς τήν οποίαν απέκτησαν οί κεφαλαιούχοι εν 'Αγγλία συνεπεία τής 

βιομηχανικής επαναστάσεως έκορυφώθη δια τής χρησιμοποιήσεως ανηλίκων2 

και γυναικών εις τήν βιομηχαν'ιαν, δια τής χρονικής παρατάσεως τής εργασίμου 

ημέρας, δια τής συμπιέσεως του μισθού και τής χρησιμοποιήσεως εξαντλητι

κών μεθόδων'3 εργασίας, πράγμα το όποιον (οδήγησε τους εργαζομένους εις 

έπίπεδον αθλίων συνθηκών διαβιώσεο^ς. Κατά τήν έποχήν ταύτην «εν 'Αγγλία 

εΐχεν άπωλεσθή αληθώς τελείως ή συναίσθησις ότι οί έργάται παρέμενον, εν 

πάση περιπτώσει, άνθρωποι και δεν ήδύναντο να εργάζωνται ώς αϊ μηχαναί 

άδιακόπως ημέρας και νυκτός»4. 

Τάς αθλίας ταύτας συνθήκας ζωής των εργαζομένων έν 'Αγγλία, ό Δ. Στε-

φανίδης χαρακτηρίζει ώς «αυτόχρημα κτηνώδεις»5. 

1 Ό Δ. Στεφανίδης γράφει σχετικώς : « Ή αθρόα μετανάστευσις των "Αγγλων αγρο

τών εις τάς πόλεις, καθ' όλον τον 18ον αιώνα είχε προκαλέσει ακόμη μεγαλυτέραν ένίσχυσιν 

της μεγάλης εγγείου ιδιοκτησίας εις τήν χώραν ταύτην, διότι οι μεταναστεύοντες μικροί 

ίδιοκτήται έξεποίουν τα κτήματα των εις τους παρακειμένους μεγαλογαιοκτήμονάς». "Ιδε 

Ή Κοινωνική Οικονομική κλπ , Τόμ Β, σελ. 34β, σημ 2. 

2 Ό αυτός ώς ανω συγγραφεύς αναφερών τάς πληροφορίας του Ρόμπερτ "Οουεν γρά

φει δτι εις τα εργοστάσια μόνον του Lancashire είργάζοντο 5000 παίδες κάτω των 10 ετών 

επί 14 - 15 ώρας ημερησίως "Ιδε αυτόθι, Τόμ Β, σελ. 393, σημ 1. 

3 Μεταξύ των συστημάτων εργασίας το πλέον φρικτον δια τους εργαζομένους ήτο 

το «σύστημα ίδρώτος», συμφώνως προς το οποίοι «οί έργάται ώφειλον να άποστραγγισθοϋν 

μέχρι και τής τελευταίας σταγόνος Εδρώτος και συχνά ρανίδος του αίματος των». "Ιδε Γ. 

Γραμματοπούλου, Ό σύγχρονος συνεργατισμός κλπ., σελ 104. 

4 "Ιδε I ie rkuer - Καλιτσουνάκι, Το έργατικον ζήτημα, Τόμ Α, σελ 21. 

5. Ούτος γράφει σχετικώς : « μή υπαρχόντων τότε κρατικών προστατευτικών μέτρων 

ήναγκάζοντο ούτοι —υπονοεί τους έργάτας— να διαβιούν ε'ις τα εργοστάσια μερικών αγγλι

κών καί γαλλικών ιδίως βιομηχανικών κέντρων υπό συνθήκας αυτόχρημα κτηνώδεις Τα 
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6. Α υ τ ή ή τ ο εν γ ε ν ι κ α ϊ ς γ ρ α μ μ α ΐ ς ή ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α κ α τ ά σ τ α σ ι ς 1 είς τήν· 

έ π ο χ ή ν τοΰ α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ο υ φιλελευθέρου οικονομικού σ υ σ τ ή μ α τ ο ς κ α ι τ η ς π λ ή 

ρους ά τ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς τ η ς ο π ο ί α ς ή ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή ε π ι β ο λ ή συνεπορεύθη με τ η ν 

μ ε τ ά β α σ ι ν εις το β ι ο μ η χ α ν ι κ ό ν σ ύ σ τ η μ α π α ρ α γ ω γ ή ς , τ ο ΰ οποίου οι τ ό π ο ι ε ρ γ α 

σίας έ χ α ρ α κ τ η ρ ί σ θ η σ α ν ώ ς « δ ε σ μ ω τ ή ρ ι α τ ή ς κ ε φ α λ α ι ο κ ρ α τ ι κ ή ς α β ύ σ σ ο υ 2 » . 

Π έ ρ α ν τ ο ύ τ ω ν τ ο ά δ ι ά κ ο π ο ν κ υ ν ή γ ι τ ο ΰ κ έ ρ δ ο υ ς 3 - 4 , το όποιον α π ε τ έ λ ε σ ε 

τον μοναδικον γ ν ώ μ ο ν α π ά σ η ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς κ α τ ά τήν 

περίοδον τ α ύ τ η ν , ύ π ε δ α ύ λ ι ζ ε τον σκληρον ά ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ν μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή 

σεων κ α ί τήν άναρχίαν εις τήν π α ρ α γ ω γ ή ν , με α π ο τ έ λ ε σ μ α ε ίς μ ε γ ά λ ο ς α ρ ι θ μ ό ς 

εξ α υ τ ώ ν να ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι εκ τ ή ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς κονίστρας, γ ε γ ο ν ό ς τ ο ό π ο ι ο ν 

συνέτεινεν εις τήν αυξησιν τ ή ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς εκ μέρους τ ώ ν β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν 

ε ρ γ α τ ώ ν κ α ί είς τήν έμφάνισιν τ ώ ν κ ρ ί σ ε ω ν 5 υ π ε ρ π α ρ α γ ω γ ή ς , συνεπεία τ ή ς 

έντεΰθεν άπορρεούσης ύ π ο κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ς 6 . 

Π ά ν τ α τ α ΰ τ α υ π ή ρ ξ α ν α π ό ρ ρ ο ι α τ ο ΰ ά κ ρ α τ ο υ κ α ί α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ο υ φιλελευ

θέρου οικονομικού σ υ σ τ ή μ α τ ο ς , εντός τοΰ όποιου ό ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί α ς εθετεν υ π ε 

ράνω όλων όχι τήν έ ξ υ π η ρ έ τ η σ ι ν τοΰ κοινωνικού συνόλου, άλλα τ ή ν ε π ί τ ε υ ξ ι ν 

τ ο ΰ κ α τ ά τ ο δυνατόν μ ε γ α λ υ τ έ ρ ο υ κέρδους. Π λ η ν δ μ ω ς , ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς α ύ τ η 

έ π ε τ ά χ υ ν ε τήν έμφάνισιν τ ή ς αντ ιθέτου κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ς ' δηλονότι 

τ ή ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ς εκείνης τ ή ς οποίας σ κ ο π ό ς θ α ή τ ο Ί] π ρ ο β ο λ ή ε'ις το κ ο ι ν ω ν ι κ ο -

κτήρια ήσαν τελείως ανθυγιεινά, ό χρόνος εργασίας έκυμαίνετο άπο 14 - 16 ώρας ημερησίως, 

ή εργασία τών γυναικών καί τών ανηλίκων —νηπίων ενίοτε— ήτο διαδεδομένη ευρύτατα καί 

ήμείβοντο αντί ολίγων κερμάτων . » "Ιδε, Ή Κοινωνική Οικονομική κλπ , Τόμ Β, σελ 393· 

1 Περιγραφήν της καταστάσεως ταύτης ί'δε είς Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν., 

Τόμ Β, σελ. 206 - 215. 

2 "Ιδε H e r k n e r - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν , Τόμ. Α, σελ 21 - 27 

3 Σχετικώς ό Χ Εύελπίδης παρατηρεί : « . είς τήν φιλελευθέραν οίκονομίαν άμεσος 

σκοπός δεν είναι ή ίκανοποίησις τών αναγκών, άλλα το κέρδος, πού δέν αποτελεί αυξησιν τοϋ 

πλούτοΌ παρά μετατόπισιν αύτοϋ». "Ιδε 'Αγροτική πολιτική, σελ 100 

4 Με τήν έπιδίωξιν τούτου καί μόνον, λέγει ό Ζίντ, «ή κοινωνία δεν θά ήτο παρά μία 

αίθουσα πωλήσεων, όπως η corbeille τοϋ χρηματιστηρίου, δπου έκαστος θα έξεφοινει τήν 

Ίδικήν του τιμήν Δεν δυνάμεθα να θεοιρήσωμεν τοϋτο ώς το κοινωνικον ιδεώδες» Το κοινω-

νικον 'ιδεώδες κατ' αυτόν επιτυγχάνεται οχι με το κυνήγι τοϋ κέρδους, άλλα δια τής ικανο

ποιήσεως τών ανθρωπίνων αναγκών δια μέσου τοϋ συνεργατισμοΰ. "Ιδε C Gide, Ά ρ χ α ί 

Πολιτικής Οικονομίας (Μετάφρασις Θ. Παπακωνσταντίνου, 1943), Τόμ Β, σελ 177 

5 Ό Ζίντ αναφέρει οτι μέχρι τοΰ έτους J 895 είχον δοθή 230 έρμηνεΐαι τών οικονομι

κών κρίσεων καί δτι έ'κτοτε έχουν προστεθή καί άλλαι "Ιδε ενθ' άν , σελ 184 (Μετάφρ. Θ 

Παπακωνσταντίνου). 

6 Κατά τον Ζίντ οΰτε ή υπερπαραγωγή ούτε ή ύποκατανάλωσις συνιστοΰν αίτίαν τών 

οικονομικών κρίσεων, άλλα α'ιτίαν τούτων συνιστόϊ ή παρ' αύτοϋ αποκαλούμενη «ύπερκεφα-

λαίωσις», στ)\λ<χίνο\ίαα τήν κινητοποίησιν καί έπένδυσιν τοΰ κεφαλαίου ε'ις έποχήν οικονομικής 

ανόδου, κατά τήν οποίαν δημιουργοΰνται νέαι επιχειρήσεις, α'ίτινες, δια τοΰ μεταξύ των ανα

πτυσσομένου άνταγωνισμοΰ, αρχίζουν να καταρρέουν "Ιδε ενθ' άν., σελ 185 -189 (Μετάφρ. 

Θ Παπακωνσταντίνου) 
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οικονομικον προσκήνιον δχι της ανελέγκτου οικονομικής ελευθερίας του άτομου 

άλλα της κοινωνικής αρχής, προς πληρεστέραν εξυπηρέτησαν του κοινωνικού 

συνόλου, και ιδία της βελτιώσεως του βιοτικού επιπέδου των οικονομικώς έξηρ-

τημένων τάξεων, αρχή ή όποια «αρχομένου του 19ου αιώνος τυραννεϊ τήν σκέ-

ψιν του ανθρώπου1». 

Έ ν προκειμένω δηλαδή επαληθεύεται ή άλλαχοϋ εκτεθείσα άποψις δτι, 

κατά τήν μακραίωνα και διαρκή προσπάθειαν τοΰ άνθρωπου προς ίκανοποίησιν 

των βιοτικών αναγκών του, εμφανίζεται επικρατούσα ότέ μεν ή τάσις ή απο

βλέπουσα εις τήν ίκανοποίησιν τών ατομικών και μόνον συμφερόντων, ότε 

δε ή αντίθετος προς αυτήν, αποσκοπούσα μάλλον ε'ις τήν ίκανοποίησιν τών συμ

φερόντων του κοινωνικού συνόλου, αναλόγως τών εκάστοτε έπικρατουσών κοι

νωνικών, οικονομικών καί πολιτικών συνθηκών. 

7. Εις τήν δλην διαδρομήν, καθ' ην μεσουρανεί το αξίωμα τής παντοδυνα

μίας του άτομου καί τοΰ απολύτου2 οικονομικού φιλελευθερισμού καί ή οποία 

συμπίπτει με τήν διαμόρφωσιν του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, λαμ

βάνουν χώραν γεγονότα —περί τών οποίων άμυδρώς ήδη έγένετο λόγος— άτινα 

επιδρούν έπ' αυτού τούτου τοΰ καπιταλιστικού 3 συστήματος καί τής διαρθρώσεως 

του καί τα όποια δημιουργούν τάς προϋποθέσεις τής εμφανίσεως τών αντιθέ

σεων εκείνων, αϊτινες προϊόντος τοΰ χρόνου θα καταστήσουν κατά το μάλλον 

ή ήττον έμφανεστέραν καί έπιτακτικωτέραν τήν ανάγκην τής μεταβάσεως εκ 

τοΰ άκρατου οικονομικού φιλελευθερισμού εις τήν κοινωνικήν ίδέαν καί τον 

κρατικον παρεμβατισμόν 4 - 5 - 6 " 7 . Τ α τρωτά σημεία τοΰ απολύτου οικονομικού 

1 "Ιδε Π. Πέρδικα, Έγχειρίδιον Εμπορικού Δικαίου, σελ. 652 

2 "Ιδε Π Κοντοϋ, ενθ' άν , σελ 2 Ο J 

3 Ό Θ Τζωρτζάκης γράφει σχετικώς : « . Συνοψίζοντες δυνάμεθα να είπωμεν δτι ό 

σύγχρονος συνεταιρισμός δημιουργηθείς επί του καπιταλιστικού καθεστώτος καί συνεπεία 

τούτου ». "Ιδε Παραδόσεις Συνεταιριστικής Οικονομίας, εκδ 1953, σελ 15 

4 Ώ ς προς τήν ανάγκην τοϋ κρατικού παρεμβατισμού ό Δ. Στεφανίδης γράφει: « Ή 

αποχή τοϋ Κράτους άπο τής αναμίξεως εις τήν κοινωνικήν οίκονομίαν καί ή σχετική ελευθε

ρία τών ατομικών δυνάμεων ουδέποτε υπήρξαν ή καλύτερα κατεύθυνσις τής κοινωνικής πολι

τικής. Ι δ ί ω ς δμως δεν ημπορεί τις να ταχθή ύπερ αυτής έπί τών ήμερων μας λόγω τής 

αναπτύξεως τών οικονομικών συμφερόντων καί τής εμφανίσεως μεγάλων αντιθέσεων μετα

ξύ των» "Ιδε, Ή Κοινωνική Οικονομική κλπ , Τόμ Β, σελ 216 

5 Ό αυτός ώς άνω συγγραφεύς γράφει : «Τά Κράτη επεμβαίνουν πράγματι, σύν τή 

οικονομική προόδω, διαρκώς περισσότερον εις τήν κοινωνικήν οίκονομικήν ζωήν Μεταξύ 

τής αποχής τοϋ κράτους άπο τής αναμίξεως ε'ις τήν οίκονομικήν ζωήν καί τής επεμβάσεως του 

εις αυτήν προς έκπλήρωσιν τών προεκτεθέντων τριών βασικών σκοπών, σκοπιμωτέρα είναι 

κατ' αρχήν ή δευτέρα» "Ιδε Δ Στεφανίδου, Εισαγωγή εις τήν Άγροτικήν Πολιτικήν, σελ. 

88 και Εισαγωγή εις τήν Έφηρμοσμένην Κοινωνικήν Οίκονομικήν, σελ 57 έπ καί 'ιδία σελ. 

100 - 101 

Ό 'ίδιος δε αποφαίνεται δτι « ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος . έξηφάνισε τα τελευ-
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•φιλελευθερισμού καί της παντελούς αποχής του Κράτους άπο πάσης αναμίξεως 1 ' 2 

εις τήν οίκονομικήν ζωήν των 'Εθνών καί των λαών διεΐδον πλείστοι δσοι φιλό

σοφοι καί οικονομολόγοι ταχθέντες υπέρ τοΰ κρατικού παρεμβατισμού. Σ χ ε 

τικώς ό Δ. Στεφανίδης παρατηρεί : α'Όλαι σχεδόν αϊ οικονομολογικά! σχολαί 

της συντηρητικής παρατάξεως, πού διεμορφώθησαν κατά τήν τελευταίαν έκα-

τονταετίαν, απομακρύνονται άπο το άτομ,οκρατικον αξίωμα, όδεύουσαι προς 

το κοινωνιοκρατικον3 τοιούτον... Ειρήσθω δτι ό Hegel δεν ύπήρξεν ό μόνος πού 

προήγαγεν άπο φιλοσοφικής πλευράς τήν ίδέαν τής ενεργού αναμίξεως του Κρά

τους εις τήν οίκονομίαν. Έ κ τ ο ς τοΰ παλαιότερον ζήσαντος Fichte 4 , θα εϊχε 

να άναφέρη τις όλους σχεδόν τους Γερμανούς φιλοσόφους του ρομαντισμού» 5. 

Παρ' ήμϊν ήδη άπο τής τρίτης δεκαετίας τοΰ 20οΰ αιώνος έτονίζετο ή 

•ανάγκη τής επεμβάσεως τοΰ κράτους εις τήν οίκονομικήν ζωήν, συνεπεία τοΰ 

ό'τι αύτη καθίσταται όσημέραι συνθετωτέρα. 

Ούτως, ό Α. Διομήδης ελεγεν εις διάλεξίν του : « Ή περίοδος τής άκρα

του οικονομικής ελευθερίας παρήλθεν άνεπιστρεπτεί. Καίτοι δε ή νομική καί 

οικονομική έννοια τής 'ιδιοκτησίας παραμένει άθικτος, εξακολουθεί δε να είναι 

ή βάσις τής κοινωνικής διαρθρώσεως, εν τούτοις το περιεχόμενον αυτής περι-

ταΐα λείψανα τής φιλελευθέρας οικονομικής πολιτικής καί έκλόνισε τήν άτομικήν ίδιοκτη-

σίαν» "Ιδε Δ Στεψανίδου, Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ 90. 

6. Ό Γ Γραμματόπουλος γράφει εν προκειμένω : « σήμερον αϊ άρχαί αύται—ύπο-

νοών τάς συνεταιριστικάς αρχάς— καλούνται να εφαρμοσθούν εις ενα κόσμον ε'ις τον όποιον 

ό φιλελευθερισμός μετά μεγάλης δυσκολίας σύρει τα βήματα του». "Ιδε, ενθ' άν., σελ 239. 

7. Κριτικήν έπισκόπησιν των περί κρατικού παρεμβατισμού θεωριών ιδε εις Δ Βεζανή, 

ΙΙολιτική καί Οικονομία 

1 "Οταν όμως όμιλώμεν περί τοΰ κρατικού παρεμβατισμού, τοϋτο δεν σημαίνει ότι 

έναποθέτομεν τήν λύσιν όλων των ζητημάτων ε'ις το Κράτος, διότι τοϋτο δέον να βοηθήται 

προς τοϋτο ύπο των πολιτών του, δεδομένου δτι, ώς ορθώς παρατηρεί ό Σ. Πουλόπουλος, «ή 

εκτασις τοϋ έργου τοϋ Κράτους είναι τόσον μεγάλη, ώστε εΐναι φυσικον να μή υποπίπτουν πάν

τοτε είς τήν άντίληψιν του ολα τα ζητήματα, τα όποια έχουν ανάγκην ρυθμίσεως Έκτος όμως 

τούτου το Κράτος μόνον του δεν δύναται πάντοτε νά λύσ/) ολα τά ζητήματα καί αν ακόμη υπο

πίπτουν πάντοτε είς τήν άντίληψιν του» 

"Ιδε σχετικώς Σ Πουλοπούλου, Ή Οικονομική Ε π ι σ τ ή μ η εις τήν Ελλάδα, σελ 132. 

2 Κατά τον Α. Άγγελόπουλον ό παρεμβατισμός τοΰ κράτους επιτυγχάνει τήν έπί-

τευξιν ισορροπίας μεταξύ τών επιδιώξεων τοϋ άτομου καί τήςόλότητος διότι «στο σκοπό αυτό, 

στην πραγματοποίηση δηλαδή αυτής τής ισορροπίας, αποβλέπει το Κράτος, πού στέκεται, 

πάνω άπο τα άτομα, σα μια ανωτάτη μορφή κοινωνικής συμβιώσεο)ς καί συνεργασίας». 

"Ιδε Το Οίκονομικον Πρόβλημα τής 'Ελλάδος, σελ. 1 

3 "Ιδε Ί Ι Κοινωνική Οικονομική κλπ., Τόμ Γ, σελ. 366 

4. Σ τ Σ Πρόκειται περί τοΰ Γερμανοΰ φιλοσόφου J Fichte (1762 - 1814), περί 

τοϋ έργου τοΰ οποίου ιδε είς Δ Στεφανίδου, Ή Κοινωνική Οικονομική κλπ , Τόμ. Γ, σελ. 

30 - 35 καί τάς αυτόθι σημειώσεις. 

5 "Ιδε ενθ' άν , Τόμ. Γ, σελ. 427 - 428, σημ. 1 
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στέλλεται καί ή εκμετάλλευσης αυτής δεν άφίεται εις την άπεριόριστον καί. 

άνεξέλεγκτον εξουσίαν του κυρίου της» 1 . 

Ό δε Δ. Καλιτσουνάκις, έξ αφορμής της αντιθέτου θέσεως την οποίαν 

ελαβον οί υπέρμαχοι τοΰ laissez faire, ώς προς την είσαγωγήν του θεσμού τών· 

κοινωνικών ασφαλίσεων, γράφει2 : 

«Ευτυχώς το τέλος του laissez faire άπο καιρού έσήμανε και ή ορθή. 

εφαρμογή τοΰ νόμου... επιδιώκει να γεφύρωση το χάσμα της κοινωνικής άνι-

σότητος και αδικίας». 

Καί επειδή ήδη άνεφέρθημεν εις τήν σημερινήν αναγκαιότητα τής κρα

τικής παρεμβάσεως και τής ασκήσεως τής οικονομικής πολιτικής με φορέα 

το κράτος, λόγω τών δημιουργηθέντων αντιθέτων συμφερόντων καί τοΰ πολυ

συνθέτου των συγχρόνων οικονομικών φαινομένων, δέον να υπογραμμίσω μεν· 

το άπαραίτητον τής κρατικής παρεμβάσεως εις το σύγχρονον βιομηχανικον 

σύστημα, το όποιον κατ ' ανάγκην θα βασισθή εις το κράτος δια να έπιτύχη τους. 

σχοπούς του. 

Σχετικώς ό καθηγητής Γκαλμπραίηθ γράφει 3: «Εις τον δημόσιον τομέα 

υπάγεται επίσης ή αγορά δια τήν πιο προχωρημένην τεχνολογίαν καί δια τ ά ς 

άλλας προϋποθέσεις προγραμματισμού. Αί έπιστημονικαί καί τεχνικαί καινο-

τομίαι πραγματοποιοΰνται εις μεγάλον βαθμον από το κράτος ή ύπο την αιγί

δα τοΰ κράτους ή πανεπιστημίων και 'ιδρυμάτων έρεύνης πού χρηματοδο

τούνται άπο το κράτος. Το κράτος καθοδηγεί, πράγμα άπαραίτητον δια τήν·-

έπιτυχίαν τοΰ προγραμματισμού, τήν όλικήν ζήτησιν δια τα παραγόμενα άπο 

το βιομηχανικον σύστημα αγαθά... 

» Το βιομηχανικον σύστημα εΐναι ύποχρεωμένον να βασισθή εις το κράτος, 

δια τήν έξασφάλισιν τοΰ εκπαιδευμένου καί μορφωμένου προσωπικοΰ, πού σή

μερα αποτελεί τον άποφασιστικον συντελεστην παραγωγής.. .». 

Ούτω λοιπόν, ύπο τήν πίεσιν τών επιστημόνων, τών εργαζομένων, τ ω ν 

οικτρών αποτελεσμάτων τής κρατικής αποχής εκ τής οικονομικής ζωής καί 

δια τής επελθούσης αλλαγής εις τον τρόπον τής σκέψεως καί τής παραγωγής 

συνεπεία τών πραγματοποιούμενων τεχνολογικών εξελίξεων4, ό όδοστρωτήρ τ ώ ν 

1 "Ιδε Α. Διομήδους, Μετά τήν κρίσιν, σελ. 130. 
2. "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμενη Πολιτική Οικονομία, σελ. 115, 259 
3. "Ιδε J. Κ. Galbraith, To Νέον Βιομηχανικον Κράτος, 'Αθήναι 1969, μετάφρασις-

Κ. Χατζηαργύρη, σελ. 312, 409 
4. Ό καθηγητής Α. 'Αγγελόπουλος εις το βιβλίον του ((Ή ατομική ενέργεια» (σελ. 

168, 169) γράφει : «... Το εργαλείο, ή ατμομηχανή, το μηχανικό εργαλείο, δ ηλεκτρισμός, 
αποτελούν σπουδαίους διαδοχικούς σταθμούς στην εξέλιξη τής παραγωγής καί παίζουν αξιό
λογο ρόλο στην ανάπτυξη τής οικονομίας καί τής κοινωνίας. Κάθε μία άπο τίς φάσεις τοϋ* 
μηχανικού πολιτισμού έχει αφήσει τα ϊχνη της. Ή Βιομηχανική επανάσταση τοϋ 18ου αιώνος., 
πού εισήγαγε τήν ατμομηχανή, έβαλε τέρμα στην φεουδαρχία, μετέβαλε τα μέσα τής πάρα— 
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συμφερόντων τής άτομικότητος, δστις εις το παρελθόν είχεν ισοπεδώσει τα συμ

φέροντα της όλότητος, υποχρεώνεται να υποχώρηση ύπερ της κοινωνικής ιδέας 

και του κρατικού παρεμβατισμού. Το σύνθημα laissez faire, laissez passer ατο

νεί, καί υποχωρεί ύπο τα αλλεπάλληλα πλήγματα τόσον εις τον έπιστημονικόν1, 

δσον και εις τον πρακτικον κοινωνικον τομέα, της ύποχωρήσεως ταύτης έκδη-

λουμένης μεταξύ άλλων και δια της συνεταιριστικής ιδέας 2 '3 - 4, ή όποια παρ' 

ήμΐν ένεδύθη τήν τήβεννον της συνταγματικής προστασίας δια του άρθρου 109 5 

του συντάγματος του 1952 καί 29 τοΰ συντάγματος του 1968, καί δια τήν οποίαν 

ό Γερμανός φιλόσοφος Werner Sombapt ελεγεν δτι : «... δεν υπάρχει άλλη 

γωγής, τους τρόπους τής σκέψεως, το είδος της ζωής καί γίνηκε ή αφετηρία για τήν εμ

φάνιση τοϋ καπιταλισμού». 

1. "Ηδη ό J. Keynes εις το κλασσικόν του σύγγραμμα « Ή γενική θεωρία της απασχο

λήσεως τοϋ τόκου καί τοϋ χρήματος», εγραφεν: «Το κράτος θά πρέπει νά κατευθύνη τήν 

διάθεσιν προς κατανάλωσιν εν μέρει δια της φορολογίας, έν μέρει δια τοϋ τόκου καί έν μέρει 

ίσως κατ' άλλον τρόπον . Ή διεύρυνσις τών κρατικών λειτουργιών ή περιλαμβανομένη εις το 

y.adYiKov της προσαρμογής της διαθέσεως προς κατανάλωσιν και της προτροπής προς έπέν-

δυσιν θα έφαίνετο ε'ις ενα συγγραφέα τοΰ 19ου αιώνος καί εις ενα Άμερικανον κεφαλαιοϋχον 

ώς φοβερός περιορισμός της ατομικής πρωτοβουλίας 'Εγώ, αντιθέτως, τήν υποστηρίζω καί 

ώς το μόνον πρακτικον μέσον αποφυγής τής πλήρους καταστροφής τοΰ υπάρχοντος οίκονομι-

-κοϋ συστήματος καί ώς δρον τής επιτυχούς λειτουργίας τής ατομικής πρωτοβουλίας». "Ιδε 

μετάφρασιν Δ Δελιβάνη, Θεσ/νίκη 1955, σελ 338, 340 

2. Ό Δ Καλιτσουνάκις (Οί Συνεταιρισμοί κ λ π . , σελ. 11, σημ 3) γράφει : «Εις τήν 

•συνεταιρικήν ίδέαν διαβλέπουν σήμερον ο'ι μή μυωπάζοντες οικονομολόγοι τα ύποληφθέντα 

ύγια κύτταρα τοΰ νοσοΰντος οικονομικού οργανισμού Ή έπί τής δημοκρατικής δε καί κοι

νωνικής αρχής άναδιοργάνωσις τής πλουτοκρατικώς λειτουργούσης σήμερον οικονομικής 

ζωής, δύναται νά πραγματοποιηθή μόνον δια τής εύρυτέρας εξαπλώσεως καί βαθυτέρας δι

εισδύσεως τής συνεταιρικής ιδέας εις τάς κατωτέρας κοινωνικάς τάξεις Αϋτη θά ένεδυνά-

μωνε τό κοινωνικον αίσθημα, θά παρώρμα προς κοινήν συνεργασίαν.. ». 

3 Ό ΓΙ. Κοντός (ενθ' άν , σελ 201) γράφει : «ό σύγχρονος συνεταιρισμός έδημιουργή-

θη άπα τοΰ 1800 καί έντεΰθεν ώς άντίδρασις τών κατωτέρων κοινωνικών τάξεων εναντίον τής 

βαρυνούσης αύτας κεφαλαιοκρατίας καί τοΰ αχαλίνωτου Άτομισμοΰ». 

4. Ό Α Φωκάς γράφει σχετικώς : «Ύπο τήν πίεσιν τών αναγκών τάς οποίας έδη-

μιούργησε το κεφαλαιοκρατικόν καθεστώς καί προς θεραπείαν τών ελαττωμάτων τα όποια 

ενεφάνισε τοϋτο έν τή εξελίξει του, άπο τα μέσα τοΰ 19ου αιώνος εκκολάπτεται μία νέα οικο

νομία φιλοδοξούσα να διαδεχθή τήν κεφαλαιοκρατικήν Ή οικονομία αύτη είναι ή συνεται

ριστική» "Ιδε Α. Φωκά, Συνεταιρισμοί καί συνεταιριστική οικονομία, σελ 5. 

5. Το άρθρον 109 τοΰ συντάγματος τοΰ 1952 έχει οΰτω : «ΟΊ συνεταιρισμοί, γεωργικοί 

καί αστικοί, τελοΰσιν ύπο τήν προστασίαν τοΰ Κράτους, μεριμνώντος συστηματικώς ύπερ 

τής αναπτύξεως αυτών». Σχεδόν ταυτόσημος είναι καί ή διάταξις τοΰ άρθρου 29 τοΰ συντά

γματος τοΰ 1968. 
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υμάς προβλημάτων εις τον κοινωνικον βίον ή οποία να συνδέη τόσον τήν τε-

λείαν πραγματικότητα μετ' άφαντάστως πολλής ιδεολογίας, άφ' δσον ή συνε

ταιρική ιδέα»1, ό δε καθηγητής Πώλ Λαμπερ οτι : «τελικός σκοπός της εϊναι 

ό άνθρωπος»3. 

1. "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, ενθ' άν. σελ. V σημ. 1. 

2. "Ι8ε Πώλ Ααμπέρ, Μ' άν., σελ. 293. 





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Η 

Άπο της συστάσεως του ανεξαρτήτου Ελληνικού Κράτους 
μέχρι της ψηφίσεως του Νόμου 602/1914 

«Περί Συνεταιρισμών» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

Προϋποθέσεις δια την ϋπαρξιν και άνάπτνξιν τοΰ Γεωργικού Συνεταιρισμού 

1. Ό Γεωργικός Συνεταιρισμός είναι μία σύνθετος καί προηγμένη μορ

φή κοινωνικοοικονομικής οργανώσεως και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να άνα-

πτυχθή παρά μόνον εντός περιβάλλοντος, το όποιον εξασφαλίζει εις αυτόν τάς 

στοιχειώδεις, τουλάχιστον, προϋποθέσεις δια τήν υπαρξιν και άνάπτυξίν του. 

2. Καθ' ημάς μεταξύ των απαραιτήτων τούτων προϋποθέσεων είναι : 

Α. Ή υπαρξις τών καταλλήλων γαιοκτητικών μορφών. 

Β. Ή άνάπτυξις της εμπορευματικής οικονομίας1, συνδυαζόμενης με 

τήν διηυρημένην έσωτερικήν καί έξωτερικήν άγοράν, τήν άνεπτυγμένην 

βιομηχανίαν, καί τήν κοινωνικήν σύνθεσιν τοΰ πληθυσμού. 

Γ. Ή αγροτική έκπα'ιδευσις του γεωργικού πληθυσμού καί γενικώτερον 

ή ολη έκπαίδευσις τούτου. 

Δ. Ή υπαρξις ενός κεντρικού φορέως, ό όποιος δια καταλλήλων διοι

κητικών καί νομοθετικών μέτρων θα ρυθμ'ιζη τήν σκόπιμον δρασιν τοΰ 

συνεταιρισμού καί θα άποτελή τον βοηθον καί όδηγόν του. 

Ε. Ή άνάπτυξις τών παραγωγικών δυνάμεων ε'ις τήν άγροτικήν οι-

1 Ό Α. Weber (ενθ' άν , σελ 16) αναφερόμενος εις τήν σημασίαν τοΰ εμπορίου δια 
τήν διεύρυνσιν τοϋ οικονομικού κύκλου γράφει : «Μόνον το έμπόριον ύπηρξεν ίκανον να άγάγη 
εις έπέκτασιν της αγοραίας συναλλαγής καί δι' αυτής εις έπέκτασιν τοϋ οικονομικού οργα
νισμού». 
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κονομίαν, ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν μεγαλύτερα παραγω

γή με το χαμηλότερον κόστος, πράγμα το όποιον υποβοηθείται δια της 

συνεταιριστικής όργανο'^σεως αυτής. 

Σ Τ . Ή διάρθρωσις του εν γένει συγκοινωνιακού δικτύου τής χώρας κατά 

τοιούτον τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν εύχερέστερον 

και άμεσώτερον ή επικοινωνία των αγροτικών παραγωγικών περιοχών 

μετά τών αστικών καταναλωτικών κέντρων, 'ίνα ούτω μειοΰται το κόστος 

τών προϊόντων συνεπεία τών χαμηλότερων μεταφορικών εξόδων καί τής 

μη παρεμβολής μεσαζόντων οι όποιοι, ώς εικός, επιβαρύνουν τούτο. 

Ειρήσθω ενταύθα εν παρόδω, δτι τοιαύτης σημαντικής σημασίας είναι 

τα συγκοινωνιακά μέσα, ώστε να λεχθή δτι άνευ τούτων δεν υφίσταται 

οικονομία1. 

Ζ. Ή ώργανωμένη καί εκτεταμένη αγροτική πίστις, ήτις άσκεΐ άπο-

φασιστικήν επίδρασιν εις τήν καθ' όλου άνάπτυξιν τής αγροτικής οικο

νομίας, αποτελούσα κατά μίαν άποψιν2 το αίμα τής γεωργίας. 

§ 2 

Ai ανωτέρω προϋποθέσεις και ή 'Ελλάς 

1. Έ ν 'Ελλάδι ή έλλειψις —ή ή εμβρυώδης υπαρξις— τών ανωτέρω προϋ

ποθέσεων καθ' δλην τήν διάρκειαν του 19ου καί τάς αρχάς του 20ου αιώνος επη

ρέασε δυσμενώς τόσον τήν έξέλιξιν τής καθ' δλου Εθνικής ημών οικονομίας, 

όσον καί τήν συνεταιριστικήν κίνησιν, μολονότι το Έλληνικόν δημιουργικόν 

πνεύμα, άπα τής εποχής ακόμη τής δουλείας τοΰ "Εθνους, συνέλαβε τήν ίδέαν3 τής 

συστάσεως συνεταιρισμού 4*5"6, ή οποία έπραγματοποιήθη το έτος 1778 7 δια 

1. "Ιδε Γ. Χαριτάκη, Φυσικον Περιβάλλον καί Οικονομία, σελ. 74 
2. "Ιδε Α. Μυλωνά, εις περιοδικον « Ό Συνεταιριστής», έτους 1925, τεύχ Α, σελ. 2. 
3. Ό Η Γεωργίου εις τήν επί διδακτορία διατριβήν του «'Ιστορία καί συνεταιρισμός 

τών Άμπελακίων» (σελ. 12) γράφει : « Ί ΐ συνεταιριστική ιδέα έν Ελλάδι δεν είναι ξένον 
εΐδος, μεταφυτευθέν έν τή χώρα ημών, άλλ' αποτελούσα αυτή Έθνικήν λα'ικήν παράδοσιν τής 
πατρίδος ημών, στηρίζεται έπί τής δικαιοσύνης, τής κατ' άναλογίαν τών μερίδων τών μετό
χων διανομής τών κερδών καί ενέχει βαθύ άνθρωπιστικον περιεχόμενον, γνώρισμα ουσιώδες 
τής γνησίας 'Ελληνικής ψυχής» 

4 Ό ιστορικός Γιάννης Κορδάτος αρνείται τον χαρακτήρα τοϋ συνεταιρισμού εις τήν 
«συντροφιά» τών 'Αμπελακίων διότι, κατ' αυτόν, «... στ' 'Αμπελάκια οΰτε εφαρμόσθηκε το 
δόγμα τής συνεργασίας κεφαλαίου καί εργασίας καί ούτε υπήρξε ποτέ κανένας παραγωγικός 
συνεταιρισμός όπως τον εννοούμε σήμερα » "Ιδε σχετικώς περιοδ. «Νέα οικονομία», τεύ
χος Σεπτεμβρίου 1948, καί «Τα 'Αμπελάκια καί ό μϋθος για το συνεταιρισμό τους». 

Ε π ί σ η ς ο'ι Κ. Παπαρρηγόπουλος καί Ν Βέης προσδίδουν, εις τον συνεταιρισμον τοϋτον, 
τον χαρακτήρα τής ετερορρύθμου Εταιρίας 

"Ιδε «'Ιστορία 'Ελληνικού Έθνους», Τόμ. 5ος, σελ. 120 - 122 καί έφημερίς «Πρωία» 
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της ιδρύσεως τοϋ συνεταιρισμού τών Άμπελακίων1-2 (Συντροφιά Άμπελακιω-

τών)3, 6 όποιος κατά μίαν άποψιν αποτελεί τον πρώτον συνεταιρισμον τοϋ κό

σμου 4 ' 5 ' 6 έπιβεβαιών ούτω την παρατήρησαν τοϋ Γάλλου ερευνητού Fr. Bou

langer δτι το πνεΰμα τοϋ συνεργατισμού είναι έ'μφυτον εν Ελλάδι7, δεδομένου 

δτι παλαιόθεν το πνεΰμα τοϋ συνεταιρισμοΰ ήτο ευρέως διαδεδομένον εις τάς 

αρχαίας πόλεις και τάς αποικίας αυτής με καταπλήσσουσαν ποικιλίαν τών Έ ν ώ -

τής 5 - 9 - 1943. Σχετικώς ό Παπαρρηγόπουλος γράφει : «...Το μέγα λοιπόν ζήτημα τοϋ 

συνεταιρισμού τών εργατών - κεφαλαιούχων, δπερ οι κοινωνιολόγοι τών καθ' ημάς χρόνων 

επεχείρησαν να λύσωσι δια της βίας... έκανονίσθη άπό της παρελθούσης έκατονταετηρίδος 

ύπο της μικρας ελληνικής κοινότητος τών Άμπελακίων και έφηρμόσθη μετά πάσης συνέσεως 

και επιτυχίας .». "Ιδε αυτόθι, Μέρος Δεύτερον, σελ 122 

Εκείνο το όποιον έν προκειμένω δέον να σημειώσωμεν είναι τοϋτο : Ώ ς προς τον χαρα

κτήρα τής «συντροφιάς τών Άμπελακίων» υφίσταται μεγάλη ποικιλία απόψεων. 

5. Ό Δ. Δροσινός όστις υπήρξε 'ιατρός καί προϊστάμενος τοϋ συνεταιρισμού τών Ά μ π ε 

λακίων, εις έκθεσίν του, γραφεϊσαν καθ' ύπαγόρευσίν του το έτος 1847, λέγει ότι εϊκοσι δύο 

χωρία τής Θεσσαλίας συνεταιρίσθησαν δια τήν έκμετάλλευσιν τών ερυθρών νημάτων. "Ιδε 

Η . Γεωργίου, ενθ' άν., σελ. 91. 

6. Ό Θ. ϊζωρτζάκης γράφει σχετικώς : « Ό σπουδαιότερος έξ όλων τών ιστορικών τού

των συνεταιρισμών τής Ελλάδος τοΰ 18ου αιώνος ύπήρξεν ό περίφημος Συνεταιρισμός τών 

Άμπελακίων τής Θεσσαλίας, άκμάσας έπί Τουρκοκρατίας. » "Ιδε Οί Συνεταιρισμοί εις 

τήν 'Ελλάδα, σελ 198. 

7. Κατά τήν αποψιν τοΰ άσχοληθέντος ειδικώς με το θέμα Η . Γεωργίου, ή «Συντροφιά» 

αυτή ίδρύθη πιθανώς το έτος 1778, προελθοΰσα άπα την συνένωσιν τών παραλλήλως υφιστα

μένων έπί μέρους «συντροφιών» "Ιδε Ινθ' άν., σελ. 1. 

1. "Ιδε Κ. Κουκκίδη «Τό πνεύμα τοϋ συνεργατισμού τών νεωτέρων Ελλήνων» καί 

«Τ' Αμπελάκια, ό πρώτος συνεταιρισμός τοϋ κόσμου», 1948, σ. 168. Ούτος γράφει σχετι

κώς : « Ί Ι συντροφιά λοιπόν τών Άμπελακίων έκαμε τό έργο αυτό κατά κάποιο τρόπο —• 

ύπονοών τήν κυριαρχικήν διαχείρισιν τής παραγωγής καί τήν έκλογήν τής διοικήσεως άπό 

τα μέλη — παρήγαγε μόνη της αρκετά εΐδη χρειαζούμενα στους συνεταίρους της. Έκράτησε 

στα χέρια της όλους τους τροχούς τής συνεταιριστικής μηχανής, τής προικισμένης με πολ

λαπλή αποδοτικότητα : Παραγωγή, κατανάλωσι, πιστώσεις, μισθοδοσία εργατών. Με λί

γα λόγια έκυβέρνησε ιεραρχικά όλη τήν οικονομική ζωή τής περιοχής». "Ιδε Ινθ' άν., σελ. 

52, 125, 128, 129 

2. Ό Π . Κοντός (ενθ' άν σελ. 202) συγκαταλέγει τόν συνετοαρισμόν τοΰτον μεταξύ τών 

περίφημων οί όποιοι έλειτούργησαν έν 'Ελλάδι προ τοΰ 1821 καί μεταξύ τών οποίων αναφέρει 

τους ναυτικούς συνεταιρισμούς τών νήσων "Υδρας, Σπετσών ώς καί τής νήσου Χίου, εν τή 

οποία ούτοι ήσχολοΰντο μέ τήν παραγωγήν μεταξωτών. 

3. Ό Π Κοντός (ενθ' άν., σελ. 202) συγκαταλέγει τόν συνεταιρισμών τοΰτον με

ταξύ τών περιφημότερων οί όποιοι έλειτούργησαν έν 'Ελλάδι πρό τοΰ 1821. 

4. 'Τπέρ τής απόψεως ότι ό συνεταιρισμός ούτος Ίδρύθη τό έτος 1778 τάσσεται καί ό 

Δ Καλιτσουνάκις. "Ιδε ιδίου, 'Ιστορία Πολιτικής Οικονομίας, 1929, σελ. 228, σημ. 2. 

5 "Ιδε Η Γεωργίου, ενθ' άν., σελ 11 

6 Ό Κ Τσάκας χαρακτηρίζει τοΰτον ώς «κορωνίδα τής παγκοσμίου συνεταιριστικής 

οργανώσεως». "Ιδε ιδίου, ενθ' άν , σελ. 156. 

7. Τό συνεταιριστικών πνεΰμα παρ' ήμίν εκφράζει καί ή παλαιά λαϊκή παροιμία: «"Ελα 

σύ στο σκάλο, για να ρθώ έγώ στό θέρο». 
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σεων και Σωματείων 1, έχον τάς ρίζας του εις την άχλύν των 'Ομηρικών χρό

νων, καθ' ους ύπήρξεν άπα κοινού έκμετάλλευσις τών κοινοχρήστων δασών 

και βοσκών, άπα κοινού ξύλευσις, βοσκή, και συλλογή καρπών 2. 

Ό F r . Boulanger 3 εις το άπο 7ης 'Απριλίου 1847 υποβληθέν υπόμνημα 

προς τον Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως Ι. Κωλέττην περί τών Έ λ λ η -

νικοίν Συνεταιρισμών, άφοϋ προέτεινε τήν οργάνωσιν καί διεύθυνσιν τών 'Ελλη

νικών Κοινοτήτων κατά τρόπον συνεταιρικόν, ώς καί τήν σύστασιν Κοινοτι

κών Τραπεζών, ύπεγράμμιζε μεταξύ άλλων : «... Εις τον Έλληνικον λαόν... 

είναι εμφυτον το αίσθημα της ελευθερίας, της άδελφότητος καί τοϋ συνεταιρι

σμού... Δεν πρόκειται πλέον να σας εκφράσω ελπίδας, Κύριε Πρωθυπουργέ, 

άλλα να σας εκθέσω γεγονότα. Δύο προ πάντων εξ αυτών ανήκουν εις τήν Ίστο-

ρίαν της προόδου της άνθρωπότητος καί θα αποτελέσουν μίαν άπο τάς λαμπρο-

τέρας σελίδας της ιστορίας της 'Ελλάδος. Κατά πρώτον υπενθυμίζω τον Συνε-

ταιρισμον τών Άμπελακίων δια τήν βιομηχανίαν τών νημάτων καί ακολούθως 

τους Ναυτικούς Συνεταιρισμούς τών παραλίων πόλεων καί νήσων του Αιγαίου 

Πελάγους...» 4. 'Αναφερόμενος δε ούτος εις τήν αύτοδιοίκησιν τών 'Ελληνικών 

Κοινοτήτων κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, εγραφεν εις το ανωτέρω 

υπόμνημα του : « . . .Έκ της κοινής διαχειρίσεως τών φορολογικών βαρών εκ 

μέρους τών δημογερόντων τών 'Ελληνικών Κοινοτήτων έπί Τουρκοκρατίας, 

προήλθον οι μετέπειτα γεωργικοί, βιομηχανικοί καί ναυτικοί συνεταιρισμοί, 

οί όποιοι διελύθησαν κατά τήν διάρκειαν τοϋ απελευθερωτικού αγώνος τοϋ 

1821 »5. 

Πάντα τα ανωτέρω καταδεικνύουν το άρχέγονον της συνεταιρικής ιδέας 

παρ' ήμΐν, τοϋ Σ. Ίασεμίδου έπιβεβαιοϋντος δτι «... άπο απροσδιορίστων π α 

λαιότατων χρόνων υφίστανται παρ' ήμϊν... πρωτόγονοι συνεταιρισμοί δια τήν 

άπο κοινού έπεξεργασίαν τοϋ γάλακτος τών ποιμνίων... με κοινήν βοσκήν καί 

κοινήν διαχείρισιν... υφίστανται οί επίσης πρωτόγονοι άνευ γραπτών συμφωνι

ών συνεταιρισμοί τών κτηνοτρόφων...»6. 

'Επειδή δε ό συνεταιρισμός τών Άμπελακίων ύπήρξεν ή άποκρυστάλλω-

σις του υφισταμένου παρ' ήμΐν συνεταιρικού πνεύματος θεωροΰμεν σκόπιμον 

1. "Ιδε Α Σβώλου, ενθ' άν, σελ. 33. 
2. "18ε Π. Κοντοϋ, Δασική Πολιτική, Τόμ Β, σελ. 98. 
3. Έ ν ετει 1875, κατόπιν επιτόπιου έρεύνης, έξέδωκε εν Παρισίοις το άντικείμενον τών 

ερευνών του, σύγγραμμα ύπο τον τίτλον «'Αμπελάκια ή οί Ελληνικοί Συνεταιρισμοί καί αί 
Έλληνικαί Κοινότητες». Εκτεταμένη μετάφρασις τούτου έδημοσιεύθη εις το περιοδ. « Ό 
Συνεταιριστές» κατά τα ετη 1930 - 1931 

4. "Ιδε ώς ανω υπόμνημα εις περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1930, τεϋχ. 11 - 12, 
σελ. 139 - 140. 

5 "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεύχ. 11 - 12, σελ. 140. 
6. "Ιδε Πρόλογον τοϋ Σ. Ίασεμίδου ε'ις τον Κώδικα της Νομοθεσίας τών Συνεταιρι

σμών εκδοθέντα ύπο Τ. Φαρμάκη έν ετει 1926, καί ιδία σελ. 8. 



21 

να άναφέρωμεν το προοίμιον του Καταστατικού τούτου, το όποιον μεταξύ άλ

λων υπογραμμίζει.: «"Οθεν ημείς οι υπογραφόμενοι, πραγματευταί καί τεχνϊται 

τών κόκκινων νημάτων της πόλεως ταύτης Άμπελακίων, θεμελιοϋντες την 

ύπαρξιν ημών εις τον άκρογωνιαίον λίθον, εν ονόματι αύτοΰ του δεσπότου Χρί

στου άπεφασίσαμεν να άνακαινίσωμεν την κοινήν ημών Συντροφίαν καί 'Αδελ

φότητα δια να άσκήσωμεν την βαφικήν τέχνην καί το έμπόριον τών κόκκινων 

νημάτων καθώς καί οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος»1. 

Κατά τάς υπό τοΰ F r . B o u l a n g e r τηρηθείσας σημειώσεις2, καθ' ύ π α γ ό -

ρευσιν του ιδρυτικού μέλους τοΰ Συνεταιρισμού Δ. Δροσινοΰ εν ετει 1 8 4 1 , τα 

συνεταιρισθέντα χωρία της Θεσσαλίας ήσαν είκοσι καί «ή διανομή τών ωφε

λημάτων έγένετο αναλόγως της εκτελεσθείσης εργασίας καί τοΰ καταβληθέντος 

κεφαλαίου άπο μέρους τών μελών τοΰ συνεταιρισμοΰ». 

Κατά τον Δ. Δροσινον3 ό Συνεταιρισμός είχε φθάσει εις το ΰψιστον σημεϊον 

της ακμής του κατά το έτος 1810 και μία άγνωστος μέχρι του έτους τούτου 

ευημερία ήπλοΰτο μεταξύ τών μελών του. Τα κεφάλαια τοϋ ακμάζοντος συνεται

ρισμού, ανερχόμενα εις 10 εκατομμύρια φράγκα, άπωλέσθη σαν συνεπεία της 

επελθούσης πτωχεύσεως της Τραπέζης της Αυστρίας, παρά τη οποία ούτος 

εΐχε τάς καταθέσεις του, καί ούτω το ήμισυ τών κεφαλαίων του έξηνεμίσθη4. 

Πέραν τούτου, ή τελεία καταστροφή τοΰ περίφημου Συνεταιρισμού επήλθε 

και συνεπεία τής κατ' αύτοΰ επιδρομής5 τοΰ Ά λ ή Πάσα, δ όποιος έφθόνησε 

την άκμήν τών Άμπελακίων, ενώ κατά μίαν έτέραν άποψιν, ή διάλυσις επήλ

θε μάλλον εκ τών μεταξύ τών συνεταίρων έρίδοιν και κυρίως τοΰ ανταγωνισμού 

τής 'Αγγλικής βιομηχανίας6. 

Ό Κ. Κουκκίδης άναφερόμ.ενος εις τον Συνεταιρισμών τοΰτον καταλήγει : 

«Συγκεφαλαιώνοντας τώρα, φθάνομε στο πόρισμα δτι ή Συντροφιά τών Ά μ π ε 

λακίων σύμφωνα με τήν νομική, κοινωνική καί οικονομική έννοια της κατέχει 

δλα τα διακριτικά γνωρίσματα τοΰ συνεργατισμού, όπως αυτά καθιερώθηκαν 

άπο τη νεώτερη επιστήμη. Υπήρξε πραγματικά ένας συνεταιρισμός κατά τήν 

νεώτερη έννοια τής λέξεως. Κατά το πόρισμα τοΰτο έχει αναμφισβήτητα το 

δικαίωμα να φορέση τόν στέφανον τής προτεραιότητος ανάμεσα στους συνεται

ρισμούς δλου τοΰ κόσμου, εφ' δσον ή διεκδίκησις αυτή διεξάγεται επάνω στο 

] Το Καταστατικον τοΰτο τοϋ συνεταιρισμού συνίστατο εκ 1 7 άρθρων καί άπετέλει 
τροποποίησιν τοΰ άρχικοΰ, φέρον ήμερομηνίαν 1η 'Ιανουαρίου 1795. "Ιδε σχετικώς εις περιοδ. 
«Ό Συνεταιριστής», έτους 1931, τεΰχ. 1, σελ. 4. 

2. "Ιδε σχετικάς σημειώσεις εις περιοδ «Ό Συνεταιριστής», ετ 1931, τεύχ 2, σελ. 19. 
3 "Ιδε περιοδ «Ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεΰχ 2, σελ 20. 
4 "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεΰχ 1, σελ. 2. 
5 "Ιδε περιοδ «Ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεΰχ. 1, σελ. 2. 
6 "Ιδε Η. Γεωργίου, Νεώτερα στοιχεία περί τής 'Ιστορίας τής Συντροφιάς τών 

Άμπελακίων, σελ. 3 
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πεδίο οπού ό τίτλος αυτός διαφιλονικεΐται άπο τους «Φιλοδικαίους Σκαπανείς» 

της Ροτσνέ'ιλ1'2. Τ ' 'Αμπελάκια υπήρξαν αληθινά μία εστία άπ' δπου ακτινοβό

λησε το πνεύμα του συνεργατισμού...»3. 

Ό δε Γ. Φιλάρετος επί του ιδίου ζητήματος γράφει: « Ή Ε λ λ ά ς ού μόνον 

ελευθέρα, άλλα και δούλη έτι έδωκεν εις την Δύσιν διδάγματα περί θεσμών, ών 

ή μελέτη άπησχόλησε τους σοφωτέρους άνδρας άπο της εποχής του Πλάτωνος 

μέχρι του Ζωρές»4. 

Ά λ λ α ή ακτινοβολία του Συνεταιρισμού τών Άμπελακίων δεν άπησχό

λησε μόνον τους επιστήμονας και έρευνητάς. Ή λογοτεχνία δεν ήδυνήθη να μεί-

νη μακράν του Ελληνικού τούτου δημιουργήματος, το όποιον ώς διάττων αστήρ 

έλαμψεν άνα τον κόσμον, και δια τής γραφίδος του Ζ. Παπαντωνίου σημειώνει5 : 

«Στην πέτρινη τούτη πλαγιά τοΰ Κισσάβου έσπασε τα κέρατα της ή πιο μαύρη 

και ή πιο στρίγλα γίδα, ή Ελληνική διχόνοια. Εις τα 'Αμπελάκια άλλαξε το 

κύτταρο τών Ελλήνων. "Εξη χιλιάδες Ρωμηοί, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά 

έζησαν εδώ προ εκατόν πενήντα χρόνων χωρίς να φαγωθούν, δημιουργοί ώς 

συνεταίροι τής προ')της καί τελειοτέρας Συνεργατικής τοΰ Κόσμου, δάσκαλοι 

τών οικονομολόγων, τών φιλοσόφων, τών ιεροκηρύκων, δάσκαλοι τοΰ ιδίου 

τοΰ Φουριέ6, αυτοί οι Θεσσαλοί χωριάτες. Μεγαλύτερο έ'ργο τής Ειρήνης δεν 

έχει δείξει ό νέος Ελληνισμός. Εϊναι άθλος τής Θεσσαλίας...». 

Ό Γερμανός ιστορικός Γ. Γερβϊνος, αναφερόμενος εις το έκτεταμένον 

έμπόριον τών Άμπελακίων άνά τάς εύρωπα'ικάς χώρας, έγραφε: «... δεν ήτο 

ούτε ή κατάλληλος τοποθεσία των, ούτε τεχνικά μυστήρια, τά όποια ανέπτυ

ξαν τον βιομηχανικον τοΰτον κλάδον, άλλ' ήτο ό συνεταιρισμός τών τεχνιτών, 

ή ελευθέρα τών υπαλλήλων εκλογή καί ό επιτυχής συνδυασμός τών συμφερόν

των τής εργασίας καί τών κεφαλαίων...»7. 

1 Κατά την αποψιν του καθηγητού II Πέρδικα, οι συνεταιρισταί τής Ροχδάλης θεω
ρούνται οι πρώτοι συνεταιρισταί εις την σύγχρονον έποχήν "Ιδε ενθ' άν , σελ 652, σημ. 1, 
ένθα καί παραπομπαί 

2 Ό Συνεταιρισμός οδτος ίδρύθη εν 'Αγγλία κατά το έτος 1844 ώς καταναλωτικός. 
Πλείονα περί τούτου ϊδε εις περιοδ « Ό Συνεταιριστής», έτους 1933, τεϋχ 9, σελ 117-118. 

3. "Ιδε Κ. Κουκκίδη, ενθ' άν , σελ 18 
4 "Ιδε Κ Κουκκίδη, ενθ' άν , σελ 87 
5 "Ιδε 'Εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» τής 21 - 1] - 1937 Σχετικήν άναδημοσίευσιν 

ΐδε ε'ις περιοδ «Ό Συνεταιριστής», έτους 1937, τεϋ/ i l - 12, σελ 171 
6 Σ τ Σ Πρόκειται περί του Γάλλου C Fourier (1772 - 1837), όστις έτάχθη εναντί

ον τοϋ εμπορίου καί υπεστήριξε την κοινωνικήν άναμόρφωσιν δια τών συνεταιρισμών, ώς 
καί τήν όργάνωσιν τής κοινωνίας εις «φάλαγγας», εκάστη τών οποίων ήτο συγχρόνως συνε
ταιρισμός εποικισμού, παραγωγής καί καταναλώσεως Πλείονα περί τοϋ έργου του Φουριέ 
ίδε εις Δ. Στεφανίδου, "II κοινωνική οικονομική κλπ , Τόμ. Γ, σελ 49 - 62 καί τας αυ
τόθι σημειώσεις 

7. "Ιδε, Γ Γερβίνου, 'Ιστορία τής επαναστάσεως καί αναγεννήσεως τής Ελλάδος 
(Μετάφρασις Τ Περβάνογλου), Τόμ Α, σελ 89, εκδ 1864 
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Έπεμείναμεν ΐσως περισσότερον τοΰ δέοντος εις τον βιοτεχνικών1 συνε

ταιρισμόν των Άμπελακίων 2 , άλλα τοΰτο έπράξαμεν δια να εξάρωμεν την Έ λ -

ληνικήν σύλληψιν της συνεταιριστικής ιδέας, ή οποία «είναι πολύ ζυμωμένη 

με τάς ψυχάς των Ελλήνων 3 » και να ύπογραμμίσωμεν το πνεϋμα της προοπτι

κής το όποιον διακατέχει τους "Ελληνας. 

Έ ν κατακλείδι, πρέπει να εϊπωμεν δτι με τον συνεταιρισμόν τών Ά μ π ε 

λακίων και τών ετέρων ποικίλων συνεργατικών σχηματισμών της κατά τα 

τέλη τής 18ης καί αρχάς της 19ης εκατονταετή ρ ίδος ή Ε λ λ ά ς διεκδικεί την 

μητρότητα τής συνεταιριστικής κινήσεως τών νέων χρόνων'1·5 '6. 

2. Περατοΰντες την έν παρόδω άνασκόπησίν μας επί τής υφισταμένης έν 

Ε λ λ ά δ ι συνεταιρικής κινήσεως κατά τους χρόνους τής δουλείας δεν πρέπει να 

παραλείψωμεν να άναφέρωμεν δτι κατ' αυτούς έλειτούργει έν 'Ελλάδι ό θεσμός 

τής αυτοδιοικούμενης «Κοινότητος», ή οποία μη δυναμένη να επιλαμβάνεται 

διοικητικής φύσεως ζητημάτων, συνεπεία τής απαγορεύσεως τοΰ κατακτητοϋ, 

μετετράπη εις οίκονομικήν μάλλον Κοινότητα άσχολουμένην με κοινωφελή έργα, 

εντός τών οποίων περιελαμβάνοντο καί τα έργα τα αποβλέποντα εις την θερα-

πείαν τών κοινών κτηματικών αναγκών, δπως π.χ. ή αγροφυλακή, ή διευθέ-

τησις χειμάρρων, ή αγροτική οδοποιία κλπ. 

'Ατυχώς δμως τα φυτώρια ταύτα τής συνεταιριστικής ιδέας μετά την 

άπελευθέρωσιν τής Χώρας έκ τοΰ Τουρκικού ζυγού καί την έπακολουθήσασαν 

διακυβέρνησίν της υπό τής Βαυαρικής αντιβασιλείας κατηργήθησαν ώς θεσμοί 

υπ' αυτής καί ουτο^ς έμαράνθη το αύτοδιοικούμενον κύτταρον τής «Κοινότη

τος», το όποιον έν μέσω τής δουλείας ήδυνήθη να διατήρηση γλώσσαν, θρη-

σκείαν, έθιμα καί έν γένει τον έθνισμόν, δια μέσου τοΰ μακρότατου χρόνου, δν 

διήνυσε τοΰτο, εκκινούν άπο τής 'Ομηρικής εποχής 7 . 

Τοιαύτης δε σημασίας ήτο ή δρασις τών Κοινοτήτων τούτων επί τών κοι

νών πραγμάτων, άστε να διατυπωθή ή άποψις δτι εάν δεν κατηργοΰντο ύπο 

τής 'Οθωνικής νομοθεσίας θα άπετέλουν τους προδρόμους τών ύπο τοΰ νόμου 

602/1914 διεπομένων σήμερον Γεωργικών Συνεταιρισμών8. 

3. Ε π ί σ η ς πριν ή κλείσωμεν το κεφάλαιον τοΰτο, δέον να σημειώσωμ,εν 

1 "Ιδε Η Γεωργίου, ενΟ' άν , σελ 2, 12 
2 Ό διαπρεπής θεωρητικός τών Συνεταιρισμών καθηγητής V ToLomianz, εις άρθρον 

του, χαρακτηρίζει τοϋτον ώς τον άρχαιότερον συνεταιρισμόν της 'Ελλάδος "Ιδε περιοδ 
«Ό Συνεταιριστής», έτους 1937, τεϋχ 9, σελ 139 

3 "Ιδε Θ. Τζωρτζάκη, ενθ' άν , σελ 197 
4 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ 124, σημ. 1 
5. "Ιδε Πρόλογον Δ Καλιτσουνάκι (σελ στ') ε'ις Κ Τσάκα, οι Συνεταιρισμοί 
6. "Ιδε περιοδ. «Ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεϋχ. 1, σελ. 1-2 
7. "Ιδε Π. Κοντού, ενθ' άν , σελ. 98. 
8 "Ιδε Δ. Μαργέτη, 'Αναγκαστικοί Κτηματικοί Συνεταιρισμοί, σελ 32 
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ενταύθα δτι κατά τήν διάρκειαν της Τουρκικής δουλείας, αξιόλογος υπήρξε και 

ή συνεταιρική κίνησις τής κωμοπόλεως Τσαριτσάνης της Θεσσαλίας, οι κά

τοικοι της όποιας ήσχολοϋντο, δπως καί των Άμπελακίων, με τήν χρωματο-

βαφικήν τέχνην καί τήν ύφαντικήν. Είχον ίδρυθή εκεί δέκα μικροί Συνεταιρι

σμοί, οί όποιοι είχον πράκτορας καί αντιπροσωπείας εις τα κυριώτερα εμπορικά 

κέντρα τής Ευρώπης. 

Περί τής όλης συνεταιρικής κινήσεως τής Τσαριτσάνης πληροφορούμεθα 

άπο τήν, μέχρι του έτους 1962 άγνωστον1, «Άλληλογραφ'ιαν των Συντροφιών 

τής Τσαριτσάνης», ήτις αποτελείται εκ 45 επιστολών καλυπτουσών τήν δρα

στηριότητα τούτων άπο του έτους 1813 μέχρι του έτους 1854. Κατά τον Β. 

Καλογιάννην ή Τσαριτσάνη «στάθηκε... ή δεύτερη πατρίδα, μετά τα ιστορικά 

'Αμπελάκια, τής Συνεταιριστικής ιδέας2, πού ένσαρκο')θηκε κι έζησε με τις 

περίφημες ' ΐφαντοβαφικες «Συντροφιές» (Συντεχνίες) της, το ιστορικό τών 

οποίων, άπ ' δ,τι ξέρουμε, εΐναι κατά πολύ άγνωστο3 καί άναξιολόγητο ως τα 

σήμερα». 

Λόγω τής σπουδαιότητος τής αλληλογραφίας ταύτης τών «Συντροφιών» 

κρίνομεν σκόπιμον να άναφέρωμεν αποσπάσματα τινών εξ αυτών εχόντων ού

τως : 'Επιστολή ύπ' αριθ. 15. «Εις τήν εύγένειάν σου κυρ Κωστούλα σε χαιρε

τώ τιμητικώς καί σε φιλώ στα μάτια... να βοηθηθώ... άπο λόγον σας χίλια γρό

σια, δια τούτο έκάμαμεν αυτήν τήν Σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ν... Τύρναβος 1832. Μαίου 

13. Νιαρζής καί Χανέσας γιαχιάς... δτι ακούσθηκε στον κόσμον είναι φανερον 

το να με αφήσετε στή λάσπη στοχασθεΐτε πόση έντροπή σας είναι». 

'Επιστολή No 17. 1832. Μαίου 8 Τζαριτζάνη. «εγώ ό γιαχιάγας μωραί-

της για το μιζάνη χαρήρι καί άστάρι δπου έκαμα τάχτι καί επήρα τους δύο κα-

ζάδες έλασσώνα καί δομενίκου κάνω σύντροφον με θέλησίν μου τον θύμνιον 

κωστούλα καί ζάχου 'Αλέξη, άπο αυτά τα δύο μασλαάτια μιζάνι χαρήρι καί 

άσιάρι θέλο ακούομαι ε'ις το μισόν εγώ, καί το μισόν ο'ι δύο... καί δια τούτο σας 

δίδω το παρόν δια να έξακούονται σύντροφοι καί οίκοκυρέοι ωσάν καί μένα 

καί αυτοί καί έχωμεν χρέος ώς σύντροφοι να άποκριθουμεν αυτό το βιο κατά 

το άντέτι καί σερέτι... καί δια τούτο εγινενε το παρόν συντροφικον καί τους 

δίδητε άπο μέρους μου για να τόχουν για συνέτι τους... γιαχιας Μωραίτης». 

Επιστολή No 18. «Δια τοϋ παρόντος Κομπρομισιακοΰ Γράμματος όφλο-

1. 'Αποσπάσματα ταύτης έδημοσιεύθησαν αρχικώς ύπο τοϋ Β. Καλογιάννη εις το περι-
οδικόν «Επιθεώρηση Τέχνης», έτους 1962, τεύχ 85, σελ 100 - 102, καί εν συνεχεία 
περιελήφθησαν απασαι εις το ύπ' αύτοΰ εκδοθέν βιβλίον έν ετει 1965 ύπο τον τίτλον : Τσαρι
τσάνη, ή Ίστορικί) Πατρίδα τοϋ Κ Οικονόμου έξ Οικονόμων 

2. "Ιδε ενθ' άν , σελ 55. 
3. Κατά τήν γνώμην μας ό ισχυρισμός ούτος, τοϋ Β. Καλογιάννη, ανταποκρίνεται εις τα 

πράγματα, δεδομένου ότι κατά την ερευνάν μας προς συγγραφήν της παρούσης μελέτης ούδα-
μοΰ συνηντήσαμέν τι το όποιον να αναφέρεται ε'ις τους συνεταιρισμούς της Τσαριτσάνης 
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ποιώμεν οί ύποσιμειούμενοι τρεις σύντροφοι ότι, τί ίκία θελίσι μας εκλέξαμε 

δια έρωτοΰτο Κριτές, τους κυρίους... ίνα μας θεωρίσωσιν έν Ι ίατρικω σινη-

δότη τους άπου τους 1832 'Ιουνίου 30 σ υ ν τ ρ ο φ ι κ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α 

σ μ ο ύ ς μας : της αγοράς και πωλίσεως συντροφικών πραγμάτων και επειδή 

οίμεϊς οι κάτωθεν Ίριμένοι Σύντροφοι, δεν ύμπορέσαμεν αναμεταξύ μας να 

συμβιβασθώμεν, άλλ' ούτε να κρατίσωμεν και να καθαρίσωμεν τακτικούς λο

γαριασμούς, δια τούτο άποφασίσαμεν τών ανωτέρω έροιτών Κριτών μετ' εις 

δτι και ήθελαν άπόφασιν δίδωντες το παρόν μας ύπογεγραμμένον... ύποφαινόμε-

θα 1834 'Ιουνίου 23 Τζαριτσάνη. Γιαννούλης Μούλιου βεβεώ, Θανάσης Κυρια

κή βεβεώ, Ζάχος 'Αλέξη βεβαιόνω...»1. 

Οί συνεταιρισμοί ούτοι, οι όποιοι εΐχον συντελέσει ε'ις την οίκονομικήν και 

πνευματικήν άνοδον της Τσαριτσάνης, υπέστησαν δεινήν καταστροφήν και α π ώ 

λεσαν τα κεφάλαια των, συνεπεία της πτωχεύσεως της Τραπέζης της Βιέννης 

παρά τη οποία εΐχον τάς καταθέσεις των ως και του άναφανέντος ανταγωνισμού 

της υφαντουργικής μηχανής. 

§ 3 

'Ολίγα τινά περί της γεωργίας εν Έλλάοι κατά τονς χρόνονς της οονλείας 

1. Πριν ή άσχο?α)θώμεν με την μεταπελευθερωτικήν συνεταιριστικήν κί-

νησιν έν Ελλάδι θεωροΰμεν σκόπιμον να σκιαγραφήσωμεν το προ αυτής έπι-

δειχθέν ενδιαφέρον διά την γεωργίαν. 

Κατ' αρχήν, δέον να ύπογραμμίσωμεν ενταύθα ότι καθ' δλην την μακραίω

να διάρκειαν της δουλείας του Γένους, δεν ύπήρξεν εκ μέρους τών λογίων και 

τών διδασκάλων2 του ενδιαφέρον διά τήν γεωργίαν και τους λοιπούς παραγωγι

κούς κλάδους. Βεβαίως το «Κρυφό Σχολειό» ύπήρξεν, έδίδαξε και διεφώτισε, 

πλην όμως δεν έθεώρησε σκόπιμον να στραφή προς τήν γνώσιν της Ελληνικής 

γής. Και ενώ εις το Σχολεϊον τούτο έσφυρηλατήθη ή χριστιανική πίστις και οί 

πόθοι του υποδούλου "Εθνους διά έλευθερίαν, ή οποία υπήρξε και τό ονειρον 

τών Διδασκάλων τοΰ Γένους, και εκ τοΰ οποίου το υψιπέτες Έλληνικόν πνεύμα 

έκπορευΟεν έδημιούργησε Στοάς, 'Ακαδημίας, Μουσεία, Λύκεια, Γυμνάσια, 

Φιλολογικάς 'Εταιρείας και έτερα Πνευματικά Κέντρα, έν τούτοις τούτο άπέσχε 

τελείως τής γεωργικής παιδείας τοΰ Ελληνικού λαού, αγνόησαν ούτω το γεωρ-

1 "Ιδε ώς ανω άλληλογραφίαν εις Β Καλογιάννη, ενθ' άν , σελ 65 - 80, οπού διατηρεί
ται και ή ορθογραφία τών επιστολών 

2 Ενταύθα θα ήδυνάμεθα να άναφέρωμεν ώς έξαίρεσιν τον 'AS Κοραήν, ό όποιος εις 
τα «Προλεγόμενα» τών «Σωζόμενων Πολιτικών» τοΰ 'Αριστοτέλους, έν ετει 1821, συνιστά 
τήν λήψιν μέτρων προς άνάπτυξιν τής γεωργίας τής Χώρας, γράφων δτι «άπο τήν φροντίδα 
λοιπόν τής γεωργίας πρέπει ν' άρχίσωμεν ». "Ιδε ενθ άν , σελ. ριγ' 
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γικον παρελθόν της χώρας 1, γεγονός το όποιον συνετέλεσεν εις την νέκρωσιν της 

γεωργικής συνειδήσεως3 τοΰ "Εθνους. Ώ ς σκιρτήματα προσεγγίσεως προς την 

γεωργικήν και βιομ,ηχανικήν έκπαίδευσιν τοϋ υποδούλου "Εθνους θα ήδυνάμεθα 

να άναφέρωμεν την υπό τών Ζαγοριανών πρόθεσιν να ιδρύσουν εις την Μονήν 

Ρογκοβοΰ Κεντρικήν Έπιστημονικήν Σχολήν, εις την οποίαν, πλην τών άλλων 

δι,δαχθησομ.έν6)ν, προετίθεντο «να ίδρύσωσι βιομηχανικά καταστήματα καί 

πλείστα αλλ« επωφελή έργα να πράξωσι» 3, ώς καί την άποστολήν νέων εις την 

Εύρώπην, δαπάναις τοΰ Χριστοφ. Σακελλαρίου άπο τοΰ έτους 1800, 'ίνα οδτοι 

σπουδάσουν κοινωφελέστερα μαθήματα 4 καί βιομηχανικά έργα5. 

'Εμφανεστέρα πως στροφή προς την γεωργίαν άρχεται άπο τάς αρχάς τοΰ 

19ου αιώνος, οπότε εκδίδεται υπό τών Κ. Κούμα καί Δ. Φιλιππίδη 6 ή «Νεωτε

ριστική Γεωγραφία». 

Έ ν έ'τει 1820 ο πρώτος εξ αυτών έκήρυττεν7 δτι «... πάσα λοιπόν πόλις, 

πάν πολίχνιον, πάσα μικρά κώμη καί αγρός πρέπει να έχουν ανάλογα τών αναγ

κών τους εκπαιδευτήρια... Εις τα κοινά Σχολεία πρέπει νά διδάσκωνται οι μα-

θηταί την Γεωπονίαν, ήγουν πώς νά γνωρίζουν τήν ποιότητα της γης, πώς νά 

την βελτιώνουν, νά τήν οργώνουν, νά τήν σπείρουν...», ό δε δεύτερος έγραφε 8 

κατά το 1817 δτι «ή Γεωργία καί ή Ι α τ ρ ι κ ή , φίλοι ομογενείς, εΐναι οι δύο πρω

τεύουσες 'Επιστήμες... 'Απορείτε δπου δεν βλέπετε αυτών σχολεία ;... "Ενας 

μάλιστα οπού έχει αγρούς έπρεπεν εξ ανάγκης νά είναι στολισμένος με τα φώτα 

της Γεωργίας καί της Ιατρικής» . 

Γενικώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι καθ' δλην τήν περίοδον ταύτην ή παι

δεία ήτο κτήμα τών ελαχίστων «εκλεκτών ψυχικώς καί πνευματικώς 9», προ

σιτή δε, κυρίως, εις τους οικονομικώς ισχυρούς1 0. 

2. Ούτως εχόντων τών πραγμάτων εις τον χώρον της Ελληνικής Παιδείας 

Ι "Ιδε Δ. Ζωγράφου, 'Ιστορία της παρ' ήμίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, Τόμ. Α, σελ 14. 
2 "Ιδε Δ. Ζωγράφου, ενθ' άν , σελ 16. 
3 "Ιδε «Άττικον Ήμερολόγιον» Άσωπίου, έτους 1886, σελ 3 3 6 - 3 3 9 
4 Ί ΐ διάδοσις τών γνώσεων εις το ύπόδουλον "Εθνος ήμποδίζετο σύν τοις άλλοις καί 

άπο τήν Ελλειψιν βιβλίων, γεγονός το όποιον συνετέλεσε και εις την έπιβράδυνσιν της ανα
γεννήσεως της Ελλάδος "Ιδε προλεγόμενα Α. Κοραή, «Στοχασμοί Αυτοσχέδιοι», σελ 61. 

5 "Ιδε περιοδικον «Αθηνά«, έτους Ζ (1838), άριθ φ 535, σελ 2209. 
6 Πρόκειται δια τον Ίερομόναχον Δανιήλ, όστις υπήρξε λόγιος έκ τοϋ χο>ρίου Μηλέα 

της Μαγνησίας 
7 "Ιδε Φ Μιχαλοπούλου, ((Τα Γιάννενα καί ή Νεοελληνική Αναγέννηση», εκδ 1930, 

σελ. 93 
8 "Ιδε Φ Μιχαλοπούλου, ενθ' άν , σελ. 92 
9. "Ιδε Δ Ζωγράφου, ενθ' άν , σελ 24. 

10 Ό Α. Κοραής παρώτρυνε τους πλουσίους καί δυνατούς τοϋ Γένους νά σπουδάσουν 
άν ήθελον να είναι πάντοτε εύεργέται τούτου "Ιδε Προλεγόμενα εις τα «Σωζόμενα Πολιτικά» 
τοϋ Αριστοτέλους, σελ ρλδ'. 
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καί των Διδασκάλων του Γένους, από της απόψεως τοΰ ενδιαφέροντος τών π α 

ραγόντων τούτων δια τήν γεωργικήν έκπαίδευσιν, δεν ήτο δυνατόν να εμφανι

σθούν άμεσο'^τεροι καί πρακτικώτεροι προβληματισμοί και ε'ις τους ήγέτας της 

Εθνικής Παλιγγενεσίας 1 καί εν συνεχεία εις τους Κυβερνήτας τοΰ ανεξάρτη

του Ελληνικού Κράτους, με μόνην φωτεινήν έξαίρεσιν, ως θα ΐδωμεν, τοΰ Ι. 

Καποδιστρίου, ό όποιος συνέστησε το κέντρον τοΰ Έλληνικοΰ γεωργικού δια

φωτισμού 2 - 3 (Σχολή Τίρυνθος), της οποίας το χρονικον διάστημα λειτουργίας 

θεωρείται αώς ή πρώτη περίοδος τών καταβληθεισών προσπαθειών προς άνά-

πτυξιν της Γεωργίας έν γένει ε'ις το άρτισύστατον Έλληνικον Κράτος 4». 

3. Ή υφισταμένη δμως πλήρης απραξία περί τα γεωργικά ζητήματα τοΰ 

υποδούλου "Εθνους ήρξατο μειούμενη δια της ζωογόνου αΰρας τών σποραδικώς 

λαμβανομένων μέτρων, τών Ελλήνων αντιλαμβανόμενων ΐσως λανθανόντως τήν 

άδήριττον ανάγκην να άσχοληθοΰν με αυτό πού ό Δ. Ζωγράφος θα χαρακτηρίση 

πολύ βραδύτερον ως «ναρκωμένο γίγαντα» δηλ. τήν Έλληνικήν Γεωργίαν. 

Ούτω λοιπόν, ευθύς άμα τη ένάρξει τοΰ 'Αγώνος της Εθνικής Παλιγγε

νεσίας, ήτοι κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ 1821, οί εκπρόσωποι της επαναστατη

μένης Ελλάδος, μεταξύ τών διατάξεων τάς οποίας έψήφισαν εις τον «Όργανι-

σμον τοΰ 'Αρείου Πάγου», περιέλαβον καί διάταξιν άφορώσαν τήν γεωργίαν 

και έχουσαν ούτως : «δστις χριστιανός έν είδήσει τοΰ 'Αρείου Πάγου, έκχερσο'ΐ-

νει γήν οκτώ ζευγαριών καί σπείρει αυτήν εις ενα δωδεκάμηνον, έχει το δικαί

ωμα τής πολιτογραφίας...» 5 καί περαιτέρω δτι «ό "Αρειος Πάγος οφείλει να 

φροντίζη περί ... καί τήν επί το χρεΐχτον μεταβολήν τής Γεωργίας καί άλλων 

τεχνών αναγκαίων» 6. 

Έ κ τών ανωτέρω μέτρων προκύπτει δτι το έπαναστατημένον "Εθνος αρχί

ζει να αντιλαμβάνεται τήν σπουδαιότητα, τήν οποίαν έχει ή Γεωργία δι' αυτήν 

ταύτην την υπαρξίν του καί δεν διστάζει να πολιτογράφηση ως "Ελληνα εκείνον 

ό όποιος θα άσχοληθή με τήν καλλιέργειαν τής χέρσου 'Ελληνικής γης. 

Ή έν Έ π ι δ α ύ ρ ω 'Εθνική Συνέλευσις εν ετει 1822, εις τήν ψήφισιν τοΰ 

Προσωρινού Πολιτεύματος τής Ελλάδος, περιέλαβε διάταξιν δια τής οποίας 

1 Δεν είναι έκτος τοϋ κατά τ/jv έποχήν έκείν/jv επικρατούντος κλίματος το γεγονός ότι 
καί ή, προς συγκάλυψιν τών πραγματικών επαναστατικών σκοπών τής Φιλικής 'Εταιρίας 
συσταθείσα κατά Φεβρουάριαν 1820, «Φιλόμουσος καί Φιλάνθρωπος Γραικική Εμπορική 
Εταιρία», μεταξύ τών σκοπών της περιέλαβε « τήν εκδοσιν κλασικών λεγομένων βιβλίων, 
τόσον προς χρήσιν τών τής 'Ελλάδος σχολείων, δσον καί δια να πωλώνται μέ τιμήν μικροτέ-
ραν . ». "Ιδε Τ Βουρνα, «Φιλική 'Εταιρία κλπ.», σελ 54. 

2. "Ιδε «Έφημερίς τής Γεωργίας» τής 15 9 1861. 
3. "Ιδε Δ Ζωγράφου, ενθ' άν., σελ 138, 141. 
4. "Ιδε Π Γενναδίου, Γεωργικά 'Ανάλεκτα, σελ. 11 Ι - 112 
5 "Ιδε Α Μάμουκα, Τα κατά τήν άναγέννησιν τής 'Ελλάδος κλπ , Τόμ Α, σελ. 43-44. 
6. "Ιδε Α Μάμουκα, ενθ1 άν , Τόμ. Α, σελ 57. 
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«ή Διοίκησις οφείλει δραστήρια μέτρα ε'ις την δυνατήν έμψύχωσιν τοΰ Ε μ π ο 

ρίου καί της Γεωργίας εις την Ελλάδα, φροντίζουσα μεταξύ άλλων και το να 

συσταθώσιν Έταιρεΐαι Γεωργική καί Ε μ π ο ρ ι κ ή » 1 . 

Περαιτέρω δια της άπο 21ης Φεβρουαρίου 1825 'Αποφάσεως 2 τοΰ Βου

λευτικού θεσπίζεται ή παραχώρησις 'Εθνικών βαλτωδών γαιών προς καλλιέρ-

γειαν, με τήν ύποχρέωσιν των καλλιεργητών να παραδίδουν το 1/10 των συγκο-

μιζομένων καρπών. 

'Αξιοσημείωτος τυγχάνει επίσης καί ή άπο 1ης Μαίου 1827 Διάταξις της 

Διοικήσεως της Ελληνικής 'Επικρατείας, ή όποια έπειράτο να θέση τα θεμέ

λια τών πρώτων στατιστικών δεδομένων άφορώντων τήν Έθνικήν Οίκονομίαν. 

Ούτως εις τήν ύπο στοιχεΐον Ι Ζ ' παράγραφ-ον της ώς άνω Διατάξεως, μεταξύ 

άλλων παραγγέλλονται τα κάτωθι : « Ή χωρογραφία θα περιέχη 1) τήν έ'κτα-

σιν τοΰ τόπου, τον αριθμόν πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων καί τήν ποσότητα 

οικογενειών, 2) τήν ποσότητα της Γης, ποία είναι ιδιόκτητος καί ποία εθνική, 

πόση καλλιεργούμενη και πόση χέρσος, ποία καί πόσα προϊόντα φέρει, ποίων 

βελτιώσεων είναι δεκτική, αν έχη δάση, κτηνοτροφίας, ορυκτά, άλυκάς, ίχθυ-

οθηρίας, 3) τον αριθμόν τών κατοικούν καί πόσον περισσοτέρους ημπορεί να 

τρέφη, τα ήθη καί έθιμα, τήν βιομηχανίαν αυτών, αν ξενιτεύωνται καί ποία επι

τηδεύματα καί τέχνας μετέρχονται ο'ι περισσότεροι, τα σχολεία καί πόθεν δια

τηρούνται ή είναι δυνατόν να διατηρώνται, αν ό τόπος εϊναι αρμόδιος ε'ις σύ-

στασιν εργοστασίων καί ποίου είδους, 4) τήν είσαγωγήν καί εξαγωγήν, ποία 

καί πόση γίνεται ή δύναται να γίνη περισσότερον, 5) ..., 6) ποΐαι είναι τών 

'Εθνικών προσόδων αϊ πηγαί.. .» 3 . 

4. Δια τών ανωτέρω, άπεπειράθημεν να άνασύροίμεν τάς πυγολαμπίδας 

αϊ όποϊαι, κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ Γένους, έφώτισαν το βαθύ σκότος της 

γεωργικής αμάθειας καί απραξίας τών Ελλήνων, διότι έκτοτε πλην της διε

λεύσεως τοΰ διάττοντος4 - 5 γεωργικού αστέρος, τοΰ Τ. Καποδιστρίου, το "Εθνος 

έχρειάσθη χρόνον ενός περίπου αιώνος, δια να θεμελίωση τα πρώτας έλπιδοφό-

1 "Ιδε Α Μάμουκα, ενθ' άν., Τόμ Β, σελ 145. 
2. "Ιδε Δ Ζωγράφου, 'Ιστορία της Ελληνικής Γεωργίας, Τόμ. Λ, σελ 170 - 174. 
3 "Ιδε Α. Μάμουκα, ενθ' άν., Τόμ Θ, σελ 121 - 124 καί Τόμ. Η, σελ 135. 
4 Ό Δ Ζωγράφος γράφει σχετικώς : «Μετά τον φόνον τοϋ Κυβερνήτου άποσβέννυται 

καί ό τελευταίος σπινθηρ θετικής γεωργικής σκέψεως Ούτε ή γη, ούτε τα δένδρα, ούτε τα 
γεννήματα, οΰτε οι καρποί, ούτε τα κτήνη, οΰτε οι γεωργοί αποτελούν άντικείμενον ιδιαιτέρας 
μερίμνης». "Ιδε 'Ιστορία τής Ελληνικής Γεωργίας, Τόμ Β, σελ. 44 - 45. 

5. Ό διατελέσας Δ/ντής τής Σχολής Τίρυνθος Ι. Άποστολόπουλος γράφει : «Πρώτος, 
όστις είδε τον γεωργικον λαον πιεζόμενον υπό τήν βαρεΐαν όμίχλην τής γεωργικής αμάθειας., 
είναι ô άοίδιμος εκείνος άνήρ οΰτινος το όνομα μετά σεβασμού πρέπει να προφέρωμεν, ό 
.Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος Ι. Καποδίστριας». 

"Ιδε «Περί τής έν 'Ελλάδι Γεωργίας κλπ », σελ 12 
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ρους καταβολάς -της γεωργικής αναπλάσεως καί άνελίξεώς του. βεβαί<»ς, ώς 

θα ΐδωμεν, ή τοιαύτη καθυστέρησες, συνωδεύθη υπό δυσμενέστατων αντίκτυ

πων εις δλοϋς τους τομείς της έθνικοοικονομικής ζωής της Χώρας. 

§ 4 

Ή μεταπελενθερωτική σχινεταιριστική κίνησις εν 'Ελλάδι 

1. 'Ενώ, ώς εϊδομεν ανωτέρω, εις τον Έλληνικόν λαον το πνεύμα του συν

εργατισμού ένυπήρχεν άπο παλαιότατων χρόνων, εν τούτοις ή μεταπελευθερω-

τική Ε λ λ ά ς δεν έχει να παρουσίαση άξίαν λόγου συνεταιρικήν κίνησιν, πλην 

μεμονο)μένων τοπικών εκδηλώσεων. Τοϋτο ώφείλετο άφ' ενός μεν εις τήν έ'λλει-

ψιν ενδιαφέροντος δια τα γεωργικά πράγματα, άφ' ετέρου δε εις το γεγονός οτι 

επί σειράν τετρακοσίων ετών ή Χώρα έτέλει υπό τον Τουρκικόν ζυγόν1 καί συνε

πώς, ώς "Εθνος στερούμενον τής ελευθερίας του, δεν ήτο δυνατόν να καλλιεργή-

ση καί ανάπτυξη εις δλην τους τήν έκτασιν τάς δημιουργικάς του δυνάμεις, 

αν καί τοϋτο επετεύχθη περιωρισμένως, δια των Συνεταιρισμών τών Ά μ π ε λ α -

κίων, τών νήσων του Αιγαίου καί τής Τσαριτσάνης. Γενικώς εΐπεΐν, ή Τουρκική 

κατοχή έπεβράδυνε τήν διάδοσιν του πνεύματος τής αναγεννήσεως καί τής έν 

γένει καπιταλιστικής εξελίξεως2. 

Ό "Ελ?νην αγρότης δεν έστερεϊτο μόνον τής ελευθερίας του άλλα και τής 

γής, ή οποία άνήκεν εις τον κατακτητήν, γεγονός το όποιον συνετέλεσεν εις 

τήν κατάπτωσιν ολοκλήρου τής Ελληνικής γεωργίας 3, ήτις προσφυώς έχαρα-

κτηρίσθη ώς ναρκωμένος γίγας 4 . Ούτως, όταν πλέον ή Ε λ λ ά ς απέκτησε τήν 

άνεξαρτησίαν της καί επετεύχθη ή συγκρότησις του ελευθέρου Ελληνικού Κρά

τους, του οποίου ναι μεν τα όρια ήσαν μικρά εις εκτασιν, άλλα τα φυλετικά πε

ριθώρια του Ελληνισμού εκτεταμένα5, ευρέθη προ τής αδυσώπητου ανάγκης 

να άρχίση σχεδόν άπα τήν αρχήν 6 , 7 , με μόνην περιουσίαν τήν αίματόφυρτον 8 

1 Ό καθηγητής Ξ. Ζολώτας γράφει σχετικώς : « Ή 'Ελλάς καθ' όλον το διάστημα της 
Τουρκοκρατίας ευρίσκετο ουσιαστικώς εις πνευματικόν καί οικονομικήν άπομόνωσιν άπο 
τοΰ πολιτισμένου κόσμου, δέν ήδύνήθη δε ώς εκ τούτου να παρακολούθηση τάς οίκονομικάς 
προόδους, τάς όποιας έπετέλουν έν τω μεταξύ τα λοιπά κράτη» "Ιδε 'Αγροτική Πολιτική, 
σελ 19 

2. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Οικονομική καί Κοινωνικ/j 'Ιστορία της 'Ελλάδος, σελ. 39. 
3 "Ιδε Δελτίον 'Επιτροπής Έμψυχώσεως τής Βιομηχανίας, έτους 1879, Τόμ. Β, τεϋχ. 

Η, σελ 429 
4 "Ιδε Δ. Ζωγράφου, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Γεωργίας, Τόμ. Α, σελ 327 
5. "Ιδε Α. Σμπαρούνη, Σκέψεις τινές δια μεταπολεμικήν βιώσιμον 'Ελλάδα, Πρόλογον 
6 Εις το κατά το έτος 1834 εκδοθέν περιοδικον «'Ανθολογία τών Κοινοιφελών Γνώ

σεων» ό έκ τών πρώτων γεωπόνων τής Ελλάδος Γρ. Παλαιολόγος έγραφεν : «... ό "Ελλην 
γεωργός μόλις τώρα αναλαμβάνει άπο μίαν καταστρεπτικών πάλην, έστερημένος οικήματος, 
εργαλείων, ζο'χον καί λοιπών αναγκαίων τής γεωργίας, δέν δύναται νά έργασθή μέ τρόπον ώστε 
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γήν 1, ενώ οι "Ελληνες έπεδίωκον να καταστούν κύριοι των καλυβιών εις τα 

όποια κατωκουν2 επί Τουρκοκρατίας. Ή 'Ελλάς «στενάζουνα προ τοσούτων 

αιώνων εις τάς σιδηράς άλύσους τάς οποίας τέλος έσύντριψε, κατεδικάσθη 

να βλέπη τάς τέχνας και έπιστήμας να άφίνουν το έδαφος ε'ις το όποιον ποτέ 

ήκμασαν... 'Αβέβαιος δια την ύπαρξίν του, αβέβαιος δια την μικράν ίδιοκτησίαν 

την οποίαν το αύθαίρετον τον άφησεν, με ποίαν καρδίαν ήμποροϋσεν ό "Ελλην 

να φύτευση, να έγκεντρίση, ή να ε'ισάξη νέα φυτά εις την Πατρίδα του;» 3 . 

Ή κατάστασις αυτή, ώς ήτο έπόμενον, έθεσεν την σφραγίδα της επί της 

μετέπειτα κοινωνικοοικονομικής προόδου της χώρας, λαμβανομένου μάλιστα 

υπ ' Οψιν και του γεγονότος, ότι ό απελευθερωτικός άγων έστοίχισε, πέραν του 

αίματος, κ < χ ί πολλας ύλικάς4 δυνάμεις εις τό Έλληνικόν "Εθνος, τό όποιον 

έστερήθη των πάντων κατά τον υπέρ της ανεξαρτησίας του αγώνα. 

2. 'Απόρροια της υλικής άφαιμάξεως, την οποίαν υπέστη ή Ε λ λ ά ς κατά 

την διάρκειαν της δουλείας και του επακολουθήσαντος απελευθερωτικού α γ ώ 

νος, ήτο ή εκ μέρους της Ελλάδος σύναψις δύο δανείων εκ της αλλοδαπής μέ 

αυτόχρημα ληστρικούς όρους, δια τήν έξοικονόμησιν τών στοιχειωδών μέσων 

προς διεξαγωγήν τοϋ νικηφόρου αγώνος μετά τό πέρας τοΰ οποίου, και τήν άπαλ-

λαγήν της χώρας έκ τής δουλείας, κατέφυγεν και πάλιν εις τόν έξωτερικόν 

δανεισμόν, προς άντιμετώπισιν τών οξυτάτων οικονομικών προβλημάτων τοΰ 

αρτισύστατου 'Ελληνικού Κράτους. Συνεπεία τών ληστρικών όρων τών δανείων 

τούτων, ώς και τής μή ορθής χρησιμοποιήσεως τοΰ δανείου τοΰ έτους 1833, 

ώδηγήθη 5 ή 'Ελλάς ε'ις τήν πρώτην πτώχευσιν έπελθοΰσαν εν έτει 1843. 

να προάξη τα κυριώτερα μέσα τής υπάρξεως του». "Ιδε Δ. Ζωγράφου, 'Ιστορία τής παρ' ήμΐν 

γεωργικής εκπαιδεύσεως, Τόμ. Α, σελ. 51 

7. "Ιδε Α. Σίδερι, Ή Γεωργική Πολιτική τής Ελλάδος κατά τήν λήξασαν έκατοντα-

ετίαν (1833 - 1933), σελ. 25 

8. "Ιδε Ι. Σούτσου, Πλουτολογικαί Μελέται, σελ. 379 - 380. 

1. Ό Α. Κοραής, εις τα Προλεγόμενα τών ((Σωζόμενων Πολιτικών» τοϋ 'Αριστοτέλους, 

εγραφεν : « Ή γή τής Ελλάδος είναι καί καρποφόρος και πάμφορος... άλλ' ή άγριότης του 

τυράννου τήν ήγρίωσεν ό τύραννος ήθελε κάμειν και τον ούρανον αυτόν σιδηρούν, αν ήδύνατο 

να εμπόδιση καί τήν θείαν πρόνοιαν να μή βρέχη πλέον εις τήν γήν, ώς εμπόδισε τους ανθρώ

πους να τήν γεωργώσι. .». "Ιδε ενθ' άν., σελ. ριγ'. 

2. "Ιδε Ψήφισμα I H ' τής 30 9.1830 εις «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», έτους Ε', 

σελ. 294. 

3. "Ιδε Γρ. Παλαιολόγου, Γεωργική και Οικιακή Οικονομία, Τόμ. Α, σελ. ι' του προλόγου. 

4. Σχετικώς ό Ξ Ζολώτας παρατηρεί: «Κατά το μακροχρόνιον διάστημα τής επανα

στάσεως παν ο,τι ύφίστατο ώς πραγματικον κεφάλαιον κατεστράφη καί έκ παραλλήλου κάθε 

πηγή προόδου δια τον πληθυσμον έξεμηδενίσθη . Κράτος καί πληθυσμός εύρίσκοντο εις 

ο'ικτράν ενδειαν καί δεν υπήρχε το διαθέσιμον άποταμιευτικον κεφάλαιον προς δημιουργίαν 

τοϋ καταστραφέντος πραγματικού κεφαλαίου». "Ιδε Ξ. Ζολώτα, Ή 'Ελλάς εις το στάδιον 

της έκβιομηχανίσεως, σελ. 95. 

5. "Ιδε Π. Δερτιλή, Το Δημόσιον χρέος τής 'Ελλάδος κλπ., εκδ 1961, σελ. 19. 
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'Επίσης δέον να σημειώσωμεν και. το δτι μετά τήν πτώχευσα ταύτην καί 

μέχρι, τοΰ διακανονισμού του εξωτερικού δημοσίου χρέους, έπισυμβάντος έν 

ετει 1878, το Έλληνικόν Δημόσιον καταφεύγει εις τήν έσωτερικήν δανειοδό-

τησιν ύπό δρους ο'ι όποιοι και δυσμενείς ήσαν και τήν δλην δημοσίαν πίστιν 

έκλόνισαν, άτε τούτου ύποχρεωθέντος να παράσχη ύποθήκην1 επί της δημοσίας 

περιουσίας προκειμένου να έπιτύχη ταύτην. 

§ 5 

'Ή Κατάστασις των ανωτέρω προϋποθέσεων εις τήν μεταπελευθερωτικήν 

'Ελλάδα 

Α. Α ϊ γ α ι ο κ τ η τ ι κ α ί σ υ ν θ ή κ α ι 

1. Κατά τα πρώτα μετά τήν άπελευθέρωσιν ετη περιήλθον ε'ις το νεαρον 

Έλληνικόν Κράτος περί τα 6,5 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργούμενης και 

καλλιεργησίμου γης επί συνόλου 12 - 13 εκατομμυρίων στρεμμάτων, ένω εκ 

-παραλλήλου εν μέγα μέρος της υπολοίπου εκτάσεως ήτο ιδιοκτησία της 'Εκκλη

σίας, και των διατηρηθεισών μονών και επισκοπών2. 

Το Ι Γ ' Ψήφισμα της Ε' Εθνοσυνελεύσεως δια τοΰ όποιου είχεν άποφασι-

σθή τήν 10-2-1832 ή διανομή της εθνικής γης ε'ις πάσαν Έλληνικήν ο'ικο-

γένειαν3 δεν έτελεσφόρησεν, άτε μή εκδοθέντων προ του έτους 1833 των εις 

έκτέλεσιν του ψηφίσματος τούτου προβλεπομένων σχετικών νόμων4. 

Συνεπώς, κατά τα πρώτα μεταπελευθερωτικά έτη, τό Κράτος5, με τάς 

εκκλησίας, τάς μονάς καί έπισκοπάς, ήσαν ο'ι μεγα?Λ>τεροι ιδιοκτήται της 

ελευθέρας Ελληνικής γης, γεγονός τό όποιον ήρε τήν βασικήν προϋπόθεσιν δια 

τήν δημιουργίαν καί άνάπτυξιν τοΰ συνεταιρισμού, δηλονότι τήν υπαρξιν 

ατομικής ιδιοκτησίας6"7 έπί τής γης, δια τήν σύστασιν έλεθεύρων συνεται

ρισμών. 

1. "Ιδε Π Δερτιλή, Το Δημόσιον χρέος τής Ελλάδος κλπ , εκδ. 1961, σελ 19 - 20. 
2. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 26 
3 "Ιδε «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», έτους 1832, Τόμ. Ζ, σελ 107 - 108. 
4. "Ιδε Ν. Κολυβα, 'Ιστορικόν σημείωμα επί τής νομοθεσίας των 'Εθνικών κτημάτων, 

σελ 76 
5. Κατά τον Γ. Παλαιολόγον, είς το μεταπελευθερωτικον Έλληνικόν Κράτος ανήκον 

τα τέσσαρα πέμπτα τής γεωργησίμου γής "Ιδε Παράρτημα «Γεωργικού Δελτίου)), έτους 
1930, τεϋχ. Δ', σελ 66. 

6. Κατά τον Α Σίδεριν, εις τους μετά τήν άπελευθέροισιν χρόνους, έκ των 500 - 600 
χιλιάδων 'Ελλήνων αγροτών τοΰ ελευθέρου 'Ελληνικού "Εθνους μόνον 80 - 150 χιλιάδες εΐ^ον 
ΐδιόκτητον γήν. "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' άν , σελ. 23, σημ 7. 

7 Κατά τον Καποδίστριαν τα εννέα δέκατα τών αγροτών αμέσως μετά τψ έπανάστασιν 
ήσαν ακτήμονες. Τοϋτο προκύπτει έξ επιστολής του άπευθυνθείσης τήν 24-8-1831 εις το 
Συνέδριον τοϋ AovSivoO καί εις τήν οποίαν έγραφε μεταξύ άλλο>ν : «... Πρέπει να λάβη ό 
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Ώ ς θα διαπιστώσωμεν κατά την ερευναν της εξελίξεως του ζητήμα

τος της διανομής1 της 'Εθνικής γης εις τους ακτήμονας άγρότας, τοΰτο απε

τέλεσε το άκανθωδέστερον τών άπασχολησάντων το Έλληνικον Κράτος προ

βλημάτων άπό της εποχής του Καποδιστρίου μέχρι καί το μετά τον β ' π α γ -

κόσμιον πόλεμον διάστημα, οπότε και πάλιν το άρθρον 104 του Ελληνικού 

Συντάγματος 2 του 1952 ήσχολήθη με το ζήτημα τούτο, επιδίωξαν την όριστι-

κήν άντιμετώπισίν του. 

Το γεγονός τοΰτο δεν ήτο δυνατόν παρά να επίδραση δυσμενώς εφ' ολο

κλήρου της κοινωνικοοικονομικής εξελίξεως του Ελληνικού "Εθνους, το όποιον 

άπό τής απελευθερώσεως του εκ του Τουρκικού ζυγοΰ άνέμενεν εναγώνιους3 την 

διανομήν τής γης. 

2. 'Ενταύθα δέον να σημειώσωμεν οτι καί ή μή υπαρξις κτηματολογίου εν 

Ε λ λ ά δ ι το όποιον θα ήρε πάσαν άμφισβήτησιν περί την ίδιοκτησίαν καί θα 

εδραίωνε την περί αυτήν βεβαιότητα των αγροτών 'ιδιοκτητών, επηρέασε δυσμε

νώς την όλην γεωργοοικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. Καί ναι μεν επί "Οθωνος 

εξεδόθη το άπό 2-12-1836 Δ ι ά τ α γ μ α 4 - 5 «Περί κτηματολογίου», πλην όμως 

τούτο δεν έφηρμόσθη. Σοβαρά προσπάθεια επί τοϋ θέματος τούτου άρχεται 

άπό τής εποχής του Χ. Τρικούπη (1888)6, οπότε κατετέθη νομοσχέδιον «Περί 

συστάσεως τμήματος χαρτογραφίας παρά τω Ύπουργείω Στρατκωτικών», 

επί τη προόψει «τής συντάξεως του Γενικού Κτηματολογίου τοΰ Κράτους», 

πλην όμως καί αϊ προσπάθειαι αύται παρέμειναν άνευ αποτελέσματος. Προφα

νώς όμως ή θέσπισις γενικού κτημ,ατολογίου ήτο συνδεδεμένη με τα ζήτημα τής 

αγροτικής ιδιοκτησίας καί τής διανομής τής 'Εθνικής γής ε'ις τους ακτήμονας, 

Γεωργός, εν μερίδιον Γής εις κτήμα ΐδιον σήμερον, οπότε τα εννέα δέκατα των γεωργών είναι 
ακτήμονες» "Ιδε «Έπιστολαί», Τόμ Δ, σελ. 278 

1. Σχετικάς απόπειρας προς διανομήν τής γής, αί όποϊαι όμως δεν έτελεσφόρησαν, ϊ'δε 
καί εις Χ Εύελπίδί), Οικονομική καί Κοινωνική 'Ιστορία τής Ελλάδος, σελ. 44. 

2 Οΰτως εις έκτέλεσιν τοϋ άρθρου 104 τοϋ Συντάγματος τοΰ 1952, δια τοΰ οποίου επε
τράπη επί μίαν τριετίαν ή άπαλλοτρίωσις τών πέραν τών 500 στρεμμάτων κτημάτων, εξε
δόθη το υπ' άριθ Ν Δ 2185/15-8-1952 «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων 
προς άποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών καί κτηνοτρόφων» δυνάμει τοϋ οποίου έγέ-
νετο άπαλλοτρίωσις πολλών μεγάλων αγροκτημάτων, διανεμηθέντων εις ακτήμονας άγρότας. 

3 "Ιδε εφημερίδα « Ή Αθηνά», άρ. φ. 23 τής 25-5-1832. 
4 Έδημοσιεύθη εις το ύπ' άριθ. 70 ΦΕΚ τής 12-2-1836. 
5 Το προοίμιον τοϋ έν λόγω Διατάγματος ήρχιζεν οΰτω: «. θέλοντες να παρέξωμεν 

εις τους ίδιοκτήμονας υπηκόους ημών πλείονας περί το επί υποθήκη δανείζεσθαι ευχέρειας, 
καθιστώντες άσφαλεστέραν τήν διάγνωσιν τής ακινήτου περιουσίας εκάστου δια τής εις δη
μόσια βιβλία εγγραφής » 

6. Μέχρι τοΰ έτους 1888 ού8εμ.'ια ενέργεια έγένετο προς καταρτισμον Κτηματολογίου. 
"Ιδε σχετικώς Α. Σώκου, Κτηματολογικά ®έματα, 1969, σελ 20 (8-9). 
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πράγμα το όποιον, ώς έ)έχθη και ώς θα ΐδωμεν, άπησχόλησε την Ε λ λ ά δ α μέχρις 

εσχάτων. 

Ούτως αρμόδιος υπηρεσιακός παράγων, κατά το έτος 1940, ελεγεν δτι : 

«... δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι δεν εί'χομεν άγροτικήν ίδιοκτησίαν δια να επι-

ζητήσωμεν τον καταρτισμόν του κτηματολογίου αυτής, άλλ' έθεμελιώσαμεν 

εκ βάθρων δλο)ς νέαν τοιαύτην»1. 

3. Ή κατά το έτος 1871 ύπο της Κυβερνήσεως Α. Κουμουνδούρου έπι-

χειρηθεϊσα διανομή της γης δια των νόμων Τ Π Γ ' καΐ ΤΛΑ' δεν έγένετο 

εις ο'ίαν εκτασιν θα έδει, διότι «δεν κατεβλήθη και κατά την περίοδον ταύτην 

ή δέουσα προσπάθεια δπως ή εθνική γη περιέλθη μόνον ή κατά μέγιστον μέρος 

εις τους πραγματικούς καλλιεργητάς της και δή τους εξ αυτών ακτήμονας, κα-

τοχυρωθή δε ή επί όσον το δυνατόν μακρότερον χρόνον παρ' αύτοϊς παραμονή 

τί]ς. 'Επιπρόσθετους παρηκολουθήθη ή διάθεσις των εθνικών γαιών άπο πολλάς 

ατασθαλίας. Αύται υπήρξαν συνέχεια, συμπλήρωσις και όλοκλήρωσις των 

καταπατήσεων εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών, πού ήρχισαν πολύ προ του 

1876 εκ μέρους διαφόρων επιτηδείων και πολιτικώς και οικονομικώς ισχυρών 

προσώπων. Τάς εν λόγω καταπατήσεις δέν δύναται τις να ύπολογίση επακριβώς, 

πάντως φαίνεται δτι προσήγγισαν το 4 5 % τής δλης καλλιεργούμενης και καλ

λιεργησίμου δημοσίας γής, ή άλλοις το 3 5 % των εθνικών γαιών εν γένει»2, δη

λονότι 3.200.000 στρέμματα περίπου3. 

