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Τ6 όστοχωριχόν τοτκΐον ϊής ΛΙσβου άπο^κλβΐ, ώς εκ τής 
«ρύ<ηο)ς νου, ευρύ ηε8(ον δοάσεως των Συνετοιοιομών χαΐ δή 
των ποοαγωγικών καΐ των άπό χοινοΰ πωλήσβως τοιούτων. 
-Εκ παροΑλήλου καταφανής είναι ή δυναχότης χοΐ άναγχαιό 
της, λόγφ τής έπιχρατουαης μονοκαλλιέργειας, τής όργανώ 
«εω ς τών άτχό χοινοΰ ιιρομηδειών των κυριωτέρων είδώνπο 
άναγχοιοδν βΙς τήν οίκιακήν οίκονομίαν χοΐ τήν καλλιέργειαν 
-χαθώ; καΙ των ήναγχαιουσών νομών διά τ6 ζωϊχδν χεφά 
λαιον. *Η Ιπιχυχής ηρακτιχή πλαισίωοις τών θεωρητικών άρ 
χών τοθ αυνεχαιρίομοΟ ιΐς τήν οίκονομίαν τής Νήοου όνα 
γνωρίζεται γενικώς ώς πολύ δυνατή.

Ή  κατωτέρω περιληπτική έργαοία έπιχειρεΐ νά μελετήσει 
τό ϊδοφος έπΐ τοΰ δποίου Ιχλήθησαν νά οίκοδομήσουν οΐ 
Σ!υνεταιρισμοΙ ώς και τήν σημερινήν θέσιν τούτων, νά έπιβη- 
$ιάνη τά ασθενή σημείο τοδ δλου ζητήματος τών λεσβιακών 
•ιιυνετοιριπμών καί δή τών έλαιουργιχών τοιούτων, και νά 
^ιατυπώση επί τών ζητημάτων τά δποΐα ήδη έχουν άναχύφει 
καί ή τοιαύτη ή τσιαύτη έηίλυσις τών δποίων προώριστα» 
νά έπιδράση ούσιωδώς έπΙ τής περαιτέρω έξελί|εο>ς τής συνε
ταιριστικής χινήσεως Ιν τή Νήσφ, τάς θεωρονμένας ώς άναγ- 
χαίας καί συμφερούσας, εΙς τήν οίκονομίαν τοΟ άγράτοο 
χαι τού συνόλου καί ε1ς|τήν συνετοιριστιχήν Ιδέαν, λύσεις·
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I.

Ή  Λέσβος, και Ιδίςι αί Ιλαιοπαοαγωγικαι πεςιφέ· 
Οειαι α{ιχής (νότιον και Ανατολικόν μέρος της Νήσου 
κυρίως) υπήρξαν και είναι εΙσέτι τοπεΐα κατ* έξοχήν 
Αστοχωρικά.

Ή  σύνθεσις του πληθυσμόν, αί έπιδόσεις συτοϋ 
καΐ δλαι αί συναφείς πρός την ζωήν Ικδηλώσεις απο· 
δεικνύουν Αληθεστάτην τήν διαπίστωσιν ταυτην. Λ ό
γοι πολλοί και ποικίλοι— γεωγραφικοί, κλιμστολογι- 
κοί, έδαφολογικοί, Ιστορικοί—Ιχουν δημιουργήσει τήν 
τοιαύτην κατάστασιν. Ή  Ιλαία είς τάς ώς Ανω ανα- 
φερομένας περιφερείας κατέχει τό συνολον σχεδόν 
τής έκτάσεως. Οί Αλληλοτεμνόμενοι κατά πάσας τάς 
διευθύνσεις χαμηλοί πετρώδεις λόφοι είναι κατάφυ
τοι. Και δμως δ Λέσβιος υπήρξε καί είναι και σή
μερον περισσότερον Ιμπορος— βιοτέχνης παρά γεωρ
γός. Ή  παραγωγή των έλαιοδένδρων του είναι μάλ
λον έπιβοηθητιχή τής οίκονομίας του, σχεδόν ουδέ
ποτε ή μόνη βάσις αυτής. ΕΙς τήν συλλογήν του καρ
πόν τής ελαίας καί διά τήν έλαχίστην καλλιέργειαν 
του δένδρου, είναι Αληθές, δτι έργάζεται προσωπικώς 
μετά των μελό)ν τής οίκογενείας του καθ* ώρισμενας 
ίποχάς. Καθ* δλην δμως τήν Αλλην περίοδον Ιπιδί- 
δεται εΐς τό επάγγελμά του.



II.

Υπήρξεν Ιτιοχή κατά την όποιαν οΐ Λίσβιοι γενι
κώς δεν ήσΰάνοντο την ανάγκην να συνεταιρισΟοΰν. 
Αίτια πολλά και ποικίλα είχον δημιουργήσει την 
τοιαυτην κατάστασιν. Άλλα τό σπουδαιότερον ήτο 
τοΰτο: ή σφριγώσα οίκονομική του τόπου ζωή. 
Δεν θά Ιπιμείνωμεν εδώ διά την προ του 1900 πε
ρίοδον, δτε ή ευτυχία ήτο κοινόν άγαθόν, καθ’ δσον 
τουλάχιστον Ιξαρτάται αυτή έκ τής οίκονομικής έπαρ- 
κείας. Βεβαίως ΰπήρχε καΐ τότε ή φοβερά Ικμετάλ- 
λευσις, άλλ αυτή ήτο ανεπαίσθητος προ τής ζητή- 
σεως τής έργατικής δυνάμεως καΐ τών λεσβιακών 
προϊόντων, ζητήσεως ήιις έξησφάλιζε άφθονα τά μέσα 
ΊΟός ζωήν. Η περίοδος αυτή ήτο περίοδος άνΟηρότη- 
τος οίκονομικής. Ό  μικρέμπορος συνάμα και μικροε- 
παγγελματίας άνεχώρει συνήθως δλίγον προ τής επο
χής του θερισμοί) και γενικώς κατά τάς έποχάς τής συγ
κομιδής είς την Μικράν ’Αοίαν μέ μόνον έφόδιον την 
εργατικήν του δυναμιν ή 2να σάκκον σάπωνος διά νά 
Ιπιστρέ·ψη με σάκκους όλοκλήρους παντοίων τροφίμων 
και άνάλογον χρηματικόν κεφάλαιον. 'Η  μικροεργα- 
σία τοϋ Ιπαγγελματίου Ιξηγοράζετο πλουσιοπαρόχως 
είς τήν Μικράν Ασίαν οπού ή άνταλλακτική οίκονο* 
μία έκυριάρχει, τής χρηματικής μη ουσης εΙσέτι έξ 
ϊσου άνεπτυγμένης, (έκτος είς τάς παραλίους πόλεις). 
Αί άγοραι τοϋ Εϋξείνου, τής Ρωσσίας, τής Ρουμα
νίας άποτελοΰν είς εΰρεΐαν κλίμακα πεδίον δράσεως 
τών Λεσβίων. Ή  ναυτιλία καί τό έμπόριον άκμάζει.

