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Γ Ν Ω Ρ ΙΜ ΙΑ Μ Ε Τ Ο Ν Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α
Ο Αριστείδης Ν. Κλήμης:
— Γ ε ν ν ή θ η κ ε το 1915 στο Πλωμάρι και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη (της Λέσβου) όπου και
φοίτησε στο Δημοτικό και το ότάξιο Γυμνάσιο.
— Σ π ο ύ δ α σ ε : Αρχικά Συνεταιριστικά (στη Σχολή Συνεταιριστών της Ανώτατης Γεωπο
νικής Αθηνών, 1933—34) και στη συνέχεια (ενώ εργαζόταν) Νομικά - Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1935 - 1941), όπου πέτυχε στις εισαγωγικές με αριστεία και
τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Παρακολούθησε αργότερα και μαθήματα
Στατιστικής στην Ανωτ. Βιομηχανική Σχολή.
— Σ τ α δ ι ο δ ρ ό μ η σ ε , έπειτα από διαγωνισμό εισαγωγικό, στην ΑΤΕ (1935-1972) τόσο
στην επαρχία όσο και (κυρίως) στο Κεντρικό Κ/μα (Διοίκηση), όπου διετέλεσε διαδοχι
κά Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών - Στατιστικής, Προϊστάμενος Τμήματος
Τύπου - Δημοσίων Σχέσεων, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών
καθώς και αρμόδιος για θέματα εκπαιδεύσεως του προσωπικού, θέματα Ε.Ο.Κ., και
άλλα ειδικά καθήκοντα που του ανατέθηκαν με αποφάσεις Διοικήσεως. Αποχώρησε το
1972 με παραίτηση, για να αφοσιωθεί κυρίως στο συγγραφικό του έργο.
— Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν : Κατά τα έτη 1935 - 1938 και 1946 - 1950,
έπειτα από αιτήσεις της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, ήταν αποσπασμένος σε αυτή
για την αρχική οργάνωσή της και τη μετακατοχική ανασυγκρότησή της. Την περίοδο
1949 - 1964 συνεργαζόταν ειδικά στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως (με
διδασκαλία και διοικητικά καθήκοντα) και στην Επιτροπή Σχολικών Συνεταιρισμών.
— Σ τ ρ ά τ ε υ σ η στο Π.Ν. 1940/41 και με ονομαστικές επιστρατεύσεις τα έτη 1944/46,
1947/49 σε πολεμικό πλοίο, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου και στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού (χωρίς να απομακρύνεται —όσο το δυνατό και με υπερεργασία— από τις
υπηρεσιακές θέσεις και τις συγγραφικές ανησυχίες).
— Σ ε γ ά μ ο από το 1950 με τη Μερόπη Εμμανουήλ. Τρία έγγαμα παιδιά, με εγγόνια.
— Ο ρ γ ά ν ω σ ε κ α ι δ ι η ύ θ υ ν ε διαδοχικά επί ΙΟετίες τα περιοδικά: «Η Φωνή των
Συνεταιρισμών» της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών (1946— 1950), «Δελτίον Αγροτι
κής Τραπέζης» (1956 - 1962), «Θέματα Συνεταιρισμών και Αγροτικής Οικονομίας»
(1971— 1984) ατομικό, σε συνεργασία με τον Αποστ. Οικονομόπουλο, «Συνεταιριστική
Πορεία» της Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού» (1986 - 1987).
— Σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ ε μόνιμα στο περ. «Ο Συνεταιριστής» και σε δεκάδες άλλα έντυπα
(εφημερίδες - περιοδικά Αθηνών και Επαρχιών - ειδικούς τόμους Τιμητικούς και Συνε
δρίων, καθώς και σε Εγκυκλοπαίδειες και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών («Φωνή
του Αγρότου», εκπομπή του ΓΕΝ).
— Έ γ ρ α ψ ε από το 1937 - 1999 δεκάδες βιβλία συνεταιριστικά, νομικά, αγροτικής οικο
νομίας και πολιτικής καθώς και λογοτεχνικά (πίνακας σε προηγούμενη σελίδα).
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— Δ ί δ α ξ ε από το 1950 συνεταιριστικά και αγροτική οικονομία στην Υπηρεσία Συνεται
ριστικής Εκπαιδεύσεως. Επίσης σε πολλά Σεμινάρια Υπουργείων, ΑΤΕ, Συνομοσπον
δίας Συνεταιρισμών (για μετεκπαίδευση υπαλλήλων και αιρετών) και άλλων φορέων.
Έ κανε πολλές δεκάδες ομιλίες - διαλέξεις - επιστημονικές εισηγήσεις, σε επαρχικές
πόλεις και στην Αθήνα - Λευκωσία
— Π ρ ό σ φ ε ρ ε τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ως μέλος συμβουλίων σε αστικούς Συνεταιρι
σμούς, σε Συλλόγους, στην Εταιρεία Γεωργο-οικονομικών Μελετών, στην Εταιρεία
Φίλων Συνεργατισμού, σε Ειδικές Επιτροπές Υπουργείων, κλπ.
— Κ α θ ι έ ρ ω σ ε στην Ελλάδα τον επιστημονικό κλάδο «Συνεταιριστικό Δίκαιο» και
με τα πολλά νομικά συνεταιριστικά του βιβλία επέδρασε στη θεωρία, στην πρακτική
εφαρμογή και στη νομολογία των Δικαστηρίων.
— Τ ι μ ή θ η κ ε από την Ακαδημία Αθηνών με 2 βραβεία: Το 1935 για φοιτητική αριστεία
(Βραβείο Αδ. Κοραή) και το 1955 για το έργο του «Η Αγροτική Οικονομία της Ελλά
δος». Επίσης τιμήθηκε με διάφορες άλλες ευαρέσκειες, επαίνους κ.λπ. (Διοικήσεως
ΑΤΕ, Γεν. Επιτ. Ναυτικού, Ινστιτούτων ΙΣΕΜ και Ι.Α.Γ.Ε, Λεσβιακής Παροικίας,
Εστίας Νέας Σμύρνης, κλπ.).
— Δ ι α θ έ τ ε ι α) την πληρέστερη Βιβλιοθήκη με συνεταιριστικά βιβλία και περιοδικά
καθώς και με συγγενικά αγροτικής οικονομίας και αγροτ. πολιτικής, β) Ειδική Βιβλιο
θήκη με βιβλία Λεσβίων συγγραφέων κι άλλα λογοτεχνικά και πολιτισμού, γ) «Βιβλιο
θήκη Κλήμη» με 2.000 περίπου τίτλους λειτουργεί ως ειδικό τμήμα στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Πλωμαρίου Λέσβου.
— Α ν α γ ο ρ ε ύ θ η κ ε Επίτιμος Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμή
μα Αγροτικής Οικονομίας) για το όλο συγγραφικό και πνευματικό του έργο.
— Π λ η ρ έ σ τ ε ρ α στοιχεία βλ. στον τόμο «Αναφορές στο έργο 1934-1998 του Αριστ. Ν.
Κλήμη» (Επιμέλεια Ολυμπίας Κλήμη-Καμινάρη) Αθ. 1998.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1961 -1967
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 60
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1961 - 1967
— Έντονες είναι οι διαμάχες των πολιτικών κομμάτων και κατά την περίοδο αυτή και με
εντονότερη ανάμιξη στα κυβερνητικά των ανακτορικών κύκλων. Τελική κατάληξη της περιό
δου η δικτατορία της 21,; Απριλίου 1967.
— Πιο αναλυτικά: (‘)
Στο τέλος του 1961 (29.10.1961) γίνονται (έπειτα από ζωηρές διαμάχες πολιτικές και πολι
τειακές) βουλευτικές εκλογές με υπηρεσιακή «ανακτορική» Κυβέρνηση Κ. Δόβα (από
20.9.61 - 4.11.61) και με σύστημα ενισχυμένης αναλογικής. Πληθυσμός 7.643.808, εκλογείς
5.688.298, εψήφισαν 4.640.512, έγκυρα ψηφοδέλτια 4.620.751. Αποτελέσματα, έλαβον:
Κόμματα
Ε.Ρ.Ε. (Κ. Καραμανλής)
Κέντρο και Προοδευτικοί
(Γ. Παπανδρέου, Σπ. Μαρκεζίνης)
ΠΑΜΕ (ουσιαστικά η ΕΔΑ)
Λοιποί

Έ δρες

%

Ψήφοι %

176

58,66

50,80

100
24
—

33,33
8,00
-

33,65
14,61
0,90

300

99,99

100

(1) Για όλη την περίοδο και τις έντονες, διαμάχες, αξιόλογα κατατοπιστικά στοιχεία δίδονται σε πολλά
κείμενα πολιτικά στα οποία δεν είναι δυνατό βε'βαια να επεκταθούμε. Εντελώς ενδεικτικά μνημονεύουμε
μερικά:
— Το Ιστορικό Λεύκωμα που εκδίδει η εφημ. «Καθημερινή», με επιλογή κειμένων και φωτογραφιών της
εποχής από 1961 και επόμ. (Βλ. για το 1961 και Καθημερινή 18.5.97 για αντιπαραθέσεις)
— Το βιβλίο Αλ. Παπαχελά «ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» Έ κδοση «Εστίας».
— Το βιβλίο Ανδρ. Παπανδρέου «Η Δημοκρατία στο απόσπασμα».
— Το βιβλίο του Δημ. Μπίτσιου, διπλωμάτη διευθυντή το 1966 στο Πολιτικό Γραφείο του Βασιλέως «Στο
όριο των καιρών». Έ κδοση «Νέα Σύνορα» 1997.
— Το βιβλίο του Παν. Κανελλόπουλου, «Πως εφθάσαμε στην 21" Απριλίου 1967», Έ κδοση «Εστίας» Αθ.
1997.
— Το βιβλίο του Μιχ. Παπακωνσταντίνου «Η ταραγμένη εξαετία ’61 - ’67» (τόμοι 2).
— Το βιβλίο του στρατηγού Ορ. Βιδάλη «Ιστορικό Ημερολόγιο, Χρόνια εκπατρισμού 1968 — 1975, Αθ.
1997 (δύο τόμοι) (για την επόμενη περίοδο ,1967 και έπειτα).
— Και διάφορα άλλα.
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Φανερή η διαστρέβλωση που γίνεται συνήθως από τους εκλογικούς νόμους (με λιγότερους
% ψήφους κερδίζονται περισσότεροι βουλευτές).
Σχηματίζεται Κυβέρνηση (ΕΡΕ Κ. Καραμανλή)(1).
Τα εκλογικά αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από την αντιπολίτευση ως «προϊόν βίας και
νοθείας», εκδίδεται «μαύρη βίβλος» με στοιχεία και κατηγορίες. Έντονες κομματικές δια
μάχες με σοβαρό αντίκτυπο σε όλο τον δημόσιο βίο και την κοινωνία.
— Κατά την περίοδο αυτή και έως τις επόμενες πρόωρες εκλογές (3.11.63) γίνεται μεγάλη
προσπάθεια από την Κυβέρνηση Καραμανλή για παραγωγή έργου, με θεμελίωση νέων
θεσμών και με εκτέλεση αξιόλογων νέων έργων (πέραν αυτών που σημειώθηκαν στο Υποκεφ. Α της προηγ. περιόδου) για αντιμετώπιση της δύσκολης καταστάσεως που χαρακτηρι
ζόταν —πέρα από την έντονη αντιπολίτευση— και από την ύπαρξη πληθώρας οικονομικών
και κοινωνικών προβλημάτων, κυρίως από υψηλή ανεργία και από την εξακολούθηση του
έντονου ρεύματος μεταναστεύσεως από την ύπαιθρο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Εξωτερι
κό (κυρίως Γερμανία, Αυσιραλία)(*).
Μερικά ενδεικτικά στοιχεία για τα έργα:
1. Αρχίζει η διαδικασία Σύνδεσης της Ελλάδος με την Κοινή Αγορά των 6 (ΕΟΚ). Συνα
ντήσεις και συσκέψεις αρμοδίων (βλ. ΦΣ 1961 σ. 70). Ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας
Συνεταιρισμών, με αφορμή την μονογράφηση της σχετικής Σύμβασης και τις ανακοινώσεις
του Προέδρου της Κυβερνήσεως (ικανοποίηση, συγχαρητήρια, νέες δυνατότητες, προϋποθέ
σεις, συνεργασία του αγροτικού κόσμου, κ.λϋι. (Φ. Σ 1961 σ. 76).
Η ικανοποίηση και οι ελπίδες προερχόταν κυρίως από το ότι θα υπήρχε έτσι στήριξη των
τιμών των αγροτικών προϊόντων από ΕΟΚ — και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό —
και μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης της παραγωγής (προβλήματα για τα οποία γινό
ταν συνέχεια αγώνες κατά το παρελθόν). Η «Φ.Σ.» 1962 σ. 3, θέτει τα ερωτήματα που ανα
κύπτουν μετά τη Σύνδεση για τους Έλληνες αγρότες με τους νάνους και μικρούς κλήρους
και τονίζει ότι απαιτείται προσαρμογή, ευθύνη όλων να συμβάλουν(**).
2. Η βιομηχανία υπερφωσφορικών λιπασμάτων. Τη διεκδικεί έντονα η Συνομοσπονδία
Συνεταιρισμών για ανάθεση στην ΑΤΕ — Συνεταιρικές Οργανώσεις. Αναλυτικά για τους
έντονους αγώνες εναντίον της αποφάσεως της Κυβερνήσεως που την δίνει στην Εταιρεία
Λιπασμάτων, βλ. στο Υποκεφ. ΣΤ/1 και ΦΣ 1961 σ. 76,226.
3. Ιδρύεται, επί τέλους, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων που ήταν αίτημα των Συνε
ταιρικών Οργανώσεων (βλ. στον Δ τόμο). Νόμος 4169/1961 (Βλ. αναλυτικά στα Υποκεφ.
ΣΤ/1 και Η).
4. Γίνεται το πρώτο εργοστάσιο ζαχάρεως στη Λάρισα, η πρώτη —όπως χαρακτηρίζεται—
βασική γεωργική βιομηχανία. Αρχίζει τη λειτουργία του. Ανήκει στο Δημόσιο και στην ΑΤΕ
(1) Για τον Κ. Καραμανλή, τις Κυβερνήσεις του, τον όλο πολιτικό του βίο, βλ. βασικά και <πο Αρχείο Κ.
Καραμανλή και τα δημοσιεύματα του τύπου κατά τον θάνατό του (το 1998).
: (*) Αν και υποστηριζόταν και η άποψη ότι η μετανάστευση και αστυφιλία δεν είναι έγκλημα, ούτε επιζή
μια για την οικονομία της χώρας, αλλά ένα αιώνιο ελληνικό φαινόμενο (βλ. π.χ. «η Φωνή των Συνεταιρι
σμών» 1961 σ. 6,105).
(**) Ό λ α τα σχετικά με την τότε Σύνδεση (Σύμφωνο Ρώμης, Συμφωνία Σύνδεσης, κ.λπ. βλ. αναλυτικά
στην ομιλία του Φωτ. Λαμπρόπουλου στην τότε Γεν. Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών και
σε μελέτη στη «Φωνή Συνεταιρισμών» ειδικό τεύχος Δεκεμβρ. 1961. Αξιόλογο το τελευταίο μέρος της ομι
λίας για το τι πρέπει να φοβόμαστε (Φ.Σ. 1961 σ. 433). Για τη Σύνδεση βλ. και κείμενο Σ. Αγαπητίδη «Συ
νεταιριστής» 1963 σ. 25. Και σε πολλά άλλα κείμενα της εποχής (βλ. Υποκεφ. Ε) που ξεχάσιηκαν από
Κυβερνητικούς, αγρότες κλπ., με αποτέλεσμα να μην γίνουν έγκαιρα οι προσαρμογές στις οποίες απέβλε
παν οι επιδοτήσεις της ΕΟΚ.
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με πρόβλεψη μεταβιβάσεως του 45% των μετοχών της στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Πρόβλεψη και για ίδρυση δεύτερου εργοστασίου. Πλήρης περιγραφή βλ. ΦΣ 1961 σ. 320 και
Υποκεφ. ΣΤ/1 και Η.
5. Θεμελιώνονται τα φράγματα Πηνειού και Αλφειού. Στοιχεία ΦΣ 1961 σ. 399.
6. Γίνεται το 1961 αξιόλογο κρατικό πρόγραμμα επενδύσεων στον γεωργικό τομέα για το
1962
(βλ. ΦΣ 1961 σ. 524). Ανακοίνωση Προέδρου Κυβερνήσεως. (βλ. Δ /Α ΊΈ 1962 σ. 833).
— Την όλη εικόνα των τότε οικονομικών - κοινωνικών προβλημάτων βλ. σε κείμενο Σ.
Αγαπητίδη στο Σ. 1961 σ. 145 και 1962 σ. 7. Και στην έκθεση του Διοικητού Τραπέζης Ελλά
δος Ξ. Ζολώτα Σ. 1962 σ. 48. (Βλ. άλλα κείμενα στο Υποκεφ. Ε).
— Η απογραφή πληθυσμού 19.3.1961. Πίνακες με στοιχεία ετών 1940,1951,1961 και αυξο
μειώσεις. Μεγάλη αύξηση Αθήνα - Πειραιά, μείωση σε πολλούς Νομούς από μετανάστευση.
Βλ. ΦΣ 1961 σ. 251 και τις εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ).
— 14 Μαΐου 1962 οι γάμοι πριγκ. Σοφίας με Χουάν Κάρλος. (Βλ. εψημ. της εποχής και
εφημ. τέλους Μαΐου 1998).
-

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων για το 1963. Για σύγκριση με άλλα χρόνια:
Ε ις εκατομ. δραχμώ ν

1) Γεωργία - Αλιεία
2) Εγγειοβελτιωτικά
3) Μεταλλεία, αλυκαί κ.λπ.
4) Βιομηχανίαι, ενέργεια, βιοτεχνίαι
5) Συγκοινωνίαι
6) Σιδηρόδρομοι, τηλεπικοινωνίαι
7) Τουρισμός, Μουσεία κ.λπ.
8) Εκπαίδευσις
9) Οικισμός
10) Υγεία, Πρόνοια
11) Ύδρευσις κ.λπ.
12) Δημοσία διοίκησις
13) Τεχνική βοήθεια
14) Νομαρχιακά έργα
15) Διάφορα
16) Αποθεματικόν

Κρατικοί
500
1.300
65
615
1.500
250
260
510
45
60
8
120
100
400
343
174

Παοάλλη.
1.300

—
_
2.413

_
668
120

—
175

—
—
—
—
—
—
-

Γενικόν σύνολον
6.250
4.676
Τα έσοδα δια τας ανωτέρω επενδύσεις προέρχονται εκ του κρατικού προϋπολογισμού
1.150 εκατ., έντοκα γραμμάτια 2.000 εκατ., ειδικά έσοδα 700 εκατ. σύνολον 3.900 και το
υπόλοιπον 2.350 εκ. εκ δανείων του εξωτερικού: (Αμερικής, Κονσόρτσιουμ, Ε.Ο.Κ., ΝΑΤΟ,
Επανορθώσεις κ.λπ.), ήτοι σύνολον κρατικών επενδύσεων 6.250 εκατ. Αι παράλληλοι επεν
δύσεις εκ 4.676 εκατ. δρχ. θα γίνουν υπό της ΑΤΕ και άλλων Οργανισμών ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΟΧΟΑ κ.λπ. (Βλ. ΦΣ 1963 σ. 71).
— Το 1963 σύγκρουση του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή με τα Ανάκτορα (Βασιλέα Παύ
λο και κυρίως την αναμιγνυόμενη στην πολιτική ζωή βασίλισσα Φρειδερίκη αλλά και με
συνεργάτες του. Την 11 Ιουνίου 1963 μετά από διαφωνία, παραίτησή του από την πρωθυ
πουργία, αναχώρηση στο εξωτερικό από 18.6.63 έως τον Σεπτέμβριο. Σχηματισμός Υπηρε
σιακής Κυβερνήσεως. Ακολουθούν οι εκλογές της 3.11.63 (Βλ. στη συνέχεια).
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— Στις όλες πολιτικές, κομματικές ζυμώσεις της εποχής μετέχει κατά σημαντικό βαθμό και
η ομάδα των αγροτικών - συνεταιριστών η συνδεδεμένη με Αλ. Μπαλτατζή (βλ. τόμο Δ) με
θετικούς και αρνητικούς αντίκτυπους στις Κεντρικές (κυρίως) Συνεταιριστικές Οργανώσεις
και τις Ενώσεις.
— Οι νέες εκλογές 3 Νοεμβρίου 1963. Οι συνεχιζόμενοι έντονοι πολιτικοί διαξιφισμοί
οδηγούν σε νέες πρόωρες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου 1963. Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Μαυρομιχάλη. Πληθυσμός (με την νέα απογραφή) 8.404.080, εκλογείς 5.622.955, εψήφισαν
4.702.791. Σύστημα και πάλι ενισχυμένης αναλογικής. Αποτελέσματα με αξιόλογη μεταστρο
φή (η έκφραση τώρα της πραγματικότητας λόγω μειωμένων επεμβάσεων). Αλλά και πάλιν
το μειονέκτημα του εκλογικού νόμου.
Παρατάξεις εκλογών 3.11.63
Ένωση Κέντρου (Γ. Παπανδρέου)
ΕΡΕ
ΕΔΑ (I. Πασαλίδης)
Προοδευτικοί (Σπ. Μαρκεζίνης)
Λοιποί

Έδρες
138
132
28
2
300

Σε έδρες
46,00
44,00
9,33
0,66
99,99

Ποσοστά %
Σε ψήφους
42,04
39,37
14,34
3,73
0,50
99,98

— Σχηματίζεται ανίσχυρη Κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου. Πρωθυπουργός Γ. Παπαν
δρέου. Υπουργός Γεωργίας ο Αλ. Μπαλτατζής(').
Συνεχίζεται η έντονη πολιτική και πολιτειακή διαμάχη. Ο αρχηγός της ΕΡΕ Κ. Καραμαν
λής αποχωρεί στο εξωτερικό στις 9.12.1963, αφήνει στην ηγεσία τον Παν. Κανελλόπουλο.
Οι διαμάχες οδηγούν (από τους διαφορετικούς κομματικούς υπολογισμούς των αρχηγών
των 2 μεγάλων κομμάτων και από τις επιδιώξεις των ανακτόρων) στη διάλυση και πάλιν της
Βουλής, στις 8.1.1964, και ενδιάμεση υπηρεσιακή Κυβέρνηση Παρασκευοπούλου για να
γίνουν νέες εκλογές.
— Στις αρχές του 1964, θάνατος του Βασιλιά Παύλου(2), που ήταν από καιρό άρρωστος
σοβαρά (χωρίς δημοσιοποίηση) και στην ουσία βασίλευε η Φρειδερίκη. Διάδοχος ο νεαρός
και άπειρος Κωνσταντίνος (με έντονη επιρροή σε αυτόν της δραστήριας αλλά αυταρχικής
μητέρας του).
— Γάμος του Κωνσταντίνου. Βλ. «Φωνή Συνεταιρισμών» Σεπτ. 1964 εξώφυλλο: Και σ. 356
για το δώρο της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών —ως εκπροσώπου των αγροτών— προς το
Βασιλικόν ζεύγος για τους γάμους του, κείμενο με «δουλική» διατύπωση (με υπογραφές Π.
Ρουσου και I. Αφεντάκη).
— Οι εκλογές της 16.2.1964. Ισχύει πάλι το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Υπηρε
σιακή Κυβέρνηση Παρασκευοπούλου. Εψήφισαν 4.626.398. Αποτελέσματα:
(1) Βλ. αιτιολογημένο επαινετικό κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη στο «Συνεταιριστής» Νοέμβριος — Δεκέμ..
1963 σ. 145.
(2) Ψηφίσματα της Συνομοσπονδίας και άλλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο «Συνεταιριστής» χαρα
κτηρίζει τον Β. Παύλον (1964 σ. 27) αξιαγάπητο «που με την φυσική του απλότητα και την αυθόρμητη
εγκαρδιότητά του κατόρθωσε να έρχεται κοντά ατην ψυχή του αγροτικού κόσμου και στάθηκε σε δύσκο
λες ώρες στο πλευρό του». Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, με την επίσημη συμμετοχή του κ.λπ., ο β. Παύ
λος ενίσχυσε βασικές συνεταιριστικές εκδηλώσεις και επιδιώξεις.
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Κόμματα

Έδρες
171

Ένωση Κέντρου (Γ. Παπανδρέου)
ΕΡΕ - Προοδευτικοί
(Π. Κανελλόπουλος, Σπ. Μαρκεζίνης) 107
ΕΔΑ (I. Πασαλίόης)
22
Λοιποί
-

300

Ποσοστά %
Σε έδρες
Σε ψήφους
57,01
52,71
35,66
7,33

35,26
11,80
0,23

100.00

100,00

Σχηματίζεται τώρα ισχυρή (φαινομενικά) Κυβε'ρνησή Ενώσεως Κέντρου υπό Γ. Παπανδρέου (Με πολλές αρχηγικές ομάδες).
- Αρχίζει σύντομα η διαμάχη και η δολιοφθορά. Την όλη πολιτική εικόνα του Ιουλίου Αυγούστου 1964, την κατάσταση που επικρατούσε στην Ένωση Κέντρου, στον ηγέτη Γ.
Παπανδρέου και στους μνηστήρες της διαδοχής του, δίνει χαρακτηριστικό (ζωηρό αλλά με
πολλά στοιχεία) κείμενο της μαχητικής αντιπολιτευόμενης εφημ. Αθηνών «Ημέρα» του
συγκροτήματος Αθανασιάδη, που στην πρώτη σελίδα της αναφέρει και περιγράφει ως μνηστηρεςτους Στ. Στεφανόπουλο, Ανδρέα Παπανδρέου, Γεώργιο Μαύρο, Ηλία Τσιριμώκο και
Κ. Μητσοτάκη, τα βιογραφικά τους, τους χαρακτήρες τους, τα πεπραγμένα και τις επιδιώ
ξεις τους («Ημέρα» 2.8.1964). Τα γεγονότα που επακολούθησαν είναι σύμφωνα με αυτές τις
διαπιστώσεις - προβλέψεις.
- Ό σον αφορά ειδικότερα τα αγροτικά - συνεταιριστικά κατά την περίοδο αυτή της Ενώ
σεως Κέντρου, (υπουργός Γεωργίας ο Αλ. Μπαλτατζής), πρέπει να σημειωθούν:
α) Το κυβερνητικό ενδιαφέρον για τα θέματα των αγροτών. Ραδιοφωνική ομιλία 18.7.1964
του Προέδρου της Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου με απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
Για τα αγροτικά βλ. «Δελτίον ΑΤΕ» 1964 σ. 1529 (ρύθμιση χρεών αγροτικών, κατάργηση
εισφορών αγροτών για αγροτικές συντάξεις, μέτρα για τιμές αγροτικών προϊόντων, εξαγορά
προσφοράς καπνού, σιτικό, προστασία παραγωγών και καταναλωτών από μεσάζοντες(') και
εργατικά μέτρα).
β) Μεγαλόπνοες διακηρύξεις και υποσχέσεις του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου τον
Σεπτέμβριο 1964 στη Θεσσαλονίκη προς εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου των Συνεται
ρισμών Βορ. Ελλάδος. Στις 7.9.64 κατά την εποχή της ΔΕΘ οι Συνεταιρικές Οργανώσεις
Βορ. Ελλάδος παρέθεσαν τιμητικό γεύμα στον Πρωθυπουργό. Βλ. «Συνεταιριστής» 1964 σ.
151, όπου οι σχετικές εκδηλώσεις και η ωραία, - ως συνήθως - ομιλία του Γ. Παπανδρέου.
(Βλ. αναλυτικά τα κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ. στη «Φωνή των Συνεταιρισμών» 1964 τεύχος
9. Βλ. και στο Υποκεφ. ΣΤ/1 Συνομοσπονδία).
Στις 15 Οκτωβρίου 1964 ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανακοίνωσε νέο συστηματικό
αγροτικό πρόγραμμα (αναλυτικά βλ. «ο Συνεταιριστής» 1964 σ. 152-153). Τις ευχαριστήριες
ανακοινώσεις της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών βλ. στη σελ. 154 του ιδίου τεύχους.
(1) Πιο αναλυτικά βλ. στο «Δελτίον ΑΤΕ» 1964 σ. 1562—1568 τα μέτρα: Πράξεις υπουργικού Συμβουλί
ου για δάνεια ΑΤΕ, επιτόκια, σπογγαλιευτικά, μεσομακροπρόθεσμα (σ. 1562). Ομοίως για συμβάσεις για
εξαγορά καπνών υπό Δημοσίου μέσω ΑΤΕ (σ. 1564). Για αποζημιώσεις παραγωγών κορινθιακής για
ζημιές από περονόσπορο. Για ανάθεση στην ΚΥΔΕΠ της συγκεντρώσεως κριθής (σ. 1566, 1567). Για
καταβολή συμπληρωματικής τιμής σε εξαγώγιμα καπνά (σ. 1568). Ακόμη για διάθεση αξιόλογων κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για προώθηση γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με εισήγηση
υπουργών Κ. Μητσοτάκη και Αλ. Μπαλτατζή (σ. 1586). Σχετικά κείμενα και στη «Φωνή των Συνεταιρι
σμών» των μηνών αυτών.
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Κυβέρνηση της Ενωσεως Κέντρου. Οι υπουργοί: αναπληρωτής Συντονισμού και Γεωργίας (με συνεταιριστικά
και άλλα στελέχη) σε συνεργασία, προσέρχονται στα εγκαίνια της Δ.Ε. Θεσσαλονίκης του 1964 (Υπουργός Γεωρ
γίας Αλ. Μπαλτατξής, υπουργός αναπληρωτής Συντονισμού Ανδρ. Παπανδρέου, υπουργός Βορείου Ελλάδος Κ.
Ταλιαδούρης. Και οι βουλευτές της Ε.Κ. Βανταλής, Μαναβής).
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Η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών οργανώνει στη Θεσσαλονίκη «Σεμινάριο» όπου και
γίνεται υποδοχή και αναλυτική ομιλία του υπουργού Γεωργίας Αλ. Μπαλτατζή. Χαρακτηρι
στική η προσφώνηση του Προέδρου της Συνομοσπονδίας δεξιού Παν. Ρούσσου (που είχε
επανεκλεγεί απροσδόκητα μετά την εκδήλωση εμπιστοσύνης Πρωθυπουργού - Υπουργού
Γεωργίας στη Γεν. Συνέλευση της Συνομοσπονδίας). Την μακρά ομιλία του υπουργού Γεωρ
γίας που εκθέτει το αγροτικό και συνεταιριστικό πρόγραμμα βλ. στη «Φωνή των Συνεταιρι
σμών» 1964 τεύχος 11 σ. 433 και στο Υποκεφ. ΣΤ/1.
— Βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την περίοδο αυτή τα προβλήματα της απασχολήσεως με τα οποία συνδέονται η μετανάστευση, η αστυφιλία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, τα
Κυβερνητικά μέτρα για ανάπτυξη βιομηχανιών και άλλα. Αξιόλογο κείμενο για το βασικό
αυτό πρόβλημα είναι η έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως
με πολλά στοιχεία, διαπιστώσεις, προοπτικές (βλ. «Φωνή Συνεταιρισμών» 1964 σ. 222 επόμ.).
— Το 1965/66 είναι η δραματική εποχή της οξείας διαμάχης του νεαρού βασιληά Κωνστα
ντίνου (και του ανακτορικού περιβάλλοντος που επιδρούσε σε αυτόν) με τον πρωθυπουργό Γ.
Παπανδρέου. Την «απόλυση» του Γ. Παπανδρέου (επιστολές, κ.λπ.) βλ. στις εφημερίδες της
εποχής. Ακολουθεί η «αποστασία» ηγετικών στελεχών της Ενώσεως Κέντρου με τις φαιδρε'ς
αξιοκατάκριτες διαδοχικές κινήσεις και κυβερνήσεις, με την υποστήριξη και ηγετικών στελε
χών της αντιπολιτεύσεως (υπουργός Γεωργίας την άνοιξη 1966 ο Χρ. Βασματζίδης μετά τον
Αλ. Μπαλτατζή). Στα θέματα αυτά δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε εδώ αναλυτικά (Βλ.
τις μάχες στις εφημερίδες της εποχής). Για τα συμβαίνοντα στους Συνεταιρισμούς, την ΑΤΕ,
τα αγροτικά γενικά βλ. στα Υποκεφάλαια που ακολουθούν (κυρίως στα ΣΤ/1, Ζ, Η).
— Μετά τον εξευτελισμό του κοινοβουλευτικού βίου και της πολιτικής γενικότερα στα
μάτια του Λαού και για να γίνει κάποια επάνοδος στην Κοινοβουλευτική ομαλότητα, σχημα
τίζεται (έπειτα από κάποια συμφωνία Γ. Παπανδρέου - Π. Κανελλόπουλου), κυβέρνηση Π.
Κανελλόπουλου (3.4.1967) με σκοπό την διενέργεια σύντομα εκλογών.
Αλλά την 21.4.1967 εκδηλώνεται η δικτατορία των Συνταγματαρχών και νεότερων στρατιω
τικών που πρόλαβε την σχεδιαζόμενη δικτατορία των Στρατηγών ανακτορικής επιρροής. Η
επικράτηση ήταν άμεση καθώς η νέα Κυβέρνηση και τα ανάκτορα κ.λπ., κυριολεκτικά «πιά
στηκαν στον ύπνο», ο δε κουρασμένος Λαός από τις κομματικές διαμάχες φυσικό ήταν να
πιστέψει στις συνηθισμένες σε τέτοιες περιπτώσεις διακηρύξεις και υποσχέσεις, όταν μάλι
στα η νέα Κυβέρνηση προεδρεύεται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ορκίζεται
από τον Βασιλέα με συμμετοχή στρατηγού ανακτορικού.
-Συμπερασματικά πρέπει να διατυπωθεί ότι η όλη περίοδος 1961 —1967 είναι περίοδος
έντονης διαμάχης που είχε πολύ επιζήμιες επιδράσεις σε όλη τη ζωή της Ελλάδος και, συνε
πώς, και στα συνεταιριστικά και αγροτικά που είναι το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού.
Πάντως όμως, παρά τις διενέξεις και ανωμαλίες κατά την περίοδο αυτή, είναι δυνατόν να
γίνει η γενική διατύπωση ότι υπάρχει και αξιόλογη συνεταιριστική ανάπτυξη, κυρίως σε
εργασίες πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Γεωργ. Οργανώσεων, με ίδρυση εγκαταστά
σεων, υποστήριξη έναντι εκμεταλλευτικών κύκλων κλπ. Συνεχίζονται κάπως οι τάσεις, επι
διώξεις και κάποιες σχετικές κατακτήσεις που εκτέθηκαν στις προηγούμενες σελίδες του
Τόμου Δ για την περίοδο 1956—1960.
Δηλαδή παρόλες τις οξύτατες πολιτικές διαμάχες και κατά την περίοδο αυτή, τις συχνές
εκλογικές αναμετρήσεις και την εναλλαγή Κυβερνήσεων, η συνεταιριστική κίνηση εκινείτο
σε ανοδική πορεία. Ή ταν βέβαια έντονα και εκδηλωνόταν τα αντισυνεταιριστικά εκμεταλ
λευτικά συμφέροντα. Αλλά και οι αγροτοσυνεταιριστικές δυνάμεις και ενέργειες ήταν αξιό
λογες ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική ποσοτική (και όχι τόσο ποιοτική) συνεταιριστική
διεύρυνση.
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Γεωργ. Αθ. Νόβας

Η λίας Τσιριμώκος

Οι Πρωθυπουργοί
των Κυβερνήσεων
της περιόδου
της πολιτικής
και πολιτειακής
διαταραχής
(οι λεγόμενοι «αποστάτες»)
Σ τεφ . Στεφανόπουλος
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Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι η θετική εξέλιξη στα συνεταιριστικά κατά την εποχή εξου
σίας της ΕΡΕ (Καραμανλής) οφειλόταν και στο ότι η όλη γενικότερη τότε κρατική πολιτική
ήταν αναπτυξιακή, με την θεμελίωση και πραγματοποίηση πολλών έργων, αξιόλογο μέρος από
τα οποία έγινε δυνατό να αποκτηθούν από τον συνεταιριστικό τομέα, τόσο με τις επιδιώξεις
και αγώνες των συνεταιριστών για ικανοποίηση αναγκών, όσο και επειδή η πολιτική γραμμή
του Κ. Καραμανλή ήταν αρκετά φιλαγροτική - φιλοσυνεταιριστική και από την προέλευση του
αλλά και μέσα στην τέχνη του συνδυασμού των διαφόρων δυνάμεων και αξιώσεων.
Και στη συνέχεια, με την, για μικρό διάστημα, επικράτηση της Ενώσεως Κέντρου, η Κυβερ
νητική στάση ήταν το ίδιο και περισσότερο φιλαγροτική και φιλοσυνεταιριστική, τόσο από
την προοδευτικότητα του προγράμματος της και των στελεχών της όσο και την ανάγκη υπερκερασμού των έως τότε πραγματοποιήσεων και προσφορών των Κυβερνήσεων της ΕΡΕ.
Ακόμα και διότι είχε ενεργό συμμετοχή στην Ε.Κ. ως υπουργός Γεωργίας ο Αλ. Μπαλτατζής
(βλ. τις διακηρύξεις, υποσχέσεις, αγροτικό πρόγραμμα του πρωθυπουργού και του υπουρ
γού Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη το 1964). Παρά τις εκμεταλλευτικές δυνάμεις που είχαν
προσβάσεις και στην Ενωση Κέντρου, ο υπουργός και το Υπ. Γ. προωθούσε, κατά το δυνα
τό, τις θέσεις και τα συμφέροντα που εκπροσωπούσε.
Αλλά και στη συνέχεια, οι πολιτικές διαταραχές που προκλήθηκαν στην Ένωση Κέντρου
από την πολιτική ανάμιξη των Ανακτόρων και τους λεγάμενους «Αποστάτες» δεν είχαν
αξιόλογη αρνητική επίδραση στην πορεία της συνεταιριστικής κινήσεως, διότι περί άλλα
ησχολούντο οι αρχηγοί των εναλλασσόμενων Κυβερνήσεων των αποστατών που ούτε τον
χρόνον ούτε την δύναμιν είχαν για επιβολή τυχόν άλλων δικών τους κατευθύνσεων.
— Κατά την περίοδον 1961 — 1967 υπάρχει σχετική σταθερότητα από πλευράς τιμής χρυ
σής λίρας που ακόμα, στις αρχές της ΙΟετίας αυτής, εξακολουθεί να είναι μέτρο των συναλ
λαγών, με διακύμανση της από δρχ. 300 τον Ιανουάριο 1961 σε δρχ. 307 τον Δεκέμβριο 1967,
με ανώτατη ενδιάμεση 328 στο τέλος του 1965. Πιο αναλυτικά (για την τότε σταθερότητα):
1961 Ιαν. δρχ.
1962 »
1963 »
1964 »
1965 »
1966 »
1967 »

300
293
293
304
305
327
308

Δ εκ. δρχ.
»
»
»
»
»
»

292
294
300
303
328
308
307

Χαρακτηριστικά είναι και τα στοιχεία εξελίξεως των τιμών των αγροτικών προϊόντων
(μέση ετήσια τιμή παραγωγού το χιλιόγραμμο σε δραχμές για τα διάφορα προϊόντα) κατά τα
έτη 1961 —1967 που συγκέντρωνε η Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών της ΑΤΕ (και τα
οποία δεν είναι δυνατό βέβαια να δοθούν εδώ).
Σφαιρική χαρακτηριστική δημοσιογραφική αναφορά στη ΙΟετία του 1960 γίνεται σε
δσέλιδο της εφημ. ΒΗΜΑ Αθηνών της 25 Οκτωβρίου 1992, χρήσιμη για γενικότετο κατατοπισμό περί της τότε εποχής σε πολλούς τομείς της όλης ζωής. Γίνεται αναφορά στην καθημε
ρινή ζωή στα χρόνια εκείνα (X. Κιοσσέ), για το τέλος της μικρής πόλης των Αθηνών και τον
τότε κόσμο της που ήταν «γνώριμος», «παραδοσιακός» (Ριχ. Σωμερίτης), για τα οικονομικά
μεγέθη της ΙΟετίας που βρισκόταν «στα πάνω». (X. Α. Παπαδημητρίου), για τις αξίες που
άρχισαν να μεταβάλλονται στη μουσική, τα πολιτιστικά κ.λπ., για τους πολιτικούς αγώνες (Δ.
Κ. Ψυχογιός, Κ. Χαλβατζάκης, Σπ. Λιναρδάτος, Ζ. Χατζηφωτίου), για τους τότε πρωταγωνι-
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στες της πολιτικής, των τεχνών, των γραμμάτων (Γ. Κ. Πηλιχός) και άλλα που φωτίζουν την
εποχή αυτή της γενικότερης αναταραχής.
Φωτογραφίες σχετικές με την περίοδο 1961-1967 που υπάρχουν και στον προηγούμενο
(Τέταρτο) τόμο.
- Στη σελ. 405/2165: Κατάθεση στεφάνου του Γεν. Γραμ. Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ Αριστ.
Ν. Κλήμη, στο μνημείο πεσόντων υπαλλήλων ΑΤΕ.
- Στη σελ. 467/2226: ΟΠ. Ροΰσσος στα Σεμινάρια της Συνομοσπονδίας στην Εθνική Εστία.
- Στη σελ. 493/2253: Υπουργοί της Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου (είχε τεθεί τότε λανθα
σμένη λεζάντα από το τυπογραφείο).
- Στη σελ. 495/2255: Αγώνας διαμαρτυρίας για το σιτικό 12-6-1966 στη Θεσσαλονίκη.
- Στη σελ. 529/2289: Μετεκπαίδευση Υπαλλήλων της ΑΤΕ στη Θεσσαλονίκη.
- Στη σελ. 558/2318: Η οικογένεια Ανδρέα Γ. Παπανδρέου κατά τον ερχομό της στην Ελλά
δα.
- Στη σελ. 560/2320: Υπουργοί της Ενώσεως Κέντρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
- Στη σελ. 565/2325: Γεν. Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Επανεκλογή, ως Προέδρου, του Π.
Ρούσσου, συγχαρητήρια από Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, υπουργό Γεωργίας και άλλους.
- Στη σελ. 573/2333: Μετεκπαίδευση Υπαλλήλων ΑΤΕ στη Θεσσαλονίκη.

ΟΑλ. Μπαλτατζής και ο Παν. Κανελλόπουλος (πρωθυπουργός στην τελευταία Κυβέρνηση για
διενέργεια εκλογών, Κυβέρνηση που την «συνέλαβε» η δικτατορία)
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
1. Η νομοθεσία 1961 —1967 για τους Συνεταιρισμούς και συγγενή θέματα
Πληθώρα νομοθετικών κειμένων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις δημοσιεύονται κατά την περίοδο αυτή. (Τα περισσότερα αναπτυξιακά).
Ο μελετητής πρέπει να τα έχει υπόψιν κατά τη μελέτη των διαφόρων στη συνέχεια Υποκε
φαλαίων.
Πέρα από τα βασικά κείμενα που αφορούν όλες τις Οργανώσεις, υπάρχουν πολλές ειδικές
ρυθμίσεις κυρίως για Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΑΤΕ, Δασικούς, Εποπτεία, υπαλληλικά, εκπαιδευτικά, Γ.Ο.Ε.Β., κ.λπ.
Το 1961 δημοσιεύονται:
— Δ. 3/1961 «Περί οργανώσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας (Διεύθυνση Αλιείας) ΦΕΚ
2/1961. Αφορά και Εποπτεία.
— Δ. 4/1961 «Περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» ΦΕΚ 3/1961. Αφορά και Εποπτείαν, Δασικά).
— Δ. 92/1961 «Περί κωδικ. εις ενιαίον κείμενον των περί Συμβ. Επικρατείας ισχυουσών
διατάξεων» ΦΕΚ 22/1961. Σχετικόν και με άρθ. 2. ν. 602.
— Δ. 128/1961 «Περί συστάσεως ΓΟΕΒ Αχελώου» ΦΕΚ 30/1961.
— Δ. 137/1961 «Περί συστάσεως ΓΟΕΒ Φλωρίνης» ΦΕΚ 32/1961.
— Π.Υ.Σ. 46/1961 «Περί υποχρεωτικής δημοσιεύσεως των δημοπρασιών των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νομικών Προσώπων κ.λπ., εις δύο ημερησίας εφημερίδας» ΦΕΚ
64/1961.
— Δ. 282/1961 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 23/30.7.46 Β.Δ. περί
υπαλληλικής καταστάσεως του προσωπικού των Γ.Σ. Οργανώσεων» ΦΕΚ 80/1961. Υπαλλη
λικά.
— Ν. 4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ΦΕΚ 81/1961. Αφορά και
Υπαλληλικά, ΠΑΣΕΓΕΣ, Αλληλασφαλιστικά, κ.λπ.
— Β.Δ. 335/1961 «Περί καταργήσεως ενίων αναγκαστικών συνεταιρισμών εγγείων βελτιώ
σεων» ΦΕΚ 90/1961.
— Π.Υ.Σ. 82/1961 «Περί συμμετοχής της ΑΤΕ εις την Κοινοπραξίαν συνιδιοκτησίας και
συνεκμεταλλεύσεως του εν Ποσειδωνία συνεταιριστικού εργοστασίου» ΦΕΚ 102/1961. Αφο
ρά Κοινοπρ. ΑΤΕ - Συνεταιρισμών.
— Δ. 465/1961 «Περί αντιπροσωπεύσεως συνεταίρων ιδιοκτητών λεωφορείων εν Γενική
Συνελεύσει συνεταιρισμού του Νόμου 1640/1951» ΦΕΚ 118/1961. Αφορά και Εποπτ., Αυτοκιν.
— Δ. 506/1961 «Περί ιδρύσεως παρά τη ΑΣΟΕΕ Τμήματος επιμορφώσεως εις την διοικητι
κήν των επιχειρήσεων» ΦΕΚ 125/1961 (Αφορά και ΠΑΣΕΓΕΣ).
— Π.Υ.Σ. 143/1961 «Περί προσθήκης διατάξεως εις τον Ν. 602/1915» ΦΕΚ 187/1961.
(Αφορά άρθρ. 56 ν. 602).
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Το 1962:
— Β.Δ. 149/1962 «Περί συστάσεως ΓΟΕΒ πεδιάδος Σερρών» ΦΕΚ 34/1962.
— Β.Δ. 153/1962 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Ανώτατης Σχολής Βιομηχανικών
Σπουδών Θεσσαλονίκης» ΦΕΚ 36/1962. (Αφορά Εκπαίδευση).
— Δ. 174/1962 «Περί ιδρύσεως Ανώνυμου Εταιρείας Τεχνικού Εξοπλισμού δια την αξιοποίησιν των νωπών γεωργικών προϊόντων» ΦΕΚ 44/1962. Αφορά Κοινοπρ. ΑΤΕ - Συνεταιρ.
και άλλα.
— Απ. Προέδρου Κυβ. 71971/1962 «Περί εγκρίσεως αποφάσεως του Διοικητικού Συμβου
λίου της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος αφορώσης το πρώτον μέρος του Οργανισμού της
Τραπέζης» ΦΕΚ 61/1962. Αφορά ΑΤΕ και Εποπτείαν.
— Απ. Νομ. Επ. «Περί συμμετοχής της ΑΤΕ εις νεοϊδρυομένας βιομηχανίας Γεωργ. Προϊ
όντων» ΦΕΚ 68/1962. Αφορά Κοινοπραξίες ΑΤΕ - Συνεταιρισμών.
— Β.Δ. 276/1962 «Περί τροποποιήσεως διατάγματος περί συστάσεως ΓΟΕΒ Θεσσαλονί
κης» ΦΕΚ 70/1962.
— Β.Δ. 434/1962 «Περί συστάσεως ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας» ΦΕΚ 103/1962.
— Β.Δ. 465/1962 «Περί καθορισμού της αξίας της μεταλλικής δραχμής εν σχέσει προς την
εφαρμογήν των Ποινικών Κωδίκων» ΦΕΚ 114/1962. Αφορά και άρθρ. 82 ν. 602.
— Β.Δ. 501/1962 «Περί συμπληρώσεως διατάγματος περί ΓΟΕΒ Σερρών» ΦΕΚ 128/62.
— Π.Υ.Σ. 99/1962 «Περί συγκεντρώσεως σίτου εσοδείας 1962» ΦΕΚ 128/1962.
— Ν.Δ. 4242/1962 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών
διατάξεων» ΦΕΚ 135/1962.
— Β.Δ. 651/1962 «Περί τροποποιήσεως Β.Δ. 6.11.1948 περί οργανώσεως Προμηθ. Οργανι
σμού Β.Ν.» ΦΕΚ 165/1962.
— Β.Δ. 669/1962 «Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των Δ’, Ε’ και ΣΤ’
τάξεων των Οικονομικών Γυμνασίων» ΦΕΚ 173/1962. Αφορά Εκπαιδευτικά και Συνεταιισμούς.
— Β.Δ. 670/1962 «Περί προγράμματος Γυμνασίων ξένων Σχολών» ΦΕΚ 173/1962. Αφορά
και διδασκαλία Συνεταιριστικών.
— Β.Δ. 671/1962 «Περί προγράμματος Γυμνασίων Πρακτικής Κατευθύνσεως» ΦΕΚ
173/1962. Αφορά και Εκπαιδ. Συνεταιρισμών.
— Β.Δ. 673/62 «Περί προγράμματος εσπερινών Γυμνασίων» ΦΕΚ 173/1962. Βλ. Εκπαίδ.
Συνεταιριστικά.
— Β.Δ. 701/1962 «Περί τροπ. 767 διατ. περί ΓΟΕΒ Λαγκαδά» ΦΕΚ 175/1962.
— Ν.Δ. 4260/1962 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων Γενικήν Διευθύνσιν Διοικήσεως
Υπουργείου Εσωτερικών» ΦΕΚ 186/1962. Αφορά και Οικοδομικούς.
— Β.Δ. 3.8.1962 «Περί διορισμού Διοικητού ΑΤΕ» ΦΕΚ 203/1962 τ. Γ’.
Το 1963:
— Π.Υ.Σ. 7/1963 «Περί τρόπου διενεργείας εξακριβώσεως των υπό των αμπελουργών
Αττικής παραχθεισών ποσοτήτων σταφυλών κ.λπ.» ΦΕΚ 4/1963.
— Π.Υ.Σ. 30/1963 «Περί συμμετοχής της ΑΤΕ εις την Κοινοπραξίαν ιδρύσεως και λειτουρ
γίας εργοστασίου γάλακτος εν τη περιφερεία Δωδεκανήσου» ΦΕΚ 23/1963.
— Π.Υ.Σ. 31/1963 «Περί συμμετοχής της ΑΤΕ εις συσταθησομένας εταιρίας εν ταις περιφερείας Καστοριάς και Θεσσαλονίκης δι’ εκτροφήν και εμπορίαν γουνοπάραγωγικών
ζώων» ΦΕΚ 23/1963. Αφορά Κοινοπρ. ΑΤΕ - Συνεταιρ.
— Β.Δ. 143/1963 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθη
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νών» ΦΕΚ 33/1963. Αφορά ΠΑΣΕΓΕΣ και λοιπές Συνετ. Οργαν.
- Π.Υ.Σ. 51/1963 «Περί εγκρίσεως συμμετοχής ΑΤΕ εις συσταθησομένην ανώνυμον εται
ρείαν μιγμάτων ζωοτροφών» ΦΕΚ 35/1963. Αφορά Κοινοπρ. ΑΤΕ - Συνεταιρ.
- Β.Δ. 174/1963 «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου 2190/1920 εις ενιαίον
κείμενον» ΦΕΚ 37/1963. Αφορά και άρθ. 1 ν. 602 και Κοιν. ΑΤΕ - Συνεταιρισμών.
- Β.Δ. 195/1963 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13.9.1959 Β.Δ. περί
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» ΦΕΚ 42/1963.
—^ Β.Δ. 273/1963 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 143/1963 Β.Δ.
περί οργανώσεως και λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών» ΦΕΚ 62/1963
Αφορά και ΠΑΣΕΓΕΣ.
Ν. 4319/1963 «Περί κυρώσεως του Β.Δ. της 14.11.1956, της υπ’ αριθ.
46652/2997/3.12.1956 κοινής αποφάσεως... και του Β.Δ. της 14.9.1957 «περί προσαρμογής
των ισολογισμών των εταιρειών εκ κεφαλαίων εις ξένον νόμισμα» ΦΕΚ 88/1963. Αφοοά και
άρθρ. 46, 47 ν. 602.
- Π.Υ.Σ. 105/1963 «Περί διευρύνσεως παρά των Νομαρχών των χρονικών ορίων δια την
συλλογήν μαστίχης κ.λπ.» ΦΕΚ 92/1963. Αφορά Συνεταιρ. Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
- Β.Δ. 406/1963 «Περί κωδικ. εις ενιαίον κείμενον νόμου των διατάξεων του Ν. 1726/1951
περί κώδικος καταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, ως ετροπ. και συνεπληρώθησαν» ΦΕΚ 115/1963. Αφορά και άρθρ. 15,56 ν. 602 και Οικοδομικούς.
- Β.Δ. 477/1963 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της εν Πειραιεί Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής» ΦΕΚ 134/1963. Αφορά Εκπαιδευτικά και ΠΑΣΕΓΕΣ.
592/1963 «περι κωδικ. των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής βου
λευτών» ΦΕΚ 163/1963. Αφορά και άρθρ. 56. ν. 602.
- Π.Υ.Σ. 158/1963 «Περί εγκρίσεως... αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής» ΦΕΚ
166/1963.
- Β.Δ. 639/1963 «Περί καταστατικού Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότατος» ΦΕΚ
188/1963. Αφορά και ΠΑΣΕΓΕΣ.
- Β.Δ. 650/1963 «Περί μειώσεως της παρά των Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών Γιαννιτσών
και Ν. Δράμας καταβαλλομένης εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου από 1% εις 0 5%»
ΦΕΚ 188/1963.
Β.Δ. 643/1963 «Περί ιδρύσεως παρα τη Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών Τμήματος
ειδικότητος Γεωργικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας» ΦΕΚ 188/1963.
- Π.Υ.Σ. 193/1963 «Περί συμμετοχής της ΑΤΕ εις συσταθησομένην βάσει του άρθρ. 8 του
Ν.Δ. 3874/1958 Κοινοπραξίαν» ΦΕΚ 217/1963. Αφορά Κοινοπρ. ΑΤΕ —Συνεταιρισμών.
- Π.Υ.Σ. 199/1963 «Περί συμμετοχής της ΑΤΕ εις Κοινοπραξίαν ιδρύσεως εν Μυτιλήνη
Εργοστασίου Γάλακτος» ΦΕΚ 224/1963. Αφορά Κοιν. ΑΤΕ - Συνεταιρισμών.
- Π.Υ.Σ. 212/1963 «Περί εγκρίσεως αποφ. Νομισμ. Επιτροπής 1304/1963 «περί διακανονι
σμού οφειλών εις ΑΤΕ...» ΦΕΚ 225/1963.
Το 1964:
- Ν. 4337/1964 «Περί τροπ. διατάξεων περί εκλογής δημοτ. και κοινοτ. αρχόντων» ΦΕΚ
76/1964. Αφορά και άρθρ. 56 ν. 602 και Υπαλληλικά.
- Π.Υ.Σ. 73/1964 «Περί αναθέσεως εις ΚΥΔΕΠ συγκεντρώσεως, διαχειρίσεως σίτου»
ΦΕΚ 116/1964.
- Ν.Δ. 4354/1964 «Περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι’ επιβατηγών
αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τινών διατά
ξεων» ΦΕΚ 145/1964. Αφορά και Αυτοκίνητα Συνεταιρισμών.
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— Π.Υ.Σ. 107/1964 «Περί διαθέσεως εκτάσεως ... προς στε'γασιν των μελών του Οικοδ.
Συνεταιρισμού Αναπήρων Τυφλών Πολέμου» ΦΕΚ 148/1964. Αφορά Οικοδομικούς.
— Ν.Δ. 4361/1964 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της περί
επαγγελματικών Σωματείων Νομοθεσίας» ΦΕΚ 149/1964. Αφορά και άρθρ. 85. ν. 602.
— Δ. 580/1964 «Περί τροποπ. του από 6.11.1948 Β.Δ. περί οργανώσεως Προμηθευτικού
Οργανισμού Β.Ν.» ΦΕΚ 166/1964. Αφορά Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς.
— Ν.Δ. 4379/1964 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και
Μέσης) Εκπαιδεύσεως» ΦΕΚ 182/1964. Αφορά και Εκπαιδ. Συνεταιρ.
— Ν.Δ. 4444/1964 «Περί τροποπ. και συμπλ. των διατάξεων περί φορολογίας του εισοδή
ματος» ΦΕΚ 221/1964.
— Ν.Δ. 4440/1964 «Περί τροποπ. και συμπλ. διατάξεων τινων του Ν. 3487/1955 «περί κοι
νωνικής ασφαλίσεως των αγροτών» ΦΕΚ 224/1964.
— Β.Δ. 775/1964 «Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων περί Λαϊκής Κατοικίας» ΦΕΚ
254/1964. Αφορά και Οικοδομικούς.
Το 1965:
— Π.Υ.Σ. 227461/8185/1964 «Περί μεταβιβάσεως των σιταποθηκών της ΚΕΠΕΣ εις τας
Γεωργικός Συνεταιριστικός Οργανώσεις» ΦΕΚ 30/1965 τ. Β’.
— Π.Υ.Σ. 109/1965 «Περί συμμετοχής ΑΤΕ εις Κοινοπραξίαν διαχειρίσεως νωπών γεωργι
κών προϊόντων» ΦΕΚ 140/1965. Βλ. Κοιν. ΑΤΕ - Συνεταιρισμών.
— Β.Δ. 476/1965 «Περί των παρά Νομαρχίαις συμβουλίων» Αφορά και κωλύμματα.
— Νομοθετήματα περί Συνεταιρισμών και ΑΤΕ βλ. ΦΣ 1965 σ. 253,413.
— Π.Υ.Σ. 142/1965 «περί εγκρίσεως αποφ. Ν.Ε. περί διακανονισμού των προς ΑΤΕ χρε
ών» ΦΕΚ 148/1965.
— Απ. Υπ. Συμβ. 141/1965 «περί επιδοτ. Ενώσ. Συνετ. Ρεθύμνης προς ίδρυσιν πειραματι
κής μονάδος παραγωγής χαρουποσιροπίου» ΦΕΚ 155/1965.
— Απ. Υπ. Συμβ. 150/1965 «περί ρυθμίσεως προς ΑΤΕ οφειλών...» Φ. 155/1965 και
159/1965.
Το 1966:
— Β.Δ. 72/1966 «Περί αναλυτικών προγραμμάτων Μέσης εκπαιδεύσεως» ΦΕΚ 16/1966.
Αφορά και Συνεταιρισμούς.
— Ν. 4497/1966 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινων
διατάξεων» ΦΕΚ 37/1966. Αφορά και ΑΤΕ - Συνεταιρισμούς, Υπαλληλικά.
— Π.Υ.Σ. 44/1966 «Περί κηρύξεως εκπτώτου του Οργανισμού Συνεταιριστικής Εκμεταλλεύσεως Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου - Αιτωλικού» ΦΕΚ 38/1966. Αφορά Αλιευτικούς
Συνεταιρισμούς.
— Ν. 4504/1966 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής
νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων» ΦΕΚ 57/1966. Αφορά Υπαλληλικά, Δασικά.
— Β.Δ. 73/1966 «Περί απαλλαγής από Τελών χαρτοσήμου και λοιπών δικαιωμάτων των
χορηγουμένων οικοδομικών δανείων προς τα μέλη του Οικοδομ. Συνεταιρισμού Παραπληγι
κών αναπήρων πολέμου» ΦΕΚ 66/1966.
— Β.Δ. 608/1966 «Περί συστάσεως ΓΟΕΒ πεδιάδος Καρδίτσης» ΦΕΚ 142/1966..
— Β.Δ. 585/1966 «Περί τροποποιήσεως άρθρου 2 Β.Δ. 143/1963 περί Λαχαναγοράς» ΦΕΚ
136/1966. Αφορά και ΠΑΣΕΓΕΣ.
— Ν.Δ. 4546/1966 «Περί τροπ. και συμπληρ. του Νόμου 3217/1995 περί αγοράς υπό του
Δημοσίου εκτάσεως τσυ ΟΔΕΠ...» ΦΕΚ 190/1966. Αφορά και Οικοδομικούς, Εποπτείαν.
— Ν.Δ. 4547/1966 «Περί τροποπ. διατάξεων Εργατικής νομοθεσίας και ετέρων τινών δια

46/2398

Περίοδος 1961 -1967 - Υποκεφ. Β ': Κράτος και τρίτοι απέναντι στους Συνεταιρισμούς. Νομοθεσία

τάξεων» ΦΕΚ 192/1966.
- Ν.Δ. 4553/1966 «Περί κυρώσεως πράξεως Υ .Π .... αφορωσών εις την άμεοον και έμμε
σον φορολογίαν κ.λπ.» ΦΕΚ 206/1996..
- Β.Δ. 869/1996 «Π ερί... Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης» ΦΕΚ 223/1966. Αφορά
XCtl ι Ι Α ζ , Κ ι x l i .

- Ν. 4577/1966 «Περί τροπ. και συμπληρ. της νομοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως
και ετερων τινων διατάξεων» ΦΕΚ 230/1996. Αφορά και Δασικούς.
- Β.Δ. 900/1966 «Περί τροπ. και συμπληρ. του από 23/30 Ιουλίου 1946 Β.Δ. περί της υπαλ
ληλικής καταστάσεως του προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ως
τούτο ετροποποιήθη» ΦΕΚ 233/1966 (Βλ. Φ.Σ.1966 σ. 465).
- Ν.Δ. 4584/1966 «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων αφορώντων τον Αυτόνομον Οικοδομικόν
Οργανισμόν Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.)» ΦΕΚ 236/1966.
- Β.Δ. 972/1966 «Περί οργανώσεως των παρά τω Υπουργεία) Κοινωνικής Προνοίας Διευ
θύνσεων α) Λαϊκής Στέγης, και β) Στεγάσεως και επειγσυσης περιθάλψεως των εκ θεομηνιών
πληγεντων πληθυσμών» ΦΕΚ 265/1966 και 4/1967. Αφορά και Οικοδομικούς, Εποπτείαν.
- Β.Δ. 1059/1966 «Περί του περιεχομένου της εποπτείας και του ελέγχου των Οικοδομι
κών Συνεταιρισμών παρά του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας» ΦΕΚ 287/1966 Αφοοά
Οικοδομικούς, Εποπτείαν.
’
Φ-bK 289/1966.

<<Περί ωρολογί:ου και «ναλυτικού προγράμματος της Β’ τάξεως Λυκείου»

Πιο αξιόλογα: Το 1961 οι νέοι Οργανισμοί των Υπουργείων Γεωργίας και Βιομηχανίας
που έχουν σχέση και με τους Συνεταιρισμούς (κυρίως δασικούς, αλιευτικούς), η οργάνωση
των ΓΕΟΒ, ο Ν. 4169 περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βασικό αίτημα επί ΙΟετίες
των Συνεταιρισμών). Το 1962 η νομοθεσία για διεύρυνση των Κοινοπραξιών ΑΤΕ - Συνεται
ρισμών για πολλές γεωργικές βιομηχανίες, ο νέος Οργανισμός ΑΤΕ, η επέκταση των ΓΟΕΒ
για αρδεύσεις και βελτιώσεις. Το 1963 για μεγαλύτερη συμμετοχή της ΑΤΕ σε Κοινοπραξίες
με Συνεταιρικές Οργανώσεις για γεωργικές βιομηχανίες, για λειτουργία κεντρικής Λαχανα
γοράς Αθηνών, για ίδρυση στην Ανωτ. Γεωπονική Τμήματος Γεωργικής και Συνεταιριστικής
Οικονομίας (που τότε ατύχησε στο θέμα διορισμού καθηγητού).
Το 1964 και 1965 νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση, για διάφορους οικοδομικούς, για
συγκέντρωση σίτου, για ΚΥΔΕΠ, αποθήκες, για ρύθμιση αγροτικών χρεών προς ΑΤΕ και
άλλα που αφορούν και τους Συνεταιρισμούς. Το 1966 τροποποιήσεις για κοινωνικές ασφα
λίσεις αγροτών, για κοινοπραξίες ΑΤΕ - Συνεταιρισμών, για Λαχαναγορά, για αλιευτικούς,
για οικοδομικούς, για συνεταιριστικούς υπαλλήλους και άλλα.
Και η περίοδος κλείνει δυστυχώς με την αναστολή διατάξεων του Συντάγματος(') Και για
τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ο Αν. Νόμος 31 του 1967 «περί λήξεως της θητείας των
(1) «Π ερί αναστολής των διατάξεων των άρθρων 5,6, 8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 8 , 20, 95 και 97 του Συντάγματος
καθ’ όλον το Κράτος.
Κωνοταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων
Εχοντες υπ’ όψιν το άρθρον 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναοτε'λλομεν τας διατάξεις των άρθρων 5 ,6 ,8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 8 ,2 0 ,9 5 και 97 του εν ισχύϊ Συντάγματος καθ’ όλον το
κράτος, λόγω της εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφάλειας της χώρας εξ εσωτερικών
κίνδυνων. Ο ημέτερος επί των Εσωτερικών υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκιελέσει το διάταγμα τούτο.
Εν Αθήναις τη 21η Απριλίου 1967
Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων
Το Υπουργικόν Συμβούλιον
„
Βλ. και Προκήρυξή Α/ΓΕΣ 4.5.1967

Ο Π ρόεδρος - Τα Μέλη»
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μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των ανώτερου βαθμού Γεωργικών Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων, ανασυνθέσεως των Συμβουλίων αυτών, και άλλων τινών διατάξε
ων» (ΦΕΚ 97/1967).
Τα όσα άλλα νομοθετήματα του έτους 1967 βλ. στην επόμενη περίοδο 1967—1974.
Επισκόπηση της εξελίξεως και του περιεχομένου της ελληνικής νομοθεσίας
περί Συνεταιρισμών 1961 -1966/67
- Γ ια τη νομοθεσία, αξιόλογη παλαιότερη συμβολή για αναμόρφωση της, είναι το κείμενο
(στα «Θέματα Συνεταιρισμών» 1971) των Απ. Οικονομόπουλου και Αριστ. Κλήμη προς τον
Νομοτεχνικόν Σύμβουλον του Κράτους (ως συντακτών του έργου Κωδικοποίηση της Συνε
ταιριστικής Νομοθεσίας που τους είχε ανατεθεί από το Υπουργείον Γεωργίας και την Αγρο
τική Τράπεζα και παραδόθηκε τότε για έκδοση. Τελικά όμως δεν εκδόθηκε λόγω διαλύσεως
της Υπηρεσίας Κωδικοποιήσεως της Ελλ. Νομοθεσίας).
— Ο «Συνεταιριστής» 1962 σ. 57—62 δημοσιεύει (όπως γράφει) «την ομιλία του κ. Αρι
στείδη Κλήμη, γενομένην εις το υπό της ΠΑΣΕΓΕΣ οργανωθέν Σεμινάριον δια τους Προϊ
σταμένους των Υπηρεσιών τας οποίας διατηρούν οι Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών δια
την λογιστικήν εξυπηρέτησιν των Συνεταιρισμών, στην Αθήνα 16 Μαΐου 1962».
(Το κείμενο αυτό που αφορά τη νομοθεσία Συνεταιρισμών, δεν είναι δυνατό (λόγω χώρου)
να αναδημοσιευθεί εδώ).
— Αξιόλογο επίσης είναι το κείμενο του Π. Χασαπόπουλου για τη διαγραφή συνεταίρων
που δημοσιεύτηκε στο Σ. 1962 σ. 148,1963 σ. 6.
— Με αφορμή την ομιλία του Υπουργού Γεωργίας Αλ. Μπαλτατζή στο Σεμινάριο που
οργάνωσε η Συνομοσπονδία για τους αιρετούς των Ενώσεων και Συνεταιρισμών στη Θεσ
σαλονίκη όπου έθεσε και θέμα αναμορφώσεως της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας, δημοσιεύ
εται στο Σ 1964 σ. 11,37,55,77,103,122 πολύ αξιόλογο κείμενο του νομικού - συνεταιριστή
Π. Χασαπόπουλου με επισημάνσεις πάντα χρήσιμες για την επαναφορά της νομοθεσίας
αυτής σε σωστό δρόμο. Δυστυχώς και οι υποδείξεις αυτές, όπως και άλλων, έμειναν ανεκμε
τάλλευτες. Βλ. και νεότερα κείμενα του ιδίου στο Σ. 1965 σ. 123.
— Τα 50 χρόνια του ν. 602 περί Συνεταιρισμών. Έ να βασικό κείμενο.
Το 1964/1965 είναι τα 50 χρόνια από τη ψήφιση/εφαρμογή του ν. 602. Βλ. Σ. 1965 τεύχος
221 σ. 1 ιστορικό ευρύτερο κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη, με πολύ χρήσιμες υποδείξεις για τη
σωστή μεταχείριση και εφαρμογή του Νόμου, κείμενο πολύ χρήσιμο. Γράφει:
«Με συγκίνηση, βαθιά τιμή και αγάπη προς to
Συνεργατισμό, ο συνεταιρισμένος κόσμος στη χώρα
μας, ιδιαίτερα ο συνεταιρισμε'νος αγροτικός κόσμος,
γιορτάζει τα πενήντα χρόνια του νόμου 602 «Περί
Συνεταιρισμών», που συμπληρώθηκαν τον Ιανουάριο
του φετινού χρόνου, και φέρνει στο νου του με
ευγνωμοσύνη εκείνους που πρωτοστάτησαν για τη
θέσπιση και την εφαρμογή του. Παρακολουθεί τη
λαμπρή πορεία του θεσμού και τα εξαιρετικά επιτεύγματα του -οικονομικά, πνευματικά, η θ ικ ά όλα στην υπηρεσία του λαού' όλα δημιουργήματα της
ομαδικής αυτοβοήθειας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας των αδύναμων, των αφανών ανθρώπων, δημοκρατικά οργανωμένων σε ομοιογενείς ομάδες, με
κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς σκοπούς και επίσης με
βαθύτατη έλλογη πίστη στις άμετρες δυνατότητες της
συνεργασίας και της αλληλεγγύης, για την αυτοδύνα-

48/2400

μη διεξαγωγή του αγώνα της ζωής, με δικαιοσύνη και
αξιοπρέπεια, προοδευτικό, αλλά και με φιλάλληλο
πνεύμα.
ο Συνεργατισμός στην πηγαία, τη φυσική μορφή
Χ0υ, δεν είναι βέβαια ξένος προς το χαρακτήρα και
χη νοοτροπία του λαού μας. Ό πω ς φαίνεται από τη
λαογραφία μας και την ιστορία μας, ο λαός μας έχει
έμφυτο το αίσθημα της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας. Τις θεωρεί φυσικό συμπλήρωμα της ανάγκης του για ελευθερία, που τον κατοχυρώνει για την
ανεμπόδιστη ανάπτυξη της ατομικής του πρωτοβου
λίας. Οι συνθήκες όμως και οι όροι της ζωής μας, στις
πρώτες δεκαετηρίδες ύστερα από την ανεξαρτησία
μας, δεν έδωσαν την ευκαιρία για το συγχρονισμό
του θεσμού και τη συστηματική χρησιμοποίησή του.
Δεν έλειψαν οπωσδήποτε και τότε κάποιες σχετικές
ανησυχίες, ακόμη και προσπάθειες, χωρίς όμως απο-
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τελεσματικότητα και συνέχεια.
Η σύγχρονη συνεταιριστική μας κίνηση αρχίζει το
1900, όταν ιδρύθηκε στη χώρα μας με μορφή σωμα
τείου (δεν υπήρχε τότε καθιερωμένη άλλη προσφορώτερη μορφή) ο πρώτος γεωργικός πιστωτικός συνε
ταιρισμός, ο «Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος Αλμυ
ρού», σύμφωνα, βέβαια, με ξένα πρότυπα, προσαρμο
σμένα όμως στις ελληνικές συνθήκες και ανάγκες.
Ιδρυτές του ήταν ο γεωπόνος Δημήτριος Γρηγοριάδης
και ο δημοδιδάσκαλος Νικόλαος Μιχόπουλος. Αργό
τερα ο Σωκράτης Ιασεμίδης τον αναδιοργάνωσε
συστηματικότερα. Ή ταν η πρώτη πετυχημένη προ
σπάθεια που μπόρεσε να επιζήση. Ο Συνεταιρισμός
αυτός χρησίμεψε σαν υπόδειγμα και για άλλους συγ
χρονισμένους συνεταιρισμούς που άρχισαν να ιδρύο
νται, ιδίως ύστερα από την επανάσταση του 1909 και
την καθολική στροφή του λαού για συστηματική οικο
νομική και κοινωνική αναδιοργάνωση. Ο Συνεταιρι
σμός θεωρήθηκε σαν ένα αναντικατάστατο όργανο
για να καλυτερέψη ο λαός τη θέση του.
Η κίνηση αυτή ανάμεσα στο λαό για την εφαρμογή
του θεσμού, η φωτισμένη και θερμή συνηγορία πολ
λών από τους ηγέτες του για την εισαγωγή του
θεσμού στη χώρα μας, το κήρυγμα του Ιασεμίδη και
του Μιχόπουλου για την εφαρμογή του από τους
αγρότες, είχαν αποτέλεσμα να θεσπιστή στις αρχές
του 1915 ο νόμος «602 περί Συνεταιρισμών».
Ή ταν ομολογουμένως μια από τις λαμπρότερες
ώρες του Ελληνισμού η εποχή εκείνη. Ο λαός, ιδιαί
τερα ο αγροτικός κόσμος, αγκάλιασε με αγάπη το
θεσμό και τον χρησιμοποίησε όσο καλύτερα μπορού
σε. Τα συμπληρωματικά μέτρα που εφάρμοσε το κρά
τος για να διευκολύνη την πλατιά, σκόπιμη και απο
τελεσματική χρησιμοποίησή του (απλή διαδικασία
για την ίδρυση συνεταιρισμών, γραπτή και προφορι
κή καθοδήγηση των ενδιαφερομένων από ειδικό προ
σωπικό, διάθεση κεφαλαίων από την Εθνική Τράπε
ζα με χαμηλό τόκο για τη χρηματοδότηση της γεωρ
γίας, κυρίως με τη μεσολάβηση των γεωργικών συνε
ταιρισμών), βοήθησαν αποτελεσματικά στην εξάπλωση και την ανάπτυξη των συνεταιρισμών.
Οι γεωργοί προχώρησαν βαθμιαία και σταθερά
στην οργάνωση του συνεταιριστικού δικτύου κατά
πλάτος και ύψος, με τη δημιουργία συνεταιρισμών
ποικίλων σκοπών (για την εξασφάλιση κεφαλαίων,
αγορές, πωλήσεις, κατεργασία προϊόντων κτλ.) και τη
συνένωσή τους σε δεύτερο και τρίτο βαθμό για το
συντονισμό και τη μεγαλύτερη απόδοση του έργου
τους. Το 1935 ιδρύεται η Πανελλήνιος Συνομοσπον
δία των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, καθολι
κός εκπρόσωπος και κεντρικός ρυθμιστής τους.
Η κίνηση όμως των αστικών συνεταιρισμών ήταν
χαλαρή. Η σχετική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους
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φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι οι
ενδιαφερόμενοι δεν αισθάνθηκαν πρακτικά μεγάλη
ανάγκη να οργανωθούν συνεταιριστικά, ούτε είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν θεωρητικά για τη
σημασία του Συνεταιρισμού και τη συμβολή του στην
ευημερία τους. Οπωσδήποτε δεν απολείπουν οι βάσι
μες δυνατότητες για την ανάπτυξη των αστικών συνε
ταιρισμών, ιδίως των καταναλωτικών.
Οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί, σαν τρίτος κλάδος στη
συνεταιριστική μας κίνηση, παρουσιάζουν μεταπολε
μικά ικανοποιητικό ενδιαφέρον, χρειάζεται όμως,
νομίζομε, να αναλάβη και πάλι η Αγροτική Τράπεζα,
όπως άλλοτε, ολοκληρωτικά τη φροντίδα τους, ανε
ξάρτητα από την πιστωτική τους εξυπηρέτηση.
Οπωσδήποτε η γεωργική συνεταιριστική κίνηση
αντιπροσωπεύει κατά κύριο λόγο τον ελληνικό
Συνεργατισμό. Κατά την πενηντάχρονη σταδιοδρομία
τους, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί κατόρθωσαν να
καλυτερέψουν τη θέση των μικρών γεωργών, καθώς
και την τεχνική των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων,
να αυξήσουν την αποδστικότητά τους, να ελαττώσουν
το κόστος της παραγωγής και, με τη συνεταιριστική
κατεργασία και πώληση των γεωργικών προϊόντων,
να εξασφαλίσουν στους συνεταιρισμένους γεωργούς
τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσοδο, απαλλάσσοντάς τους
από τις επιβαρύνσεις περιττών διαμέσων, ενώ παράλ
ληλα βελτίωσαν την ποιότητα των προϊόντων.
Η κυριότερη όμως υπηρεσία τους είναι η συμβολή
τους στην ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, που ανέ
λαβε να ασκή την αγροτική πίστη και τη φροντίδα για
την ανάπτυξη των γεωργικών συνεταιρισμών. Η Τρά
πεζα έχει γίνει ο σπουδαιότερος εξωσυνεταιριστικός
συντελεστής για την πρόοδο και την προκοπή του
Αγροτικού Συνεργατισμού.
Υπάρχουν, βέβαια, σε πολλά θέματα εφαρμογής
διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις ανάμεσα στην
Αγροτική Τράπεζα και τον Αγροτικό Συνεργατισμό.
Αυτό όμως, φυσικό και κοινό φαινόμενο ανάμεσα σε
ζωντανούς και ανεξάρτητους Οργανισμούς, δε χαλα
ρώνει τους δεσμούς των δύο αυτών θεσμών, ούτε και
εξασθενίζει την κοινή προσπάθεια για την πραγματο
ποίηση του κοινού σκοπού, που είναι η προκοπή και η
ευημερία του αγρότη. Οι δεσμοί είναι οργανικοί και
δεν μπορούν να αλλοιωθούν ούτε από παροδικές
διχογνωμίες και σφαλερές κατά μέρος εφαρμογές,
ούτε από εξωτερικές επεμβάσεις.
Ύστερα από τις διαταραχές του Ελληνικού Συνερ
γατισμού, ιδίως του γεωργικού, κατά την περίοδο της
δικτατορίας της 4,! Αυγούστου και τις περιπέτειες
κατά την περίοδο της Κατοχής, μετά την απελευθέρω
ση αποκαταστάθηκε το συνεταιριστικό καθεστώς που
ίσχυε πριν από την 4" Αυγούστου. Οι γεωργικοί συνε
ταιρισμοί αποκαταστάθηκαν στην ελεύθερη μορφή
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τους και συνεχίζουν προοδευτικά και αποτελεσματι
κά το ε'ργο τους.
Έ τσι αναπτύσσουν το έργο τους και διαμορφώνο
νται σε συνθετότερες μορφές «παραγωγικού Συνε
ταιρισμού και Συνεταιρισμού πωλήσεων». Τελευταία
δημιουργούν, όταν χρειάζεται, σε κοινοπραξία με την
Αγροτική Τράπεζα, ιδιόμορφες Οργανώσεις, με σκο
πό τη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη
κατεργασία και διάθεση των γεωργικών προϊόντων.
Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί συνάντησαν σχεδόν
από τα πρώτα τους βήματα την αντίδραση και την
εχθρότητα εκείνων που θίγονται από τη δημιουργία
τους και τη λειτουργία τους, γιατί τους περιορίζουν
και τους ελέγχουν τη δράση και επίσης γιατί δίνουν
στο λαό την ευχέρεια να διαπιστώση πόσο ανώτερος
είναι ο Συνεργατισμός, που η δημιουργία του εξαρτάται μόνο από τη λαϊκή θέληση και ν’ αναγνώριση τη
συστηματική οργάνωσή του από άποψη οικονομική,
καθώς και την κοινωφελή αποστολή του από κοινωνι
κή άποψη.
Από το μικρέμπορο του χωριού έως τις μεγάλες
κεντρικές επιχειρήσεις που διεξάγουν εργασίες ομοειδείς προς τα έργα των συνεταιρισμών, όλοι δυσφορούν με τους συνεταιρισμούς, αμφισβητούν τις υπηρε
σίες τους, ακόμη πολλοί θεωρούν περιττή την ύπαρξή
τους, κατηγορούν τα στελέχη τους και γενικά δημι
ουργούν με την ισχυρή επιρροή τους δυσμενή ατμό
σφαιρα για τη συνεταιριστική μας κίνηση. Η κατά
σταση αυτή χειροτερεύει όσο αναπτύσσεται το συνε
ταιριστικό έργο, και κατά συνέπεια ο κύκλος αυτών
που θίγονται απλώνεται και σε ισχυρούς οικονομι
κούς παράγοντες και οργανισμούς.
Οι συνθήκες αυτές δεν άφησαν ανεπηρέαστο το
συνεταιριστικό νόμο. Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις
του παρουσιάζουν σε πολλά σημεία αλλοιώσεις της

εννοίας του, διάσπαση της ενότητάς του, στενόχωρο
περιορισμό των πρωτοβουλιών του, που οδηγούν στη
σκέψη ότι σκοπός τους είναι όχι η διόρθωση των ελλεί
ψεων του νόμου αλλά η παρεμπόδιση του έργου των
συνεταιρισμών και η ανάσχεση των προσπαθειών των
για την ολοκληρωτική εκτέλεση της αποστολής των.
Οπωσδήποτε η πενηντάχρονη πείρα μας δείχνει ότι
ο θεσμός έχει θεμελιωθή στερεά και εξελίσσεται στα
θερά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο Συνεταιρισμός
έφτασε ή ότι δεν έχει ελλείψεις ή ακόμη ότι εξαντλή
θηκε ο δυναμισμός του ή στέρεψε η δημιουργικότητα
του. Αντίθετα πολλά έχει ακόμη να κάμη και μπορεί
ο Συνεργατισμός, όσο ο άνθρωπος από τη φύση του
και την πολιτιστική του καλλιέργεια ζητεί μέσα στην
κοινωνική ζωή να ανιικαταστήση τον καταναγκασμό
με το κοινωνικό χρέος.
Για τους λόγους αυτούς η γεωργική συνεταιριστική
κίνηση που έχει κυρίως την ευθύνη για την προκοπή
του Συνεργατισμού, χρειάζεται στην αδιάκοπη προ
σπάθεια της για συγχρονισμό, αρτίωση και στερέω
ση του οργανισμού της και την αντάξια προς τον
προορισμό της κατάρτιση των στελεχών της, να
περιλάβη και την ιδιαίτερη φροντίδα για την άμυνα
στις αντιδράσεις αυτές. Πρέπει να προσπαθήση να
διάλυση την ατμόσφαιρα της υποψίας και των επι
φυλάξεων που περιβάλλει τη συνεταιριστική κίνηση
και που έχει δημιουργηθή από αντίθεση συμφερό
ντων, προκατάληψη ή αδιαφορία.
Ο Συνεργατισμός οφείλει επίσης να διαφωτίξη και
να ενημερώνη συστηματικά και τα μέλη του και
γενικότερα την κοινωνία, ώστε, όχι μόνο να λειτουργή άψογα μέσα στα πλαίσια που διαγράφουν οι συνε
ταιριστικές αρχές, αλλά και να στηρίζεται σε συνει
δητούς συνεταίρους και διαφωτισμένη κοινή γνώμη,
προϋποθέσεις απαραίτητες για την άρτια επιτέλεση
του έργου του». (Ο τονισμός γίνεται τώρα)

(Βλ. και ομιλία Αθαν. Ζιώζιου, δάσκαλου συνεταιριστή στη Γεν. Συνέλευση της Ενώσεως
Γ.Σ. Κοζάνης, για τα 50 χρόνια, στο Σ. 1965 σ. 29).
— Για το θέμα της ανάγκης ή όχι, αναθεωρήσεως του ν. 602 υστέρα από 50 χρόνια εφαρ
μογής του, επανέρχεται ο Π. Χασαπόπουλος με παρατηρήσεις, πάντοτε ιδιαίτερα χρήσιμες.
(Βλ. Σ 1965 σ. 123).
Αλλά, δυστυχώς, οι νομοθετούντες πολιτικοί αλλά και οι κυρίως ενδιαφερόμενοι αιρετοί
Ενώσεων και Συνομοσπονδίας δεν ακολουθούν, συνήθως, τις αντικειμενικές υποδείξεις
των ειδικών επιστημόνων.
2. Η Ε πο πτεία Συνεταιρισμών
Η οργάνωση της εποπτείας και η δραστηριότητα της κινείται στα συνηθισμένα πλαίσια της.
Ό μως το κάπως καλύτερο, από το 1961, κλίμα δημιουργεί κάποιαν επαινετή διαφωτισιική
προσπάθειά . Βλ. μεταξύ άλλων εκδηλώσεων: τη συγκέντρωση των Επιθεωρητών Συνεταιρι
σμών στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 1961 (με την ευκαιρία της λειτουργίας τότε της Διεθνούς

50/2402

v

^

,

w

i

:

J

I. r
jL/

}
is.*
J bl

*

i
»

i
2

a
Λ

α

U

.

XC
'?

B B E 1
>! / <\ /
M ao

; . ft)

- r - —=11 ................ μιιπΒΒ
* τ ;Γ ? ;
Γ ^ Γ ^ Ι Γ, . Γ ' ^ Κ
.'•"“' w
T i j , 1· . - -------- r '-,£* Τ ' ".-Si- j,;
{ :; r
- ί γ fj
r f

m m

m

Στελέχη της Ε ποπτικής Υπηρεσίας της Α Τ Ε (του Κ εντρικού και α π ό τα Υπ/ματα) κα τά την παράδοση υπηρεσίας α π ό τονΔ .Θ . Πάνο
(αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας) στον Υποδ/ντή Α π. Οικονομόπουλο (που αργότερα και έγινε Διευθυντής). Βλ. στην επόμενη σελίδα.

j
V '^

f'-t;

j M

//(

J i:

/

f

.7

'- ' ~/~\

/·

Περίοδος 1961 - 1 9 6 7 - Υποκεφ. Β' : Κράτος και τρίτοι απέναντι στους Συνεταιρισμούς. Εποπτεία.

51/2403

Περίοδος 1961 -1967 - Υποκεφ. Β ': Κράτος και τρίτοι απέναντι στους Συνεταιρισμούς. Εποπτεία.

Συνεταιριστικής Σχολής στην Αθήνα) για παρακολούθηση ομιλιών και συζήτηση με τις
Κεντρικές Οργανώσεις διαφόρων προβλημάτων (όπως η οργάνωση των Συνεταιρισμών, ο
συλλογικός δανεισμός, η κατεργασία των γεωργικών προϊόντων και η από κοινού διάθεσή
τους, η καλύτερη οργάνωση της Εποπτείας και άλλα.
Για την παραπάνω συγκέντρωση των Επιθεωρητών Συνεταιρισμών στην Αθήνα 7 —11
Σεπτ. 1961 με την ευκαιρία της λειτουργίας στην Αθήνα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Σχο
λής, για να παρακολουθήσουν μερικές από τις ομιλίες και να συζητησουν μεταξύ τους και με
τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις βασικά συνεταιριστικά προβλήματα (όπως 1) η
οργάνωση των Συνεταιρισμών, 2) ο συλλογικός δανεισμός, 3) η κατεργασία των προϊόντων,
4) η από κοινού διάθεση των προϊόντων, 5) η ορθολογική οργάνωση της εποπτείας) βλ. Σ.
1961 σ. 110 και ΦΣ 1961 σ. 373. Αναλυτικά για την πολύ αξιόλογη αυτή ενέργεια βλ. στο Σ.
1961 σ. 120.
— Για τη λογιστική ενημέρωση των Συνεταιρισμών και την Εποπτεία αυτών υπό της ΑΤΕ
βλ. ενδιαφέρουσα ομιλία από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών στο Σεμινάριο Προϊ
σταμένων των Ενώσεων (Σ. 1961 σ. 57 και 85) με πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία
για την συχνότητα των ελέγχων.
Για το θέμα της λογιστικής εξυπηρετήσεως των Συνεταιρισμών και την βοήθεια της Επο
πτείας βλ. και ομιλία Νικ. Μωραΐτη στο ίδιο Σεμινάριο (αναλυτικά Σ. 1962 σ. 81, 97, 107,
113).
— Μεταβολές στη Δ/νση Συνεταιρισμών της ΑΤΕ. Το 1962 αποχωρεί από τη Δ/νση (λόγω
ορίου ηλικίας) ο εκλεκτός συνεταιριστής Δ. Θ. Πάνος (Σ. 1962 σ, 1). Τον διαδέχεται ο Υπο
διευθυντής Απόστ. Οικονομόπουλος, ο πρώτος Δ/ντής στην Υπηρεσία που προέρχεται από
πρόσληψη με τον αρχικό διαγωνισμό της Α.Τ.Ε. στον Εποπτικό κλάδο(').
— Ειδικά στοιχεία για το έργο της Υπηρεσίας Εποπτείας βλ. στο Σ. 1963 σ. 143, Σ. 1964 σ.
95, Σ. 1966 σ. 100, καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις της Υπηρεσίας για τα νεότερα έτη. Στοι
χεία για το έργο και για τη συνεταιριστική κίνηση γενικότερα δίδονται στη συνέχεια κυρίως
στα Υποκεφ. Γ, Δ, ΣΤ, Ζ, ΣΤ/1.
Το 1963 η ΑΤΕ (με τη νέα Διοίκηση του Ανδρ. Αποστολίδη) εκδίδει την εγκύκλιο με τίτ
λο «Οδηγίες της ΑΤΕ για την αναδιοργάνωση των Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων».
Στην εγκύκλιο έδωσε συνέχεια η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών με την οργάνωση κοινής
Συσκέψεως. Για το θέμα καθώς και για νεότερες πρόχειρες «οργανωτικές ενέργειες» βλ.
στο Υποκεφ. ΣΤ/1 Συνομοσπονδία (και Σ. 1963 σ. 49,125 και Σ. 1964 σ. 45,46,47).

(') Στοιχεία για την επί 30 χρόνια προσφορά του βλ. στο Σ. 1962 σ. 36 που γράφει: «ο κ. Απ. Οικονομόπουλος είναι από τα παλαιότερα στελέχη της Αγροτικής. Έ χ ε ι αναλάβει υπηρεσία στη Διεύθυνση Συνεται
ρισμών της ΑΤΕ από τότε σχεδόν που ιδρύθηκε η Τράπεζα και πρόσφερε από υπεύθυνες θέσεις επί 30 και
πλέον χρόνια τις υπηρεσίες του στο Συνεργατικό θεσμό με πίστη και γνώση. Μαζί με τις άλλες υπηρεσίες
του, ο κ. Οικονομόπουλος σε συνεργασία με τον πολύτιμο συνεργάτη του «Συνεταιριστή» κ. Αριστ. Κλήμη
είχε εκδώσει πριν από τέσσερα χρόνια τον «Κώδικα π ερί Συνεταιρισμών» έργο ιδιαίτερα βοηθητικό για
την προκοπή του Συνεργατισμού και ήδη οι ίδιοι συγγραφείς κυκλοφορούν νέο χρησιμότατο έργο με τον
τίτλο «Νομοθεσία και Νομολογία Συνεταιρισμών παντός βαθμού» (Σ. 1962 σ. 36).
Στο ίδιο κείμενο (της γραφίδας του Θ. Τζωρτζάκη) γίνεται η ακόλουθη θετική αξιολόγηση της Εποπτι
κής υπηρεσίας της ΑΤΕ: Εύχεται —στον κ. Οικονομόπουλο— να αναπτύξει περισσότερο το έργο της τόσο
άξιας Συνεταιριστικής Υπηρεσίας της ΑΤΕ που η συμβολή της στην προκοπή του Συνεργατισμού και την
διάδοση της Συνεταιριστικής Ιδέας έχει αναγνωρισθεί ανέκαθεν και τιμάται ειλικρινά όχι μόνο από τη
Συνεταιριστική Κίνηση, αλλά και από όλο τον ελληνικό λαό» (Σ. 1962 σ. 36).
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3. Αντιδράσεις και εκμεταλλευτικές εκδηλώσεις τρίτων σε βάρος των Συνεταιρισμών. Αντί
σταση των Συνεταιρισμών. Συμπαράσταση στους Συνεταιρισμούς από τρίτους παράγοντες
Η περίοδος 1961-67 είναι μία σχετικά καλή περίοδος, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι διάφο
ρες αντιδράσεις για τις οποίες όμως υπάρχει και αρκετά ισχυρή απόκρουση από τη Συνομο
σπονδία Συνεταιρισμών και από φιλοσυνεταιριστές. Χαρακτηριστικές είναι το 1964 και 1965 οι
ζωηρές αντιδράσεις των εμπόρων και βιομηχάνων και άλλων στην επέκταση της δραστηριότη
τας των Συνεταιρικών Οργανώσεων και της ΑΤΕ.
Σε αυτές τις έντονες κινήσεις των εκμεταλλευτικών κύκλων που αγωνίζονται για την μη
ανάμιξη των Συνεταιρικών Οργανώσεων σε τομείς που τους θεωρούσαν κτήμα τους δοθέν
άνωθεν, η αντεπίθεση - απόκρουση των Συνεταιρικών Οργανώσεων υπήρξε ζωηρή και με
παραστάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο και με δημόσιες ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ. Βλ.
π.χ. το 1964 και 1965 τις έντονες διαμαρτυρίες της Συνομοσπονδίας (Φ.Σ. 1964 τεύχος 5)
καθώς και τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας περιφερειακών Ενώσεων π.χ. το έντονο ψήφισμα
της παγκρήτιας Σύσκεψης 24.6.64 και της Πελοποννήσου 28.6.64 (βλ. ΦΣ 1964 σ. 249, 250
όπου οι επωνυμίες των Οργανώσεων και τα ονόματα των εκπροσώπων που υπογράφουν).
Το 1965 έντονες νέες επιθέσεις με αφορμή κυρίως την ίδρυση 6 μεγάλων κονσερβοποιεί
ων. Έντονο υπόμνημα του ΕΒΕ και πρωτοσέλιδα σχετικά επιθετικά δημοσιεύματα στη Ναυ
τεμπορική 28.9.65 και 30.11.65 και άλλα. Η Ναυτεμπορική δημοσιεύει το υπόμνημα στην
πρώτη σελίδα με μεγάλο τίτλο «Το ΕΒΕ Αθηνών ζητεί επανεξέτασιν του όλου θέματος της
ιδρύσεως 6 μεγάλων κονσερβοποιείων υπό της ΑΤΕ. Οι κίνδυνοι προσθήκης νέων μονάδων
εις τας ήδη υπαρχούσας. Η εναρμόνισις με το γενικόν οικονομικόν πρόγραμμα. Το πρόβλη
μα του φορέως. Η πολιτική των προνομίων και των διακρίσεων». Και συνεχίζει το κείμενον
(γραμμένο πολύ «έξυπνα» και «μαλακά» λόγω της τότε πολιτικής καταστάσεως):
«Ανεγράφη προσφάτως εις τας εφημερίδας ότι, η
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος έχει προγραμματί
σει, δια το τρέχον έτος, την ανέγερσιν έξ μεγάλων
κονσερβοποιείων λαχανικών, η ίδρυσις των οποίων
προβλέπεται: ανά ενός εις την Μεσσηνίαν, Ηλείαν,
Κωπαΐδα, Ιστιαίαν, Δράμαν και Ξάνθην. Εις τας
ειδήσεις προστίθεται ότι έχουν ήδη μελετηθή τα εν
λόγω εργοστάσια ως κατασκευή, η δε προμήθεια του
μηχανικού εξοπλισμού θα γίνη κατόπιν διεθνούς δια
γωνισμού την Ιδ"'’ Οκτωβρίου.
Ως προς τον φορέα, ο οποίος θα αναλάβη την εν
γένει διοίκησιν, η Α.Τ.Ε. προσανατολίζεται προς την
δημιουργίαν μιας εταιρίας, εις την οποίαν θα συμμε
τέχει η ιδία και αι κατά τόπους συνεταιριστικοί οργα
νώσεις, με συμμετοχήν ανάλογον προς την παραγωγι
κήν των ικανότητα.
Δεν γνωρίζομεν εάν απεδόθησαν επακριβώς εις τον
Τύπον τα σχέδια και αι προθέσεις της Α.Τ.Ε., σπεύδομεν όμως να δηλώσωμεν ότι η είδησις αύτη εδημιούργησε πολλάς απορίας και προεκάλεσε σοβαρός
ανησυχίας εις την διοίκησιν του ΕΒΕΑ και δια τούτο
επιθυμεί αύτη να τύχη καταλλήλων πληροφοριών και
των απαραιτήτων διευκρινήσεων.
Κίνδυνος προσθήκης νέων εργοστασίων εις τα ήδη
υπάρχοντα.
Έ ν εκ των προβλημάτων τα οποία απησχόλησαν την

διοίκησιν του ΕΒΕΑ, είναι ο κίνδυνος ιδρύσεως κον
σερβοποιείων, εις διαμερίσματα και πόλεις της
χώρας, ένθα λειτουργούν αποδοτικώς ήδη υπάρχοντα
τοιαΰτα, ανεξαρτήτως εάν ταύτα ανήκουν εις συνε
ταιρισμούς ή ιδιώτας επιχειρηματίας. Θα ήτο κλασική
περίπτωσις διασπαθίσεως πολυτίμων εθνικών πόρων,
η αγορά εκ του εξωτερικού και η εγκατάστασις μηχα
νικού εξοπλισμού, ίνα προστεθή ούτος εις τον υπάρ
χοντα σήμερον εν λειτουργία, με αποτέλεσμα την
μερικήν μόνον χρησιμοποίησιν της συνολικής παρα
γωγικής δυναμικότητος προς μεγίστην βλάβην της
οικονομίας μας. Λυπούμεθα ειλικρινώς ευρισκόμενοι
εις την ανάγκην να υπενθυμίσωμεν ότι, εις μίαν
χώραν, ως η Ελλάς, της οποίας τα συναλλαγματικά
διαθέσιμα και εν γένει οι χρηματικοί πόροι είναι λίαν
περιωρισμένοι, είναι αδιανόητος και η παραμικρά
σπατάλη εις άσκοπους και ατυχείς επενδύσεις.
Εναρμόνισις με το γενικόν οικονομικόν πρόγραμμα.
Κατά την παρούσαν περίοδον, ευρίσκεται υπό
καιάρτισιν εις το Κ.Ε.Π.Ε., έν πενταετές πρόγραμμα
οικονομικής αναπτΰξεως της χώρας μας. Ευλόγως
όθεν προβάλλει το ερώτημα αν αι επενδύσεις των 6
μεγάλων κονσερβοποιείων εντάσσωνται και εναρμονίζωνιαι εις το γενικόν τούτο οικονομικόν πρόγραμ
μα. Δεν γνωρίζομεν εάν η Διοίκησις της Α.Τ.Ε., ε'χη
γνώσιν της γενικής διαρθρώσεως του οικονομικού
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προγράμματος, το οποίον καταρτίζει το Κ.Ε.Π.Ε., και
εάν διεπίστωσεν ότι ορθολογικώς εντάσσονται εις
τούτο τα εν λόγω 6 μεγάλα κονσερβοποιεία.
Εάν δεν ε'λαβε χώραν η διερεύνησις του προβλήμα
τος τούτου, τότε φοβούμεθα ότι αι σχεδιαζόμενοι
επενδύσεις θα προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις
επί της οικονομίας μας, εφόσον δεν υπέστησαν την
απαραίτητον βάσανον της αξιολογήσεως και της
ιεραρχήσεως.
Η οικονομική επιστήμη, η πείρα και η στοιχειώδης
λογική, μας οδηγούν εις το συμπέρασμα ότι οφείλομεν να προβώμεν εις αξιολόγησιν και να εξετάσωμεν
την σκοπιμότητα εκάστης επενδύσεως. Προς αποφυ
γήν επιβλαβών οικονομικών επιδράσεων όλαι αι
Κυβερνήσεις σήμερον, εις τας διαφόρους χώρας,
εφαρμόζουν μέθοδον προγραμματισμού και (ορισμέ
νους κανόνας, εις την ίδρυσιν επιχειρήσεων και την
εγκατάστασιν μηχανικού εξοπλισμού. Η ανάγκη αύτη
είναι περισσότερον έκδηλος εις οικονομίας, ως η ιδική μας, της οποίας αι δυνατότητες εξαγωγών και η
εσωτερική κατανάλωσις είναι περιωρισμένης σημα
σίας.
Το πρόβλημα του ψορέως.
Αι ανησυχίαι της Διοικήσεως του ΕΒΕΑ είναι ακό
μη μεγαλύτεροι εκ της διαπιστώσεως ότι, το σοβαρόν
πρόβλημα, του φορέως, ευρίσκεται απλώς υπό μελέ
την και ότι υπάρχει πρόθεσις εκ μέρους της Α.Τ.Ε.,
να συνεταιρισθή με τους κατά τόπους συνεταιρι
σμούς. Είναι απορίας άξιον πως, το πρόβλημα του
φορέως, ευρίσκεται ακόμη υπό μελέτην και εξέτασιν,
καθ’ ήν στιγμήν προκηρύσσεται διαγωνισμός προμή
θειας του μηχανικού εξοπλισμού, δια την 15,ν προσε
χούς μηνός Οκτωβρίου.

βλέψωμεν το γεγονός ότι οι συνεταιρισμοί έχουν
τάσιν προς υπερβολικήν αύξησιν του κόστους της
παραγωγής και της διαχειρίσεως εν γένει, δεικδικούν
δε συνεχώς επιχορηγήσεις εκ μέρους του Κράτους
και πάσης φύσεως προνόμια και διακρίσεις. Πάντα
ταύτα συντελούνται εις βάρος της καταναλώσεως και
της οικονομικής δραστηριότητος της χώρας μας,
θίγουν δε σοβαρώς και τας ιδιωτικός επιχειρήσεις.
Δεν έχομεν την αντίληψιν ότι η ιδιωτική επιχείρησις
πρέπει να έχη την αποκλειστικότητα εις την οικονομι
κήν δραστηριότητα. Οι συνεταιρισμοί είναι ευπρόσδεκτοι εις όλας τας δραστηριότητας και εκδηλώσεις
της οικονομικής ζωής της χώρας, αλλ’ επί ίσοις όροις.
Εν τούτοις παρατηρείται τάσις διεκδικήσεως προνο
μίων και πάσης φύσεως επιχορηγήσεων εκ μέρους
των συνεταιρισμών. Η πολιτική αύτη οδηγεί εις αθέ
μιτον ανταγωνισμόν, έναντι των ιδιωτικών επιχειρή
σεων, προκαλεί δε και δυσμενείς επιπτώσεις επί της
οικονομίας μας. Δεν θα ήτο υπερβολή να λεχθή ότι αι
διακρίσεις και τα προνόμια υπέρ των συνεταιρισμών,
έχουν την έννοιαν τροχοπέδης εις την πορείαν αναπτύξεως της οικονομίας μας. Άλλωστε, πώς είναι
δυνατόν να λαμβάνη χώραν διάκρισις μεταξύ Ελλή
νων πολιτών, όταν τούτο είναι εναντίον της ηθικής,
της ανθρώπινης λογικής και της συνταγματικής τάξεως;
Ανάγκη μελέτης του προβλήματος.
Αι ανωτέρω παρατηρήσεις είναι αρκεταί ώστε να
δικαιολογούν παράκλησίν μας όπως εξετασθή μετά
προσοχής το όλον πρόβλημα. Επομένως, θα ήτο σκόπιμον να αναβληθή, ο δια τόσον σύντομον χρονικόν
διάστημα προκηρυχθείς διαγωνισμός, υιοθετηθή δε
παραλλήλως η ακόλουθος διαδικασία:

Η μέθοδος της ιδρύσεως εργοστασίων, χωρίς να έχη
καθορισθή ο φορεύς εκμεταλλεύσεως, δίδει την εντύπωσιν σχήματος προχειρολογίας. Έχομεν άλλας
περιπτώσεις εφαρμογής της ιδίας μεθόδου εκ μέρους
του Κράτους, με αποτέλεσμα την άσκοπον διασπάθισιν πολυτίμων πόρων. Η ανάθεσις της προμήθειας
του μηχανικού εξοπλισμού και της ανεγέρσεως εργο
στασίων εις την αρμοδίαν δήθεν υπηρεσίαν της
Α.Τ.Ε., ή εις μίαν Επιτροπήν AD HOC είναι μέθοδος
σπατάλης και επαυξήσεως του κόστους του έργου εις
απίστευτον βαθμόν. Το πλέον τυπικόν παράδειγμα
εις την χώραν μας, αποτελεί η ίδρυσις του κρατικού
εργοστασίου αζώτου.

Εκπρόσωποι όλων των αρμοδίων Υπουργείων, της
Α.Τ.Ε., του Κ.ΕΠ.Ε. και του ΕΒΕΑ είναι σκόπιμον να
εξετάσουν από κοινού.το πρόβλημα της ιδρύσεως των
εν λόγω έξ μεγάλων κονσερβοποιείων. Μόνον ούτω
είναι δυνατόν να αποφευχθούν λάθη και οικονομικοί
σπατάλαι, άκρως επιζήμιοι δια την οικονομίαν μας.
Αρμόδια πρόσωπα, συνερχόμενα και ερευνώντα από
κοινού τα προβλήματα τα οποία θίγομεν ανωτέρω, ως
και έτερα, τα οποία ήθελον προκύψη εκ της διευρύνσεως του όλου θέματος, θα προσφέρουν υψίστην υπη
ρεσίαν εις την οικονομίαν μας, θα προφυλάξουν δε
και την Α.Τ.Ε., από ενδεχομένας οικονομικός ζημίας
και επικρίσεις.

Αλλά και το θέμα της συμμετοχής των συνεταιρι
σμών δημιουργεί προβλήματα και προκαλεί αντιρρή
σεις. Η Διοίκησις του Ε.Β.Ε.Α., αποτελείται από πρό
σωπα, τα οποία έχουν μεγίστην συμπάθειαν προς
τους συνεταιρισμούς και πιστεύουν ακραδάντως ότι ο
αγροτικός μας κόσμος είναι άξιος πάσης στοργής και
πάσης μερίμνης. Εν τούτοις, δεν δυνάμεθα να παρα-

Θέλομεν να πιστεύσωμεν ότι η Α.Τ.Ε., θα δώση την
δέουσαν προσοχήν εις τας υποδείξεις μας και θα
αποφύγη να σπεύση εις αποφάσεις και ενεργείας
δυναμένας να εκθέσουν τούτην εις επικρίσεις και να
καταλήξουν ίσως αύται εις μεγίστην βλάβην της οικο
νομίας μας. Έχομεν την αντίληψιν ότι, η οικονομική
ανάπιυξις της χώρας μας, η οποία αποτελεί το μέλη-
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μα όλων μας σήμερον, θα παραμείνη απλή επιθυμία
προς μεγίστην βλάβην του Ελληνικού λαού, εάν η
προσοχή μας δεν συγκεντρωθή εις τας πλεόν παραγωγικάς επενδύσεις και εάν εκάστη εξ αυτών δεν
αποφασισθή κατόπιν προσεκτικής μελέτης, αξιολογήσεως και της απαραιτήτου ιεραρχήσεως. Οι πόροι

τους οποίους διαθέτει η χώρα μας είναι λίαν περιωρισμε’νοι, η οικονομική δε μάχη την οποίαν καλοϋμεθα
να διεξαγάγωμεν σήμερον, μετά την σΰνδεσιν της
οικονομίας μας με την Ε.Ο.Κ., είναι σκληρά και αδυσώπητος».

Βέβαια το «αντικειμενικόν» αυτό κείμενο αποσιωπά ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις
είναι γενικά πολύ παλαιές και ότι με αυτές, όπου υπάρχουν, καταληστεύεται ο αγροτικός
κόσμος. Το «δήθεν φιλοσυνεταιρισακόν» ήρεμον και με «οικονομικές σκέψεις» κείμενον
μόνο σκοπόν είχε την αναβολή ώστε να μείνουν οι εγκαταστάσεις επί του παρόντος αποκλει
στικά στα χέρια των ιδιωτών τοπικών βιομηχάνων για να εκμεταλλεύονται την επεξεργασίαν,
την εμπορίαν και γενικά τον μόχθον των αγροτών παραγωγών. Είναι χαρακτηριστικόν ότι
στην Επιτροπή Μελέτης που «παρακαλούν» να γίνει, προτείνουν να μετέχουν εκπρόσωποι
όλων των αρμοδίων Υπουργείων, η ΑΤΕ, το ΚΕΠΕ, και το ΕΒΕΑ, αλλά για τους εκπροσώ
πους των Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδία τσυς κ.λπ.) δεν υπάρχει συμμετοχή,
θα αποφασίσουν για λογαριασμό τους οι άλλ^οι για την παραπομπή επί του παρόντος του
θέματος σε συζητήσεις και αναβολή, με μελλοντικήν δυνατότητα, σε εύθετο χρόνο, να περιέλ
θουν και οι νέες εγκαταστάσεις στους εκμεταλλευτικούς κερδοσκοπικούς κύκλους.
Αλλά στις επιθέσεις υπάρχει και ο ισχυρός συνεταιριστικός αντίλογος, τόσο με ενέργειες
της Συνομοσπονδίας, όσο και με αξιόλογα κατατοπιστικά κείμενα με επιστημονική νηφα
λιότητα.
Είναι χαρακτηριστικό και ιδιαίτερης αξίας (πάντα χρήσιμο) κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη στο
Σ. Ιούλιος 1964 σ. 89 επομ., όπου γράφει σχετικά, με γνώση της θεωρίας και της εφαρμογής:
«Δε νομίζομε πως οι εκπρόσωποι των εμποροβιομηχάνων και των επαγγελματοβιοτεχνών βρήκαν τον
καλύτερο τρόπο για να προστατεύσουν τα ιδιαίτερα
συμφέροντα των τάξεών τους, ζητώντας να φράξουν
το δρόμο του ελληνικού γεωργικού Συνεργατισμού
προς την πρόοδο και να τον εμποδίσουν να εκπλήρω
σή τη μεγάλη αποστολή του, οικονομική και κοινωνι
κή, που τα επιτεύγματά της αγκαλιάζουν και εξυπη
ρετούν όλο το λαό, ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο,
που με πίστη και εμπιστοσύνη προσφεύγει κάτω από
την σκέπη του.
Ο Συνεργατισμός ιδανικό του έχει να κάμη τους
φτωχούς και τους αδύνατους, με αξιόπρεπα μέσα —
τη συλλογική αυτοβοήθεια και τη συνεργασία— να
ζουν και να εργάζωνται μέσα σε μια ελεύθερα οργα
νωμένη κοινωνία, όπου η ευγενική άμιλλα αντικαθι
στά το βλοσυρό ανταγωνισμό και το φιλάλληλο πνεύ
μα κατορθώνει, με τη συνεταιριστική αγωγή, να διευρύνη ολοένα και σε περισσότερη έκταση την ταύτιση
των μερικότερων συμφερόντων με το γενικό συμφέ
ρον· μέσα σε μια κοινωνία όπου και του γενικού συμ
φέροντος η έννοια απλώνεται όλο και περισσότερο
και τείνει να πάρη καθολική, πανανθρώπινη έκφρα
ση, κάτω από τις ριζικής σημασίας πρακτικές συνέ

πειες του τεχνικού πολιτισμού και τη διαμόρφωση
των σύγχρονων ιδεωδών, προσαρμοσμένων ειλικρινά,
με πίστη και συνέπεια, στο αναντικατάστατο και ακα
τάλυτο πνεύμα του ελληνοχριστιανικού ηθικού πολιτι
σμού.
Παιδί της ανάγκης ο Συνεταιρισμός, στην υπηρεσία
των φτωχών και των αδύνατων για να τους βοηθήση,
τους διαμορφώνει, με τη μεταξύ τους συνεργασία και
αλληλοβοήθεια, σε ισχυρές, σχετικά, συλλογικές
οικονομικές μονάδες, αυτοδύναμες και δημοκρατικά
οργανωμένες, έτοιμες και ικανές να εκτελε'σουν τον
αποκλειστικό προορισμό τους, να προσφέρουν δηλα
δή τις υπηρεσίας τους στα πρόσωπα που τις συγκρο
τούν — τα μέλη τους. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του
Συνεταιρισμού σκοπό έχουν να βελτιώσουν τους
όρους της διεξαγωγής των εργασιών, που είναι απα
ραίτητες στην επαγγελματική ή την οικιακή οικονομία
των μελών του με την ομαδική διεξαγωγή τους:
(Ορθολογική και συγχρονισμένη οργάνωση του πορισμού κεφαλαίων και ειδών χρήσιμων στην παραγωγι
κή ή την καταναλωτική οικονομία τους, καθώς και
συστηματική οργάνωση για τη διάθεση των προϊό
ντων τους, ενδεχομένως, όταν χρειάζεται, μετά προη
γούμενη βιομηχανική επεξεργασία(*). Δηλ. ο Συνε-

(*) Βλ. «ο Συνεταιριστής» τεύχος 2 Οκτώβριος 1946 σελ. 17α, Θ. Τζωρτζάκη «Οι σύγχρονες τάσεις των συνε
ταιρισμών».
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ταιρισμός κάνει τις μικρές οικονομικές μονάδες πιο
αποδοτικές (μειώνει το κόστος, βελτιώνει την ποιότη
τα, αυξάνει το μερίδιο των παραγωγών στην τελική
τιμή που πραγματοποιούν κατά τη διάθεσή τους τα
προϊόντα τους, καθώς και την αμοιβή της εργασίας
των συνεταιρισμένων μικροπαραγωγών ή εργατών)
και ακόμη αυξάνει (Ο Συνεταιρισμός των καταναλω
τών) την αποδοτικότητα του εισοδήματος των φτωχών
και των αδύνατων με τη συστηματική του διάθεση για
την απόκτηση αγαθών.
Επομένως ο Συνεταιρισμός προσφέρει σημαντική
κοινωνική υπηρεσία, γιατί με μέσα δίκαια και ειρηνι
κά εξασφαλίζει την ύπαρξη και την υπεύθυνη πρωτο
βουλία στην οικονομική ζωή των μικρών αυτόνομων
οικονομικών μονάδων.
Έτσι, όχι μόνο προάγεται η οικονομική δημοκρατία
και η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, αλλά και
εξυψώνεται το ηθικό και οξύνεται η συναίσθηση της
ευθύνης στο λαό, γιατί με τη βοήθεια του Συνεταιρι
σμού γίνεται άμεσος και συνειδητός διαχειριστής της
οικονομικής ζωής του.
Και όλα αυτά χωρίς καμιά αναχαίτηση της οικονομι
κής ανάπτυξης. Απεναντίας ο Συνεταιρισμός αποβαί
νει, από τον προορισμό του, πολυτιμότατος συντελε
στής για την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον
αγροτικό τομέα και τον τομέα του πορισμού κατανα
λωτικών αγαθών (καλή ποιότητα, χαμηλή τιμή, υγιει
νή, δίαιτα κτλ.). Αυτό μαρτυρεί, άλλωστε, η λαμπρή
άνθιση που παρουσιάζει η συνεταιριστική οργάνωση
στις πιο αναπτυγμένες οικονομικά χώρες του κόσμου
και παράλληλα η πλατιά εφαρμογή του θεσμού στις
υπανάπτυκτες χώρες, που πολύ υπολογίζουν στο
συνεταιριστικό θεσμό για την οικονομική οργάνωσή
τους και την προκοπή του λαού τους.
Αν ο Συνεταιρισμός είναι ένας θεσμός ζωτικής
σημασίας και αναντικατάστατος για την οικονομική
οργάνωση των αγροτών και των μισθωτών, δεν αρνείται όμως να προσφέρη τις υπηρεσίες του και σε άλλες
μερίδες του λαού άλλων απασχολήσεων, όπως τους
βιοτέχνες, τους επαγγελματίες, τους μικρεμπόρους
κτλ., γενικά σε όλους όσοι θέλουν να τον χρησιμοποι
ήσουν για να κάμουν αποδοτικότερη την προσωπική
τους δραστηριότητα και είναι διατεθειμένοι να εφαρ
μόσουν ειλικρινά τις αρχές και τους κανόνες του.
Άλλωστε και η διεθνική συνεταιριστική πράξη, ακόμη
και η ελληνική, δείχνουν ότι ο Συνεταιρισμός, σα
θεσμός, δεν έχει μονοπωληθή από καμιά μερίδα του
λαού. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, πρόθυμα
παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσοι τις χρειάζο
νται.
Νομίζομε, ότι η εχθρική στάση απέναντι στο Συνε
ταιρισμό, όπως εκδηλώθηκε πάλι πρόσφατα, οφείλε
ται σε άγνοια και παρεξήγηση, ή ακόμη και σε
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κάποια αντιπάθεια και αντίδραση που γεννά σε
όσους ασκούν το ίδιο έργο με αυτόν, με κίνητρο όμως
όχι την ανιδιοτελή εξυπηρέτηση, όπως ο Συνεταιρι
σμός, αλλά το κέρδος.
Η διαφοροποίηση του τελικού σκοπού γεννά τη δια
φοροποίηση στη συμπεριφορά, δηλαδή στη μεταχείρι
ση των εξυπηρετούμενων πελατών, η οποία φυσικά
προκαλεί συγκρίσεις που αναμφισβήτητα διαπιστώ
νουν την υπεροχή του Συνεταιρισμού. Ακόμη, κατά
κανόνα, και όταν φαίνεται ότι ο Συνεταιρισμός απο
τυχαίνει επιφανειακά, ουσιαστικά πετυχαίνει το σκο
πό του. Πόσες φορές ο Συνεταιρισμός, με τη παρέμ
βαση του, δεν εμπόδισε την πτώση των τιμών των
προσφερομένων προϊόντων, δεν τις συγκρότησε ή δεν
συνετέλεσε να υψωθούν στα δίκαια επίπεδα, και
ωφέλησε έτσι όλους τους παραγωγούς της περιοχής
του, ενώ ο ίδιος μπορεί να ζημίωσε. Η ειδική ζημία
είναι η θυσία για τη γενική ωφέλεια, για τη δικαίωση
ενός τίμιου αγώνα για την εκπλήρωση της αποστολής
του: Την τελική ουσιαστική εξυπηρέτηση των ανθρώ
πων του.
Ο Συνεταιρισμός δεν είναι μισαλλόδοξος, δεν
αρνείται άλλους θεσμούς που προσφέρουν τις ίδιες
με αυτόν υπηρεσίες. Ούτε ζητεί την εξόντωσή τους
ούτε αξιώνει από την Πολιτεία να σφυρηλατηθούν
εναντίον τους δεσμό, όπως ζητούν εναντίον του όσοι
άδικα και παράλογα τον εχθρεύονται, για την ανά
σχεση του κοινωφελούς έργου του, έργου που κλείνει
τόση ανθρωπιά — βελτίωση των όρων της ζωής των
φτωχών και των αδύνατων — και συγχρόνως τόση
λογική, τόση δικαιοσύνη, τόση προοδευτικότητα. Για
τί αυτή η ξεπερασμένη αντιδραστική νοοτροπία που,
ευτυχώς για την ανθρώπινη πρόοδο, η δημιουργική
δύναμη του σύγχρονου Συνεργατισμού δεν την αφή
νει να επικρατήση;
Ο Συνεταιρισμός δε ζητεί προνόμια ούτε προτιμή
σεις. Ζητεί, όταν χρειάζεται, ίση μεταχείριση, ελευθε
ρία ενέργειας μέσα στα καθιερωμένα νόμιμα πλαί
σια, καλόπιστη κρίση του έργου του και ευγενικό
αγώνα άμιλλας με τους ομοειδείς θεσμούς στην άμε
ση πρακτική λειτουργία τους, ανεξάρτητα από κάθε
διάκριση προορισμού και τελικού σκοπού.
Αν ο Συνεταιρισμός, από τον προορισμό του και την
προέλευσή του, θεωρείται ο προσφορώτερος θεσμός
για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής του Κρά
τους, όπου χρειάζεται ειδικότερη παρέμβασή του,
αυτό τον τιμά, οπωσδήποτε είναι από κάθε άποψη
παράλογο και επομένως απαράδεκτο να βρίσκη
κανείς σ’ αυτό στοιχεία κατηγορίας εναντίον του.
Κοινωφελή υπηρεσία προσφέρει, δεν επιδιώκει δικά
του ωφελήματα. (Βλ. και Σ. 1946 τ. 3 «Οργανωτικά
ζητήματα»).
Αλλά ας μη προχωρήσουμε. Αρκετά έχουν ειπωθή
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σχετικά, με πειστικότητα και αμεροληψία, αλλά και
θάρρος από μέρος των εκπροσώπων των Συνεταιρι
σμών και των Συνεταιριστών.
Ας είμαστε αισιόδοξοι. Η αντίδραση και η εχθρότη
τα από μέρος τρίτων, που θίγονται από τη λειτουργία
του, είναι και αυτή δείγμα της ζωτικότητας και της
σημασίας του Συνεργατισμού. Η ανάπτυξή του και η
ολοένα αύξηση των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων
είναι φυσικό να προκαλή την αντίδραση εκείνων που
θίγονται, μολονότι ο συναγωνισμός είναι ελεύθερος
και οι όροι ίσοι, όπως έχουν διαμορφωθή διεθνικά
στις δημοκρατικές χώρες.
Εξάλλου η αντίδραση -έσ τω και η πιο παράλογη
και ά δ ικ η - έχει και τις ευεργετικές της επιδράσεις
για τη συνεταιριστική κίνηση: Οι Συνεταιριστικές
Οργανώσεις, για να την αντιμετωπίσουν, συσφίγγουν
τους μεταξύ των δεσμούς, συντονίζουν τη στάση τους,
ανασκοπούν και ελέγχουν ακόμη μια φορά το έργο

τους, του δίνουν πλατιά δημοσιότητα για τη διαφώτι
ση της κοινής γνώμης, αλλά και του μεγάλου όγκου
του συνεταιρισμένου κόσμου. Ακόμη ανανεώνουν και
εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη συστηματικό
τερη οργάνωσή τους, για την ανάπτυξη έργων πνευ
ματικής υποδομής (έρευνα, μελέτη, εκπαίδευση, δια
φώτιση, μύηση του λαού από την παιδική ηλικία στη
συνεταιριστική ιδέα και πράξη, και προπάντων από
λυτη και ουσιαστική προσήλωση στη δημοκρατικότητα του συνεταιριστικού θεσμού).
Πιστεύομε ότι ο Συνεργατισμός είναι αναντικατά
στατη όχι μόνο εθνική αλλά και πανανθρώπινη αξία,
και πρέπει όχι μόνο να τον προφυλάσσωμε από κάθε
άδικη επίθεση ή μεροληπτική κριτική των τρίτων,
αλλά παράλληλα και να τον βοηθούμε να προφυλάσσεται από κάθε εσωτερική του αδυναμία και να γίνε
ται ολοένα τελειότερος παραστάτης του λαού και
ιδίως των φτωχών και των αδύνατων».

(Αυτό το κείμενο είναι πολΰ χρήσιμο για τη μόρφωση των συνεταιριστικών στελεχών και
σήμερα 1998 και μελλοντικά).
— Στις τότε αντιδράσεις εναντίον των Συνεταιρισμών υπήρξε ισχυρός αντίλογος και από
τη Συνομοσπονδία. Βλ. ΦΣ 1964 τεύχος Μαΐου. (Πρέπει να διαβαστεί από την πηγή).
— Αλλά οι κερδοσκοπικοί κύκλοι συνεχίζουν τον θόρυβο με ποικίλες ενέργειες για να στα
ματήσουν την επέκταση της δραστηριότητας των Συνεταιρισμών σε γεωργικές βιομηχανίες,
εξαγωγές, προμηθευτικές εργασίες, κ.λπ. Και ακολουθούν τα γνωστά επιχειρήματα και οι
κινδυνολογίες που αξιοποιήθηκαν αργότερα (επί δικτατορίας αλλά και μέχρι σήμερα).
Συμπαράσταση στη συνεταιριστική κίνηση από τον ΟΟΣΑ
Εκδήλωση βασικής συμπαράστασης προς την ελληνική συνεταιριστική κίνηση (με διεύρυν
ση και στη συνδικαλιστική και γενικότερα την ελληνική αγροτική οικονομία) είναι η μελέτη
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτυξεως που έγινε επιτόπια στην Ελλά
δα επί 2 μήνες από τους ειδικούς του ΟΟΣΑ J. Chombart de Lauve, πανεπιστημιακό καθη
γητή και J. Poitevin. Η έκθεση που τελικά συνέταξαν, αφού ακόυσαν και πολλούς ειδικούς
και εξέτασαν επί τόπου διάφορα βασικά προβλήματα και ανατιθέμενες απόψεις, είναι πολύ
αξιόλογη, έχει δημοσιευθεί στα γαλλικά και μέρος της έχει μεταφραστεί και δημοσιευθεί
στην έγκριτη έκδοση «Οικονομικός Ταχυδρόμος» Αθηνών 10.12.1964 και 17.12.1964. Η
έκθεση αναφέρεται σε πολλά βασικά προβλήματα που αφορούν την όλη αγροτική ελληνική
κίνηση και την ΑΤΕ, χαρακτηρίζεται από πρακτικό πνεύμα σε συνδυασμό με επιστημονική
γνώση και έρευνα. Δυστυχώς η έκθεση αυτή (όπως και άλλες) αξιοποιήθηκε πολύ λίγο από
τη Συνομοσπονδία, και μόνο στον τομέα της οργανώσεως Συνεταιριστικής Σχολής στη Θεσ
σαλονίκη κατά τις επιθυμίες της ηγεσίας της Συνομοσπονδίας με αξιόλογη βοήθεια του
ΟΟΣΑ.
Δεν είναι δυνατό βέβαια να παρατεθούν (εδώ και στα διάφορα Υποκεφάλαιά μας) αυτού
σιες όλες οι περικοπές (διαπιστώσεις, στοιχεία, υποδείξεις) που αφορούν τα διάφορα συνε
ταιριστικά και περί ΑΤΕ προβλήματα. Η έκθεση πρέπει να μελετηθεί στο σύνολό της και όχι
αποσπασματικά, η μελέτη δε αυτή είναι χρήσιμη και στους σημερινούς και αυριανούς αρμο
δίους αφού τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και μερικά μάλιστα έχουν επιδεινω
θεί σε βάρος της συνεταιριστικής ανάπτυξης. Για τους λόγους αυτούς γίνεται σημαντική

57/2409

Περίοδος 1961 -1967- Υποχ. B ‘: Κράτος και τρίτοι απέναντι στους Συνεταιρισμούς. Αντιδράσεις. Συμπαράσταση

αναφορά μας στην έκθεση, όσο το δυνατόν περιληπτικά.
Η έκθεση τονίζει την ανάγκη μεταβολών στις καλλιέργειες (αρδεύσεις, τεχνική, κ.λπ.) και
διεύρυνσης του μεγέθους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Ειδικά για τη συνεταιριστική οργάνωση τονίζει ότι «παρήλθεν οριστικώς η εποχή των
μικρών συνεταιρισμών, των μικρών περιφερειακών Ενώσεων, των μικρών γεωργικών τρα
πεζών, των μικρών οργανώσεων εφαρμογών, των μικρών αποθηκών συντηρήσεως, κ.λπ.
Είμεθα πεπεισμένοι, (γράφει) ομού μετά των Ελλήνων ειδικών, ότι εις χώραν όπου θα επι
κρατεί ακόμη η μικρά αγροτική εκμετάλλευσις, ο συνεργατισμός είναι υπέρποτε αναγκαί
ος...».
Τονίζεται ακόμα στην έκθεση ιδιαίτερα η ανάγκη εξειδικεύσεως των γεωργικών επαγγελ
ματικών Οργανώσεων. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός συνδικαλισμού, συνεργατισμού, αμοι
βαίας αγροτικής πίστεως, τονίζει:
«Η διαίρεσις αύτη της εργασίας επιτρέπει μεγαλυτέραν αποτελεσματικότητα και προφυλάσσει την Τρά
πεζαν και τον συνεργατισμόν εκ των συγκυριακών
ταλαντεΰσεων του συνδικαλισμού, του οποίου ο
ρόλος περιορίζεται εις την δυσχερή υπεράσπισιν των
επαγγελματικών συμφερόντων. Δέον να διευκρινισθή
ότι την διοίκησιν όλων των ειδικευμένων αυτών οργα
νώσεων έχουν αυτοί ούτοι οι αγρόται, πάντως η αμοι

βαία αγροτική πίστις ασκεί νόμιμον έλεγχον επί των
συνεταιρισμών, εις τους οποίους χορηγεί δάνεια, το
δε Κράτος, με την σειράν του ελέγχει κατά το μάλλον
ή ήττον εκ του σύνεγγυς την αμοιβαίαν αγροτικήν
πίστιν, είτε λόγω των εις αυιήν παρεχόμενων επιχο
ρηγήσεων, είτε προς συντονισμόν των επενδύσεων
επί εθνικού επιπέδου, είτε και δι’ αμφοτε'ρους συγ
χρόνως τους ανωτέρω λόγους».

Αναγνωρίζει όμως παράγοντες επιβραδύνοντας την μετατροπήν της ελληνικής επαγγελμα
τικής οργανώσεως.
Ακόμα τονίζει:
«Εν πρώτοις, εφ’ όσον οι αγρόται δεν συμβάλλουν
(δια των καταθέσεών των και των εγγραφών των
εις δάνεια) ειμή δι’ ελάχιστης εισφοράς εις τους
οικονομικούς πόρους της Αγροτικής Τραπέζης,
είναι επόμενον να συνέχιση αύτη την εποπτείαν της
επί της αγροτικής συνεταιριστικής κινήσεως, αλλά
προετοιμάζουσα το μέλλον, δηλαδή, ως θα ίδωμεν,
καθιστώσα βαθμηδόν, εν τω μέτριο του δυνατού,
ελαφροτέραν την κηδεμονίαν ταύτην.
Μικροπροθέσμους, δεν είναι δυνατόν, ως το επρότεινε διεθνής εμπειρογνώμων, να συσταθή εις την
Ελλάδα οργάνωσις αμοιβαίας αγροτικής πίστεως,
εμπνεομένη από το γαλλικό σύστημα. Οι πρωτο
βάθμιοι πιστωτικοί συνεταιρισμοί, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα είχον προηγουμένως συγχωνευθή εις
ομάδας, θα καθίσταντο τοπικά ταμεία αγροτικής
πίστεως διευθυνόμενα υπό των αγροτών.

μετετρέποντο βαθμηδόν εις πιστωτικά περιφερεια
κά Ταμεία, των οποίων την διεύθυνσιν θα ενεπισιεύετο επίσης εις τους αγρότας.
Μόνον η κεντρική βαθμίς θα παρέμενεν ως δημο
σία υπηρεσία εκτελούσα τας αυτάς εργασίας ως
σήμερον και ελέγχουσα το έργον των τοπικών και
περιφερειακών ταμείων. Τοιούτου είδους όμως
μετατροπή δεν είναι προφανώς δυνατή ειμή μόνον
όταν οι αγρόται θα προμηθεύουν σημαντικότερον
μέρος των οικονομικών πόρων της Αγροτικής Τρα
πέζης, ούτως ώστε η πίστις να καταστή πράγματι
αμοιβαία.
Δεύτερον ο αγροτικός συνδικαλισμός δεν είναι
αρκετά ισχυρός δια να υπερασπισθή πράγματι τα
επαγγελματικά συμφέροντα, επομένως επί πολλά
έτη ακόμη το έργον τούτο θα ανατίθεται εις την
Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ..».

Τα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τραπέζης θα

—
Τονίζει και ασθενή σημεία στην οργάνωση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών
ΠΑΣΕΓΕΣ καθώς και τις διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες της στην εκπροσώπηση των
συμφερόντων του αγροτικού κόσμου.
— Σχετικά με τον ρόλο του Γεωργικού Συνεργατισμού στην Ελλάδα κατά τα προσεχή (από
το 1964) έτη και τα μέτρα ενισχύσεώς του, τονίζει:
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«α) Για τη μόρφωση. Προτεραιότης της μορφώσεως
των ανθρώπων. Ο συνεργατισμός είναι μία πρόοδος
του ανθρώπου. Η εκπαίδευσις του συνεταιριστοΰ και
η κατάρτισις στελεχών (επαγγελματικόν προσωπικόν
και προσωπικόν συνεταιριστικής διοικήσεως) αποτε
λούν επομε'νως ε'ργα προτεραιότητος· εξ αυτών,
άλλως τε, εξαρτάται η οικονομική επιτυχία: ο μορφωμε'νος συνεταιριστής σε'βεται την συνεταιριστικήν
πειθαρχίαν και ο συνεταιρισμός διευθυνόμενος από
αρμόδια στελέχη παρέχει υπηρεσίας.
β) Συνδικαλισμό; - Πολιτική. Προσωρινή υπεράσπισις των επαγγελματικών συμφερόντων. Μέχρις
ότου ο αγροτικός συνδικαλισμός καταατή ώριμος, η
συνεταιριστική κίνησις θα υπερασπίζη τα επαγγελ
ματικά συμφέροντα. Θα είναι όμως αύτη ομάς πιέσεως καθαρώς μη πολιτική αφ’ ενός και αφ’ ετέρου θα
χρησιμοποιή μεθόδους εργασίας όσον το δυνατόν
περισσότερον επιστημονικός.
γ) Κοινωνικοί αρμοδιότητες. Η εσχάτως σημειωθείσα ανάπτυξις των κοινωνικών υπηρεσιών (Εθνι
κόν Ίδρυμα Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
δεν καταργεί τον κοινωνικόν ρόλον του συνεργατι
σμού, αλλά τον περιορίζει.......
δ) Επε'κτασι; οικονομικών αρμοδιοτήτων. Προφα
νώς ο αγροτικός συνεργατισμός δεν θα αποβλέψη εις
το μονοπώλιον του εμπορίου, αλλά δια της μεγαλύτε
ρος συναγωνιστικότητός του θα αυξήση την ποσότη
τα και την ποιότητα των εις τους συνεταιριστής
παρεχομένων υπηρεσιών:
® ασκών επίδρασιν επί των τιμών και της ποιότητος
των προϊόντων και των μέσων παραγωγής.
• διευκολύνων την διάθεσιν της γεωργικής παρα
γωγής δια της αποθηκεύσεως, συντηρήσεως και
μεταποιήσεως των γεωργικών προϊόντων.
Δεν υπάρχει συνεργατισμό; χωρίς ιδεώδε; υιοθετούμενον από τα στελέχη και τους συνεταιριστά;.
Δεν είναι υπερβολή να ομιλήση τις περί μιάς ευρω
παϊκής κρίσεως του αγροτικού συνεργατισμού. Εις
πολλάς χώρας, αι επαγγελματικοί οργανώσεις ανα
ζητούν προπάντων την οικονομικήν αποτελεσματικότητα ενώ ο συνεργατισμός έχει ως σκοπόν την προα
γωγήν του ανθρώπου.
Η Ελλάς δεν διαφεύγει, από την γενικήν κρίσιν. Το
μόνον φάρμακον είναι να προσδιορισθή η θεωρία
και να μορφωθούν οι αγρσται εις το να σέβωνται το
συνεταιριστικόν πνεύμα. Αλλά ευνόητον είναι ότι

δεν θα είναι δυνατόν να μεταφυτευθούν εις την
Ελλάδα αι μέθοδοι των Σκανδιναβικών χωρών, των
πλέον εξελιγμένων χωρών δια την μόρφωσιν των
συνεταίρων. Εις την Ελλάδα δέον να ληφθή υπ’ όψιν
το οικονομικόν και κοινωνικόν περιβάύον, αφ’
ενός, και οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί εις την επαγελματικήν οργάνωσιν αφ’ ετέρου.
Πρέπει να γίνη κάτι καινούργιο.
Ποίος θα καθορίση μίαν συνεταιριστικήν αρχήν και
θα την προσαρμόση εις τας ανάγκας τας συνεχώς
μεταβαλλομένας; Ποίος θα μορφώση τα στελέχη του
συνεργατισμού των οποίων η αποστολή είναι να
εκπαιδεύουν τους αγρότας;
Αυτά αποτελούν κατ’ εξοχήν τας αρμοδιότητας μιάς
Γεωργικής Συνεταιριστικής Σχολής και μιάς υπηρε
σίας συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως εις τους κόλπους
της κεντρικής οργανώσεως της γεωργικής συνεταιρι
στικής κινήσεως.(*)
Εις τον τομέα αυτόν η Ελληνική αγροτική συνεται
ριστική κίνησις δεν έμεινε ποσώς αδρανής. Το 1930
είχε δημιουργηθή μία συνεταιριστική Σχολή από το
Κράτος. Κατηργήθη το 1937 και αντικατεστάθη το
1949 υπό Σχολής δημιουργηθείσης παρά της Πανελ
ληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνε
ταιρισμών. Από της εποχής εκείνης η Σχολή αυτή
οργανώνει καθ’ έκαστον έτος αφ’ ενός σειράν μαθη
μάτων εξαμήνου διαρκείας δια την μόρφωσιν των
υπαλλήλων των συνεταιρισμών, αφ’ ετέρου Σεμινά
ρια μικρός διαρκείας δια την μόρφωσιν των Προέ
δρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων
των Συνεταιρισμών. Ουδείς αμφιβάλλει ότι η Σχολή
αυτή έχει επιτελέσει έργον χρήσιμον, αλλά οι Έλλη
νες ειδικοί θεωρούν οι ίδιοι ότι η Σχολή αυτή παρέχουσα μίαν μόρφωσιν βασιζομένην κυρίως επί των
ομιλιών τας οποίας κάμνουν προσωπικότητες που
συχνάκις ανεπαρκώς συνδέονται με τα πρακτικά
προβλήματα, δεν είναι πλέον πλήρως προσηρμοσμένη προς τας ανάγκας.
Εξ άλλου, θαυμάσια αποτελέσματα έχουν επιτευχθή εις τον τομέα των Σχολικών Συνεταιρισμών
χάρις εις την αφοσίωσιν ενός ανθρώπου ιδιαιτέρως
αρμοδίου (του κ. Τζωρτζάκη). Μετά τινας δειλός
απόπειρας προ του πολέμου, η Υπηρεσία Συνεταιρι
στικής Εκπαιδεύσεως της Πανελληνίου Συνομοσπον
δίας ηδυνήθη να οργανώση μεταξύ του 1954-1961,
957 Σχολικούς Συνεταιρισμούς εις τα Δημοτικά Σχο
λεία.

(1) Η τότε ηγεσία της Συνομοσπονδίας, εφρόντισε με πάθος για την εφαρμογή της πρώτης υποδείξεως
δηλαδή την ίδρυση της Γ.Σ. Σχολής στη Θεσσαλονίκη αλλά όχι και για την δεύτερη υπόδειξη την ισχυρο
ποίηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως στους κόλπους της Συνομοσπονδίας. Τουναντίον την
αποδιοργάνωσε.
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Οι οργανισμοί οΰτοι, πολύ δραστήριοι, ασχολούνται
με την προμήθειαν ειδών και σχολικού υλικού, με την
καλλιε'ργειαν κήπων ή δοκιμαστικών αγρών, με την
δημιουργίαν φυτωρίων και την φύτευσιν δένδρων, με
την συντήρησιν κυψελών και εγκαταστάσεις δια την
κτηνοτροφίαν και προ πάντων με την οργάνωοιν του
χρόνου της σχολής. Με περιωρισμένας πιστώσεις,
πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και συνεχώς

αυξανόμενα, ε'χουν επιτευχθή δια την ηθικήν μόρφωσιν και την διάδοσιν του συνεταιριστικού πνεύματος
μεταξύ των παιδιών (45.000 κατά το 1961). Επί πλε'ον
εσχάτως έχουν δημιουργηθή Σχολικοί Συνεταιρισμοί
εις ε'ξ εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσης Εκπαιδεύσεως.
Το έργον αξίζει να εκτιμηθή και δέον να συνεχισθή».(·)

— Στη συνέχεια, αφού συνιστώ διάφορα μέτρα στην αγροτική πίστη, αναφέρεται στον
πρωταρχικό ρόλο της ΑΤΕ για την πραγματοποίηση των βελτιώσεων στο συνεταιριστικό και
συνδικαλιστικό οργανισμό των αγροτών. Στη συνέχεια τονίζει ότι το πνεύμα συνεργασίας
της ΑΤΕ με προοπτικήν μελλοντικής χειραφέτησης των Οργανώσεων πρέπει να αντικατα
στήσει το πνεύμα της κηδεμονίας (προτείνει διάφορα ειδικά μέτρα σε διάφορους τομείς).
— Σχετικά με τη διάρθρωση του Συνεργατισμού και την βοήθεια της ΑΤΕ γράφει:
«Όλοι οι Έλληνες ειδικοί συμφωνούν ότι η διάρθρωσις του συνεργατισμού δεν προσαρμόζεται πλέον εις τας ανάγκας. Εις την διαμόρφωσιν της διαρθρώσεως ταύτης τον κυριώτερον ρόλον θα διαδραματίση η Αγροτική Τράπεζα. Διατί τούτο; απλούστατα διότι διαθέτει πιστώσεις και δύναται να επηρεάση αποτελεσματικώς και με διακριτικότητα τας
συγχωνεύσεις των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών
και των περιφερειακών ενώσεων.
Βεβαίως το δικαίωμα ελευθέρας συμμετοχής εις

τους συνεταιρισμούς, το οποίον συνεπάγεται το
δικαίωμα ιδρύσεως νέων συνεταιρισμών δεν δύναται να καταργηθή χωρίς να θιγούν αι θεμελιώδεις
αρχαί του συνεργατισμού,
Αλλά τίποτε δεν θα εμπόδιζε την Αγροτικήν Τράπεζαν να περιορίση την εις πάρα πολύ μικρούς
συνεταιρισμούς χορήγησιν πιστώσεων και να παρέχη £1δικά οφέλη εις εκείνους τους συνεταιρισμούς ή
τας περιφερειακός ενώσεις, αι οποίαι θα εδέχοντο
να συγχωνευθούν».

— Και αφού αναφέρεται και σε μέτρα σχετικά με την ΑΤΕ και το προσωπικόν της, τονίζει
και πάλιν γενικότερα το θέμα της συνεταιριστικής μορφώσεως και αγωγής.:
Στη συνέχεια υπάρχει στην Έκθεση και λεπτομερειακή αναφορά στη συνεταιριστική
εκπαίδευση (Βλ. στο Υποκεφ. Ε).
Συμπαράσταση στα συνεταιριστικά από μελέτη του Κέντρου Ερευνών και Ενημερώσεως
επί της Συλλογικής Οικονομίας
Βλ. αναλυτικά στο Υποκεφ. Δ
— Άλλες γνώμες και υποδείξεις για τους Συνεταιρισμούς και μερικές διευκρινίσεις αρμο
δίων.
Χαρακτηριστικό για την «κοινή γνώμη» που υπάρχει το 1964 για τους Γεωργ. Συνεταιρι
σμούς (και την ΑΤΕ) είναι ότι αυτοί απησχόλησαν ακόμα και το σοβαρό περιοδικό «Συζήτησις» όργανον της Ενώσεως Ελληνικός Πολιτισμός με κατεύθυνση του από τον εκλεκτό καθη
γητή της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αλέξ. Τσιριντάνην. Στο τεύχος του Οκτωβρίου 1964 ο
Κ. Κωνσταντόπουλος δημοσιεύει αξιόλογο κείμενο με τίτλο «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλά
δα», όπου κάνει και διάφορες καλόπιστες παρατηρήσεις - εκδηλώσεις της διάχυτης κοινής
γνώμης των μορφωμένων των Αθηνών για τους Συνεταιρισμούς. Απαντητική διευκρινιστική
επιστολή του Π. Γλέζου δημοσιεύεται στο τεύχος Δεκεμβρίου 1964. Στο ίδιο τεύχος δημοσι
εύεται και νέα επιστολή του δικηγόρου Νικ. Κτιστάκη που τονίζει την έλλειψη συνεταιριστι
κής διαπαιδαγωγήσεως.

(1) Δυστυχώς και αυτό αποδιοργανώθηκε στη συνέχεια.
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Συμπαράσταση από κινηματογραφικά έργα
Μερικοί σεναριογράφοι και παραγωγοί μεταφέρουν στην κινηματογραφική οθόνη την
εκμεταλλευτική κατάσταση σε βάρος των φτωχών και αδύναμων αγροτών από ισχυρούς τσι
φλικάδες, ιδιοκτήτες γεωργ. βιομηχ. εγκαταστάσεων, μπακάληδες, εμπόρους γεωργ. προϊό
ντων, τοκιστές, κ.λπ. στις επαρχίες. Εχουν δε αυτά ανάλογη επίδραση όταν τα σενάρια
είναι καλά και αποδίδονται από καλούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Για παράδειγμα το έργο
«Η μοίρα ενός αθώου» (το 1965) του λέσβιου παραγωγού Ελληνοαμερικανού Τζέϊμς Πάρις,
που σκηνοθέτησε ο Γρηγ. Γρηγορίου σε σενάριο του λέσβιου Πάνου Κοντέλλη, όπου δρουν
οι εκλεκτοί ηθοποιοί Φυσσούν, Ανουσάκη, Ζερβός, Τριανταφυλλίδου, Αργύρης, Νέζερ και
άλλοι, μουσική Γ. Μαρκόπουλου, φωτογρ. Καρύδη - Φούκξ (βλ. παρουσίαση Μίμη Ελευθεριάδη «Δημοκράτης» Μυτιλήνης) κατά την παγκόσμια ημέρα πρεμιέρας που έγινε τιμητικά
στη Λέσβο (Μυτιλήνη) όπου και είχε γυριστή το έργο, με θέμα την εγκληματική αντίδραση
των εκμεταλλευτών εναντίον των πρωτοπόρων υποστηρικτών της συνεταιριστικής δραστη
ριότητας στα ελαιουργεία.
Υπάρχουν και πολλά άλλα καλά έργα όπως π.χ. το αξιόλογο έργο «Δι’ ασημαντον αφορ
μήν» (του 1974) σενάριο Τάσου Ψαρρά που αναφέρεται στην φοβερή εκμετάλλευση των
καπνοπαραγωγών. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις - υποδείξεις στο περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» (1974 τ. 25 σ. 2053).
Υπάρχουν και άλλα κείμενα από την ιστορία των Συνεταιρισμών κατάλληλα για σενάρια
(πολλά υπάρχουν και στις σελίδες των τόμων μας). Αλλά, δυστυχώς, η συνεταιριστική κίνηση
δεν φρόντισε να αξιοποιήσει αυτά τα όπλα.
Άλλες συμπαραστάσεις
Αξιόλογη συνεταιριστική συμπαράσταση που δείχνει και το γενικότερο κλίμα της εποχής
είναι και η διάλεξη του Στρατή Δ. Σωμερίτη, που έγινε στην Ένωση Ελλήνων Σοσιαλιστών
και δημοσιεύτηκε στο «Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών», του Καθηγητή Δ.
Καλιτσουνάκη τόμος 41 τεύχος Γ του 1961.
4. Η κομματική ανάμιξη στους Γ. Συνεταιρισμούς
Τα όσα γενικότερα έχουν εκτεθεί στις προηγούμενες σελίδες (υποκεφ. Α και Β)(') δίνουν
πληροφορίες και για το θέμα αυτό. Βλ. σχετικά και στις σχετικές περικοπές που υπάρχουν
στην έκθεση του ΟΟΣΑ (στις προηγούμενες σελίδες) και ακόμα στο Υποκεφ. ΣΤ/1 Συνομο
σπονδία.
- Με εγκυκλίους του Υπουργού Γεωργίας I. Ξανθάκη (853/1963) και Διοικ. ATE Α. Αποστολίδη (100653/1963) γίνονται συστάσεις στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις για διενέργεια
άψογων εκλογών και ανάλογη συμπεριφορά Διοικήσεων και υπαλλήλων τους (σύμφωνα και
με αρθ. 56 ν. 602).

(1) Βλ. για τον κομματισμό παλαιότερα, μέσα στις προσπάθειες των διαφόρων αγροτικών ομάδων και
για την ίδρυση Αγροτικού Κόμματος την περίοδο 1925-1931, βλ.το βιβλίο του Δ. Πουρνάρα “Ιστορία του
Αγροτικού Κινήματος εν Ελλάδι” Αθ. 1931. Και νεότερα κείμενα του Στ. Μαριάδη»
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '
ΑΡΙΘΜΗΉΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1961-1966/67
Η όλη εξέλιξη της αγροτικής συνεταιριστικής κινήσεως την περίοδο αυτή είναι αξιόλογη.
Την γενική εικόνα της παρουσιάζουν οι ετήσιες εκθέσεις της Διοικήσεως ΑΤΕ και οι αναλυ
τικότερες της Δ/σεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ (ενώ τα στοιχεία που προέρχονται από την
αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Γεωργίας και από τη Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών είναι
ελάχιστα έως ανύπαρκτα). Ευτυχώς τα στοιχεία της ΑΤΕ δημοσιεύονται αρκετά αναλυτικά
στο περιοδ. «Συνεταιριστής» και έτσι είναι ευκολότερα προσπελάσιμα.
Έ τσ ι βλ. στο περιοδικό αυτό:
Για το 1959 Σ. 1961 σ. 33 επόμ.
Τα έναντι στοιχεία αναφέροΓια το 1960 Σ. 1961 σ. 128 επόμ.
νται όχι μόνο στην αριθμητική
Για το 1961 Σ. 1961 σ. 128,1962 σ. 123.
εξέλιξη, αλλά και ατις όλες
Για το 1962 Σ. 1963 σ. 60, 63, 75, 97,121,141.
δραστηριότητες της γεωργικής
Για το 1963 Σ. 1964 σ. 95,127,139,156,157,175.
συνεταιριστικής κινήσεως
Για το 1964 Σ. 1965 σ. 108,129,156.
Υποκ. Λ, ΣΤ, ΣΤ/1
Για το 1965 Σ. 1966 σ. 9,100,125,145,152.
Επειδή ο Σ. ανέστειλε την κυκλοφορία του το έτος 1967, λόγω της δικτατορίας, τα νεότερα
στοιχεία θα συμπληρωθούν από άλλες πηγές.
Την εξέλιξη των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών, αριθμητικά και σε δραστηριότητες, κατά
την ΙΟετία 1954—1964 βλ. σε αξιόλογο κείμενο του Ν. Μωραΐτη στο Δ/ΑΤΕ τεύχος 145 του
1965 και στο Σ. 1965 σ. 152.
Ειδικά για την όλη κίνηση στην περιφέρεια Ανατολικής Θεσσαλίας κατά τα έτη 1957—
1961 βλ. στο κείμενο I. Στρογγύλη Σ. 1962 σ. 33, 62, 91,105,121.
Στη συνέχεια δίδονται τα στοιχεία αριθμητικής συγκρότησης και εξέλιξης των πρωτοβάθ
μιων Συνεταιρισμών, (για τις δραστηριότητές τους βλ. στο Υποκεφ. Δ).
Στο τέλος του 1960 και του 1961 λειτουργούσαν οι επόμενοι γεωργικοί Συνεταιρισμοί:
Είδη Συνεταιρισμών

31.12.60

Πιστωτικοί
Προμηθευτικοί
Πωλήσεως
Παραγωγικοί
Διάφοροι

4.620
7
507
2.045
258

Σύνολο

7.437

%

31.12.61

%

62,1
ο,ι
6,8
27,5
3,5

4.673
5
513
2.116
236

62
6,8
28,1
3,1

100

7.543

100

Από αυτούς ιδρύθηκαν
εντός του 1961
69
21
84
8
182

(Δεν περιλαμβάνονται οι αλιευτικοί και άλλοι «ειδικοί» Συνεταιρισμοί.)
Διευκρινίζεται ότι η κατάταξη αυτή είναι με βάση τον κύριο σκοπό που αναγράφεται στο
καταστατικό. Αλλά όλοι σχεδόν οι Συνεταιρισμοί είναι μικτοί δηλαδή και οι περισσότεροι
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«πιστωτικοί» κάνουν και άλλες εργασίες «εάν εκάστοτε αποφασισθή». Και οι άλλοι Συνε
ταιρισμοί (παραγωγικοί κ.λπ.) κάνουν πιστωτικές εργασίες. Οπωσδήποτε όμως είναι χαρα
κτηριστικό ότι οι λεγόμενοι «παραγωγικοί συνεταιρισμοί» που ασχολούνται με ευρύτερες
εργασίες κατεργασίας κ.λπ. γεωργικών προϊόντων αυξάνονται αρκετά.
Πέραν από τους παραπάνω «γενικούς» Συνεταιρισμούς υπάρχουν και αρκετοί Συνεταιρι
σμοί «Ειδικών σκοπών» (δασεργατών, αλιευτικοί, βιοτεχνών κ.λπ.), που ασχολούνται με
παραγωγικές εργασίες.
Ετσι το 1961 ιδρύθηκαν 28 ελεύθεροι δασικοί εργασίας, 1 αναγκαστικός καυσοξυλεύσεως,
4 αναγκαστικοί διαχειρίσεως συνιδιοκτητών δασών.
Και οι αλιευτικοί ανέπτυξαν εργασίες. (Βλ. στο Υποκ. Δ/1).
Για τους Σχολικούς βλ. στο Υποκ. Ε.
Ερευνα της ΑΤΕ για τον λεγόμενο «πληθωρισμό» Συνεταιρισμών και τις συγχωνεύσεις
βλ. σε κείμενο Δ.Θ. Πάνου στο Σ. 1962 σ. 23.
Κατά το 1962 παρατηρείται αξιόλογη διεύρυνση της συνεταιριστικής δραστηριότητας. (Βλ.
στα Υποκεφ. Δ, ΣΤ κ.λπ.).
Από πλευράς πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών είναι χαρακτηριστικοί οι ακόλουθοι αριθμοί:
Νεοϊδρνθέντες γενικοί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί τα έτη 1953-1962
Είδη Συνεταιρισμών
Πιστωτικοί
Προμηθευτικοί
Πωλήσεως
Παραγωγικοί
Διάφοροι
Σύνολον

1953 1954
47
1
6
57
15
126

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

55

51

52

62

63

89

—

—

—

—

—

_

30
92
12

14
79
9

15
97
13

12
145
11

10
99
19

19
109
25

9
102
22

21
84
8

26
72
13

189

153

177

230

191

242

212 182

176

79

69

65

_

(Βλ. Σ. 1963 Σ. 61)
Ετσι στο τέλος των ετών 1953 —1962 υπήρχαν (μετά τις διαλύσεις) οι ακόλουθοι γενικοί
Γεωργικοί Συνεταιρισμοί (με γενική βελτίωση του δικτύου τους).
Έτη

Λειτουργούντες

Αδρανούντες

1953

6.633

1.875

8.508

1954

6.703

1.793

8.496

1955

6.762

1.678

8.440

1956

6.836

1.600

8.436

Σύνολο υπαρχόντων

1957

7.027

1.371

8.398

1958

7.127

1.339

8.466

1959

7.304

1.254

8.558

1960

7.437

1.233

8.670

1961

7.543

1.184

8.727

1962

7.608

1.171

8.779 .

1963 (προσ.)

7.733

1.055

8.788
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Οι νεοϊδρυθέντες 176 το 1962 Γ. Συνεταιρισμοί κατανέμονται κατά Γεωγραφικά Διαμερί
σματα:
Πελοπόννησος
Ν. Αιγαίου
Κρήτη
Ν. Ιονίον
Δωδεκάνησος

4
5
42
6
9
25
18

Θράκη
Ανατ. Μακεδονία
Κεντρ. Μακεδονία
Δυτ. Μακεδονία
Θεσσαλία
Στερεά
Ήπειρος

45
2
6
2
2
176

Σύνολο

Η κατανομή αυτών (των 176) κατά σκοπούς είναι:
Πιστωτικοί 65
Παραγωγικοί 72 (Ελαιουργικοί 10, γάλακτος 17, εργασίας 24, κ.λπ.)
Πωλήσεως 26
Διάφοροι 13 (εξαγοράςγαιών 7, μελισοκομικοί4, αρδεντ. 2)
(Σ. 1963 σ. 61 για περισσότερες λεπτομέρειες)
Ο αριθμός μελών των λειτουργούντων Συνεταιρισμών αυξήθηκε (Στο τέλος 1961 ήταν
746.115 με μέσον όρο περίπου 99 μέλη κατά Συνεταιρισμό).
Αξιόλογη αύξηση και των συνεταιρικών κεφαλαίων.
(Τα στοιχεία για τα νεότερα έτη μετά το 1962 για τον αριθμό υπαρχόντων και λειτουργούντων Συνεταιρισμών κ.λπ. βλ. στο περ. Σ. στις σελίδες που σημειώσαμε στην αρχή του Υποκεφ.
°'
Στη συνέχεια δίδονται στοιχεία για τα τελευταία έτη της περιόδου:
Κατά το 1965 ιδρύθηκαν 172 Συνεταιρισμοί (έναντι 168 του 1964) από τους οποίους:
83 παραγωγικοί - 43 πιστωτικοί - 37 πωλήσεως - 9 διάφοροι
Ο ι νεοϊδρυθέντες 172 είναι κατά Γεωργ. Διαμερίσματα:
Πελοπόννησος
Ν. Αιγαίου
Ν. Κυκλάδες
Ν. Κρήτη
Ν. Ιόνιοι

10
6
39
28
27
4

Θράκη
Ανατ. Μακεδονία
Κεντρ. Μακεδονία
Θεσσαλία
Στερεά
Ήπειρος

38
1
1
1
6

Μετά τις διάφορες ιδρύσεις - διαλύσεις της περιόδου, τα στοιχεία ανάμεσα στο 1956,1964
και 1965 είναι τα ακόλουθα:
Συνεταιρισμοί

1956

%

1964

%

1965

%

Λειτουργούντες
Αδρανούντες

6.836
1.600

81%
19%

7.708
1.138

87%
13%

7.868
1.013

89%
11%

Σύνολο

8.436

—

8.846

8.881

Παρατηρείται διεύρυνση για ολοκλήρωση του δικτύου των Γεωργ. Συνεταιρισμών σε όλη
την Ελλάδα.
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Ο αριθμός των μελών έχει αυξηθεί (το τέλος 1964 επί 7.708 λειτουργούντων τα μέλη ήταν
753.263, μέσος όρος 97 μέλη κατά Συνεταιρισμόν).
Μετά από διάφορες στατιστικές ανακατατάξεις που έκανε η Δ/νση Συνεταιρισμών ΑΤΕ
ενδιαφέρουσες Σειρές στατιστικών στοιχείων της περιόδου 1961-1968 (ή και έως και το
1970) που αφορούν όλο το δίκτυο των Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων στην Ελλάδα,
δίδονται στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών, 1971 σ. 124 και επόμ.
Σύμφωνα με τους αναλυτικούς αυτούς πίνακες (στους οποίους μπορεί να προσφύγει ο ειδι
κότερα ενδιαφερόμενος μελετητής):
Το 1961 υφίσταντο 8.727, λειτουργούσαν 7.543 Γ. Συνεταιρισμοί.
Το 1968 υφίσταντο 8.710, λειτουργούσαν 7.622 Γ. Συνεταιρισμοί
Ειδικά για τις ιδρύσεις, διαλύσεις:
Το 1961
Το 1967
Συνεταιρισμοί Ιδρύθηκαν Διαλύθηκαν
Ιδρυθήκαν Διαλύθηκαν
Π ιστω τικοί
69
36
28
52
Π α ρ α γω γικ ο ί
84
32
68
39
Πω λήσεω ς
21
11
17
24
Δ ιά φ οροι
8
44
4
20

Το 1968
Ιδρύθηκαν Διαλύθηκαν
12
70
35
80
8
46
6
18

Σύνολο
182
123
117
135
61
(Για τα ενδιάμεσα χρόνια βλ. στους πίνακες του περιοδικού Θ Σ 1971 σ. 124 επόμ).
Οι λειτουργούντες Συνεταιρισμοί (από τους υφισταμένους) ήταν:

Πιστωτικοί
Παραγωγικοί
Πωλήσεως
Προμηθεντ.
Διάφοροι

Το 1961
Συνεταιρ.
Μέλη (χιλ.)
4.673
463
2-U6
215
513
40
5
0,5
2 3 6 ________26,5

Σύνολο

7.543

214

Το 1968
Συνεταιρ. Μέλη (χιλ.)
4.702
468
2.158
217
547
45
4
0,4
211
23,9

745

7.622

754,3

Ενδιαφέρουσα ανάλυση των λειτουργούντων παραγωγικών Συνεταιρισμών κατά επεξεργαζόμενον αγροτικόν προϊόν, στο τέλος των ετών 1961 και 1968: Είναι η ακόλουθη:
Παραγ. Συνεταιρισμοί κατά
επεξεργαζόμενο προϊόν
Ελαιονργικοί
Οινοποιητικοί
Γαλακτοκομικοί
Δασικοί
Κοινής Χρήσ. Μηχ/των
Αγελαδοτρ. -Χοιροτρφ.
Πτηνοτροφικοί
Βιοτεχνικοί
Παραγωγ. Αναγκαστ.
Παραγωγικοί μικτοί
Άλλοι
Σύνολο

5/152

Έτος 1961
Συνεταιρισμοί Με μέλη
504
69.395
78
24.183
541
33.373
591
39.094
31
5.013
15
2.111
27
2.657
20
1.877
83
11.006
223
25.996
3
607
2.116

215.312

Έτος 1968
Συνεταιρισμοί Με μέλη
554
73.520
82
23.855
502
34.657
661
44.062
21
3.939
16
1.899
35
2.257
29
2.629
83
10.632
175
19.917

_

2.158

_

217.367
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Η ανάλυση των Συνεταιρισμών πωλήσεως κατά πωλουμενον προϊόν είναι η ακόλουθη το
1961 και 1968:
Προϊόν
πωλουμενον

1961
Συνεταιρισμοί Με μέλη

1968
Συνεταιρισμοί Με μέλη

Σταφιδόκαρπος
89
Γάλα
42
Καπνά
12
Δασικά προϊόντα
13
Φρούτα
Άλλα γεωργ. προϊόντα
240
4
Κτηνοτρ. Προϊόντων
Μικτοί (πωλήσεως, προμηθ.,
πιστωτικοί)
113
Άλλοι
-

5.232
2.151
994
736
20.413
610

55
25
9
8
121
221
2

3.269
1.310
1.315
538
9.399
18.980
47

10.457
-

103
3

10.654
85

Σύνολο

40.593

513

547

45.577

Η ανάλυση των λειτουργούντων Συνεταιρισμών κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα είναι:
Διαμέρισμα
Θράκη
Ανατ. Μακεδ.
Κεντρ. Μακεδ.
Δντ. Μακεδ.
Θεσσαλία
Στερεά ■
Ήπειρος
Πελοπόννησος
Ν. Αιγαίου
Ν. Κυκλάδων
Ν. Κρήτη
Ν. Ιόνιοι
Δωδεκάνησος

1961
348
505
926
485
704
1.196
410
1.579
240
89
696
285
80

1967
372
473
1.026
482
805
1.192
403
1.571
222
100
719
282
74

1968
369
469
1.011
479
803
1.163
404
1.546
212
98
715
278
75

Σύνολον

7.543

7.721

7.622

Σημείωση: Γενικά τα παραπάνω στοιχεία για το 1967 και 1968 να ληφθούν υπ’ όψιν και
στην επόμενη περίοδο 1967 -1974.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒ. ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (*)
(ΤΟΠΙΚΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ - ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ κλπ.)
1. Βασικά κείμενα για την οργάνωση δραστηριοτήτων όλων των Συνεταιρικών Οργανώσεων
Προτού αναφερθούμε στα στοιχεία δραστηριότητας ειδικά των Πρωτοβάθμιων Γεωργ.
Συνεταιρισμών που ανήκουν στο Υποκεφ. Δ, είναι ανάγκη να αναφερθούμε εδώ σε γενικό
τερες ενέργειες και κείμενα που αφορούν ολόκληρη την ελληνική συνεταιριστική κίνηση
(δηλαδή όλα τα Υποκεφάλαια που ακολουθούν) ώστε να είναι γνωστό κατά τη μελέτη και
αυτό το πολύτιμο υλικό.
Πρόκειται (πέρα από τη μελέτη του ΟΟΣΑ που δόθηκε στο Υπ. Β) περί των αναφορών
στη συνεταιριστική κίνηση του Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως της Ελλάδος
1966-1970 και στη συνέχεια περί της σχετικής με αυτό ευρύτερης έκθεσης του Ελληνικού
Τμήματος του Κέντρου Ερευνών και Ενημερώσεως επί της Συλλογικής Οικονομίας σχετικά
με τον ρόλο των Συνεταιρικών Οργανώσεων και τον τρόπο καλυτέρας οργανώσεώς τους.
Η μελέτη αυτή που έγινε από Ομάδα Συνεταιριστών του CIRIEC δημοσιεύτηκε ολόκληρη
στο περιοδικό «Αγροτική Οικονομία» 1966 τεύχος 48 και σε ειδικό ανάτυπο, περίληψή της
δε αξιόλογη στο Σ. 1967 τεύχος 1 σ. 3 επόμ. Στην ομάδα μελέτης μετείχαν οι εκλεκτοί επι
στήμονες και συνεταιριστές (θεωρητικοί και της εφαρμογής): Χρ. Ευελπίδης, Νικ. Κολύμβας.^ Ν. Πολύζος, Δ. Πάνος, Ανδρ. Σιβρόπουλος, Στρ. Σωμερίτης, Τ. Χασαπόπουλος και οι
κυρίες Μ. Δέδε και Αγνή Ρουσσοπούλου.
Βέβαια δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί εδώ όλο το κείμενο. Επειδή πρόκειται για κείμενο ιδι
αίτερης αξίας (για σήμερα και για το μέλλον) συνκπσυμε στα στελέχη να φροντίσουν να το
μελετήσουν από τις πηγές του και τον Σ 1967 τ. 1 σ. 3 όπου και θαυμάσια εισήγηση του Θ. Τξωρτξάκη για την γενικότερη αξία του θεσμού και υποδείξεις του για σοβαρή συστηματική μελέτη
των οργανωτικών συνεταιριστικών προβλημάτων μέσα στη συνεταιριστική κίνηση. Η εισήγηση
του Θ. Τζ. είναι η ακόλουθη:
«... Το Ελληνικό Τμήμα του Κέντρου παίρνοντας
αφορμή από το Σχέδιο προγράμματος οικονομικής
αναπτύξεως της Ελλάδας για την πενταετία 1966—
1970, που δημοσίευσε το Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών, ανάθεσε σε μια Ομάδα
από επίλεκτους συνεταιριστές να μελετήση το θέμα
του ρόλου των Συνεταιρικών μας Οργανώσεων,
καθώς και του τρόπου της καλύτερης οργάνωσής
του5·
Ο Συνεργατισμός, καθώς είναι γνωστό, αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες μορφές της Συλλογικής Οικονομίας. Δίνει στο λαό, ειδικότερα στις οικονομικά
αδύνατες τάξεις του, την ευχέρεια να οργανωθούν,
κατά ομάδες με κοινά συμφέροντα, σε συνεταιρι-

σμούς ποικίλων σκοπών, και με τη μεσολάβησή των
να διαχειριστούν αυτοδύναμα και υπεύθυνα τα κοινά
συμφέροντα κατά τρόπο οικονομικά συστηματικΰτερο και κοινωνικά δικαιότερο. Επομένως τελικός σκοπός του θεσμού είναι η προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας των αδύνατων οικονομικά τάξεων του λαού
και η βελτίωση των όρων της ζωής των. Ο Συνεταιρισμός είναι λοιπόν γνήσια λαϊκή Οργάνωση, αντλεί τη
δύναμή του από την ενότητα και τη συνεργασία, από
τη (ρύση του και τον προορισμό του έχει καθαρά
δημοκρατικό χαρακτήρα και τελικά αποστολή του
είναι να βοηθήση για να αποκατασταθή κοινωνική
δικαιοσύνη και λαϊκή ευημερία,
Οι υπηρεσίες τ ο υ —οικονομικές, κοινωνικές, πολιτι-

(*) Ο μελετητής πρέπει να έχει υπόψιν και τα στοιχεία της νομοθεσίας του Υποκεφ. Β, τα αριθμητικά
στοιχεία του Υποκεφ. Γ, τα βιβλιογραφικά στοιχεία του Υποκεφ. Ε, και γενικότερα να κάνει τον απαραί
τητο συσχετισμό με όλα τα άλλα Υποκεφάλαια του τόμου ώστε να έχει πληρέστερη εικόνα για την όλη
δραστηριόητατης συνεταιριστικής κινήσεως..
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στικές— στις ασθενέστερες οικονομικά λαϊκές τάξεις
ξεπερνούν πια τον ομολογουμένως πολύ πλατύ κύκλο
των συνεταιρισμένων προσώπων, γίνονται αισθητε'ς
ευρύτερα στο λαό, οι συνεταιρισμοί και τα συνεταιρι
σμένα άτομα πληθαίνουν, και οι ιδιωτικές, οι κερδο
σκοπικές επιχειρήσεις, που προσφέρουν τις ίδιες
υπηρεσίες με τους συνεταιρισμούς στο λαό, επηρεά
ζονται από το παράδειγμά τους και αναγκάζονται να
συγχρονιστούν και, κάτω από την πίεση αυτόματου
συνεταιριστικού ελέγχου, να μετριάσουν το τίμημα
των υπηρεσιών τους προς το λαό και να βελτιώσουν
την ποιότητά τους.
Επομένως ο Συνεργατισμός είναι θεσμός με έκδηλη
κοινωνική αποστολή, αφού επιδιώκει τη λαϊκή ευημε
ρία, και με επιβλητική εθνική σημασία, αφού προ
σφέρει στο λαό την ευχέρεια να αναλάβη άμεσα και
υπεύθυνα τη διαχείριση σε ολόκληρους τομείς της
εθνικής οικονομίας της χώρας του, σε όσους, βέβαια,
επιτρέπουν οι σχετικές αντικειμενικές συνθήκες σε
κάθε χώρα και σε κάθε εποχή. Οπωσδήποτε το πεδίο
για τη δράση του Συνεργατισμού είναι ευρύτατο,
όπως μαρτυρεί η επιβλητική ανάπτυξή του σε όλες
σχεδόν τις χώρες του κόσμου, από τις εξαιρετικά
αναπτυγμένες οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά
έως τις χώρες που μόλις τώρα αρχίζουν ν’ αναπτύσσωνται.
Και ακόμη ο Συνεργατισμός, με την αντικατάσταση
του ανταγωνισμού, με τη συνεργασία εθνικά, διεθνι
κά παγκόσμια, μεταφέρει το ειρηνευτικό πνεύμα έξω
από τα όρια κάθε χώρας σε διεθνική ατμόσφαιρα
συνεννόησης, συνεργασίας και ευγενικής άμιλλας.
Λυτρώνει τον άνθρωπο από το άγχος της αλληλοκαταστροφής και τον κάνει να ελπίζη, να αισιοδοξή και
να συμβάλλη θετικά στην επικράτηση του πνεύματος
της ειρήνης και του αλληλοσεβασμού.
Θα ήταν, λοιπόν, υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η
ζωή και η εξέλιξη του συνεταιριστικού θεσμού είναι
θέμα που αποκλειστικά ενδιαφέρει όσους εκάστοτε
τον εφαρμόζουν, όσους άμεσα εξυπηρετεί; Είναι
καθολική κοινωνική και εθνική υπόθεση. Είναι μια
θεμελιακή εθνική αξία που επιβάλλει σεβασμό στις
αρχές του, τη δημοκρατική του φύση, την καλόπιστη
κατανόηση που τον διακρίνει, την έλλειψη κάθε
μισαλλοδοξίας — δημιουργεί μέσα για να εξυπηρετήση τις ανάγκες του, αλλά δεν καταλύει, άλλο αν η
δημιουργία του επιφέρει φυσικά και αβίαστα την
αχρήστευση ομοειδών μέσων, που τα διαχειρίζονται
φορείς με άλλο προορισμό, που έχουν ξεπεραστή από
την πρόοδο και αποβαίνουν οικονομικά ασύμφοροι
και κοινωνικά άδικοι.
Είναι λοιπόν άδικες και κοινωνικά επιζήμιες οι
αντιδράσεις και οι εχθρότητες εναντίον του. Τα θίγό
μενα τυχόν συμφέροντα ας προσαρμοστούν στην πρό
οδο που φέρνει ο Συνεργατισμός. Ο ίδιος αισθάνεται
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ικανοποίηση για το έμμεσο αυτό επίτευγμά του, που
πλαταίνει τις υπηρεσίες του προς το λαό.
Αλλά και οι Συνεταιρισμοί, και κυρίως οι ηγέτες
τους, χρειάζεται να είναι φωτισμένοι και συνειδητοί
οπαδοί της Συνεταιριστικής Ιδέας, πιστοί τηρητές των
αρχών της. Κυρίως δεν πρέπει να ξεχνούν ότι το πρω
ταρχικό αγαθό στο Συνεργατισμό είναι η συλλογική
σκέψη, που απορρέει από καλόπιστη, ελεύθερη, θαρ
ρετή και συνετή συζήτηση. Από την τέτοια συλλογική
σκέψη προκύπτει η πραγματική συλλογική απόφαση,
που διέπει τις ενέργειες και τις πράξεις του Συνεργα
τισμού.
Γι’ αυτό μεγάλο είναι το χρέος του Συνεργατισμού
να κάμη τα μέλη του - ό λ α τα μέλη τ ο υ - ικανά για
ένα τέτοιο έργο και από την πρακτική και από την
θεωρητική, την ιδεολογική του πλευρά.
Τα συνεταιρισμένα πρόσωπα, αδιάφορο από το λει
τούργημα που μπορούν να ασκούν στην Οργάνωσή
τους, είναι όλα ισότιμα και η συμβολή τους πολύτιμη
στο συνεταιριστικό έργο.
Ο Συνεργατισμός δεν ανέχεται αδιάφορα μέλη με
παθητική στάση. Θέλει ευσυνείδητους συνεργάτες με
συναίσθηση της ευθύνης τους για την προκοπή του.
Ο Συνεργατισμός απεχθάνεται τον εγωκεντρισμό,
την αυτάρεσκη αυτοπεποίθηση, την ανεξέλεγκτη και
βιαστική αποφασιστικότητα.
Στηρίζεται στο διάλογο και σέβεται το θετικό και
δημιουργικό αντίλογο.
Το θέμα αυτό για την ουσιαστική και γόνιμη αξιο
ποίηση της συνεταιριστικής ομάδας είναι σοβαρό και
απαιτεί ανάλογη προσοχή και συστηματική σκέψη.
Εξάλλου, η ολοένα και πιο πολύπλευρη και εντατι
κότερη ανάπτυξη της δραστηριότητας των συνεταιρι
σμών δημιουργεί την ανάγκη να συγκροτηθούν επιτε
λικές υπηρεσίες για τη συνεταιριστική κίνηση, ανάλο
γα επανδρωμένες και επιστεγασμένες από έγκυρα
γνωμοδστικά συμβούλια, ικανά να βοηθήσουν στο
έργο τους τους συνεταιριστικούς λειτουργούς —τα
αιρετά ό ρ γα ν α - τα επαγγελματικά συνεταιριστικά
στελέχη, και ακόμη να διαφωτίσουν το συνεταιρισμέ
νο κόσμο, να τον ενημερώσουν και να του συμπαρα
σταθούν με τη γνώμη τους και τη συμβουλή τους.
Είναι καιρός, άλλωστε, να σκεφτούμε για ένα ολο
κληρωμένο και περιγεγραμμένο συνεταιριστικό πρό
γραμμα, για τη γενική οργάνωση του γεωργικού
Συνεργατισμού. Έ τσι τα εκάστοτε υπεύθυνα συνεται
ριστικά όργανα θα κινούνται μέσα σε καθορισμένα
πλαίσια και θα βοηθούνται στη λήψη των εκάστοτε
αποφάσεων εφαρμογής του προγράμματος από μόνι
μα συμβουλευτικά όργανα που θα έχουν θεσπισθή.
Θα λείψουν έτσι οι βιαστικές αποφάσεις και ο ουσια
στικός παραμερισμός των οργανωτικών ζητημάτων,
μπρος στα επείγοντα επαγγελματικά ζητήματα του
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αγροτικού κόσμου, που απαιτούν άμεση αντίληψη και
υπεράσπιση, έργο που έχει αναγκαστικά αναλάβει η
συνεταιριστική κίνηση, αφού δεν υπάρχει άλλη επί
σημη εκπροσώπηση των επαγγελματικών συμφερό
ντων του αγροτικού κόσμου, ύστερα από την κατάρ
γηση των γεωργικών Επιμελητηρίων. Για αυτό είχαμε
υποστηρίξει παλαιότερα να αναδιοργανωθή η Συνο
μοσπονδία σε δύο τμήματα, το επαγγελματικό και το
συνεταιριστικό, ώστε άνετα και αποτελεσματικά να
επιτελή το έργο της. Δυστυχώς ο επιζήμιος για την
κίνηση και το έργο της συγκεντρωτισμός δεν πρόσεξε
το σοβαρό αυτό θέμα, ούτε όμως και η κίνηση ασχο
λήθηκε σχετικά. Και όμως με ελάχιστες συμπληρώ
σεις και τροποποιήσεις στη λειτουργία της Συνομο
σπονδίας θα μπορούσε να ικανοποιηθή αποτελεσμα
τικά το σοβαρό αυτό αίτημα.
Την ανάγκη για συστηματική οργάνωση του ιδεολο
γικού και επαγγελματοσυνεταιριστικού τομέα διαπι
στώνει η Ομάδα του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνι
κού Κέντρου Συλλογικής Οικονομίας στη μελέτη της
και διατυπώνει τη γνώμη της αναφορικά με τη ρύθμι
ση πολλών από τα σχετικά θέματα.
Οι προτάσεις, ενδιαφέρουσες και στοχαστικές, φανε
ρώνουν ότι η Ομάδα —εισηγητής ήταν ο κ. Δ. Θ.
Πάνος— ξέρει καλά την ουσία και την ιστορία των
θεμάτων με τα οποία ασχολείται, καθώς και τη συνε
ταιριστική παράδοση. Αφετηρία στη μελέτη της είναι
τα πορίσματα για τη ρύθμιση των συνεταιριστικών
ζητημάτων της Επιτροπής των Αμπελακίων του 1932...

... Επιφυλάσσεται, τώρα που η μελέτη αυτή δίνει
πάλι την ευκαιρία, ν’ ασχοληθή με μερικά από τα
θέματα αυτά, κυρίως για να γίνουν οι σχετικές από
ψεις πλατύτερα γνωστές και για να συνεχιστή η συζή
τηση για τη σημασία τους και τη ρύθμισή τους. Ας
προσέξη και η Κίνηση και οι υπεύθυνοι εκπρόσωποί
της στον τομέα αυτό τη σοβαρότητα των σχετικών
ζητημάτων. Χρειάζεται συλλογικά μελετημένη οργά
νωση, συγκρότηση επιτελείου ικανού να συνδυάζη
γόνιμα τη θεωρία με την πράξη και έγκυρο συμβου
λευτικό σώμα, που θα εναρμονίζη την παράδοση με
την πρόοδο. Στο μεταξύ ευχόμαστε και ελπίζομε η
Ομάδα των επίλεκτων συνεταιριστών να οργανωθή
ευρύτερα και μονιμότερα σε ένα, έστω εθελοντικό,
συμβουλευτικό σώμα του Συνεργατισμού μας —μας
χρειάζεται τόσο πολύ— και να του συμπαρασταθή
στο υψηλό έργο του, τουλάχιστο ωσότου να μπορέση
η συνεταιριστική κίνηση να καλύψη οργανικά το
μεγάλο αυτό κενό.
Η αδυναμία του Συνεργατισμού μας είναι ότι δεν
μπόρεσε να κινήση το γενικότερο ενδιαφέρον μέσα
στην Κίνηση για τη σημασία των οργανωτικών ζητη
μάτων. Έ τσι ο χειρισμός τους έμεινε στα χέρια τυπι
κά αρμόδιων οργάνων, απαράσκευων κατά κανόνα
για το χειρισμό τους, χωρίς ειδικές υπηρεσίες, και
πολυάσχολων από την υπεύθυνη εκπροσώπηση των
επαγγελματικών συμφερόντων του αγροτικού
κόσμου, που, καθώς αναφέραμε, έχει αναλάβει ο
γεωργικός Συνεργατισμός».
θ . Τζωρτζάχης

Το παραπάνω θαυμάσιο καθοδηγητικό κείμενο του Θ. Τξωρτζάκη που επαναλαμβάνει
πολλές, κατά τα προηγούμενα χρόνια, υποδείξεις του, δεν είναι ένα «θεωρητικό» κείμενο
αλλά η συμπύκνωση του πόνου του για τη νοοτροπία που επικρατούσε τότε στη Συνομοσπον
δία (βλ. και το Υποκεφ. ΣΤ/1) και γενικότερα στην κίνηση^1)
Επίσης γενικότερα στοιχεία για τις δραστηριότητες των Συνεταιρικών Οργανώσεων
όλων των βαθμών (θεωρητικά και πρακτικά) υπάρχουν πολλά και από τις ομιλίες ελλήνων
και ξένων που έγιναν στη Διεθνή Συνεταιριστική Σχολή που λειτούργησε στην Αθήνα το
1961. Ενδεικτικά σημειώνουμε:
α) Οι αρχές και τα προβλήματα σχετικά με την διάθεση των προϊόντων από τους Συνεταιρισμούς
(ομιλία R. Hewlet, στο Σ. 1962 σ. 3).
β) Συνεταιριστική διακίνηση ειδών στην ύπαιθρο (ομιλία Κ. Η. Fiscber, στο Σ. 1962 σ. 25).
γ) Κρατική βοήθεια και αυτοβοήθεια εις την Συνεταιριστικήν Οικονομίαν (Ομιλία P. Ν. Κληρίδη,
στοΣ. 1962 σ. 41).
δ) Και άλλες (βλ. Υποκεφ. Ε και ΣΤ/1).
Επίσης γενικότερα στοιχεία για τις συνεταιριστικές δραστηριότητες έχουν:
- Τα κείμενα ερευνών των Δ.Θ. Πάνου και Ν. Μωραΐτη (στο Σ. 1961 σ. 57, 85 και Σ. 1962 σ. 81
επόμ.) για τη λογιστική ενημέρωση των Συνεταιρισμών και την ενημερότητά τους, με σχετικές
παρατηρήσεις και για την εποπτεία ΑΤΕ.
— Η έρευνα της ΑΤΕ σχετικά με τον λεγόμενο «πληθωρισμό» των Συνεταιρισμών και για τις συγ
χωνεύσεις τους. Βλ. κείμενο Δ.Θ. Πάνου Σ. 1962 σ. 23.
(*) Α φορά και τα Υποκεφ. Ε και ΣΤ/1
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- Για τον γενικότερο ρόλο των Γ. Συνεταιρισμών και τη συμβολή τους στο έργο της ΑΤΕ. Κείμενο
Δ. Θ. Πάνου στο Σ. 1962 σ. 1.
— Για τους Συνεταιρισμούς στην αγροτική πίστη, συλλογικό δανεισμό. Κείμενο Ν. Μωραΐτη Σ.
1961 σ. 4,22. Και Σ. 1962 σ. 151. Και Σ. 1963 σ. 10. Και Σ. 1964 σ. 145.
—Οι Συνεταιρισμοί και η εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Κείμενο Θ. Θεοδωρακοπούλου, Σ.
1963
σ. 89,113.
— Η συμβολή ταυ συνεργατισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η σημασία της παιδεί
ας στην προαγωγή των Συνεταιρισμών (βλ. κείμενο συο Υποκ. Ε).
—Από κοινού κατεργασία προϊόντων. Κείμενο Δ. Θ. Πάνου, Σ, 1964 σ. 133.
—Αι πωλήσεις δια των Συνεταιρικών Οργανώσεων. Σ. 1965 σ. 49.
— Το μέγεθος των Συνεταιρισμών σε αριθμό μελών. Σ. 1966 σ. 26. Μορφές συνεργασίας τους Σ.
1966
σ. 26.
—Τα κεφάλαια των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών κατά την περίοδο 1954—1965. Σ. 1965 σ. 115.
—Πολλά άλλα βλ. και στη ΦΣ 1961 —1967.
2. Στοιχεία για τις δραστηριότητες των Γεωργ. Συνεταιρισμών
Αναλυτικά στοιχεία για όλα τα χρόνια βλ. στις ετήσιες εκθέσεις ΑΤΕ, που μνημονεύσαμε
παραπάνω στο Υποκ. Γ.
Κατά το 1961 οι διευρυνόμενοι αριθμητικά και σε παραγωγικές εργασίες πρωτοβάθμιοι Γ.
Συνεταιρισμοί αναπτύσσουν αξιόλογο ε'ργο, τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί (δασικοί, βιο
τεχνικοί, εγγείων βελτιώσεων, αλιευτικοί, κ.λπ). Διευρύνθηκε λίγο (μόνο κατά 4) ο αριθμός
των πιστωτικώνΣυνεταιρισμών στους οποίους έχει ανατεθεί από την ΑΤΕ η άσκηση της
αγροτικής πίστεως με το σύστημα του λεγόμενου «συλλογικού δανεισμού».
Την όλη εξέλιξη των δραστηριοτήτων των πρωτοβάθμιων Συνεταιρικών Οργανώσεων για
την περίοδο 1954—1964 βλ. σε αξιόλογα κείμενα του Ν. Μωραΐτη στο Δ/ΑΤΕ 1965 τεύχος
145 και στο Σ. 1965 σ. 152.
Για το 1961f) στοιχεία για τις δραστηριότητες των Γ. Συνεταιρισμών υπάρχουν στην έκθε
ση ΑΤΕ (Σ. 1963 σ. 75) που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν αυτούσια εδώ. Ενδεικτικά
σημειώνουμε:
Οι Γ. Συνεταιρισμοί αναχορήγησαν στα μέλη τους δάνεια από την ΑΤΕ (καλλιεργητικά,
επί ενεχύρω και ως προκαταβολές εισκομισθέντων προϊόντων) δρχ. 2.528 εκατ. δρχ. (τα 739
εκατ. δρχ. άνευ μεσολαβήσεως Ενώσεων και τα 1.789 εκατ. δρχ. μέσω Ενώσεων).
Χορήγησαν δάνεια σε μέλη τους από δικά τους κεφάλαια 104 εκατ. δρχ.
721 Συνεταιρισμοί χρηματοδοτήθηκαν από την ΑΤΕ για εργασίες τους με 125 εκατ. δρχ.
367 Συνεταιρισμοί έλαβαν άλλα δάνεια από ΑΤΕ 49 εκατ. δρχ.
Οι Γ. Συνεταιρισμοί αγόρασαν το 1961 για τα μέλη τους είδη χονδρικής διαθέσεως:
α) από (Ενώσεις και ΑΤΕ) αξίας
1.119 εκατ. δρχ.
β) από τρίτους
148
» »
Σύνολο
1.267 » »
Επίσης αγόρασαν είδη λιανικής διαθέσεως
22
» »
Σύνολο προμηθειών αξίας

1.289

»

»

(1) Στοιχεία του 1960 (που δεν τέθηκαν στον τόμο Δ) βλ. στο Σ. 1961 σ. 128 και 151 από την έκθεση του
Διοικητού Α ΤΕ για το 1960.
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για τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από κεφάλαια ΑΤΕ και Ενώσεων (και από ίδια κεφάλαια
105 εκατ.).
Λειτούργησαν 88 κεντρικά πρατήρια και 16 περιφερειακά και εξυπηρετήθηκαν 20.209
παραγωγοί 176 Συνεταιρισμών.
Αξιόλογες ήταν οι εργασίες κατεργασίας και διαθέσεως προϊόντων, η εκμετάλλευση μηχα
νών, η απόκτηση αποθηκών.
Εξοπλισμός:
Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί κατείχαν στο τέλος του 1962 τις ακόλουθες κυριότερες
εγκαταστάσεις - γεωργ. βιομηχανίες (Για τις Ενώσεις και Συνεταιρισμούς συνολικά βλ. crto
Υποκ. ΣΤ στη συνέχεια).
Ελαιουργεία
Τυροκομεία (κτίρια)
Οινοποιεία
Αποστακτήρια στέμφυλων
Κονσερβοποιεία
Αποστακτήρια σύκων
Θάλαμοι γεωμήλων

364
104
6
9
3
13
36

Ξηραντήρια
Εργοστ. μελιού
Εργοστ. σταφίδας
Εκκοκ. βάμβακος
Εργαστήρια φυραμάτων
Αλευρόμυλοι - Κυλιόρόμ.
Εγκατ. ηλεκτροφωτισμού

7
1
3
3
11
98
11

(Και διάφορες άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις)
Επίσης είχαν γεωργικά μηχανήματα, όπως:
Ελκυοτήρες
Αντλητικά
Θεριζοαλωνιστικές

256
72
46

Τυροκ. συγκροτήματα
Αυτοκίνητα
Και άλλα

293
103

Μεγάλη πρόοδος στον τομέα εγκαταστάσεων, αποθηκών και τεχνικού εξοπλισμού.
Κατά το 1965 αποκτήθηκαν παρά Συνεταιρισμών νέες εγκαταστάσεις και μεγάλα μηχανή
ματα. Τα κυριότερα:
Ελαιουργεία
Θεριζοαλωνιστικές
Αλωνιστικές
Ελκυατήρες
Τυροκομεία

15
23
3
9
30

Θάλαμοι γεωμήλων
Οινοποιεία
Αυτοκίνητα
Αποθήκες πολλές

3
1
4

Στο τέλος του 1965 οι πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί είχαν τις παρακάτω ιδιόκτητες εγκαταστά
σεις:
Ελαιουργεία
Εγκατ. ηλεκτροφ.
Τυροκομεία (κτίρια)
Συγκρ. τυροκ. σκευών
Αποστειρωτήρια
Θάλαμοι γεωμήλων
Οινοποιεία
Ξηραντήρια
Κέντρα τυποπ. συσκ.
Εγκατ. φυραμάτων

392
5
191
245
14
42
10
8
5
14

Αλευρόμυλοι
Αλωνιστικές
Θεριζοαλωνιστικές
Ελκυατήρες
Εκκοκ. βάμβακος
Κονσερβοποιεία
Σταφιόεργοστάσια
Παστερ. γάλακτος
Εργοστ.. χυμών
Αυτοκίνητα

96
145
84
249
3
3
3
2
1
134

Επίσης είχαν ενοικιασμένες και διεχειρίζοντο και άλλες εγκαταστάσεις (Σ. 1966 σ. 101)
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Οι εργασίες των Γ. Συνεταιρισμών κατά το 1965 είναι αξιόλογες. Η έκταση, η ποικιλία των
δραστηριοτήτων τους στα διάφορα προϊόντα και οι διάφορες παρεμβάσεις τους στη συγκέ
ντρωση, επεξεργασία προϊοντων, μηχανικές καλλιέργειες, διάθεση, εξαγωγές κ.λπ., ανα
πτύσσονται σε κείμενο στο Σ. 1966 σ. 125 επόμ.
Ειδικά για το «συλλογικό δανεισμό» (Βλ. και Υποκ. Ζ για ΑΤΕ): 7 νέοι Συνεταιρισμοί ανέλαβαν το 1962 το συλλογικό δανεισμό και έγιναν συνολικά 108, ενώ γίνεται προεργασία για
να ανατεθεί και σε άλλους. Οι Συνεταιρισμοί αυτοί ενισχύονται από την ΑΤΕ με 1% για
κάλυψη των σχετικών εξόδων τους. Η χορήγηση και η εξυπηρέτηση των δανείων γίνεται
κανονικά (σχεδόν από το σύνολο αυτών των Συνεταιρισμών).
Τα κεφάλαια των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών. Βλ. στατιστικά στοιχεία παλαιότερα και
νεότερα για αύξησή τους Σ. 1966 σ. 115.
Για Κοινοπραξίες Συνεταιρισμών και ΑΤΕ βλ. και στα Υποκ. ΣΤ και Ζ).
Ειδικότερα για τους δασικούς Συνεταιρισμούς.
Ανακεφαλαιωτικά για τη δράση των δασικών Συνεταιρισμών εργασίας κατά την περίοδο
1951-1961 βλ. Σ. 1963 σ. 22.
Στο τέλος του 1961 υπήρχαν 663 ελεύθεροι δασικοί Συνεταιρισμοί, ως η ακόλουθη ανάλυση:
Συνεταιρισμοί
Με μέλη
Πωλήσεως δασικών προϊόντων
33
1.150
Υλοτόμων τεχνικού ξύλου
482
16.805
Ανθρακέων
54
1.890
Ρητινοσυλλεκτών
21
735
Μικτών σκοπών
65
2.265
Εξαγοράς δασών
4
220
Διαφόρων σκοπών
4
140
Σύνολο
663
23.205
Ακόμα υπήρχαν το 1961 143 αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί διαχειρίσεως συνιδιοκτητών
δασών με 22.165 μέλη.
Ειδικά για τις περιφέρειες Καρπενησιού, Λαμίας, Ευρυτανίας, Τρικάλων, Καλαμπάκας,
Καρδίτσας, Ευβοίας, Βερροίας βλ. κείμενο Δ. Χηνόπουλου (Δ /Α ΊΈ 1961 σ. 645) με στοιχεία
από τις δραστηριότητες τους, τις εγκαταστάσεις και τα δάνεια.
Το 1962 ιδρύθηκαν 24 δασικοί εργασίας και 7 αναγκαστικοί συνιδιοκτήτων δασών, σύνολον 31 (που αποτελεί το 43% των ιδρυθέντων «παραγωγικών») ενώ διαλύθηκαν 7. Αναλυτι
κά βλ. Σ. 1963 σ. 122 και Σ. 1964 σ. 145.
Στο τέλος του 1965 υπήρχαν οι ακόλουθοι δασικοί:
Ελεύθεροι: Από κοινού πωλήσεως δασικών προϊόντων
32
Υλοτόμων τεχνικού ξύλου
517
Ανθρακιών
51
Ρητινοσυλλεκτών
19
Μικτοί
92
Εξαγοράς δασών
7
Διαφόρων σκοπών
3
Αναγκαστικοί διαχειρίσεως συνιδιοκτητών δασών
Σύνολο δασικών
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Μελέτη με πολλά αναδρομικά στοιχεία ανά περιφέρειες και με χρήσιμες παρατηρήσεις βλ.
Σ. 1966 σ. 118, 128,147,151 κείμενο I. Μαυρομιχάλη και με ειδικότερες τελικές διαπιστώ
σεις για το 1964 στις εργασίες που έκαναν για ιδιο λογαριασμό. Αυτές ήταν:
Παραγωγή ξυλείας μ 3
70.080
Παραγωγή καυσοξύλων τόννοι
157.957
Παραγωγή ξυλανθράκων τόννοι
663
Παραγωγή ρυτίνης τόννοι
2.006
Ειδικότερα για τους αγροτικού; βιοτεχνικούς Συνεταιρισμούς
Επεκτείνεται, η προσπάθεια που άρχισε κυρίως από το 1959 για οργάνωση των βιοτεχνών
του αγροτικού τομέα. Αξιόλογη η δράση το 1962/1963 για τους βιοτεχνικούς Συνεταιρισμούς
γουνοπο ιών Καστοριάς και υφαντών Αράχωβας, Λεβαδείας, Αρναίας, Μυκόνου, Βέροιας,
Τήνου. Για χειροτεχνήματα στη Λευκάδα, για βελέντζες και φλωκάτες της Μονής Τρικάλων.
Και διάφορους άλλους (βλ. Σ. 1963 σ. 124).
Στο τέλος του 1965 υπήχαν οι παρακάτω βιοτεχνικοί στον αγροτικό τομέα:
Υφαντικής - πλεκτικής
Γουνοποιών
Αγγειοπλαστικής
Λατομικοί

20
2
2
5

Ξυλοτεχνίας
Καστοροτρόφων
Κωδωνοποιών

3
1
1

Σύνολο

~
34

από τους οποίους οι 15 γυναικών, οι 16 ανδρών και οι 3 μικτοί.
Ειδικότερα στοιχεία για την εξέλιξη και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού Γουνοποιών
Καστοριάς (που ιδρύθηκε το 1958) βλ. σε κείμενο I. Συγγελάκη Σ. 1961 σ. 105. Επίσης για
εξέλιξη εργασιών του και συμμετοχή στην έκθεση Ζαππείου βλ. ΦΣ 1963 σ. 125.
- Ειδικότερα για τους Συνεταιρισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, βλ. Σ. 1963 σ. 141.
Ειδικότερα για τα συνεταιρικά ελαιουργεία
Για τη δραστηριότητα των συνεταιρικών ελαιουργείων και για την από κοινού έκθλιψη του
ελαιοκάρπου (στοιχεία, ωφέλειες, δυσκολίες) βλ. κείμενο Θ. Θεοδωρακόπουλου στο Δ/ΑΤΕ
1961 σ. 766. Και άλλες σημειώσεις Κ. Αποστολόπουλου και Θ. Θεοδωρακόπουλου στο
Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 823. Βλ. και Σ 1966 σ. 19 για Ελαιουργ. Συνεταιρισμούς περιφ. Καλαμάτας.
Για γαλακτοκομεία - τυροκομεία στην Ελλάδα βλ. κείμενο Δ. Καβούρ, Φ.Σ. 1966 σ. 390.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ
Πέρα από τις επωνυμίες Συνεταιρισμών και τόπους που αναφέρθηκαν στα μέχρι τώρα
δοθέντα γενικά στοιχεία, δίδονται στη συνέχεια και άλλα στοιχεία κατά νομικά πρόσωπα
(επωνυμίες) και κατά τόπους, στοιχεία που πρέπει να συνδυασθούν με τα προηγούμενα.
- Στη ΦΣ 1961 σ. 31 δίδονται στοιχεία για τους Γ. Συνεταιρισμούς: Γαλακτοκομικός Λαύκας - Καστανιάς - Μπασίου Κιάτου (για πρότυπο τυροκομείο), Μικροκάμπου Προσωτσάνης (για αποθήκη γεωργ. εφοδίων), Χιλιοδένδρου Άργους Ορεστικού (για αποθήκη), Γουρκοτίσσης, Χρυσοβίτσης, Αετού και Μαχαιρά Αστακού (για αποθήκες), 7 Συνεταιρισμών
περιφ. Κιάτου (για αποθήκες), Βασιλικού Κιάτου (για πώληση σουλτανίνας), Φιλιατρών
(για διάθεση αγγουριών, κ.λπ.), Μυρτιάς Αγρίνιου (για διάθεση λεμονιών), Πάλλης Αργο
στολιού (για διάθεση σταφίδας). Επίσης για τους δασικούς Συνεταιρισμούς περιφ. Λιδωρικίου (για δασικές εκμεταλλεύσεις). Επίσης για Ενώσεις Θηβών (για εκκοκιστήριο) Σύρου

73/2425

Περίοδος 1961 -1967- Υποκεφ. Δ '- Εργασίες -Δραστηριότητες των Γεωργικών Συνεταιρισμών

(για τυροκομείο) Αιγιαλείας (για συγκέντρωση σταφίδας), και για ΡΕΑ Ναυπλίου (εξαγω
γές κονσερβών στη Βενεζουέλα).
— Αλμωπίας Γ.Σ. Βλ. ΦΣ 1962 σ. 322.
— Για τη συνεταιριστική ρητινοκαλλιέργεια των πευκοδασών Χαλκιδικής βλ. στοιχεία
1950/1960 στο κείμενο Π. Κασσανδρέα Δ/Α ΤΕ1961 σ. 686.
— Για το Συνεταιρισμό Γουνοποιών Καστοριάς βλ. Σ. 1961 σ. 105 και ΦΣ 1963 σ. 125.
— Για το Συνεταιρικό ρητινεργοστάσιο Ποσειδωνίας Κορίνθου στοιχεία, φωτογραφία βλ.
Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 698.
— Συνεταιρισμός Βελβενδού. Δραστηριότητες 1961 αναλυτικά, κείμενο Αν. Γραμματικόπουλου Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 865. και Σ. 1962 σ. 29. Και ΦΣ 1962 σ. 22. Και ΦΣ 1964 σ. 58.
— Οι Συνεταιρισμοί στο Νομό Χανίων. Επιτεύγματα, Στοιχεία. Κείμενο Νικηφ. Μετζιδάκη, Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 934.
— Οι Γαλακτοκομικοί Συνεταιρισμοί εις την Αιτωλοακαρνανίαν. (Ιστορικά.). Κείμενο Ε.
Φούμη, Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 995.
— Η συνεταιριστική εμπορία. Κείμενο Μ. Καραγιώργου, Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 1062.
— Ο Ελ. Συνετ. Βρασιών Κυνουρίας Σ. 1962 σ. 28.
— Οι Συνεταιρισμοί στο Νομό Αργολίδας. Ιστορικά. Στοιχεία καλλιεργείας και εμπο
ρίας. Οι πρώτοι 17 Συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν το 1917. Δυσχέρειες στις εργασίες τους. Οι
Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Αποκαταστάσεως Ακτημόμων, Ίδρυση Ενώσεως Συνεταιρι
σμών το 1933, δυσχέρειες, διάλυση 1939. Η δράση μετά το 1935 που ιδρύθηκε Υπ/μα της
ΑΤΕ. Στοιχεία εργασιών από το 1935 και έπειτα (1940, Κατοχή). Αναλυτικά στοιχεία μετα
πολεμικά για κτηνοτροφία και γαλακτοκομικούς συνεταιρισμούς. Γαλακτοκομικός Σχοινοχωρίου από το 1936 με πρότυπο τυροκομείο με μεγάλη επιτυχία. Αλλοι 7 Συνεταιρισμοί
τυροκοπικοί. Μεταπολεμικά στοιχεία τους 1957,1958,1959.
Οι ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί από το 1951. Εργασίες με γενικότερα στατιστικά στοιχεία
από την συγκρότηση και δραστηριότητα των Συνεταιρισμών και για την Ένωση Αργολίδας
βλ. στο ΣΤ/1. (Βλ. μελέτη Εμμ. Πετράκη Σ. 1961 σ. 41), αναλυτικά έως και 1959.
—Συνεταιριστική οινοποίηση στην Κω. Στοιχεία για τη συνεταιριστική οινοποίηση 1960 του
Συνεταιρισμού Σταφυλών Κω, σε συνεργασία με την Κ.Α.Ι.Ρ. Ρόδου βλ. Σ. 1961 σ. 28 και ΦΣ
1961 σ. 31.
— Γαλακτοκ. Συνεταιρισμός Αγίου Αθανασίου Δράμας. Νέος αλλά με δραστηριότητες. Τα
μέλη του απέκτησαν συγχρονισμένους σταύλους, αχυρώνες, βελτιωμένα ζώα με αποδόσεις
σε μόσχους και γάλα ΦΣ 1961 σ. 339.
— Γαλακτ. Συνεταιρισμός Βάρδας Πύργου. Νέος με 335 μέλη των χωρίων της περιφερείας
με σκοπό την αξιοποίηση του γάλακτος (πρόβατα, αίγες, αγελάδες).
— Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας. Συμπλήρωση εγκαταστάσεων, νέων οινοδεξαμενών ΦΣ 1961 σ. 339.
— Οινοπ. Συνετ. Μαρμαρίου Καρύστου. Χρηματοδότηση ΑΤΕ για ίδρυση οινοποιίου. ΦΣ
1961 σ. 339.
— Συνετ. Κροκίου Αλμυρού Πρόοδος. Στοιχεία ΦΣ 1961 σ. 405.
— Συνετ. Βεροίας «Άγιος Τρύφων», από κοινού διάθεση λαχανοκομικών με καλές εκκα
θαρίσεις ΦΣ 1961 σ. 405.
— Συνεταιρ. Ορμυλίας Χαλκιδικής. Από κοινού πώληση τομάτας ΦΣ 1961 σ. 405.
— Συνεταιρισμοί Σάκρων (Σητείας), Καλλονής, Χάβαρι (Αμαλιάδος), Αρμένων (Ρεθύμνης) και άλλοι. Στοιχεία δραστηριότητας ΦΣ 1961 σ. 406.
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Συνεταιρισμοί Μεγάρων, Νεμέας, Σάμου (Βουρλιωτών, Παγώνδου, Κουτακέϊκων), Τυρνάβου (διάφοροι), Θηβών (διάφοροι), Λευκίμης Κέρκυρας, Τυρνάβου (υφαντών), Καρύ
στου, Πιπεριάς, Αριδαίας, Κολυνδρού Κατερίνης και Κυνηγού Πύλου προχωρούν σε δρα
στηριότητες ΦΣ 1961 σ. 538.
— Συνεταιρισμοί Πορταριάς, Ελαιοχωρίου, Ν. Τενέδου και Σημάντρων Νέων Μουδανιών
απέκτησαν θεριζοαλωνιστικές ΦΣ 1961 σ. 539.
~ Συνεταιρισμοί Λειβαθούς, Αργοστολιού. Μαραντοχωρίου, Θραψανού, Νενήτων, Αϊτανίων βελτιώνουν ελαιουργεία τους ΦΣ 1961 σ. 539.
— Στοιχεία για ελαιουργεία Ελλάδος, έρευνα ΑΤΕ ΦΣ 1961 σ. 539.
— Συνεταιρισμοί Λακωνίας (Γερακίου, Στεφανιάς, Αμπελοχωρίων). Δραστηριότητες ΦΣ
1961 σ. 140.
— Συνεταιρισμοί Οινοπ. Κοινοπραξίας Θηβών. Διαμαρτυρίες στην Κυβέρνηση για την
παρελκυστική τακτική στην ίδρυση οινοποιείου τους, από ενέργειες οινεμπόρων ΦΣ 1961 σ.
140. Εγκρίθηκε το δάνειο Φ.Σ. 1961 σ. 295 για πρότυπο οινοποιείο.
— Συνεταιρισμοί Κομοτινής (Νέα Καλλίστη, Κόσμιο, Ξυλαγανή). Αρχισε η λειτουργία
τυροκομείων τους. ΦΣ 1961 σ. 140.
— Συνεταιρισμοί Τρικάλων (Ρογγίων, Πετροπόρου, Κριτσινίου, Παλαιοπύργου, Σερβωτών, Παραποτάμου, Αγρηλιάς, Νεοχωρίου, Χρυσαυγής, Πύργου, Αγίων Αποστόλων). Συνε
χίζουν τυροκόμηση. Καλά τα αποτελέσματα παρελθ. έτους. Συνεχίζεται η προσπάθεια για
ίδρυση μεγάλου εργοστασίου γάλακτος ΦΣ 1961 σ. 140.
— Συνεταιρισμοί περιφερειών Καλαμπάκας και Ναυπλίου: Προσπάθειες για δημιουργία
μεγάλων πρότυπων εργοστ. γάλακτος για διάφορα προϊόντα (κασέρι, παστερίωση, νιαούοτη, κ.λπ.) ΦΣ 1961 σ. 140.
— Εμπορία από Συνεταιρικές Οργανώσεις: Σύσκεψη στην Νάουσα, ενημερώσεως των στε
λεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων για βελτίωση της εμπορίας. Ομιλία Κ. Δαρίτση του
Υπουργείου Εμπορίου ΦΣ 1961 σ. 239. Επίσης κείμενο Σ. Βλαστούρη της Αμερ. Αποστολής
για το θέμα ΦΣ 1961 σ. 242.
— Δραστηριότητες Γ. Συνεταιρισμών Βαρβασίου Χίου, Καρύστου, Καλυδώνος Ζαχάρως,
Μάκρης Αλεξανδρουπόλεως, Κω. ΦΣ 1961 σ. 58.
— Δραστηριότητες Συνεταιρισμών Μεγάρων, Τσουκαλάδων Λευκάδας. ΦΣ 1961 σ. 63.
— Γ.Π.Σ. Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης. Κτίρο αποθήκης γεωργ. προϊόντων και για εγκατά
σταση (από τρίτον) Γυμνασίου. Φωτογραφία κτιρίου. ΦΣ 1961 σ. 83.
— Συνεταιρισμοί Καλπακίου Ιωαννίνων, Κωσταρεζίου Άργους Ορεστικού, Αετοράχης, και
Βιζικίου, Δήμητσας Τροπαίων. Τυροκομικές εργασίες τους. ΦΣ 1961 σ. 103.
— Συνεταιρισμός Βελβενδού (Κοζάνης). Στοιχεία από αξιόλογες εργασίες του. ΦΣ 1961 σ
103.
— Συνεταιρισμοί Κυψέλης (Παραμυθιάς) και Μεγάρων. Κατασκευή αποθηκών. ΦΣ 1961
σ. 103.
— Κόρινθος. Δασικοί. Σύσταση Κοινοπραξίας δασικών Συνετιαιρσμών και ΑΤΕ για δια
χείριση εργοστασίου ρητίνης Ποσειδωνίας ΦΣ 1961 σ. 103.
— Ρητινοποιείο Κορίνθου. Χρηματοδότηση για διεύρυνση εργασιών του ΦΣ 1961 σ. 295.
— Πτηνοτρ. Συνεταιρισμός Ξυλοκάστρου. Εργασίες επιτυχείς παρασκευαστηρίου φυραμά
των. ΦΣ 1961 σ. 295.
— Συνεταιρισμοί τυροκομικοί: Περιφέρειες Ιωαννίνων (Δελβινάκι, Καλπάκι, Πηγωνιανή,
Βύσσανη), Παραμυθιάς (Αμπέλια, Νεοχώρι, Καρβουναριό, Παραμυθιά), Ναύπακτού (Δάφ
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νης), Μελιγαλά. Πρόοδος εργασιών τους.
— Συνεταιρισμοί Σίνδου, Ιέρακος Μολάων, Άρτης, Γυθείου. Στοιχεία από εργασίες τους
ΦΣ 1961 σ. 319.
— Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών. Εργασίες ΦΣ 1961 σ. 319.
— Στοιχεία για δραστηριότητες του Ελαιουργ. Σ. Άμφισας. Άνοιγμα Γραφείου και Πρατη
ρίου προμηθευτικών εργασιών, διευκολύνσεις στη συλλογή ελαιοκάρπου (με κοινά γεύματα
εργατών συλλογής από άλλες περιφέρειες) ΦΣ 1961 σ. 26.
— Δραστηριότητες Συνεταιρισμών: Γαλακτοκομικού Λαύκας - Καστανιάς - Μπασίου.
Ανέγερση αποθηκών από Σ. Μικροκάμπου, Χιλιόδενδρου, Γουριωτίσης, Χρυσοβίτσης περι
φέρειας Κιάτου. Συγκέντρωση γεωργ. προϊόντων από Σ. Βασιλικού, Φιλιατρών, Μυρτιάς,
Πάλλης. Υλοτομήσεις από δασικούς Κρεατσίου, Αλποχωρίου, Αρτοτίνης, Κροκυλείου,
Καρουτών, Πενταγίων, Ζωριάνου - Κουπακίου και Κερασιάς της περιφ. Λιδωρικίου ΦΣ
1961 σ. 31.
— Αξιόλογο κείμενο Εμμ. Φλωράκη με πρακτικές οδηγίες για την επιτυχία της συνεταιρι
στικής εμπορίας ΦΣ 1961 σ. 45.
— Δασικοί. Η ανάμιξη της κρατικής ΚΕΔ στην εκμετάλλευση των δασών οδηγεί σε αδιέξο
δο τους δασικούς συνεταιρισμούς. Υπόμνημα των δασικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών.
—Συνεταιρισμοί περιφέρειας Καλαμπάκας. Αξιόλογα στοιχεία για την πρόοδο των Συνε
ταιρισμών (και Ενώσεων) το 1960 και 1961 βλ. Σ. 1961 σ. 26 —28. Δασικοί Συνεταιρισμοί
Εργασίας (και Δασική Ένωση), Γαλακτοκομικοί Συνεταιρισμοί, Γεωργ. πιστωτικοί, τυροκόμηση (βλ. για Ένωση στο ΣΤ).
— Η δράση του Συνεταιρισμού Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Βελβενδού Κοζάνης. Κείμε
νο Αναστ. Γραμματικόπουλου Σ. 1962 σ. 29.
— Το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού Βραστών Κυνουρίας. Κείμενο Προκ. Παπαδάκου. Σ.
1962 σ. 28.
— Οι εργασίες Συνεταιρισμών και Ενώσεων στην περιφέρεια της ανατολικής Θεσσαλίας
κατά την πενταετία 1957—1961. Πολύ ενδιαφέρον κατατοπιστικό κείμενο (μελέτη) με πλή
θος στοιχείων για το παραπάνω θέμα που δίνει ανάγλυφα την ανάπτυξη της εκεί συνεταιρι
στικής κινήσεως. Ομιλία του Ιωάν. Στρογγύλη (Επιθεωρητού Συνεταιρισμών στη Λάρισα)
στο Σεμινάριο που οργάνωσε η Τράπεζα στη Λάρισα (Φεβρ. - Μάρτιος 1962) για υπαλλή
λους της. Βασικά περιεχόμενά της: Παραγωγική ανάπτυξη της περιφέρειας - Ιστορική επι
σκόπηση της εμφανίσεως των Συνεταιρισμών στη Θεσσαλία. Η σύγχρονη κίνηση των Συνε
ταιρισμών στην ανατολική Θεσσαλία (με αναλυτικά στοιχεία). Η κίνηση των εκεί Ενώσεων
με πολλά αναλυτικά στοιχεία, για όλες τις εργασίες τους. Σ. 1962 σ. 36,62,91 101. Έ να πολύ
διαφωτιστικό και χρήσιμο κείμενο.
— Βραχνέϊκων Πατρών. Συνεταιρισμός επεξεργασίας και πωλήσεις προϊόντων «η Αρμο
νία». Έ νας πολύ καλός Συνεταιρισμός από το 1915. Αναλυτικό κείμενο Σ 1963 και 1965 σ.
72 επόμ.
— Κολυνδρός Κατερίνης. Άρχισε η λειτουργία του συστηματικού τυροκομείου του. Στοι
χεία ΦΣ 1963 σ. 255.
— Επαρχία Ναυπλίας, οι γαλακτοκομικοί Συνεταιρισμοί 1955—1962. Κείμενο Εμμ.
Πετράκη Σ. 1963 σ. 13.
— Η συνεταιριστική κίνηση περιφέρειας Νιγρίτας. Σ. 1963 σ. 37.
— Οι αρδευτικοί Συνεταιρισμοί Αιγιαλείας. Κείμενο Θεοδ. Μποτή Σ. 1963 σ. 151.
— Τρίκαλα. Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Αγίας Μονής. Γενικότερα στοιχεία για τη βιοτε
χνία μάλλινων ειδών στην περιφέρεια. Κείμενο Γεωργ. Παπαχρήστου Δ/ΑΤΕ 1964 σ. 1642.
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— Πάρος. Οι Συνεταιρισμοί στην περιφέρεια αυτή. Σ. 1965 σ. 111.
— Ηπείρου Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός. Κείμενο Αλ. Χρυσόμαλλη Σ. 1965 σ. 126.
— Νέας Αγχιάλου Συνεταιρισμός. Σ. 1965 σ. 51.
— Συνεταιρισμός Ψαχνών Ευβοίας (βλ. φωτογραφία σε προηγ. σελίδα).
— Παλαιοκήπου Λέσβου δραστηριότητες Συνεταιρισμού. Βλ. Σ. 1965 σ. 85.
— Αλμυρός. Αναλυτικά στοιχεία Σ. 1965 σ. 73.
— Ερυθρών Γ. Π. Συνεταιρισμός. Τα 50 χρόνια του. Κείμενο Αγ. Μιχαηλίδη. Ενδιαφέρου
σα η σταχυολόγηση για την δραστηριότητά του. Σ. 1965 σ. 3,74, τεύχος 221.
— Πενταπόλεως Σερρών Γεωργικός και Υγειονομικός Συνεταιρισμός. Σ. 1965 σ. 30.
— Νέα συνεταιριστικά Ελαιουργεία,Σ. 1965 σ. 87.
— Ναούσης Γεωργοκτηνοτροφικός Π.Σ. Σ. 1965 σ. 73.
— Αρχανών Κρήτης, Οινοποιητικός, Ελαιουργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός. Σ. 1965
σ. 31 (βλ. καιΣ. 1959 τεύχος 151,152).
— Θηβών, Κοινοπραξία Αμπελουργών. Κείμενο Γ. Γκιόκα. Σ. 1965 σ. 107.
— Θεσσαλίας συνεταιριστική κίνηση. Λαμπρά επιτεύματά της. Κείμενο I. Στρογγυλή, Σ.
1965 σ. 66. Και «Συνεταιριστικά Νέα» Λαρίσης Απρίλιος 1966.
— Άργους Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός. Κείμενο Θ. Μποτή. Σ. 1966 σ. 37.
— Καλαμάτας Ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί. Σ. 1966 σ. 19.
— Πορταριάς Χαλκιδικής Γ.Π.Σ. Κείμενο ΑΘΤ, Σ. 1966 σ. 65.
— Διάφοροι Συνεταιρισμοί και έργα τους. Βλ. ΦΣ 1962 σ. 151, 217,259,299, 335,346,371,
419,459.
☆

Δεν είναι δυνατό βέβαια να δοθούν εδώ αναλυτικά στοιχεία για τις χιλιάδες Συνεταιρι
σμών και περιπτώσεις εργασιών τους επί πολλά χρόνια σε διάφορες περιφέρειες. Τα ανα
γραφόμενα στις σελίδες που προηγήθηκαν είναι ενδεικτικός οδηγός για τον κάθε μελετητή,
ιδιαίτερα δε για τις τοπικές Οργανώσεις, βοήθεια για να αναστηλώσουν την ιστορία τους.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ/1
ΟΙ ΑΛΙΕΥΉΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Ενδιαφέρον κατατοπιστικό κείμενο για την αλιεία ιστορικά και για τότε (1961) και με πλη
ροφορίες χρήσιμες για το δίκαιο της αλιείας, είναι το κείμενο Δ. Γερασίμου στο Δ/ΑΤΕ
1961 σ. 668,705.
Την δράση των αλιευτικών συνεταιρισμών κατά την ΙΟετία 1952-1961 βλ. στο Σ. 1963 σ. 63
και 1964 σ. 138 και στις εκθέσεις της ΑΤΕ (Δ/σεως Συνεταιρισμών). (Βλ. στοιχεία και στα
Υποκεφ. Β, Γ και Δ).
Για το 1965 επειδή η αρμοδιότητα των αλιευτικών Συνεταιρισμών μεταφέρθηκε στο Υπ.
Βιομηχανίας, η ΑΤΕ περιορίστηκε στην παρακολούθηση μόνο εκείνων των αλιευτικών που
χρηματοδοτούσε.
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Στην αίθουσα της Κοινοτικής Συνελεύσεως Κύπρου: Ομάείο Θ. Τζωρτζάκης.
Παραπλενρως οΑριστ. Ν. Κλήμης. (Βλ. στο Υποχ. ΙΓ).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΧΟΛΙΚΟΙ (κλπ)
1. Βιβλιογραφία για συνεταιριστικά και συγγενή θέματα
Πλούσια είναι η συγγραφική προσφορά και κατά την περίοδο αυτή. Σύμφωνα με τα ευρε
τήρια και το περιεχόμενο της ειδικής για τα θέματα αυτά βιβλιοθήκης μου για βιβλία συνε
ταιριστικά και τα συγγενή αγροτικής οικονομίας, αγροτικής πολιτικής (κ.λπ.), έχουν εκδοθεί
τα επόμενα (αναγράφονται τα κυριότερα) με θυσίες (συνήθως) οικονομικές των συγγραφέ
ων, καθώς δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον των Συνεταιρικών Οργανώσεων για
υποστήριξη συνεταιριστικών εκδόσεων(').
Το περιεχόμενο των διαφόρων βιβλίων πρέπει να συνδυάζουν οι μελετητές με τα συγγενι
κά Υποκεφάλαια του τόμου για να έχουν πλήρη εικόνα.
1961
— Αβραμόπουλος, Μιχ. Π., «Τα Θεσσαλικά Αμπελάκια», Θεσσαλονίκη, 1961, σ. 80.
— ΑΤΕ. «Καταστατικόν Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με περιωρισμένην ευθύ
νην» Αθήναι, 1961, σ. 28.
— Ζολώτας, Ξενοφών Ε., «Περιφερειακός προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις»,
Αθήναι, 1961, σ. 27.
(1) Την αξίαν του βιβλίου και την ανάγκην να υποστηριχθεί γενικά κάθε προσπάθεια για μόρφωση,
δημιουργία ικανών στελεχών, αλλά και φίλων του Συνεργατισμού ανάμεσα σιους συγγραφείς, έχω τονίσει
σε πολλά κείμενά μου. Σε συμπλήρωση του κειμένου μου στο Σ. 1949, (βλ. Δ τόμο) αναδημοσιεύεται και το
επόμενο χαρακτηριστικό κείμενο από τη ΦΣ 1949 σ. 1754 που έχει και σήμερα την αξία του.
«...Και επειδή εις το σημείωμα αυτό γίνεται ιδιαίτερα μνεία των υπηρεσιών τας οποίας προσφέρουν τα
βιβλία εις την συνεταιριστικήν χίνηοιν, θα έπρεπε να σημειωθεί ότι και η υποστήριξις την οποίαν αι Συνε
ταιριστικοί Οργανώσεις και οι υπάλληλοι της Α Τ Ε και των Συνεταιρισμών παρέχουν εις την κυκλοφορίαν
των βιβλίων αυτών θα έπρεπε να είναι αντίστοιχος.
Α ν οι συγγραφείς δια της εκόόσεως των βιβλίων των ικανοποιούν και μίαν ττνευματικήν των ανάγκην η
οποία τους ωθεί εις την συγγραφήν, διότι είναι πνεύματα προοδευτικά και ανήσυχα και όχι καφενόβιοι
ευζωϊστές, δεν σημαίνει ότι γράφουν α πό ιδιοτροπίαν ή επίδειξιν και ότι πρέπει να αντικρϋζουν την αδια
φορίαν εκείνων δια το συμφέρον των οποίων και εκδίδονται τα βιβλία, δηλαδή κυρίως των Συνεταιρικών
Οργανώσεων και των υπαλλήλων Α Τ Ε και Συνεταιρισμών.
Δυστυχώ ς δεν υπάρχει η πρέπουσα αντίληψις δια την αξίαν της μορφώσεως και ο συγγραφεύς θεωρείται
πολλάκις, όχι πολύτιμος βοηθός αλλά οχληρός επισκέπτης. Και ενώ υπάρχει αξιέπαινος ανταπόκρισις εκ
μέρους μερικώ ν Οργανώσεων και υπαλλήλων, τα μελανά σημεία δεν είναι ολίγα.
Είναι καιρός να παύση το βιβλίον να θεωρείται πολυτέλεια. Είναι σύμβουλος πολύτιμος. Πρέπει να αναπτυχθή το μορφωτικό μα ς επίπεδον. Η συνεταιριστική κίνησις αντιπαλαίει προς πλήρως οργανωμένα αντίθετα
συμφέροντα και ισχυρώς υποστηριζόμενα υπό επιστημόνων κύρους οι οποίοι εις την κατάλληλον στιγμήν
αναπτύσσουν απόψεις και επιτυγχάνουν την συμφώνως προς αντάς επίλυσιν βασικών ζητημάτων. Α ν η συνε
ταιριστική κίνησις επιθυμεί να επιτύχη σταθερώς, πρέπει να αποκτήση τα ίδια μέσα. Πρέπει να υποβοηθώμεν την δημιουργίαν επιστημόνων συνεταιριστών κύρους και επιβολής των μετα ξύ των ευρυτέρων επιστημο
νικών κύκλων, οι οποίοι θα θέσουν τας πνευματικός των δυνάμεις εις την υπηρεσίαν της κινήσεως. Δ εν α ρκεί
να ζητούμεν αλλά πρέπει και να στηρίζωμεν τα αιτήματά μας, πρέπει και να επιβαλλώμεθα επιστημονικούς
δια να έχωμεν συμφερούαας λύσεις. Άλλως αφίνομεν πολλά βασικά συμφέροντά μ α ς έκθετα και άνευ της
απαιτουμένης επιστημονικής υπερασπίσεως η οποία, οσονδήποτε και αν η εποχή μ α ς είναι εποχή θορύβου,
έχει πάντοτε την βασικήν της αξίαν. Διότι μόνον δια της επιστημονικής θέσεως επιτυγχάνονται μόνιμοι
λύσεις, μόνον δια της πειθούς και των επιχειρημάτων δημιουργούνται μόνιμα ζωογόνα ρεύματα ιδεών.
Α.Ν. Κλς» («η Φωνή Συνεταιρισμών» 1949 α. 1754)
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Καλυδόπουλος, Γ.Δ., «Το Ελληνικό χωριό. Ανάγκη διασώσεως του διαμαντένιου αυτού
θεμελίου του Ελληνικού Έθνους», Αθήναι, 1961, σελ. 287.
- Κλήμης, Αριστείδης, Ν., «Αγροτική Οικονομία. Εξέλιξις - προβλήματα - κατευθύν
σεις», Αθηναι, 1961, σελ. 141.
- Κωνσταντακόπουλος, Γεώργιος, Κ., «Η στασιμότης της Ελληνικής υπαίθρου και το
πρόβλημα οικονομικής αναπτυξεως της Ελλάδος. Κοινωνικο-οικονομική ανάλυσις» Αθιίναι
1961, σελ. 198.
- Κωσταπάνος, Ευάγγελος, «Αι συνεταιρικοί οργανώσεις και το προσωπικόν αυτών»,
Αθηναι, 1961, σελ. 36. Ανατυπ. απο το περιοδ. «Ο Συνεταιριστής».
- Σέττας, Νικόλαος, Χρ., «Τα αγροτικά και τα κοινωνικά προβλήματα της νήσου
Λήμνου», Αθήναι, 1961, σελ. 30.
- Υπουργείου Γεωργίας: Σταματόπουλος, Γεώργιος, Αναστ, «Τοπικοί Οργανισμοί
Εγγειων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.)», Αθήναι, 1961, σελ. 123.
- Στεφανίδης, Δημοσθε'νης, Σ., «Εθνική Οικονομική Πολιτική», Αθήναι, 1961, σελ. 287.
- Τζωρτζάκης, Θεόδωρος, Γ. - Τζωρτζάκη, Φωτεινή, Θ., «Συνεταιρισμοί και Σχολικοί
Συνεταιρισμοί», Αθήναι, 1961. Ανάτ. σελ. 485-504.
- Τσουδερός, Ιωάννης, Εμμ., «Τοπική Ανάπτυξη και αγροτική πολιτική», Αθήναι, 1961,
σελ. 43-Χ.
- Χηνόπουλος, Δημ., «Το μαστιχόδενδρο και η μαστίχη της Χίου», Αθήναι, 1961, σελ. 15.
- Χηνόπουλος, Δημ., Β., «Η δασική μας παραγωγή και το δασικόν μας εμπόριον» Αθτίναι, 1961, σελ. 12.
1
- Χολέβας, Κωνσταντίνος, Χρ., «Αγώνες Συνεταιριστών», Αθήναι, 1961.
~ Σ-Ε.Κ.Ε., « jj Σ.Ε.Κ.Ε. εις την υπηρεσίαν του Ελληνικού Καπνού, των Καπνοπαραγω
γών, των Καπνιστών και της Εθνικής Οικονομίας 1947-1961», 1961, σελ. χ.α.14.
- Λαμπρόπουλος Φ., «Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης και η Κοινή Αγορά» (ανάτυπον), Αθήναι, 1961, σελ. 23.
ν
- Γερωνυμάκης, Σ., «Περιφερειακή κατανομή του εισοδήματος», Αθήναι, 1961.
- Ιωάννου, Δημ., «Νόμος 602 περί συνεταιρισμών», Αθήναι, 1961.
- Μαρματάκης, Νικόλαος, «Μακροσυστήματα και Γεωργική Πολιτική», σελ. 32.
- Σέττας, Νικόλαος, Χρ., «Τα μεγάλα παραγωγικά έργα της Μακεδονίας», Αθήναι, 1961
σελ. 117.
’
- Τζωρτζάκη, Φωτεινή, «Σχολικοί Συνεταιρισμοί. Γενική επισκόπησις, η κίνησις κατά το
1959-1960», Αθήναι, 1961.
- Κάβουρας, Δημήτριος, «Κατάστρωσις γεωργικών μαθημάτων δια την εξωσχολικήν
γεωργικήν εκπαίδευσιν», Αθήναι, 1961.
- Υπουργείον Γεωργίας, «Πεπραγμένα δεκαετίας 1951-1961 Γεωργικών Εφαρμογών και
Εκπαιδεύσεως», Αθήναι, 1961.
- Θασίτης, Β., «Η ελληνική βιομηχανία σιγαρέττων», Αθήναι, 1961.
- Δ/νσις Γεωργίας Αργολίδος, «Πρόγραμμα βελτιώσεως της τοματοκαλλιεργείας».
- Αζίνας, Α., «Έκθεση Γραφείου Συνεταιρικής Αναπτυξεως Κύπρου».
- ΕΣΥΕ, «Στατιστική Επετηρίς, 1961, Αθήναι, 1961, σελ. 432.
1962
- Αφτιάς, I., «Η Κοινή Αγορά και η σύνδεσις της Ελλάδος μετ’ αυτής», Αθήναι, 1962,
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- Καλαμπαλίκης, Αριστ., «Ο Οργανισμός της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, Κωδικοποίησις της ειδικής νομοθεσίας της ΑΤΕ», Έκδοσις Γ, Αθήναι, 1962, σελ. 152.
- Κανελλόπουλος, Αθ. Π., «Απόψεις επί της αναπτυξεως της Ελληνικής Οικονομίας»,
Αθήναι, 1962, σελ. 239.
- Κλήμης, Αριστείδης, Ν., «Κύπρος», Αθήναι, 1962, σελ. 20.
- Μπλέτσας, Στράτος, «Η αγροτική οικονομία και η αγροτική σφίγγα, 1912 και 19141960», Μεσολόγγι, 1962, σελ. 70.
- Ξανθάκης, Νικόλαος, «Η παραγωγικότης της Ελληνικής Γεωργίας», Αθήναι, 1962, σ. 28.
- Ραζής, Νικ., «Ο θεσμός των γεωργικών κοινωνικών ασφαλίσεων είς την χώραν μας»,
Αθήναι, 1962. Ανάτ. από Συνεταιριστή.
- Κριάρης, Α., «Τα εγγειοβελτιωτικά ε'ργα στην Κρήτη», 1962.
- Πάνος, Δημήτριος, Θ., «Συνεταιριστικά Θέματα (1925-1961)», Αθήναι, 1962, σελ. 457.
- Παπαχρίστου, Χαρίλαος, «Αγροτικά Εκπαιδευτικά Προβλήματα. Ανάγκη ουσιαστικής
συμβολής της παιδείας εις την ανάπτυξιν της αγροτικής Ελλάδος», Αθήναι, 1962, σελ. 43.
- Παπαχρίστου, Χαρ., «Τα Κέντρα αγροτικών τεχνικών μελετών εν Γαλλία», Αθήναι, 1962.
- Πεπελάσης, Αδαμάντιος, - Παναγιωτόπουλος, Π.Κ., «Η πλεονάζουσα εργατική δύναμις εις την ελληνικήν γεωργίαν 1953-1960», Αθήναι, 1962, σελ. 205.
- Πεσμαζόγλου, Ιωάννης, Στεφ., «Η σύνδεσις της Ελλάδος μετά της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος», Αθήναι, 1962, σελ. 69.
- Σακκάς, Κωνσταντίνος, Γ., «Κώδιξ περί Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπι
κού Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων», Αθήναι, 1962, σελ. 64.
- Ευελπίδης, Χρ., «Στοιχεία αγροτικής κοινωνιολογίας», Αθήναι, 1962.
- Πάτρας, Λ., «Επέκτασις κοινωνικών ασφαλίσεων εις τον αγροτικόν πληθυσμόν», Αθή
ναι, 1962.
- ΕΣΥΕ, «Πληθυσμός της Ελλάδος 19 Μαρτίου 1961», Αθ. 162, σελ. 183.
- «Η αγροτική πίστις εις τας 6 χώρας της Κοινότητος», Αθηναι, 1962 σελ. 120 (πολυγρ.)
- ΑΤΕ (διάφοροι), «Μαθήματα εις τα Σεμινάρια Μετεκπαιδεύσεως Υπαλλήλων», Αθή
ναι, 1962.
- ΑΤΕ, «Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί εν Ελλάδι», Αθήναι, 1962.
- Αθανασόπουλος, Δ., «Περιφερειακή Ανάπτυξις. Έ ννοια και προϋποθέσεις», Αθήναι,
1962.
- Γιαννάκης, I., - Έξαρχος, Γ., «Στοιχεία Δικαίου» και «Καταστατικόν Α.Τ.Ε.», 1962
(πολυγρ.).
- Διεθνές Εμπορικόν Επιμελητήριον, «Η Κοινή Αγορά. Ερμηνεία των διατάξεων», Αθή
ναι, 1962, σελ. 127.
- Δεμερτζοπούλου Απ. και Me Corklea, «Εμπορία φρούτων και λαχανικών και οικονομι
κή ανάπτυξις της Ελλάδος», Αθήναι, 1962.
- Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Κατανομή της εκτάσεως της χώρας κατά
βασικάς κατηγορίας χρήσεως», Αθήναι, 1962, σελ. 298.
- ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., «Εισηγήσεις σεμιναρίων επί προβλημάτων εκ της συνδέσεως της Ελλάδος
μετά της ΕΟΚ», Αθήναι, 1962.
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- Σε'ττας, Ν. Χρ., «Η αγροτική οικονομία της νήσου Λέσβου», Αθήναι, 1962.
- Ψαχαρόπουλος, Γ., «Η εξ Ελλάδος μετανάστευσις από οικονομικής σκοπιάς 19561961», Αθήναι, 1962, σελ. 22.
- Υπουργέίον Γεωργίας, «Τα πεπραγμε'να του έτους 1961», Αθήναι, 1962.
1963
- Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Το έργον μιάς δεκαετίας 1952-1962», Αθήναι 1963
σελ. 282.
- Αζίνας, Α., «Έκθεση Γραφείου Συνεργατικής Αναπτύξεως Κύπρου», 1963.
Αδαμόπουλος, Αντώνιος, — Παπαγεωργιου, Ευθύμιος, Γ., «Έρευνα και οργάνωσις
γεωργικών εκμεταλλεύσεων εις Βόρειον Ελλάδα», Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. 236.
- ΕΣΥΕ, «Λεξικόν των Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος», Αθήναι, 1963.
- Λαμπέρ, Πωλ, «Η διδασκαλία του Συνεργατισμού», Αθήναι, 1963, σελ. 354, Μετάφρ.
Στρατή Δ. Σωμερίτη.
- Γανώση, Β., «Νέα Φιλαγροτικά», Αθήναι, 1963.
- Οικονομόπουλος, Απόστολος, — Κλήμης, Αριστείδης, «Νομοθεσία και Νομολογία
Συνεταιρισμών παντός βαθμού. Γεωργικών - αστικών - ελευθέρων - αναγκαστικών», Αθήναι, 1963, σελ. 463.
- Παπαχρίστου, Χαρ., «Η αγροτική εκπαίδευσις εν Γαλλία», Αθήναι, 1963.
- Πάνος, Δημήτριος, Θ., «Ειδική Συνεταιριστική Οικονομία: I. Αι προμήθειαι δια των
Συνεταιρικών Οργανώσεων», Αθήναι, 1963, σελ. 241. (Πολυγρ.)
- Σελιανίτης, Σπ., «Παράγοντες επιδρώντες επί της συμμετοχής των αγροτοπαίδων εις το
πρόγραμμα γεωργικών εφαρμογών», Αθήναι, 1963.
- Παπαδάκης - Βιαννίτης, Ανδρέας, Εμμ., «Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί στην υπηρεσία
κράτους και αγροτών», Ηράκλειον Κρήτης, 1963, σελ. 182.
- ΠΑΣΕΓΕΣ, «Καταστατικόν», Αθήναι, 1963.
- Σέττας, Νικόλαος, Χρ., «Η αγροτική ανάπτυξις της Κρήτης», Αθήναι, 1963, σελ. 190.
- Σέττας, Νικόλαος, Χρ., «Η αγροτική ανάπτυξις της Ευβοίας», Αθήναι, 1963, σελ. 95.
- Βασματζίδης, Χρ., «Τι πρέπει να κάμωμε δια τους αγρότας μας», Θεσσαλονίκη, 1963,
σελ. 48.
- Τσαμπάσης, Π.Η., «Τα Αμπελάκια Θεσσαλίας. Η πρώτη συνεταιριστική οργάνωσις»,
Αθήναι 1963, σελ. 32. (Στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά).
- Υπουργείον Γεωργίας, «Ενημερωτική ανάλυσις της κοινής γεωργικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος», Αθήναι, 1963, σελ. 61.
- Κουτρούλης, Ανδρ., «Το σπουδαιότερον αγροτικόν πρόβλημα. Η διακίνησις και το
εμπόριον των νωπών αγροτικών προϊόντων», Κόρινθος, 1963, σελ. 62.
- ΕΟΚ, «Μέτρα προς καθιέρωσιν κοινού επιπέδου τιμών των δημητριακών», Αθήναι,
1963 (πολυγρ.), σελ. 18.
- Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Αγροτικαί Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετηθείσαι υπό της
ΑΤΕ κατά το 1963 εις τον πιστωτικόν τομέα», Αθήναι, 1963, σελ. 8.
- Αδαμόπουλος, Αντ., «Οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμε
ταλλεύσεων Νομού Κοζάνης», Θεσσαλονίκη, 1963.
- Ευελπίδης, Χρ., «Στοιχεία αγροτικής κοινωνιολογίας», 1963.
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— Ευελπίδης, Χρ., «Η γεωργία από οικονομικήν και κοινωνικήν άποψιν», Αθήναι, 1963.
— Λιακατάς, Λουκάς, «Η επίδρασις της συνδέσεως της ΕΟΚ επί της γεωργικής παραγω
γής και της αναπτύξεως», Αθήναι, 1963.
— Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως, «Δυνατότητες αναπτύξεως της βιομηχανικής
επεξεργασίας οπωροκηπευτικών και φυτικών ελαίων», Αθήναι, 1963.
— Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, «Σχολικοί Συνεται
ρισμοί - Κίνησις 1956-1962», Αθήναι, 1958/1963.
— Πανελλήνιος, Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωγικών Συνεταιρισμών, «Ενιαίον λογιστικόν
σύστημα και σχέδιον λογαριασμών δια τας Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών», Αθήναι,
1963.
— Πάνος, Δημήτριος, «Συνεταιριστικά Θέματα», Αθήναι, 1963.
— Τζωρτζάκη, Φωτεινή, Θ., «Σχολικοί Συνεταιρισμοί - Γενική Επισκόπησις - Η κίνησις
κατά το 1960-61», Αθήναι, 1963.
— Τζωρτζάκη, Φωτεινή, Θ., «Σχολικοί Συνεταιρισμοί - Γενική Επισκόπησις - Η κίνησις
κατά το 1961-62», Αθήναι, 1963.
—Υπουργείον Γεωγίας, «Τα πεπραγμένα του έτους 1962», Αθήναι, 1963.
— Φίνας, Κυριάκος, «Η Αγροτική εκπαίδευσις εις την Δωδεκάνησον», Ρόδος, 1963, σ. 54.
1964
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Αγροτικαί εκμεταλλεύσεις εξυπηρετηθείσαι υπό της
ΑΤΕ κατά το 1963 εις τον πιστωτικόν τομέα», Αθήναι, 1964, σελ. 8.
— Ανθρακόπουλος, Ιωάν., Σ., «Η ακεραία ανάπτυξις της υπαίθρου μας», Αθήναι, 1964,
σελ. 69.
—Βαλταδώρος Αντ., Α., «Πρόδρομοι Κοινοτικής Αναπτύξεως. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Κοινότης Κοσκινά Καρδίτσης», Αθήναι, 1964, σελ. ΧΙ-16.
— Βαρθολομαίος, Γεώργιος, Αθ., «Η πολιτική των επιδοτήσεων του αγροτικού τομέως»,
Αθήναι, 1964, σελ. 96.
— Γραμματόπουλος, Γεώργιος, Χρ.,«Η αγροτική πίστις εις την Δυτικήν Ευρώπην και εν
Ελλάδι», Αθήναι, 1964, σελ. 78.
— Δερμεντζόπουλος, Απόστολος, Β., «Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξις», Τεύχος Α', Αθή
ναι, 1964, σελ. 223.
— Πάνος, Δημήτριος, Θ., «Ειδική συνεταιριστική οικονομία. I. Αι προμήθειαι δια των
συνεταιρικών οργανώσεων», Αθήναι, 1964, σελ. 142.
— Πάνος, Δημήτριος, Θ., «Ειδική συνεταιριστική οικονομία. II, «Η από κοινού κατεργα
σία των γεωργικών προϊόντων», Αθήναι, 1964, σελ. 306.
— Πανταζής, Στάϊκος, Γ., «Ύπαιθρος Ελλάς», Αθήναι, 1964, σελ. 64.
— Πεπελάσης, Αδαμάντιος, «Η απασχόλησις εις την ελληνικήν γεωργίαν κατά την δεκαε
τίαν 1963-1973»,Αθήναι, 1964, σελ. 198.
— Ραζής, Νικ., Σ., «Η αγροτική πίστις και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εις την Δυτικήν Γερ
μανίαν», Αθήνα», σελ. 64.
— Σέττας, Νικόλαος, Χρ., «Το δημογραφικόν και το Κοινωνικο-οικονομικόν πρόβλημα
της Ελλάδος», Αθήναι, 1964, σελ. 47.
— Τζωρτζάκη, Φωτεινή, Θ., «Σχολικοί Συνεταιρισμοί. Έννοια, ιστορία, οδηγίες εφαρμο
γή, παιδαγωγική θέση», Αθήναι, 1964, σελ. 175 (Βλ. Χαρακτηριστική παρουσίαση Δ/ΑΤΕ
1964, σελ. 1497).
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Ο Α Ν . Κλημης και ο αναπληρω τής τον Κ Καλατζηζ, 1956 -1962 στο Τμήμα Τύπον Δημοσίων Σχέσεων της Α ΤΕ
από όπου κατευθυνόταν και τα πνευματικά ενδιαφέροντα της Α Τ Ε (περιοδικό, μετεκπαίδευση υπαλλήλων,
Πνευματική Ημέρα, κλπ.)

κ
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Α π ό τις τελετές - ομιλίες της Πνευματικής Ημέρας στην Α Τ Ε που είχαν καθιερωθεί
επίΔιοικήσεως Ν. Χριστοδούλου με εισήγηση Α.Ν. Κλήμη (βλ. Υποκεφ. Ζ).
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— Τσερπές, Θεόδωρος, Μιχ., «Συνεργατισμός και προγράμματα περιφερειακής αναπτύξε
ως», Αθήναι, 1964, σελ. 58.
— Χατζηαναγνώστου, Τάκης και Τριανταφυλλίδης, Χρηστός, «Ο βάμβαξ», Αθήναι, 1964,
σελ. 80 και Πίνακ.
— Δ.Θ. Πάνου, «Σπουδαί - Τίτλοι - Σταδιοδρομία», Αθήναι, 1964.
— Χατζησπύρου, X., «Αγροφυλακή. Ιστορία 1913-1963», Αθήναι, 1964, σελ. 147.
— Γκιάλας, Κ., «Η μαστίχη και το έργον της Ενώσεως Μασιιχοπαραγωγών», 1964.
— Ελληνική Εταιρεία Οικονομικών Επιστημών, «Η αναδιάρθρωσις των καλλιεργειών Κατευθ. βιομηχανικής αναπτύξεως», Αθήναι, 1964, σελ. 83.
— ΚΕΠΕ - ΕΣΥΕ - ΚΚΕΑ, «Οικονομικός και κοινωνικός Άτλας της Ελλάδος», Αθήναι,
1964.
— Νομαρχία Δωδεκάνησου, «5ετές πρόγραμμα γεωργικής αναπτύξεως της Δωδεκάνη
σου», Τόμος 1ος, Ρόδος, 1964.
— Νομαρχία Δωδεκανήσου, «5ετές πρόγραμμα γεωργικής αναπτύξεως της Δωδεκάνη
σου», Τόμος 2ος, Ρόδος, 1964.
— Γκουβάς, Χρ., «Μελέτη κτηνοτροφικών προβλημάτων νήσου Κρήτης», Ηράκλειον, 1964,
έκδ. Υπουργείο Συντονισμού.
— Αγαπητίδης, Σωτ., «Ο αναδασμός της γης εις την Ελλάδα», Αθήναι, 1964.
— Κολάγγης, Στεφ., «Θέσις της Ελλην. Κτηνοτροφίας εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος», Αθήναι, 1964.
— Υπουργείον Γεωργίας, «Κοινή γεωργική πολιτική, ΕΟΚ, γάλα και γαλακτοκομικά προϊ
όντα», Αθήναι, 1964.
1965
— Αγγελής, Ιωάννης, Ν., «Η αποκατάστασις των προσφύγων του 1922», Αθήναι, 1965, σ. 15.
— Αγκασανιώτης, Κυριάκος, Μ., «Ο Συνεργατισμός. Γέννησις και ανάπτυξις του εν
Κύπρω», Λευκωσία, 1965, σελ. 166.
-Α γροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Η Γεωργική Συνεταιριστική Κίνησις. Στατιστικά δεδο
μένα 1964», Αθήναι, 1965, σελ. 18.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Κεντρική Βιβλιοθήκη. Κατάλογος βιβλίων», Αθήναι,
1965, σελ. 192.
— Δέδε, Μαρία, «Ο ανθρώπινος χαρακτήρας του συνεργατισμού», Αθήναι, 1965, σελ. 95.
— Διεθνές Γραφείον Εργασίας, «Συνεργατισμός. Σειρά μαθημάτων εργατικής εκπαιδεύσεως», Αθήναι, 1965, σελ. 173.
— Εταιρεία Ερευνών Επαρχιακής Οικονομίας, «Περιφερειακή ανάπτυξις και προγραμμα
τισμός», Αθήναι, 1965, σελ. 195.
— Μάρδα-Βίρλα, Χρυσούλα, «Το πνεύμα της συνεργασίας», Αθήναι, 1965, σελ. 22.
— Μπούχλης, Εμμανουήλ, I., «Η λογιστική των συνεταιρισμών», Έ κδ. Α ' Θεσσαλονίκη,
1965, σελ. 119.
— Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδος, «Θ ' Γενι
κόν Συνέδριον 17-19 Νοεμβρίου 1965. Λογοδοσία Διοικήσεως και εισηγήσεις επί των θεμά
των της ημερησίας διατάξεως», Αθήναι, 1965, σελ. 15+32+23 +24+13+7.
— Πάνος, Δημήτριος, Θ., «Ειδική Συνεταιριστική Οικονομία. III. Αι πωλήσεις δια των
συνεταιρικών οργανώσεων», Αθήναι, 1965, σελ. 306.

86/2438

Περίοδος 1961 -1967- Υποκεφ. Ε ' - Συνεταιριστική Βιβλιογραφία

— Πάτρας, Νικ., Β., «Αι ιδέαι των διδασκάλων του Συνεργατισμού», Θεσσαλονίκη, 1965,
σελ. 110.
— Ραζής, Νικ., Σ., «Αγροτικαί κοινωνικοί ασφαλίσεις. Συγκριτική μελέτη», Αθήναι, 1965,
σελ. 124.
— Σέττας, Νικόλαος, Χρ., «Τα αίτια της αστυφιλίας και της μεταναστεύσεως των αγροτών
της Εύβοιας», Αθήναι, 1965, σελ. 173.
— Χρηστίδης, Ορ., «Τα εγγειοβελτιωτικά έργα.εν Ελλάδι», Αθήναι, 1965, σελ. 18.
— Σταγκούλης, Γ., «Η θέσις της μαστίχης σήμερα», 1965,.
— ΠΑΣΕΓΕΣ, «Καταστατικόν του Κεντρικού Συνεταιριστικού Συνδέσμου Ενώσεων Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών υπό την επωνυμίαν «Πανελλήνιος Συνομοσπονδία των Ενώσεων Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών, ΣΕΣ», 1965.
— ΤΑΥΣΟ, «Καταστατικόν», Αθήναι, 1965.
— ΑΤΕ - Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών, «Αγροτικαί εκμεταλλεύσεις εξυπηρετηθείσαι
υπό της ΑΤΕ κατά το 1963 εις τον πιστωτικόν τομέα», Αθήναι, 1965.
— ΑΤΕ, «Θέματα ελληνικής γεωργίας», Αθήναι, 1965, σελ. 266.
—Δραγώνας, Κ.Δ., «Η γεωργία της Ελλάδος», 1965.
— ΕΣΥΕ, «Παραγωγή των ελληνικών δασών κατά το έτος 1964», Αθήναι, 1965.
— Καλογιάννης, Β., «Τσαρίτσανη», Λάρισα, 1965.
— Καραντουνιάς, Αναστάσιος Γ., «Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας», Αθήναι, 1965.
— Μάτσας, Γ., «Συνεταιρισμοί και γεωργία», Μυρίνη, 1965.
— Midal, G., F.A.O., «Γεωργία και οικονομική ανάπτυξις», Αθήναι, 1965.
— Νικολόπουλος, Ανδρέας, «Ελληνική Αλιεία», Θεσσαλονίκη, 1965.
— Ξανθάκης, Ν. - Καμάρας Ιωάννης, «Αι εξελίξεις εις την ελληνικήν γεωργίαν και οι προγραμματισθέντες στόχοι 1961-1965. Συγκρίσεις και συμπεράσματα, Αθήναι, 1965.
— Οικονομόπουλος, Δημ. Α., «Κρήτη. Η γεωργική οικονομία της νήσου», Αθήναι, 1965.
— Υπουργείον Γεωργίας, «Τα εγγειοβελτιωτικά έργα εν Ελλάδι», Αθήναι, 1965, σελ. 18.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Διάφορα στοιχεία αφορώντα εις την ελληνικήν γεωρ
γίαν εν γένει», Αθήναι, 1965, σελ. 267.
1966
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Αγροτικαί εκμεταλλεύσεις εξυπηρετηθείσαι υπό της
ΑΤΕ εις τον πιστωτικόν τομέα κατά τα έτη 1962-1963-1964», Αθήναι, 1966, σελ. 31.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Κατανομή των καλλιεργητών δια την παραγωγήν
ετών 1963 και 1964 επί τη βάσει α) της καλλιεργηθεισης υ φ ' εκάστου εκτάσεως δια κύρια
τινά προϊόντα, β) της συνολικώς καλλιεργηθεισης υ φ ' εκάστου εκτάσεως», Αθήναι, 1966, σελ.
32.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Κατανομή των κτηνοτροφών κατά τα έτη 1963 και
1964», Αθήναι, 1966, σελ. 16.
— Υποεπιτροπή Γεωργίας και Δασών, «Παρατηρήσεις και σκέψεις επί του σχεδίου προ
γράμματος οικονομικής αναπτύξεως τη Ελλάδος 1966-1970», Αθήναι, 1966, σελ. 58.
— Υπηρ. Περιφ. Αν. Θεσσαλίας, «Μελέτη περί ιδρύσεως Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής εν
Θεσσαλία», 1966.
— Μακρής, Κ., «Η χειροτεχνία έν Θεσσαλία», 1966.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Αγροτικαί εκμεταλλεύσεις εξυπηρετηθείσαι υπό της
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ΑΤΕ εις τον πιστωτικόν τομέα κατά τα έτη 1964 και 1965», Αθήναι, 1966, σελ. 32.
— Βασματζίδη Χρ., «Η ευημερία των αγροτών είναι επιταγή του αιώνος», Αθήναι, 1966,
σελ. 48.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «'Εκθεσις επί των εργασιών της Αγροτικής Τραπέζης
κατά το έτος 1965 μετά συνοπτικών στοιχείων εξελίξεως της αγροτικής οικονομίας», Αθήναι,
1966, σελ. 146.
— Γραμματόπουλος, Γεώργιος, Χρ., «Α' Οικονομική ανάπτυξις και συνεργατισμός. Ο
ρόλος του συνεργατισμού εις την οικονομικήν ανάπτυξιν. Β ' Η συνεταιριστική νομοθεσία και
αι επιβαλλόμενοι τροποποιήσεις αυτής», Αθήναι, 1965, σελ. 48.
— Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «125 χρόνια στην υπηρεσία του Έθνους», Αθήναι, 1966,
σελ. 16.
— Ζολώτας, Ξενοφών, Ε., «Μετανάστευσις και οικονομική ανάπτυξις», Αθήναι, 1966, σ. 74.
— Παπαδοποΰλσυ Γ. και Σαλάπα Κ., «Τα αρδευτικά έργα εν Ελλάδι», Αθήναι, 1966, σ. 22.
— Κέντρον Ερευνών και Ενημερώσεως επί της Συλλογικής Οικονομίας (Ελληνικόν Τμήμα
C.I.R.I.E.C.), «Επί του ρόλου των συνεταιρικών οργανώσεων και του τρόπου καλλιτέρας
οργανώσεώς των», Αθήναι, 1966, σελ. 35.
— Ραζής, Νικ., Σ., «Αγροτικαί Κοινωνικοί Ασφαλίσεις. Ο θεσμός της ασφαλίσεως των
αγροτών κατά των κινδύνων ασθενείας, αναπηρίας και μητρότητος εις την Γαλλίαν», Αθήναι,
1966, σελ. 140.
— Σύρκας, Χρ., «Η κοινωνική ασφάλισις των αγροτών εις τας χώρας της ΕΟΚ», Αθήναι,
1966.
— Lefranc, Georges, «Ο Συνδικαλισμός», Μετάφρ. Σάββα, Αθήναι, 1966, σελ. 128.
— Επιθ. ΗΩ, «Θεσσαλία» (Αμπελάκια), Αθήναι, 1966, σελ. 334.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Κατανομή καλλιεργητών δια την παραγωγήν ετών
1964 και 1965», Αθήναι, 1966.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Κατανομή των κτηνοτροφών κατά το έτος 1965»,
Αθήναι, 1966.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Καλλιεργηταί και καλλιέργειαι της Ελλάδος κατά το
έτος παραγωγής 1966», Αθήναι, 1966, σελ. 24.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Ανάλυσις της ζητήσεως γεωργικών προϊόντων και
προβλέψεις δια την περίοδον 1966-1970», Αθήναι, 1966.
— Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα, «Δάσος και Κοινοτική ανάπτυξις», Αθήναι, 1966.
— Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος έτους
1963», Αθήναι, 1966.
—Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Αποτελέσματα απογραφών γεωργίας - κτη
νοτροφίας της 19-3-1961», τόμος 1, Αθήναι, 1966.
— Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, «Περιφερικοποίησις του προγράμματος 19661970 - Τομεύς Γεωργίας», Μέρος Β', Αθήναι, 1966.
— Ένωσις Γ. Συνεταιρισμών Σύρου, «1925-1965:40 χρόνια», Σύρος, 1966.
— Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, «Αι γεωργικαί επιδοτήσεις»,
Αθήναι, 1966.
—Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, «Ψήφισμα Εκτάκτου
Πανελληνίου Σιτικού Συνεδρίου», Αθήναι, 1966.
— Συκιανάκης, Γ., «Η απασχόλησις εις την γεωργίαν 1963-1970», Αθήναι, 1966, σελ. 54
(Πολυγρ.).
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-Υ πουργείον Γεωργίας, «Έκθεσις δραστηριότητος Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων από
1-10-65 - 31-12-65», Αθήναι, 1966.
1967
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Αγροτικαί εκμεταλλεύσεις εξυπηρετηθείσαι υπό της
ΑΤΕ εις τον πιστωτικόν τομέα κατά τα ε'τη 1965 και 1966», Αθήναι, 1967, σελ. 32.
— Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, «Καλλιεργηταί και καλλιε'ργειαι της Ελλάδος κατά το
έτος παραγωγής 1966», Αθήναι, 1967, σελ. 24.
— Αγροτική Τραπεζα της Ελλάδος, «Καταστατικόν Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
με περιωρισμε'νην ευθύνην», Αθήναι», 1947, σελ. 30.
— Αζίνας, Ανδρε'ας, «Τμήμα Συνεργατικής Αναπτύξεως. Ετησία έκθεσις 1964-1965-1966»
Λευκωσία, 1967, σελ. 58.
’
— Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος, Ν., «Οι φυσιοκράται και οι Αρχαίοι Έλληνες. Αι περί
της γεωργίας, ιδία, κοινάί αντιλήψεις των», Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 119.
—Γκαργκάνας, Νικόλαος, X., «Περιφερειακή ανεργία και υποαπασχόλησις εις την ελληνι
κήν γεωργίαν 1961-1964», Αθήναι, 1967, σελ. 185.
— Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτησεως και Αναπτύξεως, «Η ανάπτυξις της γεωργίας εν
Ελλάδι», Αθήναι, 1967, σελ. 100.
— Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, «Περιφερειακή γεωργική ανάπτυξις», Αθήναι, 1967, σελ. 193 (Πολυγρ.).
— Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος, «Ισραήλ. Λαός και κράτος. Αγροτική οικονομία
Συνεργατισμός», Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 240
— Οικονομόπουλος, Απόστολος, — Κλήμης, Αριστείδης, «Διοίκησις - Εποπτεία και Εργασίαι των Συνεταιρικών Οργανώσεων. Συστηματική ερμηνεία μετά αναλυτικής νομολογίας»,
Αθήναι, 1967, σελ. 392.
— Παυλόπουλος, Παν. Γ., «Συναρτήσεις προσφοράς αγροτικών προϊόντων. Ποσοτική διερεύνησις», Αθήναι, 1967, σελ. 189.
— Πεπελάσης, Αδαμάντιος, «Οι αντινομίες της γεωργικής μας πολιτικής», Αθήναι, 1967,
σελ. 124.
— Σταματόπουλος, Γεώργιος, Αναστ., «Εγγειοβελτιωτικά έργα και Εγγειοβελτιωτικοί
Συνεταιρισμοί», Αθήναι, 1967, σελ. 280.
— Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, «Συλλογή των περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών
διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ., μετά την ισχύν του Ν.Δ. 4546/66», Αθήναι, 1967,
σελ. 60
— Χασαπόπουλος, Παναγιώτης, «Το Δίκαιον των Συνεταιρισμών. Ερμηνεία του νόμου
602/1915 περί Συνεταιρισμών», Αθήναι, 1967, σελ. 323.
— Γραμματόπουλος, Γεώργιος, «Σχέδιον νόμου περί γεωργικών συνεταιρισμών», Αθήναι,
1967.
— ΚΥΔΕΠ, «Οργανικαί Διατάξεις», Αθήναι 1967.
— Παπαγεωργίου, Ευθ., «Αγροτική Οικονομία. Οικονομική Αγροτικών Εκμεταλλεύσε
ων», Θεσσαλονίκη, 1967.
— Υπουργείον Γεωργίας, «Σχέδιον προγράμματος γεωργικής αναπτύξεως», Αθήναι, 1967.
— Υπουργείον Γεωργίας, «Συνοπτική έκθεσις δραστηριότητος Υπηρεσίας Εγγείων Βελ
τιώσεων Α ' εξαμήνου 1967», Αθήναι, 1967.
— Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορ. Ελλάδος, «Η γεωργία Μακεδονίας και
Θράκης. Υφιστάμενη οικονομική κατάστασις», Θεσσαλονίκη, 1967.
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— Χρκποδοΰλου Νικόλαος, «Συγκριτική γεωργία», Αθήναι, 1952.
— Χριστοδούλου, Νικόλαος, «Μαθήματα γεωργικών εφαρμογών, Τεύχος Α ', Αθήναι, 1967.
— Χριστοδούλου, Νικόλαος, «Μαθήματα γεωργικών εφαρμογών, Τεύχος Β' , Αθήναι,
1967.
— ΕΣΥΕ, «Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος έτους 1964. Εκτάσεις αρδευθείσαι, καλλιεργηθείσαι κατά κατηγορίαν», Αθήναι, 1967.
— ΕΣΥΕ, «Προσωρινά αποτελέσματα Β' Γεωργικής Στατιστικής Ερεύνης έτους 1965»,
Αθήναι, 1967.
— Μουτσόπουλος, Νικ., «Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Βέροιας», Αθήναι, 1967 (Κεφ. Β ': Οι
συντεχνίες των Μαστόρων).
Περιοδικά - Εφημερίδες
Κατά την περίοδο αυτή βασικά συνεταιριστικά περιοδικά είναι ο «Συνεταιριστής», η «Φω
νή των Συνεταιρισμών», το «Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης» και αρκετά των Ενώσεων Συνε
ταιρισμών (βλ. Δ' τόμο).
— Ο Συνεταιριστής έχει φθάσει στο αποκορύφωμά του από πλευράς πνευματικού και
γενικού πληροφοριακού περιεχομένου. Δυστυχώς σταμάτησε την έκδοσή τσυ οριστικά μετά
το τεύχος 1-2 τσυ 1967 ως αντίδραση στη λογοκρισία της δικτατορίας (βλ. πιο κάτω).
— Η Φωνή των Συνεταιρισμών έχει διευρύνει τα περιεχόμενά της πέρα από τα συνεταιρι
στικά και σε ύλη γενικότερη για την αγροτική οικογένεια (οικοκυρικά, υγιεινής και πολλά
άλλα χρήσιμα, λαογραφικά, ραπτικής, μαγειρικής, ειδήσεις για αγροτικά προϊόντα). Διατη
ρείται δε σχετικά καλά (προ του Απριλίου 1967).
— Το «Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης», με την διεύθυνση από το 1956-1962 του Αριστ. Κλήμη έχει γίνει αξιόλογο μικτό περιοδικό οικονομικό, τεχνικό, συνεταιριστικό. Διατηρείται σε
καλό επίπεδο αρκετά χρόνια έπειτα.
— Τα Νέα της Υπαίθρου. Είναι πληροφοριακό δελτίο που έχει οργανωθεί από το Τμήμα
Τύπου της ΑΤΕ, εκδίδεται πολυγραφημένο κάθε Σάββατο με μικρές ειδήσεις από την αγροτι
κή, συνεταιριστική, οικονομική πρόοδο (έργα) σε όλη την Ελλάδα, που το χρησιμοποιούν οι
αρμόδιοι για τέτοιο ρεπορτάζ συντάκτες των αθηναϊκών εφημερίδων. Αποτέλλεται επίσης
στις επαρχιακές εφημερίδες. Τα σπουδαιότερα δημοσιεύονται και στο «Δελτίον ΑΤΕ».
— Από τον Οκτώβριο 1961 η Παγκύπριος Συνεργατική Συνομοσπονδία της Κύπρου (Λευ
κωσία) άρχισε να εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό της «Ο Συνεργατιστής» (βλ. Σ 1962 σ. 30) με
εκλεκτό περιεχόμενο.
— Αξιόλογη θέση στα αγροτοσυνεταιριστικά - συνδικαλιστικά έχει η εφημ. της ΟΣΥΓΟ
«Σκαπανεύς της Υπαίθρου» που εκδόθηκε το 1952. Το 1963 είναι το Ιΐο ν έτος εκδόσεώς του.
Τα περιεχόμενά του πλούσια, αντικειμενικά, με στοιχεία και σε ευρύτερο κύκλο συνδικαλίτ
στικό, αγροτικό συνεταιριστικό. Το 1964 είναι εικοσαήμερη έκδοση σε μεγάλο σχήμα.
— Επίσης αξιόλογη θέση στον αγροτοσυνεταιριστικά χώρο έχει η εφημ. «Αγροτική» με
ιδρυτή τον Αλ. Μπαλτατζή, με ενδιαφέρουσα ύλη.
— Επίσης κυκλοφορεί και ο «Ελεύθερος Συνεργατιστής» του αγωνιστή συνεταιριστή
Θεοδ. Καράμπελα.
— Το 1963 εκδίδεται (για λίγο) στην Αθήνα η αξιόλογη σε ύλη εφημερίδα «Συνεταιριστι
κόν Βήμα».
— Εκδίδονται τα «Γεωργικά Νέα» της Ενώσεως Κερκύρας ( Σ 1964 σ. 23).
—Και βέβαια υπάρχουν τοπικά περιοδικά πολλών Ενώσεων Συνεταιρισμών και μερικά
αξιόλογα ειδικευμένα ατομικά σε διαφόρους κλάδους. («Αγροτική Οικονομία» του καθ. Χρ.
Ευελπίδη, το περιοδικό του καθ. Καλλιτσουνάκι και άλλα).
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Κ είμ ενα Αριστ. Κ λήμη τ η ν π ερίοδο αυτή (σε εφ η μ ερ ίδες, περιοδικά, κ λπ .)

Πέρα από τα βιβλία του (βλ. στον παραπάνω πίνακα βιβλιογραφίας) υπάρχουν την περίο
δο αυτή και τα ακόλουθα κείμενά του στο συνεταιριστικό και αγροτικό τομέα, δημοσιευμένα
σε έντυπα Αθηνών-Επαρχιών:
«Εντυπώσεις από την Κΰπρο», Περ. «Συνεργατιστής» Λευκωσίας, τ. 2/1961. Και στο
Δ/ΑΤΕ και αλλού.
«Εκλαϊκευτικά κείμενα περί Συνεταιρισμών» (αναδημοσίευση από το εκλαϊκευτικό βιβλίο
του «Οι Συνεταιρισμοί»). Εφημ. «Πρόοδος» Ρόδου κατά Σεπτέμβριον και Οκτώβριον 1961.
Και εις περ. «Αγρότης» Αθηνών, έτος 1961 σε πολλά φύλλα του.
«Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί της Κύπρου», Περ. «Διεθνής Ζωή» Αθηνών, φ. 91 και
93/1961.
«Η αγροτική πίστις και η συνεταιριστική κίνησις στην Ελλάδα», Διάλεξη στη Λευκωσία
Σεπτέμβριος 1961. Και δημοσίευση στο «Συνεργατιστης» Λευκωσίας. Και εις «Φωνή Συνε
ταιρισμών» Αθηνών» φ. 3 του 1962. Και εις «Δελτίον ΑΤΕ» Αθηνών, 1962.
«Πλήρες δίκτυον συνεταιρικών οργανώσεων εξυπηρετεί παραγωγήν και κατανάλωσιν των
Κυπρίων αγροτοόν». Συνέντευξις εις περ. «Ελληνικός Πλούτος» Αθηνών, τ. 84 του 1961.
«Ο ρυθμός αναπτύξεως της γεωργίας εις Κύπρον». Εφημ. «Ο Αιών» Αθηνών, Οκτώβριος
1961.
«Κύπρος, Δραστήριες και δημιουργικές πορείες», Εφημ. «Ελεύθερος Λαός» Θεσσαλονί
κης 26, 28,30-11-1961.
«Εντυπώσεις από την Κύπρο» Περ. «Ο Προβολεύς» Αθηνών, τ. 25-26 του 1962.
«Η Αγροτική Τράπεζα». Ομιλία πρός τους Κυπρίους τραπεζικούς υπαλλήλους, εις Εθνικήν
Εστίαν Αθηνών την 9 Μαΐου 1962.
«Σύντομος επισκόπησις της εξελίξεως και του περιεχομένου της ελληνικής νομοθεσίας
περί Συνεταιρισμών». Ομιλία εις Εθνικήν Εστίαν την 16 Μαΐου 1962 (Σεμινάριον Συνεταιρι
στικών Υπαλλήλων). Και περ. «Ο Συνεταιριστής» Αθηνών, φ. 190 του 1962.
«Ο καταναλωτικός συνεταιρισμός στην πράξη». Περ. «Συνεταιριστής» Αθηνών. 1962, σ.
136.
«Το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Σπουδών στο Παρίσι». Περ. «Ο Συνεταιριστής» Αθηνών,
Ιούνιος 1962.
«Το ατομικό βιβλιάριο στην ΑΤΕ». Περ. «Ο Συνεταιριστής» Αθηνών, 1963 σ. 48.
«Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί». Περ. «Οικονομικός Ταχυδρόμος» Αθηνών, 27 Μαΐου
1965 και 3 Ιουνίου 1965.
«Οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί». Εφημ. «Τραπεζικόν Βήμα» Αθηνών, 16 Φεβρουάριου
1966,1 Μαρτίου 1966,16 Απριλίου 1966,30 Απριλίου 1966.
«Η Αγροτική Ελλάδα». Ομιλία εις Κυπρίους τραπεζικούς εις Εθνικήν Εστίαν, 29 Σεπτεμ
βρίου 1966. Και περ. «Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1966. Και περ.
«Ο Συνεργατιστής», Λευκωσίας.
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί και πώς ιδρύθηκε. Μορφή, έργο, προβλήματα και
μελλοντική πορεία». «Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» X. Πάτση 1966, τόμ. Α' σ. 744-750.
«Επισκόπησις της ελληνικής νομοθεσίας επί των συνεταιρισμών». Ομιλία εις σεμινάριον
υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δεκέμβριος 1967. Και εις Συνεταιριστικήν
Σχολήν Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 1968.
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Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Οι προσπάθειες και εφαρμογές για διεύρυνση τη ς συνεταιριστικής μόρφωσης και η
ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Έ πειτα από σχετικές ενέργειες που βρήκαν αποδοχή από τον υπουργό Παιδείας Γ.
Βογιατζή (στέλεχος της ΑΤΕ) γίνεται το 1961 ειδική ευρύτερης συμμετοχής Σύσκεψη στο
Υπουργείο Παιδείας για τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς και για την επιδίωξη εισαγωγής
συνεταιριστικών μαθημάτων σε όλο τον εκπαιδευτικό κύκλο (δημοτικήν, ανωτέραν - κυρίως
τα τεχνικά - και ανωτάτην - κυρίως την Γεωπονικήν, Παιδαγωγικήν και Επαγγελματικήν
εκπαίδευση). Βλ. σχετικά ΦΣ 1961 σ. 247. Εκδίδεται νέα με αξιόλογο περιεχόμενο εγκύκλιος
του Υπουργού Γ. Βογιατζή για τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς (Σ 1961 σ. 17).
— Η σημασία των Συνεταιρισμών και το πνευματικό τους μέρος ενισχύεται το 1961 από τη
λειτουργία στην Αθήνα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Σχολής και τη συνεδρίαση της Εκτελε
στικής Επιτροπής της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ενώσεως, Σεπτέμβριο 1961 (βλ. ΦΣ 1961 σ.
319, 342). Το πρόγραμμα ομιλιών της Σχολής βλ. στη ΦΣ 1961 σ. 343. Στο τεύχος 9 του 1961
της ΦΣ πληθώρα φωτογραφιών και κείμενα ομιλιών. Τα ονόματα των σπουδαστών από διά
φορες χώρες βλ. ΦΣ 1961 σ. 372. Κείμενα ομιλιών βλ. και στα Υποκεφ. Β, Δ, Ε.
— Τον Οκτώβριο του 1963 έπειτα από προεργασίες(Χ) δημοσιεύεται το Δ/μα 23-10-63
(ΦΕΚ 188/1963) για δημιουργία στην Ανωτάτη Γεωπονική Αθηνών Τμήματος Ειδικότητας
Γεωργικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας. Βλ. το κείμενό του Δ/τος για τα μαθήματα στο Σ
1963 σ. 146 με το οποίο ιδρύεται και έδρα Συνεταιριστικής Οικονομίας. Δυστυχώς υπήρξε
εμπλοκή κατά την πλήρωση της έδρας. Υποψήφιοι ήταν ο επιφανής συνεταιριστής με υψηλά
προσόντα σπουδών και δράσης Δ.Θ. Πάνος και ο Γ. Γραμματόπουλος Δ/ντής τότε της Υπη
ρεσίας Γεωργ. Οργανισμών του Υπ. Γεωργίας που τα τελευταία χρόνια είχε ασχοληθεί με τα
γενικότερα συνεταιριστικά και είχε εκδώσει και σχετικό βιβλίο. Η Σύγκλητος αναγνώρισε το
επιστημονικό προβάδισμα του Δ.Θ. Πάνου αλλά λόγω της ηλικίας του (που θα τον οδηγούσε
σύντομα σε αποχώρηση) επέλεξε τον δεύτερο. Προσβολή όμως στο Συμβούλιο Επικρατείας
δικαίωσε τον Δ.Θ. Πάνο. Τελικά δεν έγινε τότε η πλήρωση της έδρας λόγω καταλήψεως στο
μεταξύ του δικαιούχου από το όριο ηλικίας και του αιφνίδιου θανάτου του ετέρου υποψηφίου
Γ. Γραμματόπουλου.
2. Η W Σειρά των Μ αθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης. Και η διακοπή του έργου αυτού.

Εξακολουθεί η πολύ δύσκολη προσπάθεια της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως
(βλ. στον τόμο Δ).,Στοιχεία για την 13η Σειρά Συνεταιριστικών Μαθημάτων βλ. στο Σ 1962 σ. 76
και ΦΣ 1962 σ. 189. Είναι χαρακτηριστικό το κείμενο αυτό της ΦΣ της Συνομοσπονδίας από
το οποίο φαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή λειτουργούσε πολύ καλά (παρόλο που δεν είχε
βοήθεια από την ηγεσία της Συνομοσπονδίας, ούτε οικονομικά μέσα).

(1) Βλ. Φ.Σ. 1961 σ. 247, 388. Για τη συνεταιριστική διδασκαλία σε άλλες χώρες της Ευρώπης βλ. ενδια
φέροντα κείμενα ξένων ειδικών στο Σ 1962 σ. 45,71 και ΦΣ 1963 σ. 240. Και στο Υποκ. ΙΓ.
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Γράφει η ΦΣ 1962 σ. 189:
«Την
Απριλίου 1962 εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσε
ων Γεωργικών Συνεταιρισμών εγε'νετο η τελετή της
απονομής των πιστοποητικών σπουδών εις τους σπουδαατάς της 13’' Σειράς Συνεταιριστικών Μαθημάτων.
Κατά την τελετήν πρώτος ωμίλησεν ο Διευθυντής της
Σχολής Συνεταιριστικών Σπουδών κ. Θ. Τζωρτζάκης
<5στις ανέπτυξε το επιτελούμενον εκπαιδευτικόν
έργον της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως
(Υ.Σ.Ε.) προς επιμόρφωσιν των συνεταιριστικών
υπαλλήλων και ειδικώτερον δια την λειτουργίαν της
Σειράς Συνεταιριστικών Μαθημάτων της οποίας
τα Μαθήματα διήρκεσαν από της 2ας Νοεμβρίου 1961
μέχρι της 16'" Απριλίου 1962.
Εις την Σειράν ταύτην των Μαθημάτων εφοίτησαν
εν συνόλω 18 σπουδασταί προερχόμενοι εκ διαφόρων
διαμερισμάτων της Χώρας. Μεταξύ αυτών 3 σπουδα
σταί προήρχοντο εκ Κύπρου προταθέντες υπό του
Γραφείου Ελληνικής Συνεργατικής Αναπτύξεως της
Κύπρου.
Κατόπιν ο κ. Τζωρτζάκης έκαμε μίαν συνοπτικήν
ανασκόπησιν της κινήσεως των Σχολικών Συνεταιρι
σμών των οποίων ο αριθμός έχει ήδη υπερβή τους
χιλίους. Μετά τον κ. Τζωρτζάκην ωμίλησεν εκ μέρους
της Αγροτικής Τραπέζης ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
Συν/σμών της ΑΤΕ κ. Απ. Οικονομόπουλος. Εν συνε
χεία ο κ. Δ. Πάνος απεχαιρέτησε τους σπουδαστάς εκ
μέρους των Καθηγητών της Σχολής. Ακολούθως ο
σπουδαστής κ. Λοΐζος Φειδίου του Γραφείου Ελληνι
κής Συνεργατικής Αναπτύξεως της Κύπρου ωμίλησε
συνοπτικώς δια την Ελληνικήν Συνεταιριστικήν Κίνησιν της Κύπρου.
Τελικά εκ μέρους των σπουδαστών ωμίλησεν η Δις
Νοΰλα Αποστολίδου εκφράσασα τας ευχαριστίας των
συναδέλφων της συνεταιριστικών υπαλλήλων που
παρηκολούθησαν τα Μαθήματα της Σχολής. Μετά το
πέρας των ομιλιών ο Διευθυντής των σπουδών της
Υ.Σ.Ε., απένειμε τα Πιστοποιητικά Σπουδών εις τους
κατωτέρω 18 αποφοιτήσαντας σπουδαστάς της Σχο
λής: 1) Αποστολίδου Μακρίνα Σ. Πωλ. Κηπ. και Δενδρ. Προϊόντων Λαχανοκηπουρών Ιωαννίνων. 2)
Δημητρίου Χαράλαμπος Ε.Γ.Σ. Θηβών. 3) Ηλιάδης
Γεώργιος, Γραφ. Ελλ. Συνεργ. Αναπτ. Κύπρου. 4)
Ηλιόπουλος Ανδρέας, Ελαιουργ. Π.Σ. Βασιλικού

Πατρών. 5) Κακάτσης Ιωάννης, Ε.Γ.Σ. Θηβών. 6)
Καραβοκυράκη Γεωργία, Γ.Σ. Πωλ. Προϊόντων
Καρύστου, 7) Λάιος Ευάγγελος, Ε.Γ.Σ. Λαρίσης. 8)
Λυμπεράκης Ιωάννης, Ε.Γ.Σ. Αρκαδίας. 9) Μπασαράς Βασίλειος, Ε.Γ.Σ. Καλαμπάκας. 10) Μπατζιάκας
Βασίλειος, Ε.Γ.Σ. Βόλου. 11) Παπαδόπουλος Χρήστος, Ε.Γ.Σ. Διδυμοτείχου. 12) Παύλου Ζαφείριος,
Ε.Γ.Σ. Ελασσόνος. 13) Συνεωνίδης Αλέξανδρος,
Ε.Γ.Σ. Αλεξανδρουπόλεως. 14) Σωτηρίου Λοΐζος,
Γραφ. Ελλ. Συνεργ. Αναπτ. Κύπρου. 16) Φειδίου
Λοΐζος, Γραφ. Ελλ. Συνεργ. Αναπτ. Κύπρου. 16) Φλωράτος Σοφοκλής, Ε.Γ.Σ. Φαρσάλων. 17) Φωτιάδης
Αναστάσιος, Ε.Γ.Σ. Κιλκίς. 18) Χαυτίκας Χρηστός,
Ε.Γ.Σ. Λαρίσης.
Τις επόμενες τρεις μέρες 17, 18 και 19 Απριλίου
οργανώθηκε υπό της Υ.Σ.Ε. χάριν των σπουδαστών
εκπαιδευτική εκδρομή ανά την Πελοπόννησον. Πρώ
τος σταθμός ήτο το Αίγιον όπου οι σπουδασταί επεσκέφθησαν την Παναιγιάλειον Ένωσιν Συνεταιρι
σμών και τα εργοστάσιά της επεξεργασίας σταφίδος
και διαλογής και συσκευασίας εσπεριδοειδών.
Εν συνεχεία μετέβησαν εις Πάτρας. Εκεί επεσκέφθησαν τα Γράφε ίά της Ενώσεως Γεωργικών
Συν/σμών Πατρών, το Οινοποιείον καθώς και το πρό
τυπον τυροκομείον αυτής. Επίσης επεσκέφθησαν και
το εν Πάτραις Γραφείον της Ενώσεως Αλιευτικών
Συνεταιρισμών Δ. Ελλάδος. Την επομένην ημέραν
μετέβησαν εις Πύργον όπου επεσκέφθησαν τα Γρα
φεία της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Πύρ
γου καθώς και εγκαταστάσεις του Οινοποιείου αυτής.
Κατόπιν την Ένωσιν Γεωργικών Συν/σμών Τριπόλεως, τα γραφεία της καθώς και τους αποθηκευτικούς
χώρους αυτής. Ακολούθως μετέβησαν εις Ναύπλιον
όπου επεσκέφθησαν το εργοστάσιον κονσερβοποιΐας
ΡΕΑ της Ενώσεως Συν/σμών Κηπαίων Αργολίδος
όπου παρασκευάζονται τοματοπολτός καθώς και κονσέρβαι λαχανικών και φρούτων. Επί τη ευκαιρία ταύτη οι σπουδασταί επεσκέφθησαν αρχαιολογικούς και
ιστορικούς τόπους των ως άνω περιοχών. Το Μουσείον και τας Αρχαιότητας της περιοχής Ολυμπίας, το
υδροηλεκτρικόν εργοστάσιον Λάδωνος, τας αρχαιό
τητας της Ακροπόλεως της Τύρινθος, καθώς και ιστο
ρικούς τόπους εις Ναύπλιον και τελικά τους αρχαιο
λογικούς χώρους της περιοχής των Μυκηνών».

Τον Απρίλιο 1963 έγινε ή τελετή απονομής των πιστοποιητικών σπουδών της 14ης Σειράς
(που έμελλε να είναι και η τελευταία). Ομιλίες των σπουδαστών βλ. Σ 1963 σ. 66.
Ανακεφαλαιωτικά στοιχεία για την όλη δύσκολη αυτή προσπάθεια που στηριζόταν στην
επιμονή, την προσωπική έντονη εργασία και στην καρτερικότητα του Θ. Τζωρτζάκη και
μεγάλης ομάδας πνευματικών ανθρώπων και λίγων αρμοδίων μέσα στη συνεταιριστική κίνη
ση που βοηθούσαν βλ. στο Σ 1963 σ. 41,42,64,67 και ΦΣ 1963 σ. 250 με φωτογραφίες.
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Σύμφωνα με όσα αναφέρσνται στο παραπάνω κείμενο του περ. «Συνεταιριστής» και αφο
ρούν τόσο τις Σειρές των Μαθημάτων όσο και ειδικά τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς και
γενικότερα την όλη τότε Συνεταιριστική Εκπαίδευση:
«... Η τελετή άνοιξε με την ομιλία του κ. Θεοδώρου
Τζωρτζάκη, που έκαμε λιτή ανασκόπηση σχετικά με
τις εργασίες της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως (ΥΣΕ) από το τέλος του 1949 που ιδρύθηκε.
Ενισχυόμενη οικονομικά, εκτός από τη Συνομο
σπονδία, από τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώ
σεις ΚΥΔΕΠ, ΣΕΚΕ, ΚΣΟΣ, ΣΠΕ και Ελαιουργική
και ακόμη, από το 1955, από την Αγροτική Τράπεζα,
η ΥΣΕ όρισε κύριο σκοπό της την επιμόρφωση των
υπαλλήλων των Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσε
ων με μαθήματα που διαρκούν για κάθε σειρά περί
που 5-6 μήνες (από το Νοέμβριο έως τις παραμονές
του Πάσχα).
Τα μαθήματα - Συνεταιριστικά, Οικονομικά, Λογι
στικά, Οργανωτικά, Εμπορικά, Γεωργικά, Γεωργοοικονομικά και Τεχνικά - διδάσκονται από Καθηγητές
Ανωτάτων Σχολών, Ανώτερους Υπαλλήλους του
Υπουργείου της Γεωργίας, της ΑΤΕ, της Πανελληνί
ου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών, κλπ.
Έ ω ς τώρα έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά μαθή
ματα 217 σπουδαστές. Οι σπουδαστές είναι κατά
κανόνα δοκιμασμένοι υπάλληλοι, που επιθυμούν να
βαθύνουν, να πλουτίσουν και να συγχρονίσουν τις
γνώσεις τους, για να γίνουν πιο αποδοτικοί στο έργο
τους. Και οι λίγοι αδιόριστοι, που κατά καιρούς
έχουν φοιτήσει στη Σχολή, ξέρουν από πριν ότι τα
εφόδια που θα αποκομίσουν θα είναι ουσιαστικά και
όχι τυπικά.
Γι’ αυτό μπορεί να θεωρηθή ικανοποιητικός ο αριθ
μός των σπουδαστών που παρακολούθησαν τα μαθή
ματα αυτά κατά τις 14 Σειρές, αν μάλιστα έχει κανείς
υπόψη του τις οικονομικές δυσκολίες και το μικρό
ενδιαφέρον που παρουσιάζεται, γενικά, στη χώρα
μας για καθαρή μόρφωση, που δεν αποβλέπει σε
σκοπούς τυπικούς.
Η ΥΣΕ προσφέρει κάθε χρόνο στους σπουδαστές
της βιβλία πολυγραφημε'να, που έχουν εκπονήσει για
το σκοπό αυτό όσοι διδάσκουν. Τα βιβλία αυτά, εφό
σον υπάρχουν διαθέσιμα,, προσφέρονται και στις
βιβλιοθήκες των Συνεταιρικών Οργανώσεων που επι
θυμούν να τα αποκτήσουν.
Επίσης οι σπουδαστές και κατά τη διάρκεια και
αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους επισκέπτο
νται Συνεταιρικές Οργανώσεις και εγκαταστάσεις
στην Αθήνα και σε επαρχιακά κέντρα, για να ολο
κληρώσουν με την εποπτεία τη συνεταιριστική τους
μόρφωση.
Εκτός από την κανονική λειτουργία της Σχολής, η

ΥΣΕ οργάνωσε σε επαρχιακά κέντρα τρεις σειρές
Συνεταιριστικών Μαθημάτων, με διάρκεια 2-3 ημε
ρών. Το 1956 στη Λάρισα, το 1958 στο Αγρίνιο και το
1959 στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις επαρχιακές αυτές
συγκεντρώσεις έκαμαν ομιλίες επιστήμονες που ανή
κουν στο επιτελείο της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής
Εκπαιδεύσεως. Τις ομιλίες αυτές παρακολούθησε
μεγάλος αριθμός προσώπων που ανήκουν στη στυνεταιριστική κίνηση ή ενδιαφέροντα! γι’ αυτήν.
Η προσπάθεια αυτή της ΥΣΕ έχει ανασταλή, επειδή
η Συνομοσπονδία παράλληλα άρχισε να οργανώνει
για τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους των
Συνεταιρικών Οργανώσεων από το 1960 ειδικά σεμι
νάρια στην Αθήνα, δεκαήμερα κατά κανόνα. (Από το
Νοέμβριο του 1960 ως το Φεβρουάριο του 1963 οργα
νώθηκαν 9 σεμινάρια, που τα παρακολούθησαν συνο
λικά 569 πρόσωπα).
Παράλληλα η ΥΣΕ, με τη συμπαράσταση των
Υπουργείων της Εθνικής Παιδείας, της Γεωργίας και
του Συντονισμού και με τη γόνιμη συνεργασία της
ΑΤΕ, από το Φεβρουάριο του 1954 άρχισε να εργά
ζεται για τη δημιουργία Σχολικών Συνεταιρισμών στη
χώρα μας.
Η προσπάθεια αυτή σημείωσε επιτυχία. Οι σχολικοί
μας συνεταιρισμοί μέσα σε 8 χρόνια παρουσίασαν
αξιόλογη αριθμητική αύξηση και αξιοπρόσεχτη εξέ
λιξη στον τρόπο της λειτρουργίας τους.
Κατά το 1960-1961 η ΥΣΕ είχε συγκεντρώσει στοι
χεία για τη λειτουργία των Σχολικών Συνεταιρισμών
τους από 957 δημοτικά σχολεία. Οι σχολικοί αυτοί
Συνεταιρισμοί αριθμούσαν 45.131 τακτικά μέλη.
Είχαν 2.062.912 δρχ. συνολικά έσοδα. (Από αυτά
1.333.140 δρχ. προέρχονταν από τις εργασίες των
μελών. Από τα υπόλοιπα 525.014 δρχ. είναι από ενι
σχύσεις, δωρεές, εισφορές 204.758 δρχ. είναι υπόλοι
πο από την περασμένη χρήση).
Τα έξοδά τους - συνετά κατανεμημένα για την προ
αγωγή των εργασιών Σχολικών Συνεταιρισμών, για
κοινωνική δράση, για ανάγκες των Σχολείων και για
την εξυπηρέτηση των μελών - έφθασαν τις 1.735.079
δραχμές.
Ή δη συγκεντρώνονται στοιχεία για τη λειτουργία
των Σχολικών Συνεταιρισμών κατά το 1961-62. Υπο
λογίζεται ότι κατά το σχολικό αυτό χρόνο λειτούργη
σαν 1.000 περίπου Σχολικοί Συνεταιρισμοί.
Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας των Σχολικών
Συνεταιρισμών μας είναι ότι περισσότεροι από 750
παρουσιάζουν αδιάκοπη λειτουργία πάνω από 3 χρό
νια και είναι αξιοσημείωτο ότι, από τους 15 που
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είχαν στείλει στοιχεία για τη λειτουργία τους στο
τέλος του σχολικού έτους 1954-55, οι 14 λειτουργού
σαν κανονικά και αδιάκοπα ως το τέλος του 1961-62.
Επίσης πρέπει να σημειωθή ότι οι Σχολικοί Συνεται
ρισμοί γίνονται όλο και περισσότερο κέντρα εκπολι
τισμού στη μικρή έδρα ή στην περιφέρεια του Σχολεί
ου. Από τη δική τους δράση π.χ. έχει δοκιμαστή και
έχει επιτύχει σε διάφορα χωριά η εισαγωγή μιας νέας
καλλιέργειας, η εκτροφή πουλερικών και μικρών
ζώων, η μελισσοκομία ή η σηροτροφία. Τα μέλη των
Σχολικών Συνεταιρισμών, εξάλλου, έχουν να παρου
σιάσουν σημαντική εργασία για την καθαριότητα, την
υγιεινή τον εξωραϊσμό και γενικά εκπολιτιστική
εργασία μέσα στα χωριά.
Η Υπηρεσία της Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως
συμπλήρωσε τον Φεβρουάσριο που μας πέρασε 9
χρόνια προσπάθειας για την ανάπτυξη και καλή λει
τουργία των Σχολικών Συνεταιρισμών. Κατά το διά
στημα αυτό:
1) Έ γιναν από αρμόδια πρόσωπα περιοδείες σε
ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, με σκοπό την άμεση
επικοινωνία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και
τους περιφερειακούς υπαλλήλους της ΑΤΕ και τη
μύησή τους στην ωφελιμότητα του συστήματος.
2) Οργανώθηκαν διαλέξεις σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες, στους δημοδιδασκάλους που φιλοξενούνται
κατά καιρούς στην Εθνική Εστία του Βασιλικού Εθνι
κού Ιδρύματος, καθώς και με την ευκαιρία διδασκα
λικών συνεδρίων.
3) Κυκλοφόρησε η Υπηρεσία κατά καιρούς εγκυκλί
ους και άρθρα που αναφέρονται στην καλή εκτέλεση
ορισμένων εργασιών των Σχολικών Συνεταιρισμών
(οργάνωση πτηνοτροφείου, κονικλστροφείου, συλλο
γή, συσκευασία χαμομηλιού, καλλιέργεια σχολικού
κήπου κ.ά.), ή σε θέματα σχετικά με τη γνησιότερη,
την αρτιότερη και την αποδοτικότερη λειτουργία τους
4) Έ χ ει εκδώσει 8 τεύχη που αφορούν την οργάνω
ση, τη λειτουργία και την κίνηση των Σχολικών Συνε
ταιρισμών, καθώς και ένα βιβλίο με τον τίτλο «Η
Συνεταιριστική μας Ανθολογία», που αποβλέπει να
γνωρίση στα παιδιά τη συνεταιριστική ιδέα, τα επι
τεύγματα των Συνεταιρισμών των ενηλίκων και τη
δράση των Σχολικών Συνεταιρισμών.
5) Η ΥΣΕ βρίσκεται σε επαφή με το γαλλικό
Κεντρικό Οργανισμό του Συνεργατισμού στο Σχο
λείο, που σε παρουσιαζόμενες ευκαιρίες εκφράζεται
στα διάφορα έντυπά του με ιδιαίτερη εκτίμηση για
την κίνηση των ελληνικών Σχολικών Συνεταιρισμών
και για όσους εργάζονται και βοηθούν στην ανάπτυ
ξή τους: τη ΥΣΕ, την ΑΤΕ, το Υπουργείο της Γεωρ
γίας κλπ.

Δειλά κάπως παρουσιάζεται κάποια σχετική κίνηση
και σε σχολεία ανώτερου βαθμού. Ξεχωρίζουμε τους
Σχολικούς Συνεταιρισμούς που λειτουργούν από το
σχολικό χρόνο 1955-1956: α) Στην Αρσάκειο Παιδα
γωγική Ακαδημία, β) Στην Εμπορική Σχολή στο Καρλόβασι της Σάμου, γ) Στη Βιοτεχνική και Οικοκυρική
Σχολή «Το Ελληνικό Σπίτι» στην Αθήνα, δ) Στην
Αναγνωστοποΰλε ιο Γεωργική Σχολή στην Κόνιτσα.
Επίσης με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώθηκε ότι
άρχισαν να οργανώνωνται κατά το υπόδειγμα της
Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως Σχολικοί
Συνεταιρισμοί στα Ελληνικά Σχολεία της Κύπρου.
Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα.
Η Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως δαπά
νησε, από τον Ιανουάριο του 1950 που άρχισε να λειτουργή έως το τέλος του 1955, συνολικά δρχ. 408.300,
ήτοι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο δρχ. 68.000. (Κατά
την περίοδο αυτή λειτούργησαν 7 Σειρές Συνεταιρι
στικών Μαθημάτων). Κατά την περίοδο από το 1956
έως το 1962 (στο μεταξύ άρχισε από τα μέσα του 1955
να λειτουργή συστηματικά και το τμήμα των Σχολι
κών Συνεταιρισμών της ΥΣΕ) δαπανήθηκαν συνολι
κά δρχ. 1.321.600, ήτοι κατά μέσο όρο δρχ. 189.000 το
χρόνο.
Καθώς είναι γνωστό, τα έξοδα καλύπτονται από τη
Συνομοσπονδία, τις Κεντρικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις και την Αγροτική Τράπεζα. Ας σημειω
θή ότι η Συνομοσπονδία, πέρα από την ετήσια εισφο
ρά της, έχει θέσει στη διάθεση της ΥΣΕ ένα υπάλλη
λό της, τους απαραίτητους χώρους για τη λειτουργία
της και καταβάλλει τα σχετικά έξοδα για φωτισμό,
θέρμανση κλπ. Τη διεύθυνση της ΥΣΕ, καθώς επίσης
είναι γνωστό, έχει αναλάβει ο Ανώτερος Συνεταιρι
στικός Σύμβουλος της Συνομοσπονδίας.
Τελειώνοντας ο κ. Τζωρτζάκης δήλωσε ότι ο ίδιος
θα αποχωρήση από την Υπηρεσία μέσα στο χρόνο
αυτό (') και διατύπωσε τη γνώμη και την ευχή να
υπάρξη η δυνατότητα, ώστε όχι μόνο να συνεχιστεί
ένα έργο, που αν και γίνεται αθόρυβα δεν παύει να
είναι από τα υγιέστερα θεμέλια για τη στερεή και
γόνιμη ανάπτυξη του Συνεργατισμού, αλλά και να
ενισχυθή με περισσότερες δυνάμεις, για να κατορθωθή να απλώσει ακόμη περισσότερο τις δραστηριότη
τες του, πάντοτε, βέβαια, με σύστημα και με βάθος.
Έ πειτα από τον κ. Τζωρτζάκη μίλησε, σαν εκπρό
σωπος των Καθηγητών της Σχολής, ο κ. Ν. Κολύμβας.
Μετά την ομιλία του κ. Κολύμβα ο Διευθυντής της
Συνομοσπονδίας κ. Αφεντάκης ανακοίνωσε ορισμέ
νες σκέψεις του για τις μελλοντικές εργασίες γύρω
στη συνεταιριστική εκπαίδευση και την ανάλογη προς
τη σημασία της ανάπτυξή της.

(1) Βλ. αναλυτικά για την «αποχώρηση» στο Υποκεφ. ΣΤ/1
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Τέλος, ο Κύπριος σπουδαστής κ. Χαρίλαος Παπαδόπουλος αντιπροσωπεύοντας όλους τους Κυπρίους
συσπουδαστές του της εφετινής Σειράς, ανέπτυξε το
θέμα «Πώς ασκείται η Αγροτική Πίστη στην Κύπρο»
και ο σπουδαστής κ. Αντώνιος Πάππας αποχαιρέτησε

από μέρους όλων των συναδέλφων του τους Καθηγη
τές της Σχολής και όσους άλλους δίδαξαν σε αυτήν.
Ακολούθησε η απονομή των πιστοποιητικών των
σπουδών προ τους 16 σπουδαστές: 10 από την Ελλά
δα και 6 από την Κύπρο.

Η παραπάνω ομιλία του Ν. Κολΰμβα με θέμα «Η συμβολή του συνεργατισμού στην οικο
νομική ανάπτυξη της χώρας και η σημασία της παιδείας στην προαγωγή των Συνεταιρι
σμών» έχει γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον (και σήμερα) γι’ αυτό δίνεται
εδώ στη συνέχεια ολόκληρη:
«Η εφετινή εορταστική συγκέντρωση που γίνεται
με την ευκαιρία της απονομής των πιστοποιητικών
σπουδών στους σπουδαστές της 14ης Σειράς των
συνεταιριστικών μαθημάτων, συμπίπτει με μια
περίοδο όπου για πρώτη φορά το πρόβλημα της
εκπαιδεύσεως του λαού μας αποτελεί θέμα γενικής
απασχολήσεως.
Φαίνεται πως έγινε επί τέλους αντιληπτό ότι η δια
δικασία της οικονομικής αναπτύξεως, οσοδήποτε
και αν εκφράζεται με υλικά μεγέθη, χρειαζεται τη
συνειδητή επέμβαση του ανθριόπου που θα επιταχύνη και θα αναπτύξη τον όλο ρυθμό της παραγωγι
κής λειτουργίας.
Και αυτό σημαί νει ανάπτυξη της επαγγελματικής
ικανότητας του λαού και μόρφωση στελεχών κάθε
ειδικότητας, με άλλες λέξεις δημιουργία εκπαιδευ
τικής υποδομής που αποτελεί στη σημερινή φάση
την επιτακτικότερη από τις επενδύσεις οικονομικής
αναπτύξεως.
Αν όμως στην αναγνώριση της απλής αυτής αλή
θειας συντελέστηκε τελευταία σημαντική πρόοδος
στη χώρα μας, είναι λυπηρό πως γύρω από τον όλο
προβληματισμό της οικονομικής αναπτύξεως εξα
κολουθούν ακόμη να υποστηρίζωνται απόψεις που
είναι και στην ουσία τους εσφαλμένες και θεωρητι
κά σαθρές.
Μια πρώτη τέτοια άποψη υποστηρίζει πως η χώρα
πρέπει να ρίξη όλο το βάρος της, από την πρώτη
στιγμή, στην εκβιομηχάνιση, γιατί τα πειθώρια της
γεωργικής αναπτύξεως είναι δήθεν ελάχιστα.
Αλλά οι υποστηρικτές της ξεχνούν πως, χωρίς
καμιά εξαίρεση, έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά ότι η
εκβιομηχάνιση έχει ανάγκη να στηριχθή σε ένα
ισχυρό γεωργικό υπόβαθρο, που θα προσφέρη την
απαραίτητη κύρια αγορά καταναλώσεως των βιομη
χανικών προϊόντων, το απόθεμα σωρεύσεως για το
σχηματισμό των επενδύσεων, τις πρώτες ύλες για τη
λειτουργία της βιομηχανίας σε ολοένα μεγαλύτερη
ποσότητα και τέλος τα εξαγώγιμα πλεονάσματα για
την αντίστοιχη κάλυψη της εισαγωγής τεχνικού εξο
πλισμού και ξένων πρώτων υλών.
Η δυτικοευρωπαϊκή εκβιομηχάνιση στηρίχτηκε
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στο γεωργικό υπόβαθρο όλης της υπανάπτυκτης
οικουμένης της τότε εποχής και ειδικότερα στον
αποικισμό, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιε
τική Ένωση στις τεράστιες δυνατότητες της ενδοχώραςτους.
Η ελληνική βιομηχανία που θέλουμε να δημιουρ
γήσουμε δεν θα είναι ασφαλώς σε θέση, για πολύ
καιρό, να ενεργή αξιόλογες εξαγωγές, εκτός από
ελάχιστες εξαιρέσεις.
Στο σύνολό της σχεδόν θα εξαρτηθή από το βαθμό
απορροφητικότητας της εσωτερικής αγοράς. Αντί
θετα, μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής μας
αποτελείται από βασικά εξαγώγιμα προϊόντα και η
διεύρυνση της παραγωγής τους, σα συνέπεια της
αγροτικής αναπτύξεως, δίνει στη γεωργία, στην
πρώτη φάση, δυνατότητες συμβολής στην ανάπτυξη
των εθνικών πόρων πολύ μεγαλύτερες από τη βιο
μηχανία και αναφαίρετο δικαίωμα προβαδίσματος
στην κατανομή των επενδύσεων και μεγαλύτερης
σχετικά προσοχής απ’ αυτήν.
Είναι λοιπόν σαφές πως, για να εξασφαλισθή
ακριβώς στο ακέραιο η δημιουργία ευνοϊκών προϋ
ποθέσεων για την τόσο απαραίτητη εκβιομηχάνιση
της χώρας, χρειάζεται να προηγηθή η πληρέστερη
δυνατή αξιοποίηση της γεωργίας, που μόνη αυτή
ημπορεί να προσφέρη το απαραίτητο υπόβαθρο για
την όλη διαδικασία της αναπτύξεως.
Αν αποδεικνυόταν, πράγμα που αποκλείουμε, πως
τα περιθώρια για τη γεωργική μας ανάπτυξη είναι
αντικειμενικά περιορισμένα, μπορούμε τελεσίδικα
να πούμε πως το όλο πρόβλημα της οικονομικής
αναπτύξεως μας θα ήταν άλυτο.
Ας έρθουμε τώρα σε μια δεύτερη εξίσου σφαλερή
και σαθρή άποψη. Πρόκειται για την άποψη πως
μόνη η ανεξέλεγκτη κεφαλαιοκρατική οργάνωση
της οικονομίας αποτελεί τον ιδεώδη τύπο για την
οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.
Αλλά ο τύπος αυτός της οικονομίας γεννήθηκε και
κυριάρχησε στη Δύση σε μια περίοδο που ολόκλη
ρος ο λοιπός κόσμος, υποανάπτυκτος και εξαποικισμένος, τροφοδοτούσε τον αναπτυσσόμενο Δυτικό
καπιταλισμό, ο οποίος πάλι στην περίοδο της ακμής
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του επέτρεψε να λειτουργήσει κατά γόνιμο τρόπο η
ελεύθερη εμπορευματική εθνική και διεθνής αγο
ρά.
Οι συνθήκες όμως αυτε'ς ούτε ιστορικά ούτε γεω
γραφικά μπορούν να επαναληφθούν. Σήμερα εμείς
οφείλουμε να καταβάλουμε πολύ αυξημένες προ
σπάθειες για να ελαττώσουμε τη συντριπτική από
σταση που μας χωρίζει από τις βιομηχανικά ανα
πτυγμένες χώρες, που κυριαρχούν στη διεθνή αγο
ρά με μόνο βασικό στήριγμα τους πόρους και τις
δυνατότητες της εθνικής μας οικονομίας.
Η προσπάθεια όμως αυτή μπορεί να αποδώση
μόνο αν η οικονομική ανάπτυξη προγραμματισθή
και καθοδηγηθή από το Κράτος και στηριχθή σε
καθοριστικά πλαίσια, στις συλλογικές μορφές της
οικονομίας, δημόσιες, συνεταιριστικές, δημοτικές,
που θα αποτελούν μόνιμα το απαραίτητο στοιχείο
ισορροπίας με τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα,
για την αξιοποίηση στο ακέραιο ολόκληρης της
δυναμικής της αναπτύξεως μιας ελεύθερης δημο
κρατικής κοινωνίας.
Ο νέος αυτός τύπος της προγραμματισμένης ανα
πτύξεως που παίρνει καθημερινά τη θέση της ανε
ξέλεγκτης κεφαλαιοκρατικής οργανώσεως της
οικονομίας, που βαδίζει προς τη μοιραία δύση της,
ημπορεί να λύσει τα ειδικότερα προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, το πρώτιστο
από τα οποία νομίζω πως είναι η τρομακτική διαρ
ροή και ιδιοποίηση από τον παρασιτισμό των αστι
κών κέντρων τεράστιου ποσοστού, πάνω ίσως από
το 40%, του αγροτικού εισοδήματος.
Η υψηλή δασμολογική προστασία της εγχώριας
βιομηχανίας, που κύριος πελάτης είναι ο αγροτικός
πληθυσμός, τα υπρβολικά κέρδη του εμπορικού
μηχανισμού που διοχετεύει τα αγροτικά προϊόντα
στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, τα ανεξέλε
γκτα ιδιωτικά μονοπώλια στα λιπάσματα, καύσιμα,
μεταφορές, η τοκογλυφία, ο υπερτροφικός μεταπρατισμός μεταξύ παραγωγής και καταναλώσεως,
αποτελούν τους κυριότερους τρόπους με τους οποί
ους γίνεται η τεράστια αυτή φαλκίδευση του αγρο
τικού εισοδήματος και η διοχέτευσή στα αστικά
κέντρα, όπου αναλίσκεται στον αντιπαραγωγικό
πυρετό της πολυτελούς ζωής και της σπατάλης.
Έ τσ ι όμως τορπιλλίζεται μόνιμα η δημιουργία
γεωργικού περισσεύματος για νέες επενδύσεις που
αποτελεί το καίριο πρόβλημα κάθε αναπτύξεως.
Αλλά όσο η αστική οικονομία εξαντλεί έτσι την
ύπαιθρο τόσο στερείται από το φυσιολογικό της
υπόβαθρο, επάνω στο οποίο ημπορεί να στήριξη τη
βιομηχανική και γενικά την παραγωγική της ανά
πτυξη.
Είναι νομίζω φανερό πως καμιά σοβαρή συζήτηση
για οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει στον
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τόπο μας. αν δεν ανατροπή ο απαράδεκτος αυτός
φαύλος κύκλος των αντιπαραγωγικών σχέσεων
πόλεως και υπαίθρου, για να προχωρήσουμε πρός
μια υψηλής αποδόσεως γεωργία, που μόνη αυτή
μπορεί να στηρίξη την πραγματική εκβιομηχάνιση
Πρότυπο τέτοιας οικονομικής διαρθρώσεως ημπορούν να δώσουν οι οικονομίες της Δανίας, της
Ολλανδίας, και ακόμη του Ισραήλ. Αξίζει όμως να
τονισθή ότι σε όλες αυτές τις χώρες, όπως και σε
όλες τις προοδευμένες αστικές οικονομίες της
Δύσεως, ο συνεταιριστικός τομέας της γεωργίας,
αναπτυγμένος στο ακέραιο, αποτελεί ένα βασικό
άξονα περιστροφής της όλης οικονομικής αναπτύ
ξεως.
Και στην Ελλάδα, αν η επεξεργασία, διακίνηση
και εμπορία των αγροτικών προϊόντων θέλουμε να
παύση να είναι αντικείμενο της σημερινής αχαλίνω
της κερδοσκοπίας και να αποτελέση θεμελιώδη
φορέα αναπτύξεως της οικονομίας του λαού μας,
πρέπει να προσλάβη σε όσο δυνατό μεγαλύτερη
έκταση το συνεταιριστικό τύπο εκμεταλλεύσεως.
Η ελληνική γεωργική συνεταιριστική κίνηση έχει
τώρα πίσω της ζωή μισού αιώνα, κατά τον οποίο ο
θεσμός έχει όχι μόνο εγκλιματισθή αλλά απέδωσε
χειροπιαστές επιτυχίες. Αγκάλιασε όλους τους
τομείς της αγροτικής οικονομίας και απλώθηκε σε
ολόκληρη τη χώρα, με πρατήρια, αποθήκες, εργο
στάσια, εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις
με αξιόλογη παραγωγική, εμπορική και βιομηχανι
κή επίδοση, που ενώ δεν υστερεί παραγωγικά κατά
τίποτε από τον αντίστοιχο ιδιωτικό τομέα, αντίθετα
υπερτερεί συντριπτικά από αυτόν από την άποψη
της κοινωνικής ωφελιμότητας.
Η σημερινή νέα εξόρμηση του λαού μας για την
οικονομική του ανάπτυξη δημιουργεί για τη συνε
ταιριστική κίνηση νέα ιστορικά καθήκοντα αυτό
χρημα εθνικά, που πρέπει να επιτελέση με ικανότη
τα και αρτιότητα.
Στηριγμένη στην αποδεδειγμένη παραγωγική υπε
ροχή της συνεταιριστικής εκμεταλλεύσεως απέναντι
στην ατομική, πρέπει να αναδείξη το ταχύτερο όλες
τις απαραίτητες μονάδες εκσυγχρονισμένου τύπου
που θα πλαισιώσουν ολοκληρωτικά τη γεωργική
βιομηχανία, το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο
και τή διακίνηση των γεωργικών προϊόντων.
Το Κράτος οφείλει να βοηθήση την προσπάθεια
αυτή της συνεταιριστικής κινήσεως δίνοντας σ’
αυτήν την προτίμηση που δικαιολογούν τα παραγω
γικά και κοινωνικά κριτήρια της λειτουργίας της,
κατά την κατανομή των επενδύσεων από δημόσιες
πηγές.
Ό σ οι ακόμη αμφιβάλλουν για την ορθότητα μιας
τέτοιας πολιτικής κινούνται μέσα στα ξεπερασμένα
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πλαίσια της δύουσας ελεύθερης οικονομίας και δεν
ε'χουν συλλάβει το κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα
ατις σημερινε'ς του διαστάσεις και στις μακροπρό
θεσμες εξελίξεις του.
Η ζωή θα τους πείσει αργά ή γρήγορα ότι αποτελεί
βασικό αίτημα της σύγχρονης εποχής η υπεύθυνη
συμμετοχή του λαού στη διαχείριση της οικονομίας
και ο συνεταιριστικός τύπος παρε'χει ιδεώδη πλεονε
κτήματα για να εξασφαλισθεί αποδοτικά η συμμετο
χή αυτή.
Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε πως όσο θα
αυξάνει το μέσο αγροτικό εισόδημα, με την παρα
γωγική αναδιάρθρωση της υπαίθρου και την απαλ
λαγή της από την αποπνικτική λαβίδα του αστικού
παρασιτισμού, θα δημιουργούνται μεγαλύτερα
περιθώρια για την εσωτερική χρηματοδότηση της
συνεταιριστικής κινήσεως. Από την άλλη πλευρά
και η ολοένα μεγαλύτερη ανάπτυξη της γεωργικής
συνεταιριστικής κινήσεως και η επέκτασή της στη
βιομηχανία και εμπορία θα έχη σα συνέπεια την
ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και της αγρο
τικής οικονομίας.
Σε τελική εκτίμηση μπορούμε να πούμε πως οι
αντικειμενικές συνθήκες προσφέρουν και θα προ
σφέρουν συνεχώς στη συνεταιριστική κίνηση ευκαι
ρίες για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της σε
άγνωστη μέχρι σήμερα κλίμακα.
Αν θα μπόρεση να επωφεληθεί απ’ αυτε'ς ή όχι,
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σωστή ή όχι
αντιμετώπιση του προβλήματος της δημιουργίας σε
επαρκή αριθμό καλά καταρτισμένων και ειδικευμέ
νων υπαλληλικών στελεχών, εμποτισμένων με ιδεο
λογική πίστη και ικανών να προωθήσουν τη συνεται
ριστική δράση σε πολυσύνθετες βιομηχανικές και
εμπορικές επιχειρήσεις, σε συνθήκες μάλιστα διε
θνούς συναγωνισμού· αλλά ακόμη και λαού μυημένου όσο περισσότερο μπορεί στη συνεταιριστική
ιδεολογία.
Σ’ αυτή την ανάγκη ζήτησε ν’ ανταποκριθή πριν
από 13 χρόνια η ίδρυση της Συνεταιριστικής Σχολής
της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας και οι λοιπές
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που πήρε από τότε.
Στην προσπάθειά της για την αυτοδύναμη δημι
ουργία της απαραίτητης αυτής πνευματικής υποδο
μής της η συνεταιριστική κίνηση στράφηκε πρακτι
κά προς δύο κατευθύνσεις.
Πρώτα, στην επιμόρφωση συνεταιριστικών υπαλ
λήλων, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ουσιαστικά εφό
δια για να γίνουν αποδοτικότεροι στο έργο τους και
δεύτερο στη μύηση του λαού στο πνεύμα της συνερ
γασίας και της αλληλεγγύης, αρχίζοντας από τα
παιδιά της σχολικής ηλικίας, που βρήκαν στο θεσμό
του Σχολικού Συνεταιρισμού όχι μόνο ένα μέσο
αγωγής και παιδείας μα και ένα κέντρο προόδου

και πολιτισμού στα χωριά.
Η Διεύθυνση της ΥΣΕ σας εξέθεσε το αξιόλογο
έργο της στους τομείς αυτούς κατά την περίοδο
1962-1963.
Εκτός από τις εκδηλώσεις αυτές πρέπει να μνημο
νεύσουμε χρονολογικά και τις ακόλουθες που
εμφανίζουν τις γενικότερες εξελίξεις που σημειώ
θηκαν στη συνεταιριστική μορφωτική προσπάθεια
κατά την περίοδο που ανασκοπούμε.
Οι υποτροφίες που δόθηκαν από τη ΣΕΚΕ σε
περισσότερα από 400 αγροτόπαιδα για να φοιτή
σουν σε διάφορες Πανεπιστημιακές Σχολές του
εσωτερικού και σε ορισμένες περιπτώσεις και του
εξωτερικού. Πολλοί από τους υποιτρόφους αυτούς
μετά την αποφοίτησή τους πλαισίωσαν τις υπηρε
σίες της ΣΕΚΕ και άλλων Συνεταιριστικών Οργα
νώσεων.
Τις σειρές ομιλιών στις επαρχίες που οργάνωσε η
Συνεταιριστική Εκπαίδευση και που έδωσαν την
ευκαιρία σε μεγαλύτερο κύκλο προσώπων να ενη
μερωθούν σε βασικά συνεταιριστικά και συγγενή
προς αυτά θέματα και ακόμη ο σημαντικός αριθμός
από τα Σεμινάρια που οργάνωσε τα τρία τελευταία
χρόνια η Συνομοσπονδία με σκοπό να ενημερώσει
τα συνεταιριστικά στελέχη της χώρας σε γενικότερα
οικονομικά - γεωργικά ζητήματα αλλά και σε ειδι
κότερα θέματα που αφορούν το συνεταιρισμένο
αγροτικό κόσμο.
Ας ευχηθούμε όλα αυτά να αποτελούν για τη συνε
ταιριστική κίνηση την απαρχή μόνο μιας συστηματι
κής μορφωτικής εργασίας που θα προσαρμόζεται
ολοένα και περισσότερο στις νέες ανάγκες της,
σύμφωνα με την πείρα που αποκόμισε από τις έως
σήμερα εφαρμογές της.
Η Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως της
Συνομοσπονδίας, με την πολύπλευρη εκπαιδευτική
και μορφωτική της δράση και το ειδικότερο επιμορ
φωτικό έργο της προσφέρει πολύτιμο υλικό πείρας
για την επιλογή και οριστική διαμόρφωση των
μέσων και μεθόδων για τη συνεταιριστική μόρφωση
και αγωγή. Και από την άποψη αυτή ακόμη το έργο
της είναι αξιοσημείωτο και ο συνεταιρισμένος
αγροτικός κόσμος αναγνωρίζοντας τη σημασία του
οφείλει να το αξιοποιήσή και να το αναπτύξη.
Και τώρα αφού υπογραμμίσω και εγώ την επιμέ
λεια, το ζήλο και γενικά το άριστο ήθος των σπου
δαστών που παρακολούθησαν τα μαθήματα και
τους συγχαρώ θερμά, θα ήθελα να τους παρακινή
σω να εξακολουθήσουν και στο μέλλον να μελετούν
και να μορφώνωνται για να ανταποκριθσυν καλύτε
ρα στις προσδοκίες που στηρίζει επάνω τους η
μεγάλη Ιδέα του Συνεργατισμού και ο αγροτικός
λαός σπό τον οποίο προέρχονται».
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Προσπάθειες για τη συνέχιση των Μαθημάτων της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης
και του όλου έργου της Υπηρεσίας
Καθώς διακόπηκε το 1963 (με την ασυγχώρητη απομάκρυνση του Θ. Τζωρτζάκη «λόγω ορί
ου ηλικίας» και την μη αποδοχή από την τότε πραγματική ηγεσία της Συνομοσπονδίας προτά
σεων του εκπαιδευτικού κύκλου για την αντιμετώπιση του κενού) ο επί πολλε'ς δεκαετίες πατέ
ρας της όλης πνευματικής προσπάθειας στον τομέα των Συνεταιρισμών προσπαθεί να κινήσει
το ενδιαφέρον των αρμοδίων της Εξουσίας. Γράφει και δημοσιεύει στο περιοδικό του «Ο Συνε
ταιριστής», τον Οκτώβριο του 1963 (καθώς δεν γίνεται εργασία για να οργανωθεί η 15 Σειρά
των Μαθημάτων) το κείμενο με τίτλο «Η Συνεταιριστική Μόρφωση - Το παρόν και το μέλλον
της» με θεωρητική και ιστορική θεμελίωοη και αναδρομή ώστε να είναι κατανοητό από κάθε
αρμόδιο (συνεταιριστή ή όχι) στα θέματα αυτά. Το κείμενο είναι πολύ χρήσιμο και για σήμερα
και για το μέλλον, αφού είναι το θεωρητικό υπόβαθρο της όλης συνεταιριστικής εκπαίδευσης
και η αντικειμενική ιστορία της σπουδαιότερης έως τότε εφαρμογής στην Ελλάδα, με σκέψεις
και προτάσεις για την καλύτερη συνέχιση. Δυστυχώς, λόγω των πολλών σελίδων που απαιτού
νται, δεν είναι δυνατόν να αναδημοσιευθεί εδώ ολόκληρο. Οι ερευνητές και οι αρμόδιοι πρέπει
να το διαβάσουν από την πηγή (Συνεταιριστής 1963, τεύχος Οκτωβρ. σελ. 129 έως και 135).
Δίνουμε όμως εδώ στη συνέχεια την κατάληξη και την πρόταση του κειμένου αυτού^).
«...Όπως φαίνεται από τον απολογισμό αυτό δεν
στάθηκε δυνατό να εφαρμοσθή στο ακέραιο το πρό
γραμμα για τη Συνεταιριστική Μόρφωση, όπως αρχι
κά το είχαμε διατυπώσει. Κατορθώθηκε μόνο να
πραγματωθούν όσα μπορούσαν να στηριχθούν στα
πολύ λίγα πρόσωπα και τους μικρούς πόρους, που
είχε στη διάθεσή της η Υ Σ Ε, και όσα δε χρειάζονταν
γενικότερη συμμετοχή και συμπαράσταση, που - ας
ομολογηθή - κατά τα 14 χρόνια της λειτουργίας της
δε στάθηκε δυνατό να της δοθούν σε βαθμό αντάξιο
προς τη σημασία της αποστολής της.
Ο λόγος που μας έκαμε να δώσωμε στους αναγνώ
στες μας τη συνοπτική αυτή εικόνα για το έργο της
Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως, αφότου
συστήθηκε έως σήμερα, είναι ότι η συνέχιση της λει
τουργίας της πρόκειται να συζητηθή από τη Διοίκηση
της Συνομοσπονδίας, για τις ακόλουθες δύο αιτίες:
Η πρώτη είναι ότι, για λόγους τυπικούς, πρόκειται ν’
αποχωρήση από την Υπηρεσία ο Ανώτερος Συνεται
ριστικός Σύμβουλος, στον οποίο έχει ανατεθή η Διεύ
θυνση της ΥΣΕ αφότου συστήθηκε. Δεύτερη αιτία
είναι η πρόθεση να δημιουργηθή ειδικό συνεταιριστι
κό εκπαιδευτικό Κέντρο.
Όταν δημιουργήθηκε το ζήτημα αυτό, πριν να διατυπώσωμε καμία σκέψη μας, θεωρήσαμε χρέος μας να
ζητήσομε σχετικά τη γνώμη των καθηγητών που χρό
νια τώρα διδάσκουν όσους παρακολουθούν τα συνε
ταιριστικά μαθήματα της ΥΣΕ.
Οι καθηγητές σε ειδική συνεδρίαση που έγινε στις
16-5-1963 ομόφωνα δήλωσαν πως «θεωρούν ότι έχουν
ηυξημένον καθήκον να ενδιαφερθούν δια την συνέχισιν και, ει δυνατόν, την πληρεστέραν και ευρντέραν

μελλοντικήν οργάνωσιν και απόδοσιν του όλου μορ
φωτικού μηχανισμού της Ελληνικής Συνεταιριστικής
Κινήσεως. Εξ άλλου η συνεχής εκ διαφόρων κατευθύν
σεων πνευματική συμβολή έκαστου εις την εν γένει
πρόοδον της Ελληνικής Συνεταιριστικής Κινήσεως,
δημιουργεί χρέος δια την διατύπωαιν ευχής προς
όλους τους αρμοδίους παράγοντας ίνα προβούν εις
τας απαραιτήτους εν προκειμένω ρυθμίσεις, δια την
πληρεστέραν όιαμόρφωαιν των οποίων προαφέροηαι
να συμβάλουν. Έχουν εξ άλλου την γνώμην ότι μέχρις
ότου καταστή δυνατόν να ολοκληρωθή η μελέτη και
να γίνη έναρξις εφαρμογής άλλων τυχόν σχημάτων
συνεταιριστικής εν γένει μορφώσεως, είναι απαραίτη
τος η διατήρηοις του υφισταμένου σχήματος το οποίον
- εν όψει της όλης ελληνικής γενικής και συνεταιριστι
κής πραγματικότητος - εδημιουργήθη και απέδωσε
δια πολλής προσπαθείας τόσον της Συνομοσπονδίας,
των Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της
Α ΤΕ όσον και των περιφερειακών Οργανώσεων, των
διδαξάντων και των μετασχόντων εις τα μαθήματα
και τας λοιπός εκδηλώσεις...».
Σε λίγο, τον Ιούνιο, συνήλθε η Υπηρεσιακή Επιτρο
πή της ΥΣΕ που, μαζί με τα άλλα θέματα, συζήτησε
και για τη συνέχιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή της ΥΣΕ, καθώς είναι γνωστό, αποτελείται από εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας, της ΑΤΕ,
της ΚΥΔΕΠ, της ΣΕΚΕ, της ΚΣΟΣ, της ΣΠΕ και, της
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ. Στην Υπηρεσιακή Επιτροπή ανα
κοινώσαμε τη γνώμη μας. ότι ούτε η προσωπική απο
χώρησή μας από την Υπηρεσία ούτε η αναδιοργάνω
ση του όλου συστήματος της συνεταιριστικής μας
Εκπαιδεύσεως που μελετάται, δικαιολογούν την ανα

(1) Πολύ σωστές απόψεις για τη συνεταιριστική εκπαίδευση διατυπώνει και «ο Σ καπα νείς της Υπαί
θρου» της ΟΣΥΓΟ για την εποχή αυτή. Βλ. στο Υποκ. I.
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στολή της λειτουργίας της και ιδίως της λειτουργίας
της Συνεταιριστικής Σχολής, και ότι επιβάλλεται να
συνεχιστεί το ε'ργο έως στου καταρτιστή και μπη σε
εφαρμογή το ενδεχόμενο μελλοντικό πρόγραμμα
Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως, στο οποίο με κατάλ
ληλη προσαρμογή μπορεί να ενταχθή και η σημερινή
Υπηρεσία. Η Υπηρεσιακή Επιτροπή αποφάσισε να
τεθή ολόκληρο το ζήτημα υπόψη της Συνομοσπον
δίας, που στην αρμοδιότητά της υπάγεται η συνεται
ριστική εκπαίδευση και μόρφωση, για να ρυθμίση
μέσα στα πλαίσια του προγράμματος για την ανα
διοργάνωση του κλάδου αυτού, μαζί με τα άλλα, και
το θέμα της λειτουργίας της ΥΣΕ και ειδικότερα της
Σχολής της.
Τελικά θεώρησα χρέος μου να συνηγορήσω για τη
συνέχιση του έργου της ΥΣΕ, που αποτελεί αξιόλογο
πυρήνα για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως στη χώρα μας και στερεή βάση δημιουργίας
Κέντρου Σπουδών του Συνεργατισμού στην Αθήνα,
όπου αυτό μπορεί ν’ αποδώση τα άριστα δυνατά απο
τελέσματα με τη βοήθεια των προσφερομένων εξαι
ρετικών, σχεδόν αναντικατάστατων, ευχερειών, που
είναι σε όλους μας γνωστές. Η λειτουργία ενός τέτοι
ου Κέντρου στην Αθήνα δίνει τη δυνατότητα στα
συνεταιριστικά στελέχη, ιδίως του μέσου και ανώτε
ρου βαθμού, να αποκτήσουν ευρύτερη επιστημονική
κατάρτιση ειδικότερα και, γενικότερα, επαγγελματι
κή και κοινωνική εμπειρία, καθώς και ακριβή εξ
απόπτου γνώση της ελληνικής ζωής σε όλες τις πλευ
ρές της που τα ενδιαφέρουν.
Επειδή το θέμα αυτό έχει ζωτική σημασία για τη
ζωή και την προκοπή του Ελληνικού Συνεργατισμού,
επειδή χωρίς συνεταιριστική μόρφωση και εκπαίδευ
ση δεν μπορεί να στερεωθή με ασφάλεια η συνεταιρι

στική μας κίνηση, θεώρησα χρέος μου να προκαλέσω
το ενδιαφέρον και την προσοχή γενικότερα της συνε
ταιριστικής κοινής γνώμης και να κάμω προς όλους
θερμή έκκληση όχι μόνο να μην αναστολή η λειτουρ
γία της ΥΣΕ, αλλά αντίθετα να ενισχυθή χωρίς χρο
νοτριβές και όσο το δυνατό περισσότερο: Να λειτουργήση και το χρόνο αυτό η Συνεταιριστική Σχολή
από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 1964 σαν 15η
Σειρά Συνεταιριστικών Μαθημάτων. Παράλληλα να
συγκροτηθή μιά επιτροπή από αρμόδια και έγκυρα
πρόσωπα, για να μελετήσει τις συνεταιριστικές μας
συνθήκες και τη σύγχρονη αποστολή των συνεταιρι
σμών και, αφού διαπιστώσει τις εκπαιδευτικές ανά
γκες που έχει η συνεταιριστική μας κίνηση, να καταρ
τίση ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό συνεταιριστικό
πρόγραμμα. Έτσι, χωρίς να εγκαταλείψωμε όσα ήδη
έχομε επιτύχει, θα επιδιώξωμε να εξασφαλίσωμε το
αποτελεσματικότερο κατά το δυνατό σύστημα για
συνεταιριστική μόρφωση και εκπαίδευση, που αποτε
λούν το σημαντικότερο έργο υποδομής για τη συνε
ταιριστική μας οργάνωση. Ας προσέξωμε. Η ευθύνη
όλων μας είναι μεγάλη.
Η σπουδή να σταματήση ένα έργο - οσοδήποτε
μικρό - χωρίς να υπάρχη έτοιμο «άτι καλύτερο ή
έστω και ισάξιο για να το αντικαταστήση, δε νομίζο
με πως εξυπηρετεί τη Συνεταιριστική Κίνηση,
Κίνηση υπερατομική, δημιονργημένη πριν από μισό
και περισσότερο αιώνα για να βοηθή το σύνολο του
λαού όχι μόνο για την οικονομική, αλλά και για την
κοινωνική του διαπαιδαγώγηση και ανύψωση.
Καθένας μας θα πρέπη πού και πού ν’ αναρωτιέται
αν μπορή να πη και στους άλλους και στον ίδιο τον
εαυτό του την απλή αποστολική ρήση: «την πίστιν
τετήρηκα». (Τονίστηκαν τώρα).

Σχετικό και το πρακτικό συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής Σχολικών Συνεταιρισμών
της 18 Δεκ. 1963 που τονίζει την σπουδαιότητα του έργου που έγινε με την εργασία της παι
δαγωγού Φωτ. Τζωρτζάκη, αναφέρεται ότι για το 1961/62 έστειλαν εκθέσεις 980 Σχολεία για
τους Συνεταιρισμούς τους με 49.162 μέλη (υπάρχουν περισσότεροι), ότι το έτος αυτό διαδό
θηκε ο θεσμός και στην Κύπρο. Η Επιτροπή αποφασίζει ομοφώνως και εκφράζει την βαθείαν ικανοποίησιν δια το επιτευχθέν έργον παρ’ όλον ότι τα μέσα ήσαν απολύτως πενιχρά,
τονίζει ότι (μετά την ανακοίνωσιν της κ. Τζωρτζάκη ότι θα αποχωρήσει) πρέπει να ευρεθεί
τρόπος να συνεχισθεί η προσπάθεια με την συνεργασία όλων των παραγόντων είτε εντός
ευρυτέρου Μορφωτικού Κέντρου Συνεταιριστικών Σπουδών είτε με ειδική σύμπραξη για
τους Σχολικούς (παρόντες Θ. Τζωρτζάκης, Σ. Αγαπητίδης, Ευαγ. Δουγαλής — της Διδασκα
λικής Ομοσπονδίας—, Γ. Κάβουρας (του Υπ. Γεωργίας), Αριστ. Ν. Κλήμης, Αθ. Μουλούλης,
Απ. Οικονομόπουλος (της ΑΤΕ), Δ. Πάνος, Κ. Περτουτζή (του Υπ. Γεωργίας), X. Συκουτρή
(παιδαγωγός της Φιλεκπαιδ. Εταιρείας), Ευρ. Τζουμέρτης (της Συνομοσπονδίας), Φωτ.
Τζωρτζάκη, Π. Χασαπόπουλος). Αλλά οι εισηγήσεις της Επιτροπής και οι προσωπικές φρο
ντίδες τους δεν είχαν αποτέλεσμα στους αρμοδίους της Συνομοσπονδίας.
— Για να γίνουν κατανοητά τα όσα σχεδιάζονταν στο παρασκήνιο και τα όσα αποφασίστηκαν στη συνέχεια πρέπει να συνδυασθεί το θέμα αυτό με την όλη τότε πολιτική, αγροτική και
συνεταιριστική πραγματικότητα, την ψυχοσύνθεση και τις επιδιώξεις των ατόμων που ήταν
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τυπικά αλλά και ουσιαστικά στην ηγεσία της Συνομοσπονδίας.
Η εποχή είναι η εποχή των αγώνων της επικρατήσεως της Ενώσεως Κέντρου, κύριο στέ
λεχος της οποίας στον αγροτικό τομέα και υπουργός Γεωργίας 1963 και 1964 ο Αλέξ. Μπαλτατζής. Πρόεδρος Συνομοσπονδίας ο Παν. Ροΰσσος, Διευθυντής ο I. Αφεντάκης, Ανώτερος
Συνεταιριστικός Σύμβουλος ο Θ. Τζωρτζάκης. Οι ψυχοσυνθέσεις και οι προτεραιότητες δια
φορετικές στον καθένα από αυτούς. Η δύναμη Μπαλτατζή - Αφεντάκη στο απώγειο (βλ. σε
όλα όσα αφορούν την εποχή αυτή, κυρίως στα Υποκεφ. Α και ΣΤ/1). Ακόλουθος τους ο Π.
Ρούσσος. Και ο Τζωρτζάκης στον καθαρό συνεταιριστικό δρόμο που ακολουθεί και διδάσκει
και για τον οποίο αγωνίζεται επί πολλές ΙΟετίες παρά τις άμεσες και έμμεσες κατά καιρούς
και υπό διαφόρων προσπάθειες να μειωθεί η πνευματική γοητεία του, η σωστή εξωκομματική
οργάνωση και καθοδήγηση της συνεταιριστικής κινήσεως. Η επίκληση του «ορίου ηλικίας»
είναι το μέσον απαλλαγής και για διαφορετικές λύσεις σε πολλά ζητήματα^).
— Νέα έκκληση. Με αφορμή ενέργεια κάποιας Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων που απα
γορεύει τη σύσταση πρατηρίων γραφικής ύλης από τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς ο «Συνεται
ριστής» Οκτ. 1964 σ. 149 υπενθυμίζει τις εγκριτικές διαταγές που υπάρχουν από το Υπουργείο
Παιδείας 159518/1958 και 46941/22-4-59. Και αναφέρεται στη σημερινή λυπηρή κατάσταση με
την εγκατάλειψη του θεσμού από την Συνομοσπονδία. Γράφει με πόνο και υποδεικνύει:
«... βλέπομε με πολλές ελπίδες να φυσά (τώρα στο
Υπουργείο Παιδείας) ένας ανανεωτικός, ελεύθερος
άνεμος στην παιδεία, για να μπορέση πια να αποκτήση ουσιαστικό, θετικό περιεχόμενο, μέσα σε ατμό
σφαιρα δημοκρατική.
Δέκα ολόκληρα χρόνια σιωπηλά γινόταν (από την
Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως) μια εργασία με ζήλο και
επιμέλεια, που συντελούσε να μπαίνη στο αγροτικό
δημοτικό σχολείο ένα αληθινά ουσιαστικό, θετικό
περιεχόμενο, προσαρμοσμένο σιην πραγματική κοι
νωνική ζωή των παιδιών, που καλλιεργούσε έμπρα
κτα στην ψυχή τους τη δημοκρατική αγωγή και το
αίσθημα της κοινωνικότητας και της ευθύνης. Η
εργασία αυτή είχε δώσει άξιους καρπούς, που τους
αναγνώρισαν όλοι οι βαθύτερα ενημερωμένοι στον
τόπο μας. Είχε γίνει επίσης γνωστή και σεβαστή και
έξω από τα σύνορα της χώρας μας
Η ενέργεια αυτή (της Επιθ. Δημ. Σχολείων) τώρα
έχει τάχα την αιτία της στο ότι από τον Ιανουάριο του
1964 το έργο που είχε συντελεστή μένει ακέφαλο, ακα
θοδήγητο και ασυντόνιστο και στηρίζεται μόνο από
τον αυθόρμητο ζήλο των δασκάλων και των Επιθεωρη
τών τους και από το ενημερωμένο ενδιαφέρον της
περιφερειακής Υπηρεσίας Συνεταιρισμών της ΑΤΕ;
Όπω ς είναι γνωστό, κλείνει πια ένας χρόνος που η
Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως της
ΠΑΣΕΓΕΣ και μαζί η Υπηρεσιακή Επιτροπή της,
καθώς και η ειδικότερη «Κεντρική Επιτροπή Σχολι
κών Συνεταιρισμών» αδράνησαν (την αποτελούσαν
εκπρόσωποι των Υπουργείων της Παιδείας, της

Γεωργίας και του Συντονισμού, της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας της Ελλάδος, της ΑΤΕ και - φυσικά της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργι
κών Συνεταιρισμών, καθώς και Καθηγητές Ανωτάτων
Σχολών), έπειτα από την αποχώρηση από την Υπηρε
σία των προσώπων που είχαν αγωνιστή χρόνια τώρα
γενικά για τη συνεταιριστική μόρφωση και εκπαίδευ
ση και ειδικότερα - την τελευταία δεκαετία - για τη
δημιουργία και την ανάπτυξη των σχολικών Συνεται
ρισμών.
Εγκαταλείφιηκαν όλα σε ένα βουβό μαρασμό,
χωρίς να εκδηλωθή από κανέναν αρμόδιο και υπεύ
θυνο κάποια αντίδραση, ή σωστότερα κάποια δρα
στηριότητα για ν’ αναπληρωθή το κενό και να μη μείνη απροστάτευτο και ακαθοδήγητο ένα έργο εξυπη
ρετικό και βαθύτατα μορφωτικό.
Ειδικά οι σχολικοί συνεταιρισμοί υπηρετούν, όπως
πολλές φορές έχει γραφτή, το έργο της Παιδείας:
έμπρακτη κοινωνική, ηθική, πολιτική αγωγή με πνεύ
μα δημοκρατικό και με μέσα απλά και προσαρμοσμέ
να στην αντιληπτική ικανότητα των παιδιών. Υπηρε
τούν επίσης τα ίδια τα παιδιά όχι μόνο από υλική,
πρακτική πλευρά, αλλά και από παιδαγωγική και
διδακτική: καλλιέργεια πρωτοβουλίας, αυτενέργειας,
κοινωνικών συναισθημάτων, ικανότητας συνεργασίας
και πνεύματος αλληλεγγύης και ακόμη εφαρμογή της
θεωρητικής διδασκαλίας και λογική, ξεκάθαρη εμπέ
δωση των γνώσεων. Υπηρετούν στη ρίζα της τη συνε
ταιριστική κίνηση, γιατί μυούν στο πνεύμα και τις
μεθόδους του Συνεργατισμού από την απαλή παιδική

(1) Για αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως, πρέπει να τονίσω ότι δεν υπήρχαν μισθοί για τους διδάσκοντες
αλλά ασήμαντη, για κάθε ώρα, αποζημίωση που δεν εκάλυπιε ούτε τα έξοδα κινήσεως κλπ. Η διδακτική
προσφορά γινόταν από συνεταιριστική διάθεση και «για τον Τζωρτζάκη». Ο δε τελευταίος δεν εισέπραττε
αποζημίωση για τη διδασκαλία του
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ηλικία, και ε'τσι εμποτίζουν με το συνεταιριστικό
πνεύμα τα παιδιά σταθερά και άσβηστα. Δεν είναι
εξάλλου μικρή η υπηρεσία που προσφε'ρουν οι σχολι
κοί συνεταιρισμοί γενικότερα., με την εκπολιτιστική
τους δράση και επίδραση, και μάλιστα στις αγροτικε'ς
περιοχε'ς.
Κυριεύεται κανείς από πικρία για την εγκατάλειψη
αυτή, και μάλιστα όταν αναλογίζεται ότι στη Γαλλία,
χώρα πολύ πλουσιότερη και με παιδεία που βρίσκε
ται σε υψηλότερο επίπεδο από το δικό μας, οι σχολι
κοί συνεταιρισμοί αναπτύσσονται αδιάκοπα με τη
στοργική προστασία του Υπουργείου της Εθνικής
Παιδείας και των μεγάλων Συνεταιρικών Οργανώσε
ων, αυξάνουν συνεχώς στα σχολεία της βασικής παι
δείας και εισδύουν προοδευτικά στη με'ση και την
τεχνική εκπαίδευση και στα Διδασκαλεία. Έχουν
ειδικό Κεντρικό Οργανισμό του Συνεργατισμού στο
Σχολείο (Office Central de la Cooperation a F Ecole)
με σταθερή παράδοση, με οργανωμε'να περιφερειακά
τμήματα και με ειδική τιμητική Επιτροπή, που την
απαρτίζουν Ακαδημαϊκοί, καθηγητές Πανεπιστη
μίων, ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου της Εθνι
κής Παιδείας και ανώτεροι εκπαιδευτικοί λειτουργοί,
καθώς και σημαντικοί εκπρόσωποι από τη συνεταιρι
στική κίνηση των ανηλίκων».

Και σ υ ν ΕΥ ίΐε ι ιιε ανωνίαΠν
«Αναρωτιόμαστε χαι ρωτούμε:
Γιατί δεν κάνομε κι εμείς αυτό που κάνουν ο'λοι οι
πολιτισμένοι λαοί που μοχθούν για την προκοπή
τους; Είναι πολύ απλό — πιστεύομε - πολύ εύκολο:
Να σεβόμαστε τη δημιουργημένη εργασία, να στηρί
ζομε το οικοδόμημα που χτίστηκε με κόπους και να
βοηθούμε για να γίνεται πιο άρτιο και όσο το δυνατό
τελειότερο, για το καλό του συνόλου.
Πιστεύομε πως θα ήταν χρήσιμο να μνημονευτή
εδώ ένα πρακτικό μέσο με δυνατή την άμεση εφαρ
μογή τον. Έ χει προταθή ακόμη τελευταία από πρό
σωπα έγκυρα, που είχαν συνεργαστεί με την Υπηρε
σία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως στο σύνολο του
έργου της και έχουν προσφέρει πολύτιμε; υπηρε
σίες:
Πρότειναν δηλαδή να στηριχτή η προσπάθεια για

τη συνεταιριστική διαπαιδαγώγηση και μόρφωση
στο κοινό ενδιαφέρον και τη σύμπραξη όλων των
παραγόντων που έχουν σχέση με τη Συνεταιριστική
Εκπαίδευση γενικά και τους Σχολικούς Συνεταιρι
σμούς ειδικότερα, δηλαδή των Υπουργείων της
Γεωργίας, της Παιδείας και του Συντονισμού, καθώς
και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Αγροτικής
Τράπεζας, της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώ
σεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, και ακόμη επιστη
μόνων ειδικών και φίλων του Συνεργατισμού.
Μια τέτοια οργανική σύνδεση θα μπορούσε ίσως να
πραγματοποιηθή καλύτερα μέσα στα πλαίσια ενός
πλατύτερου μορφωτικού Κέντρου Συνεταιριστικών
Σπουδών, που θα το ίδρυαν οι αρμόδιοι παράγοντες,
όπως ανεφέρθηκε πιο πάνω.
Το Κέντρο αυτό θα πρέπη να έχη ένα επιτελείο που
να μελετά την ελληνική και τη διεθνική συνεταιρι
στική κίνηση και τα προβλήματα της, και ακόμη να
κλείνη στους κόλπους του όλη τη Συνεταιριστική
Εκπαίδευση, τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς και
γενικά τη συνεταιριστική μόρφωση και διαφώτιση
με την έκδοση επιστημονικών συνεταιριστικών συγ
γραμμάτων και διαφωτιστικών εντύπων.
Είναι γνωστό ότι η σημερινή Κυβέρνηση έχει δείξει
εντελώς ξεχωριστή φτοντίδα για την ανάπτυξη της
παιδείας γενικά και της τεχνικής μόρφωσης ειδικό
τερα. Είναι ακόμα γνωστό ότι σε ένα από τα αρμόδια
Υπουργεία ο υπουργός προέρχεται από τη συνεται
ριστική κίνηση και είναι προετοιμασμένος να εκτιμήση τη σημασία ενός τέτοιου έργου.
Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει επιτελείο ειδικών
επιστημόνων που μπορεί να καταρτίση με γοργό
ρυθμό, με φρόνηση και με προσγειωμένο πνεύμα τα
απαραίτητα σχέδια και την αναγκαία οργάνωση για
τη συγκρότηση του Κέντρου αυτού και την ομαλή
και γόνιμη εργασία του.
Θέλομε να ελπίξωμε πως οι υποδείξεις αυτές δεν
θα πέσουν στο κενό της σιωπής. Θέλομε να πιστεύο
με ότι και στον τόπο μας αγαπούμε τα αγαθά έργα
που τον υπηρετούν και επιθυμούμε να συνεχίζο
νται, έστω και όταν λησμονούμε τους φορείς τους».

(‘Αλλες προσπάθειες βλ. σιη συνέχεια)

Αξιόλογο είναι το κείμενο για την όλη συνεταιριστική εκπαίδευση του Ευδοκ. Σαχπάζη
που δημοσιεύτηκε στη «Φωνη των Συνεταιρισμών» 1964 (σελ. 471 επόμ., 533 επόμ.) όπου
αναφέρει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το όλο θέμα (ιστορικές προσπάθειες και εφαρμο
γές από το 1915) με βάση τα σχετικά παλαιότερα κείμενα του Θ. Τζωρτζάκη στο περ. «ο
Συνεταιριστής». Εξαίρει τα όσα έγιναν από την Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως
της Συνομοσπονδίας και κάνει αξιόλογες προτάσεις για την ανάγκη ευρύτερης αντιμετώπι
σης του προβλήματος με δημιουργία Κέντρου στα πέριξ των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης.

(1) Τα πιο μαύρα στοιχεία δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο.
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Η έκθεση των μελετητών του ΟΟΣΑ για τη συνεταιριστική εκπαίδευση

Στο προηγούμενο Υποκεφ. Β αναφερθήκαμε σε έκταση στην έκθεση των μελετητών
εκπροσώπων του ΟΟΣΑ που, μεταξύ των άλλων, έχουν αναφερθεί σωστά στην αξία και ανά
γκη τη ευρύτερης συνεταιριστικής μόρφωσης και της ειδικής εκπαίδευσης των στελεχών.
Πέραν των όσων σημειώθηκαν στο Υποκεφ. Β, η μελέτη-έκθεση εξειδικεύεται λεπτομε
ρειακά και στο θέμα της οργανώσεως της εκπαιδεύσεως(’), με βάση βέβαια όσα οι αρμόδιοι
τους εξέθεσαν ως γινόμενα και ως προγραμματιζόμενα. Και καταλήγει με τα επόμενα υπό
τον τίτλο «Αγροτική Συνεταιριστική Σχολή (αφού τονίσει ότι «αποτελούν κυρίως ιδικάς των
ιδέας αυταί τας οποίας υποβάλλομεν». (2)
I - Αρχαί τη ; Αγροτική; Συνεταιριστικής Σχολής.
Ούτω είναι αναγκαία η Σχολή δια να προσδιορίση
τας συνεταιριστικός αρχάς και δια να εξασφαλίση
την μόρφωσιν:
- Του προσωπικού το οποίον καλείται να σταδιοδρομήση εντός του συνεργατισμού, εις διάστημα ενός
σχολικού έτους (δηλαδή των νεοπροσλαμβανομένων
δια την πανεπιστημιακήν των μόρφωσιν ή δια τας ήδη
παρασχεθείσας υπηρεσίας).
- Του προσωπικού των συνεταιρισμών (διευθυντών,
προϊσταμένων υπηρεσιών, ειδικών, λογιστών) εις σει
ράν μαθημάτων διαρκείας ενός μηνός μέχρι μιας
εβδομάδος αναλόγως των περιπτώσεων.
- Των προέδρων και μελών των διοικητικών συμβου
λίων εις σειράν μαθημάτων διαρκείας μιας μέχρι δύο
εβδομάδων.
Οι μαθηταί οι καλούμενοι να σταδιοδρομήσουν
εντός του συνεργατισμού και διερχόμενοι έν έτος εις
την σχολήν θα προσληφθούν από τον διευθυντήν της
σχολής είτε επί τη βάσει προτάσεως των διευθυντών
των συνεταιρισμών και των συμβούλων συντονισμού
των συνεταιρισμών δια τους νέους τους ήδη εργαζο
μένους εις τον συνεταιρισμόν είτε δι’ απλής πράξεως
υποψηφιότητος δια τους πτυχιούχους των Γεωργικών
Σχολών και των Πανεπιστημίων. Ο αριθμός των
μαθητών θα καθορίζεται από τας ανάγκας των δια
φόρων κατηγοριών των συνεταιρισμών. Ούτοι δεν θα
δυνηθούν να αρνηθούν την πρόσληψιν των νέων τού
των. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θα εξασφαλισθή αυτομά
τως ανανέωσις των στελεχών.
Οι ανήκοντες εις το προσωπικόν ασκούμενοι θα επιλεγούν κατά τον ίδιον τρόπον ως οι μαθηταιί οι ήδη
εργαζόμενοι εις τους συνεταιρισμούς. Οι ασκούμενοι
πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων, θα
εκλέγωνται παρά της ΠΣΕΓΣ κατόπιν προτάσεως των
προέδρων των επαρχιακών Ενώσεων Συνεταιρισμών
ή επί απλή υποβολή υποψηφιότητος, μετά ειδοποίησιν του Διευθυντού της Σχολής.

Δια να είναι αποτελεσματική η γεωργική συνεταιρι
στική σχολή θα εφαρμόση τας ακολούθους αρχάς:
1. Πρακτική κατάρτισις και αδιάκοπος προσαρμογή
προς τας εξελισσομένας ανάγκας. 2. Διδασκαλία της
καλής διοικήσεως εις τα επαγγελματικά στελέχη και
εις το προσωπικόν των συνεταιρισμών συμφώνως
προς το πνεύμα της θεωρίας του συνεργατισμού. 3.
Περιορισμός εις ελάχιστον των μαθημάτων από
καθέδρας και κατ’ ανώτατον όριον πρακτικαί ασκή
σεις εντός της Σχολής, καθώς και εντός των συνεται
ρισμών και των καταστημάτων της Αγροτικής Τραπέζης πλησίον της σχολής. 4. Επαφαί της Σχολής μετ’
αρμοδίων των Δημοσίων Υπηρεσιών, του Εμπορίου,
της Βιομηχανίας κλπ. προς συζήτησιν των προβλημά
των με τους μαθητάς και τους ασκουμε'νους. 5. Πας
υπάλληλος κάμνων σταδιοδρομίαν εις τον συνεργατι
σμόν οφείλει από τούδε να μορφώνεται εις την σχο
λήν. 6. 'Εκαστος υπάλληλος οφείλει να φοιτήσει εις
την Σχολήν πριν ή προαχθεί εις ανώτερον βαθμόν. 7.
Η Σχολή οφείλει να διαθέση τουλάχιστον το 1/3 του
χρόνου του προσωπικού της εις την μόρφωσιν των
επαγγελματικών στελεχών. 8. Πάσα φοίτησις εις την
Σχολήν κυρούται με εν πιστοποιητικόν το οποίον δια
τους υπαλλήλους θα λαμβάνεται υπ’ όψιν δια την
προαγωγήν. 9. Το προσωπικόν της Σχολής επιλέγεται
μεταξύ των προσώπων τα οποία κέκτηνται ειδικάς
αρμοδιότητας επί της διδασκόμενης ύλης ουχί κατ’
ανάγκην μεταξύ των καθηγητών Πανεπιστημίων. 10.
Η σχολή συνδέεται κατ’ ευθείαν από τον Γεν. Διευθυ
ντήν της ΠΣΕΓΣ. 11. Εν συμβουλιον επιμορφώσεως
της Σχολής αποτελούμενον από 12 μέλη τηρείται ενήμερον επί των μεθόδων εκπαιδεύσεως και υποβάλλει
προτάσεις προς βελτίωσίν των, λαμβανομένων υπ’
όψιν των επιτυγχανομένων αποτελεσμάτων. 12. Η
Σχολή είναι μικτή, μορφώνει άνδρας και γυναίκας.
Π. Διδασκόμενη ύλη εις την Σχολήν.
Το πρόγραμμα της διδασκαλίας της Σχολής αναφέρεται εις την κάτωθι ύλην: 1. Αρχαί και οργάνωσις της

(1) Α φ ο ύ αναφερθεί και α) στις υποτροφίες σπουδών της ΣΕΚΕ και β) στις ανάγκες είς ό,τι αφορά την
συνεταιριστικήν εκπαίδευσιν.
(2) Βλ. κείμενον εις Οικονομικόν Ταχυδρόμον 17-12-1964.
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Συνεταιριστικής Κινήσεως. Αρχαί Συνεταιριστικοί της
Ελλάδος, διάρθρωσις και λειτουργία της Συνεταιριστι
κής Κινήσεως εν Ελλάδι, σχέσις με τους άλλους Οργα
νισμούς. Μέθοδοι συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως. 2.
Διαχείρισις των Συνεταιρισμών. Όλα τα προβλήματα
εκ της οργανώσεως και της λειτουργίας των διαφόρων
τύπων των Συνεταιρισμών. 3. Λογιστική. Το μάθημα
τούτο θα ηδύνατο να ενσωματωθή εις το προηγούμενον, αλλά παραμένει χωριστόν δια να καταφανή η
σπουδαιότης του. 4. Συνεταιριστική νομοθεσία. 5.
Εμπορία των γεωργικών προϊόντων και των μέσων
παραγωγής. Τιμαί, κυκλοφορία εμπορική, κόστος δια
νομής, τυποποίησις των προϊόντων, ανάπτυξις των
πωλήσεων, εξαγωγαί. 6 Αγροτική οικονομία και αγρο
τική πολιτική. Χαρακτήρες της σημερινής εξελίξεως
της γεωργικής οικονομίας των ευρωπαϊκών χωρών Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης - Γεωργική οικονο
μία της Ελλάδος - Οικονομία της αγροτικής περιοχής Οικονομία της αγροτικής εκμεταλλεύσεως - Αγροτική
πολιτική της Ελλάδος. 7. Αγροτική Κοινωνιολογία. Οι
κυριώτεροι αγροτικοί θεσμοί. Αιτιάσεις των αγροτών.
Το επίπεδον της μορφώσεως θα προσαρμοσθή προς
τους μαθητάς και τους ασκουμένους. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να εξετασθούν λεπτομερώς ορι
σμένα μόνον θέματα και όχι πολλά κατά τρόπον επι
φανειακόν.
ΙΠ. Λειτουργία της Σχολής.
Τοποθέτησις της Σχολής. Αι Αθήναι δεν είναι η
κατάλληλος θέσις εξ αιτίας των κινδύνων προσελκύσεως των εκπαιδευομένων από μέρους του εμπορίου
και της βιομηχανίας. Η περιφέρεια της Θεσσαλονί
κης φαίνεται ενδεδειγμένη, λαμβανομένων υπ’ όψιν
των πνευματικών πηγών των πολυαρίθμων εγκατα
στάσεων ερεύνης και αγροτικής εκπαιδεύσεως καθώς
επίσης η εμπορική δραστηριάτης της πόλεως ταύτης.
Προσωπικόν της Σχολής. Έ να επιτελείον δεκάδος
διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχολήσεως,
φαίνεται ότι είναι αναγκαίον. Το επιτελείον τούτο
δέον να βοηθήται από διοικητικόν προσωπικόν και
από μίαν γραμματείαν ικανήν να προετοιμάζη ταχέως
τα πρός διανομήν έγγραφα.
Εγκαταστάσεις της Σχολής. Πέραν του χώρου δια
την στέγασιν των εκπαιδευομένων πρέπει να προβλεφθή αμφιθέατρον δια 200 πρόσωπα, 4 αίθουσαι δια
πρακτικός ασκήσεις, βιβλιοθήκη, δεκάς γραφείων δια
να εργάζωνιαι οι καθηγηταί εις την Σχολήν, εργαστήριον δια σχέδιον και δια πολύγραφον. Επί πλέον
είναι απαραίτητον όπως η Σχολή διαθέτη έν αυτοκίνητον δια να οδηγή τους μαθητάς και τους ασκουμένους επί τόπου δια ν’ αποφεύγεται η υπερβολικά σχο
λική διδασκαλία. Δια την ανοικοδόμησιν των κτιρίων
της Σχολής η Τράπεζα θα πρέπει να χορηγήση δάνεια
εις την Πανελλήνιον Συν/δίαν υπό όρους όσον το
δυνατόν ολιγώτερον επαχθείς.

Ανάγκη δραστηριωτέρας συμμετοχής των νέων
εις την γεωργικήν συνεταιριστικήν κίνησιν
Είναι πολύ δύσκολον να μορφώνη τις ανθρώπους 50
και 60 ετών. Έχομεν τω όντι παρατηρήσει ότι η μεγαλυτέρα μερίς των διοικητικών συμβουλίων αποτελείτο
από άνδρας μεγαλυτέρους των 45 ετών. Είναι λοιπόν
αναγκαίον να ευρεθή διέξοδος ταχέως προς τους
νέους άνδρας δια τας θέσεις διοικήσεως, ώστε συνεργαζόμενοι ούτοι με τους αρχαιοτέρους να δίνουν
περισσότερον δυναμισμόν εις την συνεταιριστικήν
κίνησιν. Πώς θα γίνη τούτο; Δύο μέσα φαίνονται
εφαρμόσιμα.
Κατ’ αρχήν θα έπρεπε να τροποποιηθή το Καταστα
τικόν του Συνεταιρισμού ούτως ώστε τα Διοικητικά
Συμβούλια των πρωτοβαθμίων Συνεταιρισμών και
των Περιφερειακών Ενώσεων Συνεταιρισμών να
περιλαμβάνουν υποχρεωτικώς δύο έως τέσσερα
ασκούμενα μέλη ηλικίας μικροτέρας των 35 ετών
αναλόγως του αριθμού των μελών. Τα ασκούμενα
ταύτα μέλη δεν θα ελάμβανον μέρος κατά τας ψηφο
φορίας του Συμβουλίου αλλά θα παρίσταντο εις όλας
τας συνεδριάσεις και θα ήσαν ούτω προητοιμασμένοι
να αντικαταστήσουν τα υπερήλικα μέλη του Συμβου
λίου. Εις την περίπτωσιν καθ’ ην δεν θα ήτο δυνατόν
να ευρεθούν αρχηγοί εκμεταλλεύσεων αρκετά νέοι,
τότε, υιοί αγροτών θα ηδύναντο να υποδειχθούν ως
εκπαιδευόμενα μέλη.
Κατά δεύτερον λόγον τα μέλη των Διοικητικών Συμ
βουλίων τα οποία καλούνται να παρακολουθήσουν
σειράς εκπαιδευτικών μαθημάτων θα πρέπει να επιλέγωνται μεταξύ των νέων. Εξ άλλου επαναλαμβάνομεν ότι ότι μία ανανέωσις του διοικητικού προσωπι
κού είναι λίαν επιθυμητή.
Εν συμπεράσματι δεν διστάζομεν να είπωμεν ότι η
συμμετοχή της νεολαίας εις την αγροτικήν συνεταιρι
στικήν κίνησιν είναι μία απαραίτητος προϋπόθεσις
δια την επιτυχίαν όλων των προβλεπομένων μεταρ
ρυθμίσεων. Οι γέροντες έχουν την πείραν αλλά οι
νέοι έχουν τας ιδέας και την πίστιν εις το μέλλον.
Μη μας είπη τις ότι τούτο είναι αδύνατον. Εις ένα
χωριό πλησίον του Τυρνάβσυ (Θεσσαλία) οι γέροντες
παρητήθησαν από του να απασχολούνται με τον Συνε
ταιρισμόν διότι η λειτουργία του τους εφαίνετο πολύ
πολύπλοκος. Τότε οι νέοι ανέλαβον το έργον ανά χείρας και τα αποτελέσματα είναι εξαίρετα. Η Ελληνική
αγροτική νεολαία είναι πλήρης υποσχέσεων.
Παράρτημα II.
Ταχεία κατάρτισις ειδικών επί τον Συνεργατισμού
δια την Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν Ενώσεων
Γεωργικών Συνεταιρισμών (Π.Σ.Ε.Γ.Σ.).
1. Η Π.Σ.Ε.Γ.Σ. αντιμετωπίζει σήμερον την βελτίωσιν της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως και την ανα
διοργάνωσή των κεντρικών υπηρεσιών της. Αι δύο
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αύται τροποποιήσεις περιλαμβάνονται εις πλαίσιον
ευρυτέρον μεταρρυθμίσεων, των οποίων η μελέτη
εγε'νετο από του Ιουλίου μέχρι του Οκτωβρίου 1963
υπό των Ελλήνων ειδικών εν συνεργασία μετά των
εμπειρογνωμόνων του Ο.Ο.Σ.Α.
2.
Δια τας εις την προηγουμένην παράγραφον προβλεπομένας δυο τροποποιήσεις, η Π.Σ.Ε.Γ.Σ. ε'χει
ανάγκην ταχείας καταρτίσεως δεκαπέντε νέων ειδι
κών επί του συνεργατισμού προσλαμβανομε'νων εκ
των γεωπόνων και των διπλωματούχων των Πανεπι
στημίων της Ελλάδος. (Κατά τα τελευταία έτη η
Π.Σ.Ε.Γ.Σ. προσε'λαβε τρεις καλούς ειδικούς, οι οποί
οι κατηρτίσθησαν δι’ ασκήσεως εις το εξωτερικόν,
αλλά φρονεί ότι η μέθοδος αύτη δεν δύναται να εφαρμοσθή σήμερον, λαμβανομένων υπ’ όψιν του επείγο
ντος και της σπουδαιότητος των εις προσωπικόν ανα
γκών της).
3.
Η Π.Σ.Ε.Γ.Σ. προτείνει ομού μετά των κ.κ.
Chombart de Lauwe και Poitevin, εμπειρογνωμόνων
του ΟΟΣΑ, την εντός ε'νδεκα μηνών ταχείαν κατάρτισιν 15 νέων Ελλήνων ειδικών δια σειράς σταδίων
ασκήσεως υπό τας κάτωθι συνθήκας: α) Άσκησις δύο
μηνών εν Ελλάδι: Προς ανάλυσιν της λεπτομερούς
λειτουργίας της συνεταιριστικής οργανώσεως, της
Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, του Υπουργείου
Γεωργίας και ενδεχομένως των λοιπών διοικητικών
υπηρεσιών αι οποίαι ενδιαφε'ρονιαι δια την γεωργίαν,
β) Ομαδική άσκησις ενός μηνΰς εις ξένην χώραν
έχουσαν μεγάλην εξέλιξιν εις τον τομέα του συνεργα
τισμού: Προς μελέτην των αυτών θεσμών ως οι αναφερόμενοι εις την προηγουμένην παράγραφον, γ)
Άσκησις πέντε μηνών εν Ελλάδι: Προς παρακολούθησιν της διδασκαλίας της Γεωργικής Συνεταιριστικής
Σχολής. Η Σχολή όμως αύτη θα ανακαινισθή χάρις εις
την συνεργασίαν των πέντε ειδικών, οι οποίοι θα
έλθουν να διδάξουν εις αυτήν. Σημειωτε'ον ότι τα υπό
των ξένων αυτών εμπειρογνωμόνων διδαχθησόμενα
μαθήματα θα πολυγραφηθούν και θα χρησιμοποιη
θούν ακολούθως ως βάσις δια την διδασκαλίαν, την
οποίαν θα συνεχίσουν οι Έλληνες ειδικοί κατά τα
επόμενα έτη. δ) Ασκησις τριών μηνών εις διάφορον
ξένην χώραν: Έκαστος νέος Έλλην ειδικός θα απο
στολή εις μίαν χώραν προς συμπλήροσιν της καταρ-

τίασεώς του εις ωρισμένον τομέα (συνεταιριστική
εκπάίδευσις, συνεταιριστική λογιστική, τυποποίησις
των γεωργικών προϊόντων κλπ).
4. Δια την υπό καλάς συνθήκας εκτέλεσιν των τριών
πρώτων σταδίων ασκήσεως, είναι ανάγκη όπως οι
ασκούμενοι κατευθύνωνται υπό ειδικού επί του
συνεργατοσμού προσλαμβανομε'νου εκ ξένης χώρας.
Ο διευθύνων την κατάρτισιν ταύτην, ο οποίος θα είναι
και ο εμψυχοτής κατά τα τρία πρώτα σιάδια ασκήσε
ως, δέον να είναι από πάσης απόψεως άριστος: εξαι
ρετική αρμοδιότης επί θεμάτων συνεργατισμού, καλή
γενική κατάρτισις και δυναμισμός (κάτω των 35 ετών).
Προς εκπόνησιν του προγράμματος ασκήσεως και
συγκέντρωσιν πληροφοριών περί της ελληνικής οικο
νομίας, ο διευθύνων την κατάρτισιν των ειδικών δέον
να παραμείνη εν Ελλάδι ένα μήνα προ της ενάρξεως
της περιόδου ασκήσεως. Είναι επίσης ανάγκη όπως ο
εν λόγω διευθυντής επισκέπτεται τους νέους Έλληνας
ειδικούς κατά την διάρκειαν της τριμήνου ασκήσεως
των εις το εξωτερικόν προς καθοδήγησίν των και
έλεγχον της αποτελεσματικότητος της εργασίας των.
5. Βοήθεια, η οποία θα ζητηθή από τον Ο.Ο.Σ.Α.:
Δια την οργάνωσιν της ασκήσεως ταύιης είναι ανα
γκαία η τεχνική και οικονομική βοήθεια του Ο .Ο .ΣΑ
6. Προϋποθέσεις βαρύνουσαι την Π.Σ.Ε.Γ.Σ. δια την
επιτυχίαν ασκήσεως ταύιης:
α) Έγκαιρος πρόσληψις 15 νέων ηλικίας 25-30 ετών,
γεωπόνων ή διπλωματούχων Πανεπιστημίων.
β) Εξασφάλισις απααχολήσεως και αναλόγου αμοι
βής μετά το πέρας της ασκήσεως (με δυνατότητα προαγωγής). Αι αμοιβαί αύται θα ηδύναντο να ανε'ρχωνται κατ’ ελάχιστον όριον εις: 3.500 δραχμάς μηνιαίος
κατά την πρόσληψιν 5.000 δραχμάς μηνιαίος μετά την
συμπλήροσιν δεκαετίας· 6.000 δραχμάς μηνιαίος μετά
την συμπλήροσιν δεκαπενταετίας- 8.000 δραχμάς
μηνιαίος μετά την συμπλήρωσιν εικοσαετίας· 10.000
δραχμάς μηνιαίως μετά την συμπλήρωσιν εικοσιπενταετίας. Οι δια το σιάδιον ασκήσεως προς κατάρτισιν προσλαμβανόμενοι υποψήφιοι θα υπογράψουν
σύμβασιν δια πέντε έτη (υποχρεωτικής υπηρεσίας).
γ) Υλική οργάνωσις της ασκήσεως: στέγασις και
μεταφορικά μέσα εν Ελλάδι».