Ι ΐαρ ' δλα ταύτα, ή λαβοΰσα χώραν παραχώρησις εθνικής γής έκ μέρους 

του Κράτους προς τους ακτήμονας ανήλθε μέχρι του έτους 1882 εις 3.300.000 

καλλιεργήσιμα στρέμματα. 

Αί κυριώτεραι παραχωρήσεις* τής περιόδου ταύτης έπραγματοποιήθησαν 

δυνάμει τών κάτωθι νόμων : α) Δια του άπο 26-5-1835 νόμου «Περί προι-

κοδοτήσεως τών Ελλήνων» παρεχωρήθησαν 145.000 στρέμματα, β) Δια του 

νόμου τής 13-11-1836 «Περί εκποιήσεως φθαρτών 'Εθνικών κτημάτων» 

παρεχωρήθησαν 151.000 στρέμματα, γ) Δια του νόμου ΤΛΑ' τοΰ 1871 «Περί 

διαθέσεως και διανομής τής 'Εθνικής γής» παρεχωρήθησαν 2.540.000 στρέμ

ματα και δ) δια του νόμου Τ Π Γ ' τοΰ 1871 «Περί τών γενομένων εμφυτεύσεων 

κλπ.» παρεχωρήθησαν 310.000 στρέμματα. 

4. Καίτοι λοιπόν κατά την μεταπελευθερωτικήν περίοδον 1830 - 1880 ή 

κυριωτέρα ασχολία τοΰ "Εθνους ήτο γεωργική, δεδομένου δτι ή συντριπτική 

πλειοψηφία τοΰ Ελληνικού πληθυσμού ήσχολεΐτο με την γεωργίαν, ή έκ μέρους 

Ι. "Ιδε διάλεξιν Γ Ξένου, γενομένην κατά μήνα Άπρίλιον τοΰ 1940, εις Α. Σώκου, Ινθ' 
άν , σελ 10. 

2 "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ 28. 
3. "Ιδε Δ Στεφανίδου, 'Αγροτική Πολιτική, Τόμ. Α, σελ 94 
4. "Ιδε Α. Βαρβαρέσου, Ή όλοκλήρωσις τής αγροτικής μεταρρυθμίσεως 
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τοΰ Κράτους1 ασκηθείσα αγροτική πολιτική της περιόδου ταύτης ούδε πόρ-

ρωθεν άνταπεκριθη δια των μέτρων του εις την άνάπτυξιν3 και άσφάλειαν της 

αγροτικής ιδιοκτησίας, της αγροτικής εκπαιδεύσεως, της αγροτικής πίστεως καί 

γενικώς εις τήν βελτίωσιν της γεωργίας εν τω συνόλω της3, γεγονός το ό?τοίον 

εΐχεν ώς συνέπειαν, πέραν τών άλλων, να καλλιεργήται μόνον το εν πέμπτον 4 

τής καλλιεργησίμου εκτάσεως, ήτοι περίπου 475.000 στρέμματα, εν μέσω αχα

νούς ερημιάς5 τής υπαίθρου χο'ίρας. 

5. Καί vai μεν δια τών σποραδικών ασθενών μέτρων έδημιουργήθη κατά 

την ώς άνω περίοδον ατομική αγροτική ιδιοκτησία, άλλα λαμβανομένου υπ' 

όψιν του γεγονότος ότι ό αριθμός τών ακτημόνων καλλιεργητών ανήρχετο εις 

500.000 κατεχόντοιν 3 εκατομμύρια στρέμματα περίπου, έπεται δτι ό μέσος 

κλήρος ό αντιστοιχών ε'ις έχαστον τούτων ανήρχετο εις 6 στρέμματα, ενώ ε'ις 

τους ίδιοκτήτας γης ό κλήρος ούτος ανήρχετο εις 20 στρέμματα, διότι ούτοι 

ανερχόμενοι εις 200.000 ύπελογίζετο δτι κατεϊχον 4 εκατομμύρια στρέμματα, 

στοιχεία τα όποια δηλοΰν δτι δι' άμφοτέρας τάς κατηγορίας ό αναλογών κλή

ρος ήτο μικρός, καθιστάμενος έτι μειωμένης αποδόσεως συνεπεία του εφαρμο

ζομένου συστήματος τής άγραναπαύσεως. 

ΕΊς τήν τοιαύτην κατανομήν τής γής καί τήν σμικρότητα του γεωργικού 

κλήρου δέον να προστεθή και ή έ?Λειψις τών απαραιτήτων γεωργικών έφοδίο^ν 

καί δη άροτήρων βοών καί οικιών6, τοΰθ' δπερ καθίστα έτι δυσμενεστέραν τήν 

θέσιν τών Ελλήνων αγροτών, οί οποίοι μάλιστα ύφίσταντο καί τήν βαρυτάτ/jv7 

ϊ Σχετικώς ό Α Σίδερις (ενθ' άν σελ 58) γράφει: «Το Κράτος ουδέν έπραξε προς 

άσφάλισιν, άνάπτυξιν καί προαγωγών της γεωργίας κατά το διάστημα 50 ετών ελευθέρας 

ζωής Οΰτε αγροτική συγκοινωνία, οΰτε αγροτική ασφάλεια, οΰτε αγροτική πίστις καθι-

δρύθη, οΰτε ή αγροτική ιδιοκτησία έξεκαθαρίσθη άλλα ούτε αγροτική έκπαίδευσις εισήχθη, 

ουδεμία αγροτική πρόνοια ένομοθετήθη κα'ι ή φορολογία έξηκολούθησεν εμπειρικής βαρεία, 

άδικος » 

2 Τοΰ Κράτους αδιαφορούντος δια τα άπασχο)οϋντα την γεωργίαν ζητήματα, άνε-

λήφθη ιδιωτική προσπάθεια έν ετει 1845 "προς σύστασιν Εταιρείας έν 'Αθήναις (ΐ'Υπέρ τής 

προόδου τών 'Επιστημών, τών Τεχνών καί τής Γεωργίας», δια της χορηγήσεως υποτροφιών, 

ßpaßeifcjv καί εκπονήσεως μελετών, άλλα τής προσπάθειας ταύτης παραμενούσης ώς από

πειρας, ατε τοΰ Κράτους άρνηθέντος να παράσχη εις τήν έν λόγω Έταιρείαν ώρισμένας διευ

κολύνσεις, έν αΐς ταχυδρομικήν άτέλειαν, πληροφορίας σχετικάς με τήν γεωργίαν κλπ 

ώς έκ τούτου, ή Εταιρεία δέν έλειτούργησε "ίδε σχετικώς «Έφημερίς Ελληνικής Γεωργίας», 

έτους 1885, Τόμ Α, σελ 350 

3 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Εφαρμοσμένη ΙΙολιτική Οικονομία, σελ 100-10J 

4 Κατά τον Α Μανσόλα το σύνολον τής εκτάσεως τών άροσίμων γαιών ανήρχετο κατά 

το έτος 1860 εις 2 369 000 στρέμματα "Ιδε ΙΙολιτειογραφικαί ΙΙληροφορίαι περί Ελλάδος, 

σελ 55 

5 "Ιδε Ι Σκαλτσούνη, ενθ' άν σελ. 3 

6 "Ιδε περιοδ Ανθολογία Κοινωφελών Γνώσεων, έτους 1836, τεϋχ 1, σελ 102 

7. "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν , σελ 3 J 
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φορολογίαν τής δεκάτης μεν η οποία, έπεβάλλετο εις τους ίδιοκτήτας τους έχον

τας μέσον κλήρον 20 στρεμμάτων, του δε 3 0 % εις τους καλλιεργοϋντας εθνικά 

κτήματα ακτήμονας. Ή φορολογική αυτή πολιτική σύν τοις άλλοις ήμπόδιζε 

τον άγροτικον πληθυσμόν να ανάπτυξη τάς παραγωγικάς του δυνάμεις 1 , 2, 

συνεπεία της υπερβολικής συμπιέσεως του βιοτικού του επιπέδου, μή κατα?ιεί-

πουσα περιθώρια δι' επενδύσεις οιασδήποτε μορφής εις τήν γεωργίαν. 

' Ε π ί του ζητήματος τούτου ή επί τής Έμψυχώσεως της Ε θ ν ι κ ή ς Βιο

μηχανίας 'Επιτροπή σημειοονει : « . . .Έτερα πληγή δευτερεύουσα μεν τής τοκο

γλυφίας, άλλ' ήτις δεν συνέτεινεν όλιγώτερον εις τάς καταστροφάς και τα δυστυ

χήματα τής γεωργίας, υπήρξε και το επικρατούν δυστυχώς παρ' ή μι ν φορολογι-

κον σύστημα τής Δεκάτης, το όποιον έχθρον πάσης γεωργικής προόδου παρα

δίδει τον γεωργον κατ' έτος εις τήν άπληστίαν... των ενοικιαστών του δημοσίου, 

οί'τινες κατάσκοποι αδυσώπητοι πάσης βελτιώσεως του κτήματος του φορολο-

γοϋσι και τον τελευταιον ιδρώτα του...»3. 

6. Εις τάς ώς άνω ζοφεράς συνθήκας, υπό τάς όποιας έτέλουν οι "Ελληνες 

άγρόται, προσετίθετο και ή μάστιξ τής τοκογλυφίας, συνεπεία τής μή υπάρξεως 

πιστωτικού δι' αυτούς 'ιδρύματος, και δια τήν οποίαν ή ώς άνο) 'Επιτροπή γρά

φει : «... Μή δυνηθεϊσα επομένως ή γεωργία να έπαρκέσβ εις τόσα βάρη, και 

μή εύτυχήσασα να εχη εκ προνοίας τοιαύτης ΐδιον πιστωτικον κατάστημα με 

κεφάλαια εύπόριστα κατά τάς άνάγκας της, ηναγκάσθη να καταφυγή εις ίδιο'>-

τας δανειστάς, και να γίνη εξ αρχής υποχείρια τής σκληροτέρας τοκογλυφίας, 

ήτις ώς επί το πλείστον κατείχε και έξεμύζανε τα θύματα της υπό το πρόσχημα 

τής φιλανθρωπίας...))4. 

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων δια τον "Ελληνα άγρότην, δεν ήδύνατο 

ούτος να επιδοθή εις γεωργικάς βελτιο'ισεις καί νέας μεθόδους καλλιέργειας, 

ούδε να είσαγάγη καί να χρησιμοποίηση τελειότερα μέσα καλλιέργειας5, π α 

ραμένων ώς εκ τούτου προσκεκολλημένος εις τα αρχαϊκά γεωργικά εργαλεία καί 

το Ήσιόδειον άροτρον, δια του οποίου, συνεπεία τής κατασκευής του ώς μή 

Ι Σχετικώς ό Α. Σίδερις (ενθ' άν , σελ 159) γράφει: «δ φόρος έπί τών άροτριώντων 
και τής δεκάτης 6 όποιος εισήχθη έπί κυβερνήσεως Χ Τρικούπη κατηργήΟη τελικώς καί 
οριστικώς δια τοϋ νόμου 1640/1919 Καθ' όλον τό διάστημα τής ισχύος του εμπόδισε τον 
άγροτικον κόσμον να ανάπτυξη τάς παραγωγικάς του δυνάμεις, δηλαδή τα χρήσιμα εις τήν 
καλλιέργειαν ζώα, δεδομένου ότι αυτή έγένετο κυρίως δι1 αυτών» 

2. "Ιδε Λ Κορομηλα, Έσοδα καί φόρος, εκδ 1894, σελ 13 
3 "Ιδε «Δελτίον» τής αυτής ώς ανω Επιτροπής, έτους 1880, ϊ ό μ V, τεϋχ δ', σελ 

151, καί Χ Εύελπίδη, Οικονομική καί Κοινωνική 'Ιστορία τής Ελλάδος, σελ 49. 
4 "Ιδε «Δελτίον» Επιτροπής Έμψυχώσεως τής Βιομηχανίας, έτους 1880, Τόμ Γ, 

τεϋχ δ', σελ. 150. 
5 Δια τών χρησιμοποιουμένων ατελέστατων μηχανών σποράς άπώλλυτο το ήμισυ τοϋ 

σπόρου. "Ιδε ώς ανω Δελτίον, έτους 1880, Τόμ Γ, ^εΰχ δ', σελ. 154. 
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είσδύοντος εντός της γης ειμή μόνον 6 - 7 έκ. του μέτρου1, άφήνετο σχεδόν άκαλ-

λιέργητον το ήμισυ της εκτάσεως2, γεγονός το όποιον έπέδρα και επί της παρα

γωγής και επί του είσοδ7]ματος του νέου «"Ατλαντος», ώς παραστατικός χα

ρακτηρίζει τον "Ελληνα γείοργον ή Ε π ι τ ρ ο π ή Έμψυχώσεως της Βιομηχανίας3. 

Χαρακτηριστικον της άρχα'ικότητος τών καλλιεργητικών μέσων είναι ό 

τρόπος άλωνισμοϋ τών καρπών, συνιστάμενος «εις τήν έξάπλωσιν τούτων επί 

της γης και εν συνεχεία ε'ις τήν ύπ' αυτών περιφοράν ΐππων ή ήμιόνων και ενίοτε 

βοών συρόντων μεγάλην πέτραν ή σαν'ιδαν παχεΐαν έχουσαν πολλάς όπάς δια τών 

οποίων προσηλοϋσι λίθους όξεΐς»4. 

'Επιφυλασσόμενοι να έκταθώμεν έκτενέστερον επί του θέματος τούτου 

εις το περί τών παραγωγικών δυνάμεων κεφάλαιον, ενταύθα δέον να υπογραμμί

σω μεν δτι, συνεπεία της αρχεγόνου προελεύσεως και κατασκευής των, ή στρεμ

ματική άπόδοσις της Ελληνικής γεωργίας ήτο άφαντάστως χαμηλή. 

Ούτω 5 κατά τήν Έπίσημον Στατιστικήν της Ελληνικής Γεωργίας του 

έτους 1862, ή κατά στρέμμα παραγωγή σίτου ήτο ή έξης κατά περιοχάς εις 

κο ιλά*. 

α) 'Αττικής - Βοιωτίας. Τετραπλάσιον του σπειρομένου. 

β) Λεβαδείας. Αϊ μεν πεδιναί γαΐαι παρήγον 7 - 8 κοιλά, αϊ δε όρειναί 4 - 5 . 

γ) Αίγίνης 3. 

δ) Ευβοίας 4. 

ε) Φθιωτιδοφωκίδος 3 - 4. 

στ) Αιτωλοακαρνανίας 4. 

ζ) Άργολιδοκορινθίας 5. 

η) Μεσσηνίας 4 και ποτιστικά 8. 

Είναι αυτονόητον δτι, ύπο τοιαύτας συνθήκας παραγωγικότητος, το εισό

δημα τοΰ "Ελληνος άγρότου ήτο λίαν χαμηλον μή καλύπτον πολλάκις ουδέ αυτά 

ταϋτα τα ημερομίσθια του. 

7. Συνεπώς ούτως εχόντων τών πραγμάτων, άφ' ενός μεν ώς προς τάς 

οίκονομικάς συνθήκας ύφ1 ας έτέλει ό "Ελλην αγρότης και γενικώτερον ή Ε λ 

ληνική γεωργία, και άφ' ετέρου ώς προς τήν ίδιοκτησίαν της γης, οπού κρά

τος, μοναί, ισχυρά πρόσωπα, καταπατήσεις και άτασθαλίαι πάσης φύσεως συν-

έθλιβον τον άναιμικον γεωργικον κλήρον τών πέντε στρεμμάτων, δηλαδή τήν 

1. "Ιδε «Δελτίον» ώς ανω Επιτροπής, Τόμ Γ, τεϋχ. γ', σελ 110. 
2. "Ιδε το αυτό «Δελτίον», Τόμ Γ, τεΰχ δ', σελ. 154. 
3. "Ιδε «Δελτίον», Τόμ Γ, τεϋχ δ', σελ. 152. 

4 "Ιδε «Δελτίον» Επιτροπής Έμψυχώσεως Βιομηχανίας, Τόμ. Γ, τεΰχ γ ' , έτος 
1879, σελ 111. 

5 "Ιδε καί ώς ανω Δελτίον, Τόμ. Γ, τεϋχος γ ' , σελ. 130. 
* Κοιλό : τουρκικον μέτρον χωρητικότητος αντιστοιχούν εις τα σιτηρά προς 22 ή 

24 δκάδας. 
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πλειοψηφίαν των Ελλήνων μικροϊδιοκτητών, δεν ήτο δυνατόν να ύπαρξη το 

άπαραίτητον πραγματικον και ψυχολογικον ύπόβαθρον δια την πραγμάτωσιν 

τοϋ συνεταιριστικού πνεύματος, απαιτούντος καταλλήλους γαιοκτητικάς συν-

Οήκας, άμοιβαίαν πίστιν, άλληλεγγύην και συνεργασίαν επί του κοινού σκοπού. 

Έ ν άλλοις λόγοις, υπό το κράτος των υφισταμένων τούτων συνθηκών, ό "Ελ-

λην αγρότης δεν ήδύνατο να σκεφθή μίαν άνωτέραν μορφήν οικονομικής δρά

σεως, διότι ή κυριαρχούσα παρ' αύτώ ιδέα ήτο ή ιδέα αυτής ταύτης της υπάρ

ξεως του. 

8. ' Η κατάστασις αοτη παρά τ ω άγροτικώ πληθυσμώ συνεχίσθη και μέχρι 

της προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας, 'Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, ένθα 

έπικρατησάσης τής μεγάλης ιδιοκτησίας (τσιφλίκια) δεν έφηρμόζετο έν τού

τοις και ή μεγάλη καλλιέργεια, άλλα ή μικρά τοιαύτη, καθ' δσον οί ίδιοκτήται 

τών τσιφλικιών παρείχαν τα κτήματα των τμηματικώς επί μορτή1, ύπαρχούσης 

ούτως αντιφάσεως μεταξύ μεγάλης ιδιοκτησίας και μικράς καλλιέργειας, επί 

βλάβη τής καθ' δλου γεωργικής παραγωγής και αναπτύξεως. 

Ή έ'κτασις τών δυσμενών έπιπτώσεο^ν επί τής Ελληνικής γεωργίας, τής 

ούτωσί καλλιεργούμενης γής, καθίσταται περισσότερον έκδηλος και κατανοητή, 

εάν ληφθή ύπ' δψιν δτι τα 3/4 τής Θεσσαλικής γής και δη τής ευρισκομένης εις 

πεδινον έδαφος άνήκεν εις τους τσιφλικούχους2. 

Ούτως, εκ τών 670 γεωργικών χωρίων τής Θεσσαλίας τα 400 ανήκον εις 

τους τσιφλικούχους και εν μέρος έκ τών υπολοίπων 270 άπετέλουν τμήμα τών 

λεγομένων «κεφαλοχωρίων». 

Προς τούτοις, δέον να σημειωθή δτι οί μεγαλο'ιδιοκτήται κατά κανόνα δεν 

ήσχολοϋντο προσωπικώς με την καλλιέργειαν τής γής, άλλα παρεΐχον τα κτήμα

τα των, ως ελέχθη, επί μορτή, ήτις ήτο ελάχιστα παραγωγική και άπετέλει φρα-

γμον προς πασαν προσπάθειαν βελτιώσεως τής καλλιέργειας, ενώ οί έπιστάται 

τών ιδιοκτητών - τσιφλικούχων συνετέλουν εις τούτο δια ποικίλων καταπιε

στικών μέτρων τα όποια έχρηαψ-οποίουν επί τών μορτιτών καλλιεργητών με

ταβαλλόμενοι εις τυράννους των 3"4. Πάντα ταύτα ώδήγησαν τον Π. Γεννάδιον 

να κρούση τον κώδωνα του κινδύνου του έπαπειλοΰντος όλόκληρον το "Εθνος 

γράφων : «... Κάτω λοιπόν το σύστημα τών τσιφλικιών, τών ζημίας παρεχόν

των τή γεωργία, τών έμποδιζόντων την εξημέρωσιν μεγάλων εκτάσεων, τών 

1 "Ιδε Ξ. Ζολώτα, 'Αγροτική Πολιτική, σελ 25. 
2. "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' αν , σελ. 70, σημ. 6. 
3 "Ιδε Ξ Ζολώτα, 'Αγροτική Πολιτική, σελ. 77. 
4 Ό II Δεκάζος εις εκθεσίν του περί τής γεοοργικής καταστάσεως τής περιφερείας 

Ναούσης, συνταχθείσαν έν ετει 1913, έγραφε σχετικώς: «Εις τα πλείστα μάλιστα τσιφλίκια 
ό επιστάτης εξασκεί έκ συνήθειας και σατραπικά δικαιώματα, οί δε χωρικοί θεωρούνται 
οιονεί φόρου υποτελείς αυτοϋ». "Ιδε «Γεωργικον Δελτίον», έτους 1913, τεϋχ. στ', σελ. 595, 



38 

άραιούντων τον άγροτικον πληθυσμόν, των έξαναγκαζόντων τους κατοίκους 

αυτής να ζώσιν έν σχετική απραξία και χαυνότητι...» 1. 

Ύ π ό τήν έπίδρασιν των ίσχυροποιουμένων αντιδράσεων κατά τοΰ μορτι-

τικοΰ συστήματος καί τών τσιφλικιών το Κράτος ήναγκάζετο να λαμβάνη μέτρα 

προς έξάλειψιν τοΰ φαινομένου τούτου. 

Ούτως άπο της προσαρτήσεως της Θεσσαλίας (1881) μέχρι τοΰ έτους 

1917, οπότε, ώς θα ΐδωμεν, ήρξατο παρ' ή μι ν εφαρμοζόμενη συστηματική αγρο

τική μεταρρύθμισις, έξηγοράσθησαν ύπό τοΰ Κράτους και διενεμήθησαν2 προς 

τους ακτήμονας Θεσσαλούς άγρότας κτήματα εκτάσεως 1.100.000 στρεμ

μάτων. 

9. 'Επειδή το σύστημα της μόρτης έκυριάρχησεν επί της Ελληνικής γε ωρ~ 

γικής ζωής επί ενα σχεδόν αιώνα καί πλέον, καί επειδή δια μέσου τούτου ήσκήθη 

ευρύτατη και παντοειδής έκμετάλλευσις τών Ελλήνων αγροτών, αποτέλεσαν 

άμα καί τροχοπέδην εις τήν βελτίωσιν της παραγωγής καί τών μεθόδων της, 

Οεωροΰμεν σκόπιμον να σημειώσωμεν καί ετέρας έπί τοΰ θέματος τούτου εκ

φρασθείσας απόψεις. 

Ούτω, κατά μίαν έτέραν άποψιν3, «...εκεί δμως δπου ή θέσις καί ή ζωή 

τών αγροτών ήσαν αυτόχρημα τραγικαί ήσαν ή Βόρειος 'Ελλάς, ιδίως δε ή Θεσ

σαλία... εφηρμόζετο δε το σύστημα της δια κολλήγων εκμεταλλεύσεως τών 

μεγάλων κτημάτων (τσιφλικιού), κατά το όποιον ή καλλιέργεια μικρών τμημά

των τοΰ κτήματος διενηργεΐτο υπό προσκεκολλημένων εις το κτήμα καλλιεργη

τών, επί καταβολή εις τον ίδιοκτήτην του 1/3 ή 1/2 της παραγωγής τοΰ κτή

ματος. Τα μέσα καλλιέργειας ήσαν απηρχαιωμένα καί ανεπαρκή καί αϊ μέθο

δοι καλλιέργειας πρωτόγονοι. Το πραγματοποιούμενον υπό τάς συνθήκας ταύτας 

εισόδημα ήτο λίαν χαμηλον και ή ζωή τών αγροτών πράγματι ζωώδης...» 4 . 

'Επίσης κατά μίαν άλλην άποψιν5, «... καί παρ' ήμϊν ή έπίμορτος καλλιέρ

γεια εδωκεν αξιοθρήνητα αποτελέσματα έπί τε τών παλαιών εθνικών γαιών, 

ώς καί έπί τών 'ιδιωτικών αγροκτημάτων. Έ π ί τών 'Εθνικών γαιών είσεπράττε-

το «το δικαίωμα επικαρπίας» τοΰ κράτους μέσω τών ενοικιαστών τών δημοσίων 

φόρων κατά τρόπον τυραννικώτατον.... 

» Το Έλληνικον κράτος έ'δειξεν απέναντι της οι^τρας αυτής καταστάσεως 

1 "Ιδε (('Ελληνική Γεωργία», Τόμ. Α (1885), τεϋχ γ' σελ 86-87 
2 "Ιδε Α Βαρβαρέσου, Ή όλοκλήρωσις τής αγροτικής μεταρρυθμίσεως, σελ 6 
3 "Ιδε Ι Τσουδεροϋ, Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κλπ , σελ 48-49 
4. Πέραν τοϋ ώς άνω τρόπου ζωής τών Ελλήνων αγροτών, νομίζομεν οτι ό πράγματι 

ξενίζων χαρακτηρισμός θα πλησίαση περισσότερον τα πράγματα εάν προσθέσωμεν τον άφο-
ρισμον τοΰ G Gide « να διατηρηθή ή γενική μόρφοισις ήτις απαιτείται δ ι ά ν α γ ί ν η τις 
ά ν θ ρ ω π ο ς », καί είναι γεγονός οτι τοιαύτης μορφώσεως έστερεΐτο παντελώς ό "Ελλην 
αγρότης "Ιδε σχετικώς G Gide, ενθ' άν , σελ 219 (Μετάφρασις Κροκίδα) 

5 "Ιδε Δ Στεφανίδου, Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 161. 
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άσύγγνωστον άδιαφορίαν. Ι δ ί ω ς βαρύνεται με την εύθύνην της εγκαταλεί

ψεως των μορτιτών και μετ' αυτών μεγάλου μέρους της γεωργικής μας πάρα • 

γωγής επί ολόκληρους δεκαετίας εις το έλεος του Θεού... 

» Αϊ κατά καιρούς (1896, 1906, J909) γενόμεναι άπόπειραι νομοθετικής 

ρυθμ.ίσεως των σχέσεων τ ο ύ τ ω ν δ ε ν έ ν ε φ ο ρ ο G ν τ ο ά π α π ρ α-

γ μ α τ ι κ ή ν έ π ι 0 υ μ ί α ν τ ε λ ε σ φ ο ρ ή σ ε ώ ς τ co ν δι' ο καί κα

τέληξαν εις άποτυχίανχ». 

Καί άλλαχοΰ1 : «'Υπήρξαν μ,άλιστα καί περιπτούσεις 'Ελλήνων τσιφλικού-

χων, πού ύποκατέστησαν τους άναχωρήσαντας Τούρκους, οί'τινες έδείχθησαν 

σκληρότεροι των προκατόχων των έναντι των καλλιεργητών». 

Συνοψίζοντες ήμεϊς θα έλέγομεν δτι ή υπό του κράτους τηρηθεΐσα τακτική 

εις το ζήτημα της διανομής τής γής καί του μορτιτικοΰ συστήματος, παρα

παίουσα ότέ μεν λόγω τής ελλείψεως του προσήκοντος ενδιαφέροντος δια την 

λήψιν τών απαραιτήτων νομοθετικών μέτρων, ότέ δε συνεπεία τής εσκεμμένης 

αποδοχής τής καταστάσεως ταύτης προς εξυπηρέτηση; τών 'ισχυρών συμφε

ρόντων καί τών ευνοουμένων, συνετέλεσεν εις την παράαασιν τής διατηρήσεως 

του καλλιεργητικού συστήματος τών λ ε υ κ ώ ν δ ο ύ λ ω ν2 - 3, αν καί έξεφρά-

σθη καί ή άποψις δτι το σύστημα τούτο (το μορτιτικόν), ήτο το προσφορώτερον4, 

Καταλήγοντες τονίζομεν δτι αί ανωτέρω σκιαγραφηθεϊσαι γαιοκτητικαί 

συνθήκαι ήσαν παντελώς ακατάλληλοι δια την άνάπτυξιν τής γεωργικής συνε

ταιριστικής κινήσεως, δεδομένου δτι οί ακτήμονες καλλιεργηταί δλως παροδι-

κώς εύρίσκοντο προσκεκολλημένοι εις τον άγρον τον όποιον έκαλλιέργουν, τοΰ 

τσιφλικούχου - ιδιοκτήτου έχοντος το δικαίωμα να τους άποπέμψη εκ τούτου 

εις το τέλος του καλλιεργητικού έτους. 

1. 'Ιδε Δ. Στεφανίδου, ενθ' άν σελ. 74 έπ 
2 Ό Καλιτσουνάκις γράφει σχετικώς: «'Από τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας, είχε 

γίνει πλέον φανερον δτι ή διατήρησις τών τσιφλικιών, οχι μόνον έσυνέχισε την δουλείαν, άλλα 
καί άπό πλουτολογικής απόψεως ήτο ασύμφορος» "ΐδε Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονο
μία, σελ 101 

3 Ό Π Δεκάζος ε'ις την άπό Μαίου 1913 εκθεσίν του περί τής γεωργικής καταστά
σεως τής περιφερείας Ναούσης γράφει μεταξύ άλλων: « δ γεωργός θεωρεί εαυτόν δοϋλον 
οιονεί τοϋ αύθέντου » "Ιδε «Γεωργικών Δελτίον», έτους 1913, τεΰχ στ' σελ 595 

4 Ό Γ Κυριάκος, απευθυνόμενος εις την Άκαδημίαν 'Αθηνών γράφει: « το τόσον 
κατακριθεν καί ώς άνελεύθερον χαρακτηρισθέν τοϋτο σύστημα τής δι' έπιμόρτων καλλιεργη
τών εκμεταλλεύσεως είναι τουναντίον το προσφορώτερον σύστημα εκμεταλλεύσεως ύπο ώρι-
σμένας συνθήκας, ένδεδειγμένον είς χώρας πτωχάς, καθυστερημένης γεύίργίας Ύπο τοι
αύτας συνθήκας ή μ.ορτιτική καλλιέργεια αποτελεί άριστον συνδυασμον εξυπηρετούντα τα 
συμφέροντα τοΰ ιδιοκτήτου καί τοϋ μορτίτου Κατά ταύτα οι φιλόπονοι καί έντιμοι μορτίτα' 
ε'ιργάζοντο καί διεβίουν ύπο συνθήκας αϊτινες παν άλλο έδικαιολόγουν ή τον έπιπολαίως άπο-
δοθέντα είς αυτούς χαρακτηρισμον τών λ ε υ κ ώ ν δ ο ύ λ ω ν » "Ιδε Γ. Κυριακού, Ή γε
ωργική πολιτική τοϋ κράτους, σελ. 41 
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§ 6 

Β. Ή θέσις τής εμπορευματικής οικονομίας, της βιομηχανίας, της εσω

τερικής και εξωτερικής αγοράς και τον πληθυσμού κατά την πρώτην 

περίοδον. 

1. 'Ανωτέρω έπεχειρήσαμεν να σκιαγραφήσωμεν ώρισμένα χαρακτηρι

στικά σημεία της Ελληνικής γεωργίας προκειμένου εκ της γνώσεως και ερμη

νείας τούτων να συναγάγωμεν τα συμπεράσματα μας, ώς προς το δυνατόν της 

υπάρξεως και αναπτύξεως γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως, ύπο το κράτος 

των έπικρατησασών συνθηκών, ιδία δσον άφορα τάς γαιοκτητικάς συνΟήκας. 

" Η δ η , την ανωτέρω προσπάθειαν θα πλαισιώσωμεν με την έξέτασιν και 

τών άνω στοιχείων δια να δοθή κατά το δυνατόν μία πληρεστέρα είκών τής 

μεταπελευθερωτικής Ελλάδος. 

2. Ευθύς αμέσως δέον να ε'ΐπωμεν δτι, κατά τήν μεταπελευθερωτικήν περί

οδον καί ιδία μέχρι του τέλους του 19ου αιώνος, δεν ύφίστατο αναπτυγμένη βιο

μηχανία 1 και συνεπώς καί εμπορευματική οικονομία, διότι άφ' ενός μεν ή Ε λ 

λάς έτέλει ύπο το κράτος τής κλειστής οικιακής οικονομίας2 και βιοτεχνίας3, 

δεδομένου οτι ούτε βιομηχανικού μονάδες ύπήρχον, ούτε συνεπώς πληΟοπαρα-

γ ω γ ή προς πώλησιν, άφ' ετέρου δε διότι ή γεωργική παραγωγή κατά κανόνα 

ήτο παραγωγή αύτοκαταναλώσεως. Βάσις τής δλης εθνικής οικονομίας τής περι

όδου ταύτης ήτο ή γεωργία καί δια τούτο το νεοσύστατον Έλληνικον κράτος 

δεν έπέδειξεν ενδιαφέρον4 δια τα βιομηχανικά ζητήματα, τα οποία άλλωστε καί 

κεφάλαιον άπήτουν καί άνεπτυγμένον έπίπεδον τών παραγωγικών δυνάμεων, 

1. Κατά τους χρόνους της δουλείας άπο τών μέσων τοϋ 18ου αιώνος, προεξήρχον έν 
Θεσσαλία, ώς βιομηχανικά κέντρα, τά 'Αμπελάκια καί ό Τύρναβος, με σπουδαιοτάτην βιο.-
μηχανίαν ερυθρών νημάτο^ν, ή 'Αγυιά, ή Ρέτσανη καί ή Σελίτσανη με πλουσίαν παραγωγήν 
μετάξ"ης καί ανθηρότατα μεταξουργεία καί υφαντήρια, ώς καί τα επί του Πηλίου ορούς κεί
μενα 24 χωρία με πλουσιωτάτην παραγωγήν μετάξης, μεταξωτών κλπ "18ε περί τούτων 
εις Δ Τσοποτοϋ, Γη καί Γεωργοί της Θεσσαλίας κλπ., σελ. 158-160 

2 Σχετικώς ό Χ Εύελπίδης γράφει: « . Κάθε οικία είχε τον αργαλειό της, τον μύλον 
της, τον φοϋρνον της . τα ενδύματα της οικογενείας παρεσκευάζοντο εις το σπίτι καί ό χ ω 
ρικός έτοίμαζεν ακόμη καί τα δέρματα, τα οποία μετεχειρίζετο δια τήν ύπόδησίν του με πρω
τόγονα σανδάλια ..» "Ιδε Οικονομική καί κοινωνική ιστορία τής Ελλάδος, σελ. 52. 

3 Κατά τον Ε. Βουζίκα « ή περίοδος 1829-1900 έν'Ελλάδι χαρακτηρίζεται εκ τής 
χειραφετήσεως τής χειροτεχνίας άπα τήν γεωργίαν καί τήν δημιουργίαν νέας τάξεως ελευθέ
ρων χειροτεχνών » "Ιδε κριτικάς σημειο'ισεις του εις το ύπ' αύτοϋ μεταφρασθέν έργον του 
A Weber, ενθ' άν σελ 29 

4 Κατά τα έτος 1837 δια του άπο 25/1/1837 Β.Δ ίδρύθη ή «'Επιτροπή Έμψυχώσεως 
τής Βιομηχανίας» ήτις έλειτούργησεν άνευ αξιόλογου έργου Αυτή συνεστήθη παρά τω 
'Τπουργείω τών 'Εσωτερικών με άποστολήν τήν μελέτην τών μέσων δια τών όποιων 
ήδύνατο να άναπτυχθή ή γεωργία καί ή βιομηχανία. 
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ήτοι τεχνικόν έξοπλισμόν και είδικευμένον έργατικόν δυναμικόν, πράγματα τα 

όποια δεν ύπήρχον την έποχήν έκείνην. "Ομως, βαθμηδόν και προϊόντος τοΰ 

χρόνου, ό, κύκλος της κλειστής οικιακής οικονομίας υφίσταται ρωγμάς υπό την 

έπίδρασιν της έν τω μεταξύ εξελισσόμενης βιοτεχνικής εργασίας, ήτις χειραφε

τείται και αποσπάται άπο τήν- γεωργικήν. Παραλλήλως προς την άνεξαρτοποί-

ησιν τής βιοτεχνικής εργασίας και τον διαχωρισμόν της εκ τής γεωργικής, επι

τυγχάνεται καί ή βαθμιαία άνάπτυξις τής επικοινωνίας τής χ(όρας μετά των άλ

λων Ευρωπαϊκών χωρών. Προϊόντος τοΰ χρόνου καί περί το τέλος τοΰ 19ου αι

ώνος ή βραδεία έξέλιξις τής εθνικής οικονομίας, έν τω συνόλω της, οδηγεί εις 

τήν ϊδρυσιν τών πρώτων βιομηχανικών μονάδων1, τάς οποίας ύπεβοήθησεν ή 

έκτέλεσις οδικών καί σιδηροδρομικών έργων, ή βελτίωσις τής γεωργικής καλ

λιέργειας καί παραγωγής, ή άνάπτυξις τής τεχνικής καί ή μετά τοΰ εξωτερικού 

έπέκτασις του εμπορίου2. 

Ένταΰθα δέον να σημειώσωμεν δτι ή άνάπτυξις ενός παραγωγικού κλά

δου δεν δύναται να λάβη χώραν μεμονωμένως, άλλα έν συνδυασμό) καί έν συν

αρτήσει προς τους άλλους. Ούτως, ή γεωργία ύποβοηθεϊ τήν άνάπτυξιν τής 

βιομηχανίας καί τήν έπέκτασιν τοΰ εμπορίου καί ταΰτα έν συνεχεία παρέχουν 

εις μέγα τμήμα τοΰ πληθυσμού άπασχόλησιν καί τήν δυνατότητα εις τήν γεωρ-

γίαν να διάθεση τα προϊόντα της έπιτοπίως. Περαιτέρω ή άνάπτυξις τών συγκοι

νωνιακών μέσων άφ' ενός μεν διευκολύνει τήν μεταφοράν τών προϊόντων δλο^ν 

τών παραγωγικών κλάδων, άφ' ετέρου δε συντελεί εις τήν μείωσιν τής τιμής 

των. Αϊ ώς άνω έπιτευχθεϊσαι εξελίξεις ε'ις δλους τους παραγωγικούς κλάδους 

περί το τέλος τοΰ 19ου αιώνος ναι μεν ώδήγησαν τήν έ'ξοδον τής χώρας έκ τοΰ 

σταδίου τής «οικιακής οικονομίας», πλην δμως αυτή δεν εφθασεν εις το στάδιον 

τής «αστικής οικονομίας», άλλα εις το στάδιον τής «λαϊκής οικονομίας»3. 

ll?ò)v τών άλλων λόγων, το περιωρισμένον τής εσωτερικής αγοράς κατά 

τήν μετά τήν άπελευθέρωσιν περίοδον, ώφεί>ετο καί εις τήν μικράν άριθμητι-

κήν δύναμιν τοΰ ελευθέρου Ελληνικού πληθυσμοΰ, ό όποιος εις τους αμέσως 

μετά τήν άπελευθέρωσιν χρόνους ανήρχετο εις 750.000 κατοικούν*. Κατά τους 

υπολογισμούς5 τοΰ Καποδιστρίου εις τους αμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν χρό

νους ό ελεύθερος Ελληνικός πληθυσμός ανήρχετο εις 700 - 800 χιλιάδας. 

ί '(.) Ε Βουζίκας (ενθ. άν , σελ. 29) γράφει : « . Άπο τοΰ 1900 τέλος ή Ελλάς 
είσήλΟεν εις τ/jv βαθμίδα τής νεωτέρας λαϊκής οικονομίας δια τής έπικρατήσεως τής μεγάλης 
βιομηχανικής επιχειρήσεως, προ παντός δε δια τής εισαγωγής μηχανών έκ τοϋ εξωτερικού». 

2. Ώς προς τα σπουδαιότερα εξαγώγιμα γεωργικά προϊόντα τής περιόδου ταύτης, 
μεταξύ τών όποιων σημαντικήν Οέσιν κατεΐχεν ό οίνος καί ή μεταξά, ϊδε Α. Σίδερι, ενθ. 
άν , σελ 21 

3 "ϊδε Ξ. Ζολώτα, ενθ άν σελ 20 
4 "ϊδε Γ Κυριάκου, ενθ άν σελ 35 
5 "ϊδε Ι Καποδιστρίου, Έπιστολαί, Τόμ Δ, σελ 342, 345-355, ένθα σχετική ρημα

τική δήλωσις τούτου προς τάς Μεγάλας Δυνάμεις 
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Κατά τα υπό του Λ. Σίδερι1 αναφερόμενα στοιχεία του Θιέρσου, ή Καπο-

διστριακή 7ΐερίοδος ένεφάνιζε την κάτωθι εικόνα άπο π?^ευράς διαρθρώσεως τοΰ 

πληθυσμού κατά περιοχάς : 

α) 'Ανατολική Ε λ λ ά ς : 11 πόλεις μέσου πληθυσμού 300 οικογενειών 

και 585 χωρία μέσου πληθυσμού 50 οικογενειών, ήτοι πιθανόν άστικον πλη

θυσμών 16.500 και άγροτικον 146.250. 

β) Λυτικ/) Ε λ λ ά ς : 19 πόλεις με πληθυσμον 28.500 και 226 χωρία με 

πληθυσμον 56.500. 

γ) Πελοπόννησος : 86 πόλεις με πληθυσμον 14Ü.000 και 1.335 χωρία μέ 

333.750 κατοίκους, ήτοι ό συνολικός 'Ελληνικός πληθυσμός μετά των νήσων 

ύπελογίζετο εις J έκατομμύριον, εκ τοΰ οποίου 700 χιλ. ήτο αγροτικός. 

3. Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει δτι μεγάλα ή έστω μέσα αστικά κέντρα τα 

όποια θα άπετέλουν τήν άγοράν τών αγροτικών προϊόντων δεν ύφίσταντο, δεδο

μένου δτι εξ ενός υπολογισμού τοΰ μέσου δρου προκύπτει δτι ό πληθυσμός εκά

στης «πόλεως» ανήρχετο εις 1.700 περίπου κατοίκους, ενώ η υπεροχή του κυ

ρίως αγροτικού πληθυσμού ήτο συντριπτική. 

'Αρκεί να σημειωθή ενταύθα δτι κατά το έτος 1853 αϊ Έλληνικαί πόλεις, αί 

όποΐαι εΐχον πληθυσμον άνω τών 10.000 κατοίκων, ήσαν μόνον τρεις, ήτοι αί 

'Αθήναι, ή Πάτρα και ή Σΰρος. 

Κατά το έτος 1870 τα «αστικά» κέντρα άνήλθον εις επτά μέ πληθυσμον 

126.000 επί συνόλου 1.457.000 ολοκλήρου τής χώρας. Ή αΰξησις αυτή τοΰ-

άστικοΰ πληθυσμού έσυνεχίσθη και ούτω κατά το έτος 1907 ό αριθμός τών πό

λεων ηύξήθη εις το διπλάσιον άνελθών εις 14 μέ όλικον πληθυσμον 459.000 (πρό

κειται περί τών πόλεων μέ πληθυσμον άνω τών 10.000 κατοίκων), επί συνολι

κού πληθυσμού τής χώρας, κατά το έτος τούτο, 2.631.952, ένω ό αριθμός τών 

πόλεων άνω τών 5.000 κατοίκων άνήλθεν εις 39. 

4. Παρά το μικρόν ποσοστόν τών κατοίκων τών αστικών κέντρων, εν 

σχέσει προς το σύνολον τοΰ πληθυσμού, δημιουργούνται βραδέως αί προϋπο

θέσεις δια τ/)ν διεύρυνσιν τής βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής, εις 

τήν οποίαν μικρόν κατά μικρόν συνετέλεσε και ή προϊούσα αύξησις2 τοΰ εμπο

ρευομένου πληθυσμού, ό όποιος ενώ εν έτει 1861 ανήρχετο εις 8,43% επί τοΰ 

συνολικού άριθμοΰ τών εργαζομένων, κατά το 1907 έδιπλασιάσθη, άνελθών εις 

16%. Σύν τοις άλλοις, εις τήν τοιαύτην άστικοποίησιν και διεύρυνσιν τής 

εμπορευματικής οικονομίας επέδρασε και ή διάδοσις τών Ευρωπαϊκών βιο

μηχανικών προϊόντων, τα όποια εισαγόμενα έξωθεν έδημιούργησαν νέας 

Ι "18ε Α. Σίδερι, ενθ άν σελ 25 

2 "Ιδε Ξ Ζολώτα, Ή Ελλάς εις το στάδιον τής έκβιομηχανίσεως, σελ 22 
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άνάγκας εις το Έλληνικον καταναλωτικον κοινόν, τάς οποίας σύν τή παρόδω του 

χρόνου έκάλυπτεν ή εγχώριος βιομηχανική παραγωγή 1 . 

Τέλος, εις την τοιαύτην άστικοποίησιν του πληθυσμού και την εμπορικό-

ποίησιν της οικονομίας δεν πρέπει να παραλείψωμεν τον άποφασιστικον ρόλον, 

δν ήσκησεν επί της βιομηχανικής προόδου ή άνάπτυξις των παραγωγικών δυνά

μεων, ώς απόρροια της εξελίξεως των ποικίλων τεχνικών και επιστημονικών 

προόδων, αϊ όποϊαι προάγουν την βιομηχανίαν και αυξάνουν την εύημερίαν, με 

συνέπειαν να μειουται ή σπουδαιότης της γεωργίας, ήτις υποκείμενη είς τον νό-

μον τής φθινούσης αποδόσεως του εδάφους εκτοπίζεται ύπό τής βιομηχανίας 

περιπίπτουσα εις δεύτερον ρόλον, γεγονός το όποιον περαιτέρο3 επιδρά επί τής 

μειώσεως του αγροτικού πληθυσμού2. 

Έ κ τοΰ παρατιθεμένου π'ινακος3 προκύπτει ή πορεία τής αυξήσεως τοΰ 

πληθυσμού εν Ελλάδι, κατά τήν πρώτην περίοδον, ην έρευνώμεν ενταύθα και ή 

πυκνότης κατά τετρ. χιλ. 

"Ετος 
απογραφής 

1821 « 
1828 
1836 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1848 
1853 
1856 
J 861 
1870 5 

1879 
1889 6 

1896 
1907 7 

Επιφάνεια είς 
τετρ. χλμ. 

47.516 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 
)) 

50.211 
)) 

63.606 
» 

63.211 

Πληθυσμός 

938.765 
753.400 
752.077 
823.773 
850.246 
861.019 
853.005 
915.059 
930.295 
960.236 
986.731 

1.035.527 
1.062.627 
1.096.810 
1.457.894 
1.679.470 
2.187.208 
2.433.806 
2.631.952 

Αϋξησις ή 
έλάττωσις 

— 

—185.365 
- 1.323 

70.373 
26.473 
10.773 

— 8.014 
62.054 
15.236 
29.941 
26.495 
48.796 
27.100 
34.183 

361.084 
221.576 
507.738 
246.598 
198.146 

'Αναλογία κα
τοίκων κατά 

τετρ χλμ. 

19,76 
15,86 
15,83 
17,34 
17,89 
18,12 
17,95 
19,26 
19,58 
20,21 
20,77 
21,79 
22,36 
23,08 
29,04 
33,45 
34,39 
38,62 
41,63 

1 "Ιδε Ξ. Ζολώτα, ενθ. άν. σελ 23 
2 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ 81 
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Έ κ του ανωτέρω πίνακος1 προκύπτει οτι δ Ελληνικός πληθυσμός άπα 

της απελευθερώσεως μέχρι του 1907 ηύξήθη κατά 1.693.000 και ή πυκνότης 

των κατοίκων κατά 22 άνα τετρ. χιλιόμ. Έ ξ άλλου ή πορεία της κοινωνικής 

συνθέσεως του πληθυσμού (εις χιλιάδας) έχει ως έξης : 

Έτος π ? Τ λ ° ν ~ Π ^ Ί θ π ° λ Πληθ. κωμ Πληθ. ^ a ^ m ^ a τ ο & % 
απογραφής Πληθυσμού « vfnnT 2 000-5 000 χωρ n X l f Π λ ί 1 θ Π λ ι 1 θ ' ' (χιλ) 5 000 '- ν πολ. κωμ. χωρ. 

292 161 1.199 18 10 72 

464 189 1.533 21 9 70 

525 235 1.672 22 9 69 

627 242 1.761 24 9 67 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος προκύπτει δτι ή σύνθεσις του πληθυσμού ήτο 

συντριπτικώς αγροτική, μολονότι παρουσιάζεται μία βραδεία έλάττωσις του 

αγροτικού πληθυσμού υπέρ της ενισχύσεως των αστικών κέντρων. "Ομως, 

παρ' δλα ταύτα, κατά την περίοδον ταύτην ευρισκόμεθα προ αδυνάμου εσωτε

ρικής άγορας δια την άπορρόφησιν τών γεωργικών προϊόντων. 

Πίναξ έμφαίνων2 την έξέλιξιν τοϋ εμπορίου της χώρας μετά της αλλοδαπής 
άπό 1851 εως 1920. 'Αξία εϊς χιλιάδας χρυσών λιρών 

1879 
1889 

1896 

1907 

1.653 
2.187 

2.433 

2.631 

"Ετη 

1851 - 1860 

1861 - 1870 

1871 - 1880 

1881 - 1890 

1891 - 1900 

1901 - 1910 

1910 - 1920 

Βίσαγωγαί 

29.034 

60.027 

91.959 

122.081 

\ 20.257 

144.042 

561.537 

Μέσοι δροι 
Έξαγωγαί 

15.810 

32.162 

56.827 

85.981 

86.419 

103.196 

263.249 

άνα δεκαετίαν 
Έλλειμματικον ίσοζύγιον 

13.224 

27.910 

35.132 

36.100 

33.838 

40.846 

298.288 

3 "Ιδε «Οικονομική Έπετηρίς της Ελλάδος» ') 929, σελ 6 

4. Πληθυσμός εξακριβωθείς αναδρομικώς δια της απογραφής τοϋ 1828. 

5 Μεταξύ τών απογραφών τοϋ 1861 και 1870 προσηρτήθησαν αϊ Ιόνιοι Νήσοι κατά το 

1864 

6 Μεταξύ τών απογραφών τοϋ 1879 και 1899 προσηρτήθ/) ή Θεσσαλία καί ή "Αρτα 

το 1881. 

7. Μεταξύ τών απογραφών τοϋ 1896 καί 1907 άπωλέσθη μικρά λωρίς εδάφους κατά το 

1897 

1 Κατά τους ύπο τοϋ «Δελτίου» της επί της Έμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας 
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Έ κ τοΰ ανωτέρου πίνακος προκύπτει 8τι κατά το ώς άνω διάστημα . 

α) Ή εισαγωγή προϊόντων έκ της αλλοδαπής έπολλαπλασιάσθη κατά 19 

φοράς. 

β) Ή εξαγωγή προϊόντων της ημεδαπής προς τήν άλλοδαπήν κατά 10Υ 2 

φοράς και 

γ) Το έλλειμματικον Ίσοζύγιον κατά 2 2 χ / 2 φοράς. 

Συνεπώς, δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι ή 'Ελληνική εμπορευματική οικονο

μία έβαινε διαρκώς διευρυνόμενη καΐ διήνοιγε τα πλαίσια τής αγοράς. 

5. Ώ ς προς τήν παραγωγήν δέον να λεχθή δτι το βασικον έθνικον προϊόν 

διατροφής καί παραγωγής κατά τους μεταπελευΟερωτικούς χρόνους ήτο ό σϊτος 

τοΰ οποίου ή ετησία παραγωγή ανήρχετο εις 60.000 τόννους, ενώ αί έσωτερι-

καί άνάγκαι άπήτουν 90.000, τής υπολοίπου ποσότητος εισαγομένης έξωθεν, 

έπιβαρυνομένης ούτω τής χώρας δια σημαντικού χρηματικού ποσοΰ ύπο μορ-

φήν συναλλάγματος καταβαλλομένου εν τή αλλοδαπή. Κατά το έτος 1875 ή 

ολική κατανάλωσις σίτου άνήλθεν ε'ις 170.000 τόννους, ενώ ή παραγωγή εις 

105.000. Ή διαρροή αυτή συναλλάγματος τής χώρας δια τήν είσαγωγήν σίτου 

προς κάλυψιν των αναγκών τοΰ Ελληνικού πληθυσμού διήρκεσεν —ώς θα 

ΐδωμεν—και κ α θ ' ολην τήν διάρκειαν τής δευτέρας περιόδου ( 1 9 1 5 - 1940). 

Τοΰτο ώφείλετο τόσον εις τήν μειωμένην στρεμματικήν άπόδοσιν, δσον καί είς 

τήν μικράν καλλιεργουμένην έ'κτασιν, συνεπεία τοΰ περιωρισμένου τής εδαφι

κής εκτάσεως τής χώρας. 

Ώ ς προς τήν μικράν στρεμματικήν άπόδοσιν τής 'Ελληνικής γής είς σϊτον, 

δέον να λεχθή δτι αυτή έπί μίαν σχεδόν έκατονταετίαν υπήρξε φθίνουσα. Ούτως 

ενώ κατά τους πρώτους μεταπελευθερωτικούς χρόνους ή στρεμματική άπόδοσις 1 

ανήρχετο είς 90 χιλιόγραμμα, κατά τα έτη 1909 - 1913 κατήλθεν είς 81 χλγρ. 

καί κατά τα ετη 1926 - 1929 περιωρίσθη είς τα 61 χλγρ. 

Ή σμικρότης τής στρεμματικής αποδόσεως εν Ε λ λ ά δ ι καθίσταται πε-

ρισσότερον έκδηλος εάν συγκριθή με τήν άπόδοσιν των άλλων χωρών. 

Ούτω βάσει τών στατιστικών στοιχείων τοΰ Διεθνοΰς Γεωπονικού 'Ιν

στιτούτου τής Ρώμης 2 , ή μέση στρεμματική παραγωγή σίτου μεταξύ τών ετών 

1909 - 1913 κατά χώρας ήτο ή κάτωθι : 

Επιτροπής παρασχεθέντες αριθμούς, ό πληθυσμός τής Ελλάδος κατά το 1821 ανήρχετο είς 
675 000. "Ιδε ώς άνω «Δελτίον» έτους 1879, Τόμ. Β, σελ 329 

2. "Ιδε Στατιστική Έπετηρίς τής Έλλλάδος έτους 1930, σελ. 201 
1 "Ιδε Γ Κυριάκου, ενθ αν. σελ. 35 
2 Ή σύνδεσις τής Ελλάδος μετά τοϋ Διεθνούς Γεωπονικού 'Ινστιτούτου τής Ρώμης 

έπραγματοποιήθη δια τοϋ κυρωτικού νόμου ΓΣΞΑ'/1908, προκυψάντων θετικών ωφελειών 
δια τήν Έλληνικήν γεωργίαν έκ τής συνδέσεως ταύτης 
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Χωραι στρεμμ άπόδο< 

'Ολλανδία 

Δανία 

Βέλγιον 

Μεγ. Βρεταννία 

Σουηδία 

Νορβηγία 

Φινλανδία 

Γερμανία 

Αυστρία 
Ουγγαρία 
Γιουγκοσλαβία 

'Ιταλία 

Πολωνία 

Ρουμανία 

Ισπανία 

ΕΑΑΑΣ 

Ρωσία 

Πορτογαλία 

235 
299 
253 
212 
213 
166 
112 
227 
137 
132 
105 
105 
124 
129 
92 
81 
69 
66 

Έ κ του ανωτέρω πίνσ.-κος Τϊροκύπτει δτι ή Ελλάς ήρχετο σχεδόν τελευταία 

μεταξύ των χωρών εις την στρεμματικήν άπόδοσιν σίτου. Τοΰτο αποκτά με-

γαλυτέραν σημοισίαΜ δια την δυσμενή κατάστασιν ολοκλήρου της Ελληνικής 

οικονομίας, λαμβανομένου ύπ' όψιν δτι ή καλλιεργούμενη δια σιτηρών έκτασις 

κατελάμβανε τα 81,8% τοΰ συνόλου της καλλιεργούμενες εκτάσεως, ερχόμενη 

δευτέρα εις τον κόσμον μετά την Ρουμανίαν, εις ην ή δια σίτου κα?Λιεργουμένη 

εκτασις κατελάμβανε τα 86,3% της καλλιεργούμενης εκτάσεως, συμφώνως 

προς τα στοιχεία τοΰ ιδίου Ινστιτούτου1. 

6. Συνεπώς, δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι άπο της απελευθερώσεως της χώρας 

και μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 19ου αιώνος, ή Ελληνική οικονομία εις το σύνο

λον της έχαρακτηρίζετο τόσον ύπο περιωρισμένης παραγωγής καί απλουστευ

μένων αναγκών, δσον καί όπα περιωρισμένης καταναλώσεως, οφειλομένης καί 

εις τ7)ν μικράν άριθμητικήν δύναμιν τοΰ πληθυσμού καί εις το χαμηλον2 βιοτικον 

έπίπεδον τούτου, το όποιον, σύν τοις άλλοις, ώφείλετο καί εις την ύφισταμένην 

1 "Ιδε Γ Κυριάκου, ενθ άν σελ 134-135 

2 Ύπελογίσθη δτι αϊ ετήσιαι δαπάναι μιας μετρίας καταστάσεως επταμελούς αγροτι

κής οικογενείας, δια τροφών καί ενδυσιν, ανήρχοντο εις το ποσόν των 506 δρχ , ήτοι εις δρχ. 

72 κατ' ατομον "Ιδε «ΈφημερΙς της 'Ελληνικής Γεωργίας» έτους 1855, Τόμ Α, σελ. 56. 
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άντίφασιν μεταξύ της μικρας καλλιέργειας και της μεγάλης αγροτικής ίδιο-

χτησίας' . 

'Ενταύθα, δέον να σημειώσωμεν ότι ή Ολη καθυστέρησις της 'Ελληνικής 

οικονομίας και το χαμηλον βιοτικον έπίπεδον του Ελληνικού πληθυσμού ώφεί-

λετο και εις την επικρατούσαν άμάθειαν, κυρίως μεταξύ του αγροτικού και 

εργατικού πληθυσμού. 

Το μέγεθος τής επικρατούσης αμάθειας παρά τω Έλληνικώ πληθυσμω 

καθίσταται περισσότερον έκδηλον εάν άναφερθή το γεγονός οτι «επί τής επο

χής τοΰ "Οθωνος ευρέθησαν αγράμματοι υπουργοί τής Παιδείας2)). 

Ούτω, το ποσοστον των Ελλήνων των μη γν^οριζόντων γραφήν και άνά-

γνωσιν ήτο το έξης : 

„Ρ Ποσοστον αγραμμάτων 
επί τοις %3 

1870 82,20 

1879 80,67 

1907 66,27 

Είναι εύνόητον δτι μέ τοιούτον ποσοστον αγραμμάτων, ή συνολική προς 

τα πρόσω πορεία τοΰ "Εθνους ήτο πράγματι βασανιστική και βραδεία, διότι 

εις δλας τάς άλλας ελλείψεις, ας εΐχεν ή Ε λ λ ά ς , προσετ'ιθετο και ή ελλειψις 

στοιχειώδους επάρκειας γνώσεων δια να κινηθή ό παραγωγικός μηχανισμ.ος 

τής χώρας. 

Εις τον κάτωθι πίνακα 1 δίδεται ό αριθμός φοιτητών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών 

μεταξύ των ετών 1837 και 1915. 

'Ακαδημαϊκά ετη 'Αριθμός φοιτητών 

1837 - 1842 195 

1842 - 1847 428 

1847 - 1852 748 

1852 - 1857 828 

1857 - J 862 983 

1862 - 1867 1.461 

1867 - 1872 1.467 

1. "Ιδε Α Σίδερι, ενθ άν σελ 8. 

2. "Ιδε Δ Ζωγράφου, 'Ιστορία της παρ' ημϊν γεουργικής εκπαιδεύσεως, Τόμ Α, 

σελ 24 

3. "ΐδε «Στατιστικί) Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ 70 

4. "Ιδε «Στατιστικί) Έπετηρίς τής Ελλάδος» έτους 1 930, σελ. 439 
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1872- 1877 

1877 - 1882 

1882 - 1887 

1887 - 1892 

1892 - 1897 

1897 - 1902 

1902 - 1907 

J 907 - 1912 

1912 - 1913 

1913 - 1914 

1914- 1915 

1.870 

2.676 

3.353 

4.460 

4.485 

3.267 

4.207 

5.089 

779 
861 
807 

Έ κ τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει ότι κατά το ώς άνω χρονικον διά

στημα ό αριθμός τών φοιτητών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών έπολλαπλασιάσθη κατά 

20,5 φοράς, αν ληφθή υπ' δψιν δ μέσος δρος τών φοιτητών κατά τα έτη \ 837 -

J 842, ανερχόμενος εις 39 φοιτητάς κατ' έ'τος. 

7. Έ ν τω μεταξύ την δλην ζοφεράν κατάστασιν, ή όποια έπεκράτει εις 

τους παραγωγικούς κλάδους και εις τον τομέα της εκπαιδεύσεως, συνεπλήρωνε 

και ή δεινή θέσις τών δημοσίων οικονομικών της χώρας, ήτις — ώς ε'ίδομεν— 

δια να απόκτηση τους στοιχειώδεις χρηματικούς πόρους προσέφευγεν ότε μεν 

εις τον έξωτερικον δανεισμον υπό αυτόχρημα ληστρικούς δρους, ότέ δε εις τον 

έσωτερικόν, υποχρεούμενη να παρέχη ύποθήκην επί της δημοσίας περιουσίας, 

δεδομένου δτι αϊ έξωτερικαί πηγαί δανεισμού μετά τήν πρώτην έπισυμβάσαν 

πτώχευσιν της Ελλάδος έν έτει 1843 έπαυσαν να τήν δανειοδοτούν. 'Από τοΰ 

έτους 1878, οπότε διεκανονίσθη το έξωτερικον δημόσιον χρέος έκ μέρους της 

'Ελλάδος, αυτή καταφεύγει εις τον συνεχή δανεισμον έκ τοΰ εξωτερικού, γε

γονός το όποιον έκλόνισε τήν δημοσίαν πίστιν της χώρας, όδηγηθείσης έν έτει 

1893 εις τήν δευτέραν πτώχευσιν και τήν συνεπεία ταύτης έπιβολήν του Διεθνούς 

Οικονομικού 'Ελέγχου τοΰ έτους 1898. 

Ή τοιαύτη αθλία κατάστασις τών δημοσίων οικονομικών της χώρας, κατά 

τήν περίοδον ταύτην, έπιδεινοΰται και λόγω της επιβολής τών πολεμικών επα

νορθώσεων, ας ύπεχρεώθη να καταβάλη αύτη ε'ις τήν Τουρκίαν μετά τήν άτυχη 

έκβασιν τοΰ Έλληνο - Τουρκικού πολέμου τοΰ 1897. 

Δια τήν άντιμετώπισιν τών υποχρεώσεων τούτων καί τών τρεχουσών 

αναγκών ή Ε λ λ ά ς συνάπτει νέον δάνειον έκ τοΰ εξωτερικού, έν έ'τει 1898, πο

σού 170 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων, έκ τοΰ οποίου ποσόν 95 εκατομμυρίων 

φράγκων έχρησιμοποιήθη1 - 2 δια τάς προς τήν Τουρκίαν αποζημιώσεις. 

1. "Ιδε Π . Δερτιλή, ενθ. άν. σελ. 23-24 

2. Δια τήν έξυπηρέτησιν πολεμικών σκοπών έχρησιμοποιήθησαν καί τα δάνεια, τα 
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Πρέπει να τονίσωμεν ενταύθα, οτι αφ* ής ή Ελλάς κατέφυγεν εις τον έξω-

τερικον δανεισμόν, τοιαύτη ήτο ή έπιβάρυνσίς της δια την εξυπηρέτησαν των 

συναφθέντων δανείων1, ώστε ήτο υποχρεωμένη να καταβάλλη ποσοστον 35% 

τών εσόδων τοΰ ετησίου προϋπολογισμού του Κράτους και τοΰτο μέχρι τοϋ 

έτους 1932, οπότε ανέστειλε τάς προς το έξωτερικον πληρωμάς της3. 

8. Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται οτι : ή ελλειψις ανεπτυγμένης εμπορευμα

τικής οικονομίας, ή μη υπαρξις ανεπτυγμένης εσωτερικής και εξωτερικής αγο

ράς, ή εμβρυώδης3-4 άνάπτυξις τής βιομηχανίας, ή αμάθεια τοϋ γεωργικού πλη

θυσμού και ή συντριπτική αριθμητική υπεροχή τούτου, το χαμηλον έπίπεδον 

αναπτύξεως τών παραγωγικών δυνάμεων, ή πλημμελής λειτουργία τοϋ κρατι-

κοΰ μηχανισμού, ή ΰπερχρέωσις τοΰ Ελληνικού Δημοσίου και αϊ έπικρατοΰσαι 

δυσμενείς γαιοκτητικαί συνθήκαι5, δεν άπετέλουν πρόσφορον έδαφος δχι μόνον 

δια τήν άνάπτυξιν τής συνεταιρικής ιδέας, άλλα και δια τήν στοιχειώδη βελτί-

ωσιν τοΰ βιοτικού επιπέδου τοΰ αγροτικού πληθυσμοΰ όστις περιφρονούμενος6 

ανέμενε τήν λύσιν τοΰ έκκρεμοΰντος7' αγροτικού προβλήματος. Άλλα ή Κυβέρ-

νησις έδήλωσε8 και πάλιν άδυναμίαν να προβή ε'ις σχετικήν πρωτοβουλίαν προς 

όποια συνήφθησαν μέχρι τών βαλκανικών πολέμων, "Ιδε Α Άγγελλοπούλου, Το οίκονο-

μικον πρόβλημα της Ελλάδος, σελ 2 J 

1 Χαρακτηριστικώς ό Α 'Αγγελόπουλος σημειώνει ότι : «. άπα το ονομαστικό κε

φάλαιο τών δανείων πού γίνηκαν άπα το 1821 μέχρι τοϋ ] 893 καί φτάνανε το ποσό τών 770 

περίπου εκατομμυρίων χρυσών φράγκων, μόνο 350 μπήκαν πραγματικά στο Ταμείο τοϋ 

Ελληνικού Κράτους καί μόνο 6 % τοΰ όνομαστικοΰ αοτο\ί ποσοϋ χρησίμεψε για παραγωγι

κούς σκοπούς». "Ιδε Α. 'Αγγελοπούλου, ενθ' άν , σελ 21 

2 "Ιδε ΓΙ. Δερτιλή, ενθ' άν , σελ 196 

3. Έ κ τής Στατιστικής 'Επετηρίδας τής Ελλάδος τοϋ έτους 1930 σελ 177, προκύ

πτει οτι ό αριθμός τών εργοστασίων έν 'Ελλάδι ανήρχετο κατά το 'έτος 1867 εις 168, κατά 

το 1875 εις 199 καί το 1917 ε'ις 2 213. 

4 Έ κ τών κατά το έτος 1879 υφισταμένων εργοστασίων, μόνον τα 95 έχρησιμοποίουν 

τον άτμον ώς κινητήριον δύναμιν, δηλαδή όλιγώτερα τοΰ ήμίσεος Ό αριθμός δε τών βιομη

χανικών εργατών ανήρχετο συνολικώς ε'ις 7 342. "Ιδε «Δελτίον» 'Επιτροπής Έμψυχώσεως 

τής Βιομηχανίας, έτους 1879, Τόμ Β, τεΰχ 2, σελ. 65 

5 Κατά το έτος 1910, συνεπεία τής οξυτάτης κρίσεως ήτις εΐχε δημιουργηθή έκ τής 

παρατεινομένης έκκρεμότητος ε'ις το ζήτημα τής διανομής τής Θεσσαλικής γής, οί Θεσσαλοί 

βουλευταί κατήρτισαν σχετικον νομοσχέδιον, άλλα οί αρχηγοί τών κομμάτων, κληθέντες ύπο 

τών Θεσσαλών βουλευτών να συσκεφθώσιν έπί τοΰ ύπ' αυτών καταρτισθέντος νομοσχεδίου 

περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, έδήλωσαν — εξαιρέσει τοΰ Θεοτόκη — δτι ((είναι 

αδύνατον κατά τήν παροΰσαν ~Σιύ\ιο8ον να άσχοληθή ή Βουλή με το Θεσσαλικον ζήτημα». 

"Ιδε έφημ. « Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ » τής 4-3-1910 

6. "Ιδε Χ Εύελπίδη, Οικονομική καί Κοινωνική 'Ιστορία τής Ελλάδος, σελ. 49. 

7 "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, ενθ' άν σελ. 102 

8 Εις σχετικήν Έγκύκλιον τής Κυβερνήσεως ύπεγραμμίζετο οτι: « Ή Κυβέρνησις κα

τέστησε γνωστόν ε'ις τους νομάρχας τών Θεσσαλικών νομών οτι άμεσος λύσις τοΰ άγρο-

4 



,ύσιν του, αν καί άπό του έτους 1870 διετυπώνοντο μομφαί1 περί της διαρκούς 

άναβλητικότητος του Κράτους προς έπίλυσίν του, οίαν επέδειξε τούτο άμα 

τη απελευθερώσει, άναβλητικότητος ή οποία επέδρασε δυσμενώς επί της δλης 

εξελίξεως της 'Ελληνικής γεωργίας, δεδομένου δτι : «... ή ιδιοκτησία είναι το 

ίσχυρότερον ζώπυρον της ημετέρας φιλοπονίας... οσάκις αυτή εϊναι περιληπτι

κή ή άβεβαία... ή καλλιέργεια εκπίπτει και εκμηδενίζεται... είναι απαραίτη

τος δρος... της προαγωγής των παραγωγικών δυνάμεων της όλης κοινωνίας...»2. 

§ 7 

Γ. Ή αγροτική έκπαίδευσις τον γεωργικού πληθυσμού και γενικώτερον 

το μορφωτικον επίπεδον τούτου 

1. Ό γεωργικός συνεταιρισμός, άποτελών, ώς ελέχθη, μίαν άνωτέραν και 

συνθετωτέραν μορφήν κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητος, λαμβανούσης 

χώραν εντός της υπαίθρου, ή οποία τελεϊ εν απομονώσει έκ τών μεγάλων κατα

ναλωτικών αστικών κέντρων, εϊναι υποχρεωμένος να διαθέτη το κατάλληλον 

άνΟρώπινον ύλικόν, το όποιον καί την άποστολήν του θα αντιλαμβάνεται και θα 

δύναται δια της χρησιμοποιήσεως τών πρακτικών καί θεωρητικών γνώσεων να 

τον διοική, να τον προωθή και να τον δραστηριοποιή προς το συμφέρον τοϋ αγρο

τικού πληθυσμού καί τής καθ' δλου εθνικής οικονομίας. 

Έ ν άλλοις λόγοις, ή έδραίωσις καί ή άνάπτυξις τοϋ συνεταιρισμού προϋ

ποθέτει τόσον την είδικήν άγροτικήν έκπαίδευσιν όσον καί την γενικωτέραν 

τοιαύτην, δεδομένου ότι τα μέλη τής κοινωνικοοικονομικής ταύτης κυψέλης 

καλούνται να προσφέρουν, πέραν τής εργασίας των, την φαντασίαν καί τάς 

ποικίλας όργανωτικάς καί διοικητικάς ικανότητας των δια τήν εύόδωσιν του 

κοινού συνεταιριστικού σκοπού. 

Καλούνται να προτείνουν ή να αποφασίσουν, εις το κυρίαρχον Οργανον τής 

γενικής συνελεύσεως, επί θεμάτων άπτομένων τής δράσεως ή τής συγκροτήσεως 

τοΰ συνεταιρισμού, καί συνεπώς θα πρέπει να είναι εις θέσιν να προτείνουν ή 

να λαμβάνουν τάς εκάστοτε όρθολογικωτέρας καί προσφορωτέρας ενεργείας 

ή αποφάσεις, α'ι όποϊαι πολλάκις εϊναι διασταυρούμεναι καί απαιτούν συνθέτους 

άγροτοοικονομικάς γνώσεις. 

Συγκεκριμένως, κατά τήν δράσιν καί λειτουργίαν τοΰ συνεταιρισμού προ

κύπτουν προβλήματα, τών όποιων ή άντιμετώπισις καί ή έπ' αυτών ορθή κατά 

το δυνατόν δοθησομένη λύσις απαιτεί ανωτέρου επιπέδου γνώσεις. 

τικοϋ ζητήματος είναι αδύνατος, παρά πασαν τήν έπιθυμίαν καί αυτής καί τής Βουλής..». 

"Ι8ε Έ φ η μ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» τής 3-3-1910 

1. "Ιδε Ι. Σούτσου, Πλουτολογικαί Μελέται, σελ. 203. 

2. "Ιδε Ι. Σούτσου, Πλουτολογία, Τόμ. Β, σελ. 197-198. 
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Μεταξύ των προβλημάτων τούτων άναφέρομεν δλως ενδεικτικώς : την 

σύναψιν δανείου ύπο τοΰ συνεταιρισμοί), τάς προϋποθέσεις συνάψεως του, τον 

τρόπον χρησιμοποιήσεως του,: τον τρόπον εξοφλήσεως του, την συμφερωτέραν 

πηγήν λήψεως του κλπ. Πάντα ταύτα συνιστούν μίαν σύνθετον κοινωνικοοι-

κονομικήν ένέργειαν, ήτις έκφεύγει του πεδίου δράσεως τών απλών εμπειρικών 

αγροτικών εργασιών. Προσέτι : 

Την προμήθειαν γεωργικών μηχανών καί εργαλείων, την σκοπιμότητα 

χρησιμοποιήσεως τοΰ ενός ή τοϋ έτερου τύπου τούτων, τάς ποσότητας καί τον 

τύπον τών τυχόν χρησιμοποιηθησομένων λιπασμάτων, την μέτρησιν της απορ

ροφητικής ικανότητος της αγοράς, ως προς τα παραγόμενα προϊόντα, τήν προ

μήθειαν καί χρησιμοποίησιν σπόρων της ενδεικνυομένης ποικιλίας. 

Τήν δυνατότητα και σκοπιμότητα ιδρύσεως γεωργικών βιομηχανιών, 

εΐτε ύπο μόνου τοϋ συνεταιρισμού, ε'ΐτε ως μετόχου τούτου καί τάς προϋπο

θέσεις της τοιαύτης συμμετοχής. Τήν επιλογήν τής καταλλήλου περιοχής, ήτις 

πληροί τάς προϋποθέσεις δια τήν τοιαύτην βιομηχανικήν έγκατάστασιν, τήν 

έφαρμογήν τοΰ πλέον πρόσφορου καλλιεργητικού συστήματος κλπ. 

Εις ολας αύτας τάς περιπτώσεις, είναι άναμφισβήτητον ότι, προκειμένου 

να έπιλεγή ή εκάστοτε συμφέρουσα καί αρμόζουσα οικονομικώς λύσις, δέον 

να προηγηθή ή μελέτη, ή έρευνα, ή σύγκρισις καί ή στάθμισις ποικίλων οικο

νομικοτεχνικών δεδομένων, τα όποια βεβαίως δεν είναι ευχερές να συνυπάρχωσι 

παρά τ ώ άγροτικω πληθυσμώ, όμως είναι δυνατόν να καταστοΰν προσιτώτερα 

ε'ις αυτόν, εφ' δσον λάβη ούτος εν μίνιμουμ εκπαιδεύσεως τόσον ειδικής αγρο

τικής, δσον καί γενικωτέρας τοιαύτης. 

2. Εΐδομεν ανωτέρω δτι ή 'Ελλάς, τόσον πρό, δσον καί μετά τήν Έ π α ν ά -

στασιν, ουδέν ενδιαφέρον επέδειξε δια τήν άγροτικήν έκπαίδευσιν τοΰ γεωρ-

γικοΰ πληθυσμού, πλην σποραδικών προσπαθειών, διότι καθ' δλην τήν περίο-

δον τής δουλείας ό υπόδουλος καί απόδημος Ελληνισμός έκαλλιέργει τήν κλασ-

σικήν καί μόνον παιδείαν καί δή μεταξύ τών πνευματικώς καί οικονομικώς ανε

πτυγμένων στρωμάτων. Καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ 19ου αιώνος ή ένασχόλη-

σις με τήν γεωργικήν έκπαίδευσιν ήτο κάτι το εντελώς ξένον προς τήν επικρα

τούσαν έκπαιδευτικήν κατεύθυνσιν τοΰ κλασσικισμοΰ. ~ϊίτο ή εποχή τής πλή

ρους διαστάσεως μεταξύ τοΰ Ελληνικού Σχολείου καί τής Ελληνικής παραγω

γής, συνοδευομένης τής διαστάσεως ταύτης άπο τήν πλήρη έλλειψιν στοιχει

ωδών γνώσεων παρά τώ Έλληνικώ λαώ ό όποιος «εζη εν μέσω βαρείας ομί

χλης εκ τής γεωργικής αμάθειας καί έκαλύπτετο ύπο τον πέπλον τής προλή

ψεως καί τής πατροπαράδοτου ενεργείας»1. 

Οι διδάσκαλοι τοΰ Γένους ουδέποτε υπεβλήθησαν εις τον κόπον να επι

δείξουν στοιχειώδες ενδιαφέρον δια τα γεωργικά ζητήματα, πλην ελαχίστων 

1. "Ιδε Ι. Άποστολοπούλου, Περί της έν Ελλάδι Γεωργίας ><λπ., σελ. 12 
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εξαιρέσεων. Tò Έλληνικον σχολεϊον εν συνεργασία με τήν Έκκλησίαν ήσχο-

λοΰντο αποκλειστικώς μέ την διάδοσιν της γλώσσης καί τήν άνύψωσιν της πί

στεως. «Δεν έσκέφθη κανείς να εξασφάλιση μεγαλυτέρας αποδόσεις»1 - 2. 

Ή άπαιδευσία γενικώτερον, ύφ' ην έτέλει όλόκληρον το Έλληνικον "Εθνος, 

ήτο ή σημαντικωτέρα αιτία της στασιμότητος και «χαυνώσεως»3 τούτου. 

'Ενταύθα όμως δέν πρέπει να παρίδωμεν το γεγονός, οτι τήν ολην ποιό

τητα της παρεχομένης παιδείας επηρέαζε καί ή οικονομική αδυναμία του Ε λ 

ληνικοί) Δημοσίου να καταβάλλη τακτικώς τους μισθούς των διδασκάλων, οί 

όποιοι έγκατέλειπον τάς εργασίας των. 

Χαρακτηριστική εΐναι εν προκειμένω ή υπ' αριθ. 50/9-7-1832 Ά π ό φ α σ ι ς 

της Διοικητικής 'Επιτροπής της Ελλάδος, ήτις μεταξύ άλλων ύπεγράμμιζε 4 : 

«Θεωρούσα ότι οί μισθοί των διδασκάλων τών κατά τήν Έπικράτειαν εκπαιδευ

τικών καταστημάτων μένουν απλήρωτοι, προ πέντε, εξ, επτά καί εις μερικά 

μέρη δέκα καί δο')δεκα ήδη μηνών καί εκ τούτου ο'ι διδάσκαλοι, καταντήσαντες 

εις άμηχανίαν, βιάζονται να παραιτήσουν τάς εργασίας των...». 

Συνεπεία της αδυναμίας ταύτης του Ελληνικού Δημοσίου, Σχολεία τινά 

τής χώρας έλειτούργουν δια δωρεών Φιλελλήνων 'Αμερικανών5. 

3. Εις τήν όλως απαθή ταύτην συμπεριφοράν τοΰ Κράτους έναντι τής Παι

δείας του Ελληνικού "Εθνους δέον να σημειώσωμεν καί να έξάρωμεν6 τάς ενερ

γείας τοΰ πρώτου Κυβερνήτου τής χώρας Ι. Καποδιστρίου. Ούτος αμέσως μετά 

τήν άνάληψιν τής διακυβερνήσεως τής χώρας καί τή συνεργασία τών δύο πρώ

των 7 γεωπόνων τής Ελλάδος, προέβη εν ετει 1829 εις τήν ίδρυσιν τής Γεωργι-

1 "Ιδε Δ. Ζωγράφου, 'ιστορία κλπ , ϊ ό μ Α, σελ 23 

2 Χαρακτηριστικώς ή «Έφημερίς τής 'Ελληνικής Γεωργίας» έγραφεν : « . . εις το 

έκπαιδευτικον πρόγραμμα τοϋ Έθνους διετυπώθη καθαρώς ό φιλολογικός χαρακτήρ. Έ π ί 

τοϋ εγκυκλοπαιδικού μας δένδρου υπάρχουν βάλλοντες μόνοι οι γεγηρακότες κλάδοι τής αλε

ξανδρινής καί βυζαντινής εποχής ». "Ιδε Τόμ Α (1855), σελ 63. 

3 "Ιδε «Έφημερίς 'Ελληνικής Γεωργίας έτους» 1855, Τόμ Α, σελ 63 

4 "Ιδε ώς ανω άπόφασιν εις το υπ' άριθ 34/9-7-1832 φύλλον τής εν Ναυπλίω εκδιδομέ

νης εφημερίδος «Άθηνα» 

5 "Ιδε 'Εφημερίδα «Άθηνα» Φ 39 τής 27-7-1832 

6. Ό Δ Ζωγράφος γράφει δια το γεωργικον ενδιαφέρον τοϋ Καποδιστρίου: « . Είναι 

ό μόνος άρχων πού έδειξε πραγματικον ενδιαφέρον δια τήν έξυπηρέτησιν τής Γης "Εκτοτε 

νεκρικον σάβανον ξαπλώθηκε επάνω άπο τήν 'Ελληνικών Γήν καί που καί ποΰ, άπα μερικές 

σχισμάδες, κατώρθωσε το ζείδωρον Έλληνικον ήλιακον φως να δίν/) άπο τήν ζωήν του, άπο 

την δύναμίν του στην ξεχασμένη 'Ελληνική Γή μερικά ψυχία άναζωογονήσεως καί αναψυχής 

» "Ιδε Γεωργικαί Μελέται, τεύχος Α', σελ 8 

7. Πρόκειται περί τοϋ Γρ Παλαιολόγου καί τοΰ Ι Πρωί'ου, οί όποιοι «εις τήν αύχμη-

ράν ερημον τής γεωργικής σταδιοδρομίας τής χώρας, υπήρξαν οάσεις τών οποίων τήν άπο-

στολήν καί τον προορισμον δέν έστάθη δυνατόν να άντιληφθή ή εποχή των» "Ιδε Δ. Ζωγρά

φου, 'Ιστορία τής παρ' ήμΐν γεωργικής εκπαιδεύσεως, Τόμ. Α, σελ. 90. 
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κής Σχολής Τίρυνθος1'2·3, ή οποία απετέλεσε το Κέντρον τοΰ Γεωργικού Δια

φωτισμού4 της άναγεννωμένης Ελλάδος και ήτις, παρά τάς ένδοϋπηρεσιακάς 

διενέξεις5, την κρατικήν άδιαφορίαν6 και τήν Ίδιωτικήν εχθρότητα7, παρέμεινε 

μέχρι τής διαλύσεως της το μόνον γεωργικον φυτώριον της χώρας προς διά-

δοσιν των γεωργικών γνώσεων8. 

'Ατυχώς δμως το γεωργικον αυτό κέντρον αναπλάσεως τής χώρας μετά 

την δολοφονίαν9 του Καποδιστρίου περιέπεσεν εις άδράνειαν10 μετατραπέν εις 

κερδοσκοπικον μάλλον ή διδακτικών 'ίδρυμα και άπα τοΰ έτους 1846 άνασυνεστή-

1. Αΰτη ίδρύθη δια προσφορών τοϋ Φιλέλληνος Έλβετοΰ Έϋνάρδου κατόπιν της προς 

αυτόν παρακλήσεως τοϋ Ι Καποδιστρίου "Ιδε «Έπιστολαί» Καποδιστρίου, Τόμ Β, σελ. 

23-25 

2 Κατά το Α Σίδερι, ενθ' άν. σελ 36, « . . . . ή Σχολή αΰτη απετέλεσε το άπαν τής γεωρ

γικής εκπαιδεύσεως .. » 

3. Ό Ι. Σκαλτσούνης (ενθ' άν σελ. 31) έγραφε περί αυτής : « Ά π ο τής συστάσεως τής 

'Ελληνικής Επικρατείας, εν μόνον έ>ήφθη σπουδαΐον μέτρον προς διάδοσιν τών πρακτικών 

γνώσεων τής τεχνολογίας, ή ύπο του Κυβερνήτου έν Τίρυνθι συστασα Γεωργική Σχολή» 

4 "Ιδε «Έφημερίς τής Γεωργίας» τής 15-9-1861 

5. Ό Π Γεννάδιος αναφερόμενος ε'ις τήν διάλυσιν αυτής γράφει μεταξύ αλλοον: ((. . . 

ο πόλεμος δν αυτή υπέστη ύπ' αυτών τών ανωτέρων καί κατωτέρων κατά καιρούς διοικητι

κών υπαλλήλων καί τών τής κεντρικής υπηρεσίας». "Ιδε «'Ελληνική Γεωργία» έτους 1894, 

σελ 114 

6 Ή αδιαφορία αυτή τοϋ Κράτους προκύπτει έκ τοΰ ϋψους τών παρεχομένων πιστώ

σεων δια τον έξοπλισμον τής Σχολής Οϋτω δια το έτος 1847, ένω αϊ δαπάναι δια τήν μισθο-

δοσίαν τοϋ προσωπικοΰ άνήλθον εις 13 658 δρχ., αϊ αντίστοιχοι δαπάναι δια τήν κατασκευήν 

εργαλείων άνήλθον εις 762 δρχ.'Επίσης δια το έτος 1861, ένω αί δαπάναι δια φωτισμον καί 

θέρμανσιν τής Σχολής ανήρχοντο εις 1 660 δρχ , αί δια τεχνικον έξοπλισμον δαπάναι άνήλ

θον εις 1 500 δρχ "Ιδε Ι ΙΙρω'ίου, "Εκθεσις περί τής Σχολής Τίρυνθος καί Προϋπολογισμον 

Υπουργείου 'Εσωτερικών έτους 1854, σελ 76 

7. Ό δια λόγους υπηρεσιακούς επισκεφθείς τήν Σχολήν ϊίρυνθος Θ Όρφανίδης εγρα-

φεν : «"Οταν μετά τοϋ μακαρίτου Βασιλέως "Οθωνος τήν άναχώρησιν έπεσκέφθημεν κατά 

διαταγήν τοΰ Υπουργείου τών 'Εσωτερικών το Γεωργικον Κατάστημα τής Τιρύνθου, 

έφριξα ίδών εις μύρια τεμάχια τήν άλωνιστικήν μηχανήν, τήν θεριστικήν μηχανήν, τα διά

φορα πολυπληθή άροτρα . . . έξεπλάγην δια τήν βανδαλικήν έκείνην πραξιν καί ήρώτησα δια-

τί κατέστρεψαν τα πολύτιμα καί ωφέλιμα εκείνα εργαλεία Ή άπάντησις ήτο. . « Έ -

θραύσθησαν τα εργαλεία δια να μή καλλιεργηθώσιν αί γαΐαι τοΰ Καταστήματος μή 

καλλιεργούμεναι δε να καταπατηθώσι παρά τών έποφθαλμιούντων αύτάς, δπερ καί έγένετο» 

"Ιδε «Δελτίον» τής 'Επιτροπής Έμψυχώσεως τής 'Εθνικής Βιομηχανίας, έτους Α', σελ 31. 

8 Ό Π Γεννάδιος γράφει ότι « . .το άπο τής συστάσεως μέχρι τής οριστικής κα

ταργήσεως τοΰ έν Τίρυνθι γεωργικοΰ τούτου ιδρύματος χρονικον διάστημα δύναται να Οεωρη-

Οή ώς ή πρώτη περίοδος τών καταβληθεισών προσπαθειών προς άνάπτυξιν τής Γεωργίας 

έν γένει εις το άρτισύστατον Έλληνικον Κράτος» "Ιδε Γεωργικά 'Ανάλεκτα, σελ 111-112 

9 Ώ ς γνωστόν ούτος έδολοφονήθη εις Ναύπλιον τήν 27-9-1831 Συνεπώς ή διακυβέρ-

νησίς του υπήρξε βραχυτάτη, δεδομένου δτι ούτος άφίχθη εις τήν Ελλάδα την 8-1-1828 

10. "Ιδε Δ. Ζωγράφου, 'Ιστορία τής παρ' ήμΐν γεωργικής εκπαιδεύσεως, Τόμ. Α, 

σελ 27-28. 
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θη ώς Γεωργικον Σχολεΐον Τίρυνθος. Αϊ έπακολουθήσασαι άλλαγαί του προο

ρισμού της Σχολής δυνατόν να επηρέασαν την δλην λειτουργίαν αυτής, διότι ό 

γεωργικός κόσμος τής χώρας δεν περιέβαλεν αυτήν με το άπαιτούμενον ενδια

φέρον1, γεγονός το όποιον ώδήγησε το κράτος εις την ύπόσχεσιν2 δτι «... οι 

σπουδάσαντες την γεωργίαν... δύνανται να χρησιμεύσωσιν ώς πραγματογνώ

μονες, έκτιμηταί, μετρηταί... ώς υπότροφοι τής Κυβερνήσεως εις Εύρώπην...». 

Τελικώς ή Σχολή αυτή, ή οποία έστήριξε τους οραματισμούς του Ιδρυτού* 

της άποτελέσασα το προσφιλέστερον των ιδρυμάτων τής χώρας δι' αυτόν, έργα-

ζόμενον «ίδίαις χερσίν))4 εις τούτο, διελύθη κατά το έτος 1872 συνεπεία τής 

ολοσχερούς5 περικοπής των προς αυτήν πιστώσεων του κρατικού προϋπολογι

σμού, προελθούσης έξ αποφάσεως των πληρεξουσίων τοΰ "Εθνους οι όποιοι 

«... με τυχαίας εμπνεύσεις, με προχειρολογίας, με αύθαιρετισμούς, με πείσματα 

ΐσως, ήλθον να έπιληφθώσιν ενός τοιούτου σοβαρού και κεφαλαιώδους δια τήν 

χώραν ζητήματος... "Εκριναν οτι τους έπεβάλλετο να περιορίσουν καί να δεσμεύ

σουν τήν γεωργικήν μόρφωσιν τοΰ Ελληνικού λαού μέσα ε'ις τάς άποπνικτικάς 

σκέψεις των καί εις τας μικρολόγους αποφάσεις των» 6 . 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων άπα τής απόψεως τής επιδείξεως ενδια

φέροντος7 - 8 τοΰ 'Ελληνικού Κράτους δια τήν γεωργικήν έκπαίδευσιν των Έ λ -

1. Σχετικώς ή «Έφημερίς τής Γεωργίας» τήν 15-8-1861 εγραφεν : « άλλα 

δυστυχώς, οΰτε οι δήμοι, οΰτε αϊ Μοναί, ούτε οι ίδιοκτήται άνταπεκρίθησαν προς τον άγα-

θοεργον σκοπον τής Κυβερνήσεως, διότι ώς πληροφορούμεθα έκ τών επαρχιών, ουδεμία 

φαίνεται προσπάθεια εις τήν άποστολήν μαθητών διδαχθησομένων τήν γεωργίαν Είναι 

απορίας άξιον πώς δέν υπάρχει προθυμία προς έκμάθησιν τής γεωργίας, ένω υπάρχει μεγίστη 

επιθυμία τής σπουδής τών γραμμάτων, ώς καί τών επιστημών. . . .» . 

2. "Ιδε ύπ' αριθ. 68 τοϋ έτους 1861 Έγκύκλιον Ύπουργ Εσωτερικών εις Β. Γιαννούλη, 

«'Εγκύκλιοι ΔιαταγαΙ κλπ » έτους 1861, σελ 58 

3. "Ιδε «Έπιστολαί» Καποδιστρίου, Τόμ. Γ, σελ 365 καί «Γενική Έφημερίς τής 

Ελλάδος» έτους Ε', σελ 17 

4. Ό διατελέσας διευθυντής τής Σχολής Α. Ηλιόπουλος έγραφε περί τοΰ Ι Καπο

διστρίου καί τής Σχολής «. . . ήτο δε τοΰτο το προσφελέστατόν του ίδρυμα έν ψ έπορεύετο 

καθ' έκάστην καί είργάζετο ΐδίαις χερσίν, επιβλέπων καί διατάσσων τα πάντα » "Ιδε 

«'Ελληνική Γεωργία» έτους 1887, σελ 55 

5. "Ηδη άπο τοϋ έτους 1868 το Κράτος προέβη ε'ις τήν μείωσιν τών προς τήν Σχολήν 

πιστώσεων "Ιδε Προϋπολογισμον Υπουργείου 'Εσωτερικών έτους 1868, σελ 97. 

6 "Ιδε Δ Ζωγράφου, 'Ιστορία τής παρ' ήμΐν γεωργικής εκπαιδεύσεως, Τόμ Α, 

σελ 170. 

7. Εις τήν ύποβοήθησιν τής γεωργίας γενικώς άπέβλεψαν τά, δια τοΰ άπο 23-8-1852 

εκδοθέντος Β Δ., συσταθέντα Γεωργικά Συμβούλια εις εκαστον Νομον ώς διαφωτιστικά 

όργανα τής Κυβερνήσεως επί τών γεωργικών ζητημάτων. 

8 Τοϋ έκ τής καταργήσεως τής Σχολής Τίρυνθος προκύψαντος κενοΰ έπεχειρήθη έν 

ετει 1873 ή πλήρωσις δια τής συστάσεως Γεωργικής 'Εταιρείας, τής σχετικής προσπάθειας 

αναληφθείσης ύπο τοΰ Πρωθυπουργού Έ π . Δεληγιώργη. Σκοπός ταύτης, κατά το αρθρ. 1 

τής υπογραφείσης Συμβάσεως μεταξύ τοΰ Δημοσίου, Τραπεζών καί ιδιωτών ήτο «... ή έν 
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λήνων αγροτών, δεν ήτο δυνατόν να έπιδειχθή περισσότερον ενδιαφέρον άπο τήν 

έλθοΰσαν εις τήν χώραν μας Βαυαρικήν Άντιβασιλείαν1, «ή οποία vai μεν 

έφερε μεθ' εαυτής σωρείαν ανωτέρων αξιωματικών2, αμφιβόλου χρησιμότητος, 

ούδένα δμως έπιστημονικον έργάτην τής γεωργικής αναγεννήσεως και προόδου 

τής χώρας3», συντελέσασα άμα και εις τήν άνακοπήν τής εξελικτικής πορείας4 

του παρ' ήμϊν υφισταμένου συνεταιρικού πνεύματος δια τής καταργήσεως του 

έπί Τουρκοκρατίας λειτουργούντος θεσμού τών «Αυτοδιοικουμένων Ελληνικών 

Κοινοτήτων». 

4. Κατόπιν τής δλως αψυχολόγητου5 διαλύσεως τής Σχολής Τίρυνθος, ή 

οποία πορευθεϊσα εν μέσω ποικίλων αντιξοοτήτων «έφερε καρπούς καταφα

νείς6», άρχεται παρ' ήμϊν ή δευτέρα περίοδος τής γεωργικής εκπαιδεύσεως δια 

τής ψηφίσεως του νόμου ΑΦΜΒ'/1887 «περί ιδρύσεως γεωργικών σχολείων» 7 - 8 , 

ώς και διά τής έπακολουθησάσης εκδόσεως έτερων νόμων και Βασιλικών Διατα

γμάτων. 

Οΰτω : α) Εις έκτέλεσιν του ανωτέρω νόμου εξεδόθη κατά μήνα Μάρτιον 

τοΰ 1888 Β.Δ. «περί 'ιδρύσεως Γεωργικού Σχολείου εν Αθήναις» ύπο τον τίτλον 

«Τριανταφυλλίδειον Γεωργικον Σχολεΐον»9. 

τώ τόπω εισαγωγή τών τελειότερων και καταλληλότερων μεθόδων τής καλλιέργειας τής 

γής, ή μόρφωσις πρακτικών καί θεωρητικών γεωργών και ή έν γένει άνάπτυξις τής Γεωργίας 

εν 'Ελλάδι ». 

1. Ή έν έτει 1834 έπιχειρηθεϊσα ύπο τής 'Οθωνικής 'Αντιβασιλείας βελτίωσις τής 

γεωργικής εκπαιδεύσεως, δια τοϋ άπο 6-2-1834 εκδοθέντος σχετικού νόμου, απέτυχε, 

διότι δια τοϋ νόμου τούτου οι δημοδιδάσκαλοι έκαλοΰντο να διδάξουν εις τους μαθητάς τών 

δημοτικών σχολείων γεωργικάς γνώσεις τάς οποίας αυτοί ούτοι έστεροϋντο. 

2. Περί τών υπέρογκων δαπανών τοΰ έν'Ελλάδι Βαυαρικού στρατού, δστις επί 8 205 

ανδρών τοϋ συνόλου τοΰ Έλλην. στρατοΰ ανήρχετο εις 5 142, ϊδε Α. Άνδρεάδου,'Ιστορία 

τών εθνικών δανείων, σελ. 88-90. 

3. "Ιδε Δ. Ζωγράφου, 'Ιστορία τής παρ' ήμϊν γεωργικής εκπαιδεύσεως, Τόμ Α, 

σελ 33 

4. "Ιδε Δ Μαργέτη, Ινθ' άν σελ. 32 

5 'Ενώ το Κράτος απεφάσισε τήν διάλυσιν τής μοναδικής Γεωργικής Σχολής, παραλ

λήλως άνεγνώριζε δτι «. απόλυτος ανάγκη υπάρχει να όργανισθώσι τα τής γεωργικής 

εκπαιδεύσεως, δι' ής καί μόνης ή γεωργική ημών τάξις. . δύναται να απαλλαγή τών ανα

πόσπαστων τής αμάθειας προλήψεων... .»."Ιδε Έκθεσιν 'Τπουργοΰ 'Εσωτερικών © Ζαίμη 

έν τω Προΰπολογισμώ τοΰ έτους 1872, σελ 105-106. 

6. "Ιδε I I . Γενναδίου, Γεωργικά 'Ανάλεκτα, σελ. 111-112 

7 Σκοπός τών Γεωργικών Σχολείων ήτο ή παροχή εις τους γεωργούς «. . .τών στοι

χειωδέστερων γνώσεων . . . καί ή χρήσις παρ' αυτών τών απλούστατων βελτιωμένων εργα

λείων». "Ιδε σχετικήν άγόρευσιν βουλευτού Καραπάνου, «Έφημερίς Συζητήσεων τής Βου

λής», έτους 1887, σελ 530 

8. Περί τών έν τή Βουλή γενομένων συζητήσεων επί τοϋ σχετικού νόμου ϊδε «Παράρ

τημα 'Εφημερίδος τών συζητήσεων τής Βουλής» έτους 1884, σελ 245-247. 

9 'Επρόκειτο περί κληροδοτήματος τοΰ έκ Βυτίνης καταγόμενου Π Τριανταφυλλίδη, 
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β) Δυνάμει του αύτοϋ ώς άνω νόμου εξεδόθη το άπο 4.5.1888 Β.Δ. «περί 

συστάσεως Γεωργικού Σχολείου εν τω κτήματι Ά'ιδίν1» παρά τον Άλμυρον 

της Θεσσαλίας. Σκοπός τούτου ήτο ή πρακτική έκμάθησις της δενδροκομίας, 

ζωοτεχνίας, οινοποιίας, τυροκομίας και των λοιπών κλάδων της γεωργίας. 

γ) Δια του νόμου Α Ω ^ Ε ' / Ι δ θ ΐ ίδρύθη ό έν Βυτίνη Γεωργικός Σταθμός 2 . 

δ) Δια του νόμου Β Τ Ξ Ε ' / 1 8 9 7 επήλθε μεταβολή εις το γεωργικον έκπαι-

δευτικον καθεστώς. Τα Γεωργικά Σχολεία 'Αθηνών και Τίρυνθος (το όποιον 

έν τω μεταξύ εΐχεν άνασυσταθή δια του άπο 4.11.1894 εκδοθέντος Β.Δ.) μετα

τρέπονται3 εις Γεωργικούς Σταθμούς και ή «Κασσαβέτειος Σχολή» (Άϊδίν) 

εις πρακτικήν Σχολήν. Σκοπός τών Γεωργικών Σταθμών 4 ήτο ή δια του π α 

ραδείγματος διδασκαλία και ή διάδοσις τών τελειότερων μεθόδων της γεωργίας, 

της κτηνοτροφίας καί τών γεωργικών βιομηχανιών... ώς και ή άνευ κέρδους 

προμήθεια γεωργικών εργαλείων, σπόρων και άλλων γεωργικών εφοδίων εις 

τους γεωργούς. 

ε) Δια του νόμου ΒΩΛΕ'/1901 συνεστήθη ή «Άβερώφειος» πρακτική 

Γεωργική Σχολή Λαρίσης, ή οποία δμως ήρξατο λειτουργούσα άπο του έτους 

1911 δια τοΰ νόμου Γ"^Α'/Ί911. Έ π ' ευκαιρία της λειτουργίας της Σχολής ταύ

της δέον να ύπογραμμίσωμεν και τήν σημειουμένην μεταβολήν εις την νοοτρο-

πίαν τοΰ Κράτους, ήτις προσεγγίζει περισσότερον τήν παραγωγήν 5 καί τάς 

έπιστημονικάς μεθόδους καί ή όποια έκδηλοΰται εις το πρόγραμμα διδασκα

λίας ταύτης το όποιον μεταξύ τών μαθημάτων περιελάμβανε : Γεωργικήν μη-

χανικήν, Γεωργικ/jv χημείαν, Γεωργικήν ύδραυλικήν, Γεωργικήν μηχανολο-

γίαν κλπ. 

ό οττοϊος εις τήν κατά το έτος 1858 συνταχθείσαν πρώτην διαθήκην του, καταλείπων την 

περιουσίαν του υπέρ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου, έγραφε: « θέλω να διατεθή ούτως ώστε 

Si' αυτής ού μόνον να άναπτυχθή ετι πλέον, άλλα καί να διατηρήται αιωνίως το έν ϊίρυνθι 

Άγροκήπιον . ύποσχόμενον μεγάλην εις το "Εθνος ώφέλειαν )) "Ιδε Κ Λευκιάδου, 

Γεωργική Νομοθεσία, σελ 500-504 

ί Επρόκειτο περί δωρεάς εκτάσεως 27 000 στρεμμάτων έκ μέρους τοΰ 'Αλεξάνδρου 

Κασσαβέτη, έξ ού καί ή ονομασία της «Κασσαβέτειος Σχολή» 

2 ΕΊς το Γεωργικον τμήμα τοϋ Σταθμού περιελήφθη καί ή παραδειγματική διδασκα

λία τής χρήσεως τών έντελεστέρων γεωργικών εργαλείων ώς καί της πληρεστέρας καλλιέρ

γειας τών δημητριακών 

3. Έ ν συνδυασμώ καί προς το άπο 28-8-1897 Β Δ «Περί συστάσεως γεωργικών 

σταθμών» 

4. Δια τοϋ άπο 11-9-1897 Β Δ ίδρύθησαν οι Γεωργικοί Σταθμοί Μεσολογγίου καί 

Κερκύρας. Δια τοϋ άπο 8-12-1899 Β Δ ίδρύθη ό Γεωργικός Σταθμός Λεβαδείας Διά τοΰ 

άπο 15-9-1901 Β Δ Ίδρύθη ό Γεωργικός Σταθμός 'Ηλείας 

5 Ή στροφή αΰτη τοΰ Κράτους προς τήν παραγωγήν έξεδηλώθη καί δια τοΰ νόμου 670 

τοΰ 1 907 τής Κρητικής Πολιτείας δια τής συστάσεως 'Αγροκηπίων εις Χανιά, Γέθυμνον 

καί Ήράκλειον καί διά τής έν συνεχεία εξαπλώσεως τούτων, ώς καί γεωργικών ιδρυμά

των καί σταθμών καθ' άπασαν τήν χώραν, περί ών ίδε Κ. Αευκιάδου, Γεωργικί) Νομοθεσία. 
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Ένταΰθα δέον νά σημειώσωμεν ό'τι ή σποραδική καί άνευ προγραμματισμού 

•ληψις κρατικών μέτρων δια την γεωργικήν έκπαίδευσιν και την γεωργίαν, 

γενικώτερον, εΐχεν ώς συνέπειαν την άπροθυμίαν τών άγροτοπα'ιδων να φοιτή-

σωσιν ε'ις τάς Γεωργικάς Σχολάς, ώς τοΰτο αναφέρεται εις· εκθεσιν του διευθυν

τού της «Κασσαβετείου Σχολής», άπο του έτους 1888, καθ' ή ν κατά το έτος 

τοϋτο ή Σχολή αυτή είχε μόνον 19 μαθητάς ; ένώ ολόκληρος ό αγροτικός πληθυ

σμός εΐχεν απόλυτον ανάγκην μιας στοιχειώδους γεωργικής εκπαιδεύσεως. 

5. Αυτή ήτο έν γενικαΐς γραμμαΐς ή εν 'Ελλάδι αγροτική έκπαίδευσις μέχρι 

τοΰ;τέλους του 19ου αιώνος και τάς αρχάς του 20οΰ, πράγμα το όποιον δικαιο

λογεί διατί και ή ελλειψις της προϋποθέσεως ταύτης επηρέασε δυσμενώς τήν 

πρόοδον της καθ' δλου γεωργικής οικονομίας καί τήν συνεταιριστικήν γεωργικήν 

κίνησιν, είδικώτερον. Ένταΰθα, προς κατανόησιν της εκτάσεως της υφιστα

μένης ανυπαρξίας επιστημονικού1 δυναμικού εις τήν Έλληνικήν άγροτικήν οί-

κονομίαν της περιόδου ταύτης, σημειώνομεν δτι κατά το έτος 1888 το σύνολον 

τών έν Ελλάδι γεωπόνων ανήρχετο εις 38 καί μάλιστα ούτοι ήσαν γνωστοί με 

τα ονόματα των καθ' άπασαν τήν χο>ραν2, ενώ κατά το έτος 1868 δεν ύφίστατο 

ουδείς κτηνίατρος3. 

Έ ν παρόδω σημειώνομεν επίσης δτι εις τον τομέα της άμίλλης καί της προ

βολής τών επιτευγμάτων της Ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας καί βιομη

χανίας ήσκησεν εύεργετικήν έπίδρασιν το Διάταγμα «περί συστάσεως 'Ολυ

μπίων» 4 - 5 , κατ' έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν του ευεργέτου Ε. Ζάππα. 

§ 8 

Δ. Ή ελλειψις τοΰ κεντρικού φορέως ώς βοηθητικού καί καθοδηγητικού 

οργάνου τον Γεωργικού Συνεταιρισμού 

1. Ε π ε ι δ ή , ώς ελέχθη, ό γεωργικός συναιτερισμος συνιστά μίαν σύνθετον 

καί ανεπτυγμένης μορφής κοινωνικοοικονομικήν δρασιν, έκτυλισσομένην εντός 

1 "Οχι δε μόνον έπιστημονικον δυναμικον δεν ύπήρχεν, άλλα ή Σχολή ΤίρυνΟος έστε-
ρεΐτο καταλλήλου ξυλουργού και σιδηρουργού δια την έπιδιόρθωσιν τών άροτρων, δι' αυτόν 
δε τον λόγον υπεβλήθη ύπο τοΰ διευθυντού της Σχολής Ι Άποστολοπούλου η πρότασις 
όπως σταλούν δύο νέοι εις τήν Εύροιπην προς έκμάθησιν αυτών τών τεχνών καί επιστρέφοντες 
να τάς διαδώσουν έν Ελλάδι "Ιδε Ι Άποστολοπούλου, Περί της έν Ελλάδι γεωργίας 
κλπ. σελ 46. 