Η γεωργική παραγωγή είναι κατά πολύ 6 δξων 
Λέριξ τοϋ όποιου άναπτυσσεται και κινείται ή ναυτι
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λία και τό έμπόριον. Οΰδεις δμως ένδιαφέρεται Αρόι, 
αυτήν, <&ς ηρ6ς τ̂ |ν γΜωργΙαγ, α>ς Ιννοοΰμεν τα 
Ινδιαφέρον τοΰτο σήμερον. Ένδιαφέρονχαι απλώς 
διά την κίνησιν ήτις δημιονργεϊται πέριξ τής γεωρ- 
νικής παραγωγής. Ιδ ίω ς  διά την κίνησιν ταυτην 
Ινεργώς ενδναφέρονται οί μεγαλοκτηματίαι. κυρίως 
μέν υπό τήν ιδιότητά των των §μπόρων— βιομηχά- 
νων— τραπεζιτών, μάλλον δευτερευόντως δέ υπό τήν 
Ιδιότητά των ώς παραγωγών. Εξακολουθούν όμως 
νά Ιπιδιώκουν τήν έπέκτασιν τής εγγείου Ιδιοκτησίας 
των, οχι τόσον διά τήν πρόσοδον τής παραγωγής, 
όσον διότι διά του μέτρου τούτου δέτουν βάσεις οΙ- 
κονομικάς αλλά και κοινωνικός και Ιπαυξάνεται γε
νικώς ή Ιπιρροή των ή οικονομική και κοινωνική Ιπι 
τών λοιπών μικροκτηματιών. Διά τούς τελευταίους 
>ίυρία πρόσοδος, είς τήν όποιαν συγχνάκις αποβλέ
πουν, είναι ή Ιργασία των πλησίον «τοΰ άφεντικοΰ», 
είτε είς τά Ιργοστάσια αυτού, είτε ώς ναυτικοί, εϊτε 
ώς εργάται, εϊτε ώς μικροεπαγγελματίαι.

"Αλλωστε άν υπάρχη κέρδος τούτο δέον νά άναζη- 
τηθή συγχρόνως είς τήν καλλιέργειαν τής Ιλαίας και 
τήν Ιμπορίαν τών προϊόντων της, πράγμα πού μό
νον 6 έργοστασιάρχης — τραπεζίτης— μεγαλοκτημα- 
τίας ήδύνατο νά κάμη μέ τάς γνωριμίας του και τον 
οικονομικόν Ιξοπλισμόν του άλλα και μέ τό δάρρος 
του και τήν άποφασιστικότητά του.

Καθ’ ήν στιγμήν τό άτομον ευρίσκει μεγαλυτέρας 
άποδοχάς, άπασχολούμενον είς τήν ναυτιλίαν ή είς 
Ιπαγγελμά τι, δεν έπιδίδεται είς τήν γεωργίαν ώς 
προς βασικήν ένασχόλησιν Ιξ ής άποβλέπει νά έξα- 
σφαλίση τά μέσα τής βιώσεώς του.
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Αυτά διά την προπολεμικήν κυρίως περίοδον.
Άλλ* έπήλθον ριζικαι μεταβολαί: Οί επακολουθή- 

«αντες Βαλκανικοί πόλεμοι, ό Ευρωπαϊκός και το 
Ιπιστέγασμα όλων, ή Μικρασιατική καταστροφή, κατέ- 
•φέραν καίριον κτύπημα είς την οίκονομίαν του τόπου 
^ιότι επέφεραν : α) τήν μείωσιν τής ζητήσεως προϊόν* 
των υπό του Ιξωτερικοϊ3 και τον αποκλεισμόν μας άπο 
τάς ξένας άγοράς και β) τήν αΰξησιν των προσφερομέ- 
νων έργατικών χειρών {είς τάς καΟαρώς γηγενείς λε· 
οβιακάς χεϊρας προαετέθησαν καΐ αί προσφυγικαι, τό* 
οον αί έμπορικαί καΐ βιοτεχνικοί δσον και αί άγροτικαί).

Ή  ταυτόχρονος αυξησις των έργατικών μονάδων 
και ή [ΐείωσις του πεδίου έκμεταλλεύσεως Ιπιφέρει 
μαρασμόν όχι μόνον τής έμπορικής και βιοτεχνικής 
τάξεως άλλά καί τής ναυτικής τοιούτης. Αυξανόμενου 
τοΰ πληθυσμοί τό έδαφος έκμεταλλεύσεως μειουται 
άποτόμως καί ουτω ό κλοιός ΙπΙ μάλλον καί μάλλον 
περισφίγγει τήν ζωτικότητα τής Νήσου. Τά δημο- 
γραφικά περισσεύματα δεν ευρίσκουν διέξοδον είς τάς 
ευφόρους πεδιάδας, τούς λιμένας καί τά έμπορικά 
κέντρα τής Μικράς Α σίας καί τοΰ Εύξείνου. Ή  Θρά
κη δέχεται τήν έπωφελή έγκατάστασιν των προσφυγι- 
κών πληθυσμών καί δεν παραμένει πλέον Ικανοποιη
τικόν έδαφος έμπορικής καί επαγγελματικής έκμεταλ- 
λεύσεώς της παρά τοΰ Λεσβίου. Ή  Τουρκία, ή Ρου
μανία, ή Ρωσσία διακηρύττουν και άποδεικνύουν 
διά συνεχών μέτρων δτι υπάρχει Ικάστη διά τόν Ιδικόν 
της πληθυσμόν. Ό  Αντίκτυπος έκ τών κατσρρεουσών 
βάσεων τής λεσβιακής άνθηρότητος είναι αίσθητός 
είς δλας τάς άλληλοεξαρτωμένας οικονομικός μονά
δας, είς κάθε άτομον.