Από την όλη αυτή έκθεση-εισήγηση του ΟΟΣΑ για τα συνεταιριστικά^) αποχωρίστηκαν
από τη Διεύθυνση της Συνομοσπονδίας και άλλους τα προσόντα της Θεσσαλονίκης για την
εγκατάσταση της Σχολής, τα της εξαρτησεώς της απευθείας από τον Διευθυντήν της Συνομο
σπονδίας και τα περί οικονομικής και διδακτικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ. Και με βάση
αυτά (χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλες παράλληλα σωστές απόψεις-συνδέσεις) πάρθηκαν οι
σχετικές αποφάσεις. Η Συνομοσπονδία με εγκύκλιό της αναλυτική γνωστοποιεί τούτο στις

(1) Βλ. στο Υποκεφ. Β (σ. 67/2419) και όσα υποδεικνύονται σωστά από την Ελληνική Επιτροπή του
CIRIEC και τον Θ. Τζωρτζάκη
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Οργανώσεις και εκθέτει το νέο πρόγραμμα. (Βλ. Σ 1965 σ. 104, 105, 106). Επίκαιρα για την
εποχή (εκτός άλλων) και τα κείμενα Κ. Χουρμουζιάδη «Συνεργατισμός και Εκπαίδευση» και
«Η οργάνωσις της Εκπαιδεύσεως συνεταιριστικών υπαλλήλων. Αναγκαία η δημιουργία
Συνεταιριστικού Πνευματικού Κέντρου» (ΦΣ 1963 σ. 240 και 451).
Νέες ορθές παρατηρήσεις σχετικά με τα σχεδιαζόμενα μέτρα της Συνομοσπονδίας που
αποφασίζονταν με μονομέρεια από τις επιδιώξεις κυρίως του Διευθυντή της και άλλων, έγι
ναν εγκαίρως στο κείμενο Θ. Τζωρτζάκη, Σ Οκτώβρ. 1965 σ. 121, οι ακόλουθες(’):
«Βαρύ, ομολογουμένως, είναι το τίμημα που υποχρεώνεται να πληρώση η συνεταιριστική κίνηση και
συνεταιριστική οργάνωση, με την οριστική, όπως φαίνεται, καταργηση της Συνεταιριστικής Σχολής στην
Αθήνα, για να εξασφαλισιή η ίδρυση, οπωσδήποτε

σταθερός και κανονικός. Καμιά βία, αλλά και καμιά
ραστώνη.
Στο έργο της η Υπηρεσία είχε πολύτιμους συμπαρασιάτες την Υπηρεία Εποπτείας Συνεταιρισμών της
ΑΤΕ και τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών
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ται το τίμημα, οταν, όπως επίσης φαίνεται, πρόκειται
να συμπληρωθή και με την κατάλυση ολόκληρης της
Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως (ΥΣΕ),
που είχε ιδρυθή από τη Συνομοσπονδία από το 1949
κοί λειτουργούσε με κάποια ανεξαρτησία, με συμμετοχή στη διοίκησή της όλων των κορυφαίων συνεταιρικών Οργανώσεων και της Αγροτικής Τράπεζας,
μέσα στα πλαίσια της ειδικής αποστολής της.
Αθόρυβα, με σύστημα, επί 14 χρόνια, η Υπηρεσία
αυτή, παρ’ όλους τους γλίσχρους πόρους που είχε
στη διάθεσή της, επιτελούσε το έργο της και έβαζε σε
εφαρμογή το πρόγραμμά της, μελετημένο συλλογικά,
με προσοχή και με άνεση. Η εφαρμογή του γινόταν
βαθμιαία, προσαρμοσμένη πάντοτε στις υφιστάμενες
ανάγκες και συνθήκες. Ο ρυθμός ήταν αδιάκοπος,

,
^ ειδική μόρφωση των συνεταιριστικών στελεχών
κατ“ κλ“ δους, ώστε να βοηθηθούν στην αρτιότερη
εκτέλεση της εργασίας των από κάθε άποψη - τεχνι
οικ°νομική - κτλ. Αυτό, βέβαια, θα γινόταν όταν
εξασφαλίζονταν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα που
θα επέτρεπαν την κατάλληλη ειδική οργάνωση,
3. Η ενημέρωση του συνεταιρισμένου κόσμου και
ιδίωζ των συνεταιριστικών λειτουργών (των αιρετών
συνεταιριστικών στελεχών), σχετικά με την έννοια,
τι^ α@Χεζ>τι - ευχέρειες εφαρμογής κατά κλάδους του
Συνεργατισμού, καθώς και σχετικά με τη διοίκηση,
τεχνική τϊ1ζ λειτουργίας των συνεταιρικών Οργανωσεων κτ^·
Αργότερα, από το 1954, η Υπηρεσία έβαλε σε εφαρ
μογή και το σύστημα των σχολικών συνεταιρισμών,

(1) Βλ. και προηγούμενο κείμενο του Σ 1965 σ. 82 όπου καταλήγει: «...δεν μπόρεσαν να νιώσουν τη
σημασία του θεσμού, πως με την πρώτη ευκαιρία — την απομάκρυνση από την Υπηρεσία Συνεταιριστικής
Εκπαιδεύσεως της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών των υπεύθυνων
δημιουργών των σχολικών συνεταιρισμών — με αρνητική διάθεση και αλόγιστη βία κατάργησαν την ειδι
κή Κεντρική Επιτροπή Σχολικών Συνεταιρισμών, που η Υπηρεσία αυτή είχε συστήσει από εγκυρότατα
πρόσωπα, και αφήνουν να σκεπαστή το συντελεσμένο ήδη έργο με ακατανόητη σιωπή.
Θα αφήση αυτό πάντα ένα σκοτεινό ερωτηματικό μέσα στην ιστορία του ελληνικού Συνεργατισμού, που
δεν μπορεί να βρη απάντηση παραδεχτή στις πρόχειρες υποσχέσεις «αι τα αο'ριστα σχέδια που δόθηκαν
«αι εξαγγέλθηκαν, μέσα σε δύο χρόνια περίπου, χωρίς καμία εφαρμογή και πραγμάτωση.
Ελπίζομε πως κάτω από την αιγίδα της Παιδείας ο θεσμός των σχολικών συνεταιρισμών θα βρη την οργά
νωση και την καθοδήγηση που χρειάζεται, την εκτίμηση που του αξίζει, «αι πως θα συνέχιση ανεμπόδιστα
την ωφέλιμη ανάπτυξή του.
Νά ακόμη μια ευκαιρία να θυμήσωμε πόσο επιτακτικά αναγκαίο είναι ένα γνωμοδοτικό συνεταιριστικό
συμβούλιο, συγκροτημένο από έγκυρα πρόσωπα, με ικανότητα για συλλογική σκέψη «αι με σεβασμό προς
το Συνεργατισμό, αντάξιο στη σημασία του, για να υποδείχνη τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική
ανάπτυξή του «αι να εποπτεύη την εφαρμογή τους.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Συνεργατισμός, με τις πολύμορφες δυνατότητές του, είναι θεσμός που χρειά
ζεται την ομοσπονδιακή οργάνωση — όχι την τυπική αλλά την ουσιαστική. Χρειάζεται να ακούη κάθε χρήσι
μη γνώμη, στηριγμένη σε γνώση, σε πείρα, και πάντα σε πίστη* ακόμη γνώμη αμερόληπτη και δοκιμασμένη
έμπρακτα στην εμπιστοσύνη της προς την αξία της συνεργασίας — οικονομικής, ηθικής, πνευματικής. Δεν
ταιριάζει στο Συνεργατισμό ο εγωκεντρισμός, του χρειάζεται συνειδητή «αι καλοπροαίρετη συνεργασία».
(Τα έντονα στοιχεία τέθηκαν τώρα)
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που η γοργή τους ανάπτυξη «αι η αποτελεσματική
λειτουργία τους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και
στο εξωτερικό. Η διπλή σημασία του Σχολικού Συνε
ταιρισμού, και σαν μέσου αγωγής και παιδείας και
σαν οργάνου έμπρακτης μύησης των παιδιών στα
αγαθά της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, ένωσε
σε κοινή προσπάθεια το Συνεργατισμό και τους
εκπαιδευτικούς λειτουργούς, κυρίως στη Στοιχειώδη
Εκπαίδευση, όπου το έδαφος είναι καταλληλότερο
για τη βλάστηση του Συνεργατισμού.
Η Υπηρεσία ενισχύθηκε με συλλογικά όργανα, που
η βοήθεια τους ήταν πολύτιμη και αποτελεσματική.
Τα υπενθυμίζουμε: Είναι η Υπηρεσιακή Επιτροπή
Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως, ο Σύλλογος των
καθηγητών της Σχολής και - λίγο αργότερα, όταν
χρειάστηκε - η Κεντρική Επιτροπή Σχολικών Συνε
ταιρισμών. Σε όλα τα συλλογικά αυτά όργανα έπαιρ
ναν μέρος πρόσωπα αρμόδια και έγκυρα. Οι λεπτο
μέρειες για τη σύνθεση των συλλογικών αυτών οργά
νων, το έργο τους κτλ. είναι γνωστές από τα διάφορα
και συστηματικά δημοσιεύματα και τις απολογιστικές
εγκυκλίους της ΥΣΕ.
Η Συνεταιριστική Σχολή έφερνε το μετρημένο τίτλο:
Σειρά συνεταιριστικών μαθημάτων και κατηγορηματι
κά είχε δηλώσει ότι δεν αποσκοπούσε να εξασφαλίζη
τυπικά προσόντα στους σπουδαστές, αλλά μόνο να
τους δίνη ουσιαστική μόρφωση, ώστε να επιτελούν
όσο το δυνατό αρτιότερα το συνεταιριστικό έργο
τους. Η Υπηρεσία οργάνωσε 14 Σειρές συνεταιριστι
κών μαθημάτων όπου φοίτησαν συνολικά 217 σπου
δαστές. Στις τελευταίες δύο Σειρές φοίτησαν και 9
συνεταιριστικοί υπάλληλοι από την Κύπρο, που,
καθώς είναι γνωστό, παρουσιάζει πολύ αναπτυγμένη
συνεταιριστική κίνηση. Η αποστολή σπουδαστών από
την Κύπρο θα συνεχιζόταν, όσο ξέρομε, αν στο μετα
ξύ δεν έπαυε να λειτουργή η Σχολή. Η Σχολή λει
τούργησε κατά γενική αναγνώριση ικανοποιητικά.
Θα μπορούσε επομένως να δειχνόταν γι’ αυτήν, όπως
και για όλη την τότε συνεταιριστική εκπαιδευτική
Υπηρεσία, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εκτίμηση από
τους παράγοντες που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη
για τη συνεταιριστική κίνηση.
Για την ενημέρωση του συνεταιρισμένου κόσμου και
ιδίως των αιρετών συνεταιριστικών στελεχών, η ΥΣΕ
οργάνωσε τρεις Σειρές συνεταιριστικών μαθημάτων,
με διάρκεια 2-3 ημερών. Το 1956 στη Λάρισα, το 1958
στο Αγρίνιο και το 1959 στη Θεσσαλονίκη. Ό πω ς
γράψαμε και άλλοτε (βλ. Ο Συνεταιριστής, τεύχος
206, Οκτώβριος 1963, Θ. Τζωρτζάκη «Η συνεταιρι
στική μόρφωση, το παρόν και το μέλλον της» σελ.
129α), η σχετική προσπάθεια ανακόπηκε, γιατί η
Συνομοσπονδία, παράλληλα και ανεξάρτητα, άρχισε
να οργανώνη από το 1960 ειδικά Σεμινάρια στην
Αθήνα, αν και η οργάνωση και Σεμιναρίων, αν χρεια
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ζόταν, θα έπρεπε να είναι έργο της ΥΣΕ.
Αν συγκρίνωμε, τώρα, το πρόγραμμα της νεοσύστα
της Συνεταιριστικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όπως
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος του Συνεται
ριστή, με το πρόγραμμα και το έργο της ΥΣΕ, θα δού
με ότι τίποτα νέο δεν προβάλλεται. Αντίθετα, και
άλλα ακόμη είχαν διατυπωθή προγραμματικά κατά το
1950, όταν άρχισε να λειτουργή η ΥΣΕ. Η έλλειψη
όμως ανάλογων οικονομικών μέσων και επομένως μαζί με άλλα - η αδυναμία να οργανωθή ανάλογα η
ΥΣΕ, και ακόμη κάποια εντεινόμενη με τον καιρό
ελάττωση του ενδιαφέροντος για αυτήν και παραμέ
λησή της από τους υπεύθυνους για τη γενικότερη
συνεταιριστική πολιτική, δεν έδιναν βάση για νέα
μέτρα και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η διαθέσιμη δύνα
μη καταναλισκόταν για να αναπτυχθούν και να στε
ρεωθούν όσα αρχικά είχαν γίνει.
Η επιφύλαξή μας αυτή δεν είναι υπερβολική. Αυτό
το δείχνει καθαρά το ότι ένα συμπτωματικό γεγονός
- που οπωσδήποτε θα γινόταν κάποτε - η απομά
κρυνση του υπεύθυνου προσώπου για τη λειτουργία
της ΥΣΕ, στάθηκε αφορμή να σταματήσει το έργο
της, να περάσουν άγονα δυό εκπαιδευτικές περίοδοι,
να μείνη ακαθοδήγητη η κίνηση των σχολικών συνε
ταιρισμών, να αδρανήσουν τα συλλογικά όργανα και,
κοντολογίς, να «κατεδαφιστή» το μικρό, έστω, οικο
δόμημα της ΥΣΕ, ακριβώς τη στιγμή που η εκπαι
δευτική επέκταση, η ίδρυση δεύτερης σχολής στη
Θεσσαλονίκη, είχε ανάγκη να στηριχτή στη δημιουργημένη σχετική πείρα, ώστε να συντονιστή η
οργάνωση του νέου ιδρύματος με το καθολικότερο
θέμα της συνεταιριστικής μόρφωσης, που χρειάζε
ται οπωσδήποτε μια ειδική κεντρική καθοδηγητική
και συντονιστική Υπηρεσία. Και η Υπηρεσία αυτή
υπήρχε, στελεχωμένη από αρμόδια, έγκυρα πρόσω
πα, που έχουν όχι μόνο σεβαστή θεωρητική κατάρτι
ση αλλά και ειδική πείρα, στηριγμένη στις συνθή
κες, τις ανάγκες και τα προβλήματα του τόπου μας.
Δεν μπορεί να μη γεννά λυπηρή απορία το ότι, ακρι
βώς τη στιγμή αυτή, αχρηστεύτηκαν τα συλλογικά
όργανα της ΥΣΕ, περιφρονήθηκε η προσωπική τους
πείρα και επικράτησε, θα λέγαμε, ένα πνεύμα φοβίας
προς τη χρήσιμη παράδοση, που τα απέκλεισε από τη
συμμετοχή σε μια συλλογική συζήτηση και επεξεργα
σία των θεμάτων, όπου είχαν και δικαίωμα και χρέος
να πάρουν μέρος, ανεξάρτητα από οποιαδήπστε τυπι
κή τοποθέτησή τους.
Κάνομε και πάλι την έκκληση, που είχαμε κάμει από τις
στήλες του Περιοδικού μας τον Οκτώβριο του 1963,
έκκληση που έπεσε στο κενό, χωρίς καμιά αντίδραση.
Τί να γίνη! Ας ξαναγυρίσωμε στα ίδια:
Δεν συμφέρει κανένα να καταλυθή ό,τι με κόπο και
περίσκεψη είχε δημιουργηθή.
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Δεν ήταν αναγκαίο να καταργηθή η ΥΣΕ και η Σχολή
της στην Αθήνα, για να δημιουργηθή η νεα Σχολή στη

για τη συνεταιριστική μας οργάνωση. Ας προσεξωμε.
Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη
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κόσ 0 _ ά
και 0
; ώ.
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f
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οργανικα και συστηματικα τις συνεταιριστικές μας ενδιαφερθούν έμπρακτα γι’ αυτά;
συνθήκες και τη σύγχρονη αποστολή των συνεταιρι;
,
σμών και, αφού διαπιστώσει τις εκπαιδευτικές ανά^ιν1^ το ^Χί(Ττον ·) Επιτροπή που έχομε προτείγκες που έχει η συνεταιριστική μας κίνηση, να καταρ- νει’ ^ ε6Ψενονταζ το μόνιμο Γνωμοδστικό Συνεταιριτίση ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό συνεταιριστικό στικ° Συμβούλιο, που Υια τ|1ν ίδρυσή του συχνά έχει
πρόγραμμα. Έτσι, χωρίς να εγκαταλείψωμε όσα ήδη συνηγορήσει ο Συνεταιριστής, και τη δημιουργία ενός
έχομε επιτύχει, θα επιδιώξομε να εξασφαλίσωμε ένα συσπΙΙ»«ιικ°'5 Κέντρου Συνεταιριστικών Σπουδών,
πλατύτερο και αποτελεσματικότερο, κατά το δυνατό, ισΧυ0ου και απρόσβλητου από οποιεσδήποτε πρόχεισύστημα για συνεταιριστική μόρφωση και εκπαίδευ- ®ε^ και Ριαστίκε”ζ επεμβάσεις»,
ση, που αποτελούν το σημαντικότερο έργο υποδομής

Αυτά τα αληθινά και πολυ λογικά έγραψε, σε τόνο οξύ και έξω από τον χαρακτήρα του
ο Θ. Τζωρτζάκης. Αλλά μάταια.
- Στο τέλος του 1965 (μαθήματα από Ιαν. 1966) γίνεται η έναρξη λειτουργίας της Συνεται
ριστικής Σ χολή ς Θεσσαλονίκης με σπουδαστές 37 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους
(τελετές, ομιλίες κλπ. βλ. ΦΣ 1965 σ. 291 και Σ 1965 σ. 104) χωρίς να διατηρηθεί, με κατάλλη
λη σύνθεση, ο κεντρικός εκπαιδευτικός μηχανισμός και ο εκπαιδευτικός μηχανισμός των
Αθηνών ώστε η συνεταιριστική εκπαίδευση να στηρίζεται γερά σε 2 σκέλη για όλη την Ελλά
δα. Βλ. και Σ 1966 σ. 21.
- Αποδοτική οργανωτική εκπαιδευτική προσπάθεια ήταν τότε η πρόσληψη από τη Συνομο
σπονδία ενός μικρού αριθμού μορφωμένων για στελέχωσή της. Μετεκπαίδευσή τους θεωρη
τική και πρακτική στο εξωτερικό με την υποβοήθηση ΟΟΣΑ. Παρακολούθηση και από
άλλους υπαλλήλους Σεμιναρίων κλπ. στο εξωτερικό. (Βλ. και ΦΣ 1963 σ. 254).
- Ό μως η πνευματική αγωνία του Θ. Τζωρτζάκη, παρότι αποχώρησε, συνεχίζεται και
εκδηλώνεται. Προσπαθεί να περιορίσει τους ετσιθελισμούς, τις μονομερείς ενέργειες. Επιμέ
νει και ξαναφέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για εντονότερο συντονισμό, για νηφάλιες
αποφάσεις σύμφωνα με τη βαθύτερη έννοια και ουσία του Συνεργατισμού και σύμφωνα με το
πραγματικό συμφέρον των Συνεταιρικών Οργανώσεων, έξω από ρεύματα των εποχών και
προσωπικές ποικιλόμορφες επιδιώξεις. Δημοσιεύει το κείμενο (και υπενθυμίζει παλαιότερες
υποδείξεις και τον ιοχύοντα Κανονισμό της Συνομοσπονδίας) για Συντονιστικό Συνεταιριστι
κό Συμβούλιο και για Γνωμοδοτικό Συνεταιριστικό Συμβούλιο (Σ 1966 σ. 25). Προχωρεί στη
διατύπωση και πρόταση αναλυτικά των βασικών οργανωτικών και κλπ. σχετικών θεμάτων
που θα έπρεπε να μελετήσει και να αποφασίσει ένα σύγχρονο Συνεταιριστικό Συνέδριο (βλ.
στο Υποκεφ. ΣΤ/1).
- Και σε νεότερη ευκαιρία διακηρύσσει και πάλι την αλήθεια, την ανάγκη (που υπηρετεί
αυτός ατομικά και με μεγάλες δυσκολίες και θυσίες μέσα από το περιοδικό του «Ο Συνεται
ριστής» με τους συνεργάτες του). Τονίζει: «Η συνεταιριστική μας οργάνωση χρειάζεται ένα
μόνιμο συστηματικό κέντρο πληροφοριών και διαφωτισμού για τη ζωή της και το έργο της. Τι
φρονούν σχετικά η Συνομοσπονδία και η ΑΤΕ»;

(1) Ο τονισμός των στοιχείων γίνεται τώρα.
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Η συνεχής αυτή επιμονή του Θ. Τζωρτζάκη στην ανάγκη της συνεταιριστικής ενημέρωσης μόρφωσης - εκπαίδευσης οφείλεται στην τεράστια πείρα του ευθύς μετά τον Α’ παγκόσμιο
πόλεμο και κυρίως την εποχή της δικτατορίας του 1936-1940 και αργότερα, όταν έβλεπε να
υποχωρεί κάθε τόσο η συνεταιριστική ανάπτυξη από έλλειψη συνεταιριστικής αγωγής και
ήθους. Χαρακτηριστική είναι η μικρή ομιλία του (πνευματική διαθήκη) κατά το Θ’ Συνέδριο
της ΟΣΥΓΟ όπου, με τη μεγάλη αξία του πνευματικού αγωνιστή 1915-1965, είπε χαρακτηρι
στικά τα επόμενα βαθυστόχαστα, πραγματικές υποθήκες για τους νέους:
«Σας ευχαριστώ για τη φιλόφρονη διάθεση που εκδηλώσατε να ακούσετε λίγα λόγια και από
μένα.
Ομολογώ πως τώρα πια παρακολουθώ, όταν μου είναι δυνατό, συνεταιριστικές συγκεντρώ
σεις, για ν ’ ακούω τις σκέψεις και τις απόψεις των νεώτερων, όχι για να διατυπώνω τις δικές
μου.
Οπωσδήποτε, αφού το επιθυμείτε, θα ήθελα να σας πω τη βασική σκέψη μου και τη σταθε
ρή μου πεποίθηση σχετικά με τη συνεταιριστική προκοπή. Πιστεύω πως ο Συνεργατισμός μπο
ρεί να βάλη στερεά θεμέλια μόνο επάνω σ ’ ένα βαθύ συνεταιριστικό ήθος, ατομικό και ομαδι
κό. Ήθος που να οόηγή τη συμπεριφορά μας με συνέπεια, που να εμπνέη πάντα τον απόλυτο
σεβασμό προς τις αρχές και τις επιδιώξεις τον Συνεργατισμού, που θα μας κατευθύνη σε δημι
ουργική συνεργασία για το κοινό έργο - ανεξάρτητα αν τυχαίνη να βρισκόμαστε στις πρώτες ή
στις πίσω θέσεις κατά την εκτέλεσή του - στην αλληλεγγύη και την ευσυνείδητη ανάληψη ευθυ
νών, στη δίκαιη άσκηση του ελέγχου και την πρόθυμη αποδοχή τον, στη δημιουργική κριτική,
τη μεγαλόψυχη αναγνώριση των ικανοτήτων των συνεργατών μας.
Ο Συνεργατισμός πρέπει να στηρίζεται στο ήθος που δένει τον εργάτη με το έργο σε τέτοιο
βαθμό, ώστε ν ’ αποσπάται από το άτομό του και να νιώθη χαρά και περηφάνεια για όσα προ
σφέρει ο Συνεργατισμός στα άτομα και το κοινωνικό σύνολο αυτοδύναμα και αυτόβουλα, με
αξιοπρέπεια και ανθρωπιά.
Μόνο με την καλλιέργεια του ήθους ο Συνεργατισμός θα καλλιεργήση στους πιστούς του την
αναγκαία αυτή απόσπαση από το άτομό τους, την τοποθέτησή τους έξω από τον ίδιο τον εαυ
τό τους, την ικανότητα του καθενός να κρίνη και να ελέγχη τον εαυτό του και να τιμά ειλικρινά τον αντικρινό του, έτσι που να βοηθιέται και να βοηθή για μια εξελικτική και αδιάκοπη
ανοδική πορεία. Ακόμη - πράγμα που δυστυχώς γενικότερα μας λείπει - τη δύναμη να αντι
δρούμε συλλογικά σε κάθε ατομική ή ομαδική παρέκκλιση και αυθαιρεσία, αντίθετη στο πνεύ
μα του Συνεργατισμού και επιζήμια γι ’ αυτόν, όχι μόνο ηθικά αλλά και πρακτικά.
Μια τέτοια εσωτερική καλλιέργεια, που τείνει στην τελείωση του ανθρώπου, θα είναι το
μεγαλύτερο επίτευγμα του Συνεργατισμού, επίτευγμα που θα το στηρίζη πάντα και βασικά το
ανώτερο ήθος».
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Οι Σχολικοί Συνεταιρισμοί αποτελούσαν το δεύτερο σκέλος της προσπάθειας της Υπηρε
σίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως, προσπάθειας που είχε καταπληκτική απήχηση και επι
τυχία. Συνεπώς όσα γράφονται στη συνέχεια θα πρέπει να συσχετίζονται με τις προηγούμε
νες σελίδες που αφορούν ολόκληρη την Συνεταιριστική αυτή Υπηρεσία υπό τον Ανώτερο
Συνεταιριστικό Σύμβουλο.
Στοιχεία για τη διάδοση των θεμάτων Σχολικών Συνεταιρισμών δοθήκαν σε προηγούμενες
σελίδες και στην ομιλία κατά την τελετή λήξεως της 14ης Σειράς Μαθημάτων. Ειδικά την
κίνηση 1959/60 βλ. Σ. 1961 τεύχος 181 (για την κίνηση σε άλλες χώρες βλ. στο Υποκεφ. ΙΓ).
Το φθινόπωρο του 1961 βραβεύονται από την ΑΤΕ (με βάση την ενισχυτική για το θεσμό
εγκύκλιό της 14034/1959 βλ. Σ 1959 σ. 17) 90 Σχολικοί Συνεταιρισμοί. (Βλ. στοιχεία Σ 1961 σ.

110/2462

Περίοδος 1961 -1967: Υηοκεφ. Ε ' - Σχολικοί Συνεταιρισμοί

50). ‘Αλλοι Σχολικοί Συνεταιρισμοί ενισχύθηκαν με βιβλία κλπ. από την Υπηρεσία Συνεταιρι
κ ή ? 15 ϊ
ν Τ ^ 1961 σ- 51^· Για βραβεύσεις και εργασίες βλ. και στη συνέχεια ΦΣ
1962 σ. 194 και Σ 1963 σ. 70.
Το 1961 ο θεσμός αισθάνεται θερμό το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας. Γίνεται
μεγάλη σύσκεψις στο Υπουργείο Παιδείας. Γνώμες και ενέργειες υπουργού Γ. Βογιατζή για
τη διευρυνση της συνεταιριστικής μορφώσεως και αγωγής. Αδιόλονη ενκύκλιήΓ τ™.

Αναδρομικά στοιχεία για την εξέλιξη του θεσμού από το 1954/55 έως και 1962/63, με αριθ
μούς, ενέργειες, εργασίες και λοιπά διαφωτιστικά στοιχεία βλ. Σ 1963 σ. 136. Για τους Σγολικους ειδικά στην Κύπρο το 1961/62 βλ. Σ 1963 σ. 139.
Από τις πολλές ενέργειες και εκδηλώσεις του εκπαιδευτικού κόσμου και άλλων σημειώ
νουμε ενδεικτικά: Ομιλία του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Σάμου Δ. Δημοπούλου Συνέδριο των δασκάλων περιφ. Διδυμοτείχου με αξιόλογες ομιλίες προέδρων Σχολικών
Συνεταιρισμών Βρυσικών και Μάνης (Σ 1962 σ. 138) - Οι Σχολικοί Συνεταιρισμοί στα διδα
σκαλικά Συνέδρια του 1962 Νιγρίτας και Αριδαίας (Σ 1963 σ. 19) - Για την Αριδαία βλ. στο
Συνέδριο Δασκαλών το θέμα «ο μαθητικός συνεταιρισμός ως μορφή της μαθητικής αυτοδιαεως»- Ομιλία Επιθεωρητού Χρ. Δρίτσα και άλλων εισηγητών - Συμπεράσματα (ΦΣ 1962
° 255) ^ (^ ευ0Τ*των * * * * * Συνεταιρισμών Κυπρίνου και Σάκκου Ορεστιάδας (ΦΣ 1963
Εξαιρετικές κριτικές για τον θεσμό γενικά και την εργασία που γίνεται στην Ελλάδα από
προσωπικότητες βλ. στο Σ 1963 σ. 69,70.
Η ΑΤΕ εξακολουθεί να ενισχύει τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς. Αναγράφεται στην έκθε
ση της ΑΤΕ για το έργο της κατά το 1962 (βλ. Σ 1963 σ. 124):
ι η ^ α^ κατ<ί ΤΤ'ν ^ ασαν χ ο λ ικ ή ν περίοδον
11961—62
9 6 1 — 6 2 υπό
υπο ΤΠ
m i v e v i 'r r t t n r t ™ / m
τηςΓ YjmnEnirrr
Υπηρεσίας pεσυνεχίσθησαν
αι
προσπάθειαι τόσον δια την εισαγωγήν εις τα
δημοτικά σχολεία της υπαίθρου του θεσμού του
Σχολικού Συνεταιρισμού όσον και δια την επίτευξιν ικανοποιητικών αποτελεσμάτων εκ της λει
τουργίας των κατά τα προηγούμενα έτη συ σταβέ
ντων τοιούτων, εν όψει ότι η οργάνωσις των Σχο
λικών Συνεταιρισμών, ήτις έχει αναληφθή υπό
της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως
της Π Α ΣΕΓΕΣ και ενισχύεται υπό της Τραπέζης,

αποβλέπει εις την δημιουργίαν συνειδητών συνε_____ <________
_________ _________
ταίρων της αύριον δια της γαλουχήσεως των
μικρών μαθητών, από της νεαρής των ηλικίας, εις
την ιδέαν και τας αρχάς του συνεργατισμού.
Τ α αποτελέσματα των συναφών ενεργειών
υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά κατά το έτος 1962:
ιδρύθησαν 136 Σχολικοί Συνεταιρισμοί. Εν συνόλω από του 1955 ότε ήρχισαν το πρώτον αι σχετι
κ οί προσπάθειαι μέχρι 31.12.1962 έχουν ιδρυθή
και λειτουργούν 1.193 Σχολικοί Συνεταιρισμοί».

Μερικές κρίσεις για τις προσπάθειες στο θεσμό των σχολικών συνεταιρισμών βλ. Σ 1963
σ. 69 επόμ. Γράφουν οι: Maurice Colobain, (Κεντρικός Οργανισμός του Συνεργατισμού στο
Σχολείο), W. Waidelich (Δ/ντής της Συνεταιριστικής Σχολής στη Στουτγάρδη), Δ. Καλλιτσουνάκις (Καθηγητής - συγγραφέας), Χρ. Ευελπίδης (Καθηγητής, συγγραφέας), Βασιλι
κόν Εθνικό Ίδρυμα.
- Βράβευση 52 Σχολικών Συνεταιρισμών 1962-1963 από ΑΤΕ. Πίνακα βλ. Σ 1963 σ. 70.
Πρωτοποριακή ενέργεια του Σχολικού Συνεταιρισμού Βρυσικών Διδυμοτείχου για οργά
νωση παιδικών κατασκηνώσεων. Για τα έργο αυτό και την γενικότερη κοινωνική προσφορά
των Σχολικών Συνεταιρισμών και την μεγάλη συμβολή των εκπαιδευτικών βλ. κείμενο Φωτ
Τζωρτζάκη στο Σ 1964 σ. 3).
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Το 1964 εκδιδεται σε πλήρη μορφή το βιβλίο «Οι Σχολικοί Συνεταιρισμοί» της Φωτ. Τζωρ
τζάκη. Χαρακτηριστική παρουσίασή του από το Δ/ΑΤΕ 1964 σ. 1497 για την προσφορά της
και δυστυχώς την αποχώρησή της (μετά τα σημειωθέντα παραπάνω διαλυτικά της Υπηρεσίας
Εκπαιδεύσεως).
Και παρόλα τα συμβάντα το ενδιαφέρον της Φωτ. Τζωρτζάκη και των εκπαιδευτικών ανα
την Ελλάδα συνεχίζεται επί έτη με εκδηλώσεις και πρόοδο.
Για την εξέλιξη του 1964 βλ. Σ 1964 σ. 149.
Για τον Σχολικό Συνεταιρισμό στη Σχολή «Ελληνικό Σπίτι» βλ. Σ 1965 σ. 48. Ομιλία της Φ,
Τζωρτζάκη βλ. Σ 1965 σ. 113.
Για την κίνηση το 1964/65 βλ. αναλυτικά στοιχεία στοΣ 1966 σ. 86.
Ειδικά για την κίνηση στην Ανατολική Θεσσαλία από το 1955-1963 βλ. Σ 1965 σ. 22,32.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας για τη μελέτη και προώ
θηση του θεσμού των Σχολικών Συνεταιρισμών. Εγκύκλιος του με υπογραφή του Γεν. Γραμ
ματέα Ευαγ. Παπανούτσου αριθ. 83426/23-6-65 ζητά από τις περιφερειακές υπηρεσίες (Επι
θεωρήσεις) να υποβάλουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στοιχεία για την ύπαρξη Σχολικών
Συνεταιρισμών με ειδική σημείωση για αυτούς που λειτουργούν επί 3ετία. Βλ. σχετικά κείμε
νο Θ. Τζωρτζάκη στο Σ 1965 σ. 81 με σχετική επαινετική κριτική για το Υπουργείο Παιδείας
και με έκφραση πάλι της αγωνίας του και του παράπονου για την παραγνώριση της μορφώσεως από αρμόδιους συνεταιριστικούς κύκλους. Γράφει σχετικά:
«...Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι κατεξοχήν
αρμόδια Αρχή - το Υπουργείο της Εθνικής Παιδείας
και το Παιδαγωγικό του Ινστιτούτο - επιθυμεί ν’
ασχοληθή συστηματικά με τους σχολικούς συνεταιρι
σμούς. Ικανοποιεί εντελώς ξεχωριστά το ότι αυτό
γίνεται σε ώρα Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, που θα
αφήση χρυσή σφραγίδα στην εξέλιξη της Παιδείας
μας. Ή ταν φυσικό. Γιατί ακριβώς τώρα, που η Παι
δεία, μαζί με άλλα, έχει χαρακτήρα γνήσια δημοκρα
τικό, δεν ήταν δυνατό να μην προσέξη ένα μικρό κλά
δο από το μεγάλο δέντρο της, τους σχολικούς συνε
ταιρισμούς, που βοηθούν έμπρακτα στην ηθική, την
κοινωνική και την πολιτική αγωγή των παιδιών και
στην οικονομική τους μόρφωση, επάνω σε δημοκρατι
κές βάσεις και ελεύθερο πνεύμα.
Σε μας, που υπηρετήσαμε πιστά στο διάστημα μιας
ολόκληρης ζωής τη συνεταιριστική ιδέα, το ενδιαφέ
ρον του Υπουργείου για το θεσμό γεννά βαθύτερη
χαρά. Σύγχρονα όμως μας μένει η πικρία ότι κορυ
φαίοι συνεταιριστικοί εκπρόσωποι, άμεσα υπεύθυνοι
για την προκοπή του Συνεργατισμού, δεν μπόρεσαν
να νιώσουν τη σημασία του θεσμού, πως με την πρώ
τη ευκαιρία - την απομάκρυνση από την Υπηρεσία
Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως της Πανελληνίου
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών των υπεύθυνων δημιουργών των σχολικών
συνεταιρισμών - με αρνητική διάθεση και αλόγιστη
βία κατάργησαν την Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως, αχρήστευσαν την ειδική Κεντρική Επιτροπή Σχολικών
Συνεταιρισμών, που η Υπηρεσία αυτή είχε συστήσει
από εγκυρότατα πρόσωπα, και αφήνουν να σκεπαστή
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το συντελεσμένο ήδη έργο με ακατανόητη σιωπή.
Θα αφήση αυτό πάντα ένα σκοτεινό ερωτηματικό
μέσα στην ιστορία του ελληνικού Συνεργατισμού, που
δεν μπορεί να βρη απάντηση παραδεχτή στις πρόχει
ρες υποσχέσεις και τα αόριστα σχέδια που δόθηκαν
και εξαγγέλθηκαν, μέσα σε δυό χρόνια περίπου,
χωρίς καμιά εφαρμογή και πραγμάτωση.
Ελπίζομε πως κάτω από την αιγίδα της Παιδείας ο
θεσμός των σχολικών συνεταιρισμών θα βρη την
οργάνωση και την καθοδήγηση που χρειάζεται, την
εκτίμηση που του αξίζει, και πως θα συνέχιση ανε
μπόδιστα την ωφέλιμη ανάπτυξή του.
Νά ακόμη μια ευκαιρία να θυμήσωμε πόσο επιτακτι
κά αναγκαίο είναι ένα γνωμοδοιικό συνεταιριστικό
συμβούλιο, συγκροτημένο από έγκυρα πρόσωπα, με
ικανότητα για συλλογική σκέψη και με σεβασμό προς
το Συνεργατισμό, ανιάξιο στη σημασία του, για να
υποδείχνη τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματι
κή ανάπτυξή του και να εποπτεύη την εφαρμογή τους.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Συνεργατισμός, με τις
πολύμορφες δυνατότητές του, είναι θεσμός που χρει
άζεται την ομοσπονδιακή οργάνωση - όχι την τυπική
αλλά την ουσιαστική. Χρειάζεται να ακούη κάθε χρή
σιμη γνώμη, στηριγμένη σε γνώση, σε πείρα, και
πάντα σε πίστη· ακόμα γνώμη αμερόληπτη και δοκι
μασμένη έμπρακτα στην εμπιστοσύνη της προς την
αξία της συνεργασίας - οικονομικής, ηθικής, πνευμα
τικής. Δεν ταιριάζει στο Συνεργατισμό ο εγωκεντρι
σμός, του χρειάζεται συνειδητή και καλοπροαίρετη
συνεργασία».

Περίοδος 1961 -1967: Υποκεφ. Ε ' - “Α λλες μορφωτικές εκδηλώσεις

Τα Σεμινάρια της Συνομοσπονδίας
Μέσα στο πλαίσιο των διασυνδέσεων και ενεργειών του δυναμικού και εγωκεντρικού
Διευθυντού της Συνομοσπονδίας I. Αφεντάκη που είχε την εκπροσωπευτική πρωτοβουλία
και για την επιτυχία των γενικοτέρων, κατά την εκτίμηση του, επιδιώξεων της Συνομοσπον
δίας, αλλά και ως αντιπερισπασμό προς τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής
Εκπαιδεύσεως (υπό τον Ανώτερον Συνεταιριστικόν Σύμβουλον) και χωρίς χρησιμοποίησή
tl lS) αρχίζει η οργάνωση, σε συνεργασία με το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα, ολιγοήμερων
και πολυάνθρωπων Σεμιναρίων από τον Νοέμβριο 1960, με τεράστιες δαπάνες μετακινήσε
ων κλπ. στελεχών των Ενώσεων. Γενικά για τα Σεμινάρια αυτά βλ. και ΦΣ 1960 σ. 440 -1961
σ. 230-1962 σ. 382- 1963 σ. 134, 126, 554 -1964 σ. 425, 442 -1966 σ. 37, 126, 554.
Το Νοέμβριο του 1960 γίνεται Σεμινάριο για τους Διευθυντές των Ενώσεων (βλ. Σ 1960 σ. 172).
Το 1961 οργανώνονται 2 Σεμινάρια τον Μάιο α) για τους Προέδρους των Ενώσεων
ΙΟήμερο και β) για τους Προϊσταμένους των Λογιστηρίων. Διεξαγωγή των Σεμιναρίων στην
Εστία Εθνικού Βασιλικού Ιδρύματος με φιλοξενία εκεί και με προσθήκη στο αγροτοσυνεταιριστικό πρόγραμμα και ομιλιών της δικής του επιλογής. Αναλυτικά βλ. πληροφορίες στο
Σ 1961 σ. 52. Για αριθμούς, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, μετασχόντων, ομιλητές,
θέματα ομιλιών βλ. Σ 1961 σ. 76 και αναλυτικά ΦΣ 1961 σ. 231, 237 (με φωτογραφίες).
Κατά το 1962 α) για Προϊσταμένους των Λογιστικών Υπηρεσιών των Ενώσεων, β) για
Διευθυντές των Ενώσεων βλ. σχετικά Σ 1962 σ. 77 και ΦΣ 1962 σ. 163, γ) για στελέχη Συνε
ταιρισμών που ασκούν την αγροτική πίστη με το σύστημα του «Συλλογικού δανεισμού», δ)
για το σιτάρι (βλ. Σ 1963 σ. 161 και ΦΣ 1962 σ. 381,386).
Ειδικά για τη Διάσκεψη των Διευθυντών Ενώσεων και Κεντρικών Οργανώσεων 2631/5/62 με ομιλίες για πολλά θέματα βλ. αναλυτικά ΦΣ 1962 σ. 167 με ονόματα μετασχόντων
και ομιλητών.
Το 1963 γίνεται το 8ον Σεμινάριον για αιρετούς και υπηρεσιακά στελέχη Ενώσεων και
Συνεταιρισμών. Ομιλίες, μετασχόντες, επισκέψεις, φωτογραφίες κλπ. βλ. ΦΣ 1963 σ. 126 και
Σ 1963 σ. 19. Βλ. και ΦΣ 1963 σ. 554.
Επίσης το 1963 τα Σεμινάρια για τους Προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών και
εμπορίας των Ενώσεων. Και άλλα για αιρετούς στο τέλος του 1963.Αναλυτικά στοιχεία ΦΣ
1963 σ. 134 και Σ 1963 σ. 153.
Το 1964 τον Νοέμβριο, Σεμινάριο για προμηθευτικές εργασίες και εμπορία γεωργικών
προϊόντων. Βλ. Σ 1964 σ. 186.
Ό λ α τα παραπάνω αφορούσαν κυρίως την εμφάνιση σε γενικότερους κύκλους των
Αθηνών του συνεταιριστικού μηχανισμού, των διεκδικήσεών του, της δυνάμεως της
Συνομοσπονδίας και γενικότερα της Γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως. Και βασικά
ήταν κάπως ωφέλιμα, ακόμα και με τις επαφές των συμμετεχόντων μεταξύ τους και με
τη διεύρυνση του ορίζοντα τους με γνωριμίες προσώπων της εξουσίας, των υπουργείων,
της ΑΤΕ, των Κεντρικών Οργανώσεων κλπ.
Αλλά δυστυχώς ήταν ευκαιριακά, με τεράστιες δαπάνες των Οργανώσεων (για οδοι
πορικά κλπ.), χωρίς μορφωτικό συνεταιριστικό προγραμματισμό και με κάποια συνέχεια
του, με ανάμιξη και άλλων επιδιώξεων μέσα σας γενικότερες έντονες και θολές πολιτι
κές διαμάχες της εποχής.
Μερικές άλλες μορφωτικές εκδηλώσεις.
Την εποχή αυτή υπάρχουν βέβαια και διάφορες άλλες μορφωτικές εκδηλώσεις, όπως
είναι π.χ.:
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— Βασικά ο τεράστιας σημασίας και οργάνωσης, για την εποχή εκείνη, θεσμός των υπο
τροφιών της ΣΕΚΕ για τον οποίο έχουν γραφεί πολλά κείμενα. Συγκεντρωτικές πληροφο
ρίες και στοιχεία βλ. στο βιβλίο του Βασ. Ιλαντζή «ΣΕΚΕ και καπνός».
- η επιμόρφωση 2 νέων στελεχών σε Σεμινάριο στη Στουτγάρδη. Οργάνωση, θέματα κλπ.
βλ. ΦΣ 1962 σ. 413 και Σ 1963 σ. 85
- η επιμόρφωση αργότερα επιστημονικών στελεχών στο εξωτερικό με τη βοήθεια του
ΟΟΣΑ. Βλ. ΦΣ 1963 σ. 254. Για συμμετοχή σε Σεμινάριο στη Γαλλία βλ. Σ 1963 σ. 86.
— Περίληψη ομιλιών που έγιναν στο διεθνικό επιστημονικό Συνέδριο της Βιέννης βλ. Σ
1963 σ. 148. Αφορούν κυρίως το Κράτος και τη νομοθεσία του έναντι των Συνεταιρισμών.

ΦΩΤΕΙΝΗΣ θ . ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΕΝΝΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 6ΕΣΗ

ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ

Κ ΕΙΜ ΕΝΑ 1934 -1 9 9 4
ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ 1964

*
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1994

ΥΠΟΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Σ Τ '
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Γενικά στοιχεία (κείμενα, δραστηριότητες και άλλα) για όλη τη συνεταιριστική κίνηση βλ.
και στην αρχή του Δ' Υποκεφ.
Κατά την περίοδο από το 1961 οι Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών διευρύνουν τις δραστηριότη
τες τους σε νέους τομείς, κυρίως συγκεντρώσεις γ. προϊόντων, εμπορία, βιομηχανική επεξερ
γασία. Αλλα και σε ευρύτερες διεκδικήσεις, με την αγωνιστική προσπάθεια της Συνομοσπον
δίας και τις οικονομικές στηρίξεις και διευκολύνσεις που τους εξασφαλίζουν οι κεντρικές
οικονομικές οργανώσεις στις οποίες μετέχουν (ΚΥΔΕΠ, ΣΕΚΕ, Ελαιουργική, ΣΠΕ, ΚΣΟΣ
κλπ. για τις οποίες στη συνέχεια).
Ακόμα διευρύνονται σι εταιρικές συνεργασίες τους με την ΑΤΕ με τον ειδικό θεσμό των
Κοινοπραξιών(). Στο τέλος του 1961 λειτουργούσαν 10 Κοινοπραξίες ΑΤΕ - Συνεταιρικών
Οργανώσεων του ΝΔ 3874/1958. Αρχίζουν να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις τους που έγιναν
τα προηγούμενα έτη και γίνεται προσπάθεια σύστασης νέων όπως π.χ.:
ΑΤΕ - Ενώσεως Αγελαδοτρόφων Αττικής - Βοιωτίας για εργοστάσιο ΑΣΤΥ (για αξιο
ποίηση εγκαταστάσεών του).
ΑΤΕ - Ενώσεως Αλμωπίας για ερυθρό πιπέρι.
Επίσης συμμετέχουν Συνεταιρικές Οργανώσεις στο κεφάλαιο και τις εργασίες της Νέας
Αγρέξ.
Στις αρχές του 1960 λειτουργούσαν 130 Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών έναντι 121 κατά το
1955. Στο τέλος του 1960 (αρχές 1961) λειτουργούν 131 Ενώσεις (και 3 Κοινοπραξίες Ενώσε
ων).
Στο τέλος του 1965 υπήρχαν 135 Ενώσεις από τις οποίες λειτουργούσαν οι 132 (οι 3 είναι
νεοσύστατες).
Διευρύνεται η χρηματοδότηση της ΑΤΕ στον αγροτικό τομέα και δίνονται κρατικές επιδο
τήσεις για βιομηχανικές εγκαταστάσεις επιλογής του κρατικού προγράμματος
Στοιχεία για τη δραστηριότητα της όλης Συνεταιστικής κινήσεως κατά το 1960 βλ. στην
έκθεση Διοικητού ΑΤΕ για 1960 Σ 1961 σ. 128 και 151.
Στοιχεία για τα κεφάλαια τους κλπ. κατά την αρχή της περιόδου βλ. Σ 1961 σ. 33,129,151
Γενικά διευρύνεται η συνεταιριστική παρουσία και προσφορά, δυστυχώς όμως όχι και με
την απαιτούμενη σωστή οργανωτική θεμελίωση και τη συνεταιριστική συνειδητοποίηση. Η
επέκταση αυτή δημιουργεί ποικίλες ανησυχίες και αντιδράσεις στα εκμεταλλευτικά συμφέρο
ντα που πιστεύουν και υποστηρίζουν ότι η βιομηχανοποίηση και το εμπόριο γενικά είναι
κεκτημένα δικαιώματά τους, δραστηριότητες στις οποίες δεν έχουν το δικαίωμα να υπεισέρ
χονται σι Συνεταιριστικές Οργανώσεις (βλ. αντιδράσεις και στα Υποκεφ. Β και ΣΤ/1).
Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη του αριθμού και του μεγέθους των διαφόρων εγκαταστά
σεων και μηχανημάτων πσυ έχουν οι Ενώσεις στο τέλος του 1962 (εκτός από όσα είχαν οι

(1) Βλ. για τον θεσμό και το κείμενο Κ. Ρουμπε'ν Σ 1961 σ. 7.

115/2467

Περίοδος 1961 -1967: Υποκεφ. Σ Τ' - Συγκρότηση - Εργασίες - Δραστηριότητες των Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών

πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί ως προηγ. σελίδες). Τα στοιχεία είναι τα επόμενα:
Είδος

Ελαιουργεία
Ελαιοδεξαμενές
Ραφιναρίες
Πυρηνελαιουργεία
Σαπωνοποιεία
Τυροκομεία (κτίρια)
Εργ. γάλακτος
Οινοποιεία
Εμφιαλ. οίνων
Αποστ. στεμφ.
Κονσερβ. λαχαν.
Κονσερβ. ελαιών
Εργ. χυμών φρ.
Αποπρασ. εσπερ.
Αποστειρ. σύκων
Εργ. συκοπάστας
Εργ. κίτρων
Αποστ. κυάμων
Απεντομωτήρια
Θάλαμοι γεωμήλων
Ξηραντήρια
Εργ. μέλιτος

Εγχαταστάσει;
Ενώσεων

5
29
8
8
9
7
2
34
5
5
7
2
1
28
1
1
1
5
-

Συνολικά
Συνεταιρισμών
και Ενώσεων

369
29
8
8
9
110
3(·)
40
5
9
8
7
3
1
41
1
1
1
1
41
7
1

Είδος

Εγχαταστάσει;
Ενώσεων

Σταφιδεργ.
6
Εκκοκ. βαμβ.
19
Εγκατ. Συραμ.
1
2
Σπορελαιουργεία
3
Ορυζεργοοτάσια
Πριστήρια ξυλείας
3
Χαρουπόμυλοι
1
1
Εγκατ. αποφλ.
1
Ψυγεία-Παγοπ.
Κυτιοποιεία
1
Αλευρ. Κυλινδρ.
5
Αρτοκλίβανοι
1
3
Φυτώρια
Εγκατ. ηλεκτρισμού
6
Κέντρα τυπ. οπωρών
Ελκυστήρες
110
14
Αντλητικά
Θεριζοαλωνιστικά
1
Αλωνιστικά
51
2
Εκκοκ. αραβοσ.
Τυροκ. συγκροτήματα 35
153
Αυτοκίνητα

ΣυνοΙιχά
Συνεταιρισμών
χαι Ενώσεων

9
22
12
2
3
3
1
1
1
1
103
1
8
11
7
366 Ο
86 (*)
47 (*)
205 (*)
3 (*)
320 (*)
255 (*)

Συντάσσεται πρόγραμμα ΑΤΕ για οργάνωση βιομηχανιών αξιοποιήσεως αγροτικών προϊ
όντων που ενδιαφέρει τις Ενώσεις. Τις απόψεις των αγροτικών Συνεταιρικών Οργανώσεων
βλ. στο Σ 1961 σ. 47,48.
Μέσα στο 1962 αποκτήθηκαν από διάφορες συνεταιρικές οργανώσεις οι ακόλουθες αξιό
λογες εγκαταστάσεις:
από Ένωση Κιτροπαραγοογών Κρήτης
Εργοστάσιο ζαχαροπήκτων κίτρων
από Σνκική
Απεντομωτήριο σύκων
από Ένωση Χαλκιδικής
Εγκατ. βρωσίμων ελαιών
από Ενώσεις Πεζών και Ρεθύμνης σε συνερ
Ραφιναρία -Σαπωνοποιείο
γασία μεΑΒΕΑ
από Ένωση Αγελαδ. Συν. Θεσσαλονίκης
Τυροκομείο (επέκταση)
από ΕΓ.Σ Κιάτου
Κέντρο διαλογής, επεξεργ. εσπεριδοειδών
από Ένωση Πεζών Κρήτης
Αρτοκλίβανος
από Ένωση Δωδεκανήσου
Εγκαταστ. ζωοτροφών
από διάφορες Ενώσεις
Αποθήκες
από Ένωση Αλμωπίας (και ΑΤΕ)
Εργοστ. ερυθρού πιπεριού
Αναλυτικά στοιχεία για τις πολύ αξιόλογες εργασίες των Ενώσεων το 1962 βλ. Σ 1963 σ. 98 επόμ.
Στοιχεία για τα μετά το 1962 έτη βλ. στους απολογισμούς ΑΤΕ και στα όσα δημοσιεύονται
στο περιοδ. Συνεταιριστής (στις επόμενες σελίδες του) που δεν είναι δυνατόν να μεταφερ
θούν εδώ.
(1) Και ένα Κοινοπραξίας με ΑΤΕ
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Για το 1963 Σ 1964 σελ. 95,127 και επόμ.
Για το 1964 Σ 1965 σελ. 108 και επόμ.
Για το 1965 Σ 1966 σελ. 100 και επόμ.
(από όπου μπορούν να τα μελετήσουν οι ειδικότερα ενδιαφερόμενοι)
Στη συνεχεία δίνουμε πιο αναλυτικά στοιχεία προς το τέλος της περιόδου που μελετούμε:
Κατά το 1965 Ενώσεις Συνεταιρισμών απέκτησαν τις παρακάτω κυρίως εγκαταστάσεις:
Συγχρονισμένο τυροκομείο
η Ένωση Πάρου
Συγχρονισμένο τυροκομ. 500 τόννων
η Ένωση Πιερίας
Εγκαταστ. πλύσεως-αποοτειρ. γεωμήλων
η Ένωση Νάξον
Αποστειρυπήρια σύκων
ηΣυκική
Ελαιουργείο
η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
Εγκατ. κατασκευής βαρελιών για κρασί
η Ένωση Πατρών
Υπόστεγο σταφιόεργοοτασίον
η Παναιγιάλειος Ένωση
2 θαλάμους αποπρασ. λεμονιών
η Παναιγιάλειος Ένωση
Εξοπλισμό για βρώσιμες εληές
η Ένωση Ρεθύμνης
Οινοδεξαμενές πρότυπες
οι Ενώσεις Πάρον, Πεζών και Πατρών
Ελαιοδεξαμενές
η Ένωση Κρεαταίνων
Εγκατ. εμφιαλώσεως οίνων
η Ένωση Αμυνταίου
Εργοστάσιο συνθέτων ζωοτροφών
η Ένωση Αγελαδ. Συνετ. Θεσσαλονίκης
Επίσης έγιναν αξιόλογες συμπληρώσεις στο σπορελαιουργείο Λεβαδείας, στο Εκκοκκι
στήριο βάμβακος Λεβαδείας, στο Πυρηνελαισυργείο Δωδεκάνησου και πολλές άλλες (βλ. Σ
1966 σ. 102,103).
Πέρα από τα στοιχεία που δόθηκαν στις προηγούμενες σελίδες σημειώνουμε ενδεικτικά
και τα παρακάτω από τα πολλά στοιχεία που υπάρχουν κατά θέματα και ομάδες εργασιών
(μερικά από τα οποία σημειώθηκαν στην αρχή Υποκεφ. Δ):
- Οργάνωση Εργασίας Συνεταιρικών Κυλινδρόμυλων. Κείμενο Κ. Ψαρρού Δ/ΑΤΕ 1961 σ.
633, 688.
- Συγκέντρωση σίτου και Συνεταιρικές Οργανώσεις. Κείμενο Ηλ. Χριστοπούλου, Σ 1964 σ
172.
- Αποθηκευτικές δραστηριότητες, διαχείριση γεωργικών προϊόντων. Οδηγίες εφαρμογής.
Κείμενο I. Σινάρη.
- Βλ. και στο Υποκεφ. Η για τη δραστηριότητα σε διάφορα προϊόντα και τομείς εργασιών.
Μερικά στοιχεία κατά Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών
Πάρα πολλά είναι τα στοιχεία κατά περιφέρειες και Ενώσεις που δεν είναι δυνατό να
δοθούν όλα εδώ. Πέρα από όσα σημειώθηκαν στις προηγούμενες σελίδες, δίδονται στη συνέ
χεια μερικές βιβλιογραφικές ενδείξεις για χρησιμοποίηση από κάθε μελετητή ή Οργάνωση:
- Ένωση Αγελαδ. Συνεταιρισμών Δυτ. Θεσσαλίας: Ανεγείρεται εργοστάσιο τυροκομήσεως.
Προστίθεται και παστερίωση. Προβλήματα χρηματοδοτικά παρά την σημαντική επιδότηση. ΦΣ
1961 σ. 339.
- Ενώσεις Μακεδονίας περ. Νομών Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας. Ίδρυσαν την Κεντρική
Συνεταιρική Ένωση Βιομηχανίας Γάλακτος με έδρα την Αλεξάνδρεια για απόκτηση μεγάλου
εργοστασίου γάλακτος βάσει του κρατικού προγράμματος (κυρίως σακχαρούχο συμπυκνωμέ
νο) ΦΣ 1961 σ. 539.
- Αιγιαλείας ΕΓΣ (Παναιγιάλειος). Εργασίες της βλ. ΦΣ 1961 σ. 103. Εξαγωγές λεμονιών,
πορτοκαλιών. Διαθέτει πρότυπο συσκευαστήριο εσπεριδοειδών. ΦΣ 1963 σ. 255. Το 1965 από-
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κτησε υπόστεγο του σταφιδεργοστασίου. Επίσης 2 θαλάμους αποπρασινισμού λεμονιών.
- Αλμυρού ΕΓΣ. Κυλινδρόμυλος Σ 1961 σ. 130 και ΦΣ 1961 σ. 392. Εγκαίνια συγχρονισμένου
αλευρομύλου (φωτογραφίες με οικία Μιχοπούλου, παλαιά και νέα κτίρια Ενώσεως κλπ. Ομι
λίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 392). Ανεγείρεται συνεταιρικό τυροκομείο Ενώσεως, ΦΣ 1963 σ. 255. Γενι
κή Συνέλευση 1966 βλ. ΦΣ 1966 σ. 467.
- Αλμωπίας ΕΓΣ. Δραστηριότητες, φωτογραφίες. Βλ. ΦΣ 1962 σ. 322. Κείμενο για τις εργα
σίες της από Ευριπ. Τζουμέρτη βλ. Σ 1962 σ. 66. Απόψεις της Ενώσεως για την καλλιέργεια
ροδάκινων βλ. Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 865. Το 1962 απόκτησε εργοστάσιο για ερυθρό πιπέρι.
- Αμαλιάδος ΕΓΣ. Εργασίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 103.
- Αμφιλοχίας ΕΓΣ. Εργασίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 58.
- Αμυνταίου ΕΓΣ. Οινοποιείο, ικανοποιητικά αποτελέσματα πρώτου έτους λειτουργίας. ΦΣ
1961 σ. 97. Το 1965 απόκτησε εγκαταστάσεις εμφιαλώσεως οίνων.
- Άρτας - Φιλιππιάδας ΕΓΣ. Στην Άρτα άρχισε τις εργασίες της η Α.Ε. Εσπερίς που είναι
Κοινοπραξία ΑΤΕ και Ενώσεως Άρτας. Αναλυτικά για το ιστορικό και τις προοπτικές βλ.
εφημ. Σκαπανεύς της Υπαίθρου της 30-1-64. Άρχισε η λειτουργία εργοστασίου χυμών εσπερι
δοειδών. Στοιχεία βλ. ΦΣ 1962 σ. 63. Για Γ.Σ. 17-1-64 βλ. «Σκαπανεύς της Υπαίθρου» 30-1-64.
- Αργολίδος - Ναυπλίου ΕΓΣ Κηπαίων. Αναλυτικά στοιχεία για την Ένωση από το 1938 έως
το 1959 βλ. σε κείμενο Εμμ. Πετράκη Σ. 1961 σ. 88 (για τους πρωτοβάθμους Συνεταιρισμούς της
περιφέρειας βλ. και στο Υποκεφ. Δ). Το εργοστάσιο ΡΕΑ από το 1949. Μελλοντικές επιδιώ
ξεις. Επέκταση εγκαταστάσεων βλ. ΦΣ 1961 σ. 538. Εξαγωγές της στη Βενεζουέλα με επιτυχία
βλ. ΦΣ 1961 σ. 31. Εργασίες κονσερβοποιήσεως, φωτογραφίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 396. Εξελίσσεται
σε μεγάλη οικονομική μονάδα, στοιχεία βλ. ΦΣ 1962 σ. 454.
- Βόλου ΕΓΣ. Πέρα από το εργοστάσιο παστεριώσεως γάλακτος, που λειτουργεί από ετών,
γίνεται προεργασία για εργοστάσιο τυροκομήσεως. Βλ. ΦΣ 1961 σ. 339.
- Γαστούνης ΕΓΣ. Απόφαση για εξαγορά εγκαταστάσεων Εταιρείας Οίνων βλ. ΦΣ 1961 σ. 538.
- Γιαννιτσών ΕΓΣ. Πρατήριο και άλλες εργασίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 58. Δραστηριότης 1964,
1965βλ. ΦΣ 1965 σ. 243. Σχολικός Συνεταιρισμός βλ. ΦΣ 1967 σ. 110.
- Δωδεκάνησου ΕΓΣ. Δραστηριότητα το 1949 σε ταπητουργία για εξασφάλιση εργασίας σε
γυναίκες αγροτικών οικογενειών σε 10 χωριά με 350 υφάντριες. Έκθεση ταπήτων στο Ζάππειο
Φεβρ. 1961 (βλ. Σ 1961 σ. 28). Άλλες εργασίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 58. Απόφαση για ίδρυση συνεται
ρικού κονσερβοποιείου στη Ρόδο για τοματοπελτέ και άλλα κηπευτικά. Χρηματοδότηση από
ΑΤΕ. (Σ 1961 σ. 54). Άρχισε η λειτουργία του. Αιτήματα (βλ. ΦΣ 1961 σ. 339). Το 1962 απέκτησε
εγκαταστάσεις ζωοτροφών. Το 1965 έγιναν αξιόλογες συμπληρώσεις στο πυρηνελαιουργείο της.
- Ελασσόνος Ε.Γ.Σ. Τυροκομεία. Βλ. ΦΣ 1965 σ. 168.
- Θεσσαλονίκης Έ νωση Αγελαδοτράφων. Το 1962 απόκτησε τυροκομείο. Το 1965 απέκτησε
εργοστάσιο συνθέτων ζωοτροφών.
- Θεσσαλονίκης Ομοσπονδία Γ.Σ. (Ένωση). Η Γ.Σ. 1961. Στοιχεία εργασιών κλπ. βλ. ΦΣ
1962 σ. 26. Διαφωτιστική προσπάθεια Ομοσπονδίας με προβαλλόμενη ταινία και με διανομή
εντύπου και ντολμαδάκια γιαλαντζή στους προσερχόμενους στον κινηματογράφο. Πληροφο
ρίες σε κείμενο Κ. Κωνσταντινίδη βλ. ΦΣ 1962 σ. 24. Η Γ.Σ. το 1962, εργασίες, αποχώρηση
Προέδρου της Γ. Μαυρουδή για λόγους υγείας. Νέα Συμβούλια Διοικ. και Εποπτ. (Βλ. ΦΣ 1962
σ. 218). Οργάνωση Κεντρικής Επιτροπής για την εξαγωγή σταφυλιών της Ομοσπονδίας και των
Συνεταιρισμών των παραγωγικών κέντρων Αγίας Τριάδος, Ν. Μηχανιώνας, Περαίας, Ν. Πλαγιαρίου, Κάτω Σχολαρίου, Λακκώματος, Αγ. Παύλου, Ν. Καλλικράτειας (βλ. ΦΣ 1963 σ. 255).
Η ΓΣ του 1964, Εργασίες, εκλογές (Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1964, σ. 237).
Για 1965 βλ. ΦΣ 1965 σ. 243.
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12.11961: Σύσκεψη στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης. Ο Διοικητής ATE Ν. Χριστοδούλου με
τους συνοδούς του Ν. Γιαλιά και Α. Κλήμη, Ο Δ/ντής της Συνομοσπονδίας I. Αφεντάκης, το Α.Σ. και ο
Δ/ντής της Ομοσπονδίας κ. Τσαλόπουλος, ο Δ/ντής και οι ΥπΙντές του Υπ/τοςΑΤΕ Θεσσαλονίκης.

Ο Διοικητής της ΑΤΕ με στελέχη του Κεντρ. ΚΙτος και στελέχη του Υπ/τος Θεσσαλονίκης για μελέτη και
αποφάσεις σε γενικότερα προβλήματα Μακεδονίας - Θράκης (1961).
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- Θηβών ΕΓΣ. Συμπλήρωσε τον εξοπλισμό τσυ εκκοκιστηρίου με νέο συγκρότημα ξηραντηρίου - καθαριστηρίου συσπόρου βάμβακος (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 31). Οι εργασίες της κλπ.το
1963/1964 (Βλ. Σ 1965 σ. 75,89).
- Καλαμπάκας ΕΓΣ. Πληροφορίες για την ανάπτυξη των εργασιών της τα τελευταία χρόνια
και ειδικότερα για το 1960 βλ. Σ 1961 σ. 27. Προμήθειες ειδών, υποβοήθηση γαλακτοκομικών
Συνεταιρισμών με πρόσθετη χρηματοδότηση από διαθέσιμα Ενώσεως. Αναλυτικά στοιχεία για
τυροκόμηση, δασικά, κλπ. βλ. ΦΣ 1961, σ. 63, 103, 405. Συντονίζει τις προσπάθειες των γαλα
κτοκομικών Συνεταιρισμών της (ΦΣ 1961 σ. 539).
- Καστελιού - Κισσάμου Ένωση. Η Γ.Σ. του 1961, στοιχεία εργασιών βλ. ΦΣ 1961 σ. 96.
- Κέρκυρας ΕΓΣ. Οργανώνεται Συνεταιρικό Εργοστάσιο γάλακτος (βλ. ΦΣ 1963 σ. 255).
- Κιάτου ΕΓΣ. Το 1962 απέκτησε κέντρο διαλογής - επεξεργασίας εσπεριδοειδών.
- Κιλκίς ΕΓΣ. Εργασίες της βλ. ΦΣ 1961 σ. 58.
- Κορίνθου ΕΓΣ. Εργασίες της βλ. ΦΣ 1961 σ. 103.
- Κρεσταίνων ΕΓΣ. Το 1965 απέκτησε ελαιοδεξαμενές.
- Κρήτης Έ νω ση Κιτροπαραγωγών. Το 1962 απέκτησε εργοστάσιο ζαχαροπήκτων κίτρων.
Εργασίες της βλ. Σ 1964 σ. 86.
- Κως. Κοινοπραξία ΑΤΕ και Συνεταιρισμού ΚΩ. Στοιχεία εργασιών του εργοστασίου
ΑΒΙΚΩ βλ. ΦΣ 1961 σ. 31.
-Λ α γ κ α δ ά ΕΓΣ. ΑγροτοσυνεταιριστικόνΣυνέδριον. Βλ. ΦΣ 1963 σ. 268.
- Λαμίας ΕΓΣ. Η Γ.Σ. του 1961, στοιχεία εργασιών βλ. ΦΣ 1961 σ. 96. Άρχισε η λειτουργία
του εργοστασίου γάλακτος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Αγελαδοτρόφων Φθιώτιδος και
ΑΤΕ. (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 405,539).
- Λαρίσης - Τυρνάβου - Αγιας ΕΓΣ. Εργασίες της βλ. ΦΣ 1961 σ. 96 και Σ 1964 σ. 155. Ίδρυ
ση οινοποιείου Τυρνάβου και εργοστασίου παστεριώσεως και επεξεργασίας γάλακτος. Βλ. ΦΣ
1963
σ. 63.
- Λεβαδείας ΕΓΣ. Το 1965 έγιναν αξιόλογες συμπληρώσεις στο σποροελαιουργείο της και
στο εκκοκιστήριο.
-Λ έσ β ο υ ΕΓΣ. Δραστηριότητες, κείμενο Κ. Γιαγνίση βλ. ΦΣ 1966 σ. 395.
- Λευκάδος ΕΓΣ (ΤΑΟΛ). Εργασίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 63.
- Λήμνου ΕΓΣ. Εργασίες με ενδιαφέροντα στοιχεία βλ. Σ 1964 σ. 180.
- Νάξου ΕΓΣ. Επέκταση εργασιών δοκιμαστικά σε βιομηχανοποίηση βερυκόκων βλ. ΦΣ
1961 σ. 538. Τυροκομείο βλ. ΦΣ 1962 σ. 206. Το 1965 απέκτησε εγκαταστάσεις πλύσεως, αποστειρώσεως γεωμήλων.
- Ξάνθης ΕΓΣ. Η Γ.Σ. του 1961, στοιχεία εργασιών βλ. ΦΣ 1961 σ. 96.
- Ορεστιάδος ΕΓΣ. Εγκαίνια Γραφείων βλ. ΦΣ 1965 σ. 153. Δραστηριότητες σ. 234.
- Παγγαίου ΕΓΣ. Τα εγκαίνια του μεγάρου της Ενώσεως. Περιγραφή, φωτογραφίες. Η Γεν.
Συνέλευση του 1962 (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 391).
- Πάρου ΕΓΣ. Κατά το 1965 απέκτησε συγχρονισμένο τυροκομείο. Επίσης πρότυπες οινοδεξαμενές.
- Πατρών ΕΓΣ. Το 1965 απέκτησε εγκαταστάσεις κατασκευής βαρελιών για κρασιά και πρό
τυπες οινοδεξαμενές.
- Πεζών Κρήτης ΕΓΣ. Η πλούσια δραστηριότητα και προσφορά επί 28 χρόνια του Προέ
δρου της Μιχ. Οικονομίδη που αποχώρησε για λόγους υγείας. (Αναλυτικό κείμενο του Επιθεω
ρητή Συνεταιρισμών 0 . Θεοδωρακοπούλου στην «Αγροτική Κρήτη» 24-3-61 και Σ 1961 σ. 102).
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Το 1962 απέκτησε εγκαταστάσεις ραφιναρίας, σαπωνοποιείου. Επίσης αρτοκλίναβο. Υποδειγ
ματική συνεταιρική οργάνωση. Κείμενο του Εμμ. Φουμη στο Δ/ΑΤΕ 1964 σ. 1627 με στοιχεία
από την ευρύτατη και πετυχημένη δραστηριότητα της σε πολλούς τομείς. Το 1965 απέκτησε
πρότυπες οινοδεξαμενές.
- Πιερίας ΕΓΣ. Κατά το 1965 απέκτησε συγχρονισμένο τυροκομείο.
- Πίνδου Εν. Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Καλαμπάκα). Ίδρυση το 1957 με μέλη
Δασικούς Συνεταιρισμούς Καλαμπάκας - Τρικάλων. Αξιόλογες εγκαταστάσεις με βελτιώσεις
το 1960. Τα αποτελέσματα του πριστηρίου της το 1960. Στοιχεία και από τις εργασίες των Δασι
κών Συνεταιρισμών Καλαμπάκας και δοσοληψίες με την ΑΤΕ(βλ. Σ 1961 σ. 26). Για εργασίες
βλ. και ΦΣ 1961 σ. 103.
- Πρεβέζης ΕΓΣ. Η Γεν. Συν. 1966 βλ. ΦΣ 1966 σ. 517.
- Πύργου ΕΓΣ. Η ΓΣ του 1961. Στοιχεία εργασιών βλ. ΦΣ 1961 σ. 96,406. Απόφαση για εξα
γορά εγκαταστάσεων Εταιρείας Οίνων. Μεγάλη κατασκευή, στοιχεία (β. ΦΣ 1961 σ. 339).
- Πωγωνίου ΕΓΣ. Εργασίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 103.
- Ρεθύμνου ΕΓΣ. Απόφαση για ίδρυση εργοστασίου γάλακτος. Και συνεταιρικό κρεοπωλείο
(Βλ. ΦΣ 1961 σ. 539). Το 1962 απέκτησε εγκατατ. ραφιναρίας, σαπωνοποιείου. Το 1965 απέ
κτησε εξοπλισμό για βρώσιμες εληές.
- Σάμου Ε. Οιν. Σ. Η ΓΣ του 1961, θέματα, αποφάσεις (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 135).
- Σητείας ΕΓΣ. Νέα μηχανήματα οινοποιήσεως. Στοιχεία εργασιών, φωτογραφίες (βλ. ΦΣ
1961 σ. 406). Θα ιδρύσει πυρηνελαιουργείο, ραφιναρία, σαπωνοποιείο (βλ. ΦΣ 1963 σ. 255).
- Σύρου ΕΓΣ. Προμηθεύεται συγκρότημα μηχανημάτων για τυροκομείο (βλ. ΦΣ 1961 σ. 31).
Συνεχίζονται προσπάθειες. Χρηματοδότηση ΑΤΕ (ΦΣ 1961 σ. 335). Αποπεράτωση εργοστασί
ου (ΦΣ 1961 σ. 405). Τα συνεταιριστικά χρονικά της Ενώσεως από το 1925-1975 δημοσιεύει
στο περιοδ. «Συριανά» έτους 1986 (τεύχος 697) ο επίτιμος τότε Διευθυντής της Ενώσεως
Σύρου Ιωάν. Σολάρης. (Από το 1922 είχαν ιδρυθεί οι Συνεταιρισμού Γαλητσά, Πάγου, Φοίνικος, Βάρης, Ποσειδωνίας. Το 1923 ο Συνετ. Μάνα. Μερικοί Συνεταιρισμοί από αυτούς ιδρύ
ουν το 1923 στην Ερμούπολη Κοινό Πρατήριο για προμήθεια ειδών οικιακής και γεωργικής
χρήσεως. Με υπόδειξη του Επόπτη Εμμ. Σκάρκου αποφασίστηκε από τους 6 Συνεταιρισμούς
στις 26-11-1924 η ίδρυση Ενώσεως Κυκλάδων με συμμετοχή και του Συνεταιρισμού Ανω
Μεράς Μυκόνου. Η έγκριση έγινε τον Φεβρ. 1925 και η πρώτη Γ.Σ. της Ενώσεως στις 11-41925. Συγκροτήθηκε το ΔΣ με πρόεδρο τον Γεωργ. Καλόξυλο. Έ γινε εγγραφή και άλλων
Συνεταιρισμών Σύρου και από άλλα νησιά. Αργότερα η Ένωση περιορίστηκε μόνο στη Σύρο
εξαιτίας του χρόνιου προβλήματος της συγκοινωνίας που δεν επέτρεπε την εύκολη εξυπηρέτη
ση των εκτός Σύρου Συνεταιρισμών αλλά και τη συγκρότηση απαρτίας των Συμβουλίων και
της Γεν. Συνελεύσεως).
Πολύμορφες είναι οι δραστηριότητες της Ενώσεως, όπως:
1. Η άσκηση της αγροτικής πίστεως 1925-1936 μόνο από ίδια κεφάλαια της Ενώσεως.
2. Οι εργασίες πωλήσεως και εξαγωγής γεωργ. προϊόντων, οι προμηθευτικές εργασίες, η
διαχείριση εφοδίων ΑΤΕ και Δημοσίου.
3. Η απόκτηση Γραφείων και Εγκαταστάσεων.
4. Η διαχείριση της βοήθειας που χορήγησε η Καθολική οργάνωση.
5. Η ίδρυση της βιομηχανίας γάλακτος ΒΙΟΣΥΡ το 1964 (οι προσπάθειες άρχισαν από το
1950, το εργοστάσιο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο 1964). Αναλυτικά στοιχεία αλλά και προ
βλήματα που παρουσιάζονται από την επέκταση του τουρισμού. (Βλ. και ΦΣ 1964 σ. 312).
Ειδικότερα στοιχεία για τον Συνεταιρισμό Άνω Σύρου που ιδρύθηκε το 1940 και των άξιων
στελεχών του (με επικεφαλής τον Αλοΰσιο Γ. Βαμβακάρη).
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Η Ένωση Σύρου εξέδιδε και αξιόλογο Δελτίο με τη φροντίδα 1950-1973 του I. Σολάρη.
Βλ. περισσότερα και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο βιβλίο «Συνεταιριστικές Σελίδες» του
ιδίου Δ/ντή που τον διέκρινε εργατικότητα και συνεταιριστική πίστη (είχε μετεκπαιδευθεί και
στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως) και εξακολουθούν τα ενδιαφέροντα και μετά
την αποχώρηση.
Για δραστηριότητες βλ. και ΦΣ 1967 σ. 101.
-Χανίων ΕΓΣ. Επέκταση εργασιών (βλ. ΦΣ 1961 σ. 295).
- Χανίων Εν. Οινοπ. Σ. Αποφάσεις για επέκταση εργασιών σε χυμούς εσπεριδοειδών και
άλλες βελτιώσεις. Συσκευαστήρια φρούτων, πρότυπο οινοποιείο (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 405).
- Χαλκιδικής ΕΓΣ. Επέκταση εργασιών. Βλ. ΦΣ 1961 σ. 295. Το 1962 απέκτησε εγκαταστά
σεις βρωσίμων ελαίων.
- Χίου Ενώσεις: ΕΓΣ - Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Οι συνεταιριστικές δραστηριότητες στο
Νομό Χίου. Σε κείμενο Απ. Μαυρίδη, αφού δίδονται τα οικονομικά κλπ. στοιχεία του Νομού,
ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες της Ενώσεως Γεωργ. Συνεταιρισμών
Χίου και της Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών. Προβλήματα και λύσεις. Γενικά για συνεταιριστι
κές δραστηριότητες στη Χίο βλ. ΦΣ 1961 σ. 7, 8,22,40,58. Για Ένωση Μαστιχοπαραγωγών βλ.
κείμενο Κ. Γκιάλα στη «Χιακή Επιθεώρηση» τόμος 2 τεύχος 4. Βλ. και Σ 1964 σ. 91. Το 1965
απόκτησε συγχρονισμένο ελαιουργείο.
- Διάφορες Ενώσεις Γ.Σ. και εργασίες τους. Η ιστορία της κάθε Ενώσεως.
Για τις δραστηριότητες διαφόρων Ενώσεων υπάρχουν βέβαια πλήθος άλλα στοιχεία στα
συνεταιριστικά περιοδικά και στις εκθέσεις των ιδίων των Οργανώσεων, της Εποπτείας και της
Διοικήσεως ΑΤΕ. Βλ. ενδεικτικά και ΦΣ 1963 σ. 75,167,255,391,482,525.
Κάθε Ένωση και άλλη Συνεταιρική οργάνωση πρέπει η ίδια να γράφει την ιστορία της (με
τα βασικά στοιχεία) και να κάνει γνωστά τα προβλήματα που αντιμετώπισε, τις λύσεις που
δόθηκαν, γενικά τις δραστηριότητες της, τους ανθρώπους της κλπ. Η διαρκής παρουσία στη
δημοσιότητα (με αληθινά στοιχεία για σωστή ενημέρωση μελών αλλά και των τρίτων) είναι
απαραίτητη. Ο θεσμός βάλλεται από τα αντίθετα συμφέροντα, από την άγνοια, από την έλλει
ψη ενημέρωσης. (Δυστυχώς η δημοσιότητα αυτή και η προβολή, με στοιχεία, του έργου, διαρ
κώς και γίνεται μικρότερη).
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ΥΠ Ο ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ ΣΤ/1
ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ Π Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Γ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ)

Γενικά για 1961-66 επικρατεί πάντα ο αγωνιστικός χαρακτήρας της ως συνδικαλιστικής
κυρίως σργανωσεως στα αγροτικά θέματα και λιγότερο ως οργανωτικής και μορφωτικής
Συνομοσπονδίας των Συνεταιρικών Οργανώσεων ώστε να είναι ικανές να δρουν όσο το
δυνατό αυτοδύναμα και συνεταιριστικά ως βασικά οικονομικές οργανώσεις. Η συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών είναι άλλωστε στα σπάργανα από εμπόδια της νομοθεσίας και
κυρίως από έλλειψη οικονομικών μέσων για να κινούνται οι προσπάθειές τους. Αλλά και από
έλλειψη διαθέσεως των αγροτοσυνεταιριστών να αποχωριστούν από αυτή την εκπροσώπηση
και να αποδυναμωθούν διεκδικητικά και προσωπικά.
Η Συνομοσπονδία κάνει έντονους αγώνες τόσο για τα διάφορα αγροτικά προβλήματα όσο
και για τη διεύρυνση της συνεταιριστικής δραστηριότητας σε πολλούς τομείς, μερικές φορές
και πάνω από ό,τι επιτρέπουν οι δυνατότητες. Βλ. π.χ. τον αγώνα για τις αγροτικές ασφαλί
σεις (να αναληφθούν από Οργανώσεις), το εργοστάσιο υπερφωσφορικών λιπασμάτων (βλ.
ΦΣ 1961 σ. 281), την «ενιαία διαχείριση» των αγροτικών προϊόντων (ενδεικτικά βλ. ΦΣ 1961
σ. 526 και σ. 531), τις έντονες κινητοποιήσεις για το σιτικό και πολλά άλλα.
11 21° ^ Υ0|Χΐκ^ θεσγ' TT^ Συν°μ°σπονδίας αναφέρεται κείμενο Π. Χασαπόπουλου Σ 1962 σ.
Η εσωτερική υπηρεσιακή οργάνωση της Συνομοσπονδίας εξακολουθεί να μην είναι η πρέ
πουσα, επικρατεί ο απόλυτος συγκεντρωτισμός του Διευθυντή με τη γνωστή μαχητικότητα και
ενεργητικότητα, παρόλο που η Συνομοσπονδία διαθέτει από το 1946/47 αξιόλογα στελέχη με
πείρα στην επαρχία και την εξέλιξη του κινήματος (τ. Διευθυντές Ενώσεων, κλπ.).
Το 1961 γίνεται αποχώρηση (ουσιαστικά απομάκρυνση) του εξαίρετου συνεταιριστή Ευρ.
Τζουμέρτη (τ. Δ/ντη της Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης, Υποδιευθυντή στην ΚΥΔΕΠ και στη
συνέχεια από το 1946 Υποδιευθυντή στη Συνομοσπονδία από την αναδιοργάνωσή της) με το
αιτιολογικό ότι τελείωσε το χρονικό διάστημα για το οποίο του είχε ανατεθεί η άσκηση του
λειτουργήματος του Υποδιευθυντή στην υπηρεσία της Συνομοσπονδίας (ήταν Τμηματάρχης
της Α ΊΈ αποσπασμένος από το 1946 στη Συνομοσπονδία). Η απομάκρυνση οφείλεται,
δυστυχώς, στην προσήλωσή του στα ευρύτερα συνεταιριστικά ιδανικά που εκπροσωπούσε η
πνευματική φυσιογνωμία του Θ. Τζωρτζάκη. Για τις μεγάλες συνεταιριστικές του προσφορές
βλ. Σ 1961 σ. 37 (*)(**)
ψ y b
***
Στη συνέχεια δίδονται τα κυριότερα θέματα - προβλήματα όπου η Συνομοσπονδία ανέπτυ
ξε έντονες δραστηριότητες.
Το μήνυμα της Συνομοσπονδίας για to 1962

Προβλήματα, αιτήματα, ελπίδες (βλ. ΦΣ 1962 σ. 1).
Αφού αναφέρεται στις θεομηνίες του 1961 και την κάμψη των τιμών των αγροτικών προϊό
47 ^ iu q t401 κείμενο Αριστ· Ν· Κλήμη - για το θάνατό του - στο περ. «Συνεταιριστική Πορεία», Τεύχος
τ / του ly y /t

(* ;)Γ ι« την αποχώρηση - απομάκρυνση σε λίγο «λόγω ορίου ηλικίας» και του Ανώτερου Συνεταιριστικού
λυμβουλου Θ. Τζωρτζάκη, πνευματικού ηγέτη της κινήσεως και αγωνιστή για την ίδρυση της Συνομοσπονδίας
Συνεταιρισμών, βλ. στη συνέχεια.
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ντων κατά το 1961 και τα χρέη των προηγουμένων ετών (που όλα αυτά προκάλεσαν πολλές
παραστάσεις της για να ενισχυθεί εκτάκτως ο αγροτικός κόσμος), αναφέρεται ως ελπίδα στα
παραγωγικά έργα που επιτελούνται και που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότη
τας και της παραγωγής.
Αναφέρεται στην ψήφιση του Ν. 4169/1961 περί ΟΓΑ (κοινωνικές και αγροτικές ασφαλί
σεις) και ζητά την ολοκλήρωση κατά το 1962. Απαιτείται, γράφει, επαγρύπνησις να μη μειω
θούν οι πόροι του Οργανισμού και να υπάρξει προστασία του από διάφορες αντιδράσεις.
Αναφέρεται στη Σύνδεση της Ελλάδος με την ΕΟΚ το 1961 (ως συνεργαζόμενη) από την
οποία περιμένει ωφέλειες εφ’ όσον γίνει δυνατή το ταχυτερον η προσαρμογή της οικονομίας
μας, πράγμα που πρέπει να γίνει και το οποίον δημιουργεί υποχρεώσεις για όλους.
Απαραίτητες οι επενδύσεις το 1962 τόσο για εγκαταστάσεις όσο και στον παράγοντα
άνθρωπο (πνευματική καλλιέργεια κλπ.)
Ανάγκη καταρτισμού πολυετούς παραγωγικού προγράμματος με βιομηχανικήν ανάπτυξιν.
Τονίζει ότι οι μικρές εκμεταλλεύσεις είναι δυνατόν να αξιοποιούνται μόνο δια του Συνερ
γατισμού, πράγμα που πρέπει να αναγνωρισθεί από το Κράτος.
Ζητά οριστική αντιμετώπιση της προστασίας των αγροτικών προϊόντων με εφαρμογή του
θεσμού των ενιαίων διαχειρίσεών τους.
Επίσης τονίζει την ανάγκη της συνεργασίας των τάξεων. (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 1).
Για δραστηριότητες 1962 βλ. ΦΣ 1962 σ. 40,430.
Η Συνομοσπονδία και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλειών το 1961

Με τον Ν. 4169/1961 ιδρύεται, επιτέλους, ο ΟΓΑ που ήταν αίτημα των Συνεταιρικών Οργα
νώσεων (βλ. Τόμος Δ).
Από το 1960 συνεργασία για το θέμα μεταξύ Κυβερνήσεως - Συνομοσπονδίας. Ερώτημα
του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως εάν ο αγροτικός κόσμος θα ήτο πρόθυμος να εισφέρη δια
την επέκτασιν του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων εις τους αγρότας και δια την προστα
σίαν της παραγωγής κατά θεομηνιών, εφόσον η Κυβέρνησις θα επεβάρυνε το κοινωνικόν
σύνολον δια να εξασφαλίση εις τον ειδικόν ασφαλιστικόν φορέα της υπαίθρου κοινωνικόν
πόρον. Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εκάλεσε την 18-11-1960 τα μέλη του Διοικητικού και
του Εποπτικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας προκειμένου να ανακοινώση την απόφασιν
του δια την επέκτασιν των κοινωνικών ασφαλίσεων εις τους αγρότας και δια την προστασίαν
της παραγωγής κατά θεομηνιών δια κοινού ασφαλιστικού φορέως» (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 148).
Βλ. την σύμφωνον επιστολήν της Συνομοσπονδίας στη ΦΣ 1961 σ. 149 με τις υπογραφές
(ονόματα) των τότε μελών ΔΣ, ΕΣ και του Διευθυντού. Ό λο το ιστορικό αναλυτικά, φωτο
γραφίες, στοιχεία κλπ. βλ. στο τεύχος Μαΐου 1961 της ΦΣ. Ευχαριστίες προς την Κυβέρνηση,
για τις οποίες όμως κρίνει απαραίτητο να απολογηθεί για αυτές προς τη Αντιπολίτευση. «Δια
της τοιαύτης εκδηλώσεως των ευχαριστιών ουδείς έχει το δικαίωμα να κατηγορή τους αγρό
τας και τας Συνεταιρικός Οργανώσεις των ότι ούτως ενεργούντες πολιτεύονται» (βλ. ΦΣ 1961
σ. 145). Βλ. και το κείμενο στη σελ. 146 της ΦΣ.
Η Συνομοσπονδία και η μάχη για το εργοστάσιο λιπασμάτων το 1961

Το πρόβλημα της βιομηχανίας υπερφωσφορικών λιπασμάτων. Την διεκδικεί έντονα η
Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών για ανάθεση της σε ΑΤΕ - Συνεταιρικές Οργανώσεις. Διακή
ρυξη βλ. ΦΣ 1961 σ. 76. Αναλυτικά για τους έντονους αγώνες βλ. ΦΣ 1961 σ. 226 εναντίον των
κυβερνητικών αποφάσεων που το δίνουν στην Εταιρεία Λιπασμάτων.
Τον Μάϊο 1961 δημοσιεύεται ότι η Επιτροπή του Ν. 2687/1953 ενέκρινε την πρόταση της
Εμπορικής Τράπεζας να αναλάβειτην ίδρυση εργοστασίου φωσφοροθειϊκής αμμωνίας. Δια
μαρτυρίες περιφερειακών Οργανώσεων και Συνομοσπονδίας.
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Ό λο το ιστορικό της μάχης το καλοκαίρι του 1961 βλ. Σ 1961 σ. 77.
Σε συσχετισμό με τη διαμάχη για το σιτικό το 1961 αναπτερώνεται και η διαμάχη για το
εργοστάσιο λιπασμάτων. Η Κυβέρνηση κατηγορεί τη Συνομοσπονδία ότι φέρει το πρόβλημα
για αντιπερισπασμό στο σιτικό, η Συνομοσπονδία εκθέτει και υποστηρίζει τις απόψεις της.
Μάχη μεταξύ αντιλήψεως προστατευτισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων που με μονοπώλια
εκμεταλλεύονται τους αγρότες.
Η Σ υνομοσπονδία και η μάχη για to σιτικό to 1961

Οπως κάθε χρόνο και όπως για όλα τα προϊόντα, η Συνομοσπονδία κάνει συσκέψεις και
κινητοποιήσεις για να εξασφαλίσει λύσεις σύμφωνα με τις αντιλήψεις της και τα συμφέροντα
αγροτών και Ενώσεων-ΚΥΔΕΠ. Για το σιτικό οι αντιθέσεις συμφερόντων, αντιλήψεων κλπ.
είναι έντονες το 1961. Η Συνομοσπονδία οργανώνει κινητοποιήσεις, το Κράτος και η Τράπεζα
Ελλάδος αντιδρούν (αυτή για νομισματικούς λόγους αυξήσεως της κυκλοφορίας). Σε κάποια
εξέλιξη δημιουργείται διάσπαση στον έντονο αγώνα της Συνομοσπονδίας με παρασκηνιακές
ενέργειες κυβερνητικών στελεχών. Προσωπική ανακοίνωση του I. Αφεντάκη εισέρχεται στα
παρασκήνια. Τονίζει ότι η ανακοίνωση των 7 Ενώσεων συνετάγει στο Γραφείο του Γεν. Γραμ.
του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος όπου είχαν κληθεί οι αντιπρόσωποι διότι ελέχθη εκεί ότι
«το συλλαλητήριον πατρονάρουν οι βουλευτές Μπακατσέλος και Μπαλτατζής και το ενισχύει
η ΕΔΑ χωρίς να την αποκηρύσσωμεν». Απαντά για τον εαυτό του ότι: «Όσον αφορά την κατη
γορίαν διατί δεν αποκηρύσσομεν την συμπαράστασιν της ΕΔΑ, η στάσις της Συνομοσπονδίας
και εμού προσωπικώς είναι ξεκαθαρισμένη» (βλ. αναλυτικά ΦΣ 1961 σ. 260).
Η Συνομοσπονδία για άλλα αγροτικά προϊόντα t o 1961

Βλ. σχετικά και στη συνέχεια του Υποκεφ. ΣΤ/1 που αφορά τις διάφορες Κεντρικές Οικον.
Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Επίσης βλ. στο Υποκεφ. Η που αφορά τα αγροτικά προϊόντα
και τα αγροτικά προβλήματα γενικότερα και τις θέσεις-συμβολή της Συνομοσπονδίας
- Για το σταφιδικό και το σιτικό βλ. αναλυτικά ΦΣ 1961 σ. 285,286.
- Για το αμπελουργικό - οινοποιητικό βλ. ΦΣ 1961 σ. 287.
- Και για πολλά άλλα για τα οποία δεν είναι δυνατό να επεκταθσυμε εδώ (Βλ. τη ΦΣ έισυς 1961).
Η Γ.Σ. τη ς Συνομοσπονδίας Δεκεμβρίου 1961

Γίνεται με παρουσία επισήμων. Ομιλία Υφυπουργού Γεωργίας Π. Σταυροπούλου, λογοδο
σία ΔΣ από Πρόεδρον Π. Ρούσσον με επεκτάσεις στα προβλήματα αγροτών, οικονομίας.
Ανάπτυξη για γεωργικές κοινωνικές ασφαλίσεις, για πορεία παραγωγής, προστασία τιμών
κλπ. της γεωργικής παραγωγής, για Σεμινάριο Επιμορφώσεως στελεχών, για τη Διεθνή Συνε
ταιριστική Σχολή, για τη σύμβαση με ΟΣΥΓΟ κλπ. (Αξιόλογο το κείμενο, ωραία φωτογρα
φία, βλ. ΦΣ 1961 σ. 531 και 1962 σ. 6 επόμ. Και Σ 1961 σ. 156). Σε νεότερες σελίδες της ΦΣ
ομιλίες του Διοικητού ATE Ν. Χριστοδούλου (σ. 40), αναλυτική έκθεση του Διευθυντή I.
Αφεντάκη (σ. 41-56), η έκθεση του ΕΣ (σ. 56 και επόμ.). Ορίζεται η εισφορά των Ενώσεων.
Νέες εκλογές, Ονόματα εκλεγέντων (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 58).
Γίνεται αναλυτική έκθεση για ΕΟΚ από τον Φ. Λαμπρόπουλο (τ. Γεν. Γραμ. Υπουργείου
Γεωργίας) που υποστήριζε τις «περί ενιαίας διαχειρίσεως» των αγροτικών προϊόντων επιδιώ
ξεις της Συνομοσπονδίας και ήλθε σε αντίθεση με Τράπεζαν Ελλάδος (νομισματικές δυνατό
τητες) και με την φιλία του προς Πρόεδρον Κ. Καραμανλήν και είχε αποσταλεί (μετά την
παραίτησή του) από τη Συνομοσπονδία στην Ευρώπη για μελέτη της εκεί αγροτικής πολιτι
κής.
- Για την τυποποίηση των νωπών αγροτικών προϊόντων βλ. Ν. 3475/1955. Καθυστερεί από
αντιδράσεις η δημοσίευση των ειδικών Διαταγμάτων. Έκκληση του Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας
προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως για δημοσίευση τους. Βλ. ΦΣ 1962 σ. 118.
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- Για το εξαγωγικό εμπόριο γίνεται Νομοσχέδιο. Απόψεις της Συνομοσπονδίας επ’ αυτού
βλ. αναλυτικά ΦΣ 1962 σ. 119.
Η Συνομοσπονδία «αι ο Έρανος Βορείων Επαρχιών
Ο Δ/ντής της Συνομοσπονδίας I. Αφεντάκης απαντά «εις εξαπολυθείσαν επίθεσιν υπό της
Ενώσεως Κινηματογραφιστών και υπογραμμίζει τους κοινωνικούς σκοπούς του Βασιλικού
Ιδρύματος το έργον του οποίου είναι χρήσιμον και πρέπει να συνεχισθή διότι εκ των πόρων
του Εράνου θεραπεύονται πλείσται ανάγκαι της υπαίθρου και ανακουφίζεται η δυστυχία
ενός μεγάλου μέρους του αγροτικού πληθυσμού». (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 108, αναδημοσίευση του
άρθρου από «Ελεύθερο Λαό» Θεσσαλονίκης).
- Μήνυμα της Συνομοσπονδίας για το 1963, για τα προβλήματα και τις επιδιώξεις βλ. ΦΣ 1962
σ. 421. Και μήνυμα νέου Διοικητού ΑΤΕ Ανδρ. Αποστολίδη για το 1963 (βλ. ΦΣ 1962 σ. 423).
Η ΓΣ Δεκεμβρίου 1962
Πρόσκληση, θέματα βλ. ΦΣ 1962 σ. 396. Ανάμεσα στα θέματα:
α) Το βασιλικό κτήμα Πολυδένδρι που «παραχωρήθηκε» από τον βασιλέα Παύλο για
εγκατάσταση Σχολών Επιμορφώσεως από τη Συνομοσπονδία σε συνεργασία με Κράτος και
άλλους (και που τελικά δεν έγινε τίποτα) βλ. στη συνέχεια.
β) τα προβλήματα που προκύπτουν από σύνδεση με ΕΟΚ με απόφαση οργάνωσης των σχε
τικών υπηρεσιών της Συνομοσπονδίας και συμμετοχή της στις γεωργικές και συνεταιριστικές
οργανώσεις της ΕΟΚ,
γ) η οργάνωση Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κατά Διαμερίσματα για περιφε
ρειακή ανάπτυξη και ίδρυση μεγάλων μονάδων βιομηχανίας με εισφορές και κρατικές επιδο
τήσεις,
δ) η δημιουργία Κοινών Οργανώσεων κατά κλάδους - με συνεργασία ΑΤΕ, Οργανώσεων
και ιδιωτικών επιχειρήσεων εξωτερικού - για τα γεωργ. προϊόντα,
ε) τη συγχώνευση Συνεταιρικών Οργανώσεων,
στ) για ρύθμιση των σχέσεων με ΑΤΕ και ζήτημα αγροτικών χρεών.
Παρουσία επισήμων. Ομιλίες, χαιρετισμοί. Λογοδοσία ΔΣ υπό Στ. Παρασκάκη. Έκθεση
Εποπτικού. Εργασίες γενικότερα (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 396, 433. Και Δ/ΑΤΈ 1962 σ. 864. Και Σ
1962
σ. 164).
Τα αναλυτικά πρακτικά της ΓΣ Δεκ. 1962 για όλα τα αγροτικά - συνεταιριστικά προβλήμα
τα βλ. στη ΦΣ 1963 σ. 1-53.
Η χαρακτηριστική (για πολλά και πολλούς) περίπτωση «Το Βασιλικόν κτήμα Πολυδένδρι»
στη ΓΣ της Συνομοσπονδίας Δεκ. 1962
Παραθέτουμε τις σελ. 24-26 Ιανουαρίου 1963 του περιοδικού της Συνομοσπονδίας «Η
Φωνή των Συνεταιρισμών» όπου τα Πρακτικά της Δ' ημέρας της Γεν. Συνέλευσης της Συνο
μοσπονδίας (17 Δεκεμβρίου 1962).
Πρόεδρος: Ή δη εισερχόμεθα εις το 4ον θέμα της
ΗμερήσιαςΔιατάξεως:
Λήψις αποφάσεως δια την οργάνωσιν και αξιοποίησιν του παραχωρηθένιος υπό της Α.Μ. του Βασιλέως κτήματος Πολυδενδρίου ως και δια την έγκατάστασιν Σχολών Επιμορφώσεως υπό της Συν/δίας εν
συνεργασία είτε μετά του Κράτους, είτε μετά της
ΑΤΕ, είτε μετ’ άλλων Οργανισμών ημεδαπών ή
αλλοδαπών.
Ο κ. 1. Αφεντάκης παρακαλείται να ενημερώση επ’
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αυτού την Συνέλευσιν.
I. Α φ ε ν τ ά κ η ς (Δ/ντής της Συν/δίας). Το 5ετές
πρόγραμμα δια την αναπτυξιν της ορεινής οικονομίας, το καταρτισθέν κατά το έτος 1959 προέβλεπε
την διάθεοιν εν συνόλω 850 εκατ. δρχ. Ως έτος ενάρξεως εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος καθωρίσθη το έτος 1959. Δια το έτος τούτο προεβλέφθη
ποσόν 77 εκατ. δρχ. Δια το έτος 1960 ποσόν 141
εκατ. δρχ., δια το έτος 1961, 189 εκατ. δρχ., δια το
έτος 1962 ποσόν 216 εκατ. δρχ. και τέλος δια το έτος
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1963 ποσόν δρχ. 224 εκατ. Δεν εξετάζομεν αν ήδη
από του παρελθόντος έτους ε'χει αρχίσει η περικοπή
και επομένως εις το σύνολον δεν πρόκειται να διατεθή το ποσόν των 850 εκατ. Εκείνο που έχει ιδιαιτέ
ραν σημασίαν είναι ότι προεβλέποντο επιδοτήσεις
σπόρων, βελτίωσις βοσκοτόπων, επιδοτήσεις δι’ αγο
ράν βελτιωμένων ζώων, επιδοτήσεις δια την διατήρησιν ζώων, επιδότησις δια την βελτίωσιν κτιρίων,
υδρονομικόν πρόγραμμα επτά προτύπων λεκανών,
κατασκευή οινοδεξαμενών, επιδότησις δια βελτιωμέ
νους σπόρους σιτηρών, οσπρίων, υβριδίων, αραβοσί
του, επιδότησις κατασκευής θερμοστερνών, εγκατάστασις οικογενειακών αγροκήπων, ενίσχυσις σχολι
κών κήπων. Το πρόγραμμα αγροτ. οικονομίας επί
του τομε'ως της γεωργοκτηνοτροφίας προέβλεπε την
δαπάνην εν συνόλω 450 εκατ. δρχ. και κατ’ έτος ως
κάτωθι: Δια το πρώτον έτος 40 εκατομ., δια το δεύτε
ρον 90, δια το τρίτον 99, δια το τέταρτον 105 και δια
το πέμπτον έτος 113. Επί του Δασικού τομέως προεβλέπετο δαπάνη δια το πρώτον έτος 36 εκατ. (χωρίς
ανάλυσιν), δια το δεύτερον έτος 51 εκατ. δρχ. δια το
τρίτον 90 εκατ. δρχ. δια το τέταρτον 110 εκατ. και
δια το πέμπρον έτος 1963 111 εκατ. δρχ. Σύνολον 398
εκατομ.
Το όλον πρόγραμμα ενδιαφέρει 480 χιλ. οικογενείας με το γνωστόν εισόδημα των 5, 8 και 12.000 δρχ.
στερείται όμως τούτο ενός ουσιώδους παράγοντος,
της επενδύσεως εις τον παράγοντα άνθρωπον. Και
έχει ιδιαιτέραν αξίαν η επένδυσις αυτή εις τον παρά
γοντα άνθρωπον διότι ναι μεν οι παραγωγοί εκ
παραδόσεως και πείρας γνωρίζουν στοιχειωδώς την
καλλιέργειαν των σιτηρών ή των άλλων προϊόντων,
την κτηνοτροφική εκμετάλλευσιν ως και την δασικήν
εκμετάλλευσιν, στερούνται όμως γνώσεων δια την
σύγχρονον εκμετάλλευσιν και ιδία δια την απασχόλησιν αυτών κατά την μακράν νεκράν περίοδον κατά
την οποίαν δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν με
την γεωργίαν, με την κτηνοτροφίαν, με τα δάση. Την
παρατήρησιν αυτήν η Συν/δία την εξήτασε και την
έθεσε υπ’ όψει του Υπουργείου Γεωργίας. Ό λα αυτά
θα προχωρήσουν και επομένως το όλον ζήτημα, εφ’
όσον θα παρουσιασθή ανάγκη θ’ αντιμετωπισθή. Με
τον Διευθυντήν των κτημάτων τσυ Βασιλέως, τον αεί
μνηστον Δρούβα, συνεννοήθημεν και εθέσαμεν υπ’
όψει της Α.Μ. το ζήτημα της ανάγκης της επενδύσε
ως εις τον παράγοντα άνθρωπος.
Οι τεθέντες σκοποί
Η Συν/δία συνέταξεν υπόμνημα το οποίον υπεβλή
θη εις την Α.Μ. τον Βασιλέα την παραμονήν του
έτους 1960, και εις μίαν πολύωρον συζήτησιν, ανεπτύξαμεν την ανάγκην της τοιαύτης επενδύσεως και
ετονίσαμεν ότι εις την μετάδοσιν γνώσεων θα πρέπει
να μη προσκόπιωμεν εις την μεγάλην διασποράν του
πληθυσμού. Επίσης εις την μετάδοσιν γνώσεων δεν
θα πρέπει να προσκόψωμεν εις τας γραμματικός

γνώσεις του πληθυσμού και εις την διάφορον ηλι
κίαν. Θα ήτο ανάγκη να εφαρμόσωμεν σύστημα κατά
το οποίον θα μετεδίδοντο γνώσεις εις το κατάλληλον
περιβάλλον, αντίστοιχον, ανάλογον με εκείνο εις το
οποίον διαμένουν οι αγροτικές οικογένειες, όπως
έχομεν υπ’ όψει μας, ανεξαρτήτως οικογενειακού
κλήρου, ότι ο χρόνος της αναγκαστικής αργίας αρχί
ζει από 7, 6, 5 μήνες κατά τας οποίας αι δυσμενείς
κλιματολογικαί συνθήκαι δεν επιτρέπουν την απασχόλησιν. Επομένως αυτήν την περίοδον της ανα
γκαστικής αργίας οφείλομεν να την αξιοποιήσωμεν,
αδιαφορούντες εάν το ημερομίσθιον το οποίον θα
λάβη η οικογένεια αυτή θα είναι μία δραχμή ή θα
είναι 10 δραχμαί ή θα είναι 100 δρχ. δημιουργούντες
ούτω ένα πρόσθετο εισόδημα. Εζητήσαμεν εάν θα
ήτο δυνατόν η Α.Μ. ο Βασιλεύς να παραχωρήση το
κτήμα το οποίον έχει εις το Πολυδένδρι, όπως επίσης
εζητήσαμεν όπως το Κράτος και η Εκκλησία προβούν εις αναλόγους παραχωρήσεις κτημάτων ώστε
να δημιουργηθή εις κάθε διαμέρισμα ένα πρότυπον
κέντρον εκπαιδεύσεως εντός του κτήματος και θα
ελειτούργσυν Σχολαί διαφόρων ειδικοτήτων με αντι
κειμενικόν σκοπόν:
α) την μετάδοσιν γνώσεων δια την γεωργίαν εν
γένει,
β) την μετάδοσιν γνώσεων δια την απασχόλησιν του
πληθυσμού εις άλλίας εργασίας και εκτός της γεωρ
γίας, ιδία κατά την νεκράν περίοδον προς εξασφάλισιν συμπληρωματικού εισοδήματος εκ της συμπλη
ρωματικής απασχολήσεως,
γ) δια την μετάδοσιν γνώσεων δια τους αγρότας εν
γένει, οίτινες θα εξέλθουν εκ της γεωργίας και θα
απασχοληθούν με άλλα επαγγέλματα και την βιομη
χανίαν, δια τον αναπροσανατολισμόν των,
δ) δια την συν/κήν εκπαίδευσιν και ειδίκευσιν στε
λεχών διοικήσεως δια της δημιουργίας Σχολών
κατωτάτων, μέσων και ανωτάτης,
ε) την δημιουργίαν εγκαταστάσεως δια τη ειδίκευσιν.

Ή τοι εζητήσαμεν την δημιουργίαν εκπαιδευτικών
κέντρων ανά διαμέρισμα δια την συστηματοποίησιν
του πειραματισμού, ο οποίος εγένετο και επέτυχε με
το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα κει με την Βασιλικήν
Πρόνοιαν. Διότι το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα με
τας Σχολάς, η Βασιλική Πρόνοια επίσης με τας Σχο
λάς και με τας τοπικός ενισχύσεις, είναι κάτι που μας
εμφανίζει τι είναι δυνατόν να δημιουργηθή. Αυτά τα
συμπεράσματα επεβάλλετο να συστηματοποιηθούν
ώστε ο πληθυσμός εις το σύνολόν του να επωφεληθή.
Η ανωτέρω εισήγησίς μας συνωδεύετο και από ένα
σχέδιον Νόμου ώστε να δημιουργηθή μία ειδικευμέ
νη Οργάνωσις, η οποία θα ανελάμβανε αυτά τα κτή
ματα τα οποία θα ήτο δυνατόν να βοηθήσουν τον
πληθυσμόν.
Δυστυχώς ενώ παρεπέμφθη από την Α.Μ. τον Βασι

127/2479

Περίοδος 1961 -1967: Υποχεφ. ΣΤ/1 - Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις: Η Συνομοσπονδία (ΠΑΣΕΓΕΣ)

λέα εις το αρμόδιον Υπουργείον και εν συνεχεία εις
το Πολιτικόν Γραφείον, το ζήτημα τούτο δεν επροχώρησεν διότι εκρίθη από το Υπουργείον Γεωργίας
ότι δεν υπήρχε η τοιαύτη ανάγκη απασχολήσεως του
πληθυσμού και ειδικεύσεώς του, ώστε να δημιουργηθή ένα συμπληρωματικόν εισόδημα, το οποίον εις
τας περισσοτέρας περιπτώσεις θα ήτο κύριον εισό
δημα.

Εκείνο που έχει ιδιαιτέραν σημασίαν είναι ότι εις
μίαν σύσκεψιν της Α.Υ. του Διαδόχου, του κ. Προέ
δρου της Κυβερνήσεως, του κ. Ρούσσου και του κ.
Υπουργού της Γεωργίας, ετέθη και πάλιν το ζήτημα
εκ μέρους του Διαδόχου εκχωρήσεως του κτήματος
και ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδήλωσεν ότι θα
εκτελεσθή η επιθυμία του Βασιλέως και θα δοθή εις
τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς.

Η βασιλική δωρεά
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς, τον οποίον επανειλημμένως
είχομεν επισκεφθή, έλαβε την απΰφασιν να προχωρήση ο ίδιος και να κάμη μίαν δωρεάν επ’ ευκαιρία
του εορτασμού της ΙΟΟετηρίδος της εγκαταστάσεως
του Βασιλικού Οίκου εις την Χώραν μας.
Η επιστολή της Α.Μ. του Βασιλέως προς τον Πρόε
δρον της Κυβερνήσεως δια της οποίας ανήγγειλεν
ότι θέτει εις την διάθεσιν του Ελληνικού Λαού το
αγρόκτημά του με την σύστασιν να χρησιμοποιηθή
από τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς. Εις όσους
δεν θα ενθυμούνται, θεωρούμεν υποχρέωσίν μας να
επαναλάβωμεν την επιστολήν:
«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Δράττομαι της ευκαιρίας της γενομένης μοι ανακοινώαεως άτι συνεατήοαζε Επιτροπήν δια τον εορτα
σμόν της ΙΟΟετίας αψ’ ης ο πάππος μου και αρχηγός
του Βασιλικού Οίκου, εκλογή των εκπροσώπων των
Ελλήνων, ανήλθεν επ ί του Ελληνικού Θρόνου, δια να
σας γνωρίσω ότι απεψάσισα να θέσω εις την διάθεσιν
του Ελληνικού Λαού το εκ 35.000 στρεμμάτων κτήμα
μου Πολυδένδρι. Η δωρεά αυτή παρακαλώ να εκτιμηθή ως συμβολική εκδήλωσις της αγάπης μου προς
τον Λαόν μετα του οποίου τόσα εθνικά γεγονότα
εντός των 100 αυτών ετών ουνέδεσαν την Βασιλείαν,
σφυρηλατήσαντα στενούς δεσμούς τους οποίους
κατέστησαν στενωτέρους κοινοί αγώνες και προοπάθειαι τόσον εν ειρήνη όσον και εν πολέμω, του Πάππον μου επισφραγήσαντος δια της ζωής του τας
θυσίας τόσων Ελλήνων.
Νομίζω ότι το κτήμα τούτο θα ηδύνατο να διατεθή
υπέρ των αγροτικών Σνεταιρισμών της Ελλάδος, ίνα
ανεγερθούν εκείΣχολαί επιμορφώσεως των αγροτών,
οίτινες μετά των εργατών αποτελούν βασικόν τμήμα
της σπονδυλικής ζωής του Έθνους. Πάντως εάν η
Κυβέρνησις θα ενόμιζεν ότι θα υπήρχε καλύτερος
τρόπος διαθέσεως της δωρεάς ταύτης, δύναται ν'
αντιμετωπισθή τούτο.
Θα επεθύμουν να προχωρήση το έργον ταχέως, ώστε
εάν θα ήτο τεχνικώς δυνατόν να εγκαινιασθή τούτο
κατά την επέτειον της προ αιώνος υποδοχής του
Πάππου μου εις Πειραιά».
Αντιλαμβάνεσθε ότι από την επιστολήν εκφράζεται
η επιθυμία και γίνεται ειδική σύστασις όπως το κτή
μα διατεθή εις τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς.

Αντίθετοι τάσεις
Εκείνο το οποίον επομένως υπάρχει εις την προκειμένην περίπτωσιν είναι ότι ο Πρόεδρος της Κυβερ
νήσεως εδέχθη την παραχώρησιν του βασιλικού κτή
ματος εις τους Συν/σμούς. Εν τω μεταξύ εγένετο μία
Επιτροπή δια να μελετήση την κατάστασιν του κτή
ματος. Η Επιτροπή αυτή κατηρτισε μίαν μελέτην,
αντίγραφον της οποίας θα σας διανείμωμεν εν συνε
χεία και δια της μελέτης αυτής υποδεικνύονται διά
φοροι τρόποι χρησιμοποιήσεως. Είναι γεγονός ότι
εξεδηλώθησαν ωρισμέναι τάσεις Υπηρεσιών του
Υπουργείου δια την χρησιμοποίησιν του κτήματος
υπ’ αυτών. Αλλά η δήλωσις του Προέδρου της
Κυβερνήσεως υπήρξε σαφής να παραχωρηθή και
χρησιμοποιηθή ως κέντρον εκπαιδεύσεως από τους
Συν/σμούς. Τας τάσεις αυτάς θα τας ίδητε και εις την
μελέτην η οποία θα σας διανεμηθή. Το κτήμα αυτό
θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθή δια την μετάδοσιν
γνώσεων εις τους παραγωγούς τους ασχολουμένους
με την γεωργίαν, την κτηνοτροφίαν, τα δάση. Πέραν
αυτού θα παρακολουθούνται οι πληθυσμοί, οι οποίοι
θα εκπαιδεύωνται εντός της περιοχής του κτήματος,
εν συνεργασία τούτου με τας Συνεταιρικός Οργανώ
σεις, ώστε να συνεχισθή η εργασία των βάσει των
νέων γνώσεων τας οποίας απέκτησαν δια της φοιτήσεώς των εις τας Σχολάς και της απασχολήσεως των
εις τα εργαστήρια του κτήματος.
Το εκπαιδευτικόν κέντρον δεν θα απέδιδε εάν
περιωρίζετο να μεταδίση απλώς γνώσεις και δεν
ενδιεφε'ρετο ώστε αι γνώσεις αυταί, αι κτηθείσαι
κατά το χρονικόν διάστημα της εκπαιδεύσεως και
απασχολήσεως να αξιοποιηθούν εις τους τόπους της
κατοικίας των οι πληθυσνοί δια της παροχής εργα
σίας εις τα τοπικά εργαστήρια, τα οποία επεβάλλετο
να οργανωθούν εις τους τόπους της μονίμου κατοι
κίας των εκπαιδευθέντων.
Ο συνεχής εφοδιασμός με παραγγελίας και επί πλέ
ον η διάθεσις των παραγομένων ειδών. Το εκπαιδευ
τικόν κέντρον θα παίξη ένα σπουδαίον ρόλον δια να
συστηματοποιήση μίαν εργασίαν εις τα ορεινά και τα
ημιορεινά κέντρα ως και τας νήσους μας εις περιό
δους καθ’ ας δεν υπάρχει απασχόλησις, πέραν
βεβαίως της καλυτέρας ειδικεύσεώς εις τον τομέα
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των δασών. Επί
πλέον το κτήμα αυτό θα χρησιμοποιηθή από την
Συνομοσπονδίαν δια να δημιουργήση Συνεταιριστι
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κές Σχολάς δια τους αιρετούς, δια τους υπαλλήλους
ως και δια υποψηφίους αιρετούς. Πέραν αυτού θα
δημιουργηθούν εντός του κτήματος κέντρα χαράς εις
τα οποία θα διαμένουν καθ’ ωρισμένην περίοδον τα
παιδιά των αγροτών των κατοικούντων εις ορεινός ή
ημιορεινός ή εις πεδινός περιοχάς. Το αγρόκτημα
αυτό αρχίζει από την θάλασσαν και φθάνει εις υψόμετρον 1200 περίπου μέτρων. Καθ’ όλον το ύψος και
κατά ζώνας θα υπάρχουν εγκαταστάσεις ώστε οι
αγρόται να εργάζονται υπό τας αυτάς συνθήκας του
τόπου προελεύσεώς των.
Το αγρόκτημα αυτό έχει σήμερα ωρισμένα εισοδή
ματα. Τα εισοδήματα αυτά προέρχονται κυρίως από
την δασικήν εκμετάλλευσιν.
Εισοδήματα του κτήματος
Τα παραχθέντα ποσά δασικών προϊόντων κατά την
τελευταίαν πενταετίαν είναι τα εξής:
1)Τεχνικόν ξύλον
Δρυός 4.734 κυβικά μέτρα
Οξυάς·
98 »
»
Πλατάνου
13 »
»
Καστανέας
1.500 »
»
2)Καύσιμον ξύλον
Δρυός
14.875 τόννοι
3)

Ξυλάνθρακες
Δρυός - Οξυάς
507

»

Αι επιτευχθείσαι τιμαί πρέμνου των ανωτέρω δασι
κών προϊόντων έχουν ως ακολούθως:
Τεχνικόν ξύλον δρυός
κατά κυβ. μέτρον 260
δρχ»
» οξυάς
»
»
» 320 »
»
» καστανέας »
»
» 300 »
Καύσιμον ξύλον δρυός
κατά τόννον
117 »
»
» εξ υπολειμμάτων
»
78 »
»
» εξ οξυάς
»
60 »
»
» Εξ υπολειμ. οξυάς »
55 »
Ξυλάνθρακες δρυός
»
370 »
»
οξυάς
»
235 »
Αυτά είναι περίπου τα έσοδα χωρίς να υπάρχη
ουδέν άλλο έσοδον από κτηνστροφικήν ή γεωργικήν
εκμετάλλευσιν. Θα επιδιωχθή η δημιουργία φυτειών
ως και η γεωργική εν γένει εκμετάλλευσις και η δια
τροφή ζώων, πέραν των άλλων εγκαταστάσεων που
θα δημιουργηθούν δια την εκπαίδευσιν του πληθυ
σμού εις άλλα επαγγέλματα εκτός της γεωργίας.
Δια την χρησιμοποίησιν του εν λόγω αγροκτήματος
ως εκπαιδευτικού κέντρου, θα παραστή ανάγκη να
μεταφερθούν ειδικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι και
θα μελετήσουν τας προϋποθέσεις υπό τας οποίας θα
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είναι δυνατόν να λειτουργήσουν εκτός του αγροκτή
ματος και ειδικαί Σχολαί, εργαστήρια, εγκαταστά
σεις και εκμεταλλεύσεις, διότι η γενομένη μελέτη
εστηρίχθη επί άλλης βάσεως.
Η κατάστρωσις του προγράμματος δια την λειτουρ
γίαν του εκπαιδευτικού κέντρου εις όλους τους
τομείς θα επιτρέψη την εφαρμογήν αυτού εν συνερ
γασία μετά των κρατικών Υπηρεσιών και της ΑΤΕ
ως και Σχολών και Ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Η οικονομική ενίσχυσις της Συνομοσπονδίας δια
την δημιουργίαν και λειτουργίαν του κέντρου είναι
ανάγκη να δοθή και εξασφαλισθή από πάσαν πλευ
ράν. Η επιτυχής λειτουργία του κέντρου θα υποχρεώση και το Κράτος και την Εκκλησίαν να δεχθούν
την παραχώρησιν μεγάλων κτημάτων των δια την
εγκατάστασιν κέντρων εκπαιδεύσεως.
Εργασία εις περισσοτέρους
Η Ελλάς έχει απόλυτον ανάγκην να εκπαιδεύση και
ειδίκευση τον πληθυσμόν της εις όλους τους τομείς.
Τούτο θα επιτρέψη ώστε ολόκληρος ο πληθυσμός
αυτής να δυνηθή να απασχοληθή εντός της χώρας
λίαν ικανοποιητικώς και τούτο διότι υπάρχουν παρα
γωγικοί πηγαί εν Ελλάδι, αίτινες είναι δυνατόν να
επιτρέψουν να ασχοληθή διπλάσιος πληθυσμός
εργαζόμενος όχι μόνον εις την γεωργίαν, αλλά και
εις την βιομηχανίαν, την βιοτεχνίαν και εις τας Υπη
ρεσίας. Ως προς την μετανάστευσιν είναι απαράδεκτον να μεταναστεύσουν σήμερον ανειδίκευτοι εργάται και επομένως να λαμβάνουν εν τη ξένη το κατώ
τερον ημερομίσθιον. Εάν το Κράτος προσβλέπη εις
την μετανάστευσιν ως μίαν των λύσεων του προβλή
ματος της υποαπασχολήσεως, επεβάλλετο όπως τού
το λάβη τα κατάλληλα μέτρα ώστε ot μεταναστεύοντες να έχουν αποκτήσει μίαν ειδίκευσιν.
Η πρόιασις η οποία γίνεται σήμερον εις την Γεν.
Συνέλευσιν είναι ότι επιβάλλεται να εκφρασθούν αι
ευχαρισιίαι της Συνελεύσεως προς την Α.Μ. τον
Βασιλέα δια την παραχώρησιν του κτήματος και
προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, ο οποίος υιο
θέτησε την σΰστάσιν της Α.Μ. του Βασιλέως. Πέραν
τούτου να λάβωμεν μίαν απόφασιν ότι θα ιδρυθή υπό
της Συνομοσπονδίας ένα ιδιαίτερον Νομικόν Πρόσωπον, όχι Δημοσίου Δίκαιου, ένα Συμβούλιον ιδιαί
τερον εις το οποίον θα συμμετάσχουν πέραν των
εκπροσώπων της Συνομοσπονδίας και οι εκπρόσω
ποι εκείνων, οι οποίοι θα εισφέρουν οικονομικώς
δια την αξιοποίησιν του κτήματος.
Πέραν αυτού παρίσταται ανάγκη να υπάρξη ένας
ειδικός προϋπολογισμός. Εις το θέμα του ειδικού
προϋπολογισμού δεν θα σας απασχολη'σωμεν τώρα
διότι έχομεν ειδικόν θέμα.
Παρακαλώ λοιπόν να μοιρασθούν οι εκθέσεις του
Υπουργείου, ώστε να τας έχετε υπ’ όψει σας όταν το
απόγευμα που θα συζητηθή το θέμα του Προϋπολο-
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γισμού και θα σας κάνωμεν σχετικός προτάσεις να
είσθε ε'τοιμοι.
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς : Επί του θέματος
αυτού, ο κ. Αφεντάκης έκαμε ωρισμένην πρότασιν.
Να εκφρασθούν αι ευχαρισα'αι της Συνελεύσεως και
να εξουσιοδοτηθή πλέον το Συμβούλιον να οργανώση το κτήμα, συμφώνως με τους σκοπούς της δωρεάς.
«Η Γενική Συνέλευσις ακούσασα την εισήγησιν του
κ. Δ/ντού της Συνομοσπονδίας και ενημερωθείσα
πλήρως επί της γενομένης δωρεάς προς τον Ελληνικόν λαόν υπό της Α.Μ. του Βασιλέως Παύλου του εν
Αγιά Λαρίσης κτήματος αυτού Πολυδε'νδρι εκ 35.000
στρεμ. δια να διατεθή υπέρ των γεωργικών Συνεταιρισμών της Ελλάδος, ίνα ανεγερθούν εκεί Σχολαί
επιμορφώσεως των αγροτών, ομοφώνως αποδέχεται
την γενομένην ως άνω δωρεάν και εκφράζει τας

ευχαριστίας του αγροτικού κόσμου και των Γεωργικών Συν/κών Οργανώσεων της χώρας ως και την
ευγνωμοσύνην αυτών προς την Α.Μ. τον Βασιλέα
ίων Ελλήνων Παύλον και την Βασιλικήν Οικογένειαν δια την γενναίαν ταύτην χειρονομίαν των.
Προς τούτο εξουσιοδοτεί το Διοικητικόν Συμβούλιον της Συνομοσπονδίας όπως και τούτο, ως όργανον διοικούν την Συνομοσπονδίαν, βάσει της υπό της
Γενικής Συνελεύσεως ως άνω ληφθείσης αποφάσεως, προβή εις την λήψιν της σχετικής αποφάσεως του
δια την επίτευξιν της ως άνω δωρεάς και υπογραφήν
της προς τούτο απαιτουμένης πράξεως, προβή δε εκ
παραλλήλου εις τας ενδεδειγμένας ενεργείας δια την
διοργάνωσιν και αξιοποίησιν του κτήματος^ αυτού,
δια την πραγμάτωσιν των σκοπών της δωρεάς, σύμφωνα με την επιθυμίαν της Α.Μ. του Βασιλέως».

Η Συνομοσπονδία κατά το 1963

Συνεχίζεται, δυστυχώς, η έλλειψη θετικών και πραγματικά αποδοτικών ενεργειών για την
σε βάθος και μετά από μελέτη βελτίωση των θεμελιωδών προβλημάτων της συνεταιριστικής
κινήσεως, πράγματα για τα οποία αγωνίζεται επί Ιθετίες με συνέπεια ο Ανώτερος Συνεταιρι
στικός Σύμβουλος.
Η δραστηριότητα της Συνομοσπονδίας είναι περισσότερο επαγγελματική συνδικαλιστική
παρά συνεταιριστική, είναι σύμφωνη με την ψυχοσύνθεση, την κοσμοθεωρία και το παρελθόν
του Διεθυντή, (στο Επιμελητήριο κλπ.) και τις αξιόλογες (σύνθετες όμως συνεταιριστικές αγροτοσυνδικαλιστικές, πολιτικές) επιδιώξεις του ουσιαστικού Προέδρου της Συνομοσπονδίας.
Η εκμετάλλευση της συμπαράστασης που δίνεται από επίσημους οικονομικούς και επιστημο
νικούς Οργανισμούς (όπως ο ΟΟΣΑ και η CIRIEG) και από πνευματικούς ανθρώπους υποστηρικτές ταυ Συνεταιριστικού θεσμού (καθηγητές ανωτάτων Σχολών, στελέχη ΑΤΕ, Υπουργείο
κλπ.) γίνεται δεκτή ευκαιριακά και μόνο σε όσα σημεία ταυτίζονται με τις παραπάνω κατευθύν
σεις. Στα λοιπά αφήνονται κατά μέρος. Γενικά η Ηγεσία της Συνομοσπονδίας όχι μόνο δεν επι
ζητεί αλλά και αισθάνεται όχι ευχάριστα από την ιδεολογική προσφορά υπηρεσιών από Πανεπι
στημιακούς, κλπ. (Κάποια εξαίρεση, για διαφόρους λόγους, για τον γράφονια).
Την όλη περίοδο αυτή (σε συνέχεια από την προηγούμενη) υπάρχει έντονη δραστηριότη
τα - μαχητικότητα άλλοτε αντιπαράθεση και άλλοτε σύμπλευση με αρκετά μέτρα των Κυβερνήσεών της ΕΡΕ που έχουν φιλαγροτικό - φιλοσυνεταιριστικό περιεχόμενο και σε συνέχεια
με τις εξαγγελίες και τα μέτρα της Ενώσεως Κέντρου της οποίας υπουργός Γεωργίας είναι ο
Αλ. Μπαλτατζής (βλ. ενέργειες και προγράμματα στο Υποκεφ. Α), εγκλωβισμένος όμως και
όχι πραγματικά ισχυρός μέσα στις αντιθέσεις συμφερόντων και προσώπων της Ενώσεως
Κέντρου. Βλ. και το κείμενο «Ο Συνεργατισμός εις την αντιμετώπισιν των συγχρόνων προ
βλημάτων» στη ΦΣ 1963 σ. 214.
Η ανάγκη συστηματικής δουλειάς και προγραμματισμού.

Χαρακτηριστικό είναι το επόμενο κείμενο στο Σ 1963 σ. 125:
«Σε προηγούμενο τεύχος του Συνεταιριστή (αρ.
200, Απρίλιος 1963 σελ. 49) με τον τίτλο «Οδηγίες της
ΑΤΕ για την αναδιοργάνωση των Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων» είχαμε δημοσιεύσει σχετική
εγκύκλιο της ΑΤΕ, μαζί με μερικές εισαγωγικές
παρατηρήσεις μας, αναφορικά με το θέμα αυτό. Στην
ενέργεια της ΑΤΕ έδωσε συνέχεια η Πανελλήνιος
Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι-
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σμών: Σε συνεργασία με την Αγροτική Τράπεζα
οργάνωσε από τις 2 - 2 6 Ιουλίου 1963 κοινή σχετική
σύσκεψη αρμοδίων στελεχών των Γεωργικών Συνε
ταιρικών Οργανώσεων και της ΑΤΕ, στην οποία έλαβαν μέρος κυρίως ορισμένοι Διευθυντές Ενώσεων
Συνεταιρισμών, Επιθεωρητές Συνεταιρισμών της
ΑΤΕ και άλλοι αρμόδιοι της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών και της Αγροτικής Τράπεζας. Τη Διεύθυν-
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Ο Κ Καραμανλής (ως βουλευτής, υπουργός και πρωθυπουργός) είχε τακτική παρουσία στις Γ. Συνελεύ
σεις, Συσκέψεις και συνεργασίες με την Συνομοσπονδία
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ση των εργασιών είχε αναλάβει ο Διευθυντής της
Συνομοσπονδίας κ. I. Αφεντάκης.
Η Σύσκεψη έθεσε διάφορα ειδικά συνεταιριστικά
θέματα που αναφέρονται στη συγκράτηση και τη λει
τουργία των Συνεταιρισμών, την έκταση των δραστη
ριοτήτων της τοπικής συνεταιριστικής μονάδας, την
αποστολή, τα χρέη, τις ευθύνες και τον έλεγχο των
συνεταιριστικών οργάνων, το προσωπικό των Οργα
νώσεων, το σχηματισμό των κεφαλαίων τους, τη συνε
ταιριστική εκπαίδευση, τη διάδοση της συνεταιριστι
κής ιδέας και πολλά άλλα σχετικά θέματα και κατά
κάποιο τρόπο διατύπωσε ορισμένες απόψεις της με
ενδεικτικό χαρακτήρα και κατέληξε να υποδείξει στη
Συνομοσπονδία και στην Αγροτική Τράπεζα να
συγκροτήσουν ειδική Επιτροπή από αρμόδια και
έμπειρα πρόσωπα που να ασχοληθούν συστηματικά
με την εμπεριστατωμένη και άνετη έρευνα των συνε
ταιριστικών θεμάτων και την κατάρτιση μελέτης για
ένα συνεταιριστικό πρόγραμμα ολοκληρωμένο και
συγχρονισμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα
της καθολικής συνεργασίας και αλληλοβοήθειας που
διαποτίζει σήμερα τις ψυχές των λαών και αποτελεί
το σύγχρονο ιδανικό τους. Αυτό τουλάχιστον το βαθύ
τερο νόημα καταλάβαμε ότι έκλεινε η εκδήλωση
αυτή. Την είδαμε σαν συνέχιση της παλαιότερης
συνεταιριστικής εργασίας των γεωργικών μας συνε
ταιρισμών, όπως εκδηλώθηκε πριν από τριάντα και
περισσότερα χρόνια στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας,
που ουσιαστικά ήταν και είναι ο οδηγός για τη συνε
ταιριστική μας κίνηση από τότε έως σήμερα.
Περιμέναμε όμως να συνεχιζόταν η συνεταιριστική
μας προσπάθεια κατά τρόπο πιο πρακτικό και νοικο
κυρεμένο, όπως επανειλημμένα έως τώρα ο Συνεται
ριστή; έχει υποδείξει με κάποια, ας το ομολογήσωμε, επιμονή σχεδόν φορτική. Ατυχώς όμως οι αρμό
διοι παράγοντες του Συνεργατισμού δεν πρόσεξαν

τις υποδείξεις μας αυτές: την αξιοποίηση τον
Συντονιστικού και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
που προβλέπουν οι κανονισμοί της Συνομοσπονδίας.
Τα συμβούλια αυτά και από τη σύνθεσή τους και
από τον προορισμό τους θα είχαν από καιρό τώρα
διατυπώσει τα συνεταιριστικά θέματα, θα είχαν
προσδιορίσει την κατάσταση που τα διέπει, θα είχαν
συγκεντρώσει και ταξινομήσει τις απόψεις και τις
γνώμες των έμπειρων παραγόντων σχετικά, θα είχαν
εμπιστευθεί τις εισηγήσεις τους για τη σκόπιμη ρύθμι
σή τους στα αρμόδια πρόσωπα, θα είχαν διατυπώσει
σε πρώτο σχέδιο το συνεταιριστικό πρόγραμμα, θα
είχαν προετοιμάσει για την αποδοχή του το συνεται
ρισμένο κόσμο και θα εμφάνιζαν τον Ελληνικό
Συνεργατισμό έτοιμο να προσφέρη αυτοδύναμα τις
υπηρεσίες του στις σύγχρονες απαιτήσεις και επιδιώ
ξεις.
Οπωσδήποτε, ό,τι δε στάθηκε δυνατό να γίνη έως
τώρα δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να αρχίση να γίνεται
από δω και εμπρός. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για
κάθε σοβαρή προσπάθεια είναι μια καθολική επικρά
τηση του πνεύματος και της ισότιμης και ανεπιφύλα
κτης συνεργασίας και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στα
συνεταιριστικά στελέχη και στο συνεταιρισμένο κόσμο,
του πνεύματος δηλαδή που αποτελεί όχι μόνο την
πεμπτουσία του Συνεργατισμού αλλά και το θεμέλιο
για κάθε πρόοδο και ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή.
Είναι ανάγκη ν’ αφομοιώσωμε την υποθήκη του
στρατηγού Μακρυγιάννη: να σκεπτόμαστε και να
ενεργούμε όχι σαν εγώ αλλά σαν εμείς, αν αληθινά
αγαπούμε το έργο μας και πονούμε για αυτό. Κανείς
δεν μπορεί να πιστεύη ειλικρινή ότι η συνεταιριστι
κή κίνηση, αποκλείοντας την πείρα, τη γνώση και
την περίσκεψη όσων θα μπορούσαν να βοηθήσουν
στην προκοπή της, θα είχε να ωφεληθή πρακτικά
και ηθικά. Το αντίθετο».

Δυστυχώς και αυτές οι σοφές οργανωτικές κλπ. υποδείξεις δεν εισακουσθηκαν.
Το κυβερνητικό πρόγραμμα ιδρύσεως γεωργικών βιομηχανιών, η Συνομοσπονδία και η ΑΤΕ.

Σύσκεψη ανώτατου επιπέδου στην ΑΤΕ υπό την προεδρία πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή
για το θέμα. (Βλ. ΦΣ 1963 σ. 71).
«Την 14ην Ιανουαρίου 1963 συνεκροτήθη εις την
Αγροτικήν Τράπεζαν σΰσκεψις υπό την προεδρίαν
του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή εις την οποίαν
μετέσχον οι υπουργοί Συντονισμού, Γεωργίας και
Βιομηχανίας κ.κ. Παπαληγσυρας, Δ. Βουρδουμπάς
και Λ. Μπουρνιάς, οι υφυπουργοί Συντονισμού και
Γεωργίας κ.κ. I. Μπούτος και Π. Σταυρόπουλος, οι
διοικητής και υποδιοικητής της ΑΤΕ κ.κ. Α. Αποστολίδης και Ν. Μομφεράτος, οι γενικοί γραμματείς των
ανωτέρω υπουργείων κ.κ. I. Λαμπρούκος, Δ. Ταλλέλης και Ν. Τσαγκρίδης, ο οικονομικός σύμβουλος
παρά τω πρωθυπουργώ κ.Ε. Πανάς και ο πρόεδρος
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και ο διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ κ.κ. Π. Ρούσσος και
I. Αφεντάκης.
Κατά την σύσκεψιν εξητάσθη ειδικώτερον το πρό
γραμμα γεωργικών βιομηχανιών και τα μέχρι τούδε
επιτεύγματα.
Κατά την τελευταίαν τριετίαν ιδρύθησαν δώδεκα
γαλακτοκομεία, δύο ψυκτικά συγκροτήματα, οκτώ
οινοποιεία, 2 κονσερβοποιεία, 33 ελαιουργεία, 4
συσκευαστήρια, ένα εργοστάσιον πεπέρεως, ένας
κυλινδρόμυλος και εγκατάστασις πιεστηρίων βάμβα
κος, συνολικής αξίας 240 εκατ. και επέκτασις 206
υφισταμένων γεωργικών βιομηχανιών δια δαπάνης
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115 εκατ. δραχμών.
Εν συνεχεία εξητάσθη το πρόγραμμα γεωργικών
βιομηχανιών του τρέχοντος έτους, συνολικού ύψους
285 εκατ. εκ των οποίων 200 εκατ. αφορούν εις 50
περίπου νέας βιομηχανίας και τα υπόλοιπα 85 εις
επεκτάσεις υφισταμένων. Αι κυριώτεραι των νέων
βιομηχανιών είναι ανά ένα γαλακτοκομείον εις
Λάρισσαν, Ξάνθην, Αργος, Ιωάννινα, Έβρον, Αλε
ξάνδρειαν, Μυτιλήνην και Ρόδον, ένα πτηνοσφαγείον
εις Μέγαρα, 30 ελαιουργεία, 4 οινοποιεία, ανά ένα
εις Κάρυστον, Θεσσαλίαν, Ζίτσαν και Μεσσηνίαν, 5
συσκευαστήρια εκ των οποίων ένα εσπεριδοειδών εις
Κάρυστον και τε'σσαρα σταφυλών εις Σουφλί, Θεσ
σαλονίκην, Έδεσσαν και Τύρναβον, ένα μεγάλο
εργοστάσιον ζωοτροφών εις Θεσσαλονίκην κλπ.
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως έδωσεν οδηγίας δια
την ταχείαν ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας.
Εξ άλλου, εντός του έτους θα αρχίση υπό της
ΕΤΕΑΠ (Εταιρείας Ψυκτικής Αλύσσου), η κατα
σκευή των δέκα πρώτων ψυγείων, εις Βέρροιαν, Τρίπολιν, Πύργον, Λάρισαν, Τρίκκαλα, Βόλον, Αλμυρόν,
Κατερίνην, Ιωάννινα και Σε'ρρας και η επέκταση των
ψυγείων Σκύδρας, ώστε προς το τέλος του 1964 να

λειτουργήσουν τα πρώτα συγκροτήματα των εγκατα
στάσεων της ψυκτικής αλύσσου, της οποίας το όλον
πρόγραμμα θα ολοκληρωθή εντός τριετίας.
Εκ της ολοκληρώσεως του προγράμματος γεωργι
κών βιομηχανιών προσδοκάται η παραγωγή βιομηχανοποιημένων αγροτικών προϊόντων αξίας άνω του
ενός δισεκ. δρχ., η εξοικονόμησις συναλλάγματος 20
εκατ. δολ. και η αύξησις της απασχολήσεως κατά
5.000 περίπου εργαζομένους.
Δια την επιτάχυνσιν της εφαρμογής του ως άνω προ
γράμματος, η ΑΤΕ ίδρυσεν από τριμήνου ειδικήν
διεύθυνσιν γωργικών βιομηχανιών
Τέλος συνεζητήθησαν αι περιπτώσεις του εργοστα
σίου αζώτου και της νέας λαχαναγοράς Αθηνών και
απεφασίσθη όπως δια μεν το εργοστάσιον μελετηθή η
από κοινού υπό του Ο.Β.Α. και της ΑΤΕ ανάληψις
της λειτουργίας του υπό μορφήν ανωνύμου εταιρίας
με ενδεχομένην συμμετοχήν και ξένων ειδικών, δια
δε την λαχαναγοράν η υπαγωγή της εις την ΕΤΕΑΠ,
η οποία από τούδε θα επιληφθή της οργανώσεως της
λειτουργίας αυτής.
(βλ. Φ. Σ. 1963α.71)

Η προστασία της σιτοπαραγωγής και η Συνομοσπονδία. Δυσμενείς συνθήκαι κλπ.

Χαρακτηριστικό είναι το ψήφισμα της 16-5-1963 των εκπροσώπων Ενώσεων σιτοπαραγα>
γικών περιφερειών, ε'ργο σύνταξης βεβαίως της Συνομοσπονδίας. Κείμενο, υπογραφε'ς
βλ,ΦΣ 1963 σ. 214, 215. Απεικονίζει ζωηρά την κατάστασιν των αγροτών αλλά και την όλην
νοοτροπίαν της εποχής.
Συνελθόντες εν Αθήναις οι εκπρόσωποι των Ενώσε
ων Γεωργικών Συνεταιρισμών των σιτοπαραγωγικών
περιφερειών της χώρας, εις τα Γραφεία της Πανελλη
νίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεται
ρισμών, κατόπιν προσκλήσεως αυτής, την 14, 15 και
16 Μαΐου 1963, προς εξέτασιν του ζητήματος της
σιτοπροστασίας κατά το τρέχον έτος και αφού ένας
έκαστος των εκπροσώπων ανέπτυξε τας απόψεις της
οργανώσεώς του επί του ζητήματος της σιτοπροστασίας, κατέληξαν ομοφώνως εις τας κάτωθι διαπιστώ
σεις και αποφάσεις:
Διαπιστώνουν
1) Ό τι οι σιτοκαλλιεργηταί κατά το τρέχον έτος ,
λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών,
μεγάλως κατεπονήθησαν δια να επιτύχουν την καλ
λιέργειαν του σίτου, χωρίς όμως τελικώς να το κατορ
θώσουν εις την έκτασιν εις ην εκαλλιεργήθη ούτος
κατά το παρελθόν έτος.
2) Ό τι η καλλιέργεια του σίτου υστερεί κατά
1.650.000 στρέμ. της του παρελθόντος έτους και αι
στρεμματικαί αποδόσεις μειωμένοι.
3) Ό τι το ισοζύγιον παραγωγής - καταναλώσεως
σίτου θα είναι δια πρώτην φοράν μετά από εξ έτη
ελλειμματικόν και δια την κάλυψίν του θα εισαχθή

σημαντική ποσότης σίτου υπό μορφήν βοηθείαςδανείου.
4) Ό τι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το
κόστος καλλιεργείας είναι ηυξημένον καθώς και το
κόστος των εν συνεχεία φροντίδων λόγω του βαρυτάτου χειμώνος, των πλημμυρών και του παγετού.
5) Ό τι δεν κατέστη δυνατή η εξ ολοκλήρου καλλιέρ
γεια των δια σίτον προοριζομένων εκτάσεων ως και
των εκτάσεων εις τας οποίας κατεστράφη η καλλιέρ
γεια του σίτου, δι’ εαρινών καλλιεργειών, με συνέ
πεια μεγάλο μέρος των παραγωγών να μην έχη εισό
δημα δια την συντήρησίν των, αλλά και άχυρον δια τα
ζώα των.
6) Ό τι η αποζημίωσις ήτις απεφασίσθη να δοθή υπό
του ΟΓΑ εις τους σιτοπαραγωγούς, των οποίων η καλ
λιέργεια κατεστράφη υπό του παγετού, δεν καλύπτει
ούτε τας δαπάνας καλλιεργείας. Οι σιτοπαραγωγοί δε
σύτοι έχουν ανάγκην οικονομικής ενισχΰσεως δια να
συντηρηθούν ως και κτηνοτροφών δια τα ζώα των.
7) Ό τι η από του έτους 1958 εφαρμοσθείσα πολιτική
συμπιέσεως του εισοδήματος των παραγωγών, δια
της μειώσεως των βασικών τιμών, του περιορισμού
και της βαθμιαίας καταργήσεως προνομιακών τιμών
και της μειώσεως των προσιατευομένων ποσοτήτων
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μεγάλαις εζημίωσε τους παραγωγούς. Εδημιούργησε
αδυναμίαν ν’ ανταποκριθούν εις τας υποχρεώσεις
των προς την ΑΤΕ και τρίτους και γενικώτερον αδυ
ναμίαν ν’ αντιμετωπίσουν τας αυξανομε'νας δαπάνας
δι’ ένα ανεκτόν βιοτικόν επίπεδον.
8) Ό τι η αγορά σημαντικών ποσοτήτων σίτου υπό
του ελευθέρου εμπορίου προκαλεί την περαιτέρω
μείωσιν του εισοδήματος των παραγωγών, διότι αι
πληρωνόμεναι τιμαί είναι ουσιωδώς χαμηλότεροι και
των βασικών τιμών συγκεντρώσεως.
9) Ό τι η μέχρι σήμερον εφαρμοσθείσα πολιτική
καταβολής του 40% της αξίας του παραδιδομένου
σίτου, ενώ επεδιώκετο να είναι ευεργετική δια τους
παραγωγούς, τελικώς δεν απέδωσεν εξ ολοκλήρου τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι Υποκαταστήματα
της ΑΤΕ εύρον τρόπον καταστρατηγήσεως της αποφάσεως της Κυβερνήσεως.
10) Ό τι η κατά το παρελθόν ποιοτική κατάταξις του
μαλακού σίτου ως και του σκληρού δεν ήτο η ενδεικνυομένη.
11) Ό τι κατηγορία παραγωγών, ενώ επεβαρύνθη δια
δανείων προς την ΑΤΕ και τρίτους και διέθεσε και
ίδια οικονομικά μέσα, δια την σιτοκαλλιέργειαν,
ουδέν εισόδημα πρόκειται να πραγματοποιήση λόγω
ολοκληρωτικής καταστροφής συνεπεία των δυσμενών
συνθηκών.
12) Ό τι η αδυναμία προωθήσεως προς τα επιλιμένια
κέντρα και τους αλευρομύλους σίτου εξ αποθηκευτι
κών χώρων της ενδοχώρας, εάν δεν ήθελεν αντιμετωπισθή, θα καταστήση δυσχερή την νέαν συγκέντρωσιν.
Μετά τας ως άνω δοαπιστώσεις κατέληξαν ομοφώνως εις τας κάτωθι αποφάσεις:
Αποφασίζουν
1) Ό πω ς ζητήσουν ίνα αναγνωρισθή δημοσία η υπη
ρεσία την οποίαν προφέρουν οι σιτοπαραγωγοί εις
την οικονομίαν της χώρας, εξασφαλίζοντες εις αυτήν
το μεγαλύτερον εισόδημα εξ όλων των καλλιεργειών,
αλλά και εξ όλων των παραγωγικών κλάδων.
2) Ό πω ς ζητήσουν να ληφθούν μέτρα ενισχύσεως εκ
μέρους του Κράτους δια τους σιτοπαραγωγούς, οι
οποίοι δεν κατώρθωσαν να σπείρουν σιτηρά αλλά και
εαρινά φυτά ως και δ’ εκείνους των οποίων κατεσιράφη η παραγωγή από πλημμύρας και παγετούς
και δεν δύνανται ως εκ τούτου να συντηρηθούν μέχρι
της νέας εσοδείας του έτους 1964. Η τοιαύτη οικονο
μική ενίσχυσις δέον να είναι άνευ ουδεμιάς επιβαρύνσεως από απόψεως τόκων, συγχρόνως δε αι τοιαύται χορηγήσεις να τηρηθούν εις ιδιαιτέραν καρτέλλαν «χορηγήσεις δια λογαριασμόν Δημοσίου».
3) Ό πω ς ζητήσουν τα χορηγηθέντα υπό της ΑΤΕ
δάνεια προς σιτοπαραγωγούς, των οποίων αι καλλιέργειαι κατεστράφησαν εκ του παγετού και των
πλημμυρών, τύχουν ειδικής αντιμετωπίσεως δια της
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διαγραφής κάθε επιβαρύνσεως και δια της κλιμακώσεως της επιστροφής των εις περισσοΐέρας χρήσεις
πέραν των τριών ετών με έναρξιν εξοφλήσεως μετά
την πάροδον τριετίας.
4) Όπως ζητήσουν να τεθούν εις την διάθεσιν της
ΚΥΔΕΠ οι αποθηκευτικοί χώροι των αλευρομύλων
και πλοία-αποθήκαι δια την εκκένωσιν των αποθηκών
των παραγωγικών κέντρων προκειμένου να καταστή
ευχερής η διεξαγωγή της νέας συγκεντρώσεως.
5)Όπως ζητήσουν να αλέθουν οι μύλοι σίτον εξ ολο
κλήρου εκ των κρατικών αποθεμάτων μέχρις ολοσχε
ρούς εξαντλήσεως των περυσινών αποθεμάτων σίτου.
6)
Όπως ζητήσουν να καθορισθή βασική τιμή ασφα
λείας του σίτου ικανή να αντισταθμίση την εκ της μειώσεως των στρεμματικών αποδόσεων ουχί δε και της
καλλιεργηθεισης εκτάσεως πτώσιν του χρηματικού
εισοδήματος των σιτοκαλλιεργητών έναντι του προη
γουμένου έτους. Με το προβλεπόμενον σήμερον ύψος
της εσοδείας, η τιμή αύτη είναι ή των 3,58 δρχ. κατά
κιλόν.
7) Ό πω ς διακηρύξουν ότι η προστασία των μικρών
σιτοπαραγωγών δια την εξασφάλισιν κοινωνικού
εισοδήματος μέσω των προνομιακών τιμών, είναι
υποχρέωσις απορρέουσα εκ της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των σιτοπαραγωγών ως εργαζομένων.
Εξ άλλου η εγγυησις ελάχιστου μισθού ή ημερομι
σθίου δια τους άλλους εργαζομένους δια την εξασφάλισιν κοινωνικού εισοδήματος, απορρέουσα εκ των
Νόμων του Κράτους, δίδει το δικαίωμα και εις τους
σιτοπαραγωγούς να αξιώσουν την κατοχύρωσιν των
προνομιακών τιμών δια την μόνιμον προστασίαν των
μικρών σιτοπαραγωγών.
8) Ό πω ς ζητήσουν όπως τα μέτρα προστασίας του
σίτου εξαγγελθούν το πρώτον δεκαήμερον μηνός Ιου
νίου τρέχ. έτους.
9) Ό πω ς ζητήσουν ανάλογον αύξησιν και των προ
νομιακών τιμών συγχρόνως δε και της προστατευομένης ποσότητος, δεδομένου ότι τούτο καθίσταται ανα
γκαίον μετά την μείωσιν της παραγωγής.
10) Ό πω ς ζητήσουν προνομιακός τιμάς και υπέρ των
υπερχρεωμένων κληρούχων παραγωγών κάτω των
100 στρεμ., οι οποίοι δεν κατώρθωσαν, λόγω θεομη
νιών, οικογενειακών ατυχημάτων, είτε διότι δεν
επήρκεσε το εναπομένον 60% της αξίας του παραδιδομένου σίτου δια την εξόφλησιν των χρεών των.
11) Ό πω ς ζητήσουν την ειδικήν μεταχείρισιν του
σκληρού σίτου τόσον ως προς την αναπροσαρμογήν
της τιμής με βάσιν την αύξησιν της βασικής, όσον και
ως προς τας ποιότητας, ίνα οι παραγωγοί σκληρού
σίτου αμείβονται με βάσιν την πραγματικήν αποτίμησιν της αξίας του σίτου, ην και εισπράττει το Δημό
σιον, αποκλεισμένης πλέον εις το μέλλον οιασδήποτε
κατακρατήσεως.
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12) Ό πω ς ζητήσουν την καταβολήν του 50% της
αξίας του παραδιδομένου σίτου απ’ ευθείας εις τους
σιτοπαραγωγούς υπό των Συνεργείων της ΑΤΕ, είτε
υπό των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.
13) Ό πω ς ζητήσουν να αποτιμηθή η ποιοτική κατάστασις του σίτου, μαλακού και σκληρού, με βάσιν τα
στάνταρτ της Κοινότητας ως προς την υγρασίαν, τας
ξε'νας ύλας, το ειδικόν βάρος και τους κόκκους με
υελώδη τομήν.
14) Ό πω ς ζητήσουν ολοκληρωτικήν συγκέντρωσιν εκ
μέρους της ΚΥΔΕΠ δια να μη φαλκιδευθή το εισόδη
μα των σιτοκαλλιεργητών λόγω των χαμηλότερων
ονομαστικών τιμών και των ακόμη χαμηλότερων τού
των, τας οποίας εις την πραγματικότητα πληρώνει το
εμπόριον.
15) Ό πω ς ζητήσουν την συγκέντρωσιν της κριθής,
βρώμης, σικάλεως και λοιπών δημητριακών δια την
προστασίαν των παραγωγών, λαμβανομένου υπ’ όψιν
ότι δια της εισαγωγής εκ του εξωτερικού κτηνοτρο
φών και της χορηγήσεως αυτών επί πιστώσει, δεν
υπάρχει εμπορικόν ενδιαφέρον δια την αγοράν εις
ικανοποιητικός τιμάς δια τους παραγωγούς.
Ο ι εκπρόσωποι των Συνεταιρικών Οργανώσεων
λαμβάνοντες τας ως άνω αποφάσεις απέβλεψαν εις
την εξασφάλισιν του χρηματικού εισοδήματος του
παρελθόντος έτους. Αξίωσιν όμως του σιτοπαραγωγικού κόσμου τον οποίον εκπροσωπούν, αποτελεί όπως
κατά τον καθορισμόν των τιμών του σίτου εκ μέρους
της Κυβερνήσεως ληφθούν επί πλέον υπ’ όψιν:
1. Ό τι από ετών αι τιμαί του σίτου και το εισόδημα
των σιτοπάραγωγών, μόνων εξ όλων των άλλων τάξε
ων του πληθυσμού, έπαυσαν να παρακολουθούν την
άνοδον του γενικού επιπέδου των τιμών. Έναντι του
1953 το γενικόν επίπεδον των τιμών υψώθηκε κατά
60% περίπου και η μέση τιμή σίτου εις τον παραγω
γόν κατά 15%.
2. Ό τι τα καλλιεργητικά έξοδα και αι λοιπαί δαπάναι συνεπεία των ειδικών ανωμάλων συνθηκών είναι
εφέτος ιδιαιτέρως ηυξημέναι.
3. Ό τι δια πρώτην φοράν εφέτος, μετά την πάροδον
ε'ξ ετών θα υπάρξη το προϊόν της διαθέσεως εισαχθησομένου σίτου, λόγω ακριβώς των καταστροφών τας
οποίας υπέστησαν οι σιτοπαραγωγοί.
Δια τους λόγους ακριβώς αυτούς, η βασική τιμή των
3,58 δραχμών την οποίαν υποδεικνύουν οι εκπρόσω
ποι των Συνεταιρικών Οργανώσεων υπεδείχθη ως

τιμή ενδεικτική και ισοδύναμος της βασικής τιμής του
παρελθόντος έτους, ουχί όμως και ως τιμή ικανοποιη
τική δια τον σιτοπαραγωγόν, ιδία μάλιστα δια την εν
όψει εσοδείαν κατόπιν και των ειδικών συνθηκών που
διεμορφώθησαν κατά το τρέχον καλλιεργητικόν έτος.
ΕνΑθήναις τη 16 Μαΐου 1963
Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Συνεταιρισμών
των σιτοπαςαγωγικών περιφερειών^)
1) Γιαννιτσών Βασ. Καλανταρίδης, Δημήτριος Πιτιλάκης. 2) Καρδίτσης Χρ. Φλωρίδης, Χρ. Λεονταρότης. 3) Σερρών Ευστράτιος Γιαλαμάς, Δημ. Κοντογιάννης. 4) Νιγρίτης Δημ. Καρανικόλας. 5) Αξιουπόλεως Κωνστ. Μεμετζής, Πανί. Γιαννουλάκης. 6) Βερροίας Γεώργιος Μαρτάκης, Θεοκλ. Πισιοφίδης. 7)
Λαρίσης Νικ. Ρετσάνης, Σταύρ. Νικολόπουλος. 8)
Φλωρίνης Ευάγγελος Σουμπάσης,Αθαν. Βασιλόπουλος. 9) Σιδηροκάσιρου Χαρ. Μπουρνής. 10) Κατερί
νης Αλέξ. Μπλάτζας, Δημ. Καλακάνης. 11) Ροδόπης
Θεμ. Μαρτίνης, Δημ. Νικολαΐδης. 12) Διδυμοτείχου
Δεσ. Χατζηπουλίδου, Αντ. Χατζαντωνίου. 14) Αλε
ξανδρείας Οδ. Βασιλόπουλος, Παν. Σιδηρόπουλος.
15) Θεσσαλονίκης Αλέξ. Αδαμίδης, Δημ. Τσαλόπουλος. 16) Κοζάνης Ιωάν. Ιωαννίδης, Αλκ. Φάκας. 17)
Ξάνθης Ευάγ. Κουρτίδης. 18) Λαγκαδά Αντ. Γεροθανάσης, Ιωάν. Ρωμανός. 19 Παγγαίου Γεωργ. Παπαδής, Ιωάν. Αναστασιάδης. 20) Εορδαίας Παν. Χαριτιδης, Μιχ. Χαρτοματζίδης. 21) Λήμνου Δημ. Κουρνιώτης. 22) Ανδρ. Δήμας, Γεώργ. Παναγιωτόπουλος.
24) Ευβοίας Ιωάν. Κουκουλίθρας. 25) Λεχαινών
Αθαν. Κούτουλας. 26) Αταλάντης Γεώργ. Ινιωτάκης.
27) Κυπαρισσίας Παν. Βαρελάς, Δημ. Κόντος. 28)
Καβάλας Ιωάν. Παπαδόπουλος. 29) Σουφλίου Χριστ.
Τσάγκος, Ηλίας Μπογιατζής. 30) Κιλκίς Ιωάν. Τριανταφυλλίδης. 31) Τρικκάλων Θεοδ. Πατουλιώτης. 32)
Φαρσάλων Αχ. Βασιλείου, Βάϊος Ευαγγελόπουλος.
33) Βόλου Θεοδ, Μπόζας, Βασιλ. Αγγελόπουλος. 34)
Δράμας Κωνστ. Γεράκης, Γεώργ. Μακεδονόπουλος.
35) Αλμυρού Στυλ Χατζηαναγνώστου, Χρ. Τσιανανής. 36) Αμαλιάδος Γεώργ. Αποστολάκος. 37) Λεβα
δείας Βασ. Μαράντος, Νικ. Οικονόμου. 38) Θηβών
Σωτ. Μαρίνος, Χαρ. Φαρμάκης. 39) Αλξανδρουπόλεως Κρίτων Λυρατζόπουλος. 40) Χαλκιδικής Νικ.
Παπανικολάου, Κ. Αλμπάνης. 41) Αμφικλείας Δ.
Κοτσάνης.

Αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα της εποχής που ταλαιπωρεί αγρότες, Οργα
νώσεις, νομισματική κυκλοφορία, κόστος ζωής, ανάγκες σε συνάλλαγμα και τελικά την
Κυβέρνηση αλλά και την Αντιπολίτευσιν (για κινητοποιήσεις κλπ.).
(*) Τα ονόματα γράφονται (εδώ ή και αλλού) ως συμβολή στην ιστορία για την τότε κατά τόπους εκπρο
σώπηση των Οργανώσεων.
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Η απομάκρυνση (τυπικώς αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας) του Θ. Τζωρτζάκη από τη Συνομοσπονδία.

Το 1963 γίνεται η απομάκρυνση από τη Συνομοσπονδία του ιδρυτού της και διευθυντού της
1935-1938 και από το 1946 Ανώτερου Συνεταιριστικού Συμβούλου στη Συνομοσπονδία Θεοδ.
Τζωρτζάκη, που έγινε με την τυπική δικαιολογία της συμπληρώσεως «του ορίου ηλικίας» ως
να επρόκειτο περί κοινού υπαλλήλου και όχι περί του επί δεκαετίες πνευματικού φάρου, ηγέ
τη και αγωνιστή, διάδοχου του Σωκρ. Ιασεμίδη και επίμονου στα οργανωτικά συνεταιριστικά
(τα οποία όμως ενοχλούσαν).
Η τυχόν - για τυπικούς λόγους του ορίου ηλικίας - ανάγκη διακοπής της «υπαλληλικής»
σχέσεως ήταν βέβαια δυνατό να συνδυασθεί με άμεση διαφορετική τυπική ρύθμιση ώστε να
εξακολουθεί να προσφέρει τις υψηλές πνευματικές υπηρεσίες του και να προωθεί το έργο
της Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως που με τόσους προσωπικούς κόπους προωθούσε, συγκε
ντρώνοντας γύρω από αυτή με το προσωπικό του κύρος, Δ/ντάς των Κεντρικών Οργανώσεων,
Δ/ντάς ΑΤΕ, Υπουργείων, Καθηγητές Πανεπιστημίων και άλλους (χωρίς βέβαια με μισθοδο
σίες αλλά με κάποια συμβολική ασήμαντη αποζημίωση μόνο για τις ώρες διδασκαλίας).
«Κούφια λόγια» του Προέδρου Π. Ρούσσου σιη Γ. Συνέλευση του 1963 «για την αποχώ
ρηση» βλ. ΦΣ 1963 σ. 548). Είπε τα εξής:
«Τα Σεμινάρια - Αποχώρησις της ενεργού υπηρεσίας
ενός σοφού θεωρητικού Συνεταιριστού»
«Ο κ. Αφεντάκης θα σας αναπτύξη τας σκέψεις της
Συνομοσπονδίας επί του σοβαρωτάτου όντως ζητήμα
τος της Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως και των Σεμι
ναρίων και θα σας εκθέση τας επαφάς τας οποίας
έσχεν η Συνομσπονδία με Οργανώσεις του εξωτερι
κού. Επί του ειδικού όμως θέματος της εκπαιδεύσεως, επιθυμώ να μου κάμετε την τιμήν και ακούσετε
τας κατωτέρω ολίγας λέξεις:
Μετά τινας ημέρας αποχωρεί της ενεργού υπηρε
σίας ο εις όλους μας σεβαστός κ. Θεόδωρος Τζωρ-

τζάκης, του οποίου η μόρφωσις, το ήθος, αι προς το
κίνημα πολλαπλοί υπηρεσίαι και αι προς τους διακονούντας εις αυτό διδασκαλίαι, συμβουλαί και υποθήκαι, γνωσταί ανά το Πανελλήνιον, δεν έχουν ανάγκην
εξάρσεως. Την λύπην μας δια την αποχώρησιν του
σοφού θεωρητικού του Συνεταιρικού Κινήματος της
χώρας μας, προς ον εκ μέρους όλων εκφράζω τα ειλι
κρινέστερα αισθήματα αγάπης και σεβασμού,
μετριάζει η ελπίς ότι θα τον έχωμεν πάντοτε μαζύ
μας, φίλον και συμπαραστάτην εις την προσπάθειαν
της εκπαιδεύσεως, εις την οποίαν με τόσον ζήλον και
αυταπάρνησιν είχε αφοσιωθή».

Χαρακτηριστικό για το θέμα είναι το ακόλουθο κείμενο του επίσημου οργάνου της Ομο
σπονδίας Συνεταιριστικών Υπαλλήλων «Ο Σκαπανεύς της Υπαίθρου» φ. 30 Ιαν. 1964 που
τολμά και εκφράζει την αλήθεια και γράφει:
«Ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης μετά μακράν ενεργόν
και πλουσίως δημιουργικήν διακονίαν εις τον γεωργι
κόν συνεργατισμόν, απεχώρησε, λόγω ορίου ηλικίας,
εκ της θέσεως του Διευθυντού της Συνεταιριστικής
Εκπαιδεύσεως παρά τη ΠΑΣΕΓΕΣ.
Η δια λόγους εντελώς τυπικούς αποχώρησις του κ.
Τζωρτζάκη ελύπησε βαθύτατα και τους συνεταιρισιάς και τους υπαλλήλους των συνεταιρικών οργανώ
σεων, διότι μετ’ ευχαρισιήσεως ειλικρινούς έβλεπον
την σωματικήν θαλερότητα και την πνευματικήν γονι
μότητα του μεγάλου εμπνευστού και καθοδηγητού
του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος, αφιερωμέ
νος εις την υπηρεσίαν του συνεργατισμού και δυναμένας να είναι δια πολύ χρονικόν διάστημα με θετι
κήν ενεργητικότητα πολύτιμοι δι’ αυτόν.
Η προσωπικότης του κ. Τζωρτζάκη, διακεκοσμημένη με τα πλούσια χαρακτηριστικά του πνευματικού
και επιστημονικού εξοπλισμού, του ολοκληρωμένου
εις αρετήν ανθρώπου, τιμά ιδιαιτέρως την συνεταιρι
στικήν κίνησιν, την οποίαν από της νεαρός ηλικίας
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του εχειραγώγησε και προήγαγε θεωρητικώς και
πρακτικώς. Ο συνεργατισμός της χώρας μας εύρεν
εις το πρόσωπον του κ. Τζωρτζάκη τον μεγάλον Διδά
σκαλον, τον φωτισμένον ερευνητήν, τον επιτελικόν
Ηγέτην, τον ακαταπόνητον εκτελεστήν, τον θερμόν
ιδεολόγον, τον αναντικατάστατον πρεσβευτήν εις τον
διεθνή συνεταιριστικόν χώρον και τον πιστόν στρα
τιώτην.
Εις όλας τας αντίξοους περιστάσεις - που δεν έπαυ
σαν και ποτέ να είναι διαφορετικοί - ο συνεργατι
σμός εύρεν αυτόκλητον σθεναρόν υπερασπιστήν του
τον Θεόδωρον Τζωρτζάκην. Και όταν τα πάντα
εσκίαζε της Τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας η
τυραννική μορφή, ο Τζωρτζάκης, συνεπής συνεταιρι
στής άρα και ασυμβίβαστος δημοκράτης, είχε το θάρ
ρος να εναντιωθή εις την υποδούλωσιν του συνεργα
τισμού και την αποδημοκρατικοποίησιν αυτού, αδιαφορήσας δια τας αναποφεύκτους σκληρός συνεπείας.
Δεν πρόκειται δια του παρόντος σημειώματος να
επεκταθώμεν εις την ανάλυσιν του υπερτεσσαρακο-
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νταετούς δημοσίου και συνεταιριστικού βίου και του
πολυσχιδούς έργου του κ. Τζωρτζάκη. Λαμβάνοντες
αφορμήν απλώς εκ της αποχωρήσεώς του από την
υπηρεσίαν της ΠΑΣΕΓΕΣ, ακροθιγώς και πετώντι
καλάμω υπογραμμίζομεν ελάχιστα εκ των προσόντων
και της προσφοράς του κ. Τζωρτζάκη, δια να τονίσωμεν ότι η θέσις αυτού εις τον συνεργατισμόν είναι,
πρέπει να είναι ισόβιος, όχι ως δείγμα ευγνωμοσύ
νης, αλλά προς τιμήν αυτού τούτου του συνεργατι
σμού και ως παράδειγμα και ευγενής παράδοσις, που
πρέπει κάποτε ν’ αρχίση να δημιουργείται εις την
συνεταιριστικήν οικογένειαν και καλυτέρα ευκαιρία
ν’ αρχίση από ένα πρωτεργάτην, όπως είναι ο κ.

Τζωρτζάκης, δεν υπάρχει.
Και αν κάποτε - ευχόμεθα να είναι όσο μπορεί πιο
μακρυά - ο κ. Τζωρτζάκης, υποκείμενος και αυτός εις
την φθοράν του χρόνου, αποσυρθή της ενεργού δράσεως δια να ζήση πλέον ως απόμαχος, η αποχώρησίς
του, διότι αποτελεί ένα σημαντικόν γεγονός δια τον
συνεργατισμόν, πρέπει να γίνη ενώπιον πανσυνεργα
τικής συγκεντρώσεως, επί τούτω συγκαλουμένης,
όπου θα δοθή η προσήκουσα τιμή εις τον αποχωρούντα Ηγέτην και όπου θα τιμηθή δια της ηθικής αυτής
πράξεως ο συνεργατισμός. Η εκτέλεσις ηθικού χρέους
αποτελεί την μεγαλυτέραν τιμήν δια τον οφειλέτην».

Πολλά εύσημα ακούστηκαν και στη ΓΣ της ΚΥΔΕΠ του 1964 (όπου είχε τα ίδια καθήκοντα
του Ανώτερου Συνεταιριστικού Συμβούλου (με ασήμαντη αποζημίωση που να συμπληρώνει
κάπως την χαμηλή αντιμισθία του από την Συνομοσπονδία την οποία προτίμησε να υπηρετήσει
αντί να παραμείνει στην ΑΤΕ με παχυλό μισθό κλπ.) από όπου παραιτήθηκε ο ίδιος. Ανακοι
νώθηκε σχετικά, κατά την έκθεση πεπραγμενών, προς τη Γεν. Συνε'λευση της ΚΥΔΕΠ:
«Συνέβη κ. Αντιπρόσωποι, κατά την λήξιν της υπό
κρίσιν χρήσεως, να αποχωρήση δι’ αιτήσεώς του από
την Συνεταιριστικήν κίνησιν, λόγω ορίου ηλικίας, ο
Ανώτατος Συνεταιριστικός Σύμβουλος παρά τη
Πανελληνίω και τη ΚΥΔΕΠ κ. Θεΰδ. Τζωρτζάκης.
Το κενόν το οποίον εδημιούργησε η αποχώρησίς του
κ. Τζωρτζάκη εις την Κοινοπραξίαν αλλά και εις την
καθόλου συνεταιριστικήν κίνησιν είναι πράγματι
μεγάλο.
Η προσωπικότης του κ. Τζωρτζάκη, πνευματική,
επιστημονική και ηθική, αφιερώθη με πάθος ιερόν
εις την δημιουργίαν, την ανάπτυξιν και ακτινοβολίαν
του ελληνικού γεωργικού συνεργατισμού του οποίου
επί δεκαετηρίδας υπήρξε ο θεωρητικός και πρακτι
κός καθοδηγητής, ο φωτεινός διδάσκαλος, ο ακατα
μάχητος υπερασπιστής.
Το ευρύτατον κοινωνικόν περιεχόμενον της συνε
ταιριστικής κινήσεως και αι υψηλαί ηθικαί και
ανθρώπιναι αρχαί αυτού εγνωστοποιήθησαν και,
δύναμαι να είπω, κατέστησαν συνείδησις εντός και
εκτός των ορίων του χώρου του συνεργατισμού, από
την βαθυστόχαστον σκέψιν και διδασκαλίαν αυτού.

Το Δ.Σ. κ. Αντιπρόσωποι εν ειδική συνεδριάσει
αυτού, επί τη αναγγελία της αποχωρήσεως του κ.
Θεοδώρου Τζωρτζάκη ιδιαιτέρως εμνημόνευσε τας
απεράντους υπηρεσίας αυτού εις το κίνημα και προέβαλε το παράδειγμά του σαν πολύτιμον παράδειγμα
προς μίμησιν δια τους ανθρώπους του πνεύματος, δια
τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έταξαν ως σκο
πόν της ζωής των την έρευναν των κοινωνικών προ
βλημάτων και την άρσιν των υφισταμένων αδικιών
μεταξύ των σκληρώς εργαζομένων τάξεων, ως εί ναι η
αγροτική τάξις, δια την ανύψωσιν της οποίας αφιέρω
σε την ζωήν του ο κ. Θ. Τζωρτζάκης.
Χωρίς να συναντά δισταγμόν, διότι συμπίπτει την
παρούσαν μας Γενικήν Συνέλευσιν να τιμά δια της
αυτοπροσώπου παρουσίας του ο μέχρι της χθες εκλε
κτός και πολύτιμος συνεργάτης μας, το Δ.Σ. φρονεί
ότι ανταποκρίνεται απολύτως εις τον αισθηματικόν
κόσμον όλων ημών, κάμνον μνείαν της αποχωρήσεως
του κ. Τζωρτζάκη εκ της στνεταιριστικής μας κινήσεως, σαν έκφρασιν των ειλικρινών ευχαριστιών του
και σαν εκδήλωσιν του οφειλομένου μεγάλου σεβα
σμού προς το πρόσωπον αυτού».

Η συνέχιση της πνευματικής προσφοράς του Θ. Τζωρτζάκη για τα πνευματικά και
κυρίως τα οργανωτικά θέματα, έγινε, εκτός από τη συνέχιση της εκδόσεως και τον εμπλου
τισμό της ύλης του περιοδικού του «Ο Συνεταιριστής», κατά τα έτη εκδόσεως 1964 έως
αρχές 1967 (οπότε διέκοψε την έκδοση ως αντίδραση στη νέα δικτατορία), και με πολλές
εισηγήσεις του που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό του (βλ. σε άλλες σελίδες μας ανάλογα
με τα θέματα).
Η Γ. Συνέλευση της Σ υνομοσπονδίας Δεκ. 1963.

Πρόσκληση, θέματα βλ. ΦΣ 1963 σ. 473.
Η πραγματοποίηση. Παρόντες. Πεπραγμένα Διοικήσεως από τον πρόεδρό της Π. Ρούσσο.
Ένθερμη προσφώνηση προς πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου. Η ομιλία του Πρωθυπουργού. Η
αγροτική πολιτική της Ενώσεως Κέντρου. Φωτογραφίες (βλ. ΦΣ Δεκ. 1963 και ΦΣ 1963 σ.
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541-545 και επομ. με αναλυτική έκθεση για όλα τα αγροτικά. Η προσφώνηση Υπουργού
Γεωργίας Αλ. Μπαλτατζή (βλ. ΦΣ 1963 σ. 549).
Επειδή πρόκειται περί χαρακτηριστικής εποχής γενικά και όχι μόνο για την αγροτική
συνεταιριστική κίνηση, είναι πολύ χρήσιμη η ανάγνωση από τους μελετητές των παραπάνω
σημειουμένων σελίδων για τα στοιχεία που έχουν. Στη συνέχεια δίδονται τα πιο βασικά:
Η ομιλία του Προέδρου της Συνομοσπονδίας Π. Ρούσσου για τα πεπραγμένα. Και η προσφώνη
ση προς υπουργόν Αλ. Μπαλτατξήν.

Με ευγλωττία απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Π. Ρούσσος προς τους παρόντες
μέλη της Γ.Σ. και επισήμους. Και προσθέτει (ΦΣ 1963 σ. 545):
«Περαιτέρω, αγαπητοί φίλοι αντιπρόσωποι, ωθούμενος από μίαν ακατανίκητον ψυχικήν επιταγήν,
πηγαίαν και ομόθυμον της Διοικήσεως και Διευθύνσεως της Συνομοσπονδίας και εμού προσωπικώς,
αλλά και σύμφωνον-είμαι πλέον ή βέβαιος περί τούτου - προς τα αισθήματα πάντων των ηγετών και των
μελών της συνεταιριστικής κινήσεως της χώρας, είτε
ούτοι ευρίσκονται εις την στενήν αίθουσαν της σημερινής μας συνεδριάσεως, είτε ευρίσκονται διασκορπισμένοι ανά τα πέρατα της αγροτικής μας Ελλάδος
(παρακολουθούντες μας), περαιτέρω λέγω, χαιρετίζω
με χαράν ενθουσιασμόν αλλά και με συγκίνησιν την
μεταξύ ημών παρουσίαν του πρώτου συνεταιριστού
Υπουργού, του αξιοτίμου Υπουργού της Γεωργίας κ.
Αλεξ. Μπαλτατζή.
Σάρξ εκ της σαρκός του αγροτικού συνεταιριστικού
κινήματος της Πατρίδος μας, αγωνιστής της πρώτης
γραμμής από νεανικής ηλικίας εις τον Συνεταιρισμόν
της μακρυνής του Πατρίδος Νεοχώριον η «Αναγέννησις», ιδρυτής και πρόεδρος επί ολόκληρον σειράν
ετών μιάς των πλέον προοδευτικών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών της χώρας, της Ενώσεως Ξάνθης,
Πρόεδρος του Γεωργικού Επιμελητηρίου και της
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας του 1935 και ιδρυτής

της Οργανώσεώς μας και Πρόεδρός της από της απελευθερώσεως μέχρι και του έτους 1950, ότεέσχον την
υψίστην τιμήν, λαβών παρ’ υμών την βαρύφορτον
εντολήν να τον διαδεχθώ έκτοτε και μέχρι της σήμερον εις την Διοίκησιν της Συνομοσπονδίας μας,
τιμά
την σημερινήν μας Γενικήν Συνέλευσιν,
φωτεινόν παράδειγμα συνεπών αγωνιστικών προαπαθειών ολοκλήρων δεκαετιών, υπό την ιδιότητα
του, του Υπουργού της Γεωργίας,
Απευθύνω προς την Εξοχότητά του εκ μέρους του
αγροτικού κόσμου της Ελλάδος και πάντων υμών,
εγκάρδιον συνεταιριστικόν χαιρετισμόν, του ευχόμεθα ολοψύχως πλήρη επιτυχίαν εις το έργον του, εις το
οποίον (περιττή βεβαίως είναι η δήλωσις) με όλην
την δύναμιν της ψυχής μας θα του συμπαρασταθώμεν,
του δηλούμεν ότι η σημερινή Γενική Συνέλευσίς μας
θα αναγραφή εις την ιστορίαν του Συνεταιριστικού
Κινήματος της Πατρίδος μας, ως ο σταθμός - Γενική
Συνέλευσίς - του πρώτου Συνεταιριστού Υπουργού
Γεωργίας, και υποβάλλω την παράκλησιν εκ μέρους
της Διοικήσεως της Συνομοσπονδίας, να ευδοκήση,
μετ’ ολίγον, και κηρύξη την έναρξιν των εργασιών της
Συνελεύσεώς μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε (με γνώση και ευγλωττία) στα προς λύσιν προβλήματα, στο έτος
1963 ως έτος ισχνών αγελάδων, στην γεωργική παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών, στην
σωστική πρόσφατη ρύθμιση των αγροτικών χρεών, στα προσφάτως εκτελεσθέντα από το
Κράτος έργα εγγείων βελτιώσεων και την ανάγκην συνεχίσεώς των, στην ανάγκην προγραμ
ματισμού της γεωργίας, στην ανάγκη γεωργικών βιομηχανιών και της εμπορίας των γεωργ.
προϊόντων, την βραδυπορίαν της Ελλάδος εις τον χώρον της ΕΟΚ, την μετανάστευσιν ως
εθνικόν κίνδυνον, στις τρέχουσες εργασίες-αποφάσεις της ΕΟΚ, στις ενέργειες το 1963 για
τις γεωργικές βιομηχανίες, την εισφοράν προς την Συνομοσπονδίαν, τα συγχαρητήρια στους
νέους Διοικητήν και Υποδιοικητήν ΑΤΕ, το ζήτημα των καταστημάτων της Λαχαναγοράς, το
ζήτημα των σιτηρών, τα γεωργικά εφόδια, τα υπαλληλικά των συνεταιριστικών υπαλλήλων, τα
Σεμινάρια και «την αποχώρηση της ενεργού υπηρεσίας ενός σοφού θεωρητικού Συνεταιριστού» (βλ. ΦΣ 1963 σ. 546-548).
Η ομιλία του Υπουργού Γεωργίας Αλεξ. Μπαλτατζή. Τα κυβερνητικά μέτρα κ.λπ.
Ακολούθως έλαβε τον λόγον ο Υπουργός της Γεωργίας Αλεξ. Μπαλτατζής όσιις είπε τα εξής: (ΦΣ 1963
σ. 549).
«Ευχαριστώ τον Πρόεδρον της ΠΑΣΕΓΕΣ και αγαπητόν φίλον κ. Ρούσσον δια τον θερμόν χαιρετισμόν
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του. Κηρύσσω την έναρξιν των εργασιών της Συνελεύσεως ευχόμενος πλήρη επιτυχίαν. Εύχομαι όπως η
Συνέλευσίς αυτή αποτελέση σταθμόν και αφετηρίαν
του συνεταιριστικού κινήματος επ’ αγαθώ της αγροτικής τάξεως.

Περίοδος 1961 -1967: Υποκεφ. ΣΤ/1 - Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις: Η Συνομοσπονδία (ΠΑΣΕΓΕΣ)

j H w im m iK IK P
WKKm MKBKMKMβ
»*
Β1Β1 Ρ1—Γ

Q

B

M

r

a

i

S ' ^ V .".· m * K { p

Ο Πρωθυπουργός
Γ. Παπανδρέου
στη Γεν. Συνέλευση
της Συνομοσπονδίας
κατά την «επανεκλογή»,
(δια της ομιλίας του)
του «δεξιού» Π. Ρούσσου,
τοποτηρητού
του Αλ. Μπαλτατζή
στη Συνομοσπονδία
και την ΚΥΔΕΠ.
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Προέρχομαι κατ’ ευθείαν από τον αγροτικόν
κόσμον και το συνεταιριστικόν κίνημα. Είμαι εκ των
ιδρυτών και ο πρώτος Πρόεδρος της Πανελληνίου
Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών από το
1935 και απεχώρησα το 1950 όταν εισήλθα εις την
πολιτικήν.
Πράγματι είναι η πρώτη φορά κατά την οποίαν πρόσωπον εκ του συνεταιρισμένου κόσμου προερχόμενον καταλαμβάνει το αξίωμα του Υπουργού, πράγμα
που δικαιολογεί την συγκίνησίν μου.
Το φαινόμενον τούτο είναι συνηθες εις το εξωτερι
κόν όπου και Αρχηγοί Κρατών και Υπουργοί προέρχνται από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς.
Εις την Ελλάδα απαγορεύει αυτό η νομοθεσία μας,
η οποία είναι απηρχαιομένη. Η κατάσιασις αυτή δεν
ευνοεί την ανάδειξιν προσωπικοτήτων από το συνε
ταιριστικόν κίνημα προερχομένων.
Εξαιρώ τον αγαπητόν συνάδελφον κ. Κ. Μητσοτάκην, Υπουργόν των Οικονομικών και πιστόν φίλον
των Συνεταιρισμών.
Είναι βαθύ το ενδιαφέρον του δια τον αγροτικόν
κόσμον και τα προβλήματά του, ενδιαφέρον το οποί
ον εκδηλώνει πάντοτε και εντός του Υπουργικού
Συμβουλίου και εντός της εξ Υπουργών Οικονομικής
Επιτροπής.
Τα προβλήματα της γεωργίας είναι μεγάλα και κρί
σιμα. Επισημαίνω τα χαρακτηριστικότερα εξ αυτών.
Το βασικόν γνώρισμα της γεωργίας μας είναι ο βρα
δύς ρυθμός αναπτύξεως και το χαμηλόν αγροτικόν
εισόδημα το οποίον είναι μικρσιερον του 1/3 του
μέσου εισοδήματος του Έλληνος. Η κυβέρνησις του
Γ. Παπανδρέου αποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν εις τον
αγροτικόν τομέα. Οι αγρόται μας μολονότι αποτε
λούν την μεγαλυτέραν μερίδα του Έθνους εν τούτοις
είναι το πτωχότερον τμήμα του λαού μας.
Η γεωργία αποτελεί την βάσιν της εθνικής μας οικο
νομίας. Επί δεκαετηρίδας ακόμη η οικονομία μας θα
επηρεάζεται από την γεωργίαν.
Εις την σημερινήν περίοδον κατά την οποίαν ολό
κληρος ο κόσμος αναπλάσσει και δημιουργεί νέας
οικονομικός, πολιτικός και εκπολιτιστικός καταστά
σεις, επιβάλλεται η πρόοδος της γεωργίας και η
παράλληλος ανάπτυξις της βιομηχανίας εκ της οποίας
εξαρτάται η διέξοδος από την φτώχειαν.
Η Κυβέρνησις Παπανδρέου μέσα εις το μικρόν χρο
νικόν διάστημα αφ’ ης ανήλθεν εις την εξουσίαν έλα
βε πραγματικά μέτρα υπέρ της γεωργίας. Δεν τα λέω
αυτά διότι είμαι μέλος της Κυβερνήσεως αυτής. Διότι
δεν δίδω σημασίαν εις τα αξιώματα όπως το έπραξα
εις το παρελθόν και θα το δείξω και εις το μέλλον.
Οφείλω όμως να εξάρω τα μέτρα υπέρ της Παιδείας
δια την πραγματοποίησιν των οποίων διατίθενται
εκατοντάδες εκατομμυρίων δραχμών δια να μορφω
θούν οι φτωχοί και επομένως οι αγρόται.
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Εξαιρετικά μέτρα ελήφθησαν και ήρχισαν ήδη
εφαρμοζόμενα δια την ενίσχυσιν των αγροτών εις την
καλλιέργειαν των αγρών των. Σπόροι, λιπάσματα,
χρήματα δι’ αρόσεις χορηγούνται εις τους αγρότας
και οδηγίαι εδόθησαν μέσω της Αγροτικής Τραπέζης
ίνα μη συνδέεται ο σημερινός δανεισμός με παλαιό
χρέη, πόσο μάλλον να προσωποκρατείται ο γεωργός,
χαρακτηριζόμενος κακόπιστος.
Με τα ανωτέρω μέτρα είμαι βέβαιος ότι ουδέ σπιθα
μή εδάφους θα παραμείνη εφέτος ακαλλιέργητος,
έτσι η γεωργική παραγωγή θα αυξηθή ποσοιικώς και
θα βελτιωθή ποιοτικώς.
Με την ευρύτητα των ληφθέντων υπό της Κυβερνή
σεως μέτρων ρυθμίζονται τα αγροτικά χρέη κατά τον
καλλίτερον τρόπον. Το πρόβλημα των πληγένιων
παραγωγών αντιμετωπίζεται ήδη υπό της Κυβερνήσε
ως.
Η Κυβέρνησίς μας δια να επιτύχη η αγροτική της
πολιτική ευρέθη εις την ανάγκην να ανανεώση την
διοίκησιν της ΑΤΕ επί κεφαλής της οποίας ετοποθέτησε τον κ. Χρήστον Βασματζίδην, διακεκριμένον
επιστήμονα γεωπόνον, φίλον των αγροτών και των
Συνεταιρισμών, του οποίου οι δεσμοί και με τον
αγροτικόν κόσμον και με τας Οργανώσεις του και με
την Αγροτικήν Τράπεζαν είναι γνωστοί. Τώρα τα
Γραφεία της ΑΤΕ και εις το Κεντρικόν Κατάστημα
και εις τα Υποκαταστήματα είναι προσιτά εις όλους.
Θα μπαίνετε μέσα ελευθέριος, όπως στο σπίτι σας.
Και ο νέος υποδιοικητής της ΑΤΕ κ. Αδαμάντιος
Πεπελάσης, εξαίρετος επιστήμων, οικονομολόγος με
κύρος και εις το εξωτερικόν και εις το εσωτερικόν, ο
οποίος συνειργάσθη με απόδοσιν εις το Κέντρον
Οικονομικών Ερευνών είναι γεμάτος πίστιν και τρέ
φει εγκάρδια αισθήματα προς τον
αγροτικόν
κόσμον. Η αλλαγή εις την διοίκησιν της ΑΤΕ αποτε
λεί εγγύησιν ότι από του Διοικητού μέχρι και του
τελευταίου υπαλλήλου, όλοι οι εργαζόμενοι εις την
Αγροτικήν Τράπεζαν θα σταθούν εις το πλευρόν των
αγροτών.
Εξ άλλου τα ληφθέντα υπό της Κυβερνήσεως μέτρα
υπέρ ενός εκ των εθνικών μας προϊόντων, του ελαιολάδου, υπερέβησαν τας προσδοκίας όλων. Και πρέ
πει από του βήματος τούτου να εξάρω το υπέρ των
παραγωγών ενδιαφέρον του Προέδρου της Κυβερνή
σεως και του συναδέλφου μου επί των Οικονομικών
κ. Μητσοτάκη, χάρις εις τον οποίον εδόθη μία δραχ
μή κατά χιλιόγραμμον παραπάνω εις τον καθορισμόν
της τιμής στηρίξεως του ελαιολάδου.
Δια τον βάμβακα δεν επρόλαβεν η Κυβέρνησίς μας
να εξαγγείλη ολοκληρωμένον σύστημα προστασίας
και ποσότης του προϊόντος διέρρευσεν εις την αγο
ράν. Έλαβεν όμως αμέσως μέτρα δια τον μεταβροχικόν βάμβακα, ορίσασα τιμήν συγκεντρώσεως 6 δρχ.
κατά χιλιόγραμμον αντί 4, καλύπτουσα ποσότητα
25.000 τόννων και άνω.
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Δια την όρυζαν εβελτίωσε την τιμήν συγκεντρώσεως.
Δια τα τεύτλα ήδη εντός της ημε'ρας θα ανακοινω
θούν τα μέτρα δια των οποίων η τιμή αγοράς των από
την Βιομηχανίαν Ζαχάρεως θα είναι κατά πολύ βελ
τιωμένη.
Οι αντίπαλοι της Κυβερνήσεως βάλλουν, προσπα
θούν να κλονίσουν την δραχμήν μας ότι τάχα εξα
ντλούμε τον προϋπολογισμόν του Κράτους δια παρο
χών με την κακόπιστον διάθεσιν να μας κάνουν να
δειλιάσωμεν.
Η Κυβέρνησις όμως θα προχωρήση παρά τα συμφέ
ροντα των γνωστών κύκλων.
Διότι είναι βεβαία ότι και την υπάρχουσα σταθερό
τητα της δραχμής θα διατηρήση και τον προϋπολογι
σμόν ισοσκελισμένον θα κρατήση.
Θα ιεραρχήση όμως τα κονδύλια των επενδύσεων
κατά τρόπον περισσότερον πρακτικόν και αποδοτι
κόν, ώστε να βελτιούται το εισόδημα, σύμφωνα με το
ύψος των επενδύσεων.
Η Κυβέρνησις συνδέει την ανάπτυξίν της γεωργίας
με το ισχυρόν συνεταιριστικόν κίνημά μας. Είναι το
μέσον δια του οποίου θα δυνηθώμεν να συμβάλλωμεν
αποτελεσματικώτερα εις την καύιτε'ραν παραγωγήν
και εμπορίαν των αγροτικών προϊόντων. Θα συμβάλ
λωμεν εις την δικαιοτέραν κατανομήν του εθνικού
μας εισοδήματος.

Εάν αποτυχη το συνεταιριστικόν κίνημα, αι ημικρατικαί και κρατικαί επιχειρήσεις, θα ευθύνεται και το
Κράτος που δεν έλαβε τα ανάλογα και ενδεδειγμένα
μέτρα. Δια να επιτύχη η εθνική αυτή προσπάθεια
πρέπει να τεθούν οι κατάλληλοι εις την κατάλληλον
θέσιν και όχι να μένουν αχρησιμοποίητοι εις τα
παρασκήνια.
Ομίλων προχθές προς τα ανώτατα στελέχη του
Υπουργείου Γεωργίας ετόνισα ότι ημείς ευθυνόμεθα,
διότι δεν κατεστήσαμε τους Συνεταιρισμούς ικανούς
δια να επωμισθούν με επιτυχίαν μεγαλύτερα καθήκο
ντα.
Η επιτυχία του συνεταιριστικού κινήματος θα είναι
επιτυχία της Κυβερνήσεως, του Υπουργείου Γεωρ
γίας και της Αγροτικής Τραπέζης.
Απευθύνω θερμόν, αδελφικόν χαιρετισμόν προς
όλους τους συνεταιριστάς της χώρας και ολόκληρον
τον αγροτικόν κόσμον τον οποίον πάντοτε πρέπει να
έχωμεν μπροστά μας. Διότι είναι άξιος καλλιτε'ρας
τύχης. Από σας εξαρτάται περισσότερον να τον
καθοδηγήσωμεν εις τον δρόμον της προόδου και αναπτύξεως εις τον δρόμον της ευημερίας. Ό λοι μαζί
ηνωμένοι: Κυβέρνησις, Υπουργείον Γεωργίας, Αγρο
τική Τράπεζα, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί.
Ίσ οι μεταξύ μας σαν καλοί φίλοι ας συνεργασθούμε
για το υψηλόν αυτό ιδεώδες δια το οποίον αξίζει
κάθε προσπάθεια».

Στη συνέχεια μίλησαν επίκαιρα ο νε'ος Διοικητής της ΑΤΕ Χρ. Βασματζίδης και ο υπουρ
γός Οικονομικών Κ. Μητσοτάκης με αναγνώριση του ε'ργου των Συνεταιρισμών και υποσγέσεις (ΦΣ 1963 σ. 550).
Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου εις την Γεν. Συνέλευσιν της Π.Σ.Ε.Γ.Σ.

Κατά την τελευταίαν ημέραν της Γενικής Συνελευσεως της Π.Σ.Ε.Γ.Σ., προσήλθεν και εχαιρέτησε την Συνέλευσιν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, συνοδευόμενος υπό
των Υπουργών Γεωργίας Αλ. Μπαλτατζή, Βορείου Ελλάδος Εξάρνου, του Διοικητού της
ΑΤΕ Χρ. Βασματζίδη, και άλλων.
Ο Πρόεδρος της Συνελευσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας Παν.
Ρούσσος προσφωνών των Πρόεδρον της Κυβερνήσεως είπε τα εξής:
Κύριοι αντιπρόσωποι,
Ο αξιότιμος κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ευρίσκεται μαζύ μας, τιμών την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν
της Πανελληνίου Συν/δίας των Ενώσεων Γεωργικών
Συν/σμών. Απευθύνω προς την Εξοχότητά του εκ
μέρους υμών, των αντιπροσώπων των Ενώσεων των
Γεωργικών Συνεταιρισμών της Χώρας, αλλά και εξ
ονόματος, είμαι πλέον ή βέβαιος περί τούτου, ολοκλή
ρου του αγροτικού κόσμου της Ελλάδος, εγκάρδιον
χαιρετισμόν. Είναι εξαιρετική η τιμή κ. Πρόεδρε που
προσγίνεται εις τους αντιπροσώπους του συνεταιρι
σμένου αγροτικού κόσμου την στιγμήν αυτήν, και κατ’
αξίαν και οι εις την αίθουσαν αυτήν ευρισκόμενοι
συνάδελφοί μου αντιπρόσωποι αλλά και ο αγροτικός
κόσμος θα σημειώση την τιμητικήν αυτήν παρουσίαν

σας μεταξύ ημών, διότι δεν μας έχουν συνηθίσει εις
τοιαύτας διακριτικός εκτιμήσεις... Δεν ώθησαν την
Εξοχότητά σας να παραστή σήμερον εδώ μόνον
συναισθηματικοί λόγοι. Αλλά και ο πηγαίος πόνος
που έχετε δια τον Έλληνα αγρότην, ελάχιστα δείγμα
τα του οποίου εδώσατε κατά το 20ήμερον ή 25θήμερον της Κυβερνήσεώς σας. Τα πρώτα βήματα και αι
πρώται πράξεις εγγυώνται, κύριε Πρόεδρε, την ολοκλήρωσιν των ονείρων του αγροτικού κόσμου, και την
επίλυσιν των ζωτικών προβλημάτων του, εν τω μέτρω
των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας μας. Και
είναι τα προβλήματα αυτά περισσότερον από κάθε
άλλον γνωστά εις υμάς και εάν δεν έχει συλληφθή ένα
θέμα εκ των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου είσθε
εις θέσιν να το συλλάβετε και να το αντιμετωπίσετε,
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δεδομένου ότι επελε'ξατε και εθέσαχε επί κεφαλής
του αγροτικού τομέως, και θεωρούμε τούτο τιμήν μας,
τον πρώτον συνεταιριστήν Υπουργόν Γεωργίας, τον
αξιότιμον κ. Αλέξ. Μπαλτατζήν. Δεν είναι κατάλλη
λος η στιγμή κ. Πρόεδρε, διότι γνωρίζω τον φόρτον
των εργασιών σας αλλά και πόσον πολύτιμος σας
είναι ο χρόνος, να σας αναπτύξω τα προβλήματά μας
τα οποία σας είναι γνωστά. Έ ν α μόνον επιτρέψατέ
μου να σας είπω: Όταν χθες προέβαινον εξ ονόματος
του Διοικ. Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας εις την
λογοδοσίαν των πεπραγμένων του Συμβουλίου κατά
το κρινόμενον έτος είπον εν κατακλείδι: «Κύριοι

αισιοδοξείτε δια το μέλλον, οι οιωνοί είναι την σήμε
ρον ευμενείς» Τροποποιώ, κύριοι αντιπρόσωποι, τον
χθεσινόν μου επίλογον: Αισιοδοξείτε, αισιοδοξείτε
δια το μέλλον του αγροτικού κόσμου που είναι συνυφασμένον με το μέλλον της Φυλής και του Έθνους
διότι την σήμερον οι οιωνοί δεν είναι απλώς ευμενείς,
οι οιωνοί είναι άριστοι. Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσε
ως, ο κ. Γ. Παπανδρέου ευρίσκεται μεταξύ μας. Και
αυτό είναι η καλλιτέρα των αποδείξεων όιι οι οιωνοί
είναι άριστοι. Σας καλωσορίζω κ. Πρόεδρε με χαράν
και ενθουσιασμόν και είμεθα ευτυχείς να ακούσωμεν
τον χαιρετισμόν σας».

Ο λόγος τον πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου. Τα μέτρα για τους αγρότες
«Επιθυμώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου διά
τον εγκάρδιον χαιρετισμόν. Είπεν ο άξιος Πρόεδρός
σας: Συναισθηματικοί λόγοι με έφεραν εδώ. Βλέπω
μανδήλια με δάκρυα. Τα ανταποδίδω.
Τίποτα άλλο δεν ήτο δυνατόν να με τίμηση περισσό
τερον από αυτό που βλέπω. Εγκάρδιος είναι η αναγνώρισις της προσπαθείας.
Αγαπητοί φίλοι,
Οι αγώνες μας δια το συνολον του λαού και ειδικώς
του αγροτικού κόσμου ήσαν πάντοτε δίχως κομματικά
κριτήρια. Πηγαία και αμοιβαία τα αισθήματα. Τώρα
που η Ένωσις Κέντρου έγινε μέγα Κόμμα μπορούμε
να διακηρύξωμεν ότι η Ένωσις Κέντρου είναι το
μέγα Αγροτικόν Κόμμα της Ελλάδος.
Παλαιοί οι αγώνες μου και οι αγώνες των παλαιών
συνεργατών μου υπέρ του αγροτικού κόσμου. Ο κ.
Αλέξ. Μπαλτατζής, εντασσόμενος πρώτος εις την
Ένωσιν Κέντρου κατώρθωσε να δώση εις αυτήν το
όνομα. Δεν είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με
πάθος, με πίστιν υπέρ του αγροτικού κόσμου.
Το 1950 ενθουμούμαι ότι ως Αντιπρόεδρος της
Κυβερνήσεως, τότε, διεφώνησα με την Αμερικανικήν
Αποστολήν δια την τιμήν του σίτου και παρητήθην
από την κυβέρνησιν εκείνην. Δεν ζητώ αναγνώρισιν
των υπηρεσιών μου. Ό σ α τώρα λέγω αποτελούν ανάμνησιν. Οι επικριταί μου ας εύρουν ένα παρόμοιον
παράδειγμα συνεπείας.
Το 1952 μετέβην εις Γερμανίαν και ήνοιξα την εκεί
αγοράν δια τα καπνά μας. Απετόλμησα το ταξίδιον
εκεί, μολονότι υπήρχε φόβος να αποτύχω. Ο Θεός
εβοήθησε την προσπάθειάν μου και επέτυχα.
Ενθυμούμαι ένα ανέκδοτον του καιρού εκείνου.
«Πώς το κατώρθωσες αυτό;» μου έλεγαν.
Ο φθόνος, αγαπητοί μου φίλοι, δεν έχει διαβατήριον
δια το εξωτερικόν. Τον εσταμάτησα εις τα σύνορα
και επήγα μόνος εις Γερμανίαν. Με ανέμενεν όμως
εις τα σύνορα και όταν επέστρεφα εγυρίσαμε μαζί.
Αι αγροτικαί Συντάξεις
Ενθυμούμαι τας επικρίσεις εις την Βουλήν και εις
τον Τύπον. Ενθυμούμαι τους αγώνας δια τας συντά
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ξεις των αγροτών. Θέλετε άλλην απόδειξιν. Διεκωμώδουν τότε οι αντίπαλοί μου την προσπάθειάν μου εκεί
νην. Επαλαίσαμεν. Εις την Βουλήν είπον ότι η παροχή
συντάξεων είναι μέτρον πραγματοποιήσιμον και επεί
γον. Εκόμπαζεν δια το έργον του ο κ. Καραμανλής
και εξηκολούθει να με κατηγορεί ως δημαγωγόν.
Τί συνέβη όμως εις την εφαρμογήν του μέτρου;
Παρεμορφώθη ο χαρακτήρ και παρεβιάσθη ο σκο
πός. Ο αγρότης αισθάνεται απόκληρος. Φυτοζωεί.
Προσφορά της Πολιτείας είναι η παροχή συντάξεως
δια να τον θερμάνη και να τον συμφιλιώση μαζί της.
Ο αγρότης δεν πρέπει να εισφέρη. «Έχετε δίκαιον —
έλ εγο ν - δι’ όλον τον άλλον κόσμον Έ χετε, όμως,
λάθος, δια την Ελλάδα». Ό χι, λάθος έχουν εκείνοι.
Διότι ο Έλλην αγρότης δεν πρέπει να εκπατρίζεται.
Εάν δε χάση την γην των πατέρων του, τότε η αιωνία
Ελλάς θα απωλεσθή.
Πρέπει να επέλθη ψυχική συμφιλίωσις του αγρότου
με την Πολιτείαν. Εδώ μέχρι πρό τίνος, η ευλογία
μετεβλήθη εις κατάραν.
Διεκηρύξαμεν έκτοτε και τονίζομεν τώρα: Πρέπει η
σύνταξις να δίδεται χωρίς άμεσον εισφοράν του
αγροτικού κόσμου.
Κατηργήθη η εισφορά των αγροτών υπέρ του ΟΓΑ
Σήμερον σας ανακοινώνω, ότι υπέγραψα χθες απόφασιν δια της οποίας καταργούμε την εισφοράν
αυτήν (επευφημίαι, χειροκροτήματα).
Η προσφορά αυτή της Πολιτείας προς τον αγροτικόν
κόσμον είναι μήνυμα συναδελφώσεως. Ή ρκεσαν ολίγαι ημέραι ώστε η κυβέρνησίς μας να πραγματοποίη
ση όλας τας επαγγελίας της.
Αι τιμαί προστασίας
Είχομεν υποσχεθή δικαίας τιμάς. Αι τιμαί σιηρίξεως
και προστασίας δια το έλαιον, τον βάμβακα και την
όρυζαν εξηγγέλθησαν. Υπεσχέθημεν να ρυθμίσωμεν τα
αγροτικά χρέη. Η κυβέρνησίς της ΕΡΕ δια του εκπρο
σώπου της, του τέως διοικητού της Αγροτικής Τραπέζης
μας απήντησε: «Είναι πράξις προδοσίας η ρύθμισις των
χρεών, τον οποίον επογγέλεσθε». «Δεν έχετε την
ψήφον της Βουλής και δεν δικαιούσθε να λαμβάνετε
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τοιαιπης σημασίας αποφάσεις», μας έλεγαν.
Αλλά εμείς λαμβάνομεν ψήφον εμπιστοσύνης από
τον λαόν πρώτα και ύστερα από την Βουλήν.
Δια τούτο και απεφασίσαμεν. Αλλάξαμε την Διοίκησιν της ΑΤΕ. Διότι εφ’ όσον καθορίζομεν και εφαρμόζομεν αγροτικόν πρόγραμμα πρε'πει και οι φορείς
αυτού να πιστεύουν εις τας επαγγελίας μας.
Και δια την μείωσιν των επιτοκίων των δανείων που
χορηγεί η ΑΤΕ είχαμε μεμψιμοιρίας.
Αλλά, κύριοι, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάς συνεδέθη με την Κοινήν Ευρωπαϊκήν Αγοράν. Πρέπει να
μειωθή το κόστος παραγωγής, διότι τούτο αποτελεί
στοιχειώδη υποχρέωσιν βιωσιμότητος της αγροτικής
μας οικονομίας.
Αυτά εν ολίγοις είναι όσα επραγματοποιήσαμεν
εντός ολίγων ημερών. Εφ’ όσον κυβερνά το μέγα
αγροτικόν κόμμα όπως είναι η Ένωσις Κέντρου πρέ
πει να είσθε βέβαιοι ότι το σύνολον των μέτρων υπέρ
των αγροτών θα ολοκληρωθή.
Οι αντίπαλοί μας έχουν περιέλθει εις απόγνωσιν.
«Είναι ολίγα όσα εδώσαμεν», λέγουν. «Εκείνοι θα
έδιδαν περισσότερα». Ανέμενον 8 χρόνια δια να
πράξουν εις το μέλλον αυτά που υπόσχονται σήμερα.
Έκαμαν, όμως, έργα ολιγαρχίας.
«Διακυβεύομεν, λέγουν, ημείς την οικονομικήν στα
θερότητα και δεν θα έχωμεν ισοσκελισμένον προϋπο
λογισμόν. Θα προκαλέσωμεν το χάος».
Θα απαντήσω επ’ αυτών εις την Βουλήν δια των
προγραμματικών δηλώσεων. Θα δώσω, όμως, προη
γουμένως σε σας την απάντησιν.
Αι παγωμένοι πιστώσεις
Ονομάζουν δημαγωγίαν την ικανοποίησιν στοιχειω
δών αιτημάτων του ελληνικού λαού. Και τα λέγουν
αυτά ποίοι; Οι πράκτορες της οικονομικής ολιγαρ
χίας. Δια τας παγωνένας πιστώσεις δεν λέγουν τίπο
τα. Αυταί είναι εν τάξει. Όταν, όμως, πρόκειται περί
ρυθμίσεως των αγροτικών χρεών, τότε υπάρχει κίνδυ
νος δια τους κυρίους αυτούς. Εμείς, όμως, την ρύθμισιν αυτήν την θεωρούμεν χρέος μας.
Η μετανάσιευσις
Ό σ α επράξαμεν είναι λίγα. Θα δώσωμεν περισσό
τερα. Διότι άλλως η μετανάσιευσις θα είναι μία
αιμορραγία. Εγγίζομεν ήδη τα όρια του κινδύνου.
Εντός ολίγου δεν θα υπάρχουν εργάται δια την οικο
νομικήν ανάπτυξιν της χώρας, ούτε και σιρατιώται
δια την άμυναν της χώρας. Οι εσωτερικοί τότε κίνδυ
νοι θα είναι φοβεροί. Μπορεί να κερδηθή η μάχη στα
σύνορα και να χαθή εις τα μετόπισθεν. Η κοινωνική
πολιτική είναι εθνική πολιτική. Αλλως θα καταρρεύσωμεν.
Είμεθα υπεύθυνοι άνδρες. Ό λα τα μέτρα έχουν
καλώς υπολογισθή με βάσιν την οικονομικήν σταθε
ρότητα και τον ισοσκελισμένον προϋπολογισμόν.
Ό λ α αυτά θα τα είπωμεν και θα τα εξηγήσωμεν εις

την Βουλήν. Εκεί θα αναπιύξωμεν τα μέτρα όλα όσα
θα χρησιμοποιήσωμεν δια την αύξησιν της παραγω
γής και την οικονομικήν ανάπτυξιν. Ανάπτυξις οικο
νομική και δικαία κατανομή του εισοδήματος είναι τα
θεμέλια του Έθνους.
Οι αγρόται μας τώρα θα εργασθούν εντατικώτερον,
θα επιτύχουν κόστος μικρότερον και αποδώσουν
περισσότερον.
Εάν εξηκολούθει η ίδια κατάστασις, τότε, λόγω της
αιμορραγίας, «ο Καραμανλής θα ήτο ο Καίσαρ της
Ερήμου».
Αισθάνομαι τώρα συγκίνησιν. Ό σ α σας λέγω αποτε
λούν οικογενειακήν εξομολόγησιν. Δια τούτο και η
συνομιλία μου δεν έχει έμφασιν. Είναι οικογενειακή
συνομιλία, είναι αμοιβαία εξομολόγησις.
Η δωρεάν Παιδεία
Παροχή δωρεάν Παιδείας. Ή λθεν η ώρα και εφηρμόσθη και η επαγγελία μας αυτή εις το ακέραιον.
Ή λθον προχθές και με επεσκέφθησαν οι φοιτηταί
και μου εξέφρασαν ένα παράπονόν των. Ό τι πληρώ
νουν 4 δρχ. δια χαρτόσημον εγγραφής.
Η φυλή μας, όπως και άλλοτε ετόνισα, διαθέτει
πνεύμα. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε καλλιεργσύντες τούτο δια της Παιδείας.
Μέχρι σήμερον μας έλεγον οι κομμουνισταί: «Η
Σοβιετική Ένωσις έχει δωρεάν Παιδείαν». Τώρα
τους απαντώμεν. «Έχομεν και ημείς δωρεάν Παιδεί
αν και επί πλέον ελευθερίαν».
Το 1961 έγιναν εκλογαί. Υπήρξε βία. Το 1963 υπήρξε
ελευθερία. Το 1964 θα υπάρξη απόλυτος ελευθερία.
Θα πάμε προς εκλογάς. Οδηγούμεθα προς άμεσον
διάλυσιν της Βουλής. Θα ζητήσωμεν την εμπιστοσύ
νην όχι της Βουλής, αλλά του λαού μας. Μεταξύ ημών
και του αγροτικού κόσμου έχουν καταλυθή τα τείχη.
Σήμερα υπάρχει αγροτικός κόσμος και αγροτικόν
Κόμμα, η Ένωσις Κέντρου. Υπάρχει μεταξύ μας
εμπιστοσύνη απόλυτος. Τώρα δεν θα κάμω εκλογάς.
Θα περιοδεύσω απλώς την Ελλάδα. Για να συναντη
θούμε και να τα πούμε. Για να ιδωθούμε.
Νέα μεγάλη περίοδος
Αρχίζει μία μεγάλη περίοδος. Πρόκειται περί δημι
ουργικής αναγεννήσεως. Ό σ α έγιναν μέχρι τώρα
είναι μηνύματα. Είναι χελιδόνια που έφεραν την
άνοιξι.
Πρόκειται περί οικονομικής και πολιτικής αναγεν
νήσεως. Σ’ αυτήν την αναγέννησιν εις την πρωτοπο
ρίαν θα ευρίσκεται ο αγροτικός κόσμος.
Εκφράζω τα συγχαρητήρια εις την αξίαν Ηγεσίαν
σας. Γνωρίζω ότι εις το παρελθόν οι αντιπρόσωποί
σας επάλαισαν. Είναι παλαιοί ηγέται του αγροτικού
κόσμου και σήμερα φίλοι και συνεργάται μου με επι
κεφαλής τον κ. Αλέξανδρον Μπαλτατζήν. (Χειροκρο
τήματα)...»
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Δόθηκαν αναλυτικά τα παραπάνω κείμενα διότι έχουν ιστορικήν σημασίαν (θετικήν αλλά
και αρνητικήν) για πολλά, όχι μόνο τα συνεταιριστικά και αγροτικά και έχουν σχέσιν με την
μετέπειτα πολιτικήν κλπ. εξέλιξιν.
(Περιληπτική ειδησεογραφική αναφορά στη Γ.Σ. της 12—14/12/1963 βλ. και περ. ο Συνε
ταιριστής 1963 σ. 147 επόμ.).
— Το 1964 είναι για τη Συνομοσπονδία έτος έντονης δραστηριότητας για απόσπαση ωφε
λημάτων υπέρ του αγροτικού κόσμου και των Συνεταιρικών Οργανώσεων από την πολιτική
της Ενώσεως Κέντρου όπου υπουργός Γεωργίας ο Αλ. Μπαλτατζής.
Τα βασικά συνεταιριστικά και αγροτικά προβλήματα συζητούνται το 1964 στην ΑΤΕ σε
Σύσκεψη υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ, Συνομοσπονδίας.
Αφορούν κυρίως Νομοθεσίαν, Γεωργ. Βιομηχανίες, Αγροτική πίστη (και άλλα).
Γράφει ειδησεογραφικά αλλά πολύ διαφωτιατικά και με ουσία ο «Συνεταιριστής» 1964 σ. 45.
« Με την πρωτοβουλίαν του Υποδιοικητού της Αγρο
τικής Τραπέζης κ. Αδαμαντίου Πεπελάση επραγματοποιήθη εν Αθήναις εις την Αγροτικήν Τράπεζαν
σύσκεψις των Επιθεωρητών των Γεωργικών Συνεται
ρισμών όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της
χώρας. Η σύσκεψις αυτή διήρκεσεν από της Π 115μέχρι
και της 15* Απριλίου 1964. Κατά την εναρκτήριον
συνεδρίασιν παρέστησαν ο Υπουργός της Γεωργίας κ.
Αλέξ. Μπαλτατζής, ο γενικός γραμματεύς του Υπουρ
γείου κ. Παν. Ζαφειράκος, ο γενικός διευθυντής κ.
Ανδρ. Βερροιόπουλος, ο πρόεδρος της Πανελληνίου
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών, η διευθύντρια της Δ/σεως Γεωργ. Οργανισμών
και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Γεωργίας κ. Κ. Περτουντζή, ο διευθυντής της Πανελληνίου Συνομοσπον
δίας Ενώσεων Γεωργικών Συνετιαιρισμών κ. Ιωάν.
Αφεντάκης και ο τμηματάρχης του Υπουργείου Γεωρ
γίας κ. Δ. Κούρκουλος. Οι κ.κ. Ρούσσος, Αφεντάκης
και η κ. Περτουντζή παρηκολούθησαν και εν συνε
χεία την σύσκεψιν. (')
Κατά την εναρκτήριον συνεδρίασιν μετά προσφώνησιν και γενικήν εισηγητικήν ομιλίαν του Υποδιοικητού
της Α.Τ.Ε., ο Υπουργός της Γεωργίας εξήρε την σκο
πιμότητα και την σημασίαν της συσκέψεως και ετόνισεν ότι το Υπουργείον Γεωργίας και ο ίδιος προσωπικώς ως παλαιός συνεταιριστής εκτιμούν ιδιαιτέρως
και υπολογίζουν την συμβολήν της Υπηρεσίας Συνε
ταιρισμών της Αγροτικής Τραπέζης εις την οργάνωσιν
και ανάπτυξιν της συνεταιριστικής κινήσεως της
Χώρας και κατά το παρελθόν και δια το μέλλον. Εν
συνεχεία ετόνισε τον ρόλον, τον οποίον καλούνται να
διαδραματίσουν αι γεωργικοί συνεταιρικοί Οργανώ
σεις εις την αρχομένην προσπάθειαν της βελτιώσεως
και της αυξήσεως της γεωργικής παραγωγής και της
εξυπηρετήσεως του γεωργικού πληθυσμού της χώρας.
Εν συνεχεία, εισηγουμένου εκάοτοτε του προϊσταμέ
νου της Διευθύνσεως Συνεταιρισμών της Α.Τ.Ε., κ.
Πέτρου Γλέζου συνεζητήθησαν εν εκτάσει τα κάτωθι
θέματα και, μετ’ ανταλλαγήν των γνωμών των συμμετασχόντων εις την σύσκεψιν, διετυπώθησαν συμπερα-

σματικώς αι κάτωθι απόψεις:
1) Επί του τεθέντος υπό συζήτησιν θέματος της ανά
γκης τροποποιήσεως ή μη και συμπληρώσεως της διεπούσης εν γένει τους συνεταιρισμούς νομοθεσίας, διεπιστώθη ομοφώνως ότι επιβάλλεται κατ’ αρχήν η τροποποίησις αρκετών διατάξεων αυτής.
Διεπιστώθη ότι ενώ ο βασικός περί συνεταιρισμών
νόμος 602 του έτους 1914, απαύγασμα και αυτός μιας
γενικώτερα αναγεννητικής του Έθνους ώρας -τη ς
μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους- ανταπεκρίθη απόλυτα εις τας ανάγκας της πρώτης περίοδου της αγροτικής μας συνεταιριστικής κινήσεως και
διηυκόλυνε την άνετον και στερεόν εξέλιξίν της,
σήμερον δεν πλαισιώνει ευρέως την εν τω μεταξύ εξελιχθείσαν και εις έκτασιν και κυρίως εις βάθος αγρο
τικήν μας συνεταιριστικήν κίνησιν. Η παρεμβολή
μάλιστα κατά το παρελθόν περιοριστικών τινών δια
τάξεων κρίνεται ως περιττή σήμερον και αντ’ αυτών
πρέπει να θεσπισθούν τροποποιητικαί ή συμπληρωμα
τικοί διατάξεις ανάλογοι προς τας δημιουργηθείσας
εν τω μεταξύ νέας συνθήκας της αγροτικής μας αλλά
και της γενικωτέρας οικονομίας.
Ειδικώτερον διεπιστώθη ότι η όλη περί συνεταιρι
σμών νομοθεσία πρέπει να εξελιχθή επί το ελευθεριώτερον ώστε: Αφ’ ενός η βασική και δικαιολογητική
του θεσμού ιδιότης της αυτονομίας, της αυτευθύνης
και της αυτενεργείας να διατηρηθή και να τονωθή.
Και αφ’ ετέρου η νομοθεσία να αναποκριθή εις τας
σημερινός παραγωγικός ανάγκας της αγροτικής οικο
νομίας εν όψει μάλιστα ευρυτέρου επιπέδου συναλλα
γών και εις όγκον και εις χώρον. Η ανάγκη κυρίως να
παρασχεθή εις τας συνεταιρικός Οργανώσεις η δυνατότης ευελιξίας και παραγωγικής και οικονομικής
προοπτικής ευρείας εκτάσεως επιβάλλει και ανάλογον προσαρμογήν της νομοθεσίας.
Η επί μέρους υπόδειξις σχετικών τροποποιήσεων
και συμπληρώσεων, επί σημείων τινών επί των οποίων
ενδεικτικώς διετυπώθησαν γνώμαι και απόψεις, πρέ
πει να αποτελέση απασχόλησιν ειδικής επιτροπής.
Αυτή δύναται να αποτελεσθή από λειτουργούς της

(1) Βλ. σχετικά με τη σύσκεψη και σε προηγούμενες σελίδες (κείμενο θ . Τζωρτζάκη για οργανωτικά κλπ.).
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Α νω : Ο Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς Γ. Π α π α ν δ ρ έο υ , ο
π ρ ό ε δ ρ ο ς 77. Ρ ο ύ σ σ ο ς κ α ι μ έ λ η τ ο υ Δ .Σ . τη ς

« ■ IP ®

Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ία ς.

:

- Γ
Κ άτω : Ο υ π ο υ ρ γ ό ς Γ εω ρ γία ς Α λ Μ π α λ ι α 
τ ζ ή ς κ α ι ο ε π α ν ε κ λ ε γ ε ίς Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Σ υ ν ο 
μ ο σ π ο ν δ ία ς 77. Ρ ούσσος, μ ε μ έ λ η το υ Δ .Σ .
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Τραπέζης, εάν τα πορίσματά της πρόκειται να αποτελέσσυν εισήγησιν μόνον προς την Διοίκησιν της Τρα
πέζης και εν συνεχεία προς το αρμόδιον Υπουργείον
Γεωργίας. Δύναται όμως να απστελεσθή -ό π ε ρ είναι
πολύ προτιμστερον- και με συμμετοχήν αρμοδίων του
Υπουργείου της Γεωργίας και της Πανελληνίου Συνο
μοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών οπό
τε θα πραγματοποιηθή πλέον σύνθετος εργασία από
απόψεως εκτάσεως, ταχύτητος, τελικής συμπιώσεως
γνωμών και νομοτεχνικής ακόμη προπαρασκευής.
2) Επί του τεθέντος υπό συζήτησιν θέματος των
αγροτικών βιομηχανιών, διεπιστώθη, μετά μακράν
συζήτησιν, ότι ο συνεταιριστικός θεσμός δύναται να
ανταποκριθή ικανοποιητικώς εις τας ανάγκας όχι
μόνον μιας πρώτης απλής μεταποιήσεως ειδών τινών
της αγροτικής παραγωγής, αλλά και εις συνθετωτέρας
βιομηχανικός επεξεργασίας των γεωργικών προϊό
ντων, επί σκοπώ διακινήσεώς των και εις ευρυτέρας
καταναλωτικός περιφερείας τσυ εσωτερικού και του
εξωτερικού.
Εσημειώθη ότι η αναγκαία περαιτέρω ίδρυσις και
ενίσχυσις των περιφερειακών αγροτικών βιομηχανιών
πρέπει να αντιμετωπισθή, κατά βασικήν γραμμήν,
πρώτον μεν δια της προσπαθείας πραγματοποιήσεώς
των δια γεωργικών συνεταιρικών επιχειρήσεων, δεύ
τερον, και εν περυπώσει δυσχερείας αναλήψεως του
έργου υπό μόνης της συνεταιρικής οργανώσεως δια
συνεργασίας μετά της Α.Τ.Ε., και υπό την μορφήν της
ειδικώς προβλεφθείσης υπό του νόμου 3874 του έτους
1958 κοινοπραξίας και τρίτον εις όλως ειδικωτέρας
περιπτώσεις υπό την μορφήν της ανωνύμου εταιρείας
με αποκλειστικήν όμως πάντοτε συμμετοχήν συνεται
ρικών Οργανώσεων και Αγροτικής Τραπέζης.
Δεν διέφυγε την προσοχήν των συσκεφθέντων η
επείγουσα ανάγκη να ανιιμετωπισθούν ωρισμένα
προβλήματα ευρυτέρας βιομηχανικής αναπτύξεως και
μάλιστα επί επιπέδου συναγωνιστικού και δεν επηρέ
ασε την κρίσιν των η συναισθηματική άποψις της
ψυχικής συνδέσεωώς των με την μέχρι τούδε συνεται
ριστικήν προσπάθειαν και τας θυσίας των Ελλήνων
αγροτών. Όπως διεπιστώθη αισιοδόξως ότι αι συνε
ταιρικοί Οργανώσεις εν συνεργασία με την Αγροτι
κήν Τράπεζαν και με προσαρμογήν -δ υ ν α τ ή ν - προς
τας μεθόδους της ιδιωτικής βιομηχανίας δύναται να
πλαισιώσουν τας ανάγκας βιομηχανικής επεξεργα
σίας και διακινήσεώς των γεωργικών μας προϊόντων.
3) Επί του τεθέντος υπό συζήτησιν θέματος της ασκή

σεως της αγροτικής πίστεως, διεπιστώθη δια μίαν
εισέτι φοράν το γεγονός ότι ο κατάλληλος χειρισμός
αυτής δύναται να συντελέση και εις την αρτιωτέραν
λειτουργίαν των γεωργικών επιχειρήσεων και εις την
πύκνωσιν των τάξεων των συνεταιρισμένων παραγω
γών της χώρας.
Αι γεωργικοί συνεταιρικοί Οργανώσεις, κυρίως δε
δια τα χωριά αι πρωτοβάθμιοι, δύναται να βοηθήσουν
μίαν αποσυγκέντρωσιν της ασκήσεως της πίστεως και
μίαν πλέον ενήμερον και πρόσφορον ενίσχυσιν των
παραγωγών. Δύνανιαι δε βαθμιαίος να αναλάβουν το
έργον αυτό εις μίαν υπολογίσιμον έκτασιν δια λογα
ριασμόν της Αγροτικής Τραπέζης. Τούτο, πλην άλλων,
δύναται να βοηθήση τον περιορισμόν των εξόδων λει
τουργίας της Τραπέζης και την απερίσπαστον επίδοσιν των υπηρεσιών της εις τεχνικός και παραγωγικός
ενισχύσεις των αγροτών. Τα εκ της μέχρι τούδε ασκή
σεως δοκιμαστικώς της πίστεως συλλογικώς υπό 150
περίπου συνεταιρισμών πορίσματα είναι λίαν ικανο
ποιητικά.
4) Επί των συζητηθέντων επίσης θεμάτων της ανα
γκαίας πυκνώσεως των τάξεων των συνεταιρισμένων
παραγωγών και της αυξήσεως των κεφαλαίων των
συνεταιρικών Οργανώσεων, της ενισχύσεως της λει
τουργίας του θεσμού των εποπτικών συμβουλίων του
νόμου 602, της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως και της
διαφωτίσεως της ευρυτέρας κοινής γνώμης επί της
σημασίας και της αξίας του θεσμού του Συνεργατι
σμού διετυπώθησαν γενικώς αισιόδοξοι απόψεις.
Ειδικώιερον διεπιστώθη άτι η ευρυνομένη ανάμιξις
των συνεταιρικών Οργανώσεων εις εργασίας πλέον
συνθέτους επιβάλλει την παρουσίαν εις αυτάς μορφω
μένου και πεπειραμένου προσωπικού. Συνεπώς η επιμόρφωσις αφ’ ενός των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων
και η συστηματική, ει δυνατόν, ειδική προπαίδευσις
των επιθυμούντων να υπηρετήσουν εις συνεταιρικός
Οργανώσεις, αλλά και εις την Υπηρεσίαν Εποπτείας
Συνεταιρισμών της Αγροτικής Τραπέζης, είναι σήμε
ρον απολύτως αναγκαία.
Ακόμη ετονίσθη η ανάγκη μιας ευρυτέρας ενημερώσεως της κοινής γνώμης επί της σημασίας του Συνερ
γατισμού και η ανάγκη της διαφωτίσεως και των υπο
λοίπων παραγωγικών τάξεων της χώρας επί της δυνατότητος των γεωργικών συνεταιρικών Οργανώσεων
να συμβάλλουν σταθερώς εις την ανάπτυξιν της εθνι
κής οικονομίας χωρίς επιζημίαν προς τας λοιπός
τάξεις ανταγωνιστικήν διάθεσιν...

1964: Το τιμητικόν γεύμα εκπροσώπων αγροτών - συνεταιρισμών Β. Ελλάδος προς τιμήν του
Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου. Η ομιλία του.
6 Σεπτεμβρίου 1964. Τιμητικόν γεύμα. Π αρεκάθησαν ο τιμώμενος πρωθυπουργός Γ.
Παπανδρέου, 88 προσκεκλημένοι από πρόσωπα της δημόσιας ζωής, 20μελής Κυπριακή
Α ντιπροσωπεία, 142 αντιπρόσωποι των Συνεταιρικών Οργανώσεων. Ονόματα παραστάντων, χαρακτηριστικές προσφωνήσεις, φωτογραφίες, χαρακτηριστικός ρητορικός και
εγκάρδιος λόγος με υποσχέσεις πρωθυπουργού, άλλες πληροφορίες βλ. αναλυτικά ΦΣ 1964
τεύχος Σεπτεμβρίου σελ. κυρίως 348—352. Και Συνεταιριστής 1964 σ. 151 —152.
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Θ α ήταν πολύ ενδιαφέρουσα (από πολλές πλευρές) η παράθεση όλων των πληροφοριών,
λόγων, κ.λπ. Επειδή όμως τούτο απαιτεί πολλές δεκάδες σελίδων μας θα δοθεί στη συνέχεια
μόνο η ομιλία του πρωθυπουργού, τα υπόλοιπα δε οι ενδιαφερόμενοι μελετητές μπορούν να
τα πληροφορηθούν από τις παραπάνω σελίδες των περιοδικών.
Γράφει εισαγωγικά η Φωνή των Συνεταιρισμών 1964 σ. 346.
«Τα μεγάλα αγροτικά ζητήματα άγονται
προς τας επιβαλλομένας δικαίας λύσεις...
Η παρουσία του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρε'ου
εις την Μακεδονικήν πρωτεύουσαν δια τα εγκαίνια
της 29ης Διεθνούς Εκθε'σεως της Θεσσαλονίκης,
παρέσχεν εις τας Συνεταιριστικός Οργανώσεις της
Βορείου Ελλάδος την ευχάριστον ευκαιρίαν να παρα
θέσουν προς τιμήν του μεγάλου φίλου των αγροτών
γεύμα, εις την εορταστικήν ατμόσφαιραν του οποίου
οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου έλαβον εις
πλείστας περιπτώσεις αφορμήν κατά την διάρκειαν
των εκφωνηθέντων λόγων, να εκφρόσουν τα ευγνώμονα αισθήματα του πληθυσμού της υπαίθρου ανθ’ ων
υπέρ των αγροτών η παρούσα Κυβέρνησις έπραξε.
Κατά την ούτω παρασχεθείαν ευκαιρίαν οι αντιπρό
σωποι των Γεωργικών Συνεταιρισμών διεδήλωσαν,
εις τον μετά στοργής χειριζόμενον τα αγροτικά θέμα
τά, πρωθυπουργόν κ. Παπανδρέου, δημοσία, την αναγνώρισιν του κυβερνητικού ενδιαφέροντος το οποίον
εξεδηλώθη με την λήψιν μέτρων πραγματικής προ
στασίας των αγροτών, ως είναι η ρύθμισις των αγρο
τικών χρεών, η προστασία των προϊόντων, η παροχή
δωρεάν ασφαλίσεως κ.ά.
Υπεγραμμίσθη επίσης υπό των ομιλητών “ότι εφέτος
δια πρώτην φοράν τα μεγάλα αγροτικά ζητήματα,
όπως του καπνού, του ελαίου, του σίτου, των φρούτων
κ.ά., ερρυθμίσθησαν κατά τρόπον ικανοποιητικόν”.
Το γεγονός τούτο έσχε την πλέον ευμενή απήχησιν
εις τον αγροτικόν κόσμον εις την συμπαράσιασιν του
οποίου ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως δύναται να
υπολογίζη κατά την επιτέλεσιν του δυσχερούς έργου
του — μέρος του οποίου είναι και η αξιοποίησις του
μόχθου και η ανύψωσις του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων της υπαίθρου».

οποίος με χειροκροτεί, μου αποτείνει χαιρετισμόν και
μου εύχεται καλήν πορείαν εις το μέλλον. Και τίποτε
δεν θα μου ήτο περισσότερον απαρηγόρητον, εξομο
λογούμαι, παρά εάν συνέβαινεν ένας αγρότης εις τας
εσχατιάς της Ελλάδος μίαν ημέραν να εύτη: «Απεγοητεύθην και από τον Παπανδρέου». (Φωναί: δεν θα
συμβή, χειροκροτήματα). Αλλ’ αυτό, έχετε δίκαιον,
ούτε συνέβη, ούτε πρόκειται να συμβή. Ικανοποιεί η
αναγνώρισις υπηρεσιών από τας ωργανωμένας
τάξεις. Αλλά αναγνώρισις των υπηρεσιών από τους
απλούς ανθρώπους του λαού, ικανοποιεί περισσότε
ρον. Και πρέπει να απονείμω προς τους απλούς ανω
νύμους αγρότας των απομεμακρυσμένων περιοχών,
τον έπαινον και την ευγνωμοσύνην μας. Επεβεβαιώθη
και σήμερον, το γνωρίζω και από άλλας πληροφορίας
και από άλλας επικοινωνίας μας. Είναι, πράγματι,
πλήρης η αναγνώρισις και η ευγνωμοσύνη των ψυχών
των απλών ανθρώπων του λαού μας. Καταντά, όπως
με πληροφορούν, να μη υπάρχουν πλέον κόμματα εις
τα χωριά. Να είμεθα μόνοι μας. Λυπούμεθα τους αντι
πάλους δια την απομόνωσιν. Αλλά αυτό είναι ταυτοχρόνως και η δόξα του λαού μας.
» Ελέχθη από τους έξοχους αντιπροσώπους του
αγροτικού κόσμου, ότι οι αγρόται δεν ζητούν προνό
μια. Ζητούν δικαιοσύνην. Και όταν ησθάνθησαν
δικαιοσύνην, παρεδόθησαν όλοι. Και είμαι βέβαιος,
ότι θα συμβή εις προσεχείς εκλογάς, γεγονός, χωρίς
προηγούμενον εις την πολιτικήν ιστορίαν καμμιάς
χώρας: Ολόκληρος ο κόσμος θα είναι υπό την σημαί
αν μας. Ό χι μόνον διότι είναι ευγνώμων, αλλά διότι
απέδειξεν, ότι γνωρίζει να εννοεί. Και αυτό είναι η
προσωπική δόξα του.
» Ορθότατα είπεν ο διακεκριμένος πρόεδρος, ο κ.
Ρούσσος: «Προς τί η αναδρομή εις τας υπηρεσίας
σας, όταν έχωμεν πράξεις και όταν είναι βίωμα όλου
Και συνεχίζει η Φ.Σ.:
του λαού και όλων των αγροτών». Δεν πρόκειται να
Ο χειμαρώδης ρητορικός λόγος
απαριθμήσω τας υπηρεσίας μας. Αλλ’ υπάρχει μία, η
οποία διαφέρει: Η προσφορά της ελευθερίας. Σας
του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου
εύρομεν, αγρόται της Ελλάδος, δούλους και σας εκάΜετά τις προσφωνήσεις των Συνεταιρικών Οργανώ
μαμεν ελευθέρους. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη, η
σεων έλαβε τον λόγον ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Γ.
ασύγκριτος υπηρεσία, την οποίαν έχομεν προσφέρει.
Παπανδρέου, ειπώντα εξής (ΦΣ 1964 σ. 349 επ.):(*)
Κατέχομαι από βαθυτάτην συγκίνησιν. Εκφράζω Και γνωρίζω, είμαι βέβαιος, ίσως δεν είναι ακόμη
συνειδητόν εις όλους, αλλ’ είμαι βέβαιος, ότι κατά
την ευγνωμοσύνην μου. Πρέπει να εξομολογηθώ, ότι
βάθος αυτή είναι η αλήθεια. Πέραν των συγκεκριμέ
τίποτε δεν μου προκαλεί βαθυτέραν συγκίνησιν από
νων υλικών υπηρεσιών, τας οποίας προσεφέραμεν εις
το αίσθημα, το οποίον δοκιμάζω, όταν εις ένα ερημι
τον αγροτικόν κόσμον, κατά βάθος η μεγάλη ηθική
κόν δρόμον συναντώ ένα μεμονωμένον αγρότην, ο
χαρά, η μεγάλη αφοσίωσις εις τον αγώνα μας υπέρ
(*) Με πολλές διακοπές από χειροκροτήματα στη Φ.Σ. (που δεν τις σημειώνουμε εδώ).
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των αγροτών, είναι η συνείδησις, ότι έγιναν ελεύθε
ροι. Και δεν έγιναν μόνον ελεύθεροι οι ιδικοί μας
φίλοι. Έ γιναν ελεύθεροι όλοι οι Έλληνες πολίται.
Διότι, ακόμη και οι οπαδοί της ΕΡΕ, ήσαν υπόπτως
ελεύθεροι, εφ’ όσον έμενον δούλοι εις την ΕΡΕ. Αυτή
είναι η μεγάλη, η ηθική μας χαρά. Εδώσαμεν ελευθε
ρίαν εις τον λαόν μας.
Οι αγρόται συντελεσταίτης ελευθερίας
» Διεξάγομεν ένα σκληρότατον ανένδοτον αγώνα.
Υπήρξαν ώραι κατά τας οποίας, όπως ελέχθη σήμε
ρον εις την Εταιρίαν Μακεδονικών Σπουδών με ειλι
κρίνειαν, ο ανένδοτος αγών εχλευάζετο, αλλά με την
πρωτοπορίαν της νεότητος και με την ιδικήν σου
πίστιν, αγροτικέ λαέ της Ελλάδος, ενικήσαμεν. Διότι,
ενώ αι Αθήναι εχλεύαζον, περιώδευα και εύρισκα
την πίστιν και την απόφασιν της νίκης εις τους πτω
χούς αγρότας της Ελλάδος. Δεν είχομεν υλικά μέσα.
Δεν είχομεν μέσα συγκοινωνίας. Και έφθανα εις τας
επαρχίας και ήρχοντο οι αγρόται από τα απομεμακρυσμένα χωρία ξυπόλυτοι, όπως συμβαίνει με τα
τάματα της Παναγίας. Και η δική σας συμπαράστασις
απετέλεσε την ιδικήν μου δύναμιν δια την νίκην του
ανενδότου αγώνος. Και εάν είσθε ευγνώμονες δια
την ελευθερίαν, την οποίαν απεκτήσατε, δικαιούσθε
ταυτοχρόνως να είσθε υπερήφανοι διότι υπήρξατε
συντελεσταί του αγώνος της απελευθερώσεως. Προσφέραμεν εις τον αγροτικόν κόσμον ικανοποίησιν
των δικαίων του αιτημάτων.
» Ό λοι οι σχολαστικοί οικονομολόγοι, όλοι οι ημι
μαθείς και όλοι οι δούλοι της οικονομικής ολιγαρχίας
υπεστήριζον, ότι η πλήρης ικανοποίηοις των δικαίων
αιτημάτων απετέλει κίνδυνον και ουδείς κατώρθωσε
να εννοήση, ότι η κοινωνική πολιτική, την οποίαν
ημείς εφηρμόσαμεν, είναι ταυτοχρόνως η υγιεστέρα
εθνική οικονομική πολιτική. Είναι πρώτον εθνική
πολιτική δια δύο λόγους: Διότι η ικανοποίηοις των
εργαζομένων ανθρώπων τους εμπνέει πίστιν προς την
πατρίδα και την δημοκρατίαν και τους προφυλάσσει
από την εξαθλίωσιν, η οποία οδηγεί εις την απάρνησιν της πατρίδος, εις εξαθλίωσιν, εις τον κομμουνι
σμόν. Και επροστατεύθη επίσης από την αιμορραγίαν
της μεταναστεύσεως, η οποία αποτελεί σήμερον μέγιc t c o v εθνικόν κίνδυνον. Παραμένουν εις τας οικίας
των οι αγρόται, όταν αισθάνονται ικανοποίησιν του
μόχθου των. Η κοινωνική πολιτική είναι, απαντώμεν
ημείς, πρώτον και κατά κύριον λόγον, εθνική πολιτι
κή. Αλλ’ είναι ταυτοχρόνως η κοινωνική μας πολιτική,
πολιτική οικονομικής αναπτύξεως, την οποίαν μόνον
ηλίθιοι δεν εννοούν. Θέτω το ερώτημα: Εάν επρόκειτο να μη υπάρχη ικανοποίηοις των δικαίων αιτημά
των των απόρων τάξεων, που θα εύρη η βιομηχανία
τους αγοραστός των προϊόντων της; Το είπον και
χθες εις το γεύμα της Εκθέσεως: Δίδομεν εις τους
αγρότας και ωφελείται και η βιομηχανία. Διότι αυτή
είναι η βαθεία έννοια της κοινωνικής μας πολιτικής.
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Υψώνομεν το βιοτικόν επίπεδον των εργαζομένων
ανθρώπων. Εξασφαλίζομεν την αγοραστικήν σας
δύναμιν και η ελληνική βιομηχανία, η οποία έχει
περιωρισμένας εξαγωγάς, στηρίζεται εις την εσωτε
ρικήν κατανάλωσιν.
Η ευδοκίμησις των νέων
» Δεν πρόκειται να απαριθμήσω τας υπηρεσίας τας
οποίας προσεφέραμεν ημείς εις τον αγροτικόν
κόσμον. Αλλά υπάρχει μια αδυναμία μου εις την
οποίαν ενδίδω και την οποίαν γνωρίζετε: Η παιδεία.
Εδώσαμεν την δωρεάν παιδείαν εις τον λαόν μας και
εδώσαμεν υποτροφίας εις τα αριστεύοντα τέκνα του.
Γνωρίζετε αγρόται της Ελλάδος, εις τας εσχατιάς της
Ελλάδος, απλοί και μοχθούντες ανώνυμοι άνθρωποι,
ότι τα τέκνα σας έχουν την σφραγίδα της δωρεάς εις
τον μέτωπον δεν θα απωλεσθούν εις το άγνωστον.
Θα ανοίξη εμπρός ο δρόμος της μεγάλης ευδοκιμήσεως. Μία πολιτεία, εις την οποίαν η παιδεία είναι προνόμιον του πλούτου, δεν έχει το δικαίωμα να ονομά
ζεται δημοκρατία. Είναι πλουτοκρατία. Μόνον όταν
δημιουργούνται ίσαι ευκαιρίαι εκκινήσεως, μόνον
όταν το πνεύμα είναι ελεύθερον εις την σταδιοδρο
μίαν του, μόνον τότε υπάρχει δημοκρατία, η οποία
σημαίνει αξιοκρατία. Αυτή είναι η βαθεία και μυστι
κή μου χαρά. Ό τι εδώσαμεν εις τους απλούς ανθρώ
πους, εις τους γονείς και τα τέκνα των την χαράν, ότι
είναι ανοικτοί οι δρόμοι της πορείας προς το μέλλον.
Εντρεπόμην εις την σκέψιν, άτι είναι δυνατόν τα
ταλέντα της φυλής να εξαφανίζωνται, να εξοντώνο
νται εις τας εσχατιάς της Ελλάδος. Έ χω επανειλημμένως διακηρύξει: Η Ελλάς, η πτωχή Ελλάς, δεν έχει
πρώτας ύλας. Αλλά έχει μίαν καλυτέραν από ΰλας
τας άλλας. Το πνεύμα. Και πρέπει να το αξιοποιήσωμε. Και όταν αυτό συμβή, είναι βέβαιον ότι θα είμεθα
όχι πλέον μία επαρχία της Ευρώπης, δεν θα είμεθα
πλέον μόνον συμπαραστάται.
» Με την ακτινοβολίαν του αρχαίου πνεύματος, το
οποίον επιζεί, και εις την σημερινήν Ελλάδα και
φωτίζει τα πνεύματα της συγχρόνου γενεάς, είναι
βέβαιον, ότι δυνάμεθα και δικαιούμεθα να είμεθα
και πρωτοπόροι του κόσμου. Δεν διαθέτομεν πρώτας
ύλας. Αλλά μεταξύ της μάχης, της ύλης και του πνεύ
ματος, προτεραιότητα έχει το πνεύμα. Η ύλη χωρίς το
πνεύμα είναι νεκρά. Το πνεύμα την αξιοποιεί και την
υποτάσσει. Και όταν δώσωμεν εις το ελληνικόν πνεύ
μα όλας τας δυνατότητας και θα εύρη και θα υποτάξη
την ύλην και θα οδηγήση την χώραν εις τον μεγάλον
ιστορικόν της προορισμόν. Θα γίνη και πάλιν πρωτο
πορία εις τον αγώνα της ζωής.
Το κόστος της παραγωγής
» Γνωρίζω τι έχομεν επιτελέσει δια τους αγρότας.
Γνωρίζω τι υπολείπεται. Χρειάζεται να ελαττώσωμεν
το κόστος της παραγωγής. Χρειάζεται να καταργήσωμεν τον παρασιτισμόν των μεσαζόντων. Χρειάζεται να
εξασφαλίσωμεν τας εξαγωγάς. Χρειάζεται αναδα
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σμός. Χρειάζεται ακόμη, αγαπητοί μου φίλοι, εκπρό
σωποι των αγροτών, να χαταστήσωμεν την ύπαιθρον
και οικονομικώς και πνευματικός και ψυχαγωγικώς
βιώσιμον. Μόνον όταν και εις την ύπαιθρον δημιουργήσωμεν πνεύμα, δημιουργήσωμεν κε'ντρα, όχι μόνον
οικονομικής αναπτύξεως, αλλά πνευματικής ικανοποιήσεως και ψυχαγωγίας, μόνον τότε οι αγρόται δεν θα
καταδέχωνται να μεταβούν εις τας πόλεις. Θα είναι
υπερήφανοι δια τον τόπον των, ο οποίος θα αμιλλάται
και με την πόλιν. Και με τους γειτονικούς συνδέσμους
κοινοτήτων και συνεταιρισμών πρέπει να δημιουργήσωμεν μίαν αυτόνομον ζωήν της υπαίθρου, οικονομι
κήν, πνευματικήν, ψυχαγωγίας. Εις αυτό αποβλέπει η
μεγάλη μας προσπάθεια. Αυτός είναι ο οραματισμός.
Σύνδεσμοι κοινοτήτων με κε'ντρα πνευματικής ακτινο
βολίας και οικονομικής αναπτύξεως. Είναι το όραμα
του μέλλοντος και όπως συνέβη να έχουν πραγματοποιηθή μέχρι τούδε, όσα εθεωρούντο οράματα και
προεκάλουν την χλεύην, θα συμβούν και με αυτό το
όραμα. Θατοπραγματοποιήσωμεν.
» Αγαπητοί μου αγρόται, γνωρίζω ότι δεν μου επι
τρέπεται πλέον να παρέχω υποσχέσεις, διότι εμάθατε
ότι προσφέρω πράξεις. Είμαι βέβαιος, ότι προσφέρω

πράξεις. Είμαι βέβαιος, ότι ανταποκρίνομαι εις το
καθολικόν αίσθημα, απευθυνόμενος προς τους
Κυπρίους αγρότας δια να επαναλάβω τον ασπασμόν
μου, τον ασπασμόν της πατρίδος. Εύρομεν, η σημερι
νή κυβέρνησις, εσταυρωμένην την Κύπρον και αγωνιζόμεθα δια την ανάστασιν. Την εύρομεν εις την
Μεγάλην Παρασκευήν και αγωνιζόμεθα δια το
Πάσχα. Τους παρακαλούμεν να απευθύνουν αυτόν
τον χαιρετισμόν προς τους αγρότας της Κύπρου.
Είναι αμέριστος η ιδική σας συμπαράστασις και είναι
ταυτοχρόνως αμέριστος η ιδική μας μέριμνα δια τους
τρόπους, οι οποίοι οδηγούν πράγματι, εις την ένωσιν.
Έχομεν την ευθύνην του ελληνισμού. Και συνθέτοντες τα καθολικά συμφέροντα του ελληνισμού, είμεθα
εις θέσιν να συμβουλεύωμεν ποίος είναι ο καλύτερος
τρόπος δια να υπηρετηθή ο αγών της ελευθερίας και
της ενώσεως της Κύπρου εντός του καθολικού αγώνος του ελληνισμού.
» Αγαπητοί μου εκπρόσωποι των αγροτών, σας
είμαι ευγνώμων. Μεταδώσατε εις τους απλούς και
ανωνύμους αγρότας, τους οποίους εκπροσωπείτε, την
ευγνωμοσύνην και την αγάπην μου. Ειδοποιήσατε'
τους. Η δημοκρατία ενίκησεν. Η Ελλάς θα ζήση».

1964. Η Συνομοσπονδία και η θέση της στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για νέα γεωργική πολιτική
Την 15 Οκτ. 1964 ο πρωθυπουργός Γ. Π απανδρέου έκανε τις επόμενες δηλώσεις:
«Συνεπής προς τας επαγγελίας της η Κυβέρνησις ανακοκαλλιέργειαν.

'niv/ituci /Ttincnnti
τη νέον
tipnii «ηΛ./ν»....»
-ί____
κοινώνει
σήμερον το
πρόγραμμα γεωργικής
ανα
πτύξεως, τσυ οποίου η εφαρμογή άρχεται από του τρέ
χοντος καλλιεργητικού έτους. Η εξαγγελία των μέτρων
πραγματοποιείται εγκαίρως, εις τρόπον ώστε οι παρα
γωγοί να έχουν όλον τον χρόνον της προσαρμογής.
Βασική επιδίωξις του καταρπσθέντος δια τον σκο
πόν αυτόν ειδικού πενταετούς προγράμματος είναι η
ταχεία στροφή της ελληνικής γεωργίας προς περισσό
τερον αποδοτικός καλλιεργείας και η ανάπτυξις της
παραγωγής ζωοτροφών και ζωοκομικών προϊόντων
εκ των οποίων θα προέλθη σταθερά και μεγάλη
αύξησις του γεωργικού εισοδήματος, βελτίωσις των
συνθηκών απασχολήσεως και σοβαρώτατον συναλ
λαγματικόν όφελος. Το αναγγελλόμενον πρόγραμμα,
εξειδικευόμενον εις τον γεωγραφικόν χώρον, απο
βλέπει επίσης εις την πλήρη κατά περιοχάς αξιοποίησιν της καταλληλστητος των εδαφών και εις την εναλ
λαγήν των καλλιεργειών, ώστε ν’ αποτραπούν οι κίν
δυνοι από τας φυτονόσους και την εξάντλησιν της
αποδόσεως.
Ειδικώτερον, το τιθέμενον εις εφαρμογήν νέον πρό
γραμμα επιδιώκει:
α) Την επέκτασιν της καλλιεργείας βάμβακος εις τα
προς τούτο κατάλληλα εδάφη, εν συνδυασμώ προς
την ταχείαν εκτέλεσιν των εγγειοβελτιωκών έργων,
δια των οποίων θα παραδίδωνται εις την καλλιέργει
αν κατάλληλοι ποτιστικοί εκτάσεις, εις τρόπον ώστε
εντός πενταετίας να υπερδιπλασιάσωμεν την βαμβα-

β) Την αύξησιν της παραγωγής ζωοτροφών (μηδικι)ζ> ψυχανθών, κριθής, αραβοσίτου και σόργου).
γ) Την κάλυψιν των εγχωρίων αναγκών εις βρώσιμα
όσπρια.
δ) Την αύξησιν της παραγωγής ζωοκομικών προϊό
ντων (ιδία κρέατος, γάλακτος, ωών).
ε) Την περαιτέρω επέκτασιν της τευτλοκαλλιεργείας, αλλά πάντοτε εν συνδυασμώ προς την ανάπτυξιν
της κτηνοτροφίας.
σι) Την διατήρησιν της σιταρκείας με παράλληλον
βελτίωσιν των ποικιλιών και αύξησιν της παραγωγής
των μεγαλύτερος αρτοποιησίμου αξίας σιτηρών.
Επί του σημείου τούτου η Κυβέρνησις, η οποία
τόσην στοργήν επέδειξε προς τον αγρότην, επιθυμεί
να τονίση ότι είναι ανάγκη η σιτοπαραγωγή να περιορισθή εις τα όρια της σιταρκείας και να επεκταθούν
αι άλλαι καλλιέργειαι προς το συμφέρον και του
αγρότου και της εθνικής οικονομίας. Μόνον κατ’
αυτόν τον τρόπον θα επιτευχθή η ορθολογική διάρθρωσις της ελληνικής γεωργίας, θα εξασφαλισθή
υψηλότερον εισόδημα εις τον παραγωγόν, θα αξιοποιηθή το εργατικόν δυναμικόν της υπαίθρου και θα
προστατευθή η παραγωγή από τους κινδύνους των
φυτονόσων.
Δια των αποφασισθέντων μέτρων, εις τα οποία η
Κυβέρνησις θεωρεί απαραίτητον την ενθουσιώδη
συμμετοχήν και συνεργασίαν του αγροτικού κόσμου,
παρέχεται η εγγύησις ότι ουδενός παραγωγού το
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εισόδημα θα είναι κατώτερον του παρελθόντος, αλλ’
αντιθέτως θα διαμορφωθή εις πολύ υψηλότερα επίπε
δα ευθύς από του πρώτου ε'τους εφαρμογής.
Τα αποφασισθέντα μέτρα συνιατούν οργανικόν
σύνολον και εκφράζουν δια πρώτην φοράν συστημα
τικήν αγροτικήν πολιτικήν. Η στροφή προς τας αποδστικωτέρας καλλιεργείας ήτο αδύνατον να αποδώση
βάσει της πολιτικής του παρελθόντος. Το νέον εις την
πολιτικήν μας είναι ότι δια πρώτην φοράν θεσπίζο
νται αποτελεσματικά κίνητρα δια την υιοθέτησιν των
προτιμητέων καλλιεργειών, καθορίζονται τιμαί
ασφαλείας εις τα επιθυμητά προς προαγωγήν προϊό
ντα, ανακοινούμεναι εκ των προτέρων, ώστε ο αγρό
της όχι μόνον να γνωρίζη την τιμήν, κατωχυρωμένην
πλήρως, αλλά και να έχη την βεβαιότητα ότι τα παραχθησόμενα προϊόντα θα διατεθούν οπωσδήποτε. Τον
αγρότην τον ενδιαφέρει όχι μόνον η τιμή, αλλά και η
εκ των προτέρων βεβαιότης ότι το προϊόν του μόχθου
του δεν θα παραμείνη αδιάθετον ή θα πεταχθή εις
τους δρόμους.
Συγκεκριμένως, τα μέτρα έχουν ως εξής:
1. Δια την κριθήν, τα υβρίδια αραβοσίτου, τα βρώσι
μα όσπρια και το κρέας ορίζονται τιμαί ασφαλείας,
εις τας οποίας το κράτος θα αγοράζη απεριορίστως
τας παραγομένας ποσότητας:
Κριθή 2,60 (ποιότης στάνταρντ) το κιλόν, υβρίδια
αραβοσίτου 2,40 το κιλόν, σόργος 2,30 το κιλόν,
όσπρια: φασόλια 7,20, ρεβύθια 6,70, φακή 7,50 το
κιλόν. Κρέας (καθαρόν): πουλερικών 27 δρχ., χοίρων
27, μόσχου 31, αμνού 30 δρχ. Γάλα: αγελάδος 2,70,
προβάτου 4,20 δρχ., αυγά 0,85 έκαστον.
2. Καθορίζεται ως εξής η στρεμμάτική επιδότησις
των επιθυμητών καλλιεργειών:
Ψυχανθών 25 δρχ. κατά στρέμμα, μηδικής (νέαι
καλλιέργειαι): 140 δρχ. κατά στρέμμα, τριφυλλίου
100 δρχ. κατά στρέμμα, βάμβακος: ξηρικών 90 δρχ.
κατά στρέμμα, ποτιστικών 150 δρχ. κατά στρέμμα.
3. Ορίζεται επιδότησις των σπόρων ως ακολούθως:
Κριθής 0,30 δρχ. το κιλόν, αραβοσίτου 1 δρχ.,
ψυχανθών 1,80 δρχ., μηδικής 3 δρχ., τριφυλλίου 3
δρχ., βάμβακος 2,50 δρχ., σόργου 1 δρχ. κατά κιλόν.
4. Η Κυβέρνησις επί πλέον, πέραν των οριζομένων
τιμών ασφαλείας δια το κρέας, θα επιδιώξη δια των
αρμοδίων οργάνων εις κατάρτισιν ατομικών ή ομαδι
κών συμβολαίων με παραγωγούς δια την εκτροφήν
ζώων με παράδοσιν εντός ωρισμένου διαστήματος
τριών, εξ και εννέα μηνών. Το κράτος θα αγοράζη τα
ζώα ταύτα μετά την εκτροφήν των εις ωρισμένην,
συμφωνηθησομένην τιμήν. Τα ζώα θα χορηγούνται
επί πιστώσει, χαμηλότοκα δάνεια θα εξασφαλίζουν

τας αναγκαίας εγκαταστάσεις ενσταυλισμού, αρμόδι
οι δε υπάλληλοι του Υπουργείου και της Αγροτικής
Τραπέζης θα εποπτεύουν την εφαρμογήν των μέτρων.
5. Από του προσεχούς έτους θα τεθή εις εφαρμογήν
πρόγραμμα οργανώσεως της εμπορίας των γεωργι
κών προϊόντων, με ειδικωτέραν έμφασιν εις την
οργάνωσιν ζωαγορών μετά σφαγείων και ψυγείων
εντός των πλαισίων της πολιτικής υποβιβασμού του
κόστους πωλήσεως.
6. Η Κυβέρνησις θα προχωρήση εις την δημιουργίαν
προτύπων εκμεταλλεύσεων εις όλα τα διαμερίσματα
της χώρας με διετή, τριετή, τετραετή ή πενταετή αμει
ψισποράν, ως και με ειδικά συστήματα και ποικιλίας
καλλιεργείας, τα οποία θα επιτρέπουν την εκμηχάνισιν δια να εξασφαλισθή ηυξημένη απόδοσις και το
χαμηλότερον δυνατόν κόστος. Νέαι ποικιλίαι σπόρων
και κατάλληλα ζώα θα εισαχθούν εκ του εξωτερικού.
7. Η τιμή του μαλακού σίτου της ποικιλίας Β1 ορίζε
ται εις 3 δραχμάς κατά κιλόν δια τους παραγωγούς
κάτω των 40 στρεμμάτων, εις 2,80 δραχμάς δια τους
παραγωγούς 40 -1 0 0 στρεμμάτων και 2,60 δρχ. δια
τους παραγωγούς άνω των 100 στρεμμάτων. Αι ανώ
τεροι ποικιλίαι θα λαμβάνουν 20 λεπτά επί πλέον.
Η τιμή του σκληρού σίτου ποικιλίας ΑΙ ορίζεται,
αντιστοίχως, εις 4 δρχ., 3,80 δρχ. και 3,60 δρχ. το
κιλόν. Ο τρόπος της εφαρμογής θέλει εξαγγελθή
εγκαίρως.
Αι προνομιακοί τιμαί προς τους καλλιεργήσαντας
κατά το παρελθόν έτος κάτω των 40 στρεμμάτων
παρέχονται υπό τύπον δωρεάν κεφαλαίων, προεξοφλουμένων δια μίαν πενταετίαν. Τα κεφάλαια ταύτα
χορηγούμενα υπό της ΑΤΕ θα προορίζωνται, βάσει
προγράμματος, δια την πραγματοποίησιν επενδύσε
ων αναγκαίων προς οργανικήν αύξησιν των εισοδη
μάτων των.
Η Κυβέρνησις αποβλέπει εις την δημιουργίαν νέων
συγχρονισμένων σιταποθηκών και εις την καθιέρωσιν νέου τύπου άρτου (70%) κατά πολύ ανωτέρας
ποιόιητος. Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοι
νωθούν επίσης τα μέτρα δια των οποίων εξυγιαίνεται
το κύκλωμα σίτος - άλευρα - άρτος, ώστε να υποβιβασθή συσιωδώς το κόστος.
Κατόπιν των ανωτέρω δραστικών και ευεργετικών
δια τους αγρότας μέτρων, η Κυβέρνησις δεν είναι
διατεθειμένη να επιτρέψη την χρησιμοποίησιν προς
παραγωγήν σίτου εδαφών κειμένων εντός αρδευτι
κών δικτύων, καθώς και βοσκοτόπων εξαιρεθέντων
της απαλλστριώσεως ή παραχωρηθέντων προς κτηνοτροφικήν αποκατάστασιν».

Η ανακοίνωσις της ΠΑΣΕΓΕΣ δια τα νέα κυβερνητικά μέτρα σχετικά με την αναδιάρθρωσιν των καλλιεργειών
Η Συνομοσπανδία των Ενώσεων Γεωργικών Συνε
ταιρισμών έκαμε την ακόλουθον ανακοίνωσιν σχετι
κά με τα νέα κυβερνητικά μέτρα δια την αναδιάρ-
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γειών και εκμεταλλεύσεων δεν αποτελούν απλώς
μέτρα προστασίας αλλά πλήρους στροφής της ελληνι
κής γεωργίας προς νέας κατευθύνσεις.
Ως βάσις τίθεται η μεταποίησις της φυτικής παραγω
γής εις κτηνοτροφικήν τοιαΰτην, ήτοι εις παραγωγήν
προϊόντων πολλαπλασίας αξίας.
Επιτυγχάνεται εξ άλλου η διατήρησις της παραγωγικότητος του ελληνικού εδάφους, η οποία ενδιαφέρει
την παρούσαν γενεάν, αλλά και τας μελλούσας.
Και τέλος εξασφαλίζεται η ηυξημένη παραγωγική
απασχόληις των μελών της οικογενείας δι’ όλον το
έτος και προς παραγωγήν προϊόντων πολυτίμων δια
την ελληνικήν οικονομίαν, αλλά και δια την καλλιτέραν διατροφήν του ελληνικού λαού.
Η εξαγγελία, ως εκ τούτου, των πρώτων αποφάσεων
της Κυβερνήσεως τυγχάνει της ανεπιφύλακτου επιδο
κιμασίας του αγροτικού κόσμου της Χώρας και των
Συνεταιρικών Οργανώσεών του, εις ό,τι αφορά τας
επιδιώξεις των, καθώς και εις ό,τι αφορά τα επιλεγέντα μέσα δια την εφαρμογήν των.
Ο περιορισμός της καλλιεργείας του σίτου εις τα
περιθώρια της σιταρκείας εξασφαλίζεται κυρίως δια
οικονομικών κινήτρων και ουχί δι’ αναγκαστικών
μέτρων.
Η από δεκαετηρίδων μονόπλευρος κατεύθυνσις του
αγροτικού κόσμου προς την φυτικήν παραγωγήν,
ΰλως εσφαλμένης και εις βάρος της κτηνοτροφίας
κυρίως αποβαίνουσα, ανατρέπεται, προσανατολιζομένου ούτω του αγροτικού κόσμου εις την μεταποίησιν της φυτικής παραγωγής εις κτηνοτροφικά προϊό
ντα, πολύτιμα δια τον ελληνικόν λαόν και την οικονο
μίαν της χώρας.
Τιμαί ασφαλείας δια τα κτηνοτροφικά σιτηρά, κριθήν, αραβόσιτον, σόργον, επιδοτήσεις δια τα ψυχαν
θή, την μηδικήν, τα τριφύλλια αποτελούν τα κίνητρα
δια την τοιαύτην ιστορικήν στροφήν της γεωργίας, η
οποία θα εξασφαλίση την ηυξημένην απασχόλησιν,
το ηυξημένον εισόδημα, το υψηλστερον βιοτικόν επί
πεδον.
Αι επιδοτήσεις, περαιτέρω, της καλλιεργείας του
βάμβακος, εν συνδυασμώ με την ρυθμιστικήν παρέμ
βασιν και την δασμολογικήν προστασίαν, θα δώσουν
το μέτρον της επεκτάσεως της καλλιεργείας του πολυ
τίμου τούτου προϊόντος.
Αι τιμαί ασφαλείας δια τα όσπρια θα καταστήσουν
την Χώραν αυτάρκη εις το είδος τούτο, με δυνατότη
τα εξαγωγής.
Ούτω, δια πρώτην φοράν εξασφαλίζονται οικονομι
κά κίνητρα δια την επιβεβλημένην εναλλαγήν των
καλλιεργειών, ώστε να αποφευχθούν αι φυτονόσοι
και η μείωσις της παραγωγικότητας των εδαφών.
Η προεξόφλησις του κοινωνικού εισοδήματος του
παρεχομένου εις τους μικρούς σιτοπαραγωγούς δια
των προνομιακών τιμών, ως επίσης και η δήλωσις
περί της συμπληρώσεως τούτου δια χαμηλστόκων

δανείων, αποτελούν σοβαρόν ενίσχυσιν αλλά και
κίνητρον προς στροφήν αυτών εις ετέρας καλλιέργει
ας και εκμεταλλεύσεις, τοσούτο μάλλον καθ’ όσον το
κοινωνικόν τούτο εισόδημα θα καταβληθή ανεξαρτή
τως εάν ούτοι θα είναι εφεξής καλλιεργηταί σίτου ή
εάν θα παραδώσουν εις την συγκέντρωσιν ανάλογον
ποσότητα.
Η δημιουργία προτύπων εκμεταλλεύσεων, με σκο
πόν την ορθήν εναλλαγήν των καλλιεργειών δια την
αύξησιν των αποδόσεων και την μείωσιν του κόστους,
θ’ αποτελέση εμπράκτως την βάσιν της εκπαιδεύσεως
του αγροτικού πληθυσμού, δια την ηυξημένην παρα
γωγήν, διότι η αύξησις των κατά στρέμμα αποδόσε
ων, η καλλιτέρα ποιότης, η παραγωγή με το μειωμένον κόστος αποτελούν βασικάς προϋποθέσεις ανα
πτύξεως.
Αι τιμαί ασφαλείας δια τα κτηνοτροφικά προϊόντα,
κρέας - γάλα - ωά, αποτελούν εχέγγυον δια την επιδιωκομένην προσπάθειαν προσανατολισμού της
αγροτικής οικογένειας εις εκμεταλλεύσεις με συνεχή
απασχόλησιν καθ’ όλον το έτος και ουχί εποχιακήν,
ως εξασφαλίζει η γεωργία, ήτις απασχόλησις θα αποφέρη αύξησιν του εισοδήματος και της αμοιβής.
Εξ άλλου αι ατομικαί ή ομαδικαί συμβάσεις δια την
εκτροφήν (ορισμένων ζώων υπό ειδικούς όρους, με
ηυξημένας τιμάς, πέραν των τιμών ασφαλείας του
κρέατος, θα συμβάλουν ουσιωδώς εις την αύξησιν του
εισοδήματος των μικρών παραγωγών.
Αι συγκεντρώσεις των αγροτικών προϊόντων δια την
κατοχύρωσιν των τιμών ασφαλείας και η δημιουργία
ζωαγορών μετά σφαγείων και ψυγείων, αποτρέπουν
κάθε είδους εκμεταλλεύσεις των αγροτών, αλλά και
θέτουν το όλον ζήτημα επί της ορθής βάσεως.
Όλοι, μικροί, μέσοι και μεγάλοι παραγωγοί, οφεί
λουν ν’ αντιληφθούν τους νέους αντικειμενικούς σκο
πούς από την εξαγγελθείσαν γεωργικήν πολιτικήν, η
οποία το πρώτον καθιερούται και δια την εφαρμογήν
της οποίας θα διατεθούν εκατοντάδες εκατομμυρίων
και επί πλέον τεράστια ποσά δια επενδύσεις και είμε
θα βέβαιοι ότι θα συμμορφωθούν προς την απόφασιν
του Κράτους να περιορίση την σιτοκαλλιέργειαν εις
τα όρια της σιταρκείας.
Τα μέτρα που εξηγγέλθησαν αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα που εδημιούργησεν η αύξησις της παρα
γωγής του σίτου και είμεθα ευγνώμονες δια την εκδηλουμένην στοργήν.
Φυσικόν είναι να εξαγγελθούν εν συνεχεία τα μέτρα
και δια τους λοιπούς κλάδους της γεωργίας.
Η συνεχής παρακολούθησις των αρμοδίων κατά την
εφαρμογήν των μέτρων είναι αναγκαία, ώστε να επιτευχθή η καλλιτέρα εφαρμογήν αυτών, οπότε επιτυγ
χάνονται οιτεθέντες στόχοι.
Ο αγροτικός κόσμος, εκτιμών την σημασίαν των
μέτρων θα επίδειξη, είμεθα βέβαιοι, ανάλογο ν κατανόησιν και θα συμβάλη εις την επιτυχίαν».
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Η Γ.Σ. της Συνομοσπονδίας Δεκεμβρίου 1964. Δηλώσεις Πρωθυπουργού για ΟΓΑ και άλλα
γεωργικά προβλήματα. Εκλογές (και άλλα).
Μ ε την παρουσία Πρωθυπουργού και πολλών υπουργών και άλλων επισήμων έγινε 1 3 16/12/1964 η Γ.Σ. της Συνομοσπονδίας (βλ. αναλυτικά Συνεταιριστής 1964 σ. 181 επόμ.)
Στην ομιλία του ο Π ρόεδρος Π. Ρούσσος ανέφ ερε τα ζητήματα που αντιμετώπισε η Σ υνο
μοσπονδία κατά το χρονικό αυτό διάστημα.
Τ α σπουδαιότερα από αυτά ήταν το καπνικό και το σιτικό.
Το καπνικό αντιμετωπίστηκε κατά τρόπο ικανοποιητικότατο για τον καπνοπαραγωγικό
κόσμο και εποικοδομητικό για την εθνική οικονομία, αφού κατορθώθηκε ν ’ απορροφηθή η
τεράστια παραγωγή καπνού του 1963, που έφτασε τους 125.000 τόνους.
Επίσης και το σιτικό, παρά την καταπληκτική φετινή εσοδεία του σταριού, χάρη στην
κυβερνητική συμπαράσταση, αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία: Και αυξημένες τιμές
ασφαλείας δόθηκαν στους σιτοπαραγωγούς και, παρά την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων,
στάθηκε δυνατό για πρώτη φορά να συγκεντρωθούν από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις
περίπου 930.000 τόνοι δημητριακά.
Επίσης η Συνομοσπονδία αντιμετώπισε την επίθεση των εκπροσώπων των εμποροβιομηχάνων και των επαγγελματοβιοτεχνών κατά των Συνεταιρικών Οργανώσεων, στις οποίες αρνούνται το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να ενεργούν, σύμφωνα με την αποστολή τους, από κοι
νού προμήθειες ειδών που χρειάζονται στα μέλη τους παραγωγούς, καθώς και να αναλαμβά
νουν τη συγκέντρωση και από κοινού πώληση των προϊόντων τους, που είναι θεμελιακό συνε
ταιριστικό έργο και ωφελεί όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές.
Η Συνομοσπονδία συνέβαλε στον καταρτισμό τσυ κυβερνητικού προγράμματος της νέας
γεωργικής πολιτικής, που αντιμετωπίζει κατά τρόπο ολοκληρωμένο το πρόβλημα σχετικά με
την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, σε συνδυασμό με την προστασία των προϊόντων και την
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Το νέο πρόγραμμα δεν βλάπτει τους σιτοκαλλιεργητές, γιατί η
αυξημένη προστασία για τους μικρούς παραγωγούς δεν καταργείται, ενώ εξάλλου προκατα
βάλλεται σ’ αυτούς η διαφορά μεταξύ της βασικής και της προνομιακής τιμής του σταριού για
μια πεντατία, για να τους δοθή η ευχέρεια να προβούν σε επενδύσεις με άμεση απόδοση.
Κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας τσυ Διευθυντσύ κ. Αφεντάκη προσήλθε στη γενική συνέ
λευση ο Π ρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπανδρέου, στον οποίο η γενική συνέλευση έκαμε
θερμότατη υποδοχή. Τον προσφώνησε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Π. Ρούσσος.
Τ ον ευχαρίστησε που τίμησε τη Συνέλευση, ανέπτυξε τα θέματα που την απασχολούν και
εξέφ ρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της αγροτικής οικογένειας.
Στην προσφώνηση του κ. Ρούσσου απάντησε ο Π ρόεδρος της Κυβερνήσεως. Α ναφέρθηκε
στο κυβερνητικό έργο στον αγροτικό τομέα.
Ειδικότερα ανέφερε: Την κατάργηση της άμεσης εισφοράς των αγροτών στον Ο ΓΑ και
υποσχέθηκε τη χορήγηση δώρου στους συνταξιούχους αγρότες από το 1965, τη ρύθμιση των
αγροτικών χρεώ ν που έφταναν τα 2.000.000.000 δρχ., περίπου και τη μείωση των επιτοκίων,
την παροχή αυξημένων τιμών ασφαλείας για όλα τα γεωργικά προϊόντα, την επιτυχή αντιμε
τώπιση των προβλημάτων της υπερπαραγωγής καπνού και σταριού, την αναγγελία από τώρα
των τιμών ασφαλείας των προϊόντων για τον ερχόμενο χρ όνο. Α νέφ ερε επίσης τις κυβερνη
τικές προσπάθειες για τη μείωση του κόστους της παραγωγής, τη διεύρυνση των εξωτερικών
αγορώ ν, την εσωτερική επάρκεια των μη εξαγώγιμων προϊόντων κτλ. Τέλος, ο κ. Πρωθυ
πουργός ζήτησε για την επιτυχία του προγράμματος αναδιαρθρώσεως των καλλιεργειών τη
στενή συνεργασία των Συνεταιρικών Οργανώσεων και του αγροτικού κόσμου. Τόνισε ακό
μη ότι η προστασία των αγροτών δεν είναι μόνο χρ έος απέναντι σε μια μεγάλη πάσχουσα
κοινωνική τάξη, αλλά αποτελεί εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αίτημα: Η μέριμνα για την
αγροτική τάξη είναι μέριμνα για το σύνολο και ζω ογονεί τη γενικότερη οικονομία της
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χώρας. Ε ίναι και μέριμνα εθνική, γιατί στερεώνει τους αγρότες στη γη των πατέρων τους.
Μ ε την αποχώρηση του Προέδρου, συνέχισε τον απολογισμό των εργασιώ ν της Συνομο
σπονδίας ο Διευθυντής της I. Αφεντάκης. Χαρακτήρισε το 1964 σαν έτος που αυξήθηκε το
εισόδημα των αγροτών και προβλέπεται να αυξηθή ακόμα περισσότερο, με την εφαρμογή
της νέας αγροτικής πολιτικής. Τόνισε την ανάγκη της προγραμματισμένης βαθμιαίας εξόδου
του πληθυσμού που απασχολείται με τη γεω ργία και την απασχόλησή του σε άλλες εργασίες.
Α ναφέρθηκε στην επίθεση του Συνεδρίου των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων στην
Καλαμάτα κατά των Συνεταιρικών Οργανώσεων και τόνισε ότι οι Συνεταιρικές Οργανώσεις
προσφ έρουν υπηρεσίες στο σύνολο και αποβλέπουν στον περιορισμό των κερδών των μεσα
ζόντων, γιατί στην ελληνική αγροτική οικογένεια, με το πενιχρό εισόδημά της, δεν υπάρχουν
περιθώρια για κέρδη.
Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη της δημιουργίας ειδικών φορέω ν για τη διαχείριση της
γεωργικής παραγωγής και είπε ότι ελπίζει να πραγματοποιηθή μέσα στο 1965 η ίδρυση κοι
νώ ν φορέω ν για τα κονσερβοποιεία, τα ελαιουργεία και τα οινοποιεία, ότι η Συνομοσπονδία
αντιμετώπισε το θέμα της εκπαιδεύσεως σε συνεργασία με τον Ο.Ο.Σ.Α. Δεκαπέντε πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών θα μετεκπαιδευθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για ν ’ αποτελέσουν τα στελέχη της Συνομοσπονδίας και της Συνεταιριστικής Σχολής που θα ιδρυθή στη
Θεσσαλονίκη...
Τ α πεπραγμένα εγκρίθηκαν με ψήφους 151 σε 165 (11 κατά και 3 λευκές).
Την ίδια ημέρα ο Διευθυντής της Συνομοσπονδίας εισηγήθηκε το θέμα «Ν έα αγροτική
πολιτική και νέες κατευθύνσεις του συνεταιριστικού κινήματος». Α φού ανέλυσε το κυβερνη
τικό πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τους αντικειμενικούς σκοπούς
του, που είναι η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, τόνισε την ανάγκη της στενής συνεργα
σίας των Συνεταιρικών Οργανώσεων με τους Τεχνικούς του Υ πουργείου Γεωργίας και της
Α ΤΕ για την επιτυχία του προγράμματος, καθώς και την ανάγκη της δημιουργίας του Συνε
ταιρισμού του ευρύτερου χώρου και της εκπαιδεύσεως των αγροτών.
Μετά τον κ. Αφεντάκη μίλησε ο Υ πουργός της Γεωργίας κ. Μπαλτατζής. Τ όνισε τη μεγάλη
στροφή που πραγματοποιήθηκε στη γεω ργία το 1964 με την αύξηση της παραγω γής και του
αγροτικού εισοδήματος από 28,5 δισεκ., το 1961 σε 35 δισεκ. το 1964. Α νέπτυξε στη συνέ
χεια τα κυβερνητικά μέτρα για τη βελτίωση των όρων της γεωργικής παραγωγής, που τα
χαρακτήρισε επαναστατικά, υπογράμμισε την ανάγκη για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
και ζήτησε τη συνεργασία των αγροτών με την Κυβέρνηση και τη συμπαράστασή τους για
την εφαρμογή της νέα ς αγροτικής πολιτικής. Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας του
Υ πουργείου Γεωργίας, της Α ΤΕ και των Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων.
Ακολούθησε στο βήμα ο νέο ς Διοικητής της Α ΤΕ κ. Βγενόπουλος. Ο κ. Β γενόπουλος α νέ
πτυξε τα μέτρα που εφαρμόζει η Τ ράπεζα για την επιτυχία του κυβερνητικού προγράμματος
και τόνισε χαρακτηριστικά ότι η λεω φόρος της αγροτικής αναπτύξεως π ερ νά ει από τις
γεω ργικές Οργανώσεις και ότι η σωτηρία της Ελλάδας συνδέεται με τη σωτηρία του αγρότη.
Είπε ακόμη ότι θα καταβληθή προσπάθεια να ενταχθούν στους συνεταιρισμούς και όσοι
παραγω γοί είναι ακόμη ασυνεταίριστοι, να αναλάβουν τη βραχυπρόθεσμη αγροτική πίστη
οι συνεταιρισμοί και να απλουστευτή το σύστημα της χορηγήσεως των δανείω ν από την
ΑΤΕ. (Βλ. αναλυτικά Δ /Α Τ Ε 1964 σ. 1617).
Ο Διευθυντής εισηγήθηκε το θέμα: Σχέσεις Α ΤΕ και Συνεταιρικών Ο ργανώσεων. Έ γινα ν
και άλλες ομιλίες.
Τέλος, έγινε ψηφοφορία για την εκλογή των νέω ν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Συνομοσπονδίας. Σε 204 ψήφους που δόθηκαν πήραν κατά σειρά οι κ.κ.: Π. Ρούσσος
(Εύβοιας) 168, Γ. Δρακάκης (Η ρακλείου) 166, Στ. Παρασκάκης (Μ άλεμε) 165, Ε. Μακρής
(Λ άρισα) 162, Ε. Οικονόμου (Π ρέβεζας) 162, Δ. Λ εοντζάκος (Κ αβάλας) 161, Δ. Μ ελισσάς
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(Ξάνθης) 160, Α . Καμπούρης (Λαγκαδά) 159. Ν. Μ παχαρόπουλος (Σερρών) 157, Σ. Μ ουρατίδης (Φλώρινας) 157, Θ. Πατουλιώτης (Τρικάλων) 157, Ηλ. Χ ρονόπουλος (Η λείας) 157, Δ.
Λ υμπέρης (Λαμίας) 156, Ε. Χιώτης (Κορινθίας) 151 και Φίλ. Μ προύμας (Καλαμάτας) 130.
Κατά την κατανομή των αξιωμάτων ορίστηκαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ.
Π. Ρούσσος και αντιπρόεδρος ο κ. Στ. Παρασκάκης.
Στο Εποπτικό Συμβούλιο δόθηκαν συνολικά 167 ψήφοι. Εκλέχτηκαν: Α θαν. Σπυρούδης
(Σουφλίου) 150, Ιωάν. Καζαντζίδης (Κιλκίς) 147, Θεοφ. Σταμπουλής (Νιγρίτας) 144, Γεωργ.
Χατζηδημητρίου (Σάμου) 136, και Σπ. Μπαλτάς (Άνω Μ εσσηνία) 126. Συγκροτήθηκε σε
σώμα: προϊστάμενος ο Σπ. Μπαλτάς και αναπληρωτής Θ εοφ. Σταμπουλής.
Σε σύσκεψη που κάλεσε η Συνομοσπονδία των Προέδρω ν και Δ/ντών των Ενώσεων και Κ.
Ο ργανώ σεω ν εξετάσθηκε η νέα γεωργική πολιτική με ομιλίες I. Αφεντάκη, υπουργού Γεωρ
γίας, υφυπουργού Συντονισμού. Έ γ ινα ν Επιτροπές για τη μελέτη των προβλημάτων κ.λπ.,
κατά κλάδους και υποβολή πορισμάτων στην Κυβέρνηση (Βλ. Σ. 1964 σ. 186).
— Για τα Σεμινάρια της Συνομοσπονδίας στο Εθνικό Ίδρυμα το 1960—1964 βλ. στο Υποκ. Ε.
Η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας 1965
Στις 14 Δεκεμβρίου 1965 συνήλθε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Πανελληνίου
Συνομοσπονδίας. Το σκηνικό αρκετά αλλαγμένο.
Στην επίσημη έναρξη των εργασιών παρέστησαν ο Υ πουργός της Γεωργίας Χ ρ. Βασματζίδης, ο Διοικητής της Α ΤΕ Α ν. Βγενόπουλος, ο Διοικητής του ΟΓΑ Αντ. Μ περνάρης, ο Γενι
κός Διευθυντής του Υ πουργείου της Γεωργίας Δ. Α θανασάτος, ο Γεν. Διευθυντής της Α ΤΕ
Π. Παπαλουκάς, ο Π ρόεδρος του ΕΟΚ I. Ζουρίδης, ανώτατοι υπάλληλοι των Υ πουργείων
της Γεωργίας, του Εμπορίου και του Συντονισμού, της Α ΤΕ, καθώς και εκπρόσωποι των
Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, διαφόρων Οργανισμών κ.ά.
Την επίσημη έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υ πουργός της Γεωργίας· ο Π ρόεδρος της
Σ υνομοσπονδίας Παν. Ρούσσος εξέθεσε σε γενικές γραμμές τα π επραγμένα κατά το έτος
1965. Α ναφέρθηκε στην αρχή στη σύμπνοια και την ενότητα που διέπουν το συνεταιριστικό
κίνημα, που πρέπει να διατηρηθούν, για να μπορή ο αγροτικός κόσμος να διεκδική τα δικαιώματά του και να υπερασπίζη τα συμφέροντά του απέναντι των αντιδραστικών εκείνων
κύκλων, που είναι αντίθετοι στην αύξηση των επιδοτήσεων των αγροτικών προϊόντων για τη
βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών, με το πρόσχημα ότι το μέτρο αυτό θα προκαλέση
ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας. Ενώ έχει διαπιστωθή και από αυτή την Τ ράπεζα της
Ελλάδος ότι η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος επιδρά ευνοϊκά στο εθνικό εισόδημα και
στην οικονομία γενικά της χώρας μας.
Στη συνέχεια ανέφ ερε τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τους αγρότες, όπως είναι η ρύθμι
ση των αγροτικών χρεώ ν προς την ΑΤΕ, η μείωση των επιτοκίων των δανείω ν της ΑΤΕ, η
αύξηση των χρηματικών ποσών που διαθέτει το Κράτος για την προστασία των τιμών των
γεωργικών προϊόντων και για τη συγκέντρωσή τους και τόνισε ότι α ν και βελτιώθηκε κατά
τα δύο τελευταία χρόνια η προστασία των γεωργικών προϊόντων, βρίσκεται όμως πάντα σε
κατώτερα επίπεδα σε σύγκριση με εκείνη που παρέχουν οι Ευρωπαϊκές χώ ρες στους αγρό
τες τους. Γι’ αυτό η Συνομοσπονδία είναι αποφασισμένη να αντιδράση σε κάθε περιορισμό
των μέτρων προστασίας των προϊόντων.
Α ναφέρθηκε επίσης στη μη έγκαιρη καταβολή των προνομιακών τιμών στους μικρούς σιτοκαλλιεργητές, στην καταβολή φέτος του μισού μόνο συμπληρωματικού τιμήματος στους
καπνοπαραγω γούς Ανατ. Μ ακεδονίας και Θράκης, συγκριτικά με το περυσινό, που την
καταβολή του, εκτός άλλων, επιβάλλουν και λόγοι εθνικοί.
Επίσης στις επιτεύξεις της Συνομοσπονδίας κατά το 1965, όπως είναι η αύξηση της αποζη-
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μιώσεως που καταβάλλεται στις συνεταιρικές Ο ργανώσεις για τη διαχείριση των γεωργικών
εφοδίων, η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων από τις Οργανώσεις, η ρύθμιση του βασικού
μισθολογίου των υπάλληλων των συνεταιρικών Οργανώ σεω ν κατά τρόπο ενιαίο, με τον
οποίο βελτιώνονται οι μισθοί, η σε συνεργασία με τον ΟΟ ΣΑ μετεκπαίδευση 15 υποψηφίων
υπαλλήλων της Συνομοσπονδίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό που επελέγησαν με διαγω
νισμό και οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν από τη Συνομοσπονδία, η ίδρυση Συνεταιρι
στικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη για την εκπαίδευση και επιμόρφωση συνεταιριστικών στε
λεχών (μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων και υποψηφίων υπαλλήλων ως και αιρετών), η
οποία θα στεγαστή σε ειδικό κτίριο που θ’ ανεγερθή στην έκταση από 50 στρέμματα που
παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό στη Συνομοσπονδία αντί δρχ. 500.000 περίπου.
Επίσης στις ενέργειες της Συνομοσπονδίας για τον εκσυγχρονισμό της συνεταιριστικής
νομοθεσίας, για την καλυτέρευση της κοινωνικής ασφαλίσεως και της ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περιθάλψεως που παρέχεται στους αγρότες και για την αναμόρφωση της
ασφαλίσεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και για την απονομή τιμητικών διακρίσεων
στους παλαίμαχους συνεταιριστές με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 50 ετών αφότου ψηφί
στηκε ο νόμος 602/1915 «περί Συνεταιρισμών».
Ο Υ πουργός της Γεωργίας Χρ. Βασματζίδης ανακοίνωσε μήνυμα του Π ροέδρου της
Κυβερνήσεως. Στο μήνυμα αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάμη καθε
τί που είναι απαραίτητο για την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου και
ότι δίνει βασική σημασία στην επίλυση των προβλημάτων που αφ ορούν την αγροτική τάξη.
Α κολούθως τόνισε την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν νέες μέθοδοι για την εφαρμογή της
αγροτικής μας πολιτικής, καθώς και την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πλατύτερα οι γεω ργι
κ οί συνεταιρισμοί. Επισήμανε ακολούθως τους στόχους τη αγροτικής μας πολιτικής, όπως
είναι: 1) η βελτίωση της παραγωγικότητας και η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, 2) η
εξασφάλιση δικαίου εισοδήματος για τους αγρότες, 3) η εξασφάλιση της διάθεσης της γεω ρ
γικής παραγωγής με ικανοποιητικές τιμές στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 4) η εφαρμογή
προγράμματος για την περιφερειακή ανάπτυξη, 5) η εξασφάλιση του δικαιώματος της π ρο
στασίας της υγείας του αγροτικού πληθυσμού με την άρτια ιατροφαρμακευτική περίθαλψή
του, 6) η στέγαση των αγροτών, 7) η οργάνωση της γεωργικής έρευνας, 8) η εξασφάλιση
περισσότερω ν κεφαλαίων για επενδύσεις στη γεωργία, 9) η λύση του προβλήματος της αντα
γωνιστικής αδυναμίας της γεωργικής μας οικονομίας, 10) η αύξηση της αγοραστικής δύνα
μης των αγροτών.
Τη βάση για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελούν οι γεω ργικοί συνεταιρισμοί, σε
συνεργασία με την Αγροτική Τράπεζα και το Κράτος.
Τη Συνέλευση χαιρέτισαν ο Διοικητής της Α ΤΕ Βγενόπουλος, ο οποίος τόνισε τη συμβολή
των συνεταιριστικών Οργανωσεων στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και τη συμπα
ράστασή τους στο έργο της ΑΤΕ, ο Διοικητής του Ο ΓΑ Μ περνάρης, ο οποίος, αφού ευχαρί
στησε τις συνεταιρικές Οργανώσεις για τη συνδρομή τους στο έργο του ΟΓΑ, τόνισε τις
οικονομικές δυσχέρειες που συναντά ο ΟΓΑ για την επέκταση των κοινωνικών παροχών. Εκ
μέρους της ΟΣΥΓΟ χαιρέτησε τη Συνέλευση ο Γενικός Γραμματέας της κ. Λιάγκος.
Ακολούθησε η λογοδοσία του Γενικού Διευθυντή της Συνομοσπονδίας κ. Ιωάν. Αφεντάκη.
Κατ’ αυτήν ο κ. Αφεντάκης, αφού έκαμε ανάλυση της οικονομίας μας γενικά και της αγρο
τικής ειδικότερα κατά το 1965 και εξέθεσε συγκριτικά προς τα προηγούμενα έτη στοιχεία
για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, για το ισοζύγιο αδήλων πόρων, για τη δημοσιονομική
κατάσταση, τις νομισματικές συνθήκες την τραπεζική κίνηση σχετικά με τις καταθέσεις και
τις χρηματοδοτήσεις των διαφόρων κλάδων της οικονομίας, έκαμε αναλυτική έκθεση της
πορείας των πιο σημαντικών προϊόντων της γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και αλιευτι
κής παραγωγής και όλο τον κύκλο της γενικότερης και της αγροτικής οικονομίας.
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Α νάλυσε ειδικότερα τα εξαγγελθε'ντα τελευταία μέτρα για το στάρι και τον καπνό και τόνι
σε τον δυσμενή αντίκτυπο που θα έχουν στην οικονομία των καλλιεργητών, αλλά και γενικό
τερα στην παραγωγικότητα, ιδίως η υπαναχώρηση του Κράτους από την υπόσχεση για κατα
βολή πριμ στους καπνοπαραγω γούς στα περυσινά επίπεδα.
Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα με ψήφους 121 επί 159. (35 ψήφισαν κατά και βρέθηκαν και 3
λευκές ψήφοι).
Α κόμα ο Διευθυντής της Συνομοσπονδίας I. Αφεντάκης εισηγήθηκε το θέμα: «Ανάπτυξη
και οργάνωση της ελληνικής γεωργίας σε συνεταιριστική βάση».
Ο τέως Υ πουργός Γεωργίας Α λεξ. Μπαλτατζής εξέθεσε τα μέτρα που ως Υ πουργός έλαβε
για την προστασία των γεωργικών προϊόντων και της αγροτικής τάξης, παρά τις αντιδράσεις
από κάθε πλευρά. Και σύστησε ενότητα του συνεταιριστικού κινήματος για να μπορέση να
προστατέψη τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου.
Τέλος, η Συνέλευση ενέκρινε τη σύναψη δανείου για την εξαγορά του αγροκτήματος που
παραχωρήθηκε από το δημόσιο στη Συνομοσπονδία, στη Θέρμη Θ εσσαλονίκης, προκειμένου να ιδρυθή σ’ αυτό Συνεταιριστική Σχολή, καθώς και τη σύναψη δανείου για την αγορά
από τη Συνομοσπονδία οικήματος ή οικοπέδου για ανέγερση κτιρίου όπου θα στεγαστούν τα
γραφ εία της.
Μ ετά τις ομιλίες διαφόρων αντιπροσώπων για θέματα που ενδιαφ έρουν τις π εριφ έρειές
τους, τερματίστηκαν οι εργασίες της Συνελεύσεως.
Ο τρόπος εργασίας ιη ς Συνομοσπονδίας. Επιμονή και θετικές υποδείξεις Θ. Τζωρτζάκη για
τα οργανωτικά των Συνεταιρικών Οργανώσεων
Μ έσα στην εσφαλμένη μονομερή φροντίδα της Σ υνομοσπονδίας Συνεταιρισμών για τα τρέ
χοντα επαγγελματικά των αγροτών κ.λ.π., με ουσιαστική παραγνώριση του ρόλου της για τη
συνεταιριστική θεμελίωση (Οργάνωση, μόρφωση, συνεργασία των Ο ργανώ σεω ν πάνω σε
μελετημένο πρόγραμμα και όχι σπασμωδικά και με «καπετανάτα»,) προβάλλεται η ανάγκη
ενός συγχρονισμένου πραγματικού Συνεταιριστικού Συνεδρίου με θέματα βασικά συνεται
ριστικά. Γράφει ο Θ. Τζωρτζάκης στο Σ. 1965 σ. 27 τα επόμενα (*) απολύτως χρήσιμα και
για σήμερα και αύριο.
Τα θέματα ενός συγχρονισμένου συνεταιριστικόν
συνεδρίου
Α ' Οικονομικά θέματα
Ο καλύτερος εορτασμός της πρώτης πεντηκονταε
τίας του Συνεργατισμού <πη χώρα μας —όπως γρά
ψαμε και στο προηγούμενο τεύχος— θα ήταν να
οργανωθή ε'να συνεταιριστικό συνέδριο του τύπου
της Επιτροπής των Αμπελακίων του 1932, που να
χαράξη συστηματικά το συνεταιριστικό μας πρόγραμ
μα για το άμεσο με'λλον.
Την οργάνωση του συνεδρίου αυτού θα ήταν καλύ
τερο —νομίζομε— ν' αναλάβουν απο κοινού η Συνο
μοσπονδία των Γεωργικών Συνεταιρισμών και οι
Κεντρικές Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις,
σε συνεργασία με την Αγροτική Τράπεζα.
Για τη σύνθεση του συνεδρίου και τα θέματα που
είναι σκόπιμο να το απασχολήσουν θα μπορούσε να
χρησιμέψη σαν πρότυπο η σύνθεση της Επιτροπής

των Αμπελακίων του 1932, καθώς επίσης το πρόγραμ
μα και τα πορίσματα των εργασιών της, που έχουν
επηρεάσει βαθιά τη γεωργική συνεταιριστική μας
κίνηση στα τελευταία τριάντα χρόνια, παρ' όλες τις
ανωμαλίες και τις διαταραχές που μερικοί προκάλεσαν τα χρόνια της δικτατορίας και της εχθρικής κατο-

χής·
Τη θεωρητική συνέπεια και την πρακτική ορθότητα
του συνεταιριστικού προγράμματος, που καταρτίστη
κε τότε, μαρτυρεί το ότι αυτό εξακολουθεί ν ' ανταποκρίνεται ως σήμερα στις επιδιώξεις και στις δυνατό
τητες των συνεταιριστικών μας Οργανώσεων, στην
πλατύιερή τους ανάπτυξη.
Η σύνθεση των μελών του συνεδρίου πρέπει να
είναι ελεύθερη, ώστε να περιλάβη κάθε προσωπικό
τητα, που μπορεί, με τη βαθύτερη γνώση και την πεί
ρα των θεμάτων, να συμβάλη σιην επιτυχία τσυ σκο
πού του συνεδρίου.

(*) Για τα μορφωτικά - εκπαιδευτικά βλ. στο Υποκεφ. Ε και σε προηγούμενες σελίδες.
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Τα θέματα βασικά πρέπει να χωριστούν σε δύο
αξιόλογη δράση στον κλάδο των καταθέσεων. Και
κατηγορίες: Α') Οικονομικά, Β') Μορφωτικά και
όμως είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την προκοπή
Επαγγελματοσυνεταιριστικά.
του πιστωτικού συνεταιρισμού, όπως μας διδάσκει
Α Ό ικονομικά
και το παράδειγμα της Κύπρου, τουλάχιστον στην
I.
Πρώτη, στη σειρά των οικονομικών θεμάτων, άσκηση της βραχυπρόθεσμης πίστης. Χρειάζεται, λοι
πόν, να μελετηθή το ειδικότερο αυτό θέμα με νέο
έρχεται η συστηματική προσπάθεια για την ολοκλή
πνεύμα και να προγραμματιστούν, με φιλική διάθεση
ρωση του πιστωτικού έργου του Συνεταιρισμού.
για τους συνεταιρισμούς, χωρίς προκαταλήψεις και
α) Ανεξάρτητα από τη σημασία του σημερινού
ανεπηρέαστα από καθιερωμένα συστήματα, μέτρα
ρόλου των γεωργικών πιστωτικών συνεταιρισμών, θα
που να διευκολύνουν και να προάγουν την εργασία
χρειαστή να μελετηθή και να προγραμματιστή πως θα
αυτή, την πολύ ζωτική για τους πιστωτικούς συνεται
ανατεθή η γενική κατανομή των καλλιεργητικών
ρισμούς και οικονομικά πολύ ωφέλιμη για τον αγρο
δανείων προς τους συνεταίρους στην αποκλειστική
τικό κόσμο.
πρωτοβουλία του πιστωτικού συνεταιρισμού. Είναι
γ) Χρειάζεται ακόμη να ρυθμιστή συστηματικά το
αυτό αίτημα —από πολύ παλιά το προβάλλει η γεωρ
ζήτημα των συνεταιρικών κεφαλαίων και εγγυήσεων
γική συνεταιριστική κίνηση και πειραματικά το εφαρ
-ύ ψ ο ς συνεταιρικής μερίδας, αποθεματικά κεφά
μόζει τα τελευταία χρόνια η Αγροτική Τ ρ ά π εζα - για
λαια, ύψος ευθύνης κ.τ.λ. — ώστε εντός των ορίων των
να μπορέση ο Συνεταιρισμός να προσαρμόζη με
αντικειμενικών δυνατοτήτων να είναι ικανοποιητική
ακρίβεια την πιστωτική εξυπηρέτηση κάθε μέλους
η οικονομική δυναμικότητα και η φερεγγυότητα του
στις ατομικές του ανάγκες και ικανότητες.
πιστωτικού συνεταιρισμού.
Η μακροχρόνια όμως άσκηση της βραχυπρόθεσμης
δ) Επακόλουθο των ρυθμίσεων αυτών, σε συνδυα
αγροτικής πίστης, με το γνωστό συγκεντρωτικό και
σμό με την πιστωτική αγωγή των συνεταιρισμών και
μηχανικό σύστημα, έχει δημιουργήσει κατάσταση που
των συνεταίρων των -θ έ μ α που ανήκει στη Β' κατη
χρειάζεται κόπος να αλλάξη, για τους γνωστούς
γορία (μορφωτικά και επαγγελματοσυνεταιριστικά
λόγους που δεν είναι δυνατό εδώ να μνημονευτούν.
θέματα) - θα είναι ν ' αναλάβουν οι συνεταιρισμοί ν'
Οπωσδήποτε θα χρειαστή ν' αντιμετωπιστή και να
αντιπροσωπεύουν την Αγροτική Τράπεζα ολοκληρω
λυθή το σχετικό πρόβλημα, πριν να προχωρήσωμε
τικά στα μικρότερα κέντρα και να περιορίση η Τρά
στην καθολική ικανοποίηση του αιτήματος αυτού. Το
πεζα τα υποκαταστήματα της μόνο στα μεγάλα
έργο αυτό έχουν χρέος να επιτελέσουν σε στενή
κέντρα. Έτσι, όπως είναι γνωστό, και τα έξοδα θα
συνεργασία η Υπηρεσία Συνεταιρισμών στην Αγροτι
περιοριστούν και θα ελευθερωθή η Τράπεζα από τις
κή Τράπεζα και οι ίδιες οι Συνεταιριστικές Οργανώ
δευτερεύουσες εργασίες, ώστε να μπορή απερίσπα
σεις. Πάντως η λύση του προβλήματος πρέπει να
στα να εκπληρώνη την επιτελική της αποστολή.
βασιστή κυρίως στο σχετικό διαφωτισμό του συνεται
ρισμένου αγροτικού κόσμου και την κατανόηση απ'
II. Οι προμηθευτικές εργασίες των γεωργικών συνε
αυτόν της ολοκληρωμένης αποστολής του πιστωτικού
ταιρισμών έχουν ομολογουμένως αναπτυχθή πολύ
συνεταιρισμού.
ικανοποιητικά, ιδίως σε γεωργικά είδη. Σ ' αυτό,
βέβαια, συντελεί και το ότι το Κράτος και η Αγροτική
β) Σοβαρό είναι επίσης το αίτημα για τη συγκέντρω
Τράπεζα εφοδιάζουν τους γεωργούς με πολλά από τα
ση καταθέσεων από τους πιστωτικούς συνεταιρι
σπουδαιότερα γεωργικά είδη, όπως είναι τα λιπά
σμούς απευθείας από τη λαϊκή αποταμίευση· η συνε
σματα, τα φυτοφάρμακα, οι σπόροι κ.τ.λ.
ταιριστική κίνηση έχει διατυπώσει σχετικά τις από
ψεις της, με βάση τη συνεργασία των συνεταιρικών
Στο έργο αυτό, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διανομή των
Οργανώσεων με την Αγροτική Τράπεζα, ώστε να
ειδών στους γεωργούς, σημαντική είναι η συμβολή
χρησιμεύουν οι συνεταιρισμοί σαν πρώτοι σταθμοί
των συνεταιρικών Οργανώσεων, που αναλαμβάνουν,
για τη συγκέντρωση των καταθέσεων, να κρατούν
με εντολή της ΑΤΕ, ένα μεγάλο μέρος από την εργα
σία αυτή.
από αυτές όσα χρειάζονται για τις πιστωτικές τους
εργασίες και να διοχετεύουν τα πλεονάσματά τους
Σημαντικές επίσης είναι οι προμηθευτικές εργασίες
στην Τράπεζα (απευθείας ή με μεσολάβηση των Ενώ
που εκτελούν άμεσα για λογαριασμό τους οι συνεται
σεων τους) για τη χρησιμοποίησή τους αλλού.
ρικές Οργανώσεις, και σε γεωργικά είδη και σε είδη
Η έλλειψη όμως αξιόλογων περισσευμάτων στην
για οικογενειακή χρήση. Στον τομέα αυτόν εξαιρετι
ύπαιθρο για αποταμίευση, η περιορισμένη φερεγγυόκή θέση έχει η ειδική Οργάνωση που έχουν ιδρύσει
τητα των συνεταιρισμών, η άρτια οργάνωση των Τρα
οι συνεταιρισμοί για αυτό το σκοπό, με μορφή ανώ
πεζών στον τομέα αυτόν, η τακτική της Αγροτικής
νυμης εταιρείας, η γνωστή «Συνεταιριστική Προμη
θευτική Ένωση» (ΣΠΕ).
Τράπεζας να συγκεντρώνη τις καταθέσεις ανεξάρτη
τα από τη συνεταιριστική κίνηση, και διάφοροι ακόμη
Τρία, μπορεί να πη κανείς, είναι τα θέματα που θα
περιορισμοί, που έχουν επιβληθή κατά καιρούς στους
έπρεπε ν' αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και προ
συνεταιρισμούς, εμποδίζουν την κίνηση ν' αναπτύξη
γραμματισμού:
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α) Η πλατύτερη ανάπτυξη των προμηθευτικών εργα
σιών των συνεταιρισμών.
β) Η συστηματική και συντονισμένη συγκέντρωσή
τους στα χέρια της ΣΠΕ.
γ) Η δυνατότητα για την οργάνωση της συνεταιριστι
κής παραγωγής για όσα από τα είδη αυτά, ή και υπη
ρεσίες, κρίνεται πως αυτό συμφέρει και είναι δυνατό.
(Ακόμη η επιδίωξη να παίρνουν μέρος οι συνεταιριστι
κές Οργανώσεις σε υπάρχουσες επιχειρήσεις ειδών
που χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς).
Κάποιες πρώτες σχετικές προσπάθειες έχουν ήδη
αρχίσει να γίνωνται, όπως μαρτυρεί η ίδρυση και λει
τουργία της ανώνυμης συνεταιριστικής εταιρείας
«Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις» και η ίδρυση
της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικαί Βιομηχανίαι
Ζοωτροφών», που μέτοχοί τους είναι η ΑΤΕ και η
ΚΥΔΕΠ και που ήδη ασχολείται με την ίδρυση εργο
στασίου στη Θεσσαλονίκη.
III. Αξιόλογο επίσης, ιδίως μεταπολεμικά, είναι το
έργο των συνεταιρικών Οργανώσεων, που αναφέρεται στην κατεργασία και την πώληση των γεωργικών
προϊόντων.
Μεγάλο μέρος της παραγωγής, εκτός από εκείνο
που συγκεντρώνει το κράτος, για λόγους προστασίας
κυρίως (σιτηρά κ.τ.λ.), το διαχειρίζεται ο γεωργικός
Συνεργατισμός με την ευθύνη και για λογαριασμό
των συνεταιρισμένων αγροτών. Ο κλάδος αυτός της
συνεταιριστικής δραστηριότητας πρέπει, νομίζομε, να
μελετηθή σοβαρά και συστηματικά, με στοχαστικό
προγραμματισμό, και μάλιστα γιατί σε μεγάλο μέρος
των γεωργικών προϊόντων πρέπει, πριν από την αποκοινού πώληση, να γίνεται η κατεργασία και η μετου
σίωση των φυσικών προϊόντων στις μορφές με τις
οποίες τοποθετούνται στην αγορά.
Για να κατορθωθή όμως αυτό, χρειάζονται εγκατα
στάσεις δαπανηρές, που, αν αστοχήσουν στο σκοπό
τους, μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες
στους ενδιαφερομένους, με απώτερο αποτέλεσμα τη
γενικότερη δυσπιστία προς το θεσμό. Αυτό, βέβαια,
θα έχη απροσδιόριστες, αν και όχι άμεσα αισθητές,
ανυπολόγιστα όμως επιζήμιες συνέπειες.
Χρειάζονται ακόμη τεχνική ειδίκευση, εμπορική
οργάνωση και επίσης συνειδητή κατανόηση του
θέματος από το μεγάλο πλήθος των παραγωγών που
ενδιαφέρονται σχετικά.
Ακριβώς οι δυσκολίες και οι σοβαροί κίνδυνοι οδή
γησαν τελευταία και τη συνεταιριστική μας πολιτική

να ιδρύση γεωργικές συνεταιριστικές βιομηχανίες, με
τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων συνεταιρικών
Οργανώσεων και της ΑΤΕ, όπου η Τράπεζα δεν
είναι μόνο ο χρηματοδότης των Συνεταιρισμών για
την ίδρυση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά
είναι μέτοχος στη σχετική επιχείρηση με ανάλογα
κεφάλαια και έχει, μαζί με τις συνεταιρικές Οργανώ
σεις, την ευθύνη και τους κινδύνους των κοινών επι
χειρήσεων.
Είναι αλήθεια ότι δημιουργείται από αυτή τη
σύμπραξη κάποια αλλοίωση στην έννοια του Συνεται
ρισμού. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που έχει επί
σης ανάγκη ν' αντιμετωπιστή επιστημονικά και
συστηματικά, ώστε ν' αποφεύγωμε τη βιαστική εφαρ
μογή του μέτρου αυτού, όταν τυχόν υπάρχουν άλλα
μέσα που μπορούν να προφυλάξουν από τους κινδύ
νους τους συνεταιρισμούς, χωρίς αυτοί να παραιτη
θούν από τις πρωτοβουλίες τους και να μεταφέρουν
τις ευθύνες τους στον ισχυρό οργανισμό της ΑΤΕ, και
κυρίως χωρίς να χάσουν τη συναίσθηση ότι έχουν
χρέος να προσπαθούν ν' αυτοβοηθούνται, πράγμα
που όχι μόνο οξύνει τη συναίσθηση της ευθύνης και
ανεβάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά αποτελεί
και κίνητρο για αέναη δημιουργικότητα και προκοπή.
Ας μη λησμονούμε τις ανάλογες συνέπειες του
θεσμού του γεωργικού ενεχυρογράφου, που παρά τη
συμβολή του στον ανετώτερο εφοδιασμό των μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με κεφάλαια, εκμηδένι
σε σχεδόν την πρωτοβουλία και την ευθύνη των
πιστωτικών συνεταιρισμών κατά την άσκηση τσυ
πιστωτικού έργου, αν και η συμβολή των είναι αναν
τικατάστατη για την ασφαλή αποτελεσματικότητα του
έργου.
Αυτά τα λίγα, διατυπωμένα συνοπτικά, κρίναμε χρή
σιμο να εκθέσωμε, χωρίς, βέβαια, να πιστεύωμε ότι
εξαντλούμε το θέμα.
Θελήσαμε να κινήσωμε την προσοχή επάνω στα
θέματα που σχετίζονται βασικά με την προκοπή του
Συνεργατισμού και να κάμωμε πιο συνειδητό ότι η
μελέτη τους έχει ανάγκη, απαραίτητα, την οργανωμέ
νη συνεργασία των προσώπων που μπορούν να προ
σφέρουν την επιστημονική τους γνώση και την κατασιαλαγμένη πείρα τους, με αγνή πρόθεση να υπηρε
τήσουν το Συνεργατισμό, δηλαδή το λαό μας.
Με το ίδιο πνεύμα θα συνεχίσωμε και την εξέταση
των θεμάτων που αναφέρονται στα μορφωτικά και
επαγγελματοσυνεταιρισιικά προβλήματα. (Σ. 1965 σ.
27-29).

Και συνεχίζει στο Σ. 1965 σ. 41-44 για τα Μορφο

κά και επαγγελματοσυνεταιριστικά θέματα.

Στο προηγούμενο σχετικό άρθρο μας (τεύχος 223,
Μάρτιος 1965) γράφαμε ότι τα θέματα του συνεταιρι
στικού συνεδρίου, που προτείνομε να γίνη, βασικά
πρέπει να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Α' Οικονο
μικά - γράψαμε ήδη για αυτά στο προηγούμενο

άρθρο — και Β' Μορφωτικά και Επαγγελματοσυνεταιριστικά —γενικότερα οργανωτικά— που η ρύθμι
σή τους ανήκει στην πρωτοβουλία και τις δυνατότητες
των ίδιων των συνεταιρισμών.
Δεν περιλαμβάνονται επομένως συνεταιριστικά
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θέματα, που η ρύθμισή τους ανήκει στην αρμοδιότητα
του Κράτους ή άλλων Οργανισμών, χωρίς βέβαια να
παραγνωρίζεται, για την ορθή ρύθμιση των θεμάτων
αυτών, η πολύτιμη συμβολή των συνεταιρικών Οργα
νώσεων, που ε'χουν για αυτά και γνώση και πείρα
από την υπεύθυνη και αδιάκοπη εφαρμογή του
θεσμού και τη συστηματική μελε'τη των συνεταιριστι
κών πραγμάτων.
Ακριβώς για τα θε'ματα, που η ρύθμισή τους ανήκει
στους συνεταιρισμούς, γράφομε στο τωρινό μας
άρθρο.
Ειδικότερα οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, στην προ
σπάθεια τους να πραγματοποιήσουν τη συνεταιριστι
κή συγκρότηση της γεωργικής μας οικονομίας σε. όσο
είναι δυνατό μεγαλύτερη ε'κταση, πρώτα απ' όλα
οφείλουν να επιδιώκουν την αδιάκοπη βελτίωση του
συνεταιριστικού οργανισμού, ώστε οι ικανότητες τους
να βρίσκωνται πάντα σε αρμονία με τα έργα που
αναλαμβάνουν. Κι επειδή η συνεταιριστική δράση
συνεχώς απλώνεται και εντείνεται, γι' αυτό και η
προσπάθεια για τη συμπλήρωση του συνεταιριστικού
οργανισμού είναι ακατάπαυστη. Η προσπάθεια για
ανάληψη νέων έργων προϋποθέτει ανάλογη προσαρ
μογή του συνεταιριστικού οργανισμού και η πραγμα
τοποιημένη σχετική προσαρμογή δίνει το δικαίωμα
και την ευχέρεια για νέες επιδιώξεις.
Δεν είναι, επομένως, ούτε περιττή ούτε ανώφελη η
αδιάκοπη και άγρυπνη παρακολούθηση των βασικών
συνεταιριστικών ζητημάτων, στην πιο πλατιά σημασία
τους. Στην ικανοποιητική ρύθμιση των ζητημάτων
αυτών στηρίζεται η εδραίωση των συνεταιρισμών και
η ανεμπόδιστη προκοπή τους. Ο Συνεταιριστής δεν
παραλείπει σε κάθε ευκαιρία να παρουσιάζη και να
τοποθετεθεί στην πρώτη γραμμή των συνεταιριστικών
ενδιαφερόντων και επιδιώξεων, καθώς και να διατυπώνη τις γνώμες του για την καλύτερη δυνατή ρύθμι
σή τους όλα γενικά τα συνεταιριστικά θέματα: Η
συνεταιριστική νομοθεσία, η συστηματική οργάνωση
των συνεταιρισμών, η προσχώρηση στη συνεταιριστι
κή οργάνωση όλων όσοι έχουν ανάγκη από τις υπηρε
σίες της, η εξωσυνεταιριστική και εσωσυνεταιριστική
εποπτεία των συνεταιρικών Οργανώσεων, η συνεργα
σία των συνεταιρισμών και των αρμόδιων Υπηρεσιών
και Οργανισμών για απο κοινού άσκηση μιας συντο
νισμένης συνεταιριστικής πολιτικής, η θέση των συνε
ταιριστικών υπαλλήλων, η συνεταιριστική έρευνα και
μελέτη των συνεταιριστικών ζητημάτων, η συνεταιρι
στική μόρφωση και εκπαίδευση, τα συνεταιριστικά
προγράμματα, ο γενικότερος ρόλος των συνεταιρι
σμών στην εθνική μας και ιδιαίτερα στην αγροτική
μας οικονομία, η κοινωνική τους σημασία, ιδιαίτερα
η συμβολή τους στην αποκατάσταση κοινωνικής
δικαιοσύνης με την εκούσια και ελεύθερη οργάνωση
του λαού σε συνεταιρισμούς, η διαφώτιση και ενημέ
ρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την αποστολή του

Συνεργατισμού, η διάλυση καθε σφαλερής γνώμης
και κάθε προκατάληψης για αυτόν, είναι ζητήματα
που προβάλλει από την πρώτη εμφάνισή του Ο Συνε
ταιριστής και εξακολουθητικά τα διαπραγματεύεται
με σύστημα και συνέπεια. Ανάμεσά τους ιδιαίτερα
προσέχει τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα
της Συνομοσπονδίας των Ενώσεων Γεωργικών Συνε
ταιρισμών, τον τρόπο του χειρισμού τους, και ακόμη
την οργάνωση της Συνομοσπονδίας, που από την πρό
σφορη εκάστοτε διαμόρφωσή της εξαρτάται κατά
πολύ ο βαθμός της επιτυχίας του έργου της. Προσπα
θεί έτσι Ο Συνεταιριστής να συμβάλη και αυτός, με
όσα μέσα διαθέτει, ώστε να διατηρηθή ζωηρό και
γόνιμο το ενδιαφέρον στη συνεταιριστική κίνηση για
την ικανοποιητική λύση τους. Η απόφαση για τη λύση
τους, βέβαια, δεν ανήκει πάντοτε στην ίδια τη συνε
ταιριστική κίνηση ή τουλάχιστον δεν ανήκει μόνο σ'
αυτήν. Η συμβολή όμως και οι πρωτοβουλίες της οτη
ρύθμιση όλων αυτών των ζητημάτων είναι πολύτιμοι
και αναντικατάστατοι συντελεστές για την προκοπή
του Συνεργατισμού. Στα περισσότερα, εξάλλου, από
τα βασικά συνεταιριστικά ζητήματα υπάρχουν τομείς,
όπου η Συνεταιριστική Κίνηση μπορεί να δράση
ελεύθερα, αναπτύσσοντας τις πρωτοβουλίες της.
Ό λα λοιπόν αυτά τα ζητήματα μπορούν και πρέπει
ν' απασχολήσουν το συνέδριο, και μαζί τους όσα
άλλα γενικά ή μερικότερα ζητήματα κρίνεται χρήσιμο
και δυνατό να συζητηθούν, και να διατυπωθούν τα
πρόσφορα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την
ικανοποιητική ρύθμισή τους.
Και αν η ρύθμισή τους είναι στην ελεύθερη πρωτο
βουλία των συνεταιρικών Οργανώσεων, να εφαρμο
στούν από τις ίδιες, αν πάλι η ρύθμισή τους ανήκει
στην αρμοδιότητα του Κράτους ή άλλων Οργανισμών,
να υιοθετηθή από τη Συνεταιριστική Κίνηση και να
επιζητηθή από την ίδια η εφαρμογή από τους αρμόδι
ους και υπεύθυνους παράγοντες των σχετικών
μέτρων που χρειάζονται για να πραγματοποιηθή η
ρύθμιση που προκρίθηκε.
Καθώς γράψαμε ήδη, την οργάνωση του συνεδρίου
θα ήταν καλύτερο ν' αναλάβουν αποκοινού η Συνο
μοσπονδία των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, σε
συνεργασία με την Αγροτική Τράπεζα. Οπωσδήποτε
το χρέος και η ευθύνη για την εκτέλεση του έργου
αυτού βαρύνει κατά πρώτο λόγο τη Συνομοσπονδία,
γιατί αποτελεί το πρώτο και κύριο στοιχείο του προο
ρισμού της, τον κύριο λόγο της υπάρξεώς της. Κατά
το καταστατικό της, «η Συνομοσπονδία είναι ο ανώ
τατος ρυθμιστής της συνεταιρικής κινήσεως εσωτερικώς και εκπρόσωπος αυτής εξωτερικώς...».
Οπωσδήποτε, είτε μόνη αναλάβει η Συνομοσπονδία
την οργάνωση του συνεδρίου είτε σε συνεργασία με
άλλους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους παράγοντες
που αναφέρομε πιο πάνω, πρέπει να εξασφαλιστή το
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κατάλληλο ειδικό όργανο που θα επιμεληθή την
οργάνωσή του, τη σύνθεση των προσώπων που θα το
αποτελε'σουν, την οριστική διατύπωση των θεμάτων,
την εκλογή των εισηγητών που θα εισηγηθούν τα
καθέκαστα θε'ματα κ.τ.λ.
Φρονούμε ότι οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι παράγο
ντες θα πρέπει ν' αναθέσουν το έργο αυτό σε ειδική
επιτροπή, συγκροτημένη σύμφωνα με το πρότυπο της
«επιτροπής των Αμπελακίων», συγχρονισμένη όμως
και προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες της
ζωής και της κίνησης του Συνεργατισμού μας.
Την επιτροπή θα πρέπει ν' αποτελε'σουν πρόσωπα
έγκυρα και ενημερωμένα για τα σχετικά θέματα,
όπως λ.χ., πρόσωπα που είχαν απαρτίσει την παλαιό
«επιτροπή των Αμπελακίων», διακεκριμένα στελέχη
από τη συνεταιριστική μας κίνηση, μέλη από το διδα
κτικό προσωπικό της σχολής της Υπηρεσίας Συνεται
ριστικής Εκπαιδεύσεως της Συνομοσπονδίας (1950—
1963), της Κεντρικής Επιτροπής Σχολικών Συνεταιρι
σμών (1954—1963) και, γενικότερα, πρόσωπα δοκι
μασμένα, που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματι
κά στην επιτυχία των σκοπών του συνεδρίου. Ανάλο
γη πρέπει να είναι, σε πλατύτερο κύκλο, και η σύνθε
ση των μελών του συνεδρίου.
Δεν χρειάζεται να γράψωμε περισσότερα σχετικά
με το συνέδριο και την οργάνωσή του. Είναι, άλλω
στε, μέσα στη συνεταιριστική μας παράδοση, αυτοί
που κάθε φορά είναι υπεύθυνοι φορείς του Συνεργα
τισμού να ωιέπτωνιαι καθώς και να εργάζωνται μαζί
με άλλους, μέσα στα πλαίσια πλατύτερων συνεδρίων,
για γενικότερα συνεταιριστικά θέματα, έχοντας τη
συναίσθηση ότι ο Συνεργατισμός είναι εθνικός
θεσμός με πανελλήνιο ενδιαφέρον και ότι η δημοκρατικότητά του τον υποχρεώνει να ζητή πάντα κάθε χρή
σιμη γνώμη, που θα μπορούσε να συμβάλη στην καλύ
τερη λειτουργία του και την προκοπή του.
Πριν να κλείσουμε το άρθρο μας αυτό, θα θέλαμε να
τονίσωμε ειδικότερα ότι η επιτροπή για την οργάνω
ση του συνεδρίου μπορεί να χρησιμέψη δοκιμαστικά
για να συγκροτηθή ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο της
Συνομοσπονδίας, μαζί με ένα συντονιστικό συμβού
λιο με στενότερη αρμοδιότητα, όπως προβλέπεται και
από παλαιότερο κανονισμό της. Τα συμβούλια αυτά,
άγνωστο γιατί, δεν έχουν ως τώρα συγκροτηθή, μολο
νότι η πολύπλευρη δράση της Συνομοσπονδίας τα επι
βάλλει σαν απαραίτητα. Αλλιώς η έρευνα και η μελέ
τη των γενικών συνεταιριστικών ζητημάτων, που ανή
κουν στην κορυφαία Οργάνωση των γεωργικών συνε
ταιρισμών, μοιραία θα γίνεται μόνο από τις Υπηρε
σίες που, παρ' όλη την καλή τους πρόθεση, δεν μπο
ρούν ν' ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτή

σεις αυτές. Η διαχάραξη των γενικών γραμμών απαι
τεί τη συμβολή ειδικών προσώπων, με πλατιά ενημέ
ρωση. Μόνον έτσι η εκάστοτε διοίκηση της Συνομο
σπονδίας, που αντιπροσωπεύει το συνεταιρισμένο
κόσμο, περισσότερο έγκυρα ενημερωμένη, θα μπορή,
με ολοκληρωμένη την ευθύνη της, να διαγράφη τις
κατευθύνσεις στους μερικότερους τομείς της συνεται
ριστικής πολιτικής.
***
Την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και έγκυρου γνωμοδοτικού οργάνου την αισθανθήκαμε —θέλομε να
ελπίζωμε ότι την αισθάνθηκε πλατύτερα η συνεταιρι
στική κίνηση— τελευταία, όταν διαπιστώσαμε ότι η
απομάκρυνσή μας για λόγους τυπικούς από την υπεύ
θυνη διεύθυνση της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής
Εκπαιδεύσεως (ΥΣΕ), είχε επακόλουθο τη βιαστική
και —από κάποια γενική άποψη— αυθαίρετη κατά
λυση της Υπηρεσίας αυτής στο σύνολό της, με την
αόριστη επαγγελία νέων σχεδίων για την οργάνωσή
της.
Τότε, με τις πολύ περιορισμένες δυνάμεις που δια
θέταμε πια, προσπαθήσαμε στις διάφορες επαφές
που είχαμε με το Σύλλογο των Καθηγητών, με τη
Διοικητική Επιτροπή της ΥΣΕ, την Κεντρική Επιτρο
πή Σχολικών Συνεταιρισμών, καθώς και με το Διοικη
τικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας, ν' αποτρέψωμε
την κατάργηση της Υπηρεσίας, αφού —μαζί με
άλλα— όχι μόνο τίποτα δεν ήταν έτοιμο για μια αλλα
γή, αλλά και τίποτα δεν είχε μελετηθή(*).
Η καταλυτική αυτή δραστηριότητα άφησε, πραγμα
τικά, σε κάθε στοχαστικό άνθρωπο μια αναπάντητη
απορία και ένα κενό ασυμπλήρωτο ως τώρα.

Τη δική μας γνώμη είχε συμμεριοτη και ο
Σύλλογος των Καθηγητών.
Παρουσιάστηκε μάλιστα αντιπροσωπεία
του στον Υ πουργό της Γεωργίας —ο κ.
Μπαλτατζής ήταν π ρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σ υνομοσπονδίας όταν αποφασίστηκε η ίδρυση της Συνεταιριστικής
Ε κπαιδεύσεω ς— και συνηγόρησε για τη
συνέχιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας
αυτής.
Είναι, βέβαια, αλήθεια, πως η Συνομο
σπονδία δεν έδειξε ποτέ ενδιαφ έρον για το
έργο που επιτελούσε η ΥΣΕ. Είναι μάλιστα
χαρακτηριστικό —το έχομε ήδη και άλλοτε
γρ ά ψ ει— πως χωρίς να συνεννοηθή με την
ΥΣΕ, άρχισε να οργανώνη παράλληλα και
ανεξάρτητα από αυτήν εκπαιδευτικά σεμι-

(*) Βλ. Θ. Τζωρτζάκη «Συνεταιριστική μόρφωση, το παρόν και το μέλλον της» Ο Συνεταιριστής αριθ. 206,
Οκτώβριος 1963.
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νάρια για συνεταιριστικά στελέχη. Φυσικά,
α ν και η ενέργεια αυτή έμενε ανεξήγητη για
μας, δεν αρνηθήκαμε ποτέ να βοηθήσωμε
για την αρτιότερη διεξαγωγή των σεμινα
ρίων, κινημένοι από βαθύτερη συναίσθηση
χρέους. Έ μ ενε όμως και μένει ακόμη και
σήμερα αναπάντητη η απορία μας για τον
αδικαιολόγητο παραμερισμό μιας ειδικής
Υπηρεσίας, που λειτουργούσε πριν από
δέκα ήδη χρόνια, συστηματικά και αποδοτι
κά για τη συνεταιριστική μορφωτική εξυπη
ρέτηση.
Μ ένει ακόμη ανεξήγητη η εγκατάλειψη
των Σχολικών Συνεταιρισμών, που αποτε
λούσαν έναν κλάδο της ΥΣΕ, που είχε οργανωθή συστηματικά και μελετημένα και είχε
δώσει αναμφισβήτητα ικανοποιητικά αποτε
λέσματα, αναγνω ρισμένα πια και στον τόπο
μας και στο εξωτερικό. (')
Είναι αυτονόητο πως η συνεταιριστική κίνηση
κυρίως εξυπηρετείται με τρόπο ριζικό και αναντικα
τάστατο από την οργάνωση και τη διάδοση των σχολι
κών συνεταιρισμών. Γιατί, φυσικά, η παιδεία, όσο και
αν βοηθιέται στο έργο της από το θεσμό των σχολι
κών συνεταιρισμών, έχει στη διάθεσή της και άλλους
τρόπους και μεθόδους για να καλλιεργή το κοινωνικό
πνεύμα και να ασκή την πολιτική αγωγή. Επομένως
δεν μπορεί να θεωρήση τους σχολικούς συνεταιρι
σμούς σαν βασικό της στήριγμα.
Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς πως η Συνομοσπονδία
θα αγκάλιαζε με στοργή την εργασία γύρω στους
σχολικούς συνεταιρισμούς και θα περιφρουρούσε με
άγρυπνη έγνοια την απρόσκοπτη ανάπτυξή τους.

Είναι παράδοξο ότι η Συνομοσπονδία δε συνειδητο
ποίησε τι μπορεί να προσφέρη στο Συνεργατισμό ο
Σχολικός Συνεταιρισμός, και ακόμη γίνεται ακατα
νόητο το ότι, ενώ οπωσδήποτε θα έπρεπε να είχε
κάποια ιδέα πως είχε οργανώσει τον κλάδο αυτόν
συστηματικά και υποδειγματικά η ΥΣΕ, ώστε μάλιστα
η εργασία αυτή ν' αναγνωρίζεται διεθνώς, ανακοινώ
νει τώρα οργανωτικά σχέδια, που στο βάθος αποτε
λούν απλή αντιγραφή ενός ήδη ολοκληρωμένου
έργου.
Η νεώτερη λοιπόν, αυτή πείρα ενισχύει τη σχηματι
σμένη ήδη γνώμη μας ότι η σύσταση ενός Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, συγκροτημένου από έγκυρα πρόσω
πα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθ
μη λειτουργία και την αποτελεσματική επιτέλεση της
αποστολής της, κυρίως στον οργανωτικό τομέα της
Συνομοσπονδίας, ώστε να εξασφαλιστή ένας έλλογος
και δημοκρατικός συντονισμός της λειτουργίας της.
Με την ελπίδα ότι η Κίνηση θα καταλάβη ότι πρέπει
ν' ασχοληθή σοβαρότερα με τα οργανωτικά ζητήμα
τα, που αποτελούν έργα υποδομής για την προκοπή
του Συνεργατισμού μας, και ότι θα θελήση να εξοπλιστή με τα κατάλληλα όργανα, που να χειρίζωνται τα
ζητήματα αυτά με ελεύθερη έρευνα και μελέτη, παρακαλούμε όλους όσοι το επιθυμούν να διατυπώσουν
σχετικά τις απόψεις τους ελεύθερα, όποιες και αν
είναι, έστω και αντίθετες. Η αμερόληπτη και ελεύθε
ρη συζήτηση οδηγεί πιο καλά στις σωστότερες απο
φάσεις.
Ο Συνεταιριστής προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται για την προσπάθεια αυτή τις στήλες του για ν'
αναπτύξουν τις γνώμες τους γύρω στα σοβαρότερα
αυτά θέματα. Είναι ένας από τους καλύτερους τρό
πους για να τιμήσωμε τα πρώτα πενήντα χρόνια της
εφαρμογής του νόμου «Περί Συνεταιρισμών» στη
χώρα μας».

Βέβαια και αυτές οι προσπάθειες - για να εκπληρωθεί κάπως ο βασικός καταστατικός
σκοπός της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών και να υπάρξει μελετημένο πρόγραμμα και
υπεύθυνη δημοκρατική πορεία στην εφαρμογή - έμειναν χωρίς προσοχή από τους τυπικά
αρμοδίους στη συνεταιριστική εκπροσώπηση. Είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο κάποτε
π ρέπ ει να προσέξει η Σ υνομοσπονδία των Συνεταιρισμών.
Η Συνομοσπονδία το 1966
Το 1966 αλλαγή του πολιτικού σκηνικού (βλ. στο Υποκεφ. Α ) και του Π ροέδρου της Σ υνο
μοσπονδίας.^) Στη Γ.Σ. της Συνομοσπονδίας 2 8 —29 Δεκ. 1966 ομιλίες Π ροέδρου της Ηλ.
Χρονοπούλου, υπουργού Γεωργίας Νικ. Χριστοδούλου και άλλων (βλ. Σ. 1967 σ. 1 3 - 1 6 ) .

(1) Ο τονισμός των τυπογρ. στοιχείων γίνεται τώρα.
(2) Οι αιτίες της αλλαγής του Προέδρου έπειτα από τόσα χρόνια συνεργασίας, είναι σχετικές με διαφορές που
ανέκυψαν για το χειρισμό των γεγονότων της Θεσσαλονίκης (βλ. επόμενη σελίδα).
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— Ο Υπουργός της Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου
κήρυξε την επίσημη έναρξη των εργασιών της Συνελέυσεως. Σχετικά με το ρόλο του Συνεταιρισμού τόνι
σε τη συμβολή του στην προσπάθεια να βρεθούν οι
καλύτερες λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν
την αγροτική τάξη. Στη συνέχεια είπε ότι οι Συνεται
ρικές Οργανώσεις σαν ελεύθερες οικονομικές Οργα
νώσεις βοηθούν το Κράτος και στην κατάρτιση προ
γραμμάτων για τη γεωργική ανάπτυξη και στην εφαρ
μογή τους, με σκοπό ο αγροτικός πληθυσμός να φτάση σε ανώτερα επίπεδα προόδου οικονομικά και κοι
νωνικά.
Τα περισσότερα από τα αγροτικά προβλήματα, είπε
ο κ. Υπουργός, σχετίζονται με τον εκσυχρονισμό των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την οργάνωση της
παραγωγής, ώστε τα αγροτικά προϊόντα να γίνουν
διεθνώς συναγωνισιικά και το εισοδημάτων αγροτών
να γίνη ικανοποιητικό. Επίσης τόνισε ότι η συμβολή
των γεωργικών συνεταιρισμών, για την αντιμετώπιση
με επιτυχία των προβλημάτων που αναφέρονται στην
εναρμόνιση της αγροτικής μας πολιτικής με την κοινή
πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
μπορεί να αποβή πολύτιμη, αρκεί τα προβλήματα
αυτά ν' αντιμετωπίζονται με ευρύτερο πνεύμα.
Τέλος, διαβεβαίωσε τη Συνέλευση ότι θα μελετήση
τι,ς αποφάσεις της και θα προσπαθήση να δώση τις
καλύτερες δυνατές λύσεις στα θέματα που την απα
σχολούν και ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουρ
γείου της Γεωργίας.

στή η συνεταιριστική νομοθεσία και να καταργηθούν
οι ανελεύθερες και αντιδημοκρατικές διατάξεις της.
Κατάγγειλε τη συμπίεση του εισοδήματος των σιτο
παραγωγών, όταν διατηρείται η ανωμαλία των αλευ
ρομύλων.
Το να πάρη ο μεγάλος παραγωγός την τιμή ασφα
λείας του έτους 1956 θεωρείται έγκλημα. Το ότι οι
συγχρονισμένοι αλευρόμυλοι, τα συγχρονισμένα
αρτοποιεία με το μειωμένο κόστος εισπράττουν, και
ρό τώρα, τις αμοιβές των ασυγχρόνιστων, των καθυ
στερημένων αλευρόμυλων και αρτοποιείων με το
υψηλό κόστος, θεωρείται κανονικό και δίκαιο.
Μια τόσο άδικη μεταχείριση δε μπορούσε παρά να
φέρη σε απόγνωση τον αγροτικό κόσμο και να προκαλέση αναστάτωση στην ελληνική ύπαιθρο.

Την ευθύνη για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης της
10ης Ιουλίου 1966 έχει ολοκληρωτικά η τότε Κυβέρ
νηση, γιατί περιέκοψε το εισόδημα των σιτοπαραγω
γών σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα επί
πεδα του 1957, πράγμα που κατακρίθηκε από όλα τα
κόμματα και προκάλεσε την αγανάκτηση του αγροτι
κού κόσμου. Και αντί να προστατέψη την ειρηνική
εκδήλωση των παραγωγών, την άφησε έκθετη. Και
χωρίς να υπάρχη κίνδυνος να διασαλευτή η τάξη, έγι
νε χρήση των όπλων και υπήρξαν θύματα πολλά.
Έγινε χονδροειδής προσπάθεια να παραμορφωθούν
τα γεγονότα, αλλά η αλήθεια είναι εις βάρος των
υπευθύνων. Οι αγρότες, όμως, και οι Οργανώσεις
τους συνέχισαν απτόητοι τον αγώνα για την προστα
— Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της σία των προϊόντων τους.
Συνομοσπονδίας κ. Ηλ. Χρονόπουλος εξέθεσε τα
Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης είχαν αντίχτυπο
ζητήματα που την απασχόλησαν κατά το έτος 1966.
μέσα στους κόλπους της Διοικήσεως της Συνομο
Αναφέρθηκε στην πολεμική που διεξάγεται ενα
σπονδίας, όπου αμέσως εκδηλώθηκαν δύο τάσεις: Η
ντίον του αγροτικού κόσμου και ειδικότερα των
μία ήθελε να κλείση το θέμα με συμβιβαστική πολιτι
γεωργικών συνεταιρισμών, που αποβλέπει στην
κή, η άλλη είχε τη γνώμη ότι πρέπει να καταλογι
καθήλωση του εισοδήματος των αγροτών και την
στούν ευθύνες στους υπεύθυνους και να συνεχιστή ο
ανάσχεση της δραστηριότητας των Οργανώσεών του.
αγώνας για το σιτικό. Είναι προφανές ότι η πρώτη
Τόνισε, στη συνέχεια, ότι, ενώ από όλους ομολογείάποψη επηρεάστηκε από τα απειλούμενα κατά των
ται η τραγική πραγματικότητα, ότι το κατά κεφαλήν
Οργανώσεων μέτρα. Η διάσταση αυτή των απόψεων
εισόδημα του αγρότη κατέχει την κατώτερη βαθμίδα
μέσα στους κόλπους της Συνομοσπονδίας κατέληξε
στη στοιχειωδώς ανεκτή εισοδηματική κλίμακα,
στην παραίτηση του κ. Ρούσσου από τη θέση του
εντούτοις, όταν επιχειρείται βελτίωση του αγροτικού
Προέδρου της Συνομοσπονδίας. Ανεξάρτητα από τη
εισοδήματος με προστατευτικά για τα γεωργικά προϊ
διαφορά αντιλήψεων που μας χώρισε με τον κ. Ρούσόντα μέτρα, εξεγείρονται και αντιδρούν οι τάξεις,
σο, λέγει ο κ. Πρόεδρος, επιθυμώ να εξάρω τη χειρο
που έχουν υψηλό εισοδηματικό επίπεδο, και προβάλ
νομία του αυτή, που την ενέπνευσε αγαθή συναίσθη
λουν κινδύνους για την οικονομία, το νόμισμα, ακόμα
ση ευθύνης απέναντι στην κίνηση.
και για το Έθνος.
Τόνισε ότι, αν και πέρασαν τόσα χρόνια από τη συμ
Τόνισε την ανάγκη να διατηρηθή και να ισχυροποιηφωνία των Αθηνών, κανένα μέτρο δεν εφαρμόστηκε
θή η συνεταιριστική ενότητα. Οι συνεταιρισμοί, είπε,
για την εναρμόνιση της γεωργικής μας πολιτικής με
πρέπει να διεκδικήσουν την προστασία των γεωργι
την αντίστοιχη πολιτική της ΕΟΚ, ώστε η εναρμόνιση
κών προϊόντων τόσο ως προς τις τιμές όσο και κατά
να μη προκαλέση ζημίες.
τις εξαγωγές. Επίσης πρέπει να εφαρμοστή πάγια
Εκφράζει την ικανοποίησή του, γιατί ο Οργανισμός
πολιτική για την άμεση και έμμεση ανακατανομή του
Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ)
αυξανόμενου εθνικού εισοδήματος, να εκσυγχρονι
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παρέχει τη βοήθεια του στη συνεταιριστική μας κίνη
ση (διάθεση εμπειρογνωμόνων, υπότροφοι, συνεται
ριστική Σχολή Θεσσαλονίκης) και εκφράζει την ελπί
δα ότι η σχετική συνεργασία θα συνεχιστή και κατά
το 1967. Σχετικά με τη Συνεταιριστική Σχολή Θεσσα
λονίκης αναφέρει ότι τελειώνει ήδη ο κύκλος σπου
δών της πρώτης σειράς των σπουδαστών που άρχισε
τον Ιανουάριο του 1966. (Φοίτησαν 37 σπουδαστές συνεταιριστικοί υπάλληλοι και υποψήφιοι υπάλληλοι.
Τα μαθήματα που διδάχτηκαν είναι: Συνεργατισμός,
Οργάνωση και τεχνική των συναλλαγών, Λογιστική,
Οικονομικά μαθηματικά, Πολιτική Οικονομία, Αγγλι
κά). Ή δη άρχισε να λειτουργή η δεύτερη σειρά.
(Σπουδαστές 38, έναρξη 1.12.1966).
Αναφέρεται ακολούθως στο μεταναστευτικό πρό
βλημα που τον αντίχτυπο του άρχισε να αισθάνεται
και η γεωργία μας. Ο περιορισμός των αγροτών που
επιθυμούν να μεταναστεύσουν, που πρστείνεται,
είναι η χειρότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Χρειάζεται να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για νέες
απασχολήσεις, όπως είναι η εκτέλεση μεγάλων
έργων, που μας χρειάζονται.
Σχετικά με το ζήτημα των αποδοχών του προσωπι
κού των Συνεταιρικών Οργανώσεων, που χρειάζεται
να εξετασθή και πάλι, ύστερα από τη μεταβολή των
οικονομικών συνθηκών, η Διοίκηση της Συνομοσπον
δίας θα εξετάση το θέμα με κάθε δυνατή ευμένεια
και με βάση τη δυνατότητα των Οργανώσεων, το συν
δυασμό της αμοιβής της εργασίας με την πρόοδο
αυτών, την ποιότητα και παραγωγικότητα της εργα
σίας, σε συνάρτηση προς τα σημερινά και τα νέα
καθήκοντα που πρέπει ν' αντιμετωπίσουν οι Οργανώ
σεις. Οι αντιλήψεις αυτές φαίνεται ότι είναι σύμφω
νες με τις αντιλήψεις των υπαλλήλων, και ιδίως των
συνδικαλιστικών εκπροσώπων των. Τούτο, λέγει ο κ.
Πρόεδρος, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί αποτελεί
εγγύηση, ότι τα θέματα του προσωπικού θα εξετα
στούν μέσα σε ατμόσφαιρα που θα τη διαπνέη αμοι
βαία καλή θέληση και κατανόηση.
Σχετικά με το ρόλο των Συνεταιρικών Οργανώσεων,
σημειώνει ότι η πρόοδός τους και τα επιτεύγματά
τους, οξύνουν την εναντίον των αντίδραση, από
όσους θίγονται.ή αδικαιολόγητα δυσπιστούν προς τις
δυνατότητες του θεσμού και τις ικανότητες του ελλη
νικού λαού να τις αξιοποιήση και αναφέρει συγκε
κριμένες σχετικές περιπτώσεις.
Παραθέτει αναλυτικά τις επιδιώξεις του αγροτικού
κόσμου, που η πραγματοποίησή τους ωφελεί και το
σύνολο και αποτελεί εθνική υπηρεσία, τονίζει επίσης
ότι ο Συνεργατισμός είναι ο άριστος θεσμός για την
πραγματοποίησή τους. Στις σχετικές διεκδικήσεις για
την πραγμάτωση της αποστολής τους θα εμμείνουν οι
Συνεταιρισμοί με επιμονή και αγωνιστικότητα, γιατί
είναι δίκαιες, λογικές και ηθικές.

— Ο Διοικητής της ΑΤΕ κ. Βγενόπουλος τόνισε στη
συνέχεια ότι οι υπηρεσίες της ΑΤΕ βοήθησαν τις
Συνεταιρικές Οργανώσεις στο έργο τους: Ικανοποιή
θηκαν όλες οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση των
εργασιών τους: συγκεντρώσεις ή επεξεργασίες προϊ
όντων, προμηθευτικές εργασίες, βιομηχανικές εργα
σίες.
Ανακοίνωσε ότι ήδη λειτουργούν 197 συνεταιρισμοί
που ασκούν αυτοτελώς την αγροτική πίστη για λογα
ριασμό της ΑΤΕ, με ικανοποιητικά αποτελέσματα και
ότι προβλέπεται πως μέσα στην προσεχή τετραετία ο
αριθμός των συνεταιρισμών αυτών θα φτάση τους
500, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα της ΑΤΕ.
Τέλος, ανακοίνωσε ότι κατά την τελευταία διετία
κτίστηκαν 37 αποθήκες και θα δημοπρατηθούν άλλες
7 με συνολική χωρητικότητα 143.400 τόνους. Για
οικόπεδα και κτίρια διατέθηκαν 145 εκατομμύρια
δραχμές. Εκτός από αυτά καταρτίστηκε και εφαρμό
ζεται πενταετές πρόγραμμα για 400 νέες αποθήκες,
σε ισάριθμα αποθηκευτικά κέντρα, σε απομακρυσμέ
νες περιοχές της χώρας. Η δαπάνη τους κατά 50% θα
καλυφθή με χαριστική επιχορήγηση από την ΑΤΕ.
- Ακολούθως, χαιρέτισε τη Συνέλευση ο Διοικητής
του ΟΓΑ Αντ. Μπερνάρης. Το σοβαρότερο πρόβλη
μα, είπε, είναι η οργάνωση της νοσοκομειακής περιθάλψεως. Για να καταστή όμως ικανοποιητική η προ
στασία του αγροτικού κόσμου με τη μεσολάβηση του
ΟΓΑ, θα χρειαστούν 4 ,5 -5 δισεκατ. δραχμές. Γι'
αυτό πρότεινε να παρακρατήται ένα ποσοστό από το
εθνικό εισόδημα για να βελτιωθή η συνταξιοδΰτηση
των αγροτών.
- Τη Συνέλευση χαιρέτισε επίσης ο Γεν. Γραμματέ
ας της ΟΣΥΓΟ κ. Δ. Λιάγκος.
— Ακολούθησε η λογοδοσία του Γενικού Διευθυντή
της Συνομοσπονδίας κ. Ιωάν. Αφενιάκη.
Ο κ. Αφεντάκης, αφού υπογράμμισε την έλλειψη
θαρραλέας και προγραμματισμένης πολιτικής στον
αγροτικό τομέα, αναφε'ρθηκε στο σιτικό και τόνισε
ότι αυτό ήταν αφορμή σε μια αδιάκοπη επί οκτάμηνο
κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου, γιατί τα μέτρα
που ορίστηκαν είχαν για αποτέλεσμα να χαθούν 420
εκατομ. δρχ. από το εισόδημα των παραγωγών. Το
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευ
νών, με τη σχετική εισήγησή του, συνετέλεσε ώστε να
καταργηθούν οι προνομιακές τιμές και να αποφασιστή η χορήγηση δωρεάν κεφαλαίων, για να γίνουν
επενδύσεις που θα αναπτύξουν την οικονομία των
σιτοπαραγωγών. Από τα 1.500 εκατομ. δρχ., όμως,
που προβλέφτηκαν, δόθηκαν μόνο 300 εκατομμύρια.
Σχετικά με τη βαμβακοκαλλιέργεια, τόνισε ότι αυτή
ελαττώνεται συνεχώς, γιατί την εγκαταλείπουν οι
μικροί καλλιεργητές, που από 140.000 ελαττώθηκαν
σε 73.000. Το μπαμπάκι υφίσιαται τώρα τον ανταγω
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νισμό των τεχνητών ινών. Οι διεθνείς τιμές του από
26 δρχ. μειώθηκαν στις 17 κατά χιλ/μο...
Απαράδεκτη είναι η πρόταση του ΚΕΠΕ για να μειωθή η ορυζοκαλλιέργεια, με τη δικαιολογία ότι είναι
παθητική.
Απελπιστική παρουσιάζεται η κατάσταση των εσπεριδοκαλλιεργητών, γιατί δεν υπάρχει καμιά εγγύηση
για τους παραγωγούς, που αντιμετωπίζουν τελείως
απροστάτευτοι το συναγωνισμό.
Αναφορικά με την εναρμόνιση της γεωργικής πολι
τικής της χώρας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι
νότητα, τίποτε δεν ε'γινε και καμιά συνεργασία αγρο
τών και Κράτους δεν υπάρχει. Βασική πάντως διαπί
στωση είναι ότι άρχισαν να επικρατούν μορφε'ς συλ
λογικής εκμετάλλευσης, είτε προς την κατεύθυνση της
παραγωγής είτε προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης.
Υπογράμμισε στη συνέχεια τους κινδύνους που δια
γράφονται για την περίοδο από τον Ιούλιο 1968 (που
θα εισάγωνται αγροτικά προϊόντα από την ΕΟΚ),
ενώ, αντίθετα, μόνο για τη βιομηχανία έχουν ληφθή
προστατευτικά μέτρα.
Αναφορικά με τη ρύθμιση της καπνοκαλλιε'ργειας,
λέγει ότι πρέπει να γίνεται κατά στρέμμα, όπως γίνε
ται και στο εξωτερικό, για ν ' αποφεύγονται αδικίες.
Σχετικά με τις εισαγωγές τυριών, παρατηρεί ότι πολ
λές φορές έγιναν ελεύθερα και ατελώς και είχαν σαν
αποτέλεσμα να μείνουν τα ελληνικά τυριά στα
ψυγεία. Εξάλλου, τόνισε ότι η βελτιωμένη κτηνοτρο
φία απαιτεί συστηματική διατροφή με βιομηχανικές
τροφές που δεν παράγονται στη χώρα μας, η οποία δε

διαθέτει ειδικά εργοστάσια. Η ίδρυση των εργοστα
σίων που έχουν προγραμματισθή αναβλήθηκε κατά
επανάληψη, ενώ τα κονσερβοποιεία μελετάται να
παραχωρηθούν σε ξένες εταιρείες.
Αναφερόμενος στην κοινωνική ασφάλιση των αγρο
τών, τόνισε ότι δεν έχει ρυθμιστή πάνω σ' ευρύτερη
βάση (κάλυψη προσωρινής αναπηρίας, έξοδα κηδεί
ας του αγρότη, συνταξιοδότηση της χήρας κ.τ.λ.).
Εξάλλου, τα κρεβάτια που υπάρχουν για τη νοσηλεία
των αγροτών δεν είναι αρκετά και είναι ανάγκη ν'
αποκτήση ο ΟΓΑ δικά του νοσοκομεία και δικούς του
γιατρούς με υποτροφίες, γιατί οι ελεύθεροι γιατροί
δε δείχνουν ενδιαφέρον να υπηρετήσουν στις επαρ
χίες...
— Η Συνέλευση έδωσε την έγκρισή της για να συνάψη η Συνομοσπονδία δάνεια που θα τα χρησιμοποιήση για τη συμμετοχή της στην ανέγερση του συνεται
ριστικού μεγάρου στην Αθήνα και την κατασκευή των
κτιρίων της Συνεταιριστικής Σχολής στη Θεσσαλονί
κη.
Το ανώτατο όριο των δανείων, που μπορεί να συνάψη η Συνομοσπονδία από την ΑΤΕ ή από άλλα Ιδρύ
ματα και Οργανώσεις ορίστηκε σε 3.000.000 δραχμές.
Μίλησαν τέλος διάφοροι αντιπρόσωποι για ζητήμα
τα που ενδιαφέρουν τις περιφέρειες τους και η Συνέ
λευση ενέκρινε ψήφισμα όπου διατυπώνονται από
ψεις και αιτήματα της Συνομοσπονδίας σχετικά με τα
θέματα που συζητήθηκαν στη Γενική της Συνέλευση.
Το ψήφισμα υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση, στην
Αγροτική Τράπεζα, στον ΟΓΑ και σε όλες τις αρμό
διες Υπηρεσίες.

Τ α πεπραγμένα εγκρίθηκαν με ψήφους 143 επί συνόλου 145.

Σ τψ Ανώτατη Γεωπονική
(στο τέλος εορτασιικής
σνγκεντρώσεως):
Ο υπουργός Γιωργίας,
ο τότε Πρόεδρος
τη; Συνομοσπονδίας,
ο Καθηγητής Αρ. Σίδερις, και
στο βάθος ο Θ. Τζωρτζάκης
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η Κ Υ Δ Ε Π (1 9 6 1 — 1 9 6 6 )
1961: Και κατά την περίοδο αυτη προσφέρει τις υπηρεσίες της ως η βασική κεντρική οικονομι
κή οργάνωση των Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών. (Κοινοπραξία Ενώσεων).
Στη Γ. Συνέλευση της του 1961 δίδονται στοιχεία για τις εργασίες της. Τονίζεται η επιτυχία της
ολοκληρωτικής συγκεντρώσεως σίτου, η αγορά οικοπέδου για ανέγερση Συνεταιριστικού Μ εγά
ρου Συστεγάσεως των Κεντρικών Συνετ. Οργανώσεων, εργοστάσιο συνθέτων ζωοτροφών. ■
Εκλέγονται τα νέα Συμβούλια της (ονόματα). Βλ. αναλυτικά Σ. 1961 σ. 156 και ΦΣ 1961 σ. 525.
Αλλα στοιχεία για το έργο της το 1961, δηλαδή αναλυτικά στοιχεία για τη συγκέντρωση
γεωργ. προϊόντων (δημητριακά, βαμβάκι, πατατόσπορου, ρυζιού, χαρουπιών), καθώς και για
το πορθμείον «Σωκράτης Ιασεμίδης» (που μετά τις βελτιώσεις του που έγιναν «είναι το πολυτε
λέστερο από τα σκάφη της κατηγορίας αυτής» και δίνει κέρδη στις Οργανώσεις που κοινοπρακτούν) και για τις σιταποθήκες βλ. Σ. 1963 σ. 38.
1962: Στη Γ.Σ. του 1962 αποφάσεις για διεύρυνση του έργου της με ίδρυση βιομηχανιών, ανά
ληψη εργασιών του Δημοσίου ή τρίτων, αγοραπωλησίες γεωργ. προϊόντων για στήριξη των
τιμών τους και για υποβοήθηση των εξαγωγών (Βλ. αναλυτικά Σ. 1962 σ. 165, Σ. 1963 σ 17 ΦΣ
1962 σ. 440).
1963: Στη Γ.Σ. της 6.5.63 γίνονται βασικές τροποποιήσεις του καταστατικού της. Θεσμοθέτηση
ψήφων Ενώσεων (έως και 5) αναλόγως του αριθμού των μελών και των μερίδων κάθε Ενώσε
ως. Ν έα αξία της μερίδας. Περιορισμός των Ενώσεων που μπορούν να είναι μέλη της ώστε να
ενδυναμωθούν οι άλλες ειδικευμένες οικονομικές κεντρικές Οργανώσεις (ΣΠΕ, Ελαισυργική,
Οινική, ΣΕΚΕ, κλπ.). Ουσιαστικά περιορίζεται στα προϊόντα σίτος, βαμβάκι και επικουρικά
σε πατάτα και χαρούπι. Ελπίζεται να θεμελιωθεί σύντομα εργοστάσιο ζωοτροφών (Βλ Φ Σ
1963 σ. 221, Σ. 1964 σ. 185).
Σε νέα Γ.Σ. Δεκεμβρίου 1963 συζητούνται και αποφασίζονται τα τακτικά ετήσια θέματα
(όπως στη Γ.Σ. Δεκ. 1962).
Αναλυτικά στοιχεία για το έργο της ΚΥΔΕΠ αναδρομικά βλ. Σ. 1963 σ. 163, Σ. 1964 σ. 16,17,
41, 81 και Σ. 1965 σ. 16, 35, 55. Πρόκειται για αξιόλογα στοιχεία που φωτίζουν ευρύτερα το
έργο που πρόσφερε η οργάνωση αυτή σιους παραγωγούς, τη συνεταιριστική ανάπτυξη και
γενικότερα στην ελληνική οικονομία, τον ελληνικό πληθυσμό.
Ειδικά σε κείμενο Ηλ. Χριστόπουλου γίνεται έκθεση για όλο το θέμα της σιτοκαλλιέργειας,
της σιτοσυγκέντρωσης και του ρόλου των Συνεταιρικών Οργανώσεων, με στοιχεία από την
περίοδο 1945 —1964 για όλο το θέμα των δημητριακών (Βλ. Σ. 1964 σ. 173).
Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το έργον της ΚΥΔΕΠ και τη σημασία του, από την έκθεση
πεπραγμένων χρ. 1963 βλ. και στην εφημερίδα «Αγροτική» Δεκ. 1964 και Ιαν. 1965.
1964: Στη Γ.Σ. Δεκεμβρίου 1964 γίνεται ενισχυτική ομιλία Αλ. Μπαλτατζή για επέκταση εργα
σιών. Εκλέγονται νέα Συμβούλια (ονόματα) Βλ. Σ. 1964 σ. 183 επόμ.
Η Γενική Συνέλευση της ΚΥΔΕΠ (17.12.1965)
Για τη Γ.Σ. 1965 και το έργο της κατά το έτος αυτό βλ. αναλυτικά Σ. 1965 σ. 1 1 ,1 8 ,3 2 ,6 1 , 92.
Το κλίμα διαφορετικό (με τις τότε όχι ευχάριστες κυβερνητικές μεταβολές που ονομάστηκαν
των «αποστατών»). Γράφει ο Σ σελ. 18:
Στη συνέλευση παρέστησαν ο Υφυπουργός της
Γεωργίας κ. Κωστής, ο Διοικητής της ΑΤΕ κ. Βγενόπουλος, ο τ. Υπουργός Γεωργίας κ. Μπαλτατζής,
ο βουλευτής κ. Καραγκιόζης, ο Γεν. Γραμματέας
του Υπουργείου της Γεωργίας κ. Ηγουμενάκης, ο
Γεν. Διευθυντής της ΑΤΕ κ. Παπαλουκάς, ο Διευ-

θυντής της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών της ΑΤΕ κ.
Γλέζος, ο Γεν. Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Αφεντάκης, ο Γεν. Διευθυντής της ΣΕΚΕ κ. Ιλαντζής, ο
Γεν. Διευθυντής της ΣΠ Ε κ. Σιβρόπσυλος κ.ά.
Πρόεδρος της συνελευσεως ορίστηκε ο κ. Παν.
Νταής...

165/2517

Περίοδος 1961 -1967: Υποκεφ. ΣΤ/1 - Οι Κεντρικές Οικονομικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις: ΚΥΔΕΠ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ρούσσος αναφε'ρθηκε
συνοπτικά στο έργο της ΚΥΔΕΠ και είπε, με
διπλωματικό ενωτικό τρόπο, ότι τούτο πραγματο
ποιήθηκε χάρη στη σύμπνοια και την προσπάθεια
όλων των διοικητικών και υπηρεσιακών αρμοδίων.
Στη συνέχεια είπε τα ακόλουθα: Ή ρθαμε για να
εξετάσουμε τα θέματά μας, που περιέχονται στην
ημερησία διάταξη, και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι
με την καλοπιστία, που διακρίνει και πρέπει να
διακρίνη όλους τους ηγήτορες των συνεταιρικών
Οργανώσεων θα ασκηθή, καθώς ελπίζω, επάνω σ’
αυτά εποικοδομητική κριτική, γιατί είναι αρχή σε
κάθε Οργάνωση που λειτουργεί καλά όλοι να
δεχόμαστε την κριτική, γιατί και μεις κρίνομε τους
άλλους, αλλά και κρινόμαστε απ’ αυτούς και από
την αλληλουχία αυτή - π ο υ είναι το μεγαλύτερο
ιδανικό της δημοκρατίας— αυτών των διαφόρων
κρίσεων, απορρέει πάντοτε το καλό και θα προκύψη και από τη σημερινή μας συνέλευση ο καλύτε
ρος δρόμος —εάν δεν έχει βρεθή— της Κοινοπρα
ξίας. Τέλος εύχεται οι εργασίες της συνελεύσεως
να στεφθούν από επιτυχία.
Ο Διευθυντής της ΚΥΔΕΠ κ. Περσείδης διάβασε
την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον
απολογισμό των εργασιών της Κοινοπραξίας κατά
το 1964.
Ο Υφυπουργός της Γεωργίας κ. Κωστής μετέφερε
στη συνέλευση το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού
κ. Στεφανοπούλου και του Υπουργού της Γεωργίας
κ. Βασματζίδη, που δεν μπόρεσε να παραστή στη
συνέλευση. Συγχάρηκε τον Πρόεδρο κ. Ρούσσο και
το Διευθυντή κ. Περσείδη για το έργο που πραγμα
τοποιήθηκε στις ημέρες τους και διατύπωσε την
άποψη ότι, παρ’ όλο το σημαντικό έργο που έχει
επιτελε'σει η ΚΥΔΕΠ, έχει ακόμη πολλά να προσφέρη. Συγχάρηκε επίσης την ΚΥΔΕΠ για το
τεράστιο έργο των σιταποθηκών και υποσχέθηκε
περαιτέρω ενίσχυση για την ολοκλήρωσή του. Σχε
τικά με το εργοστάσιο κτηνοτροφών είπε ότι είναι
καλό ως αρχή που πρέπει όμως να συνεχιστή για
να ρυθμιστή η οργάνωση της αγροτικής οικονομίας
με την ανάπτυξη και του κλάδου της κτηνοτροφίας.
Η ανάπτυξη και των δύο κλάδων της αγροτικής
οικονομίας θα λύση ικανοποιητικά πολλά από τα
προβλήματα του αγροτικού κόσμου και θα ανακόψη τη φυγή του εργατικού δυναμικού της χώρας
στο εξωτερικό. Πιστεύει, είπε, ότι πρέπει να βοηθηθούν οι Οργανισμοί που εξυπηρετούν τον αγρο
τικό κόσμο, γιατί έτσι θα προκύψη θετική βελτίωση
της αγροτικής οικονομίας.

Ο Διοικητής της Α ΤΕ κ. Βγενόπουλος, μιλώντας
στη συνέλευση, είπε ότι αισθάνεται συγκίνηση και
αγαλλίαση για το έργο της ΚΥΔΕΠ, που θα πρέπει
να γίνη γνωστό ευρύτερα σε ολόκληρο τον ελληνι
κό κόσμο. Συνεχίζοντας λέγει ότι με ικανοποίηση
διαπιστώνει ότι η ενιαία διαχείριση των προϊόντων
εξυπηρετεί τον αγροτικό κόσμο και την οικονομία
και πιστεύει ότι με τη μεσολάβηση των γεωργικών
Οργανώσεων, που εμπνέουν εμπιστοσύνη στον
αγροτικό κόσμο, θα φιάσωμε με επιτυχία στην
ανόρθωση της αγροτικής οικονομίας.
Ακολούθως μίλησε ο τέως Υπουργός της Γεωρ
γίας κ. Μπαλτατζής και εξέφρασε τη χαρά του,
γιατί βρίσκεται στη γενική συνέλευση της ΚΥΔΕΠ
κυρίως σα συνεταιριστής.
Με την προσπάθειά μας, συνέχισε ο κ. Μπαλτα
τζής, παραδώσαμε την ΚΥΔΕΠ από το Κράτος στις
αιρετές διοικήσεις που ασφαλώς απέδωσαν περισ
σότερα από τις διορισμένες διοικήσεις. Χαίρομαι,
λέγει, γιατί υπηρέτησα στην ΚΥΔΕΠ από τη θέση
του πρώτου αιρετού Προέδρου.
Αναφέρθηκε ακολούθως στα επιτεύγματα του
απολογισμού του 1964 και λέγει ότι αυτά ανάγονται
στην εποχή της Υπουργίας του και μιλούν εύγλωττα
για την πίστη του στον αγροτικό κόσμο και για την
έμπρακτα εκφραζόμενη αλληλεγγύη του. Ό λ α τα
έργα που αναφέρθηκαν, είπε ο κ. Μπαλτατζής, συν
δέονται με τα προγράμματα του Υπουργείου της
Γεωργίας και του Κράτους γενικότερα. Η προστα
σία των προϊόντων έγινε πλατύτερη για να γίνη
καλύτερη η εξυπηρέτηση των παραγωγών. Στους
οικονομικούς όρους, δεν έγιναν από το Υπουργείο
της Γεωργίας παζαρέματα, ούτε συμπίεση των
δικαιωμάτων της ΚΥΔΕΠ και συχνά παραχωρήθηκαν περισσότερα για την ενίσχυση των Οργανώσε
ων και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα
δημιουργικά.
Είναι πια γνωστό ότι τα έξοδα των συνεταιρικών
Οργανώσεων είναι μικρότερα από ό,τι των άλλων
Οργανώσεων και Επιχειρήσεων, αλλά και εκτός
αυτού τα κεφάλαια των Οργανώσεων μένουν στο
εσωτερικό και χρησιμοποιούνται για παραγωγι
κούς σκοπούς ωφέλιμους για τη γεωργική οικονο
μία.
Συνεχίζοντας αναφέρεται στην πολιτική της προ
στασίας για το στάρι, το μπαμπάκι και τα άλλα
προϊόντα, καθώς και στις αντιδράσεις που συνά
ντησε σαν υπεύθυνος Υπουργός στην εφαρμογή
του προγράμματος του...