2 "Ιδε Α Ζωγράφου, 'Ιστορία κλπ , Τόμ Β, σελ 15 
3. "Ιδε Ι Άποστολοπούλου, ενθ' άν σελ 79-80 
4 'PI πρώτη "Βκθεσις (('Ολυμπίων» έλαβε χώραν έν Αθήναις εις το Ζάππειον Μέγα-

ρον έν ετει 1859 "Ιδε Β Δ. της 19-8-1858 «περί συστάσεως 'Ολυμπίων» 
5 Ένταΰθα θα ηδυνάμεθα να σημειώσωμεν καί το Β Δ της 1-10-1858 «περί προσδιο

ρισμού χρηματικού βραβείου υπέρ τοϋ συντάξαντος το ώφελιμώτερον γεωργικον σύγγραμμα». 
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των κόλπων τοϋ αγροτικού πληθυσμού, όστις, δι' ους λόγους ανωτέρω έξεθέ-

σαμεν, δεν ήδύνατο να άνταποκριθή εις αυτήν, ήτο απαραίτητος ή υπαρξις ενός 

κεντρικού κρατικού φορέως, ό όποιος δια τών υπ' αύτοΰ λαμβανομένων εκάστοτε 

διοικητικών και νομοθετικών μέτρων να ρυθμίζη τόσον τα της δράσεως τοϋ 

συνεταιρισμού, παρέχοντος άμα εις αυτόν πασαν δυνατήν βοήθειαν, δσον και την 

εν γένει άγροτικήν πολιτικήν της χώρας. 

2. Την κάλυψιν του κενοϋ τούτου έπλήρωσε παρ' ήμΐν ή ϊδρυσις τοΰ 'Υπουρ

γείου Γεωργίας δια τοΰ νόμου 853/1917, το οποίον δια τών ύπ' αύτοΰ εξαρτω

μένων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών ήδύνατο να ένημεροϋται επί 

τών προβλημάτων της αγροτικής οικονομίας και τής συνεταιριστικής κινήσεως,, 

πράγμα άπαραίτητον δια την χάραξιν τής όρθοτέρας και σκοπιμωτέρας αγροτι

κής πολιτικής, ήτις θά ήτο απόρροια τής προηγουμένης μελέτης και έρεύνης τών 

επί μέρους θεμάτων. Έ ν τ α ϋ θ α δέον να σημειώσωμεν δτι πριν ή το Ύπουργεΐον 

Γεωργίας συσταθή αυτοτελώς, είχε προηγηθή ή σύστασις τοΰ Υπουργείου 

Γεωργίας, 'Εμπορίου και Βιομηχανίας δια τοΰ νόμου 3724/1910, όπερ δια τοΰ 

νόμου 7998/1911 έλαβε τον τίτλον τοΰ 'Υπουργείου 'Εθνικής Οικονομίας. 

3. Παραλλήλως προς την ανάγκην υπάρξεως τοΰ κεντρικού τούτου φορέως 

καί λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι ή σύστασις καί ή επιτυχής δράσις ενός συνεται

ρισμού άπήτει κεφάλαια, τα όποια έσπάνιζον1 καί ώς εκ τούτου δεν ήτο δυνατόν 

να έξευρεθοΰν δια τών συνεισφορών τών άθλίως άλλωστε διαβιούντων τότε αγρο

τών, έξ ϊσου αναγκαία προέκυπτε καί ή υπαρξις ενός τουλάχιστον πιστωτικού· 

'ιδρύματος, το όποιον θα ήσχολεΐτο αποκλειστικώς με την άγροτικήν πίστιν καί 

ιδιαιτέρως τήν συναιτεριστικήν, έκδηλουμένην υπό ποικίλας μορφάς. Ή υπαρ

ξις τοΰ πιστωτικοΰ τούτου οργάνου, το όποιον θα εμερίμνα δια τον έφοδιασμον· 

τής αγροτικής οικονομίας καί τών συνεταιρισμών δια τών απαραιτήτων χρη

ματικών κεφαλαίων, θα συνετέλει ώστε να απαλλαγή ό αγροτικός πληθυσμός 

άπό τήν μάστιγα τοΰ τοκογλύφου, δστις εκμεταλλευόμενος ακριβώς τήν ελλειψιν 

τοΰ ιδρύματος τούτου, άπεμύζει 2 κυριολεκτικώς τον άγροτικόν πληθυσμόν, ό< 

όποιος παραλλήλως προς τα πάσης μορφής υφιστάμενα εμπόδια καί τήν άδια-

1. "Ηδη εις τήν από τοϋ έτους 1833 εκθεσίν του ό Γρ. Παλαιολόγος, όστις ύπήρξεν ό 
πρώτος γεωπόνος της 'Ελλάδος καί συνεργάτης τοϋ Ι. Καποδιστρίου, έγραφεν : «Είναι πολλοί 
κτηματίαι καί άλλοι πολιται οί όποιοι έπιθυμοΰν μέν να βελτιώσουν τήν γεωργίαν ή τήν βιο-
μηχανίαν των, άλλα στερούνται χρημάτων, τα όποια εΐναι πολλά σπάνια σήμερον είς τήν 
Ελλάδα, ή αν καί τίνες έχουν ζητοϋν τόκους υπέρογκους. Τ Ι κυβέρνησις λοιπόν θέλει ευεργε
τήσει μεγάλως τον τόπον φροντίζουσα τήν σύστασιν μιας χρηματικής τραπέζης.. ». "Ιδε 
'Εφημερίδα «Αθηνά», αριθ. Φ. 120-121, έτους 1833, σελ. 487, 491. 

2 Χαρακτηριστικός αναφέρεται ότι «πολλοί τών φορολογουμένων, σημειουμένων εις 
τα διπλότυπα ώς γεωργών, πληρώνουν 50 καί 100% δια να ε/ωσι βόα» "Ιδε «Έφημερίς 
'Ελληνικής Γεωργίας», Ταμ Α (1885), σελ. 59. 
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φορίαν του κράτους είχε νά αντιμετώπιση καί την τοκογλυφίαν1"2, με αποτέλε

σμα να προστίθεται καί αυτή ώς τροχοπέδη Sto. την άνάπτυξιν της καθ' όλου· 

αγροτικής οικονομίας καί την άνοδον του βιοτικού επιπέδου. 

Συνεπεία της ελλείψεως κεφαλαίων καί αύτη αυτή ή αγροτική ιδιοκτησία 

μη δυναμένη να καλλιεργηθή έχαρακτηρίζετο ώς ανωφελής3. 

Βεβαίως, ύπήρχεν ή κατά το έτος 1842 συσταθείσα Εθνική Τράπεζα4 - 5, 

πλην όμως αυτή έχορήγει πιστώσεις κυρίως εις το Κράτος6 καί εις το έμπόριον 

καί τήν βιοτεχνίαν καί βραδύτερον εϊς τους εμπορευόμενους κτηματίας, οί όποιοι 

δανειζόμενοι παρ' αυτής με τόκον 6%, έδάνειζον εν συνεχεία ούτοι δια λογα-

ριασμόν των προς τους γεωργούς με τόκον τουλάχιστον τριπλάσιον7'8-9. Ή 

Εθνική Τράπεζα ουδέν άνέγραφεν ε'ις το καταστατικον αυτής περί γεωργικών 

δανείων, περί τών οποίων μόνον κατά τήν άνανέωσιν του εκδοτικού της προνο

μίου έν ετει 1861 διέλαβεν10. 

Ώ ς προς τα ύπο της 'Εθνικής Τραπέζης χορηγηθέντα προς τήν γεωργίαν 

δάνεια λεκτέα τα εξής: Ά φ ' ενός μεν ταύτα ήσαν ύπερβολικώς περιωρισμένα, 

γεγονός το όποιον ήνάγκαζε11 τους άγρότας να δανείζωνται δια 8 μήνας με τό

κον 15, 20, 30 %, άφ' ετέρου δε ή χρονική των διάρκεια έξετείνετο το άνώτερον 

μέχρις ενός έτους, ένφ ή παράλληλος έξομοίωσις τών δανείων τούτων προς τα 

εμπορικά καί ή θέσπισις προσωπικής κρατήσεως κατά τών αγροτών ώς καί ό 

υψηλός τόκος (8%) καθιστών ταύτα ελάχιστα ωφέλιμα εις τους γεωργούς, 

διότι ούτοι δεν ήδύναντο να πραγματοποιήσουν γεωργικάς βελτιώσεις μακράς 

αποδόσεως απαιτούσας καί κεφάλαιον σημαντικον καί χρόνον αποδόσεως έκτε-

ταμένον, πράγμα δπερ δεν έπέτρεπεν ή σπάνις1 2 - 1 3 χρηματικών κεφαλαίων καθ' 

1. Ή τοκογλυφία ύπεβοηθήθη καί άπο τήν νομολογίαν τών 'Ελληνικών δικαστηρίων 

ήτις εδέχθη, 8τι το δριον τοϋ συμβατικού τόκου είναι άπεριόριστον και ούτως ήνοιξε τάς 

θύρας διάπλατα εις αυτήν. "Ιδε Α. Σίδερι, έ'νθ' άν. σελ. 36. 

2. "Ιδε Χρ. Εύελπίδη, 'Αγροτική Πολιτική, σελ. 71. 

3. "Ιδε περιοδ «Ανθολογία τών Κοινωφελών Γνώσεων» έτους 1836, τεϋχ 1, σελ. 

102 

4. 'Από τοϋ έτους 1839 ήρχισε λειτουργούσα καί ή 'Ιονική Τράπεζα μόνον εντός της 

Επικρατείας τών 'Ιονίων νήσων, μέχρι τοϋ 1864, όποτε μετά τήν έπελθοϋσαν ενωσιν τού

των μετά της 'Ελλάδος αύτη έπεξέτεινε τάς εργασίας της εις όλόκληρον τήν χώραν 

5. Ή πρώτη απόπειρα «περί συστάσεως Τραπέζης κτηματικής πίστεως» δια της εκδό

σεως τοϋ σχετικού νόμου άπο τοϋ έτους 1836, παρέμεινεν ανενεργός, άτε μή έφαρμοσθέντος 

ουδέποτε τοϋ νόμου τούτου. 

6 "Ιδε Π Δερτιλή, ενθ' άν. σελ 98. 

1 "Ιδε Χρ. Εύελπίδη, Το άγροτικον πρόγραμμα, σελ. 100 

8 "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Ή αγροτική πίστις κλπ., σελ. 8. 

9 "Ιδε Χρ Εύελπίδη, 'Αγροτική πολιτική, σελ. 71. 

10. "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' άν. σελ. 34 

11. "Ιδε Α. Σίδερι, &/Θ' άν. σελ. 35. 

12 Κατά το έτος 1855 ύπελογίσθη ότι τα καλλιεργητικά κεφάλαια μιας μέσης καταστά-
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•δλην τήν μεταπελευθερωτικήν περίοδον της χώρας, με συνέπειάν ό ιδιωτικός 

τόκος να κυμαίνεται1 μεταξύ 30-50 % . 

4. Έ κ τοϋ παρατιθεμένου πίνακος2 εμφαίνεται το ποσόν τών υπό της Ε θ ν ι 

κής Τραπέζης χορηγήσεων προς τους γεωργούς και κτηματίας μεταξύ τών ετών 

1866-1900 (είς δραχμάς). 

Ιτη 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

ποσόν 

2.501.000 

2.421.000 

2.358.000 

2.565.000 

3.156.000 

3.847.000 

4.847.000 

8.810.000 

11.253.000 

12.000.000 

12.870.000 

12.185.000 

14.070.000 

15.420.000 

16.416.000 

15.368.000 

17.652.000 

19.190.000 

ετη 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

ποσόν 

17.941.000 

18.730.000 

17.432.000 

18.481.000 

20.449.000 

19.006.000 

19.491.000 

15.439.000 

25.970.000 

4.220.000 

2.660.000 

3.331.000 

4.225.000 

4.490.000 

5.662.000 

12.112.000 

19.227.000 

Έ κ τοϋ ανωτέρω πίνακος προκύπτει δτι, άφ' ής ήρξατο ή 'Εθνική Τράπε

ζα δανειοδοτούσα τον γεωργικον τομέα, το προς τούτον χορηγηθέν ποσόν μέχρι 

τού έτους 1900 έπολλαπλασιάσθη κατά οκτώ φοράς περίπου. Τούτο έσήμαινεν 

οτι διαρκώς είσέρρεον εις τήν άγροτικήν οικονομία περισσότερα κεφάλαια δια 

τήν άνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών της πηγών. 

σεως αγροτικής οικογενείας ανήρχοντο είς 290 δρχ , είς τάς όποιας περιελαμβάνετο ή αξία 
ένας βοάς (δρχ. 120), ενός ίππου (δρχ 120) και διαφόρων σπόρων (δρχ 50). "Ιδε «Έφημ.ερί.ς 
Ελληνικής Γεωργίας» έτους 1855. Σελ 56. 

13. Τοιαύτη ήτο είς εκτασιν ή ελλειψις χρήματος παρά τω αγροτικέ) πληθυσμφ, ώστε 
αυτή αΰτη ή πληρωμή τοϋ ιερέως τοϋ χωρίου δια τήν βάπτισιν τών τέκνων του να λαμβάνγ) 
χώραν, δια ποσοστού έκ τής εσοδείας τών παραγομένων προϊόντων, συμφωνουμένου προκα
ταβολικώς "Ιδε Μ. 'Αλιβιζάτου, Ή Γεωργική Ελλάς και ή έξέλιξίς της, σελ 8. 

1. "Ιδε Ξ Ζολώτα, ενθ' άν σελ. 93 
2 "Ιδε Ι. Βαλαωρίτου, 'Ιστορία τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, σελ 42 
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5. Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει1 τήν πορείαν τοϋ ύψους τοϋ δημοσίου π ρ ο 

ϋπολογισμού2 τών ετών 1833-1915 (εις εκατομμύρια δραχμάς). 

Χρήσεις 

1833 
1834 
1835 
1840 
1845 
1850 
1855 
1860 
1865 
1870 

"Εσοδα εις έκ. δρχ. 

37,0 
16,8 
12,7 
17,9 
13,3 
16,6 
19,9 
25,3 
26,2 
41,2 

Χρήσεις 

1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 

Έσοδα εις έκ. δρχ. 

32,7 
45,4 
61,4 

123,2 
94,6 

119,2 
129,7 
175,4 
438,0 

"Ητοι, εις το τέλος της Α' περιόδου, ό προϋπολογισμός τών κρατικών εσό

δων έπολλαπλασιάσθη κατά 14,5 φοράς. Τοϋτο έσήμαινεν οτι όλονέν καί περισ-

σότερον έτίθεντο εις τήν διάθεσιν του Κράτους ηύξημένα χρηματικά μέσα δια 

τήν ύπ' αύτοΰ χρηματοδότησιν τών επί μέρους παραγωγικών κλάδων της χώρας. 

6. Γενικώς δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι, μέχρι τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου, 

ουδείς λόγος ήδύνατο να γίνη περί ώργανωμένης αγροτικής πίστεως παρ' ήμΐν3, 

γεγονός το οποίον είχε παραδώσει τον άγροτικον πληθυσμον εις τήν ίδιωτικήν 

τοκογλυφίαν, προς τήν οποίαν ούτος ήτο χρεωμένος με το ήμισυ καί πλέον τών 

αγροτικών χρεών1. 

1. "18ε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ. 371. 

2. Τήν σημασίαν τοϋ κρατικού προϋπολογισμού δια τήν άνάπτυξιν της χώρας εΐχεν 

ήδη επισημάνει ό Ι Σκαλτσούνης, ό όποιος έν ετει 1868 εγραφεν : «Κράτος άρτιπαγες . 

φέρον τον προϋπολογισμόν αύτοΰ εις 34 εκατομμύρια δρχ. (εννοεί τον κρατικον προϋπολογι

σμών της περιόδου εκείνης), έγγράφον δε εις αυτόν δρχ. 12 000 προς έμψύχο^σιν της γεωργίας 

καί βιομηχανίας . ουδέποτε δύναται ούτε εντός να προοδεύση καί προαχθή, οοτε εκτός νά 

έμπνευση φόβον καί σεβασμόν . » "Ιδε Σκέψεις κλπ , σελ 29. 

3 «Καθ' ολην τήν μακράν αυτήν χρονικήν περίοδον τό Έλληνικόν Κράτος δεν έδειξε 

θετικόν ενδιαφέρον προς έξασφάλισιν επαρκούς καί εύθηνής αγροτικής πίστεως . περισσό-

τερον της παραγωγικής άπήντα ή καταναλωτική πίστις, λόγω της ανεπαρκείας τοϋ άτομικοΰ 

αγροτικού εισοδήματος Οι παντοπώλαι καί μικρέμποροι τών χωρίων παρεΐχον τάς συνήθεις 

πιστώσεις προς άγοράν τροφίμων, εις δε τάς περιοχάς τής μεγάλης εγγείου ιδιοκτησίας οι 

τσιφλικοΰχοι έδάνειζον τους κολλήγους μέχρι τής νέας συγκομιδής. ΟΊ όροι τής παροχής 

τοιούτων δανείων ήσαν βαρείς, συχνά τοκογλυφικοί, προκαλούντες έξαθλίωσιν τών αγρο

τών καί άπώλειαν τοϋ ακινήτου των κτήσεως» "Ιδε Δ Στεφανίδου, ενθ' άν σελ. 281, 282. 

4 "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Ή αγροτική πίστις εις τό πλαίσιον τής οικονομικής μας ανα

συγκροτήσεως, σελ. 13. 
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'Ενταύθα δέον νά τονισθή ότι ή κατάστασις αυτή, οφειλομένη βασικώς 

•εις την ελλειψιν γενικωτέρας διοικητικής οργανώσεως και μερίμνης1 του κρά

τους, εΐχεν έπηρεασΟή εν τούτοις και άπό τάς κατά την έποχήν έκείνην παγκο

σμίως κρατούσας αντιλήψεις, περί του ρόλου τοΰ κράτους, τής φιλελευθέρας 

οικονομικής πολιτικής, ήτις κάθε άλλο παρά με ευνοιαν έβλεπε την έπέμβασιν 

τούτου εις την εν γένει οίκονομικήν ζωήν. 

Ευρισκόμεθα εισέτι εις την έποχήν κατά την οποίαν το laissez faire 

•ήτο ή πυξίς, ή οποία ώδήγει το κράτος εις την άποχήν από οιανδήποτε ένεργόν 

άνάμιξιν εις τα ανακύπτοντα οικονομικοκοινωνικά προβλήματα. Ούτω, το 

-κράτος έστερεΐτο τής δυνατότητος τής άμεσου καί έντονου παρεμβάσεως του, 

ώστε να έπιτυγχάνωνται εκάστοτε αϊ έπιβαλλόμεναι λύσεις δια τής λήψεως τών 

ενδεδειγμένων μέτρων ποικίλης μορφής, εντάσεως και περιεχομένου. 'ELνοο

τροπία αυτή του «Κράτους αποχής» ήρχισεν, ως θα ϊδωμεν άλλαχοΰ, να μετα

βάλλεται άπο τής δευτέρας δεκαετίας του 20οϋ αιώνος2. 

7. Ούτω λοιπόν, διαπιστούται Οτι και ή ελλειψις τής προϋποθέσεως ταύτης, 

δηλ. ή ελλειψις ενός κεντρικοί) κρατικού φορέως, δ όποιος ευρισκόμενος επί 

κεφαλής ολοκλήρου τής παραγωγικής δράσεως τοϋ αγροτικού πληθυσμού θα 

καθίστα ταύτην πλέον ευχερή καί άποδοτικήν δια τής λήψεως τών πάσης φύ

σεως ενδεικνυομένων διοικητικών καί νομοθετικών μέτρων καί παροχής τών 

•σκόπιμων υποδείξεων, συντονίζων άμα την προσπάθειαν ταύτην έπί πανεθνι

κής κλίμακος, συνετέλεσεν εις την πλημμελή καί άτονον λειτουργίαν'όλοκλή-

-ρου τοΰ παραγωγικού τομέως τής αγροτικής οικονομίας. 

Έ ν άλλοις λόγοις, ή ανυπαρξία τοϋ επιτελικού τούτου κέντρου, το όποιον 

•θα διεφώτιζε, θα έδίδασκε, θα έβοήθει καί θα έχάραζε πορείαν, έσχεν ανασχε

τικούς αντίκτυπους, τόσον εφ' ολοκλήρου τής 'Εθνικής οικονομίας, δσον καί έπί 

τής συνεταιριστικής κινήσεως, δεδομένου ότι αύτη δεν συνήντησε τό πρόσφορον 

κλίμα, πέραν τών άλλων εμποδίων, καί άπό πλευράς κρατικού ενδιαφέροντος. 

Την ελλειψιν τοΰ αρμοδίου τούτου επιτελικού κέντρου έκάλυψεν έπί ολό

κληρους δεκαετίας τό άναρμόδιον περί τα αγροτικά ζητήματα 'Τπουργεϊον τών 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν . «Πάντα τα άφορώντα τήν γεωργίαν ζητήματα έρρυθμίζοντα 

1. Ό Δ. Καλιτσουνάκις γράφει σχετικώς : «Κρίνων τις έν τώ συνόλω της την άγροτικήν 
πολιτικήν τοϋ κράτους κατά τήν περίοδον ταύτην (1830-1880), διαπιστοι ότι καίτοι ή κυ
ριότερα ασχολία τοϋ "Εθνους ήτο ή γεωργική καί αγροτικός δ μεγαλύτερος αότοΰ πληθυ
σμός όμως το κράτος δεν άνταπεκρίθη, ούτε πόρρωθεν, ικανοποιητικώς δια τήν άσφάλειαν 
-καί άνάπτυξιν της αγροτικής ιδιοκτησίας καί γεωργίας». "Ιδε Έφηρμοσμένη Πολιτική Οι
κονομία, σελ 100. 

2. «Πάντως το έργατικον ζήτημα καίτοι νεώτερον έκανονίσθη πως κατά τους τελευ
ταίους χρόνους, έγκαταλειφθείσης καί παρ' ήμϊν της φιλελευθεριστικης κατευθύνσεως τοΰ 
κράτους καί αποδέκτης γενομένης της κοινωνικής αποστολής». "Ιδε Herkner - Καλιτσου-
νάκι, «Τό Έργατικον ζήτημα», Τόμ. Β, σελ. 348. 
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υπό τοϋ Υπουργείου Εσωτερικών1, το όποιον εΐχεν όργανωθή ύπό τών ανθρώ

πων του "Οθωνος καί είχε πλείστας αρμοδιότητας. Κατά το διάστημα ήμίσεος 

αιώνος το κράτος (μέχρι του 1880) ουδέν σχεδόν έπραξε δια τήν βελτίωσιν της 

γεωργικής παραγωγής, τής διαρρυθμίσεως τών χειμάρρων2, τής άποξηράνσεως3, 

τής συγκοινωνίας κλπ., ώστε να λέγεται ότι ή πρώτη δυναστεία τοϋ "Οθωνος 

πολλά μεν έπραξε δια να πτωχύνη το "Εθνος, ουδέν δέ δια να ενίσχυση τάς πα-

ραγωγικάς του πηγάς4». Έν προκειμένω όμως, δέον να σημειώσωμεν και τήν 

άντίθετον άποψιν κατά τήν οποίαν, «λαμβανομένης υπ' όψιν τής καταστάσεως 

εις ην ευρέθη ή χώρα μετά τόν επταετή υπέρ τής ανεξαρτησίας του "Εθνους 

αγώνα, καθ' δν τό πυρ καί ό σίδηρος εΐχον καταστρέψει τα πάντα και μειώσει 

σημαντικώς τόν πληθυσμόν τής άπαλλαγείσης τοϋ ζυγοΰ χώρας, οί πλείστοι 

τών έναπολειφθέντων κατοίκων τής οποίας άνέμενον καί αυτόν τόν έπιούσιον 

άρτον των έκ τής Κυβερνήσεως, ή τελεσθεΐσα πρόοδος κατά τήν πρώτην ταύτην 

γεωργικήν περίοδον... είναι αναντιρρήτως μεγάλη5 καί αποδεικνύει τήν φιλερ-

γίαν, τήν εύστροφίαν, τήν ικανότητα, τήν νοημοσύνην καί τήν μεγάλην ζωτι

κότητα τής Ελληνικής φυλής...»6'7 καί ιδιαιτέρως τών Ελλήνων αγροτών 

οί όποιοι «είναι άξιοι παντός θαυμασμοΰ»8. 

Τήν ανάγκην τής συστάσεως τοϋ 'Επιτελικού τούτου κέντρου, τουτέστιν 

τοϋ Υπουργείου τής Γεωργίας, δια τήν πρόοδον τής Ελληνικής γεωργίας καί 

τής 'Εθνικής9 οικονομίας γενικώτερον, ύπεγράμμιζεν άπό τοϋ έτους 1899 ό Δ. 

1. Το Ύπουργεϊον 'Εσωτερικών κατέστη άρμόδιον δια τα γεωργικά ζητήματα δυνάμει 

τοϋ άπό 3-4-1833 Β.Δ 

2. Σχετικώς ή «Έφημερίς τής Ελληνικής Γεωργίας» έγραφεν: «"Αν ύπήρχον ακρι

βείς πληροφορίαι, ήθελεν άποδειχθή δτι α'ι δυνάμεναι να εϊναι ποτιστικαί γαϊαι, ουδέ κατά το 

μυριοστημόριον ποτίζονται. Ό σ ο ι ποτιστικοί οχετοί υπάρχουν είναι έργα τών παρελθόντων 

αιώνων». "Ιδε «Έφημερίς κλπ » έτους 1855, Τόμ Α, σελ. 79. 

3. Ένταϋθα δέον να σημειώσωμεν τήν έξαίρεσιν τής Συμβάσεως τοϋ Ελληνικού Δη

μοσίου, ύπογραφεϊσαν έν ετει 1865, δια τήν άποξήρανσιν τής λίμνης Κωπαίδος, ήτις έκυ-

ρώθη δια τοϋ νόμου Ρ Ο Γ ' τοϋ 1867 "Ιδε ΦΕΚ ύπ' άριθ 10 έτους 1867. 

4 "Ιδε Α Σίίερι, ένθ' άν σελ 31 

5 Ό 'ίδιος όμως ό Γεννάδιος εις τήν «Έλληνικήν Γεωργίαν» έγραφε κατά το 1886: 

«. .'Αλλά πεντήκοντα καί έπέκεινα έτη παρήλθον, άπό τοϋ 1833, και ουδέ έν καί μόνον 

βήμα ή γεωργία μας ήδυνήθη να κάμρ] προς τα πρόσω» "Ιδε τεϋχ 1, σελ. 3. 

6 "Ιδε Π. Γενναδίου, Γεωργικά 'Ανάλεκτα, σελ 130-131. 

7. 'Επίσης ό Α. Μανσόλας έγραφε σχετικώς: «. . ό δέ μακρός άγων έκληροδότει 

εις τήν. . Κυβέρνησιν χώραν έρημον και ανθρώπων καί κτηνών και οικιών... 'Απέναντι 

τοιαύτης καταστάσεως δεν δύναται τις ειμή να όμολογήση δτι ή γεωργία έκαμεν . μεγά-

λας προόδους στηριζομένας προ πάντων εις τήν άκαταμάχητον δραστηριότητα καί φιλοπο-

νίαν τοϋ "Ελληνος γεωργοΰ. ». "Ιδε Α. Μανσόλα, Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι κλπ , 

σελ. 44 

8. "Ιδε Σ. Χασιώτη, Αϊ κυριώτεραι βάσεις κλπ , σελ. 36. 

9. Ό Σ. Χασιώτης ύπεγράμμιζεν άπό τοϋ έτους 1916 τήν αναγκαιότητα τοϋ συντονι-
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Χριστίνης γράφων 1 : « Ά λ λ α δια να έπέλθη άντίδρασις κατά του οπισθοδρομικό' 

τούτου συστήματος—εννοεί την δλην στάσιμον κατάστασιν εις ήν έτέλει ή Έ λ 

ληνική γεωργία—εν και μόνον μέσον υπάρχει, ή ταχεία σύστασις Υπουργείο' 

της Γεωργίας 2, των Δημοσίων Έ ρ γ ω ν , της Βιομηχανίας και του 'Εμπορίου.. 

Εΐθε όπως ή Ε θ ν ι κ ή 'Αντιπροσωπεία, άφ' ής εξαρτάται ή σύστασις τοιούτοι 

'Τπουργείου, έκτιμώσα τήν Μεγάλην χρησιμότητα αύτοΰ είσακούση τών εύχώ\ 

ημών, α'ίτινες, πιστεύομεν, είσίν καί εύχαί Πανελλήνιοι....)). 

8. Το τελικον συμπέρασμα είναι δτι ή ανυπαρξία του κεντρικού τούτου 

φορέως, δ όποιος θα συνέδεε καί θα καθωδήγει τους αρμούς της αγροτικής δρα

στηριότητος επί πανεθνικής κλίμακος, συνδυαζόμενη με τήν γενικωτέραν ελλει-

ψιν ενδιαφέροντος τοΰ Κράτους περί τα γε6)ργικά ζητήματα, το χαμηλον βιο-

τικον επίπεδον τών Ελληνικών αγροτών, τήν ελλειψιν αγροτικής εκπαιδεύσεως 

καί αγροτικής πίστεως καί το χαμηλον επίπεδον αναπτύξεως τών παραγωγικών 

δυνάμεων εις τήν 'Ελληνικήν γεωργίαν, δεν ήτο δυνατόν παρά να επίδραση άνα-

σχετικώς εφ' ολοκλήρου της 'Εθνικής οικονομίας καί της γεωργίας είδικώτερον, 

μέχρι τοΰ έτους 1914, τοΰ όποιου ή προηγειθεΐσα περίοδος χαρακτηρίζεται άπο 

ελλειψιν συστηματικής αγροτικής πολιτικής3, κοινωνικής ασυνταξίας4 καί επι

προσθέτως, άπο φορολογικήν πολιτικήν, έμποδίζουσαν τήν άνάπτυξιν τών πα

ραγωγικών δυνάμεων της μέχρις αρνήσεως5 άνεπιμελήτου6 γεωργίας. 

σμοΰ της δράσεως πάντων τών Υπουργείων δια τήν έπίτευξιν προόδων εις όλους τους τομείς 

της Εθνικής Οικονομίας "Ιδε, Αϊ κυριώτεραι βάσεις κλπ 

1 "Ιδε Δ Χριστίνη, Μελέται περί Γεωργίας, σελ 208. 

2. Ό Δ Χριστίνης άπο τοΰ έτους 1899 επεσήμανε τήν αναγκαιότητα της συστάσεως 

παρ' ήμΐν τοϋ Υπουργείου της Γεωργίας γράφων:« .. Άνακεφαλαιοΰντες τ ' ανωτέρω συνι-

στώμεν ώς μόνον ή τουλάχιστον ώς το ΐσχυρότερον έλατήριον προς προαγωγήν της 'Ελλη

νικής Γεωργίας . ..τον σχηματισμον 'Τπουργείου τής Γεωργίας. ..» "Ιδε ενθ' άν , 

σελ 104 

3 "Ιδε Δ Στεφανίδου, ενθ' άν σελ 83 

4. « Ή κοινωνική λοιπόν ασυνταξία διήρκεσε δυστυχώς επί μακρόν, μέχρι καί τών ήμε

ρων ημών Ούτω το Κράτος άν οχι γενικώς, πάντως όμως οικονομικώς καί κατ' άκολουθίαν 

καί κοινωνικώς Ικυβερνήθη εική καί ώς ετυχεν, άνευ ευσυνείδητου δημοσιονομικής ή καί γε

νικής οικονομικής πολιτικής Ούτε αγροτική πολιτική, δηλαδή προστασία τοϋ αγροτικού 

πληθυσμού, τής ιδιοκτησίας, τής παραγωγής, (ορισμένη και αμετάβλητος ώς προς τάς θε-

μελειώδεις αυτής βάσεις έτηρήθη μέχρι τής αναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος» (εννοεί το 

Σύνταγμα τοΰ 1911) "Ιδε Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν Τόμ. Β, σελ 346-347 

5 "Ιδε Δ. Χριστίνη, Μελέται περί τής έν Ελλάδι γεωργίας, σελ 57-58 

6 Παρά τήν άρνητικήν μολαταύτα θέσιν τοϋ Κράτους 'έναντι τής 'Ελληνικής γεωργίας, 

ή ζωτικότης, ή ευστροφία καί ή υπομονή καί επιμονή τοϋ "Ελληνος έδημιούργει καί ή δη

μιουργία του αΰτη συνίστατο υπό τών ξένων ώς παράδειγμα προς μίμησιν. Οΰτως εις τάς έν 

ϊτει 1798 δημοσιευθείσας έπιστολάς του υπό τον τίτλον «Γίίναξ τοΰ εμπορίου τής 'Ελλάδος», 

ό Γάλλος Πρόξενος Μπωζούρ εγραφεν εις τον πρόλογον τής εκδόσεως: «. . δια να γνω-

ρίση ή Γαλλική Κυβέρνησις τήν σπουδαιότητα τοΰ Έλληνικοΰ εμπορίου, οι Γάλλοι έμποροι 
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§ 9 

Ε. Ή ανάτττνξις τών παραγωγικών δυνάμεων 

1. Ώ ς προς το επίπεδο ν αναπτύξεως τών παραγωγικών δυνάμεων εις την 

Έλληνικήν γεωργίαν καθ' δλην τήν μεταπελευθερ6>τικήν περίοδον, μέχρι, και 

του τέλους του 19ου αιώνος, δέον να λεχθή ότι τοϋτο ήτο λίαν χαμηλόν, ίνα μή 

εϊπωμεν, δτι ή περίοδος αΰτη χαρακτηρίζεται από τήν άνυπαρξίαν σχεδόν τε

χνικών μέσων. 

Εϊδομεν ανωτέρω δτι μεταξύ τών πρώτο^ν μελημάτων τοϋ Τ. Καποδι-

στρίου, ευθύς ώς ανέλαβε τήν διακυβέρνησιν της χώρας, υπήρξε και ή προ

μήθεια σκαπανών και τελειοποιημένων άροτρων της εποχής εκ μέρους Φιλελ

λήνων τοϋ εξωτερικού. Κατανοήσας ούτος τήν σπουδαιότητα τοίν δια τον έκ-

πολιτισμόν της Ελλάδος εγραφεν είς σχετικήν έπιστολήν του 1 : «....όσοι.... φρο-

νοϋσιν δτι δια των σκαπανών και δχι δια τών βαγιονετών πολιτίζονται οί λχοί, 

πάντως θέλουσι συμπράξει το κατά δύναμιν ΐνα μας στείλωσι τάχιον και δσον 

πλείστα τα τοιαύτα πολιτιστήρια όργανα...». 'Απευθυνόμενος δε προς τον εν 

ΓΙόρω γεωπόνον, δστις ήσχολεΐτο με τήν καλλιέργειαν κτημάτων τοϋ Δημοσίου, 

εγραφεν2"«... και αν χρειάζεται να προμηθευθή ή μικρά αποικία δύο ή τέσσαρα 

ζεύγη βοών ή ολίγους ίππους δεν σας αποστερώ το χρειώδες άργύριον εις άγο-

ράν αυτών. . . . . . 

Έ κ τών ανωτέρου προκύπτει δτι το πρόβλημα τοϋ γεωργικού εξοπλισμού 

της μεταπελευθερωτικής Ελλάδος συνίστατο εις τήν προμήθειαν σκαπανών 

και ελαχίστων 3 · 4 βοών ή ίππων. 

Συνεπώς, ούτως εχόντων τών πραγμάτων, δεν αφίσταται της πραγματι

κότητας το υπό τοϋ Γάλλου Προξένου Πουκεβίλ άναφερόμενον5 δτι εν Έ λ -

τον καλλίτερον -τρόπον της εμπορικής εκμεταλλεύσεως, οί Γάλλοι γεωργοί νέας καλλιέργειας 
και οί Γάλλοι τεχνΐται νέους τρόπους βιομηχανικούς. » "Ιδε Δ Ζωγράφου, 'Ιστορία 
της Ελληνικής Γεωργίας, Τόμ Α, σελ. 44. 

1 "Ιδε Έπιστολήν Καποδιστρίου προς Έϋνάρδον (14-4-1828), «Έπιστολαί», Τόμ. Β, 
σελ 23-25. 

2 "Ιδε Έπιστολήν προς Στέβενσον (4-5-1828), «Έπιστολαί», Τόμ Β, σελ. 70. 
3 Κατά τα ύπο τοϋ Γερμανού Τιέρς στοιχεία, είς το βιβλίον του το εκδοθέν έν ετει 

1832 ύπο τον τίτλον «Περί τής συγχρόνου καταστάσεως της Ελλάδος και περί τών μέσων 
τής άναγεννήσεοις της», κατά τον θάνατον τοϋ Καποδιστρίου μόνον το 1/4 τών Ελλήνων 
αγροτών είχεν εν ζεύγος βοών, τών μή εχόντων καλλιεργούντων τήν γήν με άξινας "Ιδε Δ. 
Ζωγράφου, έ'νθ' άν , Τόμ Γ, σελ. 223 

4 Κατά τον Γρ Παίαιολόγον «οί περισσότεροι γεωργοί έχουν δύο ή ενα μόνον βοΰν 
και πολλοί στερούνται καί αυτών» "Ιδε Γεωργική και οικιακή οικονομία, Τόμ. Α, σελ. 93. 

5 "Ιδε Πουκεβίλ, «Ταξείδιον ε'ις τήν Ελλάδα» εκδοθέν έν ετει 1820-1822 και μετα-
φρασθέν άποσπασματικώς ύπο Δ Ζωγράφου, ούτινος ιδε 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Γεωργίας, 
Τόμ. Α, σελ 101 

5 
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λάδι «.... δεν είναι ασύνηθες να ΐδ/] τις έζευγμένους εις το 'ίδιον άροτρον ενα 

ονον με μίαν γυναίκα και εις την διανομήν των εργασιών Ινας χωρικός έχει 

περισσοτέραν προσοχήν δια το ζώόν του παρά δια την σύντροφον του βίου του..». 

Ώ ς προς τα υφιστάμενα άροτρα δέον να εί'πωμεν δτι ταϋτα ήσαν της εποχής 

του 'Ησιόδου 1 δυνάμενα να οργώσουν το έδαφος μέχρι 3 εκατοστών βάθους. 

Τοιαύτη δε ήτο ή σπάνις των καλλιεργητικών ζ<όων εις το επαναστάτημένον 

"Εθνος, ώστε ή προσωρινή Διοίκησις της 'Ελλάδος εδρεύουσα εν Ναυπλίω απε

φάσισε2: «Να μήν έξάγωνται άπο τήν έπικράτειαν δια ξένην έπικράτειαν ολα 

τα θηλυκά ζ ώ α . . . . . . Ή τοιαύτη έλλειψις άροτήρων βοών ώφείλετο εις το ότι 

ούτοι έχρησιμοποιήθησαν ώς τροφή του πεινώντος πληθυσμού, οι δε ήμίονοι 

και ίπποι δια τάς στρατίωτικάς άνάγκας τών αγωνιστών, και είχεν ώς συνέπειαν 

να παραμένη ή γη «άγεώργητος» 3, γεγονός το όποιον ώδήγησε και πάλιν τον 

Καποδίστριαν εις έκκλησιν προς ένίσχυσιν χρηματικήν γράφοντα 1. «...'Εάν είχα 

το έτος τούτο ν' αγοράσω τινά ζεύγη βοών και να δανείσω εις τάς κοινότητας 

εκατομμύρια τινά γροσιών, ήθέλαμεν έχει και κάμπους γεωργημένους και 

χωρία αναστημένα και σχολεία...». Το γεγονός δτι ή Ε λ λ ά ς εξήλθε τοΰ ηρωικού 

της αγώνος ενδεής5 - 0 καί άνευ τών στοιχειωδών μέσων προς καλλιέργειαν της 

γης ώς καί τών απαραιτήτων στοιχειωδών γνώσεο^ν δια τον χειρισμον τών απλού

στατων άροτρων, οδηγεί τον Κυβερνήτην εις έτέραν έκκλησιν γράφοντα7: «"Η

θελα να συστήσω εν έργαστήριον ίνα δώσω εις τους "Ελληνας το βελγικον άρο

τρον προς δ χρειάζονται έργάται, άροτρον ώς παράδειγμα καί άνθρωποι έμπει

ροι της αυτού χρήσεως», μη διστάζων να ανακήρυξη ούτος «πατέρας της ευτυ

χίας τοΰ τόπου τούτου» εκείνους οι όποιοι ήθελον του αποστείλει «δύο άροτρα 

καί άνθρωπον να τα κυβέρνα»8, προτιθέμενος άμα να φέρη εις τήν χώραν αλλο

δαπούς γεωργούς καί χειροτέχνας οίτινες «... φέροντες μετά τών ηθών των και 

1 "Ιδε πληροφορίας τοΰ Τιέρς έν Δ Ζωγράφου, ενθ' άν σελ 108, Τόμ Γ 

2 "Ιδε Άπόφασιν Βουλευτικού άπο 18-2-1825 έν Δ Ζωγράφου, Ινθ άν σελ 168. 

3. "Ιδε Έπιστολήν Καποδιστρίου προς Θ Κολοκοτρώνην υπό ήμερομηνίαν 8-2-1829, 

«Έπιστολαί» Τόμ Γ', σελ 29. 

4 "Ιδε Έπιστολήν προς Έϋνάρδον (26-9-1829), «Έπιστολαί» Τόμ Γ', σελ 298, 

241-243 

5 Τοιαύτη ήτο ή στενότης τών δημοσίων οικονομικών της χώρας ώστε ό Καποδίστριας 

έπιθυμών νά μετακαλέση εκ της αλλοδαπής είδικον δενδροκόμον, προσκόπτει εις την μισθο-

δοσίαν τούτου «. ει δε μη άναβάλωμεν εις δεξιωτέρους καιρούς τήν είσαγωγήν τών δέν

δρων εις τήν Ελλάδα » "Ιδε «Έπιστολαί», Τόμ Β, σελ 158-159, Τόμ. Α, σελ 285. 

6 Σχετικώς ό Καποδίστριας έγραφε : « . Διαπορευόμενος πολλαχόσε . τοϋτο κατέ-

μαθον, ότι χωρίς αντιλήψεως χρηματικής διδομένης εις το πλήθος τών ανέστιων γενομέ

νων οικογενειών ή έπανόρθωσις τοϋ βαρυπαθοϋς τούτου "Εθνους είναι αδύνατος». "Ιδε 

«Έπιστολαί», Τόμ Β, σελ 136 

7 "Ιδε Έπιστολήν προς Έϋνάρδον (30-3-1829), «Έπιστολαί», Τόμ Γ', σελ 78 

8 "Ιδε Έπιστολήν προς Έϋνάρδον, «Έπιστολαί», Τόμ Γ', σελ 246 
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τάς τέχνας και τα εργόχειρα, σπέρμ.ατα πολιτισμού"...»1 θα συνετέλουν εις τήν 

διάδοσιν των γνώσεων των εις τους "Ελληνας γεωργούς 2, οι όποιοι «αρκούνται 

να τα νέμωνται (τα κτήματα) καθ' ους δρους τα γεωργοΰσι σήμερον....»3. 

Πασαι αϊ ένέργειαι τοϋ Κυβερνήτου κατέτεινον εις το να έπανέλθη το " Ε 

θνος εις τήν ζωήν, κατά την χαρακτηριστικήν του εκφρασιν4"5, διότι οίκίαι, συγ-

κομιδαί και αγροτικά εργαλεία είχον παραδοθή εις τάς φλόγας 6 καί οί κάτοικοι 

της Ελλάδος, τουλάχιστον οί πενέστεροι, είχον ανάγκην να καταστούν ίδιοκτήται 

τών καλυβιών7 εις τα όποια κατώκουν επί Τουρκοκρατίας. 

2. Έστάθημεν ϊσως πέραν του δέοντος εις το έργον του Καποδιστρίου, 

άλλα τοϋτο έπράξαμεν εκ καθήκοντος εν τη επιθυμία μας να ύπογραμμίσωμεν 

το τεράστιον προς άναγέννησιν τοϋ "Εθνους έργον.του καί τάς δυσχέρειας εντός 

τών οποίων έπάλαισεν ούτος, διότι σύν τοις άλλοις «... άναλαμβάνων8 τήν δια-

κυβέρνησιν της χώρας δεν άντιμετώπιζεν ώργανωμένην πολιτειακήν συγκρό-

τησιν καί δεν έκαλεϊτο να έφαρμόση νόμους εδραιωμένους καί λειτουργοϋντας. 

Τουναντίον εύρεν ούτος τον άναγεννώμενον Έλληνισμον ερμαιον αναρχίας9 σπα-

ρασσόμενον άπο τάς ύπερβολικάς καί έγωϊστικάς αξιώσεις δλων τών Ελλήνων 

καί ιδία τών ανωτέρων στρατιωτικών και ναυτικών αξιωματούχων της 'Επανα

στάσεως οί όποιοι εστράφησαν προς τάς Έθνικάς γαίας, ζητοϋντες ολόκληρους 

επαρχίας ως ΐδιοκτησίαν 1 0 , 1 1, ένω ούτος έζήτει άγωνιωδώς δάνειον δια να δυνηθη 

1. "Ιδε «Έπιστολαί», Τόμ. Α, σελ 202. 

2. "Ηδη το έπαναστατημένον "Εθνος, συναισθανόμενον τήν ανάγκην της προαγωγής 

τών τεχνών καί της βιομηχανίας, είχε περιλάβει είδικήν διάταξιν εις το έν Τροιζήνι 

εκδοθέν Πολιτικον Σύνταγμα τοϋ 1827, το όποιον εις τήν παραγρ. 32 έλεγε οτι: « Ή Κυβέρ-

νησις έχει το δικαίωμα να πολιτογραφή καί εκείνους τους ξένους, όσοι συστήσωσιν εις τήν 

Ελλάδα σημαντικά καταστήματα, συντείνοντα εις τήν πρόοδον τών Τεχνών, τοϋ 'Εμπορίου 

τών Επιστημών καί της Βιομηχανίας» "Ιδε 'Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Τόμ. Α 

(περίοδος 1821-1832), σελ 651-662, εκδ. 1972 

3 "Ιδε «Έπιστολαί» Τόμ. Δ, σελ. 197, 280. 

4 "Ιδε «Έπιστολαί» Τόμ Δ, σελ. 409-410. 

5. Ό Δ. Ζωγράφος χαρακτηρίζει τήν Έλληνικήν γεωργίαν ώς ευρισκομένων εις κατά-

στασιν νεκροφάνειας, κατά την ύπο τοϋ Καποδιστρίου άνάληψιν της διακυβερνήσεως της 

χώρας "Ιδε 'Ιστορία τής Ελληνικής Γεωργίας, Τόμ Α', σελ. 237 

6 "Ιδε Κ Παπαρηγοπούλου, 'Ιστορία Έλληνικοΰ Έθνους, Τόμ Ε, σελ 109 

7 "Ιδε σχετικον I H ' ψήφισμα τής 3-9-1830 εις «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος» 

έτος Ε', σελ 294. 

8 "Ιδε Δ Ζωγράφου,'Ιστορία τής'Ελληνικής Γεωργίας (1821-1833), Τόμ Β, σελ 8 

9 Τήν Ιην 'Ιουνίου 1831 έγραφε προς τον Έϋνάρδον. « . . . προ ολίγου άρχέκακοι 

έξήγειραν τον νέον Καρατάσον εις τήν Άνατολικήν Ελλάδα, δστις .. .φορτωμένος προκηρύ

ξεις, ηθέλησε να σήκωση εις έπανάστασιν τα στρατεύματα καί να τα κηρύξη συνταγματικά 

ονομαζόμενος αρχηγός αυτών ...» "Ιδε Έπιστολαί, Τόμ Δ, σελ. 186-187. 

10. 'Αναφέρεται ότι ό Π . Μαυρομιχάλης έζήτει τήν Εΰβοιαν δια να λαμβάνη τα εισοδή

ματα της "Ιδε Ν Σπηλιάδου, 'Απομνημονεύματα, Τόμ Α, σελ. 285. 

11. Αϊ αξιώσεις τών αγωνιστών επί τής Εθνικής γής υπήρξαν τόσον επικίνδυνοι δια 
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να ενίσχυση την γεωργίαν και τάς παραγωγικάς δυνάμεις της χώρας, προβαίνων 

άμα και εις την έξαγοράν της γης, ην και θα διένεμεν1 εις τους άγρότας ακτή

μονας»2"3. 

3. Τοιαύτης ούσης της επικρατούσης καταστάσεως εις την μεταπελευθερω-

τικήν Έλληνικήν γεωργίαν άπο της απόψεως των υπ' αυτής διατιθεμένων καλ

λιεργητικών μέσων, δεν ύπερβάλλομεν εάν εϊπα>μεν δτι ή περίοδος αυτή ευρίσκει 

την Ελλάδα εις τα σπάργανα τής γεωργικής τεχνικής. 

Ευρισκόμεθα εις έποχήν κατά την οποίχν ή Ελλάς διέθετε το άρχαιότερον 

άροτρον τοΰ κόσμου *·*·*·τ·*·»ι τουτέστιν το Ήσιόδειον10-11, το όποιον «έλαχίστας 

υπέστη αλλοιώσεις άπο παναρχαιοτάτων χρόνων»12-13. 

τήν ενότητα τοϋ "Εθνους, ώστε ό Τερτσέτης εις έκφωνηθέντα λόγον του κατά το έτος 1847 

έλεγε: « . . Δέν έτελείωσε ό αγώνας τοϋ "Εθνους τώρα άλλου εΐναι ο πόλεμος, ό έχθρας 

είναι οι αναρμόδιοι οργανισμοί Παύσατε τάς απαιτήσεις των αγωνιστών πού κατήντησαν 

πηγή αέναος ταραχής, καί στρέψατε τήν προσοχή σας, εις το νέο έχθρα. . ». "Ιδε Γ Βαλέτα, 

Τερτσέτη "Απαντα, Τόμ. Β, σελ. 109 

1 "Ι8ε Έπιστολαί, Τόμ Γ, σελ 233. 

2 "Ιδε Έπιστολαί, Τόμ Δ, σελ 97 

3 "Ιδε Έπιστολαί, Τόμ. Δ, σελ 98 

4. "Ιδε «Έφημερίς Ελληνικής Γεωργίας» έτους 1855, σελ 65 

5 Εις έκθεσίν του περί τής εν Ελλάδι γεωργίας δια το έτος 1885 ό επίτιμος πρόξενος 

τής Γαλλίας εγραφεν ότι «. ή γεωργία εν Ελλάδι έξηκολούθει να χρησιμοποιή εργαλεία 

αρχαϊκά καί βάναυσα» "Ιδε περιοδ «'Ελληνική Γεωργία» έτους ] 886, τεΰχ Ε', σελ 209, έπ 

6 'Εν 'Ελλάδι τα άροτρα κατεσκευάζοντο έκ ξύλου ύπο των ιδίων των γεωργών άρκου-

μένων να καλλιεργούν τήν γήν εις βάθος 6-7 εκατοστών "Ιδε «Δελτίον» 'Επιτροπής Έ μ -

ψυχώσεως τής Βιομηχανίας, έτους 1879, Τόμ Β, τεϋχ. γ ' , σελ. 110 

7 'Εν ετει 1868 ό Ι. Σκαλτσούνης εγραφεν (ενθ' άν σελ 3): «Το Ήσιόδειον άροτρον 

μεταχειρίζεται έτι και νυν ό ημέτερος γεωργός . » 

8 Ό Γρ Παλαιολόγος έν έτει 1833 εγραφεν οτι: « το τής 'Ελλάδος άροτρον είναι 

εις άκρον έλλειπες το όργωμα όπου γίνεται με αυτό είναι ολέθριον .. καί το καλλιεργού-

μενον έδαφος δέν είναι άλλο ειμή ξεφλούδισμα . .». "Ιδε Γεωργική καί Οικιακή Οικονομία,, 

Τόμ Α, σελ. 75 

9 "Ιδε Α Σίδερι, ένθ' άν σελ 26 

10 Το Ήσιόδειον άροτρον άπετελεΐτο πλην τοϋ ύνίου έκ τεσσάρων μερών, ήτοι τοΰ γύου, 

τής έχέτλης, τοΰ έλύματος καί τοΰ ίστοβέως, στερούμενον πιθανόν πτερών καί σπάθης "Ιδε 

άναλυτικήν περιγραφήν τούτου εις Π Γενναδίου, Το νέον Κυπριακον άρορτρον, έκδ 1 899, 

σελ. 1 

11. Ό 'Ησίοδος έζησε πιθανώτατα μεταξύ 750-700 π.Χ. ΕΊς το ποίημα του «"Ερ

γα καί ήμέραι» παρέσχεν ωφελίμους συμβουλάς περί γεωργίας, "Ιδε πλείονα είς Έγκυκλ. 

Αεξικον 'Ελευθερουδάκη, Τόμ 6, σελ 410-411. 

12 "Ιδε Π Γενναδίου, έ'νθ'άν. σελ 1 

13 Ό Τιέρς έγραφε σχετικώς: «Το σχήμα τοΰ άροτρου ανταποκρίνεται ακόμη σήμερον 

ακριβώς προς τήν περιγραφήν πού κάμει ό 'Ησίοδος Ά π α 3 χιλ ετών τίποτε δεν μετεβλή

θη. . .μόνον ξύνει τήν έπιφάνειαν είς βάθος μόλις τριών δακτύλων,. . .» . "Ιδε Δ. Ζωγράφου, 

Ιστορία τής 'Ελληνικής Γεωργίας, Τόμ. Γ, σελ, 223, 
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Έ κ τ ο ς του αρχεγόνου άροτρου έτερα καλλιεργητικά μέσα τα όποια 

έχρησιμοποίει ή 'Ελληνική γεωργία ήσαν1: Το πενθύνιον, ό σίδηρους τρίβολος, 

ό κύλινδρος, ό σπορεύς και τα εργαλεία χειρός ήτοι, ή άξίς, το σκεπάρνι, ή 

τσάπα, το βατοκόπιον, ή ξύστρα, το δρέπανον, το κλαδευτήριον, τό ένθεματή-

ριον, ή κουρίς, το φυτευτήριον κλπ. 

Άμυδράν εικόνα του τεχνολογικού εξοπλισμού της Ελληνικής γεο^ργίας, 

κατά την περ'ιοδον ταύτην, μας παρέχει το γεγονός δτι κατά το έτος 1859 ή 

Γεωργική Σχολή Τίρυνθος έχρησιμοποίει μίαν μόνον θεριστικήν και μίαν άλω-

νιστικήν2 μηχανήν συρομένας ύπο ίππων, <(ώς καί τίνα γερμανικά άροτρα του 

Μεσαιώνος, άτινα εχρηζον επισκευής»3 '4. 

4. Ή κατάστασις αύτη της 'Ελληνικής γεωργίας άπο τής απόψεως τών 

καλλιεργητικών μέσων, ήτο απόρροια τής εμβρυώδους5 '6 καταστάσεως τής 

'Ελληνικής βιομηχανίας, τής παντελούς ελλείψεως τεχνικών γνώσεων7 εν 'Ελ

λάδι, τής ελλείψεως κεφαλαίων ή οποία δεν επέτρεπε την είσαγωγήν βελτιω

μένων άροτρων καί εργαλείων έκ τής αλλοδαπής, τής κατά το παρελθόν κυρι-

αρχησάσης διαστάσεως εν 'Ελλάδι μεταξύ παιδείας καί παραγωγής καί τής 

μή επιδείξεως τοΰ προσήκοντος ενδιαφέροντος8 '9 έκ μέρους του Κράτους 1 0 δια 

τον μηχανικόν έξοπλισμον τής Ελληνικής γεωργίας. 

1 "Ιδε Γρ Παλαιολόγου, Γεωργική καί Οικιακή Οικονομία, Τόμ Α, σελ 78-81, 

ένθα καί λεπτομερές περιγραφή του προορισμού έκαστου τούτων 

2 Ό Γ Παλαιολόγος, εις τήν Άνθολογίαν τών Κοινωφελών Γνώσεων, εγραφεν δτι 

«άπο Ίταλόν τίνα εστάλη μία αλωνιστική μηχανή εις τήν Γραμματείαν τών Εσωτερικών». 

"Ιδε 'Ανθολογία κλπ., έτους 1836, τεϋχ 1, σελ 45 

3 "Ιδε "Εκθεσιν Τ. Πρωίου, Περί τοΰ εν Τίρυνθι γεωργικού σχολείου, σελ 4Η 

4 Ό Γ Παλαιολόγος γράφει : «Τρία τελειοποιημένα άροτρα καί μερικά άλλα τε

λειοποιημένα εργαλεία είχα φέρει άπο το Παρίσι όταν κατά το 1829 έτος ήλθον εις 'Ελλά

δα .». "Ιδε Γεΰΐργικί] καί οικιακή οικονομία, Τόμ Α, σελ 76 

5. Κατά το έτος 1869 ό Ι Σκαλτσούνης εγραφεν οτι : « έάν έξαιρεθή ή έν Σύρω καί 

ΙΙειραιεϊ γινομένη χρήσις τοϋ άτμοϋ έπί τίνων εργοστασίου, άπαντα τα εϊδη τών σιδηρών 

εργαλείων. . εισάγονται Ιξωθεν» "Ενθ' άν., σελ. 4 

6 Κατά τον Α Μανσόλα, έπί τών κατά το έτος 1867 υφισταμένων εργοστασίων 

χρήσις τοϋ άτμοΰ έγίνετο εις 22 "Τδε ενθ' άν., σελ. 101. 

7 Ό Ι Σούτσος έν ετει 1870 έγραφε: « . μόλις σήμερον σχηματίζονται οι μηχανικοί 

καί επιδέξιοι έργάται» "Ιδε ΙΙλουτολογικαί μελέται, σελ 254. 

8. Τήν ελλειψιν τούτων διαπιστοϋμεν πέραν τών άλλων έκ τών γλίσχρων κονδυλίων 

τα όποια διέθετε τό Κράτος δια το λίκνον τής γεωργικής αναγεννήσεως τής χώρας, του

τέστιν τήν Σχολήν Τίρυνθος, προκειμένου να απόκτηση αΰτη τα στοιχειώδη καλλιεργητικά 

μέσα y.oà τους απαραιτήτους τεχνίτας "Ιδε "Εκθεσιν Ι Πρωίου περί τής Σχολής Τίρυνθος, 

σελ. 74 καί Ι Άποστολοπούλου, ενθ' άν σελ 46 

9 'Εν ετει 1847 δια του άπο 21-12-1847 Β Δ , ενεκρίθη ή αγορά έκ τής αλλοδαπής 

«εϊκοσιν άροτρων δια τάς σποράς, ε'ίκοσι δια τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου, εϊκοσι βολο-

κόπων καί εϊκοσιν Ίπποσκαλιστηρίων, έκ τών οποίων άνά εν μεν έξ εκάστου είδους θα έδί-

δετο εις τάς πρωτευούσχς τών γεωργικωτέρων νομών, ίνα χρησιμεύσωσι δια παράδειγμα-
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'Ενταύθα δμως δέον να σημειώσωμεν δτι ή μή χρησιμοποίησις τελειο

ποιημένων εργαλείων και μηχανικών καλλιεργητικών μέσων ώφείλετο και εις 

την νοοτροπίαν τών 'Ελλήνων αγροτών οι όποιοι έδείκνυον άδιαφορίαν και 

ελλειψιν εμπιστοσύνης δια την προμήθειαν και χρησιμοποίησιν τούτων. Χαρα-

κτηριστικώς δε αναφέρεται1 εν προκειμένω δτι «δταν ούτοι άντίκρυσαν το Γαλ-

λικον άροτρον εν τη Σχολή Τίρυνθος, συρόμενον ύπο ίππων, αντέδρασαν γ ε -

λώντες», δεδομένου δτι ήσαν προσκεκολλημένοι εις τάς άπηρχαιωμένας έξεις 2 - 3, 

ένεκα τών οποίων έχαρακτήριζον ως μωρολόγον4 τον προτείνοντα έκσυγχρο-

νισμον τών καλλιεργητικών μέσων και μεθόδων. 

Τών πραγμάτων ούτως εχόντων ό Γρ. Παλαιολόγος, εις την άπο 1-6-1833 

"Εκθεσίν του προς την Γραμματείαν της Επικρατείας, ύπεδείκνυε μεταξύ 

άλλων δτι «....είναι άναγκαΐον ομοίως να συσταθή εν χειροτεχνεϊον δια κατα

σκευήν εργαλείων, τα όποια δια την δυσκολίαν της μετακομίσεως και τήν με-

γάλην τιμήν των ε'ις τήν Εύρώπην είναι δυσκολοαπόκτητα.... "Οταν τα έχουν 

πρόχειρα5 καί τα ευρουν εύθηνότερα θέλουν βεβαίως πολλοί τα μεταχειρισθή, 

μάλιστα δταν ή Κυβέρνησις δια να ένθαρρύνη εις τοϋτο τους γεωργούς ύποσχεθη 

μίαν άμοιβήν άπο 5 εως 10 δρχ. εις δποιον βάλη εις ένέργειαν ή μεταφέρη ένα 

τελειοποιημένον άροτρον »6. Ή σύστασις του «χειροτεχνείου» τούτου ήτο 

τοιαύτης σπουδαιότητος, δια τήν Έλληνικήν γεωργίαν, εάν ληφθή υπ' όψιν το 

γεγονός δτι «.... ή σχολή Τίρυνθος έξοδεύει προς έπιδιόρθωσιν τών εργαλείων 

της ε'ις το εν Ιίειραιεϊ σιδηρουργεΐον σχεδόν τόσα, δση είναι ή πραγματική των 

εν Εύρο')πη αγορά....»7. 

τισμόν, τα δε έτερα θα έδίδοντο ώς βραβεία εις τους περί τήν γεωργίαν διακρινόμενους». 
"Ιδε ώς ανω Διάταγμα εις Δηλιγιάννη - Ζηνοπούλου, «Ελληνική Νομοθεσία», Τόμ Δ, 
σελ. 15. 

10. Σχετικώς ό Γρ. Ιίαλαιολόγος έγραφεν : «Ήμεϊς ε'ίμεθα ίσως οι μόνοι, εξαιρουμένων 
τών βαρβάρων, όπου δεν έμεθέξαμεν εις τας προόδους τών τεχνών, χάρις εις τάς τυραννι-
κάς καί φωτοδιώκτους μέχρι τοϋδε κυβερνήσεις μας. ..» "Ιδε 'Εφημερίδα «'Αθηνά»» έτους 
1833, άρ. φ. 120—121, σελ. 482—483. 

1. "Ιδε Γ. Παλαιολόγου, ένθ' άν , Τόμ Α, σελ Ö' του προλόγου 
2 "Ιδε «Ελληνική Γεωργία» έτους 1885, τευχ Β', σελ. 180, ένθα ό Ι. Σούτσος έγρα

φε: « Δεν αγνοώ δτι και παρ' ήμϊν επεχείρησαν τινές. .. να ποιήσωσι χρήσιν τελειότερων 
οργάνων καί μηχανήματος άλλα .. άπέτυχον .αϊ άπηρχαιωμέναι έξεις, ή έλλειψις ευχε
ρούς συγκοινωνίας . διάκο)) ύουσι πολλαχοϋ τήν γενικωτέραν χρήσιν πολλών εξ αυτών » 

3. "Ιδε'Ανθολογία Κοινωφελών Γνιύσεων, έτους 1 836, τεϋχ 1 (Μελέτη Γρ ΙΙαλαιολό-
γου). 

4 "Ιδε'Ανθολογία Κοινωφελών Γνώσεων, έτους 1836, τεΰχ Ι σελ 133. 
5 Δυστυχώς όμως ή ύπόδειξις αΰτη του Γ. ΙΙαλαιολόγου δεν έπραγματοποιήθη 

είμη εν έτει 1860 όποτε ήρχισεν ή κατασκευή έν Πειραιεϊ άροτρων γαλλικού τύπου και έν 
Ναυπλίω άπο τοϋ έτους 1866. "Ιδε Α Μανσόλα, ένθ' άν σελ. 110. 

6 "Ιδε περιοδ. «'Αθηνά», άριθ φ 120-121, μηνός Ιουνίου 1833, σελ. 482-483, 487. 
1 "Τδε Ι Άποστολοπούλου, ένθ' άν σε>. 46 
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Ή έπί μακρόν δμως χρόνον ελλειψις παρ' ήμΐν των απαραιτήτων τεχνουρ-

γικών καταστημάτων 1 ώς και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού δια τον χει-

ρισμον και την έπισκευήν των τελειοποιουμένων εργαλείων, εΐχεν ώς συνέ,ιειαν 

τήν μη χρησιμοποίησιν2 και κατ ' άκολουθίαν την άχρήστευσιν3 τούτων. 

Τέλος ενταύθα δέον να λεχθή δτι ε'ις τήν μη εκμηχάνησιν4 της Ελληνικής 

γεωργίας καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ 19ου αιώνος, δυνατόν να συνετέλεσε καί 

το γεγονός, δτι οι μεγαλο'ιδιοκτήται της γης (Τσιφλικοϋχοι), χρησιμοποιούντες 

τήν εύθηνήν έργασίαν των επί μορτή ε'ις τα κτήματα των αγροτών, δεν ευρι-

σκον οίκονομικον συμφέρον εις τήν είσαγωγήν τών μηχανών δια τάς οποίας 

έδει να καταβάλουν σημαντικά κεφάλαια, καί συνεπώς δεν έδείκνυον ουδέν ενδια

φέρον να επιφέρουν τάς δυνατάς και έπιβαλλομένας βελτιώσεις εις τον τρόπον 

παραγωγής τής αγροτικής οικονομίας, πλην σποραδικών εξαιρέσεων5'". 

2. Ούτω λοιπόν, δεν κατέστη δυνατή ή χρησιμοποίησις τών μηχανών εις 

τήν άγροτικήν οίκονομίαν, γεγονός το όποιον έκράτει τήν παραγωγήν εις χαμη

λότατα επίπεδα. 'Υπό το κράτος τών συνθηκών τούτων ήτο έπόμενον δτι ό γεωρ

γικός συνεταιρισμός, αδυνατών να χρησιμοποίηση τα πλεονεκτήματα τής μηχα

νικής καλλιέργειας και τών τελειοποιουμένων γεωργικών εργαλείων, ήτο έπό

μενον να μη άναπτυχθή, δεδομένου δτι το ύπ' αύτοΰ έφαρμοζόμενον σύστη-

1 "Ηδη άπο τοΰ έτους 1829 ό Καποδίστριας εγραφεν : «"Ηθελα να συστήσο) εν έργα-

στήριον ίνα δώσω εις τους "Ελληνας το βελγικον άροτρον, προς δ χρειάζονται έργάται, 

άροτρον ώς παράδειγμα καί άνθρωποι έμπειροι. . » "Ιδε «Έπιστολαί», ϊ ό μ Γ, σελ. 78. 

2 Ώ ς προκύπτει άπο εκθεσιν τοϋ διευθυντού τοΰ Γεωργικού Σταθμού 'Αθηνών κατά 

το έτος Ι 899, ή χρησιμοποίησις θεριστικών καί αλωνιστικών μηχανών καί λοιπών εργαλείων 

δεν ήτο δυνατή, «ένεκα ελλείψεως μηχανουργών γνωριζόντων τα γεωργικά καί δυναμέν6)ν 

να καταγίνωσιν εις ταϋτα» "Ιδε Δ Ζωγράφου, ενθ' άν Τόμ Β, σελ. 99 καί ιδίου, Γεωργι

κά!, Μελέται, τεϋχ Α', σελ. 129. 

3. "Ιδε Ι Άποστολοπούλου, ενθ' άν σελ 48 

4 Ό Α Μανσόΐας έν ετει 1867 εγραφεν : «Εις τάς πλείστας επαρχίας επικρατεί ετι 

το άροτρον τοΰ Ησιόδου, καί μόνον άπό τίνων ετών εισήχθη εϊς τινας το Εύρωπα'ικον . Ή 

σπορά, το σκάλισμα, ό θερισμός, ή αποκοπή τών χόρτων, το άλώνισμα καί ή συγκομιδή 

ενεργούνται σχεδόν εις άπάσας τάς επαρχίας δια τών αρχαίων ατελών εργαλείων καί τής 

χειρός, ή δε επιστημονική καί πεφωτισμένη καλλιέργεια είναι έν γένει άγνωστος. » "Ιδε 

Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι κλπ , σελ 52 - 53 

5. Ό Α Μανσόλας (ενθ' άν σελ 53) γράφει ότι κατά το έτος 1865 «εταιρία κεφαλαιού

χων τινών ένοικιάσασα γαίας εκτάσεως 120 χιλ στρεμμάτων κατά τήν έπαρχίαν Ηλείας 

εισήγαγε σύστημα ευρωπαϊκής καλλιέργειας έφωδιασμένον με συλ,λογήν πλήρη τών τελειό

τερων εργαλείων καί μηχανών » 

6 Εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Γεωργικού 'Επιμελητηρίου Θεσ/κης, συνελθού-

σης τήν 26-5-1929, αρμόδιος υπηρεσιακός παράγων ελεγεν 6τι «εις τήν Θεσσαλίαν, χάρις 

εις τήν άγοράν καί έκμετάλλευσιν τσιφλικιών παρά Ελλήνων τοϋ 'Εξωτερικού εισήχθη 

μέγας αριθμός μηχανημάτων παντός είδους ακόμη καί σύνθετος μηχανή θεριστική-άλω-

νιστική » "Ιδε Γεωργικον Δελτίον, έτους 1930, 'Γευχ Α', σελ 7Ί 
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μ α τ η ς μ ε γ ά λ η ς κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι εις την χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ν π α ρ α 

γ ω γ ι κ ώ ν δυνάμεων α ν ε π τ υ γ μ έ ν ο υ ε π ι π έ δ ο υ , τ α π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α τ ω ν ο π ο ί ω ν 

ε π ι δ ι ώ κ ε ι δ συνεταιρισμός να έ κ μ ε τ α λ λ ε υ θ ή . 

Τέλος, δέον να λ ε χ θ ή δτι ή μ η ά ν ά π τ υ ξ ι ς τ ω ν π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν εν 

Ε λ λ ά δ ι έ π η ρ ε ά σ θ η κ α ι ά π ο την ολην συμπεριφοράν τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς , το όποιον 

δ ι α π ο τ ι σ μ έ ν ο ν ά π ο την α ρ χ ή ν του l a i s s e z f a i r e δεν έδείκνυε κανένα ενδια

φέρον 1 δ ια τ α θ έ μ α τ α τ α ϋ τ α κ α ι 'ίσως δεν έ π ε θ ύ μ ε ι την έ κ μ η χ ά ν η σ ι ν τ η ς Ε λ 

ληνικής γ ω ρ γ ί α ς , διότι α υ τ ή θ α έπέφερεν ά λ λ α γ ά ς εις την κοινωνικοοικονομι-

κήν δομήν του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ α γ ρ ο τ ι κ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ κ α ι θ α κατέλυε τ ά ς κ ρ α τ ο ύ σ α ς 

ή μ ι φ ε ο υ δ α ρ χ ι κ ά ς 2 σχέσεις κ α ι τ α π ά σ η ς μ ο ρ φ ή ς σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ η ς κ ρ α τ ο ύ σ η ς 

π ο λ ι τ ι κ ή ς η γ ε σ ί α ς κ α ι τ ή ς υ π ' α υ τ ή ς ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ μ ε ν η ς τ ά ξ ε ω ς τ ω ν μ ε γ ά λ ο -

γ α ι ο κ τ η μ ό ν ω ν 3 - 4 . Κ α θ ' δλην τήν περίοδον τ α ύ τ η ν τ ο κ ρ ά τ ο ς σ υ μ π ε ρ ι ε φ έ ρ θ η 

π ρ ο ς τήν γ ε ω ρ γ ί α ν ώ ς π ρ ο ς θετον τέκνον 5 . 

Πίναξ έμφαίνων 0 , 7 το ζω'ικον κεφάλαιον τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς γεωργίας 

(κατά τά ετη 1860-1914) 

'Αριθμός ζώων 

"Ετη 

1860 
1899 
1911 
1914 

Βόες 

174.925 
416.744 
180.226 
331.393 

'Αγελάδες 

83.875 
— 

118.133 
— 

Βούβαλοι 

1.159 
— 

5.877 
— 

"Ιπποι 

83.111 
159.098 
73.341 
64.151 

Ήμίονοι 

30.443 
88.869 
79.597 
56.143 

"Ονοι 

68.869 
144.074 
132.811 
150.642 

1 Κατά τον Χ. Εύελπίδη, ή πρώτη έπέμβασις του Ελληνικού κράτους εις τα θέματα 

τής εθνικής και ιδιαιτέρως τής αγροτικής οικονομίας έξεδηλώθη περί τάς τελευταίας δεκαε

τίας τοϋ παρελθόντος αιώνος, έπ' ευκαιρία τής αντιμετωπίσεως τοϋ ζητήματος τής κοριν

θιακής σταφίδος Τοϋτο όμως ήτο ή έξαίρεσις, διότι έκτοτε «έπέρασαν δεκάδες ετών εως 

δτου το Κράτος.. . άσκηση συνειδητήν άγροτικήν πολιτικήν» "Ιδε Οικονομική και Koivco-

νική 'Ιστορία τής 'Ελλάδος, σελ 88 

2 Ό εκ Βόλου βουλευτής Γ Φιλάρετος αγορεύων έπί των άφορώντων το Θεσσαλι-

κον ζήτημα νομοσχεδίων έλεγε: « . . πρόκειται ν' άποδοθώσιν εις τήν Έλληνικήν ΙΙολιτείαν 

συνταγματικοί πολϊται, οι όποιοι μέχρι τοϋδε ήσαν δοΰλοι». "ΐδε Α Σίδερι, ενθ' άν. σελ. 74 

3 Ή κατά το 1896 υπό τής κυβ/σεως Θ Δεληγιάννη έπιχειρηθεΐσα λύσις τοϋ αγροτι

κού ζητήματος δεν κατέστη δυνατή, αποσυρθέντων τών σχετικών νομοσχεδίων, διότι «ή 

άντίδρασις τών μεγαλογαιοκτημόνων κατά τών νομοσχεδίων εκείνων ύπήρξεν ισχυρότατη 

—öl περισσότεροι Θεσσαλοί βουλευταί και πολλοί έξ 'Αττικής, Ευβοίας, Φθιώτιδος κ τ λ 

ήσαν τσιφλικοϋχοι—, πράγμα πού ήνάγκασε τελικώς τήν κυβέρνησιν να τα άποσύρη...» 

"Ιδε Δ Στεφανίδου, ενθ' άν. σελ. 75 έπ 

4 "Ιδε Ξ Ζολώτα, 'Αγροτική Πολιτική, σε? 78, ένθα γράφει : «Το κράτος ύπήρξεν 

ό κύριος υπεύθυνος τής διαμορφώσεως τής κατευθύνσεως ταύτης ΑΊ διάφοροι κυβερνήσεις 

επέδειξαν ευνοιαν προς τους γαιοκτήμονας» 

5 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ 102 
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"Ητοι, εκ του ανωτέρω πίνακος προκύπτει οτι το ζωικον κεφάλαιον της 

'Ελληνικής γεωργίας εις το τέλος της Α' περιόδου (1914) εΐχε σημειώσει αί-

σθητήν αυξησιν—πλην της λαβούσης χο')ραν μειώσεως των ίππων—ήτις ύπε-

βοήθησε την αυξησιν της παραγωγικότητος της γεωργίας. Ή σπαυδαιότης 

της αυξήσεως ταύτης του ζωικού κεφαλαίου δύναται να έκτιμηθή καλύτερον, 

εάν ληφθη υπ' δψιν το γεγονός δτι, κατά τους πρώτους μεταπελευθερο^τικούς 

χρόνους, ό "Ελλην γεωργός έστερεϊτο συνήθως και του ενός βοάς εισέτι1. 

§ ίο 

Τα σνγκοινωνιακον δίκτνον της χώρας 

1. Ώ ς γνωστόν τα συγκοινωνιακά μέσα διευρύνουν τον οϊκονομικύν κύκλον 

και πάσα εξέλιξις τούτων, συμβαδίζουσα με την γενικωτέραν τεχνικήν πρόοΒον, 

επιδρά επί του μεγέθους καί της αναπτύξεως της παραγωγής 2 και των οικο

νομικών σχέσεων. Ή τεραστία δε σημασία τούτ6)ν δια την γεωργίαν είναι τοι

αύτη, ώστε να λεχθή δτι γεωργία χωρίς συγκοινωνίαν δεν δύναται νάνοηθή ούτε 

να υπάρξη 3. 

Ή ανυπαρξία ή ανεπάρκεια των μέσων τούτων συντελεί άφ' ενός μεν εις 

την μειωμένην παραγωγήν καί τον περιορισμόν της αγοράς, δεδομένου δτι δεν 

υφίσταται δυνατότης άμεσου καί ταχείας επικοινωνίας μεταξύ του τόπου παρα

γωγής καί των καταναλοιτικών κέντρων, τά όποια θά την απορροφήσουν, άφ' 

ετέρου δε εις την ύπερβολικήν αυξησιν της τιμής των προϊόντων, λόγω του υψη

λού κόστους μεταφοράς των, το όποιον πολλάκις υπερβαίνει καί αύτο το 100 ° 0 

της αρχικής των τιμής 4 . 

2. Ό γεωργικός συνεταιρισμός άποτελών τήν συνισταμένην των επί μέρους 

μικρών καί αδυνάτων γεωργικών μονάδων διαμ,ορφοΰται εις Ινα ένιαΐον καί 

διηυρημένον παραγωγικόν - κατανα?,ωτικόν όργανισμόν καί εις μίαν ίσχυράν 

άγοράν πω?ιήσεως καί προμηθειών. 

6 "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος», έτους 1930 σελ 1(54 
7 Κατά το έτος 1879 ή Ελλάς διέθετε 280 000 μεγάλα ζώα, έκ των όποιων 150 000 

βόας, 32 000 δαμάλεις, 37 000 μόσ/ους καί 800 βουβάλους "Ιδε «Δελτίον» Επιτροπής 
Έμψυχώσεως της βιομηχανίας, έτους 1879, Τεϋχ 1", σελ. 1 10 

1 Το εν ετει 1846 συσταθέν Ίπποφορβεΐον έν τή Σχολή ϊίρυνθος προς ύποβοήθησιν 
της αναπτύξεως του ζωικοϋ κεφαλαίου της χώρας διελύθη κατά τα Ι 863 

2 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, ενθ' άν σελ 565 
3 "ιδε Δ Ζοογράφου, Γεωργικαί Μελέται, Τεϋχ Α', σελ 53 
4 Μία αμερικάνικη στατιστική, έρευνήσασα τάς προσαυξήσεις μεταφορικών καί κέρ

δους χονδρικού και λιανικού εμπορίου, εδρεν οτι αΰται ανέρχονται δια τα γεώμηλα εις 108-
145%, δια το βούτυρον εις 73-105%, διά τα ώα εις 121-173% καί δια τα πουλερικά εις 
167% "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Έφηρμ,οσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ 410 
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Ό δγκος των συναλλαγών του συνεταιρισμού προσδιορίζεται άπο τον αρι

θμόν των μελών του, το είδος των εργασιών του και της παράγωγης του. Προ

κειμένου περί ενός δρώντος συνεταιρισμού, αϊ οίκονομικαί του συναλλαγαί εΐναι 

σημαντικού καί συνεπώς, δέον όπως οδτος εχη την δυνατότητα της άμεσου καί 

ταχείας κατά το δυνατόν επικοινωνίας μετά των λοιπών διαμερισμάτων της 

χώρας καί ενδεχομένως της αλλοδαπής, προς τα όποια θα διοχετεύη τα προϊ

όντα του καί άπο τα όποια θα προμηθεύεται τα αναγκαία εις αυτόν γεωργικά 

καί άλλα εφόδια. 

Προσέτι το κόστος της επικοινωνίας ταύτης άπο απόψεως χρόνου καί με

ταφορικών εξόδων δέον να εΐναι κατά το δυνατόν χαμηλότερον. Ή δυνατότης 

αΰτη σύν τοις άλλοις εξασφαλίζει καί καλυτέραν παρακολούθησιν καί διεξαγω-

γήν των εργασιών του συνεταιρισμού εκ μέρους τών εντεταλμένων προς τούτο 

οργάνων του. 

Ή συνδρομή της προϋποθέσεως ταύτης, δηλονότι της υπάρξεως αρτίου 

κατά το δυνατόν συγκοινωνιακού δικτύου, είναι αναγκαία1 τόσον δια την 

άνάπτυξιν της γεωργίας εν τώ συνόλω της, όσον καί κατά συνέπειαν δια την 

επιτυχή λειτουργίαν καί δράσιν τοϋ γεωργικού συνεταιρισμού, ιδία προκειμένου 

περί συνεταιρισμών ασχολουμένων με τήν παραγωγήν αγροτικών προϊόντων υπο

κειμένων ταχέως εις φθοράν, τών οποίων ή αποστολή εις τα καταναλωτικά 

κέντρα δέον να λαμβάνη χώραν το ταχύτερον δυνατόν. 

3. Τό εν γένει συγκοινωνιακόν2 δίκτυον παρ' ή μι ν κατά τήν πρώτην περί-

οδον (J821 -1914) . 

Κατ' αρχήν δέον να ύπογραμμίσωμεν ενταύθα οτι, δια τάς πρώτας δεκα

ετίας άπο της άπελευθερώσεο:>ς της χώρας, δεν δύναται να γίνη λόγος περί οδι

κού δικτύου3, διότι αί οδοί ήσαν μόνον ήμιονικαί, καί δή τόσον στεναί, ώστε να 

γίνεται λόγος περί διαπλατύνσεως τούτων δια να δύνανται να κυκλοφορή

σουν δύο διασταυρούμενα ζώα. 

Πράγματι, ό εκ τών πρώτων γεωπόνων της Ελλάδος Γρ. Παλαιολόγος 

εις τήν κατά τό έτος 1833 ύποβληθεϊσαν "Εκθεσίν του προς τήν Γραμματείαν 

της 'Επικρατείας εγραφεν:« Είναι δε άναγκαΐον να διορθωθούν καί να πλα-

τυνθοΰν ολίγον οι στενοί δρόμοι, δια να ήμπορή τουλάχιστον να περάσουν εύκολα 

δύο φορτωμένα ζώα, όταν άντικρύζωντάι καί να μή κινδυνεύουν καί αυτοί οί 

1 "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Οικονομική καί κοινωνική ιστορία της Ελλάδος, σελ. 52 
2 Εις τοϋτο θα περιλάβωμεν καί τα ταχυδρομικά, τηλεγραφικά καί τηλεφωνικά Γρα

φεία 
3 Ό Καποδίστριας άναγγέλλων μετ' ικανοποιήσεως τήν εναρξιν λειτουργίας της 

Σχολής ΐίρυνθος προς τον Έϋνάρδον εγραφεν : « . ΊΤνοίξαμεν καί μίαν μεγάλην όδον με 
δλην τήν ενδειάν μας καί ήδη πρώτον μετά πολλούς αιώνας Οέλουσι μεταβαίνει άπο Ναυπλίου 
εις "Αργός με δχημα » "Ιδε «Έπιστολαί», 'Γόμ Δ, σελ 114 
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άναβάται...» 1. Έ ν προκειμένω δ Χ. Εύελπίδης γράφει 2: «Πρέπει να σημειωθή 

ότι ή πρώτη αμαξιτή οδός συνδέουσα την Πύλον με την Μεθώνην, κατεσκευ-

άσθη το 1829 άπα τον στρατον του Μαιζόν. Κατεστράφη δμως εξ ολοκλήρου 

ελλείψει τροχηλάτων και οιασδήποτε συντηρήσεως. Ή δευτέρα οδός, ή κατα-

σκευασθεϊσα εις βάρος τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους, ήτο το τμήμα 

Ναυπλίου - Τίρυνθος, μήκους 5325 μέτρων. Κατά την περίοδον από τοΰ 1828 

μέχρι του 1852 κατεσκευάσθησαν έν συνόλω 168 χιλιόμετρα οδών». 

Μετά πάροδον τριών δεκαετιών ή κατάστασις ήτο περίπου ή αυτή, τοΰ 

Τερτσέτου διακηρύσσοντος: «Είναι άφύσικον κύριοι, ένα πλοίο με σιτηρά να 

έρχεται φθηνότερα άπο το Τα'ιγάνι, παρά δέκα μουλάρια φορτωμένα άπο τον· 

Μαραθώνα. 'Ανάξιοι να έχετε και εμπόριο και πλούτη και υπηκόους και συμ

μάχους και Βουλή και Σύνταγμα, άφοΰ ένα δρόμο δεν στρώσατε άπο τον Μα

ραθώνα εις τήν Πρωτεύουσα....»3. Ά λ λ α τα πράγματα δεν ήσαν καλύτερα κατά 

το έτος 1870, τοΰ Ι. Σούτσου γράφοντος: «....Παρατηρώ δτι ενώ σήμερον πλη-

ρώνομεν 8 εως 10 λεπτά δια να μεταφέρωμεν βάρος μιας όκας άπο 'Αθηνών εις 

Λεβαδίαν, 4 δε λεπτά προς μεταφοράν τοΰ αύτοΰ βάρους άπο 'Αθηνών εις Μα

ραθώνα, το έξοδον της μεταφοράς μιας οκάς άπο Τανγαροικ4 και Αίβερπουλ 

εις Πειραιά είναι λεπτά 3,5....»5. 

Περί της δι' αυτοκινήτου μεταφοράς δεν δύναται να γίνη λόγος κατά τήν 

προ τοΰ τέλους τοΰ 19ου αιώνος περίοδον, διότι ακόμη δεν είχεν έφευρεθή, ει

σαχθέν8 τοΰτο έν Ελλάδι το πρώτον μεταξύ τών ετών 1914 - 1915. 

Τα αυτά επίσης ισχύουν και δια της δια σιδηροδρόμου μεταφοράς, διότι ή 

πλέον σημαντική σιδηροδρομική γραμμή, Πειραιώς - Παλαιοφαρσάλων - Συνό

ρων, κατά το μεγαλύτερόν της τμήμα κατεσκευάσθη μεταξύ τών ετών 1900 -

1909, ανήκουσα μέχρι το έτος 1914 εις Ίδιώτας, ενώ ή άπο τοΰ έτους 1869 λει-

τουργοΰσα σιδηροδρομική γραμμή 'Αθηνών - Πειραιώς έχρησιμοποιεΐτο μόνον 

δια τήν μεταφοράν επιβατών 7 . 

Ώ ς προς τήν Έμπορικήν ναυτιλίαν δέον νά λεχθή δτι αυτή εύρίσκετό π<ος 

εις άνεπτυγμένον στάδιον χάρις εις το παρ' αύτη επικρατήσαν συνεταιρικών 

1 "18ε περιοδ «Άθηνα», έτους 1833, άρ φ 120-121, σελ 487, 491 
2 "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Οικονομική και κοινοινική ιστορία της 'Ελλάδος, σελ 52. 
3 "Ιδε Γ. Βαλέτα, Τερτσέτη Άπαντα, Τόμ Β, σελ. 109. 
4. Πρόκειται δια τήν Ρωσικην πόλιν Τα'ιγάνιον (Ταγκανρόγκ), κειμένην εις τον μυχον 

της 'Αζοφικής θαλάσσης, ήτις απετέλεσε σημαντικον λιμένα εξαγωγής σίτου εις τήν Μεσό-
γειον Έν αυτή είχε συσταθή μεγάλη 'Ελληνική παροικία, καθ' δ οι πρώτοι οίκισταί αυτής 
ήσαν Έλληνες "Ιδε Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμ KB, σελ 745 

5. "Ιδε 1 Σούτσου, Πλουτολογικαί Μελέται, σελ 202. 
6. "Γδε Δ Στεφανίδου, ενθ' άν , σελ 108 
7 "Ιδε Δ Στεφανίδου, ενθ' άν , σε) 154 έπ 
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πνεύμα, το όποιον ανέκαθεν ύπήρχεν εις αυτήν, εν αντιθέσει, προς την βιομηχα-

νίαν παρά τη όποια έπεκράτει μάλλον το άτομιστικόν1. 

Το συνεταιριστικόν τοϋτο πνεύμα, το όποιον συνετέλεσεν εις την προαγωγήν 

της Ελληνικής Ε μ π ο ρ ι κ ή ς ναυτιλίας, έξεδηλο')θη έναργέστερον και εντονο^τερον 

εις τάς νήσους "Τδραν, Σπέτσας καί Ψαρά. Εις τάς νήσους αυτάς έκαστος ναύτης 

είχεν έταιρικήν μερίδα έπί του πλοίου ή του φορτίου, γεγονός το όποιον τον 

καθίστα συνεταΐρον, καί συνεπώς τον ώδήγει εις την έπίδειξιν μεγαλυτέρου 

ενδιαφέροντος δια την έπιτυχίαν της διεξαγόμενης επιχειρήσεως. Σχετικώς 

ό F r . Boulanger έγραφεν: « Ή τεραστία άνάπτυξις της 'Ελληνικής ναυτιλίας, 

αμέσως μετά τους χρόνους της επαναστάσεως οφείλεται εις τους Ναυτικούς 

Συνεταιρισμούς.... οι όποιοι ήδη εΐχον ίδρυθή καί όργανωθή προ της Ε π α ν α 

στάσεως.... "Οταν εις πλοίαρχος ή εις άλλος ναυτικός εχη τουλάχιστον 500 

τάλληρα, συνεταιρίζεται με άλλους ναυτικούς, ξυλουργούς, σχοινοποιούς, ξυλεμ-

πόρους καί άλλους προμηθευτάς καί χάρις εις τάς κοινάς προσπάθειας εν πλοϊον 

είναι μετ' ολίγον ετοιμον προς πλουν....))2. 

Έ κ τής επιτυχίας της όποιας εΐχον ο'ι ναυτικοί ούτοι συνεταιρισμοί εν 

'Ελλάδι, ό Boulanger ώδηγήθη εις τό εξής συμπέρασμα : «....'Αποδεικνύεται 

άναμφισβήτως ότι τό πνεύμα του συνεταιρισμού εΐναι έμφυτον εις τον Έ λ λ η -

νικον λαόν καί τοϋτο είναι εις αυτόν ιδίως τώρα ζωηρότερον καί ίσχυρότερον, 

παρά εις οιονδήποτε άλλον λαόν τής Ευρώπης....» 3 . 

4. Α) Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος προκύπτει ή έξέλιξις του οδικού δικτύου 

τής χο')ρας έν σχέσει προς την παράλληλον έδαφικήν της έπέκτασιν. 

"Ετη 

1828 
1852 
1864 
1881 
1909 
1913 

Έκτασις της χώρας 
εις τετρ. χλμ. 

47.516 
47.516 
50.211 
63.606 
63.211 

121.794 

Μήκος όδικ 
δικτύου εις > 

οδοί ήμιονι> 

168 
1.286 
1.886 
4.014 
7.691 

'Εκ τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει οτι ή 'Ελλάς έπί ενα σχεδόν αιώνα 

1 "Ιδε Ξ Ζολώτα, Ί Ι Ελλάς εις το στάδιον τής έκβιομηχανίσεοίς, σελ 107 
2 "Ιδε το άπο 7-4-1847 υποβληθέν υπόμνημα τοϋ Fr Boulanger, προς τον Πρωθυ-

πουργον Κωλέττην, εις περιοδικον «Ό Συνεταιριστής», ετ 1930, τεϋχ 11-12, σελ 143 
3. "Ιδε ανωτέρω υπόμνημα, ενθ' άν σελ 144. 
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ευρέθη, είς το τέλος της πρώτης έρευνωμένης ένταΰθα περιόδου (1914), έχουσα 

όδικον δίκτυον 7.691 χλμ. επί συνολικής επιφανείας 121.794 τετρ. χλμ. ήτοι 

έκάλυπτεν αναλογικώς δι' οδών 63 μέτρα άνα τετρ. χλμ. 

Δέον να σημειωθη ένταΰθα δτι ή Ελλάς, εν σχέσει προς τάς αλλάς βα?,κα-

νικάς χώρας, κατείχε την τελευταίαν θέσιν από απόψεως όδικοΰ και σιδηρο

δρομικού δικτύου. 

β ) Ή δύναμις του Ελληνικού εμπορικού στόλου ήτο ή έξης1 ( 1 8 3 4 -

1914). 

Έτη 

1834 
1840 
1845 
1850 
1875 
1887 
1890 
1895 
1900 
1905 
1908 
1912 
1914 

Ά τ μ 

Άριθμ. 

— 

— 
— 
— 
27 
83 
97 

107 
210 
220 
293 
389 
474 

ό π λ ο ι α 

Χωρητικοτης 
εις τόνν. 

— 
— 
— 

8.421 
3J.451 
44.684 

144 975 
168.566 
356.000 
293.000 
433.662 
549 983 

' Ι σ τ ι ο φ ό ρ α 

Άριθμ. 

2.891 
3.814 
3.581 
4.046 
5.410 
5.074 
5.741 
1 059 

— 
— 
— 
— 

— 

Χωρητικότης 
εις τόνν 

110.690 
164.103 
266.201 
253.791 
227.305 
226 702 
246.196 

— 
49.620 

— 
— 

— 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

Άριθμ 

2.891 
3.814 
3.581 

4.046 
5.437 
5.157 
5.841 
1.666 

— 
— 
— 
— 

— 

Χωρητικότης 
είς τόνν 

— 

110.690 
164.108 
266.201 
262.032 
258.756 
271.386 
391 171 

— 
405.620 

— 
— 

— 

Κατά τα ύπο τοΰ Α. Μανσόλα παρασχεθέντα στοιχεία2 ή δύναμις τών Ε λ 

ληνικών πλοίων ήτο ή έξης μ.εταξύ τών ετών 1834 - 1866. 

"Ετη 

1834 
1838 
1858 
1859 

Αριθμός πλοίων 

2.745 
3.269 
3.920 
3.984 

Χωρη· ιικότης είς τόννους 

— 

85.502 
268.600 
274.480 

Ι "Ι8ε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους J 930, σελ. 298. 

2. "Ιδε Πολιτειογραφιν.οά Πληροφορίαι περί Ελλάδος, σελ 199. 
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1860 4.070 263.075 

1861 4.153 255.977 

1862 4.335 257.318 

1863 4.452 262 531 

1864 4.521 280.342 

1866 5.156 297.424 

Έν τω μεταξύ δ λιμήν του Πειραιώς όσημέραι καθίστατο σημαντικός δια

μετακομιστικός λιμήν με συμμετοχήν καί της διεθνούς ναυτιλίας, παρουσιάζων 

την έξης κίνησιν: 

"Ετη 

1882 

1901 

1910 

1912 

Πλοία 

1.658 

2.018 

2.663 

2.709 

Καθαρός χωρητικότητος εις τόννους 

1.829.000 

2.187.000 

3.594.000 

3.696.000 

Εις την κατά το έτος 1912 κίνησιν του λιμένος ή 'Ελλάς συμμετείχε με 

καθαράν χωρητικότητα 1.229.000 τόννων1. 

Γ) Ώ ς προς την κατ' έτος έξέλιξιν τοΰ σιδηροδρομικού δικτύου του Ε λ 

ληνικού κράτους, αυτή ύπήρξεν ή έξης2 εις χιλ. άπο τοΰ έτους 1904 μέχρι του 

;ετους 1914. 

Έτη 

1904 

1905 

1906 

1907 

1909 

μήκος είς χιλ. 

203 

219 

240 

240 

416 

"Ετη 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

μήκος είς χιλ. 

441 

441 

441 

441 

441 

Ή δια σιδηροδρόμων μεταφορά εμπορευμάτων είς χιλιάδας τόννων ήτο 

ή έξης3 μεταξύ τών ετών 1889 - 1914. 

1 "Ιδε Ξ Ζολώτα, Ή Ελλάς είς το στάδιον της έκβιομηχανίσεως, σελ. 52. 
2 "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ 291. 
3 "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ 294. 
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"Ετη 

1889 

1892 

1893 

1895 

1898 

1899 

1900 

χιλ τόννοι 

130 

232 

241 

268 

343 

336 

333 

"Ετη 

1901 

1902 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

χιλ. τόννοι 

419 

434 

522 

559 

533 

538 

612 

"Ετη 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

" Η τ ο ι , κ α τ ά την ώ ς ά ν ω χρονικήν διάρκεσαν το βάρος τ ώ ν δ ι α κ ι ν η θ έ ν τ ω ν ε μ π ο 

ρ ε υ μ ά τ ω ν δια τ ώ ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν σ ι δ / μ ω ν η ύ ξ ή θ η κ α τ ά 6 0 0 % . 

Δ ) Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά 1 " 2 Γ ρ α φ ε ί α εν Ε λ λ ά δ ι ά π ό 1 8 2 8 - 1 9 1 5 . 

"Ετη 'Αριθμός Γραφείων 

1828 

1829 

1840 

1850 

1851 

1875 

1885 

1890 

1895 

1901 

1905 

1910 

5 

13 

69 

79 

92 

138 

215 

281 

315 

471 

638 

1.078 

1. "18ε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ 323 

2. Ώ ς προς την παρ' ήμϊν ταχυδρομικήν όργάνωσιν λεκτέον δτι, κατά την έποχήν 

της Ελληνικής 'Επαναστάσεως, ή προσωρινή Κυβέρνησις, προς τον σκοπον της αποστολής 

τών διαταγών της, έχρησιμοποίησεν την Τουρκικήν μέθοδον τοϋ «ποδοκοπιοϋ», συνισταμένην 

εις τήν άποστολήν πεζών ή έφιππων ταχυδρόμων, οί όποιοι επικουρικώς ή κατ' επάγγελμα 

ήσχολουντο με τήν μεταφοράν της αλληλογραφίας Κατά το έτος 1822 ό Ι Κωλέττης ώς Μι-

νίστρος τών 'Εσωτερικών προέβη εις τον διορισμον «πεζοδρόμων» δια τήν μεταφοράν της 

αλληλογραφίας. "Ιδε Το Ταχυδρομεΐον κατά τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν, εκδ 'Ελληνικών 

Ταχυδρομείων (κείμενον Μ Κωνσταντίνη), 1971, σελ 10, 11, 13, 80. 

χιλ. τόννοι 

600 

638 

716 

658 

743 

770 

Αναλογία κατοίκων ανά 
Ταχυδρομικών Γραφεΐον 

150.680 

56 

12 

12 

11 

11 

9 

7 

7 

5 

4 

2 

.644 

.322 

737 

.922 

.456 

.676 

.909 

.615 

.359 

.069 

.471 
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Ε) Τηλεγραφικά - Τηλεφωνικά Γραφεία, άπα 1 8 5 9 - 1 9 1 5 . 

"Ετη 

18591 

1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1890 
1901 
1911 
1915 

'Αριθμός Γρ 

3 
4 

21 
39 
60 
86 

171 
234 
642 
895 

Δυνάμεθα λοιπόν να εϊπωμ,εν οτι τοιαύτην κατάστασιν έμφανίζον κυρίως 

το όδικον δίκτυον της χώρας και βραδύτερον και το σιδηροδρομικον καθ' ολην 

την διάρκειαν του 19ου καί τάς αρχάς του 20οϋ αιώνος, ήτο φυσικον να απο

τελέσουν ανασχετικούς παράγοντας αναπτύξεως της καθ' δλου Ε θ ν ι κ ή ς οικονο

μίας καί συνεπώς καί της συνεταιρικής κινήσεως. 'Ενταύθα, λόγω τής σπου-

δαιότητος τοϋ θέματος, παραθέτομεν αποσπάσματα εκ του βιβλίου του Σ π . Χα-

σιώτου, όστις γράφει 2: 

«"Ενεκα ελλείψεως οδών εις πλείστας άπα τάς επαρχίας μας ή μεταφορά 

των προϊόντων μέχρι των αγορών άπα τών κέντρων τής παραγωγής στοιχίζει 

δυστυχώς τόσον πολύ ακριβά, ώστε πλην τής καθ' όδον φθοράς πολλών ειδών, 

μέχρις δτου φθάσουν εις τον προορισμόν των, επιβαρύνονται με 40 - 50 τοις 

εκατόν επί τής αρχικής των αξίας, οχι δε σπανίως τα μεταφορικά είναι ίσα ή 

ανώτερα καί αυτής τής τιμής, ε'ις την οποίαν τα προϊόντα αγοράζονται εν τ ώ 

τόπω τής παραγωγής των. Τοιουτοτρόπως όσπρια, γεώμηλα, όπώραι, αξίας 

εις τον τόπον τής παραγωγής των 10 ή 20 ή 30 λεπτών κατ' όκάν, εως δτου 

φθάσουν εις τάς 'Αθήνας ή εις άλλα κέντρα καταναλώσεως επιβαρύνονται δια 

την μεταφοράν αυτών καί την καθ' όδον φθοράν με 10, με 20 ή καί με 30 λεπτά 

κατ' όκάν. Οΰτω δε, ενώ πωλούνται εις ύπερβολικάς τιμάς εις τάς αγοράς τών 

πόλεων μας καί έχουν ένεκα τούτου λίαν περιωρισμένην κατανάλωσιν, αγορά

ζονται άπα τους γεωργούς μας εις ευτελείς τιμάς. Οί γεωργοί δέ, μη επαρκώς 

1 Έ ν 'Ελλάδι το έτος 1859 ύπήρξεν αφετηρία τών τηλεπικοινωνιών δια τής τηλεγρα
φικής συνδέσεως Άθηνών-Σύρου 

2 "Ιδε Σ π . Χασιώτου, Αϊ κυριώτεραι βάσεις μιας άληθοϋς γεωργικής πολιτικής, 
1916, σελ 24 έπ 

'Αναλογία κατοίκων ανά 
Τηλεγρ. - Τηλεφ. Γραφεΐον 

361 
272 

59 
37 
26 

.045 

.493 

.871 

.382 

.350 
20.075 
12 
10 

4 
5 

.997 

.786 

.168 
315 
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αμειβόμενοι, ουδόλως ενθαρρύνονται προς άνάπτυξιν της παραγωγής. Και δχι 

μόνον ή έκ των ορεινών μερών μεταφορά είναι πολυδάπανος ή και εντελώς αδύ

νατος, άλλα καί εξ αυτών των πεδιάδων λόγω ελλείψεως μέσων συγκοινωνίας 

των χωρίων με τάς άμαξιτάς οδούς ή με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς στοι

χίζουν καί μέχρις αυτών ακόμη 2 - 3 φοράς περισσότερον ή όσον στοιχίζει ή 

μεταφορά των άπα της 'Αμερικής μέχρι του Πειραιώς. 

» Δι' αυτό, όταν το κρέας λ.χ. πωλήται έν 'Αθήναις προς 2 δρχ. καί 50 

λεπτά, εις τα Τρίκαλα ή εις πολλάς Μακεδονικάς καί Ή π ε ι ρ ω τ ι κ ά ς πόλεις π ω -

?^εϊται μόνον προς 1 δρχ. και 20 λεπτά ή 1 καί 40 κατ' όκάν, οπότε παρά των 

κτηνοτρόφων αγοράζεται εκεί μόνον προς 80 λεπτά κατ' όκάν. Αϊ αύταί δυσχέ-

ρειαι υπάρχουν και δια τήν μεταφοράν μηχανημάτων, εργαλείων καί λιπασμά

των καί άλλων υλικών άπο τα εργοστάσια καί άπο τάς άποθήκας τών πόλεων 

μέχρι τών χωρίων. Συνεπώς δεν δύναται πολλαχοϋ της Ελλάδος να γίνηται χρή-

σις αυτών, ή γίνεται υπό δρους ασύμφορους. 

» Ουτοίς άπαντα ανυπέρβλητα προσκόμματα ή πρόοδος εις πλείστα μέρη, 

τα όποια ήδύναντο να παράγουν ύπο τους αρίστους φυσικούς δρους άφθονους 

όπώρας, άφθονα γεώμηλα ή λαχανικά. 

)) ... 'Εάν δε συμβή εις πολλάς επαρχίας της Ελλάδος όρεινάς προ πάντων ή 

άπομεμακρυσμένας άπο τους λιμένας ή τάς σιδηροδρομικάς καί τάς ανεπαρκείς 

άμαξιτάς οδούς να ύπάρχη λόγω αποτυχίας τών εσοδειών έλλειψις σιτηρών καί 

τροφίμων άλ?^ων, αγοράζονται ταύτα εκεί εις τήν τιμήν κατά 50, ενίοτε δε καί 

πλέον ακόμη τοις 100 άνωτέραν της τιμής εις τήν οποίαν πωλούνται τα αυτά 

προϊόντα εις τάς πόλεις... 

» ... Οι γεωργοί τών πλείστων μερών μας έν γένει πωλούν τα προϊόντα των 

δυσκόλως καί εις ευτελείς έν γένει τιμάς καί αγοράζουν τά εις αυτούς χρειώδη 

εις υπέρογκους τιμάς... 

» ... "Οταν δε οι άγρόται χρειασθούν ιατρούς εις τά χωρία τών επαρχιών μας, 

πρέπει πολλάκις να πληρώνουν δι' έκάστην έπίσκεψιν λόγω ελλιπούς συγκοινω

νίας 10 ή 20 ή 30 δρχ. έν φ εις τάς πόλεις πληρώνουν 3 μόνον δρχ... 

» ... Καί δεν εΐναι μόνον ή έλλειψις οδών προς συγκοινωνίαν τών πλείστων 

έκ τών χωρίων μας, άλλα καί οι ναύλοι οι σιδηροδρομικοί καί ατμοπλοϊκοί εξ 

ελλείψεως συμβάσεων ευνοϊκών δια τά γεωργικά καί πτηνοτροφικά προϊόντα, 

δια τά γεωργικά μηχανήματα καί χημικά λιπάσματα, ούδαμοΰ τοΰ κόσμου είναι 

τόσον υπέρογκοι δσον παρ' ήμΐν...». 

§ H 

Αιεργασίαι ανντελέοαααι εις τήν εξοοον εκ τοϋ τέλματος 

1. Ώ ς εΐδομεν εις τήν προηγηθεΐσαν άνάπτυξιν, ολόκληρος ή Ε λ λ ά ς ήτο 

εΐς άποστεωμένος γραφειοκρατικός μηχανισμός, ενδιαφερόμενος μόνον δια τήν 

6 
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προστασίαν των συμφερόντων της άρχούσης τάξεως, ήτις συνέπιπτε να ασκί) 

και την πολιτικήν έξουσίαν καί δια μέσου αυτής περιεφρούρει τα συμφέροντα 

της. Ουδείς τομεύς της 'Εθνικής ζωής έτύγχανεν έστω και τοϋ στοιχειώδους εν

διαφέροντος έκ μέρους του κράτους. Πάντες οι άσχοληθέντες μέ τα ζωτικά ζητή

ματα της χώρας, κατά την ώς άνω περίοδον, έζωγράφισαν ταύτην μέ τα σκιε-

ρώτερα των χρωμάτων καί έκαυτηρίασαν ότέ μεν την άδιαφορίαν, την νωχέλειαν 

και τήν άναλγησίαν την ύπ' αύτοϋ έπιδειχθεΐσαν, ότέ δε την άνοχήν ή ύποβοή-

θησιν τούτου δια τήν συντήρησιν καί συνέχισιν της περιόδου, ήτις δύναται να 

χαρακτηρισθή ώς περίοδος κρατικής απραξίας 1. 

2. "Ομως παρά ταΰτα, εντός των κόλπο^ν του άπολιθο^μένου κρατικού μη

χανισμού, αϊ ζώσαι δυνάμεις τοϋ "Εθνους ύφίσταντο καί προσεπάθουν να εμφυ

σήσουν πνοήν εις αυτό. 

Με φορείς αύτας τάς ζώσας Έθνικάς δυνάμεις, ολίγον κατ' ολίγον εντός 

των κόλπο:>ν τής πολιτικοκοινωνικο-οικονομικής ταύτης διαρθρώσεως, έλάμ-

βανον χώραν προωθητικαί καί άλλοιωτικαί διεργασίαι, αϊ όποϊαι έμορφοποιή-

θησαν τήν 15ην Αυγούστου 1909, δια τής έκδηλωθείσης επαναστάσεως του 

«Στρατιωτικού Συνδέσμου» υπό τον Συνταγματάρχην Ζορμπάν. 