Ιδ ο ύ  πού Εμφανίζεται ή στφοφη προς τήν γεωργίαν, 
α>ς προς τήν γεωργίαν, και ή άνάγκη τού κλεισίμα
τος των ρηγμάτων, προς συγκράτησιν τής οίκονομίας 
και Επαναδιοργάνωσιν. Ό  Συνεταιρισμός μεταλα- 
μπαδευδείς Ιν Λέσβφ κατά τήν μετά τό 1920 περίο- 
δον(*) προσέφερε κατά τό δυνατόν τήν πολύτιμον συμ
βολήν του είς τήν Επιτυχίαν τού Ιπιτελουμένου Ελιγμού· 
είς τήν οίκονομίαντού τόπου. Τό πλοΐον Ικτοτε παρά 
τήν άνϊίδρασιν προσώπων καΐ πραγμάτων Εξακολου
θεί τόν δρόμον του πρός τον άσφαλή λιμένα, παλαιόν- 
προς τάς πανταχόδεν Ιξαπολυομένας καταιγίδας, άλλα 
πολλάκις και πρός τούς, Εξ αυτής τής υπερβολικής 
άνησυχίας των Επιβατών, Επερχομένους κλυδωνισμούς.

III.
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“Όπως είναι γνωστόν ή άνάγκη Επέδρασε παρ’  ή- 
μϊν ώς και είς άλλας χώρας κατά πολύ είς τήν ιδ ρ ν  
σιν των συνεταιρισμών. Ακριβώς δέ Εκεϊ άναπτύσ- 
σονται περισσότερον οί συνεταιρισμοί και δή οί πι
στωτικοί, δπου αί χρηματικοί κυρίως άνάγκαι τών 
οικονομικών μονάδων είναι περισσότεροι, δπου 
Εκμετάλλευσις είναι μεγαλυτέρα. Τό τελευταΐον τούτα 
αν και υπήρχε καθ’  δλην τήν ώς άνω διαγραφεϊσαν 
περίοδον δεν Εφαίνετο λόγφ τών γενικών συνθηκών 
τάς όποιας Εσκιαγραφήσαμεν.

Ή  πρώτη άξιόλογος Ιλλειψις χρημάτων οδηγεί είς 
τό γραφεϊον τού μεγαλοκτηματίου— Εργοστασιάρχου—

(’ ) Ποό τοΰ 1920 είχον ΙβρυίΗί 2 ΣυνττοιρισμοΙ χό 1916, 
1 τό 1917 χαΐ 1 τό 1919.



Εμπόρου— χρηματοδότου, δπου δυναταί τις νά δανει- 
<τΟη όπό τό «αφεντικό».

Δεν ·θά είχε δδικον νά ίσχυρισθχ} τις δτι λόγφ των 
ι:ότε ευτυχών περιστάσεων ώφειλε πάσα οικογένεια, 
πάσα οικονομική δντότης, νά εχη περίσσευμα τι διά 
πάσαν Ικτακτον άνάγκην. Ό  Ισχυρισμός θά ήτο ίσως 
βάσιμος Ιξεταζόμενος ύπό τό πρίσμα το\5 σημερινού 
τρόπου σκέψεως,—ό όποιος ίσως νά είναι και τό άπο· 
τέλεσμα τής κατά τάς τελευταίας ταυτας περιόδους 
οικονομικής δυσπραγίας—κατά τόν όποιον τό άτο- 
μον πρέπει έστω και Ικ των μή υπαρκτών περισσευ
μάτων του νά προσπαΟή νά άποταμιεύη διά την 
άγνωστον αθριον. Σήμερον, δπότε ή αρχή αυτή εχει 
άναγνωρισθή, τά άτομα δέν ευρίσκονται εις θέσιν νά 
τήν Ιφαρμόσουν. Τότε, δπότε ήτο δυνατή ή έφαρμογή 
της, δέν είχε γίνη αίσθητή ή σημασία της. Διότι 
καθ’ ήν στιγμήν αί έργατικαι χεϊρες πάντοτε ήσαν 
περιζήτητοι οΰδεις Ισκέπτετο διά τήν άγνωστον αυ· 
©ιον. “Αλλωστε ή οικονομία δέν ήτο γενικώς δσον 
οήμερον έκχρηματισμένη. Τοΰτο επέδρα Ιπι τής νοο
τροπίας του ατόμου, τό όποιον τά περισσεύματά 
του, συνήθως, τά μετεχειρίζετο πρός άπόλαυσιν μάλ
λον παρά πρός άποταμίευσιν και δημιουργίαν. Αλλά 
και αν μερικοί άποταμιευουν είς στιγμάς οικονομι
κής Ιπαρκείσς καί άνθηρότητος, ή άποταμίευσις των 
συνίσταται εις τήν αυξησιν τής έγγείου ιδιοκτησίας 
των, ήτις άπετέλει τό κύριον μέσον προικίσεως τών 
θυγατέρων. (Περί τής τάσεως πρός διάθεσιν τών 
αποταμιευμάτων διά τήν αυξησιν τής έγγείου Ιδιο
κτησίας, ιδία είς τάς νήσους, βλέπε I. Σούτσου 
«Πραγματεία περί παραγωγής καί διανομής του
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πλούτου», *Αβήναι 1851). Ή  άποταμίευσι; εις χρήμα 
μόνον ε!ς χεΐρας δλίγων ήδύνατο νά κατασιή παρα
γωγική, διά τούς πολλούς ήτο στείρα και άγονος. 
Ούτε άλλωστε και καθίστατο αίσθητή ή όνάγκη νά 
καταστή τό άτομον Ιπιχειρηματίας. Ή  τοιαύτη δμως 
άποταμίευσις και ή σπάνις τού χρηματικού κεφα
λοίου, κατά τάς στιγμάς καθ’ δς τούτο ήτο άναγκαϊον, 
ευνοεί και εντείνει την ύποδούλωσιν είς τά ώς άνω 
στελέχη.