Η Γενική Συνέλευση της ΚΥΔΕΠ (8—9/12/1966)
Για τη Γ.Σ. του 1966, (8, 9/12/66) τις εργασίες της, κ.λπ. βλ. αναλυτικά Σ. 1967 σ. 1 7 - 2 3 .
Επειδή το 1966 είναι χρονικό ορόσημο δίδονται στη συνέχεια αναλυτικά στοιχεία:
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«...Στην αρχή, ο (νε'ος) Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΥΔΕΠ Αθανάσιος Μανσόλας απευ
θύνει θερμότατο συνεταιριστικό χαιρετισμό προς τους
παρισταμένους μεταξύ των οποίων τον Υπουργό και
Υφυπουργό της Γεωργίας Βασματζίδη και Κωστή, τον
Υποδιοικητή της ΑΤΕ, τους ανωτάτους και ανώτερους
λειτουργούς των δημοσίων Υπηρεσιών και της ΑΤΕ,
τους εκπροσώπους των Κεντρικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και της ΟΣΥΓΟ. Είπε ενωτικά:
Η πίστη μας στο Συνεργατισμό, λε'γει ο κ. Μανσό
λας, εκδηλώνεται και πρέπει να εκδηλώνεται με τη
διάθεση των δυνάμεών μας στην υπηρεσία των σκο
πών του, σε όποια θε'ση και αν βρισκόμαστε, χωρίς
ποτέ να συνδέωμε την πίστη και την αφοσίωσή μας
στην ιδέα του Συνεργατισμού με την ικανοποίηση ατο
μικών επιδιώξεων. Ακόμη εκδηλώνεται η πίστη μας με
τον απόλυτο σεβασμό που οφείλομε στις θεμελιώδεις
δημοκρατικε'ς αρχές του Συνεργατισμού...
Οι Συνεταιρισμοί μας, λέγει, έχουν επιτελέσει αξιό
λογες προόδους, έχουν, όμως, να κάμουν ακόμη πολ
λά. Οι απαιτήσεις της εποχής μας είναι περισσότερες,
πιο πολύπλοκες και πιο επιτακτικές από κάθε προη
γούμενη. Σ ' αυτές οι Συνεταιρικές μας Οργανώσεις
οφείλουν να δώσουν και θα δώσουν το ικανοποιητικό
παρόν.
Ο θεσμός όμως του Συνεργατισμού και η δράση του
βάλλονται συστηματικά και από πολλές πλευρές. Ακό
μη και η κριτική του θεσμού, που είναι χρήσιμη, όταν
είναι αντικειμενική και βάσιμη, κρύβει συχνά υπονο
μευτική διάθεση, ή, σε μερικές περιπτώσεις, οφείλε
ται σε καλόπιστη άγνοια ή σε στοιχεία και εντυπώσεις
από άλλες, χώρες, όπου οι συνθήκες είναι τέλεια δια
φορετικές από τις δικές μας...
Ο απολογισμός του έργου της ΚΥΔΕΠ κατά το 1965,
όπως και οι απολογισμοί των εργασιών της κατά τα
προηγούμενα έτη, αφότου ιδρύθηκε η Οργάνωση
αυτή, δείχνει την αξία του με τις αξιόλογες και άρτιες
δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΚΥΔΕΠ. Το μέγεθος,
η ποιότητα και η σύνθεσή τους έχουν έκδηλη τη σφρα
γίδα της φροντισμένης συνεταιριστικής εργασίας και
φανερώνουν την υπεροχή της σε σύγκριση με αντί
στοιχες εκδηλώσεις ατομικού χαρακτήρα.
Επισημαίνει ενδεικτικά τον τεράστιο όγκο των δημη
τριακών, που με επιτυχία συγκέντρωσε και διακίνησε
η ΚΥΔΕΠ με τις Ενώσεις Συνεταιρισμών. Η επιτυχία
του έργου της, λέγει, οφείλεται στο βαρυσήμαντο
γεγονός ότι η Κοινοπραξία απέκτησε μέσα σε ελάχι
στο χρονικό διάστημα αποθηκευτικό χώρο 300 χιλιά
δων τόνων.
Ανακοινώνει, επίσης, στη Συνέλευση ότι ένα νέο
αποθηκευτικό πρόγραμμα χωρητικότητας 320.000
τόνων πρόκειται να πραγματοποιηθή και ότι χορηγή
θηκε ήδη για την άμεση έναρξη των σχετικών εργα
σιών πίστωση 100 εκατ. δραχμών. Σε λίγο, λέγει ο κ.

Μανσόλας, αρχίζει η εκτέλεσή του...
Τελειώνοντας την ομιλία του είπε τα ακόλουθα: «Κύ
ριοι αντιπρόσωποι, συνερχόμεθα δια να εξετάσωμεν
τα εις την ημερησίαν διάταξιν θέματά μας. Αναμένομεν την κριτικήν σας επί του έργου της Κοινοπραξίας
της ελεγχομένης χρήσεως, την καλόπιστον κριτικήν
σας, ίνα αντλήσωμεν διδάγματα εποικοδομητικά δια
τον Συνεργατισμόν. Τελειώνοντας επιτρέψτε μου,
αγαπητοί συνάδελφοι, να σας παρακαλέσω, όπως
μεταφέρετε εις τα μέλη σας μήνυμα πίστεως και αφοσιώσεως εις τον θεσμόν του Συνεργατισμού δια την
προαγωγήν των αγροτικών προβλημάτων, προς βελτίωσιν του βιοτικού επιπέδου των αγροτών μας και
της εθνικής οικονομίας γενικώτερον, όπως μεταφέρε
τε το σύνθημα - σύμβολον του Συνεργατισμού: “Ο
καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα”».
Ο Υποδιευθυντής της ΚΥΔΕΠ Θεολόγου διάβασε
την έκθεση του Δ. Συμβουλίου για τον απολογισμό
των εργασιών της Κοινοπραξίας κατά το 1965.
Ο Χρ. Βασματζίδης, ως Υπουργός της Γεωργίας
είπε... ότι παρέχει την κατηγορηματική διαβεβαίωση
ότι καταβάλλει και θα συνέχιση να καταβάλλη κάθε
δυνατή προσπάθεια για την ευημερία των αγροτών
και την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία των
γεωργικών συνεταιρισμών. Αναφέρθηκε στα προβλή
ματα που δημιουργούνται από τη σύνδεσή μας με την
ΕΟΚ και την υποχρέωσή μας που προκύπτει από τη
σύνδεση αυτή για νέους προγραμματισμούς, σχετι
κούς με την ανάπτυξη της γεωργίας μας και των
Οργανώσεών μας. Η ΚΥΠΕΠ, είπε και κατά το
παρελθόν και σήμερα πραγματοποιεί, αναμφισβήτη
τα, μεγάλα επιτεύγματα. Υποσχέθηκε κυβερνητική
συμπαράσταση για τις δημιουργούμενες νέες συνθή
κες, καθώς επίσης και προνομιακή μεταχείριση των
γεωργικών συνεταιρισμών.
Ο Υποδιοικητής της ΑΤΕ Αδ. Πεπελάσης συνεχάρη
την ΚΥΔΕΠ για το τεράστιο έργο που επιτελεί με επι
τυχία. Από τη θέση του, λέγει, γνωρίζει το τι πραγμα
τικά έχει προσφέρει η ΚΥΔΕΠ και τι έχει την πρόθε
ση να προσφέρη μελλοντικά. Μεταφέρει θερμές και
ειλικρινείς ευχές του Διοικητή της ΑΤΕ κ. Βγενόπουλου, καθώς και του προσωπικού για κάθε επιτυχία
στην προσπάθειά της. Πιστεύει, λέγει, ότι οι Συνεται
ρικές Οργανώσεις και η ΚΥΔΕΠ θα προσφέρουν
πολύ μεγάλες υπηρεσίες στη νέα θέση που προκύπτει
από τη σύνδεσή μας με την Κοινή Αγορά.
Υπόσχεται ακόμη τη συμπαράσταση της ΑΤΕ και
λέγει ότι η Αγροτική Τράπεζα προσπαθεί να βρη
νέους τρόπους για να αντιμετώπιση, μαζί με τις Συνε
ταιρικές Οργανώσεις, τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη σύνδεσή μας με την Αγορά της Δυτι
κής Ευρώπης.
Κατά τον απολογισμόν πεπραγμένων η δραστηριότης της Οργανώσεως εις τους καθ' έκασια τομείς έχει
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ως εξής:
I. Η εργασία της συγκεντρώσεως των δημητριακών,
κυρίως του σίτου, αποτελεί τον κορμόν της απασχολήσεώς της. Κατά την έναρξιν της συγκεντρώσεως του
σίτου, τον Ιούλιον 1965, ευρίσκοντο εις τας αποθήκας
της ΚΥΔΕΠ και των Ενώσεων 480.000 τόννοι σίτου,
των παλαισιέρων εσοδειών 1963 και 1964, δηλαδή
περίπου μισό εκατομμύριο τόννοι. Τα αποθε'ματα αυτά
καιελάμβανον σχεδόν όλας τας διαθεσίμους κατά την
στιγμήν της ενάρξεως της συγκεντρώσεως σιταποθήκας
και εκαλείτο η ΚΥΔΕΠ να αρχίση μίαν συγκέντρωσιν,
η οποία προοιωνίζετο μεγαλύτερα πάσης προηγούμε
νης. Έδωσαν όλον των τον εαυτόν αι Ενώσεις και η
ΚΥΔΕΠ εις την μάχην εκείνην και συνεπικουρούμεναι
και από ένα πρωτοπορειακόν και κατεπείγον πρό
γραμμα ανεγέρσεως νέων αποθηκευτικών χώρων,
εγκριθέν υπό του Υπουργείου Γεωργίας, επέτυχον κάτι
το οποίον συδείς ανέμενεν: Να συγκεντρώσουν 941.000
τόννους σίτου και 22.000 τόννους κριθοβρώμης με ρυθ
μόν παραλαβών 80—85.000 τόννων εβδομαδιαίως και
με συνεργεία παραλαβών 1.030 έναντι 880, του ανωτάτου αριθμού της προηγουμένης επίσης μεγάλης συγκε
ντρώσεως. Ήλθε κάποια στιγμή που εις χείρας της
ΚΥΔΕΠ και των Ενώσεων ευρίσκοντο 1.200.000 τόννοι
σίτου, ενώ οι διαθέσιμοι χώροι δεν υπερέβαινον εις
καμμίαν περίπτωσιν τους 770.000 τόννους. Συνεπώς
430.000 τόννοι έπρεπε να εναποθηκευθούν εις ιδιωτι
κός αποθήκας, στρατιωτικούς χώρους κ,λπ., πράγμα
που επετεύχθη χάρις εις τον συντονισμόν και την έντασιν της προσπαθείας όλων των Οργανώσεων, αλλά και
γεγονός το οποίον και εις θυσίας οικονομικός υπέβαλε
τας Οργανώσεις, αλλά και ένα πραγματικόν άγχος εδημισύργησε περί την συντήρησιν του προϊόντος, προς
αποφυγήν αλλοιώσεων και καταστροφών, κατά το
ανθρωπίνως, βεβαίως, δυνατόν.
Αλλά η εργασία της εγκαίρου απορροφήσεως, εναποθηκεύσεως και συντηρήσεως των πλεονασμάτων
δεν είναι η μόνη και η αποκλειστική εις τον τομέα
αυτόν. Δοθέντος ότι από ετών πολλών η διακίνησις
του σίτου από της παραγωγής μέχρι της διαθέσεως εις
τους κυλινδρομύλους ή εις τους τρίτους (αγοραστός
κ.λπ.) και εις το Δημόσιον ενεργείται υπ' ευθύνην
ημών, έναντι παγίας αμοιβής, έπρεπε μέσα εις την
παραζάλην της προσφοράς και των ποικίλων και επειγουσών διακινήσεων να διαφυλαχθή και να διατηρηθή και ο έλεγχος των δαπανών, (δίνει στοιχεία).
II. Μία εργασία συναφής κατά το πλείστον προς την
παραγωγήν δημητριακών είναι και η δραστηριότης
της Κοινοπραξίας εις την παρασκευήν και διάθεσιν
τω σπόρων πάντων των εν τη σποροπαραγωγή φυτών
δημητριακών, ψυχανθών κ.λπ., δευτέρου σταδίου,
καθώς και η εισαγωγή και διαχείρισις ομοίων σπόρων
εισαγομένων εκ του εξωτερικού. Την εργασίαν αυτήν
ανέλαβεν η ΚΥΔΕΠ και διενεργεί υπ' ευθύνην της
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από του έτους 1964, (δίνει στοιχεία).
III. Μια άλλη σημαντική εργασία, αναφερομένη εις
την σποροπαραγωγήν γενικώς, είναι η μερίμνη και
ευθύνη της διαχείρισις εκ μέρους της Κοινοπραξίας
των σπόρων γεωμήλων, τόσον προελεύσεως εξωτερι
κού όσον και αναπαραγωγής εις το εσωτερικόν. Εις
τον τομέα τούτον τυχγάνει της αμερίσιου συμπαραστάσεως και επιστημονικής βοήθειας εκ μέρους των
αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
Πρόκειται περί σπόρου εξαιρετικώς ευπαθούς, υφι
σταμένου εις λίαν ηυξημένον βαθμόν τας επιδράσεις
των διαφόρων ασθενειών και των καιρικών συνθηκών
και, κατ' ακολουθίαν τούτων, η παραλαβή, διατήρησις
και διάθεσις παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και
απαιτεί την ηυξημένην προσοχήν και φροντίδα της
ΚΥΔΕΠ και των Ενώσεων Συνεταιρισμών, (δίνει
στοιχεία).
IV. Σημαντική από απόψεως ενδιαφέροντος εργα
σία, με την οποίαν από της ιδρύσεώς της ασχολείται η
Κοινοπραξία, είναι η συγκέντρωσις και διαχείρισις
βάμβακος, είτε δια λογαριασμόν των παραγωγών είτε
δια λογαριασμόν αυτής και των συνεργαζομένων
Ενώσεων. Πέραν τούτου, από της παρελθούσης
περιόδου, ανατίθενται εις την Κοινοπραξίαν αγοραί
δια λογαριασμόν του Κράτους.
Οΰιω, κατά το υπό κρίσιν έτος, αι εργασίαι της
ΚΥΔΕΠ εις τον βάμβακα είχον τας κατωτέρω μορφάς:
1. Συγκέντρωσις συσπόρου βάμβακος των Σποροπαραγωγικών Κέντρων.
2. Συγκέντρωσις συσπόρου βάμβακος και εκκοκκισμένου δια λογαριασμόν παραγωγών δια παροχής
δανείων επ' ενεχύρω του προϊόντος.
3. Αγοραί δια λογ/σμόν του Δημοσίου: α) Συσπόρου
βάμβακος εκ μηχανικής συλλογής, β) Συσπόρου βάμ
βακος και εκκοκκισμένου τοιούτου προς στήριξιν των
τιμών, γ) Συσπόρου βάμβακος και εκκοκκισμένου τοι
ούτου κατωτέρων ποιοτήτων, (δίδει στοιχεία).
Επίσης παρά του Δημοσίου ανετέθη εις την ΚΥΔΕΠ
η προμήθεια συλλεκτικών μηχανών βάμβακος.
Αι παραγγελθείσαι, εντολή και ευθύνη του Υπουρ
γείου Γεωργίας, 15 συλλεκτικαί μηχαναί παρεδόθησαν
εις τους υπό του Υπουργείου υποδειχθέντας βαμβακοκαλλιεργητάς, οίτινες έτυχον επιδοτήσεως, ανερχομένης εις 70% επί της αξίας των. Η προμήθεια εγένετο
δια διεθνούς διαγωνισμού, διενεργηθέντος παρ' Επι
τροπής συσταθείσης παρά του Υπουργείου Γεωργίας.
Τα εκ της λειτουργίας των μηχανημάτων τούτων απο
τελέσματα είναι λίαν ικανοποιητικά, βασίμως δε υπο
λογίζεται ότι το σύστημα της μηχανικής συλλογής του
βάμβακος θα επεκταθή, μελλοντικώς, εν όψει της
ελλείψεως εργατικών χειρών και του διαμορφουμένου υψηλού κόστους της δια χειρών συλλογής, ιδίως
εις περιφερείας όπου καλλιεργείται βάμβαξ εις
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αγρούς μεγάλης εκτάσεως.
V. Κατά την υπό κρίσιν περίοδον η Κοινοπραξία
ανέπτυξε την δραστηριάτητά της, όπως και κατά το
παρελθόν και εις την εκτε'λεσιν των κατωτέρω εργα
σιών δια λογαριασμόν του Κράτους, αι οποίαι αφο
ρούν άλλα γεωργικά προϊόντα, (δίδει στοιχεία).
VI. Ωσαύτως η Κοινοπραξία ενήργησε τας κάτωθι
προμηθευτικός εργασίας προς κάλυψιν διαφόρων ανα
γκών, εις είδη συσκευασίας, έντυπα, φάρμακα κ,λπ.
1) Δια σάκκους μέσω της Σ.Π.Ε αξίας
δρχ. 15.700.000
2) Δι' απολυμαντικά φάρμακα
(φωοτοξύνη κ.λπ.)
»
4.970.000
3) Δι' αδιάβροχα καλύμματα (μουσαμάδες) »
4.826.000
4) Δια μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη κ.λπ.
»
1.152.000
5) Δι' αξίαν χάρτου κατ' εντολήν και δια
νσμόντηςΑ,Σ.Ε.
»
850.000
6) Δια την κατασκευήν εντύπων μέσω
της Α.Σ.Ε.
»
682.000
Σύνολον
» 28.180.000
VII. Η Κοινοπραξία συνέχισε, εξ άλλου, και κατά το
1965 την διαχείρισιν, η οποία της έχει ανατεθή από
πολλού, του Πορθμείου «Σωκράτης Ιασεμίδης»,
βάσει των εκάστοτε αποφάσεων, που λαμβάνονται
υπό της Γενικής Συνελεύσεως της ΣΕΜ και της Διοικούσης Επιτροπής. Πρέπει να σημειωθή πάντως ότι το
οικονομικόν αποτέλεσμα του έτους 1965 εκ. δρχ.
163.417 κατηλθε εις το Ά του έτους 1964, εν όψει δε
της μικράς χωρητικστητος του σκάφους και του γεγο
νότος ότι εις την ιδίαν γραμμήν είναι δρομολογημένα
έτερα 8 σκάφη πολύ μεγαλύτερα, πιθανώς να αποδειχθή μελλοντιώς ως οικονομικώς ασύμφορος η εκμετάλλευσίς του, πρέπει συνεπώς το πράγμα ν' αντιμετωπισθή σοβαρώς από τούδε υπό όλων των μετεχουσών της συμπλοιοκτησίας Ενώσεων, δια της αγοράς
ενδεχομένως μεγαλυτέρου σκάφους ή της δρομολογήσεώς του εις αποδοτικωτέραν γραμμήν.
VIII. Περαιτέρω η έκθεσις αναφέρει ότι εις προηγουμένας Γενικός Συνελεύσεις, τα μέλη έχουν ενημερωθή επί της πορείας της ανεγέρσεως του εργοστασί
ου μιγμάτων ζωοτροφών εις το Πλατύ. Η ιδέα, ως
γνωστόν, είναι πολύ παλαιά, η δε σύσιασις της Ανω
νύμου Εταιρείας ΕΛΒΙΖ με συμμετοχήν 60% της
ΚΥΔΕΠ και 40% της Αγροτικής Τραπέζης, χρονολο
γείται από του Μαΐου 1963. Βεβαίως η υπόθεσις αυτή
εσημείωσε μίαν καθυστέρησιν, οφειλομένην κυρίως
εις την εμπλοκήν της εισαγωγής των απαραιτήτων
μηχανημάτων εκ του εξωτερικού, διότι το Υπουργείον
Βιομηχανίας δεν ενέκρινε την άδειαν εισαγωγής, με
το αιτιολογικόν ότι μεγάλο μέρος του μηχανικού εξο

πλισμού του εργοστασίου ηδύνατο να καλυφθή υπό
των εν Ελλάδι κατασκευαστών, (δίδει στοιχεία αναλυ
τικά)... από της ανοίξεως του 1968 θα λειτουργή
κανονικώς το πρώτον μεγάλο και συγχρονισμένον
εργοστάσιον παρασκευής μιγμάτων ζωοτροφών της
Χώρας. Εάν, όπως προσδοκώμεν, έχη προχωρήσει εν
τω μεταξύ και η ανέγερσις εις την ιδίαν περιοχήν του
γαλακτοκομείου των Κοινοπρακτουσών Ενώσεων και
της ΑΤΕ, θα έχουν δημιουργηθή αι βασικαί προϋπο
θέσεις δια την αλματώδη ανάπχυξιν της Ελληνικής
Κτηνοτροφίας. Πόσον δε αναγκαία είναι η ταχυτάτη
ανάπτυξις της, αποδεικνύει το ότι εφέτος, δια δεύτε
ρον εν συνεχεία έτος, εδαπανήθησαν άνω των 100
εκατομμυρίων δολλαρίων δια την εισαγωγήν κρεά
των, γάλακτος και τυρών. Η εξαγωγή των τεραστίων
τούτων ποσών συναλλάγματος σημαίνει και ισόποσον
σιέρησιν του εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών,
(δίνει αναλυτικά στοιχεία και προβλέψεις επεκτάσεως για την κτηνοτροφία).
IX. Εντός της υπό κρίσιν χρήσεως, επρογραμματίσθη
επίσης και ένα έργον το οποίον, πέραν της οικονομι
κής σημασίας του, κυρίως, θα έχη ευρυτέραν συνεται
ριστικήν ακτινοβολίαν: Πρόκειται περί της αποφάσεως ανεγέρσεως ενός Συνεταιριστικού Μεγάρου εν
Αθήναις, εις το οποίον θα στεγασθούν, ει δυνατόν,
όλαι αι Κεντρικαί Συνεταιριστικοί Οργανώσεις. Την
πρωτοβουλίαν είχεν η ΚΥΔΕΠ, η οποία και ηγόρασε
ένα οικόπεδον εκτάσεως 2.091 πήχεων μετά της πρα
σιάς, αξίας 14.000.000 δραχμών, επί της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, έναντι του χώρου όπου απεφασίσθη η
ανέγερσις του Δικαστικού Μεγάρου. Ευθύς αμέσως
εδήλωσαν συμμετοχήν η ΣΕΚΕ δια ποσοστόν οικοπέ
δου 15%, η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία 10%, η ΣΠΕ
10% και η Ελαιουργική 8%, παραμένει δε μέχρι της
στιγμής εις την ΚΥΔΕΠ ποσοστόν οικοπέδου 57%,
δια την αξίαν του οποίου κατέβαλε δρχ. 7.995.555.
Υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις και άλλων Οργανώσε
ων δια συμμετοχήν, δι' αυτό και ετέθη θέμα, όπως θα
ιδήτε εις την ημερησίαν διάταξιν, περί παροχής σχετι
κής εξουσιοδοτήσεως. Ή δη ευρισκόμεθα εις το στάδιον της μελέτης του όλου θέματος, ελπίζομεν δε
συντόμως να προχωρήσωμεν εις την κατάρτισιν των
τεχνικών μελετών δια την ανέγερσιν του κτιρίου, ώστε
λίαν συντόμως να οικοδομηθή ένας επιβλητικός οίκος
του Έλληνος αγρότου, ο οποίος δεν θα είναι τίποτε
άλλο από μίαν κυψέλην, εις την οποίαν θα είναι
συγκεντρωμένη ολόκληρος η συνεταιριστική δραστηριότης η διακονούσα εις την προστασίαν όλων σχεδόν
των προϊόντων της ελληνικής γης.
X. Οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως, (δίδει
αναλυτικά στοιχεία).
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Η Σ Ε Κ Ε

Π αρά τα διάφορα εμπόδια που θέτουν τα εκμεταλλευτικά συμφέροντα, η εξέλιξη των εργα
σιών της ΣΕΚΕ είναι συνεχής και υποδειγματική. Μ ερικά περιληπτικά στοιχεία βλ. στα επό
μενα: (Για την περίοδο 1947-1961 βλ. και διαφήμιση ΣΕΚΕ στη ΦΣ).
Εκτός από το συνηθισμένο παλαιότερο έργο της, διαχειρίζεται και το καπνεργοστάσιο
Μ ατσάγγου. Για προικοδότηση εργαζομένω ν σε αυτό βλ. ΦΣ 1961 σ. 30. Κατά την σχετικήν
τελετήν με παρουσίαν εργαζομένων και Αρχών του τόπου, έγινε έναρξη του κοινωνικού
θεσμού προικοδοτήσεως εργαζομένων κοριτσιών και παράλληλα έκτακτην οικονομικήν ενίσχυσιν μελών του προσωπικού με κλήρωση. Δ ίδει στοιχεία. Εγκαινιάζεται μία ν έ α αρχή
μεταξύ εργοδότου και εργαζομένων στην οποίαν αναφέρθηκε ο διευθυντής του εργοστασί
ου Τζαννίδης.
Μ ετά τον αγιασμόν ωμίλησε δι' ολίγων ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, ο οποίος εν
αρχή συνεχάρη θερμώς την ΣΕΚΕ και τον διευθυντήν του εργοστασίου κ. Τζαννίδην δια την
ωραίαν αυτήν πρωτοβουλίαν και ηυχήθη πλήρη επιτυχίαν εις το έργον της βιομηχανίας προς
το καλόν των εργαζομένω ν αλλά και του κοινωνικού συνόλου. «Η χειρονομία αυτή —προσέ
θεσε ο Σ εβα σ μιώ τατος- μικρά και συμβολική κατ' αρχήν και μεγαλύτερα εις το εγγύς και
άμεσον μέλλον, αποδίδει τα αισθήματα των διευθυνόντων την επιχείρησιν και αποτελεί
συνάμα ένα ω ραίον παράδειγμα δια τας σχέσεις μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένω ν, το
οποίον ευχόμεθα να εύρη πολλούς μιμητάς».
Ο π ρόεδρος του Σωματείου εργατών της βιομηχανίας κ. Μ παντόλας εξέφ ρασεν εν συνε
χεία τας ευχαριστίας του προσωπικού προς την διεύθυνσιν της ΣΕΚΕ δια την ωραίαν της
πρωτοβουλίαν. Τέλος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ. Μακρής εξήρε την σημασίαν
της εορτής, την οποίαν εχαρακτήρισε ως εν επί πλέον στοιχείον επί της πίστεως των εργαζο
μένων της πόλεως δια την βιωσιμότητα και περαιτέρω πρόοδον της βιομηχανίας. Η πίστις
αυτή - σ υ ν έ χ ι σ ε — ήτο βάσιμος ως απεδείχθη μετά το πρώτον τρίμηνον από της αναλήψεως
υπό της ΣΕΚΕ της διευθύνσεως, η οποία επέτυχε να σταματήση την φ θοράν της βιομηχα
νίας, να οργανώση την παραγωγήν, να βελτιώση την ποιότητα και να χαράξη γραμμήν προό
δου ώστε να φθάση συντόμως εις την πρώτην γραμμήν της ελληνικής καπνοβιομηχανίας.
Στοιχεία αξιόλογα για to έργο της ΣΕΚΕ βλ. στην ομιλία Β. Ιλαντζή (ΦΣ 1961 σ. 369) κατά
την επίσκεψη στα Γραφεία της, Καθηγητών - σπουδαστών της Δ ιεθνούς Συνεταιριστικής
Σχολής (από 20 χώ ρες). Επίσης στην ομιλία στο γεύμα (βλ. ΦΣ 1961 σ. 371).
Αναδρομικά για της δραστηριότητες και επιτεύγματα 1947—1961 για καπνοεξαγωγικά,
καπνοβιομηχανία, επιδιώξεις της. βλ. ΦΣ 1961 σ. 405.
Τ ον ισολογισμό της 1961 βλ. ΦΣ 1961 σ. 544 και Σ 1961 σ. 157.
Για ΣΕΚΕ και Καπνά βλ. και κείμενο Β. Ιλαντζή στο Δ/Α Τ Ε 1961 σ. 601, 603 καθώς και
κείμενο Υ πουργού Εμπορίου στη σελ. 603.
Για την Κ οινοπραξία Ν έα ΑΓΡΕΞ - ΣΕΚΕ - ΔΗ Μ Η Τ ΡΑ με εργασία κυρίως την εισαγωγή
τρακτέρ Τ σεχοσλοβακίας με ανταλλαγή καπνών βλ. Σ 1962 σ. 111.
Το 1962 εκλέγεται Π ρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΕΚΕ ο Α θαν. Τριανταφυλλίδης τ. Γεν. Δ/ντής
του Υ πουργείου Εμπορίου και τ. Υ πουργός, με αποχώρηση του I. Αφεντάκη «λόγω φόρτου
εργασιών στη Συνομοσπονδία». Αναλυτικά για τον απερχόμενο και για τον νέο βλ. Σ 1962 σ.
109 και ΦΣ 1962 σ. 264.
Στη Γ.Σ. Νοεμβρίου 1962 αναλυτικά στοιχεία για εργασίες 1960/61, για κλάδους αγορών
και επεξεργασίας, πωλήσεων και ανταλλαγών, καπνοβιομηχανία Μ ατσάγγου, για συνεται
ριστική και κοινωνική δράση, για προσωπικό, υποτροφίες, καπνική ύπαιθρο (Αναλυτικά Σ
1962 σ. 162, ΦΣ 1962 σ. 451). Ισολογισμός Σ 1962 σ. 166.
Ειδικά για τις επιτυχίες της ΣΕΚΕ στη διαχείριση της Κ απνοβιομηχανίας Ματσάγγου βλ.
ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου με στοιχεία, αναγνώριση και συγχα-
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ρητήρια. (Σ 1963 σ. 23, ΦΣ 1962 σ. 453). Για τη συμβολή του Μιλτ. Τζαννίδη στην όλη προ
σπάθεια της ΣΕΚΕ και ειδικότερα στην Καπνοβιομηχανία Μ ατσάγγου, βλ. κείμενο Ν.
Κολύμβα στη «Συνεταιριστική Π ορεία» 1988 σ. 271. Για Γ.Σ. 1963 βλ. ΦΣ 1963 σ. 559.
Στη Γ.Σ. Νοεμβρίου 1964 έκθεση από Β. Ιλαντζή. Στοιχεία αναλυτικά, πάντα διδακτικά για
επιτυχίες από συστηματική εργασία με ήθος και σύνεση, (βλ. Σ 1964 σ. 165 επόμ.). Άλλα
στοιχεία από την ίδια Γ.Σ. βλ. Σ 1964 σ. 177. Βλ. και Δ/ΑΤΕ 1964 σ. 1389. Ο ισολογισμός του
1964 στο Σ 1964 σ. 185. Βλ. και ΦΣ 1964 σ. 446.
Ν έο αξιόλογο έργο είναι η θεμελίωση της μεγάλης καπναποθήκης της ΣΕΚΕ στη Θ εσσα
λονίκη. Τ α στοιχεία για το όλο έργο βλ. Σ 1965 σ. 44. Τα εγκαίνια λειτουργίας βλ. Σ 1966 σ.
71, την ομιλία του Β. Ιλαντζή Σ 1965 σ. 80. Βλ. και ΦΣ 1965 σ. 129.
Στη Γ.Σ. Νοεμβρίου 1965 αναλυτική εισήγηση για εργασίες (Σ 1965 σ. 137, 147). Βλ. και
ΦΣ 1965 σ. 388.
Για τη ΓΣ του 1966 βλ. αναλυτικά Σ 1966 σ. 114,153 και Σ 1967 σ. 6.
Γενικά η ΣΕΚΕ κάνει ένα έργο με γερή θεμελίωση και διαρκή εξέλιξη που τιμά πρωτεργά
τες, το προσωπικό της και γενικότερα την ελληνική συνεταιριστική κίνηση (*)
Υ ποτροφίαι σπουδών της ΣΕΚΈ
Η έκθεση του Ο Ο ΣΑ σημειώνει: «Καίτοι δεν πρόκειται π ερί συνεταιριστικής μορφώσεως,
υπενθυμίζομεν την ληφθείσαν παρά της ΣΕΚΕ πρωτοβουλίαν δια της παροχής εις υιούς
αγροτών υποτροφιών σπουδών δια να αποκτήσουν διπλώματα πανεπιστημιακά. Η γενναιόφρων αυτή μέθοδος είναι πάντοτε χρήσιμος εις το γενικόν συμφέρον. Θ α ήτο ιδιαίτερον συμ
φέρον δια το αγροτικόν επάγγελμα εάν το σύνολον των νέω ν οι οποίοι μορφώνονται προσελαμβάνοντο εις τας γεωργικός οργανώσεις. Βεβαίως, προβλέπεται ότι οι υπότροφοι αναλαμ
βάνουν την υποχρέωσιν να υπηρετήσουν εις μίαν γεωργικήν επαγγελματικήν οργάνωσιν δια
περίοδον επτά ετών μετά την απόκτησιν του πτυχίου. Αλλά ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται,
ούτω τα καλύτερα στοιχεία επιλέγουν άλλας σταδιοδρομίας καλύτερον αμειβομένας. Ουδεμία αμφιβολία ότι μία βελτίωσις των αμοιβών των στελεχών των συνεταιριστικών υπαλλήλων
θα ετροποποίει την κατάστασιν αυτήν. Κατωτέρω κάμνομεν προτάσεις ώστε η βελτίωσις αυτή
να καταστή δυνατόν να πραγματοποιηθή. Είθε λοιπόν η ΣΕΚΕ να συνέχιση την γενναιόδωρον προσπάθειάν της...
Βεβαίως, είναι γεγονός ότι το πρόβλημα της αναδιοργανώ σεω ς μιάς Σχολής του αγροτικού
συνεργατισμού ικανής να ικανοποιή τας ανάγκας όσ ον αφ ορά εις την συνεταιριστικήν μόρφωσιν έχει μελετηθή από τους Έ λληνας ειδικούς με την ιδικήν μας συμβολήν. Αποτελούν
κυρίως ιδικάς των ιδέας αυταί τας οποίας υποβάλλομεν».

ΗΣΠΕΚΑ
Η ΣΠΕΚΑ είναι Κ οινοπραξία των ΣΠΕ - ΣΕΚΕ - Ν. Καμπάνη. Συστήθηκε το 1958 για την
εισαγωγή σοβιετικών μηχανημάτων με το σύστημα των ανταλλαγών (με καπνά). Εργασίες
της βλ. Σ 1962 σ. 78.
Ο Ι νέες δραστηριότητες της ΣΠΕΚΑ με εξαγω γές καπνών της ΣΕΚΕ και εισαγωγή μηχα
νημάτων με τη δ/νση του Ν. Κολύμβα. Ν έες συμβάσεις για εξαγωγή σουλτανίνας, εσπεριδο
ειδών, βαμβακιού ελιές, και καπνά. Σχετικά στοιχεία και επαίνους βλ Σ 1963 σ. 51.
Για το έργο της βλ. και Σ 1966 σ. 89. Και ΦΣ 1966 σ. 215.

(*) Για τον Βασ. Ιλαντζή, Γεν. Δ/ντή της ΣΕΚΕ βλ. κατά το θάνατο του (1998) κείμενα σιη «Συνεταιριστι
κή Πορεία» τ. 51 του 1998 των Ν. Κολύμβα, Κ. Παπαγεωργίου, Αριστ. Κλήμη.
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Η ΕΛ ΑΙ Ο Υ ΡΓΙΚ Η ( Κ ε ν τ ρ ικ ή Έ ν ω σ η )
Η Γ.Σ. 2 6 —28/4/1961. Θέματα, αποφάσεις, επιδιώξεις για πολυάριθμα οργανωτικά και
προστατευτικά μέτρα βλ. αναλυτικά Σ 1961 σ. 53 και ΦΣ 1961 σ. 134.
Η Γ.Σ. Οκτωβρίου 1962. Π ρόεδρος Γεωργιλάς, Δ/ντης Κ. Δρακόπουλος (της Α ΤΕ ). Ε ργα
σίες, επιδιώξεις. Εγκρίθηκε εισήγηση I. Αφεντάκη για ίδρυση από Ελαιουργική εξαγωγικού
φ ορέα ελαιολάδου. Ε νέργειες για λήψη κυβερνητικών μέτρων στο ελαιόλαδο. Ε κλογές για
ΔΣ και ΕΣ (ονόματα) βλ. Σ 1962 σ. 141).
Η Γ.Σ. Ιουνίου 1964. Εργασίες. Μ εγάλες οικονομικές υποχρεώ σεις από εγκατάσταση ελαιοδεξαμενώ ν 1952, απαιτήσεις Δημοσίου από συγκέντρωση ελαίου 1951/52. Βελτίωση από
ανάπτυξη εμπορικών εργασιών και από ανάθεση στην Ελαιουργική εργασιών από το Δημό
σιο (συγκέντρωση ελαιολάδου 1962/63, εξευγενισμός κρατικού ελαιολάδου, παρασκευή μίγ
ματος ελαιολάδου - σπορέλαιου του Δημοσίου για ανακούφιση καταναλώσεως και δυνατό
τητα εξαγωγής ελαιολάδου. Αύξηση της παραγωγής του σαπωνοποιείου, της ραφιναρίας και
των πωλήσεων ελαιολάδου. Συνεργασία με Δημόσιο και νέες εργασίες για λ/σμό του, π.χ.
συγκέντρωση βρωσίμων ελαιών, (γίνεται πρώτη φορά από το Κράτος) όπου η Ελαιουργική
έχει προεργασία και πείραν από ετών. Επίσης η συγκέντρωση ραφινελαίων. Χρησιμοποιεί
και τις κρατικές μεταλλικές αποθήκες στην Ελευσίνα.
Η Γ.Σ. έλαβε σειράν αποφάσεω ν για 13 μέτρα προστασίας ελαιολάδου και καταπολέμησιν
ασθενειώ ν ελαίας. Αναλυτικά βλ. Σ 1964 σ. 139 κείμενο X . Καρυωτάκη.

Πνευματική Ημέρα ATE. Όρθιοι: Χρ. Αρμπούζης, Αριστ. Κλήμης, Ν. Γιαλιάς, Ν. Βουγιουχλής, Κ. Καλαντξής. Καθιστάς ο Π. Παπαλουχάς. Και οι βραβευθέντες υπάλληλοι για μικρές συγγραφικές εργασίες τους
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Η ΣΠΕ (Σ υνετα ιριστική Π ρομηθευτική)
Κ άνει προμηθευτικές εργασίες ειδών γεωργικής και οικιακής κατανάλωσης με το Κεντρικό
Κ/μα Αθηνών και με τα Υπ/τα της στη Θεσσαλονίκη και Λάρισα (βλ. ΦΣ 1961 διαφήμιση).
Η Γ.Σ. Ιουνίου 1961. Ικανοποιητικά τα στοιχεία εργασιών παρά τις ζημίες της αγροτικής
παραγωγής και το μειωμε'νο αγροτικό εισόδημα (αναλυτικά ΦΣ 1961 σ. 271, Σ 1961 σ. 94).
Η Γ.Σ. Ιουνίου 1962. Στοιχεία για εργασίες, κεφάλαια, μετόχους, κ,λπ. Αύξηση κεφαλαίου, όροι
εγγραφής βλ. Σ 1962 σ. 78,102,117. Για εργασίες της βλ. και ΦΣ 1962 σ. 281. Και 1963 σ. 347.
Η Γ.Σ. Ιουνίου 1964. Εργασίες. Ενδιαφε'ρουσες παρατηρήσεις για το ε'ργο 14ετίας και το
τωρινό. Δυσχε'ρειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδει ο Συνεταιριστής (1965 σ. 83 επόμ.):
Η γενική συνέλευση ε'λαβε τις ακόλουθες αποφά
σεις:
1) Ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό και τον ισο
λογισμό του 1964 και απάλλαξε από κάθε ευθύνη τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους ελεγκτές.
Ενε'κρινε επίσης την πρόταση του συμβουλίου σχετι
κά με την κατανομή των καθαρών κερδών.
2) Ενέκρινε την απόφαση του διοικητικού συμβουλί
ου που ορίζει να διατεθούν 842.000 δρχ. στους πελά
τες - μετόχους σαν ειδική έκπτωση επάνω στις αγορές
που πραγματοποίησαν κατά το 1964.
3) Εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να χορηγή κάθε χρόνο και στο τέλος κάθε χρήσης στους
πελάτες - μετόχους της ΣΠΕ ειδική έκπτωση, ανάλο
γη με το ύψος των συναλλαγών κάθε μετόχου με την
Εταιρεία. Η ειδική αυτή έκπτωση θα χορηγήται από
το διοικητικό συμβούλιο χωρίς οποιαδήποτε άλλη
έγκριση από τη γενική συνέλευση και κατά παρέκκλι
ση από τη σχετική διάταξη του Καταστατικού για
παροχή ristourne στους πελάτες - μετόχους, για την
οποία απαιτείται έγκριση από τη γενική συνέλευση.
4) Ενέκρινε ακόμη το συμβιβασμό που έγινε από το
διοικητικό συμβούλιο με τον ΟΔΙΣΥ, σχετικά με το
θέμα των σάκκων, και αποφάσισε η αποζημίωση που
εισπράχθηκε να διατεθή από τη ΣΠΕ για τη δημιουρ
γία παγίων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις παλαιότερες αποφάσεις, που είχε πάρει σχετικά η γενική
συνέλευση.
Η γενική συνέλευση εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της για τις σοβαρές υπηρεσίες που προσφέρει η
ΣΠΕ στις Συνεταιρικές Οργανώσεις και τον αγροτικό
κόσμο.
Ομοίως οι εκπρόσωποι του Υπουργείου της Γεωρ
γίας και της ΑΤΕ, που παρέστησαν στη γενική συνέ
λευση, εξέφρασαν τη χαρά τους και τα συγχαρητήριά
τους προς το διοικητικό συμβούλιο και το γενικό
διευθυντή για την αξιόλογη πρόοδο και τα εξαιρετικά
αποτελέσματα που παρουσίασε η Οργάνωση στο
βραχύ χρονικό διάστημα του βίου της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση του
διοικητικού συμβουλίου της ΣΠΕ προς τη γενική
συνέλευση, αναφορικά με τις εργασίες της κατά το

1964:
Με την ευκαιρία που η ΣΠΕ μπήκε κατά το 1964 στο
δέκατο πέμπτο έτος της λειτουργίας της (ιδρύθηκε το
1949) γίνεται στην έκθεση μια συνοπτική αναδρομή
στο παρελθόν, που διαπνέεται από έλλογη αισιοδο
ξία για το μέλλον και θετική θεληματικότητα για την
ανάπτυξη του ε'ργου της στις διαστάσεις που οι σύγ
χρονες ανάγκες του συνεταιρισμένου κόσμου απαι
τούν και οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και κοι
νωνικές αντιλήψεις επιβάλλουν.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι το έργο της ΣΠΕ κατά
τη δεκατετραετία ήταν εξαιρετικά δύσκολο: Η συγκέ
ντρωση των συνεταιρικών προμηθειών κάτω από ενι
αίο φορέα (Ειδική Κεντρική Οργάνωση), με εναρμο
νισμένη προς το έργο του αυτό μορφή, για πρώτη
φορά εφαρμόζεται αποτελεσματικά και με συνέχεια
στη συνεταιριστική μας κίνηση. Χρειαζόταν επομέ
νως να πεισθή σταθερά η συνεταιριστική κίνηση για
τη χρησιμότητα, την αναγκαιότητα του νέου θεσμού
-τ η ς ενιαίας διαχείρισης των συνεταιριστικών προ
μηθειώ ν- να τον εφαρμόση με την καρδιά της και να
προσαρμοστή στις σωστές υπαγορεύσεις του, γνήσιες
συνέπειες της αρχής της Συνεργασίας. Και αυτό
απαιτούσε και διαφώτιση των ενδιαφερομένων αλλά
και ικανότητα των υπεύθυνων χειριστών του Οργανι
σμού, να δείχνουν με τα έργα του τη χρησιμότητά του.
Ιδιαίτερες δυσκολίες δημιουργεί για τη ΣΠΕ, ανα
φέρει η έκθεση, το γεγονός ότι οι προμήθειες που
πρέπει να αναλάβη η Εταιρεία δεν περιορίζονται σε
ορισμένες ομάδες ειδών της ίδιας χρησιμότητας, αλλά
απλώνονται σε απειρία ειδών που ικανοποιούν μεγά
λη ποικιλία αναγκών (ποικίλα είδη βιοτικής ανάγκης,
κατανεμημένα σε πολλούς χωριστούς εμπορικούς
κλάδους, καθώς και υπηρεσίες με ποικιλία μορφών,
το ίδιο ποικίλα είδη επαγγελματικής χρησιμότητας με
ανάλογη κατανομή σε ειδικούς εμπορικούς κλάδους
κτλ.). Το έργο αυτό δημιουργεί ευρύτατη πολυμέρεια
στις δραστηριότητες της ΣΠΕ, που απαιτεί συγχρό
νως άρτια αλλά δαπανηρή οργάνωση, χαμηλή τιμή,
άρισιη ποιότητα, ενώ τα περισσότερα από τα είδη
που διαχειρίζεται δεν αφήνουν στην Εταιρεία σχεδόν
κανένα περιθώριο για αμοιβή ή κέρδος.
Ακόμη δυσκολεύει τη ΣΠΕ το γεγονός ότι λείπει η
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κατάλληλη οργάνωση των προμηθευτικών εργασιών
σε πολλές συνεταιρικές Οργανώσεις. Αυτό κάνει στη
ΣΠΕ προβληματικό τον προγραμματισμό των αγορών
στην κατάλληλη εποχή με τους επιδιωκόμενους
πάντοτε καλούς όρους τιμής και ποιότητας. Γιατί,
καθώς είναι ευκολονόητο, θα αναλάμβανε υποχρεώ
σεις και θα διέθετε κεφάλαια, χωρίς να έχη ικανο
ποιητική ένδειξη ότι τα είδη που αγοράζει θα διατε
θούν μέσα σε εύλογη προθεσμία.
Ακόμη σοβαρές ήταν οι δυσκολίες από την ανεπάρ
κεια κεφαλαίων, που συνάντησε στην πορεία της η
ΣΠΕ, και ιδίως κατά τα πρώτα έτη της σταδιοδρομίας
της. Η σημασία των κεφαλαίων δεν εκτιμήθηκε ή
μάλλον υποτιμήθηκε, ενώ οι απαιτήσεις από τη ΣΠΕ
αυξάνονταν.
Επίσης η έκθεση σημειώνει ότι δεν πρέπει η ΑΤΕ
να ασχολήται με τομείς εργασιών που ανήκουν στους
συνεταιρισμούς.
Πέρα απ' όλα αυτά, η ΣΠΕ αντιμετώπισε και αντι
μετωπίζει σοβαρότατες δυσχέρειες από τις αντιδρά
σεις των ποικιλόμορφων συμφερόντων, που θίγονται
από τη λειτουργία της, που σκοπός της είναι να εξασφαλίση στον αγροτικό κόσμο καλύτερους όρους
εφοδιασμού του με είδη χρήσιμα στις βιοτικές και
επαγγελματικές του ανάγκες.
Η έκθεση σημειώνει ότι τις δυσχέρειες, που ενδει
κτικά και συνοπτικά αναφέρθηκαν, η ΣΠΕ κατόρθω
σε να τις παραμερίση και να διατρέξη το χρονικό
διάστημα της δεκατετραετίας με σταθερό βήμα προό
δου. Αυτό το δείχνουν θετικά οι εκάστοτε ισολογι
σμοί της και αρνητικά η ακατάπαυστη και αχαλίνωτη
πολεμική εναντίον της, από μέρους των παντοειδών
κερδοσκοπικών συμφερόντων, που επιβεβαιώνει τη
δημιουργική και καρποφόρα επιτυχία της, η οποία
προκαλεί και εξηγεί την εναντίον της ΣΠΕ ζωηρή
αντίδραση.
Ή δη, συνεχίζει η έκθεση, οφείλομε, μπρος στα επι
τεύγματα που έχει να δείξη η ΣΠΕ, να εξάρωμε την
έμπνευση και την πρωτοβουλία των δημιουργών της
που τη δημιουργία της την είδαν σαν επιταγή οικονο
μικής και κοινωνικής αναγκαιότητας, καθώς και
όλων των ιδρυτών, που με την έγκαιρη και αποτελε
σματική παρέμβασή τους, ύστερα από κάποια εσωτε
ρική αρρυθμία στις εργασίες της, που σημειώθηκε τα
δύο πρώτα έτη, έκαμαν τις αναγκαίες οργανωτικές
και λειτουργικές μεταβολές, που μαζί με τις οικονομι
κές συνθήκες που μεταβλήθηκαν στο μεταξύ, άνοιξαν
το δρόμο προς την ανοδική πορεία. Από τότε το
ενδιαφέρον των ιδρυτών για την πρόοδο της ΣΠΕ
διατηρήθηκε πάντοτε ζωηρό και ενισχυτικό.
Στην έκθεση εξαίρεται επίσης η πρόθυμη συμπαρά
σταση των Διοικήσεων και Διευθύνσεων των Συνε
ταιρικών Οργανώσεων, κεντρικών και περιφερεια
κών, για την αύξηση κατά περιόδους του μετοχικού
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κεφαλαίου, καθώς και για την τόνωση των μεταξύ
αυτών και της ΣΠΕ συναλλαγών. Ιδιαίτερα εξαίρονται οι Οργανώσεις που ενεργούν σχεδόν αποκλει
στικά μέσω της ΣΠΕ κάθε προμήθειά τους.
Ακολούθως η έκθεση σημειώνει ότι από τη δεκαπεντάχρονη ιστορία της ΣΠΕ προκύπτει ότι ο Κεντρικός
Προμηθευτικός Οργανισμός των γεωργικών συνεται
ρισμών «εξελισσόμενος συνεχώς και κατά την εσωτε
ρικήν αυτού οργάνωσιν και λειτουργίαν και κατά την
εξωτερικήν εκδήλωσιν της δράσεώς του, απέβη σήμε
ρον ουσιαστικός και λίαν υπολογίσιμος παράγων εις
την οικονομικήν και συναλλακτικήν ζωήν του αγροτι
κού πληθυσμού».
Τα τεχνικά μέσα της ΣΠΕ ολοένα συγχρονίζονται,
βελτιώνεται η οργάνωση και η διαχείριση, ολοκληρώ
νονται αποτελεσματικά προσπάθειες για την τυπο
ποίηση των προϊόντων και γενικότερα ανεβαίνει εξα
κολουθητικά ο δείκτης της προμηθευτικής κίνησης
και εμπορίας της ΣΠΕ.
Ως προς τον τομέα των σχέσεων της ΣΠΕ με το εξω
τερικό, σημειώνεται ότι η γνωριμία της ΣΠΕ με σημα
ντικούς εμποροβιομηχανικούς οίκους του εξωτερικού
και το γόνιμο, σε επαφές και διαπιστώσεις συστημά
των και σε ρύθμιση παραγγελιών, περυσινό ταξίδι
του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή στην
Ευρώπη, παρέχουν τις πρώτες ενδείξεις ότι είναι
δυνατή πιο επιβλητική προβολή εκεί της ΣΠΕ. Μελετάται επίσης μια επίσκεψη στις γειτονικές χώρες, που
πιστεύεται ότι θα ενίσχυε το έργο της ΣΠΕ, με την
πραγματοποίηση συνεργασίας με συνεταιρικές
Οργανώσεις και άλλα εμποροβιομηχανικά κρατικά ή
μη κέντρα.
Η ΣΠΕ αισθάνεται -γ ρ ά φ ε ι η έκ θεσ η - ζωηρή
ικανοποίηση από την πλήρη αμοιβαία εμπιστοσύνη,
κατανόηση και συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σ'
αυτή και τις γεωργικές Συνεταιρικές Οργανώσεις της
χώρας.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΣΠΕ, αναφέρει η
έκθεση, είναι ότι η ενεργή παρουσία της και η αντα
γωνιστική της ικανότητα στη σφαίρα της αγροτοσυνεταιρισιικής οικονομίας εμποδίζει αποτελεσματικά
κάθε επιδίωξη αδικαιολόγητων κερδών εις βάρος της
από μέρος αδιστάκτων κερδοσκόπων. Παρ' όλες τις
αντιδράσεις των θίγόμενων από τη λειτουργία της και
τη συστηματική δυσφήμησή της, η ΣΠΕ κατακτά
συνεχώς έδαφος στον προμηθευτικό τομέα της αγροτοσυνεταιριστικής μας οικονομίας και πολλαπλασιά
ζει τις υπηρεσίες της προς αυτήν.
Η έκθεση προχωρεί ακολούθως στην ανάλυση των
εργασιών της ΣΠΕ κατά το 1964. Προβάλλονται
αξιόλογα επιτεύγματα σε όλους τους καθέκαστα κλά
δους των εργασιών της και ιδιαίτερα στον τομέα του
εφοδιασμού των αγροτών με τα πιο κατάλληλα και
αποδοτικά μικρά γεωργικά μηχανήματα και εργα
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λεία. Η διάθεση των περίφημων σκαπτικών μηχανών
ΗΑΚΟ, των αντλητικών συγκροτημάτων και των
ψεκαστικών γενικά μηχανημάτων συνεχίστηκε με
ρυθμό σημαντικά ανώτερο, συγκριτικά με το ρυθμό
των προηγούμενων ετών.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η ΣΠΕ, με σύντονες
ενέργειες, κατόρθωσε να φέρη από την Ιταλία ορυζόσπορο εκλεκτών ποικιλιών για τις ανάγκες των παρα
γωγών Σερρών, ενώ οι έως τώρα ασχολούμενοι με
την προμήθεια του είδους αυτού δεν μπόρεσαν ν'
ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.
Κατά την απολογιζόμενη περίοδο η κίνηση των αγο
ρών και πωλήσεων παρουσιάζεται συνοπτικά ως
εξής: (δίδονται αναλυτικά στοιχεία).

μετοχές (αξίας η μία δολ. 100) δρχ. 30.000. Κατέχει
ομοίως Ομολογίες Δανείου Οικονομικής Αναπτύξεως αξίας δρχ. 145.000.
Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ύστερα από
την αύξηση κατά τρία εκατομμύρια, που έγινε εντός
του έτους, ανέρχεται ήδη σε 10.000.000 δραχμές.
Διαιρείται σε 10.000 μετοχές των 1.000 δραχμών και
κατανέμεται σε 5 κεντρικές Οργανώσεις, 65 Ενώσεις
και 9 Συνεταιρισμούς.
Τα αποθεματικά κεφάλαια από δρχ. 3.805.000, μετά
την κατανομή των καθαρών κερδών, ανέβηκαν σε
4.823.000 δραχμές.

Η ΣΠΕ συμμετέχει στις ακόλουθες συνεταιριστικές
Εταιρείες:

Επομένως το σύνολο των κεφαλαίων της ΣΠΕ
συμποσούται σε 14.823.000 δρχ., ποσό βέβαια σημα
ντικό, όχι όμως και αρκετό για την εύκολη κίνηση των
αδιάκοπα αυξανομένων εργασιών της. Χρειάζεται
επομένως να αυξηθούν ακόμη τα κεφάλαια της Εται
ρείας για ν ' αυξηθή η αποδοτικότητά της και ν ' από
κτηση την απαιτούμενη άνεση για ν ' αναλαμβάνη
δημιουργικές πρωτοβουλίες.
Κίνηση αξιών - Ρευστοποίηση απαιτήσεων

1) Στη ΣΠΕΚΑ Α.Ε., με 1.000 μετοχές αξίας δρχ.
1.000.000. 2) Στην Α.Σ.Ε. Α.Ε., με 2.000 μετοχές
αξίας δρχ. 200.000. 3) Στην ΙΚΠΑ Αμερικής, με 10

Η διάθεση των εμπορευμάτων γίνεται κατά κανόνα
σε μετρητά. Κατά μέρος όμως γίνεται και με πίστωση,
(δίδονται στοιχεία).

Κατά την περίοδο 1964 δεν πραγματοποιήθηκαν
πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της από δραχμές
162.305.000, συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσό του
προηγούμενου έτους, παρουσιάζει αύξηση 55,38%...
Συμμετοχή σε Εταιρείες.

Για Ε ργασίες κατά το 1965 και με αναδρομικά στοιχεία βλ. κείμενο Α νδρ. Σιβροπούλου στο
Σ 1966 σ. 154,155.

Συνεταιριστικά στελέχη με τον υπουργό Γεωργίας Α λ Μπαλτατζή
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Η ΚΣΟΣ
Το Ν έο εργοστάσιο σταφίδας της ΚΣΟΣ στο Ηράκλειο Κρήτης. Τελετή για επίδειξη λει
τουργίας στις 2.4.61 με παρουσία αρμοδίων και συνεταιριστών. Χαρακτηρίστηκε από τα
καλύτερα του κόσμου. Τα επίσημα εγκαίνια αργότερα. Αναλυτικά βλ. Σ 1961 σ. 54 και σ. 229.
Ο ι εργασίες της ΚΣΟΣ κατά την 5ετίαν 1961 —1965. Αναλυτικά βλ. Σ 1966 σ. 157.

Η Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΚ Η
Ίδρυση Κεντρικής Ενώσεως Κτηνοτροφικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Μ ετέχουν σε
αυτή Ενώσεις και Συνεταιρισμοί. Πίνακας των μετεχόντων, το Διοικητικόν Συμβούλιον.
Δ/ντής ο Δ. Γιαμπάνης (της Α ΤΕ). Τεχνικός Σύμβουλος ο I. Αφεντάκης. Βλ. αναλυτικά ΦΣ
1962 σ. 138.

Π Ο ΙΝ ΙΚ Η

Για τις εργασίες και τις δυσκολίες της βλ. ΦΣ 1961 σ. 134.

Η Σ Υ Κ ΙΚ Η
Π ροτάσεις της Συκικής προς την Κυβέρνηση για να προστατευθούν οι συκοπαραγω γοί από
τον υποτιμητικόν ανταγωνισμόν των εξαγω γέω ν βλ. ΦΣ 1961 σ. 27,28.
Προωθείται η εξαγωγή σύκων και συκοπάστας στην Αμερική με συνεργασία Συκικής και
κρατικών υπηρεσιών. Αναλυτικά βλ. Σ 1961 σ. 27.

Η Α ΣΕ (Α γρ ο τικ ές Σ υνετα ιρ ιστικές Ε κ δ ό σ ε ις)
Η Γ.Σ. Δεκεμβρ. 1962. Μ εταφορά της έδρας στη Θεσσαλονίκη όπου και αναγέρθηκαν
εγκαταστάσεις Συνεταιρικού τυπογραφείου. Ν έο Δ.Σ.Βλ. ΦΣ 1963 σ. 71.

ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΠΙΖΤΙΖ

ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΤΡΟΤΟΝ

ΒΖΤΟΡΙΑ Ι Α Ρ Υ Ζ Ε Ο Ι
ΤΗ2 ΑΓΡΟ ΤΙΚ Η Ζ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ
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Υ Π Ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ζ '
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Π ΙΣ Τ Ε - Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ■ΠΙΣΤΩ ΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΙ

Πολύμορφο το έργο της ΑΤΕ, εκτίθεται κυρίως στους ετήσιους απολογισμούς της Διοικήσεως, τις εγκυκλίους της, τις ειδικότερες εκθέσεις των Υπηρεσιών της και στο περιοδ. «Δελτ ί°ν Αγροτικής Τραπέζης», που έχει αναμορφωθεί σε αγροτο-οικονομικό - τεχνικό - συνε
ταιριστικό από το 1956 υπό τη νέα διεύθυνση του Αριστ. Ν. Κλήμη. Α κόμα στο έργο της
γίνεται αναφ ορά κατά διαστήματα με τα Λευκώματα που εκδίδει.
Στις σελίδες που ακολουθούν μνημονεύονται - εξετάζονται κυρίως οι σχέσεις της Α ΤΕ και
των Συνεταιρισμών στην ειδική αρμοδιότητα που της έχει παραχω ρηθεί από το Κράτος για
την ανάπτυξη και έλεγχο της γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως. Επίσης στις σχέσεις χρη
ματοδότησης των Συνεταιρικών Οργανώσεων και της γεω ργίας καθώς και σε βασικά θέμα
τα της Διοικήσεώς της που έχουν επιρροή στη συνεταιριστική κίνηση.

Πολλά στοιχεία για το Υποκεφ. Ζ βλ. και σε άλλα Υποκεφάλαια (κυρίως A, Β, Δ, ΣΤ
ΣΤ/1).
Μ ερικά στοιχεία and to έργο της ΑΤΕ
- Εκθεση Διοικήσεώς για το 1960. Δραστηριότητες Α ΤΕ. Στοιχεία για συνεταιριστική
κίνηση. (Βλ. Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 747).
- Η Α ΤΕ εξακολουθεί να τιμά την πνευματική δημιουργία των στελεχών της με τον θεσμό
της Πνευματικής Ημέρας που καθιερώθηκε από το 1958. Ο εορτασμός γίνεται το 1961 στη
Θεσσαλονίκη με ομιλίες: Αλ. Λέτσα (Π ροέδρου Εταιρείας Μ ακεδονικών Σπουδών), Ν. Χ ρι
στοδούλου (Διοικητού Α ΤΕ), Μαυρουδή (της Ο μοσπονδίας Γ.Σ. Θ εσσαλονίκης). Τιμώμε
νοι. Γενικότερη προσπάθεια Α ΤΕ με προκήρυξη και βραβείων. Αναλυτικά και φωτογρα
φίες βλ. ΦΣ 1961 σ. 49 και Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 615. Και στον τόμο μας Δ σ. 529/2289.
- Γίνεται μείωση των επιτοκίων στα αγροτικά δάνεια. Συσκέψεις ανώτατου επιπέδου για
εξασφάλιση κεφαλαίων. (Βλ. Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 573 και ΦΣ 1961 σ. 28, 53). Βλ. και κείμενο Δ.
Παμπούκα για χρηματοδότηση γεωργίας Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 665,703.
- Ζωηρό το αίτημα για ρύθμιση των αγροτικών χρεώ ν (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 33).
- Ευρύτατη χορήγηση δανείων από Α ΤΕ για το πρόγραμμα δημιουργίας οικογενειακών
λαχανόκηπων. Στοιχεία για το πρόγραμμα και ωφέλειες (βλ. ΦΣ 1961 σ. 60).
- Επεκτείνεται ο θεσμός των Κοινοπραξιών Α ΤΕ και Συνεταιρικών Οργανώ σεω ν για
δημιουργία Γεωργικών Βιομηχανιών. Στοιχεία βλ. σε κείμενο Κ. Ρουμπέν (Σ 1961 σ. 7).
- Ο «συλλογικός δανεισμός» των Συνεταιρισμών. Βλ. σχετικό κείμενο Ν. Μωοαΐτη, (Σ
1961 σ. 4 ,2 2 ).
- Η συγκέντρωση των Επιθεωρητών Συνεταιρισμών στην Α θήνα για οργανωτικά θέματα
Συνεταιρισμών και προώθηση της δραστηριότητάς τους. Επαφές, ομιλίες, ενημερωτικές,
οργανωτικές (Βλ. Σ 1961 σ. 110,120. Βλ. και στο Υποκ. Ε).
- Έ κθεση της Διοικήσεώς Α ΤΕ για εξέλιξη της συνεταιριστικής κινήσεως 1960 (Σ 1961 σ.
128) 1961 (Σ 1962 σ. 123). Βλ. στοιχεία και στα Υ ποκεφ. Γ, Δ, Ε, ΣΤ, ΣΤ/1.
- Η συμβολή των Συνεταιρικών Οργανώσεων στο έργο της ΑΤΕ. Βλ. κείμενο Δ. Θ. Πάνου
( Σ 1962 σ. 1).
- Α ξιόλογη ενίσχυση από την Α ΤΕ (ηθικά και υλικά) του θεσμού των Σχολικών Συνεται
ρισμών. Πίνακας βραβευθέντων Συνεταιρισμών από Α Τ Ε (Σ 1961 σ. 50 ,7 4 ).
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Ο νέο ς Δ ιο ικ η τή ς τη ς A T E Ν. Χ ρισ το δ ο ύ λο υ (1958 -1962) κ α τά τη ν ε γκ α τά σ τα σ ή του, δέχεται τα σ υ γχα ρ η τή ρ ια το ν τό τε τμ η μ α τά ρ χη Τ ύπου κα ι
Δ ημ οσίω ν σχέσεω ν Α Τ Ε Α ρ ισ τ. Ν. Κλήμη. Α κ ολούθ η σε συνεχής α π ο δ ο χή εισηγήσεω ν Α .Ν . Κ λήμη για οργα νω τικά κα ι π ν ευ μ α τικ ά θέμα τα
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Γ. Ο ίχο ν ο μ ό τιο ν λο ζ χ α ι ο Ν . Κ οτετνά νος (εκ τω ν ε κ π α ιδ ε υ τ ώ ν )
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— Η μετεκπαίδευση των υπαλλήλων της ΑΤΕ! Αναλυτικά βλ. Σ 1961 σ. 91, σ 1962 σ. 77.
— Η σειρά στη Λάρισα (50 στελέχη μεσαίων βαθμών, κείμενα, φωτογραφίες, βλ. Δ/ΑΤΕ
1962 σ. 873,906).
— Η αποχώρηση των Δ/ντών Α ΤΕ (λόγω ορίου ηλικίας) Δ. Θ. Π άνου (Συνεταιρισμών) και
Χρ. Βασματζίδη (Τεχνικής). Τιμητικές εκδηλώσεις. (Σ 1962 σ. 1 ,1 4 και Δ/Α Τ Ε 1962 σ. 899).
Ν έος Π ροϊστάμενος Δ/νσεω ς Συνεταιρισμών ο Απόστ. Ο ικονομόπουλος (Σ 1962 σ. 36 Βλ.
και στο Υ ποκ. Β).
— Α πολογισμός εργασιών Α ΤΕ για 1961 (με στοιχεία και για τη συνεταιριστική κίνηση).
Βλ. Δ/Α Τ Ε 1962 σ. 967.
— Το 1962 δημοσιεύεται ο νέος Οργανισμός της Α ΤΕ (ΦΕΚ 6118.4.62) και Δ/Α Τ Ε σ. 28
(942) του 1962. Δημιουργείται Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών. Πρώτος Προϊστάμενος
(1962 -19 7 2 ) ο Α .Ν. Κλήμης.
— Π εριοδείες Διοικητού A TE Ν. Χριστοδούλου (1 9 5 8 -1 9 6 2 ) για επαφή με Συνεταιριστι
κές Ο ργανώ σεις κ.λπ., στην Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Παραμυθιά,
Ηγουμενίτσα, Θεσσαλία, Μυτιλήνη, Καλλονή Λ έσβου, Χίου, Καρδίτσα, Δελβινάκι. Εγκαί
νια Υπ/των, προβλήματα, λύσεις, φωτογραφίες βλ. Δ/Α Τ Ε 1961 σ. 768 επόμ. 873,907.
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— Προγράμματα για Γεωργικές Βιομηχανίες και για αγροτική στέγη. Σύσκεψη στο Υ πουρ
γείο Γεωργίας, ανακοίνωση μέτρων (βλ. Δ/Α Τ Ε 1961 σ. 777).
— Η αγροτική πίστις και η συνεταιριστική κίνησις στην Ελλάδα, σχέσεις και αλληλοσυ
μπλήρωση των δυο θεσμών. Ομιλία Αριστ. Ν. Κλήμη στην Κύπρο (βλ. Δ/Α Τ Ε 1962 σ. 875 και
σε ανάτυπο).
— Η οργάνωση και καθιέρωση του εβδομαδιαίου πολυγραφημένου Δελτίου για τον εφ ο
διασμό του ελληνικού Τύπου με υπεύθυνες ειδήσεις από τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο
(Β. και στο Υ ποκεφ. Ε).
Προσπάθειες (αρχές του 1962) για απλοποίηση «αι καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών της ΑΤΕ
'Επειτα από εισηγήσεις στη Διοίκηση (του τυπικά αναρμόδιου αλλά κινούντος τα θέματα
οργανώσεως, μορφώσεως και τα γενικότερα πνευματικά, Α .Ν. Κλήμη που τις αποδεχόταν ο
Διοικητής Ν. Χριστοδούλου), αρχίζει νέα προσπάθεια για απλοποιήσεις, ελάφρυνση των
υπηρεσιών και κυρίως καλή εξυπηρέτηση των πολλών εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών που
γέμιζαν τα Υπ/τα Α ΤΕ (για το ίδιο θέμα είχε αρχίσει από το 1960 προσπάθεια με σύσταση
Επιτροπής Απλοποιήσεων που όμως —από αντιδράσεις— δεν είχε προχω ρήσει πέρα από
μερικές εισηγήσεις(')).
Γίνεται ειδική Σύσκεψη στη Λάρισα όπου καλούνται τα συγκεντρωθέντα διευθυντικά στε
λέχη των περιφερειακώ ν υπηρεσιών της να κάνουν σαφείς πρακτικές προτάσεις με βάση την
διαταγή 11803/9.2.62.
Υ ποβάλλονται στη συνέχεια 4 αξιόλογες εισηγήσεις από τους: α) Σπ. Α λεξόπουλο Δ/νιή
Υπ/τος Τρικάλων, β) Τεχνοεπιθεω ρήσεω ν Θεσσαλίας, γ) Γ. Βαρβέρην Δ/ντην Υπ/τος Λ αρί
σης, δ) Κιμ. Βασματζίδην Επιθεωρητήν Συνεταιρισμών. Το Τμήμα Τύπου με έγγραφ ο του
166/22286/16.3.62 υπογραφή Διοικητού Ν. Χριστοδούλου τις προω θεί στις Δ/νσεις του
Κεντρικού για συστηματική υπεύθυνη λήψη αποφάσεων.
Μ ε βάση αυτά αποφασίστηκαν αμέσως μερικές απλοποιήσεις και μεταβολές. Α λλά η
μακαριότητα και η αντίδραση υπερίσχυσαν δεδομένου μάλιστα ότι από τον Αύγουστο 1962
με τη λήξη της θητείας του πετυχημένου Διοικητή Ν. Χριστοδούλου δεν έγινε ανανέωση της,
αλλά διορίστηκε ως Διοικητής ο Απ. Αποστολίδης (παλαιό υψηλό κυβερνητικό στέλεχος της
δεξιάς) με διαφορετική νοοτροπία (βλ. στη συνέχεια).
Η «προικοδότηση» της ΑΤΕ
Η «προικοδότηση» της Α ΤΕ από μέρος των κεφαλαίων που είχαν συγκεντρωθεί από την διάθε
ση ειδών της Αμερικανικής βοήθειας ήταν βασικό αίτημα για να αρχίσει η μεγαλύτερη χορήγη
ση μεσομακροπροθέσμων παραγωγικών για τη γεωργία δανείων και να ελαφρυνθεί η χορήγηση
μεγάλων κεφαλαίων από την Τράπεζα της Ελλάδος που επιβάρυνε την νομισματική κυκλοφορία
(δεδομένου ότι τα κεφάλαια της ΑΤΕ από την αρχική προικοδότηση κατά την ίδρυση της είχαν
εξανεμιστεί κατά την κατοχήν στις εργασίες της λόγω του φοβερού πληθωρισμού). Τελικά, μετά
πολλές προσπάθειες, υπογράφηκε η σχετική συμφωνία της 21.2.62. Αναλυτική πληροφόρηση και
σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας Κ. Αδαμοπσυλου και ταυ Διοικητού ΑΤΈ Ν. Χρι
στοδούλου. (Βλ. Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 831 και ΦΣ 1962 σ. 107). Ό πω ς γράφει τότε η ΦΣ:

(1) Βλ. την από 30.1.60 εισήγηση του τότε Οικονομικού Επιθεωρητή Γ. Λιάκου που υποβλήθηκε στη
Διοίκηση με σύμφωνη γνώμη του τότε Δ/ντή Επιθεωρήσεως Ν. Χριατοφόρου με αριθ. 99/110/2.2.1960. Βλ.
και το από 16.3.1960 σημείωμα του Γ. Λιάκου προς τον τότε Υποδιοικητήν για «ριζική μεταβολή εις τον
τρόπον ασκήσεως της πίστεως υπό της Τραπέζης και άλλες βελτιώσεις».
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Υπεγράφη εν Αθήναις συμφωνία μεταξύ των Κυβερ
νήσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, προβλέπουσα την αποδέσμευσιν 1.826.000.000 δραχμών, εκ
κεφαλαίων της Αμερικανικής Βοήθειας προς προικοδότησιν της Αγροτικής Τραπέζης, ήτοι 60.893.000
δολλαρίων. Το άνω ποσόν θέλει χρησιμοποιηθεί δια
την χορήγησιν δανείων μέσης και μακράς διαρκείας,
προς ανάπτυξιν της γεωργίας και των γεωργικών βιο
μηχανιών της Χώρας.
Το κεφάλαιον αυτό θα μεταφερθή εις ειδικόν παρά
τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασμόν, αποδεσμευόμενον τμηματικώς υπέρ της ΑΤΕ εντός 4 ετών. Η
τελευταία θα αναλάβη ανά 400 εκατ. δρχ., κατά τα
έτη 1962 και 1963,500 εκατομ. το 1964 και τα υπόλοι
πα 526,8 εκατ. δρχ., το 1965. Δια της χρηματοδοτήσεως αυτής θα επαυξηθή το ανήκον εις την Α.Τ.Ε.
κεφάλαιον, μειουμένης τοιουτοτρόπως της εξαρτήσεως εκ των δανειοδοτήσεων της Τραπέζης της Ελλά
δος και άλλων Οργανισμών, ώστε να ελαττωθούν αι
δαπάναι του Ιδρύματος και να διευκολυνθή η παροχή
χαμηλοτόκων γεωργικών δανείων.
Επί τη υπογραφή της συμφωνίας ο Υπουργός της
Γεωργίας κ. Αδαμόπουλος προε'βη εις τας ακολού
θους δηλώσεις:
“... Είναι άξιον ιδιαιτέρας εξάρσεως το γεγονός ότι
δια την διάθεσιν του ως άνω ποσού της Αμερικανικής
βοήθειας επελέγη ο τομεύς της Αγροτικής Οικονο
μίας. Ειδικώτερον η διάθεσις του ως άνω ποσού θα
συμβάλη εις την αύξησιν της παραγωγικότητος του
κλάδου αυτού της Εθνικής μας Οικονομίας. Θα επιτευχθή δε αύτη δια της μεταβιβάσεως προοδευτικώς
μέχρι του 1965 ολοκλήρου του ως άνω ποσού προς
την Αγροτικήν Τράπεζαν και διαθέσεώς του προς
τους γεωργούς υπό μορφήν μεσοπροθέσμων και
μακροπροθέσμων δανείων δια την πραγματοποίησιν
πάσης φύσεως μονίμων γεωργικών βελτιώσεων. Εξ
άλλου, η χρηματοδότησις αύτη θα έχη και άλλα ευερ
γετικά αποτελέσματα. Δια της μνημονευθείσης ανω
τέρω αυξήσεως των ιδίων της Αγροτικής Τραπέζης
κεφαλαίων θα μειωθούν αι επιβαρύνσεις αυτής, αι
προερχόμενοι εκ της χρησιμοποιήσεως ξένων κεφα
λαίων. Τούτο θα έχη ευεργετικήν επίδρασιν και επί
των όρων των παρεχομένων προς τους αγρότας

δανείων.
Είναι αξιοσημείωτον το γεγονός ότι η διάθεσις του
ως άνω ποσού της Αμερικανικής βοήθειας λαμβάνει
χώραν εις εποχήν πλήρους αναπτύξεως της ελληνικής
Οικονομίας. Τούτο θα έχη λίαν ευεργετικήν επίδρασιν δι' όλους τους κλάδους της Εθνικής μας Οικονο
μίας λαμβανομένης τπ' όψιν της ανάγκης προσαρμο
γής της οικονομίας του τόπου προς τον ευρύτερον
οικονομικόν χώρον της Ε.Ο.Κ.”.
Επίσης ο Διοικητής της ΑΤΕ κ. Ν. Χριστοδούλου εις
δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, είπε τα εξής:
“Έ ν α δίκαιον αίτημα του αγροτικού κόσμου και μια
ευγενής επαγγελία της Κυβερνήσεως, εύρον την
δικαίωσιν και την πραγματοποίησιν δια της συμφω
νίας...
Η επιτευχθείσα ήδη προικοδότησις της Αγροτικής
Τραπέζης, θα επιτρέψη την περαιτέρω διεύρυνσιν
του ύψους των χαμηλοτόκων τοποθετήσεων ίνα επιταχυνθή η εξέλιξις και ο εκσυγχρονισμός των κλάδων
εκείνων και των απασχολήσεων αι οποίαι θα δημι
ουργήσουν καλύτερον επίπεδον ζωής εις τον αγροτι
κόν κόσμον και θα καταστήσουν τα αγροτικά μας
προϊόντα συναγωνισιικά εις την διεθνή αγοράν.
Η υποκατάστασις των παρεχομένων ετησίως υπό
του Δημοσίου χορηγήσεων εκ των παραλλήλων επεν
δύσεων δια της οριστικής προικοδοτήσεως θα επιφέρη όχι μόνον υποβιβασμόν του κόστους των τοποθετουμένων κεφαλαίων της, αλλά και δυνατότητα επε
ξεργασίας μακροχρονίου προγράμματος ολικής δραστηριότητος της ΑΤΕ, μέσα βεβαίως εις το γενικώτερον πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας.
Εις την παρούσαν ακριβώς εποχήν, ότε με την σύνδεσίν μας με την Κοινήν Αγοράν, δημιουργείται επι
τακτική η ανάγκη του εκσυγχρονισμού της αγροτικής
μας οικονομίας, της μειώσεως του κόστους και της
πληρεσιέρας οργανώσεως επεξεργασίας και διακινήσεως των προϊόντων μας, ο Έλλην αγρότης θα ευρίσκη πλησίον του την Αγροτικήν Τράπεζαν να τον
υποβοηθή με περισσότερα και καλύτερα μέσα εις τον
αγώνα, τον οποίον και αυτός με όλους τους άλλους
εργαζομένους Έλληνας θα καταβάλλη δια την επιτυ
χίαν κατά το νέον στάδιον εξελίξεως του Έθνους”».
(ΦΣ 1962 σ. 107).

Ευχαριστίες της Συνομοσπονδίας για την πραγματοποίηση της προικοδοτήσεως τα κεφά
λαια της οποίας θα διατεθούν στη γεωργία. Σημειώνει όμως ότι θα ήτο καλόν εάν το ποσόν
εδίδετο δια την ίδρυσιν μιας Συνεταιριστικής Τραπέζης με δικαίωμα εκδόσεως μετοχών
κατά το πρότυπον των Αμερικανικών Συνεταιρικών Τραπεζώ ν (βλ. ΦΣ 1962 σ. 122).
—
Η λήξη θητείας και αποχώρηση του Διοικητού Ν. Χριστοδούλου. Ν έος Διοικητής ο
Ανδρ. Αποστολίδης από Αύγουστο 1962. Ομιλίες, φωτογραφίες βλ. Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 961 και Σ
1962 σ. 9 4 ,1 0 8 , 151 ΦΣ 1962 σ. 224. Σε συνέντευξη ο I. Αφεντάκης στην εφημ. «Βραδυνή»
συνηγόρησε για την εκλογή Ανδρ. Αποστολίδη διότι είχε προσφ έρει υπηρεσίες ως υπουργός
Γεωργίας (βλ. και ΦΣ 1962 σ. 225). Στη ΦΣ 1962 σ. 265 έπαινοι, ελπίδες για συνεργασία και
υποβοήθηση των Συνεταιρικών Οργανώσεων για προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπι-
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σθούν. Εκδήλωση συμπαράστασης από ΠΑΣΕΓΕΣ και Ο ργανώ σεις (Βλ. όμως την απόλυτα
αρνητική στάση του για τη ρύθμιση αγροτικών χρεώ ν (που επέδρασε στο χάσιμο των εκλο
γών από την ΕΡΕ) και αργότερα την έξωσή του» από τον Υ πουργόν Γεωργίας της Ενώσεως
Κέντρου Αλ. Μπαλτατζή το έτος 1963 και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τότε π ερί το
πρόβλημα «Διοικητής ΑΤΕ».
— Ν έος Αγροτικός Τιμάριθμος της Α ΤΕ. Μεταβολή των στοιχείων που άρχισαν να συγκε
ντρώνονται - δημοσιεύονται από το 1946 με νεότερα δεδομένα βάσεως. Έ γ ιν α ν Δείκτες: α)
απολαμβανομένω ν τιμών, β) καταβαλλομένων τιμών. Ό ρ ο ι γεωργικής παραγωγής. Ψαλίς
μεταξύ των δεικτών. (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 295).
— Η ανάπτυξη των Γεωργικών Βιομηχανιών. Κείμενο Δ. Ταραντίνου (Δ /Α Τ Ε 1962 σ. 926).
— Η χρηματοδότησης της αγροτικής οικονομίας. Αναλυτικά στοιχεία. Κείμενο Γ. Κωνσταντινίδη (Δ/Α ΤΕ 1962 σ. 978).
— Ε ργασίες Α ΤΕ 1962. Βλ. βασικά τον απολογισμόν της Διοικήσεως με ευρύτερα στοι
χεία. Ειδικά θέματα βλ. Σ 1963 σ. 62,77. Και ΦΣ 1963 σ. 222,235, 256, 257, 259.
— Αγροτική πίστις και Συνεταιρισμοί. Κείμενο Ν. Μωραΐτη (βλ. Σ 1962 σ. 160 και 1963 σ.
10. Οι Συνεταιρισμοί που κάνουν «συλλογικό δανεισμό» Σ 1963 σ. 10 και 1964 σ. 145).
— Οδηγίες της νέα ς Διοικήσεως ATE (Α. Αποστολίδη) για αναδιοργάνωση των Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων και προσαρμογή της δράσεώς τους προς τις νέες συνθήκες. Εγκύκλιος
4/1963. Βλ. Σ 1963 σ. 4 9 ,5 0 ,1 2 5 (Βλ. και Υ ποκεφ. ΣΤ/1 Συνομοσπονδία).
— Συσκέψεις περιφ. στελεχών ΑΤΕ (Συνεταιρισμών, Τεχνικών) για τα βασικά θέματα της
υπαίθρου. Πορίσματα (Βλ. Δ/Α Τ Ε 1964 σ. 1488).
— Θ ανόντες υπάλληλοι Α ΤΕ το 1959,1960,1961,1962, (Βλ. Δ/Α Τ Ε σ. 737,866,1092).
— Η αγροτική πίστις. Σκέψεις και προτάσεις του Διοικητού Τ ραπέζης Ελλάδος Ξ. Ζολώτα
(Δ/Α ΤΕ 1964 Σ. 1493).
— Τ α θέματα ΕΟΚ. Μ ε την Σύνδεση Ελλάδος με ΕΟ Κ δημιουργούνται προβλήματα προς
διερεύνηση αναγόμενα εις την συναγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων και εις την
αποδοτικότητα της ελληνικής γεωργίας εντός του πλαισίου του έργου της Αγροτικής Τ ραπέ
ζης. Καθώς δεν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις στον Ο ργανισμό της ΑΤΕ, κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσεω ς Διοικητικού η Διοίκησης της Α ΤΕ αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα προσωπι
κά εις τον Προϊστάμενον της Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών Α ρ. Ν. Κλήμην από 27.5.63
(Α πόφ. Διοικ. 618/146/1963).
— Ρύθμιση αγροτικών χρεών. Βλ. ΦΣ 1963 σ. 534,1965 σ. 329.
— Στο τέλος του 1963 (Γεν. Δ/γή 97/1963) και κατόπιν αποφάσεω ν της Κυβερνήσεως
(Κέντρου) και της Νομισματικής Επιτροπής αποφασιζεται ρύθμιση των οφειλών προς Α ΤΕ
φυσικών προσώπων που έληξαν μέχρι 31.12.62 και καθορισμός νέω ν μειωμένων επιτοκίων
χορηγήσεων Α ΤΕ και υπερημερίας (βλ. στη «Ναυτεμπορική» 28.11.63 ανακοινώ σεις Π ροέ
δρου Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, βλ. και Σ 1963 σ. 153 σχετικά στοιχεία. Για τις συναφείς
ενέργειες της Α ΤΕ βλ. Γ.Δ. 121881/12.12.63.
— Ν έες Διοικήσεις. Στις 11.12.63 νέος Διοικητής ο Χ ρ. Βασματζίδης. Μ εταξύ των πρώτων
(κομματικής μορφής) ενεργειώ ν της Διοικήσεως είναι η αντικατάστασις μερικών Διευθυ
ντών Κ. Κ/τος ως απόφ. 13/28.12.63 και ανακοίν. 3/4577/15.1.64 με υπογραφήν του μέχρι
πρότινος συναδέλφου των Χρ. Βασματζίδη. Τοποθετήθηκαν (με τις μεταβολές):
Δ/νση Διοικητικού ο τμημ. Α Γ. Μαντέλλος.
» Λογιστικού ο Δ/ντής Ν. Γιαλιάς αντί του Δ/ντού Δ. Παμπούκα.
» Τ εχν. Υπηρ. ο Υπ/ντής Αθ. Παπαϊωάννου αντί του Υπ/ντού Χ ρ. Τσαπαλίρα.
»

Γεωργ. Βιομ. ο τμημ. X . Κανελλακόπουλος.

»

Συνεταιρισμών ο τμημ. Π. Γλέζος αντί του Υποδ/ντού Α π. Οικονομοπούλου.
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Ο Γεν. Γραμματεύς τον Συλλόγου Υπαλλήλων Α Τ Ε Αριατ. Ν. Κλήμης καταθέτει στέφανον
στο Μνημείο των Πεσάντων υπαλλήλων Α Τ Ε (στήλη στην είσοδο του Κεντρικού Κ αταστήματος ΑΤΕ).
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— Διαμάχη π ερί την Διοίκησιν. Τελικά ακύρωση της απολύσεως, επάνοδος Α νδρ. Αποστολίδη, παραίτηση του με συμφωνία να του καταβάλωνται οι μισθοί μέχρι λήξεως της θητείας
του. Ν έα Διοίκηση: Α ν. Βγενόπουλος.
— Σύσκεψη ανωτάτου επιπέδου στην Α ΤΕ τον Απρίλιο 1964 με παρουσία Υπουργού
Γεωργίας Αλ. Μπαλτατζή, Προέδρου Συνομοσπονδίας Π. Ρούσου, Δ/ντού Συνομοσπονδίας
και υπηρεσιακών παραγόντων στα συνεταιριστικά Υ πουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ, Συνομο
σπονδίας και όλων των Επιθεωρητών Γεωργ. Συνεταιρισμών ΑΤΕ. Μ ε υπηρεσιακήν εισήγησιν του προϊσταμένου Δ/σεως Συνεταιρισμών Α Τ Ε Π. Γλέζου συζητήθηκαν τα θέματα της
νομοθεσίας Συνεταιρισμών, αγροτικών βιομηχανιών, ασκήσεως της αγροτικής πίστεως, πληρεστέρας οργανώσεως των Συνεταιρικών Οργανώσεων, εργασιών, μορφώσεως κλπ. Α ναλυ
τικά Σ 1964 σ. 45 (Βλ. και Υποκεφ. ΣΤ/1).
— Συνεταιρισμοί που ασκούν τον συλλογικό δανεισμό, επωνυμίες Σ 1964 σ. 22.
— Αλλοι 10 Συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν την άσκηση του «συλλογικού δανεισμού», σύνο
λο μέχρι τώρα 152 συν οι 10, συν και άλλοι υπό εξέταση (Σ 1964 σ. 145 και ΦΣ 1965 σ. 20).
— Ανασύσταση της θέσεως του Γεν. Δ/ντή της Α ΤΕ με Ν Δ 4436/1964, τοποθέτηση με από
φαση του Δ.Σ. του Δ/ντού Π. Παπαλουκά (Σ 1965 σ. 22).
— Τοποθετήθηκε ως επίτροπος του Κράτους στην ΑΤΕ, σύμφωνα με το Β Δ 10/30.12.64 με
απόφαση του Προέδρου Κυβερνήσεως, ο Χρ. Παπασιαύρου για παρακολούθηση της τήρησης
των Νόμων και του Καταστατικού. Υποβάλλει στην Κυβέρνηση τις παρατηρήσεις του μέσω του
Υπ. Γεωργίας. Αλλά μέσα στον κομματισμό, σοβαρές εισηγήσεις του δεν λαμβάνονται υπόψιν.
— Έ ναρξη ασφαλίσεως ζωής αγροτών από ΑΤΕ το 1964 (Βλ. ΦΣ 1964 σ. 355) και Σ 1964 σ. 84).
— Για σχέσεις Συνεταιρισμών - Α ΤΕ βλ. ΦΣ 1965 σ. 345.
— Για Α ΤΕ βλ. και Σ 1965 σ. 22.
— Έ κθεση Α ΤΕ για κίνηση Συνεταιρισμών 1965 Σ 1966 σ. 100.
— Τα «Ν έα της Υπαίθρου» της ΑΤΕ (Βλ. Υ ποκεφ. Ε. και Σ 1966 σ. 158).
— Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία της Υ πηρεσίας Οικονομικών Μ ελετών της Α ΤΕ για τους
αγρότες που εξυπηρετήθηκαν από την Α ΤΕ τα έτη 1962,1963,1964 (Κ υκλοφορεί και αναλυ
τικό τεύχος) βλ. Σ 1966 σ. 60.
— Το 1966 επέκταση ασφαλειών ΑΤΕ και σε αλιείς, αλιεργάτες. Βλ. Σ 1966 σ. 135.

Α π ό τις π εριοδείες
στην ύπαιθρο
1958-1962
το υ Δ ιο ικ η το ύ της Α Τ Ε :
Ο Ν. Χ ριστοδούλου
μ ε τους επιτελείς
Α ρια τ. Κ αραβά
κ α ιΑ ρ ιο τ. Κλήμη
αναπαύονται,
σε περιοδεία,
στη θέση Λ έω ν
τη ς Α μφιπόλεω ς.

186/2538

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΙ
(ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ)

Το σχετικό υλικό άφθονο και στα άλλα Υποκεφάλαια του Τόμου αυτού και κυρίως στα
Υ ποκεφ. Α , ΣΤ, ΣΤ/1, Ζ). Στη συνε'χεια δίδονται μερικά από τα βασικά στοιχεία (παρόλο
που το θεμα δεν είναι κύριο αντικείμενο του βιβλίου αυτού) για διευκόλυνση των τυνόν ειδι
κών μελετητών.
- Μ έσα στην αρκετά διευθυνόμενη οικονομία, με έντονο τον ρόλο του Κράτους, η κατά
σταση αιτημάτων, αποφάσεων, κινητοποιήσεων κ.λπ., συνεχίζεται όπως και τα προηγούμενα
μετακατοχικά έτη. Έ ντονη είναι και κύρια η απασχόληση της Συνομοσπονδίας με τα «συνδι
καλιστικά και επαγγελματικά» αγροτικά προβλήματα που πιέζουν ενώ αξακολουθεί η
παραμέληση των κύριων συνεταιριστικών της καθηκόντων για την φροντίδα των οποίων
μάχεται (λόγω και έργω) ο Θ. Τζωρτζάκης με αποτέλεσμα να ενοχλούν οι υποδείξεις του.
— Κατά τις αντιλήψεις της Δ/νσεω ς της Συνομοσπονδίας για τα προβλήματα της ελληνικής
γεωργίας, ενώ αναγνωρίζεται ότι έγινε μεταπολεμικά μεγάλη πρόοδος της ελληνικής γεω ρ
γίας σε διάφορους τομείς (που αναφ έρει), εκτελέστηκαν ή εκτελούνται κρατικά προγράμμα
τα, δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις επεξεργασίας γεω ργ. προϊόντων, συσκευασίας και
συντηρήσεως, εν τούτοις μετά όλην αυτήν την πρόοδον η κατάστασις είναι πολύ άσχημη για
τους αγρότες (αναλύει και προτείνει μέτρα). Τι ζητά ο αγροτικός κόσμος για το 1961 βλ.
αναλυτικά ΦΣ 1961 σ. 16 επόμ. Χ ρειάζονται ριζοσπαστικές αποφάσεις για να λυθούν τα
αγροτικά προβλήματα (ΦΣ 1961 σ. 75 επόμ.). Η Συνομοσπονδία εκδίδει - διαθέτει τα ψηφί
σματα του Αγροτοσυνεταιριστικού Συνεδρίου του 1956 (ΦΣ 1961 σ. 108).
- Σε σύσκεψη υπό πρωθυπουργόν εγκρίθηκε το κρατικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της
γεωργίας κατά το 1961 με δαπάνην αξιόλογου ποσού. Αναλυτικά στοιχεία (βλ. ΦΣ 1961 σ. 1,4).
- Στις 19 Μαρτίου 1961 γίνεται απογραφή αγροτικού πληθυσμού, γεωργίας, κτηνοτρο
φίας.
— Το κρατικό πρόγραμμα αναπτύξεως της γεωργίας κατά τομείς και πρόγραμμα αυτάρκειας της αγροτικής οικογένειας βλ. αναλυτικά Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 571,575.
— Αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Προβάλλεται η 51 επέτειος από τα αγροτικά συμβάντα τα
Κιλελέρ. Απόδοση τιμών από Κυβέρνηση, κόμματα, Οργανώσεις, αγρότες (ΦΣ
- Γενική επισκόπηση για την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας βλ. σε κείμενο Διοικητού
A TE Ν. Χριστοδούλου στο Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 917.
— Κραδασμοί στην αγροτική πολιτική για τις συγκεντρώσεις των αγροτικών προϊόντων και
το εισόδημα των αγροτών σε συσχετισμό με νομισματικές κ.λπ. δυνατότητες. Ο ξεία διαμάχη
ανάμεσα Συνομοσπονδίας και άλλων Οργανώσεων με Κυβέρνηση - Τ ράπεζα Ελλάδος για τα
απαιτούμενα ποσά για τη χρηματοδότηση των συγκεντρώσεων για λ/σμό του Κράτους. Χ αρα
κτηριστική η διαφωνία - παραίτηση του Γεν. Γραμ. Υπουργείου Γεωργίας Φ. Λαμπρόπουλου
που συμφωνούσε με τις αντιλήψεις της Συνομοσπονδίας και διαφώνησε με τον προσωπικό
του, από παλαιά στις Σέρρες, φίλο, Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή στο θέμα «ενιαία διαχείρι
ση των γεωργικών προϊόντων», που καταπολεμούσε η Τράπεζα Ελλάδος (βλ. ΦΣ 1961 σ. 214,
229). Βλ. και στο Υποκεφ. ΣΤ/1 και στη συνέχεια για το σιτικό και άλλα προϊόντα.
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Ενδεικτική της τότε καταστάσεως και των αντιμαχομένων αντιλήψεων και συμφερόντων
είναι η επιστολή του Φωτ. Λαμπρόπουλου (που συμφωνούσε με τις απόψεις της Συνομο
σπονδίας κ.λπ. π ερί «Ενιαίας διαχειρίσεως κ.λπ.») που απηύθυνε προς την Διοίκησιν της
ΠΑΣΕΓΕΣ. Δημοσιεύθηκε στις 15.9.1961 στην εφημ. «Ελευθερία» Κέρκυρας με πρόλογο
της διευθύνσεως της και έντονο τίτλο «Ιδού οι εχθροί των Αγροτών. Μ ία Αποκλειστική Επι
στολή». Είναι η ακόλουθη:
Προς την Διοίκησιν της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.
Όθωνος 6, Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,
Κατά την στιγμήν ταύτην κατά την οποίαν, μετά 3
έτη υπηρεσίας, αποχωρώ από την θε'σιν του Γενικού
Γραμματε'ως του Υπουργείου Γεωργίας, η σκέψις μου
ολόκληρος στρέφεται προς τον αγροτικόν κοσμον,
την εκλεκτοτέραν μερίδα του οποίου εκπροσωπείτε
υμείς οι συνεταιρισμένοι αγρόται και επιθυμώ όπως
επικοινωνήσω δι’ υμών μετ’ αυτού.
Δεν θα σταματήσω πολύ εις τους δεσμούς οι οποίοι
με συνδέουν με τον αγροτικόν κόσμον.
Είμαι τέκνον αγροτικής οικογενείας και εις τας
συνεταιριστικός οργανώσεις των αγροτών εθήτευσα
κατά τα πρώτα έτη (1926—1930) της σταδιοδρομίας
μου. Βραδύτερον (1930) ευρέθην, κατόπιν επιτυχίας
μου εις διαγωνισμόν μεταξύ των πρώτων στελεχών
της νεοϊδρυθείσης Αγροτικής Τραπέζης.
Εν τη Τραπέζη και εις διαφόρους θέσεις (Επόπτου
Συνεταιρισμών, Διευθυντού Υποκ/ματος, Τμηματάρχου Χρηματοδοτήσεων και Υποδιευθυντού Αγροτι
κής Πίστεως) είχον πάντοτε προ οφθαλμών το χρέος
μου να εξυπηρετήσω την αγροτικήν τάξιν και να βοη
θώ να προάγονται τα συμφέροντα της, σύμφωνα
πάντοτε με τας θεμελιώδεις διατάξεις του Ιδρύματος,
η ίδρυσις του οποίου άλλωστε υπήρξεν αποτέλεσμα
των αγώνων των συνεταιρισμένων αγροτών.
Ελπίζω ότι εις τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς
Σερρών, Ζίχνης Παγγαίου, Πατρών, Πρεβέζης κ.λπ:.,
θα υφίστανται ακόμη, έστω και αμυδραί, αναμνήσεις
δια τας κοινάς μετά των διοικήσεων των εκεί οργα
νώσεων προσπαθείας μου δια την ανάπτυξιν και την
εδραίωσιν υγιούς συνεταιριστικού πνεύματος και την
δημιουργίαν σταθερών οργανώσεων, ικανών ν’ ανα
λάβουν το βαρύ έργον της βελτιώσεως της θέσεως
του παραγωγού.
Ελπίζω επίσης ότι υμείς προσωπικώς και άλλοι
παλαιοί συνεργάται σας θα ενθυμούνται τας προσπα
θείας δια την ενίσχυσιν των κορυφαίων Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΚΥΔΕΠ, ΚΣΟΣ,
Ελαισυργικής κ.λπ.) και δια την προαγωγήν όλων των
κλάδων των εργασιών των οργανώσεων της χώρας
(Προμηθευτικών, Συγκεντρώσεων, Οινοποιήσεως
κ.λπ.) τας οποίας από κοινού (υπό την ιδιότητά μου
ως Τμηματάρχου Χρηματοδοτήσεων εις ΑΤΕ) κατεβάλομεν κατά τα μεταπολεμικά έτη.
Ανεφέρθην εν πάση δυνατή συντομία εις τ’ ανωτέρω
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απλώς δια να σημειώσω ότι κατά τα 30 και πλέον έτη
της υπηρεσίας μου εφρΰντιζα να είμαι πάντοτε πιστός
εις έναν και τον αυτόν αντικειμενικόν σκοπόν, την
εξυπηρέτησιν των συμφερόντων του αγροτικού
κόσμου και την ανάπτυξιν των Οργανώσεών του ήτοι
των Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Πρέπει προς τούτοις να σημειώσω ότι εδέχθην να
επιστρατευθώ υπό του κ. Προέδρου της Κυβερνήσε
ως εις την πολιτικήν θέσιν του Γενικού Γταμματέως
του Υπουργείου Γεωργίας όχι διότι είχα ποτέ την
πρόθεσιν να πολιτευθώ αλλά δια δύο βασικούς
λόγους τους εξής:
α) δια να υπηρετήσω και πάλιν, από ισχυροτέρας
πλεόν θέσεως, τους σκοπούς οι οποίοι έχουν γίνει
βίομά μου, και
β) δια να συντρέξω τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως
εις την πολλάκις εκδηλωθείσαν προς εμέ επιθυμίαν
του να βοηθήση όπως προαχθή η οικονομική και κοι
νωνική θέσις των αγροτών.
Είναι ασφαλώς και δι’ υμάς νωπαί ακόμη αι εντυπώ
σεις από τας κατά τα τελευταία 3 έτη καταβληθείσας
και πάλιν κατά το πλείστον από κοινού μεθ’ υμών
προσπαθείας δια την προάσπισιν και προαγωγήν της
θέσεως του αγροτικού κόσμου (συγκέντρωσις προϊό
ντων, ολοκληρωτική συγκέντρωσις σίτου, μελέτη,
προβολή και υποστήριξις της ενιαίας διαχειρίσεως
των προϊόντων, της συστηματοποιήσεως της διακινήσεως και διαθέσεως της παραγωγής και της εξυγιάνσεως των συναλλαγών εν τη υπαίθρω, αύξησις των
μέσων και βελτίωσις των όρων της πίστεως κ.λπ.
αξιοποίησις της παραγωγής και γεωργικαί βιομηχανίαι, αγροτικοί κοινωνικοί ασφαλίσεις κ.λπ.).
Βεβαίως δεν επετύχομεν εις ολίγα. Επετύχομεν εις
εκείνας τας περιπτώσεις κατά τας οποίας το ενδιαφέ
ρον του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως, το οποίον
προσωπικώς θεωρώ βαθύ και ειλικρινές, επεδείχθη
υπό τούτου άμεσον και αποφασιστικόν.

Ομολογουμένως δεν εύρομεν παντού την κατανόησιν και την υποστήριξιν εις τον βαθμόν τον
οποίον υηεδήλου το Πρωθυπουργικάν ενδιαφέ
ρον. Τουναντίον εις τας περισσότερός των περι
πτώσεων συνηντήσαμεν εχθρότητα, καχυποψίαν
«αι διαβολήν. Μας είχεν γίνει όμως τόσον ή
έμμονος η γραμμή μας «αι τόσον επίμονος η
διεχδίκησίς της ώστε συντρεχούσης «αι της
σχληράτητος των επί των διεκδικήσεων μας
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αντιπάλων μας, να γίνωμεν εις πολλούς δυσάρε
στοι και να διαβληθώμεν.

Απευθύνομαι προς υμάς ως αγωνιστάς μιας ωραίας
ιδέας.

Δεν αιτιώμαι κανέναν προσωπικώς. Νομίζω ότι αι
δυσκολίαι είναι ζήτημα συνθηκών και κλίματος και
είναι εις την φΰσιν των αγώνων.

Πιστεύω ότι είσθε και θα μείνετε πιστοί και ευσυ
νείδητοι εις τον αγώνα σας και σας σφίγγω το χέρι,
συνιστών θάρρος, αυτοπεποίθησιν και επιμονήν. Οι
ωραίοι και τίμιοι αγώνες πάντοτε επικρατούν.
Εις τον αιώνα μας αι προσπάθειαι δεν είναι δυνα
τόν να περιορίζονται εις μόνην την επιδίωξιν ν’ αυξηθή το εθνικόν προϊόν. — Η επιδίωξις αύτη πρέπει να
συμπληρούται με την παράλληλον επιδίωξιν της
δικαίας κατανομής του ως είρηται προϊόντος.
Οι πολιτικοί συνήθως περιλαμβάνουν εις τα προγράμματά των φράσεις και υποσχέσεις δια δικαιοτέραν κατανομήν του εθνικού εισοδήματος. Αλλ’ αύται
συνήθως παραμένουν μόνον φράσεις εις τα προγράμ
ματα, τουλάχιστον ως προς τους αγρότας. Δι’ υμάς
όμως τούτο είναι έργον συνειδήσεως είναι σκοπός
και το καλλίτερον μέσον δια να επιτευχθή ο σκοπός
αυτός είναι ο συνεταιρισμός (η ένωσις των δυνάμε
ων) των αδυνάτων οικονομικώς τάξεων.
Ιδού διατί η Πολιτεία έχει χρέος όχι απλώς να σέβε
ται αλλά και να υποστηρίζη δι’ όλων των διαθεσίμων
μέσων την συνεταιριστικήν κίνησιν των αγροτών.
Ακολουθών επιταγάς της συνειδήσεώς μου πιστεύω
ότι αι επιδιώξεις του αγροτικού συνεταιριστικού
κινήματος εις την Ελλάδα, την χώραν των μικρών και
ασθενών οικονομιών, είναι αι περισσότερον επωφε
λείς δια το Έθνος. Είναι επιδιώξεις αι οποίαι εγγυώνται την ευημερίαν ολοκλήρου του ελληνικού λαού
και την ηρεμίαν της κοινωνίας μας.
Υπό τας προϋποθέσεις ταύτας οπουδήποτε ευρισκό
μενος θα είμαι πάντοτε παρά το πλευρόν σας, συμπα
ραστάτης και απολογητής του έργου σας.
Δι’ ό και παρακαλώ υμάς Κύριε Πρόεδρε όπως διαβιβάσητε εις όλους τους αμέσους συνεργάτας σας,
τας διοικήσεις των κατά τόπους Συνεταιρικών Οργα
νώσεων, τα άξια στελέχη σας και τον κοπιώντα τίμιον
και αγνόν αγροτικόν κόσμον της χώρας, τας βαθυτάτας και ειλικρινείς ευχάς μου δι’ ένα καλλίτερον δι’
όλους μέλλον.

Δυστυχώς η ιθύνουσα τάξις δεν ηννάησεν ακό
μη ούτε ποίαν δύναμιν κρύβει με'σα της η αγρο
τική τάξις ούτε ποια είναι τα δίκαια ταύτης επί
της ξωής και του εθνικού πλούτου.
Η παραγνώρισις αύτη ή η ελλιπής γνώσις θα
ταλαιπωρήση ακόμη επί πολύ τον Τόπον.
Εν τοιαύτη περιπτώσει ο αγών τον οποίον διεξάγετε
έχει σκοπόν ιερόν, θεωρώ δε τον εαυτόν μου ευτυχή
διότι είχα την ευμενή τύχην να συμπαραστατήσω εις
τον αγώνα τούτον.
Να μην απατώμεθα δε. Ελπίδας δια το μέλλον
εγκλείει μόνον η αγωνιστική σας διάθεσις και η εντιμότης των προθέσεών σας.
Δεν επιθυμείτε το κακόν άλλης τινός τάξεως και
τουναντίον επιθυμείτε την συνεργασίαν όλων αλλά
δι’ ένα σαφή σκοπόν, την προαγωγήν της θέσεως
όλων των τάξεων, συμπεριλαμβανομένων εις τούτο
με την δικαίαν μοίραν των και των αγροτών.
Μο'νον τυφλοί είναι δυνατόν να μη βλέπουν ότι η
επιτυχία εις τούτο αποτελεί το ισχυρότερον θεμέ
λιον του Έ θνους και ότι, τουναντίον η αποτυχία
αποτελεί τον δυναμίτην που θα τινάξη τα πάντα εις
τον αέρα.
Όσοι είναι τίμιοι και ευσυνείδητοι αντιλαμβάνονται
καλώς την γραμμήν σας και είναι παρά το πλευρόν
σας. Δυστυχώς υπάρχουν και μύωπες αλλά και

σκοτεινά συμφέροντα που προσπαθούν να σπι
λώσουν την άδολον εικόνα του αγώνος σας και
να σας κάμψουν δια να παραμένουν εκείνοι μεν
ασύδοτοι, οι αγρόται δε απροστάτευτοι και πει
ναλέοι.
Να μην έχετε καμμίαν αμφιβολίαν επί του ότι
όσα ελέχθησαν και εγένοντο εναντίον μου και τα
οποία με αναγκάζουν να αποσυρθώ δεν απέβλεψαν εις το να βλάψουν προσωπικώς το άτομόν
μου. Αποβλέπουν εις το βλάψουν και παρεμποδί
σουν τον αγώνα της αγροτικής τάξεως δια να
ανυψωθή και να βελτιώση, εις τα πλαίσια της
Δημοκρατίας, την οικονομικήν και κοινωνικήν
της θέσιν.Ο

Αθήναι τη 5/9/1961
Μετ’ ευχαριστιών
Φ. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛ ΟΣ
Τέως Γενικός Γραμματεύς Υπουργείου Γεωργίας

(1) Ό λ ο ι οι τονισμοί στοιχείων έγιναν τώρα.
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Για την συνεργασία στη συνέχεια του Φ. Λ αμπροπούλου με τη Συνομοσπονδία στη μελέτη
της αγροτικής πολιτικής Ευρωπαϊκών Κρατών βλ. στο Υ ποκεφ. ΣΤ/1 και την ομιλία του στη
Γεν. Συνέλευσή της.
— Αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Παλαιότερα στοιχεία χρήσιμα και για την περίοδο 1966
και έπειτα, βλ. στο κείμενο του καθηγητού Στ. Π απανδρέου με τίτλο «η αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών και ο Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως». Αναλυτικό κείμενο (Σ 1966 σ. 11,
103).με τονισμό από το περιοδικό της προσωπικότητας και των πρωτοβουλιών του καθηγητή
σε πολλά βασικά προβλήματα).
— Η εξέλιξη των αγροτικών προβλημάτων την περίοδο αυτή. Βλ. τα θέματα στις επόμενες
σελίδες (καθώς και στα άλλα Υποκεφάλαια και κυρίως A, Β, ΣΤ/1). Βασική διαπίστωση
είναι ότι τόσον επί των Κυβερνήσεων Κ. Καραμανλή όσον και επί των Κυβερνήσεων Γ.
Π απανδρέου έγιναν και εξαγγελίες και προσπάθειες και πραγματοποιήσεις μέσα στις γενι
κότερες οικονομικές δυνατότητες. Για την περίοδο της Ενώσεως Κέντρου βλ. ΦΣ 1963 σ. 534
σχετικά με εξαγγελίες πρωθυπουργού Γ. Π απανδρέου για ρύθμιση αγροτικών χρεώ ν, για
συγκεντρώσεις γεωργ. προϊόντων, κ.λπ. Ικανοποίηση, ευχαριστίες της Συνομοσπονδίας βλ.
ΦΣ 1963 σ. 536. Αναλυτικές δηλώσεις αγροτικής πολιτικής του Υ πουργού Γεωργίας Αλ.
Μπαλτατζή βλ. ΦΣ 1963 σ. 538.
— Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως, για την ελληνική γεω ργία
και Συνεταιρισμοί. Βλ. στα Υποκεφ. Β και Ε. Για το πρόβλημα των χαμηλών εισοδημάτων
στη γεω ργία και τα πορίσματα της Σύσκεψης των Υπουργών Γεωργίας βλ. αναλυτικά
Δ /Α Τ Ε 1964 σ. 1634.
Η Σύνδεση με ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα)
— Τ ον Ιούλιο 1961 υπογράφεται η συμφωνία Συνδέσεως της Ελλάδος με την ΕΟΚ. Α ναλυ
τικές δηλώσεις του Υ πουργού Γεωργίας Κ. Α δαμοπούλου για τη σημασία της σε ότι αφορά
τα γεω ργικά προϊόντα της Ελλάδος και διάφορα σχετικά προβλήματα βλ. ΦΣ 1961 σ. 291.
Βλ. και στο Υ ποκεφ. ΣΤ/1.
— Α πό 1.11.62 τίθεται σε ισχύ η συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδας με ΕΟΚ. Ιστορικό, σκοποί,
προνομιακή η μεταχείρισης Ελλάδος, προϋποθέσεις για επιτυχία. Ανακοινωθέντα ΕΟΚ,
Κυβερνήσεως, διευκρινίσεις από Υ πουργείο Συντονισμού για την Σύνδεση, αναλυτική ενη
μέρωση (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 267 επόμ.).
Διάγγελμα Βασιλέως. Συγκέντρωση εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων. Λ όγοι Πρωθυ
πουργού, Υπουργών, συνεντεύξεις (ΦΣ 1962 σ. 373 επόμ.).
Μήνυμα της Συνομοσπονδίας, εκδηλώσεις βλ. ΦΣ 1962 σ. 373 επόμ.
Α πόφαση της ΕΟΚ επί του συστήματος ελάχιστων τιμών (ΦΣ 1962 σ. 277).
Κανονισμός κοινής αγοράς για κρέας πουλερικών (ΦΣ 1962 σ. 311).
Κανονισμός για κοινή εμπορία σιτηρών (ΦΣ 1962 σ. 347).
Κείμενο προέδρου Συνομοσπονδίας Π. Ρούσσου επί της εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέ
σεως (ΦΣ 1962 σ. 429).
Ανάλυση των κριτηρίων και κατευθύνσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΟΚ. Α να
λυτικό κείμενο με όλα τα σχετικά για ευρύτερη κατατόπιση βλ. ΦΣ 1963 σ. 78 επόμ. σε όλο
το τεύχος.
Οι Γεωργικές Κοινωνικές Ασφαλίσεις — ΟΓΑ
Επί πεντάμηνο από το Νοέμβριο 1960 - Μ άϊο 1961 η Βουλή συνέρχεται σε 29 συνεδριά
σεις για το νομοσχέδιο π ερί ασφαλίσεως των αγροτών, βασικό πρόβλημα της υπαίθρου με
προϊστορία (Βλ. σχετικά τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής. Βλ. και ΦΣ 1961 σ. 247).
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Τελικά ψηφίστηκε ο Ν. 4169/1961. Κείμενό του, Δηλώσεις του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή (Βλ. και Υποκεφ. ΣΤ/1 Συνομοσπονδία) και Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 659). Συγκρότηση της Διοικήσεως του ΟΓΑ: Α . Μ περνάρης. Λ. Πάτρας, (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 247,290).
Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ομιλία Πρωθυπουργού (Βλ. Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 775).
Ε νδιαφ έρον το κείμενο «οι αγροτικές Κοινωνικές ασφαλίσεις» του μελετητή Ν. Ραζή στη
Φ.Σ. 1961 σ. 145. Και στο Σ 1962 σ. 17,37.
Α πό 1.1.1963 αρχίζει η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής. Ο κανονισμός που εγκρίθηκε
(Βλ. ΦΣ 1962 σ. 423). Τελετή για επίδοση υπό Πρωθυπουργού των πρώτων εντολών πληρω
μής συντάξεων σε αγρότες. Ομιλίες βλ. αναλυτικά ΦΣ 1962 σ. 174.
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κατά Γεωγραφ. Δ/τα, Ά νδρες 167.660, γυναίκες 169.287, σύνολο
336.947. Και νέο ι 7.000 (Βλ. ΦΣ 1963 σ. 258).
- ΟΓΑ: Α πολογισμός για την 3τία 1961 - 1 9 6 4 (Βλ. Σ 1964 σ. 142).
- Οι αγροτικές^ κοινωνικές ασφαλίσεις στη Γερμανία και Γαλλία. Κ είμενο Ν. Ραζή (Σ
1965 σ. 9). Σχετικά με τον ΟΓΑ αλλά και γενικότερα με όλο το φάσμα της παραγωγής και
του εισοδήματος των αγροτών είναι οι καταστροφές στη γεω ργία από θεομηνίες, οι συνέπει
ες (Βλ. ΦΣ 1963 σ. 121). Στοιχεία καταστροφών. Αιτήματα Συσκέψεων Κυβερνητικά μέτρα.
(Βλ. ΦΣ 1963 σ. 137). Ειδικά οι ζημίες στην ελαιοπαραγωγή. Στοιχεία, αιτήματα (Βλ. ΦΣ
1963 σ. 363).
- Μ εγάλες καταστροφές από χειμώνα σε δημητριακά. Αιτήματα βλ. ΦΣ 1963 σ. 366.

Το πρόβλημα των λιπασμάτων. Βλ. και στο Υποκεφ. ΣΤ/1 Συνομοσπονδία. Και στα γενικά
για Γεωργ. Βιομηχανίες.
Το εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων:
Ό π ω ς γράφει ο Σ 1961 σ. 77: Την 27 Μαΐου 1971
δημοσιεύτηκε η είδηση ότι η Επιτροπή του νόμου
2687/53, που εδρεύει στο Υπουργείο Συντονισμού,
ενε'κρινε την πρόταση που έκανε η Εμπορική Τρά
πεζα ν’ αναλάβη την ίδρυση του εργοστασίου παρα
γωγής λιπασμάτων και συγκεκριμε'να φωσφοροθειϊκής αμμωνίας.
Προηγουμένως είχε ανατεθή στον Οργανισμό Βιο
μηχανικής Αναπτύξεως να προκήρυξή διαγωνισμό
και να δεχτή προσφορε'ς για την ίδρυση του εργο
στασίου φωσφορικών λιπασμάτων, χωρίς όμως να
καταλήξη σε απστε'λεσμα. Ο αγροτικός κόσμος ανα
στατώθηκε και με πλήθος τηλεγραφημάτων διαμαρτυρήθηκε για την ανάμιξη του Ο.Β.Α., στην ίδρυση
του εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων και ζήτη
σε ν’ αποκλειστή η ίδρυσή του από κερδοσκοπική
επιχείρηση και ν’ ανατεθή το ε'ργο σε κοινωφελή
Οργανισμό, στον οποίο θα συμμετε'χουν οι Γεωργικε'ς Συνεταιρικε'ς Οργανώσεις, η Αγροτική Τράπεζα
και το Κράτος.
Την άποψη αυτή την υποστήριξε η Συνομοσπονδία
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ευθύς μόλις
ανε'κυψε το ζήτημα της δημιουργίας εργοστασίου
φωσφορικών λιπασμάτων, και ε'καμε προφορικε'ς
και ε'γγραφες σχετικε'ς προτάσεις στους αρμοδίους.
Με διεξοδικό υπόμνημά της στην Κυβε'ρνηση, εξη
γούσε τους λόγους που επιβάλλουν να μη γίνη το

εργοστάσιο για τα λιπάσματα, που αποτελούν ζωτικό
παράγοντα για την ανάπτυξη της γεωργικής μας
οικονομίας και ενδιαφε'ρουν άμεσα τους αγρότες,
αντικείμενο για κερδοσκοπική εκμετάλλευση από τις
ιδιαπικε'ς επιχειρήσεις. Υποστήριξε ότι για την ίδρυ
ση του εργοστασίου πρε'πει να γίνη σχετικός διεθνής
διαγωνισμός μεταξύ τεχνικών οίκων, ώστε να επιλεγή ο καλύτερος και να συστηθή φορε'ας με κοινωφε
λή χαρακτήρα στον οποίο ν’ ανατεθή η εκμετάλλευ
σή του.
Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν οι απόψεις των Συνε
ταιρικών Οργανώσεων και η Κυβε'ρνηση ανάθεσε
την ίδρυση του εργοστασίου στην Εμπορική Τράπε
ζα.
Με τη λύση αυτή, τονίζει σχετική ανακοίνωση της
Συνομοσπονδίας, ζημιώνεται και αδικείται ο αγρο
τικός κόσμος, γιατί η τιμή που προσφέρθηκε, (54,09
δηλ. δολάρια τον τόνο λιπάσματος) δεν αποτελεί την
πραγματικά πιο χαμηλή τιμή και μπορεί να μειωθή
ακόμη περισσότερο. Και επιβάλλεται, όπως είναι
γνωστό, να μειωθή όσο το δυνατό πιο πολύ η τιμή
των λιπασμάτων, για να γίνη αντίστοιχα δυνατή και
η μείωση του κόστους των γεωργικών προϊόντων και
να γίνουν συναγωνίσιμα με τα ομοειδή προϊόντα
που παράγουν άλλες χώρες. Διαφορετικά βαδίζουμε
προς την εξαθλίωση του αγροτικού κόσμου και στη
χειροτε'ρευση του βιοτικού του επιπε'δου.
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Α κολουθούν συνεχείς ανακοινώσεις του Υ πουργού Συντονισμού Πρωτοπαπαδάκη και της
Συνομοσπονδίας (βλ. Σ 1961 σ. 77).
Ο αγώ νας για το εργοστάσιο λιπασμάτων συνεχίζεται (ΦΣ 1961 σ. 297). Η Συνομοσπονδία
υποστηρίζει ότι η κατασκευή δευτέρου εργοστασίου υπό των Συνεταιρικών Οργανώσεων
είναι πραγματοποιήσιμη.
Επιδιώκει η Συνομοσπονδία κινητοποιήσεις των αγροτών για την απόδοση στους αγρότες
των 158 εκατ. δρχ. που απέδωσε η εκκαθάριση του λ/σμού των προσωρινών τιμών λιπασμά
των από το 1957 έως το 1961. (Υποστηρίζει ότι το ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το
1948). Το ποσόν αυτό είναι αρκετό για τις επιτόπιες δαπάνες του εργοστασίου. Τ ο υπόλοιπο
θα εξασφαλισθεί με μακροπρόθεσμες πιστώσεις εξωτερικού. Αναλυτικά ΦΣ 1961 σ. 297
όπου αναφέρεται στην προσπάθεια τορπιλισμού. Συσκέψεις, διαμαρτυρίες από Οργανώσεις
Πελοποννήσου (στην Καλαμάτα). Αναφέρεται στην έκθεση του Διοικητού Τραπέζης Ελλά
δος Ξεν. Ζολώτα που υποστηρίζει την συμμετοχή του αγροτικού πληθυσμού. Καταγγέλει
ενέργειες του Ο Β Α στην έκθεση Μπατέλλ (ΦΣ 1961 σ. 308). Υπομνήματα στον Π ρόεδρο
Κυβερνήσεως, διαμαρτυρίες κ.λπ.
Το πρόβλημα της στέγασης των αγροτών
Πρόγραμμα στεγαστικών δανείων για αγρότες μέσω της ΑΤΕ. Βλ. στοιχεία του ΦΣ 1961 σ. 103.
Για τη σύνθεση των ελληνικών οικογενειών και τις στεγαστικές συνθήκες, βλ. στοιχεία της
απογραφης πληθυσμού 1961 στη ΦΣ 1963 σ. 392.
Το πρόβλημα των μεσαζόντων στην εμπορία γεωργ. προϊόντων
— Οι Γεωργ. Συνεταιρισμοί μεταποιήσεως και πωλήσεως και οι σύγχρονες μορφές χονδρι
κής και λιανικής διανομής των προϊόντων διατροφής. Για το θέμα αυτό έγινε αξιόλογο Σεμι
νάριο της FIPA στο Rotterdam τον Ιούλιο 1962. Τ α κυριότερα σημεία από τα διδαχθέντα
και με σχετικό πρόλογο βλ. στη ΦΣ 1963 σ. 233 —242.
Οι μεσάζοντες μεταξύ παραγωγών αγροτικών προϊόντων και καταναλωτών. Γενικότερο
πρόβλημα στην γεω ργία διεθνώς. Α ξιόλογο κείμενο με διεθνή στοιχεία και πληροφορίες,
υποδείξεις. Σουηδικό σχετικό κείμενο βλ. ΦΣ 1964 σ. 373. Σχετικό και το επόμενο ελληνικό
κείμενο για τα προϊόντα από τον παραγωγό στον καταναλωτή (στο Δ/Α Τ Ε 1964, σ. 1429,
κείμενο Ν . Πατρικίου) με προτάσεις για ενδυνάμωση παρουσίας συνεταιριστικών Οργανώ
σεων. Η επιβάρυνσή τους με την όλη διακίνηση και τους ενδιάμεσους. Τί είναι το τελικό μερί
διο του παραγωγού σε διάφορα προϊόντα (%)
Δ ια κ ίν η σ η ε ν δ ιά μ ε σ ο υ %

Π α ρα γω γό ς %

75

Κρέας βόειον

25

Κρέας αμνών

20

80

Γάλα πρόβειον

40

60

Μ ποστανικά, φρούτα

60

40

Τυφί φέτα (απόβ. 20-25% )

25

75

Έ λα ιο ν βρώσιμο

25

75

50
50
Γεώμηλα
— Η νέα αγροτική πολιτική. Κείμενο Υπ. Γεωργίας Αλ. Μπαλτατζή. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 433.
Και αναλυτικά για το θέμα και στο Υποκ. ΣΤ/1.
Η Λαχαναγορά Αθηνών
Τ ον Μ άρτιον 1965 έναρξη λειτουργίας της νέα ς Κεντρικής Λ αχαναγοράς Αθηνών. 55
καταστήματα της ενοικιάζονται σε Συνεταιρικές Οργανώσεις. (Σ 1965 σ. 38).
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Η Τράπεζα Ελλάδος για τα βασικά αγροτικά προβλήματα
Ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Ξ. Ζολώτας στην έκθεσή του για 1964 αναφέρεται στα
βασικά αγροτικά προβλήματα, παρατηρεί υστέρηση στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών,
ύπαρξη προβλήματος από τα αποθέματα των συγκεντρώσεων, προβλήματα στη χρηματοδό
τηση και τις επιδοτήσεις, δηλαδή τα βασικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους αγρότες, τις
συνεταιριστικές οργανώ σεις αλλά και το Κράτος, την νομισματική κυκλοφορία, την όλη
οικονομία. Βλ. την έκθεση του Διοικητού Σ 1965 σ. 60,61.
Γεωργικές βιομηχανίες. (Βλ. και Υποκ. Α, ΣΤ, ΣΤ/1).
Καθώς γράφ ει ο Σ 1961 σ. 47 για να διαπιστωθούν οι ανάγκες της χώ ρας μας σε βιομηχανι
κές εγκαταστάσεις, που θα αξιοποιούν τα γεωργικά μας προϊόντα, η Αγροτική Τράπεζα,
ύστερα από κυβερνητική εντολή, ανέλαβε να μελετήση το θέμα αυτό και να προσδιορίση τις
γεω ργικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για την αξιοποίηση των
αγροτικών μας προϊόντων, καθώς και να καταρτίση πενταετές πρόγραμμα (1961 —1965) για
τη δημιουργία νέω ν εγκαταστάσεων και για τη συμπλήρωση αυτών που υπάρχουν.
Το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από την ΑΤΕ αποβλέπει προς το παρόν ν ’ αξιοποίηση τα
ακόλουθα προϊόντα: 1) το κρασί, 2) το λάδι, τις ελιές και τα πυρηνέλαια, 3) τους χυμούς
εσπεριδοειδών, 4) το γάλα και το τυρί. Επίσης αποβλέπει να δημιουργήση κονσερβοποιεία
για τα οπωρολαχανικά και διάφορες βιομηχανίες που ενδιαφέρουν γενικότερα την αγροτι
κή οικονομία (όπως είναι οι βιομηχανίες ξυλοκιβωτίων, γεωργικών φαρμάκων, μιγμάτων
ζωοτροφών).
Για να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις που προτείνονται από το πρόγραμμα αυτό που
κατάρτισε η ΑΤΕ, προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν δαπάνες συνολικού ποσού 1.171 εκατομ.
δραχμών. Το συνολικό αυτό ποσό κατανέμεται ειδικότερα κατά προϊόντα ως εξής για την
πενταετία 1961 —1965:
α) Κρασιά
β) Λ άδια - ελιές - πυρηνέλαια
γ) Χ υμοί εσπεριδοειδών
δ) Γ ά λ α -τ υ ρ ιά
ε) Οπωρολαχανικά (κονσερβοποίηση)
Σύνολο

200
491
58
348
74

εκατ.
»
»
»
»

1.171 »

δρχ.
»
»
»
»
»

Σε κάθε μια από τις ειδικές κατά προϊόν μελέτες της Α ΤΕ εξετάζονται αρχικά τα προβλή
ματα του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η μέλετη. Α κολούθως προτείνονται τ’ απαραίτητα
μέτρα για την αξιοποίηση της παραγωγής του και τη βελτίωση της ποιότητάς του. Επίσης
προτείνεται η δημιουργία των απαραιτήτων για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών
εγκαταστάσεων, με τελικό σκοπό την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.
Η Π ανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, προκειμένου να εξετάση το πρόγραμμα αυτό της Αγροτικής Τράπεζας για τη δημιουργία γεωργικών βιομηχα
νιών, που θα αξιοποιήσουν τα αγροτικά προϊόντα και να διατυπώση σχετικά τις απόψεις
της, κάλεσε σε σύσκεψη πρώτα τους Τεχνικούς (χημικούς, οινολόγους, γεω πόνους) και τους
Διευθυντές των ενδιαφερομένω ν Συνεταιρικών Οργανώσεων και κατόπιν τους Π ροέδρους
των Διοικητικών Συμβουλίων των αυτών Οργανώσεων.
Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν η πρώτη στις 6 και η δεύτερη στις 13 Μαρτίου στα
Γραφεία της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας.
Η σύσκεψη των Διευθυντών και των Τεχνικών κατάρτισε Επιτροπές για τον κάθε κλάδο
βιομηχανίας, οι οποίες, αφού εξέτασαν το σχετικό πρόγραμμα της Α ΤΕ, κατέληξαν σε ορι
σμένα συμπεράσματα για κάθε κλάδο προϊόντος και για τις γεω ργικές βιομηχανίες που
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αφ ορούν τον κλάδο αυτό. Τα συμπεράσματα αυτά μαζί με το πρόγραμμα της Α ΤΕ υποβλή
θηκαν στη γενική σύσκεψη των Προέδρων των Συνεταιρικών Οργανώσεων, για να εκθέ
σουν τις απόψ εις τους πάνω σ’ αυτά.
Α πό τις συζητήσεις που έγιναν πάνω στο πρόγραμμα της Αγροτικής Τ ράπεζας για τη δημι
ουργία γεωργικών βιομηχανιών, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις
απόψ εις των Συνεταιρικών Οργανώσεων.
1) Καταρχήν οι γεωργικές Συνεταιρικές Ο ργανώ σεις είναι σύμφωνες ότι επιβάλλεται να
ιδρυθούν γεω ργικές βιομηχανίες που θα συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των γεω ργι
κών προϊόντων.
2) Δ εδομένου ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο πρόγραμμα της Α ΤΕ ελέγχεται ότι σε
πολλά σημεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιβάλλεται να ερευνηθούν για
να γίνη η επαλήθευσή τους και για να εξασφαλιστή η αρτιότητα των εγκαταστάσεων που
πρόκειται να ιδρυθούν, ώστε ν ’ αποβούν οικονομικά συμφέρουσες και να ιδρυθούν εκεί
όπου θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα το προϊόν για το οποίο θα ιδρυθούν.
3) Κρίθηκε συμφερότερο να ιδρυθούν μεγάλες μονάδες παραγωγής, ιδίως γαλακτοκομεία,
τυροκομεία, οινοποιεία, αντί να γίνουν πολλές μικρές αντίστοιχες μονάδες.
4) Η σύσκεψη διαφώνησε στα μέτρα που προτείνονται με το πρόγραμμα της ΑΤΕ, ιδίως
για τα προϊόντα της ελιάς (ελιές, λάδι πυρηνέλαια) και του αμπελιού (κρασί, επιτραπέζια
σταφύλια) και για την παράλειψη να περιληφθούν στο πρόγραμμα οι απαραίτητες εγκατα
στάσεις για την αποθήκευση και επεξεργασία των σταφίδων κορινθιακής και σουλτανίνας.
Ειδικότερα για το λάδι κρίνεται σκόπιμο: α) να δημιουργηθούν, μετά επιτόπια μελέτη,
μεγάλα ελαιουργεία, αντί να γίνουν πολλές μικρές εγκαταστάσεις, β) να μην ιδρυθούν νέα
πυρηνελαιουργεία, και γ) να συνεχισθούν οι εργασίες για να γίνωνται πράσινες και μαύρες
ελιές σύμφωνα με ορισμένο σχετικό πρόγραμμα.
Επίσης η σύσκεψη διατύπωσε τη ριζική αντίθεσή της στην πρόταση για την κατάργηση της
παραγωγής οινοπνεύματος στο εσωτερικό και την εισαγωγή φθηνότερου από το εξωτερικό,
ώστε με τη διαφορά κόστους να επιδοτηθούν τα εξαγόμενα κρασιά, γιατί δε θεω ρεί σωστό
να εισάγωνται προϊόντα που μπορούν να γίνουν στο εσωτερικό από ελληνικά γεωργικά
προϊόντα και να κλείσουν έτσι υφιστάμενες βιομηχανίες.
5) Θεω ρεί ότι μόνη η δημιουργία γεωργικών βιομηχανιών, χωρίς να λαμβάνωνται ανάλογα
μέτρα για την αξιοποίηση των γεωργικών προϊόντων (πολιτική προστασίας των προϊόντων)
δεν θα αποδώση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
6) Τέλος η σύσκεψη διατύπωσε ριζική διαφωνία στις προτάσεις που περιέχονται στο πρό
γραμμα της Αγροτικής Τ ράπεζας για τη δημιουργία δημοσίων επιχειρήσεων, που θα διαχειρίζωνται τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να ιδρυθούν ή για την ανάθεση της διαχείρισής
τους σε άλλους Ο ργανισμούς και ζήτησε ν ’ ανατεθή η διαχείρισή τους, καθώς και η διαχείρι
ση των προϊόντων που θα εξυπηρετούν σε Κεντρικές Συνεταιρικές Οργανώσεις των ενδια
φερομένω ν παραγωγών.
Η σύσκεψη των Προέδρω ν των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ασχολήθηκε επίσης
και με την ίδρυση εργοστασίου που θα παράγη φωσφορικά λιπάσματα, καθώς και με την
ανάθεση του τριβείου θείου σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
Η σύσκεψη με κατάπληξη πληροφορήθηκε ότι χορηγήθηκε άδεια σε ιδιωτική επιχείρηση
να ίδρυση τριβείο για θειάφι, ενώ αυτό έπρεπε να γίνη από την Αγροτική Τ ράπεζα για
λογαριασμό των αγροτών. Γι’ αυτό αποφάσισε να ζητήση ν ’ ανακληθή η σχετική άδεια που
χορηγήθηκε σε ιδιώτη και το τριβείο θείου να ιδρυθή από την Αγροτική Τ ράπεζα με την
συμμετοχή των Συνεταιρικών Οργανώσεων.
Ό σ ο για το εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων που πρόκειται να ιδρυθή; η σύσκεψη των
Π ροέδρω ν αποφάσισε να διαμαρτυρηθή για την ανάμιξη του Ο Β Α στο διαγωνισμό για την
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ίδρυση του εργοστασίου και για την μελετώμενη ανάθεση αυτού σε ελληνικές και ξένες επι
χειρήσεις, γιατί αυτό θα έχη σαν συνέπεια την επιβάρυνση της τιμής των λιπασμάτων, με
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη μείωση του ήδη πενιχρού εισοδήματος του αγροτικού κόσμου.
Τέλος η σύσκεψη αποφάσισε να ζητήση να παραχωρηθή το εργοστάσιο φωσφορικών λιπα
σμάτων, που πρόκειται να ιδρυθή, στον ενδιαφερόμενο αγροτικό κόσμο και την Αγροτική
Τ ράπεζα, γιατί μόνο με τη λύση αυτή θα προσφέρονται φτηνά λιπάσματα και θα καταστή
δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας του ελληνικού εδάφους.
Το πρώτο Εργοστάσιο ζακχάρεως
- Τ ο πρώτο Εργοστάσιο ζακχάρεως, η πρώτη - όπως χαρακτηρίζεται - βασική γεωργική
βιομηχανία, άρχισε να λειτουργρεί στη Λάρισα. Ανήκει στο Δημόσιο και την Α ΤΕ με πρό
βλεψη μεταβιβάσεως του 45% των μετοχών ΑΤΕ στις Συνεταιρικές Οργανώσεις.
- Πρόβλεψη για ίδρυση δευτέρου εργοστασίου. Πλήρης περιγραφή ιστορική, τελετής κλπ.
βλ. ΦΣ 1961 σ. 320.
- Σύσκεψη των Ενώσεων Γ.Σ. Θράκης. Ανάγκη δημιουργίας. Ωφέλειες. Π ρέπει να εξασφαλισθούν κεφάλαια για τις Γεωργικές Βιομηχανίες. Ανάγκη οργανώσεως. (ΦΣ 1962 σ. 228).
- Μ ε Δ/γμα 171/1962 ιδρύεται Α Ε Τεχνικού Εξοπλισμού για την αξιοποίηση των αγροτι
κών προϊόντων (μεταξύ Δημοσίου και ΑΤΕ, με δυνατότητα μεταβιβάσεως μέρους μετοχών
σε Συνεταιρικές Οργανώσεις και ιδιώτες εμπόρους νωπών. Χρηματοδότηση ατόκως εκ
δημοσίων επενδύσεω ν με 60 εκατ. δρχ.)
- Δυνατότητες αναπτύξεως της βιομηχανίας επεξεργασίας οπωροκηπευτικών και φυτικών
ελαίων. Α ξιόλογη αναλυτική μελέτη Αμερικανικής Εταιρείας (έκδοση 13 του ΟΒΑ) μέσα
στο αναπτυξιακό, για τους τομείς αυτούς, κλίμα της περιόδου, όπου και οι διεκδικήσεις των
Συνεταιρικών Οργανώσεων. (Βλ. Δ/Α Τ Ε 1964 σ. 1417,1467,1514).
Αμπελουργικά - Οινικά - Σταφιδικά (Βλ. και ΣΤ/1 ΚΣΟΣ, Οινική, Συνομοσπονδία, ΑΣΟ)
- Τ α αιτήματα των Συνεταιρικών Οργανώσεων των οινοπαραγω γώ ν (Σ 1961 σ. 110).
- Αιτήματα για σταφύλια (Σ 1961 σ. 133). Αιτήματα για κρασιά (Σ 1961 σ. 134).
- Σταφιδικά. Μ έτρα 1961/1962 έως 1965/66 Σ. 1962 σ. 68,109. Και Σ 1965 σ. 103 αναλυτι
κό κείμενο Θ. Κούλα. Α νάθεση σε ΑΣΟ και ΚΣΟΣ (ΦΣ 1961 σ. 338 και 1962 σ. 68).
- Τα κυβερνητικά μέτρα για σταφίδες, κορινθιακή και σουλτανίνα 1961/62 και τα αιτήμα
τα των Συνετ. Οργανώσεων των παραγωγών (Σ 1961 σ. 94).
- Αιτήματα και κυβερνητικά μέτρα για σταφίδες (κορινθιακή, σουλτανίνα) 1962/63 (Σ
1962 σ. 109).
- Το πρόβλημα των αδιαθέτων οίνων. Ε νέργειες. Αποφασίστηκε η απόσταξη 15.000 τόννων. Προβλήματα για την εξαγωγή. Υ πουργικές αποφ άσεις με αναλυτικά στοιχεία για την
πραγματοποίηση. (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 273).
- Η επιτυχής ρύθμιση του οινικού με εξαγωγή. Βλ. αναδημοσίευση στη ΦΣ 1962 σ. 340
από τον «Σκαπανέα της Υπαίθρου».
- Ψήφισμα της Συσκέψεως Πύργου για την κορινθιακή. Αναλυτικά ΦΣ 1962 σ. 231.
- Κυβερνητικά μέτρα για σουλτανίνα και κορινθιακή. Τιμές κλπ. (ΦΣ 1962 σ. 237,238).
- Τ α μέτρα για κορινθιακή και σουλτανίνα 1963 (βλ. ΦΣ 1963 σ. 367 και Σ 1963 σ. 78).
- Επιτραπέζια σταφύλια 1964 (Σ 1964 σ. 145).
- Τ α μέτρα για κορινθιακή και σουλτανίνα 1964 ( Σ 1964 σ. 107 και 131).
- Τ ο Αμπελουργικό Συνέδριο Συνεταιρισμών στον Τ ύρναβο (Σ 1964 σ. 155).
- Η προστασία της αταφιδοπαραγωγής από Α ΣΟ κατά τα έτη 1960/61 έως 1965/66. Α να
λυτικά στοιχεία Θ. Κούλα. Σ 1966 σ. 103.
- Τ α μέτρα 1966 για σουλτανίνα και κορινθιακή. Σ 1966 σ. 133.
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Βαμβακοπαραγωγή - Εκκοκιστήρια
- Διαμαρτυρίες Συνομοσπονδίας για χορήγηση σε ιδιώτες αδειώ ν ιδρύσεως εκκοκιστηρίων (ΦΣ 1961).
- Μ έτρα για βαμβάκι (ΦΣ 1961 σ. 133).
-Α ιτή μ ατα για βαμβάκι (Σ 1961 σ. 133).
- Αιτήματα και με'τρα για βαμβάκι το 1962 (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 283 και Σ 1962 σ. 126).
- Σύσκεψη υπό αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως. Ληφθέντα μέτρα (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 309).
-Σ υ σ κ έψ εις, ψηφίσματα 1963 (ΦΣ 1963 σ. 145,359.362).
- Αιτήματα και μέτρα για το βαμβάκι (Σ 1963 σ. 39 και Σ 1964 σ. 146).
- Τ α μέτρα για το βαμβάκι (Σ 1966 σ. 133).
Δημητριακά
Βλ. και Υ ποκεφ. ΣΤ/1
- Έ ντο νο το σιτικό το 1961. Αναλυτικά στη ΦΣ τεύχος Ιουλίου 1961 με τον χαρακτηριστικό
και πολυσήμαντο πρόλογο ότι «ο αγροτικός κόσμος δια των Οργανώ σεώ ν του διαμαρτύρε
ται προς την εκάστοτε Κυβέρνησιν, όταν δεν ικανοποιεί δια των εξαγγελλομένω ν μέτρων τα
δίκαια αιτήματά του. Δια τας τοιαύτας εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οσονδήποτε έντονοι και
αν είναι αύται, εφ ’ όσον γίνονται εντός των πλαισίων των Νόμων της Πολιτείας, ουδείς έχει
το δικαίωμα να απαγορεύη ταύτας πολύ δε περισσότερον να κατηγορή τους αγρότας και τας
οργανώ σεις των ότι ούτω ενεργούντες πολιτεύονται» (ΦΣ 1961 σ. 257). Οι εκδηλώσεις παρε
μποδίστηκαν από την Κυβέρνησιν και ματαιώνονται. Χαρακτηριστικό το κείμενο «Π ροσέ
ξατε την ύπαιθρον - Α ι ματαιωθείσαι εκδηλώσεις» του I. Αφεντάκη ΦΣ 1961 σ. 258. Το ιστο
ρικόν και τα στοιχεία ΦΣ 1961 σ. 262 επόμ. Λόγω διαφωνίας εκπροσώπων 7 σιτικών Ενώσε
ων η Συνομοσπονδία εματαίωσε το συλλαλητήριο αλλά απεφάσισε να συγκαλέσει ειδικόν
Συνέδριον για απόψεις (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 119, 209, 257, 262 και το τεύχος ΦΣ Ιουνίου 1961).
- Αιτήματα - Μ έτρα για όρυξα (και άλλα προϊόντα) ΦΣ 1961 σ. 133, 394, 398 -Σ 1961 σ.
133, Σ 1962 σ. 126, Σ 1964 σ. 145.
- Σιτικό 1962. Σύσκεψη και μέτρα. Βλ. Σ 1962 σ. 78.
- Ποία πρέπει να είναι η σιτική πολιτική προστασίας. Αναλυτικά κείμενα, ψήφισμα.
Συσκέψεις για 1962. Παραστάσεις. Υ πογραφές. Κυβερνητικά μέτρα. Ε νέργειες. Συγκεντρώ
σεις για 1962. ΦΣ 1962 σ. 153 επόμ.
- Σύσκεψη περιφέρειας Θεσσαλονίκης για σιτικό. Ψήφισμα. Ειδικό θέμα σκληρού σίτου.
Βλ. ΦΣ 1962 σ. 229.
- Διάθεση 20.000 τόννων αρτοποιησίμου σίτου για κάλυψη αναγκώ ν του αγροτικού πλη
θυσμού 27 περιφερειώ ν από αποθέματα ΚΥΔΕΠ. με απόφαση υπουργώ ν Γεωργίας και
Εμπορίου. Ό ρ ο ι, τιμές, διαδικασίες (ΦΣ 1962 σ. 67).
- Το σιτικό και τα προβλήματα της προσαρμογής μας εις την συναγωνιστικήν οικονομίαν
της Κοινότητος. Ομιλία του Υπουργού Συντονισμού Π. Παπαληγούρα εις το Σεμινάριον
σίτου (ΦΣ 1962 σ. 424 επόμ.).
- Τα ζητήματα των ορυζοκαλλιεργητών. Αιτήματα. Συσκέψεις (ΦΣ 1962 σ. 310).
- Μ έτρα δια περιορισμόν σιτοκαλλιέργειας (ΦΣ 1962 σ. 366).
- Σύσκεψη για το σιτικό Σ 1963 σ. 71. Αιτήματα Σ 1963 σ. 110.
- Το ψήφισμα για προστασία σιτοπαραγωγής 1963 (Βλ. ΦΣ 1963 σ. 214). Αναλυτικά για
τα κυβερνητικά μέτρα και αιτήματα βλ. ΦΣ 1964 σ. 217., 219. Αρκετά θετική (ναι μεν αλλά)
η αντιμετώπιση των κυβερνητικών μέτρων κατά την Συνομοσπονδία «οι σιτοπαραγωγοί,
οίτινες καθ’ όλα τα προηγούμενα έτη μετά την σιτάρκειαν δεν εύρον αναγνώ ρισιν εις την
παραγωγικήν εργασίαν των, δια πρώτην φοράν αισθάνονται μίαν προστασίαν, με υπόσχεσιν
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ολοκληρώσεως ταύτης αλλά και οριστικοποιήσεως δια το μέλλον» (ΦΣ 1964 σ. 218, 220. Βλ.
και όλο το τεύχος ΦΣ Ιουνίου 1964). Κυβέρνηση Ενώσεως Κέντρου. Βλ. και Σ 1964 σ. 42,85,
145 και 162 (για ρύζι).
- Μεγίστη η επιτυχία των Συνεταιρικών Οργανώσεων με την άνευ προηγουμένου εφετεινήν παραγωγήν και συγκέντρωσιν. Στοιχεία, δηλώσεις υπουργού Γεωργίας Αλ. Μπαλτατζή
(Βλ. ΦΣ 1964 σ. 356).
- Η παγκόσμια κατανάλωση δημητριακών. Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με πλήθος στοιχεί
ων για παραγωγή, κατανάλωση κατά τομείς, τάσεις στις διάφορες μεγάλες περιφ έρειες και
άλλα χρήσιμα στοιχεία για προγραμματισμό. Γαλλικό κείμενο, μετάφρ. Β. Π αραλίκα βλ. ΦΣ
1964
σ. 357 επόμ.
- Η σιτοκαλλιέργεια, η σιτοσυγκέντρωση και οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Ανασκόπη
ση από Ηλ. Χριστόπουλο Σ 1964 σ. 172.
- Μέτρα για συγκέντρωση σιταριού και κριθαριού 1965. Σ 1965 σ. 94, 95.
- Πανελλήνιο σιτικό συνέδριο Απριλ. 1966. Ομιλίες, αιτήματα, μέτρα Σ 1966 σ. 67 αναλυτικά.
Διαμαρτυρίες για αναθεώρηση Σ 1966 σ. 95. Συγκέντρωση κριθής και βρώμης Σ 1966 σ. 95.
- Μέτρα για το ρύζι Σ 1966 σ. 133.
Δασικά
- Βλ. στο Υ ποκεφ. Γ και Δ για δασικούς συνεταιρισμούς και γενικότερα για δασικά.
- Οι δασικοί συνεταιρισμοί (βλ. Σ 1964 σ. 145).
- Τα δασικά αιτήματα το 1964 Σ 1964 σ 145.
Δενδροκαλλιέργεια - Κηπευτικά - Νωπά
- Βλ. και Ελαιοπαραγωγή, Γεωργ. Βιομηχ., Λ αχαναγορά.
- Ιδρύονται συσκευαστήρια νωπών (ΦΣ 1961 σ. 97,103).
- Φροντίδες για κέντρο τυποποιήσεως ντομάτας (ΦΣ 1961 σ. 97).
- Η νέα Λ αχαναγορά Αθηνών. Οι Συνεταιρισμοί στη Λ αχαναγορά. Παραχώρηση καταστη
μάτων. Ό ρ ο ι ενοικιάσεως. Στοιχεία δυνατοτήτων της Αγοράς. Ωφέλειες (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 276).
- Τα ροδάκινα. Εξαγωγές. Ρυθμιστικά μέτρα. Εκθέσεις Οργανώ σεω ν Ναούσης, Σκύδρας,
Βερροίας, Εδέσσης για ζημιές από έλλειψη βαγονίων - ψυγείων (Βλ. ΦΣ 1963 σ. 353).
- Αιτήματα για εσπεριδοειδή Σ 1964 σ. 163.
-Υ π οβ ο ή θη σ η εξαγωγής εσπεριδοειδών Σ 1965 σ. 38.
- Η λειτουργία της Κεντρικής Λ αχαναγοράς Αθηνών (Σ 1965 σ. 38).
—
Η μαστιχοπαραγωγή. Η θέση της μαστίχας. Κείμενο Γ. Στάγκου (βλ. Σ 1966 σ. 22).
Ελαιοπαραγωγή (ελαιόλαδο, ελιές)
- Βλ. και Υ ποκεφ. ΣΤ/1 Ελαιουργική
- Σε όξυνση το θέμα του λαδιού. Εχθρική η ελαϊκή πολιτική για τους ελαιοπαραγωγούς
(με πρόσχημα την μη αύξηση του τιμαρίθμου). Οι αναγκαστικές προσμίξεις σπορέλαιου
στην ελληνική κατανάλωση (με πρόσχημα τον τιμάριθμο και την διενέργεια εξαγωγών για
συνάλλαγμα). Ε πί έτη παρακράτημα, μέτρα αγορανομικά, απαγόρευση εξαγωγής, εισαγωγή
σπορέλαιων, κλπ. Έ ντονες διαμαρτυρίες, ψήφισμα, κινητοποιήσεις. Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1961
σ. 54, 334, 336.
- Προβλήματα και για τις ελιές. Βλ. ΦΣ 1961 σ. 1 3 3 ,3 3 6 ,3 9 4 ,3 9 8 . Και Σ 1961 σ. 134.
- Ελαιόλαδο. Σύσκεψη. Ε νέργειες για ενιαία συνεταιριστική διακίνηση του ελαιολάδου
με τυποποίηση (Ο ργανώσεις και εκπρόσωποι) Βλ. ΦΣ 1962 σ. 293.
- Η παγκόσμιος παραγωγή ελαιολάδου και τα προβλήματα της ελληνικής ελαιοκομίας.
Αναλυτικά στατιστικά και άλλα στοιχεία (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 341):
- Η Α ΤΕ διαθέτει κονδύλια το 1963 για να καταπολεμηθεί δοκιμαστικά ο δάκος με ψεκα
σμούς από αέρος με ελικόπτερον, με συνεργασίαν Υ πουργείου Γεωργίας και Μ πενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
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- Η καταστροφή εκ παγετού των ελαιώνων εις το Πήλιον. Δηλώσεις ειδικού Ιταλού καθηγητού. Διαπιστώσεις, προτάσεις για εκσυγχρονισμό. (Βλ. ΦΣ 1963 σ. 241).
-Α ιτή μ ατα ελαιοπαραγωγών Σ 1964 σ. 162.
- Με'τρα για το λάδι Σ 1965 σ. 22.
- Συγκέντρωση ελαιολάδου 1965/66. Σ 1966 σ. 21.
- Σύσκεψη για προστασία ελαιοπαραγωγής (ελαιών, λαδιού) Σ 1966 σ. 134.
- Συγκέντρωση ελαιολάδου 1966/67. Σ 1966 σ. 158.
Καπνικά
- Βλ. και Υ ποκεφ. ΣΤ/1 ΣΕΚΕ.
- Συμπληρωματικά πλασματικά δάνεια και καθορισμόν ημερομηνίας λήξεως των αγορών
ζητούν οι εκπρόσωποι των παραγωγών. Ψήφισμα συσκέψεως εκπροσώπων Συνεταιρικών
Οργανώ σεω ν Β. Ελλάδος - Θεσσαλίας (ΦΣ 1962 σ. 123).
- Τα γεγονότα του Ξηρομέρου και η ριζική αντιμετώπισις των αιτίων που τα εδημιούργησαν.
Οι σχέσεις καπνοπαραγωγών και καπνοβιομηχανίας. Αντιτιθέμεναι απόψεις. Ανάγκη καθιερώσεως κανόνων τυποποιήσεως, εκτιμητηρίων, δημοσίων πωλήσεων (βλ. ΦΣ 1962 σ. 302).
- Ρυθμιστική παρέμβασις του Κράτους εις την καπναγοράν. Τ α αιτήματα και η κυβερνητι
κή απόφασις δια την παρέμβασιν
(ΦΣ 1963 σ. 140).
— Καπνική πολιτική ΕΟΚ.
Κείμενο Ευδοκ. Σαχπάζη (βλ.
A P I Σ Τ . Ν. 1C Λ Η Μ Η
ΦΣ 1963 σ. 239).
- Αιτήματα καπνοπαραγωγών
Σ 1964 σ. 21.
- Μ έτρα για τα καπνά Σ 1965
σ. 23.
Ο Ι
- Τ ο Συνέδριο της Διεθνικής
Ενώσεως
Καπνοπαραγωγών
Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Ι
στην Καβάλα (Σεπτ. 1966) Σ 1966
σ. 114.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ

Κτηνοτροφία (γενικά)
- Το Β' πανελλήνιο κτηνοτροφικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης
(βλ. ΦΣ 1961 σ. 229).
- Αναλυτική μελέτη για ελληνι
κή κτηνοτροφία και πρόγραμμα
βελτιώσεως από Α ν. Καράντουνια (Βλ. ΦΣ 1962 σ. 59).
- Σύσκεψη για τα ζητήματα της
κτηνοτροφίας.
Απόφαση
για
εισήγηση Συνεδρίου το 1963 για
προβλήματα κτηνοτροφίας μετά
την Σύνδεσιν με ΕΟΚ. Μ ετασχόντες, συζητήσεις (Βλ. ΦΣ 1962 σ.
397).
Αιτήματα κτηνοτροφικών
Συνεταιρικών Οργανώσεων Σ
1964
σ. 145.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
(Καταναλωτικοί, Βιοτεχνικοί, Εργασίας, Οικοδομικοί, κλπ.)
Γενικά Στατιστικά στοιχεία των Αστικών Συνεταιρισμών.
Καθώς γράφ ει ο Σ 1962 σ. 104-105 με πληροφορίες από το αρμόδιο Υ πουργείο Εργασίας:
«Από στοιχεία που διαθέτει η αρμοδία Υπηρεσία
του Υπουργείου της Εργασίας προκύπτουν τα ακό
λουθα αναφορικά με την κίνηση των αστικών συνε
ταιρισμών.
Συνολικά ιδρύθηκαν, αφότου εφαρμόστηκε ο
νόμος 602/1915 «περί συνεταιρισμών» ως το τέλος
του 1961, 7.799 αστικοί συνεταιρισμοί. Από αυτούς
αφαιρούνται 147 αλιευτικοί Συνεταιρισμοί, που στο
μεταξύ έχουν υπαχθή στην αρμοδιότητα του Υπουρ
γείου της Βιομηχανίας. Απομένουν στην αρμοδιότη
τα τουΥπουργείου της Εργασίας 7.652 συνεταιρι
σμοί.
Από αυτούς υπολογίζεται ότι διαλύθηκαν ή βρί
σκονται σε πλήρη αδράνεια 4.751. Επομένως απο
μένουν να λειτουργούν 2.901 συνεταιρισμοί που
κατανέμονται, κατά το είδος στο οποίο ανήκουν και
τον τόπο όπου εδρεύουν, με τον ακόλουθο τρόπο:

Είδη
συνεταιριΊ σμώνπου
λειτουρ
γούν
1 Προμηθευτικοί

Τόπος όπου εδρεύουν
οι αστικοί συνεταιρισμοί
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154
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184
270

2 Επαγγελματικοί

285

81

369

531

Ά |
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o
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3 Μεταφορικοί

104

8

112

127

239

4 Οικοδομικοί

673

84

757

392

1.149

5 Συνεργατικές

13

8

21

46

67

6 Ενώσεις

14

3

17

7

24

7 Ασφαλιστικοί
Σύνολο

13

7

20

48

68

1.256

224

1.480

1.421

2.901

Πιο αναλυτικά τονίζει το Υπουργείο: (πολΰ αξιόλογα και στο θετικό μέρος και για τη
έλειψη βοήθειας από το Κράτος στα φορολογικά, οργανωτικά, κλπ.. Α λλά και πλήρης έλλει
ψη βοήθειας από την παιδεία (Πανεπιστήμια, Μέση Εκπαίδευση) εκτός από ελάχιστες ατο
μικές προσπάθειες):
1. Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί: Στο είδος αυτό ε'χουν
υπαχθή όλοι οι καταναλωτικοί και προμηθευτικοί συνε
ταιρισμοί, που έχουν ιδρυθή είτε από μισθωτούς είτε από
εργοδότες. Το μεγαλύτερο όγκο παρουσιάζουν οι συνε
ταιρισμοί των μισθωτών. Από αυτούς οι περισσότεροι
δεν παρουσιάζουν καμιά δράση· περιορίστηκαν να χορη
γούν στα μέλη τους διατακτικές προς προμηθευτές εμπό
ρους για την αγορά με πίστωση ειδών διατροφής, ιματι
σμού και οικιακής χρήσης. Κατά τη διάρκεια της κατο
χής οι συνεταιρισμοί αυτοί των μισθωτών που λειτουρ
γούσαν στα αστικά κέντρα πρόσφεραν σημαντικές υπη
ρεσίες στα μέλη τους.
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί των μισθωτών, εκτός
από λίγους, δεν έφτασαν στην ίδρυση πρατηρίων ή κι αν
έφτασαν, σταμάτησαν στο μεταξύ τη λειτουργία τους· τα
αίτια είναι τα ακόλουθα:
α) έλλειψη εμπιστοσύνης των μελών προς τη διοίκηση
του συνεταιρισμού, β) έλλειψη προθυμίας από τη διοίκη
ση του συνεταιρισμού να αναλάβη την ευθύνη και το
βάρος που απαιτούσε η ολοκλήρωση του σκοπού του
συνεταιρισμού, γ) πλήρης έλλειψη χρηματοδοτήσεώς
τους από το Κράτος, που αποτέλεσμά της ήταν και είναι
ακόμη η αδυναμία να ιδρυθούν συνεταιρικά καταστήμα

τα για την πώληση ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδη
σης κτλ., δ) ο φόβος των διοικούντων να προχωρήσουν
στο εμπόριο εξαιτίας της σχετικής απειρίας των, ε) η
υπαγωγή των συνεταιρισμών αυτών στη βαριά φορολο
γία των νομικών προσώπων.
Επίσης πρέπει να σημειωθή ότι κάθε αύξηση των κεφα
λαίων των αστικών συνεταιρισμών που προέρχεται από
την αύξηση της συνεταιρικής μερίδας φορολογείται.
Συνεπώς, εξαιτίας της φορολογικής αυτής πολιτικής, και
όσοι από τους συνεταιρισμούς αυτούς προοδεύουν θα
αρχίσουν σιγά - σιγά να καταρρέουν, εφόσον δε θα μπο
ρούν να δρουν ελεύθερα, γιατί η ελεύθερη δράση τους
θα εμποδίζεται από την έλλειψη κεφαλαίων, αφού ούτε
χρηματοδοτούνται από τις Τράπεζες ούτε τολμούν να
σχηματίσουν κεφάλαια με δικές τους συνεισφορές με τη
μορφή συνεταιρικών μερίδων.
Μεταξύ των αξιόλογων καταναλωτικών συνεταιρισμών
της χώρας μας καταλέγονται οι Συνεταιρισμοί των υπαλ
λήλων των Τραπεζών Εθνικής και Ελλάδος (υπάγονται
με νόμο στην εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου)
καθώς και των υπαλλήλων της Αγροτικής, των υπαλλή
λων του 1ΚΑ, της τέως ΗΕΑΠ, της Ελληνικής Εταιρείας
Υδάτων, του Υπουργείου Βιομηχανίας και μερικοί
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άλλοι. Οι συνεταιρισμοί αυτοί διατηρούν πρατήρια.
2. Εμπορικοί - Επαγγελματικοί: Στο είδος αυτό ανή
κουν οι συνεταιρισμοί των εμπόρων και επαγγελματιών
που σκοπό έχουν την αγορά πρώτων υλών και τη διανο
μή τους στα μέλη των, τη μετασκευή των πρώτων υλών
και την πώλησή τους σε τρίτους, και τέλος όσοι αγορά
ζουν από την παραγωγή είδη και τα μεταπωλούν σε τρί
τους.
Μεγάλη δράση δεν εμφανίζουν οι επαγγελματικοί
συνεταιρισμοί, εκτός από λίγους, όπως είναι οι Συνεται
ρισμοί των Μαγειρικών Λιπών, των Ορειχαλκουργών,
των Βιοτεχνών Τεχνικής Μετάξης, των Ξυλουργών. Σ’
αυτό συνετέλεσαν τα μειονεκτήματα που αναφέρονται
πιο πάνω.
3. Μεταφορικοί: Σ’ αυτούς ανήκουν όλοι οι συνεταιρι
σμοί μεταφορών με φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα.
Σαν αξιόλογα επιτεύγματά τους λογαριάζονται η ίδρυση
από τους συνεταιρισμούς λεωφορειούχων των ΚΤΕΛ
μεγάλων σταθμών και η από κοινού προμήθεια λεωφο
ρείων, καθώς και η ομαδική κατασκευή αμαξωμάτων με
φτηνή τιμή. Το ίδιο πέτυχαν οι συνεταιρισμοί αυτοί και
στον τομέα προμήθειας ανταλλακτικών και καυσίμων.
Επίσης μεγάλες υπηρεσίες προσφέρουν στη Χώρα οι
Συνεταιρισμοί Τουριστικών Λεωφορείων Πούλμαν. Με
πολύ φτηνό τιμολόγιο (δρχ. 4 - 5 το χειμώνα και 4 - 6 το
καλοκαίρι κατά χιλιόμετρο) αναλαμβάνουν εκδρομές
και συντελούν έτσι στην προαγωγή του εσωτερικού και
του εξωτερικού τουρισμού.
4. Οικοδομικοί: Πρόκειται για τους συνεταιρισμούς που
αποβλέπουν να εξασφαλίσουν στα μέλη τους φτηνή και
άνετη κατοικία.
Οι περισσότεροι περιορίστηκαν στην αγορά κατάλλη
λων γηπέδων, τη διαίρεσή τους σε οικόπεδα και τη δια
νομή των οικοπέδων αυτών μεταξύ των μελών τους. Ελά
χιστοι προχώρησαν στην κατασκευή κατοικιών για τα
μέλη τους.
Η αξία του γηπέδου καταβάλλεται από τους συνεταί
ρους. Σε ορισμένους από τους συνεταιρισμούς αυτούς,
ιδίως τους συνετιαιρσμούς δημοσίων υπαλλήλων, στρα
τιωτικών και εφέδρων, το Κράτος έχει παραχωρήσει
δική του έκταση, ή τους έχει εξασφαλίσει την αναγκαία
έκταση με απαλλοτρίωση.
Μετά τον πρώτο και το δεύτερο πόλεμο παρατηρείται
αθρόα ίδρυση συνεταιρισμών του είδους αυτού, καθώς
και αύξηση των μελών τους. Αυτό οφείλεται στην έλλει
ψη στέγης που σημειώθηκε εξαιτίας των πολεμικών ανω
μαλιών.
Πολλοί από τους συνεταιρισμούς αυτούς πρόσφεραν
αξιόλογες υπηρεσίες στα μέλη τους: τους εξασφάλισαν
φτηνά οικόπεδα που αργότερα απόκτησαν σημαντική
αξία.
5. Συνεργατικές: Είναι συνεταιρισμοί παραγωγής προϊ
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όντων ή παροχής υπηρεσιών. Συνήθως συγκροτούνται
από ειδικευμένους εργάτες (τεχνίτες) ή μικροβιοτέχνες
ομότεχνους. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν κοινή
συνεταιριστική επιχείρηση για να εξασφαλίσουν με τη
μεσολάβησή της την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της
εργασίας των. Τον εργοδότη τον αντικαθιστά ο Συνεται
ρισμός των ομοτέχνων, που τον διοικούν οι ίδιοι και που
τους εξασφαλίζει όχι μόνο τακτικό και ικανοποιητικό
ημερομίσθιο αλλά και το κέρδος του εργοδότη.
Τέτοιοι συνεταιρισμοί υπάρχουν στη Χώρα μας των
αρβυλεργατών, καρεκλοποιών, ματσακονιστών, καραβο
ξυλουργών και άλλοι.
Δεν παρατηρήθηκε πρόοδος των συνεταιρισμών αυτών
σε ικανοποιητικό βαθμό, επειδή δεν υπήρχε συμφωνία
ανάμεσα στα μέλη και έλειπαν τα χρηματικά μέσα· οι
συνεταίροι των συνεταιρισμών αυτών κατά κανόνα δεν
έχουν την ευχέρεια να σχηματίσουν ικανοποιητικά κεφά
λαια με δικές τους εισφορές. Οι Συνεργατικές αρβυλερ
γατών εργάστηκαν κυρίως όταν έπαιρναν παραγγελίες
από το Κράτος για την κατασκευή αρβυλών για το στρα
τό. Τελευταία αδράνησαν ολότελα, γιατί ο Στρατός ίδρυ
σε δικά του σχετικά εργοστάσια.
Ανάμεσα στις Συνεργατικές υπάρχουν μερικές που
εργάζονται πολύ καλά. Τέτοιες είναι, μεταξύ άλλων, η
Συνεργατική των Τσιγκογράφων όπως και των Ραπτεργατών, που εδρεύουν στην Αθήνα. Ελπίζομε να μας δοθή
ευκαιρία ν’ ασχοληθούμε ειδικά με τη δράση τους.
6. Ενώσεις Συνεταιρισμών: Αναφέρονται δύο κυρίως
Ενώσεις: α) Η 'Ενωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών
Δημοσίων Υπαλλήλων. Διαθέτει πρατήριο για ιματισμό,
υπόδηση και είδη οικιακής χρήσης, β) Η Ένωση Βιοτε
χνικών Συνεταιρισμών. 'Εχουν ιδρυθή και άλλες, αλλά
δε λειτουργούν.
7. Ασφαλιστικοί: Σύμφωνα με ειδική διάταξη των κανο
νισμών του Ι.Κ.Α., παραχωρήθηκε η ευχέρεια, σε όσους
εργαζομένους δεν έχουν μόνιμο εργοδότη, να ασφαλίζωνται κατά των κινδύνων ασθενείας, γήρατος, θανάτου
και ατυχήματος με την μεσολάβηση ειδικών συνεταιρι
σμών που μπορούν να ιδρύσουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι
συνεταιρισμοί αυτοί θεωρούνται σαν εργοδότες. Σκοπό
έχουν τη συγκέντρωση των ατόμων αυτών στους συνεται
ρισμούς και την είσπραξη και την καταβολή στο Ι.Κ.Α.,
των εισφορών τους.
Με τον τρόπο αυτό ασφαλίζονται οτο Ι.Κ.Α., οι οικοδό
μοι, οι πλανόδιοι φωτογράφοι, οι λαχειοπώλες, οι στιλ
βωτές υποδημάτων, οι κουλουροπώλες και άλλοι.
Επίσης στους ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς έχουν
καταταχτή και δύο συνεταιρισμοί για την ασφάλιση πλοί
ων μικρής χωρητικότητας. Εξαιτίας όμως της απροθυ
μίας των μελών τους, οι συνεταιρισμοί αυτοί φθίνουν
συνεχώς, παρά τη φανερή ωφέλεια που μπορούν να εξα
σφαλίσουν στα μέλη τους».
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Οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί
Η κάποια βελτίωση των επισιτιστικών και οικονομικών συνθηκών π εριορίζει την δραστη
ριότητα που είχε αναπτυχθεί από την Κατοχή και μετακατοχικά των ευκαιριακών συμπράξε
ων σε καταναλωτικούς και άλλους (κυρίως βιοτεχνών) συνεταιρισμούς για την αντιμετώπιση
των πολλών προβλημάτων (βλ. κυρίως στους Τρίτο και Τέταρτο Τόμους μας). Π αραμένουν
πολύ ολιγότεροι και περιορίζεται η δράση τους.
Στοιχεία για την κίνηση των αστικών Συνεταιρισμών πριν το 1961 βλ. στο Σ 1962 σ. 103.
Το 1960 δημοσιεύεται στο περιοδικό «Συνεταιριστής» αναλυτική μελέτη Α.Ν. Κλήμη για
τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αναλύθηκαν
τα εμπόδια που υπήρχαν στην ανάπτυξή τους, δόθηκε ρεαλιστικό σχέδιο για την αναδιοργά
νωσή τους και υποδείχθηκε το καθήκον των διαφόρων παραγόντων (τα κείμενα ανατυπώθη
καν και σε βιβλίο). Τα όσα εκτέθηκαν εκεί θα οδηγούσαν στην δημιουργία από τους ίδιους
τους καταναλωτές και τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς τους εκείνων των καταστημά
των που δημιουργήθηκαν αργότερα από το κεφάλαιο και τις ατομικές επιχειρήσεις στον
τομέα των τροφίμων, με τον θεσμό των Super Market('). Επειδή και σήμερα και στο μέλλον
είναι δυνατό να αξιοποιηθούν πολλά στοιχεία από όσα περιέχονται στη μελέτη, δίδεται στη
συνέχεια ο καθοδηγητικός πίνακας των περιεχομένω ν της, χρήσιμος για κάθε ερευνητή και
εφαρμοστή. Είναι ο ακόλουθος(2):

Εισαγωγή
Κεφάλαιον Πρώτο: Εξέλιξη και προβλήματα.
1. — Π α ρ α ν ό η σ η κ α ι π α ρ α π ο ίη σ η τ η ς έν ν ο ια ς κ α ι τω ν σ κ ο π ώ ν τ ο υ Κ α τα ν α λ ω τ ικ ο ύ Σ υ ν ε τ α ι
ρ ισ μ ο ύ μ ε τ η ν α θ ρ ό α χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ή τ ο υ κ α τ ά τ ο υ ς δ ύ ο μ ε γ ά λ ο υ ς π ο λ έμ ο υ ς .
2 . — Ο ι κ λ ε ισ τ ο ί ο μ ο ιο ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ο ί Κ α τα ν α λ ω τ ικ ο ί Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ο ί
3. — Ε σ φ α λ μ έ ν η π ρ ό τ α ξ η τ η ς π ισ τω τ ικ ή ς ε ν ια χύ σ εω ς σ τ ο ν Κ α τα ν α λ ω τ ικ ό Σ υ ν ετα ιρ ισ μ ό .
4. — Το σ ύ σ τ η μ α π ρ ο σ φ ο ρ ά ς π ε λ α τ ε ία ς σ τ ο εμ π ό ρ ιο . Ο ι π ισ τώ σ ε ις κ α ι οι εκ π τώ σ εις.
5. — Δ υ σ κ ο λ ίε ς α π ό έλ λ ειψ η ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς τω ν μ ε λ ώ ν κ α ι α π ό τ η ν ε λ λ ιπ ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς
γ ε ν ικ ή ς σ υ νελεύσ εω ς.
6 . — 7. — Δ υ σ κ ο λ ίε ς π ο υ δ η μ ιο υ ρ γ ε ί η π ε ρ ιω ρ ισ μ έ ν η α π α σ χ ό λ η σ η τω ν α ιρ ετώ ν. Η α π ο ζ η 
μ ίω σ η τω ν α σ χ ο λ ο υ μ έν ω ν α ιρετώ ν. Η χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η κ α λ ώ ν υ π α λ λ η λ ικ ώ ν στελεχώ ν.
8. — Μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τ α κ α ι δ υ σ κ ο λ ίε ς σ τ ις π ρ ο μ ή θ ε ιε ς τ ο υ Σ υ ν ε τα ιρ ισ μ ο ύ .
α ) Το π ρ ο σ ω π ικ ό ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο υ εμ π ό ρ ο υ . Τ ο δ υ σ κ ίν η τ ο τω ν Ε π ιτρ ο π ώ ν .
β ) Τ ο θ έ μ α τω ν δ ια φ ό ρ ω ν εκ π τώ σ εω ν.
γ ) Δ υ σ κ ο λ ίε ς σ τ η ν α γ ο ρ ά α π ό τ ις π η γές.
δ ) Το σ ύ σ τ η μ α δ ια θ έσ εω ς ειδ ώ ν τω ν β ιο μ η χ α ν ιώ ν ή β ιο τεχ ν ιώ ν μ ε π α ρ α κ α τ α θ ή κ η .
9. — Το κ ό σ το ς τω ν εργασιώ ν. Μ εγα λ ύ τε ρ α τα έξο δ α δ ια χειρίσ εω ς (σ υ γκ ρ ιτικ ά μ ε το εμπ όριο).
α ) Η α ν ά γ κ η ν α τ η ρ ο ύ ν τα ι λ ε π τ ο μ ε ρ ε ίς λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί
β ) Το θ έ μ α τ ο υ π ρ ο σ ω π ικ ο ύ .
γ ) Το κ ό σ τ ο ς τω ν π ισ τω τικ ώ ν δ ιευκ ο λύ ν σ εω ν.
10. — Α π ό τ η δ ιά θ εσ η τω ν ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν ε ξ α σ φ α λ ίζ ο ν τα ι μ ι κ ρ ά κ έ ρ δ η ( σ υ γ κ ρ ιτ ικ ά μ ε το
εμ π ό ρ ιο ).
(1) Κάτι ανάλογο με εκείνο που έγινε και στον τομέα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών που δεν ακολού
θησαν το πρόγραμμα αυτοστέγασης που υποδείχτηκε τότε στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων
ΑΤΕ και το εφάρμοσε αργότερα η Κτηματική Τράπεζα (βλ. αναλυτικά το ιστορικό κείμενο Α.Ν. Κλήμη
στο περιοδ. «Συνεταιριστική Πορεία» έτους 1993 τεύχος 31).
(2) Στο βιβλίο (σελ. 6-11) υπάρχει και πίνακας όλων των αξιόλογων κειμένων των σχετικών με τους
Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς που είχαν δημοσιευθεί την περίοδο 1925-1959 στο περιοδικό «οΣυνεταιρισιής» από όπου φαίνεται και όλη σχεδόν η ιστορία των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.
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11.— Μερικά άλλα αίτια που εμποδίζουν την δράση τον καταναλωτικού Συνεταιρισμού
και που πρέπει να μελετηθούν.
α) Προβληματική η δημιονργία βιωσίμων Υποκαταστημάτων,
β) Έλλειψη εγκαταστάσεων και χώρων.
γ) Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Γεωργικών και Καταναλωτικών Συνεταιρισμών,
δ) Η καταναλωτική συνείδηση.
ε) Οι σημερινές συνθήκες ζωής και εσφαλμένες αντιλήψεις.
Κεφάλαιο Δεύτερον: Συμπεράσματα — Διάφορες προτάσεις — Κριτική.
1. — Βασικό συμπέρασμα: Αδυναμία των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών —με την σημερι
νή σύνθεση και οργάνωσή τους— να εξυπηρετήσουν ουσιαστικά τον καταναλωτή. Οι λόγοι.
2. — Τί πρέπει να γίνη; Διδάγματα από την εξέλιξη στο εξωτερικό. Απαραίτητη η συγκέ
ντρωση των δυνάμεων.
3. — Πώς θα πάμε στη συγκέντρωση δυνάμεων; Ο σωστός δρόμος για την αναδιοργάνωση,
α) Αναμονή μέχρι να το συνειδητοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι;
β) αναγκαστική οργάνωση;
γ) Ο σωστός δρόμος: Ούτε αναμονή, ούτε επιβολή. Λογική και συστηματική — αλλά προ
σωρινή— υποβοήθηση.
4. Κριτική για διάφορα προτεινόμενα ή εφαρμοζόμενα μέτρα.
α) Η οργάνωση, με πρωτοβουλία του Κράτους, Καταναλωτικών Συνεταιρισμών κατά
Συνοικίες.
β) Είσοδος στους λίγους μεγάλους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, που υπάρχουν σήμε
ρα, νέων μελών.
γ) Οι Λαϊκές Αγορές.
δ) Πρατήρια των Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά Συνοικίες.
Κεφάλαιο Τρίτο: Σχέδιο για την αναδιοργάνωση τους.
1. — Με ποιά μέσα και από ποιους παράλληλους δρόμους θα πετύχωμε μια σημαντική
πρόοδο.
Α ) Δημιουργία 2 —3 υποδειγματικών Συνεταιρισμών με ευρύτερο πρόγραμμα και δυνατό
τητες.
α) Η προσπάθεια του ΚΑΣΥΑΤΕ. Ο προτεινόμενος μηχανισμός για την εξυπηρέτηση
ενρντέρου κοινού.
β) Εμπόδια στην εφαρμογή που πρέπει να τα υπερνικήσουμε.
Β) Η οργανική συνεργασία ανάμεσα στους αξιόλογους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς,
α) Συστηματική συνεργασία στην προμήθεια των ειδών.
β) Συνεργασία στην διάθεση των ειδών με κοινά κεντρικά ειδικευμένα Καταστήματα,
γ) Συνεργασία στην διάθεση των ειδών με κοινά περιφερειακά Υποκαταστήματα.
Γ) Ο αποχωρισμός του πιστωτικού μηχανισμού.
2. — Το καθήκον των διαφόρων παραγόντων.
α) Γενικό καθήκον όλων των παραγόντων: Να αφομοιώσουν την έννοια και τη σημασία
του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού.
β) Το ειδικότερο καθήκον των Καταναλωτών,
γ) Ο ρόλος Κράτους.
δ) Ο ρόλος της συνεταιριστικής κινήσεως των αγροτών,
ε) Ο ρόλος της Αγροτικής Τραπέζης.
στ) Ο ρόλος των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών που υπάρχουν σήμερα.
Τελευταία σημείωση.
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- Τα αίτια της καθυστερήσεως είναι βασικά η νοοτροπία των καταναλωτών και μάλιστα
μετά τις ελλείψεις της κατοχής και του διχασμού, η έλλειψη οργανώσεως, η ανυπαρξία εμπο
ρικών ικανοτήτων και γνώσεων των διοικούντων, εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, κεφαλαί
ων τραπεζικής χρηματοδοτήσεως, καθώς και διάφορα άλλα εμπόδια (φορολογικά, κλπ.).
— Μεταξύ των λίγων σχετικά καλών Καταναλωτικών Συνεταιρισμών είναι ο ΚΑΣΥΑΊΈ
(των υπαλλήλων της ΑΤΕ) για την κάποια καλή εξέλιξη του οποίου βλ. το ακόλουθο κείμενο
στο Σ 1962 σ. 136, χαρακτηριστικό για την εποχή.
«... Ό π ω ς είναι γνωστό, ο ΚΑΣΥΑΤΕ («Κατανα
λωτικός Συνεταιρισμός των Υπαλλήλων της Αγρο
τικής Τραπέζης») είναι ε'νας από τους καταναλωτι
κούς συνεταιρισμούς που, χάρη και στην προέλευ
ση των μελών του, έχει κάμει και εξακολουθεί να
κάνη τις περισσότερες προσπάθειες για να αναπτύξη δράση που να στηρίζεται πάνω σε σωστές
συνεταιριστικές και οικονομικές αρχές, όσο είναι
βέβαια δυνατό από τις δημιουργημένες συνθήκες
και από την εξέλιξη της αγοράς και των αντιλήψε
ων του καταναλωτή.
Εκτός από τη συγκέντρωση σοβαρών δικών του
κεφαλαίων που πραγματοποίησε σιγά-σιγά (συνε
ταιρική μερίδα δρχ. 2.000 με εικοσάδραχμες μηνι
αίες δόσεις), ώστε να μπορή να κινήται σύμφωνα
με τις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς και τις
πιστωτικές ανάγκες των συνεταίρων, εκτός από
την εκκαθάριση του υπηρεσιακού μηχανισμού του,
ώστε να απαλλαγή από δαπάνες πέρα από τις από
λυτα δικαιολογημένες και παραγωγικές, προσώρησε με πρακτικό πνεύμα στην εφαρμογή μερι
κών νέων συστημάτων που του επιτρέπουν να
πραγματοποιή τα ακόλυθα:
α) Να συγκεντρώνη σιγά σιγά και να διαχειρίζε
ται μεγάλο ποσοστό από την αγοραστική ικανότη
τα μελών του σε τρόφιμα, σε υφάσματα και σε ικα
νοποίηση νέων αναγκών (ηλεκτρικά είδη) έτσι
ώστε να εξασφαλίζη καλύτερους όρους.
β) Να εξυπηρετή τα μέλη του παράλληλα είτε με
τα δικά του καταστήματα είτε με ιδιωτικά εμπορι
κά καταστήματα που έχει συμβληθή μαζί τους,
ώστε και την οικονομική εξυγίανση των καταστη
μάτων του να εξασφαλίση και την οποιαδήποτε
ανάγκη ή οποιαδήποτε επιθυμία του συνεταίρου
να ικανοποιή.
γ) Να εξυπηρετή το συνεταίρο στις συναλλαγές
του τόσο με πίστωση όσο και «τοις μετρητοίς»
πάντα με όρους οικονομικά δίκαιους και συμφέροντες.
Δηλαδή επιτρέπουν να αποβή ο Συνεταιρισμός
υπηρέτης κάθε συνεταίρου, αμειβόμενος μόνο με
το πραγματικό και δικαιολογημένο κόστος των
προσφερομένων υπηρεσιών του (σε κεφάλαια και
υπηρεσιακή εξυπηρέτηση). Ό λ α τα άλλα περισ
σεύματα (κέρδη) τα καρπούται ο συναλλασσόμε

νος συνεταίρος και όχι το νομικό πρόσωπο του
Συνεταιρισμού. Έ τσ ι ο κάθε συνεταίρος έχει άμε
ση ωφέλεια από κάθε συναλλαγή του και συνεπώς
προκαλείται αύξηση του κύκλου εργασιών, που
επιτρέπει να βελτιωθούν οι όροι των συναλλαγών.
Οτιδήποτε περισσεύει στο τέλος του έτους αποδί
δεται στους συνεταίρους με το σύστημα των επι
στροφών (ristourne).
Έ ν α πρακτικό μέσο για την πραγματοποίηση των
παραπάνω είναι το «Σύστημα του Βιβλιαρίου Δια
τακτικών» που πρότεινε ο κ. Κλήμης και το οποίο
το εφαρμόζει ήδη ο ΚΑΣΥΑΤΕ, αφού μελετήθηκε
σε κάθε λεπιομέρειά του από το Διοικητικό και το
Εποπτικό Συμβούλιο και τις Υπηρεσίες του Συνε
ταιρισμού.
Η αλλαγή που εγινε φαίνεται σε πρώτη όψη επι
φανειακή: Ο συνεταίρος που θέλει να αγοράση
κάτι από την αγορά με τη μεσολάβηση του Συνεται
ρισμού, αντί να πάη στα Γραφεία του ΚΑΣΥΑΤΕ
και να ζητήση μια «διατακτική», εχει στην τσέπη
του το Βιβλιάριο Διατακτικών, συμπληρώνει μία
διατακτική και οποιαδήποτε στιγμή αγοράζει εκεί
νο που επιθυμεί από ένα κατάστημα, από αυτά που
έχουν συμβληθεί με το Συνεταιρισμό. Με το νέο
αυτό σύστημα εξασφαλίζει άμεση και μεγάλη εξυ
πηρέτηση, αφού μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να
αγοράση από οποιοδήποτε κατάστημα, που έχει
σχετική σύμβαση με τον Συνεταιρισμό,, οποιοδήποτε είδος μέσα στις πιστωτικές δυνατότητες που του
έχει δώσει, με ανάλογες διατακτικές, ο ΚΑΣΥΑΤΕ.
Το σύστημα αυτό είναι φανερό ότι αυξάνει τις
συναλλαγές των συνεταίρων με το εμπόριο με τη
μεσολάβηση του ΚΑΣΥΑΤΕ. (Υποστηρίχτηκε ότι
υπήρχε φόβος το σύστημα να οδηγήσει σε κλείσιμο
των καταστημάτων του ΚΑΣΥΑΊΈ. Ευτυχώς, όπως
προέβλεπε ο εισηγητής, το σύστημα ανάγκασε τα
πρατήρια του ΚΑΣΥΑΤΕ - αιρετούς και υπαλλή
λους - να οργανωθούν πιο αποδοτικά για να μη
κλείσουν και έτσι διατηρήθηκε η κίνησή τους.
Εξάλλου τώρα που ο συνεταίρος είναι ελεύθερος
στις αγορές του, συγκρίνει τις τιμές και βλέπει άτι
στα βασικά είδη ο ΚΑΣΥΑΤΕ είναι φθηνότερος
από τα ιδιωτικά καταστήματα. Αυτό σταθεροποιεί
τα πρατήριά του).
Με την αύξηση όμως των συναλλαγών με τη
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μεσολάβηση του ΚΑΣΥΑΤΕ και οι όροι που προ
σφέρει το εμπόριο στον ΚΑΣΥΑΤΕ είναι καλύτε
ροι και μεγαλύτερος κύκλος αναγκών των συνεταί
ρων ικανοποιείται. Εξάλλου συνδυάστηκε με το
σύστημα αυτό και η επιστροφή από τον
ΚΑΣΥΑΤΕ στον αγοραστή συνεταίρο κάθε κέρ
δους πέρα από το κόστος των υπηρεσιών και των
κεφαλαίων.
Η βασική εξυπηρέτηση που προσφε'ρει ο Συνε
ταιρισμός στο συνεταίρο είναι η μεγάλη διαφορά
που υπάρχει σήμερα σιην αγορά ανάμεσα στην
αγορά «τοις μετρητοίς» και στην αγορά με πίστω
ση. Ο ΚΑΣΥΑΤΕ πληρώνει τα είδη «τοις μετρη
τοίς». Και με τους όρους που έχει καθιερώσει ο
ΚΑΣΥΑΤΕ, ο συνεταίρος, ενώ χρεώνεται και πλη
ρώνει τμηματικά, όχι μόνο εξασφαλίζει τις τιμές
που ισχύουν για αγορές «τοις μετρητοίς» αλλα και
- τις περισσότερες φορές - έχει και έκπτωση έως
8% (συνήθως γύρω στο 3%). Εξασφαλίζει πίστω
ση και έκπτωση. Δηλαδή ο ΚΑΣΥΑΤΕ από τις
εκπτώσεις που του παρέχουν τα καταστήματα για
την εξόφληση των απαιτήσεων τους «τοις μετρη
τοίς» κρατά μόνο ένα ποσοστό (που αντιπροσω
πεύει την απασχόληση του προσωπικού του και
των κεφαλαίων του) και όλο το άλλο ποσό της δια
φοράς το επιστρέφει στο συνεταίρο που παίρνει
την πίστωση. Έ τσ ι το σχηματισμένο κοινό κεφά
λαιο βοηθεί τον κάθε συνεταίρο να πετύχη τους
καλούς όρους που παρέχει η σύγχρονη οργάνωση
του εμπορίου στις αγορές «τοις μετρητοίς» (αφού
έχει επικρατήσει το σύστημα των δόσεων που τόσο
επιβαρύνουν τις τιμές).
Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ωφέλεια. Και στην
περίπτωση που ο συνεταίρος μπορεί να αγοράση
«τους μετρητοίς» και πάλι έχει μεγάλο συμφέρον
να χρησιμοποίηση το σύστημα των διατακτικών
(παρεμβολή του Συνεταιρισμού) στη συναλλαγή
του. Στην περίπτωση αυτή καταθέτοντας τα χρήμα
τά του στον ΚΑΣΥΑΤΕ (μέσα στο μήνα της αγο
ράς) εξασφαλίζει τις μεγάλες εκπτώσεις που έχει
συμφωνήσει ο ΚΑΣΥΑΤΕ, χωρίς να βρίσκεται
στην ανάγκη να «παζαρεύη» εις βάρος της αξιο
πρέπειας του και χωρίς να ζημιώνεται όταν πρό
κειται να αγοράση από τα μεγάλα και σοβαρά
καταστήματα, που δεν δίνουν εκπτώσεις στους
μονωμένους πελάτες αλλά έχουν τιμές ορισμένες.
Τα ποσοστά εκπτώσεων που εξασφαλίζει ο συνε
ταίρος με τη μεσολάβηση του ΚΑΣΥΑΤΕ, όταν
πληρώνη σε αυτόν μετρητά, είναι πολύ μεγάλα,
από 9-20%ο (συνήθως γύρω στα 12%) και συνε
πώς η άμεση ωφέλειά του είναι αξιόλογη. Εάν π.χ.
ένας συνεταίρος αγοράση το χρόνο είδη 20.000

δρχ. (συνηθισμένη περίπτωση) έχει κατά μέσον
όρο κέρδος 2.400 δραχμές.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες του συστήματος - που
είναι και νομικά μελετημένο και κατοχυρωμένο δεν είναι δυνατό να εκτεθούν εδώ. Πάντως εξα
σφαλίζεται με αυτό και λογιστική απλοποίηση,
ώστε να μειώνεται το κόστος σε λογιστικό προσω
πικό για την καταχώρηση των χρεώσεων, συγκριτι
κά με το παλαιό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι
συνεταιρισμοί μπορούν να συμβουλεύωνται τον
ΚΑΣΥΑΤΕ.
Η εφαρμογή έως τώρα έδειξε ότι το σύστημα
πέτυχε απόλυτα. Εξασφάλισε τα ακόλουθα: α)
Λογιστική τάξη και απλοποίηση, β) Διεύρυνση στη
διενέργεια μεγάλου μέρους των αγορών των συνε
ταίρων Αθηνών και Επαρχιών που γίνονται με τη
μεσολάβηση του ΚΑΣΥΑΤΕ, τόσο για αγορές με
πίστωση όσο και με μετρητά, γ) Σταθεροποίηση
των καταστημάτων (Πρατηρίων) του Συνεταιρι
σμού, αφού εργάζονται τώρα αυτοδύναμα και
έχουν πάψει να απορροφούν τα κέρδη που εξα
σφάλιζε άλλοτε ο ΚΑΣΥΑΤΕ από την υποχρεωτι
κή συναλλαγή των συνεταίρων με τα πρατήρια, οι
οποίοι είχαν ανάγκη από πίστωση και γι’ αυτό
αναγκάζονταν να μη λογαριάζουν τις τιμές.
Παράλληλες εξάλλου και αξιόλογες διευκολύν
σεις εξασφαλίζονται στον τομέα των ηλεκτρικών
ειδών, που είναι μια σύγχρονη ανάγκη η οποία
αδιάκοπα αναπτύσσεται. Και εδώ ο ΚΑΣΥΑΤΕ
είναι απλός μεσολαβητής που εξασφαλίζει στον
κάθε συνεταίρο τα πλεονεκτήματα από τη συγκέ
ντρωση των αγορών (όγκος αγορών) και από την
ύπαρξη κοινού κεφαλαίου που εξυπηρετεί τον
καθένα, όταν έχη ανάγκη, ώστε να εξασφαλίζη
μόνο τα πλεονεκτήματα και να αποφεύγη τα μειο
νεκτήματα του συστήματος των δόσεων, που κατέκτησε τις σημερινές συναλλαγές και τις επιβαρύνει
σημαντικά από την τάση του καταναλωτή να αποκτήση το είδος και να το χρησιμοποιή προτού να
είναι στην πραγματικότητα δικό του (πληρωμένο).
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί που θα ήθελαν
να ωφεληθούν από τα συστήματα του ΚΑΣΥΑΤΕ
μπορούν να του ζητήσουν τις σχετικές πληροφο
ρίες που θα τις δώση πρόθυμα, αφού επιδίωξή του
είναι η κατά το δυνατό ενοποίηση των συστημάτων
και των όρων που εφαρμόζονται στις συναλλαγές
των διαφόρων συνεταιρισμών, κατά τρόπο ώστε
να μπορούν να εμφανιστούν με κοινές ανάγκες
και κοινούς όρους (είτε πρόκειται για τη λειτουρ
γία κοινών πρατηρίων είτε για την κατάρτιση επω
φελών συμβάσεων με τα μεγάλα εμπορικά κατα
στήματα)».

Για τη νεότερη προσπάθεια του ΚΑΣΥΑΤΕ για όλη την καταναλωτική συνεταιριστική
κίνηση της Ελλάδος βλ. το ακόλουθο κείμενο στο Σ 1963 σ. 124:
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«Ο Συνεταιριστής έχει ασχοληθή πολλές φορές
με την κίνηση των ελληνικών καταναλωτικών συνε
ταιρισμών που, όσο και αν είναι περιορισμένη, δεν
παύει να παρουσιάζη ενδιαφέρον και να αφηνη
την ελπίδα για μελλοντική πλατύτερη εξέλιξή της,
αν υπερνικηθούν τα εμπόδια που υπάρχουν.
Ό π ω ς γράψαμε και άλλοτε, ο Καταναλωτικός
Συνεταιρισμός των Υπαλλήλων της Αγροτικής
Τραπέζης, που από αρκετά χρόνια, χάρη στις
ορθές συνεταιριστικές και οικονομικές αρχές που
εφαρμόζει, έπαψε να είναι στενά κλαδικός και
κλειστός: δέχεται μέλη του εκτός από τους υπαλλή
λους της ΑΤΕ και πρόσωπα που ανήκουν σε άλλες
επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι: οι συνταξιού
χοι της ΑΤΕ, τα νομικά πρόσωπα των Οργανώσε
ων που έχουν σχέση με το προσωπικό της ΑΤΕ,
καθώς και οι υπάλληλοί τους (Σύλλογος Υπαλλή
λων της ΑΤΕ, Ταμείο Συντάξεων, Ταμείο Υγείας,
Στεγαστικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων της ΑΤΕ
κλπ.), άλλοι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί (όπως
των Υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας,
των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, της ΥΔΡΕΞ, της
ΔΕΗ Θ εσσαλονίκης, οι υπάλληλοι των Συνεταιρι
κών Οργανώσεων, οι υπάλληλοι των Κεντρικών
και Π εριφερειακών Υπηρεσιών όλων των Υπουρ
γείων (μετέχουν ήδη οι υπάλληλοι των Υπουργεί
ων Συντονισμού, Γεωργίας και Εμπορίου στην
Αθήνα και την Πάτρα), οι υπάλληλοι των Οργανι
σμών που έχουν συγγένεια με την ΑΤΕ (ΟΓΑ,
ΑΓΡΕΞ, ΕΤΕΑΠ κλπ.), οι υπάλληλοι διαφόρων
άλλων Οργανισμών (Δήμου Πατρών, ΔΕΗ
Πατρών, ΙΚΑ Πατρών, ΠΙΚΠΑ Πατρών).
Βέβαια η διεύρυνση αυτή δεν έχει πάρει στην
εφαρμογή μεγάλη πρακτική εξέλιξη, ωστόσο όμως
έχει ιδιαίτερη σημασία σαν παράδειγμα και σαν
κατεύθυνση, τόσο στο οργανωτικό-νομικό μέρος
όσο και στη σωστή εφαρμογή (συναλλακτική
τάξη).
Τ α μέλη του ΚΑΣΥΑΤΕ στο τέλος του 1962 ήταν
4.116. Από αυτά εξυπηρετούνται:
Από το Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών 2.878 μέλη,
από το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 898 και από
το Υποκατάστημα στην Πάτρα 340.
Ο ΚΑΣΥΑΤΕ διέθετε τα ακόλουθα κεφάλαια:
Συνεταιρικές μερίδες δρχ. 8.232.000. Αποθεματικά
κεφάλαια δρχ. 1.789.773.
Το προσωπικό των γραφείων του και των τεσσά
ρων πρατηρίων του (πωλητές κλπ.) το αποτελού
σαν 37 πρόσωπα.
Ο ι πωλήσεις κατά το 1962 ήταν συνολικά δραχμ.
21.933.727. Από αυτές πωλήσεις τροφίμων από τα

πρατήρια του Συνεταιρισμού δραχμ. 7.566.346.
Πωλήσεις υφασμάτων και άλλων ειδών από τα
πρατήρια του Συνεταιρισμού δρχ. 4.378.314, πωλήσεις υφασμάτων και άλλων ειδών με διατακτικές
από ιδιωτικά καταστήματα δραχμ. 6.197.067.
Πωλήσεις ηλεκτρικών ειδών με διατακτικές δραχμ.
3.792.000.
Οι πωλήσεις έγιναν: α) με πίστωση (κανονική
ρευστοποίηση) δραχμ. 15.769.586, β) σε μετρητά
δραχμ. 6.164.141.
Πιστώσεις του ΚΑΣΥΑΤΕ προς τα μέλη του στο
τέλος του 1962 δρχ. 13.481.497.
Οφειλές του ΚΑΣΥΑΤΕ σε τρίτους (χρηματοδο
τήσεις κλπ.) δραχμ. 9.355.000.
Τα καθαρά αποτελέσματα κατά το 1962 ήταν
δραχμ. 266.430. Από αυτές 20% μεταφέρθηκαν στα
αποθεματικά (δραχμ. 53.286) και δραχμ. 213.141
επιστράφηκαν στους συνεταίρους (25 δραχμ. ως
τόκος κατά μερίδα και 2% στην αξία των ατομικών
συναλλαγών). Σχετικά με το ύψος των καθαρών
περισσευμάτων πρέπει να σημειωθή ότι ο
ΚΑΣΥΑΤΕ ακολουθεί την αρχή να προσφέρη τις
υπηρεσίες του σχεδόν στο κόστος, γι’ αυτό και δεν
εμφανίζονται υψηλά αποτελέσματα (κέρδη).
Από τα συγκριτικά στοιχεία των ετών 1952 και
1962 φαίνεται ότι κατά τη δεκαετία αυτή ο
ΚΑΣΥΑΤΕ σημείωσε πολύ μεγάλη πρόοδο,
κυρίως σε δύο κατευθύνσεις: Πρώτα: Έ γιν ε σχε
δόν αυτοδύναμος σε κεφάλαια (το 1962 διέθετε
δικά του κεφάλαια γύρω στα 10 εκατομ. δραχμές
έναντι 1.800.000 περίπου το 1952). Δεύτερο: Στήρι
ξε τις εργασίες του και την εξυπηρέτηση των
μελών του στις δικές του δυνάμεις και το πραγμα
τικό εμπορικό κόστος, ώστε να γίνη σχεδόν ανε
ξάρτητος από την κρατική ή εργοδοτική βοήθεια
που στήριζαν παλαιότερα την καταναλωτική συνε
ταιριστική κίνηση και πολύπλευρα εμπόδιζαν
έμμεσα την αυτοδύναμη οικονομική οργάνωση.
Έ τσι, ενώ το 1952 χρησιμοποιούσε δωρεάν τις
υπηρεσίες 14 υπαλλήλων του εργοδότη (ΑΤΕ),
κατά το 1962 χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικούς
του υπαλλήλους με ετήσιο μισθολόγιο δραχμ.
1.576.395 και π αρ ’ όλα αυτά προσφέρει τις υπηρε
σίες του φθηνότερα από το εμπόριο.
Ο ΚΑΣΥΑΤΕ επιδιώκει, με διαφόρους τρόπους,
να αυξηθή το ποσό των αγορών των μελών του που
θα περνά από το μηχανισμό του (κύκλος εργα
σιών), ώστε όχι μόνο να μειωθή το κόστος του
αλλά και να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα μέλη του,
όταν στις ατομικές συναλλαγές τους με τα εμπορι
κά καταστήματα έχουν πρόσθετα τη συνολική αγο
ραστική δύναμη των μελών του ΚΑΣΥΑΤΕ».
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Για τη δράση του Συνεταιρισμού το 1964 βλ. Σ 1965 σ. 117, 132, όπου στοιχεία από την
έκθεση του Δ.Σ.
Ο Καταναλωτής KONSUM

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την προσπάθεια που άρχισε το 1962 με την βοήθεια
των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών της Σουηδίας μέσα στο πιο κατάλληλο (από σύνθεση
πληθυσμού και νοοτροπία) κλίμα της Θεσσαλονίκης από τον νεότερο συνεταιριστή Κ. Χουρ
μουζιάδη της ΣΕΚΕ που είχε προσληφθεί από τη Συνομοσπονδία και είχε μετεκπαιδευθεί
στη Σουηδία και που - όπως αποδείχτηκε - έταξε ως κύρια επιδίωξη του την εφαρμογή στην
Ελλάδα του θεσμού με την καθαρή του έννοια και εφαρμογή στη Σουηδία, κυρίως όταν
τοποθετήθηκε από τη Συνομοσπονδία ως Διευθυντής στη Συνεταιριστική Σχολή που ιδρύθη
κε από την Συνόμοσπονδία στη Θεσσαλονίκη (βλ. στο Υποκεφ. Ε). Με μεγάλους κόπους οι
προσπάθειές του καρποφόρησαν και ο σπόρος που έπεσε σε καθαρό έδαφος καταναλωτών
(χωρίς επαγγελματικούς διαχωρισμούς και συνδικαλιστικά ωφελήματα) φύτρωσε(') και
έκανε πολύ αξιόλογους καρπούς και έξω από την Θεσσαλονίκη.
Ο Συνεταιρισμός εκδίδει (σε δεύτερη περίοδο) από το 1997 και μηνιαίο αξιόλογο περιο
δικό με πολύ ενδιαφέρουσα συνεταιριστική και γενικότερη ύλη («οικονομικό - πολιτιστικό
της Θεσσαλονίκης»).
Τα 16 Καταστήματα τύπου Super Market που εξυπηρετούσαν το 1997 την πρωτεύουσα της
Μακεδονίας ήταν σας περιοχές:
1) Βενιζέλου 49, 2) Βασ. Ό λγας 89,3) Αγ. Σοφίας 75,4) Εγνατίας 6, 5) Πλατεία Αμπελο
κήπων, 6) Καλαμαριά: Κομνηνών 45, 7) Κορδελιό: Π. Λεβαντή 11, 8) Δελφών 45, 9) Νεάπο
λη: Αγαθουπόλεως 38,10) Βασ. Όλγας, 225 (Ντεπό), 11) Κ. Τούμπα: Εφταλιώτου - Ατλαντίδος, 12) Εύοσμος: Καραολή - Δημητρίου 96, 13) Αγ. Ιωάννης Καλαμαριά: Καμπούρογλου
20,14) Βασ. Γεωργίου 20,15) Παρασκευοπούλου 43 & Παπαναστασίου 22,16) Καισαρείας
6 & Έκτορος γωνία, Κηφισιά (Βότση).
Το 1998 ιδρύθηκε και το 17ο Κατάστημα.
Με την επίδραση και την καθοδήγηση του Συνεταιρισμού της Θεσσαλονίκης, Συνεταιρι
σμοί του τύπου αυτού ιδρύθηκαν και λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, η δράση
τους δε εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και από την ύπαρξη καλών αιρετών και υπηρε
σιακών στελεχών και άλλους παράγοντες. Δημιουργήθηκε δε και λειτουργεί και κεντρικός
σύνδεσμός τους. (Βλ. και κείμενα Κ. Χουρμουζιάδη ΦΣ 1965 σ. 289,311. Και ΦΣ 1967 σ. 44.
Και νεότερο στη Σ.Π. 1998)

(1) Ο Καταναλωτικός - Πιστωτικός Συνεταιρισμός «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM» Θεσσαλονίκης ιδρύ
θηκε το 1962 από μια ομάδα Καταναλωτών και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος και δυναμικότερος Καταναλωτι
κός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα. Αριθμεί (το 1997) πάνω από 20.000 μέλη και έχει 17 Καταστήματα (SuperMarkets) από τα πιο σύγχρονα της Θεσ/νίκης.
Στις 15 Μαρτίου 1998 γιορτάστηκαν τα 35 χρόνια λειτουργίας του που συμπίπτει με το άνοιγμα του Που
Καταστήματος του.
Το όλο ιστορικό βλ. στο περ. «Ο Καταναλωτής» 1998 σ. 10 επ. κείμενο Κ. Χουρμουζιάδη, με έξαρση του
ρόλου Αλ. Μπαλτατζή. Βλ. και ομιλία του ιδίου στον εορτασμό των 35 χρόνων του Συνεταιρισμού αυτού το
1998.
Κατά τον εορτασμό έγιναν και αξιόλογες ενημερωτικές ομιλίες (έπειτα από εισήγηση του αντιπροέ
δρου, Καθηγητή ΊΈ Ι Σ. Κατσανίδη) από τους:
α) Κ. Χουρμουζιάδη, ιδρυτή και Πρόεδρο του Δ.Σ. με θέμα «Η ιστορική διαδρομή του Καταναλωτικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM στη Θεσσαλονίκη,
β) Σταύρο Θεοφανίδη, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Η οικονομική και κοινωνι
κή διάσταση του Συνεταιρισμού ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM».
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Ε ντατικές προσπάθειες - οδηγίες to 1965 and τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» Αθηνών
και τον Αριστ. Ν. Κλήμη.
Νέες προσπάθειες από το 1965 για να κάνουν οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί εμπορικό
μηχανισμό και μάλιστα καλύτερον (οικονομικά - κοινωνικά) από αυτόν που δημιούργησαν
πολύ αργότερα οι αλυσίδες των Super Market που κερδίζουν σε βάρος των καταναλωτών. Η
σοβαρή οικονομική έκδοση των Αθηνών «Οικονομικός Ταχυδρόμος» (του συγκροτήματος του
Βήματος) ασχολήθηκε λεπτομερειακά για τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς με κείμενα
στα φύλλα της 27-5-65 και 3-6-65. Δίνουμε την προσπάθεια αυτή (όπως την εμφανίζει και υπο
στηρίζει το πιο αξιόλογο στα θέματα αυτά συνεταιριστικό περιοδικό «οΣυνεταιριστής» που
αναδημοσιεύει τα κυριότερα σημεία της με προσθήκη και δικών του έγκυρων παρατηρήσεων
στις στις σελίδες του 69-72 του 1965. Γράφει:
«...Με χαρά βλέπομε τώρα ότι με το τόσο ζωτικό
αυτό για τη χώρα μας και το λαό μας θέμα ασχο
λήθηκε τελευταία ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, η
γνωστή ε'γκυρη ε'κδοση, που από τις στήλες της
εμφανίζονται τα κυριότερα οικονομικοκοινωνικά
θε'ματα του τόπου, μελετημένα από ειδικούς, και
βρίσκουν συχνά την πρέπουσα κατεύθυνση και
λύση.
Στο φύλλο της 27 Μαΐου 1965 προβάλλεται ιδιαί
τερα το θέμα Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί με
τους ακόλουθους υπότιτλους, που δείχνουν όλη τη
σημασία που αποδίδεται σε αυτό:
«Ένας θεσμός που αξιοιοποιεί το ατομικόν εισό
δημα. Αγνοούνται σχεδόν παντελώς εις την Ελλά
δα. Α σκούν εμπορίαν προς όφελος των μελών των.
Α κμάζουν ακόμη και εις τας χώρας υψηλού εισο
δηματικού επιπέδου και ανεξαρτήτως κοινωνικο
οικονομικού καθεστώτος. Δ ια να επιβιώσουν απαι
τείται διεύρυνσις του αριθμού των μελών των,
αύξησις του κύκλου εργασιών, ευελιξία των διοική
σεων, κατάλληλος επάνδρωσις. Απαραίτητος η
γυναικεία συμμετοχή.Μία άκρως ενδιαφέρουσα
ανάλυσις γραφείσα ειδικώς δια τον Οικονομικόν
Ταχυδρόμον».
Στη δημοσιευόμενη έρευνα προτάσσεται η ακό
λουθη εισαγωγή:
«Μεταξύ των θεσμών και των μέτρων που μειώ
νουν το κόστος κτήσεως των καταναλωτικών α γα 
θών, περιορίζουν τας παρασιτικάς επιβαρύνσεις,
αξιοποιούν το εισόδημα εκάστου ατόμου και στα
θεροποιούν τας τιμάς πωλήσεως, είναι και οι καλοί
Καταναλω τικοί Συνεταιρισμοί. Η δράσις - τα
τελευταία 100 έτη - των Συνεταιρισμών αυτών εις
το εξωτερικόν είναι αξιόλογος. Εις ωριομένας δε
χώ ρας - όπως εις τας Σκανόιναυικάς, την Αγγλίαν,
την Ελβετίαν, την Γαλλίαν, την Γερμανίαν κ.α. είναι αποφασιστική η επίδρασις των επ ί της οικο
νομίας, αφού ένα μεγάλο ποσοστόν α πό την διακί·
νησιν, αλλά και την παραγω γήν των γεωργικών και
βιομηχανικών προϊόντων, ευρίσκεται εις χείρας
των. Ε ις την χώραν μας, που τόσον έχει ανάγκην

α πό τας υπηρεσίας του Καταναλωτικού Συνεταιρι
σμού, υπάρχει μεγάλη καθυστέρησις. Ο «Οικονομι
κός Ταχυδρόμος», εν τη επιθυμία του να ψέρη εις
το προσκήνιον την συζήτησιν δια τον θεσμόν αυτόν
- που θα εβοήθει και την οικονομικήν και την κοι
νωνικήν προσπάθειαν της Κυβερνήσεως - δημοσι
εύει δύο άρθρα του, θεωρητικά και πρακτικά, ειδι
κού εις το θέμα αυτό κ. Αριστείδη Κλήμη, γνωστού
εις τους αναγνώστας μ α ς α π ό παλαιότερον, όταν
είχε δημοσιευθή εις 13 τεύχη μ α ς περίληψις της
μελέτης του «Αγροτική Οικονομία» που είχε βρα 
βεύσει η Α καδημία Αθηνών.
Εις το πρώτον άρθρον γίνεται μία απαραίτητος
ιστορική κατατοπιστική επισκόπησις και αναλύο
νται η σημερινή κατάστασις και τα μειονεκτήματα
που έχει η όλη οργάνωαις. Εις το δεύτερον διατυπούται ένα πρόγραμμα και αναλύεται ο ρόλος και
το καθήκον των διαφόρων παραγόντων, δια να
αποδώση το πρόγραμμα και να αναπτυχθούν οι
καταναλω τικοί συνεταιρισμοί.
Το όλον κείμενον είναι γραμμένον εκλαϊκευτικά
δια το ευρύτερον κοινόν, αλλά τονίζει όλας τας
λεπτομερείας που συγκροτούν το θέμα και επιτρέ
πει να γίνη μ ία οργανωτική προσπάθεια στηριγμέ
νη ε π ί της γνώσεως αυτού, ώστε να επιτύχη αύτη
τον επιδιωκόμενον σκοπόν».
Σε συνέχεια δημοσιεύεται στον «Οικονομικό» η
σχετική αναλυτική μελέτη όπου - αφού τονίζεται η
σημασία του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού αναλύεται η εξέλιξή του στη Χώρα μας και προσ
διορίζονται με γνώση οι ανασχετικοί παράγοντες
που εμποδίζουν εδώ την πρόοδο. Στο τελικό ερώ
τημα «Τι πρέπει λοιπόν να γίνη;» έρχεται καθαρή
- ύστερα από την ανάλυση που προηγήθηκε - η
απάντηση, όπως διατυπώνεται στο απόσπασμα
που παραθέτουμε:
«Τι πρέπει λοιπόν να γίνη; Ό λα αυτά που είπαμε
είναι αποκαρδιωτικά; Κ αταδικάζουν τον Κατανα
λω τικό Συνεταιρισμό; Δ εν μπορούν να προσφέρουν
τίποτα οι Καταναλω τικοί Συνεταιρισμοί; Π ρέπει να
παύσουμε να μιλούμε γ ι ’ αυτούς; 'Οχι βέβαια. Οι
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Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να προ
σφέρουν πολλά. Αλλά αυτό που έχουμε σήμερα για
Καταναλωτικό Συνεταιρισμό δεν πρόκειται να
προκόψει. Δεν μπορεί να γίνη τίποτα αν δεν κάνου
μ ε πραγματικούς και σύγχρονους μεγάλους Κατα
ναλωτικούς Συνεταιρισμούς, αν όεν πιάσονμε το
νερό από ψηλά στο βουνό, στις πηγές και α πό εκεί
να το φέρουμε (όπως πρέπει, χωρίς τεράστιες
απορροφήσεις και σπατάλες στο δρόμο) για να
δροσίση την οικονομική ζωή.
»Μόνο αν ο κάθε Συνεταιρισμός εξασφάλιζε μεγά 
λη κατανάλωση, μεγάλο τζίρο, τότε μονάχα θα μ π ο 
ρούσε να προσφέρη υπηρεσίες, για τί θα είχε αγο
ραστική οντότητα, οργάνωση του μηχανισμού του
και δύναμη.
»Στο εξωτερικό υπάρχουν και δρουν οι Καταναλω
τικοί Συνεταιρισμοί γ ια τί είναι μεγάλοι. Και έγιναν
μεγάλοι προτού το ε/ιπόριο οργανωθη' όπως σήμερα
και προτού μεταβληθούν οι συνθήκες και οι αντιλή
ψεις της ζωής. Σήμερα δεν γίνονται εκ εί μικροί
Συνεταιρισμοί. Τα άτομα εγγράφονται στους μεγά 
λους Συνεταιρισμούς, αλλά και αν γίνει κάποιος
νέος μικρός Συνεταιρισμός, έχει πίσω του έτοιμο
όλο το μηχανισμό των Κεντρικών Συνεταιρισμών
χονδρικής αγοράς, πάνω στον οποίο θα στηριχθή
στις αγορές και σε κάθε δυσκολία τον.
»Και αφ ού δεν έγινε και εδώ εγκαίρως η πρόοδος
πρέπει και μπορούν να την πετύχουν τώρα μ ε την
συνεργασία τους οι λίγοι καλούτσικοι Συνεταιρι
σμοί που λειτουργούν. Και το Κράτος έχει καθήκον
να τους παρασταθή και να τους πειθαναγκάση (με
κατάλληλη πολιτική στη χρηματοδότησή τους) να
ακολουθήσουν το σωστό πρόγραμμα.
«Έχει πολλαπλό καθήκον και συμφέρον το Κρά
τος.
»Πρώτα το επιτάσσει το Σύνταγμα. Δεύτερο π ρέ
πει να αξιοποιηθούν τα μικρά εισοδήματα των
εργαζομένων. Τρίτο θα επιδράω j στη σταθεροποίη
ση των τιμών, όταν θα αντιδρούν στις αυξήσεις οι
καταναλωτές όχι μ ε φωνές αλλά μ ε τον εμπορικό
τους μηχανισμό.
»Ποιό είναι το σωστό πρόγραμμα θα το δούμε στο
επόμενο».
Στο νεώτερο φύλλο της 3 Ιουνίου 1965 και μετά
από τους χαρακτηριστικούς υπότιτλους: «Έ νας
θεσμός παντελώς σχεδόν αγνοημένος εις την
Ελλάδα. Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την πρόοδον
των ήδη λειτουργούντων συνεταιρισμών: Σύμπηξις
κοινοπραξίας δια την προμήθειαν εμπορευμάτων,
την ίδρυσιν πρατηρίου πωλήσεων, την σύναψιν
συμβάσεων μετά των καταστημάτων - Το πραγμα
τικόν νόημα των καταναλωτικών συνεταιρισμών Το ειδικώτερον καθήκον των συνεταίρων - Ανά
γκη κρατικής ενισχύσεως της συνεταιριστικής
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κινήσεως - Ο ρόλος της Αγροτικής Τραπέζης και
του μοναδικού συνεταιρισμού περιωπής του προ
σωπικού της - Το καθήκον των γεωργικών συνε
ταιρισμών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων»,
ο Οικονομικός Ταχυδρόμος γράφει τα ς εξής:
«Δ ημοσιεύομεν σήμερον το δεύτερον και τελενταίον μέρος της μελέτης ε π ί των καταναλωτικών
συνεταιρισμών που έγραψεν ειδικώς δια τον «Οι
κονομικόν Ταχυδρόμον» ο κ. Αριστ. Κλήμης. Εις το
προηγούμενον τεύχος ανεπτύχθησαν αι συνθήκαι
της εν Ελλάδι ιδρύσεως καταναλωτικών συνεταιρι
σμών και οι λόγοι του σημερινού μαρασμού των, η
ιδιαιτέρα σημασία που αποδίδεται εις τας προηγ
μένος χώρας εις την συνεταιριστικήν κίνησιν και τα
γενικώτερα ωφελήματα που απορρέουν δια τα
μέλη της τα οποία άλλωστε και αποτελούν τον
όικαιολογητικόν λόγον υπάρξεω ς και αναπτύξεώς
της. Εις το σημερινόν άρθρον ο κ. Κλήμης εκθέτει
αναλυτικώς τα συγκεκριμένα εκείνα μέτρα δια των
οποίων δύνανται εντός βραχέος διαστήματος να
ανδρωθούν και να αποδώσουν οι ήδη υπάρχοντες
και υπολειτουργούντες συνεταιρισμοί, γεγονός το
οποίον ουχί μόνον θα συμβάλη εις την βελτίωσιν
των βιοτικών συνθηκών των ευρυτέρων στρωμάτων
του πληθυσμού, αλλά και γενικωτέρας επιπτώσεις
θα έχη ε π ί της σταθερότητος των τιμών, της
αμβλύνσεως των αιχμών, του κοινωνικού προβλή
ματος και της διενρύνσεως της αγοραστικής κινήσεως».
Κ αι σε συνέχεια η έρευνα του κ. Κλήμη εκθέτει
το σωστό πρόγραμμα που πρέπει να εφαρμοστή
στη χώρα μας, με τα ακόλουθα:
«... Πώς λοιπόν να προκάψονν και στη χώρα μα ς
οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί; Μόνο αν αντιμε
τωπίσουν τα μειονεκτήματά τους (που α πό αγάπη
γ ι’ αυτούς και α πό ενδιαφέρον για την προκοπή
τους υπερτονίσαμε στο πρώτο μέρος της έρευνάς
μας).
»Αφού ξέρουμε τα σημεία όπου υστερούμε, αυτά
πρέπει να διορθώσουμε. Α φ ού έχουμε τα πρότυπα
στον άλλο κόσμο, αυτά πρέπει να δούμε και να
ακολουθήσουμε. Α λλά μ ε ρεαλιστικό τρόπο, όχι με
θεωρίες που τις διαβάσαμε σε βιβλία και είναι
μ α κρυά α πό τη σημερινή ελληνική πραγματικότη
τα. Ούτε πάλι μ ε αναγκαστικά μέτρα, ούτε με
μεγαλόσχημα σχέδια.
» Α υτά που λέμε εδώ, στηρίζονται σε γνώση
βέβαια της θεωρίας και της ιστορίας και των
βιβλίων, αλλά και σε 10 χρόνια πρακτικής μελέτης
κάθε λεπτομερείας και όλου του πρακτικού μηχα
νισμού, α πό ηγετική αιρετή θέση στον μεγαλύτερο
και καλύτερο Καταναλωτικό Συνεταιρισμό της
Χ ώ ρας μας, τον ΚΑΣΥΑΤΕ (Καταναλ. Συν/σμός
ΑΤΕ).
»Από όλη τη μελέτη βγαίνει το συμπέρασμα ότι
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μ ικ ρ ο ί Συνταιρισμοί δεν μπορούν τώρα ούτε να
Καταστήματα θα εφοδιάζωνται μόνο μ ε αγορές
ξεκινήσουν ούτε να προκόψουν. Μόνο η συγκέ
που θα γίνωνται α π ό μια κοινή μ ικτή επιτροπή
ντρωση και η μεγάλη μονάδα μ π ο ρ εί να φέρη εξυ
(από αιρετούς και ειδικούς) ή α π ό ένα Συνεταιρι
πηρέτηση και άμεση πρόοδο και επέκταση.
σμό τους χονδρικής αγοράς και εφοδιασμού, που
»Α παραίτητο λοιπόν - μπορούσε να πη κανείς θα ενεργή για λογαριασμό όλων των Καταστημά
είναι να συνενωθούν οι 5-6 καλούτσικοι Καταναλω
των. Α ς σημειωθή ότι, σε όλες τις χώρες, μόνο από
τικοί Συνεταιρισμοί που υπάρχουν σε ένα μεγάλο,
τη χρονολογία που ιδρύθηκε ένας τέτοιος Συνεται
ώστε αμέσως να ξεπηδήση η μεγάλη μονάδα.
ρισμός α πό κοινού αγορών άρχισε να προκόβη
»Α υτό θα ήταν καλό, αλλά δυστυχώς δεν είναι
καταπληκτικά η συνεταιριστική κίνηση. Στην Ελβεδυνατό να πραγματοποιηθή αμέσως. Οι Συνεταιρι
τία π.χ. (κεφαλαιοκρατική χώρα!) γιόρτασαν
φέτος, το 1965, τα 75 χρόνια α π ό την ίδρυση ενός
σμοί που υπάρχουν έχει ο καθένας «τα ιδιαιτέρά
του» και δεν είναι δυνατό να γίνη συγχώνευση.
τέτοιου Συνεταιρισμού. Δηλαδή έχουμε τουλάχι
στον 75 χρόνια καθυστέρηση εδώ. Στην Κύπρο
Χρειάζεται προεργασία, επιμονή και μεταβατικό
στάδιο.
έχουν ιδρυθή α πό μερικά χρόνια. Σε όλες τις χώρες
αυτό γίνεται και μόνο έτσι θεμελιώνεται η προκοπή
»Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να οδηγή
της συνεταιριστικής κινήσεως.
σουν στην επιτυχία και μάλιστα μ ε παράλληλη
πορεία.
“Α ν υπάρχη καλή θέληση και κατανόηση, το
σύστημα αυτό είναι δυνατό να συμφωνηθή και να
Πρώτη κατεύθυνση
πετύχη. Και α ν γίνη αυτό, τότε πολλά άλλα καλά θα
»Να μείνη ο κάθε Καταναλωτικός Συνεταιρισμός
ακολουθήσουν μ ε επιταχυνόμενο ρυθμό. Είναι το
όπως είναι σήμερα, δηλαδή μικτός Καταναλωτικός
αποοφασιστικό ξεκίνημα, η απογείωση προς τα
και Πιστωτικός Συνεταιρισμός και μ ε τους ιδιαίτε
ύψη.
ρους όρους εξυπηρετήσεως των συνεταίρων του,
Δεύτερη
κατεύθυνση πιο αποφασιστική
ιδιαίτερες ενισχύσεις α πό τους εργοδότες τους κλπ.
Α λλά απαραίτητα όλες οι προμήθειες τους για την
»Σήμερα οι περισσότεροι α π ό τους «καλούς» συνε
ταιρισμούς έχουν ο καθένας δικά του καταστήματα
τροφοδότηση των καταστημάτων τους να γίνωνται
για τρόφιμα, για υφάσματα κλπ.
από κοινού. Έ τσι θα εξασφαλιζόταν μείωση
κόστους στις αγορές, μείωση απασχολήσεων και
«Κανένα κατάστημα δεν είναι όπως πρέπει και
διατυπώσεων, ανάστημα απέναντι στις βιομηχανίες
κανένα σχεδόν δεν στέκεται οικονομικά. Το στηρί
και στους προμηθευτές, δυνατότητα για μεγάλες
ζουν τα δεκανίκια των ειδικών ενισχύσεων και των
εισαγωγές ή παραγγελίες.
ειδικών όρων που παρέχει ο κάθε Συνεταιρισμός
»Με τον τρόπο αυτό ο κάθε Συνεταιρισμός θα διασε πιστώσεις κλπ. ή των κεφαλαίων που έχει δημι
ουργήσει.
τηρή την οντότητά του και τα ιδιαιτέρά του, αλλά
θα πολλαπλασιάζη την αγοραστική του οντότητα
» θ α μπορούσαν όμως 3-4Συνεταιρισμοί, χωρίς να
με άμεσα ωφελήματα α π ό αυτό (οικονομικά και
αλλάξουν τους διαφορετικούς όρους πιστωτικών
ηθικά) για τα μέλη του.
και άλλων ενισχύσεων που κάνει στα μέλη του ο
καθένας, να ιδρύσουν ένα κοινό μεγάλο κατάστημα
»0ι ωφέλειες που θα έχη α πό αυτό δεν είναι μόνο
οι μικρότερες τιμές αγοράς, καλύτερες ποιότητες
υφασμάτων ή ηλεκτρικών το οποίο θα ανήκε σε
και έγκαιρος εφοδιασμός, αλλά ότι μ ε τον τρόπο
Κοινοπραξία τους και θα πουλούσε στο κόστος (αν
δεν επρόκειτο για πίστωση μ ε διατακτική) τους).
αυτό θα εξυπηρετήση καλύτερα τα μέλη του, συνε
πώς θα τα φέρη περισσότερο κοντά του, θα αυξή Δηλαδή ο κάθε Συνεταιρισμός, ως Πιστωτικός
σουν τις αγορές τους α πό αυτόν και θα ακολουθήΣυνεταιρισμός, να εξακολουθήση να έχη μ ε τα μέλη
ση τότε ένας κύκλος α πό ευνοϊκές αλληλοεπιδρά
του τις ιδιαίτερες δοσοληψίες που έχει και σήμερα,
σεις. Α κόμα ο κάθε Συνεταιρισμός θα είναι σε θέση
αλλά η πελατεία όλων να πήγαινε στο κοινό μεγάλο
να προσελκύση και νέα μέλη που θα βλέπουν πιο
κατάστημα που θα έκανε μεγάλες προμήθειες, θα
πουλούσε στο κόστος, τοις μετρητοίς (ή μ ε διατα
χειροπιαστά ωφελήματα (τα μέλη αυτά μ π ο ρ εί να
κτικές του κάθε Συνεταιρισμού που θα ίσχυαν για
είναι και μικρότεροι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί
εγγραφόμενοι ως Νομικά Πρόσωπα).
μετρητά). Το ένα αυτό μεγάλο συνιδιάκτητο κα τά 
στημα (με ειδικό μηχανισμό διοικήσεως α πό αιρε
»Η συνεργασία για την αγορά α πό κοινού πρέπει
τούς και ειδικούς) θα εξασφάλιζε αυτόματα και
να γίνη όμως κα τά τρόπο οργανικό, δεν πρέπει να
την κοινή προμήθεια (δηλαδή την πρώ τη κατεύθυν
αφεθή στη διάθεση των Διοικητικών Συμβουλίων,
ση).
για τί τότε, η πείρα λέγει, ότι δεν θα πραγματοποιη
»Κατά παρόμοιο τρόπο θα ίδρυαν ένα κοινό
θή. Π ρέπει να γίνη διαταγή α πό το καταστατικό ή
κεντρικό κατάστημα τροφίμων, μ ε μηχανισμό όμως
τη Γενική Συνέλευση μ ε προκαθορισμό ότι α παγο
ρεύεται κάθε μεμονωμένη προμήθεια και ότι τα
διανομής καλύτερο α π ό ο, π γίνεται σήμερα από
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τον κάθε ένα χωριστά. Το κατάστημα αυτό, σιγάσιγά,θα αποκτούσε τα υποκατάστημά του στις διά
φορες συνοικίες, όπου θα κατοικούσαν τα περισσό
τερα μέλη των συνιδιοκτητών Συνεταιρισμών και
εκείνων των μικροτέρω ν που θα συνέπρατταν μ α ζί
τους. Μ ε αυτόν τον τρόπο, ομαδικές αγορές ειδών
θα διοχετεύονταν στους συνεταιρισμούς, μ ε μια
αλυσίδα καταστημάτω ν που διαδοχικά θα ξεφύ
τρωναν και που όλα θα πουλούσαν στις ίδιες τιμές,
μ ε απλοποιημένο λογιστικό σύστημα (όπως γίνεται
και στο εξωτερικό και όπως άρχισαν να κάνουν
εδώ οι εμπορικές φίρμες, αφού η Αθήνα δεν είναι
πια μια πόλις αλλά πολλές πόλεις συνεχόμενες).
Τρίτη κατεύθυνση Συνεργασίας. Σχέσεις fie τα
Εμπορικά Καταστήματα
»Τόσο οι συνεταιρισμοί που έχουν δικά τους
καταστήματα όσο και, κυρίως, οι μικροί που δεν
έχουν δικά τους, συνεργάζονται σήμερα μ ε τα
εμπορικά καταστήματα αλλά μ ε διαφορετικούς
όρους ο καθένας, χωρίς αξιόλογη εξυπηρέτηση των
μελών (πέρα α πό την αξιοπρεπή πίστωση) και
χωρίς αξιόλογη επιρροή τους πάνω στο συναλλα
κτικό μηχανισμό. Για παράδειγμα π.χ. λέμε (από
την πραγματικότητα) ότι ετήσια συναλλαγή ενός
εκατομμυρίου δραχμών α πό καλό Καταναλωτικό
Συνεταιρισμό σε ένα α πό τα μεγάλα εμπορικά, δεν
λαμβάνεται σοβαρά υ π ’ όψιν στις διαπραγματεύ
σεις. (Άλλο τα μικρομάγαζα μ ε τις τιμές όπου σε
πιάσουν).
»Αν α ρκετο ί Συνεταιρισμοί έκαναν μια (άτυπη ή
επίσημη) Κοινοπραξία και αντιμετώπιζαν όλοι
μαζί, μ ε κοινές διαπραγματεύσεις, το ζήτημα αυτό,
οι ωφέλειες θα ήταν πολλές στη μείωση των τιμών
και τον έλεγχο των ειδών.
«Πρώτα: θα πετύχαιναν όλοι τους καλύτερους
δυνατούς σημερινούς όρους. (Είναι αστείο να νομίζη σήμερα ο κάθε μικρός Συνεταιρισμός ότι οι όροι
που πέτυχε αυτός είναι οι καλύτεροι. Και όμως το
ισχυρίζονται). Λεύτερο: μ ε τον πολλαπλασιασμό
της πελατείας που θα προσέφεραν, θα πετύχαιναν
μελλοντικά πρόσθετη βελτίωση όρων. Τρίτο: θα
μπορούσαν να αρχίσουν να κάνουν έλεγχο πάνω

στις τιμές και να κατευθύνουν την αξιόλογη πελα
τεία τους μόνο στα καταστήματα που θα είχαν
κανονικές σταθερές τιμές (χωρίς παζάρια και
υπερτιμήσεις) και καλές ποιότητες
»Στο τέλος καθε χρονιάς θα καταμετρούσαν τον
όγκο της πελατείας που θα προσέφεραν και, μ ε
βάση το στοιχείο αυτό, θα έκαναν νέα βήματα.
»Α υτά θα σταθεροποιούσαν όχι μόνο το Συνεταισμό αλλά και τα καλά μεγάλα εμπορικά καταστή
μ α τα που υποφέρουν σήμερα α πό ένα όχι και τόσο
θεμιτό συναγωνισμό α πό τα καταστήματα που
παζαρεύουν ή έχουν κατώτερης ποιότητας είδη.
»Με τις παραπάνω συνεργασίες των σχετικά
μεγάλων Συνεταιρισμών θα είχαμε μια νέα διαμόρ
φωση όρων στην εξυπηρέτηση των μελών τους,
τέτοια που αν δεν ήταν αμέσως δυνατή η α π ’ ευθεί
ας εγγραφή νέων μελών σ ’ αυτούς ατομικώς (για
τις ιδιαίτερες συνθήκες και εξυπηρετήσεις που
ισχύουν για τα μέλη των διαφόρων σημερινών συνε
ταιρισμών), όμως θα διευκολυνόταν η εγγραφή ή η
συνεργασία στον Καταναλωτικό τομέα μικρών
Συνεταιρισμών είτε α π ό αυτούς που υπάρχουν είτε
α πό εκείνους που θα ιδρύονταν και θα εύρισκαν
θερμοκήπιο για ανάπτυξη, ενώ σήμερα παγώνουν
και σβήνουν.
»Αυτά περιληπτικά για το σωστό πρόγραμμα που
πρέπει να εφαρμοστή και στη χώρα μας...».
Για ολοκλήρωση, η έρευνα αναλύει έπειτα λεπτο
μερειακά το ρόλο που μπορούν και π ρέπει να παί
ξουν οι διάφοροι παράγοντες, δηλαδή οι ίδιοι οι
καταναλωτές, οι μικροί και μεγάλοι Καταναλωτι
κοί Συνεταιρισμοί που υπάρχουν σήμερα, το Κρά
τος και κυρίως το Υπουργείο Εργασίας, η συνεται
ριστική κίνηση των αγροτών, η Αγροτική Τράπεζα
και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Και καταλή
γει ότι:
«Είναι καιρός κάτι σοβαρό να γίνη και στη χώρα
μ α ς για τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς. Δ εν
αρκούν τα λόγια π ερ ί απομακρύνσεω ς των παρασιτικών διαμέσων και π ερ ί μειώσεως του κόστους,
π ερ ί οργανώσεως. Χρειάζεται εφαρμογή».

Αυτά έγραφε ο Αριστ. Κλήμης στον Οικονομικό Ταχυδρόμο». Και ο «Συνεταιριστής» προ
σθέτει στην αναδημοσίευσή του:
Ο Συνεταιριστής εύχεται να είναι τώρα η στιγμή
για το ξεκίνημα της επιτυχίας. Πιστεύει ότι αν οι
διάφοροι αρμόδιοι παράγοντες - και πρώτα οι 4-5
μεγάλοι Συνεταιρισμοί που υπάρχουν - κάμουν το
καθήκον τους (όπως αυτό λεπτομερειακά αναλύε
ται στην έρευνα), η επιτυχία θα είναι μεγάλη, γιατί
και η ανάγκη είναι επιτακτική και τα περιθώρια
που υπάρχουν είναι μεγάλα. Θα είναι πολύ ευχά
ριστο αν αυτό, που οπωσδήποτε θα γίνη μια μέρα
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και εδώ, αρχίσει να γίνεται από σήμερα χωρίς να
χαθή και άλλος πολύτιμος χρόνος, από αδιαφορία
ή στενούς υπολογισμούς ή εσφαλμένες τάσεις και
εφαρμογές. Ακόμα και το Υπουργείο Εργασίας,
αρμόδιο για την προκοπή των αστικών συνεταιρι
σμών αλλά και για τη βελτίωση των όρων ζωής του
εργαζομένου, πρέπει να αναπτύξη μια καθοδηγητική προσπάθεια, να προσπαθήση να πείση τους
Συνεταιρισμούς πάνω στο σωστό πρόγραμμα».

Περίοδος 1961 -1967: Υποκεφ.

Θ ' -

Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί: Καταναλωτικοί

Αυτά υποδεικνυόταν με επιμονή αλλά εις ώτα μή ακουόντων καταναλωτών, Συνεταιρι
σμών, συνδικαλισμού, αρμόδιου Υπουργείου. Αυτά υποδεικνυόταν πριν ξεπηδήσουν τα
ιδιωτικά Souper Market που εφαρμόζουν για όφελος τους τις αρχές συγκεντρώσεως των
προμηθειών κλπ.
Νε'α προσπάθεια το 1966 από την τραπεζική εφημερίδα «Τραπεζικόν Βήμα» με κείμενα
του Αριστ. Ν. Κλήμη στις 16-2-1966,1-3-66, 16.4.66 και 30-4-66. Αναπτύσσεται όλο το θεω
ρητικό και κυρίως το πρακτικό οργανωτικό μέρος και το πρόγραμμα για επιτυχία. Προηγεί
ται η ακόλουθη εισαγωγή της εφημερίδας:
«Το θέμα των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών ενδια
φέρει ιδιαίτερα τους τραπεζικούς υπαλλήλους όπως και
κάθε εργαζόμενο.
Ο Καταναλωτικός Συνεταιρισμός μπορεί να προσφέρη πολύτιμες υπηρεσίες στον εργαζόμενο παράλληλες
με εκείνες που του προσφέρει ο Συνδικαλισμός.
Ο Συνδικαλισμός φροντίζει και κατορθώνει να βελτιώνη τις συνθήκες εργασίας και να αυξάνει τα εισοδή
ματα. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να εξασφαλίζη ώστε το
εισόδημα αυτό και τα χρηματικά μέσα που διαθέτει ο
κάθε καταναλωτής, να χρησιμοποιούνται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να γίνωνται πιο παραγωγικά, να του εξα
σφαλίζουν περισσότερα και καλλίτερα είδη και καλλί
τερη εξυπηρέτηση.
Πανιού ο Συνδικαλισμός και ο Συνεργατισμός θεω
ρούνται τα δυό χέρια του ανθρώπου. Το ένα πρε'πει να
μπορή να εισπράττη περισσότερα για τη δουλειά που
προσφέρει (να πληρώνεται το δίκαιο μισθό) το άλλο
πρέπει να μπορή να ξοδεύη για τα ίδια πράγματα λιγώ-

τερα (δηλαδή να πληρώνη την δίκαια τιμή).
Για το λόγο αυτό η εφημερίδα μας αποφάσισε να κάνη
μια σχετική έρευνα - σε συνέχειες - γύρω από το θέμα
αυτό για να βοηθήση να βελτιωθή η κατάσταση που
υπάρχει στη χώρα μας και να πλησιάσουμε λίγο στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αρχίζουμε την ερευνά μας από τον γνωστό φίλο του
Συνεργατισμού τον συνάδελφο Αριστείδη Κλήμη,
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών
της ΑΤΕ, που όχι μόνο έχει γράψει πολλά συνεταιριστι
κά βιβλία αλλά και έχει προσφέρει βασικές υπηρεσίες
στο πρακτικό μέρος τόσο στους γεωργικούς όσο και
τους αστικούς Καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, με
πολύπλευρη αναγνώριση. Ο συν. Κλήμης κάνει σ’ αυτό
το φύλλο μια σύντομη εκλαϊκευτική εισαγωγή. Θα επακολουθήση μια έρευνα μας (συνεντεύξεις με άλλα
αρμόδια πρόσωπα) και θα κλείση ο κύκλος με συνθετι
κό άρθρο και υποδείξεις».
Και δημοσιεύεται το κείμενο του Αριστ. Ν. Κλήμη.

Νέα προσπάθεια γίνεται το 1980 από την ΑΔΕΔΥ (ανωτάτη οργάνωση των Δημοσίων
υπαλλήλων) που ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση (έμμεση αύξηση και καλύτερη χρησι
μοποίηση) του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Γίνεται από αυτή συγκρότηση Επιτρο
πής ειδικών. Σχετική συνέντευξη στην εφημ. της ΑΔΕΔΥ «Δημοσιοϋπαλληλική Δράση»
της 1-3-1980 από το μέλος της Επιτροπής Αριστ. Κλήμη (βλ. και «Θέματα Συνεταιρισμών»
Μάρτιος 1980 και «Δημοκράτης» Μυτιλήνης 11 και 12 Μαρτίου 1980).
Δυστυχώς δεν αξιοποιείται ο θεσμός. Επικρατεί νοοτροπία μόνο για αγώνα για αυξή
σεις μισθών.
Οι Προμηθευτικοί - Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί στον αγροτικό τομέα.

Την αξιόλογη δραστηριότητα Συνεταιρικών Οργανώσεων στον αγροτικό τομέα για προ
μηθευτικές εργασίες γενικά (για την επαγγελματική και την οικιακή οικονομία) βλ. στις
προσπάθειες και εργασίες των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών, των Ενώσεων, της ΚΥΔΕΠ
και της ΣΠΕ (στα Υποκεφ. Δ., ΣΤ, ΣΤ/1 όλων των τόμων). Οι προσπάθειες αυτές βρήκαν
έντονη αντίδραση από τους τοπικούς επαγγελματίες (παντοπωλεία και γενικότερα εμπό
ρους) και τις Οργανώσεις τους, η δε λειτουργία Καταστημάτων των Ενώσεων (Πρατηρίων)
καταπολεμήθηκε ακόμη και με ποινικές διώξεις. (Βλ. για αντιδράσεις στο Υποκεφ. Β).
Η όλη προμηθευτική εργασία για τα «καταναλωτικά είδη» στον αγροτικό τομέα είχε και
έχει ενταχθεί από την αρχή στις προσπάθειες και δυνατότητες των Γεωργ. Συνεταιρικών
Οργανώσεων και μάλιστα μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες (ελλείψεως ειδών, ανυπαρ
ξίας εισοδήματος στους αγρότες, ανυπαρξίας χρηματοδοτήσεως του τομέα από την ΑΤΕ
ούτε ως μέρος των «καλλιεργητικών» δανείων που στην ουσία ήταν δάνεια συντηρήσεως
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από την σπορά έως την παραγωγή-πώληοη του προϊόντος).
Έ τσι δεν έγινε δυνατή η δημιουργία πραγματικών Καταναλωτικών Συνεταιρισμών σε
χωριά και μικρές πόλεις ανεξάρτητα από τα επαγγέλματα των μελών.
Για την ανάπτυξη των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών σε άλλες χώρες βλ. στο Υπο
κεφ. ΙΓ.
Συνεταιρισμοί Εργασίας ραπτών - εμποροραπτών. ‘Αλλη προσπάθεια.

Αξιόλογη προσπάθεια έγινε το 1964/65 (με το τότε γενικότερο προοδευτικό κλίμα). Γράφει
η έγκριτη έκδοση «Οικονομικός Ταχυδρόμος» της 8.7.1965 με τίτλο «Ίδρυσις συνεταιριστι
κών μονάδων δια την παραγωγήν ενδυμάτων. Θα υποβοηθηθεί υπό της ΕΤΒΑ»:
«Η Διεύθυνσις Προγράμματος του Υπουργείου
Συντονισμού επεράτωσε την μελέτην της επί της προτάσεως των συνεταιριστικών οργανώσεων των
ραπτών και εμπορορραπτών Ελλάδος, δια την ίδρυσιν μεγάλης συνεταιριστικής μονάδος παραγωγής
ετοίμων ενδυμάτων, και εισηγήθη ευνοϊκώς υπέρ της

χρηματοδότησε ως μέχρι ποσοστού 50% της σχετικής
επενδύσεως υπό της Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως. (Τα κυριώτερα σημεία της εισηγήσεως, τις
ευνοϊκές υποδείξεις βλ. στο παραπάνω έντυπο και
στο αρχείο μου),
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Με την βελτίωση - επέκταση της δραστηριότητας και των οικονομικών των Συνεταιρικών
Οργανώσεων και την καλή σχετικά συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων σε συνδυασμό
με την καλή θέληση των Οργανώσεων (αιρετών), η κατάσταση εξελίσσεται με βελτίωση,
παρόλο που δεν φαίνεται να γίνεται δυνατή, για διάφορους λόγους, η πραγματοποίηση του
βασικού αιτήματος τους, της εξομοίωσης με τους υπαλλήλους της ΑΤΕ των ιδίων βέβαια
προσόντων και υποχρεώσεων. Βλ. τα θέματα και τα επιτυγχανόμενα στην εφημερίδα της
ΟΣΥΓΟ «Σκαπανεΰς της Υπαίθρου» με πολύ καλή συνήθως συνδικαλιστική και συνεταιρι
στική ύλη χωρίς ακραίες αντιπαραθέσεις αλλά με κατανόηση της φύσεως του «εργοδότη» με
τα τόσα οικονομικά προβλήματά του.
Γίνεται τροποποίηση του Δ/τος του 1946 με το 282/1961 (Βλ. ΦΣ 1961 σ. 288). Για την εθνι
κή συλλογική σύμβαση των συνεταιριστικών υπαλλήλων βλ. ΦΣ 1961 σ. 533.
Αξιόλογη μελέτη - ομιλία του Ε. Κωσταπάνου «αι Συνεταιριστικοί Οργανώσεις και το
προσωπικόν αυτών» δημοσιεύεται στο Σ 1961 σ. 81 και 98 όπου παρουσιάζονται όλα τα σχε
τικά με αυτούς και τις Οργανώσεις θέματά τους, κείμενο που πρέπει να μελετηθεί με προσο
χή διότι έχει διαχρονική αξία. Αναφέρεται στα θέματα των Διευθυντών και του ρόλου τους,
στην πρόσληψη του προσωπικού, στην προστασία της εργασίας, στην αμοιβή, την εξέλιξη προαγωγές, την μετεκπαίδευση - επιμόρφωση και άλλα.
Το Μάϊο 1962 γίνεται το συνέδριο της ΟΣΥΓΟ. Για θέματα, παρόντες, διαπιστώσεις, ψήφι
σμα με αιτήματα, φωτογραφίες βλ. ΦΣ 1962 σ. 187 και Σ 1962 σ. 74.
Την εναρξιν των εργασιών του Συμβουλίου παρηκολούθησαν ο Διοικητής της ΑΤΕ κ. Χρι
στοδούλου, ο Πρόεδρος και Διευθυντής της Συνομοσπονδίας κ.κ. Ρούσος και Αφεντάκης, ο
Γεν. Διευθυντής της ΣΕΚΕ κ. Β. Ιλαντζής, ο καθηγητής κ. Σωτ. Αγαπητίδης, ανώτερα στελέ
χη των Κεντρικών Οργανώσεων και πολλοί φίλοι του Συνεργατισμού.
Τα κυριώτερα θέματα επί των οποίων έγιναν εισηγήσεις και συζητήσεις είναι τα εξής:
Λογοδοσία της Διοικήσεως, ρύθμισις της θέσεως των Συνεταιριστικών υπαλλήλων, ιδία μετά
την σύνδεσιν της χώρας μας με την Κοινήν Αγοράν, Μισθολογικόν, Ασφαλιστικά ζητήματα,
ο Συνεργατισμός εις την αντιμετώπισιν των συγχρόνων προβλημάτων και αι ανθρώπινοι
σχέσεις εις τον Γεωργικόν Συνεργατισμόν.
Το συνέδριον προέβη εις την εκλογήν του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥΓΟ, που
συνεκροτήθη εις σώμα ως εξής: Κλ. Κουμαρίδης Πρόεδρος, Ν. Μέγας Αντιπρόεδρος, Βλ.
Φιλίππου Γεν. Γραμματεύς, Θ. Παπαϊωάννου Ταμίας, Ν. Δίκας ειδικός Γραμματεύς και
Σύμβουλοι: Δ. Λιάγκος, Γ. Δεληγιανίδης, Γ. Αποστολάκος και Μ. Χατζησάβας. Οι πέντε
πρώτοι αποτελούν και την Εκτελεστικήν Επιτροπήν ως καθορίζει το Καταστατικόν της
ΟΣΥΓΟ.
Προ της εκλογής του συμβουλίου το Συνέδριον ενέκρινε ψήφισμα το οποίο διαπιστώνει:
1. Οτι μεταξύ των μελών της ΟΣΥΓΟ υφίσταται πλήρης ταυτότης αντιλήψεων και σκοποόν.
2. Ό τι μεταξύ ΟΣΥΓΟ και ΠΑΣΕΓΕΣ υφίσταται ειλικρινής συνεργασία στηριζομένη εις
τον αμοιβαίον σεβασμόν και τας κοινάς επιδιώξεις.
3. Οτι υπό της Διοικήσεως του ΤΑΥΣΟ και δια του Προέδρου αυτού, διαρκουσών των
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εργασιών του Συνεδρίου, εδηλώθη ότι εφ’ εξής θέλουν εξετάζωνται και αντιμετωπίζονται τα
εις τον ασφαλιστικόν μας οργανισμόν προβλήματα, με πνεύμα συνεργασίας μετά της
ΟΣΥΓΟ.
4. Ό τι παρά των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Τραπέζης
επιδεικνύεται κατανόησις επί των υπαλληλικών ζητημάτων.
5. Ό τι προς επαγγελματικήν κατοχύρωσιν των Συνεταιριστικών Υπαλλήλων και αρτιωτέραν λειτουργίαν των Συνεταιρικών Οργανώσεων, ενδείκνυται η αναπροσαρμογή της ειδικής
νομοθεσίας, εις τας διαμορφωθείσας νέας κοινωνικός και οικονομικός συνθήκας, δια
καταργήσεως και συμπληρώσεως ωρισμένων διατάξεων αυτής.
Το Συνέδριον μετά ταύτα θέτει 31 ενδιαφέροντα αιτήματα (βλ. ΦΣ 1962 σ. 187).
— Ο Γ. Γραμματόπουλος (Γεν. Επιθ. Υπ. Γεωργίας τότε) ασχολείται με το θέμα η θέση των
Συνεταιριστικών υπαλλήλων μετά την σύνδεση με ΕΟΚ, με διαπιστώσεις και προτάσεις
(δίδεται στη ΦΣ 1962 σ. 241,285 ως «Ξέναι δημοσιεύσεις»),
— Τα ζητήματα των συνεταιριστικών υπαλλήλων το 1964 βλ. Σ 1964 σ. 82,107.
Το 1964 πρόεδρος της ΟΣΥΓΟ ο Κλ. Κουμαρίδης, Γεν. Γραμ. ο Δημ. Λιάγκος (όχι μόνο
καλοί συνδικαλιστές του χώρου τους αλλά και καλοί συνεταιριστές).
Για τη συλλογική σύμβαση του 1964 βλ. ΦΣ 1964 σ. 248.
— Ο «Σκαπανεύς της Υπαίθρου». Εξακολουθεί την έκδοσιν του με εκλεκτήν ύλην και
συνεταιριστικόν παλμόν στη διεκδίκηση των συνδικαλιστικών επιδιώξεων των συνεταιριστι
κών υπαλλήλων. Στο φύλλο π.χ. της 31.1.64. (20ήμερη έκδοση συνήθως, 4σέλιδο σε μεγάλο
σχήμα), τονίζει την διάθεσιν και ανάγκην της συνεργασίας μεταξύ Συνεταιρικών Οργανώ
σεων και των εκπροσώπων του κλάδου των συνεταιριστικών υπαλλήλων για επίλυσή τους.
Αλλά και γενικότερα η ύλη του πλούσια και συνετή. Π.χ. στο παραπάνω φύλλο υπάρχουν
και γενικότερα θέματα, όπως:
— Ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης. Με την «δια λόγους εντελώς τυπικούς αποχώρησιν του Θ.
Τζωρτζάκη» εξαίρει την προσωπικότητα, το έργον του. Τόνιζε ότι «η θέσης αυτού εις τον
Συνεργατικό είναι, πρέπει να είναι ισόβιος» (Βλ. και στο ΙΑ).
— Ειδικότερα για την συνεταιριστική εκπαίδευση, τα τότε πραττόμενα και τη βασική θέση
του Θ. Τζωρτζάκη στον τομέα αυτό, «ο Σκαπανεύς της Υπαίθρου» της ΟΣΥΓΟ γράφει:
«Η σημασία της επιμορφώσεως και της ειδικεύσεως
των Συν/κών Υπαλλήλων ήτο πάντοτε μεγάλη, διότι
το αντικείμενον των Συν/κών Οργανώσεων έχει πρωτοτυπίαν, ιδιομορφίαν, πολυμέρειαν και προ παντός
στηρίζει την επίτευξίν του κυρίως εις του προσωπικού την πνοήν και αποδοτικότητα. Δια τούτο και προπολεμικώς και μεταπολεμικώς ελειτούργησαν Συνεταιριστικαί Σχολαί επιμορφωτικού σκοπού, αι οποίαι
παρά τας ατελείας των, συνέβαλον εις τον εφόδιασμόν των συν/κών υπαλλήλων με γνώσεις γενικάς
περί του σκοπού και των δραστηριοτήτων των Οργανώσεων. Και προπολεμικώς μεν ήτο υποχρεωτική η
φοίτησις εις την Σχολήν, μεταπολεμικώς όμως, κατέστη προαιρετική, δια να επιπέση ολόκληρον το φορτίον της συντηρήσεως οικονομικώς αυτής και της
συγκεντρώσεως ακροατών εις την πρωτοβουλίαν και
τας ανησυχίας του Θεοδ. Τζωρτζάκη, του οποίου το
κύρος επέδρασεν επί της ΑΤΕ και ωρισμένων κεντρίκών οργανώσεων δια την τακτικήν οικονομικήν ενί-
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σχυσιν της Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως, αλλά και
επί των άλλων Οργανώσεων δια την αποστολήν κατ’
έτος υπαλλήλων προς φοίτησιν. Ουδεμία εξ άλλης
πλευράς θετική ενίσχυσις παρεσχέθη δια την συστηματοποίησιν και συμπλήρωσιν των αναγκών της εν
λόγω εκπαιδεύσεως. Τόση σημασία εδίδετο εις την
εκπαίδευσιν. Εάν έλειπε το ενδιαφέρον του κ. Τζωρτζάκη και η πολύτιμος επικουρία της συζύγου του κ.
Φωτεινής Τζωρτζάκη, διακεκριμένης παιδαγωγού,
χάρις εις την οποίαν εκαλλιεργήθη και ανεπτύχθη εις
την χώραν μας ο θεσμός του Σχολικού Συνεταιρισμού, είναι βέβαιον ότι δεν θα υπήρχε καμμία εκδήλωσις επιμορφώσεως των συν/κών υπαλλήλων,
Τώρα που ο κ. Τζωρτζάκης απεμακρύνθη, όπως
εσημειώσαμεν εις προηγούμενον φύλλον μας, μη κριθείς διατηρητέος ούτε δια τον ειδικόν σκοπόν της
εκπαιδεύσεως τουλάχιστον, εκφράζονται ζωηραί
αμφιβολίαι περί της επιβιώσεως και ίχνους εκπ/κού
και ζωηρότεραι ακόμη περί οργανώσεως βελτιωμέ-
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νης και ειδικευμένης επιμορφώσεως. Η ΟΣΥΓΟ, που
από τα πρώτα συνε'δριά της, εμελε'τησε και επρόβαλε
το θε'μα της συγχρονισμένης και μεθοδικής μορφώσεως των συνεταιριστικών λειτουργών, αποδίδει εξέχουσαν σημασίαν εις την τσιαύτην παιδείαν την οποί

αν θεωρεί ως εμπίπτουσαν και εις την αρμοδιότητα
των Υπαλληλικών Οργανώσεων. Ως εκ τούτου θα
παρακολουθήση αγρύπνως την εξέλιξιν του θέματος
και μαζί με την αντικειμενικήν κριτικήν θα διατύπω
ση ελευθέριος την γνώμην της».

— Τα της Διοικήσεώς ΑΤΕ (Ανάκληση του διορισμού του Χρ. Βασματζίδη ως Διοικητού
ΑΤΕ, επάνοδος Ανδρ. Αποστολίδη ο οποίος και τέθηκε εκτός υπηρεσίας, Διοικητής ο κ.
Καλαμαριώτης. Παραίτηση υποδ. Μομφεράτου).
— Έ χ ει ενδιαφέροντα σημειώματα για πολλά θέματα.
— Τονίζει την ανάγκην ειδικής υπηρεσίας στην ΠΑΣΕΓΕΣ για τα συνεταιριστικά ζητήμα
τα. Με βάση την οργανωτικήν διάρθρωση της ΠΑΣΕΓΕΣ -γενικ ή διαπίστωσης η χαλαρότης αυτής— τονίζεται το φαινόμενο ν’ αντιμετωπίζονται τα ζητήματα του προσωπικού πρό
χειρα και στην τύχη.
— Πλούτος ειδήσεων αγροτικών, συνδικαλιστικών, κ.λπ.
— Ενδιαφέρουσα μελέτη του Δ. Λιάγκου για τους όρους εργασίας και αμοιβής των Συνε
ταιριστικών υπαλλήλων 30.1.64 και επόμ.
— Για το Συνέδριο της ΟΣΥΓΟ του 1965 βλ. αναλυτικά Σ 1965 σ. 143, Σ 1966 σ. 1. Βλ. και
ΦΣ 1965 σ. 441.
— Το 1966 τροποποιείται το βασικό Δ/μα του 1946 για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους
με το Δ. 900 (ΦΕΚ 233/8.11.66). Βλ. ΦΣ 1966 σ. 465.

Σεμινάρια στην Εθνική Εστία για υπαλληλικά στελέχη Ελλάδος - Κύπρου. Επίδοση τίτλου α π ό Α.Ν. Κλήμη
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
Αναφερόμαστε πολύ περιληπτικά σε συνεταιριστές, άλλα πρόσωπα που είχαν σχέση με τον
συνεταιριστικό χώρο (συνήθως για θανόντες κατά την περίοδο αυτή ή και παλαιότερα) αλλά
και για λίγους άλλους για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία σε δημοσιεύματα που έχουμε
υπόψιν. Επαναλαμβάνω ότι η τυχόν μη αναγραφή σημαίνει έλλειψη στοιχείων και όχι υποτί
μηση της όποιας προσφοράς άλλων.
Αδαμόπουλος Κωνστ. Υπουργός Γεωργίας. Ψήφισμα βλ. ΦΣ 1962 σ. 367.
Αναγνώστου Ντ. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 420.
Αργυρός Νικόλαος. Δραστήριος Πρόεδρος της Ενώσεως Θήρας. Βλ. Σ 1961 σ. 49 και ΦΣ
1961 σ. 70.
Βαρούχας Γ. Αξιόλογο στέλεχος του αγροτοσυνεταιριστικού χώρου της Κρήτης. Βλ. Σ
1967 σ. 16.
Βελόνης Γ. Από τα δραστήρια παλιά συνεταιριστικά στελέχη. Βλ. κείμενο I. Στρογγύλη Σ
1967 σ. 16,17. Και ΦΣ 1967 σ. 56.
Βεργουδάκης Σπ. Αποχώρηση για λόγους υγείας από Δ/νση Ενώσεως Μεσολογγίου.
Τιμητικές εκδηλώσεις Ενώσεως. Στοιχεία σταδιοδρομίας. Βλ. ΦΣ 1962 σ. 75.
Βιτσαξής Γεώργ. Διευθυντής Λογιστικού ΑΤΕ, καθηγητής στην Υπηρεσία Συνεταιριστι
κής Εκπαιδεύσεως. Ψήφισμα Συνομοσπονδίας, κ.λπ. Βλ. Σ 1961 σ. 12.
Βουτσινάς Παν. του Ζ. Πρόεδρος Ενώσεως Γ.Σ. Κεφαλληνίας. Βιογραφικά, σπουδές,
συνεταιριστική δραστηριότητα. Βλ. ΦΣ 1962 σ. 214.
Γιαννοΰλης Ευθυμ. του Π. Εποπτικός ΑΤΕ, από οικογένεια συνεταιριστού. Βλ. Σ 1964 σ.
21. Πέθανε νέος.
Γιαγκουνίδης Αναστάσιος. Από τους παλαιότερους αιρετούς συνεταιριστές στην περιφ.
Δράμας και στη ΣΕΚΕ. Βλ. αναλυτικά Σ 1966 σ. 108.
Γραικιώτης Χριστόδουλος. Δ/ντής στην Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών. Βλ. Σ 1967
σ. 17 για την αξιόλογη δραστηριότητά του. (Πέθανε νέος, 59 ετών).
Γρηγοριάδης Γρηγορ. Αξιόλογο στέλεχος στα καπνικά και γενικότερη δράση με αξιόλο
γη μόρφωση. Καπνεμπορική δραστηριότητα και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΣΕΚΕ. Βλ. Σ 1964 σ. 53.
Δελφός Ανδρέας. Εποπτικός της ΑΤΕ με αξιόλογη δραστηριότητα. Βλ. Σ 1963 σ. 109.
Θεοδωρόπουλος Σπ. (λογοτεχνικό ψευδώνυμο Άγις Θέρις). Πολύ αξιόλογος συνεταιρι
στής από τους πρωτεργάτες (με γενικότερη πολιτική, κοινωνική, συνδικαλιστική και λογοτε
χνική παρουσία) κυρίως στον αστικό τομέα. Βλ. αρκετά και στον Α τόμο μας. Βλ. και Σ 1961
σ. 49.
Ιασεμίδης Σωκρ. Τεράστια η προσφορά του (βλ. στους προηγούμενους τόμους μας).
Δίδεται εδώ το συγγραφικό του έργο. Γράφει ο I. Στρογγύλης στα ΘΣ 1976 σ. 2833:
«Συνεταιριστική φυσιογνωμία με πλατύτερη ακτινοβολία, ειδικός της γεωργικής οικονομίας,
δίκαια αποκαλείται ο πατέρας του Ελληνικού Συνεργατισμού. Αρχισε το στάδιό του από την
Γεωργική Κασσαβέτειο Σχολή στη Θεσσαλία, όπου ακούραστα τροφοδότησε με τις πολύ
πλευρες γνώσεις τσυ και την ενεργό συμπαράστασή του τον συνεταιριστικό δαυλό που είχεν
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ανάψει με την αποφασιστικότητα του ο Μιχόπουλος, εμπνευσμένος από τον Γρηγοριάδη.
Πολύ γρήγορα βρίσκεται στην κεφαλή της επιτελικής οργανώ σεω ς των θεμάτων της γεω ρ
γικής οικονομίας. Διακρίνεται για την ορθή επστημονική αντίληψη στην αντιμετώπιση των
γεωργοοικονομικών ποβλημάτων. Με επιμονή, για να μη πούμε με φανατισμό, προω θεί τον
συνεταιριστικά θεσμό μέσα στο γενικώτερο αγροτικό πρόβλημα της τριπλής δραστηριότητας
με τους Συνεταιρισμούς, τα Γεωργικά Επιμελητήρια και την Αγροτική Τράπεζα. Για την
ίδρυση της τελευταίας δεν στάθηκε απλά υπέρμαχος, αλλά και σταθερός αγωνιστής στην
εξουδετέρωση των αντιδράσεων που αναζητούσαν την ματαίωσή της.
Στον I. Ιασεμίδη οφείλεται η έκδοση του πρώτου συνεταιριστικού περιοδικού «Ο Βοηθός
των Συνεταιρισμών» το 1918 (που το έσβυσε η Μικρασιατική συμφορά), στις σελίδες του
οποίου δημοσιεύτηκαν αξιόλογα άρθρα εκλεκτών συνεργατών και πολύτιμες πληροφορίες
και οδηγίες.
Ο Ιασεμίδης, εναρμονισμένος με το πνεύμα των ιδεών της Επαναστάσεως του 1909, υπήρξε
κύριος συντελεστής στην εκπόνηση του Ν. 602 «περί Συνεταιρισμών» και πρωτοστάτησε σε
κάθε κρατική συμπαράσταση για την ανάπτυξή των, την οποία οραματιζόταν εντελώς α νε
ξάρτητη και έξω από κάθε επέμβαση στην λειτουργία τους.
Δυστυχώς η οργανωτική και μαχητική μορφή του χάθηκε πρόωρα, έμεινε όμως μεγάλη και
οδηγητική στο πάνθεο των εκλεκτών. Πάντα επίκαιρα, τα κείμενά του, φωτίζουν και εμπνέ
ουν τους μεταγενέστερους. Παραθέτουμε πίνακα δημοσιευμάτων του (που δεν μπορεί όμως
να θεωρηθή πλήρης) για να βοηθήσουμε τους νεώτερους μελετητές».

α) Στο περιοδικό «Ο Βοηθός των Συνεταιρι
σμών»:
-Τί είναι Συνεταιρισμοί 1918 σελ. 3,22.
-Εθνική Τράπεζα και Συνεταιρισμοί 1918 σ. 15,
35.
-Εποπτικά Συμβούλια Συνεταιρισμών 1918 σ.
21. (Αναδημοσίευσις «Συνεταιριστής» εις τ. 7,
1931 σ. 61).
-Εργασίαι με μη συνεταίρους 1918 σ. 24 (αναδημοσίευσις «Συνεταιριστής» τ. 61960 σ. 106).
-Δημοσίευσις Καταστατικών Συνεταιρισμών
1918 σ. 26.
-Χορήγησις δανείων 1918 σ. 37 (αναδημοσίευσις «Συνεταιριστής» τ. 71931 σ. 10).
-Απόλυτος πλειοψηφία 1918 σ. 47.
-Επιστροφή δανείων 1918 σ. 53 (αναδημοσίευ
σή «Συνεταιριστής» τ. 7,1931 σ. 23).
-Αυγά και Συνεταιρισμοί 1918 σ. 58.
-Εργασίαι Συνεταιρισμών καταναλώσεως 1918
σ. 69.
-Τρεχούμενοι λογαριασμοί Συνεταιρισμών
1918σ. 101.
-Έ νας Συνεταιρισμός σε κάθε χωριό 1918 σ.
112.

-Διοικητικά Συμβούλια Συνεταιρισμών 1918 σ.
117 (αναδημοσίευσις «Συνεταιριστής» τ. 6,1930

σ. 148).
-Περιορισμοί Διοικητικού Συμβουλίου 1919 σ.
17.
-Συνέδρων Συνεταιρισμών 1919 σ. 33.
-Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσση
νίας 1919 σ. 40.
-Γεωργικά Επιμελητήρια 1919 σ. 46,94,126.
-Συνεταιρική μερίς 1919 σ. 49,65.
-Εργασίαι Γ.Π. Συν/σμού Μπουλάφτσας
Λαγκαδά 1919 σ. 67.
-Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών 1919
σ. 81.
-Καταθέσεις Συνεταιρισμών 1919 σ. 97 (αναδη
μοσίευσή «Συνεταιριστής» τ. 6,1930 σ. 121).
-Δάνεια ενυπόθηκα και Γεωργικοί Συνεταιρι
σμοί 1919 σ. 113.
-Γεωργικοί Συνεταιρισμοί πωλήσεως 1919 σ.
129,145,164.
-Πώς πρέπει να τροποποιηθή η νομοθεσία περί
Συνεταιρισμών 1919 σ. 177.
-Κεντρική Συνεταιριστική Τράπεζα 1920 σ. 3,
17, 33 (αναδημοσίευσις «Συνεταιριστής» τ. 21,
1950 α 129).
-Λαϊκαί Τράπεζαι Ρουμανίας 1920 σ. 49.
-Προσωπική Γεωργική Πίσιις εις Γαλλίαν:
Γενικαί βάσεις 1920 σ. 81.
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Μέριμνα και επέμβασις του Κράτους 1920 σ.
84,96.
Νομοθεσία 1920 σ. 113.
Τοπικά Ταμεία αλληλοβοηθητικής πίστεως
1920 σ. 129.
Γεωργική πίστις 1920 σ. 140.
Χορηγούμενα δάνεια 1920 σ. 145.
Επιτόκιον μερίδων 1920 σ. 149.
Έξοδα διοικήσεως 1920 σ. 149.
Καθαρά κέρδη 1920 σ. 149.
Διοίκησις 1920 σ. 149.
Λαϊκαί Τράπεζαι 1920 σ. 163.
Επαρχιακά Ταμεία αμοιβαίας αγροτικής
πίστεως 1920 σ. 165.
Εθνική Τράπεζα και το Κράτος 1921 σ. 3.
Δάνεια του Κράτους 1921 σ. 4.
Παρατηρήσεις επί του όλου συστήματος 1921
σ. 19.
-Προσωπική γεωργική πίστις εις Γερμανίαν:
Ιστορικά 1921 σ. 36.
Νομοθεσία 1921 σ. 51
Τοπικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί 1921 σ. 53.
Αλληλέγγυος ευθύνη 1921 σ. 53.
Συνεταιρική μερίς 1921 σ. 54.
Αποθεματικά 1921 σ. 68.
Καταθέσεις 1921 σ. 69.
Λαμβανόμενα δάνεια 1921 σ. 70.
Χορηγούμενα δάνεια 1921 σ. 84.
Επιτόκιον 1921 σ. 86
Έξοδα διοικήσεως 1921 σ. 86.
Καθαρά κέρδη 1921 σ. 99.
Αναλογία εργασιών 1921 σ. 100.
Κεντρικαί Τράπεζαι 1921 σ. 119,150,164.
Αστικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί 1921 σ. 134,
149.
Πρωσσική Κεντρική Τράπεζα των Συνεταιρι
σμών 1921 σ. 166,180.
Κεντρικαί Τράπεζαι Συνεταιρισμών υποοτηριζόμεναι υπό των Κρατών 1922 σ. 6.
- Προσωπική γεωργική πίστις εις Ιταλίαν:

Ιστορικόν 1922 σ. 23.
Νομοθεσία 1922 σ. 25,36,51.
-Γεωργικοί Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί 1920
σ. 160,177,193 -1921 σ. 1,17.33,49.65,81,96.
-Κράτος - Έμποροι - Συνεταιρισμοί 1921 σ.
117.
-Μισθώσεις αγροτικών κτημάτων εις Συνεται
ρισμούς 1921 σ. 161.
-Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 1922 σ. 17,32.
-Αγροτικόν Συνέδριον 1921 σ. 49.
β) Στο περιοδικό «Ο Συνεταιριστής»:
-Γεωργικαί Τράπεζαι 1926 σ. 1.
-Γεωργικοί Συνεταιρισμοί εν Ελλάδι 1927 σ.
262,289.
-Ανάγκη Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
1939 σ. 51.
-Οι αναδημοσιεύσεις από το «Ο Βοηθός των
Συνεταιρισμών».
γ) Σε άλλα έντυπα:
-Στο «Γεωργικόν Δελτίον» του 1905. Πραγμα
τεία περί Γεωργικών Συνεταιρισμών (τεύχος
Τέταρτον).
-Στον «Ελεύθερον Λόγον» Αθηνών 14.12.1945.
-Στο «Ελεύθερον Βήμα» Αθηνών 8 και
9.12.1927 (σχετικώς με ανάγκην ιδρύσεως
Γεωργικής Τραπέζης).
δ) Στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών»:
-Μαθήματα περί Γεωργικών Συνεταιρισμών».
Από το τεύχος 29 του 1975 (σ. 2229) μέχρι το
τεύχος 38 του 1976.
ε) Σε αυτοτελή βιβλία:
-Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. Αθήναι 1913 (ως
τεύχος Α’ του Γεωργικού Δελτίου του Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας) σελίδες 236.
-Ανάγκη Ενώσεως των Γεωργικών Συνεταιρι
σμών, Αθήναι 1917 σ. 39.
-Περί Συνεταιρισμών εν Ελλάδι. Διάλεξις.Αθήναι 1918 σ. 28.
-Μαθήματα περί Γεωργικών Συνεταιρισμών
(εις την Ανωτ. Γεωπονικήν Σχολήν Αθηνών)
Πολυγρ. Αθήναι 1924 σ. 214.

Ιωσηφίδης Κωνστ. Συνεταιριστικό στέλεχος στη Βέροια και τη ΣΕΚΕ. Ψήφισμα ΣΕΚΕ
Αποχαιρετισμός υπό Ν. Κολύμβα. Βλ. Σ 1965 σ. 88. Και ΦΣ 1965 σ. 259.
Καλιτσουνάκις Δημ. Καθηγητής Οικονομικών στην Ανωτάτη Εμπορική, εκδότης του
περιοδικού «Αρχείον Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών». Από τους πρώτους επιστή
μονες του συνεταιριστικού χώρου στην Ελλάδα, συγγραφέας και του βιβλίου «Περί Συνεται-
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ρισμών» και άλλων φυλλαδίων συνεταιριστικών (στη γερμανική γλώσσα). Με μεγάλη συνε
ταιριστική προσφορά (βλ. και τους προηγ. τόμους μας). Συγκέντρωση της Εταιρείας Οικονο
μικών Επιστημών για απόδοση τιμής. Ομιλίες υψηλού επιπέδου από εκπροσώπους όλων των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τιμητικός τόμος. Η προσφορά του στον Συνεργατισμό (Βλ. και Σ
1961 σ. 155).
Κοντοδήμας Κωνστ. Εποπτικός ΑΤΕ. Βλ. Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 604.
Κωνσταντόπουλος Γεωργ. Εποπτικός ΑΤΕ (από τους παλαιότερους) Βλ. Σ 1962 σ. 107.
Μητολίδης Γεωργ. Αξιόλογος συνεταιριστής περιφ. Ορεστιάδος. Βλ. Σ 1962 σ. 141 και ΦΣ
1962 σ. 368.
Μιχόπουλος Νικόλαος.
Η συνεταιριστική τελετή κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολ. Μιχόπουλου
στον Αλμυρό. Μια πρωτόγνωρη συγκέντρωση με υψηλές συμμετοχές και μηνύματα πολιτι
κών, εκκλησίας, συνεταιριστών, εκπροσώπων οργανώσεων και οργανισμών, συνεταιρισμών,
κ.λπ., έγινε στον Αλμυρό της Θεσσαλίας στις 3 Ιουλίου 1966 για να τιμήσουν τον Νικ. Μιχόπουλο από τους βασικούς πρωτεργάτες της ελληνικής συνεταιριστικής κινήσεως. Λεπτομε
ρέστερη αναφορά βλ. Σ 1965 σ. 74, Σ 1966 σ. 73-79.
Δίνουμε στη συνε'χεια το συγγραφικό του έργο (κείμενο I. Στρογγύλη στα ΘΣ 1976 σ.
2835). Γράφει ο I. Στρογγυλής:
«Ο φωτισμένος και σπινθηροβόλος δάσκαλος που γαλουχήθηκε πρώτος στα νάματα του
συνεργατισμού και έκανε το κήρυγμα πράξη με την ίδρυση του πρώτου σύγχρονου τύπου
γεωργικού Συνεταιρισμού το 1900 στον Αλμυρό, 14 χρόνια προτού η Πολιτεία καθιερώσει
επίσημα τον θεσμό (με την ψήφιση του Ν. 602).
Επιλεγμένος από τον αναδημιόυργό της μεγάλης Ελλάδας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο (που
εξετίμησε τις γνώσεις του σε αγροτικά θέματα και την οξυδέρκαιά του) στάθηκε δίπλα στον
Ιασεμίδη για τα θέματα της αγροτικής οικονομίας στο τότε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και αποτέλεσε το πρώτο και βασικό στέλεχος της Εποπτικής Υπηρεσίας Συνεταιρισμών (του
Υπουργείου και αργότερα της ΑΤΕ) με το βαθμό του Γενικού Επιθεωρητού.
Δίδαξε σαν μεγάλος δάσκαλος στο κράτος και στην Αγροτική Τράπεζα (για την ίδρυση της
οποίας υπήρξε θερμός αγωνιστής) τον τρόπο της κοινωνικής αγωγής του αγρότη (έζησε και
ο ίδιος την ψυχοσύνθεσή του), ότι δηλαδή για να τον οδηγούν στην πρόοδο πρέπει τα αρμό
δια όργανά τους να τον πλησιάζουν ψυχικά και με κατανόηση, να τον μορφώνουν και να τον
οπλίζουν με πίστη.
Ο ίσιος δεν παρέλειπε ευκαιρία να οδηγεί - εκτός από τον προφορικό του λόγο και με
παραστατικά γραφτά κείμενα - και να εμψυχώνει την συνεταιριστική κίνηση και τα εποπτι
κά όργανα.
Ό πω ς η μορφή του Μιχόπουλου θα παραμείνει ζωντανή και αγέραστη λέτσι και τα κείμενά
του (των οποίων δίνουμε ένα κατάλογο που δεν μπορεί να θεωρηθή πλήρης) θάναι πάντα
επίκαιρα.
α) Στο περιοδικό «Ο Βοηθός των Συνεταιρισμών»:
-Προσωπική πίστις και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί 1918 σ. 7.
-Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Βυλλίων
Μεγαρίδος 1918 σ. 28.
-Εκκλησία και Συνεταιρισμοί 1918 σ. 42.
-Τ α καπνοχώρια Λαμίας και οι Συνεταιρισμοί

Πωλ. Καπνού 1918 σ. 43 (αναδημοσίευσις «Συνεταιριστής» τ. 22,1951 σ. 110).
-Συνεταιρισμός Καταναλώσεως Ηρακλείου
Κρήτης 1918 σ. 45.
-Διαγραφή συνεταίρων 1918 σ. 48.
-Συμβουλαί προς Συνεταιρισμούς 1918 σ. 55.
-Δάσκαλοι και Συνεταιρισμοί 1918 σ. 75.
-Διαλέξεις και Συνεταιρισμοί 1918 σ. 92.
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-Τακτικόν αποθεματικόν κεφάλαιον 1918 σ.
123.
-Έκτακτον αποθεματικόν 1919 σ. 9.
-Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Επάνωμής 1919 σ. 52.
-Εργασίαι Γεωργ. Πιστωτ. Συν/σμού Χορτιάτη
1919
σ. 99.
-Προμηθευτικαί εργασίαι Συνεταιρισμών 1919

β) Στο περιοδικό «Ο Συνεταιριστής»:
-Εγγραφή συνεταίρων 1925 σ. 35,53.
-Διαγραφή συνεταίρων 1925 σ. 35,53.
-Μερίς συνεταιριστική 1925 σ. 130.
-Ευθύνη συνεταιρική 1925 σ. 163.
-Αλωνιστικαί μηχαναί συνεταιρικαί 1925 σ. 198.
-Εξερχομένου συνεταίρου δικαιώματα - υποχρεώσεις 1925 σ. 261.

α
-Δημοσίευμα περί Συνεταιρισμών 1919 σ. 147.
-Σιτοκαθαριστήρια Συνεταιρισμών 1920 σ. 118

-Περιφέρεια Συνεταιρισμών 1925 σ. 237.
_Συνεχαιρΐ(πικόν πρόβλημα Κέρκυρας 1927 σ.
367.

(αναδημ. «Συνεταιριστής» τ. 15,1940 σ. 106).
-Πρατήρια Γεωργικών Συνεταιρισμών 1920 σ.

-Οργανώσεις καπνοπαραγωγών 1928 σ. 127.
_Έ „
α αποθεματικά κεφάλαια Συνεταιρι-

-Θεριστικαί μηχαναί 1920 σ. 138.

σμών 1929 σ. 160.
_Μ νεια λαμβανόμενα 1929 σ. m

-Αλωνιστικαί μηχαναί 1920 σ. 168,182,1921 σ. _Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 1930 σ. 151.
7 26 (αναδημ. «Συνεταιριστής» τ. 16, 1940 σ. _Έ νας Συνεταιρισμ(5ς σε κάθε χωριό 1931 α
,
Αγροφυ ακή Θράκης 1921 σ. 124.
ομοσχε ιον γροφυ ακης
σ.
-Συνεταιρισμοί Θράκης 1922 σ. 28.

26.
-Συγχωνεύσεις Συνεταιρισμών 1931 σ. 44.
-Ψήφος συνεταίρων εις Συνεταιρισμούς 1931 σ.
gg

Μέρος Αλε|. Πολύ αξιόλογος αγροτιστής και φίλος των Συνεταιρισμών, με μεγάλη δράση
στη Θεσσσαλία και την αποκατάσταση ακτημόνων, δημοσιογράφος, βουλευτής κ.λπ. Βλ. ΦΣ
1964
σ. 42.
Μπάλλας Κ. Γεν. Επιθ. Στοιχ. Εκπαιδεύσεως. Η συμβολή του για τους Σχολικούς Συνεται
ρισμούς. Βλ. Σ 1963 σ. 163.
Μολνβδάς Αριστ. Εκλεκτός αιρετός συνεταιριστής της Δυτ. Μακεδονίας και στις Κεντρι
κές Οργανώσεις. Βλ. αναλυτικά Σ 1963 σ. 109.
Ουζούνης Ιωάν. Εποπτικός ΑΤΕ. Βλ. Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 738.
Οικονομίδης Μιχ. Δημιουργικός Πρόεδρος στην Ένωση Πεζών επί 22 έτη. Βλ. για το
έργο του Σ 1961 σ. 102 και «Αγροτική Κρήτη» 24.3.1961 κείμενο Επιθεωρητή Συνεταιρισμών
Θ. Θεοδωρακόπουλου κατά την αποχώρησή του από την προεδρία για λόγους υγείας.
Πάνος Δημ. Από τους πολύ αξιόλογους συνεταιριστές, με ευρύτατη μόρφωση, συγγραφική
και υπηρεσιακή συμβολή της πρώτης σειράς, Δ/ντής ΑΊΈ, Πρόεδρος της Εταιρείας Φίλων
Συνεργατισμού, κλπ. Βλ. σε όλους τους τόμους μας και Σ 1962 σ. 14. Βλ. και την τιμητική
τελετή της 2.4.1985 στον Παρνασσό (λίγο πριν το θάνατό του, με ομιλίες κλπ.).
Παπαδημητρίου Βασίλ. τ. Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας. Βλ. Σ 1962 σ. 75 για την
αξιόλογη δράση του.
Παπακωνσταντόπουλος Χρηστ. Από τα παλαιά δραστήρια εποπτικά στελέχη έδρασε
κυρίως στη Θεσσαλία. Για τις υπηρεσίες που πρόσφερε βλ. Σ 1963 σ. 109.
Πασχαλίδης Φώτ. Από τα παλαιά συνεταιριστικά στελέχη της Μακεδονίας, εποχής
Μαλούχου. Αξιόλοξη δραστηριότητα. Βλ. Σ 1963 σ. 140.
Σαλβαράς Αντών. Υπάλληλος της Συνομοσπονδίας, με προθυμία και με ευρύτερα κοινωνι
κά ενδιαφέροντα. Βλ. Σ 1965 σ. 133.
Σκολιανός Μιχ. Εποπτικός ΑΤΕ, πέθανε νέος. Βλ. Σ 1965 σ. 38.
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Σουτης Κ. Βλ. ΦΣ 1967 σ. 256.
Σπυρόπουλος Γεώργιος. Αξιόλογος συνεταιριστής περιφ. Καστοριάς. Βλ. ΦΣ 1962 σ. 414.
Σταυράπουλος Παναγ. Διευθυντής της Ενώσεως Μεσσηνίας, δημιουργικός συνεταιριστής.
Βλ. Σ 1963 (J. 140.
Ταξείδης Νίκος. Εποπτικός ΑΤΕ. Πέθανε νέος. Βλ. Σ 1965 σ. 151.
Τζουμέρτης Ευριπίδης. Από τους παληούς, πολύ αξιόλογος συνεταιριστής στη Θεσσαλο
νίκη, ΚΥΔΕΠ, Συνομοσπονδία, ΣΕΚΕ. Βλ. στο Υποκ. ΣΤ/1 Συνομοσπονδία και Σ 1961 σ.
37. Πέθανε το 1997 σε βαθύ γήρας. Βλ. κείμενο Αριστ. Κλήμη στη «Συνεταιριστική Πορεία»
1997 σ. 47 για Τζουμέρτη και Β. Τρίχο.
^ Τξουνάκας Ιωάν. Μέλος ΔΣ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος επί σειράν ετών της Ενώσεως
Άρτης Φιλυιπιάδος. Και στέλεχος στην τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά «Σκαπανεύς xric
Υπαίθρου» 30.1.64.
Τξωρτξάκης Θεοδ. Ο μεγάλος συνεταιριστής. Ο ιδρυτής της Συνομοσπονδίας. Ο Δ/ντής
του περ. «ο Συνεταιριστής». Η αποχώρησή του από τη Συνομοσπονδία «λόγω ορίου ηλι
κίας». Αναλυτικά βλ. στα Υποκεφ. Ε και ΣΤ/1 Συνομοσπονδία. Και σε όλους τους τόμους
μας για το πνευματικό και οργανωτικό μεγάλο έργο του. (Βλ. αναλυτικά στην επόμενη
περίοδο (1971).
Χολέβας Κωνστ. Από τα παλαιά στελέχη της Εποπτείας στο Υπ. Γεωργίας και ΑΤΕ (από
δάσκαλος). Για το έργο του βλ. Σ 1964 σ. 83.
- Για συνεταιριστές του εξωτερικού βλ. στο Υποκεφ. ΙΓ.

Ο Σύνδεσμος Ε ποπτικώ ν της Α Τ Ε σε τιμητική συγκέντρωση που οργάνωσε για τον Θ. Τζωρτζάκη, το 1970
(ομιλίες, γεύμα). Σ τη φωτογραφία ο Θ. Τζωρτζάκης, η Φωτ. Τζωρτζάκη, ο Δ. Πάνος, ο Α ρ. Κλήμης,
τοΔ.Σ. του Συνδέσμου και μ ερ ικ ο ί άλλοι Ε ποπτικοί (Βλ. και σ. 256/2608).
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ΥΠ Ο Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ IB'
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚ ΟΠ Η ΣΕΙΣ - ΑΝΑΔΡΟΜ ΕΣ

Τ ο συγγραφικό έργο των πρωτεργατών Σωκράτη Ιασεμίδη και Νικ. Μ ιχόπουλου (που ανή
κει σε προηγούμενους τόμους) τέθηκε στο προηγούμενο Υποκεφ. ΙΑ.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π Α ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ (Π Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΗ)

— Για την Κύπρο βλ. βασικά το περιοδικό της «Συνεργατιστής» με πολύ αξιόλογη ύλη.
— Κύπρος Συνεργατικαί Ενώσεις διαθέσεως χαρουπιών, Σ 1961 σ. 11.
— Κύπρος. Το Συνεργατικόν καταναλωτικόν κίνημα. Αξιόλογο κείμενο Κ. Αγκαστινιώτη
Σ 1961 σ. 24.
— Κύπρος. Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, Σ 1961 σ. 45.
— Κύπρος. Ο συνεργατικός οργανισμός διαθέσεως αμπελουργικών, Σ 1961 σ. 60.
— Louis Tardy Σ 1961 σ. 75. Και ΦΣ 1961 σ. 253. Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 737.
— Γαλλία. Σχολικοί Συνεταιρισμοί Σ 1961 σ. 93,107.
— Λατινική Αμερική. Πρόοδος, προβλήματα, δυνατότητες των Συνεταιρισμών. Σ 1961 σ. 103
— Κύπρος. Η συνεταιριστική της κίνηση Σ 1961 σ. 113.
— Η Διεθνική Συνεταιριστική Σχολή στην Αθήνα. Σ 1961 σ. 116.
— Το πρόγραμμα της Διεθνικής Συνεταιριστικής Ενώσεως για την προαγωγή του Συνερ
γατισμού. σ 1961 σ. 140.
— Πιστοδότησις της Αγροτικής Οικονομίας εις ΗΠΑ. Άλλα μέτρα προστασίας της. Οι Συνε
ταιρισμοί. Κείμενο αναλυτικό Κ. Κριθαρά. Βλ. Δ/ΑΤΕ 1961 σ. 583, 627, 691,733,854,881.
— Κύπρος. Οι Συνεταιρισμοί στην Κύπρο. Επίσημη επίσκεψη Ελλήνων συνεταιριστών.
Ό πω ς γράφει ο Σ 1961 σ. 113:
«Ύστερα από πρόσκληση του Ελληνικού Συνεργατισμού της Κύπρου, μερικοί Συνεταιριστές από την Ελλάδα, οι κ.κ. Σωτ. Αγαπητίδης, I. Αφεντάκης, Αρ. Κλήμης,
Δ. Θ. Πόνος, Θ. Τζωρτάκης και Φωτ. Τζωρτζάκη, επισκέφθηκαν για μια βδομάδα (30 Σεπτεμβρίου έως 7
Οκτωβρίου) την Κύπρο, γνώρισαν από κοντά την ελληνοκυπριακή συνεταιριστική κίνηση και τους εκροσώπους
της στα διάφορα διαμερίσματα της Μεγαλονήσου, καθώς
και τα αξιόλογα επιτεύγματα των Ελληνοκυπριακών
Συνεταιρικών Οργανώσεων και ένιωσαν βαθιά τη δημιουργική πνοή που διακρίνει τη συνεταιριστική κίνηση
και επίσης την πίστη και την αγάπη που τρέφουν οι
Έλληνες της Κύπρου για το Συνεργατισμό.
Ειδικότερα την πρόσκληση προς τους Συνεταιριστές
από την Ελλάδα την έκαμαν από κοινού η Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα, ο Συνεργατισμός Οργανισμός Διαθε'σεως Αμπελουργικών Προϊόντων (ΣΟΔΑΠ) και ο
Συνεργατικός Προμηθευτικός Οργανισμός Λεμεσού Πάφου (ΣΠΟΛΠ), από τις κυριότερες κεντρικές Συνεταιςικές Οργανώσεις των Ελλήνων της Κύπρου. Την
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πρόσκληση τη διαβίβασε προς αυτούς το Γραφείο της
Ελληνικής Συνεργατικής Αναπτύξεως, που είναι η υπεύθυνη ελληνική Υπηρεσία για την εγγραφή (έγκριση) των
νεοϊδρυομένων ελληνικών συνεργατικών εταιρειών,
καθώς και για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την
εποπτεία κ,λπ., των Ελληνοκυπριακών Συνεταιρικών
Οργανώσεων. Η Υπηρεσία Συνεργατικής Αναπτύξεως
υπάγεται στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση της
Κύπρου, η οποία διορίζει το διοικητή και το προσωπικό
της Υπηρεσίας.
Ένα περιεκτικό αλλά συστηματικά σχεδιασμένο πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους Συνεταιριστές από
την Ελλάδα, μέσα στο σύντομο διάστημα της παραμονής
των, να επισκεφθούν όλες τις πόλεις της Μεγαλονήσου
και μερικούς άλλους συνοικισμούς (κωμοπόλεις και
χωριά) με ανεπτυγμένη συνεταιριστική κίνηση, και να
γνωρίσουν κατά τις περιοδείες των αξιόλογα δείγματα
της συνεταιριστικής δραστηριότητας των Ελληνοκυπρίων, καθώς και πλήθος πρόσωπα από τον συνεταιρισμένο κόσμο, που συγκροτεί την πλατιά και συστηματική
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ελληνική συνεταιριστική οργάνωση και ζωντανεύει και
αξιοποιεί το συνεταιριστικό θεσμό...».
... Σημειώνουμε εδώ μερικές γενικές πληροφορίες,
παρμένες από πρόσφατη ειδική έκθεση (Λευκωσία
29.7.1961) του Γραφείου Ελληνικής Συνεργατικής Αναπιύξεως:
Στην έκθεση αναφε'ρεται ότι στις 31.12.1960 η ελληνι
κή συνεταιριστική κίνηση στην Κύπρο αριθμούσε 770
συνεργατικές εταιρείες, όπως ονομάζονται στην Κύπρο
γενικά οι συνεταιρισμοί, κάθε βαθμού.
Οι πρωτοβάθμιες συνεργατικές εταιρείες ήταν 757.
Απ’ αυτές 380 ήταν πιστωτικές (με απεριόριστη ευθύνη)
27 ταμιευτήρια (με περιορισμένη ευθύνη), 297 συνεργα
τικά παντοπωλεία (συνεταιρισμοί καταναλωτών), 14
ελαιοπαραγωγών, 11 φρουτοπαραγωγών και διαθέσεως
προϊόντων, και ακόμη 28 διαφόρων σκοπών.
Οι δευτεροβάθμιες συνεργατικές εταιρείες είναι 12, οι
ακόλουθες: Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, 5 Ενώ
σεις Διαθέσεως Χαρουπιών, 2 Ενώσεις Διαθέσεως
Πατατών, 3 Προμηθευτικές Ενώσεις και ακόμη ο Συνερ
γατικός Οργανισμός Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊό
ντων (ΣΟΔΑΠ).
Ως τριτοβάθμια Οργάνωση αναφέρεται η Ομοσπονδία
Διαθέσεως Χαρουπιών, που μέλη της είναι οι 5 Ενώσεις
Διαθέσεως Χαρουπιών που αναφέραμε πιο πάνω.
Μια ακόμη νεώτερη τριτοβάθμια Οργάνωση είναι ο
Συνεργατικός Οργανισμός Παραγωγής Ζωοτροφών, που
διαθέτει ήδη ιδιόκτητο εργοστάσιο. Τον ίδρυσαν η
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και οι 3 Προμηθευτικές
Ενώσεις. Άρχισε να λειτουργή τον περασμένο Ιούλιο.
Σημειώνονται επίσης αδιάκοπα προσπάθειες για να χρησιμοποιηθή ο συνεργατισμός προς διάφορες νέες επι
διώξεις.
Τον περασμένο Ιούνιο ιδρύθηκε επίσης από 14 τριτο
βάθμιες συνεργατικές εταιρείες η «Παγκύπριος Συνερ
γατική Συνομοσπονδία». Σκοπός της είναι η προαγωγή
και η εξάπλωση των συνεργατικών «ιδρυμάτων» (συνερ
γατικών εταιρειών), η συνεργατική εκπαίδευση, η κατάλ
ληλη διαφώτιση και καθοδήγηση για την ανάπτυξη των
συνεργατικών ιδεωδών, επίσης η καθοδήγηση των μελών
της Συνομοσπονδίας για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων των και η υπεράσπιση των συμφερόντων
των απέναντι των αρμοδίων αρχών και Οργανώσεων.
Ήδη πρόκειται να αρχίση να λειτουργή η κορυφαία
αυτή ιδεολογική Οργάνωση. Επίσης οι δευτεροβάθμιες
και τριτοβάθμιες Συνεργατικές Οργανώσεις έχουν
συγκροτήσει προσωρινή Επιτροπή για συνεργατική δια
φώτιση και σύντομα θα κυκλοφορήση περιοδικό με τον

τίτλο «Συνεργατιστής», όργανο της Παγκυπρίου Συνερ
γατικής Συνομοσπονδίας. Σκοπός του περιοδικού θα
είναι η προβολή των συνεργατικών ζητημάτων και η
έρευνα και συζήτηση των γενικότερων προβλημάτων των
συνεργατικών εταιρειών.
Αξιόλογη επίσης είναι η οργάνωση των σχολικών ταμι
ευτηρίων που συγκεντρώνουν τις μικρές οικονομίες των
παιδιών. Τα ποσά που μαζεύονται για αποταμίευση
καταθέτονιαι στις συνεργατικές εταιρείες των μεγάλων,
οι οποίες τα χρησιμοποιούν στις εργασίες τους. Έτσι και
τα παιδιά μαθαίνουν να εκτιμούν την οικονομία και την
αποταμίευση και οι συνεταιρισμοί των ενηλίκων εξα
σφαλίζουν ένα αξιόλογο μέσο πορισμού κεφαλαίων αμέ
σως από την πηγή των.
Με το συνεργατικό αυτό δίκτυο, που είναι αρκετά
πυκνό και συστηματικά οργανωμένο, και με τη χρησιμο
ποίηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, αποθηκών, καταστη
μάτων, γραφείων, ο Ελληνοκυπριακός Συνεργατισμός
διεξάγει το αξιόλογο έργο του και αδιάκοπα αναπτύσσει
τις δραστηριότητές του για το καλό των μελών του και
του Κυπριακού λαού...
Ιδιαίτερη τιμή και χαρά δοκίμασαν οι Συνεταιριστές
από την Ελλάδα, όταν συνοδευόμενοι από το Διοικητή
και το Βοηθό Διοικητή της Συνεργατικής Αναπτύξεως
κ.κ. Ανδρ. Αζίνα και Κυρ. Αγκασιινιώτη, έγιναν δεκτοί
από το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας...
Ο Όμιλος των Συνεταιριστών από την Ελλάδα έδωσαν
την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, στην αίθουσα της Ελληνικής
Κοινοτικής Συνελεύσεως, μια σχετική ομιλία ο καθένας
τους: Το πρωί μίλησε πρώτος ο καθηγητής κ. Σωτ. Αγαπητίδης με το γενικότερο θέμα: «Η Ελληνική Οικονο
μία» .Ακολούθησαν οι ειδικότερες ομιλίες: «Η συνεται
ριστική κίνηση στην Ελλάδα» από τον κ. Θ. Τζωρτζάκη
και «η Γεωργία και οι Συνεταιρισμοί» από τον κ. I. Αφεντάκη. Το απόγευμα μίλησαν οι κ.κ. Δ. Πάνος με θέμα
«Προβλήματα από τη συνεταιριστική εξέλιξη στην Ελλά
δα και ειδικότερα προβλήματα που αναφέρονται στη
συνεταιριστική εμπορία των προϊόντων» και Αρ. Κλήμης
με θέμα «Η αγροτική πίστη και η συνεταιριστική κίνηση
στην Ελλάδα: Σχέσεις και αλληλοσυμπλήρωση των δύο
θεσμών».(*) Τελευταία δόθηκε η ομιλία της κ. Φωτεινής
Θ. Τζωρτάκη «Σχολικοί Συνεταιρισμοί».
Τις ομιλίες παρακολούθησαν τριακόσια τουλάχιστον
πρόσωπα, μέλη της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως,
μέλη Επιτροπειών (διοικητικών συμβουλίων) και γραμ
ματείς Συνεργατικών Εταιρειών, Εκπαιδευτικοί, Τραπε
ζικοί και άλλοι από ολόκληρη την Κύπρο...

(*) Η ομιλία αυτή και οι εντυπώσεις του Α.Ν. Κλήμη από την Κύπρο δημοσιεύθηκαν και σε ειδικό μικρό
βιβλίο από το οποίο δεκάδες έντυπα άντλησαν υλικό και έγραψαν για την Κύπρο.
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Μετά την επιστροφή τους έστειλαν το ακόλουθο μήνυμα προς τον Ελληνικόν Συνεργατι
σμόν της Κύπρου:
Με βαθείαν συγκίνησιν και ζωηρόν ικανοποίησιν ως
με'λη του ομίλου των εξ Ελλάδος Συνεταιριστών, ο οποί
ος είχε την τιμήν να προσκληθή υπό του ελληνικού
Συνεργατισμού της Κύπρου δια να γνωρίση εκ του
σύνεγγυς την συνεταιριστικήν κίνησιν της Μεγαλονήσου, εκφράζομεν προς τον Ελληνοκυπριακόν Συνεργατι
σμόν ειλικρινή συγχαρητήρια δια τα αξιόλογα επιτεύγ
ματα αυτού και θερμός ευχάς δια την επιτυχή συνέχισιν
του λαμπρού έργου του, η προκοπή του οποίου προάγει
την οικονομικήν ανάπτυξιν της Νήσου και την ευημερίαν
του ελληνικού της πληθυσμού.
Κατά την καθ’ όλα αντικειμενικής και αρτίως οργανωθείσαν επίσκεψίν μας, είχομεν την ευκαιρίαν να εκτιμήσωμεν την βαθείαν πίστιν των Ελλήνων της Κύπρου εις
την ιδέαν του Συνεργατισμού, τα εξαιρετικά επιτεύγματα
των ελληνικών Συνεργατικών Οργανώσεων εις το πρα
κτικόν πεδίον, την συνετήν και αποτελεσματικήν διαχείρισιν των συνεταιριστικών πραγμάτων εκ μέρους των
υπεύθυνων της κινήσεως, ενισχυομένην από την αμέριατον και συνειδητήν σύμπραξιν του συνεταιρισμένου
κόσμου.
Επίσης διεπιστώσαμεν την αντικειμενικήν και στοχα
στικήν αντιμετώπισιν των προβλημάτων, τα οποία προ
βάλλονται εις την κίνησιν προς επίλυσιν, και το δημιουρ
γικόν και φιλάλληλον πνεύμα το οποίον διαποτίζει την
λειτουργίαν των ελληνικών Συνεργατικών Οργανώσεων
της Νήσου.
Με πρωτοπορίαν τας Συνεργατικός Πιστωτικός Εται
ρείας και τα Συνεργατικό Παντοπωλεία — τους δύο
θαυμάσιους συνεταιριστικούς θεσμούς, που με την βοή
θειαν και υπό την καθοδήγησιν των Κεντρικών Συνεργα
τικών των Οργανώσεων διαχειρίζονται σχεδόν ολοκλη
ρωτικής τόσον την βραχυπρόθεσμον ιδίως πίστιν, κυρίως
εις την ύπαιθρον, όσον και τον εφοδιασμόν των συνεταί
ρων με είδη χρήσιμα δια την παραγωγήν και την συντήρησίν των — και με την κατά πόδας παρακολούθησιν
των Συνεργατικών αυτών Οργανώσεων υπό των λοιπών
Συνεταιριστικών Οργανισμών, ιδίως των ασχολούμενων
με την συγκέντρωσιν, επεξεργασίαν και διάθεσιν των

γεωργικών προϊόντων, ο Ελληνοκυπριακός Συνεργατι
σμός βαδίζει προς την πρόοδον με σταθερόν βήμα, υπό
την παρακολούθησιν και την καθοδήγησιν της Διοικήσεως Συνεργατικής Αναπτύξεως. Δεν απέχει πολύ ο χρό
νος, καθ’ ον η συνεταιριστική κίνησις των Ελλήνων της
Κύπρου θα φθάση εις όλους τους τομείς την συνεταιρι
στικήν ανάπτυξιν των συνεταιρισιικώς προηγμένων
χωρών, μεταξύ των οποίων θα καταλάβη θέσιν επίζηλον.
Αν αι δημιουργικοί και αποτελεσματικοί προσπάθειαι
του Ελληνοκυπριακού Συνεργατισμού ενισχυθούν εντονώτερον, αναλΰγως προς τας σημερινός του δυνατότητας
και ανάγκας και κατασταλούν ωρισμέναι αδικαιολόγητοι
αντιδράσεις κατά της επεκτόσεως του συνεταιριστικού
θεσμού, του οποίου η κοινωφέλεια είναι αναμφισβήτητος
και η βαθμιαία του εξέλιξις συντελείται ειρηνικώς και
όνευ αποτόμων διαταραχών, τότε ασφαλώς θα διευκολυνθή το έργον του, η δε πορεία του προς την πλήρη αποδοτικότητά του, επ’ αγαθώ του λαού, θα είναι ταχύτερα.
Πάντως η επικράτησις του θεσμού και η πλήρης αξιοποίησίς του είναι βεβαία, εξασφαλιζόμενη από τον πηγαίον
δυναμισμόν του και το δίκαιον των ανθρωπιστικών επιδιώξεών του.
Ημείς, οι εξ Ελλάδος συνεταιρισταί, είμεθα υπερήφα
νοι δια το έργον το συντελεσθέν υπό του Ελληνοκυπρια
κού Συνεργατισμού, διότι τούτο είναι έργον Ελλήνων και
αποδεικνύει πόσον οικεία είναι η ιδέα της συνεργασίας
εις την φυλήν μας και πόσον ικανός είναι ο λαός μας να
την αξιοποιήση αποτελεσματικώς.
Ελπίζομεν ότι η μεταξύ των Ελλήνων της μητρός
Ελλάδος και της Κύπρου επαφή θα συστηματοποιηθή
και θα διευρυνθή, προς αμοιβαίαν ενημέρωσιν και
συνεργασίαν επ’ αγαθώ της καθ’ όλου ελληνικής συνε
ταιριστικής κινήσεως και εις την Ελλάδα και εις την
Κύπρον και της οικονομίας αυτών.
Εν Αθήναις τη 10 Οκρωβρίου 1961
Τα μέλη του Ομίλου
Σωτ. Αγαπητίδης, I. Αφεντάκης, Αριστ. Κλήμης,
Δημ. Πάνος, Θεόδ. Τζωρτζάκης, Φωτεινή Θ. Τζωρτζάκη

— Πληροφορίες από τη συνεταιριστική κίνηση Καναδά, (Κεμπέκ, Σασκατσέβαν), Κεϋλά
νην, Κολομβίαν, Ινδίας, Ιταλίαν. Δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενέργειες ΦΣ 1961 σ.
71.
— Συνεταιριστική εμπορία γεωργ. προϊόντων. Ομιλία G.P. Summers της Αμερικ. Αποστο
λής στο Σεμινάριο Δ/ντών Ενώσεων ΦΣ 1961 σ. 109.
— Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση. Οργάνωση, σκοποί, έργο. Η Σχολή ΦΣ 1961 σ. 341.
— Οι συνδικαλιστικές και Συνεταιριστικές Οργανώσεις των Γάλλων αγροτών. Κείμενο
Ευδ. Σαχπάζη με εκλεκτό διαφωτιστικό περιεχόμενο. Βλ. ΦΣ 1961 σ. 528 επόμ.
Αφού εκθέτει την πολύ καλή συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών, προχωρεί και στη
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συνεταιριστική οργάνωση, διαχωρίζει τους σκοπούς τους και τους τρόπους ενεργείας και
διαγράφει την σωστή συνεργασία τους. Είναι πολύ χρήσιμο να διαβαστεί όλο το κείμενο.
Δίνουμε μερικές περικοπές, πολύ χρήσιμες για τους έλληνες αγροτιστές και συνεταιριστές
στο να αποβάλλουν τα αίτια που κρατούν σε καθυστέρηση - υποχώρηση την συνεταιριστική
ανάπτυξη. Ίσως το σημερινό περιοδικό της Συνομοσπονδίας να πρέπει να αναδημοσιεύσει
το κείμενο της ΦΣ 1961 σ. 528 του Ευδ. Σαχπάζη, που αργότερα εξελίχτηκε σε Γεν. Διευθυ
ντή της Συνομοσπονδίας αλλά, δυστυχώς μέσα σε πολύ δύσκολη κομματική περίοδο και
πέθανε νέος.
«...Θάταν απογυμνωμένη η συνδικαλιστική συγκρότησι της Γαλλίας, αν ο παραγωγός έμενε αδιάφορος στην
βαρύτητα του συνεταιριστικού θεσμού. Πράγματι ο Γάλ
λος παραγωγός που η πολιτιστική του στάθμη του επιτρέπει να ξέρη να εκτιμά επωφελώς βρίσκεται ολότελα σχε
δόν οργανωμε'νος και στα συνεταιριστικά πλαίσια. Έτσι
βλέπουμε ο ίδιος ο παραγωγός: καπνού, αραβοσίτου,
οίνου και γάλακτος νάναι μέλος ταυτόχρονα και παράλ
ληλα σ’ όλες τις αντίστοιχες επαγγελματικές και συνεται
ριστικές οργανώσεις. Είναι πραγματικά ζηλευτή η οργάνωσις, η λειτουργία και η δραστηριότητα των. Ο ίδιος ο
παραγωγός εντοπισμένος και προσγειωμένος στους πολ
λούς και ποικίλους συνδυασμούς. Κατανομή δραοτηριότητος. Κατεύθυνσις πλαισιωμένη από πνεύμα ευρύτητος.
Προσανατολισμένη και συγκεκριμε'νη κίνησις. Ένας
παραγωγός σε 3, 4 ή 5 οργανισμούς. Συνεταιρισμός και
Επαγγελματισμός με ίδιους καϋμούς, παλμούς, και οραματισμούς προχωρούν αδελφωμένοι στην επίτευξι του
επιδιωκομένου σκοπού. Ο Συνεταιρισμός στον καθαρό
εμπορο-οικονομικό του ρόλο και ο Επαγγελματισμός
στην αγωνιστική του κατεύθυνσι μ’ ένα πλήθος συνδυα
σμένων ενεργειών και διαθέσεων δια να επιτευχθή η
ποθητή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στην όλη
παραγωγική προσπάθεια, συνεταιριστική οργάνωσις που
στέκεται πλάι στην συνδικαλιστική - επαγγελματική, για
τί πιστεύει ότι έτσι με ταυτόχρονη δηλαδή κίνησι και
αδελφωμένη, σφυρηλατημένη πίστι μπορούν και παρέ
χουν με πληρότητα τις υπηρεσίες των στους παραγω
γούς. Πράγματι έτσι, το συνεταιριστικό κίνημα γίνεται
πιο συγκεκριμένο, ειδικευμένο και εντοπισμένο στους
καθαυτούς τομείς της δραστηριότητάς του. Πρόκειται
για συνδυασμό που οι ιθύνοντες από την πρώτη στιγμή
επεσήμαναν την αναγκαιότητά του. Όχι προχειρολογική
συσχέτισι και απόρροια μικροπρεπών τάσεων και κενο
δοξιών. Σκέψεις, συλλογισμοί και κατευθύνσεις βασι
σμένες στις πραγματικές απαιτήσεις του συγχρόνου κοι
νωνικοοικονομικού μας βίου.
Σήμερα η ποικιλία, η πολυπλοκότητα και η μελέτη των
καθ’ έκαστον θεμάτων επιβάλλουν ξεκάθαρη κατεύθυνσι
και ολότελα προσανατολισμένη σε ειδικευμένα πλαίσια.
Έτσι γίνεται γρήγορη, σαφής και συγκεκριμένη δουλειά
και επιτυγχάνεται γρηγορότερα και ικανοποιητικώτερα
η επίλυσι κάθε προβλήματος. Όταν όμως ο συνεταιρι
σμός αποσπάται από τον καθαυτό τομέα του και κατατρίβεται σε θέματα αγωνιστικής κλάσεως και δραστηριό-
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τητος νομίζουμε ότι ξεφεύγει και πνίγεται η φωνή του,
γιατί μπαίνει σε κύκλο θεμάτων που η επίλυσι και αντιμετώπισί των απαιτεί ξέχωρη, αναπόσπαστη και συνεχή
αγωνιστική διάθεσι και παρακολούθησι για να μπόρεση
τελικά να απολήξη σε θετικά και ικανοποιητικά αποτε
λέσματα. Συνεπώς η Συνεταιριστική κίνησις στην Γαλλία
είναι ολότελα προσαρμοσμένη σε επιδιώξεις οικονομι
κού χαρακτήρος, ενώ η Συνδικαλιστική - Επαγγελματική
οργάνωσις κινείται και ελίσσεται σε αγωνιστικά πλαίσια
που απολήγουν στην επίλυσι κάθε προβλήματος.
Συντονισμός και συνεργασία
Θάταν, αληθινά αδικία να μείνουμε αδιάφοροι μπρο
στά στην συνδυασμένη και ολότελα ζηλευτή επικοινωνία
που κρατεί μεταξύ των πολλών και των ποικίλων οργανι
σμών. Μένει κανείς έκπληκτος στο πραγματικά ασύλλη
πτο και απροσμέτρητο πνεύμα ανωτερότητας και συνερ
γασίας των. Καταστάσεις, διαθέσεις, εκφάνσεις και
εκδηλώσεις που αδυνατούμε να τις εκφράσουμε στην
ολοκληρωμένη των όψιν και περιεκτικότητα. Σχέσεις
που η στάθμη των βρίσκεται στο πιο ψηλό επίπεδο. Διάθεσις για παρά πέρα βελτίωσι. Συνεργασία στην πιο
τέλεια έκφρασί της. Καταδεκτικότητα χωρίς ίχνος μικρότητος. Οργάνωσις, λειτουργία, δραστηριότητα, συνεργα
σία και επικοινωνία όλα μαζί σε μια γραμμή και ποικιλμένα από την ίδια ευχή...
Τα παραπάνω που με πολύ συνοπτικότητα, όπως από
την αρχή διευκρινίσαμε, γράφουμε αποτελούν εκδηλώ
σεις της Γαλλικής αγροτικής ζωής. Νομίζουμε πως θάταν
επίκαιρον και πρέπον να κάνουμε μερικές συγκρίσεις
από τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν επωφελή
διδάγματα για την δική μας τακτική και γενικώτερη
πολιτική.
Στην χώρα μας, που από ότι, γνωρίζουμε καταβάλλε
ται επί πολλά τώρα χρόνια οργανωτική προσπάθεια για
τους παραγωγούς όλων των κλάδων, συναντάμε εντελώς
απαράδεκτες εκδηλώσεις. Από την μια μεριά η πολιτεία
και οι διάφορες οργανωμένες τάξεις και από την άλλη οι
ίδιοι οι παραγωγοί δηλ. και οι μεν και οι δε αντί να προ
σγειωθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής παραμέ
νουν αδιάφοροι και μοιρολατρικοί στις καίριες ανακα
τατάξεις που σημειώθηκαν ιδιαίτερα από τον τελευταίο
πόλεμο και εδώ.
Έτσι βλέπουμε σήμερα ο παραγωγικός κόσμος της
χώρας μας νάναι ολότελα ανοργάνωτος επαγγελματικά.
Αυτό έχει σαν συνέπεια ο παραγωγός να γίνεται η πιο
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εύκολη πηγή εκμεταλλεύσεως και απομυζήσεως. Όλοι
εναντίον του. Όλοι απορροφούν χωρίς να του παρε'χουν.
Ο καθένας και όλοι μαζί παρεμβάλλουν τις ανασταλτι
κές τους δυνάμεις με αποτέλεσμα να σαλεύουν συνεχώς
στα πλαίσια της διαβιώσεώς του η κακομοιριά, η δυστυ
χία, η απογοήτευσις, η νωθρότητα και τάσεις νευρώδους
εκδηλώσειος για την ανεύρεσι μιας κάποιας ανύπαρκτης
ελπίδας προοδευτικής αλλαγής. Ο κύριος υπεύθυνος
είναι ο ίδιος ο παραγωγός. Αυτός φαίνεται πως συνήθισε
σε μια νέα κατάστασι, τούγινε, νομίζει κανείς βίωμα η
αταξία, η αφέλεια και ο αναχρονισμός. Φαίνεται πως
αδυνατεί να αποδεσμευθή από παληές συνήθειες που
στον καιρό τους είχαν μια κάποια γοητευτικότητα.
Σήμερα με την χαμηλή πολιτιστική του στάθμη αδυνα
τώντας να συλλάβη τις αναδιαρθρώσεις και ανακατάξεις
που σημειώθηκαν στα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να
βλέπη αδιάφορα την οργανωτική προσπάθεια που επίμο
να απαιτεί γρήγορη αφύπνισι και προογείωσι στην σκλη
ρή πραγματικότητα. Οι άλλες τάξεις αν θέλουν να
μένουν αδιάφορες μπροστά στην δυστυχισμένη και απογοητευτική αγροτική ζωή θα πρέπει να προεξοφλούν και
την δική τους καταδίκη, γιατί τόνο και ζωή στην παραγω
γική διαδικασία, στον κύκλο των εργασιών και στην
καταναλωτική κίνησι δίδει η παρουσία του παραγωγού
που έπαιζε και θα παίζη πρωτεύοντα ρόλο στην χώρα
μας πούχει αγροτική σύνθεσι στις περισσότερες εκφάν
σεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής της ζωής.
Όταν ο Γάλλος παραγωγός με ανεβασμένο πνευματικό
επίπεδο, με κλήρο και πλούτο ζηλευτό, με δυνατότητες
σχεδόν ασυναγώνιστες βρήκε, παρά ταύτα, αναγκαία
την επαγγελματική του οργάνωσι, διερωτάται κανείς πώς
εμείς με τόση στενότητα κλήρου, με τόση φτώχια, με
τόσες πιέσεις, με τόσες πολλές και ποικίλες εκμεταλλευ
τικές διαθέσεις και με προβλήματα που η επίλυσίς των
καθημερινά αναστέλλεται θα μπορέσουμε ν’ αντιμετωπί
σουμε τα τείχη που από μέρα σε μέρα γίνονται πιο
δυσπέρασια και προβληματικά. Πώς είναι δυνατόν ο
Έλληνας παραγωγός ν’ αντιμετώπιση τον δυναμικό Γάλ
λο παραγωγό που χρόνια τώρα πολλά έχει σχεδόν μηχα
νοποιήσει την καλλιέργειά του, κινείται και ελίσσεται
βάσει προγράμματος, προβάλλει και επιλύει μόνος του
τις διεκδικήσεις του, σταθμίζεται και υπολογίζεται σαν
μια ενιαία δραστήρια δύναμις, πούναι ολότελα επαγγελ
ματικά οργανωμένος σ’ όλους τους παραγωγικούς κλά
δους και γνωρίζει τις αδυναμίες του μπροστά στις επι
τεύξεις των παραγωγών άλλων χωρών...
Κλείνοντας την συνοπτική μας αυτή έρευνα πάνω στην
επαγγελματική οργάνωσι των Γάλλων παραγωγών κρί
νομε σκόπιμο ανακεφαλαιώνοντας να υπογραμμίσουμε
τα σημεία εκείνα που με ανάλογη προσαρμογή θα μπο
ρούσαν ν’ αποτελέσουν τα στηρίγματα για να προχωρήση στην χώρα μας με ικανοποιητικό ρυθμό η συνδικαλι
στική - επαγγελματική οργάνωσι όλων των παραγωγικών
κλάδων.
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Για να μεταβληθή σε πραγματικότητα η όλη αυτή προ
σπάθεια που χρόνια τώρα καταβάλλεται στην χώρα μας
με σπασμωδικότητα χρειάζεται κατά την γνώμη μας:
1. Συνειδητοποίησις της πραγματικότητος.
2. Απομάκρυνσις από αναχρονισμούς και εκδηλώσεις
ξένες προς τις μεταπολεμικές απαιτήσεις.
3. Πνεύμα συναδελφικότητος, συνεργασίας και κατανοήσεως.
4. Ποδοπάτησις κενοδοξιών και συμφεροντολογικών
φιλοδοξιών.
5. Απομάκρυνσις από κάθε διασπαστική διάθεσι.
6. Πνεύμα ευρύτερης πνοής και ανωτερότητος.
7. Ενέργεια και δράσις με υπευθυνότητα και πραγμα
τική συνέπεια.
8. Διάθεσις επιλύσεως κάθε προβλήματος για το καλό
της αγροτικής και της εθνικής οικονομίας γενικώτερα.
9. Συνεργασία δημοσίων, συνεταιριστικών, ιδιωτικών
και επαγγελματικών οργανισμών για την επιμελημένη
αντιμετώπισι των προβλημάτων.
10. Ενίσχυσις κάθε προσπαθείας που αποσλοπεί στην
γενικώτερη προκοπή του τόπου μας.
11. Αμβλυνσις των διαφορών και μηδενισμός των
μικροπρεπών ενεργειών και τάσεων.
12. Εκμηδένισις του μίσους, του πάθος, της χαιρεκακίας και της μικρότητος.
13. Αγάπη, στοργή και αδελφωσύνη.
14. Διάθεσις για πραγματική και σοβαρή δουλειά.
15. Προθέσεις και επιδιώξεις τοποθετημένες μέσα στα
συνταγματικά πλαίσια.
16. Ενέργειες και προσπάθειες βασισμένες σε πραγ
ματικά και αντικειμενικά δεδομένα.
17. Εξάλειψις κάθε σκόπιμης αντιπολιτευτικής διαθέ
σεως.
18. Αποφυγή ερωτοτροπιών προς την Α ή Β κρατούσα
ή μη πολιτική μερίδα.
19. Ενίσχυσις κάθε προσπαθείας που αποβλέπει στην
προαγωγή κάθε προβλήματος.
20. Συντονιστική ενέργεια για κάθε διεκδίκησι.
21. Παλμός, ζωντάνια, πίστις, αφοσίωσις και προσήλωσις όλων των παραγωγών στην επαγγελματική των οργάνωσι.
22. Απομάκρυσνις κάθε δυσπιστίας, αμφιβολίας και
διαβρωτικής προσπαθείας.
23. Ομόνοια και σύμπνοια για κάθε νόμιμη επιδίωξι.
24. Μικρή οικονομική εισφορά του κάθε παραγωγού
για την οργάνωσι, λειτουργία και δραστηριότητα του
Συλλόγου των, και
25. Συνεχής έντονη, πηγαία και εκφραστική αγωνιστι
κότητα για την ολοκλήρωσι της επαγγελματικής οργανώ
σεως όλων των παραγωγών...».
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— Οι αρχές και τα προβλήματα σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων από τους Συνεταιοισμούς. Σ 1962 σ. 3.
— Συνεταιρική διακίνηση ειδών στην ύπαιθρο. Σ 1962 σ. 25.
—Κύπρος. Κρατική βοήθεια και αυτοβοήθεια εις την συνεταιριστικήν οικονομίαν. Σ 1962 σ. 41,88.
— Γαλλία. Η διδασκαλία του Συνεργατισμού στα δημόσια εκπαιδευτήρια. Σ 1962 σ. 45,71.
— Η Καθολική Εκκλησία και ο Συνεργατισμός. Σ 1962 σ. 84,101.
— Έ ννοια και σημασία της συνεταιριστικής κινήσεως. Σ 1962 σ. 129.
— Η Συνεταιριστική Σχολή της Στουτγάρδης. Σ 1962 σ. 134.
— Γερμανία. Hans Seraphim. Σ 1962 σ. 140.
— Κύπρος. Η συνεταιριστική κίνηση. Σ 1962 σ. 156.
— Εντυπώσεις από την Κύπρο. Χρονικό, Συνεταιρισμοί, φωτογραφίες. Κείμενο Αριστ. Ν
Κλήμη. Βλ. Δ/ΑΤΕ 1962 Σ. 836.
— Η συνεργατική ανάπτυξη στην Κύπρο. Στοιχεία από την οργάνωση - δραστηριότητα της
και ομιλίες της Ελληνικής Συνεταιριστιής Ομάδας που τους επισκέφθηκε Σωτ. Αγαπητίδη, I.
Αφεντάκη, Αρ. Κλήμη, Δημ. Πάνου, Θεοδ. Τζωρτζάκη, Φωτ. Τζωρτζάκην. Σχετικές πληρο
φορίες και φωτογραφίες, βλ. ΦΣ 1962 σ. 77 επόμ.
— Η 13 Γεν. Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Γεωργίας (στη Γερμανία) ΦΣ
1962
σ. 63.
7
— Raymond Labesse Σ 1962 σ. 76.
— Η βιομηχανία γάλακτος εις την Sharente. Κείμενο (μετάφραση) Δ. Γούλα. Βλ. ΦΣ 1962
σ. 236.
— Η Συνεταιριστική ιδέα εις Τουρκίαν. Ο Συνεταιρισμός Τραπεζούντος. Κείμενο Ιωακ.
Γραμματικοπούλου. Στοιχεία. Φωτογραφίες. ΦΣ 1962 σ. 323.
— Δανία. Η Χώρα με τον ανεπτυγμένων Συνεργατισμόν. Στοιχεία, εντυπώσεις Β. Παραλίκα ΦΣ 1962 σ. 326.
— Ο Συνεργατισμός εις την Σουηδίαν. Κείμενο Κωνστ. Χουρμουζιάδη. ΦΣ 1962 σ. 359.
— Η γεωργική πρόοδος στη Γαλλία. Κείμενο Χαρ. Παπαχρίστου Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 927.
— Η τουρκική ζαχαροβιομηχανία. Στοιχεία από επιτόπιο επίσκεψη. Στοιχεία για 17 εργο
στάσια. Κείμενο Π. Τσαμπάση Δ/ΑΤΕ 1962 σ. 1056.
— Εγχειρίδιον δια τους Διευθυντάς Συνεταιρισμών. Αξιόλογο κείμενο των Συνεταιρικών
Οργανώσεων ΗΠΑ. Βλ. ΦΣ 1963 σ. 54-61.
— Το ζήτημα της αποδόσεως εντός του Συνεργατισμού. Αξιόλογο κείμενο ξένων συνεται
ριστών. Βλ. ΦΣ 1963 σ. 62-70.
— Η Σχολή των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών της Σουηδίας. Μέθοδοι εργασίας, μαθή
ματα κ,λπ. Αναλυτικό κείμενο Η. Elldin. Βλ. ΦΣ 1963 σ. 155.
— Γαλλία: Συνεταιριστικές Ομάδες παραγωγής εις την γεωργίαν. Βλ. ΦΣ 1963 σ. 175.
— Μελέτη των αντικειμενικών σκοπών και μεθόδων εις τα Δυτικά Συνεργατικά κινήματα.
Η συνεταιριστική επιχείρηση. Κείμενο Μ. Bonow. ΦΣ 1963 σ. 369.
— Το πείραμα Ραϊφάϊζεν. Ιστορία, θεωρία, εφαρμογές. ΦΣ 1963 σ. 485.
— Η συνεταιριστική κίνηση στην Αίγυπτο. Σ 1963 σ. 4, 28.
— Η συνεταιριστική κίνηση στην Κύπρο το 1961. Σ 1963 σ. 16,34.
— Γουλιέλμος Χάαζ. Σ 1963 σ. 57.
— Κύπρος. Πώς ασκείται η αγροτική πίστις. Σ 1963 σ. 64.
— Κράτη της Ασίας και Αφρικής. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί εκεί. Σ 1963 σ. 67.
— Το Ινστιτούτο Συνεταιρικών Σπουδών στο Παρίσι. Σ 1963 σ. 73.
— Γαλλία. Σχολικοί Συνεταιρισμοί. Σ 1963 σ. 104.
— Το διεθνικό επιστημονικό Συνέδριο της Βιέννης. Σ 1963 σ. 135,149.
— Κύπρος. Η κίνηση των σχολικών συνεταιρισμών. Σ 1963 σ. 139.
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— Αγροτική πόσος και γεωργικοί συνεταιρισμοί Δυτ. Γερμανίας. Σ 1964 σελ. 5,37,47,68,99,110.
— Ομιλίες στο διεθνικό επιστημονικό Συνέδριο της Βιέννης. Σ 1964 σ. 15, 30, 47, 68.
— Ο Πεσταλότσι και το συνεταιριστικό ιδανικό. Σ 1964 σ. 65.
— Ο ι σχολικοί συνεταιρισμοί ανά τον κόσμον. Σ 1964 σ. 106.
— Emile Bugnon. Σ 1964 σ. 83.
— Σουηδία. Συνεταιριστική εκπαίδευση. Σ 1964 σ. 160.
— V. Totomianz. Σ 1964 σ. 172.
— Εθνική Συνομοσπονδία Αγροτικής Πίστεως εν Γαλλία. Η εκπαίδευση. Κείμενο Ευδ.
Σαχπάζη. ΦΣ 1964 σ. 241, 371.
— Η Εθνική Συνομοσπονδία Καταναλωτικών Συνεταιρισμών στη Γαλλία. Μορφωτικά
θέματα. Κείμενο Ευδ. Σαχπάζη. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 241,371.
— Σουηδία και γενικότερα. Επιδράσεις νέων μεθόδων διανομής επί των τιμών των αγροτι
κών προϊόντων. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 373.
— Βαυαρία. ΓΣ Κεντρικών Συνετ. Οργανώσεων. Κείμενο Ν. Ραζή. ΘΣ 1964 σ. 282.
— Γαλλία. Εθνική Ομοσπονδία αγροτικής πίστεως. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 155,241.
— Γαλλία. Εθνικόν Αγροτικόν Ινστιτούτον. Κείμενο Ε. Σαχπούζη. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 323.
— Γαλλία. Συνεταιριστική Επιμόρφωσις. Κείμενο Ε. Σαχπάζη. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 55,119.
— Γαλλία. Οι συνεταιρισμοί. Κείμενο Β. Παραλίκα. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 135.
— Γαλλία. Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Καταναλωτών. Κείμενο Ε. Σαχπάζη. Βλ.
ΦΣ 1964 σ. 371.
— Γαλλία. Συνεταιριστικό Κολλέγιο Παρισίων. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 475.
— Γερμανία Δυτική. Εξέλιξη γεωργ. συνεταιρισμών. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 53.
— Η Ελληνική συνεταιριστική κίνηση στην Κύπρο το 1961 - 1963 Κείμενο Ανδρ. Αζίνα. Σ
1965
σ. 13, 33,52,57,77, 92.
— Ισραήλ. Συνεταιριστική οργάνωσις για τη διάθεση αγροτικών προϊόντων. Σ 1965 σ. 45.
— Ο συνεργατισμός στην Κύπρο. Κείμενο Κ. Αγκαστινιώτη Σ 1965 σ. 57.
— Η αγροτική πίστις και οι Γεωργ. Συνεταιρισμοί στη Δυτική Γερμανία. Κείμενο Ν. Ραζή.
Σ 1965 σ. 23.
— Γαλλία. Σχολικοί Συνεταιρισμοί. Σ 1965 σ. 67.
— Η δύναμις του Συνεταιρισμού. Κείμενο Αλ. Μυλωνά στο πρώτο τεύχος του περ. «ο
Συνεταιριστής» βλ. Σ 1925 σ. 25. Αναδημοσίευση Σ 1965 σ. 25.
— Colombain Μ. Βλ. Σ 1965 σ. 107.
— Διεθνές Συνεταιριστικόν Συνέδριον στη Βιέννη. Βλ. ΦΣ 1966 σ. 385.
— Διεθνής Ομοσπονδία Αγροτών. ΦΣ 1965 σ. 52.
— Δανία. Συνεταιρικός σταύλος γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων. Βλ. ΦΣ 1965 σ. 172.
— Ιαπωνία. Συγχώνευαη Συνεταιρισμών. Βλ. ΦΣ 1964 σ. 394.
— Ιρλανδία. Καταστατικόν Αγροτικής Συνομοσπονδίας Αγροτών. ΦΣ 1965 σ. 64.
— Ισραήλ. Ολοκληρωτικός περιφερειακός προγραμματισμός. Κείμενο Δ. Κουκουμέλη. ΦΣ
1964 σ. 329, 363.
— Ροντσντέϊλ αρχαί στα πλαίσια συγχρόνου εποχής. ΦΣ 1965 σ. 395.
— Γαλλία. Σχολικοί συνεταιρισμοί Σ 1966 σ. 35,57,138.
— Ο νέος «Καταστατικός χάρτης» του Συνεργατισμού στο Συνέδριο της ΔΣΕ στη Βιέννη.
Σ 1966 σ. 97,123,141.
— Maurice Colombain. Σ 1966 σ. 107.
— Αγγλία. Σχέδιο για μεταρύθμιση οργανώσεως Συνεταιρισμών, βλ. και ΦΣ 1966 σ. 385.
— Γαλλία. Εταιρεία συλλογικού ενδιαφέροντος Συνεταιρισμών. Κείμενο Δ. Καβούρ. Βλ.
ΦΣ 1967 σ. 15,51.
— Πακιστάν. Ανατολ. Οι Συνεταιρισμοί καλλιεργούν νησίδες ειρήνης. ΦΣ 1967 σ. 43.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1974

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 61
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ
(Απρίλιος 1967 - Αύγουστος 1974)

Στις προηγούμενες σελίδες για την περίοδο 1961-1967 δόθηκαν τα στοιχεία για την δύσκο
λη εκείνη εποχή, που στην πρώτη περίοδό της υπήρξε αρκετά αναπτυξιακή αλλά στη δεύτερη
περίοδο υπήρξε νέα έξαρση των παθών, πολλοί κακοί χειρισμοί (πολιτειακοί και πολιτικοί)
με εξακολούθηση των ξένων επιρροών. Εξακολούθησε να υπάρχει την περίοδο αυτή μεγάλη
η επιβάρυνση της δημόσιας ζωής με αναμνήσεις και συνέπειες από τον πόλεμο 1940/41, την
φοβερή κατοχική περίοδο και τον εμφύλιο σπαραγμό που συνεχίστηκε τουλάχιστο έως το
τέλος του 1949, και τις ανώμαλες από τότε πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις κλπ.
Κατά το πρώτο ήμισυ της περιόδου 1961-1967 η κατάσταση βελτιώθηκε με αναπτυξιακές
γενικά τάσεις, κατασκευή έργων και νομοθετική δημιουργία η στήριξη μερικών θεσμών.
Δυστυχώς κατά το δεύτερο ήμισυ της περιόδου αυτής η πολιτική κατάσταση παρουσίασε
κακήν εικόνα, με ευθύνη κυρίως ανακτορικών κύκλων αλλά και των πολιτικών της εποχής
που δημιούργησαν μίαν πολύ επιζήμια και αξιοκατάκριτη κατάσταση. Το καλοκαίρι του
1966 απεργιακό κλίμα και συγκρούσεις με την Αστυνομία. Συγκρούσεις και αγροτών με
Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. 22 Δεκ. 1966 Κυβέρνηση Παρασκευοπούλου, 27 Δεκ. διαφω
νία Ανδρέα με πατέρα του για στήριξη νέας Κυβέρνησης. Θέματα ΑΣΠΙΔΑ και υπόθεσης
Λαμπράκη. Αρχές Φεβρ. 1967 κινήσεις πολιτικές Ανδρέα Παπανδρέου, 28 Φεβρ. ζητείται
άρση βουλευτικής ασυλίας του. 30 Μαρτίου παραιτείται η Κυβέρνηση Παρασκευοπούλου.
Τελικό αποτέλεσμα υπήρξε η κούραση και η αηδία του Ελληνικού Λαού, πράγμα που
επέτρεψε να επικρατήσει εύκολα η δικτατορία των Συνταγματαρχών και μικρότερων στρα
τιωτικών της 21ης Απριλίου 1967, (που πρόλαβαν την δικτατορία των Στρατηγών- Ανακτό
ρων), παρόλο που με κάποια συμφωνία των 2 μεγάλων κομμάτων είχε σχηματισθεί Κυβέρ
νηση της ΕΡΕ (Κανελλοπούλου) στις 3 Απριλίου, είχε διαλυθεί η Βουλή στις 14 Απριλίου
και είχαν προκηρυχθεί εκλογές για 28 Μαΐου. (Βλ. σχετικά και το βιβλίο του διπλωμάτη
Μπίτσιου για τις τότε συνομιλίες Κομμάτων - Ανακτόρων, εκδ. 1997) () .
, Τα στελέχη της Κυβερνήσεως και όλου του πολιτικού κόσμου και μεγάλος αριθμός πολι
τών συλλαμβάνονται την νύκτα της 21 Απριλίου. Και ενώ όλοι οι «αρμόδιοι» (Κυβέρνηση,
(1) Για τα πολλά πολιτικά και πολιτειακά θέματα και τις επιδράσεις των ξένων υπάρχει μεγάλη βιβλιο
γραφία αλλά δεν είναι δυνατό (ούτε άλλωστε το κύριο αντικείμενο του έργου αυτού) να επεκταθούμε.
Εντελώς ενδεικτικά βλ.: Αλ. Παπαχελά «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο αμερικανικός παράγων
1947-1967». Βλ. και περιληπτικό κείμενο στο Βήμα (Αθηνών) 14-12-1997. Βλ. και στην επόμενη σελίδα.
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πολιτικός κόσμος, δημοσιογράφοι, πολλοί ανώτεροι στρατιωτικοί, κλπ.) ευρίσκονται σε πλήρη σύγχυση για το τί ακριβώς συμβαίνει, ο βασιλεύς, Κωνσταντίνος δεν αντιστέκεται κατά
την «επίσκεψη» των στασιαστών, υποκύπτει και ορκίζει Κυβέρνησιν με τυπικήν ηγετικήν
συμμετοχήν και δικών του εμπίστων (ως Πρόεδρον Κυβερνήσεως τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Κόλλιαν και υπουργόν Εθνικής Αμύνης τον αρχηγόν του Επιτελείου στρατηγόν
Σπαντιδάκην) αλλά με την πραγματικήν εξουσίαν στα χέρια των στασιαστών συνταγματαρ
χών.
Έτσι, μετά την ορκωμοσίαν της Κυβερνήσεως οι έγκλειστοι της Κοινοβουλευτικής
Κυβερνήσεως και άλλοι πολιτικοί, οι αρμόδιοι για την ασφάλειαν του Κράτους, οι δημοσιο
γράφοι και ο Λαός, πληροφορούνται ότι υπάρχει Κυβέρνηση που θα σώσει τον τόπον από
τον διχασμόν, τον κομμουνιστικόν κίνδυνον, την οικονομικήν καταστροφήν και όλα τα δεινά
τα οποία διακηρύσσονται ως υπάρχοντα από τα όργανα της δικτατορίας αλλά και τον τύπον
που τότε πολύ λίγη «αντίσταση» έδειξε (εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις με διακοπή εκδό
σεως κλπ.) (').
Η κατάσταση εξελίχτηκε ανάμικτα με έκτακτα δεσμευτικά μέτρα, απογοητεύσεις αλλά
και υποσχέσεις, εμφάνιση καλών διαθέσεων, αδιαφορία των πολλών και μερικές ελπίδες
για περιορισμό των κομματικών διχασμών και σύντομη αποκατάσταση της ομαλότητας.
Ακολούθησε μετά λίγο χρόνο (τον Δεκέμβριο) η φαιδρά αντίδραση εκ μέρους του Βασί
λειος (αφού είχαν εδραιωθεί οι της δικτατορίας).
Η κατάσταση εκδηλώνεται από τότε σαφέστερα δεσμευτική για όσους «δεν συμμορφώνο
νταν με τις υποδείξεις». Ακολουθούν πολλά γεγονότα που δεν είναι της ύλης του βιβλίου
αυτού. Μόνο ενδεικτικά μερικές ημερομηνίες:
- Ορκίζεται την 21 Απριλίου 1967 η Κυβέρνηση.
- Τον Δεκέμβριο 1967, η αντίδραση του Βασιλέως στη Βόρειο Ελλάδα που απέτυχε
οικτρά και τον οδήγησε «από χωρίου εις χωρίον» φυγάδα στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά
είναι τα ανακοινωθέντα και τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν τότε στις εφημερίδες.

Παν.
Κανελλόπουλος.
Πρωθυ
πουργός
3.4.1967

έως
21.4.67.

Ο Σ υνταγμα
τάρχης Γ
Π απαδοπού
λας, αρχηγός
της δικτατορικής ενέργειας
21.4.67 (έως
8.10.1973, μ ε
διάφορες ιδιό
τητες υπουρ
γού, πρωθυ
πουργού, αντιβασιλέως, προ
έδρου Δ ημο
κρατίας).

(1) Βλ. τώρα σχετικά και το «Ιστορικό Λεύκωμα» της εφημ. Καθημερινή όπου κείμενα και φωτογρα
φίες. Βλ. και το πρόσφατο μικρό κείμενο στην εφημ. Καθημερινή 7-12-97 «Το πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου 1967» για το προσκήνιο και το παρασκήνιο από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες
και κυρίως τις ΗΠΑ. Βλ. και το βιβλίο Ανδρ. Παπανδρέου «Η Δημοκρατία στο απόσπασμα». Και πολλά
άλλα στοιχεία (γνωστά και άγνωστα ακόμα).
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- Νέα Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τώρα τον Γ. Παπαδόπουλο και τον ορισθέντα από το
καθεστώς ως αντιβασιλέα στρατηγό Ζωϊτάκη. Διαγγέλματα τους (βλ. στις τότε εφημερίδες
π.χ. Ναυτεμπορική 14-12-1967). Και βέβαια εκατοντάδες επισήμων και λαϊκών τηλεγραφη
μάτων υπέρ του καθεστώτος. Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών «ως εν Χριστώ ικέτης» υπενθυμίζει
προς όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες την ουράνιον προσταγήν: «Ικετεύω εν ονόματι του
Κυρίου μας να σταματήσει αμέσως του διχασμού η συμφορά, να παυσει ο σπαραγμός μας.
Να ενωθούμε πάλι όλοι οι Έλληνες...». Αλλά οι Έλληνες εξακολουθούν πάντα τον από ανέ
καθεν γνωστό καταστρεπτικόν διχασμόν. (Βλ. στις τότε εφημερίδες).
- Στις 13-8-1968 απόπειρα του Αλ. Παναγούλη εναντίον του πρωθυπουργού. Αποτυχία.
Σύλληψή του. Δοξολογίες κλπ. για τη διάσωση (βλ. κείμενα εφημερίδων 14-8-1968 και έπει
τα. Και μεταγενέστερη δραματική εξιστόρηση από Λούην Δανόν στην εφημ. «Ελευθεροτυ
πία» μετά την πτώση της Χούντας. Παραθέτει χαρακτηριστικές φωτοτυπίες εημερίδων της
εποχής από τις οποίες διδασκόταν ο Λαός. Π.χ. η λεζάντα της φωτογραφίας Παναγούλη «Το
όργανον του φασισμού, το οποίον, κατά μίμησιν του Ο.Α.Σ. απεπειράθη να δολοφονήσει τον
θεμελιωτήν της νέας δημοκρατίας»('). Βέβαια αυτά ήταν επιβολή της Λογοκρισίας αλλά ο
απλός λαός αυτά διάβαζε και διαμόρφωνε στάση.
- Φυσική συνέπεια να γίνει λαμπρός εορτασμός της πολεμικής αρετής των Ελλήνων στις
29-8-68. Εορτασμοί στα Υπουργεία, μήνυμα Αρχιεπισκοπής, ανακοίνωση ΓΣΕΕ, διακήρυξη
δεκάδων καθηγητών και λογοτεχνών για «ηρωικές θυσίες», για τα ιδανικά «ισοτιμία, ισονο
μία, ατομικαί ελευθερίαι της αληθούς Δημοκρατίας του Αθηναίου πολίτου, ο σεβασμός της
εννοίας Άνθρωπος, η Δικαιοσύνη και η
Ο Κ. Κάλλιας,
Αλήθεια εις πάσαν ανθρωπίνην σχέσιν και
ψευδοπρωθυ
εκδήλωσιν...» (βλ. αναλυτικά «Βήμα» Αθη
πουργός 21.4.67
νών 1-9-68 σ. 6). Αυτά και άλλα διάβαζαν
- 13.12.67,
οι απλοί άνθρωποι της δουλειάς, οι οικογε
τοποθετημένος
νειάρχες, οι αγρότες και οι υπάλληλοι.
α πό τον Βασιλέα
- Την 1 Νοεμβρίου 1968 θάνατος Γεωργ.
στην δικτατορική
Παπανδρέου, του Γέρου της Δημοκρατίας.
Κυβέρνηση των
Ακολουθούν λίγες αντιστασιακές εκδηλώ
Συνταγματαρχών
σεις. Αλλά και οργάνωση βαθμιαία της
(ενώ την εξου
δικτατορίας (2).
σίαν είχεν ο Γ.
- Για τις αντιστασιακές και «αντιστασια
Π απαδόπουλος
κές» εκδηλώσεις το θέμα είναι τεράστιο σε
και οι άνθρωποι
σημασία και έκταση αλλά δεν είναι της
της δικτατορίας).
(1) Βλ. για τα τότε γεγονότα περιληπτικά και σε πρόσφατο κείμενο στην «Καθημερινή» 4-1-1998.
(2) Εντελώς ενδεικτικά από πλευράς δικτατορίας για την βαθμιαία οργάνωσή της:
- Κάποια αποκε'ντρωση αρμοδιοτήτων Υπουργείων με ΝΔ 532/1970.
- Για το Υπουργείο Γεωργίας βλ. ΒΔ 709/1970.
- Με κοινή απόφαση υπουργών Προεδρίας, Εσωτερικών, Γεωργίας (ΦΕΚ Β/776/1970) ε'γινε νε'α οργάνωση
των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας (βλ. ΘΣ 1971 σ. 31 επόμ.).
- Επικεφαλής των Διανομαρχιακών Περιφερειών τοποθετούνται υφυπουργοί (ΘΣ 1971 σ. 478).
- Με ΝΔ 960/1971 ορίζονται προσόντα των Νομαρχών (ΘΣ 1972 σ. 615).
- Νε'α κρατική κεντρική οργάνωση, με ΝΔ 957/1971,1016/1972, 1345/1972, (ΘΣ 1972 σ. 612 εόμ.).
- Δημιουργείται Συμβουλευτική Επιτροπή για τη νομοθεσία (ΘΣ 1972 σ. 616,617).
- Με ΝΔ 1015 (ΦΕΚ 263) περί νομομοφροσΰνης των υπαλλήλων και ΝΔ 1048 (ΦΕΚ 264) περί καταργήσεως
των πιστοποιητικών των κοινωνικών φρονημάτων (πλην ΑΝ 516/1948) διευρύνεται ο ε'λεγχος επί των εργαζομε'νων(ΘΣ 1972 σ. 614).
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ύλης του έργου αυτού. Χαρακτηριστικές εμφανίζονται πάντως οι «πολιτικές ταχυδακτυλουρ
γίες» της δικτατορίας και επαφών μερικών προσώπων της «δημοκρατικής» δημοσίας ζωής.
- Πολλά γεγονότα, κυρίως κατά το 1973 και 1974. Σοβαρή επιρροή και στην Ελλάδα απο
φασιστικών γεγονότων του Εξωτερικού Από τα πιο βασικά:
Γεγονότα 14.2.73 στον περίβολο του Πολυτεχνείου. Διαλύονται βίαια από Αστυνομία.
Γεγονότα στο κτίριο της Νομικής Σχολής τις 21 και 22.2.73 από χιλιάδες φοιτητές με δια
μαρτυρίες και άλλες αντιστασιακές εκδηλώσεις, για διάφορα φοιτητικά κυρίως προβλήματα,
επιδίωξη ελεύθερου συνδικαλισμού τους. Αντίδραση δικτατορίας με σχέδιο νόμου για κατα
στατικό χάρτη, διακοπή των αναβολών λόγω σπουδών ηγετικών φοιτητικών στελεχών για να
τα περιορίσει στην πειθαρχία του στρατού. Αναίμακτη λύση της συγκέντρωσης μετά και από
διαδήλωση στο κέντρο των Αθηνών. Ηθική νίκη των φοιτητών με γενικότερο αντίκτυπο.
«Κίνημα» του Ναυτικου και η «ανταρσία» του αντιτορπιλικού «Βέλος» κατά τα γυμνάσια.
Ελιγμός με κατάργηση Βασιλείας. Ανακήρυξη Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρα
τίας. Επικύρωση δημοψηφίσματος 29.7.73. Πρόεδρος Δημοκρατίας ο Παπαδόπουλος.
Πολιτικοποίηση του καθεστώτος με δοτή Κυβέρνηση Μαρκεζίνη για προκήρυξη - διενέρ
γεια εκλογών.
- Επίπτωση και από γεγονότα εξωτερικού όπως: Η δικτατορική επέμβαση στη Χιλή (Πινοσέτ με CIA ανατρέπει την εκλεγμένη κυβέρνηση Αλιέντε και εκκαθαρίσεις). Διεθνής νομι
σματική και ενεργειακή κρίση από δραστηριότητα Αράβων να τιμωρήσουν την Δύση με
αύξηση τιμών πετρελαίου μετά τον αραβοϊσραηλινόν πόλεμον των 6 ημερών τον Οκτώβριο
όπου κυριάρχησε το Ισραήλ και δημιούργησε στη Μέση Ανατολή κατάσταση που δεν ήταν
απαραίτητη η δικτατορία στην Ελλάδα για προστασία των συμφερόντων Αμερικής κ.λπ. Προ
βλήματα στην επανεκλογή στον Αμερικανό πρόεδρο Νίξον από σκάνδαλο Γουότεργκέϊτ.
- Πτώση μετά τα γεγονότα Πολυτεχνείου (σύλληψη, περιορισμός του «Προέδρου» Παπαδόπουλου και των φίλων του). Η εξουσία στην δεύτερη και χειρότερη χούντα του διοικητή
της ΕΣΑ και «αόρατου δικτάτορα» Ιωαννίδη. Νέα Κυβέρνηση (Ανδρουτσόπουλου).
- Εγκληματική επέμβαση και τραγωδία - καταστροφή στην Κύπρο.
- Τελική διάλυση - πτώση της δικτατορίας. Κλήση Κ. Καραμανλή από εναπομείναντα
όργανα του στρατιωτικού καθεστώτος (Γκιζίκη) και πολιτικούς. Ορκωμοσία του. Κυβέρνηση
Εθνικής Ενότητας. Συντακτική Πράξις. Επιστροφή αντιστασιακών και «αντιστασιακών».
Επιστροφή Ανδρ. Παπανδρέου. Ίδρυση ΠΑΣΟΚ.

Σπ. Μαρκεζίνης, ο
δοτός πρω 
θυπουργός
κατά την
«φιλελευθε
ροποίηση»
του τέλους
1973
(8.10.7325.11.1973)

Αδ. Λνδρουτσόπουλος.
Ο τελευταίος
«πρωθυπουργός»
της δικτατορίας,
στην περίοδο
Ιωαννίδη
(25.11.73 23.7.1974).
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Επιστροφή μας κυρίως στα γενικά Συνεταιριστικά (βλ. λεπτομερειακά κατά θε'ματα «πα Υποκε
φάλαια που ακολουθούν):
Οι αντισυνεταιριστικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις (για τις οποίες βλ. στην προη
γούμενη περίοδο), η παραπληροφόρηση, τα συμφέροντα, τα παρασκήνια, είχαν έτοιμα τα
νομικά δεσμά στα οποία θα έριχναν τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, κυρίως τις Κεντρικές
που είχαν δραστηριοποιηθεί αρκετά τα χρόνια της προηγούμενης περιόδου 1961-1967 και
είχαν ενοχλήσει αρκετά τα εκμεταλλευτικά συμφέροντα.
Σχεδόν αμέσως, στις 10 Ιουνίου 1967 (ΦΕΚ 97/1967) δημοσιεύεται ο Αναγκ. Νόμος 31
«περί λήξεως της θητείας των μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των ανωτέρου βαθμού Γεωργ. Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ανασυνθέσεως των Συμβουλίων
αυτών και άλλων τινών διατάξεων».
Ο νόμος αφορά και αιχμαλωτίζει όχι μόνο τα Συμβούλια και τα αναπληρωματικά μέλη
τους (αιρετούς) όλων των Συνεταιρικών Οργανώσεων και Εταιρειών αλλά και την υπηρε
σιακή ηγεσία της οποίας αίρεται η μονιμότης και έπρεπε να επανακριθούν οι υπηρετούντες
ως «νομιμόφρονες» κατά τον παλαιότερον νόμον 516/1940 και το Ψήφισμα ΜΘ.
Ακόμα ο ΑΝ 31/1967 φιμώνει κάθε αγροτικήν συνδικαλιστικήν φωνήν έστω και αν τότε
δεν υπήρχε στην ουσία συνδικαλιστική οργάνωση στον αγροτικό τομέα. «Άμα τη ενάρξει
ισχύος του παρόντος Αναγκ. Νόμου διαλύονται αυτοδικαίως οι πάσης φύσεως, μορφής και
βαθμού Αγροτικοί Σύλλογοι, μη επιτρεπόμενης της ιδρύσεως νέων τοιούτων». (Λεπτομέρει
ες στο Υποκεφ. Β - νομοθεσία)
Σημειώνεται ότι διατάξεις ως ο Α.Ν. 31/1967 δεν τέθηκαν για οικονομικές Οργανώσεις
άλλων κλάδων εργασίας αλλά και ούτε στους αστικούς συνεταιρισμούς η δράση των οποίων
θεωρήθηκε τότε ασήμαντη και ακίνδυνη (αργότερα υπήρξαν επεμβατικά μέτρα για τους
Οικοδομικούς).
Βέβαια με διάφορες ευκαιρίες και κατά τις περιοδείες της ηγεσίας της δικτατορίας οι δια
κηρύξεις και υποσχέσεις υπήρξαν άφθονες. Βλ. π.χ. την εφημ. «Ναυτεμπορική» 28-12-67 με
τα μηνύματα του τότε πρωθυπουργού Γ. Παπαδόπουλου (στη Μακεδονία - Θράκη). Μήνυμα
ενότητας και αγάπης απηύθυνε προς τον Ελληνικόν Λαόν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Γεώργιος Παπαδόπουλος. «Δώσατε ο ένας το χέρι εις τον άλλον». «Απολύτρωσις από την
φαύλον νοοτροπίαν του παρελθόντος». «Η Κυβέρνησις θα χαράξη τον δρόμον της οικονομι
κής προόδου». «Βλέπετε εμπρός». «Ανάγκη ταχέος ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως» κλπ.
Με την επιδρομήν αυτήν οι γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (κυρίως οι κεντρικές)
υπέστησαν πολλά δεινά και τεράστιες οικονομικές καταστροφές.^)
Ό πω ς όμως συμβαίνει με την αιώνια συσχέτιση καλού και κακού, η συνεταιριστική κίνηση
είχε και μέσα στην νέα περίοδο και μερικές ενδείξεις που είναι χαρακτηριστικές της δυνα
μικότητας του θεσμού των Συνεταιρισμών, ως συνέπεια λογικής φιλοσυνεταιριστικης συμπε
ριφοράς και ανάγκης ικανοποιήσεως υφισταμένων αναγκών του αγροτικού κόσμου. Ακόμα
και αρκετά από τα διορισμένα από τη δικτατορία πρόσωπα στις Κεντρικές Οργανώσεις
(που συμπλέουν αναγκαστικά με το καθεστώς που τα επέλεξε, τα διορίζει, τα απολύει κλπ.)
αναπτύσσουν δραστηριότητα και μαχητικότητα για καλύτερη συνεταιριστική οργάνωση και
κυρίως για να κερδίσουν, ο αγροτικός κόσμος και οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις, με την
βοήθεια της νέας Εξουσίας, την επίλυση προβλημάτων τους με περιορισμό των εκμεταλλευ
τικών συμφερόντων (βλ. κυρίως στα Υποκεφ. Β, ΣΤ και ΣΤ/1).
Θα πρέπει βασικά να σημειωθεί ότι κατά το 1968 έγινε το πολύ αξιόλογο Αγροτοσυνεται-

(1) Βλ. προσπάθειες διεκδικήσεως αποζημιώσεων. Εγκ. ΠΑΣΕΓΕΣ (για στοιχεία) 27/14-9-75.
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ριστικό Συνέδριο με το οποίο - πέρα από τις οποιεσδήποτε καθεστωτικές σκοπιμότητες και
εκδηλώσεις - ο συνεταιρισμένος και γενικότερα ο αγροτικός κόσμος έκαμε αισθητή την
παρουσία και την σπουδαιότητά του και των προβλημάτων του. (Αναλυτικά βλ. στο Υποκεφ.
ΣΤ/1 και Η). Και στη συνέχεια η παρουσία και ο λόγος της Συνομοσπονδίας απέναντι στις
αντιδράσεις των εκμεταλλευτικών κύκλων υπήρχε μερικές φορές ζωηρός αφού είχε την
αίσθηση ότι υποστηριζόταν από την κρατική εξουσία.
Βέβαια το καθεστώς που είχε ανάγκη από κάποια λαϊκή αποδοχή (με ανάπτυξη προπα
γάνδας, εμφάνιση φιλοαγροτικού, φιλοσυνεταιριστικοΰ, φιλεργατικού και γενικά φιλολαϊ
κού προσώπου) αλλά και αύξηση της παραγωγικότητας, για καλό βιοτικό επίπεδο κλπ., έχει
τακτική εμφάνιση ως «προστασία». Έ τσι κάνει δηλώσεις, παρίσταται στις Συνελεύσεις,
εγκαινιάζει εγκαταστάσεις και γενικά δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι υπέρ των
αγροτών και των Συνεταιρισμών (με δραστηριοποίηση του Υπ. Γεωργίας και της ΑΤΕ). Οι
τοπικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις αισθάνονται ότι υποστηρίζονται από το καθεστώς (με
την παρουσία και ομιλίες στις Γ.Σ. και τα εγκαίνια εγκαταστάσεων Υπουργών, Διοικητών
ΑΤΕ και άλλων Γεωργ. Οργανισμών, τοπικών Αρχών και άλλων της εξουσίας) κυρίως απέ
ναντι των γνωστών τάσεων και απαιτήσεων των εκμεταλλευτικών συμφερόντων που πίστευ
αν και υποστήριζαν δημόσια ότι οι αγρότες είναι μόνο για να παράγουν τα προϊόντα αλλά η
επεξεργασία, εμπορία, εξαγωγές, προμηθευτικές εργασίς κ.λπ., ανήκουν δικαιωματικά μόνο
στους αστούς επαγγελματίες και δεν είχαν δικαίωμα οι αγρότες να ασχολούνται στους
ρόλους αυτούς για να προστατεύσουν το εισόδημά τους.
Μερικές από τις «φιλοσυνεταιριστικές» και μερικές συνεταιριστικές εκδηλώσεις και
ενέργειες κατά την περίοδο αυτή από εκπροσώπους της δικτατορίας βλ. ενδεικτικά:
- Άρθρο του Γεν. Γραμ. Υπ. Γεωργίας Χρ. Μίχαλου στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» 15-170 με αφορμή επικριτικό για τους Συνεταιρισμούς κείμενο του Α. Ευθυμίου Υπεράσπιση του
Συνεταιρισμού έναντι της ατομικής πρωτοβουλίας (βλ. ΦΣ 1970 σ. 33). Επίσης κείμενό του
«Ο Συνεταιρισμός κύτταρον της γεωργικής αναπτύξεως» (βλ. ΦΣ 1970 σ. 169).
- Ανακοίνωση ότι ο Α ' Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Στ. Παττακός θα δέχεται τους
εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ την πρώτην Παρασκευήν εκάστου μηνός σε αίθουσα παλαιών
Ανακτόρων ώρα 12.15-13 με προϋποβολήν σημειώματος θεμάτων συζητήσεως. Η πρώτη έγι
νε στις 6-2-70. Αναλυτικά για τις ακροάσεις αυτές και τα θέματα βλ. ΦΣ 1970 σ. 137 όπως 1)
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 2) ανάπτυξη - αξιοποίηση οπωροκηπευτικών, 3)Εκσυγχρονισμός
και αναδιάρθρωση των Γεωργ. Συνετ. Οργανώσεων, 4) εισοδηματική ενίσχυση επί καπνών
1968, 5) χρηματοδότηση για προμήθεια ειδών, 6) χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις σχολής
Θεσσαλονίκης, 7) Χρηματοδότηση για προμήθεια οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 8) οργά
νωση προτύπου συνεταιρικού δικτύου εμπορίας αγροτικών και συνεταιριστικών προϊόντων,
9)επιστροφή τόκων για εισαγωγές, 10) συνεργασία κρατικού μηχανισμού και Συνεταιρισμών,
11) εισοδηματική ενίσχυση σε παραγωγούς σταφίδων (βλ. ΦΣ 1970 σ. 137 επόμ.).
- Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εξαγγέλλει την διαγραφήν των αγροτικών χρεών (ΦΣ
1970 σ. 135). Παράλληλα προσφορές Συνεταιρικών Οργανώσεων για τον εξοπλισμό ενό
πλων δυνάμεων (ΦΣ 1970 σ. 167) όπως και επί 4ης Αυγούστου.
- Στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις Υπουργείου Γεωργίας και εξαρτωμένων Οργανι
σμών στο θέατρο ΡΕΞ για επέτειο 21 Απριλίου τιμητικές διακρίσεις σε 14 Συνεταιριστικές
Οργανώσεις για την συμβολή τους στην γεωργική κλπ. ανάπτυξη της χώρας (ΦΣ 1970 σ. 170).
- Οι Γ. Συνεταιρισμοί μακράν της πολιτικής, ανάγκη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κείμενο X. Μίχαλου (ΦΣ 1970 σ. 360).
-Συνεταιριστικά μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή (ΦΣ 1970 σ. 311).
- Οι Γεωργ. Συνεταιρισμοί και η ανάπτυξις της αγροτικής οικονομίας. Κείμενο Υφυπουρ

235/2587

Περίοδος 1967 -1974: Υποκεφ. Α ' -Η γενική φυσιογνωμία της περιόδου αυτής

γού Γεωργίας Π. Παπακωνσταντίνου (ΦΣ 1971 σ. 154).
- Οι θέσεις της 21 Απριλ. για τους αγρότες και τους Συνεταιρισμούς. Τα επίσημα κείμενα
(βλ. ΘΣ 1971 σ. 12, 97).
- Σύσκεψις υπό Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως 22-6-71 και 14-7-71 δια τον προσδιορισμόν,
δια πρώτην φοράν, της επί του θέματος των Γεωργ. Συνεταιρισμών κρατικής πολιτικής. Ιστο
ρικός σταθμός γράφει η ΦΣ 1971 σ. 35, 257.
- Κείμενο Απ. Βογιατζή (παλαιού αγροτικού, μέλους τώρα της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
με σωστές γενικότερα αντιλήψεις) με θέμα «Αλήθειαι δια τους Συνεταιρισμούς» βλ. ΘΣ 1972
σ. 909.
Και πολλά άλλα τότε και στη συνέχεια ως ένδειξη «του ενδιαφέροντος» του καθεστώτος
για τους Συνεταιρισμούς ώστε να αμβλύνεται η αφαίρεση της αυτοδιοικήσεως τους, όπως:
- Η ίδρυση Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Σε εφαρμογή ο νόμος (ΦΣ 1970 σ. 310, ΦΣ 1971 σ. 299, 359,
361).
- Επίσκεψη Υπουργού Γεωργίας στην Κύπρο, υποδοχή, επισκέψεις κλπ. (ΦΣ 1970 σ. 351).
- Θεμελίωση 4ου εργοστασίου ζαχάρεως στους Τοξότες Ξάνθης (ΦΣ 1971 σ. 294, ΘΣ 1971 σ. 261).
- Πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη η 3η Διεθνής συνάντησις περιφερειακής αναπτύξεως με συμ
μετοχήν ξένων εκπροσώπων ώστε να φαίνεται διεθνής αναγνώριση του καθεστώτος (ΦΣ 1971 σ. 262).
- Συμμετοχή στη ΓΣ του FA O με ομιλία Υφυπ. Γεωργίας Παπακοίνσταντίνου. Διεθνής αναγνώριση
(ΦΣ 1971 σ. 438).
- Επίσκεψη επισήμων της Γιουγκοσλαβίας (ΦΣ 1971 σ. 445).
- Π ρώτον Εθνικόν Συνέδριον προστασίας της φύσεως εις Πάντειον, Νοεμβρ. 1970 (Αναλυτικά ΦΣ
1970 σ. 355).
- Θεσμοθετείται το Συμβούλιον του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ως συμβουλευτικόν όργανον
επί των βασικωτέρων οικονομικών θεμάτων (αναλυτικά ΦΣ 1970 σ. 322)
- Αναβάθμιση της Εκτελεστικής Εξουσίας. ΝΔ 957/1971 π ερ ί Υπουργικού Συμβουλίου και Υ πουργεί
ων. Δημιουργούνται Π εριφερειακές Διοικήσεις, δημιουργείται μεγάλο συντονιστικό Υπουργείο Ε θνι
κής Ο ικονομίας με συγχιόνευση Υπ. Γεωργίας και άλλων. Ιδρύεται Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστη
μών (ΦΣ 1971 σ. 337). Ριζικές υπουργικές μεταβολές (ΦΣ 1971 σ. 344 επόμ.).

- Και άλλα που ομιλούν στο Λαό για προοδευτικότητα και άμεση επίλυση προβλημάτων
συγκριτικά με την Κοινοβουλευτική κατάσταση προ της 21 Απριλίου. Βέβαια επιβάλλεται
και το Λαχειοφόρον Ομολογιακόν Δάνειον οικονομικής αναπτύξεως με αναγκαστικήν,
ουσιαστικά, συμμετοχήν και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και υπαλλήλων συγγενών Οργα
νισμών. (Βλ. Εγκ. 30/1970, 32/1970 ΠΑΣΕΓΕΣ (ΦΣ 1970 σ. 345, 352. ΦΣ 1971 σ. 341, 343).
Και οι προσφορές για εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΣ 1971 σ. 391, 398, 403), επι
σκέψεις στα ακριτικά φυλάκια κλπ.).
- Παρόμοιες ενέργειες και κατά τα επόμενα έτη ώστε να προβάλλεται ως διεθνής ανα
γνώριση, εντατική εργασία για οργάνωση και ανάπτυξη κλπ. σε αντιστάθμισμα της αναγκαστικότητας, της αναξιοκρατίας. Αλλά και διώξεις που γίνονταν γνωστές μόνο όσο αυτό συνέ
φερε το καθεστώς.
Ευρύτερα για όλο το έργο της δικτατορίας βλ. στους Τόμους των Εκδόσεων της Γεν.
Δ/νσεως Τύπου «Το πιστεύω μας» με τους λόγους, συνεντεύξεις, δηλώσεις, μηνύματα και
εγκυκλίους του προέδρου της Κυβερνήσεως Γ. Παπαδοπούλου από τους οποίους είναι δυνα
τόν ο μελετητής να αντλήσει διάφορα στοιχεία.
- Λεπτομερέστερα στοιχεία για τις εκδηλώσεις στα αγροτικά—συνεταιριστικά κατά θέμα
τα βλ. στα Υποκεφάλαια που ακολουθούν.
- Από τα μέσα του 1972 δημοσιοποιείται ως κίνητρο η ιδέα για επαναφορά των αιρετών
Διοικήσεων στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς. Χαρακτηριστικόν είναι το ακόλουθο κείμε
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νο στα ΘΣ 1972 τ. Ιουλίου - Αυγοΰστου σ. 897. Γράφουν: Κατά δημοσιευθείσας πληροφο
ρίας «άπαντες οι γεωργικοί συνεταιρισμοί θα αποκτήσουν εντός του έτους αιρετάς διοική
σεις... ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπαδόπουλος έδωκεν εντολήν να επιταχυνθεί η όλη διαδικα
σία... Τα σχετικά με την διενέργειαν αρχαιρεσιών εις τους γεωργικούς συνεταιρισμούς όλων
των βαθμών νομοσχέδια........ θα ψηφισθονν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου..... οι συντάκται των τα έχουν καταρτίσει κατά τα πρότυπα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και ιδιαι
τέρως τα έχουν εναρμονίσει με τα ισχύοντα εις τας χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος.
Λ ι εκλεγησόμεναι αίρεται διοικήσεις των συνεταιρικών Οργανώσεων.... θα έχουν το απαιτούμενον κύρος δια την διαχείριση των συνεταιριστικών υποθέσεων κατά την συζήτησιν των
προβλημάτων των γεωργικών συνεταιρισμών με την Κυβέρνησιν».
Η όλη αυτή στροφή της δικτατορίας είναι βέβαια σχετική με το νέο «δημοκρατικόν πρόσωπον» που προσπαθεί να εμφανίσει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Βλ. ακόμα μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία εποχής στα αγροτοσυνεταιριστικά (ΦΣ της Συνο
μοσπονδίας):
- Τα συνεταιριστικά μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή και στα Π εριφερειακά Συμβούλια
(ΦΣ 1972 τ. 1 σ. 5).
- Π ροσπάθειες συνεργασίας Ελλάδος - Γιουγκοσλαβίας στα γεωργικά συνεταιριστικά με
επισκέψεις αμοιβαίως ανωτάτων στελεχών τους, Κρατικών, Α ΤΕ (ΦΣ 1972 τ. 1σ. 11).