3. Ούτω λοιπόν, κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν τοΰ 19ου αιώνος καί τήν 

πρώτην του 20οΰ, άρχεται μία κάπως ηύξημένη κίνησις περί τα άπασχολοΰντα 

τήν χώραν κοινωνικά ζητήματα, ήτις ε'ίλκυσε το ενδιαφέρον τοΰ αγροτικού πλη

θυσμού, των εργαζομένου καί των διανοουμένων. Ουτο^ : 

α) Κατά τον μήνα Άπρίλιον τοΰ 1901 συνήλθεν εις το Ναύπλιον το Α ' 

Γεωργικον2 Συνέδριον, εις το όποιον κατεβλήθη προσπάθεια να φωτισθή το 

Έλληνικον άγροτικον πρόβλημα ενώ παραλλήλους έγένετο αυστηρά κριτική τοΰ 

τρόπου τής διαθέσεως των 'Εθνικών γαιών, τοΰ κολληγικοΰ συστήματος καί τής 

εν γένει αθλίας καταστάσεως εις τήν οποίαν εύρίσκετο ή Ελληνική γεωργία, 

προς άναστήλωσιν τής οποίας μεταξύ άλλων έπροτάθη ή 'ίδρυσις πιστωτικών 

συνεταιρισμών καί 'Ανωτάτης Γεωργικής Σχολής, προς τον σκοπον να διδα-

χθώσιν έπιστημονικώτερον τα τήν γεωργίαν άφορώντα ζητήματα. Το συνέδριον 

τοΰτο, σύν τοις άλλοις, ύπεβοήθησε τον πολιτικον καί επιστημονικών κόσμον τής 

χώρας να κατανόηση σαφέστερον τάς ελλείψεις καί άνάγκας τής Ελληνικής 

γεωργίας. 

1. Ό Α. Σίδερις γράφει σχετικώς (ένθ' άν σελ. 101): α . Το Κράτος ούδεν πράττει. 
Δεν υπάρχει δια τήν γεωργίαν Τήν δουλείαν των Θεσσαλών δεν έχει το θάρρος να cip?) Μέτρα 
υπέρ των αγροτών δεν διανοείται » 

2 Το Α' Πανελλήνιον Συνέδριον Γεωργίας, Βιομηχανίας καί Εμπορίου συνήλθεν εν 
'Αθήναις κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ έτους 1909. Το συνέδριον -τοΰτο έτάχθη υπέρ τής θεσπί
σεως νομοθεσίας άφορώσης τάς συνεταιρικάς οργανώσεις Tò Β' Συνέδριον Γεωργίας, Βιομη
χανίας καί Εμπορίου συνήλθεν έν ϋάτραις το έτος 1911 καί το Γ ' εν Βόλω εν Ιτει 1912 
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Ένταΰθα δέον να σημειώσωμεν δτι, αρχομένου του 20οϋ αιώνος, το Κρά

τος συναισθανόμενον επί τέλους το χρέος του έναντι, της Ελληνικής γεωργίας 

και του "Εθνους ολοκλήρου, δια στόματος του 'Ανωτάτου "Αρχοντος και έ π ' 

ευκαιρία της συγκλήσεως του ώς άνω Συνεδρίου, διακηρύσσει μεταξύ των άλλων 

δτι «... ύπέρτατον καθήκον και του 'Αρχηγού τοΰ Κράτους και πάντων είναι, 

δπως δι' δλης της δυνάμεως των και δια συνεχούς και συστηματικής εργασίας 

φροντίζουσι δια τήν βελτίωσιν και τήν άνάπτυξιν τής Γεωργίας...» 1. 

β) Κατά το έτος 1901 Ίδρύθη ή Ελληνική Γεωργική Εταιρεία 2 , ή οποία 

ετέθη ύπο τήν Προεδρίαν τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Α' και τής οποίας σκοπός3 

ήτο ή δια παντός πρόσφορου μέσου συμβολή της εις τήν άνάπτυξιν εν γένει 

τής Ελληνικής γεωργίας. 

γ) Κατά το έτος 1908, έπ' ευκαιρία τής κρίσεως τοΰ ο'ίνου, υπεβλήθησαν 

προς τήν Βουλήν ώργανωμένα αιτήματα εκ μέρους των οίνοπαραγωγικών περι

φερειών υποστηριζόμενα δια ψηφισμάτων των ενδιαφερομένων δημοτικών συμ

βουλίων. 

δ) Ή εκ μέρους των διανοουμένων αναπτυχθείσα κοινωνική δράσις, ήτις 

είλκυσε τήν προσοχήν τοΰ Κράτους προς τήν συνεταιριστικήν ίδέαν, συνίστατο 

ε'ις ομιλίας καί δημοσιεύματα, δια των όποιων έγίνετο προβολή των γεωργικών 

ζητημάτων 4 καί έτονίζετο ή ανάγκη Ιδρύσεως συνεταιρισμών, τήν οποίαν μάλι

στα τινές εξ αυτών διεκήρυξαν εις το Α' Γεωργικον Συνέδριον τοΰ Ναυπλίου. 

Χαρακτηριστικον τής δλης ταύτης κινήσεως κατά τήν περίοδον ταύτην αποτελεί 

ή έκδοσις περιοδικών καί εφημερίδων, εκ τών οποίων άλλα ή άλλαι άπετέλουν 

όργανα τών διανοουμένων, οι όποιοι ήσχολοΰντο με τα κοινωνικά προβλήματα, 

ή όργανα τών έν τώ μεταξύ Ίδρυθέντων επαγγελματικών ενώσεων καί εργατικών 

συνδικάτων, μεταξύ τών οποίων ώς πρώτα ίδρυθέντα άναφέρομεν : i) τήν «'Α

δελφότητα τυπογράφων» ίδρυθεϊσαν το έτος 1882, ii) τό «Σωματεϊον τών έν 

'Αθήναις καί Πειραιεΐ σιγαροποιών καί καπνοκοπτών» ιδρυθέν έν έ'τει 1902, 

ili) τήν «'Αδελφότητα τών τεχνιτών επιπλοποιών καί ξυλουργών 'Αθηνών καί 

Πειραιώς» Ίδρυθεϊσαν έν έτει 1904, iv) τήν 'ίδρυσιν τοΰ 'Εργατικού 5 κέντρου 

Βόλου κατά το έτος 1905. 

ε) Παραλλήλως ή όργάνωσις τών επαγγελματιών τής χώρας είχε φθάσει εις 

τοιούτον σημεϊον ώστε, κατά το έτος 1908, 28 συντεχνίαι τών 'Αθηνών δια 

1. "Ιδε τον έκφωνηθέντα λόγον εις τον Α' Γεωργικον Συνέδριον του Βασιλέως Γεωργίου 
Α' εις Π. Δεκάζου, Ή 'Ελληνική Γεωργική 'Εταιρεία, σελ. 10. 

2. Αΰτη συνεστήθη δια του άπο 28-5-1901 Β Δ ("Ιδε ΦΕΚ 26, τεϋχ Β, 1901). 
3. Καταστατικον, σκοπον κα'ι δρασιν ταύτης Ί'δε εις Π. Δεκάζου, ενθ' άν 
4 "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' άν. σελ. 115 ύποσ. 4, καί 116, 117, 118 καί τάς αυτόθι ύποσ. 
5. Ή έφημερίς «ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ» ε'ις το φ τής 24-3-1910, έπ' ευκαιρία τής ιδρύσεως 

του εργατικού κέντρου 'Αθηνών, έζήτει τήν σύστασιν ((λαϊκών Συνεταιρικών Τραπεζών 
διά τήν άνακούφισιν τών εργαζομένων». 
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κοινοΰ υπομνήματος των, υποβληθέντος εις τήν Βουλήν καί την Κυβέρνησιν, 

διεμαρτύροντο κατά της επιβληθείσης τότε νέας φορολογίας διότι, ώς εν αύτω 

διελαμβάνετο, «μόνον δια περικοπής των γνωστών περιττών τοϋ προϋπολογι

σμού εξόδων καλυφθήσονται τα τυχόν ελλείμματα και ουχί δια της επιβολής νέων 

φόρων ε'ις βάρος των μη δυναμένων πλέον να άνθέξωσιν εργατικών και επαγγελ

ματικών τάξεων»1. 

Ένταΰθα δέον να σημειο'ίσωμεν οτι, παρά τήν ύφισταμένην ελλειψιν οργα

νώσεως εις τους εργαζομένους, ούτοι πραγματοποιούν τήν πρώτην άπεργίαν 

εις τήν ναυπηγικήν βιομηχανίαν τής Σύρου (1879) καί έπονται αϊ άπεργίαι των 

'Αθηνών, Πειραιώς καί Λαυρίου κατά το έτος 1883. 

στ) Εις τα οΰτω συσσο^ρευθέντα άλυτα κοινωνικά, οικονομικά καί πολι

τικά προβλήματα, εν μέσω των οποίων παρέπαιε το Ελληνικό ν κράτος άπα 

τής απελευθερώσεως, προσετέθησαν καί τα εκ τής προσαρτήσεως τής Θεσσα

λίας (1881), καί βραδύτερον ταϋτα έπολλαπλασιάσθησαν δια τής προσαρτήσεως 

τής Μακεδονίας καί Η π ε ί ρ ο υ (μετά τους βαλκανικούς πολέμους 1912-1913) 

καί τής Θράκης (1913 - 1919), εις τάς οποίας, ώς εϊδομεν, έπεκράτει ή μεγάλη, 

ιδιοκτησία των τσιφλικούχων. Τέλος, ή μεταξύ τών ετών 1896 - 1904 επελ

θούσα αΰξησις τοϋ πληθυσμού, όστις ανήλθε κατά το 1904 εις 2,5 έκατομμ.Γ 

ώξυνεν ετι περαιτέρω τήν ύφισταμένην πενίαν παρά τω Έλληνικω πληθυσμού. 

ζ) Τέλος, δέον να λεχθή οτι ή σημειωθείσα άλλαγη ώφείλετο καί εις το 

γεγονός ό'τι ή καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ L9ou αιώνος λαμβάνουσα χώραν διεύ

ρυνσης τής κλειστής οικιακής οικονομίας τερματίζεται δια τής διασπάσεως της 

περί το τέλος τοΰ 19ου καί τάς αρχάς τοϋ 20οΰ αιώνος. Ή διάσπασις αυτή 

δεν ήτο δυνατόν να κινηθή εντός τών καθιερωμένων κοινωνικών καί οικονομικών 

πλαισίων, τα όποια έθετεν ό παλαιός πολιτικός κόσμος καί το μη άνταποκρινό-

μενον πλέον προς τάς δημιουργηθείσας νέας συνθήκας αδρανούν χρά,τος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

§ 12 

Ή επανάστααις χοϋ 1909 

1. Ε ν τ ό ς τοΰ πλαισίου τών διεργασιών τάς οποίας έσκιαγραφήσαμεν, αϊ 

ζώσαι δυνάμεις τοΰ "Εθνους, άντλοΰσαι τήν δύναμιν άπο τήν πίστιν προς αυτό· 

καί τήν συνέχισιν τής 'ιστορικής του αποστολής, διέρρηξαν το ήμιφεουδαρχικον 

1. "Ιδε Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν , ϊόμ Β, σελ 355. Αυτόθι ό ενδιαφερόμε
νος δύναται να ιδη πλείονα περί τών προηγηθέντων της επαναστάσεως του J909, ιδία σελ. 
349 έπ. 
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καθεστώς των «λευκών δούλων» καί τον σαθρον πολιτικοκοινωνικοοικονομικόν 

περίγυρον δια της επαναστάσεως της 15ης Αυγούστου του 1909, δια της οποίας 

ήνοίχθη ή οδός προς έγκαινίασιν γεωργικής πολιτικής εκ μέρους του Κράτους. 

Ή έπανάστασις αυτή, ύψο')σασα εις το πολιτικόν προσκήνιον νέας ήγετι-

κάς και κοινωνικάς δυνάμεις, επετάχυνε τήν άφύπνισιν1 καί δραστηριοποίησα 

του "Εθνους, κατήργησε τήν ύφισταμένην κρατικήν άπραξίαν και ήνοιξε νέας 

Έθνικάς ελπιδοφόρους προοπτικάς. «Περίοδον Νέαν αποτελεί δι' όλόκληρον 

τήν πολιτικήν και κοινωνικήν ζωήν τής χώρας μας ή επανάστασις τοϋ 1909. Ή 

στρατιωτική αυτή στάσις, έκδήλωσις μιας γενικωτέρας τάσεως τοϋ "Εθνους, 

ακαθορίστου και συγκεχυμένης, προς άναγέννησιν, «άνόρθωσιν» τής πολιτικής 

ζωής, αναγνωρισθείσα ύπό τοϋ λαοΰ, μετεβλήθη ε'ις έπανάστασιν... Ή περίο

δος αυτή είναι τής καταβολής των θεμελίων καί δημιουργίας των οργάνου τής 

πολιτικής ταύτης, εις ην το πρώτον είσήρχετο συνειδητώς και συστηματικώς το 

Έλληνικον κράτος»2. 

Το κίνημα τής 15ης Αυγούστου «έδωσε στο ταπεινωμένο "Εθνος ηγεσία 

και πίστη» 3, «έσάροοσε τον απολιθωμένο4 κρατικό μηχανισμό» καί «έσημείωσε 

το τελευταϊον κτύπημα κατά του καταρρέοντος συστήματος»5. 

2. Το Γουδί ήτο πλέον γεγονός 'Εθνικής σημασίας, πλην όμως δεν ήδυνήθη 

να δημιουργήση «εντελώς νέαν κοινωνικήν ήθικήν, ή οποία θα εΐχεν ανάγκην 

καί νέας κρατικής καί πολιτικής ηθικής»6. 

Ό καταλαβών τήν εξουσίαν «Στρατκοτικος Σύνδεσμος» δεν ήδυνήθη να 

αντιμετώπιση μόνος τα ζέοντα προβλήματα τής χώρας, δια τούτο ήναγκάσθη 

να άπευθυνθή προς τον Έ λ . Βενιζέλον, ό όποιος εις τόν κατά τό έτος 1910 προ-

γραμμ.ατικόν του λόγον έλεγε μεταξύ των άλλων: «'Αδιαφορία εντελής προς τάς 

έργατικάς καί άγροτικάς τάξεις, Δημοσιονομική Πολιτική, ήτις προς άντιμε-

τώπισιν των άπαύστων ελλειμμάτων κατέφευγεν άνεπιστημόνως καί εμπειρι-

Τίώς εις τήν αυξησιν τήν ύπερβάλλουσαν τών έμμεσων φόρων, δι' ών τα δημό

σια βάρη έπιπίπτουσιν επί τών άπορωτέρων τάξεων δυσαναλόγως προς τάς δυνά

μεις αυτών» 7. Αυτή ήτο λοιπόν ή κατάστασις εν Ελλάδι καί τα προβλήματα 

ταύτα εκλήθη να αντιμετώπιση ή νέα πολιτική ηγεσία. 

1 Ό Α Σίδερις, ενθ' άν. σελ. 103, γράφει : «Ή έπανάστασις τοΰ 1909 απετέλεσε 
άφύπνισίν τίνα τοΰ "Εθνους καί οιονεί ρωμαλέαν προσπάθειαν όπως συγχρονισθη το Κράτος 
καί ώς οργανισμός καί έν τί) αποστολή του προς την σύγχρονον Εύρώπην». 

2 "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν. σελ 9 
3 "Ιδε Σ Μελά, Ή 'Επανάσταση τοϋ 1909, Ά0 1957 
4 "Ιδε Άρ Θεοδωρίδου, Ή έπανάστασις καί το έργον της, Άθ. 19l'i, σελ 83 
5 "Ιδε Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' αν σελ 35f>, Τόμ Β 
6 "Ιδε Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν. σελ 380, Τόμ Β, ύποσ 1. 
7 "Ιδε Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν σελ 357, Τόμ Β 
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§ 13 

Μέτρα τινά προ της επαναστάσεως τον 1909 

1. Κατ' αρχήν δέον να σημειώσωμεν δτι ή συνολική έκτασις της Ελλάδος 

κατά το έτος 1911 ανήρχετο εις 63.211.000 στρέμματα, έκ των οποίων μόνον 

28.365.000 θα ήδύναντο να θεωρηθούν ως γεωργικώς, δασοπονικώς καί κτηνο

τροφικής παραγωγικά 1 . 

2. Μεταξύ των κρατικών μέτρων τών αναγομένων ε'ις τήν γεωργίαν άνα~ 

φέρομεν : i) τήν σύστασιν του «Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου» κατά το έτος 

1907 δια του οποίου συνετελέσθη σοβαρά προσπάθεια εις τον τομέα της αποκα

ταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών, παραχωρηθείσης εις 7.700 εξ αυτών εκτά

σεως γης 1.058.000 στρεμμ. ii) τα υπό του νόμου ΓΤΙΔ'/1909 «περί γενι

κού εκκλησιαστικού Ταμείου και διοικήσεως μοναστηριών» ληφθέντα μέτρα, 

τα όποια ύπεβοήθησαν τήν ύπαγωγήν της μεγάλης εκκλησιαστικής καί μονα

στηριακής ιδιοκτησίας ε'ις τήν άτομικήν τοιαύτην δια τής προβλεφθείσης δια

λύσεως τών μονών καί επισκοπών. 

§ 14 

Τα μετά την επανάατααιν τοϋ 1909 ληφθέντα κρατικά μέτρα 

1. Ή έκ τής επαναστάσεως του 1909 προελθοΰσα καί το 1911 συγκλη-

θεϊσα αναθεωρητική βουλή εις το άρθρον 17 τοϋ νέου συντάγματος έθέσπισε 

διάταξιν, δυνάμει τής οποίας κατέστη δυνατή ή αναγκαστική άπαλλοτρίωσις, 

πράγμα το όποιον έλυσε τάς χείρας τοϋ κράτους καί παρέσχεν εις αυτό τήν δυνα

τότητα να ρυθμίζη το μεγάλης ζωτικότητος, δι' όλόκληρον τήν Έθνικήν οίκο-

νομίαν, ζήτημα τής απαλλοτριώσεως τής γης, το όποιον κατά το παρελθόν, 

ώς εΐδομεν, είχε λυθή κατά τον χειρότερον τρόπον2. Ή αγροτική μεταρρύθμισις 

«ηοξησε το ενδιαφέρον του γεωργού δια τήν άπόδοσιν τών ιδικών του πλέον 

αγρών»3. 

2. Το Β.Δ. τής 9-12-1910 «περί γεωργικής ερεύνης τής χώρας», δια 

του οποίου έπεδιώχθη ή έπιστημονικωτέρα άντιμετώπισις τών γεωργικών ζη

τημάτων. 

3. Τα υπό τοϋ νόμου ΓΎΛΔ'/ΙΘΙΟ ληφθέντα μέτρα κατά του έμφυτευτι-

κοΰ" καλ> ιεργητικοΰ συστήματος καί ιδία επί τών καταλοίπων εμφυτεύσεων επί 

1 "Ιδε Δ Στεφανίδου, ενθ' άν σελ. 195. 

2. "Ιδε Α. Σίδερι, SvO* άν σελ. 8. 

3. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Οικονομική καί Κοινωνική 'Ιστορία τής Ελλάδος, σελ 85. 
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δημοσίων γαιών, αί όποΐαι έκηρύχθησαν άπεσβεσμέναι έναντι αποζημιώσεως, 

ένισχυθείσης ούτω της ατομικής ιδιοκτησίας των γεωργών επί της γης. 

4. Τα ύπο του νόμου Γ Π Δ ' / 1 9 Τ 1 ληφθέντα μέτρα, ΐδρυθέντων και ετέρων 

τριών Γεωπονικών Χημείων προς έξυπηρέτησιν της γεωργικής έρεύνης. 

5. Τα ύπο τοϋ Νόμου Γ Π Κ ' / 1 9 1 1 ληφθέντα μέτρα δια την ίδρυσιν θέσεων 

νομογεωπόνων, οί όποιοι απετέλεσαν τους φορείς της γεωργικής διαπαιδαγω-

γησεως τών γεωργών καί όργανα διοχετεύσεως τής γεωργικής πολιτικής τοϋ 

Κράτους, ιδία δε δταν ό αριθμός τούτων ηύξήθη δια τοϋ νόμου 260/1914, καί 

έπλαισίωσαν πάσας τάς πρωτεύουσας τών νομών τής χώρας. 

Το έργον τών νομογεωπόνων τούτων υπήρξε σημαντικον καί «αν το κράτος 

είχε προ ετών πλουτίσει τον τόπον δια τών γεωπόνων τούτων, δεν θα έχάνετο 

ασκόπως καί έπιζημίως χρόνος 3/4 αιώνος μέχρι τοϋ 1909 χωρίς έπιστήμην 

καί γνώσιν» 1. Πλείστα δσα θέματα, άφορώντα την γεωργίαν τής χώρας, άντι-

μετωπίσθησαν καί έπελύθησαν ορθώς, χάρις εις την συνδρομήν τών επιστημό

νων τούτων 2. 

6. Τα υπό τών νόμο^ν Γ Ω Ν Γ ' / 1 9 1 1 καί 138/1914 ληφθέντα μέτρα, διά 

τών οποίων έβελτιώθη ή θέσις τών μορτιτών καί κολλήγων, δια τοϋ περιορι-

σμοΰ τής έξο'^σεως εκ τών κτημάτο^ν καί τής αναστολής τής αναγκαστικής εκτε

λέσεως αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων κατ' αυτών. 

7. Τα κατά το έτος 1911 ληφθέντα μέτρα ύπο τοϋ Υπουργείου 'Εθνικής 

Οικονομίας, προς όργάνωσιν υπηρεσίας γεωργικής στατιστικής, η οποία κατά 

το έτος 1912 άπετέλεσεν 'ιδίαν διεύθυνσιν δια του νόμου Δ Ρ Ο ' , παράσχουσα 

τάς πρώτας ώργανωμένας περί τής γεωργίας πληροφορίας έκ μέρους τοϋ Κρά

τους. Ούτω μετά πάροδον αιώνος έπληρώθη το μ,έγα κενόν τοϋ όποιου ή υπαρ-

ξις έχαρακτηρίζετο ως έ'λλειψις πολιτισμού εν Ε λ λ ά δ ι 3 ' 4 ' 5 . 

1 "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν , σελ 110. 

2 Περί τοϋ άριθμοΰ τών νομογεωπόνων καί τών πόλεων εις τάς οποίας ούτοι διωρί-

σθησαν ΐδε Α. Σίδερι, ενθ' άν σελ 163 - 104 

3 Σχετικώς ή «Έφημερίς της 'Ελληνικής Γεωργίας» εις το προοίμιον τής εκδόσεως 

της εν έ'τει 1855 έ'γραφεν: « Ή ίλλειψις στατιστικής ή στατιστικής πλήρους καί ακριβούς, 

είναι ή εναργεστέρα άπόδειξις τής κατά το μα>)ον ή ήττον ελλείψεως πολιτισμού» "Ιδε φ. 

άριθ 1, έτους 1855 

4 Ένταΰθα δέον να σημειωθή δτι την ώφέλειαν τής στατιστικής δεν είχεν άντιληφθή 

καί ή πλειοψηφία τών 'Ελλήνων αγροτών, οί όποιοι έδείκνυον δυσπιστίαν εις τα ύπο τοϋ 

Κράτους συλλεγόμενα στοιχεία, ώς τοΰτο ύπογραμίζεται καί εις την είσαγο^γήν τής εκδο

θείσης γεωργικής απογραφής του έτους 191 Ι, καθ' ην διεπιστώθη « δυσπιστία τοϋ πλη

θυσμού παρεξηγοΰντος τον σκοπον τον όποιον επεδίωκε το Κράτος δια τής συλλογής τών 

αιτουμένων πληροφοριών ...» 

5 Κατά τον Δ Βεζανήν «ώς μίαν τών σπουδαιότεροι αν μή την σπουδαιοτέραν ύπη-
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Έ ν τ ώ μ ε τ α ξ ύ , το κ α τ ά το έτος 1 9 1 1 ιδρυθέν Ύ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν ' Ε θ ν ι κ ή ς Ο ι κ ο 

νομίας έλαβε δ ι ά φ ο ρ α μ έ τ ρ α α ν α γ ό μ ε ν α τόσον είς την γ ε ω ρ γ ι κ ή ν έ κ π α ί δ ε υ σ ι ν 1 

όσον κ α ι είς την έπιστημονικ6:>τέραν παρακολούθησαν τοΰ γ ε ω ρ γ ι κ ο ύ τ ο μ έ ω ς 2 , 

ά ρ ξ α μ έ ν η ς ο ύ τ ω τ η ς σ υ σ τ η μ α τ ι κ ω τ έ ρ α ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ω ς τ ω ν π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν τ η ς 

γ ε ω ρ γ ι κ ή ς ο ικονομίας έν γένε ι εκ μέρους τ ο ΰ Κ ρ ά τ ο υ ς . 

Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν μ έ τ ρ ω ν τ ο ύ τ ω ν σ η μ ε ι ώ ν ο μ ε ν : 

α) Τ α υ π ό τοΰ νόμου 3 0 1 / 1 9 1 4 λ η φ θ έ ν τ α μ έ τ ρ α «περί κ α τ ω τ έ ρ ω ν γ ε ω ρ 

γ ι κ ώ ν σχολείων γ ε ν ι κ ή ς κ α ί ε ιδ ικής μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς » , δι ' ών κ α τ ε β λ ή θ η π ρ ο σ π ά 

θεια μ ε τ α φ υ τ ε ύ σ ε ω ς θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ν κ α ί π ρ α κ τ ι κ ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν 3 εις τον ά γ ρ ο τ ι κ ο ν 

π λ η θ υ σ μ ό ν , ε π ί θ ε μ ά τ ω ν ά φ ο ρ ώ ν τ ω ν την ά γ ρ ο τ ι κ ή ν οίκονομίαν 4 . 

β) Τ α δια τοΰ νόμου 2 1 7 / 1 9 1 4 « π ε ρ ί κ α τ α π ο λ ε μ ή σ ε ω ς τ ω ν νόσων τ ω ν 

φ υ τ ώ ν κ α ί ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς τ ή ς φ υ τ ο π α θ ο λ ο γ ι κ ή ς υ π η ρ ε σ ί α ς » λ η φ θ έ ν τ α μ έ τ ρ α π ρ ο ς 

έπιστημ,ονικωτέραν ά ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ν τ ω ν μ ε τ ά τ ή ς φ υ τ ο π α θ ο λ ο γ ί α ς συνδεο

μένων ζ η τ η μ ά τ ω ν . Βραδύτερον τ α κ α θ ή κ ο ν τ α τ α ϋ τ α άνετέθησαν εις τον δια 

τοΰ νόμου 2 4 8 8 / 1 9 2 0 σ υ σ τ α θ έ ν τ α Φ υ τ ο π α θ ο λ ο γ ι κ ο ν Σ τ α θ μ ο ν ' Α θ η ν ώ ν . 

γ ) Τ α υ π ό τοΰ νόμου Γ Λ Ι Θ ' / 1 9 1 1 μ έ τ ρ α , δι ' ών έ π ε δ ι ώ χ θ η ή π ρ ο μ ή θ ε ι α 

υ π ό τοΰ Κ ρ ά τ ο υ ς γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν ε φ ο δ ί ω ν 5 καί ή έν συνεχεία π α ρ ο χ ή τ ο ύ τ ω ν εις 

τους ά γ ρ ό τ α ς . 

δ) Τ α υ π ό τοΰ νόμου 2 1 4 / 1 9 1 4 « π ε ρ ί μ έ τ ρ ω ν π ρ ο σ τ α σ ί α ς κ α τ ά τ ή ς φυλ

λ ο ξ ή ρ α ς » . 

ε) Τ α υ π ό τοΰ νόμου 1 3 4 / 1 9 1 3 λ η φ θ έ ν τ α μ έ τ ρ α , δια τ ώ ν ο π ο ί ω ν α π η λ λ ά γ η 

σαν τ ω ν δ η μ ο τ ι κ ώ ν φόρων ε ϊ δ η τ ι ν ά π ρ ο ς ένίσχυσιν τ ή ς γ ε ω ρ γ ί α ς . 

ρεσίαν Κράτους άναμιγνυομένου εις τήν οίκονομίαν δυνάμεθα να Οεωρήσωμεν τήν κεντρικώς 

ώργανωμένην στατιστικήν ύπηρεσίαν» "Ιδε Πολιτική καί Οικονομία, σελ 59 

1 Περί των ληφθέντων τούτων μέτρων, κατά τήν περίοδον ταύτην, ΐδε Δ Στεφανίδου, 

Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ 245 έπ 

2. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, ενθ' άν σελ 202 έπ 

3 "Ηδη εις τήν ύπ' άριθ 14/6-5-1911 Έγκύκλιόν του, ό επί τής 'Εθνικής Οικονομίας 

'Υπουργός Έ μ μ Μπενάκης, έπ' ευκαιρία τής έπανεκδόσεως τοϋ «Γεωργικού Δελτίου», 

ύπεγράμμιζε μεταξύ άλλων : «Πεποιθότες, δτι μεταξύ τών πολλών παρά τοΰ Κράτους λη

φθέντων μέτρων προς ένίσχυσιν τής γεωργικής παραγωγής . έξέχουσαν κατέχει Οέσιν 

ή μόρφωσις τοΰ γεωργικού πληθυσμού, άνευ τής οποίας καί τα λοιπά μέτρα τυγχάνουσι 

δυσεφάρμοστα. . » "Ιδε ώς άνω Έγκύκλιόν είς «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1911, τεΰχ Α, 

σελ 2 - 3 

4. 'Από τοΰ έτους 1914 ίδρύθησαν πλείστοι Γεωργικοί Σταθμοί είς διαφόρους πόλεις τής 

χώρας ΙΙερί τούτοι Ϊδε Α Σίδερι, ενθ' άν σελ. 122, 165. 

5 Επρόκειτο κυρίως περί λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων καί εργαλείων Ή έκ 

μέρους όμως τοΰ Κράτους έπιδιωχθεΐσα διάδοσις τών εφοδίων τούτων δεν ήδύνατο να είναι 

εκτεταμένη, διότι αυτός ούτος ό νόμος έν αρθρω 1 παρ 2 ώριζεν δτι «τα γεωργικά ταΰτα εϊδη 

χορηγούνται είς τους γεωργούς έπί άμέσω καταβολή τοΰ αντιτίμου αυτών .. )>, γεγονός 

το όποιον, λαμβανομένης ύπ' Οψιν τής υφισταμένης στενότητος χρήματος παρά τω άγροτικώ 

πληθυσμω, ήμπόδιζε τήν προμήθειαν τούτων 
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στ) Τα υπό του νόμου 248/1914 μέτρα «περί οργανώσεως της ζωοτεχνι

κής και κτηνιατρικής υπηρεσίας», ώς και του νόμου του 1911 «περί συστά

σεως κτηνιατρικών περιφερειών και διορισμού δημοσίων κτηνιάτρων», δι' ων 

έπεδιώχθη ή διατήρησις και βελτίαχης του ζωικού κεφαλαίου της χοΰρας. 'Εντός 

του κύκλου των μέτρων τούτων εντάσσεται και ό νόμος Γ Π Δ ' / 1 9 1 1 , δια του 

οποίου συνεστήθη εν 'Αθήναις κτηνιατρικον μικροβιολογικών έργαστήριον, ώς 

και το άπο 28-5-1914 Β.Δ. ((περί αποστολής υποτρόφων ε'ις Έσπερίαν προς 

σπουδήν τής κτηνιατρικής». 

ζ) Τα υπό του νόμου 218/1914 ληφθέντα μέτρα προς διάδοσιν των χημι

κών λιπασμάτων. 

8. Πάντα τα ώς άνω μέτρα καταδεικνύουν, οτι το Κράτος ήρχισε πλέον 

να έγκύπτη εις τα προβλήματα τήςΈλληνικής αγροτικής οικονομίας και να έγκα-

ταλείπη την μέχρι τότε επικρατούσαν έμπειρικήν και εύκαιριακήν άντιμετώπι-

σίν των, αποκτήσαν νέαν έποπτείαν και νέαν νοοτροπίαν δράσεως, προσεγγίζον 

περισσότερον προς την έπιστήμην. 

Πέραν τούτων, το Κράτος, πιεζόμενον και εκ τών πραγμάτων, προβαίνει 

εις τήν ψήφισιν τοϋ νόμου1 281/1914 «περί Σωματείων» παρέχον ούτως εις 

τους εργαζομένους τής χώρας τον καταστατικον χάρτην τής σωματειακής συσ-

σωματώσεώς των, ενώ δια τήν άγροτικήν τάξιν ψηφίζει τον νόμον 602/1914 

«περί Συνεταιρισμών», διάνοιξαν ούτω τήν όδον τής πραγματώσεως τής συνε

ταιριστικής ιδέας, ή οποία άπο μακρού ήδη χρόνου ύφίστατο παρ' αυτή. 

1 Ό νόμος ούτος έθεωρήθη O'JC ένέχων ίδιάζουσαν σημασίαν, τόσον διά τήν συνεργατι
κών όργάνωσιν τών εργαζομένων τής χώρας, δσον και δια τήν εν γένει διαπαιδαγωγικήν 
έπίδρασιν τήν οποίαν επρόκειτο να άσκήσ/] επί. της καθ' όλου συνεταιρικής κινήσεως παρ' 
ήμΐν "Ιδε Αίτιολογικήν Έκθεσιν του νόμου 602/1914 εις περιοδ « Ό Συνεταιριστής» έτους 
1934, τεϋχ 1, σελ 17 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ό Νόμος 602 τοϋ 1914 «Περί Συνεταιρισμών» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

§ 15 

Ό νόμος 602/1914 ώς αφετηρία τής οργανωμένης συνεταιριστικής κινή

σεως εν 'Ελλάδι1'2 

1. Είδομεν ανωτέρω οτι περί το τέλος του 19ου και τάς αρχάς τοϋ 20οΰ 

αιώνος, ύπο την πίεσιν τών πραγμάτων και των διανοουμένων της εποχής, ήρχι-

σαν να άναταράσσωνται τα λιμνάζοντα ύδατα της οικονομικής δραστηριότητος 

τής χώρας και να προβάλλωνται τά άπασχολοΰντα ταύτην προβλήματα, άλλα 

και να προτείνεται ή λήψις τών ενδεικνυομένων μέτρων ώς και ή σύστασις τών 

αναγκαίων φορέων. 

Ή κίνησις αυτή, συνεπικουρούμενη και ύπο τής νέας νοοτροπίας, με την 

οποίαν ή επανάστασις του 1909 αντιμετώπιζε την άνάπτυξιν τών παραγωγικών 

τομέων τής χώρας, ώδήγησεν εις τήν ψήφισιν τοϋ νόμου 602 τής 31-12-1914, 

δεδομένου οτι ή άπο 14ης 'Ιουνίου 1911 γενομένη απόπειρα ψηφίσεως τοϋ κατα

τεθέντος νομοσχεδίου «περί συστάσεως Κεντρικού Ταμείου Γεωργικής Πίστε

ως, περί Γεωργικών Εταιρικών Ταμείων και περί Γεωργικών Συνεταιρισμών» 

άπέτυχεν3. 

1. Περί τής έν τη αλλοδαπή συνεταιρικής κινήσεως και ιδία εις τάς ΕύρωπαΙκάς χ ώ 

ρας, ΐδε Β. Grünfeld «Οι Συνεταιρισμοί» και Έλληνικήν μετάφρασιν ύπο Ι Χασαποπού-

λου 1932. 'Επίσης δια την ίστορικήν έξέλιξιν τοϋ θεσμοΰ τών γεωργικών συν/σμών, πα-

ρελθοΰσαν και πρόσφατον εις τάς Εύρωπα'ικάς χώρας, ΐδε εκδοσιν τής Ε.Ο.Κ υπό τον τί-

τλον « Ό θεσμός τών γεωργικών συνεταιρισμών εις την Εύρωπα'ικήν Οίκονομικήν Κοινό

τητα», 1967, εκδοσις ύπο Λ Τ Ε , 1 971 

2. Περί τών διαφόρου άποχρώσεως προδρόμων τοϋ συνεταιρισμού εν τή αλλοδαπή, ώς 

και περί συνεταιρικής κινήσεως, Ϊδε Κ Τσάκα, «Οι Συνεταιρισμοί» 

3. Τό μή ψηφισθέν τούτο νομοσχέδιον ήτο άτελες ώς προς τήν εκτασιν καλύψεως τών 

Γεωργικών Συνεταιρισμών, ώς αυτή Ιπραγματοποιήθη ύπο τοϋ Ν 602. "ΐδε « Ό Συνεταιρι

στής» έτους 1934, τεΰχ. 1, σελ. 15 
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2. Ό νόμος ούτος, στηριχθείς επί του αναλόγου γερμανικού ' · 2 - 3 τοΰ 1889 

και αυστριακού 4 · 5 · 6 · 7 τοΰ 1911, αποτελεί σταθμον και άφετηρίαν της παρ' ήμΐν 

συνεταιρικής νομοθεσίας και συμπαραστάτην της αγροτικής τάξεως, ή οποία 

δι' αύτοϋ εδρεν μίαν διέξοδον δια την βελτίωσιν της ζωής της, καί μίαν δυνατό

τητα να έκφράζη υπευθύνους την γνώμην της επί των άφορώντων αυτήν ζητη

μάτων, δεδομένου ότι ό Συνεταιρισμός «... καθιερώνει τήν ύπεύθυνον συμμετο-

χήν του λαοϋ εις τήν διαχείρισιν της οικονομίας μας...» 8 . 

Ένταΰθα κρίνομεν σκόπιμον να παραθέσωμεν σημεία τινά της εισηγητικής 

εκθέσεως τοΰ νόμου, εις ην μεταξύ άλλων άναφέρεραι δτι : «... τήν βε?α:ίωσιν 

των οικονομικών συνθηκών επιδιώκει è συνεργατισμός, δστις ούτω εμφανίζεται. 

ώς άντίδρασις κατά της ατομιστικής οργανώσεως της παραγωγής δια τής συμ

πράξεως τών εχόντων κοινά συμφέροντα, ώς μέσον κοινωνικής αμύνης των 

άπορωτέρων τάξεων προς πρόληψιν τής οικονομικής καί κοινωνικής αυτών 

καταπτώσεως.. . 

» ...Δυστυχώς, το Κράτος δεν άνεμέτρησε μέχρι πρό τίνος τήν σπουδαιότητα 

τών συνεταιρισμών δια τήν Έθνικήν οΐκονομίαν, ούδεμίαν υπέρ τής διαδόσεως 

καί συστάσεως αυτών λαβον νομοθετικήν ή διοικητικήν μέριμναν. Παρά τήν 

άκηδίαν ταύτην άνεφάνη αυθόρμητος, άλλα μικρά καί μεμονωμένη, ή ιδιω

τική πρωτοβουλία, εις τήν οποίαν αν μή τι άλλο, οφείλεται τουλάχιστον ό σημαν

τικός πειραματισμός καί ή έμπρακτος άπόδειξις δτι είναι κάλλιστα δυνατή, ώς 

καί εις άλλας χώρας, ή εύδοκίμησις του συνεργατισμού εν Ελλάδι. . . 

» ... Το γεγονός δτι πλείστοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί Ίδρύθησαν καθ' ην έπο-

χήν οί αγροτικοί πληθυσμοί διετέλουν εις ανωμάλους περιστάσεις ένεκα τής 

εμπολέμου καταστάσεως, καί δτι πανταχόθεν τής Ελλάδος υποβάλλονται ήμΐν 

καταστατικά νεωστί ιδρυομένων γεωργικών συνεταιρισμών προςέγκρισιν κατα

δεικνύει άφ' ένος μεν δτι ò γεωργικός πληθυσμός αρχίζει να κατανοή ήδη 

1. "Ιδε 1] Πέρδικα, ενθ' άν. σελ. 653 
2 Συντάκτης καί εισηγητής τοϋ ν 602 ύπήρξεν ό Σ Ίασεμίδης 
3. Έν Γερμανία ό πρώτος σχετικός νόμος εξεδόθη έν ετει 1868, ώλοκληροοθείς κατά 

το έτος 1889 
4. Έν Αυστρία ό πρώτος νόμος περί συνεταιρισμών εξεδόθη έν ετει 1873, βελτιωθείς 

κατά το έτος 1903. 
5 "Ιδε Δ. Στεφανίδου, ενθ' άν σελ 301 
6. "Ιδε Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν , Τόμ Α, σελ. 316 
7 Έν Αυστρία ό πρώτος συνεταιρισμός συνεστήθη έν Ιτει J852, ένω έν Γερμανία 

ό πρώτος πιστωτικός γεωργικός συνεταιρισμός ΐδρύθη κατά το έτος 1850. "Ιδε «Ό Συνεται
ριστής» έτους 1933, τεϋχ. 10, σελ 134-135, ένθα καί πλείονα στοιχεία περί της κινή
σεως τών συνεταιρισμών εις τάς χώρας ταύτας, παρεχόμενα ύπο τής Αιτιολογικής Εκθέσεως 
τοΰ νόμου 602 

8 "Ιδε Θ. Τζωρτζάκη, Συνεταιριστική Οικονομία, εκδ. 1971, σελ. 288 
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την ωφελιμότητα και την ανάγκην της συσσωματο':>σεως αυτού εις γεωργικούς 

συνεταιρισμούς... 

» ... Είναι κατάδηλος ή άνάπτυξις1 της 'Εθνικής παραγωγής, ή οποία δύνα

ται να έπέλθη παρ' ήμΐν δια της συνεργατικής οργανώσεως. 13οώσι τα καθ' άπαν

τα τον κόσμον παραδείγματα. Πιστωτικοί και αποταμιευτικοί συνεταιρισμ.οί, 

με κεντρικον ιδία ταμεΐον, θα χειραφετήσουν τους αγροτικούς, άλλα και τους 

αστικούς πληθυσμούς άπο την πιεστικήν έξάρτησιν τών κερδοσκόπων2... 

» ... Έ ν συνδυασμοί δε προς τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς θα συμβάλη 

εις την βελτίωσιν τών οικονομικών συνθηκών τών γεωργών ή πώλησις τών 

προϊόντων τών παραγωγών καί ή προμήθεια τών άναγκαιούντων εις αυτούς 

εργαλείων καί άλλ.ων ειδών, ως και παροχή τής χρήσεως τών μηχανών, αϊ πρά

ξεις δε αύται θα διενεργούνται συνήθως δια του πιστωτικού συνεταιρισμού, ή 

καί δι' αυτοτελών συνεταιρισμών αγοράς καί πωλήσεως, εάν αϊ έργασίαι αύται 

λάβουν μεγάλην άνάπτυξιν, χάριν τής καλλιτέρας διαχειρίσεως εκάστης επι

χειρήσεως χωριστά... 

» ... Συνεταιρικαί άποθήκαι γεωργικών προϊόντων, σίτου, αραβοσίτου κλπ. 

θα εξυπηρετήσουν τους μικροπαραγωγούς, τους μη δυναμένους να έχουν καλάς 

καί μεγάλας άποθήκας. Συνεταιρισμοί οινοποιητικοί θα χρησιμοποιήσουν το 

θαυμάσιον Ελληνικών γλεύκος προς τεχνικωτέραν παραγωγήν εκλεκτών καί 

σταθερών τύπων οΐνου καί διατήρησιν αύτοΰ εις άποθήκας καί βυτία, δια τών 

οινοποιείων δε τούτων καί δια συνεταιριστικής ποΛήσεως τών οϊνων θα πλου

τισθούν οι άμπελοκτήμονές, εκτιθέμενοι ήδη εις τήν άπομύζησιν τοΰ παρασιτι

κού μικρεμπορίου... 

» ... Οί σταφιδοπαραγωγοί θα επιτύχουν καλλιτέρας τιμάς εάν θέσουν εκπο

δών το διάμεσον σταφιδεμπόριον δια συνεταιρισμών πωλήσεως τής σταφίδος 

των, άπ ' ευθείας εις τους λιμένας τής εξαγωγής, ή βραδύτερον καί εις το έξωτε-

ρικόν... 

» ... 'Επίσης ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί καί συνεταιρικά ελαιοτριβεία με 

άποθήκας ελαίου θα αναπτύξουν σπουδαίως τήν έλαιοπαραγωγήν... 

» ... Τέλος ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί κατά θεομηνιών καί έπιζωοτιών θα 

αποτρέψουν άπό τους γεωργούς ο'ικονομικάς καταστροφάς. Ά λ λ α καί τάς έργα-

τικάς καί μεσαίας τάξεις τών πόλεων θ' ανακουφίσουν λα'ικαί τράπεζαι κατά το 

1 Τί)ν συμβολήν τών Συνεταιρισμών εις τήν ανοδον τής παραγωγής ύπεγράμμιζεν 
ένωρίτερον ό Σ. Ίασεμίδης γράφων : « . Ο ι Συνεταιρισμοί συντελούν εις τήν έντατικωτέ-
ραν καλλιέργειαν τής γης, ήτοι αυξησιν τής γεωργικής παραγωγής καί τήν εύημερίαν τοϋ 
Κράτους» "Ιδε «Γεωργικών Δελτίον» 'έτους 1913, σελ 20 

2 "Πδη εις δημοσίευμα τής εφημερίδος «Νέα Ήμερα» τής 4ης Αυγούστου 1912 ό έπί 
τής Γεο^ργίας 'Υπουργός Η . Μιχαλακόπουλος εγραφεν : «Οί γεωργοί μας δεν άπεσπώντο 
άπο τους όνυχας τών τοκογλύφων παρά δια πωλήσεως δ,τι είχαν καί δέν είχαν να εξοικονο
μήσουν ενα είσιτήριον δια τψ Άμερικήν» 
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'ΐταλικον υπόδειγμα, συνεταιρισμοί καταναλώσεως, συνεταιρικά αρτοποιεία, 

παντοπωλεία, ύποδηματοποιεΐα και τα τοιαύτα... 

» ...Συνεπεία των κατά την τελευταίαν διετίαν ενεργειών του 'Υπουργείου* 

της 'Εθνικής Οικονομίας, δια της δημοσιεύσεο:>ς τεύχους περί γεωργικών συνε

ταιρισμών, περιέχοντος καί πρότυπα καταστατικών, της διανομής αυτού εις 

χιλιάδας αντιτύπων εις τους δημοδιδασκάλους καί ε'ις άλλα πρόσωπα, ιδία δε τής 

ένεργηθε'ισης εκ μέρους υπαλλήλων τινών τής γεωργικής υπηρεσίας προπαγάν

δας ύπερ αυτών, ήρχισε να είσχωρή ή συνεταιριστική ιδέα εις τους αγροτικούς 

π?^ηθυσμούς... 

» . . . Ή τιμή τών γεωργικών Ίδ'ια άλλα καί των βιομηχανικών προϊόντων, υφί

σταται δυσανάλογον έπαύξησιν άπο του τόπου τής παραγωγής μέχρι του τόπου 

τής καταναλώσεως, ενώ συνήθως ελάχιστον μόνον ποσοστον τής έπαυξήσεως 

ταύτης δικαιολογείται εκ τών εξόδων μεταφοράς καί άλλων πραγματικών εξό

δων. Το πλείστον τής ύπερτιμησεως άποκερδαίνεται υπό διαφόρων προσώπων 

μεσαζόντων μεταξύ του παραγωγού καί τοΰ καταναλωτού επί προφανή ζημία 

αμφοτέρων. Ούτω, ό γεωργός πωλεί τα προϊόντα του εις ταπειν/jv τιμήν εις τον 

εμπορον, δστις μεταπωλεί αυτά χονδρικώς εις την άγοράν, εις ένα ή καί πλεί

ονας διάμεσους, οπόθεν διάφοροι έμποροι καί μεταπράται τα προμηθεύονται 

καί μετοχετεύουσιν ε'ις λιανικήν κατανάλωσιν. 'Επίσης ό παραγωγός προμη

θεύεται συνήθως τα απαιτούμενα δια τήν γεωργικήν ή βιοτεχνικήν του έργασίαν 

εργαλεία ή άλλα αντικείμενα άπο ουχί αφιλοκερδώς μεσάζουσας χείρας. Η τα 

διάφορα τρόφιμα καί εΐδη οικιακής χρήσεως πωλούνται δια τοΰ λιανικού εμπο

ρίου εις ύψηλάς τιμάς καί μετρίαν ποιότητα. Έ ξ άλλου πολλαί βιοτεχνικαί ή 

άλλαι επιχειρήσεις άποφέρουσι ικανά κέρδη ε'ις τους ένασκοΰντας αύτάς κεφα

λαιούχους δια τής συμβολής τής ουχί επαρκώς συνήθως μισθουμένης εργασίας 

τών εργατών, ήτις θα ήμείβετο καλλίτερον, αν ή έπιχείρησις διενηργεϊτο συνερ-

γατικώς. Το έργον τής άποζημκύσεως τοΰ τε παραγωγού καί του καταναλω

τού υπό τοϋ διαμέσου τούτου εμπορίου συμπληροΐ ή τοκογλυφία». 

Έ ξ αυτής λοιπόν τής εισηγητικής1 εκθέσεως του νόμου προκύπτει δτι το 

Κράτος : 

α) ουδέποτε ειχεν αντιμετωπίσει το συνεταιριστικον κίνημα εις τήν χώραν 

μας καί ουδέποτε προσεπάθησε να ευρη έ'να τρόπον απαλλαγής τής αγροτικής 

τάξεως άπο τήν ποικίλης μορφής εκμετάλλευση. 

β) Πριν ή τούτο άποφασίση να φθάση εις τήν ψήφισιν τοΰ σχετικού νόμου, 

είχον Ίδρυθή τή πρωτοβουλία αυτών τούτων τών αγροτών γεωργικοί συνεται

ρισμοί, δηλαδή τα γεγονότα είχον προκαταλάβει τήν άπόφασίν του. 

γ) Άνεγνο'ίρισε τήν γενομένην έκμετάλλευσιν τών γεωργών καί τών κατα-

1 "Ιδε Είσηγητικήν Έκθεσιν τοϋ νόμου 602 εις περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους, 
1933, τεύχη 8-12. 
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ναλωτών εκ μέρους των διογκωθέντων μεσαζόντων στρωμάτων των εμπόρων 

καί τοκογλύφων. 

δ) Διεκήρυξε τήν δυνατότητα βελτιώσεως των οικονομικών συνθηκών 

της αγροτικής τάξεως δια του συνεργατισμού, αναγνώρισαν ούτως εμμέσως τήν 

άποτυχίαν της απολύτου ατομιστικής οργανώσεως της παραγωγής, έπηρεασθέν 

προφανώς συν τοις άλλοις και άπο τήν άντίδρασιν κατά της απολύτου εφαρμο

γής τής αρχής του laissez faire, ήτις έξεδηλώΟη έπί διεθνούς πεδίου κατά 

τον Λ' παγκόσμιον πόλεμον «ό όποιος επέφερε μεγάλας μεταβολάς, έξαφανίσας 

τα τελευταία λείψανα τής φιλελευθέρας οικονομικής πολιτικής και κλονίσας τον 

θεσμον τής ατομικής ιδιοκτησίας»1. 

3. Ούτω λοιπόν ή εν μέσω των ερειπίων του Α' παγκοσμίου πολέμου2 γέν-

νησις τοϋ νόμου 3 · 4 602 τροφοδοτεί με προσδοκίας τα στρώμ.ατα του αγροτικού 

πληθυσμού, ό όποιος ευλόγως άνέμενεν δτι ύπο τήν νεαράν του σκέπην και 

προστασίαν θα έπετύγχανε βελτίωσιν των συνθηκών διαβιώσεως του καί θα 

έμετρίαζε τάς εκ τοϋ πολέμου επελθούσας συμφοράς 6 - 0. 

Παρακάμπτοντες τάς ένδεχομένας παραλείψεις ή άτελείας 7 ' 8 - 9 τοΰ νόμου 

τούτου^ δέον να τονίσωμεν αυτήν ταύτην τήν ψήφισίν του δια τής οποίας ετέθη 

ί "18ε Δ Στεψανίδου, ενθ' άν. σελ 90. 

2 Ή ' Ε λ λ ά ς , πέραν τοΰ αίματος, έδαπάνησε δια τον πόλεμον τούτοι ποσόν 160 εκατομ

μυρίων χρυσών αγγλικών λιρών. "Ιδε Α Σμπαρούνη, Σκέψεις κλπ , σελ. 88 

3 Κατά τον Θ. Τζωρτζάκην, το κράτος έψήφισε τον νόμον αυτόν κάτω άπο τήν διπλήν 

έπίδρασιν τοϋ ρεύματος δια τον συνεταιρισμόν, οφειλομένου καί εις τήν λαβοΰσαν χώραν μετα-

στροψ:ή\ι τοϋ λαοϋ, μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1909, προς συγχρονισμένας οίκονομικας και 

κοινωνικάς μεταρρυθμίσεις "Ιδε « Ό Συνεταιρισμός των Άμπελακίων και ή σύγχρονος συνε

ταιριστική κίνησις εις τήν χώραν μας», σελ 11. 

4 Ή ψήφισις τοΰ νόμου 602, ώς σημειώνει ό II Δεκάζος, κατεπολεμήθη σφοδρώς εις 

τήν Βουλήν "Ιδε σελ 3 τοϋ Προλόγου του εις Α Άγάθου «Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί τής 

Ελλάδος» 

5 Ό G Gide, εις τα έν έτει 1921 συνεταιρικά του μαθήματα, ελεγεν δτι «. . .ό 

συνεταιρισμός υπήρξε πάντοτε αποτέλεσμα τοϋ πόνου, τής δυστυχίας καί τής αδυναμίας» 

"Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1926, τεΰχ. 14, σελ. 213—217 

6 Ό Θ Τζωρτζάκης αποδίδει τα α'ίτια τής δημιουργίας τών συγχρόνων συνεταιρισμών 

εις τήν δεινήν Θέσιν εις τήν οποίαν ευρέθησαν αί έργαζόμεναι τάξεις τών εργατών, γεωργών 

και βιοτεχνών συνεπεία τών τεχνολογικών προόδων κατά τήν έποχήν τής βιομηχανικής 

επαναστάσεως "Ιδε Συνεταιριστική Οικονομία, σελ 24-35 

7 Μεταξύ τών θεωρηθέντων ώς τροίτών σημείων τοΰ νόμου σημειώνομεν τήν αποψιν 

τοΰ Π Πέρδικα καθ' ον « . . . . τ ο κοινοβουλευτικον σύστημα συγκροτήσεως της—εννοεί 

τής Διοικήσεως τοΰ Συνεταιρισμού — δέν ήτο δια τα καθ' ήμας κατάλληλον Εισήγαγε τήν 

πολιτικήν ού μόνον κατά τήν έκλογήν τών συμβουλίων τών συνεταιρισμών, άλλα καί διηυκό-

λυνε τήν ύπο τών πολιτικών φατριών έκμετάλλευσιν τοΰ θεσμοΰ» "Ιδε ενθ' άν., σελ 653 

8 Περί αυτών ΐδε Herkner - Καλιτσουνάκι, ενθ' άν Τόμ. Α, σελ 318 έπ. 

9. Περί τών προταθεισών βελτιώσεων τοΰ νόμου ΐδε Εΐσήγησιν Α Σβώλου ε'ις το Α' 

ΙΙανελλήνιον Συνεταιριστικον Συνέδριον, εις «Συνεταιριστήν» έτους 1926, τεΰχ. 12, σελ. 177. 
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τέρμα εις την κρατικήν άδιαφορίαν1, έναντι της παρά τω λαώ ζώσης συνεται

ριστικής ιδέας καί έλαβε σάρκα καί οστά το «άσύλληπτον ιδεώδες»2 - 3 κατά την 

χαρακτηριστικήν έκφρασιν τοϋ καθηγητού Π. Πέρδικα. 

Οΰτο:> λοιπόν, κατά την εκπνοήν τοϋ έτους 1914 εκπνέει συγχρόνως καί ή 

σκιαγραφηθεΐσα ανωτέρω πρώτη περίοδος κατά την οποίαν ή Ε λ λ ά ς καί ιδιαι

τέρως ή αγροτική τάξις αυτής έστερήθησαν τής νομοθετικής'κατοχυρώσεως τής 

συνεταιριστικής ιδέας «ή όποια πάσης άλλης συγκεντροϊ περισσοτέρας ελπίδας 

μελλοντικής επιτυχίας» 4. 

Καί ένω ή εκπνοή τοϋ έτους 1914 συμπαρασύρει μεθ' εαυτής καί την άπο 

μακροΰ ύφισταμένην παντελή κρατικήν άδιαφορίαν περί την γεωργικήν συνε-

ταιριστικήν κίνησιν τής χώρας, ή ανατολή τοϋ νέου έτους 1915 σημαδεύεται 

με την γένεσιν τοϋ νόμου 602 τής 31-12-1914 «Περί Συνεταιρισμών»5 καί 

δια τον λόγον τούτον αποτελεί το έτος 1915 την πραγματικήν άφετηρίαν τής 

ώργανωμένης συνεταιριστικής κινήσεως εν Ελλάδι 6 , εις τον χώρον τής γεωργίας, 

ήτις άπεκρυσταλλώθη εις τον νόμον τοΰτον, άφοΰ διήνυσε το στάδιον τής έκκο-

λάψεώς της, δια τής έκασταχοΰ τής χώρας εκδηλώσεως συνεταιρικών τάσεων 

κατά τήν προηγηΟεϊσαν περίοδον, αποκορύφωμα των οποίων άπετέλεσεν ή σύ-

στασις τοϋ «Μετοχικού Γεο)ργικοΰ Ταμείου Αλμυρού» τήν 12ην Δεκεμβρίου 

του 1900, ώς καί ή σύστασις των επτά «Κοινοτικών Συνιδιοκτησιών» εις τα 

χωρία τών Μεσογείων 'Αττικής. 

§ 16 

Ή προ τοϋ νόμου 602/1914 σννετωριστική κίνησις εν Ελλάδι 

1. Άνεφέρθημεν ανωτέρω εις τήν «Συντροφίαν» τών Άμπελακίων καί 

ε'ις τους Συνεταιρισμούς τής Τσαριτσάνης, οί όποιοι ίδρύθησαν καί ήνδρο'Λησαν 

άνευ ουδεμιάς κρατικής συμπαραστάσεως. 

1 "Ιδε Π. Κοντοϋ, ενθ άν σελ. 203 
2. "18ε Π. Πέρδικα, ενθ' άν σελ. 653 
3. Ό G. Gide γράφει οτι «... .το κοινωνικον 'ιδεώδες 0ά το άναζητήσωμεν εις εν συνερ-

γατικον καθεστώς ...» "Ιδε ΆρχαΙ Πολιτικής Οικονομίας, μετάφρασις Θ Παπακωνσταν-
τίνου, 1943, Τόμ Β, σελ 177 καί σημ 1. 

4. "Γδε Δ Καλιτσουνάκι, Περί Συνεταιρισμών κλπ , σελ. ν τοϋ προλόγου 
5 "Ηδη εις τον χώρον τών αστικών συνεταιρισμών δια τοϋ νόμου 3932/1911 «Περί 

συστάσεως τμήματος εργασίας καί κοινωνικής προνοίας» συνεστήθη τμήμα «Συνεταιρισμών 
καί κοινωνικής προνοίας», εις το όποιον ύπήγοντο ή εποπτεία καί ή όργάνωσις τών πάση 
ρύσεως λειτουργούντων αστικών συνεταιρισμών, ή μελέτη τών μέτρων τα όποια έδει να λη
φθούν δια τήν προαγωγήν τούτων καί ή διάδοσις τής συνεταιριστικής ιδέας δια τής διδασκα
λίας, δημοσιευμάτων καί λοιπών μέσων 

G Κατά τον Θ ϊζωρτζάκην άπό τής συστάσεως τοϋ «Μετοχικού Συλλόγου Άλμυροΰ», 
κατά το έτος 1900, άρχεται ή νεωτέρα συνεταιριστική κίνησις παρ' ήμιν, διότι άπο τής συ-
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Εΐδομεν επίσης δτι ή εκ μέρους του Κράτους έπιχειρηθεϊσα ψήφισις σχε

τικού νομοσχεδίου, ύποβ?·.ηθέντος εις τήν Βουλήν έν έτει 1911 και άφορώντος 

και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, άπέτυχεν. 

" Η δ η , πριν ή προβώμεν ε'ις τήν έξέτασιν της παρ' ήμίν συνεταιριστικής 

κινήσεως, μετά τήν ΐσχύν τοϋ νόμου 602, θα προσπαθήσωμεν να σκιαγραφή-

σωμεν τάς συνεταιρικάς έκδηλίύσεις, τόσον εκ μέρους του Κράτους, όσον καί εκ 

μέρους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αί όποΐαι έ'λαβον χαιραν προ τοϋ νόμου 

τούτου. 

Μεταξύ των εκδηλώσεων τούτων σημειώνομεν : 

α) Τήν σύστασιν των «Κοινοτικών Συνιδιοκτησιών» των επτά χωρίων των 

Μεσογείων 'Αττικής. Πρόκειται δια τάς «Κοινοτικάς Συνιδιοκτησίας» εις τα 

χωρία Λιόπεσι, Κορωπί, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κουβαράν καί Κερα-

τέαν, αί όποΐαι, κατά μίαν άποψιν1, προήλθον εκ της εξελίξεως τοϋ επί Τουρκο

κρατίας λειτουργούντος θεσμού τών ((Αυτοδιοικουμένων Κοινότητος ν». Ή 

χρονική αφετηρία τών «Κοινοτικών Συνιδιοκτησιών» είναι εγγράφως έξηκρι-

βωμένη άπο τοϋ έτους 1870, ως προκύπτει'2 εκ σχετικής συμβολαιογραφικής 

πράξεως, δυνάμει της οποίας ή «Κοινοτική Ε π ι τ ρ ο π ή » , τουτέστιν το Διοικητι-

κόν Συμβούλιον εκάστης τούτων, συνεκροτειτο «να τριετίαν. 

Προ τοϋ έτους 1870 ή έκλ,ογή της «Κοινοτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς » έγ'ινετο δια 

της χρήσεως του αρχαιοτάτου Ελληνικού θεσμοΰ τής «'Εκκλησίας τοϋ Δήμου» ? 

ήτοι δια βοής, υπό τής πλειοψηφίας τής συνελεύσεο^ς τών ιδιοκτητών συνερχο-

μένης προς τούτο άνά τριετίαν έν ύπαίθρω. Σπουδαιότερα πασών τών Κοινοτι

κών τούτων συνιδιοκτησιών ύπήρξεν ή «Κοινοτική Συνιδιοκτησία Μαρκοπού

λου», ή οποία πλην τής διατηρήσεως αγροφυλακής καί αγροτικής οδοποιίας, 

άπο τοϋ έτους 1914 ϊδρυσεν έργοστάσιον οινοποιίας, άγροκήπιον δια τάς άνάγ-

κας τής κοινότητος, προέβη εις τήν υδρευσιν καί τον ηλεκτροφωτισμών ταύτης 

δι' ιδιοκτήτου εργοστασίου παραγο^γής ηλεκτρικής ενεργείας καί έπρομήθευσεν 

εις τα μέλη της γεωργικά εργαλεία καί λιπάσματα, ένώ συγχρόνως ήσκησε καί 

τήν γεωργικήν πίστιν. 'Εν άλλοις λόγοις, ή «Συνιδιοκτησία» αΰτη ήσχολήθη με 

άντιμετώπισιν προβλημάτων τα όποια εμπίπτουν 3 εις τάς αρμοδιότητας ενός 

Γεωργικού Συνεταιρισμού. 

β) Τήν έν έτει 1885 σύστασιν τοΰ ((Σπαρτιάτικου Συνδέσμου» έν Σπάρτη, ό 

οποίος όμως συνεπεία τής επαγγελματικής ανομοιογένειας τών εταίρων (εμπό

ρων, κτηματιών, επαγγελματιών, βιομηχάνων καί εργατών) καί τής παντελούς 

στάσεως τής «Συντροφιάς» τών Άμπελακίων κατά το 1788, ουδέν έτερον άξιόλογον στοι-
χεΐον συνεταιρικής δράσεως παρουσιάζεται "Ιδε, Ό Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων κλπ , 
σελ 9 καί ιδίου, Συνεταιριστική Οικονομία, έκδ. 1971, σελ. 263 

Ι "Ιδε Δ. Μαργέτη, ενθ' άν. σελ 32 
2 "Ιδε Δ Μαργέτη, ενθ' άν σελ. 32. 
3 "Ιδε Δ Μαργέτη, ενθ1 άν σελ 38-39 
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ελλείψεως ενδιαφέροντος του Κράτους δια την (ίπαρξίν του άπέτυχεν, οδηγηθείς 

εις την διάλυσιν1. 

γ) Το εν ετει 1879 συσταθέν έν Κύμη Ταμεΐον 'Αλληλοβοήθειας καΐ 'Απο

ταμιεύσεως. Τούτο συνεστήθη υπό την έπωνυμίαν «Σίοματεΐον ό Ε ρ γ ά τ η ς » 

άνευ εγγράφου, περιβληθέν τον συμβολαιογραφικον τύπον έν ετει 1880, την δε 

25ην 'Ιανουαρίου 1883 εξεδόθη έγκριτικον Β.Δ. του καταστατικού του. Τ α 

μέλη του Ταμείου τούτου ήσαν αρχικώς μόνον άγρόται, βραδύτερον δε και μι-

κρέμποροι. Σκοπός δε ήτο «... ή ευημερία του εργατικού λαοϋ δια της άπό κοινού 

αποταμιεύσεως των μικρών οικονομιών τών συνεταίρων, δια της όποιας θα 

έβελτιοΰντο αϊ ήθικαί και πραγματικαί αυτών άνάγκαι...» 2. 

δ) Την έν ετει 1909 συσταθεΐσαν3 «Μεγαρικήν Έταιρείαν Οΐνων καί Οινο

πνευμάτων», της οποίας σκοπός4 ήτο ή έξασφάλισις5 τών παραγωγών, κατά 

τα ετη τών μεγάλων εσοδειών, δια της εναποθηκεύσεως τοΰ γλεύκους καί της 

παρασκευής οινοπνευματωδών ύπο τών εταίρων. 

ε) Τον έν ετει 1913 έν Κραναία της Κεφαλληνίας συσταθέντα Μελισσο-

κομικόν Συνεταιρισμον τη πρωτοβουλία τοϋ Νομογεωπόνου Γ. Μολφέτα καί τη 

συμμετοχή της έκεΐ Βαλλιανείου Γεωργικής Σχολής. 

Σκοπός 6 τοΰ Συνεταιρισμού τούτου ήτο ή άπό κοινού πώλησις τοΰ παρα

γομένου μέλιτος, ή παροχή δανείων εις εΐδος, ή παροχή κυψελών καί μελισσο

κομικών εργαλείων εις τα μέλη τοΰ συνεταιρισμού, ώς καί ή παροχή προκατα

βολών μέχρι τοΰ 50 % της αξίας τοΰ προσκομιζομένου εις τόν συνεταιρισμόν 

προϊόντος. 

στ) Το έν ετει 1911 συσταθέν Μετοχικόν Ταμεΐον 'Αλληλοβοήθειας Π α -

ραχελωίτιδος έν Νεοχωρίω τη πρωτοβουλία τοΰ Νομογεωπόνου Γ. Μολφέτα, 

παρά τάς αντιδράσεις τών ενδιαφερομένων τοκογλύφων. Τα ιδρυτικά μέλη τού

του ανήρχοντο ε'ις πεντήκοντα, το δε άρχικόν κατατεθέν κεφάλαιον ε'ις δρχ. 900. 

Οι λόγοι οι όποιοι ώδήγησαν ε'ις τήν σύστασιν τούτου ήσαν κατά τόν ίδρυτήν : 

1) ή έ'λλειψις αγροτικής ασφαλείας καί 2) ή όργιάζουσα εις τήν υπαιθρον χώραν 

τοκογλυφία, ή οποία «...ώργίασε καί οργιάζει έν τω Δήμω τούτω ώς δυστυχώς 

συμβαίνει εις όλους τοΰ Γεωργικούς Δήμους της χώρας. Έ π ί παραδείγματι : 

Είς χωρικός δανείζεται έν κοιλόν σπόρου σίτου τόν Όκτώβριον ή Νοέμβριον 

1 "Ιδε περιοδ. « Ό Σύντροφος τοΰ Γεωργού» έτους 1919, τεϋχ. 3, σελ 37-39. 
2 "Ιδε περιοδ « Ό Συνεταιριστής» έτους 1926, τεϋχ. 19, σελ. 289-291. 
3. "Ιδε «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1913, τεϋχ. Ζ, σελ. 798 - 803. 
4. "Ιδε Καταστατικον της «Εταιρείας» εις Φ Β.Κ. 152/28-9-1911. 
5 "Η "Εταιρεία αοτη λειτουργήσασα ύπο τύπον Α Ε (ίδε Β Δ. 5-6-1909 καί 28-9-1911) 

ήδυνήθη «να μετρίαση κατά πολύ τήν οίκονομικήν κρίσιν τών Μεγαρέων αμπελουργών ». 
"Ιδε Αίτιολογ. Έκθεσιν Ν. 602/1914 ε'ις περιοδ « Ό Συνεταιριστής», έτους 1933, τεϋχ. 
12, σελ. 165. 

6 "Ιδε «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1913, τεϋχ. Ζ, σελ. 844. 

7 
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άπο τον έμπορον τοκογλύφον και υποχρεούται να άποδώση αντί τοΰ ενός δύο 

κοίλα τον Ίούλιον μετά την συγκομιδήν, δηλαδή πληρώνει τόκον 138 - 1 5 0 % 

ετησίως. Πολλοί χωρικοί δανεισθέντες σπόρον να σπείρωσι τον άγρόν, έχασαν 

τον άγρόν, δστις έγινε κτήμα τοΰ τοκογλύφου, μή δυνηθέντος τοΰ παράγωγου 

να εξόφληση το χρέος, και τα επιτόκια έφαγαν τον άγρόν»1. 

ζ) Τήν σύστασιν2 τών «Γεωπονικών Συνδέσμων» εις το χωρίον Ζευγολα-

τιο (Κορινθίας) και εν Ξυλοκάστρω, λειτουργούντων ως Γεωργικών Συνεται

ρισμών, ολίγον προ τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 602. 

η) Τήν εν Ά σ π ρ ο π ύ ρ γ ω σύστασιν κατά το έτος 1899 τής « Ε τ α ι ρ ί α ς Συν

δέσμου Γεωργοκτηματοκηπουρών Φυλής». 

θ) Τήν εν Κριεκουκίω λειτουργίαν σωματείου ύπο τον τίτλον «Κτηματική 

'Αδελφότης Κριεκουκίου», μετονομασθέντος, βραδύτερον, «Κτηματικός Σύλ

λογος Κριεκουκίου». 

ι) Τήν σύστασιν τοΰ Γεωργικοΰ Συνεταιρισμού Βελεστίνου (Θεσσαλίας). 

ια) Τήν προ τοΰ νόμου 602 λειτουργίαν τοΰ Τυροκομικοΰ Συνεταιρισμοΰ 

Μανωλάδος3. 

ιβ) Τήν ϊδρυσιν τοΰ πιστωτικού συνεταιρισμού τοΰ συνδέσμου τεχνεργα-

τών Λαμίας (1906), και τοΰ Σωματείου υποδηματοποιών4 έν Τριπόλει (1909), 

τον Συνεταιρισμον Πωλήσεως Ό π ω ρ ώ ν Λεχωνίων (Βόλου), ώς και μικρόν 

αριθμόν πιστωτικών συνεταιρισμών έν Θεσσαλία5. ΟΊ τελευταίοι ούτοι συνε

ταιρισμοί ίδρύθησαν τη συνδρομή τοΰ Σ . Ίασεμίδου, ένώ ήδη άπο τριών δε

καετιών ό Α. Οικονόμου δια τής ύπ' αύτοΰ εκδιδομένης «Οικονομικής Ε π ι θ ε 

ωρήσεως» έκαλλιέργει τήν συνεταιριστικήν Ίδέαν. 

ιγ) Τήν ίδρυσιν, κατά το έτος 1893, τοΰ Γεωργικού Προμηθευτικού Συλ

λόγου Βυτίνης. 

Τέλος, κατά τήν προ τοΰ νόμου 602 περίοδον εϊχον ίδρυθή οί κάτωθι συνε

ταιρισμοί6, κατά το πλείστον έπί τη βάσει τοΰ Καταστατικού τοΰ «Μετοχικού 

Συλλόγου Άλμυροΰ». "Ητοι : Ό Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος Γκερλή, ό 

Γεωργικός Συνεταιρισμός Φερών, ό Γεωργικός Συνεταιρισμός Μπα'ιρακλή 

(Φαρσάλων), ό Μετοχικός Γεωργικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων, το Πιστω-

1 "Ιδε Έκθεσιν Γ. Μολφέτα έν τώ Γεωργικώ Δελτίω έτους 1913, τεϋχ Α, σελ 216 -
220 

2. "Ιδε Γεωργικον Δελτίον έτους 1913, τεϋχ Ζ, σελ 846 - 848 
3 "Ιδε Γεωργικον Δελτίον έτους 1913 τεΰχ Ε, σελ 515 
4, "Ιδε Καταστατικον τοϋ Σωματείου Υποδηματοποιών Τριπόλεως εις ΦΕΚ 163/ 

2-7-1911 τεϋχ. Λ Σκοπός τούτο\) ήτο «. . ή αμοιβαία ύποστήριξις προς ήθικήν και ύλι-
κήν άνάπτυξιν τών μελών του» 

5 Περί ών ιδε Θ. Τζωρτζάκη, Ό Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων κλπ , σελ 11 
6. "Ιδε Αίτιολογικήν Έκθεσιν τοϋ νόμου 602/1914 εις «Συνεταιριστήν» έτους 1933, 

τεΰχ 12, σελ 166. 
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τικον Γεωργικον Ταμεΐον Πολιτικών (Ευβοίας), ό 'Αγροτικός Σύλλογος 'Αχλα

διού (Ευβοίας), ό Γεωργικός Συνεταιρισμός Όξυλίθου (Ευβοίας), ό Κτηματικός 

Συνεταιρισμός 'Αμαλιάδος, οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί Στρέφι, Βασιλικού, 

Μούλας (Κορινθίας), Άλποχωρίου (Φθιώτιδος), ό Οικονομικός Συνεταιρισμός 

"Αργούς, ό Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος Δομοκού, ό Μελισσοκομικός Συνε

ταιρισμός 'Αργοστολίου, ό Μετοχικός 'Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σκιάθου, 

ό Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Μεσενικόλα (Καρδίτσης), ό Κτηματικός Σύλλο

γος Βυζίτσης 1, ώς και άλλοι τινές άλλαχοϋ καί εν Κρήτη. 

2. Αυτή ήτο ή συνεταιριστική κίνησις παρ' ήμΐν2 προ της ψηφίσεως τοϋ 

νόμου 602/1914 «Περί Συνεταιρισμών», οϊτινες κατά τον Σ. Ίασεμίδην, ώς 

ούτος άνέφερεν3 εις το εν Γάνδη συνελθον Διεθνές Συνεταιριστικον Συνέδριον 

κατά το έτος 1913, ανήρχοντο εις 87. 

Ε π ε ι δ ή δέ, ώς ανωτέρω ελέχθη, πλείστοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί συνε-

στήθησαν βάσει τοΰ Καταστατικού 4 τοϋ «Μετοχικού Συλλόγου Αλμυρού», 

δεδομένου δτι δεν είχεν εισέτι ψηφισθή ό νόμος 602, θεωροΰμεν σκόπιμον να 

άναφέρωμεν τινά περί τούτου. 

Κατ ' αρχήν δέον να λεχθή δτι Ίδρυταί τούτου υπήρξαν οί Ν. Μιχόπουλος5 

(δημοδιδάσκαλος) καί Δ. Γρηγοριάδης (γεωπόνος). Σκοπός τούτου ήτο ή επί 

τόκω 8 % χορήγησις δανείων (αρθρ. 23) προς τα μέλη μέχρι τοΰ διπλασίου τών 

κατατεθεισών μερίδων (αρθρ. 24), ώς καί ή δια διαλέξεοίν καί οδηγιών έκπαί-

δευσις τών μελών, ή άπόκτησις θεριστικών καί άλο^νιστικών6 μηχανών καί ή 

εν γένει ηθική διαπαιδαγώγησις τούτων 7. 

1 Ό «Κτηματικός Σύλλογος Βυζίτσης Χείρων ό Κένταυρος» συνεστήθη έν ετει 1911, 
με σκοπον την προαγωγήν έν γένει της γεωργίας, δια της συστάσεως αγροκηπίου, τονώσεως 
της κτηματικής πίστεως, της επιστημονικής γεωργικής μορφώσεως τών κτηματιών κλπ. 
"Ιδε Καταστατικον τούτου εις ΦΕΚ 163/2-7-1911, τεϋχ Α 

2 "Ηδη εις το Α' Γεωργικον Συνέδριον τοϋ Ναυπλίου (1901), ό εκ τών εισηγητών 
Λ Μελάς προβάλλων το αίτημα τής συστάσεως συνεταιρισμών έλεγε : «Τα γενόμενα παρ' 
ήμϊν εΐναι δυστυχώς κατώτερα καί αυτών τών εκτελεσθέντων έν ταΐς χθες ετι έλευθερωθεί-
σαις χώραις τοϋ Αϊμου» "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν. σελ. 116. 

3 "ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν σελ 117 
4 Το Καταστατικον τούτου υπεγράφη αρχικώς ύπο 48 γεωργών την 12-11-1900, τα 

δε μέλη κατά το έτος 1901 ήσαν 35 άνελθόντα εις 87 το 1910 
5. Περί τής συνεταιρικής δράσεως τοΰ Ν Μιχοπούλου ί'δε Δ. Πάνου, Συνεταιριστικά 

θέματα, σελ 20 - 24 
6 Κατά το έτος 1914 ό Συνεταιρισμός διέθετεν δύο άλωνιστικάς μηχανάς, σιτοκα-

θαριστήριον, έκκοκκιστήριον καί μηχανών αραβοσίτου. "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» 
έτους 1933, τεϋχ. 12, σελ 165. 

7 Δια πλείονα περί τοΰ ιστορικού τής ιδρύσεως καί τής δράσεως τούτου ϊδε με-
λέτην Ν. Μιχοπούλου εις «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1913, τεϋχ. Α, σελ. 202-236, ένθα 
καί το Καταστατικον τούτου 
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3. Ώ ς προς τάς ύπό τοϋ Κράτους σημειωθείσας εκδηλώσεις επί του συν

εταιρικού πεδίου, πριν ή τοΰτο όδηγηθή εις τήν ψήφισιν τοϋ νόμου 602, λεκτέα 

τα έξης : 

α) Ή πρώτη επίσημος κρατική έκδήλωσις, δια την παρ' ήμΐν συνεταιρι-

στικήν κίνησιν, λαμβάνει χώραν κατά το έτος 1912 δια της υπ' αριθ. 36494 δια

ταγής 1 του Υπουργείου 'Εθνικής Οικονομίας, άπευθυνθε'ισης προς τον Μετοχι-

κον Γεωργικον Σύλλογον Άλμυροΰ, δια τής οποίας ήτεΐτο παρ' αύτοΰ στοιχεία 

περί τής εν γένει δράσεως άπο τής συστάσεως του. 

β) Δια τής άπο 22-4-1913 επιστολής του, ό επί τής 'Εθνικής Οικο

νομίας 'Τπουργός, απευθυνόμενος προς τους διευθυντάς των δημοτικών Σχοτ 

λείων τής χώρας, τους παρεκάλει να κινηθούν δια την διάδοσιν τής συνεταιρι

στικής ιδέας μεταξύ τοϋ αγροτικού πληθυσμοΰ, ύπογραμμίζων: «... πεποιθότες, 

δτι και δια του ελαχίστου ακόμη προς τοΰτο βήματος και μόνον δια τής άπο 

κοινού αγοράς και χρήσεως ενός σιτοκαθαριστηρίου... παρέχετε την μεγίστην 

των ευεργεσιών εις τον τόπον σας...»2. 

γ) Τέλος, άναφέρομεν ενταύθα τήν προφορικήν διαταγήν τής Γενικής 

Διοικήσεως 'Ηπείρου, ή οποία άντιμετωπίσασα το ζήτημα τής 'ιδρύσεως 

Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών, διέταξε τήν ερευναν του ζητήματος ύπο ειδι

κού γαλακτοκόμου, ό όποιος εις τήν υπ' αύτοΰ ύποβληθείσαν εκθεσιν έγραφε 

μεταξύ άλλων : «Εις τα περίχωρα τών 'Ιωαννίνων καθώς καί εις πλείστα 

άλλα χωρία τών διαμερισμάτων, ιδίως Μαλακασίου καί Τσακορβίτσης εις 

τα όποια μετέβην προς έξέτασιν τής καταστάσεως τής κτηνοτροφίας, υπάρχει, 

ώς παρετήρησα, αρκούντως άνεπτυγμένον το πνεύμα τοϋ Συνεταιρισμού... Ή 

άπο κοινού αυτή πώλησις του γάλοαίτος γίνεται συνήθως άπο 1ης Μαρτίου 

μέχρι 10ης 'Ιουνίου... Έ κ τών ανωτέρω συνάγομεν, δτι δεν απαιτείται ή εν βήμα 

δπως οί πρωτογενείς ούτοι συνεταιρισμοί λάβωσι τήν σφραγίδα τελείων οργα

νώσεων, ώς ύπάρχουσι τοιαϋται, εις άλλας πεπολιτισμένας χώρας...» 3 . 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι δια τών ασθενών τούτων εκδηλώσεων τοϋ 

Κράτους υπέρ τής συνεταιρικής ιδέας, σημειωθεισών λίαν καθυστερημένως καί 

δή μετά τήν έπανάστασιν του 1909, ώς καί τής παρά τω Έλληνικώ λαώ υφι

σταμένης διάχυτου τάσεως προς αυτήν, το Κράτος άνήλθεν επί τέλους τήν πεπο-

λιτισμένην βαθμίδα τών άλλων 'Εθνών, δια τής ψηφίσεως τοϋ νόμου 602, μολο

νότι ήδύνατο καί έδει να πράξη τοΰτο πολύ ένωρίτερονΤ συνεπεία τοϋ ωρίμου· 

τής συνεταιριστικής ιδέας παρά τω Έλληνικώ λαώ, πράγμα το όποιον έστε-

ροΰντο τα άλλα "Εθνη, τουλάχιστον εις τήν ιδίαν εκτασιν. 

1. "Ιδε Διαταγήν είς «Συνεταιριστήν» έτους 1927, τεϋχ. 1, σελ. 4 - 5 . 

2. "Ιδε Έπιστολήν εις «Συνεταιριστήν» έτους 1927, τεϋχ. 1, σελ. 5 - 6 

3. "Ιδε σχετικώς «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1913, τεϋχ. Ε„ σελ. 511 - 513. 
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§ 17 

Συνεταιρικά έθιμα Ιαχύσαντα παλαιόθεν εν Ελλάδι 

1. Πριν ή είσέλθωμεν εις τήν ερευναν της εξελίξεως των Γεωργικών Συνε

ταιρισμών εν Ελλάδι εντός του πλαισίου τοϋ νόμου 602, θα άναφερθώμεν ένταϋθα 

sv τάχει εις τα παρ' ήμϊν λειτουργήσαντα και λειτουργούντα συνεταιρικά έθιμα 

άπο τοϋ 17ου αιώνος. 

Ταΰτα ήσαν1 : 

α) Ή Βοϊδοκοματιά. Αυτή συνίσταται εις τήν καλλιέργειαν τοΰ άγροΰ 

τοϋ έστερημένου ζώων γεωργού, δια ζώων ανηκόντων εις άλλον. Ή αμοιβή 

δια τήν προσφοράν τών ζώων εϊναι ή παραχώρησις ολοκλήρου της ποσότητος 

τοΰ παραγομένου άχυρου. Το εθιμον τοϋτο υφίσταται εις τήν Αίτωλίαν καί 

Φθιώτιδα. 

β) Ή Συμμισιακή Ξυλοκαρπία. Τοΰτο λειτουργεί εν Κρήτη καί ισχύει 

εις περίπτωσιν υπάρξεως καρποφόρων δένδρων εις «μισιακον άγρόν». 

γ) Το Παρασπόρι. Τοΰτο συνίσταται εις τήν ύποχρέωσιν τοΰ ενός έκ τών 

«μισιακών» καλλιεργητών να καλλιεργή καί τον άγρόν τον όποιον ό ιδιο

κτήτης τούτου άπεχώριζε μόνον δια τον εαυτόν του. 

δ) ΑΊ Συνεργατικά! δασοκόμων. 

ε) Τ α Τσελιγκάτα ("Ενωσις κτηνοτρόφων). 

στ) Τα Μιτατα ("Ενωσις κτηνοτρόφων διαρκούσα μόνον κατά τήν έποχήν 

της γαλακτοκομίας). 

ζ) Τ α Παραδιάρικα. Κατ ' αυτά ό κτηνοτρόφος ήδύνατο να συνάψη δάνειον 

βάσει της τρεχούσης τιμής τοΰ ποιμνίου του καί, κατόπιν της εξοφλήσεως του, 

οι δύο συνεταίροι έμοιράζοντο 'ισομερώς τα ζώα. Το εθιμον τοΰτο Ί'σχυσεν ιδία 

έν Κρήτη. 

η) Τ α Κοινάτα. Το εθιμον τοΰτο Ί'σχυσεν εις Κρήτην καί συνίστατο εις 

τήν παροχήν δύο μερίδων ζώων έκ μέρους τοΰ δανειστού καί μιας τοΰ βοσκοΰ, 

ενώ ή διανομή τούτων έγένετο ισομερώς. 

θ) Οι Συνεταιρισμοί Κτηνοτρόφων. Ούτοι έχουν ώς σκοπον τήν άπο κοινοΰ 

ένοικίασιν τών λιβαδιών προς κοινήν χρήσιν. 

ι) Ή Βοσκή στην καλαμιά. Το εθιμον τοΰτο συνίσταται εις τήν έλευθέ-

ραν βόσκησιν τών ζώων μετά τον θερισμον εις το κτήμα οιουδήποτε. 

ια) Το Άλλαξοβόϊδισμα. Κατά το εθιμον τοΰτο λαμβάνει χώραν δανει

σμός τοΰ κατόχου μοναδικοΰ ζώου, προς τον επίσης διαθέτοντα εν ζώον προς 

οργωσιν, μετά το πέρας της όποιας με τήν έπιστροφήν τοΰ δανεισθέντος έδά-

νειζε καί το ίδικόν του προς τον αυτόν σκοπόν. 

1. Δια πλείονα περί τούτων Ϊ8ε «Έφημερίς Ελληνικής Γεωργίας» έτος 1855, Τόμ. 

Α, σελ 559. 
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ιβ) Ή Δανεικαριά. Κατ ' αυτήν παρέχεται εργασία άνευ αμοιβής εις το 

κτήμα του έχοντος ανάγκην αυτής, προς έκτέλεσιν επειγόντων εργασιών, υπο

χρεουμένου τούτου να παράσχη καί την ίδικήν του έργασίαν κατά τον αυτόν 

τρόπον εις αλλην έποχήν. 

ιγ) Ή Ξέλαση 1 '2. Κατά το εθιμον τοϋτο, άπαντώμενον κυρίως εις την 

περιοχήν τής 'Ηλείας, παρείχετο εργατική βοήθεια εις τον αδυνατούντα να 

καλλιεργήση τον άγρόν του άγρότην, ύπο άλλων αγροτών άνευ αμοιβής. ' Τ π ά ρ -

χει άνάλογον εθιμον εις τήν Θράκην καλούμενον «γιαρντίμι» ή «μιτζί». 

ιδ) Τέλος, μεταξύ τών συνεταιρικών τούτων εθίμων άναφέρομεν τήν άπο 

κοινού υπό τών αγροτών έργασίαν, κυρίως εις τήν περιοχήν τής Άμφίσσης, δια 

τήν διοχέτευσιν τών χειμάρρων τών όμβρίων υδάτων προς τους ελαιώνας των 

καί δή μεταξύ τών αγροτών τών όποιων οι αγροί είναι συνεχόμενοι3. 

2. Τα ως άνω παλαιότατα Ελληνικά συνεταιρικά έθιμα, πολλά εκ τών όποι

ων ισχύουν ακόμη μεταξύ του αγροτικού πληθυσμού, επιβεβαιώνουν, δια μίαν 

εισέτι φοράν, το γεγονός δτι ή συνεταιριστική ιδέα εν 'Ελλάδι άπετέλει καί 

αποτελεί πηγαίαν Έθνικήν λα'ικήν παράδοσιν, ή οποία ζυμωθεϊσα έπί αιώνας 

με τήν ζωήν τών 'Ελλήνων αγροτών καί μάλιστα κατά τρόπον αύθόρμητον καί 

έθιμικόν, απετέλεσε στοιχεΐον τής ζωής τοΰ "Ελληνος άγρότου. 

Ή πηγαία αυτή λα'ική παράδοσις εύρε τελικώς τήν άποκρυστάλλωσίν της 

καί τήν δικαίωσίν της, περιβληθεΐσα τήν νομοθετικήν προστασίαν δια τοΰ νό

μου 602, άφοΰ ή 'Ελληνική νομοθεσία έπί ολόκληρους δεκαετίας ήγνόησε καί 

τήν παράδοσιν καί τήν εκκλησιν «... οι νέοι νόμοι πρέπει να περιθάλψωσι καί 

άναπτύξωσι, αντί ν' άποξηράνωσι τα σπέρματα ταύτα (τα συνεταιρικά)»4, 

ώς καί τήν ύπόδειξιν τοΰ F r . B o u l a n g e r , ό όποιος εις το ήδη μνημονευθέν υπό

μνημα του προς τον Πρωθυπουργον τής Ελλάδος έν ετει 1847 κατέληγε : 

«Δια να επιτέλεση ή 'Ελλάς όλοκληρωτικώς τα πεπρωμένα της πρέπει το σύστη

μα τοΰ ναυτικού συνεταιρισμού να έφαρμοσθή συγχρόνως καθ' δλας τάς κατευ

θύνσεις τής δράσεως της.. .» 5 . 

1. "18ε πλείονα περί τών συνεταιρικών εθίμων παρ' ήμΐν εις μελέτην Κ Ρωμαίου ύπο 
τον τίτλον «Αλληλοβοήθεια καί συνεργασία στα σημερινά έθιμα τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ», εις 
περιοδ « Ό Συνεταιριστής» έτους 1948, τεϋχ. 17 - 18 σελ 4 - 5 , τεϋχ 19 σελ. 29, τεΰχ. 
20 σελ 41 - 43, τεϋχ 21 - 22 σελ 60 - 63, τεΰχ 23 - 24 σελ. 85 - 86, τεϋχ. 25 - 26 
σελ. 102 - 104. 

2 "Ιδε Α Σίδερι, Ό χαρακτήρας τοϋ Έλληνα και ό συνεταιρισμός, ε'ις «Συνεταιριστήν» 
έτους 1946, τεΰχ 1, σελ 3 - 4 . 

3 Ό Π. Γεννάδιος γράφει οτι «ή εργασία αυτή γίνεται συνήθως δια συνεταιρισμού, δια 
τής συνεργασίας πολλών γεωργών, τών όποιων οι αγροί συνέχονται .. ». "Ιδε Γεωργικά 
'Ανάλεκτα, σελ. 40 

4. "Ιδε «Έφημερίς 'Ελληνικής Γεωργίας» έτους 1855, τόμ Α, σελ 559. 
5 "Ιδε 'Υπόμνημα F r Boulanger, « Ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεΰχ. 11 - 12, 

σελ. 146 
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§ 18 

Συμπεράσματα εκ τής πορείας της παρ' ήμΐν συνεταιριστικής κινήσεως 

κατά την διάρκειαν της Α' περιόδου (1828 -1915) 

Ι. Συνοψίζοντες τήν έπίπονον πορείαν, ην ήκολούθησεν άπο της απελευ

θερώσεως το Έλληνικον "Εθνος εις τήν προσπάθειαν αναπτύξεως του, ως και 

τήν αγχώδη έξέλιξιν της καθ' δλου αγροτικής οικονομίας, δυνάμεθα να ε ϊπω-

μεν δτι βραδέως καί ανεπαισθήτως έδημιουργεΐτο παρ' ήμΐν εύνο'ικώτερον έδα

φος δια τήν έδρα'ιωσιν καί περαιτέρω άνάπτυξιν των Γεωργικών Συνεταιρι

σμών. Βεβαίως ή πορεία αυτή δεν ύπήρξεν ευθύγραμμος, διότι ποικίλοι παρά

γοντες, ότέ μεν επέδρων άνασχετικώς δτέ δε παλινδρομικώς, του Κράτους μή 

δυναμένου —καί πολλάκις μή στέργοντος — να θέση τήν σφραγίδα της υπο

στάσεως του καί να έπιβάλη τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα δια τήν ύποβο-

ήθησιν της καθ' δλου αγροτικής οικονομίας. Τούτο δε διότι καθ' ολην τήν διάρ

κειαν της Α' περιόδου ευρισκόμεθα προ της εφαρμογής του δόγματος του laissez 

faire. 

Γεγονός όμως είναι δτι πρόοδος καί έξέλιξις έσημεΐ6)θη εις δλους τους το

μείς της 'Εθνικής δραστηριότητος, πράγμα το όποιον ύπεβοήθησε τήν άνάπτυ

ξιν της καθ' δλου 'Εθνικής οικονομίας καί τών Γεωργικών Συνεταιρισμών. 

Μεταξύ τών στοιχείων τούτων, τα όποια συνετέλεσαν ε'ις τήν σκιαγραφη-

θεΐσαν έξέλιξιν, σημειώνομεν : 

Π ρ ώ τ ο ν : Τήν προϊόντος του χρόνου συγκρότησιν καί διάρθρωσιν της 

Κρατικής υποστάσεως καί του κρατικού μηχανισμού. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Τήν άρξαμένην, καί μερικώς έπιτευχθεΐσαν, προσπάθειαν 

διανομής τής γής, ήτις μετά τήν άπελευθέρωσιν είχε περιέλθει ε'ις το Έλληνικον 

κράτος, τάς μονάς καί εις τους επιτηδείους καταπατητάς. 

Τ ρ ί τ ο ν : Τήν έ'ξοδον τής χώρας εκ τοΰ σταδίου τής κλειστής οικιακής 

οικονομίας, συνεπεία τής, έστω καί μικράς, αναπτύξεως του εμπορίου καί τής 

βιομηχανίας, ήτις διηύρυνε τα πλαίσια τής αγοράς, εν συνδυασμώ προς τήν 

προϊοΰσαν μείωσιν του αγροτικού πληθυσμού καί τήν αυξησιν τοΰ αστικού καί 

τών μεγάλων αστικών κέντρων. 

Τ έ τ α ρ τ ο ν : Τήν έστω καί υποτυπωδώς έπιτευχθεΐσαν άγροτικήν έκ-

παίδευσιν τοΰ αγροτικού πληθυσμού ως καί τήν γενικωτέραν τοιαύτην, ήτις 

σύν τω χρόνω περιώριζε το ποσοστον τών αγραμμάτων χα.τοίκ(Λ\> τής χώρας. 

Π έ μ π τ ο ν : Τήν ΐδρυσιν, έ'στω καί περί το τέλος τής Α' περιόδου, τοΰ 

απαραιτήτου Κεντρικού Κρατικού φορέως (Υπουργείου 'Εθνικής Οικονομίας), 

το όποιον ήρχισε συντονίζον τήν δλην παραγωγικήν προσπάθειαν τής χώρας καί 

συνεπώς καί τής αγροτικής οικονομίας. 

" Ε κ τ ο ν : Τήν προϊοΰσαν άνάπτυξιν τών παραγωγικών δυνάμεων, δια 
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της οποίας κατέστη δυνατή ή ευρύτερα χρησιμοποίησις μηχανικών μέσων εις 

τον τομέα της αγροτικής οικονομίας. 

"Ε β S ο μ ο ν : Την αυξησιν του εμπορικού στόλου, του μήκους του οδι

κού δικτύου, τήν λειτουργίαν του σιδηροδρόμου, περί το τέλος του 19ου αιώ

νος, ώς και τήν χρησιμοποίησιν των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών 

γραφείων, τα οποία διαρκώς έβαινον αυξανόμενα. 

"Ο γ δ ο ο ν : Τήν ύπο της 'Εθνικής Τραπέζης προς τήν άγροτικήν ο'ικονο-

μίαν, άπα του έτους 1861 άρξαμένην, παροχήν πιστώσεων, ήτις παρά τα τρωτά 

σημεία τα όποια ένεφάνισε, μολαταύτα, της παρέσχεν έστω καί υποτυπωδώς 

μικράν συνδρομήν. 

Περατοϋντες τήν ώς άνω άνακεφαλαίωσιν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ή 

βελτίωσις τών ώς άνω προϋποθέσεων εδημιούργησε καταλληλότερον κλίμα δια 

τήν άνάπτυξιν της καθ' δλου συνεταιρικής κινήσεως παρ' ήμΐν. 



ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ Ρ Ι Τ Η 

Άπο της ισχύος του νόμου 602 μέχρι της ιδρύσεως 
της Α.Τ.Ε. 

§ 19 

Εισαγωγικά 

1. Κατ' αρχήν δέον ενταύθα να ύπογραμμίσωμ,εν ώρισμένα γεγονότα λα-

βόντα χώραν κατά το έρευνώμενον διάστημα 1 (1915 - 1940), ως και ώρισμένα 

νομοθετικά μέτρα, τα οποία ύπεβοήθησαν τόσον την δημιουργ'ιαν καταλληλό

τερου κλίματος δια την συνεταιριστικήν κίνησιν, δσον και την άνάπτυξιν της 

εν γένει αγροτικής οικονομίας, ή οποία ύπεβοηθήθη και άπο τήν έγκατάλειψιν2·3 

του δόγματος laissez faire της φιλελευθέρας σχολής, διότι το κράτος, 

ύπο τήν πίεσιν των σημειουμένων και αναγκαίων κοινωνικοοικονομικών εξε

λίξεων, ήναγκάσθη να προβή εις τήν λήψιν μέτρων, τα όποια κατέστησαν έντο-

νώτερα μετά τήν παγκόσμιον κρίσιν4 του 1929 - 1933. Κατά τήν δευτέραν ταύ-

την περίοδον ευρισκόμεθα ε'ις τήν εύχάριστον θέσιν να διακηρύσσεται ύπο του 

Κράτους οτι «θεωρεί καθήκον του τήν δημιουργίαν στενοτέρας ψυχικής και 

πνευματικής επαφής μεταξύ τούτου και του γεωργικού πληθυσμού»5. 

2. 'Εθνικά γεγονότα. Ώ ς τοιαύτα άναφέρομεν : 

α) Τήν διεύρυνσιν τών ορίων της χώρας καί τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμού, 

κατόπιν τών βαλκανικών πολέμων, κατά 151.000 συνεπεία της προσαρτήσεως 

τής Μακεδονίας καί Θράκης. 

Ι. Ό Θ Τζωρτζάκης θεωρών τήν ίδρυσιν τοϋ πιστο^τικοϋ συνεταιρισμού Άλμυροϋ, 
κατά το έτος 1900, ώς άφετηρίαν της νεωτέρας συνεταιριστικής κινήσεως, περατουμένης 
δια τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 602/1914, χαρακτηρίζει ταύτην ώς πρώτην περίοδον, καίώς δευ
τέραν τήν άρχομένην αμέσως μετά τήν ψήφησιν τοϋ νόμου 602 "Ιδε Θ ΐζωρτζάκη, ενθ' άν , 
σελ. 12. 

2 Ό Χ. Εύελπίδης έξ αφορμής τής παγκοσμίου γεωργικής κρίσεως (1929 - 1933) 
γράφει : «Είναι εύνόητον ότι δλα τα κράτη εγκατέλειψαν πλέον το laissez faire καί έσπευσαν 
να λάβουν μέτρα κατά τής τελευταίας κρίσεως». "Τδε Χ Εΰελπίδη, ενθ' άν , σέ>. 88, 89. 

3 "Ιδε Α. Σίδερι, ϊνθ' άν. σελ 11. 
4. Αί προηγηθεϊσαι παγκόσμιαι γεωργικαί κρίσεις έσημειώθησαν μεταξύ των ετών 

α) 1820 - 1827, β) 1880 - 1906 καί 1920 - 1924 
5 "Ιδε «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1930, τεϋχ. Α, σελ. 4. 
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β) Τήν έπακολουθήσασαν Μικρασιατικήν καταστροφήν (1922), ή οποία 

εΐχεν ώς συνέπειαν να εισρεύσουν εις τήν 'Ελλάδα περί το 1.690.000 πρόσφυ

γες, γεγονός το όποιον μετέτρεψε τήν χώραν εις εν «άπέραντον στρατόπεδον 

συγκεντρώσεως λιμοκτονούντων ανθρώπων», κατ« τήν χαρακτηριστικήν εκφρα-

σιν του Καθηγητού Ξ. Ζολώτα 1 , 2 . 

γ) Τήν ύπο τον Ν. Πλαστήραν έκραγεϊσαν έπανάστασιν του 1922, ήτις 

έλαβε δραστικώτερα μέτρα, ώς προς τήν άποκατάστασιν των ακτημόνων καί-

τήν άπαλλοτρίωσιν της γης, γεγονός το όποιον εΐχεν ώς συνέπειαν τήν αΰξησιν 

της παραγωγής και των καλλιεργούμενων εκτάσεων3. 

δ) Τήν ύπογραφήν τής Συνθήκης της Λωζάνης (31-1-1923), περί ανταλ

λαγής πληθυσμών, δια της οποίας ή Ε λ λ ά ς εδέχθη τριπλάσιον αριθμόν προ

σώπων, άπα τους έξελθόντας Τούρκους. 

3. 'Από της πλευράς των κρατικών μέτρων, εις τόν τομέα της αποκατα

στάσεως των ακτημόνων προσφύγων, δέον να σημειώσωμεν το υπό της Ε λ λ η 

νικής κυβερνήσεως καί της Κοινωνίας των 'Εθνών ύπογραφέν Πρωτόκολλον, 

κατά μήνα Σεπτέμβριον τοϋ 1923, δια του οποίου ή Ε λ λ ά ς παρεχώρησε προς 

τήν συσταθεϊσαν Έπιτροπήν 'Αποκαταστάσεως Προσφύγων 4 εκτασιν 5,5 εκα

τομμυρίων στρεμμάτων, προς τόν σκοπόν της αποκαταστάσεως των ακτημόνων. 

' Η εκτασις αυτή άνήκεν εις τους, δυνάμει της ώς άνω Συνθήκης, άναχωρήσαντας 

354.000 Μουσουλμάνους. 

' Η επιτροπή αυτή διέθεσε 5 δια μεν τήν άστικήν άποκατάστασιν ποσόν 

7,5 περίπου δισεκατομμυρίων δρχ., δια δε τήν άγροτικήν 3,5 δισεκατομμυρίων, 

δηλαδή δια τήν άγροτικήν άποκατάστασιν διετέθη όλιγώτερον τοϋ ήμίσεος του 

διατεθέντος δια τήν άστικήν άποκατάστασιν ποσοΰ, αν καί ό αγροτικός προσφυ

γικός πληθυσμός ανήρχετο εις τό 55 % τοϋ συνόλου τοϋ προσφυγικού πληθυ-

σμοΰ. Έ ν προκειμένω δέον να όπογραμμισθή ότι ή εν λόγω επιτροπή, εκ τοϋ 

ώς άνω συνολικού ποσοΰ των 3,5 δισεκατομμυρίων όπερ διετέθη δια τόν έποι-

κισμόν των αγροτών προσφύγων, ποσόν 15 % διέθεσε δια τήν προμήθειαν γεωρ

γικών ζώων, 4 % δια τήν προμήθειαν γεωργικών εργαλείων, ενώ τό ποσοστόν 

δαπανών διοικήσεως της άνήλθεν εις 14 % τοϋ συνόλου6. 

1. "Ιδε Ξ. Ζολώτα, Ή Ελλάς πρέπει να γίνη βιώσιμος, σελ 4 καί έπ 
2 Ή καταστροφή τοϋ 1922 έδημιούργησε τόσον οξύ εδαφικον πρόβλημα εις τήν χώραν 

μας, ώστε ό Ξ Ζολώτας γράφει : « Ώ ς κυρία δυνατή λύσις απομένει ή έξασφάλισις εις τον 
Έλληνικον πληθυσμον φυσιολογικού εδαφικού υποβάθρου καί ή άποκατάστασις τής άνατρα-
πείσης ισορροπίας μεταξύ πληθυσμού καί εδάφους», ενθ άν., σελ 13 

3. "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος» ίτους 1930, σελ. 145 έπ. 
4. Αδτη διελύθη τον Δεκέμβριον του 1930, δια τής μεταξύ αυτής καί τοϋ Ελληνικού· 

Κράτους υπογραφείσης Συμβάσεως έν Γενεύη 
5 "Ιδε Α. Σίδερι, £νθ' άν , σελ 210, ύποσ. 2. 
6. "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν σελ 215 
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Ό τρόπος ούτος της ύπ' αυτής διαχειρίσεως των δια τους πρόσφυγας 

προοριζομένων χρημάτων σημαίνει δτι αυτή άφ' ενός μεν δεν ένδιεφέρθη δια 

τον τεχνικον έξοπλισμον της Ελληνικής γεωργίας, άφ' έτερου δε δεν έδειξε 

φειδώ δια την περιστολήν τών υψηλών δαπανών διοικήσεως. 

4. Το προσφυγικον ζήτημα, το δημιουργηθέν συνεπεία τής Μικρασιατι

κής καταστροφής, έπεβάρυνε το Έλληνικον Κράτος με δαπανάς 1 70 εκατομμυ

ρίων χρυσών λιρών, ευρεθέντος ούτω τούτου είς την ανάγκην να καταφυγή καί 

πάλιν είς τον έξωτερικον δανεισμον2, γεγονός το όποιον ηυξησε το δημόσιον χρέος 

τής χώρας είς τοιούτον βαθμόν, ώστε άπα του έτους 1932, δια του νόμου 5456, 

να άναστείλη3 τάς προς το έξωτερικον πληρωμάς χρεωλυσίων μέχρι τής εκδό

σεως του νόμου4 18/1944 δια του οποίου ουσιαστικώς διεγράφη 5 το ε'ις δραχμάς 

χρέος 6 τής Ελλάδος. Ε ν τ α ύ θ α δέον να λεχθή δτι ή έκ νέου προσφυγή είς τον 

έξωτερικον δανεισμον εΐχεν ως συνέπειαν την κατά κάτοικον μεγαλυτέραν άνα-

λογικήν αυξησιν του δημοσίου χρέους, εξ δλων τών βαλκανικών χωρών 7 . 

Τούτου ένεκεν, δεν δυνάμεθα την δλην έξέλιξιν τής γεωργικής και τής 

καθ' δλου Εθνικής οικονομίας, καθ' δλον το έρευνώμενον χρονικον διάστημα, να 

μή την έξετάσωμεν ύπο το βάρος τών τεραστίων προσφυγικών δαπανών αί 

όποϊαι προεκάλεσαν γενικώτερον άντίκτυπον εις τήν κοινωνικήν και δημοσίαν 

οίκονομίαν τής χώρας, τής οποίας, κατά τήν χαρακτηριστικήν εκφρασιν τοΰ 

Π. Δερτιλή, «έκ βάθρων επηρέασαν καί έκλόνισαν τήν οίκονομικήν Ίσορροπίαν»8. 

5. Πριν ή εϊσέλθωμεν είς τα ύπο τοΰ Κράτους ληφθέντα μέτρα δια τήν 

1. "Ιδε Π. Δερτιλή, ενθ' άν σελ. 25 

2 ' Ενταύθα δέον να σημειωθή δτι τα κατά τήν περίοδον ταύτην συναφθέντα δάνεια 

έχρησιμοποιήθησαν δια παραγωγικούς σκοπούς, έν αντιθέσει προς τον τρόπον χρησιμοποιή

σεως τών προηγηθέντων δανείων "Ιδε Α 'Αγγελοπούλου, Το Οίκονομικον Πρόβλημα τής 

Ελλάδος, σελ 21 

3. Ή αναστολή αϋτη έγένετο μολονότι ή Ελλάς κατά τήν περίοδον 1929 -1931 εύρί-

σκετο είς έποχήν «άνετωτέρας οικονομίας», άλλα συνεπεία τής παγκοσμίου οικονομικής 

κρίσεως τοϋ 1929, ή άκολουΟήσασα περίοδος 1932-1940 ήτο ή «περίοδος τής πτωχεύσεως». 