Ή  πρώτη αξιόλογος Ιλλειψις χρημάτων εϊπομεν 
δτι δδηγεΐ εις τό γραφεϊον τού «Αφεντικού». Ή  
τοιαύτη Ιλλει-ψις χρημάτων δεν ώφείλετο είς διαρκή 
αίτια. Αναγόμενα είς τήν παθητικότητα τυχόν τού 
οίκονομικού ισοζυγίου τής οικονομικής μονάδος, ή 
είς τήν μη ικανοποιητικήν Απόδοσιν τού κύκλου 
τής Απασχολήσεως της, ώς συμβαίνει τουλάχιστον 
κατά τό πλεΐστον σήμερον καΐ δι’ ήν σχεδόν Απο
κλειστικήν Ανάγκην χορηγούνται τά λεγόμενα «καλ
λιεργητικά» δάνεια, Αλλ’ ήτο Ιλλειψις τυχαία και 
ϊκτακτος όφειλομένη κυρίως είς τήν Ανωτέραν βίαν, 
είς μίαν καταστροφήν, μίαν Ασθένειαν. Ό πωσδή- 
ποτε, δπως και άν είχε τό πράγμα και όπουδήποτε 
και αν ώφείλετο ή προσφυγή είς τό «Αφεντικό», δ 
τοιούτος δανεισμός έπέτεινε καΐ ανανέωνε τήν ύπάρ- 
χουσαν κατά Ιθιμον δύναται τις νά εϊπη—Ιθιμον 
δμως τού όποιου ή δημιουργία και έπικράτησις Ανά
γεται είς Ιστορικήν οικονομικήν αΙτίαν— τρόπον τινα 
δουλείαν ή μάλλον μορφήν Αςκινώς ύπαρχούσης δου
λείας επι τής Ιργασίας των Ατόμων τά όποια Απετέ- 
λουν τήν οικονομικήν μονάδα καί Ιπι των προϊόντων 
τής Ιργασίας και τής Ιδιοκτησίας^ν. Ούτω καΐ 0 δα



νειζόμενος νποχρεοΟιαι νά Ικθλίβχ) τον Ιλαιόκαρπον 
του είς τό Ιργοστάσιον του δανειστοΰ (δχι καλώς 
βεβαίως και Ιναντι ·&ψηλών Ικβλιπτικών), νά πωλί 
είς αυτόν τό προϊόν της παραγωγής του και νά χρη
σιμοποιώ τήν Εργατικήν του δύναμιν καΐ την τοιαΰ- 
την της οικογένειας του είς τήν έπιχείρησιν (π.χ. Ιρ- 
γοστάσιον, κλπ.) του δανειστοΰ.

Τοιαύτην οικονομικήν βέσιν—§ν σκιαγραφία ανω
τέρω άναφερομένην και είς τάς γενικάς μόνον αΰιής 
γραμμάς— κατεϊχον είς τήν οίκονομικήν ζωήν του τό
που τά πρόσωπα Ικεϊνα τά όποια συνεκέντρωναν τάς 
Ιδιότητας του κτηματίου— Ιμπόρου— Ιργοστασιάρχου- 
— τραπεζίτου. Περιουσίαι Ιδημιουργήθησαν Ικ τής 
τοιαυτης των πραγμάτων καταστάσεως και έκτης συγ- 
κεντρώσεως μεγάλου μέρους τής κτηματικής περιου
σίας τής Νήσου υπό τήν κατοχήν ώρισμένων άτό- 
μων. Τήν έκμετάλλευσιν όμως ταυτην ήμβλυνεν^ 
καθώς εϊδομεν, ή οίκονομική γενική άνθηρότης ή 
οποία έπούλωνε τά τραύματα κατά πολύ και έν τή» 
γενέσει των. Έκλειψασης όμως τής οίκονομικής άν· 
θηρότητος, Ινεκα γενικωτέρων λόγων, οίκονομικών 
πολιτικών κλπ., ώρθώθη τραγική καΐ άπειλητική ή 
νέα κατάστασις. Ό  Συνεταιρισμός έκλήθη νά πα- 
©άσχη τήν συμβολήν του είς τήν συνεχή, εΙρηνικήν 
και βαθμιαίαν μεταπροσαρμογήν τής οίκονομίας.

— 16 —

IV

Πρέπει νά δμολογηθή δτι όπως καΙ Αλλαχού ουτω 
καΐ είς τήν Λέσβον ή άνάπτυξις τών Συνεταιρισμών 
δεν ύπήρξεν κανονική και βαθμιαία. ’ Ιδίφ κατηγο-
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ρήθησαν οί Συνεταιρισμοί δτι προέβησαν είς εσπευ- 
σμένην άνέγερσιν έλαιουργείων, δνευ βάσεως παρα
γωγικής, Ιλέχθη δέ καΐ δτι ή Τδρυσις των Συνεται^- 
σμών έν τή Νήσφ ύπήρξεν εσπευσμένη μή εχουσα κί- 
νητρον άλλο τι είμή τήν συνένωσιν γεωργοκτηματιών 
τινων προς εύκολώτερον και όμελέτητον δανεισμόν. 
Επίσης έγράφη δτι «ό  δανεισμός, τό παράλογον τούτο 
κίνητρον τών συνεταιριζομένων γεωργοκτηματιών έν 
συνδυασμφ κσΐ προς τήν μεγίστην δυστυχώς προθυ
μίαν τών πιστωτριών Τραπεζών προς χορήγησιν δα
νείων είς τά μέλη τών οΰτω συμπηγνυομένων Συνε
ταιρισμών, παρεμόρφωσε τον γεωργικόν Συνεταιρι
σμόν Ιν τή Νήσφ είς σημεΐον μάλιστα ώστε νά 
μή φαίνεται παντάπασι ή γεωργικοοικονομική χρη- 
σιμότης του»(').