- Έντονο κριτικό σημείωμα σε απόψεις Κ. Κόλμερ, Οικονομικός Ταχυδρόμος 30-12-71,
για φορολόγηση αγροτών (ΦΣ 1972 τ. 2 σ. 59).
- Κριτική για την προσπάθεια στη Γαλλία για οργάνωση «Ομάδων Παραγωγών» εκτός
του Γεωργ. Συνεργατισμού (ΦΣ 1972 σ. 59).
- Κριτική διότι τα μέλη της ΕΟΚ δεν προχωρούν στην αποδοχή της Ελλάδος ως μέλους
αντί της Συνδέσεως (ΦΣ 1972 σ. 60).
- Εντονη αντίκρουση απόψεων εμποροβιομηχάνων για περιορισμό Συνεταιρικών Οργα
νώσεων (ΦΣ 1972 σ. 61. Και σ. 108,109 (για ΕΤΒΑ) και 109 (για αντιδράσεις Εμπορ. Βιομ.
Επιμ. Θεσσαλονίκης).
- Προγράμματα για φυτική παραγωγή γενικότερα (ΦΣ 1972 σ. 112).
- «Αρίστη εκλογή» γράφει η ΦΣ 1972 σ. 207, η «ανάδειξη» του Π. Παπαπαναγιώτου
Υπουργού Γεωργίας ως τακτικού καθηγητού Εμπορικού Δικαίου στην Πάντειο. (Έπαινοι).
(Το θέμα έχει σχέση με την συμμαχία τους για το νέο νόμο Συνεταιρισμών).
- Σχόλιο της ΦΣ 1972 σ. 211 για μη έγκριση επιδιώξεως Συνομοσπονδίας για οργάνωση
του κρατικού κτήματος Αεσινίου με συνεταιριστική βάση. Και επίθεση εναντίον ΕΤΒΑ για
τη νοοτροπία της.
- Αι από κοινού καλλιέργειαι. Αναλυτικό κείμενο Δ. Καβούρ (ΦΣ 1972 σ. 222)για πλεονε
κτήματα τους και παρεχόμενες αρκετές ενισχύσεις. Γενικά για τις ομαδικές καλλιέργειες,
εκτροφές κ.λπ., που είχαν αρχίσει από παλαιότερα υπάρχει τώρα αξιόλογη δραστηριότητα,
δίδονται ενισχύσεις, υποστηρίζονται από το καθεστώς. (Όλο το σχετικό υλικό βλ. στο Υπο
κεφ. Δ).
- Με απόφαση Υπ. Εθν. Οικονομίας τομ. Γεωργίας ανακαλούνται οι εξουσιοδοτήσεις στα
μικτά Συμβούλια (ΔΣ και ΕΣ) να αποφασίζουν σε θέματα αρμοδιότητας ΓΣ της Ενώσεως.
Θα αποφασίζονται από τη ΓΣ που θα συνέρχεται ελευθέρως (ΦΣ 1972 σ. 258 (τεύχος
Μαΐου).
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- Πρόγραμμα ενημερώσεως, εκπαιδεύσεως του αγροτικού πληθυσμού. Κυβερνητικές ανα
κοινώσεις (ΦΣ 1972 σ. 294).
- Επικριτικό κείμενο για χώρες ΕΟΚ επειδή επάγωσαν την Σύνδεση Ελλάδος (ΦΣ 1972 σ.
321).
- Ενίσχυση επαφών του καθεστώτος με αγροτικό κόσμο. «300 κτηνοτρόφοι με τας γραφι
κός των ενδυμασίας εφιλοξενήθησαν εις Αθήνας ως προσκεκλημένοι του Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων γεωργίας και του Διοικητού της ΑΤΕ» (ΦΣ 1972 σ. 326).
Δεξιώσεις κλπ. στην Πάντειο, ξενοδ. «Μ. Βρεττανίας». Ομιλίες κλπ. (ΦΣ 1972 σ. 326,373).
- Εξαγγελία μέτρων αναδιαρθρώσεως της γεωργίας με τονισμόν των Ομαδικών Καλλιερ
γειών, Σιταποθηκών, Κονσερβοποιείων, κλπ. (ΦΣ 1972 σ. 448,481).
- Το λαχειοφόρον δάνειον οικονομικής αναπτύξεως. (Αναλυτικά ΦΣ 1972 σ. 497).
- Εγκύκλιος τομέως Γεωργίας για ενίσχυση των Συνεταιρικών Οργανώσεων. (Βλ. ΦΣ
1972 σ. 498) (Και Υποκεφ. Β).
- Εγκαίνια του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη (ΦΣ 1972 σ. 543,607).
- Εγκαίνια Εργοστασίου σακχάρεως εις Τοξότες Ξάνθης. Ομιλίες κλπ. βλ. ΦΣ 1972 σ.
549.
- Το ανεγερθέν εργοστάσιον ζωοτροφών Ορεστιάδος - Διδυμοτείχου της Κοινοπραξίας
των Ενώσεων. Εγκαίνια. (Αναλυτικά ΦΣ 1972 σ. 550).
- Τα αποτελέσματα του 5ετούς προγράμματος γεωργίας 1968-1972. Ανακοινώσεις κυβερ
νητικές, κείμενο Πασχ. Τσαμπάση (ΦΣ 1972 σ. 556).
- Πληθωριστική αύξηση. Διαμάχη για τιμές αγροτικών προϊόντων (ΦΣ 1973 σ. 227, 289,
293).
- Ο εκσυγχρονισμός της διακινήσεώς και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων. Η αισχρο
κέρδεια εις το εμπόριον των οπωροκηπευτικών (ΦΣ 1973 σ. 293, 294).
- Και μέσα στις ταχυδακτυλουργίες του καθεστώτος η «εγκαθίδρυσις εις την Ελλάδα του
Δημοκρατικού Πολιτεύματος». Η ΦΣ όργανο της Συνομοσπονδίας που τόσο εξυμνούσε το
στρατιωτικό καθεστώς, την Εθνικήν Κυβέρνησιν, την 21 Απριλίου, κ.λπ., κ.λπ. — εμφανίζε
ται να πανηγυρίζει, από πραγματικές δημοκρατικές πεποιθήσεις, στο τεύχος Ιουνίου 1973 σ.
353 με το κείμενο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο οποίο ηχούν οι φραστικοί ενθουσιασμοί κειμέ
νων κατά την ανακήρυξη της πρώτης Δημοκρατίας επί Παπαναστασίου. Το κείμενο είναι το
επόμενο (φωτοτυπία από Φ.Σ. στην επόμενη σελίδα).
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Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
ιύ 6άί)η τών αϊώΐ'οιΐ' Δημοκρατία ξεκινάς,
χιιυιιϊς αο.ιίόα σιόνα χέρι και στίίλλο σάλπιγγα χροιάς.

Τους (Εράνους nov ατό alita επάνω είχαν στηβή, ρίχνεις μέ άρμη,
κι ίοτερα αρχίζεις καί σαλπίζεις μ& δροντολάλψη φωνή.
A'tiiiii jiiwvonx!/ &εά μας, χαϊρε μιμόζα ιοΰ φωτός,
παιδιά w o δίδυμα είναι αέ σένα ιό Δίκηο κι’ δ ΙΙοληι<ψός».

Α Ι Γεω ργικοί Σννειαιριοτικαι 'Οργανώσεις είναι ώς γνω
στόν νομικά πρόσωπα τού ιδιωιιχοΰ δικαίου, άποοκοπούντα els
τήν d«i τ*/ί συνεργασίας τών με
λών ι ί η ν προαγωγήν Iiji; ϊόιωιιxijς υνιώ ν οικονομίας. Ε ίναι δη
λαδή νομικά πρόσωπα, εχοντα
πρωιίοτως οίκονομικους οκο
πούς.
Ιΐέοαν όμως τούτον, έπειδή ή
δραοτηριόιης ιω ν όέν αποβλέπει
εις τήν υπέρ ιοΰ νομικού προοώπου ίων κερδοσκοπίαν, εφ ' οοον
οκο:ιός των είναι ή προαγωγή
τής ιδιωτικής οικονομίας τών με
λών των, είναι πυοί/ανές ότι, ί 
σιοι και μόνον ώς ΐκ τού λόγοι'
τούτου, έχουν καί τονλάχισιον έ
να, άλλα οοβαρώταιον, xoiviovtκόν σκοπόν. Τον τής, Λιΰιής προ
αγω γής τής Ιδιωιιχής οΐχονομίu ; ιών μελών των, άινιηύξεω ς
ix παραλλήλου καϊ ιοΰ κοινωνι
κού ν.τιπέδου ανιών, ιό όποιον εν
πολλοίς ευρίσκεται εις νιμος άνάλογον προς ιό οικονομικόν επίπε
δον τού Λαού ,μιάς Χώρας.
Δ έν περιορίζεται δμως ι) κοι
νωνική προσφορά τών Γεω ργι
κών Συνεταιριστικών 'Οργανώ
σεων, μόνον είς ιό οι/μείον τούτο.
Δ ιόιι, ώς γνωστόν, διά νά άναπτυχΟή ίχανοποιψιχώς ή όραστηριότης των, πρέπει χαΐ ιό μορ
φωτικόν επίπεδον τών μελών
ιων νά ευρίσκεται εις ικανοποιη
τικόν νιρος, i f ο m i άναπόοπαοιον μέρος ιής δραοτηριότηιός
ίων είναι ή συνεχής έπψόρφωοις ανιών, ήιις άναμφιβόλως ά·

'

ποτελεϊ μίαν έπΐ πλέον κοινωνι
κήν προσφοράν των. Διότι έπίοης, διά ν' άναπινχ&ή Ικαναποιψ
τιχώς ή δραοχηριότης των, πρεπε ί νά έπιχραιή γενικαηέρα τάξις καί ασφάλεια ύι S xai els
ιιάοαν περίπιωσιν λαμβάνει τό
σον ή ήγβοία όσον και ιά μέλη αυ
τών, τάς θέσεις έκείνας αϊτινες
εξασφαλίζουν την άπαραίιητον
ιαύχην τάξιν καί άαφάλειαν, γε
γονός όπερ dwi&tei άλλην μίαν
ϋψβλιώόη κοινωνικήν προσφο
ράν των. Τέλος, διότι ιό δημο
κρατικόν σύστημα διοικήοεως xai
λειτουργίας των, παρέχει όαε·
ριόριοιον πεδίον αναπτύξεως τής
πρωτοβουλίας τών μελών των, άποιελεϊ φυιώριον άναύείξεως η
γετικών στολεχών ιής κοινωνίας
μας καί διαπαιδαγωγεϊ ιοΰ; πολίτας μιάς Χώρας είς ΰαμελιώ··
δεις άρχάς, ώς τήν τής άλλτρλοδοη&είας και ιοΰ σεβασμού πρός
άλλήλονς, χάρις είς τάς όποιας
xai μόνον είναι δυνατόν νά προαχΆή δ ποληιαμός xai ή ευημερία
.τών συγχρόνων κοινωνιών. Ε ί
ναι κατά συνέπειαν καί αύτη μία,
ενδεχομένως ή σπουδαιοτέρα,
κοινωνική προσφορά ιων.
Ύ ηό τάς συνΰιpeas αύιάς, εί
ναι οννβπές καί ίπάμενον τύ δτι
αΐ Γεωργικοί Σννεταιρκntxai
'Οργανώσεις τής Χώρας μας έχαιρειιοαν με πηγάϊον καί ειλι
κρινή Μοοοιααμδν ι ψ άποφαοιo &b Mk i v ύπά ιής ΈΦνικής Έπαναοιάσεως έγκαΰίδρυοιν είς την
“Ελλάδα, άπό ιής 1ης τον τρέχον
τος μηνάς, ιοΰ Δημοκρατικού Πο
λιτεύματος. Διότι μ&νον ιό πολί

τευμα τοϋιο έχει unaιδιά τον δί
δυμα ιό Δίχηο xai τον Π ολιτι
σμό», διά νά έηιτύχη δέ τούτο ε
πιδιώκει, την ισόρροπο ν άνάιαυξιν τής οικονομίας άπάνιοϊν ιών
πολιτών ιής Χώ ρας εις την όποι
αν έπιχρατεί, την ανάπτυξιν τοΰ
μορφωτικού επιπέδου ονιών, ιήν
παροχήν ίσων ευκαιριών διά την
ίη ΐ αύιών άνάπιυξιν πρωτοβου
λιών καί τήν κατάληψιν ηγετικών
ϋέοεων. Διότι δηλαδή ή Δημο
κρατία καϊ ό Συνεργατισμός διέπονΐαι άπό τάς αυτά; άκριϋώς
άρχάς m l , ώς έκ ιούιον, είναι
δυνατόν ό δεύτερος ν' ivdyarih)
καί νά ττροοφέργ) τάς ηρός τϊρ>
Κοινωνίαν υπηρεσίας τον ούσκιστιχώς άποτελεομαιικώιεραν ίντός ιοΰ ύερμοχηπίου ιό όποιον
τιροσφέρει είς πάσαν εύγενή
προσπάθειαν ή πρώτη.
Κατόπιν τούτων, καϋίαι/παι
αύιονόητον όιι, at Γεω ργικοί
Συνεταιριστικοί ’Οργανώσεις, ό
χ ι μόνον άρκίζονιαι πίοιυ· και «ιραοίωσιν εις τήν νέαν 'Ελληνι
κήν Δι/μοκρνηίαν και ι)’ άποδυifovv εις ιόν εΰγενέοτερον τών α
γώνων των, ιί/ν διαφώτίοιν τιϊιν
αγροτών καϊ του 'Ελληνικού Λ α 
ού γενιχώτερον, εις τρόπον ωιπε
νά Επικυρώσουν οίιοι με τήν μεγίβτην δνναιήν 7ΐλειοηηιφίαν, κα
τά ιό Δημοι/ήφΐΏμα τής προσε
χούς 29ης Ιουλίου, τήν άποιρασισ&εϊααν ύτιό τής 'Εθνικής Έ παναστάσεως έγκαΰϊδρυσιν τής
Δημοκρατίας εις τήν 'Ελλάδα,
διά ν’ aaomowit&oiv διά μίαν άκόμη φοράν Βλοι &οοι πλήττονται
άπό ιήν δι’ αυτής πρα γμ α τική
αποκατάσταση1 ιή ς χυριαογίας
τον Λαού είς ιήν Χώραν μας, άλ
λα Οά Ιργασ&ονν xai είς ιό μέλ
λον άόχνως, όίσιε νά χαιαχηή ή
Δημοκρατία αΰτη, ή Δημοκρατία
ιήν όποιαν τό πρώιον έδημιονργηοεν καί προσέφερεν είς Άπαντα
τόν πολιτιαμένον κόσμον ή Π ατρί
δα μας.
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- Σημείωμα υπέρ του ΝΑΙ στο Δημοψήφισμα 29-7-73. (Βλ. ΦΣ 1973). Πανηγυρισμοί σ.
481.
- Κάποια ουσιαστική μεταβολή αρχίζει να παρουσιάζεται με μερική απελευθέρωση των
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (κυρίως της ΠΑΣΕΓΕΣ και των Κεντρικών Οικονομικών που
είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις) από το 1973 με την κυβερνητιή απόφαση για
σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ και των Οικονομικών Κεντρικών
Οργανώσεων μέσα από τις οποίες Γ.Σ τίθενται εντονότερα τα προβλήματα, διεκδικήσεις,
αιτήματα του συνεταιρισμένου αγροτικού κόσμου και των ιδίων των Οργανώσεων
- Εξαγγελία προγράμματος κυβερνητικού περί αναπτύξεως της γεωργίας 1973-1977 (βλ.
τεύχος Ιουλίου 1973 ΦΣ). Υποσχέσεις και για επικύρωση νόμου τυποποιήσεως αγροτικών
προϊόντων και διακινήσεως αυτών δια τοπικών αγορών και περί συγχωνεύσεως Ν. ΑΓΡΕΞ
και ΕΤΕΑΠ. Βλ. απόψεις ΦΣ 1973 σ. 483. Και αντιδικία ΦΣ με πρόεδρον ΕΤΕΑΠ I. Στρογγύλην ΦΣ 1973 σ. 617.
- Κυβερνητικές μεταβολές ΦΣ 1973 σ. 611.
- Ανασύσταση του Υπουργείου Γεωργίας. Υπουργός Γ. Κουτσουμάρης (ΦΣ 1973 σ. 609,
611). Κείμενο κατά την ανάληψιν καθηκόντων του. Βιογραφικά του (ΦΣ 1973 σ. 618, 619).
Θέσεις νέας Κυβερνήσεως Μαρκεζίνη, τα μεγάλα προβλήματα της υπαίθρου κλπ. (ΦΣ 1973
σ. 664 επόμ., κείμενο Π. Τσαμπάση).
- Πανελλήνιος συγκέντρωσις συνεταιριστών εις Λάρισαν προς εξέτασιν και λήψιν αποφά
σεων επί των αναγγελθέντων μέτρων για μερικά γεωργικά προϊόντα (σιτηρά, γάλα, βαμβά
κι). Αντιδράσεις αγροτών και στελεχών, ομιλίες, φωτογραφίες. Αναλυτικά βλ. ΦΣ 1973 σ.
620 επόμ., με επέκταση και σε θέματα χρηματοδοτήσεως Συνεταιρικών Οργανώσεων.
Η όλη κατάσταση οδηγεί σε κινήσεις διαμαρτυρίας.
Έντονο τηλ/μα προς τους κυβερνητικούς αρμοδίους (ΦΣ 1973 σ. 626) το ακόλουθο:
1. Εξοχώτατον Π ρόεδρον Δημοκρατίας και Πρωθυπουργόν.
2. Εξοχώτατον Α ’ Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως.
3. Εξοχώτατον Β ’ Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως.
4. Εξοχώτατον Υ πουργόν Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής.
5. Εξοχώτατον Υ πουργόν Εθνικής Οικονομίας.
6. Εξοχώτατον Αναπληρωτήν Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας.
7. Αξιότιμον Κύριον Υφυπουργόν Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής.
8. Αξιότιμον Κύριον Υ φυπουργόν Τομέως Γεωργίας ΥΠ ΕΘ Ο.
9. Αξιότιμον κ. Υφυπουργόν Τομέως Εμπορίου ΥΠ ΕΘ Ο.
Ε ν Λαρίση σήμερον 26ην Σεπτεμβρίου συνελθόντες εις Γραφεία ομωνύμου Γεωργοενώσεως
εκπρόσωποι παρατιθεμένων κατωτέρω Γεωργοενώσεων κατόπιν προσκλήσεως της ΠΑ ΣΕΓΕΣ και
μετά διεξοδικήν συζήτησιν απασχολούντων εντόνως σήμερον τους αγρότας προβλημάτων εκφράζουν
ζωηράν απογοήτευσιν παραγω γώ ν σιτηρών δια προσφάτους Κυβερνητικός αποφάσεις δια τιμάς προϊό
ντων τούτων και μέτρα δι’ ών επιδιώκεται επιβολή αυτών Στοπ. Εκφράζουν ωσαύτως βεβαιότητα ότι
μέτρα ταύτα θα επιδράσουν δυσμενέστατα επί εξελίξεως παραγω γικώ ν προσπαθειώ ν επερχομένων
καλλιεργητικών περιόδων επί μεγίστη ζημία εθνικής οικονομίας συναλλαγματικής θε'σεως χώρας μας
και οικονομίας ενδιαφερομένων αγροτών Στοπ. Υποβάλλουν παράκλησιν αμέσου αναθεω ρήσεως απο
φάσεων τούτων και καθορισμόν τιμών παρεμβάσεως με ισχύν και δια παραδοθείσας εις παρεμβατικήν
συγκέντρωσιν ποσότητας μαλακού σίτου και αραβοσίτου δρχ. 4 και 70 λεπτά με ανάλογον τιμήν δια
σκληρόν, κριθής 4 δρχ. 40 λεπτά και ορύζης 7 δρχ. και ελευθερίαν διαθέσεω ς προϊόντων των Στοπ.
Θεωρούν απαράδεκτον ανακοίνωσιν απειλών εφαρμογής πιεστικών μέτρων προς επιβολήν π ειθανα
γκασμού αγροτών ως μεταχείρισιν ασυμβίβαστον προς στηλοβάτας Π ροεδρικής Δημοκρατίας Στοπ.
Π αρακαλούν άμεσον καθορισμόν βασικών τιμών προστασίας σιτηρών επερχομένων καλλιεργειών
προς παρότρυνσιν εντατικοποιήσεως παραγωγικών των δραστηριοτήτων με δυνατότητα προσαρμογής
αυτών περίοδον συγκομιδής εφ ’ όσον επιβάλλουν τούτο διαμορφωθησόμεναι συνθήκαι Στοπ. Διαπι-
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στώνουν ότι διαμορφωθείσαι τιμαί ζωοτροφοίν ελευθέρου εμπορίου και περιορισμός εφοδιασμού δια
κρατικών ζωοτροφών διαμορφώνουν κοστολόγια παραγω γής γάλακτος και κρέατος ουσιαστικώς αφιστάμενα εξαγγελθεισών τιμών εν λόγω προϊόντων με αποτέλεσμα εξουδετέρωσιν αποδοτικότητος λίαν
δαπανηρών Κρατικών προσπαθειών κτηνοτροφικής αναπτύξεως χώρας μας πράκλησιν ζημιών κτηνο
τροφών και περιορισμόν παραγω γής προϊόντων των Στοπ. Υποβάλλουν παράκλησιν όπως αναπροσαρμοσθούν τιμαί προϊόντων τούτων δια πρόβειον γάλα 12 δρχ. και δ ι’ αγελαδινόν 6 αναπροσαρμοζόμε
νων αντιστοίχως τιμών κρεάτων υπό προϋπόθεσιν διατηρήσεως τιμών ζωοτροφών εις σημερινά επίπε
δα και προστασίας τιμών τούτων από ενδεχόμενον ανταγωνισμόν εισαγωγών Στοπ. Θεωρούν κατα
στροφικήν δια τους βαμβακοπαραγωγούς την απόφασιν περιορισμού εξαγωγής προϊόντος των εφ ’
όσον υφίσταται ελευθερία εισαγωγής τούτου και νηματουργικά προϊόντα διατίθενται εις διεθνείς τιμάς
και εξαιτουνται άρσιν επιβληθέντων περιορισμών Στοπ. Περίπτωσιν υποστηρίξεως ελλείψεως πρώτης
ύλης δ ι’ εγχωρίαν βιομηχανίαν αναλαμβάνουν αντιμετωπίσουν Συνεταιριστικοί Ο ργανώ σεις εις διε
θνείς τιμάς Στοπ. Τέλος επισημαίνουν ανεπανάληπτον περιορισμόν χρηματοδοτήσεως παραγωγικών
δραστηριοτήτων ελληνικής αγροτικής οικονομίας και συνεταιριστικών δραστηριοτήτων λόγω μέτρων
καταπολεμήσεως υπερθερμάνσεως ρευστότητος ελληνικής οικονομίας Στοπ. Θεωρούν απαράδεκτον
και λίαν επιζημίαν πολιτικήν ταΰτην και υποβάλλουν παράκλησιν ταχύτατης αναπροσαρμογής ταύτης
διότι εγκυμονεί σοβαρωτάτους κίνδυνους ουσιαστικής ανασχέσεως καταβαλλομένων παραγωγικών
δραστηριοτήτων επ ί μεγίστη ζημία εθνικής οικονομίας.
Π Α ΣΕΓΕΣ - Ενώ σεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαρίσης, Καρδίτσης, Φαρσάλων, Βόλου, Καλα
μπάκας, Ελασσοίνος, Αλμυρού, Τρικάλων, Θηβών, Λ εβαδείας, Αταλάντης, Λαμίας, Κατερίνης, Κοζάνης-Σερβίων, Γρεβενών, Βεροίας, Εδέσσης, Ε ορδαίας, Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης, Λ αγκαδά, Κιλκίς,
Χαλκιδικής, Καβάλας, Σερρών, Δράμας, Αγελαδοτροφικών Θεσσαλονίκης, ΑΓΝΟ, Πωγωνίου, Συνε
ταιρισμός Α ΣΠΡΟ , Σύνδεσμος Κτηνοτροφών Θεσσαλίας, Σύνδεσμος Κτηνοτροφών Μετσόβου, Σύν
δεσμος Κτηνοτροφών Ηπείρου».

Κείμενο πραγματικά «επαναστατικό» των αγροτών που υποφέρουν οικονομικά.
- «Επιτακτική ανάγκη ριζικής αλλαγής της αγροτικής πολιτικής» τονίζει τώρα έντονα το
κύριο άρθρο της ΦΣ 1973 Νοέμβριος σ. 673. «Διότι σήμερον κρίνεται ότι έφθασε η ώρα
δώδεκα παρά πέντε...» (σελ. 686).
- Νέα κυβερνητική μεταβολή. (Ανδρουτσόπουλος). Στο Υπ. Γεωργίας τοποθετείται νέος
υπουργός ο Τζώρτζης Τζωρτζάκης κτηματίας - συνεταιριστής από Πελοπόννησο.(26-111973) ΦΣ 1973 σ. 742.
- Αναφορά στις προγραμματικές δηλώσεις του νέου πρωθυπουργού κάνει το κύριο άρθρο
της ΦΣ 1973 σελ. 737 (Δεκ.) με τίτλο «Και νέαι ευοίωνοι προοπτικαί».
- Για την όλη κατάσταση των αγροτών την περίοδο αυτή βλ. και στο Υποκεφ. Η.
Χαρακτηριστικό για την κατάσταση κατά το 1974 είναι κείμενο του I. Μαρίνου που αναφέρεται στο νησί Σαντορίνη αλλά αφορά γενικότερα την ύπαιθρο και ιδίως τα νησιά. Το
κείμενο που δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1974 με τον τίτλο «Γεωργία: Η στυγνή πραγματικότης» βλ. στα ΘΣ 1974 σ. 1914).
- Επιτρέπονται του λοιπού και συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των πάσης φύσεως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής,
βάσει της 16 Προκηρ. του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων. Βλ. Εγκ. ΠΑΣΕΓΕΣ 1/5.1.74 ΦΣ
1974
σ. 59.
- Η προστασία του αγρότου στόχος της Κυβερνήσεως, δηλώνει ο νέος Υπουργός Γεωρργίας Τζ. Τζωρτζάκης (ΦΣ 1974 σ. 61).
- Βλ. αναλυτικά κείμενα για αγροτική οικονομία και πολιτική στο Υποκεφ. ΣΤ/1 κατά τη
Γεν. Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ Ιαν. 1974 (ΦΣ τεύχος Φεβρ. 1974).
- Βλ. και ενδιαφέρον κείμενο Π. Τσαμπάση για πληθωρισμό, γεωργία, παραγωγή και
αξιοποίηση αγροτικών προϊόντων, αναδιοργάνωση Υπ. Γεωργίας, ρόλο ΑΤΕ, ρόλο Γεωργ.
Συνεταιρικών Οργανώσεων, κλπ. (ΦΣ 1974 σ. 134 επόμ.).
- Διεξαγωγή στην Αθήνα των εργασιών της μικτής Επιτροπής επί της Ευρωπαϊκής Γεωρ
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γίας των οργανώσεων CEA - FIPA - COPA. Βλ. ΦΣ 1974 σ.142. Και άλλα λεπτομερέστερα
κείμενα σ. 163, 173 και επόμ. για εργασίες της, με φωτογραφίες κλπ. Επίσης η Σύνοδος
Γεωργίας του FAO στην Αθήνα ΦΣ 1974 σ. 276.
- Εορτασμοί, κείμενα, φωτογραφίες κλπ. για την επέτειο της 21 Απριλίου δεν υπάρχουν
στα τεΰχη του περ. ΦΣ Απριλίου, Μαΐου 1974 όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
- Και η κατάσταση αλλάζει απότομα με την καταστροφή στην Κύπρο και την πτώση της
τελευταίας μορφής της δικτατορίας. (Βλ. στο επόμενο Μέρος του Τόμου).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
(Νομοθεσία, Συνεταιριστική Πολιτική, Εποπτεία, Συμπαράσταση, Αντιδράσεις, χλιι.)

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την περίοδο 1967-1974 εκδίδονται, κατά το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», τα
παρακάτω νομοθετήματα του συνεταιριστικού και αγροτικού κυρίως χώρου (ως Αναγκ.
Νόμοι, Νομ. Διατάγματα, Συντακτ. Πράξεις, ΠΥΣ, κλπ.).
Οι μελετητές πρέπει να συνδυάζουν τα διάφορα εδώ νομοθετήματα με τα άρθρα του Ν.
602 (όπως τροπ.) καθώς και με την ύλη των διαφόρων Υποκεφαλαίων που ακολουθούν
(κατά ειδικότερα θέματα) σύμφωνα και με τις υποβοηθητικές σημειώσεις που έχουν τεθεί
στη συνέχεια στα διάφορα νομοθετήματα.
Το 1967
- Α.Ν. 31/1967 «Περί λήξεως της θητείας των μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των
ανώτερου βαθμού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ανασυνθέσεως των συμβουλίων αυτών
και άλλων τινών διατάξεων» Φ ΕΚ 97/1967. Αφορά και άρθρ. 29, 85 ν. 602, ΠΑ ΣΕΓΕΣ, Κοινοπραξίες
A TE-Συν., Υ παλλ., Νομιμ. Κωλύματα κλπ. (βλ. ΘΣ σ. 328).
- Προκήρ. Α/ΓΕΣ 4-5-1967.
- Α.Ν. 44/1967 «Περί Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικού αυτού Νόμου» ΦΕΚ
106/1967. Κ.Π.Δ. Α φορά και άρθρ. 3, 5, 10, 12, 28, 31, 32, 41, 44, 50, 51, 53, 60, 68, 73 ν. 602 και
Π Α ΣΕΓΕΣ. Εισ. Ν. Κ.Π.Δ. (βλ. άρθρ. 12,50, 73 ν. 602).
- Α.Ν. 95/1967 «Π ερί τροπ., συμπληρ. και κωδικοπ. εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Α.Ν.
4/1967 και 19/1967...». Βλ. και άρθρ. 10 Α.Ν. 237/1967) (Φ ΕΚ 124/1967). Βλ. Υπαλληλικά.
- Σ.Π. Θ71967 «Περί τροποποιήσεως των περί νομιμοφροσύνης των π ερ ί υπαλλήλων διατάξεων»
Φ ΕΚ 125/1967. Α φορά και άρθρ. 29 ν. 602 Νομιμ. και Κωλύματα.
- Α.Ν. 80/1967 «Περί καταργήσεως των σχετικών με την αλευροποίησιν και αρτοποίησιν κλειστών
επαγγελμάτων και άλλων τινών διατάξεων» ΦΕΚ 131/1967. Α φορά και Εποπτείαν, Καταναλωτικούς, κλπ.
- Α.Ν. 97/1967 «Περί τροπ. διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» Φ ΕΚ 140/1967.
Α φορά και άρθρ. 56 κ αι Υπαλληλικά.
- Α.Ν. 99/1967 «Π ερί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και τροπ. και συμπληρ. του Ν. 2112/1920...»
Φ ΕΚ 140/1967. Α φορά και Υπαλληλικά.
- Α.Ν. 105/1967 «περί συμπληροίσεως και ερμηνείας του Α.Ν. 31,1967...» Φ ΕΚ 145/1967. Α φορά και
άρθ. 29,85, και Κοινοπρ. Α ΤΕ Συνεταιρισμοί.
- Α.Ν. 116/1967 «Π ερί τροποποιήσεως του Α.Ν. 65/1967» Φ ΕΚ 147/1967. Α φ ορά και Υπαλληλικά.
- Συντ. Π ράξις Γ «Περί εξυγιάνσεως των Δημοσίων και άλλων τινών Υπηρεσιών» Φ ΕΚ 149/1967.
Α φορά και Υπαλληλικά.
- Π.Υ.Σ. 190/1967 «Περί δανειοδοτήσεως Α.Ο.Ο.Α....» Φ ΕΚ 213/1967. Α φ ορά Οικοδομικούς.
- Α.Ν. 201/1967 «Περί ειδικών διατάξεων επί Οικοδομικών Συνεταιρισμών» Φ ΕΚ 215/1967. Αφορά
Ο ικοδομικούς, Εποπτείαν.
- Α.Ν. 204/1967 «Περί αυθεντικής ερμηνείας και αντικατ. διατάξεων Α.Ν. 91/1967» Φ ΕΚ 216/1967.
- Α.Ν. 205/1967 «Περί κωδικοποιήσεως της διοικητικής νομοθεσίας» Φ ΕΚ 216/1967.
- Α.Ν. 230/1967 «Π ερί τροποπ. διατάξεων Ποιν. Κώδ., του Κώδ. Ποιν. Δικ. και άλλων τινών νόμων»
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Φ ΕΚ 235/1967.
- Α.Ν. 237/1967 «Περί διαλύσεως των Γεωργικών Συνδε'σμων Αγροτών... άρθρου 14 του Α.Ν.
31/1967 διαλυθέντων Αγροτικών Συλλόγων και άλλων τινών διατάξεων» Φ ΕΚ 238/1967. Α φορά και
άρθρ. 29,3 7 ,4 4 ν. 602. Και ΠΑ ΣΕΓΕΣ, Κοιν. ATE-Συν., Υπαλληλικά, Οινοποιητικούς.
- Α.Ν. 238/1967 «Π ερί τροποπ., συμπληρ. και κιοδικοπ. εις ενιαίον κείμενον του από 27 Απριλίου
1956 Β.Δ. π ερ ί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως» Φ ΕΚ 239/1967.
Α φορά και άρθρ. 10 και Φορολογικά.
- Α.Ν. 239/1967 «Π ερί τροπ. και συμπλ. της π ερί φορολογίας εισοδήματος νομοθεσίας και άλλων
τινών διατάξεων» Φ ΕΚ 240/1967. Αφορά και άρθρ. 46 ν. 602. Και Φορολογικά.
- Απόφ. Υπ. Κοιν. Πρσν. Δ4δ/15802/2604 «Π ερί υποδείγματος καταστατικών Οικοδομικών Συνεται
ρισμών» Φ ΕΚ 779/1967 τ. Β ’. Αφορά Οικοδομικούς.

Το 1968
- Α.Ν. 283/1968 «Π ερί τροπ. και συμπληρ. των Α.Ν. 65/1967, 116/1967 κ αι 246/1967» Φ ΕΚ 32/1968.
(Βλ. άρθρ. 29 και Υπαλλ.)
- Α.Ν. 299/1968 «Π ερί διατάξεων αφορωσών τα Δ.Σ. Α.Ο.Ο.Α. και Οικοδομικών Συνεταιρισμών
Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού και άλλων τινών διατάξεων» Φ ΕΚ 42/1968. (Βλ. Οικοδ.)
- Α.Ν. 431/1968 «Π ερί τροπ. και συμπληρ. της εν γένει εποικιστικής νομοθεσίας...» Φ ΕΚ 115/1968.
(Βλ. Οικοδ., Διαφ.)
- Συντ. Πρ. ΑΒ71968 «Π ερί κυρώσεως πράξεω ν διαλύσεως Συνεταιρισμών κλπ. και δημεύσεως της
περιουσίας αυτών» Φ ΕΚ 218/1968. (Βλ. άρθρ. 55 και Σύντ.)
- Α.Ν. 564/1968 «Π ερί διατάξεων αφορωσών την σύστασιν Οικοδομικών Συνεταιρισμών Αξιωματι
κών του Στρατού Ξηράς» Φ ΕΚ 220/1968. (Βλ. Οικοδ., Εποπτ.)
- Α.Ν. 575/1968 «Π ερί τροπ. ν. ΛΞΘ71912» Φ ΕΚ 224/1968. (Βλ. άρθρ. 55 και Σύντ.)
- Β.Δ. 667/1968 «Π ερί κωδικοποιήσεως της κείμενης περί Επαγγελματικών Σωματείων Νομοθεσίας
Φ ΕΚ 237/1968. (Βλ. άρθρ. 85 και Π Α ΣΕΓΕΣ)
- Σ ύνταγμα τη ς Ελλάδος Φ ΕΚ 267/1968.
- Α.Ν. 1/1968 «Π ερί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» Φ ΕΚ 270/1968. (Βλ. Οικοδ., Εποπτ.)
- Ν.Δ. 4/1968 «Π ερί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων» Φ ΕΚ 276/1968. (Βλ. άρθρ. 10 και Φορολ.)
- Ν.Δ. 48/1968 «Π ερί λήψεως με'τρων δια την αύξησιν της παραγω γής της εν νήσω Χίου παραγομένης μαστίχης» Φ ΕΚ 294/1968.
- Π.Υ.Σ. 189/1968 «Περί παρατάσεως της προθεσμίας του άρθρου 1 του Σ Τ ’/1946 Ψηφίσματος»
Φ ΕΚ 300/1968. (Βλ. άρθρ. 95)
- Β.Δ. 570/1968 «Περί τροπ. του υπ’ αριθ. 606/1960 Β.Δ. περί ΓΟΕΒ Πηνειού».

Το 1969
- Δ/γμα «Περί μειώσεως της καταβαλλόμενης εις το ΙΚΑ εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου
υπό.,.ΣΕΚΕ» Φ ΕΚ 2/1969. Και Δ. 324/1969 Φ ΕΚ 95/1969.
- Ν.Δ. 91/1969 «Περί αστικής προστασίας των παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως» Φ ΕΚ 5/1969. (Βλ.
Καταν.)
- Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» Φ ΕΚ 7/1969. (Βλ. Δασ., Οικοδ., Εποπτ.)
- Δ. 103/1969 «Π ερί συνθέσεως, αρμοδιότητος και λειτουργίας της Αντιπροσωπευτικής Συνελεύσεως
της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού» Φ ΕΚ 23/1969. (Βλ. Π Α ΣΕΓΕΣ)
- Ν.Δ. 100/1969 «Περί συγχωνεύσεως Ειρηνοδικείων» Φ ΕΚ 31/1969.
- Ν.Δ. 135/1969 «Περί κυρώσεως πράξεω ν Υπουργικού Συμβουλίου.... αφορωσιόν εις την λήψιν
μέτρων προστασίας των νωπών οπωρών» Φ ΕΚ 37/1969 και 107/1969.
- Β.Δ. 152/1969 «Περί καθορισμού μεταφερομένων Υπηρεσιών κλπ. Διευθύνσεως Α λιείας Υπουρ
γείου Βιομηχανίας εις Υπουργείον Γεωργίας» Φ ΕΚ 43/1969. (Βλ. Εποπτ.)
- Π.Υ.Σ. Β/1969 «Π ερί θέσεως εις εφαρμογήν των άρθρων.... και 19 π ερ ί του συνεταιρίζεσθαι» ΦΕΚ
61/1969.
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- Ν.Δ. 158 «Π ερί Ο ικοδομ ικοί Συνεταιρισμών. (Βλ. Θ Σ σ. 1457).
Λΐ/"ιο<οΔ /η\59π Α 69 <<Περί 6υθ^ ίσεωζ θεμάτων.... Λ αχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης...» ΦΕΚ

ο3/1"69. (βλ. ΠΑΣΕΓΕΣ)

70/1969 176^1969 «Περί καταβολής αμοιβών εις τους μετέχοντας συμβουλίων και επιτροπών» Φ ΕΚ
ΦΕΙ^75/5196969 <<Περί τροποπ· Β Δ' πΕ6ί αδει“ ζ λειτουργ είας χώρων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων»
και τροποπ. της νομοθεσίας π ερ ί Επαγγελματικών Οργανώσεων»
ΦΕΚ 86/1969.(Βλ. άρθρ. 85 και ΠΑΣΕΓΕΣ)
~ Π ·Υ Σ · 43/1969 «Π ερί εγκρίσεως χορηγήσεως παρά Ταχ. Ταμιευτηρίου εις τον Α.Ο.Ο.Α. δανείου
300 εκατομμυρίων δ ι’ εκτε'λεσιν στεγαστικού προγράμματος 1969» Φ ΕΚ 92/1969.
- Β.Δ. 440/1969 «Π ερί καθορισμού βαθμολογικής αντιστοιχίας μονίμων υπαλλήλων ΑΤΕ, Γεωργικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων.... προς εφαρμογήν Ν.Δ. 190/1969» Φ ΕΚ 130/1969 (Βλ Υ π α λλ )
-Β .Δ . 729/1969
'
-Ν .Δ . 203/1969
- Ν.Δ. 243/1969 »Π ερί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγω γής» Φ ΕΚ 144/1969
(Βλ. Οιν. Σάμ.)
- Β.Δ. 723/1969 «Π ερί των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων Σνολείων
Μέσης Εκπαιδεύσεως» Φ ΕΚ 225/1969.
- Δ. 733/1969 «Π ερί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων των Υπουργών Γεωργίας...» Φ ΕΚ 227/1969 (Βλ
Δασ.)
' ν ’
- Δ 746/1969 «Π ερί της νομικής μορφής διοικήσεως, διαχειρίσεως.... Κεντρικής Λ αχαναγοράς
Πατρων» Φ ΕΚ 234/1969. (Βλ. ΠΑΣΕΓΕΣ).
- Β.Δ. 763/1969 «Περί διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας και εισπράξεω ς εσόδων Ν.Π. και τρίτων
δια των Δημοσίων Ταμείων» Φ ΕΚ 241/1969. (Βλ. άρθρ. 47 ν. 602)
- Β.Δ. 306/1969 «Π ερί τροποπ. Β.Δ. 19/1967 π ερ ί α δείας λειτουργίας χώρων εμπορίας γεωργικών
φαρμακων».
1
Το 1970
- Ν.Δ. 400/1970 «Π ερί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» Φ ΕΚ 10/1970. (Βλ. Αλληλασφ., Εποπτ
(ετροπ. δια Ν.Δ. 460/1970 Φ ΕΚ 78)1970)
- Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» Φ ΕΚ 27/1970. (Βλ. Αλιευτ., Εποπτ.)
- Β.Δ.427/1970 «Περί τεχνολογικής εποπτείας και τεχνολογικού ελέγχου των γεω ργικώ ν βιοτεχνι
κών επιχειρήσεων» Φ ΕΚ 140/1970.
- Ν.Δ. 452/1970 «Π ερί συστάσεως Στρατιωτικών Πρατηρίων εν τω Στρατεύματι». Φ ΕΚ 53/1970.
- Ν.Δ. 499/1970 «Π ερί συστάσεως Συμβουλευτικής Επιτροπής επ ί της καταρτίσεως των Νομοθετικών
Διαταγμάτων» Φ ΕΚ 84/1970. (Βλ. άρθρ. 56 και ΠΑ ΣΕΓΕΣ)
Ν.Δ. 505/1970 «Π ερί διατάξεων αφορωσών εις τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς των Αξιωματι
κών του Ναυτικού και της Αεροπορίας» Φ ΕΚ 91/1970. (Βλ. Οικοδ., Εποπτ.)
- Ν.Δ. 507/1970 «Π ερί μετατροπής εις Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς Σωματείων επιδιωκόντων ταυ
τοσήμους προς αυτούς σκοπούς» Φ ΕΚ 91/1970. (Βλ. Οικοδ.)
- Ν.Δ. 532/1970 «Π ερί συμπληρώσεως των διατάξεων π ερ ί διοικητικής αποκεντρώσεως» ΦΕΚ
103/1970. (Βλ. Εποπτ.)
- Ν.Δ. 537/1970 «Π ερί τροποπ. Α.Ν. 1563/1950...» Φ ΕΚ 110/1970
- Ν.Δ. 643/1970 «Π ερί επεκτάσεως των διατάξεων Ν.Δ. 3783/1957 π ερ ί στέγης των δημοσίων πολιτι
κών υπαλλήλων κλπ.» Φ ΕΚ 175/1970.
- Ν.Δ. 675/1970 «Π ερί τροπ. και συμπληρ. του Ν.Δ. 4 99/1970 π ερ ί συστάσεως Επιτροπής επί της
καταρτίσεως των Νομοθετικών Διαταγμάτων» Φ ΕΚ 195/1970. (Βλ. άρθρ. 56 και Π Α ΣΕΓΕΣ).
- Ν.Δ. 682/1970 «Π ερί παραχωρήσεως δημοσίας δασικής εκτάσεως προς στεγαστικήν απόκατάστασιν αναπήρων» Φ ΕΚ 201/1970.
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- Β.Δ. 709/1970. Αποκέντρωσις υπηρεσιών Υπ. Γεωργίας. Αρμοδιότητες επί Συνεταιρισμών. (Βλ. ΘΣ
1971
σ. 31,97,151).
- Υπ. Απ. 4489/1970 «Π ερί εγκρίσεως της από 20-12-1969 Σ.Σ.Ε. Προσ. Γεωργ. Συν. Οργανώσεων.
- Υπ. Απόφ. 23/12129/1970 «Περί τροποπ. καταστατικού Ταμ. Συντ. Προσωπ. Γεωργ. Συν. Ο ργανώ
σεων.
- Με απόφ. Υπ. Γεωργίας 15-1-1970 (ΦΣ 1970 σ. 100) δίδονται αρμοδιότητες στα μικτά Συμβούλια
των δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων Συνετ. Οργαν. βάσει άρθ. 8 ΑΝ 237/67 π ερ ί διαλύσεως αγροτι
κών Συνδέσμων κλπ. επί του θέματος αρμοδιότητος ΓΣ «Συμμετοχή εις ιδρυθείσας Συνεταιριστικός
Οργανώσεις ή συνεταιριστικός εταιρείας ή τοιαύτας μετά της Α Τ Ε και προσχώρησις δια της εγγραφής
εις άλλας τοιαΰτας».

Το 1971
- Ν.Δ. 818/1971 περί αναγκαστικού Συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών Ν. Κοζάνης. (Βλ. ΘΣ 1971 σ.
140 Φ ΕΚ 9/1971.
- Ν.Δ. 836/1971 Διευκολύνσεις φορολογικές για συγχώνευση Γ. Συνεταιρσμών Φ ΕΚ 34/1971 (ΘΣ
1971. σ. 142).
- Ν.Δ. 886/1971 π ερί Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Θ Σ 310/1971).
- Ν.Δ. 957/1971 π ερ ί Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργείων κλπ. (Θ Σ 1971 σ. 409).
- Ν.Δ. 959/1971 Ανάπλαση των ισχυόντων περί Συμβουλευτικής Επιτροπής επί της καταρτίσεως των
νομοθετικών δ/των (βλ. και Θ Σ 1972 σ. 616).
- Ν.Δ. 1060/1971 π ερ ί Συνεταιρισμών αυτοκινητιστών (Φ ΕΚ 268/71).
- Ν.Δ. 1077/1971 για επιβαρυνπκό καθεστώς στη φορολογία των Γεωργ. Συνεταιρισμών. Αναλυτικά
βλ. ιστορικά, θεωρητικά και σύγχρονα στοιχεία (πη ΦΣ 1972 σ. 499,500.

Το 1972
- Ν.Δ. 1297/1972 Φορολογικές διευκολύνσεις επί συγχωνεύσεων (ΦΣ 1972 σ. 1609).
- Ν.Δ. 158/1972 περί αντικατ. διατάξεων περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Φ ΕΚ 220).
-Β .Δ . 190,191,193,197του 1972για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφ. Διοκήσεις.
- Β.Δ. 192/1972 για μεταβίβαση στους Προϊσταμένους Περιφ. Διοικήσεων των εγκριτικών αποφάσε
ων Δ.Σ διορισμού Γεν. Δ/ντών, Δ/ντών και Νομ. Συμβούλων.
- Β.Δ. 197/1972 π ερί διορισμού υπουργικών αντιπροσοίπων εις Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς.

Το 1973
- Ν.Δ. 206/1973 π ερ ί διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους εις π εριφ ερείας (Φ ΕΚ 268).
- Ν.Δ. 216 π ερ ί Υπουργ. Εθν. Οικονομίας (αρμοδιότης για Συνεταιρισμούς και ΑΤΕ).
- Ν.Δ. 227/1973 περί Γεωργικών Συνεταιρισμών Φ ΕΚ 281/1973. Βλ. κριτικές παρατηρήσεις ΘΣ 1973
σ. 1424,1503,1521,1573. Βλ. και Ναυτεμπορικήν 3-10-1973 στα Θ Σ σ. 1503.
- Απόφ. Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών για έγκριση αιτήσεως εκτάσεων υπό Οικοδομικών Συνεταιρισμών
(ΦΕΚ/Β/53/1973. Βλ. και Θ Σ σ. 1611.

Το 1974
- Στις αρχές 1974 (Φ ΕΚ 10/1974) δημοσιεύεται η Συντακτική πράξις υπ’ αριθ. 4 με την οποία λαμβάνονται μεγάλης εκτάσεως δεσμευτικά μέτρα για τους δημοσίους και άλλους υπαλλήλους (Θ Σ σ. 1613).
- Ν.Δ. 357/1974 «περί καταργήσεως του ΝΔ 227/1973 περί ΓεωργικώνΣυνεταιρισμών» (Φ ΕΚ 82/283-74). Βλ. και ΘΣ 1974 σ. 1668,1746.
Και ακολουθούν (μετά την πτώσιν της δικτατορίας):
- Συντακτική πράξις «περί αποκαταστάσεως της δημοκρατικής νομιμότητος (Φ ΕΚ 213/1974)
- Ν.Δ. 66/1974 (βλ. κείμενο ΘΣ σ. 1916,1966,2101.
(Βλ. στο επόμενο Μ έρος του τόμου).
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Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
— Υπάρχει στενότητα στο εποπτικό προσωπικό της ΑΤΕ για τους γεωργικούς Συνεταιρι
σμούς λόγω αυξήσεως των εργασιών τους κατά την περίοδο μετά το 1960 αλλά και την μεγα
λύτερη από το σύνηθες έξοδο μετά το 1967 (για διάφορους λόγους).
Ό λες οι πληροφορίες για την οργάνωση της Εποπτείας και το έργο της Δ/νσεως Συνεταιρι
σμών της ΑΤΕ, υπάρχουν στους ετήσιους απολογισμούς της ΑΤΕ και στους ειδικότερους
απολογισμούς της Δ/νσεως Συνεταιρισμών που έχουν και πολύ χρήσιμα στοιχεία από την
όλην σύνθεση (στατιστικά) και το όλο έργο των Γεωργ. Συνεταιρικών Οργανώσεων.
Την 1.10.1968 υπηρετούν συνολικά 290 εποπτικοί, οι επόμενοι (με αλφαβητική σειρά, βαθ
μό και υπηρεσιακή θέση) και μάλιστα μερικοί είναι αποσπασμένοι, (για διάφορους λόγους)
εκτός της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών:
Αλφαβητική κατάστασις Εποπτικών Υπαλλήλων κατά την 1 Οκτωβρίου 1968
(Ονοματεπώνυμον, βαθμός, κατάστημα εις ό υπηρετεί)
1. Αγγελόπουλος Apicrr. Αρχ/στής, Τρίκαλα
2. Αλατάς Δημήιριος, Λογιστής Α', Διδυμότειχον
3. Αλεξάκης Γεώργιος, Λογιστής Β’, Ηράκλειον
4. Αλεφραγκής Ελευθ. Λογιστής Γ’, Κέρκυρα
5. Αμανατίδης Μιχαήλ, Λογιστής Γ’, Νάουσα
6. Αμπεριάδης Αριστ. Βοηθός, Γιαννιτσά
7. Αναγνωστόπουλος Δ. Υπολογιστής, Πύλος
8. Αναστασάκης Γεώργ. Λογιστής Γ’, Χανιά
9. Αναστασιάδης Άγγελος, Τμηματάρχης Α’, Κ. Κ/μα
Προϊστάμενος Τμήματος
10. Ανδρεαδάκης Εμμαν. Αρχιλογιστής, Λάρισα
11. Ανδρεαδάκης Δημήτρ. Υπολογιστής, Αλεξ/πολις
12. Ανδρεάδης Γεώργιος, Λογιστής Β', Δράμα
13. Ανδριανάκης Γεώργιος, Υπολογιστής, Γύθειον
14. Ανδριανόπουλος Απ. Υπολογιστής, Γαργαλιάνοι
15. Αντωνιάδης Σάββας, Υπολογιστής, Έδεσσα
16. Αντωνόπουλος Γεώργ. Αρχιλογιστής, Απεσπ. εις
Δ/νσιν Γεωργ. Βιομηχ.
17. Αργυρόπουλος Γεώργ. Αρχιλογιστής, Αλεξ/πολις,
Αναπληρωτής Επιθεωρητσύ
18. Αρχοντάκης Κων/νος, Τμηματάρχης Α’, Χανιά, Ε
πιθεωρητής Συνεταιρισμών
19. Ασημακόπουλος Παναγ. Λογιστής Γ’, Λεχαινά
20. Ασίκης Αντώνιος, Υπολογιστής, Ν. Ζίχνη
21. Αυγερόπουλος Δημήτρ. Τμηματάρχης Α’, Κέρκυ
ρα, Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
22. Αυγουστάκης Ιωάννης, Αρχιλογιστής, Ιεράπετρα
23. Βαλαβάνης Ιωάννης, Αρχιλογιστής, Καβάλα
24. Βαρακλής Αθανάσιος, Λογιστής Γ’, Κιλκίς
25. Βαρζελιώτης Ιωάννης, Αρχιλογιστής, Απεσπ. εις
Λογιστικήν Υπηρεσ.
26. Βαρθολομαίος Σπυρ. Αρχιλογιστής, Κ. Κ/μα
27. Βαρούνης Στέφανος, Βοηθός, Κιλκίς
28. Βασματζίδης Κίμων, Τμηματάρχης Α’, Σπάρτη, Ε
πιθεωρητής Συνεταιρισμών

29. Βερίγος Εμμανουήλ. Λογιστής Β’, Κρανίδιον
30. Βλάσης Σωκράτης, Αρχιλογιστής, Ηγουμενίτσα
31. Βλάχος Χαρ. Αρχιλογιστής, Χαλκίς
32. Βυτόγιαννης Νικόλ. Αρχιλογιστής, Αλμυρός
33. Γαβριηλίδης Ανεστ. Υπολογιστής, Ν. Μουδανιά
34. Γερογιάννης Νικόλ. Αρχιλογιστής, Βόλος
35. Γεωργακόπουλος Νικόλ. Λογιστής Β’, Καλαμάτα
36. Γεώργας Διονύσιος, Αρχιλογιστής, Ξυλόκαστρον
37. Γιαννακόπουλος Αθαν. Τμηματάρχης Α’, Απεσπ.
εις Δ/νσιν Γεωργ. Βιομηχ.
38. Γιαννικόπουλος Ηλ. Λογιστής Β’, Μεγαλόπολις
39. Γκανάτσσς Κων/νος, Αρχιλογιστής, Μέγαρα
40. Γκιόκας Γεώργιος, Αρχιλογιστής, θήβαι
41. Γραμματικός Ευστάθ. Τμηματάρχης Α’. Απεσπ.
ειςΥ.Ε.Β. Υπ. Γεωργίας
42. ΓρηγοριάδηςΧρ. Λογιστής Β’, Φλώρινα
43. Δασκαλογιαννάκης Ιω. Λογιστής Γ', Κοζάνη
44. Δασκαλόπουλος Ιω. Υπολογιστής, Κόρινθος,
Προσ. επί 6μηνον (από 8-6-68) αποσπ. του ως
Δ/ντού εις Βιομ. Ρητίνης Ποσειδωνίας
45. Δερμεντζόγλου Χρ. Αρχιλογιστής, Επιθ. Κ. Οργ.
46. Δημητριάδης Δημ. Υπολογιστής, Ναύπακτος
47. Δημητριάδης Παναγ. Λογιστής Β’, Κόρινθος
48. Δημητρίου Δημ. Υπολογιστής, Πάτραι
49. Διαμαντόπουλος Αθαν. Αρχιλογιστής, Μεσσήνη
50. Διαρμισάκης Ευάγγελος, Τμηματάρχης Α’, Θεσ
σαλονίκη, Αναπληρωτής Επιθεωρητσύ
51. Διονυσόπουλος Κυρ. Αρχιλογιστής, Πύργος
52. Δοδόπουλος Σοφ. Υπολογιστής, Κοζάνη
53. Δοργιάκης Παύλος, Λογιστής Γ', Λεύκάς
54. Δούμας Ιω. Λογιστής Α’, Κύμη
55. Δριτσόπουλος Σπηλ. Αρχιλογιστής, Πύργος, Ανα
πληρωτής Επιθεωρητσύ
56. Δρογγάρης Βασ. Λογιστής Γ’, Μελιγαλά
57. Εργάς Γεώργιος, Λογιστής Β’, Κως
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58. Ευαγγελόπουλος Λεων. Αρχιλογιστής, Λάρισα
κήν Υπηρεσίαν
59. Ευθυμίου Αγησ. Τμηματάρχης Α’, Ρόδος, Αναπλη
101. Κορκίδης Ευάγγελος, Τμηματάρχης Α’, Ηρά
ρωτής Επιθεωρητού
κλειον, Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
60. Ζαφείρης Δημ. Υπολογιστής, Καλάβρυτα
102. Κοσματόπουλος Λάζ. Υπολογιστής, Καλαμπάκα
61. Ζέρβας ή Μπρας Π. Λογιστής Γ’, Πέραμα
103. Κουδουμνάκης Γεώργ. Τμηματάρχης Α’, Φλώρινα,
62. θεοδώρου Αγαμ. Αρχιλογιστής, Αίγιον
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
63. θερμογιάννης Γεώργ. Υπολογιστής, Βραχάτιον
104. Κούκιος Ηλ. Τμηματάρχης Α’, Λαμία, Αναπληρω
64. Καββαδίας Ευάγγελος, Αρχιλογιστής, Αττική
τής Επιθεωρητού
65. Κάββουρας Ιω. Αρχιλογιστής, Κυπαρισσία
105. Κουρεμάδας Κων. Λογιστής Γ’, Δομοκός
66. Καλής Αρ. Αρχιλογιστής, Κοζάνη, Αναπληρωτής
106. Κουρκουραΐδης θεοδ. Αρχιλογιστής, Καβάλα,
Επιθεωρητού
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
67. Καλκανδής Λεων. Υπολογιστής, Άργος
107. Κούστας Νικόλ. Βοηθός, Καρπενήσιον
68. Καλογήρου Απ. Λογιστής Β’, Μουζάκιον
108. Κουτούγκας Ευάγγ. Τμηματάρχης Α’, Κ. Κ/μα,
69. Καλτσίδης Ανδρ. Υπολογιστής, Σιδηρόκαστρον
Αναπλ. Προϊστ. Τμήματος
70. Καλυβιώτης Γεώργ. Λογιστής Γ’, Μεσολόγγιον
109. Κυράτσης Βασίλ. Υπολογιστής, Παραμυθιά
71. Κανάρης Γερ. Υπολογιστής, Ν. Μουδανιά
110. Κυριακόπουλος Μιχ. Αρχιλογιστής, Σάμος
72. Κανελλόπουλος Διονύσιος, Τμηματάρχης A', Α111. Κωστύπουλος Αθαν. Λογιστής Β’, Τρίκαλα
πεσπ. εις Δ/νσιν Γεωργ. Βιομηχανιών
112. Λαμπρόπουλος Ορ. Αρχιλογιστής, Ιωάννινα, Ανα
73. Κανέλλος Ιω. Τμηματάρχης Α', Αττική, Αναπλη
πληρωτής Επιθεωρητού
ρωτής Επιθεωρητού
113. Λαπιδάκης Ιω. Υπολογιστής, Καλλονή
74. Κανετάκης Αλέξ. Αρχιλογιστής, Ηράκλειον
114. Λεριώτης Παναγ. Αρχιλογιστής, Λεβάδεια
75. Καπερώνης Παρ. Αρχιλογιστής, Σπάρτη
115. Λιβαδάς Γρηγ. Τμηματάρχης Α’, Αττική
76. Καπόλος Λουκ. Αρχιλογιστής, Σουφλίον
116. Αούτσος Νικόλ. Υπολογιστής, Αλμυρός
77. Καπότας Φωτ. Υπολογιστής, Μολάοι
117. Μάγκος Δημ. Λογιστής Γ’, Τρίκαλα
78. Καραγιάννης Ματθ. Υπολογιστής, "Αρτα
118. Μαθιουλάκης Γεώργ. Λογιστής Β’, Ηράκλειον
79. Καραγιαννόπουλος Αρ. Υπολογιστής, Καστοριά
119. Μαλέμης Γεώργ. Αρχιλογιστής, Αττική
80. Καράλης Ιω. Αρχιλογιστής, Επιθ. Κ. Οργ.
120. Μανάρας Αλέξ. Τμηματάρχης Α’, Κ. Κ/μα
81. Καραμανώλης Ορ. Αρχιλογιστής, Λαγκαδάς
121. Μανίδης Ευστάθ. Αρχιλογιστής, Χίος
82. Καραμέτης Κων. Υπολογιστής, Κόνιτσα
122. Μανούκας Ταξ. Υπολογιστής, Αριδαία
83. Καραμήτσας Μιχ. Λογιστής Γ’, Αρναία
123. Μανουσίδης Κων. Αρχιλογιστής, Νεμέα
84. Καραμήτσος Ιω. Τμηματάρχης Α’, Απεσπ. εις
124. Μαντάς Αντων. Τμηματάρχης Α’, Τρίπολις, Επι
Δ/νσιν Γεωργ. Βιομηχ.
θεωρητής Συνεταιρισμών
85. Καρανάσος Αγαθ. Λογιστής Γ’, Ελευθερούπολις
125. Μαραγκός Παναγ. Αρχιλογιστής, Κομοτηνή
86. Κατέρης Αστερ. Λογιστής Β’, Βέροια
126. Μαραγκουδάκης Μιχ. Λογιστής Β’, Άμφισσα
87. Κατσαράκης Μιχ. Βοηθός, Λήμνος
127. Μάρκελλος Αθαν. Υπολογιστής, Άστρος
88. Καφετζάκης Γεώργ. Λογιστής Β’, Πύργος
128. Μασσαράς Κων/νος, Βοηθός, Αίγιον
89. Κελέσογλου Μιχ. Τμηματάρχης Α’, Βέροια, Επι
129. Μέγας Νικόλ. Υπολογιστής, Φάρσαλα
θεωρητής Συνεταιρισμών
130. Μελισσάρης Χρ. Υπολογιστής, Καρδίτσα
90. Κένταρχος Σπυρ. Υπολογιστής, Αστακός
131. Μερίτσης Γεώργ. Λογιστής Γ’, Αγρίνιον
91. Κιτρίδης Δημ. Αρχιλογιστής, Σέρραι
132. Μετζιδάκης Νικηφ. Τμηματάρχης Α’, Αττική, Ανα
92. Κλεισούρας θεοφ. Λογιστής Β’, Άρτα
πληρωτής Επιθεωρητού
93. Κλιβανιώτης Κων. Αρχιλογιστής, Χαλκίς
133. Μηνογιάννης θεοδ. Λογιστής Β’, Σύρος
94. Κολόκας Ιω. Αρχιλογιστής, Γαστούνη
134. Μισίρης Ιω. Αρχιλογιστής, Ν. Ορεστιάς
95. Κόμης Δημ. Τμηματάρχης Α’, Λεβάδεια, Επιθεω
135. Μιχαηλίδης Αγ. Αρχιλογιστής, Κ. Κ/μα
ρητής Συνεταιρισμών
136. Μιχαλόπουλος Αν. Αρχιλογιστής, Καλαμάτα, Ανα
96. Κομπορόζος Μιχ. Υπολογιστής, Αγρίνιον
πληρωτής Επιθεωρητού
97. Κονίνης Γεώργ. Τμηματάρχης Α’, Πρέβεζα, Επι
137. Μουσαδάκος Δημ. Τμηματάρχης Α’, Πάτραι, Επι
θεωρητής Συνεταιρισμών
θεωρητής Συνεταιρισμών
98. Κοντέσης Σπυρ. Τμηματάρχης Β', Αργος, Ανα
138. Μουσούρης Γεράσ. Αρχιλογιστής, Αργοστόλιον
πληρωτής Επιθεωρητού
139. Μουτζουρέλλης Κων. Λογιστής Γ’, Μυτιλήνη
99. Κοντός Σπυρ. Λογιστής Β’, Μεσολόγγιον
140. Μπακαφούκας Νικ. Λογιστής Γ·’, Δερβένιον
100.
Κοπίτας Αλέξ. Αρχιλογιστής, Απεσπ. εις Λογιστι
141. Μπαρηγουριώτης Χριστ. Υπολογιστής, Ξάνθη
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142. Μπατσίδης Κων/νος, Υπολογιστής, Δελβινάκιον
143. Μπέικος Ιω. Τμηματάρχης Α’, Θεσσαλονίκη, Ανα
πληρωτής Επιθεωρητσύ
144. Μπεκιάρης Χρ. Αρχιλογιστής, Ναύπλιον
145. Μπένος Κων. Αρχιλογιστής, Πάτραι
146. Μπερτσάτος θεοδ. Λογιστής Γ’, Κατερίνη
147. Μποσδογιάννης Δημ. Λογιστής Β’, Κ. Αχαΐα
148. Μποτής θεοδ. Αρχιλογιστής, Επιθ. Κ. Οργ.
149. Μπρουμάς Βασίλ. Υπολογιστής, Τρίπολις
150. Μυλωνάς Γεωργ. Υπολογιστής, Κιάτον
151. Μυρίλας Αριστ. Υπολογιστής, Ζάκυνθος
152. Μωϋσιάδης Ιω. Λογιστής Γ’, Γιαννιτσά
153. Μωραΐτης Κων. Βοηθός, Βέροια
154. Νάσσος Νικόλ. Αρχιλογιστής, Κ. Κ/μα
155. Νίκας Αναστ. Τμηματάρχης Α’, Χαλκίς, Αναπλη
ρωτής Επιθεωρητσύ
156. Νικήτας Δημ. Τμηματάρχης Α’, Θεσσαλονίκη,
Αναπληρωτής Επιθεωρητσύ
157. Νικηφορίδης Γεώργ. Λογιστής Β’, Ξάνθη
158. Νικολΰίδης Κων. Τμηματάρχης Α’, Κ. Κ/μα, Αναπληρ. Προϊστ. Τμήματος
159. Νικολαράκος Γεώργ. Αρχιλογιστής, Καλαμάτα
160. Νιωτάκης Ιω. Αρχιλογιστής, Ηράκλειον
161. Νιώτης Γεώργ. Υπολογιστής, Πολύγυρος
162. Νσταράς Δημ. Τμηματάρχης Α’, Κόρινθος, Ανα
πληρωτής Επιθεωρητσύ
163. Νότος Ελευθ. Λογιστής Β', Αμύνταιον
164. Νούσης Ιάκ. Αρχιλογιστής, Αττική
165. Ντυμένος Βασ. Αρχιλογιστής, Βέροια, Αναπληρω
τής Επιθεωρητσύ
166. Ξένος Διον. Αρχιλογιστής, Κ. Κ/μα,
167. Οικονομόπουλος Απ. Διευθυντής, Κ. Κ/μα, Δ/ντής
168. "Ορφανός Ιω. Αρχιλογιστής, Κέρκυρα
169. Ορφανός Μιχ. Αρχιλογιστής, Αττική
170. Παλληκαράκης Εμμ. Τμηματάρχης Α’, Πειραιεύς,
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
171 .Παναγιωτάκης Γ. Υπολογιστής, Μοίραι
172. Παναγιωτόπουλος Παναγ. Λογιστής Β’, Αμφίκλεια
173. Παναγόπουλος Βασ. Υπολογιστής, Πύργος
174. Πάνος Δημ. Λογιστής Β’, Μακρακώμη
175. Πανουτσόπουλος Παν. Τμηματάρχης Α', Αττική,
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
176. Πανταζής Γεώργ. Τμηματάρχης Α’, Αγρίνιον
177. Παντσίδης Αθαν. Λογιστής Β’, Αξιούπολις
178. Παπαβασιλόπουλος Ιω. Αρχ/τής, Επιθ. Κ. Οργ.
179. Παπαγεωργίου Χαρ. Λογιστής Γ’, Αμαλιάς
180. Παπαδάκος Προκοπ. Αρχιλογιστής, Πάτραι, Ανα
πληρωτής Επιθεωρητσύ
181. Παπαθέου Ευάγγ. Τμηματάρχης Α’, Επιθ. Κ. Οργ.,
Αναπληρωτής Επιθεωρητσύ
182. Παπαϊωάννου Λ. Αρχιλογιστής, Θήβαι
183. Παπαϊωάννου Κων. Λογιστής Γ’, Φιλιατρά

184. Παπακωνσταντίνου Κων. Αρχιλογιστής, Λάρισα,
Αναπληρωτής Επιθεωρητσύ
185. Παπαλεβέντης Ιω. Αρχιλογιστής, Λεβάδεια
186. Παπανδρέου Κων. Λογιστής Β’, Άργος
187. Παπαρούνης Ευθυμ. Λογιστής Β’, Θέρμον
188. Παπαστύλος Νικ. Λογιστής Α’, Κόρινθος
189. Παπαχρηστίδης Γώργ. Λογιστής Β’, Πόρος
190. Παππάς Δημ. Βοηθός, Προσωτσάνη
191. Παραγιουδάκης Ιω. Υπολογιστής, Αρκαλοχώριον
192. Παρασκευαΐδης Άγγ. Αρχιλογιστής, Ιωάννινα,
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
193. Παρασκευόπουλος Σωτ. Αρχιλογιστής, Απεσπ.
εις Υπηρ. Οικον. Μελετών
194. Παρχαρίδης Ευστ. Τμηματάρχης Α’, Σέρραι, Επι
θεωρητής Συνεταιρισμών
195. Πατέλης Κων/νος, Υπολογιστής, Ρέθυμνον
196. Πατρίκιος Νικόλ. Τμηματάρχης Α’, Αγρίνιον, Επι
θεωρητής Συνεταιρισμών
197. Παύλου θεμ. Αρχιλογιστής, Απεσπ. εις Λογιστι
κήν Υπηρεσίαν
198. Περαντωνάκης Γεώργ. Αρχιλογιστής, Χανιά, Ανα
πληρωτής Επιθεωρητσύ
199. Πετασάκης Νικόλ. Λογιστής Α’, Ρέθυμνον
200. Πετράκης Εμμ. Τμηματάρχης Α’, Άργος, Επιθεω
ρητής Συνεταιρισμών
201. Πέτρου Κων. Αρχιλογιστής, Μυτιλήνη, Επιθεωρη
τής Συνεταιρισμών
202. Πινάτσης Μιλτ. Αρχιλογιστής, Λεβάδεια
203. Πλαταρίδης Δημ. Τμηματάρχης Α’, Θεσσαλονίκη
204. Πόδας Κων/νος, Τμηματάρχης Α’, Θεσσαλονίκη,
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών
205. Πολυχρονίδης Ιω. Λογιστής Β’, Καβάλα
206. Πουλημένος Χρ. Αρχιλογιστής, Νεάπολις
207. Πουρνάρας Γεώργ. Λογιστής Β’, Λαγκαδάς
208. Πούσιος Βασίλ. Υπολογιστής, Κατερίνη
209. Προκοπίδης Γεώργ, Τμηματάρχης Α’, Τρίπολις,
Αναπληρωτής Επιθεωρητσύ
210. Ράπτης Μαρ. Υπολογιστής, Ναύπλιον
211. Ραχιανιώτης Γερ. Λογιστής Γ’, Αλεξάνδρεια,
Προσ, εις Επιθ. Κ. Οργαν,
212. Ρέντζος Δημ. Λογιστής Α;, Έδεσσα
213. Ρηγόπουλος Ιω. Αρχιλογιστής, Ιστιαία
214. Ρηγόπουλος Κων. Λογιστής Β’, Ζαχάρω
215. Ρίζος Γεώργ. Λογιστής Β’, Αγρίνιον
216. Ρούλιας Χρ. Τμηματάρχης Α', Αλεξ/λις, Επιθεω
ρητής Συνεταιρισμών
217. Ρουμπέν Κων/νος, Τμηματάρχης Α’, Κ. Κ/μα
218. Ρούσσος Γεώργ. Λογιστής Β’, Τρίπολις
219. Σαββίνος Βασίλ. Υπολογιστής, Πρέβεζα
220. Σακκαδάκης Μιχ. Αρχιλογιστής, Θεσσαλονίκη
221. Σάκκος Βασίλ. Υπολογιστής, Μεσσήνη
222. Σαντοριναίος Αρχ. Υπολογιστής, Πάρος
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223. Σαπουνάς Ηλ. Λογιστής Β’, Ελασσών
224. Σαραβελάκης Στ. Υπολογιστής, Ρέθυμνον
225. Σαριδάκης Κων/νος, Αρχιλογιστής, Ηράκλειον,
Αναπληρωτής Επιθεωρητού
226. Σαχινίδης Λάζ. Υπολογιστής, Καβάλα
227. Σκόρδος Στεφ. Βοηθός, Ιωάννινα
228. Σκουλίκης Ηλ. Υπολογιστής, Λαμία
229. Σκρέτης Χρ. Αρχιλογιστής, Λαμία
230. Σοφιάνος Σπυρ. Τμηματάρχης Α’, Απεσπ. εις Λο
γιστικήν Υπηρεσίαν
231. Σοφιανόπουλος Γεώργ. Αρχιλογιστής, Πάτραι
232. Σπανός Ευστ. Τμηματάρχης Α', Χαλκίς, Επιθεω
ρητής Συνεταιρισμών
233. Σπύρου Ευαγγ. Τμηματάρχης Α’, Λαμία, Επιθεω
ρητής Συνεταιρισμών
234. Σταθερός Νικολ. Αρχιλογιστής, Νάξος
235. Σταματάκης Νικολ. Λογιστής Γ’, Σητεία
236. Σταματελάτος Δημ. Λογιστής Β’, Πάτραι
237. Σταματόπουλος Ιω. Αρχιλογιστής, Θεσσαλονίκη
238. Σταυρής Γρηγόριος-Χρ. Βοηθός, Αμφιλοχία
239. Σταυρινός Δημ. Λογιστής Β’, Μυτιλήνη
240. Στρογγύλης Ιω. Τμηματάρχης Α’. Κ. Κ/μα, Ανα
πληρωτής Διευθυντού
241. Συγγελάκης Ιω. Αρχιλογιστής, Ηράκλειον
242. Συμεωνίδης Συμ. Υπολογιστής, Καστοριά
243. Συράκος Νικ. Αρχιλογιστής, Αττική
244. Σύρμας Ανδρ. Υπολογιστής, Ρόδος
245. Σφακιανάκης θεοφ. Τμηματάρχης Α', Κ. Κ/μα
246. Σωπασάκης Εμμ. Τμηματάρχης Α', Κ. Κ/μα, Προϊ
στάμενος Τμήματος
247. Σωτηράκης Ιω. Αρχιλογιστής, Τρίκαλα, Αναπλη
ρωτής Επιθεωρητού
248. Σωτηρόπουλος Ηλ. Αρχιλογιστής, Κ. Κ/μα
249. Σωτηρόπουλος Αντων. Αρχιλογιστής, Μέγαρα
250. Τασόπουλος Αν. Υπολογιστής, Σάππαι
251. Τζαβιδόπουλος Βασ. Βοηθός, Σπάρτη
252. Τζότζορας Παναγ. Αρχιλογιστής, Θεσσαλονίκη
253. Τόμπρος Ιω. Αρχιλογιστής, Χρυσούπολις
254. Τούνης Αν. Αρχιλογιστής, Απεσπ. εις Λογιστικήν
Υπηρεσίαν
255. Τράστας Αγαμ. Τμηματάρχης Α’, Κ. Κ/μα, Αναπλη
ρωτής Προϊστ. Τμήματος
256. Τριανταφυλλόπουλος Αη. Λογιστής Γ’, Πτολεμαΐς
257. Τρουγκάκος Σοφ. Αρχιλογιστής, Σπάρτη, Αναπλη-

ρωτής Επιθεωρητού

258. Τσαγκουρνός Κων/νος, Αρχιλογιστής, θήβαι
259. Τσαγκρώνης Αρ. Αρχιλογιστής, Απεσπ. εις Υπηρ.
Οικον. Μελετών

260. Τσακωνόπουλος Γεωργ. Αρχιλογιστής, Κέρκυρα,
Αναπληρωτής Επιθεωρητού

261. Τσαπρούνης Ιω. Λογιστής Γ', Λαμία
262. Τσελεπής Νικολ. Τμηματάρχης Α’, Πειραιεύς,
αναπληρωτής Επιθεωρητού

263. Τσιγαρίδας Ευαγγ. Υπολογιστής, Αγρίνιον
264. Τσιτσάρας Γεωργ. Αρχιλογιστής, Πειραιεύς
265. Τσούπης Αποστ. Αρχιλογιστής, Ιωάννινα
266. Τσώρης Αθαν. Λογιστής Β’, Τύρναβος
267. Φάκας Βασ. Λογιστής Β’, Αγυιά
268. Φαλούτσος Αλεξ. Λογιστής Γ’, Καλαμπάκα
269. Φίλης Αργ. Αρχιλογιστής, Γρεβενά
270. Φλούδας Γεωργ, Τμηματάρχης Α’, Επιθ. Κ. Οργ.,
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών

271. Φουκαράκης Γεωργ. Αρχιλογιστής, Επιθ. Κ. Οργ.
272. Φουντουκάκης Κων. Λογιστής Γ’, Χανιά
273. Φραγκούλης Γεωργ. Αρχιλογιστής, Αγρίνιον, Ανα
πληρωτής Επιθεωρητού

274. Φρονιμάκης Ιω. Λογιστής Α’, Χανιά
275. Φωλίνας Κων. Αρχιλογιστής, Βόλος
276. Φωτόπουλος Αντων. Βοηθός, Καρλόβασι
277. Χαβρεδάκης Μιχ. Υπολογιστής, Βάμος
278. Χαλκιάς Αναργ. Αρχιλογιστής, Απεσπ. εις Λογι
στικήν Υπηρεσίαν

279. Χαμχούγιας Αθαν. Αρχιλογιστής, Αλεξ/λις, Ανα
πληρωτής Επιθεωρητού

280. Χανιωτάκης Χαρ. Υπολογιστής, Άγιος Νικόλαος
281. Χαβιάρας Π. Υπολογιστής, Κάρυστος
282. Χατζηδάκης Στεφ. Υπολογιστής, Χανιά
283. Χατζηκαλούδης Καλ. Λογιστής Γ’, Σέρραι
284. Χατζησύρμος Αργ. Αρχιλογιστής, Ξάνθη
285. Χειμαριός Κων/νος, Αρχιλογιστής, Καλαμάτα
286. Χιλιάδάς Ευάγγ. Αρχιλογιστής, Αταλάντη
287. Χρονόπουλος θεοδ. Υπολ/τής, Κ. Νευροκόπιον
288. Χρυσομάλλης Αλεξ. Αρχιλογιστής, Κ. Κ/μα
289. Ψαρρός Κων/νος, Τμηματάρχης Α’, Κόρινθος,
Επιθεωρητής Συνεταιρισμών

290. Ψωμάς Χαραλ. Υπολογιστής, Μυτιλήνη

- Το 1971 γίνεται πρόσληψη 36 νέων εποπτών στην ΑΤΕ πτυχιοΰχων ανωτάτων Σχολών
έπειτα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες παρακολουθούν στη συνέχεια ειδικό ενδοϋπηρεσιακό Σεμινάριο και για πρώτη φορά με γραπτές στη συνέχεια εξετάσεις η βαθμολογία των
οποίων τέθηκε στους φακέλλους τους με τη σύσταση όπως κατά το διάστημα της εν τη Τραπέζη υπηρεσίας τους φροντίσουν να αφομοιώσουν πληρέστερον την διδαχθείσαν ύλην (που
δόθηκε και γραπτή) και να συνδυάσουν αυτήν με την πρακτική εφαρμογήν των αντικειμένων
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της ειδικότητάς τους καθόσον μετά παρέλευσιν έτους περίπου, ενδέχεται να εκαλούντο εις
νέαν εξέτασιν τα αποτελέσματα της οποίας θα τεθούν στους υπηρεσιακούς φακέλλους των.
Οι επιτυχόντες είναι οι επόμενοι (αλφαβητικά):
1. Α γτζίόης Ιωάννης

13. Κουφός Στέφανος

25. Π ετσαγκουράκης Στυλιανός

2. Α δαμίδης Κων/νος

14. Λογοθέτης Δημήτριος

26. Πλατανιάς Ζήσης

3. Αλεξιάδης Σταύρος

15. Μαΐσης Χρήστος

27. Σαρρίδης Ιωάννης

4. Α ναλυτής Αναστάσιος

16. Μ πάκος Πολυμέρης

28. ΣταγκογιάννηςΛεω νίδας

5. Α νδρέου Λεωνίδας

17. Μ παλαμπανίδης Χριστ.

29. Στεφανίδης Γεώργιος

6. Γιωτόπουλος Αντώνιος

18. Μ πινάκας Χρήστος

30. Τερζόπουλος Γεώργιος
31. Τζώτζης Αντώνιος

7. Δαμιανίδης Χρηστός

19. Μπουμπούλης Παναγιώτης

8. Δ ρακάκης Σπυρίδων

20. Νικηφοράκης Εμμανουήλ

32. Τοέτοος Κοσμάς

9. Ευσταθίου Γ εώ ργιος.

21. Νίτσος Χριστόδουλος

33. ΤσιγκουνάκηςΔημοσθένης

10. Καλογιάννης Προκόπιος

22. Νούτσος Δημήτριος

34. Τσοβαλτζής Χαρίτων

11. Καψιμάλης Νικόλαος

23. Παπαδοπούλας Άγγελος

35. Χ αλκιάς Ιωάννης

12. Κοσμίδης Κιαμάς

24. Παπανούσης Τριαντάφυλλος

36. Χιωτίδης Κων/νος

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη νέα κατάσταση που επικρατεί στην Τράπεζα (και γενικό
τερα) επιβάλλεται κάποια μεγαλύτερη αυστηρότητα και προγραμματισμός στις Δ/νσεις του
Κ. Κ/τος. Χαρακτηριστικός είναι σε ό,τι αφορά τη συνεταιριστική πλευρά ο προγραμματι
σμός για το 1972 της Δ/νσεως Συνεταιρισμών που σημειώνεται σε σχετικό πίνακα αλλά όχι
μόνον ως κατευθύνσεις της Δ/νσεως αλλά και με τις προϋποθέσεις (σύμπραξη και εμπόδια
από άλλους αρμοδίους, ενέργειες που πρέπει να γίνουν και δυσχέρειες.)
Σχετικά με την Εποπτεία Συνεταιρισμών βλ. και τα επόμενα ενδιαφέροντα κείμενα:
- Για αρμοδιότητες Υπουργείου Γεωργίας και ΑΤΕ επί Συνεταιρισμών βλ. ΘΣ 1971 σ. 32,
33,146,194, 893, 919, 922.
- Πρόσληψη Εποπτών βλ. ΘΣ 1971σ. 216,445,450,971.
- Για το Εποπτικό προσωπικό της ΑΤΕ βλ. ΘΣ 1971 σ. 194,445. 456, 751.
- Για εκπαίδευση εποπτικού προσωπικού βλ. ΘΣ 1971 σ. 485,499.
- Για Εποπτεία αλιευτικών Συνεταιρισμών βλ. ΘΣ 1971 σ. 255,462.
- Το Εποπτικόν προσωπικόν της ΑΤΕ και το έργον του (ΘΣ σ. 1250).
- Η Δ/νσις Συνεταιρισμών ΑΤΕ (βλ. ΘΣ σ. 1301,1305,1461).
- Το έργον της Εποπτικής υπηρεσίας εις τον τομέα των γεωργ. συνεταιριστικών οργανώ
σεων (βλ. ΘΣ σ. 1303).
- Νέοι Επόπτες (βλ. ΘΣ σ. 1460).
- Τ ο προσωπικόν ΑΤΕ δια την Εποπτείαν Συνεταιρισμών (βλ. ΘΣ σ. 1461).
- Σύλλογος Εποπτικών ΑΤΕ (βλ. ΘΣ σ. 1618).
- Εποπτεία και Συνεταιριστικοί υπάλληλοι (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2017).
- Βλ. και σημείωμα ΦΣ 1973 σ. 547,548.

Α Ν Τ ΙΔ ΡΑ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ Μ Π Α ΡΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ
Και κατά την περίοδο αυτή, εκτός από τις κυβερνητικές ενέργειες, πολλές είναι και οι
αντιδράσεις εκμεταλλευτικών κύκλων εναντίον της δραστηριότητας και γενικότερα του
θεσμού αλλά και οι συμπαραστάσεις από άλλους. Στη συνέχεια σχετικές ενδεικτικές πληρο
φορίες:
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- Η Εκκλησία της Ελλάδος. Συμπαράσταση στο συνεταιριστικό πνεύμα (και γενικότερα
στην αγροτική τάξη). Αξιόλογο είναι το κείμενο του Αρχιεπ. Ιερωνύμου που δημοσιεύεται
στο περιοδικό «Εκκλησία», επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 22/15-11-1967, με
γενικότερο τίτλο «σχέδιον αναδιοργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος» όπου εξετάζο
νται τα μέτρα για το ειδικό ποιμαντικό ε'ργο σε διάφορους κλάδους (νεολαία, στράτευμα,
εργατική τάξη, αγροτική τάξη, κλπ.). Στον τομε'α μέτρων για την αγροτική τάξη προτείνεται,
μεταξύ άλλων, ο ιερεύς να πρωτοστατεί στο να διδαχθούν οι αγρότες τας νέας μεθόδους
αυξήσεως της αποδόσεως του αγροτικού των κλήρου, την αξιοποίησιν των προϊόντων των,
την ανάπτυξιν του συνεταιριστικού πνεύματος και της συνεργασίας και τον τρόπον αυξήσε
ως των γεωργικών κλπ. οργανώσεων (σ. 667). Και βέβαια ότι πρέπει να υπάρξουν κατάλλη
λοι ιερείς.
Η Σύνοδος επιτρέπει την συμμετοχήν εφημερίων στα ΔΣ Γεωργ. Συνεταιρισμών (ΘΣ 1971
σ. 14 και 88).
Διάφορα άλλα στοιχεία για αντιδράσεις, απαντήσεις, συμπαραστάσεις.
- 'Επειτα από Πανελλήνιον Αγροτοσυνεταιρικόν Συνέδριον (βλ. ΣΤ/1) επαναλαμβάνο
νται οι αντιδράσεις. Κατά το 1968 (4 Ιουλίου) δημοσιεύεται στον «Οικονομικόν Ταχυδρό
μον» άρθρον του τέως προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Λ. Μαντζουράνη
με θέμα τις δραστηριότητες των Γεωργ. Συνεταιρισμών. Η Συνομοσπονδία δια του Προέ
δρου Δ. Μαυρομμάτη και του Δ/ντού Χαρίλ. Καρυωτάκη αποστέλλει αναλυτική διευκρινι
στική επιστολή αποστομωτική των θέσεων του Λ.Μ. Την απάντηση δημοσιεύει ευχαρίστως η
εφημερίδα σε μιάμισυ σελίδα και με την σημείωση « Π ισ ιε ύ ο μ ε ν ό τι ο ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς α υ τ ό ς δ ιά λ ο 
γ ο ς δ ν ν α τ α ι ν α α π ο β ή ε π ο ικ ο δ ο μ η τ ικ ό ς δ ια τ η ν ο ρ θ ή ν α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ ιν τ ο υ θ έ μ α τ ο ς τω ν Γ εω ργ.
Σ υ ν ε τα ιρ ισ μ ώ ν κ α ι δ ια τ ο ν π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ν τ ο υ ρ ό λ ο ν τ ο ν ο π ο ίο ν δ ύ ν α ν τ α ι κ α ι π ρ έ π ε ι ν α δ ια 
δ ρ α μ α τ ίζ ο υ ν εις τ η ν οικονομ ία ν». Το πολύ αξιόλογο αυτό κείμενο (που δεν είναι δυνατό να

δημοσιευθεί ολόκληρο εδώ) πρέπει να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τις πηγές (βλ.
Οικονομικόν 25-7-1968).
Στη συνέχεια δίδονται πηγές όπου οι ενδιαφερόμενοι μελετητές είναι δυνατό να εύρουν
πολύ ενδιαφέρον υλικό για αντιδράσεις, αντικρούσεις, ενισχύσεις. Βλέπε σχετικά στα ΘΣ
όπου σχετικά σημειώματα:
σ. 195. Διατί θορυβούν ο Εμπορικός Σύλλογος και το Εμπορικόν Επιμελητήριον;
σ. 318. Γεωργικοί Συνεταιρισμοί και Εμπόριον. Η θέσις του Υπουργείου Γεωργίας,
σ. 447. Η τακτική των εμπόρων,
σ. 556,616,991,1024. Για την Συμβουλευτική Επιτροπή,
σ. 827. Για την ανάγκη προσοχής από το Κράτος στην ουσία του θεσμού,
σ. 831. Βιομήχανοι, Συνεταιρισμοί, Συνομοσπονδία, Συνεταιρισμοί,
σ. 912. Δασικοί Συνεταιρισμοί και Δασεμπόριο.
σ. 995. Για κρατική συμπαράσταση.
σ. 1003. Ο Συνεταιρισμός και αι οικονομικοί μονάδες κερδοσκοπικού σκοπού.
σ. 1075. Συνεχίζεται η τακτική των εμποροβιομηχάνων.
σ. 1331. Νοοτροπία ανωτάτων στελεχών της οικονομικής ζωής.
σ. 1493. Προσοχή εις την ουσίαν του Συνεταιρισμού.
σ. 1656,1735,1812,1816,1836. Έμποροι - Εμπορία το 1974.
- Βλ. επίσης στη ΦΣ: Έ τος 1971 σ. 37,38,110,149,327,388,485.
- Γενικά η μάχη Συνεταιρισμών και εκμεταλλευτικών συμφερόντων συνεχίζεται. Βλ. σχε
τικά ΦΣ 1972 σ. 267, 268 (σχετικά με απόψεις περ. «Βιομηχανική Επιθεώρησις»), 269, 270
(για την προνομιακή μεταχείριση του Τ. Πάππας), 270, 271, 272 (απόψεις για την στάση
κυβερνητικών παραγόντων απέναντι στους Συνεταιρισμούς γενικότερα), 323, 324 (για νοο
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τροπία μερικών κρατικών παραγόντων απέναντι στους Συνεταιρισμούς).
- Ενισχυτικά κείμενα υπέρ Συνεταιρισμών Βλ. ΦΣ 1972 σ. 325, 335 του Προέδρου της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποστ. Βογιατζή.
- Επίσης στη ΦΣ 1972 σ. 379 από το 12ο τεύχος του Δελτίου της Γεν. Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιων - Βιοτεχνών:
b
Αναγράφεται ότι « Ενώπιον της ανάγκης αναδιοργανώσεως των αφορώντων εις την λει
τουργίαν της αγοράς η πλευρά των επαγγελματιών αποπροσανατολίζεται από την εναντίωσιν της προς την δράσιν των γεωργικών συνεταιριστικών Οργανώσεων και προσανατολίζε
ται προς στενήν μετά τούτων συνδεσιν και συνεργασίαν. Και διακηρύσσει ότι οι γεωργικοί
συνεταιρισμοί έχουν θέσιν εις την αγοράν δια να προωθούν τον ανταγωνισμόν και να εξα
σφαλίζουν εις τον παραγωγόν παραδεκτός τιμάς των προϊόντων του» (ΦΣ 1972 σ. 379).
- Αξιόλογο κείμενο - και μάλιστα για την εποχή που διατυπώθηκε και δημοσιεύθηκε είναι η απαντηση της ΠΑΣΕΓΕΣ σε δημοσιευθείσες σας εφημ. 22-12-1972 απόψεις των
εκπρόσωπων βιομηχάνων για τα μελετώμενα από την κυβέρνησιν μέτρα τα σχετικά με την
υποβοηθηση των συνεταιρικών οργανώσεων υπέρ των αγροτών. Η απάντηση της ΠΑΣΕΓΕΣ
είναι ζωηρή. (Βλ. ΦΣ 1973 σ. 53, 68).
- Βλ. για σύσταση Επιτροπής μελέτης προβλημάτων συνεταιριστικής ανάπτυξης και εισή
γησης μέτρων. (Βλ. ΦΣ 1973 σ. 149).
- Βλ. ακόμα σημειώματα στη ΦΣ 1973 σ. 485 (αντιδικία με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Αθη
νών), 1973 σ. 548 έως και 551 (για ενίσχυση βιομ. ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ και για σχετικά με φορο
λογίαν αγροτών).

Α π ό την αντιστασιακή επιμνημόσυνη δέηση το 1973 στον τάφο του Γεωργίου Παπανδρέου.
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Κείμενα και ενε'ργειες για ta Αμπελάκια της Θεσσαλίας (ως ενίσχυση στη συνεταιριστική ιδεα)
- Για τον περίφημο Συνεταιρισμό των Αμπελακίων βλ. ειδική ραδιοφωνική εκπομπή τον
Νοέμβριο 1965 με ομιλητές τους Κ. Μεραναίο, Γ. Με'γα, Α. Συρμακέζη, Θ. Τζωρτζάκη. Το
όλο κείμενο βλ. Σ 1966 σ. 2-8.
Το κλίμα της περιόδου με τον όλο εορτασμό της 150ετίας φε'ρνει στην επιφάνεια και την
σπουδαία κατά την τουρκοκρατία δραστηριότητα της Συντροφιάς των Αμπελακίων.
Το περιοδικό ΘΣ αναδημοσιεύει τα παλαιά ενθουσιώδη κείμενα των Ζ. Παπαντωνίου,
Σπ. Μελά και F. Boulanger και φέρνει στην επιφάνεια διάφορα στοιχεία καθώς και το θέμα
του Μουσείου Αμπελακίων (βλ. ΘΣ 1971 σ. 210,213,335,689). Πιο αναλυτικά:
Στη σελ. 210 του 1971 δημοσιεύει το θαυμάσιο παλαιό κείμενο του λογοτέχνη Ζαχαρία
Παπαντωνίου στην εφημ. «Το Βήμα» και το «Συνεταιριστής»
Στη σελ. 213 του 1971 το περιοδικό ΘΣ γράφει για το Μουσείο ότι η Αρχαιολογική Υπη
ρεσία Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων της Προεδρίας Κυβερνήσεως αγόρασε το αρχοντικό
του Μαύρου (Σβαρτς) και το επισκευάζει για Μουσείο. Η αγορά έγινε με χρήματα της ΑΤΕ
έπειτα από εισήγηση Επιτροπής από τους Αριστ. Κλήμη, Κ. Παπακωνσταντίνου της Εποπτείας και εκπρόσωπο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο Βόλο.
Στη σελ. 335 του 1971 το ίδιο περιοδικό ΘΣ αναδημοσιεύει το ωραίο κείμενο του Σπύρου
Μελά στην εφημ. «Ελευθερία» 4-12-1959 και τονίζει το θέμα της λειτουργίας του Μουσείου
και της παραγωγής ντοκυμανταίρ αφιερωμένου στα Αμπελάκια (που τελικά έγινε) και υπό
σχεται ότι θα δημοσιεύσει και άλλα σχετικά κείμενα.
- Βλ. επίσης κείμενο Σ. Δρόσου στη ΦΣ 1971 σ. 253.
- Στη σελ. 689-699 του 1972 δημοσιεύει ολόκληρο το υπόμνημα που υποβλήθηκε προς τον
Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδος στις 7 Απριλίου 1847 από τον διάσημο
φιλέλληνα F. Boulanger με έξαρση της δραστηριότητας της Συντροφιάς Αμπελακίων και
την υπόδειξή του για παρόμοια κοινοτικο-συνεταιριστική οργάνωση της Ελλάδος() ().

(1) Βλ. σχετικά και τα βιβλία (διδακτορικές διατριβές) στη Γαλλία των Κ. Κουκκίδη και Διον. Μαυρόγιαννη.
(2) Βλ. και σχετικά κείμενα για τα Αμπελάκια στους προηγούμενους τόμους μας.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1967-1974
Τα αριθμητικά στοιχεία των Συνεταιρισμών κινούνται και κατά την περίοδο αυτή στα ίδια
περίπου επίπεδα με την προηγούμενη, με τις συνηθισμένες πάντοτε αυξομειώσεις αναλόγως
των αναγκών (κατά τόπους και προϊόντα) και τις εκάστοτε αποφάσεις και προσπάθειες της
ΑΤΕ να υποβοηθηθούν μερικοί καθυστερημένοι ειδικοί τομείς ή να διαλυθούν δικαστικά
μερικοί αδρανούντες επί έτη Συνεταιρισμοί για εκκαθάριση των μητρώων.
Την περίοδο αυτη, με τις μεταβολές που γίνονται ταχύτερα στα πρόσωπα των Διευθυντών
της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών (μετά την αποχώρηση του Αν. Δομέστιχου λόγω ορίου ηλι
κίας), οι νεότεροι στις προσπάθειές τους να παρουσιάσουν κάποιο νέο έργο, επιφέρουν και
μερικές μεταβολές στην στατιστική αριθμητική απεικόνιση των στοιχείων των Συνεταιρι
σμών ώστε αυτά να είναι πληρέστερα προς την πραγματικότητα. Γίνονται και δημοσιεύονται
πίνακες με αναδρομικές διορθώσεις.
Οι σχετικοί πίνακες δημοσιεύονται αρκετα αναλυτικά στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρι
σμών» από το οποίο μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά στοιχεία. Έτσι: Πίνα
κες αναθεωρημένους για τους υφιστάμενους και για τους λειτουργούντες Συνεταιρισμούς
κατά την περίοδο 1961-1970 βλ. <πα ΘΣ 1971 σ. 124 επόμ.
Στις ίδιες σελίδες (ΘΣ σ. 124-127) εμφανίζονται σε ειδικούς πίνακες:
- Οι ιδρύσεις και διαλύσεις Συνεταιρισμών 1961-1970, κατά κατηγορίες.
- Η ανάλυση κατά κατηγορίες ειδικά των λειτουργούντων Συνεταιρισμών 1961-1969.
- Τα μέλη των Συνεταιρισμών (μέσοι όροι).
- Η ειδικότερη ανάλυση των παραγωγικών και πωλήσεως Συνεταιρισμών και μάλιστα
κατά προϊόν με το οποίο ασχολούνται.
- Η ανάλυσή τους κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα.
- Οι υφιστάμενες Κοινοπραξίες μεταξύ Γεωργ. Συνεταιρισμών.
Νεότερα στοιχεία για το 1971 και το 1972 βλ. στο ίδιο περιοδικό ΘΣ 1971 σ. 68, 72, 124
128,439. Και σ. 864.
Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία, όπως εμφανίζονται σε ειδική έκθεση της 24-4-71 της
Δ/νσεως Συνεταιρισμών ΑΤΕ προς το Υπουργείο Γεωργίας βλ. στα ΘΣ 1971 σ. 2-9.
Για τα νεότερα στοιχεία τέλους 1972 βλ. ΘΣ 1973 σ. 1389,1390 (τόσο για τους Συνεταιρι
σμούς όσο και για τις Ενώσεις).
- Ειδικά στοιχεία Οινοποιητικών Συνεταιρισμών, οινοποιείων, παραγωγής βλ. ΦΣ 1973 σ.
- Στοιχεία για αριθμό και δυναμικότητες βιομηχανιών Γεωργ. Συνεταιρισμών βλ. ΦΣ 1973
σ. 708. Με βάση αυτά η συμμετοχή είναι: Στα ελαιουργεία, δυναμικότητα 25%, στα πυρηνε-
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λαιουργεία δυναμικότητα 33%, στα κονσερβοποιεία δυναμικότητα 30%, στα τυρογαλακτοκομεία δυναμικότητα 70%, στα οινοποιεία δυναμικ. 80%. Η δυναμικότητα των εγκαταστά
σεων είναι ανώτερη από τα ποσά που διαχειρίζονται, δηλαδή έχουν γίνει με προοπτική
αυξήσεως των εργασιών, με επιβάρυνση βέβαια του κόστους (βλ. ΦΣ 1973 σ. 708).
Ό λα αυτά τα αναλυτικά στοιχεία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν εδώ, άλλωστε η μικρή
χρονική απόσταση και η ύπαρξη του περιοδικού Θ.Σ. σε Βιβλιοθήκες επιτρέπουν την αναλυ
τική μελέτη από κάθε ειδικώς ενδιαφερόμενον.
— Για τα στατιστικά στοιχεία των Συνεταιρικών Οργανώσεων τέλους 1974 βλ. στο Υπο
κεφ. Γ της επόμενης περιόδου.

Τιμητική συγκέντρωση Συνδέσμου Εποπτικώ ν για τον Θεόδ. Τζωρτζάκη τον Μ άρτιο 1970.
Ο μάία του, μ ε χρήσιμες νουθεσίες, που παρακολουθούν μ ε μεγάλο ενδιαφέρον και σεβασμό οι εποπτικοί.
(Βλ. και σελ. 22112573)
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1967-1974
Παρόλες τις δεσμευτικές επεμβάσεις του δικτατορικού καθεστώτος (κυρίως στις Κεντρικές Οργανώσεις) οι εργασίες των πρωτοβάθμιων (και των Ενώσεων και Κεντρικών) εξακο
λουθούν διότι ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες ανάγκες της υπαίθρου που μόνο με το
δίκτυο των Συνεταιρικών Οργανώσεων είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν, εφόσον βέβαια
παρέχονται και τα απαραίτητα μέσα από Κράτος και ΑΤΕ για άσκηση της αγροτικής πολιτι
κής (κυρίως με συγκεντρώσεις αγροτικών προϊόντων κλπ.). Τα κυριότερα στοιχεία για τους
πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς ακολουθούν:
Γενικότερα στοιχεία σε κείμενα:
- Για την οργάνωση της συνεταιριστικής εμπορίας των αγροτικών προϊόντων βλ. κείμενο
Γ. Γρηγορίου (Γ. Δ/ντού Υπουργείου Γεωργίας) στη ΦΣ 1970 σ. 35.
- Αξιόλογο κείμενο του Γ. Κακατσίδη για τη θέση και τις δραστηριότητες των Συνεταιρι
σμών μέσα στη σύγχρονη ελεύθερη συναλλακτική οικονομία βλ. ΦΣ 1970 σ. 158, 271, 306,
377.
- Εισάγεται στην Ελλάδα ο θεσμός της Καταναλωτικής πίστεως που είναι ουσιαστικά
προεξόφληση του εισοδήματος για το οποίο τόσο είχαν κατηγορηθεί οι αγρότες και οι Συνε
ταιρισμοί στο παρελθόν. Βλ. αναλυτικό κείμενο Κ. Κόλμερ στον Οικονομικό 24-12-70.
- Για τις προμηθευτικές εργασίες των Συνεταιρικών Οργανώσεων βλ. ΦΣ 1971 σ. 92 και
294,505.
- Για το βασικό θέμα της οργανωμένης διανομής των αγροτικών προϊόνων ώστε να πλη
σιάσουν τις αγορές και τους καταναλωτές για κοινό όφελος παραγωγών και καταναλωτών
βλ. κείμενο Εμμ. Φλωράκη ΦΣ 1970 σ. 301 επόμ. (Στο Υποκ. Θ).
- Οι γεωργικοί Συνεταιρισμοί εις την εθνικήν προσπάθειαν, Κείμενο Υπουργού Γεωργίας
I. Παπαβλαχόπουλου στο «Σκαπανεύς της Υπαίθρου» και στη ΦΣ 1971 σ. 109.
- Ιδρύεται συνεταιριστικός φορεύς αξιοποιήσεως κρέατος εις την Θεσσαλίαν. Αναλυτικά
ΦΣ 1971 σ. 296, 302.
- Κρίνεται ως τροχοπέδη η ισχύουσα υπαγωγή των προμηθειών των Συνεταιρικών Οργα
νώσεων στο πρόγραμμα κρατικών προμηθειών. Ζητείται η κατάργηση της γραφειοκρατικής
αυτής δεσμεύσεως (ΦΣ 1971 σ. 435). Σχετικά βλ. και ΘΣ σ. 570, 660. Τα ληφθέντα μέτρα βλ.
ΘΣ σ. 792.
- Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Συνεταιρισμών στον τομέα της πρωτογενούς
παραγωγικής διαδικασίας γίνεται προσφυγή σε μελέτη πρωτοποριακών μέτρων. Με απόφα
ση Υπ. Γεωργίας γίνεται σύσταση ομάδας εργασίας για μελέτη θεσμού από κοινού καλλιέρ
γειας γαιών και κοινής εκτροφής ζώων. Εγκύκλιος 38/1971 ΠΑΣΕΓΕΣ. (Βλ. αναλ. ΦΣ 1971
σ. 442).
Πολύ σωστά σημειώνει ο Μαριάδης (Τάσις των γεωργών προς συνεργασία, Θεσσαλονόκη 1972 σ. 87) ότι εάν πρόκειται να αναπτύξουμε, πράγμα που θα καταστεί πολύ αναγκαίο
στο μέλλον, νέα είδη συνεταιρισμών στη γεωργία της χώρας, οφείλουμε να ενημερώσουμε
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τους γεωργούς για την εν γε'νει αποστολή και λειτουργία τους καθώς και για την συμπεριφο
ρά τους ως μελών των συνεταιρισμών αυτών. Αλλιώς οι νέοι αυτοί συνεταιρισμοί, όπως
συνέβη και στο παρελθόν αναφορικά π.χ. με τους συνεταιρισμούς κοινή χρήσεως μηχανών ή
κοινής καλλιέργειας, θα καταδικασθούν σε αδράνεια και σε διάλυση.
Προπαγανδίζονται και ενισχύονται την περίοδο αυτή οι ομαδικές καλλιέργειες, εκτροφές,
κ.λπ. (καθώς το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία).
Στο ακόλουθο κείμενο του Δ. Καβούρ (στη ΦΣ 1972 σ. 222) γίνεται αναλυτική αναφορά.
Γράφει:
«Εφαςμογοί της από κοινού καλλιεργείας.
• Ομαδικοί καρυδεώνες:
Από τας πρώτας εφαρμογάς του συστήματος από
Η καρυδέα εις το χωρίον Καστανιά Κοζάνης
κοινού καλλιεργείας δυνάμεθα να αναφε'ρωμεν τον
εκαλλιεργείτο μέχρι το 1966 εις μικρόν κλίμακα.
οπωρώνα του Καταχά του Νομού Πιερίας όπου η
Υπάρχουν 200 περίπου δένδρα παραγωγικά διε
προσπάθεια διαφωτίσεως των παραγωγών της
σπαρμένα και 15 στρέμματα καρυδεώνων μη παρα
περιοχής ήρχισεν από το 1959 και σήμερον ο βιο
γωγικής ηλικίας.
μηχανικός οπωρών καλύπτει 3000 οτρε'μματα (1000
Κατά το 1966 κατά την διάρκειαν ειδικώς προς
περίπου στρέμματα με αχλάδια και 2000 περίπου
τούτο οργανωθείσης συγκεντρώσεως των παραγω
στρέμματα με ροδάκινα).
γών απεφασίσθη η επέκτασις της καρυδέας υπό
Μεταξύ των πλέον προσφάτων εφαρμογών αναομαδικήν μορφήν και επελέγη δια τον σκοπόν
φέρομεν τας κάτωθι:
αυτόν η τοποθεσία Κλούρα.
® Ομαδικός ροδακινεών εις Κάτω Σούρμενα. Τα
Συνολικώς εφυτεύθησαν 2.800 δενδρύλλια καρυ
Κάτω Σούρμενα είναι παραμεθόριος προς την
δέας επί συνολικής εκτάσεως 280 στρεμμάτων ιδιο
Γιουγκοσλαυΐαν συνοικισμός.
κτησίας 52 παραγωγών.
Ο ομαδικός ροδακινεών εγκαιεστάθη κατά το
Εις την διάνοιξιν των λάκκων και φύτευσιν συμμε1968-69 ότε εφυτεύθησαν 57.500 δενδρύλλια εκλε
τέσχον άπανιες οι ιδιοκτήται, δια την αγοράν δε των
κτών ποικιλιών ροδακινέας επί εκτάσεως 1.450
δενδρυλλίων και δια τας δαπάνας μεταφοράς, δια
στρεμμάτων ιδιοκτησίας 102 εν συνόλω παραγω
νομής, υλικών περιφράξεως και ημερομισθίων περιγών του χωρίου.
φράξεως κατεβλήθη ως επιδότησις υπό του προ
γράμματος Ορεινής Οικονομίας ποσόν 48.200 δρχ.
Ο ως άνω ομαδικός βιομηχανικός οπωρών έχει
διαμορφωθή εις σχήμα παλμέττας και έχει εισέλθει
Υπολογίζεται ότι κατά την πλήρη καρποφορίαν
ήδη εις πρώτην παραγωγήν κατά το παρελθόν έτος
των δένδρων η ακαθάριστος πρόσοδος 0’ ανέλθη
(500 τόννοι κατά το 1971).
εις 5.400 δρχ. κατά στρέμμα εν συγκρίσει με την εκ
400 δρχ./στρ. την οποίαν είχον προηγουμένως οι
Δια την πραγματοποίησιν του έργου διετέθη υπό
παραγωγοί εκ της σιτοκαλλιέργειας.
της Εθνικής Κυβερνήσεως το ποσόν των 9.400.000
δρχ. ως δωρεά και επιδότησις δια την εκτέλεσιν
Αλλος ομαδικός καρυδεών εγκατεστάθη εις την
έργων αρδεύσεως και εγκατάστασιν του οπωρώνος.
κοινότητα Πολυρράχου Κοζάνης κατά το 1966 επί
εκτάσεως 120 στρεμμάτων.
Αναμένεται η αισθητή αύξησις της ακαθαρίστου
προσόδου της φυτευθείσης περιοχής από 1.000.000
• Ομαδικός αμυγδαλεών εις την κοινότητα Αγίου
εις 10.000.000 δραχ.
Πέτρου Λευκάδος:
• Ομαδική φυτεία λεπτοκαρυάς 700 στρ. εις την
Η κοινότης Αγίου Πέτρου ευρίσκεται εις την Δ.
κοινότητα Διαλεκτού - Χρυσουπόλεως του Νομού
πλευράν της νήσου Λευκάδος.
Καβάλας επραγματοποιήθη τον Νοέμβριον - Δεκέμ
Δια την εγκατάστασιν του ομαδικού αμυγδαλεώβριον 1970. Η ως άνω έκτασις ανήκει εις 100 παρα
νος προσεφέρθη η κοινότης αύτη διότι διαθέτει τας
γωγούς.
περισσοτέρας ασκεπείς και συνεχομένας εκτάσεις
Προβλέπεται ότι η φυτεία θα εισέλθη εις το στάτης νήσου.
διον καρποφορίας κατά το 1973 (4ον έτος). Κατά
Η όλη προσπάθεια ήρχισεν εφαρμοζομένη εις την
το 7ον-8ον έτος προβλέπεται απόδοσις 200 χλγρ.
περιφέρειαν «Παληοχώραφα» κατά το έτος 1965
λεπτοκαρύων ανά στρέμμα ήτοι συνολικός 140 τόνδια της φυτεύσεως 2.500 δενδρυλλίων αμυγδαλής
νοι αξίας 4.200.000 δρχ. και κατά κληρούχον, κατά
οψίμων ποικιλιών. Η καλυφθείσα έκτασις ήτο 100
μέσον όρον, 42.000 δρχ. Το ποσόν τούτο θα είναι
στρέμματα ιδιοκτησίας 30 γεωργών.
περίπου τριπλάσιον από το προ του 1970 πραγμαΚατά το έτος 1967 εσυνεχίσθη το πρόγραμμα δια
τοποιούμενον ακαθάριστον, εκ πάσης πωλήσεως
της φυτεύσεως 12.000 δενδρυλλίων επί εκτάσεως
εισοδημάτων κατοίκων της Κοινότητος.
500 στρεμμάτων ιδιοκτησίας 110 γεωργών.
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Κατά το έτος 1968 δενδροφυτεύθησαν έτερα 200
στρέμματα.
Υπολογίζεται ότι όταν τα δένδρα θα έχουν εισέλθη εις παραγωγήν οι 200 συνολικιός ιδιοκτήται του
ομαδικού αμυγδαλεώνος τούτου θα αυξήσουν το
οικογενειακόν αυτών εισόδημα κατά 7.500 δρχ.
Σημειωτέον ότι το παράδειγμα της κοινότητος
Αγίου Πέτρου ηκολούθησαν και άλλα χωρία του
Νομού ως αι κοινότητες Καβάλου, Δρυμώνος,
Εξανθείας και Χορτάτων με εξ ίσου ευνοϊκά αποτελέσματα.
Αλλος ομαδικός αμυγδαλεών εγκατεστάθη εις
Ποντοηρακλείαν κατά το 1971 επί εκτάσεως 1500
στρεμμάτων.
• Ομαδικοί μηδικεώνες: Ε ις τον Νομόν Κιλκίς η
ομαδική καλλιέργεια της μηδικής εφηρμόσθη το
πρώτον εις το χωρίον Εύρωπος επί εκτάσεως 1100
στρεμμάτων κατά το έτος 1960. Ο αριθμός των συμμετεχόντων παραγωγών ήτο 210. Η δευτέρα σπορά
της εκτάσεως αυτής επραγματοποιήθη το 1965 και
η τρίτη σπορά το 1970.
Το παράδειγμα του Ευρώπου ηκολούθησαν και οι
παραγωγοί άλλων χωρίων ως του Αγίου Πέτρου

δια της εγκατασιάσεως ομαδικού μηδικεώνος 1000
στρεμμάτων ανηκόντων εις 155 παραγωγούς και
των χωρίων Ασπρου και Αξιοχωρίου (κατά το έτος
1969) επί εκτάσεως 450 και 220 στρεμμάτων ιδιοκτησίας 270 και 110 παραγωγών αντιστοίχως.
Οι ως άνω μηδικεώνες είναι κατά το πλείστον
ποτιστικοί. Δια την εκτέλεσιν των καλλιεργητικών
εργασιών οι παραγωγοί εκάστου χωρίου έχουν
συγκροτήσει ομάδας 5-15 ατόμων και εκτελούν τας
εργασίας ομαδικώς.
ο Εγκατάστασις ζωνών καλλιεργεία τυποποιημένου σκληρού σίτου εις τον Νομόν Κιλκίς. Οι γεωπόνοι της Δ/νσεως Γεωργίας επέτυχαν από το 1968
την δημιουργίαν ζωνών καλλιεργείας εκλεκτών
ποικιλιών σκληρού σίτου επί συνεχόμενης εκτάσεω5 18.500 στρεμμάτων ιδιοκτησίας συνεργαζομένων π £>° τούτοις γεωργών. Τα αποτελέσματα ήσαν
και Ε1”ναι άριστα.
Αι διάφοροι καλλιεργητικοί εργασίαι, η συγκομιδή και η εμπορία του προϊόντος πραγματοποιούνται από κοινού και κατά τρόπον συντονισμένον με
αποτέλεσμα την μείωσιν του κόστους παραγωγής
και την επίτευξιν ηυξημε'νου εισοδήματος».

Βλ. ακόμα τα ακόλουθα κείμενα για τις ομαδικές καλλιέργειες, εκτροφές:
• Βιομηχανικός οπωρών Κιλκίς. Περιοδεία, υφυπ. Γεωργίας στη βόρειο Ελλάδα. Ομιλίες
σε Ενώσεις Συνεταιρισμών για ομαδική συνεργασία των αγροτών. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 225 επόμ.
—Βλ. για ομαδικές καλλιέργειες και ΘΣ σ. 1251.
• Ομαδικός αμπελώνας χωρίων Ζευγολατό, Πέλαγος, Νεοχώρι, Λουκά, Άγιος Κωνστα
ντίνος- Αμπελώνας 839 στρεμ. Είναι, γράφει, ο μοναδικός, παράδειγμα προς μίμησιν (ΦΣ
1972 σ. 396).
• Εξαγγελία μέτρων αναδιαρθρώσεως της γεωργίας με τονισμόν των Ομαδικών καλλιεργιών, Σιταποθηκών, Κονσερβοποιείων, κ.λπ. (ΦΣ 1972 σ. 448,481).
• Πρότυπος ομαδικός αμπελών Δαμασίου Τυρνάβου - Λαρίσης. Εγκαίνια (818 στρεμ.
101 αγροτών). Αναλυτικά στοιχεία ΦΣ 1972 σ. 552. Αναλυτικό κείμενο Λ. Αρσενίου ΦΣ
1972 σ. 634. Βλ. και ΦΣ 1973 σ. 724.
® Κάτω Σουρμένων βιομηχανικός οπωρών. Κείμενο Αθ. Βαρακλή βλ. ΘΣ 1972 σ. 875.
• Ομαδικός αμπελώνας Κατω Άη Γιάννη Πιερίας. Εγκαίνια. Αναλυτικά για παρουσίες,
ομιλίες, έργα, ενίσχυση βλ. ΦΣ 1973 σ. 127.. Πίνακας 12 ομαδικών καλλιεργειών στη σελ.
130. Για το θεσμό βλ. και ΦΣ 1973 σ. 143. Και άλλες βλ. ΦΣ 1973 σ. 248. Βλ. και στο Υπο
κεφ. Η.
• Άλλα στοιχεία για συνεταιριστικές γενικά δραστηριότητες:
Διευκολύνσεις σε εργασίες Γ. Συνεταιρισμών (βλ. ΘΣ σ. 142).
Η ανάπτυξη της πτηνοτροφίας και η δράση των Συνεταιρισμών. Κείμενο Ν. Στασινοπούλου (ΘΣ 1971 σ. 274).
Συσκέψεις και απόψεις για συνεταιριστικά και αγροτικά θέματα. Βλ. αναλυτικά ΘΣ σ.
1068 (ευρετήριο). Βλ. και στα Υποκεφ. ΣΤ, ΣΤ/1, Η.
- ΑΤΕ και Συνεταιρισμοί, Κείμενο Διοικητού ΑΤΕ Αντ. Αδαμοπούλου. ΘΣ 1971 σ. 385.
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- Ο ρόλος των Συνεταιρισμών δια την πρόοδον των αναπτυσσόμενων χωρών. ΘΣ 1971 σ.
401.
- Στοιχεία για το τέλος του 1972 βλ. ΘΣ 1973 σ. 1389,1390.
- Δασικοί Συνεταιρισμοί. ΘΣ 1971 σ. 463. Και στοιχεία από αναγκαιότητα και δράση
τους. Κείμενο Α. Αρσενίου ΦΣ 1973 σ. 769.
- Η συγκρότηση των κεφαλαίων εις τας γεωργικός συνεταιριστικός Οργανώσεις και η
πιστοληπτική ικανότης αυτών. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1260,1355.
- Για τον βιομηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό και αποθήκες όλων των βαθμών Οργανώσε
ων την 31-12-72 βλ. αναλυτικά ενδιαφέροντα στοιχεία της Δ/νσεως Συνεταιρισμών ΑΤΕ στα
ΘΣ 1972 σ. 858, για 1973 σ. 1389, για 1974 σ. 1614,1615.
- Με επίτιτλο «Ιδιωτικοί φορείς εις την υπηρεσίαν της περιφερειακής οικονομικής αναπχυξεως» και τίτλο «Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καιΑνώνυμοι Εταρείαι» ο Γ. Σελλιανάκης
εξετάζει την δυνατότητα των θεσμών αυτών για την οικονομική ανάπτυξη.
- Η πραγματική συμβολή των Γεωργικών Συνεταιρισμών στην ελληνική αγροτική οικονο
μία. Η ΦΣ 1974 σ. 240 αναδημοσιεύει και επαινεί επιστολή Κ. Φουντουκάκη που αναφέρεται αντικειμενικά στο θέμα αυτό και δημοσιεύεται στον Οικονομικό Ταχυδρόμο 21-3-74. Ο
επιστολογράφος αναφέρεται και σε κείμενο I. Στρογγυλή στον Οικον. Ταχυδρόμο 8-11-73
και Κ. Φερεντίνου στο Βήμα 2-12-73.
- Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί δια της καταλλήλου δραστηριοποιήσεώς των δύνανται να
διαδραματίσουν σπουδαιότατον ρόλον δια την αύξησιν του γεωργικού εισοδήματος και την
οικονομικήν ανάπτυξιν (κλπ.), Ραδιοφ. ομιλία του I. Σειραγάκη ΦΣ 1974 σ. 303.
- Για αποθήκες Συνεταιρισμών βλ. ΘΣ 1974 σ. 1879.
- Για Διοικήσεις και Γεν. Συνελεύσεις Συνεταιρικών Οργανώσεων βλ. ΘΣ σ. 897, 1615,
1883, 1887, 1916, 1920, 1959, 1966, 2003. Και στη συνέχεια κατά επωνυμίες Οργανώσεων.
Και στα Υποκεφ. ΣΤ και ΣΤ/1.
- Για την κοινή έκθλιψη ελαιών βλ. ΘΣ 1974 σ. 1951.
- Από την ΑΤΕ (Δ/νση Συνεταιρισμών) διατυπώνονται προτάσεις επί μέτρων συνεταιρι
στικής πολιτικής για την 5ετία 1973-1977. Εκτίθεται το πρόγραμμα εργασιών και επιδιώξε
ων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με αναφορά
και στους στόχους του προηγουμένου 5ετούς προγράμματος που δεν πραγματοποιήθηκαν.
Είναι πολύ αναλυτικό κείμενο που εκφράζει τις τότε αντιλήψεις της Δ/νσεως Συνεταιρισμών
και το υπογράφει ο Δ. Κανελλόπουλος. Αφορά όλες τις Οργανώσεις.
- Γενικά στοιχεία για την όλη τότε εξέλιξη της συνεταιριστικής κινήσεως βλ. στις Εκθέ
σεις ΑΤΕ σχετικά με τις δραστηριότητες κλπ., στα ΘΣ 1974 σ. 1604,1837.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜ ΙΕΣ
(Μερικά αφορούν όλου; τους βαθμούς Συνεταιρικών Οργανώσεων, δηλ. Υποκεφ. Δ, Στ και ΣΤ/1)

Οι εργασίες και γενικά οι δραστηριότητες κλπ. των χιλιάδων επωνυμιών Γεωργ. Συνεται
ρισμών δεν είναι δυνατό να εκτεθούν στον τόμο αυτό (είναι αρμοδιότητας και καθήκον των
ιδίων των νομικών προσώπων να γράφουν την ιστορία τους). Εντελώς ενδεικτικά δίδονται
στη συνέχεια στοιχεία πηγών για μεγαλύτερη μελέτη από τυχόν ενδιαφερομένους.
- Άγιος Πέτρος Κιλκίς. ΘΣ 1972 σ. 888.
- Α χάΐας συνεταιριστική κίνηση. ΘΣ 1971 σ. 70. Και 1972 σ. 620.
- Αρχανών Κρήτης Συνεταιρισμός Οινοποιητικός, Ελαιουργικός, Πιστωτικός. Έ να πρότυ
πο για μίμηση. Δραστηριότητες, ΦΣ 1972 σ. 350.
- Ασπροπύργου Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων. Εργοστάσιο γάλακτος ΑΣΠΡΟ. Αναλυτι
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κό κείμενο Δ. Τσιριμώκου για ιστορικό, εργασίες, κλπ. ΦΣ 1973 σ. 108.
- Βαρυμπο'μπης Αρδευτικός Συνεταιρισμός. ΘΣ 1971 σ. 90.
- Βελβενδού Συνεταιρισμός. ΦΣ 1970 σ. 239.
- Γέφυρας Θεσσαλονίκης ΓΣ Σωζούπολις. Εγκαίνια κτιριακών εγκαταστάσεων. ΦΣ 1972 σ
144.
- Διαλεκτού Καβάλας. Συνεταιρισμός ομαδικού λεπτοκαρυώνος. ΦΣ 1972 σ. 532.
- Ζαγοράς Συνεταιρισμός. Ψυγείον, δραστηριότητες. ΦΣ 1970 σ. 239.
- Ζίτσα. ΘΣ 1972 σ. 796,879.
- Ηπείρου διανομαρχιακή περιφέρεια, Κείμενο Ορ. Λαμπροπούλου. ΘΣ 1972 σ. 934.
- Θεσσαλίας Συνεταιρισμοί. ΘΣ 1971 σ. 68.
- Θεσσαλονίκης ΟΓΣ. Δημιουργική προσφορά 50 ετών. Αναλυτικά ΘΣ 1973, 1974, σ. 1773
για το όλο έργο της. Κείμενο Απ. Οικονομοπούλου.
- Θράκης Συνεταιρισμοί. ΘΣ 1971 σ. 68.
- Ιόνια νησιά. ΘΣ 1971 σ. 72.
- Ιωαννίνων Συνεταιρισμός «Παμβώτις». ΘΣ 1972 σ. 805.
- Καστοριάς ΓΣ παραγωγής γουναρικών. Λειτουργεί από το 1958. Επιτεύγματα. ΘΣ 1972 σ.
590. Στο ιδιόκτητο κτίριο του Γραφεία, Εργοστάσια, Αποθήκες. Σχολείο για εκμάθηση της
τέχνης. Βελτίωση του εισοδήματος των μελών. Γενικότερη οικονομική και κοινωνική προσφο
ρά στην περιφέρεια. Εξαγωγές. Βλ. και ΘΣ 1974 σ. 1708.
- Κιάτου κίνηση. ΘΣ 1972 σ. 797.
- Κ οζάνης Συνεταιρισμός κροκοπαραγωγών. ΘΣ 1971 σ. 184.
- Κρήτης Συνεταιρισμοί. ΘΣ 1971 σ. 71. Η πρόοδος στο πρόβλημα από κοινού έκθλιψης
ελαιοκάρπου. ΘΣ 1974 σ. 1951, Αλλα στοιχεία ΘΣ 1974 σ. 1949.
- Κυκλάδων Συνεταιρισμοί. ΘΣ 1971 σ. 71.
- Λαμίας κίνηση. ΘΣ 1972 σ. 979. Και 1974 σ. 1804.
- Μ ακεδονίας συνεταιριστική κίνηση. ΘΣ 1971 σ. 68. Και 1972 σ. 644.
- Μ αυρόλακος Αλμυρού Συνεταιρισμός. ΘΣ 1974 σ. 1620.
- Μεγάρων Συνεταιρισμοί. ΘΣ 1974 σ. 1727,2005.
- Ν ίκαιας Γ. ΠΣ. ΘΣ 1971 σ. 88.
- Π ελοπόννησος (Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου). Η όλη συνε
ταιριστική κίνησις. Δραστηριότητες κλπ. Κείμενο Εμμ. Πετράκη ΘΣ 1972 σ. 629.
- Πρεσπών Συνεταιρισμοί. ΘΣ 1974 σ. 1842.
- Σιάτιστας Συνεταιρισμός. ΘΣ 1974 σ. 1708.
- Φιλιατών Ηγουμενίτσης Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός. Νέες δραστηριότητες. ΦΣ 1973
σ. 389.
- Χάλκης Λαρίσης Γ.ΠΣ. Στοιχεία εργασιών. ΘΣ 1971 σ. 88.
Ε πιτεύγματα μερικών Συνεταιρισμών που προβάλλονται από την ΑΤΕ

Η Δ/νση Συνεταιρισμών ΑΤΕ προβάλλει ενδεικτικά στον ετήσιο απολογισμό της για το
1974 μερικές αξιόλογες δραστηριότητες των επόμενων Συνεταιρισμών (και άλλους σε
άλλους προγενέστερους και επόμενους ετήσιους απολογισμούς της):
1. Αρχανών Κρήτης, Οινοποιητικός, Ελαιουργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αρχανών
Κρήτης (μέλη 1.017).
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2. Νεμέας Οινοποιητικός και Ελαιουργικός Συνεταιρισμός.
3. Ερυθρών (Θηβών) Γεωργ. Πιστωτ. Συνεταιρισμός.
4. Αγχιάλου Νέας (Βόλου) Παραγωγικός Συνεταιρισμός.
5. Ζευγολατιού (Αρκαδίας) και άλλων χωριών για ομαδικό αμπελώνα.
6. Ηπείρου Πτηνοτροφικός. Μέλη 325.
7. Βελβενδοΰ Συνεταιρισμός επεξεργασίας και πωλήσεως οπωροκηπευτικών προϊόντων
(μέλη 613).
8. Αγιάς (Λαρίσης) Συνεταιρισμός επεξεργασίας και πωλήσεως οπωροκηπευτικών.
9. Πέτρινης (Λακωνίας) Ελαιουργικός Συνεταιρισμός (μέλη 238).
10. Χάλκης (Λαρίσης) Γεωργ. Πιστ. Συνεταιρισμός (μέλη 272).
11. Σαγέϊκων (Κάτω Αχάΐας) Γ.Π.Σ. (μέλη 210).
12. Μεσσιανοΰ (Γιαννιτσών) Αρδεύσεως και κοινής χρήσεως μηχανών.
13. Γιαννιτσών επεξεργασίας και πωλήσεως καπνών μπέρλεϋ (μέλη 524).
14. Κοζάνης κροκοπαραγωγών (Αναγκαστικός, μέλη 676).
15. Κορίνθου 13 παραγωγικοί Συνεταιρισμοί.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΥΠ Ο ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ A/1
ΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Με το ΒΔ 709/1970 (βλ. ΘΣ 1971 σ. 31) διατηρούνται στο Υπουργείο διάφορες αρμοδιότη
τες (και δεν αποκεντρώνονται) μεταξύ των οποίων και μερικε'ς που αφορούν την αλιεία και
τους αλιευτικους Συνεταιρισμούς (κατά το άρθ. 1), όπως οι αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για
μίσθωση παραμεθορίων λιμνών εις αλιευτικούς Συνεταιρισμούς. Με νεότερο Δ/μα 192/1972
μεταβιβαστηκαν στους Νομάρχες όπως και η αρμοδιότητα εκμισθώσεως άνευ δημοπρασίας
χωρωνδι οστρακοτροφεία, μυτιλοτροφεία και υδρόβια ζώα. (ΘΣ 1972 σ. 805).
Για αλιευτικά βλ. διάφορες αποφάσεις ΘΣ 1971 σ. 175, 255. Βλ. και ΘΣ 1972 σ 1055 στο
ευρετήριο για αλιεία.
Για συμβούλους αλιευτικών Συνεταιρισμών και για εποπτεία επί των αλιευτικών Συνεται
ρισμών βλ. ΘΣ 1971 σ. 255.
Για μισθώσεις σε αλιευτικούς Συνεταιρισμούς βλ. νεότερο δ/μα ΘΣ 1972 σ. 805 που μεταφερεται η αρμοδιότητα στους Νομάρχες.
Στο πόγραμμα της ΕΤΑΝΑΛ για 1974 προβλε'πεται συνεργασία της με αλιευτικούς ΣυνεΥια προμήθειες εφοδίων και γενικά για προαγωγή της συνεταιριστικής ιδε'ας (βλ.
J.y/4

Ο,

17Uo).

Για τα δάνεια της ΑΤΕ προς την αλιείαν βλ. ΘΣ 1974 σ. 1841.
Η Ένωση Αλιευτικών και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών (Πάτρα) διαθε'τει ομαδικά την
παραγωγή χελιών των μελών της 300 περίπου τόννων (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1844).
Κατά την ε'κθεση της Δ/νσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ για το έτος 1974, ιδρύθηκαν οι
κάτωθι Αλιευτικοί:
Είδος
Πλοιοκτητών παρακτίου αλιείας
Αλιεργατών ιχθυοτρ. υδάτων
Αλιεργ. μηχανοκιν. αλιείας
Σύνολο

to 1974

το 1973
χ

1
1
1

3

3

το 1972
γ
3

4

4

Το 1970 - 1974 ιδρύθηκαν συνολικά 26 αλιευτικοί.
Στο τέλος του 1974 λειτουργούσαν 61 αλιευτικοί συνεταιρισμοί (από τους οποίους οι 58
είχαν μέλη 1.583) Οι 61 υπήρχαν:
Θράκη
8
Θεσσαλία
2
Ν. Αιγαίου
2
Αν. Μακεδ.
2
Στερεά
15
Ν. Κυκλάδες
1
Κ. Μακεδ.
8
Ηπειρος
11
Ν. Ιόνιοι
1
Δ. Μακεδ.
2
Πελοπον.
8
Δωδεκαν.
1
Επίσης λειτουργούσε η Ενωση Αλιευτ. Συνεταιρισμών με 26 Συνεταιρισμούς που είχαν
Ί' Χ

If c l VI

'*
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ■ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΒΙΒΛΙΑ.
Τα συνεταιριστικά και άλλα σχετικά βιβλία που εκδόθηκαν την περίοδο 1968-1974 είναι
τα ακόλουθα: (Για 1967 βλ. στο προηγούμενο μέρος).(*)
1968
- ΑΤΕ, «Έκθεσις επί των εργασιών της Αγροτικής Τραπέζης κατά το έτος 1967 μετά συνοπτι
κών στοιχείων εξελίξεως της αγροτικής οικονομίας. Έτος 38ον», Αθήναι, 1968, σελ. 97+18.
- Διαρμισάκης Ευάγγελος, «Παραδόσεις Συνεργατισμού στη Σχολή Στελεχών Συνεταιρι
σμού», Θεσσαλονίκη 1968, σελ. 73.
- Κισσαμιτάκης Γεώργιος, I., «Η αγροτική πίστις αλλαχού και παρ’ ημίν. Συγκριτική μελέτη»,
Αθήναι 1968, σελ. 161. (Πολυγρ.)
- Κουτσοτάσιος Ιωάννης, Γκογκοστάμος Ζήσης, «Δασικαί Εφαρμογαί», Λάρισα 1968, σ. 131.
- Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΑΤΕ, «Καταστατικόν», Αθήναι 1968, σελ. 79
(Πολυγρ.)
- Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, «Πανελλήνιον Αγροτοσυνεταιριστικόν Συνέδριον 25-27 Απριλίου 1968. Ομιλίαι - εισηγήσεις - συζητήσεις - ψηφίσματα»,
Αθήναι 1968, σελ. 374. (Βλ. στο Υποκεφ. ΣΤ/1).
- Υπουργείον Συντονισμού, «Προγράμματα Οικονομικής Αναπτύξεως της Ελλάδος
1968-1972», Αθήναι 1968, σελ. 265.
- Υπουργείον Γεωργίας, «Σχέδιον Προγράμματος γεωργικής αναπτύξεως της Ελλάδος
1968-1972», Αθήναι 1968, σελ. 111. (Πολυγρ.)
- Στεφάνου Γιαννακοπούλου - Γεωργίου Εξάρχου, «Καταστατικόν ΑΤΕ. Έτος ιδρύσεως 1929.
Νόμος 4332/1929 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια μεταγενεστέρων νόμων», Αθήναι 1968,
σελ. 59.
- Bagwell, Howard, R., «Ενιαίον λογιστικόν σύστημα και σχέδιον λογαριασμών δια τας Ενώ
σεις Γεωργικών Συνεταιρισμών», Αθήναι 1968, σελ. 246.
- ΑΤΕ, «Στην υπηρεσία του αγρότου», Αθήναι 1968 σελ. 74.
- ΑΤΕ, «Συνοπτική έκθεσις επί του Ισολογισμού του έτους 1967», Αθήναι 1968.
- ΑΤΕ, «Καλλιεργηταί και καλλιέργειαι της Ελλάδος κατά το έτος παραγωγής 1966», Αθήναι
1968.
- ΑΤΕ, «Αγροτικαί εκμεταλλεύσεις εξυπηρετηθείσαι υπό της ΑΤΕ κατά τα έτη 1966-1967 εις
τον πιστωτικόν τομέα», Αθήναι 1968.
- Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Εκτάσεις καλλιεργηθείσαι. Αρδευθείσαι καλλιέργειαι κατά κατηγορίας. Αριθμός δένδρων και γεωργικών μηχανημάτων», Αθήναι 1968.
1969
- ΑΤΕ, «Η γεωργική συνεταιριστική κίνησις. Στατιστικά δεδομένα 1967», Αθήναι 1969, σελ. 22.
- ΑΤΕ, «Πρώτον συμπλήρωμα του εκδοθέντος κατά το 1965 καταλόγου βιβλίων, καθ’ ύλην, της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΤΕ», Αθήναι 1969, σελ. 151.
(*) Οι μελετητές πρέπει να χρησιμοποιούν τα βιβλία για τα ειδικά Υποκεφάλαια με τα οποία είναι σχετικά.
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- ΑΤΕ, «Αριθμός κτηνοτροφών και κτηνοτροφικόν κεφάλαιον κατά τα ε'τη 1967 και 1968»,
Αθήναι 1969, σελ. 24.
- Κιάντου-Παμπούκη Αλίκη, «Βασικαί έννοιαι του Δικαίου των Συνεταρισμών», Θεσσαλονίκη
1969, σελ. 18.
- Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εμπόρων ηλεκτρικών ειδών Ελλάδος,

«Καταστατικόν», Αθήναι 1969, σελ. 19.
- ΠΑΣΕΓΕΣ: Νόμος 602 περί Συνεταιρισμών. Αθήναι 1969.
- Τσαούσης Δημήτριος, Γ., «Έχει με'λλον το χωριό;», Αθήναι 1969, σελ. 21.
- Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, «Συλλογή των περί οικοδομικών συνεταιρισμών διατά
ξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ.», Αθήναι 1969, σελ. 112.
-ΑΤΕ, «Η γεωργική συνεταιριστική κίνησις. Στατιστικά δεδομε'να 1964»,Αθήναι 1969.
- ΑΤΕ, «Έκθεσις επί των εργασιών της ΑΤΕ κατά το έτος 1968», Αθήναι 1969.
- Αιναρδόπουλος Χαράλαμπος, Ν., «Σημειώσεις αγροτικής και εμπορικής πολιτικής», Αθήναι
1969.
1970

- ΑΤΕ, «Κωδικοποίησις διατάξεων διεπουσών την άσκησιν του κλάδου αποκαταστάσεως ακτημόνων και εποικισμού», Αθήναι 1970, σελ. 43.
- ΑΤΕ, «Έκθεσις επί των εργασιών της Αγροτικής Τραπέζης κατά το έτος 1969, μετά συνοπτι
κών στοιχείων εξελίξεως της αγροτικής οικονομίας. Έτος 40ον», Αθήναι 1970, σελ. 113.
-ΑΤΕ, «Η Γεωργική συνεταιριστική κίνησις. Στατιστικά δεδομένα 1968», Αθήναι 1970, σελ. 78.
- Βασιλόπουλος Σωτήριος, «Λειτουργία Επιθεωρήσεων Συνεταιρισμών», Αθήναι 1970, σελ.
15. (Πολυγρ.)
- Γιαννακοΰρος Παν. Ε., - Στεργιόπουλος Ιωάννης, Ν., «Η νέα δασική νομοθεσία μετά δια
ταγμάτων και νομολογίας», Αθήναι 1970, σελ. 859.
- Διαρμισάκης Ευάγγελος, «Παραδόσεις Συνεργατισμού», Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 89.
- Επιθεώρησις Συνεταιρισμών ΑΤΕ, «Εισηγήσεις κατά σύσκεψιν 1970», Αθήναι 1970. (ΠολυΥθ·)
- Ευρωπαϊκή Γεωργική Συνομοσπονδία, «Συγκριτική μελέτη του δικαίου του γεωργικού
συνεργατισμού εις Ευρώπην», Αθήναι 1970.
- Κακατσίδης Γεώργιος, Α., «Οι συνεταιρισμοί εντός της συγχρόνου ελευθέρας οικονομίας»,
Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 130. (Πολυγρ.).
- Κλήμης Αριστείδης, Ν., «Χρονολογικά ευρετήρια 1914-1970 νομοθετημάτων σχετικών με
την μορφήν και την δράσιντων συνεταιρισμών», Αθήναι 1970, σελ. 38.
- Κλήμης Αριστείδης, Ν., «Νόμος 602 περί συνεταιρισμών. Κωδικοποίησις μεθ’ όλων των νεωτέρων τροποποιήσεών του», Αθήναι 1970, σελ. 56.
- Κοντέσης Σπ., «Οργάνωσις και λειτουργία συνεταιρισμών», Αθήναι 1970, σελ. 12. (Πολυγρ.)
- Κουρκουραΐδης Θεόδ., «Αλιευτικοί συνεταιρισμοί», Αθήναι 1970, σελ. 17.
- Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΑΤΕ, Συν. Π.Ε., «Καταστατικόν», Αθήναι 1970,
σελ. 62.
- Πάνος Δημήτριος Θ., - Κλήμης Αριστείδης Ν., «Στεγαστικοί - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί,
Θεωρία - Εφαρμογή - Νομοθεσία - Νομολογία», Αθήναι 1970, σελ. 241.
- Παρασκευάΐδης Άγγ., «Οργάνωσις και λειτουργία συνεταιρικών γεωργικών βιομηχανιών»,
Αθήναι 1970, σελ. 68.
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- Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, «Σχολή Στελεχών Συνε
ταιρισμών». Περιληπτικαί σημειώσεις παραδόσεων προμηθευτικών εργασιών», Θεσσαλονίκη

1970,

σελ. 77.

- Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών - Σχολή Στελεχών Συνε
ταιρισμών. «Σεμινάριον επί της αξιοποιήσεως των οπωροκηπευτικών», Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 99.

- Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, «Έκθεσις περί των
μέτρων εκσυγχρονισμού και αναδιοργανώσεως των γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων»,
Αθήναι 1970, σελ. 86. (Πολυγρ.).
- Πέτρου Κωνσταντίνος, «Άσκησις πίστεως υπό συνεταιρισμών», Αθήναι 1970, σελ. 8. (Πολυγρ.)
- Σταματάπουλος Γ., «Λουκάς Τσότρας», Αθήναι 1970, σελ. 271.
- Συνεργ. Τραπ. Κύπρου, «31 Γ. Συνέλευσις», 1971.
-Υ πουργείον Γεωργίας, «Ελλάς - Γεωργία 1967-1970», Αθήναι 1970, σελ. 143.
- Χασαπόπουλος Παναγ., «Το δίκαιον των συνεταιρισμών. Ερμηνεία του νόμου 602/1915 «πε
ρί συνεταιρισμών». Τόμος Β, Αθήναι 1970, σελ. 297.
1971

- ΑΤΕ, «Κωδικοποίησις διατάξεων διεπουσών την άσκησιν του κλάδου ασφαλειών πυρός»,
Αθήναι 1971, σελ. 73.
- ΑΤΕ, «Ειδική έκθεσις επί των ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου χαλάζης περιόδου 1970»,
Αθήναι 1971, σελ. 64. “Πολυγρ.)
- ΑΤΕ, «Σεμινάρια ενημερώσεως στελεχών ATE. Α’ Πρακτικά και εισηγήσεις του εν Πάτραις
Σεμιναρίου της 7-11-1971», Αθήναι 1971, σελ. 59. (Πολυγρ.)
- Αζίνας Ανδρέας, «Ετήσια Έκθεσις Τμήματος Συνεργατικής Αναπτύξεως δια τα έτη 1967,
1968,1969», Λευκωσία 1971, σελ. 60.
- Γεωργακόπουλος Λεωνίδας, Ν., «Συμβολαί εις την αναμόρφωσιν του εμπορικού δικαίου»,
Αθήναι 1971, σελ. 188. (Υπάρχει και σχέδιον Νόμου περί Συνεταιρισμών).
- ΑΤΕ, «Έκθεσις επί των εργασιών της ΑΤΕ κατά το έτος 1970», Αθήναι 1971.
- Ε.Ο.Κ. - Lockart, J., «Ο θεσμός των Γεωργικών Συνεταιρισμών εις την ΕΟΚ», Αθήναι 1971,
σελ. 374.
- Μετζιδάκις Νικηφ., «Εποπτεία εις Κράτη μέλη ΕΟΚ και εν Ελλάδι», Αθήναι 1971, σελ. 42
(Πολυγρ.)
- Κακατσίδης Γεώργιος, Α., «Οι συνεταιρισμοί εντός της συγχρόνου ελευθέρας οικονομίας»,
Αθήναι 1971, σελ. 130 (πολυγρ.)
- Οικονομόπουλος Απόστολος - Κλήμης Αριστείδης, Ν., «Νόμοι και Διατάγματα περί Συνε
ταιρισμών παντός βαθμού», Αθήναι 1971, σελ. 272.
- Τζωρτζάκης Θεόδωρος, «Συνεταιριστική Οικονομία. Ιστορία - Θεωρία - Εφαρμογή του
συνεργατισμού», Αθήναι 1971, σελ. 288.
1972

- ΑΤΕ, «Έκθεσις επί των εργασιών της Αγροτικής Τραπέζης κατά το έτος 1971 μετά συνοπτι
κών στοιχείων εξελίξεως της αγροτικής οικονομίας», Αθήναι 1972, σελ. 91.
- ΑΤΕ, «Έκθεσις πεπραγμένων της Διευθύνσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ μετά στοιχείων της
συνεταιριστικής κινήσεως της χώρας κατά το έτος 1971», Αθήναι 1972, σελ. 51 +πίν.
- Κεντρική Ένωσις Κτηνοτροφικών Συνεταιρικών Οργανώσεων Ελλάδος, «2ον Πανελλήνιον
Κτηνοτροφικόν Συνέδριον. Ομιλίαι - Εισηγήσεις - Συζητήσεις - Ψήφισμα», Ιωάννινα 1972, σελ. 64.
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-Αρσενίου Αάζ., «ΤαΤσελιγκάτα», Αθήναι 1972, σελ. 67.
- Μαριάδης Σταύρος, Δ., «Ομάδες συνεργασίας καλλιεργητών άνευ καταστατικού», Θεσσαλο
νίκη 1972.
- Μαριάδης Σταύρος, Δ., «Τάσις των γεωργών προς συνεργασίαν. Ανάλυσις εντός του ελληνι
κού και διεθνούς χώρου βάσει δεδομένων ερεύνης εις την επαρχίαν Λαγκαδά του νομού Θεσσα
λονίκης», Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 155.
- Υπ'Εθν. Οικονομίας, «Απολογισμός έργου τετραετίας 1968-1971 ως προς τους στόχους και
τα μέτρα του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως εις τον τομέα γεωργίας», Αθτίναι 1972, σελ. 88+20.
1
-ΑΤΕ, «Απολογισμός τετραετίας 1967-1971, Αθήναι 1972.
- «Μνήμη Θεοδώρου Τζωρτζάκη. Συνεργάται - Μαθηταί - Φίλοι αφιερώνουν», Αθήναι 1972
σελ. 124.
- Διάφοροι, «Χρυσός Ευελπίδης. Γράφουν για τον άνθρωπο και το έργο του», Αθήνα, 1972
σελ. 195.
-Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας ■Τομεύς Γεωργίας, «Έκθεσις Επιτροπής καθορισμού δια
δικασίας δοκιμαστικής εφαρμογής συστήματος εμπορίας αγροτικών προϊόντων», Αθήναι 1972,
σελ. 25. (Πολυγρ.).
- ΠΑΣΕΓΕΣ, «Κανονισμός καταστάσεως προσωπικού της ΠΑΣΕΓΕΣ», Αθήναι 1972.
- ΑΤΕ, «Απόψεις της Διευθύνσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ επί του σχεδίου νόμου «περί συνε
ταιρισμών», Αθήναι 1972.
- ΑΤΕ, «Το πιστωτικό έργο της ΑΤΕ», Αθήναι 1972.
- Παπαγεωργίου Ε., «Πορίσματα της 23ης Γ.Σ. της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας της γεωρ
γίας», Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 7.
- Γεωργακόπουλος Λεων., «Το Δίκαιον των Εταιρειών» τόμ. δεύτερος, «Η ανώνυμος Εταιρεία»,
Αθήναι 1972, σελ. 558.
- Κορδάτος Γιάννης, «Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος», Αθήνα 1972, σελ. 341.
-Εφημερίς της Κυβερνήσεως, «Καταστατικόν ΣΕΠΕΚ», Αθήνα 1972.
- ΚΕΠΕ, «Γεωργικαί Βιομηχανίαι», Αθήναι 1972, σελ. 66 (πολυγρ.).
- ΕΣΥΕ, «Πληθυσμός της Ελλάδος 14 Μαρτίου 1971», Αθήναι 1972, σελ. 180.
1973
- Αγαπητίδης Σωτήριος, «Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί», Αθήναι 1973, σελ. 20.
- ΑΤΕ, «Έκθεσις επί της γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως της χώρας και επί της δραστη
ριότητος της Διευθύνσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ», Αθήναι 1973, σελ. 125.
- Αναγνωστιάδης Χρήστος, Γ., «Η οικονομική διάρθρωσις και η νομική μορφή του συνεταιρι
σμού των Αμπελακίων», Θεσσαλονίκη -Αθήναι 1973, σελ. 101.
- ΑΤΕ, «Ο νέος Οργανισμός της Αγροτικής Τραπέζης. Με αλφαβητικά ευρετήρια καθ’ ύλην»,
Αθήναι 1973, σελ. 103.
- Ιλαντζής Βασίλειος, I., «ΣΕΚΕ και Καπνός. Χρονικόν συνεταιριστικής δημιουργίας», Αθή
ναι 1973, σελ. 351.
- Βακάκης Φώτιος, «Έννοια και περιεχόμενον του προγραμματισμού της χρηματοδοτήσεως
του γεωργικού τομέως της οικονομίας», Αθήναι 1973.
- Γιαννακόπουλος Στεφ., «Οργανισμός Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος», Αθήναι 1973.
- Καλινδέρης Μιχαήλ, Αθ., «Αι συντεχνίαι και η Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας», Αθήναι 1973,
σελ. 181.
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- Κλήμης Αριστείδης, Ν., «Περί συνεταιριστικών υπαλλήλων. Νομοθεσία, Νομολογία», Αθή
ναι 1973, σελ.140.
- ΚΥΔΕΠ, «Οργανικαί Διατάξεις», Αθήναι 1973, σελ. 144.
- Ματθαίου Αλέξανδρος, Γ., «Η νομοθεσία περί συνεταιρισμών», Αθήναι 1973, σελ. 8.
- Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, «Σχέδιον Ν.Δ περί Γεωργικών Συνεταιρισμών», Αθήναι
1973, σελ. 99 (πολυγρ.)
- Νομική Βιβλιοθήκη Συνεταιρισμών, «Η νέα νομοθεσία περί γεωργικών συνεταιρισμών»,
Αθήναι 1973, σελ. 88,
- Κορδάτος Γιάννης, «Ιστορία του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα», Αθήνα 1973, σελ. 299 .
- Πουρνάρας Γ., «Οι μεταβολές της 30ετίας 1946-1972 στον ορεινό χώρο Ν. Φωκίδος και προ
οπτική», Αθήναι 1973.
- Οικονομόπουλος Απόστολος - Κλήμης Αριστείδης, Ν., «Νομολογία επί θεμάτων συνεταιρι
σμών. Γεωργικών - οικοδομικών - καταναλωτικών κλπ. από του 1915 μέχρι σήμερον», Αθήναι
1973, σελ. 190.
- Παπαγαρυφάλλου Παναγιώτης, Δ., «Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί εν Ελλάδι. 1821-1940.
Δια μέσου των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων της Ελληνικής γεωργίας», Αθήναι
1973, σελ. 230.
- Σελλιανάκης Γεώργιος, Β., «Ιδιωτικοί φορείς στην υπηρεσία της περιφερειακής οικονομικής
αναπτύξεως. Γεωργικοί συνεταιρισμοί και ανώνυμες εταιρείες», Αθήναι 1973, σελ. 23.
- Τζωρτζάκης Θεόδ., «Συνεταιριστική Οικονομία», Δευτέρα Έκδοσις, Αθήναι 1973.
- Σ τ. Ορφανίδη, «Σκέψεις δια το μέλλον των βιομηχανιών μετοχικού ενδιαφέροντος ΑΤΕ,
Αθήναι 1973, σελ. 16 (πολυγρ.)
- Συνεργατική Τράπεζα Κύπρου, «Έκθεσις και Λογαριασμοί 1972», Λευκωσία 1973, σ. 23.
1974

- ΑΤΕ, «Διαρκής κωδικοποίησις εγκυκλίων διαταγών Διευθύνσεως Συνεταιρισμών» Αθήναι
1974, σελ. 373.
-ΑΤΕ, «Νόμος περί συνεταιρισμών Αυστρίας», Αθήναι 1974, σελ. 30.
- ΑΤΕ, «Έκθεσις πεπραγμένων της Διευθύνσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ μετά στοιχείων της
συνεταιριστικής κινήσεως της χώρας κατά το έτος 1973», Αθήναι 1974, σελ. 61 +πίν. (πολυγρ.).
- Γανώση Βασ., «Έργα και Ημέραι», Αθήναι 1974.
- Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού, «Καταστατικόν», Αθήναι 1974, σελ. 24.
- Μπωζούρ Φελίξ, «Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία 1787-1797»,
Παρίσι, έτος VIII (1800), Αθήνα 1974, σελ. 306.
- Πάνος Δημ., «Ο γερμανικός νόμος περί Συνεταιρισμών», Αθηναι 1974. σελ. 104.
- Παπαγαρυφάλλου Παναγιώτης, Δ., «Αι καταβολαί του θεσμού της αυτοδιοικήσεως εν Ελλά
δι και αι προσπάθειαι διοικητικής οργανώσεώς του», Αθήναι 1974, σελ. 46.
- Συνεργατική Τράπεζα Κύπρου, «Έκθεσις και Λογαριασμοί 1973», Λευκωσία 1974.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

- Το περιοδικό της Συνομοσπονδίας «Η Φωνή των Συνεταιρισμών», εξαρτώμενο από τις εκάστοτε καταστάσεις σε αυτή, «αναδιοργανώνεται» το 1971. Και (ανεξάρτητα από τα κείμενα για
το καθεστώς και τους ανθρώπους του) έχει στη συνέχεια πολύ ενδιαφέρουσα συνεταιριστική και
αγροτική ύλη καθώς και ευρύτερη κοινωνική, τεχνική, κλπ. Διατηρείται σε αυτό, (με τα «ζήτω»
για το καθεστώς) η εικόνα για την κατάσταση και τους ανθρώπους της δικτατορίας και των Συνε
ταιρισμών, των νομικών προσώπων (δραστηριότητες), των διορισμένων, κλπ.
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- Εξακολουθεί την έκδοση του το περιοδικό της ΑΤΕ «Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης» κινούμενον και αυτό μέσα στις δυνατότητες που επιτρέπουν οι κάθε φορά καταστάσεις στη Διοίκηση
της ΑΤΕ και την Κυβέρνηση.
- Μετά την διακοπή της εκδόσεως το 1967, του βασικού και πραγματικά ανεξάρτητου από το
1925 περιοδικού «Συνεταιριστής», [λόγω της λογοκρισίας της δικτατορίας(')] δεν υπάρχει ανε
ξάρτητη (όσο το δυνατό) συνεταιριστική φωνή. Για το λόγο αυτό, τόλμησαν αργότερα (το 1971)
να προχωρήσουν στην έκδοση συνεταιριστικού περιοδικού οι Απ. Οικονομόπουλος και Αριστ.
Κλήμης όχι μόνο για να καταγράφει την τότε συνεταιριστική πραγματικότητα αλλά κυρίως να
διατηρεί τη δυνατότητα προβολής ορθών συνεταιριστικών ιδεών και απόψεων. Έτσι, με προπέ
τασμα καπνού την δημοσίευση στο πρώτο τεύχος της γνωστής προ ετών ομιλίας του πρωθυ
πουργού Γ. Παπαδοπούλου στο Πανελλήνιο Αγροτικό Συνέδριο του 1968 (που είχε δημοσιευθεί το 1968 σε πολλά έντυπα) έγινε δυνατή η έκδοση το 1971 του περιοδικού «Θέματα Συνεται
ρισμών και Αγροτικής Οικονομίας» με εκδότη τον Απ. Οικονομόπουλο τ. Δ/ντή Συνεταιρισμών
και Γεωργ. Βιομηχανιών στην ΑΤΕ (που εμφανιζόταν σύγχρονα το 1971 και 1972 και ως Διευ
θυντής ενώ πραγματικά την σύνταξη-διεύθυνση είχε από την αρχή ο Αριστ. Κλήμης Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών της ΑΤΕ που παραιτήθηκε τελικά από την ΑΤΕ τον
Σεπτέμβριο 1972, 9 χρόνια πριν από το όριο ηλικίας για να ασχοληθεί αποκλειστικά στο συγ
γραφικό του συνεταιριστικό έργο). Το περιοδικό εκδόθηκε επί 14 χρόνια (1971-1984) και διέ
κοψε την έκδοση λίγο μετά τον θάνατο του Απ. Οικονομοπούλου. (Ως συνέχεια του εκδόθηκε
το 1986 η «Συνεταιριστική Πορεία» από την Εταιρεία Φίλων Συνεργατισμού) με διεύθυνση του
Αριστ. Ν. Κλήμη, (ώσπου να το αναλάβουν νεότεροι επιστήμονες - συνεταιριστές)
- « Ο Σκαπανεύς της Υπαίθρου» (της ΟΣΥΓΟ). Εξακολούθησε την έκδοση με ενδιαφέρου
σα ύλη και καλή συνεταιριστική γραμμή.
Κείμενα Αριστ. Ν . Κλήμη 196 7 -1 9 7 4
Ε Τ Ο Σ 1967
242. «Ε πισκόπησις της ελληνικής νομοθεσίας
επ ί τω ν συνεταιρισμών». Ο μιλία εις σεμινάριον
υπαλλήλων Υ πουργείου Κοινωνικών Υ πηρε
σιών. (Κ αι εις Συνεταιριστικήν Σχολήν Θ εσσα
λονίκης, Φ εβρουά ριος 1968).
Ε Τ Ο Σ 1968
243. «Αντίκρουση της διατυπώ σεω ς του προτεινόμενου ά ρθρου 21 στο Σύνταγμα για τους
Συνεταιρισμούς». Ο μιλία εις αίθουσαν Συλλό
γου Υπαλλήλων Α Τ Ε , 18 Μ αΐου 1968.
244. «Λογιστική και Ν ομοθεσία εις τα ς Σ υνε
ταιριστικός Ο ργανώ σεις». Ο μιλία εις Συνεται
ριστική Σχολήν Θ εσσαλονίκης, 22 Μ αΐου 1968.
245. «Η Ελληνική Γεωργία». Στην «Ν έα Ελλη
νική Ε γκυκλοπαίδεια» Τ όμος «Ελλάς», σ. 253276.
Ε Τ Ο Σ 1970
246. «Ομιλία π ε ρ ί αγροτικής Ελλάδος και
Α ΤΕ» πρ ος Κ υπρίους τραπεζικούς. Ε ις Ξενοδοχείον «Βασιλέων Μ έλαθρον» την 29 Σεπτεμβρί-

ου 1970.
247. «Συμβολή των Συνεταιρισμώ ν εις την
ανάπτυξιν. Α ναξιοποίητος ο τομεύς των αστι
κών συνεταιρισμών». Π ανηγ. τεύχος Εφημ.
«Ναυτεμπορική» Α θηνών, 14 Δεκεμβρίου 1970.
Ε Τ Ο Σ 1971
248. «Το Τ αμείον Συντάξεω ν των Σ υνεταιρι
στικών Υπαλλήλων». Π ερ. «Θ έματα Σ υνεταιρι
σμών» Α θηνών, Μ άϊος 1971 σ. 193.
249. «Η τροποποίησις της νομοθεσ ίας Σ υ νε
ταιρισμών» Π ερ. Θ.Σ., Μ άϊος 1971 σ. 193.
250. «Αστικοί Συνεταιρισμοί. Οικοδομικοί.
Διάλυσις ναί· αλλά κ αι οργάνωσις». Π ερ. «Θ έ
ματα Συνεταιρισμώ ν» Θ Σ , Μ άϊος 1971 σ. 194.
251. «Το εποπτικόν προσω πικόν». Π ερ. «Θ έ
ματα Συνεταιρισμώ ν» Α θηνών, Μ άϊος 1971 σ.
194.
252. «Ο ι εκπρόσω ποι των εμπόρων. Δ ιατί
θορυβούν;». Π ερ. «Θ έματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1971 σ. 195.
253 —4. «Ιατροί, δικηγόροι, συνταξιούχοι και

(1) Το 1967 κυκλοφόρησε μόνο το τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Είχε καθυστερήσει η εκτύπωση του
τ. Μαρτίου-Απριλίου που είχε ήδη στοιχειοθετηθεί τελικά δεν εκδόθηκε (το στοιχειοθετημένο τεύχος στο
αρχείο μου)
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εμπορία». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μ άϊος 1971 σ. 195.
255. «Αι Τράπεζαι: Εργασίαι, προσωπικόν,
τακτική». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μ άϊος 1971 σ. 196.
256. «Το ελληνικόν έθνος και ο συνεργατισμός».
Περ. «Δελτίον ΑΤΕ» Αθηνών, Ιουλίου 1971 και
εφημ. «Λεσβιακός Κήρυξ» Μυτιλήνης, 7, 8,
9/10/71.
257. «Δημόσιον και Αγροτική Τράπεζα». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1971
σ. 289.
258. «Οι τραπεζικοί. Η συνετή γραμμή της
ΟΤΟΕ». Π ερ. «Θέματα Συνεταισμών» Αθηνών,
Ιούλιος 1971 σ. 289.
259. «Το Τ.Α.Υ.Σ.Ο. Ανάγκη μελέτης». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1971
σ. 290.
260. «Διδάγματα εκ του Ν.Δ. περί επαγγελματι
κών σωματείων. Η Νομοθεσία Συνεταιρισμών».
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1971 σ. 290.
261. «Οι Συνεταιρισμοί εις την Κύπρον. Τ α εξ
αυτών διδάγματα». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1971 σ. 290.
262. «Οι νέοι Οργανισμού των Τραπεζών. Η
ΑΤΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούλιος 1971 σ. 291.
263. «Η νομοθεσία για Οικοδομικούς Συνεταιρι
σμούς». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούλιος 1971 σ. 291.
264. «Η μη προσέλευσις μορφωμένων στελεχών
εις την ΑΤΕ». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούλιος 1971 σ. 292.
265. «Π ροσφορά υπηρεσιών υπό της ΣΕΚΕ»
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1971 σ. 262.
266. «Λ αϊκαί Α γοραί και Συνεταιρισμοί». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών. Ιούλιος 1971
σ. 293.
267. «Θεόδωρος Τζωρτζάκης». Επικήδειος εις
Νεκροταφείον Αθηνών» 7.8.1971. Και εις «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» 1971 σ. 394. Και περίλ. «Χω
ριό» Θεσ/νίκης Συπτέμβριος 1971.
268. «Η εποπτική υπηρεσία της ΑΤΕ. Ο ι νέοι
Επόπται». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1971 σ. 445.
269. «Το ασφαλιστικόν. Ό λ ο ι εις το ΙΚΑ;» Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος
1971 σ. 445.
270. «Το ασφαλιστικόν. Προχειρότητες «αρμο
δίων». Καλόν είναι να λέγωνται και τώ ρα αι αλήθειαι». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1971 σ. 446.
271. «Συνδικαλισμός και Συνεργατισμός. Α νά
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γκη συνεργασίας». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1971 σ. 447.
272. «Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί και ΓΣΕΕ».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμ
βριος 1971 σ. 447.
273. «Η τακτική των εμπόρων για τους Συνεται
ρισμούς». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1971 σ. 447.
274. «ΟΤΟΕ και Διοίκησις Τραπεζώ ν εμπορι
κής - Ιονικής». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Σεπτέμβριος 1971 σ. 448.
275. «Να αναγνωρισθή η συμβολή των υπαλλή
λων συγκροτήματος Ανδρεάδη». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1971 σ.
449.
276. «Το νέον πρόγραμμα οικονομικής αναπτύ
ξεω ς και αι υποχρεώ σεις των μελών των επιτρο
πών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1971 σ. 449.
277. «Οι νέοι εποπτικοί. Μ ία σύστασις». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος
1971 σ. 450.
278. «Αι επιδοτήσεις της γεω ργικής παραγω 
γής». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών». Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1971 σ. 450.
279. «Σε τί αποβλέπουν τα σημειώματά μας».
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1971 σελ. 481.
280. «Η κυβερνητική πολιτική δια τους Συνεται
ρισμούς και η γραφειοκρατία των συρταρίων».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1971 σ. 481.
281. «Κυβέρνηση και Συνεταιρισμοί. Νέα
σύσκεψις». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Νοέμβριος 1971 σ. 482.
282. «Ο Οργανισμός της Αγροτικής Τραπέζης».
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1971 σ. 482.
283. «Η ασφάλισις της γεωργικής παραγωγής
από θεομηνίες και η εξασφάλισις της αμοιβής του
μόχθου των αγροτών». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1971 σ. 483.
284. «Η ενοποίησις και κατάλληλος επάνδρωσις
της κρατικής αρμοδιότητος δια τους Συνεταιρι
σμούς». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών
Νοέμβριος 1971 σ. 484.
285. «Τα Σεμινάρια της Αγροτικής». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1971
σ. 485.
286. «Να αξιοποιηθούν αι δυνατότητες του προ
σωπικού ΑΤΕ» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1971 σ. 485.
287. «Η ζωτικότης των Ενώσεων Συνεταιρι
σμών». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Νοέμβριος 1971 σ. 485.
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288. «Η ένωσις Συνεταιρισμών Λέσβου». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέιιβοιος
1971 σ. 486.
289. «Υπόμνημα του 1956 προς τον Νομοτεχνικόν Σύμβουλον δια την ανάπλασιν της Νομοθε
σίας Συνεταιρισμών» (μετά Απ. Οικονομοπούλου). Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνοίν
1971 σ. 520.
Ε ΤΟ Σ 1972
290. «Το 2ον έτος της εκδόσεως του περιοδικού
“Θέματα Συνεταιρισμών”. Ο σκοπός του». Περ.
«Θέματα Σ υνεταιρισμοί» Αθηνών, Ιανουάριος
1972 σ. 563.
291. «Ψηλά το κεφάλι. Η σημασία της συνεργα
σίας». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιανουάριος 1972 σ. 563.
292. «Η Αγροτική Τράπεζα. Λάθος εθνικόν η
αποδυνάμησίς της». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1972 σ. 564.
293. «Ανάγκη η ασφαλιστική κάλυψις του αγρό
του δια καταστροφήν της εσοδείας του». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1972 σ. 565.
294. «Η νέα Συμβουλευτική Επιτροπή». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1972 σ. 566.
295. «Συνεταιρισταί στα αριστίνδην μέλη της
Συμβουλευτικής». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1972 σ. 566.
296. «Οι ελαιοπαραγωγοί Λέσβου και το εμπόριον». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιανουάριος 1972 σ. 566.
297. «Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας και η ανά
γκη Οργανισμού Κτηνοτροφίας και Παρεμβάσε
ως». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιαν. 1972 σ. 567.
298. «Ο προγραμματισμός των προμηθειών
ειδών υπό των Συνεταιριστικών Οργανώσεων».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών Ιανουά
ριος 1972 σ. 568.
299. «Το Δημόσιον εκσυγχρονίζεται κατά την
αναζήτησιν προσωπικού». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1972 σ. 570.
300. «Τράπεζαι και Γυναίκες». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1972 σ
571.
301. «Το προσωπικόν της Εμπορικής, Ιονικής,
Εθνικής». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Ιανουάριος 1972 σ. 572.
302. «Η επέκτασις του δικτύου των Τραπεζών».
Περ.Θ έματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουά
ριος 1972 σ. 572.
303. «Το Κτηνοτροφικόν και οι Συνεταιρισμοί.
Διευκρινίσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ». Περ. Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1972 σ. 659.
304. «Συνεργασία Κράτους και ΑΤΕ. Επαινετή

τακτική», Περ. Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άρτιος 1972 σ. 660.
305. «Οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι». Περ.
Θ έματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1972
σ. 660.
306. «Το ΤΑΥΣΟ, η ΠΑ ΣΕΓΕΣ, η ΟΣΥΓΟ.
Ανάγκη συνεργασίας». Περ. Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1972 σ. 661.
307. «Αι Ε μπορικαί Τ ράπεζαι. Οργάνωσις και
επέκτασις δικτύου». Π ερ. Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1972 σ. 661.
308 «Μ ερικαί αλήθειαι δια την συνεταιριστικήν
μόρφωσιν. Ανάγκη να οργανωθεί». Περ. Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1972 σ. 662.
309. «Τα οικογενειακά βάρη εις τον υπολογι
σμόν της συντάξεως». Περ. Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μ άϊος 1972 σ. 747.
310. «Το προσωπικόν της Α ΤΕ. Τακτοποιήσεις».
Περ. Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος
1972 α 747.
311. «Οι υπάλληλοι των Συνεταιρισμών να ενισχυθούν».Περ. Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1972 σ. 748.
312. «Η σημασία της ΑΤΕ. Ν α αποκτήσει συγχρονισμένον Οργανισμόν». Περ. Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1972 σ. 748.
313. «Τα πολλά Υποκαταστήματα των εμπορι
κών Τραπεζών». Περ. Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1972 σ. 751.
314. « Ο εποπτικός κλάδος της ΑΤΕ. Σημασία
και επάνδρωσις». Περ. Θ έματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1972 σ. 751.
315. «Η στελέχωσις της ΑΤΕ. Ανάγκη καλής
επιλογής». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών' Μ άϊος 1972 σ. 752.
316. «Ελάχισται αι θέσεις. Π ρέπει να διευρυνθούν οι θέσεις Διευθυντών — Υποδιευθυντών
Α.Τ.Ε.». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1972 σ. 752.
317. «Μία δικαία λύσις για τα στελέχη της
ΑΤΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1972 σ. 752.
318. «Αι πνευματικοί και πολιτιστικαί προσπάθειαι της Εθνικής και της Εμπορικής Τραπέζης».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος
1972 σ. 753.
319. «Η Τ ράπεζα της Ελλάδος. Τα κέρδη εις το
Κράτος». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μ άϊος 1972 σ. 753.
320. «Οι ισολογισμοί των Τραπεζών. Η χρησις
1971». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1972 σ. 753.
321. «Ενημέρωσις για το τι γίνεται εις τον έξω
κόσμον. Η ΕΟΚ». «Θέματα Συνεταιρισμών»,
Μ άϊος 1972 σ. 753.
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322. «Μία εκδοσις της ΑΤΕ. Ο θεσμός των
Γεωργικών Συνεταιρισμών εις την ΕΟΚ». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμοί». Αθηνών, Μ άϊος 1972
σ. 754.
323. «Η γραφειοκρατία. Π ερί τιμής σουβλακίου
επί καλαμακίου, στιλβωτικών δικαιωμάτων
κ.λπ.». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1972 σ. 754.
324. «Η κρατική γραφειοκρατία επί Συνεταιρι
σμών». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1972
σ. 755.
325. «Η ασφάλισις κατά των κινδύνων βροχής».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος
1972 σ. 755.
326. «Συνδικαλιστική δραστηριότης του Ενιαίου
Συλλόγου Υπαλλήλων Εμπορικής Τραπέζης».
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμ
βρίου 1982 σ. 912.
327. «Κράτος και συνεταιρισμοί - Προσοχή εις
την ουσίαν του θεσμού». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1972 σ. 827.
328. «Αι αποδοχαί των Τραπεζικών. Η επιχειρη
ματολογία της ΟΤΟΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1972 σ. 828.
329. «Τα κέρδη των Τραπεζών - Η αύξησις των
εργασιών και της παραγωγικότητος». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1972 σ.
828.
330. «Εις τας πηγάς της συνεταιριστικής ιδεολο
γίας». «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1972 σ. 829.
331. «Η Ο.Σ.Υ.Γ.Ο. Δίκαια Αιτήματα». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1972
σ. 829.
332. «Οι εποπτικοί με δετή συνεταιριστικήν π ρο
ϋπηρεσίαν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούλιος 1972 σ. 830.
333. «Ο Ο.Γ.Α. και αι μικραί αγροτικαί συντά
ξεις. Ανάγκη να οργανω θεί η ασφάλισις». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών», Αθηνών, Ιούλιος 1972
σ. 830.
334. «Συντάξιμα τα οικογενειακά βάρη». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμιόν» Αθηνών, Ιούλιος 1972
σ. 831.
335. «Η πρωτοβουλία της Ο.Τ.Ο.Ε., δια την εξομοίωσιν των υπαλλήλων εμπορικών Τραπεζών»
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1972 σ. 831.
336. «Οι Βιομήχανοι δια τους Συνεταιρισμούς.
Το καθήκον της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών
δια ενημέρωσιν και επίθεσιν». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1972 σ. 831.
337. «ΑΤΕ. Π ροαγω γαί υπαλλήλων με καθυστέρησιν 15 και 20 και 25 ετών». Περ. «Θέματα
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Συνεταιρισμών» Αθηνοίν, Ιούλιος 1972 σ. 832.
338. «Αι Λ αϊκαί Ναυτιλιακοί Ε ταιρείαι (Ναυτι
κοί Συνεταιρισμοί). Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1972 σ. 833.
339. «Η τιμή του γάλακτος. Ο τιμάριθμος». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1972
σ. 833.
340. «Ίδρυμ α δια τους ηλικιωμένους τραπεζι
κούς και συνεταιριστικούς υπαλλήλους». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιουλίου 1972
σ. 834.
341. «Αδικη η φορολογία των Συνεταιρισμιόν. Η
σημασία τους». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιουλίου 1972 σ. 835.
342. «Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και το
αγροτικόν εισόδημα». Εφημ. «Βήμα» Αθηνών
29.9.1972.
Και
«Δημοκράτης»
Μυτιλήνης
2.10.1972.
343. «Το σχέδιον προγραμματισμού - Αν θέλει ο
Θεός». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτεμβρίου 1972σ. 907.
344. «Τα εργατικά χέρια εις την γειοργίαν. Α νά
γκη οργανώσεως δια να χρησιμοποιηθούν παρα
γω γικά τα υπάρχοντα πλεονάσματα. Ο Ο ργανι
σμός Απασχολήσεως». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1972 σ. 907, 908.
345. «Αλήθειαι δια τους Συνεταιρισμούς από
επίσημα χείλη. Αναγνώρισις του ρόλου των».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμ
βρίου 1972 σ. 909.
346. «Η διοικητική αποκέντρωσις και η ΑΤΕ».
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών», Αθηνών, Σεπτεμ
βρίου 1972 σ. 909.
347. «ΑΤΕ. Ο νέος οργανισμός». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1972 σ.
910.
348. «Το Ταμείον Υ γείας των Συνεταιριστικών
Υπαλλήλων». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1972 σ. 910.
349. «Υπάλληλοι και συνταξιούχοι της ΑΤΕ.
Δύο μέτρα και δύο σταθμά». Π ερ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1972 σ. 911.
350. «Αι μετοχαί των Τραπεζών». Π ερ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1972 σ.
911.
351. «Η αναπροσαρμογή των συντάξεων». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμβρίου
1972 σ. 911.
352. «Δασικοί Συνεταιρσμοί και δασέμποροι».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμ
βρίου 1972 σ. 912.
353. «Τα προβλήματα βοοτροφίας, πτηνοτρο
φίας, αυγών. Διαιτητικές προτιμήσεις. Τ ο καθή
κον του Ε ΙΡΤ και της ΥΕΝΕΔ». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1972 σ.
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354. «Αι συντάξεις των αγροτών. Ανάγκη να
βελτιωθούν». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1972 σ. 914.
355. «Η συνεργασία χέρι - χέρι. Η σημασία του
Συνεργατισμού». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1972 σ. 987.
356. «Ενθυμούμεθα. Η συνεταιριστική Ε κπαί
δευση». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών.
Νοέμβριος 1972 σ. 987.
357. «Τα Ταμεία Υ γείας και Επικουρήσεως των
Τραπεζικών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1972 σ. 988.
358. «Η καταναλωτική πίσιτς, η ΑΤΕ, ο αγροτι
κός κόσμος». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμιόν»
Αθηνών, Νοέμβριος 1972 σ. 989.
359. «Ο αγρότης, η παραγωγή και το μέλλον.
Επαναστατική πρόβλεψη». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμιόν». Αθηνών, Νοέμβριος 1972 σ. 990.
360. «Ορθά μέτρα άξια επαίνου. Τα έργα εγγείων βελτιώσεων. Ο έγκαιρος καθορισμός των
τιμών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Νοέμβριος 1972 σ. 991.
361. «Η κάλυψις των κίνδυνων του αγρότου.
ΟΓΑ - ΑΤΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμοί»
Αθηνών, Νοέμβριος 1972 σ. 991.
362. «Οι Συνεταιρισμοί, ο φόρος εισοδήματος
και ο Κιόδιξ Φορολογικών Στοιχείων, Η ευθύνη
του Κράτους». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1972 σ. 991.
363. «Οι προτάσεις μας βρίσκουν απήχησιν.
Πτηνοτροφία, αυγά, Ε ΙΡΤ κ.λπ.». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1972 σ. 994.
364. «Τα Θ έματα Συνεταιρισμών προς το τρίτον
έτος». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ν οέμβριος 1972 σ. 994.
365. «Θ. Τζωρτζάκης. Ο θεμελιωτής και ο διδά
σκαλος». Ε ις βιβλίον «Μνήμη Τζωρτζάκη», Αθή
να 1972 σ. 55-60.
Ε ΤΟ Σ 1973
366. «Η σχεδιαζόμενη νομοθεσία περί Συνεται
ρισμού και μία πρακτική πρότασις. Να μένουν τα
μεγάλα σχέδια». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνιόν, Ιανουάριος 1973 σ. 1073.
367. «Και νέαι ανησυχίαι εις τους τραπεζικούς.
Οι συνταξιούχοι». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1973 σ. 1074.
368. «Το αυγό του Κολόμβου και η Έ νω σις Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1973 σ.
1074.
369. «Συνεχίζεται η κακή τακτική των εμποροβιομηχάνων εναντίον των Συνεταιρισμών». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1973, σ. 1075.
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370. «Αι οδηγίαι του κ. Π ρωθυπουργού προς
τους Νομάρχας για αγρότας και Συνεταιρισμούς
και η εφαρμογή των». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1973 σ. 1075.
371. «Προσοχή εις το σχέδιον κώδικος αγροτι
κής πίστεως». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1973 σ. 1076.
372. «Αι επέτειοι, ημέραι φρονηματισμού». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973
σ. 1153.
373. «Το κόστος των τιμών των αγροτικών προϊ
όντων και η επιβάρυνσις του κοινωνικού συνό
λου. Τα δικαιώματα των αγροτών δια δίκαιον
εισόδημα». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μ άρτιος 1973 σ. 1154.
374. «Οι διατιμήσεις των αγροτικών προϊόντων.
Μ ια λογική υπΰδειξις δια το θέμα». Περ. «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ.
1154.
375. «Μιά ενδιαφέρουσα ομιλία. Η Συνεταιρι
στική Πολιτική και Νομοθεσία». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ. 1155.
376. «Η οργάνωσις των καταναλωτών». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973
σ. 1155.
377. «Το προσωπικόν της Εμπορικής Τ ραπέ
ζης», Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άρτιος 1973 σ. 1156, 1157.
378. «Αναμένουν οι Συνεταιριστικοί υπάλληλοι.
Το Ταμείον Υγείας». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σ μ ο ί» Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ. 1157.
379. «Αι συντάξεις του ΟΓΑ. Βοήθημα ανάξιον
λόγου». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνιόν,
Μ άρτιος 1973 σ. 1157.
380. «Αι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας δια τους Συνεταιρισμούς και την
αγροτικήν πίστιν. Προσοχή εις την διάταξιν περί
εμπορικής δραστηριότητος». Π ερ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ. 1158.
381. «Η κοινωνική ζωή των τραπεζικών». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973
σ. 1158.
382. «Η ενίσχυσις της συνεταιριστικής εκπαιδεΰσεως με κρατικήν επιχορήγησιν». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ.
1158.
383. «Συγκρισις μισθών τραπεζικών υπαλλήλων
και οικοδόμων εις διαφόρους χώρας». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ.
1159.
384. «Αι αυτοκινητάμαξαι, η εμποριή και η
Αγροτική». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μ άρτιος 1973 σ. 1160.
385. «Το Ταμείον Υ γείας Υπαλλήλων ΑΤΕ. Μ ία
ενέργεια και ένα μάθημα γενικώτερον». Περ.
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«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973
σ. 1160.
386. «Η διακίνησις των αγροτικών προϊόντων δ ι’
επισήμων αγορών. Η τυποποίησις». Περ. «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ.
1160.
387. «Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Ιονικής Τ ρα
πέζης», Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμοί» Αθηνών,
Μ άρτιος 1973 σ. 1160.
388. «Η αναγνιόρισις της σημασίας του περιοδι
κού Τύπου». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άρτιος 1973 σ. 1161.
389. «Ο νέος Οργανισμός της ΑΤΕ». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1973 σ.
1161.
390. «Αι ανησυχίαι των συνταξιούχων τραπεζι
κών ΑΤΕ. Η περικοπή της επικουρήσεως ΑΤΕ».
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άρ
τιος 1973 σ. 1161.
391. «Η αποστολή των Συνεταιρισμών και ειδικώτερον των οικοδομικών» Ομιλία εις Σεμινάρια
Τεχνικού Επιμελητηρίου, Αθήναι 13.4.1973 και
20.4.1973. Και εις Βόλον.
392. «Αρχαί και σκοποί του αγροτικού Συνεργα
τισμού» Ομιλία εις Σεμινάριο δια Δ.Σ. και Ε.Σ.
Ενώσεων Συνεταιρισμών εις Εθνικήν Εστίαν,
26.5.1973.
393. «Δημοκρατία και Συνεργατισμός. Το καθή
κον του Κράτους». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μ άϊος 1973 σ. 1249.
394. «το εποπτικόν προσωπικόν της Α.Τ.Ε. και
το έργον του». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1973 σ. 1250.
395. «Αι “ομαδικαί” καλλιέργειαι. Διεθνής
εφαρμογή. Ανάγκη κινήτρων». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1973 σ. 1251.
396. «Η Ν ομοθεσία Συνεταιρισμών». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άιος 1973 σ.
1252.
397. «Οργανωτικά της Εθνικής Τραπέζης». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1973
σ. 1253.
398. «Ουσιαστικόν περιεχόμενον πανηγυρικού
λόγου». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμοί» Αθηνών,
Μ άϊος 1973 σ. 1253.
399. «Το κόστος tow αγροτικών προϊόντων. Ο
τιμάριθμος. Αι εξαγωγαί». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1973 σ. 1254.
400. «Η Οινική. Ανάγκη συντονισμού». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1973
σ. 1297.
401. «Δημοκρατία - Συνεταιρισμός - Νομοθε
σία». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούλιος 1973 σ. 1329.
402. «Αι συνελεύσεις των Τραπεζών και η
ταλαιπω ρία των μετόχων». Περ. «Θέματα Συνε
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ταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1973 σ. 1331.
403. «Νοοτροπία ανωτάτων στελεχών της ελλη
νικής οικονομικής ζωής». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1973 σ. 1331.
404. «Οι αστοί εις την κτηνοτροφίαν. Επιδρομή
επικίνδυνος». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούλιος 1973 σ. 1331.
405. «Τα σύγχρονα προβλήματα και οι σωστές
λύσεις τους. Αγροτικοί Πληθυσμοί και γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1973 σ. 1427.
406. «Γιατί ερημώνεται η παραγωγική ύπαι
θρος». Εφημ. «Βήμα» Αθηνών 6.10.1973. Και
«Δημοκράτης» Μυτιλήνης 10, 11, 12, 13/10/1973.
Και περίλ. «Κορινθιακά Χρονικά» 25.2.1974.
407. «Προσοχή εις την ουσίαν του Συνεταιρι
σμού». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Νοέμβριος 1973 σ. 1493.
408. «Κριτικαί παρατηρήσεις επί του Ν.Δ. 227».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών», 1973 σ. 1503.
Ε Τ Ο Σ 1974
409. «Παρατηρήσεις δια την νομοθεσίαν Γ.
Συνεταιρισμοί». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1573.
410. «Απαραίτητος η συνεργασία των συνεται
ριστικών δυνάμεων. Αιρετοί, εποπτικοί, συνεται
ριστικοί υπάλληλοι». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1574.
411. «Αι λεγόμεναι “Μ ικραί” Εμπορικαί Τράπεζαι και η ίση μεταχείρισις του προσωπικού
των». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιανουάριος 1974 σ. 1575.
412. «Η νέα Διοίκησις της Α.Τ.Ε. Υ ποδείξεις
δια οργάνωσιν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1576.
413. «Δια τον κ. Υ πουργόν Απασχολήσεως.
Υ ποδείξεις για θέματα αρμοδιότητός του». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1974 σ. 1577.
414. «Η νέα ηγεσία της Διευθυνσεως Συνεται
ρισμών εις την Α.Τ.Ε.». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1578.
415. «Πολύπλοκον και δύσκαμπτον το πρόβλη
μα πιστοδοτήσεως. Ο έλεγχος των Τραπεζών και
το κόστος». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Ιανουάριος 1974 σ. 1578.
416. «Δηλώσεις του Πρωθυπουργού δια την
αγροτικήν οικονομίαν και τους αγρότας». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1974 σ. 1579.
417. «Η Αγορανομική Επιτροπή και αι παραγω γικαί τάξεις». Περ. Θ έματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1579.
418. «Οι εξαγωγές, ο Α.Σ.Ο., οι παραγωγοί».
Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουά
ριος 1974 σ. 1580.
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419. «Υπάλληλοι Α.Τ.Ε. και Συνεταιρισμών.
Π αράδειγμα προς μίμησιν». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1580.
420. «Ο γιγαντισμός των επιχειρήσεων, η
γεω ργία, ο μικροαγρότης, ο συνεργατισμός».
Περ. «Θε'ματα Συνεργατισμών» Αθηνών, Μ άρ
τιος 1974 σ. 1653.
421. «Η Ε ταιρία των Φίλων του Συνεργατι
σμού». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άρτιος 1974 σ. 1654.
422. «Η μητέρα γη, ο αγρότης, ο κόσμος των
πόλεων, η τηλεόρασις». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1974 σ. 1655.
423. «Αγνοούν πράγματι οι εμπορικοί Σύλλο
γοι; Τότε να ενημερωθούν!!». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1974 σ. 1656.
424. «Οι γυναίκες στις Τράπεζες. Η ωφέλεια
των ανδρών υπαλλήλων από την πρόσληψιν και
γυναικών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μ άρτιος 1974 σ. 1657.
425. «Η Έ νω σ ις Γ. Σ. Π αγγαίου και η απαλλοτρίωσις των Φιλίππων». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνιόν, Μ άρτιος 1974 σ. 1658.
426. «Αι αγροτικαί συντάξεις να παύσουν να
είναι “βοηθήματα”». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μ άρτιος 1974 σ. 1659.
427. «Τραπεζικοί, οικοδόμοι και ένα καλάθι
ψώνια». Π ερ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άρτιος 1974 σ. 1659.
428. «Η χρηματοδότησις της αγροτικής οικονο
μίας. Η Α.Τ.Ε.». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνιόν, Μ άρτιος 1974 σ. 1660.
429. «Παραγωγική δαπάνη, εκ των βασικών, η
συνεταιριστική μόρφωσις. Το καθήκον των στελε
χών και της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974
σ. 1733.
430. «Τα κονδύλια δια την Συνεταιριστικήν
Εκπαίδευσιν να αξιοποιούνται». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1733.
431. «Η μόρφωση, το καλό βιβλίο και περιοδι
κό. Κ αι μερικά στελέχη...». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1743.
432. «Η Εθνική, η Ελλάδος και το στεγαστικόν
της Αγροτικής». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1734.
433. «Το Συνεταιριστικόν Μ έγαρον Αθηνών»
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών», Μ άϊος 1974 σ.
1734.
434. «Προς αδικαιολόγητον ταλαιπωρίαν των
αγροτών, των οργανώσεων καιτης Α.Τ.Ε.». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974
σ. 1753.
435.
«Τα κέρδη μιας εταιρίας εισαγωγής κρεά
των και η προσφορά της Κτηνοτροφικής». Περ.

«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974
σ. 1734.
436. «Η νοσηλεία των αγροτών». Περ. «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1735.
437. «Αι συνελεύσεις των Τραπεζώ ν και Α.Ε.
με ονομαστικός μετοχάς. Ανάγκη απλοποιήσε
ων». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1974 σ. 1736.
438. «Η κατάργησις της διατιμήσεως του ελαιολάδου. Οι καταναλωταί εις τα χωριά». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974
σ. 1736.
439. «93 εκατομμύρια δρχ. δια γκολφ 18
οπών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1974σ. 1800.
440. «Π αράπονα συνταξιούχων της Α.Τ.Ε.»
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος
1974 σ. 1800.
441. «Το βασικόν θέμα της καλής χρησιμοποιήσεως των λιπασμάτων, που τόσον κοστίζουν»
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος
1974 α 1801.
442. «Οι μεσάζοντες. Τίμιες εισηγήσεις. Και
αντιδράσεις». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1812.
443. «Ενωμένοι για το καλό, θα νικούμε!».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1974σ. 1813.
444. «Η χρηματοδότησις της γεωργίας». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμιόν» Αθηνών, Ιούλιος 1974
σ. 1813.
445. «Η δίκη των κρεάτων. Συμπέρασμα. Οι
μεσάζοντες. Το Κράτος». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1814.
446. «Οι συνεταιρισμοί και η εξυπηρέτησις του
κοινού. Ιδού η απόδειξις επικαίρως». «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 α. 1814.
447. «Η ΚΥΔΕΠ. Ά δικες επιθέσεις εντύπων».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1974 α 1815.
448. «Εις την Αγροτικήν Τράπεζαν. Διοίκησις
και υπάλληλοι. Προβλήματα». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμιόν» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1815.
449. «Παράλογοι απόψ εις των “ελέω Θεού”
εξαγωγέων. Η ΚΣΟΣ». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1816.
450. «Η οργάνωση των συνεταιριστικών δυνά
μεων στην κορυφή. Τι επρότεινε ο Θ. Τζωρτζά
κης. Δύο απαραίτητα Συμβούλια στη Συνομο
σπονδία Συνεταιρισμών». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών», Αύγουστος 1974 σ. 1817.
451. «Εις τας πηγάς. Ο ι πρωτοπόροι συνεταιρι
στές και οι νεώτεροι. Η πνευματική σύνδεσις με
το παρελθόν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1824.
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Τ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ Ε ΡΓ Ο Τ Ο Υ ΘΕΟΔ. Γ. Τ ΖΩ ΡΤΖΑΚ Η
Το 1971 αποθνήσκει ο Θ. Τζωρτζάκης (Βλ. mo Υποκ. ΙΑ) και η συνεταιριστική κίνηση
χάνει τον πνευματικό φάρο της. Μένει όμως πάντα το συγγραφικό του έργο για να διδάσκει.
Πίνακα του όλου συγγραφικού του έργου βλ. crra ΘΣ 1975 σ. 2429-2436, όπου και το επό
μενο εισαγωγικό κείμενο του Αριστ. Ν. Κλήμη:
«Για να βοηθήσουμε τη συνεταιριστική κατάρτιση των νεωτέρων αποφασίσαμε να
δώσουμε (σε συγκεντρωτικούς πίνακες) το συγγραφικό έργο των κυριωτέρων διδα
σκάλων του συνεργατισμού στη χώρα μας.
Η αρχή γίνεται στο τεύχος αυτό — όχι συμπτωματικά αλλά δικαιωματικά— με το
συγγραφικό έργο του Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Τ ζ ω ρ τ ζ ά κ η , γιατί είναι το σπουδαιότερο,
καλύπτει όλη σχεδόν την περίοδο που δρουν οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και έχει
όχι μόνο ιστορική αξία για την περίοδο 1915-1967 αλλά και θεωρητική και οργανω
τική για σήμερα και για το μέλλον.
Δεν είναι υπερβολή να γραφή ότι όποιος κατέχει καλά το συγγραφικό έργο του
Τζωρτζάκη κατέχει και την ιστορία της συνεταιριστικής μας κινήσεως και τα οργα
νωτικά της προβλήματα και τον σωστό δρόμο για την οργάνωση και εξέλιξή της. Και
τούτο γιατί κατέχει την ουσία του συνεργατισμού όπως την είδε, την σπούδασε και
την κατεργάστηκε στην εφαρμογή ένας ιδεολόγος, ανθρωπιστής και δημοκράτης,
που όχι μόνο πίστευε στην αξία του Συνεργατισμού και στις λαϊκές δυνάμεις αλλά
και ήταν σωστά προσγειωμένος, ώστε να βλέπη πάντα με σύνεση, καθαρά, αντικει
μενικά, χωρίς δημοκοπίες και προχειρότητες ή υποκειμενικές αντιλήψεις και επιδιώ
ξεις. Γι' αυτό και το συγγραφικό έργο του έχει πάντα αξία σαν πνευματική τροφή.
Το πνευματικό έργο του Τζωρτζάκη ήταν βέβαια πολύ ευρύτερο, δεν περιοριζόταν
στη συγγραφή ή την τυπική διδασκαλία (αφού και ποτέ δεν επεδίωξε καθηγητική
έδρα, όπου ασφαλώς θα διέπρεπε σαν πνευματική μορφή). Ο Τζωρτζάκης ήταν
ήθος, συστηματική θετική δραστηριότητα για το θεσμό, παράδειγμα, διδασκαλία με
την γενικώτερη σημασία, χειραγώγηση στον καλό δρόμο. Μπορώ να πω ότι αυτό
καθ' εαυτό το συγγραφικό έργο δεν του άρεσε, το απέφυγε, τον εκούραζε. Δεν
συμβιβαζόταν με το πρόχειρο γράψιμο. Ήθελε κάθε φράση, κάθε λέξη να την περάση από τον έλεγχο της ακρίβειας και της ευθύνης. Αν δεν είχε αναλάβει την ευθύνη
για τον «Συνεταιριστή» του (έργο που αναγνωρίστηκε και από την Ακαδημία) όπου
και έχουν δημοσιευθή όλα, σχεδόν, τα κείμενά του από το 1925 μέχρι το 1967, τα
γραφτά του θα ήταν πολύ λιγότερα, αφού άλλωστε δεν του άρεσε και η προβολή.
Στην πίεση του Πάνου, του Κλήμη, του Στρογγυλή οφείλεται ότι δέχτηκε να τυπώση
τη Συνεταιριστική Οικονομία, λίγο πριν από το θάνατό του. Εκεί που ο Τζωρτζάκης
ήταν ανυπέρβλητος ήταν στις προφορικές του ομιλίες σε συνεταιριστικές συγκε
ντρώσεις. Ξεκινούσε απλά και με συστολή αλλά συχνά ξέφευγε από τα τυπικά και
σχεδιασμένα και ανάβλυζε τότε όλος ο ψυχικός και πνευματικός του πλούτος και
όλη του η συνεταιριστική πίστη. Δυστυχώς η έλλειψη (στην εποχή του) των σημερι
νών μέσων καταγραφής της φωνής, η αδιαφορία του για προσωπική προβολή και η
ταπεινοφροσύνη του δεν επέτρεψαν να καταγραφούν τέτοιες ομιλίες του σε ώρα
πνευματικής έξαρσης. Έτσι οι νεώτεροι θα περιοριστούν στα πολύτιμα γραπτά του
κείμενα που κάποτε πρέπει να εκδοθούν σε τόμο. Ως τότε ο πίνακας που ακολουθεί
(και που τον οφείλουμε στη συγκινητική προσφορά της κ. Φωτ. Τζωρτζάκη) θα είναι
πολύ χρήσιμος».
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Το βιβλίο
«Σ υνεργα τισμός»
εκδόθηκε μ ετά
το θ ά ν α τό του,
μ ε σ υ ν ε ρ γα σ ία τω ν
Δ .Θ . Π ά ν ο υ - Α ρ ισ τ .
Κ λ ή μ η - I. Σ τρ ο γγυ λ ή .
Π ρ ό κ ειτα ι
γ ια α νθ ολογία
κ α ι σ ύνθ εση
τω ν κ ν ρ ιο τέρ ω ν
κ ειμ έν ω ν το υ
Θ. Τ ζ ω ρ τζά κ η
Θ.

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ

π ο υ είχ α ν δ η μ ο σ ιευ θ εί
σ το π ε ρ ιο δ ικ ό το υ
«ο Σ υ ν ετα ιρ ισ τή ς»
(1 9 2 5 -1 9 6 7
μ ε δ ια κ ο π ή κ α τά

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

τ η ν κ α το χή ).
Π ρ ό κ ειτα ι
γ ια σ υ ν ε τα ιρ ισ τικ ή
δ ιδ α σ κ α λ ία υ ψ η λ ο ύ
επ ιπ έδ ο υ , χ ρ ή σ ιμ η
όχι μ ό ν ο γ ια τ ό τ ε π ο υ
γ ρ ά φ τ η κ ε τ ο κ ά θ ε κ ε ί
μ εν ο , α λ λ ά κ α ι για

ΕΚΔΟΣΕΙΖ

«ΰνφ«α«{α „

Ι θβ ο

. σ ή μ ερ α
κ α ι γ ια το μέλλον.
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Κείμενα του θεοδ. Τζωρτζάκη
δημοσιευμένα σε περιοδικά
—«Τί χρειάζονται τά διβλία των συνεται
ρισμών» «Βοηθός των Συνεταιρισμών»
1918 τ. 1 σ. 12.
— «Λογιστικάδικαιολογητικά διά τις -προ
μήθειες» «Βοηθός των Συνεταιρισμών»
1918 τ. 2 σ. 31.
— «Διαγραφή συνεταίρων» «Βοηθός των
Συνεταιρισμών» 1918 τ. 3 σ. 48.
—«Μητρώον συνεταίρων» «Βοηθός των
Συνεταιρισμών» 1918 τ. 3 σ. 50.
—«Έλευθέρα διαχείρισις τής -περιουσίας»
«Βοηθός των Συνεταιρισμών» 1918 τ.
4 σ. 61.
—«Διαδικασία είσπράξεως χρεών» «Βοη
θός των Συνεταιρισμών» 1918 τ. 4 σ.
62.
— «Ό συνεταίρος δέν Εχει τό δικαίωμα
νά ψηφίση δταν πρόκειται γ ιά τή δια
γραφή του» «Βοηθός των Συνεταιρι
σμών» 1918 τ. 5 σ. 78.
—«Βι@λίον ταμείου» «Βοηθάς τών Σ υ 
νεταιρισμών» 1918 τ. 6 σ. 94.
— «Βιβλίο συνεταίρων» «Βοηθόίς τών Σ υ
νεταιρισμών» 1918 τ. 7 σ. 108.
— «’Αλληλεγγύη μεταξύ τών συνεταιρι
σμών» «Βοηθός τών Συνεταιρισμών»
1918 τ. 8 σ. 122.
— «’Αποφάσεις περί πωλήσεως προϊόν
των» «Βοηθός τών Συνεταιρισμών 1919
τ. 4 σ. 55.
—«"Εχει δικαίωμα τό έποπτικόν συμ
βούλων νά παύη τό διοικητικόν;» «Βο
ηθός τών Συνεταιρισμών» 1919 τ. 8 σ.
121.
— «-Ζημίες και άσφάλειες» «Βοηθός τών
Συνεταιρισμών» 1921 τ. 6 σ. 91.
— «Αί σημεριναΐ τάσεις τών γεωργικών
συνεταιρισμών Άχάΐοήλιδος» «Ό Σ υ 
νεταιριστής» (*) 1925 τ. 8 σ. 113.
— «Ή άποστολή τής 'Ομοσπονδίας τών
Γεωργικών Συνεταιρισμών» 1925 τ. 12
σ. 182.
—«*Η έποπτεία τών γεωργικών συνεται
(*) Ε πειδή άπό τό 1925 καί έπειτα
τά κείμενα Εχουν δημοσιευθη κυρίως στό
περιοδικό του «ό Συνεταιριστής» παραλείπεται ή έπανάληψη του τίτλου τοϋ πε
ριοδικού. ’’Οπου δέν μνημονεύεται περιο
δικό ή δημοσίευση έχει γίνει στό «ό Συ·:
νεταιριστής».
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ρισμών» 1925 τ. 15, 16, 19 σελ. 225,
243, 289.
—«Οί συνεταιρισμοί κατοτναλώσεως»
1925 τ. 24 τ. 369.
—«Συνεταιρισμός» καί «Συνεταιρισμοί
έν Έλλάδι» «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξι
κόν Έλευθερουδάκη» 1927·τ. 12 (συμ
πλήρωμα) σ. 1139.
— «’Ιδεολογικά! συνεταιριστικοί ’Ο ργα
νώσεις» (άνυπόγραφον) 1929 τ. 1 α 1.
—«Σωκράτης Ίασεμίδης» 1929 τ. 2 σ.
26.
—«'Η συνεταιριστική έκπαίδευσις» (άνυ
πόγραφον) 1929 τ. 3 σ. 49.
— «Διάκρισις τών συνεταιρισμών είς κα
τηγορίας καί είδη» (άνυπόγρ.) 1929
τ. 4 σ. 73.
— «Ό Συνεργατισμός καί ή άγροτική
πίστις έν Βουλγαρία» (άνυπόγρ.) 1929
τ. 4 σ. 76.
—«Όργάνωσις συνεταιριστικών μαθημά
των» 1929 τ. 4 σ. 87.
— «Κεντρικαί ’Οργανώσεις ’Αγροτικής
Πίστεως» (άνυπόγρ.) 1929 τ. 6—7 σ.
133.
—«01 έλληνικοί συνεταιρισμοί - Περιλη
πτική άνασκόπησις της κινήσεως τών
έλληνικών συνεταιρισμών άΐΐό της πρώ
της έμφανίσεώς των μέχρι σήμερον»
(άνυπόγρ.) 1930 τ. 1, 2 σ. 1, 17.
—«Ή όργάνωσις τών καταναλωτών» « Σ ι
δηροδρομικόν ήμερολόγιον» 1930 καί
«Ό Συνεταιριστής» 1930 τ. 3 σ. 33.
— «Ό συνεταιρισμός τών καταναλωτών»
(άνυπόγρ.) 1930 τ. 9—10 σ. 120.
•— «’Αμπελάκια ή οί έλληνικοί Συνεται
ρισμοί καί οί έλληνικές Κοινότητες»
τοΰ F. Boulanger (Μετάφρ. Θ.Τ. είς περ.
«Ό Συνεταιριστής» 1930 τ. 9—10 σ.
115, 1931 τ. 1— 12 σ. 4— 152, 1932 τ.
1— 3 σ. 9—43 (άνετυπώθη καί εις τεΟχος μή κυκλοφορήσαν).
— «Χαρακτηριστικοί ιδιότητες τοΰ Συνε
ταιρισμού» 1931 τ. 1 σ. 1.
— «Τό συνεταιριστικόν μνημόσυνον τοΟ
άειμνήστου Ίασεμίδου» 1931 τ. 2 σ. 17
— «'Η άμυνα τών συνεταιρισμών κατά
της έναντίον των άντιδράσεως» 1931
τ. 3 σ. 33.
—«Οί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί:
Σύνθεσις, οίκονομικά μέσα καί όργάνωσις αύτών» 1931 τ. 3 σ. 41.
—«ΈπΙ τοΰ νομοσχεδίου περί συνεταιρι
σμών» 1931 τ. 5—6 σ. 65.
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— «Έπί τοΰ νομοσχεδίου περί συνεταιρι
σμών» «Πειθαρχία» 7)6)31 καί 14)6)
1931.
—«Νέαι κατευθύνσεις εις τήν συνεταιρι
στικήν πολιτικήν. Έ ξ άφορμής τής τρο
ποποιήσεως του νόμου περί συνεταιρι
σμών» 1931 τ. 7—8 σ. 89.
—«*Η σύνθεσις των πιστωτικών συνεται
ρισμών: Γεωργικοί πιστωτικοί συνε
ταιρισμοί» 1931 τ. 7— 8 σ. 96.
— «Τά έκ των πιστωτικών συνεταιρισμών
ώφελήματα» 1931 τ. 9— 10 σ. 113.
—«Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί» 1931
τ. 11-—12 σ. 143.
—«Τό Ιργον τοΰ Σ . Ίασεμίδου καί ή ήθική. σημασία τοΰ Συνεταιρισμού» «Ό
Συνεργατισμός» 1931 τ. 17 σ. 395.
—«01 σκοποί τοΰ γεωργικού συνεταιρι
σμού πωλήσεως» 1932 τ. 2 σ. 18.
— «Αί ένέργειαι της ΑΤΕ διά τήν όργάνωσιν λογιστηρίων συνεταιρισμών»
1932 τ. 4 σ. 53.
—«Αί έργασίαι τών γεωργικών συνεται
ρισμών πωλήσεως» 1932 τ. 5 σ. 63.
— «Κριτική σημείωσις στά άρθρον τοΰ Μ.
Γερακάρη. At ένέργειαι τής ΑΤΕ διά
τήν δργάνωσιν λογιστηρίων τών συνε
ταιρισμών» 1932 τ. 6 σ. 79.
—«Είσήγησις έπί τοΰ ζητήματος της συ
νεταιριστικής πολιτικής τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης» 1932 τ. 7—8 σ. 89.
—«Νικόλαος Χάψας» 1932 τ. 9 σ. 113.
—«Τί είναι α ί Ιδεολογικοί συνεταιριστι
κοί όργανώσεις» 1932 τ. 12 σ. 161.
—«Ό συνεταιρισμός τών ’Αμπελακίων
και ή σύγχρονος συνεταιριστική κίνησις εις τήν χώραν μας» « Ό Συνεργα
τισμός» Θεσσαλονίκης 1932 τ. 31 σ.
182.
—«Νικόλαος Α. Μιχόπουλος» 1933 τ. 1
σ. 1.
—«’Επικήδειος λόγος στό Ν. Μιχόπουλο»
«Ό
Συνεργατισμός» Θεσσαλονίκης
1933 τ. 40 σ. 941.
—«Οί σκοποί τών συνεταιρισμών κατερ
γασίας προϊόντων» 1933 τ. 3 σ. 37.
—«’Ανάγκη μονίμου συνεργασίας τών
‘Ενώσεων Συνεταιρισμών» 1933 τ. 6
σ. 73.
—«01 συνεταιρισμοί κοινής χρήσεως μη
χανικών μέσων» 1933 τ. 7 σ. 89.
—«Αί ένέργειαι διά τήν ΐδρυσιν τοΰ Γρα
φείου Συνεργαξομένων 'Ενώσεων —
Μία έγκΰκλιος» 1933 τ. 8 σ. 102.

«Ή ζωτικότης τών συνεταιρικών 'Ο ρ
γανώσεων» (άνυπόγρ.) 1933 τ. 11 σ.
145.
— «Μέτρα τής ΑΤΕ διά τήν βελτίωοιν
της θέσεως τών υπαλλήλων τών συνε
ταιρισμών» (άνυπόγρ.) 1933 τ. 11 σ.
147.
—«Ή συνεργασία τών Βαλκανικών Σ υ 
νεταιρισμών» 1934 τ. 1 σ. 4.
—«Αί προμήθειαι τών καταναλωτικών
συνεταιρισμών» 1934 τ. 4 σ. 64.
—«Τό ταμείον συντάξεως τών «Συνεται
ριστικών υπαλλήλων» (άνυπόγρ.) 1934
τ. 5 σ. 83.
—«Ή άνάθεσις τών πρακτορείων τής
ΑΤΕ εις τά ς 'Ενώσεις Γεωργ. Συνε
ταιρισμών» 1934 τ. 6 σ. 90.
—«Τό Β ' Παγκρήτιον Γεωργοσυνεταιριστικόν Συνέδριον» 1934 τ. 7—8 σ. 105
— «Τά σταφιδικά γεγονότα καί οί συνε
ταιρισμοί» 1934 τ. 9 σ. 125.
—«Ή άγροτική πίστις καί οι συνεταιρι
σμοί» 1934 τ. 10 σ. 143.
—«Κοινωνικά ώφελήματα έκ τοΰ κατα
ναλωτικού συνεταιρισμού» 1934 τ. 11
σ. 169.
--«Ο ί άναγκαστικοί συνεταιρισμοί» 1934
τ. 12 σ. 173.
— «Ή πρώτη είκοσαετία τής συνεταιρι
στικής κινήσεως» 1935 τ. 1 σ. 2
—«Οί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί»
1935 τ. 1 σ. 80.
—«Ή Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Γε
ωργ. Συνεταιρισμών» 1935 τ. 2—3 σ.
123.
—«Λυσκολίαι τών συνεταιρισμών πωλή
σεως καί κατεργασίας γεωργικών
προϊόντων» 1935 τ. 4 σ. 143.
— «Ή παραγνώρισις τώ ν συνεταιρισμών»
1935 τ. 5 σ. 159.
—«Δευτεροβάθμιοι Πιστωτικαί Συνεται
ρικοί 'Οργανώσεις» 1935 τ. 6 σ. 185.
—«Τά ζητήματα τών ύπαλλήλων τών συ
νεταιρικών ’Οργανώσεων» 1935 τ. 8 σ.
.215 καί τ. 9 σ. 231.
-'-«Γεωργικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί:
Χορήγησις δανείων» 1935 τ. 10 σ. 239.
— «Συνεταιριστική άνασκόπησις κατά τό
1935: Συνομοσπονδία, Κράτος, Πολι
τική, 'Αγροτική Τράπεζα» 1936 τ. 1-2
σ. 1.
— «Πώς έγεννήθη 6 σύγχρονος συνεται
ρισμός» 1936 τ. 3 καί 6 σ. 52 καί 97.
—«Αί έργασίαι τής Β '' έτήσιας Γενικής
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Συνελεύσεως τής Πανελληνίου Συνο
μοσπονδίας τών Γεωργικών Συνεταιρι
σμών. ΕΙσήγησις» 1936 τ. 4-5 σ. 61.
—«Νέαι συνεταιριστικοί έπιδόσεις: Υ γ ι
εινή καί συνεταιρισμοί» 1936 τ. 7 σ.
.113.
— «Αλέξανδρος Παπαναστασίου. ."Ενας
μεγάλος φίλος των συνεταιρισμόν»
1936 τ. 12 σ. 181.
—«*Η συνεταιρική όργάνωσις τών άγρο
τών καταναλωτών εις τήν Ξάνθην». Τό
Ιργον τής 'Ενώσεως» 1936 τ. 12 σ. 182
— «Ή όργάνωσις τής συνεταιριστικής έκπαιδεύσεως» (άνυπόγρ.) 1937 τ. 1-2
σ. 1.
— «ΑΙ έργασίαι τής τρίτης έτησίας γενι
κής συνελεύσεως τής Πανελληνίου Σ υνομοσπονδίας τών Ενώσεων Γεωργι
κών Συνεταιρισμών. ΕΙσήγησις» 1937
τ. 4-5 σ. 57.
— «01 συνεταιρισμοί κοινής χρήσεως μη
χανικών μέσων» 1937 τ. 8 σ. 124.
— «01 συνεταιρισμοί παραγωγής» 1937
τ. 9 καί 10 σ. 137 καί 154.
— «Ή συνεταιριστική έκδρομή είς τά Άμπελάκια» 1937 τ. 11-12 σ. 173.
—«Τά έκ τών καταναλωτικών συνεταιρι
σμών κοινωνικά ώψελήματα» 1937 τ.
11-12 σ. 174.
— «Die ersten neuzeitlichen Genossenschaften in Griechenland» εϊς «Rundschau des
Reichsbundes der Deutschen Verbrauchergenossenschaften» 1937 τ. 11.
— c*H κίνησις τών συνεταιρισμών καί a l
έργασίαι τής Συνομοσπονδίας» εΐς εΐδικόν τεΰχος «Πανελληνίου Συνομο
σπονδίας Ενώσεων Γεωργ. Συνεταιρι
σμών» 1937 άρ. 2 σ. 7.
— «Συνεταιρισμοί έργασίας» 1938 τ. 1
καί 2 σ. 1 καί 17.
— «Τά ζητήματα τών συνεταιριστικών ύπαλλήλων» 1938 τ. 1 καί 2 σ. 8.
— «Τά οικονομικά μέσα τών πιστωτικών
συνεταιρισμών» 1938 ΐ . 3 σ. 36.
— «Άνδρέας Μιχαλακόπουλος» (άνυπ.)
1938 τ. 4-5 σ. 66 καί 1947 σ. 113.
— κΑΙ συνεταιρικοί μερίδες καί τά dntoθεματικά τών πιστωτικών συνεταιρι
σμών» 1938 τ. 4-5 σ. 67.
— «Άπό τούς πιστωτικούς συνεταιρι
σμούς: Ή εύβύνη» 1938 τ. 6 σ. 87.
— «ΑΙ καταθέσεις είς τούς πιστωτικούς
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συνεταιρισμούς» 1938 τ. 7 σ. 104.
—«Τά λαμβανόμενα ύπό τών πιστωτι
κών συνεταιρισμών δάνεια» 1938 τ. 8
σ. 120.
—«ΑΙ έργασίαι του άστικοϋ πιστωτικού
συνεταιρισμοί» 1938 τ. 9 σ. 130.
—«Ή όργάνωσις καί τά οίκονομικά μέ
σα τών γεωργικών συνεταιρισμών πω
λήσεως» 1938 τ. 10 σ. 145.
—«ΟΙ άστικοΐ συνεταιρισμοί πωλήσεως»
1938 τ. 11 σ. 167.
—«Τά έξωτερικά έμπόδια τοΰ κατανα
λωτικού συνεταιρισμού» 1938 τ. 12 σ.
180.
—«Σωκράτης Ίασεμίδης: Δέκα χρόνια
άπό τοΰ θανάτου του» 1939 τ. 2 σ. 17.
— «01 συνεταιρισμοί κατοικίας» 1939 τ.
2 σ. 25.
— «Άπό τό £ργον τών μεγάλων συνεται
ριστών: "Ερμαν Σοΰλτσε Ντέλιτς
1939 τ. 3 καί 4 σ. 33 καί 54.
-— «Βίκτωρ Χοΰμπερ: "Ενας άπόστολος
τοΰ Συνεργατισμού» 1939 τ. 6 σ. 83.
— «ΟΙ συνεταιρισμοί άπό κοινοϋ άποθηκεύσεως» 1939 τ. 9 σ. 131.
—«’Ιωάννης Σπηλιόπουλος» 1940 τ. 1
σ. 3.
—«Ό ρόλος τών γεωργικών πιστωτικών
συνεταιρισμών» 1940 τ. 2 καί 3 σ. 13
κα'ι 81.
—«Ή πεντηκονταετήρίς τής γεω ργικής
δράσεως τοΰ Σπύρου Χασιώτη» 1940
τ. 6 σ. 61.
—«Ό έθνικός άγώ ν καί ot συνεταιρι
σμοί» 1940 τ. 9—10 σ. 97.
—«“Ενας σωτήριος θεσμός. ‘Η συνεται
ριστική κίνησις έν Έ λλά δ ι μέχρι τής
δημοσιεύσεως τοΰ Ν. 602» είς «Η με
ρήσιος Περιοδικός Τύπος - "Εκτακτος
πολεμική ϊκδοσις».
—«‘Η κοινωνική πρόνοια και οΐ συνεται
ρισμοί» 1940 τ. 11-12 σ. 113.
— «Ό θεμελιωτής τοΰ έλληνικοΰ συνερ
γατισμού» είς «Κοινωνιολογική Έ πιθεώρησις» 1945 τ. 2.
—«Ή άποστολή τοΰ Συνεταιριστή» 1946
τ. 1 σ. 1.
—«Συνεταιριστικό πρόγραμμα. Βασικές
γραμμές καί κατευθύνσεις» 1946 τ. 1
σ. 5.
— «Τά ζητήματα τών συνεταιριστικών υ
παλλήλων 1946 τ. 1-2, 3, 4 σ. 10, 25,
39, 54 καί 1947 τ. 5 α 5.
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— «ΟΙ σύγχρονες τάσεις τών γεωργικών
συνεταιρισμών» 1946 τ. 2 σ. 17.
— «’Οργανωτικά ζητήματα» 1946 τ. 3 σ.
33.
— «ΟΙ συνεταιριστικοί σύνδεσμοι» 1946
τ. 4 σ. 50.
— «Ό μόνος δρόμος» 1947 τ. 5 σ. 1.
— « Ε παγγελίες καί έργα» 1947 τ. 6 σ.
17.
—«Ή Ά γροτική Τράπεζα» 1947 τ. 7-8
σ. 33.
—«Τοπικοί καταναλωτικοί συνεταιρι
σμοί» 1947 τ. 9 'σ . 57.
—«Συμπεράσματα άπό τις κορυφαίες
συνελεύσεις» 1947 τ. 10 σ. 73.
—«Γεωργική συνεταιριστική έποπτεία»
1947 τ. 11-12, 13, 14, 15-16 σ. 89, 109,
125, 142.
—«Τό νέο χρέος» 1947 τ. 15-16 σ. 141.
—«Αθανάσιος Παρασκευόπουλος» 1947
τ. 15-16 σ. 158.
—«'Ανώνυμες συνεταιριστικές έταιρεΐες.
Α. Μορφή καί οΰσία» 1948 τ. 17-18
σ. 1.
—«‘Ανώνυμες συνεταιριστικές έταιρεΐες.
Β '. Ή Συνεταιριστική Ε τα ιρ εία Κα
πνοπαραγωγών Ελλάδος» 1948 τ. 19
σ. 21.
—«Συνεταιριστική Μόρφωση» 1948 τ.
21-22, 23-24, 25-26, 27-28, σ. 53, 73,
93, 119 καί 1949 τ. 31-32, 33-34, 3940 σ. 23, 48, 107 καί 1950 τ. 41, 42,
45-46, 51-52 σ. 23, 77, 152.
—«Τό Εργο τών έφετινών κορυφαίων συ
νελεύσεων. Γενικές διαπιστώσεις. Σ υ 
νεταιριστικό πρόγραμμα» 1948 τ. 2728 σ. 113.
—«“Υστερα άπό είκοσι χρόνια. Σ ω κρά
της Ίασεμίδης» 1949 τ. 29-30 σ. 1.
—«Νικόλαος Καρβελδς» 1949 τ. 31-32
σ. 38.
—«Ξαβέριος Παπαζούρης» 1949 τ. 31-32
α 38.
—«Ή συνεταιριστική νομοθεσία» 1949 τ.
33-34 σ. 41.
—«Τό μορφωτικό Εργο της ΣΕΚΕ» 1949
τ. 35-36 σ. 61.
—«Τά πρατήρια τών Ενώσεων Γεωργ,
Συνεταιρισμών» 1949 τ. 37-38 σ. 81.
—«“Ενας άπολογισμός» 1950 τ. 41 σ. 1.
—«Ή πεντηκονταετήρίδα τοΟ πρώτου
σύγχρονου^ έλληνικοϋ γεωργικού συ
νεταιρισμού. Ή ίδρυση του Μετοχικού

Γεωργικού Συλλόγου Άλμυροϋ. 1900»
1950 τ. 44 σ. 49.
— «Ό Συνεταιρισμός οτήν ύπηρεσία τοΰ
δημοσίου συμφέροντος» 1950 τ. 45-46
σ. 65.
—«Γενικές άπόψεις άπό τό £ργο τών έφετινών συνελεύσεων της Συνομοσπον
δίας καί τής ΚΥΔΕΠ» 1950 τ. 47-48
σ. 89.
— «Τό συνεταιριστικό πρόγραμμα» 1950
τ. 49-50 σ. 113.
—«Ή 'Αγροτική Τράπεζα. "Ενας βασι
κός δρος γ ιά τήν άνεξαρτησία της»
1951 τ. 53-54 σ. 1.
—«Μερικές σκέψεις γύρω στις σύγχρο
νες έκδηλώσεις τοΟ Συνεργατισμοί)»
1951 τ. 55-56 σ. 25.
— «Μερικές άπόψεις γ ιά τό συνεταιριστι
κό συντονισμό» 1951 τ. 57-58 σ. 49.
—«Ή έκλογή τοΟ νέου Διοικητή στήν
Ά γροτική Τράπεζα» 1951 τ. 59 σ. 73.
— «Τό σύστημα τών πωλήσεων στά συνε
ταιρικά πρατήρια» 1951 τ. 60-61 σ. 89.
—«Κωνστοίντΐνος Τζωρτζόπουλος» 1951
τ. 60-61 σ. 107.
- —« Σ υνεταιριστικά συμβούλια συνεργα
σίας» 1951 τ. 62 σ. 113.
/
—«Άπό τή συνεταιριστική τελετή στόν
Αλμυρό: 28-12-1951» 1951 τ. 63-64
σ. 129.
—«*Η όργάνωση τών καταναλωτικών συ
νεταιρισμών» 1952 τ. 65 σ. 1.
—«Παρατηρήσεις στις άπόψεις τοΟ κ.
Darling» 1952 τ. 66 σ. 21.
— «Ή συνεταιριστική ένημέρωση της κοι
νής γνώμης» 1952 τ. 67 σ. 33.
—«Τό συνέδριο τών βιοτεχνικών Συνε
ταιρισμών» 1952 τ. 69 σ. 69.
— «ΟΙ γεω ργικοί συνεταιρισμοί καί ή ά 
γροτική πίστη» 1952 τ. 70 σ. 85.
—«Ή γενική συνέλευση: "Εννοια, Μορ
φή, Αποστολή» 1952 τ. 71 σ. 101.
— «Οί έργασίες τών γενικών συνελεύ
σεων τής Συνομοσπονδίας καί της
ΚΥΔΕΠ» 1952 τ. 72 σ. 117.
— «Συνοπτική άνασκόπηση τοΰ Εργου
τής ΣΕΚΕ» 1952 τ. 73 σ. 133.
—«Ή συνεταιριστική κίνηση καί ή προ
στασία τών γεω ργικώ ν προϊόντων»
1952 τ. 74 σ. 149.
—«Μερικά συμπεράσματα άπό τή συνε
ταιριστική έκπαίδευση» 1952 τ. 75 σ.
165.
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— «Σεβασμός πρός τό 'Συνεργατισμό» —«Ιστορική Ανασκόπηση τοΰ έλληνικοΰ
Σ υνεργοαισμού» 1955 τ. 104-106 σ. 7.
1953 τ. 77 σ. 1.
— «Χρειάζεται 6να κεντρικό συνεταιριστι —«Τό ειδικό τεΰχος τών τριάντα χρόνων
τοΰ «Συνεταιριστή» (άνυπόγρ.) 1955
κό συμβούλιο» 1953 τ. 78 σ. 17.
τ. 107-108 σ. 241.
— «Νικόλαος Φραντζεσκάκης» 1953 τ. 78
—«Ημέρες κρίσιμες» 1955 τ. 109-110 σ.
σ. 29.
261.
— «01 νέες τροποποιήσεις στή νομοθεσία
της ΑΤΕ καί των συνεταιρισμών» 1953 —«“Ενα πρόβλημα. Συμβολή γ ιά τή λύ
ση του» 1955 τ. 111-112 σ. 285.
τ. 79 σ. 33.
— «.Η θέση τοΰ τοπικού γεωργικού συ —«Ή διεύρυνση τής Αρμοδιότητας τών
συνεταιρισμών στήν Ασκηση τοΰ πιστω
νεταιρισμού» 1953 τ. 81 σ. 65.
τικού δργου» 1956 τ. 113 σ. 1.
— «Ή διάρκεια των συνεταιριστικών μα
— «’Αλέξανδρος Σβώλος» 1956 τ. 114
θημάτων» 1953 τ. 82 σ. 81.
σ. 17.
—«Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος» 1953
—«Ή
έπιμόρφωση τών νέων έπσπτών συ
τ. 82 σ. 94.
νεταιρισμών» 1956 τ. 115 σ. 33.
— «ΟΙ σεισμοί στά νησιά τοΰ Μονίου»
—«Ή συνεταιριστική έκπαίδευση. Τό ip 1953 τ. 84 σ. 113.
γο της κατά τό 1955-1956» 1956 τ. 116
— «Μέτρα γ ιά τήν ένίσχυση τοΰ συνεται
σ. 49.
ριστικού ’Οργανισμού» 1953 τ. 85 σ.
—«Τό Δ ' συνέδριο τή ς ΟΣΥΓΟ» 1956
129.
τ. 118 σ. 81.
—«Τό £ργο τής ΣΕΚ Ε. "Ενας Αξιόλο
γ ο ς Απολογισμός» 1953 τ. 87-88 σ. 161 —«Τό Α ' πανελλήνιο συνέδριο δασικών
συνεταιρισμών έργασίας» 1956 τ. 119— «Τά γεγονότα έπιβάλλουν τό κεντρικό
120 σ. 97.
συνεταιριστικό συμβούλιο» 1954 τ. 89
—«Ή
Ασκηση τοΰ πιστωτικού Εργου Α
σ. 1.
πό τούς συνεταιρισμούς» 1956 τ. 121
— «Μερικές Απόψεις γ ιά τούς καταναλω
σ. 121.
τικούς συνεταιρισμούς» 1954 τ. 90 σ. 17
— «Ή συνεταιριστική Σχολή χρειάζεται
—«*Η ’Αγροτική Τράπεζα καΐ^ή χρημα
μεγαλύτερη ένίσχυση» 1956 τ. 122 σ.
τοδότηση των συνεταιριστικών Αγορών
137.
καί πωλήσεων» 1954 τ. 91 σ. 33.
—«Τό πανελλήνιο Αγροτοσυνεταιριστικό
— «Μάταιες άντιδράσεις καί Αδικαιολό
συνέδριο 25.11.56» 1956 τ. 123-124 σ.
γητες έπιφυλάξεις» 1954 τ. 92 σ. 49.
154.
— «Γεράσιμος Μολφέτας» 1954 τ. 92 σ. 62 —«Τό Α ' πανελλαδικό συνέδριο τών Α
ναγκαστικών συνεταιρισμών έγγείων
— «Ή πέμπτη σειρά τών συνεταιριστικών
βελτιώσεων» 1957 τ. 125 σ. 1.
μοιθημάτων» 1954 τ. 93 σ. 65.
—«Τιμητική
συγκέντρωση. Ό κ. β . Τζωρ
— «Τό συνέδριο τών συνεταιριστικών ύτζάκης εύχαριστεΐ» 1957 τ. 126-127
παλλήλών» 1954 τ. 94 σ. 81.
σ. 17, 28.
—«*Η Κύπρος» 1954 τ. 97 σ. 121.
—«’Αντί Προλόγου» είς ϊκδοσιν «Ή συ
νεταιριστική προσπάθεια διά τόν έλλη—«Έσωσυνεταιριστική έπιθεώρηση» 1954
νικόν καπνόν» ’Αθήναι 1956.
τ. 98 σ. 137.
— Συνεταιριστικά έκπαιδευτικά ζητήμα —«’Ανάγκες συστηματικής έπικοινωνίας
Κέντρου καί Περιφέρειας» 1957 τ. 128
τα» 1954 τ. 99 σ. 153.
σ. 41.
— «Δύο άκόμη μορφωτικά μέσα: Σ χολι
κός Συνεταιρισμός - Περιφερειακά μα — «Γεώργιος Σαμαρόπουλος» 1957 τ.
128 σ. 50.
θήματα» 1954 τ. 100 σ. 169.
—
«Σωτήριος Πετρόπουλος» 1957 τ. 131—«Παναγιώτης Βασιλακόπουλος» 1955
132 σ. 81.
τ. 102 σ. 17, 22.
— «Τριάντα χρόνια στήν υπηρεσία τοΰ — «Τό διεθνικό έπιστημονικό συνεταιρι
στικό συνέδριο στό Έ ρλάνγκεν τής
Σ υνεργατισμοΰ (άνυπόγρ.) 1955 τ. 104Δυτ. Γερμανίας» 1957 τ. 134 σ. 121.
106 σ. 5.
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— « Γ ε ώ ρ γ ιο ς Τ ρ α κ ά κ η ς » 1957 τ . 135-136
σ. 146.
— « ’Α ν ά γ κ η ν ά σ υ γκ ρ ο τη θ ο ύ ν κ α ί ν ά λ ε ι
το υ ρ γ ή σ ο υ ν τό σ υ ντο νισ τικό κ α ί τό
γ ν ω μ ο δ ο τικ ό σ υ μ β ο ύ λιο τ η ς Σ υ ν ο μ ο 
σ πονδίας» 1958 τ . 140-141 σ. 41.
- — « Ή δεύτερη σ ειρ ά σ υ νετα ιρ ισ τικ ώ ν ό μ ιλ ι& ν σ τό ’Α γ ρ ίν ιο » 1958 τ . 142 σ. 73.
-----« Τ ό Ε ' Σ υ ν έ δ ρ ιο τη ς Ο Σ Υ Γ Ο . 'Α ν ά γ 
κη ν ά συστηθή σ τή Συ νο μοσ π ονδία ; ctδική ώπηρεσία γ ι ά τ ά ζ η τ ή μ α τ α τω ν
σ υ νε τα ιρ ισ τικ ώ ν ύ π ο λ λ ή λ ω ν » 1958 τ.
145 σ. 113.
— « " Ε ν α Α ξ ιό λ ο γ ο σ υ νετα ιρ ισ τικ ό έπ ίτευγ μ α » 1958 τ . 147-148 σ. 145.
— «Ή
σ υμ π α ρ ά σ τα σ η τ ή ς Α Τ Ε στούς
σ χ ο λικ ο ύ ς σ υ νετα ιρ ισ μ ο ύ ς» 1959 τ . 150
σ. 17.
— « 'Ιω ά ν ν η ς Κ α ρ α γ ε ω ρ γ ίο υ » 1959 τ . 151152 σ. 37.
— « Ή σ υ νετα ιρ ισ τικ ή έκπ αίδευση: 'Α π ο 
λ ο γ ισ μ ό ς κ α ί π ρ ο ο π τικ ές » 1959 τ . 153
σ. 57.
— « Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ή νο μ ο θ εσ ία » 1959 τ.
154 σ. 73.
— « Ο Ι σ κοπ οί κ α ί ή σ η μ α σ ία τ η ς συνε
τα ιρ ισ τικ ή ς έκπ α ιδεύσ εω ς» 1959 τ . 159160 σ. 156.
— « Ή Εννοια κ α ί οί, σ κο π ο ί τοΟ Σ υ ν ε τ α ι
ρ ισ μ ού . Ή έ λ λ η ν ικ ή σ υνετα ιρ ισ τικ ή κ ί
ν η σ η » 1959 τ . 159-160 σ. 160.
— « Β ιβ λ ιο κ ρ ισ ία : Ίω ά ν ν ο υ Έ μ μ . Τ σ ο υ δεροΰ: Ο Ι γ ε ω ρ γ ικ ο ί σ υνετα ιρ ισ μ ο ί»
1960 τ . 161-162 σ. 25.
— « Τ ά ε ίκ ο σ ι πέντε χ ρ ό νια τ η ς Π α ν ε λ λ η 
νίου Σ υ νο μ ο σ π ο ν δ ία ς Ε ν ώ σ ε ω ν Γ ε ω ρ γ .
Σ υ ν ε τα ιρ ισ μ ω ν » 1960 τ . 163-164 σ . 33.
— « Β α σ ίλ ε ιο ς Κ . Σ ιμ ω ν ίδ η ς » 1960 τ . 165
σ. 63.
— « Σ κ έ ψ ε ις γ ι ά τή ν ό ρ γά νώ σ η τω ν κ α 
τα ν α λ ω τικ ώ ν σ υνετα ιρισμώ ν!· 1960 τ.
170 σ . 137.
— « Ή συνετοαριστική κίνηση κ α ί ό Ε ύ ρ ιπ ίδη ς Τ ζ ο υ μ έ ρ τ η ς » 1961 τ . 175-176 σ.
37.
— «'Ε π ίσ κ ε ψ η σ τή ν Κ ύ π ρ ο - Ή έ λ λ η ν ικ ή
σ υ νε τα ιρ ισ τικ ή κ ίν η σ η » 1961 τ . 181182 χ . 113.
•—« Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ο ί» είς «Ο Ικ ο ν ο μ ικ ή κα ί
Λ ο γ ισ τ ικ ή ’ Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ια » 1-961 τ. θ
σ. 485.
— « Τ ιμ η τ ικ ή Α ν α γνώ ρ ισ η το υ £ρ γο υ τω ν
ά ν ω τά τω ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ώ ν τ ή ς Α Τ Ε κ . κ.
Χ ρ . Β α σ μ α τ ζίδ η κ α ί Α η μ . Π ά νο υ - ‘ Ε κ 
δη λώ σ εις τω ν σ υ ν ετα ιρ ισ τικ ώ ν ύπ α λλή ^
λ ω ν τ ή ς Α Τ Ε γ ι ά τό ν κ. Π ά ν ο » 1962
τ. 185 σ. 14.
— « Β ιβ λ ιο κ ρ ισ ία : Δ .Θ . Π ά νο υ : « Σ υ ν ε 
τ α ιρ ισ τ ικ ά θ έ μ α τα » 1962 τ . 191 σ. 95.
— « Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ή μόρφ ω ση: Τ ό πα ρ όν
κ α ί τό μ έ λ λ ο ν τ η ς » 1963 τ . 206 σ. 129.
— « Δ ίκ α ιη Α ν α γ ν ώ ρ ισ η : Ό κ. ’Α λ έ ξ α ν 
δρος Μ π α λ τ α τ ζ ή ς 'Υ π ο υ ρ γ ό ς τή ς Γ ε 
ω ρ γ ία ς » 1963 τ . 207-208 σ . 145.
-« " Α δ ι κ ε ς κ α ί άσϋμφ ορες έπιθέσεις κ α 
τ ά τω ν σ υνετα ιρ ισ μώ ν» 1964 τ . 215 σ.
89.

— « Ν έ α ύ π ό μ νη σ η » 1964 τ . 218 σ. 149.
— « Τ ά 5 0 χ ρ ό ν ια το ΰ νόμου 602 π ε ρ ί συ
νε τα ιρ ισ μ ώ ν » 1965 τ . 221-222 σ . 1.
— « Τ ά θ έμ α τα ένός σ υ γχ ρ ο ν ισ μ έ νο υ σ υ 
νετα ιρ ισ τικ ο ύ σ υ ν ε δ ρ ίο υ :. Α ' . Ο Ικ ο ν ο μ ικ ά » 1965 τ . 223 σ . 27.
— « Τ ά θ έ μ α τα ένός σ υ γχ ρ ο ν ισ μ έ νο υ συ
ν ε τα ιρ ισ τικ ο ύ συνεδρίου. Β ' . Μ ορ φ ω τι
κ ά κ α ί έ π α γ γ ε λ μ α το σ υ ν ε τ α ιρ ισ τικ ά »
1965 τ . 224-225 σ . 41.
— «Ε ύ ο ίω ν ε ς έ κ δ η λώ σ ε ις » 1965 τ . 227
σ. 81.
— « Ά π ό τό Π α ν ε λ λ ή ν ιο ’Α γ ρ ο τ ικ ό Σ υ ν έ 
δρ ιο το ΰ 1924 σ τή ν ’Α θ ή ν α . Ε ίσ ή γ η σ η
θ . Τ ζ ω ρ τ ζ ά κ η » 1965 τ . 2 2 8-229 σ. 97.
— «Π α ρ α τη ρ ή σ ε ις σ χ ε τ ικ ά μέ τ ά νέα μέ
τ ρ α τή ς Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ία ς γ ι ά τ ή συνε
τα ιρ ισ τικ ή μόρφ ω ση» 1965 τ. 230 σ.

121.

— « ’Α πόψ εις» 1966 τ . 233-234 σ. 1.
— « Τ ά Ά μ π ε λ ά κ ι α Θ ε σ σ α λ ία ς Α λ λ ο τ ε κ α ί
σ ή μ ε ρ α ». Ρ αδιοφ ω νικό σ υμ π ό σ ιο - Σ υ 
ζή τη σ η Γ . Μ έ γ α - θ . Τ ζ ω ρ τ ζ ά κ η κ α ί
'Α λ β . Σ υ ρ μ α κ έ ζ η 1966 τ . 233-234 σ. 2.
— « Τ ό γ ν ω μ ο δ ο τικ ό κ α ί τ ό σ υντο νισ τικό
σ υ μ β ο ύ λιο τή ς Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ία ς » 19S6
τ . 235-236 σ. 25.
— -«M a u rice Colom bain» 1966 τ . 241 σ. 107.
— ’ Α ν α σ τά σ ιο ς Γ ια γκ ο υ ν ίδ η ς » 1966 τ.
241 σ. 108.
- — « Ή σ υ νετα ιρ ισ τικ ή μ ελέτη τοΟ έ λ λ η νικοΟ τμ ή μ α τ ο ς το ΰ Δ ιε θ ν ικ ο ύ Κ έντρ ο υ
Σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς Ο Ικ ο ν ο μ ία ς » 1967 τ . 245246 σ. 1.
— « ’Α λ έ ξα ν δ ρ ο ς Μ υ λω ν ά ς 1881— 1967»,
" Ε τ ο ς 1967 τ . 247-248 (δ έν έκυκλοφ όρ η σ ε ). Β λ . είς περ. « θ έ μ α τ α Σ υ ν ε τ α ι
ρισ μώ ν» 1975 σ. 2177.
— « Ή σ υνετα ιριστική μόρφ ω σις» είς « θ έ 
μ α τα Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν » 1971 σ. 391.

Κείμενα τυπωμένα σε βιβλία
— « 0 ί συνεταιρισμοί είς τήν Ε λλάδα ».
Π άτραι 1 9 3 2 σελ. 1 5 2 .
— «Συνεταιριστική οικονομία» ’Αθήναι
1971 σ. 2 8 8 .
(Τ ό Ιρ γ ο ν , ε ίχ ε κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ ε ι π ο λ λ ά κ ις π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς π ο λ υ γ ρ α ψ η μ έ ν ο ν δ ιά
τ ο ύ ς σ π ο υ δ α σ τ ά ς τ η ς *Ανωτ. Γ εω π ο ν ικ ή ς,
τ ή ς Σ χ ο λ ή ς Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ώ ν κ α ί τ ή ς *Υπ η ρ . Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ή ς Ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς ) .
— «Σ υνεργα τισμός». Κυκλοφόρησε μετά τό
θάνατό του μέ φροντίδα Δ.Θ . Π άνου, ’Αριστ.
Ν . Κ λήμη καί I. Στρογγυλή (Ανθολογία επιλογή άπό τά παραπάνω κείμενά του)
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Η ΣΥ Ν ΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η Μ Ο ΡΦ Ω Σ Η
Μέσα στα όρια των νέων συνθηκών γίνεται η συνεταιριστική εκπαίδευση από την ιδρυθείσα το 1966 στη Θεσσαλονίκη Συνεταιριστική Σχολή (με αποκοπή της από τον κεντρικό
μηχανισμό της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως που λειτούργησε επί 14 χρόνια
στην έδρα της Συνομοσπονδίας, για την αξιοκατάκριτη ουσιαστική διάλυση της οποίας
σημειώθηκαν αρκετά στην προηγούμενη περίοδο).
Σύντομες ενημερωτικές πληροφορίες σχετικές με την όλη συνεταιριστική εκπαίδευση
(από τη Σχολή και άλλους παράγοντες) δίδονται στη συνέχεια:
-Σεμινάριο για ανώτερα συνεταιριστικά στελέχη. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 108.
- Σεμινάριο της ΠΑΣΕΓΕΣ στη Θεσσαλονίκη για αξιοποίηση οπωροκηπευτικών παρου
σία Υπουργού Βορείου Ελλάδος. Ομιλίες κλπ. βλ. ΦΣ 1970 σ. 90, 145. Τα πορίσματα ΦΣ
1970 σ. 147.
- Προσπάθειες για βελτίωση των Σεμιναρίων της Σχολής Θεσσαλονίκης. Βλ. ΦΣ 1970 σ.
150.
- Εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Θεσσαλονίκης. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 244.
- Διαλέξεις για Συνεταιρισμούς σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες και ΚΕΤΕ. Ενέργειες της
ΑΤΕ και Υπ. Παιδείας (Ν. Σιώρης) βλ. ΘΣ 1971 σ. 87,174.
- Επιμόρφωση αγροτών. Ομιλίες και για Συνεταιρισμούς από Εποπτικούς ΑΤΕ στα
Κέντρα Επιμορφώσεως του Υπουργείου Παιδείας (ΘΣ 1971 σ. 174).
- Αποφοίτηση σπουδαστών Συνεταιριστικής Σχολής. Επισκέψεις σε συνεταιριστικές
Οργανώσεις και εγκαταστάσεις Αλμυρό, Στυλίδα, Πάτρα, Λεχαινά, Τρίπολη, Σπάρτη,
Αργολίδα, ΠΑΣΕΓΕΣ, κλπ. Κείμενο Αστ. Τόμη ΦΣ 1970 σ. 264. Νεότερες επισκέψεις βλ.
ΦΣ 1971 σ. 305.
- Από το 1968 έως 1970 οργανώθηκαν 5 ειδικά Σεμινάρια. Εισφορά Ενώσεων για δαπά
νες Συνεταιριστικής Σχολής. Εγκύκλιος 22/1970 ΠΑΣΕΓΕΣ. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 269.
- Η σκοπιμότης της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως. (Μετάφραση από αγγλικό κείμενο βλ.
ΦΣ 1970 σ. 308).
- Η συνεταιριστική βιβλιοθήκη. Ιστορικά, σημασία. Τι γίνεται στο εξωτερικό για βιβλιο
θήκες, τυπο. Οδηγίες (βλ. ΦΣ 1970 σ. 311).
- 2 Σεμινάρια επιμορφώσεως συνεταιρισμών στο ΚΕΓΕ Κιλκίς (βλ. ΦΣ 1970 σ. 376).
- Σεμινάριο στον Καναδά για Συνεταιρισμούς. Συμμετοχή της Ελλάδος με Κ. Παπακων
σταντίνου Επιθ. Συνεταιρισμών, Βίκτ. Παραλίκα Δ/ντή Ενώσεως Σερρών, Αικ. Δραγώνα του
Υ. Γεωργίας (βλ. ΘΣ 1971 σ. 369).
- Προγράμματα συνεταιριστικής μορφώσεως. ΘΣ 1971 σ. 400.
-Συνεταιριστικά Σεμινάρια οργανώνονται σε διάφορες Ενώσεις. (Θεσσαλονίκη, Λάρισα,
Καβάλα). Ανάγκη υποβοηθήσεως. Βλ. ΦΣ 1971 σ. 73, 93, 430.
- Συνεταιριστική ταινία για τους Συνεταιρισμούς Ραϊφάϊζεν από πρέσβυ Δυτ. Γερμανίας
στον υπουργό Γεωργίας. ΦΣ 1971 σ. 114.
- Σεμινάρια διοικητικών υπηρεσιών στη Σχ. Θεσσαλονίκης. Βλ. ΦΣ 1971 σ. 504.
- Η ΑΤΕ βραβεύει 68 σχολικούς Συνεταιρισμούς. ΦΣ 1972 σ. 25.
- Σεμινάρια Συνεταιρισμών και ΑΤΕ. (ΘΣ 1971 σ. 485,502)
- Η Σχολή Συνεταιριστικών Στελεχών. Κείμενο Κ. Μάλαμα, Δ/ντού της Σχολής. Βλ. ΘΣ
1971 σ. 563.
- Σεμινάριο για φορολογία εισοδήματος στη Σχολή Θεσσαλονίκης. ΦΣ 1971 σ. 134.
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- Οργανώνεται η συνεταιριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα γράφει η ΦΣ 1971 σ. 266. Η
σημασία της, η σύσταση Επιτροπής για μελέτη, οργάνωση, πρόγραμμα, με απόφαση Υπουργου Γεωργίας 16-1-71.
- Η συνεταιριστική μόρφωσις, το στερεότερον θεμέλιον δια τον Συνεργατισμόν (το τελευ
ταίο κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη) βλ. ΘΣ 1971 σ. 391.
- Κείμενο της Εισηγητικής Εκθέσεως για το νέο νομοσχέδιο περί Συνεταιρισμών της Επι
τροπής του 1970 σχετικό και με την συνεταιριστική εκπαίδευση βλ. ΘΣ 1972 σ. 925, 926.
- 30 υπότροφοι χωρών Αφρικής και Ασίας σε ειδικό Σεμινάριο μετεκπαιδεύσεως τους
στην Ελλάδα (28-2-72 /1-7-72) στη Σχολή Θεσσαλονίκης. (Βλ. ΦΣ 1971 σ. 502).
- Σεμινάριον στην Πάντειο επί θεμάτων αγροτικού συνεργατισμού με οργάνωση και του
τομέα γεωργίας του Υπ. Εθνικής Οικονομίας στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύξεως
των σχέσεων Ελλάδος και χωρών της Αφρικής και Ασίας. Θα το παρακολουθήσουν 30 γεω
πόνοι και στελέχη συνεταιστικών Οργανώσεων από 8 αφρικανικές χώρες (ΘΣ 1972 σ. 980).
- Πρόγραμμα συνεταιριστικής μορφώσεως. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 400.
- Μερικαί αλήθειαι δια την συνεταιριστικήν μόρφωσιν.Σημείωμα στα ΘΣ 1972 σ. 662.
- Η ενίσχυσις της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1158.
- Σεμινάριο για μέλη ΔΣ και ΕΣ Ενώσεων. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1305.
- Εγκύκλιος 43/1971 της ΠΑΣΕΓΕΣ με επαινετικές συστάσεις για το βιβλίο Θ. Τζωρτζάκη
«Συνεταιριστική Οικονομία» (ΦΣ 1972 σ. 26).
- Σχολικός Συνεταιρισμός Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος. Δραστηριότητες. Βράβευση
του (ΦΣ 1972 σ. 27).
- Ο ρόλος της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως. Διάλεξις L.E. Picket, του Διεθνύς Γραφείου
Εργασίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, παρουσία εκπροσώπων Αρχών. Παρόμοια στη
Θεσσαλονίκη. (ΦΣ 1972 σ. 117 με φωτογραφίες).
- Η διδασκαλία Συνεταιριστικών Μαθημάτων στα ανώτερα εκάιδευτικά Ιδρύματα ανά
τον κόσμον. Γενική ανασκόπησις. Κείμενο Δ. Γαμβρούλη ΦΣ 1972 σ. 187.
- Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Αλ. Βοσνιάκος τονίζει, κατά το Συνέδριο της ΟΣΥΓΟ, την
ανάγκην της περαιτέρω επιμορφώσεως και ενημερώσεως των συνεταιριστικών υπαλλήλων...
και συνιστά να καταστούν τακτικοί παραλήπτες και αναγνώστες του περ. «Η Φωνή των
Συνεταιρισμών» και της εφημ. «Ο Σκαπανεύς της Υπαίθρου».
-Σεμινάριο 10 ημερών στη Συνεταιριστική Σχολή Θεσσαλονίκης επί του ενιαίου λογιστι
κού σχεδ ίου των Ενώσεων. Θα γίνει και νέον. ΦΣ 1972 σ. 255.
- Διάλεξη αμερικανού συνεταιριστού στη Συνετ. Σχολή Θεσσαλονίκης σε ευρύτερο ακρο
ατήριο, κυρίως για τους εδώ Συνεταιρισμούς Βαμβακοπαραγωγών και άλλων προϊόντων
Κείμενο ΦΣ 1972 σ. 310.
- Σεμινάρια 2ήμερα επιμορφώσεως (ομαδικής) στελεχών γεωργ. συνεταιρισμών Νομού
Λαρίσης (ΕΓΣ Λαρίσης, Φαρσάλων, Ελασσόνος) με παρουσίαν και δηλώσεις - υποσχέσεις
Κρατικών καιΑΤΕ. Οργανωτική Επιτροπή, ομιλητές, θέματα. ΦΣ 1972 σ. 312.
- Προσφορά Γαλλικής Κυβερνήσεως για μετεκπαίδευση συνεταιριστικών στελεχών σε
διάφορους κλάδους. Εγκ. Συνομοσπονδίας με σχετικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες ΦΣ
1972
σ. 313.
- Εισαγωγικές εξετάσεις στο τμήμα βασικής εκπαιδεύσεως της Συνετ. Σχολής στη Θεσσα
λονίκη. Αναλυτ. πληροφορίες ΦΣ 1972 σ. 364.
- Εκπαιδευτική εκδρομή 5 ημερών των σπουδαστών Συν. Σχ. Θεσσαλονίκης σε .οργανώ
σεις και εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Χρονικό Χρ. Λιάκου βλ. ΦΣ 1972 σ. 407.
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- Το Σεμινάριο εκπαιδεύσεως συνεταιριστικών στελεχών 7 αφρικανικών χωρών. Πρόκει
ται περί «εθνικού σκοπού» γράφει η ΦΣ 1972 σ. 435. Αναλυτικά ΦΣ 1972 σ. 445 με ονόματα
χωρών, σπουδαστών, φωτογραφίες, ομιλίες, κλπ. Η λήξη του Σεμιναρίου, εκδηλώσεις, επι
σκέψεις, κλπ. βλ. ΦΣ 1972 σ. 659 επόμ.
- Θέτει την ανάγκην ενισχύσεως της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως που κάνει η
ΠΑΣΕΓΕΣ από Κράτος και ΑΤΕ. ΦΣ 1972 σ. 492
- Κατετέθη στη Συμβ. Επιτροπή νομοσχέδιο για μόνιμη ενίσχυση εκπαιδευτικού έργου
Συνομοσπονδίας (ΦΣ 1973 σ. 71). Συζητήσεις βλ. σ. 105. Ευρύτερα για Συνεταιρισμούς. Το
Ν Δ 1356/1973 (ΦΣ 1973 σ. 148. Βλ. και σ. 253).
- Βράβευση Σχολικών Συνεταιρισμών απόΑΤΕ. Ο Σχολ. Συνεταιρισμός Δυτικού Γιαννι
τσών. ΦΣ 1973 σ. 90, έργο, στόχοι, κλπ.
- Ομιλίες για θέματα Συνεταιριστικού Δικαίου με εισηγητή τον γερμανό καθηγητή
Munkner. ΦΣ 1973 σ. 151.
- Ο Σχολικός Συνεταιρισμός Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος ΦΣ 1973 σ. 219.0 Σχ. Συνετ.
Πενταλόφου Ορεστιάδος ΦΣ 1973 σ. 254.
- Διδάκτωρ στην Πάντειο ο Π. Παπαγαρυφάλλου με την εργασία του για την εξέλιξη των
Συνεταιρισμών εν Ελλάδι 1821-1940. ΦΣ 1973 σ. 299.
-Συνεταιριστικά Σεμινάρια στην Ένωση Ορεστιάδος. ΦΣ 1973 σ. 343.
- 2 Σεμινάρια της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Εθνική Εστία για αιρετά συνεταιριστικά στελέχη. 25-573-16-6-73. Κυβερνητικές ομιλίες, συμμετοχές, τελετές, φωτογραφίες. Αναλυτικά ΦΣ 1973
σ. 361.
- Η Γαλλική Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες για μετεκπαίδευση συνεταιριστικών στε
λεχών σε κτηνοτροφικά θέματα. Εγκ. ΠΑΣΕΓΕΣ βλ. ΦΣ 1973 σ. 366.
- Σεμινάριο επί θεμάτων Συνεργατισμού για 38 γεωπόνους γεωργ. εφαρμογών 5-9.9.73
σιη Σχολή Θεσσαλονίκης. Στοιχεία ΦΣ 1973 σ. 391.
- Θεσσαλία και Συνεταιρισμοί. Δημοσιεύεται απόσπασμα από το βιβλίο θανόντος το 1971
Β. Γανώση «Γεωργικά Ανάλεκτα» με εισαγωγικό σημείωμα Π. Τσαμπάση. ΦΣ 1973 σ. 391.
- Εκπαιδευτική εκδρομή σπουδαστών Συνεταιριστικής σχολής Θεσσαλονίκης. Η σημασία
τους. Το πρόγραμμα 1973. Επισκέψεις Οργανισμών. Κείμενο Αστ. Τόμη ΦΣ 1973 σ. 572.
- Παρουσίαση του βιβλίου ΣΕΚΕ και ΚΑΠΝΟΣ του Β. Ιλαντζή. ΦΣ 1973 σ. 595.
- Με υπουργική απόφαση γίνεται υποχρεωτική η φοίτησις εις την Σχολήν των μελλόντων
να μονιμοποιηθούν στις Γεωργ. Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Νέα περίοδος. Τμήμα μετεκπαιδεύσεως. ΦΣ 1973 σ. 605.
- Έναρξη Σχολής Θεσσαλονίκης πανηγυρική. Βλ. ΦΣ 1973 σ. 627.
- Σεμινάριο ολιγοήμερο αιρετών στελεχών στην Ένωση Ξάνθης. Αναλυτ. ΦΣ 1973 σ. 667.
Ομοίως στις ΕΓΣ Ορεστιάδος, Σερρών, Ροδόπης και αλλού έπειτα από εγκυκλίους Υπ. Εθν.
Οικονομίας και ΠΑΣΕΓΕΣ, στα ΚΕΓΕ με παρουσίαν Αρχών κλπ. Ομοίως εις Σητειαν, Δραμαν, Κατερίνην, Ν. Ημαθίας και αλλού. (ΦΣ 1973 σ. 707). Και Κοζάνην, Φιλιατρά. Βλ. ΦΣ
1973
σ. 792.
- ΝΔ 1356/1973 περί επιχορηγήσεως της ΠΣΕΓΣ δια δαπάνας εκπαιδεύσεως, μετεκπαιδεύσεως και καταρτίσεως στελεχών Γεωργ. Συνεταιρ. Οργανώσεων. Διαδικασία, προϋποθέ
σεις, εξάρτηση κλπ. Βλ. και στο ΘΣ 1973 σ. 1218.
- Με τον νεον Οργανισμόν της ΑΤΕ δημιουργήθηκε στην ΑΤΕ και Τμήμα Συνεταιριστι
κής Εκπαιδεύσεως (ΘΣ 1973 σ. 1218).
- Με ΒΔ 196/1972 ρυθμίζονται τα των μη Δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών (μέσων και
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κατωτέρων). Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1152.
-Η συνεργασία Κράτους-ΠΑΣΕΓΕΣ-ΑΤΕ για τη συνεταιριστική επιμόρφωση. Βλ. ΘΣ
1973 σ. 1281—1282.
- Σεμινάριο για μέλη ΔΣ και ΕΣ των Ενώσεων Συνεταιρισμών νοτίου Ελλάδος στην Εθνι
κή Εστία. Φωτογραφία (ΘΣ 1973 σ. 1307). Βλ. τη φωτογραφία στο ΣΤ/1 Συνομοσπονδία.
- 20 Συνεταιρισμοί στην περιφέρεια Βεροίας αποφάσισαν την ίδρυση δανειστικών βιβλιο
θηκών με συνεταιριστικά και άλλα μορφωτικά βιβλία (ΘΣ 1973 σ. 1307).
- Υπουργική απόφαση για τη Συνεταιριστική Σχολή Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίζεται ως
Επαγγελματική. (Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1455).
- Σημασία, προγραμματισμός και άλλα στοιχεία της Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως. Ανα
λυτικό κείμενο του Σπ. Βαρθολομαίου (ΘΣ 1973 σ. 1737).
- Σεμινάριο για Αφρικανούς. ΤοΥπ. Εθν. Οικονομίας στην προσπάθεια για ανάπτυξη
σχέσεων στο εξωτερικό οργανώνει από 11.9.72-10.12.72 Σεμινάριο για Αφρικανούς σε
συνεργασία με τη Συνομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη. Μετέχουν 27 από 7 γώοες (Βλ ΘΣ
1972
σ. 980,1017).
- Οι απόψεις του Θ. Τζωρτζάκη για την συνεταιριστική εκπαίδευση και τους σχολικούς
Συνεταιρισμούς. (ΘΣ 1974 σ. 1819).
- ΝΔ 1356/1973 περί επιχορηγήσεως της ΠΑΣΕΓΕΣ για εκπαίδευση (βλ. ΘΣ 1973 σ.
1218).
- Στην «Ηχώ των Ενόπλων Δυνάμεων» κείμενο Γ. Τσιούνη υπέρ της συνεταιριστικής δρα
στηριότητος και εκπαιδεύσεως. ΦΣ 1974 σ. 58.
- Σεμινάριον (διήμερο) συνεταιριστικών στελεχών ΕΛΒΙΖ. ΦΣ 1974 σ. 59.
- Το Νορβηγικό πρόγραμμα συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως. Κείμενο Κ. Μάλαμα ΦΣ
1974 σ. 144.
- Σχολικός Συνεταιρισμός Ξηροχωρίου Ολυμπίας. Βράβευση, ομιλίες ΦΣ 1974 σ. 150.
- Η συνεταιριστική εκπαίδευσις κατά το 1973. Κείμενο Δημ. Γαμβρούλη. Παρατίθεται:
«Η εκπαίδευσις, εν τη γενική αυτής εννοία, ειδικώτερον δε η συνεταιριστική εκπαίδευσις, αποτελούν, ως γνωστόν, μίαν των βασικών αρχών του
συνεργατισμού.
Τούτο εκρίθη επιβεβλημένον υπό των πρωτοπόρων του θεσμού, διότι οι συνεταιρισμοί αποτελούν
ομάδας προσώπων συνεργαζομένων κατά ωργανωμένον τρόπον προς τον σκοπόν της βελτιώσεως
της οικονομικής των καταστάσεως.
Ο ι συνεταιρισμοί συνεπώς αντλούν την ισχυν
των από την εθελοντικήν αλληλοβοήθειαν μεταξύ
των μελών των, την αυτοπειθαρχίαν προς τους
σκοπούς των και την εις τούτους αφοσίωσιν των
μελών των. Το σύνολον της εσωτερικής διαρθριόσεως ενός συνεταιρισμού ως οργανώσεως αυτοβοηθείας, εδράζεται επί της ενεργού συμμετοχής
των μελών ως πελατών της συνεταιριστικής επιχειρήσεως α φ ’ ενός, αφ ’ ετέρου όμως και ως ιδιοκτητών και διοικούντων ταύτην, κατά την ενάσκησιν των δικαιωμάτων των δια την δημοκρατικήν
διοίκησιν και έλεγχόν των.

Κατά συνέπειαν, εις Οργανώσεις της μορφής
ταΰτης, η ικανότης εκάστου μέλους να αντιληφθή
τα δικαιώματα, τας υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού έναντι του συνεταιρισμού του και να τα
ενασκήση ορθώς, αποκτά ιδιαιτέραν σημασίαν,
Δ ι’ ό και, τουλάχιστον ένια των μελών πρέπει να
διαθέτουν βασικάς γνώ σεις επί των αρχών του
συνεργατισμού και της πρακτικής της λειτουργίας
των Οργανώσεων αυτού, ως επίσης και τινας γνώσει^ επι των τεχνικών και οικονομικών πλευρών
ττ^ λειτουργίας της συνεταιριστικής επιχειρήσεΑλλως, 0 υπ° τιον μελών ενός πραγματικού
συνεταιρισμού διαδραματιζόμενος ρόλος καθίσΓ®ται υποτυπώδης, τα δικαιώματά των αποτε^ούν απλώς έν γραπτόν κείμενον, ο δε συνεταιρισ^ °ςτω ν συνήθως αδρανεί,
Τα προαναφερόμενα ισχύουν πολύ περισσστεQov>εΦ’ όσον πρόκειται π ερ ί Γεωργικών Συνεταιρισμών. Διότι, ως γνωστόν, οι συνεταιρισμοί
ούτοι, έχοντες συνήθως πολλαπλούς σκοπούς,
αποτελούν σχετικώς περισσότερον πολυπλόκους
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Οργανισμούς, εις τους οποίους η εφαρμογή των
αρχών του συνεργατισμού αλλ’ εκ παραλλήλου
και της υγιούς αναπτύξεως των δραστηριοτήτων
αυτών, από τεχνικής και οικονομικής πλευράς,
προϋποθέτουν ανώτερου επιπέδου γενικήν και
ειδικήν συνεταιριστικήν εκπαίδευσιν των μελών
των και του προσωπικού των ή τουλάχιστον των
ηγετικών των στελεχών.
Π άντα τ’ ανωτέρω δικαιολογούν το γεγονός ότι η
Συνεταιριστική εκπαίδευσις, γενική και ειδική,
συμπεριελήφθη α φ ’ ής ήρχισεν εφαρμοζόμενος ο
θεσμός του συνεργατισμού, μεταξύ των βασικών
αρχών αυτού, ουδέποτε δε έπαυσεν έκτοτε η ηγε
σία του να τονίζη τον βασικόν ρόλον τον οποίον
είναι εις θέσιν να διαδραματίση αύτη εις την ανάπιυξιν της συνεταιριστικής κινήσεως μιάς χώρας.
Μάλιστα, είς τινας των συγχρόνων συνεταιριστι
κών νομοθεσιών, ειδικώτερον εις τας υπό ανάπτυξιν χώρας, εν ελάχιστον επίπεδον γενικής μορφώσεως θεωρείται ως βασική προΰπόθεσις δικαιώ 
ματος συμμετοχής εις ένα συνεταιρισμόν, εν ανώτερον επίπεδον τοιαύτης μορφώσεως θεωρείται
ως απαραίτητος προΰπόθεσις δια την ανάληψιν
ηγετικής εις την συνεταιριστικήν κίνησιν θέσεως,
τέλος δε, η ανάληψις μιάς τοιαύτης ηγετικής θέσεως συνεπάγεται την υποχρέωσιν της αποκτήσεως
ενός ελάχιστου επιπέδου συνεταιριστικής καταρτίσεως.
Απαντα τα προεκτεθέντα είχον ανέκαθεν υπ’
όψιν των τόσον οι ιδρυταί της ελληνικής συνεται
ριστικής κινήσεως, όσον και οι εντός και εκτός
ταύτης συνεχισταί του έργου των, δι’ ό και, αφ’
ενός μεν συνεχώς ετόνιζον την ανάγκην εντατικοποιήσεως της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως των
αγροτών, των αιρετών στελεχών της κινήσεως και
του προσωπικού των Οργανώσεων, α φ ’ ετέρου
■κατέβαλον, εντός τιον ορίων του δυνατού και των
εκάστοτε διαθεσίμων μέσων, πάσαν δυνατήν προ
σπάθειαν προς επίτευξιν, εις τον κατά το δυνατόν
μεγαλύτερον βαθμόν, του σκοπού τούτου. Είναι
δε αναμφισβήτητον γεγονός ότι, παρά την σοβαρωτάτην έλλειψιν μέσων η αφοσίωσις εις την
αρχήν της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως εκείνων
οι οποίοι εθεώρουν ταύτην ως τον ακρογωνιαίον
λίθον της αναπτύξεως της συνεταιριστικής κινήσεως εις την χώραν μας, πλουσίους απέδωσε καρ
πούς και μεγάλως συνετέλεσεν εις την ανάπιυξιν
της ελληνικής γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως.
Α ι προσπάθειαι αύται εις τον τομέα της Συνεται
ριστικής Εκπαιδεύσεως κατά το παρελθόν είναι
γνωσταί και δεν θα ασχοληθώμεν περαιτέρω διότι
εις το άρθρον μας περιορίζεται εις τα επιτεύγμα
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τα του έτους 1973. Το έτος τούτο ομολογουμένως
θα πρέπει να θεωρηθή ως ιστορικός δια την συνε
ταιριστικήν εκπαίδευσιν του ελληνικού αγροτικού
συνεργατισμού σταθμός. Διότι κατά το έτος τούτο
έλαβον χώραν επιτεύξεις αι οποίαι ασφαλώςδικαιολογούν πλήρως ένα τοιούτον χαρακτηρισμόν.
Ειδικώτερον, κατά το 1973 εθεσπίσθη το Ν.Δ.
1356/1973 δια του οποίου αναγνωρίζεται, επισήμως πλέον υπό του Κράτους, ο θεσμός της συνε
ταιριστικής εκπαιδεύσεως εις τον τομέα του αγρο
τικού συνεργατισμού και καθιερούται η μόνιμος
κρατική οικονομική επιχορήγησις της Πανελληνί
ου Συνομοσπονδίας, εις την οποίαν ανατίθενται
τα καθήκοντα εφαρμογής των προγραμμάτων
συνεταιριστικής εις τον αγροτικόν συνεργατισμόν
εκπαιδεύσεως.
Βάσει των διατάξεων του νόμου τούτου, συνεστήθη Ειδική Επιτροπή εξ εκπροσώπων του
Υπουργείου Γεωργίας, της Α ΤΕ και της Πανελ
λήνιου Συνομοσπονδίας, ήτις ανέλαβε πλέον, ως
μόνιμον ανώτατον όργανον αναπτύξεως του
θεσμού την κατάρτισιν ετησίων προγραμμάτων
συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως εις τον αγροτικό
συνεργατισμόν, την κατανομήν τοιν απαραιτήτων
δια την εφαρμογήν αυτών οικονομικών μέσων και
την παρακολούθησιν και αξιολόγησίν των, επί τω
τέλει της συνεχούς βελτιώσεως της αποδοτικότητός των.
Παράλληλα με το Κράτος και η Α ΤΕ προσφέρει
την οικονομικήν συμβολήν της δια την συνεταιρι
στικήν εις τον αγροτικόν συνεργατισμόν εκπαίδευσιν ήτις, προστιθεμένη εις την προαναφερθείσαν κρατικήν επιχορήγησιν και την ήδη, επί σει
ράν ετών, διατιθεμένην πίστωσιν υπό της Πανελ
ληνίου Συνομοσπονδίας, προς τον σκοπόν τούτον
δημιουργούν ένα αξιόλογον εις την διάθεσιν της
εφαρμογής του προγράμματος της εν προκειμένω
εκπαιδεύσειος πόρον.
Πλέον δε πάντων των ανωτέρω, επιδεικνύουν
αμέρισιον δια τους υψηλούς σκοπούς της συνεται
ριστικής εκπαιδεύσεως κατανόησιν, το Υπουργείον Γεωργίας διαθέτει κατά το 1973, υπό μορφήν
επιχορηγήσεως προς την Πανελλήνιον Συνομο
σπονδίαν ποσόν εκ 4,5 εκατομμυρίων δραχμών, το
οποίον, συμπληρούμενον δια ειδικού προς τον
σκοπόν αυτόν πόρου της ΠΑ ΣΕΓΕΣ, ανερχομένου εις 1,5 εκατομμύρια δραχμών, θα επιτρέψη
εις ταύτην να απόκτηση ιδιοκτήτους και καταλλή
λους δια την καταβαλλομένην προσπάθειαν συνε
ταιριστικής εις τον αγροτικόν συνεργατισμόν
εκπαιδεύσεως κτιριακάς εγκαταστάσεις της ανεγνωρισμε'νης υπό του Κράτους, ως επαγγελματι
κού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, Σχολής
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Στελεχών Συνεταιρισμών ταύτης.
Τέλος, δια σχετικής αποφάσεως του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας, αναγνωρίζεται η προαναφερομένη Σχολή ως καλύπτουσα την διάταξιν του
άρθρου 6, ως ετροποποιήθη υπό του από 2330.7.46 Δ/τος «περί υπαλληλικής καταατάσεως του
Προσωπικού των Γεωργικών Συνετ/στικών Ο ργα
νώσεων», τερματιζόμενης ούτω ης από μακρστάτου χρόνου υφιστάμενης εκκρεμότητος, όσον αφο
ρά εις την εκπαίδευσιν των υπηρεσιακών στελε
χών των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οεγανώσεων.
Και μόνον το ότι άπαντα τα προεκτεθε'ντα συνετελε'σθησαν κατά το 1973, δύναται να υποστηριχθή ότι παρέχει το δικαίωμα τόσον εις τους προγραμματίσαντας την εις τον αγροτικόν συνεργατι
σμόν συνεταιριστικήν εκπαίδευσιν όσον και εις
τους αναλαβόντας την εφαρμογήν του προγράμ
ματος τούτου, να δικαιολογήσουν πλήρως αντιμετωπισθείσας αδυναμίας εφαρμογής εν τω συνόλω
του εν λόγω προγράμματος. Δ ι’ ό και τα εν συνε
χεία παρασχεθησόμενα εν περιλήψει στοιχεία επ’
αυτού, θα τύχουν από τους αναγνώστας του παρό
ντος άρθρου της αναλόγου κρίσεώς των.
Ε ν τούτοις θα ήτο παράλειψις εάν δεν υπογραμμισθούν ιδιαιτέρως τα τονισθέντα τόσον υπό του
κ. Π ροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας, όσον και υπό του
κ. Γενικού Διευθυντού ταύτης, όσον αφορά εις την
υπό των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσε
ων της Χώρας μας περιωρισμένην σχετικώς κατανόησιν του ιδιαιτέρως υψηλού δια την ανάπτυξιν
των αγροτικών συνεταιριστικών δραστηριοτήτων
ρόλου της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως, όσον
και εις την συμβολήν τούτων προς ολοκλήρωσιν
των υπό ταύτης επιδιωκομένων σκοπών. Διότι
αμφότεροι ετόνισαν, κατά την υπ’ αυτών ανάπτυξιν του απολογισμού των δραστηριοτήτων της
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας κατά το 1973, εις
την Γενικήν Συνέλυσιν ταύτης ότι σημαντικώτατος
αριθμός Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανιόσεων της Χ ώρας μας, ανεξαρτήτως προβαλλομένων
δικαιολογιών, δεν επιδεικνύει εισέτι την ενδεδειγμε'νην δια την σπουδαιότητα της συνεταιριστι
κής εις τον αγροτικόν συνεργατισμόν εκπαιδεύσεως σημασίαν ούτε συμβάλλει επαρκώς δια την
υλοποίησιν των προγραμμάτων ταύτης.Έ χει δε
ιδιαιτέραν σημασίαν η υπό τόσον υπευθύνων ηγε
τικών παραγόντων της ελληνικής γεωργικής συνε
ταιριστικής κινήσεως διατύπωσις της διαπιστώσεως ταύτης διότι, γνωστού όντος ότι «με το ζόρι δεν
μαθαίνονται γράμματα», έάν η εκάστοτε ηγεσία
του Ελληνικού αγροτικού συνεργατισμού δεν
αντιληφθή πλήρως την πραγματικήν σημασίαν της
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συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως, ως εξετέθη αύτη
εν αρχή του παρόντος, αι καταβαλλόμενοι εν
προκειμε'νω προσπάθειαι θα έχουν πάντοτε μειωμένην αποδοτικότητα, επ ί μεγίστη ζημία αυτής
ταύτης της αναπτύξεως των δραστηριοτήτων του
ελληνικού αγροτικού συνεργατισμού.
Μετά την μάλλον μακράν ταύτην προεισαγωγήν,
η οποία αποτελεί και την ουσίαν του παρόντος
άρθρου, εισερχόμεθα εις ένα περιληπτικόν απο
λογισμόν των πεπραγμένων της συνεταιριστικής
εις τον αγροτικόν συνεργατισμόν εκπαιδεύσεως
κατά το 1973, πεπραγμένω ν τα οποία θα παρά 
σχουν μεν εις τους αναγνώστας αυτών μάλλον
ενημερωτικά τυπικά στοιχεία, εκ παραλλήλου
όμως θα αιτιολογήσουν το διατί δεν κατέστη
δυνατόν να εφαρμοσθή καθ; ολοκληρίαν το
καταρτισθέν δια το έτος τούτο σχετικόν πρόγραμ
μα.
Κατ’ αρχήν κρίνεται σκόπιμον να τονισθή ότι το
πρόγραμμα εκπαιδεύσεως του έτους 1973, όπερ
κατήρτισεν η αρμοδία προς τούτο Επιτροπή, ενεκρίθη υπό του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
επί θεμάτων Γεωργίας, ως προβλέπουν αι διατά
ξεις του επί του θέματος τούτου προαναφερθέντος
νόμου 1356/73 μόλις κατά το πρώτον δεκαήμερον
του Απριλίου του έτους τούτου. Ε ίναι δε γνωστόν
ότι, κατά τους εν συνεχεία μήνας και μέχρι της
ενάρξεως του χειμώνος, η μσολαβούσα περίοδος
ελάχιστα προσφέρεται δια την εκπαίδευσιν αιρε
τών συνεταιριστικών στελεχών, το πλείστον των
οποίων είναι απησχολημένον εις τας παραγω γι
κός δραστηριότητας των οικογενειακών των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Π αρά ταύτα, εκ των προγραμματισθέντων δια
στελέχη των δευτεροβαθμίων Οργανώσεων 7
σεμιναρίων, επραγματοποιήθησαν κατά το χρονι
κόν τούτο διάστημα τα πέντε, συμμετέσχον δε εις
ταύατα εν συνόλω 178 μέλη των Διοικητικών
καιΕποπτικών Συμβουλίων των εν λόγω Οργανώ
σεων, έναντι προβλεφθείσης συμμετοχής περίπου
300-350 προσώπων. Ε ξ αντιθέτου, εκ των προγραμματισθέντων 52 σεμιναρίων αιρετών στελε
χών των πρωτοβαθμίων Συνεταιρισμών, επραγμα
τοποιήθησαν μόνον τα 27 και τούτο διότι κατέστη
δυνατή η οργάνωσις των μόνον κατά τους χειμερι
νούς μήνας, συμμετέσχον δε εν τω συνόλω εις ταύ
τα 518 μέλη των Διοικητικών και Εποπτικών Συμ
βουλίων αυτών, έναντι προβλεπομένης συμμετο
χής 500-850 προσώπων.
Σημαντικώς ικανοποιητικωτέραν εικόνα αντιμε
τωπίζει η δραστηριότης της συνεταιριστικής
εκπαιδεύσεως εις τον τομέα της μετεκπαιδεύσεως
υπηρεσιακών στελεχών. Διότι εις την περίπτωσιν
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ταύτην, εκ των προγραμματισθέντων 6 σεμινα
ρίων, επραγματοποιήθησαν τα 5, εξ ών τα 3 δια
υπηρεσιακά στελέχη των Γεωργικών Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων, εις τα οποία συμμετέσχον
εν συνόλω 133 πρόσωπα, ήτοι ο ανώτατος δυνάμενος να εξυπηρετηθή υπό τοιαύτης μορφής μετεκπαιδεύσεως αριθμός προσώπων, τα δε 2 δια γεω 
τεχνικόν προσωπικόν του Υπουργείου Γεωργίας,
εις ό συμμετέσχον εν συνόλω 74 πρόσωπα.
Ιδιαίτεροι δυσχέρειαι αντιμετωπίσθησαν εις την
πραγματοποίησιν των προγραμματισθέντων 10
σεμιναρίων επιμορφώσεως προσωπικού των πρω 
τοβαθμίων Συνεταιρισμών, κυρίως λόγω του σχετικώς μικρού αριθμού αυτών και της ευρείας ανά
την ύπαιθρον διασποράς των, ήτις συνεπάγεται
δυσχερείας συγκεντρώσεώς των εις ενδεδειγμένα
δια την, υπό οικονομικώς συμφέροντος όρους,
μετεκπαίδευσίν των, κέντρα. Αποτέλεσμα του
γεγονότος τούτου ήτο ότι κατέστη δυνατή η πραγματοποίησις τριών μόνον εκ των προαναφερθέντων σεμιναρίων.
Τον Αύγουστον του 1973, κατόπιν της προαναφερθείσης αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, δι’ ής διηυθετήθη το θέμα της μετεκπαιδεύσεως των υπό των Γεωργικών Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων προσλαμβανομένων μονί
μων υπαλλήλων, αφ ’ ενός μεν επεσπεύσθη και
επραγματοποιήθη εγκαίρως η υπό του προγράμ
ματος προβλεπομένη συμπλήρωσις του προσωπι
κού της εν λόγω Σχολής, α φ ’ ετέρου ενεγράφησαν
εις το Τμήμα βασικής εκπαιδεύσεως ταύτης δια το
σχολικόν έτος 1973-74 εν συνόλω 48 σπουδασταί,
έναντι των 16 οίτινες εφοίτουν εις ταύτην κατά το
σχολικόν έτος 1972-73.
Τέλος, και το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα γενικωτέρων στόχων, ως το της μετεκπαιδεύσεως συνε
ταιριστικών στελεχών εις το εξωτερικόν, της
εκδόσεως βιβλίων με συνεταιριστικόν περιεχόμενον κλπ., υστέρησε σοβαρώτατα εν τη εφαρμογή
του κατά το διαρρεύσαν έτος 1973, δεδικαιολογημένως όμως, διότι δια την εφαρμογήν του απαιτεί
ται μακρά προεργασία, ως π.χ. διερεύνησις των

παρεχομένων υπό διαφόρων ξένων χωρών σχετι
κών δραστηριοτήτων κλπ. Σημαντικώτατον ποσο
στόν της προεργασίας ταύτης έχει εν τούτοις ήδη
επιτελεσθή, εις τρόπον ώστε υφίσταται η βάσιμος
ελπίς ότι θα προχωρήση η εκτέλεσίς του κατά το
1974, εν συνδυασμώ προς το δια το έτος τούτο
καταρτισθέν πρόγραμμα όπερ υπεβλήθη προς
έγκρισιν. Πάντως σημειούται ότι, εντός των πλαι
σίων του προγράμματος τούτου, συμμετέσχον εις
βραχυχρονίους μετεκπαιδεύσεις εις το εξωτερι
κόν, ο μεν υποφαινόμενος εις Γερμανίαν, ο δε
Διευθυντής της εν Θεσσαλονίκη Σχολής Στελεχών
Συνεταιρισμών της Π Α ΣΕΓΕΣ εις Αγγλίαν.
Ε κ πάντων των προεκτεθέντων, εύλογον ήτο ότι,
εκ του διαθεσίμου δια την εφαρμογήν του προ
γράμματος συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως 1973
ποσού εκ 4.900.000 δραχ., να αναλωθή τελικώς
ποσόν ίσον με 2.618.000 δραχ. περίπου. Το δε
υπόλοιπον θέλει αξιοποιηθή εντός του έτους 1974
δια του καταρτισθέντος προγράμματος του έτους
τούτου.
Περαίνοντες τον παρόντα περιληπτικόν απολο
γισμόν της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως κατά το
1973, θεωρούμεν αφ ’ ενός μεν επιβεβλημένον να
εξάρωμεν την προς πραγματοποίησιν των προε
κτεθέντων ουσιαστικήν συμβολήν σημαντικού
αριθμού στελεχών του Υπουργείου Γεωργίας, της
Α ΤΕ και των περιφερειακώ ν Οργανώσεων και
την υπ’ αυτών διάθεσιν μέσων, ως των εγκαταστά
σεων των ΚΕΓΕ, την αντίστοιχον συμβολήν του
Εθνικού Ιδρύματος, α φ ’ ετέρου δε να επισημάνωμεν, δια μίαν εισέτι φοράν, την ανάγκην όπως
καταβληθή, υπό παντός δυναμένου, μία εντατική
προσπάθεια κατανοήσεως της σημασίας της συνε
ταιριστικής εκπαιδεύσεως, δια την πρόοδον και
ανάπτυξιν της ελληνικής συνεταιριστικής κινήσεως, κατόπιν δε τούτου, την συν τω χρόνω δημιουρ
γίαν κλίματος προθύμου συμβολής εις την ολοκλήρωσιν των προγραμμάτων της, δι’ απάσας τας
κατηγορίας των καλυπτόμενων υπό ταύτης συνε
ταιριστικών στελεχών».

- Συνεταιριστική Σχολή Θεσ/νίκης. Εισαγωγή σπουδαστών. Έ χει αναγνωριστεί το πτυχίον της από το 1973 κατά το Δ/γμα του 1946 (ΦΣ 1974 σ. 413).
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΙ

Χωρίς πραγματική παρακολούθηση και ουσιαστική ενίσχυση επιζεί και κινείται ο θεσμός
των σχολικών Συνεταιρισμών στον απόηχο της τεράστιας προσπάθειας που καταβλήθηκε τα
προηγούμενα έτη από την Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως της Συνομοσπονδίας
(με κύριο παράγοντα την εργασία της παιδαγωγού Φωτ. Τζωρτζάκη). Υπάρχουν ακόμα πολ
λοί εκπαιδευτικοί καθώς και το Εποπτικό προσωπικό της ΑΤΕ που συνεχίζουν να υπηρε
τούν τον χρήσιμο θεσμό πάνω στις βάσεις που είχαν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια.
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Μ ερικές ειδικότερες πληροφορίες για τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς:

- Βράβευση 68 Σχολικών Συνεταιρισμών σε ολη την Ελλάδα και με χρηματική ενίοχυοη
από την ΑΤΕ για τη δράση τους κατόπιν εισηγήσεων των Επιθεωρήσεων Συνεταιρισμών.
Κείμενο του περ. ΘΣ με τις έδρες των βραβευόμενων Συνεταιρισμών βλ. ΘΣ 1972 σ. 656.
- Βράβευση 70 Σχολικών Συνεταιρισμών σε όλη την Ελλάδα από την ΑΤΕ για την δράση
τους 1970/71. Χαρακτηριστική περιγραφή της τελετής βράβευσης του Σχολικού Συνεταιρι
σμού Δυτικού περιφ. Γιαννιτσών. Βλ. και στοιχεία από το έργο του ΘΣ 1973 σ. 1121.
- Βράβευση Σχολικών Συνεταιρισμών από ΑΤΕ για έγο τους 1972/73. Περιγραφή για το
Συνεταιρισμό Δάφνης περιφ. Γιαννιτσών. Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1694.
- Το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από έγγραφο της ΑΤΕ με εγκύκλιό του προς τους Επι
θεωρητές υπενθυμίζει παλαιότερη εγκύκλιό του του 1973 και ορίζει όπως συστήσουν στους
διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων να συνδράμουν το έργον των ειδικευμένων περί τα
συνεταιριστικά θέματα Εποπτικών οργάνων της ΑΤΕ δια την ίδρυσιν και λειτουργίαν Σχολι
κών Συνεταιρισμών. Η ΑΤΕ θα βραβεύσει και πάλι τους καλυτέρους. Βλ. ΘΣ 1974 σ. 2003.
οπου και το κείμενο της εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας του 1973 υπογραφόμενη από τον Υφυ
πουργό του.
Η Ε Τ Α ΙΡΕ ΙΑ Τ Ω Ν Φ ΙΛ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε ΡΓ Α Τ ΙΣ Μ Ο Υ

'Επειτα από την έκδοση του περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» των Απ. Οικονομοπούλου Αριστ. Κλήμη το 1971 για να υπάρχει όσο το δυνατό μία ανεξάρτητη φωνή που να υπηρετεί
πραγματικά τον θεσμό, αρχίζει και η προσπάθεια για την ίδρυση Κέντρου Συνεργατισμού
με ευρύτερη στελέχωσή του από ανθρώπους επιστημονικού κύρους.
Η προσπάθεια αρχίζει με την πρωτοβουλία του επιφανούς συνεταιριστή Δ.Θ. Πάνου (σε
συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό φιλοσυνεταιριστή Νικ. Ρουσσόπουλο και τον Α.Ν. Κλήμη)
τόσο με προσωπικές επαφές του όσο και με επιστολή του προς αξιόλογα πρόσωπα για την
αναγκαιότητα σύστασης μιας τέτοιας Επιστημονικής -Ιδεολογικής Εταιρείας. Η επιστολή
του από 20-7-1973 είναι η ακόλουθη:
Δ.Θ. ΠΑΝΟΣ, τ. Δ/ντής Συνεταιρισμών ΑΤΕ
Αθήναι 20 Ιουλίου 1973.
«Αξιότιμε Κύριε,
Εξουσιοδοτηθέντες π α ρ ’ ομάδος Συνεταιριστών αποβλεπόντων επίσης εις την προαγωγήν
της ιδέας του Συνεργατισμού εις την χώραν μας και εν γένει την ανάπτνξιν του συνεταιριστι
κού πνεύματος δια της συστάσεως επιστημονικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Εταιρεία
Φίλων του Συνεργατισμού», αποστέλλομεν Υμίν την παρούσαν με την παράκλησιν όπως θελήσητε να αποτελέσητε ιδρυτικόν αυτού μέλος.
Είμεθα βέβαιοι ότι και Υμείς, ως εντόνως ενδιαφερόμενος δια την συνεταιριστικήν μας
κίνησιν, είτε θεωρητικώς είτε ως ενεργόν μέλος κατά την πρακτικήν εφαρμογήν του θεσμού,
θα θεωρήσητε επίσης χρήσιμον την σύστασιν ενός τοιούτου ιδεολογικού καθαρός Σωματείου
και θα ευαρεστηθήτε να συμμετάσχητε εις την ιδρυτικήν αυτήν κίνησιν.
Σκοπός του Σωματείου, συμφώνως τω άρθρω 3 του ήδη καταρτισθέντος καταστατικού του,
είναι η καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των φίλων του Συνεργατισμού, η συμβολή δια την συγγρα
φήν, έκδοσιν και κυκλοφορίαν επιστημονικών ή εκλαϊκευτικών μελετών και δ ι’ αυτών η πληρεστέρα ενημέρωσις της κοινής γνώμης και ιδιαιτέρως των ενεργών φορέων της συνεταιριστι
κής κινήσεως επ ί θεμάτων θεωρίας, ιστορίας, νομοθεσίας, φορολογίας και οργανώσεως, η
διοργάνωσις συνομιλιών και διαλέξεων και η επιδίωξις της δια διαφόρων ενεργειών προωθήσεως και επιλύσεως ανακυπτόντων συνεταιριστικών ζητημάτων κατά τας ορθάς συνεταιριστικάς αρχάς, τόσον προς τους αρμοδίους δια τον Συνεργατισμόν επισήμους παράγοντας και
Υπηρεσίας, όσον και προς άλλα Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανώσεις συγγενούς απασχο-
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λήαεως και ενδιαφέροντος.
Επίσης, σκοπός τον Σωματείου είναι η ειδική έρευνα επ ί της λειτουργίας της συνεταιριστι
κής επιχειρήσεως, η συγκέντρωσις στατιστικών και λοιπών στοιχείων, η οργάνωσις συνεταιρι
στικής βιβλιοθήκης, η μελέτη δια την συστηματικήν και αρτίαν εις περιεχόμενον οργάνωσιν
της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως, η μέριμνα δια την καλήν λειτουργίαν των σχολικών συνε
ταιρισμών και, τέλος, η συνεργασία και με παρεμφερείς ιδεολογικός Συνεταιριστικός Οργα
νώσεις του εξωτερικού.
Εν περιπτώσει καθ’ ήν, ως πιστεύομεν, θελήσητε να λάβητε και Υμείς μέρος κατά το στάδιον αυτό της ιδρύσεως τον εν λόγω Σωματείου, γνωρίσητε ημίν τούτο, ει δυνατόν μέχρι της
15ης Αυγούστου ε.ε. (έστω και τηλεφωνικώς - τηλ. 6712153) ίνα αποστείλωμεν το καταστατι
κόν προς υπογραφήν του π α ρ ’Υμών ως ιδρυτικού τον Σωματείου μέλους και περαιτέρω προώθησίν του προς έγκρισιν παρά του Πρωτοδικείου.
Μ ετ’ εξαιρέτου τιμής και φιλικών χαιρετισμών

Δ Θ Πάνος»

Την προσπάθεια υποστηρίζει ένθερμα η ομάδα του περιοδικού «Θέματα Συνεταιρισμών»
που παρεχώρησε αρχικά δωρεάν και μέρος των Γραφείων του (Ηπείρου 27) για στέγαση
και την επίπλωση.
Σχετικά με την ίδρυση και την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την εποχήν εκείνην βλ.
κείμενα στα ΘΣ 1973 σ. 1454.1548 και ΘΣ 1974 σ. 1654,1771,1835,1888,1960 που πρέπει
να διαβαστούν. Βλ. αναλυτικά και την έκδοση της Εταιρείας «Δραστηριότητες της πρώτης
ΙΟετίας 1974 -1984».
Ιδρυτικά μέλη (που ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση των πρωτεργατών) ήταν οι
ακόλουθοι (με αλφαβ. σειρά).

2. Αντωνιάδης Σπ., τ. Δ/ντής Συνδέσμου
Συνεταιοριστών Β. Ελλάδος.
3. Αρχοντάκης Κων/νος, Υπ/ντής Συν/σμών
Α.Τ.Ε.

11. Μαυρομμάτης Δημ., Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.Ε.
12. Οικονομόπουλος Απόστολος, τ. Δ/ντής
Συν/μών Α.Τ.Ε.
13. Πάνος Δημήτριος, τ. Δ/ντής, Συν/μών
Α.Τ.Ε. - Συγγραφεύς.

4. Γλέζος Πέτρος, τ. Δ/ντής Συν/σμών Α.Τ.Ε.

14. Παπαγαρυφάλλου Παν., Δικηγόρος.

5. Ιλαντζής Βασίλειος, τ. Γεν. Δ/ντης
Σ.Ε.Κ.Ε.

15. Πολύζος Νικόλαος, Σύμβουλος Ο.Γ.Α.

1. Αγαπητίδης Σωτήρ., Καθηγητής ΕΜΠ.

6. Ινιωτάκης Γεώργιος, Γεν. Γραμ. ΟΣΥΓΟ.
7. Κακατσίδης Γεώργιος, Δικηγόρος - Οικο
νομολόγος.
8. Κλήμης Αριστείδης, Συγγραφεύς - τ.
Δικηγόρος, τ. Πρ. Υπηρ. Οικον. Μελε
τών ΑΤΕ.
9. Κολύμβας Νικόλαος, Αν. Γεν. Δ/ντής
Σ.Ε.Κ.Ε.
10. Κωνσταπάνος Ευαγ., Δικηγόρος.

17. Ρουσσόπουλος Νικόλαος, Ακαδημαϊκός
18. Σιβρόπουλος Ανδρον., τ. Δ/ντής Σ.Π.Ε.
19. Στρογγύλης Ιωάννης, Υπ/ντής Συν/μών
Α.Τ.Ε.
20. Συκιανάκης Γεώργιος, Υφηγητής
ΑΣΟΕΕ.
21. Τζωρτζάκη Φωτεινή, Συγγραφεύς
22. Χασαπόπουλος Παν., τ. Δικηγόρος Συγγραφεύς.

Δυστυχώς (όπως γράφει η παραπάνω έκδοση της ΕΦΣ) οι τότε άνθρωποι της Συνομο
σπονδίας και κυρίως ο Δ/ντής της και το δημοσιογραφικό όργανο της «όχι μόνό απούσιασαν
στο προσκλητήριο για την ίδρυση του Σωματείου αλλά εκδήλωσαν χαρακτηριστικά όχι φιλι
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κή στάση» (και αναφέρει τα στοιχεία).
Το καταστατικό της (που συντάχθηκε το 1973 αρχικά από τον Βασ. Τρίχο και τελικά από
τον Αριστ. Ν. Κλήμη) εγκρίθηκε - μετά τις σχετικές διαδικασίες - και καταχωρήθηκε στο
βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. 4147/7-3-1974.
Στη συνέχεια τα μέλη της αυξήθηκαν με την προσχώρηση αρκετών συνεταιριστών.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (2ετίας από 20-4-74 έως 24-2-76) ήταν:
Πρόεδρος: Νικ. Ρουσόπουλος, Καθηγητής Ανωτ. Γεωπονικής, Ακαδημαϊκός
Αντιπρόεδρος: Δημ. Θ. Πάνος.
Γεν. Γραμματεύς: Παν. Παπαγαρυφάλλου (για 5 μήνες) και από Σεπτέμβριο 1974 ο Αριστ
Ν. Κλήμης.
Ταμίας: Κ. Παπακωνσταντίνου.
Μέλη: Γ. Ινιωτάκης, Νικ. Πολύζος.
Τα νεότερα ΔΣ της ΙΟετίας βλ. στην έκδοση πεπραγμένων της πρώτης ΙΟετίας.
Δίνουμε στη συνέχεια τα στοιχεία για τις δραστηριότητες της (όπως αναγράφονται στην
παραπάνω έκδοση της Εταιρείας) για την πρώτη περίοδο:
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (26.4.74 - 24.2.76)
1. Ενοικίαση και εγκατάσταση Γραφείων.
2. Άμεση επικοινωνία με τον Υπουργό Γεωργίας για την τόνωση του ενδιαφέροντος προς
τη συνεταιριστική κίνηση.
3. Σύσταση Επιτροπών για τη μελέτη των παρακάτω θεμάτων:
α) Η μόρφωση και ενημέρωση των μελών και στελεχών, καθώς και του κοινού για την
έννοια, σημασία, προβλήματα και εφαρμογή του Συνεργατισμού.
β) Το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ο Συνεργατισμός.
γ) Ο Καταναλωτικός Συνεταιρισμός.
δ) Οι ομαδικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ο Συνεργατισμός.
Τα σχετικά πορίσματα διατυπώθηκαν σε ειδικά κείμενα.
4. Επιζήτηση στενής συνεργασίας και εγκατάστασης των Γραφείων της Εταιρείας στην
ΠΑΣΕΓΕΣ για αμεσότερη επαφή και οικονομία δαπανών, χωρίς ανταπόκριση.
5. Μελέτη και υποβολή υπομνήματος επί του άρθρου 25 του υπό ψήφιση Συντάγματος που
αφορά τον Συνεταιρισμό.
6. Σύνταξη και υποβολή υπομνήματος για τη μελετώμενη τροποποίηση της συνεταιριστικής
νομοθεσίας.
7. Οργάνωση ομιλίας με θέμα «Οι ναυτικοί συνεταιρισμοί και η συμβολή τους στον αγώνα
του 1821» με ομιλητή τον κ. Παναγ. Παπαγαρυφάλλου.
8. Ενέργειες για τη σύσταση έδρας Συνεταιριστικής Οικονομίας στην Ανωτάτη Γεωπονική
Σχολή Αθηνών.
9. Ραδιοφωνική παρουσίαση του Συνεργατισμού στην ΕΡΤ.
(Τα νεότερα στοιχεία της δραστηριότητάς της βλ. στο επόμενο: Μέρος 1974 - 1976)
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ΥΠ ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Σ Τ '
ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Οι Ενώσεις Γεωργ. Συνεταιρισμών, παρά την κατάργηση της δημοκρατικής διοικήσεως
τους και την τοποθέτηση στα Συμβούλιά τους (ΔΣ - ΕΣ) και τα υπηρεσιακά στελέχη τους
διορισμένων της εκλογής της δικτατορικής Κυβερνήσεως (Υπουργών, Νομαρχών) εξακο
λουθούν τις μέχρι τώρα εργασίες τους μέσα στο ίδιο περίπου οικονομικό περιβάλλον για να
βοηθούν, όσο το δυνατόν την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Μειώ
νεται βέβαια η απασχόληση της με τα επαγγελματικά προβλήματα και εξαφανίζονται οι
σχετικές κινητοποιήσιες και αυξάνεται η προσπάθεια για επιτυχίες στην επίλυση προβλημά
των με τις διάφορες αποφάσεις του κρατικού μηχανισμού. Η δικτατορία μάλιστα, για να
αποκτά κοινωνική υποστήριξη ή ανοχή αλλά και για να κινείται η παραγωγική διαδικασία,
εκδηλώνει προστατευτικές τάσεις με διαρκείς παρουσίες Υπουργών, Υφυπουργών, Νομαρ
χών, Στρατιωτικών, Χωροφυλακής και των άλλων της Εξουσίας στις Γενικές Συνελεύσεις,
στα εγκαίνια διαφόρων εγκαταστάσεων κλπ. με σχετικές ομιλίες όπου εξαίρετοι το έργο
των Συνεταιρισμών αλλά και της δικτατορίας.
Με τις δημόσιες αυτές εκδηλώσεις, ομιλίες, κλπ. των οργάνων της Εξουσίας υπέρ των
Συνεταιρισμών (βλ. την βασική ομιλία του αρχηγού Γ. Παπαδοπούλου στο Αγροτοσυνεταιριστικό Συνέδριο του 1968 και άλλες δηλώσεις, ενέργειες, κλπ.) μειώνονται κάπως οι επι
διώξεις των εκμεταλλευτικών κύκλων εναντίον των Συνεταιρικών Οργανώσεων και οι συνε
ταιριστικοί κύκλοι με ενέργειές τους (βλ. και Υποκεφ. Β) ανακρούουν ή και επιτίθενται στις
κινήσεις των εκμεταλλευτικών κύκλων που διεκδικούσαν την «ελέω Θεού» διατήρησή τους
στο προνομιακό επίπεδο εξαγωγών, βιομηχανικής επεξεργασίας γεωργ. προϊόντων, κλπ.
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (πίνακες για τον αριθμό και τη δύναμη των Ενώσεων Γ.
Συνεταιρισμών την 31-12-68 βλ. στα ΘΣ 1971 σ. 69.
Επίσης αναδρομικά στοιχεία (με μερικές ανακατατάξεις στοιχείων που έκανε η Δ/νση
Συνεταιρισμών της ΑΤΕ για μεγαλύτερη προσαρμογή στην πραγματικότητα των σκοπών
κλπ. των Συνεταιρισμών) από 1929-1968 βλ. στα ΘΣ 1971 σ. 72.127. Πίνακα των Ενώσεων
κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα για τα έτη 1961-1969 βλ. στα ΘΣ 1971 σ. 68, 71,124,128.
Για τις Κοινοπραξίες Ενώσεων βλ. ΘΣ 1971 σ. 128.
Στοιχεία για τις εργασίες των Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών και των Κοινοπραξιών δίδο
νται στη συνέχεια περιληπτικά (κατά περίπτωση) τόσο διότι είναι εύκολο οι ενδιαφερόμενοι
να τα μελετήσουν αναλυτικά από τις πηγές (που σημειώνονται στη συνέχεια αναλυτικά) όσο
και διότι οι περισσότερες εργασίες είναι οι συνηθισμένες επαναλαμβανόμενες στον αγροτι
κό συνεταιριστικό τομέα. Βλ. σχετικά και τις εκθέσεις της ΑΤΕ για τη συνεταιριστική κίνηση
στο περ. ΘΣ 1974 σ. 1604,1837 (που αφορούν όλα σχεδόν τα Υποκεφάλαια μας).
Για την ζωτικότητα των Ενώσεων βλ. ΘΣ 1971 σ. 465.
Προσπάθειες για ενιαίο λογιστικό σύστημα βλ. ΘΣ 1972 σ. 867.
Για τις προμηθευτικές εργασίες βλ. ΘΣ 1973 σ. 1152.
Για τον βιομηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό των Γεωργ. Συνεταιρικών Οργανώσεων βλ.
αναλυτικά ΘΣ 1972 σ. 858.1973 σ. 1389,1974 σ. 1614,1615.
Η κάθε Ένωση και ο κάθε Συνεταιρισμός πρέπει να γράφει την ιστορία του και να την
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εμφανίζει κατά διαστήματα στους νεοτε'ρους. Δεν είναι δυνατά το παρόν ε'ργο να εμφανίζει
αναλυτικά τα στοιχεία τους αφού πρόκειται για πάνω από 100 Ενώσεις και χιλιάδες Συνε
ταιρισμούς (θα έπρεπε να υπάρχουν δεκάδες τόμοι). Δίδονται όμως ενδεικτικά μερικά στοι
χεία και πάντα με μνεία της πηγής ώστε και οι ίδιες Οργανώσεις και κάθε τρίτος να μπορεί
να ανατρέχει για μεγαλύτερη, τυχόν, ενημέρωση του.
Αιτωλοακαρνανίας (περιφε'ρεια). Η συνεταιριστική κίνηση στις διάφορες Οργανώσεις
Βλ. ΘΣ 1972 σ. 629).
Ηπείρου (περιφέρεια). Η συνεταιριστική κίνηση στις διάφορες Οργανώσεις (ΘΣ 1973 σ.
1128,1180,1209).
Θεσσαλίας (περιφε'ρεια). Η συνεταιριστική της κίνηση (ΘΣ 1971 σ. 69,210,218).
Θράκης (περιφέρεια). Η συνεταιριστική της κίνηση (ΘΣ 1971 σ. 68, 219).
Ιάνιοι νήσοι (περιφε'ρεια). Η συνεταιριστική κίνηση της περιφέρειας (ΘΣ 1971 σ. 72, 220).
Κυκλάδες (περιφέρεια). Βλ. ΘΣ 1971 σ. 71,219.
Κρήτης (περιφε'ρεια). Η συνεταιριστική της κίνηση. Αναλυτικά στοιχεία (ΘΣ 1971 σ 71
157,219).
Σύσκεψις των Ενώσεων Κρήτης στο Ρέθυμνο για το φορολογικό των πρωτοβάθμιων Συνε
ταιρισμών (ΦΣ 1972 σ. 215). Στοιχεία για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις Κρήτης βλ. κείμε
νο Δ. Τσιριμώκου ΦΣ 1972 σ. 232, 288. Αναλυτικά για ΕΓΣ Σητείας, ΕΓΣ Ιεράπετρας (αξιό
λογα στοιχεία). Για 1974 βλ. ΘΣ σ. 1972,1939,1949,1951,1953.
Μακεδονίας (περιφε'ρεια). Βλ. ΘΣ 1971, σ. 68,218. Και ΘΣ 1972 σ. 644,1974 σ. 1759.
Πελοποννησου (περιφέρεια). Βλ. ΘΣ 1971 σ. 70,217, 629.
Πλατύ (περιφε'ρεια). Εργασίες (βλ. ΘΣ 1972 σ. 806,884, 983. Και ΘΣ 1974 σ. 1939).
Στερεός Ελλάδος (περιφε'ρεια). Βλ. ΘΣ 1971 σ. 69.
Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών. Κείμενο Δ. Τσιριμώκου ΦΣ 1973 σ. 184
επόμ. αναλυτικά.
Αιγιαλείας ΕΓΣ (Παναιγιάλειος). Εγκαίνια νέας πτέρυγας σταφιδεργοστασίου. Ομιλίες
Προέδρου Ενώσεως, Υπουργού Γεωργίας. (Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1970 σ. 6). Άλλες δραστηριότητες, Γεν. Συνέλευση, εργασίες σταφιδοκάρπου, θέμα κατασκευής κυλινδρομύλου, κλπ
(Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1616).
Αλεξανδρείας ΕΓΣ. Εργασίες (βλ. ΦΣ 1970 σ. 31). Νέο Διακ. Συμβούλιο με απόφαση
Νομάρχη (βλ. ΦΣ 1972 σ. 145).
Αλεξανδρουπόλεως ΕΓΣ. (Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1708).
Αλμυρού ΕΓΣ. Εγκατάσταση ψυγείου (ΦΣ 1971 σ. 449). Εγκαίνια ψυγείου και νέας πτέ
ρυγας τυροκομείου (αναλυτικά ΦΣ 1971 σ. 502).
Αλμωπίας ΕΓΣ. (ΘΣ 1974 σ. 1954).
Αμυνταίου ΕΓΣ. Η Γ.Σ. 1972 (ΦΣ 1972 σ. 81). Η Γ.Σ. του 1973. Το οινοποιείον. Βραβείο
για οίνους της στην έκθεση Βουδαπέστης. (ΦΣ 1973 σ. 389).
Αμφιλοχίας ΕΓΣ. Κτιριακές εγκαταστάσεις, Γραφεία, Πρατήριο, Υπ/μα ΑΤΕ, Ελαιουρ
γείο, αποθήκες (φωτογραφίες) (ΦΣ 1970 σ. 10).
Αποκορώνου ΕΓΣ. Δραστηριότητες, κλπ. (ΦΣ 1972 σ. 580).
Αρτας - Φιλιππιάδος ΕΓΣ. Η Γ.Σ 1971 παρουσία Αρχών (αναλυτικά ΦΣ 1972 σ. 28). Η'
Γ.Σ 1972 (αναλυτικά ΦΣ 1973 σ. 71). Η Γ.Σ 1973 (ΦΣ 1974 σ. 58). Θεμελίωση νέας ψυκτικής
μονάδος (ΦΣ 1974 σ. 414).
Αταλάντης ΕΓΣ. Δανειοδότηση από ΑΤΕ για ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος
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γραφείων, αποθηκών, πρατηρίων, κλπ. (ΦΣ 1972 σ. 258).
Βισαλτίας ΕΓΣ. Απόφαση για ίδρυση πτηνοτροφικού συγκροτήματος στη Νιγρίτα. (Ανα
λυτικά ΦΣ 1972 σ. 202).
Βόλου ΕΓΣ. Χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις προσωπικού Ενώσεως και εργοστασίου
γάλακτος (ΦΣ 1971 σ. 12). Το εργοστάσιο γάλακτος ΕΒΟΑ, κείμενο Λ. Αρσενίου (ΦΣ 1973
σ. 68). Η Γ.Σ. Δταστηριότητες, εγκαταστάσεις. Μεταξύ των σχεδιαζόμενων α) η ανέγερσις
νέου εργοστασίου γάλακτος, β) η ίδρυσις εργοστασίου συνθέτων ζωοτροφών, γ) ψυκτικής
μονάδος εις Βελεστίνον, ε) εργοστασίου κονσερβοποιΐας οπωρολαχανικών.
Επί πλέον αποφασίσθηκε:
- Η δημιουργία σταθμών προψύξεως γάλακτος, η ίδρυση πρατηρίου τυροκομικών εις
Βόλον.
- Η ανέγερσις ανδράντος του Ρ. Φεραίου εις Βελεστίνον, άλλου από εκείνον που αποφά
σισε η Νομαρχία εις τον Βόλον. (ΦΣ 1974 σ. 325).
Γιαννιτσών ΕΓΣ. Χαρακτηριστική ενέργεια δωρεάς δεμάτων τροφίμων σε απόρους οικο
γένειας των χωρίων της περιφέρειας. Παράδοση από ΔΣ και ΕΣ σε τοπική Επιτροπή Κοινότητος - Συνεταιρισμού - Ιερέως για απόρους. (ΦΣ 1972 σ. 27). Βιβλιάρια προικοδοτήσεως
κορασίδων (ΦΣ 1971 σ. 446). Εργοστάσιο καπνών Μπέρλεϋ (ΘΣ 1971 σ. 475). Η ΓΣ 1972.
Βλ. ΦΣ 1972 σ. 81. Αξιόλογες δραστηριότητες βελτίωσης κτηνοτροφίας (ΦΣ 1972 σ. 145).
Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη από 60 αντιπροσώπους Συνεταιρισμών. Επίσκεψη εγκα
ταστάσεων συνεταιριστικών (ΦΣ 1972 σ. 256). Κονσερβοποιείο λαχανικών (ΘΣ 1972 σ.
976). Η ΓΣ για την παραχώρηση 143 στρεμ. στην ΣΕΚΟΒΕ για κατασκευή εργοστασίου επε
ξεργασίας οπωροκηπευτικών (ΦΣ 1972 σ. 531. Και ΘΣ 1972 σ. 1046). Εγκαταστάσεις
ΣΕΚΟΒΕ (ΘΣ 1974 σ. 2004). Ανάπτυξη δραστηριότητας για σπαράγγια (ΦΣ 1973 σ. 151).
Δραστηριότητες γενικότερα, σπορελαιουργείο, εγκαταστάσεις (ΘΣ 1974 σ. 1454.1455,1694,
1726).
Δράμας ΕΓΣ. Η ΓΣ 1973. Εγκαίνια κονσερβοποιείου, ομιλία Γεν. Γραμ. Υπ. Γεωργίας
(ΦΣ 1970 σ. 333). Δραστηριότητες (ΦΣ 1974 σ. 60). Η ίδρυση εργοστασίου αποφλοιώσεως
λεπτοκαρύων (αναλυτικά ΦΣ 1974 σ. 220). Η καλλιέργεια λεπτοκαρυάς. Το εργοστάσιο.
Κείμενο Λ. Μαυρομάτη (ΘΣ 1974 σ. 1673).
Δωδεκάνησου ΕΓΣ. Χρηματοδότηση για συγκρότημα νέου κονσερβοποιείου τοματοπολ
τού (ΦΣ 1970 σ. 111). Εξαγωγή εσπεριδοειδών (ΦΣ 1971 σ. 14). ΓΣ, εργασίες (αναλυτικά
ΦΣ 1971 σ. 131). Λαχαναγορά ΘΣ 1972 σ. 722). Διάφορες εργασίες (ΘΣ σ. 72, 220, 1812,
1877). Απολογισμός 1971 και προγραμματισμός. Τδρυση Κεντρικής Λαχαναγοράς (ΦΣ 1972
σ. 531). Επέκταση δραστηριότητος στο εργοστάσιο παστεριώσεως γάλακτος ΡΟΔΟΓΑΛ
(ΦΣ 1973 σ. 73).
Εδέσσης ΕΓΣ. Ψυγείο στη Σκύδρα (ΦΣ 1970 σ. 240). Η ΓΣ, παρόντες, εργασίες, κλπ. (ΦΣ
1973σ. 151).
Ελασσόνος ΕΓΣ. Η συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη με τις δραστηριότητές της.
Κείμενο Λ. Αρσενίου ΦΣ 1974 σ. 198.
Ζακύνθου ΕΓΣ. 50 χρόνια δραστηριότητος. Εγκαίνια του Β’ εργοστασίου σταφίδας 8-270, τελετή, στοιχεία (ΦΣ 1970 σ. 126). Εργασίες της (ΘΣ 1973 σ. 1115).
Ηλείας ΕΓΣ. Γεν. Συνέλ. 1970. Εργασίες και άλλα στοιχεία (ΦΣ 1970 σ. 127). Εξαγωγή
οίνων (ΦΣ 1971 σ. 14).
Ηρακλείου ΕΓΣ. Αξιόλογο αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου για δραστηριότητες, οργά
νωση, εξοπλισμός Συνεταιρισμών της, φωτογραφίες από εγκαταστάσεις κλπ. (ΦΣ 1972 σ.
345). Εργασίες της (ΘΣ σ. 642). Συσκευαστήριο σταφυλών (ΘΣ 1972 σ. 824).
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Θεσσαλονίκης Ομοσπονδία ΓΣ (Ένωση). Προσωπικόν, τελετή, ονόματα (ΦΣ 1971 σ.
59). Εργασίες (ΘΣ 1971 σ. 68,175). Διανομή κονσερβών στους 400 εργαζομένους των εργο
στασίων της και 121 δεμάτων ρουχισμού στα παιδιά εργαζομένων (ΦΣ 1972 σ. 146). Εργα
σίες (ΘΣ 1973 σ. 1166). Εργασίες το 1973 και 1974. Αναλυτικά για δημιουργική προσφορά
50 ετών (ΘΣ σ. 1656,1727,1759,1773,1780,1955).
Θεσπρωτίας ΕΓΣ. Διορισμός νέου ΔΣ και ΕΣ από Νομάρχην.
Ιεράπετρας ΕΓΣ. Αναλυτικό αξιόλογο κείμενο Δ. Τσιριμώκου για την Ένωση (ΦΣ 1972
σ. 237). Ιστορικό, οργάνωση, Συνεταιρισμοί, εργασίες κλπ.
Ιωαννίνων ΕΓΣ. Οινοποιείο (ΦΣ 1971 σ. 14). Θεμελίωση του οινοποιείου Ζίτσας (ΦΣ
1972 σ. 245).
Καλαβρύτων ΕΓΣ. Της απονεμήθηκε από την Κυβέρνησιν το 1973 τιμητική διάκρισις μετά
χρυσού μεταλλίου για την δραστηριότητά της στον τυροκομικό τομέα (ΦΣ 1974 σ. 325).
Καλαμπάκας ΕΓΣ. Κατασκευή ψυγείου (ΦΣ 1971 σ. 14).
Καρδίτσας ΕΓΣ. Εργασίες (ΦΣ 1970 σ. 127). Γενική Συνέλευση, εργσίες (ΦΣ 1971 σ.
132). Θεμελίωση οινοποιείου από Υπουργό Γεωργίας. Ομιλίες (ΦΣ 1971 σ. 263). Οξύτατη
αντιπαράθεση ΦΣ με ΕΤΒΑ για μη έγκριση αιτήσεως Ενώσεως για μερική χρηματοδότηση
κατασκευής νηματουργείου βάμβακος για ολοκλήρωση της καθέτου οργανώσεως της αξιοποιήσεως του βάμβακος. Έντονη καταπολέμηση νοοτροπίας διακρίσεων από Κρατική Τρά
πεζα, υπέρ βιομηχάνων (ΦΣ 1972 σ. 108). Ιδρύει κλωστήριο βάμβακος (ΦΣ 1972 σ. 146). Η
ΓΣ του 1972. Στοιχεία από δραστηριότητα, ιδία στο βαμβάκι (ΦΣ 1972 σ. 307). Το γνωστό
ψήφισμα με ευχαριστίες και κάποια αιτήματα. Εγκαίνια οινοποιείου δυναμικότητος 2.000
τόννων γλεύκους. Ομιλίες, φωτογραφίες κλπ. (ΦΣ 1972 σ. 520). Δραστηριότητες ΕΓΣ Καρδί
τσας (ΦΣ 1973 σ. 201).
Καστελλίου - Κισσάμου ΕΓΣ. Αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου για ιστορικό, δραστη
ριότητες κλπ. (ΦΣ 1972 σ. 574).
Κεφαλληνίας ΕΓΣ. Εργασίες (ΘΣ 1972 σ. 629).
Κιλκίς ΕΓΣ. Εργασίες. Συγκέντρωση και αγελαδινού γάλακτος, προσπάθειες, πρατήριο,
κλπ. (ΦΣ 1970 σ. 125). Η ΓΣ του 1972 (ΦΣ 1972 σ. 165).
Κιτροπαραγωγών Κρήτης Ένωση. Αναλυτικό κείμενο για ιστοτρικό, δραστηριότητες,
εγκαταστάσεις, κλπ. Κείμενο Δ. Τσιριμώκου (ΦΣ 1972 σ. 404).
Κοζάνης - Σερβιών ΕΓΣ. Γ. Συνέλευση, αποφάσεις (ΦΣ 1971 σ. 6). Εγκαίνια πρατηρίου
στα Σέρβια (ΦΣ 1971 σ. 447). Η ΓΣ 1972. Αναλυτικά για παρόντες, δραστηριότητες, κλπ.
(ΦΣ 1972 σ. 255). Η ΓΣ 1973 (ΦΣ 1973 σ. 196). Η ΓΣ 1974. Δραστηριότητες κλπ. (ΦΣ 1974 σ.
416).
Κολυμβαρίου Ε. Οιν. Σ.. Αναλυτική επισκόπηση, ιστορικά, οργάνωση, εργασίες κατά
θέματα με στοιχεία και συμπεράσματα. Κείμενο Σπ. Μπομπολάκη (ΦΣ 1971 σ. 90).
Κολυμβαρίου ΕΓΣ. Αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου. ΦΣ 1972 σ. 576.
Κορινθίας ΕΓΣ. Βλ. ΘΣ 1972 σ. 629. Και ΘΣ 1974 σ. 1616 για κοινή διάθεση βερυκόκων
από Ένωση και Συνεταιρισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό (αναλυτικά).
Λαγκαδά ΕΓΣ. Εργοστάσιο κονσερβοποιΐας (ΦΣ 1972 σ. 241).
Λαρίσης ΕΓΣ. Εορταστικές εκδηλώσεις για 1970. Παρουσία Αρχών και συνεταιριστών,
ομιλίες (ΦΣ 1970 σ. 64). Αναλυτικό κείμενο Δ/ντού Ενώσεως Αθ. Δεσλή για οργάνωση,
εγκαταστάσεις, εργασίες, εργοστάσια, προοπτικές, κλπ. (ΦΣ 1970 σ. 74 επόμ.). Το συσκευα
στήριο, προψυκτήριο (ΦΣ 1970 σ. 239, 240). Τα εγκαίνια (ΦΣ 1970 σ. 252) με ομιλίες Δ/ντή
Ενώσεως και Υπουργού Γεωργίας. Εργασίες (ΘΣ 1971 σ. 88). Εργοστάσιο κονσερβών (ΘΣ
1971 σ. 261). Η ΓΣ 1972. Αναλυτικά στοιχεία για δραστηριότητά της (ΦΣ 1972 σ. 252). Εκκο-
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κιστηριο (ΦΣ 1972 σ. 721, 799. Και ΦΣ 1973 σ. 343). Εργασίες, κείμενο Στ. Νικολοπούλου
(ΘΣ 1972 σ. 1027). Εργασίες (ΘΣ 1973 σ. 1548).
Λασηθίου ΕΓΣ. Αναλυτικά στοιχεία δραστηριότητας της κλπ. Κείμενο Δ. Τσιριμώκου (ΦΣ
1972 σ. 290).
Λέσβου ΕΓΣ. Εργασίες (ΘΣ 1971 σ. 384). Τελετή παραδόσεως δωρηθεισών τηλεοράσεων
στο Ορφανοτροφείο και 3 σε Κοινότητες (ΦΣ 1971 σ. 503). Εργασίες (ΘΣ 1972 σ. 566,898).
Και ΘΣ 1973 σ. 1455, ΘΣ 1974 σ. 2005. Αναλυτικά στοιχεία για δραστηριότητες της, επιστρεφόμενα στους αγρότες (ΦΣ 1973 σ. 709 από εφημ. «Δημοκράτης»).
Μάλεμε Κυδωνιάς ΕΓΣ. Αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου για δραστηριότητες κλπ. (ΦΣ
1972 σ. 572)
Μεραμβέλλου ΕΓΣ. Αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου για δραστηριότητά της (ΦΣ 1972
σ. 288).
Μεσολογγίου ΕΓΣ. Η ΓΣ, δραστηριότηες (ΦΣ 1972 σ. 25).
Μεσσηνίας ΕΓΣ. Κονσερβοποιείον λαχανικών (ΘΣ 1972 σ. 879).
Μυλοποτάμου ΕΓΣ. Αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου για δραστηριότητες (ΦΣ 1972 σ.
516). Έπαινοι για συμβολή Κ. Αρχοντάκη (ΘΣ 1973 σ. 1953).
Ξάνθης ΕΓΣ. Η ΓΣ (ΘΣ 1971 σ. 261,1972 σ. 975).
Ορεστιάδος ΕΓΣ και Διδυμοτείχου ΕΓΣ. Θεμελίωσις εργοστασίου ζωοτροφών. Τελετή,
επίσημοι. Εργασίες της (ΦΣ 1972 σ. 29,61 και 1972 σ. 29).
Ορεστιάδος ΕΓΣ. Εργασίες της (ΘΣ 1972 σ. 718,743,805. Και ΘΣ 1973 σ. 1954).
Παγγαίου ΕΓΣ. Διαμαρτυρία για απαλλοτρίωση 44.000 στρ. Τεγανών Φιλίππων (ΦΣ 1974
σ. 60). Συσκευαστήριο σταφυλιών. Εγκαίνια από υπουργό Γεωργίας. Έργα ΔΕΗ (ΘΣ 1974
σ. 1658).
Πατρών ΕΓΣ. Προσωπικού εορταστική συγκέντρωση (ΦΣ 1971 σ. 12). Δραστηριότητες
(ΘΣ 1972 σ. 981 και 1974 σ. 1844). Εργασίες (ΘΣ 1971 σ. 384). Δραστηριότητες αναλυτικά
(ΦΣ 1971 σ. 407). Εργασίες (ΘΣ 1972 σ. 798,879. Η Ένωση τιμά το Σώμα Αστυνομίας, τελε
τή, επίδοση διπλώματος για τα 50 χρόνια του (ΦΣ 1972 σ. 25). Δραστηριότητες, εγκαταστάεις κλπ, αναλυτικά (ΦΣ 1973 σ. 62). Η ΓΣ του 1972 (ΦΣ 1973 σ. 70,72).
Ένωση Πτηνοτροφικων Συνεταιρισμών. Συνέντευξη Δεκ. 1971 του Προέδρου της Ενώ
σεως Στασινοπούλου προς δημοσιογράφους με ενθουσιώδεις ανακοινώσεις ότι εκαλύφθησαν πλήρως αι ανάγκαι της χώρας εις κρέας, πουλερικά και αυγά, εντυπωσιακοί εξαγωγαί,
υπό ανέγερσιν μεγάλες μονάδες κατεργασίας πουλερικών (ΦΣ 1972 τ. 1 σ. 15). Δραστηριότητές της (ΦΣ 1972 σ. 72 και 1973 σ. 73). Αναλυτικά για τα κινητά καταστήματά της, αυτοκί
νητα λιανικών πωλήσεων, με ομιλίες Διοικήσεως, Υπουργών, κλπ. (ΦΣ 1973σ. 122, 343).
Πεζών ΕΓΣ. Αναλυτικά για έργο της, κείμενο Δ. Τσιριμώκου (ΦΣ 1972 σ. 400).
Πηλίου ΕΓΣ. Η ΓΣ, δραστηριότητές της (ΦΣ 1974 σ. 218). Συγκέντρωση φρούτων (ΦΣ
1970 σ. 240). Εργασίες (ΘΣ 1971 σ. 384). Συγκέντρωση βρωσίμων ελαιών (ΦΣ 1972 σ. 25).
Πιερίας ΕΓΣ. Γεν. Συνέλ. 1970 με παρουσία αρχών. Ομιλία Προέδρου Ενώσεως, Νομάρ
χου, Στρατ. Διοικητού με πολΰ «επίκαιρον» περιεχόμενο για το καθεστώς κλπ. (ΦΣ 1971 σ.
13 με «επίκαιρον» τηλ/μα προς Πρόεδρον Κυβερνήσεως και Υπουργόν Γεωργίας. Εργασίες,
στοιχεία (ΦΣ 1971 σ. 13,59). Η ΓΣ (ΦΣ 1972 σ. 82. Και ΘΣ 1973 σ. 1080,1093. Και ΘΣ 1974
σ. 1956).
Ρεθύμνης ΕΓΣ. Αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου για δραστηριότητές της, ίδρυση, οργά
νωση, Συνεταιρισμούς της, εγκαταστάσεις, προοπτικές (ΦΣ 1972 σ. 512). Δραστηριότητες
(ΘΣ 1974 σ. 1580).
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Σάμου ΕΓΣ. Εργασίες (ΘΣ 1971 σ. 468 και ΘΣ 1973 σ. 1549).
Σαντορίνης ΕΓΣ. Εργασίες(θΣ 1974 σ. 1914).
Σελίνου ΕΓΣ. Δραστηριότητες κλπ. (ΦΣ 1972 σ. 585).
Σερρών ΕΓΣ. Σπορελαιουργείο εις Σκστούσαν (ΦΣ 1971 σ. 14). Κονσερβοποιείο. Εγκαί
νια. Ομιλία Γεν. Γραμ. Υπ. Γεωργίας (ΦΣ 1971 σ. 333). Εγκαίνια μονάδος παραγωγής ζωο
τροφών από Υπουργό Γεωργίας. Φωτογραφίες (ΦΣ 1971 σ. 395). Η συμβολή στην εκβιομη
χάνιση του Νομού (ΦΣ 1972 σ. 530). Η ΓΣ του 1974. Αναλυτικά στοιχεία για τις εργασίες της
σε πολλούς τομείς (ΦΣ 1974 σ. 282).
Σητείας ΕΓΣ. Αναλυτικά αξιόλογα στοιχεία ΦΣ 1972 σ. 233 κείμενο Δ. Τσιριμώκου.
Σύρου ΕΓΣ. Εργασίες εργοστασίου γάλακτος, κλπ. (ΦΣ 1971 σ. 296). Η ΓΣ 1972. Αναλυ
τικά για δραστηριότητες, προβλήματα, προοπτικε'ς. Πολύ επαινετική η έκθεση Επιθεωρήσεως (ΦΣ 1972 σ. 253).
Τρικκάλων ΕΓΣ. Δραστηριότητες. Κείμενο «παλαιού συνεταιριστού» με έξαρση κρατικής
στοργής (ΦΣ 1972 σ. 314). Επε'κταση εκκοκιστηρίου (ΦΣ 1973 σ. 389). Επίσκεψη σε αυτή
Κυπρίων αγροτών (ΦΣ 1972 σ. 428).
Φαρσάλων ΕΓΣ. Προγραμματισμός για μεγάλη βαμβακουργική μονάδα. Ομαδικές καλ
λιέργειες, αρδευτικά, Κέντρο Επιμορφώσεως (ΦΣ 1973 σ. 604). Το περίπτερον της στην
ΔΕΘ 1973. Αναλυτικά και πολλές φωτογραφίες βλ. ΦΣ 1973 σ. 651 και επόμ. Μεγάλα σχέ
δια για κατασκευή «Πνευματικού Κέντρου», »ίδρυμα μοναδικό, ίσως, στην επαρχιακή Ελλά
δα», σε όροφο 550 τ.μ. με πλήρεις εγκαταστάσεις (ΦΣ 1974 σ. 325). Και νέες εγκαταστάσεις
στο εκκοκιστηριο της Ενώσεως.
Χανίων Κεντρική ΕΓΣ. Αναλυτικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου ΦΣ 1972 σ. 568 με πολύ ενδια
φέροντα στοιχεία.
Χανίων ΕΓΣ. Δραστηριότητες κλπ. ΦΣ 1972 σ. 584.
Χανιά. Συνεταιριστική Ελαιουργική Βιομηχανία. Κατατοπιστικό κείμενο Δ. Τσιριμώκου
(ΦΣ 1972 σ. 632).
Χίου Εν. Μαστιχ. Εργασίες, ισολογισμός (ΦΣ 1970 σ. 126). Εργασίες (βλ. ΘΣ 1971 σ. 182.
Και ΘΣ 1972 σ. 653).
Εκτός από τα παραπάνω δημοσιευμένα στοιχεία σε συνεταιριστικά περιοδικά, ο απολογι
σμός της Δ/νσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ για το έτος 1974 προβάλλει ενδεικτικά και μερι
κές δραστηριότητες των ακόλουθων Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών κατά το έτος αυτό (και σε
άλλα έτη για άλλες Ενώσεις).
Ενώσεις: Σερρών, Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, Αγελαδοτροφικών Θεσσαλονίκης, Λαγκα
δά, Βεροίας, Εδέσης, Αλμωπίας, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Πτηνοτροφικών Ελλάδος,
Πεξών, Δωδεκανήσου, Λεβαδείας, Αργολίδος, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κορινθίας, Σύρου,
Νάξου, Σάμου, Ροδόπης.
- Γενικότερα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τις Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών και τις
δραστηριότητές τους βλ. και στους ετήσιους Απολογισμούς της Δ/νσεις Συνεταιρισμών ΑΤΕ
(που δεν είναι βέβαια δυνατό να μεταφερθούν όλα εδώ).
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ΥΠ ΟΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ ΣΤ/1
Ο Ι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ Ο Ι ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ Ο - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) 1967-1974

Κατά την περίοδο αυτή η Συνομοσπονδία προσαρμόζεται προς τη νέα δικτατορική νομο
θεσία του ΝΔ 31 του 1967 (βλ. Υποκεφ. Α και Β Νομοθεσία).
Με την, κατά το ΝΔ, λήξη της θητείας των Συμβουλίων και του Δ/ντού της (που δεν κρίθηκε «νομιμόφρων») διορίζονται νέα όργανα. Πρόεδρος διορίζεται ο Δημ. Μαυρομμάτης. Τα
μέλη του ΔΣ (βλ. στη ΦΣ 1967 σ. 2):
Νέος Γεν. Δ/ντής τοποθετείται ο Χαρ. Καρυωτάκης (από την Ελαιουργική).
Η νέα ηγεσία της Συνομοσπονδίας (και της όλης συνεταιριστικής κινήσεως εκπρόσωπος)
παρακολουθούμενη από το καθεστώς, είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και να υποστη
ρίζει το καθεστώς που την επέλεξε. Επειδή όμως προέρχεται μέσα από τα προβλήματα της
υπαίθρου και των Συνεταιρικών Οργανώσεων, αναπτύσσει και μερικές μικρές ή μεγάλες
δραστηριότητες ανάμικτες με υποταγή, χειροκροτήματα κλπ. αλλά και προβολή αιτημάτων
και διεκδικήσεων έναντι των εκμεταλλευτικών κύκλων. Προσπαθεί να πείσει, όσο το δυνατό,
τους αρμόδιους διορισμένους Υπουργούς για την σημασία των Συνεταιρισμών στην κοινωνι
κή ηρεμία, νομιμοφροσύνη και αντιμετώπιση προβλημάτων και παραγωγικότητος της υπαί
θρου για υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου και αύξηση της αγροτικής παραγωγής και
οικονομίας ώστε οι αγρότες να είναι ευχαριστημένοι με το νέο καθεστώς. Και στο βαθμό που
το καθεστώς δείχνει να εναγκαλίζεται και υποστηρίζει τους αγρότες και τους Συνεταιρι
σμούς, οι εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας αποκτούν θάρρος και εκδηλώνονται κατά των
εκμεταλλευτικών εμποροβιομηχανικών κύκλων και προσπαθούν να περιορίσουν τα «ελέω
Θεού» προνόμιά των. Και επιτυγχάνουν αρκετές εκδηλώσεις από το Υπουργείο Γεωργίας,
την ΑΤΕ και άλλους Γεωργ. Οργανισμούς και αρμοδίους της γενικότερης Εξουσίας, που
έρχονται στις Συνελεύσεις των Οργανώσεων και στα εγκαίνια εγκαταστάσεων κλπ. και ομι
λούν με συμπαράσταση (με την έκφραση πάντα της ευγνωμοσύνης προς την ηγεσίαν της
δικτατορίας από εκπροσώπους των οργανώσεων κλπ.).
Κατά το 1967 και 1968, με την έγκριση βέβαια της δικτατορίας, κάνουν περιφερειακά
αγροτοσυνεταιριστικά Συνέδρια (όπως γινόταν και στο παρελθόν): Δυτικής Στερεάς - Ηπεί
ρου - Ιονίων (βλ. ΦΣ 1967 σ. 214) - Μακεδονίας - Θράκης (βλ. ΦΣ 1967 σ. 184) - Ανατ. Στε
ρεάς - Ν. Αιγαίου (βλ. ΦΣ 1967 σ. 175) - Κρήτης (βλ. ΦΣ 1967 σ. 202). Για προετοιμασία
Πανελληνίου βλ. ΦΣ 1967 σ. 124.
Κατά το 1968 βασικό γεγονός είναι το Πανελλήνιον Αγροτοσυνεταιριστικόν Συνέδριον
της 25-27 Απριλίου 1968. (Για την διεξαγωγή του βλ. στη συνέχεια).
Για τα σχετικά προβλήματα - αιτήματα στα οποία «υποτίθεται ότι κατέληξε» η πολυάν
θρωπη αυτή συνάθροιση (όπως είχε γίνει επί 4ης Αυγούστου αλλά και το 1956) τυπώθηκε
από την ΠΑΣΕΓΕΣ αξιόλογος σε περιεχόμενο τόμος που στάλθηκε σε αρμόδια πρόσωπα
για την ενημέρωσή τους πάνω στα βασικά ζητήματα της συνεταιριστικής κινήσεως και με
αίτηση συμπαράστασης, ως η ακόλουθη επιστολή:
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΟΘΩΝΟΣ 6 -ΑΘΗΝΑΙ
ΕνΑθήναις τη 16η Νοεμβρίου 1968
Αξιότιμε Κύριε,
Το υποβαλλόμενον τεύχος περιλαμβάνει τα προβλήματα της Ελληνικής Αγροτικής οικονομίας
και των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ως τα είδον μακράν πάσης ταπεινής σκοπιμότητος πολλαι χιλιάδες αγροτών και εκπροσώπων των πάσης μορφής και βαθμού γεωργικών
συνεταιριστικών οργανώσεων, κατά τα επανειλημμένα περιφερειακά αγροτοσννεταιριστικά
συνέδρια και κατά τας τριημέρους εργασίας του Πανελληνίου Αγροτοσυνεταιριστικού Συνεδρί
ου της 25 - 27Απριλίου 1968.
Αφιερούντες νμιν τούτο και επειδή πιστεύομεν ότι η ορθή λύσις των προβλημάτων της γεωρ
γίας και των πληθυσμών της υπαίθρου είναι ύψιστον εθνικόν καθήκον, επαφιέμεθα εις την υμετέραν φιλοπατρίαν και εγνωσμένην ευθυκρισίαν σας όπως συμβάλητε κατά την κρίσιν υμών εις
την επίλυσιν των προβλημάτων τούτων
Μετά πλείστης τιμής
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ο Γεν. Διευθυντής
ΧΑΡΙΛ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Το «Συνέδριο» αυτό υπήρξε, από πλευράς οργανώσεως, όγκου, συμμετοχών, ομιλιών,
κλπ., επανάληψις τόσον του «Συνεδρίου» του καθεστώτος της 4ης Αυγουστου όσο και των
Ψηφισμάτων και «Συνεδρίων» τα οποία οργανώθηκαν στη συνέχεια το 1956 και πάλιν αργό
τερα (σε μικρογραφία στη Θεσσαλονίκη) επί Ενώσεως Κέντρου. Το καθένα είχε τους πρω
ταγωνιστές του και δυστυχώς τις καθεστωτικές και κυβερνητικές και παρακυβερνητικές
κατευθύνσεις του. Και όλα κάθε φορά ήταν ένας συναγερμός του πάντα προδομένου Λαού
που επίστευε (στην μεγάλη πλειοψηφία του) ότι τώρα κάτι θα άλλαζε κυρίως στην επίλυση
των μεγάλων προβλημάτων του ως αγρότη και ανθρώπου της Επαρχίας και βέβαια και στα
συνεταιριστικά προβλήματα.
Και τώρα οι διορισμένοι από το καθεστώς ως εκπρόσωποι των κάθε μορφής και βαθμού
συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι τοποθετηθέντες στις ανώτερες υπηρεσιακές θέσεις και ο
εγκλωβισμένος για την βιοπάλη υπαλληλικός μηχανισμός που παρέμεινε μετά τις εκκαθαρί
σεις, πρωτοστάτησαν για να τονωθεί η ελπίδα ότι τώρα η Εξουσία θα είναι με την πλευρά
των πολλών, ότι θα υπάρξει προστασία από τα διάφορα εκμεταλλευτικά συμφέροντα και τον
φοβερό κομματισμό των τελευταίων ετών.
Το Συνέδριο είχε μια πολύ καλή οργάνωση σε προεργασία, περιφερειακές συγκεντρώ
σεις και στην καταγραφή των προβλημάτων -αιτημάτων. Και καθώς οργανώθηκε να συμπέσει με την πρώτη επέτειο από την επιβολή του καθεστώτος, απετέλεσε τον συναγερμό, γύρω
από αυτό και σε αυτό, όλης της κρατικής (σε ευρεία έννοια) Εξουσίας που όλοι οι φορείς
της με την παρουσία, ομιλίες, κλπ. έδειξαν να αναγνωρίζουν την πρωτεύουσα θέση του
αγροτικού κόσμου και των συνεταιριστικών Οργανώσεών του.
Δεν είναι βέβαια δυνατό να αναφερθούμε εδώ κάπως αναλυτικά στο περιεχόμενο των 371
σελίδων (μεγάλου σχήματος) της σχετικής εκδόσεως της Συνομοσπονδίας που κυκλοφόρησε
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μετά το Συνέδριο και στην οποία περιέχονται όλες οι ομιλίες, οι υποσχέσεις, τα αιτήματα, οι
ελπίδες , τα τότε πρόσωπα της Εξουσίας σε διάφορους τομείς της και στις συνεταιριστικές
Οργανώσεις. Πρόκειται για ένα κείμενο στο οποίο ο ερευνητής - μελετητής μπορεί να εύρει
όλα σχεδόν τα στοιχεία για την όλη πραγματικότητα των πρώτων ετών του καθεστώτος
(πραγματικότητα αλλά και θέσεις - προοπτικές για το μέλλον).
Γενική εικόνα δίνει ο πίνακας περιεχομένων που είναι ο ακόλουθος:

Πίναξ Περιεχομένων
Εισαγωγή

5

Συνοπτική περιγραφή των εργασιών του Πανελληνίου Αγροτοσυνεταιριστικού
Συνεδρίου 25 - 27 Απριλίου 1968

9

Πέμπτη 25 Απριλίου 1968. - Εναρκτήριος Συνεδρίασις. Προσφώνησις κ.
Δ. Μαυρομμάτη, Προέδρου της Π.Σ.Ε.Γ.Σ.

13

Κήρυξις των εργασιών του Συνεδρίου και υπό κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου,
Προέδρου της Κυβερνήσεως
Χαιρετισμός κ. I. Παπαβλαχοπούλου, Διοικητού ΑΤΕ

17
24

»
»

κ. Α. Μπερνάρη, Διοικητού ΟΓΑ
κ. Π. Ορφανού, επικεφαλής Αντιπροσωπείας Κυπρίων Αγροτών

26

»

κ. Φ. Δασκαλάκη, Προέδρου ΟΣΥΓΟ

27

25

Απογευματινή Συνεδρίασις 1 * ημέρας
Η Εθνική και η Αγροτική Οικονομία: 1957-1966 (υπό κ. Χαρ. Καρυωτάκη,
Γεν. Δ/πού Π.Σ.Ε.Γ.Σ.)

29

Τα δημητριακά (υπό κ. Γ. Ρετσιάνη, Προέδρου Κ.Υ.Δ.Ε.Π.)

40

0 καπνός (υπό κ. Α. Γζνναδίου, Προέδρου Ε.Γ.Σ. Ξάνθης)

53

0 βάμβαξ (υπό κ. Μ. Λιάκου, Προέδρου Ο.Γ.Σ. Θεσσαλονίκης)

75

Παρατηρήσεις συνέδρων επί εισηγήσεων 1* ημέρας

86

Πρωινή Συνεδρίασις 2“; ημέρας, 26.4.1968

Τα προϊόντα της αμπέλου (υπό κ. Ε. Περυοινάκη, Προέδρου της Ε.Γ.Σ. Ηρακλείου)
Τα προϊόντα της ελαίας (υπό κ. Α. Αναστασίου, Προέδρου της «Ελαιουργικής»)

91
111

Τα οπωροκηπευτικά (υπό κ. Κ. Ραφτοπούλου, Προέδρου της Κοινοπραξίας Ε.Γ.Σ
Διαχειρίσεως Νωπών)

129

Τα ζωοκομικά, πτηνοτροφικά και κτηνοτροφικά προϊόπα (υπό κ. Α. Καηζέλη,
Προέδρου της Κεντρικής Ενώσεως Συνεταφιοτικών Οργανώσεων «Κτφοτροφκή»)

145

Η δασική οικονομία (υπό κ. Δ. Γζωργάκη, Προέδρου της Ε.Δ.Σ. Κονίτσης Ζαγορίου - Μετσόβου)
Παρατηρήσεις συνέδρων επί εισηγήσεων πρωινής συνεδριάσεως Τ- ημέρας

172
182

Απογευματινή Συνεδρίασις 2■' ημέρας
Η συμβολή των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων εις την παραγωγικήν
διαδικασίαν της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής (υπό κ. Χαρ. Καρυωτάκη,
Γεν. Δ/ντού Π.Σ.Ε.Γ.Σ.)

188

Η Συνεταιριστική εμπορία και μεταποίησις των αγροτικών προϊόντων (υπό κ.
Δ. Λυμπέρη, Προέδρου Ε.Ε.Σ. Μαλιακού)
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Η χρηματοδότησις της αγροτικής οικονομίας και η αγροτική πίστις (υπό κ. Κ.
Αδαμοπούλου, Προϊσταμένου Ε.Σ. της Ε.Ο.Σ. Σάμου)
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Αι προμηθευτικοί εργασίαι (υπό κ. Α. Μελετίου, Προέδρου της ΣΠΕ)
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Τρίτη ημέρα, 27.4.1968
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Οι συμμετασχόντες του Συνεδρίου
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Βέβαια τα πιο χαρακτηριστικά είναι η ομιλία του πρωθυπουργού αρχηγού με κατευθύν
σεις, παραινέσεις, υποσχέσεις, καθώς και των άλλων της εξουσίας (όπως υπουργού Γεωρ
γίας, Διοικητού ΑΤΕ κ.λπ.). Επίσης το μετά τις αξιόλογες εισηγήσεις, τελικό αναλυτικό
πολυσέλιδο ψήφισμα και οι πίνακες των πολλών εκατοντάδων μετασχόντων (εθελούσια ή
αναγκαστικά, ο βαθμός συμμετοχής κατά περιφέρεια και Οργάνωση έχει και αυτό την
σημασία του, βλ. ονόματα στις σελ. 343 - 371 του τόμου της ΠΑΣΕΓΕΣ).
Ολα τα παραπάνω, ομιλίες, ψήφισμα, συζητήσεις, φωτογραφίες, δεν είναι δυνατό να μετα
φερθούν εδώ αναλυτικά είναι όμως χρήσιμο να μελετηθούν από τους ενδιαφερόμενους,
στην πηγή τους (από την ειδική έκδοση της ΠΑΣΕΓΕΣ)(').
Δίδονται στη συνέχεια μόνο λίγα ενδεικτικά στοιχεία:
Η ομιλία του Γεωργίου Παπαδόπουλου Προέδρου της Κυβερνήσεως, ήταν ένα κείμενο
«ηγετικό» και «πατρικό» με πολλές σωστές επισημάνσεις (αν βέβαια οι προθέσεις ήταν ειλι
κρινείς και δεν είχε γίνει με νόμο η υποδούλωση των Διοικήσεων και των διεκδικήσεων).
Είπε στην αρχή: «Δεν θεωρώ ότι ευρίσκομαι προ εκπροσώπων της τάξεως η οποία αντιπρο
σωπεύει το ήμισν τον λαού μας. Θεωρώ ότι ευρίσκομαι ενώπιον της ψυχής του ελληνικού
λαού, των Ελλήνων αγροτών, ενώπιον των οποίων —κληθείς εις το Συνέδρων των δια να
κηρύξω την έναρξιν των εργασιών τ ο ν - θεωρώ υποχρέωσίν μου να εκθέσω ωρισμένας από
ψεις, θέσεις και κατευθύνσεις. Θα προσπαθήσω, περνώντας από την θέσιν του αγρότου ως
ατόμου, εν συνεχεία, ως μέλους της Κοινότητος της Ελλάδος -Κοινότητος η οποία αποτελεί
το βασικόν και το ισχνρότερον κύτταρον εκ του οποίου συγκροτείται η κοινω νία- και τέλος
αναφερόμενος εις τον αγρότην ως συνεταίρον, να επισημάνω τους αντικειμενικούς σκοπούς
τους οποίονς θα πρέπει να προβλέψετε όπως κατακτήσετε και τους οποίους θα πρέπει να
εξετάσετε και κατά την διάρκειαν τον Συνεδρίου σας».
Και αφού ανέπτυξε τις απόψεις και κατευθύνσεις κατέληξε στο τρίτο τμήμα των προβλημά
των των αγροτών (όπως είπε) τον αναδασμό και τον Συνεταιρισμό.

(1) Με την ευκαιρία σημειώνεται ότι για βαθύτερη ενημέρωση περί των αντιλήψεων κ.λπ., της περιόδου του
δικτατορικού καθεστώτος υπάρχουν και οι τόμοι με τους λόγους του Γ. Παπαδόπουλου (όπως και αργότερα, επί
Δημοκρατίας και περιόδου του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι τόμοι με τους λόγους του Ανδρ. Παπανδρέου, για την
περίοδο του Κ. Καραμανλή υπάρχουν πολλά στοιχεία στους τόμους του Αρχείου του, αλλά και στις πολυήμερες
δημοσιεύσεις στα ε'ντυπα κατά τον θάνατόν του).
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«α. Ο Αναδασμός.
Κάποτε γεννήθηκε ο παπούς μας· είχε μερικά
στρε'μματα χωράφια που ε'φθαναν να ζήση αυτός, οι
πατεράδες μας και εν συνεχεία οι οικογένειες των
πατεράδων μας. Γεννηθήκαμε ημείς, και το κομμάτι
που αντιστοιχούσε από την περιουσίαν του παππού
εις τον πατέρα μας, έφθανε δι’ όλους μαζί, αλλά δεν
έφθανε δια τον καθένα χωρισιά, δια την δημιουργίαν
των νέων οικογενειών. Και βεβαίως παίρνοντας το
μερίδιόν του ο καθένας φροντίζει να το συμπλήρωσή
με προσθήκην άλλης αγροτικής περιουσίας, την οποί
αν αγοράζει. Αποτέλεσμα αυτού είναι να ευρισκώμεθα σήμερον με κλήρον ο οποίος είναι τόσον σκόρπιος
σε μικρά αγροτεμάχια, ώστε η βασική υποδομή εις
την μηχανήν της αγροτικής οικονομίας, την οποίαν
χειρίζεται ο καθένας να μη είναι δυνατόν να αξιοποιηθή επαρκώς.
Δύο είναι αι λύσεις: ο αναδασμός και ο συνεταιρι
σμός. Βεβαίως εις ό,τι αφορά τον αναδασμόν, ο
αρμόδιος Υπουργός θα φροντίση να ολοκληρωθή ο
θεσμός. Εγώ όμως δεν έθεσα το θέμα απλώς δια να
το θέσω. Δεν θα ήθελα, κύριοι, υπό την Επανάστασιν
της 21* Απριλίου, οι αγρόται της Ελλάδος να έχουν
ανάγκην της παρεμβάσεως του Κράτους δια να
λύσουν τα πρόβλημά των. Θα ήθελα το πρόβλημά των
να το λύσουν μέσα εις τους συνεταιρισμούς των. Και
δι’ αυτό σας καλώ όλους, εις όσας περιοχάς δεν έχει
επιτευχθή εισέτι ο αναδασμός, να προωθήσετε,
συνεργαζόμενοι, συνεννοούμενοι με αγάπην, με ειλι
κρίνειαν, με πίστιν ο ένας εις τον άλλον, τον αναδα
σμόν, με εσωτερικήν κοινοτικήν λειτουργίαν σε κάθε
χωριό. Δεν το θέλω αυτό μόνον δια να βοηθήσετε το
Κράτος να μη παρέμβη και επομένως να μη απασχοληθή. Το θέλω ως μίαν πρώτην εκδήλωσιν του νέου
πνεύματος, το οποίον πρέπει να κράτηση εις την
Ελλάδα.
β. Ο Συνεταιρισμός.
Πέραν αυτού, δια την ανάπχυξιν της αγροτικής οικο
νομίας με τα νέα δεδομένα έχομεν ανάγκην ενδεχο
μένως και μεγαλυτέρων εκτάσεων, από όσας είναι
δυνατόν να διαθέτη ένας αγρότης εις το χωριό, και
μέσων τα οποία θα ηδύνατο να διαθέση μόνος του ο
αγρότης. Η λύσις είναι ο συνεταιρισμός. Ο συνεταιρι
σμός ο υγιής, ο αγνός, ο αποτελούμενος από συνεταί
ρους, οι οποίοι αγαπούν, σέβονται και εκτιμούν ο
ένας τον άλλον και δεν διαβάλλουν ο ένας τον άλλον,
δεν καθυβρίζουν ο ένας τον άλλον, δεν προσπαθούν

να εξοστρακίσουν τους κατέχοντες τα οφίτσια εκ των
οφίτσιων, δια να καταλάβουν αυτοί εν συνεχεία τον
θώκον.
Με τας σκέψεις αυτάς, έρχομαι να σας καλέσω εις
την πίσιτν, την αφοσίωσιν και την εξυγίαντιν του
συνεταιριστικού κινήματος στο χωριό, αν δεν φθάνη,
δι’ ωρισμένον κύκλον παραγωγής, μεμονωμένος ο
αγρότης, φθάνει ο συνεταιρισμός. Ο συνεταιρισμός
πρέπει να υπάρξη, και πρέπει να υπάρξη ως μία εται
ρεία η οποία αποτελείται από άτομα που εμπιστεύο
νται το ένα το άλλο, και έχουν κοινόν σκοπόν, κοινήν
θέλησιν και κοινήν επιθυμίαν δι’ επιτυχίαν. Α ν
α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε τ ε κ α ι λ ύ σ ε τ ε ο ρ θ ώ ς το
συνεταιριστικόν
πρόβλημα
εις τον
χ ώ ρ ο ν της ε λ λ η ν ι κ ή ς α γ ρ ο τ ι ά ς , ελύσ ατ ε , κ ύ ρ ι ο ι , το π ρ ό β λ η μ α της Ε λ λ ά 
δ ο ς . Η μ ε ί ς ως Κ ρ ά τ ο ς θ α σ α ς δ ώ σ ω με ν κ α ι τη σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ί ν κ α ι τα
ε φ ό δ ι α κ α ι τ α μ έ σ α . Από σας απαιτούμεν
την απόλυτον πίστιν εις την ανάγκην της προσπάθει
ας, την ομόνοιαν μεταξύ σας, την αγάπην, την ορθήν
λειτουργίαν των οργανισμών και την καλήν εκλογήν
(') των διοικήσεων, αλλά και την συμπαράστασίν του
συνόλου προς τας διοικήσεις, και την συμμόρφωσιν
προς τας κατευθύνσεις τας οποίας θα σας υποδείξουν
οι τεχνικοί σύμβουλοι τους οποίους διαθέτει εις υμάς
η Πολιτεία. Αν ακολουθήσετε τον προγραμματισμόν
και τας κατευθύνσεις, η αγροτική οικονομία της
Ελλάδος, εστέ βέβαιοι, θα αναπροσαρμοσθή και θα
αποτελε'ση, όπως και οι αγρόται, τον σκελέτον του
λαού της, τον σκελετόν της ελληνικής οικονομίας...».

Και κατέληξεν:
«Εργασίαν, λοιπόν, ώστε ο ιδρώτας να ποτίζη πραγ
ματικά το δένδρο της Ελλάδος. Και με τον ιδρώτα του
Έλληνος αγρότου, το δένδρον της ελευθερίας(') και
αειθαλές θα είναι και αιωνόβιον.
Τελειώνοντας, θα ήθελον να θέσω τους αντικειμενι
κούς σας σκοπούς:
• Ό χ ι πλέον παλιόσπιτα εις το χωριό.
• Ό χ ι πλέον φυγή από το χωριό. Ό χ ι πλέον αλληλοφάγωμα ε ις το χωριό.
ο Ό χ ι πλέον καλλιέργεια με επιδότησιν εις το χωριό.
• Ό χι παραγωγή προϊόντων που δεν χρειάζονται ή
δεν εξάγονται.
® Ό χι πλέον καφενεία γεμάτα στις ώρες εργασίας
εις το ελληνικό χωριό...».

(1) Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές σε καλήν «εκλογήν των Διοικήσεων», στο «δένδρον της ελευθερίας» κ.λπ.,
που καταργήθηκαν με νόμους.
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Ακολούθησε το περιληπτικό Ψήφισμα με ε'κφρασιν ευγνωμοσύνης, με χαράν διότι η Ελλάς
που εγε'ννησε την Δημοκρατίαν απε'κτησε επί τέλους Κυβε'ρνηση που οδηγεί στην εκπλήρω
ση των εθνικών ιδανικών της, ε'κφρασιν ευγνωμοσύνης για το ενδιαφέρον της Εθνικής
Κυβερνήσεως, ε'κφρασιν βαθυτάτης λύπης για την εχθρική στάση ενίων ευρωπαϊκών χωρών,’
την περιφρόνησιν προς τους απάτριδας φυγάδας που συκοφαντούν την Ελλάδα, ότι οι αγρό
τες ευρίσκονται παρά το πλεύρόν της Εθνικής Κυβερνήσεως (και άλλα και άλλα).
Τελικά:
«Υποβάλλουν τέλος προς την εθνικήν Κυβέρνησιν
της Χώρας την θερμοτάτην παράκλησιν του συνόλου
των Ελλήνων αγροτών όπως, συνεχίζουσα αύτη την
επιδεικνυομένην υπέρ αυτών αγάπην και στοργικήν
μέριμναν, υιοθετήση τα προτεινΰμενα υπό των εν
λόγω εισηγήσεων μέτρα αντιμετωπίσεως των προ
βλημάτων της αγροτικής οικονομίας της Χώρας, των
πληθυσμών της υπαίθρου και των συνεταιριστικών

οργανώσεων των, παρέχουσα ούτως εις αυτούς την
δυνατότητα και τα μέσα όπως επιδοθούν απροσκόπτως εις την προσπάθειαν της εθνικής, ηθικής και
υλικής αναγεννήσεως της Μεγάλης Ελλάδος, της
Ελλάδος των Ελλήνων Χριστιανών.
Εν Αθήναις τη 2Τ Απριλίου 1968
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»

Όμως στο αναλυτικό πολυσε'λιδο ψήφισμα (στο οποίο βε'βαια δεν λείπουν πάλι η ευγνω
μοσύνη, ευχαριστίες, κ.λπ.) διατυπώνονται λεπτομερειακά τα προβλήμτα και τα αιτήματα, τα
περισσότερα των οποίων είναι πολύ μελετημένα και εκφράζουν πάγιες καταστάσεις και
οργανικές ανάγκες.
Το αναλυτικό αυτό ψήφισμα πρέπει να μελετηθεί από τα στελέχη της αγροτικής οικονο
μίας, των Συνεταιρισμών αλλά και ευρύτερα της πολιτικής κ.λπ. διότι είχε στοιχεία της (και
αργότερα και σήμερα) δύσκολης ελληνικής πραγματικότητας.
Μερικές ενέργειες:
Κατά το 1969 γίνεται μαχητική υπεράσπιση από την Συνομοσπονδία κινήσεων εκμεταλλευ
τικών κύκλων για περιορισμό της δραστηριότητας των Συνεταιρικών Οργανώσεων. Γράφε
ται και δημοσιεύεται στην έγκριτη έκδοση «Οικονομικός Ταχυδρόμος» Αθηνών 3.7.1969 το
επόμενο κείμενο με τον τίτλο «Οι Συνεταιρισμοί ανακρούουν τα περί προνομίων». Επειδή
το κείμενο έχει γενικότερη αξία (ως διατύπωση και περιεχόμενο) και σήμερα και μελλοντι
κά δίδεται αυτούσιο στη συνέχεια.
Κύριε Διευθυντά,
Εξ αφορμής προσφάτως δημοσιευθεισών εις τον
οικονομικόν και ημερήσιον Τύπον των Αθηνών ανα
κοινώσεων και δηλώσεων επαγγελματικών οργανώ
σεων και διαφόρων εκπροσώπων του εμπορικού
κόσμου της Χώρας, περί της ανάγκης καθιερώσεως
«ίσης μεταχειρίσεως» των Γεωργικών Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων προς την ιδιωτικήν επιχειρηματι
κήν δραστηριότητα, η Διοίκησις της Πανελληνίου
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών, θεωρεί υποχρέωσίν της, δια λόγους αντικειμε
νικής επί του προκειμε'νου ενημερώσεως του κοινού
και αποφυγής δημιουργίας πεπλανημένων εντυπώσε
ων, ν’ ανακοίνωση τα ακόλουθα:
1. Οι Έλληνες αγρόται και η ηγεσία των Γεωργικών
Συνεταιρισμών σέβονται απολύτως απάσας τας λοιπάς επαγγελματικός τάξεις και τους αγώνας και τας
προσπαθείας τας οποίας καταβάλλουν οι εκπρόσω
ποι αυτών δια την ανάπτυξιν της οικονομίας των
μελών των. Δεν είναι εν τούτοις δυνατόν οι αγρόται,
λόγω του σεβασμού τούτου, να επιτρέψουν οιανδήπο-
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τε εκουσίαν ή λόγω αγνοίας διαστρε'βλωσιν της αλή
θειας επί των όρων υφ’ ους διεξάγονται αι δραστη
ριότητες των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσε
ων.
2. Πόρρω απέχουν όντως της αλήθειας οι ισχυρισμοί
ότι οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί απολαμβάνουν εν τη
ασκήσει των δραστηριοτήτων των, «προνομίων». Τα
«προνόμια» ταύτα καίτοι εις τας ανακοινώσεις δεν
θεμελιούνται αναλυτικώς, φαίνεται να είναι κατά τας
απόψεις όσων προέβησαν εις ανακοινώσεις τα κάτω
θι:
α) Απαλλαγή από φορολογικός επιβαρύνσεις,
β) Απαλλαγή από αγορανομικούς ελέγχους,
γ) Αφθονος και χαμηλότοκος δανεισμός,
δ) Κάλυψις των ενδεχομένων εξ επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων ζημιών των Συνεταιρισμών υπό του
Κράτους.
Τοιαΰτα προνόμοια δεν υφίστανται και συγκεκριμε'νως:
α) Και οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, όπως πόσα

305/2657

Περίοδος 1967 -1974: Υποκεφ. ΣΤ/1 - Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Η ΠΑΣΕΓΕΣ.