"Ιδε Α Σμπαρούνη, ενθ' άν., σελ 115, 122 

4. Το άρθρον 5 παρ. 2 τοϋ νόμου εϊχεν ούτω : «Όφειλαί πάσης φύσεως είς δραχμάς 

στηριζόμεναι είς γενεσιουργον αίτίαν ύφισταμένην προ τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου εξο

φλούνται δι' ισαρίθμων δραχμών τών έν τη προηγουμένη παραγράφω τραπεζογραμμα

τίων . . .» . 

5. "Ιδε Π. Δερτιλή, ενθ' άν σελ. 29 - 30. 

6. Tè σύνολον τοϋ Δημοσίου χρέους (παγίου καί κυμαινόμενου) τής Ελλάδος ολίγον 

προ τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου ανήρχετο είς 52 δις 746 εκατομμύρια. "Ιδε Μηνιαϊον Δελ-

τίον Τραπέζης 'Ελλάδος, έτους 1940, τεϋχ Σεπτεμβρίου, σελ. 678-679 

7. Ή αναλογία αΰτη ανήρχετο είς λίρας 'Αγγλίας, κατά κάτοικον, δια τήν Ούγγαρίαν 

12,4, Βουλγαρίαν 9,6, Ρουμανίαν 14, Νοτιοσλαυί'αν 12,1 καί δια τήν Ελλάδα 17,4. "Ιδε 

Α. Σμπαρούνη, ενθ' άν., σελ. 123 σημ. 2. 

8. "Ιδε Π Δερτιλή, ενθ' άν. σελ. 93 
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ύποβοήθησιν της αγροτικής οικονομίας, δέον να τονίσωμεν οτι ή εναρξις της 

δευτέρας περιόδου συμπίπτει με την λήψιν κρατικών μέτρων αναγομένων εις 

την σφαϊραν της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των εργαζομένων, τα 

όποια υπήρξαν απόρροια τοΰ διαμορφωθέντος μεγαλοπρεπούς1 οικοδομήματος 

τής κοινωνικής πολιτικής, το όποιον εις τάς αρχάς τοΰ 20οΰ αιώνος εΐχεν έξα-

πλωθή εις όλόκληρον τον πολιτισμένον κόσμον και εΐχεν έδραιωθή δια τοΰ διε

θνούς Γραφείου 'Εργασίας κατά το μεταξύ τοΰ πρώτου και τοΰ δευτέρου παγκο

σμίου πολέμου διάστημα, καΐ τοΰ οποίου φορεύς εφαρμογής εν Ε λ λ ά δ ι υπήρξε 

το κατά το έτος 1910 συσταθέν Ύπουργεΐον Ε θ ν ι κ ή ς Οικονομίας. Μεταξύ των 

μέτρων τούτων μνημονεύομεν : 

α) Τον νόμον ΓΠΛΔ'/1911 άφορώντα εις την προστασίαν τής υγείας και 

ασφαλείας τών εργατών, ως και εις την μετά πλήρων αποδοχών χορήγησιν άδειων 

εις τούτους. 

β) Τον νόμον 551/1914 άποσκοποΰντα εις την προστασίαν τών εργαζομέ

νων δια τής παροχής αποζημιώσεως λόγω ατυχήματος εν υπηρεσία. 

γ) Τον νόμον ΔΚΘ'/Ί912 περί προστασίας τών εργαζομένων γυναικών 

καί ανηλίκων. 

δ) Τον νόμον 2112/1920 άποσκοποΰντα εις την προστασίαν τών απολυομέ

νων εκ τής εργασίας εργατών δια τής καταβολής αποζημιώσεως, ως καί την 

κατά το αυτό έτος εκ μέρους τής Ελλάδος άποδοχήν τής οκταώρου εργασίας, 

ήτις είχε καθιερωθή υπό τοΰ συνελθόντος εν Ούασιγκτώνι κατ' έτος 1919 Διε

θνούς Γραφείου 'Εργασίας. 

ε) Τέλος τα επί μέρους ταΰτα μέτρα κοινωνικής πολιτικής άπέληξαν εις 

τον νόμον 6298/1934 δια τοΰ οποίου εισήχθη ό θεσμός τών Κοινωνικών 'Ασφα

λίσεων, όστις έκάλυψε το μέγιστον ποσοστον εργαζομένων τής χώρας, άποτε-

λών ως εκ τούτου ούτος τήν κορωνίδα τών νομοθετικών μέτρων εις την σφαΐ-

ραν τής Ελληνικής Κοινωνικής Πολιτικής καί μέγα βήμα προόδου δια τήν 

Ε λ λ ά δ α 2 · 3 . 

Έ ν προκειμένω σημειοΰμεν εν παρόδω δτι άπο τοΰ έτους 1922 είχε ψη-

φισθή è ύπ' αριθ. 2868 νόμος περί «κοινωνικών ασφαλίσεων», δια τοΰ όποιου 

ήδη εΐχεν άναγνωρισθή «το έκπολιτιστικον του θεσμοΰ καί ή ανάγκη τής ασφα

λείας τών εργαζομένων έν Ελλάδι. . .» 4 , πλην δμως ή Ε λ λ ά ς άπο τής απόψεως 

1 "Ιδε Δ Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 10 
2. "Ιδε Α Σμπαρούνη, ενθ' άν σελ. 112 
3 Ή εισηγηΟεΐσα τήν ψήφησιν τοΰ νόμου τούτου κοινοβουλευτική επιτροπή έχαρα-

κτήρισε τήν είσαγωγήν τοϋ θεσμοΰ τών κοινωνικών ασφαλίσεων ως «μέγιστον κοινωνικον 
μεταρρυθμιστικών θεσμόν ». "Ιδε είσηγητικήν εκθεσιν ώς ανω νόμου εις Κ. Θέμ. έτους 
1934, σελ. 72. 

4 "Ιδε είσηγητικήν ύπουργικήν έκθεσιν έπί τοϋ Ν 6298/1934 εις Κ. Θέμ έτους 
1934 (Παράρτημα Α'), σελ. 30 - 31. 
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της παρεχομένης ασφαλίσεως εύρίσκετο εις εμβρυώδη 1 κατάστασιν. Μετά την 

ψήφισιν τοΰ νόμου τούτου και μετά παρέλευσιν δεκαετίας, ήτοι κατά το έτος 

1932, έψηφίσθη έτερος νόμος (ύπ' άριθ: 5733/1933), «περί κοινοτικών ασφα

λίσεων», πλην δμως ούτος δεν ετέθη εις έφαρμογήν διότι, κατά την εΐσηγητικήν 

εκθεσιν, «... ή Κυβέρνησις είλικρινώς πιστεύουσα επί της τεραστίας σημασίας, 

την οποίαν κέκτηται δια την κοινωνικήν και ο'ικονομικήν εύρυθμίαν της χώρας 

ή εισαγωγή... άρτίως παρασκευασμένου θεσμού κοινωνικών ασφαλίσεων...»2 

εΐχεν αναστείλει ταύτην. Τελικώς, ε'ισηγουμένης και της αρμοδίας Κοινοβου

λευτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς , έψηφίσθη ό νόμος 6298/1934, αναγνωρισθέντος υπό τής 

ως άνω Ε π ι τ ρ ο π ή ς δτι «... δια τής καλής εφαρμογής του θεσμού των κοινωνι

κών ασφαλίσεων προάγεται σημαντικώς ή κοινωνική ειρήνη καί έξυψοΰται ε'ις 

ανώτερα επίπεδα πολιτισμού καί ευημερίας ό "Ελλην εργάτης» 3. 

Έ π ' ευκαιρία τής συνοπτικής ταύτης αναφοράς μας εις τον θεσμον τών 

κοινωνικών ασφαλίσεων εν Ελλάδι , δέον να ύπογραμμίσωμεν δτι το σύγχρονον 

Έλληνικον Κράτος συνεπορεύθη με ταχύτερον ρυθμον ε'ις το θέμα τοϋτο μετά 

τών προηγμένων χωρών, εν σχέσει προς το παρελθόν. Ούτως, ενώ δια την είσα-

γωγήν του θεσμού τών κοινωνικών ασφαλίσεων τών μισθο^τών παρ' ήμΐν άπη-

τήθη χρόνος ήμίσεος αιώνος, εν αναφορά προς τήν είσαγωγήν τούτου εν Γερ

μανία 1 καί Αυστρία5, δια τήν καθιέρωσιν τοϋ θεσμοϋ τών γείύργικών ασφαλίσεων 

ή καθυστέρησις τής Ελλάδος διήρκεσε μόνον έπί μίαν τετραετίαν, δεδομένου 

δτι εις μεν τήν Γερμανίαν αύται 'ίσχυσαν6 άπο τοΰ έτους 1957, εις δέτήν χώραν 

μας 7 - 8 έθεσπίσθησαν άπο τοϋ έτους 1961 δια τοΰ νόμου 4169 «περί Γεωργικών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 9 . 

1. "Ιδε ομοίως, ενθ' άν. 

2 "Ιδε ομοίως, ενθ' άν. 

3. "Ιδε "Εκθεσιν Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ενθ. άν. σελ. 61. 

4. "Ιδε Αίτιολογικήν "Εκθεσιν έπί τοϋ νόμου. 6298/1934, τοϋ βουλευτού Γ Ράλλη εις 

Κ. Θέμ. έτους 1934, σελ. 67. 

5. Έ ν Αυστρία καί Γερμάνιο: 6 θεσμός τών κοινωνικών ασφαλίσεων εισήχθη εις μεν 

τήν πρώτην κατά το 'έτος 1887, εις δε τήν δευτέραν κατά το έτος 1883-1884. "Ιδε ενθ. άν. 

σελ. 67. 

6. "Ιδε Ν. Ραζή, Άγροτικαί Κοινωνικαί 'Ασφαλίσεις, σελ. 49-50, έκδ. 1965 

7. Πλείονα περί τοΰ θεσμοϋ τών γεωργικών ασφαλίσεων δια τήν Γερμανίαν καί Γαλ-

λίαν ιδε είς Ν. Ραζή, ενθ* άν. 

8. Διά πλείονα περί τής εισαγωγής καί λειτουργίας τοΰ θεσμοϋ τούτου είς τάς χώρας 

- μέλη τής Ε Ο Κ. ί'δε μελέτην Χ. Σύρκα εις Έπιθεώρησιν Γεωργικών 'Ασφαλίσεων, έτους 

1965, τεύχη 11 - 12 καί 13 - 14. 

9. Ό Ο Γ.Α. καλύπτει σήμερον τους έξης κλάδους ασφαλίσεως : α) γήρατος, β) αναπη

ρίας, γ) ασθενείας, δ) τήν άσφάλισιν τής παραγωγής κατά χαλάζης καί παγετών. 

Έ ν παρόδω σημειοϋμεν ένταΰθα δτι κατά το Ιτος 1970 ό Ο.Γ.Α. κατέβαλε τα έξης ποσά 

δια τους έπί μέρους κλάδους: 

α) δια παροχάς συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας κλπ.) δρχ. 2.350 000 000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

§ 20 

Αήψις γενικών κρατικών μέτρων αναγομένων αμέσως εις την άνάπτυξιν 

της Γεωργίας 

1. Μεταξύ των εις τον τομέα της αναπτύξεως της γεωργίας ληφθέντων 

μέτρων άναφέρομεν : 

α) Την κατά το έτος 1917 άρξαμένην σημαντικήν άγροτικήν μεταρρύθμι

σαν, υπό της εν Θεσσαλονίκη 'Επαναστατικής κυβερνήσεως του Έ λ . Βενιζέλου. 

β) Την κατά το έτος 1917 ϊδρυσιν τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, δηλαδή τοΰ 

επί δεκαετηρίδας ολόκληρους ελλείποντος 'Επιτελικού Κέντρου δια τήν χάρα-

ξιν και άσκησιν συστηματικής Γεωργικής Πολιτικής. Τούτο συνεστήθη δια 

τοΰ άπα 14 - 6 - 1917 Ν. Δ. της 'Επαναστατικής κυβερνήσεως τής Θεσσαλονί

κης, κυρωθέντος υπό τοΰ νόμου 853/1917. 

"Αμα τή ιδρύσει τοΰ Υπουργείου τούτου άπασαι α'ι υπ' αυτό τελοΰσαι ύπη-

ρεσίαι1 έδραστηριοποιήθησαν συντόνως, δια τήν έφαρμογήν τής γεωργικής πο

λιτικής τοΰ Κράτους, ή όποια μέχρι τής συστάσεως του ήτο ανύπαρκτος2 εν 

Ελλάδι . 

γ) Ένταΰθα, μεταξύ των ληφθέντων μέτρων τα όποια συνετέλεσαν εις τήν 

σύνολον άνάπτυξιν τής γεωργικής οικονομίας, δέον να άναφέρωμεν τήν ούσιαστι-

-κωτέραν έργασίαν ή όποια ήρχισεν άμα τή συστάσει τοΰ Υπουργείου Γεωργίας 

επί τοΰ ζητήματος τής καταστρώσεως τοΰ 'Αγροτικού Κτηματολογίου, δια τής 

ιδρύσεως παρ' αύτω Τοπογραφικής 'Υπηρεσίας, προς τον σκοπον του καθορι-

σμ,οΰ τής αγροτικής 'ιδιοκτησίας και τής έντεΰθεν άρσειος τής αμφισβητήσεως 

-περί αυτήν. 

Εϊδομεν ανωτέρω δτι αϊ κατά το παρε?\θον έπιχειρηθεΐσαι άπόπειραι προς 

ρύθμισιν τοΰ ζητήματος τούτου παρέμενον άνευ αποτελέσματος. Τήν έπί τής 

εποχής Χ. Τρικούπη γενομένην άπόπειραν διεδέχθη περίοδος μακράς κρατικής 

απραξίας μέχρι του έτους 1907, οπότε ήρχισαν αϊ πρώται κτηματογραφικαί έρ-

β) δια κάλυψιν δαπανών κλάδου ασθενείας δρχ. 225 000.000 
γ) δια νοσοκομειακήν περίθαλψιν αγροτών » 630.000.000 
δ) δια κάλυψιν ζημιών τής γεωργικής παραγωγής » 360 000 000 

Ή τ ο ι σ ύ ν ο λ ο ν » 3 565 000 000 
"Ιδε Έτήσιον Γεωργικον Όδηγον 1972, σελ. 55 - 58 
Ι Ή στροφή τοϋ Κράτους προς τήν παραγωγήν έκδηλοϋται καί διά τής συστάσεως 

παρά τω Ύπουργείω Γεωργίας Τμήματος Γεωργικής Υδραυλικής καί Μηχανικής, ώς καί 
"Τμημάτων Ζωοτεχνικού καί Κτηνιατρικού. 

2 "Ιδε Δ. Ζωγράφου, Γ.εωργικαί Μελέται, τεϋχ Α, σελ 176 
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γ α σ ί α ι 1 έ π ί α γ ρ ο τ ι κ ώ ν ε κ τ ά σ ε ω ν , άκολουθηθεϊσαι ύ π ο μ ε μ ο ν ω μ έ ν ω ν ε φ α ρ μ ο 

γ ώ ν ε π ί του ίδιου θ έ μ α τ ο ς , κ α τ ό π ι ν τ η ς ψ η φ ί σ ε ω ς του νόμου Γ Χ Ν Ζ ' / 1 9 1 0 « π ε ρ ί 

κ τ η μ α τ ι κ ο ύ χ ά ρ τ ο υ κ α ι όροθεσίας τ ώ ν α κ ι ν ή τ ω ν κ τ η μ ά τ ω ν » . 

Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δε ότι τ ο έργον τ η ς κ α τ α ρ τ ί σ ε ω ς τ ο υ ' Α γ ρ ο τ ι κ ο ύ Κ τ η μ α τ ο λ ο 

γ ίου ή τ ο συνδεδεμένον 2 μ ε τ ά τ ο υ δλου έργου τ η ς ' Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ς , 

έ π ε τ α ι δτι τ ο ΰ τ ο έκ ινήθη τ α χ ύ τ ε ρ ο ν 3 ά π ο τ ή ς ε ν ά ρ ξ ε ω ς τ η ς ο υ σ ι α σ τ ι κ ή ς ' Α γ ρ ο 

τ ι κ ή ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ς , δηλονότι ά π ο τ ή ς σ υ σ τ ά σ ε ω ς του ' Τ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Γ ε ω ρ 

γ ί α ς . Ο ύ τ ω , μ έ χ ρ ι τ ο υ έτους 1 9 4 0 ε ί χ ε κ α τ α ρ τ ι σ θ ή τ ο κ τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο ν δ ια 

2 3 . 7 3 0 . 0 0 0 σ τ ρ έ μ μ α τ α 4 . 

2. Μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν μ έ τ ρ ω ν τ α ό π ο ι α α ν ά γ ο ν τ α ι εις τον τ ο μ έ α τ ή ς γ ε ω ρ γ ι 

κ ή ς ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς 5 - 6 " 7 άναφέρομεν τ α κ ά τ ω θ ι : 

α) Τ ή ν δια τ ο ΰ νόμου 1 8 4 4 / 1 9 2 0 ϊδρυσιν τ ή ς ' Α ν ω τ έ ρ α ς Γ ε ω π ο ν ι κ ή ς Σ χ ο 

λής ' Α θ η ν ώ ν . 

β) Τ ή ν ϊδρυσιν Σ χ ο λ ή ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν εις τήν Ά ν ω τ ά τ η ν Γ ε ω π ο ν ι κ ή ν 

Σ χ ο λ ή ν ' Α θ η ν ώ ν δια τοΰ νόμου 4 1 4 2 / 1 9 2 9 , ή τ ι ς ό μ ω ς κ α τ η ρ γ ή θ η ω ς κ α ι ή 

Γ ε ω π ο ν ι κ ή α υ τ ή Σ χ ο λ ή , δυνάμει τοΰ ά π ο 1 8 - 6 - 1 9 3 7 Β . Δ . «περί κ α τ α ρ γ ή σ ε ω ς 

τ ή ς ' Α ν ω τ ά τ η ς Γ ε ω π ο ν ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς Α θ η ν ώ ν » 8 . Ή κ α τ α ρ γ η θ ε ί σ α Σ χ ο λ ή Σ υ ν ε 

τ α ι ρ ι σ μ ώ ν έ π α ν ι δ ρ ύ θ η ώ ς Γ ε ω ρ γ ι κ ή Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ή Σ χ ο λ ή , δ υ ν ά μ ε ι 9 του άρθρου 

6 τοΰ A . N . 1 1 5 4 / 1 9 3 8 . 

γ ) Τ ή ν δ ια του Ν . Δ . τ ή ς 6 - 1 0 - 1 9 2 7 σύστασιν τ ο ΰ Γ ε ω π ο ν ι κ ο ύ Τ μ ή μ α 

τ ο ς εις τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . 

Ι "Ιδε Α Βαρβαρέσου, Ό θεσμός τών κτηματικών βιβλίων κλπ , σελ 153 

2. "Ιδε Α Βαρβαρέσου, ενθ' άν σελ. 153 

3 Προφανώς όμως ή δλη εργασία επί του ζητήματος τούτου έκτοτε δεν υπήρξε στοι

χειωδώς ανεκτή, τοΰ Προέδρου της Κυβερνήσεως Γ Παπαδοπούλου δηλώσαντος έν έτει 1968 

οτι : «Θα άρχίσωμεν έπί τέλους τάς εργασίας δια τήν σύνταξιν και ε'ις τήν Ελλάδα αγροτι

κού και άστικοΰ κτηματολογίου "ίσως δεν θα πρέπει να ε'ίπω τίποτε περισσότερον έπ' αύτοϋ, 

διότι διαφορετικά θα ώφειλα να προτάξω τήν λέξιν «Ι ν τ ρ ο π ή» 

4 "Ιδε Α Βαρβαρέσου, ενθ' άν , σελ 163 

5 Τα μέτρα ταϋτα απετέλεσαν άντικείμενον μελέτης ειδικώς προς τοϋτο συγκροτη-

θείσης 'Επιτροπής, ής πορίσματα ϊδε εις υπομνήματα Σ Χασιώτου και Α Μουλούλη 

προς τήν Έπιτροπήν Γεωργικής 'Εκπαιδεύσεως, εκδοσις 'Υπουργείου Γεωργίας 1920. 

6 Ό Ξ Ζολώτας γράφει σχετικώς: «Εις το ζήτημα τής γεωργικής εκπαιδεύσεως ή 

Ελλάς υστέρησε πολύ ένώ δέον να εχωμεν ύπ' όψιν, δτι έφ' δσον δεν έξυψώνομεν μορφωτι-

κώς τον γεωργόν, ουδέποτε θα κατορθώσωμεν να αύξήσωμεν τήν παραγωγικότητα τής γεωρ

γίας και δι' αυτής το Έθνικον εισόδημα» "Ιδε 'Αγροτική Πολιτική, σελ 158, 162 

7 Ό Θ Τζο^ρτζάκης, έπί τής σημασίας τής μορφώσεως δια τον συνεταιρισμόν, γρά

φει : « Ή μόρφωσις θεμελιώνει τήν συνεταιριστικήν πίστιν, και ή φωτισμένη πίστις είναι 

δια τον συνεργατισμον και τήν συνεταιριστικήν ίδέαν ζωτική ανάγκη» "Ιδε Συνεταιρι

στική Οικονομία, εκδ 1971, σελ. 9 

8 "Ιδε ΦΕΚ 235/18-6-1937. 

9 "Ιδε Β.Δ τής 10-10-1938 (ΦΕΚ 367, τεϋχ Α', τής 11-10-1938) 
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S) Τήν δημιουργίαν, δια τοΰ νόμου 2203/1920, των κατο)τέρων γεωργικών 

σχολείων1 γενικής και ειδικής εκπαιδεύσεως. 

ε) Τήν 'ίδρυσιν τριάκοντα γεωργικών σχολείων κατωτέρας βαθμίδος, διχ 

τών νόμ&>ν 4397/1929 καί 4836/1930, άποσκοπούντων εις τήν πρακτικήν μόρ-

φωσιν τών άγροτοπαίδων. 

στ) Τήν δια τοΰ νόμου 246/1914, «περί αποστολής υποτρόφων προς σπου-

δήν τής γεο^πονίας, γεωργικής μηχανικής κλπ.», λήψιν μέτρων προς είσαγω-

γήν τών επιστημονικών επιτεύξεων παρ' ήμΐν. 

ζ) Τα υπό τοΰ νόμου 3600/1928 ίδρυθέντα σχολεία στοιχειώδους εκπαι

δεύσεως, λειτουργήσαντα έκάστην Κυριακήν καί μη έργάσιμον ήμέραν, καί 

άποβλέψαντα εις τήν παροχήν στοιχειωδών γεωργικών γνώσεων εις τους άγρο-

τόπαιδας. 

3. Μέτρα άποβλέψαντα εις τήν προστασίαν καί εν γένει βελτίωσιν τής 

γεωργικής παραγωγής. Μεταξύ τούτων άναφέρομεν : 

α) Τήν σύστασιν τοΰ «Ταμείου Προστασίας Έλαίας» δια τοΰ νόμου 1366/ 

1918. 

β) Τήν δια τοΰ νόμου 4652/1929 σύστασιν τοΰ «Γραφείου Προστασίας 

Σύκων» 2 . 

γ) Τήν σύστασιν τοΰ «'Ινστιτούτου Βάμβακος» εν Μακεδονία δια τοΰ 

νόμου 5211/1931. 

δ) Τήν δια τοΰ Ν.Δ. τής 31-10-1925 'ίδρυσιν «Γραφείων Προστασίας 

Καπνού»3. 

ε) Τήν δια τοΰ νόμου 5211/1931 σύστασιν τοΰ «'Οργανισμού Βάμβακος». 

στ) Τήν ίδρυσιν τοΰ «Αυτονόμου Σταφιδικοϋ Όργανισμοΰ» δια τοΰ Ν . Δ . 

τής 10-8-1925. Ό Α . Σ . Ο . απετέλεσε κράμα τριτοβαθμίου συνεταιρικής 

1 Παρά τα λαμβανόμενα μέτρα ύπερ της γεωργικής εκπαιδεύσεως ό γεωργικός πλη
θυσμός δεν ήσθάνετο ικανοποιημένος ζητών είς τα Συνέδρια του όπως....« άρθή το ύφιστά-
μενον εκπαιδευτικον σύστημα, ρυθμιζόμενης γενικώς τής Δημ. 'Εκπαιδεύσεως έπί τή βάσει 
αγροτικών καί γεοίργικών συνθηκών .. .ενισχυθούν αϊ γεωργικαί σχολαί καί ή έπαγελμα-
τική εν γένει έκπαίδευσις του γεωργοΰ ...» "ίδε περ «Ό Συνεταιριστής» ϊτους 1925, 
τεϋχ Γ, σελ 45. 

2 'Αποστολή τοϋ Γραφείου Προστασίας Σύκων ήτο ή επιμέλεια, ή μελέτη καί ή εφαρ
μογή επιστημονικών μεθόδων είς τήν άνάπτυξιν τής συκοπαραγωγής. Δια τοϋ επακολουθή
σαντος νόμου 5926 διηυρύνθη ό κύκλος τής δράσεως τοϋ Γραφείου, άνατεθεισών εις αυτό 
καί εργασιών σχετικών με τήν συσκευασίαν, έναποθήκευσιν, έμπορίαν καί τήν βιομηχανο
ποίησα τών σύκων, καί γενικώς αρμοδιοτήτων τεινουσών είς τήν βελτίωσιν τών όρων 
επεξεργασίας καί εμπορίας αυτών έπί σκοπώ επεκτάσεως τής καταναλώσεως. 

3. Παρά τήν ίδρυσιν τών γραφείων τούτων, οι καπνοπαραγωγοί δεν έθεώρουν τήν 
ύπ' αυτών παρεχομένην προστασίαν ίκανοποιητικήν, διά τοΰτο εις το εν Θεσσαλονίκη 
συνελθον Ζ' Πανελλήνιον Καπνοπαραγωγικον Συνέδριον κατά μήνα Σεπτέμβριον τοϋ 1934, 
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όργανο')σεως καί Ε τ α ι ρ ι κ ή ς Ε ν ώ σ ε ω ς 1 ύποβοηθήσας τήν διαχείρισιν τοΰ προ

ϊόντος τή συμμετοχή καΐ των παραγωγών, του εισηγητού του σχετικού νομο

σχεδίου προτείναντος τήν άποκλειστικήν2 διαχείρισιν του προϊόντος υπ' αυτών, 

συνεπεία της προηγουμένης δεκαετούς επιτυχούς δράσεως τών συνεταιρισμών3. 

Ά π α του έτους 1926 προς τον σκοπον της προβολής τής Ελληνικής σταφίδος 

εις τάς αγοράς του εξωτερικού έλειτούργησεν εν Ά μ β ο ύ ρ γ ω είδικον τμήμα τοΰ 

Α.Σ.Ο. , του οποίου ή άρμοδιότης έπεξετάθη κατά το έτος J940 εις δέκα τρεις 

εύρωπα'ικάς χώρας 4 . 

ζ) Τήν κατά το έτος 1926 ίδρυσιν του «Κεντρικού Ταμείου Ασφαλεί

ας» κατά χαλάζης καί παγετών, δπερ βραδύτερον μετωνομάσθη ε'ις «Ταμεϊον 

Γεωργικών Ασφαλειών», επέκτειναν έν ετει 1933 τάς εργασίας του και εις τήν 

κτηνασφάλισιν καί ύπαχθέν τελικώς υπό τήν διοίκησιν τής 'Αγροτικής Τρα

πέζης τής Ελλάδος. 

η) Τήν κατά το έτος 1927 είσαγωγήν τοΰ θεσμού τής συγκεντρώσεως τοΰ 

σίτου, κατόπιν συμβάσεως τοΰ Ελληνικού Δημοσίου, τών Γενικών 'Αποθηκών 

καί τής 'Εθνικής Τραπέζης. Σκοπός τής συγκεντρώσεως ταύτης ήτο ή έξίσω-

σις τής τιμής τοΰ εγχωρίου σίτου προς τήν τοιαύτην τοΰ εισαγομένου εκ τής αλλο

δαπής, πράγμα το όποιον επετεύχθη δια τής παραλλήλου λήψεως καί δύο ετέ

ρων μέτρων. Πρώτον, δια τής αυξήσεως τοΰ επί τοΰ σίτου επιβαλλομένου δα-

σμοΰ5 καί, δεύτερον, δια τής εξαγοράς καί εναποθηκεύσεως τούτου. 

4. Μέτρα αναγόμενα εις το Ύπουργεΐον Γεωργίας. Μεταξύ τούτων μνη-

μονεύομεν : 

α) Τήν δια τών νόμων 4142/1929, 4161/1929 έπιδιωχθεΐσαν άναδιάρθρω-

σιν τών υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου τούτου, διαιρεθείσης ολοκλήρου τής ' Ε π ι 

κρατείας ε'ις τεσσαράκοντα γεωργικάς περιφερείας, εις έκάστην τών οποίων 

έτοποθετήθη ως επικεφαλής γεωπόνος, ένω παραλλήλως έδημιουργήθησαν δώ

δεκα επιθεωρήσεις γεωργίας, έπιτευχθείσης ούτω μερικώς τής απαραιτήτου 

διοικητικής αποκεντρώσεως, δια τήν εκ τοΰ σύνεγγυς παρακολούθησιν τών 

γεωργικών ζητημάτων έκ μέρους τοΰ Κράτους. 

β) Τα υπό τοΰ νόμου 5006/1931 ληφθέντα άναδιαρθρωτικά μέτρα επί 

μεταξύ τών αποφάσεων των, περιέλαβον καί άπόφασιν δια τήν ϊδρυσιν Αυτονόμου Καπνικού 
'Οργανισμού δημοσίου δικαίου. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1934, τεΰχ. 2, σελ 24 - 25. 

1. "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν. σελ. 233. 
2 Έ κ τών συνδυαζόμενων διατάξεων τών άρθρων 7 καί 9 τοΰ ώς ανω Ν Δ. προκύπτει 

οτι έκ τών 13 μελών τοΰ Δ Σ τοϋ Α.Σ.Ο. τα 5 προήρχοντο έκ τής τάξεως τών σταφιδοπαρα-
γωγών εκλεγόμενα ύπο εκλεκτόρων οριζομένων ύπο τών 'Ενώσεων τών Γεωργικών Συν
εταιρισμών "Ιδε ΦΕΚ 210, τεϋχ Α' τής 12-8-1925. 

3. "Ιδε Β. Σιμωνίδου, Ό Αυτόνομος Σταφιδικος 'Οργανισμός, σελ. 17. 
4 "Ιδε Δ. Πάνου, Συνεταιριστικά θέματα, σελ 325 έπ. 
5. "Ιδε Οικονομική 'Επετηρίδα τής 'Ελλάδος, έτους 1933, σελ. 47. 

S 
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των υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, τα όποια άποβλέψαντα εις την καθο-

λικωτέραν καί έπιστημονικωτέραν παρακολούθησιν τών τήν γεωργίαν άφορών-

των ζητημάτων, έπεφόρτισαν τάς τρεις διευθύνσεις Γεωργίας, Γεωργικών 

Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν καί Τεχνικών "Εργων δια πλείστων και εκτεταμένων αρμοδιο

τήτων, μεταξύ τών οποίων άναφέρομεν : Τήν γεωργικήν ερευναν της χώρας, 

τον έλεγχον τών χρησιμοποιουμένων εις τήν γεωργίαν χημικών υλών, τήν γεωρ^ 

γικήν έκπαίδευσιν, τήν γεωργικήν πίστιν, τήν βελτίωσιν της κτηνοτροφίας, τήν 

οργάνωσιν αποδεικτικών αγρών καί προτύπων αγροκτημάτων, τήν μέριμναν 

δια τήν είσαγωγήν καί διάδοσιν έν τη χώρα τών γεωργικών μηχανών, τήν σύστα-

σιν καί οργάνωσιν Κέντρων Μηχανικής Καλλιέργειας, τήν μελέτην καί έκτέ-

λεσιν υδραυλικών έργων άποξηράνσεως, άποστραγγίσεως, αρδεύσεως κλπ. 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι το έπιστημονικον φώς καί ή επιστημονική 

μέθοδος1, τα όποια έπί όλόκληρον σχεδόν αιώνα ήσαν ξένα προς τήν Έλληνικήν 

γεωργίαν, ήρχισαν να διαρρηγνύουν το άποστεωμένον της κέλυφος καί δια της 

ζωοποιού έπιδράσεο'ίς των να αποδεσμεύουν έ'τι περαιτέρω τάς δυνάμεις τοΰ 

«ναρκωμένου γίγαντος», τουτέστιν τήν τροφον της Ελλάδος, τήν Έλληνικήν 

γεωργίαν. Τοϋτο οφείλεται πρωτίστως εις το γεγονός δτι το Έλληνικον Κράτος, 

έστω καί καθυστερημένως, ακολουθούν τήν έν προκειμένω διεθνή πρακτικήν 

τοΰ παρεμβατισμοΰ, ήρχισε να ενστερνίζεται τήν Ίδέαν καί τήν πραξιν, προς 

έκτέλεσιν έργων άπτομένων της εθνικής καί οικονομικής υποστάσεως αύτοϋ τού

του τοΰ "Εθνους. 

Βεβαίως, μέχρις δτου πραγματοποιηθή ή στροφή αυτή, άπωλέσθη εις 

ολόκληρος αιών, γεγονός το όποιον δεν εΐναι δυνατόν παρά να θέτη εκάστοτε τήν 

σφραγίδα του εις τήν δλην έξέλιξιν της Ελληνικής γεωργίας καί της εθνικής 

οικονομίας γενικώτερον. Καί ή έν προκειμένω ευθύνη δεν είναι δυνατόν να 

καταλογισθή ει μή μόνον εις «πάντα τα κυβερνήσαντα τήν χώραν πολιτικά κόμ

ματα» 3 . 

5. "Ετερα μέτρα συντελέσαντα εις τήν άνάπτυξιν της γεωργίας υπήρξαν : 

α) Ή δια τοΰ νόμου 1651/1919 κύρωσις τοΰ νόμου 218/1914 «περί συστά

σεως καί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής υπηρεσίας». 

1. Παρά τάς αναμφισβήτητους προόδους τάς οποίας έπραγματοποίησεν ή Ελληνική 
γεωργία έν σχέσει προς το παρελθόν, έν τούτοις τα παρουσιαζόμενα κενά ήσαν τοιαύτης 
εκτάσεως, ώστε ό Ε Κυπριάδης, εις εκθεσίν του προς τήν Κυβέρνησιν δια τήν οργάνωσιν 
της σιτοπαραγωγής, εγραφεν: «ΤΙ τεχνική καί επιστημονική έρευνα, ή προαπαιτούμενη δια 
μίαν έργασίαν πολυσύνθετον καί διαφέρουσαν από περιφερείας εις περιφέρειαν, είναι εντελώς 
ελλιπής. . . ανάγκη όθεν όπως δοθή . . το σύνθημα της έπιστημονικωτέρας καί μεθοδικω-
τέρας εργασίας . απομένει ή άπόφασις της Κυβερνήσεως » "Ιδε «Γεωργικον Δελτίον», 
έτους 1931, τεϋχ Ε, σελ 27, 29 

2 "Ιδε Α Σίδερι, ενθ' άν σελ 370. 
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β) Ή δια τοΰ νόμοη 2204/1920 ίδρυσις της υπηρεσίας μηχανικής καλλι

έργειας. 

γ) Ή δια τοΰ A.N. 825/1937, «περί οργανώσεως σποροπαραγωγής, βελ

τιωμένων σπόρων κλπ.», έπιτευχθεΐσα χρησιμοποίησις βελτιωμένων σπόρων, 

ή όποια εΐχεν ως συνέπειαν την αυξησιν της στρεμματικής αποδόσεως. Ούτω, 

μετά την χρησιμοποίησιν των βελτιωμένων σπόρων, ή μέση ετησία στρεμματι

κή άπόδοσις σίτου εις χλγρ. κατά την πενταετίαν 1935 - 1939 άνήλθεν ε'ις 

93,8 ένω κατά την προηγηθεΐσαν δεκαετίαν αΰτη ήτο 58,4 χλγρ. 

δ) Ή ρύθμισις τής υδατικής νομοθεσίας δια του A.N. 485/1937 «περί 

εγκρίσεως δαπανών δια την χαριστικήν έπιχορήγησιν τών υπό τής Α Τ Ε έκτε-

λουμένων μικρών καί μέσων εγγειοβελτιωτικών έργων». 

ε) Τα ύπό τών νόμων 5496/1932, 5875/1933, 6448/1935 ληφθέντα μέτρα, 

τα όποια έπετάχυναν την άγροτικήν μεταρρύθμισιν καί συνετέλεσαν εις την πλέον 

ώλοκληρωμένην άποκατάστασιν τών ακτημόνων αγροτών, γηγενών καί προσ

φύγων. 

Εις την κατηγορίαν τών μέτρων τούτων δέον να κατατάξωμεν καί το υπ' 

αριθ. 5 Προεδρικον Διάταγμα 1 τής 23-7-1932, δια του οποίου επετράπη ή 

ολοκληρωτική άπαλλοτρίωσις καί παραχώρησις γαιών εις τους ακτήμονας 

άγρότας. 

στ) Ή έκδοσις τών αναγκαίων Διαταγμάτων δια τήν λειτουργίαν καί ετέ

ρων 28 Γε6.)ργικών Επιμελητηρίων, τα οποϊχ ειχον συσταθή δια τοΰ νόμου 

280/1914. 

Μεταξύ τών πολλών καί ποικίλων αρμοδιοτήτων καί καθηκόντων δια 

τών οποίων είχον έπιφορτισθή τα έν λόγω 'Επιμελητήρια μνημονεύομεν2 : 

Τήν μελέτην παντός ζητήματος άφορώντος τήν γεωργίαν τήν μέριμναν δια 

τήν επιτυχή λειτουργίαν γεωργικών σωματείων ή συνεταιρισμών τήν μέριμναν 

δια τήν επαγγελματικήν μόρφωσιν τής γεωργικής τάξεως - τήν όργάνωσιν 

γεωργικών καί κτηνοτροφικών εκθέσεων τήν γνωμοδότησιν έπί νομοσχεδίων 

ή Βασιλικών Διαταγμάτων σχετιζομένων προς τήν γεωργίαν κλπ. Αϊ τοιαϋται 

έκτεταμέναι αρμοδιότητες τών 'Επιμελητηρίων τούτων ώδήγησαν εις τον χαρα-

κτηρισμόν των «ως τοπικών γεωργικών βουλών άνευ τοΰ δικαιώματος τοΰ 

νομοθετεΐν». 

6. Μέτρα αναγόμενα εις τήν βελτίωσιν καί αυξησιν τής καλλιεργούμενης 

εκτάσεως. 

1 Tè άρθρον 2 τοϋ Διατάγματος τούτου ώριζεν άτι ((υπόκεινται εις όλοκληρωτικήν 
άπαλλοτρίωσιν καί παραχώρησιν α) τα εις το Δημόσιον καί δήμους καί μονάς καί πάσης κα
τηγορίας θρησκευτικά ιδρύματα καί πάντα έν γένει τά νομικά πρόσωπα ανήκοντα κτήματα, 
ανεξαρτήτως εκτάσεως, ε'ίδους γεωργικής καλλιέργειας, καί καλλιεργητικής σχέσεως . .». 

2 "Ιδε πλείονα εις άρθρον 3 τοϋ νόμου 280 /1914. 
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α) Κατά τήν δευτέραν περίοδον το ενδιαφέρον1 τοΰ Κράτους δια την έκτε-

λεσιν διαφόρων εγγειοβελτιωτικών έργων ηύξήθη, γεγονός το όποιον εΐχεν ώς 

συνέπειαν να πραγματοποιηθούν σοβαραί βελτιώσεις επί του ζητήματος τούτου. 

Ούτω : αα) 'Ενώ ή υπό τών ελών κατεχόμενη εκτασις εν 'Ελλάδι κατά 

το έτος 1923 ανήρχετο εις 3.000.000 στρέμματα, κατά το 1939 αοτη είχε 

περιορισθή εις 650.000. 

ββ) ' Η έκτέλεσις τών γενομένων υδραυλικών έ'ργων εϊχεν ώς αποτέλεσμα 

τήν αυξησιν2 της γεωργικής εκτάσεως της χώρας κατά 7,5 % . 

γγ) Κατά το αυτό διάστημα ηύξήθη ή εν Ε λ λ ά δ ι αρδευόμενη εκτασις άνελ-

θοΰσα προ τοΰ 1940 εις 2.600.000 στρέμματα, ενώ ή προστασία κτημάτων εκ 

τών πλημμύρων έκάλυψεν έκτασιν 1.200.000 στρεμμάτων. 

β) Ένταϋθα δέον να σημεώσωμεν επίσης ότι, τή συνδρομή τής 'Αγροτικής 

Τραπέζης, κατά τήν δεκαετίαν 1930 - 1939 έξετελέσθησαν: αα) άποξηραντικά 

έ'ργα 47.200 στρεμμάτων, ββ) αποστραγγιστικά και προστασίας τών γαιών 

έργα 417.431 στρεμμάτων, γγ) αρδεύσεις κτημάτων 65.732 στρεμμάτων. 

7. Μέτρα αναγόμενα εις τήν διάδοσιν και χρησιμοποίησιν παρ' ήμΐν τών 

χημικών λιπασμάτων. Μεταξύ τούτων σημειοΰμεν : 

α) Τον νόμον 218/1914 ((περί προαγωγής τής γεωργίας δια διαδόσεως 

τών χημικών λιπασμάτων», δια τοΰ οποίου έπεδιώχθη ή διάδοσις τούτων εν 

Ελλάδι, δια μέσου τών αποδεικτικών κρατικών αγρών. 

β) Τήν ίδρυσιν εν έ'τει 1909 τής 'Ανωνύμου Εταιρείας Χημικών Προϊόν

των και Λιπασμάτων. 

γ) Το άπο 5-3-1925 Ν. Δ. «περί κυρώσεως τής συμβάσεως προς ένί-

σχυσιν τής παραγωγής χημικών λιπασμάτων» 3, δια τοΰ οποίου επετράπη ή, 

σύναψις ομολογιούχων δανείων υπό τής Α.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπα

σμάτων. 

'Ενταύθα όμως δέον να σημειωθή ότι παρ' όλην τήν άρξαμένην προσπά-

θειαν διαδόσεως και παρ' ήμΐν τών χημικών λιπασμάτων, ό "Ελλην γεωργός 

δεν έχρησιμοποίει ταΰτα ευρέως, δεδομένου ότι δια τήν προηγηθεΐσαν παράδοσιν 

τής Ελληνικής γεωργίας, καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ 19ου α'ιώνος, ή χρησιμο-

ποίησις λιπασμάτων ήτο άγνωστος 4 - 5 . Κατά τήν περίοδον ταύτην τα χρήσιμο

ι. Περί της μεγάλης συζητήσεως ή όποια είχε προκληθή έπί τών έργων τούτων ιδε 

περ. «Τεχνικά χρονικά» 'έτους 1933, είδικήν ίχδοσιν υπό τον τίτλον : « Ή οικονομική έρευ

να τών μεγάλων τεχνικών ζητημάτων». 

2. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Ή Γεωργία της Ελλάδος κλπ , σελ. 13, 14, 28 
3. "Ιδε ΦΕΚ 80, τεΰχ. Α τής 5-3-1925. 
4. Ό Γρ Παλαιολόγος αναφέρει §τι κατά τους πρώτους μεταπελευθερωτικούς χρόνους 

το «κοπροπάχευμα» των γαιών ήτο άγνωστον είς τους άγρότας μας. "Ιδε Γ Παλαιολόγου, ενθ' 
άν σελ. 99. 

5 Ή μόνη γνωστή εμπορεύσιμος κόπρος κατά τους πρώτους μεταπελευθερωτικούς 
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ποιούμενα λιπάσματα ήσαν1 : ή κόπρος των ζώων και πτηνών, διαφόρων φυ

τών, τα φύκια της θαλάσσης, τα στέμφυλα (τσίπουρα), ή άσβεστος, ή άργιλος, 

ή στάχτη, ή άμμος και ή στάκτη των σαπωνουργείων. Τούτου ένεκεν ό "Ελλην 

αγρότης δεν ειχεν έθισθή εις την χρησιμοποίησιν συγχρόνων λιπασμάτων, του 

Σ . Χασιώτου γράφοντος2 σχετικώς : « Ή διάδοσις των νεωτέρων και προοδευ

τικότερων γνώσεων της γεωργίας... άνα τον γεωργικον λαον... δεν εΐναι βεβαίως 

έργον απλούν ούδ' ευχερές... ή γενίκευσις της χρήσεως μετάτών κοινών και τών 

τεχνικών λιπασμάτων... επετεύχθησαν εν ταΐς άγαν πεπολιτισμέναις χώραις... 

δια της έν τω χρόνω επιμόνου ενεργείας της πολιτείας και δια τών μεγάλων 

προσπαθειών, ας καταβάλλουσι προς τούτο οΐτε της επιστήμης μύσται...». 

Εις την νοοτροπίαν ταύτην τών Ελλήνων αγροτών δέον να προστεθη άφ' 

ενός μεν ή αδυναμία3 αγοράς λιπασμάτων εκ μέρους τούτων, άφ' ετέρου δε το 

γεγονός της επιβαρύνσεως του κόστους αυτών κατά 100 % , δια την μεταφοράν4 

των, συνεπεία τών υφισταμένων ατελών συγκοινωνιακών μέσων παρ' ήμϊν. 

Πάντα ταύτα ειχον έπακόλουθον την κατ' έξαίρεσιν5 παρ' ήμϊν λίπανσιν 

τών αγρών, παρά τα προς τούτο άρξάμενα άπο του έτους 1914 ευεργετικά μέτρα, 

γεγονός το όποιον κατέτασσε τήν Ε λ λ ά δ α τελευταίαν εις τον πίνακα τών χωρών 

άπο της απόψεως της χρησιμοποιήσεως λιπαντικών μονάδων άνα στρέμμα, κατά 

το έτος 1930 e · 7 . 

Ούτω, κατά το έτος 1930 τα Ευρωπαϊκά κράτη ένεφάνιζον8 τήν έξης ει

κόνα, άπο της απόψεως της χρησιμοποιήσεως λιπαντικών μονάδων. 

χρόνους ήτο ή προβάτειος και ή γνωστή μέθοδος λιπάνσεως ήτο ή της «κοιμήσεως τών προβά

των», συνισταμένη εις τήν λίπανσιν τοϋ άγροϋ δια της ε'ις αυτόν κοιμήσεως τών προβάτων, 

τα όποια κατέλειπον εις τούτον τήν κόπρον "Ιδε «Έφημερίς 'Ελληνικής Γεωργίας», έτους 

1885, τόμ. Α, σελ. 71 - 72 

1. "Ιδε «Δελτίον» 'Επιτροπής Έμψυχώσεοίς της Βιομηχανίας, έτους 1880, τόμ Γ, 

τεϋχ δ', σελ 166 - 170 

2 "Ιδε Κ. Λευκιάδου, Γεωργική Νομοθεσία, σελ. 214 - 215 

3 "Ιδε Έκθεσιν Νομογεωπόνου Ζακύνθου εις «Γεωργικόν Δελτίον» έτους 19ο 1, 

σελ 182. 

4 "Ιδε «Γεωργικόν Δελτίον» έτους 1932, τεϋχ. Θ, σελ. 38. 

5 "Ιδε «Γεωργικόν Δελτίον» έτους 1931, τεϋχ. Ε, σελ. 50 

6 Κατά το έτος 1939 ή συνολική κατανάλωσις χημικών λιπασμάτων παρ' ήμϊν άνήλ-

θεν ε'ις 115 000 τόννους. "Ιδε τεΰχος έξηκονταετηρίδος της Α Ε Χημικών Προϊόντων και 

Λιπασμάτων 

7 Ή ανάγκη της χρησιμοποιήσεως περισσοτέρων λιπασμάτων ύπο της 'Ελληνικής 

γεωργίας προς αΰξησιν της παραγωγής έτονίζετο καί μεταπολεμικώς "Ιδε Κ Βαρβαρέσου, 

"Εκθεσις έπί τοϋ οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, σελ 235. 

8. "Ιδε Ξ Ζολώτα, 'Αγροτική Πολιτική, σελ 205. 
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•ν~ηη. Άναλογοϋσαι μονάδες 
ρ κατά στρέμμα 

Ελλάς 

Γαλλία 

'Ιταλία 

Γερμανία 

Βέλγιον 

'Ολλανδία 

0,20 

2,6 

2,8 

5,4 

10,8 

19,0 

Έ κ των στοιχείων τούτων προκύπτει, οτι ή 'Ελλάς ύστέρει καταφανέστατα 

έναντι τών άλλων χωρών εις τήν χρησιμοποίησαν χημικών λιπασμάτων, μολο

νότι άπα τοΰ έτους 1930 ή εισαγωγή λιπασμάτων εν 'Ελλάδι ηύξήθη αισθητώς. 

Ούτω, μεταξύ τών ετών 1930 - 1939 ή συνολική εισαγωγή τών πάσης φύ

σεως χημικών λιπασμάτων καί γεωργικών φαρμάκων εκ της αλλοδαπής ένε-

φάνισε τήν κάτωθι άνοδικήν πορε'ιαν1 : 

Έτη 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Τόννοι 

24.305 

32.225 

22.288 

26.211 

75.580 

Έτη 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

Τόννοι 

69.923 

100.763 

96.473 

133.429 

139.584 

"Ητοι, έκ τοϋ ανωτέρω πίνακος προκύπτει δτι ή χρησιμοποιηθείσα ποσό-

της ύπο της 'Ελληνικής γεωργίας τών έκ τής αλλοδαπής εισαχθέντων γεωργικών 

λιπασμάτων και φαρμάκων σχεδόν έξαπλασιάσθη εντός μιας δεκαετίας. 

Τοϋτο, ως είναι εύνόητον, είχεν εύεργετικήν έπίδρασιν, ώς προς τήν αύξη-

σιν τής στρεμματικής αποδόσεως τής 'Ελληνικής γεωργίας, συνεπικουρούσης 

προς τοϋτο καί τής έν τω μεταξύ λαμβανούσης χώραν αυξήσεως τών γεωργικών 

μηχανημάτων έν αύτη. 

Τοιουτοτρόπως, ώς θα ΐδωμεν κατωτέρω, ένώ ή στρεμματική άπόδοσις 

τοϋ σίτου παρ' ήμΐν κατά το έτος 1930 ανήρχετο εις 47 χλγρ., κατά το 1939 αυτή 

ηύξήθη, άνελθοΰσα εις 109 χλγρ., δηλ. ύπερεδιπλασιάσθη. 

8. Μέτρα αναγόμενα εις τήν διανομήν τής γής καί τής αποκαταστάσεως 

τών ακτημόνων. "Ητοι : 

α) Τα ύπο τής επαναστατικής κυβερνήσεως τοϋ Έ λ . Βενιζέλου έν ετει 

1. "Ιδε Α. Κλήμη, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. 81. 
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1917 εκδοθέντα Ν.Δ. ύπ' αριθ. 2466, 2467, 2468, 2469, 2470 κυρωθέντα τελι

κώς δια τοϋ νόμου 1072/1917. Δια τών διαταγμάτων τούτων ήρχισεν ή ριζι-

κωτερα άντιμετώπισις του αγροτικού ζητήματος, τοϋ όποιου δια πρώτην φο

ράν πραγματικώς 1 έπεδιώχθη ή λύσις εκ μέρους της προσωρινής κυβερνήσεως 

της Θεσσαλονίκης. 

Δια τών εν λόγω διαταγμάτων κατεβλήθη προσπάθεια αποκαταστάσεως 

ακτημόνων καλλιεργητών, τόσον επί τών κτημάτων τοϋ κράτους και τών νομι

κών προσώπων, δσον και έπί τών κατά τα 2/3 άπαλλοτριουμένων ιδιωτικών 

μεγάλων αγροκτημάτων, προβλεφθείσης της εκ μέρους τών άποκαθισταμένων 

συστάσεως αναγκαστικών συνεταιρισμών, οϊτινες εκρίθησαν αναπόφευκτοι δια 

την έπιτυχίαν τοϋ έργου της αποκαταστάσεως 2. 

β) Τα ύπο τοϋ νόμου 1686/1919 ληφθέντα μέτρα, δια τών οποίων έμειώθη 

ή ύπο τοϋ νόμου 1072/1917 απαλλασσόμενη της απαλλοτριώσεως εκτασις τών 

τσιφλικιών, ήτις ανήρχετο ε'ις το 1/3. 

γ) Την υπό τοϋ νόμου 2052/1920 κατάργησιν τών δύο προηγουμένων, δι' 

οδ ήπλοποιήθη ή διαδικασία της απαλλοτριώσεως και συνεστήθησαν α'ι « Έ π ι -

τροπαί Απαλλοτριώσεων» κατά Πρωτοδικεία. 

Τα ανωτέρω νομοθετικά μέτρα δεν άπέβλεψαν ε'ις την ολοσχερή έξαφάνι-

σιν της μεγάλης εγγείου ιδιοκτησίας, «άλλ' απλώς επεδίωξαν τήν ένίσχυσιν 

τής νανώδους καί τήν μετατροπήν τών ακτημόνων καλλιεργητών εις μικροϊδιο-

κτήτας» 3, γεγονός το όποιον ύπεβοήθησε καί τήν άνάπτυξιν τών συνεταιρισμών, 

διότι ηυξησαν τους μικροπαραγωγούς καί έδημιούργησαν καλλιτέρας προϋπο

θέσεις δια τήν συνεταιριστικήν οργάνωσιν4. 

Ένταΰθα κρίνομεν σκόπιμον να άναφέρωμεν περικοπήν εξ υπομνήματος 

το όποιον απέστειλε προς τήν Βουλήν καί τήν Κυβέρνησιν ή «"Ενωσις τών 

Συνεταιρισμών Γεωργικής 'Αποκαταστάσεως Καλλιεργητών 'Αττικής καί 

Βοιωτίας», κατά μήνα Νοέμβριον τοϋ έτους 1919, έχουσαν ούτω: «Βάσις τής 

γεωργικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως τών Φιλελευθέρων είναι " ή γη εις τον 

καλλιεργητήν τ η ς " . Ά λ λ α ποίος άλλος έχει δικαίωμα μεγαλύτερον ν' απόκτηση 

τή γή πού καλλιεργεί, άπο εμάς τους έμφυτευτάς τής 'Αττικής καί Βοιωτίας, 

ποΰ έπαραλάβαμεν, εμείς καί οι πατέρες μας, άπο καλόγερους καί άπο γαιοκτή

μονας, ποΰ οί περισσότεροι δέν έκαναν μόνοι τους ποτέ καμμίαν καλλιέργειαν, 

γή άγρια, γεμάτη θάμνους, αγκάθια, βράχια ή βούρκους καί, με τον ιδρώτα μας 

καί με τις οικονομίες μας, άπο 60 χρόνια ή 40 ή 20 ή καί 10, τήν έκάμαμε όλο-

πράσινα αμπέλια, ή παραγωγικά κτήματα, καμάρι καί πλοΰτο τοΰ τόπου;...». 

1. "Ιδε Ξ Ζολώτα, 'Αγροτική Πολιτική, σελ. 82 

2. "Ιδε Α. Μυλωνά, Ή αγροτική νομοθεσία κλπ., 'Ανάτυπον, Ά θ . 1922, σελ. 86. 

3 "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ 99. 

4. "Ιδε 0 . Τζωρτζάκη, ενθ' άν. σελ. 18 
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Ταύτα δε έγράφοντο διότι ώς προκύπτει εξ αυτού του υπομνήματος, κατά 

το έτος 1919, ύφίσταντο εν τη 'Αττική 50 χωρία - κτήματα εκτάσεως 870.000 

στρεμμάτων τα όποΖα. ανήκον εις δύο μονάς και τριάκοντα τρεις ίδιώτας 1, οϊ-

τινες εΐχον ύπο τήν κυριότητα των έκτασιν κυμαινομένην άπο 1.000 έως 85.000 

στρεμμάτων έκαστος. 

Ή προσπάθεια δμως αυτή, προς ρύθμισιν του οξυτάτου προβλήματος της 

Ελληνικής γης, ατυχώς άνεκόπη ύπο των διαδόχων κυβερνήσεων, αϊ όποΐαι 

ουχί μόνον δεν έλαβον μέτρα επιλύσεως του, άλλα προέβησαν και εις τήν άνά-

κλησιν2 150 διαταγμάτων, άφορώντων τήν άπαλλοτρίωσιν τσιφλικιών εν ετει 

1921. Τελικώς ή κυβέρνησις Δ. Γούναρη ψηφίζει τον νόμον 2922/1922, δια του 

οποίου κατεβλήθη προσπάθεια να προστατευθούν τα μεγάλα κτήματα εκ τής 

αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώ παραλλήλως ηύξησε τήν καταβαλλομέ-

νην ε'ις τους γαιοκτήμονας άποζημίωσιν, καταστήσασα συγχρόνως την δλην 

διαδικασίαν βραδυκίνητον και μή άρκεσθεΐσα εις ταύτα προέβη εις τήν κατάρ-

γησιν των αναγκαστικών συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ακτημόνων, άναθέ-

σασα το έ'ργον αυτών εις πενταμελείς έπιτροπάς 3 . Ή κατάργησις των συνεται

ρισμών έγένετο παρά τάς έντονους αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου, ό όποιος 

διεκήρυξεν δτι «...οι άγρόται αποκρούουν διαρρήδην τήν πρότασιν περί καταρ

γήσεως τών συνεταιρισμών, οίτινες κρίνονται απαραίτητοι δια τήν εύδοκίμησιν 

τής γεωργίας» 4. 

Έ ν άλλοις λόγοις, τα νέα μέτρα, διαιωνίσαντα τήν εκκρεμότητα περί τήν 

διανομήν τής γης, έζημίωσαν και τήν γεωργίαν και τήν Έθνικήν Οίκονομίαν 

γενικώτερον5. 

9. Ή διάρκεια δμως τών οπισθοδρομικών τούτων μέτρων υπήρξε βραχεία, 

διότι έλαβε χώραν ή κατά το έ'τος 1922 Έπανάστασις ύπο τον Ν. Πλαστήραν, 

του οποίου ή κυβέρνησις έλαβε δραστικώτερα μέτρα προς τήν κατεύθυνσιν τής 

αποκαταστάσεως τών ακτημόνων καλλιεργητών δια τής ύπ' αριθ. 3473/15.2. 

1923 επαναστατικής πράξεως. Δια τής έν λόγω επαναστατικής πράξεως ή κυ-

βέρνησις ανέστειλε τήν ίσχύν του άρθρου 17 τοϋ συντάγματος, περί προηγου

μένης άποζημκύσεως τής ιδιοκτησίας, έπαναφέρουσα έν ίσχύ'ι τον νόμον 2052/ 

1920 «Περί συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ακτημόνων» καί, άπλοποιήσασα 

1. "Ιδε Κατάλογον ονομαστικον τών ώς άνω ιδιωτών έν τω ανωτέρω ύπομνήματι σελ 
9 - 10 (Α). 

2. "Ιδε Α Μυλωνά, ενθ' άν. σελ 74 
3. Ό Ξ. Ζολώτας γράφει σχετικώς: «ό νόμος ούτος αποτελεί όπισθοδρόμησιν του έργου 

της αγροτικής μεταρρυθμίσεως έν Ελλάδι, ή όλιγοχρόνιος όμως εφαρμογή του δεν άφήκε 
να παρουσιασθούν έμφανέστερον έν τη πράξει τα σκιερά σημεία τής νέας πολιτικής». "Ιδε 
'Αγροτική Πολιτική, σελ. 83. 

4 "Ιδε Α. Μυλωνά, Ή αγροτική νομοθεσία, Ά θ . 1922, σελ. 90 
5 "Ιδε Α Μυλωνά, ëW άν σελ 106. 
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την διαδικασίαν τής απαλλοτριώσεως, κατέστησε ταύτην πραγματοποιήσιμον 

δια μόνης της αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 

Εις το έργον της αποκαταστάσεως και εις την κατά το δυνατόν ταχυτέ-

ραν περάτωσίν του ετέθη όλόκληρον το υπάρχον έπιστημονικον δυναμικον των 

γεωπόνων καί τοπογραφούν μηχανικών1. Τοσούτον σύντονον υπήρξε το έργον 

της επαναστατικής κυβερνήσεως, ώστε ενώ μέχρι τάς αρχάς του 1923 εΐχον 

άπαλλοτριωθή 76 κτήματα, εντός του αύτοΰ έτους συνεπεία των ενεργειών 

της εΐχον άπαλλοτριωθή2 642 κτήματα καί εντός των ετών 1924 καί 1925 ταύτα 

άνήλθον εις 1.203. 

10. Τα μέχρι του έτους 1930 αποτελέσματα της αγροτικής αποκαταστά

σεως τών προσφύγων έχουν ούτω 3 - 4 : 

Διαμερίσματα εϊς τα 
όποια έγένετο ό α
γροτικός εποικισμός 

Μακεδονία 

Θράκη 

"Ηπειρος 

Θεσσαλία 

Νήσοι και Κρήτη 

'Υπόλοιπος Ελλάς 

Σύνολον Ελλάδος 

Διατεθεϊσαι 
γαΐαι προς 

εποικισμον είς 
στρέμματα 

5.487.865 

2.260.190 

80.838 

— 

561.551 

— 

8.390.444 

Καλλιεργούμε
νοι καί καλλιερ
γήσιμοι εκτάσεις 

3.350.700 

1.250.514 

44.598 

— 

390.193 

— 

5.035.379 

'Αριθμός αποκαταστα-
θέντων 

οικογενειών ατόμων 

87.170 

42.790 

1.337 

2.551 

5.552 

4.491 

143.891 

339.094 

179.060 

4.232 

7.630 

22.034 

18.106 

570.156 

Μέχρι του έτους 1940 εΐχον άποκατασταθή γεωργικώς 303.793 ο'ικογέ-

νειαι επί συνολικής άπαλλοτριωθείσης εκτάσεως 23.280.000 στρεμμάτων. Τοι

αύτη δε ήτο ή σημασία καί ή έ'κτασις τής εν Ελλάδι αγροτικής μεταρρυθμίσεως, 

ώστε να λεχθή δτι «ή Ε λ λ ά ς διεκδικεί τήν τιμήν υ,εταξύ τών χωρών εις το ζή

τημα τούτο, διότι αποκατέστησε ολόκληρα στρο'ιματα μεμψίμοιρων δουλοπά

ροικων εις σφριγώντας ίδιοκτήτας γεωργούς»5. 

1 Έ ν ετει 1918 συνεστήθη ή 'Ανωτάτη Σχολή 'Αγρονόμων καί Τοπογράφ6)ν Μηχανι
κών, οι απόφοιτοι τής οποίας έβοήθησαν, δια τών επιστημονικών γνώσεων των, εις το ε'ργον 
τής διανομής τής γής 

2 " Ι δ ε Α Σίδερι, ε\ιθ'άν. σελ 181 
3. "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, ενθ' άν σελ 109 
4 Ό Α Βαρβαρέσος υποστηρίζει ότι άπο τοϋ έτους 1917 μέχρι τοϋ 1932 άπηλλοτριώ-

θησαν τελικώς 8 291 000 στρέμματα καί ότι μέσω τής Επιτροπής 'Αποκαταστάσεως Προ
σφύγων διενεμήθησαν εις τους άγρότας 9 350 000 στρέμματα. "Ιδε « Ή όλοκλήρωσις τής 
αγροτικής μεταρρυθμίσεως», σελ 6, 8 

5. " ΙδεΑ Σμπαρούνη, ενθ'άν σελ 83. 
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Κατά τον Χρ. Εύελπίδην1 εις το μεταξύ των δύο πολέμων διάστημα (1914 -

1940) άπηλλοτριώθησαν 1.724 αγροκτήματα, έκτος των έμφυτευτικών και 

άγροληπτικών, συνολικής εκτάσεως 8.291.710 στρεμμ. 'Εξ αυτών 4.945.450 

διενεμήθησαν εις άγρότας δια καλλιέργειαν και 3.346.260 στρέμματα παρε-

χωρήθησαν έξ αδιαιρέτου ώς βοσκαί. ΕΊς τάς γαίας ταύτας άποκατεστάθησαν 

περίπου 130.000 οίκογένειαι ακτημόνων ή εχόντων ανεπαρκή κλήρον προς συμ

πλήρωση/. Κατά το αυτό επίσης διάστημα διετέθησαν εις τους έκ Τουρκίας και 

Βουλγαρίας πρόσφυγας 9.350.000 στρέμματα, έκ των όποιων 5.353.000 καλ-

?αεργήσιμα, άποκατασταθέντων ετέρων 147.500 προσφυγικών οικογενειών. 

Ό Δ. Στεφανίδης, άνασκοπών τα αποτελέσματα της έποικιστικής πολι

τικής του κράτους άπο το 1917 μέχρι του 1936, υποστηρίζει δτι κατά το διάστη

μα τούτο έπωκίσθησαν 305.000 αγροτικών οικογενειών γηγενών και προσφύγων, 

άντιπροσωπεύουσαι 1.400.000 ατόμων επί συνολικής εκτάσεως 17.000.000 

στρεμμάτων έκ τών όποί&>ν 11.000.000 καλλιεργήσιμα. "Ητοι, εις έκάστην 

άγροτικήν οίκογένειαν παρεχωρήθη εκτασις καλλιεργούμενης καί καλλιεργη

σίμου γης έκ 36 περίπου στρεμμάτων καί εις εκαστον μέλος τής οικογενείας 

άντεστοίχει έκτασις 8 περίπου στρεμμάτων, δεδομένου δτι εκάστη οικογένεια 

άπετελεΐτο τουλάχιστον έκ τεσσάρων μελών2. 

Ώ ς προς την άποκατάστασιν τών γηγενών ακτημόνων ή αντιστοιχούσα κατ ' 

οίκογένειαν μέση στρεμματική εκτασις κατά γεωγραφικά διαμερίσματα τής 

χώρας ήτο ή έξης3 : Θεσσαλία 82,8, Μακεδονία 60,1, "Ηπειρος 28,2 καί λοι

πή Ε λ λ ά ς 46,4. "Αρα, καί εις τήν περίπτωσιν τών γηγενών ακτημόνων, 

όπως καί προκειμένου έπί τών προσφύγων, ό μέσος κλήρος ήτο μικρός4, μη 

δυνάμενος να έπαρκέση εις τήν συντήρησιν τών μελών μιας αγροτικής οικογε

νείας, λαμβανομένου μάλιστα υπ' δψιν δτι ή δυναμικότης ένας κλήρου δεν 

εξαρτάται μόνον άπο τήν εκτασίν του άλλα καί άπο τα εις τήν διάθεσιν του 

κληρούχου τιθέμενα καλλιεργητικά μέσα, τα όποια, 'ιδία εις τήν περίπτωσιν τών 

γηγενών ακτημόνων, δεν παρεχωρήθησαν έκ μέρους του κράτους/Η μικρά αυτή 

δυναμικότης του γεωργικού κλήρου κατέστη μικρότερα άπο τήν τακτικήν τών 

'Ελληνικών δικαστηρίων, τα όποια άγνοούντα τάς προτάσεις τών αρμοδίων 

επιτροπών αποζημιώσεων 5 ώριζον άποζημίωσιν 146 δραχμάς κατά στρέμμα, 

έναντι τών 83 δρχ. ας προέτεινον αϊ ώς άνω έπιτροπαί, ενώ παραλλήλως οί 

άποκαθιστάμενοι έπεβαρύνοντο έξ ολοκλήρου καί δια τών δαπανών αποκατα

στάσεως. 

1 "Ι8ε Χ. Εύελπίδη, ένθ' άν σελ 47 

2 "Ι8ε Δ Στεφανίδου, Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 107. 

3. "Ιδε Ξ Ζολώτα, ενθ' άν. σελ. 89. 

4 "Ιδε Γ. Κυριάκου, ενθ' άν. σελ. 12. 

5. "Ιδε Ξ. Ζολώτα, ενθ' άν. σελ. 91. 
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Ώ ς προς τον μέσον στρεμματικον δρον καλλιεργησίμου γης εκάστης προσ

φυγικής οικογενείας, ούτος ήτο κατά περιοχάς της χώρας ό έξης1, ώς τοΐίτο 

προκύπτει εκ της κατά το έτος 1930 συνταχθείσης εκθέσεως της 'Επιτροπής 

αποκαταστάσεως προσφύγων. 

Παλαιά Ε λ λ ά ς 30, "Ηπειρος 30, Μακεδονία 38,46, Θράκη 29,90. 

Συνεπώς και ώς προς τους πρόσφυγας ό κλήρος ούτος δεν ήτο ικανοποιη

τικός άπο απόψεως εκτάσεως, μη δυνάμενος να άνταποκριθή ε'ις την κάλυψιν τών 

αναγκών μιας οικογενείας. Δεδομένου δε δτι, ώς άνεφέρετο, αί στοιχειώδεις δα-

πάναι συντηρήσεως μιας τετραμελούς ή πενταμελούς αγροτικής οικογενείας δεν 

ήδύναντο να κατέλθουν κάτω τών 2 0 - 1 6 χιλιάδων δραχμών ετησίως, ενώ 

ή ετησία ακαθάριστος πρόσοδος, ήτις άντεπροσώπευε την έργασίαν όλων τών 

μελών τής οικογενείας, μετά την άφαίρεσιν τών δαπανών συντηρήσεως τών 

ζώων, τής αξίας του σπόρου κλπ. οχι μόνον δεν υπερέβαινε τάς 20 χιλιάδας 

δρχ. άλλα αντιθέτως κατήρχετο και μέχρι τάς 10 χιλιάδας, συνήγετο άβιά-

στως ό υποσιτισμός τής αγροτικής οικογενείας. 

Ή σμικρότης αυτή του κλήρου ώδήγησεν εις την δημιουργίαν ουχί μικροϊ-

διοκτησιών, άλλα «παθολογικών μορφών νανώδους εγγείου ιδιοκτησίας»2, 

τοΰ μειονεκτήματος τούτοι όμως μή οφειλομένου είς την άγροτικήν μεταρρύ-

θμισιν ώς πολιτικήν, άλλα εις την τεχνικήν ύπηρεσίαν τοΰ Υπουργείου, το 

όποιον δεν έχορήγησε συνεχόμενους κλήρους3. 

Ή σμίκρότης τοΰ κλήρου συνδυαζόμενη και με το άγονον4 τοΰ Έλληνικοΰ 

εδάφους, τήν πυκνότητα τοΰ πληθυσμοΰ καί τήν ελλειψιν καλλιεργητικών 

μέσων 5 - β τοΰ αγροτικού πληθυσμοΰ εΐχεν ώς συνέπειαν ή Ε λ λ ά ς να κατέχη τήν 

τελευταίαν θέσιν ε'ις τήν παραγωγήν. Ούτως αί κατά το έτος 1938 αποδόσεις 

κατά στρέμμα εις σΐτον τών διαφόρων χωρών ήσαν αί εξής ε'ις χιλιόγραμμα : 

Χ ω ρ α ι Άπόδοσις Χωραι Άπόδοσις Χωραι Άπόδοσις 

'Αλβανία 118 Γαλλία 185 Νορβηγία 205 

Βουλγαρία 154 Γερμανία 273 Ουγγαρία 166 

1 "Ιδε Δ Στεφανίδου, ενθ' άν. σελ. 91 
2. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, ενθ' άν. σελ 117 έπ. 
3 "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' άν σελ. 190 
4. Ό Κ. Βαρβαρέσος εν ετει 1952 έ'γραφεν δτι « .. ή πτώχεια της Ελλάδος οφεί

λεται κατά κύριον λόγον ε'ις το άγονον τοϋ εδάφους της πλέον δε τοΰ ενός τρίτου της χώρας 
δεν είναι έπιδεκτικον οιασδήποτε εκμεταλλεύσεως» "Ιδε "Εκθεσις κλπ., σελ 9. 

5. Μέχρι καί τοϋ έτους 1928 εΐχον παραχωρηθή εις τους πρόσφυγας ύπο τοϋ κράτους 
καί τής 'Επιτροπής 'Αποκαταστάσεως Προσφύγων 151 940 μεγάλα ζώα καί 132.130 
μικρά. "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος)) έτους 1930, σελ 168. 

6. Σχετικώς ό Ε. Κυπριάδης ϊγραφε : «Σιδηραί σβάρναι, άροτρα σπαρτικαί μη-
γα\ιοά, σιτοκαθαριστήρια, λιχνιστικαί μηχαναί, ίπποσκαλιστήρια κλπ. όργανα πρωτεύοντα 
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Γιουγκοσλαβία 

Ρουμανία 

Τουρκία 

Αυστρία 
Βέλγιον 

142 
126 
110 
176 
314 

Δανία 

Ε λ β ε τ ί α 

'Αγγλία 

' Ιταλία 

'Ολλανδία 

351 
268 
225 
160 
316 

Πολωνία 

Σουηδία 

Τσεχοσλοβακία 

Φιλλανδία 

Ε λ λ ά ς 

123 
267 
199 
183 
113 

Έ κ τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει δτι ή Ελλάς, πλην της Τουρκίας, 

κατείχε την τελευταίαν θέσιν εις τήν στρεμματικήν άπόδοσιν κατά το έτος 1938, 

τούτου οφειλομένου σύν τοις άλλοις και εις το γεγονός οτι ή Ε λ λ ά ς έχρησιμο-

ποίει εν σχέσει προς τάς άλλας χώρας, ώς εϊδομεν ανωτέρω, τάς μικροτέρας πο

σότητας χημικών λιπασμάτων, της διαφοράς ανερχομένης συγκριτικώς εις το 

δεκαπλάσιον καί έξηκονταπλάσιον1 τών υπό της Ελλάδος χρησιμοποιουμένων, 

παρά τοΰ δτι, ώς ήδη έσημειώσαμεν, ή Ε λ λ ά ς , Ιδία άπο του έτους 1930, 

κατέβαλε προσπάθειας προς διάδοσιν τούτων. 

11. Ή ετησία στρεμματική άπόδοσις σίτου παρ' ή μι ν ήτο ή έξης2 εις 

χιλιόγραμμα, μεταξύ τών ετών 1915 - 1939. 

"Ετη 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

Στρεμμ. άπόδοσις 
εις χλγρ. 

66 
61 
74 
85 
62 
70 
73 
57 
56 
45 
66 
64 
71 

Έτη 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
19393 

Στρεμμ. άπόδοσις 
εις χλγρ. 

66 
62 
47 
50 
77 

111 
88 
87 
64 
95 

113 
109 

"Ητοι, άπο τοΰ έτους 1915 μέχρι του έτους 1939 ή στρεμματική άπόδοσις 

είναι ελάχιστα ή ουδόλως εισέτι διαδεδομένα... ». "Ιδε «Γεωργικον Δελτίον», ίτους 1931, 

τεΰχ Β, σελ 15 
1 "Ιδε Γ Κυριάκου, ενθ. άν σελ 110 
2 "Ιδε Δ Στεφανίδου, Εισαγωγή εις τήν άγροτικήν πολιτικήν, σελ 114. 
3 "Ιδε «Το έργον μιας δεκαετίας 1930 - 1939», σελ. 222 σημ 2. 
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σίτου έσημείωσεν αυξησιν περίπου 65 % , γεγονός το όποΐον — δια της αναλό

γου στρεμματικής αυξήσεως της σημειωθείσης και επί τών λοιπών αγροτικών-

προϊόντων — άφ' ενός μεν συνετέλεσεν εις την βελτίωσιν του αγροτικού εισο

δήματος, άφ' έτερου δε ε'ις την έξοικονόμησιν συναλλάγματος της χώρας, ήτις, 

ώς θα ΐδωμεν, κατέβαλε τεράστια ποσά δια την ε'ισαγωγήν του άναγκαιοϋντος 

δια την χώραν σίτου, γεγονός το όποιον έχαρακτηρίζετο ώς «μνημειώδης γεωρ

γική κατάπτωσις» 1 - 2 . 

12. Ή συνολικώς καλλιεργηθεΐσα έκτασις εν Ε λ λ ά δ ι κατά τήν περίοδον· 

1915 - 1939 ήτο ή έξης3 (ε'ις στρέμματα) : 

"Ετη 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

Καλλιεργηθεΐσαι 
εκτάσεις 

10.739.792 
12.214.573 
13.618.343 
14.156.360 
13.894.998 
13.192.545 
12.323.680 
12.452.980 
12.690.281 
14.670.741 
14.655.260 
16.232.471 
15.200.471 

Έτη 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Καλλιεργηθεΐσαι 
εκτάσεις 

15.446.291 
15.446.291 
17.789.307 
19.319.054 
19.209.716 
20.810.898 
21.444.947 
21.905.500 
23.156.025 
24.154.900 
24.095.600 
25.891.400 

"Ητοι, εντός της ώς άνω εικοσαετίας το σύνολον τών καλλιεργηθεισών 

εκτάσεων ηύξήθη κατά 150 % . 

Παρά το γεγονός της επελθούσης σημαντικής αυξήσεως τών καλλιεργη

θεισών εκτάσεων παρ' ήμΐν, ή Ε λ λ ά ς έξηκολούθει να διαθέτη τας όλιγωτέρας 

καλλιεργησίμους γαίας εξ δλων τών χωρών τής Ευρώπης, ώς τούτο προκύπτει 

1. "Ιδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικά! Μελέται, τεϋχ Α, σελ. 60. 
2 Παρ' δλα ταΰτα ή βελτίωσις της παραγοιγής παρ' ήμΐν καθίσταται έκδηλος έάν 

ληφθή ύπ' όψιν ή χαμηλή άπόδοσις τής παραγωγής τοϋ παρελθόντος αιώνος κατά τον όποΐον 
«πολλάκις δια τήν παραγωγήν 100 κοιλών δημητριακών έκαλλιεργοϋντο και εσπείροντο 
50 - 100 στρεμμάτων». "Ιδε «Έφημερίς 'Ελληνικής Γεωργίας», έτους 1855, Τόμ Α.. 
σελ. 73 

3 "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος» έτους 1930 σελ 145 και έτους 1937. 
σελ 110. 



126 

έκ της υποβληθείσης εκθέσεως της 'Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας 

τών 'Εθνών, άφιχθείσης έν Ελλάδι το 1933, ήτις μεταξύ άλλων έ'γραφεν : « . . . Ώ ς 

χώρα γεωργική, ή Ε λ λ ά ς διαθέτει σχετικώς όλιγωτέρας καλλιεργησίμους γαίας 

τ] οιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, και ή αναλογική κατά μονάδα άπόδοσις 

τών σιτηρών και τών λοιπών ειδών διατροφής, άτινα παράγονται έν τή χώρα, 

εϊναι μικρότερα ή εις οιονδήποτε άλλο τμήμα τής Ευρώπης...» 1 . 

Ούτω, συγκριτικώς προς τα άλλα βαλκανικά κράτη, ή καλλιεργήσιμος 

γή έν Ελλάδι, κατά την προ του πολέμου περίοδον, ήτο ή έξης2, έν σχέσει προς 

την έ'κτασιν διατροφής 100 κατοίκων (εις στρέμματα). 

Χώραι Γεωργική εκτασις 'Αγροί 

Βουλγαρία 

Τουρκία 

Νοτιοσλαυία 

Ρουμανία 

Ε λ λ ά ς 

Ή τοιαύτη σμικρότης τής καλλιεργούμενης εκτάσεως έν Ελλάδι , συγκρι

τ ικώς προς τάς άλλας χώρας και προς την συνολικήν έ'κτασίν της, προκύπτει 

και έκ τής απογραφής τοΰ 1939, κατά την οποίαν ή εις τα διαμερίσματα τής 

χώρας καλλιεργηθεϊσα έκτασις ένεφανίζετο ούτω : 

. , Καλλιεργούμενον πο- Α „ . Καλλιεργούμενον πο-Διαμερισματα , , Γ _ η, Διαμερίσματα , ' , Γ . η, Η ρ n σοστον επι τοις % F Η σοστον επι τοις % 

620 
550 
930 
930 
450 

570 
470 
490 
710 
280 

Θεσσαλία 30,77 Δυτ. Θράκη 23,66 

'Ιόνιοι Νήσοι 30,51 Μακεδονία 23,63 

Πελοπόννησος 29,70 Στερεά Ε λ λ ά ς 22,76 

Κρήτη 29,22 Κυκλάδες 18,04 

Νήσοι Αιγαίου 26,43 "Ηπειρος 14,07 

"Ητοι, έκ τών ανωτέρω απογραφικών στοιχείων προκύπτει δτι, κατά το 

έτος 1939, το σύνολον τής καλλιεργούμενης εκτάσεως τής χώρας κατά μέσον 

δρον έκάλυπτε ποσοστον 2 5 % . 

Ε ν τ α ύ θ α σημειώνομεν δτι, κατά τα υπό τής ώς άνω απογραφής παρεχό

μενα στοιχεία άφορώντα το έτος 1939, το σύνολον τών παραγωγικών εκτάσεων 

τής χώρας άνήλθεν εις 80.038.000 στρέμματα, έναντι συνολικής επιφανείας 

130.199.000 στρεμμάτων, έκ τών όποιων τα καλλιεργούμενα και καλλιεργή

σιμα ανήρχοντο εις 32.741.000. Μολονότι ή έξέλιξις αυτή, έν σχέσει προς το 

1. "Ιδε Α Σμπαρούνη, ενθ'άν σελ 128 

2 "Ιδε Χ Εύελπίδη, Ή Γεωργία της "Ελλάδος κλπ., σελ 20 - 21 
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παρελθόν, εμφανίζει σημαντικήν αυξησιν των καλλιεργούμενων εκτάσεων, το 

πρόβλημα, εν τούτοις, της καλλιεργησίμου γης έξηκολούθει να παραμένη δια 

την Έλληνικήν γεωργίαν καί μεταπολεμικώς 1. 

13. Ή αυξησις των καλλιεργηθεισών εκτάσεων κατά την ώς άνω περίο-

δον ειχεν ώς συνέπειαν καί την αυξησιν της παραγωγής τών βασικών αγροτικών 

προϊόντων. Ούτως, ή πορεία της παραγωγής του σίτου και του καπνού εμφα

νίζεται ώς έξης άπο τοΰ έτους 1915. 

"Ετη 

1915 
1917 
1920 
1923 
1926 
1929 
1930 
1931 

Σίτου 

565.616 
709.576 
769.958 
624.124 
850.568 
712.646 
759.389 
775.386 

Παραγωγή εις τόννους 
Καπνοΰ 

12.702 
27.775 
31.684 
57.773 
61.380 
68.738 
65.869 
43.215 

Έτη 

19322 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Σίτου 

464.500 
772.500 
698.900 
739.700 
531.700 
817.800 
980.300 

1.042.100 

Καπνού 

27.600 
50.200 
40.000 
45.300 
82.100 
68.700 
48.100 
56.800 

Παρά την αυξησιν της παραγωγής σίτου, ήτις έσημειοΰτο άπο έτους εις 

έτος, αυτή δεν έπήρκει δια την κάλυψιν3 τών εσωτερικών αναγκών, α'ι όποΐαι 

Ίκανοποιοΰντο δια τών εισαγωγών 4, με συνέπειαν να βαρύνεται ή χώρα με την 

πληρωμήν σημαντικού ποσοΰ συναλλάγματος ανερχομένου και μέχρις οκτώ 

εκατομμυρίων χρυσών λιρών ετησίως 5 . Παρά ταϋτα, γεγονός παραμένει ότι 

είς το ζήτημα τής σιταρκείας ή έξάρτησις τής Ελλάδος εκ της αλλοδαπής 

έβαινε διαρκώς μειούμενη. 

Κατά την δεκαετίαν 1924 - 1933 ή σχέσις τής παραγωγής προς την 

κατανάλωσιν σίτου παρ' ήμΐν ήτο κατά μέσον δρον 42 % περίπου. 

Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα 6, έξ oui προκύπτει ή αξία τών εισαχθέντων 

σιτηρών. 

1 "Ιδε "Εκθεσιν Κ. Βαρβαρέσου, σελ 9 
2. Τα άπο τοϋ έτους 1932 καί εφεξής στοιχεία είναι είλημμένα έκ τής εκδόσεως τής 

Α Τ Ε «Το έργον μιας δεκαετίας», σελ 222 
3. Ή αύξησις τής παραγωγής σίτου, εΐχεν ώς συνέπειαν ή έγχωρία παραγωγή νά 

καλύπτη, κατά το έτος 1938, ποσοστον 75% τών εσωτερικών αναγκών, ενώ το έτος 1928 
ή έγχωρία παραγωγή έκάλυπτε το 57% τούτων "ΐδε Α 'Αγγελοπούλου, Το οίκονομικον 
πρόβλημα τής 'Ελλάδος, σελ 23 

4 "Ιδε Γ Κυριακού, ένθ' άν σελ 37 
5 "Ιδε Α. Διομήδους, Μετά τήν κρίσιν, σελ 191 
G. "Ιδε Ξ Ζολώτα, ενθ' άν σελ 104 καί «Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος» έτους 

-1937, σελ. 114. 
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»Ρ 'Αξία εισαχθέντων σιτηρών 
' εις χιλιάδας δραχμάς 

1914 36.531 

1920 416.596 

1925 2.420.273 

1930 2.173.750 

1931 1.481.096 

1932 1.694.902 
1934 739.726 

1935 1.399.592 
1936 2.012.764 
19371 2.766.900 

1938 2.157.300 

1939 1.168.800 

Ώ ς προς τήν άξίαν των έξαχθέντων γεωργικών προϊόντων, σημειοΰμεν 

δτι αυτή κατά το 'έτος 1930 ήτο 5.028 εκατ. δρχ., ενώ το έτος 1938 άνήλθεν 

εις 8.352 εκατ. καί το 1939 κατήλθεν εις 7.402 εκατ. δρχ. 

14. Παραλλήλως προς τήν αυξησιν των καλλιεργούμενων εκτάσεων καί της 
παραγωγής, ή όποια σημειοΰται κατά τήν περίοδον 1915 - 1940, λαμβάνει 
χώραν καί αοξησις τών εξαγομένων γεωργικών προϊόντων, γεγονός το όποιον 
διηύρυνε τα πλαίσια τής άγορας, ήτις συνιστά—ώς ελέχθη—άπαραίτητον προϋ-
πόθεσιν δια τήν τοποθέτησιν τών παραγομένων προϊόντων. 

Ή διεύρυνσις αυτή τής άγορας τών αγροτικών προϊόντων ώφείλετο καί εις 
τήν αυξησιν τοΰ 'Ελληνικού πληθυσμού γενικώς, με προϊοΰσαν μείωσιν τοΰ αγρο
τικού πληθυσμού καί αυξησιν τοΰ άστικοΰ. Ή έξέλιξις τοΰ Ελληνικού πληθυ
σμού κατά τήν περίοδον 1915 - 1940 εμφανίζεται ούτω : 

'Αναλογία επί 
Σύνολον Π ^ θ Πόλ. Πληθ. Κωμ. πληθυσμός τοις εκατόν 

Ετη „, „ » ανω των 2000 - 5000 , π , „ π 1 „ο π ι „ α 

Πληθυσμού 5QQ0 κ α τ κ α τ ο ί κ ω ν Χωρίων Πληθ. Πληθ. Πληθ. 
Πολ. Κωμ. Χωρ. 

1920 5.016.889 1.432.809 488.923 3.095.151 28 10 62 

1928 6.204.684 2.177.372 617.252 3.410.055 35 10 55 

1940 7.344.860 2.618.075 850.755 3.076.030 36 11 53 

1. Τα άπο του έτους 1937 καί εφεξής στοιχεία είναι είλημμένα εκ τής εκδόσεως τής 
Α Τ Ε . «Το έργον κλπ », σελ 222 
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Έ κ τοΰ πίνακος τούτου συνάγεται δτι κατά το διερευνώμενον δεύτερον στά-

διον (1915 - 1940) επέρχονται αλλοιώσεις εις την σύνθεσιν του Ελληνικού 

πληθυσμού, où όποΐαι ήσαν προσφορώτεραι δια την άνάπτυξιν των γεωργικών 

συνεταιρισμών. 

"Ητοι, κατά το διάστημα τούτο σημειοϋται έλάττωσις του αγροτικού πλη

θυσμού κατά 9 % προς όφελος του αστικού. Έ ν ώ παραλλήλως ή πυκνότης του 

πληθυσμού ηύξήθη, γεγονός το οποίον έπετάχυνε την δλην οίκονομικήν έξέ-

λιξιν της χώρας, δεδομένου δτι αΰτη αποτελεί άναγκαΐον δρον της οικονομικής 

εξελίξεως1. 

Ε ν τ α ύ θ α δέον να σημειώσωμεν δτι μεταξύ των ετών 1920 - 1928 λαμβά

νει χώραν αισθητή διόγκωσις του πληθυσμού τών μεγάλων αστικών κέντρων. 

Ούτως, ή πληθυσμιακή αύξησις τών μεγάλων πόλεων έξειλίχθη ώς έξης κατά το 

ως άνω διάστημα. 

Πόλεις 

'Αθήναι 

Πειραιεύς 

Θεσσαλονίκη 

Καβάλα 

βόλος 

Πάτραι 

Λάρισα 

Πληθυσμός 
1920 

299.000 
133.000 

170.000 
23.000 
30.000 
52.000 
21.000 

Πληθυσμός 
1928 

452.000 
251.000 

231.500 
50.000 
41.500 
61.000 
24.000 

Εκατοστιαία 
αϋξησις 

54 
85 

39 
118 
38 
17 
13 

Έ κ τής ώς άνω αυξήσεως του πληθυσμού τών μεγάλοι αστικών κέντρων 

συνάγεται δτι κατά την Β' περίοδον έδημιουργοΰντο ταχύτερον τα μεγάλα αστι

κά καταναλωτικά κέντρα, τα όποια άπετέλουν τους πόλους τής εμπορευματικής 

οικονομίας και τής απορροφήσεως τών γεωργικών προϊόντων. 

Έ ν τ ω μεταξύ πραγματοποιείται καί εδαφική έπέκτασις τής χώρας, ήτις, 

ώς εΐδομεν, άμα τη απελευθερώσει ανήρχετο εις 47.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 

άνελθοϋσα κατά το έτος 1913 εις 121.794 καί ε'ις 129.880 τετρ. χλμ. κατά το 

1927. 

15. Ή αύξησις τοΰ ζωικού κεφαλαίου τής χώρας μεταξύ τών ετών 

1916 - 1936 δίδεται εις τον κατωτέρω πίνακα 2. 

1. "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη πολιτική οικονομία, σελ. 722. 

2. "Ιδε «Στατιστική ΈπετηρΙς τής Ελλάδος» έτους 1930 σελ. 164, έτους 1938 σελ. 

137 καί έτους 1937 σελ. 123. 

9 
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Έτη 

1916 
1917 
1918 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1831 
1932 
1933 
1834 
1935 
1936 

Βόες 

298.285 
380.129 
441.408 
373.830 
341.645 
375.246 
352.793 
440.621 
452.389 
468.428 
462.405 
473.092 
481.084 
439.055 
457.555 
462.946 
477.185 
482.361 
483.988 
486.266 

Ά ρ 

'Αγελάδες 

136.571 
191.200 
207.821 
285.568 
333.882 
379.206 
318.256 
403.831 
401.841 
456.324 
446.180 
437.111 
349.975 
398.120 
410.057 
412.329 
436.228 
467.909 
473.245 
499.242 

ι θ μ ò ς 

Βούβαλοι 

24.639 
7.006 

11.422 
8.091 
8.716 

13.625 
31.087 
30.230 
19.283 
36.233 
38.762 
44.680 
43.001 
43.732 
45.885 
45.782 
50.471 
52.980 
58.995 
63.451 

ζ ώ 

"Ιπποι 

131.491 
121.476 
131.436 
152 826 
132.965 
159.242 
142.622 
193.116 
201.466 
214.040 
210.803 
220 718 
176.756 
241.722 
250.096 
249.520 
263.289 
267.566 
279.807 
278.174 

ω ν 

Ήμίονοι 

123.985 
119.509 
111.979 
129.083 
127.276 
127.441 
117.762 
128.037 
138.037 
147.601 
135.299 
159.610 
147.817 
153.870 
159.507 
160.388 
161.473 
171.308 
178.207 
181.502 

"Ονοι 

298.640 
275.470 
242.700 
235.154 
243.582 
249.557 
236.946 
282.851 
299.233 
318.861 
328.152 
342.870 
380.648 
343.729 
352.862 
363.705 
374.480 
380.114 
377.691 
407.030 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος συνάγεται ότι το ζω'ικον κεφάλαιον της χώρας 

κατά την ως άνω περίοδον έσημείωσε περίπου την έξης αΰξησιν : 

α) Βόες1 63 % , β) 'Αγελάδες 365 % , γ) Βούβαλοι 257 % , δ) "Ιπποι 

211 % , ε) Ήμίονοι 50 % και στ) "Ονοι 30 % . 

Συνεπώς αϊ παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας —εν προκειμένω το ζω'ικόν 

της κεφάλαιον— ηυξανον διαρκώς και παρεΐχον εις την άγροτικήν ο'ικονομίαν 

εύρυτέρας δυνατότητας δράσεως καΐ αναπτύξεως της. 

16. Ά λ λ α καί ή βελτίωσις του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδος μετα

ξύ των ετών 1925 - 1939 είναι εμφανής, ως τούτο δεικνύεται εις τον κατω

τέρω πίνακα. 

1. Ή γεωργική απογραφή του έτους 1929 παρέχει τους έξης αριθμούς Sia τους 'ίππους 
καί βόας : 'ίπποι 323 339 καί βόες 831.059. "Ιδε Άπογραφήν έτους 1929, σελ 106 - 107 
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"Ετη 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Είσαγωγαί 
(έκατομ. δρχ ) 

10.209,5 
9.967,2 

12.600,2 
12.416,9 
13.276,1 
10.525,2 
8.763,3 
7.870,8 
8.431,5 
8.792,4 

10.681,4 
11.962,6 
15.204,3 
14.761,4 
12.275,4 

Έξαγωγαί 
(έκατομ. δρχ.) 

4.541,3 
5.439,6 
6.040,0 
6.331,0 
6.960,4 
5.985,7 
4.202,2 
4.759,2 
5.141,0 
5.474,2 
7.101,3 
7.378,8 
9.555,3 

10.149,2 
9.199,9 

Έλλειμμα 
(έκατομ. δρχ.) 

5.668,2 
4.527,6 
6.560,2 
6.085,9 
6.315,7 
4.539,5 
4.560,9 
3.111,6 
3.290,5 
3.318,2 
3.580,1 
4.583,8 
5.649,0 
4.612,2 
3.375,5 

'Αναλογία των εξα

γωγών έκατοστιαίως 

45 
54,6 
48 
51 
52,5 
56,9 
47,6 
53,5 
60,9 
62,2 
66,5 
61,7 
62,8 
68,7 
74,9 

Το χαρακτηριστικον του ανωτέρω πίνακος είναι ή μεγαλύτερα ποσοστιαία 

κάλυψις (περίπου 30 % ) των εισαγωγών υπό των εξαγωγών με συνέπειαν την 

αίσθητήν βελτίωσιν του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου της χώρας εντός 

της δεκαπενταετίας 1925 - 1939. 

17. Ή προϊούσα αύξησις των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της παρά

γωγης εν Ελλάδι ώφείλετο και εις την εν τω μεταξύ χρησιμοποίηση/ μηχανών 

εις την γεωργίαν, εισαγομένων εκ της αλλοδαπής. 

Έ κ του κατωτέρω πίνακος1 προκύπτει ή αυξανομένη χρησιμοποίησις μηχα

νών, ήτις συμπίπτει σχεδόν με την έναρξη της Β ' περιόδου, ην έρευνώμεν 

ενταύθα. 

Εισαγωγή2 γεωργικών μηχανών εις χιλιόγραμμα 

Έτη 
Θεριστικα! 

Ε ϊ δ ο ς μ η χ α ν ώ ν 

ΆλωνιστικαΙ "Αροτρα Λοιπαί μηχαναί 

Σύνολον 
ποσότητος 
εις χιλγρ. 

1913 

1924 2 7 . 0 7 5 4 . 4 1 3 5 .978 

184.653 

4 8 3 . 5 1 3 

184.653 

517 .979 

1 "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ 161 
2. Ή εισαγωγή αΰτη ύπεβοηθήθη καί υπό τών ληφθέντων κρατικών μέτρων, και δη 

ύπο τοϋ Β.Δ της 31-12-1935 καί τον νόμον 4055/1929, δι' ών καθιερώθησαν φορολογικού. 
άπαλλαγαί δια τάς ε'ισαγωγάς γεωργικών εργαλείων καί μηχανών 
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1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

204.530 

410.010 

463.289 

730.269 

579.789 

247.177 

11.375 

58.612 

26.212 

142.851 

160.870 

11.418 

121.927 

390.051 

860.134 

444.299 

277.262 

18.440 

31.229 

221.119 

579.348 

430.986 

5.344 

189.542 

324.691 

412.396 

572.342 

475.589 

292.090 

218.221 

309.951 

701.222 

762.580 

807.217 

781.695 

660.216 

1.008.980 

832.865 

584.274 

299.919 

169.591 

326.218 

498.758 

428.138 

1.028.509 

1.503.174 

1.838.250 

3.011.779-

2.432.295 

1.584.302 

621.824 

477.653 

922.500 

1.892.182 

1.782.274 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος προκύπτει, δτι άπο του έτους 1913 μέχρι τοϋ 1936 

ή εισαγωγή γεο)ργικών μηχανών χρησιμοποιουμένων υπό της Ελληνικής γεωρ

γίας ηύξήθη κατά 965 % ή άλλως έπολλαπλασιάσθη κατά 9 1/2 φοράς, γεγο

νός δπερ έπέδρασεν εύεργετικώς επί της καθ' δλου αυξήσεως της γεωργικής 

παραγωγής. 

Ή περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται άπο τήν προσπάθειαν1 - 2 του Κράτους 

να διαδώση εις τάς άγροτικάς περιφερείας τελειότερα καλλιεργητικά μέσα, 

πράγμα το όποιον επετεύχθη μερικώς, ώς τοΰτο προκύπτει έκ των στοιχείων' 

τών παρατιθεμένων γεωργικών απογραφών τών ετών 1929, 1939. 

Ούτω, κατά τάς άπογραφάς τών ετών 1929 και 1939, ή χρησιμοποίησις 

καλλιεργητικών μέσων ύπο τής Ελληνικής γεωργίας έχει ώς εξής (εις τε

μάχια) : 

Είδος καλλιεργητικού μέσου 1929 1930 

Μηχανάροτρα (πολύϋνα) 

"Αροτρα σιδηρά 

"Αροτρα ξύλινα 

Σβάρναι σιδηραϊ 

700 
241.548 

286.534 

20.321 

1.578 

333.775 

270.198 

42.700 

1 Εις τήν κατά το έτος 1931 ΰποβληθεϊσαν "Εκθεσιν τοϋ Γρ. Γεωργικής Περιφερείας 
Άττικοβοιωτίας αναφέρεται: « αϊ σιδηραί σβάρναι, τα ίπποσκαλιστήρια, οί ψεκαστήρες 
αμπέλων .. οί έπώμιοι θειαφυστήρες, αϊ σπαρτικαί μηχαναί βάμβακος υπήρξαν εκείνα, άτινα . 
προσεπαθήσαμεν νά διαδόσωμεν εις τάς διαφόρους περιφερείας τοΰ Νομοϋ. .». "Ιδε «Γεωρ-
γικον Δελτίον» έτους 1932, τεϋχ. ΙΑ', σελ. 130 

2 Τοιαύτης σπουδαιότητος εθεωρείτο έκ μέρους τών γεωργικών υπηρεσιών τοϋ Κρά
τους ή άπόκτησις ενός γεωργικοΰ εργαλείου, ώστε ό Νομογεωπόνος Ζακύνθου εις "Εκθεσιν 
του δια το έτος 1930 εγραφεν: « .. έπετύχομεν και τήν εΐσαγωγήν ενός εισέτι σιτοκαθαριστη-
ρίου. . οϋτως ε'ις τα τρία κυριώτερα σημεία τής νήσου εχουσι στηθή τρεις σιτοδιαλογεϊς ...». 
"Ιδε «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1931, σελ. 181. 
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Σπαρτικα! μηχανα! 

Χορτοκοπτικά! » 

Χορτοπιεστικαί » 

'Αλωνιστικά! )) 

Θεριζοαλωνιστικα! » 

Λιχνιστικα! » 

'Εκκοκκιστικά! » 

Σ ιτοκαθαρ ιστή ρ ια 

Ψεκαστήρες 

(combines) 

αραβοσίτου 

181 

454 

1.061 

606 

— 

123 

75 

1.562 

83.691 

9.500 

910 

3.635 

1.070 

42 

5.810 

3.109 

4.800 

145.000 

"Ητοι, έκ των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι : α) άφ' ενός μεν ό μηχα

νικός εξοπλισμός της Ελληνικής γεωργίας, κατά το ως άνω διάστημα, κατέστη 

πλουσιώτερος σημαντικότατα κα! β) ή Ελληνική γεωργία ενεφάνισε τάσεις 

εξοπλισμού αυτής δια τελειότερων κα! συγχρονωτέρων γεωργικών εργαλείων 

(combines, σιδηρά άροτρα κλπ.). 

Εις την τοιαύτην αυξησιν του τεχνολογικού εξοπλισμού της Ελληνικής 

γεωργίας συνετέλεσαν κα! οι Γεα>ργικο! Συνεταιρισμοί, δεδομένου δτι ούτοι 

αποτελούν παράγοντας προωθητικούς1 της τεχνολογικής προόδου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

§ 21 

Ή εξέλιξις τών συγκοινωνιακών και τηλεπικοινωνιακών μέσων κατά την 

περίοδον 1915 - 1936 

ί. 'Ελέχθη ανωτέρω δτι τα συγκοινωνιακά μέσα αποτελούν άπαραίτητον 

προυπόθεσιν δια την άνάπτυξιν, τόσον τών συνεταιρισμών, δσον κα! τής εν 

γένει 'Εθνικής οικονομίας. 

Ε'ίδομεν δτι κατά την πρώτην έρευνηθεϊσαν περίοδον, πλην τής ναυ

τιλίας, τα λοιπά μέσα ήσαν ανύπαρκτα μέχρι του τέλους του 19ου αιώνος. Ε'ίδο

μεν επίσης δτι το Έλληνικον κράτος διέθετε μέχρι το 1915 σιδηροδρομικάς 

γραμμάς μήκους 1.160 χλμ. 'Από τοΰ έτους τούτου μέχρι το 1936 ή έξέλιξις 

τοΰ Κρατικού Σιδηροδρομικού δικτύου, ύπήρξεν ή εξής εις χλμ. 

Ί. "ίδε Συμπεράσματα 'Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ο.Κ , εις το εν ετει 1967 
εκδοθέν ύπ' αυτής σύγγραμμα: α'Ο θεσμός τών γεωργικών συνεταιρισμών εις την Εύρωπαι-
κήν Οίκονομικήν Κοινότητα», εκδοθέν εν Ελλάδι το 1971 ύπο τής Α Τ Ε , σελ 370 
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Έ τ η 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1936 

Χλμ. 1.185 1.203 1.230 1.240 1.253 1.320 1.320 1.326 

Εις το ανωτέρω σιδηροδρομικον δίκτυον δεν περιλαμβάνεται το ανήκον εις 

διαφόρους εταιρίας. Το σύνολον1 του εν 'Ελλάδι σιδηροδρομικού δικτύου περι

λαμβανομένου και του ανήκοντος εις διαφόρους εταιρίας ανήλθε κατά το 1936 

εις 3.032 χλμ. καί παρέμεινε έκτοτε σχεδόν το αυτό. 

Κατωτέρω παραθέτομεν συγκριτικον πίνακα 2 του υπάρχοντος σιδηροδρο

μικού δικτύου κατά το έτος 1924. 

'Αναλογία σιδηρ. 
γραμ. επί 100 τετρ. χλμ. Χωραι 

Ε λ λ ά ς 

Γιουγκοσλαβία 

Βουλγαρία 

Ρουμανία 

"Εκτασις εδάφους 
εις τετρ. χλμ. 

140.000 

236.000 

110.000 

292 000 

Μήκος σιδηρ. 
γραμ εις χλμ 

2 . 5 1 4 

9 . 1 6 3 

2 .616 

11.200 

1,7 

3,6 

2,5 

3,6 

' Ε κ τοΰ προηγουμένου πίνακος προκύπτει δτι ή Ε λ λ ά ς διέθετε το μικρό-

τερον σιδηροδρομικον δίκτυον εξ δλων των βαλκανικών χωρών. Δέον επίσης 

να σημειώσωμεν δτι ή Ε λ λ ά ς συνεδέθη με το Εύρωπα'ικον σιδηροδρομικον 

δίκτυον άπο τοΰ έτους 1916. 

Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα εξ οΰ προκύπτει ή εις χιλιάδας τόννων 

διακίνησις εμπορευμάτων δια τών Ελληνικών σιδηροδρόμων μεταξύ τών ετών 

1915 - 1933. 

"Ετη 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

Τόννοι 
εις χιλ. 

747 

788 

613 

756 

756 

738 

1.128 

"Ετη 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

Τόννοι 
εις χιλ 

1.030 

1.156 

1.622 

1.753 

1.837 

1.737 

"Ετη 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

Τόννοι 
εις χιλ 

1.701 

2 .047 

2 .532 

2 .390 

2 . 1 2 8 

1.895 

1. "18ε Γ. Χαριτάκη, Φυσικον Περιβάλλον καί Οικονομία, σελ. 77. 
2 "ίδε S Ζολώτα, Ή 'Ελλάς εις το στάδιον της έκβιομηχανίσεως, σελ. 62. 
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"Ητοι, κατά την ώς άνω περίοδον το βάρος τών διακινηθέντων εμπορευ

μάτων δια τών Ελληνικών σιδηροδρόμων περίπου έτριπλασιάσθη, ενώ άπο του 

έτους 1889 (διακινηθέν βάρος εμπορευμάτων 130 τόννοι) το βάρος τούτο έπολ-

λαπλασιάσθη κατά 16 φοράς. 

2. "Οσον άφορα την κυκλοφορίαν τών αυτοκινήτων έν Ελλάδι, εμφανίζεται 

ή έξης είκών άπο του έτους 1924, δεικνύουσα το σύνολον τών κυκλοφορησάντων 

αυτοκινήτων1. 

"Ετος 

1924 
1925 
1926 
1927 

Αυτοκίνητα 

8.369 
11.931 
14.285 
17.225 

"Ετος 

1928 
1929 
1930 
1931 

Αυτοκίνητα 

20.817 
25.1432 

28.053 
30.956 

Έτος 

1932 
1933 
1934 

Αυτοκίνητα 

31.562 
32.020 
33.062 

3. Κατά τον Γ. Πόγγην 3 , μεταξύ τών ετών 1925 - 1939 εισήχθησαν έν 

Ε λ λ ά δ ι τα κάτωθι αυτοκίνητα. 

E r j , , ,,., Κυκλοφορούντα Εισαχθέντα από 
Είδος αυτοκ,νητων χ . ^ ^ ^ _ m g 

'Επιβατηγά 8 .000 17 .231 

Φορτηγά 4 .700 10 .009 

Λεωφορεία 3.100 4 .140 

Σ ύ ν ο λ ο ν 15.800 3 1 . 3 8 0 

Κατά τον Γ. Χαριτάκην4, τα έν 'Ελλάδι κυκλοφορούντα επιβατηγά αυτο

κίνητα κατά το έτος 1936 ανήρχοντο εις 6.700, της αναλογίας μεταξύ τούτων 

καί του πληθυσμού ανερχομένης εις 1 : 1000. 