Τά ανωτέρω αποτελούν Ιν μέρει μόνον διαπίστω- 
σιν υφιστάμενης καταστάσεως τών Συνεταιρισμών 
τής Νήσου, χρωματισμένην πολύ μέ άπαισιόδοξον 
πνεύμα, άλλα και δεν είναι απαύγασμα βαθείας τών 
πραγμάτων μελέτης και προσπαθείας καθορισμού τού 
αίτιου και τού αποτελέσματος Τό δτι μέν οΐ Συνε
ταιρισμοί Ιπι μή ασφαλών απολύτως βάσεων ίδρύ- 
θησαν και τό δτι σήμερον αί πολύτιμοι ύπηρεσίαι 
τάς όποίας προσφέρουν είς τον αγροτικόν κόσμον 
καΐ γενικώς είς τήν οίκονομίαν τής Νήσου δεν είναι 
οΙαι θά ήδύνάντο νά είναι, ούδείς βεβαίως αμφι
σβητεί. Άλλ’ είναι άβάσιμον καί προδίδει επιφανεια
κήν μελέτην τής Ιξελίξεως τής οίκονομίας τής Νή-

(') Βλ Β. Δ. Εύαγγέλου ·Ή  Μυτιλήνη από γτωργοοιχο- 
νομικής άπό ΐ̂τβως», Μυτιλήνη 1988.



18

σου ιό ύποστηριζόμενον και ευκόλως παρά ιών μή 
γνωριζόνχων τά πράγματα γινόμενον πιστευτόν, 
δτι προ τής Ιμφανίσεως των Συνεταιρισμών πάντα 
είχον καλώς, δτε «αίφνιδίως» οί γεωργοκτηματίαι 
τής Νήσου άντίκρυσαν τά ταμεία τών Τραπεζών καΐ 
τον Συνεταιρισμόν, άπώλεσαν τήν συναίσθησιν τής 
καταστάσεως και ήρχισαν σιινεταιριζόμενοι διά νά 
πλησιάσουν εις τά ταμεία τών Τραπεζοίν και νά δα· 
νεισθοΰν.

'Η  άνάλυσις τής έςελίξεως τής οικονομίας τής Νή
σου, τήν όποιαν επιχειρήσαμεν ανωτέρω, μάς πείθει 
δτι ούχι ή έμφάνισις τών Τραπεζών και τών Συνεται
ρισμών Ιγένετο ή αιτία τοΰ δανεισμού, αλλά τοΰνατίον 
ή άνάγκη τοΰ δανεισμού, γεννηθεϊσα Ιχ λόγων γε
νικών, τούς όποίους έσχιαγραφήσαμεν, εΰρε τήν ίχα· 
νοποίησιν τη;, κατά τρόπον βεβαίως δχι πάντοτε 
πρόσφορον, διά τοΰ Συνεταιρισμού. Και άκόμη περισ
σότερον. Ό  Συνεταιρισμός δεν Ικανοποίησε μόνον τήν 
δημιουργηθεΐσαν έκ ιών ώς άνω αιτίων άνάγχην. 
Ό  ρόλος τών Συνεταιρισμών εν πρΟκειμένω ύπήρζεν 
πολλαπί.οΰς. Νά ικανοποίηση τάς ύφισταμένας άνάγ- 
κας, ά)λ' άκόμη νά δημιουργήση και ζήτησιν πι
στώσεων προς καλλιτέραν δργανώσιν τής παραγω
γής και νά «σύρη* τήν πίστιν ινα άναγκάση ταύτην 
και ανάπτυξη τάς δραστηριότητας της προς τήν κατεύ- 
θυνσιν τής όργανώσεως τή: κατεργασίας, εμπορείας 
κ.λ.π. τής γεωργικής παραγωγής, πράγμα δπερ κατά 
πολύ θά συνέβαλλε εις τήν συγκράτηοιν καί αναπρο
σαρμογήν τής καταρρεοΰσης οίκονομίας τή: Νήσου.

Και αί μέν άνάγκαι αί λεγόμενοι καλλιεργητικαί, 
ιδί(? δέ εν Λέσβφ συντηρήσεως, άνέκυψαν κατά τήν
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«τιγμήν κατά την όποιαν, λόγψ των αιτίων τά όποια 
^Ινωτέρω Ισημειώδησαν, ό κάτοικος του άστοχωρικοϋ 
Λεσβιακοί τοπείου άπώλεσε τήν Ισορροπίαν μεταξύ 
ίσόδων και Ιξόδων (μειωθέντων κυρίως των Ισόδων 
διά του περιορισμού τού πεδίου άπασχολήσεώς του) 
^ιότι ΙξεμηδενίσΟη τό πρόιερον διά τάς στοιχειώδεις 
άνάγκας τής καλλιέργειας και τής συντηρήσεως ευρι
σκόμενον είς τήν κατοχήν του χρηματικόν κεφάλαιον 
και έμειώΟησαν οί Ις άλλων πηγών πόροι του. Ή  
δέ δημιουργηθεΐσα υπέρ τήν πλήρωσιν των ώς άνω 
άναγκών νέα διά των Συνεταιρισμών ζήτηοις ήτο 
άναγκαία διά τήν μεταπροσαρμογήν τής οίκονο* 
μίας, διά τήν Ιντατικοποίησιν και επέκτασιν τής καλ
λιέργειας και γενικώς τήν καλλιτέραν στροφήν προς 
τήν γεωργίαν, ήτις στροφή ήιο ένδεδειγμένη και κατά 
πολύ έπετευχθη. 'Η δέ δργάνωσις τής κατεργασίας 
καί εμπορίας τοΰ προϊόντος τής ελαίας ήτο άφ’ ενός 
μέν άλληλένδετος πρός τήν εξέλιξιν τής Αργανώσεως 
τής αγροτικής πίστεως, άφ’ ετέρου δέ και άναγκαία 
τόσον διά λόγους περιφρουρήσεως τών συμφερόντων 
τών αγροτών, δσον και διά λόγους προόδου κοινωνι
κής, οικονομικής και τεχνικής.

Τοιαυτα τά ουσιαστικά αίτια καΐ αί προύποΟέ- 
σεις τή; ίδρύσεως τών Συνεταιρισμών και Ιδίφ τών 
Ιλαιουργικών πιστωτικών συνεταιρισμών, οϊ οποίοι 
άποτελουν τήν Ιπικρατοΰσαν μορφήν Συνεταιρισμών 
Ιν Λεσβφ.