άλλη οικονομική δραστηριότης, είναι υποχρεωμένοι
εις την πλήρη τήρησιν των διατάξεων του Κώδικος
Φορολογικών Στοιχείων. Υπόκεινται δε εις πάσαν
φορολογίαν, ειδικώς δε ως φορολογίαν εισοδήματος
καταβάλλουν επί των εξ επιχειρηματικών δραστηριο
τήτων αυτών κερδών φόρον 25%, χωρίς να απολαμ
βάνουν των πλεονεκτημάτων ούτε της κλιμακώσεως
της φορολογίας βάσει του ύψους των κερδών ούτε
των εκπτώσεων των ατομικών εισοδημάτων. Είναι δε
τα φορολογητέα εισοδήματα Γεωργικών Συνεταιρι
σμών αναντιρρήτως ακριβή, διότι αι δραστηριότητες
των ευρίσκονται πάντοτε υπό πλήρη δημοσιότητα και
υπόκεινται εις τον έλεγχον όχι μόνον της φορολογούσης Αρχής, αλλά και Υπηρεσίας ειδικώς εντεταλμέ
νης υπό του Κράτους, όπως παρακολουθή και ελέγχη
τας δραστηριότητας αυτών.
β) Ο Αγορανομικός Κώδιξ ουδαμού αναφέρει απαλ
λαγήν από τας διατάξεις αυτού των Γεωργικών Συνε
ταιρισμών, με αποτελεσμα και ούτοι να υπόκεινται,
όπως και πάσα άλλη επιχέιρησις, εις τας εν λόγω δια
τάξεις. Αλλο βεβαίως εάν δεν διώκωνται διότι είναι
συνεπείς, όπως και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν συμ
βαίνει προς τους νόμους του Κράτους.
γ) Ως γνωστόν η αγροτική οικονομία και αι Συνεται
ριστικοί Οργανώσεις των αγροτών, αι οποίαι αποτε
λούν επέκτασιν της οικονομίας αυτών απολαμβάνουν
του μικρστέρου εν συγκρίσει προς τας λοιπάς οικονο
μικός δραστηριότητας και το προϊόν αυτών ποσοστού
χρηματοδστήσεως. Κατά το 1967 π.χ. το ποσοστόν
τούτο ανήλθεν εις περίπου 36,5%, ενώ δια το εμπό
ρων εις περίπου 53%. Κατά συνέπειαν παν άλλο ή
υφίσταται «προνομιακή» αφθονία χρηματοδοτήσεως.
Το ύψος των επιτοκίων από την άλλην πλευράν, το
καθορίζει η Κυβέρνησίς, αναλόγωςτου επιδιωκομένου
σκοπού, ως κίνητρον αναπτύξεως ή περιστολής των
διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, συμφώνως
προς την γενικήν οικονομικήν πολιτικήν της Χώρας.
Ούτω δεδομένου ότι είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή η
ταχύρρυθμος ανάπτυξις της αγροτικής οικονομίας, της
οποίας προέκτασιν αποτελούν, ως είπομεν, οι Γεωργι
κοί Συνεταιρισμοί και τούτο πρός το συμφέρον του
κοινωνικού συνόλου και ουχί της τάξεως των αγροτών
μόνον, είναι ευνόητον ότι πρέπει να τυγχάνουν και
αυτοί, όπως και άλλοι δραστηριότητες της αγροτικής
οικονομίας, χαμηλοτόκου χρηματοδστήσεως.
Είναι δε γνωστόν ότι εις πλείστας περιπτώσεις
άλλων κλάδων της οικονομίας, (π.χ. τουρισμός,
καπνεμπόριον, μεταλλευτικοί επιχειρήσεις, εξαγωγικαί βιομηχανίαι κ.λπ.) έχουν καθιερωθή ειδικά ιδιαι
τέρως ευνοϊκά επιτόκια και λοιποί όροι, ακριβώς δια
να αποτελε'σουν κίνητρον αναπτύξεως των αντιστοί
χων οικονομιών.
δ) Ο ισχυρισμός ότι αι ενδεχόμεναι ζημίαι των συνε
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ταιριστικών δραστηριοτήτων καταβάλλονται υπό του
Κράτους είναι τουλάχιστον αστήρικτος, δια να μη
χρησιμοποιηθή βαρυτέρα έκφρασις. Διότι εάν μεν αι
εν λόγω ενδεχόμεναι ζημίαι σημειούνται εις εργα
σίας των Συνεταιρισμών τας διεξαγομένας κατ’ εντο
λήν των μελών των, καταβάλλονται υπ’ αυτών τούτων
των μελών, εάν δε προέρχονται από επιχειρηματικός
δραστηριότητας των Γεωργικών Συνεταιρισμών ως
νομικών προσώπων καλύπτονται υπό των ιδίων των
κεφαλαίων, τα οποία ως γνωστόν είναι του ύψους των
1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών.
Εάν βεβαίως ο ισχυρισμός ούτος υπονοεί την υπό
της Εθνικής Κυβερνήσεως δια του στόματος του
Αξιστίμου Κυρίου Πρωθυπουργού διαγραφήν των
αγροτικών χρεών και την κατ’ επέκτασιν διαγραφήν
ενίων χρεών εξ εκείνων τα οποία είχον δημιουργήσει
οι Αγρόται μέσω των Συνεταιρισμών αυτοίν, τούτο
βεβαίως δεν δύναται να χαρακτηρισθή ως «προνό
μιο» των Συνεταιρισμών, αλλ’ όπως ορθώς διεκήρυξε
η Εθνική Κυβέρνησίς, ως κίνητρον δραστηριοποιήσεως της αγροτικής οικονομίας, αλλά και τις οικονομίας
ολοκλήρου της Χώρας, το οποίον δεν δύναται να
συγκριθή ως παροχή με τα δανεισθέντα και μηδέποτε
επιστραφέντα υπό πλειάδος ιδιωτικών επιχειρήσεων
δισεκατομμύρια ως π.χ. τα περιλαμβανόμενα εις τας
«παγωμένος πιστώσεις» άτινα εν τούτοις επιμελώς
πάντοτε παρασιωπώνιαι.
3. Συμφώνως προς το άρθρον 1 του Νόμου 602 ο
Συνεταιριμός είναι «Εταιρεία» έχουσα μεταβλητόν
κεφάλαιον και μεταβλητόν αριθμόν συνεταίρων και
αποσκοπούσα εις την δια της συνεργασίας των μελών
αυτού προαγωγήν της ιδιωτικής οικονομίας τούτων.
Είναι συνεπώς ο Συνεταιρισμός νομικόν πρόσωπον
ιδιωτικού δικαίου, έχον οικονομικούς σκοπούς προδιαγραφομένους υπό του εν λόγω νόμου...
Ο χαρακτηρισμός των Συνεταιρισμών ως «οργανι
σμών κοινής ωφελείας» έστω και μόνον δια τας εισαγωγάς δια τας οποίας και ισχύει, εγένετο κατά το
παρελθόν προς εξυπηρέτησιν ιδιοτελών συμφερό
ντων. Είναι επομένως λογικόν και φυσικόν να ζητούν
αι Συνεταιριστικοί Οργανώσεις να καταργηθή ο
χαρακτηρισμός οΰτος. Και είναι βέβαιαι, ότι η Εθνική
Κυβέρνησίς θα εισακούση την παράκλησιν των ταύ
την.
Γνωστόν είναι άλλωστε ότι κατά το ισχύον Σύνταγ
μα, το οποίον εξεπόνησεν η Εθνική Κυβέρνησίς
(άρθρ. 29) και το οποίον εψήφισεν η παμψηφία του
Ελληνικού Λαού «οι γεωργικοί και αστικοί συνεται
ρισμοί τελούν υπό την προστασίαν του Κράτους μεριμνώντος δια την ανάπτυξιν αυτών».
4. Οι Συνεταιρισμοί δεν διεξάγουν κατά κανόνα ως
νομικά πρόσωπα εργασίας εμπορίας, είτε κατά την
διάθεσιν των προϊόντων των μελών των, είτε κατά τον
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εφοδιασμόν αυτών δια παραγωγικών ή καταναλωτι
κών αγαθών. Διαθέτουν τα προϊόντα των μελών των
ή τα εφοδιάζουν δι’ αγαθών κατ’ εντολήν ή δια λογα
ριασμόν αυτών. Ενεργούν δηλαδή υπό ιδιότητα
παρεμφερή του αντιπροσώπου ή του μεσίτου και δια
την υπηρεσίαν αυτήν λαμβάνουν μιαν μικράν προμή
θειαν καλύπτουσαν τας δαπάνας διαχειρίσεως και
διοικήσεώς.
Την δραστηριότητα ταύτην ουδείς δύναται να εμποδίση με ισχυρισμούς ως οι δημοσιευθε'ντες περί
δήθεν αθεμίτου ανταγωνισμού ή ασκήσεως εμπορίας
υπό προνομιακούς όρους. Διότι η χρηματοδΰτησις
χορηγείται ευθέως εις τους ενδιαφερομένους αγρότας των οποίων την άνοδον του βιοτικού επιπέδου
επιδιώκει το Κράτος. Πέραν τούτου άλλωστε είναι

γνωστόν ότι προμηθευτικοί εργασίαι διενεργούνται
και υπό πλείστων άλλων Συνεταιρισμών ως των
Αξιωματικών, Δημοσίων και Τραπεζικών Υπαλλή
λων, Επαγγελματιών, Βιοτεχνών κ.λπ.
Ευελπιστούντες, Κύριε Διευθυντά, ότι θα θελήσητε
να δημοσιεύσητε την παρούσαν προς αποκατάστασιν
της αλήθειας και αντικειμενικήν ενημέρωσιν του
πολυπληθούς αναγνωστικού σας κοινού, ευχαριστούμεν εκ των προτέρων και διατελούμεν μετά πλείστης
τιμής.
Δια την Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν Ενώσεων
Γεωργικών Συνεταιρισμών
Ο Πρόεδρος: Δημ. Μαυρομμάτης
Ο Γεν. Διευθυντής: Χαριλ. Καρυωτάκης

Κατά το 1969 (20 Μαΐου) αξιόλογο υπόμνημα του Δ/ντου της Συνομοσπονδίας αναφερόμενο εις την αγροτικήν πίστιν και τας οχέσεις ΑΤΕ και Συνεταιρικών Οργανώσεων, προς
συζήτησιν μετά της Διοικήσεώς της ΑΤΕ (βλ. στο Υποκεφ. Ζ).
Για τις Γεωργικές Βιομηχανίες βλ. την 21η ειδική έκδοση του «Οικονομικού Ταχυδρόμου»
της 31.7.1969.
Εορταστική εκδήλωση (για την πρωτοχρονιά 1970) των υπαλλήλων των Κεντρικών Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων στα Γραφεία της ΠΑΣΕΓΕΣ με παρουσία Υπουργού Γεωργίας,
υφυπουργού, νέου Προέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ Μιλτ. Αίσωπου, Γεν. Δ/ντού ΠΑΣΕΓΕΣ και πολ
λών άλλων. Προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις, ομιλίες, εκδηλώσεις για το καθεστώς, αίσθηση
υποστηρίξεως των Συνεταιρισμών (βλ. αναλυτικά ΦΣ 1970 σ. 1).
Πολλές άλλες εκδηλώσεις εναγκαλισμού και ενδιαφέροντος βλ. στο περιοδικό της
ΠΑΣΕΓΕΣ ΦΣ, όπως π.χ. η ανακοίνωση ότι ο Α’ Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως θα δέχε
ται τους εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ την πρώτην Παρασκευήν εκάστου μηνός 12,15’ —
13.00’ με προϋποβολήν σημειώματος θεμάτων συζητήσεως. Η πρώτη έγινε στις 6.2.1970.
(Αναλυτικά για τα θέματα και τις ακροάσεις βλ. ΦΣ 1970 σ. 137).
Μ ερικές άλλες ενέργειες

— Εγκύκλιοι ΠΑΣΕΓΕΣ προς Ενώσεις για διάφορα θέματα (βλ. ΦΣ 1970 σ. 152, 244, 269,
344,407).
— Εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση των Γεωργ. Συνεταιρισμών (εγκύκλιοι ΠΑΣΕΓΕΣ
20/1970 βλ. ΦΣ 1970 σ. 245. Για σύσκεψη βλ. ΦΣ σ. 248).
— Ο πρωθυπουργός την 29.7.1970 «εδέχθη εις μακράν συνεργασίαν τους εκπροσώπους
των Γεωργ. Συνεταιρισμών. Εξήτασε θέματα έδωσε κατευθύνσεις. Επέλυσε θέματα απασχο
λούντο τον αγροτικόν κόσμον» γράφει η ΦΣ (αναλυτικά βλ. 1970 σ. 249,281).
— Επιταγή εισφορά της ΠΑΣΕΓΕΣ δρχ. 3.658.228 υπέρ της ανεγέρσεως του ναού του
Σωτηρος.
— Προσπάθειες για ύπαρξη σχέσεων με εξωτερικό. Π.χ. μαθητές του Γεωργ. Γυμνασίου
Μόρφου Κύπρου στην ΠΑΣΕΓΕΣ, ομιλία X. Καρυωτάκη (ΦΣ 1971 σ. 260). Και Κύπριοι
γεωπόνοι (ΦΣ 1970 σ. 320) . Και αργότερα με Συνεταιρισμούς Αφρικανικών χωρών και
άλλες πολλές δραστηριότητες.
— Μήνυμα προέδρου Μιλτ. Αίσωπου για 21ην επέτειο συντριβής «κομμουνιστοσυμμοριτών» και πολεμικής αρετής των Ελλήνων (ΦΣ 1970 σ. 289).
— Οργάνωση συνεταιριστικού δικτύου διανομής αγροτικών προϊόντων. Υφιστάμενη κατά-
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στάσης. Ανάγκη οργανώσεως ειδικής Εταιρείας. Κείμενο αξιόλογο Εμμ. Φλωράκη (βλ. ΦΣ
1970 σ. 303 Βλ. στο ΥποκεφάλαιοΕ).
— Νέα ΔΣ και ΕΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ διορίζονται με υπουργική απόφαση. Ονόματα, φωτογρα
φίες, εγκύκλιος ΔΣ (βλ. ΦΣ 1970 σ. 353 και ΘΣ 1971 σ. 174).
— Το 7ροφον με'γαρον του Έλληνος Αγρότου. Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
από συνιδιοκτήτες ΠΑΣΕΓΕΣ, ΚΥΔΕΠ, Ελαιουργική, ΣΕΚΕ, ΣΠΕ για ανάθεση μελέτης
ανεγέρσεως στην λεωφ. Αλεξάνδρας 128. Μελέτες, Επιτροπή, απονομή βραβείων. Χώροι
προβλεπόμενοι. (Βλ. ΦΣ 1970 σ. 151). Δυσυτυχώς δεν υπήρξε πρόοδος και στο βασικό αυτό
πρόβλημα για συστέγαση και στενότερη συνεργασία των Κεντρικών Οργανώσεων.
— Γεύμα εργασίας πρωθυπουργού - υπουργών με εκπροσώπους Κεντρικών Οργανώσεων
και Ενώσεων (βλ. ΘΣ 1971 σ. 281,384).
— Το ενιαίον πρατήριον Συνεταιρικών Οργανώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
το 1970. Ποιες Οργανώσεις και πως μετέχουν. Φωτογραφίες της ΦΣ 1970 σ. 324. Μετέχουν
ΠΑΣΕΓΕΣ - ΑΣΕ - ΕΛΒΙΖ - ΕΣΠΟΒ - ΣΕΚΕ - ΕΛΑ. ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ - ΚΥΔΕΠ ΑΒΕΑ - ΑΓΝΟ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ - ΣΠΕ.
Και οι ΕΝΩΣΕΙΣ: Λαγκαδά, Λέσβου, Σάμου, Οιν. Σάμου, Μαστ. Χίου, Πατρών, Κιτρ.
Κρήτης, Λακωνίας, Ρόδου, Αττικής, Σερρών, Λαρίσης, Χανίων (Κεντρική), Αργολίδος ΡΕΑ,
Σύρου, Αλμυρού, Χαλκιδικής, Αμυνταίου, Μελισσοκομική.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Αμπ. Μεγάρων, ΜΑΡΚΟ, Αμπελουργών Θηβών (Κοινοπραξία).
— Μήνυμα προς τις Συνεταιρικές Οργανώσεις για το 1971 του νέου Προέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ
Αλ. Βοσνιάκου (ΦΣ 1970 σ. 385).
— Μήνυμα για επέτειο 150ετίας από 1821 (ΦΣ 1971 σ. 1).
— Προκήρυξη βραβείου για συγγραφή μελέτης «οι άτυποι Συνεταιρισμοί των κτηνοτρο
φών (τσελιγκάτα) και η συμβολή τους εις τους εθνικούς αγώνες» (ΦΣ 1971 σ. 10).
— Πρόγραμμα ΠΑΣΕΓΕΣ για επισκέψεις 50 Άγγλων αγροτών σε συνεταιριστικές Οργα
νώσεις (Αναλυτικά ΦΣ 1971 σ. 11).
— Νέο χαρακτηριστικό κείμενο προέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» και
αντίλογοι για αγροτική πολιτική και «παραγωγικές τάξεις» (ΦΣ 1971 σ. 39).
— Σύσκεψη κυβερνητική υπό αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως την 22.1.71 για τα συνεταιριστι
κά ζητήματα (ΦΣ 1971 σ. 93).
— Το πρόβλημα οργανώσεως των Γεωργ. Συνεταιρισμών (ΦΣ 1971 σ. 43,113,161,273).
— Ενεργός συμμετοχή ΠΑΣΕΓΕΣ σε διεθνείς Γεωργικές και Συνεταιριστικές Οργανώσεις
σε αντιπερισπασμό ότι την είχε διαγράψει η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση (Στοιχεία ΦΣ
1971 σ. 170, 267).
— Αφιέρωμα του περιοδικού ΠΑΣΕΓΕΣ για την 21 Απριλίου (ΦΣ 1971 σ. 185 επόμ.)
— Αριστίνδην μέλη της Συμβουλευτικής για την νέα περίοδο: Ο Απ. Βογιατζής (ως Πρόε
δρος της), ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αλ. Βοσνιάκος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Φρ. Δασκαλάκης (ΘΣ 1972 σ. 566).
— Η παρουσία των Συνεταιρικών Οργανώσεων στη ΔΕΘ το 1971. Αλματώδης πρόοδος.
(Αναλυτικά βλ. ΦΣ 1971 σ. 347,357 φωτογραφίες).
— Υφυπουργός Γεωργίας στα Γραφεία ΠΑΣΕΓΕΣ. Σύσκεψη για προώθηση της δραστη
ριότητας των Συνεταιρισμών (ΦΣ 1971 σ. 389,433).
— ΠΑΣΕΓΕΣ και Κτηνοτροφία (ΘΣ 1972 σ. 568).
— Η Συνομοσπονδία μετέχει στην Επιτροπή Τιμών (ΘΣ 1972 σ. 980).
— Για το 1973 βλ. ΘΣ σ. 1081 για ΓΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ και το ψήφισμά της. Και σ. 1306 για
τον Γεν. Δ/ντή της Συνομοσπονδίας.
— Πανηγυρικό κόψιμο βασιλόπιττας της ΠΑΣΕΓΕΣ από υφυπ. Γεωργίας, Πρόεδρο
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ΠΑΣΕΓΕΣ, με παρουσία ηγεσίας ΑΤΕ και άλλων βλ. ΦΣ 1972 τ. 1 σ. 7 (με φωτογραφίες και
ονόματα).
- Βράβευση μελε'της Λ. Αρσενίου για τσελιγκάτα. Τελετή βλ. ΦΣ 1972 σ. 68 επόμ.
— Το πρόγραμμα κρατικών προμηθειών και η εμπλοκή των Συνεταιρισμών (ΘΣ 1972 σ.
568).
- Οι βιομήχανοι, οι Συνεταιρισμοί, η Συνομοσπονδία. Το περ. ΘΣ 1971 σ. 861 αναδημοσι
εύει από το Δελτίον του ΣΕΒ, τις απόψεις των βιομηχάνων για τις δραστηριότητες των Συνε
ταιρισμών και αναμε'νει τις θέσεις της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών. Και υποδεικνύει
σθεναρή στάση με στοιχεία.
— Η ΓΣ 1972.^ Θέματα βλ. ΦΣ 1972 σ. 547. Αναλυτικά για παρόντες, διεξαγωγή, αποφά
σεις, φωτογραφίες κ.λπ. ΦΣ 1972 σ. 616 επόμ. Και ΦΣ 1973 σ. 7 και επόμ. αναλυτικά παρό
ντες, ομιλίες, φωτογραφίες, έκθεση πεπραγμένων. Επειδή είναι η πρώτη ΓΣ από το 1967,
δίδεται στη συνέχεια^ ευρεία περίληψη της ομιλίας του Προέδρου ΔΣ Αλ. Βοσνιάκου από
την οποία και διακρίνονται η τότε διαμορφουμένη κατάσταση και οι νέες τάσεις. Έκανε
αναλυτικήν έκθεση των πεπραγμένων της ΠΑΣΕΓΕΣ που πρέπει να μελετηθεί (βλ. ΦΣ 1973
σ. 12 επόμ.).
Αφού στην αρχή ανέπτυξε σωστά τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Γεν. Συνελεύσεως
στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τον ρόλο της Διοικήσεως και των μελών της Συνελεύ
σεως τόνισε:
«Δεδομένου όμως ότι το Διοικητικόν μας Συμ
βούλων ευρίσκετο με'χρι σήμερον, εις την μειονε
κτικήν θέσιν ν’ αποφασίζη επί των δραστηριοτή
των και ενεργειών της Οργανώσεώς μας, χωρίς να
έχη προδιαγεγραμμένους υπό της υμετέρας Γεν.
Συνελεύσεως στόχους και επιδιώξεις της Πανελλη
νίου Συνομοσπονδίας κατά την χρονικήν περίοδον
διοικήσεως ταύτης υπ’ αυτού, πρωτίστως θ’ ασχο
ληθώ εις το να θέσω υπό την υμετέραν κρίσιν, τους
συντελεσιάς και τους παράγοντας οίτινες ελήφθησαν υ π ’ όψιν υπό του Διοικητικού μας Συμβουλίου,
κατά την χάραξιν των στόχων και επιδιώξεων της
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας κατά το χρονικόν
τούτο διάστημα. Εν συνεχεία θα σας εκθέσω τους
τοιουτοτρόπως προκριθέντας στόχους και επιδιώ
ξεις της Οργανώσεώς μας κατά το εν λόγω χρονι
κόν διάστημα. Τέλος, θα θέσω υπό την υμετέραν
κρίσιν, υπό γενικήν μορφήν, τα μέχρι σήμερον επιτευχθέντα δια των ενεργειών και των δραστηριο
τήτων τούτων και τας διαμορφωθείσας υπ’ αυτών
προοπτικός, αλλά και μερικός, γενικωτέρας φύσεως διαπιστώσεις, των οποίων η σημερινή Γενική
Συνέλευσις κρίνεται επιβεβλημένον ότι πρέπει να
καταστή κοινωνός.
Στερούμενων στόχων και επιδιώξεων της Πανελ
ληνίου Συνομοσπονδίας, προδιαγεγραμμένων υπό
μιας Γενικής Συνελεύσεως ταύτης, το Διοικητικόν
μας Συμβούλιον είχεν ως γνώμονα των αποφάσε

ων, συμφώνως προς τας οποίας ανεπτύχθησαν αι
δραστηριότητες και αι ενέργειαι ταύτης, τέσσαρας
βασικούς παράγοντας.
Πρώτον, την γενικωτέραν οικονομικήν και κοινω
νικήν εξέλιξιν ήτις πραγματοποιείται εν τη Χώρα
μας και ιδία εις τον τομέα της αγροτικής οικονο
μίας, κατά την μετά την Εθνικήν Επανάστασιν της
21,ί Απριλίου 1967 χρονικήν περίοδον, εν συναρ
τήσει προς τας επί ταύτης επιδράσεις της γενικωτέρας διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής εξελί
ξεως.
Δεύτερον, τον ρόλον τον οποίον πρέπει να διαδραματίση ο αγροτικός συνεργατισμός, συμφώνως
προς τας διεθνώς παραδεδεγμένος γενικός αρχάς
και σκοπούς αυτού, τας ελληνικός συνθήκας αλλά
και τας γενικωτέρας εθνικός ανάγκας, επί της
αναπτύξεως της αγροτικής οικονομίας της Χώρας
μας και της κοινωνικής εξελίξεως των πληθυσμών
της υπαίθρου ταύτης.
Τρίτον, τους σκοπούς και τους τρόπους δια των
οποίων δύναται να επιδιωχθή η υλοποίησις τού
των, ως προδιαγράφει αυτούς το Καταστατικόν της
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας. Τέλος, τέταρτον,
τα υλικά μέσα άτινα έχει εις την διάθεσίν της η
Πανελλήνιος Συνομοσπονδία, δια την ανάπτυξιν
των δραστηριοτήτων και των ενεργειών της...».

Ακολούθησαν οι πολλές ευχαριστίες και αναγνωρίσεις προς το καθένα (ονομαστικά) από
τα στελέχη της Εξουσίας και ακολούθησε η αναφορά στα μέτρα της Κυβερνήσεως. Είπεν:
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« ...Είναι εν τοϋτοις επιβεβλημένον ν’ αναφερθή ότι, η
Ελληνική αγροτική οικονομία, παρά τα λαμβανόμενα
υπέρ της αναπτυξεως ταύτης υπό της Εθνικής Κυβερ
νήσεως π ρ ω τ ο φ α ν ή
εις
σοβαρότητα
κ α ι έ κ τ α σ ι ν μ έ τ ρ α , ως η διαγραφή των
αγροτικών χρεών αι προς όφελος του συνόλου δωρούμενα τεράστιοι δι’ εγγειοβελτιωτικά έργα επενδύσεις,
αι αξιολογώταται δια την ανάπτυξιν της παραγωγικότητος της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής κρατικαί
πιστώσεις, ο υπερδιπλασιασμός της χρηματοδοτήσεως
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ., δεν κατέστη
εισέτι δυνατόν, κυρίως λόγω επισωρευμένων επί δεκα
ετηρίδας αδυναμιών, ως της διαρθρώσεως και του
κατακερματισμού της αγροτικής ιδιοκτησίας, της διατηρήσεως συγκριτικώς χαμηλού επιπέδου μορφώσεως
και επαγγελματικής καταρτίσεως των Ελλήνων αγρο
τών, της ελλιπούς εισέτι εκμεταλλεύσεως των συγκριτι
κών πλεονεκτιμάτων των διαφόρων περιοχών της
Χώρας δια την παραγωγήν υψηλής εισοδηματικής
αποδόσεως γεωργικών προϊόντων, των ανεπαρκέστων
επενδύσεων εις έργα υποδομής δια την αξιοποίησιν
της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, της ατελούς
οργανώσεως της αξιοποιήσεως της πρωτογενούς
αγροτικής παραγωγής κ.λπ., να σημειώση ρυθμόν
οικονομικής αναπτυξεως, εφάμιλλον προς τον επιτευχθέντα υπό των λοιπών κλάδων της εθνικής μας οικο
νομίας. Αποτέλεσμα τούτου είναι σιι απετέλεσαν οι εν
λόγω κλάδοι, ατυχώς δε πολλάκις και αι εργασιακοί
απασχολήσεις εις το εξωτερικόν, πόλον έλξεως του
πληθυσμού εκ της υπαίθρου, εις σημείον ώστε να
σημειωθή μία ταχύρρυθμος μείωσις τούτου, θεωρητικώς μεν δυναμένη να συμβάλη εις την βελτίωσιν του
εισοδήματος εκείνων οι οποίοι συνεχίζουν απασχο
λούμενοι εις την αγροτικήν οικονομίαν, εν τη ουσία
όμως επισωρεύουσα νέα εις ταύτην προβλήματα και
κυρίως την ραγδαίαν αύξησιν του κόστους παραγωγής
των προϊόντων της, ως εκ της ουσιαστικής αυξήσεως
της αμοιβής του χρησιμοποιημένου υπό ταύτης εργα
σιακού δυναμικού, με αποτέλεσμα την δημιουργίαν
κινδύνων περαιτέρω επιβραδύνσεως του ρυθμού οικο
νομικής αναπτύξεως ταύτης.
Βεβαίως, είναι επιφανειακώς ευχερές ν’ αντιμετωπισθούν αι προαναφερθείσαι συνθήκαι δια της καταλλή
λου αυξήσεως των τιμών των αγροτικών προϊόντων.
Ε ί ν α ι δε α σ φ α λ ώ ς δ υ ν α τ ό ν τούτο
δια τινα των π ρ ο ϊό ν τω ν της α γ ρ ο 
τ ι κ ή ς μ α ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς . Υπό γενικήν όμως
μορφήν η λύσις αύτη, είναι δυνατόν να υποστηριχθή
μόνον υπό των δημοκοπικώς σκεπτομένων. Καθόσον,
δεν πρέπει να διαφεύγη της προσοχής ουδενΰς η
αναμφισβήτητος αλήθεια ότι, εφ’ όσον άπασαι αι λοιπαί συνθήκαι παραμείνουν αι αυταί, η επιβαλλομένη
εκ των υφισταμένων συνθηκών γενική αύξησις των
τιμών των αγροτικών προϊόντων, έστω και εάν παράσχη προσκαίρους λύσεις εις τα οικονομικά προβλήμα
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τα του αγροτικού κόσμου της Χώρας, τελικώς εις
βάρος αυτού κυρίως θ’ απολήξη. Διότι, είτε πρόκειται
περί προϊόντων καταναλισκομένων εγχωρίως, οπότε η
αύξησις των τιμών αυτών θα επηρεάση ζωηρώς τον
τιμάριθμον, είτε πρόκειται περί εξαγωγίμων προϊό
ντων, η αύξησις των τιμών των οποίων θα καταστήση
αδύνατον την τοποθέτησίν των εις τας διεθνείς αγοράς
ειμή μόνον κατόπιν ηυξημένης Κρατικής ενισχύσεως, η
οποία επίσης θα επηρεάση ζωηρώς τα δημόσια οικο
νομικά, εν θα είναι το τελικόν αποτέλεσμα. Η ανατρο
πή της σημερινής οικονομικής σταθερότητος της
Χώρας, αι δυσμενείς επιπτώσεις της οποίας θα πλήξουν τους οικονομικώς αδυνάτους, μεταξύ των οποίων
πρώτοι είναι οι αγρόται.
Κατόπιν τούτων, η Διοίκησις της Πανελληνίου συνο
μοσπονδίας, χ ω ρ ί ς ν α π α ρ α γ ν ω ρ ί ζ η τ η ν
ανάγκην
βελτιώσεως
των
τιμών
ενίων γεω ργοκ τηνοτροφ ικ ώ ν π ρ ο ϊ
ό ν τ ω ν , ό π ο υ κ α ι ο π ό τ ε το ε π ι τ ρ έ 
π ο υ ν α ι π ρ ο ς τ ο ύ τ ο σ υ ν θ ή κ α ι και να
καταβάλη προς την κατεύθυνσιν ταύτην τας ενδεδειγμένας προσπαθείας, εθεώρησεν ως κύριον αυτής
καθήκον την παροχήν πάσης δυνατής συμβολής εις
οιανδήποτε προσπάθειαν δυναμένην να βελτιώση, αφ’
ενός την παραγωγικότητα της ελληνικής αγροτικής
οικονομίας, αφ’ ετέρου τα εισοδήματα ταύτης, πρώτι
στος δια της επ’ ωφελεία των παραγωγών των προϊό
ντων της, αξιοποιήσεως τούτων. Δεδομένου δε ότι
θεραπεύομεν τον συνεργατισμόν και διακατεχόμεθα
από την ακράδαντον πίστιν ότι, δια της αναπτύξεως
των παραγωγικών δραστηριοτήτων αυτού είναι δυνα
τόν ν’ αντιμετωπισθούν, ως επί το πλείσιον ικανοποιη
τικούς, τα προβλήματα της αγροτικής μας οικονομίας
και των απασχολουμένων εις ταύτην, έ τ α ξ ε ν ω ς
πρωταρχικόν
αυτής
στόχον
την
α ν α δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ι ν , τον
εκσυγχρονι
σμόν και την α ν ά π τ υ ξ ι ν των δ ρ α 
στηριοτήτω ν της Ε λλη νική ς γ ε ω ρ 
γικής
συνεταιριστικής
κινήσεως,
δια τα οποία ειργάσθη αόκνως τόσον αυτή καθ’ εαυιή,
όσον και ο εις την διάθεσίν της ολιγομελής, αλλ’ αφοσιωμένος εις τους σκοπούς τους οποίους ετάχθη να
υπηρετήση Υπηρεσιακός της μηχανισμός, με αποτέλε
σμα να είναι πλέον ή βέβαιον ότι, εντός συντομωτάτου
χρονικού διαστήματος, θα τεθή εις την διάθεσιν των
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Χώρας,
κατόπιν αναγνωρίσεως υπό του Κράτους, του ειλικρινώς ενδιαφερομένου δια την ανάπτυξιν της Γεωργικής
Συνεταιριστικής κινήσεως Κράτους, της ορθσιητος και
ωφελιμότητος του πλείστου των υποστηριχθεισών
θέσεων, το νομικόν πλαίσιον το οποίον, όχι μόνον θα
επιτρέψη εις αυτάς ν’ ανταποκριθούν εις τους αυτό
χρημα εθνικούς σκοπούς τους οποίους έχουν την υποχρέωσιν να εκλπηρώσουν, α ΰ ά θα παράσχη εις ταύτας και πάσαν δυνατήν προς τούτο ενίσχυσιν».
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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οργάνωση (προσεχώς) της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως,
και στην υποστήριξη των συνεταιριστικών υπαλλήλων:
Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των Συνεταιριστικών Οργανώσεων
της Χώρας, πάσης μορφής και φύσεως συνεργασιών, είτε επί τω τέλει επεκτάσεως του ορίζοντος υφισταμένων τοιούτων, είτε δια την δημιουργίαν νέων επιβαλλομένων υπό των ανα
γκών της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας... «Θεωρώ εν τούτοις καθήκον να τονίσω ότι... δ ε ν
ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν να θ ε ω ρ η θ ή ότι η π ρ ο σ π ά θ ε ι α α ύ τ η τ η ς Δ ιο ι κήσεώ ς μ α ς έ τ ν χ ε ν τ η ς α ν α μ ε ν ο μ έ νη ς γ ε ν ι κ ή ς κ α ι α μ ε ρ ί σ τ ο υ κ α τ α 
ν ό η σ ε ως κ α ι σ υ μ π α ρ α σ τ ά σ ε ω ς τ ω ν Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν τ α ς ο π ο ί α ς ε κ 
π ρ ο σ ω π ε ί τ ε . Θα διαπιστώσητε επίσης το αξιοπερίεργον φαινόμενον ότι συνήθως, όσον
περισσότερον μεγαλυτέραν ανάπτυξιν δραστηριοτήτων εμφανίζει μία Οργάνωσις ή είναι υψηλότερον το επίπεδον ταύτης, τόσον μεγαλυτέρα απροθυμία προς συνεργασίαν επιδεικνύεται
υ π ’ αυτής, ενδεχομένως διότι, ακριβώς λόγω της καταατάσεώς της ταύτης, η ηγεσία της τείνει
να πιοτεύση ότι η Οργάνωσις της δεν έχει πλέον ανάγκην ευρυτέρων συνεργασιών, χωρίς ν’
αντιλαμβάνεται ότι η διαμόρφωσις μιας τοιαύτης νοοτροπίας, αποτελεί απεμπόλησιν της
βασικής έννοιας και των αρχών του συνεργατισμού και προκαλεί καίρια τραύματα εις τον
θεσμόν αυτού. Θεωρώ προς τούτοις καθήκον να τονίσω ότι, η προαναφερθείσα απροθυμία
προς συνεργασίαν ενίων των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Χώρας, επιδει
κνύεται και εις την περίπτωσιν της συνεργασίας των μετά της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας,
καίτοι αποτελούν αύται μέλη της και δια του Καταστατικού της, το οποίον όχι απλώς απεδέχθησαν, αλλά αυταί αύται εθέσπισαν, έχουν δε αναλάβει ρητάς επ ί του προκειμένον υποχρε
ώσεις. Δεν γίνεται όμως η παρατήρησις αύτη δια να επισημανθούν αι εν λόγω υποχρεώσεις.
Γίνεται αποκλειστικώς και μόνον διότι η Διοίκησις της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας έχει την
ακράδαντον πεποίθησιν ότι, χωρίς την συνεργασίαν και την συμπαράστασιν απάντων των
μελών της, είναι πρακτικώς αδύνατον ν ’ αναπτύξη υψηλής αποδοτικότητος δραστηριότητας,
αίτινες θα παράσχουν εις τα μέλη της και δι'αυτών εις τον αγροτικόν κόσμον της Χώρας, τας
προβλεπομένας υπό του Καταστατικού της και επιβαλλομένας υπό των αναγκών της Ελληνι
κής αγροτικής οικονομίας, υπηρεσίας...».
Στη συνέχεια τόνισε τη συνεργασία που έχει η ΠΑΣΕΓΕΣ μετά των Κρατικών Αρχών «η
σημερινή κατάστασης της συνεργασίας ταύτης... ευρίσκεται εις επίπεδον όπερ ουδέποτε
μέχρι σήμερον επιτεύχθη».
Τόνισε ακόμη την συνεργασία με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ακόμα τόνισε ότι: «η Διοίκησις της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας φρονεί ότι είναι επιτακτι
κή η ανάγκη όπως η προσοχή πάντων στραφή, α φ ’ ενός π ρ ο ς τ η ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν τ η ς
όσον το δ υ ν α τ ό ν ε υ ρ υ τ έ ρ α ς σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς των π ρ ω τ ο 
γ ε ν ώ ν α γ ρ ο τ ι κ ώ ν π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν κι α φ ’ ε τ έ ρ ο υ
π ρ ο ς τ η ν ε κ β ι ο μ η χ ά ν η σ ι ν τ η ς α γ ρ ο τ ι κ ή ς υ π α ί θ ρ ο υ , δια των οποίων κρίνεται ότι θα καταστή δυνατόν ν ’ αντιμετωπισθή, αν όχι το σύνολον, σημαντικώτατον πάντως
ποσοστόν των προβλημάτων της αγροτικής μας οικονομίας και της υπαίθρου γενικώτερον...».
Ακόμα αναφέρθηκε στην καταβαλλόμενη προσπάθεια «προβολής των επιτευγμάτων των
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Χώρας μας είτε μέσω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είτε δια διαφόρων εσωτερικής ή διεθνούς κυκλοφορίας εντύπων, δραστη
ριοτήτων δαπανηρών δια τα οικονομικά της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας, αλλ’ επιβαλλομένων από την ανάγκην όπως πληροφορηθή επί τέλους ο κόσμος τας προσφερομένας εις την
Χώραν μας υπό των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ταύτης υπηρεσίας, ταυτοχρόνως δε διευρυνθούν επαρκώς και αι εμπορικαί των επαφαί. Επί της προσπαθείας όπως
το δημοσιογραφικόν όργανον της Ελληνικής συνεταιριστικής κινήσεως, η « Φωνή των Συνε
ταιρισμών», καταστή αντάξιον ταύτης, έστω και εάν δεν κατέστη εισέτι δυνατόν όπως κατα-
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νοήσουν την ανάγκην προς τούτο και τα μέλη της και συμβάλλουν καταλλήλως. Επί της ενερ
γού συμπαραστάσεώς μας εις πάσαν Εθνικήν προσπάθειαν είτε αφορά αύτη την οικονομι
κήν ανάπτυξιν της Χώρας μας, όπως τα Κρατικά Ομολογιακά Δάνεια είτε αφορά την εξύψωσιν του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων, όπως ο εορτασμός της 150ετηρίδος της Εθνι
κής μας Παλιγγεννεσίας, είτε αφορά προσπαθείας διαφωτίσεως της διεθνούς γνώμης επί
της σημερινής εν τη Χώρα μας υγιούς πολιτικής και οικονομικής καταστάσεως, όπως αι εκα
τοντάδες χιλιάδων καρτών - μηνυμάτων, τα οποία απεστείλαμεν εκ μέρους των Ελλήνων
Αγροτών προς διαφόρους παραλήπτας εις απάσας τας Δυτικοευρωπαϊκός χώρας...».
Εν συνεχεία ο κ. Βοσνιάκος έδωκεν τον λόγον εις τον κ. Παπάζογλου, γεωπόνον, αναπλη
ρωτή διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ, όστις ανέπτυξεν εν αναλύσει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας κατά τα έτη 1971—73, (βλ. ΦΣ 1973 σ. 18 επόμ.). Πολύ ενδια
φέρουσα για την όλη πορεία της ΠΑΣΕΓΕΣ κατά την περίοδο αυτή η έκθεση του Π. Παπά
ζογλου στη ΦΣ Ιαν. 1973 λεπτομερειακά.
Βλ. ακόμα για τα συνεταιριστικά:
— Με ΝΔ 1356/1973 (ΦΕΚ Α//44/73) «περί επιχορηγήσεως της ΠΣΕΓΣ δια δαπάνας
εκπαιδεύσεως, μετεκπαιδεύσεως και καταρτίσεως στελεχών Γ. Συνεταιριστικών Οργανώσε
ων. (Βλ. το κείμενο ΘΣ 1973 σ. 1218 με το οποίο δίνεται επιχορήγηση αλλά και εξάρτηση
από υπουργικές κ.λπ. αποφάσεις).
Τμήμα Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως συνεστήθη και στην ΑΤΕ με τον νέο Οργανισμό της
(ΘΣ 1973 σ. 1268). Ελάχιστη η συμβολή του.
— Για την ανάγκη συνεργασίας των Συνεταιριστικών δυνάμεων βλ. χαρακτηριστηκά σημει
ώματα στο ΘΣ 1974 σ. 1574. Γίνεται κριτική για τη στάση του «εκπροσωπευτικού παράγο
ντος» (δηλ. την ΠΑΣΕΓΕΣ) έναντι των συνεταιριστικών υπαλλήλων, των εποπτικών υπαλλή
λων και εκλεκτών συνεταιριστών.
— Σκέψεις, απόψεις για τη Νομοθεσία Συνεταιρισμών 1974 σ. 1573,1574 βλ. στο Υποκεφ.
Β. Και υποδείξεις του Προέδρου της Συμβουλευτικής Απ. Βογιατζή βλ. ΘΣ 1974 σ. 1581.
— Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, ανέλαβε οριστικώς (γράφει η ΦΣ 1973 σ. 231) ο κ.
Πασχάλης Χρ. Παπάζογλου από 1.4.1973 (μέχρι τούδε αναπληρωτής) με απόφ. ΔΣ και από
φαση Υφυπ. Εθν. Οικονομίας Π. Παπαπαναγιώτου. Έπαινοι, εγκύκλιος του, φωτογραφία,
τελετή βλ. ΦΣ 1973 σ. 231, 232.
— Ο ρόλος των Γεωργικών Οργανώσεων της ΕΟΚ δια την εναρμόνισιν της αγροτικής
πολιτικής Κείμενο αναλυτικό ενημερωτικό με στοιχεία για ΕΟΚ κ.λπ., του Π. Τσαμπάση ΦΣ
1973 σ. 679.
— Για το Συνεταιριστικό Σεμινάριο για Αφρικανούς καθώς και την επιχορήγηση της
ΠΑΣΕΓΕΣ από το Κράτος για την συνεταιριστική εκπαίδευση βλ. και στο Υποκ. Ε.
— Η κάποια απελευθέρωση. Η Γεν. Συνέλευση της 28.1.74 (η πρώτη με εκλογές μετά το
1967).
Στο τέλος του 1973, με τις μεταβολές στην Κυβέρνηση της δικτατορίας και το νέο πρόσωπο
που θέλει να δείχνει, αποφασίζεται ότι πρέπει να δοθεί κάποια «εκδημοκράτηση» στους
Συνεταιρισμούς. (Βλ. στο Υποκ. Α).
Έ τσι στις 28.1.74 γίνεται η πρώτη (με εκλογές) μετά το 1967 Γεν. Συνέλευση της
ΠΑΣΕΓΕΣ. Την έναρξη της κήρυξε ο νέος υπουργός Γεωργίας (της Κυβερνήσεως Ανδρουτσοπούλου) (κτηματίας και συνεταιριστής από την περιφ. Γυθείου) που μετέφερε και τον
χαιρετισμό του πρωθυπουργού και υπογράμμισε τον ρόλο των γεωργικών συνεταιρισμών
για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας, ετόνισε την ανάγκην συσπειρώσεως
των αγροτών στους συνεταιρισμούς των που αποτελούν, όπως είπε, την αυθεντικήν δύναμιν
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της προόδου της αγροτικής τάξεως.«Λιτός, απέριττος και προ πάντων μεστός συμπυκνωμέ
νων νοημάτων και θέσεων δια τον αγροτικόν συνεργατισμόν» ο λόγος του σημειώνει το
κύριο άρθρο της ΦΣ 1974 σ. 65.(>) Το κείμενο του λόγου του δημοσιεύεται εκεί στη συνέ
χεια (σ. 70) με αναλυτικά στοιχεία της ΓΣ, κείμενα ομιλιών, φωτογραφίας, αποφάσεις, ομι
λίες και εκπροσώπων ΑΤΕ, ΟΣΥΓΟ στη ΦΣ Φεβρ. 1974. Τα κείμενα απεικονίζουν την όλη
τότε νέα ρευστή κατάσταση, και τους ελιγμούς και του καθεστώτος και της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Κάποια συζήτηση έγινε στη ΓΣ για το κτηνοτροφικά και για τη νομοθεσία Συνεταιρισμών με
τονισμό από την ΠΑΣΕΓΕΣ της ανάγκης εφαρμογής του ΝΔ 227/1973 (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1615).(‘)
Το τελικό ψήφισμα ήταν αναλυτικό και δείχνει τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν αλλά
και την κάποια οντότητα με την οποία τώρα η Συνομοσπονδία καταγράφει και τα υποστηρί
ζει (βλ. ΦΣ 1973 σ. 36, 37,38,39, βλ. και ΘΣ 1974 σ. 1725,1726).
Το ψήφισμα της γενικής συνελεύσεω ς ζητεί:

Αφού προηγήθηκε η έκφραση πίστεως, ευχαριστίες κ.λπ., ακολουθεί το ψήφισμα:
Α ' Δ ια την ανάπτυξιν της Ελληνικής Α γροτικής Οικονομίας
α. Την θέσπισιν των κινήτρων και διευκολύνσεων και την δημιουργίαν των μηχανισμών δια
την οργάνωσιν και όσον το δυνατόν ευρυτέραν διάδοσιν του θεσμού των από κοινού καλ
λιεργειών, των από κοινού κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της από κοινού χρήσεως
των γεωργικών μηχανών, προς βελτίωσιν της παραγωγικότητος και της ανταγωνιστικότητος
της αγροτικής οικονομίας.
β. Την διεύρυνσιν και αναδιοργάνωσιν της χρηματοδστήσεως των αγροτικών παραγωγικών
δραστηριοτήτων και την απλούστευσιν των προς τούτο διαδικασιών, δια της ευρυτέρας χρησιμοποιήσεως των Γεωργικών Συνεταιρισμών, δια την πληρεστέραν κάλυψιν των συνεχώς
αυξανομένων εις κεφάλαια κινήσεως αναγκών των εκχρηματιζομένων αγροτικών εκμεταλ
λεύσεων.
γ. Την διάθεσιν των κρατικών αγροκτημάτων εις τους κατά κύριον επάγγελμα αγρότας και
την ενίσχυσιν τούτων δια την όσον το δυνατόν καλυτέραν αξιοποίησιν αυτών, κατά προτίμησιν δια της οργανώσεως της από κοινού εκμεταλλεύσεώς των.
δ. Την όσον το δυνατό μεγαλυτέραν δια μέσων και δι’ εμψύχου υλικού ενίσχυσιν της κτη
νιατρικής περιθάλψεως, προς περιορισμόν των εκ τριών περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών
ζημιών της αγροτικής οικονομίας εκ ζωονόσων.
ε. Την κατάρτισιν και εφαρμογήν προγράμματος ευρείας εκβιομηχανίσεως της αγροτικής
υπαίθρου, προς πληρεστέραν αξιοποίησιν του διαθεσίμου αγροτικού εργασιακού δυναμικού
και συμπλήρωσιν του εκ της γεωργίας εισοδήματος των αγροτών, δια της προσελκύσεως των
ιδιωτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και δια της ενισχύσεως προς τούτο των
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Χώρας, ιδία δια την υπ’ αυτών ίδρυσιν βιομη
χανιών επεξεργασίας του βάμβακος, του κρέατος, των δερμάτων κ.λπ.
Β ' Δ ια την βελτίωσιν του εισοδήματος των αγροτών
α. Την αναπροσαρμογήν των τιμών των αγροτικών προϊόντων, εις τρόπον ώστε να εξασφα
λίζουν οι αγρόται το κόστος παραγωγής αυτών και εν επίπεδον εισοδήματος, ανάλογον
προς το εισόδημα των λοιπών εργαζομένων της Χώρας. Η αναπροσαρμογή αύτη δέον να
περιλαμβάνη:
(1) Βλ. όμως και μεταγενέστερες ύβρεις στη ΦΣ 1974 για τον τόσο επαινούμενο νέο υπουργό όταν αυτός
- πολύ σωστά - δεν άφησε να λειτουργήσει ο νόμος 297/1973 αλλά τον κατάργησε προτού αρχίσει να ισχύ
ει (Βλ. στο Υποκ. Β) για να γίνει νέος με αντιπροσώπευση σε Επιτροπή όλων των αρμοδίων (Κράτος,
ΑΤΕ, Συνομοσπονδία, Επιστήμη).
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αα) Τον καθορισμόν της τιμής παρεμβάσεως ελαιολάδου εις δρχ. 30 κατά χιλιόγραμμον
δια τα πεντάβαθμα ή τον καθορισμόν κατωτέρας τιμής και συμπληρώσεως ταύτης μέχρι της
ως άνω τιμής, δια της καταβολής εις τους παραγωγούς εισοδηματικής ενισχύσεως.
ββ) Τον καθορισμόν τιμών παρεμβάσεως δια τα καπνά ανατολικού τύπου προσηρμοσμένων εις τας εμπορικός τιμάς χωρικών καπνών αίτινες διεμορφώθησαν κατά τα τελευταία
δύο έτη.
γγ) Τον καθορισμόν κατωτάτης τιμής τομάτας προς βιομηχανοποίησιν αναλόγου προς τας
πραγματοποιηθείσας κατά το τρέχον έτος τιμάς διαθέσεως του τοματοπολτού εις την διεθνή
αγοράν.
δδ) Τον καθορισμόν των τιμών παρεμβάσεως δια τα δημητριακά, (σίτος, κριθή, αραβόσιτος
και όρυζα) εις επίπεδον ανάλογον προς την αύξησιν του κόστους παραγωγής των εν λόγω
προϊόντων.
εε) Τον καθορισμόν των τιμών παρεμβάσεως βρωσίμων οσπρίων εις τιμάς αίτινες θα
περιορίζουν εις το ελάχιστον την ενασκουμένην σήμερον εις βάρος των παραγωγών αυτών
κερδοσκοπίαν.
β. Την κατάργησιν των διαφόρων διοικητικών μέτρων δια των οποίων συμπιέζονται, πολλάκις κάτω του κόστους παραγωγής, αι τιμαί των αγροτικών προϊόντων και επιδρούν ταύτα
ως ισχυρότατον αντικίνητρον εις τας προσπαθείας αναπτυξεως της αγροτικής παραγωγής.
Ειδικώτερον την κατάργησιν του δελτίου τιμών οπωροκηπευτικών, των καθοριζουσών χαμη
λός τιμάς κρέατος και γάλακτος αγορανομικών διατάξεων κ.λπ.
,γ. Την διανομήν εις τους παραγωγούς κορινθιακής σταφίδος των πραγματοποιηθησομένων
υπό του ΑΣΟ κερδών εκ της σημαντικωτάτης αυξήσεως των τιμών της συγκεντρωθείσης υπ’
αυτού σταφίδος και του παραχθέντος υπ’ αυτού οίνου.
δ. Την εξίσωσιν της καταβληθησομένης εις την περιφέρειαν της Κεντρικής Μακεδονίας
εισοδηματικής ενισχύσεως εις τούς βαμβακοκαλλιεργητάς προς την καταβληθησομένην εις
τας λοιπάς περιφερείας της Χώρας, την εξίσωσιν της καταβληθησομένης εις τους τευτλοκαλλιεργητές της Θεσσαλίας τιμής, προς την τιμήν την καταβληθησομένην εις τους τευτλοκαλλιεργητάς των λοιπών περιοχών της Χώρας, την συνέχισιν της καταβολής της εισοδηματικής
ενισχύσεως εις τους παραγωγούς πορτοκαλλιών και μετά την καθορισθείσαν ημερομηνίαν
λήξεως ταύτης, ως εκ της μικράς μέχρι σήμερον απορροφήσεως προς εξαγωγήν του προϊό
ντος των και την καταβολήν εις τους ροδακινοπαραγωγούς εισοδηματικής ενισχύσεως προς
αντιστάθμισιν των ζημιών ας υπέστησαν εκ των εις βάρος αυτών μέτρων της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητος.
ε. Την αναδιοργάνωσιν και τον εκσυγχρονισμόν της διακινήσεως και εμπορίας των αγροτι
κών προϊόντων εις το εσωτερικόν και της εξαγωγής αυτών, ιδιαιτέρως δε των φθαρτών, ως
των οπωροκηπευτικών και του κρέατος, προς περιορισμόν των αθεμίτων κερδών των ενδια
μέσων, επ’ ωφελεία των τε παραγωγών και των καταναλωτών.
στ. Την διεύρυνσιν της ασφαλίσεως της φυτικής παραγωγής εκ ζημιών λόγω καταστρεπτι
κών δυσμενών κλιματολογικών ή άλλων εκτάκτων συνθηκών και την καθιέρωσιν της υπο
χρεωτικής ασφαλίσεως των αγροτικών ζώων.
ζ. Την βελτίωσιν των όρων εργασίας των συνεταιρισμένων δασεργατών, δια της μειώσεως
των καταβαλλομένων δια την εκμετάλλευσιν Δημοσίων δασών μισθωμάτων, της αυξήσεως
των τιμών υλοτομίας των Κρατικών Εκμεταλλεύσεων Δασών, της κατά 10% προσαυξήσεως
των εν λόγω τιμών δια τας αναλαμβανομένας εκτός των περιφερειών των Κρατικών Εκμε
ταλλεύσεων Δασών υλοτομίας, της απαλλαγής των δασεργατών εκ της εισφοράς 3% υπέρ
Μ.Τ.Π.Υ., της διαθέσεως εις τους δασεργάτας ατελώς δασικών μηχανημάτων και καυσίμων
δια την λειτουργίαν αυτών κ.λπ.
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Γ' Δια την ανάπτυξιν τον αγροτικού συνεργατισμού και των δραστηριοτήτων
των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
α. Την θέσπισιν νόμου «περί Συνεταιρισμών», καταλλήλου ν’ αντιμετώπιση επιτυχώς τα
προβλήματα αναπτυξεως του αγροτικού συνεργατισμού και των επιδιωκομένων δραστηριο
τήτων των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, συμφώνως προς τας επί του προκειμένου εισηγήσεις της Πανεληνίου Συνομοσπονδίας.
β. Την θέσπισιν νόμου «περί Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»
παρέχοντος ικανοποιητικόν γενικόν πλαίσιον δια την υπό των Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων εξασφάλισιν υψηλού επιπέδου προσωπικού,
γ. Την εξασφάλισιν εις την Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν πόρων ικανών να καλύψωσι τας
δαπάνας αναπτύξεως των προγραμματιζομένων δραστηριοτήτων ταύτης, συμφώνως προς
τους καταστατικούς της σκοπούς και τας ανάγκας της γεωργικής Συνεταιριστικής κινήσεως
της Χώρας.
δ. Την επαναφοράν του καθεστώτος φορολογικής μεταχειρίσεως των Γεωργικών Συνεται
ριστικών Οργανώσεων του ισχύοντος μέχρι 31.12.1971, ως εξασφαλίζοντος δικαίαν και ίσην
φορολογικήν μεταχείρισιν των συνεταιρισμένων αγροτών προς τους μη συνεταιρισμένους,
δια τας αναπτυσσομένας μέσω των Οργανώσεών των οικονομικός δραστηριότητας.
ε. Την απαλλαγήν των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων από την υποχρέωσιν
όπως προμηθεύωνται τα εκ του εξωτερικού αναγκαιούντα εις τας δραστηριότητας αυτών
κεφαλαιουχικά αγαθά μέσω του Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών, δεδομένου ότι τού
το θέτει αυτάς εις μειωμένην έναντι της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητος ανταγω
νιστικήν θέσιν και είναι αντίθετον προς την ιδιότητά των ως νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου.
στ. Την ανάθεσιν της διαχειρίσεως των γεωργικών εφοδίων εις τας Γεωργικός Συνεταιρι
στικός Οργανώσεις, των οποίων αποτελεί η εν προκειμένω δραστηριότης βασικόν σκοπόν.
Εν περιπτώσει μη ταχείας υιοθετήσεως της εν προκειμένω διευθετήσεως, την αναπροσαρμο
γήν της χορηγουμένης εις ταύτας προμήθειας δια τας προσφερομένας δια την διαχείρισιν
των γεωργικών εφοδίων υπηρεσίας, προς κάλυψιν των διαμορφωθεισών σήμερον ηυξημένων προς τούτο δαπανών αυτών και αποφυγήν εγκαταλείψεως της εν προκειμένω δραστηριότητός των, γεγονός όπερ θα προκαλέση ουσιαστικώς υψηλοτέραν αύξησιν των σχετικών
δαπανών της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος.
ζ. Την χορήγησιν αποζημιώσεων εις τας Γεωργικάς Συνεταιριστικός Οργανώσεις, αίτινες
διαθέτουν κτηνοτροφάς Δημοσίου εκ Κρατικής παρεμβάσεως δημητριακών απ’ ευθείας από
τας αποθήκας παρεμβάσεως.
η. Την μεταβίβασιν των μετά της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος συσταθέντων φορέων
διαφόρων γεωργικών βιομηχανιών εις τας συμμετεχούσας εις αυτούς Γεωργικάς Συνεταιρι
στικός Οργανώσεις, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα υπό του ιδρυτικού καταστατικού τού
των.
θ. Την διαγραφήν των χρεών των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων εκ δανείων εις
δολλάρια, δεδομένου ότι αύται κατέβαλον ήδη εις εξόφλησιν των εν λόγω δανείων, ποσά
μεγαλύτερα των αρχικώς εις δραχμάς ληφθέντων ποσών και παρά ταύτα οφείλουν έτι μεγα
λύτερα ποσά.
ι. Την ρύθμισιν των δανείων των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων δια την ίδρυσιν
κέντρων διαλογής και συσκευασίας ροδάκινων, συμφώνως προς τας σημερινός δυνατότητας
αξιοποιήσεως των εν προκειμένω εγκαταστάσεων και της βιωσιμότητας λειτουργίας αυτών,
ια. Την ρύθμισιν του θέματος κατασκευής κατακορύφων αποθηκών δημητριακών παρεμβά
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σεως και οριζοντίων αποθηκών γεωργικών εφοδίων, συμφώνως προς τα καλώς νοούμενα
συμφέροντα των ενδιαφερομένων Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και την αρχήν
ότι αι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει ν’ ανήκουν εις ταύτας, εφ’ όσον και αι δραστηριότητες
δι’ ας αύται προορίζονται, πρέπει να διεξάγωνται υπ’ αυτών.
ιβ. Την ταχυτέραν δυνατήν αναβίωσιν της ΟΙΝΙΚΗΣ, δια της αναπτύξεως των δραστηριο
τήτων της οποίας θα καταστή δυνατή η αντιμετώπισις ποικίλων προβλημάτων των Οινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
ιγ. Την λήψιν μέτρων δια την επί τι χρονικόν διάστημα επιβίωσιν της Κοινοπραξίας Οπωροκηπευτικών, προς αποφυγήν της επί ζημία των μελών ταύτης διαλύσεώς της, μέχρις ότου
εφαρμοσθή το νέον σύστημα διακινήσεως και εμπορίας των οπωροκηπευτικών εν τω εσωτε
ρικά», οπότε αύτη θα καταστή δυνατόν ν’ αναπτύξη βιώσιμους δραστηριότητας και ν’ ανταπεξέλθη αυτοδυνάμως εις τας δημιουργηθείσας μέχρι σήμερον οικονομικός υποχρεώσεις της.
ιδ. Την επίλυσιν των προβλημάτων άτινα αντιμετωπίζουν αι εξάγουσαι μεταποιημένα
αγροτικά προϊόντα Γεωργικαί Συνεταιριστικοί Οργανώσεις επί του θέματος της δικαιουμένης υπ’ αυτών επιστροφής επιτοκίων.
Α ’Διάφορα
α. Την καθιέρωσιν και δια τους αγρότας του θεσμού της μέσω της Αγροτικής Τραπέζης της
Ελλάδος καταναλωτικής πίστεως δια διαρκή αγαθά οικιακής χρήσεως, προμηθευόμενα εις
τούτους υπό των Γεωργικών Συνεταιριστικών των Οργανώσεων.
β. Την θέσπισιν διγράμμων επιταγών προαναγεγραμμένης αξίας, δι’ ων και μόνον καθίστα
ται δυνατόν να εξασφαλίσουν οι αγρόται την πληρωμήν των διατιθεμένων εις το εμπόριον
προϊόντων των.
γ. Την βελτίωσιν των συντάξεων του ΟΓΑ και την καθιέρωσιν ειδικής συντάξεως δια τα
αγροτοσυνεταιριστικά αιρετά στελέχη.
δ. Την μείωσιν του ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των δασεργατών, δια της υπαγωγής
του επαγγέλματος των εις τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ως εκ της αντικειμενικής
αδυναμίας αυτών όπως ασχοληθώσιν εις υλοτομίας εις προκεχωρημένην ηλικίαν. Επίσης την
χορήγησιν εις άπαντας τους δασεργάτας δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.
ε. Την ταχυτέραν δυνατήν παραχώρησιν των τίτλων κυριότητας των παντός είδους αγροτι
κών κλήρων.
ΕνΑθήναιςτη 19η Δεκεμβρίου 1972
Δια την Γεν. Συνέλευσιν της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
Ο Πρόεδρος ΑΛΕΞ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
Η Συνομοσπονδία προς τους αγρότες για το 1973

Στη ΦΣ σ. 1 του 1973 δημοσιεύεται κείμενο του Προέδρου της Συνομοσπονδίας Αλ. Βοσνιάκου προς τους αγρότες. Αφού προηγηθούν οι γνωστές ευχαριστίες κ.λπ. προς το καθε
στώς, γράφει:
«... Δια να δυνηθώμεν όμως ταχύτερον να όιανύσωμεν την περίοδοδον αυτής της αναπρο
σαρμογής μας, ένας και μόνος δρόμος υπάρχει. Η ομαδοποίησις και σννένωσίς μας εις καλ
λιεργητικός μονάδας εκτάσεως 500 τουλάχιστον στρεμμάτων, όπως το επεαήμανεν ως καθή
κον μας εις τον τελευταίον του, προς το Έθνος, λόγον, ο Πρωθυπουργός μας. Και ο ασφαλέ
στερος τρόπος να επιτύχωμεν αυτό, είναι να πυκνώσωμεν όλοι τας τάξεις των Συνεταιρισμέ
νων αγροτών μας και να ενδυναμώσωμεν τας Συνεταιριστικός μας Οργανώσεις παντός βαθ
μού, ιδιαιτέρως τους Πρωτοβάθμιους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς.
Έχομεν την βεβαιότητα ότι η Εθνική μας Κυβέρνησίς, εντός των αρχών του 1973, θα μας
χαρίση το κατάλληλον νέον νομικόν πλαίσιον αναπτύξεως των Γεωργικών Συνεταιρισμών
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μας, μέσα στο οποίον αυτοί θα δυνηθούν να καταστούν παραγωγικώς πολυδύναμοι και συγ
χρονισμένοι δια την άσκησιν, επι επιστημονικών οικονομοτεχνικών δεδομένων, της συλλογι
κής παραγωγικής διαδικασίας αλλά και δια την εν συνεχεία αξιοποίησιν ταύτης -Β ιομηχανι
κήν και εμπορικήν — προς κοινόν όφελος παραγωγού και καταναλωτού.
Δια την επιτυχίαν όμως των νέων αυτών στόχων, των αρχομένων με το αρχόμενον 1973,
εκτός από τον δια της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως και προσαρμογής μας εξοπλισμόν,
απαιτούνται συγχρόνως η γεωργοτεχνική παρακολούθησις του Τομέως Γεωργίας του Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας και η οικονομική αρωγή και σνναντίληψις της Αγροτικής μας Τρα
πέζης. Πρωτίστως...».
Με την κάποια ελευθερία στην ανάπτυξη των οργανωτικών θεμάτων των Οργανώσεων, το
περ. ΘΣ επαναφέρει στο τεύχος του Ιουλίου - Αυγούστου 1974, τις παλαιάτερες υποδείξεις
του Θεοδ. Τζωρτζάκη για την ανάγκη λειτουργίας στη Συνομοσπονδία 2 βασικών Συμβου
λίων για την καλή λειτουργία της (του Γνωμοδοτικού και του Συνεταιριστικού Συντονισμού)
και αναδημοσιεύει, με κατάλληλο πρόλογο, το παλαιότερο βασικό κείμενο του Θ. Τζωρτζά
κη (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1817) με κατάλληλη εισήγηση του περιοδικού (ΘΣ 1974 σ. 1822).
(Επειδή το πρόβλημα αυτό της Οργανώσεως της Συνομοσπονδίας είναι βασικό αλλά και
δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, υπενθυμίζουμε το πολύ χρήσιμο και για τους σημερινούς και
κατοπινούς της Συνομοσπονδίας και γενικότερα της συνεταιριστικής κινήσεως, της εισηγήσεώς του αυτής στον Σ 1965 σ. 42 που επανέφεραν τα ΘΣ 1974 σ. 1817).
Για την νεότερη περίοδο από το 1974 και έπειτα βλ. στη συνέχεια στο νεότερο Μέρος
του τόμου.
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Πολλά στοιχεία για τις Κεντρικές μεγάλες Οικονομικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και
τις διάφορες μικρότερες (με διάφορες νομικές μορφές) βλ. στους ετήσιους Απολογισμούς
της Δ/νσεως Συνεταιρισμών ΑΤΕ.
Στο τέλος του 1969 υπάρχουν οι ακόλουθες κεντρικές οικονομικές συνεταιριστικές Οργα
νώσεις (με διάφορους νομικούς τύπους), με διάκριση σε λειτουργούσες και σε αδρανούσες
(ΘΣ 1971 σ. 129).
α) Λειτονργούσαι:
1. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωσις Ελαιοπαραγωγών Ελλάδος «Ελαιουργική», Αθήναι
1949.
Μέλη: 36 Ενώσεις Συνεταιρισμών Ελαιοπαραγωγικών περιφερειών (εις τας οποίας ανή
κουν 1.744 Συνεταιρισμοί). Επίσης συμμετέχει και εις μεμονωμένος Συνεταιρισμός. Κεφά
λαια: Δρχ. 1.945.000.
2. Κεντρική Ένωσις Χανίων: Συνεργαζόμεναι Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Νομού
Χανίων. Χανιά 1952.
Μέλη: 7 Ενώσεις Συνεταιρισμών εις τας οποίας ανήκουν 192 Συνετιαιρσμοί. Κεφάλαια:
Δρχ. 555.000.
3. Κεντρική Συνεταιρική Ένωσις Συκοπαραγωγών «Συκική», Καλαμάτα 1953.
Μέλη: 3 Ενώσεις Συνεταιρισμών εις τας οποίας ανήκουν 169 Συνεταιρισμοί, ως επίσης και
15 μεμονωμένοι Συνεταιρισμοί. Κεφάλαια: Δρχ. 19.858.000.
4. Κεντρική Ένωσις Κτηνοτροφικών Συνεταιρικών Οργανώσεων της Ελλάδος «Κτηνοτροφική». Αθήναι 1962.
Μέλη: 32 Ενώσεις Συνεταιρισμών εις τας οποίας ανήκουν 1.686 Συνεταιρισμοί, ως και 3
μεμονωμένοι Συνεταιρισμοί. Κεφάλαια: Δρχ. 774.000.
5. Κεντρική Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Νομού Ηλείας. Πύργος 1964.
Μέλη: Εις την Κεντρικήν ταύτην Ένωσιν συμμετέχουν 6 Ενώσεις Συνεταιρισμών, εις τας
οποίας ανήκουν 224 Συνεταιρισμοί. Κεφάλαια: Δρχ. 720.000.
6. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωσις Προστασίας Γεωργικών Προϊόντων Νομού Μεσση
νίας. Καλαμάτα 1966.
Μέλη: 7 Ενώσεις Συνεταιρισμών εις τας οποίας ανήκουν 294 Συνεταιρισμοί. Κεφάλαια:
Δρχ. 7.434.000.
7. Κεντρική Ένωσις Φρουτοπαραγωγών Ελλάδος. Σκύδρα 1966.
Μέλη: 5 Ενώσεις Συνεταιρισμών. Κεφάλαια: Δρχ. 2.128.000.
8. Κεντρική Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Κορινθίας. Κόρινθος 1966.
Μέλη: 5 Ενώσεις Συνεταιρισμών εις τας οποίας ανήκουν 155 Συνεταιρισμοί. Κεφάλαια.
Δρχ. 761.000.
β) Αδρανούσαι:
9. Κεντρική Ένωσις Οινοποιητικών Συνεταιρικών Οργανώσεων «Οινική». Αθήναι 1949.
10. Κεντρική Ένωσις Ελαιοπαραγωγών Μεσσηνίας «Συνεταιρική Πυρηνελαιουργία».
Καλαμάτα 1950.
11. Κοινοπραξία Συν/κών Ενώσεων Ορυζοπαραγωγών Φαναριού - Ηγουμενίτσης. Καναλάκι Φαναριού 1951.
Σημείωσις: Πρόκειται περί Κεντρικής Ενώσεως κατά νόμον, φερούσης την ανωτέρω επωνυ
μίαν.
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12. Κεντρική Ένωσις Χαρουποπαραγωγών. Ρέθυμνον 1953.
13. Συνεταιριστική Κεντρική Ένωσις Βιομηχανίας Γάλακτος. Αλεξάνδρεια 1961.
Οι Οργανώσεις που λειτουργούν εργάζονται στα πλαίσια που επιτρέπει το δικτατορικόν
καθεστώς, οπωσδήποτε όμως εξακολουθούν να εξυπηρετούν τις Ενώσεις, Συνεταιρισμούς και
γενικότερα τον αγροτικόν κόσμον ανάλογα με τους σκοπούς που ε'χει η κάθε κεντρική οργά
νωση, τα πρόσωπα που ε'χουν διοριστεί ως ΔΣ και ΕΣ και στις Διευθύνσεις τους και άλλα
στοιχεία (Για τις νε'ες διοικήσεις των Κεντρικών Οργανώσεων (πρόσωπα) βλ. ΦΣ 1967 σ. 83).
Η ανάπτυξη στη συνεχεία για το έργο της κάθε Κεντρικής Οργάνωσης γίνεται περιληπτικά
αλλά πάντα με σαφείς παραπομπε'ς στις πηγές ώστε να είναι εύκολη η ενημέρωση κάθε
μελετητή.
Πολλά αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν και στα τεύχη των περιοδικών ΘΣ και ΦΣ.
Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές πληροφορίες:
Η Κ Υ Δ Ε Π (Κ Ο ΙΝ Ο Π Ρ Α Ξ ΙΑ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Ν )

Εξακολουθεί να είναι η βασική οικονομική συνεταιριστική οργάνωση, κυρίως σε θέματα
συγκεντρώσεως αγροτικών προϊόντων εκτός εκείνων που είναι αντικείμενο δραστηριότητας
άλλων Κεντρικών Οργανώσεων (που στην πλειονότητά τους γεννήθηκαν από αυτή).
Για τις δραστηριότητές της σε θέματα δημητριακών και βάμβακος (με τα οποία κυρίως
ασχολείται η ΚΥΔΕΠ) βλ. λεπτομερειακά στο ευρετήριο περιοδικού ΘΣ 1971 και 1972 σ.
1057,1058,1059, τόσο για την δίκιά της δραστηριότητα όσο και μέσω των «θυγατρικών» της
οργανώσεων.
Δίδονται εκεί αρκετά στοιχεία για τα μέλη της, τα κεφάλαια, την συγκέντρωση σιτηρών,
την σποροσυγκέντρωση, τις εργασίες για το βαμβάκι, πατατόσπορο, αραβόσιτο, όρυζα,
όσπρια, επίσης για τα αποτελέσματα των χρήσεων, τα αποθηκευτικά συγκροτήματα της
Θεσσαλονίκης, Πειρειώς, Βόλου, Αλεξανδρουπόλεως, Καβάλας, Πόρτο Λάγο, Χαλκίδας,
Λαμίας, 238.000 τ. συνολικώς. Δημοσιεύονται και φωτογραφίες από διάφορες μεγάλες
εγκαταστάσεις της και άλλες υπό κατασκευήν.
Ακόμα δίδονται στοιχεία για τους διάφορους νέους προγραμματισμούς της.
Αξιοσημείωτη είναι η πρωτοβουλία της του 1966 για την αγορά οικοπέδου προς ανέγερσιν
συνεταιριστικού μεγάρου για συστέγαση των Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
(δυστυχώς δεν οικοδομήθηκε).
Για τις δραστηριότητες της ΚΥΔΕΠ σε διάφορους τομείς βλ. και σε πολλές άλλες σελίδες
του περιοδικού ΘΣ όπως π.χ.: σ. 1644 (για δημητριακά) 1719,1726 και 2004 (για 11 θαλά
μους ψυκτικών αποθηκών γεωμήλων) 1871 (για την ανέγερση και εξοπλισμό 4 σιταποθηκών
κατακόρύφου τυπου SILOS) και πολλά άλλα (βλ. ευρετήρια περιοδικού ΘΣ).
Γενικότερο κείμενο για τις εργασίες της 1966 -1972 βλ. στα ΘΣ 1973 σ. 1269 -1279. Προη
γείται εκεί ένα ιστορικό για την ίδρυση της και τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσα σε
δύσκολες συνθήκες.
Η πρώτη μετά το 1967 Γεν. Συνέλευση της έγινε το 1973. (16.4.73) παρουσίες, θέματα, ομι
λίες, στοιχεία εργασιών κ.λπ., βλ. ΦΣ 1973 σ. 341 και ΘΣ 1973 σ. 1219. Για συγκέντρωση
σιτηρών 1973 βλ. ΦΣ 1973 σ. 352.
Χαρακτηριστικά για το έργο της ΚΥΔΕΠ και γενικότερα της όλης συνεταιριστικής κινήσεως είναι τα σημειώματα του περ. ΘΣ στις σελ. 1815 και 2017 του 1974. Παραθέτομε το τελευ
ταίο: «Διαμαρτύρεται η Ένωσις Εξαγωγέων Εμπόρων Βάμβακος διότι, ως γράφει: “Δι’
εκτάκτου ενισχυσεως και νέων προνομίων η ΚΥΔΕΠ, κατά πληροφορίας Τύπου, φέρεται ως
μέλλουσα να διενεργήση συγκέντρωσιν συσπόρου βάμβακος δια λογαριασμόν του Κρά
τους...”.
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Πότε τέλος πάντων, θα το χωνέψουν οι του “Ιδιωτικού φορέως” ως αυτοαποκαλούνται, ότι
και η ΚΥΔΕΠ είναι “ιδιωτικός φορεύς” ο οποίος όμως εργάζεται δια να εξυπηρετήση
παραγωγούς, προϊόν και κράτος και όχι δια να κερδίση;
Πότε θα παύσουν να ομιλούν για “προνόμια” της ΚΥΔΕΠ όταν είναι γνωστά τα τεράστια
προνόμια των ιδιωτών βιομηχάνων και εμπόρων;
Δεν είμεθα αφελείς βέβαια να πιστεύωμεν ότι θα παύσουν να διαμαρτύρονται. Θα παύ
σουν μόνον όταν τους παύσουν. Δηλαδή είναι θέμα κρατικής πολιτικής να σταματήση η
εκμετάλλευσις των πολλών από τους λίγους».
Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΙΙ (Κ ΕΝΤΡΙΚΗ Ε Ν Ω ΣΗ )

Εξακολουθεί, με αρκετές δυσκολίες, τις εργασίες της κατά την περίοδο αυτή. Βλ. ΘΣ 1971
σ. 30 σχετικά με τις εργασίες της σε ελαιόλαδα, εληές, σάπωνες.
— Η ΓΣ του 1972 (Αναλυτικά βλ. ΦΣ 1972 σ. 143).
— Σύσκεψις γενικότερη για βρώσιμες ελιές (ΦΣ 1972 σ. 484).
— Έντονο σημείωμα της ΦΣ 1972 σ. 491 για τις αιτιάσεις - κατηγορίες της Ενώσεως Εξαγωγέων βρωσίμων ελαιών έναντι της Ελαιουργικής.
— Συνεδρίαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελαιοκαλλιεργείας. Νέος Πρόεδρος της Οργα
νώσεως ο Χαρ. Καρυωτάκης Γεν. Δ/ντής της Ελαιουργικής. Αναλυτικά ΦΣ 1973 σ. 634.
— Αναλυτικά για τα θέματα ελαιοπαραγωγής κατά το 1973 με τα οποία ασχολείται η Ελαιουργική βλ. στα ετήσια ευρετήρια του περιοδ. ΘΣ 1973 σ. 1568 καθώς και στα άλλα έτη.
— Το 1974 νέος μηχανολογικός εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις Ελευσίνας (βλ. ΘΣ 1974 σ.
1726).
Η ΣΕΚΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Εξακολουθούν οι εργασίες της και κατά την περίοδο αυτή, παρά την απομάκρυνση του ΔΣ,
του Γεν. Δ/ντη Β. Ιλαντζή και άλλων στελεχών και παρά τα διάφορα εμπόδια που θέτουν οι
ανταγωνιστές της. Η καλή της θεμελίωση και οργάνωση και οι ικανότητες του προσωπικού
που παρέμεινε συντελούν ώστε οι ζημίες να είναι λιγότερες.
—Η ΓΣ του Νοεμβρίου 1969. Ονόματα αντιπροσώπων στη ΓΣ, Διοικ. Συμβουλίου, Γεν.
Δ/ντού, άλλων εκπροσώπων. Εργασίες, έκθεση ΔΣ, Ισολογισμός, ομιλίες, φωτογραφίες
κ.λπ., βλ. ΦΣ 1970 σ. 20. Πρόεδρος ΔΣ ο Δημ. Μαυρομμάτης, Γεν. Δ/ντής ο Ε. Σκανδάλης.
Η ΓΣ της ΣΕΚΕ 1971. Έκθεση για δραστηριότητες (ΦΣ 1972 τ. 1 σ. 31).
— Η 25ετία ΣΕΚΕ. Μεγάλη δεξίωση επίσημη με παρουσία πλήθους κυβερνητικών προς
τιμήν εκπροσώπων ξένων χωρών που εισάγουν ελληνικά καπνά. Αναλυτικό κείμενο με
φωτογραφίες βλ. ΦΣ 1972 σ. 333 και ΘΣ 1972 σ. 897.
Για εργασίες της βλ. ΦΣ 1971 σ. 166. Η πολιτική της ΕΤΒΑ για την Καπνοβιομηχανία
Ματσάγγου. Διάλυση της παρά το ενδιαφέρον και τις επιτυχίες της ΣΕΚΕ που είχε αναλάβειτη λειτουργία της (ΦΣ 1971 σ. 484).
Για τις εργασίες αγοράς καπνών από τα κρατικά αποθέματα βλ. ΘΣ 1971 σ. 273 και 292
όπου εξαίρεται η συμβολή της για την διάθεση των κρατικών αποθεμάτων.
Για τις εργασίες της γενικότερα βλ. κείμενο Ν. Κολύμβα ΘΣ 1972 σ. 577 «ο ελληνικός
καπνός και η ΣΕΚΕ». Επίσης κείμενο του ιδίου «η θέση του Συνεργατισμού εις τον σύγχρο
νον κόσμον και η ΣΕΚΕ» (ΘΣ 1972 σ. 756).
— Η ΓΣ της ΣΕΚΕ το 1972. ΦΣ 1973 σ. 56.
— Γενικότερα για τις δραστηριότητες της ΣΕΚΕ βλ. πολλά κείμενα στα ΘΣ σελ. 91, 273,
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292, 883,1061, 1062. Βλ. γενικότερα και στο λήμα καπνός και στο λήμμα ΣΕΚΕ στα ετήσια
ευρετήρια του περιοδ. ΘΣ. Για υπαλλήλους βλ. ΘΣ 1972 σ. 980.
Ιδιαίτερης αξίας κείμενο για το όλο ε'ργο της ΣΕΚΕ είναι το βιβλίο του Βασ. Ιλαντζή
«ΣΕΚΕ και ΚΑΠΝΟΣ» (παρουσίαση από Α.Ν. Κλς στα ΘΣ 1973 σ. 1451).
Γενικά για θέματα ΣΕΚΕ (και καπνού) βλ. ακόμα στα ΘΣ, κυρίως στις ακόλουθες σελίδες
(για ειδικότερη μελέτη):
1619
1620
1637
1638

1647
1722
1723
1785

1789
1804
1808
1809

1869
1870
1874
1875

1926
1934
1938
1945

1954
1955
1987
1990

1998
2060
2075
2123

(και άλλες)
Ισολογισμό της 30.6.74 βλ. ΘΣ 1974 σ. 1998.
Η ΚΣΟ Σ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ)
Κατά την περίοδο αυτη κινείται μέσα στο νέο κρατικό πλαίσιο για θέματα της σουλτανίνας
με διορισμένα όργανα.
Για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΚΣΟΣ βλ. ΘΣ 1972 σ. 1069 (Ευρετήριο για σταφί
δες, ΚΣΟΣ, ΑΣΟ).
Για εργασίες κατά το 1973 βλ. ΘΣ σ. 1566. Για εργασίες κατά το 1974 βλ. ΘΣ σ. 1643. Ομοί
ως ΘΣ σ. 1718. Το ΝΔ για επιτροπές διαθέσεως σουλτανίνας (ΦΕΚ 23/Α/74).
Για τις παράλογες απόψεις των «ελέω Θεού» εξαγωγέων και για την ΚΣΟΣ βλ. σημείωμα
περιοδ. Θ.Σ. 1974 σ. 1816.
Για ανέγερση αποθηκών της ΚΣΟΣ στην Κορινθία βλ. ΘΣ σ. 1806.
Για εργασίες της βλ. ΘΣ σ. 1867,1937,1950.
Η ΚΣΟΣ υπερασπίζεται τα δικαιώματα της από τον Ν. 3484/1955 (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2004).
Η ΟΙΝΙΚΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
Σε αδράνεια. Κυβερνητική απόφαση για αναδιοργάνωση, δραστηριοποίηση της βλ. ΘΣ
1971 σ. 366 και ΦΣ 1971 σ. 22 με κείμενο Δ. Καβούρ. Διορισμός νέων Συμβουλίων της από
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Ονόματα. Το περιοδ. ΘΣ δημοσιεύει ιστορικό λεπτομερεια
κό σημείωμα για την ίδρυση —λειτουργία της Οινικής και συνιστά στις Ενώσεις τη συνεργα
σία τους (ΘΣ 1972 σ. 865, 866). Και το 1973 τα ΘΣ σ. 1297 υποστηρίζουν και πάλι την ανά
πτυξη δραστηριοτήτων της. Βλ. και ΘΣ σ. 2061.
— Αναλυτικό σημείωμα της ΦΣ 1972 σ. 213, 244 για το όλο ιστορικό των προσπαθειών
αλλά και των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων που την κράτησαν σε αδράνεια επί 20
έτη. Απόφαση κρατική για αναβίωση της με διορισμό νέων ΔΣ και ΕΣ. Αλλά (λέει) απαιτεί
ται η ένθερμος συμπαράσταση Κράτους και ΑΤΕ. Βλ. ονόματα διορισθέντων αναλυτικά ΦΣ
1972 σ. 244. Νέα ΔΣ και ΕΣ βλ. ΦΣ 1973 σ. 204.
— Η ΓΣ Ιουλίου 1973. Μετέχοντες, ομιλίες, τροπ. καταστατικού, δικαίωμα εγγραφής,
κατασκευή εμφιαλωτηρίων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ευγνωμοσύνη ποος Κυβέονησιν
(ΦΣ 1973 σ. 526).
— Η ΓΣ Μαρτίου 1974, απολογισμός, προτάσεις προγραμματισμού της Διοικήσεως ,απο
φάσεις της ΓΣ (βλ. κείμενο Δ. Καβούρ στη ΦΣ 1974 σ. 268).
Η ΣΠΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Εξακολουθεί με πολλές δυσκολίες τις εργασίες της με ζημίες καθώς οι τοποθετηθέντες (ΔΣ
- Δ/νση) δεν ήταν οι κατάλληλοι (μετά την απομάκρυνση του Ανδρ. Σιβρόπουλου που ήταν ο
δημιουργός της). Για τις εργασίες που έκανε βλ. διαφήμιση στα ΘΣ τεύχος 1 (εξώφυλλο).
Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
Λόγω των μεγάλων αναγκών σε κτηνοτροφικά προϊόντα η Κτηνοτροφική είχε μεγάλη ανά
πτυξη κατά την περίοδο αυτή.
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Για to 1970 βλ. ΦΣ σ. 108, (Διευθυντής ο γεωπ. Β. Παπασπυρόπουλος) σ. 391 (μήνυμα
Προέδρου Κτηνοτροφικής Απ. Καντζέλη για το 1971).
Για το 1971 βλ. ΘΣ σ. 374 επόμ., 459 επόμ., (σειρά μέτρων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας).
Με ΝΔ 872/1971 έγινε υποχρεωτική η παστερίωση γάλακτος.
Το 1972 η ΓΣ της Κτηνοτροφικής (12.2.72). Για εργασίες της βλ. ΘΣ 1972 σ. 723 και ΦΣ
1972 σ. 145.
To A‘ Πανελλήνιο Κτηνοτροφικό Συνέδριο στα Ιωάννινα με έντονη παρουσία - κατεύθυν
ση από Κρατικούς. Αναλυτικά ΦΣ 1972 σ. 251.
Η ΓΣ του 1973. Εργασίες, Κυβερνητικές μεγάλες υποσχέσεις για συμπαράσταση. Αγωνία
για αυτάρκεια στο κρέας. Χαρακτηριστική ομιλία Γεν. Γραμ. Υπ. Γεωργίας ΦΣ 1973 σ. 342.
Κατά το 1973 βλέπε αναλυτικά για τα θέματα κτηνοτροφίας με τα οποία ασχολείται η Κτηνοτροφική στο ευρετήριο περιοδ. ΘΣ σ. 1568.
Αναλυτικά για το έργο της 1967 — 1973 βλ. Θ.Σ. 1974 σ. 1775-1777.
ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Η Α Σ Ε (Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α )

Για εργασίες και ανάγκη υποστηρίξεως βλ. ΦΣ 1971 σ. 342.
Ο πρόεδρος της ΑΣΕ διαπιστώνει ότι παρά τις συστάσεις ΥΓ, ΑΤΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ λίγες είναι
οι Οργανώσεις που χρησιμοποιούν το τυπογραφείον της και μόνο για λογιστικά έντυπα.
Αναφέρει περικοπήν από το καταστατικόν της για τους ευρύτατους εκδοτικούς σκοπούς της
και συνιστά να αναπτύξουν οι Ενώσεις κ.λπ. ενημερωτική δραστηριότητα με Δελτία που θα
τυπώνει η ΑΣΕ (βλ. ΦΣ 1972 σ. 256).
Η ΑΣΕ τυπώνει και το περ. ΦΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ.
— Η τυποποίηση των συνεταιριστικών εντύπων και το τυπογραφείον των Συνεταιρισμών.
Κείμενο Γ. Τριανταφυλλίδη Δ/ντού του τυπογρ. της ΑΣΕ για τα πλεονεκτήματα που προσφέ
ρει (βλ. ΦΣ 1973 σ. 726).
Η Σ Υ Κ ΙΚ Η

— Δρα στη Μεσσηνία, διάδοχος του Γραφείου Σύκων. Για εργασίες της βλ. ΘΣ 1971 σ.
182. Επίσης ΘΣ 1971 σ. 474 για εργασίες, μέτρα προστασίας ξηρών σύκων. Επίσης βλ. για
εργασίες στα ΘΣ:
Το 1972 σ. 977 και 1039. Το 1973 σ. 1219. Το 1974 σ. 1987.
ΗΣΕΚΟΒΕ

Ικανοποίηση και συγχαρητήρια υφυπ. επί θεμάτων Γεωργίας Π. Παπαπαναγιώτου για τις
εργασίες της 1971 (Αναλυτικά βλ. ΦΣ 1972 σ. 83).
Η δευτέρα ΓΣ. Αναλυτικά στοιχεία για δραστηριότητες (ΦΣ 1972 σ. 355).
— Πεπραγμένα ΔΣ της ΣΕΚΟΒΕ για 1972. (Αναλυτικά ΦΣ 1973 σ. 661 για το όλο έργο της).
Η Ε Λ Β ΙΖ

Η ΓΣ του 1972 της συνεταιριστικής Εταιρείας Ελληνικαί Βιομηχανίαι Ζωοτροφών. (Αναλυτ. κείμενο ΦΣ 1972 σ. 336).
— Πανελλήνιο Ενημερωτικό Σεμινάριο αντιπροσώπων της (βλ. ΦΣ 1972 σ. 591, 662. ανα
λυτικά).
Η ΣΥΝΕΡΓΑΛ

Εργασίες το 1973 βλ. ΘΣ 1974 σ. 1726.
Η ΕΝΩ ΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗ ΤΗ Σ (ΑΕ)

Για δραστηριότητες βλ. ΦΣ 1972 σ. 351.
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Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ Π ΙΣΏ Σ - Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΉΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ)

Επεξηγήσεις για το περιεχόμενο του Υποκεφ. Ζ και για τις σχέσεις ΑΤΕ - Συνεταιρισμών
βλ. στο Υποκ. Ζ του Δ τόμου σελ. 525/2285. Επίσης στο ίδιο Υποκεφ. Ζ της προηγούμενης
περιόδου 1961 - 1965 στον παρόντα τόμο Ε. Σχετικά με την ΑΤΕ βλ. πάντα και το Υποκ. Β
για Εποπτεία.
Το 1967 Διοικητής ΑΤΕ είναι ο Αν. Βγενόπουλος και Υποδιοικητής ο Αδ. Πεπελάσης διο
ρισμένοι από την Ένωση Κέντρου.
Το όλο έργον της ΑΤΕ για κάθε έτος εμφανίζεται και κατά την περίοδο αυτη στους ετήσι
ους Απολογισμούς της Διοικήσεώς. Η Δ/νση Συνεταιρισμών συντάσσει και δημοσιεύει και
ειδική έκθεση του έργου της σε συσχετισμό με τις δραστηριότητες της συνεταιριστικής κινήσεως που εποπτεύει (τα στοιχεία αυτά είναι πολύτιμα καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία του
Υπουργείου Γεωργίας - παρά μόνο για ιδρύσεις, διαλύσεις) ούτε της ΠΑΣΕΓΕΣ (για το
έργο κυρίως των Ενώσεων μελοόν της και των Κεντρικών Οργανώσεων).
Στη συνέχεια θα δοθούν περιληπτικά στοιχεία για μερικά θέματα των σχέσεων Συνεταιρι
σμών - ΑΤΕ, είτε για οργανωτικά της ΑΤΕ και μόνο ενδεικτικά για διάφορες εργασίες της.
Το 1967 διορίζεται από τη Δικτατορία Διοικητής ο Ιωάν. Παπαβλαχόπουλος με αρκετή πεί
ρα (ως τέως Νομάρχης, τ. Γραμμ. Υπουργικού Συμβουλίου και Πρόεδρος στο Ανώτατο Συμ
βούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων).
Κατά το διάστημα 1967 - 1974 που τοποθετήθηκαν στη Διοίκηση - Υποδιοίκηση ΑΤΕ διά
φορα νέα πρόσωπα, η όλη κατάσταση κινήθηκε μέσα βέβαια στις δεσμεύσεις και απαιτήσεις
του δικτατορικού καθεστώτος που τα διόριζε αλλά και ανάλογα με την προσωπικότητα, το
παρελθόν, τις γνώσεις και τον βαθμό σχέσεων - εξάρτησης από το καθεστώς και τις πολλές
ομάδες εξουσίας των παρασκηνίων. Πολύ συχνές αλλαγές στις Διοικήσεις.
Οι εργασίες και η οργάνωση της ΑΤΕ εξακολουθούν όπως στο παρελθόν, παρά τις προη
γούμενες κινήσεις του Υποδ. Πεπελάση για μεταβολές στην αγροτική πίστη κ.λπ. και παρά
τις πιο έντονες τώρα προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας να θέσει υπό έντονο έλεγχο
την ΑΤΕ που είχε αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα από χρόνια με τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπη
ρεσιών, Συνεταιρισμών και με την ουσιαστικήν ενασχόληση με το θέμα των Γεωργικών Βιο
μηχανιών, τις Ασφαλιστικές Εργασίες και άλλα.
Και το 1968 γινόταν η χρηματοδότηση της γεωργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω
της ΑΤΕ (πέραν της τελευταίας προικοδοτήσεως της από την Αμερικανική βοήθεια) δεδομέ
νου ότι η ΑΤΉ (της οποίας τα κεφάλαια από τις προικοδοτήσεις είχαν εξανεμισθεί κατά την
Κατοχή) δεν μπορούσε να αναπτύξει δική της οικονομική οντότητα από προσέλκυση κατα
θέσεων, αφού τα επιτόκια με τα οποία εδάνειζε με κρατική απόφαση ήταν χαμηλά και η
διαφορά από τα τρέχοντα τότε επιτόκια στις καταθέσεις, δεν εκάλυπτε τα λειτουργικά έξο
δα. Η χρηματοδότηση της γεωργίας από την ΑΤΕ στηριζόταν στα κεφάλαια που έδινε η
Τράπεζα της Ελλάδος με επιβάρυνση της νομισματικής κυκλοφορίας και με πολύ μικρό επι
τόκιο και για το λόγο αυτό τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια ήταν ελάχιστα (κυρίως από τα
κεφάλαια της προικοδότησης και ειδικές πιστώσεις χρηματοδοτήσεως έργων κυβερνητικού
ενδιαφέροντος).
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Είχε γίνει τότε από την Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών της ΑΤΕ σχετική μελέτη για πρό
ταση αναπτύξεως των καταθέσεων στην ΑΤΕ με μερική κάλυψη του αρνητικού ποσού
(τόκων καταθέσεων, κόστους διαχειρίσεως, τόκων χορηγήσεων) από ισόποσον επιδότησιν
της Τραπέζης της Ελλάδος από τις ωφέλειες που είχε από τις τραπεζικές καταθέσεις σε
αυτή και τα άλλα κέρδη της που απέδιδε στο Κράτος, ώστε να περιορισθούν τα ποσά που
έδινε στην ΑΤΕ για χορηγήσεις από την νομισματικήν κυκλοφορία με χαμηλά επιτόκια. Η
σχετική πρόταση δεν είχε ενεργοποιηθεί.
Το 1968 γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με στοιχεία της ΑΤΕ νέα «έρευνα επί της
ΑΤΕ και της αγροτικής πίστεως. Βασικαί διαπιστώσεις και προτάσεις» (σελίδες δακτυλ.
44) χωρίς εμβάθυνση και λύσιν ως άνω, αλλά με γενικήν και αόριστον ανακίνησιν και
πάλιν των ζητημάτων: α) ενισχύσεως της οικονομικής και διοικητικής πρωτοβουλίας της
ΑΤΕ, β) ενισχύσεως κάπως του ρόλου των Συνεταιρισμών στον πιστωτικό τομέα, γ) και
μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Τεχνικής και Συνεταιρισμών στο Υπουργείο
Γεωργίας αφού εξασφαλιστεί, όπως έγραφε, στενή συνεργασία στους τομείς αυτούς μεταξύ
Υπουργείου και ΑΤΕ.
Σε δημοσίευμα του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» της 31.10.1968 (που και σε προηγούμενα
έτη είχε δημοσιεύσει σχετικά κείμενα προερχόμενα από τον τότε Υποδιοικητή της ΑΤΕ που
δημιούργησαν πολλούς αντίλογους) αναγράφονται τα επόμενα:
Νέοι προσανατολισμοί δια τονς φορείς
τη; Αγροτικής πολίτικης
«Εκτεταμένος μεταβολάς εν σχέσει προς το ισχύον
καθεστώς της Αγροτικής Τραπέζης και των αυτοτε
λών αγροτικών οργανισμών μελετά η Κυβέρνησίς,
κατόπιν εισηγήσεωςτου υπουργείου Γεωργίας.
Δια την Α.Τ.Ε., προτείνεται όπως, α) καταργηθή η
Διεύθυνσις Γεωργικών Συνεταιρισμών και περιέλθει
το όλον θέμα υπό την αποκλειστικήν αρμοδιότητα του
Υπουργείου, β) συγχωνευθή η Τεχνική της Υπηρεσία
με τας αντιστοίχους υπηρεσίας του υπουργείου, αι δε
γνωματεύσεις δια την χορήγησιν μεσομακροπροθέσμων δανείων γίνονται του λοιπού από τους γεωπό
νους γεωργικών εφαρμογών που ευρίσκονται εις
τακτικήν επαφήν με τους αγρότας. Η μόνη διάκρισις
η οποία θα υπάρχη (εφ’ όσον υιοθετηθούν αι προτά
σεις αυταί) μεταξύ γεωπόνων, θα είναι ότι οι υπηρετούντες εις την Α.Τ.Ε., από του βαθμού τμηματάρχου
και άνω θα διατηρήσουν μέχρι της εξόδου των όλα τα
οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα, που ήδη απο
λαμβάνουν. Των λοιπών ο μισθός θα προσαρμοσθή
πιρος τα επίπεδα τα ισχύοντα δια τους γεωπόνους του
υπουργείου.
Δια τους Οργανισμούς (Καπνού, Βάμβακος, Σταφίδος, κ.λπ.) αντιμετωπίζεται η σκέψις διακοπής της
περαιτέρω λειτουργίας των και ένταξις των υπηρε
σιών των εις το υπουργείον, προς καλύτερον συντονι
σμόν των υπηρεσιών που προσφέρουν με τα προ
γράμματα γεωργικής πολιτικής της Κυβερνήσεως.
Ουσιώδεις καινοτομίαι εις τον νέον
Οργανισμόν της Α.Τ.Ε.
Εν τω μεταξύ μετά από μακράν και κοπιώδη εργα
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σίαν επερατώθη ο νέος Οργανισμός της Αγροτικής
Τραπέζης και υπεβλήθη ήδη προς το Διοικητικόν
Συμβούλων αυτής προς έγκρισιν, ενώ παραλλήλως
ενημερώθη επ’ αυτού η Κυβέρνησίς, από τας τελικάς
αποφάσεις της οποίας θα εξαρτηθή η αυτουσία ή
κατόπιν μεταβολών τινών, κύρωσις και νομοθέτησής
του. Ο Διοικητής της Α.Τ.Ε., κ. Παπαβλαχόπουλος, ο
οποίος αυτοπροσώπως ειργάσθη επί πολλούς μήνας
επί του σχεδίου του νέου οργανισμού, επιδιώκει δι’
αυτού, όπως εκσυγχρονισθή πλήρως η Τράπεζα από
πλευράς οργανώσεως, προσαρμοσθούν οι προσανα
τολισμοί της προς την αναπτυξιακήν πολιτικήν την
εφαρμοζομένην υπό της Κυβερνήσεως και ευθυγραμμισθή το ίδρυμα προς το δόγμα ότι η επιχειρησιακή
δραστηριότης δέον να ανήκη εις την ιδιωτικήν πρω
τοβουλίαν και όχι εις κρατικούς φορείς. Ειδικώτεροι
στόχοι και καινοτομίαι του νέου οργανισμού: α) Γίνε
ται σαφής διαχωρισμός μεταξύ επιστημονικού και μη
προσωπικού και εξασφαλίζεται το προβάδισμα εις
τους επιστήμονας, αποκλεισμένων εφεξής των μέσης
μορφώσεως από τας ηγετικός θέσεις, β) Προβλέπεται η αξιοποίησις του τεχνικού επιστημονικού προσω
πικού (γεωπόνοι, κ.λπ.) εις τους τομείς αρμοδιότητος
αυτών, λόγω σπουδών, και όχι εις εργασίας γραφεί
ου, αι οποίαι το ηχρήστευαν απεστέρουν δε την Τρά
πεζαν και την αγροτικήν οικονομίαν των ιδιαιτέρων
γνώσεων και επιστημονικών υπηρεσιών των. γ) Η
Διεύθυνσις Γεωργικών Βιομηχανιών μετονομάζεται
εις Διεύθυνσιν Βιομηχανικής Πίστεως, δια να υπογραμμισθή ότι η Α.Τ.Ε., ασκεί πίστιν και δεν φιλοδο
ξεί ούτε θα επιδιώκη του λοιπού να ασκή έργα βιομηχάνου, ει μη μόνον όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν
εκδηλοινει ενδιαφέρον, δ) Δημιουργείται Διεύθυνσις
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Μελετών καί Οργανώσεως. Αύτη θα επανδρωθή με
ειδικούς επιστήμονας (γεωργο-οικονομολόγους,
τεχνικούς, στατιστικολόγους κ.λπ.), θα εκπονή δε
μεταξύ άλλων γεωργικάς μελετάς και θα αναλάβη
την ευθυνην της οργανώσεως των υπηρεσιών της
Τραπέζης με βάσιν τα σύγχρονα συστήματα (χρησι-

μοποίησις υπηρεσιών ηλεκτρονικών διερευνητών,
ηλεκτρονικών λογιστικών μηχανών, κ.λπ.). Η νε'α
αυτή διεύθυνση αποτελεί αξιοποίησιν του πρώτου
πυρήνος Υπηρεσίας Μελετών, που είχε δημιουργηθή
το 1964 και η οποία δεν ηυδοκίμησε λόγω εσωτερικών αντιδράσεων εις το ίδρυμα».

Από όλα αυτά τίποτα δεν ε'γινε τότε αλλά έμειναν σε επιδίωξη.
- Από 3.2.1969 Διοικητής ΑΤΕ ο Δ. Κουρκουλάκος (στρατηγός ΠΔ), ενώ ο I. Παπαβλαχόπουλος είχε τοποθετηθεί αιφνίδια Υφυπουργός Γεωργίας (και αργότερα Υπουργός).
- Με απόφαση Υπουργού Γεωργίας Αλ. Ματθαίου (αριθ. 261353/7182 της 9.4.1969 που
εκδόθηκε με βάση το άρθρ. 3 § 6 του ΑΝ 65/1967 γίνεται επέμβαση στην ΑΤΕ και ορίζεται
(παρά τον καταστατικό της Νόμο) ότι «πράξεις προαγωγών από του βαθμού του Αρχιλογιστού και άνω» ως και αι «πράξεις τοποθετήσεως Διευθυντών Προϊσταμένων Διευθύνσεων»
«τυγχάνουν εκτελεσται μονον μετά προηγουμενην έγκρισιν ημών άνευ ταύτης ουδέν έννομον αποτέλεσμα επιφέρουσιν». Η πλήρης αυτή εξάρτηση του ΔΣ και της Διοικήσεώς ΑΤΕ
εφαρμοζόταν και προηγούμενα με προφορική εντολή.
- Τον Σεπτέμβριον 1969 η ΑΤΕ συμπλήρωσε 40 χρόνια ζωής από το 1929. Αναλυτικό κεί
μενο για την δράση τας κατά περιόδους βλ. στο περιοδ. «Ελληνικός Πλούτος» Δεκ. 1969.
- Από 19.1.71 τοποθετείται νέος Διοικητής ο Αντ. Αδαμόπουλος, γεωπόνος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Υποδιοικητής ο Κ. Κουκούλης (Βλ. ΘΣ 1971 σ. 47, 130).
Μηνύματα τους βλ. ΦΣ 1971 σ. 8, 9.
- Συνεχίζεται η προσπάθεια διαφόρων κύκλων για αποδυνάμωση της ΑΤΕ και μετατροπής της ουσιαστικα σε πιστωτικό Ταμείο με εντολές κρατικές, χωρίς τον εξοπλισμόν του με
τεχνικές (γεωπονικές κ.λπ.) και συνεταιριστικές υπηρεσίες για την συμβολή στην ανάπτυξη
της γεωργίας και των Συνεταιρισμών. (Η προσπάθεια είχε αρχίσει πολύ παλαιότερα επί
εποχής παντοδυναμίας Μαρκεζίνη και καταπολεμήθηκε τότε). Πέραν από την προσπάθεια
αποσπάσεως των Δ/νσεων, α) Συνεταιρισμών, και β) Τεχνικής από την ΑΤΕ υπάρχει και η
ανοικτή και παρασκηνιακή επέμβαση στα θέματα προαγωγών και τοποθετήσεων του προ
σωπικού. Εκτός από την παραπάνω εντολή Υπουργού Αλ. Ματθαίου και τις παρασκηνιακές
ενέργειες - εντολές διαφόρων παραγόντων της δικτατορίας για τους εκλεκτούς των προς
τους Διοικητές, δεν προωθείται το θέμα του Οργανισμού (το Α γενικό μέρος είχε ψηφισθεί
και δημοσιευθεί επί Διοικήσεώς Χριστοδούλου προ του 1962) παρά την εργασία που έγινε
επί Παπαβλαχοπούλου.
Οι ελάχιστες ανώτατες θέσεις των 9 οργανικών Διευθύνσεων^) του Κεντρικού Κατ/τος
ήταν οι περισσότερες κενές και τις διηύθυναν Υποδιευθυνταί και Τμηματάρχες (μερικοί ως
εκλεκτοί του καθεστώτος) και έτσι εμποδιζόταν η ανάδειξη νέων Υποδιευθυντών και Τμηματαρχών που έμειναν καθηλωμένοι. Χαρακτηριστικό για την κατάσταση είναι τα σημειώ
ματα στα ΘΣ Ιανουαρίου 1972 σ. 564,565 (βλ. και αργότερα ΘΣ 1181,1461).
Τελικά ο νέος Οργανισμός δημοσιεύτηκε το 1972 με ΝΔ 213/1972 (ΦΕΚ 270 Α). Βλ. σχετι
κά ΘΣ 1972 σ. 748. Βλ. και ΦΣ 1973 σ. 242 κυβερνητικές ανακοινώσεις.
(1) Στην ΑΤΕ (αντίθετα από ότι συνέβαινε στις δημόσιες υπηρεσίες όπου δημιουργούσαν πολλές Γενικές
Δ/νσεις σε κάθε Υπουργείο, πολλές Δ/νσεις σε κάθε Γεν. Δ/νση και πολλά τμήματα σε κάθε Δ/νση) υπήρχε
ασφυκτική στενότητα στην εξέλιξη του προσωπικού καθώς δεν υπήρχαν αρκετές υπηρεσιακές μονάδες και
αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Έ τσι αξιόλογοι υπάλληλοι με μεγάλην προσφοράν σε Δ/νση Υπ/των έμειναν
επί ΙΟετίες καθηλωμένοι στον βαθμό του Αρχιλογιστού (κάτω του Τμηματάρχου) και αξιόλογοι τμηματάρχες
που διηύθυναν τα τμήματα του Κεντρικού έμειναν καθηλωμένοι επί ΙΟετίες στον ίδιο βαθμό (Τμηματάρχου Α
με οικονομικές τριετίες) διότι οι θέσεις των Δ/ντών ήταν μόνο 7 για τους Οικονομικούς, 1 για την Τεχνικήν
και 1 των Συνεταιρισμών (με 4 μόνο συνολικά Υποδιευθυντές).
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Μερικά αηό το τρέχον έργο της ΑΤΕ
— Για τις εργασίες ΑΤΕ 1961 -1970 βλ. αναλυτικά στοιχεία ΘΣ 1971 σ. 321.
— Για το έργο της ΑΤΕ 21.4.67 - 21.4.71 υπάρχει η ειδική ομότιτλη έκδοση της ΑΤΕ για
«τα 4 δημιουργικά έτη» με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και για το έργον της και των Συνε
ταιρισμών αλλά κυρίως με λιβανωτόν και φωτογραφίες για το καθεστώς. Μεταξύ των άλλων
τονίζεται εισαγωγικά «το ιστορικής σημασίας μέτρον της διαγραφής των αγροτικών χρεών...
Δια του μέτρου ευεργετήθησαν 776.739 φυσικά πρόσωπα και 1.247 νομικά πρόσωπα, απαλλαγέντα συνολικώς χρέους 7 δισεκ. δρχ. το οποίον ανέλαβε το Κράτος...» (σ. 17).
— Προωθείται κάπως το θέμα των Γεωργικών Βιομηχανιών, που είχε αρχίσει παλαιότερα
επί Κυβερνήσεων Καραμανλή. Το 1972 γίνεται έρευνα της Δ/σεως Γεωργ. Βιομηχανιών της
ΑΤΕ «Έρευνα Χωροταξίας Γεωργικών Βιομηχανιών εις τον ελληνικόν χώρον» με λίγο κεί
μενο και πολλούς χάρτες για την κατανομή τους κ.λπ., και με την προοπτικήν αναπτύξεως
έως το 1985, με πολλά στοιχεία και με διάκριση τους σε ιδιωτικές και συνεταιριστικές.
— Για τη συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού βλ. ΦΕΚ/Β/αριθ. 302/1970 (όπου
και άλλων Τραπεζών (Ελλάδος και Κτηματικής). Και εγκ. ΑΤΕ 154/1970.
— Για χρηματοδότηση γεωργίας - αλιείας και τα επιτόκια βλ. ΘΣ 1971 σ. 65,89.
— Για αγροτική συνεταιριστική πίστη βλ. κείμενο Γ. Κακατσίδη (ΦΣ 1972 σ. 127).
— Αυξάνονται τα ποσά δανείων για κατασκευή τουριστικών δωματίων στην ύπαιθρο (ΦΣ
1972 σ. 207,280).
— Για ισχύοντα επιτόκια δανείων ΑΤΕ βλ. ΘΣ 1972 σ. 604.
— Διακοπή χορηγήσεως στεγαστικών δανείων (για περιορισμό του πληθωρισμού) πολύ
επιζήμια για αγρότες αλλά και για το καθεστώς (αφού προηγούμενα ελάμβαναν αρκετά
τέτοια δάνεια και κατά ποικίλους τρόπους «εξέφραζαν την ευγνωμοσύνην των προς την
εθνικήν Κυβέρνησιν» (Βλ. ΦΣ 1973 σ. 485).
— Για την ΑΤΕ κατά το 1973 και χρηματοδότηση βλ. ΘΣ σ. 1104 και ΦΣ 1973 σ. 544.
— Για το συλλογικό δανεισμό Συνεταιρισμών βλ. ΘΣ 1106,1163.
— Απόψεις και επεξηγήσεις για αγροτική πίστη και Συνεταιρισμούς βλ. ΦΣ 1973 σ. 615.
— Για το οξύ πρόβλημα της εν γένει χρηματοδοτήσεως της γεωργίας και τα σχετικά στοι
χεία κατά την περίοδο αυτή βλ. ΦΣ 1973 σ. 739,741. Επίσης στη ΦΣ 1974 σ. 425.
— Για την Δ/νση Συνεταιρισμών βλ. ΘΣ σ. 1301,1305,1461.
— Για την όχι ευχάριστη κατάσταση στην ΑΤΕ βλ. ΘΣ 1974 σ. 1815,1816.
— Η Δ/νση ΑΤΕ στον απολογισμό της για το 1974
προβάλλει τις ακόλουθες κεντρικές οικονομικές
Οργανώσεις για διάφορες δραστηριότητές τους:
Κεντρική Ένωση Φρουτοπαραγωγών Ελλάδος.
Κεντρική Ένωση Γ. Συνεταιρισμών Ηλείας.
Κεντρική Ένωση Μεσσηνίας.
Κεντρική Ένωση Χανίων.
ΚΥΔΕΠ - ΚΣΟΣ - Ελαιουργική.

Α να σ τ. Αομε'στιχος:

Α πό τα παλαιότερα ανώτατα στελέχη της ΑΤΕ στην
Τεχνική Δ ιεύθυνση και τη Δ ιεύθυνση Συνεταιρισμών

326/2678

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ Π Α ΕΠΙΛΥΣΗ)
Και κατά την περίοδο αυτη τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πολλά αλλά οι
κινητοποιήσεις ελεγχόμενες, αφού ε'χουν διαλυθεί και οι λίγοι αγροτικοί σύλλογοι το 1967
οι δε Διοικήσεις των Συνεταιρικών Οργανώσεων είναι διορισμένες από το καθεστώς.
Βέβαια, όπως σε κάθε χρονική περίοδο, σι Κυβερνήσεις προσπαθούν να επιλύσουν μερικά
από τα προβλήματα είτε από πραγματικήν διάθεσιν είτε για να φαίνονται αρεστές στα ευρύ
τερα στρώματα.
Στη συνέχεια θα δοθούν αρκετές παραπομπές σε πηγές, ομαδικά κατά κλάδους γεωργικών
προϊόντων ή γενικών γεωργικών προβλημάτων, ώστε ο κάθε μελετητής να μπορεί να επε
κτείνει την ερευνά του ανάλογα με το ειδικό θέμα που τον ενδιαφέρει. Πολλά σχετικά ζητή
ματα υπάρχουν και στα άλλα Υποκεφάλαια και κυρίως στα Α, ΣΤ/1.
Βλέπε βασικά τα ψηφίσματα του Αγροτοσυνεταιριστικού Συνεδρίου του 1968 και τα μετέπειτα των ΓΣ της Συνομοσπονδίας όπου, αφού προηγούνται εκφράσεις πίστεως, ευγνωμοσύ
νης, κ.λπ., διατυπώνονται τα προβλήματα και γίνονται ικεσίες για λύσεις από την Εξουσία.
- Στοιχεία για την κίνηση των αγροτικών προϊόντων, παραγωγή, διάθεση, μερικά προβλή
ματα και λύσεις βλ. συστηματικά σε κάθε τεύχος του περ. ΦΣ όπου ειδικοί συνεργάτες
ασχολούνται αρκετά συστηματικά για αμπελουργικά, βάμβακα, δημητριακά και άλλα προϊό
ντα και θέματα.
- Για αρδεύσεις, αποστραγγίσεις, αναδασμό. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 30,35,90,150,180.
- Για θέματα ΕΟΚ βλ. ΘΣ 1973 (ευρετήριο) σ. 1061. Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΟΚ βλ. ΦΣ 1973 σ. 316. Αι γεωργικαί Επαγγελματικοί Οργανώσεις και η ΕΟΚ. (Βλ.
ΦΣ 1974 σ. 185).
- Για οικονομικά θέματα, τράπεζες, χρηματοδότηση οικονομίας, τραπεζικούς, ΘΣ 1972
και 1973 ευρετ. σ. 911, 988, 999,1066,1569,1571.
Για Ομαδικό οπωρώνα Κολινδρού Πιερίας βλ. ΦΣ 1973 σ. 364 (στοιχεία, ομιλίες).
- Για ασφάλιση γεωργική - κοινωνική. Βλ. ευρετήριο περ. βλ. ΘΣ σ. 1056, 1638, 1955,
2059. Επίσης βλ. ΟΓΑ (στη συνέχεια).
- Για ΟΓΑ βλ. ΘΣ σ. 314,432,483,565, 618, 755,853, 914, 971, 991,1157,1177,1283,1308,
1398,1408.0 νέος Οργανισμός του ΟΓΑ, ασφάλιση κατά χαλάζης και παγετού. Βλ. ΦΣ 1971
σ. 153.
- Η νέα οργάνωσις των υπηρεσιών Γεωργίας εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Βλ.
ΘΣ 1973 σ. 1220.
- Για τα γεωργικά προβλήματα κατά 1973 βλ. ΦΣ 1973 (Οκτ.—Δεκ.).
- Για την αγροτική πολιτική, Υπουργείο Γεωργίας βλ. ευρετήριο περιοδ. ΘΣ 1973 σ. 1566.
- Για απονομή βραβείων γεωργικής αναπτύξεως βλ. ΘΣ 1973 σ. 301, (τελετή, ομιλίες).
- Αιρετή Διοίκηση στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Μορφή, ρόλος, κ.λπ., βλ. ΦΣ 1973 σ.
676.
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— Το πρόγραμμα γεωργικής αναπτύξεως 1973 -1977. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1333.
— Χαρακτηριστικό σχόλιο για τα πολύ μικρά αγροτικά εισοδήματα, για αραίωση υπαί
θρου, για ανάγκη μέτρων βλ. ΦΣ 1973 σ. 676.
— Το ΝΔ περί τοπικών αγορών. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1446,1438.
— Η αρμοδιότης του Υπουργείου Γεωργίας. Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1462.
— Οι ομαδικές καλλιέργειες στην Ιταλία. Κείμενο Π. Τσαμπάση βλ. ΦΣ 1974 σ. 234.
Η εφημ. Εστία χαρακτηρίζει τις Ομαδικές Καλλιέργειες ως «Κοινοβιακούς συνεταιρισμούς
υποστηριζομένους από μερικούς σοσιαλίζοντες ζηλωτές των μεγάλων εκμεταλλεύσεων...».
Η ΦΣ αντικρούει και παραθέτει τα γεγονότα (1974 σ. 227).
Σεμινάριο αγροτών στη Θεσσαλονίκη για ομαδικές καλλιέργειες (Βλ. ΦΣ 1974 σ. 223)
Μελέτη του θέματος Ομαδικών Καλλιεργειών και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ
ανωτάτων του Υπουργείου Γεωργίας. Απόψεις ΠΑΣΕΓΕΣ ΦΣ 1974 σ. 427. Και κείμενο Π.
Τσαμπάση ΦΣ 1974 σ. 437. Βλ. και κείμενον «Ομαδικαί Κτηνοτροφικαί εκμεταλλεύσεις εν
Ιταλία» ΦΣ 1974 σ. 449 Κείμενο ειδικών του Υπ. Γεωργίας από επιτόπιο μελέτη.
Για ομαδικές καλλιέργειες βλ. ΘΣ 1974 σ. 1619, 1620, 1987. Βλ. και στο Υποκεφ. Δ για
ομαδικές καλλιέργειες.
— Προβλήματα - θέσεις για την αγροτική πολιτική. Κείμενο Π. Παπάζογλου ΦΣ 1974 σ.
10. Βλ. και νέες διαρθρωτικές αλλαγές εις την Ευρωπαϊκήν γεωργίαν (σε κείμενο Π. Τσαμπάνη ΦΣ 1974 σ. 13) με αναφορά και στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.
— Προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβερνήσεως. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1450,1500.
— ΝΔ 1390 για ασφαλιστική κάλυψη κατοίκων υπαίθρου και της παραγωγής υπό ΟΓΑ. Βλ.
ΘΣ 1973 σ. 1283,1308.
— Σχέδιο ΝΔ περί γεωργικών συνεταιρισμών. Η αιτιολογική έκθεσις. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1340.
— Η αντι-απαλλοτρίωσης της Πάχης Μεγάρων. Χαρακτηριστικό σχόλιο στην «Εστία»
υπέρ των αγροτών ιδιοκτητών. Ακυρώνει «νομότυπον αρπαγήν» (Βλ. ΦΣ 1974 σ. 160).
— Το κόστος των τιμών των αγροτικών προϊόντων και η «επιβάρυνσις του κοινωνικού
συνόλου. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1153,1154.
— Για χημικά λιπάσματα, τιμές κοκ. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 168 και 1974 σ. 2061. (Βλ. και ευρετ.
ΘΣ 1971 σ. 1064.
Γ ια αμπελουργία γενικά (σταφύλια, σταφίδες, κρασιά)

— Το διεθνές κέντρον Οργανισμών δια την προπαγάνδαν των προϊόντων της αμπέλου.
Σύνοδος στην Αθήνα. Εργασίες, φωτογραφίες, κ.λπ. (βλ. ΦΣ 1970 σ. 259).
— Ενδιαφέρουσες ειδήσεις για αμπελουργικά βλ. ΘΣ σ. 31, 88, 89, 92, 177,178, 217, 256,
362.
— Τα προβλήματα οίνου το 1973. Πόρισμα Συσκέψεως Οινοπ. Οργαν. βλ. ΦΣ 1974 σ. 169.
— Αναλυτικά για όλα τα αμπελουργικά, οινικά, σταφιδικά βλ. στο ευρετήριο ΘΣ σ. 1055,
1067,1069,1143,1465,1566, 2058, 2060, 2061.
— Συνεταιρισμός για ομαδικόν αμπελώνα. Βλ. ΘΣ σ. 1465.
— Βλ. και στο Υποκεφ. ΣΤ/1. Οινική, ΚΣΟΚ, ΑΣΟ.
Γ ια βαμβάκι, Οργαν. Βά μ β α κ ο ς - ζαχαρότευτλα

— Βαμβακοπαραγωγή και ομαδικές καλλιέργειες. (Σχόλιο βλ. ΦΣ 1974 σ. 5). Συνέντευξη
τύπου προέδρου Οργανισμού βάμβακος με αναλυτικά στοιχεία (Βλ. ΦΣ 1974 σ. 7).
— Βλ. ΘΣ σ. 32,184,268,370. Και ευρετ. ΘΣ σ. 1057,1567,1570.
— Βλ. και Υποκεφ. ΣΤ/1 ΚΥΔΕΠ.
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Για Δασικά γενικά
- Ειδήσεις βλ. ΘΣ σ. 33, 36,152.
- Τηλεοπτική συνέντευξη στο Σταθμό Ενόπλων Δυνάμεων του Γ. Γραμ. Υ Γεωργίας για
ορεινές περιφέρειες - δάσος. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 99.
ΦΣ^ Ι^Ο^^ΙΖΒ^ VECt^ πτε"6υΥαζ Ινστιτούτού Δασικών Ερευνών με ενίσχυση του ΟΗΕ. Βλ.
- Πρόγραμμα δασικής αναπτύξεως. Βλ. ΦΣ 1971 σ. 185.
- Εγκαίνια εργοστασίου ξύλου στο Λιτόχωρο από Υπουργό Γεωργίας κ.λπ. Βλ ΦΣ 1970
σ. 251.
^ — Τηλεοπτική συνέντευξη υφυπ. Γεωργίας για ανάπτυξη δασικού πλούτου. Βλ. ΦΣ 1970 σ.
- Οι δασικές βιομηχανίες που ιδρύθηκαν, Δράμας, Λιτοχώρου, Καλαμπάκας, Δυτ. Ελλά
δος, Νεες υπό ίδρυσιν. Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1970 σ. 270.
- Εντολές για εφαρμογή άρθρ. 30 ΝΔ 4260/1962 για παραχώρηση εκμεταλλεύσεως δασών
Δήμων - Κοινοτήτων σε δασικούς Συνεταιρισμούς. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 307.
- Για δασικά βλ. αναλυτικά ΘΣ ευρετήριο σ. 1567.
Για δενδροκομία γενικά (βλέπε και στα οπωροκηπευτικά)
- Το διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου στην Πάντειο, Μάϊος 1970. Παρουσίες, θέματα, ομι
λίες, φωτογραφίες. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 212, 217, 219, 221.
- Βιομηχανικός οπωρών Κιλκίς. Περιοδεία υφυπ. Γεωργίας στη βόρειο Ελλάδα. Ομιλίες
σε Ενώσεις για ομαδική συνεργασία των αγροτών. Βλ. ΦΣ 1970 σ. 225 επόμ.
- Δενδροκομικά, κηπευτικά. Βλ. ΘΣ σ. 31, 35, 181, 260, 362, 1065, 1060,1068, 1567, 1568,
2059, 2060.

- Το ελαιουργικόν συνέδριον Κρήτης. Βλ. ΦΣ 1971 σ. 406.
- Θέματα ελαιολάδου. Συνεργασίες Εμμ. Μαραγκουδάκης βλ. στη ΦΣ το 1973. Το 1974
βλ. ΦΣ σ. 25.
Για δημητριακά, όσπρια, γεώμηλα.
- Βλ. ειδήσεις ΘΣ σ. 183, 262, 319,1229,1230,1469,1470, 2061, 2062. Και στο ευρετήριο
ΘΣ σ. 1567,2059.
ιν
- Χαρακτηριστικά στοιχεία για εσφαλμένη τακτική σε βάρος των παραγωγών οσπρίων,
με αγορανομικές διατάξεις κ.λπ., με περιορισμό των τιμών Ελλήνων παραγωγών ενώ επι
τρέπεται εισαγωγή με διπλάσιες τιμές από το εμπόριο (Βλ. ΦΣ 1973 σ. 486).
- Πανελλήνιες συσκέψεις Ενώσεων στη Θεσσαλονίκη για το σιτικό. Αιτήματα στην Κυβέονηση (Βλ. ΦΣ 1974 σ. 366.).
1
y
- Βλ. και στο Υποκεφ. ΣΤ/1 για ΚΥΔΕΠ.
Για καπνικά
- Βλ. ειδήσεις στη ΦΣ 1970 σ. 51, 71, 102, 155, 192, 225, 231 (και σε όλα τα τεύχη του
περιοδικού αυτου).
- Βλ. στα ΘΣ σ. 32,184,268,370. Και στο Ευρετ. ΘΣ σ. 1569, 2060.
- Βλ. και στο Υποκεφ. ΣΥ/1 - ΣΕΚΕ.
Για Κτηνοτροφία, πτηνοτροφία αλιεία και γενικά ζωική παραγωγή
- Ειδήσεις για κτηνοτροφικά βλ. ΦΣ 1970 σ. 55,108.
- ΝΔ 43/1968. Ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη της χοιροτροφίας (βλ. ΦΣ 1970 σ. 113).
- Μελισσοκομική επιχείρηση. Έκθεση Γ. Σελλιανάκη δ/ντή Μελισσοκομικής στο Διεθνές
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Μελισσοκομικό Συνέδριο Μονάχου του 1969 (β. ΦΣ 1970 σ. 76 επόμ.). Επίσης για μελισοκομία βλ. ΘΣ σ. 1065.
— Μέτρα για κτηνοτρφία (ΘΣ σ. 33,49,54,90,91,153,187,274, 374. Γενικά βλ. στο ευρε
τήριο ΘΣ σ. 1063,1568,2061.
- Μέτρα για αλιεία, ιχθυόσκαλες, ΕΤΑΝΑΛ, ιχθυοπονία, αλιευτικό Κώδικα. Βλ. ΦΣ 1970
σ. 267.
— Ίδρυση συγκροτήματος κρέατος στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων (βλ. ΘΣ σ. 93).
— Για πτηνοτροφία βλ. αναλυτικά στο ευρετήριο περιοδ. ΘΣ σ. 1068.
— Βλ. επικριτικό σημείωμα «αστοί εις την κτηνοτροφίαν» ΘΣ σ. 1331.
— Βλ. και Υποκ. ΣΤ/1 Κτηνοτροφική.
Για οπωροκηπευτικά γενικά (βλ. και στα Δενδροκομικά)
— Διεθνές Συνέδριον οπωροκηπευτικών σιην Αθήνα με αντιπροσώπους 16 χωρών μελών
ΟΟΣΑ. Συμμετοχές ομιλίες, βλ. ΦΣ 1970 σ. 68.
— Βλ. τακτικό ρεπορτάζ για οπωροκηπευτικά στη ΦΣ 1970,1971 από Κ. Γιαγνίση.
— Ειδήσεις βλ. ΘΣ 31,35,181,260,362. Και ευρετήριο περιοδ. ΘΣ σ. 1062,1569,2060.
— Τιμές λαχανικών την 31.12.1971. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 651.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
(Καταναλωτικοί, Οικοδομικοί, Βιοτεχνικοί και άλλοι)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αρμόδιο για την όλη εποπτεία των αστικών Συνεταιρισμών είναι πάντα το Υπουργείο
Εργασίας (πλην των Οικοδομικών που βάσει νόμου υπαγόταν στο νέο Υπουργείο Κοινωνι
κών Υπηρεσιών) χωρίς όμως και τα δυο αυτά Υπουργεία να έχουν την κατάλληλη οργάνωση
της Υπηρεσίας αυτής και το κατάλληλο μορφωμένο και ειδικευμένο προσωπικό (εκτός από
σπάνιες περιπτώσεις εποχών και ανθρώπων).
Με τη νέα δικτατορική μορφή της κρατικής εξουσίας έγινε κάποια πρόχειρη κίνηση για την
εκκαθάριση του μητρώου των αστικών συνεταιρισμών στο Υπουργείο Εργασίας στο οποίο
αναγραφόταν χιλιάδες Συνεταιρισμοί οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν σε αδράνεια
και μερικοί ουδέποτε είχαν λειτουργήσει.
Η κίνηση αυτη προκάλεσε το παρακάτω σχόλιο του περιοδικού ΘΣ 1971 σ. 194 με τίτλο:
«Διάλυσις ναι, αλλά και οργάνωσις»
Πληροφορούμεθα τακτικώς εκ των εφημερίδων ότι
υπεγράφησαν αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας,
δια των οποίων διαλύονται αδρανούντες αστικοί
συνεταιρισμοί. Τούτο είναι νόμινον και χρήσιμον.
Πρε'πει όμως να ελπίζωμεν ότι θα ανακοινωθούν
και μέτρα εκδηλώσεως ενδιαφέροντος δια την υποβοήθησιν και οργάνωσιν των πάσης φύσεως αστικών
συνεταιρισμών. Μέτρα τα οποία θα προέρχωνται από
πίσαν και ενδιαφέρον δια τον θεσμόν. Δια να γίνη
όμως αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθή η συστα-

σις καταλλήλου ιεραποστολικοί) εποπτικού σώματος,
όπως υπάρχει δια τους γεωργικούς συνεταιρισμούς,
Τοιουτοτρόπως θα υλοποιηθή η επιταγή του Συντάγματος περί προστασίας των συνεταιρισμών, εν προκειμένω των αστικών, εις τους οποίους περιλαμβάνοv*01 ιδία οι καταναλωτικοί και οι οικοδομικοί. Χωρίς
εποπτικόν σώμα αστικών συνεταιρισμών -καταλλήλου συνθέσεως και αποκλειστικής απασχολήσεωςδεν είναι δυνατόν να καθοδηγηθή η κίνησις εις ορθόν
δρόμον εξελίξεως.

— Το περιοδικό ΘΣ με τακτικά σημειώματά του, παρά τους περιορισμούς που υπάρχουν
από το καθεστώς, υποδεικνύει την εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη
πραγματικών συνεταιρισμών. Χαρακτηριστικό είναι π.χ. και το σημείωμα του 1971 σ. 447
(όπως και άλλα για ειδικές μορφές αστικών συνεταιρισμών στη συνέχεια).
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
- Αναφορά σε συνεταιριστική κίνηση καταναλωτών. Ο Καταναλωτής. Οι γεωργικές συνε
ταιριστικές Οργανώσεις στον τομέα διανομής των αγαθών. Αξιόλογο κείμενο Εμμ. Φλωράκη ΦΣ 1970 σ. 301, 302, 303, που δείχνει όλη την τότε κατάσταση στον τομέα της διανομής
των αγροτικών προϊόντων ώστε να πλησιάσουν την κατανάλωση για αμοιβαίο όφελος αγρο
τών και καταναλωτών. Και υποδεικνύει λύσεις που αργότερα εφαρμόσθηκαν (με την
ΕΛΣΥ), δυστυχώς όμως χωρίς επιτυχία και διάρκεια (ΕΛΣΥ διανομές).
Το κείμενο Εμμ. Φλωράκη είναι το επόμενο:
«Η συγκέντρωσις των οικονομικών δραστηριοτήτων
από μεγάλας επιχειρηματικός μονάδας και η κατακόρυφος οργάνωσις αυτών είναι το πνεύμα της εποχής,
Είναι αποτέλεσμα του μεγάλου ανταγωνισμού και
αποβλέπει εις την μείωσιν του κόστους παραγωγής,
μεταποιησεως και διανομής των αγαθών.

πλέον προηγμένος χώρας από ισχυρούς οικονομικούς
Οργανισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν τας πλέον συγχρόνους μεθόδους παρουσιάσεως της διανομής
αυτών.
Σημαν[ικόν ποσοστόν διανομής προϊόντων έχουν
αναλάβει οι καταναλωτικοί Συνεταιρισμο( και φ υ ν

Η διανομή των προϊόντων έχει αναληφθή εις τας

αποδώσει άριστα αποτελέσματα. Τα MIGROS στην

331/2683

Περίοδος 1967 -1974: Υποκεφ. Θ ' - Οι Α στικο ί Συνεταιρισμοί: Οι Καταναλωτικοί

Ελβετία, τα STAR εις την Ολλανδία και τα
KONSUM εις την Σουηδίαν έχουν επιτύχει να ελέγ
χουν την διανομήν των αγαθών εις τας χώρας των και
ήδη επεκτείνονται και εις άλλας χώρας.

Συνεταιρικών Οργανώσεων και εάν δεν υπάρχη
επαρκής προσφορά τότε αναγκάζονται να δώσουν
κάτι περισσότερον, δια να προμηθευθούν τα προϊό
ντα. Είναι δηλαδή καταφανής η εκμετάλλευσις.

Παρ’ ημίν το υφιστάμενον σύστημα διανομής ευρίσκεται εν καθυστερήσει. Μόλις την τελευταίαν τριε
τίαν (ορισμένοι επιχειρηματίαι ήνοιξαν μερικά κατα
στήματα υπεραγορών αυτοεξυπηρετήσεως με τάσιν
επεκτάσεως.

Δυστυχώς οι παραγωγοί μας δεν έχουν ουδεμίαν
υπηρεσίαν ερεύνης της αγοράς ήτις θα τους ενημερώνη επί της προσφοράς και της ζητήσεως των διαφό
ρων αγορών και των τιμών, ούτε επί των προβλεπομένων αναγκών της καταναλώσεως. Παράγουν προϊό
ντα τα οποία δεν γνωρίζουν ποίας υποδοχής θα
τύχουν υπό των αγορών καταναλώσεως και τα
πωλούν εις τιμάς τας οποίας θα τους καθορίσουν οι
αγορασταί.
Όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, οι μεσίτες και οι
μπακάληδες του χωριού, μαζί με τους μεσίτες και
τους χονδρεμπόρους των αστικών κέντρων, αποτε
λούν μιάν αλυσίδα εκμεταλλεύσεως, διότι συμβάλ
λουν εις την ρύθμισιν των τιμών ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Η αλυσίδα αυτή είναι δυνατόν να
περιορισθή εις τους αναγκαίους κρίκους της.

Οι Συνεταιρισμοί καταναλώσεως δεν έχουν να επιδείξουν ακόμη αξιόλογον δράσιν. Μοναδική όμως
περίπιωσις είναι «ο Καταναλωτής» ο οποίος μάλλον
υπεκινήθη από το Γεωργικόν Συνεταιριστικόν Κίνη
μα και οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί των μεγάλων
Τραπεζών ως και των Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων.
Δυνάμεθα συνεπώς να είπωμεν ότι το σύστημα της
διανομής των αγροτικών μας ιδίως προϊόντων δεν
ανταποκρίνεται εις τας συγχρόνους απαιτήσεις του
καταναλωτικού μας κοινού και αποβαίνει επιζήμιον
δια τον αγρότην μας όστις δεν απολαμβάνει της
δικαίας τιμής λόγω των πολλών κρίκων της αλύσεως
των μεσαζόντων.
Ανασκόπησις της σημερινής καταστάσεως του υφι
σταμένου συστήματος διανομής
Ο τρόπος διακινήσεως των αγροτικών προϊόντων
διαχωρίζεται αναλόγως της κατηγορίας των προϊό
ντων. Διάφοροι επιχειρήσεις μικρός δυναμικότητος
εν συγκρίσει προς τον όγκον της αγοράς έχουν δημι
ουργήσει βασικός εγκαταστάσεις επεξεργασίας εναποθηκεύσεως και συνιηρήσεως των διαφόρων προϊό
ντων και είναι οι αποταμιευταί αυτών.
Τα σιτηρά εξαγοράζονται από τους μύλους κυρίως
και ένα ποσοστόν από μερικούς σπεκουλαδόρους, οι
σταφίδες από τα σιαφιδεργοοτάσια και τους εξαγωγείς σταφίδος, τα ρύζια από τα αποφλοιωτήρια, τα
όσπρια και γενικώτερον όλα τα δυνάμενα να διατη
ρηθούν προϊόντα από τους διαθέτοντας ευκολίες
τυποποιήσεως εναποθηκεύσεως και συντηρήσεως. Η
εξαγορά γίνεται κατά την περίοδον της αιχμής της
παραγωγής και η εκμετάλλευσις είναι μεγάλη και
λόγω των αναγκών των αγροτών και της πιέσεως
ελλείψει χώρων υποδοχής και εναποθηκεύσεως παρ’
αυτών. Αι τιμαί υπαγορεύονται παρά των αγοραστών
και οι μόνοι φραγμοί είναι αι τιμαί ασφαλείας δια
προϊόντα τα οποία καθορίζει το Κράτος, και αι τυχόν
καθοριζόμεναι υπό των Ενώσεων Γεωργικών Συνε
ταιρισμών προκαταβολαί συγκεντρώσεως. Π.χ. όταν
πιέζεται ο παραγωγός εις την αιχμήν της παραγωγής
το σιτάρι πληρώνεται κάτω της τιμής ασφαλείας, όταν
μειούται η προσφορά η τιμή βελτιούται κάπως. Οι
οινοποιοί και τυροκόμοι αναμένουν να καθορισθή η
προκαταβολή των σιαφυλών ή του γάλακτος υπό των
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Η εκμετάλλευσις εις το κρέας είναι ακόμη μεγαλύ
τερη, διότι η διάθεσις γίνεται εις ζων βάρος και η
άγνοια του παραγωγού δια το βάρος και την αξία του
ζώου του, είναι η αιτία της εκμεταλλεύσεως. Ακόμη
όμως και εις τας περιπτώσεις εσφαγμένων ζώων
είναι γνωστή η εκμετάλλευσις όταν δεν πληρώνονται
τα σκάρτα και πληρώνεται το κρέας τουλάχιστον
κατά 50% ολιγώτερον της τιμής την οποίαν καταβάλ
λει το καταναλωτικόν κοινόν.
Είναι συνεπώς καθυστερημένον ακόμη το σύστημα
διακινήσεως και διανομής εις τον τόπον μας και μόλις
τώρα ήρχισαν μερικοί διανομείς να προετοιμάζωνται
δια την κατάκτησιν «αι ει δυνατόν την μονοπώλησιν
του τομέως τούτου της τριτογενούς παραγωγής.
Γεννάται εύλογον, όθεν τό ερώτημα, οι παραγωγοί
και αι Οργανώσεις των, των οποίων τα μικρά εισοδή
ματα εξανεμίζονται, είναι ανάγκη να ερευνήσουν το
θέμα δια να διαπιστώσουν κατά ποίον τρόπον δύνανται να το αντιμετωπίσουν; Δεν θα ήτο δυνατόν να
εφαρμόσουν ένα καλλίτερο σύστημα οργανώσεως της
διανομής των γεωργικών προϊόντων εις τα μεγάλα
αστικά καταναλωτικά Κέντρα;
Ό λα είναι δυνατά αρκεί να υπάρχη θέλησις. Επι
βάλλεται όμως κατ’ αρχήν να γίνη αντιληπτόν από
τους παραγωγούς και την ηγεσίαν των Οργανώσεών
τους, ότι παρήλθεν η εποχή που ο παραγωγός πρέπει
μόνον να παράγη. Η θεωρία αύτη είναι θεωρία εκεί
νων που θέλουν να συνεχίζουν την σκληράν εκμετάλλευσιν. Πρέπει να γίνη αντιληπτόν παρ’ αυτών ότι οι
παραγωγοί, δια να ανθέξουν να παραμείνουν εις τας
θέσεις των, πρέπει να βελτιώσουν, το εισόδημά τους
εις βάρος των μεσαζόντων. Πρέπει να αντιληφθούν
ότι δεν δύνανται να είναι καλοί παραγωγοί εάν δεν
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γίνουν και καλοί έμποροι των προϊόντων τα οποία
παράγουν.
Οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον μόχθον
τους και πλουτίζουν είναι κοινοί θνητοί και δεν απο
τελούν εξαιρέσεις, δεν είναι αναντικατάστατοι, γνω
ρίζουν όμως να χρησιμοποιούν ειδικευμένα πρόσωπα
δια κάθε εργασίαν.
Πρέπει συνεπώς να αναλάβωμεν μόνοι μας το
δίκτυον της διανομής των προϊόντων και εις τα αστι
κά κέντρα. Μία εμπορική εταιρεία των Συν/κών
Οργανώσεων θα απστελε'ση το καλλίτερο σύστημα
διανομής, διότι θα είναι ο έμπορος που δεν θα εκμεταλλευθή τον παραγωγόν, δεν θα του ζητήση κέρδη,
δεν θα του δώση αναληθή αποτελέσματα. Εάν προκύψη ωφέλεια θα την καρπωθή ο ίδιος εις το ολόκληρον
κι όχι με συνεταίρον τον έμπορον. Εάν προκύψη
ζημία θα την πληρώση. Μήπως μέχρι σήμερα ο ίδιος
δεν πληρώνει; Γιατί λοιπόν το κέρδος με συνεταίρους
και εις την ζημίαν μόνος;
Πως εμφανίζεται η δραστηριότης των συνεταιρικών
οργανώσεων εις τον τομέα τη; διανομής των αγαθών
Καίτοι αι Οργανώσεις έχουν να επιδείξουν σημαντι
κός επιτεύξεις εις τον τομέα της μεταποιήσεως πολ
λών προϊόντων και εις τον εξαγωγικόν τομέα, εις τον
τομέα της εμπορίας εντός της Χώρας, πλην ελάχιστων
εξαιρέσεων, δεν έχουν να παρουσιάσουν σπουδαία
επιτεύγματα. Τυποποιούν και συσκευάζουν έλαια,
εμφιαλώνουν οίνους, παράγουν τυροκομικά προϊό
ντα, κονσερβοποιημένα φρούτα, λαχανικά, ελαίας,
επεξεργάζονται και τυποποιούν διαφόρους ξηρούς
καρπούς αλλα δεν διανέμουν μόναι. Αναθέτουν την
διάθεσιν εις διαφόρους διανομείς αντιπροσώπους
των. Εξαίρεσιν αποτελούν ελάχιστα πρατήρια Οργα
νώσεων εις Αθήνας.
Η προβολή των συνεταιριστικών επιτεύξεων δύναται να χαρακτηρισθή λίαν περιωρισμένη. Το κατανα
λωτικόν κοινόν δεν γνωρίζει τα συνεταιριστικά προϊ
όντα. Εκείνοι οι καταναλωταί οι οποίοι τυχόν τα γνω
ρίζουν, δεν ξέρουν που θα τα προμηθευθούν. Δεν
γίνεται η ανάλογος διαφήμισις διότι είναι δαπανηρά
δι’ έκαστον προϊόν ξεχωριστά, αλλά και δεν θα έχη
αποτέλεσμα εφ’ όσον ο πελάτης δεν γνωρίζει ότι θα
εύρη προϊόντα συγκεντρωμένα εις καθωρισμένα
καταστήματα. Οι διάφοροι αντιπρόσωποι ενδιαφέρονται βεβαίως να κάμουν πωλήσεις αλλά δεν δίνουν
έμφασιν να ξεχωρίσουν τα συνεταιριστικά προϊόντα
και πνίγονται μέσα εις τα πολυάριθμα ποικιλώνυμα
άλλα προϊόντα. Μοναδική μας εκδήλωσις υπήρξεν η
έκθεσις Θεσσαλονίκης, η οποία επροξένησε έκπληξιν
και δια τους πλέον πλησίον των Οργανώσεων ευρι
σκομένους και οι οποίοι διηρωτώντο που πωλούνται,
πού θα τα αναζητήσουν τα προϊόντα τα οποία εξετί
θεντο.

Όσον αφορά τα νωπά, ευθύς εξ αρχής αι Οργανώ
σεις μας και ιδιαίτερα οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρι
σμοί ηθέλησαν να εμφανισθούν κεχωρισμένως, παρά
την ιδιότητά μας, και να πωλούν έκαστος προϊόντα
της περιοχής του, να εργάζωνται περιοδικώς και να
ανταγωνίζωνται αλλήλους. Η Κοινοπραξία των
νωπών ουραγός, αντί πρωτοπόρος, μία μικρά μονάς
χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα την επέβαλον.
Αποτέλεσμα φυσικά, η αντιοικονομική λειτουργία
και ο κίνδυνος εξαφανίσεώς των εκ της λαχαναγο
ράς.
Το θέμα της διανομής του κρέατος, ενός τόσον
σημαντικού προϊόντος και του οποίου ως προανεφέρομεν, η εκμετάλλευσις είναι στυγνή, ουδόλως έχει
εξετασθή από τας Οργανώσεις μας.
Αυτή είναι με λίγα λόγια η κατάστασις εις το
δίκτυον διανομής μας και πρέπει ν’ αντιληφθώμεν τον
κίνδυνον που μας απειλεί και να λάβωμεν θέσιν ενερ
γόν εις την διάθεσιν των προϊόντων μας πλησίον της
καταναλώσεως. Αλλως διατρέχομεν τον κίνδυνον το
σύνολον των δραστηριοτήτων μας να περιέλθη εις την
εκμετάλλευσιν. Ακόμη και αι Οργανώσεις μας αι
οποίαι σήμερον θεωρούνται επιτυχούσαι εις τον
τομέα της επεξεργασίας, δεν θα δυνηθούν να ανθέξουν εις τον ανταγωνισμόν και θα πρέπει να τεθούν
πρωτοποροι δια την οργανωσιν ενός συγχρόνου
δικτύου διανομής.
Οργάνωσις συνεταιριστικού δικτύου διανομής
Επιβάλλεται, όθεν, η δημιουργία συγχρόνου δικτύου
διανομής των αγροτικών προϊόντων υπό των Συν/κών
Οργανώσεων. Ποίον σχήμα θα λάβη, χρήζει ιδιαιτέ
ρας μελέτης. Καθ’ ημάς, πρέπει, ο φορεύς όστις θα
δημιουργηθή, να είναι προσαρμοσμένος εις τα σημε
ρινά εμπορικά πλαίσια, ταχύς και ευέλικτος εις τας
συνθήκας τας οποίας θα έχη ν’ αντιμετώπιση. Ίσως
μία ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία να προσφέρη τας
καλλιτέρας υπηρεσίας εις τον τομέα αυτόν. Μέτοχοι
της Εταιρείας αι Συνεταιριστικοί Οργανώσεις, με
πρωτοπορίαν των Οργανώσεων αι οποίαι ευρίσκονται ήδη εις τον δευτερογενή τομέα, τον τομέα της
μεταποιήσεώς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊό
ντων.
Σκοπός της εταιρείας
Η προσφορά των αγροτικών προϊόντων αμέσως εις
τον καταναλωτή, δια της ιδρύσεως καταστημάτων
λιανικής πωλήσεως εις όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Πρώτος στόχος αι Αθήναι. Μία αλυσίδα συγχρόνων
καταστημάτων υπεραγορών αυτοεξυπηρετήσεως, με
πλήρη εξοπλισμόν, πρέπει να προσφέρουν όλα τα
αγροτικά προϊόντα εις μικρόν συσκευασίαν, εις την
πλέον ελκυστικήν εμφάνισιν. Η εξόρμησις δια την
κατόκτησιν του καταναλωτικού κοινού πρέπει να
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είναι ταχεία, αλλά και πάνοπλος.
Βεβαίως χρειάζεται σύνεσις δια την οργάνωσιν της
αλύσεως ταύτης των καταστημάτων, τα οποία θ’ αντι
μετωπίσουν ένα ισχυρόν συναγωνισμόν.
Πρέπει λοιπόν να δοθή ιδιαιτέρα προσοχή:
— εις την ειλικρινή συνεργασίαν των μετόχων της
Εταιρείας,
— εις την επιλογήν του ειδικευμένου καταλλήλου
προσωπικού,
— εις την ποιότητα των προϊόντων,
— εις την εμφάνισιν των προϊόντων,
— εις τας τιμάς των προϊόντων,
— εις την προβολήν και την διαφήμισιν.
Η ηγγυημένη ποιότης, η καλή συσκευασία και αι
καλαί τιμαί εντός καταστημάτων καλώς εξωπλισμένων και επηνδρωμένων, εις το κατάλληλον προσωπι
κόν, θα είναι τα όπλα της προβολής και της διαφημίσεως τα οποία θα επιβάλουν τα προϊόντα.
Η γνωριμία των προϊόντων μας με το καταναλωτι
κόν κοινόν και επιβολή αυτών θα έχη ως επακόλουθον ν’ αναζητηθούν υπό των καταστημάτων λιανικής
πωλήσεως και θα τα αναγκάση να θελήσουν, όχι
μόνον να τα τοποθετήσουν εις τα καταστήματα τους,
αλλά και να τα προβάλουν.
Είναι ευνόητον ότι θα απαιτηθούν κεφάλαια δια την
ίδρυσιν της Εταιρείας και την δημιουργίαν των ανα-

γκαίων εγκαταστάσεων και μέσων (κέντρον μικράς
συσκευασίας, αποθηκευτικοί χώροι, αυτοκίνητα
μεταφοράς και διανομής, εργαλείων, κεφαλαίου
κινήσεως). Δεν νομίζομεν όμως ότι θα είναι δυσχε
ρής η εξοικονόμησις αυτών και εξ ιδίων και εκ χρηματοδοτήσεως.
Μία εταιρεία εξοπλισμένη με το κατάλληλον προ
σωπικόν και ανάλογα μέσα θα είναι εις θέσιν να
ωφελήση τον παραγωγόν διότι θα παρακολουθή την
αγοράν και θα ενημερώνη τους εταίρους της, επί των
αναγκών της αγοράς, των απαιτήσεων της καταναλώσεως της διαμορφώσεως των τιμών. Η Εταιρεία
δύναται να καταστη ο δείκτης των τιμών των προϊό
ντων και εις την παραγωγήν και εις τας αγοράς και
να συμβάλη εις την εξαφάνισίν των αναληθών παρα
γωγικών τιμολογίων τα οποία παραχωρσύνται υπό
των παραγωγών και του χονδρεμπορίου οσάκις
παρουσιάζεται πιεστική προσφορά των προϊόντων.
Οι διάφοροι επιχειρηματίαι, Έλληνες και ξένοι
συνεργαζόμενοι, προχωρούν εις την οργάνωσιν ανα
λογών δικτύων. Βλέπομεν καθημερινώς να ξεφυτρώ
νουν σαν μανιτάρια τα Super Markets συγχρόνου
εμφανίσεως και πρέπει να σπεύσωμεν να εισέλθωμεν
ενεργώς και εις τον ζωτικόν αυτόν τομέα της διαθέ
σεως των προϊόντων απ’ ευθείας εις την κατανάλωσιν. Σήμερα είναι ακόμη καιρός, αύριο θα είναι ίσως
πολύ αργά».

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Αξιόλογο είναι το υλικό για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς (θετικό - αρνητικό) κατά
την περίοδο αυτή.
Αρχικά με προσπάθειες του καθηγητή Σωτ. Αγαπητίδη και επιστράτευση των συνεταιρι
στών Δ. Θ. Πάνου, Αριστ. Κλήμη και άλλων, έγινε προσπάθεια για ευρύτερη ενημέρωση
των αρμόδιων κρατικών εποπτικών προσώπων για την πραγματική έννοια και σωστή δράση
του θεσμού των οικοδομικών συνεταιρισμών, θεσμού πολύ χρήσιμου που όμως τον είχαν
εκτρέψει διάφοροι μεσάζοντες (κτηματομεσίτες και ψεύτικοι οικοδομικοί Συνεταιρισμοί με
τους οποίους διάφοροι επιτήδιοι εκμεταλλευόταν την τεράστια ανάγκη των μαζών για στέ
γαση, κυρίως για απόκτηση κάποιου οικοπέδου για μελλοντική ανέγερση και μάλιστα εκτός
σχεδίου και παράνομα).
Οργανώθηκε έτσι στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (στο οποίο μετα
φέρθηκε η αρμοδιότητα εποπτείας των οικοδομικών από το Υπ. Εργασίας, σειρά Ενημερω
τικών διαλέξεων (μαθημάτων) στους πολυάριθμους υπαλλήλους του διαφόρων βαθμών που
άρχισαν να τοποθετούνται ως επίτροποι στους διαφόρους οικοδομικούς έπειτα από τον
νόμο 201/1967 όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 886 του 1971 (βλ. το κείμενο στο ΘΣ 1971 σ.
310 στη συνέχεια).
Οι νομικές όμως διατάξεις που τέθηκαν από την δικτατορική κυβέρνηση για τον περιορι
σμό της εκμεταλλεύσεως ήταν υπέρμετρα δικτατορικές, οι εκατοντάδες δε υπάλληλοι του
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (και κατωτάτων ακόμα βαθμών) που οριζόταν ως επί
τροποι δεν είχαν όποιαδήπστε σχετική μόρφωση αλλά ούτε και διάθεση να μορφωθούν σχε
τικά αφού οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας τους έδιναν τεράστια δικαιώματα (ΝΔ
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201/1967, ΝΔ 886/1971 και υπουργικές αποφάσεις).
Σχετικά είναι τα ακόλουθα σημειώματα του ΘΣ έτος 1971 α) σ. 193 και β) 1971 σ. 291.
α) Η τροποίησις της νομοθεσίας Συνεταιρισμών.
Εις τον αθηναϊκόν Τΰπον εδημοσιεύθησαν δεκάδες άρθρων, υπομνημάτων κ,λπ. (οργανώ
σεων και ιδιωτών) οχετικώς με την μελετωμένην τροποποίησιν της νομοθεσίας περί ανωνύ
μων εταιρειών. Χρήσιμος η προκληθείσα συζήτησις.
Διερωτώμεθα όμως, διατί δεν γίνεται το ίδιον εκάστοτε και με την νομοθεσίαν Συνεταιρι
σμών, αλλά οι Συνεταιρισμοί, τα πολυάριθμα μέλη των και οι μετ’ αυτών συναλλασσόμενοι
ευρίσκονται συνήθως προ τετελεσμένων γεγονότων (τα περισσότερα κείμενα της ισχυούσης
νομοθεσίας Συνεταιρισμών είναι νομοθετικά διατάγματα, αναγκαστικοί νόμοι και γενικώς
κείμενα ουχί τακτικής λειτουργίας της νομοθετικής εξουσίας).
Προ ημερών ανεγράφη ότι κατηρτίσθη σχέδιον νομοθετήματος περί οικοδομικών συνεται
ρισμών. Και αστραπιαίος επροχώρησε τούτο μέχρι της Συμβουλευτικής Επιτροπής και συνεζητήθη υπ’ αυτής, χωρίς ουσιαστικώς να λάβουν γνώσιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι και οι
ειδικοί οι οποίοι κάτι το χρήσιμον θα είχαν να υποδείξουν...
Πιστεύομεν ότι είναι εντός των γραμμοόν της Κυβερνήσεως το να έρχωνται εις την δημοσιό
τητα τα κείμενα δια να προκύπτη —εκ των υποδείξεων των ενδιαφερομένων και των ειδι
κών— το καλύτερον. Αυτό πρέπει να γίνη και δια το νομοσχέδιον των Συνεταιρισμών, εν
προκειμένω των οικοδομικών, προτού να εγκριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και να
γίνη νόμος. Δι’ ένα τόσον σημαντικόν θεσμόν πρέπει απαραιτήτως να ληφθή υπ’ όψιν η ανά
τον κόσμον εφαρμογή και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα δια την διάδοσίν του. Καλόν θα ήτο
να ακουσθούν οι ειδικοί.
β) Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί.
Εδημοσιεύθη το νέον Ν. Δ/γμα περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 201 του 1967 περί
οικοδομικών συνεταιρισμών.
Επαινετή βεβαίως και η διάθεσις και η νομοθεσία και τα διοικητικά μέτρα δια την τακτοποίησιν των κακώς κειμένων, όπου υπήρχον ή υπάρχουν τοιαύτα.
Αλλά το θέμα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών δεν είναι μόνον η διάλυσις των αδρανούντων συνεταιρισμών (και διελύθησαν πολλαί εκατοντάδες τούτων) ή εκείνων οι οποίοι ενεφανίζοντο ως συνεταιρισμοί, ενώ ήσαν εις την πραγματικότητα εταιρείαι ιδιοκτητών, μεσι
τών κ.λπ. δια την διάθεσιν οικοπέδων, τα οποία διαρκώς επεβαρύνοντο (δια κατασκευήν
έργων κ.λπ.) και ουδέποτε διενέμοντο, εκ νομικών κ.λπ., εμπλοκών.
Το Σύνταγμα λέγει ότι οι πάσης ψύσεως Συνεταιρισμοί τελούν υπό την προστασίαν του
Κράτους, μεριμνώντος υπέρ της αναπτύξεως αυτών.
Αναμένομεν συνεπώς να ίδωμεν εκδηλουμένην την βοήθειαν του Κράτους και δια την
κατανόησιν και δια την χρησιμοποίησιν του θεσμού των οικοδομικών συνεταιρισμών δια την
λαϊκήν στέγασιν. Και δια την οργάνωσιν καλών οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίοι να
δυνηθούν να κινητοποιήσουν την πολύτιμον ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, τα μέλη των, τους
πόρους των κ.λπ., δια την επίλυσιν του πάντοτε υπάρχοντος στεγαστικού προβλήματος, το
βάρος του οποίου βεβαίως δεν είναι δυνατόν να αναλάβη και να φέρη επιτυχώς εις πέρας το
Κράτος οιανδήποτε δραστηριότητα και αν αναπτύξη. Ούτε μόνα τα Στεγαστικά Ταμιευτήρια
των Τραπεζών, εκτός αν στηρίζωνται εις τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς. Πρέπει όμως
να υπάρξουν κατάλληλοι (με ειδικήν μόρφωσιν και διάθεσιν) κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι
να αναλάβουν το έργον αυτό ως σταυροφορίαν. Σταυροφορίαν οργανώσεως. Ό ,τι ακριβώς
έγινε και γίνεται εις τον τομέα των γεωργικών συνεταιρισμών.
Δια να κάμωμεν καλούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς, πρέπει να μάθωμεν πρώτον τί είναι
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πράγματι οικοδομικός συνεταιρισμός ως θεωρία και τί γίνεται εις τον έξω κόσμον. Να ωφεληθώμεν από την εκεί —επί δεκάδας ετών— εφαρμογήν και τας λαμπράς επιτυχίας. (ΘΣ
1971 σ. 291).
— Σημειωτε'ον ότι κατά την έναρξη της προσπάθειας σωστής ενημέρωσης είχε εκδοθεί και
το βιβλίον «Στεγαστικοί — Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί» των Δ. Θ. Πάνου και A. Ν. Κλήμη
στο οποίο ο μεν πρώτος ανέπτυξε όλα τα σχετικά με τον θεσμό και την διάδοση — εφαρμο
γή ανά τον κόσμο, ο δε δεύτερος είχε συγκεντρώσει το σύνολο της όλης ασύνδετης και κατεσπαρμένης νομοθεσίας που είχε σχέση με τον θεσμόν ώστε να υπάρξει σωστή ενημέρωση
για την καλύτερη εφαρμογή του θεσμού. Αλλά και την επιστημονικήν αυτήν προσφοράν
κατεπολέμησαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
— Το πλήρες κείμενο του ΝΔ 886/1971 (ΦΕΚ 109/1971) δημοσιεύεται στα ΘΣ 1971 σ. 310313.
Στατιστικά για Οικοδομικούς:
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΘΣ 1971 σ. 172) οι λειτουργούντες Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί είναι οι ακόλουθοι:
«Ανεκοινώθη εκ του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ότι εκ των 1.837 Συνεταιρισμών
των υπαχθέντων εις το εν λόγω Υπουργείον λειτουργούν σήμερον 434, ενώ οι υπόλοιποι διελύθησαν. Τα μέλη ανέρχονται εις 143.004 με 151.609 μερίδας. Το 69% εδρεύουν εις περιο
χήν Πρωτευούσης με μέλη 124.200.
Η αξία των συνεταιρικών μερίδων των εν δράσει συνεταιρισμών ανέρχεται εις 224.544.050
δρχ., και αι κτηθείσαι εδαφικαί εκτάσεις εις 166.152 στρέμματα εξ ων 58.067 εντός σχεδίου.
Εκ των λειτουργούντων, 316 συνεταιρισμοί εδήλωσαν την αγοράν εκτάσεων και εξ αυτών
μόνον 20 περίπου έχουν σχέσιν με οικοδομικός εργασίας, προς στεγαστικήν αποκατάστασιν
των μελών των.
Εκ του συνόλου των εκτάσεων 108.566 στρέμματα ηγοράσθησαν εις την περιοχήν Αττικής
και Βοιωτίας. Αι εκτάσεις αύται ηγοράσθησαν κατά χρονικά διαστήματα ως ακολούθως:
1949-1953 9,2%, 1954-1958 13,3%, 1959-1963 19,5%, 1964-1965 56,4% και 1967-1969
1,6%.

Το 75% περίπου των εκτάσεων, είναι, εν όλω ή εν μέρει, δασικαί, εκ του λόγου δε τούτου
πλείσται εξ αυτών δεν προσφέρονται δια την δημιουργίαν οικισμών, δι’ ό και δεν καθίστα
ται δυνατή η κατά Νόμον χορήγησις αδείας κατατμήσεως. Επακόλουθον της τοιαύτης αδυ
ναμίας είναι η αυθαίρετος κατακερμάτισις εις βάρος του δασικού πλούτου της χώρας, του
πρασίνου, του τοπίου, της αγροτικής οικονομίας και της υγείας του πληθυσμού.
Εάν παρά τους προεκτεθέντας λόγους καθίστατο δυνατή η αξιοποίησις του συνόλου των
εκτάσεων, τότε, αφαιρουμένου ποσοστού 40% περίπου δια κοινοχρήστους χώρους, θα απητείτο δια την ανοικοδόμησιν ποσόν 16 δισεκατομμυρίων δραχμών τουλάχιστον».
— Μερικές ειδικότερες ειδήσεις για οικοδομικούς συνεταιρισμούς:
ΘΣ 1971 σ. 90. Διάλυση διαφόρων οικοδομικών συνεταιρισμών με αποφ. Υπ. Κοιν. Υπη
ρεσιών (ΦΕΚ Β/888/1970) βάσει άρθρ. 35 και 56 ν. 602 και Α.Ν. 201/1967.
ΘΣ 1971 σ. 91. έγκριση καταστατικού συστάσεως του Οικοδομικού Συνεταιρισμού δημο
σίων υπαλλήλων αύξ. αριθ. 454 (ΦΕΚ Β/895/1970).
ΘΣ 1971σ. 91. Έγκριση αναμόρφωσης καταστατικού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Επαγγελματιών Δικηγόρων Αθηνών αυξ. αριθ. 348 (ΦΕΚ Β/898/1970).
Τέτοιες εγκρίσεις ιδρύσεως, αναμορφώσεως αλλά και υπουργικές αποφάσεις διαλύσεως
υπάρχουν εκατοντάδες στις οποίες βέβαια δεν είναι δυνατό ούτε και χρήσιμο να ασχοληθεί
η ύλη του βιβλίου αυτού. Εντελώς ενδεικτικά σημειώνουμε τις σελ. του περιοδ. ΘΣ όπου
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μερικά σχετικά στοιχεία. Βλ. ΘΣ 1971 σελ. 172,173,278,279,333 και άλλες.
Το Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών διατηρεί υπε'ρ αυτού με ΒΔ 707/1970 και δεν μεταβιβάζει σε περι
φερειακές υπηρεσίες ως ΝΔ 532/70, όλες τις βασικές αρμοδιότητες για στέγαση και Οικοδ.
Συνεταιρισμούς. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 278. Νέες έντονες υποδείξεις από τα ΘΣ 1971 σ. 447.
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΑΤΕ. Στοιχεία για χορηγήσεις στεγαστικών
δανείων και άλλα στοιχεία την περίοδο 1960-1970 βλ. ΘΣ 1971 σ. 495. Για εργασίες του βλ
και ΘΣ 1972 σ. 857.
Με υπουργική απόφαση βάσει ΝΔ 886/1971 ορίζεται ως ελάχιστο ποσό της μερίδας των
συνιστωμένων οικοδ. συνεταιρισμών το ποσόν των δρχ. 5.000. Και το περ. ΘΣ σημειώνει
ειρωνικά: Εις την απορίαν, γιατί 5.000 και ουχί 500 ή 50.000, ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να
δοθή άλλη εξήγησης πέραν της: «ούτω έδοξε τη υπηρεσία ή τω υπουργώ». Σημειωτέον ότι
τέτοιες διατάξεις (χωρίς ουσιαστικά κριτήρια) νομοθετήθηκαν και αργότερα επί «δημοκρα
τικών» κυβερνήσεων για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς.
Για στεγαστικά δάνεια βλ. ΝΔ 643/1970 (ΦΕΚ 175) ΘΣ 1971 σ. 278,279.
Πληροφορίες για διαφόρους οικοδομικούς συνεταιρισμούς δημοσίων υπαλλήλων, αξιωμα
τικών, δικαστικών, τραπεζικών, με διάφορες κρατικές ενισχύσεις βλ. ΘΣ 1971 σ. 279, 280.
Φόρος ακαλύπτων φόρων οικοπέδων Οικοδομικών Συνεταιρισμών ΘΣ 1972 σ. 680.
Αποφάσεις ΣΕ για οικόπεδα διαφόρων Οικοδομικών Συνεταιρισμών ΘΣ 1972 σ. 897.
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Συνταξιούχων Εθνικής. Αγορά οικοπεδικής εκτάσεως. ΘΣ
1972 σ. 622.
Δάση και οικοπεδικοί Συνεταιρισμοί. Βλ. ΝΔ 996/1971 (ΦΕΚ 192) με κωδικοποίησιν ΝΔ
871/1971 και 919/1971. (ΘΣ 1972 σ. 618).
Ο διορισμός υπουργικών αντιπροσώπων σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς μετεβιβάσθη
στους Περιφερειακούς Διοικητές με ΒΔ 197/1972.
Νέα διαδικασία αποκτήσεως οικοπεδικών εκτάσεων από Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς
σε εφαρμογή ΝΔ 886/1971. Βλ. αναλυτικά ΘΣ 1972 σ. 968.
Νέον υπόδειγμα καταστατικού οικοδομικού Συνεταιρισμού (ΦΕΚ Β/690/1972) σε εκτέλε
ση Ν. 602/1915, ΝΔ 4546/1966 κ.λπ. (ΘΣ 1973 σ. 1152).
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Τραπέζης Ελλάδος. Νεο ΔΣ Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1175.
Σεμινάρια Τεχνικού Επιμελητηρίου. 2 ομιλίες στην Αθήνα A. Ν. Κλήμη για σιεγαστικούς οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, τόσον από θεωρητικής πλευράς όσον και σχετικώς με την εν
Ελλάδι εφαρμογήν. Παρόμοιες ομιλίες και σιο Βόλο. (Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1306).
ΝΔ 158/1973. Τροποποίηση ΝΔ 885 και 886/1971. (Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1306 και 1457).
Υποβλητέα δικαιολογητικά και διαδικασία για την παροχή εγκρίσεως κτήσεως εδαφικών
εκτάσεων παρά Οικοδομικών Συνεταιρισμών. Βλ. αναλυτικά ΘΣ 1974 σ. 1611.
Οικοδομικός Συνεταιρισμός υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας. Αξιοποίηση παραχωρηθεισών εκτάσεων υπό Δημοσίου (ΘΣ 1974 σ. 2003).
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Αξιόλογη ανάπτυξη έχουν μερικοί βιοτεχνικοί Συνεταιρισμοί. Ακολουθούν μερικά ενδει
κτικά στοιχεία:
— Για τον Συνεταιρισμό Εμπορορραπτών και ραπτών Καταστηματαρχών Αθηνών
(ΣΕΡΚΑ). Βλ. στοιχεία ΘΣ 1971 σ. 332.
Το 1970 εγκρίνεται η ίδρυση του Συνεταιρισμού «Πανελλήνιος Κοινοπραξία Καλλιτε
χνών - Βιοτεχνών - Χειροτεχνών» με έδραν Παλ. Ψυχικό. Έ χ ει 43 συνεταίρους που ασχο
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λούνται με την αγγειοπλαστικήν, μεταλλοπλαστικήν, ζωγραφικήν, λαϊκήν τουριστικήν
τέχνην, πλεκτικήν και άλλας βιοτεχνικός απασχολήσεις. Ευρύτατοι οι σκοποί του (βλ. ανα
λυτικά ΘΣ 1971 σ. 332).
— Για χρηματοδότηση της βιοτεχνίας και βιοτεχνικών συνεταιρισμών βλ. αναλυτικά ΘΣ
1971 σ. 337—342 την κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων από Επιτροπήν Βιοτεχνικών
Πιστώσεων (κείμενον ενδιαφέρον).
— Αξιόλογος Συνεταιρισμός Βιοτεχνών Δερμάτινων Ειδών. Πληροφορίες για 28 έτη εργα
σίας βλ. ΘΣ 1974 σ. 1727.
— Για τον αξιόλογο Συνεταιρισμό Εργοληπτών Ελαιοχρωματιστών Αθηνών βλ. αναλυτικά
στοιχεία ΘΣ 1972 σ. 895.
— Ο Συνεταιρισμός «Ααμιακή Αρτοποιία» στον οποίο συνενώθηκαν 27 αρτοποιοί της
Λαμίας. Πρότυπο εργοστάσιο από το 1970. Αναλυτικές πληροφορίες βλ. ΘΣ 1972 σ. 979.
Παρόμοιες εφαρμογές και σε άλλες πόλεις (π.χ. Μυτιλήνη).
— Συνεταιρισμοί Παντοπωλών. Άδειες εισαγωγής τροφίμων. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1218.
— Αστικός Συνεταιρισμός Υδραυλικών Θασσελονίκης. Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1883.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
— Τιμολόγιο δημοσιεύσεων στοιχείων Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών στην Εφημ.
Κυβερνήσεως βλ. ΘΣ 1971 σ. 91.
— Ο νέος νόμος (ΝΔ 400/1970) περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως. Τα άρθρα του
που αναφέρονται σε αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και αλληλασφαλιστικά ταμεία βλ.
ΘΣ 1971 σ. 214 επόμ.
— Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί ΙΚΑ για λαχειοπώλες (ΘΣ 1972 σ. 615).
— Συνεταιρισμοί ΙΚΑ για ασφάλιση λογοτεχνών και καλλιτεχνών. (ΘΣ 1972 σ. 680 - σ.
1948).
— Ποιοί είναι υπεύθυνοι έναντι του ΙΚΑ και ασφαλιστικών Συνεταιρισμών ΙΚΑ. Βλ. ΘΣ
1972 σ. 894
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
Βλ. ΝΔ 1060 του 1971 (ΘΣ 1971 σ. 680).
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΛΣΕΩΣ
Χαρακτηριστικό είναι το επόμενο κείμενο του περ. ΘΣ (έτος 1971 σ. 157, 158) για τον
θεσμό των εταιριών λαϊκής βάσεως που συστάθηκαν με νομική μορφή ΑΕ για να έχουν την
απαιτούμενη ευελιξία λήψεως αποφάσεων κ.λπ., αλλά πλησιάζουν πολύ τον θεσμό των
Συνεταιρισμών αφού σκοπός τους δεν είναι τόσο η άντληση κερδών από τις μικρές ή μεγα
λύτερες μερίδες (μετοχές) που συνεισφέρουν τα χιλιάδες μέλη των, αλλά η εξυπηρέτησή
τους (και πέραν των μελών της εταιρείας και της τοπικής κοινωνίας) και η απομάκρυνση της
εκμεταλλεύσεως από εφοπλιστές που διατηρούν στις συγκοινωνίες παλιά πλοία με συνέπεια
πολυάριθμα θύματα από ναυάγια. Το κείμενο είναι το επόμενο:
«Παράδειγμα από την Κρήτην: Μια ναυτιλιακή εταιρία ευρυτέρας λαϊκής συμμετοχής με
συνεργατικόν χαρακτήρα.
Η κινητοποίησις της τεραστίας πηγής της λαϊκής
αποταμιεύσεως, δια την οικονομικήν αναπτυξιν
μιας χώρας, αποτελεί πάντοτε κεντρικόν στόχον
των κυβερνήσεων, διότι συνιστά την υγιεσιέραν
μορφήν χρηματοδοτησεως των αναγκαίων προς
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τούτο παραγω γικώ ν επενδύσεων,
Ε ις την χώραν μας είναι γνωσταί αι άγονοι
μεταπολεμικοί περιπλανήσεις της λαϊκής αποταμιεύσεως, στρεφομένης άλλοτε προς την χρυσήν
λίραν, άλλοτε εις αποθησαυρισμόν εις νόμισμα
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λόγω της απωλείας των προπολεμικών καταθέσε
ων.
Απητήθησαν ειδικά νομισματικά μέτρα και ειδι
κή πολιτική επί των επιτοκίων καταθέσεων, ίνα
επανασυνδεθή η αποταμίευσις με τας Τραπέζας
και τα Ταμιευτήρια και να επιτευχθούν βαθμιαί
ο ς τα τεράστια ποσά των σημερινών ελευθέρων
ιδιωτικών καταθέσεων, προϊόντος της λαϊκής
αποταμιεΰσεως.
Βεβαίως δια των καταθέσεων η λαϊκή αποταμίευσις, συγκεντρωθείσα εις μεγάλην δεξαμενήν
των πιστωτικών ιδρυμάτων, διωχετεύθη δ ι’ αυτών
εις την υγιεσ ιέραν άρδευσιν της οικονομίας του
τόπου κ αι συμβολήν εις την ανάπτυξιν αυτής,
αποτελέσασα σοβαρόν βελτίωσιν έναντι της
προηγουμένης καταστόσεως του κατ’ ιδίαν αποθησαυρισμού π α ρ ’ εκάστου αποταμιευτού.
Ό μ ω ς η περαιτέρω αξιοποίησις της αποταμιεύσεως δεν αποβαίνει επ’ ωφελεία των αποταμιευ
τών, οι οποίοι απολαμβάνοντες μόνον τον συμπεφωνημένον τόκον, δεν συμμετέχουν ενεργώτερον
εις τα ς εκ της αναπτύξεως ωφελείας ούτε απο
φεύγουν την μακροχρονίως αναπΰφευκτον, βραδείαν έστω, απώ λειαν της πραγματικής αξίας του
αποταμιεύματός των.
Πλέον εξελιγμένη και περισσότερον κινητοποι
ούσα την αποταμίευσιν μορφή χρηματοδοτήσεως
της οικονομίας δια της λαϊκής αποταμιεΰσεως
είναι η κεφαλαιαγορά. Η συμμετοχή δηλαδή της
λαϊκής αποταμιεΰσεως εις τας οικονομικός επι
χειρήσεις ως μετόχου, καρπουμένου τας πόσης
φύσεως ωφελείας, προερχομένας είτε εξ ανατιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων, είτε εκ
πραγματοποιήσεως κερδών και συμμετέχοντος
δια της συνελεύσεως εις την ευρυτέραν διοίκησιν
των υποθέσεων των επιχειρήσεων.
Λόγω της μεγίστης επιδράσεως εις κινητοποίησιν της λαϊκής αποτεμιεύσεως και συμμετοχής
των ευρυτέρων μαζών εις τα ωφελήματα της αναπτΰξεως με προφανείς ευεργετικός κοινωνικός
και εθνικός συνεπείας, τα σύγχρονα κράτη
ηυνόησαν με πολλά μέτρα την κατεΰθυνσιν αυτήν
και μεταξύ αυτών η χώρα μας παλαιότερον δειλό
και κατά τα τελευταία έτη γενναιότερον (Α.Ν.
148/67). Π αρά ταΰτα, αι μεγάλαι Ανώνυμοι Εταιρείαι παραμένουν πάντοτε με την κατά πλειοψηφίαν υπεροχήν του Κράτους και συναφών οργα
νισμών ή ωρισμένων οικογενειών ή συγκροτημά
των οικογενειώ ν και δεν συγκινούν εισέτι το πλή
θος των αποταμιευτών, το οποίον πρέπει να
αισθάνεται τον υλικόν και ηθικόν σύνδεσμόν του
με την εταιρείαν.
Περίπτωσιν γνησίας εταιρείας λαϊκής βάσεως

αποτελεί η Ανώνυμος Ναυτιλιακή Ε ταιρεία Κρή
της, η οποία μάλιστα αποβλέπει κ αι εις κοινωφε
λή υπέρ της νήσου δράσιν. Αΰτη, ιδρυθείσα το
1967, περιλαμβάνει εις τους κόλπους της περίπου
3.000 μετόχους, ουδενός των οποίων η συμμετοχή
υπερβαίνει το 1,1% του εκ δραχμών 89.200.000
κεφαλαίου της, δια καταστατικής δε διατόξεως
έχει τεθή ανάλογος φραγμός και εις την συμμετο
χήν εις το κεφάλαιον και εις την εκπροσώπησιν
εις την συνέλευσιν δ ι’ εξουσιοδοτήσεων μέχρι του
διπλάσιου του ποσοστού τούτου.
Τούτο βεβαίως δημιουργεί, ειδικώς δια τον
τόπον μας, πρόσθετα διοικητικά προβλήματα, τα
οποία αντιμετωπίζονται δια της δυνάμεως ηθικού
κύρους και ακτινοβολίας των ηγηθέντων προσώ 
πων, ήτις αναπληροί επιτυχώς την δύναμιν των
ψήφων, η οποία είναι αδύνατον να συγκεντρωθή
εις χείρας ολίγων. Δ ια την υποβοήθησιν εις το
σημείον αυτό, το καταστατικόν προέβλεψεν εν
ποσοστόν 20% μελών του συμβουλίου ως αριστίνδην (άνευ εκλογής), μεταξύ δε αυτών ο πρόεδρος
της Εταιρείας, ο εμπνευσμένος Ιεράρχης Μητρο
πολίτης Κισσάμου κ. Ειρηναίος.
Η εταιρεία αύτη, ήτις ιδρύθη υπό την επίδρασιν
ειδικών ψυχολογικών καταστάσεων και η οποία
εσταθεροποιήθη δια της επιτυχούς ναυπηγήσεως
και δρομολογήσεως μεταξύ Π ειραιώ ς και Χανίων
του πρώτου θαυμασίου πλοίου της «ΚΥΔΩΝ»
αποτελεί δια την χώραν μας ένα πείραμα θεσμι
κού χαρακτήρος, η επιτυχία του οποίου δύναται
να έχη άκρως ευεργετικός επιδράσεις δια την
οικονομικήν της ανάπτυξιν, δ ι’ ο και παρακολουθείται μετ’ ηυξημένου ενδιαφέροντος ακόμη και
από κύκλους του εξωτερικού, ως προκύπτει εξ
ενδιαφερόντων σχολίων του ξένου Τύπου.
Η Ε ταιρία αύτη με το πρώτον της πλοίον εσημείωσε μίαν εξαιρετικήν επιτυχίαν, πλουτίσασα τας
εσωτερικός ατμοπλοϊκάς γραμμάς της χώρας μας
με ένα ανωτέρας κλάσεως πλοίον, εις μέγεθος
(μήκος 154, πλάτος 20) εις τοννάζ (10.700
κόρων), εις όρους ασφαλείας (θεω ρείται μοναδι
κόν οχηματαγωγόν - επιβατηγόν εις βαθμόν τηρήσεως όρων και συγχρόνων κανόνων ασφαλείας
γενικώς), εις δυναμικότητα (επιβόται 1.500 και
αυτοκίνητα 60 φορτηγά ή πούλμαν και πλέον των
150 μικρών επιβατηγών), εις πολυτέλειαν και
ανέσεις (μεγάλα σαλόνια, τραπεζαρίαι, ταβέρνα,
μπαρ, ρεσεψιόν, εκκλησία κ.λπ., συνολικής εκτά
σεως 1.300 τ.μ., πλέον των πολύ εκτεταμένων
καταστρωμάτων. Επίσης πολλοί δέκται τηλεοράσεως με εσωτερικόν κλειστόν κύκλωμα, όπερ επι
τρέπει τακτικήν προβολήν ταινιών δι’ όλων των
δεκτών, ως και παρακολούθησιν εκ της γεφύρας
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κυβερνήτου όλων των χώρων σταθμεύσεως των
αυτοκινήτων, ταχύτης ικανοποιητική (είναι το
ταχύτερον ατμοπλοϊόν μέσον μεταβάσεως εις
Κρήτην).
Το Π εριοδικόν μας συγχαίρει την Κρήτην (δια
τα ω ραία πρότυπα που χαρίζει εις την χώραν
μας) καθώ ς και όλους τους συνεργάτας της προσπαθείας, μεταξύ των οποίων είναι εκπρόσωποι
όλων των τάξεων, της Εκκλησίας και ο Σύνδε
σμος Οικονομ. Επιστημόνων Χανίων, ως και την

Αγροτικήν Τράπεζαν, στέλεχος της οποίας είναι
ο εμπνευστής της όλης ιδέας και προσπαθείας.
Ιδιαιτέρω ς δε τονίζει ότι η προσπάθεια αυτή έχει,
κατ’ ουσίαν, συνεργατικόν χαρακτήρα με συμμε
τοχήν και αγροτών και συνεταιρικών οργανώσε
ων δια την αμοιβαίαν εξυπηρέτησιν των ατόμων,
της διακινήσεως της παραγω γής και του τόπου
και με επιστροφήν εις τους εξυπηρετουμένους
των τυχόν πλεονασμάτων της διαχειρίσεως του
πλοίου».

Βλ. ακόμα κείμενο στα ΘΣ 1972 σ. 833.
Ο θεσμός των ναυτιλιακών Εταιρειών λαϊκής βάσεως είχε επέκτασιν και σε άλλες νησιωτικε'ς περιφέρειες εκτός της Κρήτης και κυρίως την Λέσβον. Οι επιτυχίες του θεσμού ήταν,
στις διάφορες περιφέρειες, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και κυρίως ανάλογα με τους
ανθρώπους που αναμίχθηκαν στη διοίκηση των Εταιρειών(*).

Α π ό την εκπαίδευση συνεταιρισικών υπάλληλων παλαιο'τερα (1954). Διακρίνονται ο Θ. Τζωρτζάκης και
Α ρισι. Κλήμης κα τά την χορήγηση τίτλων σπουδών, ο Διοικητής A T E X. Μ ητρέλιας και άλλοι.

(*) Με την μεταβολήν των συνθηκών και την ανάγκην μεγάλων κεφαλαίων για αγοράν νέων πλοίων προς
εκσυγχρονισμόν της ναυτιλίας (που απαιτούν πολλές δεκάδες δισεκατομμυρίων) και δι’ άλλους λόγους, υπήρ
ξε αργότερα ουσιώδης μεταβολή με την εισαγωγήν των Εταιρειών αυτών Λαϊκής Βάσεως στο Χρηματιστήριο
και συνεπώς το άνοιγμα τους σε ευρύτερο κύκλο προσώπων με διάφορα υπέρ και κατά. Βλ. σχετικά κείμενα
στο περ. «Συνεταιριστική Πορεία» 1998 τεύχη 50,51,52.
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κατά την περίοδο αυτή οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι βρέθηκαν κάτω από νέες δύσκολες
υπηρεσιακές - επαγγελματικές συνθήκες κρίσεων για νομιμοφροσύνη, με απολύσεις κ.λπ.,
που αυτές κυρίως αφορούσαν τα ανώτερα στελέχη των Κεντρικών Οργανώσεων. Ό σοι έμει
ναν στις θέσεις τους (η μεγάλη πλειονότητα) συνέχισαν αποδοτικά τις προσπάθειές τους για
τις Οργανώσεις τους και τον αγροτικό κόσμο και βέβαια για τα ατομικά και συλλογικά τους
επαγγελματικά συμφέροντα για τα οποία, με κατάλληλους χειρισμούς της οργάνωσης τους
ΟΣΥΓΟ, υπήρξε και σχετική πρόοδος.
Η νομοθεσία τους: Βασικά πρέπει να σημειωθεί ότι στο περιοδικό ΘΣ ευθύς μόλις
εκδόθηκε δημοσιεύθηκε λεπτομερέστατη κωδικοποίηση της όλης ειδικής νομοθεσίας Συνε
ταιρισμών και περί συνεταιριστικών υπαλλήλων καθώς και της σχετικής νομολογίας (Βλ. ΘΣ
1971 σ. 73 και έπειτα. Και ΘΣ 1972 σ. 592 επόμ). Στη συνέχεια υπάρχουν στους 14 τόμους
του περιοδικού όλα τα σχετικά με αυτούς θέματα. (Βλ. στα Ευρετήρια των Τόμων).
^ - Στην υπηρεσία των 955 Συνεταιρικών Οργανώσεων (πάσης μορφής και βαθμού) που
έχουν υπαλλήλους υπηρετούν το 1972 συνολικά 4.610 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι από
τους οποίους μόνο 224 πτυχιούχοι Ανωτ. Σχολών (Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1454).
Πιο αναλυτικά:
Οργανώσεις
Γεωργικές

Αριθμός
τον;

Μόνιμο Προσ.

Έ κτα κτο Προσ.

Κύριο

Βοηθ.

Y"ne-

66

12

Απότο

Κύριο

Βοηθ.

Υηηρ.

521
3
378
15
8

63

9
1

572
6
318
31
65

92

992

___

Συνεταιρισμοί
Κοινοπρ. Συνετ.
Ενώσεις
Κοινοπρ. Ενώσεων
Κεντρικές Ενώσεις

785
3
136
3
7

205
4
1.395
147
61

461
11
12

70

Σύνολο α

934

1.812

550

—

Σύνολο οποίο πτυχ.
Αν. Σχ.

109
27
9

1.439
13
2.731
240
156

29
2
130
32
31

925

208

4.576

224

8

2
1

25
3
3

___

Αλιευτικοί Συνετ.
Ενώσεις Αλιευτ.
Χειροτεχνίας Συνετ.

17
1
3

_

_

_

—

—

—

-

-

-

15
2
3

Σύνολο β

21

-

-

-

20

8

3

31

550

92

1.012

933

211

4.610

Γεν. Σύνολο

955

1.812

-

_
224

Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη προσωπικού στους Γ. Συνεταιρισμούς, μόνο 785 είναι
αξιόλογοι και έχουν συνολικά 1.439 υπαλλήλους από τους οποίους μόνο 29 πτυχιούχους. Η
οικονομική αδυναμία υπάρχει και στις Ενώσεις και Κεντρικές Οργανώσεις.
Βασικός νόμος είναι ο 1859 του 1944 και το εκτελεστικό του Δ/μα της 23.7.1946 (όπως τρο
ποπ.) καθώς και οι έκτακτες εκάστοτε διατάξεις.
Βλ. και το μεταγενέστερο βιβλίο A. Ν. Κλήμη περί Συνεταιριστικών Υπαλλήλων.
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Για σχέδιο νέας νομοθεσίας περί συνεταιριστικών υπαλλήλων βλ. ΘΣ 1972 σ. 980.
— Το 1974 ορίζεται ότι το ΝΔ 76 (ΦΕΚ 266) περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων εις παραίτησιν υπαλλήλων, ισχύει και για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους
(άρθρον 11). Για απαιτούμενες ενέργειες βλ. ΘΣ 1974 σ. 1920.
Η Ο Σ Υ Γ Ο και οι ενέργειες της
— Ο πρόεδρος της ΟΣΥΤΟ (Διευθυντής της Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης) Φρ.
Δασκαλάκης ορίζεται και Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, (ΦΣ 1972 αρ. 1 σ. 5).
— Το Συνέδριο της ΟΣΥΓΟ 1970. Παριστάμενοι, ομιλίες. Εκλογές (ονόματα). Πρόεδρος
επανεξελέγη ο Φρ. Δασκαλάκης (ΦΣ 1972 σ. 252). Το κείμενο της ενδιαφέρουσας ομιλίας
Αλ. Βοσνιάκου προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ βλ. ΦΣ 1972 σ. 380 με τονισμόν της ανάγκης
συνεργασίας υπαλλήλων - αιρετών και αγροτών - συνταξιούχους υπαλλήλων.
— Επεκτείνεται η ασφάλιση ΙΚΑ για όλους τους κλάδους σε όλους τους εκτός ασφαλιστικής
περιοχής ΙΚΑ υπαλλήλους Συνεταιρισμών και Ενώσεων όλης της χώρας (ΦΣ 1972 σ. 258).
— Αποπερατούται το ψυκτικό συγκρότημα του ΤΑΥΣΟ στη Θεσσαλονίκη με διάθεση νέων
κεφαλαίων του (ΦΣ 1972 σ. 258).
— Η νέα συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το κείμενο με βελτιωτικές διατάξεις ΦΣ 1972 σ.
343.
— Για τα Συνέδρια της ΟΣΥΓΟ βλ. ΦΣ 1973 σ. 389 και στα ΘΣ σ. 859,1306.
— Ενέργειες της ΟΣΥΓΟ για αποζημίωση Ν. 2112/1923, επαναφορά παλαιάς διατάξεως
για δικαίωση συνταξιοδοτήσεως, αύξηση συντάξεων, Ίδρυση Ταμείου Υγείας, βελτίωση της
θέσεώς τους και άλλα βλ. ΘΣ σ. 1370,1456. (Βλ. και στη συνέχεια για Μισθούς, Συντάξεις,
Υγειονομικά κ.λπ).
— Ενέργειες ΟΣΥΓΟ για Ταμείο Υγείας, μισθοδοτικά, ενίσχυση πόρων ΤΑΥΣΟ από εφό
δια και Οργανώσεις, Συνέδριο ΟΣΥΓΟ 28.3.1974. Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1616,1727,1852.
— Μισθοδοτικά. Συλλογ. συμβάσεις
Για τα κατώτατα όρια αποδοχών εργαζομένων βλ. ΘΣ 1972 σ. 648.
Για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας συνεταιριστικών υπαλλήλων 1.6.72 βλ. ΦΕΚ/Β/452.
Το κείμενο της βλ. ΘΣ 1972 σ. 872, 903.
Για βασικούς μισθούς βλ. ΘΣ 1972 σ. 979.
Διαφορά μεταξύ ΟΣΥΓΟ και ΠΑΣΕΓΕΣ για θέμα αποδοχών και συλλ. συμβάσεως. Παρα
πομπή σε Διαιτητικό Δικαστήριο Αθηνών. Βλ. ΘΣ 1973 σ. 1550.
Η νέα συλλογική σύμβασις εργασίας 6.3.74 (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1727,1729).
Το Τ αμείον Συντάξεω ν των Συνεταιριστικών Υπαλλήλων (ΤΑΥΣΟ)

Βλ. την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για το ΤΑΥΣΟ στα ΘΣ 1971 σ. 136 επόμ.
Βλ. τροποποίηση του καταστατικού κατά το 1970 στα ΘΣ 1971 σ. 90. Τροποποιήσεις του
καταστατικού πρότεινε το ΔΣ του ΤΑΥΣΟ το 1971 (βλ. ΘΣ 1971 σ. 224). Διαμαρτύρονται οι
συνεταιριστικοί υπάλληλοι (βλ. ΘΣ 1971 σ. 193). Τις τροποποιήσεις που έγιναν τελικά στο
καταστατικό με απόφαση Υπουργού Κοινών. Υπηρεσιών, ΦΕΚ Β 745 βλ. στα ΘΣ 1971 σ. 538.
Για την αποπεράτωση της κατασκευής του ψυγείου του ΤΑΥΣΟ στη Θεσσαλονίκη βλ. ΘΣ
1972
σ. 793.
Η απόφ. ΣΕ 2118/72 επιφέρει αναπροσαρμογή των συντάξεων (βλ. ΘΣ 1972 σ. 896).
Υγειονομική κάλυψη συνεταιριστικών υπαλλήλω ν

Αυτή ανήκει στο ΙΚΑ για όσους εργάζονται εντός της ασφαλιστικής περιοχής των Υπ/των
του ΙΚΑ. Σχετικόν σημείωμα για την επέκταση και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν
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εκτός της περιοχής των Υπ/των ΙΚΑ βλ. στα ΘΣ 1972 σ. 660. Αυτό πραγματοποιήθηκε με
απόφαση 4/1972 ΔΣ του ΙΚΑ (βλ. ΘΣ 1972 σ. 893).
Ό μως το περ. ΘΣ υποστηρίζει ότι πρε'πει να υπάρξει οριστική καλή λύση με τηνίδρυση
Ταμείου Υγείας Συνεταιριστικών Υπαλλήλων, πράγμα που είναι ευκολότερο να επιτευχθεί
αφού Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ είναι ο Πρόεδρος της ΟΣΥΓΟ που πρέπει να το φροντίσει (βλ.
ΘΣ 1972 σ. 911).
— Για Υγειονομική περίθαλψη συνταξιούχων συνεταιριστικών υπαλλήλων βλ. ΘΣ σ. 1219.
— Νέο Σημείωμα για ίδρυση Ταμείου Υγείας των Συνεταιριστικών υπαλλήλων βλ. ΘΣ
1974 σ. 1882.
Ά λλα θέματα συνεταιριστικών υπαλλήλων
Στεγαστικά: Βλ. ΝΔ 3783/1957. Επεκτείνεται με ΝΔ 643/1970, υπάγονται και οι συνεταιρι
στικοί υπάλληλοι (βλ. ΘΣ 1971 σ. 278,279).
Για στεγαστικά βλ. και ΘΣ 1972 σ. 980.
Διορισμοί: Με βάση το Β Δ 192/1972 η έγκριση αποφάσεων ΔΣ των Οργανώσεων μετεβιβάσθη στους Προϊσταμένους Περιφ. Διοικήσεων. Εντός του Νομού αρμόδιος ο Νομάρχης (βλ.
ΘΣ 1972 σ. 792).
Αιρετοί στην αυτοδιοίκηση: Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να διατελούν δήμαρχοι, πρόε
δροι Κοινοτήτων ή σύμβουλοι δημοτικοί, κοινοτικοί ΝΔ 222 άρθ. 41. (Βλ. ΘΣ σ. 1549).
Συμβουλευτική Επιτροπή: Βλ. ΘΣ 1972 σ. 566, 616.
Εκπαίδευση: Βλ. στο Υποκεφ. Ε. Βλ. και σημείωμα ΘΣ 1972 σ. 662.
Διαρκής υποστήριξη από το περιοδικό ΘΣ

Με πολλά σημειώματά τους τα ΘΣ παρεμβαίνουν για υποβοήθηση των συνεταιριστικών
υπαλλήλων. Ενδεικτικά τα σημειώματα στις επόμενες σελίδες του: 193, 290, 661, 748, 792,
829,1157,1852.
Χαρακτηριστικό το ακόλουθο κείμενο A. Ν. Κλς στα ΘΣ σ. 2047 που από το 1947 (και πριν
και έπειτα, θεωρητικά και έμπρακτα) τους υποστήριζε:
«Ιδιαίτερα μας ικανοποίησε η γραμμή της
ΟΣΥΓΟ, όπως διατυπώνεται εις τελευταίαν εγκύκλιόν της προς τα με'λη της.
Επέστη ο χρόνος, ετόνισε, να συνδυασθή ο ιεραποστολισμός των διακόνων της συνεταιριστικής
ιδέας με την ρεαλιστικήν ικανοποίησιν των βιοτικών των αναγκών, τουλάχιστον καθ’ ο ύψος επιβάλλουν τα καθήκοντά των ως υπαλληλικών σίελεχών συγχρόνων οικονομικών μονάδων, που φιλοδοξούν να διαδραματίσουν σπουδαίον ρόλον εις
τον οικονομικόν στίβον της χώρας και τον ευρύτερον ευρωπαϊκόν οικονομικόν χώρον.
Και θυμηθήκαμε τι γράφαμε σχετικά το 1974:
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και μπορεί να είνα ι ο ι καλοί συμβουλοι των
r
^
συνέταιρων.
ν

Ιδιαίτερη σημασία ε'χει ο καλός Διευθυντής.
Αυτός είναι εκείνος που θα εισηγηθή στο Συμβούλιο και στη Συνέλευση τις δουλείες που πρέπει να
κ(*ντ1 0 Συνεταιρισμός και θα τις εκτελέση με τους
υπαλλήλους κατά τον καλλίτερο τρόπο,
Καλό Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιον και
καλοί υπάλληλοι μπορούν να κάνουν θαύματα στο
χωριό. Κι αλήθεια, υπάρχουν πολλά τέτοια παρο
δείγματα. Ό π ο υ βρέθηκαν άξιοι υπάλληλοι μπόρεσαν και δημιούργησαν τέτοιες συνεταιριστικές
οργανώσεις που στέκουν καμάρι ανάμεσα στις
συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας μας.
Η δουλειά του συνεταιριστικού υπαλλήλου είναι

πραγματικά πολύ κουραστική. Χ ρειάζεται μεγάλη

7
,*
Λ
,
^
πίστη, μεγάλος ενθουσιασμός και θέληση. Ε χει ο
_
'
*
*w \
\ A
V *
συνεταιριστικός υπάλληλος να παλαιψη σκληρά,
_
>
.
'
,
πρωτοπορος αυτός στον μεγάλο αγώνα που
κάνουν * συνεταίρισμένες μάζες. Αλλά έχει να
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λ
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1
προκαταληψη και στα άλλα ελαττώματα που
,
* *7,
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Γ,
έχουν, δυστυχώς, πολλοί απο τους αγρότες μας.
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Ε ίναι αυτός ο στόχος κάθε ενεργείας των εχθρών
του Συνεταιρισμού που σκέπτονται ότι εξόντωση
του καλού υπαλλήλου σημαίνει αποκεφάλιση του
Συνεταιρισμού από τον φωτεινό οδηγό του. Αλλά
ακριβώς επειδή τέτοια είναι η δουλειά του συνε
ταιριστικού υπαλλήλου, κρύβει μέσα της κάτι το
ανώτερο. Ο συνεταιριστικός υπάλληλος δεν αγω
νίζεται για το στενό συμφέρον το δικό του ή της
εταιρείας στην οποία υπηρετεί, αγωνίζεται για το
συμφέρον του Συνεργατισμού, αγωνίζεται για τη
συνεταιριστική κίνηση που δεν είναι τίποτα άλλο

παρά η νίκη του ανθρωπισμού, η εφαρμογή των
χριστιανικών αρχών στις οικονομικές σχέσεις.
Δεν είναι φτωχή και υλική, όπως συνήθως παρου
σιάζεται, η δουλειά του συνεταιριστικού υπαλλή
λου, αλλά δουλειά βαθειά εκπολιτιστική, με παλ
μό και με κατευθύνσεις. Γι’ αυτό οφείλεται, νομί
ζω, ιδιαίτερη απ’ όλους μας εκτίμηση στους φτω
χούς και αφανείς αυτούς εργάτες της πρακτικής
συνεταιριστικής δράσεως, όπως επιτυχώς εχαρακτηρίσθησάν...”».

Ιστορική επισκόπηση για τα θέματά τους και την ΟΣΥΓΟ βλ. σε πρόσφατο κείμενο Δ.
Λιάγκου στο περ. «Συνεταιριστική Πορεία» τεύχος 53 του 1999.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνονται αναφορές επικαιρότητας της εποχής, σε μερικούς
εργάτες και πρωτεργάτες των Ελληνικών Συνεταιρισμών (κυρίως θανόντας κατά την περίο
δο) για τους οποίους υπάρχουν προσπελάσιμες πηγές αναφοράς, χωρίς αυτό να σημαίνει
την υποτίμηση του έργου άλλων που τυχόν δεν αναφέρονται.
Θεόδωρος Γ. Τζωρτζάκης (1892 - 1971)

Βασική απώλεια για τον συνεταιρισμένο κόσμο είναι ο θάνατος του μεγάλου αυτού Έλλη
να συνεταιριστή την 5” Αυγούστου 1971. Η κηδεία του έγινε την Τ Αυγούστου 1971 στην
Αθήνα, με συμμετοχή μεγάλου αριθμού παλαιών και νέων συνεταιριστών. Για το θάνατό του
εκδόθηκαν πολλά τιμητικά ψηφίσματα οτα οποία τονιζόταν η μεγάλη συμβολή του για την
οργάνωση και ανάπτυξη της ελληνικής συνεταιριστικής κινήσεως και κυρίως για την ίδρυση
της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών και την συνεταιριστική μόρφωση (περιοδικό του, υπη
ρεσία εκπαιδεύσεως, σχολικοί συνεταιρισμοί) και τα βασικά οργανωτικά ζητήματα των
Συνεταιρισμών και κυρίως των Κεντρικών Οργανώσεων.
Στο περιοδικό της Συνομοσπονδίας ΦΣ 1971 σ. 299, 306 επόμ., 373 επόμ. υπάρχει όλο το
σχετικό πλούσιο ειδησεογραφικό υλικό από συλλυπητήρια, ψηφίσματα, ομιλίες και άλλα
κείμενα.
Ακόμα στη σελ. 394 του περ. ΘΣ αναφέρεται ότι επικήδειες ομιλίες έκαναν: Εκ μέρους της
συνεταιριστικής κινήσεως και της Συνομοσπονδίας ο Δ/ντής αυτής κ. Παπάζογλου, εκ
μέρους του Συνδέσμου Εποπτικών ΑΤΕ, εν ενεργεία και συνταξιούχων, ο Π. Γλέζος.
Εκ μέρους των μαθητών, πνευματικών συνεργατών και φίλων ο Αριστ. Κλήμης του οποίου
δημοσιεύεται στη συνέχεια η επικήδεια ομιλία που σκιαγραφεί, παραστατικά, την φυσιο
γνωμία και το έργο του θανόντος αλλά και ανασύρει πτυχές της μακράς συνεταιριστικής
ζωής του, με πολλές νύξεις ιστορικής σημασίας.
Σχετικά κείμενα βλ. και στην εφημ. της ΟΣΥΓΟ «Σκαπανεύς της Υπαίθρου» βλ. φ.
25.8.1971 όπου βιογραφικό κείμενο από A. Ν. Κλήμη και συλλυπητήρια ΟΣΥΓΟ (Πρόεδρος
Φρ. Δασκαλάκης, Γεν. Γραμ. Γ. Ινιωτάκης) και ψηφίσματα Ενώσεων.
Η επικήδεια ομιλία του Αριστ. Ν. Κλήμη είναι η ακόλουθη:

Μεγάλε μέ τήν ταπεινότητα, τήν άπλότητα καί τήν προαγοράν σου, Θεόδωρε
Τζωρτζάκη:
0£ μαθητές σου καί οί πνευματικοί συνεργάτες σου μέ έξουσιοδότησαν νά ΣοΟ
απευθύνω αύτόν τόν δστατο χαιρετισμό ίπΐ τής γής* άλλά καί τήν διαβεβαίωσιν
8τι ή διδασκαλία σου καί τό παράδειγμά σου θά μδίνουν πάντα ζωντανά άνάμεσά
μας, γιά τό καλό τών συνεταιρισμών καί τοδ Ιλληνικοδ λαοΟ, πού δλο καί περισσό
τερο, μέ τήν θετική άναγνώριση καί τοΟ Κράτους, προσφεύγει στίς ύπηρεσίες τής
συνεταιριστικής δργανώσεως.
ϊπήρξις 5 άνθρωπος πού έφήρμοσε σέ 8λη του τή ζωή τό χριστιανικόν: «διδόναι μάλλον ή λαμβάνειν». “Ολη σου ή ζωή ύπήρξε προσφορά: Προσφορά Ιργα-
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σίας, πρόσφορά καλωσύνης, προσφορά στοχασμού, προσφορά κατανοήσεως καί συγ
γνώμης. Στό τελευταίο αύτό ήσουν Ανυπέρβλητος. Γνωρίζουμε δτι προσωπικούς
έχθρούς δέν είχες. ’Αλλά μέ τήν στερεή σου πίστη καί τήν Ανιδιοτέλειά σου γινό
σουν μερικές φορές έμπόδιο σέ £πιδιώξεις καί Ιπρεπε νά παραμερισθής. Τό προτιμοΟσες αύτό Αντί νά προδώσης τις Ιδέες σου. Ζημιωνόσουν Ισύ, Ιμεινες χωρίς Αξίω
μα, χωρίς θέση καί χωρίς πόρους, μόνο καί μόνο γιά νά μή ζημιωθή ή συνεταιρι
στική κίνηση τοΟ τόπου άπό έκδικητική καταδίωξή. Καί φανερά καί στά παρα
σκήνια Ιτέθη πολλές φορές ή Αξίωση: "Η θ* συνεργασθή ή θά φύγη ό Τζωρτζάκης
(δ Τζωρτζάκης πού έκπροσωπούσε τόν όρθόδοξο συνεργατισμό) ή 0ά γίνη τούτο καί
τό άλλο είς βάρος τών Συνεταιρισμόν. Κανείς βέβαια άπό τούς συνεταιριστικούς κύ
κλους δέν τολμούσε — λόγφ τοΰ ήΟικοΰ σου Αναστήματος — νά συντελέση στήν Α
πομάκρυνσή σου. ’Αλλά έσύ παραμέριζες μόνος γιά τό καλό τών Συνεταιρισμών.
Πίστευες δτι θά άντέξουν στις διάφορες έξιοσυνεταιριστικές, κάθε φορά, έπιδιώξεις.
Καί Εβγαινες Αληθινός, κερδισμένος ήθικά, ζημιωμένος ύλικά.
Υπήρξες δυνατός χωρίς νά Ιχης Ιξουσία, ύπήρξες ήγέτης χωρίς νά τό έπιδιώκης, μέ τό ήθος, τήν Ανώτερη πίστη καί τήν Ακτινοβολία σου σέ φίλους καί Ιχθρούς
τής κινήσεως.
Προχθές πού παραδίναμε στό Γραφείο Κηδειών τήν ταυτότητά σου γιά τις τυ
πικές διαδικασίες καί ρίχναμε μέ πόνο τις τελευταίες ματιές στήν γλυκειά στοχα
στική μορφή σου, τυχαία παρατηρήσαμε βτι 6 γραφεύς Αστυφύλαξ πού τήν εϊχε
γράψει, πρό έτών, ήξερε καλλίτερα άπό δλους μας «οιός πραγματικά είσαι, δταν
συμπλήρωνε τά στοιχεία γιά τό Ιπάγγελμα. ’Εμείς σέ γνωρίζαμε γιά Συνεταιριστι
κόν Σύμβουλον. Καί έκεϊνος Ιγραψε τό Αληθινό: «Συνεταιριστικόν Σ ύ μ β ο λ ο ν » .
Πραγματικά: Υπήρξες καί θά μείνης Σύμβολον. Μορφή πνευματική, ήγετική.
"Ανθρωπος πού Ιθυσίασες καί γνώσεις καί Ικανότητες καί Ανάγκες καί προοπτικές,
γιά νά άφοσιωθής δλότελα, !δώ καί 60 χρόνια, σέ κάτι πού καί σήμερα Ακόμα δέν
τό καταδέχονται στήν Ελλάδα βσοι έπιδιώκουν Ακαδημαϊκή καριέρα ή Ατομική
πρόοδο. "Οπως δ χριστιανισμός ήταν γιά τούς Ιουδαίους «σκάνδαλον» καί γιά τούς
Έλληνες «μωρία», Ιτσι καί ή ιδέα τοΟ συνεργατισμού ήταν (καί είναι Ακόμα) κάτι
τό Ανάξιο λόγου γιά νά Ασχοληθούν μέ αύτό Ανθρωποι περιωπής, μέ πνευματικές
καί ψυχικές Ικανότητες δπως έσύ. Καί δμως Αποποιήθηκες ύποτροφία, σπουδές γιά
πανεπιστημιακή οικονομική Ιδρα καί Ιμεινες πάντα έχει, κοντά στόν συνεργατισμό,
ώκεανός προσφοράς. Προτίμησες νά ύπηρετήσης τήν πρακτική έφαρμογή τών άρ:
χών τοΟ Ανθρωπισμού καί τοΟ χριστιανισμού, τήν συνεταιριστική ιδέα, γιά νά Ιξυ«ηρετήσης τούς φτωχούς, τούς Αδύνατους, τούς ταπεινούς.
Οί παλαιότεροι σέ θυμούνται στό Υπουργείο Γεωργίας — μαζύ μέ τις μεγά
λες μορφές τοΟ Ίασεμίδη, τοΟ Μιχόπουλου καί άλλων πρωτοπόρων — νά προσφέ·
ρης τά πάντα γιά νά δργανωθή καλά δ νέος θεσμός.
"Επειτα, άπό τό 1925, Ιντατική έργασία γιά νά δργανωθή μέ συνεταιριστικές
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βάσεις ή έλληνική σταφιδοπαραγωγή μέ τόν Α.Σ.Ο. (Προσπάθεια καί Ιρ^ο τιρά·
βτιο, πού δμως δέν τό Αφισαν νά χαρποφορήση ή μικροπολιτική χβϋ τά άντίβ®τ®
συμφέροντα.
Παράλληλα ή (χδοση Από τοΟ 1926 τοΟ περιοδικού «Ό Συνεταιριστής».
'Από τήν Ιδια έποχή ή συμμετοχή στήν τεράστια προσπάθεια γιά νά Ιδρυθή, Ά
θεμελιωθή χαλά καί νά Ιργάζεται μέ συνεταιριστικό παλμό ή “Αγροτική Τρέκεζ®.
Καί Iπειδή αύτή ίδρύθηχε τελικά κάπως διαφορετικά &πό 8,τι τήν σχεδιάζατε, ήρκΐ·
κές είναι οί προσπάθειες πού κατέβαλες ατό Διοικητικό Συμβούλιο, ΙπΙ πολλά χρόvie, γιά νά άντιμετωπίζης Αλλες ιδέες καί Αλλες χατευθύνσεις* γιατί αύτά πού «ή
μερα θεωροΟνται βασικές κατευθύνσεις τοΟ Κράτους χαΐ τής Τραπέζης, έθεωροΟνη
τότε δαιμόνια, γιά τά όπο&ι μάλιστα ίπρεπε νά τεθούν ατό περιθώριο έκεΐνοι ηώ
τά ύπεστήριζαν (δπως π.χ. οί πιστοί πρωτεργάτες τοΟ συνεργατισμού πού tat®·
λοΟσαν τό έποπτικό προσωπικό τού Υπουργείου καί δρκιζόταν ατό δνομά Σου).
Σέ θυμ&μαι Ιπειτα, σεβαστέ δάσκαλε, τό 1934, στό μικρό φωταγωγό τής όδαβ
Παπαρρηγοπούλου 13, πού λεγόταν «'Αντιπροσωπεία Ενώσεων Συνεταιρισμόν·*
κύριο Ιργο της ήταν ή προσωρινή έξυπηρέτησις τών ύποθέσεων τών Ενώσεων χαΐ
ή προεργασία γιά τήν Ιδρυση τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρι»
σμών. Ό Ιδιος ήσουν Αμισθος Προϊστάμενος καί δαχτυλογράφος καί κλητήρας, δοώ
σου ήταν καί ή γραφομηχανή καί τό γραφείο καί δλα. Καί 1—2 σπουδαστές τής
Σχολής Συνεταιριστών οί Αμισθοι βοηθοί σου.
Καί δταν, τόν έπόμενο χρόνο 1936, ένεχρίθη, Ιπειτα άπό άγώνα, τό καταστα
τικό καί ή Συνομοσπονδία ήταν πραγματικότης, δταν ή έργασία σου δέν σταμα·
τοΟσε μέρα καί νύχτα, γεμάτη άπό φροντίδες (άπό τήν άνώμαλη τότε πολιτική
κατάσταση — μετά τό κίνημα τοΟ 1935 — στελέχη τής όποιας ζητούσαν έκίμο»
τήν διάλυση τών Συνεταιρισμών ώς άναρχικών δήθεν όργανώσεων) καί οί εύθόνες
σου καί οί προσπάθειές σου ήταν τεράστιες, ήταν τότε πού κατάπληκτοι άχούαμα
ήμεΤς οί 3 βοηθοί σου (6 Ισχατος καί νεώτερος δλων ίγώ ) νά άρνήσαι ώς Διεν*
θυντής τόν μισθόν τών 8.000 (νομίζω) δρχ. πού χαθώριζε τό Διοικητικό Συμβού
λιο (καί πού είχες άπόλυτη άνάγχη γιά νά ζήσης) χαΐ νά Ιπιμένης, μέ άκειλή
παραιτήσεως, στίς 6.000, τόν μισθό Ινός μεσαίου τότε δπαλλήλου, πρΑγμα πού τό
χατώρθωσες.
Καί δμως άπό αύτά τά Γραφεία τής Παπαρρηγοπούλου 13 — δπου μέ μόχθο»
καί στερήσεις θεμελιώθηκε ή Συνομοσπονδία — σέ είδαμε νά άποχωρής Αργότερα,
μέ δήθεν Αδεια καί Ιπειτα παραίτηση, γιά νά μήν ύποστή ή κίνηση τήν χαχομε·
ταχείριση πού σχεδιαζόταν, Αν Ιπέμενες γιά τΙς συνεταιριστικές σου άρχές χαΐ 8&»
συνεργαζόσουν, δπως σοΟ διαμηνύθηχε μέ Απεσταλμένους άπό τό Συνέδριο Λαρίση;.
Στήν κατοχή τεράστια ή προσπάθειά σου γιά τούς Συνεταιρισμούς — γ « ρ γιχούς χαΐ Αστικούς — καί γιά τήν διευκόλυνση τής έπιβιώσεως, μέσφ αύτών, τοβ
έλληνικοΟ ΑαοΟ.
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Μετά τήν άπελευθέρωση ή προσφορά σου στήν ’Αγροτική Τράπεζα, σάν ’Α
νώτερος Συνεταιριστικός Σύμβουλος καί μετά στήν Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών,
είναι γνωστή καί γιά τΙς προσπάθειες καί γιά τΙς θυσίες σου καί γιά τΙς πικρίες
σου. ’Ασχολήθηκες τότε Ιντατικά τόσο γιά νά έμφυσήσης συνεταιριστικό πνεΟμα
στήν ΑΤΕ 8σο xai μέ τά όργανωτικά ζητήματα τών κεντρικών συνεταιριστικών
δργανώσβων (ΚΓΔΕΠ - Έλαιουργική - ΣΕΚΕ κλπ.) καί παράλληλα, μέ πάθος,
μέ τήν συνεταιριστική Ικπαίδευση πού, μέ συνεργασία τής Αγαπημένης σου γυναί
κας, τής παιδαγωγοΟ Φωτεινής Τζωρτζάκη, έπεκτάθηκε καί στόν τομέα τών σχο
λικών συνεταιρισμών. Παρ’ δλο πού γιά Γραφείο ή έκπαιδευτικό χώρο είχες
τή σοφίτα τής όδοΟ ’Αμερικής ή τά ήμιΟπόγεια τής Νεοφύτου Δούκα, εί
χες κατορθώσει νά κινητοποφης, γιά τούς σκοπούς σου αύτούς τούς μορ
φωτικούς, έπιφανείς καθηγητές τής ’Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως πού σέ πί
στευαν σάν Φυσιογνωμία, καί συνεταιριστικά στελέχη κύρους, καί νά προσφέρης μεγάλο καί συστηματικό ϊργο μέ άνάξιες λόγου δαπάνες.
Είναι λυπηρό δτι καί άπό αδτή σου τήν Απασχόληση, πού τήν είχες κάνει ϊργο
ζωής (γιατί σάν Σύμβουλο Συνεταιριστικό έλάχιστα σέ ρωτοΟσαν τά τελευταία χρό
νια) , ώδηγήθηκες σιωπηλά στό περιθώριο, πρό έπταετίας, Ινώ άκόμα μποροΟσες νά προσφέρης πολλά μέ τό καθαρό μυαλό σου στόν τομέα αύτό καί γενικά στόν
πνευματικό τομέα τών συνεταιρισμών πού ύπηρέτησες μέ πίστη. Καί αύτό — είναι
άλήθεια — πολύ σέ λύπησε, δχι τόσο γιά τόν Ιαυτό σου άλλά γιατί φαινόταν πώς
θά σταματοΟσβ Ετσι ή δλη tv έξβλίξει έκπαιδβυτική προσπάθεια, πράγμα πού οδ«αστικά συνέβη τότε, πα]>ά τΙς προσπάθειες τών ίδεολόγων συνεργατών σου καθη
γητών πρός τήν τότε ήγεσία.
Υπηρέτησες τήν συνεταιριστική κίνηση διδακτικά στή Σχολή Συνεταιριστών
Ν. 4142, στήν Άνωτάτη Γεωπονική Σχολή (σάν άμισθος ύφηγητής), στήν Υ πη
ρεσία Συνεταιριστικές Εκπαιδεύσεως, σέ ειδικές σειρές μαθημάτων γιά συνεταιριστάς, έδώ καί στήν έπαρχία. Καί σχεδόν πάντα χωρίς άποζημιώσεις διδασκαλίας.
Τήν ύπηρέτησες τήν κίνηση συγγραφικά μέ τό άνεπανάληπτο βιβλίο σου «Οί
Συνεταιρισμοί είς τήν Ελλάδα» καί κυρίως μέ τήν (κδοση-άθλο, τό περιοδικό σου
«Ό Συνεταιριστής», άπό τοΟ 1925 μέχρι τά γηρατειά.

Ό λοι ίμείς οί μαθητές καί οί συνεργάτες του ξέρουμε δτι ό Τζωρτζάκης έδίδαξε στερεά καί βαθειά άλλά άπλοι, χω ρίς βαρύγδουπα καί συγκεχυμένα συγγράμ
ματα. Ή ταν δέ ύπέροχος δταν μιλοΟσε έκ τοΟ προχείρου σέ συνελεύσεις καί συγ
κεντρώσεις καί συνέπαιρνβ τό άκροατήριό του μέ τούς καθαρούς συλλογισμούς του
καί τΙς στοχαστικές προτάσεις του.

Τήν θεωρία τοΟ συνεργατισμού καί τόν τρόπον λειτουργίας τοΟ Συνεταιρισμοί
τόν ίξέθετε πειστικά στίς πολυγραφημένες παραδόσεις του πού άπετέλεσαν τήν
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πηγή βασικής μορφώσεως έκατοντάδων μαθητών του. Αύτά τά πολύτιμα γιά τήν σα
φήνεια m l τήν πίστι τους μαθήμαιά του — γραμμένα μετά τό 1930 καί ©ιορβωμίνα πολλές φορές μέ τήν σχολαβτικότητά του καί τό ύψηλό αίσθημα εόθόνης γιά
τό κάθε τι πού έλεγε καί Ικανέ — είχε κεισθή, έπΐ τέλους, πρό μηνών (μετά άπό
έπίμονες παρακλήσεις φίλων του) νά τά έμφανίσ*/ Αχό μορφήν τυπωμένου 6ι6λίου,
γιά νά έξακολουθή νά προσφέρη βοήθεια πρός τούς νεωτέρους συνεταιριστάς, b et
δέν είχαν τήν ευτυχία νά έπωφεληθοΟν άπό τήν προφορική του διδασκαλία.
Αύτή τή στιγμή Ιχει Ικτυπωθή τό μισό περίπου άπό τό κείμενο τοΟ βιβλίου.
Καί μπορώ νά πώ 8τι Αποτελεί συνεταιριστική διαθήκη του 6 θαυμάσιος πρόλογο;
πού μέ τόση φρεσκάδα, διανοητική πληρότητα καί γνώση Ιγραψε τελευταία καί
πού άναφέρεται στή σημασία πού Ιχει ή συνεταιριστική μόρφωση γιά τήν Ανά·
πτύξη καί προκοπή τοΟ συν*ργατισμοΟ. Τό βιβλίο θά Ικδοβή σύντομα — μέ τήν
φροντίδα συνεργατών του πού είχαν τήν έπιμέλεια γιά τήν έμφάνισή του — &πι
κάθε όργάνωση καί κάθε συνεταιριστής νά άποκτήση τό συνεταιριστικό αύτό «ύαγγέλιο πού πολλά θά προσφέρη γιά τή σωστή Αντίληψη τής έννοίας καί τών Ιπι*
(διώξεων τοδ συνεταιρισμού.

'Α ν 6 Τζωρτζάκη; είναι χαρακτηριστικό Υπόδειγμα Ανθρώπου πού άδική,
θηκβ πολλές φορές χωρίς νά γογγύβη, είναι Ιπίσης καί δ άνθρωπος πού πολύ τιμή
θηκε, χωρίς νά τό έπιδιώκη καί χωρίς νά έπαίρεται γ ι’ αύτό.
Πρώτα πρώτα τόν έκτιμοΟσαν σέ δλη τους τή ζωή δσοι ίτυχε νά τόν γνωρίσουν Ιστω καί γιά λίγο.
Γιά τή γενικώτερη αναγνώρισή του αναφέρω δτι τό άνώτατο πνευματικό Ί 
δρυμα τής χώρας μας, ή ’Ακαδημία ’Αθηνών, έστεφάνωσε, οίκοθεν, κατά τό 1956,
τήν προσφορά τοΰ θεοδώρου Τζωρτζάκη μέ είδικό Βραβείο, διότι οδτος — δχως
γράφει ή Απόφαση Απονομής — «έμπνεόμενο; όπί τής συνεταιριστικής ϊδέας χαί
άφοσιωθείς εις αύτήν, ύπήρξεν Ακάματος ίργάτης διά τήν διάδοαιν αυτής χαί jii
Αγνόν ένθουσιασμόν, είς ιδεολογικόν πάντοτε έπίπεδον, αυνέβαλε σπουδαίας εί;
τήν Ανάπτυξιν τού συνεργατικού θ ε σ μ ο ύ . Μ έ τήν εύκαιρία δέ αύτής τής βραβεύσεως πολυπληθής δμάς άπό διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς, καθηγητάς, ουγγραφεΐς κλπ. ώργάνωσαν τήν Αλησμόνητη ίκείνη τιμητική συγκέντρωση τού «Παρ·
νασσού» τοΟ 1957, μέ συμμετοχήν τοΟ Βασιλέως Παύλου, τής Εκκλησίας, τής ΙΙολ;τείβς καί πλήθους Ατόμων πού ήλθαν νά τιμήσουν Ινα Ιεραποστολικό Ιργο (Αν όχήρξαν καί δλλοι πού ένώ ϊπρεπ® νά είναι πρώτοι στήν άπόδοση τιμής δμως ύπήρξαν τε
λευταίοι ή καί Ιλειψαν, αύτό ε!ναι Ανθρώπινο κι’ ό Τζωρτζάκης πάντα δικαιολογοϋσε
δσοος τόν ύποτιμοΟσαν Ακόμα κι’ ίσους τόν Εκαναν Απρεπα νά δακρύση).
Μά μέ ίλες αυτές ,τίς τιμές δ Τζωρτζάκης Ιμεινε πάντα ή ταπεινή μορφή
πού προορισμό της είχε «τό δπηρετείν». Πρόθυμος, έν
ταπεινώσει του, νά πλιίνη
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m l τά S ill* άχόμα τών μαδητών ««I συνβργατών του. Και Ινώ ήταν πάντα ή φωτ«νή πν«υματιχή μορφή, προσπαβοβσ* νά μένη στό πβριθώριο, χωρίς προβολή χαΐ
μβχρνά άπό όψηλές θέσεις καί έχπροσωπίυτιχή δύναμη. Αύστηρός m l σκληρός
πάντα etiv Ιαυτό του, άλλά γλυκύς «Ες τούς τρίτους δσους τόν Ιπληβίβζαν καί γιά
μιά άκόμα πληροφορία.
Κ«1 δσοι τόν Ιπληοίαξαν ϊμβιναν γιά πάντα κάτω άπό τήν γοητβία τής προ
σωπικότητάς του, τής προθυμίας καί τής άπλότητάς του, κάτω άπό τήν Ιπιρροή
,τίς διδασκαλίας του, Ιπιρροή πού Ιφτασιι ν* χαρακτηρισθή καί ώς βαρύς ζνγός
ΙπΙ τής συνβταιριστιχής κινήσ«ως άκό Ατομα πού ΙπιδυμοΟσαν, πιθανόν καλοπροαί
ρετα, νά άχολουθήση αύτή άλλους δρόμους. ‘Αλλά χαΐ αδτά βϊναι Ανθρώπινα καί
άνήχβυν δλα τά παραπάνω πού θίξαμι βίς τήν δικαιοδοσίαν τής συνεταιριστικής
Ιστορίας.
Τό γεγονός «Ιναι δτι φίλοι χαΐ άντίθετα Αναγνώριζαν πάντα δτι δ Τζωρτζάκης δέν ήταν χάτι τό κοινό, άλλά ήταν άπό τις έξαιρίσβις ΙκεΙνβς πού Sivst κάθ-:
έποχή, πού χινοΟνται στή βψαΐρα ιών ίδιών, τής φαντασίας χαΐ τής θυσίας, κάπως
σέ iyiiOtw| μέ τήν χοινή λογιχή, τά στ*νά συμφέροντα, %1ζ σκοπιμότητες καί τή
βραχυχρόνια προοπτική. Ή τα ν Ενας άπό τούς προποριυομένους τής έ«οχί)ς τους,
πού ή πάροδος τοΟ χρόνου δκίχνβι δλο χαΐ πιρισσότβρο τήν σημασία τοΟ Ιργου τους
χαΐ ή άκομάκρυνση φωτίξβι πδριβσότβρο τήν προσωπιχότητά τους. Αυτό Ιγινβ ήδη
άπό τότβ πού ό Τζωρτζάκης, μέ πολλή λύπη του, ώδηγήθηχε μαχρυά άπό τήν
Ινβργό βυν®ταιριστιχή χίνησι («λόγφ συμπληρώσεως δρίου ήλιχίας* σάν ν& ήταν
άπλός δπάλληλος χαΐ δχι ήγιτιχή φυσιογνωμία πού μκοροΟσ® μέ χίλιους τρόπου;
νά ίξαχολουθί} νά προσφέρη πνευματικά* άλλά ή όρθόδοξη αύτή προσφορά ήταν
έκεϊνο πού ένοχλοΟσβ). Αύτό θά συμβή «βριβσότβρο άπό τώρα χαΐ έμπρός πού τόν
χάβαμβ άπό χοντά μας καί τόν κέρδισαν στόν άλλο χόσμο φίλοι καί συν&ργάται
του που προηγήθηχαν στό ταξίδι, τό ταξίδι «ου δ καθένας άπό μ«ς, χαλός ή «α
χός, θά κάνη κάποτε.
Α

Δέξου, Σεβαστέ Διδάσκαλε, τόν τελευταίο χαιρετισμό άπό ίνα μαθητή σου —
πού Ιγινε χαΐ στενός συνεργάτης σου ΙπΙ 37 περίπου χρόνια — πού τήν Ιπιβτημονική του άπασχόληση μέ τόν συνεργατισμό, τήν Ιδεολογική του σχέση μέ αυτόν
τά όφείλει, σχεδόν άποχλεισακά, στήν τυχαία συνάντησή του μέ τήν Ιεραποστολική
Σου μορφή χαΐ τόν «Συνεταιριστή·» σου, δίχτυα μέ τά όκοϊα ύπήρξες, πραγματικά
χαΐ πάντα, άλιεύς ψυχών.
Έ μνήμη Σβυ θά μιίνη αΐωνία, δπως δ&(χν*ι άλλωστ* χαΐ 6 πνευματικός χα·
ρακτήρας πού δ<σπόζβι σέ δλα τά έχδοθέντα ψηφίσματα. Α Μ « Σου ή μνήμη.
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- Σημειωτέον ότι στο ίδιο τεύχος του ΘΣ (σ. 391-393) δημοσιεύεται και το τελευταίο κεί
μενο, η τελευταία πνευματική προσφορά του μεγάλου αυτού συνεταιριστή με τίτλο «η Συνε
ταιριστική Μόρφωσις», κείμενο γεμάτο φρεσκάδα, πίστη και στοχασμό, που είχε δοθεί στο
περιοδικό στο τέλος Ιουλίου για να τιμηθεί και να ενισχυθεί η προσπάθεια που άρχισε το
περιοδικό (με την έκδοση από το 1971) και που αποτελεί —κατά κάποιο τρόπο— συνέχεια
και διεύρυνση του περιοδικού του «Συνεταιριστής».
- Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι το 1972 εκδόθηκε ειδικός τιμητικός τόμος για τον θανόντα με συνεργασίες κορυφαίων συνεταιριστών και άλλων πνευματικών ανθρώπων (βλ. στο
Υποκ. Ε). Βλ. και αναφορά από Β. Τρίχο στη ΦΣ 1973 σ. 4.
(Βλ. και παλαιότερες αναφορές στο έργο του που έγιναν από διάφορες προσωπικότητες
στο περ. «Συνεταιριστής» 1935 σ. 52,53,66,67,68).
- Αναλυτικό χρονολογικό πίνακα για το συγγραφικό έργο του Θ. Τζωρτζάκη βλ. στο
βιβλίο του «Συνεργατισμός» που συνέθεσαν από τα δημοσιεύματά του οι Δ. Θ. Πάνος, Αριστ. Κλήμης, I. Στρογγύλης. Για το συγγραφικό έργο βλ. και ΘΣ 1975 σ. 2429 - 2436’όπου
και σχετικό κείμενο του Αριστ. Ν. Κλήμη. Βλ. στο Υποκεφ. Ε τα κείμενα.
Βλ. ακόμα για τον Θ. Τζωρτζάκη:
- Το συγγραφικό έργο «Συνεταιριστική Οικονομία», κείμενο I. Στρογγύλη ΘΣ 1971 σ
503.
- Αναλυτικό κείμενο Δ. Θ. Πάνου κατά την συμπλήρωση έτους από τον θάνατό του (ΘΣ
1972
σ. 837 με φωτογραφία).
- Θ. Τζωρτζάκης, θεμελιωτής του Συνεργατισμού εις την χώραν μας. Χαρακτηριστικό κεί
μενο Δ. Σαζαντζόγλου της ΕΓΣ Γιαννιτσών κατά την συμπλήρωση 3ετίας από του θανάτου
του ΦΣ 1973 σ. 567.
- Αλλά τιμητικά κείμενα και εκδηλώσεις σε ΘΣ σ. 1107,1425,1493,1817,1967 και νεότε
ρα.
Ιασεμίδης Σωκρ. Για τον μεγάλο θεμελιωτή συνεταιριστή, για τον οποίο πολλά υπάρχουν
στους τόμους μας, βλ. και ΘΣ σ. 829.
Μαλούχος Ντ. Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1772.
Πάνος Δημ. Για το όλο συγγραφικό του έργο βλ. ΘΣ 1976 σ. 2744 - 2749 και το εκεί ειση
γητικό κείμενο A. Ν. Κλήμη σ. 2743.
Καλλιτσουνάκις Δημ. Απονομή Αριστείου Ακαδημίας Αθηνών (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1684).
Κοΰκιος Ηλ. Εποπτικός ΑΤΕ Επιθεωρητής Συνεταιρισμών. Κείμενο I. Στρογγύλη βλ. ΦΣ
1971 σ. 425. Και ΘΣ 1971 σ. 545 αναλυτικό κείμενο I. Στρογγύλη.
Τσιαμανής X. Διευθυντής Ενώσεως ΓΣ Αλμυρού. Βλ. ΦΣ 1971 σ. 447. Και ΘΣ 1971 σ. 546
αναλυτικό κείμενο I. Στρογγύλη.
Δριτσώιουλος Σπ. Επιθεωρητής Συνεταιρισμών. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 545 κείμενο I. Στρογγύλη.
Ευελπίδης Χρυσός. Καθηγητής, τ. Υπουργός, Συγγραφέας, Συνεταιριστής. Βιογραφικό βλ.
ΘΣ 1971 σ. 547 (από τον επικήδειο του καθηγητή Δ. Αθανασάκου). Βλ. και ΘΣ 1973 σ. 1266
για το αφιέρωμα «Χρυσός Ευελπίδης» από 26 προσωπικότητες.
- Αδάμ Αδάμ. Συντ. Επιθεωρητής Συνεταιρισμών. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 545 αναλυτικό κείμενο
I. Στρογγύλη.
- Γανώσης Βασ. Καθηγητής Ανωτ. Γεωπονικής, Συνεταιριστής Βλ. ΘΣ 1971 σ. 547 Και
ΦΣ 1973 σ. 391.
- Σερβάκης Γ. Συνεταιριστής (του Υπουργείου Γεωργίας) και Δ/ντης της ΚΣΟΣ. Βλ. ΘΣ
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Χριστοφόρου Νικ. Διευθυντής ΑΤΕ. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 547.
Μαρίνος I. Συνεταιριστής, Τμηματάρχης ΑΤΕ. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 548.
Κάχρης Κ. Τμημ. ΑΤΕ, απόφ. Σχολής Συνεταιριστών. Βλ. ΘΣ 1971 σ. 548.
Γεώργιος Αντ. Τμηματάρχης ΑΤΕ Βλ. ΘΣ 1971 σ. 548.
Συνταξιούχοι συνεταιριστές του ΤΑΥΣΟ και Υπάλληλου και Συνταξιούχοι ΑΤΕ αποβιώοαντες το 1971. Βλ. ονόματα ΘΣ 1971 σ. 548.
Φούμης Εμμ. Εποπτικός. Βλ. ΘΣ σ. 744.
Σινάρης I. Συνεταιριστικός υπάλληλος, διευθυντής Ενώσεων Βέροιας, Βόλου, τμηματ. της
ΠΑΣΕΓΕΣ. Βλ. ΘΣ σ. 982.
Ανδρικόπουλος Θεοφ. Βιογραφικά, νεκρολογία (Βλ. ΦΣ 1973 σ. 317).
Δομέστιχος Αναστ. Γεωπόνος, Δ/ντής Συνεταιρισμών στην ΑΤΕ. Κείμενο I. Στρογγύλη
(ΘΣ 1974 σ. 1595).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Ανασκόπηση για τους Συνεταιρισμούς στην Ελλάδα μέχρι το 1971.
Την τελευταία επισκόπηση για την εξέλιξη των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα, από την
εμφάνιση τους ως τις αρχές του 1971, και τις τελευταίες παρατηρήσεις και υποδείξεις του
έκανε ο Θ. Τζωρτζάκης στις σελίδες 263 - 288 του βιβλίου του «Συνεταιριστική Οικονομία»,
που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1971, λίγες μέρες μετά το θάνατό του (4 Αυνούστου
1971).
Από το εξαιρετικό αυτό κείμενο παραθέτουμε την τελευταία σελίδα στην οποία συνοψίζο
νται: η ουσία του Συνεργατισμού, η σημασία του, το πρόγραμμα του καθώς και η βεβαιότητα
για την επικράτηση του.
«...Εξ άλλου χρειάζεται η κίνησις να εξασφαλίση την εφαρμογήν όλων των μέτρων εκεί
νων, τα οποία θεωρούνται συντελεστικά δια την προαγωγήν των. Μεταξύ αυτών κυριώτερα
είναι: Ο συγχρονισμός της συνεταιριστικής νομοθεσίας και η αποκατάστασίς της εις την
αρχικήν φιλελεύθερον μορφήν της. Η προικοδότησις της Αγροτικής Τραπέζης με μόνιμα
επαρκή κεφάλαια. Η διασφάλισις και βελτίωσις με δημοκρατικά μέσα της θέσεως των συνε
ταιριστικών υπαλλήλων. Η εντατική αξιοποίησις της αξιολόγου Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεταισμών της Α.Τ.Ε. Η συστηματική και πολύπλευρος οργάνωσις της στατιστικής των συνε
ταιρισμών. Η καθιέρωσις της κατά προτίμησιν χρησιμοποιήσεως του συνεταιριστικού
θεσμού εις την διαχείρισιν των διαφόρων τομέων της οικονομίας μας. Η συγκρότησις, με
συμμετοχήν εκπροσώπων όλων των αρμοδίων παραγόντων και των συνεταιρισμών καθώς
και ειδικών προσώπων, ενός κεντρικού κυβερνητικού συνεταιριστικού συμβουλίου, αρμοδί
ου και υπευθύνου δια την εφαρμοζομένην συνεταιριστικήν πολιτικήν και ικανού από της
πλευράς του δημοσίου συμφέροντος να εξουδετερώνη τας αντιδράσεις και τας δυσμενείς
επιρροάς εναντίον του Συνεργατισμού, κ.λπ.
Ο Συνεργατισμός είναι δια την χώραν μας και δια τον λαόν μας θεσμός ζωτικός και αναντι
κατάστατος. Καθιερώνει την υπεύθυνον συμμετοχήν του λαού εις την διαχείρισιν της οικο
νομίας μας, σέβεται την ατομικήν πρωτοβουλίαν, υπηρετεί την κοινωνικήν δικαιοσύνην,
προάγει την αλληλεγγύην, υψώνει το επίπεδον της ευημερίας του λαού, στερεώνει την δημο
κρατίαν, προάγει το πνεύμα και εξασφαλίζει ηθικήν αξιοπρέπειαν των ατόμων και του
λαού.
Επιδιώκει αυτοδυνάμως την χαράν της ζωής δι’ όλους και κατοχυρώνει την ειρηνικήν
συνεργασίαν και συμβίωσιν των λαών. Περικλείει εις τους κόλπους του μεγάλας δυνατότη
τας δια την κοινωφελή δράσιν του και το μέλλον του υπόσχεται ευρείαν και γόνιμον κοινω
νικήν ανάπτυξιν. Ας μη προβάλλονται μάταια και αντικοινωνικά εμπόδια εις τον δρόμον του
από εγωιστικά κίνητρα και αστόχαστον και κενήν συντηρητικότητα. Ο Συνεργατισμός θα τα
απομακρύνη ειρηνικά και θα περάση αποφασιστηκά με μόνα όπλα του το δίκαιον, την λογι
κήν, τον ανθρωπισμόν, εννοίας αι οποίαι εβλάστησαν εις την χώραν μας και είναι σεβασταί
και αγαπηταί εις τον λαόν μας».
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Ά λλα κείμενα:
— Οι Συνεταιρισμοί στη Θεσσαλία. Κείμενο Β. Γανώση στην εφημ. «Θεσσαλία» το 1925
(Βλ. ΦΣ 1973 σ. 391).
— Αναδρομές με ιστορικά στοιχεία (που ανήκουν στον Α τόμο μας) βλ. στο βιβλίο του Π.
Παπαγαρυφάλλου (ΘΣ 1974 σ. 1685 — 1693).
— Αναδρομή με τίτλο «Ο αγρότης είλωτας προ του Ν. 602» του Βασ. Γ. Παπαγεωργίου,
εκπαιδευτικού - συνεταιριστή, βλ. «Σκαπανεύς Υπαίθρου» 20.5.71.
— Μία πρωτοπορειακή συνεταιριστική προσπάθεια στη Μακεδονία 1918 — 1928. Οι πρό
σφυγες. Η Αμερ. Γεωργ. Σχολή. Φιλανθρωπική βοήθεια και Συνεταιρισμοί. Κείμενο Σπ.
Αντωνιάδη (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1759). (Πολύ ενδιαφέρον κείμενον για την τότε πολύ δύσκολη
κατάσταση και τις υπηρεσίες βοήθειας).
— Ιστορικές αναδρομές βλ. ομιλία Αριστ. Ν. Κλήμη, στα Συνέδρια του ΙΣΕΜ (στο Υπο
κεφ. IB της νεότερης περιόδου 1974 - 1976).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IT '
ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Πολλά είναι τα κείμενα για τη συνεταιριστική κίνηση οτο εξωτερικό που δημοσιεύονται
στα ΘΣ και ΦΣ για ενημέρωση, αλλά και ως φραγμός σε διάφορες αντισυνεταιριστικε'ς ιδέ
ες και ενέργειες.
- Μηνύματα περί Συνεργατισμού εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Γεωογίας. ΦΣ 1970 σ. 83.
- 22 Γεν. Συν. της CEA. ΦΣ 1970 σ. 323.
- Το Γεωργ. Συνετ. κίνημα του Βελγίου. Αναλυτικό κείμενο Δ. Καβούρ. ΦΣ 1971 σ. 116.
- Οι Συνεταιρισμοί και η γεωργία στο Βέλγιον. ΘΣ 1971 σ. 189, 203, 487.
- Ο ρόλος των Συνεταιρισμών και των Τραπεζών για τη χρηματοδότηση της γεωργίας
στην Ευρώπη. ΘΣ 1971 σ. 197.
- Οι Συνεταιρισμοί στο Λουξεμβούργο. ΘΣ σ. 203
- Η θέσις των Συνεταιρισμών εις την γεωργίαν της ΕΟΚ. ΘΣ 1971 σ. 203, 299.
- Οι Συνεταιρισμοί στον Καναδά. ΘΣ σ. 369, 966.
- Η αγροτική πίστις διεθνώς. ΘΣ σ. 389.
- Γουιάνα, το πρώτον συνεταιριστικόν Κράτος. Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1971 σ. 473.
- Κανάριοι νήσοι. Μετάλλιο στο Γ.Π.Σ. Άγιος Εμμανουήλ βλ. ΦΣ 1971.
- Ο ρόλος των Συνεταιρισμών δια την πρόοδον των αναπτυσσόμενων χωρών. Κατευθύν
σεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. ΘΣ σ. 401.
- Οι Συνεταιρισμοί στην Κύπρο. ΘΣ σ. 290,427,524.
- Οι κοινωνικές ασφαλίσεις στις χώρες της ΕΟΚ. ΘΣ σ. 418
- Η θέσις των Συνεταιρισμών εις τον σύγχρονον κόσμον. ΘΣ σ. 756,896.
- Η θέση των ΓΣ στις χώρες της ΕΟΚ. Η συμμετοχή τους κατά κλάδους εργασιών, στις
διάφορες χώρες, πολύ αξιόλογη σε ποσοστά. Τα στοιχεία. ΘΣ 1972 σ. 582.
- Σοηδία, Συνεταιρισμοί. ΘΣ σ. 201.
- Οι Συνεταιρισμοί και η γεωργία στη Γαλλία. ΘΣ σ. 198, 203, 487.
- Οργανώσεις επαγγελματικές των αγροτών στη Γερμανία. ΘΣ σ. 759.
- Αγροτική πολιτική και σχέδιο Μάνσχολτ. ΘΣ σ. 109.
- Χρηματοδότηση γεωργίας στην Ευρώπη. ΘΣ σ. 197,299.
- Η σύνοδος της CICA στη Βιέννη. ΘΣ σ. 389.
- Η γεωργία Γαλλίας, Ιταλίας, Βελγίου. ΘΣ σ. 487.
- Η επαγγελματική οργάνωσις των αγροτών διεθνώς. ΘΣ σ. 759,946.
- Η οργάνωσις των παραγωγών γεωργ. προϊόντων. ΘΣ σ. 793.
- Συνεταιρισμοί Ολλανδίας. ΘΣ σ. 203.
- Η συνεταιριστική ανάπτυξις ανά τον κόσμον και ο ρόλος του Διεθνούς Γραφείου Εργα
σίας. ΘΣ σ. 841,845,930.
- Παγκόσμιον Συνέδριον Γεωργ. Συνεταιρισμών. ΘΣ σ. 896.
- Οι Συνεταιρισμοί στην Ιταλία. ΘΣ σ. 203.
- Ολλανδία. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρωτοπόροι του εκεί αγροτικού θαύματος.
Κείμενο Π. Τσαμπάκη ΦΣ 1971 σ. 17 με φωτογραφίες. Και 1972 σ. 169.
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— Ο αγροτικός συνεργατισμός στις ΗΠΑ. Κείμενο Πασχ. Παπάζογλου ΦΣ 1972 σ. 72,130.
— Ελβετία. Τα Migros της Ελβετίας (Καταναλωτικοί) κείμενο Κ. Γιαγνίση. ΦΣ 1972 σ. 283.
— Η επιμόρφωση των ενηλίκων που ασχολούνται στη γεωργία. Συμπεράσματα ερεύνης Δ.
Καβούρ από τις χώρες ΕΟΚ για λ/σμό της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Γεωργίας. Ενδια
φέρουσες πληροφορίες. ΦΣ 1972 σ. 362.
— Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Γεωργίας CEA. Η 24" ΓΣ της με συμμετοχή ΠΑΣΕΓΕΣ,
Ελαιουργικής. Αναλυτικό κείμενο ΦΣ 1972 σ. 595.
— Το διεθνές Συνέδριον των Καταναλωτών στο Παρίσι. Οργάνωση, εξαγγελίες, εκθέσεις.
ΦΣ 1972 σ. 637.
— Ελβετία. Τα κοινοτικά - συνεταιριστικά βουστάσια. ΦΣ 1973 σ. 82.
— Κάρολος Ζιντ. 41 χρόνια από το θάνατο του συνεταιριστή καθηγητή. Κείμενο Δ. Σαζαντζόγλου. ΦΣ 1973 σ. 174.
— Αυστρίας συνεταιριστική κίνησις ΦΣ 1973 σ. 307.
— Νορβηγία. Συνεργατισμός και γεωργία. ΦΣ 1973 σ. 315.
— Η συνεταιριστική κίνηση της Ιαπωνίας. ΦΣ 1973 σ. 377 πολύ ενδιαφέρον αναλυτικό κεί
μενο.
— Το διεθνές Συνέδριον του αγροτικού Συνεργατισμού. Κείμενο Κ. Μάλαμα Δ/ντού της
Σχολής Θεσσαλονίκης.ΦΣ 1973 σ. 690.
— Γεωργ. Συνεταιριστική κίνησις Δυτ. Γερμανίας. Κείμενο Δ. Καβούρ ΦΣ 1973 σ. 751, με
πολλά στοιχεία.
— Η γεωργική συνεταιριστική κίνηση της Ολλανδίας. Κείμενο Δ. Καβούρ ΦΣ 1974 σ. 28.
— Αι γεωργικαί ομαδικαί εκμεταλλεύσεις στη Γαλλία. Κείμενο Δ. Καβούρ ΦΣ 1974 σ. 202.
— Το Συνεταιριστικό Κολλέγιο Αγγλίας, ένα φυτώριον συστηματικής εκπαιδεύσεως των
συνεταιριστικών στελεχών επί μίαν 50ετίαν και πλέον από το 1919. Κείμενο Κ. Μάλαμα, ΦΣ
1974
σ. 256 με χρήσιμα στοιχεία.
— Το Ινστιτούτο Συνεργατισμού αναπτυσομένων χωρών στο Marburg Γερμανίας. ΦΣ 1974
σ. 375.
— Οι Συνεταιρισμοί αγροτικής παραγωγής εις τας χώρας με ανταγωνιστικήν οικονομίαν.
Κείμενο Χαρ. Παπαχρήστου. ΘΣ σ. 1255,1585.
— Γουλιέλμος Χάαζ: Κείμενο Tilman Hugo. Διασκευή Δ. Θ. Πάνου. ΘΣ σ. 1592.
— Ο γιγαντισμός των επιχειρήσεων και η Αμερικανική γεωργία. Η εξαφάνιση του μικροαγρότη. Ο σημερινός ρόλος του Συνεργατισμού. Κείμενο Peter Barnes, μετάφρ. Γερ. Μουσούρη. ΘΣ σ. 1661.
— Η νομοθεσία περί Συνεταιρισμών στην Αυστρία. Κείμενο I. Στρογγύλη. ΘΣ σ. 1667.
— Γεωργία και Συνεταιρισμοί στην Αμερική. Συνεταιριστική Εταιρία για το πετρέλαιο. ΘΣ
σ. 1709.
— Η συνεταιριστική κίνησις εις τας ΗΠΑ. Οι κεντρικές συνεταιριστικές Οργανώσεις. Κεί
μενο Απ. Οικονομοπούλου. ΘΣ σ. 1753.
— Η νομοθεσία των Συνεταιρισμών στην Τουρκία και στην Φινλανδία. Κείμενο Γ. Στρογ
γύλη. ΘΣ σ. 1767
— Ο θεσμός των Συνεταιρισμών στην Ουγγαρία. Ο νέος ενιαίος νόμος. Ο σεβασμός στις
συνεταιριστικές αρχές. Μετάφραση Αγαμ. Μιχαηλίδη. ΘΣ σ. 1974.
— Μαυριτανία. ΘΣ 1974 σ. 2046.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ» 1974 - 1976
(Και σύντομη αναφορά μετά το 1976)
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 62
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1974 -1 9 7 6
(Πολιτική, Οικονομική, Κοινωνική, Αγροτική, Συνεταιριστική)
Μετά τις διάφορες αντιστασιακές και «αντιστασιακές» ενέργειες του 1973-1974, την
οικονομική κρίση, την αύξηση του τιμαρίθμου, την κάποια μείωση των λόγων (με την αλλα
γή των συνθηκών) που οι εξουσίες των ξένων συμφερόντων, στη Μέση Ανατολή και γΰρω,
υποβοηθούσαν η ανεχόταν την ύπαρξη στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Και μετά την
ενδοχουντική διαμάχη —ανταρσία του 1973 και τη σύλληψη— κράτηση του αρχηγού Γ.
Παπαδόπουλου από την ομάδα του Ιωαννίδη, την εγκληματική ενέργεια στην Κύπρο και την
καταστροφή που προκάλεσε, την ουσιαστική εξαφάνιση της δικτατορίας και της Κυβέρνη
σ ε τιΊζ> τ'! δημιουργία κενού εξουσίας κατά τις πολύ επικίνδυνες εθνικά αυτές ώρες, τα
απομεινάρια της στρατιωτικής δικτατορίας (ο «Πρόεδρος» της Δημοκρατίας Γκιζίκης από
25.11.73(')) και λίγοι άλλοι των παρασκηνίων, στράφηκαν προς τον πολιτικό κόσμο που
καταδίωκαν και έβριζαν τόσα χρόνια.
Και μέσα στη σύγχυση και κατά κάποιο μη αναμενόμενο τρόπο(2) ήλθε η ασθενική «Μετα
πολίτευση» με την κλήση του από ετών αυτοεξόριστου (προ της δικτατορίας) Κ. Καραμανλή.
Επιστροφή τον Ιούλιο 1974 θριαμβευτικά, με γενικότερη αποδοχή, υποδοχή μεγαλειώδης.
Ορκίζεται ως πρωθυπουργός με την παρουσία του «προέδρου της Δημοκρατίας» στρατηγού
Γκιζίκη, τελευταίου εκπροσώπου της δικτατορίας. Συγκροτεί προσωρινή Κυβέρνηση Εθνι
κής Ενότητας, ευτυχώς χωρίς άλλες καταστρεπτικές κινήσεις μέσα στην πολύ ρευστή και
επικίνδυνη για ακρότητες κατάσταση των ημερών αυτών. Αναίμακτη αλλά δύσκολη μεταπο
λίτευση.
Η προσωρινή πολιτική Κυβέρνηση συγκροτήθηκε κυρίως από επιζώντα στελέχη της προχουντικής πολιτικής ζωης των 2 μεγάλων κομμάτων ΕΡΕ — Ενώσεως Κέντρου. Υπουργός
Γεωργίας ο Δημ. Παπασπύρου (Πρόεδρος της διαλυθείσης Βουλής το 1967 για την διενέρ
γεια τότε εκλογών).
(1) Αρχηγοί του Κράτους κατά την περίοδο:
Α π ό 6.3.64 — 30.5.73 Βασιλεύς Κωνσταντίνος (με Αντιβασιλείς τους):
Α π ό 13.12.67 — 21.3.72 Γ. Ζωϊτάκης
Α π ό 21.3.72 — 3.5.73Γ. Παπαδοπούλας
Α π ό 1 . 6 . 7 3 - 24.11.73 Πρόεδρος Δημοκρατίας Γ. Παπαδόπουλος
Α π ό 25.11.73 — 17.12.74 Πρόεδρος Δημοκρατίας Φ. Γκιζίκης
Α π ό 18.12.74 — 19. 6.75 Πρόεδρος Δημοκρατίας Μ. Στασινόπουλος
Α π ό 20. 6.75 — 4. 5.80 Πρόεδρος Δημοκρατίας Κ Τσάτοος
(2) Είχε σχεδόν ανατεθεί κατά τη σύσκεψη η Κυβέρνηση στον Π. Κανελλόπουλο (τον πρωθυπουργό
αρχηγό της ΕΡΕ από τον οποίο είχε αρπαγεί η Εξουσία το 1967) αλλά την τελευταία στιγμή «ανακαλύφθη
κε» ο Κ. Καραμανλής με παρέμβαση του Γ. Αβέρωφ.
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Με την ανάληψη του Υπουργείου Γεωργίας από τον Δ. Παπασπύρου (υποδοχές, ομιλίες,
βιογραφικά κ.λπ. βλ. ΦΣ 1974 σ. 502 επόμ.), με νόμο 66/1974 και 76/1974 —βλ. στο Υποκ.
Β — άμεσες μεταβολές στα συνεταιριστικά. Διορισμοί προχουντικών αιρετών και πρόβλεψη
για σύντομες εκλογές. Με διαδικασία νόμου επάνοδος των Δ/ντών και του προσωπικού.
Στην ΑΤΕ διορίζεται «ο φίλος του Ανδρέα» Αδ. Πεπελάσης.
Δεν μετέχει στην Κυβέρνηση (με καθυστέρηση άφιξης) ο Ανδρ. Παπανδρέου, που επιλέγει
τη δημιουργία δικού του πολιτικού σχηματισμού ΠΑΣΟΚ (ίδρυση 13.9.1974).
— Σύντομα ορίζονται βουλευτικές εκλογές για 17.11.1974, (υπηρεσιακός υπουργός Γεωρ
γίας από 9.10.74 ο Ν. Χριστοδούλου) και Δημοψήφισμα για το πολίτευμα 8.12.74.
— Χαρακτηριστική η προεκλογική ομιλία του Κ. Καραμανλή στη Λάρισα. Το κείμενο βλ.
ΦΣ 1974 Σ. 744 —745. Γράφει το περιοδικό της Συνομοσπονδίας ΦΣ:
«Ο προεκλογικός λόγος που εξεφώνησε στη
Λάρισα ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κων.
Καραμανλής αποτελεί ένα συνοπτικόν μεν αλλά
μεστό σε περιεχόμενο κείμενο, ένα πρόγραμμα πλαίσιο που δίδει σε γενικές γραμμές τις κατευ
θύνσεις της νέας αγροτικής πολιτικής την οποία
πρόκειται να ακολουθήση η Κυβέρνησις του πλειοψηφίσαντος Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας”.
Επειδή, προκειμένου περί της γεωργίας, το πρό
γραμμα αυτό επικαλούνται όλοι και μεταξύ αυτών
πρώτοι ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ιπ. Ιορδάνογλου
και ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κλεόβ. Γιαννούσης
για να κατευθύνουν σωστά κάι αποτελεσματικά
τας ενεργείας των και τας πράξεις των, προς ενίσχυσιν της παραγωγικής προσπαθείας των αγρο
τών μας, δια τούτο δημοσιεύομε κατωτέρω το πλή
ρες κείμενο του ανωτέρω λόγου του κ. Πρωθυ
πουργού, το οποίο έχει ως εξής:
“Λαρισαίοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί βρίσκομαι
σήμερα στο πιο αντιπροσωπευτικό κέντρο της
αγροτικής Ελλάδος — οτη Λάρισα. Και σας παρα
καλώ να βεβαιωθήτε ότι αισθάνομαι ειλικρινά
ευτυχής γιατί απευθύνομαι προς ακροατήριο που
αποτελείται βασικά από αγρότες.
Από τα αγαθά που διαθέτει η Ελλάς, το πρωταρ
χικό, το πιο σημαντικό, το πιο αγαπητό είναι η γη.
Ό χ ι μόνο γιατί το ήμισυ σχεδόν του πληθυσμού της
χώρας ασχολείται με τη γη, όχι μόνο γιατί η αγρο
τική μας παραγωγή καλύπτει μεγάλο μέρος των
εξαγωγών μας, αλλά κυρίως γιατί η αγροτική ζωή
είναι αυτή που δίνει στο λαό μας τον χαρακτήρα
του, το χρώμα του ακόμη και την κοινωνική του
ισορροπία. Και αυτός είναι ο λόγος που οι Έ λλη
νες αγρότες έχουν στο βάθος της ψυχής τους το
αίσθημα ότι αυτοί αποτελούν ουσιαστικά την
Ελλάδα. Γιατί αυτοί κρατούν, αυτοί ζυμώνουν,
αυτοί γονιμοποιούν την γη πάνω στην οποία όλοι
οι άλλοι είμαστε απλώς περιπατηταί.

358/2710

Οι πιο αδικημένοι
Ομιλών στην Θεσσαλονίκη, ετόνισα ότι μέσα στα
πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
που θα εφαρμόση η Νέα Δημοκρατία, θα τύχη
ειδικής μεταχειρίσεως η πολυπληθέστερη και η
πλέον αδικημένη τάξις των αγροτών. Και είναι
διπλά αδικημένη στην Ελλάδα η τάξις αυτή. Τόσο
από τη φύσι, όσο και από τους ανθρώπους. Από τη
φύσι γιατί ο γεωργικός κλήρος στην Ελλάδα είναι
μικρός και άγονος, εν συγκρίσει με άλλες χώρες.
Και διότι και αυτή η περιωρισμένη παραγωγή του
εξαρτάται απολύτως από τις καιρικές συνθήκες.
Ε ίναι εξ άλλου γνωστό, ότι σ’ όλο τον κόσμο το
εισόδημα του αγρότου, ως εκ της φύσεώς του,
αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι στους
άλλους κλάδους της οικονομίας.
Η θεραπεία των μειονεκτημάτων αυτών, που
οφείλονται όπως είπα στη φύσι, πρέπει να είναι
μέλημα και καθήκον του ανθρώπου. Ο ίδιος ο
αγρότης οφείλει να χρησιμοποιήση όλους τους
τρόπους για ν’ αξιοποιήση, στον μέγιστο βαθμό,
τον κλήρο του. Το δε κράτος οφείλει όχι μόνον να
του παράσχη τα μέσα προς τον σκοπόν αυτόν,
αλλά και να βελτιώση την συμμετοχή του αγρότου
στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
Θύματα της Δικτατορίας
Αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο κατά τα τελευ
ταία χρόνια. Η δικτατορία δεν έπληξε κανένα
άλλο μεγάλο κλάδο της οικονομικής και κοινωνι
κής μας ζωής, τόσο όσο τους αγρότες. Το καθε
στώς της τυραννίας, μη δυνάμενο ν’ αντιδράση με
υγιά μέτρα στις πληθωριστικές πιέσεις, επέλεξε
τον εύκολον δρόμο της συμπιέσεως των τιμών των
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Επειδή
δε εν τω μεταξύ όπως ήταν φυσικό, οι τιμές των
βιομηχανικών προϊόντων ανήρχοντο, το εισόδημα
των αγροτών εφαλκιδεύετο και η κτηνοτροφία
περιήρχετο εις οικονομικό αδιέξοδο.
Ε ξ άλλου, η εγκαθίδρυση της δικτατορίας στην
Ελλάδα επέφερε την αναστολή της Συνθήκης των
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Μ εγά λ ες στιγμές.
Η ορκω μοσ ία τον
Κ. Κ αραμανλή.
Π α ρ α τά εν ρ ω ς
ο «Π ρόεδρος
τη ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς»
τη ς δικτα τορία ς.

ΛΕΥΤΕΡΑ;:·· ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998

,

B M B W t E P W T W g d lM

(ΐραμανλης - Ανδρέας
Birn πα ρά λληλοι κα ι α ντίθετοι

Μια ανγψιΐΊκή αναφορά
στην προοωηική; κυρίως σιάοη των δνο
μονομάχω ν η ο ν δέσποσαν για δεκανήες
σηιν πολιτική ζωή · Ακόμη η συγκριτική
ποφαναίααη της δράοψ; Καραμανλή και
των πολιτικών εζελίζί-ων από
ιόν Βίκιωρα Νέια
«ΣΕΛ. 20-23
Ο μ ετα δ ικ τα το ρ ικ ό ς α γώ να ς
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Αθηνών, με την οποία είχα επιτύχει την σύνδεσι
της χώρας μας με την Κοινή Αγορά. Και η αναστο
λή της συνδέσεώς απετέλεσεν επίσης βαρύ πλήγμα
εναντίον των Ελλήνων αγροτών. Γιατί οι συνθήκες
συνδέσεώς προέβλεπαν, όπως γνωρίζετε, την
εναρμόνισι της ελληνικής αγροτικής πολιτικής με
την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητος. Και αν είχε πραγματοποιηθή η εναρμόνισι —
και κατά μείζονα λόγον η ένταξίς— το Κοινό
Ευρωπαϊκό Ταμείο που διαθέτει περίπου 5 δισε
κατομμύρια δολλάρια τον χρόνο για την γεωργία,
θα επιδοτούσε και τη γεωργική και την κτηνοτροφική παραγωγή μας. Και οι τιμές που θα έπαιρνε ο
Έ λλην παραγωγός θα ήσαν σιο επίπεδο των τιμών
που παίρνει ο Ευρωπαίος συνάδελφός του.
Πέραν αυτού η διεθνής απομόνωσις της Ελλάδος
την οποία επίσης προεκάλεσε η δικτατορία, έπληξε βαρύτατα και τα εξαγώγιμα γεωργικά μας προϊ
όντα. Γιατί τα προϊόντα μας κυκλοφορούσαν μέσα
στον χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος υπό όρους
δυσμενέστερους εν σχέσει με τα ομοειδή προϊόντα
των εντεταγμένων χωρών.
Ιδού γιατί στον οικονομικό και κατά προε'κτασι
στον κοινωνικό τομέα τα μεγαλύτερα θύματα της
δικτατορίας υπήρξαν οι αγρότες.

γωγή, αλλά και τους όρους διαβιώσεως των αγρο
τών μας. Γιατί έτσι μόνο θ ’ αποτροπή ο κίνδυνος
της ερημώσεως της υπαίθρου.
3) Να μεγεθυνθή ο γεω ργικός κλήρος, να ενοποιηθή δια του αναδασμού και να χρησιμοποιηθούν
επιστημονικαί μέθοδοι για την αξιοποίησί του. Η
μεγέθυνσι του κλήρου μπορεί να επιτευχθή δια της
μεταβιβάσεως, κατόπιν πλήρους αποζημιώσεως,
των αγρών που εγκαταλείπουν οριστικά οι μετακι
νούμενοι στα αστικά κέντρα, σε εκείνους που
παραμένουν στα χωριά τους.
Αύξησι συντάξεων
4) Να βελτιωθή η συμμετοχή της αγροτικής τάξεως στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Και
αυτό μπορεί να γίνη —και μπορώ να σας διαβε
βαιώσω ότι θα γίνη προσεχώ ς— με την προσαρμο
γή των αγροτικών συντάξεων στις σημερινές συν
θήκες και με την επιδότησι της γεωργικής μας
παραγωγής.
5) Π ρέπει να δημιουργηθούν παράλληλα εισοδή
ματα για τον αγρότη, δια της αναπτύξεως της
επαρχιακής βιομηχανίας, καθώς και της χειροτε
χνίας.
Λαρισαίοι,

Το ενδιαφέρον μου για την αγροτική τάξι είναι
δεδομένο. Ό π ω ς ξεύρετε, όταν ασκούσα την εξου
σία έλαβα μια ολόκληρη σειρά μέτρων για να βελ
Αν επιμείναμε και αν επιμένωμε σήμερα ακόμη
τιώσω την θέσι των αγροτών μέσα στην ελληνική
περισσότερο να ενταχθούμε στον διαμορφούμενο
κοινωνία. Ό σ α έκαμα έγιναν για πρώτη φορά
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, είναι γιατί, εκτός από τα
στην ιστορία του τόπου μας. Καθέρωσα με τον
άλλα πολλά πλεονεκτήματα, η ένταξίς μας είναι
Νόμο 4169 του 1961 την ασφάλισι των αγροτών, σε
εθνικώς αναγκαία. Χωρίς την ένιαξί μας είναι
τέτοια μάλιστα έκτασι, ώστε να θεωρηθή ο θεσμός
αδύνατον να χαραχθή μια σταθερά και μόνιμη
πρωτοποριακός για την εποχή του. Γιατί εκάλυπιε
γεωργική πολιτική.
συγχρόνως και την υγεία και το γήρας, αλλά και
Η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξη και θα επιτύχη
την παραγωγή των αγροτών. Εμνημόνευσα τον
την ένταξι της Ελλάδος στην ενοποιουμένη Ευρώ
αριθμό και τη χρονολογία του Νόμου για την
πη. Και επάνω στην προοπτική αυτήν θα σιηρίξη
ασφάλισι των αγροτών, γιατί ένας πρόσφατος ομι
το γεωργικό της πρόγραμμα.
λητής είπε ότι είναι έργο του κόμματός του. Αλλά
όλοι γνωρίζουν ότι το 1961 στην εξουσία ευρίσκεΟ Έ λλην αγρότης μπορεί αλλά και πρέπει μέσα
το ο ομίλων. Δεν θα ήθελα να πικράνω τον εν
στα προσεχή χρόνια να μεταβληθή από προλετά
λόγω ομιλητήν αλλά είμαι υποχρεωμένος να είπω
ριο σε επιχειρηματία, μικρόν ή μεσαίο. Ο αγροτι
ότι η χονδροειδής αυτή ανακρίβεια καθισιά αμφι
κός κλήρος μπορεί και πρέπει να γίνη μία παρα
βόλους τας υποσχέσεις του για το μέλλον. Καθιέ
γωγική μονάς οικονομικά βιώσιμη — να μεταβλη
ρωσα επίσης την επιδότησι των γεωργικών μας
θή δηλαδή σε μία εκσυχρονισμένη και αναπτυσσοπροϊόντων για να βελτιώσω το εισόδημα των καλ
μένη επιχείρησι.
λιεργητών. Επραγματοποίησα σε μεγάλην έκτασι
Ο ι κυριώτερες προϋποθέσεις για την αναμόρφωέργα εγγείου βελτιώσεως, που απετέλεσαν την
σι —τον εξευρωπαϊσμό θα έλεγα— της γεωργικής
υποδομή της αγροτικής αναπτύξεως ολοκλήρων
μας οικονομίας, είναι οι εξής:
περιοχών. Και ίδρυσα πολλές γεω ργικές βιομηχα
1) Να πραγματοποιηθή όσο το δυνατόν ταχύτερα νίες, για την αξιοποίησί της αγροτικής μας παρα
η ένταξίς της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομι
γωγής. Επρογραμμάτισα και προώθησα την ανακή Κοινότητα.
διάρθρωσι των καλλιεργειών. Και αν είχα προ2) Να πραγματοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα φθάση να την ολοκληρώσω θα μετέβαλλα με αυτήν
επενδύσεις που θα βελτιώσουν όχι μόνο την παρα
την μορφή της αγροτικής μας οικονομίας. Τέλος,
Ο Α γρότη; - Ε πιχειρηματία;

Λαρισαίοι,
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με το πρόγραμμα των μικρών κοινωφελών έργων
κατασκευάσθησαν σε όλες σχεδόν της κοινότητες,
έργα παραγωγικά και κοινωνικής σημασίας.
Ορθή λύσις στο πολιτικό
Ό λ α τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι πολλά
η μπορούν να γίνουν στον τόπο μας και ότι ο λαός
μας ημπορεί να ευημερήση. Με μια όμως προϋπό
θεση: Ό η θα λύση κατά τον ορθό τρόπο το πρό
βλημα που είναι πρωταρχικής σημασίας γι’ αυτόν
όπως και για κάθε λαό — το πολιτικό. Πρέπει
δηλαδή ν’ απόκτηση υγιά δημόσιο βίο, ομαλήν εξέλιξι της πολιτικής του ζωής και κυβέρνησι σταθερά
και συνεπώς, ικανή να προγραμματίση. Πρέπει με
μια λέξι να δημιουργήση πολιτεία ικανή να πραγματοποιήση το τρίπιυχο της εθνικής ευημερίας ελευθερία - οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική
δικαιοσύνη.
Εάν το πρωταρχικό αυτό πρόβλημα λυθή σωστά
και οριστικά, όλα τα καθ’ έκαστα προβλήματα —

-

οικονομικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά κ.λπ.— είναι
δυνατόν να βρουν και αυτά σταδιακώς την λύσι
τους. Εάν όχι, η χώρα όχι μόνο θα οπισθοδρομήση, αλλά θα εκτεθή και σε κινδύνους.
Η αλήθεια αυτή επιβεβαιώνεται τόσο από την
ιστορία της Ελλάδος, όσο και από τη διεθνή πρα
κτική.
Αυτό το πρωταρχικό και κρίσιμο πρόβλημα, το
πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος, καλείσθε να
λύσετε κατά την εκλογή της 17ης Νοεμβρίου. Και
μπορείτε να το λύσετε, αν ψηφίσετε τη Νέα Δημο
κρατία.
Η Λάρισα μου εχάρισε σήμερα μια από τις πιο
έντονες συγκινήσεις της ζωής μου. Δεν μ’ ενδιαφέ
ρει πόσοι από σας θα με τιμήσουν με τη ψήφο
τους. Εκείνο για το οποίο σας είμαι ευγνώμων
είναι, ότι με την ογκώδη παρουσία σας και τον
ενθουσιασμό σας μου δώσατε
αυτή τη
συγκίνησι”».

Εκλογές 17.11.74 (με ενισχυμένη αναλογική). Αποτελέσματα:
ψήφ. %

Νέα Δημοκρατία (Κ. Καραμανλής)
Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (Μαύρος)
ΠΑΣΟΚ (Ανδρ. Παπανδρέου)
Ενωμένη Αριστερά (Ηλιου, Θεοδωράκης, κ.λπ.)
Αλλοι

54,37
20,42
13,58
9,47
2,14

Β ο υλευτές

220
60
12
8
-

100,00
300
(Βλ. συγχαρητήρια ΠΑΣΕΓΕΣ ΦΣ 1974 σ. 750)
- Ορκίζεται Κυβέρνηση Ν. Δημοκρατίας (Κ. Καραμανλή).
Υπουργος Συντονισμού ο Π. Παπαληγούρας (1974 - φθινοπ. 1977)(')
Υπουργός Γεωργίας (21.11.74) ο Ιππ. Ιορδάνογλου (ομιλίες κ.λπ βλ. ΦΣ 1974 σ. 683 επομ.)
— Χαρακτηριστικό σημείωμα στα ΘΣ 1974 σ. 1965 με τίτλο «Μετεκλογικά: Κυβέρνησις Ανιιπολίτευσις, Γεωργία, Συνεταιρισμοί». Το ακόλουθο:
«Το εγράψαμεν και άλλοτε ότι δεν αναμιγνυόμεθα εις τα στενά κομματικά. Έ χομεν τις απόψεις
μας ως υπεύθυνοι πολίται και ως επιστήμονες και
τας υποστηρίζομεν όπου και όταν πρέπει. Επαινούμεν όσας ενεργείας ευρίσκομεν ορθάς, διατυπώνομεν την γνώμην μας δια το καλλίτερον, ασκούμεν
κριτικήν αλλά πάντοτε καλόπιστον και δημιουργι
κήν. Προ παντός η αλήθεια και το γενικώτερον

συμφέρον. Πολιτευόμεθα (υπό την καλήν, τη ευρυτέραν έννοιαν της λέξεως), δεν κομματιζόμεθα.
Συνεπώς, αφού εκφράσωμεν τα συγχαρητήριά
μας προς όλους όσους ετιμήθησαν δια της προτιμήσεως των ελλήνων πολιτών και ιδιαιτέρως προς
την Νέαν Δημοκρατίαν η οποία συνεκέντρωσε
τόσον αξιόλογον πλειοψηφίαν, οφείλομεν να σταθώμεν, να τονίσωμεν δύο σημεία:

(1) Από την μεταπολίτευση ο Π. Παπαληγούρας ορίστηκε Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Τεράστια τα
οικονομικά προβλήματα. Φροντίδα για ΕΟΚ. Από φθινοπ. 1977 στο Υπουργείο Εξωτερικών (αντικατα
στάτης του ο Γ. Ράλλης).
Εισέρχονται την περίοδο αυτή στην Κυβέρνηση Καραμανλή οι Κ. Μητσστάκης - Αθ. Κανελλόπουλος.
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Πρώτον τον ήρεμον, τον πολιτισμένον τρόπον με
τον οποίον εδέχθη ο νικητής Κωνοταντίνος Καρα
μανλής την αναγγελίαν των αποτελεσμάτων. Από
της πρώτης στιγμής, αντί κομπασμού και εξάλλου
ενθουσιασμού, εδήλωσε ότι υπάρχουν πολλά και
πολύ σοβαρά προβλήματα προς επίλυσιν και εζήτησε την συνεργασίαν όλων δια το καλόν του
Έ θνους. Ε ίναι τούτο μία ένδειξις πολύ χαρακτηροστική δεδομένου ότι και αι δηλώσεις των λοι
πών αρχηγών ήσαν λογικαί. Είναι μία πολύ καλή
ένδειξις δια τον τρόπον με τον οποίον Κυβέρνησις
και Αντιπολίτευσις θα ασκήσουν τα καθήκοντά
των. Ευχόμεθα αυτή να είναι η γραμμή.
Δεύτερον. Πολλά ελέχθησαν κατά την προεκλο
γικήν περίοδον δια την σημασίαν της γεωργίας,
δια τους αγρότας, δια τους Συνεταιρισμούς. Αυτά
δεν πρέπει να μείνουν λόγια, πρέπει να γίνουν
έργα. Το ελπίζομεν διότι και το ενδιαφε'ρον του κ.
Πρωθυπουργού δια την γεωργίαν και τους Συνε
ταιρισμούς μάς είναι γνωστόν από τα προηγούμε
να έτη της πολιτικής του ζωής, και η σημερινή
αντιπολίτευσις και σημαντικά προσέφερε εις το
παρελθόν και πολλά υπεσχέθη προεκλογικώς.
Εκείνο το οποίον πρέπει να αποφευχθή είναι τα
σπασμωδικά μέτρα, η αυτοϊκανοποίησις, αι τυμπανοκρουσίαι δια τα γινόμενα. Χρειάζεται έργον.
Π ρέπει τα θέματα της γεωργίας και των Συνεται
ρισμών να μπουν σε σοβαρό προγραμματισμό.
Αυτός είναι που έλειψε κατά τα τελευταία χρόνια
του «ράβε ξήλωνε». Διότι αν υπήρχε προγραμματι
σμός και αν είχαν χρησιμοποιηθεί οι κατάλληλοι
άνθρωποι, θα είχαν γίνει θαύματα με τα κεφάλαια
που διετε'θησαν.
Η κάθε Κυβέρνησις πρέπει να προσεχή όχι
αυτούς που ζητωκραυγάζουν και είναι έτοιμοι να
ρίξουν τον λίθον του αναθέματος. Αλλά εκείνους
που πονούν δια τα προβλήματα και έχουν το θάρ
ρος να έχουν αντιρρήσεις, να λένε καθαρά την

γνώμη τους δια να προλαμβάνονται τα σφάλματα.
Ό σ ο ν αφορά τους Συνεταιρισμούς, το τι πρέπει
να γίνη το έχομε γράψ ει πολλάκις. Εγράψαμε και
εις το προηγούμενον τεύχος ότι η Νέα Δημοκρατία
πρέπει να απελευθερώσει τους Συνεταιρισμούς
από όσα (δια διαφόρων νόμων) τους επέβαλαν
αντιδραστικοί Κυβερνήσεις του παρελθόντος και
τους εστέρησαν από τις δημιουργικές δυνατότητες,
τους έκοψαν τα φτερά και επί πλέον «τους ζητούν
και τα ρέστα», διάφοροι ανιστόρητοι αγνοούντες
τα θέματα, διότι δήθεν... απέτυχαν. Αλλά πώς να
επιτύχουν (καίτοι έκαναν και κάνουν πολλά τα
καλά) αφού δεν αφίνονται να δράσουν κατά τας
δυνατότητας του θεσμού;
Και αν υποθέσωμεν ότι μερικοί εκ των πολιτικών
(που είναι συνήθως δικηγόροι, γιατροί, έμποροι
κλπ.) δεν πιστεύουν εις τους Συνεταιρισμούς - διό
τι δεν τους εγνώρισαν θεωρητικά και πρακτικά είναι καιρός να το καταλάβουν ότι ο Συνεργατι
σμός είναι ανάγκη δια την χώραν μας. Θα στηρί
ξουν οι πραγματικοί Συνεταιρισμοί πολλά οικονο
μικά και κοινωνικά προβλήματα, θα τα επιλύσουν
κατά τον καλλίτερον τρόπον.
Πρέπει να γίνη και εδώ ό,τι γίνεται στην Ευρώπη.
Πρέπει και η Νέα Δημοκρατία και η Αντιπολίτευσις (όσοι πκπεύουν εις την Ευρώπην) αυτόν τον
δρόμον να ακολουθήσουν. Να δημιουργήσουν και
εις την χώραν μας τας καταλλήλους εκείνας συνθήκας μέσα εις τας οποίας θα μπορέση να αναπτυχθή το δένδρον του Συνεργατισμού, δια να δώση
σκιάν εις τους κουρασμένους και καρπούς εις τον
λαόν.
Ημείς θα είμεθα πάντοτε εις την διάθεσιν του
οιουδήποτε ο οποίος θα ήθελε τεχνικάς - επιστη
μονικός υπηρεσίας εις τα θέματα του Συνεργατι
σμού, χωρίς να επιζητούμεν θέσεις και κέρδη.
Απλώς υπηρετούμεν τον Συνεργατισμόν και μέσω
αυτού τον Λαόν, το Έ θνος».

— Εσωτερικά προβλήματα πολλά και η διεθνής κατάσταση (ανταγωνισμός των 2 κόσμων οικονομικά) πολύ άσχημη.
— 24.11.74. Εορτασμός επετείου για αντιδικτατορικά γεγονότα Πολυτεχνείου Νοεμβρ.
1973.
— 8.12.74. Δημοψήφισμα για πολίτευμα. Αποτέλεσμα υπέρ Κοινοβουλευτικής Δημοκρα
τίας.
Προσωρινός Πρόεδρος Δημοκρατίας (από 18.12.74 — 19.6.75) ο αντιστασιακός - νομικός
Μιχ. Στασινόπουλος.
Από 20.6.75 Πρόεδρος Δημοκρατίας ο Κ. Τσάτσος έως την 5.5.80 οπότε ανέλαβε ο Κ.
Καραμανλής (έως Μάρτιο 1985).
— 11 και 14.12.74. Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως και συζήτηση στη Βουλή.
Κείμενα βλ. ΦΣ 1974 σ. 746 επόμ. Τα σημεία που αναφέρονται στη γεωργία και τους Συνε
ταιρισμούς είναι τα επόμενα (όπως αναγράφονται στη ΦΣ 1974 σ. 746 — 748):
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«... Ο πρωθυπουργός χ. Κων. Καραμανλής ανέγνωσε στη Βουλή των Ελλήνων, με τη σταθερότητα
και τον ρεαλισμό που τον χαρακτηρίζουν, τις προ
γραμματικές ανακοινώσεις της ελευθέρας Κυβερ
νήσεως των Ελλήνων που έθεσε φραγμό στην ασυ
νάρτητη πολιτική της δικτατορίας και της τυραν
νίας και άνοιξε το δρόμο προς την πρόοδο και την
ελευθερία του 'Εθνους.
— Το 1975, ετόνισε, πρέπει να είναι έτος ανασυντάξεως, λιτότητος και θυσιών για την εδραίωσι
της οικονομικής ισορροπίας.
— Στόχοι: Η νομισματική σταθερότης, η υπερνίκησις της στασιμότητος, η εκλογίκευσις της λει
τουργίας της οικονομίας, η κοινωνική εισοδηματι
κή πολιτική, η αναθεώρησις της φορολογίας, η
ανάπτυξις της Παιδείας.

σωμεν τας απαιτουμένας προς τούτο μεγάλας
διαρθρωτικός μεταβολάς».
Από τις ομιλίες των αρχηγών της αντιπολιτεύσεως παραθέτουμε κατωτέρω τα σημεία εκείνα που
αναφέρονται στο αγροτικό πρόβλημα:
Ο αρχηγός τη ς Ε.Κ. - Ν. Δυνάμεις κ. Γ. Μαύρος
«Κύριοι βουλευταί, το αγροτικόν θέμα είναι το
σπουδαιότερον πρόβλημα, που έχει να αντιμετώπι
ση η χώρα και η Κυβέρνησις. Ο ακριτικός πληθυ
σμός καλύπτει το ήμισυ του συνολικού πληθυσμού
και το 41% του εργατικού δυναμικού. Αλλά ενώ ο
αγροτικός τομεύς προσφέρει 20% εις το εθνικόν
προϊόν, η συμμετοχή του εις τας επενδύσεις είναι
μόνον 10 %.

Λέγει ο κ. Πρωθυπουργός, ότι θα ενισχύσωμεν το
—
Αναγκαία προϋπόθεσις η ενεργός λαϊκή εισόδημα του αγρότου και θα το προωθήσωμεν
ώοτε να γίνη μικρός ή μεσαίος επιχειρηματίας. Το
συμπαράστασις στο κυβερνητικό έργο της ανοραγροτικόν πρόβλημα είναι πρόβλημα ηφαιστειώ
θώσεως.
δες. Εάν αποτύχωμεν εδώ, η Χώρα οδηγείται εις
— Το αγροτικό πρόβλημα
εθνικόν εκφυλισμόν.
Αναφερόμενος ο κ. Πρωθυπουργός στις γενικώΔεν έθιξαν α ι προγραμματικαί δηλώσεις το θέμα
τερες κατευθυντήριες αρχές της Οικονομικής και
των τιμών των αγροτικών προϊόντων και του χρό
Κοινωνικής Πολιτικής, που θα εφαρμόση η Κυβέρνου κατά τον οποίον θα αναγγέλλωνται αυταί.
νησις, προέβη σ’ ορισμε'νες διευκρινίσεις που εθεΛόγος δεν έγινε δια νέους θεσμούς οι οποίοι επι
ώρησε χρήσιμες και τις απαρίθμησε μία προς μία.
βάλλεται να εισαχθούν εις την Αγροτικήν Οικονο
Α π’ αυτές υπογραμμίζουμε το τρίτο και πέμπτο
μίαν, ούτε δ ι’ αξιοποίησιν των εγγειοβελτιωτικών
σημείο που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το γεωργικό
έργων, ούτε δια την εναρμόνισιν της αγροτικής
τομέα ήτοι:
πολιτικής προς την πολιτικήν της Κοινότητος, ούτε
Τ ρ ί τ ο ν : Θ ’ αναθεωρηθή —με προσοχήν και
δια τους αγροτικούς οικισμούς, την αγροτικήν στέ
συστηματικότητα, αλλά και με αποφασιστικότη
γην, την ιατρικήν περίθαλψιν των αγροτών και
τ α — η εισοδηματική πολιτική προς εξασφάλισιν
όλα τα άλλα ζωτικά προβλήματα του αγροτικού
των εκ της εργασίας εισοδημάτων. Πρωταρχικό
κόσμου.
μας μέλημα θα είναι η ουσιώδης ενίσχυσις του
Κύριοι βουλευταί, το πρόβλημα της υπαίθρου
εισοδήματος του 'Ελληνος αγρότου, ο οποίος μπο
λαμβάνει διαστάσεις κινδύνου εθνικού. Εάν δεν
ρεί, μέσα σ’ ένα λογικό χρονικό διάστημα, να παύ
λυθή αυτό, ό,τι άλλο πράξομεν, δεν είναι τίποτε
ση να είναι προλετάριος και να μεταβληθή, όπως
άλλο παρά ένα οικοδόμημα εις την άμμον».
μετεβλήθησαν οι δυτικοευρωπαίοι συνάδελφοί
του, σε μικρόν ή μεσαίον επιχειρηματία. Η κοινω
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ «. Ανδρ. Παπανδρέου
νική αναμόρφωσι της ελληνικής υπαίθρου που
«...Αλλά το αγροτικό πρόγραμμα κύριοι συνάδελ
επηγγέλθην εις την Λάρισαν, είναι όρος της επιφοι, δεν πρόκειται να λυθή ούτε με επιδοτήσεις,
βιώσεως του έθνους. Η Κυβέρνησις θα υποβάλη
ούτε με τιμές ασφαλείας. Αυτά είναι άστοχα μέτρα
εντός των προσεχών μηνών, υπό την έγκρισιν της
συντήρησης και αποκατάστασης. Μακροπρόθεσμα
Βουλής, σειράν μέτρων, μερικά εκ των οποίων
θα πρέπει να στρέψωμε την προσοχήν μας στον
εξήγγειλα ήδη προεκλογικώς.
αγροτικό τομέα και χαίρω διότι ο Αρχηγός της
Π έ μ π τ ο ν : Ό π ω ς ανέφερα και εις το κεφάλαιΑξιωματικής Αντιπολιτεύσεως το έθεσε αυτό.
ον της εξωτερικής μας πολιτικής, η Κυβέρνησις
Π ρέπει να στρέψωμε την προσοχήν μας προς τα
αποβλέπει εις την επίσπευσιν της εντάξεως της
εκεί διότι αποτελεί όχι μόνον τον θεμέλιο λίθο της
χώρας εις την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότη
Εθνικής μας υπάρξεως αλλά ταυτόχρονα τον
τα. Η πραγματοποίησίς της έχει δύο αυτονοήτους
μόνον δρόμον δια να βρούμε την αναπτυξιακήν
προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι θα επιδείξουν οι
μας πορεία δια να φτιάξωμε μία συγκροτημένη
εννέα εταίροι της Κοινότητος την απαιτουμένην
Ελληνική μας οικονομία, που δεν εξαρτάται από
κατανόησιν. Η δευτέρα προϋπόθεσις είναι ότι θα
τα μεγάλα ξένα μονοπωλιακά συγκροτήματα».
θελήσωμεν, εμείς οι Έλληνες, να πραγματοποιή-
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Συνεταιρισμοί νέου τύπου
«Γι’ αυτό έχομε προτείνει και το-επαναλαμβάνω
στη Βουλή Συνεταιρισμούς νέου τύπου, νέου
είδους που θα αναλάβουν όλο το βάρος της παρα
γωγής, το σπόρο και το λίπασμα και το μηχάνημα
μέχρι την διάθεσι των προϊόντων και στην εγχώρια
και στην ξένη αγορά από τους διαχειριζόμενους
Συνεταιρισμούς που θα ανήκουν από τον αγρότη
στον αγρότη. Συνδυασμένη με αυτό θα πρέπει να
είναι η Βιομηχανική αποκέντρωσις. Το εργοστά
σιο στο χωριό. Χωράφι και εργοστάσιο να σμί
ξουν. Δεν φτιάχνεται αλλοιώς η οικονομία της
Πατρίδας μας. Θ α πρέπει να προχωρήσουμε με
θάρρος στην παροχή δανείων διαρκείας^ Και αυτό
δεν αφορά μόνο τον αγρότη αλλά και τα άλλα κομ
μάτια του χειμαζόμενου πληθυσμού. Το ανέφερα
αυτό, κυρίως σε συσχετισμό με τον αγροτικό
κόσμο που κυρίως αποτελεί το μεγαλύτερο κομμά
τι του πιο χειμαζόμενου πληθυσμού. Επίσης αγρο
τική στέγη σήμερα, σε μια χοροταξιακή διάταξι
που θα επιτρέψη την δημιουργία πολιτιστικών
κέντρων εις όλα τα περιφερειακά κέντρα εις αυτόν
τον τόπον, προγραμματισμός, και προγραμματι
σμός απεκεντρωμένος περιφερειακά».
Ο εκπρόσωπος της Ενιαίας Αριστερός κ. Λ. Κΰρκος
«Σ’ ότι αφορά την διατήρηση του πραγματικού
εισοδήματος προτείνουμε...
β) Να διενεργείται αυστηρός κρατικός έλεγχος
στο κόστος και την τιμή προϊόντων με ευρεία οικο
γενειακή κατανάλωση και ληφθούν αυστηρά
μέτρα για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας στη
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων μεταξύ παρα
γωγού και κατανάλωσης. Η κυβέρνηση είναι ανά
γκη να δίνη στη δημοσιότητα λεπτομερή αναφορά
πάνω στη διενεργουμένη έρευνα και έλεγχο και να
παίρνη τα απαραίτηττα μέτρα εκεί όπου σημειώνε
τα ι κερδοσκοπική διάθεση εναντίον των συμφερόντνων του λαού».
Ο βουλευτής - τ.υπουργάς κ. I. Πεσμαζόγλου
Επεσήμανε ενδεικτικά ορισμένα ουσιώδη θέματα
μεταξύ των οποίων είναι:

8. Ο αγροτικός τομεύς πρέπει συνειδητά να αποτελέση δυναμικόν παράγοντα στην ανάπτυξη της
οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Για το σκοπό αυτό
όμως, όπως λεπτομερώς ειδικώτερα θ’ αναπτυχθή
σε άλλη παρέμβαση, απαιτείται ολοκληρωμένο
σύνολο δραστικών επεμβάσεων για την αναζωογό
νηση και ανάπτυξη της ζωής της υπαίθρου, όπου ο
μαρασμός και η αποδιοργάνωση κατά τη δικτατο
ρία είναι εκτεταμένη. Ο ι προγραμματικές δηλώ
σεις προαναγγέλλουν σειρά νομοθετημάτων, αλλά
δεν αναφέρεται τίποτα για τη στρατηγική και τις
μεθόδους που θα εφαρμοσθοΰν.
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9. Η επίσπευση της πλήρους εντάξεως της Ελλά
δος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί εθνική
πολιτική και σωστά τονίζεται στις προγραμματικές
δηλώσεις. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να
εξαρθή και πάλι η αλληλεγγύη από τις ξένες χώρες
και ιδιαίτερα από τις περισσότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητος στον αγώνα του ελληνι
κού λαού κατά της δικτατορίας. Και στο σοβαρό
αυτό θέμα υπάρχει αοριστία.
Στα πλαίσια της εκ νέου δραστηριοποιήσεως της
Συμφωνίας μας με την ευρωπαϊκή Κοινότητα επι
βάλλεται να επιδιώξωμε το ταχύτερο μια διαρκώς
ταχύτερη πολιτική συνεργασία.
Η πολιτική που θα εφαρμοσθή σ’ επί μέρους
κατευθύνσεις και στο σύνολό της θα είναι αποτε
λεσματική στο μέτρο που θα πείση τα ευρύτερα
λαϊκά στρώματα ότι υπηρετούνται τα συμφέροντά
τους και όχι μόνο οι επιδιώξεις των ολίγων. Για το
λόγο αυτό χρειάζονται νέοι θεσμοί συνεργασίας
και δημοκρατικού προγραμματισμού, όπως δια
μορφώθηκαν την τελευταία δεκαετία και διαρκώς
εξελίσσονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα
στις κατευθύνσεις αυτές απαιτείται η ενεργός συμ
μετοχή των γνησίων εκπροσώπων των εργατών και
υπαλλήλων, των αγροτών και εξασφάλιση με δημό
σιες πρωτοβουλίες βασικών κοινωνικών υπηρε
σιών και ο πιο αποτελεσματικός έλεγχος των
κέντρων οικονομικής δυνάμεως, με κριτήριο το
εθνικό συμφέρον.
Ο εκπρ. του Κ.Κ.Ε. (εξωτ.) κ. X. Φλωράχης
Για το γεωργικό πρόβλημα είπε τα εξής:
Για την τάξη των αγροτών που κατά την διάρκεια
της δικτατορίας είδε το εισόδημά της να περιορί
ζεται και το βιοτικό της επίπεδο να πέφτη σημαντι
κά, προτείνουμε να παρθούν τα πιο κάτω επείγο
ντα μέτρα:
Ιον) Καθορισμός της τιμής πωλήσεως των γεωρ
γικών προϊόντων με βάση το κόστος παραγωγής
συν ένα ελάχιστο κέρδος για τον παραγωγό που
να αντιστοιχεί στα 20—30% αυτού του κόστους,
ανάλογα με την καλλιέργεια.
2ον) Ε ιδικά δια τους σιτοπαραγωγούς να δοθή
εισοδηματική ενίσχυση, σε όσους έχουν κλήρο
κάτω από 20 στρέμματα, από 1.000 δραχμές το
στρέμμα.
3ον) Να παρθούν άμεσα μέτρα εκδημοκρατισμού
των γεωργικών Συνεταιρισμών.
Ο υπουργός Συντονισμού χ α ι Προγραμματισμού
Ο κ. Παπαληγούρας απαντών εις τα επιχειρήμα
τα της αντιπολιτεύσεως είπε τα εξής:
«Σαφέστατος υπήρξεν ο Πρόεδρος της Κυβερνή
σεως εις τον καθορισμόν της απολύτου προτεραιό-
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τητος που αποδίδει η Κυβέρνησις εις την εξυπηρέτησιν του αγροτικού τομέως. Εδήλωσε πρώτον, ότι
η κοινωνική και όχι μόνον η οικονομική αναμόρφωσις της ελληνικής υπαίθρου αποτελεί όρον της
επιβιώσεως του Έ θνους. Δεύτερον, ότι θα προβή
εις ουσιώδη ενίσχυσιν των εισοδημάτων και εις
στήριξιν των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Τρί
τον, ότι θα επιδίωξη την κατά προτεραιότητα χρηματοδότησιν ενός ευρυτέρου προγράμματος επεν
δύσεων εις την Ελληνικήν ύπαιθρον, που δεν θα
αποβλέπει μόνον εις την αύξησιν της παραγωγής
και την βελτίωσιν των μεθόδων της, αλλά που θα
αποβλέπη παράλληλα εις την εξυπηρέτησιν των
οικιστικών αναγκών του αγρότου και εις την βελτίωσιν γενικώτερον της ποιότητος της ζωής της
αγροτικής, της ελληνικής υπαίθρου.
Υπηνίχθη σε πλείστους λόγους ο Πρόεδρος της
Κυβερνήσεως και τούτο το αυτονόητον, ότι η αγρο
τική πολιτική της ενισχύσεως π.χ. των γεωργικών
βιομηχανιών, η πολιτική της ενισχύσεως των
μικρών οικονομικών κέντρων της υπαίθρου, δεν
ημπορεί παρά να είναι και αυτή εντεταγμένη μέσα
σε ένα γενικώτερον χωροταξικόν πρόγραμμα, της
δημιουργίας των προϋποθέσεων, των οποίων επεμελήθη η Κυβέρνησις περίπου από της τρίτης ημέ
ρας, α φ ’ ης ανέλαβε την εξουσίαν. Δεν τολμά όμως
να εμφανισθή ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπεί
ας, διότι τιμά και την συμπολίτευσιν και την αντι-

πολίτευσιν, πριν είναι εις θέσιν να σας παρουσιάση και συγκεκριμένα σχέδια, σχέδια στηριγμένα
σε υπολογισμούς, σχέδια στηριγμένα πάνω σε σκο
πούς, τους οποίους σεις θα θελήσετε να υιοθετήσε
τε, αλλά θα θελήσετε να τους υιοθετήσετε, όχι
απλά και μόνον, διότι είναι αυτοί καθ’ εαυτούς οι
σκοποί οι επιδιωκτέοι, αλλά διότι σας προσφέρουν
τα συγκεκριμένα μέσα της πραγματοποιήσεως
αυτών των σκοπών».
Ο κ. Πρωθυπουργός
Την 14.12.74 ο κ. Κων. Καραμανλής κλείων την
συζήτησιν επί των προγραμματικών ανακοινώσεων
της Κυβερνήσεως, ετόνισε, μεταξύ των άλλων τα
εξής:
«Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει μία μεγάλη διαφο
ρά μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως, εις
τον πολιτικόν διάλογον. Κατ’ αυτόν η αντιπολίτευσις διαθέτει μίαν μεγάλην υπεροχήν, διότι κινείται
μέσα εις τον απέραντον χώρον του επιθυμητού,
ενώ η κυβέρνησις κινείται μέσα εις τον στενόν
χώρον του εφικτού. Η αντιπολίτευσις έχει πικράν
πείραν της αληθείας αυτής, διότι κάποτε ήσκησε
την εξουσίαν. Και θα παρακαλούσα όταν διατυπώνη την κρίσιν της επί των προθέσεων και των πρά
ξεων της κυβερνήσεως να μη λησμονή την πείραν
την ιδικήν της».

Οι «Συνεταιρισμοί νέου τύπου» «αι οι αντιλήψεις για τα αγροτικά προβλήματα.
Επειδή η νέα αυτή αντίληψη για «συνεταιρισμούς νέου τύπου» και για τον τρόπο επίλυσης
των αγροτικών προβλημάτων - όπως τα διατύπωσε ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανδ.Παπανδρέου στην παραπάνω ομιλία του στη Βουλή, επέδρασαν αποφασιστικά από τότε και για τις
επόμενες ΙΟετίες και κυρίως από τότε που έγινε Αξιωματική Αντιπολίτευση και Κυβέρνηση,
βλ. στη συνέχεια και άλλο πιο αναπτυγμένο κείμενό του της 19-11-1974 (ομιλία) για την
αγροτική πολιτική (βλ. Ανδρ. Παπανδρέο «Για μια σοσιαλιστική κοινωνία» Αθ. 1977 σελ.
93, όπου υποστηρίζει:
«Στον αγροτικό τομέα η αδιαφ ορία του κράτους έχει οδηγήσει σε καταθλιπτικά αποτελέσματα. Χ αρα
κτηριστικά λέγεται πως η χώ ρα μας είναι κυρίως αγροτική - γιατί τί άλλο είναι; - κι έχει όλες τις δυνα
τότητες όχι μόνον να καλύπτει τις ανάγκες του λαού μας αλλά και να επιτρέπει εξαγω γές που θα μας
εξασφαλίσουν συνάλλαγμα για την κάλυψη άλλων αναγκαίω ν εισαγωγών. Η οργάνωση όμως της εκμε
τάλλευσης της γης μας και η εγκληματική αδιαφορία του κράτους έχει οδηγήσει τον αγρότη σε απόγνω
ση και τη χώ ρα στην ανάγκη εισαγωγής αγροτικών προϊόντων. Κι έχουμε το θλιβερό φαινόμενο τα
αγροτικά προϊόντα μας, ο ιδρώτας του αγρότη, να μη βρίσκει αγορά, ενώ τα καταστήματα τροφίμων να
είναι γεμάτα από ξένα προϊόντα. Κι έτσι ο αγρότης αναγκάζεται να εγκαταλείψει την ύπαιθρο και να
αναζητήσει την τύχη του, είτε στην υδροκέφαλη Αθήνα είτε σε ξένες χώρες. Έ τ σ ι η ύπαιθρος μαραζώ
ν ει και η Ελλάδα χάνει τα νειάτα της, αυτούς ακριβώς που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξή της. Κι
αναρω τιέται κανείς γιατί αυτό να συμβαίνει, ποιά συμφέροντα το επιβάλλουν; Ασφαλώς όχι τα συμφέ
ροντα των αγροτών μας, ασφαλώς όχι τα συμφέροντα του λαού μας. Το επιβάλλουν τα συμφέροντα και
το κέρδος του ξένου και ντόπιου μονοπωλιακού κεφάλαιου, τα συμφέροντα του ντόποιου κατεστημένου
και τα ατομικά συμφέροντα εκείνων που θέλουν να κρατήσουν τον αγρότη σε μια υπανάπτυκτη κατά
σταση, έρμαιο μιας ομάδας εμπόρων που τον καταληστεύουν και τον κρατούν μακρυά από κάθε δυνα
τότητα να εκφραστεί και να απαιτήσει αυτός να καθορίζει την τύχη του, για να γίνει κύριος φ ορέας του
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χωριού του και της επαρχίας.
Γι’ αυτό το ΠΑ ΣΟ Κ εξαγγέλλοντας τις αρχές του στις 3 του Σεπτέμβρη για την ανοικοδόμηση της
χώρας μας, για μια Ελλάδα που ν’ ανήκει σε όλους τους Έ λληνες, πρότεινε την ανάπτυξη της γεω ργίας
και κτηνοτροφίας, με βάση τους αυτοδιαχειριζόμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Δηλαδή, να αναλά
βουν οι αγρότες, μέσω συνεταιρισμών που να διαχειρίζονται οι ίδιοι, την εκμετάλλευση της αγροτικής
γης που τους ανήκει. Οι συνεταιρισμοί αυτοί θα αναλάβουν την προμήθεια πρώτων υλών, λιπασμάτων,
σπόρων, γεω ργικώ ν φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων κλπ., τη ουσκευασία και διάθεση των αγρο
τικών προϊόντων στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά μέσω του κατάλληλου οργανισμού. Οι συνεταιρι
σμοί θ α επεκταθούν και στις γεω ργικές βιομηχανίες ώστε οι αγρότες μαζί με το κατάλληλο επιστημονι
κό προσωπικό να αναλάβουν την επεξεργασία και διάθεση των προϊόντων τους. Έ τ σ ι ο αγρότης θα
καρπώνεται ο ίδιος το προϊόν της γης που του ανήκει και θα σταματήσει νάναι το αντικείμενο εκμετάλ
λευσης από μια παρασιτική τάξη, α π ’ τους μεσάζοντες. Ό λη η αγροτική γη πρέπει να δοθεί στους αγρό
τες, έτσι ώστε να μη μένει αγροτική γη ακαλλιέργητη ή να γίνεται αντικείμενο πλουτισμού των κερδοσκόπων. Ή ρ θ ε η ώρα που ο αγρότης πρέπει να γίνει ισότιμο μέλος της κοινωνίας, που ο αγρότης π ρέ
π ει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν, που ο αγρότης πρέπει να συμμετέ
χει αναλογικά στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
Τ α αγροτικά πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία του αγρότη. Π ρ έπ ει να παύσουν να
τον καταδυναστεύουν, έτσι ώστε ο αγρότης να έχει κάλυψη για όλα τα έξοδα της καλλιέργειας. Π αράλ
ληλα πρέπει να εξασφαλισθεί η άμεση αποζημίωση για καταστροφές, θεομηνίες ή κακοκαιρία. Ό π ω ς
πρέπει να εξασφαλιστεί και η ρύθμιση των αγροτικών χρεών που συνθλίβουν τον αγρότη.
Ό π ω ς π ρ έπει επίσης να εξασφαλιστεί συνταξιοδότηση για όλους τους αγρότες, άνδρες και γυναίκες
με σύνταξη που να επιτρέπει μια ανθρώπινη ζωή κι όχι συντάξεις πείνας.
Το Π Α ΣΟ Κ πιστεύει ότι το χωριό είναι και μπορεί να γίνει το βασικό κύτταρο μιας υγιούς χωροταξι
κής κοινωνικής δομής κι ότι το σωστά φροντισμένο χωριό είναι το θεμέλιο για τη δημιουργία και διατή
ρηση ενός τρόπου ζωής, σύμφωνα με τις λαϊκές μας παραδόσεις. Αλλά γ ι’ αυτό επιβάλλεται οι ίδιοι οι
αγρότες να πάρουν στα χέρια τους τη διοίκηση και λειτουργία του χωριού και της επαρχίας. Ν α αναλά
βουν τον προγραμματισμό της επαρχίας μέσα στα πλαίσια του γενικώτερου προγράμματος της χώρας.
Η πρωτοβουλία του αγρότη μαζί με τη βοήθεια του επιστήμονα μπορεί να κάνει το χωριό μια ζωντανή,
πολιτισμένη και σύγχρονη μονάδα' το θεμέλιο μιας ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, Γι’ αυτό
επιβάλλεται η βελτίωση της αγροτικής στέγης - όλοι οι αγρότες πρέπει να αποκτήσουν μια συγχρονι
σμένη και άνετη κατοικία. Για να παυσει η απαράδεκτη κατάσταση, ο αγρότης να μένει πολλές φορές
σε ανθυγιεινά σπίτια,, ενώ τα κέντρα γεμίζουν με πολυτελείς επαύλεις. Η επικοινωνία μεταξύ χωριού
και πόλης πρέπει να βελτιωθεί. Ε ίναι αναγκαία η δημιουργία κοινοτικών κέντρων για ψ υχαγωγία και
μόρφωση των αγροτών με σύγχρονη προσπάθεια εξόρμησης φοιτητών και επιστημόνων προς την επαρ
χία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διακίνηση νέων ιδεών και τρόπου ζωής από την πόλη στο χωριό κι απ’
το χωριό στην πόλη. Έ τσ ι ο αγρότης θα απολαμβάνει μια ζωή αντάξια του ιδρώτα του και θα νοιώθει
ενεργό και αποφασιστικό μέλος της κοινωνίας· θα αγαπήσει ξανά το χωριό του, τη γη του κ αι θα στα
ματήσει η αιμορραγία του χωριού προς την πόλη και την ξενητειά».
(Λόγος στην Αθήνα, 19-11-1974)

— Από μεταπολίτευση και εκλογές (17.11.74) συλλήψεις χουντικών, δίκες, σταθεροποίηση
βαθμιαία της εξουσίας με δημοκρατικά μέσα. Προσπάθειες για ανάπτυξη και άλλων πολιτι
κών κινήσεων (κυρίως ΠΑΣΟΚ με την ίδρυση του από 13.9.74 με πρότυπα όχι έτσι γνωστά
στην ελληνική πολιτική ζωή).
— Πολλά τα προβλήματα, τόσο τα εσωτερικά (οι πάντες κινούνται και ζητούν) και τα εισαγόμενα από διεθνή ανταγωνισμόν και οικονομική κρίση τιμών πετρελαίου κ.λπ.
— Λειτούργησε πάλι η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδος ΕΟΚ. Η Ελλάς επιδιώκει την πλήρη
ένταξη (βλ. ΦΣ 1974 σ. 773).
— Από τα πρώτα μέτρα η μεγάλη αύξηση των αγροτικών συντάξεων (βοηθήματος) με
αιτιολογία ότι ήταν καθηλωμένες πολλά χρόνια (βλ. ΦΣ 1974 σ. 775).
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Η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει. Βλ. ενδεικτικά το ψύλλο 30.1.1975 της εφημ.
«Καθημερινή» Γράφει:
«Ο Κ. Καραμανλής εξήγγειλε τα νέα μέτρα για
την εισοδηματική ενίσχυση των εργαζομένων.
Αυξήσεις 10% μισθών και συντάξεων δημοσίων
υπαλλήλων και ΝΠΔΔ, 15% συντάξεων ΙΚΑ, 19%
ιατρών. Παρέμβαση για εφαρμογή νέας εθνικής
συλλογικής συμβάσεως, μέτρα ενισχύσεως του
αγροτικού εισοδήματος. Αλλά τονίζεται: αυτοσυ
γκράτηση και λιτότης. Και μικρή αύξηση φορολογίας.

δοχεία - Μήνυση για σκάνδαλα στην ΕΤΒΑ υπέρ
ανθρώπων της δικτατορίας - Οι ανακρίσεις των
χουντικών - Η Επιτροπή για το νέο Σύνταγμα Προκλήσεις νεοφασιστών - Εκδίκαση στάσεων
στο Εκλογοδικείο - Νεκροί από αυτοκινητιστικά Εσωτερικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά
σε ελληνικό κόμμα - Η Αίγυπτος αγόρασε 50
Μ ιράζ από Γαλλία - Κλοπή από το σπίτι του
υπουργού Δημοσίας Τάξεως - Εκλογές στο Δικη
— Άλλα θέματα στο ίδιο φύλλο: τα γνωστά και γορικό Σύλλογο (Και άλλα παρόμοια σαν να δια
βάζει κάποιος εφημερίδα του 1998 και 1999).
σήμερα “ναι μεν αλλά” της Τουρκικής Κυβερνήσε
ως Το Κυπριακό, σε χειρονομία “απάτης” Κίσσιν(Και παρόμοια στο επόμενο φύλλο της 31.1.1975
γκερ και Ιρμάκ - Σταματούν τα δάνεια για ξενο
της ίδιας εφημερίδας)».

Τον Φεβρουάριο 1975 ζωηρές αγροτικές διαμαρτυρίες και άσχημη αντιμετώπισή τους
από Κυβέρνηση, έντονη κινητοποίηση, τρακτέρ, πορεία προς την Αθήνα, απεργία, κάψιμο
βαμβακιού κ.λπ. «Αξίζουν καλλίτερη μεταχείριση οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες» τονίζουν τα
ΘΣ 1975 (τ. Φεβρ.) σε έντονο σημείωμά τους.
- Για τα συνεταιριστικά και αγροτικά το 1974 και 1975 βλ. πιο αναλυτικά στα ειδικά Υπο
κεφάλαια που ακολουθούν.
Βασικό πάντως είναι ότι πολλά από τα στελέχη που επανήλθαν ή που εκλέχτηκαν (κυρίως
τα αιρετά αλλά και τα υπηρεσιακά) έχουν υποστεί την φθορά του χρόνου και της παραμονής
έξω από τις οργανώσεις. Έχουν δημιουργηθεί νέες καταστάσεις, τα προβλήματα είναι
μεγάλα και κάπως διαφορετικά (λόγω και ΕΟΚ), η όλη ατμόσφαιρα εξελίσσεται διαφορετι
κή από την προχουντική της ΕΡΕ και της Ενώσεως Κέντρου. Υπάρχει ανάγκη αρκετά δια
φορετικών χειρισμών στα προβλήματα και στις σχέσεις. Και νέα πρόσωπα με νέες κοινωνι
κές - πολιτικές ιδέες εμφανίζονται στο προσκήνιο (κυρίως στο ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα).
Και ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής είναι τώρα με περισσότερο σύγχρονες (Ευρωπαϊκά)
ιδέες.
Χαρακτηριστική η προσπάθεια της ομάδας συνεταιριστών του περιοδικού «Θέματα Συνε
ταιρισμών και Αγροτικής Οικονομίας» για υποβοήθηση στη συνεταιριστική ανάπτυξη τόσο
με κατάλληλα συνεταιριστικά και αγροτικά ενημερωτικά κείμενα όσο και με χαρακτηριστι
κά σημειώματα (βλ. στα διάφορα Υποκεφάλαια).
Αλλά και η «Φωνή Συνεταιρισμών» της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι τώρα αρκετά ανανεωμένη, όχι
μόνο εκφράζει τις αντιλήψεις της ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά και έχει δημιουργήσει χρήσιμες σελίδες
για οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, οικιακά κ.λπ. θέματα.
Μερικά απά τα ειδικότερα οικονομικά και άλλα προβλήματα - μέτρα το 1974 και 1975
- 'Επειτα από απεργία των αρτοποιών αυξάνεται από 1.1.75 το ψωμί τύπου 70% - το
ψωμί της διατιμήσεως, βασικό τότε είδος διατροφής και οικογενειακής δαπάνης - από 7,80
σε 8,50 δρχ. και επιβάλλεται κοινωνικός πόρος δρχ. 0,12 υπέρ του ταμείου τους (βλ. ΘΣ 1975
σ. 2069,2070).
- Τιμές αγροτικών προϊόντων που ήταν καθηλωμένες στη δικτατορική περίοδο. Βλ. ανα
κοινώσεις Υπουργού Συντονισμού, Συνομοσπονδίας, Αγροτικών Συλλόγων (που άρχισαν να
εμφανίζονται) για τιμές αγροτικών προϊόντων, πληθωρισμό, ειδικότερα προβλήματα σε διά
φορα προϊόντα (βλ. κυρίως στα Υποκεφ. Η και ΣΤ/1).
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— Οι τιμές μετοχών το 1974 σε γενική κάμψη, που συνεχίζεται και τον Ιαν. 1975 (βλ. ΘΣ
1975
σ. 2102).
- Τιμή χρυσής λίρας:
τέλος Δεκ.
αρχές Ιαν.
Έτος
1.839
1974
1.090 δρχ.
1.522
1975
1.698 »
1.448 »
1.689
1976
1.663 »
1.725
1977
— Από το 1975 επιβάλλεται φόρος επί της εν Ελλάδι ακινήτου περιουσίας. Εξαιρέσεις για
αγροτικά και Συνεταιρισμούς Ν. 11/1975 (ΦΕΚ 34) βλ. ΘΣ 1975 σ. 2190.
— Νέοι συντελεστές φόρου εισοδήματος με Ν. 12/1975 (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2195).
— ΕΟΚ. Η πρώτη 20ετία της. Κείμενα πρωτεργατών βλ. ΦΣ 1975 σ. 265.
— 12.6.75. Κατατέθηκε αίτηση για πλήρη ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Μήνυμα Πρωθυ
πουργού με αιτιολόγηση κ.λπ. (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2312 επόμ. και ΦΣ 1975 σ. 300 επόμ.). Ομιλίες
από TV εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων (βλ. ΦΣ 1975 σ. 347 επόμ.).
— Πολλές κινητοποιήσεις αγροτών κατά το 1975 (βλ. Υποκεφ. Η).
— Το νέο 5ετές πρόγραμμα αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονομίας. Εξαγγελία κ. Πρωθυ
πουργού στη ΔΕΘ. Κυριότερα σημεία που δείχνουν την τότε κατάσταση, το παρελθόν και τις
τάσεις - επιθυμίες για το μέλλον (βλ. και ΦΣ 1975 σ. 493. Και λεπτομέρειες ΦΣ 1975 σ. 444
επομ. και 550 επ. Στην ομιλία του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή στα εγκαίνια της ΔΕΘ
τονίζεται, χαρακτηριστικά και με έμφαση, ότι:
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να καταρτήσει και να
θέσει σε εφαρμογή «ένα εκσυγχρονισμένο, ρεαλι
στικό και ελπιδοφόρο πενταετές Πρόγραμμα Αναπτύξεως για τα έτη 1976 έως και 1980».
Ο πληθωρισμός το 1973 ήταν μεγαλύτερος από
30%. Το αυτό και το πρώτο εξάμηνο του 1974
(δίδει και όλα τα οικονομικά στοιχεία).
«Επέστρεψα (είπεν) στην Ελλάδα, ύστερα από
υπερδεκαετή αυτοεξορία την ώρα που η Τουρκία,
εκμεταλλευομένη την εγκληματική αφροσύνη της
δικτατορίας, εισέβαλε εις την Κύπρον. Και ανέλα
βα την διακυβέρνησι της χώρας γνωρίζων ότι είμεθα, τότε, εξ αιτίας της ασυνειδησίας του καθεστώ
τος της επταετίας, ανεπαρκώς εξοπλισμένοι και
ότι, επί πλέον, η οικονομία μας εκινδύνευε, είτε να
εξουθενωθή, βυθιζομένη εις την ύφεσιν, είτε,
παρασυρομένη εις καλπάζοντα πληθωρισμόν, να
ευρεθή, μέσα σε λίγους μήνας, προ συναλλαγματι
κού αδιεξόδου και να χρεωκοπήση».
Και τόνισε:
«Ευρέθημεν, επομένως, την ώρα της πτώσεως της
δικτατορίας, προ μιάς οξείας εθνικής κρίσεως που
απειλούσε ταυτόχρονα και την εθνική ανεξαρτη
σία μας και την οικονομία της Χώρας...
Π αρ’ όλας τας αντιξοότητας —εις το εξωτερικόν
αλλά και εις τον εσωτερικόν τομέα— αντιμετωπίσαμεν με συνέπειαν και συστηματικότητα, τα επεί
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γοντα προβλήματα τα συνδεόμενα τόσον προς την
ενίσχυσιν της εθνικής αμύνης, όσον και προς την
ανόρθωσιν της οικονομίας μας.
Ειδικώτερα εις τον οικονομικόν τομέα, επετεύχθη η τιθάσσευσις του πληθωρισμού. Το δεύτερον
εξάμηνον του 1974, ο ρυθμός της αυξήσεως των
τιμών καταναλωτού εμειώθη εις το ήμισυ του ρυθ
μού του πρώτου εξαμήνου του ιδίου έτους. Η αναχαίτισις του πληθωρισμού συνεχίσθη και κατά το
1975, μολονότι ηναγκάσθη η μετεκλογική Κυβέρνησις —προς ισοσκέλισιν του τακτικού προϋπολο
γισμού και προς εξυγίανσιν των Δημοσίων Επιχει
ρήσεων— να επιβάλη αύξησιν της εμμέσου φορο
λογίας καθώς και των τιμολογίων των επιχειρήσε
ων κοινής ωφελείας. Ε ίναι αξιοσημείωτον ότι ο
δείκτης τιμών καταναλωτού, κατά το τετράμηνον
Απριλίου Ιουλίου 1975, ηυξήθη μόνον κατά 12%,
ήτοι κατά ποσοστόν που είναι εκ των χαμηλότερων
εις όλον τον κόσμον. Δεν μας ημπόδισεν, εν τούτοις, η πολιτική μας της συγκρατήσεως των τιμών,
από την παράλληλον άσκησιν λελογισμένης εισο
δηματικής πολιτικής, δια της οποίας εξησφαλίσαμεν, πρώτον την ουσιώδη αύξησιν του πραγματι
κού εισοδήματος των αγροτών και των εργατοϋ
παλλήλων και, δεύτερον, την αναθέρμανσιν της
οικονομίας...
Αν ανεφέρθην εις την κατάστασιν την οποίαν
εκλήθην, την νύκτα της 23ης Ιουλίου, να αντιμετω
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πίσω, δεν το έπραξα δια να εντυπωσιάσω. Το
έπραξα διότι θεωρώ καθήκον μου να προφυλάξω
τον Ελληνικόν Λαόν από τον κίνδυνον των ψευ
δαισθήσεων που θα μπορούσε να του δημιουργήση
η αμνησία. Υπενθυμίζων τας προ έτους συνθήκας,
απέβλεψα εις την υπόμνησιν των αιτίων που τας
προεκάλεσαν και τα οποία, βεβαιότατα, δεν ήτο
δυνατόν, μέσα εις ένα τόσον σύντομον χρονικόν
διάστημα, να εξαλειφθούν. Επειδή, πράγματι,
κατωρθώσαμεν να πραγματοποιήσωμεν, ήρεμα
και χωρίς αναταραχήν, την μετάβασιν προς την
δημοκρατικήν ομαλότητα. Επειδή διεσπάσαμεν
τον κλοιόν της διεθνούς απομονώσεως και εστερεώσαμεν το κύρος της Χώρας. Και επειδή η οικονο
μία παρουσιάζει ήδη σαφή σημεία ανακάμψεως.
Επειδή —με λίγες λ έξεις— υπερενικήσαμεν την

πρώτην, την οξείαν φάσιν της κρίσεως, δεν σημαί
νει ότι δυνάμεθα, να επιτρέψωμεν εις τον εαυτόν
μας την πολυτέλειαν της αταξίας ή της απαθούς
παρακολουθήσεως των αταξιών που διαπράττουν
άλλοι συμπολίται μας. Ε ις τας αδικαιολογήτους
ομαδικός εκδηλώσεις μικρών μειοψηφιών, που
φανατίζονται, παρασύρονται και κινητοποιούνται
από όσους έχουν συμφέρον να υπονομεύσουν το
πολίτευμα, δεν αρκεί ν’ αντισταθή μόνον το Κρά
τος. Π ρέπει να κινητοποιηθή και ν’ αντιδράση,
στηρίζουσα την δημοκρατικήν νομιμότητα, η μεγά
λη αλλά σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών. Καμμιά
πολιτική δύναμις και κανένας πολιτικός ηγέτης δεν
κατώρθωσε να εξασφαλίση επί μονιμωτέρας βάσε
ως το μέλλον ενός λαού, αν δεν είναι ο ίδιος ο
λαός διατεθειμένος να το κατοχυρώση...».

Διατυπώσεις που δείχνουν την τότε κατάσταση και την αρχή νέων δεινών.
Και αφού αναφέρθηκε στο καταρτιζόμενο οικονομικό πρόγραμμα, τόνισε ότι πρέπει, είναι
ανάγκη:
«Πρώτον να εξασφαλισθή η ενεργός συμ
μετοχή των παραγωγικών και εργαζομένων
τάξεων εις όλα τα στάδια της καταρτίσεως και
εφαρμογής του, και

της καταναλώσεως. Η αυτοσυγκράτησις των ελευ
θέρων και δημοκρατουμένων πολιτών αποτελεί
πρωταρχικόν όρον της επιβιώσεως της Δημοκρα
τίας...

Δεύτερον να δημιουργηθούν, σύμφωνα με το
Πρόγραμμα, τα κατάλληλα όργανα που θα επιλαμβάνωνται της επιλύσεως των συγκεκριμένων εντε
λώς προβλημάτων που ενδιαφέρουν άμεσα τους
πολίτας που ζουν εις την δείνα περιοχήν και που
ασχολούνται με το τάδε επάγγελμα. Έ τσ ι π.χ. η
γενική εξαγγελία π ερ ί της ανάγκης της αναδιαρθρώσεως των καλλιεργειών, που έχει πια καταντή
σει κοινοτοπία, πρέπει να συμπληρώνεται με την
συγκεκριμένη υπόδειξι αρμοδίου οργάνου περί
του τι συμφέρει να καλλιεργήση ο κάθε αγρότης,
καθώς και με την ανάληψι εκ μέρους του κράτους
της οικονομικής ευθύνης του εγχειρήματος.

Ό σ ο ι ασχολούνται με τα οικονομικά γνωρίζουν
ότι το 1976 θα είναι για την Χώρα μας —όπως θα
είναι και για ολόκληρο τον Δυτικόν Κόσμον—
έτος δύσκολο. Θ α είναι όμως, ειδικώς για την
Ελλάδα, έτος θεσμικής αναουντάξεως και δημι
ουργίας των Βάθρων της περαιτέρω οικονομικής
και κοινωνικής της προόδου...

Η χάραξις της ορθολογικής και ρεαλιστικής
μεσοπροθέσμου και μακροπροθέσμου οικονομικής
πολιτικής θέτει αυτόματα το μέγα πρόβλημα του
συμβιβασμού της δημοκρατίας με την τεχνοκρα
τία...
Η Κυβέρνησις πιστεύει ότι η ελληνική οικονομία
—παρά τους κλυδωνισμούς των τελευταίων ετών
και παρά την εκ των ηυξημένων αμυντικών δαπα
νών επιβάρυνσίν τη ς— μπορεί να πραγματοποίη
ση, κατά τα προσεχή έτη, σημαντικώς υψηλοτέρους
ρυθμούς αναπτύξεως από τους προβλεπομένους
αντιστοίχους ρυθμούς των Δυτικοευρωπαϊκών
χωρών. Υπό την προϋπόθεσιν ότι θ’ αφιερωθή
σημαντικόν ποσοστόν του εθνικού εισοδήματος εις
παραγωγικός, δημοσίας και ιδιωτικός, επενδύσεις
και ότι, επομένως, θα υπάρξη κάποια συγκράτησις
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Καίριος αλλ’ αυτονόητος στόχος του νέου Προ
γράμματος είναι η προοδευτική διόρθωσις της ανισοκατανομής του εθνικού εισοδήματος και του
πλούτου πρώτον μεταξύ των διαφόρων περιφερει
ών της Επικρατείας και δεύτερον μεταξύ των δια
φόρων τάξεων των εργαζομένων. Η σημειωθείσα
κατά τα τελευταία έτη σημαντική συγκέντρωσις
πληθυσμού εις ωρισμένα επαρχιακά κέντρα αποδεικνύει ότι α ι συνθήκαι ωρίμασαν δια την εφαρ
μογήν αποτελεσματικής πολιτικής περιφερειακής
Αναπτύξεως και αποκεντρώσεως. Θ α εφαρμοσθή
λοιπόν ένα σύστημα, συγκλινόντων προς το Εθνι
κόν Πρόγραμμα, Προγραμμάτων Περιφερειακής
Αναπτύξεως, αποβλεπόντων εις την τόνωσιν των
επαρχιακών κέντρων και της υπαίθρου.
Θ α αποφύγω να σας ομιλήσω απόψε για τον
βασικότερον στόχον του Προγράμματος που απο
βλέπει στην δημιουργία των προϋποθέσεων της
εξυψώσεως του επιπέδου της ελληνικής παιδείας...
Συμβαίνει να πιστεύω ταυτόχρονα και εις την
δύναμιν της δημοκρατίας και εις την δύναμιν του
ορθολογισμού. Και γι’ αυτό είμαι αισιόδοξος. Αν
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θελήσωμε - ό λ ο ι οι Έλληνες, ανεξάρτητα από τα
πολιτικά μας φ ρ ο νή μ α τα - να συγκρατήσωμε μέσα
σε λογικά όρια τας διεκδικήσεις μας. Να συντελέσωμε εις την δημιουργίαν του ηπίου πολιτικού και
κοινωνικού κλίματος που ταιριάζει εις την δημοκρατίαν. Και να εργασθούμε, να συνεργασθούμε,
εντατικά και παραγωγικά, τότε, θα μπορέσωμε
ασφαλώς να οικοδομήσωμε, μέσα σε πέντε χρόνια,
μιάν ανανεωμένη και δυναμική Ελλάδα. Μια
Ελλάδα που να είναι υπόδειγμα ευνομουμένης και
ευημερούσης πολιτείας.

Χ άρις εις την Δημοκρατίαν που αποκατεστάθη, οι
Έλληνες είναι ελεύθεροι να εκλέξουν μεταξύ της
προκοπής και της καθυστερήσεως. Μας προσφέρεται μια μεγάλη, ίσως η τελευταία, ευκαιρία, να
κατοχυρώσουμε οριστικά και το δημοκρατικόν
πολίτευμα και την οικονομίαν μας. Σήμερα όλοι,
Έ λληνες και ξένοι, πιστεύουν εις το μέλλον της
Ελλάδος. Αν εκλονίζαμεν αυτήν την εμπιστοσύνην
με κοινωνικές αναταραχές και πολιτικές εξαλλοσύνες, αν σπαταλούσαμε το μεγάλο κεφάλαιο της
πίστεως που κατεκτήσαμεν, θα κατεδικάζαμεν τον
τόπον σε οπισθοδρόμησι και μαρασμό...».

— Σύσταση μεγάλης ειδικής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών οικισμών
κατόπιν σχετικής Συσκέψεως υπό πρωθυπουργόν (βλ. αναλυτικά ΦΣ 1975 σ. 328).
— Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ζισκάρ Ντ’ Εατέν στην Αθήνα. Υποδοχές, προσφωνήσεις,
δηλώσεις βλ. ΦΣ 1975 σ. 443.
— Χαρακτηριστικό για τις δυσκολίες της εποχής το σημείωμα στα ΘΣ 1975 σ. 2531.
— Η Γεωργική πολιτική του Κράτους. Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. Ο Νε'ος νόμ ος περί
Συνεταιρισμών. Η συνεργασία Κράτους - ΑΤΕ - Συνεταιρισμών.

Συσκέψεις αρμοδίων Υπουργών κ.λπ. υπό Πρωθυπουργόν Κ. Καραμανλήν, τον Ιαν. 1976.
Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1976 σ. 3 με φωτογραφίες, ανακοινώσεις, κ.λπ.) όπου τα επόμενα^1)
1. Εξητάσθη το Σχέδιον του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας όστις κατηρτίσθη
με βάσιν τας συγχρόνους απαιτήσεις της γεωργικής οικονομίας.
Ο κ. Πρωθυπουργός έδωσε εντολήν όπως ο νέος Οργανισμός υποβληθή εντός ενός μηνός
προς τελικήν επεξεργασίαν εις την παρά τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως λειτουργούσαν
αρμοδίαν επιτροπήν.
2. Ο κ. Πρωθυπουργός παρέσχεν εντολάς όπως δοθή ιδιαίτερα έμφασις εις την αναδιοργάνωσιν και συστηματοποίησιν της γεωργικής ερεύνης, η οποία αποτελεί προϋπόθεσιν δια την
άσκησιν συνεπούς πολιτικής.
3. Το Υπουργείον Γεωργίας έχει ήδη καταρτίσει σχέδιον νόμου «περί Γεωργικών Συνεται
ρισμών» βάσει των συγχρόνων αντιλήψεων και του ρόλου τον οποίον καλούνται να επιτελέσουν οι συνεταιρισμοί εις τα πλαίσια της ΕΟΚ. Το σχέδιον τούτο παρεδόθη ήδη εις την
ΠΑΣΕΓΕΣ δια να εκφέρη τας παρατηρήσεις της ήτις ανέλαβε εντός ΙΟημέρου να περατώση
την επεξεργασίαν τούτου(*).
Μετά ταύτα, απεφασίσθη όπως καταρτισθή το οριστικόν σχέδιον και προωθηθή ταχέως εις
την Βουλήν προς ψήφισιν.
Εις τα πλαίσια του θεσμικού τούτου νόμου εδόθη από τούδε εντολή εις την ΠΑΣΕΓΕΣ,
όπως εν συνεργασία μετά των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και της ΑΤΕ, μελετή
σουν την μεθόδευσιν της οργανώσεως των συνεταιρισμών και υποβάλλουν τας σχετικός
προτάσεις των.
Ο κ. Πρωθυπουργός υπεσχέθη να υιοθετήση τα προταθησόμενα μέτρα οσονδήποτε ριζο
σπαστικά και αν είναι και να παράσχη τα αναγκαία προς υλοποίησίν των μέσα εφ’ όσον πεισθή ότι ταύτα θα συμβάλλουν εις την ανάπτυξιν της γεωργίας και θα επιτρέψουν εις τους
συνεταιρισμούς να επιτελέσουν τον ρόλον των επ’ ωφελεία του αγροτικού κόσμου (2).

1) Βλ. αναλυτικά στο ΣΤ/1 και το Η.
2) Για όλο το σίριαλ της νομοθεσίας περί συνεταιρισμών την εποχή αιπή βλ. στο Υποκεφ. Β.
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4. Απεφασίσθη όπως συστηματοποιηθή επί μονίμου βάσεως η συνεργασία μεταξύ Υπουρ
γείου Γεωργίας, ΑΤΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ ώστε να εξασφαλισθή ο πλήρης συντονισμός κοινής
δράσεως. Προς τον σκοπόν τούτον, θα συσταθούν κοινά όργανα όπου τούτο κριθή επιβεβλημένον(2).
5. Τέλος, ο κ. Πρωθυπουργός έδωκεν οδηγίας όπως τα θέματα τα αφορώντα τας προσεχείς
εαρινός καλλιεργείας και την κτηνοτροφίαν εισαχθούν το ταχύτερον δι’ εισηγήσεων του
Υπουργείου Γεωργίας εις την αρμοδίαν Οικονομικήν 'Επιτροπήν προς λήψιν των σχετικών
αποφάσεων.
Κατά τας συσκέψεις έλαβαν μέρος οι υπουργοί Συντονισμού, Γεωργίας και Εμπορίου κ.κ.
Π. Παπαληγούρας, Ιππ. Ιορδάνογλου και I. Βαρβιτσιώτης και οι υφυπουργοί των εν λόγω
υπουργείων κ.κ. Γ. Κοντογεώργης, Γ. Παναγιωτόπουλος και Κλεόβουλος Γιαννούσης, ο
οικονομικός σύμβουλος του κ. Πρωθυπουργού κ. Γ. Σπέντζας, οι διοικητής και υποδιοικητής
της ΑΤΕ κ.κ. Αδ. Πεπελάσης και Κ. Δούσης, οι πρόεδρος και γενικός διευθυντής της
ΠΑΣΕΓΕΣ κ.κ. Ηλ. Χρονόπουλος και I. Αφεντάκης και οικονομολόγοι, εμπειρογνώμονες
και υπηρεσιακοί παράγοντες.
— Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 1976 δια γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, αλιείαν, δάση,
εγγειοβελτίωση. Αναλυτικά βλ. ΘΣ 1976 σ. 2633 επόμ. Βλ. και σ. 2709 για Επιτροπές Ειδι
κών. Και σ. 2711.
— Γεν. Γραμμ. στο Υπ. Γεωργίας πάλιν ο Φωτ. Λαμπρόπουλος παρά τις παλαιές διαφωνίες
(ΘΣ 1976 σ. 2635).
— Συντάξεις ΟΓΑ αυξάνονται σημαντικά από 1.1.76 (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2636).
— Τα κυβερνητικά μέτρα για την γεωργική παραγωγή 1976 (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2637 επόμ.
αναλυτικά).
— Προχωρεί η αίτηση για ένταξη στην ΕΟΚ ως 10ο μέλος (ΘΣ 1976 σ. 2648. Και σ. 2711
σ. 2732, σ. 2756 (οι δυσχέρειες που πρέπει να αντιμετωπισθούν στον αγροτικό τομέα). Και
σ. 2852..
— Αναλυτικοί αριθμοί για δημοσίους υπαλλήλους. Σύνολο 148.614 (από τους οποίους
Εκπαιδευτικοί 56.098, Σώματα Ασφάλειας 33.664). Και 186.237 οι συνταξιούχοι του Δημοσί
ου.
— Το Δημόσιον χρέος της Ελλάδας από 1966—1975. (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2649).
— Η κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος δεν είναι απαραίτητος. Δηλώσεις υπουρ
γού Συντονισμού Π. Παπαληγούρα. Απαραίτητος όμως ο έλεγχος της πίστεως. (Βλ. ΘΣ 1976
σ. 2649). 'Ελεγχος στο συγκρότημα Ανδρεάδη (ΘΣ 1976 σ. 2651).
— Τα επιτόκια καταθέσεων είναι από 7,5% — 10%.
— Συστάσεις του υπουργού Γεωργίας I. Ιορδάνογλου: Οι αγρότες να συσπειρωθούν στους
Συνεταιρισμούς. Το πρόβλημα για τη διακίνηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων (βλ.
ΘΣ 1976 σ. 2685). Αποκρούει τις αντιδράσεις των εμπόρων - βιομηχάνων (βλ. αναλυτικά
crco Τποκ. Β).
— Η καταδίωξη που γίνεται από το Κράτος στη συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών.
Βλ. χαρακτηριστικό σημείωμα στα ΘΣ 1976 σ. 2728 σχετικά με το αρθ. 10 του ΝΔ 66/1974.
— ΕΟΚ και Ελλάδα. Αναλυτικά για το νέο καθεστώς βλ. ΦΣ 1976 σ. 5 επόμ. Ελήφθη από
φαση από το Συμβούλιο της ΕΟΚ για ένταξη Ελλάδος.

(2) Βλ. για το πώς εννοούσε η κάθε πλευρά ή και πώς εφάρμοζε κατά τις δικές της αντιλήψεις και επιδιώξεις τα
παραπάνω - περί νομοθεσίας και συνεργασίας, κλπ. - στα επόμενα Υποκεφ. και κυρίως to Β και ΣΤ/1.
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Η ένταξη στην ΕΟΚ επιβάλλει ριζικήν αναδιάρθρωσιν, συγχρονισμόν και αναπροσαρμο
γήν της οικονομίας μας. Ανακοινώσεις πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και υπουργού Συντο
νισμού Π. Παπαληγούρα. (Αναλυτικά βλ. ΦΣ 1976 σ. 55 επόμ.). Ανακοίνωση και Ψήφισμα
της ΠΑΣΕΓΕΣ βλ. σ. 58 επόμ. Η κοινή αγροτική πολιτική βλ. σ. 59 επόμ., 66 επόμ. Προετοι
μασία της ελληνικής οικονομίας για την ένταξη στην ΕΟΚ. Ανακοινώσεις Π. Παπαληγούρα
βλ. ΦΣ 1976 σ. 103 επόμ. Και ομιλία κ. Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ (σε προηγούμενες σελί
δες).
— Το 5ετές κυβερνητικόν πρόγραμμα αναπτύξεως 1976—1980. Άμεσοι στόχοι, απώτερος
σκοπός κατά Παν. Παπαληγούραν υπουργοί Συντονισμού. (Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1976 σ. 62
επόμ.).
— Ο προγραμματιμός των καλλιεργειών. Τα μέτρα αναλυτικά. Ανακοινώσεις Υπουργού
Γεωργίας Ιππ. Ιορδάνογλου. (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 63 επόμ.).
Δυστυχώ ς πολλά ανακοινώνονται, πολλά σχεδιάζονται αλλά (όπως πάντα) λίγα φτάνουν
μέχρι τον αγρότη «αι τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Αίγα τα πρακτικά μέτρα.

— Γεωτεχνικοί. Αιτήματα του κλάδου. Απεργιακός αγών. Διάφορες παρεμβάσεις Υφυπ.
Γεωργίας, Προέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ, Προέδρου γεωτεχνικών κ.λπ. Αξιόλογα αναλυτικά κείμε
να για μελέτη, βλ. ΦΣ 1976 σ. 120 επόμ.
— Η συμφωνία Συνδέσεως με ΕΟΚ. Ιστορικό, περιεχόμενο, κ.λπ. Βλ. ΦΣ 1976 σ. 251
επόμ, 296, 298,343,351,354.
— Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι ενισχύουν τις ένοπλες
δυνάμεις με 14 εκατ. δρχ. (ΦΣ 1976 σ. 342).
. — Διαμαρτυρίες πάλι από τους αγρότες. Μετά τους ελαιοπαραγωγούς, τους σταφιδοπαρα
γωγούς και οι ροδακινοπαραγωγοί και οι τευτλοπαραγωγοί επί ποδός, επί τρακτέρ, γρά
φουν τα ΘΣ 1976 σ. 2801. Και ρωτούν: Γιατί δεν δίνεται στον αγρότη το δίκηο του από την
αρχή;
— Ν έος υπουργός Γεωργίας I. Μ πούτος και 2 νέοι υφυπουργοί. Προγραμματικές δηλώ
σεις του. «Συμβουλές» από το περιοδικό ΘΣ (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2863, 2918 για ΕΟΚ). Ειδικά
για το νομοσχέδιο περί Συνεταιρισμών βλ. σ. 2863.
— Τα τραπεζικά ομόλογα με 10,5% όταν ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος. Εφιστάται η
προσοχή των αγροτών (ΘΣ 1976 σ. 2865) να χρησιμοποιούν τα τυχόν λίγα περισσεύματά
τους για τον εξοπλισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τους και των Συνεταιρισμών τους.
— Το κρατικό γεωργικό πρόγραμμα 1976—1977. Αναλυτικές ανακοινώσεις (βλ. ΘΣ 1976
σ. 2960 επόμ.).
— Μείωση επιτοκίων καταθέσεων, τιμές μετοχών, επενδύσεις και πολλά άλλα οικονομικά,
βλ. ΘΣ 1976 σ. 2965 επόμ.
— Κυβερνητικές αποφάσεις για καλλιέργειες στο Λεσίνι και την Αγουλινίτσα μέχρι την
οριστική λύση (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2985).
— Γενικά κατά την περίοδο επεκτείνεται βαθμιαία η ανάμιξη του Κράτους στην οικονομία,
την πρόνοια, κ.λπ, με δημιουργία η τόνωση διαφόρων Οργανισμών κρατικής εξάρτησης για
ικανοποίηση προβλημάτων σε διαφόρους τομείς.
— Ν έες εκλογές τη ν 20.11.1977 (με επιτυχία Ν. Δημοκρατίας Κ. Κ αραμανλή). Αλλά και
άνοδο της Αντιπολιτεύσεως, αύξηση των πολιτικών αντιδράσεων και κοινωνικών αιτημάτων.
— Ανέρχεται η δύναμη της Αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ Ε Ν Α Ν Τ Ι ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1974-1976
Εισαγωγικά

Η αποκατάσταση της νομιμότητας εις τας πάσης μορφής και βαθμού Γεωργ. Συνεταιριστι
κός Οργανώσεις, Εταιρείας και Κοινοπραξίας αυτών και την ΠΑΣΕΓΕΣ ε'γινε με τα ΝΔ 66
του 1974 (ΦΕΚ 265 και αναδημοσίευση ΦΕΚ 290 του 1974) που περιείχε «και άλλας τινας
διατάξεις» για το ΔΣ της ΑΤΕ, λήξη θητείας των επί δικτατορίας, νέες εκλογές, κ.λπ.
(Το πλήρες κείμενο βλ. ΘΣ 1974 σ. 1916 - 1920 και 2003 και ΦΣ 1974 σ. 615.
Σύμφωνα με αυτά, με απόφαση των Νομαρχών ορίζονται προσωρινά Διοικητικά Συμβού
λια και οι αναπληρωτές τους, εκ συνεταίρων της οικείας Οργανώσεως με δυνατότητα ανασυνθέσεως).
Για τις Οργανώσεις των Αθηνών ο διορισμός γίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας.
Τα παραπάνω «προσωρινά» μέλη θα παραμείνουν μέχρις ότου ο Υπουργός Γεωργίας
καθορίσει με απόφασή του τον χρόνον συγκλήσεως των γενικών συνελεύσεων προς ανάδειξιν αιρετών.
Παραπλήσιες διατάξεις τέθηκαν και για τις Συνεταιριστικές Εταιρείες και Κοινοπραξίες.
- Για εγκατάσταση προσωρινών Διοικήσεων και ομιλίες βλ. ΘΣ 1974 σ. 1920,1921.
— Το ΝΔ 76/1974 περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων εις παραίτησιν
(ΦΕΚ 266/74) ισχύει και επί των υπαλλήλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Βλ. ΘΣ 1974 σ.
1920. Βλ. και Δ/μα 677 (ΦΕΚ 295) για τη διαδικασία. Και ΦΣ 1974 σ. 617.
— Με νεότερο ΝΔ 149 (ΦΕΚ 326/8.11.74 ρυθμίσθηκαν μερικές ειδικές περιπτώσεις σε
συμπλήρωση του ΝΔ 66/1974. (Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1966).
Τα νέα νομοθετήματα της περιόδου (*)

— ΝΔ 3/1974 (ΦΕΚ 219) περί Διοικήσεων Τραπεζών και ΝΓΤΛΛ (ΘΣ 1974 σ. 1922).
— ΝΔ 66/1974 (ΦΕΚ 265, αναδ. ΦΕΚ 290 του 1974). Δηλώσεις Πρωθυπουργού και υπουρ
γού Γεωργίας για το ΝΔ 66/1974 βλ. ΘΣ 1974 σ. 1887. Ερμηνευτική εγκύκλιος του υπηρεσια
κού υπουργού Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου βλ. ΦΣ 1974 σ. 621. Ερμηνευτική εγκύκλιος της
ΑΤΕ για ΝΔ 66/1974 βλ. ΦΣ 1974 σ. 621. Ερμ. εγκ. ΠΑΣΕΓΕΣ βλ. ΦΣ 1974 σ. 623. Βλ. και
εγκύκλιο Προέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ για νέα καθήκοντα στη ΦΣ 1974 σ. 625.
— ΝΔ 76/1974 περί επαναφοράς απολυθέντων κ.λπ. (ΦΕΚ 266/1974).
— ΝΔ 149/1974 (ΦΕΚ 326/8.11.74) περί τροποπ. ΝΔ 66/1974 (Βλ. κείμενο ΦΣ 1974 σ. 1795,
1966).
— ΠΔ 131/1974 (ΦΕΚ 320) για επιδότηση γεωργίας κ.λπ. (Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2087).
— ΝΔ (ΦΕΚ 326 της 8.11.74) συμπλήρωση ΝΔ 66/1974).
— ΝΔ 491/1974 (ΦΕΚ 201/1974) για δυνατότητα αναθέσεως ασκήσεως αγροτικής πίστεως
(για λ/σμό ΑΤΕ) από Γεωργ. Συνεταιρισμούς (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1930).
— ΠΔ 221/1974 (ΦΕΚ 368/1974). Τροποποιείται ΝΔ 203/1969 και δίδεται δυνατότητα
(1) Βλ. στα ΘΣ και τα ετήσια και τα σύνθετα Ευρετήρια για θέματα γενικότερα αγροτικά, οικονομικά,
συνεταιριστικά:
Ειδικότερα: Για 1974 βλ. ΘΣ σελ. 1637,1638,1777,1954,2005,2030.
Για το 1975 βλ. ΘΣ σελ. 2136,2157,2247,2397,2452,2473,2554.
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παραχωρήσεως δημοσίων και κοινοτικών εκτάσεων για κτηνοτροφία και βιομηχανία.
— Το 1975 δημοσιεύεται στα ΘΣ το φιλελεύθερο σχέδιο νόμου περί Συνεταιρισμών της
Επιτροπής του 1970 που δεν απεδέχθη η δικτατορία αλλά δημιούργησε μαζί με την τότε
Συνομοσπονδία το ΝΔ 227/1973 (που τελικά δεν ίσχυσε). Βλ. ΘΣ σ. 1899, 2097, 2160 επόμ.
(Βλ. και σημείωμα ΘΣ 1975 σ. 2171).
— ΝΔ 168 «περί συμπληρώσεως και τροποπ. ΝΔ 76/1974 και ΝΔ 110/1974.
— Ν. 11/1975 για φόρο ακίνητης περιουσίας Οικοδομικών (βλ. ΘΣ 1980 σ. 4297).
— Ν. 55/1975. Επιτροπή διαθέσεως σουλτανίνας (ΦΕΚ 130/75).
— Πως ήθελε τους Συνεταιρισμούς η ΠΕΕΑτο 1944. Το κείμενο του νόμου (βλ. ΘΣ 1975 σ.
2426 επόμ.).
— Ν. 78/1975 περί αντικ. αρθ. 7 ν. 2359/1953 (ΦΕΚ 143).
— Δ. 799/1975 περί μεταπτυχιακών σπουδών στην Κτηνιατρική Σχολή Πανεπ. Θεσσαλονί
κης (φ. 262).
— ΠΔ 933/1975. Κωδικοποίηση διατάξεων Κοινοτικού - Δημοτικού Κώδικος (φ. 279).
— Δ. 802 περί καταργήσεως της τακτικής έδρας Συνεταιριστικής Οικονομίας της Ανωτ.
Γεωπ. Σχολής (φ. 262). Βλ. στο Υποκεφ. Ε αναλυτικά.
— Ν. 222 περί εισφοράς υπέρ του λ/σμού συντάξεων κοινοτικών υπαλλήλων (φ. 265).
— Δ. 938 πρί συμπλ. ΒΔ 917/1966 περί κανονισμού της δια μηχανοτρατών αλιείας (φ. 299).
— Δ. 920 περί αλιείας οστράκων (φ. 293)
— Ν. 95/1975 περί αποδόσεως δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων Συνεταιρισμών κ.λπ.
βάσει ΛΒ/1968 Συντ. Πραξ. (ΦΕΚ 135,153).
— Ν. 231/1975 φορολογικά.

— Ν. 341/1976 Περί τροπ. διατάξεων περί ΑΤΕ (ΦΕΚ 144/1976) (Αφορά την σύνθεση του
ΔΣ).
— ΠΔ 331/1976. Περί εκτελ. Ν. 1627/1939 περί δασικών Συνεταιρισμών (ΦΕΚ 122/1976).
— Ν. 330/1976 περί επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων και εξασφαλίσεως της συνδι
καλιστικής ελευθερίας (ΦΕΚ 129). Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2897).
— Πολλές δεκάδες νόμων - διαταγμάτων με γενικότερο ενδιαφέρον βλ. ΘΣ 1976 σ. 2973.
Το Σύνταγμα του 1975 και το άρθρο του για τους Συνεταιρισμούς
Με την «Μεταπολίτευση» και την κατάργηση του Συντάγματος του 1968 της Δικτατορίας,
ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1975.
Κατά την σχετική προεργασία του σχεδίου η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού δια
τύπωσε προτάσεις σχετικά με το ισχύον στα Συντάγματα (από το 1952) ειδικό άρθρο για
τους Συνεταιρισμούς. Οι προτάσεις αυτές ανακοινώθηκαν από την Εταιρεία την 15.1.1975,
υποβλήθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και δημοσιεύτηκαν στο περ. ΘΣ τ. Ιανουαρίου 1975 σ.
2088 — 2090. Προτάσεις έκανε και η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών (βλ. ΦΣ 1975, Φεβρ. σ.
79. Αναλυτικά για τις προτάσεις, το ιστορικό, συζητήσεις, τελική διατύπωση βλ.: στο βιβλίο
Αριστ. Ν. Κλήμη (με την επιστημονική συνεργασία Ολ. Κλήμη - Καμινάρη) «οι Συνεταιρι
σμοί —με την ειδική έννοια του ν. 602— και τα Ελληνικά Συντάγματα» Αθ. 1975. Δημοσιευ
μένο και στα ΘΣ 1975 σ. 2138 επόμενα.
Η Βουλή χωρίς αξιόλογες συζητήσεις και εμβάθυνση ψήφισε στην κατ’ άρθρο συζήτηση το
άρθρο περί Συνεταιρισμών ως άρθρο 25 του Συντάγματος. Μετά την κατ’ άρθρον ψήφιση,
Επιτροπή της Βουλής έκανε ανακατατάξεις και αναμορφώσεις των άρθρων και κατάρτισε
το τελικό κείμενο που εισηχθη στη Βουλή για ψήφιση στο σύνολο.
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Κατά την ανακατάταξη αυτή τα ψηφισμένα άρθρα 11 και 25 του σχεδίου Συντάγματος
συνενώθηκαν (εσφαλμένα) σε ένα άρθρο, το 12. Και έτσι ψηφίστηκε στο σύνολο και δημοσι
εύτηκε στο ΦΕΚ Α αριθ. 111/9.6.1975 (Βλ. στη ΦΣ 1975 σ. 306 επόμ. τα άρθρα 12,17,18, 21,
24,106,117).
Ό λο to υλικό βλ. στο παραπάνω βιβλίο A. Ν. Κλήμη το οποίο καταλήγει (στην παραγρ. 38):
«Ως συμπέρασμα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρον περί Συνεταιρισμών έχει ανάγκην
νέας επεξεργασίας και διατυπώσεως περισσότερον ορθής επιστημονικώς. Και ότι υπάρχει
φόβος να δημιουργήσει πολλά ερμηνευτικά και ουσιαστικά προβλήμτα. Γενικώς δε υστερεί
έναντι της διατυπώσεως του 1952 και έχει παρασυρθεί από διατάξεις του σχεδίου του 1968
και προχείρους νεωτέρας προτάσεις».
Βλ. και ΘΣ 1976 σ. 2727 σημείωμα κριτικό για το συμπέρασμα που προκύπτει από τις τότε
συζητήσεις στη Βουλή σχετικά με το Σύνταγμα.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας Ιορδάνογλου στη Βουλή σχετι
κά με τις κρατικές απόψεις για τους Συνεταιρισμούς. Σε αυτές αναφέρονται τα ΘΣ 1976 σ.
2864, 2865 με το ακόλουθο σημείωμά τους. Γράφουν:
«Κρατικοί λειτουργίαι και Συνεταιρισμοί. Μια
δήλωσις του τ. Υπουργού Γεωργία; κ. Ιορδάνο
γλου για υποχρεωτική ανάθεση έργου.
Νομίζομεν ότι έχομεν καθήκον να επιστήσωμεν
την προσοχήν όλων επί της επομένης κατηγορημα
τικής δηλώσεως του κ. Υπουργού Γεωργίας (γενομένης κατά τας συζητήσεις του Συντάγματος).
Είπεν ο τότε Υπουργός Γεωργίας κ. Ιορδάνογλου:
«... Δευτέρα παρατήρησις την οποίαν έχω να
κάμω είναι ότι χρησιμοποιούνται δύο λέξεις, αν
μου επιτρέπεται, ταυτόσημοι. «Αυτόνομοι» και
«αυτοδιοικούμενοι». Δεν ξεύρω διατί η χρήσις της
υπερβολής, ενώ δι’ εμέ αι δύο λέξεις είναι ταυτό
σημοι και δεν έχουν διάφορον έννοιαν. Φοβούμαι
μήπως η διπλή αυτή χρήσις οδηγήση εις παρεξηγή
σεις. Και θα σας εξηγήσω πως ημπορεί να συμβή
παρεξήγησις.
» Η αποστολή των Συνεταιρισμών, από απόψεως
Υπουργείου Γεωργίας, σας λέγω ότι είναι πάρα
πολύ μεγάλη. Ε ις ΰλας τας χώρας και ιδία εις την
Δυτικήν Ευρώπην και εις την Κοινήν Αγοράν όπου
πρόκειται να εισέλθωμεν συντόμως, αποστολή των
συνεταιρισμών είναι μεγίστη. Επιτελούν σπουδαιοτάτην αποστολήν, η οποία αποτελεί κρατικήν,
τρόπον τινά, λειτουργίαν. Και εδώ θα είμαι υπο
χρεωμένος εκ των πραγμάτων να αναθέσω εις
τους Συνεταιρισμούς περίπου κρατικήν λειτουρ
γίαν. Πολύ φοβούμαι μήπως αι λέξεις αυταί δημι
ουργήσουν θέματα και δεν αναδεχθούν την κρατι
κήν λειτουργίαν, την οποίαν οφείλουν να επιτελέσουν. Θα παρεκάλουν λοιπόν, δια την σοβαρότητα
του λόγου, να βγάλωμεν απλώς το «αυτόνομοι»
και να μείνη το «αυτοδιοικούμενοι».
Αυτά είπεν ο κ. Υπουργός Γεωργίας και ολίγοι
εκ των υπευθύνων συνεταιριστών τα γνωρίζουν.
Και αφού διεγράφει το «αυτόνομοι» δεν υπάρχει,

κατά τον κ. Υπουργόν, περίπτωσις να δημιουργή
σουν οι συνεταιρισμοί θέματα και να μην αναδε
χθούν την κρατικήν λειτουργίαν την οποίαν «οφεί
λουν να επιτελέσουν» (κατά την αντίληψίν του και
διατΰπωσίν του).
Ημείς εκτιμώμεν την καλήν διάθεσιν του κ.
Υπουργού να χρησιμοποιήση τους συνεταιρισμούς
(δεν συμφωνούμεν βέβαια εις την αναγκαστικήν
χρησιμοποίησιν) και την ειλικρίνειάν του να
δηλώση ότι επιδιώκει (και το επέτυχε;) να κατοχυρώση τούτο και δια του Συντάγματος.

Αλλά οφείλομεν να απευθυνθώμεν εις την
Συνομοσπονδίαν Συνεταιρισμών, ως θεματοφύλακα των αρχών του Συνεργατισμού
και ως μέλος της Διεθνούς Συνεταιριστικής
Ενώσεως και να της πούμε: «Τώρα ξεύρεις... Τώρα οφείλεις...».
Εκτός βέβαια αν και η νοοτροπία της
Συνομοσπονδίας των Συνεταιρισμών είναι
σύμφωνη με την νοοτροπίαν του κ. Υπουρ
γού περί αναγκαστικών κρατικών λειτουρ
γιών. Και —πικρή αλήθεια— επί χρόνια
προσπαθούσαν οι της Συνομοσπονδίας να
της βγάλουν το τίμιο φτωχό ένδυμα της
ελεύθερης κεντρικής οργανώσεως και να
της φορέσουν πορφύρα εξουσίας. Αυτά δια
το παρελθόν. Δια το τώρα θα μας το δείξη η
τωρινή συμπεριφορά της. Βέβαια δύσκολα
προτιμά κανείς τον ρόλο του Ιησού να πλύνη
τα πόδια των μαθητών του (να εξαρτάται
από τις Ενώσεις και εκείνες από τους Συνε
ταιρισμούς) από τον ρόλο του Ηγεμόνα, τον
ρόλο της εξουσίας, των πλούσιων πόρων,
της πρωτοκαθεδρίας, τον ρόλο των διατα-
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γων προς τας υφιστάμενος οργανώσεις.
Οι συνεταιριτικής πνοής άνθρωποι θέλουν
τη Συνομοσπονδία συνεταιριστικό Βράχο
και Φάρο, οι συνεταιριστικού μανδύα την
θέλουν Εξουσίαν εκ της Εξουσίας, ώ Εξου
σία! (*)
Η πάλη αυτή γίνεται από τότε σχεδόν που ιδρύ
θηκε η Συνομοσπονδία (1935). Το τότε δικτατορικό καθεστώς την μετέβαλε το 1938 (τυπικά ή
ουσιαστικά) σε εξουσία. Το ίδιο έγινε (ουσιαστι
κά) κατά την 7ετία και είχαμε την οπισθοδρόμηση
σαν αποτέλεσμα.
Είμαστε βέβαιοι ότι τώρα στους Συνεταιρισμούς
και στις Ενώσεις και στις Κεντρικές Οργανώσεις

και στη Συνομοσπονδία, είναι πλήθος σι ορθόδο
ξοι του Συνεργατισμού εκείνοι που γνωρίζουν την
πραγματική έννοια του Συνεταιρισμού, εκείνοι
που γνωρίζουν και θέλουν την δημοκρατική του
φύση και υπόσταση, μακρυά από κρατικές επιρρο
ές και εξουσίες που τελικά καταντούν υποτέλεια.
Ο ι συνεταιριστικές οργανώσεις —αν το βρίσκουν
σωστό και συμφέρον για τα μέλη τους και τη συνε
ταιριστική κίνηση — θα συνεργάζωνται με το Κρά
τος, ελεύθερα πάντα, κατόπιν συνεννοήσεως και
συμβάσεων. Ουδέποτε όμως είναι δυνατόν να
αναδεχθούν υποχρεωτικά άσκηση κρατικών λει
τουργιών «εντολή Υπουργού» ή οιουδήποτε. Είναι
έξω από τον προορισμό τους, αντίθετο στη φύση
τους»(*).

Το νομοσχέδιο για νέο νόμο π ερί Συνεταιρισμών

Ενωρίς, σχεδόν αμέσως μετά την Μεταπολίτευση, άρχισε η συζήτηση για δημιουργία νέου
νόμου περί Συνεταιρισμών, καθώς δεν είχε τελικά ισχύσει ο Ν. 227/1973 που είχε συντάξει η
δικτατορία. Βλ. σχετικά ΘΣ 1975 τ. Φεβρ. σελ. 2122.
Ο υπουργός Γεωργίας Ιορδάνογλου καλεί στο Υπουργείο τους ειδικούς Δ. Θ. Πάνο, Αριστ.
Κλήμη και Δ. Στρογγύλη (της Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού) και παρακαλεί να του
συντάξουν «εντός 15 ημερών» (κατά την εντολήν κ. Πρωθυπουργού) σχέδιον νόμου περί
Συνεταιρισμών. Οι κληθέντες επεξηγούν ότι για να διατυπωθεί ένα σωστό και πλήρως αιτιο
λογημένο, για κάθε διάταξη, σχέδιο που να μπορεί να υποστηριχθεί στη Βουλή και να μην
υπάρξουν μεταβολές (δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις σε πολλά προβλήμα
τα με επιρροήν από 4"νΑυγούστου και από την δικτατορίαν 1967) απαιτείται προθεσμία του
λάχιστον 3 μηνών. Ο αρμόδιος υπουργός δηλώνει ότι η εντολή του Πρωθυπουργού είναι
ρητή. Οι κληθέντες δεν αναλαμβάνουν, ο υπουργός λυπάται και δηλώνει ότι θα το συντάξει
ο ίδιος μέσα στην προθεσμία.
Με την πάροδον του χρόνου και την σιωπήν περί το πρόβλημα, το περ. ΘΣ γράφει τα επό
μενα ως πρώτο σημείωμα στο τεύχος Μαρτίου 1975 σ. 2171, με τίτλο «Μερικά, κατά καθή
κον και ειδικότητα, δια την νομοθεσίαν συνεταιρισμών και την συνεταιριστικήν οργάνωσιν
γενικώτερα»:
Ολοκληρώνεται, εις το τεύχος αυτό, η δημοσίευσις
του σχεδίου νόμου περί συνεταιρισμών (μετά της
αιτιολογικής του εκθέσεως) του καταρτισθέντος
υπό της Επιτροπής του 1970. Πρόκειται περί φιλε
λευθέρου σχεδίου στηριζομένου απολύτως εις τας
συνεταιριστικός αρχάς, την σύγχρονον διεθνή
εφαρμογήν και τας ελληνικός συνθήκας και ανάγκας.
Βασικόν του προσόν είναι ότι δεν πρόκειται περί
ατομικού αυτοσχεδιασμού ή π ερί προσπαθείας
επιβολής ατομικών εμμόνων ιδεών κ.λπ. Η συνερ
γασία συνεταιριστών (σι οποίοι εγνώριζαν τον

θεσμόν, την θεωρίαν, την ιστορίαν, την εφαρμο
γήν), νομικών (οι οποίοι κατείχαν το ισχύον δίκαι
ον και είχαν μεγάλην επιστημονικήν, συγγραφικήν
πείραν) καθώς και επιστημόνων της οικονομικής
σκέψεως και εφαρμογής, εδημιούργησε ένα κείμε
νον το οποίον έχει ίσως μερικάς ατελείας (λόγω
του περιωρισμένου χρονικού διαστήματος εντός
του οποίου, μετά βασανιστικήν συζήτησιν, διετυπώθη) αλλά έχει πολλά προσόντα. Και το κυριώτερον: δεν κραυγάζει. Επιλύει τα προβλήματα χωρίς
να δημιουργή αντιθέσεις (δεν δίδει ευκαιρίαν δια
δημοκοπίαν).

(*) Ο τονισμός γίνεται τώρα
(1) Το παραπάνω σημείωμα, ιδιαίτερα βασικό για τη συνεταιριστική κίνηση, πρέπει να το διαβάζουν και να
το ξαναδιαβάζουν όλοι, συνεταιριστές και κρατικοί. Είναι βασικό για όλε; τ ι; εποχές.
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Το σχέδιον αυτό -α ποτέλεσ μ α δημοκρατικού
θάρρους και συνεταιριστικής πίστεως— δεν το
απεδέχθη βεβαίως η Δικτατορία, διότι άλλαι ήσαν
αι τάσεις και επιδιώξεις της τας οποίας δεν υπηρέτησεν η Επιτροπή.^ Δεν εδεχθη η Δικτατορία να
δημιουργηθουν ανα την Ελλαδα μερικές χιλιάδες
οικονομικοκοινωνικες δημοκρατίες του λαού
(καλοί συνεταιρισμοί) διότι η λειτουργία των δεν
ήταν σύμφωνος προς την γραμμήν του «αποφασίζομε, διορίζομεν, διατάσσομεν» και αφού η Επιτροπή είχε το θάρρος να υπόδειξη - τ η ν εποχήν
ε κ ε ίν η ν - εκλογάς αιρετών άνευ των οποίων και ο
καλλίτερος Νόμος θα ήτο άχρηστον κείμενον.
Δυστυχώς συνέπραξε εις τον τορπιλλισμόν και η
τότε Συνομοσπονδία.
„
Τωρα που τίθεται —και θα τίθεται μέχρι της
ορθής επιλυσεως— το πρόβλημα του εκσυγχρονισμου της νομοθεσίας συνεταιρισμών και της απελευθερωσεως της συνεταιριστικής δραστηριότητος
(δια να ακολουθήση βεβαίως τον δρόμον της δημιουργιας) πρεπει να αποφευχθή οιαδήποτε προχειρολογια. Απαραιτητως πρέπει να μελετηθή η
υπάρχουσα προεργασία. Να μελετηθή υπεύθυνα

και σοβαρά δια να είπη ο κάθε αρμόδιος «που και
διατί δεν συμφωνεί», «τί εισηγείται» και «διατί το
εισηγείται».
Αν αυτά τα <<ποϋ και διατ(>> και τα <<τί και διαχί)>
συζητηθούν ήρεμα και σοβαρά γύρω από ένα τραπέζι και αν το συμπερασμα κάθε συζητήσεως γίνεται α η ό φ χ η ς και γράφεται, τ(5ΐ;ε θα προκύψη κάτι
καλλίτερο
.
. c , c.
, „ „,
εαν δηλαδη ακολουθηθη το «φιου
και
την ηεαν
αποΨειζ«Υία όλ« και για τίποτα» η αν η κάθε
πλευρα επίδι“ κε,1 ν“
ιΡ“ λίΙ ^ απ°ΨΕ15 " Β (“ X
β!1™ τα κο1ί3]λΕΙ ικ(ί···)> τοτε τι να ειπωμεν; Δεν
βλέπουν Εκειν° ι που EX°W τι5 σφραγίδες ότι,
δυστυχώς, μερικές διατάξεις της συνεταιριστικής
και της παρασυνεταιρισιικής νομοθεσίας περισφίγγουν την συνεταιριστικήν κίνησιν και τελικά
θα τϊ|ν αποπνίξουν ως θεσμόν; Και αν το βλέπουν
και αν δεν θε-λουν να διαλυθή η κίνησιξι τ<3τε τί το
θετικόν κάνουν, πέραν από διάφορα «μεγαλόπνοα>> σχε-δια καταδικασμένα εκ των προτέρων εις
αποτυχίαν;
Αυτά κατά καθήκον».