4. Το την κυκλοφορίαν κυρίως του αυτοκινήτου και τα αγροτικά μεταφο-

1 Δια την περίοδον 1935-1940 δεν κατέστη δυνατόν να άνεύρωμεν στοιχεία άπο την 
άρμοδίαν στατιστικήν ύπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

2. Κατά τα ύπο τοϋ Π. Κοντοΰ παρεχόμενα στοιχεία, εκ τών 25.143 αυτοκινήτων τοΰ 
ϊτους 1929, τα 10.300 ήσαν επιβατικά καί 3.080 φορτηγά "Ιδε II Κοντού, Δασική Πολι
τική κλπ., Τόμ. Β, σελ. 308. 

3. "Ιδε Μελέτην Γ Πόγγη έν τη Οικονομική Έπετηρίδι της Ελλάδος έτους 1939, 
Τόμ. 2, σελ 92. 

4 "]δε Γ Χαριτάκ/), ενΟ' άν. σελ. 77 



136 

ρικά μέσα εξυπηρετούν όδικον δίκτυον εμφανίζεται ως κάτωθι 1, μεταξύ των ετών 

1927 - 1940. 

Έτη 

1927 

1933 

1934 

1935 

1936 

1940 

Πληθυσμός 

6 . 1 6 3 . 0 0 0 

6 . 6 3 0 . 0 0 0 

6 . 7 4 6 . 0 0 0 

6 . 8 3 9 . 0 0 0 

6 . 9 3 7 . 0 0 0 

7 . 3 4 4 . 8 6 0 

Επιφάνεια 
εις τ. χλμ. 

129.960 

129.960 

129.960 

129.960 

129 960 

129.960 

Μήκος οδών 
εις μέτρα 

1 0 . 3 0 9 . 0 0 0 

1 1 . 7 1 4 . 0 0 0 

1 1 . 9 2 6 . 0 0 0 

11.926 000 

1 2 . 4 1 0 . 0 0 0 

1 7 . 2 2 7 . 0 0 0 

'Αναλογία 

'Ανά κάτ. 

1,67 

1,76 

1,76 

1,74 

— 

— 

οδών εις μέτρα 

"Ανά τ. χλμ. 

79,18 

89,97 

91,59 

91,59 

— 

— 

"Ητοι κατά το ώς άνω διάστημα το όδικον δίκτυον της χώρας ηύξήθη 

κατά 70 % περίπου, πράγμα το όποιον διηυκόλυνε την ταχυτεραν διακίνησιν 

των γεωργικών προϊόντων και των γεωργικών προμηθειών, χωρίς όμως τούτο 

να σημαίνη ότι τα συγκοινωνιακά μέσα δεν έξηκολούθουν να εΐναι ανεπαρκέ

στατα εν σχέσει προς τάς άνάγκας της χώρας και μάλιστα κατά το έτος 1927 να 

χαρακτηρίζωνται ώς ανύπαρκτα'2. 

Κατά έτέραν μελέτην3, ή άπο τοΰ έτους 1909 έξέλιξις τοΰ οδικού δικτύου 

της χώρας ήτο ή κάτωθι μέχρι τοΰ έτους 1939. 

Έτη 

1909 

1927 

1933 

1936 

1939 

Μήκος οδών 
εις χιλμ 

4 014 

10 .309 

11 .714 

12 .410 

15.757 

Μήκος μέτρων 
οδών ανά κάτ 

1,50 

1,67 

1,76 

1,78 

2,18 

Μήκος μέτρων 
οδών ανά τ χλμ. 

63,50 

79,18 

89,97 

95,14 

121,02 

5. Ή αύξησις τών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών - τη?^εφωνικών Γρα

φείων ύπήρξεν ή έξης μεταξύ τών ετών 1915 - 1936. 

1 "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος», έτους 1937 
2 "Ιδε είσήγησιν Δ Σάντη προς το Άνώτατον Συμβούλιον Γεωργίας, εις περιοδ « Ό 

Συνεταιριστής» έτους 1927, τεϋχ 19-20, σελ 296 - 298 
3 "Ιδε Γ ΙΙόγγη, Οΐκονομικ/) Έπετηρίς της Ελλάδος έτους 1939, Τόμ. 2ος, σελ 97 έπ. 
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Έ τ ο ς 

1915 
1918 
1920 
1925 
1928 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Ταχυδρ. Γραφ 

αριθμ. Γραφ. 

916 
925 

1.019 
1.023 
1.146 
1.230 
1.284 
1 296 
1.308 
1.345 
1.356 
1.360 

'Αναλογία 
κατοίκων 

κατά Γραφ. 

5.193 
5.189 
5.432 
6.402 
5.443 
5.044 
5.026 
5.003 
4.935 
4.980 
4.975 
4.968 

Τηλεγρ. τηλεφ Γραφ. 

αριθμός Γραφείων 

895 
918 

1.212 
1.698 
2.638 
3.452 
3.830 
4.298 
4.560 
4.967 
5 160 
5 246 

'Αναλογία 
κατοίκων 

κατά Γραφ. 

5.315 
5.322 
4.570 
3.876 
2.345 
1.802 
1.697 
1.508 
1.416 
1 350 
1.307 
1.296 

Έ κ τοϋ π'ινσ.χος τούτου προκύπτει ότι : 

α) Έ ν ω ή Ελλάς άπο της απελευθερώσεως της διέθετε πέντε εν συνόλω 

ταχυδρομικά γραφεία, αναλογούντων εις έκαστον τούτων 150.680 κατοίκων, 

κατά το έτος 1936 ταύτα άνήλθον εις 1.360 με άναλογίαν ενός γραφείου προς 

4.968 κατοίκους, αν και έκτοτε ο Ελληνικός πληθυσμός έδεκαπλασιάσθη. 

β) Έ ν ω άπο της ενάρξεως λειτουργίας των τηλεγραφικών - τηλεφωνικών 

γραμμών εν έτει 1859 ή Ε λ λ ά ς διέθετε τρία γραφεία δια την διεκπεραίωσιν 

της τηλεγραφικής - τηλεφο^νικης επικοινωνίας, με άναλογίαν εκάστου γραφείου 

προς 361.045 κατοίκους, το 1915 ταϋτα άνήλθον ε'ις 895 και κατά το 1936 ε'ις 

5.246 της αναλογίας γραφείου προς κατοίκους κατελθούσης είς το 1 1.296. 

6. Ή δύναμ,ις τοϋ εμπορικού στόλου μεταξύ τών ετών 1915 - 1936 εμφα

νίζεται1 ούτω : 

Έ τ η 

1915 
1918 
1919 
1920 

Ά τ 

Άριθμ 

475 
205 
282 
335 

μ ό π λ ο ι α 

Χωρητικότ 
είς τόνν 

893.650 
290.793 
430.237 
494.269 

1 
1 

Ί σ τ ι ο φ ό ρ α 

Άριθμ. 

884 
700 

.056 

.079 

Χοίρητικότ. 
είς τόνν 

107.466 
120.000 
133.J16 
138.315 

Σ ύ ν ο 

Άριθμ 

1.359 
905 

1.338 
1.414 

λ 0 ν 

Χωρητικότ. 
είς τόνν 

1.001.116 
410.793 
563.353 
632.584 

1. "Ιδε «Στατιστική ΈπετηρΙς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ 298 και 1937 
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1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

440 

418 

432 

437 

467 

472 

504 

528 

547 

559 

575 

558 

565 

600 

600 

605 

685.000 

737.450 

762.358 

828.635 

912.609 

929.619 

1.111.052 

1.256.965 

1.350.157 

1.413.020 

1.487.623 

1.431.256 

1.572.159 

1.755.223 

1.758.731 

1.793.659 

1.093 

1.089 

1.060 

1.018 

814 

735 

726 

729 

718 

708 

698 

697 

699 

709 

700 

714 

152.000 

132.600 

122.354 

113.707 

67.796 

59.656 

58.684 

58.508 

57.925 

55.993 

55.753 

55.709 

56.061 

56.267 

54.161 

55.491 

1.533 

1.507 

1.492 

1.455 

1.281 

1.207 

1.230 

1.257 

1.265 

1.267 

1.273 

1.255 

1.264 

1.309 

1 .300 

1.319 

837.000 

870.050' 

884.712 

942.405 

989.275 

1.169.736 

1.315.473 

1.408.082 

1.460.013 

1.469.000 

1.543.376 

1.486.965 

1.618.220 

1.811.490 

1.812.892 

1.849.150 

"Ητοι, μεταξύ των ετών 1915 - 1936 ή δύναμις των Ελληνικών ατμόπλοι
ων ηύξήθη κατά 25 % περίπου, ενώ έσημειώθη ανάλογος μείωσις των ιστιοφό
ρων. Παραλλήλως το τοννάζ χωρητικότητος έσημείωσεν αυξησιν 85 % περίπου. 

7. α) Μεταξύ των ετών 1922 - 1936 κατέπλευσε και άπέπλευσεν εκ τών 
Ελληνικών λιμένων ό έξης αριθμός πλοίων εκ της αλλοδαπής ή προς την αλλο
δαπή ν. 

"Ετη 

1922 

J 923 

1924 

J 925 

1926 

1927 

1928 

1929 

Πλοία 

8.766 

7.563 

11.714 

12.271 

12.012 

12.402 

13.474 

16.412 

"Ετη 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

Πλοία 

18.061 

18.684 

22.976 

40.175 

41.074 

48.265 

49.495 

"Ητοι, κατά το ως άνω διάστημα ό αριθμός τών πλοίων, τα όποια είσέ-
πλευσχν και απέπλευσαν εκ τών Ελληνικών λιμένων ύπερεπενταπλασιάσθη, 
γεγονός όπερ καταδεικνύει την όσημέραι άνάπτυξιν της εμπορικής επικοινωνίας 
μετά τής αλλοδαπής και συνεπώς την διεύρυνσιν τών ορίων τής αγοράς τών 
αγροτικών προϊόντων. 
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β) Ή κατά το έτος 1914 συσταθείσα Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης έση-

μείωσε την έξης κίνησιν εις την διακίνησιν εμπορευμάτων 1. 

"Ετη Είσαγωγαί εις Έξαγωγαί εις 
χιλιάδας τόνν. χιλιάδας τόνν. 

Λ ι μ ή ν 

Πειραιώς 

Θεσσαλονίκης 

Πατρών 

Βόλου 

Καλαμών 

Χιλιάδες 
τόννων 

2 .907 

880 

244 

308 

188 

1926 548 81 

1938 361 342 

γ) Ή κίνησις τών κυριωτέρο^ν λιμένων της χώρας κατά το έτος 1938 ήτο> 

ή έξης, άπο της απόψεως τών φορτωθέντων και έκφορτωθέντων εμπορευμάτων2.. 

Λ ι μ ή ν Χιλιάδες 
τοννων 

'Ηρακλείου 91 

Καβάλλας 86 

Μυτιλήνης 44 

'Αλεξανδρουπόλεως 69 

"Ητοι, σύνολον διακινηθέντων εμπορευμάτων κατά το έτος 1938 δια τ ώ ν 

ώς ανω λιμένων 4.807.000 τόννων. 

§ 22 

Ή εξέλιξις της βιομηχανίας, από της απόψεως τον αριθμόν τών εργοστα

σίων κατά την Β' περίοδον, καί τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμού 

1. Εϊδομεν δτι κατά το έτος 1917 ύπήρχον εν Ε λ λ ά δ ι 2.213 3 εργοστάσια» 

Ά π ο τοΰ έτους 1921 ό αριθμός τών κατ' έτος Ίδρυθέντων εργοστασίων έχει 

ώς ακολούθως : 

Έτη 'Αριθμός "Ετη 'Αριθμός 

1921 56 1923 41 

1922 46 1924 107 

1. "Ιδε Α. Σμπαρούνη, ενθ' άν σελ 111 σημ 2. 
2 "Ιδε Α. Σμπαρούνη. ενθ' άν σελ 111 σημ. 3 
3 "Ιδε Γ. 'Αναστασοπούλου, 'Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας, Τόμ. Β, σελ 951. 
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1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

132 
124 
214 
192 
40 
45 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

93 
50 
37 
67 

115 
124 

Κατά την άπογραφήν του 1920 το σύνολον των εργοστασίων της χώρας 

άνήλθεν εις 33.811 1 και κατά την άπογραφήν του 1930 ό αριθμός ούτος ύπερε-

διπλασιάσθη άνελθών εις 76.591 2 . 

Μολονότι, όμως è αριθμός των βιομηχανικών μονάδων καί ή βιομηχανική 

παραγωγή αυξάνουν, εν τούτοις «ή βιομηχανία της Ελλάδος είναι νεκρά, ασθε

νής και ολίγον ανεπτυγμένη... Μέχρι της έκρήξεο^ς του πολέμου3 ή βιομηχανική 

μας άνάπτυξις δεν υπερέβη, ούτε ήδύνατο αισθητώς να ύπερβή τα δρια της δα-

σμοφράκτου εσωτερικής αγοράς»4, πάσχουσα σύν τοις άλλοις καί άπο ελλειψιν 

κεφαλαίων καί ειδικευμένων εργατικών χειρών5. 

2. Ά π ο της απόψεως του 'όγκου της βιομηχανικής παραγωγής εν Ελλάδι , 

μεταξύ τών ετών 1921 - 1936, ό σταθμικός δείκτης αυτής παρουσιάζει τήν 

κάτωθι έξέλιξιν, συμφώνως προς τα υπό του 'Ανωτάτου Συμβουλίου τής Ε λ λ ά 

δος παρεχόμενα στοιχεία. ("Ετος βάσεως το 1928 = 100)6. 

"Ετη 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Γενικός 
δείκτης 

61,34 
70,52 
62,71 
80,70 
88,89 
84,56 

Έτη 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

Γενικός 
δείκτης 

94,41 
100 
101,79 
105,28 
108,88 
102,67 

Έτη 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Γενικός 
δείκτης 

111,79 
127,48 
143,17 
141,72 
153,87 
168,08 

1 "Ιδε Γ. 'Αναστασοπούλου, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας, Τόμ Β, σελ 103. 

2 "Ιδε Γ 'Αναστασοπούλου,'Ιστορία τής'Ελληνικής Βιομηχανίας, Τόμ Γ, σελ. 1259 

3 Τήν προ τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου περίοδον ό Π Κοντός (ενθ' άν σελ 345) τ/jv 

χαρακτηρίζει ως εύρισκομένην εις τήν έντονωτέραν γεωργικήν καί χαλαραν βιομηχανικών 

βαθμίδα 

4 "Ιδε Ξ Ζολώτα, Ή Ελλάς πρέπει να γίνη βιώσιμος, σελ. 9 

5 "Ιδε Α Σμπαρούνη, ενθ' άν. σελ. 128, ένθα καί σχετική "Βκθεσις 'Εμπειρογνωμόνων 

τής Κ Τ Ε , συνταχθείσα εν ετει 1933. 

6 "Ιδε στοιχεία 'Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου είς Μηνιαϊον Δελτίον Τραπέζης 

'Ελλάδος έτους 1940, τεϋχ Σεπτεμβρίου, σελ 650. 
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"Ητοι, εκ του ανωτέρω πίνακος συνάγεται δτι, άπο της απόψεως τοϋ. 

συνόλου του όγκου της βιομηχανικής παραγωγής, αυτή, κατά το ώς άνω διά

στημα, ηύξήθη κατά 132 % περίπου. 

3. Ή προϊούσα αύξησις1 της άξιας του συνόλου τής βιομηχανικής π α ρ α γ ω 

γής μεταξύ των ετών 1921 - 1936 (εις έκατομμ. δρχ.) έ'χει ώς έξης : 

"Ετη 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

\ 927 
1928 

Ποσόν 

1.077 

1.958 

3.189 

3.883 

4.977 

5.427 

6.655 

7.115 

"Ετη 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

Ποσόν 

7.158 

6.631 

6.062 

6.749 

8.548 

9.913 

10.177 

11.841 

"Ητοι, ή άξια τοϋ συνόλου τής βιομηχανικής παραγωγής, άπο του έτους 

1921 μέχρι του έτους 1936, φαινομενικώς μεν ένδεκαπλασιάσθη, πραγματικώς 

δμως μόνον έδιπλασιάσθη, έάν γίνη ή τιμαριθμική αναγωγή 2 τής άξιας τής βιο

μηχανικής παραγωγής, ή οποία ενώ το έτος 1923 ανήρχετο3 εις 3.191 εκατ., κατά 

το έτος 1939 αΰτη άνήλθεν εις 14.114 εκατ. δρχ. «...αϊτινες τιμαριθμικώς άνα-

γόμεναι ισοδυναμούν με 6.898 εκατ. δρχ.»4. 

Γεγονός πάντως παραμένει δτι προϊόντος τοϋ χρόνου, άφ' ενός μεν ανήρ

χετο ή βιομηχανική παραγωγή και κατ' ογκον και κατ' άξίαν, άφ' ετέρου δέ, 

καί συνεπεία τούτου, διηυρύνοντο τα δρια τής αγοράς τών αγροτικών προϊόντων, 

δεδομένου δτι ή ηύξημένη βιομηχανική παραγωγή εΐχεν ώς συνέπειαν την ηύξη-

μένην άπασχόλησιν εργαζομένων εις τήν βιομηχανίαν και συνεπώς την δημι-

ουργίαν μεγάλων αστικών καί βιομηχανικών κέντρων, τών οποίων ό πληθυ

σμός, ώς εΐδομεν, μεταξύ τοϋ 1920 - 1928 έσημείωσεν αυξησιν άπο 7,5% (Λά

ρισα) μέχρι 2 7 0 % (Αθήναι) . 

1. Ό δείκτης τής βιομηχανικής παραγωγής, βάσει στοιχείων τοϋ 'Ανωτάτου Οικονο

μικού Συμβουλίου, με βάσιν το 1928 = 100, άνήλθεν εις 179 δια το έτος 1939, δηλαδή έση-

μείωσεν αυξησιν κατά 79%, ή δε έγχωρία βιομηχανική παραγωγή ηδύνατο να καλύψη τα 

8 0 % τών αναγκών τής χώρας εις βιομηχανικά προϊόντα κατά το 1939 "Ιδε Α 'Αγγελοπού

λου, ενθ' άν. σελ 24 

2 "Ιδε Α. Σμπαρούνη, ενθ' άν. σελ. 105. 

3 "Ιδε Α Σμπαρούνη, ενθ' άν σελ. 105. 

4 "Ιδε Α Σμπαρούνη, ενθ' άν σελ. 105 
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4. Ή έξέλιξις του ύψους του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων 1 - 2 · 3, με

ταξύ των ετών 1916 - 1938 (εις εκατομμύρια δρχ.) εμφανίζει την έξης άνο-

•δικήν πορείαν : 

"Ετη 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1925 
1926 
1927 
1928 

"Εσοδα 
εις έκατομμ. δρχ. 

316 
434 

1.250 
1.128 
1.653 
5.757 
9.500 
9.000 

10.500 

"Ετη 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1937 
1938 
1939 i 

"Εσοδα 
είς έκατομμ. δρχ. 

18.700 
11.400 
10.800 
9.100 
9.747 

10.391 
16.093 
14.519 
13.846 

Έ κ των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι, κατά το ώς άνω χρονικον 

διάστημα, το υψος τών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έπολλαπλα-

σιάσθη κατά 46 φοράς, πλην δμως ή αυξησις αυτή είναι μερική, συνεπεία της 

προϊούσης μειώσεως της αξίας της δραχμής εν σχέσει προς τον χρυσόν, ώς 

τούτο προκύπτει έκ του κάτωθι πίνακος 5, κατά τον όποιον ή εκατοστιαία ανα

λογία της αξίας της δραχμής προς την χρυσήν της βάσιν του έτους 1929, εμφα

νίζει την έξης σχέσιν : 

Έκατοστ. αναλογία Έκατοστ. αναλογία 
Έ τ η προς την χρυσήν βάσιν "Ετη προς τήν χρυσήν βάσιν 

Έτος 1929 = 100 "Ετος 1929 = 100 

1932 41,8 1936 40,8 

1933 43,7 1937 41,7 

1934 42,9 1938 39,0 

1935 42,9 1939 34,5 

"Ητοι, έκ τών ανωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι ή μείωσις της αξίας της 

1. "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ. 372. 
2. "Ιδε Γενικούς Προϋπολογισμούς τοϋ Κράτους ετών 1930 - 1938. 
3. "Ιδε Α. Σμπαρούνη, Ινθ' άν. σελ. 120. 
4. "Ιδε Μηνιαϊον Δελτίον'Τραπέζης 'Ελλάδος έτους 1940, τεϋχ. Σεπτεμβρίου, σελ. 669. 
5. "Ιδε Μηνιαϊον Δελτίον της'Τραπέζης της Ελλάδος, μηνός Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 

1940, σελ. 628, πίναξ αριθ. 8. 
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.'δραχμής, κατά το ώς άνω χρονικόν διάστημα, εν σχέσει προς τον χρυσον άνήλ-

'θεν εις 65,5 % . Συνεπώς εις τα αυτά επίπεδα θα πρέπει να υπολογισθούν και τα 

;κατ' έτος έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Γεγονός πάντως παραμένει οτι, 

άπό έτους εις έτος, ή οικονομική δυναμικότης του κράτους ηύξάνετο, εν σχέσει 

προς το παρελθόν αισθητώς, γεγονός το όποιον παρεϊχεν εις αυτό μεγαλυτέραν 

δυνατότητα να προβαίνη εις την διάθεσιν πόρων δια την άνάπτυξιν της Ε θ ν ι κ ή ς 

•οικονομίας γενικώτερον καί την άσκησιν επιτυχεστέρας αγροτικής πολιτικής 

είδικώτερον. 

§ 23 

Ή βαθμιαία μείωσις τον αριθμόν τών αγραμμάτων εν 'Ελλάδι 

1. ΕΙ'δομεν οτι ό αριθμός τών αγραμμάτων Ελλήνων κατά την Α ' περί-

οδον άπό 82.,20 % κατά τό 1870 κατήλθεν εις 66,27 % κατά την άπογραφήν του 

1907. Ό αριθμός ούτος έμειώθη κατά την Β' περίοδον ώς έξης1 : 

"Ετος 
απογραφής 

1920 
1928 
1940 

Σύνολον 
πληθυσμού 

4.816.025 
6.039.380 
7.344.860 

Αριθμός 
αγραμμάτων 

2.803.678 
3.031.729 

Εκατοστιαία 
αναλογία 

αγραμμάτων 

58,22 
50,20 

Δια τό ποσοστόν τών αγραμμάτων εκ τής απογραφής του 1940 δεν κα

τέστη δυνατόν να εύρεθώσιν απογραφικά στοιχεία. 

Θα ήδυνάμεθα όμως να ύπολογίσωμεν τό ποσοστόν τούτο λαμβάνοντες 

ώς βάσιν την άπογραφήν του έτους 1928 και την τοιαύτην τοϋ 1951, καθ' ην 

τό σύνολον τών αγραμμάτων τής χώρας ανήρχετο εις 32 % 2 . Συνεπώς δυνάμεθα 

να εΐπωμεν ότι κατά τό έτος 1940 τό ποσοστόν τοΰτο έκυμαίνετο περί τό 40 % , 

ήτοι άπό του έτους 1870 ό αριθμός τών αγραμμάτων τής χώρας έμειώθη εις τό 

ήμισυ. 

Έ κ τούτου έπεται ότι, άπό τής απόψεως τοΰ μορφωτικού παράγοντος 

δια την άνάπτυξιν τών γεωργικών συνεταιρισμών, έδημιουργήθησαν εύνοϊκώ-

τεραι προϋποθέσεις. 

1. "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος» έτους 1930, σελ. 70. 
2. "Ιδε "Εκδοσιν τμή,ματ.ος λαϊκής επιμορφώσεως Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας έτους 

1956, σελ. 9. 
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2. Έ κ τοϋ παρατιθεμένου πίνακος1 προκύπτει ή αυξησις2 του άριθμοϋ τ ω ν 

φοιτητών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών καί τών ετέρων 'Ανωτάτων Σχολών, άφ' ής: 

ίδρύθησαν αύται, κατά το διάστημα 1915 - 1940. 

Έ τ η 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Παν/μιον Άθ. 
αριθ. φοιτητ. 

1.055 
1.308 
2.478 
1.059 
1.928 
1.629 
2.307 
2.836 
3.891 
3.297 
4.685 
2.120 
1.451 
1.889 
1.992 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Α.Σ.Ο.&Ε.Ε. 
αριθ. φοιτητ. 

— 

— 
— 
— 
— 
170 
157 
149 
197 
250 
269 
380 
483 
453 
465 
468 
498 
586 
703 
794 
960 

1.379 
982 

1.200 
1.209 

Π.Α.Σ.Π.Ε. 
αριθ. φοιτητ. 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1.118 
1.795 
2.080 

Ε.Μ. 
αριθ. <pc 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

589 
519 
496 
563 
677 

Έ κ τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει δτι ό αριθμός τών φοιτητών εν Ε λ 

λάδι—πλην τοΰ Παν/μίου Θεσ/νίκης—άνήλθεν ε'ις 6.166, εάν προστεθη διά

τα Παν/μιον 'Αθηνών αριθμός φοιτητών 2.200 δια το έτος 1939, δηλαδή ό άρι-

1. "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος» έτους 1930, σελ. 439. 
2. Διά την δεκαετίαν 1930 - 1940 δεν κατέστη δυνατόν να άνεύρωμεν στοιχεία. Δια 

τάς ετέρας Σχολάς παρατίθενται δσα στοιχεία ήδυνήθημεν να άνεύρωμεν. Ε π ί σ η ς δεν ήδυ-
νήθημεν να άνεύρωμεν στοιχεία δια το Παν/μιον Θεσ/νίκης. 
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θμός ούτος έξαπλασιάσθη άπο της ενάρξεως τοΰ έτους 1915, μή υπολογιζόμε

νων και τών φοιτητών του Παν/μίου Θεσ/νίκης. 

§ 24 

Ή κατάτμησης της γης εν 'Ελλάδι 

Επανερχόμενοι εις το ζήτημα του κατατεμαχισμού της γης εν Ε λ λ ά δ ι — 

εις ην, ως εΐδομεν ανωτέρω, έπεκράτει δ μικρός γεωργικός κλήρος— δέον να 

ύπογραμμίσωμεν δτι ό κατατεμαχισμός ούτος εΐχεν ώς συνέπειαν να εκλείψουν 

μέχρις ενός σημείου τα πλεονεκτήματα της μεγάλης καλλιέργειας, ενθ' αυτή 

σποραδικώς ελάμβανε χώραν, και τών βελτιωμένων1 μεθόδων αυτής. Το μειο

νέκτημα τοϋτο θα άνεπληροΰτο εκ τής δημιουργίας συνεταιρισμών2 - 3, οί όποιοι 

θα έπέτρεπον την χρησιμοποίησιν τών πλεονεκτημάτων τής μεγάλης καλλιέρ

γειας, αν και, ώς ελέχθη ανωτέρω, τα τσιφλίκια δεν έχρησιμοποίησαν, ώς θα 

έδει, τα πλεονεκτήματα 4 ταΰτα, ενώ δια τής μεταρρυθμίσεως «δεν επρόκειτο 

περί άπλοϋ τεμαχισμού και μετατοπίσεως τής γής άπο τών μεγάλων γαιοκτημό

νων εις μικρούς, άλλα περί απελευθερώσεως δούλων και άνυψώσεως αυτών εις 

ανεξαρτήτους Ίδιοκτήτας»5. 

Μίαν εικόνα περί τών γαιοκτητικών συνθηκών, αί όποϊαι έκράτουν εν Ε λ 

λάδι, μας δίδει ή κατωτέρω γεωργική απογραφή τοΰ έτους 1928, εξ ής προ

κύπτει οτι ή μικρά ιδιοκτησία κατείχε τα σκήπτρα. 

'Αριθμός στρεμμάτων 'Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

1-10 

11 -20 

21 - 30 

31 - 40 

41 -50 

51 - 80 

81 - 100 

101 - 200 

358.718 

207.065 

127.553 

84.991 

52.027 

67.223 

17.627 

27.013 

1. "Ιδε Σ. Χασιώτη, Αϊ κυριώτεραι βάσεις μιας άληθοϋς γεωργικής πολιτικής, σελ. 12. 
2. "Ιδε Σ. Χασιώτη, Ή Γεωργία έν 'Ελλάδι, Ά θ . 1921, σελ. 7. 
3. Ό Μ. 'Αλιβιζάτος έγραφε σχετικώς: « Ή μεγάλη κατάτμησις τής αγροτικής μας 

ιδιοκτησίας.... κατέστησε τήν συνεταιριστικήν οργάνωσιν, οχι μόνον άπαραίτητον ανάγκην διά 
τον Γεωργόν, άλλα και ένα άπαραίτητον συνεργάτην του Κράτους δια τήν έφαρμογήν τής 
Γεωργικής του ΙΙολιτικής...». "Ιδε Ή Γεωργική Ελλάς κλπ., σελ. 72. 

4. "Ιδε Α. Μυλωνά, ενθ' άν. σελ. 97. 
5. "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' άν. σελ. 182. 

10 
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201 - 500 

501 - 1000 

1001 - 5000 

5000 καί άνω 

8.297 

1.415 

1.041 

397 

Ή τοιαύτη κατανομή της γης εν Ε λ λ ά δ ι συνηγορεί ύπερ της συνεταιριστι

κής εκμεταλλεύσεως της, ίνα ούτω οί "Ελληνες άγρόται χρησιμοποιούντες τα 

πλεονεκτήματα της μεγάλης γεωργικής εκμεταλλεύσεως καταστήσουν τήν 

Έλληνικήν άγροτικήν ο'ικονομίαν περισσότερον συναγωνιστικήν, προς τάς 

άλλας εύρωπαϊκάς χώρας, διότι άπο πλευράς αποδόσεως κατά κάτοικον, ό 

"Ελλην γεο^ργος κατείχε τήν τελευταίαν θέσιν. Τούτο προκύπτει εκ του παρα-

τιθεμένου πίνακος της Οικονομικής Έπετηρίδος τής Ελλάδος 1 τοΰ έτους 1933. 

Συγκριτική άπόδοσις κατά κάτοικον τής ελληνικής γεωργικής παραγωγής 

Χωραι 

Ε λ λ ά ς 

Βουλγαρία 

Ρουμανία 

Γιουγκοσλ. 

Ουγγαρία 

Απόδοσις κατά κάτοικον τ.χμ. εις χιλιόγραμμα 

Σίτος Καπνός "Αμπελος 

68.000 62.000 1 8 5 

336 

106.000 

336 
202 

757 ^ Ι · 0 0 0 593 
140 140 

98.000 παΓ 67.000 
766 523 

128 128 
115.000 β 0 Λ 74.000 . . . 

630 409 
181 

945 — — 

2 Σύγκρισις προς 
έλληνικήν τοις 

W 

688 100 

1.400 410 

— 415 

U1 

-ο > 
a 

100 

293 

529 

0/ 

/ο 
ο 
ω 

3. 

100 

203 

181 

139.000 

147 

231.000 

336 

196.000 

140 

— — 342 202 — 

- — 513 — — 

'Εάν εις τα μειονεκτήματα ταύτα τής Ελληνικής αγροτικής οικονομίας 

προστεθή καί το μειονέκτημα τοΰ άγονου τοΰ Ελληνικού εδάφους (καλλιεργού

μενη έκτασις 2 0 % επί τής συνολικής επιφανείας), ώς και τής μεγάλης πυκνο

ί. "Ιδε «Οικονομική Έπετηρίς τής Ελλάδος» έτους 1933, σελ. 53. 
2. Ό αριθμητής των κλασμάτων τοΰ πίνακος δεικνύει τήν κατά χμ2 άπόδοσιν, ό 

δε παρονομαστής τήν κατά χμ2 καλλιεργούμενης εκτάσεως πυκνότητα τοΰ πληθυσμού. 
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-τητος τοΰ 'Ελληνικού πληθυσμού εν σχέσει προς την καλλιεργουμένην έκτασιν, 

καθίσταται, πρόδηλος ή δυσμενέστατη θέσις τοΰ "Ελληνος γεωργού 1. Πράγματι, 

εκ του παρατιθεμένου πίνακος της Δημοσιονομικής 'Επιτροπής τής Κοινωνίας 

τών Ε θ ν ώ ν εις εκαστον τετρ. χιλιόμετρον καλλιεργούμενης γής άντεστοίχει 

εις τας διαφόρους εύρωπαϊκάς χώρας ό έξης αριθμός κατοίκων2 : 

"Ετη Χωραι 

1931 

1926 

1930 

1931 

1927 

1931 

Ελλάς 

ΙΙορτογαλία 

Γιουγκοσλαβία 

Ουγγαρία 

Βουλγαρία 

Ρουμανία 

Πυκνότης κατοίκων ανά καλλιερ-
γήσιμον τετραγ. χιλιόμετρον 

336 

183 

181 

147 

140 

128 

Έ κ τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει δτι, ένώ ή Ε λ λ ά ς ήρχετο πρώτη με

ταξύ τών Ευρωπαϊκών χωρών ως προς την πυκνότητα του πληθυσμού, άπο 

τής απόψεως τής καλλιεργούμενης εκτάσεως ήρχετο τελευταία. 

Ούτω, το ποσοστον τοΰ καλλιεργούμενου εδάφους, εις τάς ως άνω χώρας, 

επί τοΰ συνόλου τής επιφανείας των ανήρχετο3 εις: 'Ελλάς 20 % , Ρουμανία 50 % , 

Βουλγαρία 40 % και Γιουγκοσλαβία 30%. Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, συν

άγεται οτι ή πυκνότης τοΰ πληθυσμοΰ τής Ελλάδος άνά καλλιεργήσιμον τετρ. 

χλμ. ήτο υπερδιπλάσια τής Ρουμανίας, διπλασία τής Βουλγαρίας και 50 % ανω

τέρα τής Γιουγκοσλαβίας, γεγονός το όποιον καθίστα έτι δξύτερον το πρόβλημα 

τής Ελληνικής γεωργίας και πλέον δυσκολωτέραν την κάλυψιν τών βιοτικών 

•αναγκών τοΰ "Ελληνος άγρότου. 

Αϊ δυσμενείς αύται συνθήκαι έξηκολούθουν και κατά το έτος 1938, ως 

τοΰτο προκύπτει έκ τοΰ κάτωθι πίνακος, δεικνύοντος την καλλιεργουμένην 

1. ΙΙέραν τούτου ή θέσις αύτη τοΰ "Ελληνος άγρότου καθίστατο ετι δυσμενεστέρα, 
άν ληφθή ύπ' όψιν οτι το ποσοστον του Έθνικοϋ εισοδήματος, το όποιον άπερρόφα ή 
φορολογία εν 'Ελλάδι, ήτο συγκριτικώς το ύψηλότερον έξ όλων τών βαλκανικών κρατών. 
Οΰτω δια το έτος 1930-1931 το ποσοστον τοϋτο ήτο δια τήν 'Ελλάδα 21,9%, Βουλγα-
ρίαν 10,3%, Ρουμανίαν 11,4% καί Γιουγκοσλαβίαν 12,4%. Ή δε φορολογική έπιβάρυν-
σις κατά κάτοικον κατά το έτος 1931-1932 ήτο τετραπλάσια σχεδόν τής Τουρκικής, 
σχεδόν τριπλάσια τής Γιουγκοσλαβικής, υπερδιπλάσια τής Βουλγαρικής καί περίπου 40% 
ανωτέρα τής Ρουμανικής. 

"Ιδε «Οικονομική Έπετηρίς τής Ελλάδος» έτους 1932, σελ. 477 καί 479 καί Α. 
Διομήδους, ενθ' άν. σελ. 212. 

2. "Ιδε «Οικονομική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος» έτους 1933. 
3. "Ιδε Γ. Κυριάκου, Ή αγροτική Πολιτική του Κράτους, σελ. 9 - 10. 
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εκτασιν κατά χώραν, τήν πυκνότητα των κατοίκων άνα καλλιεργούμενον τ ε -

τραγωνικον χιλιόμετρον και τήν άναλογίαν της καλλιεργούμενης επιφανείας προς: 

τήν όλικήν έπιφάνειαν1. 

Χώραι 

Ε λ λ ά ς 

Βουλγαρία 

Γιουγκοσλαβία 

Ρουμανία 

Τουρκία 

Ιταλία 

Πληθυσμός 
1938 

7.108.000 
6.371.000 

15.630.000 
19.852.000 
16.800.000 
43.378.000 

Καλλιεργού
μενη εκτασις 
εις τετραγω
νικά χιλιόμ. 

28.520 
33.460 
73.840 

131.310 
72.870 

142.960 

Κάτοικοι 
ανά καλλιερ-

γούμενον 
χλμ.2 

249 
190 
212 
151 
231 
305 

'Αναλογία 
έπί τοις % 

καλλιεργού
μενης προς 

όλικήν 
έπιφάνειαν 

21,16 
32,44 
29,83 
44,50 

9,55 
46,09 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος συνάγομεν— συγκριτικώς — δύο δυσμενή συμ

περάσματα άφορώντα τήν χώραν μας : ' Ή τ ο ι α) ή πυκνότης των κατοίκων 

εν 'Ελλάδι ανά καλλιεργούμενον τετρ. χλμ. ήτο μεγαλύτερα εξ δλων των βαλκα

νικών χωρών και β) ή καλλιεργούμενη έν Ελλάδι επιφάνεια ήτο αισθητώς μι

κρότερα πάσης άλλης χώρας, εξαιρουμένης της Τουρκίας. 

Και ναι μεν έμειώθη ή σχέσις αυτή, έν σχέσει προς το 1931 (ϊδε προηγη

θέντα πίνακα), πλην όμως ή δυσμενής αναλογία έξηκολούθει παραμένουσα 

και κατά το 1938. 

Και ενώ τοιαΰται δυσμενείς συνθήκαι έπεκράτουν εις τήν γαιοκτησίαν 

παρ' ήμΐν, δια τήν μεγίστην πλειοψηφίαν του αγροτικού πληθυσμού, εις τάς 

μετά τους βαλκανικούς πολέμους προσαρτηθείσας νέας περιοχάς έξηκολούθει ή 

υπαρξις των τσιφλικιών, ανερχομένων2 λ.χ. εις μεν τήν Μακεδονίαν εις 609, 

εις δε τήν "Ηπειρον εις 324. 

Περατοΰντες τήν άνασκόπησιν του έπιτελεσθέντος έποικιστικου έργου 

παρ' ήμΐν, το όποιον, ως εΐδομεν, κατά τάς διαφόρους φάσεις επιλύσεως του 

παρουσίασεν άλλοτε μεν βραδύτητα, ταλαντεύσεις και άδράνειαν, άλλοτε δε 

έπιτάχυνσιν και πρόθεσιν πραγματικής και ριζικής ρυθμίσεως του, δέον, παρά 

τάς εκτεθείσας δυσχέρειας, να ύπογραμμίσωμεν ότι : «το οξύτατον πληθυσμια-

κον πρόβλημα, δπερ παρουσίασεν ή 'Ελλάς μετά τήν μικρασιατικήν καταστρο-

φήν, ήδυνήθη παρά τάς δυσχέρειας να αντιμετώπιση επιτυχώς, διότι κατώρθω-

1. "Ιδε Γ. Χοφιτάκη, ενθ' άν. σελ. 1 3 0 - 1 3 1 . 

2. "Ιδε Ξ. Ζολώτα, ενθ' άν. σελ. 81. 
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•σεν εις διάστημα, ελαχίστων ετών νά αφομοίωση εθνικώς, κοινωνικώς και οικο

νομικώς όλόκληρον τον τεράστιον τούτον πληθυσμον και να παρουσίαση άξιον 

αληθινού θαυμασμού έργον»1. 

Ό Α. Σμπαρούνης αναφερόμενος εις το έπιτελεσθέν έποικιστικον έργον, 

-του οποίου τάς διαφόρους φάσεις ανωτέρω προσεπαθήσαμεν να σκιαγραφήσωμεν, 

εγραφεν2 : «Υπέρ πάσαν δμως πρόοδον, συντελεσθεΐσαν εν Ε λ λ ά δ ι άπα του 

1923 μέχρι του 1940, πρέπει να έξαρθή ό ή ρ ά κ λ ε ι ο ς ά θ λ ο ς τ η ς ά π ο -

: κ τ α σ τ ά σ ε ω ς τ ώ ν π ρ ο σ φ ύ γ ω ν . . . κατά το βραχύτατον τοΰτο χρο-

νικόν διάστημα καί με τα πενιχρά μέσα, τα όποια διέθετεν, ή 'Ελλάς άπερρό-

φησε νέον πληθυσμον ΐσον προς τά 25 % του παλαιού πληθυσμού καί, δπερ 

σπουδαιότατον, τον γυμνητεύοντα και έμφοβον εκ τών διωγμών προσφυγικόν 

πληθυσμον μ ε τ ε μ ό ρ φ ω σ ε ν ε ι ς θ α ρ ρ α λ έ ο υ ς π α τ ρ ι ώ τ α ς 

κ α ι σ φ ρ ι γ ώ ν τ α σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ν π ρ ο ό δ ο υ ε ν τ η ο ι κ ο ν ο 

μ ί α κ α ί τ η κ ο ι ν ω ν ί α». Ούτω λοιπόν εις το ζήτημα της διανομής της 

γης, μετά πάροδον ολοκλήρου αιώνος, τείνει σχεδόν προς πραγμάτωσιν το ονει-

ρον τοΰ Καποδίστρια, ό όποιος απευθυνόμενος προς τους υπ' αύτοΰ προσκλη-

θέντας γερουσιαστάς, συνεπεία τής μη εγκαίρου συντάξεως ύπ' αυτών του σχε

δίου διανομής τής γής, ελεγεν : « 'Εγώ επιθυμώ να σας παραδώσω ε'ις αυτόν 

ύπενόει τον Βασιλέα "Οθωνα), ως λογικά οντά, ελευθέρους, με την ένδυμασίαν 

τής ιδιοκτησίας...»3. 

§ 25 

Ληφθέντα μέτρα αναγόμενα εις τύν τομέα της αγροτικής ασφαλίσεως 

1. Παρά το γεγονός ότι πολλαί περιφέρειαι τής 'Ελλάδος ύφίσταντο συχνά-

χις ζημίας έκ τής χαλάζης καί τών παγετών, εν τούτοις ουσιαστικώς δεν εϊχον 

ληφθή μέχρι τοΰ έτους 1926 τά ενδεικνυόμενα μέτρα, εκτός του ότι τό Έλληνι-

κόν Δημόσιον ε'ις μεμονωμένας περιπτώσεις παρεϊχεν οίκονομικήν βοήθειαν εις 

τους ύποστάντας ζημίας άγρότας. 

2. Κατά τό έτος 1926 δια τοϋ άπό 2/7 Ν.Δ. συνεστήθη ώς νομικόν πρό

σωπον δημοσίου δικαίου τό «Κεντρικόν Ταμεΐον 'Ασφαλείας κατά Χαλάζης καί 

Παγετών», με σκοπόν τήν εν αύτω άντασφάλισιν τοπικών συνεταιρισμών άλ-

ληλασφαλείας. 'Επειδή όμως τό ώς άνω Ταμεΐον δεν άνταπεκρίθη ε'ις τάς προσ

δοκίας, ακολουθεί ό κυρωτικός νόμος 4402/1929 τοϋ άπό 13 - 11 - 1927 Ν.Δ., 

•όπερ είχε τροποποιήσει τό άρχικόν Ν.Δ. τοϋ 1926, έπιτρέψας τήν ά π ' ευθείας 

1. "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 106-109. 
2. "Ιδε Α. Σμπαρούνη, έ'νθ' άν. σελ. 113. 
3. "Ιδε Γ. Βαλέτα, Τερτσέτη "Απαντα, Τόμ. Β, σελ. 280. 
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ασφάλισαν1 των επιθυμούντων γεωργών εις το ώς άνω Ταμεϊον, πέραν των περι

πτώσεων της «άντασφαλίσεως τοπικών γεωργικών Συνεταιρισμών άλληλασφα-

λείας, ή των τυχόν Ταμείων Άλληλασφαλείας, Γεωργικών Συνεταιρισμών ή; 

Ενώσεων αυτών κατά τών κινδύνων εκ χαλάζης και παγετών τών αμπέλων, 

σταφιδαμπέλων, χα.πνοΐ> και λοιπών γεωργικών προϊόντων...» 2, αί όποϊαι. 

περιελαμβάνοντο και προγενεστέρως ε'ις την άντασφάλισιν. 

Το Ταμεϊον τοϋτο δια τοϋ νόμου 5219/1931 μετωνομάσθη εις «Ταμεϊον 

Γεωργικών Ασφαλειών» 3 επέκτειναν άμα την άσφάλισίν* του επί τών ζώων5,. 

ε'ίτε άπ ' ευθείας, ε'ίτε δια μέσου τών συνεταιρισμών, με δικαιοδοσίαν εφ' ολο

κλήρου0 της χώρας και με δυνατότητα να προβαίνη εις τήν σύναψιν δανείων παρά 

Τραπέζαις, εν περιπτώσει αδυναμίας καλύψεως τών ζημιών, ύπο τήν έγγύησιν 

τοϋ Κράτους. 

'Ενταύθα σημειοϋμεν7 δτι κατά τήν τετραετίαν λειτουργίας του Ταμείου,, 

(1930 - 1933), τούτο είχε συνάψει 51.351 ασφαλιστήρια συμβόλαια άντιπρο-

σωπεύοντα 65.557 παραγωγούς, καταβαλον δι' αποζημιώσεις ποσόν 41.517.000' 

δραχμάς. 

§ 26 

Ληφθέντα μέτρα εις τον τομέα της αγροτικής πίστεως 

1. Κατ' αρχήν δέον να υπογραμμισθή το γεγονός, δτι ή ώργανωμένη 8 αγρο

τική πίστις παρ' ήμΐν ενεφανίσθη άπο τοϋ έτους 1915 9 οπότε ή 'Εθνική Τρά-

1. Κατά το άρθρον 6 του νόμου το άνώτατον δριον αποζημιώσεως ώρίζετο εις 90% της 
ασφαλιζόμενης αξίας. 

2. "Ι8ε άρθρον 1 του νόμου 4402/1929. 
3. Ή περίοδος 1925 - 1935, συνεπεία της πληθώρας τών κατ' αυτήν ίδρυθέντων ποικι

λώνυμων αυτοδιοικουμένων Γεωργικών 'Οργανισμών, Γραφείων και Ταμείων, θα ήδύνατο-
να χαρακτηρισθή ώς χρυσή εποχή τούτων. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Εισαγωγή εις τήν Άγροτι-
κήν Πολιτικήν, σελ. 193. 

4. Δια τοΰ νόμου τούτου υπήχθη ύπο άναγκαστικήν άσφάλισιν άπασα ή συκοπαραγωγή 
της Πελοποννήσου. 

5. Κατά το άρθρον 2 παρ. 2 τοϋ νόμου Ιξηροϋντο της ασφαλίσεως τά ζώα τα «αγορα
σθέντα προς πάχυνσιν καΐ μεταπώλησιν ή οπωσδήποτε προς έμποριαν...... 

6. Κατά το άρθρον 9 έξηρέθησαν τών διατάξεων τοϋ νόμου ή Κρήτη και ετεραι τρεις 
επαρχία',. 

7. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1934, τεϋχ. 7 - 8, σελ. 107. 
8. Ό Ξ. Ζολώτας γράφει σχετικώς: «Καθ' ολην τήν περίοδον ταύτην—ΰπονοων τήν 

άπο της απελευθερώσεως της χώρας μέχρι τοΰ 1915—δύναται να ύποστηρι.χθή δτι αγροτική 
πίστις ώργανωμένη με κατεύθυνσιν τήν ένίσχυσιν και προαγωγήν της γεωργίας της χώρας 
ουδέποτε ύπήρξεν». "Ιδε 'Αγροτική Πολιτική, σελ. 171. 

9. Ή κατά το έτος 1875 συναφθείσα σύμβασις μεταξύ Κράτους και Εθνικής Τραπέζης 
((περί συστάσεο^ς Τραπέζης Κτηματικής και Γεωργικής Πίστεως» τη συνδρομή της δευτέρας, 
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πεζά 1 ύπεχρεώθη να έπεκτείνη τάς πιστώσεις και προς τήν γεωργίαν, πράγμα 

το όποιον ύπεβοηθήθη με τήν νομοθετικήν κατοχύρωσιν του συνεταιριστικού 

αγροτικού κινήματος, κατόπιν της ψηφίσεως του νόμου 602/1914. 
1 Ενταύθα δέον να σημειώσωμεν δτι ήδη δια του υπ' αριθ. 105/2-2-1828 

Διατάγματος είχε συσταθή «'Εθνική Κτηματική Τράπεζα», τη συνδρομή του 

Ι. Καποδιστρίου, προς «ην δούς πρώτος παράδειγμα κατέθηκε χίλια τάλληρα 

και παρέσχεν συγχρόνως εις τήν Έθνικήν έπιχείρησιν μέρος των χρηματικών 

ποσών, άτινα τω είχον έμπιστευθή Ευρωπαίοι Εύεργέται» 2 ' 3 . Μετά τήν διά-

λυσιν τής βραχύβιου ταύτης Κτηματικής Τραπέζης, ή 'Ελληνική γεωργία επί 

ό?Λκληρον αιώνα παρέμεινεν άνευ τής συνδρομής του απαραιτήτου τούτον ιδρύ

ματος δια τήν ύποβοήθησίν της. Ούτω, μετά πάροδον αιώνος, σχεδόν, και κατό

πιν τής ψηφίσεως του νόμου 602 δυνάμει τοΰ όποιου ήρχισεν ή σύστασις εν Ε λ 

λάδι Γεωργικών Συνεταιρισμών, ήρχισεν να ρέη είς το μαρασμώδες σώμα τής 

Ελληνικής γεωργίας το ζωοποιον αϊμα τών οικονομικών πιστώσεων δια τήν 

συντήρησιν και άνάπτυξίν της. Τοσούτον δε σημαντική ύπήρξεν ή συμβολή τών 

συνεταιρισμών εις τήν διάδοσιν, έπέκτασιν και διεύρυνσιν τής αγροτικής πί

στεως παρ' ήμΐν, ώστε να λεχθή δτι ο'ι συνεταιρισμοί έγέννησαν τήν πίστιν4, 

δεδομένου δτι ή ασφαλεστέρα οδός δια τήν έδραιωσιν ταύτης εΐναι ή συνεται-

ρικοποίησις τών γεωργών οι όποιοι ούτως εμφανίζουν οίκονομικήν οντότητα, 

μετά τής οποίας δύνανται να συναλλαχθοΰν εύχερέστερον και άσφαλέστερον οι 

ανώτεροι πιστωτικοί οργανισμοί. Τούτο δε διότι τα ανώτερα πιστωτικά ιδρύ

ματα δεν είναι ευχερές να παρακολουθούν τήν οίκονομικήν κατάστασιν ενός 

εκάστου άτομου 5, πράγμα το όποιον επιτυγχάνεται μόνον δια τοΰ συνεταιρι

σμού6, αποτελούντος τήν μόνην διέξοδον προς έξυπηρέτησιν τής αγροτικής πί

στεως 7 - 8 . 

2. Ή παρακίνησις τών κρατικών οργάνων προς τους άγρότας δια τήν συνε-

ταιρικοποίησίν των, ίνα επιτύχουν δανειοδότησιν υπό τής 'Εθνικής Τραπε-

δέν έτελεσφόρησε, δεδομένου δτι δεν έψηφίσΟη, ώς έδει, εντός έτους άπα τής ισχύος τής εν 
λόγω συμβάσεως, 6 προβλεπόμενος σχετικός νόμος. 

1. "Ιδε Γ. Τρακάκη, Ή συνεταιριστική όργάνωσις έν Ελλάδι και ή 'Εθνική Τράπεζα. 
2. "Ιδε «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος» έτους 1828, σελ. 48. 
3. Πλείονα περί τοϋ 'ιστορικού ταύτης ιδε είς Δ. Ζωγράφου, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής 

Γεωργίας, Τόμ. Β', σελ. 247 - 274. 
4. "Ιδε Α. Σίδερι, Ινθ' άν. σελ. 121. 
5. "Ιδε Α. Μυλωνά, Γεωργική και κτηματική πίστις, σελ. 34. 
6. "Ιδε Α. Μυλωνά, είς περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1925, τεΰχ. Α', σελ. 2. 
7. "Ιδε Έκθεσιν 'Επιθεωρητού Γεωργίας 'Ανατολικής Μακεδονίας εις «Γεωργικον 

Δελτίον» έτους 1931, τεΰχ. Ε', σελ. 44. 
8. "Ιδε Είσήγησιν Θ. Τζωρτζάκη είς Γ' Συνέδριον Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ε ν ώ 

σεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,το όποιον συνήλθεν εν 'Αθήναις κατά μήνα Άπρίλιον 1937, 
είς «Συνεταιριστήν» έτους 1937, τεΰχ. 4 - 5, σελ. 72 - 73. 
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ζης, ή υφισταμένη στενότης χρήματος παρά τω άγροτικώ πληθυσμώ, ή έπεκ-

ταθεΐσα άπο του έτους 1915 ύποχρέωσις της Ε θ ν ι κ ή ς Τραπέζης όπως παρέ-

χη δάνεια και προς τους άγρότας και ή ύπο του νόμου 602 κατοχυρωθεΐσα ίδρυ-

σις Γεωργικών Συνεταιρισμών, συνετέλεσαν εις την ταχεΐαν έξάπλωσιν τούτων. 

Σχετικώς ό Σ . Ίασεμίδης εγραφεν : « Ά π ο της ισχύος του νόμου 602 

ή 'Εθνική Τράπεζα συνετέλεσεν εις τον πολλαπλασιασμον και την έπέκτασιν 

των γεωργικών συνεταιρισμών δια της παροχής προς αυτούς αυξανομένων 

δανείων και μάλιστα επί πλεονεκτικώ τόκω και απέναντι άλλων δανείων και 

απέναντι μη συνεταιρισμένων»1. 

Προς τούτοις, εις την έξάπλωσιν των συνεταιρισμών συνετέλεσε καί ή 

απλούστατη διαδικασία της συστάσεως των, δεδομένου οτι ή σύστασις έπε-

ρατοΰτο δια της συγκεντρώσεως των χωρικών εις το σχολεΐον και την άμεσον2 

ύπογραφήν του καταστατικού άνευ της αναγνώσεως του :\ Τούτο δεν έδιδε την 

δυνατότητα εις πάντας τους άγρότας να συνειδητοποιήσουν την σημασίαν τοΰ 

συνεταιρισμού, πράγμα δπερ έπέδρα δυσμενώς επί της όλης λειτουργίας τούτου, 

συνεπικουρούσης και της αδυναμίας4 του Διοικητικού Συμβουλίου να έρμηνεύση 

τάς σχετικάς διατάξεις τοΰ νόμου. 

3. Μεταξύ τών μέτρων των αναγομένων εις τον τομέα της αγροτικής πίστε

ως κατά την δευτέραν περίοδον (1915 - 1940) άναφέρομεν : 

α) Τήν ήδη μ,νημονευθεΐσαν ύποχρέωσιν της 'Εθνικής Τραπέζης 5 δια την 

έπέκτασιν τών πιστώσεων της καί προς τήν γεωργίαν άπο τοΰ έ'τους 1915. 

β) Τήν ϊδρυσιν δια τοΰ νόμου 603/1915 της Γεωργικής Τραπέζης Μακε

δονίας, 'Ηπείρου καί Θράκης, ώς καί της Γεωργικής Τραπέζης τών Νήσων τοΰ 

Αιγαίου, τών όποιων ή λειτουργία έρρυθμίσθη βραδύτερον δια τοΰ Ν.Δ. τής 

28-9-1925. 

'Ενταύθα δέον να λεχθή δτι «έπί Τουρκοκρατίας συνεστήθη άπο ετών 

εν Μυτιλήνη τράπεζα γεωργική, ήτις σκοπον είχε να παρέχη δάνεια εις τους 

γεωργούς καί κτηματίας έπί υποθήκη προς 6 % . Δυστυχώς ή τοσούτον εύφή-

μως ηχούσα γεωργική αύτη τράπεζα, τής όποιας τα κεφάλαια άπετελοΰντο 

εκ τών χρημάτων αυτών τών γεωργών... δια το πλείστον... μέρος τών γεοίργο-

κτηματιών ήτο παντελώς άχρηστος, καθόσον ίνα κτηματίας λάβη δάνειον παρά 

τής είρημένης τραπέζης έδει να καταφυγή πρότερον εις τήν μέθοδον τών παρα-

1. "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1927, τεϋχ. 19 - 20, σελ. 295. 
2. "Ιδε Γ. Τρακάκη, ενθ' άν. σελ. 10. 
3. "Ιδε Σ. Ίασεμίδη, Ανάγκη Ενώσεως τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, σελ. 23 - 24. 
4. "Ιδε Σ. Ίασεμίδη, ενθ' άν. σελ. 24, 28. 
5. "Ηδη άπο του έτους 1910 ή έφημερίς «ΑΚΡΟΙΙΟΛΙΣ» εις κύριον άρθρον της 3ης 

Μαρτίου έγραφε: «....Δεν έννοοϋμεν δε δι/.τί.... δεν επεβλήθη καί ή προικοδότησις Γεωργικών 
Συνεταιρισμών ή Γεοίργικών Τραπεζών...... 
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•σκηνίων, των ρουσφετιών και τών δώρων, πράγμα το όποιον δεν ήτο δια τους 

πάντας κατορθωτόν...»1. 

γ) Την είσαγωγήν του θεσμού του γεωργικού ένεχυρογράφου, δια του 

νόμου 2184/1920, άποβλέψαντος εις την βραχυπρόθεσμον πίστιν τόσον τών 

συνεταιρισμών, δσον και τών μελών των, συντελέσαντος ούτω τοΰ θεσμού τού

του εις την πιστωτικήν έπιφάνειαν τοΰ άγρότου και την έπαύξησιν της κυκλο

φορίας τών πιστώσεων 2 - 3 . 

δ) Την είσαγωγήν δια του Ν.Δ. του 1919 τοΰ θεσμού του πλασματικού ενε

χύρου καπνών, δι' ού άπεσκοπήθη ή εκ μέρους της 'Εθνικής Τραπέζης χορή-

γησις δανείων προς τους καπνοπαραγωγούς. 

ε) Την υπό τοΰ νόμου 487/1914 τεθεΐσαν ύποχρέωσιν εις το άπο τοΰ 'έτους 

1901 λειτουργούν Κοινωφελές Ταμεΐον Κρήτης, όπως τούτο παρέχη δάνεια εις 

τους γεωργικούς συνεταιρισμούς μέχρι τοΰ 1/2 τών κεφαλαίων των. 

στ) Τήν είσαγωγήν τοΰ θεσμού τών Συνεταιρισμών Κτηματικής Πίστεως 

δια τοΰ Ν.Δ. της 28-11-1925. Οί συνεταιρισμοί ούτοι συνεκροτοΰντο υπό 'ιδιο

κτητών αγροτικών κτημάτων προς τον σκοπον της λήψεως μακροπροθέσμων 

πιστώσεων δια τήν έκτέλεσιν εγγειοβελτιωτικών έ'ργων και παγίων εγκατα

στάσεων, επί παροχή υποθήκης εφ' δλων4 τών κτημάτων τών συνεταίρων. 

ζ) Τέλος, το επιστέγασμα τών μέτρων εις τον τομέα της αγροτικής 

πίστευες, κατά τήν δευτέραν περίοδον, ύπήρξεν ή 'ίδρυσις τής 'Αγροτικής Τρα

πέζης της Ελλάδος, εν ετει 1929, κατόπιν επίμονων προσπαθειών τοΰ σκαπα-

νέως τής συνεταιριστικής κινήσεως παρ' ήμϊν Σ. Ίασεμίδη 5 , ό όποιος συνεπεία 

τής ακαμάτου συνεταιριστικής δράσεως του άπεκλήθη «ό "Ελλην Ραϊφφάϊζεν» 6 · 7 , 

ως καί τών προσπαθειών τοΰ αγροτικού πληθυσμού8 καί διαφόρο^ν υπηρεσιακών 

παράγοντος 9 καί πολιτικών ανδρών. Πράγματι ό Σ . Ίασεμίδης, δπως ό 'ίδιος 

1. "Ιδε "Εκθεσιν Νομογεωπόνου Μεσσηνίας συνταχθεΐσαν κατά μ,ήνα Άπρίλιον του 
έτους 1913 εις «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1913, τεϋχ. Δ', σελ. 432. 

2. "Ιδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη ΙΙολιτική Οικονομία, σελ. 124. 
3. "Ιδε καί σχετικον Ν.Δ. της 29-5-1923. 
4. "Ιδε άρθρον 1 του Ν.Δ. τής 28-11-1925. 
5. Σ. 'ίασεμίδης (1878 - 1929). Οδτος εις έπιμ,νημόσυνον άρθρον άπεκλήθη «Ιΐατήρ 

τών Συνεταιρισμών εν Ελλάδι». "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1934, τεΰχ. Β', 
σελ. 22. 

6. "Ιδε άρθρον Β. Γαβριηλίδου εις έφημερ. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» τής 13-5-1913. 
7. Σημ. Συγγ. Ό Ραϊφφάϊζεν ύπήρξεν εν Γερμανία ό εμψυχωτής τής συνεταιρικής 

κινήσεως καί ιδρυτής τοϋ πρώτου πιστωτικού συνεταιρισμού έν αύτη κατά το έτος 1847. 
8. Το Γ' Καπνοπαραγωγικον Συνεδριον Μακεδονίας - Θράκης, συνελθον έν Ξάνθη τήν 

27ην Νοεμβρίου 1927, μεταξύ τών ψηφισμάτων του περιέλαβε καί ψήφισμα άφορων τήν 
άμεσον ϊδρυσιν Πανελληνίου Γεωργικής Τραπέζης. "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής», 'έτους 
1927, τεϋχ. 19 - 20, σελ. 355 - 356. 

9. "Ιδε Γ. Κυριακού, ενθ' άν. σελ. 56. 
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γράφει, «άπο του 1904» είχε «την εμμονον ίδέαν της συστάσεως και εξαπλώσεως 

γεωργικών συνεταιρισμών»1. 

Ούτος λοιπόν, δστις άπο του έτους 1904 εΐχε την «εμμονον ίδέαν» της 

συστάσεως γεωργικών συνεταιρισμών εν 'Ελλάδι, αναφερόμενος εις την σύστα-

σιν Γεωργικής Τραπέζης, εις όμιλίαν του γενομένην εις την Έταιρείαν Κοινω

νικών 'Επιστημών, κατά μήνα Δεκέμβριον του έτους 1924 έλεγε : «Πρέπει 

δε να συσταθή 'Αγροτική Τράπεζα δια τους εξής λόγους : Διότι ό 'Οργανισμός 

της 'Εθνικής Τραπέζης δεν είναι ό αρμόζων δια την άνάπτυξιν τής αληθούς συνε

ταιρικής οργανώσεως και τής συνεταιρικής αλληλεγγύης. Διότι ό τρόπος τής: 

χορηγήσεως τών δανείων, συναφής προς τον Όργανισμόν της, εμποδίζει την 

άνάπτυξιν τής συνεταιρικής συνειδήσεως... Διότι θα διευκολύνη την άπο κοινού 

πώλησιν γεωργικών προϊόντων... και τήν άπο κοινού προμήθειαν αυτών... Διότι 

ή γεωργική Τράπεζα θα καταστήση τους γεωργούς 'ικανούς να εφαρμόσουν τε-

λειοτέρας τεχνικάς μεθόδους... και δια τής αυτοδιοικήσεως θα άπορρεύση βαθμη

δόν ή πλήρης τοϋ γεωργού οικονομική καί ηθική ανεξαρτησία...». 

Ούτω λοιπόν, υπό τήν έπίδρασιν τών ανωτέρω παραγόντων και τής εγκα

ταλείψεως υπ' αυτού τής αρχής τής μη αναμίξεως εις τα κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα τής χώρας, το Κράτος ώδηγήθη εις τήν σύστασιν τής 'Αγροτικής 

Τραπέζης, περί τής όποιας, λόγω τής σπουδαιότητας της εις τήν δλην κινησιν 

τής γεωργικής μας οικονομίας, θα άσχοληθώμεν κατωτέρω. 

'Ενταύθα καί πριν ή περατώσωμεν τήν προσπάθειάν μας ως προς τήν άνα-

σκόπησιν τών πάσης φύσεως κρατικών μέτρων, τα όποια ελήφθησαν κατά τήν 

δευτέραν περίοδον και τα όποια επέδρασαν ευμενώς έπί τής όλης πορείας τής 

γεωργικής καί γενικώτερον τής 'Εθνικής μας οικονομίας, έπιθυμοΰμεν να ση-

μ,ειώσωμεν εισέτι τα εξής : 

α) Τήν άπο 18-3-1926 Συντακτικήν 3 Πραξιν «περί οργανισμού τής 

'Ακαδημίας Αθηνών», ήτις εν προοιμίω τονίζει : «θεωροΰντες δτι ή επιστή

μη, δπλον παν'ισχυρον καί συντελεστής τής νίκης εν πολέμω, είναι συγχρόνως 

έν ειρήνη όργανον άπαραίτητον προαγωγής τής Γεωργίας...», εν δε τω άρθρω 

1 δτι « Ή 'Ακαδημία έχουσα σκοπόν... α) ... β) τήν έρευναν τών στοιχείων καί 

τών προϊόντων τής 'Ελληνικής γής καί τήν καθ' δλου μελέτην τής φύσεως τής 

χώρας, τήν έπιστημονικήν ύποστήριξιν και ένίσχυσιν τής γεωργίας...». Ούτω 

λοιπόν, το Κράτος, το όποιον επί έ'να αιώνα έζησε μακράν τών επιστημονικών 

αναζητήσεων καί τών φροντίδων τής γεωργίας τής χώρας, έρχεται καί εντάσσει 

τήν γεωργίαν καί τα προβλήματα της υπό τήν στοργικήν φροντίδα τοΰ επι

στημονικού φωτός, τό όποιον ως «δπλον πανίσχυρον» θα τής διάνοιξη τους ορί

ζοντας δια μίαν ταχυτέραν πρόοδον. Τοϋ λοιπού, «ό ναρκωμένος γίγας» θα άπο-

1. "Ιδε «Ό Συνεταιριστής» έτους 1926, τεϋχ. 1, σελ.4. 
2. Αύτη έκυρώθη ύπο τοϋ νόμου 4398/1929. 
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ναρκοΰται βαθμηδόν υπό το φως της έρεύνης τοΰ κορυφαίου επιστημονικού καί· 

πνευματικού Ιδρύματος1 της Ελλάδος. 

β) Τα υπό τοΰ A.N. 677/1937 «περί ρυθμίσεως χρεών» ληφθέντα μέτρα,. 

δια τών οποίων άπεσβέσθησαν αγροτικά χρέη 2 ανερχόμενα εις 9 δισεκατομ

μύρια 363 εκατομμύρια δραχμάς, γεγονός το όποιον άπεδέσμευσε τον άγροτικον 

πληθυσμον και τοΰ παρέσχε μεγαλυτέραν αίσιοδοξίαν και ζηλον προς καλλιερ-

γειαν της γης. Ή ευεργετική έπίδρασις τοΰ ως άνω μέτρου εφ' ολοκλήρου της 

Ελληνικής αγροτικής οικονομίας καθίσταται περισσότερον έκδηλος εάν άνα-

φερθή δτι επί συνόλου 953.637 γεωργικών εκμεταλλεύσεων έβαρύνοντο δι' 

αγροτικών χρεών αϊ 643.616, δια τοΰ ώς άνω ποσοΰ, το όποιον άπετέλει το 

45-80% τοΰ γεωργικού εισοδήματος τής χώρας, αναλόγως τών γεωγραφικών 

διαμερισμάτων. Τελικώς 3 δια τών ώς άνω μέτρων άπεσβέσθησαν αγροτικά χρέη 

συνολικού ποσοΰ 7,2 δις άφορώντα 650.000 άγρότας, ήτοι τα 6 8 , 4 % τοΰ όλου* 

αριθμού τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

γ) Έ ν προκειμένω έπιθυμοΰμεν να ύπογραμμίσωμεν εν τρωτον σημεΐον τών 

Ελλήνων αγροτών, δια το όποιον όμως δυνατόν νά μή εύθύνωνται ούτοι έξ 

ολοκλήρου, και το όποιον έπέδρα δυσμενώς έπί τοΰ δλου ρυθμού αναπτύξεως 

τής Ελληνικής γεωργίας καί συνεπώς, κατ' έπέκτασιν, έπί τής 'Εθνικής μας. 

οικονομίας. 

Πρόκειται δια την παλαιοτάτην παρ' ήμΐν ύφισταμένην συνήθειαν, ή όποια 

συμπορευομένη με το Έλληνικόν έορτολόγιον, οδηγεί τους άγρότας ε'ις το να 

απέχουν τών αγροτικών των εργασιών, έπί μακρόν χρονικον διάστημα τοΰ 

έτους. Ούτως ύπελογίσθη4 ότι συνεπεία τών διαφόρων αργιών τοΰ έορτο?νογίου 

μας οι άγρόται άπεΐχον τών εργασιών των έπί 120 (περιφέρεια Λαρίσης) μέχρι. 

180 ημέρας (περιφέρεια Καρδίτσης). Ώ ς είναι εύνόητον, με τήν άξιοποίησιν τοΰ 

1. Σχετικώς δ Δ. Ζωγράφος εγραφεν, αναφερόμενος εις τήν Άκαδημίαν 'Αθηνών :«Αΰτη 

άπο τής συστάσεως της προέβη εις μεγαλειώδεις υποσχέσεις δια το μέλλον τής γεωργίας.... 

οοτως άπο τής αποκαταστάσεως μας ώς Κράτος, ήτοι άπο μιας ολοκλήρου έκατονταετηρίδος 

ή γεωργία τής 'Ελλάδος δια πρώτην φοράν αντιμετωπίζει έπίσημον κοινωνικήν καί πολιτει-

ακήν υπέρ αυτής μέριμναν...... "Ιδε Γεωργικαί Μελέται, τεΰχ. Α' (1932), σελ. 219. 

2. Προ τής διαγραφής τών αγροτικών χρεών, καί συνεπεία τών σκληρών μέτρων τα. 

όποια ίλαβεν ή Α.Τ.Ε. δια τήν είσπραξιν τών οφειλών καί του προκληθέντος εκ τούτων θο

ρύβου, ό Κ. Τσάκας έγραφε: « ί α χρήματα τής Τραπέζης δεν δίδονται ώς δωρεά, ούτε δια 

να καταναλωθούν ασκόπως, άλλα δια να συμβάλουν εις τήν παραγωγήν καί τήν έντατικήν 

καλλιέργειαν.... Τά χρήματα αυτά πρέπει να εξυπηρετήσουν ουχί μόνον τάς νυν γενεάς, άλλα 

καίτας μέλλουσας.Άλλοίμονον λοιπόν άν ή Τράπεζα χαρίζη εκάστοτε τα δάνεια... Οί άγρόται 

συνηθίζοντες εις τήν κατανάλωσιν δανείων, άτινα είναι βέβαιοι ότι ουδέποτε θέλουν εξοφλήσει,, 

καθίστανται οκνηροί καί κατά κανόνα αποφεύγουν νά εργασθούν». "Ιδε Κ. Τσάκα, Οί Συνε

ταιρισμοί, σελ. 181. 

3. "Ιδε Μ. 'Αλιβιζάτου, Ή Γεωργική Ελλάς καί ή έξέλιξίς της, σελ. 61. 

4. "Ιδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικαί Μελέται, τεΰχ. Α', σελ. 41 - 42. 
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ενός δευτέρου του εργασίμου χρόνου δεν ήτο ικανοποιητική ή συμβολή του συν

τελεστού της εργασίας εις τήν άνάπτυξιν της Ελληνικής γεωργίας καί δή υπό 

το κράτος των ανωτέρω άναφερθεισών και συρρεουσών ελλείψεων καί παραλεί

ψεων. 

Τέλος, ως προς τήν υπό του Κράτους άκολουθηθεΐσαν φορολογικήν πο-

λιτικήν κατά τήν περίοδον ταύτην, λεκτέα εν πάση συντομία τα εξής1 : Δια 

του νόμου 1640/1919, καταργηθείσης της φορολογίας της δεκάτης καί των 

άροτριώντων κτηνών, ισχυούσης άπο της εποχής της Τουρκοκρατίας, εισήχθη 

ή φορολογία τής καθαράς προσόδου, έπακολουθησασών όμως ετέρων τροποποι

ήσεων, ή Ελληνική νομοθεσία άπεμακρύνθη εκ του δικαίου συστήματος τής 

καθαρας προσόδου2, πράγμα το όποιον ήρχετο εις αντίθεσιν με τας επιδιώξεις3 

του αγροτικού πληθυσμού. 

Έ ν πάση δμως περιπτώσει, παρά τάς έκασταχοΰ καί επί διαφόρων ζητη

μάτων έμφανιζομένας παραλείψεις, ατέλειας καί αναποφασιστικότητας τής νο

μοθετικής εργασίας κατά τήν διάρκειαν τής δευτέρας περιόδου (1915 - 1940), 

είναι γεγονός, ως εξετέθη καί ανωτέρω, ότι «περί το τέλος τής τρίτης δεκαετίας 

του αιώνος μας το ' ϊπουργεΐον Γεωργίας, κατόπιν του άφθονου ζωογόνου χυμοϋ 

όστις δια τής νομοθετικής όδοϋ μετωχετεύθη εις το κυκλοφοριακόν του σύστημα, 

κατόπιν τής συμπυκνώσεως εκλεκτού υλικού εις πρόσοιπα, εις ένθουσιασμον 

καί δημιουργικότητα, δυνάμεθα να τονίσωμεν δτι δεν απέχει ή στιγμή καθ' ην 

θα δύναται να παρέχη δλας τάς εγγυήσεις δτι ή γεωργική ζωή του τόπου θέλει 

χειραγο^γηθή προς νέας κατευθύνσεις, προς νέας αντιλήψεις, προς νέας απόψεις 

θετικής καί αποτελεσματικής δράσε&>ς...»4. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

§ 27 

Μέτρα ληφθέντα κατά τήν Β' περίοδον καί αναγόμενα ειδικώς εις τους 

Γεωργικούς Συνεταιρισμούς 

1. Μεταξύ τών μέτρων τής ειδικής συνεταιριστικής νομοθεσίας τής ως 

άνω περιόδου σημειώνομεν : 

1. "Ιδε νόμους 3338/1925, 3408/1927 καί Ν.Δ. 18-4-1926. 
2. "Ιδε Α. Σίδερι, ένθ' άν. σελ. 203 - 204, καί Γεωργική φορολογία, σελ. 14 έπ. 
3. Εις σχετικον ψήφισμα του, το έν 'Αθήναις συνελθον Α'· ΙΙανελλήνιον Άγροτικον 

Συνέδριον, κατά το έτος 1926 ετόνιζεν 8τι «...το Συνέδριον λαβον ύπ'όψιν, δτι ή φορολογία 
τής δεκάτης αποτελεί σύστημα φορολογίας άναχρονιστικον, άντιπροοδευτικον και τυραννι-
κόν.... αποκρούει μετ' άγανακτήσεως τήν έπιβολήν τής φορολογίας τής δεκάτης.... διαμαρ
τύρεται δια τήν άβασάνιστον έπιβολήν τοΰ μεσαιωνικού τούτου φόρου...». "Ιδε σχετικώς 
«Συνεταιριστήν» έτους 1926, σελ. 165 - 168. 

4. "Ιδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικαί Μελέται, τεϋχ. Α', σελ. 223. 
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α) Tò άπο 15 - 7 - 1915 Β.Δ. «περί παροχής γεωργικών ειδών εις συνε

ταιρισμούς επί πιστώσει», δυνάμει τοϋ οποίου έχορηγήθησαν εις τους συνεται

ρισμούς γεωργικά εφόδια. 

β) Το άπο 18 - 10 - 1915 Β.Δ. «περί απαλλαγής άπα παντός φόρου των 

υπό των γεωργικών συνεταιρισμών εισαγομένων εργαλείων κ.τ.λ.», δια τοϋ· 

οποίου οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί διηυκολύνθησαν εις τήν είσαγωγήν τούτων. 

γ) Το άπο 15 - 7 - 1915 Β.Δ. «περί των βιβλίων τών Γεωργικών Σ υ ν ε 

ταιρισμών και του τρόπου της τηρήσεως αυτών». 

δ) Το άπο 31 - 5 - 1919 Ν.Δ. «περί Ε π ο π τ ε ί α ς και ελέγχου τών γ ε ω ρ γ ι 

κών συνεταιρισμών»1. 

ε) Το άπο 6 - 7 - 1923 Ν.Δ. «περί αγροτικής εγκαταστάσεως προσ

φύγων» 2. 

στ) Τον νόμον 2522/1920 «περί πιστωτικής ενισχύσεως υπό τής 'Εθνι

κής Τραπέζης τών Γεωργικών Συνεταιρισμών». 

ζ) Τήν δια τοϋ νόμου 2521/1920 και τοϋ Ν.Δ. τής 15-2-1923 σύστασιν 

αναγκαστικών συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών. 

Ά π ο τής 'ισχύος τοϋ νόμου τούτου μέχρι του έτους 1930 ίδρύθησαν3 οι κάτωθι, 

αναγκαστικοί συνεταιρισμοί εις τα διάφορα διαμερίσματα τής χώρας. "Ητοι,. 

ε'ις : Πελοπόννησον 1, Στερεάν Ε λ λ ά δ α και Ευβοιαν 236, Θεσσαλίαν 432, Μα-

κεδονίαν 383, Θράκην 7, "Ηπειρον 520 και εις Νήσους τοϋ Αιγαίου 6, δηλαδή 

συνολικώς Ίδρύθησαν 1.585 τοιούτοι συνεταιρισμοί περιλαμβάνοντες 93.000 

μέλη. Εις τους συνεταιρισμούς τούτους και προς έξυπηρέτησιν τών αναγκών 

τών ακτημόνων μελών παρεχωρήθησαν 6.112.000 στρέμματα. 

Κατά το 1931 ο'ι συνεταιρισμοί ούτοι ηύξήθησαν4 άνελθόντες εις 1.641 με. 

124.491 μέλη, παραχωρηθέντων εις τούτους συνολικώς 7.650.000 στρεμμά

των ε'ις τα όποια άπεκατεστάθησαν 104.000 μελών και κατά το έτος 1934 ηύ

ξήθησαν περαιτέρω άνελθόντες εις 1.671. 

η) Το άπο 11 - 7 - 1923 Ν.Δ. «περί αναγκαστικών συνεταιρισμών δια

χειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής», άξ αφορμής μά

λιστα τών όποιων εδόθη ε'ις τήν Έλληνικήν δικαιοσύνην5 ή ευκαιρία νάταχθή, 

1. Δια τοϋ άκολουθήσαντος Ν.Δ. τής 28-10-1925 «περί εποπτείας καί έλεγχου τών-
γεωργικών συνεταιρισμών»,, ηύξήθησαν αί θέσεις τών εποπτών τών συνεταιρισμών. 

2. Κατά το άρθρον 8 τοϋ έν λόγω Ν.Δ. επετράπη ή έκ μέρους τοϋ Κράτους παροχή εγ
γυήσεως προς τους συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως, δια τήν λήψιν δανείων ύπ' αυτών. 

3. "Ιδε περιοδ. α'Ο Συνεταιριστής» έτους 1930, τεΰχ. 2, σελ. 17. 
4. "Ιδε Θ. ϊζωρτζάκη, Οι Συνεταιρισμοί εις τήν Ελλάδα, σελ. 287. 
5. Ούτως, δταν ανέκυψε διαφωνία μεταξύ τών αναγκαστικών τούτων συνεταιρισμών 

διαχειρίσεως άφ' ένας καί τών 'Επιτροπών διαχειρίσεως τών συνιδιοκτησιών έκπροσωπουσών 
τους μη προσχωρήσαντας είς τούτους συνιδιοκτήτας καί άχθείσης τής διαφωνίας ταύτης ενώ
πιον τών έν 'Αθήναις δικαστηρίων, εξεδόθη ή ύπ' αριθ. 3202/1919 Πρωτ. Αθηνών καί ή 
425/1920 'Εφετείου, ή οποία τέμνουσα τήν διαφοράν υπέρ τών συνεταιρισμών, ανέθεσε τήν· 
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υπέρ των συνεταιρισμών επί άνακυψάσης διαφοράς μεταξύ τούτων και των μη 

προσχωρησάντων εις αυτούς συνιδιοκτητών. 

θ) Το άπο 19 - 6 - 1926 Ν.Δ. «περί αναγκαστικών συνεταιρισμών εξευ

γενισμού δένδρων»1. 

ι) Το άπο 13 - 11 - 1927 Ν.Δ. δια του οποίου εκυρώθη το άπο 2 - 7 - 1925 

Ν.Δ. «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών Άλληλασφαλείας». 

ια) Την λειτουργίαν δια τοΰ κυρωτικού νόμου 3501/1928 τοΰ «Εθνικού 

Συνδέσμου Άμπελοκτημόνων», εις τον όποιον μετέσχον τοπικοί σύνδεσμοι άμπε-

λοκτημόνων, οινοποιητικοί συνεταιρισμοί και τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας 

Οινοπαραγωγής. 

ιβ) Την δια τοΰ νόμου 4055/1929 παρασχεθεΐσαν φορολογικήν ή δασμολο-

κήν άπαλλαγήν εις τους γεωργικούς συνεταιρισμούς«... εν δλω ή έν μέρει επί 

τών εξαγομένων ή εισαγομένων υπ' αυτών προϊόντων... εφ' δσον βεβαιοϋται... 

δτι πρόκειται περί μηχανημάτων και εργαλείων απολύτου χρησιμότητος, θείου, 

θειικού χαλκού και λιπασμάτων έν γένει προοριζομένων αποκλειστικώς δι' 

άνάγκας τών έν λόγω Συνεταιρισμών...))2. 

ιγ) Την δια του νόμου 4639/1930 «περί αναγκαστικών συνεταιρισμών εγ

γείων βελτιώσεων» σύστασιν3 τούτων υπό την μορφήν τών νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου. Οί δια του νόμου τούτου ταχθέντες σκοποί ήσαν : ή άποξή-

ρανσις, άποστράγγισις υγρών εδαφών ή έλωδών εκτάσεων ή διευθέτησιςτών 

χειμάρρων ή διοχέτευσις και έκμετάλλευσις ρεόντων ή υπογείων υδάτων 

κλπ. 4 · 5 . 

Το Κράτος ήχθη εις την θέσπισιν τοΰ αναγκαστικού τούτου μέτρου, διότι 

ως έν τη αιτιολογική εκθέσει τοΰ νόμου άνεφέρετο «έπανειλημμέναι άπόπειραι 

προς ίδρυσιν συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων έπί τη βάσει της ισχυούσης 

•νομοθεσίας "περί συνεταιρισμών' άπέτυχον λόγω της φύσεως τών συνεταιρι

σμών τούτων». 

δια/είρισιν είς τούτους, «....διότι είναι εύκταΐον να έθισθώσιν αϊ ομάδες αϊ κοινά συμφέροντα 
εχουσαι να διοικώσι ταΰτα δια συνεταιρισμών, αναπτυσσομένου παρ' αύταϊς τοΰ τοιούτου 
πνεύματος...... "Ιδε ώς άνω αποφάσεις, έν Θέμιδι, Τόμ. ΛΑ', έτους 1920 - 1921, σελ. 610 έπ. 

1. Κατά το άρθρον 1 τοΰ Ν.Δ. δια τήν σύστασιν αναγκαστικών συνεταιρισμών άπητεΐτο 
-ή συναίνεσις τοϋ ήμίσεος τουλάχιστον τών κατοίκων της κοινότητος. 

2. "Ιδε άρθρον μόνον τοϋ ώς ανω νόμου. 
3. Κατά το άρθρον 3 του νόμου έπετρέπετο ή σύστασις τοιούτων αναγκαστικών συνε

ταιρισμών, δια της συγκαταθέσεως τών δύο πέμπτων τών ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. 
4. "Ιδε άρθρον 1 τοϋ νόμου. 
5. Δια τών άρθρων 63 - 65 τοϋ νόμου τούτου προεβλέφθη εισφορά τοΰ Δημοσίου είς 

•τούτους άνευ επιστροφής ή ύπό τύπον δανείων, επί έλαχίστω τόκω, ώς και φορολογικαί και 
•δασμολογικαί άπαλλαγαί έπί τών εισαγομένων παρ' αυτών εργαλείων δια τήν έκτέλεσιν τών 
•έργων. 
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'Από της ισχύος του ώς άνω νόμου μέχρι του έτους 1934 οί συσταθέντες 

συνεταιρισμοί εγγείων βελτιώσεων άνήλθον εις 34. 

ιδ) Τον νόμον 4878/1931 «περί 'Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης», 

δια τοϋ οποίου κατέστη υποχρεωτική ή συμμετοχή των κιτροπαραγωγών ή 

καλλιεργητών εις τους «Συνδέσμους κιτροπαραγωγών» 1 . 

Ή σύστασις τών Ε ν ώ σ ε ω ν τούτων εΐχεν ώς συνέπειαν τήν αυξησιν των 

εξαγωγών τοϋ προϊόντος και τήν έπίτευξιν υψηλότερων εισοδημάτων ύπερ 

τών παραγωγών εκ της πραγματοποιηθείσης ύψηλοτέρας μέσης τιμής. Ούτω 

κατά το χρονικον διάστημα 1931 - 1935 ή προκύψασα επί πλέον διαφορά υπέρ 

τών κιτροπαραγωγών άνήλθεν εις 30 εκατομμύρια δραχμάς. Τοϋτο ώφείλετο 

εις τήν εκ μέρους της Ε ν ώ σ ε ω ς πραγματοποιηθεΐσαν βελτίωσιν τοϋ προϊόντος 

εις άπαντα τα στάδια, γεγονός το όποιον εδραίωσε2 τήν εμπιστοσύνην τών κα

ταναλωτών προς τήν "Ενωσιν. 

Τοιαύτη δε ήτο ή βελτίωσις τών εισοδημάτων3 τών κιτροπαραγωγών ώστε 

ούτοι να χαρακτηρίζουν τον ίδρυτικον νόμον της Ε ν ώ σ ε ω ς ώς «σωτήριον»4, 

Ι ν ώ εκ παραλλήλου οί θιγόμενοι έξωσυνεταιρικοί παράγοντες έπολέμουν5 παν

τοιοτρόπως τήν "Ενωσιν. 

ιε) Τον νόμον 5220/1931 «περί αναγκαστικών συνεταιρισμών Χαλκίδος»0. 

Κύριος σκοπός τών αμπελουργικών τούτων συνεταιρισμών ήτο ή ύποστήριξις 

1. Οί Σύνδεσμοι ούτοι άπελάμβανον πάντων τών προνομίων τών δυνάμει τοϋ νόμου 602 

συσταθέντων συνεταιρισμών (άρθρον 1), τα μέλη δε τούτων εΐχον τήν ύποχρέωσιν (άρθρον 7) 

να παραδίδουν όλόκληρον τήν έτησίαν παραγωγήν αυτών εις τους Συνδέσμους εις τους οποίους 

ύπήγοντο. 

2. "Ιδε "Εκθεσιν Εμπορικού ακολούθου της εν Λονδίνω 'Ελληνικής Πρεσβείας άπό 

7-10-1935 εις περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1937, τεϋχ. 1 - 2 , σελ. 23. 

3. Το γεγονός ότι οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί συμβάλλουν εις τήν βελτίωσιν τών συνθη

κών διαβιώσεως τών αγροτών δια της πραγματοποιούμενης αυξήσεως τών εισοδημάτων των 

άνεγνωρίσθη καί ΰπο της 'Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ο.Κ. "Ιδε ενθ' άν., σελ.371. 

4. Ούτως ή Δ' Γενική Συνέλευσις της 'Ενώσεως κιτροπαραγωγών, συνελθοΰσα κατά 

μήνα Φεβρουάριον τοϋ έτους 1933, εις το ύπ' αυτής εγκριθέν ψήφισμα έτόνιζε: «Τετάρτη 

γενική συνέλευσις κιτροπαραγωγών Κρήτης άντιπροσωπεύουσα έπτακισχιλίους παραγω

γούς.... θεωρεί ύποχρέωσιν της να ευχαρίστηση Σεβαστήν Κυβέρνησιν δια ψηφισθέντα σω

τήριον νόμον 4878 καί να γνωρίση ύμΐν ότι παρουσιαζόμενη άντίδρασις κατά Ενώσεως δεν 

προέρχεται άπο τάς τάξεις· της, άλλα άπα άτομα ών τα συμφέροντα έθίγησαν...... "Ιδε ψ ή 

φισμα εις «Συνεταιριστήν» έτους 1933, τεϋχ. 4, σελ. 58. 

5. Ό πόλεμος ούτος κατά τής Ενώσεως προήρχετο έκ τών θιγομένων έμπόροιν τοϋ 

προϊόντος, ώς τοϋτο προκύπτει έκ τών εργασιών του εν Ρεθύμνω συνελθόντος Β' Παγκρητίου 

Γεωργοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου, κατά μήνα Ίούλιον 1934, το όποιον μεταξύ τών δια

πιστώσεων του άνέφερεν ότι «.... β) ήτο κακόβουλος καί συκοφαντική ή γινομένη κατά τής 

'Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης εκστρατεία ύπο ομάδος, ευτυχώς ελαχίστων, εμπόρων». 

"Ιδε Πρακτικά Συνεδρίου εις «Συνεταιριστήν», έτους 1934, τεϋχ. 7 - 8 , σελ. 119. 

6. Προ τής συστάσεως τούτων έλειτούργει έν Χαλκίδι ό οινοποιητικός συνεταιρισμός 

• άμπελοκτημόνων περιλαμβάνων 320 μέλη. 
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των τιμών του γλεύκους καί του οϊνου, δια της ιδρύσεως συνεταιρικών οινο

ποιείων και δεξαμενών, προς συγκέντρωσιν του γλεύκους των συνεταίρων. 

ιστ) Τον νόμον 5845/1933 «περί οργανώσεως αναγκαστικών συνεταιρι

σμών Άττικοβοιωτίας και οργανισμού1 προστασίας Άττικοβοιωτίας». Σ κ ο 

πός τών συνεταιρισμών τούτων ήτο ή προστασία τοΰ γλεύκους και ή προαγωγή: 

της εμπορίας καί καταναλώσεως του οί'νου καί εν γένει ή λήψις παντός μέτρου-

προς προστασίαν τών αμπελουργών 2" 3 - 4 ' 5. 

ιζ) Τον νόμον 6085/1934 «περί οργανώσεως της οινοπαραγωγής Σάμου»,. 

δια τοΰ οποίου κατέστη υποχρεωτική ή σύστασις οινοποιητικών συνεταιρισμών6,. 

προς τον σκοπον της συστηματοποιήσεως τής παραγωγής, επεξεργασίας καί. 

καταναλώσεως τής οινοπαραγωγής. 

ιη) Το από 31 - 1 - 1934 Ν.Δ. «περί συγχωνεύσεως γεωργικών συνεται

ρισμών του αύτοΰ σκοπού», δια τοΰ οποίου κατέστη δυνατή ή δημιουργία εύ-

ρωστοτέρων συνεταιρισμών, άποφευχθείσης τής αύτοδιαλύσεως τών ασθενών 

τοιούτων. 

ιθ) Τους νόμους 6440/1930 καί 5289/1931, δια τών όποιων άπεκλείσθη 

της διοικήσεως τοΰ συνεταιρισμού ευρύς κύκλος προσώπων, στερηθέντων ούτω 

τών συνεταιρισμών τής δυνατότητος να έκλέγουσι εις τήν διοίκησιν πρόσωπα 

-χρήσιμα-είς -τούτους. -Δια τής νέας ταύτης-νομοθετικής ενεργείας τοΰ Κράτους 

έναντι τής διοικητικής αυτοτέλειας τής καθιερωθείσης εις -τους συνεταιρι

σμούς, τοΰτο εΐχεν άπομακρυνθή εκ τών μέχρι τότε παραδεδεγμένων συνεται

ρικών αρχών περί τής αυτοδιοικήσεως καί αύτευθύνης7 τούτων. Έ ν προκειμένω-

1. Μέλη τοΰ «'Οργανισμού Προστασίας 'Αμπελουργών Άττικοβοιωτίας» ήσαν οι ιδρυό
μενοι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί (άρθρον 11). 

2. "Ιδε άρθρον..3 τοϋ νόμου. 
3. Οί παραγωγοί ΰπεχρεοϋντο να παραδίδουν εις τον Συνεταιρισμον ποσοστον 5-20%. 

τής παραγόμενης ύπ' αυτών ποσότητος γλεύκους. 
4. Οι συνεταιρισμοί ούτοι ώς καί ό «'Οργανισμός ΙΙροστασίας» έτύγχανον δασμολογι

κών απαλλαγών έπί τών ύπ' αυτών εισαγομένων εργαλείων καί μηχανημάτων (άρθρον 17).. 
5. Δια τοϋ τροποποιητικού νόμου 6084/1933, έκαστος συνεταίρος ύπεχρεοϋτο να παρα-

δώση εις τον συνεταιρισμον μέχρι 400 όκάδας γλεύκους εκ τής ετησίας παραγωγής. 
6. Δια τοϋ άρθρου 5 συνεστήθη «"Βνωσις Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου», τής 

όποιας σκοπός ήτο ή προστασία τής οινοπαραγωγής τής νήσου, ή συγκέντρωσις αυτής, ή 
επεξεργασία, ή οίνοποίησις, ώς καί ή ένίσχυσις ηθικώς καί ύλικώς τών μελών τών συνεται-

. . . ρισμών. 
- -7: Χάρακτηριστικώς ό Θ. ϊζωρτζάκης γράφει σχετικώς: «Ή τακτική όμως αΰτη τοΰ-

Κράτους ήλλαξε δια τοΰ νέου νομικού πλαισίου το όποιον έδημιουργήθη δια τους συ'νεται-
. _ ρισμ0ύς κατόπιν τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 5289/1931, δι' οΰ έθίγη ή διοικητική αυτοτέλεια 

τούτων δια τής συμμετοχής εις τήν διοίκησιν έξωσυνεταιρικών παραγόντων, θιγείσης ούτω 
τής θεμελιώδους τούτων αρχής τής αυτοδιοικήσεως». "Ιδε Οί Συνεταιρισμοί ε'ις τήν Ελλά
δα, σελ. 316. 
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δε έ ξ ε φ ρ ά σ θ η ή ά π ο ψ ι ς 1 οτ ι ol νόμοι ούτοι ά π έ β λ ε ψ α ν τ ε λ ι κ ώ ς είς τ η ν ύ π α γ ω γ ή ν 

τ ω ν συνεταιρ ικών ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν εις τ ο κυβερνών κ ό μ μ α κ α ι εις τ η ν μ έ σ ω τ ο ύ τ ο υ 

άσκησιν ε π ι ρ ρ ο ώ ν έ π ' α υ τ ώ ν 2 . 

κ) Τον Ά ν α γ κ α σ τ ι κ ο ν Ν ό μ ο ν 1 1 5 4 / 1 9 3 8 « π ε ρ ί κ ε ν τ ρ ι κ ή ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς τ ώ ν 

Γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς » , δ ια του οποίου κ α τ η ρ γ ή θ η ή υ φ ι 

σ τ α μ έ ν η ά π α τοΰ έτους 1 9 3 5 « Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α τ ώ ν Ε ν ώ σ ε ω ν Γ ε ω ρ 

γ ι κ ώ ν Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς » κ α ι ά ν τ ' α υ τ ή ς ίδρύθη ή « ' Ε θ ν ι κ ή Σ υ ν ο 

μ ο σ π ο ν δ ί α Γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς » . Κ α τ ά το άρθρον 1 π α 

ρ ά γ ρ α φ ο ς 2 τοΰ ώ ς ά ν ω νόμου ή Ε θ ν ι κ ή Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ή τ ο τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι ο ς συνε

τ α ι ρ ι κ ή ό ρ γ ά ν ω σ ι ς τ ε λ ο ύ σ α ύ π ο τ ή ν ά ν ω τ ά τ η ν έποπτε ' ιαν τ ο ΰ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ή ς 

Κυβερνήσεο^ς 3 άσκουμένην δ ια τ ώ ν ε'ις τ ο ά ν ώ τ α τ ο ν συμβούλιον γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν 

σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν δ ιοριζομένων α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν α ύ τ ο ϋ . 

Ό σ κ ο π ό ς τ ή ς σ υ σ τ α θ ε ί σ η ς ' Ε θ ν ι κ ή ς Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν ή τ ο , 

κ α τ ά τ ο άρθρον 2 π α ρ α γ ρ . 1 τοϋ νόμου ." 

1. Ή ενιαία διοίκησις , ό ρ γ ά ν ω σ ι ς , κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς κ α ι έ κ π ρ ο σ ώ π η σ ι ς τ ώ ν 

γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν συνεταιρ ικών ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν , ή μ ε τ ά τ ο ϋ Κ ρ ά τ ο υ ς στενή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 

δ ια τ ή ν έ φ α ρ μ ο γ ή ν τ ή ς ύ π ο τ ο ϋ ' Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Γ ε ω ρ γ ί α ς χ α ρ α σ σ ο μ έ ν η ς γ ε ω ρ γ ι κ ή ς 

π ο λ ι τ ι κ ή ς 1 - 5 . 

Ι. Ό Α. Σίδερις εν προκειμένω παρατηρεί ότι «ή πολιτική αΰτη τών φιλελευθέρων 

έναντι τών συνεταιρισμών έάν δεν έτεινε εις το να άπαλλάξη τους συνεταιρισμούς άπό πολι

τικών επιρροών τών άλλων κομμάτων, ίνα ύποτάξη αυτούς εις το κυβερνών κόμμα, άσκοΰν 

ήθικήν και διοικητικήν πίεσιν, πάντως κατ' αποτέλεσμα έτεινε ε'ις το να καταστήση τούτους 

οχι αυτοδιοικούμενους καί με πρόβλεψιν αναπτύξεως οργανισμούς, άλλα διεκπεραιωτικά 

γραφεία τής πιστωτικής δράσεως τής 'Αγροτικής Τραπέζης.... . . "Ιδε ενθ' άν. σελ. 311. 

2. Τα μέτρα όμως ταϋτα ελήφθησαν, διότι κατά τήν αίτιολογικήν "Βκθεσιν τής κοινο

βουλευτικής Επιτροπής «.... είναι τοις πάσι γνωστόν ότι κατά τα τελευταία ετη αϊ συνε-

ταιριστικαί οργανώσεις της χώρας, και ιδία οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί αϊ Ενώσεις αυ

τών, παρεξέκλιναν τελείως τοϋ προορισμού των, ήγνόησαν τον σκοπον τής ιδρύσεως των καί 

κατέστησαν, πλεΐσται εξ αυτών, όργανα εξυπηρετήσεως προσωπικών καί κομματικών συμ

φερόντων... προς άποκατάστασιν τής διαταραχθείσης ομαλής λειτουργίας τών οργανώ

σεων τούτων καί τήν προστασίαν τών οικονομικών αυτών συμφερόντων... Συνιστά όθεν 

ή 'Επιτροπή τήν έπιψήφισιν τοϋ ώς άνω νόμου...». 

3. Κατά τήν αίτιολογικήν "Βκθεσιν τοϋ νόμου, τοΰτο «... οχι μόνον θα ενίσχυση το 

ηθικόν κΰρος αυτής—υπονοεί τήν Συνομοσπονδίαν—άλλα καί θα συντέλεση όπως εύχερέ-

στερον άποκατασταθή ή ένότης και είς τους κόλπους τής συνεταιριστικής κινήσεως καί είς 

τάς επί μέρους διοικητικας υπηρεσίας...». 

4. Κύριος φορεύς τής αγροτικής πολιτικής είναι το Κράτος. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Εισα

γωγή είς τήν Άγροτικήν Πολιτικήν, σελ. 205, 206. 

5. Ή 'Επιτροπή εμπειρογνωμόνων τής Ε.O.K., εις τα συμπεράσματα της σχετικώς 

μέ τον ρόλον τών γεωργικών συνεταιρισμών, καταλήγει γράφουσα: «...Έξαλλου δύναται τις 

να παραδεχθή ότι αϊ κυβερνήσεις δεν θα ήδύναντο να επιτύχουν τους στόχους τής αγροτικής 

πολιτικής των άνευ τής υποστηρίξεως τών γεωργικών συνεταιρισμών ...... "Ιδε "Εκδοσιν 

Ε . Ο . Κ . , Ό Θεσμός τών γεωργικών συνεταιρισμών κλπ., μετάφρασις Α.Τ.Ε., 1971, σελ. 340. 

! 1 
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2. Ό συντονισμός της δράσεως των γεωργικών συνεταιρικών οργανώσεων 

δια τήν άνάπτυξιν και βελτίωσιν των ορών της γεωργικής παραγωγής και δια 

την καλλιτέραν επεξεργασίαν, συντήρησιν και κυκλοφορίαν των γεωργικών 

προϊόντων... 

3. Ή προαγωγή και διάδοσις τών γεωργικών συνεταιρισμών, ή έξυπηρέ-

τησις τών συμφερόντων τών συνεταιρικών οργανώσεων και ή. . . παρακολούθη-

σις και μελέτη πάντων τών άφορώντων τήν εν γένει συνεταιριστικήν κίνησιν 

ζητημάτων και γενικώτερον ή λήψις παντός μέτρου, δυναμένου να συντέλεση 

ε'ις τήν έξύψωσιν καί άνάπτυξιν της συνεταιριστικής ιδέας και οργανώσεως εις 

τήν οπαιθρον. 

Μεταξύ άλλων, δια τοΰ νόμου τούτου ίδρύθη γεωργική συνεταιριστική 

σχολή προς τον σκοπον της μορφώσεως καί καταρτίσεως υπαλληλικών στε

λεχών δια τους γεωργικούς συνεταιρισμούς καί τήν ύπηρεσίαν εποπτών τών 

συνεταιρισμών της Α.Τ.Ε. , ως και της πνευματικής καλλιέργειας της συνεται

ριστικής ιδέας καί τής δημιουργίας κέντρου γεωργικών συνεταιρικών μελετών. 

'Επίσης προεβλέφθη ή αύξησις τών εποπτών συνεταιρισμών κατά εκατόν, 

εντός τριετίας άπο τής ισχύος του, καί ή μονιμοποίησις ολοκλήρου τοΰ υπηρε

τούντος προσωπικού τών γεωργικών συνεταιρισμών. 'Ενταύθα δέον να ύπο-

γραμμίσωμεν οτι το τρωτον σημεΐον τοΰ νόμου τούτου είναι δτι καί ούτος, ακο

λουθών το πρόσφατον παρελθόν, κατήργησε τήν διοικητικήν αύτοτέλειαν τών 

συνεταιρισμών έτι περαιτέρω, διότι «ή κχτά το παρελθόν άνάμιξις τών συνε

ταιρισμών εις έργα εντελώς αλλότρια προς τους πραγματικούς σκοπούς των... 

είχον ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν περί το γεωργικόν συνεταιριστικόν μας 

κίνημα ιδιαιτέρως δυσμενή άτμοσφαϊραν καχυποψίας καί να κλονίσουν τήν 

προς αυτό πίστιν μεγάλων γεο^ργικών μαζών...» 1. Δια τοΰ άρθρου 3 τοΰ νόμου 

συνεστήθη Άνώτατον Συμβούλων Γεωργικών Συνεταιρισμών, του οποίου ή 

πλειοψηφία άπηρτίζετο άπο διοριζόμενα έξωσυνεταιρικά πρόσωπα. 

κα) Τον A.N. 1929/1939 «περί συστάσεοος Υφυπουργείου Συνεταιρι

σμών παρά τώ Προέδρω τής Κυβερνήσεως κ.τ.λ.», εις τήν αρμοδιότητα του 

οποίου υπήχθησαν άπαντα τα ζητήματα τα όποια άφεώρο^ν τάς συνεταιριστι-

κάς οργανώσεις πάσης φύσεως καί πάσης μορφής (ελευθέρας ή αναγκαστικής). 

κβ) Τέλος τον A.N. 2385/1940 «περί κοινοπραξίας Συνεταιριστικών ορ

γανώσεων», δι' ού παρεσχέθη ή δυνατότης εις συνεταιριστικές οργανώσεις πρώ

του ή δευτέρου βαθμού να συνιστώσι κοινοπραξίας, δια τήν άπο κοινού, δια 

κοινον λογαριασμον και υπό κοινήν εύθύνην άνάληψιν καί έκτέλεσιν εργασιών 

εμπιπτουσών εις τους σκοπούς τών γεωργικών συνεταιρικών οργανώσεων. 

1. "Ιδε Αΐτιολογικήν "ΕκΟεσιν τοΰ νόμου εις Κώδ. Θέμιδος έτους 1938, σελ. 165 καί 

εν τω περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1938, τεϋχ. 4 - 5, σελ. 51 έπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ EBAOMON 

§ 28 

Ή Εθνική Τράπεζα καί ή αγροτική πίστις άπο τοϋ έτους 1915 μέχρι τον 

έτους 1929 

1. Εί'δομεν ανωτέρω ότι ή Ε θ ν ι κ ή Τράπεζα άπο τοϋ έτους 1915, συνεπείς 

της μή υπάρξεως ειδικού πιστωτικού γεωργικού 'ιδρύματος1, ύπεχρεώθη 2 - 3 να 

έπεκτείνη τάς πιστώσεις της καί προς την γεωργίαν, ή οποία έστερεϊτο τών 

στοιχειο^δών μέσων δια την συντήρησιν καί άνάπτυξιν τών δημιουργηθεισών 

αναιμικών μικροεκμεταλλεύσεών της, τών οποίων ή ζωή παρετείνετο δια τών 

«οιονεί ενέσεων»4 υπό μορφήν διευκολύνσεων έκ μέρους τοϋ Κράτους. 

Προέκυψε λοιπόν ή αδήριτος ανάγκη να ενισχυθούν αϊ άγροτικαί μικροεκμε-

ταλλεύσεις, προς άναπροσαρμογήν τών καλλιεργητικών των μεθόδων, δια πι

στώσεων, προκειμένου να δυνηθούν να διεξέλθουν το στάδιον «της βρεφικής 

ηλικίας, άπο γεωργικής τεχνικής» 5, πράγμα το όποιον διευκολύνθη καί άπο 

τήν άθρόαν έμφάνισιν τών γεωργικών συνεταιρισμών μετά τήν ψήφισιν του 

νόμου 602. 

2. Μέχρι τής συστάσεως τής 'Αγροτικής Τραπέζης δια του νόμου 4432/ 

1929, το ως άνω έργον εΐχεν άναληφθή υπό τής 'Εθνικής Τραπέζης, δια τήν ο

ποίαν, ανεξαρτήτως τών ποσών τα όποια διέθεσεν εις τήν γεωργίαν, έξεφράσθη 

ή άποψις, οτι δεν παρέσχεν ούσιαστικήν βοήθειαν εις τήν γεωργίαν, διότι «παρ' 

ολα τα μεγάλα ποσά πού διέθεσεν ή 'Εθνική Τράπεζα μετά τον πρώτον παγκό-

σμιον πόλεμον δια τήν άγροτικήν πίστιν, ό κόσμος τής υπαίθρου καί ιδίως οι 

σπουδαιότεροι εκπρόσωποι τών συμφερόντων του δεν εμενον ευχαριστημένοι. 

Διάφοροι μομφαί προσήπτοντο εις το τραπεζικον τούτο ίδρυμα καί δή δτι το 

μέγιστον μέρος τών είρημένων πιστώσεων παρείχοντο υπό μορφήν βραχυπροθέ

σμων ?ΐαλλιεργητικών δανείων, ενώ ή αγροτική οικονομία έχρειάζετο καί μακρο

ί. Τήν γεωργικήν πίστιν ήσκησαν παρ' ήμΐν άπο του 1915 μέχρι τοϋ έτους 1929 καί 
αϊ συσταθεΐσαι Τράπεζαι τών νέων χωρών (Μακεδονίας, Θράκης καί Ηπείρου), αϊ όποϊαι 
συνεπεία τών περιωρισμένων κεφαλαίων τα όποια διέθετον, συνέβαλλον εις τήν άγροτικήν 
πίστιν δια ποσοϋ 10-15 έκατομμ. δρχ. ετησίως. "Ιδε Θ. Τζωρτζάκη, Οι Συνεταιρισμοί εις 
τήν 'Ελλάδα, σελ. 231. 