Κατά τήν ϊδρυσιν υ^ιως τούτων είναι άληδέ; δτι 
ο  δημιουργηθεις όργασμός ύπερεξεχείλησεν τόν κύ
κλον Ινχός τοΰ όποιου άπρεπε, όταν κρίνωμεν εκ τών 
ύστερων Ιπι τή βάσει τής λογικής, νά περιοριστή



ή άνάπτυΐις, βπως τοΰτο συμβαίνει συνήθως είς πά
σαν δημιουργικήν μέ άποστολικον παλμόν κίνησιν.

V.
Ή  κίνησις χών Συνεταιρισμών Ιπι τη βάσει άριθ- 

μητικών δεδομένων Ιχει ώς κάτωθι:
Τό 1933 οΐ ίδρυθέντες, λειχουργοϋντες, αδρανούν- 

χες, προχαθέντες πρός διάλυσιν και διαλυθενχες Συνε
ταιρισμοί είχον ώς κάτωθι (μέ βάσιν χό έτος Ιδρΰ- 
σεως).

π  I Ν  Α Ξ Α '.
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191δ 2 2
1917 1
1919 1
1921 1 1
1922 4 4
1923 7 2 1 1
1924 Η 3 4 4 1
1925 22 6 1 3 2 1 θ’
1926 7 2 3
1927 11 6 4
1928 17 ί 1 2 4
1929 8 2 1 1 1
1930 13 2 1 2 1 3 1
1931 2 1
1912 3
1933 6 3 ,_

118 “37 “ 3 4 7 97 4 1 9ϋ 7 9



Συγκεφαλαιοΰντες τά άνωτερω στοιχεία εχομεν τον 
κάτωθι πίνακα της κατασιάσεως τών Συνεταιρισμών 
κατά τό 1933 ;

Π  I Ν  Α  Ξ Β '.

Κατηγορία Συνεταιρισμών

Έλαιουργιχοι πιστιυηκοι . . . 
Γβωργ. και γεωργοκτηνοτροφικοι.
Λοίλοΐ . . . · .........................

Σύνολον. . . . ■

II

37 3
27ΐ 4 
7! 2

Ά π ό τής 31 Δεκέμβριον 1933 μέχρι τής 31 Δεκεμ
βρίου 1936 ή Ιξέλιξις τών συνεταιρισμών ΰηήρξεν ή 
κάτωθι:

Κατά'το 1934 ίδρυθησαν 8 Συνεταιρισμοί Ε ξα 
γορά; και Ένοικιάσεως γαιών και βοσκοτόπων (αν
ταλλαξίμων) και 1 Συνεταιρισμό; Πιστωτικός Κτηνο- 
τροφικός.

Κ ατάτό 1935 ίδρυθησαν 8 Συνεταιρισμοί γεωρ- 
γοκτηνοτρόφων.

Κατά τό 1936 Ιδρυθησαν 1 Συνεταιρισμός έξαγο- 
ράς γαιών και 1 πωλήσεως ουκων.

Κατά τό 1934 οϋδεις Συνεταιρισμός διελΰθη.
Κατά τό 1935 διελΰθησαν 4 Συνεταιρισμοί έξ ών 

2 εΤχον ίδρυΟή τό 1930 χαΐ 2 τό 1929.
Κατά τό 1936 διελύθησαν 5 Συνεταιρισμοί έξ ών 

1 είχε ίδρυθή τό 1923, 1 τό 1924, 1 τό 1929, 1 τό 
1930 καΐ 1 τό 1933.



Ή  έξέλιξις των στοιχείων των σχετικών προς
1923 μέχρι τέλους του 1935.
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Έτος
Συνεταιρι

σμοί
Συνεταίροι

’Αριθμός
μερίδων

1933 11 753 1.632

1934 18 1.133 2.820

1925 31 2.528 8.736

1926 38 8.358 13.309

1927 41 3.702 16.422

ί928 54 5.178 31.898

1929 59 5.867 25.378

1930 73 6.605 27.526

1931 77 6.798 28.173

1932 80 6.930 38.705

1983 79 7.160 28.633

1934 88 7.356 38.499

1935 96 7.521 26.716



τούς Συνεταιρισμούς εχει ώς κάτωθι από τού έτους
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Ποσόν
δηλωθειαών

μερίδων
δοχ.

Ποοδν
χοταβληθέν

Ιναντι
μερίδων

δυχ·

ΆποΟεματιχά
δρχ·

Ευθύνη 
έπΙ δηλωθεί· 
οών μερίδων 

δοχ.

795.500 778.700 3.974 3.912.600

1 409.400 1 375.150 9.367 8.781.600

4.467.850 4.063.950 101.667 49.778.600

6.784.300 6.670.888 262.380 108.369.500

10.161.600 9.618.480 395.221 139.200.000

14.697.800 14.231.093 770.912 261.178.500

• 15.78«.900 15.079.024 1.283.833 279.480.000

19.193.600 16.236 085 2.213.069 345.132.000

20 647.160 17.099.662 1.965.610 358.424.000

20.113.850 18.532.289 2.147.081 358.872.500

20.614.300 17.866.923 1.844.934 380.599.000

20.368.150 18.329.949 1.932.549 398.550.000

18.983.500 17.002.600 2.172.948 340.314.100



"Αν λάβωμεν ώς συγκριτικήν βάσιν (100) το 
Ιαυτά, Ιχει ώς κάτωθι:

Π  I Ν  Α  Ξ
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Έτος
Συ\ε<σιοι·

ομοί
Συνεταίροι

Αριθμός
{ιερίθων

1923 100.— 100 100

1924 163.6 143 173

1925 281.8 336 535

1926 345.5 433 816

1927 372.7 492 1.008

1928 491 .- 688 1.343

1929 536.3 778 1.557

1930 663.6 878 1.688

1931 700.— 903 1.728

1932 727.2 921 1.761

1933 718.1 951 1.757

1934 800 .- 977 1.748

1935 872.7 999 1.639



Ιιος 1923 ή Ιξέλιξις των ώς άνω στοιχκίων, ως προς
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Ποσόν
δηλωθΕιηών