Παράλληλα η Εταιρεία Φίλων Συνεργατισμού, μέλη της οποίας ως ειδικοί, εγνώριζαν
καλά, (θεωρητικά, νομικά, ιστορικά) το πρόβλημα της νομοθεσίας περί Συνεταιρισμιόν που
ταλαιπωρούσε τις Συνεταιρικές Οργανώσεις, θέλησε να προλάβει τις συνηθισμένες εκτρο
πές. Και για το λόγο αυτό το Δ. Συμβούλιο της από 20.2.75 συγκρότησε ειδική Επιτροπή για
να μελετήσει, διατυπώσει και θέσει στους αρμοδίους το όλο πρόβλημα του νομικού πλαισίου
του Συνεργατισμού. Η Επιτροπή με συστηματική εργασία από 19.3.75 — 6.6.75 (με διατύπω
ση και εισήγηση Α.Ν. Κλήμη) προέβη εις την επισκόπησιν των σχετικών με το θέμα στοιχεί
ων και απόψεων, κατέληξε δε σε σχετικά κείμενο που εγκρίθηκε από το Δ .Σ , και την ΓΣ
της 25.2.1976 και δόθηκε στον κ. Υπουργό Γεωργίας. (Δημοσιεύτηκε στα ΘΣ Απριλίου
1976 σ. 2677 - 2684).
Επειδή το κείμενο αυτό είναι πάντα χρήσιμο για οποιαδήποτε προσπάθεια διατυπώσεως σχεδίου νόμου
για τη Βουλή που να αντέχει στις εκεί συζητήσεις, είναι απαραίτητο να το μελετήσουν με προσοχή όλοι οι
«αρμόδοοι». Το παραθέτουμε.
Η Εταιρεία Φίλων του Συνεργατισμού
Θ έσει; και Υποδείξεις
δια το Νομικόν Πλαίσιον του συνεργατισμού
και την Ελληνικήν Νομοθεσίαν Συνεταιρισμών
Πόρισμα ειδικής επιτροπής εγκριθέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως της 25.2.1976
I. Π ω ; τίθεται σήμερον το πρόβλημα.
1. Αναγνωρίζεται βασικώς ότι ο Συνεργατισμός ως οικονομικοκοινωνική οργάνωσις, έχει και πρέπει να
έχη τα θεμέλιά του εις την αναγνώρισιν των ατόμων άτι δι’ αυτού είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν - ικα
νοποιήσουν καλλίτερον κοινάς ανάγκας των, δι’ ελευθέρας συνεργασίας των. Ο Συνεργατισμός έχει τας
βάσεις του εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν των μελών του (δι’ αποφυγήν της εκμεταλλεύσεως ή δια χρησιμοποίησιν των δυνατοτήτων της μεγάλης επιχειρήσεως - εκμεταλλεύσεως προς αύξησιν της παραγωγικότητος) και ουχί εις την πρόνοιαν ή επιταγήν του νομοθέτου. Τοιαύτη άλλωστε ήτο πανταχού η αρχική εκδήλωσις.
2. Ούχ ήττον η νομοθεσία εκάστου Κράτους, ενδιαφερομένη δια τον θεσμόν λόγω της οικονομικής - κοι-
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νωνικής σημασίας του, είναι δυνατόν να διευκολύνη την οργάνωσιν και εξέλιξιν του εφ’ όσον κυρίως:
α) Θα εξασφαλίζεται δι’ αυτής η εφαρμογή των αρχών του συνεργατισμού ως αύται έχουν προέλθει, διαμορφωθή και αναγνωρίζονται υπό της κινήσεως διεθνώς.
β) Δεν θα παρεμβάλλωνται εμπόδια εις τους διαφόρους τομείς της πηγαίας συνεταιριστικής δραστηριότητος.
γ) Θα δίδεται κατάλληλος συμπαράστασις δια την διάδοσιν της εννοίας και των αρχών του Συνεργατι
σμού, δεδομένης της σπουδαιότητος τούτων δια την αντιμετώπισιν - ικανοποίησιν βασικών αναγκών και
προβλημάτων της εν κοινωνία ζωής.
3. Ειδικώτερον δια την χώραν μας —και μάλιστα υπό τας παρούσας συνθήκας κατά τας οποίας επιζητείται
ο εκδημοκρατισμός της οικονομίας δια της αναπτύξεως της ενεργού συμμετοχής των ατόμων, της πρωτο
βουλίας και του ενδιαφέροντος τούτων— ο θεσμός των Συνεταιρισμών (Συνεργατισμός) έχει ιδιαιτέραν
σημασίαν και πρέπει να διαδοθή καταλλήλως, όχι μόνον διότι είναι θεσμός με ιδιαίτερον ανθρώπινον δημοκρατικόν περιεχόμενον αλλά και διότι και διεθνώς και εις την Χώραν μας (παρ’ όλας τας δυσκόλους
συνθήκας εντός των οποίων ανεπτύχθη) προσέφερε και προσφέρει πολυτίμους υπηρεσίας αι οποίαι είναι
δυνατόν και πρέπει να επεκταθούν τόσον υπέρ των μελών όσον και, κατ’ αντανάκλασιν, υπέρ του συνόλου.
4. Ο νομοθέτης του ν. 602 του 1914/1915, εν όψει των μέχρι τότε πολλαπλών πηγαίων συνεταιριστικών
προσπαθειών και εκδηλώσεων του θεσμού και από συμφώνου προς το τότε γενικώτερον ανανεωτικόν
πνεύμα δια την πρόοδον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, διετΰπωσε και έθεσεν εις εφαρμογήν έν
κείμενον λίαν αξιόλογον από πάσης πλευράς, φιλελεύθερον, προοδευτικόν, με αρτίαν αρχιτεκτονικήν και
νομικήν διατΰπωσιν, σύμφωνον με τας συνεταιριστικός αρχάς και την τότε εφαρμογήν εις την Ευρώπην,
κατάλληλον να εξυπηρετήση την συνεταιριστικήν οργάνωσιν και πρόοδον των ατόμων (αγροτών και
αστών) και την εν γένει πρόοδον της Χώρας και μάλιστα με προοπτικήν επί τη βάσει καλώς εκτιθεμένου
(εις την λαμπράν αιτιολογικήν του έκθεσιν) προγράμματος.
5. Ο ν. 602 δια πολλών εν συνεχεία (και πολλάκις βεβιασμένων και υπό ανωμάλους, το πλείατον, πολιτι
κός συνθήκας) τροποποιήσεων:
α) Εβελτιώθη εις ελάχιστα σημεία, και
β) διεστρεβλώθη δια σειράς διατάξεων, αι οποίαι προήλθον από αντίδρασιν θιγομένων συμφερόντων και
απετέλεσαν ανασχετικούς παράγοντας εις την πρόοδον του θεσμού και την εξυπηρέτησιν των μελών και
του τόπου. Αι διατάξεις δε αύται επροβάλλοντο κατά την θέσπισίν των, ως τιθέμεναι δια την προστασίαν
και πρόοδον του θεσμού.
6. Υπάρχει συνεπώς, από ΙΟετηρίδων πρόβλημα νομοθεσίας συνεταιρισμών, διαρκώς καθιστάμενον και
περισσότερον πολύπλοκον, λόγω των προχείρων συνεχώς τροποποιήσεων, της παραμονής των αναχρονι
στικών διατάξεων και του συμβιβασμού προς αυτάς, της συνήθειας πολλών να ομιλούν διαρκώς περί εξυγιάνσεως και αναδιογανώσεως της κινήσεως, της οργανώσεως και επικρατήσεως αντιθέτων συμφερόντων
και της επικρατούσης αγνοίας και συγχύσεως περί τα θεωρητικά, νομικά και πρακτικά θέματα των Συνε
ταιρισμών λόγω ελλείψεως και της στοιχειώδους διδασκαλίας περί τούτων εις τας ανωτάτας Σχολάς αλλά
και της αδυναμίας, μέχρι τούδε, της ιδίας της συνεταιριστικής κινήσεως (δια διαφόρους λόγους) να καλύψη το κενόν τούτο κατά τρόπον ικανοποιητικόν.
7. Η ορθή έννοια του υπάρχοντος προβλήματος είναι:
α) Η αποκάθαρσις της ισχυούσης νομοθεσίας από τας προχείρους, αντισυνεταιριστικάς και εν γένει αντι
δραστικός διατάξεις,
β) ο περιορισμός ταύτης εις την απαραίτητον έκτασιν, δεδομένου ότι έχει δημιουργηθή μία πρωτοφανής
πολυνομία (άνω των 700 τα εκδοθέντα κείμενα εξ ων πολυάριθμα τα ισχύοντα) δημιουργήσασα πολύπλο
κα νομολογικά ζητήματα καθιστώντα δυσχερή την λειτουργίαν εν γένει των συνεταιρισμών και τας συναλλαγάς,
γ) η θέσπισις απαραιτήτων τινών νέων κανόνων οι οποίοι να καλύψουν νέας ανάγκας της ελληνιής οικο
νομίας και κοινωνίας,
δ) η παρουσίασις κειμένου περισσότερον σαφούς και απλού, καταλλήλου όχι μόνον δια τους νομικούς
και τα στελέχη της δημοσίας ζωής αλλά κυρίως δια τα ευρύτερα στρώματα του λαού τα οποία αφορά ο
θεσμός και η νομοθεσία του,
ε) η μη απομάκρινσις —από πλευράς ουσίας και εμφανίσεως— από τα ήδη γνωστά (προς αποφυγήν
δημιουργίας νέων προβλημάτων εκεί όπου απαιτείται ο περιορισμός του κυκεώνος).
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II. Σύντομος επισκόπησις (θεωρητική και ιστορική) τη ς εξελίξεως των στοιχείων του μελετωμένου
θέματος
1. Η επέκτασις της παρούσης (πέραν των ανωτέρω σημειωθέντων) εις την επισκόπησιν του θέματος της
νομοθεσίας συνεταιρισμών (εν Ελλάδι και διεθνώς) δεν είναι ευχερής λόγω της ευρύτητος του θέματος η
οποία επιβάλλει μακροχρόνιον απασχόλησιν και εκατοντάδας σελίδων, πράγμα το οποίον δεν είναι δυνα
τόν να κάμη μία Επιτροπή ως η ημετέρα. Το έργον τούτο πρέπει να αποτελέση απασχόλησιν ομάδος επι
στημόνων καταλλήλως ενισχυομένων υπό της Συνεταιριστικής κινήσεως ή του Κράτους.
Εν τούτοις σημειούνται τα κάτωθι δια την βασικήν ενημέρωσιν παντός ενδιαφερομένου:

2. Δ ι ε θ ν ώ ς μετά τας αρχικάς ελαχίστας διατάξεις αι οποίαι ετέθησαν εις διαφόρους χώρας δια να
διευκολύνουν την ανάπτυξιν των δραστηριοτήτων του θεσμού υπό κατάλληλον νομικόν καθεστώς (είτε
ίδιον είτε συγγενές) αι διατάξεις αι σχετικαί με την συνεταιριστικήν δραστηριότητα ήρχισαν να πληθύνωνται εις τας διαφόρους χώρας (αναλόγως του εκάστοτε οικονομικοκοινωνικού και πολιτικού καθεστώτος
των) με σκοπόν και επιδίωξιν, εμφανή ή αφανή, άλλοτε να διευκολύνουν την οργάνωσιν και επέκτασιν του
θεσμού και άλλοτε να παρεμβάλουν εμπόδια ή να οδηγήσουν εις εκτροπήν.
Δεν έλειψαν και αι περιπτώσεις διαστροφής της εννοίας και των επιδιώξεων του θεσμού είτε από υπέρμετρον εκτίμησιν των δυνατοτήτων του, είτε από προσπάθειαν τακτοποιήσεως επειγόντων προβλημάτων
δι’ αυτού, είτε από άγνοιαν της φύσεώς του, είτε από άλλας επιδιώξεις.
Εις τας περισσοτέρας των χωρών εδημιουργήθη κυρίως νομοθεσία γενική, κατάλληλος δι’ όλους τους
Συνεταιρισμούς, χωρίς να αποκλείεται και η ύπαρξις ειδικών διατάξεων κυρίως προς ενίσχυσιν (ορισμέ
νων τάσεών των, δια τον προσδιορισμόν ωρισμένων διαδικασιών και προϋποθέσεων οργανώσεως και ενισχύσεως.
Υπάρχουν και χώραι όπου ο Συνεργατισμός —χωρίς να υπολείπεται εις ουσιαστικήν οργάνωσιν και
παρουσίαν— εξυπηρετείται υπό του γενικού δικαίου ή υπό ελάχιστων ειδικών διατάξεων ως προς την
ίδρυσιν και την δημοσιότητά του.
Η νεωτέρα και κρατούσα τάσις είναι η της δημιουργίας ειδικού γενικού νομικού πλαισίου δια τους εν
γένει Συνεταιρισμούς με πρόβλεψιν ρυθμίσεως των επί μέρους ειδικών θεμάτων είτε δια συμπληρωματι
κών κατά περίπτωσιν νόμων, είτε δια διατάξεων των Καταστατικών και Κανονισμών εκάστου Συνεταιρι
σμού (ή και ομάδος ομοειδών Συνεταιρισμών).
Προς ειδικωτέραν ενημέρωσιν δύναται ο μελετητής να ανατρέξη εις τα ειδικά κείμενα, ως π.χ.:
— την Διεθνή Νομοθεσίαν Συνεταιρισμών των Πολύζου, Κλήμη, Ανθρακοπούλου όπου η νομοθεσία Γαλ
λίας, Ελβετίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Αργεντινής (Αθήναι 1951)
— εις τας εκδόσεις ΑΤΕ περί της νομοθεσίας Δυτ. Γερμανίας και Αυστρίας (Αθήναι 1975), Γαλλίας,
Ολλανδίας
— εις την έκδοσιν ΑΤΕ (μετάφρασιν) περί του δικαίου των Συνεταιρισμών εις τας χώρας της ΕΟΚ (Αθή
ναι 1971)
— εις τα κείμενα των νόμων διαφόρων χωρών τα δημοσιευόμενα εις την έκδοσιν του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας Informations Cooperatives
— εις διάφορα κείμενα ανέκδοτα (ευρισκόμενα εις χείρας ειδικών επιστημόνων ή της ΑΤΕ κ.λπ.).
3. Ε ν Ε λ λ ά δ ι , μετά τον νόμον περί Συνεταιρισμών 602 του 1915 επηκολούθησαν μέχρι του 1925 ολίγαι, βελτιωτικαί εν πολλοίς, διατάξεις του βασικού νόμου ή θέσις ειδικών τινων διατάξεων δι’ ειδικός μορςράς συνεταιρισμών (βλ. την μέχρι του 1926 νομοθεσίαν εις τον Κώδικα Τρ. Φαρμάκη).
Εν συνεχεία διατάξεις έθεσαν, κυρίως περιοριστικός, οι νόμοι της περιόδου 1931 —1935 (5289, 6070
κ.λπ.) διηυρύνθησαν δε οι νόμοι περί αναγκαστικών Συνεταιρισμών.
Κατά την περίοδον της 4ης Αυγούστου δεν υπήρξε νομοθεσία σχετική με τας διατάξεις του ν. 602. Αλλά
εγένετο βασική μεταβολή εις ό,τι αφορά την κεντρικήν οργάνωσιν των Γ. Συνεταιρισμών, την εποπτείαν,
την εκπαίδευσιν των υπαλλήλων και καθιερώθη, υπό το πρόσχημα της επιταχύνσεως της συνεταιριστικής
προόδου και της επεκτάσεως της συνεταιριστικής οργανώσεως, έντονος επέμβασις του καθεστώτος και
των αντιλήψεών του εις την συνεταιριστικήν κίνησιν, με ουσιαστικήν αστυνόμευσιν επί των οργανώσεων
και επί των οργάνων διοικήσεώς τούτων (ν. 1154 κ,λπ.).
Κατά την κατοχικήν περίοδον υπήρξε μία ταλάντευσις των διατάξεων των αναφερομένων εις την Συνο
μοσπονδίαν, την εποπτείαν και την εκπαίδευσιν, υπό την επιρροήν διαφόρων τάσεων.
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Κατά την απελευθέρωσιν επεχειρήθη η εισαγωγή νέας νομοθεσίας υπό της Π ΕΕΑ (Πρ. 60/10.9.44) μη
απεχούσης ριζικώς από τον αρχικόν 602.
Μετά τα Δεκεμβριανά επανήλθε η προ του 1936 νομοθεσία περί Συνομοσπονδίας, διετηρήθη δε το καθε
στώς του ν. 602 μετά των τροποποιήσεών του άνευ εκκαθαρίσεώς των. Ειδικαί διατάξεις ετε'θησαν κυρίως
δια τας Κοινοπραξίας και τα υπαλληλικό.
Κατά την μετέπειτα και μέχρι του 1967 περίοδον υπήρξαν μικραί τροποποιήσεις με πνεύμα περιοριστι
κόν.
Κατά την περίοδον 1967-1974 η μεν βασική νομοθεσία συνεταιρισμών παρέμεινε κατά το πλείστον η
αυτή (εξαίρεσις οι οικοδομικοί) αλλά δια των ν. 31/67, 105/67 κ.λπ., αφηρέθη από τας συνεταιριστικός
γεωργικάς οργανώσεις εν γένει το βασικόν των χαρακτηριστικόν της αυτοδιοικήσεως, δια της θεσπίσεως
του διορισμού των ΔΣ και ΕΣ υπό των κρατικών οργάνων, δια περιορισμού των Γ.Σ. και δια της υπαγωγής
των υπαλλήλων εις την κρίσιν των κρατικών οργάνων κ.λπ. Το καθεστώς τούτο κατηργήθη δια του ν.
66/1974 ο οποίος ωδήγησεν εις νέας αρχαιρεσίας αιρετών και επαναφοράς υπαλλήλων. Την όλην σειράν
των πολλών εκατοντάδων νόμων - διαταγμάτων από του 1915 ευρίσκει ο ενδιαφερόμενος εις την ε'κδοσιν
Α. Κλήμη «Χρονολογικά Ευρετήρια Νομοθετημάτων περί Συνεταιρισμών» (1970). Κριτικήν ερμηνείαν,
υποδείξεις κ,λπ., επί του θέματος της Νομοθεσίας Συνεταιρισμών ευρίσκει ο μελετητής βασικώς μεν εις τα
βιβλία των Οικονομοπούλου, Κλήμη, Χασαποπούλου, διεσπαρμένα δε εις τα περιοδικά «Συνεταιριστής»,
«Φωνή Συνεταιρισμών», «Θέματα Συνεταιρισμών» κ,λπ., καθώς και εις τα Πρακτικά Συνελεύσεων κ.λπ.,
της Συνομοσπονδίας (Ψηφίσματα).
III. Πόρισμα - Γενικαί προτάσεις
1. Το θέμα της τροποποιήσεως της νομοθεσίας συνεταιρισμών τίθεται συνεχώς από διαφόρους πλευράς
άλλοτε ως θέμα εξυγιόνσεώς των, άλλοτε ως θέμα εκσυγχρονισμού, άλλοτε ως θέμα ικανοποιήσεως συνε
ταιριστικών επιδιώξεων, αλλά χωρίς να υπάρχη η απαραίτητος κατά βάθος γνώσις των υπαρχόντων και
προς επίλυσιν προβλημάτων.
Εις πολλάς περιπτώσεις οι εκφραζόμενοι περί ανάγκης τροποποιήσεως δεν είναι εις θέσιν να υποδεί
ξουν συγκεκριμένα σημεία ή να υποστηρίξουν την γνώμην των, μερικοί δε θεωρούν απαραίτητον την
κατάργησιν του 602 μόνον και μόνον διότι «είναι παλαιός».
2. Δεκάδες, κατά καιρούς, ανηγγέλθη ότι συνεστήθησαν Επιτροπαί δια το θέμα τούτο (ποικίλης συνθέσεως) αλλα η πραγματικότης είναι ότι ελάχιστοι επροχώρησαν εις κάποιαν συστηματικήν αντιμετώπισιν του
θέματος. Επίσης έχουν συνταγή διάφορα κατά καιρούς υπηρεσιακά ή ιδιωτικά ή αντιπροσωπευτικά σχέ
δια, μη διακρινόμενα συνήθως δια ενότητα, πληρότητα, συνέπειαν και δια συνεταιριστικόν πνεύμα. Πάντα
ταύτα περιέχουν ολίγας ή πολλας διατυπώσεις χρησίμους να εξετασθούν (προς αποδοχήν ή ητιολογημένην
απόρριψιν) υπό καταλλήλου οργάνου.
3. Βασικώς πρέπει να τονισθή ότι και ο άριστος νόμος περί συνεταιρισμών δεν αρκεί δια να δημιουργηθή
δι αυτού καλή συνεταιριστική κίνησις. Πρέπει να συντρέξουν, επί μακράν χρονικόν διάστημα και πολλοί
έτεροι παράγοντες, ως π.χ. είναι η ομαλή ειρηνική εξέλιξις του τόπου και των ανθρώπων, η κατάλληλος
κρατική πολιτική εις την αντιμετώπισιν και επίλυσιν των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των
πτωχών και μεσαίων κοινωνικών τάξεων, η δημοκρατική αντίληψις και αγωγή, η διάθεσις περιορισμού ή
και καταργήσεως του εκμεταλλευτικού πνεύματος και βασικώς η ύπαρξις δυνατοτήτων ελευθέρας μελέτης,
εκφράσεως και οργανώσεως της δράσεως των ατόμων προς αντιμετώπισιν των προβλημάτων των με ιδίαν
πρωτοβουλίαν, ευθύνην και ωφέλειαν δια του Συνεργατισμού, θεσμόν τον οποίον πρέπει, εν πρώτοις, να
κατανοήσουν δια να δυνηθούν και να τον εφαρμόσουν καλώς.
Συνεπώς εν κατάλληλον κείμενον περί συνεταιρισμών θα αποδώση καρπούς μόνον υπό την προϋπόθεσιν
ότι το γενικώτερον κλίμα του τόπου θα είναι κατάλληλον και ευνοϊκόν.
Μέτρα λαμβανόμενα βεβιασμένως δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων πιεστικών προβλημάτων δια χρησιμοποιήσεως του (η και του) συνεταιριστικού θεσμού συνήθως εις ουδέν καταλήγουν. Τουναντίον κάμουν
ογκωδεστέραν την συλλογήν των κειμένων περί συνεταιρισμών και συνήθως διαστρεβλώνουν την περί
αυτού γνώσιν και εκτίμησιν των στελεχών και του Λαού, ώστε ούτως να καθίσταται ακόμη δυσκολωτέρα η
ορθή εν συνεχεία εφαρμογή επί τη βάσει των πραγματικών συνεταιριστικών αρχών και διαδικασιών.
4. Επίσης πρέπει να τονισθή ότι δια την διατύπωσιν ενός, κατά το δυνατόν αρτίου, σχεδίου νόμου περί
συνεταιρισμών, απαραίτητος είναι η με χρονικήν άνεσιν επεξεργασία του υπάρχοντος ήδη υλικού και των
ουσιαστικών και νομικών περί το θέμα προβλημάτων. Προς τούτο θα ήτο λίαν εποικοδομητικόν εάν καθί-
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απατό δυνατόν με την μέριμναν οιουδήποτε δυναμένου (ήτοι του Κρότους, ή της ΑΤΕ, ή της Συνομοσπον
δίας Συνεταιρισμών ή της Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού ή και ομόδος επιστημόνων) να καταρτισθή
ειδική λεπτομερειακή εργασία η οποία να περιλάβη χωριστό δι’ έκαστον υπό ρύθμισιν σημείον (λήμμα),
π.χ. την έννοιαν, ορισμόν, ίδρυσιν, εγγραφήν, Διοικ. Συμβούλιον κ.ο.κ.) λεπτομερή παράθεσιν:
α) Του ισχύοντος σήμερον κανόνος δικαίου δι’ αυτό,
β) των π ερί αυτό νομολογιακών αμφισβητήσεων,
γ) κατά το δυνατόν τας επί του σημείου τούτου γενομένας κατά καιρούς, προτάσεις και υποδείξεις υπό
διαφόρων σχεδίων νόμων ή ειδικών επιστημόνων, με ητιολογημένην αποδοχήν ή απόρριψιν ή τροποποίησιν εκάστης των ανωτέρω προτάσεων,
δ) πρότασιν ουσιαστικής και νομοτεχνικής διατυπώσεως του κανόνος περί του εξεταζομένσυ θέματος.
5. Ε πί τη βάσει του υλικού τούτου, δι’ υπευθύνου αντικειμενικού διαλόγου των πλείστων αρμοδίων θα ήτο
δυνατόν να αποσαφηνισθσύν τα ουσιαστικά προβλήματα, να υπάρξη η δυνατή επ’ αυτών σύμπτωσις από
ψεων, να επισημανθούν αι τυχόν απομένουσαι διαφωνίαι. Ούτω θα εγίνετο τελικώς ευχερέστερον υπό του
Κράτους η χρυσή τομή (εντός του γενικωτέρου κλίματος των επιδιώξεων της συγχρόνου ελληνικής πραγματικότητος και των δυνατοτήτων της) δια σχεδίου νόμου τελικής εγκρίσεώς του το οποίον θα ετίθετο υπ’
όψιν της Βουλής. Ο ι δικαιούμενοι και δυνάμενοι να έχουν γνώμην ως αρμόδιοι εις τον πέριξ στρογγύλης
τραπέζης διάλογον είναι κατ’ αρχήν: α) αι αρμόδιαι κρατικαί υπηρεσίαι επί των γεωργικών συνεταιρι
σμών, β) η ΑΤΕ ως συμπλήρωμα των εν προκειμένω κρατικών υπηρεσιών ως ασκούσα την εποπτείαν και
αγροτικήν πίστιν, γ) η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία ως εκπροσωπούσα την γεωργικήν συνεταιριστικήν
κίνησιν, δ) η δυνατή αντιπροσώπευσή των αστικών συνεταιρισμών καταναλωτικών, οικοδομικών κ.λπ., ε)
ειδικοί επιστήμονες νομικοί, οικονομικοί, τεχνικοί, έχοντες ασχοληθή συστηματικά με τους Συνεταιρι
σμούς, στ) λοιποί δυνάμενοι να συμβάλουν κατά την κρίσιν των προηγουμένων παραγόντων.

6. Δια της τοιαύτης μεθοδεύσεως πιστεύεται ότι καθίσταται δυνατόν να προκύψη έργον το οποίον να
υποβοηθήση πράγματι την συνεταιριστικήν πρόοδον του τόπου, όσον αύτη, επαναλαμβάνομεν, εξαρτάται
από την νομοθεσίαν.
IV. Ειδικώτεραι προτάσεις
Μετά την τοιαΰτην ως άνω θέσιν του ζητήματος, η Επιτροπή έκρινε χρήσιμον να προχωρήση εις την διατύπωσιν (ορισμένων γενικών απόψεων - προτάσεών της αι οποίαι θεωρούνται υπ’ αυτής ως βασικαί και θα
έπρεπε να εξετασθούν προκαταρκτικώς, να γίνουν αποδεκιαί ή να απορριφθούν ητιολογημένως υπό των
ανωτέρω «αρμοδίων» ώστε να αποτελέσουν —όσαι γίνουν αποδεκταί— την κατευθυντήριον γραμμήν των
περαιτέρω συζητήσεων κατά την διατύπωσιν του σχετικού νόμου. Ως τοιαύται εγκρίνονται αι κάτωθι
(χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξις και άλλων εξ ίσου βασικών):
1 . 0 νόμος περί συνεταιρισμών πρέπει να είναι νόμος πλαίσιον και όχι λεπτομερειακόν κείμενον. Ε ις το
καταστατικόν εκάστου Συνεταιρισμού (αναλόγως της μορφής του και των ειδικών συνθηκών) πρέπει να
επαφίεται η ρύθμισις των ειδικωτέρων θεμάτων. Η δε Γενική Συνέλευσίς θα διακανονίζη εκάστοτε υπευθύνως και με την πρωτοβουλίαν των ενδιαφερομένων υπευθύνων μελών, τας λεπιομερείας δράσεως. Γρα
φειοκρατικοί ρυθμίσεις άνωθεν γενόμεναι, πάντοτε απέτυχον διότι είναι αντίθετοι προς την φύσιν του
θεσμού, περιορίζουν την ανάπτυξιν των ικανοτήτων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μελών και τον εκτρέ
πουν οδηγούσαι εις μείωσιν της δραστηριότητας και του ενδιαφέροντος των μελών και συνεπώς εις αδρά
νειαν και αποτυχίαν. Δια να δυνηθή δε η Γενική Συνέλευσίς εκάστου Συνεταιρισμού να εργασθή δημιουρ
γικά και να αποδώση κατά την άσκησιν των καθηκόντων και δικαιωμάτων της, πρέπει να υπάρχουν εν τω
νόμω αι απαραίτητοι εξασφαλιστικοί προβλέψεις δια την κανονικήν σύγκλησιν, σύνοδον, συζήτησιν, λήψιν
αποφάσεων, διατύπωσιν των πρακτικών κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται η ουσία και να είναι αδύνατος η
υφαρπαγή αποφάσεων.
2. Το πνεύμα του νόμου πρέπει να είναι σύμφωνον με τας διεθνώς εφαρμοζομένας συνεταιριστικός
KQZ“ ?i φιλελεύθερον, δημοκρατικόν, με τάσιν να αξιοποιούνται αι δυνατότητες των συνεργαζομένων.
Αυτοσχεδιασμοί διατάξεων και κατευθύνσεων ή άλλαι τάσεις και επιδιώξεις (όσον επείγουσαι ή χρήσιμοι
και αν είναι αύται) δέον να αποφευχθούν. Δ ι’ έκαστον δε άρθρον πρέπει να υπάρχη αιτιολόγησις, ώστε το
σύνολον να παρουσιάζη ενότητα κατευθύνσεων και διατυπώσεως.
3. Λόγω της ενότητος του θεσμού και του απαραιτήτου της αναπτύξεως συνεταιρισμών τόσον εις την
ύπαιθρον όσον και τας πόλεις προς αμοιβαίον όφελος αλλά και δια την αποφυγήν επιβλαβών συγχύσεων,
πρέπει η νομοθεσία συνεταιρισμών να είναι ενιαία ως μέχρι τούδε (και ως συμβαίνει εις τα πλείστα των
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Κρατών). Ειδικά τυχόν θέματα είναι ευχερώς δυνατόν να ρυθμισθούν εις ολίγα ειδικά άρθρα ή κατά την
διατύπωσιν εκάστου άρθρου. Είναι δε δυνατόν νομοτεχνικώς να επιτευχθή η επιζητουμένη αναμόρφωσις
της όλης βασικής νομοθεσίας (ν. 602 ως ετροπ.) χωρίς να ανακύψουν προβλήματα δια τα Υπουργεία τα
αρμόδια επί αστικών συνεταιρισμών.
4. Η όλη εργασία δια την ανάπτυξιν πρέπει να γίνη με βάσιν την δομήν του ισχΰοντος κειμένου - δικαίου
(ν. 602 ως έχει ανεπισήμως κωδικοποιηθή) ώστε να είναι γνωστόν to τι διατηρείται, to « μεταβάλλεται
και διατί μεταβάλλεται. Τοιουτοτρόπως θα αποφευχθούν παραλείψεις ρυθμίσεως θεμάτων αι οποίαι θα
αφήνουν κενά και θα δημιουργούν διαρκώς ουσιαστικά και νομολογιακά θέματα.
5. Η συνένωσις των ατόμων δια την ανάπτυξιν συνεταιριστικής δραστηριότητος πρέπει να γίνεται ελευ
θέριος, από την κατανόησιν υφιστάμενης ανάγκης και από επιθυμίαν επιλυσεως του προβλήματος κατά
νόμιμον τρόπον δια Συνεταιρισμού αναλόγως των ειδικών συνθηκών εκάστης περυπώσεως. Δεσμεύσεις
εκ του νόμου όσον αφορά τον αριθμόν μελών, την έκτασιν εργασιών, την περιφέρειαν, την έδραν, τα
κεφάλαια, την περαιτέρω συνένωσιν των συνεταιριστικών δυνάμεων κ.λπ, πρέπει να αποφεΰγωνται και
να περιορίζονται εις το απολύτως απαραίτητον και μόνον εφ’ όσον δια τούτων θα εξυπηρετήται πράγματι
ο θεσμός.

6. Το θέμα ειδικών αναγκαστικών συνεταιρισμών εξετέθη ήδη εις υποβληθέν από την Εταιρείαν υπόμνη
μα επ’ ευκαιρία της τροποποιήσεως του Συντάγματος(*).
7. Επιδιώξεις εν γένει τη ς κυβερνητικής πολιτικής εις διαφόρους τομείς αι οποίαι είναι δυνατόν να εξυ
πηρετηθούν δια του θεσμού του Συνεταιρισμού, πρέπει να υποβοηθούνται δια κινήτρων ή και ειδικής
συμπαραστάσεως, ουδέποτε όμως τα κίνητρα και η συμπαράστασις είναι δυνατόν να δίδουν δικαίωμα
προς παρέμβασιν ή να προκαλούν διαστρέβλωσιν των αρχών του συνεργατισμού ή δημιουργίαν νόθων
συνεταιρισμών, οσονδήποτε επιθυμητός και αν είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός. Σημειωτέον ότι υπάρχουν
πολλαί δυνατότητες και δικαιολογημένοι περιπτώσεις δια κίνητρα εις την σφαίραν των συνεταιρισμών
λόγω της σημασίας του θεσμού και της μειονεκτικής θέσεως εις την οποίαν έχει τεθή μέχρι τούδε, εις την
πραγματικότητα, εξ επιδράσεως ετέρων ισχυρών δυνάμεων και συμφερόντων.
8. Π ρέπει να υπάρξη περιορισμός εις το ελάχιστον των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και των επιβα
ρύνσεων κατά την ίδρυσιν και λειτουργίαν των συνεταιριστικών οργανώσεων.
9. Το άρθρον του νόμου περί της έννοιας, των σκοπών και της εκτάσεως της δραστηριότητος του συνεται
ρισμού πρέπει να είναι διατυπωμένον κατά τρόπον γενικόν και ουχί δια λεπτομερούς απαριθμήσεως. Το
τελευταίον τούτο είναι έργον του καταστατικού εκάστου συνεταιρισμού.
10. Πρέπει να τονωθή ο θεσμός του εσωρετικού ελέγχου (αυτοελέγχου). Η δε Εποπτεύουσα Αρχή πρέ
πει να αποβλέπη εις την εξασφάλισιν της δημοσιότητος ωρισμένων πράξεων και στοιχείων προς προστα
σίαν των μελών και των μετά του συνεταιρισμού συναλλασσομένων, εις την συμπαράστασιν δια την διάδοσιν των αρχών του θεσμού και εις την παρακολούθησιν της τηρήσεως των περί συνεταιρισμών διατάξεων.
11. Ε ις τον φορολογικόν τομέα πρέπει να υπάρξη κατανόησις της πραγματικής φύσεως του θεσμού του
συνεταιρισμού ως προεκτάσεως των επί μέρους συνεργαζομένων οικονομιών των μελών. Ο συνεταιρισμός
δεν δύναται να είναι κερδοσκοπικός ουδέ να επιδιώκη ίδια συμφέροντα και κέρδη. Τα περισσεύματα
τέλους χρήσεως δεν αποτελούν κέρδη αλλά επιστροφήν προς τα συναλλαγέντα μέλη.
12. Π ρέπει να διευκολύνεται η συγκέντρωσις κεφαλαίων εις έκαστον Συνεταιρισμόν δια ρυθμίσεως των
επί μέρους θεμάτων - εμποδίων (τα οποία ευρίσκονται και εκτός της νομοθεσίας συνεταιρισμών) τόσον
δια την μερικήν αυτοχρηματοδότησή όσον και δια την βαθμιαίαν ουσιαστικήν ανάμιξιν εις την άσκησιν
της πίστεως.
13. Ο τομεύς τη ς κατεργασίας και διαθέσεως των γεωργικών προϊόντων ενδιαφέρει εξ ίσου τόσον τους
παραγωγούς όσον και τους καταναλωτάς, τον τιμάριθμον, τας εξαγωγάς, το ισοζύγιον κ.λπ. Συνεπώς πρέπει
να ληφθούν δι’ αυτόν ειδικά μέτρα και να καθιερωθούν κίνητρα, να χρησιμοποιηθούν δε πρωταρχικώς οι
συνεταιρισμοί δια την καλλιτέραν αντιμετώπισιν των σχετικών πολυαρίθμων και δύσκολων προβλημάτων.
14. Ο τομεύς των προμηθευτικών εργασιών, ο οποίος είναι δυνατόν να συμπιέση το κόστος των προϊό
ντων και το κόστος ζωής, να αξιοποιήση το εισόδημα των ασθενεστέρων οικονομικώς ατόμων και να επί
δραση ευνοϊκώς επί της όλης οικονομίας, πρέπει όχι μόνον να απελευθερωθή από υφισταμένας δεσμεύ
σεις και παρανοήσεις αλλά και να υποβοηθηθή.

(*) Βλ. ΘΣ, τεύχος 26 σελ. 2088. Επίσης βλ. σχετικήν μελέτην Κλήμη - Καμινάρη σελ. 2138,2237,2313 και επ.
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15. Να εξασφαλισθούν κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις ώστε να τίθενται εις την υπηρεσίαν του Συνε
ταιρισμού κατάλληλα πρόσωπα εκ των συνεταίρων, εκλεγόμενα υπό τούτων, περιοριζομένων των πολλών
υπαρχόντων κωλυμάτων και ασυμβιβάστων εις ον βαθμόν προβλέπονται τοιαύια εις τα σωματεία και τας
εταιρείας.
16. Να είναι δυνατή, κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως έκαστου Συνεταιρισμού, η αποζημίωσις
των αιρετών δια τας προσφερομένας υπηρεσίας προς προαγωγήν των εργασιών.
17. Πρέπει να τονωθούν και να γίνουν περισσότερον διαρκείς αι σχέσεις και επαφαί συνεταίρων και
Συνεταιρισμού. Προς τούτο πρέπει να γίνουν περισσότερον άμεσοι και εμφανείς αι προσφερόμεναι υπό
του Συνεταιρισμού υπηρεσίαι και αι απολαμβανόμεναι ωφέλειαι υπό του συνεταίρου εκ της χρησιμοποιήσεως του Συνεταιρισμού.
18. Π ρέπει να περιορισθοΰν εις το ελάχιστον αι πέραν της μερίδος επιβαρύνσεις των συνεταίρων και δη
αι εισφοραί αι οποίαι χρησιμοποιούνται δι’ απόκτησιν εγκαταστάσεων κ,λπ., και αι οποίαι δεν επιστρέφονται. Πάσα τοιαύτη συνεισφορά του συνεταίρου να εξατομικεύεται εις πίστωσιν λογαριασμού του και να
επιστρέφεται εν καιρώ υπό προκαθωρισμένους όρους.
19. Πρέπει να καθιερωθούν ειδικαί διαχειρίσεις και ειδικαί συνελεύσεις εντός του γενικού συνεταιρι
σμού ούτως ώστε να πραγματοποιούνται ειδικαί εργασίαι ενδιαφέρουσαι ομάδας συνεταίρων με πρωτο
βουλίαν, ευθύνην και ωφέλειαν αυτών και άνευ επιδράσεως των (και επί των) άλλων συνεταίρων. Να
είναι δυνατή η ανάληψις ειδικών υποχρεώσεων υπό των συνεταίρων των μετεχόντων εις εκάστην εργα
σίαν αι οποίαι να ισχύουν και μετά την τυχόν αποχώρησιν εκ του συνεταιρισμού, εφ’ όσον εδημιαυργήθησαν εγκαταστάσεις ή ανελήφθησαν υποχρεώσεις δια την εργασίαν.
20. Εντός του ανωτέρω πλαισίου είναι δυνατή η αντιμετώπισις του θέματος των ομαδικών καλλιεργειών
(υπό τας διαφόρους μορφάς και βαθμίδας των) βάσει της γενικής νομοθεσίας και διατάξεων καταστατι
κού και αποφάσεων ειδικών συνελεύσεων. Ελάχιστοι μόνον ειδικαί διατάξεις απαιτούνται σχετικώς.
21. Να διευκολύνεται η σύγκλησις και λειτουργία της γενικής συνελεύσεως, εξασφαλιζομένης της κανονι
κής λήψεως αδιαβλήτων αποφάσεων (εκκαθάρισις υπαρχόντων νομολογιακών θεμάτων, καθιέρωσις
θεσμού εκλεκτόρων επί μεγάλων συνεταιρισμών, δυνατότης περιωρισμένης αντιπροσωπεύσεως υπό ετέ
ρου συνεταίρου κ.λπ.).
22. Η εγγραφή και η διαγραφή να προσαρμοσθούν καλλίτερον εις την φύσιν του Συνεταιρισμού.
23. Να είναι δυνατή η χρησιμοποίησις και των τακτικών αποθεματικών εις τας ανάγκας του Συνεταιρι
σμού.
24. Να καθιερωθούν κίνητρα δια τας συγχωνεύσεις και να γίνη απλοποίησις της σχετικής διαδικασίας.
25. Να περιορισθούν αι ειδικαί ποινικαί διατάξεις και να εφαρμόξωνται περίπου όσα ισχύουν επί σωμα
τείων και εταιρειών.
26. Να υπάρξη βασική πρόβλεψις δια την ρύθμισιν θεμάτων του υπαλληλικού παράγοντος προς το συμ
φέρον των εργαζομένων, εντός βεβαίως της φύσεως και των δυνατοτήτων του θεσμού. Να τονωθή η πρω
τοβουλία και η ευθύνη των και να υπάρξουν αι απαραίτητοι βασικαί εξασφαλίσεις αμοιβαίως. Να διευρυνθή εις Υπηρεσιακόν (δια σοβαρά γενικά θέματα) το υφιστάμενον Πειθαρχικόν Συμβούλιον δια τους
συνεταιριστικούς υπαλλήλους.
27. Να γίνουν αι απαραίτητοι προβλέψεις δια την διεύρυνσιν της συνεταιριστικής ενημερώσεως και διδα
σκαλίας.
28. Απαραίτητος η δημιουργία Συνεταιριστικού Συμβουλίου αρμοδίου δια βασικά θέματα (διάδοσις αρχών,
εκπαίδευσις, κατευθύνσεις, εποπτεία, συνεταιριστική πολιτική κ.λπ.). Σύνθεσίςτου αντιπρωσωπευτική.
29. Να προβλεφθή η δυνατότης απλουσιεύσεως και προσαρμογής των υπαρχόντων πολυαρίθμων ειδικών
νόμων, με τάσιν προσαρμογής των διατάξεών των εις την νέαν βασικήν νομοθεσίαν. Διατήρησις των ελά
χιστων εκείνων ειδικών διατάξεων αι οποίαι είναι απαραίτητοι δι’ εκάστην περίπτωσιν.
30. Να γίνη προσπάθεια προσαρμογής προς τας κατευθύνσεις, πνεύμα, ορολογίαν, του νεωτέρου γενικού
ελληνικού δικαίου (Αστικός Κώδιξ, Πολιτ. Δικονομία, Ποινικόν, Ποιν. Δικονομία, Εμπορικόν, Εργατικόν
κ.λπ.), ώστε να περιορισθή ο άνευ λόγου διαφορισμός εις διατάξεις αι οποίαι είναι δυνατόν να εξυπηρε
τούν τον θεσμόν βάσει του γενικού δικαίου. Αρκεί να μη μεταβάλλεται η ουσία του θεσμού».
Η Επιτροπή
(Βλ. τα μέλη των Επιτροπών στο Υποκεφ. Ε)
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Αυτά τα βασικά μελετήθηκαν από τους ειδικούς, διατυπώθηκαν, εγκρίθηκαν, δημοσιεύτη
καν και γενικά προτάθηκαν σε «αρμόδιους» (το Κράτος και τα στελέχη που εκπροσωπούν
τις Οργανώσεις και κυρίως την Συνομοσπονδίαν).
Αλλά έμειναν δυστυχώς «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».
Και ακολούθησε ένα κωμικό-δραματικά πολύ βλαπτικό σήριαλ (για το οποίο στη συνέ
χεια).
Στις 11 Ιουλίου 1975 αναγράφεται στις εφημερίδες ειδησεογραφία. για νέο νόμο. Τα ΘΣ
Αυγούστου 1975 γράφουν σχετικά στη σ. 2350:
« Χρωματίζοντας την είδηση ανάλογα με την
κατεύθυνσή τους οι εφημερίδες ανέγραψαν στις
11/7 ότι: Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου των συνεταιρισμών έχει ετοιμασθή εδήλωσε ο υπουργός Γεωργίας κ. Ιπ. Ιορ
δάνογλου. Ο νόμος αποτελείται από 83 άρθρα
και αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της νομοθε
σίας για τους συνεταιρισμούς για να μπορέσουν
να μετατραπούν σε βασικούς παράγοντες αναπτΰξεως της ελληνικής γεωργίας.
Το οχέδιο νόμου θα δοθή για συζήτηση στην
ΠΑ ΣΕΓΕΣ, την Α Τ Ε και τους Φίλους του Συνερ
γατισμού, οι οποίοι και θα υποβάλουν τις α πό
ψ εις τους.
Τ ο υπουργείο ενδιαφέρεται για την εκπόνηση
νομοθετικού πλαισίου, που θα εξυπηρετή τις ανά
γκες της ελληνικής γεω ργίας. Για τον λόγο αυτό
και θα συζητηση τις προτάσεις και τις απόψεις
όλων των ενδιαφερομένων και θα δεχθή τροπο
ποιήσεις που βελτιώνουν τον αρχικό νόμο.
Πάντως, ο νόμος θεσμοθετείται με βάση όσα
ισχύουν για τους συνεταιρισμούς στην Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα. Επίσης καλύπτει νομοθετικά και
τον θεσμό της ομαδικής καλλιέργειας. Οι ομαδι
κές καλλιέργειες, οι οποίες στις περισσότερες

μέχρι τώ ρα περιπτώ σεις έχουν μεγάλη επιτυχία,
πιστεύεται ότι μπορούν να διευκολύνουν στην
επίλυση του εγγειοδιαρθρωτικού προβλήματος
της ελληνικής γεω ργίας.
Με τον νέο νόμο αντιμετωπίζεται και η επέκτα
ση της δραστηριότητος των συνεταιρισμών στην
διακίνηση και εμπορία των αγροτικών προϊό
ντων. Σκοπός είναι με την επέκταση της δραστη
ριότητος των συνεταιρισμών να μειωθή η διαφο
ρά τιμής ανάμεσα στον παραγω γό και στον κατα
ναλωτή και στον περιορισμό του ρόλου των μεσα
ζόντων.
Το μόνο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται με
τον νόμο είναι η αμοιβή των στελεχών των συνε
ταιρισμών. Ο κ. Ιορδάνογλου είπε ότι, όπως
πιστεύει, θα υποβληθούν σχετικές τροποποιήσεις
κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου και ανάλογα
μπορεί να γίνουν δεκτές οι προτάσεις. Ο ι συνε
ταιρισμοί αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις
έλλειψη ικανών στελεχών, γιατί δεν προβλέπεται
η αμοιβή τους. Και στην σημερινή εποχή, που
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, χρειάζεται
να προβλεφθή ένας τρόπος αμοιβής για να μπο
ρούν να προσελκύσουν τα κατάλληλα στελέχη
στην διαχείριση των συνεταιρισμών».

Με αφορμή τα παραπάνω ανακοινωθέντα υπό του υπουργείου Γεωργίας, τα ΘΣ σημειώ
νουν (στην ίδια σελίδα τους) τα ακόλουθα:
Η εφημερίδα που διαβάσαμε ημείς έχει τετράστηλο τίτλο που τονίζει με μαύρα γράμματα «Και εμπο
ρία θα ασκούν οι γεω ργικοί συνεταιρισμοί». Έ τσ ι προτού να γίνη ο νόμος φροντίζουν να τον τορπιλί
σουν με το να ξεσηκωθή θόρυβος και αντίδραση ότι γίνεται κάτι το ριζοσπαστικό, το αφύσικο. Ό τ ι ικα
νοποιείται έστω μια επιδίωξη των συνεταιρισμών εις βάρος των εμπόρων.
Αλλά υπάρχει καμμιά διάταξη της σημερινής νομοθεσίας συνεταιρισμών που να εμποδίζη την εμπορία
των προϊόντων των μελών; Δεν υπάρχει. Τα εμπόδια ευρίσκονται αλλού, αυτά πρ έπει να επιλύωνται.
Ε ξ άλλου πολύ φοβούμεθα —η μάλλον είμεθα βέβαιοι— ότι με την διαδικασία αυτή δεν πρόκειται και
πάλιν να γίνη τίποτα τελικά. Εάν οι αναφερόμενοι εις τη ν ανακοίνωνιν ήτοι το Κράτος, η ΑΤΕ, η Συνο
μοσπονδία Συνεταιρισμών, η Εταιρεία Φίλων Συνεργατισμού και οι άλλοι αρμόδιοι, δεν ουμπράξουν
οργανικά κ αι υπεύθυνα γύρω από το ίδιο τραπέζι, δεν π ρόκειται να υπάρξη αποτέλεσμα. Το να κάνη
ο ένας παράγων ένα νομοσχέδιο και να το δίνη στους άλλους για ν α πουν τη γνώμη τους, αυτό είναι
βασικό λάθος. Τ ο παρελθόν λέει ότι από αυτού του είδους τις ενέργειες δεν βγαίνει αποτέλεσμα και το
σχέδιο πηγαίνει στο χρονοντούλαπο μαζί με τα άλλα προϋπάρχοντα.

384/ 2736

Περίοδος 1974 -1976: Υποκεφ. Β ' - Κράτος και τρίτοι έναντι των Συνεταιρισμών. Νομοθεσία

Π ρέπει όλοι μαζί να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι, να προτείνουν, να συζητήσουν, να καταλήξουν στο
πρώτο άρθρο «α ι έπειτα να πάνε στο δεύτερο κ.ο.κ. Να συμπράξουν υπεύθυνα α ντί να αντιδικούν.
Δεν είναι θέμα διατυπώσεως μερικών απόψεων. Ε ίναι θέμα εκκαθαρίσεως, του «τι Θ εό πιστεύει ο
καθείς». 'Ε πειτα η Κυβέρνηση ας έχη τον τελικό λόγο του Κ ράτους»^).
*

*

*

— Τα ΘΣ που παρακολουθούν το θέμα και βλέπουν ότι και πάλι δεν ακολουθείται ο
σωστός δρόμος γράφουν στη σελ. 2418 τεύχος 32, Σεπτεμβρίου 1975, το παρακάτω έντονο
σημείωμα με τίτλο «Βασικό κύτταρο της ζωής των αγροτών οι Συνεταιρισμοί. Η νομοθεσία
Συνεταιρισμών».
« Έ τ σ ι χαρακτήρισε τους συνεταιρισμούς ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ιορδάνογλου στις 12/9, σε ανακοι
νώσεις του. Το νομοσχέδιο περί συνεταιρισμών που θα είναι έτοιμο σε 15 μέρες, είπε, θα είναι ο κατα
στατικός χάρτης του βασικού κυττάρου της ζωής των αγροτών, του Συνεταιρισμού.
Σωστός απόλυτα αυτός ο χαρακτηρισμός και πρέπει να συγχαρούμε τον κ. Υπουργό. Α ρκεί βέβαια
αυτός ο καταστατικός χάρτης (που επί έτη κατασκευάζεται σαν της Αρτας το γεφύρι) να βγη εκείνο
που πρέπει.
Ο ψόμεθα λοιπόν μετά 15 ημέρες (μήπω ς μήνες; μήπω ς έτη;). Ε ίναι όμως να άπορή κανείς πως οι
εκάστοτε αρμόδιοι Υπουργοί —που εκδηλώνουν τόσο καλή διάθεση για τους συνεταιρισμούς— δεν
θέλουν να καταλάβουν εκείνα που επαναλαμβάνουν επί έτη οι ελάχιστοι εκείνοι που γνωρίζουν κατά
βάθος και πλάτος το θέμα. Έ τσ ι μένουν τελικά μόνο οι ω ραίες ανακοινώσεις και επαγγελίες και τελι
κά τίποτα δεν τακτοποιείται.
Υποτιμούν, δυστυχώς, οι αρμόδιοι το δύσκολο αυτό πρόβλημα της νομοθεσίας συνεταιρισμών, ακο
λουθούν στραβό δρόμο. Π όσες ανακοινώσεις μέχρι σήμερα, πόσες προθεσμίες, πόσες διαψεύσεις επί
δεκαετίες!»...

Και οι γνωρίζοντες μένουν με την ικανοποίηση ότι για πολλοστή φορά επαληθεύθηκαν όσα
είπαν, έγραψαν, προέβλεψαν. Μαύρη ικανοποίηση. Παραπέμπουμε όμως και πάλι στις σελί
δες μας 2350, 2171 και πολλές παλαιότερες. Ίσω ς κάποιος κάποτε θα καταλάβη πόσο
δύσκολη δουλειά είναι αυτό το θέμα της νομοθεσίας συνεταιρισμών».
Αξιόλογες απόψεις «αι της Δ/νσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ κατά to 1975 για τη νομοθεσία

Παράλληλα αξιόλογες είναι και οι περισσότερες από τις απόψεις που διατύπωσε την ίδια
χρονική περίοδο και η Δ/ση Συνεταιρισμών της ΑΤΕ και που περιλαμβάνονται σε τελικό
κείμενο που υπογράφει ο τότε Δ/ντης της Νικηφ. Μετζιδάκης. Δίνουμε στη συνέχεια το Α
Μέρος (Εισαγωγή) και το Β Μέρος (Γενικά θέματα), οι δε άλλες πολλές σελίδες αφορούν
33 ειδικά θέματα (σ. 4 —29).
Α’ . Εισαγωγή
Α πό τη μακρόχρονη εμπειρία μας πηγάζει η
πεποίθηση ότι ο Νόμος 602/19114 στα 60 χρόνια
της εφαρμογής του, ποτέ και πουθενά δεν στάθηκε
εμπόδιο δια την ανάπτυξη του Συνεργατισμού και
ιδιαίτερα του Γεωργικού Συνεργατισμού.
Εξαίρεση αποτελούν μερικές διατάξεις, κυρίως
από κείνες που προστέθηκαν και μερικές άλλες,
που προκαλούν αμφιβολίες ή ερμηνευτικές δυσκο
λίες.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι βάση

για τη σύνταξη του νέου σχεδίου «Νόμου περί
Συνεταιρισμών» πρέπει να αποτελέσουν οι διατά
ξ ει; του ισχύοντος Νόμον 602, (*) με στόχο την
κατάρτιση ενός νόμου - πλαισίου, διεπομένου από
τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές του ελευθέρου
συνεργατισμού (δημοκρατική διοίκηση - ελευθε
ρία προσχωρήσεως και αποχωρήσεως - προσωπι
κός χαρακτήρας της ενώσεως, περιωρισμένη αμοι
βή του κεφαλαίου - σύμπτωση των ιδιοτήτων επιχειρηματίου και πελάτου ή εξυπηρετουμένου στο
πρόσωπο του κάθε μέλους κ,λπ.).

(1) Τα μαύρα στοιχεία τονίσθηκαν τώρα
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Παρεκκλίσεις από τις αρχε'ς αυτές (δικαίωμα
περισσοτέρων ψήφων, αναγκαστικοί συνεταιρι
σμοί, συμμετοχή σε εταιρείες κ.λπ.) κρίνονται σκό
πιμες, μόνο σε περιπτώσεις, που θα ευνοούν την
ανάπτυξη του συνεργατισμού γενικά ή ειδικών
κατηγοριών συνεταιρισμών, σε περιορισμένη
πάντως έκταση και με χαρακτήρα μεταβατικό,
ώστε να μη γίνεται κανόνας η εξαίρεση.
Στα επόμενα παραθέτουμε συγκεκριμένες προτά
σεις μας αναλυτικώτερα.
Β’. Γενικά θέματα
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου σχεδίου
Νόμου προτείνονταιτα εξής:
1. Κατάρτιση Νόμου για όλους τους Συνεταιρι
σμούς, γενικά, με ειδικές διατάξεις για ειδικώτερες κατηγορίες συνεταιρισμών, όταν και όπου
χρειάζεται.
Με ένα τέτοιο πλαίσιο νόμου θα υπάρχη ενιαία
και ομοιόμορφη αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων
(ορισμός, εγγραφή - διαγραφή - αποχώρηση
μελών, διοίκηση, ίδρυση οργανώσεων ανωτέρου
βαθμού κ.λπ.) και το σπουδαιότερο, θα διευκολύνθούν οι οργανικές διασυνεταιριστικές σχέσεις.
2. Υπαγωγή όλων των Συνεταιρισμών, που θα
διέπονται από το Νόμο, σε μια μόνο Κρατική
αρχή, η οποία θα έχη κύρια αποστολή την παράλ
ληλη ανάπτυξη όλων των μορφών συνεταιριστικής
δραστηριότητος.

φορέων της συνεταιριστικής δραστηριότητος και
της Πολιτείας.
Θα πρέπει βέβαια να προβλεφθή η ευχέρεια
δημιουργίας μέσα στους κόλπους του Συμβουλίου
ειδικών οργάνων ή επιτροπών με αρμοδιότητα σε
ειδικά θέματα (εκπαιδεύσεως, διασυνεταιριστικών
σχέσεων κ.λπ.) ή ειδικές κατηγορίες συνεταιρι
σμών (γεωργικών, καταναλωτικών, οικοδομικών
κ.λπ.).
Ο θεσμός του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβου
λίου, εφαρμοζόμενος από πολλά χρόνια στις διά
φορες χώρες, μπορεί να προσφέρη πολύτιμες υπη
ρεσίες και στη συνεταιριστική κίνηση της χώρας
μας, κυρίως όμως θα συντελέση στην παράλληλη
και σύμμετρη, κατά το δυνατό, ανάπτυξη των δια
φόρων κατηγοριών Συνεταιρισμών.
Μέλη του Συμβουλίου αυτού πρέπει να είναι
εκπρόσωποι του Κράτους, των Συνεταιρικών
Οργανώσεων και της Αγροτικής Τραπέζης καθώς
και ειδικευμένοι στα θέματα του Συνεργατισμού
επιστήμονες.
4. Σύνταξη του Νόμου σε γλώσσα απλή κατανοη
τή από τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές
τάξεις, που κυρίως ενδιαφέρονται για το θεσμό
του συνεργατισμού.

5. Επαναφορά με διατάξεις του Νόμου του
θεσμού των Γεωργικών Επιμελητηρίων και ρύθμι
ση όλων των θεμάτων της Σωματειακής Οργανώ
σεως των αγροτών, με στόχο πάντοτε τον διαχωρι
Η κατάτμηση των αρμοδιοτήτων κατά κατηγορία
σμό των επαγγελματικών επιδιώξεων από τους
συνεταιρισμών σε διάφορα Υπουργεία, μέχρι
σκοπούς, τη δραστηριότητα και τις οικονομικές
σήμερα, δεν ήταν ευνοϊκή για το σύνολο της κινήεπιδιώξεις των Γεωργικών Συνεταιριστικών Ε πι
σεως, γ ι’ αυτό ενδείκνυται πλέον η ίδρυση Υφυ
χειρήσεων. Στα πλαίσια των διακρίσεων αυτών
πουργείου Συνεταιρισμών.
εξυπακούεται ότι θα καθορισθή παράληλα το
3. Σύσταση Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου νομικό καθεστώς, που θα διέπει την ΠΑΣΕΓΕΣ.
Συνεταιρισμών με αρμοδιότητες (ενδεικτικά
6. Κατάργηση όλων των Νόμων που ισχύουν
σημειοΰμενες):
σήμερα για τους Συνεταιρισμούς και αναμόρφωση
α) την εισήγηση για τη κατάρτιση μακροχρονίων
και συγκέντρωση, κατ’ αντικείμενα, των διατάξε
προγραμμάτων για τη διάδοση των αρχών του
ων, που πρέπει να διατηρηθούν στο κείμενο του
συνεργατισμού στη χώρα μας,
Γενικού Νόμου.
β) την εισήγηση για κατάρτιση μακροχρονίων και
7. Για να ενισχυθή η προσπάθεια αναπτύξεως
βραχυχρονίων προγραμμάτων διαμορφώσεως και
οργανικών οικονομικών σχέσεων με Συν/κές
συντονισμού της συνεταιριστικής πολιτικής της
Οργανώσεις του Εξωτερικού, με την επικείμενη
χώρας μας,
μάλιστα πλήρη σύνδεση της χώρας μας με την
γ) την εισήγηση για κατάρτιση μακροχρονίων και
ΕΟΚ, προτείνεται η θέσπιση διατάξεων, που θα
βραχυχρονίων προγραμμάτων συνεταιριστικής
παρέχουν δυνατότητα στις Συν/κές Οργανώσεις
εκπαιδεύσεως και πολιτιστικής και κοινωνικής
της χώρας μας να μετέχουν σε διακρατικές ή «πο
αναπτύξεως των φυσικών προσώπων - μελών των
λυεθνικές» Συν/κές Οργανώσεις, ή Συν/κές Ε ται
συν/κών Οργανώσεων,
ρείες, που θα εδρεύουν στο εσωτερικό ή στο εξω
τερικό.
δ) την υπόδειξη συγκεκριμένων μέτρων για την
αρμονική και σύμμετρη ανάπτυξη όλων των κλά
Σημειωτέον, ότι το θέμα τούτο αντιμετωπίζεται
δων της κινήσεως, και
ήδη στην πράξη και μάλιστα με ικανοποιητική επι
τυχία, στις Σκανδιναυϊκές και άλλες χώρες.
ε) τη γνωμοδότηση επί γενικών ερωτημάτων των
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8. Τέλος, για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα
οτην προσπάθεια επεκτάσεως του θεσμού των
Συν/σμών γενικά, χρήσιμο είναι να καθιερωθούν
μαθήματα περί συνεργατισμού, σε όλες τις βαθμί
δες της εκπαιδεύσεως, από τη στοιχειώδη ως την
ανωτάτη.

15. Ειδικές Συνελεύσεις

Στις σελίδες του υπομνήματος 4 —29 εξετάζονται
λεπτομερειακά ειδικότερα θέματα:

20. Συνεταιρικές Οργανώσεις ανωτέρου βαθμού
21. Αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων

1. Ορισμός
2. Σκοπός - δραστηριότητες
3. Επωνυμία
4. Ίδρυση
5. Περιφέρεια
6. Εγγραφή μέλους
7. Διαγραφή μέλους

8. Έ ξο δ ο ς μέλους
9. Περιεχόμενο καταστατικού
10. Κεφάλαια συνεταιριστικά

16. Δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση
17. Διάλυση - εκκαθάριση
18. Συγχώνευση
19. Πτώχευση

22. Συμμετοχή Συνεταιρικών Οργανώσεων σε
Εταιρείες
23. Ποινικές διατάξεις
24. Διανομή κερδών και κατανομή ζημιών
25. Ευθύνη μελών
26. Λογιστικά βιβλία
27. Προϋπολογισμός
28. Διάφορες διατάξεις
29 Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής και
παραμονής στον Συνεταιρισμό
30. Κωλύματα συμμετοχής στα Συμβούλια (ΔΣ - ΕΣ)
31. Προσωπικό

11. Συμβούλια
12. Ευθύνη μελών Συμβουλίων
13. Γενική Συνέλευση

32. Συμπαράσταση και εξωτερική - κρατική εποπτεία

14. Άκυρος και ακυρώσιμος απόφαση

33. Εσωτερική εποπτεία και έλεγχος

Πρόκειται για υλικό χρήσιμο και σε κάθε μελλοντική εργασία (ανεξάρτητα από λίγες επιφυ
λάξεις), για διάφορους λόγους.
Ό π ω ς δυστυχώς συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώ σεις (έστω και αν υπ ά ρ χει η εντολή «εντός
15 ημερών») πέρασαν 6 μήνες στασιμότητας, οπότε τα ΘΣ γράφουν στο τεύχος Δεκεμβρί

ου 1975 σελ. 2532 το επόμενο σημείωμα με τίτλο «Η νομοθεσία Συνεταιρισμών»:
«Το νομοσχέδιο για την οργάνωση των γεωργι
κών συνεταιρισμών βρίσκεται στο στάδιο της
δακτυλογραφήσεως και πρόκειται σύντομα να
κατατεθή στη Βουλή. Προτού όμως συζητηθή στην
Εθνική Αντιπροσωπεία θα καταστή αντικείμενο
ευρείας δημοσίας συζητήσεως, στην οποία θα συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη.
Την δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Γεωργίας κ.
Ιππ. Ιορδάνογλου στην Βουλή την 7/10/75 κατά την
πρώτη συνεδρίασή της επί κοινοβουλευτικού ελέγ
χου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Και προσέ
θεσε ο κ. υπουργός ότι θα καταβάλη κάθε προσπά
θεια ώστε να πραγματοποιηθούν οι «φιλόδοξοι»
στόχοι του Υπουργείου, αλλά και ότι δεν γνωρίζει
αν τελικά θα το επιτύχη, ότι δεν υποτιμά τις δυσκο

λίες ούτε αγνοεί την δομή της οικονομίας της
χώρας, καθώς και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν
επιθυμούν την οργάνωση των συνεταιρισμών.
Περιμένουμε. Στη σελίδα μας 2418 τεύχους
Σεπτεμβρίου αναγράφεται ότι ο κ. Υπουργός είχε
δηλώσει στη Βουλή στις 12/9 ότι το νομοσχέδιο θα
είναι έτοιμο σε 15 ημέρες. Διατυπώσαμε και τότε
τις απόψεις μας και υποδείξαμε τι και πως πρέπει
να γίνη ώστε οι 15 ημέρες να μην γίνουν 15 μήνες
ή 15 χρόνια (όπως στο παρελθόν). Αναλυτικά
είχαμε γράψ ει και υποδείξει τα δέοντα στη σελ.
2350 τ. Αυγούστου. Ας τα λάβουν υπ’ όψιν οι
αρμόδιοι, εάν βέβαια θέλουν να γίνη κάτι το σοβα
ρό. Οψόμεθα».

Δυστυχώς σι κάθε φορά «αρμόδιοι» που δεν γνωρίζουν στο βάθος τα προβλήματα για τα
οποία πρέπει να νομοθετήσουν, εξακολουθούν πάντα τον ίδιο δρόμο.
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— Οι μήνες περνούν «αι τίποτα δεν προχωρεί σωστά. Διαβάζουμε στα ΘΣ Φεβρουάριου
1976 σ. 2584 — 2585 το επόμενο σημείωμα με τίτλο «Ο νόμος περί Συνεταιρισμών:
«Τον τελευταίο καιρό έχομε διαβάσει στις εφημερίδες πολλά σχετικά με τον νόμο περί
Συνεταιρισμών. Επίσης έχομε διαβάσει πολλές, κατά καιρούς, σχετικές ανακοινώσεις που
αποδίδονται στον κ. Υπουργό Γεωργίας.
Τις απόψεις μας για το θέμα αυτό τις αναπτύξαμε πολλές φορές (σε προηγούμενα τεύχη
μας) και συνεπώς δεν πρόκειται να ξαναγράψουμε αναλυτικά τώρα. Πολύ περισσότερο
αφού δεν βλέπουμε ότι - με τον εσφαλμένο δρόμο που ακολουθείται επί χ ρ ό ν ια - θα φθάσουμε ποτέ σ’ ένα καλό σχέδιο που να είναι δυνατό να κατατεθή στη Βουλή και να ψηφισθή
(παρ’ όλα όσα γράφονται, λέγονται και γίνονται).
Είναι όμως πραγματικά να άπορή κανείς:
Πρώτο: με την σημασία που αποδίδεται (σκόπιμα;) από διάφορες πλευρές στο νόμο περί
Συνεταιρισμών, ενώ είναι γνωστό ότι αλλού είναι τα εμπόδια για την συνεταιριστική ανά
πτυξη και λίγες είναι οι διατάξεις του ν. 602 που θέλουν πραγματικά τροποποίηση.
Δεύτερο: με την εσφαλμένη τακτική που ακολουθείται από μερικούς «αρμοδίους» που δεν
θέλουν να επωφεληθούν από την μέχρι τώρα πείρα.
Ανεξάρτητα από αυτά —και από όσα αναγράφονται στο τελευταίο ανακοινωθέν της
Συσκέψεως που έγινε στο Υπουργείο Γεωργίας υπό την προεδρία του κ. Πρωθυπουργού —
τελευταία πληροφορία είναι η επεξήγηση που έδωσε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ιορδάνογλου.
Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα περί αντιδράσεων κατά του νομοσχεδίου περί συνεταιρι
σμών εδήλωσε τα εξής καταπληκτικά: (εφημ. 30.1).
«Αι εκδηλωθείσαι αντιδράσεις, εάν πράγματι
εξεδηλώθησαν τοιαΰται, είναι εντελώς αδικαιολόγητοι. Ουδέν σχέδιον Νόμου περί Συνεταιρισμών,
υπό την έννοιαν του όρου, έχει καταρτισθή.
Το Υπουργείον Γεωργίας, απλώς δια να διευκολύνη το όλον έργον της καταρτίσεως ενός τόσον
σοβαρού θεσμικού Νόμου, κατηρτισεν εν είδος
προσχεδίου το οποίον παρέδωσεν εις την
ΠΑΣΕΓΕΣ, επί τω σκοπώ να γίνη η επεξεργασία
αυτοΰ. Κατά την παράδοσιν του προσχεδίου ρητώς
ετονίσθη ότι τούτο εγένετο απλώς δια την μεθόδευσιν της επεξεργασίας και επιτάχυνσιν της διαδικασίας.

Επομένως άπασαι αι παρατηρήσεις και προτάσεις αίτινες θα γίνουν υπό των ενδιαφερομένων
θα ληφθοΰν υπ’ όψιν και θα εξετασθοΰν με αντικειμενικόν στόχον να καταρτισθή ένα οριστικόν
Σχέδιον κατά το δυνατόν αρτιώτερον, ανταποκρινόμενον προς τας συγχρόνους ανάγκας, κυρίως δε
εναρμονισμένον προς τας αντιστοίχους Νομοθεσ^α5 των χωρών - μελών της Ε Ο Κ εν όψει της
εντάξεώς μας εις αυτήν. Α ι εκδηλωθείσαι όθεν
ανησυχίαι είναι αδικαιολόγητοι, αφού ο υπό
κατάρτισιν Νόμος περί Συνεταιρισμών ουδαμώς
έλαβε την μορφήν οριστικού Σχεδίου Νόμου αλλά
τελεί εισέτι υπό επεξεργασίαν». Αυτά εδήλωσε
τώρα ο κ. Υπουργός».

Αυτά εδήλωσε τώρα ο κ. υπουργός. «Έτσι τα παλαιότερα περί 15 ημερών κ.λπ. (για τα
οποία γράψαμε άλλοτε και υποθέσαμε ότι θα πρόκειται για 15 μήνες ή και χρόνια...) θα
συνεχίζωνται ώσπου το θέμα να μπη στο σωστό δρόμο.
Ημείς πάντως δεν ανησυχούμε. Και συνιστούμε στους Συνεταιρισμούς και στους συνεταιρι
στικούς κύκλους να φροντίζουν να τα βγάζουν πέρα με τα ισχύοντα, τα οποία, άλλως τε, δεν
εμπόδισαν να έχουμε —στον γεωργικό τομέα— μια σχετικά αξιόλογη εξέλιξη.
Μερικές άμεσες τροποιήσεις σε 5 —6 σημεία του ν. 602 θα βοηθούσαν για το καλύτερο. Τα
μεγάλα σχέδια θέλουν μεγάλη προσοχή και κυρίως σοβαρή αντιμετώπιση. Για να μην πάμε
για καλό και πάθουμε κακό. Αυτό λέει η πείρα από όλες, σχεδόν, τις τροποποιήσεις του 602».
Και συνεχίζει το ίδιο σημείωμα:
«Είχαμε γράψει τα ανωτέρω όταν έγινε γνωστό
ότι η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών έκανε μια
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Συνομοσπονδίας, του Υπουργείου Γεωργίας και
της ΑΤΕ), η οποία θα συντάξη το σχέδιο νόμου.
Με τον τρόπο αυτό —λέει η σχετική πληροφο
ρ ία — η ολοκλήρωση της συντάξεως θα πραγματο
ποιηθή σε σύντομο διάστημα χωρίς παρελκύσεις,
απορρίψεις, επαναφορές κ.λπ.

Την άποψη αυτή είχαμε υποστηρίξει ανέκα
θεν. Δικαιωθήκαμε δηλαδή για μια ακόμη
φορά, αφού όμως, δυστυχώς, χάθηκε πολύτι
μος χρόνος. Υπενθυμίζουμε όμως ότι κατά τη
γνώμη μας η Ομάδα αυτή εργασίας πρέπει να
αποτελεσθή από ανώτατου βαθμού και πραγ
ματικούς αντιπροσώπους των 3 μερών, ώστε
εκείνο που θα αποφασίζεται να μη χρειάζε
ται και περαιτέρω έγκριση από ανώτερους
ιεραρχικώς. Η Ομάδα αυτή πρέπει να επιλύη
πρώτα τα βασικά ουσιαστικά ζητήματα (όπου
υπάρχουν τυχόν διαφοραί απόψεων), ώστε η
εν συνεχεία διατύπωση του σχεδίου να γίνη
με ξεκαθαρισμένες απόψεις, χωρίς δηλαδή
τα γνωστά εμπόδια επί της ουσίας. Εξυπα

κούεται δε ότι στην Ομάδα πρέπει να μετέ
χουν απαραίτητα και 1 - 2 τεχνικοί του δικαί
ου (δηλαδή ειδικοί στο συνεταιριστικό δίκαιο
και στο γενικό δίκαιο) ώστε να διευκολύνε
ται το έργο των «εκπροσώπων» που έχουν
βέβαια την εξουσία αλλά όχι πάντα και την
ειδική λεπτομερειακή κατάρτιση για νόμους,
νομολογία κ.λπ. Μονο έτσι θα γίνη κάτι
καλό.
Και μια τέτοια σοβαρή δουλειά χρειάζεται
βέβαια μια λογική προθεσμία τουλάχιστο 6 μήνες.
Τα βιαστικά περί 15θημέρου και μηνός και διμήνου οδηγούν ασφαλέστατα σε αναβολές γιατί το
ατελές έργο φυσικό είναι να απορρίπτεται και να
συνεχίζεται η προσπάθεια επί χρόνια. Θα είναι
καλλίτερα να δοθή μια λογική προθεσμία στα
κατάληλα πρόσωπα ώστε να γίνη κάτι. Αν βέβαια
θέλουμε να γίνη κάτι το σοβαρό. Στη Γερμανία
χρειάστηκαν πολλά χρόνια σοβαρής εργασίας. Και
εδώ χρειάστηκαν ανάλογα χρόνια για κώδικες
πολύ μικρότερης σημασίας».

— Η ειδησεογραφία πληροφορεί στη συνέχεια:
«Ο νέος νόμος περί Συνεταιρισμών στη Σύσκεψη όλων των αρμοδίων υπό Πρωθυπουργόν.
Το σχέδιον που έχει συντάξει το Υπ. Γεωργίας «περί γεωργικών συνεταιρισμών» παρεδόθη
στην ΠΑΣΕΓΕΣ για να εκφέρει τις παρατηρήσεις της ενιός ΙΟμέρου. Μετά ταύτα θα καταρτιθεί το οριστικόν και θα προωθηθεί ταχέως εις την Βουλήν προς ψήφισιν (βλ. ΦΣ 1976 σ. 3).
Υποσχέσεις για εκσυγχρονισμό, ριζοσπαστικά μέσα, πλησίασμα στα ισχυοντα στην ΕΟΚ κ.λπ.
— Και πάλι γράφουν τα ΘΣ στο τεύχος Απριλίου 1976 σ. 2666 / 2667 σε σημείωμά τους με
τίτλο «Ο νόμος περί Συνεταιρισμών θα μελετηθεί»:
«Είχαμε υποστηρίξει ανέκαθεν και με επιμονή
ότι έπρεπε το θέμα του νόμου συνεταιρισμών να
μελετηθή σοβαρά, να παύση να θεωρείται εύκολο
πράγμα που μπορούσε να γίνη σε 1 —2 μήνες και
από τον οποιονδήποτε. Είχαμε υποδείξει την
σύσταση αντιπροσωπευτικής Επιτροπής που θα
ξεκαθαρίση πρώτα τα ουσιαστικά ζητήματα ώστε
να είναι δυνατόν να αρχίση έπειτα η νομοτεχνική
διατύπωση.
Στο προηγούμενο τεύχος (σ. 2584) γράψαμε ότι
την πρόταση αυτή την κάνει τώρα και η Συνομο
σπονδία Συνεταιρισμών (έπειτα από τόσες απο
τυχημένες μεμονωμένες προσπάθειες και σχέδια
από διάφορες πλευρές).
Τώρα τη ν άποψ η αυτή αποδέχονται ο χ. Υπουρ
γός Συντονισμού και ο κ. Υπουργός Γεωργίας.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Π ρω 
τογενούς Π αραγωγής (26.3.76) ο κ. Παπαληγούρας εδήλωσε: «... Ο υπουργός της Γεωργίας και
εγώ απεφασίσαμε σήμερα το πρω ΐ να συστησωμε
μίαν Επιτροπήν που θα αποτελείται από εκπρο

σώπους του Κράτους και της Α Τ Ε αλλά και ιδικούς σας εκπροσώπους, για την επεξεργασία του
νόμου π ερ ί των Συνεταιρισμών».
Δηλαδή θα αρχίση η μελέτη των ουσιαστικών
προβλημάτων για να επακολουθήση, αργότερα, η
νομοτεχνική διατύπωση, αν βέβαια και αυτή τη
φορά φθάσουμε στο τέλος.
Στο μεταξύ οι αρμόδιοι ας φροντίσουν να
πάρουν μια πικρή γεύση από τα νομικά προβλή
ματα που υπάρχουν διαβάζοντας με προσοχή το
βιβλίο «Δίκαιον Συνεταιρισμώ ν» που μόλις
κυκλοφόρησε καθώ ς και το παλαιότερο «Νομο
λογία επ ί θεμάτων Συνεταιρισμών 1915 — 1973»
(των Απ. Οικονομοπούλου και Αριστ. Κλήμη).
Διαφορετικά θα χτίζουν στην άμμο, αφού δεν
είναι δυνατό να γίνη νέος νόμος αν δεν είναι
γνωστά —στην έσχατη λεπτομέρεια του ς— τα
ισχύοντα κείμενα και τα υπάρχοντα προβλήματα.
Δυστυχώς ο κάθε 'Ελληνας, ο κάθε υπάλληλος,
ο κάθε αξιωματούχος, νομίζει ότι μπορεί να κάνη
και τον επιστήμονα νομοθέτη».
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Τελικά ο υπουργός Γεωργίας Ιππ. Ιορδάνογλου έδωσε στο τέλος Ιουνίου 1976 στη δημο
σιότητα σχέδιο νόμου περί Γεωργικών Συνεταιρισμών και έκανε δηλώσεις (βλ. σχετικά Φ.Σ.
1976 σ. 261 όπου και το πλήρες κείμενο αυτοΰ του σχεδίου νόμου). Είπε ο Υπουργός:
«Παραδίδω προς δημοσίαν συζήτησιν το Σχέδιον
Νόμου π ερί Συνεταιρισμών. Πρόκειται περί ενός
θεσμικού Νόμου, ο οποίος έχει βασικήν σημασίαν
δια την ανάπτυξιν του συνεταιριστικού Κινήματος
εις την Χώραν μας. Το σχέδιον αποκτά έτι μεγαλυτε'ραν βαρύτητα, εν όψει της εντάξεώς μας εις την
ΕΟΚ, διότι η οργάνωσις των Συνεταιρισμών μας
κατά τα πρότυπα της Κοινής Αγοράς, αποτελεί
προϋπόθεσιν της εισόδου μας εις αυτήν. Πέραν
τούτου πιστεύω ότι τα σοβαρά προβλήματα τα
οποία αντιμετωπίζει η γεωργία μας, τόσον ως προς
την διακίνησιν και διάθεσιν των γεωργικών προϊό
ντων είτε νωπών είτε μεταποιημένων, όσον και ως
προς την ορθολογικωτέραν οργάνωσιν των γεω ρ
γικών εκμεταλλεύσεων μόνον δια της αναπτύξεως
της Συνεταιριστικής ιδέας είναι δυνατόν να βελ
τιωθούν.

Προκειμένου περί ενός τοιούτου θεσμικού Νόμου
είναι φυσικόν να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια δια
μίαν γόνιμον και εποικοδομητικήν συζήτησιν δια
την βελτίωσίν του.
Ό λ α ς τας παρατηρήσεις και εισηγήσεις που θα
γίνουν θα τας μελετήσω με πάσαν προσοχήν και
θα δεχθώ πάσαν πρότασιν βελτιώνουσαν το νομοσχέδιον. Είναι όμως ανάγκη να καταλήξωμεν
σύντομα εις ένα τελικόν σχέδιον. Η ανάγκη αυτή
επιβάλλει όπως αι προτάσεις και εισηγήσεις
γίνουν κατά το δύνατόν συντομότερα ώστε να
είμεθα εις θέσιν μετά την επεξεργασίαν των να
προωθήσωμεν το τελικόν σχέδιον προς ψήφισιν.
Είμαι βέβαιος ότι οι δυνάμενοι να συνεισφέρουν
εις το έργον τούτο δεν θα παραλείψουν να επιτελέσουν το καθήκον των».

—
Επανέρχονται τα ΘΣ στο τεύχος 38 Αυγούστου 1976 σ. 2795 —2797: Τονίζουν ότι η
νομοθεσία συνεταιρισμών πρέπει να μελετηθεί. Ό χ ι προχειρότητες. Γράφουν με γνώση και
αναλυτικά τα επόμενα:
«Το επίκαιρο θέμα για το τεύχος αυτό είναι, αναγκαστικά, η νομοθεσία περί συνεταιρι
σμών. Διότι το νέο σχέδιο νόμου περί συνεταιρισμών που έγινε από το Υπουργείο Γεωργίας
δόθηκε από τον κ. Υπουργό στη δημοσιότητα για να πη ο καθένας τη γνώμη του.
Δημοκρατική βέβαια και επαινετή, κατ’ αρχήν, αυτή η ενέργεια του κ. Ιορδάνογλου. Αλλά το
ερώτημα είναι αν υπάρχει η σχετική προεργασία και υποδομή ώστε το σύνολο να είναι πλήρες
και κάθε διάταξή του να είναι ουσιαστικά και νομοτεχνικά αιτιολογημένη. Τότε η κάθε τυχόν
πρόταση θα μπορούσε να εξετασθή μέσα στη «φιλοσοφία» και το «πνεύμα» του σχεδίου.
Τέτοια όμως πράγματα δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλά απλώς είναι «ένα ακόμα σχέδιο»,
καλλίτερο ασφαλώς από άλλα προηγούμενα (όχι όλα) αλλά πάντα «ένα σχέδιο» με μονομέ
ρεια στην προέλευση, όχι αντιπροσωπετικό και χωρίς κανείς να μπορή να εγγυηθή την
ουσιαστική και νομική του πληρότητα (ή μήπως και αναλαμβάνει κανείς υπευθύνως να υπο
στήριξή κάτι τέτοιο;) Τότε —αφού δεν υπάρχει εγγύηση για την πληρότητά του— μπορεί να
είναι μία περιπέτεια που θα την πληρώση ακριβά η συνεταιριστική οργάνωση της χώρας.
Τί μπορεί, λοιπόν, να βγη από τη διαδικασία αυτή της δημοσιότητας και των γνωμών όταν ο
α (αρμόδιος ή ειδικός ή απλός πολίτης) θα διατυπώση δημοσία τη γνώμη του και θα κατηγορήση το σχέδιο ότι «καταπνίγει» τους συνεταιρισμούς (το διαβάσαμε ήδη αυτό, ότι τους
βάζει δεσμά κ.λπ.), ο β ευρίσκει ότι το σχέδιο «τα δίνει όλα στους συνεταιρισμούς, εις βάρος
άλλων» (το διαβάσαμε ήδη και αυτό), ο γ το ευρίσκει καλόν σε γενικές γραμμές και ο δ το
ευρίσκει κακόν κ.ο.κ.;
Τί θα γίνη τώρα; Ο κ. Υπουργός (ή άλλος κατ’ εντολήν του) θα πάρη όλες αυτές τις γνώμες
(αν τις διαβάση) και άλλην θα την αποδεχθή και άλλην θα την απόρριψη και (κόψε-ράψε) ιδού
ένα νέο σχέδιό του (το δέκατον; το εικοστόν; από αυτά που έχομεν υπ’ όψιν επί δεκαετίες),
ίσως καλλίτερο ίσως χειρότερο από τα προηγούμενα, αλλά πάντα ατελές, πάντα περιπέτεια.
Θα ισχυρισθή όμως ίσως κάποιος ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος εργασίας. Αυτή, η σύνταξη
των νομοσχεδίων, είναι δουλειά του Κράτους και το Υπουργείο κάνει ό,τι μπορεί για το
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καλλίτερο, όποιος θέλει ας πη τη γνώμη του για να βελτιωθούν αυτά τα οποία διετυπωσε το
Υπουργείο και δημοκρατικώτατα τα έδωσε στη δημοσιότητα. Δεν είναι όμως έτσι. Διότι ο
Συνεταιρισμός είναι θεσμός με τεραστίαν οικονομικήν και κοινωνικήν σημασίαν, πολύ πάνω
και πλατύτερη από το Υπουργείο Γεωργίας, έχει πολλά ουσιαστικά πράγματα τα οποία πρέ
πει να συζητηθούν, έχει πολλά νομοτεχνικά που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, δεν είναι κάτι
για το οποίο μπορούν να γίνωνται πειράματα. Και το Υπουργείο δεν έχει δυστυχώς το επι
στημονικό επιτελείο που θα μπορούσε να κάνη και να εγγυηθή ένα υπεύθυνα πλήρες σχέδιο
(ουσιαστικά και νομικά). Αναγκαστικά, λοιπόν, πρέπει να ακολουθήση μία εξασφαλιστική
διαδικασία, με σύμπραξη «αρμοδίων» και «ειδικών».
Ο νόμος περί συνεταιρισμών είναι (από ουσιαστική πλευρά αλλά και από νομική) ένα
«πρόβλημα - βουνό» για το οποίο οι ειδικοί (αυτοί που γνωρίζουν το θέμα κατά βάθος, όχι
οι εκάστοτε θέσει «αρμόδιοι») αισθάνονται ίλιγγο όταν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν
(τόμοι είναι η ερμηνεία και η νομολογία, χωρίς να καλύπτεται όλη η υλη) και φρίττουν με
την προχειρότητα με την οποίαν δήθεν αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα, από διαφόρους το θέμα
αυτό (δεν κατηγορούμε τους σημερινούς, διαπιστώνουμε μια μόνιμη κατάσταση, από πολ
λών ετών).
Και όταν, κατά σύμπτωση, τις ημέρες αυτές έχει κατατεθή στη Βουλή και ψηφίζεται νομο
σχέδιο «περί συστάσεως επιτροπής συντάξεως Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού
Οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως» (για ένα δηλαδή σχετικά απλό και στενής σημασίας
θέμα γίνεται προσφυγή σε επιστημονική διαδικασία και τους ειδικούς) πως είναι δυνατόν
να γίνη δεκτόν ότι ο οιοσδήποτε σοφός ή ισχυρός παράγων είναι δυνατόν να συντάξη μόνος
του ένα νομοσχέδιο τόσης βαρύτητας και τόσης εκτάσεως όπως ο Κώδιξ της νομοθεσίας
Συνεταιρισμών (όταν στη Γερμανία μεγάλη αντιπροσωπευτική επιτροπή από τους πλέον
ειδικούς και αρμοδίους έκανε 4 χρόνια για το θέμα αυτό, για να υπόδειξη τροποποιήσεις
στην ισχυουσα νομοθεσία και να κωδικοποίηση τα ισχύοντα και τις τροποποιήσεις).
Ε ίπαμε τις απόψ εις μας π ολλές φορές για to θέμα αυτό και είναι πολύ κουραστική η
επάνοδος σε πράγματα τόσο καθαρά. Αλλά εφ’ όσον το κείμενον εδόθη εις την δημοσιότητα

για να πουν όλοι τη γνώμη τους έχουμε και ημείς καθήκον (επειδή μας ρωτούν πολλοί και
πολύ) να ξαναπούμε μερικά από αυτά που έχουμε ήδη γράψει παλαιότερα (βλ. π.χ. σελ. 193,
290, 827,1073,1252,1493,1573, 2171, 2350, 2532, 2535, 2584, 2666, 2733).
Λοιπόν κύριοι «αρμόδιοι» (χθεσινοί, σημερινοί, αυριανοί):
Πρώτον. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πως και γιατί σας εδημιουργήθη (και εδημιουργήσατε και σεις στους άλλους με διαρκείς επί έτη ανακοινώσεις) η έμμονος ιδέα ότι εκείνο
που εμποδίζει την συνεταιριστική πρόοδο είναι βασικά ο νόμος 602 περί συνεταιρισμών που
αντί να διορθωθή πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθή επειδή είναι παλαιός του 1915.
Μ ήπως αυτό είναι έντεχνη μετατόπιση της συζητήσεως και της προσοχής των ενδιαφε
ρομένων επειδή υπάρχουν πολλά ουσιαστικά θέματα για τα οποία επ ί έτη δεν δίδονται
λύσεις (αντικίνητρα, κίνητρα) και όλα παραπέμπονται εις τον νέον νόμ ον π ερ ί συνεταιρι
σμών, ενώ δεν έχουν σχέσιν με αυτόν; Μ ήπως οι σημερινοί αρμόδιοι έχουν γίνει θύματα
της γραμμής αυτής των παλαιοτέρων αρμοδίων αφού κληρονόμησαν το πρόβλημα;
Γιατί δεν δίδονται λύσεις εις τα τόσα προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
που έχουν σχέσιν με την συνεταιριστικήν κίνησιν, χωρίς όμως να είναι ύλη του νόμου περί
συνεταιρισμών;
Γιατί κύριοι αρμόδιοι, αφήνετε να περιμένη ο κόσμος τον νέο ν νόμ ον ως πανάκεια που θα
θεραπεύση πάσαν νόσον και μαλακίαν, ενώ άλλα είναι τα φάρμακα;(>)

( 1 ) 0 τονισμός, με μαύρα, γίνεται τώρα. Είναι χρήσιμος για το αύριο.
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Δεύτερον. Τον γνωρίζετε καλά τον αρχικό ν. 602; Γνωρίζετε ότι είναι δίκαιο της ΕΟΚ,
αφού είναι περίπου το δίκαιο που ισχύει και σήμερα <πη Γερμανία (και ίσως απλούστερο
και καλλίτερο, αφού έχει προσαρμοσθή με μεγάλη τέχνη στις ελληνικές συνθήκες); Γιατί
λοιπόν πρέπει να καταργηθή εν όψει της καραμέλας της ΕΟΚ;
Τρίτον. Γνωρίζετε ότι τον ν. 602 τον κατέστρεψαν (εν μέρει) 2 —3 νεώτεροι αντιδραστικοί
νόμ οι (ο 5289 κ.λπ.) και ότι είναι πολύ εύκολο να τους καταργήσετε αμέσως αυτούς για να
ισχύση καθαρό το φιλελεύθερο κείμενο του 602; Γιατί δεν το κάνετε μέσα σε δέκα μέρες
αλλά π ερ νούν τα χρόνια με τις συζητήσεις και δεν αποδεσμευονται οι Σ υνεταιρισμοί από
τις χειροπέδες αυτές;

Τέταρτον. Έ χετε κάνει ένα κατάλογο των σημείων εκείνων της νομοθεσίας (του ν. 602, ως
ισχύει μ ε τ ά τις διάφορες τροποποιήσεις του) τα οποία παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της
συνεταιριστικής δραστηριότητας; Τα συζητήσατε αυτά τα σημεία με τη Συνομοσπονδία και
τους ειδικούς και έχετε ξεκαθαρίσει ποιά είναι τα εμπόδια; Γιατί τότε δεν κάνετε αμέσως
τις απαραίτητες σαφείς τροποποιήσεις για να γίνη αμέσως η απαιτούμενη εκκαθάριση των
εμποδίων και να μείνουν τα σωστά — εκείνα που έχουν καλιάς; Γιατί επιχειρείται γενική
αναστάτωση χωρίς να υπάρχη λόγος, αναστάτωση που θα βλάψη;
Πέμπτον. Έ χετε διαβάσει τα κείμενα των περί συνεταιρισμών νόμων των χωρών της ΕΟΚ,
τα έχετε κατατάξει κατά θέματα (με επιστημονικό τρόπο) και έχετε ανακαλύψει σ’ αυτά
σημεία τα οποία είναι πραγματικά καλλίτερα από την ελληνική νομοθεσία; Πού είναι ο
κατάλογος αυτός για να συζητηθούν αυτά τα καλλίτερα σημεία ώστε (αν τελικά αναγνωρισθούν καλλίτερα) να ενταχθούν στην κατάλληλη θέση του ισχύοντος δικαίου;
Έ κ το ν (και τελευταίον, γιατί υπάρχει φόβος να επεκταθούμε πολύ σε λεπτομέρειες). Για
να αντιμετω πισθούν τα ουσιαστικά και τα νομικά θέματα στη νομοθεσία συνεταιρισμών
π ρέπ ει να συμπράξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με υπεύθυνη συζήτηση γύρω από το ίδιο
τραπέζι. Υ πεύθυνη συζήτηση και απόφαση θέμα με θέμα. Δεν θα υπάρξη αποτέλεσμα με
σχέδια και νέα σχέδια από οποιαδήποτε προέλευση. Και αν επιβληθή κάτι από τη ν κρατι
κή εξουσία αυτό δεν θα είναι προς όφελος των συνεταιρισμών. Αλλά ούτε και προς όφελος
της αγροτικής πολιτικής. Ά λλοι θα ωφεληθούν από την αναστάτωση και αποδιοργάνωση
που θα επέλθη στις συνεταιριστικές μας οργανώσεις.

Μία επιστημονική συνεργασία για Κώδικα περί Συνεταιρισμών χρειάζεται το πολύ εργα
σία συστηματική 1 έτους από αντιπροσώπους του Κράτους, της Συνομοσπονδίας, της ΑΤΕ
και 2 —3 πραγματικά ειδικούς. Επειδή όμως πάντα «το θέμα επείγει» και επειδή η επιχείρη
ση θεωρείται εύκολη και ότι θα φέρη δόξα, γίνεται η επίθεση και ιδού αμέσως το Βατερλώ
δια πολλούς επί έτη, χωρίς να γίνεται το πάθημα μάθημα για τους νεωτέρους.
Το νέο σχέδιο που παρουσίασε τώρα το Υπουργείο είναι —προς τιμήν του— κείμενο φιλοσυνεταιριστικό, δημοκρατικό. Αλλά ποιός μπορεί να εγγυηθή ότι είναι πλήρες; είναι σωστά,
ίσως, πολλά από όσα διαβάζει κανείς σε αυτό. Τί γίνεται όμως με εκείνα που δεν ρυθμίζει
το κείμενο; Θα απασχολούνται λοιπόν επί έτη οι Συνεταιρισμοί και τα στελέχη τους με ερω
τήματα, σπαζοκεφαλιές, ερμηνείες, δικηγόρους, δικαστήρια, διαμάχες κ.λπ., και θα εγκαταλειφθή το ουσιαστικό συνεταιριστικό έργο; Η γνώμη μας είναι —και μπορούμε να έχουμε
βαρύνουσα γνώμη στο σημείο αυτό— ότι αυτό πραγματικά θα συμβή. Και αν γίνη νόμος θα
απαιτηθούν αμέσως συμπληρώσεις επί συμπληρώσεων που θα καταντήσουν τον νέο νόμο
αγνώριστο και χειρότερο από τον ισχύοντα (που διαστρεβλώθηκε βέβαια από τις τροποποι
ήσεις αλλά είναι τώρα γνωστός και οι Συνεταιρισμοί τα βολεύουν).
Ας σταθμίσουν λοιπόν τις ευθύνες τους όσοι είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι. Πικρή η αλήθεια,
αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να την πούμε; Να σταματήσουν οι προχειρότητες. Οι αρμόδιοι να
καταλάβουν ότι πρόκειται για τεράστιο θέμα και ανάλογα να το αντιμετωπίσουν. Αν βέβαια
θέλουν πραγματικά να προοδεύση και όχι να καταστροφή η συνεταιριστική δραστηριότητα
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ΑΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ■ ΑΡΙΖΤ. ΚΛΗΜΗ

Δ Ι Κ Α Ι Ο Ν
Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ω Ν
Συστηματική ίρμηνείο verb nAouofoc νομολογίας
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Ή Εννοια τοΰ δρου Συνεταιρισμός - Ή εΙδική Νομοθίοία
Σΰστασις Συνεταιρισμού - Καταστατικόν - Έγγραφή
Επωνυμία - "Εδρα - Περιφέρεια - ΜερΙς - Εύθονη
Γενική Συνέλευσίς
Εξωτερική Έποπτεία έπΐ Συνεταιρισμών
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στη Χώρα μας. Και επειδή έχουμε τη γνώμη ότι οι σημερινοί αρμόδιοι θέλουν να προκόψη ο
Συνεταιρισμός (πρέπει και για τ8 συμφέρον τους) ας ακούσουν την πικρή γνώμη μας. Διότι
φίλος μεν ο Πλάτων, φιλτάτη όμως η αλήθεια και η συνεταιριστική προκοπή».
—
Ακολουθεί η αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας (δεν αναφερόμαστε στους
λόγους της μεταβολής, αν δηλαδή ήταν κόπωση - ασθένεια που προκλήθηκε κυρίως από το
νόμο, ή άλλοι λόγοι) με τις συνηθισμένες νέες δηλώσεις της.
Γράφουν τότε τα ΘΣ 1976 σ. 2863, τα ακόλουθα 2 σημειώματα για τον νέο υπουργό και για
τη νομοθεσία.
«1. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας
Αρκετά δοκιμασμένος στον δημόσιο βίο και εκ των καλών πολιτικών στελεχών θεωρείται ο
νέος Υπουργός Γεωργίας κ. I. Μπούτος, του οποίου τις προγραμματικές δηλώσεις δημοσιεύ
ουμε σε άλλη σελίδα. Νέοι αλλά ενώπιον εξετάσεων — σε ό,τι αφορά τον δημόσιον βίον—
οι Υφυπουργοί κ. Τζιτζικώστας και κ. Ταταρίδης. Τους ευχόμεθα επιτυχίαν δια το καλόν
του τόπου αλλά και των ιδίων.
Μίαν μόνον συμβουλήν —λόγω πείρας και ηλικίας— δικαιούμεθα να δώσωμεν: Να λέγουν
ολίγα και να πράττουν αρκετά και μάλιστα στον οργανωτικό τομέα. Διότι ο αγροτικός τομεύς
έχει ανάγκην προγραμματισμού, ενώ και τα τρέχοντα προβλήματα είναι πολλά και δύσκολα.
Καλόν λοιπόν είναι να μεταβληθή η τακτική των ανακοινώσεων ότι όλα επιλύονται, όλα επελύθησαν, όλα έχουν καλώς από την στιγμήν που ο νέος αρμόδιος εκάθισε εις την καρέκλαν της
εξουσίας. Πρέπει οι κ. Υπουργοί και Υφυπουργοί να αναγνωρίζουν ότι υπ;άρχουν προβλήμα
τα, ότι δεν επελύθησαν δια της υπογραφής ενός εγράφου ή δι’ αυτοσχεδιασμών εξ επιφοιτήσεως. Πρέπει να κάθωνται σε στρογγυλό τραπέζι με τους συναρμοδίους και ειδικούς, να ακούν
τους εκπροσώπους των αγροτών και τους ειδικούς για κάθε θέμα, ώστε τελικά να γίνωνται
βήματα προόδου πραγματικά, να ξεπερνούμε την καθυστέρηση και την στασιμότητα.
Ο κ. Υπουργός υπεσχέθη πολλά στις προγραμματικές του δηλώσεις. Θα παρακολουθήσου
με την εφαρμογή και θα κάνουμε καλόπιστη δημιουργική κριτική (και τα υπέρ και τα κατά)
δια το καλόν του τόπου αυτού.
2) Η νομοθεσία συνεταιρισμών
Εγράψαμε αρκετά και πολύ «σταράτα» για το θέμα αυτό και στο προηγούμενο τεύχος (σ.
2795). Εγράψαμε ότι πρέπει να ακολουθηθή η σωστή διαδικασία, να σταματήσουν οι προ
χειρότητες που γίνονται επί έτη με την δικαιολογίαν του επείγοντος. Επειδή —εγράψαμε —
η επιχείρηση της καταρτίσεως νέας νομοθεσίας συνεταιρισμών θεωρείται από τους κ.
Υπουργούς και άλλους αρμοδίους υπόθεση εύκολη που θα φέρη και δόξα, δεν ακολουθείται
η διαδικασία που υποδεικνύουν όσοι γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι το θέμα αυτό, γίνεται η
επίθεση «και ιδού αμέσως το Βατερλώ δια πολλούς επί έτη, χωρίς να γίνεται το πάθημα
μάθημα δια τους νεωτέρους».
Αυτά εγράψαμε τον Αύγουστο. Δεν θέλουμε να ισχυρισθούμε ημείς ότι το νομοσχέδιο που
έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Υπουργός (και για το οποίο πολλά εγράφησαν) απετέλεσε
(αυτό ή και αυτό) το Βατερλώ του κ. Ιορδάνογλου (που επέμενε να ακολουθά εσφαλμένο
δρόμο και ήταν σίγουρος ότι θα το έκανε νόμο) παρ’ όλη την καλή διάθεση που φαινόταν να
έχη. Αυτό το γνωρίζουν άλλοι της Κυβερνήσεως και εκείνος.
Η μείς το μόνο που θα ευχηθούμε είναι να υπάρξη από τους σημερινούς αρμοδίους καλλί
τερος χειρισμός. Να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο που έχουμε υποδείξει. Θα περιμένου
με να δούμε και... θα τα πούμε»
*

Δυστυχώ ς εδώ έμεινε το 1976 η όλη προσπάθεια.
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Πολύ αργότερα μετά από νέα σχέδια και μάχες στη Βουλή κ.λπ., (χειρότερες από τα προηγού
μενα) ψηφίστηκε το 1979 ο νόμος 921 περί Γεωργικών Συνεταιρισμών. Βλ. σχετικά αναλυτικά
το βιβλίο των Οικονομόπουλου - Κλήμη - Καμινάρη του 1979) «η νε'α νομοθεσία των Γεωργι
κών Συνεταιρισμών».
Και δυστυχώς έπειτα από λίγα χρόνια νέες βασικές μεταβολές και με πολλές στη συνέ
χεια τροποποιήσεις τους.
Και πάλιν τώρα (1999) το θέμα της τροποποιήσεως είναι στην επιφάνεια. Το Υπουργείο
σχεδιάζει. Τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Η Εξουσία γνωρίζει. Οι ειδικοί και η επι
στημονική μελέτη δεν χρειάζονται(2).
Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
— Η Εποπτεία των Γεωργ. Συνεταιρικών Οργανώσεων που έχει ανατεθεί με νόμο στην ΑΤΕ
και ασκείται με ειδικό προσωπικό (εποπτεία που είναι παράλληλα πολύτιμη οργανωτική,
καθοδηγητική και ενεργός συμπαράσταση για την ανάπτυξη των Οργανώσεων ) —παρ’ όλες
τις κάποιες εσωτερικές αντιδράσεις από τις «τραπεζικές» κυρίως υπηρεσίες της ΑΤΕ και τις
«διαμαρτυρίες» και «κατηγορίες» ακραίων στοιχείων της αγροτικής συνεταιριστικής κινήσεως
που εξογκώνουν μερικές «επεμβατικές» ενέργειες ελάχιστων εποπτικών οργάνων—(‘) συνεχί
ζει να ασκεί το έργον της κατά τα προηγούμενα πρότυπα, έργο που γίνεται όλο και πιο δύσκο
λο και κοπιαστικό από την αξιόλογη ανάπτυξη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων μετακατοχικά (με βιομηχανικές και εμπορικές δοσοληψίες), αλλά και από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την 7ετίαν της δικτατορίας και γενικότερα από την μεταβολήν των συνθηκών.
Καταβάλλονται προσπάθειες για την προσαρμογή των Οργανώσεων στις νέες συνθήκες
της αγροτικής οικονομίας (ΕΟΚ κ.λπ.) και οργάνωσή τους με διάφορα μέτρα.
Δύο είναι τα βασικά προβλήματα της Εποπτείας ΑΤΕ:
α) η προσπάθεια των Κρατικών (Υπουργείον Γεωργίας) και άλλων για την απόσπαση της
Εποπτείας (και της Τεχνικής Υπηρεσίας) από την ΑΤΕ και την εμπλοκή της (από τους μεν)
στον δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο και από τους άλλους στην μετατροπή της σε «αυτοεποπτεία» — πολύ σωστή θεωρητικά αλλά και με ελαττώματα στην εφαρμογή των ελληνικών συνθη
κών και με τεράστιο οικονομικό βάρος που το πληρώνει τώρα η ΑΤΕ για τις εκατοντάδες
του ειδικού προσωπικού της (βλ. στο 1968 για τον αριθμό του προσωπικού αυτού) από το
σύνολο των εισπράξεών της (κερδών) από τις «τραπεζικές» εργασίες της.
β) η δημιουργία ενός σύγχρονου νόμου περί συνεταιρισμών (Για το θέμα αυτό και τις προ
τάσεις της βλ. πιο πάνω στη Νομοθεσία).
Διάφορα στοιχεία σχετικά με την Εποπτεία
— Προϊστάμενος της Δ/νσεως Συνεταιρισμών ο Υπ/ντής Νικηφ. Μετζιδάκης αντί του I.
Στρογγύλη τοποθετηθέντος ως Πρ/ου της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Μελετών.
— Χαρακτηριστική διευκρινιστική επιστολή του Κ. Αρχοντάκη στον «Οικονομικό Ταχυ
δρόμο» (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2175) για το ευρύτερο έργο της Εποπτείας. Η ακόλουθη:
«Λόγω προσωπικής γνωριμίας με τον κ. Λαμψίδη
και λόγω εκτιμήσεως της εργασίας του, που σχεδόν μόνιμα έχει προσανατολισθή στον γεωργικό
τομέα, παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, όλα τα
αξιόλογα κείμενα που δημοσιεύετε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

Γι’ αυτό έχω το θάρρος να σας γράψω τώρα δυό
λόγια για το σημείωμά του, που αναφέρεται στην
Εποπτεία Συνεταιρισμών και το οποίο ομολογώ
ότι με λύπησε.
Ανήκω στο Εποπτικό Σώμα της Τραπέζης και
συνεργάσθηκα 30 χρόνια με ένιαση και αφοσίωση

(1) Βλ. και σχόλιον εφημ. «Σκαπανεύς της Υπαίθρου» για Εποπτεία (θετικό αλλά και με μερικές επιφυ
λάξεις), αναδημ. ατα ΘΣ 1974 σ. 2017.
(2) Βλ. τώρα πάλι, σωστές υποδείξεις καθηγ. Κ. Παπαγεωργίου στη «Συνεταιριστική Πορεία», τ. 53 του 1999.
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για την ανάπτυξη των Συνεταιρικών Οργανώσεων
της Κρήτης (κυρίως).
Δεν μπορώ να παραδεχθώ ότι η συνεργασία μου
αυτή —όπως και όλων των συναδέλφων— είχε
ποτέ την έννοιαν της κηδεμονίας.
Η σχέσις της κηδεμονίας θα προσέβαλλε και τον
κηδεμόνα και τον κηδεμονευόμενον. Υ π’ όψιν ότι
το δίκαιον αναγνωρίζει την κηδεμονίαν επί ανηλί
κων δια τους οποίους ο κηδεμών, αποφασίζει αντ’
αυτών.
Ό μ ω ς ο Επόπτης Συν/σμών, ο αφανής αυτός μέγι
στος συντελεστής της όσης αναπτύχθηκε Συνεται
ριστικής κινήσεως, δεν υπήρξεν ποτέ κηδεμών.
Υπήρξεν πάντα ο σύμβουλος και ενίοτε ο
prom oteur και ο ενθαρρΰνων την ανάπτυξιν συνε
ταιριστικών δραστηριοτήτων, ποτισμένος με το
συνεταιριστικόν ιδεώδες και έχοντας την φιλοδο
ξίαν, επιστήμων αυτός και κατά κανόνα γυιός
αγρότου, να συμβάλη δια συμβουλών και ενημερώσεως, εις την λήψιν ορθών αποφάσεων από τα
υπεύθυνα όργανα των Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων, τα οποία ουδέποτε υποκατέσιησε.
Ο θεσμός του συμβούλου (νομικού, οργανωτικού,
λογιστικού) που τόσο έχει διαδοθή στις Εταιρίες
Κεφαλαίου, ποτέ δεν κατηγορήθηκε για υποκατάστασιν της Διοικήσεώς των. Γιατί στις Συνεταιρι
στικές Οργανώσεις επιχειρείται αυτό; Ασφαλώς
όχι για το καλό τους. Ερωτήσατε Οργανώσεις που
πρόκοψαν.
Κι αν ήταν αλήθεια ότι ο επόπτης εμπόδισε την
ανάπτυξιν πρωτοβουλιών, τότε γιατί δεν ανεπτύ-

χθηκαν συνεταιριστικές οργανώσεις και πρωτο
βουλίες στον αστικό τομέα που δεν υπήρχε ποτέ
επόπτης να τις εμποδίση;
Γιατί η χώρα μας βρίσκεται σχεδόν στο μηδέν
στην αστική συνεταιριστική κίνηση;
Ε ξ άλλου πρέπει να γνωρίζετε ότι ο έλεγχος του
επόπτου γίνεται δια λογαριασμόν των μελών και
του εποπτικού Συμβουλίου του ελεγχομένου Συνε
ταιρισμού στο οποίο στέλνεται η έκθεσις για να
την μελετήση και να την ανακοινώση στην συνέλευσιν των μελών.
Μόνο αυτά τα όργανα μπορούν να πάρουν απο
φάσεις ενημερούμενα από την έκθεσιν και ζητούντα διευκρινήσεις από τα υπεύθυνα όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως, για κάθε παρατήρησιν.
Ο επόπτης, μόνον επί διαπιστώσεως δολίων ενερ
γειών, προσφεύγει εις την δικαιοσύνην δεν έχει
άλλο δικαίωμα ούτε να απόρριψη ούτε να εγκρίνη
δαπάνας ή άλλας ενεργείας και αποφάσεις. Διαπι
στώσεις κάνει και τις θέτει εγγράφως υπ’ όψιν των
αρμοδίων και υπευθύνων οργάνων, για να λάβουν
αποφάσεις.
Και στις συνεδριάσεις των έχει γνώμην αλλά
χωρίς ψήφον. Κι η γνώμη διατυπώνεται ανάλογα
με την ανάγκην ενημερώσεως των Διοικούντων,
που έχουν πάντοτε, σαν αγρότες που ζουν στον
καθαρό αέρα, δυνατήν κρίσιν, κι αυτό δεν πρέπει
να μας διαφεύγη.
Αυτήν την σωστή κρίσιν και λογικήν των αγροτών
μας, αμφισβητούν εκείνοι που αυθαίρετα τον θεω
ρούν ως τελούντα υπό κηδεμονίαν».

— Προαγωγές Εποπτικών (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2393).
— Διαγωνισμός εποπτών 1975. Οι επιτυχόντες 20 άνδρες και (για πρώτη φορά) και 10
γυναίκες (Ονόματα βλ. ΘΣ 1975 σ. 2436).
— Αξιόλογη πάντα η προσφορά της Εποπτείας και στην παρακολούθηση και παρουσίαση
στοιχείων για τη συγκρότηση και τις δραστηριότητες των Γεωργ. Συνεταιρικών Οργανώσεων
τόσο στον γενικό ετήσιο απολογισμό της Διοικήσεως ΑΤΕ όσο και με ειδικούς απολογισμούς.
— Στελέχη της Εποπτείας ΑΤΕ μετέχουν στη συνεταιριστική εκπαιδευτική προσπάθεια
στο Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με την Εταιρεία Φίλοον Συνεργατισμού.
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
— Εξακολουθούν να εμφανίζονται διάφορες ενέργειες, άλλες υπε'ρ και άλλες κατά, άλλες
καλόπιστες και άλλες κακόπιστες, άλλες από διάθεση για βοήθεια και άλλες εχθρικές από
συμφέροντα.
Δυστυχώς η ίδια η συνεταιριστική κίνηση δεν είναι, συνήθως, οργανωμένη και σε θέση να
αντιστέκεται. Ούτε και, ακόμα, να αποδέχεται την προσφορά βοήθειας από επιστημονικούς
κύκλους (μερικές φορές μάλιστα και αντιδρά διότι διάφορες εκδηλώσεις τις εκλαμβάνει ως
ανάμιξη «στα χωράφια της»).
Αξιόλογη ενίσχυση από το Υπουργείο Γεωργίας:

— Στην περίοδο που εξετάζουμε τώρα αξιομνημόνευτο είναι το πολυσέλιδο θετικό, θεωρη
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τικό, ιστορικό και ενημερωτικό με κατεύθυνση κείμενο 290334/4332/13.8.74 εγκ. 676 του 1974
του Υπουργείου Γεωργίας - Τμήμα Γεωργικής Πολιτικής, προς της περιφερειακές Δ/νσεις
και τις Επιθεωρήσεις Γεωργίας, με θέμα «θέσις και συμβολή του γεωργικού συνεργατισμού
εν τω πλαισίω της γεωργικής πολιτικής» (βλ. αυτό στα ΘΣ 1974, σ. 1982 επόμ.). Με αυτό
ζητείται στο τέλος η υποβολή εμπιστευτικής εκθέσεως με αναφορά των απόψεων των υπηρε
σιών (στις οποίες απευθύνεται) σε διάφορα ερωτήματα για την συνεταιριστική ανάπτυξη.
Το καλό αυτό κείμενο (στο οποίο χωρούν λίγες επιφυλάξεις) υπογράφει ο Υπουργός Δημ.
Παπασπύρου.
(Δυστυχώς αυτού του είδους οι έρευνες χάνονται, συνήθως, μέσα στη δημοσιοϋπαλληλική
γραφειοκρατία και την αλλαγή των αρμόδιων Υπουργών και Διευθυντών, ενώ θα μπορού
σαν να αποτελέσουν πηγήν αντικειμενικής μελέτης).
- Αξιόλογη επίσης (ως ενίσχυση) είναι και η οργάνωση την εποχή αυτη από το Υπουργείο
Γεωργίας (σε συνεργασία με την Εταιρεία Φίλων Συνεργατισμού και άλλους) 2 Σεμιναρίων
τα οποία παρακολουθούσαν πολλά ανώτερα στελέχη των Δ/νσεων Γεωργίας τα οποία όχι
μόνο άκουσαν μαθήματα συστηματικά αλλά και εξετάσθηκαν και βαθμολογήθηκαν (για τον
ατομικό φάκελλό τους) για να μπορούν να έχουν ευρύτερη προσφορά (και ανάμιξη;). (Βλ.
ευρύτερα στο Υποκεφ. Ε).
Η ενίσχυση από την Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού
Βλ. στο Υποκεφ. Ε στη συνέχεια.
Διάφορες αντιδραστικές ενέργειες εμπόρων - βιομηχάνων και η αντίκρουσή τους
Ό πω ς σε κάθε περίοδο, υπάρχουν και κατά την περίοδο αυτη μικρές μεγάλες αντιδράσεις
εναντίον των Συνεταιρισμών από εκμεταλλευτικά συμφέροντα. Αναφερόμαστε σε μερικές
από αυτές και την αντίκρουσή τους:
1) Γράφουν τα ΘΣ 1975 σ. 2348, με αφορμή διαμαρτυρίες και θόρυβο από το Επιμελητήριο
Τρικάλων: «Ενώ από παντού ακούεται φωνή αγωνίας δια την μειονεκτικήν θέσιν των αγρο
τών οι οποίοι δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν ένα ανεκτόν εισόδημα δια να ζήσουν
ανθρώπινα και δι’ αυτό εγκαταλείπουν την γην...
Ενώ και οι Ιεράρχαι ακόμη της Επαρχίας, όσοι απ’ αυτούς ζουν κοντά εις τον πόνον του
ποιμνίου των, διαμαρτύρονται τελευταία δημοσία δια την εκμετάλλευσιν των αγροτών από
τους μεσάζοντας (Φλωρίνης, Κορινθίας κ.λπ.)(').
Ενώ και έμποροι σοβαροί που βλέπουν με καθαρά μάτια την κατάσταση πως εξελίσσεται
και που οδηγούμεθα με την αστοργίαν έναντι των αγροτών κ.λπ. Ενώ... Ενώ... Ενώ...
Εν τούτοις το Εμπορικόν - Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Τρικάλων εξακολουθεί να σκέ
πτεται με την προ 50ετίας νοοτροπίαν. Μακροσκελές υπόμνημα υπέβαλε προς την Κυβέρνησιν, εις το οποίον επαναλαμβάνει όσα άλλοτε άλλα Επιμελητήρια (σαν να κόλλησε η βελόνα
του γραμμοφώνου) από άλλας περιφερείας έγραψαν και υπεσιήριξαν... Και χωρίς το Επιμελητήριον να γνωρίζη τι σημαίνει ακριβώς «ιδιωτική πρωτοβουλία» και χωρίς να γνωρίζη τα
περί ελευθερίας οικονομικής απασχολήσεως και ελευθερίας εργασίας, διαμαρτύρεται διότι
αι συνεταιρικοί Οργανώσεις των αγροτών φροντίζουν δια να αυξήσουν εμμέσως —με προ
μήθειαν και διάθεσιν ειδών στους αγρότες εις χαμηλάς τιμάς— το ανεπαρκές εισόδημα των
αγροτών.
Επιθυμεί το ΕΒΕ Τρικάλων στεγανά μεταξύ αγροτών και εμπόρων, ως εάν η εμπορία είναι
προνόμιον το οποίον εδόθη άνωθεν εις μερικούς. Οι αγρότες πρέπει να παράγουν και οι
(1) Χαρακτηριστικό είναι το σημείωμα στα ΘΣ 1975 σ. 2348 για ζωηρές δηλώσεις του Μητροπολίτου
Κορινθίας υπέρ των αδικουμένων αγροτών «που διαρκώς μοχθούν και διαρκώς αδικούνται» και των
Συνεταιρισμών.
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«ελέω Θεού» έμποροι πρέπει να διαχειρίζωνται τα προϊόντα. Δογματίζει ότι «οι Γεωργικοί
Συνεταιρισμοί πρέπει να παρεμβαίνουν μόνον εκεί όπου το εμπόριον δεν δύναται να ανταποκριθή και ως εκ τούτου θα ζημιωθή η παραγωγή του αγρότου». Και αναλαμβάνει ακόμα
και ρόλον προστάτου των αγροτών, δια να μη σπαταλούν ούτοι τα προμηθευόμενα τρόφι
μα...
Και ζητεί (αυτό το αιώνιον τροπάριον της αναισχυντίας) «τον περιορισμόν των Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων εις τα κύρια αυτών καθήκοντα του αγροτικού τομέα, τα σκοπούντα εις
την εξύψωσιν του αγροτικού εισοδήματος δια της αυξήσεως και βελτιώσεως της πρωτογε
νούς γεωργικής παραγωγής»...
Και όλα αυτά κατά το 1975!! Αλλά διατί όχι, αφού ουδείς σχεδόν γνωρίζει «τί είναι Συνε
ταιρισμός;»...
2) Και στη συνέχεια τα ΘΣ (1975 σ. 2349) απευθύνονται ζωηρά προς τον κ. Πρωθυπουργό
επειδή δεν επιδεικνύεται η απαιτούμενη στοργή προς τους αγρότες αλλά γίνεται επίδειξη
ισχύος ακόμα και με δακρυγόνα σε διαμαρτυρίες τους, με το ακόλουθο χαρακτηριστικό
σημείωμα: «Κύριε Πρωθυπουργέ: 10 Ιουλίου 1966» υπενθυμίζει και ζητά. Γράφει:
«Στοργή στον αγρότη. Ό χ ι επίδειξη ισχύος.
Ό χ ι δακρυγόνα. Δίκαιη η ανταμοιβή των
κόπων του αγρότη. Προγραμματισμός για
γεωργική ανάπτυξη πραγματική. Κατάλληλη
χρησιμοποίηση των Συνεταιρισμών. Έ ργα
και όχι λόγια. Ούτε αυτοϊκανοποίηση της
Κυβερνήσεως, ούτε δημοκοπίες της Αντιπολιτεύσεως.
Αυτές είναι οι θέσεις μας. Τις επαναλαμ
βάνουμε και τώρα με την επέτειο της 10ης
Ιουλίου 199. Είναι η ημέρα των γεγονότων
της Θεσσαλονίκης με αφορμή τις τότε δια
μαρτυρίες των σιτοπαραγωγών. Και τότε τα
τρακτέρ. Υπουργοί που υπηρετούσαν σκο
τεινά συμφέροντα έθεσαν σε αντίθεση
αγρότες και χωροφυλακή, προσπάθησαν να
εμπλέξουν στην αντιδικία και το Στρατό.
Πρέπει να ξαναθυμηθούμε και να προσέ
ξουμε τα γεγονότα εκείνα (που είχαν είχαν
και τις επιπτώσεις τους και στη Συνομο
σπονδία Συνεταιρισμών). Οι σημερινοί
Υπουργοί, οι σημερινοί αρμόδιοι να τα
θυμηθούν, να τα μελετήσουν, να διδαχθούν
από αυτά.
Τους τελευταίους μήνες δημιουργείται
ένταση σε διάφορες περιφέρειες, για διάφο
ρα προϊόντα. Τότε τα βάρη τα ρίξανε στον
κομμουνισμό, σήμερα τα ρίχνουν στον αριστεροχουντισμό. Μόνο για το δίκηο του
παραγωγού που μένει ανικανοποίητο δεν
μιλούμε.
Είναι μοιραίο κάθε Κυβέρνηση να νομίζη
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ότι κάνει πολλά και δίνει πολλά και να περιμένη ευχαριστήρια. Είναι μοιραίο η κάθε
Αντιπολίτευση να κάνη και κάποια δημοκοπία. Αλλά η αλήθεια βρίσκεται στο μέσο. Να
οργανωθή λοιπόν μια διακομματική αντιμε
τώπιση των ζητημάτων των αγροτών. Να
χαραχθή υπερκομματική πολιτική. Να εφαρμοσθή επαναστατική αγροτική πολιτική.
Η 10 Ιουλίου 1966 δεν είναι πολύ μακρυά.
Και υπάρχουν πολλές ημερομηνίες του 1975
που ομοιάζουν με εκείνη. Πορεία τρακτέρ,
χωροφυλακή, δακρυγόνα, αυστηρές δηλώ
σεις Υπουργών.
Προσοχή. Το πρόβλημα υπάρχει. Το πρό
βλημα είναι δύσκολο. Χρειάζεται σκέψη,
χρειάζονται έργα. Χρειάζεται πρόγραμμα.
Δεν αρκούν οι επιδοτήσεις. Χρειάζεται η
πνοή, για αληθινή ανάπλαση.
Μερικοί όμως αρμόδιοι στον αγροτικό
τομέα απλώς θορυβούν και κάνουν ζημιά,
αντί να σκύψουν πάνω στα προβλήματα και
να διορθώσουν πολλά κακώς κείμενα. Προ
σθέτουν προβλήματα αντί να επιλύουν.
Δημιουργούν αντικυβερνητικό πνεύμα ενώ
έπρεπε με θετικό έργο να βοηθήσουν τον
τόπο.
Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ της
Γεωργίας: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα
για να μην υπάρξουν τέτοιες ημερομηνίες.
Το θέλετε βέβαια.
Έ χετε όμως τους κατάλληλους ανθρώπους
στις ηγετικές θέσεις;»
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Οι ζω ηρές κ α ι μ ε επ α κ ό λ ο υ θ α κ ινη τοποιή σεις Ιουνίου 1966
τις ο ποίες υ π ενθ υ μ ίζει το π α ρ α π ά ν ω σημείω μα.
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3) Αργότερα (τον Μάιο 1976) η ΦΣ της Συνομοσπονδίας αναφ ύεται «αι αυτή στο θέμα
των αντιδραστικών διαμαρτυριών κ.λπ., με το ακόλουθο άρθρο της (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 213):
«Γεωργικοί Συνεταιρισμοί και ιδιωτικό εμπόριο
και βιομηχανία
Έ χουν πληθυνθή τελευταία οι αναφορές των
Εμπορικών Συλλόγων και των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων στις δραστηριότητες των γεωρ
γικών συνεταιρισμών. Πολλές μάλιστα από αυτές
σε πολύ οξύ τόνο συνισιούν στους αρμοδίους την
λήψη μέτρων για τον περιορισμό των γεωργικών
συνεταιρισμών «στο κυρίως ε'ργο τους»...
Εις τους συλλογισμούς τους αυτούς οι οργανώ
σεις των εμπόρων και των βιομηχάνων βασίζονται
σε ωρισμένες παρανοήσεις.
1. Θεωρούν ότι αποκλειστικό έργο των συνεται
ριστικών οργανώσεων είναι η φροντίδα για την
καλλιέργεια των αγρών και την εκτροφή των
ζώων. Αφού τα αγροτικά προϊόντα παραχθούν,
οποιαδήποτε περαιτέρω διαχείριση ανήκει μόνο
στους εμπόρους και στους βιομηχάνους. Αυτά δε
σε μια εποχή που στις προηγμένες χώρες γίνεται
επίμονα λόγος για οριζόντια και κάθετη διασύνδε
ση των δραστηριοτήτων και που στις χώρες της
Ε.Ο.Κ., η διασύνδεση αυτή έχει πραγματοποιηθη
σε μεγάλο βαθμό...
2. Υποστηρίζεται ότι «τα υπέρ των Συνεταιρι
σμών λαμβανόμενα μέτρα οδηγούν εις καθεστώς
εντόνως ελεγχομένης οικονομίας». Με τη λογική
αυτή και οι χώρες της Ε.Ο.Κ., έχουν «καθεστώς
εντόνως ελεγχομένης οικονομίας» αφού με βάση
Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., μπορούν να ενισχύουν
ομάδες παραγωγών που επιδίδονται στην εμπορία
των προϊόντων τους (βλ. Κανονισμούς Εμπορίας
Οπωροκηπευτικών). Μήπως οι ανατιθέμενοι εις
την δραστηριοποίησιν των συνεταιριστικών οργα
νώσεων προτείνουν να εξαιρεθή η Ελλάδα από
τους Κοινοτικούς Κανονισμούς; Α πορεί όμως

κανείς και με τον συλλογισμό. Γιατί με την ενίσχυσιν των γεωργικών συνεταιρισμών πηγαίνουμε σε
καθεστώς ελεγχομένης οικονομίας ενώ με την ενί
σχυση των βιομηχανικών ή των εμπορικών εταιρει
ών διατηρούμε το καθεστώς της πλήρους οικονομι
κής ελευθερίας; Ό π ω ς είναι δε γνωστό δεν ήταν
μικρή η ενίσχυση που δόθηκε με μορφή πολλα
πλών και ποικίλων κινήτρων κατά την περασμένη
εικοσαετία και μέχρι σήμερα.
3.
Ό σ ο ι αντιδρούν στην δραστηριοποίηση των
γεωργικών συνεταιρισμών υποστηρίζουν ακόμα
ότι «εις τας περιπτώσεις κραζουσών αποτυχιών τα
ανοίγματα των γεωργικών συνεταιρισμών πληρώ
νονται δια της Αγροτικής Τραπέζης από το κοινω
νικόν σύνολον». Αθέλητα ή για να δημιουργήσουν
εντυπώσεις κάνουν στην περίπτωση αυτή ένα
σοβαρό λάθος. Ίσ ω ς στηρίζονται σε εντυπώσεις
και όχι σε πληροφόρηση. Οι γεω ργικοί συνεταιρι
σμοί είναι οργανώσεις ιδιωτικές και εκ του λόγου
αυτού η Αγροτική Τ ράπεζα δεν μπορεί να κάλυψη
τις ζημιές που πιθανόν να υποστούν.
Ε π ί πλέον η αλληλέγγυος ευθύνη των συνεταίρων
των συνεταιριστικών οργανώσεων διασφαλίζει εξ
ολοκλήρου τους δανειστές τους. Αντίθετα για το
εμπόριο και τη βιομηχανία πολλά δάνεια παρα
γράφονται εντασσόμενα στις επισφαλείς απαιτή
σεις των Τραπεζών...
Αν τέλος οι εμποροβιομηχανικοί Σύλλογοι αναφέρονται στο αίτημα των συνεταιριστικών οργα
νώσεων για την ρύθμιση των χρεών που τους δημι
ούργησαν οι διοικήσεις της δικτατορίας, τότε το
ολίσθημα των Συλλόγων αυτών είναι σοβαρό.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η δικτατορία επενέβη
δυναμικά και από την πρώτη στιγμή στους συνε
ταιρισμούς ...»

— Ορθή απάντηση σε διαμαρτυρίες των Εμπόρων από τον υπουργό Γεωργίας.
Ο υπουργός Γεωργίας Ιορδάνογλου απαντά πολύ σωστά (στη Βουλή) στο έγγραφο με
παράπονα των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων και υποστηρίζει με λεπτομέρειες το
έργο των Συνεταιρικών Οργανώσεων. Βλ. το κείμενο ΦΣ 1976 σ. 215,216. Γράφει:
...1) Ο ι συνεταιρισμοί κατά την έννοιαν του
άρθρου 1 του Ν. 602/15, ως μεταγενεσιέρως τροποποιηθέν ισχύει, σκοπούν εις την δια της συνερ
γασίας των μελών των προαγωγήν της ιδιωτικής
οικονομίας εκάστου αυτών. Οι σκοποί των Ο ργα
νώσεων τούτων πραγματοποιούνται δια της χρησιμοποιήσεως υπ’ αυτών πάντων των εις την διάθεσίν των, τεχνικών και οικονομικών μέσων και απο
βλέπουν εις την βελτίωσιν και ανάπτυξιν της παρα
γωγής των, ως και εις την αξιοποίησιν ταύτης.
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Δεδομένου ότι ο ι γεω ργικοί συνεταιρισμοί χαρα
κτηρίζονται υπό του νόμου, ως εταιρείαι οικονομι
κού περιεχομένου και έχουν εμπορικήν ιδιότητα,
τελούν δε άμα, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος,
υπό την εποπτείαν και την προστασίαν του Κρά
τους, το οποίον υποχρεούται να μεριμνά δια την
ανάπτυξιν αυτών, δεν δύνανται να θεωρούνται υπό
των άλλων επαγγελματικών τάξεων, ότι εξέρχο
νται της παραγωγικής των δραστηριότητος. Η
δημιουργία γεωργικών βιομηχανιών επεξεργα

Περίοδος 1974 -1976: Υποκεφ. Β ' - Κράτος και τρίτοι έναντι των Συνεταιρισμών. Ενισχύσεις, Αντιδράσεις.

σίας, τυποποιήσεως, μεταποιήσεως κ.λπ., των
παραγομένων υπό των μελών των προϊόντων, απο
τελεί προέκτασιν της παραγωγικής δραστηριότητος αυτών, εις τον τομέα δε τούτον ούτοι είναι οι
φυσικοί φορείς.
Ό σ ον αφορά το αναφερόμενον εις την δήθεν
προνομιακήν φορολογικήν μεταχείρισιν των γεωρ
γικών συνεταιρισμών, σημειούμεν, ότι δια του
άρθρου 6 του Ν.Δ. 3843/1958 «περί φορολογίας
νομικών προσώπων καταργηθε'ντος δια του Ν.Δ.
1077/71 και επαναφερθε'ντος εν ισχύϊ δια του
άρθρου 16 του Ν. 12/1975, αναγνωρίζονται ρητώς
αι μετά τρίτων μη μελών συναλλαγαί των γεωργι
κών συνεταιρισμών πρώτου και δευτέρου βαθμού
και τα εκ συναλλαγών αυτών κε'ρδη, υπόκεινται εις
φόρον εισοδήματος. Ούτω δια της παρ. 3 της ως
άνω διατάξεως ορίζεται ότι δεν απαλλάσσονται
της φορολογίας: “4) τα κέρδη εκ της πωλήσεως εις
τρίτους μη μέλη του συνεταιρισμού, αγαθών εν
γένει μη παραγομένων υπό του συνεταιρισμού ή
των μελών αυτού, ως και τα κέρδη εκ παροχής
υπηρεσιών προς τρίτους μη μέλη του συνεταιρι
σμού”.
2) Ε πί του υπό του ως άνω Επιμελητηρίου θιγομένου ετέρου θέματος, όσον αφορά την εν άρθρω 1
παρ. 2 του Ν. 602/15 προστεθείσαν μεταγενεστέρως δια του άρθρου 1 του Ν. 5289/31 διάταξιν,
συμφώνως προς την οποίαν επιτρέπονται προμήθειαι εις γεωργικούς συνεταιρισμούς παντός σκο
πού, εφ ’ όσον προβλέπονται υπό του καταστατικού
των, κατόπιν δηλώσεων των μελών των μέχρι του
δηλωθέντος ποσού κ.λπ., γνωρίζομεν ότι η διάταξις αύτη δεν έχει την έννοιαν ως εκ πρώτης όψεως
δύναται να υποθέση τις, της απαγορεύσεως των
προμηθειών υπό των γεωργικών συνεταιρισμών,
αλλά της υποβολής αυτών εις την πρόσθετον διατύπωσιν των δηλώσεων των συνεταίρων και μόνον
επί σποπώ προστασίας αυτών, επί τω τέλει αποφυ
γής αγορών άνευ εξασφαλίσεως της διαθέσεως
των προμηθευομένων ειδών και της συνεπεία τού
του προκλήσεως ζημιών εις τους συνεταιρισμούς,
εκ της κατά τον χρόνον εκείνον απειρίας των διοικούντων αυτούς, προς διεξαγωγήν εμπορικών
πράξεων.
Το ότι δεν απαγορεύονται εις τους προμηθευτι
κούς ή καταναλωτικούς συνεταιρισμούς (γεωργι
κούς και αστικούς), αι συναλλαγαί μετά τρίτων,
προκύπτει και εκ του άρθρου 48 παρ. 4 του Ν.
602/15, το οποίον ορίζει ότι απαγορεύεται εις τους
συνεταιρισμούς να πωλώσιν επί πιστώσει εις μη
συνεταίρους, κατά συνέπειαν δεν απαγορεύει την
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πώλησιν εις τούτους τοις μετρητοίς.
Άλλως τε ουδαμού του νόμου υφίσταται διάταξις
είτε αμέσως, είτε εμμέσως, απαγορεύουσα ή κωλύουσα τας μετά τρίτων συναλλαγάς.
Προς την ως άνω ερμηνείαν συμπορεύεται και η
σχετική νομολογία των δικαστηρίων. (Αποφάσεις:
1) 446/26.9.69 Μον. Πλημμ. Σιδηροκάστρου, 2)
475/31.5.74 Πταισμ. Αλεξ/λεως, 3) 810/19.10.74
Εφετείου Αλεξ/λεως, ως και το υπ’ αριθ. 5814/1974
Απαλλ. Βούλευμα Εισαγγ. Πλημμ. Σερρών, εγκριθέν δια της υπ’ αρίθ. 21099/1974 Πράξεως του
Εισαγγ. Εφετών Θεσσαλονίκης).
Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, τα υπό του εν
λόγω Επιμελητηρίου υποστηριζέμενα, ελέγχονται
αβάσιμα».

— Και πάλιν γράφουν τα ΘΣ το 1976 (σ.
2666) για τις ανεπίτρεπτες αντιδράσεις:
«Πυρ ομαδόν, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο, των
εμπόρων και βιομηχάνων εναντίον των Γεωργικών
Συνεταιρισμών επειδή οι τελευταίοι προσπαθούν
να εξυπηρετήσουν τους αγρότες προσφέροντάς
τους αγνά προϊόντα σε λογικές τιμές για να αξιοποιηθή το μικρό, το ανεπαρκές εισόδημά τους, να
μπορούν να ζήσουν. Υπομνήματα —σχεδόν πανο
μοιότυπα— από διάφορες πόλεις (Εμπορικά και
Βιομηχανικά Επιμελητήρια κ.λπ.) και δημοσιεύ
ματα στις εφημερίδες.
Ο ι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί —τονίζουν— εξέφυ
γαν του σκοπού των. Και ποιός είναι ο σκοπός
τους κατά την λογική των εμπόρων; Σκοπός τους
είναι να βοηθούν να αυξάνη η παραγωγή. Από
εκεί και εμπρός αρμόδιοι (ελέω τίνος;) είναι οι
έμποροι.
Βέβαια όλα αυτά είναι ακατανόητα. Μήπως απα
γορεύεται στους εμπόρους να έχουν αγροτική
περιουσία ή να ασχολούνται με γεω ργικές επιχει
ρήσεις; Ό χ ι βέβαια.
Ό λ α γίνονται για τον θόρυβο. Ή μήπως και
πιστεύουν πράγματι ότι έχουν δίκηο, ότι τους
αφαιρούνιαι δικαιώματα;
Τίποτα δεν αποκλείεται. Ε ίναι τόση η άγνοια και
σύγχυση για το θέμα των Συνεταιρισμών, είναι
τέτοια η έλλειψη σχετικής διδασκαλίας, είναι τόση
(στην πραγματικότητα) η αδιαφορία του Κράτους,
είναι τόσο ανοργάνωτη, από μέρους της συνεταιρι
στικής κινήσεως, η πνευματική άμυνα, ώστε όλα
είναι πιθανά και όλα είναι δυνατόν να γίνουν. Ας
το προσέξουν όσοι έχουν την ευθύνη για την
εκπροσώπηση της συνεταιριστικής κινήσεως».
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ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
— Η ΠΑΣΕΓΕΣ, με εγκύκλιο της 47/1974, τονίζει την αποφυγή κομματικών αναμίξεων —
επιρροών κατά τις Γεν. Συνελεύσεις που θα εκλε'ξουν τα ΔΣ και ΕΣ. «Το συνεταιριστικόν
κίνημα πρέπει να παραμείνει εκτός των κομμάτων» (βλ. ΦΣ 1974 σ. 751).
— Υπάρχουν πάντα και κατά την περίοδο αυτή οι μικρές ως τώρα (συγκριτικά με τα επό
μενα χρόνια) κομματικές προσπάθειες διαφόρων προσώπων ή μικρών, κατά περιφέρειες,
αγροτικών ομάδων για ανάμιξη στη ζωή των Συνεταιρισμών. Και αυτό από την σύγχυση που
υπήρχε (και υπάρχει) μεταξύ της «συνδικαλιστικής - επαγγελματικής» και της «συνεταιρι
στικής οικονομικής» δραστηριότητας^).
Χαρακτηριστικό πάντως είναι το ακόλουθο ενημερωτικό για όλους, συνεταιρισμένους και
τρίτους, κείμενο που δημοσιεύεται στα ΘΣ τ. 26.
«Οι Συνεταιρισμοί.
Είναι οικονομικές οργανώσεις συνεργασίας και αυτοβοηθείας των μικρών οικονομιών για
την καλλιτέρευση των όρων συναλλαγών τους τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον οικια
κό τομέα. Είναι μια ασπίδα που προστατεύει από την εκμετάλλευση των ισχυρών που κερ
δοσκοπούν.
Είναι μια οικονομική δημοκρατία όπου τα μέλη συνεργάζονται εθελούσια και ισότιμα για
το καλό τους αλλά σύγχρονα — με τη δράση τους - εξυπηρετείται και το γενικώτερο καλό.
Αγκαλιάζουν όλους τους ανθρώπους που αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να
αλληλοεξυπηρετηθούν.
Είναι ανεξάρτητοι και ξένοι από φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές, κομματικές διαφο
ρές, αντιθέσεις και επιρροές.
Κάθε συνεταίρος έχει βέβαια τις δικές του δοξασίες και πεποιθήσεις. Αλλά οποιαδήποτε
πεποίθηση ή ενέργεια του συνεταίρου πρέπει να μένη έξω από το Συνεταιρισμό, έξω από τις
συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, έξω από την άσκηση της ψήφου και τη λήψη αποφάσεων,
έξω από τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού που σκοπό πρέπει να έχη την εξυπηρέτηση
των μελών στην επαγγελματική και την οικιακή τους οικονομία.
Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού πρέπει να βλέπη το άλλο μέλος σαν ίσο και φίλο, σαν
άνθρωπο με τον οποίο βρίσκονται στην ίδια βάρκα μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα,
συνεργάτη στην κωπηλασία για να μη βουλιάξουν, για να επιζήσουν, για να ζήσουν καλλίτε
ρα.
Στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέγωντι οι πιο καλοί συνεταίροιεκείνοι που έχουν τις ικανότητες και την αγαθή διάθεση να προσφέρουν υπηρεσίες, να εξυ
πηρετήσουν τους συνεταίρους και το γενικό καλό.
Η πολιτική και τα κομματικά πρέπει να μένουν έξω από την πόρτα του Συνεταιρισμού. Και
οι συνεταίροι πρέπει να επαγρυπνούν. Μόνο η καλόπιστη και δραστήρια συμμετοχή των
μελών δημιουργεί οργανώσεις που εξυπηρετούν το σκοπό τους, τα μέλη, το γενικώτερο
καλό.
Οι συνεταιρισμοί δεν π ρέπει να αναμιγνύονται εις την κομματικήν πολιτικήν. Αλλά και
τα Κόμματα π ρέπει να αφίσουν τους Σ υνεταιρισμούς απερίσπαστους στο δημιουργικό
τους έργο».

(1) Βλ. σχετικά κείμενα Μαριάδη και Πουρνάρα σε παλαιότερες σελίδες του έργου.
Βλ. και κείμενο Στ. Παγουρά ΦΣ 1975 σ. 416.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Τα στοιχεία της όλης αγροτικής συνεταιριστικής κινήσεως δίδονται και κατά την περίοδο
αυτή από τις εκθέσεις της ΑΤΕ (γενικές της Διοικήσεως και λεπτομερέστερες με στατιστικά
κ.λπ. στοιχεία της Δ/νσεως Συνεταιρισμών) στις οποίες μπορεί να ανατρέξει ο κάθε μελετη
τής για ειδικό θέμα.
Στη συνέχεια δίδονται εδώ τα στοιχεία για το τέλος του 1974 (αρχή του 1975) (βλ. ΘΣ 1975
σ. 2440,2441,2442). Είναι τα ακόλουθα:
«1. Ιδρύσεις, διαλύσεις «ατά το 1974.
Κατά το 1974 ιδρυθήκαν συνολικά 30 νέοι γεωρ
γικοί συνεταιρισμοί (9 πιστωτικοί, 1 πωλήσεως, 10
παραγωγικοί, 8 διαφόρων σκοπών, 2 διαχειρίσεως
δασών), καθώς και 3 αλιευτικοί. Σύνολο 33, έναντι
26 κατά το 1973 και 37 κατά το 1972. Παρατηρείται
ότι, αριθμητικά τουλάχιστον, έχουν σχεδόν καλυφθή οι ανάγκες συνεταιριστικής οργανώσεως στον
χώρο της γεωργίας. Από τις 6.061 Δήμους - Κοινό
τητες της χώρας λειτουργούν στις 5.148. Είναι
δυνατή ή σύσταση μόνο σε 62 ακόμα.
Κατά το ίδιο έτος δ ι α λ ύ θ η κ α ν συνολικά 136
γεωργικοί συνεταιρισμοί (70 εκούσια και 66 ανα
γκαστικά), έναντι 328 το 1973. Επίσης διαλύθηκαν
2 αλιευτικοί. Πρέπει όμως να σημειωθή ότι 27 από
τους διαλυθέντες ενοποιήθηκαν με άλλους Συνε
ταιρισμούς.
2. Λειτοιιργούντες την 31.12.1974 και αριθμός μελών.
Αναλυτικά η εικόνα των συνεταιρισμών στο τέλος
του 1974 είναι η ακόλουθη:
Γεωργ. Συνεταιρισμοί (ελεύθεροι)
Πιστωτικοί
Πωλήσεως
Γάλακτος
Φρούτων
Κηπευτικών προϊόντων
Πτηνοτροφ, προϊόντων
Έ τερ οι
Π αραγωγικοί
α) Π αραγωγικοί (κατέχοντες
εγκαταστάσεις, γεωργικά
μηχανήματα κ.λπ.)
ήτοι:
Ελαιουργικοί
Οινοποιητικοί (ελεύθ.)
Τυροκομικοί
Πτηνοτροφικοί

Αριθμός
5.045
156
51
41
18

11
35
1.462

752
423
7
226

10

Μέλη
468.036
14.221
4.310
3.866
2.227
721
3.097
144.989

106.722
60.786
2.669
24.102
1.237

Κοινής χρήσεως μηχανών
Πολλαπλών παραγωγικών
δραστηριοτήτων
Π αραγωγικοί έτεροι
β) Παραγωγικοί εργασίας
ήτοι:
Γεωργοβιοτεχνικοί
Δασικοί εργασίας
γ) Παραγωγικοί διάφοροι
ήτοι:
Συν/σμοί ομαδικής καλλιεργείας
Αρδευτικοί Συν/σμοί
Διάφοροι παραγωγικοί

54

8.460

25
7

8.839
629

419

13.696

14
405

907
12.789

55

4.072

13
38
4

1.018
2.947
107

δ) Παραγωγικοί (χαρακτηριζόμενοι
ως παραγωγικοί κυρίως εκ της
συμμετοχής των εις ειδικάς
Ενώσεις ή άλλας Οργανώσεις των
οποίων σκοπός είναι η
απόκτησις βιομηχανικών
και λοιπών εγκαταστάσεων
236
ήτοι:
Αμπελουργών
17
Κτηνοτροφών
165
Τοματοπαραγωγών και
παραγωγών κηπευτ. προϊοντων 24
Παραγωγών βρωσ. ελαίων
2
Φρουτοπαραγωγών
28
Διαφόρων σκοπών
ήτοι:
Μελισσοκομικοί
Εξαγοράς και
ενοικιάσεως γαιών
Υγειονομικοί
Διάφοροι
Σύνολον(*)ελευθέρων
γεωργικών

20.499
1.646
12.806
2.716
175
3.156

85

5.007

64

2.920

19

1.741
316
30

1
1
6.748

632.253

(*) Ο αριθμός των συνεταιρισμένων ατόμων υπολογίζεται σε 598.141. Οι υπόλοιποι αφορούν εγγραφή σε
περισσότερους συνεταιρισμούς.
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Γεωργ. Συνεταιρισμοί (Αναγκαστικοί)
Οινοποιητικοί
39
Θηραϊκών προϊόντων
13
Μαστίχης
20
Κροκοπαραγωγών
1
Διαχειρίσεως συνιδιοκτητών
δασών
134
Διαχειρίσεως χορτονομής
45
Σύνδεσμοι Κιτροπαραγωγών
50

27.800
11.323
2.622

Σύνολον αναγκαστικών
γεωργικών

65.337

Γενικόν σύνολον γεωργικών
Συνεταιρισμών

302

7.050

Α στικοί Συνετιαιρσμοί (τελοΰντες υπό
τον έλεγχον και εποπτείαν της ΑΤΕ)
1. Α λ ι ε υ τ ι κ ο ί :
Πλοιοκτητών μέσης αλιείας
4
Πλοιοκτητών παράκτιας
13
Αλιεργατών εκμεταλ. ιχθυοτρ.
υδάτων
40
Αλιεργατών μηχανοκιν. κ.λπ.
αλιευτικών
3
Σπογγαλιέων
1
Σύνολον αλιευτ. Συν/σμών
2. Χειροτεχνίας:
Βιοτεχνικοί Συν/σμοί Γουνοποιών
Σύνολον Α σι. Συν/σμών

16.028
2.065
4.840
659

697.590

109
625
1.164
59
26

61

1.983

3
64

46
2.029

Γενικόν σύνολον Συν/σμών
υπό εποπτείαν Α ΤΕ
7.114
699.919
Περισσότεροι του ενός ομοειδείς Συνεταιρισμοί
υπάρχουν σε 784 τόπους (πρόκειται κυρίως για
πιστωτικούς. Βλ. σχετικό σημείωμα σε άλλη σελίδα
στη συνε'χεια).
3. Με'σος όρος αριθμού μελών κατά Συνεταισμόν.
Ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους οι Γεωργ.
Συνεταιρισμοί κατατάσσονται ως εξής:
2.312 έχουν
7 — 50 μέλη
1.340
5 1 - 75
912
7 6 -1 0 0
1.081
101 -1 5 0
532
151-200
571
201 και άνω
Μέσος όρος 94 συνεταίροι.

4. Μεμονωμένοι και συνεταιρισμένοι
κατά περιφερείας.
Η κατανομή των ενεργών(*) μελών των Γ. Συνε
ταιρισμών σε σύγκριση με τους ενεργούς (*) μεμο
νωμένους πιστοΰχους της Α ΤΕ έχει κατά Γ. Διαμε
ρίσματα ως εξής (αγροτ. οικογένειαι):
Συνεταιρ. Μεμονωμ.
Θράκη
28.053
23.894
Αν. Μακεδ.
38.379
21.050
Κεντρ. Μακεδ.
86.363
28.406
Δυτ. Μακεδ.
27.008
11.279
Θεσσαλία
69.915
22.814
Στερ. Ελλάς
80.391
46.567
Ή π ειρ ος
22.810
24.294
Πελοπόννησος
86.837
64.836
Ν. Αιγαίου
15.502
9.586
Ν. Κυκλάδες
6.836
2.024
Κρήτη
62.558
14.314
Ν .Ιόνιοι
17.826
9.470
Δωδεκάνησος
5.704
2.500
Σύνολο ενεργών
Ε π ί συνόλου

281.034
366.244

5. Ο τεχνικός και βιομηχανικός εξοπλισμός των
αγροτικών συνεταιρικών οργανώσεων.
Ε νιός του 1974 απεκτήθησαν από τις αγροτικές
συνεταιρικές οργανώσεις τεχνικές και βιομηχανι
κές εγκαταστάσεις αξίας κτήσεως 382.857.000
δρχ., που αναλύονται σε:
Γεωργικές βιομηχανίες
Γεωργικά μηχανήματα
Μεταφορικά μέσα
Γ ραφ εία-Α ποθήκες
Εγκαταστ. δασικές
Λοιπές
Σύνολο

χιλ. δρχ.
222.194
17.209
15.734
91.056
2.314
34.350
382.857

Το κονδύλιο δια Γ. βιομηχανίες 222.194
αναλύεται σε:
Χίλ. δρχ.
Τυροκομεία
300
Ελαιουργεία
29.513
Διαλογή - συσκ. οπωρών
1.300
Κονσερβ. βρωσ. ελαιών
7.852

(*) Ό σ ο ι έχουν συναλλαγή έστω και μια φορά κατά την τελευταία τριετία.
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Εκκοκ. βάμβακος
Πτηνοσφαγεία
Οινοποιεία
Ψ υ γεία -π α γ ο π ο ιεία
Εγκατ. καταψύξ. κρέατος
Επεξεργ. ελαιολόδου
Σύνολο

114.249
26.000
4.612
20.500
11.000

6.868
22Ζ194

Η α ξ ί α τ ο υ κ α τ ε χ ο μ έ ν ο υ από τις
α μ ι γ ε ί ς Γεωργ. Συνεταιριστικές Οργανώσεις
εξοπλισμού
την
31.12.74
ανέρχεται
σε
6.360.039.000 δρχ., με την ακόλουθη ανάλυση:
χ ιλ δρχ.
Γεωργικές βιομηχανίες
3.166.387
Αλλες εγκαταστάσεις
277.994
Γεωργικά μηχανήματα
67.143
Μ εταφορικά με'σα
105.051
Γραφεία, Αποθήκες κ.λπ.
2.673.579
Δασικός εξοπλισμός
31.878
Αλιευτικός εξοπλισμός
16.492
Βιοτεχνικός εξοπλισμός
21.515
Σύνολο
6.360.039
Ε πί πλέον υπάρχει και ο λίαν αξιόλογος εξοπλι
σμός των συνεταιρικών εταιρειών διαφόρων
άλλων μορφών (του οποίου όμως δεν δίδεται συνο
λική αποτίμησις εις χρήμα). Πρόκειται π ερί 49
μεγάλων γεωργικών βιομηχανιών.
Η απαρίθμιση και μόνο των κυριωτε'ρων βιομη
χανιών και τεχνικών εγκαταστάσεων και μέσων

κατά την 31.12.74 προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση,
απαιτεί δε πολλάς σελίδας δια να αναφερθούν
απλώς. Περιοριζόμεθα να μνημονεύσωμεν ότι
υπάρχουν:
978
εγκατ. Γ. Βιομηχανιών
814
άλλες παραγ. εγκαταστάσεις
1.729
Γεωργ. μηχανήματα
518
μεταφορικά με'σα
11.830 μονάδες γραφείων, αποθηκών καθώς και
μέγας αριθμός δασικών, αλιευτικών, βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων.
6. Οι Συνεταιριστικοί υπάλληλοι.
Ο συνολικός αριθμός των συνεταιριστικών υπαλ
λήλων (μονίμων και εκτάκτων) ανέρχεται σε 4.785
(από τους οποίους 247 Πτυχιούχοι) και κατανέμονται στις ακόλουθες οργανώσεις:
Οργαν.
Υπάλλ.
Συνεταιρισμοί
770
1.393
Κοινοπρ. Συνετ.
3
13
Ενώσεις
132
2.948
Κοινοπρ. Ενώσεων
3
263
Κεντρ. Ενώσεις
9
168
Σύνολο
Αλιευτικοί κ.λπ.
Γεν. σύνολο

917

4.785

16

26

933

4.811

Σημειωτέον ότι από πλευράς λογιστικής 10%
μόνον των συνεταιρισμών εξυπηρετούνται από
δικούς τους λογιστάς, 82% από τις Ενώσεις και
8% δεν έχουν τακτική λογιστική ενημέρωση.

Το θέμα των «ομοειδών Συνεταιρισμών στον ίδιο τόπο»
Για το θέμα αυτό που κάθε τόσο έρχεται στην επιφάνεια χωρίς βαθύτερη γνώση και σωστά
μέτρα για την επίλυση του, γράφουν τα ΘΣ το 1975 (σ. 2346) και ζητούν, από το Κράτος και
την ΑΤΕ, έργα και όχι λόγια. Το σημείωμα είναι το ακόλουθο:
«Μεγάλος λόγος γίνεται επί έτη για τους ομοειδείς γεωργικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν
στον ίδιο χώρο (Δήμο ή Κοινότητα) και που είναι
—δήθεν— η αιτία που δεν αποδίδει η συνεταιρι
στική κίνηση. Και το θέμα ανακύπτει σε κάθε
συζήτηση για τροποποίηση της νομοθεσίας, οπότε
προτείνονται διάφορες πανάκειες για τη θερα
πεία: π.χ. για να γίνη δεύτερος συνεταιρισμός να
απαιτούνται 100 ή 200 μέλη κ.ο.κ.
Βασικά έπρεπε να σημειωθή ότι υπάρχουν περι
πτώσεις που από ουσιαστικούς λόγους είναι όχι
απλώς δικαιολογημένη αλλά και ίσως επιβεβλημέ
νη η σύσταση και δευτέρου και τρίτου ομοειδούς
συνεταιρισμού, π.χ., εις τας κατηγορίας των βιοτε
χνικών, δασικών, αλιευτικών, κοινής καλλιεργείας,
οικοδομικών κ.λπ. (ανάλογα με τις ειδικές συνθή-

κες).
Αλλά και σε πολλές περιπτώσεις που θα ήταν
δυνατή η συγχώνευση, είναι καλλίτερα να υπάρχη
η διαίρεση. Διότι τα σημεία που θα χώριζαν (οικο
νομικά, προελεύσεως, νοοτροπίας, πολιτικά κ.λπ.)
τους συνεταίρους του ενός συνεταιρισμού, αυτά τα
ίδια σημεία ενώνουν τους συνεταίρους του κάθε
ιδιαίτερου συνεταισμού.
Αλλά α ς μιλήσουν τα στατιστικά στοιχεία. Ό λ οι
οι τόποι (Δήμοι, Κοινότητες) που λειτουργούν από
2 Συνεταιρισμοί παραγωγικοί και πωλήσεως είναι
130. Σε 17 τόπους λειτουργούν από 3 Συνεταιρι
σμοί και σε 10 τόπους λειτουργούν από 4 και άνω
τέτοιοι συνεταιρισμοί. Σύνολο δηλαδή. 157 τόποι
όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνεταιρι
σμοί παραγωγωγικοί, πωλήσεως, διάφοροι. Αυτό
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είναι όλο κι όλο το φοβερό μειονέκτημα των γεωρ
γικών συνεταιρισμών για το οποίο προτείνονται
δρακόντεια νομοθετικά μέτρα για να... εξυγιανθή
η κίνηση και να σώση τους αγρότες και την Ελλά
δα. Π ερί όνου σκιάς ο θόρυβος.

να σας εξυπηρετώ καλλίτερα πρέπει να το καταλά
βετε ότι πρέπει να συγχωνευθήτε. Μ έχρι τότε δεν
σας κρίνω παραγωγικούς και θα σας εξυπηρετώ
στα στοιχειώδη. Αν συγχωνευθήτε θα έχετε το
άλφα και βήτα πλεονεκτήματα και κίνητρα.

Ε κεί όπου οι αριθμοί είναι περισσότερο εντυπω
σιακοί (αλλά απλώς εντυπωσιακοί) είναι η περί
πτωση των πιστωτικών συνεταιρισμών. Πραγματι
κά σε 455 τόπους υπάρχουν από 2 τέτοιοι συνεται
ρισμοί (πιστωτικοί), σε 100 τόπους υπάρχουν από
3 τέτοιοι Συνεταιρισμοί και σε72 τόπους υπάρχουν
από 4 τέτοιοι συνεταιρισοί και άνω. Για την περί
πτωση αυτή μπορούν να σημειωθούν τα εξής:

Με λίγη λοιπόν περισσότερη —και δικαιολογημέ
ν η — επιμονή του πιστωτού και λίγα κίνητρα το
θέμα θα λυθή, χωρίς να χρειάζωνται αναγκαστικά
νομοθετικά μέτρα που συνήθως οδηγούν στο αντί
θετο αποτέλεσμα.

Πρώτο: ο πιστωτικός συνεταιρισμός έχει κάποια
μεγαλύτερη ευθύνη και προϋποθέτει μεγαλύτερη
ομοιογένεια και αλληλοεμπιστοσΰνη των μελών.
Συνεπώς κατά ένα ποσοστό δικαιολογείται ο χωρι
σμός σε ομοιογενείς ομάδες κατά την κρίση των
ίδιων των αγροτών.
Δεύτερο: πρέπει να ερευνηθή ποιοί είναι αυτοί οι
τόποι (Δήμοι, Κοινότητες) που υπάρχουν περισσό
τεροι συνεταιρισμοί. Αν πρόκειται για μεγάλους
Δήμους και Κοινότητες (και μάλιστα με ανομοιογενή πληθυσμό) όπου και οι Συνεταιρισμοί θα
είναι μεγάλοι, τότε είναι μάλλον δικαιολογημένη η
ύπαρξη περισσοτέρων συνεταιρισμών γιατί έτσι
ίσως εξυπηρετούνται καλλίτερα και ασφαλέστερα
τα μέλη. Και οπωσδήποτε, αν ενωνόταν σε ένα,
δεν επρόκειτο να υπάρξη τόσο σημαντική πρόοδος
στην κίνηση (πρόοδος θα ήταν η διεύρυνση των
σκοπών και σε εργασίες έξω από τις πιστωτικές).
Τρίτο: για τις περιπτώσεις που έπειτα από ειδική
έρευνα θα βρεθή ότι μερικοί τέτοιοι συνεταιρισμοί
(πιστωτικοί) θα έπρεπε να συγχωνευθούν, το
πράγμα δεν παρουσιάζει δυσκολία, φτάνει το
Υπουργείο Γεωργίας και η Αγροτική Τράπεζα να
έχουν το θάρρος (που είναι και καθήκον τους) να
τους πουν καθαρά: Δικαίωμά σας από τον νόμο
είναι να υπάρχετε. Αλλά για να σας πιστοδοτώ και

Αλλά προηγουμένως αυτά τα ίδια λόγια για
συνεργασία κ.λπ., θα έπρεπε νε λέγωνται και
μέτρα πρέπει να λαμβάνωνται για εκείνους τους
366.244 αρχηγούς αγροτικών οικογενειών που
είναι έξω από τους Συνεταιρισμούς και δεν εγγράφονται αφού ως μεμονωμένοι εξυπηρετούνται καλ
λίτερα από το Κράτος και την ΑΤΕ (στις πιστώ
σεις, συγκεντρώσεις προϊόντων, λιπάσματα κ.λπ.).
Αυτή είναι η πραγματικότητα! Και αυτός είναι ο
δρόμος. Τα άλλα είναι άγνοια ή δοκισησοφία ή και
εκ του πονηρού.
Περιμένουμε συνεπώς από τον κ. Διοικητή της
Α ΤΕ να δώση σάρκα και οστά στις ανακοινώσεις
ότι η Α ΤΕ θα συμπορεύεται με τους Συνεταιρι
σμούς. Δηλαδή να επιβαρύνη τους μεμονωμένους
με το πραγματικό κόστος εξυπηρετήσεώς τους και
να ελαφρύνη τους συνεταιρισμούς. Να καταλά
βουν οι αγρότες ότι μένοντας έξω από τον συνεται
ρισμό έχουν ζημιά. Και αν είναι μέλη του Συνεται
ρισμού θα έχουν ωφέλεια πραγματική.
Αν μπουν οι μεμονωμένοι στους συνεταιρισμούς
αυτόματα οι συνεταιρισμοί μεγεθύνονται και δεν
βλάφτει να είναι και δυό και τρεις στα μεγάλα
χωριά, αν υπάρχουν λόγοι που δεν τους αφίνουν
ακόμα να συγχωνευθούν. Αυτό το τελευταίο θα
γίνη σιγά - σιγά, όχι όμως με μέτρα αναγκαστικά
που οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα.
Αλλά και το Κράτος τι κάνει από της πλευράς των
αντικινήτρων»;

— Το στοιχεία τέλους 1975 για την ελληνική γεωργική συνεταιριστική κίνηση, (ιδρύσεις,
διαλύσεις, υπάρχοντες, λειτουργοΰντες. Συνεταιρισμοί, Ενώσεις, Κοινοπραξίες, Κεντρικές
Ενώσεις, Εταιρείες συνεταιριστικές, υπαλληλικά προσωπικό, εργασίες, κ.λπ.), βλ. στα ΘΣ
1976 σ. 2875,2876. Βλ. και ΘΣ 1977 σ. 3038,3039. Είναι τα ακόλουθα (περιληπτικά):
1) Ιδρύσεις - Διαλύσεις.
Κατά το 1975 εγκρίθηκαν τα καταστατικά 87
νέων Συνεταιρισμών και 1 Κεντρικής Ενώσεως
(Δασικής). Ή ταν: πιστωτικοί 17, πωλήσεως 23,
παραγω γικοί 32, διάφοροι 14, αναγκαστικοί
δασών 1 .
Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το 1975 άρχισαν
να δημιουργούνται με εντονότερο βαθμό νέες
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συνεταιριστικές μονάδες μετά την αναστολή των
προηγουμένων ετών όταν οι ιδρύσεις ήταν λιγότερες.
Παράλληλα όμως υπήρξαν 149 διαλύσεις (34
εκούσιες, 17 για συγχώνευση, 91 με δικαστική
απόφαση, 7 με διοικητική απόφαση). Ο ι διαλυθέντες ήταν κυρίως δασικοί εργασίας (29), γαλακτο
κομικοί (26), ελαιουργικοί ( 8), πωλήσεως φρούτων
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(5), διαχειρίσεως συνιδιοκτητών δασών (7), πράμα
που σημαίνει ότι η διάλυση είναι κυρίως αποτέλεσμα επιδράσεως εξωτερικών συνθηκών και μάλι
στα εσφαλμε'νης κυβερνητικής πολιτικής στους
τομείς με τους οποίους ησχολούντο οι συνεταιρι
σμοί (δασικά, γαλακτοκομικά) ή της ερημώσεως
της ορεινής υπαίθρου.
Πάντως χαρακτηριστικό είναι ότι σε 239 ιδρύσεις
της περιόδου 1971 —1975 είχαμε 1.195 διαλύσεις,
πράγμα που πρέπει να ερευνηθή κατ’ ουσίαν και
κατά περίπτωσιν αν είναι πρόοδος, οπισθοδρόμη
σ ή ή αδιάφορο.
2) Υπάρχοντες - λειτουργοΰντες την 31.12.75.
Μέλη.
Στο τέλος του 1975 η εικόνα έχει ως εξής:
Υφιατάμ.
Πισι. ελεύθ.
5.120
Πωλήσεως ελεύθ.
216
Π αραγωγικοί ελεύθ. 1.623
Διάφοροι ελεύθ.
117

Λειτουργ.
4.997
166
1.455
91

Μέληλεη.
466.715
14.602
145.404
6.916

7.076

6.709

633.637

339

293

65.335

Σύνολο Γεωργικών 7.415
Λ οιποί ελεγχόμενοι
υπό ΑΤΕ
3

7.002

698.972

1

16

Αναγκαστ. (κυρίως
διαχ. προϊόντων)

Γεν. Σύνολο
7.418
7.003
698.988
Αυτή είναι μια χονδρική κατάταξη με βάση τις
κύριες εργασίες που διεξάγουν.
Συνεταιρισμοί γεωργικοί λειτουργούν σε όλους σχε
δόν τους Δήμους - Κοινότητες όπου είναι δυνατή η
ανάπτυξη σχετικής δραστηριότηιος, δηλαδή υπάρχει
πλήρης σχεδόν κάλυψη από πλευράς υπάρξεως συνε
ταιρισμού (ερευνητέα η έκταση των εργασιών).
Αντίθετα: λειτουργούν περισσότεροι ομοειδείς
συνεταιρισμοί σε 780 Δήμους - Κοινότητες. (2
Συν/σμοί σε 581 περιπτώσεις, 3 σε 114 περιπτώσεις, 4
και άνω Συν/σμοί σε 82 περιπτώσεις). Έ ν α ς μεγάλος
αριθμός από αυτούς θα μπορούσαν, νομίζουμε, να
συγχωνευθούν με ειδικά κίνητρα.
Από πλευράς αριθμού μελών έχουμε Συνεταιρι
σμούς:
2.284 με
7 — 50 μέλη
1.314 με
5 1 - 75
»
926 με
7 6 - 100
»
1.079 με
101 -1 5 0
»
522 με 1 5 1 -2 0 0
»
584 με 201 και άνω μέλη.

Το στοιχείο είναι σχετικό και με το μικρό μέγε
θος του πληθυσμού των Κοινοτήτων.
Υπολογίζεται ότι από τα 633.637 μέλη των
ε λ ε υ θ . γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν συνεταιρισμών τα 32.982
μετέχουν και σε άλλο συνεταιρισμό, δηλαδή οι
600.655 μετέχουν σε ένα και μόνο συνεταιρισμό.
Από αυτούς οι 544.035 θεωρούνται ως ενεργά
μέλη δηλαδή μετέχουν στις εργασίες του Συνεται
ρισμού τους.
Ε πί 600.655 αγροτικών οικογενειών που μετέχουν
εφ’ άπαξ στους γ. συνεταιρισμούς (62,69%) υπάρ
χουν 357.413 μη συνεταιρισμένες (37,31%). Σύνο
λο 958.068.
Και επί 544.035 ενεργών μελών γ. συνεταιρισμών
(65,09%) υπάρχουν 282.642 ενεργοί μεμονωμένοι
πιστούχοι Α ΤΕ (34,91%). Σύνολο 826.677.
3) Κοινοπραξίες Γ. Συνεταιρισμών (ν. 479/43).
Υπάρχουν 4 με 76 συνολικά Συνεταιρισμούς που
έχουν μέλη 4.256 (2 μελισσοκομικές, 1 αμπελουρ
γών, 1 (αδρανεί) ο πωρ/γών.
4) Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών.
Υπάρχουν 134 Ενώσεις με 6.514 Συνεταιρισμούς
που έχουν μέλη 632.305. Δηλαδή μέσος όρος 49
Συνεταιρισμοί με 4.718 μέλη των κατά Ένω σιν. Οι
αριθμοί ποικίλλουν πολύ κατά Γ. Διαμερίσματα.
Από αυτούς φαίνεται ότι υπάρχουν μερικά περι
θώρια συγχωνεύσεως με ειδικά κίνητρα. Πρέπει
να γίνη σχετική μελέτη κατά περίπτωσιν.
5) Κοινοπραξίες Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών (ν.
479).
Υπάρχουν 5 Κοινοπραξίες Ενώσεων με συνολικά
μέλη τους 137 Ενώσεις (πολλές οι αυτές Ενώσεις
στις διάφορες Κοινοπραξίες). Ο ι κυριώτερες είναι
η ΚΥΔΕΠ και η ΚΣΟΣ.

6) Κεντρικές Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών.
Υπάρχουν 11 Κεντρικές Ενώσεις με μετέχοντες:
Ενώσεις 163 (πολλές οι αυτές στις διάφορες
Κεντρικές Ενώσεις) και Συνεταιρισμούς 23.
7) Εταιρείες Συνεταιριστικές.
Υπάρχουν 68 με διάφορες νομικές μορφές (ΑΕ,
ΕΠΕ, Κοινοπραξίες ΝΔ 3874/58, άτυπες, κ.λπ.).

8) Σωματεία Συνεταιρικών Οργανώσεων.
Υφίσταται η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώ
σεων Γ. Συνεταιρισμών.
9) Υπαλληλικό προσωπικό.
Κατά πλήρη απασχόληση προσωπικό διαθέτουν
953 μόνο οργανώσεις:
801 Συνεταιρισμοί
3 Κοινοπρ. Συνετ.

6.709 μέσος όρος μέλη 94

134 Ενώσεις

με 1.459 υπάλ.
με

13

»

με 3.165

»
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4 Κοινοπρ. Ενώσ.

με

309

»

11 Κεντρ. Ενώσεις

με

180

»

και τα λιπάσματα, φάρμακα, σπόροι κ,λπ., που
διαθέτει η Α ΊΈ ).
13) Κοινή χρήση γεωργικών μηχανημάτων

953 Οργανώσεις

με 5.126

υπάλ.

Από τους 5.126 υπαλλήλους μόνιμοι ήταν 2.781,
πτυχιούχοι 292.
Μόνο 11% των Συνεταιρισμών διαθέτουν προσω
πικό με πλήρη απασχόληση. Εξυπηρετούνται είτε
με προσωπικό με περιωρισμένη απασχόληση είτε
από τις Ενώσεις (82%).
10) Εξοπλισμός σε εγκαταστάσεις
Η αξία των βιομηχανικών κ.λπ., εγκαταστάσεων
που αποκτήθηκαν εντός του 1975 ανήλθε σε
376.665.000 δρχ., και αναλύεται σε:
Γεωργ. Βιομηχ.
111.373 χ.δ.
Γεωργ. Μηχανήματα

29.224

χ.δ.

Γραφεία - Αποθήκες

128.431

Μ εταφορικά μέσα

18.477

Χ·δ·
χ.δ.

Δασικά -Βιοτεχνικά

5.180

χ.δ.

Λοιπά

83.980

χ.δ.

Σύνολο

376.665 χ.δ.

Η αξία του κατεχομένου, από τις αμιγείς Γ.Σ.
Οργανώσεις, βιομηχανικού κ.λπ., εξοπλισμού
ανέρχεται σε 7.128.290 χιλ. δρχ.
11) Πιστωτικές εργασίες
Κατά το 1974 χορηγήθηκαν από τις Οργανώσεις
δάνεια:
Από κεφάλαια ΑΤΕ (αναχορηγήσεις) δρχ.
21.995.742.000
δρχ.,
από
ίδια
κεφάλαια
252.539.000. Σύνολο δρχ. 22.218.281.000.
Ουσιαστικά δηλαδή, στον τομέα αυτό, η πρωτο
βουλία των Οργανώσεων είναι ασήμαντη. Και
είναι μεγάλη η ευθύνη και της ΑΤΕ και της συνε
ταιριστικής ηγεσίας για την κατάσταση αυτή που
δεν σημειώνει ούτε την ελάχιστη βελτίωση.
Ουσιαστικά οι συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν
καταντήσει, στον τομέα αυτό, ο σχεδόν άμισθος
υπηρέτης της Α ΤΕ η οποία ασκεί την αγροτική
πίστη.
Μόνο 1 Έ νω ση και 251 Συνεταιρισμοί ασκούν με
κάποια μεγαλύτερη πρωτοβουλία και ευθΰνη (συλ
λογικός δανεισμός) το έργο αυτό προς τα 49.226
δανεισθέντα μέλη τους (δρχ. 1.158.429.000).
12) Π ρομηθευτικές εργασίες
Κατά το 1974 οι Οργανώσεις προμηθεύτηκαν:
είδη γεωργικής χρησιμότητος 4.246.462.000. Είδη
οικιακής χρησιμότητος 921.898.000. Σύνολο
5.168.360.000. (Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται
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Κατά τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα των
Συνεταιρικών Οργανώσεων στον τομέα της εκμε
ταλλεύσεως γεωργικών μηχανημάτων έχει περιορισθή. Τούτο οφείλεται —κατά τη διατύπωση του
απολογισμού της Α Τ Ε — βασικά στο γεγονός ότι
ένας σημαντικός αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων απέκτησε δικά του μηχανικά μέσα (ελκυστήρες, αλωνιστικές μηχανές, θεριζοαλωνιστικές
κ.λπ.). Προσθέτουμε εμείς: Τα στοιχεία δείχνουν
ότι καμμιά πρόοδος δεν έγινε —παρ’ όλες τις διά
φορες κρατικές ανακοινώσεις π ερί προγραμμάτων
συνεργασίας των αγροτών - και όχι μόνο διατη
ρείται αλλά και επεκτείνεται η αντιοικονομική
απόκτηση και χρησιμοποίηση αγροτικών μηχανη
μάτων από τα άτομα.
Χαρακτηριστικοί είναι οι αριθμοί:
Εξυπηρετήθηκαν 91.806 στρ. για αρόσεις και
29.353 για αρδεύσεις. Έ γιν α ν μεταφορές 283.340
τόν., αλωνισμός 6.573 τ., θεριζοαλωνισμός 27.054
τ., δεματοποίηση 90.274 τ., καθαρισμός σπόρων
4.050 τ.
Από τις εργασίες αυτές εξυπηρετήθηκαν 129.976
παραγω γοί (προφανώς τα συγκεκριμένα άτομα
είναι πολύ λιγότερα).
14) Επεξεργασία και διαχείριση γεωργικών προϊό
ντων
— Χρησιμοποιήθηκαν εγκαταστάσεις των Γ.Σ.
Οργανώσεων για την επεξεργασία προϊόντων (με
δικαίωμα εις χρήμα ή είδος) κατά το 1974 και
παρέλαβαν τα παραχθέντα προϊόντα (χωρίς κοινή
διαχείρηση): Διάφορα γεω ργικά και κτηνοτροφι
κά 235.899 τ. Αυγά ωοσκοπημένα 47.200 χιλ. τεμ.
Ξυλεία πρισιή μ3 450.
— Έ γιν ε συγκέντρωση γεωργ. προϊόντων (για
κοινή διάθεση είτε αυτούσιων είτε μετά από επε
ξεργασία) για λ/σμό των παραγωγών ή των νομι
κών προσώπων:
Διάφορα προϊόντα
Αυγά
Αμνοί

1.295.319

τόν.

80.216

χιλ. τεμ.

510

κεφ.

Κρόκος

2.974

χ/μ.

Νεοσσοί

2.844

χιλ. τεμ.

Έ ν α αξιόλογο μέρος από αυτά διατέθηκαν στο
εξωτερικό (τ. 110.214 και 2.958 χιλ. τεμ.) αξίας
2.273.721.000 δρχ.
— Έ γιν ε διαχείριση και διάθεση γεωργ. ε φ ο 
δ ί ω ν για λ/σμό τρίτων (ΑΤΕ, Δημοσίου κ.λπ.):
Λιπάσματα

1.325.021

τόνοι
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Γ. Φάρμακα
Ζωοτροφές
Σπόροι
Διάφορα
Σύνολο

26.771
1.078.266

»

γάστηκαν οι εγκαταστάσεις των συνεταιρικών
οργανώσεων με παραγωγή 104.975 τ. διαφόρων
προϊόντων.

»

109.747

»

1.005

»

2.540.810

»

- Έ γιν ε (σε συνεργασία με το Ταμ. Προστασίας
Ελαιοπαραγωγής) δακοκτονία από 43 Οργανώ
σεις και ψεκάστηκαν 46.227.000 δένδρα με δαπά
νη (λ/σμοΰ Δημοσίου) 108.848.000 δρχ.

Επίσης έγινε και διαχείρηση σε διάφορες αξιό
λογες ποσότητες άλλων ειδών για λ/σμό Κεντρι
κών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Α ΤΕ και τρί
των.

— Αξιόλογες είναι και οι εργασίες των δασικών,
αλιευτικών και βιοτεχνικών συνεταιρισμών.

Η αξία των διατεθέντων δασικών προϊόντων
έφτασε το 1974 τις 281.412.000 δρχ. (πλέον οι
— Έ γ ιν ε από 408 Οργανώσεις συγκέντρωση και εργασίες για λ/σμό της ΚΕΔ), των αλιευτικών τις
διαχείριση διαφόρων γεωργικών π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν
103.519.000 δρχ. και των βιοτεχνικών τις
για λ/σμό Δημοσίου, Οργανισμών, κ.λπ. τόν.
38.267.000 δρχ.
950.660. Μ έρος από τα προϊόντα αυτά τα επεξερ
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
— Πολλά στοιχεία αριθμητικά και ουσιαστικά για τις δραστηριότητες των Συνεταιρισμών
(και Ενώσεων κλπ.) βλ. και στο προηγούμενο Υποκεφ. Γ.
— Για το θέμα των ομοειδών συνεταιρισμών στον ίδιο τόπο βλ. στο Υποκεφ. Γ.
— Για το θέμα της ελευθερίας των εργασιών των γεωργ. συνεταιρισμών βλ. στο Υποκ. Β.
— Η κατάσταση των Συνεταιρικών Οργανώσεων κατά το 1974. Κείμενο δημοσιογράφου Λ.
Αρσενίου δίνει μια χαρακτηριστική εικόνα της καταστάσεως από την οποία ξεκινά η νέα
περίοδος. Βλ. το κείμενο στη ΦΣ 1974 σ. 576.
— Η γεωργική πολιτική και ο Συνεργατισμός Εγκ. Υπουργείου Γεωργίας 676/1974. Επαι
νετή ενέργεια (παρά μερικές επιφυλάξεις). Κείμενο βλ. ΘΣ 1974 σ. 1982.
— Η συμμετοχή των Συνεταιρικών Οργανώσεων στη ΔΕ Θεσσαλονίκης, αναλυτικές πλη
ροφορίες με πολλές φωτογραφίες περιπτέρων βλ. ΦΣ 1974 σ. 635 επόμ.
— Οι εκλογές νέων Διοικήσεων
— Σύμφωνα με το ΝΔ 66/1974 (βλ. ΘΣ σ. 1966 και 1975 σ. 2101) οι εκλογές για την ανάδει
ξη αιρετών Διοικήσεων κλιμακώθηκαν ως εξής:
Από 17.9.74 — 17.1.1975 στις πρωτοβάθμιες. Από 17.1.1975 — 17.2.75 στις δευτεροβάθμιες.
Από 17.2 — 17.3.75 στις Κεντρικές Οργανώσεις.
Κατά Απρίλιον 1975 θα εκλεγεί η Διοίκησις της Συνομοσπονδίας.
Για την διενέργεια των εκλογών βλ. το ακόλουθο κείμενο στα ΘΣ 1974 σ. 1959 με τίτλο «Οι
νέες Διοικήσεις των Συνεταιρισμών Οργανώσεων». Γράφει:
«Τώρα που η πρωτοβουλία και η ευθύνη δια την
ανάδειξιν των νέων Διοικήσεων επανέρχεται εις
τα μέλη των Οργανώσεων, πώς πρέπει να γίνη η
επιλογή;

Π ρέπει λοιπόν οι συνεταίροι να προσέξουν όταν
θα ασκήσουν το δικαίωμα της εκλογής των νέων
Συμβουλίων. Να εκλεγούν οι καλοί. Να μείνουν
έξω από τους Συνεταιρισμούς τα κομματικά. Πολ-

Ασφαλώς με ηρεμίαν, με όλην την απαιτούμενην
νομιμότητα και αντικειμενικότητα, να επιλεγούν οι
καλλίτεοοι
’
,
,,
. .
_ ,
Βέβαια το πρόβλημα είναι μεγάλο Διότι η αδρανεια της 7ετιας, το σταματημα των ζυμωσεων και
του ενδιαφέροντος, η αδυναμία κριτικής και η
εγκατάλειψις της υπαίθρου, συνετέλεσαν ώστε να
απογυμνωθούν αι Οργανώσεις από παλαιά σίελέχη των χωρίς να δημιουργηθούν εν τω μεταξύ
αρκετάνέα.

λοί Ρε'Ραια θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν
και του5 Συνεταιρισμούς. Αλλά οι συνέταιροι πρεπει, για το συμφέρον τους το πραγματικό, να φροντίσουν να προκόψη ο Συνεταιρισμός τους. Και
^
θα ( αν εκλέξουν
πιο καλοϋ τουζ
^ ^
ύ
Μ0 χ.
Λ
...
Και ε*εινοί που θα «Λ έγουν π 6επει>^ κ“ ™λλτ1;
λον μελέτην, να ενημερωθούν για τα καθήκοντα
™υ5· ' ° * 1 προχειρότητες με τον αερα της εξουσιαζ· ο
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή».

— Μετά την εκλογή των νέων Διοικήσεων τα ΘΣ (1975 Απρίλιος σ. 2223) σε πρώτο σημεί
ωμά τους, αφού συγχαίρουν, εύχονται για αποδοτική εργασία και προαισθανόμενα κάπως
τα επερχόμενα τονίζουν. «Τα προβλήματα είναι πολλά και η συνεταιριστική κίνησις ευρίσκεται ακριβώς εις το σταυροδρόμι όπου αρχίζουν οι δρόμοι εκλογής. Από τον δρόμον που
θα ακολουθήσουν οι αναδειχθέντες ηγέται θα εξαρτηθή, κατά πολύ, η επιτυχία και η απο
τυχία.
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Ευχόμεθα να γίνη το καλό. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνον αν οδηγός αστήρ είναι η συνεται
ριστική τους πίστις και να παραμερίζωνται όλα τα λοιπά».
— Το πρόβλημα της μεγεθύνσεως των Συνεταρισμών. Με αφορμή την ομιλία του I. Αφεντάκη στο Σεμινάριο Μετεκπ. ανωτέρων Στελεχών του Υπουργείου Γεωργίας (ΘΣ 1975 σ.
2480 επόμ.) με θέμα «Γεωργική Πολιτική και Συνεργατισμός» το περ. ΘΣ σ. 2465 θέτει το
ερώτημα «Αναγκαστικά ή με κίνητρα θα γίνεται η μεγέθυνση των Συνεταιρισμών;».
— Τεχνική πρόοδος και Συνεργατισμός. Κείμενο αναλυτικό Δ.Θ. Πάνου (ομιλία στη μετεκ
παίδευση των γεωπόνων Υπουργείου Γεωργίας) βλ. ΘΣ 1975 σ. 2537 επόμ.
— Οι Τράπεζες γεωργικών μηχανών. Εφαρμογή στη Δ. Γερμανία. Φύση του θεσμού.
Συνεργασία, σκοποί, αποτελέσματα, κ.λπ. Πολύ ενδιαφέρον κείμενο Κ. Αντωνίου βλ. ΦΣ
1975 σ. 316, χρήσιμο και για σήμερα.
— Οι Συνεταιρισμοί κοινής καλλιεργείας και η παλαιότερη εφαρμογή στη Θεσσαλία. Κεί
μενο κατατοπιστικό Λ. Αρσενίου. Αντιγράφουμε το προλογικό μέρος (βλ. ΦΣ 1975 σ. 559).
«Η εκδηλουμένη διάθεση από την κυβέρνηση,
για να διαδοθούν οι ομαδικές καλλιέργειες στην
χώρα μας, φ έρει στην επικαιρόιητα μια άλλη
ανάλογη προσπάθεια, που έγινε στην περιοχή
Λαρίσης με τους «Συνεταιρισμούς Κοινής Καλλιεργείας και Π αραγωγής Αγροτικών Προϊόντων», που λειτούργησαν από το 1952 μέχρι το
1967, δηλαδή κάπου δεκαπέντε χρόνια. Συνολικά
είχαν ιδρυθή πέντε τέτοιοι συνεταιρισμοί, σε
χω ριά της περιοχής (Ν. Καρυές κ.λπ.) και στην
συνοικία Φιλιππούπολη της Λαρίσης. Η ίδρυσή
τους οφείλεται σε πρωτοβουλία του τότε επιθεωρητού συνεταιρισμών Α Τ Ε Λαρίσης κ. Κων.
Ψ αρρού, που σκέφθηκε ότι με μια προέκταση
εφαρμογών του συνεργατισμού, θα ήταν δυνατό

να εξασφαλισθή για τους μικρούς παραγωγούς, η
δυνατότητα να αποκτήσουν μηχανικά μέσα κ αι να
εφαρμόσουν συγχρονισμένες μεθόδους <πην ομαδική καλλιέργεια των χωραφιών τους. Την ιδέα
του την βρήκαν ορθή αγρότες των Νέων Καρυών.
Και το 1952 ίδρυσαν τον πρώτο Συνεταιρισμό
Κοινής Καλλιεργείας «Ο Η Λ ΙΟΣ». Είχε τόση
θεαματική επιτυχία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, ώστε σύντομα έγιναν άλλοι τέσσερες. Με αυτούς το κυριώτερο που επιτυγχάνονταν ήταν η μείωση του κόστους καλλιεργείας
κατά 30% περίπου κ αι η αύξηση της παραγωγικότητας (και δίνει στη συνέχεια σχετικά στοιχεία).

— Ομαδική καλλιέργεια δοκιμαστικά στο Κρατικό κτήμα Λεσινίου από γειτονικούς συνε
ταιρισμούς βλ. ΘΣ 1976 σ. 2785. Πως πρέπει να οργανωθεί η εκμετάλλευση του βλ. κείμενο
Γ. Κακατσίδη στα ΘΣ 1976 σ. 2885.
— Γεωργικές βιομηχανίες. Προωθείται η διαδικασία για την ίδρυση και επέκτασή τους.
Στοιχεία για κορινθιακή, σύκα, Βιοχύμ Χανίων, ΣΕΚΟΒΕ, κ.λπ. (ΦΣ 1975 σ. 201)
Επαφή παραγωγών - καταναλωτών. Η διανομή των αγροτικών προϊόντων στις αγορές.
— Συνεταιριστική κοινοπραξία για σούπερ - μάρκετ. Από την παραγωγή στην κατανάλω
ση. Κείμενο Θ. Γιαννόπουλου στην Αγροτική Αναγέννηση τ. 2 του 1975 και αναδημ. ΦΣ
1975 σ. 313 επόμ. Πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Θέμα που δυστυχώς δεν προχώρησαν οι ΓΣ
μαζί με τους καταναλωτικούς να το πραγματοποιήσουν (βλ. και παλαιότερες προσπάθειες υποδείξεις A. Ν. Κλήμη για τους καταναλωτικούς). Η πρόταση (μετά τις διαπιστώσεις) είναι
η ακόλουθη: (βλ. ΦΣ 1975 σ. 313 επόμ.).
«... ΜΙΑ Π ΡΟΤΑΣΗ
VI. Για την αναγκαιότητα απ’ ευθείας επαφής
παραγωγών και καταναλωτών, έχει ξοδευθή αρκετό μελάνι και χαρτί, γιατί εκτός από τις άμεσες
ωφέλειες γ ι’ αυτούς τους ίδιους, προσφέρονται και
άλλες σοβαρές υπηρεσίες γενικώτερες, όπως: εξασφαλίζονται αντικειμενικά κοστολόγια των προ-

σφερομένων προϊόντων, στα οποία το Κράτος
μπορεί να στηρίζεται για τον καθορισμό του τιμαρίθμου και των ανώτατων χονδρικών και λιανικών
τιμών, για τον υπολογισμό των θεμιτών κερδών και
Ύία τι1ν αποφυγή φοροδιαφυγών ή για τη δικαιότε61 κατανομή των φόρων,
Επίσης επηρεάζονται ευνοϊκά προς το μέρος των
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καταναλωτών οι τιμές στις οποίες προσφέρει το
εμπόριο τα ίδια είδη, είτε εξ αιτίας του συναγωνι
σμού, είτε γιατί το Κράτος, ξέροντας το πραγματι
κό κόστος των συνεταιριστικών προϊόντων, καθο
ρίζει, κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, το
ύψος των τιμών ανάλογα.
VII. Μέχρι στιγμής, όμως, όλες οι προτάσεις που
έχουν γίνει δεν έχουν δώσει λύση στο σοβαρό
αυτό κοινωνικό πρόβλημα της απ’ ευθείας επαφής
παραγωγών και καταναλωτών. Ενώ η κάποια δρά
ση των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών των Τ ρα
πεζών και μερικών Ανωνύμων Εταιριών, αν και
αξιοπρόσεκτη, είναι πολύ περιορισμένης εκτάσε
ως. Τολμούμε, γ ι’ αυτό, να διατυπώσουμε, σαν
αρχή — απόπειρα αντιμετωπίσεως του προβλήμα
τος σε πρακτική βάση την πιο κάτω πρόταση, που
και την υποβάλουμε στην κρίση όλων των επιστη
μόνων, συνεταιριστών και ιδιαίτερα των παραγω 
γών που τους απασχολείτο θέμα.
Συγκεκριμένα προτείνουμε, όπως οι πιο προχω
ρημένες, οργανωτικά, Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις προχωρήσουν στη σύσταση ΚΟΙ
ΝΟΠΡΑΞΙΑΣ μεταξύ τους για τη δημιουργία
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ - ΜΑΡΚΕΤΣ
αρχίζοντας από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά
κ.ο.κ.
VIII. Για τη σύσταση από τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις τέτοιου είδους μεγάλων καταστημά
των, που ως γνωστόν, στο εξωτερικό, αλλά και
στην Ελλάδα, έχουν σημειώσει επιτυχίες, με τη
μορφή Ανωνύμων Εταιριών και συνεχώς κατα
κτούν έδαφος, νομίζουμε ότι έχουν ωριμάσει οι
συνθήκες. Εννοούμε δε μ’ αυτό:
α) Το πραγματικό γεγονός ότι, όπως έχουμε
σημειώσει και πιο πάνω, σε διάφορα σημεία της
χώρας πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες ή και
κεντρικές οργανώσεις —μόνες ή σε σύμπραξη με
την Α Τ Ε — έχουν δημιουργήσει πολλές σύγχρονες
αγροτικές βιομηχανίες και επεξεργάζονται σειρά
περιζήτητων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊό
ντων, ενώ άλλες έχουν αποκτήσει εγκαταστάσεις
διαλογής και τυποποιήσεως ωρισμένων εκλεκτής
ποιότητος προϊόντων της περιοχής τους (φρούτα,
πορτοκάλια, όσπρια, πατάτες, ρύζι κ.λπ.), που μπο
ρούν με την ποικιλία τους να εντυπωσιάσουν τους
καταναλωτές, άνδρες και γυναίκες, που θα μπουν
σε ένα πλούσιο σε τέτοια είδη Συνεταιριστικό
Σούπερ μάρκετ και θα βρουν και ποιότητα εγγυη
μένη και τιμή χαμηλότερη,
β) Το ότι οι προοδευτικές αυτές, από επιστημονι
κή, τεχνολογική και εμπορική άποψη, προσπάθει
ες των Συνεταιριστικών οργανώσεων, έχουν απο
γοητεύσει τους παραγωγούς, γιατί, σε τελευταία
ανάλυση, λόγω του συστήματος εμπορίας που ακο
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λουθείται, όπου δεν αποβαίνουν ζημιωτικές για
τους παραγωγούς, δεν αποφέρουν ούτε σ’ αυτούς
ούτε στους καταναλωτές αξιόλογη βοήθεια. Κι
αυτό γιατί, όπου μεν οι Συνεταιριστικές οργανώ
σεις δημιουργούν δικά τους η κάθε μια ιδιαίτερα
πρατήρια, επιβαρύνονται για μικρή κατανάλωση
με πολλές δαπάνες λειτουργίας τους (πείρα δυσμε
νής υπάρχει μεγάλη σχετικώς από την Κεντρική
Λαχαναγορά και άλλα κέντρα), όπου δε χρησιμο
ποιούνται πλασιέ ή γίνεται συνεργασία απ’ ευθεί
ας με εμπόρους, οι επιβαρύνσεις των προϊόντων
και με μόνα τα εμπορικά κέρδη (πολλές φορές
γίνονται και συναλλαγές) σε τελευταία ανάλυση,
δεν αφήνουν περιθώρια για τους παραγωγούς ή
για προσφορά στον καταναλωτή σε φθηνότερες
τιμές των προϊόντων.
γ) Το ότι μέσα στις αρκετών χρόνων προσπάθειες
αυτές αιρετών και υπαλλήλων των Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων που έχουν ασχοληθή με τη δια
λογή, επεξεργασία και εμπορία των τυποποιημέ
νων έτσι προϊόντων τους, έχει συσσωρευθεί αρκε
τή εμπειρία, που είναι πολύτιμη όταν πρόκειται να
γίνη από κοινού συνεργασία των Συνεταιρισμών
σε μια ανώτερη Συνεταιριστική μορφή για την
προσφορά στα ίδια καταστήματα των προϊόντων
τους απ’ ευθείας στον καταναλωτή, χωρίς τα υπέ
ρογκα εμπορικά κέρδη και τις άλλες επιβαρύνσεις
που είναι κοινωνικά και οικονομικά απαράδεκτες.
IX.
Βέβαια, τα καταστήματα αυτά χρειάζονται
μεγάλα κεφάλαια για να ιδρυθούν και να λειτουρ
γήσουν και σιδερένια οργάνωση και έλεγχο για να
πετύχουν. Ωστόσο, η εξόρμηση αυτή, νομίζουμε
ότι, δεν είναι καθήκον μόνο των προοδευμένων
παραγωγών και των οργανώσεών τους, που είμαι
βέβαιος πως θα συλλάβουν το μέγεθος της προ
σπάθειας και τη σημασία της και θα κάνουν το παν
για να πετύχη.
Νομίζουμε, ότι και το Κράτος, που έχει κοινωνι
κή ευθύνη για την κρατούσα κατάσταση και έχει
χρέος να συμβάλη για την αντιμετώπισή της και η
Αγροτική Τράπεζα, που έχει ταχθή καταστατικά
να βοηθά κάθε Συνεταιριστική προσπάθεια σε
ανώτερες μορφές, που αποβλέπουν στην προσφο
ρά τέτοιων οικονομικών υπηρεσιών στους εργαζό
μενους και στις πόλεις και στην ύπαιθρο, πρέπει
να ιδούν με συμπάθεια την υπόθεση αυτή, που δεν
μπορεί να χαρακτηρισθή ουτοπία, γιατί διαθέτει
γερά θεμέλια, όπως είναι:
Τα ποικίλα προϊόντα που χρειάζονται για τα
Συνεταιριστικά ΣΟ Υ Π ΕΡ - ΜΑΡΚΕΤΣ και που
είναι μία πραγματικότητα.
Τη μεγάλη οικονομική επιφάνεια των Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων που θα συνεργασθούν (ακί
νητα, εργοστάσια, προϊόντα, συνεταιριστική αλλη
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λεγγύη) και που διευκολύνουν την εξεύρεση κεφα
λαίων.
Τη λαχτάρα και θέληση παραγωγών και κατανα
λωτών να ρθούν σε άμεση επαφή προς όφελος και
των δυό πλευρών, πράγμα που εξασφαλίζει πελα
τεία, γιατί και η γυναίκα που ξέρει να εκτιμά την
αξία κάθε είδους που αγοράζει και ο νοικοκύρης
καταναλωτής που θα μπορεί να πραγματοποιεί
σημαντική οικονομία χωρίς να χάνη πολύ χρόνο,
γιατί θα βρίσκει πολλά βασικά είδη στο ίδιο κατά
στημα, θα προτιμούν τα Συνεταιριστικά ΣΟΥΠΕΡ
- ΜΑΡΚΕΤΣ και μάλιστα για βδομαδιάτικες προ
μήθειες που τα ψυγεία ευνοούν.

XI. Τελειώνοντας διατυπώνουμε την άποψη ότι η
ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία μετά τις τελευταίες εκλογές
έχει αυξημένο κύρος, θα πρέπει να καλέση σε
ειδική σύσκεψη αντιπροσώπους εξουσιοδοτημέ
νους όλων των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων
και κεντρικών οργανώσεων που ασχολούνται με τη
διαλογή, επεξεργασία και διάθεση από κοινού
αγροτικών προϊόντων για να συζητήσουν την όλη
υπόθεση με στόχο τη δημιουργία ΚΟΙΝΟ
ΠΡΑΞΙΑΣ που προτείνομε ή και Ανωνύμου Εται
ρίας, αν κριθή ότι παρουσιάζει πλεονεκτήματα.

Η σύσκεψη αυτή θα πρέπει να επαναληφθή με
την παρουσία τότε και εκπροσώπων: των Υπουρ
γείων Συντονισμού, Γεωργίας, Εμπορίου, της
Την πείρα από τη ζωή των Σουπερμάρκετς που
ΑΤΕ, των λειτουργούντων Καταναλωτικών Συνε
λειτουργούν και έχουν επιτύχει θεαματικά αποτε
ταιρισμών, της Ομοσπονδίας Γεωπόνων, του Γεω
λέσματα αν και δεν διαθέτουν δικά τους προϊόντα.
X. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι για την επιτυχημέ τεχνικού Επιμελητηρίου, αν έχει αναβαπτισθή στη
Λαϊκή Κολυμβήθρα η Διοίκησή του και ειδικών.
νη λειτουργία των Συνεταιριστικών αυτών Σούπερ
XII. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ μερικές από τις
- μάρκετς θα απαιτηθή:
πιο σημαντικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, που
Σοβαρή μελέτη από ειδικούς με ανώτερη κατάρ
παράγουν προϊόντα χρήσιμα για τον εφοδιασμό
τιση στα θέματα οργανώσεως υπεραγορών.
των Συνεταιριστικών υπεραγορώ ν και που τους
Διοίκηση από τους συνεπείς Διοικητικούς Συμ
πέφτει καθήκον να πρωταγωνιστήσουν, αν βρί
βούλους κάθε οργανώσεως που θα κοινοπρακτήσκουν ενδιαφέρουσες τις διατυπούμενες σκέψεις
ση.
μας.
Επιλογή προσωπικού όχι μόνον ειδικευμένου και
® Ομοσπονδία Συν/σμών Θεσσαλονίκης.
καλά καταρτισμένου για τους διαφόρους κλάδους
® Έ νω σις Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλά
και τμήματα της λειτουργίας των καταστημάτων
δος.
(διεύθυνση, παραλαβή εμπορευμάτων, εξυπηρέτη
ση των πελατών κ.λπ.), αλλά και ηθικά δοκιμασμέ
νο και ακόμα εμπνεόμενο από συνεταιριστικά ιδε
ώδη.
Να οργανωθή αυστηρά ο έλεγχος της διαχειρίσε
ως και της καλής λειτουργίας των Σούπερ - μάρ
κετς καθώς και της παρακολουθήσεως της συντηρήσεως των προϊόντων.
Να οργανωθή χημικό εργαστήριο για ανάλυση
και ποιοτική κατάταξη των τροφών και ειδών που
παραλαμβάνονται για διάθεση.
Να δημιουργηθή τμήμα για χονδρικές πωλήσεις,
αλλά και για προμήθεια ειδών και από Συνεταιρι
στικές οργανώσεις που δεν μετέχουν στην Κοινο
πραξία, για πλουτισμό των ειδών που θα διατίθε
νται.
Να γίνη έντονη διαφήμιση για τα πλεονεκτήματα
που θα βρίσκει ο καταναλωτής στα καταστήματα
αυτά των Συνεταιρισμών.
Να μελετηθή η δημιουργία τμήματος συνεργα
σίας της κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α ς με συνεταιριστικές
οργανώσεις του εξωτερικού για εισαγωγή ειδών
που παράγονται από αυτές και δεν παράγονται
στην Ελλάδα, καθώς και για εξαγωγές προς αυτές
ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊό
ντων ποιότητος.

• Ενώσεις Γεωργικών Συν/σμών: Αττικής και
Μ εγαρίδος,
Λαρίσης,
Ιωαννίνων, Βεροίας,
Λαγκαδά, Ναούσης, Γιαννιτσών, Σερρών, Ρεθύμνης, Μεσσήνης, Μαντινείας, Χίου, Γυθείου,
Σάμου, Ρόδου, Κω, Μυτιλήνης, Λαμίας, Ιστιαίας
και Κισσάμου.
• Έ νω σις Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών.
• Κοινοπραξία ΕΡΓΙΓΑΛ Ηλείας.
• Αλιευτικός Συνεταιρισμός ΠΡΕΣΠΑ.
• Έ νω σις Βιοτεχνικών Συνεταιρισμών.
• Ελαιουργική.
® Κοινοπραξία Συν/σμών Σουλτανίνας.
• Συνεταιρισμός οινοποιητικός ΝΕΜΕΑΣ και
άλλες.
XIII. Στο μεταξύ και μέχρις ότου μελετηθή και
οργανωθή η Γενική ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
Οργάνωση, που προτείνουμε, ωρισμένες από τις
πιο πάνω αγροτικές οργανώσεις θα μπορούσαν να
συνεργαρθοΰν για την ενοικίαση από κοινού κατα
στημάτων για την χονδρική ή λιανική πώληση των
ειδών τους. Η οικονομία θα είναι αρκετά σοβαρή
και η πείρα θα είναι πολύτιμη, μελλοντικά».
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— Για το πρόβλημα αυτό της διανομής των αγροτικών προϊόντων σε επαφή με τους κατα
ναλωτές έχουν γραφεί αρκετά σε πρσηγ. σελίδες. Τώρα τα ΘΣ επανέρχονται με το επόμενο
σημείωμά τους στη σελ. 2585/2586/2587 του 1976. Γράφουν με τίτλο: «Συνεταιριστική Οργά
νωση λαϊκών αγορών και διανομής προϊόντων».
«Είχαμε γράψει προ καιρού για το βασικό πρό
βλημα της διανομής (διαθε'σεως) των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά.
Είναι βασικό πρόβλημα το οποίο οι Συνεταιριστι
κές Οργανώσεις πρέπει να το πάρουν στα χέρια
τους και να το αντιμετωπίσουν οργανωτικά. Είναι
ένας τομέας όπου μπορεί να αναπτυχθή πρακτική
δραστηριότητα που: α) θα συνηθίση τους αγρότες
στη διάθεση των προϊόντων τους δια των Συνεται
ρισμών, και β) θα φέρη σε επαφή την παραγωγή
με την κατανάλωση, ώστε το καταναλωτικό κοινό
να εκτιμήση την γενικώτερη σημασία και την προ
σφορά των γεωργικών συνεταιρισμών και να μην
τους βλέπη σαν κοινές κερδοσκοπικές εταιρείες.
Τιμούμε κάθε προηγούμενη πρόταση και σκέψη
όπως π.χ. προτάσεις που έγιναν παλαιότερα από
τη Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών, από τον κ.
Σιβρόπουλο, τον κ. Γιαννόπουλο και άλλους.
Τώρα που λέγεται ότι ετοιμάζεται κάποια αναθε
ώρηση της νομοθεσίας για τις Λαϊκές Αγορές (που
όπως πολλές φορές γράψαμε, η λειτουργία τους
δεν στηρίζεται ακόμα —δυστυχώς— στον παρα
γωγό, αλλά είναι υπαίθρια καταστήματα διαφό
ρων, κ.λπ.) πρέπει οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις
(και ιδιαίτερα η Συνομοσπονδία, η ΣΠΕ, η Πτηνοτροφική, η Μελισσοκομική κ.λπ.) να το ξαναμελετήσουν το θέμα και να αποφασίσουν να το επιλύ
σουν πάνω σε βάσεις συνεταιριστικής κοινοπρα
ξίας τους, γιατί οι μεμονωμένες ενέργειες είναι
ζημιογόνες.
Βασικά πρέπει να εξασφαλισθή ώστε ο νόμος για
τις Λαϊκές Α γορές να προβλέπη ότι βασικό τους
όργανο (με το οποίο θα συνεργάζονται) θα είναι
οι Συνεταιρισμοί των παραγω γώ ν και μόνο σε
έλλειψη αυτών θα χρησιμοποιούνται μεμονωμένοι
παραγωγοί· και μόνο πάλι σε έλλειψη πραγματι
κών παραγωγών θα επιτρέπεται η παρουσία επαγγελματιών υπαιθρίων πωλητών.
Έ π ειτα πρέπει να γίνη κατανοητό ότι ο κάθε
Συνεταιρισμός χωριστά ή και η κάθε Έ νω ση χωρι
σιά, δεν είναι συμφέρο και δυνατό να διαθέτη
μόνιμο πάγκο (στέκι) σε όλες τις Λαϊκές Αγορές
(Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και των άλλων
μεγαλουπόλεων). Χρειάζονται οργάνωση, προ
γράμματα, παρακολούθηση, έλεγχος κ.λπ., κ.λπ.
Και κυρίως χρειάζεται σ υ ν ε χ ή ς παρουσία και
προσφορά όλο τον χρόνο. Αν δεν υπάρξουν όλα
αυτά, είναι βέβαιο ότι η προσπάθεια θα βουλιάξη
από κόστος, παρατυπίες, κ.λπ.
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Για να υπάρξη μικρό κόστος, για να υπάρχη συνε
χής προσφορά, για να υπάρχη δίκτυο που θα διοχε
τεύει με πρόγραμμα και με τιμιότητα (κ.λπ., κ.λπ.)
χρειάζεται απαραίτητα μια κεντρική συνεταιριστι
κή Οργάνωση, μια Κοινοπραξία των συνεταιριστι
κών Οργανώσεων με ευέλικτο νομικό τύπο.
Αυτή η κοινοπραξία, με συμμετοχή στο κεφάλαιο
και την δραστηριότητα όσων Συνεταιρισμών και
Ενώσεων και Κεντρικών Οργανώσεων θέλουν —
και πρέπει να γίνη σχετική διαφώτισή τους για να
θελήσουν — μπορεί α) να εξασφαλίση πάγκους σε
όλες τις Λαϊκές Αγορές, β) να έχη συνεχή ελεύθε
ρη παρουσία σε αυτές (και όχι εποχιακή και από
υποχρεωτικές συγκεντρώσεις, όπως έγινε κατά το
παρελθόν), γ) να έχη οργανωμένο δίκτυο μεταφο
ράς, διανομής, προσωρινής αποθηκεύσεως, διαλο
γής κ.λπ., δ) να διευρύνη τα προϊόντα που πουλι
ούνται στις Λαϊκές Α γορές (με τυριά, κρασιά,
λάδι, εληές, κονσέρβες, ψάρια κ.λπ., κ.λπ.) και αν
υπάρχουν τυχόν απαγορεύσεις να επιτύχη να
αρθούν, ώστε τα προϊόντα των συνεταιριστικών
Οργανώσεων να γίνουν προσιτά στον Έ λληνα
καταναλωτή (που σήμερα δεν τα βρίσκει εύκολα ή
που είναι κάτω από τον έλεγχο διανομής επιχειρηνατιών - αντιπροσώπων και συνεποίς έχουν υψηλό
κόστος).
Παράλληλα η ίδια αυτή Κοινοπραξία (πέρα από
το βασικό της έργο της οργανώσεως της διαθέσε
ως των προϊόντων μέσω των Λαϊκών Αγορών) με
την πείρα που θα απόκτηση, τις εγκαταστάσεις και
το εξειδικευμένο προσωπικό της, θα φροντίση
ώστε να οργανωθή και ευρύτερο δίκτυο διανομής
των ειδών και στα παντοπωλεία των πόλεων (ατο
μικά ή μέσω των παντοπωλειακών συνεταιρισμών
τους).
Ε ίναι καιρός σι παραγω γοί και οι Συνεταιρισμοί
τους να καταλάβουν ότι πρέπει —με τη θέλησή
τους και την οργάνωσή του ς— να πάρουν στα
χέρια τους υπεύθυνα τη διοχέτευση των προϊόντων
τους στην εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει να περι
μένουν την καλλιτέρευση από τα «αποφασίζομεν
και διατάσσομεν» του Κράτους, αφού τα αγορανομικά μέτρα, οι έκτακτες δεσμεύσεις κ.λπ., μόνο
κακό προξενούν στο ρυθμό της Αγοράς. Ε πί δεκά
δες χρόνια πολλοί Νόμοι έχουν γίνει αλλά αδρά
νησαν. Μόνο η ελεύθερη συνεταιριστική δουλειά
θα φέρη τον Γεωργικό Συνεταιρισμό κοντά στις
επισιτιστικές - αγορανομικές Υπηρεσίες του Κρά
τους σαν συνεργάτη, κοντά στον αγρότη σαν υπη
ρέτη του, κοντά στον καταναλωτή σαν φίλο.
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Μόνο με την υπεύθυνη, την ελεύθερη, με κόπο
και οργάνωση, δουλειά είναι δυνατό να μπουν
οργανικά οι Συνεταιρισμοί στη συνείδηση και
αγάπη των παραγωγών και των καταναλωτών.

σμών και οι άλλες ενδιαφερόμενες Κεντρικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις πρέπει να το πάρουν
στα χέρια τους το θέμα ζεστά και πρακτικά
Έ χουν μεγάλη πείρα Έ χουν στελέχη Mdvo 0

Σκέψεις μόνο εκθέσαμε. Αναγνωρίζουμε την
πατρότητα παρόμοιων ιδεών σε όσους τις έχουν
συλλάβει ή διατυπώσει μέχρι σήμερα. Αναγνωρίζουμε τις μέχρι τώρα προτάσεις και προσπάθειες
Νομίζουμε όμως ότι η Συνομοσπονδία Συνεταιρι-

υπεύθυνος συντονισμός χρειάζεται. Μια Συνεταιριστική Οργάνωση Λαϊκών Αγορών και διανομής
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων (με συνεργασία
τους και την σύμπραξη της ΑΤΕ) μπορεί να λύση
το θέμα.

— Με αφορμή δηλώσεις υφυπ. Εμπορίου ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην άμεση επαφή
αγροτών - καταναλωτών, τα ΘΣ δημοσιεύουν στοιχεία από ε'ρευνά τους που αποδεικνύει το
αντίθετο (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2665). Αναφέρουν πολλά εμπόδια.
- Ο υπουργός Γεωργίας I. Ιορδάνογλου συνιστά την οργάνωση των παραγωγών για την
διακκίνηση - εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Θα ενισχυθούν από το Κράτος. Αποκρούει
τις αντιδράσεις - διαμαρτυρίες των εμπόρων - βιομηχάνων (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2685). (Βλ. crto
Υποκεφ. β).
- Σχέσεις μεταξύ παραγωγικών και καταναλωτικών Συνεταιρισμών. Αναφορά στο θέμα
από τον Αγ. Μιχαηλίδη της ΕΦΣ στο Διεθνές Συνεταιριστικό Συνέδριο στο Παρίσι (βλ. ΘΣ
1976 σ. 2938).
ν
- Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί στη διαδικασία της διακινήσεως, μεταποιήσεως και εμπο
ρίας των αγροτικών προϊόντων. Σύγχρονη άποψη (βλ. ΦΣ 1976 σ. 485).
- Τα Ελληνικά δάση και οι δασικοί συνεταιρισμοί. Κείμενο Ν. Νάσου. Στοιχεία από
εργασίες κατά κατηγορίες. Ωφελήματα. Προτάσεις («Αγροτική ΤΡ.» Ιούλιος 1975).
- Οι βιομηχανίες γάλακτος στην Ελλάδα. Κείμενο Μ. Μπλαζογιαννάκη. Το πρόγραμμα,
οι πραγματοποιήσεις, η σημερινή κατάσταση. («Αγροτική ΤΡ.» Αυγ. 1975).
- Η διεύρυνση του παραγωγικού ρόλου των Συνεταιρικών Οργανώσεων. Αποφάσεις
οργανώσεων της Θεσσαλίας για ίδρυση μονάδων κατεργασίας γεωργικών προϊόντων. Κεί
μενο Λ. Αρσενίου (βλ. ΦΣ 1976 σ. 81) βλ. και αποφάσεις στη ΦΣ 1976 σ. 258.
- Αντίδραση και της ΠΑΣΕΓΕΣ στην προπαγάνδα υπηρεσιακών παραγόντων Υπουργεί
ου υπέρ ανωνύμων γεωργικών εταιρειών. Εγκύκλιος ΠΑΣΕΓΕΣ (βλ. ΦΣ 1976 σ. 172) Και
της ΣΕΚΟΒΕ (βλ. ΦΣ 1976 σ. 216).
- Ο Συνεργατισμός στην υπηρεσία των παραγωγών και καταναλωτών. Δύο ομιλίες του I.
Αφεντάκη. Τα κείμενα βλ. ΦΣ 1976 σ. 173 επόμ. Νέον σύστημα κατά τις αντιλήψεις του.
- Οι Ελληνικοί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. Κείμενο I. Π. Συγγελάκη βλ. περ. «Αγροτική
Τράπεζα» τ. Αυγ. 1976.
- Οι Συνεταιρισμοί από κοινού καθολικής γεωργικής εκμεταλλεύσεως βάση για τον μετα
σχηματισμό της παραδοσιακής μας γεωργίας. Κείμενο Σπ. Σελιανίτη βλ. ΦΣ 1976 σ. 499.
- Η εμπορία βαμβακιού από τους Συνεταιρισμούς (ΦΣ 1976 σ. 520).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ
—Αγιά - Πάργα. Από τον Γεωργ. Πιστ. Συνεταιρισμό ολοκληρώθηκε η ανέγερση και ο
εξοπλισμός του Ελαιουργείου του με δάνειο της ΑΤΕ δρχ. 3.000.000 και άρχισε να λειτουρ
γεί από την ελαιοκομική περίοδο 1975/76. (Αγροτική Τρ. 1976)
—Αλμυρού ΓΠΣ «αι γενικότερα. Για όλο το ιστορικό της ιδρύσεως του Συνεταιρισμού βλ.
ιστορικό κείμενο Αριστ. Ν. Κλήμη στο Υποκεφ. IB.
—Αμπελάκια. Βλ. στο Υποκεφ. IB.
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— Άρτα. Από τον Πτηνοτρ. Συνεταιρισμό Άρτας ολοκληρώθηκε η παραλαβή του μηχανο
λογικού εξοπλισμού για το πτηνοσφαγείο, τα εκκολαπτήρια και το εργοστάσιο Πτηνοτρο
φών. Επίσης άρχισε η κατασκευή μετά τη διενέργεια δημοπρασιών των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Για την κατασκευή του έργου η ΑΤΕ χορήγησε στο Συνεταιρισμό δάνεια ύψους 52.000.000
δρχ. (Αγροτική Τρ. 1976).
— Βόνιτσα. Από τους Συνεταιρισμούς Παλαίρου Βόνιτσας (άτυπη Κοινοπραξία Συνεταιρι
σμών) ολοκληρώθηκε η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ελαιουργείου τους με δάνειο
3.350.000 δρχ. από την ΑΤΕ. Το Ελαιουργείο άρχισε να λειτουργεί από την ελαιοκομική
περίοδο 1975/76. (Αγροτική Τρ. 1976).
—Συνεταιρισμοί Κάμπου Αβίας, Μαγαρικαρίου Μοιρών, Πελασγίας Λαμίας, Πτηνοτρο
φικός Ηπείρου, Αγελαδοτρόφων Ασπροπΰργου, Καρύστου (βλ. στοιχεία ΘΣ 1975 σ. 2395).
—Κρήτης συνεταιριστική κίνηση (Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1949).
—Κυψελοχώρι Συκουρίου Γ.Σ. Η από κοινού πώληση προϊόντων και οι σχετικές ωφέλει
ες. Κείμενο ΦΣ 1974 σ. 699.
—Κως, ΑΤΕ, Συνεταιρισμοί. Κείμενο Παντ. Μήτσου (βλ. Αγροτική Τρ. Ιούλιος 1976).
—Μακεδονίας (και ειδικότερα Βεροίας) συνεταιριστική κίνηση. Με ποιούς κόπους ρίζω
σαν και αναπτύχθηκαν σι Συνεταιρισμοί στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Βέροια. Η συμ
βολή I. Σινάρη. Κείμενο Σπ. Αντωνιάδη στα ΘΣ 1975 σ. 2081, 2133. (Βλ. και στο Υποκεφ.
IB).
—Νεμέας Οιν. Συνεταιρισμός. Δραστηριότητες. Κείμενο Γ. Θερμογιάννη. (Βλ. περ. Αγρο
τική Τρ. Αύγ. 1976).
— Ενδιαφέροντα κατά την περίοδο αυτή για τις συνεταιριστικές δραστηριότητες είναι και
τα κείμενα του εποπτικού της ΑΤΕ (διαδοχικά Επόπτου, Επιθεωρητού, Υποδιευθυντού
Προϊσταμένου της Δ/νσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ Νικηφ. Μετζιδάκι για τα αγροτικά συνεταιριστικά. Βλ. Ενδεικτικά:
— «Πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα;», «Αγροτική ΤΡ.» τεύχος 2.
— «Επόπτες - Εποπτεία ΑΤΕ» στο «Τραπεζικό Βήμα» φ. 20/120/27.9.75.
— «Τοπικές Αγορές» στο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» τ. 1092/4/75.
— «Απάντηση σε αγρότη» στο «Αγροτική ΤΡ.» τ. 8/1975.
— «Ειστροφή στο χωριό - στη γη», στο «Αγροτική ΤΡ.» τ. 11/1975.
— Το Β’ Κτηνοτροφικό Συνέδριο Νομού Ρεθύμνης της 27.8.1953 εφημ. «Πρόοδος» της
Ενώσεως Ρεθύμνης φ. 15.9.53,1.12.53,15.10.53,1.11.53,15.11.53.
— «ΑΤΕ και Συνεταιρισμοί. Απολογισμός ενός έργου». Βλ. εφημ. «Παρατηρητής» Χανίων
24.4.55 (10 συνέχειες).
— «Επάνοδος στη γη» Βλ. «Κήρυξ» Χανίων 13.10.55 (σε 8 συνέχειες).
— «Αι ανάγκαι του Νομού Χανίων εις Γεωργικός Βιομηχανίας...» βλ. «Κήρυξ Χανίων»
24.11.57 (σε 6 συνέχειες).
— «Έρευνα επί της ενδεδειγμένης οργανώσεως της Οινοπαραγωγής Αττικής» κατά το
1969 (υποβλήθηκε στην ΑΤΕ και στην Ένωση Αττικής για εφαρμογή).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ/1
ΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)
— Στατιστικά στοιχεία και άλλα για τους αλιευτικούς βλ. και στα Υποκεφ. Γ' και Δ'.
— Ιχθυοτροφεία. Κυπρινοτροφεία. Έ να ς πλουτοφόρος κλάδος. Κείμενο Κ. Ανανιάδη (βλ
ΦΣ 1975 σ. 234).
'
— Οικονομική ενίσχυση αλιευτικών σκαφών (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 529).
— Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και εκμίσθωση ιχθυοτροφείων (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2388).
— Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και η κακή πολιτική του Κράτους και Δήμων κατά την εκμί
σθωση των ιχθυοτροφείων. Σχετικό το επόμενο κείμενο στα ΘΣ 1975 σ. 2465, 2466 με τίτλο
«Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και Κράτος - Δήμοι». Γράφει:
«Βοήθεια στους φτωχούς ψαράδες που δεν είναι
βοήθεια αλλά μάλλον κοροϊδία. Και έτσι οι ψ αρά
δες που θα ήθελαν να απαλλαγούν από την υποτα
γή στους ισχυρούς επιχειρηματίες και να βελτιώ
σουν λίγο το εισόδημά τους είναι αδύνατο να αναπνεύσουν.

Εν συνεχεία η εκμίσθωσις αυτη επιτρέπεται μόνον
επί εν έτος. Πράγμα που σημαίνει ότι καμιά βελτίω
ση, κανείς προγραμματισμός, τίποτα το μόνιμο δεν
είναι δυνατόν να γίνη. Ο Συνεταιρισμός θα είναι
διαρκώς απασχολημένος με την ανανέωση ή μη της
μισθώσεως. Και αναγκαστικά δεν θα κάνει παρα
γωγική αλλά εντατική εκμετάλλευση.

Αυτά προκύπτουν από το άρθρ. 14 του Ν. 127 (φ.
175) που προβλε'πει ότι η εκμίσθωσις των εις
Δήμους και Κοινότητας ανηκόντων ιχθυοτροφείων
ενεργείται δια πλειοδοτικής δημοπρασίας αλλά
διευκολύνονται οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί με απ’
ευθείας και άνευ δημοπρασίας εκμίσθωσιν. Υπό
ποιους όμως όρους;

Δεν γνωρίζουν τίποτα από ιχθυοτροφεία αυτοί
που συντάσσουν και ψηφίζουν τους νόμους; Χωρίς
πολυετή προγραμματισμό, χωρίς βελτιώσεις και
επενδύσεις πώς θα προστατευθή και θα βελτιωθή
η ιχθυοπαραγώγή; Γιατί εξωθούμε τους ψαράδες
σε εντατική εκμετάλλευση;

Π ρέπει πρώτα - πρώτα « ά π α ν τ α τα μέλη του
Συνεταιρισμού να είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτου
του ιχθυοτροφείου Δήμου ή Κοινότητος».

Η Δ/νσις Α λιείας του Υπουργείου Γεωργίας πρέ
πει να εισηγηθή σχετικά και να επιμείνη για
πολυετείς συμβάσεις».

- Η αλιεία στη χώρα μας. Οι αλιευτικοί Συνεταιρισμοί. Επιδιώξεις. Επιτεύξεις. Κείμενο I.
Κανέλλου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τρ. τ. Οκτωβρ. 1976).
— Η Εποπτεία επί των αλιευτικών Συνεταιρισμών ανατίθεται και πάλιν στην ΑΤΕ. Χρήσι
μο δίδαγμα για την πρόοδο όλων των αστικών Συνεταιρισμών (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2667. Και
αναλυτικά ΘΣ 1976 σ. 2717).

27/174
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
Εισαγωγική σημείωση

Από όσα σημειώθηκαν και στα προηγούμενα Μέρη του τόμου προκύπτει ότι το βασικό
πρόβλημα της ελληνικής συνεταιριστικής κινήσεως —στο οποίο, δυστυχώς, δεν δίνεται η
πρέπουσα προσοχή από τους αρμοδίους (της Συνεταιριστικής κινήσεως και του Κράτους)
παρά τα εκάστοτε λεγάμενα ή προχείρως πραττόμενα— είναι η συνεταιριστική γνώση, το
συνεταιριστικό ήθος, η συνεταιριστική ενότητα και δραστηριότητα, η σύνδεση του μέλους
του Συνεταιρισμού με την οργάνωση, η κατανόηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων
του και η κατά συνεταιριστικό τρόπο άσκησή τους, ώστε να μπορούν οι Οργανώσεις ως
αξιόλογες μονάδες οικονομικές (με κοινωνική ευεργετική προέκταση) να διατηρούν και να
διευρύνουν τους ρόλους τους μέσα στις, κάθε φορά, νέες συνθήκες.
Καλούμαστε συνεπώς οι Έλληνες συνεταιριστές να εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στη
γνώση του Συνεργατισμού και τις διεθνείς εφαρμογές του μέσα στις νέες γενικότερες συν
θήκες, για να συντελέσουμε ώστε το συνεταιριστικό μας οικοδόμημα να προσφέρει στους
ανθρώπους τις υπηρεσίες εκείνες που θεωρητικά είναι στη φύση του θεσμού να προσφέρει.
Για να γίνει αυτό πρέπει οι συνεταιριστές να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε συνεταιριστι
κά, χωρίς άλλες χωριστικές αντιλήψεις και επικαλύψεις. Η συνεργασία των μελών μέσα στο
Συνεταιρισμό τους και των Συνεταιρικών Οργανώσεων μεταξύ τους, είναι δύσκολη υπόθεση
αν δεν υπάρχει το υπόβαθρο και η συνεχής υπόμνηση, με διάφορους τρόπους, της ιδιαιτερό
τητας του θεσμού.
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Συνεταιριστικά και σχετικά Αγροτοοικονομικά)
— ΑΤΕ «Διαρκής κωδικοποίησις εγκυκλίων διαταγών Διευθύνσεως Συνεταιρισμών»,
Αθήναι 1974 σελ. 373.
— ΑΤΕ «Νόμος περί συνεταιρισμών Αυστρίας», Αθήναι, 1974, σελ. 30.
— Π άνος Δ. - Χ ασαπόπουλος Π. «Νόμος περί συνεταιρισμών Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας Γερμανίας», Αθήναι 1974, σελ. 105.
— ΑΤΕ «Έκθεσις πεπραγμένων της Διευθύνσεως Συνεταιρισμών της Α.Τ.Ε., μετά στοι
χείων της συνεταιριστικής κινήσεως της χώρας κατά το έτος 1973», Αθήναι 1974, σελ.
61+Πίν.
— Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού, «Καταστατικόν», Αθήναι 1974, σελ. 24.
— Μ πωξουρ, Φελίξ, «Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία. 1787—
1797» Παρίσι, (1800), Αθήνα 1974, σελ. 306.
— Ξυστάς Β. - Κοσμάνος Δ. «Τα ιστορικά Αμπελάκια και ο πρώτος Συνεταιρισμός του
κόσμου» Θεσσαλονίκη 1974 σελ. 80.
— Παπαγαρυφάλλου Παναγιώτης Λ., «Αι καταβολαί του θεσμού της αυτοδιοικήσεως εν
Ελλάδι και αι προσπάθειαι διοικητικής οργανώσεώς του», Αθήναι 1974, σελ. 46.
— Παπαγεωργίου Κων/νος Α., «Γεωργικοί Συνεταιρισμοί και γεωργική ανάπτυξη: προσω
ρινή παρουσίαση» Αθήναι ΕΚ Κ Ε1974.
— Βακαλόπουλος Απ., «Οι κοινότητες της Τουρκοκρατίας» Αθήναι 1974.
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— Βεργύπουλος Κ., «Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα», Αθήναι 1974.
— «Φωνή Συνεταιρισμών» 1974 (Ιαν. - Ιούλ.).
— Κιτσοπανίδης Γεώργιος, «Οικονομικότης και παραγωγικότης αμπελοκαλλιέργειας»,
Θεσσαλονίκη 1974.
— Ααζαρίδης Ευάγγ., «Γεωργική ανάπτυξις. Διερεΰνησις περιοριστικών παραγόντων»,
Αθήναι 1974.
— Γανώσης Β., «Έργα και ημέραι» Αθήναι 1974.
— Γιαννόπουλος Θεάδ. «Γιατί ερημώθηκαν τα χωριά μας», Αθήναι 1974 σελ. 32.
— Γεωργακύπουλος Αεων., «Το δίκαιον των Εταιρειών», Τόμ. τρίτος, Αθήναι 1974 σελ. 721.
— Αβδελίδης Παρμενίων, «Η αγροτική οικονομία και οι προοπτικές ανάπτυξής της», Αθή
ναι 1975.
— Αβδελίδης Παρμενίων, «Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα», Αθήναι
1975.
— ΑΤΕ, «Νόμος περί Γεωργικών Συνεταιρισμών Γαλλίας», Αθήναι 1975 σελ. 37.
— ΑΤΕ, «Νόμος περί Γεωργικών Συνεταιρισμών Ολλανδίας», Αθήναι 1975, σελ. 16.
— ΑΤΕ, «Έκθεσις πεπραγμένων έτους 1974, μετά στοιχείων της γεωργικής συνεταιριστικής
κινήσεως», Αθήναι 1975, σελ. 61+Πίν.
— Διεθνές Κέντρο Ερευνών και Ενημερώσεως για τη Συλλογική Οικονομία, «Τί είναι το
CIRIEC;», Λιέγη 1975, σελ. 16.
— Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Βεροίας, «Γενικές αρχές του συνεργατισμού»,
Βέροια 1975, σελ. 7.
— Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Βεροίας, «Ο θεσμός των σχολικών Συνεταιρισμών»,
Βέροια 1975, σελ. 9.
— «Θέματα Συνεταιρισμών», Τόμος 5/1975.
— Κλήμης Αριστείδης Ν., «Οι συνεταιρισμοί με την ειδική έννοια του ν. 602 και τα Ελληνι
κά Συντάγματα», Αθήναι 1975, σελ. 32. Επιστημ. συνεργασία Ολ. Κλήμη - Καμινάρη.
— Μάλαμας Κυριάκος, «Αι επιπτώσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος επί των γεωργικών συνεταιρισμών εμπορίας», Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 26.
— Μαριάδης Σταύρος, «Παρατηρήσεις για το θεσμό και την αποστολή της Α.Τ.Ε. και των
γεωργικών συνεταιρισμών», Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 24.
— Μαριάδης Σταύρος, «Ο ομαδικός - βιομηχανικός οπωρών του Καταχά - Πιερίας. Οργάνωσις και λειτουργία» Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 72.
— Στρογγυλής Ιωάννης, «Αλφαβητικόν ευρετήριον θεμάτων των περιοδικών “Ο Βοηθός
των Συνεταιρισμών” 1918-1922, “Ο Συνεργατισμός” 1929-1933, “Η Φωνή των Συνεταιρι
σμών” 1946 —1966», Αθήναι 1975, σελ. 117.
— ΑΤΕ, «Κωδικοποίηση οδηγιών Δ/νσεως Συνεταιρισμών», Αθήναι 1975.
— Συκιανάκης Γεωργ., «Γεωργική Συνεταιριστική Πολιτική και γεωργική ανάπτυξη» Αθή
ναι 1975.
— Στρογγυλής Ιωάννης, «Αλφαβητικόν Ευρετηριον θεμάτων του περιοδικού “Ο Συνεταιρι
στής” 1925-1967», 1975 σελ. 284.
— Σολάρης Ιωάν,, «Συνεταιριστικές Σελίδες», Σύρα 1975 (έως 1981).
— Καμενίδης Χρ., «Πότε πρέπει να καθορίζονται οι τιμές ασφαλείας στα αγροτικά προϊό
ντα», Θεσσαλονίκη 1975.
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— Καμενίδης Χρ. - Μηλιώτης Β., «Γιατί πρέπει να καθορίζονται τιμές ασφαλείας στα
αγροτικά προϊόντα», Θεσσαλονίκη 1975.
— Εφημερίς της Κυβερνήσεως, «Καταστατικό ΣΕΒΑΘ», Αθήναι 1975 σ. 1051.
— Σκολαρίκου Κωνστ. Αν., «Το προσωπικόν αρχείον του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου»,
Αθήναι 1975.
— Mayrogiannis Dionysios, «Recherches documentaires jur Γ Association d’ Ambelakia
(1780-1812)...», Athenes 1975.
— Μαρματάκης Νικ., «Αγροτική πίστις και Οικονομική πολιτική», Αθήναι 1975 σ. 63.
— Gide - Loyette - Nouet, «Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί εντός της Ε.Ο.Κ.», Αθηναι 1975,
σελ. 413. Απόδοση εις την ελληνικήν I. Στρογγυλή.
— ΑΤΕ, «Έκθεση πεπραγμένων έτους 1975 με στοιχεία της γεωργικής συνεταιριστικής
κινήσεως», Αθήναι 1976, σελ. 61+Πίν.
— ΑΤΕ, «Έκθεση εργασιών της Αγροτικής Τραπέζης έτους 1975 με συνοπτικά στοιχεία
εξελίξεως της αγροτικής οικονομίας», Αθήναι 1976, σελ. 146.
— ΑΤΕ, «Πανελλήνιος οδηγός γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων, συνεταιριστικών
εταιριών και μικτών εταιρειών συνεταιρικού ενδιαφέροντος», Αθήνα 1976, σελ. 456.
— Γρηγορογιάννης Α., «Βιομηχανική έκρηξη και αγροτικό ζήτημα στο σύγχρονο κόσμο»,
Αθηναι 1976, σελ. 140.
— Αβδελίδης Π., «Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα, Ιστορική εξέλιξη, προ
οπτικές» Β' έκδ. Αθήναι 1976 σ. 265.
— ΑΤΕ, «Δεύτερο συμπλήρωμα του καταλόγου των βιβλίων της βιβλιοθήκης Α.Τ.Ε.», Αθή
ναι 1976, σελ. 136.
—ΑΤΕ, Δ/νση Μελετών και Προγραμματισμού, «Το πιστωτικό έργο της Α.Τ.Ε.», Αθηναι 1976.
— Αερμεντζόπουλος Απόστολος, «Το πρόβλημα του μεγέθους των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εν Ελλάδι», Αθήναι 1976.
— Χρηστίδης Χρήστος, «Εισαγωγή εις τας αρχάς οργανώσεως των γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων», Αθήναι 1976.
— Σαχπάζης Ευδ., «Σημείωμα δια τας θεσμικάς μεταβολάς εις την αγροτικήν πίστιν.
Πενταετές πρόγραμμα 1976-1980», Αθήναι 1976, σελ. 7 (πολυγρ.)
— Καμενίδης Χρ., «Η συμβολή της τυποποιήσεως των αγροτικών προϊόντων στην ευημερία
των παραγωγών και των καταναλωτών», Θεσσαλονίκη 1976.
— Οικονομόπουλος An. — Κλήμης Αρ., «Δίκαιον Συνεταιρισμών», Αθήναι 1976, τομ. Α,
σελ. 261.
— Οικονομόπουλος Απ. — Κλήμης Αρ., «Δίκαιον Συνεταιρισμών», Αθήναι 1976, τομ. Β,
σελ. 268.
— Δραγώνας Κ. Δ., «Επιτεύγματα και αδυναμίαι της Ελληνικής Γεωργίας», Αθήναι 1976,
σελ. 40.
— ΕΣΥΕ, «Γεωργική στατιστική της Ελλάδος έτους 1973», Αθήναι 1976, σελ. 103.
— ΕΣΥΕ, «Γεωργική Στατιστική 1974», Αθήναι 1976 σελ. 103.
— «Θέματα Συνεταιρισμών», Τόμος 6/1976.
— Κολύμβας Νικ., «Η οργανωμένη ανάπτυξη των γεωργικών Συνεταιρισμών. Εισήγηση στη
ΓΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ 1976», Αθήνα 1976.
— Μίχου Ιωάννα, «Έκθεσις. Προβλήματα, δυνατότητες και προτάσεις επί του γεωργικού
συνεργατισμού», Πάτραι 1976, σελ. 9.
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- Παπαγαρυφάλλου Παναγιώτης Α., «Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου “Περί γεωργικών
συνεταιρισμών”», Αθήναι 1976, σελ. 20.
- Πάνος Δημ. Θ., «Το συγγραφικό έργο 1916—1976», Αθήναι 1976.
- Παπαδημητρίου Νόννα Δημ., «Συμβολή εις την γενικήν περί των Αμπελακίων της Θεσ
σαλίας βιβλιογραφίαν», Αθήναι 1976, σελ. 46.
- Δασκάλου Γ., «Οινοποιητικός, ελαιουργικός, πιστωτικός συνεταιρισμός Αρχανών», Αθή
ναι 1976, σελ. 30.
- ΠΑΣΕΓΕΣ, «Έκθεση του Προέδρου του ΔΣ Ηλ. Χρονοπούλου στη ΓΣ το Δεκ. 1976»,
Αθήναι 1976, σελ. 17.
- Αφεντάκη I., «Ο Συνεργατισμός εις την υπηρεσίαν του έθνους», Αθήναι 1976 σελ. 34.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Συνεταιριστικά και Αγροτοσυνεταιριστικά)
«Ο Συνεταιριστής», του Θ. Τζωρτζάκη. Η διακοπή της εκδόσεως του κατά το 1967 λόγω της
λογοκρισίας της δικτατορίας. Βλ. το ιστορικό στα ΘΣ 1975 σ. 2177 (το κείμενο είναι του A. Ν.
Κλήμη) με τίτλο «ο Αλ. Μυλωνάς, ο Θ. Τζωρτζάκης και το περιοδικό “ο Συνεταιριστής”».
«Θέματα Συνεταιρισμών και Αγροτικής Οικονομίας», των Απ. Οικονομοπούλου και Αριστ.
Ν. Κλήμη. Είναι το περιοδικό που από το 1971 προσπαθεί να καλύψει το κενό στο συνεταιρι
στικό τομέα καθώς έχει διακόψει την έκδοση του «ο Συνεταιριστής». Διατηρεί τότε όλο το
«συνεταιριστικό υλικό» της εποχής (καθώς τα περιοδικά της Συνομοσπονδίας και της ΑΤΕ
είναι αναγκασμένα σε ζητωκραυγές και έξαρση του έργου της δικτατορίας). Διευρύνει την
ΰλη του στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και αγροτικής πολιτικής. Και προσπαθεί, όσο το
επιτρέπουν οι κίνδυνοι από την δικτατορία, να ασκήσει κριτικήν και να προβάλει το συνεται
ριστικά ορθό με την τακτικήν του «ναι μεν, αλλά...»(*).
Το περιοδικό γίνεται μηνιαίο από το τεύχος 24 του Νοεμβρίου 1974 (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1959),
αλλά για λόγους οικονομικούς αναγκάζεται να επανέλθει σύντομα στην έκδοση ανά 2μηνο.
Τα «ΘΣ» από το 1976 στο 6ο έτος της εκδόσεώς τους. Και γράφουν, στο πρώτο σημείωμά
τους του πρώτου τεύχους του έτους, τα επόμενα που εκφράζουν το αιώνιο πρόβλημα στη συνε
ταιριστική μας κίνηση: τον αγώνα, την αγωνία, ελάχιστων ιδεολόγων που προσπαθούν να κρα
τήσουν αναμένο ένα κερί διαφωτισμού, ενημέρωσης, αγώνα στην υπηρεσία της πρακτικής
συνεταιριστικής κίνησης που ενώ βάλλεται από τα αντίθετα συμφέροντα, από την άγνοια των
βασικών εννοιών της συνεταιριστικής θεωρίας - επιστήμης κ.λπ., εν τούτοις δεν προσφέρει τα
στοιχειώδη οικονομικά μέσα για να υπάρχουν οι σελίδες εκείνες που θα διαφωτίζουν, θα
διδάσκουν, θα αγωνίζονται για τα συνεταιριστικά. Αγωνίζεται ο Ιασεμίδης με τον «Βοηθό των
Συνεταιρισμών» για 4 χρόνια, αναγκάζεται να το κλείσει αυτό το πρώτο ελληνικό συνεταιρι
στικό περιοδικό. Αγωνίζεται μια νέα ομάδα κορυφαίων συνεταιριστών που εκδίδουν το «ο
Συνεταιριστής» το 1925, το οικονομικό βάρος το έχει ο Θ. Τζωρτζάκης που αγωνίζεται να
κρατήσει ζωντανή τη φλόγα αυτή - και την κράτησε δεκάδες χρόνια με συνδρομητές συνολι
κά το πολύ χίλιους από τις τόσες χιλιάδες Οργανώσεων, τόσες δεκάδες χιλιάδες αιρετούς
συνεταιριστές και πολλές χιλιάδες συνεταιριστικούς υπαλλήλους (των Οργανώσεων και της
Εποπτείας). Τον κράτησε με την προσφορά δωρεάν όχι μόνο της πνευματικής, αλλά και της
όλης χειρωνακτικής εργασίας (δοκίμια, λογαριασμούς, διεκπεραίωση, κ.λπ.).
Και άλλοι στη συνέχεια προσπάθησαν κάτι να προσφέρουν για μερικά χρόνια, αλλά τελικά

(*) Για να μην επαναλαμβάνεται διαρκώς ατα διάφορα Υποκεφάλαια, διευκρινίζεται ότι όλα τα Σημειώματα Απόψεις του περιοδικού αυτού (στα οποία γίνεται εδώ αναφορά στους Τόμους ή αναδημοσιεύονται αυτούσια)
είναι των πεποιθήσεων και της γραφίδας του διευθυντού του περιοδικού Αριστ. Ν. Κλήμη.
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τα περιοδικά έκλεισαν (εκτός βέβαια από εκείνα που στηρίζονται σε προϋπολογισμούς Οργα
νώσεων αλλά και αυτά, «η Φωνή των Συνεταιρισμών» της Συνομοσπονδίας, το «Δελτίον της
Αγροτικής Τραπέζης» υποφέρουν.
Και τώρα, από το 1971 τα «Θέματα Συνεταιρισμών» η νέα προσπάθεια με την δωρεάν προ
σφορά της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας του εκδότη και του διευθυντή. Οι
συνδρομές (πάντα γύρω στις 1.000 όπως και στο «Συνεταιριστή») με δυσκολία καλύπτουν το
τυπογραφείο, το χαρτί, τα έξοδα αποστολής. Χρήσιμο είναι να διαβαστεί η σελίδα 2583 του
1976, σελίδα αγωνίας.
Παρόμοιες διαπιστώσεις και για το 1977 (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2931). Για οικονομικούς λόγους
κλείσιμο του Γραφείου Ηπείρου 27, η εργασία θα γίνεται στα σπίτια εκδότη και διευθυντή
(Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2931).
«Η Φωνή των Συνεταιρισμών» της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών. Το 1974 (σελ. 631) γίνε
ται ανακοίνωση για νέα διεύθυνση και Επιτροπή Συντάξεως, με υπόσχεση βελτίωσης. Δηλαδή
βαθμιαία προσαρμόζεται προς τις νέες συνθήκες της δημοκρατίας και εκφράζει τις όποιες
αντιλήψεις της Συνομοσπονδίας και των ανθρώπων της.
Από πλευράς ύλης βελτιώνεται βαθμιαία σημαντικά και εκτός από τα βασικά συνεταιριστικά
και αγροτοεπαγγελματικά εμφανίζει σελίδες με ειδήσεις για ομάδες αγροτικών προϊόντων,
για οικονομικά, για κοινωνικά, για τεχνικά και άλλα ενδιαφέροντα.
«Ο Σκαπανεύς της Υπαίθρου». Εξακολουθεί την έκδοση η αξιολόγηση αυτή εφημερίδα της
ΟΣΥΓΟ. Σημειώματα επαινετικά για την έκδοση βλ. ΘΣ 1974 σ. 2015 και 1976 σ. 2587.
Σωστές γραμμές στα συνδικαλιστικά - επαγγελματικά (χωρίς πολλά «ζήτω» και κατά την
δικτατορία) και επίσης σωστά και για τα γενικότερα συνεταιριστικά.
«Η Αγροτική Τρ.». Το «Δελτίον ΑΤΕ», μετά σύντομη διακοπή, εκδίδεται ως «Αγροτική Τρ.»
από Μάϊο 1975 ως μηνιαία ενημερωτική - επικοινωνιακή - έκδοση της ΑΤΕ. Χωρίς ουσιαστι
κή αλλαγή από το παρελθόν παρόλο που το πρώτο κείμενό του, με υπογραφή του Διοικητή
Α ΤΕ, έχει τον τίτλο «Ώρα ουσιαστικής αλλαγής».
Στο δεύτερο κείμενο του περιοδικού που υπογράφεται από τον Βασ. Προβίδα, γίνεται μια
αρκετά αντικειμενική ιστορική επισκόπηση για τις 3 προηγούμενες μορφές του περιοδικού της
ΑΤΕ, του προπολεμικού, του μετακατοχικού και της τρίτης της δικτατορίας. Και πληροφορεί
ότι η προηγούμενη μικτή έκδοση διαχωρίζεται σε 3 εκδόσεις. Η μία θα είναι η μηνιαία «Αγρο
τική Τρ.» ως περιοδικό του αγρότη, η δεύτερη θα είναι εσωτερική για τους υπαλλήλους και η
τρίτη θα είναι ανά τρίμηνο επιστημονικού επιπέδου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να λείψουν
και οι κορώνες. Γράφει:
«Όπως είναι γνωστό, η Διοίκηση της ΑΤΕ έχει προγραμματίσει να μετατρέψη τα Υποκατα
στήματα και ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται σε μικρές και ακραίες κωμοπόλεις, σε κέντρα
πολιτιστικής επιμόρφωσης. Με τις βιβλιοθήκες που θα οργανωθούν, τις κινητές πινακοθήκες,
το θέατρο, τις διαλέξεις και τις δισκοθήκες κι ακόμα, με τη συμβολή της ΑΤΕ, στη δημιουργία
τοπικού ιστορικού και λαογραφικού μουσείου, η μικρή κοινότητα της ελληνικής υπαίθρου θα
εξελιχθεί από απλό παθητικό αποδέκτη των επιδράσεων που ασκούν πάνω της η πρωτεύουσα
και τα μεγάλα αστικά κέντρα, σε ζωντανό κοινωνικό και πολιτιστικό οργανισμό με αυτοδυνα
μία και ύφος». Ωραία λόγια που κολακεύουν τα «κουλτουριάρικα αυτιά», αλλά ξένα από την
πραγματικότητα των αναγκών των φτωχών αγροτών που διαρκώς αγωνίζονται για μια πεντά
ρα περισσότερο στο στάρι, στο λάδι, στο γάλα, σε όλα τα προϊόντα του μόχθου τους που τα
ληστεύουν οι πάντες με την ανοχή και κακή οργάνωση του Κράτους. Ούτε λέξη για την πραγ
ματική τόνωση της συνεταιριστικής συνεργασίας με χίλια μέσα που είναι δυνατά, αλλά δεν
βρίσκουν πραγματικούς υποστηρικτές και αγωνιστές στους αιθεροβάμονες των Αθηνών που
επιτυγχάνουν τις υψηλές θέσεις λόγω «φιλίας» και κομματικής σύνδεσης.
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Εκδίδονται ακόμα στην περίοδο:
- η «Αγροτική Αναγέννηση». Με αξιόλογη ύλη ομάδας στελεχών με ειδική κοινωνικοπολιτική κατεύθυνση.
- το Χωριό. Η καλή μικρή αγροτοσυνεταιριστική εφημερίδα του Αντ. Αργυρόπουλου, στη
Θεσσαλονίκη.
- Και βέβαια και άλλα διαφόρων προελεύσεων και κατευθύνσεων.
ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ A. Ν. ΚΑΗΜΗ1974 - 1976
ΕΤΟ Σ 1974
409. «Παρατηρήσεις δια την νομοθεσίαν Γ.
Συνεταιρισμών». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1573.
410. «Απαραίτητος η συνεργασία των συνεταιρι
στικών δυνάμεων. Αιρετοί, εποπτικοί, συνεταιρι
στικοί υπάλληλοι». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1574.
411. «Αι λεγάμενοι “Μικραί” Εμπορικοί Τράπεζαι και η ίση μεταχείρισις του προσωπικού
των». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιανουάριος 1974 σ. 1575.
412. «Η νέα Διοίκησις της Α.Τ.Ε. Υποδείξεις
δια οργάνωσιν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1576.

γία, ο μικροαγρότης, ο συνεργατισμός». Περ. «Θέ
ματα Συνεργατισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1974 σ.
1653.
421. «Η Εταιρία των Φίλων του Συνεργατι
σμού». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
.Μάρτιος 1974 σ. 1654.
422. «Η μητε'ρα γη, ο αγρότης, ο κόσμος των
πόλεων, η τηλεόρασις». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μάρτιος 1974 σ. 1655.
423. «Αγνοούν πράγματι οι εμπορικοί Σύλλογοι;
Τότε να ενημερωθούν!!». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1974 σ. 1656.
424. «Οι γυναίκες στις Τράπεζες. Η ωφέλεια
των ανδρών υπαλλήλων από την πρόσληψιν και
γυναικών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μάρτιος 1974 σ. 1657.

413. «Δια τον κ. Υπουργόν Απασχολήσεως.
Υποδείξεις για θέματα αρμοδιότητός του». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1974 σ. 1577.

425. «Η Έ νω σις Γ. Σ. Παγγαίου και η απαλλοτρίωσις των Φιλίππων». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μάρτιος 1974 σ. 1658.

414. «Η νε'α ηγεσία της Διευθύνσεως Συνεταιρι
σμών εις την Α.Τ.Ε.». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1578.

426. «Αι αγροτικοί συντάξεις να παύσουν να
είναι “βοηθήματα”». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μάρτιος 1974 σ. 1659.

415. «Πολύπλοκον και δύσκαμπιον το πρόβλη
μα πιστοδοτήσεως. Ο έλεγχος των Τραπεζών και
το κόστος». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Ιανουάριος 1974 σ. 1578.

427. «Τραπεζικοί, οικοδόμοι και ένα καλάθι
ψώνια». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάρτιος 1974 σ. 1659.

416. «Δηλώσεις του Πρωθυπουργού δια την
αγροτικήν οικονομίαν και τους αγρότας». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1974 σ. 1579.

428. «Η χρηματοδότησις της αγροτικής οικονο
μίας. Η Α.Τ.Ε.». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μάρτιος 1974 σ. 1660.

417. «Η Αγορανομική Επιτροπή και αι παραγω 
γικοί τάξεις». Περ. Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Ιανουάριος 1974 σ. 1579.

429. «Παραγωγική δαπάνη, εκ των βασικών, η
συνεταιριστική μόρφωσις. Το καθήκον των στελε
χών και της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ.
1733.

418. «Οι εξαγωγές, ο Α.Σ.Ο., οι παραγωγοί».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουά
ριος 1974 σ. 1580.

430. «Τα κονδύλια δια την Συνεταιριστικήν
Εκπαίδευσιν να αξιοποιούνται». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1734.

419. «Υπάλληλοι Α.Τ.Ε. και Συνεταιρισμών.
Παράδειγμα προς μίμησιν». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1974 σ. 1580.

431. «Η μόρφωση, το καλό βιβλίο και περιοδι
κό. Και μερικά στελέχη...». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1743.

420. «Ο γιγαντισμός των επιχειρήσεων, η γεωρ

432. «Η Εθνική, η Ελλάδος και το στεγαστικόν
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της Αγροτικής». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1734.

και υπάλληλοι. Προβλήματα». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1815.

433. «Το Συνεταιριστικόν Μέγαρον Αθηνών»,
περ. «Θέματα Συνεταιρισμών», Μάϊος 1974, σ.
1734.

449. «Παράλογοι απόψεις των “ελέω Θεού”
εξαγωγέων. Η ΚΣΟΣ». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1816.

434. «Προς αδικαιολόγητον ταλαιπωρίαν των
αγροτών, των οργανώσεων καιτης Α.Τ.Ε.». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος 1974 σ.
1753.

450. «Η οργάνωση των συνεταιριστικών δυνά
μεων στην κορυφή. Τ ι επρότεινε ο Θ. Τζωρτζάκης.
Δύο απαραίτητα Συμβούλια στη Συνομοσπονδία
Συνεταιρισμών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»,
Αύγουστος 1974 σ. 1817.

435. «Τα κέρδη μιας εταιρίας εισαγωγής κρεά
των και η προσφορά της Κτηνοτροφικής». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος 1974 σ.
1734.
436. «Η νοσηλεία των αγροτών». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1735.
437. «Αι συνελεύσεις των Τραπεζών και Α.Ε. με
ονομαστικός μετοχάς. Ανάγκη απλοποιήσεων».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος
1974 σ. 1736.
438. «Η κατάργησις της διατιμήσεως του ελαιολάδου. Οι καταναλωταί εις τα χωριά». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος 1974 σ.
1736.
439. «93 εκατομμύρια δρχ. δια γκολφ 18 οπών».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος
1974 σ. 1800.
440. «Παράπονα συνταξιούχων της Α.Τ.Ε.»
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος
1974 σ. 1800.
441. «Το βασικόν θέμα της καλής χρησιμοποιήσεως των λιπασμάτων, που τόσον κοστίζουν» Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος 1974 σ.
1801.
442. «Οι μεσάζοντες. Τίμιες εισηγήσεις. Και
αντιδράσεις». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1974 σ. 1812.
443. «Ενωμένοι για το καλό, θα νικούμε!». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ.
1813.
444. «Η χρηματοδότησις της γεωργίας». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ.
1813.
445. «Η δίκη των κρεάτων. Συμπέρασμα. Οι
μεσάζοντες. Το Κράτος». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1814.
446. «Οι συνεταιρισμοί και η εξυπηρέτησις του
κοινού. Ιδού η απόδειξις επικαίρως». «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1974 σ. 1814.
447. «Η ΚΥΔΕΠ. Αδικες επιθέσεις εντύπων».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1974 σ. 1815.
448. «Εις την Αγροτικήν Τράπεζαν. Διοίκησις

451. «Εις τας πηγάς. Οι πρωτοπόροι συνεταιρι
στές και οι νεώτεροι. Η πνευματική σύνδεσις με το
παρελθόν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Ιούλιος 1974 σ. 1824.
452. «Η Κυβέρνησις, το ελεύθερον δημοκρατι
κόν καθεστώς, οι Συνεταιρισμοί, η Συνομοσπον
δία». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1974 σ. 1877.
453. «Ο κ. Ζολώτας δια τας τιμάς των γεω ργι
κών προϊόντων και την χρηματοδότησιν της γεω ρ
γίας». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1974 σ. 1878.
454. «Τράπεζα της Ελλάδος και τραπεζικοί
εργασίαι». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1879.
455. «Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι τραπεζι
κοί». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1974 σ. 1879.
456. «Ο Συνεταιρισμός στο χωριό. Γραφεία,
Αποθήκαι». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1879.
457. «Η απαλλοτρίωσις εις την πεδιάδα των
Φιλίππων» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1880.
458. «Το ενιαίον πρόγραμμα κρατικών προμη
θειών και οι Συνεργατισμοί». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1880.
459. «Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εμπορικής
Τραπέζης». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1881.
460. «Το φορολογικόν βιβλιάριον και το βιβλιάριον της ΑΤΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1881.
461. «Το Ταμείον Υγείας των συνεταιριστικών
υπαλλήλων». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1882.
462. «Οι αστικοί συνεταιρισμοί». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών Σεπτέμβριος 1974 σ.
1882.
463. «Ορθή παρατήρησις του κ. Πρωθυπουργού
σχετικά με τα διορισμένα Συμβούλια εις τας Συνε
ταιριστικός Οργανώσεις», Περ. «Θέματα Συνεται
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ρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1883.

Νοέμβριος 1974 σ. 1961.

464. «Η φορολογία των Συνεταιρισμών. Πως
καταστρατηγούνται αι φορολογικοί διατάξεις υπό
των ισχυρών κεφαλαιούχων». Περ. «Θε'ματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1974 σ. 1883.

479. «Ο συνδικαλισμός και το εισόδημα των
εργαζομένων. Οι καταναλωτικοί». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1974 σ. 1962.

465. «Τα “θα” δια τα δάση». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1974 σ.
1884.
466. «Μια καταγγελία δι’ εκμετάλλευσιν των
αγροτών υπό των βιομηχανιών». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1974 σ.
1885.
467. «Η λίπανσις των καλλιεργειών. Η σπατά
λη». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1974 σ. 1885.
468. «Δια την νέαν Διοίκησιν της ΕΤΕ: Ακατάλ
ληλα οικήματα. Σατραπίσκοι». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1974 σ.
1886.
469. «Το σχέδιον νόμου περί συνεταιρισμών»
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Οκτώ
βριος 1974 σ. 1899.
470. «Απλές αλλά βασικές κουβέντες για τη
συνεργασία και τον συνεργατισμό» Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, 1974 σ. 1941.
471. «Η αρθρογραφία του Οικονομικού Ταχυ
δρόμου για την γεωργίαν και την ΑΤΕ». Επιστολή.
Περ.
«Οικονομικός
Ταχυδρόμος»
Αθηνών
3.10.1974.

480. «Οι πρωτοπόροι της Ρότσντέίλ». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1974 σ.
1963.
481. «Ο λόγος του Κράτους. Μία χαρακτηριστι
κή περίπτωση με τα δίκτυα ελαιοσυλλογής». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος
1974 σ. 1963.
482. «Το χαρτόσημον κατά την εξαγοράν γεωρ
γικών προϊόντων. Α ι επιδοτήσεις». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1974 σ. 1964.
483. «Κυβέρνησις, Ανιιπολίτευσις, Γεωργία,
Συνεταιρισμοί». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1974 σ. 1965.
484. «Το περιοδικόν “Θέματα Συνεταιρισμών”
προς το 5ον έτος». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Δεκέμβριος 1974, σ. 2015.
485. «Τα 22 χρόνια της εκδόσεως “Σκαπανεύς
της Υπαίθρου”». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Δεκέμβριος 1974, σ. 2015.
486. «Διαφήμισις χωρίς προϊόντα». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1974
σ. 2016.
487. «Οι βιομήχανοι δια τους αγρότες». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος
1974 σ. 2016.

472. « Έ να βήμα ακόμα. Μηνιαίο το περιοδικό.
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1974 σ. 1959.

488. «Κάπως αργά... Η τύρφη Φιλίππων». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος
1974 σ. 2017.

473. «Οι νέες Διοικήσεις των συνεταιριστικών
οργανώσεων» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1974 σ. 1959.
474. «Η κάλυψις των κινδύνων του αγροτικού
κεφαλαίου και της αγροτικής παραγωγής». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος
1974 σ. 1960.

489. «Οι πληγέντες εκ βροχοπτώσεων». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος
1974 σ. 2017.

475. «Η Εταιρία των Φίλων του Συνεργατι
σμού». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Νοέμβριος 1974 σ. 1960.
476. «Η πολιτεία και αι απόψεις του τ. Γεν.
Διευθυντού της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών κ.
Π. Παπάζογλου» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1974 σ. 1960.
477. «Η γραφειοκρατία. Το χρονολογικόν
Σήμαντρον». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Νοέμβριος 1974 σ. 1961.
478. «Συνεργατικόν σύστημα εις την αιμοδο
σίαν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
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490. «ΚΥΔΕΠ και βάμβαξ». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1974 σ.
2017.
491. «Η εποπτεία Συνεταιρισμών και οι συνε
ταιριστικοί υπάλληλοι» Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1974 σ. 2017.
492. «Καιρός να λογικευθούν οι κρεατέμποροι
και οι καταναλωταί». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1974 σ. 2018.
493. «Ναυτιλιακά γραφεία, προνόμια, φοροδια
φυγή». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Δεκέμβριος 1974 σ. 2018.
494. «Οι ισχυροί και οι ανίσχυροι. Αλευροβιομήχανοι, κτηνοτροφία, καταναλωτικό κοινό» Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος
1974 σ. 2019.

Περίοδος 1974 -1976: Υποκεφ. Ε ' - Βιβλιογραφία συνεταιριστική (και συγγενική)

495. «Μερικές μορφές καλής συνεργασίας των
ατόμων. Τα Σωματεία, οι Εταιρείες, οι Συνεταιρι
σμοί. Σε τι μοιάζουν, σε τι διαφέρουν». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών», Δεκέμβριος 1974 σ. 2039.
ΕΤΟΣ 1975
496. «Τι είναι οι Συνεταιρισμοί. 'Οχι κομματικές
επιδράσεις». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών», Αθη
νών, Ιανουάριος 1975 σ. 2066.
497. «Η διακίνησις των αγροτικών προϊόντων
και η αξιοποίησις του μόχθου των αγροτών και
των συνεταιρικών οργανώσεων». Περ. «Θε'ματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1975 σ. 2067.
498. «Το σύστημα πιστοδοτήσεως της Α.Τ.Ε.».
Περ. «Θε'ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουά
ριος 1975 σ. 2068.
499. «Η προσφορά των αγροτών και των συνε
ταιρισμών τους στους κλάδους και ανθρώπους της
βιοτεχνίας, βιομηχανίας, εμπορίου κ.λπ.». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1975 σ. 2068.
500. «Η σόγια». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιανουάριος 1975 σ. 2069.
501. «Οι Λ αϊκές Αγορές». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1975 σ. 2069.
502. «Το ψωμί. Η τιμή σιταριού και του ψωμι
ού». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιανουάριος 1975 σ. 2069.
503. «Δέχονται το κοινόν οι αρμόδιοι». «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1975 σ.
2069.
504. «Κοινωνικοί πόροι σε βάρος του ψωμιού».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουά
ριος 1975 σ. 2070.
505. «Η υπερπαραγωγή προϊόντων και η έγκαι
ρος πληροφόρησις των παραγωγών». Περ. «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1975 σ.
2070.

510. «Η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών (40
χρόνια). Ε ίναι βράχος και Φάρος;». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Φ εβρουάριος 1975 σ.

2120.
511. «Οι παραγω γοί θα εκτιμήσουν...». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Φεβρουάριος
1975 σ. 2121.
512. «Από την “φιλοσοφία” της ασφαλίσεως».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Φεβρου
άριος 1975 σ. 2121.
513. «Η νέα προσπάθεια δια τον εκσυγχρονι
σμόν της νομοθεσίας περί συνεταιρισμών». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Φεβρουάριος
1975 σ. 2122.
514. «Το Περιοδικό “Ο Συνεταιριστής”». Περ.
«Θε'ματα Συνεταιρισμών» 1975 σ. 2137,2177.
515. «Οι Συνεταιρισμοί και τα Ελληνικά
Συντάγματα» (μετά Ολ. Κλήμη - Καμινάρη). Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Φεβρουάριος
1975, Απρίλιος 1975, Ιούνιος 1975, Μάρτιος 1976
σ. 2138,2237,2313,2699.
516. «Μερικά, κατά καθήκον και ειδικότητα,
δια την νομοθεσίαν συνεταιρισμών και την συνε
ταιριστικήν οργάνωσιν γενικώτερα». Περ. «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1975 σ.
2171.
517. «Να συμμετέχουν οι αγρόται, οργανικά και
συστηματικά, εις την κατάρτισιν των προγραμμά
των». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάρτιος 1975 σ. 2172.
518. «Τα Γεωργικά Επιμελητήρια». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1975 σ.
2172.
519. «Το ΤΑΥΣΟ, Ταμείον Συντάξεων των
Συνεταιριστικών Υπαλλήλων». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1975 σ. 2173.
520. «Αναταραχή στην Ιονική - Λαϊκή και την
Εμπορικήν». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μάρτιος 1975 σ. 2173.

506. «Αξίζουν καλλίτερη μεταχείριση οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Φεβρουάριος 1975 σ. 2118.

521. «Οι παλαιοί και οι νέοι» Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1975 σ. 2174.

507. «Μερικές αλήθειες: Αστοί και αγρότες. Το
έργο και η αμοιβή των αγροτών». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Φεβρουάριος 1975 σ.
2119.

522. «Η εποπτεία συνεταιρισμών. Δεν έβλαψε
αλλά βοήθησε τους Συνεταιρισμούς». Περ. «Θέμα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1975 σ.
2174.

508. «Η οργάνωση των αγροτών: Συνεταιρισμοί,
Σύλλογοι, Επιμελητήρια, Συνομοσπονδία Γεωρ
γίας». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Φ εβρουάριος 1975 σ. 2119.

523. «Η αμοιβή εργατών και αγροτών. Να ισχύ
ουν τα ίδια κριτήρια και δια τους αγρότας εργαζο
μένους». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάρτιος 1975 σ. 2175.

509.
«Με
κεφάλαιον
200.000, δάνειον
234.000.000». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Φ εβρουάριος 1975 σ. 2120.

524. «Οι νέες διοικήσεις των Συνεταιρικών
Οργανώσεων. Τα προβλήματα». Περ. «Θέματα
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Περίοδος 1974 -1976: Υποκεφ. Ε ' - Βιβλιογραφία συνεταιριστική (και συγγενική)

Συνεταιρισμών» Αθηνών, Απρίλιος 1975 σ. 2223.
525. «Ο Οργανισμός Παρεμβάσεως δια το κρέ
ας. Η δικαίωσις των απόψεων και της κριτικής
μας. Προσοχή εις την εφαρμογήν». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Απρίλιος 1975 σ. 2223.
526. «Οι αστοί και οι “άσχετοι” εις την κτηνο
τροφίαν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Απρίλιος 1975 σ. 2224.
527. «Το διεθνές κεφάλαιο καταλαμβάνει την
ελληνική ύπαιθρο. Ωφέλεια ή βλάβη;». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Απρίλιος 1975 σ.
2225.

ταιρισμοί». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Ιούνιος 1975 σ. 2294.
542. «Προγραμματισμός στις καλλιέργειες».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούνιος
1975 σ. 2295.
543. «Αι επαγγελματικοί οργανώσεις αστών και
αγροτών. Και εδώ άνισος μεταχείρισις». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούνιος 1975,
σ. 2295.
544. «Το ανεβοκατέβασμα των τιμών και η αποκαρδίωσις των αγροτών». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ. 2296.

528. «Τα οικογενειακά βάρη εις τον υπολογι
σμόν της συντάξεως». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Απρίλιος 1975 σ. 2226.

545. «Η δύναμις του Συνεταιρισμού». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ.
2296.

529. «Η εμπορία οπωροκηπευτικών». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Απριλίου 1975 σ.
2228.

546. «1924—1974. Η ζωή συνεχίζεται. Ο ι ανά
γκες υπάρχουν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ. 2296.

530. «Τι απολαμβάνει ο αγρότης και τι οι
άλλοι». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Απριλίου 1975 σ. 2228.

547. «Η υποβάθμηση του ιδεολογικού αγροτι
κού και συνεταιριστικού εντύπου από τους αγρό
τες και τις οργανώσεις τους». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ. 2297.

531. «Για την εφημερίδα “Χωριό”». Εφημ. «Χω
ριό» Θεσ/νίκης, Μ άϊος 1975.
532. «Προσοχή στην Αγροτική, προσοχή στους
Συνεταιρισμούς». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ. 2291.
533. «Συνεταιρισμοί, μεμονωμένοι, Κράτος,
ΑΤΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιουνίου 1975 σ. 2291.
534. «Ιδιωτικές Γεωργικές Βιομηχανίες και
ΑΤΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούνιος 1975 σ. 2292.
535. «Η διδασκαλία του Συνεργατισμού. Η
έδρα». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούνιος 1975 σ. 2292.
536. «Κυβέρνηση και αγρότες. Αναγνωρίσεις
και υποδείξεις». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ. 2292.
537. «Ο 2ος βαθμός κρίσεως των εξαναγκασθέντων εις παραίτησιν εις ΑΤΕ και Συνεταιρι
σμούς». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούνιος 1975 σ. 2293.
538. «Το ΤΑΥΣΟ και οι συνεταιριστικοί υπάλ
ληλοι». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούνιος 1975 σ. 2293.
539. «Τα μεγάλα διεθνή οικονομικά γεγονότα
και το δικό μας κουβεντολόι». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ. 2294.
540. «Αι “μικραί” “Τράπεζαι”». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούνιος 1975 σ. 2294.
541. «Η Συνομοσπονδία Αγροτών και οι Συνε
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548. «ΑΤΕ. Ο Σύλλογος Γεωτεχνικών και ο
Σύλλογος των Συνεταιριστικών Υπαλλήλων της
ΑΤΕ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούνιος 1975 σ. 2297.
549. «Η Γεωργία εσιήριξε την ελληνικήν οικο
νομίαν κατά το 1974». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1975 σ. 2343.
550. «Κτηνιατρική περίθαλψη. Πόσο μακρυά
βρισκόμαστε από την πραγματικότητα». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1975 σ.
2343.
551. «Οι ομοειδείς Συνεταιρισμοί στον ίδιο
τόπο. Το καθήκον του κράτους και της ΑΤΕ.
Έ ρ γ α και όχι λόγια». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1975 σ. 2346.
552. «Χάσμα στις τιμές παραγωγού και κατανα
λωτού». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούλιος 1975 σ. 2347.
553. «Τα αιτήματα των παραγωγών. Ο Κοριν
θίας δια τον εκ Κορινθίας» Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1975 σ. 2348.
554. «Η περίφημος “ιδιωτική πρωτοβουλία”. Οι
Συνεταιρισμοί, οι μεσάζοντες μεταξύ παραγωγών
και καταναλωτών και το Επιμελητήριον Τρικά
λων». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούλιος 1975 σ. 2348.
555. «Κύριε Πρωθυπουργέ: Θυμηθείτε, 10 Ιου
λίου 1966. Στοργή στον αγρότη, όχι δακρυγόνα».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος
1975 σ. 2349.

Περίοδος 1974 -1976: Υποκεφ. Ε ' - Βιβλιογραφία συνεταιριστική (και συγγενική)

556. «Η Νομοθεσία Συνεργατισμών. Εσφαλμέ
νη τακτική». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Ιούλιος 1975 σ. 2350.

572. «Κατάργησις της αγροτικής ιδιοκτησίας;».
Περ. «Θέματα Συνεργατισμών» Αθηνών, Σεπτέμ
βριος 1975.

557. «Το ΤΑΥΣΟ». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1975 σ. 2350.

573. «Λαϊκές αγορές. Αγρότες, παραγωγοί,
πωληταί». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2415.

558. «Μια δίκαιη τακτοποίησις. Η νοοτροπία
αρμοδίων απέναντι στους Συνεταιρισμούς». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1975 σ.
2351.

574. «Ν. ΑΓΡΕΞ — ΕΤΕΑΠ». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ.
2416.

559. «ΚΣΟΣ - Σουλτανίνα - Κράτος». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών», Αθηνών, Ιούλιος 1975
σ. 2351.

575. «Κηπευτικά. Εκμετάλλευση 1700%!». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος
1975 σ. 2416.

560. «Δημοκρατία και Συνεργατισμός». Περ.
«Θέματα Συνεργατισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1975
σ. 2351.

576. «'Εγκλημα κατά του λαού. Πληρωμή αγρο
τών με ακάλυπτες επιταγές». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2416.

561. «Η Διεθνής Συνεταιριστική Ημέρα».
Ραδιοφωνική Συνέντευξη 3.7.75. Και Περ. «Θε'μα
τα Συνεταιρισμών» Αθηνών 1975 σ. 2364.

577. «Το παιχνίδι του ψωμιού εις βάρος των
καταναλωτών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2416.

562. «Οι πτηνοτρόφοι ζητούν προγραμματισμόν.
Οργανισμός Πτηνοτροφίας» Περ. «Θε'ματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2411.

578. «Η αγωνία των φρουτοπαραγωγών για τη
διάθεση των προϊόντων τους». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ.
2417.

563. «Τί έγινε ο Οργανισμός Κτηνοτροφίας;».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμ
βριος 1975 σ. 2411.

579. «Το κόστος ζωής, η ακρίβεια, οι ενδιάμε
σοι, οι συνεταιρισμοί». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2417.

564. «Η νέα αναταραχή στην κρεαταγορά και
νέες δηλώσεις για τον Οργανισμό Κρέατος κ,λπ.».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμ
βριος 1975 σ. 2412.

580. «Συγχατηρήρια εις την Κυβέρνησιν δια τον
Ν. 78/1975». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2418.

565. «Σταφίδα, έμποροι, ΑΣΟ, ΚΣΟΣ». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος
1975 σ. 2412.

581. «Αι γεω ργικοί βιομηχανίαι στους Συνεται
ρισμούς» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1975 σ. 2418.

566. «Συμβαίνουν και εις Ιταλίαν. Οι διαμαρτυ
ρίες των αγροτών». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2413.

582. «Βασικό κύτταρο της ζωής των αγροτών οι
Συνεταιρισμοί. Η νομοθεσία τους». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ.
2418.

567. «Και πάλι τα δακρυγόνα, η δυναμική πολι
τική και δηλώσεις για εξυπηρέτηση άλλων επιδιώ
ξεων». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1975 σ. 2413.
568. «Τί θα είναι και από πού θα εξαρτώνται οι
προσλαμβανόμενοι γεωπόνοι;». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτεμβρίου 1975 σ.
2414.
569. «Ουσιαστικήν βοήθειαν θέλουν οι αγρό
τες». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1975 σ. 2414.
570. «Η εκμετάλλευσις των παραγωγών. Η κερ
δοσκοπία». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2414.
571. «Απίστευτο. Η τιμή του ηλεκτρικού σε
αγρότες και βιομηχάνσυς» Περ. «Θε'ματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ. 2415.

583. «Μετανάστες, Συνεταιρισμοί και δηλώσεις
του κ. Υπουργού Απασχολήσεως». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1975 σ.
2418.
584. «Το συγγραφικό έργο του Θ. Τζωρτζάκη».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών», Αθηνών, Σεπτέμ
βριος 1975 σ. 2429.
585. «Επαινετή προσπάθεια του Υπουργείου
Γεωργίας για τους συνεταιρισμούς και τη συνεται
ριστική μόρφωση». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Οκτώβριος 1975 σ. 2463.
586. «Η αγροτική πολιτική της Κυβερνήσεως».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Οκτώ
βριος 1975 σ. 2464.
587. «Ο προγραμματισμός στις καλλιέργειες.
Σωστή βασική κατεύθυνση που υποδείξαμε και
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αναγνωρίζεται». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Οκτώβριος 1975 σ. 2464.
588. «Αναγκαστικά ή με κίνητρα θα γίνεται η
μεγέθυνση των Συνεταιρισμών;». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Οκτώβριος 1975 σ. 2465.
589. «Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και Κράτος,
Δήμοι». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Οκτώβριος 1975 σ. 2465.
590. «Ιστορικά Συνεταιρισμών, Φωτογραφίες».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Οκτώ
βριος 1975 σ. 2466.
591. «Ο Ελληνικός υπέρ του Συνεργατισμού
Σύνδεσμος του 1913. Γ. Ηλιάδης». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Αύγουστος 1975 σ. 2375
και Οκτώβριος 1975 σ. 2487.
592. «Η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής
για όλους τους κινδύνους». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ. 2531.

Το Εγώ και το Εμείς. Ο μεγάλος και οι μικροί. Ο
δυνατός και οι αδύναμοι». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ. 2562.
ΕΤΟ Σ 1976
604. «Τα 23 χρόνια του Σκαπανέως». Εφημ.
«Σκαπανεύς της Υπαίθρου» Αθηνών, 23.1.1976.
605. «Στο δον έτος. Ε πιδιώξεις και δυσκολίες. Η
υποστήριξη του συνεταιριστικού εντύπου». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος
1976 σ. 2583.
606. «Απίστευτο αλλά αληθινό! Καταργήθηκε η
έδρα Συνεταιριστικής Οικονομίας». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Ιανουάριος 1976 σ. 2583,2733.
607. «Ο νόμος π ερί Συνεταιρισμών». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Ιανουάριος 1976 σ. 2584.
608. «Συνεταιριστική οργάνωση λαϊκών αγορών
και διανομής προϊόντων». Περ. «Θε'ματα Συνεται
ρισμών» Ιανουάριος 1976 σ. 2585.

593. «Προσοχή εις τα οργανωτικά, κύριοι
Υπουργοί. Μη ξεχνάτε, κύριε Πρωθυπουργέ».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμ
βριος 1975 σ. 2531.

609. «Κοινωνικοί πόροι, κοινοτικοί υπάλληλοι,
συνεταιριστικοί υπάλληλοι». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1976 σ. 2587.

594. «Η νομοθεσία Συνεταιρισμών», Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ.
2532.

610. «25 χρόνια της ΟΣΥΓΟ και 23 του “Σκαπα
νέα ”». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιανουάρος 1976 σ. 2587.

595. «Τα ακατανόητα και οι ινδιάνοι». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος
1975 σ. 2532.

611. «Η Κεντρική Αγορανομική Επιτροπή και η
απουσία των αγροτών». Περ. «Θε'ματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιανουάριος 1976 σ. 2587.

596. «Κρατικός Στεγαστικός Οργανισμός. Οικο
δομικοί Συνεταιρισμοί». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ. 2533.

612. «'Ενα άρθρο του Αλεξ. Σβώλου». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Φεβρουάριος
1976 σ. 2588.

597. «Νίπτουν τας χείρας των, ως ο Πιλάτος, οι
κρεατέμποροι». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ. 2533.

613. «Επαινετή δήλωση του κ. Υπουργού Γεωρ
γίας. Σε υπερκομματική βάση το γεωργικό πρό
βλημα». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάρτιος 1976 σ. 2659.

598. «Εγκατάλειψις των ελαιοπαραγωγών».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμ
βριος 1975 σ. 2534.
599. «Ώ ραι εισόδου εις τα Υπουργεία». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος
1975 σ. 2534.
600. «Οι εισαγωγές κρεάτων». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ.
2535.
601. «Πτωχευτικός Κώδιξ, Συνεταιρισμοί,
Νομοθεσία Συνεταιρισμών». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ. 2535.
602. «Το πρώτο Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας Συνε
ταιρισμών (1935)». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Δεκέμβριος 1975 σ. 2535.
603. «Η Συνεργασία και η αντίθεση (στη φύση,
στη ζωή, στους ανθρώπους). Ο ένας και οι πολλοί.
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614. «Οι κίνδυνοι από θεομηνίες. Η προστασία
του αγρότη». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μάρτιος 1976 σ. 2659.
615. «Τα δάση και οι ορεινοί. Σωστές διαπιστώ
σεις. Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ». Περ. «Θε'
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976 σ.
2659.
616. «Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν
οι κότες. Οι Τούρκοι μετανάστες». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976 σ. 2660.
617. «Υπουργοί και έντυπα. Κάπως υπερβολικά,
κύριε Υπουργέ εμπορίου». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976 σ. 2660.
618. «Τα γεωργικά φάρμακα, οι πολυεθνικές
εταιρείες και οι Ενώσεις Συνεταιρισμών». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976
σ. 2661.
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619. «Η μελισσοκομία, η Κυβε'ρνηση και η
ασφαλμένη τακτική απέναντι σους αγρότες». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976
σ. 2661.
620. «Τομάτα. Ακατανόητα ή κάτι χειρότερο;».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος
1976 σ. 2661.
621. «Διεθνή πλεονάσματα πορτοκαλιών,
μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων. Ποία η πολιτική του
Κράτους;». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μάρτιος 1976 σ. 2662.
622-3. «Η ελληνική κτηνοτροφία και η έλλειψις
παγίας κρατικής πολιτικής». Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976 σ. 2662.
624. «Οι “κερδοσκοπικοί” συνεταιρισμοί». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976
σ. 2663.
625. «Η συμμετοχή εις τας Γ.Σ. των Α.Ε.» Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976
σ. 2664.
626. «Οι ανώνυμες γεωργικές εταιρείες. Αμελέ
τητες και επικίνδυνες πρωτοβουλίες». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976 σ.
2664.
627. «Η πραγματικότητα στην επαφή αγροτών
και καταναλωτών. Αντιδραστική η νομοθεσία».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος
1976 σ. 2665.
628. «Έ μποροι, Βιομήχανοι, Συνεταιρισμοί».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος
1976 σ. 2666.
629. «Ο νόμος π ερί συνεταιρισμών “θα μελετηθή”». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάρτιος 1976 σ. 2666 και Μ άϊος 1976 σ. 2733.
630. «Η εποπιεία της Α ΤΕ επί των αλιευτικών».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος
1976 σ. 2667.
631. «Ο κ. Χρονόπουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ δια
τους γεωπόνους». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μάρτιος 1976 σ. 2667.
632. «Καπνικά. Ιστορικές φωτογραφίες. Η
οργάνωση των καπνοπαραγωγών». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάρτιος 1976 σ. 2667.
633. «Το συνεργατικόν Σωματείον Μυτιλήνης το
1913». Εφημ. «Δημοκράτης» Μυτιλήνης, 12.5.1976.
634. «Το νομικόν πλαίσιον του Συνεργατισμού».
Εισήγησις εις Επιτροπήν Εταιρίας Φίλων Συνερ
γατισμού. Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
1976 σ. 2677.
635. «Σκίτσα συνεργασίας από τη Λέσβο». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, 1976 σ. 2697.
636. «Η άγνοια του πολιτικού κόσμου. Σύνταγ

μα, Συνεταιρισμοί». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Μάϊος 1976 σ. 2727.
637. «Μιά φωτισμένη ενέργεια του Υπουργείου
Γεωργίας. Μαθήματα συνεταιριστικά». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1976 σ.
2727.
638. «Πώς το Κράτος διδάσκει την κακοπιστίαν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάϊος 1976 σ. 2728.
639. «Περιμένουν —και πόσο θα περιμένουν; —
οι συνεταιρισιικαί υπάλληλοι» Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος 1976 σ. 2728.
640. «Αγρότες, Συνεταιρισμοί, Αγροτικοί Σύλ
λογοι, ΕΟΚ». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Μ άϊος 1976 σ. 2728.
641. «Η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών. Ο νέος
Γενικός Διευθυντής και η απαραίτητη οργάνωσή
της». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάϊος 1976 σ. 2729.
642. «Συνεταιρισμοί αστών επαγγελματιών».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος
1976 σ. 2730.
643. «Ο Συνεργατισμός, οι γονείς, τα παιδιά».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μάϊος
1976 σ. 2730.
644. «Η οργάνωση των ατόμων ως καταναλωτών
υπηρεσιών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Μάϊος 1976 σ. 2732.
645. «ΕΛΛΑΣ και ΕΟΚ. Υπάρχει ελπίς...».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Μ άϊος
1976 σ. 2732.
646. «Τα σπορέλαια. Το ελαιόλαδο. Αξιέπαινη
πρωτοβουλία της
Ενώσεως
Συνεταιρισμών
Λέσβου». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μάϊος 1976 σ. 2733.
647. «Η κατάργηση της έδρας Συνεταιρισμών,
συγχαρητήρια (αρνητικά) εις την Ανωτάτην Γεω
πονικήν». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Μ άϊος 1976 σ. 2733.
648. «Το συγγραφικό έργο του Δ.Θ. Πάνου»
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούνιος
1976 σ. 2743. (Πρόλογος).
649. «Στον Αλμυρό, στις 31 Μαΐου 1911. Νικ.
Μιχόπουλος». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούλιος 1976 σ. 2765.
650. «Η Νομοθεσία Συνεταιρισμών να μελετηθή. Ό χ ι προχειρότητες». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Ιούλιος 1976 σ. 2795.
651. «Ο Ιωάννης Αφεντάκης και άλλα βασικά
συνεταιριστικά. Η Συνομοσπονδία Συνεταιρι
σμών» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Ιούλιος 1976 σ. 2798.
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652. «Πτηνοτροφές. Γιατί δεν γίνονται ομαδικές
προμήθειες;». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Ιούλιος 1976 σ. 2800.
653. «Ο κ. Πρόεδρος της Βουλής, ο Συνεταιρι
σμός του χωριού του, ο Συνεργατισμός». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1976 σ.
2800.
654. «Η συνεταιριστική εκπαίδευση». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1976 σ.
2800.
655. «Σταφίδες, ΚΣΟΣ, ΑΣΟ». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1976 σ. 2801.
656. «Οι διαμαρτυρίες των παραγωγών». Περ.
«Θέματα συνεταιρισμών» Αθηνών, Ιούλιος 1976 σ.
2801.
657. «Προς τη νέα ηγεσία του Υπουργείου
Γεωργίας» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Σεπτέμβριος 1976 σ. 2863.
658. «Η νομοθεσία συνεταιρισμών». Περ. «Θέ
ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1976
σ. 2863.
659. «Κρατικαί λειτουργίαι και Συνεταιρισμοί.
Μ ία δήλωση του κ. Υπουργού Γεωργίας» Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος
1976 σ. 2864.
660. «Πικρές αλήθειες και συστάσεις: Αγρότες,
προσοχή στις αποταμιεύσεις σας». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1976 σ.
2865.
661. «Οι ελαιοπαραγωγοί, το Κράτος, οι συνε
ταιριστικές οργανώσεις». Περ. «Θέματα Συνεται
ρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1976 σ. 2865.
662. «Μία γνώμη στη Βουλή για την Εποπτεία
Συνεταιρισμών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Σεπτέμβριος 1976 σ. 2866.
663. «Ο πατριωτισμός των αγροτών και το δίκηο
των αγροτών». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Σεπτέμβριος 1976 σ. 2866.
664. «Λεσίνι, Κάρλα, Κωπαΐδα και παχειά
λόγια “αρμοδίων” για τις ομαδικές καλλιέργειες
κ.λπ.». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Σεπτέμβριος 1976 σ. 2867.

Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμ
βριος 1976 σ. 2870.

668. «Ξύπνα αγρότη». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1976 σ. 2870.
669. «Η συνεταιριστική εκπαίδευση. Παρατήρη
ση για την ιστορική αλήθεια». Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών. Σεπτέμβριος 1976 σ.
2870.
670. «Προς το 7ον έτος. Και μερικές πικρές
αλήθειες» Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθη
νών, Νοέμβριος 1976 σ. 2931.
671. «Η σουλτανίνα και η ηγεσία της ΚΣΟΣ».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1976 σ. 2932.
672. «Δεσμεύσεις στις Συνεταιριστικές Ο ργα
νώσεις;». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Νοέμβριος 1976 σ. 2932.
673. «Οι εξαναγκασθέντες εις παραίτησιν, στην
Α ΤΕ και τους Συνεταιρισμούς, να δικαιωθούν».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1976 σ. 2933.
674. «Τιμάριθμος, αποδοχές, φορολογικά κλι
μάκια». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Νοέμβριος 1976 σ. 2933.
675. «Και μη χειρότερα. Εισαγωγή γάλακτος
για το στρατό». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών»
Αθηνών, Νοέμβριος 1976 σ. 2933.
676. «Λυπηρά, αν είναι αληθινά. Ο ι Τοπικές
Α γορές και οι συνεταιρισμοί» Περ. «Θέματα
Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1976 σ. 2934.
677. «Ελαιόλαδο. Κακή κυβερνητική πολιτική».
Περ. «Θε'ματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1976 σ. 2934.
678. «Οι ορεινοί πληθυσμοί και το Κράτος».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1976 σ. 2935.
679. «Ξηροί καρποί, ορεινή Ελλάδα και θλιβερή
τακτική του Κράτους». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1976 σ. 2935.
680. «Η γενικότερη προσφορά των Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων». Περ. «Θέματα Συνεταιρι
σμών» Αθηνών, Νοέμβριος 1976 σ. 2936.

665. «Οι γεω ργικές ανώνυμες εταιρείες». Περ.
«Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος
1976 σ. 2868.

681. «Εθνικόν λάθος η αποδυνάμωση της ΑΤΕ».
Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών, Νοέμ
βριος 1976 σ. 2937.

666. «Τί θα γίνη με το κρέας, τους κτηνοτρόφους και την κατανάλωση;» Περ. «Θέματα Συνε
ταιρισμών» Αθηνών, Σεπτέμβριος 1976 σ. 2869.

682. «Το συγγραφικόν έργον του Π. Χασαποπούλου». Περ. «Θέματα Συνεταιρισμών» Αθηνών,
Νοέμβριος 1976 σ. 2954.

667. «Τα ροδάκινα, τα βερύκοκα, η οργάνωση».
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Η Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Η Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η
'Ε π ε ιτ α α π ό τη ν α π ο κ ο π ή τη ς Σ υ ν ετ α ιρ ισ τικ ή ς Σ χ ο λ ή ς (π ο υ λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί τ ώ ρ α στη Θ ε σ σ α λ ο 
ν ίκ η ) α π ό τη ν Κ εν τρ ικ ή ιδ εο λ ο γ ικ ή κ α ι επ ισ τη μ ο νικ ή ο μ ά δ α κ ύ ρ ο υ ς π ο υ π ρ ό σ φ ε ρ ε με α ν ι
δ ιο τ έ λ ε ια στη ν Υ π η ρ ε σ ία Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τικ ή ς Ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς μ α γν η τισ μ έν η α π ό το κ ύ ρ ο ς τη ς
π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ α ς το υ Θ . Τ ζω ρ τζά κ η (π ο υ α π ο μ α κ ρ ύ ν θ η κ ε με π ρ ό σ χ η μ α « λ ό γω ο ρ ίο υ η λ ι
κ ία ς» κ α θ ώ ς κ α ι α π ό τη ν π α ρ α ίτη σ η τη ς Φ ω τ. Τ ζω ρ τζά κ η π ο υ ε ίχ ε α ν α π τ ύ ξ ε ι τ ο ν θ εσ μ ό τω ν
Σ χ ο λ ικ ώ ν Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν ) το π ρ ό β λ η μ α τη ς σ υ ν ετα ιρ ισ τ ικ ή ς ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς α ν τ ί ο υ σ ια σ τικ ή ς
β ελ τιώ σ εω ς εμ φ ά ν ισ ε (κ α ι ε μ φ α ν ίζ ε ι) ο π ισ θ ο δ ρ ό μ η σ η .
Σ τη ν μεν Υ π η ρ ε σ ία Σ υ νετα ιρ ισ τικ ή ς Ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς τη ς Π Α Σ Ε Γ Ε Σ η ό π ο ια ικ α νό τη τα κ α ι
δ ιά θ εσ η τω ν ελ ά χισ τω ν ε κ ε ί υπ α λλήλω ν τη ς Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ία ς δ ε ν ε ίν α ι δ υ ν α τό ν ν α α ν α π λ η ρ ώ 
σ ε ι τη ν σ υνήθη α δ ια φ ο ρ ία ν κ α ι επ ισ τη μ ονικ ήν ά γ ν ο ια ν τω ν α ιρ ετώ ν το υ Δ Σ κ α ι γ ε ν ικ ά τω ν
τ υ π ικ ά α ρ μ ο δ ίω ν γ ια τα θ έμ α τα α υ τά (π ο υ α π α ιτο ύ ν ειδ ικ ή ν κ α τά ρ τισ ιν κ α ι κ υ ρ ίω ς ε ν δ ια φ έ 
ρ ο ν έρ γ ο υ ζω ή ς), στην δ ε Σχολή Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς η ό π ο ια α ξ ία τω ν εν α λ λ α σ σ ο μ ένω ν Δ ιευ θ υ 
ν τώ ν της, χ ω ρ ίς σ υ ν ή θ ω ς α ξιό λ ο γ ο επ ιτελ είο δ ιδ α σ κ ό ν τω ν με σ υ ν ετα ιρ ισ τικ ή ν π ρ ο σ ω π ικ ό τη τα ,
κ α θ ισ τ ά τη ν όλην λ ειτο υ ρ γ ία ν τη ς (π α ρ ά τα κ ο νδ ύ λ ια π ο υ εξ ευ ρ ίσ κ ο ν τα ι κ υ ρ ίω ς α π ό το Κ ρ ά 
το ς) τυ π ικ ή ν κ α ι ε π ιφ α ν ε ια κ ή ν σ ε ό τι α φ ο ρ ά τ α ο λ ιγο ή μ ερ α Σ ε μ ιν ά ρ ια α ιρ ε τώ ν (« σ υ ν δ ικ α λ ι
σ τικού κ α ι του ρ ισ τικ ο ύ » κ υ ρ ίω ς χ α ρ α κ τη ρ ο ς — ό σ ο β α ρ ε ιά κ α ι α ν ε ίν α ι η δ ια τύ π ω σ η αυτή).
— Η Σ χ ο λ ή Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς, Σ ύ σ κ εψ η ευρ υτά τη σ χ ε τ ικ ά με το ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ό τη ς π ρ ό γ ρ α μ μ α .
Α ν α λ υ τικ ά Φ Σ 1976 σ. 448.
— Τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Γ ε ω ρ γ ία ς τη ν π ε ρ ίο δ ο α υτή κ α τ α β ά λ λ ε ι π ρ ο σ π ά θ ε ια γ ια σ υ ν ετα ιρ ισ τικ ή
εν η μ έρ ω σ η α ν ω τέ ρ ω ν σ τελ εχώ ν το υ γ ια ν α μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι κ α λ ύ τ ε ρ α με το ν
α γ ρ ο τ ικ ό ν κ ό σ μ ο κ α ι τη ν Α Τ Ε ( Ε π α ιν ε τ ικ ό σ η μ είω μ α βλ. Θ Σ 1975 σ. 2463). Ε κ π α ίδ ε υ σ η
δίμ η νη α π ό 1.10. 1975 με κ α θ η μ ερ ιν ή 5 ω ρ η δ ιδ α σ κ α λ ία . Βλ. α ν α λ υ τικ ά γ ια τη ν σ ο β α ρ ό τα τη
π ρ ο σ π ά θ ε ια α υτή Θ Σ 1975 σ. 2474 επ ομ . Βλ. κ α ι σ το Υ π ο κ ε φ . Β.
— Α ξ ιό λ ο γ ο κ ε ίμ ε ν ο γ ια τη σ υ ν ετα ιρ ισ τικ ή εκ π α ίδ ε υ σ η έ χ ε ι «ο Σ κ α π α ν ε ύ ς τ η ς Υ π α ίθ ρ ο υ »
τη ς Ο Σ Υ Γ Ο σ ε φ ύ λ λο το υ 1976 π ο υ το α ν α δ η μ ο σ ιε ύ ο υ ν τ α Θ Σ 1976 σ. 2800, 2801. Ε ίν α ι το
ακόλουθο:
«Η ανάγκη της συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως
τόσο των αιρετών όσο και των υπηρεσιακών σίελεχών του συνεταιριστικού μας κινήματος, έχει πολλάκις τονισθή απ’ τις στήλες μας.
Το θέμα γίνεται πιο επιτακτικό και επείγον ύσιερα από τη διαπίστωση ότι πέρασε ολόκληρη δεκαετια, στη διάρκεια της οποίας έχει ατονίσει έστω
και η υποτυπώδης προσπάθεια πραγματοποιήσεως
των ελάχιστων εκείνων σεμιναρίων με ουσιαστικό
περιεχόμενο της προδικτατορικής περιόδου, εκτός
α π’ την λειτουργία της συνεταιριστικής σχολής
Θεσσαλονίκης η οποία δεν μπορεί φυσικά να
καλύψη ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των
Οργανώσεων και Εταιρειών αυτών.

Το δυναμικό αυτό δεν έτυχε ουδέ της ελάχιστης
εκπαιδεύσεως και πρέπει να ενημερωθή σε θέματα θεωρίας και εξειδικευμένης πρακτικής κ.λπ.,
του γεωργικού μας συνεργατισμού. Με την αυτομόρφωση επίσης και τη μύηση στις συνεργατικές
a QX^5 *αι στο βαθύτερο ηθικό νόημα της συνεταιριστικής ιδέας, πολλά θα ωφεληθούν οι υπάλληλοι
και, το συνεταιριστικό κίνημα, ως επίσης πολλές
πράξεις ή παραλείψεις θα μπούνε σε σωστό δρό^*°’ τον οποίο δεν πήραν, από άγνοια ή πλάνη ή
ελλιπή κατατόπιση. Π ρέπει όμως να δημιουργη®01^ν ω 6ισμένες τέτοιες ευκαιρίες και κίνητρα,
συνεταιριστική διαφώτιση, έντυπα, εκδηλώσεις
κ·λπ· Ό λ α αυτά νομίζομε ότι θα μεθοδεύονταν

Π ρέπει να ληφθή σοβαρώς υπ’ όψη ότι έγινε σε
σημαντικό βαθμό ανανέωση του υπαλληλικού
δυναμικού στη δεκαετία που πέρασε, με την εισροή στον κλάδο νέων υπαλλήλων καλής ποιοτικής
στάθμης, μεταξύ των οποίων και ευάριθμοι πτυχιούχοιανωτάτων σχολών.

μ<5ν0 °™ > Τ
^
μΕ Τ ™ *
Γ
δΐα®εση ^
μεσα> λε™ ^ ° υ σ α
"1
Κθρυφαΐα μαξ
εκιΚπδευσ“ !ξ “ δια(Ρωτισεως " πρ° π Τ ^
E ™ lVEtn
V ^
^
πρωτοβουλία (σεμναρια - εκπαιδευτικες
εκδρομές κ.λπ.), που πρόσφατα παρατηρειται σε
ευάριθμες και ευφημως δρωσες Ενώσεις
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Συν/σμών, αλλά νομίζουμε ότι για πολλούς λόγους,
το θέμα έχει ανάγκη κεντρικού και ενιαίου συντονισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος. Ελπιδοφόρα σημεία παρουσιάζουν (ορισμένες πληρο-

φορίες, κατά τις οποίες το εκπαιδευτικό πρόβλημα
(και πολλά ακόμη άλλα) αντιμετωπίζεται με περισσή προσοχή απ’ την κορυφαία μας, αλλά τούτο
καθ’ ημάς πρέπει γρήγορα να προχωρήση».

— Παρά τις καλές κατά καιρούς μικρές προσπάθειες μερικών προέδρων και διευθυντών,
όχι μόνο δεν αντιπετωπίζεται το μορφωτικό - οργανωτικό πρόβλημα, αλλά διαρκώς επιδει
νώνεται με την παρόδο των ετών.
(Γενικότερο νεότερο ιστορικό και με επισημάνσεις κείμενο του Αριστ. Ν. Κλήμη για την
συνεταιριστική εκπαίδευση βλ. στο περιοδικό της Συνομοσπονδίας «Αγροτικός Συνεργατι
σμός» του 1998 σ. 27—33 (σε τεύχος που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Αλλά και πάλι ξεχάστηκε).
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Παρά μερικές προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς από την ΠΑΣΕΓΕΣ, την υποβοήθη
ση από την Εποπτεία ΑΤΕ με διάθεση κονδυλίων για βραβεύσεις, τις νεότερες συστάσεις
του Υπουργείου Παιδείας για τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2003), ο
θεσμός υποχωρεί αριθμητικά και ουσιαστικά καθώς σι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν στην
ΠΑΣΕΓΕΣ καθοδήγηση από στελέχη με ειδική παιδαγωγική κατάρτιση και κύρος εκπαιδευ
τικό. Και η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με χρόνο καθώς εξαντλούνται οι εφεδρείες από
το παρελθόν.
— Βλ. ακόμα για τους Σχολικούς:
Κείμενο της Δ/νσεως Συνεταιρισμών ΑΤΕ για παρουσίαση της αξίας του θεσμού. Βρά
βευση το 1974 25 Σχολικών Συνεταιρισμών από ΑΤΕ.
Λειτουργούν τώρα (1975) 717 Συνεταιρισμοί με 39.420 μέλη.
Σχολικοί Συνεταιρισμοί. Συνοπτική έκθεση δραστηριότητας 1974—1975 από ΑΤΕ (βλ.
Αγροτική Τρ. τ. Απριλ. 1976).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
— Πέρα από όσα έχουν σημειωθεί για την Εταιρεία στο Υποκ. Ε της περιόδου 1967—
1974:
Κατά το 1975, η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού για την εκπλήρωσιν της εις το
Καταστατικόν της Εταιρείας προβλεπομένης ερεύνης και προωθήσεως των βασικών συνε
ταιριστικών προβλημάτων απεφάσισε (μεταξύ των άλλων) την συστασιν 4 επιτροπών, τα
μέλη των οποίων παρεκλήθησαν να θελήσουν να αφιερώσουν τας γνώσεις των, την συνεται
ριστικήν των πίστιν και τον απαιτούμενον χρόνον δια την, πέριξ στρογγύλης τραπέζης, εξέτασιν του θέματος εκάστης Επιτροπής.
Ε π ι τ ρ ο π ή Α, Θ έ μ α : «Η μόρφωσις - ενωμέρωσις μελών, στελεχών, κοινού επί της
έννοιας, σημασίας, εφαρμογής και προβλημάτων του συνεργατισμού. Σχολικοί Συνεταιρι
σμοί, Συνεταιριστική μόρφωσις και εκπαίδευσις».
Ε π ι τ ρ ο π ή Β, Θ έ μ α : «Το νομικόν πλαίσιον του Συνεταιρισμού. Ελληνική Νομοθε
σία».
Ε π ι τ ρ ο π ή Γ, Θ έ μ α : «Ο καταναλωτικός Συνεταιρισμός. Η εν Ελλάδι εφαρμογή».
Ε π ι τ ρ ο π ή Δ, Θ έ μ α : «Αι ομαδικαί αγροτικαί εκμεταλλεύσεις και ο Συνεργατι
σμός».
Ο αλφαβητικός πίναξ των μελών των Επιτροπών έχει ως εξής:
Α Επιτροπή: Σπ. Αντωνιάδης, Π. Γλέζος, Μ. Δέδε, Β. Ιλαντζής, Ν. Κολύμβας, Ε. Κωσταπάνος, Στ. Μαριάδης, Αγ. Μιχαηλίδης, I. Ξυροτυρης, Δ. Πάνος, Π. Παπαγαρυφάλλου, Κ.
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Α Ρ ΙΣ Τ . Ν. ΚΛΗΜΗ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ θ . TZQPTZAKH

Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α 1934 - 1994
Γ ΙΑ Τ Ο Υ Σ
Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Υ Σ

ΣΧΟΛΙΚΟ! ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Σ
*

ΕΝΝΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΣΗ

Α φ ίις ι& ν ιτ α ι:

Α 91Χ Ν Α 1994

ΑΘΗΝΑ 1964
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Π α π α κ ω ν σ τ α ν τίν ο υ , Ν . Π ο λ ύ ζο ς, Φ ω τ. Τ ζω ρ τζά κ η , Κ . Τ σ ό π ε λ α ς.
Β Ε π ιτρ ο π ή : Α χ . Γ ε ω ρ γ α κ ό ς, I. Δ εμ α τά κ η ς, Ε υ α γ . Δ η μ η τρ ιά δ ο υ , Κ . Δ ρ α γ ώ ν α ς , Β. Ιλ α ντζή ς,
Α ρ . Κ λήμ ης, Ε . Κ ω σ τα π ά ν ο ς, Π . Λ υ κ ίδ η ς, Ν . Μ ετ ζιδ ά κ η ς , Ν . Π ά τ ρ α ς , Ν . Π α τρ ίκ ιο ς , I.
Σ τ ρ ο γ γ ύ λ η ς , Ε μμ. Σ ω π α σ ά κ η ς, Π . Χ α σ α π ό π ο υ λ ο ς.
Γ Ε π ιτρ ο π ή : I. Α λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Α ν τω ν ό π ο υ λ ο ς, Σ π . Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο ς , Γ. Μ ο υ σ ο ύ ρ η ς, Ν .
Π ο λ ύ ζο ς, Α π . Ο ικ ο ν ο μ ά π ο υ λ ο ς, Σ π . Σ α μ ο ύ τ, Γ. Χ α τζη δη μ η τρ ίο υ , Α ν δ ρ ο ν . Σ ιβ ρ ό π ο υ λ ο ς.
Δ Ε π ιτρ ο π ή : Κ . Α ρ χ ο ν τά κ η ς, Π . Β ολτής, Ε υ στ. Γ ρ α μ μ α τικ ό ς, Κ. Δ ρ α γ ώ ν α ς , Β. Κ ο υ ρ κ ο υ ρ α ΐδ η ς, Δ . Κ υ ρίτσ η ς, Ν . Π α π α σ τύ λ ο ς, Α γ . Π α ρ α σ κ ε υ α ΐδ η ς , Γ. Σ υ κ ια ν ά κ η ς, Κ . Τ σ ό π ε λ α ς,
Α π . Χ α μ χ ο ύ γ ια ς , Κ . Ψ α ρ ρ ό ς .
Α ι ε π ιτ ρ ο π α ί σ υ ν ή λ θ α ν ε ις τ α ς π ρ ώ τ α ς σ υ ν ε δ ρ ιά σ ε ις τω ν κ α ι ε π ε λ ή φ θ η σ α ν το υ έρ γ ο υ τω ν
ε π ί τη β ά σ ε ι τω ν γ ε ν ικ ώ ν γ ρ α μ μ ώ ν κ α ν ο ν ισ μ ο ύ λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τω ν, ω ς σ χετικ ή α π ό φ α σ ις του
Δ .Σ .
— Σ τη Γ εν. Σ υ ν έλ ευ σ η Φ εβ ρ . 1976 η Γ Σ (μ ετα ξ ύ ά λ λ ω ν ) έλ α β ε γ ν ώ σ ιν , σ υζή τη σ ε κ α ι ενέκ ρ ιν ε τ α π ο ρ ίσ μ α τ α σ τα ο π ο ία κ α τέ λ η ξ α ν ο ι π α ρ α π ά ν ω Ε π ιτ ρ ο π έ ς γ ια τ α θ έμ α τα :
α ) ν ο μ ικ ό ν π λ α ίσ ιο , β) Κ α τα ν α λ ω τικ ο ί Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ο ί, γ ) Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τικ ή μ ό ρ φ ω σ η .
Γ ια το ό λ ο έ ρ γ ο τη ς Ε τ α ιρ ε ία ς ( π ε π ρ α γ μ έ ν α κ α ι π ρ ό γ ρ α μ μ α ) μ ίλ η σ α ν β α σ ικ ά ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Ν ικ. Ρ ο υ σ ό π ο υ λ ο ς κ α ι ο Γ εν . Γ ρ α μ μ . Α ρ ισ τ. Ν . Κ λήμ ης. Ε π ίσ η ς κ α ι ά λ λ α μέλη.
— Τ ο ν έ ο Δ Σ σ υ γκ ρ ο τή θ η κ ε α π ό τ α μέλη το υ π ρ ώ το υ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ Ν ικ . Ρ ο υ σ ό π ο υ λ ο ν , Δ . Θ .
Π ά ν ο ν , Α ρ ισ τ. Κ λήμην, Ν ικ . Π ο λ ύ ζο ν κ α ι α π ό το υ ς Ν . Κ ο λ ύ μ β α ν, Ν . Π α τ ρ ίκ ιο ν , Α γ . Μ ιγα η λ ίδ η ν (βλ. Θ Σ 1976 σ. 2605).
— Μ ε τ α ξ ύ τω ν ά λλ ω ν έ ρ γ ω ν τη ς Ε τ α ιρ ε ία ς ή τ α ν κ α ι η π ρ ο κ ή ρ υ ξ η σ υ γ γ ρ α φ ικ ο ύ δ ια γ ω ν ι
σ μού μ ετα ξ ύ φ ο ιτη τώ ν Α ν ω τά τω ν Σ χ ο λ ώ ν (βλ. α ν α λ υ τικ ά Θ Σ 1976 σ. 2836).
— Σ ε ά λ λ ε ς σ ε λ ίδ ε ς το υ Τ ό μ ο υ α υ το ύ δ η μ ο σ ιε ύ θ η κ α ν τ α π ο ρ ίσ μ α τα :
α ) Γ ια το ν ο μ ικ ό π λ α ίσ ιο τ ω ν Σ υ νετα ιρ ισ μ ώ ν .
β) Γ ια τ ο υ ς Κ α τα ν α λ ω τικ ο ύ ς Σ υ ν ετα ιρ ισ μ ο ύ ς.
Σ τη σ υ ν έ χ ε ια δ η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε το π ό ρ ισ μ α γ ια τη σ υ ν ετα ιρ ισ τικ ή μ ό ρ φ ω σ η (Β λ. κ α ι Θ Σ 1976
σ. 2802 - 2806).

Ε ταιρείας Φίλων Σ υνεργατισμού
Θ έσεις και υπ οδ είξεις για τη Σ υνεταιριστική μόρφωση
ο) Πως τοποθετείται σήμερα το πρόβλημα.
Η συνεταιριστική μόρφωση και εκπαίδευση είναι
βασικό θέμα για το οποίο αδίστακτα μπορεί να
ειπωθή, ότι αποτελεί τη βάση της προκοπής του
Συνεργατισμού.
Η συνεταιριστική μόρφωση και εκπαίδευση έχει
βεληνεκές, το οποίον καλύπτει όλους όσους συμμετέχουν στην συνεταιριστική κίνηση είτε είναι
μέλη, είτε διοικητικοί και εποπτικοί σύμβουλοι,
είτε διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι κ.λπ.
Έ ν α καλό σύστημα συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως και μορφώσεως έχει πρωταρχική σημασία, σε
ότι αφορά τη θεμελίωση, την άνοδο και γενικά την
προώθηση του Συνεργατισμού.

και αφοσίωση στο θεσμό του Συνεργατισμού, εκεί
1
(Συνεταιριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από
παραγωγικό παλμό και η έκβαση των στόχων της
αποβαίνει αίσια.
Στον ελλαδικό χώρο η συνεταιριστική μόρφωση
και Ί εκπαίδευση, από την εποχή που ίσχυσε ο
νόμος 602/1914 περί συνεταιρισμών μέχρι σήμερα,
έχει διανύσει μια κυμαινόμενη πορεία,
Πολλές προσπάθειες έγιναν, διαφόρων προελεύσεων, χωρίς όμως αποτελέσματα ανθηρά, στο βαθπου έπρεπε, γιατί τα εμπόδια τα οποία συναντήθηκαν και συναντιούνται είναι πολλά και ποικίλης μορφής,
β) Σύντομη ιστορική ανασκόπηση.

Ό π ο υ υπάρχει μεθοδευμένη διαφώτιση για τα
αγαθά της συλλογικής δραστηριότητας και όπου
διαμορφώνονται συνεταιριστές με πίστη, αγάπη

Η συνεταιριστική εκπαίδευση και μόρφωση,
παρά τις αντιξοότητες που συναντά, συνεχίζει, σαν
προσπάθεια, τον ανηφορικό δρόμο της, όπως
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καταφαίνεται από μια αναδρομή onto παρελθόν.
Στο 1916, στην Αθήνα, οργανώθηκε μια σειρά
συνεταιριστικών μαθημάτων, η οποία αφορούσε
πιο πολύ τους δασκάλους από τους οποίους και
προήλθαν τα περισσότερα από τα πρώτα στελέχη
της Εποπτείας Συνεταιρισμών.
Τον ίδιο καιρό, διορίστηκαν για πρώτη φορά
συνεταιριστικοί υπάλληλοι του Κράτους, οι οποίοι
είχαν αποστολή τη διενέργεια ομιλιών για το
θεσμό και την χρησιμότητα του Συνεταιρισμού, τη
μόρφωση συνεταιριστών και γενικά την οργάνωση
των πρώτων Συνεταιρισμών.
Στο 1917, ταυτόχρονα με την ίδρυση του Υπουρ
γείου Γεωργίας, συστήθηκε σ’ αυτό ειδική Υπηρε
σία, η οποία είχε έργο τη μόρφωση και καθοδήγη
ση των συνεταιριστικών στελεχών και τον έλεγχο
των Συνεταιρισμών.

Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Έ γ ιν ε δε τότε πρό
βλεψη στο Νόμο, ότι οι Διευθυντές των Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων και οι Επόπτες Συνεταιρι
σμών, να είναι απόφοιτοι της Σχολής αυτής. Ε φαρ
μογή όμως σε αυτό δεν υπήρξε ουσιαστική.
Η Σχολή αυτή λειτούργησε εφτά σχολικά χρόνια,
από την περίοδο 1930/1931 μέχρι την περίοδο
1936/1937. Η κατάργηση τότε της Ανωτάτης Γεω
πονικής Σχολής Αθηνών —στην οποία πρέπει να
σημειωθή ότι το 1936 συστήθηκε και έδρα Υφηγητού Συνεταιριστικής Ο ικονομίας— έφερε και την
κατάργηση της Σχολής Συνεταιριστών.
Στο 1937 ιδρύθηκε Συνεταιριστική Σχολή με έδρα
την Αθήνα.

Στο 1926, οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εποικι
σμού Μ ακεδονίας μια σειρά συνεταιριστικών ομι
λιών και μαθημάτων στη Θεσσαλονίκη, η οποία
είχε προπαγανδιστικό χαρακτήρα για την αξία του
θεσμού. Παράλληλα, προσελήφθησαν από την
Ε Α Π υπάλληλοι, για τη σύσταση και οργάνωση
Συνεταιρισμών Προσφύγων.

Η Σχολή αυτή ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα.
Στο πρώτο φοιτούσαν πτυχιούχοι Πανεπιστημια
κών Σχολών και στο δεύτερο φοιτούσαν μη πτυχιούχοι. Η φοίτηση στη Σχολή ήταν υποχρεωτική,
για όλα τα παλιά και τα καινούργια υπαλληλικά
στελέχη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων,
καθώς επίσης και το προσωπικό της Συνεταιριστι
κής Υπηρεσίας της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλά
δος. Η Σχολή έπαψε να λειτουργή μετά την κατά
ληψη της πατρίδας μας από τους ναζί.

Στο 1929, ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός,
επιμόρφωσε συνεταιριστικά υπα ΰήλους τους
οποίους ειδικά προσέλαβε για την ανάπτυξη Συνε
ταιρισμών των σταφιδοπαραγωγών.

Στην κατοχική περίοδο και πιο συγκεκριμένα το
1941 η Συνεταιριστική Σχολή Αθηνών, αναδιοργα
νώθηκε, λειτούργησε, όμως μονάχα κατά την
περίοδο 1941/1942.

Στο 1930, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, έκα
νε μια σειρά συνεταιριστικών μαθημάτων στους
υπαλλήλους τους οποίους ειδικά προσέλαβε τότε
για τη διάδοση και εποπτεία των Συνεταιρισμών.

Στο 1942, η Σχολή αυτή πήρε το όνομα «Σχολή
Ανωτέρων Γεωργοσυνεταιριστικών Σπουδών» και
ορίστηκε ότι αποτελεί πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Στο 1945, η Σχολή αυτή έπεσε σε αδράνεια, γιατί
καταργήθηκαν οι θέσεις των καθηγητών της και
τελικά καταργήθηκε με το Νόμο 1114/15.3.1946.

Επίσης, η σωματειακή Οργάνωση «Σύνδεσμος
Συνεταιριστών Β. Ελλάδος» στη Θεσσαλονίκη
έκανε μια σειρά από ομιλίες γύρω από συνεταιρι
στικής φύσεως θέματα.
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι μέχρι το 1930
καμμιά συστηματική ενέργεια δεν εμφανίζεται, η
οποία να εξυπηρετή μεθοδικά και αποτελεσματικά
τη συνεταιριστική μόρφωση και εκπαίδευση, παρ’
όλο ότι οι εκδηλώσεις αυτές ήταν αξιέπαινες.
Η πρώτη μπορούσε να πούμε, θετική προσπά
θεια, η οποία είχε αποφασιστικό και γενικότερο
αντίκτυπο, ήταν η ίδρυση στο 1930 της πρώτης ειδι
κής μεταγυμνασιακής Σχολής Συνεταιριστών, η
οποία ήταν προσηρτημένη στην Ανώτατη Γεωπονι
κή Σχολή Αθηνών.
Σκοπός αυτής της Σχολής ήταν να δίνη την ειδική
μόρφωση που χρειάζεται σ’ αυτούς οι οποίοι ήθε
λαν να προσληφθούν στην Υπηρεσία Συνεταιρι
σμών της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος ή να
ειδικευθούν στα γεωργοσυνεταιρισιικά θέματα ή
να σταδιοδρομήσουν σαν ανώτερα στελέχη σε

Από το 1950 η ΠΑΣΕΓΕΣ και ειδικώτερα η Υπη
ρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως, που κατηύθυνε ο Ανώτερος Συνεταιριστικός Σύμβουλος,
άρχισε ένα εκπαιδευτικό συνεταιριστικό πρόγραμ
μα. Αυτό αφορούσε τη διεξαγωγή, κάθε χρόνο,
μιας σειράς συστηματικών συνεταιριστικών μαθη
μάτων, για συνεταιριστικούς υπαλλήλους, παράλ
ληλα δε —και με ιδιαίτερη έμφαση— προσπάθησε
και επέτυχε την διάδοση του θεσμού του Σχολικού
Συνεταιρισμού.
Η δραστηριότητα αυτή της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία
υπήρξε πολύτιμη, διεκόπη το 1962 όταν απεχώρησε «λόγω ορίου ηλικίας» ο αείμνηστος Θόδωρος
Τζωρτζάκης και δεν έγινε προσπάθεια να συνεχισθή το έργο. Τότε διαλύθηκε και η Επιτροπή Συνε
ταιριστικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικού Συνεται
ρισμού. Αποτελεί ευτύχημα το ότι η Διεύθυνση
Συνεταιρισμών Α.Τ.Ε., μέσα στα πλαίσια της απο
στολής της, κράτησε και συντήρησε τη σχολική
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συνεταιριστική κίνηση.
Στο 1965, απεφασίσθη από την ΠΑΣΕΓΕΣ η
ίδρυση στη Θεσσαλονίκη μιας μονοτάξιας Σχολής
Συνεταιριστικών Στελεχών.
Αυτή η Σχολή, η οποία θεωρείται ιδιωτική επαγ
γελματική και υπάγεται στη δικαιοδοσία του
Υπουργείου Παιδείας, λειτουργεί μέχρι σήμερα
για συνεταιριστικούς υπαλλήλους ή πρόσωπα τα
οποία θέλουν να γίνουν στελέχη των Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων. Λειτουργεί το Τμήμα βασικής
εκπαιδεύσεως, γίνονται δε και Σεμινάρια ειδικεύσεως, ενώ προβλέπεται και Τμήμα αιρετών στελε
χών. Τα προβλήματα όμως τα οποία αντιμετωπίζει
η Σχολή αυτή είναι αρκετά σοβαρά.
Στο 1971, με βάση σχετικό Νομο, συστήθηκε μια
Επιτροπή Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως και εξα
σφαλίστηκαν οι απαιτούμενοι πόροι, με εισφορές
του Κράτους, της Α.Τ.Ε. και της Συνομοσπονδίας.
Η Επιτροπή αυτή είναι πενταμελής και αποτελείτα ι από εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας,
της Α.Τ.Ε. και της ΠΑΣΕΓΕΣ, έχει δε σκοπό τη
μελέτη των προβλημάτων της συνεταιριστικής
εκπαιδεύσεως και την κατάστρωση σχετικών προ
γραμμάτων.
Η δραστηριότητά της όμως περιορίστηκε στην
αντιμετώπιση ζητημάτων τα οποία ενδιαφέρουν τη
λειτουργία της Συνεταιριστικής Σχολής Στελεχών
Θεσσαλονίκης, ενώ η αποστολή και ο ρόλος της,
έχει πολύ ευρύτερο και πιο σοβαρό περιεχόμενο.
Η σύσταση μιας τέτοιας Επιτροπής, μπορεί να
χαρακτηρισθή σαν ευοίωνο σημείο, σαν αναγνώρι
ση από τους αρμοδίους της επιτακτικής ανάγκης
μιας καταρτίσεως και επιμορφώσεως διοικητικών
και υπηρεσιακών στελεχών, στο χώρο των Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων. Αλλά υπάρχουν και
εδώ πολλά προβλήματα, για να ανταποκριθή με
επιτυχία στο προορισμό της.
Αξιόλογον είναι επίσης το γεγονός ότι ο νεώτερος Οργανισμός της Α.Τ.Ε., με σχετική διάταξή
του, προβλέπει τη σύσταση Τμήματος Συνεταιρι
στικής Εκπαιδεύσεως.
Σημειώνεται επίσης, ότι τώρα τελευταία είχε
οργανωθεί ένα Σεμινάριο Συνεταιριστικών θεμά
των διαρκείας δύο μηνών, σε υπαλλήλους του
Υπουργείου Γεωργίας και διοργανώνεται ένα δεύ
τερο. Τα Σεμινάρια αυτά θα έχουν οπωσδήποτε
ευεργετικές επιδράσεις, για το Συνεργατισμό της
Χώρας μας.
^
Εκτός όμως τη διδασκαλία και τα μαθήματα απα

ραίτητο να σημειωθή και ο τομέας του βιβλίου και
εντύπου.
Πραγματικά, από τα πρώτα χρόνια της κινήσεως
μέχρι σήμερα κυκλοφόρησαν με ιδιωτική πρωτο
βουλία διάφορα περιοδικά με σκοπό την εξυπηρέ
τηση της συνεταιριστικής μορφώσεως και εκπαιδεύσεως.
Τα κυριώτερα από τα περιοδικά αυτά είναι «Ο
Βοηθός των Συνεταιρισμών», που εξέδιδε ο αεί
μνηστος Σωκράτης Ιασεμίδης, από το 1918 μέχρι
το 1922. «Ο Συνεταιριστής» τον οποίο εξέδιδε ο
αείμνηστος και διακεκριμένος συνεταιριστής
Θόδωρ. Τζωρτζάκης, από το 1925 μέχρι το 1967.
«Ο Συνεργατισμός», το οποίο εξέδιδε ο Σύνδε
σμος Συνεταιριστών Β. Ελλάδος, από το 1929
μέχρι το 1934. «Το Αγροτικόν Μέλλον» της
Ε.Σ.Σ.Ε., το περιοδικό της κατοχικής Συνομοσπον
δίας Γεωργικών Συνεταιρισμών. «Η Φωνή των
Συνεταιρισμών» που εκδίδει η ΠΑΣΕΓΕΣ από το
1946. Το περιοδικό της άλλοτε Ομοσπονδίας
Καταναλωτικών Συνεταιρισμών. Το «Συνεταιρι
στικό Δελτίο» του Γιώργου Σαμαρόπουλου. «Ο
Ελεύθερος Συνεργατιστής» του Θόδωρου Καράμπελα. Η εφημερίδα «Σκαπανεύς της Υπαίθρου»
την οποία εκδίδει η ΟΣΥΓΟ, από το 1952. Το
περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών, Οικονομίας,
Τραπεζών», που εκδίδουν οι Οικονομόπουλος και
Κλήμης από 6ετίας και το οποίο ακολουθά, στο
συνεταιριστικό τομέα, τις αρχές και κατευθύνσεις
του περιοδικού «Ο Συνεταιριστής» του Θόδωρου
Τζωρτζάκη κ.ά.
Πολλές Ενώσεις Συνεταιρισμών εκυκλοφόρησαν
ή κυκλοφορούν Δελτία ενημερωτικά, με ειδήσεις
και συν/τά θέματα.
Στην πατρίδα μας κυκλοφόρησαν, ιδιαίτερα τα
τελευταία σαράντα χρόνια, διάφορα συνεταιριστι
κά βιβλία, πρωτότυπα ή μεταφρασμένα, επιστημο
νικά ή εκλαϊκευτικά τα οποία και δίνουν το κατάλ
ληλο υλικό, για μια γενική και ειδική συνεταιριστι
κή μόρφωση.
Βέβαια, η παράθεση των βιβλίων έστω και των
πιο σπουδαίων που εξεδόθηκαν μέχρι σήμερα, δεν
είναι πρακτικώς εύκολο να γίνη στο χώρο αυτού
του πορίσματος. Ευκταία θα ήταν η σύνταξη και
κυκλοφορία ενός εντύπου το οποίο θα περιέχη τη
συνεταιριστική βιβλιογραφία.(*)
γ) Προτάσεις.
Ύ στερα από τη σύντομη αυτή ιστορική γνώση
των συνθηκών που πέρασε η συνεταιριστική
εκπαίδευση και μόρφωση στη χώρα μας, νομίζο-

(*) Τωρινή σημείωση: τέτοιος πίνακας δημοσιεύεται τώρα σε όλα τα Υποκεφ. Ε των τόμων μας.
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μεν ό,τι είναι δυνατόν, με τα σημερινά δεδομένα,
να επιδιωχθούν και τα πιο κάτω, στα οποία μπορεί
και πρέπει να συμβάλει και η Εταιρεία Φίλων του
Συνεργατισμού:
1. Στον τομέα ενημερώσεως των μαθητών.
Πρέπει να προσεχθή ιδιαίτερα ο θεσμός του Σχο
λικού Συνεταιρισμού του οποίου η κοινωνική και
παιδαγωγική σημασία είναι τεράστια. Κρίνεται
απαραίτητο να αναβιώση η προσπάθεια που κατέ
βαλε παλαιότερα η Υπηρεσία Συνεταιριστικής
Εκπαιδεύσεως της ΠΑΣΕΓΕΣ, για το θέμα αυτό.
Ο μαθητής σκόπιμο είναι να μυηθή στο δημοκρα
τικό τρόπο που λειτουργεί ένας Συνεταιρισμός και
γενικώς να συνειδητοποιήση τη σημασία του
συνεργατικού πνεύματος.
Βασικό ρόλο πρέπει να παίξη σχετικά το Υπουρ
γείο Παιδείας δραστηριοποιώντας τις αρμόδιες
επιθεωρήσεις Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Παράλληλα η ΠΑΣΕΓΕΣ και η Διεύθυνση
Συνεταιρισμών ΑΤΕ, μπορούν να επιτύχουν τη
μεγαλύτερη διάδοση του θεσμού του σχολικού
Συνεταιρισμού. Αποφασιστική θα είναι η επίδρα
ση αν αναγνωστικά περιλάμβαναν διαφωτιστικά
συνεταιριστικά κείμενα, ιδιαίτερα στο μάθημα της
αγωγής του Πολίτου.
Χρειάζεται οργανωτική συνεργασία μεταξύ
Υπουργείων Παιδείας και Γεωργίας, ΑΤΕ,
ΠΑΣΕΓΕΣ, Ε ταιρείας Φίλων Συνεργατισμού κ.ά.
(όπως π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση). Πολύ χρήσιμη
για τον συνεταιρισμό θα ήταν η ανασύσταση της
Κεντρικής Επιτροπής Σχολικών Συνεταιρισμών, η
οποία με τόση επιτυχία λειτούργησε στο παρελθόν.
Απαραίτητος η συμμετοχή και εκπροσώπιση Διδα
σκαλικής Ομοσπονδίας, ΟΛΜ Ε και Τεχνοεπαγγελματικού κλάδου.

3. Στον τομέα των εποπτικών υπαλλήλων της
ΑΤΕ.
Είναι σωστό και απαραίτητο να θεσμοθετηθή, ότι
οι προσλαμβανόμενοι για τον Εποπτικό Κλάδο,
απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών, πρέπει οπωσδήποτε
προτού αναλάβουν υπεύθυνα την άσκηση των
καθηκόντων τους, να υφίστανται μια μεθοδική
ενημέρωση, διαρκείας πολλών μηνών, σε θέματα
συνεταιριστικής μορφής θεωρητικά και πρακτικά.
Έ τσ ι οι εποπτικοί υπάλληλοι της Α.Τ.Ε., από τα
πρώτα τους χρόνια, θα είναι σε θέση να ασκούν τα
καθήκοντά τους, με επιτυχία και ρεαλισμό και με
ικανότητες ανάλογες με τη σοβαρότητα των σχετι
κών προβλημάτων και ευθυνών.
4. Στον τομέα των υπαλλήλων των Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων.
Τα πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται, σαν
υπάλληλοι, από τις συνεταιριστικές Οργανώσεις,
πρέπει να είναι απόφοιτοι ειδικής συνεταιριστικής
Σχολής, η οποία θα φθάνη μέχρι την ανώτερη και
ανώτατη εκπαίδευση όπως ήταν π.χ. η Σχολή Συνε
ταιριστών του Ν. 4142. Δεν π ρέπει η Σχολή καταρ
τίσεως συνεταιριστικών στελεχών, να είναι κατώ
τερη επαγγελματική Σχολή, όπως είναι αυτή η
οποία λειτουργεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Χρει
άζεται βαθειά και συστηματική συνεταιριστική
μόρφωση για γερό θεμέλιο του Συνεργατισμού.
5. Στον τομέα ειδικεύσεως στελεχών.
Μια σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ Υπουρ
γείου Γεωργίας, ΑΤΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Εταιρείας
Φίλων Συνεργατισμού κ.ά., θεωρείται σκόπιμη και
αναγακία σε ότι αφορά τη σύσταση και οργάνωση
Σεμιναρίων, για την ειδίκευση των στελεχών τους,
σε θέματα συνεταιριστικού περιεχομένου.

6. Στον τομέα ενημερώσεως του ευρύτερου κοι
2. Σ τον τομε'α ενημερώσεως του φοιτητικού
κόσμου.
Καταβολή προσπάθειας ως ότου το Κράτος πεισθή για την ίδρυση καθώς και για την εξεύρεση
των απαιτουμένων πιστώσεων, όσο το δυνατό
μεγαλυτέρου αριθμού εδρών στα ανώτερα εκπαι
δευτικά Ιδρύματα οι οποίες να αφορούν τους
Συνεταιρισμούς και γενικά τον Συνεργατισμό (ενώ
δυστυχώς καταργήθηκε πρόσφατα και η μόνη
υπάρχουσά έδρα).
Άλλη ενέργεια που πρέπει να γίνη είναι η συγ
γραφή και ευρύτατη κυκλοφορία ανάμεσα στο
φοιτητικό κόσμο και τις Οργανώσεις του, ενός
εγχειριδίου, το οποίο θα περιέχη τις κυριώτερες
έννοιες του Συνεργατισμού, τη σημασία του σαν
θεσμού και τις σχέσεις του, με τα σύγχρονα οικονομικοκοινωνικά προβλήματα και ρεύματα.

νού.
Εκτός από την κατά κάποιο τρόπο συστηματική
ενημέρωση των αιρετών οργάνων των συνεταιρι
στικών οργανώσεων σε τρέχοντα συνεταιριστικά
προβλήματα, θα πρέπει να γίνεται, πολύ συχνά,
οργάνωση ομιλιών διαφωτισακών, σε πανελλήνια
κλίμακα και με κάθε μέσο, ώστε το ευρύτερο κοι
νό, συνεταιρισμένο και μη, να πληροφορηθή τί
σημαίνει Συνεταιρισμός, πώς εργάζεται, τί ρόλο
και ποιές υπηρεσίες προσφέρει και ποιές πρέπει
να είναι οι σχέσεις Συνεταιρισμού και ατόμων,
προκειμένου ο θεσμός του Συνεργατισμού να
καταστή αποδοτικός.
Ε ίναι ανάγκη να εξασφαλισθή η μετάδοση από
τα μαζικά μέσα ενημερώσεως —τηλεόραση και
ραδιόφω να— ειδικών εκπομπών, σε τακτές ημέ
ρες, με θέματα συνεταιριστικού περιεχομένου.
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Εκτός από την προβολή και έξαρση διαφόρων
συνεταιριστικών επιτευγμάτων και κατακτήσεων,
μπορεί να μεταδίδεται και μια σειρά διαφωτιστικών συνεταιριστικών μαθημάτων μορφωτικού
χαρακτήρος. Τέτοιας μορφής ενέργειες θα συντελέσουν αποφασιστικά στη μόρφωση της κοινής
γνώμης.

λούνται με τον Συνεργατισμό.
Έ τσ ι θα επιτυγχάνεται σε διεθνή πλαίσια η εναρ
μόνισή μας, με ομοιόμορφες συνεταιριστικές
κατευθύνσεις.
8. Συμπέρασμα.

Οι εκδόσεις αυτές οφείλουν να έχουν άλλες
εκλαϊκευτικό και άλλες επιστημονικό περιεχόμε
νο.

Για να επιτύχουν όλα αυτά τα οποία υπομνηματικά αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι απαραίτητο να
επιδιωχθή και να παγιωθή μια συνεργασία συστη
ματική, μεταξύ του Κράτους (Υπουργείο Γεωργίας
και άλλα συναρμόδια Υπουργεία) της Α.Τ.Ε., της
ΠΑΣΕΓΕΣ, της Ε ταιρείας Φίλων του Συνεργατι
σμού κ.ά. Οι σχετικές δε ενέργειες να γίνουν
συστηματικές και με τη χρησιμοποίηση στελεχών
που έχουν τέτοιες ικανότητες.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να φανή χρήσιμος
η Ε ταιρεία Συνεταιριστικών Εκδόσεων (Α.Σ.Ε.)
αν απασχοληθή συστηματικά με τέτοιας μορφής
εκδόσεις.

Παράλληλα χρειάζονται πιστώσεις κρατικές στον
τομέα της αποστολής του Κράτους όπως επίσης
και από τις Κεντρικές συνεταιριστικές Οργανώ
σεις και Ενώσεις Συνεταιρισμών και την Α.Τ.Ε.

Ε ξ άλλου σε περιοδικά λαϊκής κυκλοφορίας τα
οποία διαθέτουν ειδική στήλη για την γυναίκα και
το νοικοκυριό, θα έχη πρακτική απήχηση η δημο
σίευση εκλαϊκευτικών κειμένων σχετικών με τους
Συνεταιρισμούς και κυρίως στον καταναλωτικό
τομέα.

Τόσο η όλη ιδεολογική προσπάθεια, όσο και οι
πιστώσεις είναι απαραίτητο να τεθούν κάτω από
την προγραμματική κατεύθυνση ενός καταλλήλου
και αρτίου Οργάνου. Σαν τέτοιο όργανο είναι
δυνατό να θεωρηθή κατάλληλο το Συνεταιριστικό
Συμβούλιο το οποίο πρέπει να συσταθή με τη συμ
μετοχή όλων των συνενδιαφερομένων παραγό
ντων, κρατικών και μη.

7. Στον τομέα γενικωτέρων προσπαθειών.
Ο τομέας αυτός πρέπει να περιλάβη κατά ένα
τρόπο μεθοδικό και συστηματικό, διάφορες εκδό
σεις οι οποίες αφορούν τους Συνεταιρισμούς.

Μ ια τέτοια ενέργεια μπορούμε να πούμε ότι απο
τελεί ένα έμμεσο τρόπο διδασκαλίας του συνεργα
τισμού.
Στις γενικώτερες προσπάθειες περιλαμβάνεται
και η κινητοποίηση τοπικών μορφωτικών Συλλό
γων, η ενημέρωση και ο προσεταιριμός του Κλή
ρου, η προσέγγιση διαφόρων Οργανώσεων νέων
και ιδιαίτερα της φοιτητικής νεολαίας και οι
Νομαρχ. Επιτρ. Επιμορφώσεως (ΝΕΛΕ). Τα
Κέντρα Επιμορφώσεως Γεωργών (ΚΕΓΕ) αποτε
λούν κι αυτά μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση,
για την προβολή και καλλιέργεια του Συνεργατι
σμού.

Χρήσιμο επίσης θα ήτο να εξετασθή η άποψη ότι
η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών πρέπει να αποκτήση ειδική Δ/νση η οποία να ασχοληθή σε ότι
αφορά τα ιδεολογικά συνεταιριστικά καθήκοντα
με αποχωρισμό από το άλλο —χρήσιμο βέβαια—
έργο της επαγγελματικής εξυπηρετήσεως των συμ
φερόντων του Συνεταιρισμένου κόσμου που σήμε
ρα απορροφά όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της
Κεντρικής Ιδεολογικής Οργανώσεως των Συνεται
ρισμών.

Φυσικά τέτοιες ενέργειες, για να έχουν τα επιθυ
μητά αποτελέσματα, προϋποθέτουν την υλική υπο
στήριξη, εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων,
των
Συνεταιριοτικών
Οργανώσεων,
της
ΠΑΣΕΓΕΣ και της Α ΤΕ των περιοδικών και εντύ
πων που θα έχουν συνεταιριστικό περιεχόμενο,
ώστε οι ιδεολογικές προσπάθειες των εκδοτών και
των συγγραφέων, να μη συστέλλονται εξ αιτίας
οικονομικών δυσχερειών.

Με τον τρόπο αυτό θα συζητηθή σ’ όλες τις
λεπτομέρειές του, το πρόγραμμα του οποίου θα
επιδιωχθή η εφαρμογή, θα καθορισθούν οι πόροι
που είναι απαραίτητοι για το σκοπό αυτό, θα αναληφθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες, θα πραγματοποιηθή η εσωτερική οργάνωση (συγγραφές, υπομνήμτα κ.λπ.) και θα επιδιωχθούν επαφές με τους
αρμόδιους κρατικούς παράγοντες, για την προώ
θηση όλων εκείνων των σημείων που βρίσκονται
μέσα οτα πλαίσια της κρατικής μερίμνης.

Επίσης, στον τομέα των γενικωτέρων προσπαθει
ών, ανήκουν και οι ενημερωτικές επαφές και
συνεργασίες με διάφορα Συνεταιριστικά Ινστιτού
τα της αλλοδαπής, με συνεταιριστικές Οργανώσεις
διεθνούς προβολής και δραστηριότητος, με συνε
ταιριστικές Σχολές εξωτερικού καθώς και με
αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ο.Κ., οι οποίες ασχο

Οπωσδήποτε πρέπει να γίνη πίστη, ότι το θέμα
της συνεταιριστικής μορφώσεως και εκπαιδεύσεως, είναι το πρώτο και βασικό βήμα, που συντελεί
στο ακλόνητο ρίζωμα του συνεργατισμού το οποίο
πρέπει να επιδιωχθή και μάλιστα.βασικά με στήρι
ξη πάνω στις ίδιες τις δυνάμεις της συνεταιριστι
κής κινήσεως.
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Δεν πρέπει δε να μας διαφεύγη ότι η συνεχής επι
μόρφωση είναι μια από τις εφτά βασικε'ς αρχε'ς του
Συνεργατισμού. Και συνεπώς πρέπει οι Κεντρικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις να την θέσουν σαν
ένα από τα κύρια καθήκοντά τους.
Άλλωστε η επικειμένη ένταξή μας στην Κοινή
Αγορά επιβάλλει, σε κατά το δυνατό σύντομο χρο
νικό διάστημα, την Οργάνωση και δραστηριοποίηση του Συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας,

σε τρόπο ώστε να δικαιωθή η πολύτιμη και αποφα
σιστική συμβολή του Συνεργατισμού στο μεγάλο
αυτό θέμα της εναρμόνισής μας με τη Γεωργική
πολιτική των 9.
Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος: Δ. Πάνος
Τα Μέλη: Φωτ. Τζωρτζάκη, Μ. Δέδε, Σπ. Αντωνιάδης, Αγ. Μιχαηλίδης, Π. Παπαγαρυφάλλου, Κ.
Παπακωνσταντίνου, Ν. Πολύζος
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— Το συγγραφικό έργο του Δ.Θ. Π άνου. Γράφει ο A . Ν . Κλήμης στα ΘΣ 1976 σ. 2743 τα
ακόλουθα για το όλο συγγραφικό έργο του Δ. Θ. Πάνου.
«Για να υποβοηθήσουμε την πνευματική συνεταιριστική ενημέρωση των νεώτερων στελε
χών και μελετητών αλλά και για να τιμήσουμε τον πνευματικό μόχθο και την πολύτιμη προ
σφορά επιφανών συνεταιριστών της χώρας μας οι οποίοι έθεσαν τις πνευματικές τους δυνά
μεις στην υποβοήθηση του Συνεργατισμού, δημοσιεύσαμε στο τεύχος 32 σελ. 2429 —2436
βιβλιογραφία (πλήρη κατάλογο) του έργου του Θεοδ. Τζωρτζάκη.(*)
Έ ρχετα ι τώρα δικαιωματικά η σειρά του Δημ. Θ. Π άνου. Δ εν είναι μόνο το ότι ο συνεται
ριστής αυτός έχει ένα ευρύτατο επιστημονικό συγγραφικό έργο σχετικό με τους συνεταιρι
σμούς αλλά και το ότι στο πρόσωπο του συντρέχουν πολλά ακόμα στοιχεία που δικαιολο
γούν απόλυτα την ιδιαίτερη δημόσια αναγνώριση^).
Είναι πρώτα η ευρύτερη, η ευρύτατη επιστημονική του μόρφωση και γλωσσομάθεια, ανώτε
ρη από κάθε άλλον Έ λληνα συνεταιριστή μέχρι σήμερα(2). Είναι η γνώση από κοντά εκτός
από τη θεωρία του συνεργατισμού και της εφαρμογής του στην Ελλάδα και της εφαρμογής
του συνεργατισμού στο διεθνή χώρο όπου επί πολλά χρόνια έζησε ή εταξίδευσε. Και είναι
ακόμα η βαθύτατη πίστη του προς τον συνεργατισμό σαν ιδεολογία, σαν κοινωνική - οικονο
μική ανάγκη. Αυτό δε έχει ιδιαίτερη σημασία α ν ληφθή υπ' όψιν ότι ο κ. Π άνος, καταγωγής
ηπειρωτικής, γεννήθηκε και ανατράφηκε στο κέντρο της παλαιάς Α θήνας^) από οικογένεια
μεγαλοαστική, οικονομικά ανθηρή που δεν είχε καμμιά σχέση με θέματα συνεταιρισμών. Τον
Συνεργατισμό τον γνώρισε την εποχή 1915 —1920 επιστημονικά στη Γερμανία κατά τις γεω
πονικές και οικονομολογικές του σπουδές, τον υπηρέτησε δε έπειτα θεωρητικά και πρακτικά
και τον υπηρετεί ιδεολογικά μέχρι σήμερα, ανθηρός στην προχωρημένη ηλικία του.
Α ν και ο κ. Π άνος υπηρέτησε από το 1936 μέχρι το 1962 στις βαθμίδες του Γενικού Επιθεωρητού, Υποδιευθυντού και Διευθυντού Συνεταιρισμών στην Α ΤΕ, εν τούτοις ουδέποτε
υπήρξε μόνο ένα ανώτατο υπηρεσιακό στέλεχος. Ή τα ν πάντα μία από τις φυσιογνωμίες του
Συνεργατισμού στη χώ ρα μας που υπερείχε πολύ. Η προσωπικότητα αυτή, ενωμένη με αρχο
ντιά και ευρύτερη αντίληψη της ζωής, ήταν κάτι το διαφορετικό από τους συνήθως «αυστη
ρούς» και «σκληρούς» προϊσταμένους που, δυστυχώς, θεωρούνται γι' αυτό «σπουδαίοι» στις
υποανάπτυκτες κοινω νίες και υπηρεσίες.
Το συγγραφικό του έργο δεν είναι μόνο συνεταιριστικό. Προτιμήσαμε όμως να δώσουμε
πλήρη τον κατάλογο, τόσο γιατί είναι χρήσιμος σε ευρύτερο κύκλο όσο και για να φανή το
επιστημονικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονταν και τα συνεταιριστικά του κείμενα».
(Βλ. τ ο ν π ίν α κ α τω ν κ ειμ έν ω ν τ ο υ σ τ α Θ Σ 1976 σ. 2 7 4 4 —2750).

Η έδρα Συνεταιρισμών (Συνεταιριστικής Οικονομίας και Ν ομοθεσίας) στην Ανώτατη
Γεωπονική Αθηνών.
Η κενή έδρα (βλ. σε προηγ. σελίδες του 1961—1967) προτείνεται για κατάργηση. Τ α ΘΣ
δημοσιεύουν το επόμενο σημείωμα το 1975 στη σελ. 2292:
«Μ ία και μοναδική Έ δ ρ α Συνεργατισμού υπήρχε στην Ελλάδα και αυτή κενή. Και αντί να
συμπληρωθεί καταργείται. Και οι επιστήμονες στην Ελλάδα δ εν γνω ρίζουν ούτε τι είναι ο
(*) Βλ. και σε προηγούμενες σελίδες του τόμου αυτού.
(1) Και αυιός ο Θ. Τζωρτζάκης, εκτός από τις άλλες αναγνωρίσεις δημοσία, του αφιέρωσε το βιβλίο του
«Συνεταιριστική Οικονομία».
(2) Πτυχία Γεωπόνου, Οικονομολόγου, Συνεταιρ ιστού. Γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά.
(3) Και ο κ. Πάνος, όπως και άλλοι παλαιάτεροι και νεώτεροι, διέψευσαν την γνώμη ότι τον αγρότη και
τον συνεταιρισμό του χωριού τον υπηρετούν μόνο οι προερχόμενοι από το χωριό. Ας μη ξεχνούμε ότι και
την Ελλάδα την υπηρέτησαν μερικοί φιλέλληνες καλλίτερα από πολλούς Έ λληνες.
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Συνεταιρισμός. Και το Σύνταγμα λέγει ότι το Κράτος υποχρεούται να μεριμνά δια την ανάπτυξιν και προστασίαν των Συνεταιρισμών. Θαυμάσιος συνδυασμός υποχρεώ σεν και
έργων!!!».
Και η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού απευθύνει το ακόλουθο τηλεγράφημα δια
μαρτυρίας στους αρμόδιους (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2303):
Πρωθυπουργόν, Υ πουργούς Παιδείας, Γεωργίας, Πολιτισμού και Ανωτάτην Γεωπονικήν
Σχολήν Αθηνών.
«Καθ' ην στιγμήν από ετών αναγνωρίζεται η αξία της διδασκαλίας του Συνεργατισμού εις
τας Ανωτάτας Σχολάς και προτείνεται η ίδρυσις ειδικών Εδρών, η Ανώτατη Γεωπονική Σ χο
λή Αθηνών κατήργησε την μόνην υφισταμένην εν Ελλάδι Έ δ ρ α ν Συνεταιριστικής Οικονο
μίας, αντί να προχωρήση εις την συμπλήρωσιν της. Και τούτο καθ' ην στιγμήν το άρθρ. 12
του νέου Συντάγματος υποχρεώ νει το Κράτος να μεριμνά δια την π ρόοδον των Συνεταιρι
σμών.
Η Εταιρεία, ως ιδεολογική οργάνωσις, θέτει το θέμα ενώ πιον της Κυβερνήσεως, του επι
στημονικού κόσμου και των Συνεταιρικών Οργανώσεων και ζητεί την αναγνώ ρισιν της ανά 
γκης όπως γίνη γνωστός ο Συνεργατισμός εις την σπουδάζουσαν νεολα ία ν δια να εφαρμοσθή, εν συνεχεία, ορθά και να βοηθήση την ελληνικήν οικονομίαν και κοινωνίαν».
Το τηλεγράφημα, εκ μέρους του Δ.Σ., υπογράφουν ο Π ρόεδος Νικ. Ρουσσόπουλος, Ακαδη
μαϊκός, ο Α ντιπρόεδρος Δ. Π άνος και ο Γεν. Γραμματεύς Αριστ. Κλήμης.
Και το 1976 τα ΘΣ σ. 2583 γράφουν σε σημείωμά τους με τίτλο «Α πίστευτο αλλά αληθινό»:
«Δια του Δ. 802 ορίζεται ότι «η παρά τη Ανώτατη
Γεωπονική Σχολή Αθηνών υφιστάμενη κενή ε'δρα
Συνεταιριστικής Οικονομίας ιδρυθείσα δια του
Β.Δ. 643/1963......καταργείται». Μια έδρα που επί
12 χρόνια την κράτησαν κενή καταργείται. Και
αυτό έγινε όταν το Σύνταγμα και η Κυβέρνησις
μιλούν περί της αξίας και της ανάγκης του Συνερνατισμου. Οταν όλοι οι αρμόδιοι μιλούν περι
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Υ πουργείο Παιδείας διοικούν Καθηγηται και
Ακαδημαϊκοί. Ό τα ν τόσα και τόσα λέγονται.
Ο ι γεωπόνοι που θα εφαρμόζουν τα προγράμμα
τα δεν πρέπει —κατά το 1976 — να γνωρίζουν ούτε

τί σημαίνει Συνεργατισμός; Αλλά μήπως το γνωρίζουν οι των Οικονομικών Σχολών;
Η Εταιρία Φίλων του Συνεργατισμού είχε διαμαρτυρηθή εγκαίρως σε όλους τους αρμοδίους
Υπουργούς για τα σχεδιαζόμενα αλλά, δυστυχώς,
χο)ρι'ς αποτέλεσμα.
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από 10ετί (
τ
^
, Χ .
τον Ιασεμιδη και τον Τζωρτζάκη) σήμερα καταρ,
;
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r
·· - ν ^
νειται, όταν στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπαρχουν
£ ^
Σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ά Ινστιτούτα και έδρες στα
„
ν ,
Α
^
\ * * 3
Πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει εντροπή πλέον.
'
,
Αυτά επί τη εισόδω μας εις την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα. Ε ίναι (και αυτό) ένα βήμα εκσυγχρονι
σμού μας...»

— Στο μεταξύ τα ΘΣ άρχισαν να δημοσιεύουν (από τη σελ 2616 του 1976 και επόμ.) τα
πρώτα συνεταιριστικά μαθήματα του πρώτου καθηγητή της έδρας Συνεταιρισμών στην
Ανωτ. Γεωπονική, Σωκράτη Ιασεμίδη.
— Δυστυχώς η διαδικασία της κατάργησης ολοκληρώνεται. Και τα ΘΣ επανέρχονται (στη
σελ. 2733 του 1976) δίνοντας «Συγχαρητήρια (αρνητικά) εις την Ανωτάτην Γεωπονικήν».
Γράφουν:
«Καιηργήθη λοιπόν η έδρα Συνεταιριστικής
Οικονομίας και Νομοθεσίας...
Συγχαρητήρια εις τους αποφασίσαντας κ. Καθηγητάς της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών,
τους υπογράφοντας υπουργούς Προεδρίας Κυβερ

νήσεως κ. Γεώργιον Ράλλην, Εθνικής Παιδείας κ.
Γεώργιον Ράλλην, Οικονομικών κ. Ε. Δεβλέτογλου. Περισσότερον υπεύθυνοι οι προτείναντες
την κατάργησιν Καθηγηταί. Συγχαρητήρια, λοιπόν,
αρνητικά».
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Το συγγραφικό έργο του Π. Χ ασαπόπουλου
Γράφει ο A . Ν. Κλήμης στα ΘΣ 1976 σ. 2954 σχετικά με τη συγγραφική προσφορά του Παν.
Χασαπόπουλου:
«Σχετικά μικρόν εις έκτασιν, πολύ σοβαρόν όμως εις περιεχόμενο, το συγγραφικόν (σχε
δόν αποκλειστικά νομικόν) έργον του κ. Π. Χ ασαπόπουλου.
Α πό τους πρώτους, μετά τον Ν. Μ ιχόπουλον, συνεταιριστικούς υπαλλήλους του Υ πουργεί
ου Γεωργίας, έγινε Επιθεωρητής Συνεταιρισμών, αλλά παρητήθη και εδικηγόρησε. Κατά
την ίδρυσιν της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών προσελήφθη ως Προϊστάμενος της Υπηρε
σίας (που απετελούσαν οι Ν. Οικονομόπουλος, Αριστ. Κλήμης και αργότερα οι Γ. Πανταζόπουλος και Β. Τρίχος) και προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες υπό την δ/νσιν του Θ. Τζωρτζά
κη. Α ργότερα ησχολήθη αποκλειστικά με τα νομικά θέματα ως Νομικός Σύμβουλος της
Συνομοσπονδίας, θέσιν από την οποίαν απεχώρησε προ αρκετών ετών.
Ο κ. Χ ασαπόπουλος είναι, ίσως, ο παλαιότερος επιζών από την ομάδα των πρώτων συνε
ταιριστών, εκείνων που υπηρέτησαν τον Συνεργατισμόν (ο καθείς κατά δύναμιν) όταν ήτο
μέγας ως ιδεολογική τάσις αλλά μικρός εις οργάνωσιν και υπόστασιν. Και εά ν δεν συνέτρε
χα ν μερικοί άλλοι λόγοι, η πολύτιμος προσφορά του θα ήτο ασφαλώς πολλαπλασία. Α σφα
λώς όμως ευρίσκεται δικαιωματικά εις την πρώτην γραμμήν».
(Βλ. τον πίνακα των δημοσιεύματων του στα ΘΣ 1976 σ. 2953 και 2954).
Ο ι Σ ειρές Συνεταιριστικών Μ αθημάτων για στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας
Σε προηγούμενες σελίδες δόθηκαν στοιχεία για την Πρώτη Σειρά τέτοιων γενικώ ν ομιλιών
και πιο συστηματικών μαθημάτων για στελέχη του Υ πουργείου Γεωργίας.
Κατά την πρώτην αυτήν Σειράν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την σημασία του Συνερ
γατισμού στην γεωργική ανάπτυξη της Ελλάδος περιελάμβανε η εισαγωγική ομιλία του Κ.
Δραγώνα, Γεν. Δ/ντή του Υ πουργείου. Α φού αναφέρθηκε ιστορικά στο ενδιαφ έρον του
Κράτους για τη γεωργία, τόνισε τα επόμενα (περιληπτικά).
«... Α πό της συ στάσεως του ελευθέρου Κράτους εξεδηλώθη το ενδιαφ έρον δια την αποκατάστασιν των ακτημόνων της Χώρας, οι πλείστοι των οποίων ήσαν πολεμισταί του απελευθε
ρωτικού αγώνος. Τ ο έργον τούτο συνεχίσθη μεταγενεστέρως με σκοπόν την αποκατάστασιν
των εις τας νεοαποκτηθείσας επαρχίας της Βορείου Ελλάδος ακτημόνων γεωργών, αλλά και
των εκ των γειτονικών χωρών εισρευσάντων ομοεθνών. Επρόκειτο π ερ ί μέτρου, θα ελέγαμεν, ανάγκης, το οποίον συνέβαλεν αποφασιστικώς εις την θεμελίωσιν της γεωργικής μας
οικονομίας, υπαγορευθέντος εκ λόγων εθνικών και κοινωνικών.
Το μέτρον τούτο είχεν ως αποτέλεσμα την θεμελίωσιν της γεωργικής οικονομίας της Ελλά
δος επί της βάσεως της οικογενειακής εκμεταλλεύσεως και ειδικώτερον της μικράς εκμεταλλεύσεως, λόγω του περιωρισμένου των διαθεσίμων γαιών. Η μικρά οικογενειακή γεωργική
εκμετάλλευσις, συνταυτιζομένη με την καλλιέργειαν ιδιοκτήτων γαιών, ανταποκρινομένη
καλλίτερον εις την ψυχολογίαν και νοοτροπίαν λαών εν αναπτύξει, απέδωσεν, ως προανεφέρθη, λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρις ενός ορίου, το οποίον επιτρέπει η διάρθρωσις αύτη.
Ε γένετο όμως εγκαίρως αντιληπτόν, ειδικώτερον από των αρχώ ν του αιώνος μας, ότι η
οικονομία των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων θα ήτο δυνατόν να αναπτυχθή καλλί
τερον δια του Συνεργατισμού, εννοίας... η οποία δεν ήτο άγνωστος εις την Ελλάδα, όπου
από της εποχής της Τουρκοκρατίας ήκμαζον πολλοί συνεταιρισμοί, ως ο των Αμπελακίων,
Αλμυρού κ.ά.
Εκ των πρώτων γεωπόνων, οίτινες ειργάσθησαν και εμελέτησαν τα προβλήματα και τας
αδυναμίας της ελληνικής Γεωργίας, υπήρξεν ο Σωκράτης Ιασεμίδης, εισελθών εις την Υπη-
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ρεσίαν το 1905. Ούτος, εμπνευσμένος και από την ανάπτυξιν του συνεργατισμού εις την Γερ
μανίαν, αντελήφθη ότι δια του συνεργατισμού θα ήτο δυνατόν να βελτιωθή η οικονομική
κατάστασις των γεωργών εις την Ελλάδα και να προαχθή η πνευματική και ηθική διαπαιδαγώγησίς των. Έ κτοτε ο Ιασεμίδης έθεσεν ως σκοπόν της ζωής του την προαγω γήν του
Συνεργατισμού εις την Ελλάδα.
Π ροσπάθειαι όμως επί προηγμένου επιπέδου ιδεών δεν δύνανται να προωθηθούν ευκό
λως, διότι προσκρούουν είτε εις την δυσπιστίαν των γεωργών προς κάθε νέα ν και δη προηγ
μένης στάθμης ιδέαν, είτε εις τα συμφέροντα των τυχόν θίγόμενων εξ αυτών, είτε εξ αντιθέ
των, καλής πίστεως, αντιλήψεων.
Έκτοτε, η ιδέα ήρχισε να κατακτά έδαφος εις την Χώ ραν μας και να αποκτά περισσοτέ
ρους οπαδούς. Α ι προσπάθειαι δια την ανάπτυξιν του συνεργατισμού σημειώνουν σταθμόν
εις την Ελλάδα δια της ψηφίσεως, το 1915, του Νόμου 602 π ερί Συνεταιρισμών, ο οποίος
μέχρι και σήμερον αποτελεί την βάσιν της συνεταιριστικής μας νομοθεσίας. Την αυτήν επ ο
χήν συνιστάται παρά τω Υπουργείω Εθνικής Οικονομίας, ειδική Υ πηρεσία Γεωργικής
Οικονομίας, ανατεθείσα εις τον Ιασεμίδην, δια της οποίας κατευθύνει ούτος την συνεταιρι
στικήν κίνησιν της Χώρας. Συνεχίζων τους αγώ νας του υπέρ των γεωργών και της Γεωργίας
της Χώρας, ο Ιασεμίδης συνέβαλεν εις την ίδρυσιν, κατά το 1929, της Αγροτικής Τραπέζης,
παρά τη οποία ιδρύθη ειδική Υπηρεσία Γεωργικών Συνεταιρισμών, λειτουργούσα μέχρι και
σήμερον.
Το υπέρ της Γεωργίας ενδιαφέρον του Κράτους εξακολουθεί και σήμερον να είναι πολύ
μεγάλον, ως ο Πρωθυπουργός της Χώρας είχε την ευκαιρίαν να δηλώση εις πλείστας περι
πτώσεις. Τα απασχολούντο, όμως, την Γεωργίαν προβλήματα είναι όλως διάφορα εκείνων,
τα οποία υφίσταντο προ δεκαετηρίδων. Ως προανεφέρθη, η επιτυχής αξιοποίησις των προό
δων της τεχνολογίας εις την Γεωργίαν, είχεν ως αποτέλεσμα την βελτίωσιν της ποιότητος,
αλλά και την αύξησιν της παραγωγής εις τοιούτον βαθμόν, ούτως ώστε τα περισσότερα
γεωργικά μας προϊόντα να είναι πλεονασματικά, δημιουργηθέντων προβλημάτων αξιοποιήσεώς των.
Το γεγονός αυτό υπαγορεύει την ανάγκην λήψεως ειδικών μέτρων δια την περαιτέρω εξασφάλισιν της προαγωγής της Γεωργίας μας δια της πραγματοποιήσεως θεσμικών βελτιώσε
ων. Τα μέτρα αυτά δέον να αφορούν και εις την καλλιτέραν οργάνω σιν της γεωργικής παρα
γωγής από του σταδίου της παραγωγής μέχρι της διαθέσεως των γεωργικών προϊόντων.
Ε άν ο Ιασεμίδης έβλεπε τον συνεργατισμόν ως μέσον τονώσεως της οικονομίας των αδυνά
των, ήδη ο συνεργατισμός καθίσταται απαραίτητος ως μέσον ασκήσεως της Γεωργικής
Πολιτικής, δια την αύξησιν της παραγωγικότητος εις την Γεωργίαν, διότι:
— Εις το στάδιον της παραγωγής, δια της επί συνεταιριστικής βάσεως οργανώ σεω ς της
χρησιμοποιήσεως των μηχανημάτων, των αρδεύσεων, της καταπολεμήσεως ασθενειώ ν, της
οργανώσεως ομαδικών καλλιεργειών και εκτροφής ζώων, καθώς και άλλων δραστηριοτή
των, θα επιτευχθή η μείωσις του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων.
— Εις το στάδιον του εξοπλισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δια των αναγκαίων
μέσων παραγωγής, ήτοι εις κεφάλαια και πάσης (ρύσεως γεωργικά εφόδια, επιτυγχάνεται ο
υπό καλλιτέρας και οικονομικωτέρας συνθήκας εφοδιασμός των, δια των καλλιτέρας ποιό
τητος εφοδίων.
— Εις το στάδιον της εν γ ένει αξιοποιήσεως της γεωργικής παραγωγής, δια του συνεργατι
σμού επιτυγχάνεται η υπό καλλιτέρας συνθήκας διάθεσις των γεωργικών προϊόντων, αλλά
και η στήριξις των τιμών αυτών.
— Τέλος, δια του συνεργατισμού εις την Γεωργίαν, διευκολύνεται και η εφαρμογή Γεωργι
κού προγράμματος ανταποκρινομένου εις τας απαιτήσεις της Εθνικής Οικονομίας, άλλά και
εις τας προσδοκίας των γεωργών.
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Μ έχρι τούδε, χάρις εις τας προσπαθείας της Αγροτικής Τ ραπέζης και της ΠΑΣΕΓΕΣ, επετεύχθη μεγάλη π ρόοδος εις τον γεωργικόν συνεργατισμόν, κυρίως εις ότι αφ ορά εις την
άσκησιν της αγροτικής πίστεως, αλλά και την αξιοποίησιν βασικών γεωργικών προϊόντων
μας. Α πομένουν όμως πολλά ακόμη να γίνουν. Υ πάρχουν ακόμη πολλοί τομείς της γεωργι
κής οικονομίας, οι οποίοι δύναται να προωθηθούν και αναπτυχθούν δια του συνεργατισμού,
ως οι τομείς οι οπ οίοι αφορούν εις την εφαρμογήν βελτιωμένων συστημάτων γεωργικής
τεχνικής εις τας καλλιεργείας και την κτηνοτροφίαν, οι τομείς, οι οπ οίοι αφ ορούν εις την
οργάνω σιν της διαθέσεω ς και επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων, ως και εκείνοι, οι
οποίοι αφ ορούν εις την πολιτικήν στηρίξεως των τιμών των γεωργικών προϊόντων.
Εις όλας αυτάς τας περιπτώσεις το Υπσυργείον Γεωργίας εν τω πλαισίω των αρμοδιοτήτων
και υποχρεώσεών του, καλείται όπως αναλάβη πρωτοβουλίας δια την από κοινού μετά της
ΑΤΕ, της ΠΑΣΕΓΕΣ και των άλλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, αντιμετώπισιν και επίλυσιν των αναγκαίων κατά περίπτωσιν προβλημάτων γεωργικής συνεταιριστικής αναπτύξεως.
Η αναγκαιότης αύτη καθίσταται επιτακτικωτέρα εν όψ ει του προσανατολισμού της Ελλά
δος προς την ΕΟΚ, εις τας χώρας της οποίας ο συνεργατισμός, καλώς ω ργανωμένος και
ανεπτυγμένος, διαδραματίζει πρωτεύουσαν αποστολήν εις την εφαρμογήν της γεωργικής
πολιτικής της ΕΟ Κ και εις την εξυπηρέτησιν των συμφερόντων των γεω ργώ ν και της Γεωρ
γίας των χωρών αυτών.
Το έργον της προαγωγής της γεωργικής τεχνικής εις την Χώ ραν μας, προωθήθη εις ικανο
ποιητικόν βαθμόν χωρίς να συνάντηση αντιδράσεις, διότι τα εξ αυτής προκύπτοντα άμεσα
αποτελέσματα, καθιστούν αυταπόδεικτον την αξίαν της τεχνολογικής βελτιώσεως.
Το έργον, όμως, της προαγωγής του συνεργατισμού εις την Γεωργίαν απαιτεί πολύ μεγαλυτέρας προσπαθείας, διότι προϋποθέτει την πραγματοποίησιν βελτιώσεων όχι εις την τεχνι
κήν, αλλ' εις την νοοτροπίαν και την ψυχολογίαν των ανθρώπων. Ο συνεργατισμός είναι
ιδέα προηγμένη, εκπολιτιστική, η οποία εις την πράξιν, κυρίως εις την εποχήν μας, εποχήν
υψηλών και πολλών τεχνολογικών εξελίξεων, έχει να αντιμετώπιση πολύπλοκα προβλήματα
τα οποία εις χώ ραν με μικράν ιδιοκτησίαν δύνανται να επιλυθούν, χωρίς την απώ λειεαν της
προσωπικότητος των γεωργών, μόνον δια του συνεργατισμού.
Εις την προσπάθειαν ταύτην καλούνται να συμβάλουν ενεργώ ς οι εις την πρώτην σειράν
του σεμιναρίου τούτου επιλεγέντες να φοιτήσουν υπάλληλοι του Υ πουργείου Γεωργίας.
Ως είναι ευνόητον υπολογίζομεν και εις την ενερ γόν συμπαράστασίν όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και βασιζόμεθα εις της συμπαράστασίν
του Υ πουργού Γεωργίας κ. Ιππ. Ιορδάνογλου, τον οποίον θεω ρούμεν ευχάριστον υποχρέωσιν να ευχαριστησωμεν δια το αμέριστον ενδιαφέρον του δια την ανάπτυξιν του γεωργικού
συνεργατισμού»^1)
-

Για τη νέα Σειρά Συνεταιριστικών Μ αθημάτων στο Υ πουργείο Γεωργίας το 1976:

Φωτισμένη ενέργεια της Γεν Δ/νσεω ς Προγραμματισμού και Αναπτύξεως του Υ π. Γεωρ
γία ς και του Υ πουργού Γεωργίας Ιορδάνογλου για διεξαγωγή νέα ς συστηματικής Σειράς
συνεταιριστικών και αγροτο-οικονομιών μαθημάτων για ανώτερα περιφερειακά στελέχη
του Υ πουργείου Γεωργίας (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2727 επαινετικό σχόλιο). Αναλυτικά για τα μαθή
ματα βλ. ΘΣ 1976 σ. 2734. Πρόκειται για συστηματική σειρά ομιλιών - μαθημάτων για
μετεκπαίδευση 30 στελεχών του Υπουργείου Γεωργίας (γεωπόνων, δασολόγων, οικιακής
οικονομίας) μεσαίων βαθμών. Συστηματική και αξιέπαινη προσπάθεια, (γράφουν τα ΘΣ)

(1) Βλ. και ομιλίαν I. Αφεντάκη με θέμα «Γεωργική Πολιτική και Συνεργατισμός» στα ΘΣ 1975 σ. 2480
επόμ.
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που οφείλεται στον υπουργό κ. Ιορδάνογλου και τον Γεν. Δ/ντη του Υ πουργείου κ. Δραγώνα, με σκοπό να κάνει ικανά τα στελέχη του Υπουργείου στο να παρακολουθήσουν, με τις
απαραίτητες γνώσεις, την συνεταιριστική κίνηση και να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανά
πτυξη του θεσμού.

Διάρκεια 3 Μαΐου — 26 Ιουνίου 1976. Βασικά διδάχτηκαν (μετά από επίσημη έναρξη) ως
μαθήματα:
1) Γενική Συνεταιριστική Οικονομία (Αριστ. Ν. Κλήμης).
2) Ειδική Συνεταιριστική Οικονομία (I. Στρογγυλής).
3) Ν ομοθεσία Συνεταιρισμών (Β. Τρίχος).
4) Τεχνική των Οικονομικών Συναλλαγών (Ν. Κολύμβας).
5) Διεθνής Συνεταιριστική κίνησις (ξένοι εμπειρογνώ μονες).
Π έρα από τα παραπάνω συστηματικά μαθήματα έγιναν και ενημερωτικές ομιλίες (λίγων
και περισσοτέρω ν ωρών) για ειδικότερα θέματα, όπως:
— Βασικά προβλήματα της συγχρόνου ελληνικής
οικονομίας (Στ. Θεοφανίδης).
— Πρόγραμμα Γεωργικής Αναπτύξεως (Κ. Δραγώνας και Ζ. Δημητρόπουλος).
— ΕΟ Κ και Ελληνικός γεωργικός τομεύς (Αθ.
Κοκκώνης).
— Επενδύσεις εις την ελληνιήν γεωργίαν (Γ.
Συκιανάκης).

— Συνεταιριστικοί υπάλληλοι (Δ. Λιάγκος).
_ Αστικοί Συνεταιρισμοί (Ε. Καλαμπάκα, Ν.
Πολύζος).
_ Έ γγ ειο ι βελτιώσεις (Γ. Παπαδόπουλος).
— Θέματα αγροτικής πίστεως, γεωργικών βιομηχανιών, ασφαλειών (I. Βαφείδης, Θ. Κώτσιος, X.
Τσαγκαρόπουλος, Γ. Παπαχριστίδης).
Ακόμα:

— Εξέλιξις των Συνεταιρισμών εν Ελλάδι (Δ.
Πάνος, Ν. Κολύμβας).
— Σχολικοί Συνεταιρισμοί (Φωτ. Τζωρτζάκη).
— Συνεταιριστικοί αρμοδιότητες ΑΤΕ, Εποπτεία
(Ν. Μετζιδάκης).
— Δασικοί, Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί (I. Κανέλλος).
— CIRIEG -Ε ταιρία Φίλων Συνεργατισμού (Ν.
Πολύζος).
— Βασικαί έννοιαι λογιστικής (Σπ. Βαρθολομαίος).