2. Δυνάμει τής άπο 6-12-1914 Συμβάσεως μεταξύ ταύτης καί τοϋ Κράτους, κυρωθεί
σης ύπο τοϋ νόμου 656/1915. 

3. Σ.τ.Σ. Ό ιδρυτής τής Εθνικής Τραπέζης Γ. Σταύρου, ήδη άπο τοϋ έτους 1842, 
έζήτει τήν χορήγησιν πιστο>σεων προς τήν γεωργίαν έκ μέρους τής Τραπέζης. "Ιδε Δ. Ζω-, 
γράφου, 'Ιστορία 'Ιδρύσεως τής Β.Τ.Ε., σελ. 46 - 51. 

4. "Ιδε Γ. Κυριάκου, ενθ' άν. σελ. 56. 
5. "Ιδε "Εκδοσιν Α.Τ.Ε., Το έργον μιας δεκαετίας, 1930-1939, σελ. 29. 
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πρόθεσμα τοιαύτα... δτι δια της πιστωτικής πολιτικής μετέβαλε τους συνεται

ρισμούς ε'ις εκ των προτέρων καταδικασμένους εις μαρασμώδη κατάστασιν ορ

γανισμούς... δτι άναβιβάζουσα διηνεκώς τα επιτόκια 1 των αγροτικών δανείων της: 

εφερεν αυτά εις το διπλάσιον των αρχικών, πράγμα πού έπληττε την παραγωγήν 

καί άφήρει υπό μορφήν τόκου δυσαναλόγως μέγα μέρος του πενιχρού αγροτικού'· 

εισοδήματος...))2. 'Αντιθέτως προς τα ανωτέρω, ή εν ετει 1926 συνελθοϋσα Γενι

κή Συνέλευσις της Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών, εις 

τήν ληφθεϊσαν επί του ζητήματος άπόφασίν της, άνεγνώριζεν δτι: « Ή 'Εθνική 

Τράπεζα μετά στοργής υιοθέτησε τήν συνεταιριστικήν οργάνωσιν τής 'Ελλάδος. 

καί εις τήν άρωγήν ταύτης οφείλεται κατά το μεγαλύτερον μέρος ή πρόοδος του 

συνεταιριστικού έργου τής χώρας μας.. .» 3 - 4 · 5 . 'Επίσης ό Π. Δεκάζος επί τοΰ 

τρόπου ασκήσεως τής αγροτικής πίστεως εκ μέρους τής 'Εθνικής Τραπέζης 

γράφει δτι αυτή «... εδωσεν ωθησιν κατά τρόπον κολακεύοντα καί αυτήν τήν 

Έλληνικήν φιλοτιμίαν καί εν τη διεθνή ακόμη ειδική κονίστρα άπο απόψεως: 

τραπεζικής πρωτοβουλίας καί ευστοχίας...» 6 - 7. 

3. Ε ν τ α ύ θ α δέον να σημειώσωμεν δτι δυνάμει τής μεταξύ τοΰ Κράτους 

καί τής 'Εθνικής Τραπέζης Συμβάσεως (τής 6 - 12 - 1914), αύτη ανέλαβε τήν 

ύποχρέωσιν να δανείση προς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς μέχρις 25 εκατομμύρια 

δραχμών προς 5 % , ποσόν το όποιον, ως θα ί'δωμεν, υπερέβη κατά πολύ τήν 

άρχικήν ύποχρέωσιν τής 'Εθνικής Τραπέζης. 

4. Δυνάμει τοΰ άπο 16 - 11 - 1925 Ν.Δ., ό τόκος των γεωργικών δανείων 

δεν ήδύνατο να ύπερβαίνη τον έπίσημον προεξοφλητικον τόκον. Ειδικώς δε δια 

τους συνεταιρισμούς ελήφθη πρόνοια άστε ό τόκος να είναι υποχρεωτικώς κατώ

ι. Ό Ξ. Ζολώτας έγραφε σχετικώς: «.... ό επίσημος προεξοφλητικός τόκος της'Εθνι

κής Τραπέζης έκυμάνθη μεταξύ 8 % (το 1841) καί 9,04% (το 1925), με τάσιν να ύπερβαίνη 

μονίμως τα 6,5%, καθ'ήν έποχήν εις δλας τάς Εύρωπαϊκας χώρας κατά τον αυτόν χρόνον, ό 

τόκος σπανίως καί όλως εξαιρετικώς καί παροδικώς ανήλθε πέραν των 6%». Τδε Ξ. Ζολώτα, 

Ή 'Ελλάς εις το στάδιον τής έκβιομηχανισεως, σελ. 93. 

2. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα 'Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 285 έπ. 
3. "Ιδε άπόφασίν ώς άνω Συνελεύσεως εις περιοδ. « Ό Συνεταιριστής», έτους 1926, 

τεϋχ. 4, σελ. 73. 
4. Περί των ευεργετικών επιδράσεων τής 'Εθνικής Τραπέζης, έπί τής παρ' ήμΐν συνε

ταιρικής κινήσεως, ϊδε Α. Κλήμη, 'Αγροτική Πίστις, σελ. 44 - 45. 
5. "Ιδε καί Α. Κλήμη, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. 68, 86. 
6. "Ιδε Πρόλογον τοΰ II . Δεκάζου ε'ις Α. Άγάθου, Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί τής 

'Ελλάδος, σελ. 6. 
7. Ό I I . Δεκάζος ώς Υπουργός τής Γεωργίας εγραφεν, αναφερόμενος εις τήν ασκησιν 

τής αγροτικής πίστεως εκ μέρους τής 'Εθνικής καί 'Αγροτικής Τραπέζης, εν ετει 1935 δτι: 
«.... εις τάς Τράπεζας ταύτας.... χρεωστεϊ ό τόπος μας γενικώς καί ιδία ό αγροτικός κόσμος 
χάριτας καί εύγνωμοσύνην, παρ' δλας τάς κατ' αυτών άδικους επιθέσεις καί κατακρίσεις...». 
"Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1935, τεϋχ. 1, σελ. 8. 
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τερος κατά 1 % τουλάχιστον τοΰ προεξοφλητικού τόκου, και ώς προς τάς Ε ν ώ 

σεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, ούτος έδει να είναι κατώτερος κατά 1 1/2 % 

τουλάχιστον του επιτοκίου των προς τους συνεταιρισμούς δανείων. 

Παρατηρητέον δμως, εν προκειμένω, οτι έξαρτηθέντος τοΰ ύψους τοϋ επι

τοκίου των γεοίργικών δανείων εκ τοΰ ισχύοντος προεξοφλητικού τόκου, τον 

όποιον δεν ήδύνατο να ύπερβή καί ό όποιος κατά τό 1925 άνήλθεν1 εις 9,04 % 

συνάγεται οτι è τόκος τών προς την γεωργίαν πιστώσεων εκ μέρους της Ε θ ν ι 

κής Τραπέζης έκυμαίνετο εις τα αυτά επίπεδα (9,04 % ) και ολίγον προ της 'ιδρύ

σεως τ ή ς Α . Τ . Ε . ούτος άνήλθεν2 εις 1 0 % , δηλαδή είς τό διπλάσιον3 τοΰ αρχικώς 

δια της Συμβάσεως καθορισθέντος ύψους (5 % ) , γεγονός το όποιον ώδήγησε 

τόν άγροτικόν πληθυσμόν εις την διατύπωσιν αιτημάτων 4 - 5 μειώσεως τούτου. 

Τό ότι τό γεγονός τοΰτο, τουτέστιν τής προσδέσεως τοΰ τόκου τών προς 

τήν γεωργίαν δανείων προς τον έπίσημον προεξοφλητικόν τόκον, εΐχεν ώς συνέ-

πειαν να άναβιβάζη διαρκώς τό ύψος τοΰ τόκου τών προς τήν γεωργίαν χορη

γουμένων ύπό τής 'Εθνικής Τραπέζης πιστώσεων, προκύπτει έκ τοΰ κάτωθι 

πίνακος, όστις φέρει τήν Ε λ λ ά δ α πρώτην μεταξύ τών χωρών ώς προς τό υψος 

τοΰ προεξοφλητικού τόκου. Ούτως είς τάς διαφόρους χώρας τό υψος τοϋ προ

εξοφλητικού τόκου έκυμάνθη ώς κάτωθι 6 : 

Χ ώ ρ α ι 

Ελλάς 

'Αγγλία 
Βέλγιον 

Βουλγαρία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Γιουγκοσλαβία 

'Ιταλία 

Τουρκία 

Έ ι 

1928-

1932-

1938-

1931-
1937-

1931-

1934-

1932-

• η 

-1937 

-1939 

- 1939 

-1935 

-1938 

1932 

-1935 

•1936 

-1938 

Ύψος 
προεξοφλητικοϋ TÓKC 

1 2 % - 6 % 
4 % - 2 1/2% 
4 % - 3 % 

9 1 / 2 % - 6 % 
3 1 / 2 % - 2 % 

6 % - 4 % 
7 1 / 2 % - 5 % 

5 % - 3 1/2% 
7 % - 4 % 

1. "Ιδε σελ. 164 σημ. 1. 
2. "Ιδε Ε. Παπαγεωργίου, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. 202. 
3. Κατά το έτος 1928 ό τόκος τών δανείων τής 'Εθνικής Τραπέζης άνήλθεν είς 8,5% 

δια τάς 'Ενώσεις καί 9% δια τους Συνεταιρισμούς. "Ιδε περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους 
1930, τεϋχ. 1, σελ. 5. 

4. "Ιδε 'Αποφάσεις Β' Παγκρητίου Γεωργοσυνεταιριστικου Συνεδρίου, συνελθόντος 
εν ετει 1934, είς τυεριοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1934, τεΰχ. 7-8, σελ. 119. 

5. "Ιδε 'Αποφάσεις Γ' Παγκρητίου Γεωργοσυνεταιριστικου Συνεδρίου, συνελθόντος 
•εν Ήρακλείω κατά μήνα Ίούλιον 1936, εις «Συνεταιριστήν» έτους 1936, τεϋχ. 8, σελ. 129. 

6. "Ιδε Μηνιαϊον Δελτίον Τραπέζης 'Ελλάδος έ'τους 1940, τεΰχ. Σεπτεμβρίου, σελ. 687. 
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5. Ai ύπο της 'Εθνικής Τραπέζης χορηγήσεις προς τους Γεωργικούς Συνε

ταιρισμούς καί μεμονωμένους άγρότας, παρουσιάζουν την έξης έξέλιξιν1'2 μεταξύ 

των ετών 1 9 1 5 - 1 9 2 9 . 

"Ετη 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
19283·4 

1929 

Εις Συνεταιρισμούς 

223.000 
979.000 

1.495.000 
7.432.000 

13.443.000 
24.907.000 
27.493.000 
75.557.000 

114.971.000 
299.281.000 
536.571.000 
465.747.000 
789.298.000 

1.069.784.000 
1.164.793.000 

Εις μεμονωμένους 

4.462.000 
6.717.000 
6.796.000 

13.132.000 
13.831.000 
54.655.000 
44.772.000 
75.744.000 

105.048.000 
378.788.000 
396.076.000 

— 

— 

335.691.000 
448.540.000 

Σύνολον εις δρχ. 

4.685.000 
7.696.000 
8.291,000 

20.564.000 
27.274.000 
79.562.000 
72.265.000 

151.301.000 
220.019.000 
678.069.000 
932.647.000 

— 

— 

1.405.475.000 
1.613.333.000 

Έ κ τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει5 δτι : α) Τα υπό της 'Εθνικής Τρα

πέζης χορηγηθέντα ποσά προς την γεωργίαν ηΰξανον άπο έτους εις έτος, αν 

καί ή σημειωθείσα αυξησις ε'ις χρηματικάς μονάδας δεν ήτο έξ ολοκλήρου πρα

γματική, άφ' ενός μεν λόγω της σημειούμενης μειώσεως της αξίας της δραχμής, 

ώς εί'δομεν ανωτέρω, καί άφ' ετέρου λόγω της επελθούσης σημαντικής νομισμα

τικής υποτιμήσεως κατά την εκδοσιν του αναγκαστικού κρατικού δανείου τοΰ 

έτους 1922. Συγκεκριμένως, βάσει της ύπο τοΰ Μ.'Αλιβιζάτου γενομένης άναγω-

1. "Ιδε Π. Δεκάζου, Οί 'Ελληνικοί Συνεταιρισμοί, Πρόλογος του εις την ύπο Α. Άγάθου 

έκδοθεΐσαν εν ετει 1926 μελέτην ύπο τον τίτλον «Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί της Ελλάδος». 

2. Δια τάάποτοϋ έτους 1926 ποσά ί'δε καί περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους'1930, τεϋχ. 

1, σελ. 5. 

3. Τά στοιχεία των ετών 1928 καί 1929 έχουν ληφθή άπο τα ύπο τοΰ Ζολώτα 

διδόμενα εις την Άγροτικήν Πολιτικήν, σελ. 173. 

4. Κατά τα ύπο τοϋ περιοδικού « Ό Συνεταιριστής» δημοσιευόμενα στοιχεία, το ΰψος 

τών προς τους Συνεταιρισμούς πιστώσεων κατά το έτος 1928 άνήλθεν εις 968.196.000. "Ιδε 

«Συνεταιριστήν» έτους 1930, τεΰχ. 1, σελ. 5. 

5. Άναλυτικήν παράθεσιν τών ύπο της Εθνικής Τραπέζης χορηγηθεισών πιστώσεων 

προς την γεωργίαν, κατά το ώς άνω διάστημα, ιδε καί εις Α. Κλήμη, 'Αγροτική Οικονο

μία, σελ. 66, 70-71. 
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1919 

1920 

1925 

1926 

1927 

1928 

27.300 

79.600 

905.800 

723.800 

1.144.400 

1.345.000 

γης της δραχμής προς το έλβετικον φράγκον, αί προς την γεωργίαν πιστώσεις 

της 'Εθνικής Τραπέζης, κατά το διάστημα τοΰτο, εμφανίζονται ώς κάτωθι 1 : 

„ Ε ^ ΓεωργικαΙ χορηγήσεις εις : Τ ι μ ή ελβετικού φράγκου εις 
τ 'Ί χιλιάδας δρχ. χιλιάδας έλβετ. φρ. τ° Χρηματιστήριον 'Αθηνών 

2 5 . 7 5 4 1,06 

4 9 . 7 5 0 1,60 

72.290 12,53 

46 .969 15,41 

78 .116 14,65 

90 .450 14,87 

1929 1 .642.000 110.275 14,89 

1930 1 .935.700 129.391 14,96 

Συνεπώς, βάσει των στοιχείου της ανωτέρω ανάγωγης της δραχμής προς 

την τιμήν του ελβετικού φράγκου, προκύπτει δτι, εντός της ώς άνω οκταετίας, 

αϊ προς τήν γεωργίαν χορηγήσεις της 'Εθνικής Τραπέζης έξαπλασιάσθησαν. 

β) Αϊ προς τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς χορηγηθεϊσαι πιστώσεις ηυξα-

νον ταχύτερον των προς τους μεμονωμένους άγρότας χορηγηθεισών τοιούτων. 

Ούτως, ένω α'ι προς τους συνεταιρισμούς πιστώσεις άνήλθον κατά το 1915 εις 

ποσοστον 4 , 8 % του συνόλου των, κατά το 1929 αύται άνήλθον εις 7 5 % του 

συνόλου, γεγονός το όποιον έπιβεβαιοΐ τήν άλλαχοϋ έκτεθεΐσαν άποψιν, οτι 

οι συνεταιρισμοί έγέννησαν τήν άγροτικήν πίστιν. Ή Τράπεζα, κατανοήσασα 

τον άποφασιστικον ρόλον των συνεταιρισμών ώς διοχετευτικών αγωγών τών 

προς τήν γεωργίαν της χώρας πιστώσεων, εγραφεν, απευθυνόμενη προς αυτούς : 

«... Αϊ σημερινού οϊκονομικαί συνθήκαι έκμηδενίσασαι πάσαν άτομικήν, κάθε 

μεμονωμένην ένέργειαν, έπιβάλλουσιν υπέρ πάσαν άλλην περίπτωσιν, ώς βάσιν 

ενεργείας το « Ή Ισχύς μου εν τή Ενώσει» και άπο της απόψεως ταύτης, το 

Κράτος και ή 'Εθνική Τράπεζα προσβλέπουν προς τους Συνεταιρισμούς σας ώς 

τήν πρωτίστην και μόνην άρτηρίαν δι' ής θα διοχετευθώσι τα αναγκαία κεφά

λαια δια τήν άνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών του τόπου πόρων... εις το 

έργον σας τοΰτο εΐναι ευτύχημα δτι έχετε εν λευκώ τήν ύποστήριξιν τής 'Εθνι

κής Τραπέζης, ή οποία... ένεκολπώθη τήν συνεταιριστικήν ίδέαν μετά ψυχώ-

1. "Ιδε Μ. Αλιβιζάτου, Το πρόβλημα τής αγροτικής πίστεως, σελ. 88. 
2. "Ιδε Έγκύκλιον 'Εθνικής Τραπέζης εις περιοδ. «Ό Σύντροφος τοΰ Γείύργοΰ» έτους 

1919, τεϋχ. 4, σελ. 65. 
3. Περί τών ευεργετικών επιδράσεων τής 'Εθνικής Τραπέζης έφ' ολοκλήρου τής 'Εθνι

κής Οικονομίας ιδε Ε. Κυριακίδου, 'ιστορία τοΰ συγχρόνου Ελληνισμού, Τόμ. Α, σελ. 
366- 367. 
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6. Έ ν τούτοις, παρά την συμβολήν ταύτηντών Γεωργικών Συνεταιρισμών 

εις τήν άνάπτυξιν της αγροτικής πίστεως, ή δράσις των δεν ύπήρξεν ικανοποιη

τική, τόσον άπο της απόψεως τών εργασιών των, δσον και έκ τής τοιαύτης του 

άριθμοΰ των και τής συνθέσεως των, γεγονός το όποιον ώδήγησε τήν Άγροτικήν 

Τράπεζαν να περιλάβη μεταξύ τών σκοπών της και τήν τόνωσιν του συνεργα

τικού πνεύματος δια τής προπαγάνδας και τής διαπαιδαγωγήσεως, ασκούμενης 

παρά τω άγροτικώ πληθυσμώ. 

Ή συνεταιριστική ιδέα ήτο πλέον γεγονός πανεθνικής σημασίας, το οποίον 

δεν ήτο δυνατόν ν' άγνοήση1 το Κράτος, εάν έσκόπει τήν έπίτευξιν υψηλότερων 

στόχων έκ μέρους τής 'Ελληνικής γεωργίας. 

Προφανώς δμως ή έ'νταξις και του σκοπού τούτου εντός τοΰ κύκλου δρά

σεως τής Αγροτικής Τραπέζης και δή δέκα πέντε ετη μετά τήν ψήφισιν του 

νόμου 602/1914, έσήμαινε τήν έλλειψιν ανεπτυγμένου συνεταιρικού πνεύματος 

άφ' ενός ως και ηύξημένου αισθήματος2 ευθύνης άφ' ετέρου έκ μέρους τών συνε

ταιρισμένων αγροτών, γεγονός το όποιον ώφείλετο ε'ις το άρτισύστατον του 

θεσμού, δεδομένου ότι, κατά μίαν έκφρασθεϊσαν άποψιν3, αεϊναι ευτύχημα δια 

τον τόπον μας, οτι ή ιδέα τοΰ συνεταιρισμού κατενοήθη πλέον καί κατέκτησεν 

έδαφος εντός μιας δεκαετίας». 

Ή έ'λλειψις αυτή τής ανεπτυγμένης συνεταιρικής συνειδήσεως4 παρ' ήμΐν, 

κατά τάς αρχάς λειτουργίας τοΰ θεσμού, έδικαιολογεϊτο έκ τοΰ γεγονότος οτι ή 

συνεταιριστική όργάνωσις, ως μία τοιαύτη ανωτέρας και συνθετωτέρας μορ

φής κοινωνικοοικονομικής δράσεως, προϋποθέτει ανεπτυγμένα τα αισθήματα 

τής αλληλοβοήθειας, τής αμοιβαίας συνεργασίας, τής ευθύνης καί τής άπο κοινού 

καταβολής προσπάθειας καί θυσιών δια τήν εύόδωσιν του απωτέρου κοινού σκο

πού, ό όποιος δεν εϊναι αμέσως προσιτός εις το μή μορφωμένον άτομον, το 

όποιον δρα υπό το πρίσμα τής εξυπηρετήσεως καί προαγωγής τοΰ άμεσου προ

σωπικού του συμφέροντος. 

Ά λ λ α δέον να σημειωθή ότι ή δημιουργία τών προϋποθέσεων τούτων 

1. Ό Δ. Στεφανίδης γράφει σχετικώς: «"Οντως θα ήντλει τοϋτο (ύπονοών το Κράτος) 
έκ του πίθου τών Δαναΐδων, αν δεν έτασσε προ τών προσπαθειών του προς έντελεστέραν καλ-
λιέργειαν της γης, τήν άπαλλαγήν τών καλλιεργητών άπο τα οιονεί φεουδαρχικά δεσμά της 
μεγάλης έγγειου ιδιοκτησίας, τον περιορισμον της δράσεως τών τοκογλύφων τών χωρίαιν, 
τήν έξοικείωσιν τών αγροτών προς τήν συνεταιριστικήν ίδέαν». "Ιδε «Εισαγωγή εις τήν Άγρο-
τικήν Πολιτικήν», σελ. 190. 

2. Σχετικώς ό Σ. Ίασεμίδης έγραφε κατά το έτος 1927 οτι «ή έδραίωσις τής συνε
ταιριστικής συνειδήσεως δεν ήτο ανάλογος προς τήν μεγάλην εκτασιν καί προς τήν χρημα-
τικήν δια δανείοιν ένίσχυσιν τών γεωργικών συνεταιρισμών...... "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεται
ριστής» έτους 1927, τεϋχ. 19 - 20, σελ. 295. 

3. "Ιδε Α. Μυλωνά «Ό Συνεταιριστής» έτους 1925, τεϋχ. Α', σελ. 1. 
4. 6 Α. Σβώλος, εις άρθρον του δημοσιευθέν εις τήν εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» τής 

29 - 30 'Οκτωβρίου 1927, έχαρακτήριζε τήν συνεταιρικήν συνείδησιν ώς άραχνουφαντον. 
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παρά τω άγροτικώ πληθυσμώ άπήτει απαρέγκλιτος την ΰπαρξιν μιας άλ

λης προϋποθέσεως, τουτέστιν της μορφώσεως χ και της έν γένει πνευματικής 

καλλιέργειας, ή οποία, ώς ελέχθη, δεν ύφίστατο παρ' αύτω σχεδόν παντάπασιν, 

αν ληφθη υπ' όψιν το γεγονός, δτι δυσκόλως έξευρίσκοντο οί απαιτούμενοι, δια 

την συγκρότησιν του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, επτά εγγράμ

ματοι και ικανοί συνεταίροι2. 

Συνεπώς, ούτως εχόντων τών πραγμάτων άπο της απόψεως της μορφώ

σεως των συνεταιρισμένων αγροτών, έλειπε το θεμέλιον επί του οποίου θα 

οίκοδομεϊτο ή συνεταιριστική πίστις, διότι «... ή φωτισμένη πίστις είναι δια 

τον συνεργατισμον και τήν συνεταιριστικήν ίδέαν ζωτική ανάγκη...» 3 ' 4 . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ 

§ 29 

Ή πορεία της συστάσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών ano της ισχύος5 τον 

νόμου 602/1914 «περί Συνεταιρισμών» μέχρι της συστάσεως της 'Αγρο

τικής Τραπέζης (1929) 

1. Ά π ο του έτους 1915, άφ' ού ΐσχυσεν ό νόμος 602, ίδρύθησαν κατ' έτος 

οί κάτωθι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί6. 

Έτη 'Αριθμός συνεταιρισμών "Ετη 'Αριθμός συνεταιρισμών 

1915 

1916 

1917 

1918 

150 
197 

275 
168 

1919 

1920 

1921 

1922 

124 

257 
327 
317 

1. "Ιδε Α. Κλήμη, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. 88. 
2. "Ιδε Γ. Τρακάκη, ενθ' άν. σελ. 17. 
3. "18ε Θ. Τζωρτζάκη, Συνεταιριστική Οικονομία (1971), σελ. 9. 
4. Ή σημασία της μορφώσεως τοϋ γεοιργικοϋ πληθυσμού, δια τήν έξάπλωσιν και 

έδραίωσιν τών συνεταιριστικών άρχων, ύπεγραμμίζετο και ε'ις το έν ετει 1927 συνελθον 
Συνέδριον της Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας. "Ιδε Είσήγησιν, εις το Συνέδριον τούτο, υπό Β. 
Σιμωνίδου έν τω περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1927, τεϋχ. 19 - 20, σελ. 324 - 325. 

5. Ή σύστασις Γεωργικών Συνεταιρισμών δυνάμει τοϋ ώς άνω νόμου ήρξατο άπο της 
15ης 'Απριλίου 1915, δεδομένου ότι άπητήθη χρόνος τεσσάρων μηνών 8ιά τήν έκπόνησιν 
τών καταστατικών, προσαρμοσθέντων παραλλήλως προς τάς διατάξεις τοϋ νόμου και τών 
ήδη λειτουργούντων Συνεταιρισμών. 

6. Τα στοιχεία έχουν ληφθη άπο τον «Συνεταιριστήν» τών ετών 1925 - 1940. 
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"Ητοι, κατά το ώς άνω χρονικον διάστημα ίδρύθησαν συνολικώς 1815 Συνε

ταιρισμοί, έκ των δποίοιν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν, ποσοστον δηλ. περί

που 7 4 % , κατείχον οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί. 

2. Κατά το έτος 1923 οι υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατενέ-

μοντο ώς κάτωθι εις τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας κατ ' είδος. 

Ε ί δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν Σύνολον 
Γεωγραφικά Διαμερίσματα κατά 

Πιστ. Προμ. Πωλ. Παραγ.Διάφ. Διαμέρισμα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ε λ λ ά ς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Ε π τ ά ν η σ α 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε λ λ ά δ ο ς 

601 

151 

11 

63 

148 

19 

182 

191 

84 

66 

109 

38 

1663 

84 

41 

1 

1 

10 

— 

2 

4 

1 

— 

27 

4 

175 

129 

13 

1 

12 

5 

2 

1 

3 

— 

— 

1 

5 

172 

28 

21 

18 

13 

15 
— 

1 

1 

— 

— 

1 

ο 

103 

15 

75 

8 

10 

1 

— 

1 

3 

2 

— 

— 

1 

116 

857 

301 

39 

99 

179 

21 

187 

202 

87 

66 

138 

48 

2224 

'Ενταύθα δέον νά λεχθή ότι, έκ των υφισταμένων στοιχείων επί 1.819 

συνεταιρισμών δια το έτος 1923, ό αριθμός των συνεταίρων ανήρχετο εις 

114.500, αναλογούντων 65 συνεταίρων κατά συνεταιρισμόν. 

3. Κατά το έτος 1924 οι υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατενέ-

μοντο ώς κάτωθι κατ ' εΐδος και κατά περιφέρειαν. 

3ωγραφικά Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά 'Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Ε π τ ά ν η σ α 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Ε ί δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι 

Πιστ. Προμ. Πωλήσ. 

664 

193 

14 

98 

182 

23 

188 

95 

45 

2 

1 

12 

— 

2 

144 

17 

1 

12 

6 

2 

1 

ρ ι σ μ ώ ν 

Παραγ. Διάφ. 

31 27 

23 139 

18 16 

13 12 

42 1 
_ _ 

1 13 

Σύνολον 
κατά Δια
μέρισμα 

961 

417 

51 

136 

243 

25 

205 
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Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε λ λ ά δ ο ς 

253 

135 

145 

119 
50 

2264 

4 

1 

— 

27 

4 

197 

3 

1 

— 

1 

— 

188 

3 

— 

— 
1 

6 

138 

4 

2 

— 

— 

4 

218 

267 

139 

145 

148 

64 

2801 

Ή είδικωτέρα κατανομή των υφισταμένων Γεωργικών Συνεταιρισμών 

κατά το ώς άνω έτος, ήτο ή έξης1 : 

α) Οι Συνεταιρισμοί πωλήσεως κατενέμοντο ώς κάτωθι, κατά γεωργικά, 

προϊόντα : 

Πωλήσεως 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Σ ύ ν ο λ ο 

β) ΟΊ Γεωργικοί 

προϊόντων ώς έξης : 

Σταφιδοκαρπου 

Καπνού 

Κηπουρικών ειδών 

Κουκουλιών 

Γεωργικών προϊόντων 

Σύκων 

Όπωρών 

Λοιποί 

ν 

ΓΙ αραγωγικοί Συνεταιρισμοί 

'Ελαιουργικοί 

Οινοποιητικοί 

Γαλακτοκομικοί 

Σηροτροφικοί 

Παραγωγής κονσερβών 

όπωρών) 

Λοιποί 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

(έξ 

133 

30 

4 

4 

4 

2 

2 

5 

188 

κατενέμοντο κατ' 

61 

48 

16 

3 

2 

28 

138 

εΐδος 

γ) Οι εις την κατηγορίαν των «Διαφόρων» ανήκοντες Συνεταιρισμοί 

κατενέμοντο ώς κάτωθι: 

1. "Ιδε περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους 1925, τεΰχ. 6, σελ. 90. 



1 7 2 

'Ενοικιάσεως γαιών και λειβαδίων 184 

Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής 20 

'Αρδεύσεως Κτημάτων 7 

Κτηνασφαλιστικοί 7 

Σ ύ ν ο λ ο ν 218 

4. Κατά το έτος 1925 οι υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατενέ-

μοντο ώς κάτωθι κατ ' είδος και κατά περιφέρειαν. 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Επτάνησα 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σύνολον Ελλάδος 

Ε ί δ ο ς Σ 

Πιστ. Προμ. 

765 104 

318 40 

22 

150 

227 

37 

184 

601 

218 

193 

137 

67 

2919 

2 

1 

11 

— 

4 

5 

1 

25 

5 

198 

Ι ο ν ε ι α ι ρ ι σ μ 

Πωλήσ. Παραγ 

163 33 

27 35 

1 

10 

7 

3 

2 

4 

2 

1 

3 

223 

18 

17 

66 

5 

— 

3 

— 

1 

8 

178 

ώ ν 

. Διάφ. 

40 

175 

26 

19 

1 

— 

32 

4 

2 

1 

8 

316 

Σύνολον 
κατά Δια
μέρισμα 

1105 

595 

69 

197 

312 

45 

222 

617 

223 

193 

165 

91 

3834 

5. Λήγοντος τοϋ έτους 1926 οί υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί 

χατενέμοντο ώς κάτωθι κατ' είδος και κατά περιφέρειαν. 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά 'Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

'Επτάνησα 

Κυκλάδες 

Ε ί δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν Σύνολον 
κατά Δια-

Πίστ. Προμ. Πωλήσ. Παραγ. Διάφ. μέρισμα 

797 

365 

24 

197 

224 

38 

106 

41 

2 

1 

11 

— 

178 

36 

1 

20 

8 

3 

35 

34 

18 

21 

68 

5 

43 

200 

31 

25 

1 

— 

1159 

676 

76 

264 

312 

46 
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"Ηπειρος 

Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σύνολον Ελλάδος 

169 

668 

238 

208 

143 

72 

3143 

4 

5 

1 

— 

25 

5 

201 

2 

4 

2 

— 

2 

3 

259 

— 

3 

— 

— 

1 

11 

196 

33 

4 

2 

— 

1 

10 

350 

208 

684 

243 

208 

172 

101 

4149 

6. Κατά το έτος 1927 οι υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατενέ-

μοντο ώς κάτωθι κατ' είδος και κατά περιφέρειαν. 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Επτάνησα 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σύνολον Έλ7ιάδος 

Ε Ϊ 1 

Πιστ. 

808 
400 

25 

234 

212 

44 

172 

738 

279 

245 

151 

84 

3392 

δος Σ 

Προμ. 

107 
42 

3 

1 

11 

— 

4 

5 

1 

— 

25 

4 

203 

υ ν ε τ α ι ο ι σ μ 

Πωλήσ. 

186 
42 

3 

23 

26 

3 

2 

6 

3 

1 

2 

4 

301 

Παραγ. 

36 
36 

20 

21 

68 

5 

— 

7 

— 

— 

1 

11 

205 

ω ν 

Διάφ. 

45 
211 

33 

30 

1 
— 

37 

3 

6 

— 

1 

13 

380 

Σύνολον 
κατά Δια
μέρισμα 

1182 

731 

84 

309 

318 

52 

215 

759 

289 

246 

180 

116 

4481 

7. Κατά το έτος 1928 οί υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατενέ-

μοντο ώς κάτωθι κατ' είδος και κατά περιφέρειαν. 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Επτάνησα 

Ε ί δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν 

Πιστ. Προμ. Πωλήσ. Παραγ. Διάφ. 

851 105 190 

434 42 48 

26 3 5 

275 1 24 

212 11 28 

43 

42 

21 

25 

68 

49 

229 

34 

35 

1 

Σύνολον 
κατά Δια
μέρισμα 

1238 

795 

89 

360 

320-
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49 

191 

827 

340 

265 

187 

— 

4 

3 

1 

— 

25 

3 

2 

12 

7 

3 

2 

11 

2 

5 

— 

— 

1 

— 

39 

5 

5 
— 

1 

63 

238 

852 

353 

268 

216 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 83 4 3 32 13 135 

Σύνολον 'Ελλάδος 3740 199 327 250 411 4927 

'Ενταύθα λεκτέα τα έξης ως προς τήν εν γένει κατάστασιν των Γεωργικών 

Συνεταιρισμών του έτους τούτου, ήτις ένεφανίζετο1 οΰτω, άπο τής απόψεως των 

μελών, των δανείων και κεφαλαίων (εις εκατομμύρια δραχμάς). 

Αριθμός μελών 226.300 

Συνεταιρικά κεφάλαια 158.000 

— εξ ών καταβεβλημένα 96 .400 

— 'Αποθεματικά κεφάλαια 26 .600 

Καταθέσεις παρά Συνεταιρισμοΐς 3 0 . 0 0 0 

Δάνεια ληφθέντα υπό Συνεταιρισμών 1.080 .000 

— Καλλιεργητικά 550 .000 

— Έ π ' ένεχύρω προϊόντων 530.000 

Δάνεια χορηγηθέντα εις μέλη 1.160.000 

— Καλλιεργητικά 610 .000 

— Έ π ' ένεχύρω προϊόντων 550.000 

Προμήθειαι γεωργικών ειδών 170.000 

Πωλήσεις προϊόντων 235.000 

'£2ς προς τήν άναλογίαν συνεταιρισμένων αγροτών εις εκαστον συνεται-

^ρισμόν, αυτή ανήρχετο μεταξύ 40 - 50 μελών, εις τα όποια άντεστοίχει συνε

ταιρική μερίδα ανερχομένη εις 700 δρχ. κατά συνεταΐρον και εις εκαστον συνε-

•ραιρισμον άντεστοίχει μέσος δρος συνεταιρικών κεφαλαίων 32.000 δρχ. 

8. Τέλος, κατά] το έτος 1929 οι υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί 

κατενέμοντο ως εξής κατ' είδος και κατά περιφέρειαν. 

1. "Ιδε «Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος» έτους 1929, σελ. 286, και περιοδ. « Ό 
ΙΣυνεταιριστής» έτους 1930, τεϋχ. 1, σελ. 4. 
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Ε ί δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν Σύνολον 
Γεωγραφικά Διαμερίσματα κατά Δια-

Πιστ. Προμ. Πωλήσ. Παραγ. Διάφ. μέρισμα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Έλ?^άς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Επτάνησα 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σύνολον Ελλάδος 

886 

454 

27 

320 

67 

52 

200 

939 

384 

280 

214 

84 

3912 

103 

39 

3 

1 

4 

— 

3 

4 

2 

1 

26 

4 

190 

198 

47 

5 

27 

26 
Ο 
Ο 

3 

17 

7 

3 

55 

3 

247 

46 

45 

20 

25 

26 

11 

3 

5 

— 

— 

31 

35 

394 

56 

245 

36 

37 

— 

— 

38 

8 

5 

— 

1 

17 

443 

1289 

830 

91 

410 

123 

66 

247 

973 

398 

284 

327 

148 

5186 

'Ενταύθα δέον νά λεχθή δτι εκ του συνόλου των συνεταιρισμών έλειτούρ-

γουν πράγματι 2.800, των υπολοίπων τελούντων εν αδράνεια."Ητοι, το ποσο-

στον τών λειτουργούντων συνεταιρισμών ανήρχετο εις 54 % και τών άδρανούν-

των εις 4 6 % . Ώ ς προς τον αριθμόν τών συνεταιρισμένων αγροτών κατά το 

έτος τούτο, ούτος άνήλθεν εις 238.200, έναντι 226.300 του προηγουμένου έτους. 

'Από τής απόψεως της συνθέσεως τών συνεταιρισμών, το ποσοστον έκα

στου είδους ήτο το εξής : Πιστωτικοί 7 5 , 4 3 % , Προμηθευτικοί 4 , 6 6 % , Π α 

ραγωγικοί 4 , 7 6 % , Πωλήσεως 7 , 5 9 % και Διάφοροι 8 , 5 6 % . 

Ή είδικωτέρα κατανομή τών υφισταμένων Γεωργικών Συνεταιρισμών, 

κατά το έτος τούτο, ήτο ή έξης : 

α) Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί Πωλήσεως κατενέμοντο ώς κάτωθι κατά 

γεωργικά προϊόντα. 

Σταφιδοκάρπου 

Καπνού 

'Ελαιοκάρπου, κουκουλιών μετάξης 

Σύκων 

Όπωρών 

Ρητίνης 

Ικτεροι 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

244 

83 

49 

8 

1 

4 

5 

394 
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β) Ol Παραγωγικοί. Συνεταιρισμοί κατενέμοντο κατ' είδος προϊόντων ως 

κάτωθι '. 

'Ελαιουργικοί 

Οινοποιητικοί 

Γαλακτοκομικοί 

Σηροτροφικοί 

Παράγωγης κονσερβών 

'Επεξεργασίας προϊόντων 

Όρυζοκαλλιεργείας 

Παράγωγης μέλιτος 

Πτηνοτροφικοί 

'Εκμεταλλεύσεως δασών 

'Εργασίας 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

60 

122 

45 

2 

2 

6 

2 

1 

3 

1 

3 

247 

γ) Οι εις την κατηγορίαν των «Διαφόρων» ανήκοντες κατενέμοντο 

ως έξης : 

'Ενοικιάσεως και εξαγοράς γαιών και λειβαδίων 

Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας 

'Αρδεύσεως 

Κτηνασφαλιστικοί 

'Εργασίας 

Άλληλασφαλιστικοί 

Έξημερώσεως καί εξευγενισμού δένδρων 

'Εκμεταλλεύσεως δασών 

Χρήσεως μηχανών 

Δενδροκομικοί 

Κτηματικής Πίστεως 

"Ετεροι 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

279 

124 

13 

8 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

443 

9. Έ κ της προηγηθείσης άνασκοπήσεως ώς προς την πορείαν της συστά

σεως Γεωργικών Συνεταιρισμών παρ' ήμϊν άπο της ψηφίσεως του νόμου 602,, 

προκύπτουν οι έξης αριθμοί μέχρι καί του έτους 1929. 
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Έτη 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

'Αριθμός 
Συνεταιρισμών 

150 
347 
622 
790 
914 

1.171 
1.498 
1.815 

"Ετη 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

'Αριθμός 
Συνεταιρισμών 

2.223 
2.800 
3.833 
4.148 
4.481 
4.927 
5.186 

"Ητοι,, κατά το ώς άνω δεκαπενταετές διάστημα δ αριθμός των έν Ε λ λ ά δ ι 

Γεωργικών Συνεταιρισμών έπολλαπασιάσθη κατά 35 φοράς περίπου, γεγονός 

το όποιον ώφείλετο εις τον νόμον 602 ό όποιος «συνετέλεσεν ε'ις την έκπληκτι-

κώς ραγδαίαν διάδοσιν αυτών, μοναδικήν έν τη ιστορία της διαδόσεως τών συνε

ταιρισμών άνά την ύφήλιον», ώς έτονίσθη υπό τοΰ εκπροσώπου 1 της Ελλάδος 

ε'ις το έν Ρ ώ μ η συνελθον Διεθνές Συνέδριον της Γεωργίας. 

Συνεπεία της μεγίστης εξαπλώσεως τούτων άλλαχοΰ και παρ' ήμϊν, 

τοιαύτη ήτο ή σημασία την οποίαν ειχον αποκτήσει ούτοι γενικώς2, ώστε εις 

την έν Παρισίοις συνελθοΰσαν 24ην Κοινοβουλευτικήν Εύρωπαϊκήν Συνδιά-

σκεψιν έγένετο αποδεκτή πρότασις τοΰ εκπροσώπου3 της Ελλάδος, ή οποία με

ταξύ άλλων διελάμβανεν δτι «... δια της προοδευτικής εξελίξεως τών συνεται

ρισμών οί όποιοι απέκτησαν ήδη τερα.στίσ.ν σημασίαν εις την οίκονομικήν ζωήν 

και δια τής διεθνούς συνεννοήσεως τών 'Εθνικών των ενώσεων, θα ήτο δυνατόν 

να φθάσωμεν ταχύτερον εις οίκονομικήν συνεννόησιν τών λαών και πρωτίστως 

τών χωρών τής Ευρώπης...». 

1. "Ιδε Είσήγησιν «περί τών Γεωργικών Συνεταιρισμών έν Ελλάδι» τοϋ εκπροσώπου 
τής 'Ελλάδος Σ. Ίασεμίδου, εις το έν ετει 1927 συνελθον έν Ρώμη Διεθνές Συνέδριον τής 
Γεωργίας, εις περιοδ. « Ό Συνεταιριστής», έτους 1927, τεϋχ. 17 - 18, σελ. 262. 

2. ΕΊς το κατά μήνα Φεβρουάριον του 1919 έν Παρισίοις συνελθον διεθνές συνέδριον 
τών συνεταιρισμών καταναλώσεως, εις το δποΐον ή 'Ελλάς έξεπροσωπήθη υπό τοϋ Α. Μυ
λωνά, υ'ιοθετήθη γαλλική πρότασις, ήτις μεταξύ άλλων διελάμβανεν δτι « ό συνεργατι
σμός ήτο, είναι και θα εΓναι εις τον κόσμον Ινα μέσον ενισχύσεως τής οριστικής οργανώσεως 
τής ειρήνης ύπο τήν διττήν αύτοΰ μορψήν, τής συνεργασίας τών οργανωμένων καταναλωτών 
καΐ τής οικονομικής συμπράξεως τών λαών ». 

"Ιδε σχετικήν "Εκθεσιν Α. Μυλωνά εις περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους 1926, τεϋχ. 12, 

σελ. 181 - 183. 
3. "Ιδε ώς άνω πρότασιν εκπροσώπου τής 'Ελλάδος Α. Μυλωνά ε'ις τήν ώς άνω Συν-

διάσκεψιν εις «Συνεταιριστήν», έτους 1927, τεϋχ. 17 - 18, σελ. 272 - 273. 

12 
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§ 30 

1. Ή πορεία της συστάσεως Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών άπο 

της ισχύος του νόμου 602 μέχρι της ιδρύσεως της 'Αγροτικής Τραπέζης Ε λ λ ά 

δος, ύπήρξεν ή έξης1"2 : 

α/α. Ε π ω ν υ μ ί α Ε ν ώ σ ε ω ς 
, ' Ε τ θ ς 'Αριθμός , . „ , 
ιδρύσεως ^v^m_ Αριθμός 

της Ένώ- ~, μελών ' ' ρισμων ^ σεως ν 

1. Κεντρική 'Αγροτική Τράπεζα Καλαμών 

2 . Γεωργική Συνεταιρική Τράπεζα Πατρών 

3 . "Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Ζακύν

θου 

4 . "Ενωσις Γ.Σ. Τριφυλλίας - ΓΙυλίας 

5 . "Ενωσις Γ.Σ. Νομού Δράμας 

6 . "Ενωσις Γ.Σ. Νομού Σερρών 

7 . Έ ν ω σ ι ς Γ.Σ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας 

8 . Κεντρική Σταφιδοκτηματική Τράπεζα Α 

μαλιάδος 

9 . "Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Διδυ

μοτείχου - Όρεστιάδος 

1 0 . Κτηματική Συνεταιριστική Τράπεζα "Ηλι-

δος 

1 1 . 'Ομοσπονδία Γ.Σ. Θεσσαλονίκης 

12 . "Ενωσις Γ.Σ. 'Επαρχίας Κατερίνης 

1 3 . ΙΙρομηθευτική καί Πωλήσεως "Ενωσις 

"Ανω Μεσσηνίας 

1 4 . Έ ν ω σ ι ς Γ.Σ. Βόλου 

1 5 . "Ενωσις Γ . Π . Σ . Λαρίσης - Τυρνάβου 

1 6 . Κεντρική Γεωργοκτηματική Τράπεζα 

'Ολυμπίας 

17 . Κεντρική 'Αγροτική Τράπεζα Άρηνοφυλίας 

1 8 . "Ενωσις Γ.Σ. 'Επαρχίας Κιλκίς 

1 9 . "Ενωσις Γ.Σ. Λεβαδε'ιας - Λοκρίδος 

1917 

1918 

1920 

1921 

1923 

1923 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1925 

1925 

1925 

1926 

1926 

1926 

58 

33 

30 

18 

73 

112 

30 

23 

89 

21 

91 

50 

25 

17 

60 

30 

18 

50 

49 

4.390 

1.888 

1.870 

1.007 

4.295 

10.182 

1.992 

997 

7.951 

895 

6.254 

4.050 

700 

692 

2.538 

1.452 

630 

2.828 

3.538 

1. Τα στοιχεία έχουν αταχυοί,ογηϋ-η έκ τοϋ περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους 1937, 
τεϋχ. 1 - 2, σελ. 24 - 27. 

2. Κατά τα ύπο της ΑΤΕ παρεχόμενα στοιχεία αϊ 'Ενώσεις Συνεταιρισμών ανήρχοντο 
κατά το έτος 1930 εις 71, έξ ών έλειτούργουν 64, των υπολοίπων άδρανούντων. "Ιδε εκδ.-
ΑΊΈ, Το έργον μιας δεκαετίας, σελ. 163. 
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2 0 . 

2 1 . 

2 2 . 

2 3 . 

2 4 . 

2 5 . 

2 6 . 

2 7 . 

2 8 . 

2 9 . 

.30. 

3 1 . 

.32. 

3 3 . 

3 4 . 

3 5 . 

3 6 . 

3 7 . 

Γεωργική Συνετ. Τράπεζα Ξάνθης 

Κεντρική 'Αγροτική Τράπ. Άξιουπόλεως 

Έ ν ω σ ι ς Γ.Σ. Φθιωτιδοφωκίδος 

"Ενωσις Γ.Σ. Νομοΰ Ηρακλείου 

"Ενωσις Γ.Σ. Βεροίας 

Προμ/κή Πωλήσεως "Ενωσις Συν. Γαργα-

λιάνων 

Περιφερειακή Τράπ. Χωρικών Γιαννιτσών 

"Ενωσις Γ.Σ. 'Εορδαίας 

'Ένωσις Γ.Σ. 'Επαρχίας Θηβών 

Πιστωτική "Ενωσις Γ.Σ. 'Ιωαννίνων 

"Ενωσις Συν/μών Κιάτου 

Πιστωτική "Ενωσις Γ . Σ . Λεχαινών 

"Ενωσις Γ.Σ. Ροδόπης 

"Ενωσις Γ.Σ. Φλωρίνης 

"Ενωσις Γ.Σ. Χαλκιδικής 

'Ένωσις Γ.Σ. Καστοριάς 

"Ενωσις Γ.Σ. Καρδίτσης 

'Ένωσις Γ.Σ. 'Αλεξανδρουπόλεως 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

1926 

1927 

1927 

1927 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1929 

43 

19 

60 

60 

73 

7 

38 

36 

37 

43 

20 

16 

40 

39 

34 

39 

99 

36 

1.616 

2 .127 

630 

3 . 5 4 5 

4 . 9 8 9 

3 . 8 4 1 

6 1 8 

2 . 1 1 5 

3 .047 

2 . 9 8 1 

3 . 2 1 3 

880 

1.084 

2 . 5 4 0 

2 . 6 4 5 

2 . 6 9 0 

1.907 

7 .169 

1.979 

107 .151 

Πλην των 'Ενώσεων τούτων είχον ϊδρυθή και άλλαι Ενώσεις, του συνο

λικού αριθμού τούτων άνελθόντος κατά την λήξιν τοΰ έτους 1929 εις 71 και 

κατανεμηθέντος ως κάτωθι εις τάς διαφόρους Περιφερείας της Χώρας 1 : Πε

λοπόννησος 23, Στερεά Ε λ λ ά ς 7, Θεσσαλία 4, 'Επτάνησα 2, Κυκλάδες 4, " Η 

πειρος 2, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 17, 'Ανατολική Μακεδονία 3, Δυτική 

Θράκη 4, Κρήτη 4 και Νήσοι Αιγαίου 1. 

2. Ή τοιαύτη έξάπλωσις ώς και ή προϊούσα ίσχυροποίησις τών Ενώσεων 

των Γεωργικών Συνεταιρισμών ώφείλετο σύν τοις άλλοις και εις τήν άλλαγήν 

νοοτροπίας τοΰ Κράτους έναντι της καθ' όλου συνεταιρικής κινήσεως παρ' ήμϊν 

έπιδιωξάσης και το ενδυνάμωμα τούτων και έκδηλωθείσης ήδη άπα του έτους 

1919 δια σχετικής 'Εγκυκλίου 2 τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, ή οποία μεταξύ 

άλλων, ύπεγράμμιζεν. «δπως τα άτομα, δια να επιτύχουν τήν αύξησιν της ιδιω

τικής οικονομίας, έχουν ανάγκην κοινής συνεργασίας, ήτις επιτυγχάνεται μόνον 

δια της οργανώσεως αυτών εις συνεταιρισμούς, ούτω καί αϊ συνεταιρικού αυτών 

1. "Ιδε περιοδ. « Ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεϋχ. 9 - 10, σελ. 129. 
2. "Ιδε σχετικήν ύπ' αριθ. 13/8-5-1919 Έγκύκλιον 'Γπουργείου Γεωργίας εις περιοδ., 

« Ό Σύντροφος τοϋ Γεωργού», έτους 1919, τεϋχ. Β, σελ. 1. 
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οργανώσεις... έχουν ανάγκην κοινής επίσης μεταξύ των συνεννοήσεως και συνερ

γασίας, ήτις επιτυγχάνεται δια της οργανώσεως καί υπαγωγής αυτών ε'ις μίαν 

Όμοσπονδίαν...». 

Δια τής θέσεως του ταύτης το Κράτος έτάσσετο ήδη, από τάς αρχάς της 

ισχύος του νόμου 602, ύπερ ανωτέρας μορφές οργανώσεως τής εν Ελλάδι άγρο-

τοσυνεταιριστικής κινήσεως. 

§ 31 

Ειδικότερα συμπεράσματα εκ τής πορείας Ιδρύσεως Γεωργικών Συνεταιρι

σμών από τής ψηφίσεως τον νόμου 602 μέχρι τής συστάσεως τής 

'Αγροτικής Τραπέζης (1929) 

Έ κ προοιμίου δέον να ύπογραμμίσωμεν ενταύθα δτι το κύριον χαρακτηρι-

στικον τής παρ' ήμΐν συνεταιρικής κινήσεως, καί κατά τήν περίοδον ταύτην, 

ΰπήρξεν ή ϊδρυσις Πιστωτικών Γεωργικών Συνεταιρισμών, γεγονός το όποιον 

ύπεδήλου τήν δίψαν τής Ελληνικής γεωργίας δια τήν άπόκτησιν κεφαλαίων. 

1. Ούτω, συνοψίζοντες τήν προηγηθεΐσαν συνεταιρικήν έξέλιξιν μεταξύ 

των ετών 1923 - 1929, διαπιστοΰμεν τήν έξης πορείαν επί του είδους των συστα

θέντων Γεωργικών Συνεταιρισμών. 

"Ετη 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Πιστωτ. 

1.663 
2.264 
2.919 
3.143 
3.392 
3.740 
3.912 

Ε ί δ ο ς 

Προμηθ. 

175 
197 
198 
201 
203 
199 
190 

Σ υ ν ε τ α ι ρ 

Πωλήσ. 

172 
188 
223 
259 
301 
327 
247 

ι σ μ ω ν 

Παραγωγ. 

103 
138 
178 
196 
205 
250 
394 

Διάφοροι 

116 
218 
316 
350 
380 
411 
443 

Σύνολον 

έτος 

2.224 
2.801 
3.834 
4.149 
4.481 
4.927 
5.186 

"Ητοι, έκ τών ανωτέρω στοιχείων προκύπτει οτι ή εκατοστιαία αναλογία 

τών συνεταιρισμών κατ ' έτος καί είδος ύπήρξεν ή κάτωθι : 

Ε ί δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν 
Έτη 

Πιστωτικοί Προμηθευτικοί Πωλήσεως Παραγωγικοί Διάφοροι 

1923 74,78 7,87 7,73 4,63 5,22 

1924 73,55 7,03 6,71 4,93 7,78 
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1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

76,13 

75.75 

75,70 

75,91 

75,43 

5,16 

4,84 

4,53 

4,04 

3,66 

5,82 

6,24 

6,72 

6,64 

4,76 

4,64 

4,72 

4,57 

5,07 

7,60 

8,24 

8,44 

8,48 

8,34 

8,54 

2. Συνεπώς, το έξαγόμενον συμπέρασμα έκ της πορείας συστάσεως Γεωρ

γικών Συνεταιρισμών παρ' ήμϊν, μέχρι της ιδρύσεως της 'Αγροτικής Τραπέ

ζης, είναι δτι τα 3/4 σχεδόν τών Ίδρυθέντων συνεταιρισμών έκαλύπτοντο υπό 

τών Πιστωτικών, γεγονός το όποιον επιβεβαιοΐ το ανωτέρω λεχθέν δτι ή Ε λ λ η 

νική Γεωργία αντιμετώπιζε πρωτίστως την ελλειψιν κεφαλαίων. Πέραν τού

του, το άρτισύστατον του θεσμού, δεν εϊχεν εθίσει τους άγρότας είς τα λοιπά 

εΐδη τών συνεταιρισμών, δια τοΰτο τόσον ή 'Αγροτική Τράπεζα, όσον και το 

Κράτος 1 επεδίωξαν να ελαττώσουν τον ύπερβολικον αριθμόν τών πιστωτικών 

συνεταιρισμών δια της παραλλήλου αυξήσεως τών λοιπών ειδών. 

3. Πράγματι, ή προσπάθεια αυτή επέτυχε μετά τίνα ετη περιωρισμένως, 

ώς τούτο προκύπτει έκ τών κατωτέρω στοιχείων. 

Ούτω, κατά τα ύπο της Α Τ Ε παρεχόμενα στοιχεία ή σύνθεσις τών κατά 

το διάστημα της δεκαετίας (1930 - 1939) ίδρυθέντων συνεταιρισμών τη βοή

θεια και τή καθοδηγήσει αυτής, εμφανίζεται 2 ώς ακολούθως : (κατά μέσον 

ορον) : 

ις Συνεταιρισμών 

Πιστωτικοί 

Προμηθευτικοί 

Παραγωγικοί 

Πωλήσεως 

Διάφοροι 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

'Αριθμός 

1.906 

17 

652 

294 

491 

3.360 

Ποσοστόν έπί τοις 

56,72 

0,50 

19,41 

8,75 

14,62 

100% 

Ούτω λοιπόν συνάγεται δτι —συμφώνως προς τα ύπο τής Α Τ Ε παρεχό

μενα στοιχεία—, δια τής καταβληθείσης έκ μέρους τής Α Τ Ε προσπάθειας, επε

τεύχθη μείωσις τών πιστωτικών συν/σμών κατά 18,71 % με παράλληλον αυ-

ξησιν τών μεν «διαφόρων» κατά 6,08 % , τών δε παραγωγικών, οί όποιοι απο

τελούν και τήν σημαντικωτέραν κατηγορίαν συνεταιρισμών, κατά 11,81 % . 

1. "Ιδε Είσηγητικήν Έκθεσιν έπί του 'Αναγκαστικού Νόμου «περί Κεντρικής 'Οργα
νώσεως τών Γεωργικών Συνεταιρισμών τής Ελλάδος» τής 22-2-1938 ε'ις «Συνεταιριστήν», 
έτους 1938, τεϋχ. 4 - 5, σελ. 50 - 52. 

2. "Ιδε εκδοσιν Α.Τ.Ε., Το έργον μιας δεκαετίας 1930 - 1939, σελ. 165. 
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Ή συνεταιριστική κίνησις παρ' ήμΐν από της ιδρύσεως 
της Α.Τ.Ε. μέχρι του Β' παγκοσμίου πολέμου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ 

§ 32 

Ή 'Αγροτική Τράπεζα 'Ελλάδος και ή αγροτική πίστις. Ή ϊδρυσις συνε

ταιρισμών από της συστάσεως αυτής 

1. ΕΙ'δομεν ανωτέρω ότι ό τρόπος ασκήσεως της αγροτικής πίστεως εκ. 

μέρους τής Εθνικής Τραπέζης, άφ' ενός, καί ή ανάγκη τής συστάσεως ενός ειδι

κού πιστωτικού Ιδρύματος τής αγροτικής οικονομίας, δια την εκ τοΰ σύνεγγυς, 

παρακολούθησιν των ανακυπτόντων προβλημάτων της, άφ' ετέρου, ώδήγησαν 

εις την ίδρυσιν τής 'Αγροτικής Τραπέζης, δια τοΰ κυρωτικού τής συμβάσεως 

νόμου 4332/1929, μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου και τής Ε θ ν ι κ ή ς Τραπέ

ζης τής 27.6.1929, πραγματοποιηθέντος ούτω «...ενός παλαιού και ζωντανού· 

πόθου τοΰ αγροτικού λαοΰ»1. 

Εις την είσηγητικήν έκθεσιν τοΰ ως άνω νόμου μεταξύ άλλων έτονίζετο : 

«Δια τής ιδρυόμενης 'Αγροτικής Τραπέζης ό γεωργικός τής Ε λ λ ά δ ο ς πληθυ

σμός ου μόνον θα απόκτηση ίσχυρον εις τον αγώνα τής γής βοηθόν, ετοιμον 

να συντονίση και κατευθύνη τάς παραγωγικάς αύτοΰ προσπάθειας, άλλα και εις 

την εκ νέου οίκονομικήν αύτοΰ άνασυγκρότησιν... 

» ...'Ισχυρός κατά συνέπειαν οικονομικός οργανισμός δεν θέλει αφήσει την 

γεωργίαν εις την απόλυτον των οικονομικών δυνάμεων κυριαρχίαν, διότι εάν 

είναι αληθές δτι εις κατάστασιν απολύτου ελευθερίας εξασφαλίζεται άφηρημέ-

νως το μέγιστον τής παραγωγής, εν τούτοις δεν είναι όλιγώτερον αληθές δτι δεν 

ανταποκρίνεται τοΰτο εις την δικαιοτέραν τοΰ Έθνικοΰ πλούτου κατανομήν, εις 

την μεγαλυτέραν τοΰ Έθνικοΰ συνόλου εύδαιμονίαν...». 

Ή Α.Τ.Ε. εις την εκδοσίν της «Το έργον μιας δεκαετίας 1930 - 1939» γρά

φει : « Ή δημιουργία τής 'Αγροτικής Τραπέζης ώς ειδικοΰ οργάνου δια την 

1. "Ι8ε Πρώτην Έγκύκλιον 'Αγροτικής Τραπέζης προς τους άγρότας τής χώρας εις 

περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1929, τεϋχ. 9 -10, σελ. 183. 
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άσκησιν της αγροτικής πίστεως, επεβλήθη άπα τήν μεγάλην ανάγκην της θετι-

κωτέρας ενισχύσεως τόσον των παλαιών δσον και εκείνων έκ των μικρών γεωρ

γικών επιχειρήσεων, αϊτινες προέκυψαν άπο τήν άγροτικήν μεταρρύθμισιν καί 

τον έποικισμον των γεωργών προσφύγων... 

» ... Αϊ παλαιαί καί αϊ νεοπαγείς γεωργικού εκμεταλλεύσεις άντιμετώπιζον 

πλήθος επειγόντων καί δυσχερών οικονομικών προβλημάτων, τα όποια προέ-

κυπτον έκ τοΰ μικρού κλήρου, του ατελούς εφοδιασμού, της χαμηλής τεχνικής 

καταρτίσεως καί τέλος της ελλείψεως πραγματικής οργανώσεως εις τήν ϋπαι-

θρον καί το χωριό...». 

2. Φ ύ σ ι ς κ α ι σ κ ο π ο ί τής Α. Τ. Ε. 

'Τπο τοΰ άρθρου 1 τοΰ συστατικού αυτής νόμου ή 'Αγροτική Τράπεζα χα

ρακτηρίζεται ως αυτόνομος οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρος. Συνεπώς αύτη 

δέν έ'χει ούδεμίαν σχέσιν με μετόχους καί μετοχικον κεφάλαιον καί κατά βάσιν 

δεν αποβλέπει εις τήν πραγματοποίησιν κέρδους, γεγονός το όποιον τήν διαστέλ

λει σαφώς άπο τάς ετέρας Τράπεζας καί τήν καθιστά πλέον προσιτήν εις τήν 

άγροτικήν τάξιν. Αυτή, τιθεμένη εις θέσιν διαρκούς επαφής καί συνεργασίας μετά 

των γεωργικών υπηρεσιών τοΰ κράτους καί ασκούσα τήν άγροτικήν πίστιν, 

καθιερώθη ώς ό άμεσος βοηθός τούτου δια τήν έφαρμογήν τοΰ γεωργικοΰ κρα

τικού προγράμματος χαρασσομένου ύπο τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας. 

Οι έκ τοΰ άρθρου 1 τοΰ ιδρυτικού νόμου προκύπτοντες σκοποί τής Τρα

πέζης εϊναι οι εξής : 

α) Ή άσκησις τής αγροτικής πίστεοος1 ύφ' δλας αυτής τάς μ,ορφάς. 

β) Ή παροχή δανείων κ υ ρ ί ω ς εις τους γεωργικούς συνεταιρισμούς 

καί εις μή συνεταιρισμένους άγρότας. 

γ) Ή δια μέσου τών προμηθευτικών συνεταιρισμών χορήγησις2 χρησί

μων εις τήν γεωργίαν ειδών. 

1. Ό Γ. Κυριάκος εις τήν προς τήν Άκαδημίαν'Αθηνών ύποβληθεϊσαν εκθεσιν κατά 
το έτος 1933 εγραφεν : «Τά κεφάλαια εκμεταλλεύσεως τών αγροτών είναι ελάχιστα ή όλως 
μηδαμινά, ή μεγάλη δέ πλειονότης αυτών στένει υπό το βάρος τών καταθλιπτικών χρεών. 
Δια τοϋτο, ού μόνον πάσα έγγειος βελτίωσις αποβαίνει αδύνατος, άλλα καί αυτή ή ενδει
κνυομένη έντατικωτέρα τής γης έκμετάλλευσις καταδείκνυται... άνεπίτευκτος άνευ άνα-
κουφίσεως καί σοβαρας καί μεθοδικής ενισχύσεως αυτών». "Ιδε ενθ' άν., σελ. 12. 

2. Ή έκ μέρους τής 'Αγροτικής Τραπέζης εισαγωγή καί προμήθεια γεωργικών ειδών 
εις τους άγρότας, προεκάλεσε τάς διαμαρτυρίας τοΰ εμπορικού κόσμου τής χώρας, ό όποιος 
έζήτει εις τά Συνέδρια του, καί ιδία εις το εν Πειραιεϊ κατά μήνα Μάρτιον τοΰ έτους 1936 
συνελΟον Συνέδριον, τήν αρσιν τών όπερ τής Α.Τ.Ε. υφισταμένων ατελειών έπί τών εισαγο
μένων παρ' αυτής γεωργικών ειδών καί προϊόντων. Κατά τής θέσεως ταύτης τών έμπορων 
ετάχθησαν καί ή Α.Τ.Ε. καί ή Πανελλήνιος Συνομοσπονδία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
ή οποία εις σχετικον τηλεγράφημα της έδήλου, μεταξύ άλλων, δτι οί άγρόται «.... είναι 
άκλονήτως διατεθειμένοι έφαρμόζοντες άνεγνωρισμένας απανταχού αρχάς συνεργατισμού 
επιδιώξουν δι' αμέσου καί στενής συνεργασίας μετά τής Τραπέζης να εύρύνουν κύκλον 
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S) Ή παροχή διευκολύνσεων προς τάς συνεταιρικάς οργανώσεις, δπως 

προβαίνουν εις την άπο κοινού άποθήκευσιν, έπεξεργασίαν καί πώλησιν τών 

γεωργικών προϊόντων εις τάς αγοράς του εσωτερικού καί εξωτερικού. 

ε) Ή ενίσχυσις της διαδόσεως τελειότερων μεθόδων καλλιέργειας δια της 

παροχής οδηγιών και τών απαιτουμένων μέσων προς έκτέλεσιν τούτων, ως 

καί ή τόνωσις της ασφαλίσεως της παραγωγής. 

στ) Ή συστηματοποίησις τής εμπορικής προσφοράς καί διαπραγματεύ-

σεως1 τών γεωργικών προϊόντων ως καί ή ένίσχυσις τής αποστολής αυτών μέχρι 

τών αγορών2 καταναλώσεως. 

Οι σκοποί ούτοι τής Τραπέζης άπέβλεψαν είς την προστασίαν τής τιμής 

τών αγροτικών προϊόντων, διότι τόσον ή έλλειψις τυποποιήσεως3, όσον καί ή 

διαμεσολάβησις παρενθέτων προσώπων κατά την διάθεσιν τών γεωργικών προ

ϊόντων, έπέδρα είς την μείωσιν του αγροτικού εισοδήματος. 

Ούτω, κατά μίαν δειγματοληπτικήν έρευναν διεξαχθεΐσαν μετά τίνα ετη 

ύπο τής ιδίας τής Τραπέζης, απεδείχθη ότι, επί 100 μονάδων πληρωθείσης 

τιμής δι' εκαστον έκ τών κάτωθι προϊόντων, αϊ επί μέρους εισπράξεις κατενε-

μήθησαν ως εξής1, μεταξύ του παραγωγού, τών λοιπών διαμέσων προσώπων 

καί τών δαπανών μεταφοράς (έκατοστιαίως). 

Παραγο^γος 

Μεσίτης 

Φορτωτικά καί Μετά 

φορικά 

Λοιπαί δαπάναι 

Χονδρέμπορος καί 

Λιανοπωλητής 

συνεταιριστικών προμηθειών καί πωλήσεων, Ί'να έργον των άποβή έπωφελέστερον εις πτω
χούς γεωργούς...». "Ιδε σχετικώς περιοδ.«Ό Συνεταιριστής», έτους 1936, τεΰχ. 3, σελ. 58. 

1. Ό σκοπός ούτος τής Τραπέζης είχε τεθή διότι εΐχεν έκτοτε άναγνωρισθή δτι ή 
τοιαύτη δυνατότης τών γεωργών διηυκολύνετο δια τών συνεταιρισμών, οι όποιοι «.... έδω
σαν την δυνατότητα είς τους γεωργούς να διαπραγματεύωνται ύπο καλυτέρους όρους με τους 
άγοραστάς τών προϊόντων των... καί ή παρουσία των είς την άγοράν ήρκει δια την προστασίαν 
τών γεωργών έκ τών εκμεταλλεύσεων παντός είδους...». "Ιδε εκδοσιν Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος, ενθ' άν., σελ. 339. 

2. Ή επιτροπή εμπειρογνωμόνων τής Ε.O.K. (ενθ' άν. σελ. 370) καταλήγουσα γρά
φει είς τα συμπεράσματα της ότι «... ό θεσμός τών γεωργικών συνεταιρισμών άσκεϊ ώς 
παράγων τάξεως θετικήν έπίδρασιν έπί τών διαφόρων αγορών...». 

3. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Γεωργική Οικονομική, σελ. 128. 
4. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Γεωργική Οικονομική, σελ. 128 - 129. 

. . Πόρτο- π , Ρόδα- Σουλτα- Τ , „ 
Λεμονιά Λ Πεπονιά . ,„ Ιοματες l· κάλια κίνα viva f 

61,9 
4,7 

5,9 
3,6 

57,8 
2 

8,6 
5,1 

37,9 
1,4 

6,9 
3,2 

34,2 
0,7 

10,9 
6,2 

50 
1,7 

4 
2,7 

34,1 
2,3 

7,8 
6,9 

23,9 26,5 50,6 48 41,6 48,9 



185 

Έ κ των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει οτι ό παραγωγός εισέπραττε το 

35 - 61 % της τιμής του ετοίμου προϊόντος, χωρίς να ληφθούν υπ' ό'ψιν cd λοι-

παί δαπάναι παράγωγης, αποσβέσεως κλπ., όπερ σημαίνει οτι το γεωργικον 

εισόδημα συνεπιέζετο αισθητώς έκ της παρεμβολής των διαμέσων προσώπων. 

'Ακριβώς εις τήν άμβλυσιν τής ασκούμενης ταύτης συμπιέσεως άπέβλεψε 

και ή 'Αγροτική Τράπεζα δια τής ως άνω επιδιώξεως της. 

ζ) Ή τόνωσις1 του συνεργατικού πνεύματος δια τής προπαγάνδας καί δια-

παιδαγωγήσεως τοΰ αγροτικού πληθυσμού ώς και ή άσκησις ελέγχου καί επο

πτείας επί των συνεταιρισμών. 

3. Ε ΐ δ ο ς τ ώ ν ύ π ο τ ή ς Α. Τ. Ε. χ ο ρ η γ ο υ μ έ ν ω ν δ α ν ε ί ο υ ν 

Τα ύπο τής 'Αγροτικής Τραπέζης χορηγούμενα δάνεια συμφώνως προς 

το άρθρον 7 τοϋ ιδρυτικού αυτής νόμου, είναι είδικώτερον τα εξής : 

α) Δάνεια δια τήν τρέχουσαν καλλιέργειαν, διαρκείας μέχρις ενός έτους 

(βραχυπρόθεσμα). 

β) Δάνεια συμπληρώσεως τών εφοδίων τής γεωργικής επιχειρήσεως, διαρ

κείας μέχρι πέντε ετών (μεσοπρόθεσμα). 

γ) Δάνεια μονίμων εγκαταστάσεων καί βελτιώσεων, διαρκείας μέχρις 

είκοσι ετών (μακροπρόθεσμα). 

4. Ά ρ χ ι κ α κ ε φ ά λ α ι α τ ή ς Α. Τ. Ε. 

Τα αρχικά κεφάλαια τής 'Αγροτικής Τραπέζης, ώς ταύτα αναφέρονται ε'ις 

το άρθρον 3 τοΰ ιδρυτικού αυτής νόμου, προήλθον έκ: α) προικοδοτήσεως τοΰ 

κράτους, β) δανείων καί πιστώσεων, γ) καταθέσεων εν γένει καί δ) τών ετη

σίων καθαρών κερδών αναγομένων εις τον σχηματισμον αποθεματικού. Μεταξύ 

τών κονδυλίων τών κρατικών προικοδοτήσεων, τών αναφερομένων ε'ις το άρθρον 

4 τοΰ ώς άνω νόμου, σημειώνομεν τα ποσά τα παρεχόμενα ύπο τοΰ κράτους προς 

ένίσχυσιν τής αγροτικής πίστεως, τα μη διατιθέμενα έσοδα τής 'Επιτροπής 'Α

ποκαταστάσεως Προσφύγων ώς καί τα κεφάλαια : τών λειτουργουσών τότε καί 

συγχωνευθεισών μετά τής Α . Τ . Ε . Δημοσίων Γεωργικών Τραπεζών 2 Μακεδο

νίας, Θράκης, 'Ηπείρου, Νήσων Αιγαίου καί τοΰ Κοινωφελούς Ταμείου Κρή

της. Το σύνολον τών αρχικών τούτων κεφαλαίων τής 'Αγροτικής Τραπέζης 

άνήλθεν3 εις 1.470.000.000 δραχ., ώς τούτο προκύπτει4 έκ τοΰ ισολογισμού τής 

1. 'Αναφερόμενος εις τήν δράσιν τής Τραπέζης επί τοϋ ζητήματος τούτου ό Θ. ϊ ζ ω ρ -
τζάκης Ιγραφεν : « Ή 'Αγροτική Τράπεζα απέβη άπα τής ιδρύσεως της 6 ισχυρότερος καί 
σταθερώτερος συντελεστής προς άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν τής συνεταιρικής κινήσεως... ». 
"Ιδε Θ. Τζωρτζάκη, Οι Συνεταιρισμοί εις τήν 'Ελλάδα, σελ. 321. 

2. Νομοθετική άναδιάρθρωσις τής λειτουργίας τών Τραπεζών τούτων έγένετο δια τοϋ 
άπο 28-9-1925 Ν.Δ. Το σύνολον τών κεφαλαίων τών Τραπεζών τούτων ανήρχετο εις 
90.713.000 δρχ. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, 'Αγροτική πίστις κλπ., σελ. 10. 

3. Ό Ξ. Ζολώτας, ενθ' άν. σελ.176, αναβιβάζει το άρχικον κεφάλαιον εις 1.950.000.000. 
Ό Μ. 'Αλιβιζάτος εις 811 έκ. ( Ή Γεωργική 'Ελλάς κλπ. σελ. 78), ό Θ. Τζωρτζάκης 
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Τραπέζης του έτους 1930. ΙΙρος το ποσόν του 1.470.000.000 συμφωνεί και δ Δ, 

Στεφανίδης 1. 

5. Ώ ς προς το υψος τών πάσης φύσεως καταθέσεων παρά τη 'Αγροτική 

Τραπέζη κατά την δεκαετίαν 1930 - 1939, τοΰτο εμφανίζεται, ούτω, εις εκα

τομμύρια δρχ. : 

"Ετη Ποσόν "Ετη Ποσόν 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

221,4 

333,5 

316,9 

551,6 

784,6 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

962,3 

1.390,6 

2.014,4 

2.661,0 

2.942,6 

Έ κ τών ύπαρχόντο^ν στοιχείων προκύπτει δτι ό αριθμός τών καταθετών, 

τόσον τών μεμονωμένων αγροτών δσον και τών γεωργικών συνεταιρισμών και 

ενώσεων αυτών, ηύξήθη αισθητώς μεταξύ τών ετών 1930 - 1939. 

Ούτω το σύνολον τών αγροτών, ο'ι όποιοι ήσαν καταθέται παρά τη Τρα

πέζη, ενώ το 1934 ανήρχετο εις 6.123, κατά το 1939 άνήλθεν εις 19.222 καί το 

σύνολο··/ τών συνεταιρισμών καί ενώσεων τούτων άπο 3.375 το έτος 1934 

ηύξήθη, άνελθον εις 5.436. 

6. Έ κ τών ανωτέρου στοιχείου προκύπτει δτι : α) το σύνολον τών πάσης: 

φύσεως καταθέσεων παρά τη Α.Τ.Ε. κατά την δεκαετίαν 1930 - 1939 έδεκα-

τριπλασιάσθη, β) ό αριθμός τών καταθετών μεμονωμένων αγροτών ύπερετρι-

πλασιάσθη μεταξύ τών ετών 1934 - 1939 καί γ) ό αριθμός τών γεωργικών συνε

ταιρισμών καί ενώσεων τούτων κατά την αυτήν έξαετίαν ηύξήθη κατά 50 % . 

Ή προϊούσα αύτη αύξησις τών καταθέσεων καί τών καταθετών ύπεδήλου 

δτι δ αγροτικός πληθυσμός, κατανοήσας την σημασ'ιαν της υπάρξεως και της 

άνδρώσεως της 'Αγροτικής Τραπέζης δια τήν εν γένει άνάπτυξιν της καθ' δλου 

αγροτικής οικονομίας, επεδίωξε τήν ένίσχυσίν της, ϊνα αύτη άνταποκριθή πλη-

ρέστερον εις το έργον της. 

Πέραν τούτου, έκ της προϊούσης αυξήσεως του ποσού τών καταθέσεων 

παρά τή Τραπέζη, συνάγεται δτι ίσχυροποιουμένων τών Συνεταιρισμών καί τών 

Ενώσεων των ή αγροτική τάξις μετεΐχεν εις το σύνολον τών καταθέσεων δια 

διαρκώς αυξανομένων χρηματικών ποσών. 

εις 1 δίσ. 413 έκ. (Οι Συνεταιρισμοί στην 'Ελλάδα, σελ. 239) καί ό Ε. Παπαγεωργίου 
εις 1 1/2 δίς ('Αγροτική Οικονομία, σελ. 203). 

4. "Ιδε «Ό Συνεταιριστής», έτους 1934, τεϋχ. 3, σελ. 41. 
1. "Ιδε Δ. Στεφανίδου, ΤΙ αγροτική πίστις κλπ., σελ. 22. 
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7. Χορηγηθέντα δάνεια υπό της Α.Τ.Ε. επί πλασματικώ, κοινώ και γεωρ

γικοί ενεχύρω προς συνεταιρισμένους και μεμονωμένους παραγωγούς 1 . 

Προς μεμονωμένους Προς συν/σμένους Σ ύ ν ο λ ο ν 

Έτη 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 « 

Λαβόντες 

16.994 
20.803 
13.880 
19.582 
19.945 
31.894 
56.901 
57.867 
52.330 
52.903 

Ποσόν 
εϊς χιλ. 

107.086 
90.974 
61.432 

131.619 
125.686 
255.905 
527.993 
597.414 
471.653 
425.795 

1.417.500 

Λαβόντες 

41.017 
70.157 
35.904 
38.990 
28.473 
35.696 
50.270 
48.120 
42.064 
42.987 

— 

Ποσόν 
είς χιλ. 

284.521 
294.624 
208.197 
322.222 
870.444 
470.158 
697.597 

1.188.973 
1.064.668 
1.248.848 
1.724.600 

Λαβόντες 

58.011 
90.960 
49.784 
58.572 
48.418 
67.590 

107.171 
105.987 
94.394 
95.890 

— 

1 
1 
1 
1 
3 

Ποσόν 
είς χιλ. 

391.607 
385.598 
269.629 
453.841 
996.130 
726.063 

.225.590 

.786.351 

.536.321 

.674.643 

.142.100 

Έ κ των στοιχείων τοϋ προηγουμένου πίνακος προκύπτει δτι, κατά την' 

δεκαετίαν ταύτην : α) Οι μεμονωμένοι άγρόται, ο'ι όποιοι έδανειοδοτήθησαν ύπό· 

της Α.Τ.Ε. , ύπερετριπλασιάσθησαν. β) Το εις αυτούς χορηγηθέν ποσόν σχεδόν 

έδεκατετραπλασιάσθη. γ) 'Ενώ è αριθμός των συνεταιρισμένων αγροτών, ο'ι 

όποιοι έδανειοδοτήθησαν ύπο της Α.Τ.Ε., είναι μικρότερος τοϋ αριθμού των με

μονωμένων, έν τούτοις α'ι προς αυτούς χορηγήσεις εΐναι αισθητώς ύψηλότεραι-

ύπερβαίνουσαι το διπλάσιον κατά την τριετίαν 1937 - 1939, γεγονός τό όποιον 

ύποδηλοϊ την μεγαλυτέραν σημασ'ιαν, ην άπέδιδεν ή Α.Τ.Ε. δια την ένίσχυσιν 

του συνεταιρικού έργου, δ) Τό προς τους συνεταιρισμένους άγρότας χορηγηθέν 

ύπό της Α.Τ.Ε. ποσόν ύπερεξαπλασιάσθη και ε) Τό συνολικόν ποσόν τό ύπό 

της Τραπέζης διατεθέν εις τους μεμονωμένους και είς τους συνεταιρισμένους, 

άγρότας όκταπλασιάσθη. 

Ή προσπάθεια της Τραπέζης κατέτεινεν εις την δια μέσου των συνεται

ρισμών δανειοδότησιν τών αγροτών, διότι τό κόστος δανειοδοτήσεως τοΰ μεμο

νωμένου άγρότου ήτο κατά μέσον ορον διπλάσιον τοϋ κόστους τών δανείων 

τα όποια έπραγματοποιοΰντο δια μέσου τών συνεταιρισμών3. 

1. "Ι8ε Το έργον μιας δεκαετίας 1930 - 1939, σελ. 109, εκδ. Α.Τ.Ε. 
2. "Ιδε Α. Κλήμη, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. 70. 
3. "Ιδε είσήγησιν Μ. Γερακάρη είς Γ' Πανελλήνιον Συνέδριον της Συνομοσπονδίας 

Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (17-4-1937), είς «Συνεταιριστήν», έτους 1937, τεϋχ. 
6 - 7, σελ. 93. 
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8. Τα προς τους συνεταιρισμούς καλλιεργητικά καί έπ' ένεχύρω δάνεια 

της Α.Τ.Ε. παρουσιάζουν την έξης πορείαν μεταξύ των ετών 1933 - 1939 (ε'ις 

αριθμόν δανείων). 

"Ετος 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Καλλιεργητικού 

Συνεταιρισμοί 

2.916 
2.912 
3.012 
3.348 
3.702 
3.980 
4.1.78 

χορηγήσεις 

'Αριθμός 
συνεταίρων 

129.139 
133.147 
145.903 
168.793 
193.748 
193.579 
210.944 

Δάνεια έπ' 

Συνεταιρισμοί 

784 
607 
958 

1.140 
1.337 
1.340 
1.307 

ένεχύρω 

'Αριθμός 
συνεταίρων 

38.990 
38.473 
35.696 
50.270 
48.120 
42.064 
42.987 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος συνάγεται δτι : α) τόσον ό αριθμός των συνε

ταιρισμών δσον καί ό αριθμός των συνεταιρισμένων αγροτών, οι όποιοι ικανο

ποιούν τάς εις κεφάλαια άνάγκας των μέσω της Α.Τ.Ε., εβαινον διαρκώς αυξα

νόμενοι καί β) ηύξήθησαν α'ι πιστωτικαί έργασίαι τών συνεταιρισμών, γεγονός 

το όποιον δεν ωφέλησε μόνον τον άγροτικόν πλησμόν, άλλα συνετέλεσε καί εις 

την αυξησιν της παραγωγής δια της χρησιμοποιήσεως τών χορηγηθέντων κε

φαλαίων προς παραγωγικούς σκοπούς. 

Λήγοντος του έτους 1939 αϊ εις δρχ. καλλιεργητικαί χορηγήσεις καί τα 

δάνεια έπ' ένεχύρω προς τους συνεταιρισμούς άνήλθον εις 1.299.813.000 δρχ. 

καί 1.248.847.000 αντιστοίχως. 

9. Συνολικον ποσόν χορηγηθέντων υπό της Α.Τ.Ε. δανείων μέσης καί 

μακράς διαρκείας κατά το δεκαετές διάστημα λειτουργίας της 1930 - 1939. 

"Ετη 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Χορηγηθέν ποσόν εις δρχ. 

17.176.000 
35.837.000 
20.850.000 
26.656.000 
47.684.000 
80.126.000 

147.754.000 
315.269.000 
416.381.000 
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1939 4 1 7 . 8 9 3 . 0 0 0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 1 . 5 2 5 . 6 9 4 . 0 0 0 

Έ κ τοΰ ώς άνω πίνακος συνάγεται, ότι εντός της ώς άνω δεκαετίας το χο

ρηγηθέν ύπο της Α.Τ.Ε. ποσόν δια δάνεια μέσης καί μακράς διαρκείας προς την 

γεωργίαν ηύξήθη κατά 24,5 φοράς. 

Έ κ τοΰ ποσού τούτου διετέθησαν : α) δια γεωργικάς μηχανάς καί εργα

λεία δρχ. 118 .365.000, β) δια έργα αρδεύσεων δραχμαί 134.885.000 καί γ)1 

δια αποστραγγίσεις καί δια αντιπλημμυρικά καί άποξηραντικα έργα δρχ.. 

140.035.000. 

10. Κατά το δεκαετές1 διάστημα 1930-1939 έχορηγήθησαν τα κάτωθι μα

κροπρόθεσμα δάνεια εις τους κατ' εξοχήν παραγωγικούς συνεταιρισμούς, ήτοι. 

εις τους ελαιουργικούς, οινοποιητικούς και γαλακτοκομικούς. 

"Ετη 

1930 - 36 
1937 
1938 
1939 - 40 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

'Ελαιουργικοί 
Συνεταιρισμοί 

'Αριθμός 
δανείων 

68 
35 
26 
29 

168 

Ποσόν 
εις δρχ. 

39.989.000 
26.880.000 
16.367.000 
17.708.000 

93.944.000 

Οινοποιητικοί 
Συνεταιρισμοί 

'Αριθμός 
δανείων 

15 
5 
3 
9 

32 

Ποσόν 
εις δρχ. 

32.930.000 
15.860.000 

. 7.200.000 
8.345.000 

64.335.000 

Γαλακτοκομικοί 
Συνεταιρισμοί 

'Αριθμός 
δανείων 

42 
1 
1 
6 

50 

Ποσόν 
εις δρχ. 

2.991.900 
180.000 
100.000 

1.500.000 

4.771.900 

11. Κατά την αυτήν δεκαετίαν αί έγκριθεϊσαι αιτήσεις δανειοδοτήσεως ύπο 

της Α . Τ . Ε . άνήλθον εις 896 με προέχουσαν θέσιν των συνεταιρικών οργανώ-

σεο;>ν πρώτου καί δευτέτου βαθμού, ώς προκύπτει έκ τοΰ κατωτέρω παρατι-

θεμένου πίνακος. 

Έγκριθεϊσαι αιτήσεις 'Αριθμός ' ^ f gp*
0<7ÒV 

Υ π έ ρ συνεταιρικών οργανώσεων 

» Δήμων 
» Συνδέσμων κοινοτήτων 

» Κοινοτήτων 

737 
2 
4 

120 

271.101.000 
55.310.000 
38.900.000 
93.504.000 

1. "Ιδε Το έργον μιας δεκαετίας, σελ. 86. 
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Ύπερ Υδραυλικών Ταμείων 6 111 .400 .000 

» Έτερων νομικών προσώπων 27 7 6 . 0 9 2 . 0 0 0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 896 6 4 6 . 3 0 7 . 0 0 0 

12. Το ποσόν τών υπό της Λ.Τ.Ε. χορηγηθέντων δανείων τρεχούσης καλ-

• λιεργείας προς τους μεμονωμένους και συνεταιρισμένους άγρότας κατά την δε-

- καετίαν 1930 - 1939 έχει ως κάτωθι : 

Προς μεμονωμένους Προς συν/σμένους Σ ύ ν ο λ ο ν 

"Ετη 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

'Αριθμός 
λαβόντων 

85.955 
138.089 
102.671 
108.951 
108.814 
139.448 
180.772 
197.472 
203.930 
213.720 

Ποσόν εις 
χιλ. δρχ. 

259.443 
322.431 
316.247 
314.202 
347.939 
464.905 
628.555 
767.371 
889.675 
924.143 

'Αριθμός 
λαβόντων 

200.538 
207.835 
145.452 
129.139 
133.147 
135.903 
168.893 
193.748 
193.579 
210.944 

Ποσόν εις 
λίλ. δρχ. 

638.055 
609.896 
519.160 
568.908 
540.183 
645.292 
882.905 

1003.922 
1166.368 
1299.813 

Αριθμός 
λαβόντων 

286.493 
345.924 
248.123 
238.090 
241.961 
275.351 
349.665 
391.220 
397.509 
424.664 

Ποσόν εις 
Χιλ. δρχ. 

897.498 
932.327 
835.407 
883.110 
888.122 

1110.834 
1511.460 
1771.293 
2056.043 
2223.956 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος συνάγεται δτι εντός της ως άνω δεκαετίας : 

α) Ό αριθμός μεν τών αγροτών, οί όποιοι έλαβον δάνεια τρεχούσης καλ-

; λιεργείας ηύξήθη κατά 2 1/2 φοράς, κατά το ως άνω διάστημα, ενώ το ε'ις τού

τους χορηγηθέν ποσόν υπό της Τραπέζης ύπερετριπλασιάσθη, γεγονός το όποιον 

. συνετέλεσε εις την μείωσιν1 τών πιστωτικών συνεταιρισμών, δεδομένου δτι οί 

άγρόται ήδύναντο άπ' ευθείας να δανειοδοτηθούν υπ' αυτής. 

β) Μολονότι ό αριθμός τών συνεταιρισμένων αγροτών, εις ους έχορηγή-

θησαν δάνεια, ηύξήθη άπό του έτους 1930 κατά το 1/20, κατά το έτος 1939 το 

υψος του εις τούτους χορηγηθέντας ποσοϋ ύπερεδιπλασιάσθη, γεγονός το όποιον 

ύποδηλοΐ την αυξησιν του ποσοϋ του χορηγηθέντος εις έκαστον συνεταιρισμέ-

-νον άγρότην. 

13. Κατά την δεκαετίαν 1930 - 1940 αϊ πάσης φύσεως χορηγήσεις της 

Α . Τ . Ε . προς τους άγρότας έχουν ούτως2 εις εκατομμύρια δρχ. 

1. "Ιδε σχετικήν μελέτην Τ. Φαρμάκη εις «Συνεταιριστήν» έτους 1935, τεϋχ. 1, σελ. 32. 
2. "Ιδε Α. Κλήμη, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. "8. 
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Εκατοστιαία αναλογία λήψεως δανείων 
"Ετη Ποσόν 

'Υπό μεμονωμένων Ύπο συνεταιρισμένων 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1.306 
1.354 
1.126 
1.364 
1.932 
1.917 
2.885 
3.873 
4.009 
4.316 
4.197 

28,40 
32,05 
34,25 
33,70 
25,80 
40,36 
42,57 
37,66 
37,23 
34,58 
33,77 

70,90 
67,04 
64,73 
65,61 
73,49 
58,60 
49,55 
40,58 
41,70 
42,02 
41,09 

Έ κ του άν&>τέρω πίνακος προκύπτει ότι αί πάσης φύσεως χορηγήσεις της 

Α.Τ.Ε. προς τους άγρότας ηύξήθησαν εντός της ώς άνω δεκαετίας κατά 321 % , 

,αί δε χορηγήσεις προς τους μεμονωμένους εσημείωσαν αυξησιν κατά 5 % , ενώ 

αϊ προς τους συνεταιρισμένους χορηγήσεις εμειώθησαν κατά 2 9 % . Παρά τήν 

φαινομενικήν, όμως, ταύτην μείωσιν των προς τους συνεταιρισμένους χορηγή

σεων της Λ.Τ.Ε., ούτοι έλαβον το μεγαλύτερον ποσοστον εξ αυτών. Τοΰτο προ

κύπτει και εκ της κατ' έτος συγκρίσεο^ς της εκατοστιαίας αναλογίας λήψεως και 

έκ του γενικού μέσου δρου τών ετών, ό όποιος ενώ δια τους μεμονωμένους ανέρ

χεται εις ποσοστον 3 4 , 5 % του συνόλου, δια τους συνεταιρισμένους τοΰτο φθάνει 

το 5 6 , 8 % , ήτοι υπερβαίνει κατά 2 2 , 3 % το ποσοστον λήψεως τών μεμονω

μένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ 

§ 33 

Ή πορεία της συστάσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών από του έ'τους λει

τουργίας της Α.Τ.Ε. (1930), ύπήρξεν ή έξης, καθ' άπασαν τήν χώραν, μέχρι 

. του έτους 1939. 

α) Ή αριθμητική ετησία αύξησις τών συσταθέντων Γεωργικών Συνεται

ρισμών παρ' ήμΐν, κατά το ώς άνω διάστημα, εμφανίζεται ούτω : 

»Ρ 'Αριθμός 'Αριθμητική αϋξησις 
Συνεταιρισμών κατ' έτος 

1929 5186 

1930 5754 568 
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1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1939 

5800 

5805 

6026 

6278 

6482 

6270 

6704 

46 

5 

221 

252 

204 

—212 

434 

"Ητοι, κατά την ώς άνω δεκαετίαν, οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί ηύξή-

θησαν κατά 1518 χ ή άλλως, κατά 2 8 , 5 % περίπου. Ή παρατηρούμενη μικρά 

αριθμητική αΰξησις, ιδία κατά τα πρώτα έ'τη λειτουργίας της Α Τ Ε (1931, 1932), 

ώφείλετο εις τάς υπ' αυτής καταβαλλομένας προσπάθειας δια τήν σύστασιν 

βιώσιμων συνεταιρισμών, τών οποίων ή ίδρυσις θα επεβάλλετο εκ τής συνδρο

μής των απαραιτήτων προϋποθέσεων και δεν θα έστηρίζετο αποκλειστικώς και 

μόνον εις τάς προθέσεις τών συνεταιριζομένων αγροτών. 

β) Ή κατά περιφέρειαν και κατ' είδος κίνησις τών Γεωργικών Συνεται

ρισμών, κατά τήν αυτήν ώς άνω περίοδον εμφανίζεται ούτω : 

1. Υφιστάμενοι Γεωργ. Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος τοΰ-

έτους 1930. 

Περιφέρειαι 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

' Επτάνησα 

Κυκλάδες 

Ηπείρου 

Κεντρ.-Δυτ. Μακεδονία 

Άνατολ. Μακεδονία 

Δυτ. Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε λ λ ά δ ο ς 

Πιστωτ. 

949 

485 

31 

379 

81 

54 

253 

1038 

407 

288 

280 

106 

4351 

Ε ί δ ο ς 

Προμηθ. 

102 

40 

3 

1 

5 

— 

3 

4 

2 

1 

24 

3 

188 

Σ υ ν ε τ ά 

Πωλήσ. 

217 

51 

5 

29 

29 

3 

3 

20 

8 

3 

58 

4 

430 

ι ρ ισ μ ι 

Παραγ. 

50 

49 

20 

25 

26 

11 

5 

7 

1 

— 

46 

40 

280 

à ν 

Διάφοροι 

59 

291 

39 

38 

— 

— 

38 

11 

7 

3 

1 

18 

505 

Σύνολον 
κατά πε
ριφέρειαν· 

1377 

916 

98 

472 

141 

68 

302 

1080 

425 

295 

409 

171 

5754 

1. Ή 'Αγροτική Τράπεζα αναβιβάζει τους κατά τήν αυτήν δεκαετίαν ίδρυθέντας συνε
ταιρισμούς εις 3.360. "Ιδε εκδοσίν της «Το £ργον μιας δεκαετίας 1930 - 1939», σελ. 165. 
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2. Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας, λήγοντος 

του έτους 1931. 

Περιφέρειαι 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ε λ λ ά ς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Ε π τ ά ν η σ α 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ.-Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατ. Μακεδονία 

Δυτ. Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σύνολον Ελλάδος 

Πιστωτ. 

899 

486 

36 

401 

112 

54 

239 

1065 

427 

290 

286 

98 

4393 

3. 'Τφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος 

του έτους 1932. 

Ε ί δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν 2-υνολ.ον 
Περιφέρειαι Λ π , . „ . , Κ α τ α π ε _ 

Πιστωτ. Προμηθ. Πωλήσ. Παραγ. Διάφοροι ριφέρειαν 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ε λ λ ά ς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Ε π τ ά ν η σ α 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ.-Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατ. Μακεδονία 

Δυτ. Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σύνολον Ελλάδος 

859 

522 

38 

413 

109 

53 

242 

1054 

429 

293 

278 

88 

4378 

91 

33 

3 

2 

5 

— 

3 

5 

2 

1 

21 

3 

169 

226 

49 

7 

19 

31 

4 

2 

25 

8 

2 

58 

3 

434 

30 

53 

20 

23 

33 

11 

8 

8 

2 

— 

58 

40 

286 

63 

276 

43 

34 

— 

— 

19 

18 

11 

8 

51 

15 

538 

1269 

933 

111 

491 

178 

68 

274 

1110 

452 

304 

466 

149 

5805 

ί δ ο ς 

ρομηθ. 

95 

35 

3 

2 

5 

— 

3 

4 

2 

1 

23 

3 

176 

Συ ν ε τ e 

Πωλήσ. 

215 

50 

5 

21 

30 

4 

2 

23 

8 

3 

58 

3 

422 

1.1 ρ ι σμ 

Παραγ. 

50 

52 

20 

25 

33 

11 

7 

9 

2 

— 

51 

40 

300 

ω ν 

Διάφοροι 

52 

268 

43 

38 

— 

— 

18 

14 

7 

4 

51 

14 

509 

Σύνολον 
κατά πε-
ριφέρειαν 

1311 

891 

107 

487 

180 

69 

269 

1115 

446 

298 

469 

158 

5800 

13 
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4. 'Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος του 

έτους 1933. 

Περιφέρειαι 

Πελοπόννησος 

Στερεά 'Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

'Επτάνησα 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ.-Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σύνολον 'Ελλάδος 

Πιστωτ. 

882 

545 

40 

425 

114 

55 

239 

1060 

428 

294 

288 

96 

4466 

Ε ί δ ο ς 

Προμηθ. 

90 

33 

3 

2 

5 

— 

3 

5 

2 

1 

21 

3 

168 

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ έ 

Πωλήσ. Παραγ. 

234 38 

55 

8 

21 

32 

4 

2 

25 

8 

2 

54 

3 

448 

54 

20 

24 

34 

11 

10 

10 

2 

1 

142 

42 

388 

ων 

Διάφοροι 

74 

298 

45 

39 

1 

— 

20 

31 

15 

14 

1 

18 

556 

Σύνολον 
κατά πε-

ριφέρειαν 

1318 

985 

116 

511 

186 

70 

274 

1131 

455 

312 

506 

162 

6026 

Ένταϋθα δμως δέον να σημειώσωμεν δτι τόσον οι κατά το έτος τούτο υφι

στάμενοι συνεταιρισμοί δσον και ο'ι κατά τα προηγηθέντα έτη τοιούτοι, δεν 

έλειτούργουν άπαντες, άλλα σημαντικον ποσοστον τούτων κυμαινόμενον άπο 

13 % - 51 % ήδράνουν παντελώς. Ούτω, κατά το έτος 1933 το ποσοστον αδρα

νείας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, καθ' άπασαν την χώραν, ήτο το έξης1. 

(Παραλείπεται το δεκαδικον μέρος). 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα Ποσοστον άδρανούντων επί τοίς % 

Πελοπόννησος 

Στερεά 'Ελλάς 

Θεσσαλία 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Κρήτη 

1. "Ιδε Είσηγητικήν "Εκθεσιν επί του A.N. «Περί κεντρικής οργανώσεως τών Γεωργι
κών Συνεταιρισμών της Ελλάδος» της 22-2-1938 εις «Συνεταιριστών» έτους 1938, τεϋχ. 
4 - 5, σελ. 50 - 52. 

3 6 % 

5 1 % 

2 8 % 

4 6 % 

3 0 % 

2 4 % 

2 2 % 

2 9 % 



Δυτική Θράκη 

Νήσοι, Αιγαίου 

Νήσοι 'Ιονίου 

β) Έ κ τούτων συνάγεται ότι το ποσοστον αδρανείας τών συνεταιρισμών 

καί ιδία εις τήν Στερεάν, την Πελοπόννησον, τάς Κυκλάδας, την "Ηπειρον, τήν 

Θεσσαλίαν καί τήν Κρήτην ήτο ύψηλότατον κυμαινόμενον μεταξύ του 28 % -

51 % ή άλλως, κατά μέσον δρον, τούτο ανήρχετο εις 29 % περίπου καθ' άπα

σαν τήν χώραν. Πέραν της λειτουργικής ταύτης αδυναμίας τής συνεταιρικής κι

νήσεως παρ' ήμϊν, έτερα αδυναμία ταύτης ήτο ή μικρά αριθμητική δύναμις τών 

συνεταιρισμών, έκ τών όποιων ποσοστον 41 % εΐχεν άπό 21 - 50 μέλη, 7,5 % 

είχε δύναμιν μέχρι 20 μελών, ποσοστον 2 1 , 9 0 % είχε δύναμιν 51 - 100 μελών, 

10,82 % ήρίθμει 101 - 300 μέλη καί τέλος 0,55 % τών συνεταιρισμών εΐχον 

ϊσχυράν άριθμητικήν δύναμιν άνω τών 300 μελών. 

γ) Τήν μικράν ταύτην άριθμητικήν δύναμιν τών Γεωργικών Συνεταιρι

σμών επεδίωξε να ενδυνάμωση το Κράτος, διότι, εάν λάβωμεν υπ' όψιν μας τα 

υπό του Β. Σιμ.ωνίδου παρασχεθέντα στοιχεία1, επί υφισταμένων 6.000 περί

που συνεταιρισμών κατά το έτος 1933 ήσαν εγγεγραμμένα 300.000 μέλη, ήτοι 

άνελόγουν 60 μέλη εις εκαστον συνεταιρισμόν. Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, 

δυνάμεθα να εϊπωμεν ότι οι άγρόται σπασμωδικώς πως ενεργούντες προέβαι-

νον εις τήν άθρόαν σύστασιν συνεταιρισμών, προς Ίκανοποίησιν τών ιδίων αναγ

κών άπό τής απόψεως τοΰ περιεχομένου, κατακερματίζοντες τάς έλαχίστας 

δυνάμεις τάς οποίας διέθετον, τόσον άπό τής απόψεως τών διατιθεμένων μέσων, 

όσον καί έκ τής τοιαύτης του ανθρωπίνου δυναμικού τοΰ δυναμένου να άναλάβη 

τήν διοίκησιν καί διεκπεραίωσιν τών συνεταιρικών εργασιών. Ή διαπίστωσις 

αυτή δεν άλλοιοΰται αισθητώς, εάν λάβωμεν υπ' όψιν μας τα παρεχόμενα στοι

χεία 2 , βάσει τών οποίων ή μέση αναλογία μελών δι' εκαστον συνεταιρισμόν 

ανήρχετο δια το έτος 1934 εις 65,4 καί δια τα έτη 1935 καί 1936 εις 64,7. 

δ) 'Ενταύθα δέον να σημειωθή ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν συμφ<υνοΰν 

απολύτως με τους αριθμούς τους παρεχόμενους υπό ετέρων πηγών 3 , κατά τάς 

οποίας οι καθ' άπασαν τήν χώραν λειτουργούντες συνεταιρισμοί ανήρχοντο ώς 

κάτωθι κατά κατηγορίας, το έτος 1933. 

Κατηγορία συνεταιρισμών 'Αριθμός συν/μών 'Αριθμός μελών 

Πιστωτικοί 3150 208.516 

Προμηθευτικοί 19 1.621 

1. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1935, τεϋχ. 1, σελ. 16. 

2. "Ιδε α'Ο Συνεταιριστής» έτους 1938, τεϋχ. 4-5, σελ. 73. 

3. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 193G, τεϋχ. 9, σελ. 158. 

1 3 % 

1 6 % 

1 5 % 
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Πωλήσεως 
Παραγωγικοί 

Διάφοροι 

Σ ύ ν ο λ ο ν Ελλάδος 

272 

169 
128 

3738 

16.517 

13.251 
20.730 

260.635 

Έ κ των στοιχείων τούτων προκύπτει οτι οι λειτουργούντες συνεταιρισμοί 

κατά το έτος 1933 ήσαν ισχυρότεροι άπο της απόψεως των αναλογούντων με

λών δι' εκαστον συνεταιρισμόν, της μέσης αναλογίας ανερχομένης εις 70 πε

ρίπου μέλη. Συνεπώς καί τα στοιχεία ταύτα βελτιώνουν ελαφρώς την κατάστα-

σιν της αριθμητικής δυνάμεως των Συνεταιρισμών, πλην όμως δεν αλλοιώνουν 

το ανωτέρω συμπέρασμα. 

ε) Τών πραγμάτων ούτως εχόντων άπο της απόψεως της αριθμητικής δυνά

μεως τών συνεταιρισμών, δεν πρέπει να παραλειφθή ή ύπογράμμισις, οτι εν σχέ-

σει προς το έτος 1928 ούτοι παρουσίασαν άριθμητικήν αύξησιν κατά το έτος τού

το (1933), κυμαινομένην μεταξύ 20 % - 3 0 % , δεδομένου οτι, ώς εϊδομεν, κατά 

το έτος 1928, ή μέση αριθμητική δύναμις έκαστου συνεταιρισμού ανήρχετο εις 

40 - 50 μέλη. Ή επελθούσα αυτή βελτίωσις προκύπτει καί έκ του κατωτέρω 

παρατιθεμένου πίνακος, βάσει στοιχείων τής γεωργικής απογραφής 1 του έτους 

1929 καί έτερων πηγών 2 , έξ ού εμφαίνεται ό συγκριτικός αριθμός τών λειτουρ-

γησάντων συνεταιρισμών έν σχέσει προς τον αριθμόν τών αγροτικών εκμεταλλεύ

σεων καί τών αγροτικών επιχειρηματιών κατά το έτος 1933, εις τα διάφορα 

γεωγραφικά διαμερίσματα τής χώρας, ώς καί ό αριθμός τών μελών τούτων. 

Γεωγραφικά 
Διαμερίσματα 

Λειτουρ
γούντες 

Συνεται
ρισμοί 

Δηλώσαν
τες ώς καλ-
λιεργηταί 

Δυτική Θράκη 

Μακεδονία 

"Ηπειρος 

Θεσσαλία 

Στερεά Ε λ λ ά ς 

'Ιόνιοι Νήσοι 

Πελοπόννησος 

'Αναλογία 
δηλωσάντων 
ώς καλλιερ
γητών κατά 

λειτουργούν
τα Συν/σμον 

249 

.228 

191 

363 

513 

114 

758 

48.338 

210.299 

61.445 

76.443 

143.590 

38.191 

197.543 

194 

171 

321 

210 

280 

335 

261 

Σύνολον 
μελών λει
τουργούν
των Συν/ 

σμών 

18.845 

87.946 

13.650 

24.405 

44.178 

8.398 

32.791 

'Αναλογία 
μελών κατά 

λειτουργούν
τα Συν/σμον 

76 

147 

71 

67 

86 

74 

43 

1. "Ιδε «Γεωργ. 'Απογραφή τής 'Ελλάδος έτους 1929», σελ. ιδ' πίναξ Β', τοϋ. 
απογραφής Κρήτης κλπ. 

2. "Ιδε Α. Κλήμη, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. 91. 

:ομου 
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Κρήτη, Κυκλάδες, 

Νήσοι Αιγαίου 335 8 7 . 9 5 4 262 22.192 66 

Δωδεκάνησος 174 8 9 . 5 6 4 514 13.662 147 

Σύνολον Ελλάδος 3 .925 953.367 243 266.067 68 

5. Υφιστάμενοι. Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος τοϋ 

έτους 1934. ( Ό αριθμός των συνεταιρισμένων μελών κατά το έτος τοΰτο, συμ-

φώνως προς τα υπό της Α.Τ.Ε. παρεχόμενα στοιχεία, ανήρχετο εις 250.000). 

Γεωγραφικά 
Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ε λ λ ά ς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Ε π τ ά ν η σ α 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ.-Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σ ύ ν ο λ ο ν 'Ελλάδος 

Πιστωτ. 

880 

554 

40 

441 

136 

55 

241 

1073 

435 

304 

277 

93 

4529 

Ε ί δ ο ς 

ΓΓρομηθ. 

87 

35 

3 

3 

5 

— 

3 

5 

2 

1 

21 

3 

168 

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ 

Πωλήσ. Παραγ. 