μεοί&ων
δοχ·

Ποσόν
κατοβληθέν

ίναντι
μεο(δων

8βΧ

Άποθεματιχο
δβχ-

100 100 100 100

177 177 238 224

560 522 2.605 1.269

853 844 6.669 2.768

1.277 1.235 10.136 3.558

1.835 1.828 19.766 6.675

1.985 1.937 32.918 7.143

9.413 2.085 56 744 8 821

2.579 2.196 60.397 9.161

2.529 2.379 55.103 9.173

2.591 2.294 47.305 9.728

2.560 2.353 49.600 10.187

2.386 2.183 65.715 8.609

Εύδννη 
έπΙ δηλωθει- 
σών μερίδων 

8ρχ·



Ά π ό τοί 1923 μέχρι τέλους του 1935 ή §πΙ
των συνεταίρων, των συνεταιρικών μερίδο)ν (δηλω 
θεματικών και της εΰθυνης Ιχει ώς κάτωθι:

Π  I Ν  Α  Ξ
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Έ ιη
Συνηαιοι-

σμοί

Άνιιλογία 
βυνεταίμων 
έπΐ έκάοτου 

Συνεταιρισμοί)

Αναλογία μι 
3ων έηΐ έχ 

στου Συν)αμ

1923 11 68.5 148.4

1924 18 62.8 156.7

1925 31 81.5 281.8

1926 38 85.7 350.3

1927 41 90.3 400.5

1928 54 95.9 405.5

1929 59 99.3 431.7

1930 73 90.5 377.—

1931 77 88.3 3659

1932 80 86.5 358.6

1933 79 90.6 359.9

1984 88 83.6 323.8

1935 96 78.4 278.3



Ιχάστου Συνεταιρισμόν μέση άναλογνα χατ έτος 
Οεϊσαι— καταβληθεϊσαι—αριθμός αυτών) των άπο-

Ποοόν 
5ηλο>θ«ιοών 

μερίδων 
έπΐ έχάοτου 

Συν)ομοΰ
8υχ·

Καιαβληδέν 
ποοόν 

μερίδων 
έπΙ έχάστου 

£υν)ομοΰ
δρχ·

'Αποθεμοιικο 
έπΙ έκαστου 

Συν)ομοϋ 
δρχ.

Εό&ύνη 
έπΙ έχάστου 
Συν)σμοϋ 

δρχ·

72.318 - 70.791 · 361 360.228

78.800 76.397 620 487.861

143.800 131.095 3.279 1.605.758

178.639 172-918 6.905 2.841.303-

247-844 234 597 9 639 3.395.123

270.329 282.007 14.258 4.836.638

267.625 255.576 21.768 4.736.960

262.912 222.142 30.316 4.728.836

266.848 222.074 25.526 4.654.85Τ

261.423 231.654 26.838 4.485.907

260.940 226.164 23.354 4.817.671

231.456 208.295 21.961 4.528.977

197.745 177.111 22.635 3.644.928



Η ΣΗΜΕΡΙΜΗ ΘΕΣΙΣ ΤΩΜ ΣΥΜΕΤηΐΡΙΣΜΩΜ 

Κηΐ ΤΗ ηΠΗΣΧΟΛΟΥΠΤΗ ΗΥΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΗΤΗ



Η ΣΗΜΕΡΙΠΗ ΘΕΣ!Σ ΤΩΠ ΣΥΠΕΤΜΙΡΙΣΜΩΜ 
Κλί ΤΜ ΛΠίΑΣΧΟΛΟΥΜΤλ λΥΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜλΤΗ

Ό  Λεσβιακός έλαιουργικός Συνεταιρισμός είναι 
συνεταιρισμός παραγωγών, μέ σκοπόν πιστωτικόν και 
κοινή; χηήσεως μη)ΐανικών μέσων, δυνάμενος νά 
Ικτελτί, υταν Ικάστοιε άποφασισθη, προμηθευτιχάς 
χαι άπό κοινού πωλήσεως εργασίας. Επικρατεί 6 
πΰπος της περιωρισμένης ευθύνης. 'Η  περιφέρεια 
Ικάστου δεν υπερβαίνει την τής κοινυτητος εί; ήν 
Ιδρεύει. ΤοϋτιΤ δέ κυρίως διότι ή φύσις των Συνεται
ρισμών τούτων ώς όργάνων άσκήσεως τής πίστεως 
Ιπιβάλλιι τον περιορισμόν του κύκλου δράσεώς των 
Ιντός στενής περιφερείας. Έ κ  παραλλήλου δμως ή 
φύσις το)ν ώς κατόχων μηχανικών μέσων, τά όποια 
πρέπει νά χρησιμοποίηση δσον τό δυνατόν ευρύτερος 
κύκλος παραγωγών, Ιπιβάλλει την, κατά τό δυνατόν, 
Ιπέκτασιν τής περιφερείας των, ϊνα καταστή δυνατή ή 
Ιπι μακρότερον κατ’ Ιτος χρονικόν διάστημα λειτουρ
γία τών συνεταιρικών εγκαταστάσεων, !να κατέλθη ή 
κατά μονάδα κατεργαζομένου προϊόντος έπιβάρυνσις 
τούτου διά γενικών Ιξόδων. Μεταξύ τών δύο τούτων 
τάσεων τών έκ τής διπλής φύσεως τών Συνεταιρισμών 
προεχομένων τείνει νά διαχαράξη έκαστος συνεται
ρισμός τήν περιφέρειάν του επί τή βάσει τών το
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πικών συνθηκών, (ύπάςχοντα είς την πεοι<:ξέρειαν 
Ιλαιουργεϊα, υπάρχουσαι άνάγκαι, κόστος μεταφοράς 
Ιλαιοκάρπου και δυνστότης ταύτης, δυνατότης και 
συμφέρον διατηρήσεως ακατέργαστου Ιπί τι διάστημα 
τής παραγωγής, κλιματολογιχαι συνθήκαι ώριμάνσεως 
κλπ.). Κατά κανόνα έκαστος συνεταιρισμός περιορί
ζεται εντός μιας χωρικής κοινότητος, ταυτης δέ τούς 
άγρότας τείνει νά συσωματώση περιξ του, καΐ νά 
έξυπηρειηση. Μέλη τών Ιλαιουργικών πιστωτικών 
συνεταιρισμών είναι κυρίως οΐ μεσοκτηματίαι και 
τινές μεγαλοκτηματίαι{*)·

*Εκ τών λοιπών συνεταιρισμών οί γεωργικοί πι
στωτικοί περιορίζονται εΐς τυς πιστωτικός Εργασίας  ̂
οί δέ συνεταιρισμοί τών γεωργοκτηνοτρόφων τελευ
ταίως ήρχισαν νά παρουσιάζουν ποιάν τινα άξιόλογον 
χίνησιν, ούχ ήττον δμως εύρίσκονται εΙσέτι είς τά. 
πρώτα βήματα τής άναπτύξεώς των.