α) Φροντιστηριακοί εφαρμογαί επί του συνόλου
χων συνεταιριστικών μαθημάτων (συνεργασία των
διδαξάντων με την σύμπραξιν Αγ. Μιχαηλίδη).
β) Επισκέψεις των Γραφείων και Εγκαταστάσεων Κεντρικών συνεταιριστικών οργανώσεων κατά
τα5 οποίας οι εκπρόσωποι των επί μέρους οργανώσεων ενημέρωναν τους εκπαιδευομένους επί της
ειδικής συνεταιριστικής δραστηριότητος.
γ) Εκδρομαί προς επίσκεψιν συνεταιριστικών
εγκαταστάσεων,

Μ ερικά γενικότερα συνεταιριστικά κείμενα
— Η Ελληνίδα και ο συνεργατισμός: Κείμενο Μ. Δ έδε που εξετάζει την ψυχολογία και
νοοτροπία της Ελληνίδας, την συμμετοχή της Ελληνίδας στο συνεργατισμό και ειδικότερα
στον καταναλωτικό. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 47,57).
— Ε ννοια και σκοπός του συνεργατισμού. Ανάγκη οργανώσεως και δραστηριοποιήσεως.
Ο νόμος π ερ ί συνεταιρισμών και οι ατέλειες του. Κείμενο Ευστ. Π αγούρα, μέλους Δ . Σ m e
Α ΤΕ (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 135).
1
— Η ΕΓΣ Β εροίας εξέδω σε το εκλαϊκευτικό βιβλιαράκι Στ. Σβαρνόπουλου «ο θεσμός των
Σχολικών Συνεταιρισμών» (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 144 με τονισμό της αξίας του θεσμού).
— Για την ανάπτυξη της συνεργατικής ιδέας. Μόρφωση. Βλ. κείμενο Μ . Δ έδ ε (ΦΣ 1975 σ.
195 επόμ.).
— Η συνεταιριστική κίνηση και δραστηριότητα των γυναικών. Κ είμενο Μ αο. Μ ιγαήλ Δ έδε βλ. ΦΣ 1975 σ. 320.
— Συνεργατισμός και η πάλη των τάξεων. Κείμενο Στ. Π αγούρα, μέλους ΔΣ της Α ΤΕ (Βλ
ΦΣ 1975 σ. 323).
ν '

447/2799

Περίοδος 1974 -1976: Υποκεφ. Ε ' - Συνεταιριστική βιβλιογραφία, μόρφωση, εκπαίδευση

— Τα κοινωνικά ρεύματα και ο Συνεργατισμός. Κείμενο Μαρ. Μιχαήλ - Δέδε. Βλ. ΦΣ
1975 σ. 376,462.
— To C.I.RJ.E.C. Διεθνές Συνέδριο του στην Αθήνα 7 —8.11.75. Ομιλίες του υπουργού
Γεωργίας Ιορδάνογλου, του προέδρου του Ελληνικού Τμήματος Στρ. Σωμερίτη, του Προέ
δρου καθηγητού Λαμπέρ. Στη ΦΣ δημοσιέυονται οι ομιλίες των παραπάνω και των I. Αφε
ντάκη, για ελληνιή συνεταιριστική κίνηση, Επ. Σπηλιωτοπούλου Γεν. Γραμ. για επιχειρήσεις
δημοσίου τομέα, Π. Ορφανού της Κύπρου (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 539 επόμ. Κείμενα ενδιαφέροντα,
κατατοπιστικά.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Κατά την περίοδο αυτή αι Ενώσεις Γεωργ. Συνεταιρισμών εργάζονται μέσα στις παλαιότερες (προ του 1967) συνθήκες νομοθεσίας και ελευθερίας, όχι όμως χωρίς αξιόλογα και
πάλιν προβλήματα που είτε είναι απόρροια από τους εναγκαλισμούς «από τον λαιμό» της
7ετίας (που ανέστειλε την φυσιολογική εξέλιξη και ανάπτυξη που είχε αρχίσει τις μετακατοχικές δεκαετίες) είτε είναι νέα και κυρίως αυτά από τον ανταγωνισμό των 2 πολιτικών
παρατάξεων που προσπαθούν να προσεταιριστούν κατά τρόπο πιο φανερό από άλλοτε τον
αγροτικό πληθυσμό και τις συνεταιριστικές και (τις λίγες) συνδικαλιστικές του Οργανώσεις.
Αυτή η διάσταση απόψεων - θέσεων - επιδιώξεων φάνηκε καθαρά τόσο από τις βασικές
αρχικές διακηρύξεις της νέας πολιτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ όσο και αργότερα κατά την
ταχεία άνοδο της και κυρίως κατά τις ζωηρές και επίμονες συζητήσεις του νομοσχεδίου για
τους Γεωργ. Συνεταιρισμούς που κατέληξε μόλις το 1979 στον νόμο 921.
Οπωσδήποτε όμως όλες οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις εξακολουθούν να είναι και κατά
την εξεταζόμενη περίοδο οι βάσεις της οικονομικής και επαγγελματικής ζωής στον αγροτικό
χώρο.
Στη συνέχεια δίδονται στοιχεία περιληπτικά (αναφορές, παραπομπές) για την διευκόλυνση
της μελέτης των δραστηριοτήτων αρκετών Ενώσεων Γ. Συνεταιρισμών.
Αλμυρού ΕΓΣ. Κείμενο Λ. Αρσενίου με ιστορική επισκόπηση για τις δραστηριότητες της
(βλ. ΦΣ 1974 σ. 694).
1
^
Βερροίας ΕΓΣ. Η ιστορία της και ο I. Σινάρης. Κείμενο Σπ. Αντωνιάδη (βλ. ΘΣ 1975 σ
2081 επόμ., 2133 επόμ.).
Βοΐου ΕΓΣ. Σεμινάριο για αιρετούς Συνεταιρικών Οργανώσεων. Βλ. «Αγροτική Τρ.» 1976
σ. 13.
Βόλου ΕΓΣ. Κείμενο Δ. Τσιριμώκου για ιστορικά, δυναμικότητα, δραστηριότητες κ.λπ., της
ΕΒΟΛ (με φωτογραφίες βλ. ΦΣ 1974 σ. 520.). Επίσης η ιστορία της και ο I. Σινάρης. Κείμε
νο Σπ. Αντωνιάδη (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2081, 2133).
Εργασίες γάλακτος, προβλήματα. Ανέγερσις νέου εργοστασίου επεξεργασίες γάλακτος
(βλ. ΦΣ 1975 σ. 193).
r
■
Γαστούνης Ε.Γ.Σ. Τα νέα Συμβούλια του 1975 (Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2206).
Γιαννιτσών ΕΓΣ. Τα νέα Συμβούλια μετά τις εκλογές (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2271).
Ευρεία σύσκεψη, προσπάθειες για τοματοπαραγωγούς, επιθυμία ιδρύσεως συνεταιριστι
κού εργοστασίου για τομάτα. Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2113.
Ιστορικά για δραστηριότητές της. Βλ. κείμενο Δ. Σαζαντζόγλου (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2379).
Γρεβενών ΕΓΣ. Σενινάριο για διοικητικά, λογιστικά. (Βλ. «Αγροτική Τρ.» 1976 σ. 12)..
Εορδαίας ΕΓΣ. Σεμινάριο για αγροτικά - συνεταιριστικά. (Βλ. «Αγροτική Τρ.» 1976 σ. 12).
^Ηλείας —Ολυμπίας ΕΓΣ. ΓΣ 1975. Ομιλία Προέδρου Ηλ. Χρονόπουλου (βλ. ΦΣ 1975 σ.
Τα νέα Συμβούλια μετά τις εκλογές (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2271).
Θεσσαλίας Συνεταιρικές Οργανώσεις. Κείμενο Δ. Τσιριμώκου (βλ. ΦΣ 1974 σ. 517).
Θεσσαλονίκης ΕΓΣ (Ομοσπονδία). Αποχώρηση του Δ/ντού Δημ. Τσαλόπουλου λόγω ορί
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ου ηλικίας. Χαρακτηριστικό έγγραφο τιμής της Ομοσπονδίας (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2174).
Τα Συμβούλια μετά τις εκλογές 1975 και οι αντιπρόσωποι. Ονόματα (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2205).
Για τη λαμπρή δραστηριότητα της Ενώσεως αυτής βλ. αναλυτικά ΘΣ 1976 σ. 2757.
Καβάλας ΕΓΣ. Τα νέα Συμβούλια (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2205).
Καρδίτσας ΕΓΣ. Η ΓΣ του 1974 (βλ. ΦΣ 1974 σ. 551).
Για εγκαταστάσεις και εργασίες της (βλ. ΦΣ 1974 σ. 581).
Καστοριάς ΕΓΣ. Σεμινάριο για τους προέδρους των Συνεταιρισμών για αγροτικό πρό
γραμμα, συνεταιριστικά και αναπτυξιακά, (βλ. «Αγροτική Τρ.» 1976 σ. 12).
Κατερίνη ΕΓΣ. Τα νέα Συμβούλια (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2205).
Λαγκαδά ΕΓΣ. Οργανώνει το κονσερβοποιείο της, προμήθεια μηχανημάτων (βλ. ΘΣ 1976
σ. 2718).
Λέσβου ΕΓΣ. Τα υπερσύγχρονα ελαιουργεία των Συνεταιρισμών στη Μόρια και στον
Σκουτάρο. (βλ. ΦΣ 1974 σ. 553).
Συνέντευξη για νόμο ενίσχυσης παραμεθορίων περιοχών (βλ. ΦΣ 1976 σ. 118 επόμ.).
Τα Νέα Συμβούλια μετά τις εκλογές 1975 και οι αντιπρόσωποι στις Κεντρικές Οργανώσεις.
Και Δ/ντής (ονόματα). Σε πολύ καλή κατάσταση, (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2204).
Γενικότερα για τη συνεργασία στη Λέσβο. Κείμενο «Σκίτσα συνεργασίας από τη Λέσβο»
(βλ. ΘΣ 1976 σ. 2617).
Δραστηριότητές της για το ελαιόλαδο (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2733).
Η ΓΣ του 1976. Στοιχεία από τις δραστηριότητές της (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2783).
Το ετήσιο γεωργικό εισόδημα της Λέσβου στην αρχαιότητα. Βλ. κείμενο Δημ. Μαντζουράνη, με μεγάλη βιβλιογραφία (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2811 επόμ.).
Η ΕΓΣ Λέσβου και η κτηνοτροφία της Λέσβου (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2980).
Μυλοποτάμου ΕΓΣ. Η ΓΣ του 1975, εργασίες, εκλογές (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2268).
Αξιόλογες απόψεις του Προέδρου και του Δ/ντού της Ενώσεως Δ. Καγιά και Εμ. Καλούδη
για τις αγροτικές και συνεταιριστικές οργανωτικές και άλλες προσπάθειες (βλ. ΘΣ 1975 σ.
2495 επόμ.).
Πτηνοτροφ ικών Συνεταιρισμών Ελλάδος Ενωση
— Η αιρετή Διοίκηση της Ενώσεως Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδος. Ονόματα.
Μήνυμα προς πτηνοτρόφους (βλ. ΦΣ 1974 σ. 693).
Τα νέα Συμβούλια 1974 (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2029).
Τα νέα Συμβούλια 1975 (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2206).
Σάμου Ε.Οιν.Σ. Κείμενο Π. Βασιλείου και φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της (βλ.
ΦΣ 1974 σ. 651 επόμ.).
Σπάρτης ΕΓΣ. Θεμελίωση πυρηνελαιουργείου (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2718).
Σύρου ΕΓΣ. Η Ένωση, δια του Δ/ντού της κ. Σολάρη στο παγκόσμιο Συνέδριο του ΦΑΟ
και τη Συνεδρίαση της ICRA (βλ. ΦΣ 1974 σ. 689).
Συμπλήρωση 50ετίας από την ίδρυση. Κείμενο I. Σολάρη (βλ. ΦΣ 1975 σ. 200).
Χίου Εν. Μαστιχ. Τα νέα Συμβούλια του 1975 (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2269).
Μελισσοκομικων Συνεταιρισμών Κοινοπραξία
Βλ. ΘΣ σ. 1650, σ. 1805.
Τα νέα Συμβούλια (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2003).
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Με τον νόμον 66/1974 περί επαναφοράς της νομιμότητας καταργούνται τα Συμβούλια τα
προερχόμενα από την νομοθεσίαν της δικτατορίας και ορίζονται νέα προσωρινά από την
Κυβέρνηση με προοπτικήν εκλογής αιρετών κατά την διαδικασία του νόμου.
Η τελετή για την ανάληψη της νέας Διοικήσεώς - Δ/νσεως στη Συνομοσπονδία γίνεται
πανηγυρικά στις 28 Σεπτεμβρίου 1974 (παράλληλα και στις Κεντρικές Οικονομικές Συνεται
ριστικές Οργανώσεις) με παρουσία του υπουργού Γεωργίας κ. Παπασπυρου, του υφυπουρ
γού και άλλων στελεχών της κινήσεως.
Πρόεδρος ο Ηλ. Χρονόπουλος, Γεν. Δ/ντής ο I. Αφεντάκης. Τα μέλη στα Συμβούλια βλ. ΘΣ
1974
σ. 2029.
Ομιλίες υπουργού Δ. Παπασπυρου, Προέδρου Ηλ. Χρονοπούλου, I. Αφεντάκη και άλλων.
Αναλυτικά βλ. ΘΣ 1974 σ. 1921 επόμ. και ΦΣ 1974 σ. 1563 επόμ. για παρόντες, ομιλίες,
φωτογραφίες, κ.λπ.
— Την 1.10.74 οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου επεσκέφθησαν τον πρωθυπουργόν Κ.
Καραμανλήν παρουσία υπουργού Γεωργίας και Διοικητού ΑΤΕ. (Ομιλίες κ.λπ. βλ. ΦΣ 1974
σ. 575 επόμ.),
— Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποκαθίσταται διεθνώς (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2005 και ΦΣ 1974 σ. 687).
Συγχαρητήρια τηλ/τα Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ευρωπαϊκών Χωρών προς ΠΑΣΕΓΕΣ
για απελευθέρωση. (Κείμενα βλ. ΦΣ 1974 σ. 690 επόμ.).
Ό πω ς σημειώθηκε και αλλού (γενικά για όλες τις Οργανώσεις) μεταξύ των προβλημάτων
τους ήταν η γήρανση πολλών από τα παλαιότερα αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη, η παραμο
νή τους επί μακρόν έξω από τις Οργανώσεις, η δημιουργία αρκετών αντιθέσεων μεταξύ
παραμεινάντων και απολυθέντων — επανερχομένων και γενικότερα μεταβολή των συνθη
κών. Ειδικότερα για τη Συνομοσπονδία το παραπάνω πρόβλημα υπήρξε ζωηρό κυρίως για
τον επανελθόντα Γ. Δ/ντή και τις σχέσεις του (θετικές και αρνητικές) με την νέα κρατική
εξουσία, υπουργούς, (βλ. πιο κάτω).
Αμέσως μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας, το περ. ΘΣ και ο κύκλος γενικότερα της
Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού θέτουν μερικά βασικά προβλήματα που έπρεπε επί
τέλους να εύρουν λύσιν ώστε η Συνομοσπονδία (αλλά και γενικότερα όλες οι Συνεταιριστι
κές Οργανώσεις) να κινηθούν κατά καλύτερο τρόπο. Έτσι:
Α) Δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα του τεύχους Σεπτεμβρ. - Οκτ. 1974 to ακόλουθο βασι
κό σημείωμα με τίτλο «Η Κυβέρνηση, το ελεύθερον δημοκρατικόν καθεστώς, οι Συνεταιρι
σμοί, Η Συνομοσπονδία» (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1877,1878).
«Εγράψαμεν και άλλοτε (σ. 1249) ότι το ιδεώδες
κλίμα δια τον θεσμόν του Συνεργατισμού είναι η
πραγματική Δημοκρατία. Εγράψαμεν ότι η «η νε'α
Δημοκρατία πρέπει, δια το συμφέρον της κοινωνίας και του έθνους, αλλά και δια το ιδικόν της
ακόμη συμφέρον, να καταργήση τάχιστα όλας τας
αντισυνεταιριστικάς εκείνας διατάξεις που ετέθησαν διαδοχικά από αντιδραστικός Κυβερνήσεις,
Και να απομακρύνη την σκουριασμένην νοοτροπίαν ενίων κύκλων. Διατάξεις και νοοτροπίαν που

εστάθησαν εμπόδια εις την εξυπηρέτησιν των ατόμων, της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού
Έθνους».
Εγράψαμεν ότι ο Συνεργατισμός είναι από τα
καλύτερα σχολεία δημοκρατικής αγωγής, από τα
καλύτερα μέσα οικονομικής αναπτύξεως. Και εις
πολλάς άλλας σελίδας μας ετονίζαμεν ότι βασική
αρχή του Συνεργατισμού είναι ο δημοκρατικός
έλεγχος υπό των μελών (σ. 1185) και ότι αυτοί που
είναι μέλη πρέπει και να κρατούν τα ηνία, να διευ-
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θύνουν (σελ. 1186).
Και άλλοτε υπενθυμίσαμεν ότι «...χρειάζεται να
μοιράζεται μεταξύ των μελών του Συνεταιρισμού
δικαίως και δημοκρατικώς η ευθύνη δια την διοίκησιν και ότι “από την γνώμην όλων των μικρών
συνεταίρων... εξαρτάται η ανάδειξις των καλυτέρων προσώπων...» (σ. 1425).
Και τί και πόσα δεν έχομεν γράψει διακινδυνεύοντες κατά τας δυσκόλους ημέρας, δια την διαφύλαξιν της ουσίας και των αρχών του Συνεργατισμού!
Ενώ η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών ^ Π ρ ό ε 
δρος και Γεν. Διευθυντής) εχάλκευαν δεσμά των
Συνεταιρισμών δια του γνωστού νομοσχεδίου και
άλλων ενεργειών δια να αποκτήσουν αυτή και οι
εν αυτή εξουσίαν και εκατομμύρια κρατικής βοή
θειας (= υποδούλωσιν), ως δημοσία ωμολόγησαν
τελευταίως.
Τώρα βεβαίως αισθανόμεθα δικαίως ικανοποίησιν διότι αρχίζει να επανέρχεται ο Συνεργατισμός
εις τον ορθόν του δρόμον. Και από την πολιτείαν
των ανθρώπων που τίθενται επί κεφαλής των
Οργανώσεων θα εξαρτηθή να ακολουθήση τον
ορθόν δρόμον μακρυά από σφάλματα του παρελ
θόντος, μακρυά από την προσπάθειαν να μεταβληθή η ελευθέρα κεντρική οργάνωσις εις εξουσίαν
τύπου Ε ΣΣΕ ή Επιμελητήριον.
Α ι δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμαν
λή και του Υπουργού Γεωργίας κ. Δ. Παπασπύρου... είναι χαρακτηριστικοί τόσον δια τον ορθόν
χαρακτηρισμόν του Συνεργατισμού όσον και δια
την σημασίαν που αναγνωρίζουν εις αυτόν.
Αλλά ιδιαιτέρως σημασίας είναι το γεγονός ότι
πέραν από τας ατομικός δηλώσεις και η Πολιτεία,
ήτοι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος
της Κυβερνήσεως και το Υπουργικόν Συμβούλιον,
προέβησαν εις μίαν επίσημον και πανηγυρικήν
διακήρυξιν εξαιρετικής σημασίας η οποία αποτε
λεί, τρόπον τινά, επίσημον συμβόλαιον και ανάληψιν υποχρεώσεως εκ μέρους του Κράτους έναντι
του Συνεργατισμού: Πράγματι διεβεβαίωσαν, διεκήρυξαν εις το προοίμιον του τελευταίου Ν. Δ.
περί Συνεταιρισμών: ότι η οικονομική και κοινωνι
κή άνοδος της αγροτικής τάξεως επεδιώχθη και
επετεύχθη δια των Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων». Και ανεγνώρισαν την αυτοδιοίκησιν ως το βασικόν στοιχείον επιτυχίας.
Και να σκέπτεται κανείς ότι οι διωρισμένοι της
Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών εύρισκαν τας

Συνεταιριστικός Οργανώσεις ως αποτυχούσας
μέχρι τότε, το διεσάλπιζαν —προφορικά εις τας
συσκέψεις και γραπτά εις τα κείμενά τω ν— και
ζητούσαν να τους δοθή εξουσία (δια μετατροπής
της μορφής της Συνομοσπονδίας) ώστε να υποτά
ξουν τας Οργανώσεις, να τας χρησιμοποιούν κατά
τα κέφια των και να χρησιμοποιούν τα πολλά εκα
τομμύρια των υποχρεωτικών εισφορών και των
κρατικών κονδυλίων (= αργύρια υποταγής) και
μάλιστα χωρίς έλεγχον...
Παράλληλα δε, δια να είναι ανενόχλητοι, έκαναν
το παν δια να διασπάσουν τας καλάς σχέσεις και
την στενήν συνεργασίαν η οποία υπήρχε μεταξύ
εποπτικών οργάνων και Οργανώσεων, συνεργα
σίαν η οποία και τα προβλήματα αντιμετώπιζε
αλλά και επροσιάτευε πολλάκις τας Οργανώσεις,
δια του μηχανισμού της ΑΤΕ, από τας δυνάμεις
αντιθέτων συμφερόντων που εκινούντο εις τα
κυβερνητικά παρασκήνια κ.λπ. Και προσεπάθησαν
ακόμα (ιδία δι' αορίστων φράσεων του Π.Π., εις
τα τερπνά Αγροτοσυνεταιριστικά) να συκοφαντή
σουν την δραστηριότητα ιδεολόγων συνεταιριστών
οι οποίοι εστάθησαν εμπόδιον εις την επιδιωκομένην διαστρέβλωσιν της ουσίας και της έννοιας του
Συνεργατισμού. Να σημειώσωμεν και το ότι κατεπολέμησαν και την προσπάθειαν δημιουργίας του
Σωματείου των Φίλων του Συνεργατισμού με
καθαρώς συνεταιριστικήν γραμμήν υπό προσώπων
που προσεφέρθησαν να διαθέσουν την προσωπι
κότητα και τους τίτλους του έκαστος, δια να βοη
θήσουν την ιδέαν του Συνεργατισμού.
Αλλά ας αφίσωμεν το παρελθόν. Και ας συμβάλωμεν όλοι ώστε και εις το μέλλον η οικονομική
και κοινωνική άνοδος της αγροτικής τάξεως να
επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται δια των Γεωργι
κών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Των πραγμα
τικών Οργανώσεων αι οποίαι θα στηρίζωνται εις
τας ανεγνωρισμένας διεθνώς συνεταιριστικός
αρχάς και θα υπηρετούν την άνοδον του ανθρώπου
και της Χώρας.
Αυτά επί του παρόντος, ως απαραίτητα. Θα
παρακολουθώμεν δε συνεχώς τα έργα και τας ημέ
ρας των αρμοδίων εις τα συνεταιριστικά και θα
υποβοηθήσωμεν (με τας γνώσεις, την πίσιιν και
την μαχητικότητά μας) ώστε ο Συνεργατισμός να
εξελιχθή και εις την Χώραν μας εις επίπεδον ανάλογον με την σημασίαν και την αναγκαιότητα του
θεσμού».(’)

(1) Στο σημείωμα αυτό απαντά ο κατά την προηγούμενη δικτατορική περίοδο Γεν. Δ/ντής της Συνομο
σπονδίας (που διατηρήθηκε στην υπηρεσία υπό την παλαιό και τη νέα Γεν. Δ/ση) με ΙΟσέλιδη επιστολή του
της 24.1.75. Δημοσιεύεται ολόκληρη στα ΘΣ καθώς ο αποστολέας δεν δέχθηκε να την περιορίσει στο 'Δ.
Από τη σύνταξη του περιοδικού γίνονται σχετικές απαντητικές, γενικότερης σημασίας σημειώσεις, σχετικά
με την πολιτεία του (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1960,2021-2028).

452/2804

Περίοδος 1974 - 1976: Υποκεφ. ΣΤ/1 - Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις: Η Συνομοσπονδία

Β) Δημοσιεύεται ακόμα στα ΘΣ 1974 σ. 1959 εν όψει των εκλογών, το ακόλουθο σημείωμα
με τίτλο «Οι νέες Διοικήσεις των Συνεταιριστικών Οργανώσεων».
«Τώρα που η πρωτοβουλία και η ευθύνη δια την
ανάδειξιν των νέων Διοικήσεων επανέρχεται εις
τα μέλη των Οργανώσεων, πώς πρέπει να γίνη η
επιλογή;
Ασφαλώς με ηρεμίαν, με όλην την απαιτουμένην
νομιμότητα και αντικειμενικότητα να επιλεγούν οι
καλλίτεροι.
Βέβαια το πρόβλημα είναι μεγάλο. Διότι η αδρά
νεια της 7ετίας, το σταμάτημα των ζυμώσεων και
του ενδιαφέροντος, η αδυναμία κριτικής και η
εγκατάλειψις της υπαίθρου, συνετέλεσαν ώστε να
απογυμνωθούν αι Οργανώσεις από τα παλαιά στε
λέχη των χωρίς να δημιουργηθούν εν τω μεταξύ
αρκετά νέα.

θα ασκήσουν το δικαίωμα της εκλογής των νέων
Συμβουλίων. Να εκλεγούν οι καλοί. Να μείνουν
έξω από τους Συνεταιρισμούς τα κομματικά. Πολ
λοί βέβαια θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν
και τους Συνεταιρισμούς. Αλλά οι συνεταίροι πρέ
πει, για το συμφέρον τους το πραγματικό, να φρο
ντίσουν να προκόψη ο Συνεταιρισμός τους. Και
αυτό θα γίνη αν εκλέξουν τους πιο καλούς, τους
πιο λογικούς, τους πιο τίμιους.
Και εκείνοι που θα εκλεγούν πρέπει, με κατάλλη
λον μελέτην, να ενημερωθούν για τα καθήκοντά
τους. Ό χ ι προχειρότητες με τον αέρα της εξου
σίας.
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή».

Π ρέπει λοιπόν οι συνεταίροι να προσέξουν όταν

Γ) Βασικόν πρόβλημα στο οποίο επίσης αναφέρθηκε έγκαιρα το περ. ΘΣ και ο ευρύτερος
κύκλος της ΕΦΣ είναι η αποκλειστική σχεδόν απασχόληση της Συνομοσπονδίας και του προ
της δικτατορίας (και επανελθόντος) Γ. Δ/τού και συνεπώς και του όλου μηχανισμού της, σχε
δόν αποκλειστικά με τα επαγγελματικά - συνδικαλιστικά αγροτικά προβλήματα και αφήνο
νται σε τελευταία μοίρα τα καθαυτό συνεταιριστικά, οργανωτικά και μορφωτικά θέματα που
πρέπει να είναι και αυτά κύριο αντικείμενο της Συνομοσπονδίας σύμφωνα με το Καταστα
τικό της.
Δημοσιεύεται στα ΘΣ σχετικό άρθρο για το θέμα αυτό που συνδέεται ακόμα γενικότερα
και με τον εκαστοτε τρόπο επιλογής του Δ/ντου της Συνομοσπονδίας. Το κείμενο έφερε την
υπογραφήν του πολύ αξιόλογου επιστήμονα συνεταιριστή και τ. Δ/ντή της συνεταιριστικής
υπηρεσίας της ΑΤΕ Δ. Θ. Πάνου, είναι όμως διαφορετικού ύφους από τον συνήθη τρόπον
γραφής του υπογράφοντος. Και αυτό επειδή η διατύπωση ήταν συνεργασία του με τον A. Ν.
Κλήμη^ και απηχούσε τις αντιλήψεις ευρύτερης ομάδας συνεταιριστών. Το κείμενο είναι
βασικό, όχι μόνον ιστορικά αλλά και για σήμερα και για το μέλλον και παρατίθεται (από
ΘΣ 1974 σ. 1967 -1971).
Η Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥ Ν Ε ΤΑ ΙΡΙΣΤ ΙΚ Ω Ν ΔΥΝΑΜΕΩΝ,
Η ΣΗ Μ Α Σ ΙΑ ΚΑΙ Η Ε Π ΙΛ Ο Γ Η ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Τ Ή Σ ΣΥ Ν Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ Σ
Α νά γκ η ν α δ ια χω ρ ισ θή ο επ α γ γελ μ α τικ ό ς τ ο μ εύ ς α π ό το ν ιδεολογικόν.

Ιδιαιτέρας σημασίας παρατηρήσεις και προτάσεις
«40 χρόνια περίπου από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας. 60 χρόνια από τον Νόμο 602 περί
Συνεταιρισμών. 75 χρόνια από τότε που άρχισαν να εμφανίζωνται και να εργάζωνται ικανο
ποιητικά αρκετοί Συνεταιρισμοί με σύγχρονες βάσεις (μετά τις αξιοσέβαστες παλαιότερες
παρουσίες της προϊστορίας των Συνεταιρισμών).
Σε αυτά τα χρόνια - δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα - η συνεταιριστική κίνηση έχει κάνει
στη χώρα μας μεγάλα βήματα. Ανταποκρίθηκε και ικανοποίησε, ανταποκρίνεται και ικανο
ποιεί ανάγκες του λαού, ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, πολλές φορές με
πρωτοποριακές συλλήψεις και ενέργειες, με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.
Η απόδοσίς της βέβαια πρέπει να κριθή πάντα σχετικά: δηλαδή ανάλογα με τη γενικώτερη
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κατάσταση και την ανάλογη πρόοδο του τόπου, τις ανάγκες που έχει να ικανοποίηση, τα εμπό
δια που βρίσκει, την αναγνώριση που έχει από συγγενείς δυνάμεις, τα μέσα που διαθέτει.
Πιο πολύ όμως η απόδοση της θα εξαρτηθή από το αν βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Αν προχωρή με οδηγό τις συνεταιριστικές αρχές και το πραγματικό συμφέρον του συνεταιρισμένου
κόσμου. Αν πιστεύει η ίδια - δηλαδή αν πιστεύουν αυτοί που την εκπροσωπούν και αυτοί
που είναι μέλη της - στον εαυτό της. Και αν εργάζεται με το απαιτούμενο πνεύμα.
Κάθε εφαρμογή έχει - δεν γίνεται αλλοιώς - και τις επιτυχίες της και τις αποτυχίες της.
Κάθε κίνηση έχει - είναι φυσικό - τις μεταπτώσεις της που οφείλονται και στις γενικές αντι
κειμενικές συνθήκες, αλλά και σε υποκειμενικά προσωπικά αίτια.
Άξια και πιστά πρόσωπα στην υπηρεσία της κινήσεως τής δίνουν αίγλη: και αυτός ο Χρι
στιανισμός ανεδείχθη με την προσωπική συμβολή πιστών και ικανών ανθρώπων, που ευρέθησαν στην κατάλληλη στιγμή σε επίκαιρες θέσεις, πάλαιψαν, κήρυξαν, είτε νίκησαν, είτε
έπεσαν, αλλά οπωσδήποτε του έδωσαν την απαιτούμενη υπόσταση. Αυτό βέβαια ισχύει πιο
πολύ στις κοινωνικοοικονομικές κινήσεις όπως είναι ο συνεργατισμός. Ανθρωποι τις δημι
ουργούν και άνθρωποι τις καταστρέφουν.
Και αν οι άνθρωποι που καταστρέφουν μια κίνηση είναι απ’ έξω, είναι οι εχθροί της, αν
έχουν άλλες ιδέες και τις υπηρετούν και νικούν, τότε μπράβο τους. Είναι άξιοι που αγωνί
στηκαν και νίκησαν για τις ιδέες τους, για τα συμφέροντά τους έστω.
Αν όμως οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε μια κίνηση, και που τυχαίνει κάποτε να βρε
θούν σε μεγάλο πόστο της, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν όσο πρέπει και δεν πιστεύ
ουν όσο πρέπει ή τέλος - από διάφορους λόγους - δεν είναι εκείνοι που πρέπει να είναι,
υπάρχει φόβος να κάνουν μεγαλύτερο κακό, πολλές φορές ανεπανόρθωτο. Εκτρέπουν,
αλλοιώνουν την κίνηση. Την κάνουν να χάνη την εμπιστοσύνη των οπαδών της, την κάνουν
να χάνη την εκτίμηση των τρίτων καλής θελήσεως, επισύρουν τα ειρωνικά σχόλια.
Γι’ αυτό σε κάθε κίνηση οι απόστολοι, οι πρώτοι διδάξαντες, οι θεμελιωτές της, αυτοί που
αγωνίστηκαν και προχώρησαν βήμα με βήμα, αυτοί που πάλαιψαν και χτυπήθηκαν στήθος
με στήθος με την αντίδραση, αυτοί οι πρώτοι φρόντισαν να διατυπώσουν τις βασικές εκείνες
αρχές και να δημιουργήσουν τα βασικά εκείνα σχήματα που θα ήταν το στέρεο υπόβαθρο
και ο φάρος, ο οδηγός για τους κατοπινούς.
Αυτό έγινε και με τους συνεταιρισμούς. Στις διάφορες χώρες του εξωτερικού δημιουργήθηκαν πριν 130 χρόνια περίπου οι πρώτοι σύγχρονοι Συνεταιρισμοί. Και εκεί διατυπώθηκαν οι
λεγάμενες «αρχές» πάνω στις οποίες στηρίζεται η συνεταιριστική θεωρία και η συνεταιρι
στική εφαρμογή.
Οι αρχές αυτές δεν είναι βέβαια δόγμα αλλά είναι το καταστάλαγμα πείρας. Είναι αυτές
που θεωρείται ότι έδωσαν την επιτυχία στο θεσμό, αντίθετα με προηγούμενες προσπάθειες
συνεργασίας που είχαν στηριχθεί σε άλλες αντιλήψεις, σε άλλες αρχές, ή τράβηξαν σε
άλλους δρόμους.
Και η πείρα δείχνει τώρα ότι πολύ σωστά εθεμελίωσαν την κίνηση στις αρχές αυτές οι πρω
τοπόροι στο εξωτερικό. Και εν συνεχεία ότι σωστά τις μετεφύτευσαν εδώ και τις υπηρέτη
σαν οι πρωτοπόροι στη χώρα μας, ώστε να δημιουργηθή μια συνεταιριστική κίνηση με αρχές
αξιοσέβαστες και απόδοση αξιόλογη (σχετικά πάντα με το γενικό κλίμα, με το περιβάλλον,
με τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζεται και πρέπει να αποδίδη).
Αν η απόδοση δεν ήταν εκείνη που θα μπορούσε, εκείνη που μπορεί να δώση θεωρητικά ο
θεσμός, ποιός ήταν, ποιός είναι ο φταίχτης;
Πρώτα πρώτα είναι - το είπαμε - οι γενικές συνθήκες.
Δεύτερο είναι τα αντίθετα συμφέροντα που τόσα έκαναν και κάνουν για να φέρουν εμπό
δια στο θεσμό.
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Τρίτο είναι (και αυτό είναι το σπουδαιότερο) ότι πολλοί από αυτούς που βρέθηκαν σε ανώ
τερες συνεταιριστικές θέσεις δεν ήταν πραγματικά συνεταιριστές και έγιναν αιτία να εκτραπή ο θεσμός.
Ακριβώς αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε. Και να ληφθούν όλα τα εξα
σφαλιστικά μέτρα ώστε η τυχόν εσφαλμένη πορεία ενός, δύο, μερικών ανθρώπων, που
τυχαίνει να φτάνουν - ή καταφέρνουν να τους βάζουν - στην κορυφή της εκπροσωπήσεως,
να μη γίνωνται μονοκράτορες και να μην εξαρτάται από τα προσωπικά τους (υποκειμενικές
τους πεποιθήσεις ή παρορμήσεις ή χαρακτήρα κλπ.) η πορεία της συνεταιριστικής κινήσεως.
Πρέπει δηλαδή - όπως συμβαίνει και στα Κράτη, όπως συμβαίνει και στις πνευματικές
κινήσεις, στην εκκλησία κλπ. - πρέπει να αποκλεισθή η του ενός ανδρός αρχή, ο καισαρο
παπισμός, η δικτατορία (με οποιονδήποτε μανδύα). Πρέπει να υπάρχη ευρύτερη συμμετοχή
στην αντιμετώπιση των θεμάτων, την διάπλαση της ακολουθητέας πολιτικής, στον προγραμ
ματισμό της εφαρμογής, ώστε να αποτελούν το καταστάλαγμα συλλογικής σκέψεως.
Και αν σε άλλους τομείς αυτό είναι απλώς φυσικό ή αναγκαίο, στον συνεργατισμό είναι
αυτή η φύση του. Ο Συνεργατισμός είναι ακριβώς ο τομέας όπου δεν πρέπει να χωρή, δεν
επιτρέπεται η του ενός αρχή. Αλλά επιβάλλεται η συνεργασία περισσοτέρων υπευθύνων οι
οποίοι με κοινήν προσπάθειαν να χαράσσουν τον δρόμον και να φέρουν το βάρος.
Δεν είναι θεωρητικά τα παραπάνω. Είναι η πείρα του παρελθόντος, είναι η πραγματικότης
της σήμερον, η ανάγκη της αύριον. Η κίνησις υποφέρει από έλλειψιν της απαιτουμένης
συνεργασίας δια την αντιμετώπισιν σοβαρών θεμάτων της. Αλλοι δείχνουν (γιατί άραγε;)
αδιαφορίαν, ενώ εκ της θέσεώς των έχουν την υποχρέωσιν να πληροφορούνται, να συσκέπτωνται, να συναποφασίζουν. Άλλοι εκμεταλλεύονται την αδιαφορίαν αυτήν, άλλοι διοικούν
μονομερώς κύκλον αξιολόγων υποθέσεων χωρίς να ευρίσκωνται εις την απαραίτητον επα
φήν και συνεργασίαν με τους εις το ίδιον επίπεδον εργαζομένους, με τους της βάσεως, με
τας υπερκειμένας Οργανώσεις.
Δι’ αυτό πολύ σωστά ενήργησε το περιοδικόν αυτό και μετέφερε στις σελίδας του 18171822 την κραυγήν αγωνίας του Θεοδώρου Τζωρτζάκη, σχετικά με το πρόβλημα της συνεργα
σίας εις την κορυφήν της συνεταιριστικής κινήσεως, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερον
αποτέλεσμα. Την υπόδειξιν δια την σημασίαν και αναγκαιότητα του Γνωμοδοτικού και του
Συντονιστικού Συμβουλίου Συνεταιρισμών.
Και επειδή μεγάλο βάρος της πρωτοβουλίας και ευθύνης για την καλή οργάνωση και λει
τουργία όχι μόνο της Συνομοσπονδίας αλλά όλης της κινήσεως ανήκει στον Διευθυντή της
Συνομοσπονδίας (στον ταπεινό «Διευθυντή», όπως ονομαζόταν ο πρώτος, προτού να επιζητηθή και να καθιερωθή ο τίτλος του «Γενικού Διευθυντού» από τους διαδόχους) γι’ αυτό
κρίναμε χρήσιμο και επίκαιρο να υπενθυμίσουμε πώς τον έβλεπε τον Διευθυντή της Συνομο
σπονδίας από το 1925 σε σχετική εισήγησή του - ο πρώτος διδάξας (και τιμήσας από το
1935 την θέσιν αυτήν με την προσωπικότητά του) Θεόδωρος Τζωρτζάκης.
Ιδού τι γράφει σχετικώς:
« ...Μ εγά λη σ η μ α σ ία π ρ έ π ε ι ν α α π ο ό ο θ ή εις τ η ν ε κ λ ο γ ή ν τ ο υ Γ ε ν ικ ο ύ Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς ή Α ιε ν θ ν ντού, ο ο π ο ίο ς π ρ ά γ μ α τ ι θ α α π ο β ή η ζω ή ή ο ρ θ ό τε ρ ο ν η ε κ δ ή λ ω σ ις τ η ς ζω ή ς τ η ς Ο μ ο σ π ο ν 
δ ία ς. Π ίσ τ ις ε ις τ η ν ιδεο λο γία ν , ε υ ρ ε ία θ εω ρ η τικ ή μ ό ρ φ ω σ ις σ υ ν δ υ α σ μ έ ν η μ ε π ρ α κ τ ικ ό τ η τ α
κ α ι γν ώ ο ιν τω ν ελλ η ν ικ ώ ν γεω ρ γικ ώ ν συνθ ηκώ ν, μ ε τ ρ ιο π ά θ ε ια κ α ι ψ υ χ ρ α ιμ ία εν τ η επ ιδ ιώ ξει
τ η ς α π ο σ τ ο λ ή ς τ ο υ κ α ι α υ σ τ η ρ ά σ υ ν ε τα ιρ ισ τ ικ ή σ ν ν ε ίδ η σ ις π ρ έ π ε ι ν α δ ια κ ρ ίν ο υ ν τ ο ό ρ γα ν ο ν
τούτο». Η εκλογή τούτου - τονίζεται εις άλλο σημείο της εισηγήσεως - θα γίνεται υπό της

συνελεύσεως των αντιπροσώπων.
Αυτά υπέδειξε το 1925 ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης περί του Διευθυντού της μελλοντικής
Συνομοσπονδίας. Και αυτά περίπου περιελήφθησαν και εις το άρθρ. 22 του πρώτου κατα
στατικού της (1935): «Ο Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς ο φ είλει ν α έχ η α ν ω τ έ ρ α ν γ ε ν ικ ή ν μ ό ρ φ ω σ ιν κ α ι ειδ ικ ή ν

455/2807

Περίοδος 1974- 1976: Υποκεφ. ΣΤ! 1 - Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις: Η Συνομοσπονδία

γ ε ω ρ γ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ή ν το ια ύ τη ν , Μ ε τ α ξ ύ τω ν υ π ο ψ η φ ίω ν δ έ ο ν ν α π ρ ο τ ιμ ώ ν τ α ι π ά ν τ ο τ ε οι έχο ν τ ε ς ν α ε π ιδ ε ίξ ο υ ν ά σ π ιλ ο ν κ α ι ε π ιτ υ χ ή σ υ ν ε τα ιρ ισ τ ικ ή ν δ ρ ά σ ιν . Ο Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς ε κ λ έ γ ε τ α ι υ π ό
τ η ς γ ε ν ικ ή ς σ υνελεύσεω ς».

Περαιτέρω προβλέπεται ότη η θητεία θα ορίζεται βάσει συμβάσεως, μεταξύ 2 και 5 ετών, η
σύμβασις δε παρατείνεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως.
Απαραίτητα λοιπόν είναι: Μερικά βασικά προσόντα που να προσδιορίζουν μια «προσωπι
κότητα» και όχι ένα «υπάλληλο». Εκλογή του υπό της Συνελεύσεως. Βραχεία θητεία.
* * *

^Μεταξύ ποίων, όμως θα γίνεται η επιλογή; Είναι ένα ερώτημα που έχει ιδιαιτέραν αξίαν
έπειτα από την εξέλιξιν της κινήσεως, την ύπαρξιν τόσων αξιολόγων συνεταιριστικών οργα
νώσεων και τόσων στελεχών των. Αλλά και την βαρύτητα και ευρύτητα των συνεταιριστικών
καθηκόντων.
Νομίζομεν ότι βασικά η αναζήτησις του πράγματι καταλλήλου πρέπει να γίνεται μεταξύ
των Διευθυντών των Κεντρικών Ενώσεων, των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων, ως και
μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων αι οποίαι λόγω της επιστημονικής των μορφώσεως, της
βαθείας πίστεώς των προς τον Συνεργατισμόν αλλά και της επιτυχίας των εις συγγενείς ανωτάτας θέσεις (είτε εις τον δημόσιον είτε εις τον ιδιωτικόν τομέα) επέδειξαν εξαιρετικός ικα
νότητας και θα τιμήσουν και θα εξυπηρετήσουν την Οργάνωσιν με την προσωπικότητα και
τας ικανότητάς των.
Εις το εξωτερικόν π.χ. είθισται αι ηγετικαί θέσεις να μη συμπληρώνωνται δια προαγωγής
απλώς αρχαιοτέρων υπαλλήλων εις ανωτάτας θέσεις αλλά δια προσλήψεως έξωθεν καταλ
λήλων ικανών στελεχών. Υπάρχουν βεβαίως και εξαιρέσεις, προκειμένου κυρίως περί Διευθυντού Οικονομικής Οργανώσεως, όπου ούτος προερχόμενος εκ των κόλπων αυτής ανήλθεν
εις την ανωτάτην βαθμίδα, όπως π.χ. του Sir Alexander της Κεντρικής καταναλωτικής Οργα
νώσεως της Αγγλίας, όστις αργότερον εγένετο πρώτος Λόρδος του Αγγλικού Ναυαρχείου, ή
του Albin Johansen της αντιστοίχου Κεντρικής Οργανώσεως της Σουηδίας, όστις λόγω της
μεγάλης οικονομικής του διανοίας και της αναλόγου χρησιμοποιήσεώς της εν τη πράξει εχαρακτηρίσθη ως ο είς εκ των οικονομικών μεγιστάνων της Σουηδίας.
Κατά κανόνα οι Διευθυνταί προσλαμβάνονται έξωθεν δια προκηρύξεως περιλαμβανούσης
τα απαιτούμενα προσόντα. Ούτω π.χ. εγένετο τελευταίως δια τον Γενικόν διευθυντήν της
Διεθνούς Συνεταιριστικής Ενώσεως (Cooperative International Alliance) κ. Saxena αλλά και
δια το πλείστον των ιθυνόντων εις τας Οργανώσεις της Αγγλίας, Γερμανίας και πολλών
άλλων χωρών
Έ τερος τρόπος συμπληρώσεως τοιαύτης ηγετικής θέσεως είναι η υποβολή παρακλήσεως
εις σημαινούσας προσωπικότητας, διακριθείσας εις συγγενή προς τους Συνεταιρισμούς
τομέα όπως αναλάβουν εν τοιούτον σοβαρόν αξίωμα, ως ολοκλήρωσιν της λαμπράς των στα
διοδρομίας εις ετέρας συγγενείς θέσεις και δια χρησιμοποίησιν των τίτλων και ικανοτήτων
των υπέρ του Συνεργατισμού.
* * *

Η εξεύρεσις μιας τοιαύτης προσωπικότητος παρ’ ημίν δεν είναι βεβαίως εύκολος, πλην
όμως θα διηυκολύνετο αύτη εάν επραγματοποιείτο ο διαχωρισμός του ιδεολογικού από τον
επαγγελματικόν τομέα παρά τη Συνομοσπονδία.
Ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος και δι’ άλλους λόγους (και παλαιότερον είχαμε κάνει
σχετικήν σύστασιν). Διότι, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, έχει ανατεθή εις την
ΠΑΣΕΓΕΣ διπλούν έργον:
Αφ’ ενός η διεκδίκησις των συμφερόντων των αγροτών μας και η φροντίς δι’ επίλυσιν των
καθημερινώς ανακυπτόντων ζητημάτων εκ της όλης οικονομικής πολιτικής του Κράτους.
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Και αφ ετέρου η αντιμετώπισις του δυσχερούς και πολυπλόκου έργου μιας κεντρικής ιδεο
λογικής συνεταιριστικής Οργανώσεως, όπως είναι η διαπαιδαγώγησις και εκπαίδευσις, η
οργάνωσις των συνεταιρισμών, η εοωτερικη εποπτεία επ’ αυτών, η νομοθεσία, η ενημέρωσις
της κοινής γνώμης κ.ο.κ. Τοΰτο δε έγινε διότι δεν υπάρχουν εδώ Γεωργικά Επιμελητήρια,
συνδικαλιστικοί ή επαγγελματικοί Σύλλογοι των αγροτών (όπως εις την αλλοδαπήν), οργα
νώσεις που να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της αγροτικής τάξεως και να κάνουν την
κατάλληλη τοποθέτηση των αιτημάτων στους αρμοδίους.
Ο διαχωρισμός του ιδεολογικού από τον επαγγελματικόν τομέα εργασιών είναι απαραίτη
τος· διότι η απασχόλησις του συνόλου σχεδόν τωνΥπηρεσιών της Συνομοσπονδίας με θέμα
τα^ επαγγελματικά δεν αφήνουν περιθώρια αναπτύξεως αξιολόγου δράσεως εις τον καθαρώς ιδεολογικόν τομέα ο οποίος έχει κεφαλαιώδη σημασίαν δια την σταθεροποίησιν και την
περαιτέρω εξέλιξιν και ανάπτυξιν της γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως.
Ο ιδεολογικός τομεύς προϋποθέτει την ύπαρξιν προσωπικού ειδικευμένου κατά αντικείμενον (ενημέρωσις, εκπαίδευσις, έλεγχος, νομοθεσία, διεθνής κίνησις, κλπ.) που εκτελεί έργον
περισσότερον ερευνητικόν, επιστημονικόν αλλά και οργανωτικόν και ελεγκτικόν. Αντίθετα
ο επαγγελματικός τομεύς, εκτός της απαραιτήτου ειδικεύσεως του προσωπικού κατά προϊόν
(δια την πλήρη ενημέρωσιν του όσον αφορά την εκάστοτε θέσιν του προϊόντος εις την οικο
νομίαν της χώρας αλλά και εις τας ξένας αγοράς, την προοπτικήν και τας δυνατότητας της
παραγωγής και διαθέσεως εν τω εσωτερικώ και εξωτερικώ κλπ.) απαιτεί και ανάλογον
δυναμικότητα και μαχητικότητα δια την παρουσίασιν και παρακολούθησιν των αιτημάτων
των παραγωγών εις τας αρμοδίας Υπηρεσίας και Αρχάς.
Η σύνδεσις των δύο αυτών τομέων και η σύγχρονος απασχόλησις του προσωπικού και των
στελεχών με θέματα τόσον διάφορα μεταξύ των - τα οποία απαιτούν και διάφορον θεωρητι
κήν και πρακτικήν ειδίκευσιν, διαφορετικήν κλίσιν και διαφορετικός ικανότητας - είναι εκ
των πραγμάτων ανέφικτος.
Αυτό δε ισχύει περισσότερον όσον αφορά την κορυφήν των δύο αυτών ανομοιογενών
κατευθύνσεων, την Διέυθυνσιν της Συνομοσπονδίας, η οποία, δια να είναι εις το ύψος της
πρέπει να συνδυάζη - πράγμα απολύτως σπάνιον —όλα τα ως άνω εφόδια και ικανότητας. Η
εξεύρεσις μιας τοιαύτης προσωπικοτητος είναι εξαιρετικά δύσκολος, εάν όχι αδύνατος.
Ευκολωτέρα όμως θα είναι η εξεύρεσις προσώπων ολκής τα οποία να δύνανται να επαρκέσουν εις τον ιδεολογικόν ή τον επαγγελματικόν χωριστόν τομέα εργασιών.
* * *

Τεραστία, επαναλαμβάνομεν, η σημασία της θέσεως του Διευθυντού της Συνομοσπονδίας.
Διότι πρόκειται περί θέσεως ο κάτοχος της οποίας επιδρά αμέσως και αποφασιστικά και επί
της σημερινής υποστάσεως και επί του μέλλοντος όλης της κινήσεως. Δεν είναι μια κάποια
θέσις βιοπορισμού η θέσις του Διευθυντού της Συνομοσπονδίας. Είναι θέσις υψηλή, ιδεολο
γική, γνώσεων, ήθους. Θέσις αποφασιστικής σημασίας δια πολλά. Θέσις δια προσωπικότη
τα, γνώσεις, ικανότητας, πίστιν. Θέσις που, σε αξιόλογο βαθμό, κατευθύνει την κίνησιν, την
εκπροσωπεί, της κάνει μεγάλο καλό ή μεγάλο κακό.
Γι’ αυτό η κίνησις πρέπει να προσέξη να ρυθμίζη οργανικά το θέμα αυτό- ώστε όταν θα
υπάρχη περίπτωσις διαδοχής να επιλέγεται ο καλύτερος. Εκείνος που θα υπηρέτηση πραγ
ματικά την κίνησιν. Η μάλλον εκείνοι - ένας εις τον ιδεολογικόν συνεταιρισμόν και ένας εις
τον επαγγελματικόν γεωργικόν - που θα υπηρετήσουν αποδοτικά τον τομέα που θα διευθύ
νουν, με την ενεργόν συμμετοχήν του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας, που και αυτό πρέπει
να εκλέγεται μεταξύ των αρίστων αγροτών που έχουν και γενικωτέραν συνεταιριστικήν
κατάρτισιν».
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Δ) Αναδημοσιεύεται επίσης (στα ΘΣ 1975 σ. 2071 και 2151) για την ενημέρωση των νεότε
ρων συνεταιριστών το παλαιό κείμενο του Θ. Τζωρτζάκη στο περ. «ο Συνεταιριστής» το
ιστορικό για το πως ιδρύθηκε και ποίοι οι βασικοί σκοποί της Συνομοσπονδίας Συνεταιρι
σμών. Επίσης τα βασικά άρθρα του καταστατικού της στα ΘΣ 1975 σ. 2151. (Βλ. ακόμα για
την ίδρυση το κείμενο του Στ. Ντουλα στα ΘΣ 1975 σ. 2194).
Ε) Ακόμα δημοσιεύεται στα ΘΣ (1975 σ. 2120, 2121) το ακόλουθο σημείωμα με τίτλο «η
Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών 40 χρόνια. Είναι Βράχος και Φάρος;».
«Συνεπληρώθησαν 40 χρόνια από τότε που
εκαρποφόρησαν αι προσπάθειαι δια την
ίδρυσιν της Συνομοσπονδίας Συνεταιρι
σμών.
Ο γράφων, ο οποίος έχει τας συνεταιριστι
κός του ρίζας εις την εποχήν εκείνην, εθεώρησε καθήκον του αλλά και ωφέλειαν της
συνεταιριστικής κινήσεως, να υπενθυμίση το
γεγονός, με την αναδημοσίευσιν (στο προη
γούμενο τεύχος μας) του σχετικού κειμένου
του Θ. Τζωρτάκη από τον «Συνεταιριστήν».
Εις άλλους ανήκει τώρα η συνέχεια.
Ημείς απλώς υπενθυμίζομεν τα λόγια με τα
οποία έκλεισε το κείμενό του ο Θ. Τζωρτζά
κης (εκείνος που δούλεψε περισσότερον
από όλους για την ίδρυσή της και εθυσιάσθη
στην υπηρεσία της) ότι:
« ...Α ύ τη φ ιλ ο δ ο ξ ε ί ν ' α π ο β ή ο π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς
σ κ α π α ν ε ύ ς τ η ς σ υ ν ε τα ιρ ισ τ ικ ή ς κινήσεω ς,
π ο υ θ ' α ν ο ίγ η τ ο ν δ ρ ό μ ο ν α ν ε μ π ό δ ισ τ ο ν εις
τ η ν π ρ ο κ ο π ή ν τω ν σ υ ν ε τα ιρ ισ μ ώ ν κ α ι σ υ γ 
χ ρ ό ν ω ς ο ο δ η γό ς, σ ύ μ β ο υ λ ο ς κ α ι ο ρ γα ν ω τή ς

τών σ υ ν ε τα ιρ ισ μ ώ ν , α λ λ ά κ α ι ο υ π ε ρ α σ π ι
σ τ ή ς τω ν δ ικ α ίω ν τω ν κ α ι ο δ ια φ ω τ ισ τ ή ς τ η ς
σ υ ν ε τα ιρ ισ μ έ ν η ς μ ά ζ η ς κ α ι τ η ς κ ο ιν ή ς γν ώ 
μ η ς π ε ρ ί τ ο υ π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύ τ ο υ Σ υ ν ε τα ιρ ισ μ ο ύ
κ α ι τ η ς α ξ ία ς α υ τ ο ύ ω ς ο ρ γ ά ν ο υ κ ο ινω ν ικ ή ς
π ρ ο ό δ ο υ κ α ι ευ η μ ερ ία ς» .
Το ερώτημα είναι: Τό επέτυχε; Αν όχι ακό
μα, τότε ποία τα εμπόδια; Και το κυριώτερον: Με ποίαν οργάνωσιν, με ποίον πνεύμα
και με ποίας δυνάμεις θα το επιτύχη;
Αυτό το ερώτημα πρέπει να ερευνήσουν
όλοι οι πραγματικοί συνεταιρισταί. Εις αυτό
το ερώτημα πρέπει να δοθή ορθή απάντησις
επί τη ευκαιρία των 40 ετών της.
Ηκολούθησε η Συνομοσπονδία, ακολουθεί
τον ορθόν συνεταιριστικόν δρόμον; Τον
δρόμον του Ιασεμίδη, του Μιχόπουλου, του
Μαλούχου, του Τζωρτζάκη και των πολλών
εκείνων πρωτεργατών της συνεταιριστικής
κινήσεως;
Είναι Βράχος και Φάρος;...».

Η Συνομοσπονδία κατά το 1975
Πως βλέπει και θέλει η Συνομοσπονδία το νέον έτος 1975. Γράφει «ποιητικά» η ΦΣ:
«Το 1975 από την πρώτη στιγμή που φάνηκε στον ορίζοντα συνοδεύεται από ένα στεφάνι
επάνω στο οποίο άρχισαν να φαίνονται αχνά τα γράμματα. Έ τος του Αγρότου. Ανάδοχοι
του τίτλου είναι πολλοί: Είναι πρώτα η Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, είναι ύστερα η
οικονομική ηγεσία της Χώρας, είναι οι εφημερίδες...». Και συνεχίζει με κάποια στοιχεία
(δηλώσεις), με τις γνώμες του συντάκτη του κειμένου, με επίκριση όσα έκαναν στη γεωργία
οι «απίθανοι εκείνοι επιβήτορες της εξουσίας», που δεν έπαιρναν από λόγια, που κρατού
σαν χαμηλές τις τιμές των προϊόντων και εξανάγκαζαν έτσι τους αγρότες σε εκπατρισμό για
να στέλνουν συνάλλαγμα, για την ερήμωση των χωριών, κ.λπ.
Και για υποστήριξη των παραπάνω παραθέτει και σχόλιο της εφημ. «Εστία» 22.1.1975 που
-μ έ σ α στον κλονισμό του διεθνούς νομισματικού συστήματος και την συνεχή άνοδο της
τιμής του πετρελαίου, την έλλειψη τροφίμων και πρώτων υλών τονίζει ότι «εδώσαμε προνο
μιακήν προτεραιότητα εις ένα αληθή καλπασμόν της βιομηχανικής προόδου, με προβάδισμα
μάλιστα εις τον τουρισμό, εγκαταλείψαντες την γεωργίαν και τους πληθυσμούς της υπαίθρου
κυριολεκτικώς “εις το έλεος του Θεού”». Και άλλα ορθά γράφει το σχόλιον της εφημερίδας
υπέρ της γεωργίας και των αγροτιάν και τελειώνει με το «ήλθε, πράγματι η ώρα του Αγρο
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τ ο υ ! . ( Β λ . ΦΣ 1975 σ. 1 -5 ).
Στη συνέχεια η ΦΣ δημοσιεύει «το μήνυμα του αγροτικού συνεργατισμού δια το νέο έτος
1975», με τονισμό των όσων κακών έκανε η δικτατορία (ΦΣ σ. 6). Και στη συνέχεια αναδη
μοσιεύει από την «Καθημερινή» 1.1.75 την συνέντευξη του Προέδρου της Ηλ. Χρονόπουλου
(ΦΣ 1975 σ. 7) με τον πρόλογο της εφημερίδας για την κληρονομιά της χούντας. (Στο ίδιο
φύλλο και συνεντεύξεις από Προέδρους άλλων παραγωγικών τάξεων).
Επίσης δημοσιεύει η ΦΣ σ. 8 συνέντευξη στην εφημ. «το Βήμα» του Γεν. Δ/ντού της
ΠΑΣΕΓΕΣ I. Αφεντάκη για τις τιμές των βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων.
Παρόμοιες αναγνωρίσεις αλλά και δίκαιη απαίτηση να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι
της ΠΑΣΕΓΕΣ κατά το στάδιο δημιουργίας τωνκυβερνητικών αποφάσεων βλ. στη ΦΣ1975
σ. 65 (όπου και αναφορά σε μερικές βελτιώσεις που έγιναν με παρέμβαση τηςμετά την
αναγγελία για τις τιμές, κλπ.).
— Μέτρα και σχετικές ενέργειες Κυβερνήσεως - ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλων για τα αγροτικά
προϊόντα βλ. και στο Υποκεφ. Η.

Π Α Σ Ε Γ Ε Σ
(Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών)
Οδός Βενιζέλου 56 - 7ος όροφος
Ι Ι ρ ό ε Β ρ ο ς : ΗΛΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γ ε ν . Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

Αρχαιρεσίαι 13 - 14 Απριλίου 1975
Ηλίας Χρονώιουλος, Πρόεδρος
Στυλιανός Παρασκάκης, Α' Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Πανδίρης, Β' Αντιπρόεδρος
Αθ. Κουτσογεωργόπουλος, Γραμματεύς
Ιωάννης Βλαχάκης, Μέλος
Στε'ργιος Πρεβέντας, Μέλος
Νικόλαος Καλαπόδης, Μέλος
Πλάτων Μωραΐτης, Μέλος
Αναστάσιος Παίρίδης, Μέλος
Στέφανος Μπακογιάννης, Μέλος
Γεώργιος Φυραρίδης, Μέλος
Φίλανδρος Μπρούμας, Μέλος
Δημήτριος Αγγελίδης, Μέλος
Ευάγγελος Κουρτίδης, Μέλος
Χρήστος Κουτμάνης, Μέλος

Ε.Γ.Σ. Ηλείας
» Κυδωνιάς
Ο.Γ.Σ. Θεσσαλονίκης
Ε.Γ.Σ. Λεβαδείας
Κ.Σ.Ο.Σ
Ε.Γ.Σ. Τρικάλων
» Πατρών
» Πηλίου
» Καστοριάς
» Άρτης-Φιλιππιάδος
» Βεροίας
» Καλαμάτας
» Καβάλας
Σ.Ε.Κ.Ε.
Ε.Γ.Σ. Αλμυρού

,
ΕΚ ΤΕΛ ΕΣΤΙΚ Η ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η
Ηλίας Χρονάπουλος ως Πρόεδρος
Πλάτων Μωραΐτης, Μέλος
Στέργιος Πρεβέντας, Μέλος
Φίλανδρος Μπρούμας, Μέλος
Νικόλαος Καλαπόδης, Μέλος
(1) Αυτά όλα φέρνουν στο νου τα όσα έλεγαν και έγραφαν όλοι μετά την παλαιότερη Κατοχή υπέρ των
αγροτών.
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Ε Π Ο Π Τ ΙΚ Ο ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ
Κωνσταντίνος Πέτρου, Προϊστάμενος
Ε.Γ.Σ. Κορινθίας
Ιωάννης Τσιολακίδης, Αναπλ. Προϊσταμένου
»
Διδυμοτείχου
Δημήτριος Μπρισίμης, Μέλος
»
Φαρσάλων
Διονύσιος Μανωλάς, Μέλος
»
Πιερίας
Ιωάννης Λαμπριανός, Μέλος
»
Δωδεκάνησου
(«Η Φωνή τω ν Συνεταιρισμώ ν» 1975 σ. 215)

— Φωτογραφία νέου ΔΣ της Συνομοσπονδίας βλ. ΦΣ 1975 τεύχος 5 εξώφυλλο. Βλ. σύνθε
ση του στα ΘΣ 1975 σ. 2268.
— Ιστορική φωτογραφία του πρώτου ΔΣ της Συνομοσπονδίας κατά την ίδρυσίν της το 1935
βλ. ΘΣ 1975 σ. 2535,2536 (με ονόματα).
— Το εκλεγέν ΔΣ της Συνομοσπονδίας στον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή. Ομιλίες, φωτο
γραφίες, προβλήματα για αντιμετώπιση βλ. ΦΣ 1975 τ. 4 σελ. 252—255. Γράφει η ΦΣ ότι:
« Η σ υ ν ά ν τη σ ις α υ τ ή α π ε τ έ λ ε σ ε τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο γ ε γ ο ν ό ς σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς γ ε ω ρ γ ία ς κ α τ ά το
τ ρ έ χ ο ν έτος. Π ρ έ π ε ι δ ε ν α σ η μ ειω θ εί ό τι σ τη ν
ισ το ρ ία τ η ς χ ώ ρ α ς μ α ς δ ε ν έχ ο υ μ ε π ο λ λ έ ς
ό μ ο ιες π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις σ υ ν α ν τή σ εω ς τ ο ν η γ έ το υ
τ η ς π ο λ ιτ ικ ή ς εξ ο υ σ ία ς μ ε τ ο υ ς ε κ π ρ ο σ ώ 
π ο υ ς τ η ς α γ ρ ο τ ικ ή ς τά ξ ε ω ς π ο υ ε ξ ε λ έ γ η σ α ν
α π ό ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς κ α ι γν ή σ ιε ς ε κ λ ο γ έ ς τις ο π ο ίε ς
ε ξ η σ φ ά λ ισ ε η ν έ α δ η μ ο κ ρ α τ ία π ο υ θ εμ ελιώ 
ν ε τα ι τ ώ ρ α μ ε τ ά τ η ν π τ ώ σ η το υ τ υ ρ α ν ν ικ ο ύ
κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς τ η ς δ ικ τα το ρ ία ς .

Κ α τ ά τ ο υ ς π ο λ ιτ ικ ο ύ ς π α ρ α τ η ρ η τ ά ς εξ α ίρ ετ α ι ιδ ια ίτ ε ρ α η σ η μ α σ ία τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς α υ τ ο ύ
οι ε υ ε ρ γ ε τ ικ έ ς ε π ιπ τ ώ σ ε ις τ ο υ ο π ο ίο υ ε π ί τ η ς
α γ ρ ο τ ικ ή ς ο ικ ο ν ο μ ία ς ειδ ικ ώ ς κ α ι τ η ς εθνι
κ ή ς ο ικ ο ν ο μ ία ς γ ε ν ικ ώ τ ε ρ α , δ ε ν θ ' α ρ γ ή σ ο υ ν
ν α φ α νο ύ ν . Τ ο ύ το ε γ γ υ ώ ν τ α ι οι α ν α κ ο ιν ώ σ εις
τ ο υ «εθνά ρχου» κ. Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ κ α ι η δ ια 
β εβ α ίω σ η τ ο ν κ. Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Π Α Σ Ε Γ Ε Σ
περί
σ υ μ π α ρ α σ τά σ εω ς
το υ
α γ ρ ο τ ικ ο ύ
κ ό σ μ ο ν σ τ ο έ ρ γ ο τ η ς ε θ ν ικ ή ς κ υ β ερ νή σ εω ς,
ό π ω ς δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τα ι α υ τ ο ύ σ ιε ς κα τω τέρω ».

Στη συνέχεια αναγράφει ότι: Απαντών εις προσφώνησιν του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο
Πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής, είπε τα εξής:
«Επιθυμώ κατ' αρχήν να σας συγχαρώ δια την
εκλογήν. Είμαι βέβαιος ότι θα δικαιώσετε τας
προσδοκίας, τόσον του αγροτικού κόσμου, όσον
και της Κυβερνήσεως, η οποία σας δηλώ είναι
πρόθυμος πάντοτε να συνεργάζεται μαζί σας στε
νά για την αντιμετώπισι των προβλημάτων που
αφορούν τον αγροτικόν τομέα.
Το ενδιαφέρον μου για την αγροτική τάξι είναι
ζωηρό και ειλικρινές. Ε ίναι ειλικρινές, διότι
εμπνέεται από δύο κίνητρα: Το ένα είναι συναι
σθηματικό. Το άλλο είναι εθνικό. Και το μεν
συναισθηματικό οφείλεται εις το γεγονός ότι προ
έρχομαι από τας τάξεις σας και γνωρίζω τους καϋμούς του αγροτικού κόσμου. Το εθνικό οφείλεται
εις το γεγονός ότι πιστεύω βαθύτατα ότι η υγεία, η
κοινωνική και η οικονομική του Έ θνους, εξαρτάται από την ευρωστία της αγροτικής τάξεως.
Το ενδιαφέρον αυτό της Κυβερνήσεώς μου εξεδηλώθη ήδη εμπράκτως προς την αγροτική τάξι.
Παρά τας δυσχερείας τας οποίας αντιμετωπίζει η
χώρα, έκαμα το «μάξιμουμ» των προσπαθειών, για
να διαθέσω τα μέσα εκείνα, τα οποία εκρίνοντο
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απαραίτητα προς ικανοποίησιν αιτημάτων της
αγροτικής τάξεως.
'Οπως θα γνωρίζετε, ιδίως εσείς κ. Πρόεδρε και
ο κ. Αφεντάκης, υπολογίζεται ότι εφέτος αι πάσης
φύσεως επιδοτήσεις προς την γεω ργία θα υπερβούν τα ενδεκάμιση με δώδεκα δισεκατομμύρια
δραχμές. Ίσ ω ς το ποσόν να μην εθεωρείτο μεγά
λο, εάν η οικονομία της χώρας διήνυε μίαν φάσιν
ανθήσεως, αλλά όπως γνωρίζετε, η χώρα διέρχε
ται δύσκολες περιστάσεις και πολλές δυσκολίες
ανακύπτουν στον οικονομικό τομέα. Βέβαια, τα
μέτρα αυτά τα οποία ελάβαμε και λαμβάνομε, δεν
ικανοποιούν πλήρως τας ανάγκας του αγροτικού
κόσμου, αλλά αποτελούν ένδειξιν της αποφάσεως
της Κυβερνήσεώς μου να χρησιμοποιήση και να
εξανιλήση όλες τις δυνατότητες για να βοηθήση
και να προστατεύση τον αγροτικόν κόσμο.
Ό π ω ς γνωρίζετε, εις μίαν ομιλίαν την οποίαν
έκαμα εις την Λάρισα, στην οποία εξέθεσα τις
απόψεις μου και την πολιτική της Κυβερνήσεώς
μου επί του αγροτικού τομέως, προσδιώρισα, ή
μάλλον έδωσα, την εικόνα της ζωής του αγρότου

Ο Π ρω θυπουργός

ΚωνΙνος Κ αραμανλής εν μέσω

της νέας ηγεσίας της Π Α Σ Ε Γ Ε Σ
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δια το μέλλον, όπως εγώ την φαντάζομαι και όπως
την επιθυμώ.
Και έχω την ελπίδα ότι εάν ο τόπος μας ξεπεράση
τας δυσκολίας του παρόντος, αυτά τα οποία ορα
ματίζομαι για την αγροτικήν τάξη, δεν θα περάση
πολύς καιρός και θα γίνουν πραγματικότης.
Το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση αυτού
του οραματισμού θα είναι η ένταξίς μας, η οργανι
κή, εις την Κοινή Αγορά, την οποία όπως γνωρίζε
τε την επιδιώκω με εμμονήν και μπορώ να σας πω
ότι διατηρώ την βάσιμο ελπίδα ότι συντόμως θα
πραγματοποιηθή. Και αυτήν την επιδιώκω για δύο
λόγους: Ο ένας είναι εθνικός. Και εξήγησα κάποτε,
γιατί πιστεύω ότι θα αλλάξη η μοίρα του τόπου μας
εάν ενωθή η Ευρώπη και η Ελλάς απστελέση οργα
νικόν τμήμα της ηνωμένης Ευρώπης. Ο άλλος είναι
κοινωνικός και οικονομικός. Διότι πιστεύω ότι
εντασσόμενοι οργανικά στην Κοινή Αγορά, θα
έχουμε κυρίως πλεονεκτήματα τα οποία θα ευεργε
τήσουν την αγροτική τάξη. Ό π ω ς γνωρίζετε, το
ταμείο της Κοινής Αγοράς διαθέτει κάθε χρόνο
περίπου πέντε δισεκατομμύρια δολλάρια για να
επιδοτή την παραγωγή των χωρών, αι οποίαι μετέ
χουν της Κοινής Αγοράς. Εάν γίνουμε οργανικόν
μέλος της Κοινότητος, των ευεργετημάτων αυτών
θα απολαύση και ο λαός της Ελλάδος. Ή δ η εζήτησα 470 εκατομ. δολλάρια για τον ειδικόν σκοπόν
να διατεθούν για την αναδιάρθρωσιν της ελληνικής
γεωργίας. Και ότι αυτά τα ζητώ και ελπίζω να τα
πάρω προ της εντάξεως της Ελλάδος στην Κοινή
Αγορά, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατόν κατά το
διάστημα το οποίον θα μεσολαβήση, δια των χρη
μάτων αυτών και εκείνων τα οποία θα διαθέσωμεν
από εθνικούς πόρους, να είναι δυνατόν να βελτιώσωμεν διαρθρωτικώς την ελληνικήν γεωργίαν.
Δ ι' όσων σας είπα, ηθέλησα να σας πείσω ότι η
Κυβέρνησίς μου ειλικρινώς ενδιαφέρεται δια την
βελτίωσιν των όρων της ζωής της αγροτικής τάξε
ως. Ε ίναι φυσικόν βέβαια να αναμένη και από σας
όπως αναμένει από όλας τας τάξεις του ελληνικού
λαού, κατανόησιν και συμπαράστασιν, για να
φέρη εις πέρας το δύσκολον έργο το οποίον ανέ
λαβε. Και είναι, πρέπει να βεβαιωθήτε, πολύ
δυσκολώτερον α π ' ότι φαντάζεστε.
Τα προβλήματα, τα κρίσιμα προβλήματα, τα
οποία αντιμετωπίζει η χώρα νομίζω ότι τα γνωρί
ζετε, αλλά δεν θεωρώ περιττόν να επιστήσω επ'
αυτών την προσοχήν σας: Πρώτον, πρέπει να
θεμελιώσωμεν κατά τρόπον ασφαλή την δημοκρα
τίαν την οποίαν αποκαταστήσαμε. Για να την
θεμελιώσωμε επιβάλλεται να έχωμεν όλοι μας,
πολιτικός κόσμος, Τύπος, λαός, ανάλογον συμπε
ριφοράν.
Διότι εάν αρχίσωμε να κάνωμε εκείνο το οποίον
έδωσε το πρόσχημα εις τους δικτάτορας να καταρ
γήσουν τας ελευθερίας μας, ασφαλώς η δημοκρα

462/2814

τία ας έχει επαναφερθή, θα είναι αμφίβολον εάν
θα θεμελιωθή.
Δεύτερον πρόβλημα είναι το εθνικόν. Γνωρίζετε
εις ποίαν κατάστασιν ευρίσκονται αι σχέσεις μας
με την Τουρκίαν. Και γνωρίζετε το δράμα της
Κύπρου. Η αντιμετώπισις αυτού του κινδύνου, του
εξωτερικού, επιβάλλει εθνικήν ενότητα, αρραγή
εθνική ενότητα.
Πέραν αυτού όμως επιβάλλει και θυσίας, θυσίας
οικονομικής φύσεως. Είμαι υποχρεωμένος, εν
όψει αυτών των κινδύνων να διαθέσω μεγάλα
ποσά από τον εθνικόν πλούτον για να εξοπλίσω
τον τόπον και να τον καταστήσω ικανόν να αμύνε
ται εναντίον οιασδήποτε εισβολής.
Τρίτον, είναι το οικονομικόν πρόβλημα, το οποί
ον είναι οξύ δια δύο λόγους: Πρώτον, διότι παρέ
λαβα μίαν οικονομίαν, η οποία λόγω της ασυναρτήρου πολιτικής των προκατόχων μου παρουσιάζει
συμπτώματα νοσηρότητος. Και πέραν του γεγονό
τος ότι εκληρονόμησα μίαν οικονομίαν εις κακήν
κατάστασιν, είμαι υποχρεωμένος, επαναλαμβάνω,
να διαθέτω μεγάλα ποσά δια να εξοπλίσω τον
τόπον και να τον παρασκευάσω αμυντικώς. Συνε
πώς, πέραν των προβλημάτων τα οποία έχει κάθε
χώρα, των καθημερινών προβλημάτων τα οποία
δημιουργεί η τρέχουσα ζωή, έχουμε και την κληρο
νομιάν του παρελθόντος, έχουμε και τα εθνικά
προβλήματα, τα οποία προστιθέμενα εις τα επί
μέρους προβλήματα καθιστούν, όπως είπα και
προηγουμένως, πολύ δυσχερές το έργον το οποίον
ανέλαβεν η κυβέρνησίς μου.
Εις τας δυσχερείας αυτός των τελευταίων καιρών
προστίθενται και μερικές εκδηλώσεις, ας τις πω
αταξίες κοινωνικές. Ά πειρα αιτήματα, πορείες
πιεστικές προς την Κυβέρνησιν, διαδηλώσεις
οχλοκρατικές με ελατήρια πολιτικά, δημιουργούν,
ή μάλλον αρχίζουν να δημιουργούν ένα κλίμα το
οποίον δεν προσφέρεται δια την αντιμετώπισιν
των προβλημάτων τα οποία εμνημόνευσα. Ευτυ
χώς, αυτές οι αταξίες γίνονται από μικρές μειοψηφίες, αλλά καλά οργανωμένες και δυναμικές.
Καθήκον πάσης τάξεως κοινωνικής και σαφώς
και της αγροτικής τάξεως είναι να απομονώση
αυτούς τους εξτρεμιστάς, εις τρόπον ώστε να μη
επωμίζεται τας ευθύνας. Οιαδήπστε ενέργεια η
οποία αυτή την στιγμήν θα διασπούσε την εθνικήν
ενότητα και θα διετάρρασε την κοινωνικήν συνο
χήν, θα μπορούσε να θεωρηθή έγκλημα κατά του
τόπου. Και αν μεν η κρίσιμος αύτη φάσις της εθνι
κής μας ζωής επρόκειτο να είναι μακρά θα μπο
ρούσε οιοσδήποτε από σας να μου πη: Κύριε
Καραμανλή, εκτιμούμεν αυτά που λες, αλλά δεν
μπορούμε να έχωμεν υπομονήν.
Έ χ ω την βεβαιότητα ότι αν ακόλουθήση ο ελλη
νικός λαός τας συμβουλάς μου και την γραμμήν
την οποίαν εχάραξα, πολύ συντόμως θα τεθή τέρ-
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μα εις αυτήν την κρίσιμον φάσιν της εθνικής μας
ζωής και θα μπούμε εις τον δρόμον μιας ταχείας
ανόδου οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής.
Πιστεύω βαθύτατα ότι ένας λαός ηνωμένος και
αποφασισμένος να ζήση ελεύθερος και να προοδεύση, ημπορεί να πραγματοποιήση θαύματα. Οι
στιγμές οι σημερινές, καλούν τον ελληνικόν λαόν

και ιδιαιτέρως τους αγρότες να αποδείξουν ότι
είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν θαύματα. Σας
ευχαριστώ, σας συγχαίρω και πάλιν και σας παρέ
χω την διαβεβαίωσιν ότι είμαι πάντα εις την διάθεσίν σας να συνεργάζωμαι στενά δ ι' όλα τα θέματα,
τα οποία αφορούν την τάξιν σας».

Ιδιαίτερης πράγματι σημασίας η ομιλία αυτή του Πρωθυπουργού (για τότε έως και σήμερα
και μελλοντικά).
Η προηγούμενη προσφώνησις του κ. Χρονοπούλου
«Κύριε Πρόεδρε, μετά την επιστροφήν σας εις
την Ελλάδα επηκολούθησε και η επιστροφή των
αιρετών συμβουλίων εις τας Γεωργικάς Οργανώ
σεις που είχον απολυθή κατά την διάρκειαν της
δικτατορίας. Σας συναντήσαμε τότε, μαζί με τας
διοικήσεις των κεντρικών οργανώσεων, σας
εκφράσαμε τας ευχαριστίας του αγροτικού κόσμου
και σας υποσχεθήκαμε ότι με όλας μας τας δυνά
μεις θα συμβάλωμεν στο δημιουργικό σας έργο,
δηλαδή στην αποκατάσταση και στην θεμελίωση
της δημοκρατίας στη χώρα μας και στην προσπάθειά σας για την ευημερία του λαού μας. Μετά κ.
Πρόεδρε, ο νόμος προέβλεπε ωρισμένας διαδικα
σίας, προκειμένου δημοκρατικώς πλέον και ελευ
θέριος να εκλεγούν αι διοικήσεις από του πρώτου
βαθμού, έως και της κορυφαίας οργανώσεως των
Γεωργικών Συνεταιρισμών, της ΠΑΣΕΓΕΣ. Ωλοκληρώθη αυτή η διαδικασία, επτά χιλιάδες οργα

νώσεις εξέλεξαν τας διοικήσεις των και ο μεγάλος
αυτός αριθμός παρά το ότι επί σειράν πολλών
ετών απείχομεν από τα κοινά, όχι μόνον δεν εδημιούργησε κανένα πρόβλημα, αλλά απέδειξε για
άλλη μία φορά το υψηλόν αίσθημα ευθύνης που
διακατέχει τον γεωργικόν κόσμον της χώρας. Ή δ η
παριστάμεθα εδώ α π' όλα τα διαμερίσματα της
χώρας, νεοεκλεγέντες, με νωπήν την ετυμηγορίαν
των μελών μας, ως διοίκησις του ανωτάτου οργά
νου του αγροτικού κόσμου, της ΠΑΣΕΓΕΣ. Αι
υπηρεσίαι μας, αι οποίαι δεν έχουν κανένα άλλο
σκοπό παρά την εξυπηρέτηση του αγροτικού μας
κόσμου και του έθνους, θα προσφερθούν με όλο το
συναίσθημα της ευθύνης, είμαστε δε πλέον ή
βέβαιοι ότι υμείς, ως Εθνάρχης και όχι ως Πρωθυ
πουργός της χώρας, ανταποκρίνεσθε εις τα αισθήματά μας και εις τους πόθους μας. Σας ευχαρι
στούμε για όλα και σας υποσχόμεθα ότι θα συμβά
λωμεν όσο είναι δυνατόν εις την υμετέραν προ
σπάθειαν».

Μερικές από τις ενέργειες της Συνομοσπονδίας το 1975
— Βλ. βασικά για τα γεωργικά προϊόντα και στο Υποκεφ. Η.
— Ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας για την επιζήμια σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και
ΝΕΣΤΛΕ επί δικτατορίας. Ζητεί κατάργηση, εκθέτει λόγους (βλ. ΦΣ 1975 σ. 224).
— Οι ζημίες των Γεωργ. Οργανώσεων κατά το διάσημα της δικτατορίας. Εγκύκλιο βλ. ΦΣ
1975 σ. 371.
— Συμφωνία εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Συνεταιρικών Οργανώσεων Ρωσίας — Ελλά
δος. Κείμενο, ανακοίνωση βλ. ΦΣ 1975 σ. 397.
— Απόψεις Υπουργού Συντονισμού και Συνομοσπονδίας για τις τιμές αγροτικών προϊό
ντων σε συσχετισμό με πληθωριστικές τάσεις βλ. ΘΣ 1975 σ. 2203 (και στο Υποκεφ. Η).
— Χαρακτηριστική για τη στάση της Συνομοσπονδίας στο θέμα αυτό, (με το στόμα του Γ.
Δ/ντού της I. Αφεντάκη), είναι η ομιλία του από την τηλεόραση στις 6 Φεβρ. 1975 με αφορμή
κινητοποιήσεις αγροτών. Δημοσιεύτηκε ολόκληρη στα ΘΣ 1975 σ. 2250 επόμ. «για να σχη
ματίσουν δική τους γνώμη» οι αναγνώστες που ζήτησαν να δημοσιευθεί το κείμενο επειδή
«πολύ συζητήθηκε και συζητείται». Είναι η ακόλουθη: (‘)
«Επί 50 χρόνια μαζί αγωνιστήκαμε, πήγα 40 ημέ
ρες φυλακή για τους καλ/τάς Κωπαΐδος, μαζί
κάναμε συνέδρια, μαζί κάναμε συλλαλητήρια, μαζί
κάναμε πορείες. Πάντοτε όμως είχαμε κάποια

βάσι ισχυρή. Ξεκινούσαμε όταν δεν μας ικανοποι
ούσαν, όπως επίσης λέγαμε «ευχαριστώ» όταν μας
ικανοποιούσαν. Η δικτατορία με έδιωξε, ξαναγύρισα με τον νόμο κοντά σας για να σας βοηθήσω.

1) Παράλληλη ομιλία του υπουργού Συντονισμού βλ. σε άλλες σελίδες μας στη συνέχεια.
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Να εργασθώ μαζί σας για να φτιάξωμε το «μεγάλο
χωριό», να σας δώσωμε κλήρο όπου θα μπορή ν'
απασχολούνται όλα τα μέλη της οικογενείας σας μ'
ένα πλήρη εξοπλισμό. Για να τα έχη όλα το χωριό.
Για νάχουν όσοι θα βγούνε από την γεωργία δου
λειά με ικανοποίησι. Γι' αυτό ξαναγύρισα κοντά
σας. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως είχαμε
κάποια βάσι όταν κινητοποιούμεθα. Δεν την βλέ
πω αυτή τη βάσι με την απεργία των Θεσσαλών
αγροτών. Δεν την βλέπω αυτή τη βάσι με την κινητοποίησι των τρακτέρ. Αυτά είναι απαράδεκτα γι'
όλους εμάς τους αγωνιστάς. Πρέπει λοιπόν να
προσέξετε πάρα πολύ και να θελήσετε να με ακού
σετε. Μ έχρις εχθές, πάντοτε ότι κάναμε ελαμβάναμε υπ' όψιν τον τόπο και τον χρόνο. Μην ξεχνά
τε ποιές στιγμές διέρχεται η πατρίδα μας σήμερα
και τι μας εκληρονόμησεν η δικτατορία και επομέ
νως έπρεπε όλα αυτά να τα σκεφθήτε προτού απο
φασίσετε. Η Οργάνωσις σας, η Πανελλήνιος Συνο
μοσπονδία, με σειρά αγώνων ποτέ δεν σας επρόδωσε. Πάντοτε σας υπεστήριξε και ήτανε πάντοτε
πρωτοπόρος. Δεν ήτο λοιπόν δυνατόν αυτήν την
στιγμήν να σας εγκαταλείψη. Αλλά όταν υποστηρί
ζουμε κάτι πρέπει νάχουμε και μία βάσι.
Τ ί θέλομε; Γιατί διαμαρτυρόμεθα; 17,40 μας εξα
σφαλίζει το Κράτος για το βαμβάκι. Αλλά δεν πρέ
π ει να ξεχνάμε ότι η υψηλή τιμή του 1973 βγήκε
από την μανία των Ιαπώνων να ντύσουν τα δολλάριά τους σε πρώτες ύλες, όπως επίσης η χαμηλή
τιμή του 1974 βγήκε από τη μανία των Ιαπώνων να
βρούνε δολλάρια για ν' αγοράσουν πετρέλαιο. Γι'
αυτό έρριξαν τις τιμές και τις ξανάφεραν πίσω στα
παληά επίπεδα και κάτω ακόμα, όχι μόνον για το
βαμβάκι και τα μαλλιά, αλλά και για τα μέταλλα,
όπως είναι ο χαλκός κ.λπ. Οι τιμές όλοι ξέρετε
ποιές ήσαν. Ή σ α ν 7,60, 9,30. Αυτές ήταν οι τιμές
για το βαμβάκι. Σήμερα το Κράτος θα δώση πάνω
από 1.500 εκατ. 'Οταν δε λάβετε υπ ' όψιν ότι το
Κράτος απελευθέρωσε την τιμή του βαμβακοσπό
ρου και θα δώση και άλλα 500 εκατομ. Πρέπει να
ξέρετε ότι το Κράτος σας έδωσε μία εγγύησι, την
εγγύησι των 13 δραχμ. Μ' αυτήν την τιμή έχει αγο
ράσει 40.000 τόν. η ΚΥΔΕΠ, και έχει μια ζημιά
από 1 —2 δρχ., την οποία θα πληρώση το Κράτος.
Ό π ω ς επίσης θα σας πληρώση την τιμή που σας
υπεσχέθη το Κράτος 17,40. Η τιμή των 17,40 είναι
η τιμή, που έδωσε ο Οργανισμός Βάμβακος που
αποτελεί το κόστος και το κέρδος. Δεν θέλω να
εξετάσω πόσο κοστίζει το βαμβάκι που έχουμε με
την πλήρη εκμηχάνισι. Δεν το συζητώ καθόλου.
Πάντως εκεί πρέπει να πάμε. Πρέπει όλοι σας να
ξέρετε, ότι δεν έπεσε η τιμή μόνον για σας, την
οποίαν όμως το Κράτος την εκάλυψε μέχρι σήμε
ρα. 'Ε πεσε και για όλους τους άλλους τους βαμβα
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κοπαραγωγούς του κόσμου, γ ι' αυτό όλες οι
Κυβερνήσεις επέβαλαν περιορισμούς εις την καλ
λιέργειαν. Αρχίζουμε από την Αμερική με το 32%.
Εις την Τουρκία 40%, εις το Ιράν 55% και εις
άλλες χώρες το ίδιο. Επομένως και εμείς πρέπει
να ξέρωμε ότι θα έχωμε μία μείωσι της καλλιέρ
γειας, διότι δεν μπορούμε να μαζεύωμε συνεχώς
αποθέματα.
Αλλά ερχόμεθα τώρα στο δεύτερο προϊόν, το
προϊόν αυτό είναιη τομάτα. Ξέρετε ότι την τομάτα
την ελέγξαμε α π' όλες τις μεριές. Και ξέρετε ότι
καταλήξαμε να φιάξωμε εργοστάσια για να έχωμε
τον τοματοπολτό. Εις την σύσκεψι την οποία καλέσαμε για τα συνεταιριστικά κονσερβοποιεία δεν
μας έδωσαν διάφορο τιμή από την 1,15. Αυτή υπεστήριξαν. Έ ρ χετα ι το Κράτος σήμερα και καθορί
ζει τιμή 1,40 και επί πλέον έχομε την υπόσχεσι του
Υπουργού Συντονισμού ότι, ανάλογα με την εξέλιξι των τιμών, θα έχη και συμπλήρωμα. Αρα δεν
πρέπει να ξεχνάτε ότι από την περσινή μεγάλη
παραγωγή έχουν μείνει 85.000 τόνν. Τ ί θα γίνουν;
Ποιός θα τους φάη; Οι τιμές διεθνώς έχουν πέσει
κατά 200 και 300 δολλ. ο τόννος. Πώς είναι δυνα
τόν να βαστήξουμε τις τιμές τις περυσινές; Π αρ'
όλα αυτά όμως το Κράτος τις εκράτησε και σας
έδωσε μια τιμή 1,40 βασική από το 1,15 και συγ
χρόνως σας έδωσε την υπόσχεσι ότι θα συμπληρώση αυτό το εισόδημά σας.
Ερχόμεθα τώρα να εξετάσωμε τι θα γίνη με το
ζήτημα των άλλων προϊόντων και προτού μπούμε
εις τα άλλα προϊόντα, είμεθα υποχρεωμένοι να
δούμε εσείς που καλλιεργούσατε τα βαμβάκια,
εσείς που καλλιεργούσατε τις τομάτες, τι θα κάνε
τε εφ ' όσον είσασιε υποχρεωμένοι να περιορίσετε
την καλλιέργεια, αφού έχομε αποθέματα 70.000
τόνν. βαμβάκι εκκοκισμένο και 85.000 τόν. τοματο
πολτό. 'Η λθε το Κράτος και κάνει μία άλλη θυσία.
Την θυσία ν ' αυξήση κατά 1 δρχ. την τιμή του
καλαμποκιού και κατά 25% αυξάνει την τιμή απά
νω από τις τιμές της Κοινότητος μ' ένα σκοπό: Για
να σταθήτε στο καλαμπόκι. Για να γλυτώση η
Πατρίδα μας από το βάρος των 185 εκατομ. δολλαρίων που πληρώνει για να μπορούμε να θρέψουμε
την κτηνοτροφία μας.
Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ο καπνός. Ό π ω ς
ξέρετε από τις διώξεις που έκανε η δικτατορία σ'
όλους τους αγρότας και ιδιαίτερα στους καπνοπα
ραγωγούς, ερημώθηκαν τα χωριά και εγκατελείφθη η καλλιέργεια στη Μ ακεδονία και τη Θράκη.
Μείναμε στους 40.000 και 50.000 τόνν. Πρέπει να
ξαναγυρίσουμε το γρηγορώτερο στους 125.000
τόνν. Διότι αυτό είναι προϊόν που θα μας δώση το
μεγαλύτερο εισόδημα σε συνάλλαγμα. Γι' αυτό η
Κυβέρνησι από 45 δρχ. που ήταν η περσυνή τιμή
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καθώρισε τιμή 60 δρχ. Και όχι μόνον τούτο αλλά
ιιπεσχε'θη η Κυβε'ρνησι να δώση και συμπληρωμα
τικό τίμημα και περιμένει πως θα διαμορφωθούν
οι τιμές για να καθορίση επακριβώς πόσο θα το
συμπληρώση. Διότι μία είναι η επιθυμία του Κρά
τους. Να ξαναφτάσουμε στις 125.000 τόνν. καπνά.
Και τώρα ερχόμεθα στο γάλα. Για το γάλα η
Κυβέρνησι είπε: Έ φ τια ξα μια Επιτροπή και ελάτε
να λάβετε μέρος και εσείς. Και ελάβαμε μέρος και
εγώ έλαβα μέρος εκ μέρους σας, αλλά και το
ΑΓΝΟ Θεσσαλονίκης και άλλοι Συνεταιρισμοί.
Αλλά και εν συνεχεία όταν θα εξετασθούν όλα τ'
άλλα ζητήματα και του κρέατος, θα έλθουν οι αντι
πρόσωποί σας για να συζητήσομε μαζί και αφού
μας ακούσουν, τότε θα βγάλη αποφάσεις το Κρά
τος και τότε θα είναι η οριστική τιμή για το γάλα.
Αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να ξέρετε ότι το
Κράτος, π α ρ ' ότι εκληρονόμησε ερείπια και παρ'
ότι είναι υποχρεωμένο να διαθέση τεράστια ποσά
για την άμυνα της χώρας, δεν αφήκε απροστάτευτο
τον Έ λληνα αγρότη και μάλιστα γ ι' αυτό πολύ
σωστά χαρακτηρίστηκε το 1975 ως έτος του αγρό
του και η φιλοδοξία του Προέδρου της Κυβερνή
σεως είναι να δώση στον αγροτικό κόσμο, όλα τα
μέσα για να μπορή ν ' απολαύση κι αυτός τ ' αγαθά
του πολιτισμού. Μέχρι τώρα έχουν δοθή 10.500
δισεκατομ. για διαφόρους σκοπούς. Έ χουν δοθή
εν συνεχεία 2.500 δισεκατομ. μονάχα για τα λιπά
σματα. Πρόκεται δε και εν συνεχεία να δοθούν για
τα καύσιμα, για τα φυτοφάρμακα, για τα λιπάσμα
τα και άλλα 9 δισεκατομ. Αλλά το σπουδαιότερον
είναι η φιλοδοξία της Κυβερνήσεως να εφαρμόση
μία γεωργική πολιτική που θα μπορή να κάμη βιώ

σιμους κλήρους. Και αντιλαμβάνεσθε αυτό τι
σημαίνει. Ό τ ι θα έχετε πλήρη απασχόλησι και
επομένως πλήρες και ικανοποιητικόν εισόδημα.
Δεύτερον, θα φροντίσει να φτιάξη το μεγάλο
χωριό που θα σας τα δώση όλα. Θ α φροντίση για
όσους θα φύγουν από σας. Δεν θα πάνε στη Γερ
μανία. Αντιθέτως θα ξαναγυρίσουν στα χωριά και
αυτοί που είναι στη Γερμανία και αυτοί που
κάνουν παρασιτικά επαγγέλματα στις μεγάλες
πόλεις. Διότι το χωριό θα γίνη πόλις. Το χωριό θα
σας δώση όλα τα μέσα για να συμμετέχετε εις τ'
αγαθά του πολιτισμού, να έχετε αυξημένα εισοδή
ματα. Είναι εντολή του Προέδρου της Κυβερνήσε
ως, να γίνη το νέο πρόγραμμα, φθάνει, όπως εδήλωσεν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως στη Λάρισα,
ν ' αφαιρέση την ιδιοκτησία από όσους δεν 0'
ασχοληθούν με τη γεωργία, να τους αποζημιώση,
για να σας κάνη βιώσιμο τον κλήρο. Ό λ α αυτά δεν
θα γίνουν δωρεάν. Ό λ α αυτά θα γίνουν με μεγά
λες θυσίες του Κράτους. Π ρέπει λοιπόν να σκεφθούμε σοβαρά. Σεις οι αγρόται είσθε τα θεμέλια
του έθνους. Σεις οι αγρόται είσθε δεμένοι με το
χώμα αυτό. Σεις το ποτίσατε με αίμα. Σεις το ποτί
ζετε κάθε μέρα με ιδρώτα. Μην προδίδετε αυτή τη
στιγμή τον εαυτό σας. Π ρέπει να υψωθούμε και να
σταθούμε δυνατοί αλλά και να καλέσωμε και τις
άλλες τάξεις να δεχθούν την συμπαράστασι για να
μπορέσομε να δημιουργήσωμε μία καινούργια
Ελλάδα να δημιουργήσωμε ένα χωριό ευτυχισμέ
νο, μια αγροτική οικογένεια που θα μπορή να
συναγωνίζεται τους ανθρώπους των πόλεων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η σύστασίς
μου, ακούστε με. Καληνύκτα σας».

Πολύ χαρακτηριστική και αποφασιστική η ομιλία αυτή, μεγάλο στήριγμα στις κυβερνητι
κές αποφάσεις, με ελπίδα (του I. Αφεντάκη) ότι θα εφαρμοστούν από την κυβέρνηση οι
άλλες έμμονες εισηγήσεις του. (Βλ. όμως στη συνέχεια).
Η πληθωριστική αγωνιστική αγροτική προσωπικότητα του Γ εν. Δ/ντού I. Αφεντάκη και οι

αγώνες ίου (κατά τις αντιλήψεις του) μετά την επάνοδον. Ε πα φ ές θετικές αλλά και
συγκρούσεις με υπουργούς.

Στην μαχητική αγροτική προσωπικότητα του I. Αφεντάκη έχει γίνει αναφορά και σε άλλες
σελίδες. Φύση μαχητική στην υπηρεσία των διεκδικήσεων του αγροτικού κόσμου (και κατά
την νεότητα του μόλις αποφοίτησε από την Ανωτάτην Γεωπονική Σχολή Αθηνών και αργότε
ρα στο Γεωργικό Επιμελητήριο Αττικοβοιωτίας και στη συνέχεια στην ΕΣΣΕ της 4ης Αυγού
στου) εισήλθε το 1946 στην ανώτατη υπηρεσιακή συνεταιριστική εκπροσώπηση, του Δ/ντού
της ανασυσταθείσης Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, με επιλογή Αλεξ.
Μπαλτατζή (επανελθόντος Προέδρου της) και αποδοχή Θ. Τζωρτζάκη καθώς ο τελευταίος
—στον οποίο δικαιωματικά ανήκε η θέση τυπικά και ουσιαστικά— είχε αναλάβει προ ολί
γου την φροντίδα να εμφυσήσει συνεταιριστική πνοή στον μηχανισμό της Αγροτικής Τράπε
ζας (παλαιό επίμονο αίτημα της συνεταιριστικής κινήσεως) με την τοποθέτηση του από την
τότε δημοκρατική Κυβέρνηση στη θέση του Ανωτέρου Συνεταιριστικού Συμβούλου της ΑΤΕ,
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σε συνεργασία με τον νεοτοποθετηθέντα ως Διοικητή Αριστ. Σίδερι (γνωστό αγροτιστή
καθηγητή), τον Σωτ. Πετρόπουλο και βέβαια το νέο ΔΣ της ΑΤΕ.
Ο γράφων (που συνεργάστηκε στενά με τον I. Αφεντάκη από το 1946 έως και το 1949 απο
σπασμένος από την ΑΤΕ, ως Προϊστάμενος ενός από τα 4 τμήματα της Συνομοσπονδίας,
συντάκτης και δ/ντής του περιοδικού της «Η Φωνή των Συνεταιρισμών» και σε άλλα) γνωρί
ζει από πρώτο χέρι τα πολλά θετικά αγωνιστικά, αγροτικά και εθνικά αλλά και τα όσα
αρνητικά (από συνεταιριστικής πλευράς) συνέβησαν στη Συνομοσπονδία επί ΙΟετίες έως το
1967, καθώς ο μαχητικός εγωκεντρικός χαρακτήρας, η οικονομική ανεξαρτησία, η έλλειψη
υποχρεώσεων και άλλα, βοηθούσαν την έμμονη προσκόλλησή του σε γενικότερες καλόπι
στες πεποιθήσεις του «ολοκληρωτικής όμως νοοτροπίας» στα αγροτικά, (και τα γενικότερα
της υπαίθρου), τα συνεταιριστικά και άλλα θέματα
Με την πρόοδον της ηλικίας του, την απόλυσίν του κατά την δικτατορίαν και την επάνοδόν
του στην κεντρική θέση της Συνομοσπονδίας κατά την πολύ ρευστή αυτή εποχή «της μεταπο
λίτευσης», η δραστηριότητα του χαρακτήρα του για αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων
της χώρας υπήρξε και πάλιν πληθωρική καθώς αισθανόταν ότι, με την υποστήριξη που έκα
νε στην Κυβέρνηση, εύρισκε μεν κατανόηση από τον πρωθυπουργόν αλλά όχι και από τους
υπουργούς του —κυρίως Συντονισμού, Γεωργίας και Α ΤΕ— για την επίλυσιν διαφόρων
προβλημάτων που έθετε για επίλυση κατά τις αντιλήψεις του. Σε πολλές ενέργειες (έγγρα
φα) της περιόδου αυτής γίνεται λόγος και καταγγελία ενεργειών υπουργών όχι σύμφωνα με
τις εντολές του πρωθυπουργού (όπως τις είχε εννοήσει ο ίδιος), ή και αδράνειαν υπουργών
και υπηρεσιών στον συντονισμό της αγροτικής πολιτικής κ.λπ.
Χαρακτηριστικό και αποφασιστικό γεγονός (σε συνέχεια άλλων) που έφθασε σε έντονες
διαμαρτυρίες και υποβολήν παραιτήσεως, είναι το ακόλουθο τηλ/μα προς τον (πανίσχυρον)
υπουργόν Π. Παπαληγούραν (τα γεγονότα δημοσιεύτηκαν τότε στις εφημερίδες)(’). Αντι
γράφουμε από τις σελίδες 75 και έπειτα του βιβλίου «Ιωάννης Αφεντάκης» Αθ. 1988:
«Γενικά πρέπει να σημειωθεί ότι ο I. Αφεντάκης δεν ήταν και δεν θεωρούσε τον εαυτό του
υπηρεσιακό παράγοντα αλλά υπεύθυνο ηγετικό στέλεχος. Αυτό βέβαια προερχόταν από την
απ' ευθείας εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας (και όχι από το Δ.Σ.)
—κανόνα που είχε θεσπίσει από την αρχή ο Θ. Τζωρτζάκης— αλλά κυρίως από την ιδιοσυ
γκρασία του και την οικονομική ανεξαρτησία του.
Για το λόγο αυτό είχε πολλές πρωτοβουλίες, μερικές από τις οποίες και τον έφερναν κατά
διαστήματα σε αντίθεση με κυβερνητικούς παράγοντες και την ΑΤΕ.
Χαρακτηριστική είναι η παραίτησή του της 9.9.1975 (αριθ. πρωτ. 1684/5239) «μετά τας χθε
σινός δημοσιεύσεις εις τον τύπον, δια τους λόγους τους οποίους αναφέρω εις το προς τον κ.
Παν. Παπαληγούραν τηλεγράφημά μου».
Το τηλεγράφημα είναι το ακόλουθο με πολλά στοιχεία για τα βασικά ανικανοποίητα (κατά
τις αντιλήψεις του) αιτήματα του αγροτικού κόσμου και των Οργανώσεών του:
Τη λεγρά φ ημ α
«Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Ν

Π Α Π Α Λ Η Γ Ο Υ Ρ Α Ν

(Υ π ο υ ρ γ ό ν Σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ )

Μ ε συναισθησιν ευθυνης έναντι του Αγροτικου κοσμου τον οποίον επι 50 ετη υπηρετώ,
θεω ρω υποχρεω σιν μου ν α διατυπωσω δημοσία
την γνώμην μου ω ς προσω πον πλέον, ως τέω ς

Γ ενικός Διευθυντής, διότι α πό της σήμερον υπέβαλον την παραίτησίν μου α πό την Διεύθυνσιν
^
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων
Γ εωργικων Συνεταιρισμώ ν Στοπ. Διότι όταν το
προηγούμενον Σ ά ββαχ0ν ο κ. Π ρόεδρος της
Κυβερνήσεο)ς εν Θ εσσαλονίκη εκάλει τους
εκπροσώ πους των ε π α π ε λ ματικώ ν τάξεω ν των

(1) Βλ. το κείμενο στο βιβλίο «Ιωάννης Αφεντάκης» Αθήνα 1988, σελ. 75. Εκεί και υλικό'για την προσω
πικότητα και τις αντιλήψεις του (από διάφορα έγγραφα, ενέργειες κ.λπ).
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Συνδικαλιστικώ ν κ α ι των Συνεταιρικώ ν Ο ρ γα 
νώ σεω ν δ ια συνεργασίαν δ ια τον καταρτισμόν
προγράμματος εις τους διαφόρους κλάδους της
Ο ικονομίας δεν ήτο δυνατόν να φ αντασθώ ποτέ,
ότι θ α έχουν ληφθή α ποφ άσ εις ερήμην των
αγροτώ ν δ ια την επαναλειτουργίαν της περιφήμου Α ΓΡΕΞ κ α ι Ε Τ Ε Α Π όπως επίσης ότι η
Α γροτική Τ ρά π εζα δ ια τα ς παραμεθορίους θα
ίδρυε ετα ιρεία ς αναπτύξεω ς με το 51% Στοπ. Η
Αγροτική Τ ρά π εζα ευθύνεται δια την χρεωκοπ ία ν της ΑΓΡΕΞ, νέα ς και παλαιάς, όπως επί
σης ευθύνεται δ ια τα αρνητικά στοιχεία των
Ισολογισμών της Ε Τ Ε Α Π Στοπ. Ε ις τα Συνεται
ριστικά εργοστάσια α πό τα οπ οία εκράτησε το
61% π αραμένουν α διάθετοι συμπεπυκωμένοι
χυμοί πορτοκαλιού πλέον των δύο ετών, ως και
μήλου Στοπ. 'Ο ταν α ι ετα ιρεία ι Γαλακτοκομεί
ων τα ς οποία ς εις την πραγματικότητα διοικεί
κ α ι διευθύνει με προσω πικόν της, έχουν αρνητι
κ ά αποτελέσματα, πω ς τολμά να αναλάβη την
δημιουργίαν Βιομηχανιών εις τας παραμεθω ρίους με το 51% κ α ι πω ς τολμά να ζητή την επ α 
ναλειτουργίαν της Α ΓΡΕΞ και Ε ΤΕ Α Π ; Στοπ.
Ν α φέρη εις δημοσιότητα τα οικονομικά αποτε
λέσματα τω ν εταιρειώ ν εις τα ς οποία ς συμμετέ
χ ε ι κατά πλειοψ ηφ ίαν δ ια ν α αντιληφθή ο ελλη
νικός λαός κ α ι ο αγροτικός κόσμος την κατα
στρεπτικήν επίδρασιν α πό τα ς πολλαπλός οικο
νομικός επιβαρύνσεις Στοπ. Τ ο Συνεταιριστικόν
Κίνημα, μετά 60 ετών ζωήν ευρίσκεται εν καθυ
στερήσει Στοπ. Την ευθύνην έχει εξ ολοκλήρου
η Α γροτική Τ ρά π εζα με το ν α ασκή την αγροτι
κήν πίστιν εις βάρος των Συνεταιρισμένω ν
αγροτώ ν και τω ν Συνεταιρικώ ν Ο ργανώ σεω ν
κ α ι ν α έχη την μανίαν αποκτήσεω ς εργασιώ ν εις
βάρος των Συνεταιρικώ ν Ο ργανώ σεω ν Στοπ.
Μ ε επιβάρυνσιν τοιαύτην ώστε ν α είναι εις το
τριπλάσιον της επιβαρύνσεω ς που χορηγούνται
α ι πιστώ σεις εις τους αγρότας Α μερικής Στοπ.
Η Α γροτική Τ ρά π εζα κ αι εις το παρελθόν απεγύμνω σε τα ς Σ υνεταιρικός Ο ργανώ σεις από
ικανούς υπαλλήλους Στοπ. Δυστυχώς δε και
σήμερον ακόμη αυτούς που μόλις εκπαιδεύει η
Συνεταιριστική Κίνησις Στοπ. Δ ια τούτο δεδικαιολογημένη είνα ι η δήλωσις των Ενώσεων
Γ εω ργικώ ν Συνεταιρισμώ ν ότι δεν αποστέλλουν
δ ι' εκπαίδευσιν προσω πικόν Στοπ. 'Ο ταν είχομεν την ευθύνην επ ί κεφαλής των Γεωργικών
Επιμελητηρίω ν να εισηγηθώμεν εις τον αείμνη
στον Ε λευθέριον Βενιζέλον την ίδρυσιν της
Α.Τ.Ε., α φ ού ηρνήθη κ ατ' αρχάς, τέλος συγκα-

τένευσε αλλά μας επέσ ιησ ε την προσοχήν επί
των δαπανώ ν της Τ ρα πέζης Στοπ. Ωμίλησε π ερ ί
ύψους δαπανώ ν τα ς οπ οία ς ημείς ουδέποτε ήτο
δυνατόν να φ αντασθώ μεν τότε ότι ήτο δυνατόν
ν α πραγματοποιηθούν τοιαύται δ α π ά να ι ω ς έξο
δ α Στοπ. Δυστυχώς ο αείμνηστος Ελευθέριος
Β ενιζέλος επηληθεύθη κ α ι ήτο δικαιολογημένη
η σύστασίς του ως α ποδεικνύετα ι Στοπ. 'Ο ταν
τα ψ υγεία της Ε λλάδος χρησιμοποιούνται δ ια να
προστατεύσουν τα κ ρέατα άλλων χωρώ ν με την
εισαγω γήν τράνζιτο κ α ι τοιουτοτρόπω ς ν α δημιουργήται έλλειψις δ ια τα ελληνικά κρέατα, π ας
τις αντιλαμβάνεται την κακήν λειτουργίαν της
ψυκτικής αλύσου και α ντί ν α υπόδειξη την βελτίωσιν, η Α .Τ.Ε., ενδια φ έρ ετα ι πω ς θα αποκτήση περιουσ ια κά στοιχεία Στοπ. Η εισαγωγή
κρέατος γίνεται εις τελείω ς ακατάλληλον π ερ ίο 
δον όταν έχωμεν α θρόα ν εισ φ οράν και είμεθα
εν όψ ει της καθόδου των ζώων από ορεινός
βοσκός κ α ι το οικονομικόν συμφέρον της
Χ ώ ρας κ αι των κτηνοτροφών είνα ι να σφαγούν
αμέσω ς κ αι τοποθετηθούν εις ψ υγεία Στοπ.
Δυστυχώς δεν υπά ρχουν ψ υγεία, δεν υπ ά ρχει
οργανισμός παρεμ βάσ εω ς Στοπ. Δ ια ταύτα
όμω ς ουδεμία υπ ό δ ειξις Στοπ. Λ υπούμαι τα
μέγιστα διότι δεν κατώ ρθω σα π α ρ ά τα ς π ρ ο 
σ παθεία ς μου να επιλύσω επειγουσης (ρύσεως
προβλήματα των Συνεταιρικώ ν Ο ργανώ σεω ν
καίτοι είχε δοθή η έγκρισις εκ μέρους του κυρί
ου Π ροέδρου της Κ υβερνήσεω ς Στοπ. Ό π ω ς
επίσης τα ζητήματα του Τ αμείου Συντάξεω ς
Συνεταιριστικώ ν Υπαλλήλων ωσαύτως εκκρεμούν διότι δεν απήντησεν ακόμη ο Υ πουργός
Ο ικονομικώ ν Στοπ. Ε ίχον αναλάβει τη ν υποχρέω σιν να βοηθήσω εις τη ν επ ίλυσ ιν των
εκκρεμούντω ν προβλημάτω ν του Σ υ νετα ιρι
σμένου Αγροτικού κόσμου κ α ι τη ν χάραξιν
ενός προγράμ μα τος δ ια το υ ς παραμεθορίους
κ αι τη ν δημιουργίαν του βιοσίμου κλήρου εις
τη ν άλλην χώ ραν Σ τ ο π . Τ η ς οργανώσεως τη ς
π ροσφ οράς εργασίας επ οχιακ ώ ς μέσω των
Συνεταιρισ μώ ν εργασίας Σ τ ο π . Τ η ς οργανώσε
ως τ η ς εξόδου του πλεονά ξοντος αγροτικού
πλη θυσ μού δ ια επαναπροσανατολισμόν και
νέαν εκπα ίδευσ ιν Σ τ ο π . Τ η ς οργανώσεως του
νέου εποικισμού εις τ α ς παρα μεθορίους με τη ν
επ ανά κα μψ ιν των αναχω ρησάντω ν και τη ν
μετακίνησ ιν π λη θυσ μού εκ του εσωτερικού
Σ το π . (’) Μ ετά τα γεγονότα που ανεκοινώ θησαν σήμερον δ ια του Τύπου, δεν μου επιτρέπε
τα ι να π αραμείνω πλέον ω ς Γ ενικός Διευθυντής

(1) Ο τονισμός των στοιχείων γίνεται τώρα
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Στοπ. Σ α ς ευχαριστώ ιδιαιτέρω ς δ ια την εμπι
στοσύνην με την οποία ν με περιεβάλατε. Στοπ.
Ε ύχομ αι η διοίκησις της Π Ε Σ Ε Γ Ε Σ κ α ι ο νέος
Γενικός Δ ιευθυντής ν α δυνηθή να βοηθήση

τόσον υμάς, όσον την Κυβέρνησιν κ α ι τον Α γρο
τικόν κόσμον περισσότερον δ ια την επίλυσιν
των προβλημάτων του.
Ιω άννης Α φ εντά κ η ς

Κ α ι τ ό τ ε μ εν, με τη ν π α ρ έ μ β α σ η π ο λ λ ώ ν π α ρ α γ ό ν τ ω ν κ α ι με τη ν υ π ό σ χ ε σ η ικ α ν ο π ο ιή σ ε ω ς
τω ν α ιτη μ ά τω ν δ ε ν ε π έ μ ε ιν ε τε λ ικ ά στη ν π α ρ α ίτη σ ή το υ κ α ι εξ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν α π ρ ο σ π α θ ε ί ν α
ε π ιτ ύ χ ε ι τη ν υ π ο β ο ή θ η σ η το υ α γ ρ ο τικ ο ύ κ ό σ μ ο υ κ α ι τω ν Ο ρ γ α ν ώ σ ε ώ ν του».
Α υ τά γ ρ ά φ ε ι το β ιβ λ ίο « Ιω ά ν ν η ς Α φ εν τά κ η ς» .

Η Γενική Συνέλευση Δεκεμβρίου 1975
Μ ε τίτλους: «Τ ο σ η μ α ν τικ ό τερ ο γ εγο ν ό ς τ ο ν το μ έω ς γ ε ω ρ γ ία ς κ α τ ά τ ο 1975 — Η Γ εν ικ ή Σ υ ν έλ ε υ σ ις τ η ς Π Α Σ Ε Γ Ε Σ - Ο λ ό γο ς το υ Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ π ρ ο ς τ ο υ ς α γρότα ς», γ ρ ά φ ε ι η Φ Σ 1975 σ.
595 γ ια π α ρ ό ν τες, ομιλητές, λ ο γο δ ο σ ία , ψ ή φ ισ μ α . Κ α ι ό τ ι ο Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς κ. Κ. Κ α ρ α μ α ν λ ή ς
α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς π ρ ο ς το υ ς εκ π ρ ο σ ώ π ο υ ς τω ν σ υ ν ετα ιρ ισ μ ένω ν α γ ρ ο τώ ν ε ίπ ε τ α εξής:
«Αισθάνομαι ειλικρινή συγκίνησιν απευθυνόμε
νος προς τους αγρότας της Ελλάδος. Δεν νομίζω
δε ότι έχω ανάγκην να σας διαβεβαιώσω για το
ενδιαφέρον και την στοργήν που τρέφω για την
τάξιν σας. Γιατί πέραν του γεγονότος ότι προέρ
χομαι από τους κόλπους της, εκτιμώ βαθύτατα τον
πρωταρχικόν ρόλον που διαδραματίζει στην εθνι
κήν μας ζωήν. Αποτελεί, όπως κατ' επανάληψιν
ελέχθη, η τάξις η αγροτική την μεγάλη δεξαμενήν
από την οποίαν το Έ θ ν ο ς αντλεί τας δυνάμεις
του. Κ αι δια τον λόγον ακριβώς αυτόν η στοργή
της Κυβερνήσεως γ ι' αυτήν θα πρέπει να είναι
και στοργή όλων των τάξεων του ελληνικού λαού.
Το ενδιαφέρον μου για την τάξιν σας το απέδει
ξα και κατά το παρελθόν με την ασφάλισιν των
αγροτών, αλλά και προσφάτως. Ο ι αριθμοί, οι
οποίοι δίδουν την πολιτικήν του κράτους εις τον
γεω ργικόν τομέα, έχουν σχεδόν διπλασιασθή
μεταξύ του 1973 και του 1975. Και ιδού οι αριθμοί
αυτοί: Η χρηματοδότησις προς την γεω ργίαν το
1973 ανήρχοντο σε 29 δισεκατομμύρια δραχμών.
Το 1975 ανήλθεν εις 48 δισεκατομμύρια 900 εκα
τομμύρια. Α ι επιδοτήσεις για τα γεω ργικά μας
προϊόντα από 5 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια
το 1973, ανήλθαν σε 14 δισεκατομμύρια 900 εκα
τομμύρια το 1975. Α ι επενδύσεις προς τον γεω ρ
γικόν τομέα από 4 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύ
ρια το 1973, ανήλθαν εις 5 δισεκατομμύρια 400
εκατομμύρια το 1975. Και α ι διάφοροι παροχαί
του ΟΓΑ προς τους αγρότες από 4 δισεκατομμύ
ρια 400 εκατομμύρια το 1973, ανήλθαν σε 7 δισε
κατομμύρια 500 εκατομμύρια το 1975.
Γνωρίζω, ότι π α ρ ' όλα αυτά, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας είναι πολλά και
δύσκολα. Τ α προβλήματα όμως αυτά δεν θα
θεραπευθούν μόνον με επιδοτήσεις, που προκαλούν όπως γνωρίζετε πρόσκαιρον ανακούφισιν.
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Τα προβλήματα αυτά πρ έπει να επιλυθούν κατά
τρόπον οργανικόν και μόνιμον. Αλλά δια να επι
λυθούν χρειάζεται η στενή και σταθερά συνεργα
σία κράτους και αγροτών. Συνεργασία η οποία
θα έχη ως σκοπόν την αναδιάρθρω σιν της γεω ρ
γικής μας οικονομίας που εκτός των άλλων είναι
αναγκαία και εκ του γεγονότος ότι αναμένεται η
ένταξίς μας εις την Κοινήν Α γοράν. Έ νταξις, την
οποίαν, όπως γνωρίζετε, με επιμονήν και θα
η μπορούσα να πω με επιτυχίαν επεδίω ξα και η
οποία θα ευεργετήση την τάξιν την αγροτικήν.
Ε ις ένα λόγον μου τον οποίον εξεφώνησα προ
έτους περίπου εις την Λ άρισαν διέγραψ α την
πολιτικήν την οποίαν προτίθεται να ακολουθήση
η κυβέρνησίς μου εις τον αγροτικόν τομέα. Για
την πραγματοποίησιν της πολιτικής αυτής η
Κυβέρνησίς μου είναι πρόθυμος, είναι αποφασι
σμένη να συνεργασθή στενά και ειλικρινά με τους
εκπροσώπους σας και να τους παράσχη όλα τα
μέσα που είναι αναγκαία για να εκπλησώσουν
την αποστολήν τους. Α ναμένει όμως και από σας
η Κυβερνήσις κατανόησιν. Και όταν λέγω από
σας δεν περιορίζομαι μόνον εις τας οργανώσεις
σας, αλλά και εις έκαστον εξ υμών προσωπικώς.
Γιατί οσαδήποτε μέσα και εάν διαθέση το κράτος
θα αποδειχθούν μάταια, εάν σεις οι ίδιοι δεν το
αξιοποιήσετε συμμορφούμενοι με τας υποδείξεις
του και τα δεδομένα της επιστήμης.
Ό λ ο ι υποστηρίζομεν εις τον τόπον αυτόν την
ανάγκην της αλλαγής. Αλλά για να γίνη καθολική
η αλλαγή αυτή θα π ρέπει να την πραγματοποιήση
ο καθένας μας χωριστά εις τον τομέα του. Ο ι ριζι
κές συνεπώς αλλαγές που χρειάζεται η γεωργική
μας οικονομία θ ' απαιτήσουν την πρόθυμη
σύμπραξη των αγροτών μας.
Η διατύπωσις, εξ άλλου, οικονομικών αιτημά
των, τα οποία υπερβαίνουν τις δυνατότητες της

Η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών το 1975. Στην πρώ τη σειρά ο Πρωθυπουργός Κ Καραμανλής, υπουργοί, οι της ΑΤΕ, ο Α Ι Μπαλτατζής.
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οικονομίας μας είναι αντίθετη προς την λογικήν,
αλλά και προς το γενικόν συμφέρον. Γιατί όπως
είπα κάποτε, αποτελεί παραλογισμόν το να
ζητοΰμεν από το κράτος να δίδη περισσότερα
από όσα έχει. Θ α επαναλάβω με την ευκαιρίαν
αυτήν (ορισμένες αλήθειες τις οποίες είπα προσφάτως στην Καβάλα και που πρέπει να γίνουν
συνείδησι όλων των Ελλήνων.
Η Κυβέρνησις δεν έχει λόγους να αντιδική με
τους πολίτας. Γιατί η Κυβέρνησις δεν έχει ίδια
συμφέροντα, όπως έχουν αυτοί. Αντιθέτως η
Κυβέρνησις έχει συμφέρον να ικανοποιή όλα τα
αιτήματα όλων των πολιτών. Διότι εκτός του ότι
ικανοποιεί ψυχικήν ανάγκην, έχει και συμφέρον
κομματικό. Ε άν δεν το πράττη, δεν είναι γιατί δεν
το θέλει, αλλά γιατί δεν μπορεί να το πράξη
χω ρίς να θέση σε κίνδυνο την οικονομίαν της
χώρας.
Και είναι απαράδεκτος η τακτική αυτή όταν
συνοδεύεται από απεργίες και διαδηλώσεις.
Ό π ω ς γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό, η τακτική
της ασκήσεως πιέσεω ς επί της Κυβερνήσεως με
παρόμοιες εκδηλώσεις τείνει να καταστή μόδα.
Αλλά αν αγαπητοί μου κύριοι, επικράτηση η μόδα
αυτή κ αι όλες οι τάξεις του τόπου μας για να ικα
νοποιήσουν τα αιτήματά τους κατέλθουν συγχρό

νως σε απεργίες, τότε θα οδηγηθώμεν εις την διάλυσιν της Πολιτείας. Αλλά η Π ολιτεία δεν ανήκει
εις την Κυβέρνησιν, η οποία είναι περαστική.
Ανήκει σε σας, στους Έ λληνας πολίτας. Και έχε
τε συμφέρον και καθήκον να την προστατεύσετε.
Τ ις αλήθειες αυτές τις γνωρίζομε όλοι μας. Αλλά
παρασυρόμεθα από τη δημαγωγία, την πολιτική
και τη συνδικαλιστική. Η οποία, ούτε λίγο, ούτε
πολύ προτείνει περίπου να δίνουμε προς όλους
και να μη λαμβάνωμεν από κανένα. Ε ίναι καιρός
όμως να βρούμε την δύναμι της αντιστάσεως κατά
της δημαγωγίας, εάν θέλουμε να έχουμε πρόοδον,
ασφάλειαν και ελευθερίαν.
Ε ίναι καιρός να αντιληφθούν προ παντός εκεί
νοι οι οποίοι μολονότι αποτελούν όργανά του,
αντιδικούν συστηματικά με το κράτος, ότι η τακτι
κή των ημπορεί να οδηγήση εις οικονομικήν και
κοινωνικήν αποσύνθεσιν και εν τελευταία αναλύ
σει να κλονίση την Δημοκρατίαν.
Περιμένω από σας τους αγρότας να δώσετε το
παράδειγμα της εγκρατείας εις όλας τας τάξεις
της κοινωνίας μας. Διότι σεις που ζήτε κοντά στη
φύσι και αισθάνεσθε περισσότερο από τους
άλλους ότι ο τόπος αυτός είναι δικός σας, είναι
φυσικό και να ενδιαφέρεσθε περισσότερο από
τους άλλους για την προκοπή του...».

Αυτη ήταν η πραγματικότητα της εποχής εκείνης (και στη συνέχεια).
Βέβαια τα παραπάνω δεν απευθυνόταν μόνο στους αγρότες. Απευθυνόταν στις διάφορες
αντιπολιτευτικές κινήσεις της πολιτικής, που υποσχόταν και διευρυνόταν σε οπαδούς.
Το αγροτικά και συνεταιριστικά προβλήματα και το ψήφισμα της Γεν. Συνελεύσεως Δεκ.
1975 της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Το Ψήφισμα. Μετά την Γ.Σ. εκδόθηκε το ακόλουθο Ψήφισμα:
«Η πρώτη Γενική Σννέλευσις της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνε
ταιρισμών, μετά την πτώσιν της δικτατορίας, προελθονσα εκ γενικών ελευθέρων εκλογών των
Συνεταιριστικών Οργανώσεων παντός βαθμού και μορφής, διακηρύσσει την πίστιν της εις τα
δημοκρατικά ιδεώδη. Διακηρύσσει και ότι η δίωξις υπό της δικτατορίας δεν εγένετο μόνον
διότι είναι η κα τ’ εξοχήν δημοκρατική Οργάνωσις αλλά διότι το συνεταιριστικόν κίνημα είναι
κοινωνικόν και οικονομικόν σύστημα που εξασφαλίζει δια της αλληλεγγύης, της αλληλοβοή
θειας και της συνεργασίας, την ευημερίαν και την λύτρωσιν όχι μόνον εκάστου ατόμου αλλά
όλων των εργαζομένων.
Ε ξ άλλον εδιώχθη ο αγροτικός κόσμος καθ’ όλην την δικτατορίαν με το πάγωμα των τιμών
των προϊόντων του με συνέπειαν να χάση ένα ποσόν της τάξεως των 80-100 δισεκατομμυρίων
δραχμών.
Η Συνέλενσις πιστοποιεί ότι ήτο μονόπλευρος η δίωξις των Συνεταιριστικών Οργανώσεων
υπό της δικτατορίας, ως επίσης μονόπλενρος η οικονομική δίωξις του αγροτικού κόσμου υ π ’
αυτής, καθ’ όσον εις ονδεμίαν άλλην επαγγελματικήν Οργάνωσιν των άλλων τάξεων απελύθησαν αίρεται Διοικήσεις και ανώτεροι υπάλληλοι, ως και εις ονδεμίαν οικονομικήν Οργάνωσιν
υπό οιανδήποτε μορφήν, περιωρισμενης ευθύνης ή Ανωνύμου Εταιρείας, αντεκατεστάθησαν
τα αιρετά Διοικητικά Συμβούλια και οι ανώτεροι υπάλληλοι, όπως επίσης εις ουδένα εργαζό-
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μ ε ν ο ν η ρ ν ή θ η τ η ν α ύ ξ η σ ιν τω ν α π ο δ ο χ ώ ν εις μ ισ θ ο ύ ς κ α ι η μ ερ ο μ ίσ θ ια , α λ λ ά κ α ι ε ις π ο σ ο σ τ ά
κ έρ δ ο υ ς .
Α λ λ ά τ α ύ τ α π ά ν τ α έγ ιν α ν δ ιό τι η δ ικ τ α τ ο ρ ία η κ ο λ ο ύ θ η σ εν τ ο π α ρ ά δ ε ιγ μ α όλω ν τω ν ά λλω ν
δ ικ τα το ρ ιώ ν , α ι ο π ο ία ι π λ ή σ ο ο υ ν τ α ς δ η μ ο κ ρ α τ ικ ό ς Ο ρ γα ν ώ σ εις ω ς είνα ι οι Σ υ ν ετα ιρ ισ μ ο ί,
π λ ή σ σ ο υ ν τ α ς Ο ρ γα ν ώ σ εις μ ε ο ικ ο ν ο μ ικ ό ν κ α ι κ ο ινω ν ικ ό ν σ ύ σ τη μ α π ο υ ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι τ η ν ε υ η 
μ ε ρ ία ν τω ν λα ώ ν» ...
Η Γενική Συνέλευσι; ζητεί:
1) Ό π ω ς αι ζημίαι των Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων που προεκάλεσαν αι διωρισμε'ναι διοικήσεις
και οι διωρισμενοι υπάλληλοι, καλυφθούν υπ<5 του
Κράτους, διότι άλλως θα συντριβούν οικονομικώς
αι Οργανώσεις των πτωχών παραγωγών.

7) Ό π ω ς εις την υπόλοιπον χώραν αντιμετωπισθή
το εισόδημα εκ του οικογενειακού κλήρου της πλή
ρους απασχολήσεως των μελών της οικογενείας
της πλήρους απασχολήσεως του μηχανολογικού
αυτής εξοπλισμού δια της συμπληρώσεως και
μεγενθύσεως του οικογενειακού κλήρου, δ ι' αγο
ράς ή ενοικιάσεως εδαφών.

2) Ό π ω ς α ι ζημίαι που προεκλήθησαν εις το
8) Ό π ω ς εξαγγελθή πρόγραμμα συγκεντρώσεως
Ταμείον των Συνεταιριστικών Υπαλλήλων με τας
των Κοινοτήτων, ώστε να συμμετάσχουν οι αγροτι
αθρόας απολύσεις και διορισμούς καλυφθούν εκ
κοί πληθυσμοί εις τα αγαθά του πολιτισμού, αλλά
μέρους του Κράτους εκ των προϋπολογισμών του
και να δικαιολογηθή η έξοδος τούτου ώστε μετά
Υπουργείου Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρε
τον επαναπροσανατολισμόν και την εκπαίδευσιν
σιών, τουλάχιστον κατά 50% και 50% εξ ενός κοι
να ασχοληθή επί τόπου εις την οικοτεχνίαν, βιοτε
νωνικού πόρου υπέρ του Ταμείου.
χνίαν, βιομηχανίαν και τας υπηρεσίας, κλάδους
3) Ό π ω ς ανακοινωθούν εκ μέρους της Κυβερνή
οίτινες δεν δύναται να λειτουργήσουν εις μεμονω
σεως τα νέα μέτρα αυξήσεως των συντάξεων των
μένος Κοινότητας.
αγροτών και βελτιώσεως της νοσοκομειακής και
ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως αυτών. Αι
Συνεταιριστικοί Οργανώσεις θα είναι πρόθυμοι
να βοηθήσουν τον Ο.Γ.Α., δια την καλυτέραν εκτέλεσιν του έργου του, εφ' όσον και προ της ιδρύσεως τούτου είχαν αναλάβει ωρισμέναι εξ αυτών την
πρωτοβουλίαν της νοσοκομειακής και ιατροφαρ
μακευτικής περιθάλψεως δια τα μέλη των, την
οποίαν ήσκουν κατά άρισιον τρόπον, ως είχεν
αναγνωρισθή και υπό των αγροτών και υπό των
επισήμων Αρχών.

9) Ό π ω ς κατά τον καθορισμόν των τιμών ασφα
λείας λαμβάνεται υ π ' όψιν το κόστος καλλιεργείας
βάσει παρακολουθουμένων εκμεταλλεύσεων δια
φόρου εκτάσεως, αντιπροσωπευτικών εις την
χώραν μας καλλιεργειών και βάσει στοιχείων τα
οποία λαμβάνει υπ ' όψιν της η Κοινότης.

4) Ό π ω ς ο Ο.Γ.Α., ολοκληρώση τους ασφαλιστι
κούς κινδύνους της παραγωγής.

11) Ό π ω ς α ι γεω πονικαί Σχολαί ειδικεύσουν
τους εξερχομένους υπ ' αυτών γεωπόνους, κτηνιά
τρους, δασολόγους εις τους ειδικούς κλάδους, δι'
όσον χρόνον απαιτείται τούτο, ως υποτρόφων του
Κράτους, συγχρόνως δε το μέτρον τούτο εφαρμοσθή και δ ι' όλους τους αδιορίσιους επιστήμονας
των εν λόγω κλάδων, οι οποίοι είναι τόσον απα
ραίτητοι δια την γεωργικήν ανάπτυξιν.

5) Ό π ω ς ανεξαρτήτως του χρόνου εντάξεως εις
την Ε Ο Κ ληφθούν όλα τα αναγκαία νομοθετικά
και διοικητικά μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η προ
σαρμογή της γεω ργίας μας, δια της χορηγήσεως
ειδικών δανείων, επιδοτήσεων δια τας επενδύσεις
και ειδικών εισφορών, ώστε τα δάνεια δια τας τοιαύτας εγκαταστάσεις γενικής χρησιμότητος να
περιορίζονται εις 20%, ως τούτο γίνεται εις την
ΕΟΚ.

6) Ό π ω ς ολοκληρωθή ο Νόμος «περί επενδύσε
ων και χρηματοδοτήσεων δια τας παραμεθορίους
περιοχής», με βάσιν ότι ο αγροτικός κόσμος των
εν λόγω περιοχών θα εξασφαλίση το κύριον εισό
δημα εκ της οικοτεχνίας, βιοτεχνίας, βιομηχανίας
και των υπηρεσιών, διότι το εκ της γεωργίας,
δασών και αλιείας εισόδημα θα είναι συμπληρω
ματικόν, λόγω της μεγάλης πυκνότητας του πληθυ
σμού εις αυτάς.

10) Ό π ω ς αναθεωρηθή η τιμή ασφαλείας του
ελαιολάδου, απαγορευθή η εισαγωγή σπορέλαιων
και απαγορευθή η κυκλοφορία τούτων εντός των
ελαιοπαραγωγικών περιφερειών.

12) Ό π ω ς αι παρατηρήσεις των δορυφόρων χρη
σιμοποιηθούν αμέσως, εν ανάγκη και από μετακαλουμένους ειδικούς επιστήμονας, εφ ' όσον δεν δια
θέτει η χώρα τοιούτους, διότι ούτοι θα συμβάλουν
μεγάλως δια την ανάπτυξιν της ελληνικής οικονο
μίας και του κατά κεφαλήν εισοδήματος, εφ ' όσον
θα υπάρξη εκμετάλλευσις του υποδεικνυομε'νου
υπογείου πλούτου εις μεταλλεύματα, πετρέλαια και
ύδωρ. Ειδικώτερον δια το νερό έχει ιδιαιτέραν
σημασίαν διότι είναι δυνατόν να παραμείνη εις την
γεωργίαν τριπλάσιος πληθυσμός, από τον πληθυ
σμόν τον οποίον δύναται ν ' απασχολήση σήμερα
αύτη και ο οποίος δεν είναι δυνατόν να υπερβή τας
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200 —250 χιλιάδας οικογενείας με οικογενειακόν
κλήρσν πλήρους απασχολήσεως των μελών της και
του μηχανικού αυτής εξοπλισμού.
13) Ό π ω ς η χρηματοδότησις της γεωργίας είναι
ανάλογος με τας ανάγκας αυτής, αλλά και της συμ
βολής της εις το εθνικόν εισόδημα. Π ρέπει δε να
ληφθή υπ ' όψιν ότι η σημερινή γεωργία και κτηνο
τροφία απαιτεί κεφάλαια πολλαπλάσια δια πλήρη
απασχόλησιν ανά εργαζόμενον, από τ ' απαιτοΰμενα δ ι' ένα βιομηχανικόν εργάτην.
14) Τέλος ζητεί τον καταρτισμόν αναπτυξιακού
προγράμματος εντολή του Προέδρου της Κυβερνή
σεως κ. Καραμανλή, μερίμνη των Υπουργών
Συντονισμού και Γεωργίας, εν συνεργασία με τας
γεω ργικός συνεταιριστικός Οργανώσεις, ΑΤΕ, το
οποίον πρόγραμμα, πράγματι θα θέση υπό παρα
γωγικήν διαδικασίαν όλους τους κλάδους της
γεωργίας, κτηνοτροφίας και των δασών με σύγ
χρονα μέσα και με εφαρμογήν των πορισμάτων της
επιστήμης και της ερεύνης αλλά και της εκπαιδεύσεως, θεωρητικής και πρακτικής, η οποία είναι
τόσον αναγκαία με τας σημερινός εξελίξεις.
Η Γενική Συνέλευσίς διακηρύσει ότι δύναται ν'
αυξηθή το εκ της Γεωργίας εισόδημά μας και
πέραν του διπλάσιου, εφ' όσον θα υπάρξη εκπαίδευσις και ειδίκευσις του αγροτικού πληθυσμού,
υποβοηθηθή δε ούτος από την έρευναν, πλαισιωθή
από τους τεχνικούς του Υπουργείου Γεωργίας και

της Αγροτικής Τραπέζης, με ανάληψιν ευθύνης
επόπτου καλλιεργείας και καλλιεργητού εις τας
PILOT εκμεταλλεύσεις, αι οποίαι επιβάλλεται να
δημιουργηθούν εις ολόκληρον την χώραν δι' όλας
τας καλλιεργείας και εις κάθε παραγωγικόν
χώρον.
Είναι ανάγκη η νομοθεσία της ΕΟΚ, τα διοικητι
κά μέτρα που ελήφθησαν υπ ' αυτής, τα κίνητρα
που καθωρισθησαν μέσω των ειδικών επιδοτήσε
ων, συμπεριληφθούν εις το πρόγραμμα της νέας
αγροτικής πολιτικής.
Μόνον εφ ' όσον γενικευθή η εκπαίδευσις του
αγροτικού κόσμου, τα πορίσματα της ερεύνης
τεθούν εις την διάθεσιν του και τοποθετηθούν επί
κεφαλής των εργοταξίων των κοινών καλλιεργειών
οι αρμόδιοι τεχνικοί και οικονομικοί, αντικαθιστά
μενοι εις τα γραφεία των από διοικητικούς υπαλ
λήλους, θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθή η
επανάστασις εις την ύπαιθρον και η αλλαγή η
οποία είναι τόσον αναγκαία δια την σημερινήν
Ελλάδα.
Η Γενική Συνέλευσίς διακηρύσσει ότι είναι απαράδεκτον να υφίσταται τόσον μεγάλο χάσμα μετα
ξύ εισοδήματος των πόλεων και της υπαίθρου, από
την κάλυψιν του οποίου θα εξαρτηθή η ανάπτυξις
και των άλλων κλάδων της οικονομίας και η γενική
ευημερία όχι μόνον των αγροτών, αλλά και των
άλλων εργαζομένων».

Οι νέοι διαξιφισμοί και η τελική παραίτηση του I. Αφεντάκη το 1976

Αντιγράφουμε από την σελίδα 82 και επόμ. του βιβλίου I. Αφεντάκης:
«Έ να ακόμα δείγμα της εκ μέρους του θαρραλέας θέσεως των προβλημάτων ενώπιον των
αρμοδίων για επίλυση, κατά τας απόψεις του, είναι η Εισήγηση του στον Πρόεδρο της
Κυβερνήσεως κατά την σύσκεψη της 16.1.1976. Από σχετικό κείμενό του μεταφέρουμε εδώ:
«Την 16ην Ιανουαρίου 1976, εγένετο η σύσκεψις
εις το Υπουργείον Γεωργίας, υπό την προεδρείαν
του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως, εις την οποίαν
παρίσταντο ο Υπουργός και Υφυπουργός Συντονι
σμού κ.κ. Παπαληγούρας και Κοντογιώργης, ο
Υπουργός και Υφυπουργός Εμπορίου κ.κ. Βαρβιτσιώτης και Παναγιωτόπουλος, οι κ.κ. Υπουργός
Γειοργίας, Διοικητής και Υποδιοικητής ΑΤΕ και ο
κ. Σπέντζας, Οικονομικός Σύμβουλος του Προέ
δρου της Κυβερνήσεως.
Μετέβημεν εις το Υπουργείον κληθέντες, ο κ.
Χρονόπουλος Πρόεδρος, κ. I. Αφεντάκης Γεν.
Δ/ντής και κ. Παταλωτής Οικονομολόγος
ΠΑΣΕΓΕΣ.
Ό τα ν ηρωτήθημεν πώς πηγαίνει η κατάστασις
έλαβα τον λόγον (I. Αφεντάκης) δια να είπω τα
εξής:
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«Πώς θέλετε κ. Πρόεδρε να πηγαίνη η κατάστασις, όταν εις το Υπουργείον Γεωργίας, υπάρχουν
τρεις διευθύνσεις, —Γεωργίας, Κτηνοτροφίας,
Δασώ ν— αι οποίαι δεν έχουν ουδεμίαν συνεργα
σίαν μεταξύ των εις το κέντρον και την περιφέρει
αν, δι' ενός κοινού συμβουλίου, εις το οποίον θα
επεβάλετο να συμμετέχη η Αγροτική Τράπεζα και
ο αγροτικός κόσμος, ενώ υπάρχουν προβλήματα
από τα οποία ταλαιπωρείται ο αγροτικός κόσμος
με τους χαρακτηρισμούς διαφόρων ζωνών, ως
ζώνης κτηνοτροφικής, δασικής, γεωργικής ή
μικτής. Χαρακτηρισμοί, οι οποίοι δεν γίνονται από
κοινού, αλλά από εκάσιην υπηρεσίαν κεχωρισμένως. Ε ξ άλλου υπάρχουν εις το Υπουργείον Γεωρ
γίας τρεις Γενικαί Διευθύνσεις. Και αυται έχουν
στεγανά μεταξύ των, χωρίς κοινά συμβούλια, εις
τα οποία θα συμμετέχη ο αγροτικός κόσμος και η
ΑΤΕ, εις το κέντρον και την περιφέρειαν.
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Κ Κ α ρα μ α νλή ς - 1. Α φ ε ν τά κ η ς (Γ.Σ. 1975)

Ηλ. Χ ρονόπουλος, I. Α φ εντά κ η ς, Α ρ ισ τ. Κλήμης, σ τη Λ έσ βο.
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Εις την Αγροτικήν Τράπεζαν υπάρχουν επτά
διευθύνσεις, χωρίς καμμίαν συνεργασίαν των
βασικών διευθύνσεων μεταξύ των, χωρίς καμμίαν
συνεργασίαν με το Υπουργείον Γεωργίας, χωρίς
καμίαν συνεργασίαν με τους αγρότας εις το
κε'ντρον και την περιφέρειαν.
Η Αγροτική Τράπεζα προχωρεί εις τον καταρτι
σμόν προγραμμάτων και την εφαρμογήν αυτών,
ενώ δεν έχει δικαίωμα εκ του ιδρυτικού αυτής
νόμου.
Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί· εις το κε'ντρον και
την περιφέρειαν, είναι εκτός συνεργασίας με τας
κεντρικός υπηρεσίας, με τας περιφερειακός υπη
ρεσίας, Υπουργείου Γεωργίας και Τραπέζης.
Υπό τοιαύτας συνθήκας, πώς είναι δυνατόν ν'
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να ετοιμασθώμεν δια την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα. Παρίσταται ανάγκη να υπάρξη πλήρης συντονισμός εις το
κέντρον, την περιφέρειαν, τον νομόν και την επαρ
χίαν.
Εν συνεχεία ο I. Αφεντάκης ανέπτυξε το ζήτημα
της ερεύνης και ετόνισεν ότι ουδεμία πρόοδος
είναι δυνατή άνευ ερεύνης, όχι μόνον εις την
γεωργίαν, αλλά και όλους τους παραγωγικούς
κλάδους και ότι κακώς περιεκόπησαν αι πιστώσεις
δια την έρευναν και ότι η έρευνα καθυστερεί και
δεν υπάρχει συντονισμός, τον οποίον είχε προτεί
νει το Γραφείον Δοξιάδη, κατόπιν μελέτης με
ξένους εμπειρογνώμονας. Ιδιαιτέρως ετόνισεν ότι
υπάρχει επιφύλαξις εκ μέρους των ερευνητών μας,
να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα της ερεύνης
των άλλων χωρών, ενώ δεν έχουν τα μέσα που δια
θέτουν αύται ούτε τα οικονομικά, ούτε τα επιστη
μονικά. Και δια τούτο εις το παρελθόν είχομεν
εισαγάγει 600 τόννους τζενερόζο, σίτον ιταλικής
παραγωγής, όστις σοβαρώς συνέβαλε εις την εξασφάλισιν της σιταρκείας, όπως επίσης κατά το τρέχον έτος εισαγάγαμεν 1.000 τόννους σκληρού
σίτου δια πλούσια εδάφη, ιταλικών ποικιλιών, δια

τας οποίας υπήρχον αντιρρήσεις των γεννετιστών
του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίοι ήσαν υπέρ
της προοδευτικής εισαγωγής εις μικράς ποσότη
τας, ενώ θα επεβάλετο να είχον διάφορον αντίληψιν και εκ της πείρας του παρελθόντος, αλλά και
διότι κατόπιν ενεργειών της Συνομοσπονδίας δύο
αρμόδιοι υπάλληλοι του Ινστιτούτου σίτου μετά
του Προέδρου της Συνομοσπονδίας, επεσκέφθη
σαν την Ιταλίαν κατά την περίοδον της συγκομιδής
όπου διεπίστωσαν πλήρη επιτυχίαν με υψηλάς
αποδόσεις των νέων ποικιλιών σκληρού σίτου.
Δυστυχώς όμως ούτοι δεν περιωρίσθησαν εις το να
μη εισηγηθούν την εισαγωγήν μεγάλων ποσοτήτων
σπόρου, αλλά ακόμη ενδιαφέρθησαν πως θα
παρεμποδίσουν την διάθεσιν εις τον αγροτικόν
κόσμον της εισαχθείσης ποσότητος.
Το ζήτημα της εκπαιδεύσεως του αγροτικού
κόσμου εις τα ζητήματα της γεωργίας, αλλά και
μετεκπαιδεύσεως όσων θα εξέλθουν εκ της γεωρ
γίας, δεν προχω ρεί ή μάλλον δεν έχει αρχίσει δια
την δευτέραν κατηγορίαν.
Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως μετά τα ως
άνω, ηθέλησε να πληροφορηθή εις πόσον χρόνον
θα δοθή η απάντησις δια τον νόμον «περί Συνεται
ρισμών», ενώ ο κ. Πεταλωτής απήντησεν εντός 10
ημερών, ο κ. Πρόεδρος εντός 15, εγώ προσωπικώς
δεν έδωσα καμμίαν απάντησιν.
Μετά την σύσκεψιν απεφασίσθη η δημιουργία
ενός συντονιστικού οργάνου που θα διαγράφη και
θα υλοποιή την αγροτικήν πολιτικήν της Κυβερνή
σεως.
Ε ις το όργανον αυτό θα μετέχουν το Υπουργείον
Γεωργίας, η Αγροτική Τράπεζα και οι συνεταιρι
σμοί με την ΠΑΣΕΓΕΣ, θα εξασφαλίζεται δηλαδή
με την λειτουργίαν του οργάνου αυτού ο συντονι
σμός απόψεων, θέσεων και ενεργειών των τριών
φορέων που ασκούν την αγροτικήν μας πολιτι
κήν».

Και συνεχίζει το βιβλίον:
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν τότε πέρασαν στον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας και
οι προθεσμίες εκτελέσεως ήταν οι ακόλουθες:
Νομοσχέδιο περί Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Το καταρτισθέν ήδη υπό του Υπουργείου Γεωργίας Νομοσχέδιον έχει παραδοθή ήδη εις
την ΠΑΣΕΓΕΣ δια να έκφραση την γνώμην της. Ετέθη προθεσμία δέκα ημερών εις την
ΠΑΣΕΓΕΣ δια να απαντηση. Το Υπουργείον Γεωργίας από της υποβολής των παρατηρήσε
ων θέλει καταθέσει το Νομοσχέδιον εις την Βουλήν προς ψήφισιν εντός μηνός.
Οργάνωσις ΠΑΣΕΓΕΣ.
Εις τα πλαίσια του νέου θεσμικού νόμου περί Γεωργικών Συνεταιρισμών, ή ΠΑΣΕΓΕΣ, εν
συνεργασία μετά των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και της ΑΤΕ,θέλει
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υποβάλει προτάσεις περί οργανώσεως της, αρμοδιοτήτων της και αναγκαιούντων μέσων
προς εκπλήρωσιν των σκοπών της('). Προθεσμία υποβολής προτάσεων δίμηνος.
Συνεργασία Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ.
Προς εξασφάλισιν του συντονισμού κοινής δράσεως των εν επικεφαλίδι, θα υποβληθούν
προτάσεις δια την συστηματοποίησιν επί μονίμου βάσεως της συνεργασίας των και θα
συσταθούν, όπου τούτο κριθή επιβεβλημένον, κοινά όργανα('). Προθεσμία υποβολής προ
τάσεων δίμηνος.
Η αποχώρησή του από την ΠΑΣΕΓΕΣ κατά το 1976.
Αλλά βέβαια τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ούτε για το νόμο (βλ. στο Υποκεφ. Β) ούτε για
την οργάνωση των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών μέσων της Συνομοσπονδίας, ούτε
οργάνωση συνεργασίας Υπ. Γεωργίας, ΑΤΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ (όπως την εννοούσε για να απο
κτήσει η Συνομοσπονδία εξουσίαν που ήταν η επιδίωξη).(')
Τελικά, αποκαρδιωμένος και εκνευρισμένος και με αφορμή την απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας 272481/1132/19.2.1976, δηλώνει στις 27.2.1976, με επιστολή του στο Δ.Σ. της
ΠΑΣΕΓΕΣ, ότι θα κάνει τυπικά χρήση κανονικής αδείας, αλλά θα είναι στο Γραφείο του
για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα εκκρεμή ζητήματα και ότι από 1 Απριλίου 1976 θα απο
χωρήσει από την Γεν. Διεύθυνση (αρ. πρωτ. 1119/27.2.1976). Όμως, στις 3 Μαρτίου 1976
υποβάλλει την παραίτησή του με δημοσιότητα, όπως προκύπτει από κείμενό του που δόθη
κε στις εφημερίδες και είναι το ακόλουθο:
«Π Α ΡΑ ΙΤ Η Σ Ε του κ. Ιωάννου Αφεντάκη, Γεν.
Δ/ντού της ΠΑΣΕΓΕΣ
Ο αιρετός Γενικός Διευθυντής της Πανελληνίου
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) κ. Ιωάν. Αφεντάκης, μετά
30ετή υπηρεσίαν π α ρ ' αυτή υπέβαλε την παραίτησίν του.
Η παραίτησις του κ. Αφεντάκη, οφείλεται εις το
ότι, ενώ εζητήθη ο συντονισμός και η στενή συνερ
γασία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας,
Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Δασών, εις το κέντρον
και την περιφέρειαν, της Αγροτικής Τραπέζης και
του αγροτικού κόσμου μέσω της ΠΑΣΕΓΕΣ, ώστε
ν ' αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της γεωργίας,
κτηνοτροφίας, δασών, προκειμένου να υπάρξη ή
προσαρμογή προς τας νέας υποχρεώσεις της Κοινότητος και μελετηθή το ζήτημα της οργανώσεως
της εξόδου του πλεονάζοντος αγροτικού πληθυ

σμού δ ι' απασχόλησιν εντός της χώρας, το Υπουρ
γείον Γεωργίας χωρίς ν ' ασχοληθή με το επείγον
ως άνω θέμα, συνέστησεν Επιτροπήν όλως αντικανονικώς, υπαγομένην εις αυτό, ως όργανον Συντο
νιστικόν του Συνεργατισμού, επιφυλασσόμενον να
την κατοχυρώση δια του νόμου π ερ ί Συνεταιρι
σμών, χωρίς να ζητήση την συγκατάθεσιν της
Συνομοσπονδίας ως και την σύστασιν και σύνθεσιν της Επιτροπής αυτής συμφώνως προς το Κατα
στατικόν ταύτης.
Ο κ. Αφεντάκης θεωρών την ενέργειαν ταύτην
του Υπουργείου ως επέμβασιν εις τα των Συνεται
ρισμών υπέβαλεν την παραίτησίν του.
Ο κ. Αφεντάκης υπέβαλεν επίσης την παραίτησίν
του από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΣΕΚΕ, του οποίου εχρημάτισεν Αντιπρόεδρος
και εν συνεχεία Πρόεδρος ολοκλήρους ΪΟετηρίδας, άνευ ουδεμιάς αμοιβής...».

Η σχετική ειδησεογραφία δημοσιεύεται σε αθηναϊκές εφημερίδες (βλ. π.χ. ΒΗΜΑ 2.3.76).
Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη από 16 Μαρτίου 1976 εισήγησή του προς το Δ.Σ. της
ΠΑΣΕΓΕΣ.
(1) Το βασικό λάθος της Συνομοσπονδίας που υπάρχει από την 4ην Αυγούστου είναι η επιδίωξη απόκτη
σης εξουσίας: Αντί να οργανώνεται με βάση τις συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις δυνάμεις τους, επιζητεί
νομοθετική στήριξη από το Κράτος στα θέματα «οργανώσεως της, αρμοδιοτήτων της και αναγκαιούντων
μέσων προς εκπλήρωσιν των σκοπών της», δηλαδή ζητεί υποταγήν στο Κράτος και τους πολιτικούς και επι
βολήν της νομοθετικήν στις Οργανώσεις που την συγκροτούν (Συνεταιρισμούς, Ενώσεις, Κεντρικές Οικονομι
κές Οργανώσεις).
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«Κύριοι, εκλήθητε δια να εξετάσητε μίαν αντίθεσίν μου προς το Υπουργείον Γεωργίας, το οποίον,
από το επικρατούν πνεύμα επεμβάσεως εις τα των
Συνεταιρισμών, συνέστησεν Ανωτάτην Επιτροπήν
Συνεργατισμού, ενώ η εισήγησίς μου και η απόφασις του κ. Προε'δρου της Κυβερνήσεως ήτο απολύ
τως διάφορος, ήτοι ήτο: «η δημιουργία συντονιστι
κού οργάνου που θα διαγράφη και θα υλοποιή την
αγροτική πολιτική της κυβερνήσεως. Στο όργανο
αυτό θα μετέχουν το Υπουργείο Γεωργίας, η ΑΤΕ
και οι Συνεταιρισμοί με την ΠΑΣΕΓΕΣ. Θα εξα
σφαλίζεται δηλαδή με τη λειτουργία του οργάνου
αυτού ο συντονισμός απόψεων, θέσεων και ενερ
γειών των τριών φορέων που ασκούν την αγροτική
μας πολιτική.
Αντ' αυτού όμως, το Υπουργείον Γεωργίας τη
εισηγήσει του Γενικού Γραμματέως, εξέδωσεν την
υπ ' αριθ. 272481/1132/19.2.76 απόφασιν, δια της
οποίας εδημιουργείτο Ανωτάτη Συντονιστική Ε πι
τροπή Συνεργατισμού, ως Υπηρεσία του Υπουρ
γείου Γεωργίας και ουχί μόνον τούτο, αλλά επροχώρησεν και εις την συμπλήρωση» της Επιτροπής
ταύτης, πράγμα το οποίον δεν είχομεν ζητήσει και
είναι διαστρέβλωσις της αποφάσεως του κ. Π ροέ
δρου της Κυβερνήσεως εκ μέρους του Υπουργείου
Γεωργίας.
Εθεώρησα υποχρέωσίν μου, ν' αντιδράσω εντόνως, ως το έχω πράξει επανειλημμένως και ως
αποδεικνύεται και από την παραίτησίν μου της
9.9.75 και της τηλ/κής διαμαρτυρίας προς τον
Υπουργόν Συντονισμού κ. Παπαληγούραν. Υπέ
βαλα ως εκ τούτου την παραίτησίν μου και ως
είχον ανακοινώσει εις τον κ. Πρόεδρον, θα έδιδα
δημοσιότητα επ' αυτής. Ο κ. Παπαληγούρας,
ευθύς ως επληροφορήθη την παραίτησίν μου, με
ειδοποίησεν ότι η Κυβέρνησις δεν δέχεται ταύτην
και θα τακτοποιηθή το ζήτημα και επεβάλετο ν'
αποσύρω αυτήν. Εδήλωσα ότι δεν είναι της αρμοδιότητος της Κυβερνήσεως τούτο, αλλά του αγροτι
κού κόσμου. Εν των μεταξύ ο κ. Υπουργός Γεωρ
γίας, με εκάλεσεν εις το γραφείον του μετά του κ.
Χρονοπούλου. Εδήλωσα ότι έχω υποβάλει παραίτησιν και δεν δύναμαι να μεταβώ αλλά επέμεινε.
Κατόπιν τούτου μετέβημεν μετά του κ. Προέδρου
εις το γραφείον του και μας ανεκοίνωσεν ότι είναι
υποχρεωμένος να υποβάλη ούτος την παραίτησίν
του, αν δεν ανακαλέσω. Απήντησα ότι θα σκεφθώ
και εζήτησεν από τον κ. Πρόεδρον συμπαράστασιν.
Μ ετά την δήλωσιν του κ. Υπουργού της Γεωργίας
ότι θ ' ακυρώση την απόφασιν, ως αντίθετον προς
την εντολήν του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως,
ανεκάλεσα την παραίτησίν μου. Ανέγνωσα δε ταύ
την εις τον κ. Υπουργόν επί της Γεωργίας, εις την
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οποίαν ανέφερα την κατάργησιν της εν λόγω απο
φάσεως και η μόνη παρατηρησις ήτο να προσθέσω
την λέξιν «αστυνόμευσις».
Αγαπητοί Συνεργάται, παλαιοί και νέοι, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίου Συνομο
σπονδίας,
Υπηρέτησα επί 54 χρόνια τον αγροτικόν κόσμον,
εκτός της δικτατορίας. Υπηρετώ το συνεταιριστι
κόν κίνημα από το 1938 και από το 1946 είμαι
Γενικός Διευθυντής της Συνομοσπονδίας.
Είμαι ευγνώμων προς τον αγροτικόν κόσμον, ο
οποίος με ετίμησεν επανειλημένως εις διαφόρους
τιμητικάς θέσεις, όπως επίσης διότι με εξέλεγεν με
συνεχώς ανανεουμένην εντολήν, ως αιρετόν Γενι
κόν Διευθυντήν της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Τα θέματα του αγροτικού κόσμου και των Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων, τ ' αντιμετώπιζα ως
προσωπικά μου θέματα και δια τούτο δεν εδίσταζα να διακινδυνεύω και την θέσιν μου, όπως επί
σης δεν εδίσταζα να ηγηθώ εκδηλώσεων του αγρο
τικού κόσμου, με πρώτον υπεύθυνον, βάσει υπευ
θύνου δηλώσεως εις την Ασφάλειαν δια πάσαν
αναταραχήν, τον υποφαινόμενον.
Δεν ήτο επομένως δυνατόν να δεχθώ την διαστρέβλωσιν της εντολής του κ. Προέδρου της
Κυβερνήσεως, από γενικόν συντονισμόν αγροτι
κής πολιτικής Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ και
Συνεταιρισμών, εις συντονισμόν συνεργατισμού,
τοσούτον μάλλον καθ' όσον το τοιούτον ουδόλως
πρόκειται να προωθήση την λύσιν των κρίσιμων
αγροτικών προβλημάτων.
Την 12ην μεσημβρινήν της σήμερον 16.3.76, ο κ.
Υπουργός επί της Γεωργίας, εις απάντησιν του
τηλεγραφήματος μου, μοι εγνώρισεν τα εξής: «Ό τι
είναι πρόθυμος να καταργήση την εν λόγω απόφασιν και να μετατρέψη ταύτην εις συντονιστικόν
όργανον Υπουργείου Γεωργίας, Α ΤΕ και Συνεται
ρισμών, εις το κέντρον και την περιφέρειαν και
δια τον τοιούτον συντονισμόν, μοι εζήτησεν να
υποδείξω πρόσωπα, τα οποία θα συμμετάσχουν
αυτού του νέου συντονιστικού οργάνου. Απήντη
σα ότι το θέμα ανήκει εις τας αρμοδιότητας του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Επειδή πιστεύω ότι η ακύρωσις της αποφάσεως,
την οποίαν, ως μας εδήλωσεν σήμερον, ως ανωτέ
ρω αναφέρομεν, ο κ. Υπουργός Γεωργίας και η
έκδοσις νέας τοιαύτης δια την δημιουργίαν συντο
νιστικού Συμβουλίου με πολλαπλήν εκπροσώπησιν
του Υπουργείου Γεωργίας, της Αγροτικής Τραπέ
ζης και των αγροτών μέσω της ΠΑΣΕΓΕΣ και των
Συνεταιριστικών Οργανώσεων εις το κέντρον και
την περιφέρειαν, θα ωφελήση το συνεταιριστικόν
κίνημα και τον αγροτικόν κόσμον και μετά τας επι
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θέσεις των οργανωμένων τάξεων εναντίον του
Νόμου «περί Συνεταιρισμών», θεωρώ υποχρεώσίν
μου να σας παρακαλέσω όπως αντιμετωπίσητε
ηνωμένοι την αντίθεσίν μας επί των γεγονότων, τα
οποία προεκλήθησαν από την διαστρέβλωσιν των
αποφάσεων του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως
υπό του Υπουργείου Γεωργίας, ως προκύπτει και
από τας δημοσιεύσεις εις τον Τύπον «πολιτικά

θέματα» και από την επιστολήν του οικονομικού
Συμβούλου του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ.
Σπέντζα και τα οποία προεκάλεσαν την έντονον
αντίδρασίν μου και την σκέψιν περί παραιτήσεώς
μου.
Μετά τιμής
Ιωάννης Α φεντάκης

Τελικά το Δ.Σ., και έπειτα από νεώτερη επιστολή του I. Αφεντάκη, έκανε δεκτή την παραί
τησή του από 1ης Μαΐου 1976, την οποία ανακοίνωσε με το επόμενο έγγραφο της
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— Πληροφορίες για την παραίτηση και την όλη πολιτεία - προσωπικότητα του I. Αφεντά
κη βλ. και ΘΣ 1976 σ. 2717.
— Νέος Γεν. Διευθυντής της Συνομοσπονδίας ο Νικ. Κολύμβας
Ο I. Αφεντάκης αποχώρησε από τη θέση του στη Συνομοσπονδία στις 30 Απριλίου 1976.
Τιμητική συγκέντρωση με ομιλίες του Προέδρου Συλλόγου Προσωπικού Κ. Γιαγνίση, του
Προέδρου Συνταξιούχων Μαχαιρίτσα και του συνεταιριστή Μαυρίδη. Προσφορά αναμνη
στικού δώρου. Αποχαιρετιστήρια απάντηση του I. Αφεντάκη (βλ. ΦΣ 1976 σ. 217).
Εγκύκλιος του I. Αφεντάκη προς τας Συνεταιριστικός Οργανώσεις βλ. ΦΣ 1976 σ. 218.
Μετά την αποχώρηση του I. Αφεντάκη, νέος Γ.Δ. αναλαμβάνει, με απόφαση του Δ.Σ., από
11.5.76 ο εκλεκτός συνεταιριστής (από την ΣΕΚΕ) Νικ. Κολύμβας. Τελετή, ομιλίες, βιογραφικά, εγκύκλιος I. Αφεντάκη, εγκύκλιος Ν. Κολύμβα, κ.λπ. βλ. ΦΣ 1976 σ. 217 επόμ.
Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στη ΦΣ 1976 σ. 218 περιληπτικά βιογραφικά του Ν. Κολύμ
βα:
«Γεννήθηκε στην Καλλίπολη της Ανατ. Θράκης. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στη
Θεσσαλονίκη, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Βέλγιο. Υπηρέτησε σε Διεθνείς Οργα
νισμούς του τομέως επενδύσεων (Grindleys - Banque Ottomane) και ενεργειακής οικονο
μίας (Steaua Continental oil), καθώς και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Υπηρετεί την ελληνική Συνεταιριστική κίνηση από το 1948 και διετέλεσε αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής της ΣΕΚΕ, Πρόεδρος - Γεν. Διευθυντής της ΣΠΕΚΑ, Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Α.Σ.Ε., οικονομικός σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Καθηγητής στη Συνεταιριστική
Εκπαίδευση επί 14 χρόνια.
Αντιπροσώπευσε την ΠΑΣΕΓΕΣ σε πολλά διεθνή Συνέδρια στη Ρώμη, Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Μόσχα, Λονδίνο κ.λπ.
Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ciriec (Διεθνές Κέντρον Ερευνών της Συλλογικής Οικονομίας)
που εδρεύει στη Γενεύη και της Ελληνικής Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού».
Για τα βιογραφικά βλ. και ΘΣ 1976 σ. 2783.
Από τα γραφόμενα στην εγκύκλιό του σημειώνουμε τα ακόλουθα (όπως τα γράφει η ΦΣ
1976
σ. 217):
«... Δεν θα σας απασχολήσω με την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειώσει η συνεταιριστική
μας κίνηση στη χώρα μας. Την γνωρίζετε σεις καλύτερα γιατί είστε οι συντελεστές της δημι
ουργίας της.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι τα καινούργια καθήκοντα που η
ελληνική κοινωνία και Πολιτεία τοποθετούν μπροστά μας, περιμένοντας να διαδραματίσου
με υπεύθυνο και αποφασιστικό ρόλο στην αναδιάρθρωση της παραγωγής και στην οργάνω
ση της συγκεντρώσεως, τυποποιήσεως, συσκευασίας, μεταποιήσεως, εμπορίας και εξαγωγής
των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ώστε να περιορισθή η εκμεταλλευτική δρα
στηριότητα των παρασιτικών κερδοσκόπων μεσαζόντων που λεηλατούνε ασύστολα παραγω
γούς και καταναλωτές.
Αλλά και η επικείμενη ένταξή μας στην Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά θα μας οδηγήσει σαν
συνεταίρους στη μεγάλη και ισχυρή συνεταιριστική οικογένεια του χώρου αυτού...».
Και αφού αναφέρθηκε στις δραστηριότητες των Συνεταιρικών Οργανώσεων στην ΕΟΚ,
πρόσθεσε:
«Η πρόκληση είναι τεράστια. Ποτέ μέχρι τώρα δεν δόθηκαν τέτοιες ευκαιρίες στο συνεται
ριστικό μας κίνημα.
Για να τις αντιμετωπίσουμε θετικά και ν' ανταποκριθούμε στις ιστορικές αυτές προσδοκίες
της κοινωνίας μας πρέπει να τεθούμε σε πραγματικό συναγερμό για την προσαρμογή των
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οργανώσεων μας και της δρασιηριότητές τους στις ανάγκες; των νέων καιρών χωρίς κανέναν
εξωτερικό καταναγκασμό αλλά με την ελεύθερη αυτενέργεια και υπευθυνότητα.
Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα δώση πρώτη το παράδειγμα γινόμενη σύντομα ικανή ν' ανταποκριθή στο
ρόλο ενός κεντρικού επιτελικού οργάνου της συνεταιριστικής κινήσε.ως που θα προγραμμα
τίσει και κατευθύνει αποτελεσματικά τις προσπάθειες και τη δράση των οργανώσεων.
Για να το επιτύχει θα εξασφαλίσει την κατάλληλη εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και
επάνδρωση, οργανικό σύνδεσμο και επαφή με τις περιφερειακές οργανώσεις και πνευματι
κή επικοινωνία με τον αγροτικό κόσμο.
Αποτελούμε μία τεράστια οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική δύναμη που με κατάλ
ληλη κατεύθυνση και χρησιμοποίηση μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες υπηρεσίες
σιην αγροτική τάξη, να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προαγωγή της γεωργικής και γενικώτερα της εθνικής οικονομίας της χώρας και ν' αποτελέσει βασικό ρυθμιστικό παράγοντα
στην εξέλιξη προς την κοινωνική δημοκρατία...».
Σχετικά με την μεταβολή αυτή στην ανώτατη υπηρεσιακή κινητήρια δύναμη της Συνο
μοσπονδίας (παραίτηση I. Αφεντάκη, ανάληψη Ν. Κολύμβα) γράφουν τα ΘΣ 1976 το επόμε
νο σημείωμα (σ. 2729) σχετικά με την ανάγκη κατάλληλης οργάνωσης και δράσεως της
Συνομοσπονδίας, με τίτλο: η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών. Ο νέος Γενικός Διευθυντής
και η απαραίτητη οργάνωσή της:
«Αναγνώστης μας εκθέτει τα επόμενα πολύ επίκαιρα εξ αφορμής της αποχωρήσεως από
την Συνομοσπονδία του Γεν. Διευθυντού της κ. I. Αφεντάκη που πολλά προσέφερε για τα
επαγγελματικά ζητήματα των αγροτών:
«...Στο τεύχος σας 14 του 1974σελ. 1967είχατε δημοσιεύσει κείμενο του κ. Δ.Θ. Πάνου σχε
τικό με την οργάνωση των συνεταιριστικών δυνάμεων και την σημασία της επιλογής τον Διευθυντού της Συνομοσπονδίας.
Οι παρατηρήσεις και προτάσεις τον ήταν πραγματικά ιδιαίτερης σημασίας και νομίζω ότι
τώρα, με την αποχώρηση του κ. Αφεντάκη, πρέπει να μελετηθούν σοβαρά ώστε να αξιοποιηθούν για το καλό της συνεταιριστικής κινήσεως. Νομίζω ότι πρέπει να το αναδημοσιεύσετε
για να διαβαστή και πάλι».
Συμφωνούμε και εμείς ότι τώρα είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσουν οι αρμόδιοι να
δώσουν τον συνεταιριστικό εκείνο τόνο που έχει ανάγκη η Συνομοσπονδία για να ανταπο
κριθή στις σημερινές μεγάλες ανάγκες της κινήσεως. Ας ξαναδιαβάσουν με προσοχή το κεί
μενο του κ. Πάνου στο τεύχος 14 του 1974 (δυστυχώς δεν έχουμε επάρκεια σελίδων, από
οικονομικούς λόγους, για αναδημοσίευση), κείμενο που εξέθετε ορθές αντιλήψεις εκπροσωπευτικές ευρύτερου κύκλου συνεταιριστών, ξένων από ατομικές επιδιώξεις ή προσωπικά
συμφέροντα.
Η ανάθεση των καθηκόντων στον εκλεκτό (δοκιμασμένο και στον πρακτικό και στον θεω
ρητικό τομέα) συνεταιριστή κ. Ν. Κολύμβα είναι μια πρώτη πολύ σωστή απόφαση και ενέρ
γεια που τιμά τη διοίκηση της Συνομοσπονδίας. Πρέπει όμως η αντιμετώπιση του προβλή
ματος της Συνομοσπονδίας να είναι πλήρης και με προοπτική, γιατί οι ανάγκες είναι
τεράστιες, κυρίως στον μορφωτικό και οργανωτικό τομέα που είναι το θεμέλιο για το συνε
ταιριστικό οικοδόμημα, κύρια ευθύνη της Συνομοσπονδίας.
Το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε ότι ο κ. Κολύμβας και το Διοικητικό Συμβούλιο θα
εκμεταλλευτούν την ευκαιρία ώστε α) να οργανώσουν έτσι μακροχρόνια τα πράγματα ώστε
η Συνομοσπονδία να γίνη φυτώριο επιφανών συνεταιριστών, β) να κερδίσουν στην ο υ σ ι α 
σ τ ι κ ή υπηρεσία της Συνομοσπονδίας όσες συνεταιριστικές δυνάμεις υπάρχουν, την κάθε
μια στον τομέα που μπορεί να προσφέρει. Εδώ είναι και εδώ θα φανή η ικανότητα του
καλού τεχνίτη και του καλού κυβερνήτη: στο πως θα άνευρη, θα κινητοποιήση, θα συντονί
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ση, θα εκμεταλλευτή για την κίνηση, όλες τις υπάρχουσες δυνάμεις συνεταιριστών «ου θα
είναι δυνατόν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση και πείρα για το καλό του Συνεργατισμού».
— Αλλά τα ΘΣ δεν σταματούν σε αυτό. Επανέρχονται με επιμονή, γράφουν τα ακόλουθα,
για να τονίσουν κυρίως και πάλι τα θέματα εκείνα στα οποία υστερεί η Συνομοσπονδία και
πρέπει να προσέξει, να ασχοληθεί και με το κύριο έργο της (σύμφωνα με το καταστατικό
της και ως συνεταιριστική και όχι κυρίως επαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση (βλ.
Θ.Σ. 1976). Γράφουν, με τίτλο «Ιωάννης Αφεντάκης και άλλα βασικά συνεταιριστικάΟ τα
ακόλουθα βασικά:
«Με άπειρον εκτίμησιν σας χαιρετίζει ένας αγωνιστής της αγροτικής τάξεως αλλά και
πιστός εις την υπηρεσίαν του αγροτικού κόσμου». Είναι η τελευταία παράγραφος της εγκυ
κλίου που απηύθυνε ο κ. Αφεντάκης κατά την αποχώρησίν του από την Γεν. Διεύθυνσιν της
Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, θέσιν εις την οποίαν διεδέχθη τον πρώτον και ένα Διευθυ
ντήν της ελεύθερης Συνομοσπονδίας του 1935, τον Θεόδωρο Τζωρτζάκη (κατά την ανασύ
στασή της το 1946) και όπου υπηρέτησε έκτοτε επί 30 χρόνια και συνεπώς άφησε έντονη τη
σφραγίδα του.
Ανεξάρτητα από βασικές διαφορές αντιλήψεων, που μας χωρίζουν καλόπιστα από τον κ.
Αφεντάκη, σε ό,τι αφορά «την φιλοσοφία του Συνεργατισμού» καθώς και τον τρόπο κατά
τον οποίο (για διάφορους λόγους) εκπληρώθηκαν ή δεν εκπληρώθηκαν τα «συνεταιριστικά
καθήκοντα», τα κ ύ ρ ι α δηλαδή καθήκοντα, της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, είμαστε
υποχρεωμένοι να πούμε ότι ο κ. Αφεντάκης «ηναλώθη» πραγματικά στην υπηρεσία του
αγροτικού κόσμου, όπως αυτός ενόμιζε τη Συνομοσπονδία, τη θέση του και το καθήκον του
και μέσα στις συνθήκες όπου εκινείτο.
Με την καταπληκτική εργατικότητά του, την τολμηρή φαντασία του, το πείσμα και την
αυτοπεποίθησή του, την οικονομική του άνεση και τη γνώση των αδυναμιών του κρατικού
μηχανισμού και των ανθρώπων, εκινείτο, από τα πρώτα χρόνια, όχι σαν ανώτατος υπάλλη
λος των Συνεταιρισμών (της κεντρικής των οργανώσεως) αλλά σαν αυτόνομη φυσιογνωμία
στα θέματα της υπαίθρου αλλά και σε πολλά γενικώτερα (πράγμα που είναι δίκοπο μαχαίρι
στα συλλογικά γενικώς, όπου πρέπει να επικρατή ο διάλογος, το μακροχρόνιο πρόγραμμα, η
συνεργασία των δυνάμεων). Και όπως πέτυχε να δοθούν οι λύσεις που ήθελε σε πολλά, έτσι
και δεν πέτυχε σε άλλους χειρισμούς ή σχέδια. Αλλά σ' αυτό το σημείο δεν πρέπει να
ξεχνούμε ότι για τις επιτυχίες και αποτυχίες, σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν το μερίδιο τους
και «εκείνοι» που είχαν την δυνατότητα και το καθήκον να επιδράσουν και, για διαφόρους
λόγους, δεν το έκαναν αποτελεσματικά και έγκαιρα, ώστε τα σχέδια να είναι μελετημένα,
πραγματοποιήσιμα και με συνέπεια. («Εκείνοι» είμαστε όλοι μας, ο καθένας από το πόστο
του, αν είχε).
Ο κ. Αφεντάκης ήταν πραγματικά στο στοιχείο του όταν εκινείτο σε θέματα του τομέα της
νεότητάς του: τον εποικισμό, τα γεωργικά επιμελητήρια, τις επαγγελματικές διεκδικήσεις
των αγροτών, την οργάνωση της υπαίθρου με δικές του σχεδιάσεις, αυτά τα οποία περιέχονται και στις τελευταίες διαλέξεις και προτάσεις του, τα καλοπροαίρετα αλλά όχι πάντα και
σωστά και δυνατά.
Με την κατάργηση των Γεωργικών Επιμελητηρίων και την ανυπαρξία για διάφορους
λόγους σοβαρής συνδικαλιστικής οργανώσεως των αγροτών, όλο το βάρος αυτών των συνδι
καλιστικών και γενικώτερων ενεργειών το έφερε και το φέρει η κεντρική συνεταιριστική
οργάνωση (η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών).

(1) Ο ι τονισμοί σε μερικά στοιχεία προηγούμενα και στη συνέχεια γίνονται τώρα (για τους νεότερους
αναγνώστες).
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Σε αυτήν δε ο κ. Αφεντάκης ε'γινε Διευθυντής αρχικά το 1946, όταν γενικώτερες ανάγκες
τοποθέτησαν τον Θ. Τζωρτζάκη να προσφέρη τις ηγετικές του υπηρεσίες σαν Ανώτερος
Συνεταιριστικός Σύμβουλος στην ΑΤΕ για την συνεταιριστική της αναδιοργάνωση (πράγμα
που κατέστρεψε, ευθύς αμέσως, η πολιτική).
Έ τσι η Συνομοσπονδία των Γεωργ. Συνεταιρισμών, με αυτές τις ικανότητες αλλά και τις
αδυναμίες του Διευθυντή της κ. Αφεντάκη και με τις πιεστικές ανάγκες από τα τεράστια,
από την κατοχή και έπειτα, προβλήματα της υπαίθρου, έγινε ουσιαστικά και είναι ακόμα
(παρά το καταστατικό της) η κεντρική συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών και των
αγροτικών προβλημάτων και πολύ λιγότερο η κεντρική συνεταιριστική οργάνωση, αυτή
που έπρεπε να μελετά και να προωθή συστηματικά την συνεταιριστική ανάπτυξη, θεσμό και
τρόπο δράσεως με τον οποίο θα επιτυγχανόταν οργανικά, υπεύθυνα, αυτοδύναμα, να δυναμώση η θέση των αγροτών στον οικονομικοκοινωνικό τομέα, όπως γίνεται στις χώρες της
ΕΟΚ. Υποτιμήθηκε δηλ. πολύ η σημασία του θεσμού (του π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ θεσμού) και
των δυνατοτήτων του. Και αντί να φροντίσουμε να αναπτυχθή η συνεταιριστική οργάνωση
αυτοδύναμα, με κόπο, με ρίζες, με συνέπεια, τον βλέπαμε τον Συνεταιρισμό σαν γενική θολή
ιδέα που μπορούμε να της δίνουμε σχήματα και μορφές για να εξυπηρετήσουμε άλλες ανά
γκες ή καταστάσεις (όσο επείγουσες, όσο σημαντικές και αν ήταν). Έ τ σ ι δεν έχουμε «συ
νειδητή» κίνηση μ ε τους αγρότες ενωμένους στο βαθμό που π ρέπ ει να ενεργούν «συνεται
ριστικά».
Υ πήρξαν βέβαια πολλοί που έγκαιρα υπέδειξαν και προσεπάθησαν να συντελέσουν (βασι
κά ο αείμνηστος Τζωρτζάκης και άλλοι) ώστε να υπάρξη ισορροπία ανάμεσα στις δύο
αυτές γραμμές δράσεως, τη συνεταιριστική και τη συνδικαλιστική. Αλλά επειδή δεν είναι
εύκολο να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο τα προσόντα που χρειάζονται και για τις δύο
μορφές εργασίας και επειδή η έννοια της ισότιμης συνεργασίας υποφέρει στον τόπο μας,
φυσικό ήταν να επικράτηση ο τομέας εκείνος για τον οποίο ήταν κατάλληλα τα προσόντα, η
έφεση και η προσωπικότητα του έχοντος την εξουσία και να παραμεληθή σοβαρά από χρό
νια (μετά την έξοδο κυρίως —για λόγους «ορίου ηλικίας» — του Θ. Τζωρτζάκη και την απο
μάκρυνση των συνεργαζομένων με αυτόν στον εκπαιδευτικό και γενικώτερο συνεταιριστικό
τομέα) η βασική συνεταιριστική δραστηριότητα της Συνομοσπονδίας.
Γι' αυτό και στο σημείωμα μας του προηγ. τεύχους (σ. 2729) αναγνωρίσαμε βέβαια ότι ο
κ. Αφεντάκης πολλά προσέφερε για τα επαγγελματικά ζητήματα των αγροτών —για τα
οποία ήταν η ιδιοσυγκρασία και η έφεσή του — αλλά υπενθυμίσαμε τους τομείς εκείνους
τους οποίους η Σ υνομοσπονδία π ρέπει να προσπαθήση να αναπτύξη, ό,τι δηλαδή είναι
υπανάπτυκτο στον μορφωτικό και οργανωτικό τομέα, κατά τη διαπίστωση πολύ έγκυρων
ηγετικών στελεχώ ν της συνεταιριστικής μας κινήσεως.
Π ρέπ ει να τιμούμε τους ανθρώπους που κάτι το σημαντικό προσέφεραν. Και ημ είς τιμού
με πραγματικά τον κ. Αφεντάκη για εκείνα που προσέφερε και (γνωρίζοντας πρόσωπα,
πράγματα, ιστορίαν κ.λπ.) έχουμε κατανόηση για εκείνα που δεν έγιναν.
Αποδίδοντας λοιπόν, αντικειμενικά, την τιμή που πρέπει στον αποχωρήσαντα (έτσι πρέπει
να γίνεται και αν δεν γίνεται είναι επιζήμιο για την κοινωνία) έχουμε και την ευκαιρία να
τονίσουμε τη σημασία εκείνων τα οποία διαπίστωσε και υποσχέθηκε, στην πρώτη του εγκύ
κλιο, ο νέος Γεν. Διευθυντής. Παραθέτουμε απλώς την περικοπή. Γράφει ο κ. Κολύμβας:
«·... π ρ έ π ε ι ν α τ ε θ ο ύ μ ε σ ε π ρ α γ μ α τ ικ ό σ υ ν α γ ε ρ μ ό γ ια τ η ν π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τω ν ο ρ γα ν ώ σ εώ ν μ α ς
κ α ι τ η ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ά ς τ ο υ ς σ τ ις α ν ά γ κ ε ς τω ν ν έω ν κ α ιρ ώ ν χ ω ρ ίς κ α ν έ ν α ν ε ξ ω τ ε ρ ικ ό κ α τ α 
ν α γ κ α σ μ ό α λ λ ά μ ε τ η ν ελ ε ύ θ ε ρ η α ν τ ε ν έ ρ γ ε ια κ α ι υ π ε υ θ υ ν ό τη τα .
Η Π Α Σ Ε Γ Ε Σ θ α δ ώ σ η π ρ ώ τη το π α ρ ά δ ε ιγ μ α γ ιν ό μ ε ν η σ ύ ν τ ο μ α ικ α ν ή ν ' α ν τ α π ο κ ρ ιθ ή σ το
ρ ό λ ο ε ν ό ς κ ε ν τ ρ ικ ο ύ ε π ιτ ε λ ικ ο ύ ο ρ γ ά ν ο υ τ η ς σ υ ν ε τα ιρ ισ τ ικ ή ς κ ιν ή σ εω ς π ο ν θ α π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί
σ ει κ α ι κ α τε υ θ ύ ν ε ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ά τ ις π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς κ α ι τ η δ ρ ά σ η τω ν ο ργα νώ σ εω ν.
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Γ ια ν α τ ο ε π ιτ ύ χ ε ι θ α ε ξ α σ φ α λ ίσ ει τ η ν κ α τά λ λ η λ η ε σ ω τ ε ρ ικ ή ο ρ γ α ν ω τ ικ ή δ ιά ρ θ ρ ω σ η κ α ι
επ ά ν δ ρ ω σ η , ο ρ γ α ν ικ ό σ ύ ν δ ε σ μ ο κ α ι ε π α φ ή μ ε π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ις κ α ι π ν ε υ μ α τ ικ ή
επ ικ ο ιν ω ν ία μ ε τ ο ν α γ ρ ο τ ικ ό κόσμο...».

Το ευχόμαστε. Μακάρι να γινότανε, μακάρι. Αυτά επεδιώξαμε εκ νεότητάς μας και γινό
μαστε κακοί που τα λέγαμε».
— Ευτυχώς για την ελληνική συνεταιριστική κίνηση, οι προτροπές - πιέσεις αυτές των
κύκλων του περιοδ. ΘΣ και της Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού, αρχίζουν να βρίσκουν
απήχηση. Διαβάζουμε στα ΘΣ 1976 σ. 2873/2874:
«Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών: Οργανωτικές προσπάθειες.
Με εισήγηση του νέου Γ. Διευθυντού κ. Ν. Κολύμβα και αποφάσεις του Διοικητικού Συμ
βουλίου της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών έ γ ι ν ε έ ν α σ ο β α ρ ό ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό
β ή μ α . Ο σ α φ ή ς δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς σε τ ο μ ε ί ς (*): α) ιδεολογικό συνεταιριστικό,
και β) επαγγελματικό αγροτικό (θέμα για το οποίο γράψαμε πολλές φορές).
Στους τομείς αυτούς κατανεμήθηκε —για υπεύθυνη δράση— το προσωπικό που υπάρχει
σήμερα. Η κατανομή είναι η ακόλουθη:
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ- ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
α) Υπηρεσία συνεταιριστικής οργανώσεως και αναπτύξεως.
Ασχολείται αποκλειστικά με θέματα προγραμματισμού, οργανώσεως και αναπτύξεως της
συνεταιριστικής εμπορίας και βιομηχανιών, της ορθολογικής οργανώσεως, ενεργοποιήσεως,
δραστηριοποιήσεως, παρακολουθήσεως και του συντονισμού της λειτουργίας των συνεταιρι
στικών οργανώσεων παντός βαθμού και ιδιαίτερα με βάση τις καθιερωμένες συνεταιριστι
κές αρχές, τις σχέσεις και συναλλαγές με τη διεθνή συνεταιριστική κίνηση, εξυγίανση παθη
τικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, οργάνωση αυτοελέγχου, επέκταση ασκήσεως αγροτι
κής πίστεως, συνεταιριστικής ασφαλίσεως, ολοκλήρωση συμμετοχής εις ΠΑΣΕΓΕΣ δασι
κών, πτηνοτροφικών και αλιευτικών συνεταιρισμών κ.λπ.
β) Υπηρεσία συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως.
Ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στον ιδεολογικό τομέα και τη συνεχή συνεται
ριστική μόρφωση και εκπαίδευση όλων όσων συμμετέχουν στη συνεταιριστική κίνηση είτε
σαν απλά μέλη των οργανώσεων, είτε σαν διοικητικοί και εποπτικοί σύμβουλοι, είτε διευθυ
ντικά στελέχη, υπάλληλοι, υποψήφιοι υπάλληλοι κ.λπ.
Η Υπηρεσία παρακολουθεί τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς και τη Συνεταιριστική Σχολή
Θεσσαλονίκης και προετοιμάζει μορφωτικά και ενημερωτικά προγράμματα για όλες τις
κατηγορίες των ενδιαφερομένων καθώς και εκδόσεις βιβλίων και εντύπων σε συνεργασία
με τη Συνεταιριστική Εταιρεία Αγροτικών - Συνεταιριστικών Εκδόσεων (Α.Σ.Ε.).
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
α) Υπηρεσία Επαγγελματικής εξυπηρετήσεως.
— Ασχολείται αποκλειστικά με την παρακολούθηση των υποθέσεων διοικητικής και οικο
νομικής φύσεως των Ενώσεων και των μελών των με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που εδρεύουν
στην Αθήνα και φροντίζει να υποβοηθεί και επιταχύνει την επίλυσή τους.
— Παρακολουθεί και φροντίζει για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των Ενώσεων και
των μελών τους με την ΑΤΕ, τους Οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τις
Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που έχουν έδρα την Αθήνα.
— Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές οργανώσεις αποφά
(*) Ε π ί πλέον υπάρχουν η Υπηρεσία Δικαστικού και η Οικονομική Υπηρεσία.
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σεις που αφορούν στα μέτρα προστασίας των προϊόντων, αγορανομικές αποφάσεις και
βασικές πληροφορίες για τη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.
— Παρακολουθεί τα επαγγελματικά θέματα των αγροτών, οργανώνει και συγκαλεί συσκέ
ψεις για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων και φροντίζει για την ικανοποίηση των αιτη
μάτων που υποβάλλονται.
β) Υπηρεσία Μ ελέτης Αγροτικών Οικονομικών θεμάτων.

Έ ργο της είναι να παρακολουθεί συστηματικά, μελετά και αναλύει με επιστημονική μεθο
δολογία θέματα που υπάγονται στις ακόλουθες ομάδες:
— Πορεία αγροτικής οικονομίας.
— Εξελίξεις στα επί μέρους προϊόντα ή ομάδες προϊόντων και της πολιτικής που ασκείται
γι' αυτά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΟΚ.
— Διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής, ελληνικής και κοινοτικής, εναρμόνιση γεωργικής
και περιφερειακής αναπτύξεως Ελλάδας και ΕΟΚ.
— Θεσμικά προβλήματα του γεωργικού τομέα.
Στη σχετική εγκύκλιο της Σ υνομοσπονδίας αναφέρεται ότι:

«Παρ' όλη την καταφανή αριθμητική ανεπάρκεια του Προσωπικού που διαθέτουμε σήμερα
για τη στελέχωση των τεσσάρων αυτών Υπηρεσιών, θεωρήσαμε πως επιβάλλεται να τους
δώσουμε τη δυνατότητα, έστω με τη μορφή πυρήνων, ν' ανταποκριθούνε όσο είναι δυνατό
στις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της ΠΑΣΕΓΕΣ, να προσδιορίσουνε σε βάθος και έκτα
ση τα αντικείμενά τους και τον αριθμό και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού που χρειάζε
ται για την συμπλήρωσή τους ώστε, σταδιακά, ανάλογα με τους πόρους που θα εξασφαλίζου
με και τα κατάλληλα πρόσωπα που θα εξευρίσκουμε, να ολοκληρωθεί η στελέχωση των».
Και τα ΘΣ προσθέτουν:
«Με χαρά μας επικροτούμε την απόφαση. Αλλά το βασικό θα είναι να εφαρμοστή αποδοτι
κά. Πρέπει η Συνομοσπονδία να γίνη εκείνο που πρέπει. Τα γράψαμε πολλές φορές, δεν
επανερχόμαστε. Παρακολουθούμε για να χειροκροτήσουμε την επιτυχία».
(Και πραγματικά η απόφαση δεν έμεινε τότε στα χαρτιά!).
Διάφορα άλλα της Συνομοσπονδίας το 1976

— Το σχέδιον ΥΓ για το νέο νόμο περί Συνεταιρισμών δόθηκε στην ΠΑΣΕΓΕΣ για παρα
τηρήσεις «εντός 10 ημερών». Ακόμα αποφασίσθηκε «όπως συστηματοποιηθεί επί μονίμου
βάσεως η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ, ώστε να εξασφαλισθεί ο πλήρης συντονισμός κοινής δράσεως. Προς τον σκοπό τούτον θα συσταθούν κοινά
όργανα όπου τούτο κριθή επιβεβλημένον» (Όπως βέβαια εννοεί αυτό ο κάθε ένας. Βλ. ανα
λυτικά στα Υποκ. Α και Β και τις προηγούμενες σελίδες).
— Προσπάθειες για κάλυψη από το Δημόσιο των ζημιών των Γεωργ. Οργανώσεων κατά
την δικτατορίαν. Βλ. εγκ. 27/1975 για να υπολογισθούν οι ζημίες εξ αιτίας των επεμβάσεων
(ΦΣ 1975 σ. 371). Βλ. και Ψήφισμα της Γ.Σ. το 1975.
— Η επίμονη πίεση του I. Αφεντάκη για τους παραμεθορίους ακριτικούς πληθυσμούς.
Σύσκεψη στην Αθήνα των εκπροσώπων των εκεί Συνεταιρικών Οργανώσεων. Το υποβληθέν
υπόμνημα στην Κυβέρνηση με λεπτομέρειες για τα έργα κ.λπ. (Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1976 σ. 47
επόμ.). Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου. Βλ. και θέσεις ΕΓΣ Λέσβου σε συνέντευξη Δ/ντού
Μ. Χατζησάβα (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 118 επόμ.).
— Νέο φυτώριο γεωπόνων στελεχών στις Συνεταιρικές Οργανώσεις. Σεμινάριο για τους
130 νεοπροσληφθέντες. Αναλυτικά Ομιλίες αρμοδίων Υπουργείων, ΠΑΣΕΓΕΣ.. Ομιλητές
κ.λπ. (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 157 επόμ.)
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— Η νέα αγροτική πολιτική κατά τις απόψεις I. Αφεντάκη. Ομιλία του στην Θεσσαλονίκη.
Βλ. ΦΣ 1976 σ. 228.
— Η ΦΣ 1976 σ. 229 υπογραμμίζει από την έκθεσιν 1975 του Διοικητού Τραπέζης Ελλάδος
Ξ. Ζολώτα την περικοπήν ότι «η δραστηριότης των Συνεταιρισμών εις την διακίνησιν των
γεωργικών προϊόντων θα ηδύνατο να διασφαλίσει τα συμφέροντα των αγροτών και συγχρό
νως να συμβάλει εις την συγκράτησιν των τιμών εις επίπεδον τελικού καταναλωτού». Βλ. το
όλον κειμένου ΦΣ 1976 σ. 229.
— Οι διεθνείς επαφές και συνεργασίες της ΠΑΣΕΓΕΣ. (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 282 επόμ.).
— Διακήρυξη αρχών της ΠΑΣΕΓΕΣ με την ευκαιρία εορτασμού της διεθνούς συνεταιριστι
κής ημέρας (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2871).
— Εντυπωσιακή η παρουσία των Συνεταιριστικών Οργανώσεων στη ΔΕΘ (Βλ. ΦΣ 1976 σ.
390 επόμ.).
— Περιφερειακές συσκέψεις της ΠΑΣΕΓΕΣ 22.10.76 — 30.11.76 (κατά την παλαιά τακτι
κή) για βασικά προβλήματα, κυρίως τώρα και για ένταξη στην ΕΟΚ. Πρόγραμμα, θέματα,
αποτελέσματα βλ. ΦΣ 1976 σ. 398 επόμ., 421 (όπου και κείμενο Γ. Δασκάλου), 486.
— Η ΓΣ Δεκεμβρίου 1976. (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 487 και Ιαν. 1977. Και ΘΣ 1976 σ. 2959 και Ιαν.
1977
σ. 2999, 3007 επόμ.
Για αυτήν βλ. αναλυτικά:
α) την έκθεση για το 1976 του Προέδρου του Δ.Σ. Ηλ. Χρονόπουλου (ΘΣ 1977 σ. 3077
επόμ.),
β) την εισήγηση του νέου Γεν. Δ/ντού Ν. Κολύμβα με θέμα «η οργανωμένη ανάπτυξη των
γεωργικών συνεταιρισμών» (πολύ αξιόλογο κείμενο, βλ. ΘΣ 1977 σ. 3081 επόμ. που πρέπει
να μελετηθεί από την πηγή βλ. ΘΣ 1977 σ. 3081 — 3092),
γ) το σχόλιο του περ. ΘΣ με τίτλο «Η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών: Αναγνωρίσεις και
επιφυλάξεις» (ΘΣ 1977 σ. 2999).
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Ο Ι Κ Ε Ν Τ ΡΙΚ Ε Σ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡΙΣΤ ΙΚ Ε Σ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕ ΙΣ
Οι κεντρικές οικονομικές συνεταιριστικές Οργανώσεις (με διάφορες νομικές μορφές, διά
φορα γεωργικά προϊόντα η απασχολήσεις και διάφορες τοπικές και προσωπικές επιρροές
συνεταιριστών) αρχίζουν να ανασυγκροτούνται από το 1974 για να εξυπηρετούν τον συνε
ταιρισμένο και γενικότερα όλο τον αγροτικό κόσμο και με πρωταρχική προσπάθεια να
επουλώσουν τις αφαιμάξεις από κακοδιαχειρήσεις από μη κατάλληλα διορισμένα πρόσωπα
κατά τη δικτατορία (που σε άλλες υπήρξαν πολύ και σε άλλες λιγότερο καταστρεπτικές).
Ασχολούνται με τις παλαιότερες και κατά το καταστατικό τους ειδικές εργασίες.
Για τα νέα, μετά την μεταπολίτευση Συμβούλιά τους βλ. ΘΣ 1974 σ. 2004, 2029.
Στη συνέχεια θα δοθούν μερικά περιληπτικά στοιχεία για κάθε μια από τις Οργανώσεις.
Βασικά πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αυτή και μετά κάποια νέα προσπάθεια,
όλες σχεδόν οι Οργανώσεις είχαν σχετικά αξιόλογη ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργασιών
μέσα σε αρκετά ευνοϊκό κλίμα από πλευράς Κυβερνήσεως (με όλες τις γενικότερες δυσκο
λίες της εποχής ή λανθασμένους χειρισμούς σε μερικά και από την Κυβέρνηση - που προ
σπαθούσε να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, - αλλά και από
Οργανώσεις).
Επίσης αυξήθηκαν οι διεκδικήσεις των Οργανώσεων απέναντι στο Κράτος, στα αντίθετα
επαγγελματικά συμφέροντα, και στην ΑΤΕ.
Χαρακτηριστικά για τις αντιπαραθέσεις, με την ΑΤΕ (άλλες σωστές και άλλες όχι) ήταν
π.χ. οι γενικές καταγγελίες του Γεν. Δ/ντού I. Αφεντάκη (βλ. παραπάνω) και οι νεότερες
αόριστες αξιώσεις με έγγραφον 915/2994/6.6.75 της ΠΑΣΕΓΕΣ προς την Διοίκησιν της ΑΤΕ
«Περί αποχωρήσεως της εν λόγω Τραπέζης εκ των Κοινοπραξιών και Εταιρειών των ιδρυθεισών βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3854/58 και του άρθρου 8 του Ν. 4087/1960 και των εν
συνεχεία Ν. Διαταγμάτων».
Στη ΦΣ 1975 σ. 370 αναγράφεται ότι «ο διοικητής κ. Αδ. Πεπελάσης απήντησε με την από
11.6.75 επιστολήν του αποδεχόμενος το αίτημα, έδωσε δε εντολήν εις τας αρμοδίας υπηρε
σίας να καταρτίσουν το ταχύτερον εκθέσεις επί της οικονομικής καταστάσεως των Εταιρει
ών και Κοινοπραξιών και όλων των σχετικών στοιχείων τα οποία μόλις ολοκληρωθούν θα
τεθούν υπ' όψιν της ΠΑΣΕΓΕΣ». Και απηύθυναν προς τας Ενώσεις την εγκύκλιον 25/9.6.75
(το κείμενον της ΦΣ 1975 σ. 370) με υπογραφές Προέδρου Ηλ. Χρονοπούλου και Γεν. Διευθυντού I. Αφεντάκη χωρίς να έχουν συζητηθεί στοιχειωδώς οι οικονομικοί όροι (δεδομένου
ότι διαφορετικά εννοούσε κάθε πλευρά — και τότε και αργότερα — την «αποχώρηση»).
Βλ. σχετικά και το μέρος της ομιλίας του νέου Γεν. Δ/ντού στη ΓΣ της Συνομοσπονδίας που
αναφέρεται και στο θέμα αυτό αλλά και λανθασμένα στην «εποπτεία» (Βλ. το κείμενο ΘΣ
1977 σ. 3085).
Σχετικό για το θέμα των οικονομικών συνεταιριστικών Οργανώσεων με νομική μορφή
Ανωνύμου Εταιρείας είναι το κείμενο που πολλές φορές ανέπτυξε ο γνώστης Βασ. Ιλαντζής
(σε ομιλίες και σε βιβλιαράκι) για την θέση, τον ρόλο και τα προβλήματά τους (βλ. και ΘΣ
1976 σ. 2735). Πέραν από τα θετικά ο Β. Ιλαντζής τόνιζε και τα αρνητικά από τυχόν κακή
χρησιμοποίηση του θεσμού. (Και δυστυχώς επαληθεύτηκε σε μερικές περιπτώσεις).
Στη συνέχεια δίδονται μερικά περιληπτικά στοιχεία για τις κεντρικές και μερικές περιφε
ρειακές οικονομικές συνεταιριστικές Οργανώσεις μετά την Μεταπολίτευση. Παράλληλα για
τα θέματά τους και τα προϊόντα και υπηρεσίες με τις οποίες ασχολούνται βλ. και άλλα Υπο
κεφ. κυρίως Ζ, Η, ΣΤ/1.
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Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
(Κεντρική Συνεταιριστική Ένωσις Ελαιοπαραγωγών Ελλάδος Συν. Π.Ε.)
(Οδός Αθηνάς 48 και Σοφοκλέους)
Πρόεδρος: Αρτέμιος Γεωργιλάς - Διευθυντής: Εμμ. Μαραγκουδάκης
Αρχαιρεσίες: 16 Μαρτίου 1975
Δι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ΰ λ ι ο ν
Αρτέμιος Γεωργιλάς, Πρόεδρος
Σταφιδική Ένωσις Χανίων
Εμμανουήλ Μυρτάκης, Α' Αντιπρόεδρος
Ε.Γ.Σ. Ηρακλείου
Ηλίας Διακουμάκος, Β' Αντιπρόεδρος
Λακωνίας
Δημήτριος Παπαθανασίου, Συμπρ. Σύμβουλος
Αμφίσσης
Νικόλαος Χατζηδάκης, Αναπληρ. Συμπρ. Συμβ.
Σητείας
Αντώνιος Κατσαρός, Μέλος
Κέρκυρας
Δημήτριος Ζουμπούλης, Μέλος
Μυτιλήνης
Εποπτι κόν Συμβοΰλιον
Ανδρέας Ψαράκης, Προϊστάμενος
Ε.Γ.Σ. Καστελλίου-Κισσάμου
Νικόλαος Κουλεντάκης, Αναπλ. Προϊστάμενος
» Μεσσαράς
Γεράσιμος Χαρακτινός, Μέλος
» Ζακύνθου
(Βλ. ΦΣ 1975 σ. 216)
Ενδεικτικά για τις εργασίες της
- Νέα Συμβούλια 1974 (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2004).
-Ν έ α Συμβούλια αιρετά (βλ. ΦΣ 1975 σ. 216).
- Υπόμνημα για μέτρα προστασίας τσυ ελαιολάδου βλ. ΦΣ 1976 σ. 79 επ. Ληφθέντα μέτρα σ. 80.
- Δραστηριότητες, εξαγωγή βρωσίμων ελαιών κλπ. Απάντηση σε επικρίσεις με κείμενο
Δ/ντη της Εμμ. Μαραγκουδάκη (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2214, 2452).
- Προωθείται από την Ελαιουργική η προσπάθεια για τη συμπλήρωση του βιομηχανικού
συγκροτηματός της στην Ελευσίνα με την προσθήκη σ' αυτό εγκαταστάσεων τυποποιήσεως
και εξευγενισμού ελαιολάδου, σαπωνοποιείου, ελαιοδεξαμενών κλπ.
Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών (διενέργεια διεθνούς διαγωνι
σμού, αξιολόγηση προσφορών κλπ.) αναδείχθηκαν οι προμηθευτές του μηχανολογικού εξο
πλισμού των μονάδων ραφινερίας, υδρογονώσεως ελαίων, διηθήσεως παρθένου ελαιολάδου, τυποποιήσεως ελαιολάδου και σαπωνοποιείου και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις
αφού εγκρίθηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία τα αποτελέσματα των διαγωνισμών.
Το συνολικό κόστος των έργων αυτών ανέρχεται σε 182.000.000, απ' αυτά δε δρχ.
176.750.000 καλύπτονται με μακροπρόθεσμα δάνεια της Α.Τ.Ε και δρχ. 5.250.000 με επιδό
τηση του Δημοσίου. (Βλ. Αγροτική Τρ. 1976 σ. 13).
*

Η «ΚΕΟΣΟΕ»
(Κεντρική Ένωσις Οινοποιητικών Συνεταιρικών Οργανώσεων Ελλάδος Συν. Π.Ε.)
(Οδός Ελ. Βενιζέλου 36)
Αρχαιρεσίαι: 12 Μαρτίου 1975
Δι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
Γεώργιος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος
Ε.Γ.Σ. Πύργου
Μιχαήλ Καλοχριστιανάκης, Αντιπρόεδρος
» Ηρακλείου
Στυλιανός Θεοδωρής, Γραμματεύς
Κοιν. Αμπ/πων Επαρχ. Θηβών
Παντελής Ποπσής, Μέλος
Ε.Γ.Σ. Αμυνταίου
Ιωάννης Ευσταθίου, Μέλος
Οιν/κός Συν/σμός Νεμέας
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Ε π ο π τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν

Στυλιανός Τσολακσύδης, Προϊστάμενος
Γεράσιμος Ζαβιτσάνσς, Αναπλ. Προϊστάμενος
Χαράλαμπος Κοντουδάκης, Μέλος
(Βλ. ΦΣ 1975 σ. 216)

Ε.Γ.Σ. Λήμνου
» Λευκάδος
» Μάλεμε

Ενδεικτικά για τις εργασίες της

-

Τα νέα Συμβούλια 1974 (βλ. ΦΣ 1974 σ. 674 και ΘΣ 1974 σ. 2004).
Τα νέα αιρετά Συμβούλια 1975 (βλ. ΦΣ 1975 σ. 216).
Σύσκεψη μελών της για υπάρχοντα οινικά προβλήματα. Προτάσεις. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 327).
Η Γ.Σ. του 1976. Προσπάθειες για τόνωση της (βλ. Φ.Σ. 1976 σ. 409).

Ιωάννης Βλαχάκης, Πρόεδρος
Αλέξιος Πανούσης, Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Σφακιανάκης, Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μέλος
Βασίλειος Μοσχονάς, Μέλος
Γεώργιος Λέκκας, Μέλος

Ε.Γ.Σ. Ηρακλείου
» Βόχας
» Πεζών
» Σητείας
» Μυλοποτάμου
» Κορινθίας

Ε π ο π τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν

Μιχαήλ Γρηγορίου, Προϊστάμενος
Δημήτριος Ζαρρής, Αναπλ. Προϊστάμενος
Δημήτριος Αποστολάκης, Μέλος
(Βλ. ΦΣ 1975 σ. 216, 217)

Εν. Οιν/κών Γ.Σ. Σητείας
Ε.Γ.Σ. Ξυλοκάστρου
» Μονοφατσίου

Ενδεικτικά για τις εργασίες της

- Ειδικευμένη, βάσει νόμου, στην προστασία σουλτανίνας.
- Τα νέα Συμβούλιά της 1974 (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2029.
- Τα νέα αιρετά Συμβούλια 1975 (βλ. ΦΣ 1975 σ. 216,217.
- Ν. 55/1975. Σύσταση Επιτροπής διαθέσεως σουλτανίνας (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2391).
- Η Κ.Σ.Ο.Σ. στα πλαίσια της επιδιώξεώς της για την κατασκευή σταφιδεργοστασίου στην
περιφέρεια Ηρακλείου Κρήτης προχώρησε στην αγορά ελαιόφυτης εκτάσεως 53 στρεμμά
των, αντί ποσού δρχ. 4.750.000 στη θέση «Ανατολικά» της περιοχής Γιοφυράκια Κοινότητας
Βουτών επαρχίας Μαλεβιζίου Ηρακλείου. (Βλ. Αγροτική Τρ. 1976 σ. 14).
*

Η ΚΥΔΕΠ
(Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εγχωρίων Προϊόντων)

(Οδός Μενάνδρου 54)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μανσόλας - Διευθυντής - Υποδ/ντης: Ηλίας Καλογήρου
(Για νέα Συμβούλια 1974 βλ. ΘΣ 1974 σ. 2029)
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Αρχαιρεσίαι: 14 Μαρτίου 1975
Δ ιο ικ η τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ΰ λ ιο ν
Αθανάσιος Μανσόλας, Πρόεδρος
Ε.Γ.Σ. Αταλάντης
Ανδρέας Δημαρχάκος, Α' Αντιπρόεδρος
Πατρών
Νικόλαος Ζεϊμπέκης, Β' Αντιπρόεδρος
Αξιουπόλεως
Αναστάσιος Καλογεράκης, Μέλος
Σερρών
Ηλίας Κεχαγιάς, Μέλος
Γιαννιτσών
Δημήτριος Ιατρού, Μέλος
Βόλου
Νικόλαος Παπάζογλου, Μέλος
Ροδόπης
Ιωάννης Ιωαννίδης, Μέλος
Κοζάνης
Βασίλειος Μαράντος, Μέλος
Λεβαδείας
Φίλιππος Ηλιάδης, Μέλος
Κιλκίς
Νικόλαος Αρχοντης, Μέλος
Καρδίτσης
Ευάγγελος Δημητρέσης, Μέλος
Αττικής
Φίλανδρος Μπρούμας, Μέλος
Καλαμάτας
Ε π ο π τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ΰ λ ιο ν
Νικόλαος Τζιβελέκης, Προϊστάμενος
Ε.Γ.Σ. Λαγκαδά
Ελευθέριος Σπέντζας, Αναπλ. Προϊστάμενος
» Αρτης
Στυλιανός Παπαδάκης, Μέλος
» Ορεστιάδος
Σπυρίδων Βελιάδης, Μέλος
» Γαστούνης
Κωνσταντίνος Βελιάδης, Μέλος
» Βέροιας
(Βλ. ΦΣ 1975 σ. 217. Και ΘΣ 1975 σ. 2268)
Ενδεικτικά για τις εργασίες της
- Στα πλαίσια του 5ετούς προγράμματος που καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας για
την τμηματική κατασκευή 37 συνολικά κατακόρυφων σιταποθηκών (silos) με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, συνολικής χωρητικότητας 500.000 τόννων και συνολικού, κατ' εκτίμηση,
κόστους δρχ. 785.000.000, ανατέθηκε στην ΚΥΔΕΠ η κατασκευή των ακόλουθων τεσσάρων:
Ζαππείου Λαρίσης
χωρητικότητος
20.000
τόννων
Σταυροχωρίου Κιλκίς
»
20.000
Κοπανού Κοζάνης
»
10.000
Λευκοθέας Σερρών
»
10.000
Το Υπουργείο Γεωργίας με σχετική απόφασή του κατακύρωσε στον τελευταίο μειοδότη
την κατασκευή των παραπάνω αποθηκών αντί του συνολικού ποσού των 205.312.800 δρχ.
Για την πλήρη κάλυψη του ποσού αυτού η ΚΥΔΕΠ εξασφάλισε έγκριση της Νομισματικής
Επιτροπής για συμπληρωματικό δάνειο δρχ. 113.313.000 που θα της δοθή από την ΑΤΕ μετά
από ειδική χρηματοδότηση της από την Τράπεζα της Ελλάδος και τη χορήγηση εγγυήσεως
του Ελληνικού Δημοσίου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 10640/411/6.2.76 απόφαση του κ.
Υπουργού Οικονομικών.
Εκτός από τις σιταποθήκες αυτές το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε την κατασκευή και
άλλων 6 συνολικής χωρητικότητας 90.000 τόννων και συγκεκριμένα:
α) Σιταποθήκη στο Ν. Έβρου (Λιμάνι Αλεξ/λεως)
χωρητ.
15.000 τόν.
β) Σιταποθήκη στο Ν. Ροδόπης (Λιμάνι Πόρτο-Λάγο)
χωρητ.
15.000 τόν.
γ) Σιταποθήκη στο Ν. Ημαθίας (Πλατύ)
χωρητ.
15.000 τόν.
δ) Σιταποθήκη στο Ν. Φθιώτιδος (Λιμάνι Ay. Μαρίνης- Αταλάντης
χωρητ.
15.000 τόν.
ε) Σιταποθήκη στο Ν. Γρεβενών (Γοεβενά)
χωρητ.
15.000 τόν.
στ) Σιταποθήκη στο Ν. Βοιωτίας ή Αττικής
χωρητ.
15.000 τόν.
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Η κατασκευή και των αποθηκών αυτών ανατέθηκε στην ΚΥΔΕΠ και βρίσκεται στο στάσιο
της εξευρε'σεως των αναγκαίων οικοπέδων και της καταρτίσεως των σχετικών μελετών και
σχεδίων.
Εξ άλλου, στα πλαίσια του προγράμματος που κατάρτισε το Υπουργείο Γεωργίας για την
κατασκευή, μέσα σε μιά τριετία, 11 συγκροτημάτων Ψυκτικών Αποθηκών - Συσκευαστηρίων
πατάτας, ανατέθηκε στην ΚΥΔΕΠ η σταδιακή εκτέλεση του σε οικόπεδα ιδιοκτησίας των
τοπικών Ενώσεων Συνεταιρισμών Για την εκτέλεση του πογράμματος αυτοΰ χορηγήθηκε
πίστωση στην ΚΥΔΕΠ συνολικού ύψους 187.000.000. (Βλ. Αγροτική Τρ. 1976 σ. 14).
*

( Συνεταιριστική Έ νω σις Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, Ανώνυμος Εταιρεία)

(Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 6)

Πρόεδρος: Ιωάννης Αφεντάκης - Γενικός Διευθυντής: Βασίλειος Ιλαντζής
Αρχαιρεσίαι: 21 Μαρτίου 1975
Δ ιο ικ η τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν

Ιωάννης Αφεντάκης, Πρόεδρος
Δημήτριος Λεοντζάκος, Α ' Αντιπρόεδρος
Απόστολος Παπότης, Β' Αντιπρόεδρος
Χρήστος Σάκαρης, Εντεταλ. Σύμβουλος
Ιωσήφ Αλεξανδρόπουλος, Μέλος
Δημήτριος Γαϊταντζόπουλος, Μέλος
Σταύρος Ζουρνατζίδης, Μέλος
Σταύρος Θεοφανίδης, Μέλος
Ευάγγελος Κουρτίδης, Μέλος
Δημήτριος Πεταλωτής, Μέλος
Ηλίας Χωλόπουλος, Μέλος
(Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2206)

Γεν. Δ/ντής ΠΑΣΕΓΕΣ
Ε.Γ.Σ. Καβάλας
» Σερρών
» Δράμας
Σ/σμού «Καταναλωτής», Αθ.
Ε.Γ.Σ. Παγγαίου
» Ξάνθης
Καθηγ. Παντ. Ανωτ. Σχολής
Ε.Γ.Σ. Ξάνθης (Πρόεδρος)
Οικονομολόγος
Ε.Γ.Σ. Εορδαίας

Ενδεικτικά για τις εργασίες της

- Η Γ.Σ. 11.12.74 (Πρόσκληση, θέματα, συζήτηση, ομιλίες κλπ. βλ. ΘΣ 1974 σ. 1997, 1998,
2075, 2123.
- Η ομιλία του Γ. Δ/ντή Β. Ιλαντζή. Τα οδυνηρά πλήγματα που υπέστη το εθνικόν προϊόν
κατά την επταετίαν της δικτατορίας. Ο ελληνικός καπνός και ο αγροτικός συνεργατισμός.
Βλ. το αναλυτικό κείμενο ΦΣ 1974 σ. 784 επόμ. με πολύ χαρακτηριστικά λόγια και στοιχεία.
Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2075.
- Ισολογισμός 30.6.74. Βλ. ΘΣ 1974 σ. 1998 και ΦΣ 1974 σ. 732.
- Το νέο ΔΣ βλ. ΘΣ 1975 σ. 2206.
- Ο Γεν. Δ/ντής της ΣΕΚΕ Β. Ιλαντζής, σε ομιλία στο Σεμινάριο του Υπουργείου Γεωργίας
για ανώτερα στελέχη του, αναφέρεται αναλυτικά στην όλη συγκρότηση, τις δραστηριότητες,
τα εποτεύγματά της από το 1947. (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2599 επόμ.).
- Για την Γ.Σ. της ΣΕΚΕ Δεκ. 1975 βλ. ΘΣ 1976 σ. 2604 και ΦΣ 1975 σ. 160.
- Νέος Πρόεδρος ο Δημ. Πεταλωτής μετά παραίτησίν I. Αφεντάκη. (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2889
και ΦΣ 1976 σ. 342).
- Η ΓΣ του Δεκ. 1976. (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2959).
- Χαρακτηριστικό κείμενο για τις εργασίες της ΣΕΚΕ, την περιοδεία του Βασ. Ιλαντζή
(Γεν.Δ/ντή) και Δ. Πεταλωτή (μέλους ΔΣ) στη Δυτ. Γερμανία και Ελβετία, την πολλαπλή
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συνεργασία της ΣΕΚΕ με τον μεγάλο Έλληνα καπνε'μπορο στο εξωτερικό Κεχαγιά και την
αναφερόμενη βοήθειά του, τις πληροφορίες για τη διεθνή θέση και αγορά των καπνών και
καπνοβιομηχανιών βλ. αναλυτικά σε κείμενο-έκθεσή τους για συναντήσεις, πληροφορίες.
- Σύμφωνα με δημοσίευση στη ΦΣ 1975 σελ. 363, 364 και με πιο αναλυτικά στοιχεία, η
ΣΕΚΕ εμφανίζεται ως εξής:
« Σ .Ε .Κ .Ε .» Α Ε

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
Έδρα: Αθήναι - Πανεπιστημίου 6

«Έτος Ιδρύσεως 1947»
Πρόεδρος: Ιωάννης Αφεντάκης - Γενικός Διευθυντής: Βασίλειος Ιλαντζής
Δ ιο ικ η τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ΰ λ ιο ν

Ιωάννης Αφεντάκης, Πρόεδρος
Γεν. Δ/ντής ΠΑΣΕΓΕΣ
Δημήτριος Λεοντζάκος, Α' Αντιπρόεδρος
Ε.Γ.Σ. Καβάλας
Απόστολος Παπότης, Β' Αντιπρόεδρος
» Σερρών
Μ έτοχοι: Αποκλειστικώς και μόνον αι Συνεταιριστικοί Οργανώσεις των Καπνοπαραγω
γών.
Κεφάλαια: Μετοχικόν (εκκινήσεως) δρχ. 2.000.000.
Σημερινά: Μετοχικόν δρχ. 5.600.000. Αποθεματικά δρχ. 150.000.000.
Κ αταστατικοί Σκοποί: Η εμπορική και βιομηχανική αξιοποίησις των ελληνικών καπνών
και η ανάπτυξις της συνεταιριστικής εμπορίας των καπνών.
Στόχοι: - Η διεύρυνσις των εξαγωγών
- Η εξασφάλισις λογικών τιμών
- Η βελτίωσις του καπνοπαραγωγικού εισοδήματος.
Υποκαταστήματα: Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Ξάνθη Γραφεία: Σέρραι - Δράμα.
(Ιδιόκτητοι καπναποθήκαι εις όλας τας άνω πόλεις).
Ε μπορικοί δραστηριότητες:

- Ε ξ α γ ω γ α ί κ α π ν ώ ν 2 8 ε τ ία ς
- Ποσότης χιλιόγραμμα 160 εκατομμύρια
- Αξία εις δολλάρια: 252 εκατομμύρια
- Ετήσιος μέσος όρος: χιλιόγραμμα 5.700.000
δολλάρια
9.000.000
- Ανταλλαγαί: Δια την στήριξιν του εξαγωγικού της έργου:
- Πραγματοποιεί ανταλλαγάς με χώρας διμερών συμφωνιών
- Συμμετέχει εις δύο μεγάλας εισαγωγικός επιχειρήσεις:
την ΣΠΕΚΑ Α.Ε., εισαγωγέα Σοβιετικών τρακτέρ και άλλων γεωργικών και χωματουργικών μηχανημάτων και
την Κοινοπραξίαν ΣΕΚΕ - ΔΗΜΗΤΡΑ, εισαγωγέα των Τσεχοσλοβακικών Τρακτέρ
«ZETOR» και των Αυτοκινήτων «TATRA».
Λ οιπαί δραστηριότητες:

Ε ις το ν Κ α π ν ικ ό ν το μ έα : Συμβολή εις την αύξησιν της καπνοπαραγωγής, την βελτίωσιν της ποιότητος, την συμπίεσιν του παραγωγικού κόστους και την δημιουργίαν συμπληρω
ματικού εισοδήματος δια τους μονοκαλλιεργητάς καπνοπαραγωγούς καθώς και εις την διάδοσιν των ελληνικών καπνών.
Ε ις το ν Σ υ ν ε τα ιρ ισ τ ικ ό ν το μ έα : Συμβολή εις την ανάπτυξιν της συνεταιριστικής
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οικονομίας, δια της συμμετοχής της εις τα κεφάλαια και εις την οργανωτικήν προσπάθειαν,
προς δημιουργίαν συνεταιριστικών γεωργικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων (ΣΠΕ - ΑΣΕ ΣΕΠΕΚ - ΣΕΒΑΘ κλπ.).
Επίσης συμβολή εις την εν γένει συνεταιριστικήν πρόοδον, δια της υλικής και οργανωτικής
ενισχύσεως προγραμμάτων αφορώντων την συνεταιριστικήν εκπαίδευσιν, την δημιουργίαν
συνεταιριστικών στελεχών και την προβολήν των συνεταιριστικών επιτευγμάτων.
Έ να από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της είναι αι υποτροφίαι της (1948-1967) χάρις εις τας
οποίας 400 νέοι, από πτωχάς καπνοπαραγωγικάς οικογενείας, εσπσύδασαν εις Πανεπιστη
μιακός Σχολάς (ΑΣΟΕ, ΟΠΕ, Ανωτ. Γεωπονική κλπ.), οι περισσότεροι εκ των οποίων, ώριμοι
και διακεκριμένοι επιστήμονες, προσφέρουν τας υπηρεσίας των, είτε ως στελέχη της συνεται
ριστικής κινήσεως, είτε ως στελέχη της Α.Τ.Ε. και άλλων Ιδρυμάτων και Οργανισμών, με
ενθουσιασμόν και συναίσθησιν κοινωνικής ευθύνης, δια την πρόοδον του τόπου μας.
*

Η ΣΕΚΑΠ
- Η ίδρυση της συνεταιριστικής
καπνοβιομηχανίας έγινε την 4-101975 με απόφαση του Δ.Σ. της
ΣΕΚΕ.
Σκοποί. Το πρώτον Δ.Σ. Βασικές
διατάξεις του Καταστατικού. (Βλ.
ΦΣ 1975 σ. 524 επόμ.).
- Για το θέμα βλ. αναλυτικά το
βιβλίο του Β. Ιλαντζή «Η Συνεταιρι
στική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος
ΣΕΚΑΠ Α.Ε.», Αθήνα 1987.
Ό πω ς είναι γνωστό, ο Βασ. Ιλαντζής υπήρξε η ψυχή για την ίδρυση
της ΣΕΚΑΠ σε στενή συνεργασία
με τον Αλ. Μπαλτατζή και άλλα
αγροτικά συνεταιριστικά στελέχη.
Ως Γεν. Δ/ντής της ΣΕΚΕ υπήρξε ο
πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΣΕΚΑΠ και γνωρίζει «από πρώτο
χέρι» όλη την προϊστορία και ιστο
ρία της ΣΕΚΑΠ και εκθέτει στο
βιβλίο αυτό «την αλήθεια χωρίς
φόβο και χωρίς πάθος» με όλες τις
λεπτομέρειες.
- Την πρώτη Εγκύκλιο του Δ.Σ.
προς τις Ενώσεις Γ.Σ. (βλ. ΦΣ 1975
σ. 633)
- Για τη ΣΕΚΑΠ νεότερα στοιχεία
από τη συγκρότηση και τις δραστη
ριότητες της βλ. στον Δ τόμο καθώς
και στον παρόντα Ε τόμο (στο
τέλος, όπου η σύντομη αναφορά
στην περίοδο μετά το 1976).

Η ΣΥΝ ΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΠΝΟΒΙΟΛΛΗΧΑΜΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ
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Από τις προσπάθειες για διεύρυνση των εργασιών της συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ. Ο
Πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ Ηλ. Σεϊτανίδης και ο Διενθύνων Σύμβουλος Σοφ. Δοόόπουλος, με το συνεταιριστή
συγγραφέα Αριστ. Ν. Κλήμη σε συγκέντρωση για διεύρυνση πωλήσεων της ΣΕΚΑΠ.
%

Η Σ.Π.Ε.
(Συνεταιριστική Προμηθευτική Ένωσις Α.Ε.)
(Οδός Δ εληγιώργη 59)

Πρόεδρος: Ευάγγ. Κωσταπάνος - Γενικός Διευθυντής: Ανδρόνικος Σιβρόπουλος
Αρχαιρεσίαι: 16 Μαρτίου 1975
Δ ιο ικ η τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ΰ λ ιο ν
Ε.Γ.Σ. Ιωαννίνων
Ευάγγελος Κωσταπάνος, Πρόεδρος
Οικονομολόγος
Γεράσιμος Αιβιεράτος, Α' Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος Κ.Σ.Ο.Σ.
Ιωάννης Βλαχάκης, Β' Αντιπρόεδρος
Ε.Γ.Σ. Λαμίας
Κων/νος Στεργιόπουλος, Εντεταλ. Σύμβουλος
Εορδαίας
Χρήστος Πολιτίδης, Μέλος
Αμαλιάδος
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Μέλος
Δράμας
Ηλίας Αντωνίου, Μέλος
Κατερίνης
Νικόλαος Παγώνας, Μέλος
Ελευθερουπόλεως
Γεώργιος Κούτρας, Μέλος
Ενδεικτικά για τις εργασίες της
Τα νέα Συμβούλια 1974 Θ.Σ. σ. 2029.
- Τ α νέα αιρετά Συμβούλια 1975 (βλ. ΦΣ 1975 σ. 218. Και ΘΣ 1975 σ. 2271).
- Οι προμηθευτικές εργασίες και η ΣΠΕ. Κείμενο Ευαγ. Κωσταπάνου βλ. ΘΣ 1976 σ. 2614.
- Για την ταυτότητά της, τις προσπάθειες, τις δραστηριότητές της βλ. στη ΦΣ 1976 σ. 428 το
ακόλουθο κατατοπιστικό κείμενο για όλη την ιστορία και τη δραστηριότητα της ΣΠΕ:
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«Το 1949 η ΚΥΔΕΠ, μαζί με μερικές άλλες προο
δευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, αποφάσι
σαν και ίδρυσαν ένα κεντρικό προμηθευτικό οργα
νισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεται
ρισμένων αγροτών και των συνεταιριστικών τους
οργανώσεων σε είδη γεωργικής χρήσεως και βιοτι
κής ανάγκης.
Έ τσ ι ιδρύθηκε η Συνεταιριστική Προμηθευτική
Έ νω σις «Σ.Π.Ε.» Α.Ε., που είναι μια ριτοβάθμια
Κεντρική Συνεταιριστική Οργάνωση και έχει αντι
κειμενικό σκοπό να εφοδιάζει τους αγρότες και τις
Συν/κές Οργανώσεις με τα απαραίτητα είδη βιοτι
κής ανάγκης και γεωργικής χρησιμότητας με τους
καλύτερους δυνατούς όρους, δηλαδή καλή ποιότη
τα σε λογικές τιμές.
Η ΣΠΕ, κατά τη διέρκεια της πολυετούς ιστορίας
της, απόκτησε την εμπιστοσύνη του αγροτικού
κόσμου και με τη συνεχή δραστηριοποίησή της
αναδείχθηκε σαν το μοναδικό όργανο ικανοποιήσεως των προμηθευτικών και καταναλωτικών ανα
γκών του.
Από τα κυριάτερα είδη που διαθέτει η ΣΠΕ είναι:
Σκαπτικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα,
συγκροτήματα τεχνητής βροχής, ψεκαστήρες, θειωτήρες, σπαρτικές και θεριστικές, χορτοκοπτικές
και χορτοδετικές μηχανές, κινητήρες παντός τύπου,
διάφορα σκεύη και υλικά τυροκομίας και μελισσο
κομίας, σάκκοι, σπάγγοι, λινάτσες, σύρματα,
καπνόπανα, σταφιδόπανα, αδιάβροχα, λαμαρίνες,
ελαιόλαδα αγνά και βρώσιμες ελιές τυποποιημέ
νες, σαπούνια λευκά και πράσινα, απορρυπαντικά
πλυντηρίων και για τα χέρια, μεγειρικά λίπη,
κηπευτικά και κρέατα σε κονσέρβες, ηλεκτρικά
είση «Φίλιπς» και άλλα.
Επίσης κάνει εισαγωγές μηχανημάτων και διάφο
ρων άλλων ειδών από το εξωτερικό, για λογαρια
σμό των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, πωλήσεις
γεωργικών και τυροκομικών προϊόντων για λογα
ριασμό επίσης των Συν/κών Οργανώσεων και
παρέχει πάσης φύσεως πληροφορίες και οδηγίες
της αρμοδιότητάς της στις Συν/κές Οργανώσεις που
θα απευθυνθούν σ' αυτή...
Ανακόπηκε όμως η ανοδική πορεία της κατά την
επτάχρονη δικτατορία, κατά την οποία η οργάνωση
έχασε το κύρος της και κινδύνευσε να ανακοπούν
όλες οι δραστηριότητές της.
Η ΣΠ Ε δραστηριοποιήθηκε και πάλι ευθύς μετά
την επάνοδο και επανεκλογή της αιρετής διοικήσεώς της που αμέσως ανάπτυξε όλες τις εργασίες της
και αποκαταστάθηκε πλήρως η άριστη φήμη και το
γόητρο της Εταιρείας καθώς και η απόλυτη εμπι
στοσύνη των συναλλασσόμενων με αυτή, τόσο των
πελατών όσο και των προμηθευτών.
Έ τσ ι οι προσπάθειες της Διοικήσεως για την εξυ
γίανση της Εταιρείας και την παράλληλη ανάπτυξη

κάθε δυνατής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε
όλους τους τομείς στέφθηκαν από πλήρη επιτυχία,
όπως τούτο φαίνεται και από την έκθεση των
πεπραγμένων της προς την ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση για το παρελθόν έτος 1975, από την
οποία επισημαίνουμε μεταξύ άλλων τα εξής:
1) Προωθήθηκε σε αξιόλογο βαθμό η επαφή και
συνεργασία μετά των Συν/κών Οργανώσεων.
2)
Βελτιώθηκε ο υπηρεσιακός μηχανισμός, ο
οποίος αφού πλαισιώθηκε με πεπειραμένους υπαλ
λήλους και με νέους επιστήμονες, ανταποκρίνεται
στην αποστολή του και συμβάλλει θετικά στην προ
ώθηση και προαγωγή των εργασιών τόσο της Εται
ρείας όσο και των Ενώσεων και δη της Βορείου
Ελλάδος, όπου το αναδιοργανωθές Υποκατάστημα
της ΣΠ Ε παρέχει σε ενδιαφερόμενες Ενώσεις
τεχνική εξυπηρέτηση και οργανωτική βοήθεια για
τη δημιουργία συγχρόνων καταστημάτων SelfServis.
3) Με σύντονες και δραστήριες ενέργειες προω
θήθηκαν οι πωλήσεις τρακτέρ Ursus σε πολύ ικα
νοποιητικά επίπεδα, παρά τις δυσχερείς και αντί
ξοες συνθήκες που επικράτησαν λόγω αυξήσεως
των τιμών από το εργοστάσιο, της υπερτιμήσεως
του δολλαρίου κατά 20% και, κατ' επέκταση, των
επιβαρύνσεων από δασμούς, της μη αναπροσαρμο
γής των γεωργικών προϊόντων σε ανάλογα επίπε
δα. Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι οι από τη
ΣΠΕ προσφερόμενες εκάστοτε τιμές τρακτέρ και
άλλων μηχανημάτων ευρίσκονται πάντοτε σε αρκε
τά χαμηλότερα επίπεδα έναντι όλων των άλλων
ανταγωνιστών.
4) Έ γιν ε συνεννόηση και επανασύνδεση των σχέ
σεων συνεργασίας με το, στη Δυτική Γερμανία,
εργοστάσιο κατασκευής των περίφημων σκαπτικών
ΗΑΚΟ, που αποδείχτηκαν τα πιο καλύτερα και
καταλληλότερα για τα εδάφη μας.
Ή δη, ανακτήθηκε η αντιπροσωπεία και έγινε
εισαγωγή σκαπτικών ΗΑΚΟ, η διάθεση των οποί
ων προχωρεί ικανοποιητικά, έστω και χωρίς χρη
ματοδότησή τους από την ΑΤΕ, η οποία χορηγεί
δάνεια μόνο για τα ελληνικής κατασκευής σκαπτι
κά μηχανήματα.
Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που παρου
σιάζει η εργασία αυτή, εξετάζεται η περίπτωση της
κατασκευής των σκαπτικών ΗΑΚΟ στην Ελλάδα
από κοινού ή σε συνεργασία με τον εν λόγω Οίκο
και ελπίζεται βάσιμα ότι η σχετική προσπάθεια θα
ευοδωθεί σύντομα.
5) Στον τομέα των ειδών οικιακής χρήσεως και
βιοτικής ανάγκης, προγραμματίσθηκε και επιδιώ
κεται η α π' ευθείας από παραγωγικές πηγές τόσο
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού προμήθεια
αγαθών για εφοδιασμό των ενδιαφερόμενων Συνε
ταιρικών Οργανώσεων. Ούτω, επραγματοποιήθη-
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καν και συνεχίζονται εισαγωγε'ς κονσερβών, γάλα
κτος, κρεάτων, ψαριών κλπ. και προχωρεί βάσει
συμφωνιών μας με εγχώριες βιομηχανίες για
λογ/σμό της ΣΠ Ε παρασκευή αγαθών αρίστης ποι
ότητας και σύμφωνα προς σχετικε'ς προδιαγραφές,
όπως τα απορρυπαντικά, ζυμαρικά κλπ., τα οποία
προσφέρονιαι ήδη σε τιμές αρκετά κατώτερες των
παρεμφερών και τυγχάνουν καλής υποδοχής από
μέρους των καταναλωτών.
6) Ύ σ τερα από μακρές προσπάθειες και ενέργει
ες αναγνωρίσθηκε επί τέλους το δικαίωμα στην
ΣΠΕ να προμηθεύεται ζάχαρη από τα Κρατικά
Αποθέματα, όπως και το χονδρικό εμπόριο. Έ τσι,
από τον Απρίλιο 1975, η ΣΠΕ εξυπηρετεί όλες τις
ενδιαφερόμενες Οργανώσεις, εφοδιάζουσα αυτές
με την τιμή του του Κράτους και χωρίς καμμιά απο
λύτως επιβάρυνση.
7) Το γενικό ύψος της αγοράς εμπορευμάτων
περασμένης χρήσεως ανήλθε σε δρχ. 260.350.407,
έναντι 194.684.792, ενώ η αξία των διατεθέντων
ειδών μέσα στη χρήση 1975 με τιμολόγια της ΣΠΕ
ανήλθε σε δρχ.153.587.485, έναντι δρχ. 112.030.446
του έτους 1974. Ή το ι ο συνολικός κύκλος εργα
σιών 1975 ανήλθε σε δρχ. 327.067.236, η δε αξία
των αδιαθέτων εμπορευμάτων με τιμή κτήσεως,
όπως η απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου, ανήρχετο
σε δρχ. 52.422.707.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο βασικός τομέας
εργασιών - τα τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα και
εφόδια - παρουσιάζει αύξηση δρχ. 41.557.000 ήτοι
37% ένανιτου προηγούμενου χρόνου.
*

Ristourne:
Την όλη δρστηριστητά της η ΣΠΕ ασκεί με αυστη
ρή προσήλωση στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνι
σμού. Κατ' ακολουθία, οι πελάτες - μέτοχοι, προμηθευόμενοι από αυτή τα αγαθά, εξασφαλίζουν
ευνοϊκότερους όρους προμήθειας από οποιαδήπο
τε άλλη πηγή και επομένως ωφελούνται αμέσως.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η Εταιρεία, πιστή
στις υγιείς συνεταιριστικές αρχές, εφαρμόζει και
πάλι τη σχετική διάταξη του Καταστατικού της περί
χορηγήσεως στους πελάτες-μετόχους Ristourne στο
τέλος της χρήσεως.
Έ τσι, και κατόπι της υπερκαλύψεως των ζημιών
που κατέλιπε η επταετής δικτατορία, το Διοικητικό
Συμβούλιο, σε εκτέλεση της αποφάσεως της Γενι
κής Συνελεύσεως των μετόχων της 27.6.75 διέθεσε
για ristourne 1975 το ποσόν των δρχ. 2.374.303,
κατανεμηθέν μεταξύ των Οργανώσεων-πελατών
κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στις εργασίες
της Εταιρείας κατά τη λήξασα περίοδο.

Αποτελέσματα χρήσεως - Μέρισμα
Μη έχοντας κερδοσκοπικό χαρακτήρα η ΣΠΕ,
έχει τάξει σα γνώμονα των ενεργειών και της δραστηριότητάς της την εξυπηρέτηση των αναγκών των
Οργανώσεων - μετόχων της και γενικότερα του
αγροτικού κόσμου. Υπό το πρίσμα δε τούτο πρέπει
να κρίνεται το έργο και τα οικονομικά αποτελέ
σματα της Εταιρείας.
Από αντικειμενική διερεύνηση των στοιχείων δια
πιστώνεται, ότι οι από τη ΣΠ Ε προσφερθείσες υπη
ρεσίες και τα αγαθά, επιβαρύνθηκαν με ελάχιστο
ποσοστό κέρδους και σε μερικές περιπτώσεις
χωρίς κανένα απολύτως περιθώριο. Παρά ταύτα,
χάρη στους επιτυχείς εμπορικούς συνδυασμούς,
τον μεγάλο όγκο των συναλλαγών και κυρίως στη
λογική και νοικοκυρεμένη διαχείριση όπως και στο
επικρατήσαν πνεύμα φειδούς και οικονομίας στις
δαπάνες, η Εταιρεία κατόρθωσε να παρουσιάσει
τα κατωτέρω λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα:
Τα ακαθάριστα έσοδα από τις εργασίες της απολογιζομένης Χρήσεως ανήλθαν σε δρχ. 60.687.765.
Μετά την αφαίρεση των διατεθέντων εξόδων δρχ.
49.405.041, απέμειναν καθαρά κέρδη δρχ.
11.282.724.
Το Διοικητικόν Συμβούλων επρότεινε στη Συνέ
λευση όπως τα προκύψαντα καθαρά κέρδη διατε
θούν ως ακολούθως:
α) Για κάλυψη ζημιών περασμένων Χρήσεων δρχ.
6.363.876.
β) Για πληρωμή μερίσματος 11% επί του κεφαλαί
ου με το φόρο δρχ. 1.870.000.
γ) Για πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΟΓΑ δρχ.
3.048.848.
Συμπερασματικά, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί
ότι μετά την αποκατάσταση της ομαλότητας και
μέσα σε βραχύτατο χρονικό διάστημα, επιτεύχθηκε
αυτοδύναμα από την ΣΠΕ, αφ' ενός να ξεπερασ α εί η κρίση και ο κίνδυνος καταρρεύσεως που
της εκληροδότησε η δικτατορία και α φ ' ετέρου να
εξυγιανθεί οικονομικά και ηθικά και να καταστεί
πάλιν μιά αξιόλογη δυναμική μονάδα στην υπηρε
σία των Γεωργικών Οργανώσεων και του αγροτι
κού κόσμου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας με απόλυτη ικανοποίη
ση διαπιστώνει ότι η πλειονότητα των Ενώσεων
Συνεταιρισμών, συμμεριζόμενη τη θεμελιώδη συνε
ταιριστική αρχή της πάνω σε ελεύθερη βάση
συνεργασίας, πρόθυμα συνεργάζεται και συναλ
λάσσεται σήμερα με την ΣΠ Ε και κατ' αυτόν τον
τρόπο υποβοηθείται και προάγεται το έργο της
προς όφελος και των Οργανώσεων και του αγροτι
κού κόσμου». (■)

(1) Δημιουργός και ψυχή της ΣΠΕ υπήρξε ο Ανδρ. Σιβρόπουλος. Σκιαγραφία της προσωπικότητάς του βλ.
κατά τον θάνατό του σε κείμενο - επικήδεια ομιλία Α.Ν. Κλήμη («Συνεταιριστική Πορεία» τεύχος 28 του 1992).
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ΗΣΠΕΚΑ
(Συνεταιριστική Τεχνική Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.)
(Θυγατρική Εταιρεία των συνεταιριστικών εταιριών ΣΕΚΕ και ΣΠΕ)
(Οδός Σολωμού 55)

Πρόεδρος: Βασ. Ιλαντζής - Γενικός Διευθυντής: Νικ. Κολύμβας
Αρχαιρεσίαι: 24 Μαρτίου 1975
Δ ιο ικ η τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ΰ λ ιο ν
Βασίλειος Ιλαντζής, Πρόεδρος
Γεν. Δ/ντής ΣΕΚΕ
Ανδρόνικος Σιβρόπουλος, Αντιπρόεδρος
Γεν. Δ/ντής ΣΠΕ
Γεώργιος Χατζηδημητρίου, Εντεταλ. Σύμβουλος
τ. Ανωτ. Τραπ. υπάλληλος
Αθανάσιος Πανουσόπουλος, Σύμβουλος
Αγρότης - Συν/στής
Γεώργιος Γεωργούλης, Σύμβουλος
τ. Πρόεδ. Ε.Γ.Σ. Κατερίνης
Δημήτριος Παραλίκας, Σύμβουλος
τ. Δ/ντης Ε.Γ.Σ. Σερρών
Σπύρος Γιαννόπουλος, Σύμβουλος
τ. Δ/ντήςΥπουργ. Γεωργίας
Ευστάθιος Πανάγος, Σύμβουλος
Δ/ντής Ε.Γ.Σ. Αττικής
Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Σύμβουλος
Δ/ντής Καταναλ. Συν/σμών
(Βλ. ΦΣ 1975 σ. 218. Και ΘΣ 1975 σ. 2268).

Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
(Ένωση Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδος)
- Τα νέα Συμβούλια 1974. (Βλ. ΘΣ 1974 σ. 2004).
- Η Γ.Σ. του 1974. Υποσχέσεις υπουργών στα αιτήματα μέτρων υπέρ κτηνοτροφίας (βλ. ΦΣ
1974 σ. 326).
- Προτάσεις για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Διαμαρτυρίες για μερικά κυβερνητικά μέτρα.
(Βλ. ΦΣ 1976 σ. 239).
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Η ΑΣΕ
Βλ. δραστηριότητά της (και 16η Γεν. Συνέλευσή της) στη ΦΣ 1974 σ. 430.
ΗΕΛΒΙΖ
- Παρουσιάζει το αντικείμεο της δραστηριότητάς της με τις καταχωρήσεις στη ΦΣ 1976 σ.
296, 298.
Η ΡΟΔΟΠΗ (Βιομηχανία γάλακτος) Ξάνθη, ΑΕ.
Για το έργο της από το 1965 που άρχισε να λειτουργεί βλ. αναλυτικά ΘΣ 1980 σ. 4293.
Η ΚΣΕΜ (Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Μεσσηνίας).
Αναλυτικό κείμενο για την ταυτότητά της και τις δραστηριότητές της βλ. ΦΣ 1976 σ. 346.
Η ΣΕΒΑθ ΑΕ (Συνεταιριστικοί Επιχειρήσεις Βιομηχανικής Αναπτύξεως Θράκης).
- Η ίδρυση της στην Ξάνθη με μετόχους Ενώσεις Γ.Σ. Ξάνθης και Καβάλας, την ΑΤΕ, την
ΣΕΚΟΒΕ, την ΚΥΔΕΠ και ΣΕΚΕ. Αρχικό κεφάλαιο 80 εκατ. δρχ. (ΘΣ 1975 σ. 2333. Και σ.
2521. Και ΦΣ 1975 σ. 383.
Η ΣΕΚΟΒΕ
- Η Γ.Σ. 18.12.74. Ισολογισμός. Θέματα εξαιρετικής σημασίας (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2007,2008).
- Δραστηριότητες 1970-1974, αναλυτικό ενδιαφέρον κείμενο (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2030). Καθώς
τονίζουν στις διαφημιστικές σελίδες στη ΦΣ: «Τα Συνεταιριστικά Εργοστάσια Κονσερβοποιΐας Βορείου Ελλάδος αποτελούν πρωτοποριακής κλάσεως βιομηχανικάς μονάδας της
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χώρας εις παραγωγικότητα και υψηλής στάθμης ποιοτικήν απόόοσιν. Εφαρμόζουν τας πλέον
συγχρόνους επιστημονικάς και τεχνικός μεθόδους δια την επιμελημένην παραγωγήν και επε
ξεργασίαν των οπωροκηπευτικών. Κατέστησαν ευφήμως γνωστά εις την διεθνή αγοράν δια
την αρίστην ποιότητα των προϊόντων των με την οποίαν εντυπωσιάζουν και τους Έλληνας
καταναλωτάς».

- Αναλυτικές πληροφορίες για τη φύση της και την οργάνωση, δραστηριότητα της βλ. ΦΣ
1976 σ. 347.
- Πληροφορίες για ίδρυση, εγκαταστάσεις, εργασίες, σχέδια, κλπ. βλ. ΘΣ 1976 σ. 2889.

ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Π11ΤΙΖ

ΒΙΒΛΙΟΝ TTPQTON

U T O P I A

Ι Δ Ρ Υ Ι Ε Ω Ι

ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

’BsStSemi Μ τοΟ Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ
4π£ iff συμπληράοκι -rife πρώτης 25«τ(ας
τής δημιουργικής καί κοινως>ιλοΟς βράηως
τής ’Αγροτικής Τραττίζης τής 'Ελλάδος

Ε Κ Α Ο Σ ΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ
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Από την περίοδο 19741976 η ΑΤΕ απομακρύνε
ται από τον αρχικό της
ρόλο. Και καθώς οι Συνε
ταιρισμοί δεν κατώρθω
σαν να διεισδύσουν και
να γίνει Συνεταιριστική
—Κρατική Τράπεζα,
μετατρέπεται σιγά-σιγά
—με βάση τις εντολές
της ΕΟΚ - σε γενική
Τράπεζα (Α.Ε. με ιδιο
κτήτη το Κράτος) ανοι
κτή σε όλες τις δουλειές
αλλά και στον κομματι
σμό που έγινε αιτία
καταστροφής πολλών
κεντρικών και περιφερει
ακών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και αιτία
κινδύνου της ίδιας με τη
μή ρευστοποίηση των
τοποθετήσεών της
(βλ την σημερινή πολύ
δύσκολη κατάσταση της
ΑΤΕ και τις προσπάθειες
στις εφημερίδες (Καθημε
ρινή 2.5.1999 και άλλες)

Υ Π Ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ

Ζ'

Η Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η Π Ι Σ Τ Ι Σ
(Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α - Γ Ε Ω Ρ Γ . Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι)

- Στο Υποκεφ. αυτό γίνεται αναφορά κυρίως στις θετικε'ς και αρνητικε'ς σχέσεις ΑΤΕ και
Γ. Συνεταιρισμών. Για το έργο της ΑΤΕ ως Ιδρύματος βλ. στους ετήσιους απολογισμούς της
και άλλες ειδικές μελέτες. Για την άσκηση της Εποπτείας επί των Συνεταιρισμών βλ. στο
Υποκεφ. Β. Για συνεργασίες και διαφορές με την Συνομοσπονδία βλ. Υποκεφ. ΣΤ/1.
- Νέα Διοίκηση Αδ. Πεπελάσης - Κ. Δοΰσης, Τελετή αναλήψεως καθηκόντων, ομιλίες, κλπ.
βλ. ΦΣ 1974 σ. 504. Βλ. και το ΝΔ 3/1974 (ΦΕΚ 219) για τις Διοικήσεις Τραπεζών και
ΝΠΔΔ(ΘΣ 1974 σ. 1222).
- Εκθεση των πεπραγμένων ΑΤΕ για το 1974. Ανακοινώσεις Διοικητού ενώπιον ειδικού
ακροατηρίου στη Θεσσαλονίκη. Υποσχέσεις κλπ. βλ. ΘΣ 1975 σ. 422. Και Αγροτική Το. Ιού
λιος 1975.
- Επανεκδίδεται από Μάιο του 1975 το ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΤΕ με τίτλο Αγροτική Τράπεζα και
διαχωρισμό σε 3 έντυπα. (Βλ. στο Υποκεφ. Ε).
- Στο τεύχος 1 Μαΐου 1975 του περιοδικού της ΑΤΕ αναπτύσσεται το «νέο σύστημα» ενιαί
ας πιστοδοτήσεως των αγροτών. Ανακοίνωση του Διοικητή για νέο σύστημα ασφαλίσεως
των αγροτών και του ζωικού πληθυσμού (βλ. Αγροτική Τράπεζα σ. 14).
- Η αλήθεια και το... ψέμα. Αξιόλογο εκλαϊκευμένο κείμενο του Νικ. Μετζιδάκι για το πώς
εμφανίζονται από διαφόρους, ειδήσεις και απόψεις γύρω από τις εργασίες και προσπάθειες
των Συνεταιριστικών Οργανώσεων των αγροτών (Αγροτική Τρ. Ιαν. 1975. Βλ. καιτ. Ιουλίου
1975).
- Νέοι τοπικοί διαγωνισμοί υπαλλήλων διαφόρων κλάδων. Αριθμοί, ονόματα (Αγροτική
Τρ., Αύγ. 1975).
-Α πολογισμόςΑ ΤΕ 1975. (Αγροτική Τρ.,Ιούλιος 1976).
- Κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές κτηνοτροφών (γενικά) προς ΑΤΕ. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 133).
- Κατόπιν «συμφωνίας» ΑΤΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ οι Κοινοπραξίες και Εταιρείες ν. 3854/58 και
4087/1960, κλπ. θα περιέλθουν στις συνεταιριστικές οργανώσεις με αποχώρηση της ΑΤΕ.
(Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1975 σ. 370. Βλ. και πιο πάνω στο Υποκεφ. ΣΤ/1.
- Σύννεφα και πάλι στον ορίζοντα για την ΑΤΕ και τους Συνεταιρισμούς από διάφορες
ενέργειες. Οι σχέσεις μεταξύ τους.
Τα Θ.Σ. Ιουνίου 1975 σ. 2291 γράφουν σε πρώτο σημείωμά τους με τίτλο «Προσοχή στην
Αγροτική, προσοχή στους Συνεταιρισμούς» τα επόμενα:
«Μερικές ενέργειες των τελευταίων μηνών μας
αναγκάζουν να φωνάξουμε και πάλι: «Προσοχή
στην Αγροτική, προσοχή στους Συνεταιρισμούς.
Παλαιότερα, κατά την 7ετία, μόνοι ημείς είχαμε
το θάρρος να φωνάξουμε εκείνο το «Λάθος εθνικόν η αποδυνάμωσις της ΑΤΕ»., τότε όταν πολλά
ετοιμάζονταν στα παρασκήνια εις βάρος της και
ουσιαστικά εις βάρος του αγροτικού κόσμου. Και
παράλληλα υποστηρίξαμε τις συνεταιριστικές
αρχές και την σωστή ιδέα του συνεταιρισμού, όταν
και οι τυπικά εκπρόσωποί της την επρόδιδαν.

32/179

Σήμερα πολλά αντίθετα συμφέροντα κινούνται
και πάλι. Και εκείνο που επιδιώκουν είναι κυρίως
να σπείρουν ζιζάνια στη συνεργασία ανάμεσα στην
ΑΤΕ και στους Συνεταιρισμούς και να τους ρίξουν
έντεχνα σε αντίθεση, ενώ είναι γνωστό ότι ο αγροτικός κόσμος έχει ανάγκη από συνεργασία των δύο
αυτών θεσμών.
Προσφέρουν βέβαια κακήν υπηρεσίαν όσοι
πιστεύουν ότι η Αγροτική είναι το αφεντικό και οι
Συνεταιρισμοί είναι οι πτωχοί συγγενείς ή οι υπήκοοι.
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Αλλά επίσης κακή υπηρεσία προσφέρουν εκείνοι
που δημιουργούν ένα κλίμα δυσπιστίας και αντιθέσεις μεταξύ των δύο αυτών θεσμών. Η ιστορία λέει
ότι η ΑΤΕ είναι δημιούργημα των αγώνων τωνΣυνεταιρισμών. Αλλά και ότι η ΑΤΕ στάθηκε - τις
περισσότερες φορές - ο τίμιος και αποφασιστικός
υπερασπιστής των συνεταιριστικών απόψεων, όταν
αντίθετες απόψεις (ακόμα και από την κρατική
πλευρά) και ισχυρά αντίθετα συμφέροντα εκινούντο εναντίον των συνεταιρισμών.
Και περισσότερο από όλους τους αρμοδίους της
ΑΤΕ, ο εποπτικός κλάδος είναι εκείνος που έχει
αγωνισθεί για την πρόοδο των Συνεταιρισμών.
Προσοχή λοιπόν! Αν τυχόν υπάρχουν ατέλειες ή

ασθενή σημεία, οι αρμόδιοι επικεφαλής της ΑΤΕ
και των Συνεταιρισμών πρέπει να σκύψουν πάνω
στα προβλήματα και να τα επιλύσουν λογικά και
συνετά. Αυτό είναι το καθήκον τους. Ας επιλύσουν
π.χ. το θέμα για το οποίο μιλά το επόμενο σημείωμα,
Η επίλυσή του θα βοηθήση και τους Συνεταιρισμούς και την ΑΤΕ και το Κράτος και τους αγρότες. Γιατί λοιπόν δεν τακτοποιείται;»
(Στ0 ίδιο τεύχοζ ακολουθεί και άλλο σημείωμα
μΕ τ (τλο «Συνεταιρισμοί, μεμονωμένοι, Κ ράτος,
ΑΤΕ» όπου υποστηρίζεται με στοιχεία ότι η
Α ΤΕ εξυπηρετεί καλύτερα και φθηνότερα τους
μη συνεταιρισμένους. Και γίνονται υποδείξεις
για διόρθωση).

- Ενέργειες νέας Διοικήσεως για απαλλαγή από παλαιό ικανά στελέχη με γνώσεις και από
ψεις για να κινείται αυτή ευχερέστερα. Προσλήψεις νέων κλπ. Μείωση ορίων ηλικίας.
Τροποποίηση άρθρων του Οργανισμού ΑΤΕ (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2497), με αθρόα έξοδο στε
λεχών (που δημιούργησε και προβλήματα στα Ταμεία Συντάξεων).
Στο 1047/24.9.1975 ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν 3 τροποποιήσεις του Οργανισμού της ΑΤΕ με
τις οποίες γίνονται μεταβολές στην οργάνωση της και τα θέματα του προσωπικού της. Οι
κυριώτερες είναι:
-Συνιστάται Δ/νσις Μελετών και Προγραμματισμού με ευρύτατες αρμοδιότητες.
-Καθορίζονται τα των Προϊσταμένων και αναπληρωτών των Δ/νσεων, Τμημάτων, Γραφεί
ων Κ. Κ/τος και Διευθυντών Υποκαταστημάτων με διεύρυνση των γεωτεχνικών.
-Ρυθμίζονται οι κλάδοι των οικονομολόγων, μηχανικών, δακτυλογράφων, διατρητριών με
αρκετές προσλήψεις και προωθήσεις. Γίνεται νέα κατάταξη βαθμών. Διευρύνονται οι ανώ
τατες θέσεις.
-Καταργούνται οι Διανομαρχιακές Διευθύνσεις.
-Καταργείται η εντοπιότης.
-Μειώνεται το όριον ηλικίας των Διευθυντών εις 63, των Υποδ/ντών εις 62, των Τμηματαρχών και κάτω εις 60 (εφ' όσον έχουν συμπληρώσει 35ετίαν).
Άλλες προηγούμενες τροποποιήσεις που είχε εγκρίνει το Δ.Σ. βλ. ΘΣ 1975 σ. 2332 για διά
φορα υπαλληλικά (ΦΕΚ 107/1975).
Και νέες τροποποιήσεις στον Οργανικό Νόμο της ΑΤΕ, κυρίως για το ΔΣ κατά τις αντιλή
ψεις των τώρα ισχυρών στην ΑΤΕ βλ. Ν. 341/1976 (ΦΕΚ 144). Και ΘΣ 1976 σ. 2807.
- Στον διαγωνισμό για πρόσληψη 35 γεωπόνων, μεταξύ των μαθημάτων είναι και η Συνεται
ριστική Οικονομία και Νομοθεσία (ΘΣ 1975 σ. 2516).
- Διακανονισμό χρηματοδοτησεως ιδιωτικών γεωργικών βιομηχανιών μεταξύ ΑΤΕ και
Εμπορικών Τραπεζών (ΘΣ 1975 σ. 2331).
- Βλ. ιστορικήν φωτογραφίαν Επιτροπής 1923 δι' ίδρυσιν Γεωργικής Τραπέζης (ΘΣ 1975 σ.
2458). Τα ονόματα των τότε πρωτοπόρων συνεταιριστών και αγροτιστών βλ. ΘΣ σ. 2466.
- Η ΑΤΕ Και οι Γεωργικές Βιομηχανίες. Σύσκεψη υψηλού επιπέδου αρμοδίων στην ΑΤΕ.
Απόψεις βλ. ΦΣ 1976 σ. 130.
- Προσπάθεια της ΑΤΕ για αποδέσμευση από χρηματοδότηση Τραπέζης Ελλάδος με
αύξηση καταθέσεων (βλ. ΦΣ 1976 σ. 304).
- Εκπρόσωποι συνεταιρισμένων αγροτών στο ΔΣ της ΑΤΕ (βλ. ΦΣ 1976 σ. 339).
- Γενικότερα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΤΕ, και κατά την περίοδον μετά την δικτατορίαν,
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εξακολουθεί να υποφέρει (όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες) από τα κομματικά και
από ανθρώπους στους οποίους γινόταν η ανάθεση της Διοικήσεως με κομματικά κριτήρια.
Εξακολουθεί και τώρα να ασκεί το βασικό έργο της με εξάρτηση από τη χρηματοδότηση
της Τραπέζης Ελλάδος (παρά την κάποια παλαιότερα προικοδότηση), τις επεμβάσεις του
κυβερνητικού μηχανισμού (Υπουργών και δημοσιοϋπαλληλίας) και από προβλήματα πολυπραγμοσύνης της Διοικήσεως.
Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα δημοσιεύματα των εφημερίδων to 1976, όπως εμφανί
ζονται στα ΘΣ 1976 σ. 2808 και 2832 όπου γράφουν:
«Στις εφημερίδες δημοσιεύτηκαν τα επόμενα:
Μεταφε'ρονται στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισσα, οκτώ από τις δεκατρείς διευθύνσεις της Αγρο
τικής Τραπέζης που μέχρι τώρα ήταν συγκεντρω
μένες στην Αθήνα, ύστερα από απόφαση του Διοικητού της ΑΤΕ κ. Αδ. Πεπελάση και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του κ. πρωθυπουργού.
Αυτό ανακοίνωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Αδαμ.
Πεπελάσης, αναλύοντας στη Λάρισα, τα «Πεπραγ
μένα» του 1975 του Ιδρύματος. Και το ότι η ανάλυ
ση του απολογισμού γίνεται σιη Λάρισα, τόνισε ο
κ. Πεπελάσης, σημαίνει ότι το μέτρο της αποκεντρώσεως παίρνει ιδιαίτερη σημασία και αρχίζει
να υλοποιείται.
Ο κ. Πεπελάσης, αφού τόνισε ότι η οικονομική
πολιτική έχει πια φιλοαγροτικό χαρακτήρα, υπεν
θύμισε την περιορισμένη ορθολογική οργάνωση
των συντελεστών παραγωγής, την ατελή οργάνωση
της εμπορίας και μεταποιήσεως των αγροτικών
προϊόντων, τον κατατεμαχισμό του αγροτικού κλή
ρου και την αδυναμία δημιουργίας οικονομίας κλίμακος. Αυτά όλα, υπογράμμισε, συνθέτουν την
κεντρική διάσταση του αγροτικού προβλήματος. Η
ανάπτυξη των Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι «ομα
δικές εκμεταλλεύσεις» και κάθε άλλη μορφή οργα
νώσεως μπορεί να βοηθήσουν να αναπτυχθεί ορι
ζόντια και κάθετα η οργάνωση της γεωργικής
παραγωγής.
Εξ άλλου, συνέχισε, η ΑΤΕ κατά το 1975 υλοποίη
σε ορισμένα βασικά μέτρα, που θα την καταστή
σουν μια πραγματική Τράπεζα Αναπτύξεως. Σχετι
κά ανάφερε τη σύσταση Διευθύνσεως Μελετών και
Προγραμματισμού, την ίδρυση των κλιμακίων

Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Κρήτης, το νέο
σύστημα βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτήσεως, τη
στενή συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και
τους εκπροσώπους των Γ. Συνεταιρισμών, την εξα
σφάλιση χρηματοδστήσεως από γερμανική Τράπε
ζα. Τώρα προωθεί η ΑΤΕ τις διαδικασίες χρηματο
δοτήσεως της γεωργικής αναπτύξεως από τη Διε
θνή Τράπεζα Επενδύσεων και επιταχύνει τη μελέτη
χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να είναι σε
θέση να απορροφήσει την ενίσχυση που θα δοθεί
από το Β' Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της ΕΟΚ,
ενώ άρχισε διαφημιστική εκστρατεία για την αύξη
ση των καταθέσεων στην ΑΤΕ.
Αναλύοντας ο κ. Διοικητής το χρηματοδοτικό
έργο της ΑΤΕ κατά το 1975 ανέφερε ότι αυτό ήταν
κατά 22% μεγαλύτερο από εκείνο του 1974 και οι
πιστώσεις ξεπέρασαν κατά 36% εκείνες του 1974.
Η χορήγηση πιστώσεων προς τις συνεταιριστικές
οργανώσεις για επενδυτικά και κεφάλαια κινήσεως διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα κατά το 1975 από 6,5 δισεκατομμύρια δρχ. το 1973 και 10,4
δισεκ. το 1974, έφθασε στα 1975 σε 10,6 δισεκ.
δραχμές.
Στον επενδυτικό τομέα η ΑΤΕ εκάλυψε το 60%
των ιδιωτικών επενδύσεων στη γεωργία, ενώ οι
βραχυπρόθεσμες πιστώσεις αυξήθηκαν από 27
δισεκατ. δρχ. περίπου το 1974, σε 32,3 δισεκ. το
1975.
Αλλά η ΑΤΕ, κατέληξε, στρέφει το ενδιαφέρον
της και προς τον εκπολιτισμό της υπαίθρου. Δημι
ούργησε Τμήμα Μελέτης Αναπτύξεως των αγροτι
κών οικισμών και ίδρυσε σε πολλά χωριά και
κωμοπόλεις πολιτιστικά κέντρα και βιβλιοθήκες».

Αυτά ο κ. Διοικητής. (Βλ. όμως και τις διάφορες κατηγορίες του Γεν. Διευθυντού της
ΠΑΣΕΓΕΣ για ΑΤΕ και Κράτος γενικότερα σε προηγούμενες σελίδες στο Υποκεφ. ΣΤ/1
Συνομοσπονδία).
Αλλά επίσης εδημοσιεύθησαν στις εφημερίδες τότε τα κάτωθι (ως διαψεύσεις):
«Κατά πληροφορίας εξ αρμοδίας πηγής, αι ανα
κοινώσεις εις τας οποίας προέβη εις Λάρισαν ο
διοικητής της ΑΤΕ κ. Πεπελάσης, δεν βαίνουν
παραλλήλως προς την κυβερνητικήν γραμμήν περί
αποκεντρώσεως των Υπηρεσιών της ΑΤΕ και ενι-

σχύσεως των καταβαλλομένων προσπαθειών ανα
πτύξεως της υπαίθρου.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, το κυβερνητικόν
πρόγραμμα προβλέπει να καταστή εις το κε'ντρον η
ΑΤΕ Επιτελική Υπηρεσία δια της συμπτύξεως των
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13 Διευθύνσεων της ώστε να απόκτηση αύτη ευέλικτον και ικανόν όργανον κατευθύνσεως των περι
φερειακών της υπηρεσιών, επαρκώς ενισχυομε'νων
και καλώς οργανωμένων, δια να ενίσχυση την
κυβέρνησιν, προς εφαρμογήν της γεωργικής της
πολιτικής και επίτευξιν υψηλοτέρων στόχων, εν
όψει μάλιστα εντάξεως της χώρας μας εις την ΕΟΚ.
Ούτω, τονίζεται αρμοδίως, εκ των 1000 υπαλλή
λων που διαθέτει η Τράπεζα εις το Κέντρον, θα
παραμείνουν μόνον 200 περίπου, ενώ οι υπόλοιποι
θα μετατεθούν εις την ύπαιθρον ίνα ενισχύσουν τας
περιφερειακός υπηρεσίας εις την μεγάλην προσπά
θειαν ταχυρρύθμου αναπτύξεως.

Αντ' αυτού, ο κ. Πεπελάσης, ως ανεκοίνωσεν εις
Λάρισαν, σκέπτεται να μεταφέρει εις την ύπαιθρον
9 εκ των Διευθύνσεων Κεντρικού και τας υπολοί
που 5 να κρατήση εις Αθήνας, μέτρον το οποίον, ως
τονίζεται, θα διασπαθίση την ενότητα των Κεντρι
κών Υπηρεσιών καθ' ην στιγμήν είναι ανάγκη όπως
αύται, αρτίως ωργανωμέναι, κατευθύνουν ορθώς
τας περιφερειακός.
Δέον να σημειωθή ότι το αρμόδιον εν προκειμένω
Υπουργείον Γεωργίας ως και το διοικητικόν συμ
βούλων της ΑΤΕ ουδέν γνωρίζουν περί του ανωτέ
ρω σχεδίου του κ. Πεπελάση, εζήτησαν δε παρ'
αυτού όπως παράσχη τας απαραιτήτους διευκρινί
σεις».

Δια νεωτέρας επιστολής του ο κ. Πεπελάσης επιμένει ότι οι ανακοινώσεις του είχαν τεθεί
υπ’ όψει της Κυβερνήσεως.

ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟ Κ Α Ι Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔ Ρ Υ Σ ΙΝ ΤΗΣ ΑΤΕ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ 1924 - 1954
ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

8
ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1961
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ)
- Ενέργειες για αγροτικά προβλήματα (αιτήματα, αποφάσεις, διεκδικήσεις, κλπ.) βλ. και σε
άλλα Υποκεφ. (κυρίως στα Α, ΣΤ, ΣΤ/1, Ζ). Στη συνέχεια γίνεται μια πρόσθετη ή κΰρια ανα
φορά, σε συνδυασμό κυρίως με τις δραστηριότητες των Συνεταιρικών Οργανώσεων.
- Ομαδικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ιταλία. Μελέτη από επιτόπια επίσκεψη
Γεωτεχνικών Υπ. Γεωργίας και Συνεταιρισκών Οργανώσεων. Βλ. ΦΣ 1974 σ. 507.
- Ομαδικές δραστηριότητες στην Ισπανία. Κείμενο στελεχών Υπ. Γεωργίας και ΠΑΣΕΓΕΣ
έπειτα από επιτόπιο μετάβαση με δαπάνη του ΟΟΣΑ. Αναλυτικά στοιχεία (ΦΣ 1974 σ. 599).
- Από 1.1.75 αυξάνονται οι αγροτικές συντάξεις κατά 50%. Ανακοίνωση Κυβερνήσεως βλ.
ΦΣ 1974 σ. 775.
- Το δράμα των αγροτών μας. Χαρακτηριστικό κείμενο του I. Μαρίνου (στον Οικονομικό
Ταχυδρόμο 12.9.1974) για την τότε κατάσταση (ΘΣ 1974 σ. 1914).
- Απόψεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της γεωργίας (ΘΣ 1974 σ.
1929).
- Πώς βλέπουν τα προβλήματα των αγροτών ο Υπουργός Συντονισμού, η Συνομοσπονδία
Συνεταιρισμών, οι Αγροτικοί Σύλλογοι. Η κατάσταση δυσχεραίνεται. Υποβοήθηση και αντι
θέσεις. Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2103, όπου τα επόμενα: (Βλ. και στο Υποκεφ. ΣΤ/1).
«Ο Υπουργός Συντονισμού κ. Π. Παπαληγούρας
σε γενικώτερες ανακοινώσεις του της 20 Ιανουαρίου 1975, σχετικά με τα εισοδήματα, είπε τα εξής
για τους αγρότες:
«...Ειδικά προκειμένου περί των αγροτικών προϊ
όντων και του εισοδήματος των αγροτών η κυβερ
νητική πολιτική συνίσταται στο να δοθούν στους
Έ λληνες αγρότες τιμές που δεν θα απέχουν από

τις αντίστοιχες τιμές της Κοινής Αγοράς. Αυτό δεν
σημαίνει βεβαίως ότι θα υπάρχη και ισόίης εισοδη
μάτων γιατί είναι αυτονόητο ότι δεν ημπορώ να
διατάξω να εξισωθή αυτομάτως ο κλήρος του
Έλληνος Αγρότου με τον κλήρο του Γάλλου αγρό
του, ούτε να μεταφυτευθή αμέσως στην ελληνική
γεωργία ή τεχνολογία που εφαρμόζεται στην
περισσότερο προηγμένη ευρωπαϊκή γεω ργία......

Εν τω μεταξύ η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών σε τελευταία ανακοίνωσή της τονίζει ότι:
1. Ο αγροτικός κόσμος έχει βαθύτατη συνείδηση
της κρισιμότητος των προβλημάτων του, αλλά δεν
έχει σκοπό να παρασυρθή στην υποβολή ανεδαφι
κών αιτημάτων, που θα έθεταν σε κίνδυνο τη γενικώτερη αναδημιουργική προσπάθεια με προσωρι
νές λύσεις, αλλά θα επιζητήση με όλα τα μέσα την
οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της γεωρ
γίας, με υπερκομματική αντίληψη. Γι' αυτό θα επί
δειξη υπομονή και κατανόηση, εφόσον η στάση
αυτή εκτιμηθή δεόντως και δεν εκληφθή ως αδυνα
μία, αρκεί και οι λοιπές παραγωγικές και επαγ
γελματικές ομάδες να προτάξουν το συμφέρον της
ολότητας και του Έ θνους.
2. Οι Έλληνες αγρότες ικανοποιήθηκαν με τη
δήλωση του υπουργού Συντονισμού ότι «θα υπάρξη
στηριξις των τιμών των αγροτικών προϊόντων, εις

επίπεδα των αντιστοίχων χωρών της ΕΟΚ» και ότι
«θα ασκηθή εισοδηματική πολιτική, η οποία θα
καλύπτη τόσον την αμοιβή εργασίας όσον και τα
κέρδη».
3. Είναι πρόθυμοι οι αγρότες στον αγώνα κατά
του πληθωρισμού, να συμβάλουν ενεργά και απο
τελεσματικά στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό
του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρωμών. Η θέση
της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η αύξηση της παραγωγής και
γι' αυτό την ικανοποιεί η δήλωση του υπουργού ότι
«θα αναγγελθούν μέτρα προωθήσεως των εαρινών
καλλιεργειών» και ότι συνεσιήθη επιτροπή για τη
μελέτη του κυκλώματος κτηνοτροφές - κρέας γαλακτοκομικά.
4. Η υπόσχεση της κυβερνήσεως ότι θα διαθεσει 2
δισεκατ. δρχ. περίπου για την αποδέσμευση του
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βαμβακοσπόρου, θα ανακούφιση τους παραγωγούς
που έπληγησαν από τις εφετεινές τιμε'ς βάμβακος.
Εξ άλλου, η διαβεβαίωση της Κυβερνήσεως ότι οι
αγρότες δεν θα επιβαρυνθούν με την αύξηση των

τιμών λιπασμάτων, καυσίμων, φυτοφαρμάκων κλπ.,
σημαίνει ότι θα λυθούν και τα άλλα επείγοντα προβλήματα των Ελλήνων αγροτών,

Διαφωνούν όμως τοπικοί Αγροτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας:
Οι αγροτικού Σύλλογοι Καρδίτσας, Σοφάδων,
Παλαμά εκφράζουν με τηλεγράφημά τους την
κατάπληξη και αγανάκτησή τους για την ανακοίνωση της ΠΑΣΕΓΕΣ, στην οποία αναγράφεται ότι ο
αγροτικός κόσμος είναι ικανοποιημένος από τα

ληφθέντα ως τώρα κυβερνητικά μέτρα για τους
αγρότες. Η διαμαρτυρία τους στηρίζεται επίσης και
στο ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν παίρνει καμιά θέση στο
θέμα της τιμής του βάμβακος, το οποίο συγκινεί
χιλιάδες αγρότες.

- Η ελληνική βιομηχανία ζακχάρεως θα αυξήσει την παραγωγή της για να καλύψει όλες
τις ανάγκες της χώρας. Ή δη δήλωσαν οι αγρότες για 1.000.000 στρ. ενώ οι εγκαταστάσεις
επαρκούν μόνο για 400.000. (ΦΣ 1975 σ. 13).
- Το μέλλον του αγροτικού τομέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Κατατοπιστικό κείμε
νο Ν. Κολύμβα με αναφορά στα επιτεύγματα της πρώτης ΙΟετίας στην κοινή αγροτική πολι
τική.
- Ψήφισμα των εκπροσώπων παραγωγών δια την προστασίαν των επιδοτήσεων. Κείμενο,
υπογραφές εκπροσώπων 12 ΕΓΣ βλ. ΦΣ 1975 σ. 25.
- Το πρόβλημα της διαρθρώσεως της εγγείου ιδιοκτησίας. Μελέτη αναλυτική των Π.Κ.
Παναγόπουλου και Χρ. Π. Χρηστίδη. Βλ. ΦΣ 1975 σ. 26 επόμ.
- Το καπνικό. Σύσκεψη 20.1.75 στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Αντιπρόσωποι 31 Ενώσεων,ΣΕΚΕ κλ.
Μετέχοντες, ομιλίες I. Αφεντάκη, Β. Ιλαντζή, Δημ. Πεταλωτή, Γ. Φλώρου, Διογ. Πεταλωτή
και άλλων, ψήφισμα. Βλ. ΦΣ 1975 σ. 48 επόμ.
- Το μεγάλο πρόβλημα της Κτηνοτροφίας. Πώς αντιμετωπίζεται από την ΕΟΚ και την
Γαλλία. Γαλλικό κείμενο, μετάφρ. Μ. Δαβαράκη (ΦΣ 1975 σ. 58).
- Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως στη Βουλή 11.12.1974 για νέα Αγροτική
Πολιτική. Μερικά μέτρα δημοσιεύονται στη ΦΣ Φεβρ. 1975 σ. 67,68, 69.
- Τηλεοπτική ομιλία 6.2.75 του υπουργού Συντονισμού Παπαληγούρα βλ. ΦΣ 1975 σ. 70.
Την ίδια μέρα χαρακτηριστική ενισχυτική της Κυβερνήσεως ομιλία και του I. Αφεντάκη, Γεν.
Διευθ. ΠΑΣΕΓΕΣ. (ΦΣ 1975 σ. 71) Βλ. αναλυτικά σε προηγούμενες σελίδες στο Υποκ. ΣΤ/1.
- Μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τις τιμές άρχισαν διαμαρτυρίες και με τρακτέρ προς
Αθήνα κλπ. Ανακοινώσεις κυβερνητικές ότι οι τιμές είναι βραχυπρόθεσμες, θα βελτιωθούν,
θα ενισχυθεί το εισόδημα των αγροτών. Επαφές και ενέργειες βλ. ΦΣ 1975 σ. 73, 74, 75. Και
εντονότερες κινήσεις, διάβημα προς Πρωθυπουργόν, κλπ. ΦΣ 1975 σ. 76,77.
- Προτάσεις 13-2-75 της ΠΑΣΕΓΕΣ προς την Βουλήν για το νέο Σύνταγμα, βλ. ΦΣ 1975 σ.
79 επόμ. (στο Υποκεφ. Β).
- Συσκέψεις, προτάσεις για εσπεριδοειδή, πατάτες βλ. ΦΣ 1975 σ. 84.
- Για προστασία ζωοκομίας βλ. ΦΣ 1975 σ. 89, 94,111. Κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές κτη
νοτροφών προς ΑΤΕ (βλ. ΦΣ 1975 σ. 133).
- Εγκ. Υπ. Γεωργίας για αύξηση της παραγωγής φθινοπωρινών σιτηρών ΦΣ 1975 σ. 99
- Καπνικά (ΦΣ 1975 σ. 104) για ημερομηνίες ενάρξεως - λήξεως αγορών. Ό ροι καλλιέρ
γειας καπνών Μπέρλεϋ (ΦΣ 1975 σ. 107).
- Αιτήματα Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών για πτηνοτροφία (ΦΣ 1975 σ. 108 επόμ.).
- Προσπάθειες επίσημες για επικοινωνία - ενημέρωση σχετικά με την ανάκαμψη της οικο
νομίας και την ανάπτυξη της γεωργίας. Τηλεοπτικές συζητήσεις ΕΙΡΤ με Διοικητήν Τραπέ-
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ζης Ελλάδος Ξ. Ζολώτα και Διοικητήν ΑΤΕ Αδαμ. Πεπελάσην. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 126,127.
- Η Λευκή Βίβλος της ΕΟΚ για την πορεία της αγροτικής πολιτικής. Επισκόπηση από το
βιβλίο αυτό βλ. ΦΣ 1975 σ. 145.
- Προσπάθειες Υπ. Γεωργίας για αύξηση καλλιέργειας αραβοσίτου (ΦΣ 1975 σ. 167).
- Με κυβερνητική απόφαση συστάθηκε ομάδα εργασίας για πλαίσιο διαπραγματεύσεων
για την εναρμόνιση της γεωργικής πολιτικής με εκείνην της ΕΟΚ, από Υπουργεία, ΑΤΕ,
Συνομοσπονδίαν, Σύνδεσμο Εξαγωγέων (βλ. ΦΣ 1975 σ. 178).
- Γενικά η κατάσταση χειροτερεύει πολύ στον όλο οικονομικό τομέα και βέβαια στον
αγροτικό, κυρίως από εξωτερικές οικονομικές εξελίξεις αλλά και από τις συνέπειες των
μέτρων της δικτατορίας, από ανάπτυξη γενικά της Αντιπολίτευσης και άλλους παράγοντες.
Η Κυβέρνηση - παρά τις αξιόλογες προσπάθειες Πρωθυπουργού, υπουργών Συντονισμού,
Γεωργίας, κλπ. - με δυσκολία αντιμετωπίζει την κατάσταση των κινητοποιήσεων. Λαμβά

νει και περισσότερο αυστηρά μέτρα.
Έντονες αγροτικές κινητοποιήσεις στις αρχές Φεβρ. 1975. Γράφει το περ. ΘΣ 1975 (τεύ
χος Φεβρ. σ. 2119, 2120) το επόμενο χαρακτηριστικό κείμενο με τίτλο «Άξιζαν καλλίτερη

μεταχείριση οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες»:
«Τα γεγονότα των αρχών Φεβρουάριου - οι διαμαρτυρίες, η έντονη κινητοποίηση, τα τρακτέρ, η πορεία
προς την Αθήνα, η απεργία, το κάψιμο μπαμπακιού κλπ - πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερα οι αρμόδιοι.
Οι τοματοπαραγωγοί Ηλείας, οι βαμβακοπαραγωγοί Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόδοι, γενικά οι αγρότες,
έχουν δίκηο να διαμαρτύρονται. Ο αγρότης βρίσκεται σε θέση πολύ δυσμενέστερη από ό,τι ο οποιοσδήπο
τε άλλος εργαζόμενος αστός.
Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι να μην αντιμετωπίζουν τις διεκδικήσεις των αγροτών σαν διεκδίκηση μόνο
οικονομική αλλά και σαν αγανάκτηση ψυχική. Και για την αντιμετώπιση της αγανακτήσεως τα μέτρα
ισχύος - κλείσιμο δρόμων, δυνάμεις ασφαλείας κλπ. - δεν είναι το κατάλληλο φάρμακο.
Αντί να κατηγορούνται οι αγρότες ότι δημιουργούν ζητήματα διότι δήθεν τους παρακινούν ανεύθυνα
στοιχεία, πρέπει το Κράτος να τους δείξη μεγαλύτερη κατανόηση και στοργή.
Βέβαια η σημερινή Κυβε'ρνηση, μέσα στα τόσα προβλήματα που πιέζουν το Έ θ ν ο ς μας, δεν αδιαφόρησε
για τον αγρότη. Έ δω σ ε αρκετά για επιδοτήσεις, άρχισε μερικές διαδικασίες για να βρή τις σωστές λύσεις.
Αλλά μόνο τις άρχισε, όπως τις άρχιζαν και οι εκάστοτε προηγούμενοι.. Εκείνο που αξίζει είναι τα έργα, η
ολοκλήρωση, η εφαρμογή. Από αυτά θα φανή αν θα επιτυχή. Το ευχόμεθα...
Δεν επεκτεινόμεθα εις τα γεγονότα των αρχών Φεβρουάριου γιατί είναι γνωστά, τα περιέγραψαν όλες οι
εφημερίδες επί πολλές ημέρες. Το ραδιόφωνο βέβαια και η τηλεόραση σχεδόν τα αντιπαρήλθαν, εκτός
από μια - δυναμική θα λέγαμε - εμφάνιση του κ. Υπουργού Συντονισμού και μια άλλη συνεμφάνιση για
την οποία δεν επεκτεινόμεθα πέραν από τον χαρακτηρισμό ότι ήταν - για πολλούς λόγους - ανεπίτρεπτη
(νομικά, δεοντολογικά, ψυχολογικά).(')
Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι αγρότες έχουν δίκηο. Και τα αιτήματα τους πρέπει να εξετάζωνται με σεβασμό και λεπτότητα. Αλλά και σε υπερβολές ακόμα αν έφταναν, η συμπεριφορά των
Αρχών έπρεπε να είναι πιο μελετημένη ψυχολογικά.
Το λάθος δεν πρέπει να ξαναγίνη. Ό χ ι δυναμική εμφάνιση του Κράτους απέναντι στους αγρότες. Χρειά
ζεται εκδήλωση στοργής.
Εκτιμούμε - το ξαναλέμε - τις δυσχέρειες που έχει η Κυβέρνηση από τα τόσα προβλήματα και κυρίως
τοΚυπριακό, την αποχουντοποίηση, τις ακραίες θέσεις μερικών.
Αλλά ακριβώς, επειδή δεν πρέπει να προστεθούν και νέα προβλήματα συνιστούμε έμπρακτη στοργή
στους αγρότες. Έ ρ γ α και όχι λόγια. Προπαντός επίδειξη στοργής και όχι πυγμής. Τέτοιο λάθος δεν πρέ
πει να ξαναγίνη.
Δεν πρόκειται για μερικές δεκάρες ή δραχμές που διεκδικούν οι αγρότες. Ούτε πρόκειται για το δίκηο
τους μόνο. Πρόκειται για το γενικό συμφέρον του τόπου. Καιρός είναι να το καταλάβουμε όλοι. Πρέπει να
ξαναζωντανέψη η ελληνική ύπαιθρος. Και είναι δυνατό αυτό, αρκεί να το καταλάβουμε και να το θελήσουμε πραγματικά».

(1) Βλ. τώρα στο Υποκεφ. ΣΤ/1
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— Στο ίδιο τεύχος σελ. 2119 τα ΘΣ δημοσιεύουν το ακόλουθο πρώτο σημείωμά τους με
τίτλο «Μερικές αλήθειες: Αστοί και αγρότες»:
«Εάν αυτή την εποχή το βάρος για την αύξηση της
παραγωγής πε'φιη στην γεωργία, δεν πρε'πει να
λησμονούμε ότι ο αγροτικός κόσμος, σήμερα
περισσότερο από ποτέ, εργάζεται και κοπιάζει
όλες τις ώρες που είναι ξύπνιος και όχι σε ωράριο.
Και τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, υπό ομα
λές συνθήκες (γιατί υπάρχουν και ανώμαλες) πάλι
εργάζεται για να φροντίση τα ζώα του και τις
ασχολίες που δεν μπορούν ν ' αναβληθούν για άλλη
μέρα, και δεν παίρνει άδειες κλπ.
Ό τα ν λοιπόν αξιώνουμε από τον μισό πληθυσμό
της χώρας να εργάζεται σκληρά επί τόσες πολλές
ώρες για να μας θρέψη, είναι οξύμωρο να θέλουμε
οι άλλοι μισοί να αυξήσουμε τις ανέσεις μας, που
και περισσότερες είναι από του αγρότη και που

στο κάτω-κάτω της γραφής και υποχρέωση έχουμε
προς τον αγροτικό κόσμο. Και έχει το δικαίωμα ο
αγροτικός κόσμος να αξιώνει να ωφεληθή και
εκείνος από την δική μας εργασία που είναι τόσο
περισσότερο άνετη από τη δική του...».
Δεν τα γράφουμε ημείς. Τα διαβάσαμε σε μεγάλη
οικονομική εφημερίδα- τα υπογράφει άνθρωπος
των λεγομένων «παραγωγικών τάξεων» δηλαδή
του εμπορίου - βιομηχανίας.
Ημείς τα προσυπογράφουμε (αφού τα πιστεύουμε
και τα φωνάζουμε από χρόνια).
Είναι επίκαιρα με την αναταραχή που άρχισε
στην ύπαιθρο από τους αγρότες που ζητούν το
δίκηο τους. Καιρός ήταν...».

Και στη συνέχεια το περιοδικό αναφέρεται στο βασικό πρόβλημα της τότε εποχής (και
της συνέχειας και της σημερινής) που είναι η οργάνωση των αγροτών. Γράφει με τίτλο: Η
οργάνωση των αγροτών: Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Επιμελητήρια, Συνομοσπονδία Γεωργίας.
«Αλλά για να μην εκφυλισθή αυτή η κινητοποίηση
των αγροτών που ζητούν το δίκηο τους (τη διάθεση
των προϊόντων τους στο κόστος και ανθρωπινούς
όρους ζωής στα χωριά) και για να μην πάρη
κακούς δρόμους και γίνη εκμετάλλευση των αγρο
τών από ανεύθυνα στοιχεία, πρέπει να προσέξουν
όλοι εγκαίρως το βασικό θέμα της κανονικής οργα
νώσεως των αγροτών, ώστε η οργάνωση αυτή να
τους εκπροσωπή οργανικά και υπεύθυνα, κατά
δημοκρατικό πάντα τρόπο. Ό π ω ς δηλαδή γίνεται
σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου: Με
Γεωργικά Επιμελητήρια, με Συνομοσπονδία Γεωρ
γίας (όπου να συμμετέχουν Σύλλογοι, Συνεταιρι
σμοί και άλλες συγγενείς οργανώσεις).
Βέβαια - μέχρι σήμερα - το βάρος αυτής της
εκπροσωπήσεως το έφερε η συνεταιριστική κίνηση
(οι Ενώσεις, η Συνομοσπονδία Γ. Συνεταιρισμών).
Αυτό ήταν και είναι κάτι το έκτακτο- ήταν μια ανά
γκη, όταν τα προβλήματα ήταν μικρά και όταν οι
συνθήκες ήταν τέτοιοες που δεν μπορούσε να
υπάρξη κάτι καλλίτερο.
Σήμερα όμως όλα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα
προβλήματα έγιναν πολύπλοκα. Απαιτούν συνεχή
παρακολούθηση, στοιχεία, δημοκρατική μάχη, ειδι
κή στρατηγική. Πρέπει να φέρουν αυτό το βάρος

μονές τους οι συνεταιριστικές οργανώσεις;
'Ε πειτα δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η μικρή προκατοχική και η έντονη μετακατοχική δραστηριότη
τα των συνεταιρικών οργανώσεων στον τομέα αυτό
είναι εκείνη που έχει δημιουργήσει σύγχυση για τις
επιδιώξεις των Συνεταιρισμών και έχει ξεσηκώσει
αντίδραση εναντίον τους και καταδίωξη από πολ
λές μεριές.
Ακόμα η πίεση από τα προβλήματα αυτά και η
ροπή μερικών περισσότερο προς τον τομέα αυτόν
έκαναν - δυστυχώς - τη Συνομοσπονδία Συνεταιρι
σμών να ασχολείται πολύ λιγώτερο με το καθαυτό
συνεταιριστικό έργο για το οποίο ιδρύθηκε (βλ. σε
άλλες σελίδες τα σχετικά άρθρα του καταστατικού)
και περισσότερο με τον επαγγελματισμό.

Αν - μέχρις ότου ιδρυθή Συνομοσπονδία
Γεωργίας - εξακολούθηση να ασχολείται με
τα θέματα αυτά η Συνομοσπονδία Συνεται
ρισμών, τότε το ταχύτερο πρέπει να διαχωρισθούν οι δύο τομείς σε δυό ανεξάρτητες
Διευθύνσεις (υπό το Διοικητικό Συμβουλιο
βέβαια) ώστε να υπάρξη κατάλληλη οργά
νωση και η απαραίτητη ισορροπία».

- Σε σημειώματά τους τα ΘΣ υποστηρίζουν στο τεύχος 28 (Μαρτίου 1975):
α) Να συμμετέχουν οι αγρότες εις την κατάρτισιν των προγραμμάτων (σ. 2172).
β) Να ιδρυθούν τα Γεωργικά Επιμελητήρια (σ. 2172).
γ) Να ισχύουν οι ίδιες αρχές κοινωνικής προστασίας για τους εργαζόμενους στη γεωργία
όπως και για τους αστούς (σ. 2175).
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Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για τη γεωργία. Τα κυβερνητικά μέτρα για τα γεωργικά
προϊόντα. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 2153, 2154).
- «Το διεθνές κεφάλαιο καταλαμβάνει την ελληνική ύπαιθρο». Ωφέλεια ή βλάβη; Τα ΘΣ
θέτουν το πολύ βασικό αυτό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας, των αγροτών και των Συνε
ταιρισμών ώστε εγκαίρως να μελετηθεί. Γράφουν (ΘΣ 1975 σ. 2225):
«Κατά τελευταίες πληροφορίες η Διεθνής Χρημα
τοδοτική Εταιρία (International Finance Corpo
ration) θυγατρική της Διεθνούς Τραπέζης, απεφάσισε να χρηματοδοτήση με 1,15 εκατ. δολλ. την
Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων Α.Ε.
Η Εταιρεία θα αρχίση πρόγραμμα καλλιεργείας,
επεξεργασίας και κονσερβοποιήσεως νωπής τομάτας.
Το εργοστάσιο θα ιδρυθή στη Λάρισα, σε περιοχή
με κατάλληλο κλίμα, στην οποία έχει γίνει άρδευση
με την βοήθεια της Διεθνούς Τραπέζης.
Η καλλιέργεια των προϊόντων θα γίνεται από
ανεξάρτητους αγρότες που θα εργάζωνται με επο
χιακές συμφωνίες με την εταιρεία.
Ανάδοχοι του έργου αυτού θα είναι η Ντελ Μόντε
Κορπορέισιον της Καλιφορνίας και η Τράπεζα
Επενδύσεων της Ελλάδος. Η Ντελ Μόντε είναι μια
μεγάλη εταιρία επεξεργασίας φρούτων και λαχανι
κών η οποία εργάζεται σε περισσότερες από 20
χώρες. Η Τράπεζα Επενδύσεων ιδρύθηκε το 1962
από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και πολ
λές ευρωπαϊκές και αμερικανικές Τράπεζες.
Εκτός από το δάνειο της Διεθνούς Εταιρίας Χρηματοδοτήσεως, μία τοπική Τράπεζα θα χορηγήση
άλλο δάνειο που θα αντιστοιχή προς 1,56 δολλά
ρια. Οι ανάδοχοι και η Διεθνής Εταιρία Χρηματοδοτήσεως θα εγγράφουν για ένα μετοχικό κεφά
λαιο συνολικού ύψους 1,54 εκατ. δολλαρίων.
Η εταιρία λέγεται ότι θα δημιουργήση νέες απα
σχολήσεις, καθώς και εποχική απασχόληση στην
περιοχή της Λαρίσης. Ό ταν εργάζεται με όλη την
παραγωγική δυναμικότητά της θα αποφέρη κατ'
έτος καθαρό ξένο συνάλλαγμα ύψους 4 εκατ. δολ
λαρίων περίπου.

Αυτή θα είναι η ένατη επένδυση Διεθνούς Εται
ρίας Χρηματοδοτήσεως στην Ελλάδα.
Αυτές ερίναι οι πληροφορίες.
Το θέμα αυτό - η νέα μορφή με την οποία εισορ
μά το κεφάλαιο στην ύπαιθρο για να μεταβάλη τον
αγρότη σε εξηρτημένο ή εργάτη - μας έχει απα
σχολήσει και άλλοτε. Έ χομ ε δημοσιεύσει ένα θαυ
μάσιο άρθρο για το τι γίνεται αλλού (βλ. σ. 1661)
με τον γιγαντισμό των επιχειρήσεων που καταλαμ
βάνουν και την αγροτική παραγωγή.
Υπενθυμίζουμε το αναλυτικό σημείωμά μας για το
θέμα αυτό στη σελ. 1653 (Απριλίου 1974). Και
καλούμε όλους τους αρμοδίους - τους κυβερνητι
κούς και κυρίως τους αγροτικούς και τους συνεται
ριστικούς - να το προσέξουν το θέμα από όλες του
τις πλευρές, προτού να είναι πολύ αργά.
Δεν λέμε ότι είμεθα οπωσδήποτε αντίθετοι. Έ χ ε ι
η τάση αυτή και τις καλές της όψεις. Αλλά τι είναι
εκείνο που συμφέρει; Να μελετηθή το θέμα. Να
εκτεθή. Να επισημανθούν τα υπέρ και τα κατά. Να
γίνη συζήτηση, να γίνη συνειδητοποίηση. Να μην
βρεθούμε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα.
Κυρίως να μην δημιουργηθή ένα είδος νέας δου
λοπαροικίας των αγροτών.
Τα μεγάλα συγκροτήματα μπορεί να γίνουν. Αλλά
να ανήκουν στους παραγωγούς και στους κατανα
λωτές, όχι στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
Τα χρήματα η Διεθνής Τράπεζα π ρέπει να τα δια
θέτη για έργα που θα ωφελούν τους λαούς. Ό χ ι για
να διευρυνθούν τα συγκροτήματα των εμπορικών
Τραπεζών εις βάρος των αγροτών, εις βάρος των
συνεταιρισμών.
Τι λένε επ' αυτού οι αρμόδιοι;»(’)

- Εξαγωγές ροδάκινων. Συσκέψεις, υπόμνημα, μέτρα. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 187).
- Μέτρα ενισχύσεως κτηνοτροφίας. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 189).
- Α ' Συνέδριο Κτηνοτροφίας στη Θεσσαλονίκη. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 190).
- Το δράμα των ορεινών. Περιγραφή από Σ. Δαλαμάγκα, Πρόεδρο Γ.Π.Σ. Χρυσομηλιάς
1. Δυστυχώς οι όποιοι «αρμόδιοι» δεν είδαμε να πρόσεξαν οργανικά από τότε το τεράστιο αυτό θέμα (στα
θετικά του και στα αρνητικά του) ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες μελέτες, ενέργειεςπροσαρμογές.(Τις μετέπειτα εξελίξεις βλ., κατά τελευταία χρόνια, στην «παγκοσμιοποίηση της οικονομίας»,
το σύγχρονο πρόβλημα (του 1998,1999, κλπ.) για το οποίο πρέπει να γίνει έγκαιρα η κατάλληλη διασύνδεση
και οικονιμικών και κοινωνικών αντιλήψεων για το καλό της Ανθρώπινης κοινωνίας.
Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις βλ. εισαγωγικά την ομιλία Αρ. Ν. Κλήμη στις 18 Μαρτίου 19.98 κατά την
Αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βλ. σχετικά και κείμενο Γ.
Δασκάλου στη «Συνεταιριστική Πορεία» τ. 52 του 1998.

505/2857

Περίοδος 1974 - 1976: Υποκεφ. Η ' - Βασικά Α γροτικά προβλήματα και Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Καλαμπάκας. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 199). Βλ. και σ. 345,350 θέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ. Τα μέτρα της
ΕΟΚ βλ. ΦΣ 1975 σ. 352 επόμ.
- Κιλελέρ. Περιγραφή γεγονότων 1910. (Βλ. Αγροτική Αναγέννηση τ. 1/1975 και ΦΣ 1975 σ.
210).

- Κατευθύνσεις γεωργικής πολιτικής στην έκθεση Ξ. Ζολώτα. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 212, 269).
- Συσκέψεις, ψηφίσματα κλπ. για σιτοπαραγωγή, οπωροκηπευτικά, ονόματα αντιπροσώπων
Ενώσεων βλ. ΦΣ 1975 σ. 267. Ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τα σιτηρά βλ. ΦΣ
1975 σ. 299,305.
- Τα αίτια φυγής από την ύπαιθρο. Κείμενο του I. Ξηροτυρη ΦΣ 1975 σ. 338, 390,405.
- Η αγροτική πολιτική της ΕΟΚ. Σίσκο Μάνσχολτ, ο αρχιτέκτων της αγροτικής πολιτικής
της ΕΟΚ. Βιογραφικό. Η παρουσία του στην Αθήνα, συνεντεύξεις κλπ. Βλ. ΦΣ 1975 σ. 359.
Η κοινοτική αγροτική πολιτική το 1975 βλ. ΦΣ 1975 σ. 400.Νέα από ΕΟΚ σ. 406.
- Η σύνοδος της FAO στην Αθήνα για τα θέματα της αγροτικής οικιακής οικονομίας. Σχετι
κά κείμενα βλ. ΦΣ 1975 σ. 367 επόμ.
- Ομάδες παραγωγών στη Γαλλία βλ. ΦΣ 1975 σ. 368.
- Τα προβλήματα της κορινθιακής σταφίδας, σουλτανίνας, οίνων κλπ., Ψήφισμα Ενώσεων
Γ.Σ. βλ. ΦΣ 1975 σ. 385,386, Προοπτικές 1975 βλ. σ. 415,428.
- Η κοινή αγροτική πολιτική και οι καταναλωτές. Βλ. ΦΣ 1975 σ. 455.
- Το νέο 5ετές πρόγραμμα αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονομίας. Εξαγγελία από πρωθυ
πουργόν (βλ. ΦΣ 1975 σ. 444 επόμ.). Αναλυτικές ανακοινώσεις Υπ. Συντονισμού Π. Παπα
ληγούρα βλ. ΦΣ 1975 σ. 550 επόμ.
- Τα μέτρα για τις σταφίδες. Αυτοσυγκράτηση και λογική για τη στερέωση της Δημοκρα
τίας. Αναλυτική ραδιοφωνική ομιλία Υπουργού Συντονισμού Π. Παπαληγούρα πρός Κρήτες
και Πελοποννησίους σταφιδοπαραγωγούς. Βλ. ΦΣ 1975 σ. 479.
- Οι αγελαδοτρόφοι Θεσσαλονίκης ζητούν την αποκατάστασιν των αχρήστων αγελάδων
(του 1973) και τη ρύθμιση σχετικών χρεών προς ΑΤΕ. Βλ. ΦΣ 1975 σ. 480.
- Προϋποθέσεις για δικαιούχους οικονομικής ενισχύσεως δενδροκηπευτικών και αροτραίων. Λεπτομέρειες βλ. ΦΣ 1975 σ. 505.
- Συσκέψεις αιτήματα παραγωγών πορτοκαλλιών, λεμονιών βλ. ΦΣ 1975 σ. 517 επόμ.
- Μέτρα προστασίας ξηρών σύκων 1975 (βλ. ΦΣ 1975 σ. 523).
- Μέτρα για επιτραπέζιες ελιές (βλ. ΦΣ 1975 σ. 529).
- Τα μέτρα για το βαμβάκι. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 562). Διευκρινιστικές ανακοινώσεις από TV
προς τους βαμβακοπαραγωγούς που δημιουργούν ζητήματα, από Υπ. Συντονισμού Π.
Παπαληγούραν. Και από ΠΑΣΕΓΕΣ βλ. ΦΣ 1975 σ. 566 επόμ. Νέες ανακοινώσεις
ΠΑΣΕΓΕΣ για μη φαλκίδευση κυβερνητικών μέτρων υπέρ εκκοκιστών και εμπόρων. Δηλώ
νει ότι θα συμπαρασταθεί στις διαμαρτυρίες των παραγωγών (βλ. ΦΣ 1975 σ. 607). Βλ. στο
ΣΤ/1 Συνομοσπονδία.
- Μέτρα για τα δάση (βλ. ΦΣ 1975 σ. 584).
- Το 5ετές πρόγραμμα γεωργικής αναπτύξεως. Σύσταση πολλών ομάδων και υποομάδων,
με απόφασηΥπουργού Γεωργίας για σύνταξή του. Ομάδες, μετέχοντες, κλπ. βλ. αναλυτικά
ΦΣ 1975 σ. 612 επόμ.
- Η διατροφική - υγιεινή αξία του ελαιολάδου. Αναλυτικά συμπεράσματα του Συνεδρίου
του 1969 των αρμοδίων επιστημόνων από 12 κράτη. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 614 επόμ.)
- Το Κτηνοτροφικόν Συνέδριον Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα πιστώσεων για ενίσχυση της
κτηνοτροφίας κλπ. (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2281. Αναλυτικά σ. 2329).
- Ομιλία του Πρωθυπουργού στο νέο ΔΣ της Συνομοσπονδίας δια τον αγροτικόν κόσμον
και τα προβλήματά του (ΘΣ 1975 σ. 2298).

506/2858

Περίοδος 1974 -1976: Υποκεφ. Η ' - Βασικά Α γροτικά προβλήματα και Συνεταιριστικές Οργανώσεις

- Η θέσις της Κυβερνήσεως δια την στηριξιν των γεωργικών προϊόντων. Ραδιοτηλεοπτικόν
μήνυμα υπουργού Συντονισμού Π. Παπαληγούρα (ΘΣ 1975 σ. 2298). Βλ. και σελ. 509.
- Απόψεις Διοικητού Τραπέζης Ελλάδος Ξ. Ζολώτα για τα προβλήματα οικονομικής ανα
πτύξεως (ΘΣ 1975 σ. 2299).
- Οι θέσεις του περ. ΘΣ. Σημείωμα με τίτλο «Κυβέρνηση και αγρότες. Αναγνωρίσεις και
υποδείξεις» στη σελ. 2292,2293 τεύχους Ιουνίου 1975. Γράφει:
«Δημοσιεύουμε σε άλλες σελίδες απόψεις, δηλώ
σεις, νουθεσίες του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ.
Κ. Καραμανλή και του Υπουργού Συντονισμού κ.
Π. Παπαληγούρα σχετικά με τις διεκδικήσεις των
αγροτών, την καλή διάθεση της Κυβερνήσεως και
τα μέχρι τώρα μέτρα της στον αγροτικό τομέα,
κυρίως τις παροχές του προϋπολογισμού για επι
δοτήσεις.
Δεν έχουμε καμμιά αμφιβολία για τις καλές δια
θέσεις της Κυβερνήσεως και μάλιστα των δύο, ως
άνω, βασικών εκπροσώπων της. Διότι η αγροτική συνεταιριστική καταγωγή και απασχόληση του κ.
Καραμανλή (γνωστού εις ημάς «παιδιόθεν» θα
ελέγαμε) και το πολύ αξιόλογον έργον του κατά
την προηγουμένην περίοδον διακυβερνήσεως της
χώρας υπ’ αυτού, μας είναι πολύ γνωστά. Επίσης
είναι γνωστόν ότι ο κ. Υπουργός Συντονισμού είχε
γνώσιν από παλαιότερα (και κατά την διάρκειαν
της 7ετίας έλαβε μεγαλυτέραν γνώσιν και γεύσιν)
από τους κόπους και τις δυσκολίες της αγροτικής
ζωής και τις ανάγκες ενισχύσεως του αγρότου δια
την διάθεσιν της παραγωγής του (όταν ως άλλος
Κιγκινάτος είχε αποτραβηχθή εις την γην —ως
ελέγετο— δια να εξασφαλίση ανεξαρτησίαν και
αξιοπρέπειαν).
Συμφωνούμε ότι και καλαί διαθέσεις υπάρχουν
και πολλά έγιναν μέσα εις το τόσον αβέβαιον και
αντίθετον κλίμα και τον όγκον των προβλημάτων
από τας τουρκικός προκλήσεις, τα εσωτερικά, το
κυπριακόν.
Είμεθα συνεπώς εναντίον κάθε εξτρεμιστικής

γραμμής. Αλλά εδώ είναι και η ουσία του προβλή
ματος. Εδώ πρέπει να δοθή ιδιαιτέρα προσοχή.
Και εξηγούμεθα:
Ε ίναι γνωστόν ότι η γεω ργία και ο αγρότης και η
ύπαιθρος εσήκωσε το βάρος του τιμαρίθμου, κατά
την 7ετίαν όταν η οικονομία είχεν υπερθερμανθή
και οι άλλοι εργαζόμενοι (των πόλεων) έκαναν
καλές δουλειές και έπαιρνε ο ψευτοειδικευμένος
οικοδόμος 800 δρχ. την ημέρα. Η ύπαιθρος απεγυμνώθη τότε πολύ περισσότερον και κατά εκατο
ντάδας χιλιάδες οι αγρότες μετεκινήθησαν εις τας
μεγάλας πόλεις και εις το εξωτερικόν, αφού εκεί
στο χωριό το εισόδημά των ήταν μηδαμινό και οι
όροι ζωής δύσκολοι.
Έ χουν συνεπώς δίκαιον οι αγρότες να ζητούν να
ξεκαθαρίζουν, οπωσδήποτε, από την σκληρήν
εργασίαν των ένα λογικό μεροκάματο, ανεξάρτητα
από όλους αυτούς τους μηχανισμούς τιμών, εξαγω
γών, κόστους, επιδοτήσεων κ,λπ., μηχανισμούς
τους οποίους, δυστυχώς, ούτε μπορούν να γνωρί
ζουν ούτε να παρακολουθούν εύκολα.
Το ζήτημα λοιπόν είναι απλό. Πρέπει ο αγρότης
που εργάζεται ολημερίς στο χωράφι κ.λπ., να εξασφαλίζη ένα ικανοποιητικό μεροκάματο. Αυτό είναι
η βασική επιδίωξή του. Πώς θα γίνη αυτό, είναι
θέμα της οικονομικής πολιτικής του Κράτους.
Αν θέλουμε να υπάρξη γεω ργία για να μας τρέφη
και αν θέλουμε να υπάρχουν αγρότες (για πολλούς
λόγους), τότε πρέπει οπωσδήποτε να τους εξασφα
λίσουμε σταθερά ικανοποιητικό εισόδημα καθώς
και καλές συνθήκες ζωής εκεί στο χωριό».

— Η κατάσταση για τα αγροτικά εκτραχύνεται το καλοκαίρι του 1975.
Το περιοδ. ΘΣ στο πρώτο σημείωμα του τ. 31 τονίζει (και παραθέτει το κείμενο) ότι η
γεωργία εστηριξε την ελληνική οικονομία κατά το 1974 (σύμφωνα με την έκθεση 1975 του
Διοικητού ΑΤΕ). (Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2343).
Χάσμα στις τιμές παραγωγού και καταναλωτού. Κυβερνητικές ανακοινώσεις. Υποδείξεις.
Παρατηρήσεις περ. ΘΣ 1975 σ. 2347.
Ο μητροπολίτης Κορινθίας αναφερόμενος στα αιτήματα των παραγωγών Κορινθίας με
δηλώσεις του τονίζει ότι «δυστυχώς οι παραγωγοί οι οποίοι είναι η βάσις του έθνους και της
ευημερίας αυτού, είναι συνεχώς μοχθούντες και συνεχώς αδικούμενοι...». Και υποδεικνύει
μέτρα για αγρότες και συνεταιρισμούς τους (Βλ. κείμενο ΘΣ 1975 σ. 2348). Παρόλα αυτά το
Εμπορικό Επιμελητήριο Τρικάλων διαμαρτύρεται και υποστηρίζει απαράδεκτες αντιλήψεις
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Βλ. το ακόλουθο έντονο σημείωμα του περ. ΘΣ 1975 σ. 2348, 2349 με τίτλο:
Η περίφημος «Ιδιωτική πρωτοβουλία», οι Συνεταιρισμοί, οι μεσάζοντες μεταξύ παραγωγών και
καταναλωτών και το Επιμελητήριον Τρικάλων:
«Ενώ από παντού ακούεται φωνή αγωνίας δια την
μειονεκτικήν θέσιν των αγροτών οι οποίοι δεν
κατορθώνουν να εξασφαλίσουν ε'να ανεκτόν εισό
δημα δια να ζήσουν ανθρωπινά και δι’ αυτό εγκα
ταλείπουν την γην...
Ενώ και οι Ιεράρχαι ακόμη της Επαρχίας, όσοι
απ’ αυτούς ζουν κοντά εις τον πόνον του ποιμνίου
των, διαμαρτύρονται τελευταία δημοσία δια την
εκμετάλλευσιν των αγροτών από τους μεσάζοντος
(Φλωρίνης, Κορινθίας κ.λπ.).
Ενώ και έμποροι σοβαροί που βλέπουν με καθαρά
μάτια την κατάσταση πως εξελίσσεται και που οδηγούμεθα με την αστοργίαν έναντι των αγροτών
κ.λπ. Ενώ... Ενώ... Ενώ...
Εν τούτοις το Εμπορικόν - Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Τρικάλων εξακολουθεί να σκέπτεται με
την προ 50ετίας νοοτροπίαν. Μακροσκελές υπό
μνημα υπέβαλε προς την Κυβέρνησιν, εις το οποίον
επαναλαμβάνει όσα άλλοτε άλλα Επιμελητήρια
(σαν να κόλλησε η βελόνα του γραμμοφώνου) από
άλλας περιφερείας έγραψαν και υπεστήριξαν. Και
τα δημοσιογραφικά όργανα τα οποία εισπράττουν
εκατομμύρια από τους αγρότες και τις οργανώσεις
τους, τα δημοσιεύουν εν εκτάσει. Και χωρίς το Επιμελητήριον να γνωρίζη τι σημαίνει ακριβώς «ιδιω
τική πρωτοβουλία» και χωρίς να γνωρίζη τα περί
ελευθερίας οικονομικής απασχολήσεως και ελευ
θερίας εργασίας, διαμαρτύρεται διότι αι συνεταιρι
κοί Οργανώσεις των αγροτών φροντίζουν δια να
αυξήσουν εμμέσως —με προμήθειαν και διάθεσιν

ειδών εις χαμηλάς τιμάς— το ανεπαρκές εισόδημα
των αγροτών.
Επιθυμεί το ΕΒΕ Τρικάλων στεγανά μεταξύ αγρο
τών και εμπόρων, ως εάν η εμπορία είναι προνόμιον
το οποίον εδόθη άνωθεν εις μερικούς. Οι αγρότες
πρέπει να παράγουν και οι ελέω Θεού έμποροι πρέ
πει να διαχειρίζωνται το προϊόντα. Δογματίζει ότι
«οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί πρέπει να παρεμβαί
νουν μόνον εκεί όπου το εμπόριον δεν δύναται να
ανταποκριθή και ως εκ τούτου θα ζημιωθή η παρα
γωγή του αγρότου». Και αναλαμβάνει ακόμα και
ρόλον προστάτου των αγροτών, δια να μη σπαταλούν ούτοι τα προμηθευόμενα τρόφιμα...
Και ζητεί (αυτό το αιώνιον τροπάριον της αναι
σχυντίας) «τον περιορισμόν των συνεταιριστικών
Οργανώσεων εις τα κύρια αυτών καθήκοντα του
αγροτικού τομέως, τα σκοπούντα εις την εξύψωσιν
του αγροτικού εισοδήματος δια της αυξήσεως και
βελτιώσεως της πρωτογενούς γεωργικής παραγω
γής»...
Και όλα αυτά κατά το 1975!! Αλλά διατί όχι, αφού
ουδείς σχεδόν γνωρίζει «τί είναι Συνεταιρισμός»;
Αλλά πώς να το διδαχθούν οι αρμόδιοι της πολιτι
κής, της κοινωνίας, των Υπουργείων κ.λπ., αφού
ουδαμού διδάσκεται τούτο; Και αφού εκείνοι που
έδωσαν την ζωήν των εις την διδασκαλίαν και την
υποστήριξιν των Συνεταιρισμών ευρίσκουν εμπό
δια και ποτίζονται απογοήτευσιν από μερικούς της
«ηγεσίας»;

Και τα ΘΣ επανέρχονται, σύμφωνα με την ειρηνική αγροτική - συνεταιριστική γραμμή τους
και υπενθυμίζουν αντικειμενικά στον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Γεωργίας την σωστή
πολιτική. Γράφουν το 1975 στη σελ. 2349 έντονο σημείωμα (υπενθυμίζοντας παλαιότερες
κακές ενέργειες με συνέπειες) με τίτλο «Κύριε Πρωθυπουργέ: 10 Ιουλίου 1966...»
Και καθώς η κατάσταση χειροτερεύει και εκτραχύνεται (και με την κατάλληλη αυξανόμενη
κινητοποίηση και της αντιπολίτευσης) τα ΘΣ επανέρχονται στο τεύχος Σεπτεμβρίου 1975 με
το επόμενο (ανάμεσα και σε άλλα σχετικά σημειώματα στο τεύχος 32) κείμενο του (ΘΣ 1975
σ. 2413). Γράφει με τίτλο «Και πάλι τα δακρυγόνα, η δυναμική πολιτική και δηλώσεις για
εξυπηρέτηση άλλων επιδιώξεων» και υποδεικνύει λογικές ενέργειες:
«Δεν προφτάσαμε να πληροφορηθούμε τι απέγινε με τους τοματοπαραγωγούς της Ιταλίας και
τι επεδίωκαν, όταν ξέσπασαν και εδώ νέες κινητοποιήσεις τοματοπαραγωγών, αυτή τη φορά
στην Κωπαΐδα. Πορεία, τρακτέρ, αποκλεισμός της εθνικής οδού, δακρυγόνα στη Μαλακάσα,
δυναμική παρουσία ταυ Κράτους, δηλώσεις Υπουργών ότι η κινητοποίηση γίνεται για εξυπηρέ
τηση άλλων επιδιώξεων. Αλλά και άμεση αναγγελία ότι γίνεται ικανοποίηση στο αίτημα.
Δεν είναι δυνατόν αυτή η ικανοποίηση να γίνεται έγκαιρα ώστε να μην γίνωνται πορείες,
να μην χρησιμοποιούνται δακρυγόνα και —το κυριώτερο— να μην ρίχνεται στο πρόσωπο
των αγροτών η λάσπη για άλλες επιδιώξεις;
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Ό χ ι κύριοι αρμόδιοι. Ο αγρότης δεν εξυπηρετεί άλλες επιδιώξεις. Απλώς ξυπνά για να
ζητήση και αυτός με κινητοποιήσεις το δίκηο του, αφού επί δεκαετίες και δεκαετίες του έγι
νε συνείδηση ότι αδικείται από όλους.
Δεν τον αδικεί η σημερινή Κυβέρνηση. Τον αδικεί το σύστημα που επικρατεί. Η σημερινή
Κυβέρνηση θα ευθύνεται αν δεν κάνη πραγματικότητα τις υποσχέσεις της. Δεν αρκούν οι
επιδοτήσεις. Χρειάζεται νέα αγροτική πολιτική.
Να μην περιμένουμε ευχαριστώ γιατί δώσαμε φέτος 11 ή 12 ή περισσότερα δισεκατομμύ
ρια για επιδοτήσεις. Τού χρόνου θα χρειαστή να δοθούν πολύ περισσότερα και το πρόβλημα
το αγροτικό θα είναι μεγαλύτερο.
Να μην τα περιμένουμε όλα από την ένταξή μας στην Κοινή Αγορά, ένταξη που θα βοηθήση αλλά και θα δημιουργήση νέα προβλήμτα.
Οργάνωση χρειάζεται, αγροτικό πρόγραμμα δημιουργικό χρειάζεται. Ζητήσαμε στο
προηγ. τεύχος (σ. 2349) να οργανωθή διακομματική αντιμετώπιση των ζητημάτων των αγρο
τών. Να εφαρμοσθή επαναστατική αγροτική πολιτική. Επαναλαμβάνουμε όμως: Έ χετε τους
κατάλληλους ανθώπους κύριε πρωθυπουργέ;».
Και ακολουθούν στο ίδιο τεύχος πολλά άλλα για αγροτικά θέματα.
— Πως βλέπει η Κυβέρνηση και πως η Αντιπολίτευση τα αιτήματα των αγροτών. Ομιλία
του Υπουργού Συντονισμού Π. Παπαληγούρα με αφορμή τα αιτήματα των βαμβακοπαραγω
γών. Παρόμοια προς τα επιχειρήματα της ομιλίας του υπουργού Συντονισμού, εξέθεσε η
Κυβέρνηση στη Βουλή την 18.11.1975. Και η αντιπολίτευση παρατήρησε - πρότεινε τις δικές
της θέσεις:
Ακολουθεί περίληψη από τα σχετικά κείμενα (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2549,2550).
Η βαρυσήμαντη ραδιοφωνική ομιλία του Υπουργού Συντονισμού κ. Παπαληγούρα:
«Έλληνες βαμβακοπαραγωγοί, δέχθηκα χθες το
απόγευμα πολυμελή Επιτροπή αγροτών από τα
περισσότερα βαμβακο - παραγωγικά διαμερίσμα
τα της Χώρας. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να
απευθυνθώ απόψε, σε όλους σας ανεξαίρετα, για
να σας εκθέσω τα κυβερνητικά μέτρα και να σας
εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους, υπό τις
σημερινές συνθήκες, τα μέτρα αυτά πρέπει να
θεωρηθούν περισσότερο από ικανοποιητικά.
Θα ήθελα να τονίσω ότι εφέτος εφαρμόζεται ένα
εντελώς νέο, αληθινά πρωτοποριακό σύστημα προ
στασίας του βάμβακος, για τους εξής λόγους:
Οι παραγω γοί ετελαιπωρούντο, ακόμη και κατά
το πρόσφατον παρελθόν, από το άγχος της αβεβαιότητος που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των
διεθνών τιμών και από το άγχος του ότι θα μπο
ρούσε να φαλκιδευθή το εισόδημά των από τους
εκκοκκιστάς και τις βιομηχανίες. Εφέτος ό,τι και
αν συμβή, ο παραγωγός έχει απόλυτα ηγγυημένην
τιμήν. Ε ίναι βέβαιος ότι θα είσπραξη 19 δρχ., ανά
χιλιόγραμμον συσπόρου βάμβακος Α ’ ποιότητος
και τιμές ανάλογες για τις άλλες ποιότητες.
Ελήφθησαν πράγματι συνδυασμένα μέτρα αναγ
γελίας των τιμών του βάμβακος εις τας οποίας θα
αγοράζουν οι εκκοκκισταί και οι βιομηχανίες, ίσαι
προς την εκάστοτε εξαγγελλομένην διεθνή τιμήν,

την τρέχουσαν δηλαδή τιμή του Χρηματιστηρίου
Εμπορευμάτων του Λίβερπουλ. Σ ’ αυτήν την τιμήν
προστίθεται τόση εισοδηματική ενίσχυσις, όση
χρειάζεται, ώστε τελικά ο παραγω γός να είσπραξη
—ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες δυνατές εξελί
ξεις των τιμών στην διεθνή αγοράν — το ποσόν των
19 δραχμών.
Αυτή η εισοδηματική ενίσχυσις θα επιβαρύνη το
Δημόσιον, το σύνολον δηλαδή του ελληνικού λαού,
με ποσόν ενός δισεκατομμυρίου εξήκοντα εκατομ
μυρίων δραχμών, χωρίς να συνυπολογισθούν σ’
αυτό το ποσόν και άλλες επιβαρύνσεις που ανελάβαμε για να εξασφαλισθή η έγκαιρος και η ομαλή
απορρόφησις του προϊόντος.
Εξησφαλίσθη ακόμα η χρηματοδότησις της
ΚΥΔΕΠ, ώστε να είναι σε θέσι να προβαίνη στην
αγορά συσπόρου βάμβακος μέσω των συνεταιρι
στικών οργανώσεων. Έ τσ ι κανένας παραγωγός
δεν θα δυσκολευθή να διαθέση άνετα το προϊόν
του. Τοσούτω μάλλον καθ’ όσον εδόθη προς την
ΚΥΔΕΠ η εντολή να χορηγή προκαταβολάς προς
τους παραγωγούς μέχρι και του 80% της αξίας του
προϊόντος, του οποίου επιτρέπεται, εν ανάγκη, η
διατήρησις και σ’ αυτή ακόμη την αποθήκη του
παραγωγού. Η ΚΥΔΕΠ θα έχη την ευχέρεια για
όσους δεν επιθυμούν να πωλήσουν αμέσως το
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προϊόν των, να το συγκεντρώνη για λογαριασμό
τους.
Εχρηματοδοτήθησαν επίσης αι Ενώσεις Γεωργι
κών Συνεταιρισμών για να αγοράζουν και για δικό
τους λογαριασμό βάμβακα, εφ’ όσον το επιθυμούν.
Εάν η εκατοστιαία αιτόδοσις του συσπόρου βάμ
βακος εις εκκοκκισμένον είναι μεγαλυτε'ρα του
35%, για κάθε εκατοστό ηυξημένης αποδόσεως, ο
παραγωγός θα δικαιούται να εισπράξη 30 επί πλέον λεπτά, ανά χιλιόγραμμον, χωρίς η πρόσθετη
αυτη είσπραξις να μειώνη την εισοδηματική του
ενίσχυσι.
Είναι ολοφάνερον ότι με το πλε'γμα αυτών των
μέτρων εξασφαλίζεται ότι ολόκληρος η ηγγυημένη
από το Κράτος τιμή θα εισπραχθή από τους δικαι
ούχους και ότι δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε
διαρροές εις βάρος των και προς όφελος των
εκκοκκιστηρίων ή των βιομηχανιών.
Η Επιτροπή που χθες με επεσκέφθη, παρεδέχθη
ότι πραγματικά το εφετεινό σύστημα προστασίας
κατοχυρώνει τους παραγωγούς περισσότερο από
οιοδήποτε εφαρμοσθέν στο παρελθόν και είναι
κοινωνικά προοδευτικώτατο. Εζήτησεν όμως, η
βασική ηγγυημένη τιμή των 19 δρχ. να αυξηθή σε
20,30 δραχμάς.

Και προσθέτει τα επόμενα ιδιαίτερης βαρύ
τητας:
Η Κυβέρνησις θα ήταν πανευτυχής εάν μπορούσε
να ανταποκριθή στο αίτημα τούτο. Είναι κατάδηλο
ότι μόνον δεν έχουμε λόγους να αντιδικούμε με
τους παραγωγούς, αλλά αντίθετα έχομε ακόμη και
πολιτικό συμφέρον, όσο μπορούμε να τους ικανο
ποιούμε περισσότερο.
Ό σ ες φορές η Κυβέρνησις δεν αποδέχεται οποιοδήποτε αίτημα που της προβάλλεται από τις
μοχθούσες τάξεις του Ελληνικού Λαού, τούτο συμ
βαίνει διότι, αν ενέδιδε, θα υπενόμευε είτε τα
γενικότερα συμφέροντα της Χώρας, είτε ακόμη
και τα ίδια τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Ό λ ο ι σας καταλαβαίνετε ότι η στήριξις της Ε θνι
κής μας Αμύνης, καθώς και η βελτίωσις της κατα
νομής του εθνικού εισοδήματος, συνεπάγονται την
αναγκαστική αύξησι των δαπανών του Προϋπολο
γισμού του 1976. Η αύξησις αυτή δεν θα καλυφθή
με εμμέσους φόρους, που θα εβάρυναν τον τιμά
ριθμο και θα είχαν δυσμενή αντίκτυπο επί του
πραγματικού εισοδήματος και των παραγωγών.
Θ α βαρύνουν αποκλειστικά τις οικονομικά ισχυ
ρότερες τάξεις. Δεν ζητούμεν ισότητα θυσιών,
ζητούμε όμως κάποια συμμετοχή όλων γενικά των
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Ελλήνων στην προσπάθεια να συγκρατηθή ο τιμά
ριθμος ακριβώς για να μη φαλκιδευθή το εισόδημα
των εργαζομένων της υπαίθρου και των πόλελων.
Εάν λοιπόν ικανοποιούσαμε απότομα όλες τις
διεκδικήσεις των διαφόρων τάξεων θα μεταβαλλόμεθα από Κυβερνήτες της Χώρας αυτής σε κοινούς
δημαγωγούς. Ό ,τι θα δίναμε με το ένα χέρι, θα το
υφαρπάζαμε με το άλλο, μέσω του πληθωρισμού.
Θ α μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι δεν είμαστε
θαυματοποιοί για να μεταβάλλουμε μέσα σε ένα
χρόνο την καταρρέουσαν οικονομία που παρελάβαμε από την δικτατορία, σε οικονομία ανθούσα
και ικανή να ανταποκριθή στο σύνολο των κοινω
νικών αιτημάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρ
μόσουμε ένα πρόγραμμα δια του οποίου θα επιτύχωμε σιγά - σιγά για την εξύψωσι των πραγματι
κών εισοδημάτων των εργαζομένων, τον εξευρωπαϊσμό της ελληνικής οικονομίας και της ελληνι
κής κοινωνίας.
Η εκτέλεσις αυτού του προγράμματος, η εξασφάλισις όχι μόνον του απωτέρου αλλά και του αμέσου
μας μέλλοντος, έχει κόστος, προϋποθέτει δημοσίαν
δαπάνην. Σας συμφέρει, Έ λληνες βαμβακοπαρα
γωγοί, να μη θυσιάσετε το ίδιο σας το συμφέρον
στις ψευδαισθήσεις που θα σας έδινε μία ηυξημένη εγγυμένη τιμή.

Και τονίζει:
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ανάμεσα σε ώριμους
και δημοκρατικούς πολίτες, ανάμεσά σας, Έ λλη
νες βαμβακοπαραγωγοί, θα βρεθούν άνθρωποι, οι
οποίοι θα θελήσουν να δημιουργήσουν ανωμαλίες
με παρανόμους συγκεντρώσεις, με παρακώλυσι
των συγκοινωνιών και με πορείες. Αν όλες οι κοι
νωνικές ομάδες, που φυσικόν είναι να έχουν διεκ
δικήσεις, τις επεδίωκαν με τέτοια μέσα, που δεν
είναι δημοκρατικά, θα διελύετο αυτόματα η Πολι
τεία.
Η Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να μη επιτρέψη αυτή την διάλυσι και να κατοχυρώση, με τα
νόμιμα μέσα, την τάξι και την γαλήνη που αποτε
λούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις και της κοινωνι
κής μας προκοπής.
Η φωνή μου απόψε, Έ λληνες βαμβακοπαραγω
γοί, δεν είναι μόνον η φωνή της Κυβερνήσεως.
Ε ίναι προ πάντων η φωνή της λογικής».
*

Παρόμοια προς τα ανωτέρω επιχειρήματα
εξέθεσε η Κυβέρνησις κατά την συζήτησιν εις
την Βουλήν την 18.11.1975.
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Αι απόψ εις όμως τη ς Αντιπολιτεΰσεως είναι οι επόμενες:
Ο αρχηγός τη ς Ε.Κ. — Ν.Δ. χ. Γ. Μαύρος είπεν
ένα άνοιγμα 1,30 δρχ. ανά χιλ/μον. Με την εξαγότι η καθορισθείσα υπό της Κυβερνήσεως τιμή
γελθείσαν τιμήν ασφαλείας μειώνεται κατά 8% η
βάμβακος προεκάλεσεν ευρείαν αναταραχήν εις
αγοραστική δύναμις των παραγωγών.
τον αγροτικόν κόσμον. Οι βαμβακοπαραγωγοί δεν
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου είπεν
γνωρίζουν τα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής,
ότι το 70% των παραγωγών βάμβακος πωλούν εις
γεγονός το οποίον παρατηρείται εις τα περισσότε
τιμάς κάτω της επισήμου δια λόγους ανεξαρτήτως
ρα προϊόντα. Δεν εξαγγέλλονται εγκαίρως τα
της θελήσεώς των. Η εξαγγελθείσα τιμή ασφαλεί
κυβερνητικά μέτρα επί των αγροτικών προϊόντων,
ας δεν καλύπτει τον παραγωγόν δεδομένου ότι το
με αποτέλεσμα οι αγρόται να διακατε'χωνται από
κόστος παραγωγής του προϊόντος διαμορφώνεται
άγχος δια την τύχην των προϊόντων των. Και συνέεις τα επίπεδα των 19,67 δρχ. ανά χιλ/μον, εις το
χισεν ο κ. Μαύρος με ωρισμένας προτάσεις, εν
οποίον αν προστεθή ποσοστόν κέρδους 10% η τιμή
όψει της εναρμονίσεως της γεωργικής πολιτικής
πωλήσεως θα πρέπει να φθάση άνω των 22 δρχ.
της χώρας μας προς εκείνην της Ε.Ο.Κ. Κατ’ ανά χιλ/μον.
αυτάς, πρέπει:
Ακολούθως, ανεφέρθη εις το θέμα των διγράμ— Να ιδρυθή Κεντρικός Οργανισμός δια την διαμων επιταγών και της χρηματοδστήσεως του παρα
χείρισιν των κεφαλαίων που προορίζονται δι’ επι
γωγού. Και επρότεινε τα εξής γενικώτερα μέτρα
δοτήσεις.
εις το αγροτικόν κύκλωμα:
—
Να καταρτισθή πρόγραμμα καλλιεργειών — Καθοδήγησιν δια την επιλογήν καλλιεργειών,
ώστε να είναι ο αγρότης εκ των προτέρων βέβαιος
παροχήν πιστώσεων εις περ&ττωσιν αλλαγής καλ
δια την διάθεσιν της παραγωγής του και να μη δια
λιέργειας, παροχήν τεχνικής βοήθειας, ασφάλισιν
κατέχεται από άγχος.
της αγροτικής παραγωγής, παροχήν επαρκών
— Να οργανωθή η εμπορία των αγροτικών προϊ
πιστώσεων εν συσχετισμώ προς το πρόγραμμα
όντων επί σωστών βάσεων και νέων θεσμών. Η
καλλιεργειών ώστε τούτο να πραγματοποιήται
απόστασις μεταξύ τιμής παραγωγού και κατανααναλόγως, κάλυψιν του κόστους παραγωγής, διεύλωτού απορροφάται από πλήθος μεσαζόντων και
ρυνσιν του κλήρου, δημιουργίαν Συνεταιρι
κοστολογικών στοιχείων.
σμών οίτινες θ’ αναλάβουν όλο το φάσμα της
Η τιμή ασφαλείας του βάμβακος, είπεν επίσης ο
παραγωγής και της εμπορίας των αγροτικών
κ. Μαύρος, δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής. Η
προϊόντων.
πρώτη ωρίσθη εις 19 δρχ. ανά χιλ/μον, το κόστος
δε ανέρχεται εις 20,30 δρχ. ανά χιλ/μον. Υπάρχει

Γενικότερα για την ταυτότητα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Για τις θέσεις της ανερχόμενης δύναμης του ΠΑΣΟΚ βλ. παραπάνω κατά τις προγραμματι
κές δηλώσεις στη Βουλή το 1974. Βλ. και γενικότερα το βιβλίο με τις αρχικές ομιλίες του
Ανδρέα Παπανδρέου «Για μια σοσιαλιστική κοινωνία» Αθ. 1977. Στις σελ. 21/22 του βιβλίου
αυτού γράφει:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι Σοσιαλιστικό Κίνημα και
στην Ελλάδα δεν υπήρξε μέχρι τώρα Σοσιαλιστικό
Κίνημα. Νάμαστε και σ’ αυτό απάνω εξηγημένοι.
Υπήρξαν σοσιαλιστές. Υπήρξαν σοσιαλιστικές
λέσχες. Υπήρξαν σοσιαλιστικά ινστιτούτα και
υπάρχουν πολλά ονόματα, πραγματικά πάρα πολύ
σεβαστά στην ιστορία της χώρας μας, που συνδέο
νται σαν προσωπικότητες με το σοσιαλισμό, αλλά
αυτό είναι το πρώτο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην
Ελλάδα.
Προερχόμαστε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. από πολλές πηγές.
Πολλοί, πάρα πολλοί, από την Έ νω ση Κέντρου
την Κεντροαριστερά της Έ νω σης Κέντρου, αγωνι
στές των δύο ανένδοτων αγώνων, προοδευτικοί,
ριζοσπαστικοί. Καμιά φορά επαναστατικοί. Προ

ερχόμαστε από την παραδοσιακή αριστερά. Πολ
λά μέλη που ανακάλυψαν ότι η παραδοσιακή αρι
στερά δεν εξυπηρετεί γνήσια τα συμφέροντα του
Λαού μας, ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί όχι; Π ροερ
χόμαστε από τη νεολαία, την νεολαία που είναι
πάρα πολύ επαναστατική. Με το δίκο της, έζησε
επτά χρόνια βάναυσης κατοχής, έτσι γνώρισε τον
κόσμο, πρόσφερε στο δρόμο της Λ ευτεριάς σ’ αυτό
τον τόπο πολλά. Ζωή, Ελευθερία, όλα. Στο Πολυ
τεχνείο τότε. Στο Πολυτεχνείο!! Λοιπόν, έχει το
κίνημα πολλές πηγές και είναι σοσιαλιστικό. Και
όλοι πιστεύουμε στην 3η του Σεπτέμβρη. Αλλά
νομίζω πως όλοι μας, ανεξαίρετα βιαζόμαστε. Βια
ζόμαστε με ποιά έννοια; Δεν μπορεί να συνειδητο
ποιήσει κανείς την έννοια ενός νέου πολιτικού
Κινήματος ούτε σ’ ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε σε
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τρεις, ούτε σε δέκα. Π ρέπει από όλες τις μεριές,
αυτοί που ήρθαν να πυκνώσουν τις τάξεις του
Κινήματος. Με ωριμότητα. Να κάνουν υπομονή.
Γιατί η σοσιαλιστική συνείδηση, να το ξέρουμε τι
θέλουμε, είναι δύσκολη υπόθεση. Έ χουμε όλοι
μας, και αυτό περιλαμβάνει κι’ εμένα, δεν κάνω
μάθημα σε σας, μιαν ενστικτώδη πίστη πως αυτές
είναι οι σωστές θέσεις.Από εκεί και πέρα, στο να
φτάσουμε στην πλήρη κατανόηση του έργου που
έχουμε επωμισθεί, τεράστιου ιστορικού έργου
στην Ελλάδα, είναι δρόμος μακρύς. Το να μπορέ

σουμε να δώσουμε το χέρι, επειδή προερχόμαστε
από πολλές μεριές και να βρεθούμε τώρα αδελφω
μένοι σ’ αυτόν τον αγώνα, είναι δύσκολο, θάλεγα
γιγάντιο έργο. Και ο εχθός που καραδοκεί, ακρι
βώς την αδυναμία ενός τέτοιου Κινήματος προ
σ παθεί να εκμεταλλευτεί. Να ενσπείρει ζιζάνια,
να δημιουργήσει προβλήματα, εκ του μη όντος, να
προωθήσει διαλυτικές διαδικασίες, να σταματήσει
την πορεία μας, που είναι και θα είναι ανοδική,
όσα εμπόδια κι αν στήσουν μπροστά μας».
(Λόγος στην Λάρισα, 5-7-1975)

Και συνεχιζόταν στην ίδια σελίδα (22) του βιβλίου:
«Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι εντελώς καινούργιο στον
ελληνικό πολιτικό χώρο. Είναι το Κίνημα του
εργαζόμενου Έλληνα. Είναι Κίνημα δικό του.
Ε ίναι κίνημα Ελληνικό. Είναι Κίνημα ασυμβίβαστο.Είναι Κίνημα που ανταποκρίνεται στις ιστορι
κές δυνατότητες της εποχής μας στην Ελλάδα.
Ε ίναι το Κίνημα που θα οδηγήσει το λαό στην
εξουσία και την πατρίδα μας σε μια νέα πορεία.
Και αποτελεί γ ι’ αυτό απειλή προς όλες τις κατευ
θύνσεις. Κάτι που εξηγεί γιατί βάλλεται απ’ όλες
τις κατευθύνσεις.

Η αντιδιαστολή, η αντιπαράθεση των θέσεων
ενός κόμματος απ’ αυτές των άλλων κομμάτων
είναι λογική και αναπόφευκτη λειτουργία των κομ
μάτων. Δεν υπονομεύει την ενότητα ή τη συμμαχία
κομμάτων κι όταν ακόμη αυτή είναι επιθυμητή και
εφικτή. Εκείνος που υπονομεύει την ενότητα είναι
η «λάσπη». Και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ρίχνει «λά
σπη». Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει - κι αναγνώρισε
πρώτο - την ανάγκη για ενότητα των προοδευτι
κών, δημοκρατικών»....

(Νεότερα κείμενα του βλ. σε άλλες σελίδες στη συνέχεια στο Υποκεφ. ΙΔ).
Και τα προβλήματα συνεχίζονται το 1976
— Αναλυτικό ψήφισμα για καπνά, Ιαν. 1976. Βλ. αναλυτικά ΦΣ 1976 σ. 26 επόμ.
— Συσκέψεις ειδικών γεωπόνων γεωργικών εφαρμογών. Προβλήματα, απόψεις. Βλ. ΦΣ
1976 σ. 132.
— Κινητοποιήσεις γεωτεχνικών. Προβλήματα, απόψεις (Βλ. ΦΣ 1976).
— Απεργιακός αγών των κτηνοτροφών. Προβλήματα, δηλώσεις βλ. ΦΣ 1976 σ. 132. Αυστη
ρές προειδοποιήσεις υπουργών βλ. σ. 133. Ψήφισμα της Κεντρικής Ενώσεως Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών βλ. ΦΣ 1976 σ. 180,278.
— Συσκέψεις, αιτήματα για τα σιτηρά (βλ. ΦΣ 1976 σ. 220,223).
— Φωνή από τις όχθες του Έβρου. Η ΦΣ 1976 σ. 255 δημοσιεύει την ακόλουθη επιστολή έκκληση των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Πέπλου Έβρου, που είναι χαρακτηριστική
για τη ζωή στα παραμεθόρια χωριά μας και για το φρόνημα των αιωνίων φρουρών - μαχη
τών. Χαρακτηριστική, παιδική και δασκαλική φωνή μέσα στα προηγούμενα κείμενα των
ανταγωνισμών. Γράφει η ΦΣ:
« Δ η μ ο σ ιε ν ο μ εν τ ή ν κ α τω τέρ ω ε π ισ το λ ή τ η ς
μ α θ η τ ικ ή ς κ ο ιν ό τ η τ α ς τ ο υ Δ η μ ο τ ικ ο ύ Σ χ ο λ εί
ο υ Π έπ λ ο υ , μ ε τ η ν ε λ π ίδ α ότι π ο λ λ ο ί α π ό
τ ο υ ς α ν α γ ν ώ σ τε ς τ η ς «Φωνής» θ α θ ελή σ ο υ ν
ν α σ υ ν ε ισ φ έ ρ ο υ ν σ τη ν ιε ρ ή α λ λ ά κ α ι τό σ ο
π α τ ρ ιω τ ικ ή π ρ ο σ π ά θ ε ια τω ν μ α θ η τώ ν, τη ς
α κ ρ ιτ ικ ή ς α υ τ ή ς π ε ρ ιο χ ή ς τ ο υ Έ β ρο υ» .
«Σας γράφουμε από πολύ μακρυά, τόσο μακρυά
που απέχομε από σας ένα ολόκληρο βήμα στο χάρ
τη της Ελλάδος. Από τη μαρτυρική τούτη γωνιά της
Ελλάδος που οι Βυζαντινοί πάλαιψαν περισσότερα
από χίλια χρόνια για να κρατήσουν αμόλυντη την
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Ελληνική ψυχή από τις απανωτές ορδές μυριάδων
βαρβάρων, που σαν λαίμαργα κοράκια, έπεφταν
επάνω της για να κατασπαράξουν τη θεία σάρκα
της, μα που στο τέλος έσπαζαν τα μούτρα τους ο
ένας μετά τον άλλο...
Από τον ηρωικό τούτο τόπο που το καλοκαίρι του
1974 ζήσαμε τις πιο τρομαχτικές και αγωνιώδεις
μέρες της ζωής μας, ξημεροβραδιάζοντας κάτω
από τις ερπύστριες αμέτρητων τεθωρακισμένων
αρμάτων, πυροβόλων, πολυβόλων, και πολεμικών
οχημάτων.
Σας γράφουμε από δω που τελειώνει το φως και
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αρχίζει το σκότος. Το χωριό μας λέγεται Πέπλος και
είναι ριζωμένο δίπλα στις πανέμορφες, αλλά φοβε
ρές κατά τα τελευταία χρόνια όχθες του Έ βρου
ποταμού, που τα πλούσια νερά του δροσίζουν τις
ελπίδες των γεωργών του και δίνουν ζωντάνια στην
οικονομία του. Και λέμε φοβερές όχι για μας, προς
Θεού, αλλά για τους άλλους που ζουν μακρυά από
δω. Για μας η ζωή μας εδώ κυλάει ήρεμα, σαν τα
ήσυχα νερά του Έ βρου, χωρίς καμμιά ανησυχία,
διότι έχουμε συνηθίσει και βλέπομε τα πράγματα
πιο ρεαλιστικά και πιο αισιόδοξα.
Εκείνο όμως, που μας ενοχλεί πραγματικά πάρα
πολύ, είναι το άτι κάθε πρωΐ που ξεκινάμε να πάμε
στο αγαπημένο μας Σχολείο, το πρώτο που αντικρύζουμε, στρέφοντας τα βλέμματά μας ανατολικά
για να χαρούμε την ανατολή του ηλίου, είναι οι
πανύψηλοι και κατάλευκοι μιναρέδες των τούρκι
κων χωριών απ’ την απέναντι όχθη, που σαν σκιάχτρα φαντάζουν στον ορίζοντα...
Και ο πόνος αυτός γίνεται μεγαλύτερος, όταν
αντικρύζωμε τη δίκιά μας εκκλησιά, μικρή και φτωχικιά, παμπάλαιη και ετοιμόρροπη.
Οι πατεράδες μας φυσικά, αποφάσισαν, τελευ
ταία να τη γκρεμίσουν και να κτίσουν καινούργια.
Κι άρχισε κι όλας η σχετική ερανική επιτροπή να
κάμνη και τον αναγκαίο έρανο.
Μα χρειάζονται όμως πολλά, πάρα πολλά χρήματα.
Γι’ αυτό και μεις, τα μικρά παιδιά του Δημ. Σχολείου
Πέπλου, θέλουμε να προσφέρουμε κάτι θετικό σ’
αυτήν την ιερή σταυροφορία. Το θέλουμε πολύ, το
ποθούμε, το λαχταρούμε, μά πώς; Και με ποιό τρό
πο; Γι’ αυτό ακριβώς απευθυνθήκαμε σε σας, κ.

Διευθυντά, γιατί σεις μπορείτε να κάμετε με το
περιοδικό σας να μας διαβάσουν και να μας νοιώσουν όλοι οι Έλληνες και φυσικά να μας συνδρά
μουν. Σας παρακαλούμε ολόθερμα να δημοσιεύσετε
ολόκληρο το γράμμα μας αυτό στο περιοδικό σας...
Θέλουμε το δικό μας μπλοκάκι εισπράξεων, της
Μαθητικής μας Κοινότητας να ξεπεράση τις
εισπράξεις εκείνου της ερανικής Επιτροπής των
γονέων μας...
... Θέλουμε και η καμπάνα της να είναι τόσο
μεγάλη, που όταν θα σημάνη, ο γλυκός της ήχος να
διασχίζη τις όχθες του Έ βρου, να διαχέεται στα
τούρκικα τζαμιά, να κωφαίνη την στριγγλή φωνή
των Χοτζάδων, να απλώνεται απαλά - απαλά σ’ όλη
την απέραντη πεδιάδα της Ανατ. Θράκης —γη των
πατέρων μας— να θωπεύη ευλαβικά τις ταφόπε
τρες των παππούδων και προπαππούδων μας, να
ραίνη με τη γλυκειά μελωδία της τα ιερά κόκκαλά
τους, να τα περιλούζη με θεϊκό θυμίαμα ευωδίας,
να τους μεταφέρη το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι δεν
τους ξεχάσαμε μα ούτε και θα τους ξεχάσουμε
ποτέ...
Τέτοια θέλουμε την εκκλησία μας. Τόσο μεγάλη,
όση είναι η περιφάνεια μας. Να μας φέρνη σε κατ’
ευθείαν επαφή με το Θεό, όπως το Σχολείο μας
φέρνει σε επαφή με την Κοινωνία. Τότε μονάχα θα
πηγαίναμε κάθε πρωΐ στο Σχολείο μας πιο ανοιχτόκαρδα και με περισσότερη αισιοδοξία.
Κάντε μας, λοιπόν, χαρούμενα, κάντε μας πιο
αισιόδοξα, κάντε μας να ριζώσουμε πιο βαθειά σε
τούτο δω τον τόπο τον ηρωικό, τώρα μάλιστα που
οι δύσκολες περιστάσεις το καλούν...».

Δεν γνωρίζω τι συγκέντρωσαν, τι έκαναν, τι θυμούνται τώρα οι σημερινοί οικογενειάρχες
από τα τότε μαθητικά τους χρόνια και τον δάσκαλο που θα τους συμβούλεψε ίσως (ή άλλον)
στην ενέργεια αυτή. Τους αξίζει ένα δυνατό χειροκρότημα. Σε αυτούς τους αποφασισμένους
ακρίτες στηρίχτηκε πάντα η Ελλάδα. Και όχι μόνο χειροκρότημα αλλά και κάθε δυνατή και σήμερα και αύριο - συμπαράσταση, όχι ως «φιλανθρωπία» αλλά ως καθήκον.
— Τα μεγάλα προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας και ελαιοπαραγωγής. Η κακή πολιτική
του Κράτους. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, το Κράτος παραπαίει. (Αναλυτικό σημείωμα βλ. ΘΣ
1976 σ. 2865).
— Οι «ανώνυμες γεωργικές εταιρείες» που διαφημίζονται τελευταία από μερικούς, σε
βάρος των Συνεταιρισμών. Σημείωμα στα ΘΣ σ. 2664. Νέο σημείωμα στα ΘΣ 1976 σ. 2868
με αφορμή κείμενο του Ευδ. Σαχπάζη στη Ναυτεμπορική, επικριτικό για το σχετικό νομο
σχέδιο που έγινε από παράγοντες του Υπουργείου Συντονισμού.
— Η προχειρότητα στον κύκλο κτηνοτροφία, έμποροι, καταναλωτές. (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2869).
— Τα κυβερνητικά μέτρα για τα σιτηρά και διαμαρτυρίες της ΠΑΣΕΓΕΣ (βλ. ΦΣ 1976 σ. 277
επόμ.). Στους Συνεταιρισμούς η διακίνηση και κατεργασία του σιταριού (βλ. ΦΣ 1976 σ. 285).
— Μέτρα προστασίας του ελαιολάδου. Σύσκεψη. Ψήφισμα. Βλ. ΦΣ 1976 σ. 279. Κυβερνη
τικές αποφάσεις βλ. ΦΣ 1976 σ. 313.
— Το 15” Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Καπνοπαραγωγών στην Ισπανία (βλ. ΦΣ 1976
σ. 401 επόμ.).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ θ '
ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ
— Ο Συνδικαλισμός, το εισόδημα των εργαζομένων, οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί.
Σημείωμα του περ. ΘΣ 1974 σ. 1962. Για ανάγκη προπαγανδίσεως και οργανώσεως του
θεσμού των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών από Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Συλλόγους,
ΟΤΟΕ, ΟΣΥΓΟ, ΓΣΕΕ κ.λπ.), βλ. ΘΣ 1974 σ. 1962.
— Η κοινή αγροτική πολιτική και οι καταναλωτές (βλ. ΦΣ 1975 σ. 455).
— Ο Προμηθευτικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδος.
Η ΓΣ του 1975 (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2270).
— Το ΙΝ.ΚΑ ενδιαφέρεται για τη δημιουργία Καταναλωτικών Συνεταιρισμών. (Βλ. εφημ.
«Βήμα» Αθηνών 21.3.76 και ΘΣ 1976 σ. 2718).
— Η συνεργασία - οργάνωση των γονιών γιαδημιουργία - διοίκηση παιδότοπων - σταθμών. Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2730. Γράφουν:
«Δεν πρόκειται να μιλήσουμε τώρα για το γνωστό
θεσμό των «σχολικών» (ή «μαθητικών») συνεταιρι
σμών, θεσμό γνωστό από παλαιότερα όταν πρωτο
πόροι εκπαιδευτικοί τον είχαν εφαρμόσει σε ελλη
νικά σχολεία (βλ. Συνεταιριστής 1938 τεύχη 1 και 2
έρευνα Αρ. Κλήμη) και όταν τον υπηρέτησε η παι
δαγωγός κ. Φωτ. Τζωρτζάκη (βλ. και ειδικά βιβλία
της) στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών και κατόρ
θωσε (με τη συνεργασία Υπουργείου Παιδείας,
Α ΤΕ και επιστημόνων) να τον κάνη εφαρμογή σε
χίλια σχολεία από χιλιάδες προοδευτικούς δασκά
λους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το φροντίση
και πάλι η υπεύθυνη συνεταιριστική κίνηση.
Τώρα θα αναφερθούμε σε κάτι σύγχρονο, σε κάτι
που τώρα δημιουργείται: Τους παιδικούς σταθμούς,
τους «παιδότοπους» που άρχισαν να δημιουργούνται σε συνοικίες των Αθηνών, με πρωτοβουλία
των γονιών, πάνω σε βάσεις συνεργατισμού.
Καθώς γράφτηκε σε εφημερίδες και καθώς μετα
δόθηκε και από την τηλεόραση, οι ίδιοι οι γονείς
αποφάσισαν να συνεργαστούν, να φτιάξουν, να
υπηρετήσουν, να διοικήσουν τους σταθμούς για
την παραμονή, περιποίηση και ψυχαγωγία των
παιδιών τους... Πρόκειται για την αυτοβοήθεια με
αλληλοεξυπηρε'τηση, μια καθαρά συνεταιριστική
(άτυπη) δραστηριότητα, που ξεπήδησε μέσα από
την ανάγκη και στηρίζεται στην υπεύθυνη θέληση
ομάδων ανθρώπων να αντιμετωπίσουν το πρόβλη
μά τους με δική τους πρωτοβουλία, συνεργασία
και ευθύνη.
Αντί να περιμένουν όλα από το Κράτος και τους
Οργανισμούς, οι γονείς παίρνουν στα χέρια τους
το πρόβλημα και του δίνουν την πρέπουσα λύση:
Διαβάζουμε σε σχετικό δημοσίευμα:
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“Παιδότοπος” στα Εξάρχεια. Δημιουργείται με
πρωτοβουλία μητέρων για παιδιά προσχολικής
ηλικίας...
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του παιδότο
που είναι του Κινήματος Δημοκρατικών Γυναικών
της περιοχής Εξαρχείων και πέρα από τα ψυχαγω
γικά μέσα που θα προσφέρει στα παιδιά της προ
σχολικής ηλικίας, θα ξεκουράζει και τις ίδιες τις
μητέρες, γιατί θα τις απαλλάξη από τη σκοτούρα
από το που θα αφήσουν τα παιδιά τους όταν απου
σιάζουν στη δουλειά τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του
παιδότοπου είναι η συμμετοχή των γονέων. 'Εμψυ
χο υλικό (νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι κ.λπ.) υπάρχουν,
όπως είπε η πρόεδρος του Κινήματος για την
περιοχή Εξαρχείων κ. Παπαϊωάννου, αλλά δεν
φτάνει μόνο αυτό. Π ρέπει και οι ίδιοι οι γονείς, με
τη σειρά και όποτε μπορούν, να ευρίσκωνται εκεί,
να καθοδηγούν τα παιδιά, να τα διδάσκουν ό,τι
ακριβώς θα τους έλεγαν στο σπίτι και γενικά να τα
φροντίζουν. Ο παιδότοπος αυτός θα γίνη έτσι το
δεύτερο σπίτι των μικρών παιδιών.
Η συμμετοχή των γονέων οτη λειτουργία του παι
δότοπου γίνεται ακόμα πιο αντικειμενική με την
κάλυψη από κοινού των δαπανών λειτουργίας του.
Συγκεκριμένα, κάθε κηδεμόνας θα βοηθήση οικονο
μικά για τον εξοπλισμό του, καθώς και για την κάλυ
ψη όλων των εξόδων του. Δεν έχει κανέναν κερδο
σκοπικό σκοπό... θα είναι ένας αυτοδιοικούμενος
οργανισμός με συμμετοχή παιδιών και γονέων...
Ο παιδότοπος περιοχής Εξαρχείων θα δέχεται
παιδιά ηλικίας 2 —5 χρονών και μέχρι σήμερα
δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 20 γονείς. Το πρό
γραμμα διδασκαλίας θα είναι ποικίλο. Μαθήματα,
παιχνίδια, εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους ενδια
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φέροντος κ.ά....
Αυτός ο παιδότοπος είναι υπό οργάνωση. Από
την τηλεόραση μάθαμε - κ α ι ε ίδ α μ ε - άλλον σε
λειτουργία, στην περιοχή κάτω από τον Λόφο
Φιλοπάππου με προσωπικε'ς βάρδειες και με
εργασία των γονιών, ανδρών και γυναικών.
Ε πί τέλους μαθαίνουν οι 'Ελληνες να αυτοεξυπηρετούνται και να μη μένουν κρεμασμένοι στην
πρόνοια του Κράτους ή τις υπηρεσίες των ιδιωτι
κών επιχειρήσεων που δουλεύουν για το κέρδος.
Γιατί να μην προχωρήσουν οι γονείς (με ειδικές
Οργανώσεις κατά περιφέρειες και στην οργάνωση
και διοίκηση δικών τους εκπαιδευτηρίων (Δημοτι
κών, Γυμνασίων) όπως υποδείξαμε από πολλά
χρόνια και όπως γίνεται αλλού; Αντί οι γονείς να
στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά εκπαιδευτή
ρια —υποχρεωμένοι από την ακαταλληλότητα των
δημοσίων— γιατί να μην οργανώνουν τα δικά τους
Εκπαιδευτήρια με Εκπαιδευτικά τους Σωματεία
και Εκπαιδευτικούς Συνεταιρισμούς;».

Και στη συνέχεια, τα ΘΣ 1976 σ. 2732, υπο
δεικνύουν την ευρύτερη οργάνωση των ατό
μων στις καταναλωτικές ανάγκες τους. Γρά
φουν:
«Είναι καιρός ο λαός να αρχίση να παίρνη υπεύ
θυνα στα χέρια του αυτές τις εξυπηρετήσεις, αυτή
την ικανοποίηση των αναγκών του. Η συνεταιρι
στική ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να αντικαταστήση βαθμιαία τον Κρατισμό και την κερδοσκο
πία. Δύσκολο βέβαια έργο. Αλλά έργο αντάξιο για
υπεύθυνους ανθρώπους.

Μήπως και οι συγκοινωνίες, τα τηλέφωνα
και το νερό και η διανομή του ηλεκτρισμού,
δεν πρέπει να περιέλθουν (σιγά - σιγά) στην
πρωτοβουλία και διοίκηση των ιδίων που τα
χρησιμοποιούν, για να γίνουν περισσότερα
αποδοτικές και οικονομικές οι υπηρεσίες

τους ( ‘) α ν τ ί ν α έχ ο υ ν ε ξ ε λ ιχ θ ε ί σ ε γ ρ α φ ε ιο 
κ ρ α τικ έ ς μ ο ν ο π ω λ ια κ ές κ α ι με τερ ά σ τιο
κ ό σ ιο ς ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις π ο υ β ο λ εύο υ ν το υ ς ημετέρ ο υ ς, κ ά ν ο υ ν υ π ε ρ ό π τ ε ς κ α ι α ν ε ξ ε λ έ γ κ ο υ ς
το υ ς υ π α λλ ή λ ο υ ς το υ ς κ α ι επ ιβ α ρ ύ ν ο υ ν υ π ε ρ 
β ο λ ικ ά το ν κ α τα να λ ω τή ; Αν διοικούσαν οι ίδιοι
οι καταναλωτές θα επιτρεπόταν να γίνωνται αυτά
που γράφονται κάθε τόσο για τη ΔΕΗ, την Εται
ρία Υδάτων, τον ΟΤΕ; (τιμολόγια κ.λπ.) που
συμπεριφέρονται στον καταναλωτή με το “αποφασίζομεν και διατάσσομεν», «πλήρωνε ανεξέλεγκτα
γιατί διακόπτομε την παροχή”;
Καιρός να ξυπνήσουν οι καταναλωτές. Ολόκληρη
η οικονομία, ολόκληρη η οικονομική επιστήμη
κατευθύνεται από την κατανάλωση. Μόνο που την
κατανάλωση την κατευθύνει και την εκμεταλλεύε
ται η επιδίωξη του κέρδους και όχι η αρχή της εξυπηρετήσεως. Μόνο που ο καταναλωτής έχει γίνει
υποτελής του Κράτους, των μονοπωλιακών Οργα
νισμών (δήθεν “κοινής ωφελείας”) ή της κερδο
σκοπικής “ιδιωτικής πρωτοβουλίας”.
Ο καταναλωτής εδώ στην Ελλάδα είναι άξιος της
τύχης του με την αδιαφορία και την μακαριότητα
του. Ενώ είναι φτωχός αφίνει, από επίδειξη και
μόνο, να τον εκμεταλλεύονται για να φαίνεται
δήθεν πλούσιος. Αν παρακολουθήσετε στα αρτο
ποιεία θα καταπλαγήτε βλέποντας φτωχούς
ανθρώπους να μην καταδέχονται να ζητήσουν το
συνηθισμένο -ψωμί της διατιμήσεως αλλά να πλη
ρώνουν “κοροϊδίστικα” από επίδειξη το δήθεν
“χωριάτικο” ή τα “ψωμάκια” κ.ο.κ., που ουσιαστι
κά δεν είναι καλλίτερα.
Καιρός λοιπόν να πάρουν τα άτομα στα χέρια
τους, με συνεργασία και κατανόηση μεταξύ τους,
περισσότερο την ευθύνη για καλλίτερη ζωή. Ό χ ι
όλα από το Κράτος, όχι όλα από τον επιχειρημα
τία. Ό χ ι στον κρατισμό, όχι στον ατομισμό, ναι
στον δημοκρατικό συνεργατισμό».