249 

59 

8 

23 

32 

4 

2 

26 

8 

2 

54 

3 

470 

50 

56 

20 

24 

3 4 

11 

11 

11 

2 

2 

174 

84 

479 

ω ν 

Διάφοροι 

82 

316 

47 

50 

1 

— 

21 

41 

24 

23 

1 

26 

632 

Σύνολον 
κατά πε-

ριφέρειαν 

1348 

1026 

118 

541 

208 

70 

278 

1156 

471 

332 

527 

209 

6278 

Ή ε'ιδικωτέρα κατανομή τών παραγωγικών και τών διαφόρων συνεται

ρισμών κατά το έτος τοΰτο, ήτο ή έξης : 

Παραγωγικοί Διάφοροι 

Ελαιουργικοί 

Οινοποιητικοί 

Γαλακτοκομικοί 

Σηροτροφικοί 

Παραγωγής κονσερβών 

'Επεξεργασίας προϊόντων 

Όρυζοκαλλιεργείας 

Μελισσοκομικοί 

Πτηνοτροφικοί 

96 

179 

99 

1 

2 

32 

2 

2 

4 

Ένοικιάσ. γαιών και λειβαδ. 

Διαχειρίσεως συνιδιοκτησ. 

'Αρδεύσεις 

Κτηνασφαλιστικοί 

'Εργασίας (υλοτόμων) 

Άλληλασφαλιστικοί 

Εξημερώσ. και έξευγεν. δένδρων 

Χρήσεως μηχανών 

Δενδροκομικοί 

410 

155 

15 

8 

26 

1 

3 

1 

1 
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'Εκμεταλλεύσεως δασών 

'Εργασίας 

Παράγωγης ξυλανθράκων 

Ρητινοπαραγωγικοί 

Κιτροπαραγωγικοί 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

1 

3 

1 

• 7 

50 

479 

Άποξηράνσεως ελών 

Κτηματικής πίστεως 

'Υγειονομικοί 

'Αντιπλημμυρικών έργων 

Συντηρήσεως ποσίμου ύδατος 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

4 

3 

3 

1 

1 

632 

Έ κ της ως άνω είδικωτέρας κατανομής τών δύο ειδών συνεταιρισμών 

καταφαίνεται το έκτεταμένον πεδίον δράσεως το όποιον κέκτηνται οί συνεται

ρισμοί, πέραν τής συστάσεως τών πιστωτικών συνεταιρισμών. Είδικώτερον 

δε εις δ,τι άφορα τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς και ιδία τής επεξεργασίας 

προϊόντων δέον να λεχθή δτι έπήλθον έκτοτε σημαντικώταται πρόοδοι, τών ο

ποίων ή παρουσίασις έκφεύγει τών πλαισίων τής παρούσης μελέτης. 'Εκείνο 

το όποιον δέον να ύπογραμμίσωμεν ενταύθα είναι ότι οί ελαιουργικοί, οί οινο

ποιητικοί και οί γαλακτοκομικοί παραγωγικοί συνεταιρισμοί παρουσίασαν 

σημαντικήν αΰξησιν συνεπεία τής προς τούτους μακροπροθέσμου πιστοδοτή-

σεως τής Α.Τ.Ε., ή όποια μεταξύ τών ετών 1930 - 1936 άνήλθεν εις το πο

σόν τών 76 εκατομμυρίων δρχ. περίπου1. 

6. Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος 

του έτους 1935. ( Ό αριθμός τών συνεταιρισμένων μελών κατά τό έτος τούτο, 

συμφώνως προς τα υπό τής Α.Τ.Ε. παρεχόμενα στοιχεία, ανήρχετο ε'ις 256.000). 

Γεωγραφικά 
Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ε λ λ ά ς 

Εοβοια 

Θεσσαλία 

'Επτάνησα 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ.-Δυτ. Μακεδονία 

'Ανατολική Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Πιστωτ. 

894 

560 

39 

461 

150 

56 

246 

1083 

431 

307 

290 

Ε ί δ ο ς 

Προμηθ. 

87 

36 
ο 

3 

5 

— 

3 

5 

2 

1 

21 

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ 

Πωλήσ. Παραγ. 

270 

67 

8 

24 

33 

4 

3 

26 

8 

2 

54 

53 

59 

22 

25 

34 

11 

13 

11 

2 

2 

179 

ων 

Διάφοροι 

90 

336 

53 

65 

1 

— 

24 

54 

25 

24 

1 

Σύνολον 
κατά πε-

ριφέρειαν 

1394 

1058 

125 

578 

223 

71 

289 

1179 

468 

346 

545 

1. "Ιδε Α.Τ.Ε., Το έργον μιας δεκαετίας, σελ. 86. 
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Νήσοι Αιγαίου 92 3 3 92 26 216 

Σ ύ ν ο λ ο ν Ελλάδος 4609 169 502 503 699 6482 

7. 'Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος 

τοΰ έτους 1936. ( Ό αριθμός των συνεταιρισμένων μελών κατά το έτος τοΰτο 

ανήρχετο εις 270.000). 

Γεωγραφικά 
Διαμερίσματα 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάς 

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Επτάνησα 

Κυκλάδες 

"Ηπειρος 

Κεντρ.-Δυτ. Μακεδονία 

Άνατολ. Μακεδονία 

Δυτική Θράκη 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Σ ύ ν ο λ ο ν 'Ελλάδος 

Εΐ 

Πιστωτ. 

855 

541 

46 

462 

149 

52 

256 

955 

401 

292 

301 

91 

4401 

!δος Σ 

Προμηθ. 

76 

36 

3 

3 

5 

_ 

3 

3 

2 

1 

21 

3 

156 

-D ν ε τ αϊ 

Πωλήσ. 

267 

63 

9 

22 

32 

3 

2 

21 

8 

2 

57 

4 

490 

ρ ι σμω ν 

Παραγ. Διάφοροι 

53 

59 

24 

25 

27 

12 

15 

14 
2 

5 

185 

93 

514 

90 

327 

53 

74 

1 
_ 

24 

66 

25 

24 

1 

24 

709 

Σύνολον 
κατά πε-
ριφέρειαν 

1341 

1026 

135 

586 

214 

67 

300 

1059 

438 

324 

565 

215 

6270 

'Ενταύθα, ώς προς τήν λειτουργίαν των υφισταμένων συνεταιρισμών κατά 

το έτος τοΰτο, δέον να λεχθή δτι οι κατά περιφέρειαν λειτουργήσαντες συνεται

ρισμοί εν σχέσει προς το έτος 1933 ένεφάνισαν μικράς αυξομειώσεις1. 

Ούτως, εκ τοΰ κατωτέρω πίνακος2 προκύπτει συγκριτικώς ή κατά νόμον 

υπαρξις τοΰ άριθμοΰ των συνεταιρισμών και ό αριθμός τών πράγματι λειτουρ

γούντων εξ αυτών κατά τα ετη 1933, 1936, ε'ις τα διάφορα γεωγραφικά διαμε

ρίσματα της χώρας. 

1. Κατά το έτος 1936 διελύθησαν 505 συνεταιρισμοί, οί όποιοι δεν παρουσίαζον ίσχυράν 

βιωσιμότητα. 

2. "Ιδε Α. Κλήμη, ενθ' άν., σελ. 90. 
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Γεωγραφικά 
Διαμερίσματα 

Δ υ τ ι κ ή Θ ρ ά κ η 

' Α ν α τ ο λ ι κ ή Μ α κ ε δ ο ν ί α 

Κ ε ν τ ρ ι κ ή Μ α κ ε δ ο ν ί α 

Δ υ τ ι κ ή Μ α κ ε δ ο ν ί α 

" Η π ε ι ρ ο ς 

Θ ε σ σ α λ ί α 

Σ τ ε ρ ε ά ' Ε λ λ ά ς 

Ν ή σ ο ι Ι ό ν ι ο ι 

Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς 

Κρήτη 

Ν ή σ ο ι Α ι γ α ί ο υ 

Κ υ κ λ ά δ ε ς 

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε λ λ ά δ ο ς 

'Υφιστά
μενοι 

287 

476 
— 

1142 

273 

506 

1059 

135 

1196 

472 

164 

69 

5779 

1 9 3 3 

Λειτουρ
γούντες 

249 

368 

— 

860 

191 

363 

513 

11.4 

758 

335 

137 

37 

3925 

Ποσοστον 
λειτουρ
γούντων 

επί τοις % 

87 

77 

— 

75 

70 

71 

48 

84 

63 

71 

83 

54 

6 8 % 

'Υφιστά
μενοι 

305 

457 

759 

321 

312 

553 

1116 

158 

1234 

508 

192 

45 

5960 

1 9 3 6 

Λειτουργ. Ποσοστον 
και ύπο 
οργάνω-

σιν 

256 

358 
571 

243 

181 

351 

488 

134 

837 

377 

138 

33 

3967 

λειτουρ-
γησαντων 
επί τοις % 

83 

78 

75 

76 

58 

63 

44 

85 

68 

74 

72 

73 

6 6 % 

8. Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφέρειας λήγοντος τοΰ 

έτους 1939 1 . ( Ό αριθμός των συνεταιρισμένων μελών κατά το έτος τοΰτο ανήρ

χετο εις 405.000). 

Γεωγραφικά 

Διαμερίσματα 

Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς 

Σ τ ε ρ ε ά Ε λ λ ά ς 

Ε ύ β ο ι α 

Θ ε σ σ α λ ί α 

Ε π τ ά ν η σ α 

Κ υ κ λ ά δ ε ς 

" Η π ε ι ρ ο ς 

Κ ε ν τ ρ . - Δ υ τ . Μ α κ ε δ ο ν ί α 

' Α ν α τ ο λ ι κ ή Μ α κ ε δ ο ν ί α 

Δ υ τ ι κ ή Θ ρ ά κ η 

Ε 

Πιστωτ. 

863 

498 

55 

492 

171 
47 

325 

988 

395 

300 

; ί δ ο ς Σ 

Προμηθ. 

68 

29 

3 

3 

3 

— 

3 

3 

2 

— 

υ ν ε τ α ι 

Πωλήσ. 

317 

56 

10 

25 

29 

2 

6 

23 

10 

3 

ρ ι σ μ ώ ν 

Παραγ. 

123 

132 

35 

51 

31 

13 
29 

74 

12 

25 

Διάφοροι 

101 

256 

51 

70 

4 

— 
32 

62 

28 

28 

Σύνολον 
κατά πε-

ριφέρειαν 

1742 

971 

154 

641 

238 

62 
395 

1150 

447 

356 

1. Δακτυλογραφημένη Έκθεσις της Α.Τ.Ε. τοϋ έτους 1940 «Περί των πεπραγμένων 

της δεκαετίας» αναβιβάζει τον αριθμόν τών Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά το έτος 1939 

εις 6.731. 
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Κρήτη 327 16 43 204 2 592 

Νήσοι Αιγαίου 113 3 7 118 12 253 

Σ ύ ν ο λ ο ν Ελλάδος 4547 133 531 847 649 6704 

'Εκείνο το όποιον δέον να έξαρθή ενταύθα είναι ή διαρκώς αύξουσα συμμε

τοχή του try ροτικοΰ πληθυσμού εις την συνεταιρικήν κίνησιν. Ούτω βάσει τής 

απογραφής τοΰ 1929 ό συνολικός πληθυσμός τής Ελλάδος ανήρχετο εις 6.204 

χιλ., έκ των όποιων 3.568.000 ανήκον εις τον άγροτικόν πληθυσμόν. Κατά τα 

υπό τής Α.Τ.Ε. παρεχόμενα στοιχεία ό αριθμός τών συνεταιρισμένων αγροτών 

κατά το 'έτος 1939 ανήρχετο εις 405.000. 'Εάν εις τόν αριθμόν τούτον προστεΰγι 

και ό αριθμός τών οικογενειακών μελών τών συνεταιρισμένων αγροτών, ανερ

χόμενος κατά μέσον όρον εις 4 μέλη κατά οίκογένειαν, έπεται ότι, κατά τό έτος 

τούτο, ό αριθμός τών προσώπων τών συνδεομένων με τήν γεωργικήν συνεταιρι

κήν κίνησιν ανήρχετο εις 1.800.000 άτομα, ήτοι εις τό 1/2 περίπου τοΰ αγρο

τικού πληθυσμού τής χώρας. 

§ 34 

Είδικώτερα συμπεράσματα εκ τής πορείας ιδρύσεως Γεωργικών Συνεταιρι

σμών από τής συστάσεως τής 'Αγροτική; Τραπέζης 'Ελλάδος μέχρι 

τοΰ έτους 1939 

1. Συνοψίζοντες τήν προηγηθεϊσαν συνεταιρικήν κίνησιν παρ' ήμϊν με

ταξύ τών ετών 1930 - 1939, διαπιστοϋμεν τήν κάτωθι σύνθεσιν τών υφισταμέ

νων Γεωργικών Συνεταιρισμών, κατ' έτος. 

"Ετη 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1939 

] 

Πιστωτ. 

4351 

4393 

4378 

4466 

4529 

4609 

4401 

4547 

Είδος Σ 

Προμηθ. 

188 

176 

169 

168 

168 

169 

156 

133 

υ ν ε τ α 

Πωλήσ. 

430 

422 

434 

448 

470 

502 

490 

531 

ι ρ ι σ μ ώ ν 

Παραγ. Διάφοροι 

280 

300 

286 

388 

479 

503 

514 

847 

505 

509 

538 

556 

632 

699 

709 

649 

Σύνολον 
Ελλάδος 
κατ' έτος 

5754 

5800 

5805 

6026 

6278 

6482 

6270 

6704 

2. 'Εκ του ανωτέρω πίνακος συνάγεται ότι ή κατ' έτος εκατοστιαία σύν-

θεσις τών Γεωργικών Συνεταιρισμών ύπήρξεν ή εξής : 
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Έ τ η 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1939 

Πιστωτ. 

75,62 
75,74 
75,42 
74,11 
42,14 
71,10 
70,19 
67,83 

Ε ί δ ο ς 
Προμηθ. 

3,27 
3,03 
2,91 
2,79 
2,68 
2,61 
2,49 
1,98 

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν 
Πωλήσ. 

7,47 
7,28 

.7,48 
7,43 
7,49 
7,74 
7,81 
7,92 

Παραγωγ. 

4,87 
5,17 
4,93 
6,44 
7,63 
7,76 
8,20 

12,63 

Διάφοροι 

8,78 
8,78 
9,27 
9,23 

10,07 
10,78 
11,31 

9,68 

3. Συνεπώς, συμφώνως προς τους ημετέρους υπολογισμούς, βάσει των 

ανωτέρω στοιχείων, συνάγεται οτι : α) ή μείωσις τών πιστωτικών συνεταιρι

σμών, κατά την ως ανω δεκαετίαν, ανέρχεται1 εις 7,60 % . β) Οί συνεταιρισμοί 

πωλήσεο}ς έκυμάνθησαν εις τα αυτά επίπεδα, ενώ οί «διάφοροι» έσημείωσαν 

άσήμαντον αυξησιν 1% περίπου, γ) ΟΊ παραγωγικοί έσημείωσαν αυξησιν κατά 

7,76%, ενώ οί προμηθευτικοί εμειώθησαν κατά 1,30%, έξ ού δύναται να συναχθή 

δτι οί άγρόται ήρκοΰντο εις τα υπό της Α.Τ.Ε. παρεχόμενα εις τούτους γεωργι

κά εφόδια καί συνεπώς δεν έδείκνυον ενδιαφέρον δια την μέσω τών προμηθευτι

κών συνεταιρισμών προμήθειαν τούτων, δ) Ό ετήσιος μέσος δρος μειώσεως τών 

πιστωτικών συνεταιρισμών ανήλθε, κατά το αυτό διάστημα, εις 1 % περίπου, 

γεγονός το όποιον δηλοϊ δτι, παρά τάς προσπάθειας της 'Αγροτικής Τραπέζης 

καί τοΰ Κράτους, οί άγρόται παρέμειναν προσκεκολλημένοι εις τους πιστωτικούς 

συνεταιρισμούς, μη δυνάμενοι 'ίσως να αντιληφθούν την σπουδαιότητα καί τών 

λοιπών ειδών τών συνεταιρισμών δια την άξιοποίησιν τών προϊόντων των καί 

την σύνολον βελτίωσιν της θέσεως των. Τούτο συνάγεται καί εκ τοΰ ποσοστού 

τών άδρανούντων συνεταιρισμών, το όποιον κατά το έτος 1933, ήτο τα εξής2 

δια τα επί μέρους εϊδη τών συνεταιρισμών καθ' άπασαν την χώραν: 

Προμηθευτικοί 82,7 % , Διάφοροι 67,1 % , Πωλήσεως 34,2 % , Παραγο)-

γικοί 2 9 , 4 % καί Πιστωτικοί 2 6 , 4 % . "Αρα καί έκ τοΰ γεγονότος τούτου συνά

γεται δτι ό γεωργικός πληθυσμός έδείκνυε μεγαλύτερον ενδιαφέρον δια την λει-

τουργίαν τών πιστωτικών συνεταιρισμών, έναντι παντός ετέρου εί'δους συνεται

ρισμού. 

1. Ή Α.Τ.Ε., ώς ηδη ελέχθη, αναβιβάζει την μείωσιν τούτων εις 18,71%. "Ιδε Το 
έργον μιας δεκαετίας, σελ. 165. 

2. "Ιδε Είσηγητικήν "Βκθεσιν έπί τοϋ A.N. «Περί Κεντρικής οργανώσεως τών Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών της Ελλάδος» της 22-2-1938 εις «Συνεταιριστήν», έτους 1938, τεϋχ. 
4 - 5, σελ. 50 - 52. 
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§ 35 

Ή πορεία1 της συστάσεως 'Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμοί^, από τον 

πρώτου έτους λειτουργίας της Α. Τ.Ε. (1930) 

Ε π ω ν υ μ ί α Ε ν ώ σ ε ω ς 

"Ενωσις Γεωργικών Πιστωτικών Συν. 'Αλμυρού 

"Ενωσις Γεωργικών Πιστωτικών Συν. Φαρσάλων 

"Ενωσις Γ.Σ. Χανίων 

Έτος ιδρύσεως 

1930 

1930 

1930 

"Ενωσις Οινοποιητικών Συν/σμών Κολυμπαρίου Κρήτης 1930 

"Ενωσις Οινοποιητικών Συν/σμών Καστελίου Κρήτης 

Τράπεζα. Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας 

Πιστωτική "Ενωσις Γ.Σ. Κεφαλληνίας 

"Ενωσις αποκαταστάσεως ακτημόνων Φαναριού 

Πιστωτική "Ενωσις Γ.Σ. Τρικάλων - Καλαμπάκας 

Πιστωτική "Ενωσις Γ.Σ. "Αρτης 

Πιστωτική "Ενωσις Γ.Σ. Πρεβέζης 

"Ενωσις Γ.Σ. 'Επαρχίας Σελίνου 

"Ενωσις Κιτροπαραγωγών Κρήτης 

"Ενωσις Γ.Σ. Λέσβου 

Προμηθευτική και Πωλήσεως "Ενωσις Γ.Σ. Σιντικής 

"Ενωσις Οινοποιητικών Συν/σμών Κυδα>νίας 

"Ενωσις Γ.Σ. Νομοϋ Καβάλας 

"Ενωσις Παραγωγικών Συν/σμών Πεζών 

"Ενωσις Γ.Σ. αποκαταστάσεως ακτημόνων Ευβοίας 

"Ενωσις Γ.Σ. 'Αττικής 

"Ενωσις Γ.Σ. "Αργούς - Ναυπλίας - Κυνουρίας 

"Ενωσις Γ.Σ. Γρεβενών 

"Ενωσις Γ.Σ. Λασηθίου 

"Ενωσις Οινοποιητικών Συν/σμών 'Επαρχίας Σητείας 

"Ενωσις Καπνοπαραγωγικών Συν/σμών Καρδίτσης 

Πιστωτική, Προμηθευτική και Πωλήσεως Προϊόντων ' 

σις Γ.Σ. 'Επαρχίας Μυλοποτάμου 

"Ενωσις Γ.Σ. Μαστιχοχωρίων Χίου 

"Ενωσις Γ.Σ. Μεγαλουπόλεως 

"Ενωσις Γ.Σ. Καλαμπάκας 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1931 

1931 

1931 

1932 

1932 

1932 

1932 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

Έ ν ω -

1933 

193» 

1934 

1934 

1. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1933 τεΰχ. 6 σελ. 83, τεϋχ. 9 σελ. 124, έτους 1934 

τεϋχ. 12 σελ. 180, έτους 1935 σελ. 120, έτους 1930 τεϋχ. 9 - 1 0 σελ. 129, έτους 1937 

τεϋχ. 1 - 2 σελ. 24 - 27. 
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Έ ν ω σ ι ς Γ. Πιστωτ. Συν/σμών Διδυμοτείχου - Όρεστιάδος 1934 

Ενωσις Παραγωγικών Συν/σμών 'Ηρακλείου 1934 

Ενωσις Γ.Σ. Φιλιατρών 1935 

Ενωσις Γ.Σ. Άμφίσσης 1935 

Ενωσις Γ.Σ. Λαγκαδά 1935 

Ενωσις Γ.Σ. Παγγαίου 1935 

Ενωσις Σταφιδικών Συν/σμών Αιγιαλείας 1935 

Σ ύ ν ο λ ο ν ' Ε ν ώ σ ε ω ν 36 

"Ητοι εντός της εξαετίας λειτουργίας της Α.Τ.Ε. (1930 - 1935) ίδρύθη-

σαν 36 'Ενώσεις. Τελικώς το σύνολον των 'Ενώσεων, κατά το έτος 1937, άνήλ-

θεν (υπολογιζόμενων και τών μέχρι του έτους 1929 Ίδρυθέντων) εις 96, έκ τών 

οποίων ήδράνουν παντελώς 12. 

Ή κατά διαμερίσματα της χώρας κατανομή τούτων, λήγοντος του έτους 

1934, ήτο ή έξης1 : 

α) Δυτική Θράκη 4, β) Μακεδονία 19, γ) Θεσσαλία 9, δ) Στερεά 'Ελλάς 10, 

ε) "Ηπειρος 5, στ) Πελοπόννησος 22, ζ) Κυκλάδες 4, η) Νήσοι Αιγαίου 3, 

θ) Νήσοι 'Ιόνιοι 3, ι) Κρήτη 14. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ 

§ 36 

'Ή προϊούσα ίσχνροποίησις τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, 

μεταξύ τών ετών 1929 - 1939 

1. Μεταξύ τών στοιχείων τα όποια ύποδηλοϋν τήν όσημέραι ένδυνάμωσιν 

,καί έδραίωσιν τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών άναφέρομεν : 

α) Τήν αύξησιν τής συμμετοχής τών συνεταιρισμών εις τάς 'Ενώσεις. 

Όΰτως, εΐδομεν δτι ό αριθμός του συνόλου τών 'Ενώσεων κατά το έτος 1929 

ανήρχετο εις 71 έκ τών οποίων έλειτούργουν 64, εις τάς όποιας συμμετεϊχον 

•συνεταιρισμοί άντιπροσωπεύοντες ποσοστον 46 % τών υφισταμένων τότε 

•συνεταιρισμών2. 

Κατά τό τέλος τής πρώτης δεκαετίας λειτουργίας τής 'Αγροτικής Τραπέ

ζης, ήτοι κατά το έτος 1939, το ποσοστον συμμετοχής τών συνεταιρισμών εις 

τάς 'Ενώσεις άνήλθεν εις 7 0 % , δηλαδή παρουσίασεν αυξησιν κατά 2 4 % . 

1. "Ιδε «Ό Συνεταιριστής», έτους 1935, τεϋχ. 1, σελ. 120, ένθα και ονομαστικός κατά
λογος τών Ενώσεων. 

2. "Ιδε παρεχόμενα στοιχεία ύπο Σ. Ίασεμίδου, εις περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους 
1927 τεϋχ. 19 - 20, σελ. 294. 
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β) Τήν αυξησιν των άπα κοινού προμηθειών καί πωλήσεων των Ενώσεων. 

Ή αύξησις της δραστηριότητος τών Ενώσεων εις τους τομείς τούτους 

εμφανίζεται1 ούτω (εις εκατομμύρια δρχ.). 

Τομεύς δράσεως 1933 1934 1935 1936 1939 

Α ξ ί α πωληθέντων προϊόντων 

'Αξία άπο κοινού προμηθειών 

50 
61 

76 
70 

116 
91 

141 
107 

235 
143 

"Ητοι, μεταξύ τών ετών 1933 - 1939 od 'Ενώσεις ηύξησαν τάς μεν πωλή

σεις των κατά 4 7 0 % , τάς δε άπο κοινού προμηθείας κατά 2 3 4 % . 

γ) Την λαβοΰσαν χώραν αυξησιν τοΰ μεγέθους του ισολογισμού τών ' Ε ν ώ 

σεων μεταξύ τών ετών 1929 - 1939. Ούτως, ενώ ό ισολογισμός τών 'Ενώσεων 

έν ετει 1929 ανήρχετο εις 129 εκατομμύρια δρχ., κατά το έτος 1939 άνήλθεν 

εις 1726 εκ. παρουσιάσας αυξησιν κατά 8 1 0 % . 

δ) Τήν αυξησιν τών συνεταιρικών κεφαλαίων τών Ενώσεων, έμφανιζομένην 

ούτω (εις δρχ.) : 

Κίνησις Κεφαλαίων 1929 1939 

Δηλωθεΐσαι μερίδες 1 4 . 1 7 8 . 0 0 0 4 4 . 6 4 2 . 0 0 0 

Καταβληθεϊσαι μερίδες 8 . 5 2 9 . 0 0 0 3 3 . 0 3 9 . 0 0 0 

Όφειλόμεναι μερίδες 5 . 6 4 9 . 0 0 0 1 1 . 6 0 3 . 0 0 0 

Αποθεματικά κεφάλαια 6 .947 .000 51.737 .000 

Κέρδη μή διανεμηθέντα 2 . 9 3 5 . 0 0 0 1 3 . 1 8 5 . 0 0 0 

Έ κ τών ανωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι α'ι μερίδες δια τας οποίας ενε

γράφησαν οι συνεταιρισμοί εις τάς Ενώσεις των ηύξήθησαν, κατά το ώς άνω 

διάστημα, κατά 215 % , α'ι καταβολαί έναντι τών δηλωθεισών μερίδων ηύξή

θησαν κατά 2 8 7 % , τα αποθεματικά κεφάλαια τών Ενώσεων κατά 6 4 5 % και 

τα κέρδη των, έκ τών πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των, ηύξήθησαν κατά 

4 5 0 % . 

ε) Τήν αυξησιν της αξίας τών ακινήτων καί του μηχανικού εξοπλισμού τών 

Ενώσεων, ή οποία ενώ το έτος 1928 ανήρχετο εις 13 έκ. δρχ., το έτος 1933 2 εις 

14 καί το 1936 εις 23, κατά το 1939 έφθασε τα 70 εκατομμύρια δρχ., δηλαδή: 

ηύξήθη κατά 405 % . 

1. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1940, τεϋχ. 11 - 12, σελ. 123. 

2. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1940, τεϋχ. 11 - 12, σελ. 121. 
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στ) Τήν σημειωθεΐσαν αυξησιν των καταθέσεων τών Ενώσεων παρά τή 

'Αγροτική Τραπέζη, ήτις εμφανίζεται οΰτω1 μεταξύ τών ετών 1933 - 1936 (εις 

·δρχ·): 

Κ α τ α θ έ σ ε ι ς Ποσοστον καταθέσεων των Ενώσεων 
παρά xrj Α.Τ.Ε. 

1933 8 . 7 9 4 . 0 0 0 
1934 16.019.000 
1935 35.170.000 
1936 59.528.000 

Ή ώς άνω σημειούμενη αυξησις τών καταθέσεων τών Ενώσεων, σημαί

νει δτι αύται, διαρκώς διευρύνουσαι τάς εργασίας των και έδραιούμεναι εντός 

της συνεταιρικής κινήσεως, άπέκτων περισσότερα κεφάλαια, γεγονός το όποιον 

προκύπτει εκ του έπταπλασιασμοϋ τών καταθέσεων των, εντός της ώς άνω 

τριετίας. 

ζ) Τήν λαβοΰσαν χώραν αυξησιν2 τής άξιας τών μηχανών, εγκαταστά

σεων και ακινήτων τών ανηκόντων εις τάς Ενώσεις, ή οποία ενώ το έτος 1933 

ανήρχετο εις 14.028.000 δρχ., κατά το 1936 άνήλθεν εις 23.813.000, σημειώ-

σασα αυξησιν κατά 170 % . 

η) Τέλος, μεταξύ τών στοιχείων εκ τών οποίων προκύπτει ή αύξουσα δρα-

•στηριότης τών εργασιών τών Ενώσεων, άναφέρομεν και το ότι κατά τήν τριε-

τίαν 1934 - 1936, ηύξήθησαν αί καταθέσεις τών 49 Ενώσεων (μελών) προς 

τήν Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, γε

γονός το όποιον ώδήγησεν εις τήν αυξησιν τόσον τών καταθέσεων τής 

Π Α Σ Ε Γ Ε Σ προς τρίτους, δσον και εις τήν άντίστροφον τοιαύτην. 

Ούτως, ή κίνησις τών καταθέσεων τούτων έχει ώς κάτωθι 3 : 

Καταθέσεις τής Π Α Σ Ε Γ Ε Σ εις τρίτους (εις δρχ.) 

"Ετος 1934 1 0 . 7 3 5 . 0 0 0 "Ετος 1936 2 2 . 4 0 3 . 0 0 0 

Καταθέσεις τρίτων παρά τή Ι Ι Α Σ Ε Γ Ε Σ 

Έ τ ο ς 1934 8 . 5 1 8 . 0 0 0 Έ τ ο ς 1936 1 4 . 8 8 2 . 0 0 0 

"Ητοι, ή προκύψασα αΰξησις τών καταθέσεων τής Πανελληνίου Έ ν ώ -

-σεως προς τρίτους, κατά τήν ώς άνω τριετίαν, ηύξήθη κατά 2 0 9 % , ενώ ή αΰ-

ξησις τών καταθέσεων τρίτων προς τήν αυτήν "Ενωσιν ηύξήθη κατά 175 % . 

'Ενταύθα δέον να σημειώσωμεν δτι ή προϊούσα αυτή αΰξησις τών πάσης 

•φύσεως κεφαλαίων τών Ενώσεων, συνεπεία τής αυξούσης επιχειρηματικής 

1. "Με « Ό Συνεταιριστής» έτους 1940, τεϋχ. 11 - 12, σελ. 121. 

2. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 1940, τεΰχ. 11 - 12, σελ. 121. 

3. "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» ίτους 1938, τεϋχ. 1, σελ. 2 6 - 2 7 . 

86,21 % 
9 2 , 7 % 
9 9 , 7 % 
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δραστηριότητος των, δεν ήτο άσχετος προς τήν εν τώ μεταξύ λαμβάνουσαν χ ω 

ράν ίσχυροποίησιν της όλης συνεταιρικής κινήσεως παρ' ήμϊν και προς τήν αύ-

ξουσαν έπιχειρηματικήν δραστηριότητα των. 

Ούτω 1 κατά το έτος 1933 τα πάσης φύσεως 'ίδια συνεταιρικά κεφάλαια ανήρ

χοντο εις 3 7 5 . 8 8 8 . 0 0 0 δρχ., δια των οποίων οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί έκι-

νητοποίουν ξένα κεφάλαια ανερχόμενα εις 2 δισεκατομμύρια και 50 εκ. δρχ. 

Ά π ο της απόψεως της εκ μέρους των συνεταιρισμών διαθέσεως ιδίων 

κεφαλαίων δέον να σημειωθή δτι ταύτα, εν σχέσει προς τα ξένα, έκάλυπτον πο-

σοστον 2 5 , 6 % , γεγονός το όποιον δεν συνέβαινεν ουδέ εις αύτάς τάς Τράπεζας, 

των οποίων τα ϊδια κεφάλαια έκάλυπτον, κατά το αυτό έτος, ποσοστον 18,95 % 

των υπ' αυτών χρησιμοποιουμένων κεφαλαίων. 

2. Το γεγονός τούτο ύποδηλοΐ δτι οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί ήδυνήΟησαν 

εντός ελαχίστων σχετικώς ετών να καταστούν αξιόλογοι οικονομικοί οργανισμοί, 

με διαρκώς αυξουσαν δραστηριότητα, ώς τούτο προκύπτει εκ τοΰ παρατιθεμέ-

νου πίνακος άφορώντος εις τάς προμηθευτικάς εργασίας τούτων, ώς και τήν 

υπ' αυτών έπεξεργασίαν προϊόντων, κατά τήν τριετίαν 1934 - 1936. 

'Αξία από κοινοϋ προμηθειών Σύνολον 
"Ετη , j . 

γεωργικής χρήσεως οικιακής χρήσεως ε ι ? °Ρ%-

1934 9 1 . 3 7 8 . 0 0 0 2 0 . 3 4 9 . 0 0 0 111 .727.000 
1935 1 0 7 . 9 8 9 . 0 0 0 3 0 . 0 2 9 . 0 0 0 138 .018 .000 
1936 1 6 0 . 9 4 3 . 0 0 0 4 0 . 0 0 8 . 0 0 0 2 0 0 . 9 5 1 . 0 0 0 

Έ κ των ανωτέρου εργασιών προκύπτει ότι." α) ή αξία της άπο κοινού 

προμηθείας προϊόντων γεωργικής χρήσεως, πραγματοποιηθείσης υπό των 

συνεταιρισμών εντός τής ώς άνω τριετίας, έσημείωσεν αύξησιν κατά 7 0 % 

περίπου και β) ή αξία τής άπο κοινού προμηθείας προϊόντων οικιακής χρή

σεως έσημείωσεν αυξησιν σχεδόν 100%. Ή αλματώδης αύτη αύξησις των 

προμηθευτικών εργασιών των συνεταιρισμών ώφείλετο σύν τοις άλλοις και 

ε'ις τήν ύπο τής Α Τ Ε άκολουθηθεΐσαν πολιτικήν, ήτις άπέβλεπεν εις τήν άνά-

πτυξιν τών εργασιών τούτων προς αποφυγήν εκμεταλλεύσεως των αγροτών 

ύπο τοΰ εμπορίου. 

Άνάλογον έξέλιξιν εμφανίζει και ή άπο κοινού επεξεργασία προϊόντων 

κατά τήν αυτήν τριετίαν, ήτις έχει ούτω : 

1. "Ιδε «Ό Συνεταιριστής» έτους 1938, τεϋχ. 11, σελ. 163. 
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ΆΗη ηή Ποσότης πάρα- Άπο κοινού πω- 'Αξία πωληθέν-
"Ετη «ι , ο? Snv Χ^έντος είδους ληθείσα ποσότης τος προϊόντος 

T|Ç Ç ΡΧ· εϊς όκάδας εις οκάδας εις δρχ. 

1934 1 4 . 7 0 3 . 0 0 0 4 . 7 3 9 . 0 0 0 3 . 3 2 0 . 0 0 0 8 . 5 1 3 . 0 0 0 

1935 1 9 . 7 0 0 . 0 0 0 5 . 5 6 8 . 0 0 0 3 . 0 0 8 . 0 0 0 1 1 . 7 5 3 . 0 0 0 

1936 3 8 . 2 7 6 . 0 0 0 1 3 . 7 1 2 . 0 0 0 4 . 9 0 3 . 0 0 0 3 3 . 9 2 9 . 0 0 0 

Έ κ των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει οτι : α) ή άξια τήν οποίαν έπεξειρ-

γάσθησαν συνεταιρισμοί εντός της τριετίας ηύξήθη κατά 275 % περίπου, (3) ή 

άπο κοινοΰ παραχθεΐσα υπό των συνεταιρισμών ποσότης έσημείωσεν αυξη-

σιν σχεδόν κατά 300 % , γ) ή άπο κοινού πωληθείσα ποσότης ηύξήθη κατά 50 % 

περίπου και δ) ή αξία του υπ' αυτών πωληθέντος προϊόντος ηύξήθη κατά 400 % 

περίπου. 

3. Πάντα ταύτα καταδεικνύουν τήν διαρκώς αύξουσαν έπιχειρηματικήν 

δραστηριότητα των Γεωργικών Συνεταιρισμών, γεγονός δπερ έπέδρα άνοδι-

κώς επί πάντων τών συναφών μεγεθών τα όποια άπέρρεον έκ ταύτης. 

Πράγματι, μετά τίνα έ'τη, έσημειώθη έ'τι περαιτέρω έ'ντασις τών συνεται

ρικών δραστηριοτήτων ώστε «κατά τήν εναρξι του πολέμου, είχαμε περί τους 

4300 πιστωτικούς, 90 προμηθευτικούς, 550 πωλήσεως, 1000 παραγωγικούς 

και 600 διαφόρους συνεταιρισμούς... Ά π ' αυτούς έλειτουργοϋσαν σχεδόν 5000 

με πάνω άπο 300.000 μέλη και σύνολο αξίας μερίδων 260 εκατομμυρίων, άπό· 

τα όποια είχαν καταβληθή τα 192 και άξίαν ευθύνης περίπου 8 δισεκατομμύρια. 

δρχ. Τα αποθεματικά τους έφθαναν τα 170 εκατομμύρια. Είχαν καταθέσεις^ 

κυρίως στην 'Αγροτική Τράπεζα, πάνω άπο 100 εκατομμύρια, ένώ οί 'ίδιοι οΐ 

συνεταιρισμοί είχανε συγκεντρώσει καταθέσεις τών μελών τους περί τα 40 εκα

τομμύρια. Ή λογιστική άξια τών μηχανών, ακινήτων και εγκαταστάσεων, που 

στην πραγματικότητα ήτανε μεγαλύτερη, άνεγράφετο με 120 εκατομμύρια. 

Έπρομηθεύοντο άπο κοινού εΐδη αξίας περί τα 200 εκατομμύρια, άπο τα όποια 

τα 4/5 ήσαν γεωργικά και τα 1/5 οικιακά. Έπωλοϋσαν άπο κοινού τα προϊόν

τα τους άξ'ιας άνω του ήμίσεος δισεκατομμυρίου και κατειργάζοντο προϊόντα 

αξίας 200 περίπου εκατομμυρίων, άπο τα όποια το μεγαλύτερο μέρος άνηκε 

στους συνεταίρους...))1. 

4. Έ κ της ανωτέρω αναπτύξεως, άνδρώσεως και εξαπλώσεως τών Γεωρ

γικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων τούτων παρ' ήμΐν, τόσον άπο της απόψεως 

του αριθμού τούτων δσον και άπο της απόψεως της συνόλου δραστηριότητος 

των, συνάγεται δτι δεν ήτο έκτος τών πραγμάτων ή εν ετει 1935 διατυπωθείσα 

άποψις Οτι «... ή ευημερία του Ελληνικού λαού, ιδίως της υπαίθρου χώρας έξαρ-

1. "Ιδε Δ. Πάνου, Συνεταιριστικά Θέματα (1925 - 1961), σελ. 41. 
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τ α τ α ι κ υ ρ ί ω ς έκ τ η ς π ρ ο κ ο π ή ς τ ο υ Σ υ ν ε ρ γ α τ ι σ μ ο ύ . . . » 1 ' 2 , ό ό π ο ι ο ς συν τ ο ι ς ά λ 

λοις άσκεΐ ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ή ν έ π ί δ ρ α σ ι ν ε π ί τ η ς η θ ι κ ή ς , π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς κ α ι τ ε χ ν ι κ ή ς 

ά ν υ ψ ώ σ ε ω ς του γ ε ω ρ γ ι κ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ , έ θ ί ζ ω ν τ ο ΰ τ ο ν εις την ά ν ά π τ υ ξ ι ν τ ή ς 

'ιδέας τ ο υ κοινού κ α λ ο ϋ κ α ι τον χ ε ι ρ α φ ε τ ε ί 3 ε ις τ ο π ε δ ί ο ν τ ή ς α υ τ ο β ο ή θ ε ι α ς 4 κ α ι 

τ ή ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς , ά π ο τ ε λ ώ ν ά μ α ούτος ένα «όγκόλιθον κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς 

κ α ι ο ικονομικής υ γ ε ί α ς » 5 . 

5 . Ή α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο ς α υ τ ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς δεν ή τ ο δυνατόν να δ ι α φ υ γ ή 

τ ή ς π ρ ο σ ο χ ή ς τ ώ ν συνεταιρισμένων α γ ρ ο τ ώ ν , οι ό π ο ι ο ι π ρ ο σ έ β λ ε π ο ν εις τ ο υ ς 

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς κ α ι τ ά ς Ε ν ώ σ ε ι ς τ ω ν μ ε τ ' αυξούσης ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς , έ ξ έ φ ρ α ζ ο ν 

δε τ α ύ τ η ν κ α ί εις τ α Σ υ ν έ δ ρ ι α 6 τ ω ν ζ η τ ο ϋ ν τ ε ς την ένίσχυσιν τ ώ ν σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ώ ν 

φορέων, διότι ε ίχεν ά ν α γ ν ω ρ ι σ θ ή πλέον δτι δια τ ώ ν συνεταιρικών ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν 

η ύ ξ ή θ η σ α ν ' e εις την διάθεσιν τ ώ ν α γ ρ ο τ ώ ν κ ε φ ά λ α ι α , ε π ε τ ε ύ χ θ η σ υ σ τ η μ α τ ι -

κ ω τ έ ρ α καλ; ,έργεια τ ή ς γ ή ς , ε ι σ ή χ θ η σ α ν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ τ ε ρ ο ι τ ρ ό π ο ι π α ρ α γ ω γ ή ς , 

κ α τ έ σ τ η δυνατή ή μ ε θ ο δ ι κ ω τ έ ρ α διάθεσις τ ώ ν α γ ρ ο τ ι κ ώ ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν κ α ί εν ένί 

λ ό γ ω ε π ε τ ε ύ χ θ η ά ν ύ ψ ω σ ι ς τ ή ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς καί υ λ ι κ ή ς 7 ζ ω ή ς του α γ ρ ο τ ι κ ο ύ 

1. "Ιδε Θ. Τζωρτζάκη, "Αρθρον εις περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1935, τεϋχ. 1, 

σελ. 6. 

2. Ό αποφασιστικός ρόλος τών Γεωργικών Συνεταιρισμών εις την οίκονομικήν άνά

πτυξιν της χώρας, άνεγνωρίσθη πλέον ύπο τοϋ ιδίου τοϋ Κράτους, τοϋ Προέδρου τής Κυ

βερνήσεως Γ. Παπαδοπούλου ύπογραμμίσαντος έν ετει 1968 ενώπιον τοϋ Πανελληνίου 

Άγροτοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου : «"Αν αντιμετωπίσετε καί λύσετε ορθώς το συνε-

ταιριστικον πρόβλημα εις τον χώρον τής Ελληνικής άγροτιας, έλύσατε τα πρόβλημα τής 

Έ?Λάδος...». 

3. "Ιδε συμπεράσματα Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων τής Ε.Ο.Κ., ενθ' άν., σελ. 370. 

4. Εις τήν έν ετει 1931 ύποβληθεϊσαν Έκθεσίν του προς τήν Κυβέρνησιν, ό Ε. Κυ-

πριάδης έγραφεν, έξ αφορμής τών ληπτέων μέτρων προς όργάνωσιν τής σιτοπαραγωγής : 

«Κοινωνικώς οι συνεταιρισμένοι άγρόται παρουσιάζονται πλέον μορφωμένοι με πρωτοβου-

λίαν καί τάσιν προς πρόοδον...». "Ιδε «Γεωργικον Δελτίον», έτους 1931, τεϋχ. Ε. σελ. 45. 

5. "Ιδε "Αρθρον Δ. Ζωγράφου εις «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1931, τεϋχ. Ζ, σελ. 20. 

6. Το Γ' Καπνοπαραγωγικον Συνέδριον Μακεδονίας - Θράκης, συνελθον έν Ξάνθη 

τήν 27-11-1927, μεταξύ τών ψηφισμάτων του περιέλαβε καί τοιούτον άφορων τήν ένίσχυσιν 

τών Ενώσεων Συνεταιρισμών. "Ιδε σχετικώς περιοδ. « Ό Συνεταιριστής» έτους 1927, 

τεϋχ. 19 - 20, σελ. 365 - 366. 

7. Ό Π. Πέρδικας ασκών κριτικήν έπί τών οικονομικών δραστηριοτήτων τών συνεται

ρισμών γράφει: «...Ούτως ο'ι συνεταιρισμοί αντί να καταργήσουν το κέρδος το επεδίωξαν, 

με άντικειμενικδν σκοπον τήν δημιουργίαν εκείνου τό όποιον ελειπεν άπο τήν τάξιν τών 

οικονομικώς ασθενών, τής οικονομικής δυνάμεως δια τής συσσωρεύσεως κεφαλαίων και 

οργανώσεων ισχυρών επιχειρήσεων. Λόγω τής τάσεως ταύτης οι σκοποί τών συνεταιρισμών 

κινοΰνται εις δύο διαφορετικά πεδία, πρώτον μεν... εις τήν προαγωγήν τής οικονομικής θέ

σεως τών συνεταίρων καί τήν βελτίωσιν τοϋ κοινωνικοΰ των επιπέδου καί δεύτερον εις 

τήν δια της κερδοσκοπικής δραστηριότητος συγκέντρωσιν τών οικονομικών εφοδίων προς 

έπίτευξιν τοϋ ανωτέρω σκοποΰ...». "Ιδε Έγχειρίδιον Έμπορικοΰ Δικαίου, σελ. 652. 

14 
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πληθυσμού. Πέραν τούτων, κατά μίαν άποψιν1, οι γεωργικοί Συνεταιρισμοί 

συνετέλεσαν εις την λύσιν δύο ζωτικωτάτων προβλημάτων της Ελληνικής 

αγροτικής οικονομίας, ήτοι, εις την λύσιν του αγροτικού ζητήματος άφ' ενός και 

εις την διαρρύθμισιν του σταφιδικοΰ ζητήματος άφ' έτερου, δια τής αποδόσεως 

της διαχειρίσεως τής σταφίδος ε'ις αυτούς τούτους τους παραγωγούς δια μέσου 

τοΰ Αυτονόμου Σταφιδικοΰ 'Οργανισμού. 

'Ενταύθα όλως παρεμπιπτόντως σημειώνομεν ότι τοσούτον αισθητή ύπήρ-

ξεν ή παρουσία2 - 3 τών Γεωργικών Συνεταιρισμών εντός τοΰ Ελληνικού χώρου 

ώστε τό Νομικον Συμβούλιον τοΰ Κράτους δια σχετικής γνωμοδοτήσεως4 του 

εν έτει 1935 έχαρακτήρισε τούτους ώς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

6. Ή σύστασις τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρι

σμών. 

Ή αθρόα σύστασις Γεωργικών Συνεταιρισμών καί Ενώσεων τούτων, 

καθ' άπασαν τήν χώραν, ώδήγησεν εις την περαιτέρω ώργάνωσιν τής γεωργικής 

συνεταιρικής κινήσεως εις άνώτερον βαθμόν, δια τήν πληρεστέραν καί καθολικω-

τέραν έξυπηρέτησιν τών γεωργικών συμφερόντων, δεδομένου ότι τα προκύπτον

τα εκ τής άνδρουμένης ταύτης κινήσεως οικονομικά προβλήματα καθίσταντο 

συνθετώτερα, γεγονός τό όποιον άπήτει άρτιωτέραν καί μεθοδικωτέραν όργά-

νωσιν τοΰ συνεταιρισμένου αγροτικού πληθυσμού. 

Ούτω λοιπόν, τη συμμετοχή κυρίως τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεται-

1. "Ιδε Α. Σίδερι, ενθ' άν. σελ. 263. 

2. 'Εξ αφορμής τής Γ' Γενικής Συνελεύσεως τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας τών 

'Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών συνελθούσης έν 'Αθήναις τήν 14ην 'Απριλίου 1937, 

ή έφημερίς «'Αθηναϊκά Νέα», εις το φύλλον της τής 17-4-1937, έγραφε μεταξύ άλλων: 

«... οι γεωργικοί καί οι άλλοι συνεταιρισμ.οί κατέστησαν ήδη ζωτικοί παράγοντες εις τήν 

οϊκονομικήν ζωήν τής Ελλάδος...». 

3. Ή Έφημερίς «Πρωία» έπ' ευκαιρία τής αυτής Συνελεύσεως εγραψεν εις κύριον 

άρθρον της τής 17-4-1937:«... 'Από τάς γενομένας κατά το Συνέδριον τοϋτο ανακοινώσεις 

προέκυψε το γενικώτερον συμπέρασμα ότι ό γεωργικός συνεταιρισμός έρριζοβόλησε πλέον 

καί εις τήν Ελλάδα κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να μήν εΐναι εις το έξης δυνατόν να νοηθή 

καν ή αγροτική της οικονομία χωρίς τα ασάλευτα ταϋτα βάθρα έπί τών όποιων στηρίζεται. 

Αί τέσσαρες περίπου χιλάδες τών γεωργικών συνεταιρισμών τής χώρας... αποτελούν έν άπέ-

ραντον δίκτυον οικονομικών οργανώσεων, το όποιον καλύπτει όλόκληρον τήν χώραν... 

Εις τον γεωργικόν συνεταιρισμόν αποβλέπει πλέον τό κράτος ώς προς τον πυρήνα έπί τοϋ 

οποίου στηρίζει δλην τήν γεωργικήν πολιτικήν του...». 

4. Ή γνωμοδότησις αΰτη του Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους έκοινοποιήθη ύπο τοϋ 

'Τπουργείου Δικαιοσύνης δια τής ΰπ' αριθ. 79/10-11-1935 'Εγκυκλίου του. Κατά τής απο

φάσεως ταύτης ετάχθησαν οι συνεταιρισμένοι άγρόται δια τής Πανελληνίου Συνομοσπον

δίας Γεωργικών Συνεταιρισμών, ζητοϋντες τήν άνάκλησίν της, ώς καί επιστημονικοί συνε

ταιρικοί παράγοντες, έν οΐς οι Α. Σίδερις καί Α. Σβώλος. "Ιδε δημιουργηθέν ζήτημα εις 

«Συνεταιριστήν», έτους 1936, τεϋχ. 4 - 5, σελ. 89 - 91, τεϋχ. 1 - 2 σελ. 4 καί «Θέμις» 

τόμ. MA', ετ. 1929, σελ. 73. 
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ρισμών Πελοποννήσου, ίδρύθη ή πρώτη «Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Γεωργι

κών Συνεταιρισμών», δυνάμει της υπ' αριθ. 3536/10 - 9 - 1922 αποφάσεως του 

Πρωτοδικείου 'Αθηνών. 

'Επειδή δμως ή Συνομοσπονδία αυτή, συνεπεία του αρτισύστατου τών 

Ε ν ώ σ ε ω ν και της συγκροτήσεως της, κατά το πλείστον, έκ τοιούτων της Πε

λοποννήσου, δεν ήδυνήθη να άνταποκριθή επιτυχώς εις το έργον της, το Γ' 

Πανελλήνιον Άγροτικον Συνέδριον, το όποιον συνήλθεν εις 'Αθήνας κατά μήνα 

Μάϊον τοΰ έτους 1924, προέτεινε την σύστασιν νέας Πανελληνίου 'Ομοσπον

δίας, ήτις και συνεστήθη, δυνάμει της υπ' αριθ. 740/1925 αποφάσεως του αύτοϋ 

ώς άνω δικαστηρίου. 

Εις τήν Όμοσπονδίαν ταύτην προσεχώρησαν εν έτει 1935 και ετεραι 'Ενώ

σεις, α'ι όποΐαι τελικώς απετέλεσαν τήν καθολικωτέραν τριτοβάθμιον συνεται-

ρικήν οργάνωσιν της χώρας, συνταγέντος νέου Καταστατικού ταύτης, δπερ 

και ενεκρίθη δια της ύπ' αριθ. 136629/12 - 2 - 1935 αποφάσεως τοΰ Υπουρ

γείου Γεωργίας. Α'ι τήν νέαν1 ταύτην Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν άπαρτίσα-

σαι 'Ενώσεις άνήλθον ε'ις τριάκοντα τεσσάρας, άντιπροσωπεύουσαι 1300 Γεωρ

γικούς Συνεταιρισμούς, ή δε πρώτη Γενική Συνέλευσις αυτής έπραγματοποιή-

θη έν 'Αθήναις τήν 4 'Απριλίου 1935. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ 

§ 37 

Συμπεράσματα εκ της πορείας της συνεταιρικής κινήσεως παρ' ήμϊν κατά 

τήν διάρκειαν της Β' περιόδου (1915 - 1940) 

1. Πριν ή προβώμεν εις τήν έν τάχει διατύπωσιν τών συμπερασμάτων 

μας έπί της πορείας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά τήν Β ' περίοδον, δέον 

έκ προοιμίου να τονίσωμεν δτι : οί βαλκανικοί πόλεμοι, ό έπακολουθήσας Α ' 

παγκόσμιος πόλεμος, ό 'Εθνικός διχασμός και ή μικρασιατική καταστροφή,. 

με τάς όδυνηράς της επιπτώσεις έφ' ολοκλήρου της κοινωνικοοικονομικής ζωής-

τοΰ "Εθνους, επηρέασαν δυσμενώς τήν δλην παραγωγικήν προσπάθειαν τού/rou 

και έπεβράδυναν τήν προς τα πρόσω πορείαν του. 

Παρ' δλα ταϋτα, ή πορεία τοΰ "Εθνους, έν τω συνόλω της, υπήρξε; προο

δευτική και δή έν σχέσει προς τήν προηγηθεΐσαν Α' περίοδον (1830' - 1914). 

Ή σημειωθείσα βελτίωσις και άνάπτυξις έφ' δλων τών κλάδων της 'Εθνικής 

Οικονομίας, ώς και ή ετι περαιτέρω έδραιωθεΐσα κρατική ύπόστασις κατά την 

διάρκειαν της Β' περιόδου, συνετέλεσαν ε'ις τήν δημιουργίαν προσφορωτέρου 

1. Πλείονα περί τοϋ ιστορικού της ιδρύσεως της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γ.Σ. 
ϊδε εις περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους 1935, τεϋχ. 2-3, σελ. 123 - 125. 
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κλίματος δια την λειτουργίαν καί άνάπτυξιν της συνεταιριστικής κινήσεως παρ* 

ήμΐν, ήτις ύπεβοηθήθη ποικιλοτρόπως καί υπό του κράτους, έγκαταλείψαντος 

την μακαρίαν καί επιβλαβή θέσιν της κρατικής αποχής καί χωρήσαντος εις 

τον ένεργότερον κρατικον παρεμβατισμόν. 

2. Μεταξύ τών στοιχείων, τα όποια συνετέλεσαν εις τήν ως άνω έξέλιξίν 

καί τα όποια επηρέασαν τήν άνάπτυξιν τής συνεταιριστικής κινήσεως κατά τήν· 

διάρκειαν τής Β' περιόδου, σημειώνομεν : 

Πρώτον : Τήν εκ μέρους του κράτους έπίδειξιν μεγαλυτέρου ενδιαφέρον

τος δια τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τής χώρας, συνεπεία τής 

ύπ' αύτοΰ εγκαταλείψεως του αρνητικού δια τήν έποχήν μας δόγματος τοΰ· 

laissez faire, καί ιδία επί τοΰ πεδίου τής γεωργικής οικονομίας καί τής 'Αγρο

τικής Πολιτικής 1. 

Ένταϋθα δέον να ύπογραμμ'ισωμεν δτι ή όλη 'Αγροτική Πολιτική τοΰ 

Κράτους έπηρεάσθη κατά τήν διαμορφουμένην πορείαν της εκ τών επί μέρους 

προβλημάτων τής Ελληνικής γεωργίας, μεταξύ τών οποίων τά σημαντικώτερα 

υπήρξαν : ή στενότης τής γης, ό κατατεμαχισμός τής αγροτικής ιδιοκτησίας, ή 

έλλειψις κεφαλαίων καί γεωργικής τεχνικής, πράγματα τα όποια απετέλεσαν 

τους πόλους πέριξ τών οποίων περιεστράφη ή κρατική δραστηριότης, εν τή 

προσπάθεια της να έξεύρη τάς καταλληλοτέρας έπ' αυτών λύσεις. 

Δεύτερον : Τήν ψήφισιν τοΰ νόμου 602/1914 «περί Συνεταιρισμών», δια 

τοΰ όποιου ούτοι κατωχυρώθησαν νομοθετικώς, αποκτήσαντες το άπαραίτητον 

νομικον πλαίσιον λειτουργίας καί δράσεως των. 

Τρίτον : Τήν πραγματοποιηθεΐσαν πρόοδον ε'ις το χρονίζον πρόβλημα τής 

διανομής τής γής εις τους ακτήμονας καλλιεργητάς, καί εις τον περιορισμον τών-

τσιφλικιών. Εΐδομεν δε ανωτέρω (σελ. 122), δτι κατά τήν διάρκειαν τής Β' πε

ριόδου άπηλλοτριώθησαν 1724 μεγάλα αγροκτήματα, συνολικής εκτάσεως. 

8.291.170 στρεμμάτων, τα όποια παρεχωρήθησαν εις 130.000 οικογενείας ακτη

μόνων. 

Δια τής απαλλοτριώσεως καί τών συνεπεία ταύτης διαμορφωθεισών νέο^ν-

γαιοκτητικών συνθηκών εις τήν Έλληνικήν εγγειον κτήσιν, ήτοι τής δημιουργίας: 

πλείστων μικρών αγροτικών ιδιοκτησιών, ηύνοήθη ετι περαιτέρω ή δημιουργία 

γεωργικών συνεταιρικών οργανώσεων, προκειμένου αύται να εκμεταλλευθούν-

τα ωφελήματα τής μεγάλης καλλιέργειας. 

Τέταρτον : Τήν περαιτέρω άλλοίωσιν τής κοινωνικής συνθέσεως του πλη-

1. Χαρακτηριστικός ό Μ. 'Αλιβιζάτος γράφει : «Εις ελάχιστα πεδία της 'Εθνικής μας' 
οικονομικής καί κοινωνικής δραστηριότητος, ή ρυθμιστική παρέμβασις τοϋ Κράτους έξεδη-
λώθη μεταπολεμικώς — εννοεί μετά τον Α' Παγκόσμιον πόλεμον — δσον ε'ις το πεδίον-
τής Γεωργικής οικονομίας καί τής 'Αγροτικής Πολιτικής ...». "Ιδε Ή μεταπολεμική έξέ-
λιξις κλπ., σελ. γ ' τοϋ προλόγου. 
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θυσμοΰ, δια της όποιας ηύξήθη ό αστικός εις βάρος τοΰ αγροτικού πληθυσμού, 

ως καί τήν δημιουργίαν των μεγάλων αστικών κέντρων, τα όποια απετέλεσαν 

τα Κέντρα Καταναλώσεως των αγροτικών προϊόντων και της 'Εμπορευματικής 

Οικονομίας (σελ. 128, 129). 

Ούτως, ενώ ως εϊδομεν (σελ. 42), άμα τη απελευθερώσει ό πληθυσμός 

της Ελλάδος ήτο ε'ις τήν συντριπτικήν του πλειοψηφίαν γεωργικός, κατελθών 

το 1879 είς 7 2 % καί το 1907 είς το 6 7 % , εις το τέλος της Β' περιόδου το 

ποσοστον τοΰτο κατήλθεν εις 52,6 % . 

Ε π ί σ η ς , ενώ αστικά κέντρα δεν ύπήρχον ουσιαστικώς τάς πρώτας δεκαε

τίας μετά τήν άπελευθέρωσιν (ΐδε σελ. 42), κατά τήν διάρκειαν της Β' περι

όδου ταΰτα ηύξήθησαν και αριθμητικώς καί πληθυσμιακώς (Ϊδε σελ. 129). 

Συνεπώς, ή άλλοίωσις αυτή διηύρυνε τα πλαίσια της εσωτερικής άγορας και 

διηυκόλυνε τήν διάθεσιν τών αγροτικών προϊόντων. 

Πέμπτον : Τήν λαβοΰσαν χώραν βελτίωσιν εις δλους τους τομείς της εκπαι

δεύσεως, ήτις είχεν ώς συνέπειαν καί τήν παροχήν περισσοτέρας ποσοστικώς καί 

καλυτέρας ποιοτικώς γεωργικής εκπαιδεύσεως (κατωτέρας, μέσης καί ανωτά

της), καί τήν μείωσιν τοϋ άριθμοΰ τών αγραμμάτων της χώρας, δστις άπο 8 0 % , 

κατά τα πρώτα μεταπελευθερωτικά ετη, εις το τέλος της Β' περιόδου κατήλθε 

κάτω του ήμίσεος (ϊδε σελ. 148), ενώ ό αριθμός τών φοιτητών τοΰ Παν/μίου καί 

μόνον, άπο 39 κατά τους πρώτους χρόνους λειτουργίας του, άνήλθεν είς 1.922 

κατά το έτος 1930 (ϊδε σελ. 47 - 48, 144). 

"Εκτον : Ή αύξησις τοϋ Ελληνικού πληθυσμού, δστις από 753.000 κατά 

το 1828, άνήλθεν ε'ις 2.631.000 κατά το 1907 (ϊδε σελ. 42) καί έφθασε τα 

7.344.000 (ϊδε σελ. 128) κατά το έτος 1940. 

"Εβδομον : Ή αυξησις της επιφανείας της χώρας, ήτις Ινώ άπο της απελευ

θερώσεως μέχρι τοΰ έτους 1861 ήτο 47.516 τετρ. χιλιόμ. (ϊδε σελ. 43), 

το έτος 1907 άνήλθεν εις 63.211 καί το 1940 ε'ις 130.000 τετρ. χλμ. (ϊδε σελ. 

136). 

Συνεπώς, δια της αυξήσεως ταύτης της επιφανείας της 'Ελληνικής γης, 

έστω καί ελλιπούς εισέτι, ή Ελληνική γεωργία απέκτησε περισσοτέραν εκτα-

σιν εδάφους, δπερ εϊναι άπαραίτητον δια τήν μεγαλυτέραν αποδοτικότητα της. 

"Ογδοον : Τήν αυξησιν τοΰ μετά της αλλοδαπής εμπορίου, τήν άνάπτυξιν 

τής Ελληνικής βιομηχανίας καί τών συγκοινωνιακών, τηλεπικοινωνιακών καί 

ταχυδρομικών μέσων, περί ών ήδη έγένετο λόγος ανωτέρω. 

"Ενατον : Τήν αυξησιν τής παραγωγικότατος 1 τής Ελληνικής γεωργίας δια 

τής χρησιμοποιήσεως ύπ' αυτής πλέον εκσυγχρονισμένων μεθόδων καλλιερ-

1. Ένταϋθα δέον να σημειώσωμεν 'ότι ή έννοια τής «παραγωγικότατος» ήτο σχετικώς 
νέα ευρισκομένη εισέτι διεθνώς είς το προκαταρκτικού στάδιον μελέτης, "ϊδε Δ. ΙΙολίτη, 
Παραγωγή, Παραγωγικότης καί Έθνικον Εισόδημα, σελ. 126, εκδ. 1952. 
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γείας, περισσοτέρων ζώων, γεωργικών εργαλείων1 και πάσης φύσεως μηχανών, 

στοιχεία εις τα όποια ήδη ανωτέρω άνεφέρθημεν. 

Δέκατον : Την αυξησιν των εσόδων τοΰ Κρατικού προϋπολογισμού, δστις 

ενώ κατά το έ'τος 1833 ανήρχετο εις 37 εκατομμύρια και το 1925 εις 438, κατά 

το έτος 1938 άνήλθεν εις 14 δισεκατομμύρια 519 εκατομμύρια (ί'δε σελ. 6 1 , 

142). Το γεγονός τούτο έ'θεσεν ε'ις τήν διάθεσιν τοΰ Κράτους σημαντικούς χρη

ματικούς πόρους εν σχέσει προς το παρελθόν, δια τήν υπ' αύτοΰ πραγματο

ποίησα παγίων επενδύσεων εις τους διαφόρους παραγωγικούς κλάδους, ως 

και δια τήν ένίσχυσιν τούτων. 

Ένδέκατον : Τήν ετι περαιτέρω, προϊόντος τοϋ χρόνου, έπελθοΰσαν τεχνο-

λογικήν πρόοδον, ήτις τιθεμένη εις τήν διάθεσιν τών επί μέρους παραγωγικών 

κλάδων, καθίστα τούτους άποδοτικωτέρους. 

Δωδέκατον : Τήν ίδρυσιν τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, έν ετει 1917, δια τοϋ 

οποίου έπληρώθη το ύφιστάμενον κενόν, ως προς τήν υπαρξιν τοΰ κεντρικοϋ 

έπιτελικοΰ οργάνου δια τήν παρακολούθησιν, τον προγραμματισμόν, τον συν-

τονισμον τών θεμάτων της αγροτικής οικονομίας και της χαράξεως σαφεστέ

ρας Γεωργικής πολιτικής, ή οποία, ώς εϊδομεν, ήτο ανύπαρκτος2. 

Δέκατον τρίτον : Τήν οδρυσιν της 'Αγροτικής Τραπέζης της Ε λ λ ά δ ο ς , 

ήτις απετέλεσε τον άμεσον βοηθόν, συμπαραστάτην και όδηγον τοΰ άγροτικοΰ 

πληθυσμού και της όποιας ή δράσις ύπεβοήθησε σημαντικώς τήν έξυγίανσιν, 

τήν λειτουργίαν καί τήν έξάπλωσιν τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, προς ους 

παρέσχε πολύμορφον βοήθειαν. 

Δέκατον τέταρτον : Τήν σημαντικήν αυξησιν τών προς τήν γεωργίαν καί 

τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς πιστώσεων, τόσον εκ μέρους της Ε θ ν ι κ ή ς 

Τραπέζης, δσον καί, κυρίως, εκ μέρους τής 'Αγροτικής. 

Ούτως, ενώ το έ'τος 1866 ή 'Εθνική Τράπεζα έχορήγησε προς τήν γεωρ

γίαν πιστώσεις 2,5 έκατομ., το έτος 1900 αύται άνήλθον εις 19 έκατομ. καί εις 

το τέλος τής υπ' αυτής ασκήσεως τής αγροτικής πίστεως, δηλ. το 1929, αύται 

άνήλθον εις 1 δισεκατομμύριον 613 εκατομμύρια (ΐδε σελ. 60, 166). 

Ώ ς προς τάς ύπό τής Α.Τ.Ε. πιστώσεις προς τήν γεωργίαν γενικώς, αύται 

εντός μιας δεκαετίας, άνήλθον άπο 391 έκατομ. (1930) εις 4.197 έκατομ. (1940) 

(ΐδε σελ. 188). 

1. Εις τήν κατά το έτος 1931 "Βκθεσίν του ό επιθεωρητής Γεωργίας Ανατολικής 
Μακεδονίας ϊγραφεν : « Ή έκ μέρους τοϋ κράτους καί Ε.Α.Π. διανομή σιδηρών αρότρων 
επέτυχε τήν παραγκώνισιν του Ησιόδειου άροτρου, όπερ μέχρι του 1918 έπεκράτει εις τήν 
περιφέρειαν...». "ΐδε «Γεωργικον Δελτίον» έτους 1931, τεϋχ. Ε', σελ. 44. 

2. Εις όμιλίαν του γενομένην έπ' ευκαιρία τοϋ έν ετει 1927 συνελθόντος Β' Πανελλη
νίου Άμπελουργικοΰ Συνεδρίου, ό επί τής Γεωργίας Υπουργός Α. Παπαναστασίου άνε-
γνώριζεν ότι : «έάν πρέπει να παραξενεύηται κανείς, εΐναι μόνον το γεγονός ότι δεν υπήρξε 
μέχρι τινός σαφής καί καθωρισμένη Γεωργική Πολιτική...»."ΐδε σχετικώς περιοδ. « Ό Συνε
ταιριστής» έτους 1927, τεϋχ. 9, σελ. 133. 
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3. Δυνάμεθα λοιπόν τελευτώντες να εΐπωμεν, δτι πάντα τα ανωτέρω στοι

χε ία συνετέλεσαν εις την σύνολον άνάπτυξιν της Ελληνικής Οικονομίας άφ' 

ενός και την βελτίωσιν καί άνάπτυξιν του πολιτιστικού και βιοτικού 1 ' 2 - 3 επι

πέδου του Ελληνικού λαού εν τω συνόλω του άφ' έτερου. Είδικώτερον, δυνά

μεθα να εΐπωμεν, δτι οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, συνιστώντες την σπονδυλι-

κήν στήλην της αγροτικής μας οικονομίας καί τής επιχειρηματικής δραστηριό

τητος των Ελληνικών γεωργικών μικροεκμεταλλεύσεων, έλειτούργησαν, 

έξηπλο')θησαν καί ήνδρώθησαν, τόσον χάρις εις την σύνολον άνάπτυξιν καί βελ

τίωσιν των άναφερθεισών προϋποθέσεων, δσον καί την ενθερμον ύποστήριξιν 

τής οποίας ούτοι έτυχον εκ μέρους ένίων επιστημόνων καί ιδία τής 'Αγροτικής 

Τραπέζης, τής οποίας ή παρασχεθείσα βοήθεια υπήρξε πολλαπλώς χρήσιμος 

καί πολύμορφος, αν καί μετά παρέλευσιν τεσσαράκοντα ετών άπο τής συστάσεως 

της, τής άπεδόθη ή μομφή 4 δτι κατέστη μία κοινή εμπορική Τράπεζα. 

Έ ν προκειμένω δμως, δέον να έξαρθή το ουσιώδες καί κυριαρχούν χαρα-

κτηριστικόν, συνιστάμενον εις αυτήν ταύτην την υπαρξιν τής 'Αγροτικής Τραπέ

ζης, ή οποία έθεσεν αναμφισβητήτως τήν σφραγίδα της έφ' ολοκλήρου τής 

γεωργικής συνεταιρικής κινήσεως παρ' ήμΐν καί άνευ τής πολυμόρφου συνδρο

μής τής οποίας εΐναι λίαν άμφίβολον εάν οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί θα είχον 

τήν οϊκν έχουν άνάπτυξιν καί έδραίωσιν, τόσον εντός του αγροτικού χώρου, 

δσον καί εντός τής Ελληνικής οικονομίας γενικώτερον. 

Περατοΰντες τήν παροϋσαν έργασίαν παραμένομεν με τήν σκέψιν, δτι αυτή 

έσκιαγράφησε τήν έπίπονον πορείαν, τήν οποίαν ήκολούθησαν οι Γεωργικοί 

Συνεταιρισμοί δια μέσου των κοινωνικών καί οικονομικών εξελίξεων τής χώρας, 

καί ιδία τής Ελληνικής Γεωργίας, ή οποία δια τής δλης αναπτύξεως της έπεβε-

βαίωσε τήν άλλαχοϋ έκτεθεΐσαν άποψιν δτι «... ναι μεν τα ελληνικά χωρικά 

δρια εΐναι μικρά, άλλα ή φυλετική δύναμις τοϋ Ελληνισμού είναι μεγάλη». 

Ή εξελισσόμενη Ελληνική Γεωργία με επί κεφαλής τους γεωργικούς Συνε

ταιρισμούς, έγκαταλείψασα τήν θέσιν τοΰ «ναρκωμένου γίγαντος», εις τήν οποίαν 

1. Παρά τήν σημειωθείσαν άνοδον τοϋ βιοτικού επιπέδου τοΰ Ελληνικού πληθυσμού, 
τοϋτο έξηκολούθει συγκριτικώς να παραμένη εις λίαν χαμηλά επίπεδα, δεδομένου οτι το κατά 
κεφαλήν έθνικον εισόδημα, κατά το έ'τος 1940 ανήρχετο δια μεν τήν Ελλάδα εις 50 δολλάρια, 
ενώ δια τήν Άγγλίαν τοϋτο ήτο 480 καί δια τάς Η.Π.Α. 690 δολλάρια, διά το αυτό έτος. 
Ό Κ. Βαρβαρέσος έχαρακτήρισε τοϋτο ώς εκτάκτως χαμηλον, άντιπροσωπεΰον το μόλις 
άπαιτούμενον προς συντήρησιν έπίπεδον δια τήν πλειονότητα τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ. "Ιδε 
Α. Σμπαρούνη, ενθ' άν. σελ. 129. 

2. Κατά τον Χ. Εύελπίδην το μέσον εισόδημα, μιας αγροτικής οικογενείας έν Ελλάδι, 
κατά το έτος 1936 άνήλθεν ε'ις 21.685 δρχ., ενώ αϊ δαπάναι στοιχειώδους διαβιώσεως της 
ανήρχοντο κατά μέσον ορον εις 27.988 δρχ. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, Ή Γεωργία τής Ελλάδος, 
σελ. 27. 

3. "Ιδε Α. 'Αγγελοπούλου, Το οικονομικό πρόβλημα τής 'Ελλάδος, σελ. 8 έπ. 
4. "Ιδε Ε. Παπαγεωργίου, 'Αγροτική Οικονομία, σελ. 203. 
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την εΐχε καταδικάσει ή απραξία τοΰ κράτους εις το παρελθόν, συντάσσει πλέον, 

με την βοήθειαν αύτοΰ τούτου του Κράτους, τα βήματα της προς τάς απαιτήσεις 

της συγχρόνου Γεωργικής Οικονομίας, δια την κατάκτησιν της θέσεως ή οποία 

της ανήκει, τόσον εντός τοΰ Ελληνικού χώρου, όσον και έκτος τούτου, έπ' ωφε

λεία καί του γεωργικού πληθυσμού καί τοΰ Ελληνικού "Εθνους εν τω συνό

λω του. 

Καταλήγοντες, δέον να ύπογραμμίσωμεν δτι ή μεγάλη χρονική έκτασις, 

τήν οποίαν προσεπαθήσαμεν να περικλείσωμεν εντός της παρούσης μελέτης και 

το πλήθος των απαραιτήτων στοιχείων, δια τήν θεμελίωσίν της — τών οποίων 

ενίοτε ή έξεύρεσις, συνεπεία τοΰ παρωχημένου τοΰ χρόνου, ότέ μεν ύπήρξεν 

αδύνατος, ότε δε ελλιπής — είναι εύλογον να έμφανίζη ταύτην έστερημένην 

καθολικής πληρότητος. 

Εύελπιστοΰμεν δμως, δτι ή ατέλεια αυτή θα μας συγχωρηθή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟ Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Ν 

§ 38 

Συνοπτικά στοιχεία αναφερόμενα εις τήν άγροτικήν οίκονομίαν olà το έτος 

1969 

1. 'Επειδή ή μελέτη μας εξικνείται μέχρι τοΰ έτους 1940 καί είναι ευλογον 

να μή καθίστανται αμέσως άντιληπταί αϊ έπελθοΰσαι εξελίξεις άπο τοΰ έτους 

τούτου μέχρι σήμερον, θεωροΰμεν σκόπιμον, δια λόγους συγκριτικούς καί μόνον, 

να παραθέσωμεν απλώς ώρισμένα στοιχεία1, τα όποια θα φωτίσουν περισσότε-

ρον τάς σημειωθείσας εξελίξεις καί τήν ένεργοτέραν παρέμβασιν τοΰ κράτους 

καί τής Α.Τ.Ε. εις τήν άγροτικήν οίκονομίαν. 

Ούτω, κατά το έ'τος τοΰτο : 

α) Διετέθησαν εκ τοΰ προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων δια εγγειο

βελτιωτικά καί λοιπά έργα εις τήν γεωργίαν 3.400 εκατ. δρχ. καί εκ τοΰ τακτι

κού προϋπολογισμού δι' επιδοτήσεις, είσοδηματικάς ενισχύσεις, γεωργικάς 

έφαρμογάς κλπ. 3.327 εκατ. δρχ. 

β) Έχορηγήθησαν υπό τής Α.Τ.Ε. δάνεια ύψους 14.703 εκατ. δρχ. 

γ) Διετέθησαν ύπο τοΰ O.P.A. δια συντάξεις καί περίθαλψιν τών αγροτών 

4.000 έκατομ. δρχ. 

δ) Το σύνολον τής τραπεζικής χρηματοδοτήσεως προς τήν Γεωργίαν άνήλ-

θεν εις 25.906 έκατομ. δρχ. Έ κ τούτων ή μέσω τής Α.Τ.Ε. χρηματοδότησις 

άνήλθεν εις 24.017 έκατομ. δρχ., καλύψασα αύτη τα 9 2 , 7 % τοΰ συνόλου τής 

προς τήν άγροτικήν οίκονομίαν τραπεζικής χρηματοδοτήσεως. 

1. "Ιδε Έκθεσιν επί τών εργασιών τϊ,ς Α.Τ.Ε. έτους 1969. 
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ε) Το σύνολον των καλλιεργηθεισών εκτάσεων της χώρας άνηλθεν εις 

•35.276.000 στρέμματα. 

στ) Το σύνολον της εκτάσεως της γεωργικής γης άνηλθεν εις 39 εκατ. 

•στρέμματα. 

ζ) Αί αρδευόμενα!, εκτάσεις άνήλθον εις το 20 % του συνόλου των καλλιερ

γούμενων. 

η) Ή συνολική παραγωγή σίτου άνηλθεν εις 1.701.000 τόννους. 

θ) Ή στρεμματική άπόδοσις σίτου άνηλθεν εις 158 χγρ. 

ι) Ή αξία του συνόλου τών εισαγωγών εκ της αλλοδαπής άνηλθεν εις 

-47.824 εκατ. δρχ. και τών εξαγωγών εις 16.608 εκατ. δρχ., δηλ. αύται έκάλυ-

ψαν το 34,7 % τής αξίας τών εισαγωγών. 

Ώ ς προς τα αγροτικά προϊόντα, ή αξία τών εισαγωγών άνηλθεν εις 8.198 

εκατ. δρχ. καί τών εξαγωγών εις 9.239 εκατ. δρχ. άντιπροσωπεύουσαι αύται 

τα 55,6 % του συνόλου τών εξαγωγών και τα 112,8 % τής αξίας τών εισαχθέν

τ ω ν αγροτικών προϊόντων. 

§ 39 

Ή κατάστασις τών Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά το έτος 1969 

1. Εΐδομεν ανωτέρω, δτι πάντα τα μεγέθη τής αγροτικής οικονομίας κατά 

το έτος 1969 έσημείωσαν αλματώδη άνοδον καί έξέλιξιν εν σχέσει προς τάς 

διερευνηθείσας περιόδους (1830 - 1914 καί 1915 - 1940), αϊ όποϊαι απετέ

λεσαν το άντικείμενον τής παρούσης μελέτης. 

Ή τ ο λοιπόν φυσικόν, α'ι εξελίξεις αύται να επιδράσουν ευμενώς καί εφ' 

ολοκλήρου τής αγροτικής συνεταιρικής κινήσεως. 

Τοΰτο δε κατέστη δυνατόν, σύν τοις άλλοις, και συνεπεία τής επωφελούς 

δια τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς παρεμβάσεως τής Α.Τ.Ε. καί του Κράτους, 

τών οποίων ή υλική καί ηθική βοήθεια προς τούτους υπερέβη πάν προηγούμενον. 

2. Έ κ του παρατιθεμένου πίνακος προκύπτει ό κατά το έτος 1969 υφι

στάμενος αριθμός συνεταιρισμών κατά κατηγορίαν, ό αριθμός τών πράγματι έκ 

τούτων λειτουργούντων, ή έπί τοις εκατόν αναλογία τούτων καί το επί τοις 

εκατόν ποσοστον εκάστης κατηγορίας έκ τών λειτουργούντων. 

Ν . Ποσοστον Συμμετοχή των 
Κατηγορίαι , , ' Λειτουργούντες λειτουργούντων λειτουργούντων 

υφιοταμενοι έ π · τ ο ΐ ς % ê j d τ ο ΐ ς % 

Πιστωτικοί 4.986 

Προμηθευτικοί 8 

Πωλήσεως 632 

4.680 

2 

524 

94 

25 

83 

62 

0,02 

7 
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Παραγωγικοί 

Διάφοροι 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

2.604 

318 

8.548 

2.142 

207 

7.555 

82 

64 

8 8 % 

28 

3 

100% 

Έ κ τών ανωτέρω στοιχείων προκύπτει ότι, συγκριτικώς προς το έτος 

1939, έσημειώθησαν κατά το έτος 1969 αϊ κάτωθι εξελίξεις : 

α) Οί νόμω υφιστάμενοι συνεταιρισμοί ηύξήθησαν κατά 31 % . 

β) Οί λειτουργούντες συνεταιρισμοί ηύξήθησαν, έν σχέσει προς το 1936,. 

κατά 22 % . 

γ) Οί παραγωγικοί συνεταιρισμοί, έν σχέσει προς το 1939 ηύξήθησαν κατά 

13 % , γεγονός το όποιον σημαίνει οτι οί συνεταιρισμοί πορεύονται διαρκώς προς 

την κορωνίδα της συνεταιρικής οργανώσεως, αν ληφθή υπ' όψιν οτι κατά το 

έτος 1929 οδτοι άντεπροσώπευον ποσοστον 4 , 7 6 % του συνόλου τών λειτουρ

γούντων και το 1939 ποσοστον 15 % . 

3. Τέλος, δια να καταστήσωμεν πλέον εμφανείς τάς επελθούσας εξελίξεις 

εις την συνεταιρικήν όργάνωσιν άπό του έτους 1936 μέχρι του έτους 1969, παρα-

θέτομεν πίνακα, έξ ού εμφαίνεται ό αριθμός τών λειτουργούντων συνεταιρισμών 

κατά γεωγραφικά διαμερίσματα. 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα 
Λειτουργούντες Συνεταιρισμοί 

1936 1969 Αριθμ. αϋξησις 

Δυτική Θράκη 

'Ανατολική Μακεδονία 

Κεντρική Μακεδονία 

Δυτική Μακεδονία 

"Ηπειρος 

Θεσσαλία 

Στερεά Ελλάς 

Νήσοι 'Ιόνιοι 

Πελοπόννησος 

Κρήτη 

Νήσοι Αιγαίου 

Κυκλάδες 

Σύνολον Ελλάδος 

256 

358 

571 

243 

181 

351 

488 

134 

837 

377 

138 

33 

3.967 

367 

446 

991 

480 

413 

795 

1.157 

265 

1.534 

714 

220 

98 

7.555 

111 

88 

420 

237 

232 

444 

669 

131 

697 

337 

82 

65 

3.588 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος προκύπτει οτι, μεταξύ τών ετών 1936 - 1969, 

ε'ις δλα τα διαμερίσματα της χώρας επήλθε σημαντικωτάτη αύξησις τοϋ αρι

θμού τών συνεταιρισμών, άνελθούσης ταύτης εις 3.588, ή άλλως εις 88,5 % . 
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4. Ένταϋθα δέον να σημειώσωμεν δτι οί νόμω υφιστάμενοι Συνεταιρισμοί 

κατά το έ'τος 1969 άνήλθον εις 8.548. 

Συνεπώς οι λειτουργούντες Συνεταιρισμοί (7.555) αντιπροσωπεύουν π ο -

σοστον 88 % των νόμω υφισταμένων, ήτοι εν σχέσει προς το 1930 το ποσοστον 

τοϋτο ηύξήθη κατά 3 4 % και προς το 1936 κατά 22 % . 

Τοϋτο σημαίνει δτι με την διαρκή παρακολούθησιν καί μέριμναν τής Α . Τ . Ε . 

και τοϋ διαρκώς αναπτυσσομένου συνεταιρικού πνεύματος μεταξύ του αγροτι

κού πληθυσμού, οι 'ιδρυόμενοι Συνεταιρισμοί δεν περιέπιπτον εις άδράνειαν, άλλα 

εδρών έκαστος εντός τοϋ κύκλου δράσεως του. 

5. Ώ ς προς τα εγγεγραμμένα μέλη τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, εϊδο-

μεν δτι ταϋτα κατά το έτος 1928 ανήρχοντο ε'ις 226.000 αντιστοιχούντων 40 - 50 

συνεταίρων εις έκαστον Συνεταιρισμόν. 

Εΐδομεν, επίσης, δτι ό αριθμός τών μελών κατά το έτος 1933 άνήλθεν 

εις 266.000, αύξηθείσης συγχρόνως καί τής αντιστοιχούσης αναλογίας τών με

λών έκαστου Συνεταιρισμού, άνελθούσης άπο 40 - 50 (1928) εις 68. 

Περαιτέρω, ό αριθμός τών μελών τών Συνεταιρισμών εϊδομεν δτι ηύξήθη; 

μέχρι του έτους 1939, άνελθών εις 405.000. 

" Η δ η , κατά το έτος 1969, ό αριθμός τών συνεταιρισμένων μελών τών λει

τουργούντων Συνεταιρισμών έφθασε τάς 754.000, ή δε αναλογία αντιστοιχούν

των συνεταίρων προς έκαστον Συνεταιρισμόν εις 100. 

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, καί αν λάβωμεν ώς βάσιν δτι εκάστη 

αγροτική οικογένεια αριθμεί τέσσαρα μέλη, προκύπτει δτι κατά το έτος 1969 

το σύνολον τών συνεταιρισμένων μελών εν 'Ελλάδι άνήλθεν εις 3.000.000. 

Έ ξ αύτοϋ προκύπτει δτι, εάν ληφθούν υπ' όψιν τα στοιχεία τής απογραφής 

του έτους 1961, καθ' ην ό αγροτικός πληθυσμός ήρίθμει1 3.674.000 κατοίκων,, 

ή συντριπτική πλειοψηφία τών 'Ελλήνων αγροτών, ήτοι ποσοστον 82 % , περί

που, εύρίσκετο εντός τής δρώσης συνεταιρικής κινήσεως. 

6. Ή αλματώδης αυτή έξέλιξις τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, πέραν 

τών άλλων, οφείλεται καί εις τήν υπό τής Α . Τ . Ε . άκολουθηθεϊσαν πολιτικήν 

ενισχύσεως τούτων κατά το έτος 1969, έκδηλουμένην δια τών κάτωθι μέτρων : 

α) Δια τών δανειοδοτήσεων, αϊ όποΐαι έχουν ούτω (εις εκατ. δρχ.) : 

Κατηγορίοα δανείων ΓΙοσά είς 'Αναλογία 
' ' εκατ. ορχ. επι τοις % 

Α. Βραχυπρόθεσμα 

1) Καλλιεργητικά 5.799 39 

2) ' Ε π ί ένεχύρω 722 5 

1. "Ιδε «Στατιστική Έττετηρίς τής Ελλάδος» έτους 1939, σελ. 23.. 
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•3) Χρηματοδοτήσεως γεωργικών οργανώσεων 3 .695 

-Σύνολον Βραχυπροθέσμων δανείων 

Β. Μέσης καΐ μακράς προθεσμίας 

Σ ύ ν ο λ ο ν Α -(- Β 

10 .271 

4 .486 

14.703 

25 

69 

31 

100 

Έ κ τών χορηγηθέντων καλλιεργητικών και συναφών δανείων οι μεν συνε

ταιρισμένοι άγρόται ελαβον ποσόν 4.006 εκατ. (ήτοι 68,1 % ) , οί δε μεμονωμένοι 

ελαβον 1.793 εκατ. (ήτοι 3 0 , 9 % ) . 

"Οσον άφορα τα έπ' ένεχύρω τών γεωργικών προϊόντων δάνεια, εις μεν 

τους συνεταιρισμένους έχορηγήθη ποσόν 434 εκατ. (ήτοι 60,2 % ) , εις δε τους 

μεμονωμένους ποσόν 287 εκατ. (ήτοι 3 9 , 8 % ) . 

Ό αριθμός τών χορηγηθέντων μέσων και μακροπροθέσμων δανείων άνήλ-

6εν εις 202.000. 

Τέλος, είς τον τομέα της ως άνω δανειοδοτήσεως δέον να άναφερθή δτι 

έχορηγήθησαν μεσομακροπρόθεσμα δάνεια είς τάς γεωργικάς βιομηχανίας 

ύψους 504 εκατ. δρχ., ενώ αϊ προς αύτας γενόμεναι βραχυπρόθεσμοι χρηματο

δοτήσεις άνήλθον είς 1.529 εκατ. δρχ. 

β) Δια της μειώσεως τών επιτοκίων τών προς τους άγρότας χορηγουμένων 

δανείων, τα όποια έχουν οΰτω : 

Είδος δανείων 

Καλλιεργητικά 

Έ π ' ένεχύρω 

Μέσης καί μακράς προθεσμίας 

Προς μεμο
νωμένους 

5 % 

6 % 

4 % 

Προς ή μέσω 
Συν/σμων 

4V4% 
5V4% 
3 7 2 % 

Προς ή μέσω 
'Ενώσεων 
Συν/σμών 

4 % 

3 Υ 2 % 

ΈντοίνΟα. δέον να τονίσωμεν δτι τα ώς άνω επιτόκια είναι τα χαμηλότερα 1 

άπα της ιδρύσεως της Α.Τ.Ε. καί συνεπώς τα πλέον χαμηλά είς την ίστορίαν 

της δανειοδοτήσεως της Ελληνικής αγροτικής τάξεο^ς, δεδομένου ότι, ώς εϊ-

δομεν ανωτέρω, κατά το πρώτον έτος λειτουργίας τής Α.Τ.Ε. (1930), ταΰτα 

έκυμαίνοντο2 άπο 8 % (δια μακροπρόθεσμα δάνεια προς Ενώσεις καί Συνεται-

1. Έξαίρεσιν αποτελούν τα άπο τοϋ έτους 1960 χορηγούμενα μεσομακροπρόθεσμα 
δάνεια, δι! ώρισμενους ειδικούς σκοπούς, ών το έπιτόκιον ανέρχεται είς 2%. Περί τού
των Ί'δε Α.Τ.Ε., ϊ ο έργον μιας δεκαετίας 1952-1961, σελ. 108, 110-111. 

2. "Ιδε περιοδ. «Ό Συνεταιριστής» έτους 1930, τεϋχ. 2, σελ. 31. 
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ρισμούς), μέχρι 10 Υ 2 % (δια δάνεια έπ' ένεχύρω προϊόντων προς μεμονωμέ-. 

νους)1. 

γ) Δια της αυξήσεως των ασφαλιστικών εργασιών της Α.Τ.Ε., της οποίας 

α'ι άνεκκαθάριστοι εισπράξεις εξ ασφαλίστρων άνήλθον εις 348 εκατ. δρχ., αι. 

δε άσφαλιστικαί έργασίαι ταύτης έκάλυψαν τους έξης κλάδους : 

1) Πυρός, 2) 'Εργατικών 'Ατυχημάτων, 3) 'Αστικής Ευθύνης, 4) Προσωπι-. 

κών 'Ατυχημάτων, 5) Μεταφορών, 6) Αλιευτικών Σκαφών, 7) Χαλάζης, 8) 

Κτηνασφαλειών και 9) Ζωής. 

δ) Δια τής διαθέσεως υπ' αυτής εις την γεωργίαν χημικών λιπασμάτων και, 

γεωργικών φαρμάκων 1.022.000 τόννων, ως και σημαντικού αριθμού πετρελαιο

μηχανών (2.908), αντλιών (1.854), βενζινοκίνητων άντλητικών συγκροτημά

των (1.236) κλπ. 

Πάντα τα ως άνω μέτρα ελήφθησαν έκ μέρους τής Α.Τ.Ε. με κατευθυντή^ 

ριον αρχήν δτι «ό έλεγχος, ή ύποβοήθησις και ή καθοδήγησις των γεωργικών 

συνεταιρικών οργανώσεων παντός βαθμού, δια τήν καλυτέραν όργάνωσιν καί, 

ευρυθμον λειτουργίαν των, έπ' ωφελεία τών μελών των, ως καί ή φροντίς δια 

τήν διάδοσιν τοΰ συνεταιριστικού πνεύματος αποτελούν βασικήν άποστολήν τής 

Τραπέζης» 2 . 

7. Τοιαύτην έξάπλωσιν εμφανίζοντες οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί εντός 

τοΰ αγροτικού πληθυσμού, είναι βέβαιον δτι εντός ελαχίστων ετών ούτοι θα, 

περικλείουν εις τους κόλπους των το σύνολον τοΰ αγροτικού πληθυσμού τής 

χώρας. 

Ή σημασία τής τοιαύτης εξελίξεως καθίσταται περισσότερον σημαντική, 

εάν ληφθή ύπ' όψιν δτι τοΰτο επετεύχθη άπα τοΰ έ'τους 1915, οπότε έψηφίσθη ό, 

νόμος 602. 

Πιστεύομεν δτι ουδείς έτερος προαιρετικός θεσμός παρ' ήμϊν συνήντησε. 

τοιαύτην άπήχησιν μεταξύ τών διαφόρων στρωμάτων τοΰ Ελληνικού πληθυ-. 

σμοΰ, δσον ό συνεταιρικός, εντός τοσούτου χρονικού διαστήματος, γεγονός το. 

όποιον καταδεικνύει το ένυπάρχον συνεργατικον πνεΰμα παρά τω'Ελληνικώ λαώ, 

ό όποιος δια τής καθολικής του συμμετοχής εις τήν συνεταιρικήν άγροτικήν 

κίνησιν άπέδειξεν δτι ένεκολπώθη τήν διεθνή συνεταιρικήν αρχήν «ό καθένας; 

για δλους καί δλοι για τον καθένα». 

1. Κατά το έτος 1936 τα επιτόκια της Α.Τ.Ε. έκυμαίνοντο μεταξύ 9,5% (προς 
μεμονωμένους) καί 8% (προς συνεταιρισμούς καί ενώσεις). "Ιδε « Ό Συνεταιριστής» έτους 

1936, τεϋχ. 4-5, σελ. 95. 

2. "Ι8ε "Εκθεσιν πεπραγμένων Α.Τ.Ε. έτους 1969, σελ. 60. 
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§ 40 

ϋροοπτικαι της περαιτέρω εξελίξεως των Γεωργικών Συνεταιρισμών 

Εϊδομεν εις την προηγηθεΐσαν άνάπτυξιν του θέματος μας, δτι ή παρά τω 

Έλληνικώ πληθυσμώ ένυπάρχουσα συνεταιρική ιδέα,προϊόντος του χρόνου, διαρ

κώς έξηπλοΰτο εντός ευρύτερων στρωμάτων του αγροτικού πληθυσμού. 

Διεπιστώσαμεν επίσης, δτι ή πορεία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών διαρ

κώς έβαινε βελτιούμενη, τόσον άπο απόψεως ποσοτικής, δσον και άπο τής 

απόψεως τοϋ τρόπου λειτουργίας των και τών εργασιών των. 

Ή δε έξέλιξις και έξάπλωσις τούτων καθίσταται περισσότερον εμφανής, 

αν ληφθή υπ' όψιν άφ' ένας μεν το γεγονός οτι ούτοι άπο του έτους 1915 απέ

κτησαν το νομικόν των πλαίσιον, δια τοϋ νόμου 602, και άφ' έτερου δτι έκτοτε 

το κράτος ήρχισε να έπιδεικνύη στοιχειώδες ενδιαφέρον δια τους Συνεταιρισμούς, 

ιδία μετά τήν ϊδρυσιν τής Α.Τ.Ε. 

Συνεπώς, αί προοπτικαί τής περαιτέρω αναπτύξεως τών Γεωργικών Συνε

ταιρισμών καθίστανται αναμφιβόλως περισσότερον σαφείς και ευοίωνοι σήμε

ρον, δεδομένου δτι τόσον το Κράτος, όσον και ή Α Τ Ε διακηρύσσουν τήν προς 

τούτους άμέριστον ύλικήν καί ήθικήν συμπαράστασιν. 

Μεταξύ τών ενδείξεων, αί όποϊαι μας υπαγορεύουν το ανωτέρω συμπέρα

σμα —πέραν τών μνημονευθέντων στοιχείων επί τοϋ τομέως τής αγροτικής οι

κονομίας κατά το έτος 1969—, θα ήδυνάμεθα να άναφέρωμεν : 

α) τήν διαγραφήν τών αγροτικών χρεών δια του A.N. 454/1968, τα όποια 

μέχρι τέλους τοϋ έτους 1969 άνήλθον εις 7 δισεκατομμύρια δραχμάς 1. 

β) Τήν επαναληφθεΐσαν συνταγματικήν κατοχύρωσιν τών Γεωργικών 

Συνεταιρισμών δια τοϋ άρθρου 29 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1968. 

γ) Τήν έπίσημον δήλωσιν τής Κυβερνήσεως οτι : «δια τους ιδίους σκο

πούς τής οικονομικής αναπτύξεως επιβάλλεται καί τής γεωργίας τόσον ή μηχα-

Λ/οποίησις, δσον καί ή ορθολογιστική συνεταιριστική όργάνωσις ε'ις μεγάλας 

παραγωγικάς μονάδας εν τω μέτρω τοϋ δυνατοΰ. Το κράτος δια τών έργων υπο

δομής (αρδεύσεων, ηλεκτροδοτήσεων, μεταφορών κλπ.) και δια τών αναγκαίων 

υπηρεσιών καί πιστώσεων θα υποβοήθηση άποφασιστικώς την προσπάθειαν 

καί εις τον τομέα τοΰτον». 

δ) Τους υπό τοϋ πενταετούς προγράμματος 2 οικονομικής αναπτύξεως 

(1968 - 1972) τεθέντας στόχους, δια τών οποίων ετέθη εις έφαρμογήν σειρά 

βασικών μεταρρυθμίσεων εφ' ολοκλήρου τοϋ θεσμικού καί οργανωτικού πλαι

σίου τής Ελληνικής γεωργίας, άφορωσών κυρίως το σύστημα τών επιδοτήσεων, 

1. "Ιδε Έκθεσιν πεπραγμένων Α.Τ.Β. έτους 1969, σελ. 12. 

2. Το πρόγραμμα τοϋτο συνετάχθη ύπο δεκαμελοΰς κεντρικής 'Επιτροπής, ύπο τήν 

προεδρίαν τοϋ Κ. Θάνου. 
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τάς τιμάς ασφαλείας, την γεωργικήν πίστιν, την γεωργικήν έκπαίδευσιν, την 

γεωργικήν έρευναν, τάς γεωργικάς υπηρεσίας τοϋ κράτους και τους Γεωργι

κούς Συνεταιρισμούς. 

Εις δ,τι άφορα τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς ιδιαιτέρως, το εύοίωνον 

της περαιτέρω ίσχυροποιήσεως και εδραιώσεως τούτων εΐναι ή υπό τοϋ Οικο

νομικού Προγράμματος τεθείσα έπιδίωξις προς πληρεστέραν έκμηχάνησιν της 

Ελληνικής γεωργίας, ύποβοηθησομένης δια της προωθήσεως του θεσμού τών 

Συνεταιρισμών τών γεωργικών μηχανών1, προς τον σκοπον της επιτεύξεως 

μεγαλυτέρας παραγωγικότητος. 

ΙΙέραν τούτου, δια τοϋ Προγράμματος, ετέθη ό στόχος της οργανώσεως τών 

γεωργικών Συνεταιρισμών επί ανταγωνιστικής βάσεως έναντι τοϋ ιδιωτικού 

τομέως, επί τών καθαρώς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεδομένου δτι, 

ως υπογραμμίζεται εν αύτώ, «δια τάς γεωργικάς εκμεταλλεύσεις ή δημιουργία 

αποτελεσματικών γεωργικών συνεταιρισμών αποτελεί άπαραίτητον προϋπό-

θεσιν δια τήν έπίτευξιν οικονομιών κλίμακος και δια την εξουδετέρωσιν τών 

πολλαπλών επιβαρύνσεων τάς οποίας συνεπάγεται το μικρόν μέγεθος της γεωρ

γικής εκμεταλλεύσεως». 

Περαιτέρω, ύπο τοϋ Προγράμματος έπεδιώχθη ή έτι ίσχυροποίησις τών 

Συνεταιρισμών δια τής συγχωνεύσεως των 2, αίρομένης ούτω τής αδυναμίας των 

να στρέψωσι τήν δραστηριότητα των προς τάς πλέον προηγμένας μορφάς συνε

ταιρικής δράσεως, ήτοι εις τήν παραγωγήν, τήν έπεξεργασίαν και τήν έμπορίαν 

τών γεωργικών προϊόντων, δεδομένου δτι και ύπο τοϋ Προγράμματος επισημαί

νεται ως οργανική αδυναμία τών συνεταιρισμών και τής γεωργικής συνεταιρι

κής κινήσεως γενικώτερον, ή κατά το παρελθόν υφισταμένη υπερβολική διόγκω-

σις τής πιστωτικής συνεταιρικής δράσεως των. Τέλος, αναφερόμενοι εις το ώς 

άνω Πρόγραμμα, δεν δυνάμεθα παρά να έξάρωμεν τήν ύπο τούτου προβλεφθεΐσαν 

ίδρυσιν και λειτουργίαν συνεταιρικών σχολών, προς τον σκοπον τής καταρτίσεως 

ειδικευμένων συνεταιρικών στελεχών, απαραιτήτων ε'ις μίαν διαρκώς έπεκτεινο-

μένην δραστηριότητα τών συνεταιρισμών, τών οποίων ή προβλεπομένη κάθετος 

όργάνωσις τών δραστηριοτήτων δεν είναι δυνατόν να κινηθή επιτυχώς με άν-

θρώπινον δυναμικον το όποιον δεν τελεί εν άμέσω γνώσει προς τα πολύμορ

φα και πολύπλοκα οικονομικοκοινωνικά προβλήματα τής με ταχύν ρυθμον κι

νούμενης εποχής μας. 

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων και τοϋ Κράτους οντος αποφασισμένου 

να συμπαρασταθή με έντεινόμενον ενδιαφέρον εις το έργον τών Γεωργικών Συνε

ταιρισμών, δεν είναι δυνατόν παρά να προκύψουν θετικοί καρποί εφ' ολοκλήρου 

τής δραστηριότητος των, έπ' ωφελεία τής Εθνικής οικονομίας εν τω συνόλω 

1. "Ιδε σελ. 59 τοϋ Προγράμματος. 

2. "Ιδε σελ. 67 τοϋ Προγράμματος. 
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της. Ή θέσις αυτή του 'Ελληνικού Κράτους συμπορεύεται με τα επί Ευρωπαϊ

κού επιπέδου προσφάτως έξαχθέντα συμπεράσματα καθ' ά : «Οι γεωργικοί, 

συνεταιρισμοί αντικατοπτρίζουν εν οίκονομικόν και κοινωνικον φαινόμενον, το 

όποιον δεν δύναται ν' άγνοηθη εκ μέρους του Κράτους, δοθέντος δτι δεν εξυ

πηρετεί το γενικόν συμφέρον εάν έκαστος γεωργός έξυπηρετη μόνον εαυτόν...η1.. 

1. "Ιδε Συμπεράσματα 'Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ε.OK, εις το έν ετει 1967 
εκδοθέν έργον της ύπο τον τίτλον : Ό θεσμός τών Γεωργικών Συνεταιρισμών εις την Εύ-
ρωπαϊκήν Κοινότητα. (Έκδοσις Ελληνική ύπο της Α.Τ.Ε., έτος 1971) σελ. 339. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εις τήν παροΰσαν μελέτην προσεπαθήσαμεν να σκιαγραφήσωμεν την υπαρ-

ξιν καί τήν έξέλιξιν των Γεωργικών Συνεταιρισμών εις τήν χώραν μας, έν συν

αρτήσει προς τήν παράλληλον κίνησιν και έξέλιξιν τοΰ εκάστοτε επικρατούντος 

κοινωνικού, οικονομικού και ενίοτε πολιτικού πλαισίου, δεδομένου οτι κατά. 

μίαν άποψιν1 «ή πολιτική είναι ισχυρότερα της οικονομίας» καί διότι τα οικο

νομικά φαινόμενα καθίστανται κατανοητά «σαν εξελισσόμενη εκδήλωση της: 

ανθρώπινης σκέψης, εντεταγμένης άρρηκτα στο συνολικό πλαίσιο των εκάστοτε. 

ιδεών και στοιχείων πολιτικής έ'μπνευσης»2-3. 

Ή άλληλεξάρτησις4 καί ό άλληλοκαθορισμος τών κοινωνικοπολιτικοοι-

κονομικών φαινομένων χωροχρονικώς μας ύπηγόρευσαν να έρευνήσωμεν το θέμα. 

μας, ατενίζοντες τοΰτο ύπο το πρίσμα τών επιδράσεων, τάς οποίας εΐχον ε π ί 

της καθόλου πορείας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών τα φαινόμενα ταϋτα. 

Διεπιστώσαμεν εις τήν προηγηθεΐσαν ε'ρευνάν μας δτι : 

'Οσάκις το Κράτος ελάμβανε έναντι τών ζεόντων προβλημάτων της χώρας: 

τήν απαθή στάσιν τοΰ άπλοϋ παρατηρητοΰ, τα προβλήματα ταΰτα ουχί μόνον 

δεν έπελύοντο καί δεν άντιμετωπίζοντο, άλλα καθιστάμενα οξύτερα παρέτεινον 

τήν συνέχισιν τοϋ τέλματος καί τήν εντεύθεν προκύπτουσαν ολεθρίαν έθνικήν· 

άδράνειαν καί στασιμότητα. 

Είδικώτερον : Εις ο,τι άφεώρα τήν προώθησιν καί έπίλυσιν γενικών θεμά

των, άπτομένων τοϋ αγροτικού προβλήματος της χώρας μας, διεπιστώσαμεν-

δτι ταϋτα άντιμετωπίσθησαν ριζικώτερον καί με γνώμονα το γενικώτερον συμ

φέρον τοΰ τόπου, οσάκις Έθνικαί δυνάμεις πέραν του άποστεωμένου πολιτικο

κοινωνικού κατεστημένου άνελάμβανον τήν διακυβέρνησιν ταύτης. 

Έ ν άλλοις λόγοις, οσάκις οι φορείς τών 'Εθνικών τούτων δυνάμεων ένήρ-

γουν με γνώμονα τα συμφέροντα ολοκλήρου τοΰ "Εθνους, αϊ ένυπάρχουσαι δη-

μιουργικαί Έθνικαί δυνάμεις άπηλευθεροΰντο, έδραστηροποιοΰντο καί έπετά-

χυνον τήν προς τα πρόσω πορείαν τούτου. Τοΰτο καθ' ημάς είναι το συναγό-

1. "Ιδε Δ. Βεζανή, Πολιτική και Οικονομία, σελ. 99. 
2. "Ιδε G. M y r d a l , Tò πολιτικό στοιχείο στην οικονομική θεωρία, σελ. ΧΤΠ καί-

τά αυτόθι συμπεράσματα τοϋ μεταφραστοΰ Κ. Σοφούλη, ιδία σελ. 264 - 266. 
3. Πρβλ. Α. W e b e r (ενθ' άν. σελ. 37), όστις γράφει : «Δεν είναι ορθόν οτι ή κοινωνι

κή οικονομική είναι επιστήμη άπηλλαγμένη αξιολογικών κρίσεων». 
4. "Ιδε Α. Weber, ενθ' άν. σελ. 4. 

15. 
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μενον συμπέρασμα εκ της μελέτης των μέτρων τα οποία ελήφθησαν μετά τάς 

επαναστάσεις των ετών 1909, 1917 καί 1922. 

Έ ν κατακλείδι, δεδομένης της μεγίστης κοινωνικοοικονομικής σημασίας 

τήν οποίαν απέκτησαν παρ' ήμΐν οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί έν όψει 

της εύρυτέρας αναπτύξεως τούτων εντός ολοκλήρου της εθνικής οικονομίας, 

φρονοΰμεν δτι επιβάλλεται ή εισαγωγή της διδασκαλίας τής συνεταιρικής 

οικονομίας εις τον χώρον τής 'Ανωτάτης παιδείας. 

Είναι πρόδηλον, δτι ή άναγκαιότης αυτή καθίσταται επί των ημερών 

ημών πλέον ή έντονος, λαμβανομένου υπ' όψιν του γεγονότος, δτι εκατοντά

δες χιλιάδες Ελλήνων αγροτών εϊναι δρώντα μέλη τών Γεωργικών Συνεται

ρισμών καί εκατομμύρια τοΰ ελληνικού αγροτικού πληθυσμού ζουν, δρουν 

.καί αναπτύσσονται υπό τήν σκέπην τής άγροτοσυνεταιρικής ιδέας. 
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