Το Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού για τους
Καταναλωτικούς Συνεργατισμούς (εγκριθέν από τη Γ. Συνέλευση της 25.2.1976).
Η Επιτροπή διερεύνησε την υπάρχουσα σήμερα κατάσταση των καταναλωτικών συνεταιρισμών στην
Ελλάδα, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα συναγόμενα συμπεράσματα. Κατέληξε στα ακόλουθα.
Αντίθετα προς τη δραστηριότητα ορισμένων γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων που έχουν να
επιδείξουν αξιόλογη δράση στην προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, οι περισσότεροι καταναλωτικοί
συνεταιρισμοί των πόλεων εμφανίζουν περιορισμένη συνεταιριστική δραστηριότητα. Εξαίρεση αποτε
λούν οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί που λειτούργησαν κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και προ(1) Μόλις τώρα το 1998 -1999 άρχισε να γίνεται και να κουβεντιάζετε γενικότερα κάτι τέτοιο (η αποκρατικοποίηση)
για ΟΤΕ, ΔΕΗ και άλλες ΔΕΚΟ. Και πάλι όμως όχι από κατανόηση της αξίας του Συνεργατισμού, αλλά για οικονομι
κούς λόγους του Κράτους, για να συγκεντρωθούν δισεκατομμύρια από τις μετοχές. Είναι και αυτό - ίσως - ένα καλό
βήμα, ένα κάποιο νοικοκύρεμα των οικονομικών των Κρατικών επιχειρήσεων. Πρέπει όμως να ε'χουν ουσιαστικό λόγο
οι καταναλωτές, έστω μέσω των διαφόρων Κοινωνικών Οργανώσεων και κυρίως των Οργανώσεων Καταναλωτών.
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σέφεραν ανυπολόγιστες υπηρεσίες για την επιβίωση του ελληνικού πληθυσμού, σαν όργανα δικαίας
κατανομής των περιορισμένων τότε τροφίμων.
Μ εταπολεμικά, εκατοντάδες καταναλωτικοί συνεταιρισμοί εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμε
ρα, κατά σημαντικό όμως ποσοστό κάτω από αμφίβολη συνεταιριστική υπόσταση γιατί αγνοούν τις
θεμελιώδεις συνεταιριστικές αρχές που ακολούθησαν οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί της δυτικής
Ευρώπης και χάρη σ’ αυτές άσκησαν αποφασιστική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική άνοδο
των χωρών τους και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μεγάλων μαζών.
Ανάμεσα στους παλαιού τύπου καταναλωτικούς συνεταιρισμούς υπάγονται κ αι οι οργανωμένοι κατά
επαγγελματικές ομάδες (Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, Τραπέζης
της Ελλάδος και Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού). Ο ι Συνεταιρισμοί αυτοί αναμφισβήτητα προ
σφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη τους, θα ήταν όμως δυνατόν να προσφέρουν πολύ σημαντικώτερες αν ακολουθούσαν τις διεθνώς αναγνωρισμένες συνεταιριστικές αρχές.
Εξαίρεση στους παλαιού τύπου ελληνικούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς αποτελούν σήμερα οι
α πό δεκαετίας περίπου συσταθέντες για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία στην Αθήνα.
Ιδρύθηκαν από μετεκπαιδευθέντες Έ λληνες στη συνεταιριστική Σχολή της Στοκχόλμης, χάρη στην
πρωτοβουλία της ΠΑ ΣΕΓΕΣ (Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών) και
του Ο Ο ΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως). Ανεπτυχθηκαν κάτω από την
καθοδήγηση και τη βοήθεια της σουηδικής συνεταιριστικής οργάνωσης FER B U TEN , μιας από τις
μεγαλύτερες οργανώσεις καταναλωτικών συνεταιρισμών της δυτικής Ευρώπης.
Ο Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε με 25.000 σουηδικές κορόνες, δηλ. με 145.000 δραχμές, ο
δε συνεταιρισμός της Αθήνας με 125.000 κορόνες, δηλ. 650.000 δραχμές. Με τη σειρά τους, ο συνεται
ρισμός της Θεσσαλονίκης ενίσχυσε με 250.000 δρχ. τους συνεταιρισμούς Πτολεμαΐδος και Αλιβερίου
και με 1.000.000 τον συνεταιρισμόν Καβάλας. Ο συνεταιρισμός της Αθήνας διέθεσε για τον ίδιο σκοπό
400.000 δρχ.
Κατά την πρώτη λειτουργία τους οι νέοι αυτοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί βοηθήθηκαν επίσης από
τη Σουηδία με την αποστολή τεχνικής βοήθειας, δηλαδή ενός προϊσταμένου των καταστημάτων και
ενός βοηθού του, εγκατέλειψαν όμως την Ελλάδα όταν εγκαθιδρύθηκε η δικτατορία.
Τ α μέλη των νέων αυτών συνεταιρισμών ανέρχονται σε 3.200 και ο κύκλος εργασιών τους σε
180.000.000 δρχ. περίπου. Το 1971 συνέστησαν ένωση καταναλωτικών συνεταιρισμών υπό τον τίτλο «Ο
καταναλωτής - KONSUM -της Ελλάδος».
Η επιτυχία των νέου τύπου καταναλωτικών αυτών συνεταιρισμών μέσα στο περιορισμένο χρονικό
διάστημα της τελευταίας δεκαετίας σε σύγκριση με τους από πεντηκονταετίας παλαιού τυπου της κατη
γορίας αυτής, οφείλεται αποκλειστικά στην συνεταιριστική πείρα που εισήγαγαν από τη δυτική Ευρώ
πη χάρη στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών που εδοκιμάστηκαν με επιτυχία στις χώρες της
φιλελεύθερης οικονομίας κατά τα εκατόν τριάντα τελευταία χρόνια. Π ρέπει να σημειωθεί ότι η επιτυ
χία τους έγινε χωρίς καμιά οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Κράτους που δεν επεδίω ξαν άλλωστε
γιατί πιστεύουν ότι αντιστρατεύονται προς τις αρχές της αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους. Επιδιώ 
κουν να επεκτείνουν τη συνεταιριστική κίνηση των καταναλωτικών συνεταιρισμών σε πανελλήνια κλί
μακα και να εξυπηρετούν τα μέλη τους κάτω από ανταγνωνιστικό καθεστώς και να εξυγιαίνουν ταυτό
χρονα το εμπόριο γενικά με ω φέλεια του καταναλωτικού κοινού ευρύτερα.
Υιοθέτησαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατά τρόπο πανηγυρικό και αναμφισβήτητο τη συνεταιρι
στική αρχή της ισότητας, δηλαδή της ελεύθερης συμμετοχής κάθε καταναλωτού που είναι δυνατόν να
ωφεληθεί από τη δραστηριότητά τους. Η εφαρμογή της αρχής αυτής που επίμονα εξακολουθούν να
αγνοούν όλοι οι παλαιού τύπου καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, είχε βασική επίδραση στην ανάπτυξή
τους γιατί ταχύτατα κατόρθωσαν να αποκτήσουν σημαντική πελατεία και διαστάσεις μεγάλης εμπορι
κής μονάδας με μειωμένη την αναλογία στα γενικά έξοδα, με προμήθεια των ειδών που πουλούν κάτω
από τους καλύτερους δυνατούς όρους, τόσο στον τομέα της ποιότητας όσο κ αι στον τομέα των τιμών
και τέλος με πλήρη αξιοποίηση και ορθολογική οργάνωση της συνεταιριστικής επιχείρησης κατά τρόπο
που να μην υστερεί συγκριτικά από τις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις Σούπερ - μάρκετ, Πρίσουνικ
κ.λπ.
Τ α πλεονεκτήματα που προε'κυψαν από την αρχή αυτή, γνωστή σαν O PEN D O O N , είναι εξαιρετικά
σημαντικά: χαμηλό κόστος, καλή ποιότητα, τρέχουσες κατά κανόνα τιμές, δεδομένου ότι το εμπορικό
κέρδος επιστρέφεται στο τέλος του έτους. Τα πλεονεκτήματα αυτά σταθεροποιήθηκαν χάρη στην εφ αρ
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μογή μιας άλλης συνεταιριστικής αρχής που αγνοείται επίσης κατά κανόνα από τους π α λ α ιο ί τύπου
ελληνικούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς. Πρόκειται για την αρχή της R IST O U R N E , της επιστρο
φής δηλαδή <πο τε'λος του έτους σημαντικού ποσοστού από τα πλεονάσματα, ανάλογα με τις αγορές
που πραγματοποιεί κάθε μέλος. Χάρη σιην εφαρμογή της αρχής αυτής τα μέλη του συνεταιρισμού γίνο
νται τακτικοί πελάτες στο συνεταιριστικό κατάστημα και κατανοούν κατά τον πιο πρακτικό τρόπο τη
βασική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο συνεταιριστικό και το κερδοσκοπικό εμπόριο.
Οι αγορές που γίνονται από μη μέλη του συνεταιρισμού συνυπολογίζονται στον καθορισμό της
RISTO U RN E. Η αναλογία της πιστώνεται σε προσωρινό λογαριασμό στο όνομα κάθε αγοραστού
μέχρις ότου συμπληρωθή η αξία μιας μετοχής του συνεταιρισμού οπότε αυτόματα γίνεται και κανονικό
μέλος αυτού με πλήρη δικαιώματα.
Η εφαρμογή της αρχής αυτής έχει σαν συνέπεια όχι μόνο τη σταθεροποίηση των μελών του κατανα
λωτικού συνεταιρισμού σαν πελατών, γιατί με την τακτική αγορά των καταναλωτικών ειδών από το
συνεταιριστικό κατάστημα αυξάνουν το επιστρεπτέο ποσό στο τέλος του χρόνου, αλλά και γιατί ταυτό
χρονα αυξάνει ταχύτατα ο αριθμός των μελών του συνεταιρισμού χάρη στην αυτόματη εγγραφή καθενός που τον πλησιάζει.
Στον «Καταναλωτή» η επιστροφή των κερδών βάσει των αγορών των συνεταίρων πραγματοποιείται
με την προσκόμιση των δελτίων των ταμειακών μηχανών στα γραφεία του συνεταιρισμού. Η καταβολή
γίνεται κατά το ήμισυ σε μετρητά και κατά το έτερον ήμισυ με επιταγές για αγορά εμπορευμάτων από
τα πωλούμενα στα πρατήρια του συνεταιρισμού. Το ποσοστό της επιστροφής των κερδών κυμαίνεται
από 11 —13% στο σύνολο των αγορών.
Τη διατήρηση του κόστους των πωλουμένων ειδών σε χαμηλό επίπεδο κατέστησε δυνατή, κατά κύριο
λόγο, η εφαρμογή μιας άλλης συνεταιριστικής αρχής που λέγεται πώλησις τοις μετρητοίς και όχι επί
πιστώσει, όπως γίνεται από όλους τους παλαιού τύπου καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και αυτό όχι
για υψηλής αξίας προϊόντα (έπιπλα, μηχανήματα, οικιακός εξοπλισμός), για τα οποία θα ήταν δυνατόν
να γίνει ανεκτή η πιόληση επί πιστώσει, αλλά και για προϊόντα μικρής αξίας που προσφέρονται στην
άμεσο κατανάλωση. Οι παλαιοί συνεταιρισμοί επιβαρύνουν μ’ αυτό τον τρόπο τις τιμές των προϊόντων
που διαθέτουν άνω του 20% και μειώνουν την αγοραστική δύναμη των μελών τους.
Αντίθετα, η εξυγιαντική αρχή που εφαρμόζεται με την πώληση τοις μετρητοίς εκτός από την απόκτηση
ταμειακής ρευστότητας, επέτρεψε στον Καταναλωτή να εξυψώσει την αγοραστική δύναμη των πελατών
του και να αποφ ύγει πρόσθετες δαπάνες που προκαλούν οι πωλήσεις επί πιστώσει: δαπάνες για τη δια
χείριση, τη δικαστική δίωξη των αναξιόχρεων πελατών κ.λπ.
Για την προσέλκυση των αναγκαίων στη δραστηριότητά τους κεφαλαίων, οι νέοι καταναλωτικοί συνε
ταιρισμοί εφήρμοσαν επίσης την αρχή της αμοιβής του κεφαλαίου που παίρνει τη μορφή συμπληρωμα
τικών μερίδων, με παροχή νομίμου προθεσμιακού τόκου (11 με 13%), χωρίς άλλη αμοιβή ή καταβολή
μερίσματος όπως συμβαίνει στις ανώνυμες εταιρίες. Αμεση επίσης ω φέλεια για τους νέους αυτούς
συνεταιρισμούς προήλθε από την εφαρμογή της αρχής που προβλέπει τη διάθεση σημαντικού ποσο
στού από τα ετήσια περισσεύματα για τη γενική και τη συνεταιριστική μόρφωση.
Γενικά χάρη στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών τα μέλη των συνεταιρισμών αυτών απέκτη
σαν πλήρη συνεταιριστική συνείδηση. Το γεγονός αυτό τους εκράτησε μακριά από την τακτική που
ακολουθούν οι περισσότεροι παλαιού τύπου καταναλωτικοί συνεταιρισμοί με το να προσφέρουν στα
μέλη τους «διατακτικές» για να προμηθεύουν καταναλωτικά α γαθά από το κερδοσκοπικό εμπόριο και
να μετατρέπουν αυτούς σε μόνιμους πελάτες τους. Α πέδειξαν κατ’ αυτό τον τρόπο ότι συνέσιησαν
συνεταιρισμό για να απαλλαγούν από τη μεσολάβηση των μεσιτών και όχι να μετατρέψουν τους συνε
ταιρισμούς σε πράκτορες του εμπορίου.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις η επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Η έκθεση αυτή να κοινοποιηθή στους παλαιούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς που διαθέτουν
αξιόλογα καταστήματα, με τη θερμή σύσταση να εφαρμόσουν τις συνεταιριστικές αρχές, για να εξα
σφαλίσουν ευρύτερα και αποτελεσματικώτερα την αποστολή τους σαν συνεταιρισμοί, να συμβάλουν
στην εξυγίανση του κερδοσκοπικού εμπορίου και στην ελάττωση των δυσμενών συνεπειών του πληθω
ρισμού. Η προσαρμογή προς τις θεμελιώδεις αυτές αρχές θα αποτελέση την προϋπόθεση αλλά και το
σημείο αφετηρίας για μια μόνιμη συνεργασία όλων των καταναλωτικών συνεταιρισμών.
2. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Συνεργατισμού να αναλάβει ενεργά εκστρα
τεία για τη διαφώτιση του ελληνικού κοινού πάνω στις δυνατότητες για τη βελτίωση των καταναλωτι
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κών συνθηκών χάρη στην επέκταση του συνεταιριστικού θεσμού υπό το φως των παραπάνω διαπιστώ
σεων.
3. Ε ισηγείται επίσης τα παραπάνω συμπεράσματα να κοινοποιηθούν προς τις αρμόδιες κρατικές υπη
ρεσίες, οργανισμούς και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
4. Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση για την εφαρμογή της συνεταιριστικής αρχής που προβλέπει κάθε χρόνο
τη διάθεση σοβαρού ποσοστού (τουλάχιστον 5% ) από τα καθαρά κέρδη για να αναπτυχθή η γενική και
ιδιαίτερα η συνεταιριστική μόρφωση και η συνεταιριστική διαφώτιση.
***
Σχετικά με τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι κλειστοί, ομοιοεπαγγελματικοί καταναλωτικοί
συνεταιρισμοί πρέπει να διεκρινισθή ότι αυτά οφείλονται βασικά στο ότι είναι σύγχρονα και πιστωτι
κοί με μεγάλα ίδια κεφάλαια, πράγμα που κάνει δύσκολο το άνοιγμά τους αφού τα νέα μέλη θα έχουν
αξίωση για συμμετοχή στην πιστωτική εξυπηρέτηση χω ρίς όμως να είναι σε θέση να δώσουν τις απα
ραίτητες εξασφαλίσεις για την τακτική και με λίγα έξοδα ρευστοποίηση των πιστώσεων.
Το πρόβλημα αυτό θα ήταν δυνατόν να λυθή αν χωριζόταν το καταναλωτικό μέρος από το πιστωτικό,
δηλαδή αν οι Συνεταιρισμοί αυτοί έμεναν ως πιστωτικοί. Τότε θα διευκολυνόταν η ενοποίηση του
καταναλωτικού τομέα είτε σε ένα μεγάλο καταναλωτικό συνεταιρισμό ανοιχτό για όλους (με κεντρικά
και περιφ ερειακά καταστήματα) είτε και σε περισσότερους που όμως θα κοινοπρακτούσαν τόσο κατά
την προμήθεια των ειδών από τις πηγές όσο και για την απόκτηση αλυσίδας κεντρικών και περιφ ερεια
κών καταστημάτων. Έ τσ ι θα έπαυαν τα μέλη τους να έχουν ανάγκη από διατακτικές προς τα εμπορικά
καταστήματα, αφού τα δικά τους καταστήματα θα εξασφάλιζαν ποικιλία ειδών (ακόμα και στα είδη
μόδας) και θα είχαν άμεση και περισσότερο ωφέλιμη εξυπηρέτηση για όλα τα είδη.
Ακόμα πρέπει να σημειωθή ότι το παραπάνω κείμενο καλύπτει βασικά τους αστούς καταναλωτές.
Στην ύπαιθρο οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις τους και η ΣΠ Ε έχουν προσφ έρει και προσφέ
ρουν αξιόλογες υπηρεσίες με τον κλάδο των προμηθευτικών εργασιών για τις καταναλωτικές ανάγκες.
Χ ρειάζεται όμως μεγάλη ακόμα οργανωτική δουλειά ώστε να δημιουργηθούν και ειδικοί καταναλωτι
κοί συναταιρισμοί στην ύπαιθρο για εξυπηρέτηση του συνόλου του πληθυσμού καθώ ς και για να ξεπερασθούν μερικές αντιδραστικές διατάξεις της νομοθεσίας ή ενέργειες κύκλων που δημιουργούν διαρ
κώς ζητήματα για το θέμα αυτό. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας της ΣΠ Ε —που απαιτεί και περισσό
τερη ενδοσυνεταιριστική κατανόηση — θα βοηθήση για την καλή εξέλιξη στον τομέα της ικανοποιήσεως των καταναλωτικών αναγκών των αγροτών και γενικά των κατοίκων της υπαίθρου, χάρις στην
πολυετή της πείρα. Αντίστοιχα η ανάπτυξη του κλάδου από κοινού πωλήσεων των προϊόντων των γεω ρ
γικών συνεταιρισμών και η κατανόηση από αυτούς της σημασίας της συστηματικής επαφής με την εσω
τερική κατανάλωση στις πόλεις (αντιμετώπισις διαφόρων εμποδίιον ή ασφαλμένων αντιλήψεων) θα
υποβοηθήση την ανάπτυξη των καταναλωτικών συνεταιρισμών στις πόλεις ή και την καλλίτερη εξυπη
ρέτηση α π ’ ευθείας των καταναλωτών (Λαϊκές Αγορές, συνεργασία με Συνεταιρισμούς παντοπωλών
κ.λπ.). Αλλά σύγχρονα θα εξυπηρετηθούν και οι Γεωργ. Συνεταιρισμοί οι οποίοι αποκτώντες πείρα δια
το εσωτερικό εμπόριο θα αναπτύξουν δραστηριότητα και στο εξωτερικό εμπόριο. Για όλα αυτά α πα ι
τείται συστηματική έρευνα, συζήτηση και οργανωτική εργασία για βαθμιαία εφαρμογή. Στον τομέα
αυτό η συμβολή και της Ε ταιρείας Φίλων του συνεργατισμού μπορεί να είναι πολύ αποδοτική με την
συμμετοχή παντός που μπορεί να συμβάλη στις εργασίες της αδιάφορο αν είναι ή όχι μέλος της.
Η ΕΠΙΤΡΟΠ Η
Πρόεδρος: Ν. Πολύζος, Μέλη: /. Λλεξανόρόπουλος, Σ. Βαρθολομαίος,
Γ. Μουσούρης, Α. Οικονομόπουλος, Σ. Σαμούτ, Α. Σφρόπουλος.

(Βλ. ΘΣ 1976 σελ. 2753 - 2756).
Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε και από το «Σοσιαλιστικό Βήμα» (Μάϊος 1976 σ. 14)
με τον ακόλουθο πρόλογο:
«Ειδική Επιτροπή της “Εταιρίας Φίλων του Συνεργατισμού” μελέτησε τη σημερινή κατά
σταση των συνεταιρισμών καταναλωτών στην Ελλάδα που μας την παρεχώρησε ευγενικά
και που την καταχωρούμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Το σημαντικό αυτό κείμενο εκθέτει
όλες τις πλευρές του ζητήματος και δίνει την αφορμή για μια βαθύτερη μελέτη του. Το
“Σ.Β.” θεωρεί ότι οι συνεταιρισμοί καταναλωτών είναι μια από τις πιο σημαντικές κατακτή
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σεις της κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας και αποτελεί την μόνη ασπίδα και κατοχύ
ρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών απέναντι στην απληστία και το μονοπώλειο του
εμπορικού κεφαλαίου. Η δημιουργία ισχυρών καταναλωτικών συνεταιρισμών πρέπει να
είναι από τους κύριους στόχους της σοσιαλιστικής πολιτικής στην Ελλάδα».
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
— Ο Προμηθ. - Καταν. Συνετ. Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδος. Η ΓΣ του 1975 (βλ.
ΘΣ 1975 σ. 2270).
— Εργασίες του ΣΙΤΑ (Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Ταξί) βλ. ΘΣ 1976 σ. 2718. Πολύ χρήσι
μες παρατηρήσεις - οδηγίες για τη δραστηριότητά τους, δίνει ο Ν. Πολύζος στα ΘΣ 1976 σ.
2750.
— Εργασίες, ισολογισμός του Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ελαιοχρωματιστών Αθηνών που
ιδρύθηκε πριν 22 χρόνια και διατηρεί 2 καταστήματα στην Αθήνα. Αξιόλογη δραστηριότητα.
Και γράφουν σχετικά τα ΘΣ 1976 σ. 2730 (αφού δίνουν στοιχεία από την αξιόλογη δραστη
ριότητά του):
«Οι συνεταιρισμοί του τύπου αυτού ξεπήδησαν
από μια ανάγκη και την ικανοποιούν: δηλαδή γλυ
τώνουν τα μέλη τους από την εκμετάλλευση των
εμπόρων εισαγωγέων ή των εγχωρίων βιομηχα
νιών ή των πιστωτών και τους εξασφαλίζουν τις
πρώτες ύλες για το επάγγελμά τους σε τιμές και
ποιότητες περισσότερο ηλεγμένες έτσι που —
εκτός από την άμεση ωφέλεια κατά την α γορά —
να τους μένει στο τέλος του χρόνου και μια μικρή ή
μεγάλη ωφέλεια σαν μέρισμα επί του κεφαλαίου ή
επιστροφή επί των αγορών. Π.χ. το 1974 επί
3.265.000 δρχ. μερίδων, καθαρά κέρδη 2.639.711,
το 1975 επί μερίδων 3.366.000 καθαρά κέρδη
546.678.

συνεταιρισακής αναπτύξεως που να καθοδηγή
τους υπάρχοντες συνεταιρισμούς (και είναι αρκε
τοί στα διάφορα επαγγέλματα) σε δράση και δια
γωγή περισσότερο συνεταιριστική και να προσπαθή να ενημερώνη και άλλους για παρόμοια οργά
νωση και δράση; Δυοτυχώς το Κράτος αρκείται να
γράφη σε ειδικό άρθρο του Συντάγματος ότι οι
Συνεταιρισμοί βρίσκονται υπό την προστασία του
Κράτους που οφείλει να μεριμνά για την ανάπτυξή
τους (χωρίς και να κάνη τίποτε, στον αστικό τομέα
τουλάχιστο). Έ τσ ι οι προσπάθειες ατονούν ή
εκτρέπονται. Διατηρείται περισσότερο ο κεφαλαι
οκρατικός χαρακτήρας με τον μανδύα του Συνε
ταιρισμού».

Πόσο καλά θα ήταν αν υπήρχε μια υπηρεσία

— Συνεταιρισμός Εμπορορραπτών Αθηνών (ΣΕΡΚΑ). Η δραστηριότητα του (με στοιχεία).
Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2270. Στοιχεία από ισολογισμόν του 1975 (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2784). Νεότερα
αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του βλ. ΘΣ 1976 σ. 2891.
— Συνεταιρισμός Εμπορορραπτών Θεσαλονίκης. Στοιχεία από τη δραστηριότητα βλ. ΘΣ
1976 σ. 2892.
— Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί.
Βλ. το Σχετικό κείμενο για ασφαλιζόμενους επαγγελματίες στο ΙΚΑ στα ΘΣ 1975 σ. 2517.
ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
— Βλ. βασικά (για θεωρία, εφαρμογή, νομοθεσία) το ειδικό βιβλίο των Δ. Θ. Πάνου και
Αριστ. Κλήμη.
— Η απόκτηση εκτάσεων υπό οικοδομιών Συνεταιρισμών (Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2163). Τα φορο
λογικά τους (ΘΣ 1975 σ. 2189).
— Ενέργειες για αξιοποίηση εκτάσεων που έχουν αγοράσει οι 180 Οικοδ. Συνεταιρισμοί
(βλ. ΘΣ 1975 σ. 2268).
— Ο οικοδ. Συνεταιρισμός λογιστών Πρωτευούση, επαναλειτουργεί. Το Δ.Σ. (βλ. ΘΣ 1975
σ. 2270).
— Απόρριψη από Σ. Επικρατείας προσφυγών Οικοδομικών Συνεταιρισμών για μή χορήγη-
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αη αδειών κατατμήσεως δασικών εκτάσεων (βλ.ΘΣ 1975 σ. 2334).
— Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί και Κρατικός Στεγαστικός Οργανισμός. Βλ. κείμενο ΘΣ
1975 σ. 2533.
Απαλλαγή από φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων. (ΑΝ 1521/50 με κύρωση από Ν 1587/1950
(βλ. ΘΣ 1976 σ. 2625).
— Δασικά οικόπεδα. Οι σχετικοί Νόμοι. (ΝΔ 86/1969, ΝΔ 886/1971). Εγκύκλιος βλ. ΘΣ
1976 σ. 2894.
— Νομικά θε'ματα εργασιών Οικοδομιών Συνεταιρισμών. Ρυμοτομικά σχε'δια κ.λπ. (βλ. ΘΣ
1976 σ. 2978, 2979).

ΔΗΜ. θ. ΠΑΝΟΥ

-

ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
- Βλ. βασικά το βιβλίο A. Ν. Κλήμη «Συνεταιριστικοί Υπάλληλοι» με κωδικοποίηση νομο
θεσίας - νομολογίας.
- Νομοθεσία για επαναφορά απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων σε παραίτηση. (Βλ. Υπο
κεφ. Β. Νομοθεσία). Το ΝΔ 76/1974 ισχύει και για συνεταιριστικούς υπαλλήλους (άρθρ. 11).
Απαιτούμενες ενέργειες βλ. ΘΣ 1974 σ. 1920.
- Ο «Σκαπανεύς της Υπαίθρου», όργανο της ΟΣΥΓΟ. Βλ. στο Υποκεφ. Ε περιοδικά. Βλ.
και σημείωμα στα ΘΣ 1976 σ. 2587 για τα 25 χρόνια της ΟΣΥΓΟ και τα 23 του Σκαπανέα.
- Γενικά για τις δραστηριότητες της ΟΣΥΓΟ λεπτομερειακά βλ. την έκδοση της 19751981, «εφτάχρονη δράση και επιτεύγματα». Αθ. 1981. Αναφέρεται με στοιχεία λεπτομερεια
κά σε όλα τα θέματα. Υποδειγματική ενημερωτική έκδοση.
- Το ΔΣ της ΟΣΥΓΟ και τα άλλα όργανα μετά το Συνέδριο Ιαν. 1976 βλ. στη σελ. 130 της
ειδικής εκδόσεως. Πρόεδρος Εμμ. Ζώτος, Αντιπρόεδρος I. Μποσκαΐνος, Γεν. Γραμματέας
Δημ. Λιάγκος. Για τη νέα Διοίκηση βλ. και ΘΣ 1975 σ. 2206.
- Επαινετή η γραμμή της ΟΣΥΓΟ. Κείμενο A. Ν. Κλήμη για την σημασία των συνεταιρι
στικών υπαλλήλων (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2047).
- Το ΤΑΥΣΟ. Έ χ ει προβλήματα. Βλ. σημείωμα και υποστήριξη στα ΘΣ 1975 σ. 2173.
Γράφουν:
«Τί θα γίνη με το ΤΑΥΣΟ - τ ο Ταμείο Συντάξεων Συνεταιριστικών Υπαλλήλων— για το οποίο γράψα
με και άλλοτε;
Βέβαιο είναι ότι το Ταμείο νοσεί. Και ανάγκη είναι να ορθοποδήση. Διότι χωρίς καλό Ταμείον Συντά
ξεων πώς να εργασθή με ηρεμίαν και αυταπάρνησιν ο υπάλληλος και μάλιστα εκείνος ο οποίος πλησιάζει
εις την εξώθυραν του οικοδομήματος όπου κάποτε μπήκε ακμαίος και με όνειρα;
Τον θέλει η συνεταιριστική κίνησις ιεραπόστολον τον συνεταιριστικόν υπάλληλον. Και έτσι είναι. Αλλά
ακριβώς δ ι’ αυτό και πρέπει να τον φροντίση με μεγαλύτερη στοργή. Αλλά και το Κράτος και όλοι οι
άλλοι συγγενείς αρμόδιοι πρέπει να ενδιαφερθούν. Είναι ένας τομέας που δικαιολογείται και κοινωνικός
πόρος. Διότι οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι προσφέρουν πολλά δια το γενικώτερον καλόν του τόπου.
Μήπως όμως πταίουν και οι ίδιοι οι συνταξιούχοι; Έ χουν ενότητα; (Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι διηρημένοι σε 3 Συλλόγους). Πιέζουν όσον πρέπει;
Μήπως πταίουν και οι εν ενεργεία, αφού δεν κατώρθωσαν να πάρουν στα χέρια τους και τας υπηρεσίας
του ΤΑΥΣΟ; Δεν είναι δυνατόν το ΤΑΥΣΟ να επανδρωθή με 1 υπάλληλο από την κάθε κεντρική συνε
ταιριστική οργάνωση;
Κάποιος συντονισμός προσπαθειών και μεγαλυτέρα μαχητικότης θα είναι χρήσιμος».

Και νέο σημείωμα στα ΘΣ 1975 σ. 2293 για ενίσχυση του επειδή «αθρόαι απολύσεις (με
τους νόμους του Κράτους 31/1967,105/67 κ.λπ.) το επεβάρυναν με τις συντάξεις των απολυ
θέντων». «Και έτσι —προθέτει χαρακτηριστικά— τας αμαρτίας του Κράτους (απολύσεις)
αλλά και την δικαιοσύνην του Κράτους (επαναφορά) τας πληρώνει το Ταμείον, δηλαδή η
σύνταξις, το αποκούμπι των γηρατειών. «Ο τρώσας και ιάσεται...» (και υποδεικνύει τρό
πους ενισχύσεως).
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Τιμή στους εξερχάμενους - συνταξιοδοτούμενους υπαλλήλους. Γράφουν τα ΘΣ 1975 σ.

2174:
«...Αυτές τις σκέψεις κάναμε και πάλι όταν τυχαία
έπεσε στα χέρια μας ένα ευγενικό έγγραφο που
απηύθυνε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γ. Συνεταιρι
σμών Θεσσαλονίκης (δια του Προέδρου κ. Παν.
Ευθυμιάδη και του Υποδιευθυντού κ. Κ. Τρονβοΰκη) προς τον αποχωρήσαντα λόγω ορίου ηλικίας
Διευθυντή της Ομοσπονδίας κ. Δημ. Τσαλόπουλον.
Έ γγρα φ ο που τιμά και τον αποστολέα και τον
παραλήπτη.
«... Η Διοίκησις της Οργανώσεως πάντοτε θα έχη
εναργή την εικόνα του δημιουργικού πνεύματος,
το οποίον σας διείπε και της φανατικής προσηλώσεώς σας εις την αγροτικήν συνεταιριστικήν ιδέαν,

χρονολογουμένης από εποχής κατά την οποίαν το
συνεταιριστικόν κίνημα διήνυε τα πρώτα αβέβαια
βήματά του μη υποσχόμενον την εποχήν εκείνην
εκτός από κόπους, πενίας και κινδύνους, καμμίαν
εγγύησιν ή εξέλιξιν ή εξασφάλισιν εις τους απο
στόλους και κήρυκάς του...».
Επαναλαμβάνομεν: «... μη υποσχόμενον την επο
χήν εκείνην, εκτός από κόπους, πενίας και κινδύ
νους καμμίαν εγγύησιν ή εξέλιξιν ή εξασφάλισιν
εις τους αποστόλους και κήρυκάς του...».
Αυτά προσέφεραν σι παλαιοί του Συνεργατισμού.
Και είναι άξιοι τιμής και σεβασμού».

— Ο Σύνδεσμος Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Σάμου με επιστολή του στη ΦΣ (1975 σ. 324)
τονίζει ότι η έλλειψη μορφωμένων στελεχών εμποδίζει την ανάπτυξιν των Συνεταιρισμών.
Ζητεί μεταχείρισιν ίσην με την ΑΤΕ. Επεξηγησεις από Στ. Παγούρα, βλ. ΦΣ 1975 σ. 416.
— Ο Σύλλογος Συνταξιούχων συνεταιριστικών «Μέριμνα». Το ΔΣ (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2206).
Ο ι συντάξεις των συνεταιριστικών υπαλλήλων. Με τον ν. 222 ο λ/σμός των συντάξεων των
Κοινοτικών υπαλλήλων (γράφουν τα ΘΣ 1975 σ. 2587) ενισχύεται με το 5% των εσόδων των
Κοινοτήτων. Τα ΘΣ το προβάλλουν και για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους που προσφέ
ρουν παράλληλη υπηρεσία στα χωριά. Γράφουν σχετικά στη σελ. 2587 με τίτλο «Κοινωνικοί
πόροι, κοινοτικοί υπάλληλοι, συνεταιριστικοί υπάλληλοι»:
«Με τον ν. 222 «Ο λογαριασμός συντάξεων κοι
νοτικών υπαλλήλων ενισχύεται από του οικον.
έτους 1976 δι’ υποχρεωτικής ετησίας εισφοράς 5%
επί των πραγματοποιουμένων κατά το προηγούμενον οικον. έτος τακτικών ε σ ό δ ω ν των κοινοτή
των. Και δια το 1975 χορηγούνται 40 εκατομμύρια
από τα έσοδα του ν.δ. 317/1969 δια την πληρωμήν
των συντάξεων.

ροι μια παραγωγική εργασία, ενα αγώνα, μια ανα
μόρφωση.

Αξιόλογες βέβαια είναι οι υπηρεσίες που προ
σφέρουν οι κοινοτικοί υπάλληλοι και ορθώς ενισχύεται ο λ/σμός για τις συντάξεις τους.

Το θέτομεν υπ’ όψει της ΟΣΥΓΟ και του
ΤΑΥΣΟ, όπως παλαιότερα εθέσαμε και τον κοι
νωνικόν πόρον των αρτοποιών. Είναι επιχείρημα
χρήσιμο. Ας τα χρησιμοποιήση καταλλήλως η νέα
τους Διοίκηση».

Αλλά περισσότερο αξιόλογες υπηρεσίες προσφέ
ρουν οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι στα χωριά. Οι
πρώτοι κάνουν μια διοικητική υπηρεσία. Οι δεύτε-

Έ π ρ επε (και πρέπει) λοιπόν να ευρεθή τρόπος να
ενισχυθούν και οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι. Με
έργα, όχι με λόγια. Το 5% επί του συνόλου των
εσόδων των Κοινοτήτων είναι μεγάλη κοινωνική
εισφορά, δεν είναι 5% του εργοδότου επί των
μισθών των υπαλλήλων.

Στην ίδια σελίδα χαιρετίζουν τα 25 χρόνια της ΟΣΥΓΟ και τα 23 του «Σκαπανέα της
Υπαίθρου».
— Η συλλογική σύμβαση εργασίας 25.11.75. Αναλυτικά βλ. ΘΣ 1976 σ. 2628. Συμπληρωμα
τική σύμβαση βλ. ΘΣ 1976 σ. 2890.
— Η ΟΣΥΓΟ. Οι νέοι αιρετοί: Διοικητικόν Συμβούλιον: Εμμ. Ζώτος Πρόεδρος (Αθηνών),
Ιωάν. Μποσκαΐνος Αντιπρόεδρος (Αθηνών), Δημ. Λιάγκος Γεν. Γραμματέας, Παν. Θεοδωρίδης Ταμίας (Σερρών), Μιχ. Χατζησάββας Ειδ. Γραμματεύς (Μυτιλήνης), Ιωάν. Βιτσικάνος
(Βισαλτίας), Χρ. Κιντζσνίδης (Ξάνθης), Δημ. Πήττας (Πατρών), Βασ. Ράγγος (Λαρίσης),
Κύριλ. Καρατζάς (Θεσσαλονίκης), Δημ. Επιτροπάκης (Ηρακλείου), Αθαν. Παπανικολάου
(Καβάλας), Αθαν. Καραποστάλου (Λαγκαδά) σύμβουλοι.
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Α π ό το Σ υ ν έδ ρ ιο (Γεν. Σ υ νέλευ σ η ) τη ς Ο ΣΥΓΟ το 1976. Ε νό ς λ ε π τ ο ύ σ ιγή σ τη μ ν ή μ η τω ν αγωνιστών.
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Εποπτική Επιτροπή: Δημ. Ρούσσος Προϊστάμενος (Δωδεκανήσου), Αλέξ. Συμεωνίδης
Αναπλ. Πρ/μένου (Φερρών), Αν. Γιαννόπουλος Γραμ. (Πύργου), Αργ. Μποντζίδης Μέλος
(Φλωρίνης), Κων. Βασιλείου Μέλος (Θεσσαλονίκης - ΑΓΝΟ).
Αντιπρόσωποι παρά τη ΓΣΕΕ: Νικ. Παπαρίζος (Βόλου), Λάμπρος Χονδρουδάκης (Θεσσα
λονίκης), Ιωάν. Πετρής (Πατρών). (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2719).
— Περιμένουν —και πόσο θα περιμένουν; — οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι για την αντιμε
τώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στα Ταμεία τους Συντάξεων - Προνοίας
κατά την 7ετίαν; Χαρακτηριστικό σημείωμα στα ΘΣ 1976 σ. 2728.
— Αιτήματα της ΟΣΥΓΟ σχετικά με την ειδική νομοθεσία περί συνεταιριστικών υπαλλή
λων. Αναλυτικά βλ. ΘΣ 1976 σ. 2759.
— Η ασφάλιση στο ΤΑΥΣΟ των συνεταιριστικών υπαλλήλων. Αναλυτικά, τι ισχύει (Βλ. ΘΣ
1976
σ. 2779).

ΝΟΜ ΙΚΗ ΒΙΒΛ ΙΟ Θ Η Κ Η Ϊ Ϊ Ν Ε Τ Α Ι Μ Ϊ Μ β Κ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μ έ όναλυτκό Εύρετήρκ»
* Καθ'

Βλη ν

(Α λ φ α β η τ ικ β ς )

• Κ««Α Νομο&βτήμβτα

'Επισηΐμονική ϋ ν μ έ λ ε κ ι
Α ΡΙΣΤ . Ν . KABSSH
(τ. Δικηγόρου - Συγγραφέας
ΒραββΤσ* *Ακα&ημ(«6 *Αβηγβν)

εβδόσεκ:: ΘΕΜΑΤΑ
(Ά κ . ΟΙνσνομ&ηοολος · *Ηηβ(ρου 27)

524/2876

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
— Ο ι παλαιοί και οι νέοι. Γράφουν τα ΘΣ 1975 ο. 2174.
«Ελπίζουμε ατούς νέους αλλά τιμούμε και σεβόμαστε τους παλαιότερους. Χρήσιμη η δραστηριότητα των
νέων, το ίδιο χρήσιμη και η πείρα των παλαιών. Το χτίσιμο θέλει και μυαλό και μπράτσα. Η κάθε γενεά
παίρνει την σκυτάλη από την προηγούμενη όχι για να την κρατήση (δεν μπορεί δυστυχώς ή ευτυχώς...)
αλλά για να την παραδώση στην άλλη κ.ο.κ.
Αυτές τις σκέψεις κάνουμε κάθε φορά που ακούμε συζητήσεις για νέους και γέρους, για προϊσταμένους
και υφισταμένους, για προσλήψεις και αποχωρήσεις. Πόσο θα ήταν καλλίτερα τα πράγματα αν δινόταν
στους νέους μεγαλύτερη οργανική συμμετοχή στις ευθύνες και πρωτοβουλίες αλλά και μεγαλύτερη αμοι
βή από τη σημερινή. Και αν οι εν ενεργεία αναγνώριζαν και τιμούσαν τη συμβολή των παλαιοτέρων...».

— Αναγνωστόπουλος Ευαγ. Επιθεωρητής Συνεταιρισμών. Από τους πρωτοπόρους που
γαλούχησαν τη συνεταιριστική μας κίνηση. Κείμενο Γ.Σς στα ΘΣ 1975 σ. 2113.
— Αδαμόπουλος Κωνστ. Επιθεωρητής Συνεταιρισμών από τους παλαιότερους. Βλ. ΘΣ
1976 σ. 2722.
— Βασιλόπουλος Αθαν. Αποχώρηση από Δ/νση ΕΓΣ Φλωρίνης μετά υπηρεσίαν 35 ετών.
Τιμητική συγκέντρωση. (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 337).
— Γανώσης Βασίλ. Γεωπόνος - Μηχανικός, παλαιός προϊστάμενος σε πολλές Επαρχίες, με
έντονη δράση Τμηματάρχου του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας του Υπουργείου Γεωρ
γίας. Υποδιευθυντής στην ΑΤΕ, Καθηγητής της Ανωτ. Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Περιλη
πτική αναφορά στο έργο του με βάση το βιβλίο «Τα έργα και αι ημέραι» του Β. Γανώση
(Διδάγματα και υποθήκες με βάση το ημερολογιακό μνημόνιο του) και με επιμέλεια του
αδελφού του Αναστασίου. (Βλ. ΦΣ 1975 σ. 35 επόμ. Κείμενο Π. Τσαμπάση).
— Δαβαράκης Μιχ. Γεωπόνος στην ΠΑΣΕΓΕΣ (βλ. ΦΣ 1976 σ. 431).
— Μαλούχος Ντίνος. Από τους μεγάλους δημιουργικούς συνεταιριστές της Μακεδονίας.
Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2081 (βλ. και σε παλαιότερες σελίδες του έργου).
— Παπαναστασίου Αλέξ. Τιμητικές εκδηλώσεις από την Παναρκαδική Ομοσπονδία για τα
100 χρόνια από τη γέννησή του. Αναδημοσίευση θαρραλέου κειμένου του Θ. Τζωρτζάκη
κατά τον θάνατό του, την εποχή της 4ης Αυγούστου στο «Συνεταιριστή» 1936 σ. 181). Τα ΘΣ
προλογίζουν επαινετικά την αναδημοσίευση. (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2955).
— Σβώλος Αλέξ. Καθηγητής, Πολιτικός, Συνεταιριστής από τους πιο αξιόλογους. Νέος
υπήρξε αρμόδιος στο πρώτο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για θέματα αστικών συνεταιρι
σμών. Σχετικό αργότερα (το 1925) θαυμάσιο κείμενο του στο περ. «ο Συνεταιριστής» με
στοιχεία, υποδείξεις κ.λπ., για τον ατομισμό, τον κρατισμό, τον συνεργατισμό και τους Αστι
κούς Συνεταιρισμούς. Καθώς γράφει το «Σοσιαλιστικό Βήμα» Μάϊος 1976 σ. 4 στις 23
Φεβρουάριου 1976 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το θάνατο του. Και προσθέτει ότι:
Επιτροπή φίλων και συνεργατών του αξέχαστου ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΛΔ
από τους ακαδημαϊκό Α. Αγγελόπουλο, Στέλιο Δημόπουλο, Σταύρο Κανελλόπουλο, Ηλία
Παρασκευά, Αγνή Ρουσοπούλου και Στράτη Σωμερίτη, οργάνωσε για την ίδια ημέρα μεγά
λη συγκέντρωση στο θέατρο Γκλόρια αφιερωμένη στη μνήμη του Αλ. Σβώλου. Στη συγκέ
ντρωση μίλησαν οι: Άγγελος Αγγελόπουλος, καθηγητής, Γ. Βλάχος, Γιάννης Παπαθέοδώρου, δήμαρχος Αθηναίων και Στέλιος Δημόπουλος. Η ομιλία του Στέλιου Δημόπουλου (που
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δίνει ανάγλυφη την φυσιογνωμία και τον πρωτοποριακό πολιτικό ρόλο του Αλ. Σβώλου),
δημοσιεύεται στο «Σοσιαλιστικό Βήμα» Μαΐου 1976.
— Σίδερις Αριστοτ. Θάνατος τον Νοέμβριο 1976 του Καθηγητή, Συνεταιριστή, τ. Διοικητή
ΑΤΕ. Αναδημοσιεύεται στα ΘΣ και εισήγησή του στην Επιτροπή Αμπελακίων στο θέμα «η
Συνεταιριστική Πολιτική» στο Συνεταιριστή 1932 (Ιούνιος). Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2939.
— Σινάρης Ιωάν. Η δραστηριότητα του στη Μακεδονία (Βέροια) Βόλο, Συνομοσπονδία.
Κείμενο Σπ. Αντωνιάδη βλ. ΘΣ 1975 σ. 2081,2133.
— Φλωκατούλας Ευσταθ. Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών
επί 20 χρόνια. Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2806.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ - Π ΡΟ Ο Π Τ ΙΚ ΕΣ
(Και συμπληρώσεις στοιχείων προηγουμένων Τόμων μας)
Πρωτοποριακές παρουσίες και δραστηριότητες στην ιστορία των Ελληνικών Σ υνεταιρι
στικών Οργανώσεων και μερικές γενικότερες επισημάνσεις.

Ομιλία - εισήγηση του Αριστ. Ν. Κλήμη στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών
Ερευνών - Μελετών (ΙΣΕΜ) τον Απρίλιο 1995 (Βλ. και στον Τόμο του Συνεδρίου, με τις 18
εισηγησεις των ειδικών). Είναι η ακόλουθη(*):
Αγαπητοί συνεταιριστές, κυρίες, κύριοι,
Η εισήγηση αυτή θα περιορισθεί να φέρει στην επιφάνεια, μέσα από την όλη συνεταιριστι
κή διαδρομή, μερικές μόνο — όσο το επιτρέπει ο χρόνος— χαρακτηριστικές προσπάθειες
και πραγματοποιήσεις (από τις πολλές που έγιναν ή υπάρχουν) που δείχνουν τις πρωτοποριακες ανησυχίες Συνεταιριστικών Οργανώσεων για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών, σε
επιβεβαίωση της αρχής ότι από την φύση τους και τον προορισμό τους οι Συνεταιριστικές
Οργανώσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν την κατάλληλη κινητοποίηση των ανθρώπων
ώστε να γίνεται δυνατό να δίνεται βοήθεια σε ανθρώπινες ομάδες για ικανοποίηση πιεστι
κών αναγκών της κάθε εποχής, για τις οποίες ούτε το Κράτος (στα όρια της αποστολής
του), ουτε η επιχειρηματική ιδιωτική πρωτοβουλία (στα όρια το θεμιτού συμφέροντος της)
κρίνουν ότι μπορούν — θεωρητικά ή χρονικά — να αναπτύξουν δραστηριότητα.
Πρέπει να κάνω μία διευκρίνιση που νομίζω ότι είναι χρήσιμη κατά την κριτική και αξιολό
γηση του περιεχομένου της σύντομης αυτής εισηγήσεως και κυρίως των γενικότερων
θέσεων και επισημάνσεων της: Οτι η εισήγησή μου αυτή συνοψίζει μερικές γνώσεις και
πείρα από την 60χρονη ενεργό πρακτική και θεωρητική ανάμιξή μου σε ποικίλες συνεταιρι
στικές δραστηριότητες και κυρίως στην παρακολούθηση, ενίσχυση, καταγραφή, μελέτη,
οργάνωση και προβολή των πρακτικών συνεταιριστικών εφαρμογών στην Ελλάδα, σε
συσχετισμό πάντα με την θεωρία περί συνεταιρισμών και την εφαρμογή του θεσμού σε
άλλες Χώρες. Η πρακτική δε και συγγραφική ανάμιξη μου στα συνεταιριστικά επί 60 χρό
νια υπήρξε και είναι από ιδεολογική έως επιστημονική και όχι εκπροσωπευτική αιρετού(')
η επαγγελματική - υπηρεσιακή στους κλάδους του εποπτικού προσωπικού της ΑΤΕ ή των
συνεταιριστικών υπαλλήλων (θέσεις και κλάδους που τιμώ για την προσφορά τους).
Στα 100 και πλέον χρόνια της πηγαίας εφαρμογής με διάφορους νομικούς τύπους(2) και
στα 80 χρόνια της νομικά θεσμοθετημένης δραστηριότητας των Συνεταιρισμών στην
Ελλάδα από το 1914/1915, η προσφορά του θεσμού υπήρξε και είναι εξαιρετικής σημα
σίας, όχι μόνο στον τομέα της οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης (κυρίως της υπαίθρου),
αλλά πολύ ευρύτερα στην όλη κοινωνική, εκπολιτιστική και εθνική ζωή της Ελλάδας.
Ο σπόρος της προσφοράς υπηρεσιών υπάρχει βέβαια στη φύση του θεσμού των Συνεται
ρισμών. Αλλά από Χώρα σε Χώρα, από εποχή σε εποχή, από την μια ανθρώπινη κοινωνία
στην άλλη, είναι πολλά τα στοιχεία που επιδρούν αποφασιστικά — άλλοτε θετικά και άλλο
τε αρνητικά στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη, στη δυνατότητα ευεργετικής διείσδυ
σης του θεσμού στον ένα ή τον άλλο τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην κατα
νόηση και αποδοχή των υπηρεσιών του από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθη-

(*) Αλλη σχετική ιστορική και νουθεσίας εισήγηση του στο Συνε'δριο του 1991 βλ. στο τέλος του βιβλίου (Επίλογος)
(1) Αν και εργάστηκα και ως αιρετός αρκετά χρόνια, κυρίως για οργανωτικά θέματα.
(2) Βλ. αναλυτικά «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» Τόμος Α’ και νεότερους.
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θούν από αυτόν και γενικότερα από την κοινωνία και την επιστήμη.
Όμως στη Χώρα μας, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 602 στο τέλος του 1914 (με
μεγάλη χρονική καθυστέρηση) ακολούθησαν, διαδοχικά επί δεκαετίες έως και σήμερα,
καταστροφικά γεγονότα πολιτικά, πολιτειακά, στρατιωτικά, οικονομικά και δεκαετίες βαθειάς εθνικής διαταραχής στην όλη ζωή της Χώρας(3) με μικρά μόνο διαλείμματα ησυχίας και
αναπτυξιακής προσπάθειας. Και, συνεπώς, μέσα στην αρνητική αυτή πραγματικότητα προ
σπαθούσαν οι εργάτες του θεσμού να κάνουν έργο αυτό που θεωρητικά ήταν δυνατό, αυτό
που οι πρωτοπόροι καταπιάνονταν και υποδείκνυαν από τον περασμένο αιώνα, αυτό που οι
υπάρχουσες ανάγκες ζητούσαν, αυτό για το οποίο το Κράτος του 1914 προσέφυγε, επί
τέλους, στο θεσμό μετά τον διπλασιασμό της Ελλάδας σε έκταση και την ανάγκη για
θεσμούς που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους εξαθλιωμένους κατοίκους της Παλαι
ός και της Νέας (λεγάμενης) Ελλάδας για οικονομική, κοινωνική, εθνική οικοδόμηση(4).
Δυστυχώς όμως, σε όλη του τη 10Οχρονη σχεδόν ζωή, ο θεσμός των Συνεταιρισμών στη
Χώρα μας είχε να αντιμετωπίσει κάθε τόσο όχι μόνο τα γενικά (για όλους και για όλες τις
δραστηριότητες) εμπόδια από τα καταστροφικά γεγονότα και τα επακόλουθά τους, αλλά
και πολλά ειδικά γι' αυτόν εμπόδια έως και επιδρομές εναντίον του από πολλές πλευρές.
Ειδικά εμπόδια σε βάρος της ομαλής και ποιοτικά σωστής ανάπτυξής του, και επιδρομές
που τον εμπόδιζαν να δράσει αναπτυξιακά και άφιναν πολλές στρεβλώσεις στην εφαρμο
γή του θεσμού, στρεβλώσεις από τις οποίες δεν είναι εύκολο να απαλλαγεί, αφού το
εσφαλμένο έχει καταλάβει τη θέση του σωστού και οι κατά καιρούς σωστές συνεταιριστι
κές υποδείξεις θεωρούνται τουλάχιστον ενοχλητικές (5).
Πέρα από την κατανοητή και αναμενόμενη ποικίλη και καθημερινή αντίδραση των διαφό
ρων εκμεταλλευτικών συμφερόντων που καταπολεμούν, με τη δράση τους, οι Συνεταιρι
σμοί, εμπόδια και στρεβλώσεις υπήρξαν και υπάρχουν πολλά και από πολλές άλλες πλευ
ρές, όπως είναι:
1) η διαρκώς μεταβαλλόμενη προς το χειρότερο ειδική νομοθεσία περί Συνεταιρισμών,
2) οι πολλές επιβλαβείς εκδηλώσεις και επιδράσεις του Κρατισμού και της αντιδραστικής γραφειο
κρατίας,
3) η επαναλαμβανόμενη (3 φορές) επιδρομή της κατάργησης των φυσιολογικών αιρετών Διοικήσεων
των Συνεταιριστικών Οργανώσεων,
4) οι στρεβλώσεις από την επικράτηση, κατά καιρούς, στενών τραπεζικών συμφερόντων,
5) η έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και μορφωτικής προσπάθειας,
β) —τις τελευταίες κυρίως δύο ΙΟετίες— α) η υπερβολική εμπλοκή του θεσμού σε παροχή κρατικού

(3) Καταστροφικά γεγονότα και εθνική διαταραχή: Ο διχασμός από το 1915, η Μικρασιατική εκστρατεία,
όπως εξελίχθηκε σε καταστροφή, η διαίρεση του Κράτους σε βασιλικό - γερμανικό των Αθηνών και σε
βενιζελικό - αγγλογαλλικό της Θεσσαλονίκης, οι πολιτειακές μεταβολές, τα στρατιωτικά κινήματα, οι προ
πολεμικές δικτατορίες, ο πόλεμος του 1940, η τριπλή ξενική Κατοχή του 1941 - 1944 με τις τόσες ανθρώπι
νες και υλικές θυσίες, ο νέος διχασμός και εμφύλιος με τις φοβερές συνέπειες του, η εξάρτηση απο τους
ισχυρούς συμμάχους, η νέα δικτατορία και άλλα νεότερα αλλά και σύγχρονα.
(4) Το τι περίμενε το Κράτος από την εφαρμογή του θεσμού των Συνεταιρισμών (και γι’ αυτό βοήθησε
στην αρχή πολύ και ειλικρινά για την εξάπλωσή τους) περιγράφεται στην αναλυτική αιτιολογική Εκθεση
για το νόμο 602/1915. Αλλά και προηγούμενα (το 1913) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ανδρ. Μιχαλακόπουλος απευθύνθηκε με επιστολή - έκκληση προς όλους τους δημοδιδασκάλους να φροντίσουν να ενη
μερώσουν (κατηχήσουν) τους αγρότες για την ωφελιμότητα και ίδρυση Γεωργικών Συνεταιρισμών (βλ. και
στη συνέχεια).
(5) Στοιχεία για όλα αυτά υπάρχουν στην όλη συνεταιριστική και άλλη ελληνική βιβλιογραφία (βιβλία,
περιοδικά κ.τ.λ.), συγκεντρωμένα δε και σχολαστικά τεκμηριωμένα στους τόμους A, Β, Γ (και στον υπό
έκδοση Δ) του έργου «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» στο οποίο οι παραπομπές (στη συνέχεια) θα γίνονται μόνο με την ένδειξη τόμου και σελίδας.
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κοινω νικού έργου π ο υ δημιούργησε την κα τα χρέω ση των Οργανώσεων, την σ υ κο φ ά ντησή τους
έως κα ι την διάλυση μερικώ ν, β) η σύγχυση στις έννοιες «Συνεταιρισμός» κ α ι «Συνδικαλισμός»
για τα α γρ ο τικ ά προβλήματα,
7) ο α π ο π ν ικ τικ ό ς εναγκαλισμός όλων των κομμ άτω ν κ α ι η μ η δια τήρηση τη ς συνετα ιριστικής α νε
ξαρτησίας,
8) άλλα διά φ ορα π ο υ δημιούργησα ν τη γνω στή υλική κα ι ηθική εξασθένηση το υ θεσμού κ α ι την οπι
σθοχώρηση α π ό οργανω τικές, υ λικές κα ι ηθικές κ α τα κ τή σ εις π ο υ έγινα ν ε π ί δ εκ α ετίες μ ε αγώ νες
κα ι θυσίες.
* * *

Παρόλα αυτά (τα εμπόδια, τις επιδρομές, τις στεβλώσεις κ.λπ.) οι ανάγκες που υπήρχαν
από την αρχή του αιώνα μας άρχισαν να βρίσκουν με τους Συνεταιρισμούς, από το 1915
και διαρκώς περισσότερο, φυσιολογική αντιμετώπιση, με την κινητοποίηση του δημιουργι
κού ενδιαφέροντος των μελών πάνω στις αρχές της αμοιβαιότητας, της αλληλέγγυας
δράσης και της αλληλοβοήθειας, με βαθμιαία συνεταιριστική απόκρουση της επιδράσεως
ποικίλων εκμεταλλευτικών συμφερόντων σε παραγωγούς και καταναλωτές.
Στην αξιόλογη αυτή εξέλιξη είναι αλήθεια ότι επέδρασαν ευνοϊκά — κατά την πρώτη
κυρίως 15ετία έως το 1930 — προοδευτικά πολιτικά πρόσωπα της εποχής εκείνης που
γνώριζαν και εκτιμούσαν τον θεσμό των Συνεταιρισμών και την εφαρμογή του σε άλλες
Χώρες. Και κυρίως επέδρασε η ιεραποστολική συμπαράσταση της μικρής Υπηρεσίας της
αρμόδιας για τους Συνεταιρισμούς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (και αργότερα
Γεωργίας) και της ΑΤΕ από το 1930.
Τα στοιχεία της αριθμητικής επέκτασης και ποικίλης δραστηριόρητας των Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, κατά περιόδους και τομείς, βασικών εργασιών, είναι εκπληκτικά, όπως έχουν
καταγραφεί από αρμόδιες υπηρεσίες, ειδικά περιοδικά και βιβλία μελετητών. Μερικά δε στοι
χεία από την σημερινή πραγματικότητα θα αναφερθούν σε άλλες ειδικές Εισηγήσεις.

Η παρουσίαση που γίνεται τώρα είναι πρώτα μια οφειλόμενη απόδοση τιμής, από το
σημερινό Επιστημονικό Συνεταιριστικό Συνέδριο αξιόλογων συνεταιριστών, στο πηγαίο
λαϊκό ανθρώπινο στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται ο ευρύτερος συνεταιριστικός
θεσμός και στους πατέρες και προπάτορές μας που με τα έργα τους έχουν αποκτήσει το
δικαίωμα να απευθύνονται στους νεότερους με τα λόγια του Ματρώζου («αν οι ζητιάνοι
σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα, οι καπετάνιοι σαν κι εσέ δεν θα φορούσαν στέμμα») με την
ελπίδα ότι οι κάθε φορά νεότεροι στα συνεταιριστικά όχι μόνο θα λένε αλλά θα πραγματο
ποιούν με τη δράση τους το «άμες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρονες».
Αλλά πέρα από την απόδοση τιμής, η παρουσίαση αυτή είναι μέσα στην ουσία του σκοπού
του σημερινού Συνεδρίου όχι απλώς για μια θεώρηση του σημερινού ελληνικού συνεταιρι
σμού μέσα από την ιστορική διαδρομή του, αλλά κυρίως για τα συμπεράσματα και τις υπο
δείξεις στις οποίες οδηγεί. Υποδείξεις προς τα έξω (προς το Κράτος και άλλους παράγοντες
εξουσίας) αλλά και υποδείξεις προς τα μέσα, στην ίδια την ελληνική συνεταιριστική κίνηση,
στην αιρετή και υπηρεσιακή σημερινή και αυριανή ηγεσία της, στα μέλη που αποτελούν την
πολυάνθρωπη βάση της συνεταιριστικής πυραμίδας, στους ανθρώπους γενικά που ενδιαφέρονται για τον θεσμό και γενικά σε όσους αρμόδιους παράγοντες πρέπει να είναι χρήσιμες
οι επιστημονικές αντικειμενικές γνώμες και υποδείξεις ανθρώπων που έχουν πλατύτερο και
βαθύτερο συνεταιριστικό εξοπλισμό — από γνώσεις, πείρα και καθήκοντα— όπως είναι οι
Εισηγητές του Συνεδρίου αυτού.
Αναφέρομαι τώρα — ενδεικτικά και περιληπτικά— σε μερικές πρωτοποριακές προσπάθει
ες και εφαρμογές, πέρα δηλαδή από το γνωστό τακτικό έργο των πιστωτικών και προμη
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θευτικών εργασιών, των πωλήσεων και άλλων βασικών εργασιών στην παραγωγή και
κατεργασία των προϊόντων.
1° Αναφέρομαι πρώτα, τιμητικά, σε μία μόνο από τις πολλές και αξιοθαύμαστες πραγμα
τοποιήσεις της Συντροφιάς των Αμπελακίων: την οργάνωση υποδειγματικής υγειονομικής
προστασίας για όλα τα μέλη της κυψέλης αυτής, με νοσοκομείο, φάρμακα και γιατρούς
σπουδασμένους με δαπάνες του Συνεταιρισμού αυτού. Λεπτομέρειες και αξιολόγηση
υπάρχουν, εκτός από άλλες πηγές, στην επίσημη παρουσίαση που έκανε στην Ακαδημία
Αθηνών το 1980 ο καθηγητής γιατρός Ακαδημαϊκός Νικόλαος Λούρος (6).
Αλλά και στα νεότερα χρόνια, στις αρχές του αιώνα μας, την ίδια βασική υπηρεσία πρόσφεραν — σε μικρότερο βαθμό ανάλογο με τις οικονομικές τους δυνατότητες— και άλλοι
Συνεταιρισμοί: στη Λαμία ο λεγόμενος Σύλλογος Τεχνεργατών Λαμίας (στην ουσία Συνε
ταιρισμός), στην Κύμη ο Σύλλογος Κύμης Εύβοιας και αλλού (βλ. «οι Συνεταιρισμοί στην
Ελλάδα» Τόμος Α', σελ. 216).
Και στη συνέχεια, μετά τον νόμο 602, πρέπει να μνημονευθούν οι ανάλογες υγειονομικές
πρωτοβουλίες των πρώτων εργατικών συνεταιρισμών, όπως ο Νοσηλευτικός Συνεταιρισμός
των Εργατών στον Πειραιά το 1918 με οργάνωση υγειονομικής περίθαλψης και συνεταιρι
στικού φαρμακείου (τόμος Α'σελ. 388){7).
Και όταν οι υφιστάμενες ανάγκες έφεραν σε δημόσια συζήτηση και προβολή το πρόβλημα
αυτό που αφάνιζε τον Λαό (κυρίως με ελονοσία, φυματίωση κ,λπ.), πολλοί ειδικοί στήριξαν
τις ελπίδες τους στο θεσμό των ειδικών Υγειονομικών Συνεταιρισμών που άρχισαν να προ
παγανδίζονται και να ιδρύονται στην ύπαιθρο προπολεμικά, με διεύρυνση του αριθμού τους
μετακατοχικά(8). Αλλά και οι γενικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προσπαθούσαν και πετύ
χαιναν να προσφέρουν σχετική βοήθεια (π.χ. Ένωση Πεζών).
2° Από έλλειψη κρατικής φροντίδας, πρωτοβουλία αξιόλογη ανέπτυξαν οι Συνεταιριστικές
Οργανώσεις και στην προστασία του πολυτίμου ζωικού κεφαλαίου. Πολλές Ενώσεις Συνεται
ρισμών (με την βοήθεια και της ΑΤΕ), δημιούργησαν ειδικές υπηρεσίες με τίτλο «Οργανι
σμός κτηνιατρικής περιθάλψεως και βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» που ανέπτυξαν αξιό
λογη δραστηριότητα. Η Ακαδημία Αθηνών εβράβευσε την προσπάθεια αυτή (τόμος Β' σελ.
1125). Αλλά ο κρατισμός και το συμφέρον της δημοσιοϋπαλληλικής γραφειοκρατίας έφτα
σαν στην απίστευτη ενέργεια να καταργήσουν με νόμο (τον νόμο 734/1941) τους ιδιωτι
κούς αυτούς εθνωφελείς οργανισμούς που στηρίζονταν στο ενδιαφέρον και την συνεισφο
ρά των ίδιων των εξυπηρετούμενων αγροτών, να δημεύσουν την περιουσία (εγκαταστάσεις
κ,λπ.), με την διαβεβαίωση ότι το Κράτος (το ταλαίπωρον κατοχικόν Κράτος) θα αναλάβει
το έργο αυτό. Και έτσι αναγκάσθηκαν οι Ενώσεις να ξαναξεκινήσουν την προσπάθεια αυτή
μετακατοχικά για να σώσουν το ζωϊκό κεφάλαιο (Ενώσεις Βερροίας, Κατερίνης, Θεσσαλο
νίκης, Λαγκαδά, Εορδαίας, Γιαννιτσών, Σερρών, Παγγαίου, Λέσβου και αλλού)(9).

(6) Βλ. to κείμενο της 21.2.1980 σιο περιοδικό «Θέματα Συνεταισμών», έτος 1980, σελ. 4343. Γενικότερα
για τα Αμπελάκια βλ. Έκθεση και αναλυτική βιβλιογραφία στον Α’ τόμο του έργου «Οι Συνεταιρισμοί
στην Ελλάδα», σελ. 59-79.
(7) Παρόμοιες προσπάθειες και πετυχημένες εφαρμογές έγιναν χαι από τα πρώτα Αλληλοβοηθητικά
Σωματεία του ν. 604/1914 που στην ουσία είναι και αυτά Συνεταιρισμοί (με την ευρύτερη έννοια του
όρου, χωρίς την επιχειρηματική δυνατότητα των κυρίως Συνεταιρισμών).
(8) Βλ. Τόμος Α ’, σελ. 388, 390, τόμος Β’ σελ. 994, 1001 (για το 1932) 1033 (για το 1933), 1125 (για το
1934) και Τόμος Γ’ σελ. 1345,1349,1360,1364,1422,1457,1474,1495 και νεότερα για πολλές προσπάθει
ες και εφαρμογές, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε εδώ ονομαστικά. Το 1938 υπήρχαν τουλά
χιστον 12 Ειδικοί Υγειονομικοί Συνεταιρισμοί. Οι πρωτοβουλίες αυτές επαναλήφθηκαν και μετακατοχι
κά. (Βλ. στον Δ’ τόμο).
(9)
Βλ. Τόμος Β’, σελ. 1006,1125, Τόμος Γ’, σελ. 1210,1365,1427, 1430,1575. Μετακατοχικές προσπά
θειες και ανασύσταση Βλ. «Φωνή Συνεταιρισμών» και Τόμος Δ’.
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S' Από την προπολεμική εποχή (του καντηλιού και της λάμπας πετρελαίου) πολλοί Συνε
ταιρισμοί είχαν χαρίσει τον ηλεκτροφωτισμό στα σπίτια και τους δρόμους ελληνικών χωριών
(πολύ πριν την ίδρυση της ΔΕΗ). Αργότερα, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τον πρωτοπο
ριακό ειδικό Συνεταιρισμό παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στη Δράμα (το
1948) με τον οποίο συνεργάστηκε ο Δήμος Δράμας με βάση τον ειδικό νόμο 1004/19490.
4° Πολλές οι τοπικές πρωτοβουλίες και τεράστια η αποφασιστική συμβολή των Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων στην γενικότερη τεχνική πρόοδο της υπαίθρου. Από το απλό αλλά θαυ
ματουργό σιτοκαθαριστήριο, διαδοχικά στα δύσκολα και μεγάλα εργοστάσια (γεωργικές
βιομηχανίες κ,λπ.). Τα αναλυτικά στοιχεία δίνουν οι κατά καιρούς εκθέσεις της Υπηρεσίας
Συνεταιρισμών της ΑΤΕ και πολλά άλλα σχετικά δημοσιεύματα. Για την φοβερή καθυστέ
ρηση που υπήρχε και την τεράστια συμβολή των Συνεταιρισμών, αναφέρω (για τους νεό
τερους) δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις (από τις πολλές που το αποδεικνύουν):
α) Πρώτα την επιστολή-έκκληση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανδρέα Μιχαλακόπουλου
προς τους δασκάλους πον τους παροτρύνει (το 1913, πριν από τον νόμο 602) να κατηχήοουν τους
αγρότες για την ίδρυση Συνεταιρισμών τονίζοντας ότι θα ήταν μεγίστη ωφέλεια αν θα γινόταν δυνατό
με τον ιδρυόμενο Συνεταιρισμό τους οι αγρότες να αγοράσουν από κοινού και να χρησιμοποιούσαν
έστω και ένα μόνο σιτοκαθαριστήριο ή άλλο γεωργικό μηχάνημα (Τόμος Α \ σελ. 264). Γνώριζε ο
Υπουργός την τεράστια επίδραση που είχε στη γεωργική πρόοδο όταν το 1902 διαπίστωσαν οι αγρό
τες ότι το σιτοκαθαριστήριο που αγόρασαν με τον Συνεταιρισμό τους στον Αλμυρό, και η εμβάπτιση
του σπόρου στο θειϊκό χαλκό, έσωσε από τον δαυλίτη που κατέστρεφε τις σοδειές τους, τον δαυλίτη
που πίστευαν μοιρολατρικά ότι τον δίνει ο Θεός για τιμωρία (Τόμος Α ’, σελ. 186). Και έτσι ο «θειϊκός
χαλκός» θεωρήθηκε - ονομάστηκε στη γλώσσα των αγροτών «θεϊκός».
β) Δεύτερη περίπτωση με τεράστια επίδραση στη γεωργική πρόοδο: Η εικόνα εκείνη στις 31 Μαΐου
του 1911 όταν η «Ομόνοια», η αλωνιστική μηχανή που απόκτησε ο Συνεταιρισμός του Αλμυρού με
ομαδικό δάνειο 20 αποφασιστικών μελών του, «βαδίζουσα δια της κεντρικής πλατείας προς τον
τόπον του αλωνισμού, εκάλει δαιμονιωδώς συρίζουσα, εις πανδαισίαν, ούτως ειπείν, πάντας τους
γεωργούς» (Τόμος Α ’, σελ. 191). Και την «Ομόνοια» ακολούθησε η «Πρόοδος» (η αλωνιστική μηχανή
«Πρόοδος») και βέβαια η γενικότερη τεχνική πρόοδος σε όλη τη χώρα με ποικίλες, αναρίθμητες
εφαρμογές σε μηχανήματα καλλιέργειας, συγκομιδής, σε σταφιδόπανα, λιπάσματα, οινοποιεία, ελαι
ουργεία, τυροκομεία και πολλές και διάφορες αξιόλογες γεωργικές βιομηχανίες.
5“Τεράστιας σημασίας πρωτοποριακή εφαρμογή από το 1900, είναι το έργο του Συνεται
ρισμού με τίτλο «Σύλλογος Τεχνεργατών Λαμίας». Ιδρύθηκε για να ικανοποιήσει με συνεται
ριστική οργάνωση, υλική συμμετοχή και δραστηριότητα, τις ανάγκες (κυρίως) δανεισμού
των ανθρώπων του τόπου (από πολλά επαγγέλματα) που θα συνεργαζόταν, και να τους
σώσει από την φοβερή τοκογλυφία και την εξάρτηση. Ήταν μια εφαρμογή που δυστυχώς
δεν προβλήθηκε όσο έπρεπε από τότε για να έχει μιμητές. Κατόρθωσε όμως να επιζήσει
— παρόλα τα εμπόδια από διατάξεις της νομοθεσίας και άλλα— να δρα με επιτυχία τοπικά
επί ένα αιώνα περίπου για να γίνει τα τελευταία χρόνια σημείο πετυχημένης αναφοράς και
να ακολουθούν τώρα αρκετές παρόμοιες προσπάθειες (πραγματικοί Πιστωτικοί Συνεταιρι
σμοί, όπως λειτουργούν σε πολλές Χώρες), στις οποίες πρέπει να συστήσουμε μεγάλη
προσοχή και να ευχηθούμε καλή θεμελίωση και επιτυχημένη δραστηριότητα(").
6° Πρέπει ακόμα να ανασύρουμε από τις πολλές πρωτοποριακές προσπάθειες και εκείνη

(10) Βλ. αναλυτικό κείμενό μου στην «Αγροτική» Αθηνών 30/7/1993 με τις επωνυμίες των Συνεταιρισμών
και τις εγκαταστάσεις τους σε διάφορες περιφέρειες. Επίσης βλ. «Συνεταιριστής», 1949, σελ. 57, «Φωνή
Συνεταιρισμών» 1949, σελ. 1781.
(11) Βλ. Τόμος Α ’, σελ. 316, «Συνεταιριστής» 1930, σελ. 3 και τους τωρινούς ειδικούς νομικούς κανόνες
για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.
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του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Ιωαννίνων το 1918, που στην προσπάθεια για ομαδι
κή συνεταιριστική πώληση των καπνών, βρέθηκαν οι καπνοπαραγωγοί μπροστά στην
συστηματική αντίδραση των καπνομεσιτών - καπνεμπόρων. Στις δύσκολες όμως αυτές
στιγμές, αντί να παραδοθούν, πέρασαν στην ηρωϊκή αντεπίθεση. Και με την πιστωτική
βοήθεια και άλλων Συνεταιρισμών, δημιούργησαν αμέσως τα δικά τους συνεταιριστικά τσι
γάρο, στην απορρόφηση των οποίων βρήκαν και πάλι την βοήθεια και άλλων Συνεταιρισμών
{Τόμος Α' σελ. 370). Ήταν μια ηρωϊκή προσπάθεια (με εκδηλώσεις θαυμαστής συνεταιριστι
κής αλληλεγγύης) για όσους γνωρίζουν τις μεγάλες δυσκολίες για τέτοια πραγματοποίηση
και επιτυχία. Και είναι ευτύχημα ότι η συνεταιριστική αυτή ιδέα, έπειτα και από άλλες πρωτο
ποριακές προσπάθειες σε καπνοπαραγωγικές περιφέρειες, έφτασε σήμερα στα οικοδομήματα
που λέγονται ΣΕΚΕ και ΣΕΚΑΠ, στα οποία οφείλεται θαυμασμός και έπαινος.
7° 'Αλλη πρωτοποριακή εφαρμογή είναι η ανάληψη από Συνεταιρισμούς της φροντίδας
για την αγροτική ασφάλεια, η έλλειψη της οποίας — μαζί με την τοκογλυφία— ήταν η κατα
στροφή των αγροτών ( ). Πολλές και ποικίλες οι εφαρμογές, στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνα
νίας, την Αράχωβα, το Δαδί, το Κριεκούκι, τον Αετό και αλλού(13).
8° Πρωτοστάτες και πάλι οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις για την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας και όχι το Κράτος. Οργανώνουν ειδικά φυτώρια σε Θεσσαλία, Κρήτη, Εύβοια, Αττική
και αλλού («Φωνή Συνεταιρισμών» σελ. 251,1123 και αλλού).
9° Αλλά και σε άλλους γενικότερους τομείς πολλές οι πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα: Πολύ
πριν από την σημερινή «δωρεάν παιδεία» (επί δικαίους και αδίκους) η ΣΕΚΕ, με τεράστιες
δαπάνες της, έδωσε για πολλά χρόνια, στα φτωχά αγροτόπαιδα που είχαν επίδοση στα
γράμματα, τη δυνατότητα να σπουδάσουν διάφορες επιστήμες (με υποτροφίες της και σε
οικοτροφεία της) για να βοηθήσουν, στη συνέχεια, με τις επιστημονικές υπηρεσίες τους, τις
Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τον αγροτικό κόσμο και γενικότερα την ελληνική κοινωνία(”).
Στον ίδιο τομέα πολλές οι μικρές συνεισφορές (κατά δύναμη) και άλλων Συνεταιριστικών
Οργανώσεων.
10° Είναι πολυσέλιδος ο κατάλογος των πρωτοποριακών πρωτοβουλιών, αλλά η κλεψύδρα
του χρόνου δεν επιτρέπει να αναφερθούν τώρα και άλλες. Θα τελειώσω την απαρίθμησή
τους με μια μόνο πολύ επίκαιρη (από τις συζητήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό).
Με το Ρίο - Αντίρριο. Ποιός, λοιπόν, είναι αυτός που έκανε τη σύνδεση Ρίου-Αντιρρίου
κατά την τόσο δύσκολη περίοδο του 1946; Δεν είναι το Κράτος, ούτε η επιχειρηματική
ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις που το τόλμησαν και το πραγ
ματοποίησαν, με τεράστιο οικονομικό κίνδυνο. Η ΚΥΔΕΠ, σε συνεργασία με τις τοπικές
Ενώσεις Συνεταιρισμών. Και στις 31 Αυγούστου 1946 το συνεταιριστικό πλοίο «Σωκράτης
Ιασεμίδης» ένωνε με το παρθενικό του ταξίδι την Δυτική Στερεά και Ήπειρο με την Πελο
πόννησο - Μεγαρίδα - Αττική και πρόσφερε εξυπηρέτηση στους ανθρώπους και τα προϊόντα.
Έργο τεράστιο για την εποχή του(15).
* * *

Αυτές είναι μερικές μόνο ενδεικτικές πρωτοποριακές ενέργειες ειδικής μορφής που προήλ
θαν από το ενδιαφέρον, την πρωτοβουλία, την οικονομική και ηθική συνεισφορά ομάδων
του Ελληνικού Λαού που με τον θεσμό των Συνεταιρισμών συνεργάστηκαν δημιουργικά
για να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε διάφορους τομείς. Και βέβαια υπάρχει πάντα το
(12) Βλ. Τόμος Α ’, σελ. 413,445, «Βοηθός Συνεταιρισμών» 1919, σελ. 182 και 1920 σελ. 186.
(13) Βλ. Τόμος Α ’, σελ. 242,245,436,464, «Βοηθός Συνεταιρισμών» Ιανουάριος 1921.
(14) Κατάλογο 500 περίπου υποτρόφων βλ. στο βιβλίο του Β. Ιλαντζή «ΣΕΚΕ» και «ΚΑΠΝΟΣ».
(15) Βλ. και αναλυτικά κείμενά μου στην «Αγροτική», Μάρτιος 1987 και Ιούνιος 1993 και παλαιότερα
στη «Φωνή Συνεταιρισμών», 1946, σελ. 109.
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τεράστιο τακτικό έργο των Συνεταιριστικών Οργανώσεων στους βασικούς τομείς: πιστώ
σεις στη γεωργία, προμήθειες ειδών για επαγγελματικές ή οικιακές ανάγκες, καλλιεργητι
κές και συλλεκτικές φροντίδες, επεξεργασία προϊόντων, διάθεση προϊόντων κ.λπ., κ.λπ.
(για το οποίο δεν είναι αρμόδια η εισήγηση αυτή, άλλωστε χρειάζονται εκατοντάδες σελί
δες για να σκιαγραφηθεί).
Τις προσπάθειες, προσφορές, υπηρεσίες αυτές των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, πολύ
λίγο τις βοήθησαν, συνήθως τις αγνόησαν ή και τις εμπόδισαν οι κρατικοί αρμόδιοι (έστω
και αν σε εγκαίνια ή άλλες ευκαιρίες εξαίρουν και χειροκροτούν ζωηρά την προσφορά των
Συνεταιρισμών και υπόσχονται και διατυπώνουν και ειδικό άρθρο το Σύνταγμα).
Όταν όμως έρχεται κάποτε η στιγμή να προχωρήσει το Κράτος σε κάποια οργάνωση για
την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών για τις οποίες οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις είχαν
αναπτύξει πρωτοποριακή πηγαία δραστηριότητα και είχαν δείξει το δρόμο, τότε συνήθως
αγνοούνται, δεν υπήρξε φροντίδα να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητές τους και να μετάσχουν θεσμικά οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις στην ευρύτερη οργάνωση (όπως γίνεται σε
άλλες Χώρες) για να κινητοποιείται το ενδιαφέρον του ανθρώπινου τοπικού παράγοντα,
για να υπάρχει μικρότερο κόστος και άλλοι υποβοηθητικοί παράγοντες.
Λεπτομέρειες για τέτοιες δυνατότητες και σχετικές διεκδικήσεις των Συνεταιριστικών
Οργανώσεων δεν είναι δυνατόν να δοθούν εδώ. Είναι όμως πολλές οι περιπτώσεις κατα
γραμμένες κυρίως στα συνεταιριστικά περιοδικά «η Φωνή των Συνεταιρισμών» m i «Ο Συνε

ταιριστής» (από το 1946).
* * *

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί τώρα ως βασικό συμπέρασμα και υπόδειξη (αν υπάρξουν ώτα
ακουόντων) είναι:
1) Σε ό,τι αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες (δηλαδή το Κράτος, τη Διοίκηση, την Εξου
σία): ότι αν κατανοούσαν τη σημασία του θεσμού των Συνεταιρισμών και αν τους άφηναν

να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, αντί να τους δημιουργούν εμπόδια με την νομο
θεσία και άλλες διαστρεβλωτικές επεμβάσεις και αν τους βοηθούσαν λογικά — άλλωστε
υπάρχει και η κακοεφαρμοζόμενη επιταγή από το Σύνταγμα— όχι προνομιακά, τότε πολλά
από τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία, τους ίδιους
τους πολιτευόμενους και τις κρατικές υπηρεσίες, θα ήταν δυνατό να βρίσκουν λύσεις με
την πολύτιμη ενημέρωση, κατανόηση και σύμπραξη των ίδιων των ενδιαφερομένων ατόμων,
αντί ο πολύμορφος Κρατισμός να κρατά ξένους τους πολίτες και συνεπώς και αυτοί, δικαιω
ματικά, να τα περιμένουν και να τα ζητούν όλα από το βαρήκοο Κράτος, αφού δεν υπάρχει η
δυνατότητα να συνεισφέρουν οργανικά το ενδιαφέρον, τις δραστηριότητες, την υλική συμ
μετοχή τους Π .
2) Σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και την Ηγεσία τους (τοπική,
περιφερειακή, κεντρική - αιρετή και διευθυντική) το συμπέρασμα και η καθοδηγητική γραμ
μή νομίζω ότι είναι:

Χρειάζεται μεγαλύτερη γνώση του θεσμού (συνειδητοποίηση, μόρφωση, εμβάθυνση).
Περισσότερη προσοχή της Ηγεσίας στο ιδεολογικό του περιεχόμενο.
Μεγαλύτερη απόσταση από το Κράτος (εξαρτήσεις διαφόρων μορφών) και στήριξη στις
ίδιες δυνάμεις.

(16) Θα πρέπει κάποτε να γίνει μια συστηματική έρευνα - μελέτη με στοιχεία και υπολογισμούς (από τη
Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών ή άλλους αρμόδιους - ειδικούς) για τους τομείς και τις περιπτώσεις όπου
οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα μπορούσαν να έχουν τέτοια υποβοηθητική δράση (σύμφωνα, πάντα με
τη φύση τους και όχι βέβαια να μετατρέπονται σε βοηθητικούς τροχούς της κρατικής άμαξας - εξουσίας).
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Αποφυγή εξωτερικών επιρροών (κομματικών και άλλων).
Μεγαλύτερη προσοχή στη διάκριση του όρου «Συνεταιρισμός» από τον όρο «Συνδικαλι
σμός» και άσκηση του ρόλου του από τον κάθε θεσμό χωρίς επικαλύψεις.
Μεγαλύτερη προσοχή στην έννοια «συνεταιριστική πολιτική» από την έννοια «κομματική
σύμπλευση».
Και πολλά άλλα οργανωτικά συνεταιριστικά που δεν πρέπει να μένουν στο περιθώριο
επειδή πιέζουν πάντα αποφασιστικά τα μεγάλα προβλήματα των αγροτών και της υπαί
θρου για τα οποία αρμόδιες είναι βασικά οι επαγγελματικές - συνδικαλιστικές και πολιτι
κές οργανώσεις και μόνο υποβοηθητικά οι οικονομικές συνεταιριστικές μονάδες.
Πολλά είναι εκείνα τα βασικά που πρέπει να μελετηθούν σε στρογγυλό τραπέζι ήρεμα, καλό
πιστα και με συνεταιριστικό ενδιαφέρον και να διατυπωθούν σε Συνεταιριστικό Πρόγραμμα

(όπως σε Σύνταγμα) με σύμπραξη της αιρετής εκπροσωπευτικής Ηγεσίας και της Επιστή
μης. Το υλικό υπάρχει, πρέπει να υπάρξει και η κατανόηση, η σοβαρή διάθεση για συστη
ματική απασχόληση με τα θέματα αυτά(").
* * *

Και καταλήγω με τη φωνή του κορυφαίου Έλληνα πνευματικού ανθρώπου στα συνεταιριστικά,
του θ . Τζωρτζάκη, που συνοψίζει επιγραμματικά τα βασικά αυτά προβλήματα. Γράφει το 1954

(«Ο Συνεταιριστής» 1954, σελ. 153):
«Δεν είναι, ...., ούτε περιττή, ούτε ανώφελη η αδιάκοπη και άγρυπνη παρακολούθηση
των βασικών συνεταιριστικών ζητημάτων, οργανωτικών, μορφωτικών, οικονομικών, κοι
νωνικών κ.τ.λ., στην πιο πλατιά σημασία τους. Στην ικανοποιητική ρύθμιση των ζητημά
των αυτών στηρίζεται η εδραίωση των συνεταιρισμών και η ανεμπόδιστη προκοπή τους.
Ο συνεταιριστής δεν πρέπει να παραλείπει σε κάθε ευκαιρία να τα παρουσιάζη και να
τα τοποθετή στην πρώτη γραμμή των συνεταιριστικών ενδιαφερόντων και επιδιώξεων,
καθώς και να διατυπώνη τις γνώμες του για την καλύτερη δυνατή ρύθμισή τους: Η συνε
ταιριστική νομοθεσία, η συστηματική οργάνωση των συνεταιρισμών, η εξωσυνεταιριστική και εσωσυνεταιριστική εποπτεία τους, η συνεργασία των συνεταιρισμών και των
αρμοδίων Υπηρεσιών και Οργανισμών για την α π ό κοινού άσκηση μια ς συντονισμένης
συνεταιριστικής πολιτικής, η θέση των συνεταιριστικών υπαλλήλων, η συνεταιριστική
μόρφωση και εκπαίδευση, τα συνεταιριστικά προγράμματα, ο γενικότερος ρόλος των
συνεταιρισμών στην εθνική μ α ς και ιδιαίτερα στην αγροτική μ α ς οικονομία, η κοινωνική
τους σημασία, ιδιαίτερα η συμβολή τους στην αποκατάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης με
την εκουσία και ελεύθερη οργάνωση του λαού σε συνεταιρισμούς, είναι ζητήματα που
πρέπει να προβάλλει ο συνεταιριστής και εξακολουθητικά να διαπραγματεύεται με
σύστημα και συνέπεια. Ν α προσπαθεί έτσι να συμβάλη και αυτός, μ ε όσα μέσα διαθέτει,
ώστε να διατηρηθή ζωηρό και γόνιμο το ενδιαφέρον στη συνεταιριστική κίνηση για την
ικανοποιητική λύση τους».
Ευχή λοιπόν να υπάρξει αυτό το ενδιαφέρον. Είναι η βασική ανάγκη τον Ελληνικόν Συνεργατι
σμόν.

(17) Βλ. τις εκκλήσεις για τα προβλήματα αυτά στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών» 1984 τεύχος 83
σελ. 5948 και τεύχος 84 σελ. 6112 και στον πρόλογο του Γ’ Τόμου του έργου «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλά
δα» σελ. 8/1160 και επόμ.
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Σχετικά με την ύλη γενικά του Α τόμου και την γεωργία, συνεταιριστικά της Πελοποννήσου.
Ενδιαφέροντα στοιχεία βιβλιογραφικά έχει και η έκδοση του Νάτη Καραβία (Βιβλιοπωλεί
ου) «Αρκαδική Βιβλιογραφία». Βλ. (ενδεικτικά) στις επόμενες σελίδες της, όπου σχετικά
και με αγροτικά - συνεταιριστικά Πελοποννήσου.
αρ. 135. Καταστατικόν του Τεγεατικου Συνδέσμου, Πρακτικά ετών 1889 και 1890 (Αθήνα
1890).
αρ. 142. Καταστατικόν του εν Βυτίνη Γεωργικού Συνδέσμου (Αθήναι, 1893 σ. 24).
αρ. 144. Νέον Ημερολόγιον. Γεωργία, κτηνοτροφία, ορνιθοτροφία, αμπελουργία, δενδρο
κομία, κλπ. υπό Σπ. Χασιώτη, δ/ντού του Γεωργ. Σταθμού Βυτίνης και συντάκτου της «Γεωρ
γικής Προόδου» (Αθήναι 1895).
αρ. 150. Πραγματεία περί δενδροκομίας, δασοκομίας και ανθοκομίας. Υπό Γουλιέλμου
'Εσλεν γεωπόνου (Τρίπολις 1898 σ. 118).
αρ. 193. Κοινοτικός Σύνδεσμος του Δήμου Γορτυνίας. Αναμνηστικό Λεύκωμα, έτος ιδρύσεως 1903 (Αθήναι 1910).
αρ. 209. Παν. Δ. Καραγιάννη, κτηνιάτρου: «Εγκόλπιον κτηνιάτρου» (Τρίπολις 1912 σ. 233).
αρ. 447. Κατάλογος καθ’ ύλην των βιβλίων της εν Τριπόλει Βιβλιοθήκης (Τρίπολις 1960).
αρ. 560. Χρ. Κωνσταντινοπούλου: «Οι Λαγκαδινοί μαστόροι» (Αθήνα 1970 σ. 56).
αρ. 625. Σκολαρίκος, Κ.Α. «Αρχείον Αλεξάνδρου Παπαναστασίου» (Αθήνα 1975 σ. 853).
2. Σχετικά με Κεφάλαιο 5 του Α τόμου σελ. 72-83 βλ. για Αμπελάκια, Λάρισα, Τύρναβο
(και γενικά για Ή πειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία) και το βιβλίο του Άγγλου περιηγητή, για
τρού Χένρι Χόλαντ «Το ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία 1812-1813» (Μετάφρ. Φ.
Καραβίτη, επιμ. κλπ. Τάσου Βουρνά).
Επίσης σχετικά με το ίδιο Κεφ. 5 του Τόμου Α, για τις διάφορες συνεργατικές μορφές
κατά την Τουρκοκρατία ενδιαφέρον είναι το γενικότερο βιβλίο του Ηλία I. Νικολόπουλου
«Δομές και θεσμοί στην Τουρκοκρατία», Εκδ. Κάλβος σελ. 414. Εκεί και αρκετά στοιχεία
για τα Αμπελάκια κλπ. και την περίοδο 1770-1820.
3. Σχετικά με Κεφάλαιο 8 του Α Τόμου (σελ. 100 και 112) για τον πρώτο Έλληνα γεωπόνο
Γρ. Παλαιολόγο βλ. και τα σχετικά με τον Γρ. Παλαιολόγο και κυρίως το λογοτεχνικό του
έργο (μυθιστορήματα «Πολυπαθής» το 1839 και «Ζωγράφος», 1842), στη σειρά Εκδόσεων
«Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» του Ιδρύματος Ουράνη, με εισαγωγή στο βιβλίο του «Ζωγρά
φος» και επιμέλεια Αλκή Αγγέλου.
4. Σχετικά με το Κεφάλαιο 9 για τη ναυτιλία και ναυτική συνεργασία (σελ. 114 επόμ. και
135 επόμ.) βλ. και πληροφορίες για τη ναυτιλία στο Γαλαξείδι στο «Ελεύθερον Βήμα» 25-61938, κείμενο Δεδ. Ε. Χαρδαβέλλα. Αναφέρεται κυρίως στην ακμή μετά τη σύσταση του
Ελληνικού Κράτους (γιατί ο τούρκος ναύαρχος τα απέκλεισε και έκαψε τα πλοία και την
πόλι). Η μεγάλη ακμή είναι το 1860, από το 1890 αρχίζει η παρακμή και το τελευταίο πλοίο
πέφτει στη θάλασσα το 1903. Για διάφορους λόγους οι Γαλαξειδιώτες δεν ακολούθησαν την
εποχή, δεν συμβιβάστηκαν με τον ατμό, και έτσι τα πανιά των ιστιοφόρων τους μαζεύτηκαν
για πάντα.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για γενικότερη στνεταιριστική δραστηριότητα.Αξιόλογη η εκεί μνεία ότι «δύο αλληλασφάλειαι μέσα στο Γαλαξείδι, η «Οιάνθη» δηλαδή το όνο
μα του αρχαίου Γαλαξειδίου.... και η «Αδελφότης» τα ασφαλίζουν από τους κινδύνους της
θαλάσσης», χωρίς να αναφέρονται χρονολογίες και άλλα στοιχεία. Πάντως το «αλληλασφάλειαι» και το «Αδελφότης» επιβάλλουν κάποια μεγαλύτερη έρευνα (βλ. στη σελίδα 136
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επόμ. του Α τόμου πίνακα για τις Αλληλασφάλειες).
5. Σχετικά με τον I. Βαλασσύπουλο (που έγραψε το βιβλιαράκι «Τ ράπεζες εργατών γης»
το 1877) και τη σύγχυση που υπάρχει σχετικά με αυτόν - βλ. σελ. 156,159 - αν δηλαδή ήταν

ο νομικός ή ο γιατρός πολιτευόμενος, ποιός από αυτούς ήταν ο συγγραφέας του παραπάνω
βιβλίου και ποιός ο υπουργός (που καταδικάστηκε για σιμωνία) βλ. και κείμενο Μάριου
Πλωρίτη στο «Βήμα» Αθηνών 20 Οκτωβρίου 1991 για τον πρωθυπουργό Δ. Βούλγαρη προ
του 1875 (και τους υπουργούς του) για τον οποίο τόσα κακά έχουν γραφεί (βλ. και «Κυρια
κάτικη Ελευθεροτυπία» 10 Μαρτίου 1991 με τα κείμενα εφημερίδων του 1876 για το πρώτο
«Ειδικό Δικαστήριο». Αξιόλογο για την απορία είναι το γεγονός ότι στον δημοσιευόμενο
πίνακα ονομάτων αναγράφεται ως κατηγορούμενος «I. Βαλασσόπουος» αλλά και μεταξύ
των συνηγόρων υπάρχει «Βαλασσόπουλος».
6. Σ χετικά με τα Κεφάλαιο 18 και έπειτα του Α τόμου (σελ. 165 και έπειτα) αξιόλογα ιστο
ρικά στοιχεία για γεωργία, συνεταιρισμούς, πρότυπα, δραστηριότητες, κλπ. έχει και το
βιβλίο της Νίτσας Κολιού «Οι ρίζες του εργατικού κινήματος....» Αθήνα 1988.(') Τηλεγραφι
κά παραπέμπουμε στις επόμενες σελίδες και θέματα (για συσχετισμό με τις σελίδες του Α
και Β τόμου) και πληρέστερο φωτισμό για την τότε εποχή και τα γεγονότα της. (Τα σχετικά,
ασφαλώς, και με την συνεταιριστική κίνηση του Αλμυρού κλπ.).
1877-1903. Εφημερίδες σοσιαλιστικές Ελλάδας (σ. 63)
1882. Πορτραίτο Βόλου 1882-1909 (σ. 10-13). Πρώτη απεργία (σ. 21).
1884. Εμφάνιση μηχανημάτων. Διαβολικά σύνεργα (σ. 14).
1894. Σοσιαλιστικές κινήσεις Βόλου κλπ. (σ. 29-32). Βαποριές θεριστάδες, κίνηση λιμανιού
(σ. 33,34).
1895. Σύλλογος Δασκάλων Θεσσαλίας (σ. 35).
1899. Προσπάθειες Δημάρχου για σύσταση Ταμείου Εργατών (σ. 26).
1900. Κατάσταση κοινωνική και οικονομική Βόλου (σ. 16,20).
1901. Στον Καρνάβαλο στο Βόλο απονεμήθηκε βραβείο για Θεσσαλό χωρικό που αναζη
τούσε με τον φανόν γεωργική Τράπεζα (σ. 11).
1906. Αφορία. Οικονομική κρίσις (σ. 38).
1906. Κυκλοφορία βιβλίου Σοφ. Τριανταψυλλίδη για τους κολλήγους της Θεσσαλίας.
1906. Εφημερίδα των Συντεχνιών ως όργανο Εργαζομένου Λαού (σ. 39).
1907. Εκδίδεται στο Βόλο η σοσιαλιστική εφημερίδα «Εργάτης» (σ. 7). Συνεργάτες του (σ. 152).
1908. Δημιουργείται το Εργατικό Κέντρο Βόλου (σ. 7).
1908. Δημοσίευση ΚομμουνιστικούΜανιφέστου (σ. 107).
1910. (Αυγούστου 8) Ο Σοφ. Τριανταφυλλίδης επικεφαλής 46 Θεσσαλών βουλευτών (σ. 9).
- Γ. Φιλάρετος (σ. 9).
- Κινήσεις σωματείων για αλληλοβοήθεια (σ. 36).
- Καπνικά, καπνεργατικά, μονοπώλειο καπνού, απεργία, επινίκεια (σ. 41,45,134,203,206).
- Πανεργατικός Σύνδεσμος. Σκοποί. Αντικομματικά (σ. 79,111).
-Συνεταιρισμός - Σοσιαλισμός (σ. 105).
- Προσπάθειες για Ταμεία περιθάλψεως απεργιών (σ. 117.126).
- Συνεταιριστική εργασία (σ. 144).

(1) Πρόκειται για βιβλίο με πολλά στοιχεία, χρήσιμο για να κατανοηθεί ευρύτερα η όλη τότε κατάσταση
στη Θεσσαλία και η ίδρυση και εξέλιξη του Συνεταιρισμού στον Αλμυρό.
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- Εργατικό Αγροτικό Κόμμα Ριζοσπαστικό (σ. 158).
-Τ αμ είο Αλληλοβοήθειας (σ. 160).
1910. Εργατικό Γεωργικό Κόμμα (σ. 188,191,199).
- Γ. Καραπαναγιώτης. Γιατρός (;). Υπόδειξη από γεωργούς Λάρισας (σ. 200).
- Εργατικόν Κέντρον στη Λάρισα (σ. 201,203).
1911. Συμπαράσταση προς αγρότες (σ. 171,173,177,183)
- Το σύστημα των Εργατικών Συνδυασμών (σ. 198). (Εννοούσε «Συνεταιρισμών» Κατανα
λωτικών).
- Καπνεργάτης Ματσάγγος (σ. 205).
- Καταναλωτικός Συνεταιρισμός (σ. 198).
- Πετιμεζάς. Περί συνασπισμού των εργατών και γεωργών (σ. 201).
-Δωρεάν παιδεία (σ. 211).
- Εθνικό Ταμείον συντάξεως εργατών και αγροτών. Εργάτης, γεωργός (σ. 217,218).
- Εργατικόν Κέντρον Αλμυρού (σ. 240).
- Βιβλιογραφία (σ. 245).
7. Σ χετικά μ ε το Κεφάλαιο 23 και έπειτα του Α τόμου για τη φυσιογνωμία του 1909/1910
και έπειτα και τις διάφορες πραγματοποιήσεις στον αγροτικό και συνεταιριστικό τομέα πρέ
πει να αναφερθεί η ίδρυση το 1909 της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπα
σμάτων» (ΦΕΚ/Α/107/13-5-1909) (από όμιλο Τραπεζών, κεφαλαιούχων και επιχειρηματιών)
που η δραστηριότητά της επέδρασε στην εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας (εξέδιδε και το
εκλαϊκευτικό περιοδικό «Αγροτικός Ταχυδρόμος». Η παραγωγική δραστηριότητά της υπήρ
ξε ευρύτερη και εκτός των λιπασμάτων (γεωργ. φάρμακα, διάφορα οξέα, υαλοπίνακες,
κλπ.).
(Σημειώνουμε ότι από το 1992 - μετά 87 χρόνια λειτουργίας και με την μεταβολή των συν
θηκών - ανέκυψαν και γι’ αυτήν τεράστια προβλήματα - για τα οποία βλ. «Βήμα» Αθηνών
29-3-1992 κείμενο Κ. Τσαούση - με τα οποία συνδέθηκε αργότερα και η συνεταιριστική
ΣΥΝΕΛ.
Σχετικά με το Υποκεφ. 28 (και έπειτα) για τη δραστηριότητα των πρώτων γεωργ. συνε
ταιρισμών στη χώρα μας, κατατοπιστικό είναι το ακόλουθο κείμενο του Π. Βασιλακόπουλου
- που έζησε στη νεότητα του ως εποπτικός- από την εποχή εκείνη στο Σ 1949 σ. 55: Γράφει:
«Τους πρώτους συνεταιρισμούς μας, όπως ήταν φυσικό, αποτε'λεσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οι
πιο αδύνατοι οικονομικά αγρότες, που πολλοί απ’ αυτούς ήταν και αγράμματοι. Με όλα αυτά οι απλοϊκοί
εκείνοι άνθρωποι έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στη διοικητική τους οργάνωση. Διάλεγαν τα πιο ικανά
πρόσωπα για τη διοίκηση του συνεταιρισμού. Χωρίς γκρίνιες και αντιζηλίες στην ψηφοφορία, πολλές
φορές με παμψηφία έβαζαν στο διοικητικό συμβούλιο τα πιο άξια και ικανά πρόσωπα για το αξίωμα αυτό.
Γι’ αυτό το λόγο πειθαρχούσαν απόλυτα στο συνεταιρισμό τους και του έδειχναν μεγάλη εμπιστοσύνη.
Σε αυτά οφείλεται και το γεγονός άτι πολλές φορές έβλεπε κανείς μικρούς και αδύνατους συνεταιρισμούςνα προσπαθούν, έξω ακόμα από τις άμεσες οικονομικές επιδιώξεις τους, να θεραπεύσουν και κάθε
ανάγκη που παρουσιαζόταν στους συνεταίρους και στο χωριό.
Μια μεγάλη πληγή την εποχή εκείνη στις αγροτικές περιοχές ήταν οι αγροζημίες. Οι συνεταιρισμοί από
τις πρώτες ημέρες τους εκδηλώνουν τη διάθεση και επιδιώκουν να αναλάβουν αυτοί την αγροφυλακή.
Στον τομέα αυτό έγιναν πολλές προσπάθειες, χωρίς όμως ικανοποιητικό αποτέλεσμα, γιατί υπήρχαν οι
περιορισμοί του Νόμου «περί αγροφυλακής», που ίσχυε τότε.
Μια άλλη πληγή, σε ορισμένες ορεινές, ιδιαίτερα, περιφέρειες της χώρας μας, ήταν η ζωοκλοπή και η
ζωοκτονία. Ιδίως στην Ακαρνανία οι ζωοκλοπές και οι ζωοκτονίες είχαν πάρει τέτοια έκταση, που επηρέ
αζαν και γενικότερα την παραγωγή της περιφέρειας. Γιατί έκλεβαν και σκότωναν μεγάλα ζώα απαραίτητα
για την καλλιέργεια και ήταν συνηθισμένο το γεγονός ότι έμεναν άσπαρτα τα χωράφια κάποιου γεωργού,
γιατί του είχαν κλέψει ή σκοτώσει το άλογο ή το βόδι του.
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Το πρώτο γινόταν από τους ζωοκλέπτες που λυμαίνονταν την ύπαιθρο την εποχή εκείνη. Το δεύτερο για
εκδίκηση. Για να εκδοκηθή ε'νας κάποιον που τον πείραξε, του σκότωνε το ζώο ή του έκαιγε το αχούρι
μαζί με τα ζώα του.
Την πληγή αυτή μερικοί συνεταιρισμοί στην Ακαρνανία προσπάθησαν να την θεραπεύσουν. Για το σκοπό
αυτό μέσα στο συνεταιρισμό συνιστούσαν ειδικό Ταμείο που ασφάλιζε τα ζώα των συνεταίρων κατά της
ζωοκλοπής και ζωοκτονίας.
Τέτοια «Ταμεία» είχαν γίνει στους Συνεταιρισμούς Αετού, Κατούνας και Θουρίου. Για τους δύο τελευ
ταίους δεν έχω στοιχεία και αμφιβάλλω αν λειτούργησαν. Στο Συνεταιρισμό όμως Αετού, που ιδρύθηκε το
1919, λειτούργησε το ασφαλιστικό αυτό Ταμείο αρκετά χρόνια με επιτυχία.
Από τον πρώτο χρόνο που λειτούργησε το ειδικό αυτό Ταμείο στο Συνεταιρισμό Αετού σταμάτησαν
τελείως στο χωριό οι ζωοκτονίες, γιατί δεν εκπληρωνόταν πια ο σκοπός που γινόταν η ζωοκτονία - η εκδί
κηση - αφού ο ζημιοΰμενος αποζημιωνόταν από το Συνεταιρισμό, όπου πολλές φορές ήταν μέλος και
αυτός που έκανε τη ζωοκτονία.
Για να λειτουργή έγκυρα το ειδικό αυτό Ταμείο, προβλεπόταν από το καταστατικό η σύστασή του. Τους
πόρους του, τους όρους που γινόταν η ασφάλιση, τον τρόπο που εξακριβώνονταν οι ζημίες, καθώς και τον
τρόπο και το χρόνο της πληρωμής των αποζημιώσεων τα καθόριζε ένας ειδικός κανονισμός που είχε ψηφιστή από τη γενική συνέλευση του Συνεταιρισμού και εγκριθή από το Υπουργείο Γεωργίας.
Και έτσι ο Συνεταιρισμός αυτός, στο μικρό και απόκεντρο χωριό του Ξηρομέρου της Ακαρνανίας εξουδε
τέρωσε ένα από τα σοβαρότερα κακά που επί χρόνια τυραννούσε τους χωριανούς και με την καταστολή
του κακού αυτού, που πολλές φορές είχε για αυτούς τραγικές συνέπειες, έφερε και το μεγάλο καλό στο
χωριό, να πάψουν πια να λύνωνται οι διαφορές με το αίμα».

9. Σχετικά με το Κεφάλαιο 29 (και έπειτα) για τη φυσιογνωμία κλπ. του 1917 (και έπειτα)
βλ. και το βιβλιαράκι του Γεωργ. X. Χιονίδη «Η αγροτική νομοθεσία (1917) της «Προσωρι
νής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης, του Ελ. Βενιζέλου» Θεσσαλονίκη 1989, όπου κατατοπιστι
κή αναφορά και βιβλιογραφία στα τότε Δ/τα για αγροτική αποκατάσταση σε συσχετισμό και
με συνεταιρισμούς, πρωτεργάτες, κλπ.
ΒΑ. ΑΚΟΜΑ Ή Σ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:
— Τα Αμπελάκια: Ιστορικά στοιχεία από τη μελέτη του Χρ. Αναγνωστιάδη βλ. ΘΣ 1976 σ.
2882 επόμ. Και κείμενο Δ.Θ. Πάνου «τα αίτια για τη διάλυση της συντροφιάς των Αμπελα
κίων». Διορθώσεις σε μερικές ιστορικές ανακρίβειες. (Βλ. ΘΣ 1976 σ. 2943).
Αμπελάκια: Κείμενο Μαρ. Πατεράκη βλ. Αγροτική Τρ. Απρίλ. 1976.
Αμπελάκια: Η ΦΣ 1975 σ. 246, 531 αναδημοσιεύει παλαιότερο κείμενο από την έκδοση
ΑΤΕ.
— Το Σωματείον πωλήσεως οίνων Αρχανών. Ιδρύθηκε το 1905. Το Δ/μα της Κρητικής
Πολιτείας με το συμβόλαιον των ιδρυτών. (Βλ. ΘΣ 1975 σ. 138 επόμ.). Είναι πρόδρομος του
Συνεταιρισμού Αρχανών, Κρήτης. Ακολουθούν πληροφορίες.
Ο Συνεταιρισμός Αρχανών Κρήτης (Οινοποιητικός - Ελαιουργικός - Πιστωτικός)
«Η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών έκανε μια καλή αρχή. Κατά την τελευταία Γενική
Συνέλυσή της αναφέρθηκε στις ρίζες του συνεταιριστικού οκοδομήματος, στους συνεταιρισμούς των
χωριών. Και για να τιμήση τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς —προς τους οποίους πρέπει να στραφή
συστηματικά η προσοχή και το ενδιαφέρον όλων— εβράβευσε την δραστηριότητα ενός εκ των καλλιτέρων, ίσως του καλλίτερου από εκείνους που αναπτύσσουν πολύπλευρη και πολύχρονη συστηματική δρα
στηριότητα και έχουν συνειδητή συμμετοχή των μελών και ικανή διοικητική και διευθυντική ηγεσία.
Η δραστηριότητα του Συνεταιρισμού Αρχανών Κρήτης (που βραβεύτηκε) είναι από μακρού γνωστή,
μερικά δε στοιχεία από την δραστηριότητα περιλαμβάνονται στο απόσπασμα μελέτης του κ. Γ. X. Δασκά
λου που μοιράστηκε στα μέλη της Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας.
Η ρίζα του Συνεργατισμού αυτού βρίσκεται στο 1904, την εποχή δηλαδή που άρχισαν να φυτρώνουν σε
διάφορα μέρη της Ελλάδος οι πρώτοι γηγενείς σπόροι του σύγχρονου συνεταιριστικού μας δένδρου:
Παρουσιάστηκε με συμβολαιογραφικό συμφωνητικό της 26.12.1904 με τη μορφή Σωματείου, το καταστα
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τικό του δε αυτό εγκρίθηκε (σύμφωνα με το τότε δίκαιο) με Διάταγμα δημοσιευμε'νο στο φύλλο 32 της 11
Ιουνίου 1905 της Επισήμου Εφημερίδος της Κρητικής Πολιτείας.
Θα ήταν χρήσιμο, με την προσεχή συμπλήρωση 75 χρόνων από τότε, ο Συνεταιρισμός να παρουσίαση
σεμνά το ιστορικό του, τις σημερινε'ς του δραστηριότητες και τις προοπτικές του, ώστε και να τιμηθούν
όσοι -μ έ λ η και διοικ ή σ α ντες- έδρασαν και να γίνη παράδειγμα για άλλους· το ιστορικό δε να μη δείχνη μόνο τις επιτυχίες αλλά και τις δυσκολίες και κυρίως τις αδυναμίες και κακοτοπιές τις οποίες πρέπει
να προσέχουν και να υπερπηδούν οι συνεταιριζόμενοι και οι διοικούντες τους συνεταιρισμούς.
Στο σημείωμα αυτό δεν είναι δυνατό να δώσουμε στοιχεία από το έργο του. Αναφέρουμε μόνο, σαν
χαρακτηριστικά (αριθμοί 1973) ότι:
Από τα 1.275 γεωργικά νοικοκυριά στο Δήμο Αρχανών τα 1.017 είναι μέλη στο Συνεταιρισμό (ουσιαστι
κά το σύνολο των αγροτών) και αυτό με την απόλυτα ελεύθερη θέλησή τους.
Τα 1.017 μέλη κατέχουν 12.426 μερίδες με συνεταιριστική ευθύνη στο ΙΟΟπλάσιο.
Ασχολείται με επιτυχία και συστηματικά με:
—Ασκηση αγροτικής πίστεως.
— Προμήθεια γεωργικών εφοδίων και αγαθών οικιακής ανάγκης.
— Εμπορία επιτραπεζίων σταφυλιών ροζακί.
— Οινοποίηση και από κοινού εμπορία του κρασιού.
— Έ κθλιψη ελαιών και διάθεση ελαιολάδου.
— Συγκέντρωση σουλτανίνας.
— Διάφορες άλλες εργασίες.
Ο χώρος δεν μας επιτρέπει να δώσουμε τα ονόματα όλων όσων, από το 1904, προσέφεραν τις δυνάμεις
τους στη διοίκηση και διεύθυνση του Συνεταιρισμού αυτού και όσους υπήρξαν και είναι πιστά μέλη του.
Ωστόσο θα διαθέσουμε μερικές σελίδες για να δημοσιεύσουμε τα ονόματα των ιδρυτών του και το πρώτο
καταστατικό του, το περιεχόμενο του οποίου είναι υπόδειγμα σαφηνείας και νομικής και συνεταιριστικής
πληρότητας. Τούτο δε όχι μόνο για λόγους ιστορικούς αλλά κυρίως για να δουν οι σημερινοί αγρότες
(αλλά και οι αρμόδιοι) ότι οι αγρότες του 1904 είχαν συλλάβει τον ταύρο από τα κέρατα: Ε ίχαν συνενωθή για την από κοινού διάθεση της παραγωγής τους και πέτυχαν το καλλίτερο δυνατό (ανάλογα με τις
συνθήκες κάθε εποχής), μένοντας σφιχτά ενωμένοι στο Συνεταιρισμό τους. Αυτό δηλαδή που σήμερα
είναι το βασικό πρόβλημα των αγροτών μας που πρέπει να λυθή με την πραγματική συνεταιριστική τους
συνένωση και κατάλληλα κίνητρα του Κράτους...).
( Στη συνέχεια δημοσιεύεται στο περιοδικό ολόκληρο το ιστορικό).

— Αλμυρός: Ο πρώτος γεωργικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα.
Ιστορικό - λογοτεχνικό κείμενο A. Ν. Κλήμη για την συνεταιριστική δραστηριότητα στον
Αλμυρό (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2765, αναδημοσίευση από ΦΣ του 1951). Το κείμενο έχει τίτλο
«Στον Αλμυρό, στις 31 Μαΐου του 1911. Νικ. Μιχόπουλος». (Βλ. και στον Α τόμο σελ. 179
επόμ.).
—1900. Η κατάσταση στην Ελλάδα όταν εμφανίστηκε ο σύγχρονος συνεταιρισμός. Αντίξο
ες συνθήκες για συνεταιριστική οργάνωση (βλ. I. Τσουδερό σ. 40,43).
-1914. Βλ. ΦΣ 1949 σ. 1458. Και ΦΣ 1948 σ. 1259.
-1915. Η κατάσταση κατά το 1915,1920,1921 (ΦΣ 1948 σ. 1250,1259).
- 1919. Για την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας την εποχή εκείνη βλ. το βιβλίο Γ. Σκλη
ρού «Τα σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού» Αθ. 1919. Απόσπασμα του στο βιβλίο I.
Τσουδερού σ. 13 επόμ.
- 1919. Βλ. ΦΣ 1948 σ. 1259.
- 1920. Βλ. «Συνεταιριστής» 1946 σ. 27. Και ΦΣ 1948 σ. 1096. Και ΦΣ 1949 σ. 1412,1413.
—1912, 1922. Η νέα μορφή μετά το 1912 και κυρίως μετά το 1922 (I. Τσουδερού σ. 45
επόμ.).
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- 1926. Εθνικός Σύνδεσμος Αμπελοκτημόνων. Ίδρυση με ΝΔ 16/5/1926 (και Ν. 3501/1928)
ως νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου. Κατάργηση με Ν. 830/1937.
Οι αγρότες και οι Συνεταιρισμοί το 1920
— Έ ν α θαυμάσιο κείμενο του Ν. Μιχόπουλου κατά το 1920 στο «Βοηθός των Συνεταιρι
σμών» για τους τότε αγρότες, τις καλλιέργειες, τους πρώτους Συνεταιρισμούς. (Βλ. ΘΣ 1976
σ. 2805 - 2810).
— Από την ιστορία και τους αγώνες των αγροτών και των Συνεταιρισμών στην περιφ.
Λαγκαδά Μακεδονίας στην ΙΟετία του 1920.
Διδακτική εξιστότρηση του Σπ. Αντωνιάδη (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2830 επόμ.). Κείμενο που πρέ
πει να διαβαστεί.
— Στοιχεία του 1924/1925 για τις Ενώσεις Γεωργ. Συνεταιρισμών («Κεντρικοί Συνεται
ρισμοί»).
Βλ. τα μαθήματα του Σ. Ιασεμίδη στην Ανωτ. Γεωπονική Σχολή Αθηνών (βλ. ΘΣ 1976 σ.
2829).
— Με ποιους κόπους ρίζωσαν και αναπτύχθησαν οι Συνεταιρισμοί στη Μακεδονία και
ειδικά στη Βέροια. Ο Ντ. Μαλούχος, ο I. Σινάρης. Κείμενο Σπ. Αντωνιάδη (βλ. ΘΣ 1975 σ.
2081, 2133).
- Από τις πρωτοποριακές δραστηριότητες των Συνεταιρισμών. Συνεταιρισμοί και Ηλεκτροφωτισμός. Οι Συνεταιρισμοί άνοιξαν και ανοίγουν δρόμους για ικανοποίηση των αναγκών.
Πίνακας των Συνεταιρισμών που έδωσαν ηλεκτροφωτισμό σε οικισμούς (βλ. ΘΣ 1980 σ.
4445).
- Τα καπνοχώρια της Λαμίας και οι Συνεταιρισμοί πωλήσεως καπνού. Θαυμάσιο κείμενο
του Νικ. Μιχόπουλου το 1918. (Αναδημοσιεύεται στα ΘΣ 1980 σ. 4207 επόμ.).
- Η «ενσυνείδητη» συνεταιριστική κίνηση και η ανάγκη για τη γνώση και τήρηση των
συνεταιριστικών αρχών». Κείμενο του Σωκρ. Ιασεμίδη - πρόλογος στο βιβλίο του Τρ. Φαρμάκη το 1925. (Βλ. αναδημοσίευση ΘΣ 1980 σ. 4340).
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ΚΕΙΜΕΝΑ Π Α ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
(Για ενημέρωση, συγκρίσεις, παραδειγματισμό σε ενέργειες)
— Η γεωργική συνεταιριστική κίνησις εις Ιταλίαν (βλ. ΦΣ 1974 σ. 549).
— Η γεωργική συνεταιριστική κίνησις Δανίας (βλ. ΦΣ 1974 σ. 715).
— Το Τμήμα Συνεταιριστικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Marburg της Γερμανίας (βλ.
ΦΣ 1974 σ. 730).
— Ουγγαρία. Ο νέος ενιαίος νόμος. Ο σεβασμός προς τις συνεταιριστικές αρχές. Απόδοση
Αγ. Μιχαηλίδη (βλ. ΘΣ 1974 σ. 1976).
— Η νομοθεσία Συνεταιρισμών της Γερμανίας (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2030).
— Οι Συνεταιρισμοί στη Μαυριτανία (βλ. ΘΣ 1974 σ. 2046).
— Πως βλέπουν τον σύγχρονο Συνεργατισμό στην Ευρώπη. Ενδοσυνεταιριστικές και διασυνεταιριστικές σχέσεις. Απόδοση Αγ. Μιχαηλίδη από γαλλικό κείμενο (βλ. ΘΣ 1975 σ.
2126).
— Οι μεγάλες συνεταιριστικές Οργανώσεις στις διάφορες χώρες. Δημοσιεύεται κατάλογος
με δ/νσεις, τηλέφωνα, κ.λπ. (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2370 επόμ.).
— Η συμβολή προσωπικοτήτων... εις την συνάντησιν των αγροτ. συνεταιρισμών διεθνώς
(σε διάφορες χώρες). Κείμενο Χαρ. Παπαχρίστου (βλ. ΘΣ 1975 σ. 2544 επόμ.).
— Κύπρος. Ομιλία στο CIRIEC του διευθυντού Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπον
δίας για γεωργία, Συνεταιρισμούς μετά την τουρκική εισβολή. (Βλ. ΘΣ 1975 σ. 2551 επόμ.).
— ΕΟΚ και Γαλλικοί γεωργικοί συνεταιρισμοί. Κείμενο Αγ. Μιχαηλίδη (ΑΓΡΟΤΙΚΗ τρ.
Ιούλιος 1975).
— Γαλλία. Συνεταιριστικά επιτεύγματα. Παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία μανιταριών.
Κείμενο Κ. Παπακωνσταντίνου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡ. Αύγουστος 1975).
— Δανία. Η προσπάθεια για συνεταιριστική μόρφωση - οργάνωση. Ν. Γκρούντβιχτ, 1856.
Κείμενο Μ. Δέδε (βλ. ΦΣ 1975 σ. 197).
— Ελβετία. MIGROS. Επίσης Δ. Γερμανία, Ολλανδία κ.λπ., για καταστήματα διαθέσεως
οπωροκηπευτικών. Κείμενο Κ. Γιαγνίση (βλ. ΦΣ 1975 σ. 204).
— Λευκωσία. Παγκύπριο Συνέδριο προσφύγων αγροτών. Ομιλίες κ.λπ. βλ. ΦΣ 1975 σ. 256
επόμ. Παρουσία Προέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ.
— Η Γεωργική συνεταιριστική κίνηση στις Χώρες της ΕΟΚ. Κείμενο κατατοπιστικό, ανα
λυτικό της COGECA. Πρέπει να διαβαστεί και σήμερα για βασική ενημέρωση από ΦΣ 1975
σ. 448 επόμ. και 589 επόμ.
— Παιδεία και Συνεργατισμός του 19ου αιώνα στην Αγγλία. Κείμενο Μαρ. Μιχαήλ Δέδε. Οι τότε πρωτεργάτες (βλ. ΦΣ 1975 σ. 554).
— Ολλανδία. Οι αγορές δημόσιας διαπραγμάτευσης οπωροκηπευτικών. Ο μηχανισμός
εργασίας. Κείμενο Π. Δαλγιαννάκης (βλ. ΦΣ 1975 σ. 578).
— Η CIA. Η σύνοδος 23 —25/10/1975 της Κεντρικής Επιτροπής στη Στοκχόλμη. Αντιπρο
σωπεία και Ελλάδος (ΠΑΣΕΓΕΣ). Θέματα, αποφάσεις, κ.λπ. βλ. ΦΣ 1975 σ. 609.
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— Μεγάλη Βρεταννία. Η γεωργία και οι Γ. Συνεταιρισμοί της. Αναλυτικό κείμενο Γ.
Στρογγυλή (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2606).
— Νόμος περί Γεωργ. Συνεταιρισμών της Γαλλίας (βλ. 1976 σ. 2613).
— Ο αγροτικός συνεργατισμός στις Χώρες της ΕΟΚ. Κείμενο Λ. Σαχινίδη (βλ. ΘΣ 1976 σ.
2669).
— Gide - Loyette - Nouel «Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί στην Κοινή Αγορά». Απόδοση I.
Στρογγύλη (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2842).
— Ο αγροτικός συνεργατισμός στην ΕΟΚ. Κείμενο Λ. Σαχινίδη (ΑΓΡΟΤΙΚΗ τρ. Φεβρ.
1976
και Απρίλ. 1976).
— Γαλλία. Έ να ς Συνεταιρισμός. Απόδοση Λ. Σαχινίδη (ΑΓΡΟΤΙΚΗ τρ. Ιούνιος 1976 και
Ιούλιος 1976).
— Ιρλανδία. Η συνεταιριστική κίνηση. Κείμενο I. Στρογγύλη (βλ. ΘΣ 1976 σ. 2877).
— Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση και το Συνέδριο της στο Παρίσι. Κείμενο Αγ. Μιχαηλίδη ΘΣ 1976 σ. 2957.
— Η Γεωργική συνεταιριστική κίνησις εις τας χώρας της ΕΟΚ. (Βλ. ΦΣ 1976 σ. 13 επόμ.,
112 επόμ.).
— Με πρωτοβουλία των Συνεταιρικών λειτουργούν οι τοπικές αγορές στην Αγγλία. Κείμε
νο Στ. Αρφάνη βλ. ΦΣ 1976 σ. 20.
— Το Παγκύπριο Συνέδριο Αγροτών. Συμμετοχή ΠΑΣΕΓΕΣ. αποφάσεις βλ. αναλυτικά
ΦΣ 1976 σ. 104.
— Η Κεντρική Επιτροπή της ICA συνεδριάζει στη Σόφια. Κείμενα κ.λπ., βλ. ΦΣ 1976 σ.
227.
— Το συνεταιριστικό κίνημα στην Κύπρο. Κείμενο Ρ. Κληρίδη ΦΣ 1976 σ. 356 επόμ. ανα
λυτικά με πολύ κατατοπιστικά στοιχεία για αγροτικά και αστικά.
— Η 26η Σύνοδος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ενώσεως στο Παρίσι το 1976. Βλ. αναλυ
τικά ΦΣ 1976 τεύχος Οκτωβρίου. Κείμενο Δ. Μαυρόγιαννη. Και αναλυτικά ΦΣ 1976 σ. 489
επόμ. με ομιλία και εκπροσώπου της Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού Αγ. Μιχαηλίδη.
— Διάφορες Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις στο Εξωτερικό και σύγχρονες δραστηριότητές τους. Βλ. κείμενα ΦΣ 1976 τεύχος Οκτ.
— Το 8” Βουλγαρικό Συνεταιριστικό Συνέδριο (βλ. ΦΣ 1976 σ. 498).
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΜΕΤΑ ΤΟ 1976)
Επειδή δεν είναι βέβαιο ότι θα γραφεί και θα εκδοθεί και άλλος τόμος του έργου αυτού (ο
ΣΤ) για να καλύψει την περίοδο της τελευταίας 25ετίας (μετά το 1976), κρίνεται σκόπιμο να
δοθούν εδώ, περιληπτικά, μερικά βασικά στοιχεία για την περίοδο αυτή.
Και επειδή η συνεταιριστική εξέλιξη δεν είναι αποκομένη από την όλη ζωή του τόπου, η
συνεταιριστική εξέλιξη πρέπει να παρουσιαστεί πάλι σε συσχετισμό με τα βασικά γεγονότα
και τις μεγάλες μεταπτώσεις και αλλαγές της περιόδου μετά το 1976.
Βασική επίδραση στην όλη πολιτική, κοινωνική, οικονομική και γενικότερη ζωή της χώρας
είχε κατά την περίοδο αυτή η έντονη παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας και - με την
πάροδο των ετών - στο τιμόνι της κρατικής εξουσίας, των δύο μεγάλων αρχηγικών προσωπι
κοτήτων της εποχής και των μεγάλων πολιτικών σχημάτων τους (κομμάτων) με τις όποιες
συνέχειες διαδοχής τους, δηλαδή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Γ. Παπαν
δρέου. Η παρουσία τους στην πολιτική ζωή της Ελλάδας ήταν βέβαια και προ της δικτατο
ρίας του 1967 (βλ. στον Δ τόμο μας)
Ο Ανδρ. Παπανδρέου, εκλεκτός επιστήμων - καθηγητής, είχε κληθεί στην Ελλάδα, κατά
την επιθυμία του πατέρα του, κατά την εποχή της πολιτικής δύναμης του Κ. Καραμανλή με
τοποθέτηση στην Τράπεζα της Ελλάδας και την ίδρυση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών
(βλ. φωτογραφία τόμου Δ σ. 558/2318). Στη συνέχεια αναμίχθηκε στην πολιτική κατά και
κυρίως μετά τον ανένδοτο αγώνα του Γεωργ. Παπανδρέου, την άνοδο της Ενώσεως
Κέντρου και την κατάκτηση της Εξουσίας, οπότε και έγινε αναπλ. Υπουργός Συντονισμού
και είχε έντονη δραστηριότητα με διαφοράν μάλιστα απόψεων προς τα αριστερά και δυνα
μικά, σε αρκετά σημεία χειρισμών, και από τον Πρωθυπουργό πατέρα του. Ολίγον προ της
δικτατορίας του 1967 ήταν «το κόκκινο πανί» για τους αντιπάλους της Ε.Κ.
Μετά την πτώση της δικτατορίας του 1967-1974 (στο διάστημα της οποίας συνελήφθη αλλά
αφέθηκε να αναχωρήσει με τις πιέσεις ξένων παραγόντων και στη συνέχεια ανέπτυξε έντο
νο αντιχουντικό αγώνα στο εξωτερικό.
Κατά την επάνοδο από το εξωτερικό των πολιτικών δεν συνταύτησε την πολιτική του
παρουσία με τους παλαιούς πολίτικους της Ενωσεως Κέντρου ούτε με την πρώτη μεταχουντική Κυβέρνηση, αλλά δημιούργησε ευθύς αμέσως νέο πολιτικό σχήμα (κίνημα) που μάλι
στα κατώρθωσε να εισέλθει αμέσως στην πρώτη Βουλή μετά τις εκλογές (έστω με μικρές
αρχικά δυνάμεις) και στη συνέχεια με αντιπολίτευση να κερδίζει ταχεία εξέλιξη - άνοδο, να
γίνει σύντομα Αξιωματική Αντιπολίτευση και πάλι σύντομα ισχυρότατη Κυβέρνηση με δια
φορετικό πρόσωπο από τους προηγούμενους, που επέδρασε έντονα στις τύχες της Ελλάδας
από το 1981 με αλλαγή του σκηνικού.
Επειδή η παρουσία και δράση του ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά διαφορετική (στα πιστεύω και τις
εφαρμογές) από τις προηγούμενες πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες ήλθε σε αντίθεση και
κατώρθωσε να επικρατήσει, είναι ανάγκη να σημειωθούν εδώ τα πρώτα «πιστεύω» του
όπως εμφανιζόταν με τις αρχικές δημόσιες εμφανίσεις του.
Πέραν από τα λίγα που σημειώθηκαν στο Υποκεφ. Α για την παρουσία του κατά τις προ
γραμματικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως Καραμανλή μετά τις εκλογές του 1974 καθώς και
σε άλλες σελίδες μας (βλ. σελ. 511/2863 για το «τι είναι το ΠΑΣΟΚ»), δίνουμε στη συνέχεια,
κάπως αναλυτικά, μερικές δημόσιες εμφανίσεις των «πιστεύω» του σχετικά με τους αγρότες.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρ. Παπανδρέου τονίζει τα επόμενα σε ομιλία του στην Αθή
να 19-11-1974 (σελ. 93 επόμ. του βιβλίου του που αναφέραμε σε προηγούμενες σελίδες):
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«Στον αγροτικό τομέα η αδιαφορία του κράτους
έχει οδηγήσει σε καταθλιπτικά αποτελέσματα.
Χαρακτηριστικά λέγεται πως η χώρα μας είναι
κυρίως αγροτική - γιατί τι άλλο είναι; - κι έχει
όλες τις δυνατότητες όχι μόνον να καλύπτει τις
ανάγκες του λαού μας αλλά και να επιτρέπει εξα
γω γές που θα μας εξασφαλίσουν συνάλλαγμα για
την κάλυψη άλλων αναγκαίων εισαγωγών. Η
οργάνωση όμως της εκμετάλλευσης της γης μας
και η εγκληματική αδιαφορία του κράτους έχει
οδηγήσει τον αγρότη σε απόγνωση και τη χώρα
στην ανάγκη εισαγωγής αγροτικών προϊόντων. Κι
έχουμε το θλιβερό φαινόμενο τα αγροτικά προϊό
ντα μας, ο ιδρώτας του αγρότη, να μη βρίσκει αγο
ρά, ενώ τα καταστήματα τροφίμων να είναι γεμάτα
από ξένα προϊόντα. Κι έτσι ο αγρΰτης αναγκάζε
ται να εγκαταλείψει την ύπαιθρο και να αναζητή
σει την τύχη του, είτε στην υδροκέφαλη Αθήνα είτε
σε ξένες χώρες. Έ τσ ι η ύπαιθρος μαραζώνει και η
Ελλάδα χάνει τα νειάτα της, αυτούς ακριβώς που
είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξή της. Κι ανα
ρωτιέται κανείς γιατί αυτό να συμβαίνει, ποιά συμ
φέροντα το επιβάλλουν; Ασφαλώς όχι τα συμφέρο
ντα των αγροτών μας, ασφαλώς όχι τα συμφέροντα
του λαού μας. Το επιβάλλουν τα συμφέροντα και
το κέρδος του ξένου και ντόπιου μονοπωλιακού
κεφάλαιου, τα συμφέροντα του ντόπιου κατεστη
μένου και τα ατομικά συμφέροντα εκείνων που
θέλουν να κρατήσουν τον αγρότη σε μια υπανά
πτυκτη κατάσταση, έρμαιο μιας ομάδας εμπόρων
που τον καταληστεύουν και τον κρατούν μακρυά
από κάθε δυνατότητα να εκφραστεί και να απαιτή
σει αυτός να καθορίσει την τύχη του, να γίνει
κύριος φορέας του χωριού του και της επαρχίας.
Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ εξαγγέλλοντας τις αρχές του
στις 3 του Σεπτέμβρη για την ανοικοδόμηση της
χώρας μας, για μια Ελλάδα που ν ’ ανήκει σε όλους
τους 'Ελληνες, πρότεινε την ανάπτυξη τη ς γεωρ
γίας και κτηνοτροφίας με βάση τους αυτοδιαχειζόμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Δηλαδή, να
αναλάβουν οι αγρότες, μέσω συνεταιρισμών που
να διαχειρίζονται οι ίδιοι, την εκμετάλλευση της
αγροτικής γης που τους ανήκει. Οι συνεταιρισμοί
αυτοί θα αναλάβουν την προμήθεια πρώτων υλών,
λιπασμάτων, σπόρων, γεωργικών φαρμάκων,
γεωργικών μηχανημάτων κλπ., τη συσκευασία και
διάθεση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερι
κή ή εξωτερική αγορά μέσω του κατάλληλου
οργανισμού. Ο ι συνεταιρισμοί θα επεκταθούν και
στις γεωργικές βιομηχανίες ώστε οι αγρότες μαζί
με τον κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό να
αναλάβουν την επεξεργασία και διάθεση των
προϊόντων τους. Έ τ σ ι ο αγρότης θα καρπώνεται ο

ίδιος το προϊόν τη ς γη ς που του ανήκει και θα
σταματήσει νάναι το αντικείμενο εκμετάλλευσης
από μια παρασιτική τάξη, α π ’ τους μεσάζοντες.
Ό λ η η αγροτική γη πρ έπει να δοθεί στους αγρό
τες, έτσι ώστε να μη μένει αγροτική γη ακαλλιέρ
γητη ή να γίνεται αντικείμενο πλουτισμού των
κερδοσκόπων. Ή ρ θ ε η ώρα που ο αγρότης πρέπει
να γίνει ισότιμο μέλος τη ς κοινωνίας, που ο αγρό
τη ς πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις απο
φάσεις που τον αφορούν, που ο αγρότης πρέπει
να συμμετέχει αναλογικά στην κατανομή του
εθνικού εισοδήματος. (')
Τα αγροτικά πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να
τεθούν στην υπηρεσία του αγρότη. Π ρέπει να παύ
σουν να τον καταδυναστεύουν, έτσι ώστε ο αγρό
της νάχει κάλυψη για τα έξοδα της καλλιέργειας.
Παράλληλα πρέπει να εξασφαλισθεί η άμεση απο
ζημίωση για καταστροφές, θεομηνίες ή κακοκαι
ρία. Ό π ω ς πρέπει να εξασφαλιστεί και η ρύθμιση
των αγροτικών χρεών που συνθλίβουν τον αγρότη.
Ό π ω ς πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί συνταξιοδότηση για όλους τους αγρότες, άνδρες και γυναί
κες, με σύνταξη που να επιτρέπει μια ανθρώπινη
ζωή κι όχι συντάξεις πείνας.
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι το χωριό είναι και μπο
ρεί να γίνει το βασικό κύτταρο μιας υγιούς χωρο
ταξικής κοινωνικής δομής κι ότι το σωστά φροντι
σμένο χωριό, είναι το θεμέλιο για τη δημιουργία
και διατήρηση ενός τρόπου ζωής, σύμφωνα με τις
λαϊκές μας παραδόσεις. Αλλά γ ι’ αυτό επιβάλλεται
οι ίδιοι οι αγρότες να πάρουν στα χέρια τους τη
διοίκηση και λειτουργία του χωριού και της επαρ
χίας. Να αναλάβουν τον προγραμματισμό της
επαρχίας μέσα στα πλαίσια του γενικώτερου προ
γράμματος της χώρας. Η πρωτοβουλία του αγρότη
μαζί με τη βοήθεια του επιστήμονα μπορεί να
κάνει το χωριό μια ζωντανή, πολιτισμένη και σύγ
χρονη μονάδα- το θεμέλιο μιας ανθρώπινης και
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Γι’ αυτό επιβάλλεται η
βελτίωση της αγροτικής στέγης - όλοι οι αγρότες
πρέπει να αποκτήσουν μια συγχρονισμένη και
άνετη κατοικία. Για να παύσει η απαράδεκτη
κατάσταση, ο αγρότης να μένει πολλές φορές σε
ανθυγιεινά σπίτια, ενώ τα κέντρα γεμίζουν με
πολυτελείς επαύλεις. Η επικοινωνία μεταξύ χωρι
ού και πόλης πρέπει να βελτιωθεί. Είναι αναγκαία
η δημιουργία κοινοτικών κέντρων για ψυχαγωγία
και μόρφωση των αγροτών με σύγχρονη προσπά
θεια εξόρμησης φοιτητών και επιστημόνων προς
την επαρχία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διακίνη
ση νέων ιδεών και τρόπου ζωής από την πόλη στο
χωριό κι απ’ το χωριό στην πόλη. Έ τσ ι ο αγρότης

(1) Σε όλο το κείμενο ο τονισμός των στοιχείων γίνεται τώρα.

5 4 4 /2 8 9 6

Περίοδος μετά το 1976: Υποκεφ. ΙΑ ' - Σύννομη αναφορά στη νεότερη περίοδο. Η φυσιογνωμία της εποχής

θα απολαμβάνει μια ζωή αντάξια του ιδρώτα του
και θα νοιώθει ενεργό και αποφασιστικό μέλος
της κοινωνίας- θα αγαπήσει ξανά το χωριό του, τη
γη του και θα σταματήσει η αιμορραγία του χωρί
ου προς την πόλη και την ξενητειά».
(Λόγος στην Αθήνα, 19-11-1974)
«Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ανάληψη
επενδυτικής πρωτοβουλίας στην ύπαιθρο και στην
παραμεθόριο είναι η δημιουργία νέων φορέων. Τι
πρέπει να είναι αυτοί οι φορείς για να αποδώ
σουν; Πρώτα απ’ όλα δεν πρέπει να είναι κρατικοί
- με έδρα την Αθήνα. Πρέπει να είναι τοπικοί ή
περιφερειακοί φορείς. Ό χ ι μόνο γιατί και θα γνω
ρίζουν τα τοπικά και περιφερειακά προβλήματα
και τις σχετικές δυνατότητες, αλλά και γιατί οι
στόχοι τους θα ταυτίζονται με τα συμφέροντα της
Κοινότητας, του Δήμου, του νομού ή του διαμερί
σματος στο οποίο λειτουργούν. Δεύτερο, δεν θα
πρέπει γενικά να περιορίζονται στην παραγωγή
ενός και μόνο συγκεκριμένου προϊόντος ή αντι
κειμένου. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
επεκταθούν σε πολύμορφες επενδύσεις για την
ανάπτυξη ολοκληρωμένων παραγωγικών διαδικα
σιών, που να περιλαμβάνουν αγροτική παραγωγή,
ελαφρή βιομηχανία και εμπορία των προϊόντων.
Γιατί η αγροτική παραγωγή δεν μπορεί ν’ ανα
πτυχθεί αποτελεσματικά όταν είναι ξεκομμένη
απ’ την μεταποίηση και την εμπορία. Γι’ αυτό
πρέπει να σμίξει το χωράφι με το εργοστάσιο.

Τρίτο, πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση και επι
κάλυψη ανάμεσα στους παραγωγικούς αυτούς
φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση σ’ όλα τα
επίπεδά της. Γιατί να μη ξεχνούμε πως το γνήσιο
κύτταρο της Δημοκρατίας είναι η τοπική αυτοδι
οίκηση, η άμεση συμμετοχή του πολίτη στα κοι
νά. Τέταρτο, η δομή των φορέων πρέπει να είναι
συνεταιριστική και να στηρίζεται στην αυτοδια
χείριση, στη διοίκηση των φορέων από όλους
τους αγρότες και κατοίκους της υπαίθρου που
συμμετέχουν ενεργά. Πέμπτο, ο έλεγχος νομιμό
τητας τέτοιων συνεταιριστικών επιχειρήσεων
πρέπει να ασκείται από τη δικαστική και μόνο
εξουσία. Κανένα νόημα δεν έχει η παρέμβαση
της εκτελεστικής εξουσίας.
Έ κτο, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και οι
φορείς της περιφερειακής και κεντρικής εξουσίας
συμμετέχουν ή επηρεάζουν τις αποφάσεις των
βασικών πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών φορέων
μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την
επίτευξη των στόχων κάποιου συγκεκριμένου προ
γράμματος περιφερειακής και εθνικής οικονομι
κής και κοινωνικής ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο απαιτεί
βέβαια την ύπαρξη τοπικών και περιφερειακών
φορέων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
καθώς και εθνικό πρόγραμμα που αποτελεί την
καθοριστική και δεσμευτική σύνθεση των επί
μέρους προγραμμάτων».
(Λόγος στα Γιάννενα, 25-9-1976)

Αυτά ήταν τα «πιστεύω» που λέγονταν και με τα οποία γινόταν η άσκηση της αντιπολιτευ
τικής πολιτικής και η διεύρυνση των οπαδών στον αγροτικό τομέα, κατά την περίοδο 19741976.
Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά την ανασκόπηση της περιόδου μετά το 1976 χαρακτηριστικό
είναι το επόμενο κείμενο (σελ. 97 του ίδιου βιβλίου, κείμενο λόγου στη Λάρισα 26-3-1977:
«Η απαράδεκτη πορεία του αγροτικού εισοδήμα
τος στην χώρα μας επιβεβαιώνεται από μιαν απλή
σύγκριση (δίνονται στοιχεία). Στην ουσία το αγρο
τικό εισόδημα παραμένει καθηλωμένο ενώ οι
άλλοι τομείς - βιομηχανία, υπηρεσίες κλπ. - πραγ
ματοποιούν σημαντικές αυξήσεις.
Μ ια σύγκριση με την βιομηχανική παραγωγή
είναι αποκαλυπτική (δίνονται στοιχεία). Έ τσ ι
γίνεται σαφές πως χρόνο με χρόνο πραγματοποιεί
τα ι μια ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος σε
βάρος του αγρότη. Χρόνο με χρόνο ο αγρότης
γίνεται σχετικά φτωχότερος.
Μα η πραγματική τύχη του Έ λληνα αγρότη είναι
πολύ χειρότερη απ’ αυτή που δίνουν οι μέσοι όροι
της στατιστικής. Από τις 1.000.000 περίπου αγροτι
κές εκμεταλλεύσεις στην χώρα μας, πάνω από
600.000 καλλιεργούν λιγότερα από 30 στρέμματα η
κάθε μιά, ένα σύνολο γης ίσο με το 23% του συνό
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λου της καλλιεργούμενης έκτασης στην Ελλάδα. Σ ’
αντίθεση, περίπου 50.000 αγροτικές εκμεταλλεύσιες - οι πιο προνομιούχες - καλλιεργούν το 25%
του συνόλου της καλλιεργούμενης γης.
Και κάτι πιο εντυπωσιακό. Τ α 4/5 των εργαζόμε
νων αγροτών πραγματοποιούν καθαρό κατά κεφα
λή εισόδημα ίσο προς το 1/4 του κατά κεφαλή
καθαρού εισοδήματος που πραγματοποιεί το σχε
τικά πιο προνομιούχο 1/5 των εργαζόμενων στην
ύπαιθρο.
Σε αδρές γραμμές: το 80% των αγροτικών εκμε
ταλλεύσεων της χώρας μας αντιμετωπίζουν πρό
βλημα επιβίωσης.
Το οδικό δίκτυο της υπαίθρου είναι ακόμα πρω
τόγονο. Η αγροτική στέγη είναι απαράδεκτη για
χώρα που η πρωτεύουσα της βρίθει προκλητικά
από πολυτελείς επαύλεις. Η υγειονομική περίθαλ
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ψη βρίσκεται σε πρωτόγονη κατάστατη. Δεν υπάρ
χουν ούτε γιατροί, ούτε τεχνικοί, ούτε νοσοκόμες,
ούτε νοσοκομεία για ν’ αντιμετωπίσουν τις ανά
γκες του πληθυσμού της υπαίθρου. Η σύνταξη των
αγροτών αποτελεί ύβρη για τα γερατιά της υπαί
θρου. Γιατί με τις σημερινές συνθήκες σύνταξη
κάτω από 3.000 το μήνα δεν είναι σύνταξη αλλά
ελεημοσύνη. Η απαράδεκτη αυτή εικόνα συμπλη
ρώνεται με την ανυπαρξία πολιτιστικών κέντρων
με βιβλία, μουσική, κινηματογράφο, θέατρο, άθλη
ση κι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις.
Η μέση παραγωγικότητα στις χώρες της ΕΟΚ
είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη απ’ την δίκιά μας.
Πλεονεκτούμε βέβαια κλιματολογικά σε μια σειρά
από προϊόντα, όχι όμως και σε σχέση με τρίτες
χώρες, με τις οποίες υπάρχουν ήδη συμφωνίες με
την Ε Ο Κ για μειωμένους δασμούς μέχρι 80%. Το
βαμβάκι και ο καπνός δεν αντιμετωπίζουν
δασμούς σήμερα κι η ένταξη δεν θα είχε καμμιά
θετική επίπτωσή σ’ αυτά τα προϊόντα. Τα εσπερι
δοειδή κινούνται κατά κύριο λόγο στην εσωτερική
μας αγορά. Κι απ’ τις εξαγωγές μας το μεγαλύτερο
ποσοστό ( πάνω από 80%) πηγαίνει στις ανατολι
κές χώρες. Το 80% των κρασιών μας καταναλώνε
ται <πην εσωτερική αγορά. Κι υπάρχει τώρα τάση
για την εισαγωγή ξένων κρασιών και ποτών. Το
λάδι θα βρει σκληρό ανταγωνισμό από την Ιταλία,
την Ισπανία, την Γαλλία. Το 70% σε κάθε περίπτω
ση· εξάγεται στις ανατολικές χώρες. Το 80% των
ροδάκινων εξάγονται ήδη στην Γερμανία. Έ χουμε
ήδη πικρή εμπειρία, χρειάζεται σχόλιο;

απ’ τη σημερινή διάρθρωση της αγροτικής οικονο
μίας της Ελλάδας, άσχετα από οποιαδήποτε πολι
τική τοποθέτηση, οι συνέπειες της ένταξης για την
αγροτική μας οικονομία θα είναι κυριολεκτικά
καταλυτικές. Και γενικώτερα όμως, θα χάσουμε
κάθε ευκαιρία να αναπτύξουμε ισομερώς τους
στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας, να γίνου
με αυτοδύναμη χώρα οικονομικά. Και μακροπρό
θεσμα αυτό δυναμιτίζει την οντότητα μας σαν
Λαού και σαν Έ θνους.
Μακροπρόθεσμα η λύση του αγροτικού προβλή
ματος της χώρας θ’ απαιτήσει ριζική αναδιάρθρω
ση της παραγωγικής δομής της αγροτικής οικονο
μίας. Το εισοδηματικό πρόβλημα όμως που αντιμε
τωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός είναι άμεσο και
πρέπει και μπορεί ν’ αντιμετωπισθεί με δημοσιο
νομικά κατά κύριο λόγο μέτρα.
Πρώτο, την εξαγγελία ενωρίς τιμών ασφαλείας
που να καλύπτουν πλήρως το αναμενόμενο κόστος
παραγωγής και ένα λογικό ποσοστό κέρδους.
Δεύτερο, επιδοτήσεις για να διακινηθεί το προϊόν
αν η τιμή ασφαλείας έτυχε να βγει ψηλότερη απ’
ό,τι επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς ή αν η
πολιτεία επιθυμεί να εξασφαλίσει χαμηλή τιμή
στην αγορά προς όφελος των οικονομικά ασθενεστέρων τάξεων. (Αυτό δεν αφορά τον αγρότη που
εισπράττει πάντα την προκαθορισμένη τιμή ασφα
λείας).
Τρίτο, ασφάλιση της παραγωγής από θεομηνίες
και νόσους.

Αύξηση εξαγωγών πρε'οει να αναμένεται στα
οπωροκηπευτικά. Μα δεν σημαίνει αυτό αναγκα
στικά· και αύξηση του εισοδήματος. Γιατί σκληρός
θα είναι ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες που
συνδέονται ήδη προνομιακά με την ΕΟΚ.

Τέταρτο, έλεγχος των τιμών, άρση των δασμών, ή
και επιδότηση του μηχανικού .εξοπλισμού, των
χημικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Ό σ ο για την κτηνοτροφία - είναι σαφές ότι δεν
πρόκειται να επιζήσει. Η πολιτική των κυβερνώντων της χώρας μας ποτέ δεν ευνόησε την ανάπτυ
ξή της. Και οι ανταγωνιστικές συνθήκες σήμερα
στα πλαίσια της Ε Ο Κ θα είναι άμεσα και εντυπω
σιακά καταστροφικές.

Αυτά τα άμεσα μέτρα οπωσδήποτε θα επιβαρύ
νουν τον προϋπολογισμό. Από την πάταξη της
φοροδιαφυγής, απ’ την κατάργηση των προνομίων,
«κινήτρων» και απαλλαγών του μεγάλου μονοπω
λιακού κεφαλκίου,
από την επιβολή υψηλού
φόρου στα υπερκέρδη των μονοπωλίων.

Μα γενικώτερα, είναι τέτοια η εξάρτησή μας απ’
τις ανατολικές χώρες - σε ό,τι αφορά εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων - ώστε ο αναπροσανατολισμός προς την Ε Ο Κ να είναι ουσιαστικά αδύνα
τος.. Κι όμως η ένταξή μας στην ΕΟΚ θα δημιουρ
γήσει ανυπέρβλητα εμπόδια για τη συνέχιση των
εξαγωγών μας στις ανατολικές χώρες.

Μα τα μέτρα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Θα
χρειασθοΰν όχι μόνο αναδιάρθρωση της αγροτικής
παραγωγής, μα και ριζικές θεσμικές αλλαγές.

Η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει την Ελλά
δα στην Ε Ο Κ δεν είναι οικονομική, είναι πολιτική
απόφαση, είναι απόφαση που υλοποιεί το «ανήκομεν εις την Δύσιν».
Γιατί γνω ρίζει ακόμη και η κυβέρνηση, πως κάτω
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Πέμπτο, αύξηση των συντάξεων σε επίπεδο που
να επιτρέπει αξιοπρεπή γερατιά.

Χ ρειάζεται πρώτα απ’ όλα ένα γενικό, πανεθνικό
πλάνο για την επιλογή καλλιεργειών κατά περιφέ
ρεια ή ζώνη της χώρας. Η επιλογή - που θ’ αναθε
ωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όπως το
επιβάλλουν οι συνθήκες - του είδους και της έκτα
σης της καλλιέργειας σε κάθε παραγωγική ζώνη,
θα εξαρτηθεί τόσο από τις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες όσο κι απ’ τις συνθήκες που
επικρατούν στην εγχώρια και την παγκόσμια αγο
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ρά. Προϋπόθεση βέβαια είναι η διαρκής (σε ετή
σια βάση) μελε'τη του εδάφους και η συνεχής
παρακολούθηση των εξελίξεων της παγκόσμιας
οικονομίας.
Οι δυνατότητες παραγωγής σε μια περιφε'ρεια ή
ζώνη εξαρτιώνται βέβαια σε μεγάλη κλίμακα από
τις επενδύσεις υποδομής που έχουν πραγματοποι
ηθεί. Κι αυτό σημαίνει αποξηραντικά, αρδευτικά,
εγγειοβελτιωτικά έργα και κατάλληλα, επαρκή
οδικά δίκτυα. Φράγματα που θα συγκεντρώνουν
τα νερά που χύνονται στη θάλασσα χειμώνα και
καλοκαίρι, αξιοποίηση του νερού που κινείται σε
υπόγειες φλέβες, έργα αντιπλημμυρικά για να
σώσουμε τη γη από το πνίξιμο της χειμωνιάτικης
πλημμύρας - αποτελούν προϋπόθεση για την πλή
ρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της
ελληνικής γης.
Αλλά ο μικρός και κατατεμαχισμένος κλήρος
αποτελεί αποφασιστικό πρόσκομμα στην αύξηση
της παραγωγικής αποδοτικότητας, στη μείωση του
κόστους παραγωγής. Η απόδοση των ακαλλιέργη
των εκτάσεων των τσιφλικιών που ακόμη υπάρ
χουν σε μεγάλη κλίμακα στη χώρα μας στους ακτήμονες αγρότες δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα.
Ούτε ο αναδασμός θα λύσει το πρόβλημα. Είναι
δύσκολη μακρόχρονη διαδικασία και είναι πιθανό
τελικά να ευνοήσει τους σχετικά οικονομικά ισχυ
ρότερους αγρότες. Το κληρονομικό μας δίκαιο σε
κάθε περίπτωση θα οδηγήσει και πάλι, ύστερα από
καιρό, στον μικρό και κατατεμαχισμένο κλήρο. Η
μόνη λύση τελικά είναι ο παραγωγικός αγροτικός
συνεταιρισμός με βάση την ομαδική καλλιε'ργεια.
Ο ι γεωργικοί συνεταιρισμοί στην σημερινή τους
μορφή, είναι τόσο απογοητευτικοί ώστε ο αγρό
τη ς να αμφισβητεί τ ις τεράστιες δυνατότητες που
παρέχει αυτή η θεσμική μορφή για την ανάπτυξη
τη ς αγροτικής οικονομίας μας. Γ ιατί σήμερα απ’
τους 7.000 συνεταιρισμούς οι 5.000 είναι πιστω τι
κοί - δηλαδή μια γραφειοκρατική προέκταση τη ς
ΑΤΕ για τη διανομή των δανείων. Οι υπόλοιπο
είναι παραγωγικοί συνεταιρισμοί.
Μ α στην πράξη - με λίγες εντυπωσιακές εξαιρέ
σεις - τι σημαίνει σήμερα ο τίτλος «παραγωγι
κός» συνεταιρισμός; σημαίνει απλώς ότι παρεμ
βάλλεται στην διαδικασία διάθεσης (όχι παραγω
γής) των προϊόντων - είναι δηλαδή στην ουσία
εμπορικός. Μόνο ε'να 10% των συνεταιρισμών
στην Ελλάδα εμπλέκονται στην παραγωγική δια
δικασία σ’ αντίθεση με τις χώρες τη ς Κεντρικής
και Δυτικής Ευρώπης όπου οι συνεταιρισμοί συμ
μετέχουν στην διαδικασία τη ς παραγωγής κατά
80% περίπου.
Η σχέση των συνεταιρισμών ανάμεσά τους, μα
και η σχέση τους με τη ν Τοπική Έ νω σή τους

είναι όχι μόνο χαλαρές αλλά συχνά και ανταγωνι
στικές. Κι όσον αφορά τη ν ηγεσία τους, την
ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι πασίγνωστο πω ς είναι πάντα το
διαβιβαστικό όργανο τη ς ΑΤΕ και τη ς εκάστοτε
κυβέρνησης, πως π οτέ δεν ήταν εκφραστής των
συμφερόντων είτε των συνεταιρισμών είτε των
αγροτών.
Ό λ ο αυτό το θεσμικό σχήμα είναι ολότελα ξεπε
ρασμένο. Και είναι επιτακτικό καθήκον τη ς πολι
τείας να προωθήσει το γρηγορώτερο δυνατό την
δημιουργία σε πανελλήνια κλίμακα αγροτικών
συνεταιρισμών (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθ
μιων) νέου τύπου. Τα βασικά χαρακτηριστικά
τους πρέπει να είναι: πρώτο, ο συνεταιρισμός
αναλαμβάνει όλο το φάσμα τη ς ομαδικής κατά
κανόνα παραγωγής και τη ς διάθεσης των προϊό
ντων. Δεύτερο, είναι αγροτοβιομηχανικός για να
σμίξει το εργοστάσιο και το χωράφι, για να
συγκροτηθεί η νιότη στην ύπαιθρο. Τρίτο, είναι
άμεσα υπεύθυνος για τις πιστώ σεις που παρέχο
νται στα πλαίσια του γενικού προγράμματος της
χώρας και του συντονισμού (και μόνο) που ασκεί
ται από την ΑΤΕ. Τέταρτο, οι αγρότες που συμ
βάλλουν σε γη (που παραμένει δίκιά τους ατομική
ιδιοκτησία), σε εξοπλισμό και σε προσωπική
εργασία, αυτοδιαχειρίζονται - αυτοδιοικούν τους συνεταιρισμούς. Η πολιτεία δεν ασκεί έλεγ
χο σκοπιμότητας. Η δικαστική εξουσία μόνο
ασκεί έλεγχο νομιμότητας. Π έμπτο, οι φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης - πρώτου ή δευτέρου βαθ
μού - συμμετέχουν στην διοίκηση για να προωθή
σουν τα γενικώτερα συμφέροντα του χωριού, της
πόλης, τη ς επαρχίας.
Βέβαια η πολιτεία θα παίξει, πρέπει να παίξει
αποφασιστικό ρόλο. Ό χ ι μόνο στην διαμόρφωση
των νέων θεσμικών πλαισίων. Απαιτείται η ενερ
γός συμμετοχή της για τα έργα υποδομής, για την
ανάπη)ξη βιομηχανίας που να προμηθεύει σε
χαμηλές τιμές τον αγροτικό εξοπλισμό, το φυτο
φάρμακο και το χημικό λίπασμα. Ε ίναι τέλος υπεύ
θυνη για την οργάνωση της αγροτικής εκπαίδευ
σης, για την δημιουργία αγροτικών και συνεταιρι
στικών σχολών, ιδρυμάτων και ινστιτούτων που θα
προωθήσουν την έρευνα σε βάθος.
Σ ’ όλα αυτά θα συμμετέχουν ενεργά οι συνεταιρι
σμοί. Ό π ω ς θα πρέπει να συμμετέχουν παράλληλα
με τους περιφερειακούς φορείς, στην ανάπτυξη της
στέγης, της υγειονομικής περίθαλψης, των πολιτι
στικών εκδηλώσεων της υπαίθρου. Η παροχή «δω
ρεάν» ιατρικής, φαρμακευτικής περίθαλψης, άνε
της και σύγχρονης στέγης με επιδότηση και χαμηλότοκα δάνεια, εντάσσονται ασφαλώς, στο πρό
γραμμα αναζωογόνησης της ελληνικής υπαίθρου».
(Λόγος στη Λάρισα, 26-3-1977)
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Μ ε βάση αυτά ασκήθηκε η πολιτική του ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση.
Για τις εφαρμογές ως Κυβέρνηση βλ. τα νεότερα κείμενα (ομιλίες κλπ. ως Πρωθυπουργού,

νόμοι, κυβερνητικές πρακτικές, κλπ.) στον επόμενο τόμο (αν εκδοθεί).
Ό σ ο ν αφορά τα πιστεύω της Νέας Δημοκρατίας ως Κυβερνήσεως βλ. στις προηγούμενες
σελίδες του Ε τόμου και σε όσα θα γραφούν στη συνέχεια. Ως αντιπολιτεύσεω ς δε στις
σελίδες του επόμενου Τόμου (αν εκδοθεί). Πλούσια στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία υπάρ
χουν ακόμα στο Αρχείο Καραμανλή καθώς και στα πολλά που γράφηκαν σε όλα τα έντυπα
κατά το θάνατο του (1998).
*

Ό σ ο ν αφορά την εξέλιξη στην κυβερνητική εξουσία που επιδρά βασικά στην εξέλιξη
(θετική ή αρνητική) των αγροτικών και συνεταιριστικών προβλημάτων, σημειώνεται ότι
(μετά τα όσα έχουν σημειωθεί στις προηγούμενες σελίδες του Τόμου Ε) ν έ ες εκλογές βου
λευτικές έγιναν πρόωρα την 20-11-1977. Διεξαγωγή από την ίδια την προηγούμενη Κυβέρ
νηση της Νέας Δημοκρατίας με ενίσχυμένη αναλογική. Αποτελέσματα:
%
Βουλευτές
Νέα Δημοκρατία
41,84
172
ΠΑΣΟΚ
25,34
93
Ένωση Δημοκρ. Κέντρου
11,95
15
ΚΚΕ
9,36
11
Εθνική Παράταξη
6,82
5
Συμμαχία προοδ. αριστ. δυνάμεων
2,72
2
Νεοφιλελεύθεροι (Μητσοτάκης)
1,08
2

300
Σ χηματίζεται Κυβέρνηση υ π ό Κ. Καραμανλήν έως 5 Μα'ίου 1980, οπότε ο πρωθυπουργός

εκλέγεται (μεταπηδά) Πρόεδρος της Δημοκρατίας (έως Μάρτιο του 1985 οπότε παραιτείται
και εκλέγεται ο Χρ. Σαρτζετάκης) και σιην Κυβέρνηση ορίζεται πρωθυπουργός ο Γ. Ράλλης.
- Κατά την περίοδο 1974-1980 ενδεικτική των οικονομικών εξελίξεων είναι (εκτός των
άλλων) η τιμή της χρυσής λίρας:
Έτος
Αρχή Ιανουαρ.
Τέλος Δ εκεμβρ.
1974
1.090
1.839
1975
1.698
1.522
1976
1.448
1.689
1977
1.663
1.795
1978
1.931
2.110
1979
2.278
4.509
1980
6.500
7.177
Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της κακής οικονομικής και γενικότερης εξέλιξης.
- Η Κυβέρνηση Ράλλη κυβερνά με μεγάλες δυσκολίες έως τις εκλογές 18 Οκτωβρίου 1981
οπότε πρώτο κόμμα αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 48,5% και απόλυτη πλειοψηφία
στη Βουλή.
Σχηματίζει ισχυρή Κυβέρνηση με μεγάλες μεταβολές στη δημόσια ζωή. (Βλ. μερικά βασικά
στην έκδοση «Λόγοι του Πρωθυπουργού Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 1981-1982).
Βλ. εκεί κυρίως σε ό,τι αφορά τα αγροτικά - συνεταιριστικά:
- Τις προγραμματικές δηλώσεις 22-11-1981 στη Βουλή.
- Τ α οικονομικά μέτρα (13-12-1981 και 3-1-82).
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- Αγροτικά, στην Επέτειο του Κιλελέρ 21-3-82.
- Το Αγροτικό Πρόγραμμα (στο Α ’ Αγροτικό Συνέδριο 22-3-1982).
- Κείμενο για κρατικούς προϋπολογισμούς 1982 και 1983. Ανάπτυξη στο τεράστιο υλικό
από το 1981 και στα νεότερα (της Κυβερνήσεως Κ. Σημίτη, κλπ) θα γίνει στον ΣΤ Τόμο.
- Γενικά πάντως και από τις Κυβερνήσεις Καραμανλή και περισσότερο από τις Κυβερνή
σεις ΠΑΣΟΚ επεκτείνεται η κρατική δραστηριότητα στην οικονομική ζωή με σύσταση κρατι
κών οργανισμών - επιχειρήσεων σε διαφόρους τομείς, με όλα τα θετικά και αρνητικά επακό
λουθα.
- Σχετικά με την αγροτική - συνεταιριστική ζωή, πολλές είναι οι αντικειμενικές παρατηρή
σεις, υποδείξεις στο περιοδικό «Θέματα Συνεταιρισμών και Οικονομίας» έως το 1984 (όπως
και σε όλες τις προηγούμενες Κυβερνήσεις) και στη συνέχεια στο περ. «Συνεταιριστική
Πορεία» (από το 1986) καθώς και την εφημ. «Αγροτική» (ιδρυτής ο Αλέξ. Μπαλτατζής), στα
οποία βέβαια δεν είναι δυνατό να γίνει εδώ αναφορά.

Οι βασικοί πολιτικοί αρχηγοί - πρωθυπουργοί κατά τα τελευταία 25 χρόνια μετά το 1974
(με ριζική επίδραση της όλης πολιτικής τους και στα αγροτικά - συνεταιριστικά).
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Σχετικά μ ε την νομοθεσία συνεταιρισμών

Στις προηγούμενες σελίδες του Τόμου Ε παρακολουθήσαμε το σήριαλ για τη νομοθεσία
Συνεταισμών, δηλ. το νέο θαυμάσιο (κατά τις διακηρύξεις) νόμο που θα γινόταν, προσαρμο
σμένο στις αρχές των Συνεταιρισμών και στην φιλελεύθερη εφαρμογή των χωρών της ΕΟΚ.
Το σήριαλ αυτό που άρχισε από το 1974 το παρακολουθήσαμε έως και το τέλος του 1976.
Ενώ επρόκειτο να γίνει ο νόμος «εντός 15θημέρου». Τότε το 1976 αποφασίστηκε ότι το
νομοσχέδιο «πρέπει να μελετηθεί»
Τελικά φτάσαμε στο νόμο 921 του 1979 αφού το σχετικό νομοσχέδιο πέρασε από καταιγι
σμό στη Βουλή επί μακρόν χρονικό διάστημα. Ό λα τα σχετικά γι’ αυτό βλ. στο βιβλίο των
Οικονομοπούλου - Κλήμη - Καμινάρη όπου στην εισαγωγή στις σελίδες 7-15 γίνεται από τον
Α.Ν. Κλήμη αναλυτική έκθεση και για όλο το ιστορικό της καταθέσεως, ψηφίσεως, κλπ.
Αναλυτικά θα γίνει αναφορά στον νόμο αυτό (θετικά και αρνητικά) στον ΣΤ’ Τόμο (αν
εκδοθεί, άλλως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν το παραπάνω βιβλίο).
Με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ η ζωή του Ν. 921/1979 δεν υπήρξε μακρόχρονη.
Ουσιαστικές μεταβολές στα συνεταιριστικά άρχισαν να δρομολογούνται μετά την ανάληψη
της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ με διάφορες ενέργειες και με την κατάρτιση νέου σχεδίου
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νόμου για τους Συνεταιρισμούς προσαρμοσμένου στις ιδρυτικές διακηρύξεις του νέου κινή
ματος. Βλ. το σχέδιο του νόμου «για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των
Συνεταιρικών Οργανώσεων» στο περιοδ. «Θέματα Συνεταιρισμών» 1982 τεύχος 70 σελ.
5097,5100 και την αιτιολογική του έκθεση στο τεύχος 71 σελ. 5117,5163.
Τελικά ψηφίστηκε ο νόμος1257/1982 (βλ. στο ίδιο περιοδικό 1982 τεύχος 71 σελ. 5137,
5209. Βλ. και ν. 1270/82 άρθρ. 65 για έναρξη των προθεσμιών νέων εκλογών στις 30-10-82.
Η σειρά των νέων αυτών και άλλων από τότε νόμων και εφαρμογών, έφεραν στην εφαρμο
γή νέες δυνάμεις και νέες αντιλήψεις με ενθουσιώδη εξόρμηση για επεκτατική συνεταιριστι
κή περίοδο. Και όπως συμβαίνει σε περίοδους βασικών μεταβολών τα αποτελέσματα είναι
μικτά, άλλοτε και αλλού θετικά και άλλοτε και αλλού αρνητικά που απαιτούν αντικειμενική
ήρεμη ιστορική εξέταση.
Και ο νόμος αυτός 1257/1982 δεν κράτησε πολλά χρόνια. Άρχισαν αμέσως οι τροποποιή
σεις επί τροποποιήσεων.
Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο ν. 1541/1985.
Αργότερα ψηφίζεται ο νόμος 2169/1993.
Γενικά για τη νομοθεσία Συνεταιρισμών και τα νομολογιακά προβλήματα βλ. στη «Συνε
ταιριστική Πορεία» σε όλα σχεδόν τα τεύχη από 4 του 1986 έως και 38 του 1993 κείμενό της
δικηγόρου Β. Δημητριάδου. (Βλ. το συγκεντρωτικό Ευρετήριο από την έκδοση του περιοδι
κού έως τέλος 1998, εργασία Ολ. Κλήμη - Καμινάρη).
Ο νόμος 2169 του 1993 τροποποίιήθηκε με τους νόμους 2181/1994 και 2538 του 1997. Ανε
πίσημη κωδικοποίησή του από τον Αντ. Χατζηβασιλείου βλ. σε έκδοση της Αγροτικής Συνε
ταιριστικής και νέα δημοσίευση στο περ. «Συνεταιριστική Πορεία» τεύχη 50 και 51 του 1998.
Αλλά και αυτό το ισχύον δίκαιο δεν αναγνωρίζεται, από ετών, ως το πρέπον και υπάρχει
διαδικασία συντάξεως νέου νόμου (που και αυτη - όπως όλες οι προηγούμενες είναι πρόχει
ρη - μεταβάλλεται κατά τις πρόχειρες αντιλήψεις του κάθε φορά υπουργού Γεωργίας και τις
περιστάσεις με δηλώσεις κλπ.). Σχετικές παρατηρήσεις βλ. σε κείμενο Κ. Παπαγεωργίου
στη «Συνεταιριστική Πορεία» τ. 53 του 1999.
Ό σον αφορά τους «Αστικούς» Συνεταιρισμούς έχει δημιουργηθεί νέα ειδική νομοθεσία
(βλ. ανεπίσημη κωδικοποίηση στο παραπάνω περιοδικό της Εταιρείας Φίλων Συνεργατι
σμού τεύχος 53 του 1999).
Σχετικά με την Εποπτείαν επί των Γεωργικών Συνεταιρισμών που άσκησε η ΑΤΕ από το
1930, αυτή ουσιαστικά είναι τώρα ανύπαρκτη τόσο εξ αιτίας των διατάξεων των νεότερων,
από το 1985, νόμων όσον και από την απογύμνωση του ειδικού εποπτικού προσωπικού.
Επί έτη συζητείται η άπιαστη επιδίωξη της αυτοεποπτείας ή της εποπτείας με ειδικό σώμα
έξω της ΑΤΕ (επιδίωξη που έχει πολλά προβλήματα οργανωτικά και οικονομικά τα οποία
δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν και μάλιστα με τον ερασιτεχνικόν τρόπον με τον οποί
ον έρχονται στην επιφάνεια κατά διαστήματα). Η ουσία είναι ότι η Εποπτεία (με τον διπλό
της ρόλο του συμπαραστάτη - ενισχυτή αλλά και του ελεγκτού για πρόληψη αδικημάτων)
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στη συνεταιριστική ζωή.
Ό σον αφορά τη συνεταιριστική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα.
Βασικό πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίως από την άσκηση μέσω των Συνεταιρικών Οργα
νώσεων (κυρίως των Κεντρικών και των Ενώσεων) αγροτικής κοινωνικής πολιτικής, πέραν
από τις δυνατότητες που επέτρεπαν οι δεσμεύσεις ΕΟΚ, χωρίς επίσημη κρατική κάλυψη
(εγγύηση), γραμμή που δημιούργησε σε πολλές οργανώσεις υπερχρέωση που έγινε αποπνικτική από την αδυναμία εξυπηρετησεως των χρεών, με την επιβάρυνσή τους με υψηλότατους
τόκους υπερημερίας (λόγω καθυστερήσεων και πληθωρισμού).
Διαδοχικές ρυθμίσεις ανάγκης οδήγησαν στην ανάληψη σημαντικού μέρους αυτών των
χρεών κρατικής ευθύνης από το Δημόσιο, χωρίς όμως να λυθεί εντελώς το πρόβλημα.

5 5 1 /2 9 0 3

Περίοδος μετά το 1976: Υποκεφ. ΙΑ ' - Σύντομη αναφορά στη νεότερη περίοδο. Εργασίες.

Υπήρξε και μεγάλη αύξηση προσωπικού στις Οργανώσεις που τις επεβάρυνε πολύ. Εκείνο
που πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί, για την μετά το 1974 περίοδο, είναι το από ετών βασικό
πρόβλημα της απότομης (τις τελευταίες δεκαετίες) μεταβολής των συνθηκών παγκόσμια,
από την ελεγχόμενη και προστατευόμενη από το Κράτος οικονομία στην ελεύθερη οικονο
μία της Αγοράς και του ανταγωνισμού.
Ενώ δηλαδή οι Ελληνικοί Συνεταιρισμοί (όπως και σε άλλε χώρες) αναπτύχθηκαν από το
1915 μέσα σε καθεστώς μεγάλης παρεμβάσεως του Κράτους στην οικονομική ζωή (για επί
λυση μεγάλων προβλημάτων που προέκυπταν απο τους πολέμους και άλλα γεγονότα), επέμ
βαση που οδηγούσε (μεταξύ άλλων) σε συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων για λ/σμό του
Κράτους και φροντίδα γενικότερη εξασφάλισης από αυτό εισοδήματος για επιβίωση των
αγροτικών πληθυσμών, η κατάσταση άλλαξε ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες.
Ανέτοιμες οι Συνεταιρικές Οργανώσεις (όπως και γενικότερα το Κράτος και η όλη οικονο
μική ζωή) καλούνται να προσαρμοσθούν στη νέα διεθνή κατάσταση για να μπορέσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως θεσμός γενικότερης αναγνώρισης (την σημασία του οποί
ου τονίζουν και επίσημα κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ΕΟΚ δημοσιευ
μένα και στα συνεταιριστικά περιοδικά).
Βασικό συνεπώς καθήκον των Συνεταιρισμών του σήμερα είναι η προσπάθεια της ταχύτε
ρης προσαρμογής προς τις νέες συνθήκες με διαφύλαξη των συνεταιριστικών αρχών και επι
διώξεων για εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπινων κοινωνιών. Βασικό κείμενο σχετι
κό με το πρόβλημα αυτό είναι η ομιλία Αριστ. Ν. Κλήμη κατά την Αναγόρευση του ως Επιτί
μου Διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (βλ. στη «Συνεταιριστική Πορεία»
1998 τεύχη 48 και 52).
* **

Γενικά θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν σήμερα αξιόλογες συνεταιριστικές Οργανώσεις
(τοπικές, περιφερειακές, κεντρικές), παρά τις όποιες οδυνηρές οπισθοδρομήσεις. Αυτές
πρέπει να αντιμετωπισθούν από την κρατική εξουσία με κατανόηση (νομοθεσία, συνεταιρι
στική πολιτική, κλπ.), ώστε να μπορούν να δρουν χωρίς δεσμεύσεις και επικαλύψεις, με
βάση τις συνεταιριστικές παγκόσμια κατευθύνσεις. Έτσι, στη συνέχεια, θα γίνει δυνατό,
όσο υπάρχουν συνεταιριστές με γνώσεις - ήθος - δραστηριότητα, να υπάρξει νέα συνεταιρι
στική πορεία που θα τιμά το παρελθόν και θα λαμπρύνει το μέλλον.
Σχετικά κείμενα για την σωστή συνεταιριστική πολιτική δημοσιεύονται από τους λίγους
πραγματικά ειδικούς στα θέματα των Συνεταιρισμών στο περ. «Συνεταιριστική Πορεία», της
Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού καθώς και αρκετά στο περ. της Συνομοσπονδίας Συνεται
ρισμών «Αγροτικός Συνεργατισμός» και σε άλλα έντυπα (όπως, δυστυχώς, δημοσιεύονται
και άλλα αλλού από παντογνώστες μαθητευομένους μάγους με κομματικές, κυρίως, κατευ
θύνσεις, διαλυτικά και συκοφαντικά για τη γεωργική συνεταιριστική κίνηση).
** *

Με το σύστημα της διεξαγωγής των εκλογών σε όλες τις ομοιόβαθμες συνεταιριστικές
Οργανώσεις στην ίδια χρονική στιγμή και τη δημιουργία των κομματικών ψηφοδελτίων, τη
δημιουργία στα χωριά (για πολλά χρόνια) των πράσινων, των θαλασσί, των κόκκινων καφε
νείων και με άλλα διαχωριστικά, οι Συνεταιρικές Οργανώσεις έχουν υποταγεί, σε μεγάλο
βαθμό, στις κομματικές εξαρτήσεις, παρόλο που κατά διαστήματα ακούγονται και αντίθετες
φωνές - παροτρύνσεις για μη κομματικοποίηση (όμως όχι πάντα ειλικρινείς).
Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι αντικειμενικοί επιστήμονες δεν παύουν να κάνουν το
συνεταιριστικό τους καθήκον. Εντελώς ενδεικτικά παραθέτουμε από επαρχιακή εφημερία
(«Δημοκράτης» Μυτιλήνης 13 και 14-3-1997) ένα ωραίο χαρακτηριστικό κείμενο του Δημ.
Πρόβατά (Προέδρου του Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών Ι.Α.Γ.Ε.) με τίτλο «Χωρίς κομμα
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τικές επιρροές οι εκλογές στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς». Γράφει:
«Η ΠΑΣΕΓΕΣ ανακοίνωσε την έναρξη των εκλο
γικών διαδικασιών για την ανάδειξη της νέας ηγε
σίας του συνεταιριστικού κινήματος.
Οι εκλογές αυτές είναι μια νέα ευκαιρία για τον
αγροτικό κόσμο. Μια νέα ευκαιρία για την αναζω
ογόνηση του Συνεταιριστικού Κινήματος. Μια
ευκαιρία για την αποκήρυξη μιας πολιτικής που
οδήγησε τους συνεταιρισμούς στην οικονομική
καταστροφή και στην ανυποληψία. Μια ευκαιρία
για την αποβολή του κομματισμού από τους συνε
ταιρισμούς. Μια ευκαιρία για να εμποδιστεί μια
νέα παρέμβαση του Κράτους στους συνεταιρι
σμούς. Μια ευκαιρία να επιβάλουν οι συνεταιρι
σμοί στο κράτος τη θέση τους ότι είναι χρήσιμη και
αναγκαία η συνεργασία τους. Μια ευκαιρία να
αποδείξουν στο κράτος ότι είναι το καλύτερο
εργαλείο για την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής
για τον αγροτικό τομέα.
Οι Συνεταιρισμοί μπορούν να φέρουν την ανα
διάρθρωση των καλλιεργειών. Να εκπαιδεύσουν
και να καταρτίζουν σε συνεχή βάση τους αγρότες
για την επιτυχία του εγχειρήματος. Να τους ενημε
ρώνουν για το προϊόν τους και τους συνεταιρι
σμούς τους. Να τους ενημερώσουν και να εφαρμό
σουν μαζί το νέο θεσμό των Ομάδων Παραγωγών.
Να εξασφαλίσουν τη διάθεση των προϊόντων τους
μέσα από τους συνεταιρισμούς τους. Να αποκρού
σουν τον εκμαυλισμό του εμπορίου και να διοχε
τεύσουν την παραγωγή μας στο συνεταιριστικό
εργοστάσιο, στο συνεταιριστικό εκκοκκιστήριο,
στην εμπορία μέσα από το συνεταιρισμό ή την
ένωση.
Οι Συνεταιρισμοί μπορούν να αναζωογονήσουν
την περιφέρεια και την ύπαιθρο με τις κοινές
επενδύσεις τους στην πρωτογενή παραγωγή, τη
μεταποίηση, την εμπορία των προϊόντων μας στους
τόπους παραγωγής.
Οι Συνεταιρισμοί μπορούν να εφαρμόσουν τα
αποτελέσματα της αγροτικής έρευνας και να
ωφελήσουν τους παραγωγούς και την οικονομία
του τόπου μας.
Οι Συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στη
μείωση του κόστους παραγωγής παράγοντας σπό
ρους, κατασκευάζοντας μηχανήματα, παράγοντας
λιπάσματα και φυτοφάρμακα, εμπορευόμενοι
μηχανήματα που δεν μπορούμε να κατασκευάσου
με στη χώρα μας.
Οι Συνεταιρισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν τη
διάθεση των προϊάτων και το εισόδημα των παρα
γωγών μέσα από τους καταναλωτικούς συνεταιρι
σμούς, τα μεγάλα καταστήματα, τις εξαγωγές.
Οι Συνεταιρισμοί μπορούν να κάνουν τους αγρό

τες σοβαρούς επαγγελματίες με συνεχή ενημέρω
ση, εκπαίδευση και κατάρτιση. Να τους διδάξουν
πώς θα μειώσουν το κόστος και θα αυξήσουν την
παραγωγή. Πώς θα μεγαλώσουν την εκμετάλλευσή
τους αξιοποιώντας τα κίνητρα των επενδυτικών
νόμων και την αγροτική πίστη.
Ο ι Συνεταιρισμοί μπορούν να διασφαλίσουν το
μέλλον της ΑΤΕ, συμμετέχοντας στο κεφάλαιό της,
στη διοίκησή της και στη χάραξη της πολιτικής της.
Αλλαγή τακτικής, νοοτροπίας και πολιτικής
Για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζεται αλλαγή
πολλών πραγμάτων. Το κυριότερο, να αποβάλουν
τον κομματισμό από το συνεταιρισμό. Στους συνε
ταιρισμούς να εκλέξουν τους καλύτερους. Αυτούς
που έχουν διάθεση να προσφέρουν, αυτούς που
έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τους συνεται
ρισμούς και τους αγρότες. Αυτούς που πάνω απ’
όλα είναι τίμιοι και χαίρουν της εκτίμησης των
συγχωριανών τους. Αυτούς που έχουν ανοιχτά
μυαλά και βλέπουν πέρα από τα όρια του χωριού
τους. Αυτούς που οραματίζονται ένα πανίσχυρο
συνεταιριστικό κίνημα ικανό να διαχειριστεί το
σύνολο της αγροτικής παραγωγής. Αυτούς που δε
βλέπουν τους συνεταιρισμούς ως σκαλοπάτι για
να πάνε πιο ψηλά στην κομματική ή την κρατική
ιεραρχία.
Να αλλάξουν νοοτροπία και συμπεριφορά απέ
ναντι στους συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί
είναι οικονομικές μονάδες που ανήκουν στα μέλη
τους και διαχειρίζονται τα προϊόντα τους. Στους
συνεταιρισμούς δεν δίνουμε το προϊόν που δεν
παίρνει ο έμπορος. Δίνουμε όλη την παραγωγή
μας. Και πληρωνόμαστε ανάλογα με την ποιότητα.
Καλή τιμή στο καλό προϊόν, μικρότερη στο υπο
βαθμισμένο. Οι Συνεταιρισμοί δεν είναι κρατικά
μαγαζιά. Ως οικονομικές μονάδες έχουν ανάγκη
από αιμοδότησί].
Να καταβάλουν όλοι τη μερίδα τους. Ό χ ι μόνο το
υποχρεωτικό ποσό των 50.000 που καθόρισε το
κράτος (25.000 για τις προβληματικές περιοχές)
αλλά αυτό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Να ορίσουν με βάση το προϊόν το ύψος της ευθύ
νης κάθε συνεταίρου. Για παράδειγμα το διπλάσιο
της μερίδας, το τριπλάσιο ή το πενταπλάσιο.
Να ανοίξουν τους συνεταιρισμούς σε όλους τους
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ανεξάρτητα αν
είναι κατά αποκλειστικό ή κύριο επάγγελμα αγρό
τες. Αν κρίνουν ότι τους μερικώς απασχολούμε
νους στη γεω ργία μπορούν, επειδή είναι καλοί
παραγωγοί και νοικοκύρηδες, να τους βάλουν και
στη διοίκηση, να το κάνουν αν το κρίνει η Γενική
Συνέλευση.
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Να εργασθούν για τη συνένωση των συνεταιρι
σμών στα όρια μιας Κοινότητας, ενός Δήμου, μιας
Γεωγραφικής Ενότητας, ενός Συμβουλίου Περιο
χής·
Να εργασθούν για τη συνένωση των Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών σε κάθε νομό. Ό π ου
δεν είναι δυνατόν να συνενωθούν, να περάσουμε
από το σύνθημα «Μία Έ νω ση σιο Νομό» σε «Μία
Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
στο Νομό» ή σε «Μιά Κοινοπραξία στην Π εριφέ
ρεια». Τα πλεονεκτήματα των συνενώσεων τα γνω
ρίζουμε όλοι.

Και συνεχίζει:
Συνεταιρισμοί χα ι Αγορά
Επειδή οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικές μονά
δες ας δούμε τι γίνεται στην αγορά. Τράπεζες
συνενώνονται. Ασφαλιστικές Εταιρίες συνενώνο
νται. Ιδιωτικές επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πακέτα
μετοχών και συνενώνονται, Τα μικρά Super
Markets γίνονται αλυσίδες. Μεγάλες εταιρίες ανοί
γουν υποκαταστήματα σε όλες τις χώρες του
κόσμου. Στόχος τους η αγορά και η οικονομική
δύναμη. Στην αγορά πρέπει να είσαι ανταγωνιστι
κός. Άρα σου χρειάζεται ποιοτικό προϊόν και οικο
νομική δύναμη. Το προϊόν το παράγεις μόνος σου.
Την οικονομική δύναμη σου τη δίνει η συνένωση.
Σου τη δίνει η μεταποίηση του προϊόντος σου. Σου
τη δίνει η καθετοποίηση της παραγωγής. Ό χ ι μόνο
βαμβάκι, αλλά και εκκοκκιστήριο. Ό χ ι μόνο
εκκόκκιση, αλλά και νηματοποίηση. Ό χ ι μόνο
νήμα, αλλά και ύφασμα. Ό χ ι μόνο ύφασμα, αλλά
και έτοιμο ένδυμα. Ό χ ι μόνο εισόδημα από το βαμ
βάκι, αλλά και υπεραξία από την εκκόκκιση, τη
νηματοποίηση, την ύφανση, το έτοιμο ένδυμα. Ό χ ι
μόνο δουλειά στο χωράφι, αλλά και στη μεταποίη
ση, στο έτοιμο ένδυμα, στις υπηρεσίες. Ό χ ι ανή
μποροι παρατηρητές της παρακμής και της ερημο
ποίησης των χωριών μας, αλλά κύτταρα αναζωογό
νησης της ελληνικής υπαίθρου. Τα παραδείγματα
από τη σύγχρονη ιστορία μας είναι πολλά. Ό χ ι
μόνο τα Αμπελάκια, αλλά και η σύγχρονη Ζαγορά,
το τρίγωνο Βέροιας - Σκύδρας - Νάουσας, η Σάμος,
η Λάρισα, η Αιγιάλεια, η Πρέβεζα, η Δωδώνη, τα
Τρίκαλα, τα Γιάννενα, η Ξάνθη είναι μερικές από
τις ανθούσες συνεταιριστικές μονάδες. Αρκεί να το
πιστέψουμε. Αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη της
συνεργασίας. Αρκεί να απορρίψουμε τους συκοφά
ντες του συνεταιριστικού κινήματος. Αρκεί να απο
βάλουμε από το συνεταιριστικό κίνημα εκείνους
που το βλέπουν μόνο για ίδιο όφελος, για σκαλοπά
τι κοινωνικής ανέλιξης.
Διεθνοποίηση και Σύγχρονη Διοίκηση
Η διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης μας ανοί
γει δρόμους. Α ς βλέπουμε μπροστά μας τον Ευρω
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παϊκό Συνεταιρισμό και τη συνεργασία. Συνεργα
σία με τους αντίστοιχους συνεταιρισμούς. Να στέλ
νουμε λάδι να φέρνουμε βούτυρο. Να εξάγουμε
φρούτα να εισάγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα. Να
ανταλλάσσουμε τα προϊόντα μας. Δεν υπάρχουν
μόνο οι πολυεθνικές σιην Ευρώπη και στον κόσμο.
Υπάρχουν και οι Συνεταιρισμοί. Και αν εδώ δεν
τους άφησαν να προκόψουν, στην Ευρώπη είναι
ανθούσες οικονομικές μονάδες. Ας τους κάνουμε
και εμείς έτσι. Ας ξεχωρίσουμε τη Διοίκηση από
τη Διεύθυνση. Η Διοίκηση καθορίζει στόχους για
το συμφέρον των αγροτών. Η Διεύθυνση επιλέγει
τους τρόπους για την υλοποίηση των στόχων. Η
Διοίκηση δεν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της
Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση κρίνεται από τα αποτε
λέσματα. Η Διοίκηση είναι αιρετή, η Διεύθυνση
ανακλητή και οι δύο κρίνονται από τα αποτελέ
σματα. Η πρώτη από την επιλογή των στόχων και η
δεύτερη από την υλοποίηση. Αν επιτύχουν παρα
μένουν. Αν αποτύχουν απομακρύνονται, όπως
γίνεται σε όλες τις οικονομικές μονάδες.
Συμμετοχή - Ευθύνη - Έ λ εγχο ς
Για να θαυμάσουμε κάποια μέρα τα επιτεύγματα
της συνεργασίας χρειάζεται η καθημερινή μας
παρουσία στο συνεταιρισμό. Να γίνει ο συνεταιρι
σμός το καφενείο μας. Η πορεία των θεμάτων του
να γίνεται αντικείμενο καθημερινής συζήτησης.
Και η επιτυχία και η αποτυχία. Κάθε μέλος του
συνεταιρισμού πρέπει να σκέφτεται και να ανταλ
λάσσει απόψεις επί όλων των θεμάτων της παρα
γωγής και διάθεσης των προϊόντων του συνεταιρι
σμού. Πώς θα παραχθεί άριστο προϊόν; Πώς θα
μεταποιηθεί ή θα συσκευασθεί; Πώς θα γίνει η
εμπορία του;
Μ ε άλλα λόγια η καθημερινή συμμετοχή στη
λειτουργία του. Ό χ ι μόνο ή οικονομική συμμετοχή
με τη μερίδα. Και ευθύνη. Ό χ ι μόνο οικονομική
ευθύνη έναντι τρίτων. Ευθύνη για την ποιότητα του
προϊόντος που διατίθεται. Ευθύνη για την πορεία
του συνεταιρισμού, ευθύνη για τα προϊόντα τρίτων
που εμπορεύεται ο συνεταιρισμός.
Και έλεγχος. Δεν εκλέγουμε μόνο τους καλύτε
ρους. Τους ελέγχουμε καθημερινά. Τ ι προϊόντα
συγκέντρωσαν, σε ποιά ποιοτική κατάταξη τα ενέ
ταξαν, τι τιμές έδωσαν, πώς θα μοιρασθεί το πλεό
νασμα, τι επενδύσεις θα γίνουν, πώς θα αποφευ
χθούν οι μίζες και οι προμήθειες που προσφέρουν
απλόχερα οι κατασκευαστές και φθείρουν συνει
δήσεις.
Η ευθύνη, η συμμετοχή και ο έλεγχος είναι το
τρίπτυχο που διασφαλίζει την καλή πορεία του
συνεταιρισμού Μόνο έτσι θα πάνε μπροστά, θα
εξασφαλίσουν τη διάθεση της παραγωγής μας, τη
δουλειά και το εισόδημα των παραγωγών».

Περίοδος μετά το 1976: Υποκεφ. ΙΔ ' -Σύντομη αναφορά στη νεότερη περίοδο. Μορφωτικά.

Ό σον αφορά την προσπάθεια για τη μόρφωση (Υποκεφ. Ε στις προηγούμενες σελίδες του
Τόμου).
Εξακολουθεί η έκδοση πολλών βιβλίων για Συνεταιρισμούς και Αγροτική Οικονομία.
Δίνουμε στη συνέχεια τα σχετικά στοιχεία του 1977.
1977
- Αβδελίδης, Π., «Ο συνεταιρισμός και οι τάσεις εξέλιξής του», Αθήναι 1977.
- Αβδελίδης, Π., «Το Αγροτικό Συνεταιριστικό Κίνημα. Ιστορική εξέλιξη και δράση. Προβλή
ματα και προοπτικές ανάπτυξης», β’ έκδοση, Αθήνα 1977, σελ. 268.
- ΑΤΕ, «Έκθεση πεπραγμένων έτους 1976 με στοιχεία της γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως», Αθήνα 1977.
- Δασκάλου, Γ, «Γ.Π.Σ. Δοξάτου Δράμας», Αθήναι 1977.
- ΑΤΕ, «Έκθεση πεπραγμένων έτους 1976 με στοιχεία της γεωργικής συνεταιριστικής κινήσεως», Αθήνα 1977, σελ. 69 + Πίν.
- Δασκάλου, Γεώργ., «Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ηπείρου», Αθ. 1977.
- Δοδόπουλος, Σοφοκλής Χρ., «Εμπορία και καλλιέργεια του κρόκου», Κοζάνη 1977, σελ. 92.
- Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος έτους
1975», Αθήναι 1977, σελ. 111.
- Θέματα Συνεταιρισμών, Τόμος 7/1977.
- Κολύμβας, Νικ., Έκθεση δραστηριοτήτων και προβληματισμοί», Αθήνα 1977, σελ. 41.
- Εφημερίς της Κυβερνήσεως, «Καταστατικόν ΑΕ Δήμητρας Ξάνθης», Αθήναι 1977, σ. 2205.
- Πάνος, Δημήτριος Θ., «Έννοια, μορφή και ιστορική εξέλιξη του θεσμού της εποπτείας των
συνεταιρισμών», Αθήνα 1977, σελ. 30.
- ΠΑΣΕΓΕΣ, «Συνεταιριστικός προβληματισμός. Διαλέξεις της Συνεταιριστικής Σχολής
εκπαιδευτικής περιόδου 1976-77», Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 54.
- ΠΑΣΕΓΕΣ, «Συνεταιριστική ανάπτυξη», Αθήνα 1977, σελ. 47.
- ΠΑΣΕΓΕΣ - Bagwell, Η, R., «Ενιαίον λογιστικόν σύστημα και σχέδιον λογαριασμών δια
τας Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών»,· Αθήνα 1977, σελ. 250.
- ΕΣΥΕ. «Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1977», Αθήναι.
- Θέμελης Νίκος, Μυλωνάκη Δανάη, Γέμπτος Π., «Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στα
πλαίσια της ΕΟΚ», Αθήναι 1977.
- Ρέππας, Παναγιώτης, «Προσδιοριστικοί παράγοντες της μετακίνησης του πληθυσμού της
υπαίθρου 1961-1971», Αθήνα 1977.
- Τσάλτας, Αναστάσιος, «Το ελληνικό αγροτικό πρόβλημα από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Οικονομική, κοινωνική και πολιτική επιθεώρηση», Αθήναι 1977.
- Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία Σχέσεων Ελλάδος - ΕΟΚ, «Πρόγραμμα έργων υποδομής
στο γεωργικό τομέα», Αθήνα 1977.
- Σαχπάζης Ευδ., «Ενδοσυνεταιριστικές Συνεργασίες και Διεθνείς Σχέσεις», Αθήνα 1977,
σελ. 12 (πολυγ).
- Σαχπάζης Ευδ., «Νέοι Κεντρικοί συνεταιριστικοί φορείς», Αθήνα 1977, σελ. 7 και πίνακες.
- Σαζπάζης Ευδ., «Σημείωμα για τη δημιουργία κεντρικού συνεταιριστικού φορέα λιπασμά
των και γ. φαρμάκων», Αθήνα 1977, σελ. 13 (πολυγ.).
- Παπαγαρυφάλλου, Παναγιώτης Δ., «Η διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και των
θαλασσίων μεταφορών στην Ελλάδα πριν και μετά την επανάσταση του ’21», Αθήνα 1977, σελ.
644.
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- Παπαχρίστου, Χαρίλαος, «Ο Συνεργατισμός στη Γαλλία. Ιστορική εξέλιξη. Σημερινή θέση
σε όλους τους τομείς», Αθήνα 1977, σελ. 15.
- Χρονόπουλος, Ηλίας, «Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ και θέσεις πάνω
στα βασικά θέματα της Ελληνικής γεωργίας», Αθήνα 1977, σελ. 32.
*

Σχετικά με την γενικότερη συνεταιριστική μορφωτική προσπάθεια βλ. την όλη ιστορική
επισκόπηση για την Ελλάδα στο περιοδικό της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών «Αγροτικός
Συνεργατισμός» κείμενο Α.Ν. Κλήμη, που καταλήγει ως εξής για τη νεότερη περίοδο.
«...Ως μορφωτικά μέσα κατά την εξεταζόμενη νεό
τερη περίοδο είναι το περιοδικό «ο Συνεταιρι
στής» (που διέκοψε την έκδοσή του με την επιβολή
της δικτατορίας του 1967) και «η Φωνή των Συνε
ταιρισμών» που ακολούθησε την όλη πορεία της
Συνομοσπονδίας κατά την δικτατορία και έπειτα.
Νέα αξιόλογη συνεταιριστική προσφορά υπήρξε
την περίοδο 1971-1984 το περιοδικό «Θέματα
Συνεταιρισμών και Αγροτικής Οικονομίας» και
από το 1987 η «Συνεταιριστική Πορεία» της Εται
ρείας Φίλων Συνεργατισμού.
Επίσης κυκλοφορεί το περιοδικό της Συνομο
σπονδίας (που αντικατέστησε τη «Φωνή των Συνε
ταιρισμών» με νέο όνομα «Αγροτικός Συνεργατι
σμός» (πλούσια μορφή και ύλη που είναι ανάλογη
με τις εκάστοτε εξελίξεις και ανάγκες στη Συνομο
σπονδία, στην όλη ελληνική αγροτική ζωή, στην
ΕΟ Κ - Ε Ε κλπ.
Επίσης γίνεται έκδοση συνεταιριστικών βιβλίων,
5 από τα οποία ανήκουν σε προσπάθεια της
ΣΕΒΑΘ (το 1980 και έπειτα) υπό την αιγίδα της
Συνομοσπονδίας.
Στις ευρύτερες εκπαιδευτικές προσπάθειες (μέσα
σε διάφορες χρονολογίες της εξεταζόμενης περιό
δου) είναι ακόμα και:
- Η ίδρυση του Ισντιτούτου Συνεταιριστικών
Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) με τα αξιόλογα
Στνέδρια του και τις εκδόσεις του.
-Η διεξαγωγή κατά καιρούς, από διάφορους
φορείς, Σεμιναρίων με ύλη συνεταιριστική.
- Κύριο βασικό υλικό για τη βελτίωση ειδικά της
ενδοσυνεταιριστικής εκπαιδεύσεως είναι το πόρι
σμα αντιπροσωπευτικής Επιτροπής ειδικών που
εργάστηκε στη Συνομοσπονδία πριν από μερικά
χρόνια και έπειτα από σοβαρή εργασία διατύπωσε
βασικές προτάσεις που δόυηκαν στη Διοίκηση της
Συνομοσπονδίας, μετά δε τη μελέτη του αναγγέλ
θηκε τότε από αυτή η απόφαση εφαρμογής του
(χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα σχετική με αυτό
συνέχεια).
Ως τελικό συμπέρασμα στην παραπάνω σύντομη
ιστορική επισκόπηση, μπορεί να διατυπωθεί ότι
κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες μελέτες και
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εφαρμογές. Το πρόβλημα όμως, για διάφορους
λόγους, δεν έχει αντιμετωπισθεί με την απαιτούμενη αντικειμενικότητα, σοβαρότητα και μονιμότητα
ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ανά
πλαση και ανάπτυξη της συνεταιριστικής κινήσεως.
Τα τρέχοντα αποπνικτικά αγροτικά - συνεταιρι
στικά προβλήματα κάθε εποχής, ρίχνουν στο περι
θώριο της δραστηριότητας των αρμοδίων την μόρ
φωση - εκπαίδευση, το βασικό αυτό θεμέλιο της
κινήσεως, την ανάγκη να στηρίζεται αυτή σε γενι
κότερη συνεταιριστική αγωγή των μελών και σε
βαθύτερη εκπαίδευση των στελεχών για να απο
φεύγονται παρεκτροπές και να μην βρίσκουν έδα
φος καταστρεπτικής ανάπτυξης οι επιθέσεις των
αντιθέτων συμφερόντων.
Εάν πρόκειται κάποτε να γίνει προσπάθεια για
επίλυση πρέπει να αποφευχθούν οι αυτοσχεδιασμοί, πρέπει να μελετηθεί με προσοχή στη βάση
του το ιστορικό υλικό (στο οποίο περιληπτικά ανα
φερθήκαμε), να προσαρμοσθεί αυτό στις σύγχρο
νες ανάγκες και δυνατότητες και στην πείρα από
τις εφαρμογές σε άλλες χώρες (με παρόμοιες όμως
συνθήκες αναγκών και δυνατοτήτων).
Υπάρχει ανάγκη για πρακτικό συστηματικό μορ
φωτικό έργο μακράς πνοής μέσα στη συνεταιριστι
κή κίνηση και ακόμα είναι ανάγκη η διδασκαλία
του θεσμού να γίνεται μέσα από τους κρατικούς
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς και βαθμούς κατά
τρόπο ευρύτερο και πιο συστηματικό, σε συνδυα
σμό με τις άλλες χρήσιμες γνώσεις και εφαρμοφές
στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης.
Γενικά χρειάζεται σοβαρή μελέτη για συνδυασμό
των χρήσιμων εφαρμογών και υποδείξεων από το
παρελθόν με τις σημερινές και τις προβλεπόμενες
αυριανές ανάγκες, εξελίξεις και δυνατότητες. Με
βάση και με κατανόηση της αρχής ότι χωρίς γνώ
σεις, ήθος και συστηματική οργανωτική προσπά
θεια δεν είναι δυνατόν να σταθούν σε λειτουργία
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, και αυτές ακό
μα οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ως θεσμός,
μέσα στην σκληρά ανταγωνιστική παγκόσμια κοι
νωνία και οικονομία».

Περίοδος μετά το 1976: Υποκεφ. ΙΑ ' - Σύντομη αναφορά στη νεότερη περίοδο. Κεντρικές Οργανώσεις.

Συγκρότηση, δραστηριότητες πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Συνεταιρικών Οργανώ
σεων.

Ό λα τα σχετικά στοιχεία κινήθηκαν έως και το 1981 με τον παλαιό ρυθμό, από το 1982 δε
(και κυρίως από το 1985) με τον ρυθμό της νέας νομοθεσίας περί συνεταιρισμών και των
κυβερνητικών κατευθύνσεων περί «συνεταιρισμών νέου τύπου».
Ο σον αφορά την ΠΑΣΕΓΕΣ (Π ανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργ. Συνεταιρι
σμών).

Ολο το σχετικό υλικό από την εξέλιξή της (Διοικητικά Συμβούλια, δραστηριότητες, κλπ.)
μετά το 1976 βλ. στο περιοδικό της «Αγροτικός Συνεργατισμός» και στα «Θέματα Συνεται
ρισμών» (είναι μεγάλο σε έκταση και σημασία το σχετικό υλικό και δεν είναι δυνατό να
γίνει εδώ ούτε περιληπτική αναφορά).
Οσον αφορά τις Κεντρικε'ς Οικονομικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Αρκετά έτη της περιόδου μετά το 1976 εξακολουθούν να εργάζονται και να προσφέρουν
μέσα στα παλαιά πλαίσια δραστηριότητές τους.
Στη συνέχεια η επέκταση (κυρίως) της δραστηριότητας τους (όπως και των περιφερειακών
Ενώσεων και άλλων μορφών) στην άσκηση κρατικής κοινωνικής αγροτικής πολιτικής χωρίς
κυβερνητικές εξασφαλιστικές εγγυήσεις καθώς και άλλοι λόγοι (απότομη αύξηση του αριθ
μού του προσωπικού τους, κλπ., κλπ.) επέφεραν υπερχρέωση που για αρκετές από αυτές
υπήρξε βασική αιτία ταλαιπωριών και για μερικές αιτία διαλύσεως. Υπάρχουν όμως και
εκείνες που διασώθηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται καλά ή δύσκολα.
Δίνουμε στη συνέχεια μερικά περιληπτικά στοιχεία:
Η ΚΥΔΕΠ

Βασικό το έργο που επετέλεσε παλαιότερα η ΚΥΔΕΠ ως η βασική κεντρική οικονομική
συνεταιριστική οργάνωση από την οποία ξεπήδησαν άλλες ειδικευμένες κεντρικές συνεται
ριστικές οργανώσεις.
Το 1980 ασχολείται κυρίως με τις συγκεντρώσεις δημητριακών, βάμβακα και βοηθητικά
για λίγα άλλα προϊόντα και έργα. Πολύ σωστά όσα επισημαίνει για τα τότε και τα προβλεπόμενα προβλήματα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αθαν. Μανσόλας - με την είσοδο μάλιστα
στην ΕΟΚ - κατά την ομιλία του στη Γ.Σ. της ΚΥΔΕΠ, βασικά και για την ΚΥΔΕΠ αλλά και
γενικότερα για το Κράτος και όλες τις οργανώσεις (βλ. ΘΣ 1980 σ. 4199-4200).
Τεράστιο γεωργοβιομηχανικό συγκρότημα της ΚΥΔΕΠ για αξιοποίηση του βάμβακος,
παροχή εργασίας σε αγροτικούς πληθυσμούς και παραγωγή εξευγενισμένων βαμβακερών
για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές. Η σχετική σύμβαση ΚΥΔΕΠ - Ελληνικού Δημοσίου
στο ΦΕΚ/Α/249/1980. (Βλ. κείμενο ΘΣ 1980 σ. 4540). Έ να έργο τεράστιας οικονομικής,
αγροτικής, συνεταιριστικής και εθνικής σημασίας στη Θράκη (Έβρο).
- Τελικά η μεγάλη αυτή Κεντρική Οργάνωση δεν απέφυγε τη διάλυση.
Η ΣΕΚΕ
- Εξακολουθεί με επιτυχία τις δραστηριότητές της η ΣΕΚΕ που είχε οικοδομηθεί σε γερά
θεμέλια (προσωπικού και οικονομικά) και αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες.
- Η ΓΣ Δεκεμβ. 1979. Παρόντες. Η έκθεση του Γεν. Δ/ντή Β. Ιλαντζή (Πρόεδρος Δ.Σ. ο
οικονομολόγος Δ. Πεταλωτής). Αντίξοες καπνικές συνθήκες. Ικανοποιητικές οι εργασίες
και ο απολογισμός. Επιτεύγματα που θα αποτελέσουν ορόσημα, όπως είναι: α) Η δημιουρ
γία της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας (άρχισε η δοκιμαστική λειτουργία, σύντομα θα
κυκλοφορήσουν τα πρώτα συνεταιριστικά τσιγάρα), β) η ανέγερση του μεγάλου συγκροτή
ματος αποθηκεύσεως και επεξεργασίας καπνών στην Ξάνθη, γ) η ανάθεση της αξιοποιήσεως του οικοπέδου στη λ. Συγγρού. (Βλ. αναλυτικά ΘΣ 1980 σ. 4210).
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- Η Γεν. Συνέλευση 24-10-80. Στοιχεία της δραστηριότητας της (βλ. ΘΣ 1980 σ. 4537).
Μερικοί χαρακτηριστικοί αριθμοί από το έργο της, βλ. ΘΣ 1980 σ. 4538.
- Το 1998 συμπλήρωσε και γιόρτασε τα 50 χρόνια της δραστηριότητάς της
- Το 1998 απεβίωσε (σε προχωρημένη ηλικία αλλά πάντα στην πρώτη γραμμή συνεταιρι
στικού ενδιαφέροντος) ο βασικός θεμελιωτής και οικοδόμος της Βασ. Ιλαντζής (βλ. Συν.
Πορ. 1998 τεύχος 50.
- Μεταξύ των βασικών έργων που θεμελίωσε η ΣΕΚΕ και που εργάζεται τώρα με επιτυχία,
είναι η ΣΕΚΑΠ (για την οποία κείμενο στη συνέχεια).
Η ΣΕΚΑΠ:
Μ ετα φ έρ ο υμ ε α π ό το περ. «Συνεταιριστική Π ορεία» τεύ χο ς 53/1999 σ χετικ ό κείμενο το υ Σ οφ. Δοδόπουλου, Ε ντετα λμ ένο υ Συμβούλου της ΣΕΚΑΠ :

«Η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία της Ελλάδος (ΣΕΚΑΠ) ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό,
πέρα από τον γενικότερο συνεταιριστικό, να συμβάλει στην επίλυση οικονομικών, δημογραφικών και εθνικών προβλημάτων της περιοχής Θράκης με την ολοκλήρωση του κυκλώματος
καπνοκαλλιέργεια, εμπορία και μεταποίηση καπνού. Πρωτεργάτης της ιδέας αυτής (όπως
και πολλών άλλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων με διάφορες νομικές μορφές) υπήρξε ο
αείμνηστος Αλέξανδρος Μπαλτατζής που μαζί με τον Βασ. Ιλαντζή και άλλα συνεταιριστικά
στελέχη και την ΑΤΕ, κατάφερε να υλοποιήσει την τολμηρότερη ιδέα που σχετίζεται με τη
συνεταιριστική κίνηση της χώρας μας αλλά και γενικότερα, αφού και σήμερα ακόμα η
ΣΕΚΑΠ αποτελεί την μοναδική καπνοβιομηχανία που λειτουργεί σ’ ολόκληρο τον κόσμο σε
συνεταιριστική βάση (με νομική μορφή Α.Ε.).
Μέτοχοι της ΣΕΚΑΠ είναι: Η ΑΤΕ, η ΣΕΚΕ, 36 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, 3
Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί, 10 Συνεταιριστικές Ανώνυμες Εταιρείες και το Σωματείο των
εργαζομένων σε αυτή.
Το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται σε 1.175.902.000 δρχ. διηρημένο σε 1.175.902 μετοχές
των 1.000 δραχμών.
Διοικείται από Ιίμελές Συμβούλιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
1. Σ εϊτανίδης Ηλίας, Κων/νον, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
2. ΓαϊτανίδηςΔημήτριος, Αλεξ., Αγρότης.
3. Δ οδόπουλος Σοφοκλής, Χρήστου, Οικονομολόγος.
4. Γιαννακίδης Μαρίνος, Νικολάου, Γεωργός.
5. Κ ατσάρας Πασχ., Δημ., γεω ργός
6. Κοντογιαννίδης Κυριάκος, Ρωμανού, Τραπεζικός υπάλληλος.
7. Μ ποφιαίον Α ρ ετή Ευαγγέλου, Η λεκτρολόγος Μηχανικός.
8. Ξανθόπουλος Ελευθέριος, Βασιλείου, Γεωπόνος.
9. Π ρ ά τσοςΔ ημή τριος Παναγιώτου, Οικονομολόγος.
10. Π απαβασιλείου Νικόλαος, Παναγιώτου, Συνεταιριστικός υπάλληλος.
11. Τσαλδαρίδης Μιχάλης, Γεωργίου, Σ υνεταιριστικός Υπάλληλος

Απασχολεί περί τα 480 άτομα και διαθέτει, εκτός του κεντρικού καταστήματος που εδρεύει
στην Ξάνθη, υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Κεφάλαια - Εγκαταστάσεις - Εργασίες

Διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας και τσιγαροποίησης
καπνού στην Ξάνθη που καταλαμβάνει στεγασμένο χώρο 35.000 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο
122 στρεμμάτων. Επίσης διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και πρόσφατα απέ
κτησε ιδιόκτητο κτίριο 3.500 τ.μ. σε οικοπεδική έκταση 9,5 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη.

558/2910

-

Περίοδος μετά το 1976: Υποκεφ. ΙΔ ' - Σύντομη αναφορά σιη νεότερη περίοδο. Κεντρικές Οργανώσεις.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε από 941 εκατομμύ
ρια το 1993, σε 1.223 εκατ. το 1994, σε 1.626 εκατ. το 1995, σε 2.076 εκατ. το 1996 και σε
3.390 εκατ. το 1997.
Ο ετήσιος μικτός κύκλος των εργασιών της, ενώ μέχρι το 1996 κυμαινόταν στα 40 δισ. δρχ.,
κατά το 1997 έφτασε τα 72 δις, ενώ κατά το 1998 τα 75 δις. Τα ετήσια μικτά κέρδη της τελευ
ταίας τριετίας εξελίχθηκαν από 3.863 εκατ. το 1995, σε 5.863 εκατ. δρχ. το 1997. Η συνολική
αξία των περιουσιακώ ν στοιχείων της ΣΕΚ ΑΠ υπολογίζεται σε 12 δισ. δραχμές.
Μ ερίδιο αγοράς - Ανταγωνιστικότητα
Η ΣΕΚΑΠ δραστηριοποιείται σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο που τον συνθέτουν: η
κυκλοφορία 300 περίπου σημάτων (ξένων κατά το ήμισυ), η λαθραία διακίνηση καπνικών
προϊόντων, η εντονότατη διαφημιστική προβολή και η αντικαπνιστική εκστρατεία. Ακόμη η
ΣΕΚΑΠ, ενώ διαθέτει σχετικά ελάχιστα κεφάλαια, καλείται να αντιμετωπίσει τον ανταγωνι
σμό των εγχωρίων και κυρίως των ξένω ν μεγάλων καπνοβιομηχανιών οι οποίες, διαθέτουν
τεράστια κεφάλαια, πείρα πολλών δεκαετιών, διεθνείς διασυνδέσεις, υψηλή τεχνολογία και
δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσον προκειμένου να διεισδύσουν σε νέες αγορές.
Χαρακτηριστικό της υπεροχής των ξένων καπνοβιομηχανιών έναντι των εγχωρίων αποτελεί το
γεγονός της αύξησης των μεριδίων τους στην ελληνική αγορά από 38% που ήταν το 1991 σε
64% τέλος του 1998.
Η δραστηριότητα της ΣΕΚ ΑΠ περιορίζεται στην παραγωγή και διάθεση μόνο των δικών
της σημάτων, σε αντίθεση με άλλες ελληνικές που τα ετήσια έσοδα τους προέρχονται κατά
50 και πλέον τοις εκατό από τη συνεργασία τους με ξένες καπνοβιομηχανίες. Π αρόλα αυτά
η ΣΕΚ ΑΠ από την έναρξη της λειτουργίας της το 1980 (είναι η νεότερη καπνοβιομηχανία
της χώ ρας μας) ανέπτυξε έναν αξιόλογο κύκλο επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατόρ
θωσε όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να αυξήσει το μερίδιό της στην α γορά με την παραγω 
γή και κυκλοφορία σημάτων εξαιρετικής ποιότητας και εμφάνισης, όπως αυτά των οικογε
νειώ ν Cooper, G R και πρόσφατα του B F με το επαναστατικό βιολογικό φίλτρο που αναμφί
βολα θα αποτελέσει καθοριστικό σταθμό για την ΣΕΚΑΠ.

Από την επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας κ. Γ. Ανωμερίτη στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη
(29-1-99). Ο Πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ κ. HL Σεϊτανίδης προσφέρει αναμνηστική πλακέτα στον Υπουργό.
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Σήμερα η συνεταιριστική καπνοβιομηχανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνι
κών καπνοβιομηχανιών από την τρίτη που κατείχε μέχρι το 1997, αποκτώντας μερίδιο στην
ελληνική αγορά 10% ως προς τα ελληνικά σήματα. Γενικότερα η ΣΕΚ ΑΠ αποτελεί τη νεότε
ρη ελληνική καπνοβιομηχανία και την μοναδική που λειτουργεί σε συνεταιριστική βάση σε
ολόκληρο τον κόσμο. Η μετοχική της σύνθεση (Συνεταιρισμοί, Α Τ Ε και Ε ργαζόμενοι), η
κοινωνικοποιημένη δομή της και η παρεμβατική της πολιτική στο κύκλωμα «καπνός - τσιγά
ρα» και η επιτυχημένη πορεία της συνθέτουν ένα ιδιόμορφο - πρότυπο μοντέλο συνεταιρι
στικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δραστηριότητες τη ς ΣΕΚΑΠ κατά την τελευταία 5ετία 1994 -1 9 9 8
Στα τελευταία 5 χρόνια η ΣΕΚ ΑΠ υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί ένα τεράστιο για
το μέγεθος της οργανωτικό, ποιοτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό έργο που συνοψίζεται:
α) Στην ανανέωση και εκσυγχρονισμό όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του
εργοστασίου με την αξιοποίηση ενός μεγάλου (4 δις) επενδυτικού προγράμματος,
β) στην πραγματοποίηση πολλών βελτιωτικών επενδύσεω ν (ενδοεπικοινω νία των 3 κατα
στημάτων, βελτίωση των όρων εργασίας και ασφαλείας των εργαζομένω ν, απόκτηση πιστο
ποιητικού ISO 9002 κλπ.),
γ ) στη θέσπιση και εφαρμογή οργανωτικών, οικονομικών κανόνω ν και διαφανώ ν διαδικα
σιών που σχετίζονται με όλες τις λειτουργίες της εταιρείας,
δ) στην προβολή της ΣΕΚ ΑΠ στο εξωτερικό με την σε μονιμότερη βάση διείσδυση της σε
χώ ρες που παρουσιάζουν σχετικό ενδιαφέρον (σύσταση γραφείω ν στη Ρουμανία, Αίγυπτο
και Τσεχία, σύσταση μικτής εταιρείας στη Ρωσία όπου άρχισε η κατασκευή εργοστασίου
κλπ.),
ε) στην αναγνώριση και ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας, και
στ) στη βιομηχανική αξιοποίηση του βιολογικού φίλτρου σε συνεργασία με πανεπιστημια
κούς καθηγητές ερευνητές.

Ο Πρόεδρος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΣΕΚΑΠ κ. Ηλ. Σεϊτανίδης και κ. Σοφ. Δοόόπουλος
παρακολουθούν την παρουσίαση του «βιολογικού φίλτρου» από τους Ερευνητές - Καθηγητές.
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Τα παραπάνω συνετέλεσαν:
α) στην εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά κατά 67% με'σα στο
1997,
β) στην κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες αύξηση του μεριδίου της στην ίδια αγορά,
γ) στην αύξηση των εξαγωγών,
δ) σιην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της, και
ε) στη δημουργία μιας νέας προοπτικής για την εταιρεία και τους εργαζομένους σ’ αυτήν.
Σ τόχοι και προοπτικές της ΣΕΚΑΠ
Πρωταρχικός στόχος και σκοπός της ΣΕΚΑΠ ήταν και εξακολουθεί να είναι η άσκηση
μιας παρεμβατικής πολιτικής σε τρεις κυρίως τομείς: Στην καπναγορά, στην παραγωγή και
διακίνηση των τσιγάρων και στην αγορά εργασίας κυρίως στην εθνικά ευαίσθητη περιοχή
της Θράκης. Μ έχρι σήμερα έχει επιτύχει σε όλους τους παραπάνω τομείς.
Η σημερινή Διοίκηση, με τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής ύστερα από τις γενόμενες
επενδύσεις και την βιομηχανική αξιοποίηση του βιολογικού φίλτρου, επιδιώκει τη χάραξη
μιας δυναμικής στρατηγικής τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική αγορά. Ενώ
παράλληλα μελετά την άμεση άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων με την διεύρυνση της
μετοχικής της βάσης και την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο χωρίς να αλλοιωθεί ο
συνεταιριστικός της χαρακτήρας.
Μ ε τα παραπάνω η Διοίκηση πιστεύει ότι η ΣΕΚΑΠ θα αντέξει στο σκληρό διεθνή πλέον
ανταγωνισμό, θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς, θα επεκτείνει τις εξαγω γές και θα δώσει νέα
προοπτική στην εταιρεία διατηρώντας αξιοκρατικότερα τον χαρακτηρισμό που της δόθηκε
«της πρότυπης συνεταιριστικής εταιρείας» και «του τολμηρότερου συνεταιριστικού εγχειρή
ματος στον Ελλαδικό χώρο»».
Η ΣΠΕ
- Χαρακτηριστικό για τις προσπάθειες και εργασίες της ΣΠΕ κατά την εποχή π ρο του 1980
είναι το κείμενο της στα ΘΣ 1980 σ. 4206.
- Η Γ.Σ. του 1980. Εργασίες. Αναλυτικά στοιχεία από τις δραστηριότητες της. Τα προβλή
ματα. Ομιλίες I. Πετρίδη, Ν. Κολύμβα,, Β. Ιλαντζή, Ευαγ. Κωσταπάνου, Αλ. Μπαλτατζή (με
πολύ αξιόλογα στοιχεία για την όλη συνεταιριστική προσπάθεια). Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4447-4452.
Ομιλία του Αλ. Μπαλτατζή αναφέρεται κυρίως στην ανάγκη συνεργασίας των Οργανώσεων.
Α πό τις ομιλίες στη Συνέλευση του 1980 υπήρχε βεβαιότητα ότι η ΣΠΕ (μετά τις παλαιότερες δυσκολίες που υπερνίκησε) θα είχε λαμπρό μέλλον. Δυστυχώς και αυτή δεν απέφυγε την
διάλυση.
Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Για το πολύ αξιόλογο έργο της, από το 1949 που ιδρύθηκε, έχει γραφ εί σε προηγούμενες
σελίδες των τόμων μας. Δυστυχώς δεν απέφυγε και αυτή την υπερχρέωση και τα σχετικά
μεγάλα προβλήματα. Ε ξακολουθεί πάντως τις προσπάθειες της.
Χαρακτηριστικά περιληπτικά στοιχεία για τις εργασίες της το 1985 βλ. στην εφημ. «Ελευθε
ροτυπία» Αθηνών 22-3-1985 όπου και τα ακόλουθα:
«1. Η Ελαιουργική είναι η Κεντρική Συνεταιρισιική Έ νω ση των Ελαιοπαραγωγών Ελλάδος και
ιδρύθηκε στις 20-8-1949.
Η Ελαιουργική δεν αποτελεί κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά Οργάνωση με συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική αποστολή. Βασικός στόχος - σκοπός και επιδίωξη της Ελαιουργικής είναι η προώ-
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θηση της ελαιοκομίας και η υποστήριξη και εδραίωση του ελληνικού ελαιοπαραγωγικού κόσμου και
φυσικά, τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα, τόσο
°την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
Παράλληλα η Ελαιουργική ασχολείται με τη διάθεση και διανομή των υψηλής ποιότητας προϊόντων της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνέπεια
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στις συναλλαγές και το σεβασμό προς τον τελικό
καταναλωτή.

- Συγκρότημα απομαργαρίνωσης πυρηνέλαιου με
ημερήσια παραγωγική ικανότητα 10 τόννων.

Η Ελαιουργική συνεργάζεται άμεσα και στενά με
όλες τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, την
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), την Αγροτική Τρά
πεζα της Ελλάδος και φυσικά με τις Ενώσεις
Γεωργικών Συνεταιρισμών της χώρας.

- Μονάδα υδρογονωμένων προϊόντων με ημερή
σια παραγωγή 60 τόννων μαγειρικού λίπους και
μαργαρίνης (σκληρής και μαλακής).

Σήμερα η Ελαιουργική περιλαμβάνει 54 Ενώσεις
απ’ όλη την Ελλάδα...
Για να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο την
παραγωγή των μελών της, η Ελαιουργική ελέγχει
σήμερα μια σειρά από τις πλέον σΰγχρουνες εγκα
ταστάσεις συσκευασίας, αποθήκευσης και διανο
μής, που καλύπτουν επιφάνεια μεγαλύτερη από
48.000 τ.μ. και στις οποίες συγκεντρώνονται ελιές
από 120.000.000 ελαιόδενδρα, απ’ όπου παράγονται κάθε χρόνο 270.000 τόννοι λάδι και 75.000
τόννοι ελιές. Η Ελαιουργική πραγματοποίησε το
1983 συνολικό τζίρο 6,8 δις.
2. Πιο συγκεκριμένα η Ελαιουργική διαθέτει:
- Εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου με ραφινερία ημερήσιας παραγωγής 120 τόννων.
- Δύο συγκροτήματα συσκευασίας ελαιολάδου
και ελιών με συνολική δυναμικότητα 570 τόννων
ημερησίως.
- Δύο συγκροτήματα παραγωγής πυρηνέλαιου με
συνολική ημερήσια επεξεργασία 400 τόννων ελαι
οπυρήνων.

- 14 παραγωγικές μονάδες παρασκευής και
συσκευασίας ελιών.
- Δύο εγκαταστάσεις παραγωγής σαπουνιού με
ετήσια δυναμικότητα 5.000 τόννων.
- Αποθηκευτικούς χώρους συνολικής χωρητικότη
τας 233.000 τόννων ελαιολάδου και ελιών.
Τα προϊόντα τη ς
Οι δυναμικές παραγω γικές και αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις της Ελαιουργικής, της δίνουν τη
δυνατότητα να παράγει:
- Λάδι: Ό λους τους τύπους ελαιολάδου συσκευα
σμένου σε φιάλες ή σε λευκοσίδηρό δοχεία διαφό
ρων μεγεθών.
- Ελιές: Πράσινες, μαύρες και Καλαμάτας όλων
των τύπων (γεμιστές, εκπυρηνωμένες κλπ.) και
μεγέθη σε συσκευασίες από 250 γραμ. μέχρι και
150 κιλά.
Πυρηνέλαια: Ραφινέ, απομαργαρινωμένα,
συσκευασμένα σε διάφορα μεγέθη.
- Σαπούνι: Το παραδοσιακό αγνό άσπρο και πρά
σινο σαπούνι, σε διάφορες συσκευασίες (σε πλά
κες και σε σκόνη)».

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Μ ε επιτυχία εξα κ ο λο υθ εί τις ερ γα σ ίες της η χρ ο νικ ά ν έ α συνεταιριστική αυτή Ο ρ γά 
νωση.
Κατατοπιστικό κείμενο για το ποιά είναι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική βλ. στα ΘΣ 1980
τεύχος 59, το ακόλουθο:
«Σε όλο τον κόσμο λειτουργούν, με μεγάλη επιτυ
χία, συνεταιριστικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τ ώρα και το Ελληνικό Συνεταιριστικό Κίνημα
έχει τη δική του Εταιρεία και καλείται να την αναδείξει με τη συμπαράστασή του, κορυφαία και
πρωτοπόρα στον τομέα της.
Σε τι διαφέρει η Συνεταιριστική από άλλες
ασφαλιστικές εταιρείες;
Πρώρα-πρώτα, δεν υπάρχει σ’ αυτή ιδιωτικό,
αλλά συλλογικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το κατα
στατικό της, μέτοχοί της είναι μόνο συνεταιριστι
κές οργανώσεις. Έ τσι, η Συνεταιριστική ανήκει σ’
όλους όσους μετέχουν σ’ αυτές. Είναι μια εταιρεία
κοινωνικής ιδιοκτησίας.
Ύ στερα, για τη Συνεταιριστική, περισσότερο κι
από το κέρδος, μετράει η εξυπηρέτηση των ασφα
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λισμένων της και η απόλυτη συνέπεια. Στη Σ υνε
ταιριστική δε θα υπάρξει ποτέ άρνηση ή έστω
απροθυμία για δίκαιη αποζημίωση.
Τ ι μπορεί να προσφέρει η Συνεταιριστική;
Στις Συνεταιριστικές οργανώσεις και εταιρείες:
- Α σφάλεια Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύ
νων για εργοστάσια, αποθήκες, πρατήρια, γρα
φεία, μηχανολογικό εξοπλισμό, έπιπλα κι ακόμη
για πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα και κάθε είδους
εμπορεύματα.
- Α σφάλεια αυτοκινήτων για τα φορτηγά, τα επι
βατικά και τα διάφορα γεω ργικά τους μηχανήμα
τα.
- Ασφάλεια Μεταφορών για εμπορεύματα, που
διακινούν στο εσωτερικό και εξωτερικό, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

Περίοδος μετά το 1976: Υποκεφ. ΙΔ ' - Σύντομη αναφορά στη νεότερη περίοδο. Κεντρικές Οργανώσεις.

- Ομαδική Ασφάλεια Ζωής, Ατυχημάτων και
Π εριθάλψεως για το προσωπικό τους.

- Ασφάλεια Πυράς για το σπίτι, το μαγαζί και την
αποθήκη του, στην πόλη ή το χωριό.

- Κι ακόμη Ασφάλεια Ασιικής Ευθύνης, Κλοπής
και Θραύσεως Κρυστάλλων.

- Ασφάλεια Αυτοκινήτου για το επιβατικό, το
φορτηγό και το τρακτέρ του.

Στον αγρότη, τον υπάλληλο, τον εργάτη, το βιοτε'χνη και τον επαγγελματία:

- Ασφάλεια Ζωής, Ατυχημάτων και Περιθάλψεως
για τον ίδιο και την οικογέ'νειά του».

Η ΚΣΟ Σ
Ε ξακολουθεί τις εργασίες της η αξιόλογη παλαιό Κ οινοπραξία Ενώ σεω ν ΚΣΟΣ η ειδικευ
μένη στην σουλτανίνα.

Η ΣΕΒΑθ (Συνεταιριστική Εταιρία Β ιομηχανικής Αναπτύξεω ς Θράκης)
Π ροσφ έρει τις τονωτικές υπηρεσίες της στη Θράκη, από το 1975, με αρκετά προβλήματα τα
τελευταία χρόνια.
Χαρακτηριστικό κείμενο για τις δραστηριότητές της είναι τα ακόλουθο κατά το 1980 (βλ.
ΘΣ 1980 σ. 4384).
«Έδρα: Ξάνθη. Ιδρύθηκε το 1975. Μέλη της είναι: Η Έ νω σις Συνεταιρισμών Ξάνθης, η
ΣΕΚΕ, η Έ νω σις Συνεταιρισμών Καβάλας, η ΚΥΔΕΠ, Η ΣΕΚΟΒΕ, η ΣΠΕΚΑ και η ΑΤΕ.
-Μ ετοχικό κεφάλαιο: 450 εκατομμύρια δραχμές.
-Α ποτελεί μέσο και εγγύηση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ακριτικού πλη
θυσμού της Θράκης.
-Μ εγάλο πρότυπο εργοστάσιο τοματοπολτού στη Φελώνη Ξάνθης.
-Ποιότητα προϊόντων αρίστη.
- Εκτός από την αξιοποίηση της καλλιέργειας της τομάτας η ΣΕΒΑΘ προχω ρεί και στη διά
δοση της πατάτας. Ιδρύεται σύγχρονο εργοστάσιο πατάτας για πουρέ και κατεψυγμένη προτηγανισμένη.
Η ΣΕΒΑΘ εξασφαλίζει:
- Άριστα προϊόντα στην κατανάλωση.
- Εισόδημα στον αγρότη και εργάτη Θράκης.
- Συνάλλαγμα από εξαγωγές και υποκατάσταση εισαγωγών.
Η ΣΕΒΑΘ είναι:
- Πλατειά εφαρμογή της συνεταιριστικής δραστηριότητας στα πρότυπα της ΕΟΚ.
- Φ ορέας βιομηχανοποιήσεως και προσφοράς εκλεκτών αγροτικών προϊόντων στην κατανά
λωση.
- Οργάνωση εξασφαλίσεως καλού εισοδήματος στους αγρότες και εργασίας στο αγροτοερ
γατικό δυναμικό της Θράκης».
Στοιχεία για τις εγκαταστάσεις της βλ. ΘΣ 1980 σ. 4293.
Η ΣΥΝΕΔΙΑ
Λ ειτουργεί με επιτυχία η νεότερη συνεταιριστική Ε ταιρεία ΣΥΝΕΔΙΑ που ασχολείται με τις διαφημι
στικές εργασίες των Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Π Α ΤΗ Ν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
- Η Α Τ Ε εισέρχεται στο καθεστώς ελεύθερου τραπεζικού ανταγωνισμού σύμφωνα με την
77/780 οδηγία ΕΟΚ. Μ ε απόφαση Νομισμ. Επιτροπής εξουσιοδοτείται η Α Τ Ε να διενεργεί
και πράξεις συναλλάγματος (ΘΣ 1980 σ. 4233).
- Αναλυτικά στοιχεία για «το πιστωτικό έργο της Α ΤΕ στη δεκαετία 1 9 7 6 -1 9 8 5 » βλ. την
ειδική έκδοση της Α ΤΕ Ιαν. 1988 (Επιμ. Ε. Κουσουλάκου - Π. Λαζαρίδη) με λεπτομερεια-
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κούς στατιστικούς πίνακες κατά θέματα και τοπικά.
—

Για όλο το έργο της Α ΤΕ βλ. τους ετήσιους απολογισμούς της.

— Ν έοι όροι Νομ. Επιτρ. για χρηματοδότηση της Α ΤΕ για δάνεια σε Συνεταιρ. Οργανώ
σεις ώστε να μετέχουν στο κεφάλαιο επιχειρηματικών μονάδων που ιδρύουν, σχετικώς με
αξιοποίησιν αγροτικών προϊόντων (βλ. ΘΣ 1980 σ. 4300).
— Διευρύνεται το δίκτυο της Α ΤΕ με νέες 71 θυρίδες ανά την Ελλάδα. Πίνακα βλ. ΘΣ
1980 σ. 4392.
— Η αναδιάρθρωση της ΑΤΕ. Αντιλήψεις και ενέργειες της Συνομοσπονδίας Συνεταιρι
σμών. Πολύ βασικό κείμενο που έχει αξία και για σήμερα . (ΘΣ 1980 σ. 4430,4431).
— Τ ο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη γεω ργία κατά το 1980. Ανακοίνωση του Διοικητού
Α ΤΕ (Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4484)
ΜΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
— Οι συντάξεις του ΟΓΑ. Για το «βοήθημα πείνας» που λέγονται συντάξεις του ΟΓΑ γρά
φουν χαρκατηριστικά τα ΘΣ 1980 σ. 4196.
Βλ. και ΘΣ 1980 σ. 4245 το νέο νομοσχέδιο περί ΟΓΑ. Διπλασιασμός των αγροτικών
συντάξεων από 1.7.80. Βλ. και το κείμενο του σχετικού νόμου στα ΘΣ 1980 σ. 4515.
— Ανάγκη ισότητας ανάμεσα σε όλους τους εργαζομένους στον αγροτικό και στον αστικό
τομέα. Σημείωμα στα ΘΣ αναφέρεται π.χ. στο γαμήλιο δώρο που δίνεται στις εργαζόμενες
στον αστικό τομέα. Και θέτει το ερώτημα: «Γιατί δεν ιδρύεται και Αγροτική Εστία;» (Βλ.
ΘΣ 19-80 σ. 4267).
— Η αύξηση των αγροτικών συντάξεων αλλά και των σχετικών πόρω ν (εισφ ορές). Βλ. την
σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΘΣ 1980 σ. 4298.
— Υ ποσχέσεις κρατικές για βελτίωση ΟΓΑ (Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4332).
— Κληρικοί και αγροτικά προβλήματα. Επαινετική αναφ ορά σε ζωντανά αγωνιώδη κείμε
να των Ιεραρχών Φλωρίνης (Αυγουστίνου) και Κισσάμου - Σελίνου (Ειρηναίου) που θέτουν
τα προβλήματα των Ελλήνων αγροτών και της υπαίθρου. (Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4485, 4499).
ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Οι Καταναλωτικοί
Μ ε την κακή εξέλιξη της οικονομίας στο εμπορικό ισοζύγιο, τον τιμάριθμο και όλα τα σχε
τικά και την προσπάθεια της Κυβερνήσεως να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με νομοθετικές
παρεμβάσεις, συντάσσεται νομοσχέδιο (περί εξαγωγικών επιχειρήσεων και μεγάλων κατα
στημάτων τροφίμων) όπου το Κράτος θυμήθηκε την αξία των καταναλωτικών Συνεταιρι
σμών και διατύπωσε διατάξεις σχετικές με την οργάνωση και υποβοήθησή τους ακόμα και
για ίδρυση στο Υ πουργείο Εμπορίου Διευθύνσεως για την υποβοήθηση του θεσμού. (Βλ. ΘΣ
1980 σ. 4197. Βλ. και ΘΣ 1980 σ. 4247. Βλ. και ΘΣ 1980 σ. 4266). Ό λ α σπασμωδικά.
— Οι καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί και η Εταιρεία φίλων του Συνεργατισμού:
α) υπόμνημα αναλυτικό προς αρμοδίους για σωστή ενίσχυση των Συνεταιρισμών αυτών (με
αφορμή το νομοσχέδιο π ερί παροχής κινήτρων κ.λπ. για το οποίο βλ. και ΘΣ σ. 4197), β)
συνεντεύξεις Πάνου, Στρογγυλή, Κλήμη στο δημοσιογραφικό όργανο των δημοσίων υπαλλή
λων για τους καταναλωτικούς, γ) Οργάνωση ειδικής συγκεντρώσεως στις 27.3.80 για το
θέμα αυτό. (Βλ. αναλυτικά ΘΣ 1980 σ. 4312 επόμ.).
— Αναλυτική Συνέντευξη του Αριστ. Ν. Κλήμη στο δημοσιογραφικό όργα νο της Α Δ Ε Δ Υ
«Δημοσιοϋπαλληλική δράση» για το θέμα των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών που λόγω
αύξησης κόστους ζωής κ.λπ., απόκτησαν πάλι τον τελευταίο καιρό μεγάλη επικαιρότητα (βλ.
στο φύλλο 59 της 1.3.80 και ΘΣ 1980 σ. 4302 επόμ.). Επειδή το θέμα αυτό είναι πάντα επί
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καιρό και κάποτε πρέπει οι καταναλωτές να το αντιμετωπίσουν, γίνεται εκεί ανάπτυξη των
βασικών προϋποθέσεω ν και του όλου μηχανισμού ώστε να υπάρξει πρόοδος και επιτυχία
- Ο καταναλωτικός Συνεταιρισμός του ΙΝ.ΚΑ. Συνέντευξη του προέδρου του στο περιοδ.
«Ευρωπαϊκή Κοινότητα» Ιαν. 1980 (Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4312).
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
Για το βασικό θέμα των οικοπέδων βλ. νόμο 998 (ΦΕΚ 289) π ερ ί προστασίας των δασών
στα ΘΣ 1980 σ. 4254.
Για το φ όρο ακίνητης περιουσίας (αδιανέμητα οικόπεδα) βλ. ν. 11/1975 με ισχύ 31.12.79
(ΘΣ 1980 σ. 4297) Ν έα ρύθμιση Ν. 1041/1980 βλ. ΘΣ 1980 σ. 4394.
- Ο Οικοδ. Συνεταιρ. Υγειονομικών. Δ/μα για οικόπεδα του (ΘΣ 1980 σ. 4312).
- Σύσταση νέω ν Οικοδομικών (βλ. ΘΣ 1980 σ. 4394).
- Ν . 1056/1980 σχετικά με αποφάσεις Γ.Σ. σε ορισμένες περιπτώσεις (Βλ. ΘΣ 1980 σ.
4446).
- Ν. 169/1979 π ερί οικιστικών περιοχών. Α ρθρο 57 π ερ ί νομοθεσίας οικοδομικών και
άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 169/1979). Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4550,4551.
Ά λλοι αστικοί
- Ο Συνεταιρισμός μικρεμπόρων Θεσσαλονίκης (Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4312).
- Η ΠΕΠΕΣΚΕ (των προμηθευτικών συνεταιριστικών Ενώσεων ζητεί την ψήφισιν του
νόμου π ερ ί κινήτρων γι’ αυτές καθώς και ειδικό ευέλικτο νόμο για τους αστικούς. (ΘΣ 1980
σ. 4394. Δηλώσεις υπουργού σ. 4550).
- Έ νω ση Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών (ΘΣ 1980 σ. 4394).
- Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός ιδιοκτητών αυτοκινητιστών (ΘΣ 1980 σ. 4446).
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
- Στην έκδοση της ΟΣΥΓΟ «1975 — 1981 εφτάχρονη δράση και επιτεύγματα» δίνεται με
στοιχεία η πολύ αξιόλογη δραστηριότητά της κατά την περίοδο αυτή. Π εριέχει και το κατα
στατικό της. Εξαιρετικό κείμενο για κάθε συνεταιριστή.
- Σε ειδική έκδοση του αξιόλογου οργάνου της ΟΣΥΓΟ «Σκαπανέας της υπάιθρου» της
8.12.1981 δημοσιεύεται αξιόλογη εργασία που συγκεντρώνει όλες τις Συλλογικές συμβάσεις
εργασίας από αυτή της 19.10.1965 μέχρι και της 23.9.1981 κατά ειδικότερα κεφάλαια και
κατ’ αντικείμενο παροχής, κ.λπ.
- Το Ταμείο Υ γείας των Συνεταιριστικών Υπαλλήλων. Επικροτούνται οι σχετικές ενέρ
γ ειες και προσπάθειες της ΟΣΥΓΟ (Βλ. ΘΣ 1980 σ. 4266).
- Η ΟΣΥΓΟ και η ίδρυση Επικουρικού Ταμείου. Συγχαρητήρια για ίδρυση (βλ. ΘΣ 1980
σ. 4331).
- Υπάλληλοι συνεταιριστικών Οργανώσεων και αιρετά αξιώματα σε Δήμους - Κοινότητες
(βλ. ΘΣ 1980 σ. 4517).
- Α ναδρομικό κείμενο Δημ. Λιάγκου για τα θέματα των συνεταιριστικών υπαλλήλων, τους
Συλλόγους τους, την κεντρική συνδικαλιστική τους Οργάνωση ΟΣΥΓΟ, το δημοσιογραφικό
της όργανο «Σκαπανεύς της υπαίθρου», τα συνταξιοδοτικά, κλπ. βλ. στο περ. «Συνεταιριστι
κή Π ορεία» Ιαν. - Μαρτ. 1999 τ. 53.
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ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
Κατά την περίοδο μετά το 1976, η αγροτική συνεταιριστική κίνηση έχασε πολύ αξιόλογα
στελέχη της όπως (ενδεικτικά) οι:

—Αλεξ. Μ παλτατζής
Αγροτικός, συνεταιριστικός ηγέτης, με δημιουργική πολιτική δραστηριότητα κυρίως στην
Έ νω ση Κέντρου (βλ. σε πολλές προηγούμενες σελίδες του τόμου). Βλ. και «Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία» 4.5.1980 πορτραίτο του από Κ. Α γγελόπουλο. Βλ. και «Πολιτικά Θέματα»
11.9.1980 για βιογραφικά, δραστηριότητα. Βλ. και την ειδική έκδοση γι’ αυτόν (Τόμο τιμητι
κό) μετά το θάνατό του. Βλ. και επόμενη σελίδα.

Αλ. Μπαλτατζής (λίγα χρόνια πριν από το
θάνατό του). Ομιλία στην πλατεία Αλμυ
ρού για τα 80 χρόνια από την ίδρυση εκεί
του πρώτον Γεωργικού Συνεταιρισμού
στην Ελλάδα.

— Π άνος Δημ.
Α πό τους μεγάλους Έ λλη νες Συνεταιριστές στον πρακτικό (εποπτικό) και τον πνευματικό
τομέα (συγγραφές, δραστηριότητες κ.λπ.). Βλ. σε πολλές προηγούμενες σελίδες μας. Βλ. και
τιμητική τελετή γι’ αυτόν, λίγο προ του αιφνίδιου θανάτου του (1985).

1985: Οι συνεταιριστές 1. Στρογγυλής,
Αριστ. Κλήμης, Κ. Παπαγεωργίου κατά
την τιμητική εορτή για τον Δ. Θ. Πάνο

566/2918

Περίοδος μετά το 1976: Υποκεφ. ΙΑ ' - Σύντομη αναφορά στη νεότερη περίοδο. Εργάτες του Συνεργατισμού

Αγροτικό Συνεταιριστικό Πολιτικό Συνέδριο για τον Αλέξ. Μπαλτατζή 10 χρόνια
μετά το θάνατό του (1904-1987) υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής
κ. Αποστόλου Κακλαμάνη. Ξάνθη 24-26 Οκτωβρίου 1997.
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— Ρουσσόπουλος Νικόλαος. Καθηγητής Ανωτ. Γεωπονικής - Ακαδημαϊκός, τ. Πρόεδρος
Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού κατά την ίδρυσή της. Κείμενο A. Ν. Κλήμη κατά
τον θάνατό του βλ. στα ΘΣ 1980 σ. 4314 (όπου και ψήφισμα της Ετ. Φίλων Συνεργατισμού).
Βλ. και κείμενο Δ. Θ. Πάνου «ο Νικόλαος Ρουσσόπουλος ως συνεταιριστής» στα ΘΣ 1980
σ. 4421 (με βιογραφικά, σπουδές, έργο στον ΑΣΟ, ως καθηγητής, στην Ακαδημία).
— Σωτηρόπουλος Αντ. τ. Δ/ντής Ενώσεως Ξυλοκάστρου (ΘΣ 1980 σ. 4381).
— Μιχαηλίδης Αγαμ. Εποπτικός και Γεν. Γραμ. της Ετ. Φίλων Συνεργατισμού. Σημείωμα
Γιάννη Στρογγύλη (ΘΣ 1980 σ. 4502).
— Αναστασέλλης Στρ. Της Σχολής Συνεταιριστών, στέλεχος στο Συνεταιρισμό Αγιάσου,
Πρόεδρος ΕΓΣ Λέσβου. Σημείωμα A. Ν. Κλς. (ΘΣ 1980 σ. 4502).
— Κωσταπάνος Ευάγ. Δικηγόρος, από τα ανώτατα συνεταιριστικά στελέχη στην ΚΥΔΕΠ
και ΣΠΕ. Σημείωμα Α.Ν. Κλς (ΘΣ 1980 σ. 4502).
— Μανίδης Στάθης. Εποπτικός, με ιδιαίτερα αποδοτική υπηρεσία στη Χίο. Σημείωμα Α.
Ν. Κλς (ΘΣ 1980 σ. 4503).
— Παπαπολυχρονίου Χρόνης. Εποπτικός ΑΤΕ. Σημείωμα Απ. Οικ. (ΘΣ 1980 σ. 4503).
— Διογένης Πεταλωτής (Βλ. εφημ. «Αγροτική» Φεβρ. 1989).
— Και άλλοι σε νεότερα χρόνια.
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το υ όσο κ α ι σ τη ν ΣΕΚΕ. Το
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το ν Δ ημ . Π εταλω τής, οικο
νομολόγος, Π ρ ό εδ ρ ο ς της
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Επισημάνσεις - Υποδείξεις
Α'

Σε συσχετισμό με όσα γράφονται στον Πρόλογο του Ε τόμου - και που αφορούν ανα
κεφαλαιωτικά και το όλο έργο, είναι, νομίζω, χρήσιμο να τεθεί ως Επίλογος το ακόλου
θο κείμενο (Εισήγηση Α.Ν. Κλήμη στο διεθνικό Συνέδριο του Ι.Σ.Ε.Μ. του Νοεμβρίου
1991 «Συνεταιρισμοί και Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά») που αφορά-περιέχει «Μ ερικές
επισημάνσεις από την Ιστορία των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα, χρήσιμες για σήμερα
«αι για το μέλλον». Είναι το ακόλουθο:
Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι οι διάφοροι θεσμοί (κοινωνικοί - οικονομικοί κ,λπ.) ευδοκιμούν σε
κάποιο τόπο όχι μόνο αν θεωρητικά κρίνονται χρήσιμοι για τις ανάγκες που υπάρχουν
στον τόπο κατά την εξεταζόμενη εποχή, αλλά και αν είναι δυνατό να προσαρμοστούν
στις όλες συνθήκες του τόπου. Δηλαδή: α) στις φυσικές συνθήκες, β) στις ανθρώπινες
συνθήκες, γ) στα έκτακτα συμβάντα στον τόπο, εκείνα που επιδρούν αποφασιστικά
στην όλη ζωή της περιόδου (πόλεμοι, αναταραχές, θεομηνίες κ,λπ.).
Από τις παραπάνω συνθήκες άλλες (και κυρίως οι φυσικές) είναι πολύ ή λίγο ανελα
στικές και συνεπώς δεν είναι δυνατό ή εύκολο να μεταβληθούν προς το καλύτερο. Και
άλλες (και κυρίως αυτές που εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση) είναι δυνατό να
μεταβληθούν (λίγο ή πολύ) ανάλογα με τις προσπάθειες που θα γίνουν, ώστε να υπάρ
ξει σύγκλιση των θεσμών για αλληλοβελτίωσή τους και ανάπτυξη.
Περιορίζουμε την ερευνά μας για τις ελληνικές συνθήκες μόνο στον τομέα των Συνε
ταιρισμών με την επιδίωξη να γίνουν εδώ μερικές επισημάνσεις, με βάση την ιστορική
γνώση 1915— 1990, επισημάνσεις που να μας διαφωτίσουν με στοιχεία και αντικειμενι
κά για την μέχρι σήμερα πορεία τους, αλλά και να συντελέσουν στην τακτοποίηση
σοβαρών σημερινών προβλημάτων καθώς και για την πιο σωστή μελλοντική ανάπτυξη,
μέσα στις μεταβαλλόμενες παγκόσμια συνθήκες με την απαιτούμενη σύγκλιση - προ
σαρμογή του θεσμού.
Α) Αρνητικές οι συνθήκες στην Ελλάδα για την ανάπτυξη των Συνεταιρισμών
Συμπέρασμα από τη μελέτη της ιστορίας είναι ότι οι συνθήκες για τη σωστή ανάπτυ
ξη των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα υπήρξαν, τις περισσότερες φορές, αρνητικές όλη
την περίοδο 1915 έως και σήμερα. Και μόνο οι μεγάλες ανάγκες που υπήρχαν είναι
εκείνες που επέβαλαν την πραγματοποίηση της όποιας, κάθε φορά, προόδου, χωρίς η
πρόοδος αυτή να είναι, συνήθως, συνεταιριστικά ορθόδοξη αλλά να έχει πολλά στοι
χεία κρατισμού ανάλογα με τις κάθε φορά συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και
γενικότερης πολιτικής.
1) Οι φυσικές συνθήκες: Η εδαφική διαμόρφωση της Χώρας, οι ορεινοί όγκοι της, η
ποιότητα των εδαφών της, η νησιωτική κατάτμηση, οι βροχοπτώσεις, τα πολλά μικροκλίματα, η διασπορά των οικισμών, η δυσκολία επικοινωνίας κ.λπ., δεν υπήρξαν ευνοϊ
κοί παράγοντες για την ανάπτυξη μεγάλων και ομοιογενών συνεταιρισμών. Εξ αιτίας
των φυσικών κυρίως συνθηκών επικρατούν στην Ελλάδα η διασπορά, η σμικρότητα, οι
ποικίλες καλλιέργειες και αγροτικές απασχολήσεις, το μικρό εισόδημα, η μετανάστευ
ση, η επιθυμία για απομάκρυνση από το δύσκολο αγροτικό περιβάλλον. Όλα αυτά δεν
συντελούν για ανάπτυξη τοπικής συνεταιριστικής δραστηριότητας με έκταση και
βάθος αλλά δημιουργούσαν μικρούς τοπικούς συνεταιρισμούς που ασχολούνται με
όλα και από λίγο για να ικανοποιήσουν κάπως τις κάθε φορά επιτακτικές ανάγκες των
τοπικών αγροτών, ξεκινώντας από την εξασφάλιση σε αυτούς κάποιου μικρού δανείου
συντηρήσεως ή μικρής ποσότητας βασικών τροφίμων, έως τη συγκέντρωση και διάθε
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ση (και αυτό κυρίως στις εποχές της αζητησίας και με την προστατευτική κρατική συν
δρομή), των μικρών ποσοτήτων των διαφόρων προϊόντων του κάθε παραγωγού. Η
μεγαλύτερη και με κάποια συνέχεια επέκταση της δραστηριότητάς τους, μόνο τις
τελευταίες ΙΟετίες και μόνο σε μερικά προϊόντα αναπτύχθηκε σε αξιόλογο βαθμό και
αυτό κυρίως μέσω των Ενώσεων και ειδικευμένων κεντρικών Ενώσεων και Εταιρειών.
Την πραγματικότητα αυτή της μικρής τοπικής μονάδας που ασχολείται σχεδόν με όλα,
στο μικρό απομονωμένο χωριό, υποστήριξε και το Κράτος με τη νομοθεσία του εξαι
τίας και της ανάγκης ύπαρξης κάποιας τοπικής μονάδας για την εξυπηρέτηση των
αγροτών, αφού επί πολλές ΙΟετίες ο Συνεταιρισμός ήταν η μόνη Οργάνωση στο ελλη
νικό χωριό όπου δεν υπήρχαν ή δεν είχαν επεκταθεί άλλοι οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
Ασφαλιστικοί, Υγειονομικοί κ,λπ.) και άλλοι θεσμοί (εκτός από τον παπά, το δάσκαλο
και τον σχετικά αγράμματο πρόεδρο της αδύναμης Κοινότητας). Αυτή τη μικρή ομάδα
είχε η ΑΤΕ, το Υπουργείο Γεωργίας και κάθε δημόσιος υπάλληλος για την επικοινωνία
με τους Αγρότες για όλα, σχεδόν, τα θέματα.
2) Η επίδραση των πολλών έκτακτων βλαβερών γεγονότων: Η πολύ συχνή και έντο
νη επιδρομή έκτακτων βλαβερών γεγονότων, υπήρξε αρνητικός παράγοντας, όχι μόνο
στην ανάπτυξη αλλά και συχνά σε αυτή ακόμα την ύπαρξη Συνεταιρισμών (με ελάχι
στα διαστήματα περισυλλογής) όλη την περίοδο μέχρι σήμερα. Πέρα από τις συχνές
τοπικές καταστροφές από διάφορες σοβαρές θεομηνίες που είχαν σοβαρή επίδραση
σε οικισμούς, πληθυσμούς, αγροτικές επενδύσεις και ανθρώπινες δυνατότητες γενικά,
τα πολλά και συχνά πολεμικά και ανατρεπτικά γεγονότα και οι πολλές, ποσοτικά και
χρονικά, συνέπειές τους, υπήρξαν αρνητικοί και μερικές φορές καταστρεπτικοί παρά
γοντες για τους Συνεταιρισμούς. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι, είχαν για την Ελλάδα πολύ
μεγαλύτερη διάρκεια, ένταση και καταστροφικά αποτελέσματα επειδή συνδέθηκαν με
τους βαλκανικούς, τον πρώτο εθνικό διχασμό, τη μικρασιατική εκστρατεία και κατα
στροφή, τις συχνές πολιτειακές μεταβολές, τα κινήματα, τον μετακατοχικό εμφύλιο,
τις δικτατορίες, την υποχρεωτική μετακίνηση πληθυσμών, τη μεγάλη μετανάστευση,
τις νομισματικές καταστροφές κ,λπ.
Όλα αυτά όχι μόνο υπήρξαν αρνητικοί παράγοντες αλλά πολλές φορές κατέστρεφαν
ολοκληρωτικά, σε πολλές περιφέρειες, οτιδήποτε είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τότε με
κόπους και θυσίες στον Αγροτικό τομέα και ανάγκαζαν σε νέες από την αρχή προσπά
θειες για ανασυγκρότηση από το μηδέν (ενώ δεν υπήρχαν υλικά μέσα και ήταν πεσμέ
νο το ηθικό) με μόνη σχεδόν επιδίωξη την στοιχειώδη επιβίωση. Η έκταση και αρνητι
κή βαρύτητα - επίδραση των παραπάνω γεγονότων, υπήρξε ασύγκριτα μεγαλύτερη
στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες της ΕΟΚ, με τις οποίες πρέπει να συμβαδίζουμε, να
συγκρινόμεθα και να ανταγωνιζόμαστε στις συνθήκες της ελεύθερης οικονομίας, ενώ
ξεκινούμε από διαφορετική αφετηρία και πάντα με μικρότερες δυνάμεις. Η παρατήρη
ση αφορά όλη την αγροτική μας οικονομία και κοινωνία και βέβαια τις συνεταιριστικές
μας οργανώσεις και την όλη συνεταιριστική μας ανάπτυξη.
3) Ο ανθρώπινος παράγων: Αρνητική υπήρξε, στις περισσότερες περιπτώσεις, και η
επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα (μελών, εξουσίας, τρίτων) σε διάφορες εκδηλώ
σεις του, τόσο σε συσχετισμό τους με τα παραπάνω 1 και 2, όσο και από άλλους
λόγους (ιδιοσυγκρασίας, επιπέδου του μορφωτικού - πολιτισμικού - πολιτικού, κ.λπ.).
Το πρόβλημα του ανθρώπινου παράγοντα έχει πολλές εκδηλώσεις, περιπτώσεις, προ
βλήματα, (θέματα στα οποία θα αναφερθούμε και στη συνέχεια).
Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί πρωταρχικά είναι ότι ενώ οι ανθρώπινοι χειρισμοί
και κυρίως της ηγεσίας (η κρατική πολιτική, επιστημονική, θρησκευτική, κ,λπ.) έπρεπε,
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα του θεσμού των Συνεταιρισμών και τις πολλές κάθε

5 7 0 /2 9 2 2

Επίλογος στο όλο έργο: Βασικές Επισημάνσεις - Υποδείξεις

τόσο γενικότερες υπηρεσίες του, να συντελέσουν στην απάλυνση των αρνητικών
επιρροών που προέρχονταν από τις φυσικές συνθήκες και τα έκτακτα ζημιογόνα γεγο
νότα, όμως γινόταν συνήθως το αντίθετο. Έτσι από τη στάση του ανθρώπινου παράγο
ντα του κρατικού μηχανισμού και της όλης ηγεσίας, οι συνεταιρισμοί βρισκόταν κάθε
τόσο μπροστά σε εμπόδια που τους οδηγούσαν σε ποικίλες αναστολές αλλά και
εκτροπές και σε αποδυνάμωση υλική και ηθική, πολύ περισσότερο που το ανθρώπινο
υλικό τους (τα μέλη, οι διοικήσεις, οι υπάλληλοι) δεν είχαν τις δυνατότητες εκείνες
(μορφωτικές, ανεξαρτησίας, κοινωνικής δύναμης, κ.λπ.) με τις οποίες αυτό θα μπορού
σε να αντισταθεί αποτελεσματικά στις ποικίλες εξωτερικές αντιδράσεις και κακές
επιρροές.
Β) Το έργο που πραγματοποιήθηκε: ενδεικτικά τιμητικά στοιχεία
Παρά τις όχι ευνοϊκές αλλά τις περισσότερες φορές αρνητικές συνθήκες στην επέ
κταση του έργου των Συνεταιρισμών, η πραγματικότητα είναι ότι από τις Συνεταιριστι
κές Οργανώσεις — παρόλες τις αδυναμίες τους και τις διάφορες εκτροπές— προσφέρθηκε και προσφέρεται αξιόλογο έργο, επειδή ακριβώς οι ανάγκες ήταν πάντα πολύ
μεγάλες και ο συνεταιρισμός ήταν σχεδόν το μοναδικό κέντρο και εργαλείο με το
οποίο γινόταν κάθε προσπάθεια για επιβίωση, για οργάνωση, αλλά και για αγροτικές
επαγγελματικές διεκδικήσεις. Περισσότερο έργο πραγματοποιήθηκε βέβαια (σε όγκο
και βάθος) εκεί όπου βρέθηκαν τοπικά άνθρωποι με τίμιες προθέσεις και δυναμικοί.
Που έγιναν άξιοι συνεταιριστές και αγροτικοί τοπικοί ηγέτες, έστω και αν υστερούσαν
σε μορφωτικά προσόντα (που δεν ήταν τόσο απαραίτητα τις πρώτες ΙΟετίες). Και
βέβαια ακόμα μεγαλύτερο ήταν το έργο κατά τα χρονικά εκείνα διαστήματα που οι
εξωτερικές συνθήκες βελτιωνόταν και όταν σε καθοδηγητικές θέσεις (υπουργείων,
εποπτείας, ΑΤΕ, κ,λπ.) βρισκόταν πρόσωπα που στεκόταν βοηθοί — έως και ηγέτες—
στη συνεταιριστική προσπάθεια. Το όλο έργο, στα μάτια εκείνων που δεν γνωρίζουν
τα θέματα, ίσως να φαίνεται ταπεινό και στενά υλικό και όχι «αναπτυξιακό» και «μεγα
λόπνοο». Αλλά ήταν έργο με το οποίο κυριολεκτικά δόθηκε βοήθεια για να εξασφαλισθεί η επιβίωση των πληθυσμών, να προβληθούν οι ανάγκες και να δοθούν λύσεις, για
να ακολουθήσει έπειτα η διεύρυνση. Και όλα αυτά έγιναν με θυσίες υλικές των φτω
χών αγροτών (σε μερίδες και αλληλέγγυα ευθύνη τους) και με δύσκολο αγώνα να
ξεφύγουν από τα δίχτυα των τοπικών εκμεταλλευτικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
1) Μόνο με τον πολλαπλασιασμό των «πιστωτικών» συνεταιρισμών (που τόσο επικρίθηκαν από όσους δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα) έγινε δυνατό να τροφοδοτηθεί
η ύπαιθρος με τραπεζικές πιστώσεις (μετά τον διπλασιασμό της Ελλάδας του 1912),
να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή ώστε να στηριχθούν από αυτή οι πολυετείς πολεμι
κοί αγώνες και η όλη οικονομία (που στηριζόταν τότε στον αγροτικό τομέα), να απαλ
λαγεί αρκετά ο αγρότης από την τοκογλυφία και τον παρασιτισμό του τοπικού μικρε
μπόρου - παράγοντα. Μόνο με αυτούς εξασφαλίστηκαν κάπως τα βασικά εφόδια για
την αγροτική παραγωγή και την οικογένεια. Και μόνο με αυτούς η χορήγηση και ρευ
στοποίηση των τραπεζικών πιστώσεων υπήρξε υποδειγματική, με μικρό κόστος, ταχύ
τητα και ασφάλεια, ακόμα και μέσα σε περιόδους πολεμικές και αγροτικών κρίσεων.
2) Κυρίως με τους συνεταιρισμούς πραγματοποιήθηκαν τα τεχνικά και οργανωτικά
βήματα στην ύπαιθρο που βελτίωσαν αποδόσεις, ποσότητες, ποιότητα, αγροτικό εισό
δημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ τη δημιουργία των βελτιωμένων ή και υποδειγματι
κών οινοποιείων, ελαιουργείων, τυροκομείων, εκκοκιστηρίων, άλλων εγκαταστάσεων
και μηχανημάτων (θεριστικών, αλωνιστικών κ.λπ.).
Ακόμα δημιουργήθηκαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και κέντρα διαλογής - συντη-
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ρήσεως με τα οποία έγιναν οι πρώτες — και πολύ αξιόλογες, αρκετές φορές, κατά
τόπους— προσπάθειες για κοινή διάθεση αγροτικών προϊόντων ή ακόμα και για διευ
κόλυνση απαραίτητων κρατικών συγκεντρώσεων προϊόντων (σίτος κ,λπ.). Όλα αυτά
έγιναν με κανονικούς δανεισμούς των συνεταιρισμών των πτωχών αγροτών χωρίς επι
δοτήσεις, συνήθως με ατομικά γραμμάτια οφειλής των συνεταίρων για τα δάνεια των
νομικών προσώπων. Και ακολούθησαν μετά το 1950 οι αγροτικές συνεταιριστικές βιο
μηχανίες και μερικές πετυχημένες κεντρικές οργανώσεις.
3) Πρέπει ακόμα να τονιστεί ότι οι Συνεταιρισμοί πρωτοστάτησαν, πολλές φορές,
γενικότερα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο, όπως π.χ. με την εξασφά
λιση ηλεκτροφωτισμού χωριών (από τα ελαιουργεία κ,λπ.) ΙΟετίες πριν από τη ΔΕΗ.
Με υγειονομική περίθαλψη σε πολλά χωριά, ΙΟετίες πριν από τα αγροτικά ιατρεία και
τον ΟΓΑ. Με οργάνωση κτηνιατρικής περίθαλψης, (Βέροια, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη,
Εορδαία, κ,λπ.), ΙΟετίες πριν κινηθεί το Υπουργείο Γεωργίας. Και σε πολλά άλλα, μερι
κά από τα οποία υποχώρησαν επειδή το κράτος δημιούργησε αργότερα ειδικούς
θεσμούς και οργανισμούς, χωρίς όμως — δυστυχώς— να τους συνδυάζει με τη συνε
ταιριστική βάση, αλλά μόνο με τον βλαβερό κρατισμό.
4) Ακόμα, στην ύπαρξη αλλά και τους αγώνες των Συνεταιρισμών, που ασκούσαν και
το ρόλο των επαγγελματικών - διεκδικητικών οργανώσεων, οφείλεται η βαθμιαία δημι
ουργία θεσμών και οργανισμών και μάλιστα σε περιόδους αγροτικών κρίσεων (όπως
ΑΣΟ, Γραφείο Σύκων, οι Αναγκαστικοί Οινοποιητικοί Συνεταιρισμοί Θήρας, Λευκάδας,
Αττικοβοιωτίας, Κρήτης, Σάμου, οι Συνεταιρισμοί μαστίχας, κίτρων κ,λπ.). Ιδιαίτερη
μάλιστα υπήρξε η συμβολή των Συνεταιρισμών στην ίδρυση της ΑΤΕ, καθώς και των
Οργανισμών βάμβακος, καπνού και άλλων.
5) Γενικά η αξιόλογη ανάπτυξη και το σημαντικό έργο των Γεωργικών Συνεταιρισμών
(προσφορά υπηρεσιών) φαίνεται καθαρά μέσα από τα στοιχεία της ιστορίας,(*) από τα
τοπικά έργα και από τα στατιστικά στοιχεία που επί χρόνια δημοσίευε η εποπτεύουσα
ΑΤΕ (και τα οποία δεν είναι δυνατό να μνημονεύσουμε εδώ σε έκταση).
6) Ακόμα από τη μελέτη της ιστορίας των συνεταιρισμών στην Ελλάδα είναι δυνατό
να προβληθεί η ύπαρξη πολλών προσπαθειών και επιτυχιών και στον τομέα των αστι
κών συνεταιρισμών, όπως συνεταιρισμών εργασίας (σιτεργατών, εργατών λιμένος,
στρατιωτικών ειδών κ.λπ.), οικοπεδικών - οικοδομικών, καταναλωτικών, πιστωτικών
κ.λπ. Η μή επικράτηση των αστικών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη της απαραίτητης
σωστής ενημέρωσης για το θεσμό και της κρατικής εποπτείας και βοήθειας (ελλείψεις
που συνετέλεσαν πολλές φορές στην εκτροπή τους) και στην ανάμιξη βλαβερών εξωσυνεταιριστικών επιρροών.

Γ) Μερικά σημεία που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής σήμερα και στο μέλλον
Γίνεται στη συνέχεια επισήμανση μερικών μόνο βασικών σημείων - θεμάτων όπου ο
ανθρώπινος παράγοντας (ο εξω-συνεταιριστικός και κυρίως αυτός της εξουσίας, αλλά
και ο εσωσυνεταιρισπκός και κυρίως ο εκπροσωπευτικός) παρεμπόδισε ή παρεμποδίζει
την πραγματική ουσιαστική συνεταιριστική ανάπτυξη. Και αυτό γίνεται με την ελπίδα
να φανεί — ενδεικτικά— πού πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη μεταβολή
της κακής διαγωγής και στάσεως του ανθρώπινου παράγοντα:
1) Η νόθευση και ποικίλη εκυετάλλευσπ του θεσυού

Παρά τις σωστές γραμμές που χάραξε η εισηγητική έκθεση και το κείμενο του αρχικού
(*) Βλ. αναλυτικά τα στοιχεία - κείμενα κάθε εποχής και σε κάθε περιφέρεια. Και αρκετά συνθετικά
στους τόμους του έργου «οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα».
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Ν. 602/1915 και παρά τις κατευθύνσεις και προσπάθειες των πρώτων εκείνων συνεται
ριστών που δούλεψαν για τη συνεταιριστική οργάνωση, επέκταση και ανάπτυξη, είναι
δυστυχώς πραγματικότητα ότι ουδέποτε, σχεδόν, ο θεσμός των Συνεταιρισμών έγινε
νοητός και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα καθαρός και γνήσιος, μέσα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων του και χωρίς ποικίλες εκμεταλλευτικές επιρροές και εκτροπές. Πάντα
σχεδόν επικρατούσε στο ευρύτερο κοινό εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με τον θεσμό
(σ' αυτό συντελούσε και ο ευρύτατος όρος «συνεταιρισμός»)(*), ο καθένας τον φαντα
ζόταν και τον ήθελε να είναι, να εργάζεται και να προσφέρει, σύμφωνα με τις δικές του
αντιλήψεις και επιδιώξεις (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, ηθικές κ,λπ.).
Εντελώς ενδεικτικά σημειώνονται μερικές τέτοιες αντιλήψεις και επιδράσεις:
α) Ο Συνεταιρισμός εμφανίστηκε στην περίοδο πολλών και μεγάλων αναστατώσεων
και αναγκών του αγροτικού πληθυσμού αλλά και ελπίδων και εξορμήσεων και σε χρό
νο που υπήρχε έλλειψη άλλων οργάνων και θεσμών. Ο αδύναμος ακόμα αυτός Συνε
ταιρισμός θεωρήθηκε ως πανάκεια που θα έλυνε όλα τα προβλήματα (τοκογλυφία,
εκμετάλλευση από τοπικούς μπακάληδες, μικρεμπόρους κ.λπ.). Και ενώ η πρακτική του
δράση δεν ήταν δυνατό να ξεπεράσει τότε τα όρια των μικροδανείων της ΕΤΕ και
μερικές προσπάθειες για από κοινού πώληση προϊόντων καθώς και για λίγες προμη
θευτικές εργασίες ειδών που ήταν σπάνια στις πολεμικές συνθήκες, διάφοροι παράγο
ντες προσπαθούσαν και πετύχαιναν να αναμίξουν τις αδύναμες αυτές οικονομικές
οργανώσεις ως όργανα για επίλυση όλων των προβλημάτων, με αποτέλεσμα διάφορες
αποτυχίες τους οικονομικές, πολλές αντιδράσεις από τους θίγόμενους και το κράτος,
πολλές διαψεύσεις ελπίδων. Ετσι δεν αναπτύχθηκε ο απαιτούμενος στενός δεσμός
των μελών με το Συνεταιρισμό τους σε οικονομική βάση (κοινές προμήθειες, κοινές
πωλήσεις, κ,λπ.) και η χρησιμοποίηση του θεσμού γινόταν και γίνεται ακόμα σε μεγάλο
βαθμό ευκαιριακά σε περιόδους δυσκολιών, ως βοηθητικός τροχός στο έργο κρατικών
συγκεντρώσεων, εργασιών που ανέπτυσσε η ΑΤΕ και άλλοι.
β) Καθώς οι Συνεταιρισμοί διαδιδόταν και αποκτούσαν κάποια οντότητα, πολλά πρό
σωπα εκμεταλλευτικά (δυναμικά και με κάποια οικονομική - κοινωνική - γραμματική
υπόσταση) κατόρθωναν να γίνονται διοικήσεις των Συνεταιρισμών ώστε να ασκούν
από μέσα την επιρροή τους και την εκμετάλλευση. ΓΓ αυτό ακολούθησε και ο αγώνας
της εποπτείας και οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας για να απομακρύνονται από τις
Διοικήσεις οι μπακάληδες, δικολάβοι, έμποροι.
γ) Παρόλο που οι Συνεταιρισμοί κατόρθωσαν να μείνουν έξω από τον πρώτο εθνικό
διχασμό, άρχισαν, κυρίως μετά το 1922, να γίνονται το μέσο προβολής και ανόδου δια
φόρων τοπικών πολιτευομένων σε ποικίλες αγροτικές και άλλες ομάδες, πράγμα που
έφερε τις αντιδραστικές διατάξεις για γενικό αποκλεισμό των πολιτευομένων από τις
διοικήσεις. Οι διατάξεις αυτές δημιούργησαν άλλα προβλήματα όπως εφαρμοζόταν
επί δικαίους και αδίκους. Καθώς όμως τα τελευταία χρόνια οι περιορισμοί αυτοί καταργήθηκαν, δημιουργήθηκε δυστυχώς η γνωστή κομματική επιδρομή, διαμάχη και εκμε
τάλλευση που έχει αποβεί καταστροφική επειδή τα μέλη των συνεταιρισμών δεν δια
θέτουν ακόμα τις δυνατότητες να αντιδρούν συνεταιριστικά αλλά παρασύρονται και
καταστρέφουν τα δικά τους οικονομικά οχυρά.
Στην έντονη επιδρομή του κομματισμού για να κατευθύνει τις Οργανώσεις συντελεί
και το γεγονός ότι τα προβλήματα και η πράξη καθιέρωσαν (όπως είπαμε) ανέκαθεν τις
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ως εκπροσώπους των κατοίκων της υπαίθρου
(*) Αντί άλλου όρου που θα τόνιζε τον οικονομικό του χαρακτήρα (συνεργατική εταιρεία, συνεταιριστική
εταιρεία, κ.ο.κ.) και όχι γενικά τη συνεργασία που έχει πολλές μορφές και εφαρμογές.
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και διεκδικητές για την επίλυση όλων των προβλημάτων, όχι μόνο των αγροτικών,
αλλά και γενικότερων ρυθμίσεων (οικονομικών, κοινωνικών, κ,λπ.), καθώς δεν υπήρχε
γενικά επί ΙΟετίες και δεν υπάρχει και σήμερα αξιόλογη και αυτοδύναμη (οργανωτικά,
οικονομικά) συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτικών συμφερόντων, όπως υπάρχει
στον εργατικό αστικό τομέα.
Στον χρήσιμο όμως αυτόν για την ύπαιθρο ρόλο, έγινε και γίνεται μεγάλη σπατάλη
δυνάμεων και ενεργειών των Συνεταιρισμών (βλ. π.χ. τις συζητήσεις και τα ψηφίσματα
συνελεύσεων, συνεδρίων, κινητοποιήσεις κ.λπ.), με αποτέλεσμα να μπαίνουν σε δεύ
τερη και τρίτη μοίρα τα κυρίως συνεταιριστικά προβλήματα, να αποδυναμώνεται η
κυρίως συνεταιριστική δραστηριότητα και παράλληλα να υφίστανται οι οργανώσεις τις
αντιδράσεις πολιτικών, κυβερνητικών και άλλων κύκλων. Κλασσικό κορυφαίο παρά
δειγμα, η εξέλιξη και οι ενέργειες της Συνομοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρισμών.
2) Η πεοίπτωση m e Συνουοσπονδίαο Γεωον. Συνεταιοισυώ ν

Τις παραπάνω αδυναμίες παρουσίασε η πρώτη Συνομοσπονδία Γ. Συνεταιρισμών
(1922) και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που κατέληξε σε διάλυση αλλά και τόσο
καθυστέρησε η επανίδρυση Συνομοσπονδίας. Τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες
έγινε δυνατό να ιδρυθεί η Συνομοσπονδία του 1935 που είχε, καταστατικά και κυρίως
κατά την εφαρμογή, καθαρό συνεταιριστικό χαρακτήρα, παρόλο που κι αυτή από ανά
γκη (έλλειψη συνδικαλιστικών οργανώσεων) ενδιαφερόταν και για τα γενικά αγροτι
κά προβλήματα και κυρίως για τα αγροτικά προϊόντα που είχαν σχέση με τις εργασίες
των Ενώσεων και Συνεταιρισμών. Το βάρος όμως των ενεργειών της ήταν στα κύρια
συνεταιριστικά προβλήματα (πρόγραμμα συνεταιριστικό, νομοθεσία, οργάνωση, μόρ
φωση, υπάλληλοι, διεκδίκηση των συνεταιριστικών εργασιών από ΑΤΕ, κ,λπ.). Δυστυ
χώς η χρονική της διάρκεια ήταν μικρή αφού η δικτατορία της 4ης Αυγούστο, καθώς
δεν μπόρεσε να την μεταβάλει σε όργανό της, έκανε νομοθετική επέμβαση το 1938
και την διέλυσε.
Από το 1938 δημιουργήθηκε η ΕΣΣΕ που ήταν κυρίως συντεχνιακή οργάνωση κάτω
από την άμεση κατεύθυνση των ισχυρών της δικτατορίας για την εξυπηρέτηση των
σκοπών τους. Γεγονός δε είναι ότι αναδείχτηκε σε οργάνωση εξουσίας και προς τα
έσω και προς τα έξω και προς τα κάτω, πράγμα που άφησε βαθειές επιρροές και επιθυ
μίες σε πολλούς «συνεταιριστές» μέχρι σήμερα για εξουσίες αλλά και παρόμοιες επι
δράσεις στη νομοθεσία συνεταιρισμών, επιβολής των Ενώσεων, Κεντρικών Ενώσεων
και Συνομοσπονδίας στις οργανώσεις από τις οποίες δημιουργήθηκαν και πρέπει να
στηρίζονται - εξαρτώνται από αυτές και να φροντίζουν για την ανάπτυξή τους αντί να
τις εξουσιάζουν.
Στην Κατοχή η Συνομοσπονδία πέρασε από τη διοίκηση των κατοχικών κυβερνήσεων
και χρησιμοποιήθηκε ως όργανο του Υπουργείου Γεωργίας ώσπου, με την επέκταση
του ΕΑΜ στην ύπαιθρο και άλλους λόγους, έφτασε σε αδράνεια.
Κατά το 1943, σε αντιπερισπασμό κινήσεων ιδεολόγων συνεταιριστών για συνεταιρι
στική αναδιοργάνωσή της, ανασυγκροτήθηκε νομοθετικά από το Υπουργείο Γεωργίας
σε αρκετά σωστές βάσεις. Αλλά με ακροτελεύτεια διάταξη του ίδιου νόμου κρατήθηκε
κάτω από την απόλυτη εξάρτηση του Υπουργείου Γεωργίας «μέχρι τέλους της εμπο
λέμου καταστάσεως» δηλαδή σε υποταγή και αδράνεια.
Το 1945 επανήλθε νομοθετικά στο καταστατικό και τις γραμμές του 1935. Αλλά
ήταν τότε τόσα τα γενικά προβλήματα (υπαίθρου, εθνικά, αγροτικά, οικονομικά, πολι
τικά κ,λπ.), ώστε (με την επιρροή και της νέας της υπηρεσιακής ηγεσίας που είχε νοο
τροπία αγωνιστική αγροτική και με ολοκληρωτικές τάσεις οργάνωσης και συνεπώς
όχι σωστή συνεταιριστική) το έργο της υπήρξε κυρίως εκπροσωπευτικό των γενικών
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αγροτικών συμφερόντων, με παραμέληση των ειδικών βασικών συνεταιριστικών επι
διώξεων του καταστατικού της. (Ελλείψει χρόνου για λεπτομερειακή έκθεση, βλ. τα
κείμενα της εποχής).
Σημειώνουμε ότι, δυστυχώς, η κατάσταση αυτή εξακολουθεί μέχρι σήμερα, με διά
φορες παραλλαγές, από την αντισυνεταιριστική επέμβαση της δικτατορίας του 1967
στα όργανά της (και Ενώσεων κ,λπ.) έως τη νέα τόνωσή της μετά το 1974 (με προσθή
κη μάλιστα ρητά συνδικαλιστικών αρμοδιοτήτων με το νόμο 921/1979) και την από
τότε οξεία κομματική διαμάχη για την κατάκτησή της όλη την τελευταία 10ετία και
σήμερα με το ν. 1541 (τα κομματικά παραταξιακά ψηφοδέλτια κλπ.) και τις συνεχείς
τροποποιήσεις του.
Συμπέρασμα - δίδαγμα όλων των παραπάνω είναι ότι πρέπει, επιτέλους, να ξεκαθαρι
στεί ποιά πρέπει να είναι η Συνομοσπονδία. Και μέσα από τη σωστή μορφή της και τις
σωστές ενέργειές της, ο θεσμός των Συνεταιρισμών να εννοηθεί, να χρησιμοποιηθεί
και να αντιμετωπιστεί στη σωστή του μορφή, μέσα στο δικό του τομέα και με τις δικές
του δυνάμεις. Αυτό βέβαια προϋποθέτει γνώσεις, θέληση και επιμονή από πολλούς
παράγοντες. Και είναι δυνατό να γίνει μόνο με την επιδίωξη διατύπωσης και αποδο
χής κατάλληλου συνεταιριστικού προγράμματος και σωστού συνεταιριστικού νόμου,
με καλόπιστη συνεργασία των Συνεταιρισμών, του Κράτους, της επιστήμης, όπως
λεπτομερειακά έχει υποδειχθεί πολλές φορές από πολλούς επιφανείς συνεταιριστές
που η φωνή τους, δυστυχώς, δεν λαμβάνεται υπόψιν από τους κάθε φορά ισχυρούς,
παλαιότερους και νεότερους. Και έτσι αποδυναμώνεται η σωστή συνεταιριστική δράση
και ανάπτυξη.
3 ) Η έ λ λ ε ι ψ η σ ω σ τ ή ο κ α ι o u v s y o l i c σ υ ν ε τ α ι ο ισ τ ι κ ή ο δ ιδ α σ κ α λ ία ο

Βασική επισήμανση (σχετική και με τα παραπάνω) είναι ότι ουδέποτε σχεδόν στην
Ελλάδα ο Συνεταιρισμός διδάχτηκε και μελετήθηκε αξιόλογα, σε έκταση και συστη
ματικά,, ώστε τα μέλη και το κοινό να τον γνωρίσουν και να τον εγκολπωθούν ως
πραγματική συνεταιριστική δράση και όχι ως ευκαιριακή προσφυγή για εξυπηρέτηση
αναγκών της εποχής. Και πέρα από το κοινό και τα μέλη, υπάρχει ανάγκη σωστής
συνεταιριστικής ενημέρωσης των στελεχών της δημόσιας ζωής (κρατικά διοικητικά
στελέχη, πολιτευόμενοι, κ.λπ.) και του ευρύτερου επιστημονικού κόσμου, διότι αυτοί
είναι εκείνοι που συντελούν στη διαμόρφωση νόμων, κρατικής πολιτικής, κινήσεων,
διδασκαλίας κ,λπ., τέτοιων που επιδρούν άμεσα στην καλή ή κακή εξέλιξη και των
Συνεταιρισμών.
Δυστυχώς από τα πρώτα χρόνια η ενημέρωση των μελών και στελεχών στηρίχτηκε
στην ανάγνωση του καταστατικού (από όσους έγινε και ό,τι κατάλαβαν), από μερικές
ευκαιριακές ομιλίες εποπτικών οργάνων στις Συνελεύσεις (που και πολλά από αυτά
δεν είχαν ευρύτερη κατάρτιση) και από σπάνιες ολιγοήμερες σειρές μαθημάτων για
κάποια στελέχη. Μοναδική ακαδημαϊκή συνεταιριστική διδασκαλία υπήρξε η διδασκα
λία του Ιασεμίδη 1924— 1928 στην Ανώτερη Γεωπονική Σχολή Αθηνών που και αυτή
ήταν αναγκαστικά περιορισμένη στις δυνατότητες της εποχής. Η Σχολή Συνεταιρι
σμών του Ν. 4142 από το 1930— 1937 ήταν η πρώτη αξιόλογη που όμως δεν υποστη
ρίχτηκε και τελικά διακόπηκε το 1938 από την δικτατορία με την ίδρυση άλλης Σχο
λής που και αυτή εργάστηκε μόνο 2-3 χρόνια κάτω μάλιστα από τις τότε ολοκληρωτι
κές κρατικές αντιλήψεις. Κατά την κατοχή υπήρξαν ανεπιτυχείς μεταμορφώσεις της
με λίγο έργο.
Αξιόλογη συστηματική προσπάθεια άρχισε πάλι το 1949 και επί 14 χρόνια με την
Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης (που φρόντισε για τη διάδοση και των σχολι
κών συνεταιρισμών). Όμως δεν μπόρεσε να επεκταθεί σε αξιόλογο αριθμό στελεχών
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από τις τότε δύσκολες συνθήκες των Οργανώσεων, αλλά και επειδή υπήρξε εσωτερική
καταπολέμηση. Με την ίδρυση από το 1966 της Συνεταιριστικής Σχολής Θεσσαλονί
κης, έγιναν μερικά βήματα για ενημέρωση κυρίως σε χρήσιμες γνώσεις και όχι τόσο
στη συνεταιριστική διδασκαλία - αγωγή. Και όλα απέχουν πολύ από την πρέπουσα
οργάνωση και απόδοση. Κατά τα τελευταία χρόνια έγινε κάποια εισαγωγή συνεταιρι
στικής ύλης στα κρατικά εκπαιδευτικά προγράμματα (στη μέση επαγγελματική εκπαί
δευση, τα ΤΕΙ, μερικά Πανεπιστήμια) που πολύ απέχει από το πρέπον (στις περισσότε
ρες περιπτώσεις).
Το παραπάνω πρωταρχικό συνεταιριστικό πρόβλημα έχει ανάγκη από σύντομη και
σωστή επίλυση, αφού ο Συνεταιρισμός είναι θέμα σωστής ενημέρωσης για στενή σύν
δεση μελών - Οργανώσεων - στελεχών, σωστής αντιμετώπισής του από τους εξωτε
ρικούς παράγοντες. Η επιτυχία του Συνεταιρισμού είναι πρωταρχικά θέμα αγωγής και
αν δεν υπάρχει αυτό το στήριγμα κάθε κατάκτηση βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο.
4) Ο ρόλος του Κράτους απέναντι στη συνεταιριστική κίνηση. Και αντίστροφα η αντίληΦη της συνεταιριστικής κίνησης για το ρόλο του Κράτους απέναντι της

Στη συνέχεια των όσων διατυπώθηκαν παραπάνω, η πραγματικότητα είναι ότι μετά
την πρώτη 15ετία (1915— 1930) που η επίδραση του κρατικού παράγοντα ήταν σχετικά
ευνοϊκή για τη συνεταιριστική επέκταση και ανάπτυξη, χωρίς μάλιστα πατερναλιστικές
κατευθύνσεις, η στάση του μεταβλήθηκε στη συνέχεια σε επιφυλακτική έως αρνητική
και επιζήμια επεμβατική, με δικαιολογία μερικές παρεκτροπές που τις εκμεταλλευόταν
τα αντίθετα συμφέροντα που είχαν πρόσβαση στην εξουσία. Αποτέλεσμα νομοθετικές
διατάξεις περιοριστικές και πολύ αυστηρή στάση του υπουργείου Γεωργίας και επο
πτείας ΑΤΕ, λόγω και των δυσκολιών από τη γεωργική κρίση. Και τη στιγμή που η
κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται στο σημείο αυτό (1935— 1937), η νέα επιδρομή του
Κράτους της Δικτατορίας προσπάθησε έντονα να μετατρέψει τους Συνεταιρισμούς,
Ενώσεις, Συνομοσπονδία, σε συντεχνιακά όργανα ιταλικού τύπου με άμεσες και έμμε
σες επεμβάσεις στις διοικήσεις, τα υπηρεσιακά όργανα, τις εργασίες κ,λπ.
Οι επεμβάσεις πήραν διάφορες μορφές κατά την κατοχή (κράτος Αθηνών - περιοχές
ΕΑΜ), άλλες μορφές κατά το 1946 (διατάξεις νομιμοφροσύνης, απολύσεις), αργότερα
άλλες επί εποχής Συναγερμού, άλλες επί δικτατορίας 1967 και «δημοκρατικές» τα
τελευταία χρόνια. Πάντα από το κακό προς το χειρότερο (άλλοτε ως εχθρικές άλλοτε
ως «φιλικές»).
Πρόκειται για συνεχείς επεμβάσεις με σημαία την «εξυγίανση» και την «υποβοήθη
ση» που καταλήγουν σε αποδυνάμωση όπως γίνονται άλλοτε με κομματικά κριτήρια
και άλλοτε από αρμόδιους που δεν γνωρίζουν τα συνεταιριστικά θέματα και αυτοσχε
διάζουν.
Ανεξάρτητα όμως από τις παραπάνω ευθείες κρατικές παρεμβάσεις (με νομοθεσία διοίκηση - ΑΤΕ) που σκοπό είχαν να κάνουν τους Συνεταιρισμούς απλά όργανα βοη
θητικά στην εξυπηρέτηση της πολιτικής του κομματικού κράτους ή των εργασιών ΑΤΕ
και όχι πραγματικούς συνεταιρισμούς, ο συνεχής παρεμβατικός ρόλος του κράτους
στην οικονομία και η εξάρτηση της όλης οικονομικής ζωής από κυβερνητικές αποφά
σεις (για τις εξαγωγές, εγκαταστάσεις, εισαγωγές, τιμές, χρηματοδοτήσεις, επιδοτή
σεις, φορολογίες κ,λπ.) δημιούργησε σε πολλούς τομείς ευνοϊκή στάση του κράτους
προς τα μεγάλα εμποροβιομηχανικά συμφέροντα που είχαν πρόσβαση στα παρασκή
νια της εξουσίας (π.χ. ο περιορισμός του αρχικού συνεταιριστικού σκοπού και έργου
του ΑΣΟ για κορινθιακή σταφίδα υπέρ των βιομηχάνων και εμπόρων εξαγωγέων, η μή
χορήγηση αδειών σκοπιμότητας για συνεταιριστικές εγκαταστάσεις, η υποταγή της
ΚΣΟΣ στους εξαγωγείς σουλτανίνας, οι περιορισμοί και διώξεις στις προσπάθειες
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προμηθευτικών εργασιών των συνεταιρισμών, οι φορολογικές και αγορανομικές διατά
ξεις που κάνουν αδύνατη π.χ. την πρόσβαση των Συνεταιρισμών στην Κεντρική Λαχα
ναγορά Αθηνών όπου κυριαρχεί η ασυδοσία των μεσαζόντων ενώ στους Συνεταιρι
σμούς όλα γράφονται - ελέγχονται).
Ακόμα η παροχή πολλών μετακατοχικών ευκαιριών κατά προτίμηση στους βιομηχάνους και τις Τράπεζες και όχι στα αιτήματα των Συνεταιρισμών (ως π.χ. τα εργοστάσια
λιπασμάτων), οι φορολογικοί κανόνες γενικά που σπάνια κατανοούν την ιδιαιτερότητα
σχέσεων μελών - νομικού προσώπου στο Συνεταιρισμό. Και πολλά άλλα.
Φυσική συνέπεια ήταν και οι Συνεταιρισμοί - Ενώσεις - Συνομοσπονδία - Κεντρικές
Οργανώσεις, άλλοτε να ευρίσκονται σε αντιδικία και διαμαρτυρίες με την εξουσία και
άλλοτε να επιζητούν ικετευτικά την βοήθεια και προστασία κυβερνητικών, πολιτικών
και άλλων παραγόντων, μερικές φορές σε βαθμούς πολύ πάνω από το συνηθισμένο
στην οικονομική ζωή, ακόμα μέχρι σημείου πολλές συνεταιριστικές Οργανώσεις να
εξαρτούν την ύπαρξη και ανάπτυξή τους από την κρατική και κομματική τους εύνοια
(π.χ. με τις συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων, δάνεια και άλλες παροχές) και όχι
από τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες και δυνάμεις.
Το κακό δε είναι ότι το πνεύμα αυτό είχε μεγαλύτερη επέκταση και επίδραση στις
Ενώσεις και τις Κεντρικές Οργανώσεις και τη Συνομοσπονδία, δηλαδή τις Οργανώσεις
που κατευθύνουν την κίνηση.
Συμπέρασμα - Δίδαγμα είναι ότι πρέπει, με το συνεταιριστικό πρόγραμμά τους και τη
συνεταιριστική πρακτική τους, οι συνεταιριστικές οργανώσεις να κάνουν προσπάθεια
να προσδιορίσουν σωστά τα όρια της Κρατικής επιρροής και να ενεργοποιήσουν τις
εσωτερικές συνεταιριστικές δυνάμεις, με μεγαλύτερη και στενότερη σύνδεση μελών οργανώσεων πάνω σε οικονομική βάση.
Στη βελτίωση αυτή βέβαια θα βοηθήσουν και οι προηγούμενες υποδείξεις (1— 3), διό
τι τα θέματα αυτά είναι αλληλένδετα.
5) Ά λλα βασικά ποοβλήυατα

Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναφέρουμε και άλλα βασικά θέματα στον τομέα των
γεωργικών συνεταιρισμών όπως α) της ικανότητας των Δ.Σ. και Ε.Σ. να ανταποκριθούν
στα καθήκοντα διοικήσεως Ενώσεων, Κεντρικών Οργανώσεων κ.λπ. και των διευθετή
σεων που είναι απαραίτητες, β) του ρόλου των υπηρεσιακών στελεχών, γ) της εποπτείας, δ) και πολλά άλλα που συνδέονται κυρίως με το πρόγραμμα και την οργάνωση.
6) Η κατάσταση crrouc αστικούς συνεταιοισυούς

Παρόμοια και χειρότερα συμβαίνουν και στους αστικούς συνεταιρισμούς. Στον τομέα
αυτό παρατηρήθηκε ευκαιριακή νομοθεσία και κρατική καθοδηγητική - ελεγκτική ανυ
παρξία (μέσα βέβαια στα όρια που θα ήταν χρήσιμη η κρατική βοήθεια, εποπτεία).
Π.χ. στους οικοδομικούς άλλοτε υπήρξαν αμελέτητες νομοθετικές ρυθμίσεις - εύνοι
ες που οδήγησαν όχι στην ανάπτυξη των Συνεταιρισμών, αλλά στην καταδολίευση και
κατασυκοφάντηση του θεσμού (κυρίως 1923— 1928). Άλλοτε πάλι οι νομοθετικές ρυθ
μίσεις γι' αυτούς υπήρξαν σαρωτικές και διαλυτικές στο όνομα της εξυγίανσης (επί
δικτατορίας). Εδώ δε και μερικά χρόνια η κατάσταση έγινε νομοθετικά αποπνικτική για
το θεσμό των οικοδομικών συνεταιρισμών (που, δυστυχώς, ήταν και είναι κυρίως μόνο
οικοπεδικοί).
Οι προπολεμικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί (κατά το πλείστον κλειστοί ομοιοεπαγγελματικοί) δεν είχαν και αυτοί την βασική σωστή εποπτική ενημέρωση - βοήθεια
ώστε να αναπτυχθούν σωστά. Ούτε τους δόθηκαν, κατά τρόπο οργανικό, τραπεζικές
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πιστώσεις. Περιοριζόταν συνήθως σε ό,τι ωφέλειες εξασφάλιζαν από τους εργοδότες
τους με συνδικαλιστικές πιέσεις.
Στην κατοχή υπήρξε μία θεαματική αριθμητική επέκταση των καταναλωτικών συνεται
ρισμών λόγω των μεγάλων αναγκών επισιτισμού. Αλλά η κρατική μηχανή πολύ λίγο
βοήθησε στην ανάπτυξη σχέσεων ανταλλαγών μεταξύ γεωργικών και καταναλωτικών
συνεταιρισμών με ελεύθερες διαπραγματεύσεις (άδειες, πιστώσεις, κ,λπ.). Προτιμήθη
καν οι αναγκαστικές συγκεντρώσεις των γεωργικών προϊόντων που βέβαια είχαν αντί
δραση και μικρή επιτυχία.
Μετακατοχικά υπήρξε αξιόλογη καταναλωτική κίνηση πηγαία και της δόθηκαν μεγά
λες υποσχέσεις από ανώτατους πολιτειακούς και κυβερνητικούς παράγοντες (με τη
βοήθεια και της αγγλικής αποστολής). Όμως οι πιστώσεις σε αυτούς από Τράπεζες με
αναπτυξιακό συνεταιριστικό πρόγραμμα που κατάρτισε αξιόλογη Επιτροπή ειδικών,
(συμμετοχή με μερίδες μελών, συνεργασία των συνεταιρισμών, άνοιγμά τους σε ευρύ
τερες μάζες, κ.λπ.) δεν εφαρμόστηκαν για πολύ. Η τότε κυβερνητική μεταβολή (του
Συναγερμού) σταμάτησε γενικά τις πιστώσεις της Τράπεζας Ελλάδος στους κατανα
λωτικούς και η αναπτυξιακή προσπάθεια ατόνησε.
Η κατάσταση των καταναλωτικών συνεταιρισμών ευρίσκεται τώρα σε στασιμότητα
και ύφεση, με εξαίρεση τον τύπο KONSUM, όπου με τη βοήθεια των σουηδικών συνε
ταιρισμών και την προσπάθεια λίγων Ελλήνων συνεταιριστών, πραγματοποιήθηκε μία
αξιόλογη, για τα ελληνικά δεδομένα, επέκταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Γενικά
έχουν μεταβληθεί βασικά οι συνθήκες με την ανάπτυξη των πολλών δικτύων υπεραγο
ρών.
Στους συνεταιρισμούς εργασίας (βιοτεχνικούς, εργατικούς κ,λπ.) υπήρξαν αρχικά
αρκετές εφαρμογές και επιτυχίες αλλά και εκτροπές (από έλλειψη συνεταιριστικών
γνώσεων και σωστής εποπτείας και από αντιδράσεις), αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει
χρόνος να επεκταθούμε στο θέμα αυτό. Οι προσπάθειες κατά τα τελευταία έτη (βιοτεχνών, επιπλοποιών κ,λπ. και γυναικών στην ύπαιθρο) με την κάποια βοήθεια του
ΕΟΜΜΕΧ, δεν κατέληγαν πάντα σε επιτυχία, για τους ίδιους λόγους που σημειώθηκαν
παραπάνω (έλλειψη γνώσεων, μέσων, εποπτείας, ανάμιξη κομματικών και εκμεταλλευ
τικών στοιχείων).
Ε) Τελική Σημείωση - Πρόταση
Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναφερθούν εδώ και άλλα βασικά, μέσα από την ιστορική
γνώση και από την σημερινή κατάληξη. Η πραγματικότητα είναι ότι το αξιόλογο δίκτυο
των αγροτικών συνεταιρισμών και το μικρό των αστικών, βρίσκεται τώρα σε πολύ
δύσκολη μεταβατική κατάσταση (την οποία λίγο - πολύ όλοι γνωρίζουμε) και συνεπώς
χρειάζεται μεγάλη και γενική προσπάθεια για νέο αλλά σωστό ξεκίνημα. Δεν είναι
δυνατό να βγούμε από το τέλμα μόνο με την απαραίτητη ρύθμιση των χρεών των
οργανώσεων (χρεών που οφείλονται κυρίως σε κρατικές και πολιτικές ευθύνες) και
που διατυμπανίζονται από τα αντίθετα συμφέροντα ενώ οι όποιες οικονομικές αποτυ
χίες και εκτροπές στους Συνεταιρισμούς δεν είναι δυνατό να συγκριθούν ποσοτικά και
ποιοτικά με τις προβληματικές επιχειρήσεις του βιομηχανικού και εμπορικού αστικού
τομέα, τα χρέη και τα προβλήματα των οποίων δημιούργησαν τεράστια αναταραχή
στην όλη ελληνική οικονομική και κοινωνική ειρήνη.
Πρέπει να διαμορφωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα πραγματικά συνεταιρι
στικό που να αναπτυχθεί συστηματικά και σύγχρονα σε πολλές κατευθύνσεις διότι τα
προβλήματα είναι αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα και σφαι
ρικά. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο με την συνεργασία α) πραγματικής συνεταιριστι
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κής εκπροσώπησης, β) Κράτους, γ) επιστήμης, μέσα από δημοκρατικές και καλόπιστες
συστηματικές συζητήσεις και αποφάσεις.
Με βάση το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο
πραγματικά συνεταιριστικό (αφού το σημερινό είναι αντισυνεταιριστικό).
Παράλληλα τα μέλη των συνεταιρισμών πρέπει να καταλάβουν ότι οι οργανώσεις
τους πρέπει να είναι συνεταιρισμοί για συνεργασία τους στον οικονομικό τομέα και όχι
κέντρα για κομματικές διαμάχες τους ή για άλλες επιδιώξεις.
Με βάση αυτά (ρύθμιση χρεών - πρόγραμμα εξυγιαντικό αναπτυξιακό - κατάλληλη
νομοθεσία) και με την ανάπτυξη σωστής διδασκαλίας και σωστής αναπτυξιακής εποπτεί
ας, θα είναι δυνατόν, όχι μόνο να υπερνικηθούν τα προβλήματα αλλά και να μπουν οι
συνεταιριστικές οργανώσεις σε νέα δημιουργική περίοδο, με αριθμητικό ίσως περιορισμό
τους αλλά με περισσότερο υπεύθυνη παρουσία τους. Διαφορετικά, αν δεν γίνουν τα
παραπάνω, το αύριο δεν θα εξακολουθήσει να είναι απλά προβληματικό και πολύ δύσκο
λο αλλά θα γίνει διαλυτικό. Οχι μόνο θα πάνε χαμένοι οι κόποι, οι θυσίες και τα όνειρα
των ιδεολόγων συνεταιριστών αλλά και θα χαθεί η πολύτιμη προσφορά του πραγματικού
συνεταιρισμού στο άτομο και στην κοινωνία.

Αν αυτά που εκτέθηκαν και θα εκτεθούν στο Συνέδριο αυτό (που στην οργάνωσή του
πρωτοστάτησε το νεοσύστατο Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών),
χρησιμοποιηθούν με καλή πίστη και βοηθήσουν για ένα συναγερμό δυνάμεων, τότε θα
έχει προσφερθεί τεράστια βοήθεια στο Ελληνικό κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο στους
Συνεταιρισμούς.
Η ευθύνη για την πραγματοποίηση του καλύτερου βαρύνει κυρίως αυτούς που εκπροσω
πούν σήμερα τις συνεταιριστικές οργανώσεις (από το χωριό έως τις κορυφαίες), που πρέ
πει να αναδειχθούν πραγματικοί συνεταιριστές. Αλλά βαρύνει και όλο τον πολιτικό κόσμο,
που πρέπει να καταλάβει ότι το κακό που κάνει με την ανάμιξή του στα εσωτερικά των
συνεταιρισμών είναι τεράστιο για την οικονομία, για την κοινωνία, αλλά και γι' αυτόν τον
ίδιο. Διότι αν υποχωρήσουν οι δυνάμεις αυτές της οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας
που σκοπεύουν στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου και αν επικρατήσουν οι δυνάμεις που
σκοπεύουν αποκλειστικά στον προσπορισμό επιχειρηματικών κερδών, η αναταραχή που
θα δημιουργηθεί μέσα σε λίγα χρόνια στην Ελληνική ύπαιθρο θα είναι τόση και τέτοια που
ο αντίκτυπος της θα είναι γενικότερα αρνητικός και επιζήμιος σε βαθμό απροσδιόριστο.

Τη σημασία των Συνεταιρισμών, αγροτικών και αστικών, την γνωρίζουν οι κοινωνίες
των άλλων Κρατών της ΕΟΚ και γι' αυτό η ΕΟΚ και τα προγράμματά της είναι φιλοσυνεταιριστικά, μέσα στο σωστό συνεταιριστικό δρόμο. Καθήκον μας συνεπώς είναι να
μην υστερήσουμε στον τομέα αυτό αλλά να κάνουμε το ταχύτερο τις απαραίτητες
προσαρμογές στο πρόγραμμα, τη νομοθεσία, την ενημέρωση, την οργάνωση, τις
εφαρμογές, με βάση τις νέες συνθήκες και την πείρα από την μέχρι σήμερα πορεία».
Β'

Αυτά τονίστηκαν cno Συνεταιριστικό Συνέδριο του 1991. Η κατάσταση δεν άλλαξε ουσια
στικά από τότε. Τουναντίον, τα τελευταία χρόνια, με την εφαρμογή της λεγάμενης «παγκο
σμιοποίησης της οικονομίας» και άλλες γενικότερες παρενέργειες από τη νέα τάξη πραγμά
των διεθνικά, η θέση και ο ρόλος των Συνεταιρισμών ευρίσκεται γενικότερα υπό δοκιμα
σίαν σε όλες τις χώρες, παρόλο που η ΕΟΚ-ΕΕ αναπτύσσει ενδιαφέρον για την λεγάμενη
«Κοινωνική Οικονομία» όπου κατατάσσει και τους Συνεταιρισμούς (βλ. σχετικά κείμενα
στο περιοδ. «Συνεταιριστική Πορεία» των τελευταίων ετών).
Απαραίτητο συνεπώ ς είναι να συνεχιστεί η αναφορά στο θέμα τη ς προηγούμενης Εισήγησης, ώστε να εξετασθεί πληρέστερα το σήμερα και το αύριο μέσα στις νέες συνθήκες.
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Στο θέμα-πρόβλημα αναφέρεται η ομιλία του Α.Ν. Κλήμη πατά την Αναγόρευση του σε
Επίτιμο Διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας
- Συνεταιρισμών) με τίτλο-περιεχόμενο «Η απαραίτητη μετεξέλιξη των Συνεταιρισμών με
βάση τις πιθανολογούμενες συνθήκες και ανάγκες κατά τον 21ο αιώνα. Η περίπτωση της
Ελλάδος» ('). Είναι η ακόλουθη:
Κύριε Πρύτανη,
Απευθύνομαι με συγκίνηση και με τον απαιτούμενο βαθύτατο σεβασμό και με
τις θερμές ευχαριστίες μου, στις Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστη
μίου, στον κ. Πρόεδρο του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας, στον κ. Εισηγητή και
στους κ. Καθηγητές.
Και σε σας, Κυρίες και Κύριοι, που είχατε την ευγένεια να έλθετε και να συμμετάσχετε στην Τελετή αυτή που είναι για μένα το αποκορύφωμα μιάς μακράς και
χωρίς διακοπή εθελοντικής πνευματικής πορείας στην υπηρεσία του γενικότερου
θεσμού των Συνεταιρισμών και της Αγροτικής Οικονομίας - Αγροτικής Πολιτικής.
Κύριε Πρύτανη, Κυρίες και Κύριοι, προτού να προσπαθήσω να αναπτύξω το
θέμα της ομιλίας μου, η συγκίνηση και οι μνήμες επιβάλλουν να τονίσω ότι εδώ,
στο Πνευματικό αυτό Ίδρυμα, έγινε η κατήχησή μου και υφάνθηκε ο δεσμός μου
με τους Συνεταιρισμούς και την Αγροτική Οικονομία.
Στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή των νεανικών μου χρόνων δεν ήταν δυνατό να
προσπαθήσω να εισέλθω ως φοιτητής και να μορφωθώ στην επιστημονική της
ειδίκευση, επειδή η οικογένεια μου δεν είχε τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα.
Και όμως την διάβηκα την πόρτα της, όχι την μεγάλη που οδηγούσε στην επι
στημονική κατάρτιση, αλλά την μικρή «της παρ' αυτή» Σχολής Συνεταιριστών.
Όχι πια για επιστημονική μόρφωση, αλλά για επαγγελματικό βιοπορισμό σε
κάποιον Συνεταιρισμό ή, πιθανόν, και στην Εποπτεία Συνεταιρισμών της ΑΤΕ αν
θα γινόταν σχετικός διαγωνισμός επιλογής.
Εδώ, όμως, στη Σχολή Συνεταιριστών, η επιδίωξη βιοπορισμού μετατράπηκε
σε ιδεολογία και πίστη.
Η μετατροπή έγινε όταν άκουσα διδασκαλία πολύ συγγενική με τον ψυχικό μου
κόσμο. Και κυρίως όταν γνώρισα περισσότερο τις καθηγητικές προσωπικότητες
που είχαν όχι μόνον πολλές γνώσεις και διδακτικές ικανότητες, αλλά κυρίως
ευγένεια, ήθος, αγάπη για τους σπουδαστές.
Ο εισηγητής Καθηγητής Κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στη φοίτησή μου και
στους Καθηγητές μου, τους αείμνηστους, Σταύρο Παπανδρέου, Αριστοτέλη Σίδερη, Γεράσιμο Μολφέτα, Αθανάσιο Μουλούλη, Στράτο Παπαϊωάννου.
Τα βιώματα από τη Σχολή Συνεταιριστών και η παράλληλη γνωριμία μου με τον
κορυφαίο συνεταιριστή Θεόδωρο Τζωρτζάκη (που αγωνιζόταν τότε ιδεολογικά
ως Αντιπροσωπεία Ενώσεων Συνεταιρισμών και χωρίς αντιμισθία για την ίδρυση
της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, όπου κι εγώ προσφέρθηκα και
βοήθησα κατά τις ελεύθερες από τη Σχολή ώρες μου, χωρίς αμοιβή), ήταν το
ισχυρότατο πνευματικό δίχτυ που με κράτησε υπηρέτη της συνεταιριστικής ιδέ-

(1) Βλ. γενικότερα για την Αναγόρευση-Τελετή τις σελ. 235-270 του βιβλίου της Ολ. Κλήμη-Καμινάρη
«Αναφορές ατο έργο 1934-1998 του Αριστ. Ν. Κλήμη» Αθ. 1998.
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ας. Ώστε στη συνέχεια, με την είσοδό μου στον τραπεζικό κλάδο της ΑΤΕ (και
όχι στον εποπτικό, αφού δεν γινόταν διαγωνισμός) και την εξασφάλιση οικονομι
κής δυνατότητας για παράλληλες με την εργασία μου σπουδές στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, άρχισα να συνδέω συνεχώς όλες τις από εκεί επι
στημονικές γνώσεις και τις υπηρεσιακές μου εμπειρίες με τον Συνεταιρισμό ως
θεωρία και εφαρμογή. Και έτσι να προκύπτει διαδοχικά, από τα πρώτα νεανικά
φοιτητικά χρόνια, ένα εξελισσόμενο συγγραφικό έργο εξειδικευμένο για τους
Συνεταιρισμούς όλων των μορφών και από πολλές οπτικές γωνίες, αρχικά πρα
κτικά και εκλαϊκευτικά και όσο προχωρούσαν οι συνεταιριστικές γνώσεις μου (με
την μελέτη βιβλίων ελληνικών και κορυφαίων γαλλόφωνων συνεταιριστών) προ
χωρούσα και σε συγγραφή - έκδοση βιβλίων στον συνεταιριστικό χώρο και στην
αγροτική οικονομία και αγροτική πολιτική, βιβλίων, που εύρισκαν ηθική ενίσχυση
από τις κριτικές και τις παροτρύνσεις αξιόλογων ανθρώπων του χώρου, πρακτι
κών και πανεπιστημικών.
Διακινδυνεύω αυτές τις προσωπικές μου αναφορές, ως εθελοντού συνεταιριστή
σε όλη μου τη ζωή, χωρίς να ανήκω επαγγελματικά ούτε στον εποπτικό κλάδο
του Κράτους - ΑΤΕ, ούτε στον κλάδο των συνεταιριστικών υπαλλήλων, ούτε στις
τάξεις των αιρετών συνεταιριστών του αγροτικού χώρου.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι δεσμοί μου με τους Καθηγητές της Ανώτατης
Γεωπονικής υπήρξαν στενοί, τόσο στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως
των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, όπου είχα διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα
και όπου αρκετοί από τους παλαιούς Καθηγητές μου έδιναν τα φώτα τους. Όσο
και με στενότερες συνεργασίες μου με τον Καθηγητή Χρυσό Ευελπίδη (ως Γεν.
Γραμμ. της Εταιρείας Γεωργο-οικονομικών Μελετών όπου εκείνος ήταν Πρόε
δρος) και τον Καθηγητή - Ακαδημαϊκό Νικόλαο Ρουσσόπουλο (ως Γεν. Γραμμ.
της Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού, όπου εκείνος ήταν Πρόεδρος). Και αργότε
ρα με τον Καθηγητή Νικ. Χριστοδούλου ως Διοικητή στην Αγροτική Τράπεζα. Και
άλλους.
*

Και τώρα με το θάρρος που μου δίνουν αυτές οι παλαιές δραστηριότητες, θα
τολμήσω να ασχοληθώ, από το βήμα τούτο, που τόσο μεγαλόκαρδα παραχώρησε
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην ταπεινότητά μου, με το θέμα της ομιλίας μου,
που είναι: «Η απαραίτητη μετεξέλιξη των Συνεταιρισμών, με βάση τις πιθανολο
γούμενες συνθήκες και τις ανάγκες κατά τον προσεχή αιώνα. Η περίπτωση της
Ελλάδος».
Το θέμα είναι ευρύτατο, όμως η ανάπτυξη θα γίνει περιληπτικά μέσα στον χρό
νο που επιτρέπεται.
Δεν είναι απαραίτητο για το σεβαστό επιστημονικό ακροατήριο, να αναπτύξω
εδώ τα ιστορικά για την διαμόρφωση του θεσμού των σύγχρονων συνεταιρισμών
(μέσα στις πνευματικές και κοινωνικές οικονομικές ζυμώσεις του 19ου αιώνα), την
έννοια, τις δραστηριότητες, την εξάπλωση και τις διακλαδώσεις των μορφών με
τις οποίες ο θεσμός των Συνεταιρισμών τρέχει πίσω από τις ανάγκες των ανθρώ
πων κάθε τόπου και εποχής, για να εξυπηρετήσει τα οικονομικά και κοινωνικά
μικρομεσαία άτομα (τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς υλικών
αγαθών και υπηρεσιών), ώστε να μην υποδουλώνονται στις εκμεταλλευτικές
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οικονομικές δυνάμεις που «ιδεολογία» τους είναι να αναζητούν το μεγάλο κέρ
δος για το κεφάλαιο.
Μόνο θα υπομνήσω ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα που άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη οι Συνεταιρισμοί σύγχρονου τύπου, έως το 1895 που
συμμάχησαν στη Διεθνή Συνεταιριστική Ενωση, το έργο τους υπήρξε πολύ αξιό
λογο, με το ξεκαθάρισμα μάλιστα των αρχών και της ιδεολογίας του θεσμού
μέσα από τα 31 έως σήμερα παγκόσμια Συνέδριά τους, από το 1895 έως το 1995,
ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο τον βασικό τους
σκοπό που προανέφερα.
Αυτά τα ελάχιστα για τον θεσμό και για την γενική βαθμιαία μετεξέλιξη που
προέρχεται από την ίδια τη φύση του θεσμού και είναι στοιχείο της επιτυχίας του
παγκόσμια.
Αν εξετάσουμε όμως την τελευταία 30ετία του αιώνα μας, θα δούμε ότι, για διά
φορους λόγους, οι μεταβολές πολλών βασικών στοιχείων της γενικότερης ζωής
υπήρξαν και γίνονται παγκόσμια ταχύτατες, ριζικές, ανατρεπτικές. Και άρχισε να
επικρατεί ένα καθεστώς που εν μέρει διαμορφώθηκε και εν μέρει διαμορφώνεται,
με βάση αρχές, όρους και συνθήκες εντελώς διαφορετικές από αυτές των παλαιότερων δεκαετιών.
Έτσι έχουν καθιερωθεί ή τείνουν σε καθιέρωση — με μεγάλη επιμονή και ταχύ
τητα— από τις δυνάμεις της ευρύτερης σήμερα εξουσίας, με διάφορες συμφω
νίες τους, η παγκοσμιότητα των αγορών και η απόλυτα ελεύθερη κυκλοφορία
των αγαθών, των κεφαλαίων, της εργασίας.
Με την ελεύθερη αυτή κίνηση άρχισαν να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα
στις επί μέρους εθνικές οικονομίες (που τα βλέπουμε πάλι και τις τελευταίες
μέρες). Αλλά και αντιδράσεις σοβαρές επιστημονικές και λαϊκές που υποστηρί
ζουν ότι παράλληλα με τις διάφορες συμφωνίες που απελευθερώνουν κυρίως τις
κεφαλαιοκρατικές δυνάμεις, πρέπει να δημιουργηθούν και αντίστοιχοι μηχανισμοί
για κοινωνική GATT, Μάαστριχτ και τις άλλες Συμφωνίες.
Όλα αυτά τίθενται, συζητούνται, κυοφορούνται αλλά δεν είναι βέβαιο πότε, πώς
και πόσα τελικά θα επακολουθήσουν, είναι πολλοί οι σχεδιασμοί για περαιτέρω
αποφάσεις. Έτσι το μέλλον είναι αβέβαιο. Για το λόγο αυτό και στην επικεφαλίδα
του θέματος της ομιλίας αυτής υπάρχει η διατύπωση για πιθανολογούμενες συν
θήκες και εξελίξεις.
Όλα τα παραπάνω έχουν και θα έχουν τον αντίκτυπο τους και στην θετική ή
αρνητική προσαρμογή και μετεξέλιξη του θεσμού των Συνεταιρισμών γενικότερα
αλλά και ειδικότερα κατά τόπους, ανάλογα με τις υλικές και κυρίως τις ανθρώπι
νες συνθήκες σε κάθε χώρα.(*)
Ήδη οι αρμόδιοι των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η Διεθνής Συνεταιριστική
Ένωση, οι Κεντρικές Οικονομικές Οργανώσεις, τα Ινστιτούτα, οι ειδικοί πανεπι
στημιακοί και άλλοι ερευνητές, έχουν από καιρό αισθανθεί τους πρώτους σοβα
ρούς αντίκτυπους (κυρίως στον καταναλωτικό τομέα και άρχισαν να τους αισθά

(*) Βλ. και to σχετικό βιβλίο «Οι Συνεταιρισμοί το Ετος 2000» του αξιόλογου συνεταιριστή Dr. A.F.
Laidlaw (έκδοση ΙΣΕΜ, μετάφραση Π. Κολΰρη - Κ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 1994. Πρόλογος Ν. Κολΰμβα).
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νονται ισχυρούς και στον αγροτικό τομέα). Γι' αυτό και προσπαθούν να ευαισθη
τοποιήσουν τον συνεταιρισμένο κόσμο ώστε να μελετηθούν και να γίνονται οι
προσαρμογές και η μετεξέλιξη σύντομα και σωστά.
Δεν είναι δυνατόν βέβαια να επεκταθώ εδώ στην αναφορά και περιγραφή των
ενεργειών αυτών, για τις οποίες υπάρχει αξιόλογη σχετική ξένη και ελληνική
βιβλιογραφία.
Εκείνο το βασικό που πρέπει να σημειωθεί σχετικά με την σεισμική αυτή διατα
ραχή των τελευταίων ετών, που μαζί με την έκρηξη στις θετικές επιστήμες, στην
τεχνολογία και τον αγώνα των δυνάμεων που πρωταγωνιστούν στις ταχύτατες
εξελίξεις για να δημιουργηθεί, όπως λένε, ένας καλύτερος κόσμος (αυτό θα
φανεί από τις εξελίξεις μέσα στις προσεχείς ΙΟετίες) είναι ότι ο θεσμός του
Συνεταιρισμού των μικρών και αδύναμων και μικρομεσαίων οικονομικά προσώ
πων, όχι μόνον δεν έχει τεθεί στο περιθώριο από τις νόμιμες Ηγεσίες που προ
σπαθούν να κατευθύνουν τον νέο δημιουργούμενο κόσμο, αλλά γίνεται από
αυτές — τις Ηγεσίες— συνεχώς αναφορά σε αυτόν (τον Συνεταιρισμό), τονίζεται
η πολλαπλή σημασία του και εφιστάται η προσοχή των Κρατών και του παγκόσμι
ου κοινού για να χρησιμοποιείται μελλοντικά ο θεσμός όσο το δυνατόν ευρύτερα
και βαθύτερα, ώστε να συμβάλλει πολλαπλά στον περιορισμό των πόνων που επι
φέρει ο τοκετός ενός νέου οικονομικού σκηνικού παγκόσμιας ελεύθερης κυκλο
φορίας αγαθών, προσώπων, κεφαλαίων. Σκηνικό χρήσιμο που όμως δεν πρέπει
να καταστρέφει τις συμφέρουσες για τις κοινωνίες περιφερειακές και τοπικές
εξειδικεύσεις και τους καλούς θεσμούς που υπάρχουν (και πρέπει να υπάρχουν)
ανάλογα με τις φυσικές συνθήκες και τον ανθρώπινο παράγοντα και τις δυνατότητές τους για την ωφέλεια γενικότερα των τοπικών κοινωνιών.
Εντελώς ενδεικτικά αναφέρω ότι τις κυριότερες νεότερες επίσημες αναγνωρί
σεις - επικλήσεις έχουν διατυπώσει και διατυπώνουν συνεχώς:
Π Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνελεύσεώς του της 16ης Δεκεμβρίου 1992, το νεότερο της 23,,ς Δεκεμβρίου 1994 και το
πρόσφατο της 12ης Δεκεμβρίου 1996, που όλα στηρίζονται σε αναλυτικές εισηγή
σεις του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ, που μάλιστα έχουν διατυπωθεί (και αυτό αποδεικνύει την σοβαρότητά τους και όχι το ευκαιριακό) με την συνεργασία αρμό
διων διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων. Θα ήταν ευτύχημα να υπήρχε η
δυνατότητα χρόνου να αναφερθώ περισσότερο στο περιεχόμενο αυτών των
συστάσεων του ΟΗΕ(').
2ον) Συνεχείς είναι επίσης οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οι υπο
βοηθητικές ρυθμίσεις για τους Συνεταιρισμούς σε πολλούς Κανονισμούς, όσο και
ιδιαίτερα οι εκθέσεις που συντάχθηκαν έπειτα από μελέτες αρμοδίων και παρουσιάσθηκαν και εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνδυασμό με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε. και που είναι γνωστές με τα ονόμα
τα των τελικών εισηγητών. Αυτές είναι: Η έκθεση MIHR το 1982, η έκθεση Αυγε
ρινού το 1985 και η έκθεση TRIVELL το 1988.

(1) Βλ. και το επίσημο κείμενο του 1992 (Διακήρυξη) της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ενώσεως «Συνεται
ρισμοί και περιβάλλον» που υιοθετήθηκε από το Συνε'δριο του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992 (Βλ. «Συνεταιριστική
πορεία» τ. 49/1998)
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3°ν) Ακόμα θα έπρεπε να μνημονεύσουμε και άλλα στοιχεία για την σημασία που
δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον πολλαπλό ρόλο των Συνεταιρισμών,
όπως:
— Η σύσταση σε αυτή της Δ/νσεως «Κοινωνικής Οικονομίας» (των Συνεταιρι
σμών και των συναφών επιχειρήσεων).
— Η συστηματική οργανική εκπροσώπηση στην Ε.Ε., των αγροτών και Συνεται
ρισμών από τις Οργανώσεις ΚΟΖΕΚΑ (Γενική Επιτροπή Γεωργικού Συνεργατι
σμού της Ε.Ε.) και ΚΟΠΑ (Επιτροπή Γεωργικών Επαγγελματικών Οργανώσεων).
— Η εν εξελίξει διαδικασία για κατάρτιση - έγκριση Καταστατικού Ευρωπαϊκού
Συνεταιρισμού που θα διευκολύνει τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ οργανώ
σεων διαφόρων Κρατών (που έχουν ακόμα διαφορετικές νομοθεσίες περί Συνε
ταιρισμών).

Όμως ποιά είναι η περίπτωση η δική μας, η περίπτωση της Ελλάδος, στο θέμα
αυτό της προσαρμογής και μετεξέλιξης του Συνεταιρισμού ως θεσμού;
Και η περίπτωση της Ελλάδος βρίσκεται οπωσδήποτε μέσα στο παγκόσμιο σκη
νικό, αφού είναι εδώ και χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των
Συμφωνιών, υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και ενεργειών που προκύπτουν από την
ιδιότητα αυτή, όπως και μέλος άλλων διεθνών Οργανώσεων και Συμφωνιών που
βαθμιαία όλο και περισσότερο αποφασίζουν και οδηγούν σε ένα άλλο κόσμο διε
θνών σχέσεων, αλληλοεπιδράσεων, τρόπου ζωής.
Πρωταρχικά λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό από τους εδώ ηγετικούς μηχα
νισμούς (κράτος, κόμματα, διάφορες Ηγεσίες) αλλά και από όλα τα άτομα, ότι και
στον τομέα των Συνεταιρισμών δεν επιτρέπεται να αυτοσχεδιάζουμε.
Οφείλουμε να παρακολουθήσουμε τις γραμμές και τις εφαρμογές και να προ
σαρμόζουμε και τη δική μας περίπτωση στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποχρε
ώσεις: Δηλαδή και στο ότι όλες οι μελέτες, εκτιμήσεις, συστάσεις, νουθεσίες
των διαφόρων εκδηλώσεων της παγκόσμιας Ηγεσίας (που αναφέραμε), προς τις
Κυβερνήσεις και τους Λαούς στο να προσέξουν και να χρησιμοποιήσουν αναπτυ
ξιακά τον Συνεταιρισμό, απευθύνονται και προς τους κάθε λογής Έλληνες αρμο
δίους, ώστε να το κάνουν αυτό σύμφωνα με τις αρχές και την φύση του θεσμού,
όπως διαπλάστηκε και υπάρχει και δρα διεθνικά και με την απαιτούμενη ως υπο
χρέωση ευμένειά τους έναντι αυτού, καθ' ό ποσοστό ο Συνεταιρισμός ως θεσμός
εξυπηρετεί γενικότερα την ανάπτυξη και την κοινωνική ειρήνη και τις ιδιαιτερότη
τες αδύναμων οικονομικά ατόμων και τόπων, δεν επιδιώκει την εκμετάλλευση
των τρίτων (του κοινού) από τα οργανωμένα σε Συνεταιρισμούς άτομα, αλλά του
ναντίον προστατεύει και εξασφαλίζει ευρύτατες ομάδες πληθυσμών από την
οικονομική και κοινωνική εκμετάλλευση. Διότι αποτελεί αδάπανο εργαλείο ανά
πτυξης, σχολείο της υπεύθυνης κοινωνικής δημοκρατίας και συνδετικό στοιχείο
κοινωνικής αρμονίας. Και κυρίως διότι έχουν οι συνεταιρισμοί πολλά στοιχεία και
δυνατότητες που δίνουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτηματικά που άρχισαν να
εμφανίζονται παγκόσμια. Και είναι αξιόλογο αντίβαρο στις ακρότητες που δημι
ουργούν μερικές από τις εφαρμογές της παγκοσμιοποίησης και των απόλυτα
ελεύθερων κανόμων της αγοράς, κανόνων που φαίνεται να κατευθύνονται τώρα
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περισσότερο από την βουλιμία του διεθνούς κεφαλαίου και όχι από τις διακηρύ
ξεις των πρωτεργατών για κοινωνία των Λαών κ.λπ., κ.λπ.
Πέρα από αυτά όμως, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η μετεξέλιξη και ο
εκσυγχρονισμός των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα είναι δύσκολος ακόμα και
μόνο στο να φτάσουμε τα σημερινά επίπεδα εξέλιξης Συνεταιρισμών άλλων κοι
νωνιών με τις οποίες οφείλουμε να προχωρούμε με τα ίδια βήματα, ως μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι ακόμα πιο δύσκολο είναι να κάνουμε τα απαιτούμενα νέα μεγάλα βήματα εκσυγχρονισμού και μετεξέλιξης (με τα οποία προχωρούν
ήδη οι Συνεταιρισμοί των κοινωνικών άλλων Κρατών).
Και είναι πολύ δύσκολα αυτά, διότι υπάρχει - συγκριτικά - μεγάλη καθυστέρησή
μας που οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως:
— Η χρονική καθυστέρησή μας, όσον αφορά την έναρξη χρησιμοποίησης του
θεσμού των Συνεταιρισμών στη χώρα μας, (μόλις από το 1915), αλλά και τον τρό
πο που έγινε μέσα στις τότε συνθήκες.
— Ακόμα το ότι μέσα στο διάστημα που άρχισε να χρησιμοποείται ο Συνεταιρι
σμός στην Ελλάδα, (σχεδόν αμέσως έπειτα από τους νικηφόρους πολέμους του
1912/13 που δημιούργησαν μια διπλάσια σε έκταση Ελλάδα, με δυνατότητες
αλλά και προβλήματα και που έπρεπε να αφοσιωθούμε από τότε σε συστηματική
οργανωτική και αναπτυξιακή προσπάθεια, συνέβησαν στη χώρα μας τόσα πολλά
και με σύντομη διαδοχή, γνωστά σε όλους ζημιογόνα γεγονότα, ώστε απαιτήθη
κε 2 και 3 φορές να ξαναρχίζουν κυριολεκτικά από την αρχή οι Συνεταιρισμοί (με
την εισφορά νέων μερίδων και με την χρέωσή τους) για δημιουργία των απαραί
τητων εγκαταστάσεων, για οργάνωση του μηχανισμού τους κ.λπ. Πολύ περισσό
τερο όταν μέσα στις χρονικές αυτές περιόδους των επιζήμιων πολεμικών και
άλλων γεγονότων, δεν ήταν μόνο οι Συνεταιρισμοί που ως οικονομικές μονάδες
υπέστησαν καταστροφές εγκαταστάσεων και εκμηδενισμό των κεφαλαίων τους
και του όλου μηχανισμού τους, αλλά αποδυναμώθηκαν και εξαρθρώθηκαν οι
περισσότερες από τις αγροτικές και άλλες επαγγελματικές οικονομίες των
μελών τους, από τους πολέμους, την κατοχή, τους πληθωρισμούς και τους διχα
σμούς.
— Ακόμα διότι στην Ελλάδα, με τις γνωστές φυσικές συνθήκες, (την στενότητα
γης σε συσχετισμό με τον πληθυσμό της, τις άγονες ορεινές και νησιωτικές
περιοχές), οι λεγάμενες «αγροτικές εκμεταλλεύσεις» σε πολύ μικρό βαθμό είναι
οργανωμένες οικονομικές εκμεταλλεύσεις, αλλά κυρίως είναι (και κυρίως ήταν
τις προηγούμενες δεκαετίες) η έκφραση μιάς μίζερης ζωής. Και τώρα πάλι άρχι
σε φοβερός επικίνδυνος ανήφορος με συνέπειες απρόβλεπτης έκτασης (μετά
την περίοδο μιάς επιφανειακής κάπως καλής εποχής λόγω επιδοτήσεων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την οποία εποχή δεν έγιναν, δυστυχώς, όσα έπρεπε να
γίνουν για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, με ευθύνη γι' αυτό των
Κυβερνήσεων, αλλά και των περιφερειακών και κεντρικών Συνεταιριστικών και
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των αγροτών).
— Ακόμα υπάρχει καθυστέρηση διότι στην Ελλάδα παρεμποδίστηκε επί χρόνια
η ανάπτυξη ισχυρών και πραγματικών ακομμάτιστων επαγγελματικών οργανώσε
ων των αγροτών που να φροντίζουν για τις βελτιώσεις στην υποδομή και για την
προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων των αγροτών, όπως σε άλλες χώρες,
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όπου μάλιστα οι αγροτικοί Συνεταιρισμοί προήλθαν ως μία από τις ευρύτερες
ενέργειες των επαγγελματικών αγροτικών Οργανώσεων.
— Ακόμα διότι οι διάφορες μορφές των Συνεταιρισμών των εργατών και γενικά
του αστικού χώρου, που είχαν αξιόλογη άνθηση την πρώτη κυρίως 10ετία μετά το
1915, αφέθηκαν χωρίς οποιαδήποτε ενίσχυση και κατεύθυνση. Ενώ οι Συνεταιρι
σμοί των αγροτών, μετά την πρώτη 15ετία (που πρόσφεραν πολλά στην αγροτική
ανάπτυξη) κυριολεκτικά στραγγαλίστηκαν από τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία,
είτε χρησιμοποιήθηκαν από τις 2 δικτατορίες για εξυπηρέτηση μη συνεταιριστι
κών επιδιώξεων και γενικά υπέστησαν ανεπίτρεπτες επεμβάσεις, όσο καμμία από
τις άλλες μορφές οικονομικής οργάνωσης (τις Α.Ε., τις άλλες εταιρείες κεφαλαί
ου) αλλά και τα σωματεία.
— Και κυρίως διότι τις τελευταίες ΙΟετίες η αγροτική κυρίως συνεταιριστική
ανάπτυξη ανακόπηκε και ισχυρά φρούρια προσφοράς συνεταιριστικών υπηρεσιών
στα μέλη (ως παραγωγών ή ως καταναλωτών) διαλύθηκαν επειδή τα κόμματα
επέπεσαν συστηματικά και επίσημα (με τους νόμους) στην κατάληψη των Διοική
σεων των Συνεταιρισμών για εξασφάλιση κομματικής πελατείας και άσκηση κοι
νωνικού έργου όχι με δαπάνες των Κυβερνήσεων (που ασκούσαν την όποια πολι
τική τους την αντίθεση προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του Κράτους έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά μέσω αφόρητου δανεισμού των Συνεταιρισμών με
υποσχέσεις τακτοποιήσεως.
— Και για πολλά άλλα που ο χρόνος δεν επιτρέπει να επεκταθώ.
*

Για να γίνει λοιπόν το ταχύτερο δυνατό η πρέπουσα μετεξέλιξη στην ελληνική
συνεταιριστική κίνηση, πρέπει να υπάρχει και να εφαρμόζεται το κατάλληλο
βασικό πρόγραμμα τόσο από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, όσο και από το
Κράτος (σε ότι αυτό είναι αρμόδιο).
Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει ένα τέτοιο βασικό πρόγραμμα και πρέπει να
υπάρξει. Να διατυπωθεί, να συζητηθεί, να εγκριθεί και να παρακολουθείται η προ
σαρμογή και η εφαρμογή του, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ποικίλες συνθήκες.
Δεν τολμώ να διανοηθώ ότι ένας οποιοσδήποτε μελετητής έχει την ικανότητα
αλλά και το δικαίωμα να διατυπώσει μόνος κατευθύνσεις και πρόγραμμα και να
υποδείξει αυτά που μόνον η σοβαρή συζήτηση των υπεύθυνων αρμοδίων και ειδι
κών παραγόντων της συνεταιριστικής κινήσεως, γύρω από στρογγυλό τραπέζι,
θα είναι δυνατόν να κάνει με σύστημα και υπομονή, ώστε να συνδυάζεται το θεω
ρητικό ή το σε άλλη χώρα ορθό με τις συνθήκες και τις ανάγκες και τις δυνατότη
τες ενός τόπου όπως η Ελλάδα.
Μόνο με το δικαίωμα του ανθρώπου που επί 64 χρόνια παρακολουθεί, μελετά,
συγγράφει και μετέχει εθελοντικά και σε κάποιο βαθμό στο συνεταιριστικό γίγνε
σθαι του τόπου αυτού και γνωρίζει λεπτομερειακά την ιστορική εξέλιξη των
συνεταιρισμών και παράλληλα επίσης λεπτομερειακά την στάση του Κράτους
(στη νομοθεσία, τις κυβερνητικές αποφάσεις κ.λπ.), καθώς και των άλλων δυνά
μεων που επιδρούν στη διαμόρφωση των καταστάσεων, έχω θέσει κατά καιρούς
με κείμενά μου μερικά πράγματα ως συνεισφορά στην προσπάθεια για την κατάρ
τιση ενός αξιόλογου προγράμματος και κυρίως για την υπερνίκηση εμποδίων ή
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εκτροπών που ζημιώνουν, παρεμποδίζουν την συνεταιριστική ανάπτυξη - μετεξέ
λιξη σε σωστό δρόμο. Και υπενθυμίζω συχνά την διδασκαλία παλαιότερων ιδεο
λόγων συνεταιριστών.
Και τέτοια είναι:
Α) σε ό,τι αφορά τα ίδια τα άτομα που χρησιμοποιούν τον Συνεταιρισμό για την
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών τους (είτε ως παραγωγοί, είτε ως καταναλωτές
αγαθών ή υπηρεσιών):
1°ν) Κυρίως — πρώτο και βασικό από την έλλειψη του οποίου ακολουθούν
άλλα- η κατάλληλη συνεχής ενημέρωση των συνεταίρων και η ευρύτερη μόρφω
ση των αιρετών και των υπαλλήλων. Γι' αυτό, έχουν σχεδιασθεί προγράμματα,
έχουν γίνει μερικές εφαρμογές, αλλά ενώ το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και
βασικό, δεν υπάρχει η απαιτούμενη κατανόηση και οι μηχανισμοί πραγματικής
αντιμετώπισής του.
2ον) Η ύπαρξη πραγματικής και στενής συνεργασίας των μελών με τον Συνεται
ρισμό τους, σύμφωνα με το καταστατικό. Ο Συνεταιρισμός πρέπει να είναι η
καθημερινή πραγματικότητα για τους συνεταίρους, όχι το αποκούμπι για μια
έκτακτη περίπτωση. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό με δεσμεύσεις, με οικονομι
κές συνέπειες κ.λπ. Τα καταστατικά πρέπει να ξεκαθαρίζουν και να τηρούν τις
δεσμεύσεις για απομάκρυνση των ψευτοσυνεταίρων, ώστε όσοι μένουν ως πραγ
ματικά μέλη να τον κάνουν να είναι ζωντανή οικονομική μονάδα στον οικονομικό
στίβο και όχι ομοίωμα Συνεταιρισμού. Είναι καλύτερο να υπάρχουν λιγότεροι και
πραγματικά συνεργαζόμενοι συνεταίροι, παρά πολλοί και αμέτοχοι στις συνεται
ριστικές δραστηριότητες.
3ον) Για να υπάρχουν πραγματικοί Συνεταιρισμοί και να δρουν αποτελεσματικά,
δεν αρκούν τα παραπάνω. Αλλά χρειάζονται και τα απαραίτητα κεφάλαια, ανάλο
γα με τις εργασίες που θα κάνει ο Συνεταιρισμός. Και απαιτείται σοβαρή αντιμε
τώπιση για το βασικό αυτό πρόβλημα, που απασχολεί — όπως γνωρίζω— και
Καθηγητές του Πανεπιστημίου σας.
4°ν) Παράλληλα πρέπει να υπάρξει στον κάθε Συνεταιρισμό και οργάνωση σύγ
χρονου τύπου στις εγκαταστάσεις, στην τεχνολογία, τα χρηματοπιστωτικά, τις
εμπορικές γνώσεις, τον ανθρώπινο γενικά παράγοντα.
Όταν τώρα και αύριο οι τεράστιες διεθνείς και εσωτερικές ανταγωνιστικές
οργανώσεις, που εργάζονται για μεγαλύτερα κέρδη στο κεφάλαιο, διαθέτουν
πανίσχυρους μηχανισμούς, δεν είναι δυνατόν οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις να
αγωνίζονται με σφενδόνες και τουφέκια, με τις γνώσεις και ικανότητες του εκλε
κτού αγρότη προέδρου και των μελών των συμβουλίων του τοπικού Συνεταιρι
σμού που προωθούνται και σε διοικητές των Ενώσεων και Κ. Οργανώσεων, (όπου
είναι απαραίτητες πολλές γνώσεις και ικανότητες και συνεπώς συνεργασία με
μορφωμένα και ικανά στελέχη υπηρεσιακά και γενικότερα), με το τρέξιμο πίσω
από τα γεγονότα και με αυτοσχεδιασμούς και διάφορες εξωσυνεταιριστικές κομ
ματικές και άλλες επιρροές.
50ν) Πρόσθετη βασική προϋπόθεση για την επιτυχή μετεξέλιξη είναι η ύπαρξη
συστηματικής συνεργασίας (και πολύ περισσότερο η έλλειψη ανταγωνισμού)
μεταξύ των Οργανώσεων που διαχειρίζονται ομοειδή και συγγενικά προϊόντα.
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Και ακόμα περισσότερο η συστηματική συνεργασία μεταξύ των Κεντρικών Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων με βάση ένα σε διαρκή εφαρμογή σύμφωνο, αντί η
κάθε Οργάνωση να είναι και ένα χωριστό κέντρο κατευθύνσεων που κινείται και
δρα με τις ειδικές δικές του ικανότητες και επιρροές. Ένα γενικότερο Συμβούλιο
Συνεργασίας και Κατευθύνσεων είναι απαραίτητο.
60ν) Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των ατόμων
που δρουν μέσα στους Συνεταιρισμούς, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναφέρω
τώρα. Για πολλά από αυτά έχουν γίνει κατά καιρούς επίμονες υποδείξεις από
παλαιότερους συνεταιριστές μελετητές που πονούσαν για την σωστή συνεταιρι
στική ανάπτυξη. Και είναι καιρός να υπάρξει το σχετικό ενδιαφέρον από την ίδια
την συνεταιριστική κίνηση να ανυψώσει το επίπεδό της.
Β) Όσον αφορά τώρα την πλευρά του κυρίαρχου Κράτους στη χάραξη της πολι
τικής του έναντι στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις (με την ειδική νομοθεσία περί
συνεταιρισμών, με την γενικότερη οικονομικο-κοινωνική νομοθεσία του και με τις
Κυβερνητικές αποφάσεις και εφαρμογές):
Είναι βέβαια αποδεκτό ότι το σύγχρονο δημοκρατικό κράτος (με οποιοσδήποτε
κομματικής κατεύθυνσης Κυβέρνηση) πρέπει να φροντίζει να συνδυάζει τα συμ
φέροντα των ατόμων, των ομάδων, των ιδεολογικών και άλλων πιέσεων με τις
ελληνικές δυνατότητες και τις διεθνείς συγκυρίες και δεσμεύσεις, ώστε να παράγεται τελικά και να εφαρμόζεται η κατάλληλη πολιτική για την ανάπτυξη του
συνόλου των πολιτών.
Γνωστό όμως είναι ακόμα ότι στη διαμόρφωση των κρατικών αποφάσεων και
ενεργειών είναι πάντα ισχυρή η επίδραση διαφόρων παραγόντων (ιδεολογιών,
οργανωμένων ομάδων πίεσης, ατομικών οικονομικών ή άλλων δυνάμεων, διε
θνών επιρροών, πολιτικού κόστους και της «αρμόδιας» γραφειοκρατίας των
Υπουργείων κ.λ.π., που πολύ λίγο γνωρίζει τι είναι ο Συνεταιρισμός ως εφαρμογή
κ.λπ.).
Συνεπώς, το κατά πόσον η κάθε εκάστοτε Κυβέρνηση θα χαράξει ή θα χαράζει ή
θα ασκεί πολιτική υποβοηθητική ή όχι της συνεταιριστικής ανάπτυξης, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα οργάνωσης
του συνεταιριστικού παράγοντα ώστε να προτείνει αποδεκτές λύσεις και να επι
τυγχάνει στην αποδοχή τους (με τις νόμιμες ενέργειες και πιέσεις).
Με βάση τα παραπάνω πρέπει να διατυπωθεί ότι:
1) Ανεξάρτητα από ό,τι θετικό ή αρνητικό συνέβαινε κάθε φορά στο παρελθόν,
οι σημερινές και οι αυριανές Κυβερνήσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψει τις
υποδείξεις και επικλήσεις των Οργανισμών διεθνούς κύρους και δυνάμεως
(Κυβερνητικών και μη Κυβερνητικών) που αναφέραμε πιο πάνω και που απευθύ
νονται σε όλες τις Κυβερνήσεις και όλους τους αρμόδιους παράγοντες.
2) Οπωσδήποτε βασική υποχρέωση του Κράτους είναι η αποδέσμευση της συνε
ταιριστικής δραστηριότητας από τα δεσμά διαφόρων διατάξεων της νομοθεσίας
που εκτρέπουν ή δεσμεύουν την συνεταιριστική δραστηριότητα και υπήρξαν ή
είναι η αιτία για μείωση της συνεταιριστικής δραστηριότητας σε διάφορους
τομείς. Χρειάζεται η δημιουργία απ' αρχής ειδικής κατάλληλης νομοθεσίας περί
συνεταιρισμών, τέτοιας βέβαια που να μην καταπνίγει τις δυνατότητες του

5 8 8 /2 7 4 0

Επίλογος στο όλο έργο: Βασικές Επισημάνσεις - Υποδείξεις

θεσμού στις διάφορες μορφές εφαρμογής του.
Υπάρχει το κατάλληλο υλικό στη διάθεση και όσων ασχολούνται τον τελευταίο
καιρό με την θρυλούμενη απελευθέρωση της νομοθεσίας Συνεταιρισμών. Όμως
συνήθως οι διατυπώνοντες και εισηγούμενοι τα νομοσχέδια και οι ψηφίζοντες
τους νόμους πολύ λίγο προσφεύγουν στις γνώσεις των ειδικών, διότι τα ορθά
δεν ανταποκρίνονται συνήθως στις κομματικές και προσωπικές επιδιώξεις.
Θα ήταν πολύ χρήσιμο και για τώρα και για το μέλλον, αν η Κεντρική Εκπροσώ
πηση της συνεταιριστικής κινήσεως καταπιανόταν σοβαρά στη διατύπωση ενός
πλήρους και αξιόλογου αιτιολογημένου σχεδίου νόμου περί συνεταιρισμών, που
να προβάλλεται για νομοθέτηση με διάφορους τρόπους (είτε ως πληροφόρηση
καλόπιστων ή φιλοσυνεταιριστών βουλευτών, είτε κομμάτων, είτε με την νόμιμη
πίεση ή αντίδραση).
3) Και βέβαια, πέρα από τη νομοθεσία υπάρχουν για το Κράτος και άλλοι βασι
κοί τομείς, κυρίως μορφωτικοί, όπου οφείλει, για το γενικότερο συμφέρον του
τόπου, να συμβάλλει για τη σωστή συνεταιριστική ενημέρωση και οργάνωση.
Όπως π.χ. είναι:
0 Η σύσταση ενός Κεντρικού Συνεταιριστικού Συμβουλίου αντιπροσωπευτικού
(για τα βασικά θέματα) ανωτέρας συνθέσεως.
0 Η προβολή των τόσο χρήσιμων αρχών και πραγματοποιήσεων του Συνεταιρι
σμού μέσα από το σχολικό βιβλίο και την σχολική αγωγή (με Σχολικό Συνεταιρι
σμό) στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο.
β Η επιστημονική διδασκαλία της ύλης περί Συνεταιρισμών (σε έκταση και ποιό
τητα) στην τριτοβάθμια και ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
® Και τόσα άλλα που υποδεικνύονται επί χρόνια σε δημοσιεύματα ειδικών καθη
γητών, από τα Ινστιτούτα και από άλλους ειδικούς.
*

Και τελικά ποιά μπορεί να είναι η απάντηση στο βασικό σήμερα ερώτημα, αν θα
αντέξει ο θεσμός του Συνεταιρισμού — τόσο ανά τον κόσμο όσο και ειδικότερα
στα καθ' ημάς στην Ελλάδα— στις διαμορφούμενες και στις πιθανολογούμενες
ριζικές μεταβολές από την νέα τάξη πραγμάτων, όλων δηλαδή των στοιχείων
που τώρα τελευταία κινούνται ελεύθερα και ταχύτατα και πιεστικά, σε βάρος
γενικότερα των μικρομεσαίων δυνάμεων (αφού δεν υπάρχουν ή είναι δυσκολοεφαρμόσιμες αντιμονοπωλιακές και άλλες προστατευτικές διατάξεις κοινωνικού
περιεχομένου;).
Η συνεταιριστική διανόηση και επιστήμη και οι γνώμες των ειδικών της εφαρμο
γής ανά τον κόσμο, έχουν βέβαια ανησυχήσει (όπως είπα) από τις μέχρι τώρα
επιδράσεις που είναι σε βάρος της ακμαίας μέχρι πρότινος συνεταιριστικής δρα
στηριότητας σε διάφορες και μάλιστα προοδευμένες συνεταιριστικά χώρες.
Όμως πιστεύουν ότι με τα όσα υποδεικνύουν, αν γίνουν αποδεκτά από τις ευρύ
τερες κοινωνίες στις οποίες έχουν εκδηλωθεί και θα εκδηλώνονται εκμεταλλευτι
κές πιέσεις της ασυδοσίας ισχυρών κεφαλαιοκρατικών μηχανισμών και αν αντιδράσουν, όπως πρέπει, οι κοινωνίες για να υπάρξουν οι απαραίτητες ισορροπίες,
τότε ασφαλώς ο Συνεταιρισμός θα εξακολουθήσει, με την κατάλληλη μετεξέλιξη
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και προσαρμογή του, να παραμένει το κυριότερο πρακτικό μέσο ώστε να προστατευθούν και να ενεργοποιηθούν οι δυνάμεις των προσώπων των μικρομεσαίων
καταναλωτών ή παραγωγών. Ο συνεταιριστικός τρόπος δράσης αποτελεί τον
μοναδικό τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες μάζες των ανθρώπων μπορούν να ασκή
σουν και να απολαύσουν τα δικά τους συλλογικά δικαιώματα, χωρίς να εκμεταλ
λεύονται ο ένας τον άλλον.
Αυτά στις γενικότερες παγκόσμιες έρευνες, μελέτες και διατυπώσεις.
Αλλά και ειδικότερα εμείς στην Ελλάδα, που στο διάστημα των αιώνων και μέσα
σε διαφορετικές κάθε φορά δύσκολες συνθήκες, εμφανίσαμε τόσες και ποικίλες
μορφές πετυχημένης καλής συνεργασίας, όπως π.χ., η περίφημη Συντροφιά των
Αμπελακίων (που δεν ήταν η μοναδική σε παρόμοιες εφαρμογές), οι ναυτικοί
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Ο Π ρύτα νη ς κα ι οι δυο Α ντιπ ρ υ τά ν εις κ α τά την Τελετή για την Α να γό ρ ευ σ η

συνεταιρισμοί, οι πολλές άλλες μορφές που περιγράφονται σε έγκυρες μελέτες,
όλα αυτά που αποτελούν συστατικά της ελληνικής ζωής ανά τους αιώνες και
πραγματοποιήθηκαν παρά τον κάπως εγωιστικό χαρακτήρα του Έλληνα, οδηγούν
στο συμπέρασμα:
Οτι οι Έλληνες θα εξακολουθήσουν να είναι και οι δραστήριοι ατομικοί νικητές
της ζωής και οι άνθρωποι της συνεργασίας και των συσπειρώσεων, μία από τις
οποίες και τις καλύτερες είναι ο σύγχρονου τύπου συνεταιρισμός, ως ασπίδα
προστασίας από τις κεφαλαιοκρατικές καταπιέσεις νέου τύπου, παράλληλα
βέβαια με τις προστατευτικές κοινωνικές διατάξεις που οπωσδήποτε θα τεθούν
για αντίβαρο στην εκμετάλλευση από το κεφάλαιο (Βλ. π.χ. τις τελευταίες αντι
δράσεις και αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχέδιο του ΟΟΣΑ για την
πολυμερή Συμφωνία για τις επενδύσεις).
Ολα αυτά, εάν και εφόσον υπάρχει η διαρκής προσπάθεια των ίδιων των ατό
μων, του Κράτους, της επιστημονικής καθοδήγησης και η συμβολή ιδεολόγων
που θα υπηρετούν με ανιδιοτέλεια τον θεσμό των Συνεταιρισμών. Θεσμό που,
επαναλαμβάνω και τονίζω, ότι είναι μία από τις καλύτερες προσφορές σε παγκό
σμια έκταση, για την ειρηνική οικονομικο-κοινωνική εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων στρωμάτων, ώστε να αποφεύγουν την εκμετάλλευση από δυνάμεις που
υπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Τον λόγο λοιπόν έχουν, όπως πάντα, οι Κοινωνίες που είναι σε θέση, είτε για
αντιμετώπιση ανάγκης, είτε από μόρφωση, να δημιουργούν καλούς θεσμούς και
να τους χρησιμοποιούν κατάλληλα».
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Σ π ο υ δ α σ τή ς στη Σ χολή Σ υνετα ιριστώ ν τη ςΑ νω τ. Γεω πονικής Α θηνώ ν 1933/34 (π ρο τελευ τα ίο ς όρθιος)
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ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
Επειδήπερ τό Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας τοΰ Αθήνησι Γεωπονικού
Πανεπιστημίου.
ΑΡΙΣΤΕΪΔΗΝ Ν. ΚΛΗΜΗΝ

ώξιονώπόρηνε τοΟ Επιτίμου διδακτορικού Αξιώματος, ό δέ Πριίτανις
τη τοΟ Τμήματος γνώμη έπι νεύει, διά ταυτα έγώ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ
καθηγητής τής Πολιτικής Οικονομίας, νυν δέ τοΟ Τμήματος Γεωργικής
Οικονομίας Πρόεδρος, χρώμενος τή δυνάμει, ήν παρά των Πα
νεπιστημιακών Νόμων καί τοΟ Τμήματος £χω λαβών, τ6ν
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΝ Ν. ΚΛΗΜΗΝ
έπίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας τοΰ Άθήνησι Γεωπονικού Πανεπιστημίου δημοσίςι άναγορεύω καί πάσας τώς
προνομίας τάς τφ Πανεπιστημιακή τοιίτφ άξιώματι παρεπομένας
άπονέμω.
Έγίνετο Αθήνησι, μηνός Μαρτίου ένάτη καί δεκάτη , £τει ϋγδόφ καί
ένενηκοστφ κα) ένακοσιοστφ καί χιλιοστφ
Ό Πρόεδρος του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ
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Γ Ν Ω Ρ ΙΜ ΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΑ
Ο Α ριστείδης Ν. Κλήμης:
— Γ ε ν ν ή θ η κ ε τ ο 1915 σ το Π λ ω μ ά ρ ι κ α ι μ εγ ά λ ω σ ε σ τη Μ υ τιλ ή ν η (τη ς Λ έσ βου) ό π ο υ κ α ι
φ ο ίτη σ ε σ το Δ η μ ο τ ικ ό κ α ι τ ο ό τ ά ξ ιο Γ υ μ ν ά σ ιο .
— Σ π ο ύ δ α σ ε : Α ρ χ ικ ά Συνεταιριστικά (στη Σ χ ο λ ή Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ώ ν τ η ς Α ν ώ τ α τ η ς Γ ε ω π ο 
ν ικ ή ς Α θ η ν ώ ν , 1933— 34) κ α ι σ τη σ υ ν έ χ ε ια (εν ώ ε ρ γ α ζ ό τα ν ) Ν ομικά - Ο ικονομικά σ το
Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο Α θ η ν ώ ν (1935 - 1941), ό π ο υ π έ τ υ χ ε σ τ ις ε ισ α γ ω γ ικ έ ς με α ρ ισ τ ε ία κ α ι
τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε α ρ γ ό τ ε ρ α κ α ι μ α θ ή μ α τα
Σ τ α τ ισ τ ικ ή ς σ τη ν Α ν ω τ. Β ιο μ η χ α ν ικ ή Σ χολ ή .
— Σταδιοδρόμησε,
έ π ε ιτ α α π ό δ ια γ ω ν ισ μ ό ε ισ α γ ω γ ικ ό , σ τη ν Α Τ Ε (1935-1972) τό σ ο
σ τη ν ε π α ρ χ ία ό σ ο κ α ι (κ υ ρ ίω ς) σ το Κ ε ν τ ρ ικ ό Κ /μ α (Δ ιο ίκ η σ η ), ό π ο υ δ ιετέλ εσ ε δ ια δ ο χ ι
κ ά Α ν α π λ . Π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο ς Τ μ ή μ α τ ο ς Μ ελ ετώ ν - Σ τ α τ ισ τ ικ ή ς , Π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο ς Τ μ ή μ α τ ο ς
Τ ύ π ο υ - Δ η μ ο σ ίω ν Σ χ έσ εω ν ,
Π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο ς τ η ς Υ π η ρ ε σ ία ς Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν Μ ελ ετώ ν
κ α θ ώ ς κ α ι α ρ μ ό δ ιο ς γ ια θ έμ α τα ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς τ ο υ π ρ ο σ ω π ικ ο ύ , θ έ μ α τ α Ε .Ο .Κ ., κ α ι
ά λ λ α ε ιδ ικ ά κ α θ ή κ ο ν τ α π ο υ τ ο υ α ν α τέ θ η κ α ν με α π ο φ ά σ ε ις Δ ιο ικ ή σ ε ω ς. Α π ο χ ώ ρ η σ ε το
1972 με π α ρ α ίτ η σ η , γ ια ν α α φ ο σ ιω θ ε ί κ υ ρ ίω ς σ το σ υ γ γ ρ α φ ικ ό τ ο υ έργο.
— Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν : Κ α τ ά τ α έτη 1935 - 1938 κ α ι 1946 - 1950,
έ π ε ιτ α α π ό α ιτ ή σ ε ις τ η ς Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ία ς Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν , ή τ α ν α π ο σ π α σ μ έ ν ο ς σε α υ τή
γ ια τη ν α ρ χ ικ ή ο ρ γ ά ν ω σ ή τ η ς κ α ι τη μ ε τ α κ α τ ο χ ικ ή α ν α σ υ γ κ ρ ό τη σ ή τη ς. Τ η ν π ε ρ ίο δ ο
1949 - 1964 σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν ε ιδ ικ ά σ τη ν Υ π η ρ ε σ ία Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ή ς Ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς (με
δ ιδ α σ κ α λ ία κ α ι δ ιο ικ η τ ικ ά κ α θ ή κ ο ν τα ) κ α ι σ τη ν Ε π ιτ ρ ο π ή Σ χ ο λ ικ ώ ν Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν .
— Σ τ ρ ά τ ε υ σ η σ το Π .Ν . 1940/41 κ α ι με ο ν ο μ α σ τ ικ έ ς ε π ισ τ ρ α τ ε ύ σ ε ις τ α έτη 1944/46,
1947/49 σε π ο λ ε μ ικ ό π λ ο ίο , σ τη Ν α υ τικ ή Δ ιο ίκ η σ η Α ιγ α ίο υ κ α ι σ το Γ εν ικ ό Ε π ιτ ε λ ε ίο
Ν α υ τ ικ ο ύ ( χ ω ρ ίς ν α α π ο μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι — ό σ ο τ ο δ υ ν α τ ό κ α ι με υ π ε ρ ε ρ γ α σ ία — α π ό τ ις
υ π η ρ ε σ ια κ έ ς θ έσ εις κ α ι τ ις σ υ γ γ ρ α φ ικ έ ς α ν η σ υ χ ίες).
— Σ ε γ ά μ ο α π ό τ ο 1950 με τη Μ ερ ό π η Ε μ μ α ν ο υ ή λ . Τ ρ ία έγ γ α μ α π α ιδ ιά , με εγγ ό ν ια .
— Οργάνωσε
και διηύθυνε
δ ια δ ο χ ικ ά ε π ί ΙΟ ετίες τ α π ε ρ ιο δ ικ ά : « Η Φ ω ν ή τ ω ν
Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν » τ η ς Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ία ς Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν (1946— 1950), « Δ ε λ τ ίο ν Α γ ρ ο τ ι
κ ή ς Τ ρ α π έ ζ η ς » (1956 - 1962), « Θ έμ α τα Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν κ α ι Α γ ρ ο τ ικ ή ς Ο ικ ο ν ο μ ία ς »
(1971— 1984) α τ ο μ ικ ό , σε σ υ ν ερ γ α σ ία με τ ο ν Α π ο σ τ. Ο ικ ο ν ο μ ό π ο υ λ ο , « Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ή
Π ο ρ ε ία » τ η ς Ε τ α ιρ ε ία ς Φ ίλ ω ν Σ υ ν ε ρ γ α τ ισ μ ο ύ » (1986 - 1987).
— Σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ ε μ ό ν ιμ α σ το π ερ . « Ο Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ή ς » κ α ι σε δ ε κ ά δ ε ς ά λ λ α έ ν τ υ π α
(εφ η μ ερ ίδ ες - π ε ρ ιο δ ικ ά Α θ η ν ώ ν κ α ι Ε π α ρ χ ιώ ν - ε ιδ ικ ο ύ ς τ ό μ ο υ ς Τ ιμ η τ ικ ο ύ ς κ α ι Σ υ ν ε 
δ ρ ίω ν , κ α θ ώ ς κ α ι σε Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ιε ς κ α ι σ το Ρ α δ ιο φ ω ν ικ ό Σ τ α θ μ ό Α θ η ν ώ ν («Φ ω νή
τ ο υ Α γ ρ ό τ ο υ » , ε κ π ο μ π ή τ ο υ ΓΕΝ ).
— Έ γ ρ α ψ ε α π ό τ ο 1937 - 1999 δ εκ ά δ ες β ιβ λ ία σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ά , ν ο μ ικ ά , α γ ρ ο τ ικ ή ς ο ικ ο 
ν ο μ ία ς κ α ι π ο λ ιτ ικ ή ς κ α θ ώ ς κ α ι λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ά ( π ίν α κ α ς σε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς σ ε λ ίδ ε ς 2 9 κ α ι
30 σ τη ν α ρ χ ή τ ο υ Τ ό μ ο υ ).
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Γνωριμία μ ε τον συγγραφέα

— Δ ί δ α ξ ε από το 1950 συνεταιριστικά και αγροτική οικονομία στην Υπηρεσία Συνεται
ριστικής Εκπαιδεύσεως. Επίσης σε πολλά Σεμινάρια Υπουργείων, ΑΤΕ, Συνομοσπον
δίας Συνεταιρισμών (για μετεκπαίδευση υπαλλήλων και αιρετών) και άλλων φορέων.
Έ κανε πολλές δεκάδες ομιλίες - διαλέξεις - επιστημονικές εισηγήσεις, σε επαρχικές
πόλεις και στην Αθήνα - Λευκωσία
Π ρ ό σ φ ε ρ ε τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ως μέλος συμβουλίων σε αστικούς Συνεταιρι
σμούς, σε Συλλόγους, στην Εταιρεία Γεωργο-οικονομικών Μελετών, στην Εταιρεία
Φίλων Συνεργατισμού, σε Ειδικές Επιτροπές Υπουργείων, κλπ.
— Κ α θ ι έ ρ ω σ ε στην Ελλάδα τον επιστημονικό κλάδο «Συνεταιριστικό Δίκαιο» και
με τα πολλά νομικά συνεταιριστικά του βιβλία επέδρασε στη θεωρία, στην πρακτική
εφαρμογή και στη νομολογία των Δικαστηρίων.
Τ ι μ ή θ η κ ε από την Ακαδημία Αθηνών με 2 βραβεία: Το 1935 για φοιτητική αριστεία
(Βραβείο Αδ. Κοραή) και το 1955 για το έργο του «Η Αγροτική Οικονομία της Ελλά
δος». Επίσης τιμήθηκε με διάφορες άλλες ευαρέσκειες, επαίνους κ.λπ. (Διοικήσεως
ΑΤΕ, Γεν. Επιτ. Ναυτικού, Ινστιτούτων ΙΣΕΜ και Ι.Α.Γ.Ε, Λεσβιακής Παροικίας,
Εστίας Νέας Σμύρνης, κλπ.).
— Δ ι α θ έ τ ε ι α) την πληρέστερη Βιβλιοθήκη με συνεταιριστικά βιβλία και περιοδικά
καθώς και με συγγενικά αγροτικής οικονομίας και αγροτ. πολιτικής, β) Ειδική Βιβλιο
θήκη με βιβλία Λεσβίων συγγραφέων κι άλλα λογοτεχνικά και πολιτισμού, γ) «Βιβλιο
θήκη Κλήμη» με 2.000 περίπου τίτλους λειτουργεί ως ειδικό τμήμα στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Πλωμαρίου Λέσβου.
— Α ν α γ ο ρ ε ύ θ η κ ε Επίτιμος Λιδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμή
μα Αγροτικής Οικονομίας) για το όλο συγγραφικό και πνευματικό του έργο.
— Π λ η ρ έ σ τ ε ρ α στοιχεία βλ. στον τόμο «Αναφορές στο έργο 1934-1998 του Αριστ. Ν.
Κλήμη» (Επιμέλεια Ολυμπίας Κλήμη-Καμινάρη) Αθ. 1998.
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 1934 -1998
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ
*

Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΝ Η Μ ΕΡΩ ΤΙΚ Α Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Υ Σ ΤΟ Μ ΕΙΣ
ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ω Ν ΚΑΙ ΑΓΡΟ ΤΙΚ Η Σ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ Τ Η Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ ΚΑΙ
ΣΤ Ο Ν Κ ΟΙΝΩ ΝΙΚΟ - Π Ο Λ ΙΤΙΣΜ ΙΚ Ο Τ Ο Μ Ε Α

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
• Η ΤΙΜ Η Τ ΙΚ Η ΤΕΛ ΕΤΗ ΤΩ Ν ΙΝ ΣΤΙΤΟ Υ ΤΩ Ν Ι.Σ.Ε.Μ . ΚΑΙ Ι.Α.Γ.Ε.
β Η Α Ν Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΗ Τ Ο Υ Σ Ε ΕΠ ΙΤΙΜ Ο ΔΙΔΑ Κ ΤΟ ΡΑ
Τ Ο Υ ΓΕΩ Π Ο Ν ΙΚ Ο Υ Π Α Ν ΕΠ ΙΣΤ Η Μ ΙΟ Υ Α Θ Η Ν Ω Ν

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
(για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη σύνθεση)
ΟΛΥΜΠ. ΚΛΗΜ Η - ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ
Μ ΕΡΟ Π Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΛΗΜ Η

ΑΘΗΝΑ 1998
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ΠΕ Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ο Υ 5 ου Τ Ο Μ Ο Υ
Περίοδος
1961-1967

Υποκεφάλαιο

Περίοδος
1967-1974

Περίοδος
1974-1976

Πρόλογος στον 5ο Τόμο και ανακεφαλαιωτικά σε
όλο το έργο

α.

9

-

-

α.

33

229

357

43

243

373

62

255

403

σ.

67

257

410

σ.

79

263

417

σ.

80

264

418

σ.

115

294

449

Α- Η γενική φυσιογνωμία της περιόδου

Β - Κρότος και τρίτοι απέναντι στους Συνεταιρι
σμούς (Νομοθεσία, Εποπτεία, Αντιδράσεις,
Συμπαράσταση, Κομματικές επιδράσεις,

α

κλπ.)

Γ - Αριθμητική εξέλιξη και διάρθρωση των γεωρ
γικών Συνεταιρισμών

σ.

Δ-Εργασίες, δραστηριότητες των πρωτοβάθμιων
γεωργικών Συνεταιρισμών (τοπικά, πανελλή
νια, κατά κλάδους, κλπ.)

Δ Ι1 - Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί
(και Ενώσεις)

Ε- Συνεταιριστική βιβλιογραφία, μόρφωση,
ενημέρωση. Σχολικοί Συνεταιρισμοί,
κλπ.

ΣΤ.- Συγκρότηση, εργασίες, δραστηριότητες
των Ενώσεων Γεωργ. Συνεταιρισμών
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TO Y f " ΤΟΜΟΥ

Περίοδος
1961-1967

Υ π ο κ ε φ ά λ α ιο

Περίοδος
1967-1974

Περίοδος
1974-1976

Σ771.- Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις: Η Συνομοσπονδία

σ.

123

300

451

Οι Κεντρικές Οικονομικές Οργανώσεις σ.

165

318

485

σ.

177

323

497

σ.

187

327

501

Βιοτεχνικοί, Εργασίας, Οικοδομικοί, κλπ.) σ.

199

331

514

σ.

213

341

521

σ.

216

345

525

α.

222

353

527

σ.

222

355

541

σ.

-

-

543

-

-

569

Ζ-Αγροτική πίστις. Αγροτική Τράπεζα. Πιστωτ.
Συνεταιρισμοί

Η - Βασικό Αγροτικό Προβλήματα και
Συνεταιρισμοί. Γενικότερες προσπάθειες
για επίλυση τους

θ.- Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί (Καταναλωτικοί,

1 - Οι Συνεταιριστικοί Υπάλληλοι

ΙΑ.- Εργάτες και Πρωτεργάτες του
Συνεργατισμού

IB .-Χαρακτηριστικές ανασκοπήσεις, αναδρο
μές, προσθήκες

ΙΓ - Κείμενα για τη συνεταιριστική δραστηριό
τητα σε άλλες χώρες

ΙΔ. - Σύντομη αναφορά στην περίοδο μετά το

1976

-Επίλογος στο όλο έργο: Βασικές επισημάνσεις
- υποδείξεις)

5 9 8 /2 7 5 0

σ.

Μερικά λόγια για τον συγγραφέα
Σε όσους θα διαβάσουν το έργο αυτό θα ήταν, ίσω ς, χρήσ ιμες μερικές π λη 
ροφορίες σχετικές με τα θεω ρητικά κ α ι τα πρακτικά
εφόδια του συγγραφέα, πάνω στα ο π ο ία στηρίζεται κα ι
το κείμενο:
Ο συγγραφέας Α ρ ισ τείδ η ς Ν. Κ λή μη ς:
— Γ ε ν ν ή θ η κ ε το 1915 στο Πλωμάρι και μεγάλωσε στη Μ υτι
λήνη (της Λέσβου) όπου και φ οίτησε στο Δημοτικό και στο
ότάξιο Γυμνάσιο.
— Σ π ο ύ δ α σ ε : Συνεταιριστικά (στη Σχολή Συνεταιριστών της
Ανωτ. Γ εω πονικής Αθηνών, 1933-34) και στη συνέχεια Νομικά
(στο Π ανεπιστήμιο Αθηνών, 1935-1940). Επίσης παρακολούθη
σε Στατιστική στην Α.Β.Σ.
— Σ τ α δ ι ο δ ρ ό μ η σ ε σ τη ν Α Τ Ε ( 1935-1972) τόσο στην επαρχία
όσο και στο Κ εντρικό Κ /μ α όπου διετέλεσε διαδοχικά αναπληρ.
Π ροϊστ. Τμήματος Μ ελετών - Στατιστικής από το 1952, Π ροϊστάμενος Τμήματος Τύπου - Δημο
σίω ν Σχέσεων από το 1955, Π ροϊστάμενος της Υ πηρεσίας Ο ικονομικώ ν Μ ελετών από το 19621972.
Κατά τα έτη 1935-1938 και 1946-1950, με α ιτή σ εις της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών ήταν
αποσπασμένος σ ’ αυτή για να συντελέσει σ τη ν α ρχικ ή οργάνωσή της και στη μετακατοχική
ανασυγκρότησή της. Τ ην περίοδο 1949-64 συνεργάστηκε ειδικά στη Συνεταιριστική Εκπαίδευση.
Ο ρ γ ά ν ω σ ε και δ ι η ϋ θ υ ν ε τα περιοδικά «Η Φωνή των Συνεταιρισμών» της Συνομοσπονδίας
Συνεταιρισμών (1946-1950), «Δελτίον Α γροτικής Τραπέζης» (1955-1962), «Θέματα Συνεταιρισμών
και Α γροτικής Οικονομίας» ( 1971-1984), «Συνεταιριστική Πορεία» 1986-1987.
Σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ ε στο περ. «ο Συνεταιριστής» (1935-1966) και σε δεκάδες άλλα έντυπα
(εφημερίδες - περιοδικά) Αθηνών και Επαρχιών, καθώς και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών
(«Φωνή του Αγρότου») με εκατοντάδες κείμενα.
Ε γ ρ α ψ ε 24 συνεταιριστικά, νομικά, αγροτικά και 2 λογοτεχνικά βιβλία (πίνακας των
επιστημονικώ ν στη σελ. 8/536 του κειμένου του βιβλίου).
Δ ί δ α ξ ε από το 1950-1964 συνεταιριστικά και αγροτική οικονομία σ τη ν Υπηρεσία Συνεται
ρισ τική ς Εκπαιδεύσεως. Επίσης σε πολλά Σεμινάρια Υπουργείων, ΑΤΕ, Συνομοσπονδίας Συνε
ταιρισμών, για μετεκπαίδευση υπαλλήλων και αιρετών. Έ κ α ν ε πολλές ομιλίες - διαλέξεις σε
επαρχιακές πόλεις και στην Αθήνα.
Π ρ ό σ φ ε ρ ε τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ως μέλος Διοικ. και Εποπτ. Συμβουλίων σε αστικούς Συ
νεταιρισμούς και σε Συλλόγους. Και ως Γεν. Γραμματέας στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής
Εκπαιδεύσεως, στην Εταιρία Γεωργοοικονομικών Μ ελετών, σ τη ν Εταιρία Φ ίλων Συνεργατισμού.
Κ α θ ι έ ρ ω σ ε σ τη ν Ελλάδα τον κλάδο «Ε λληνικό Συνταιριστικό Δίκαιο» και με τα νομικά
συνεταιριστικά του βιβλία επέδρασε στη θεωρία, σ τη ν πρακτική εφαρμογή και στη νομολογία των
Δικαστηρίων.
Τ ι μ ή θ η κ ε από την Α κ α δ η μ ί α Α θ η ν ώ ν με βραβεία: Το 1935 για φοιτητική αριστεία και
το 1955 για το έργο του «Η Αγροτική Ο ικονομία τη ς Ελλάδος».
Δ ι α θ έ τ ε ι

την καλύτερη συνεταιριστική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα.

Α σ χ ο λ ε ί τ α ι με τη συγγραφή και έκδοση του πολύτομου ιστορικού έργου « Ο ι Σ υ ν ε τ α ι 
ρ ι σ μ ο ί σ τ η ν Ε λ λ ά δ α » και γενικά δίνει ιδεολογική, επιστημονική και συγγραφική βοήθεια
στον αγροτικό και συνεταιριστικό τομέα.