II.
Γενικώς δύναται νά εϊπη τις δτι οί Συνεταιρισμοί 

έν Λέσβφ δεν παρουσιάζουν τήν ζωτικότητα Ιχείνην 
τήν όποιαν θά Ιπρεπε νά παρουσιάζουν, πολλά δέ 
καί ποικίλα τά αίτια τής καταστάσεως ταυτης.

(*) Τούς έλαιοχτημαιίος τής Νήσου δυνάμεθο νά διαχρί- 
νωμεν α βΙς μεγαλοχχηματίυς οΐτινες ονχνάχις έξσοχοϋν χαΐ 
άοτιχόν τι έπάγγελμα ((ατμοί, διχίιγόροι, Ιμπομοι, μεγαλοχα* 
ταστημστάρχοι), β) ε(ς μεσοχτηματίας, οΐ όποιοι χ«ιά κα
νόνα έξαοχοΰν χαΐ όστιχόν έπάγγελμα τι (συνήθως βιοτέχναι. 
Ικαγγελματίαι), καί γ) ε(ς μιχμοκτηματίας, οΐ όποϊοι τήν με- 
γαλντέμον έμγατιχήν των όύναμιν διαθέτουν διά τήν χολ- 
λιέμγειαν τών κτημάτων τών μεγολοχτηματιών καί μεσοχτη- 
μστιώνκαι είς άλλος έμγασίας (βιοτεχνία χλπ.).



Ιδία οί Συνεχαιρισμοι έν Λέσβψ ήδυναντο νά επε
κτείνουν έπιτυχώς τον κυχλον τής δράσεώ; των, οΐ 
μέν έλαιουργίχοι είς την άπό κοινοί) πώλησιν τοϋ 
προϊόντος των (ελαίου) και την ϊδρυσιν Ιδίων εγκα
ταστάσεων πυρηνελαιουργείας, τινές δε των λοιπών 
είς Ιργασίας άπό κοινού πωλήσεως, πάντες δέ είς 
προμηθευτικός Ιργασίας (').

Ή  Λέσβος παρουσιάζει δυνατότητα τοιαύτης επε- 
κτάσεως των Ιργασιών. Επίσης υπάρχει δυνατότης 
πλήρους δργανώσεως των γεωργοκτηνοτρόφων τής 
Νήσου, καί, διά του Συνεταιρισμοί), συστηματοποιή- 
οεως τής δργανώσεως καί Ικμεταλ?,ευσεως του κτηνο- 
τροφικου πλούτου τής Νήσου.
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III.
Παρ’ δλας δμως τάς δυνατότητας ταύτας μέχρι 

τοΰδε οί Συνεταιρισμοί δεν Ιπεξέτειναν τον κύκλον 
δράσεώς των πρός τάς ώς άνω κατευθύνσεις. Οί κυ- 
ριώτεροι λόγοι οί όποιοι τούς ήμπόδισαν νά Ιξελι- 
χθοΰν και νά άναπτυχθοΰν είναι οί κάτωθι.

1) οί Συνεταιρισμοί, κυρίως οί Έλαιουργικοί, δεν 
ίδρύθησαν κανονικώς.

2) κατά την ιδρυσίν των εδρέθησαν προ κρί* 
σεως τής οίκονομίας τής Νήσου, την δποίαν έπεδεί- 
νωσε ή κρίσις τού έλαίου καί τού καπνοί) καί Ιν γέ· 
νει ή γεωργική κρίσις.

(*) Σημειοΰμεν μεθ’ Ικανοποιήσεως τήν έπιτβυχθεΙοαν 
τελευταίως πρόοδον ηρό; τήν χστεύθυνοιν ταυτην υπό το6 
ΙλαιουργιχοΟ Συνεταιρισμού θερμής όστις έπβλήφθη τής 
δργανώσεως τής έργπσίας προμηδείας άρτου είς τά μέλη 
τον προτιδέμβνος νά Ιδρυση καί Ιδιον άρτο.τοιεΐον.
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3) ήμποδίσθησαν, κυρίως οΐ Έλαιουργιχοι, είς την 
άνάπτυξίν των ύπο του Ν. 5289.

4)  διά διαφόρους λόγους δεν έπετεύχθη είσέτι 
Ισχυρά κεντρική δργάνωσίς των και δεν επροχώρησεν 
ή συνειδητοποίησις.

5) ΉμποδίσΟησαν υπό τής γενικής 3έσεως του 
φυτικοί πλούτου τής Νήσου.

6) Ήμποδίσθησαν, κατά τι, υπό του χαρακτήρο; 
του Λεσβίου.

Τούς λόγους τούτους άναλύομεν κατωτέρω.
Οι Σ υπ τα ιρ ισμ οΙ 6έν Ιδρύ^ησατ κανό· 

η κ Α ς .— Ήρευνήσσμεν ήδη τά ουσιαστικά αίτια διά 
τά όποια ΐδρύθησαν οι Συνεταιρισμοί έν Λέσβφ, 
όπως ίδρύΟησαν. Προβαίνοντες νυν εις την Ιςέτασιν 
των παρατηρηθέντων κατά τήν ίδρυσίν των δια- 
χρίνομεν ότι οΐ Έλαιουργιχοι Συνεταιρισμοί, ,λόγφ 
άντικανονικής τότε άσκήσεως τής άγροτιχής πίστεως, 
Ιδρυσαν τά Ιλαιουργεϊα των κατά τό πλεϊσιον (έκτος 
των μερίδων των) διά δανείων βραχυπροθέσμων μέ 
βαρύν τόκον. Τοιουτοτρόπως ουτοι ευρέθησαν συχνά 
είς τήν άνάγκην νά πληρώνουν βαρείς τόκους υπερη
μερίας, τά δέ μέλη των Ιδεινοπάθησαν διά νά στηρί
ξουν τά βάρη τά όποια είχον άναλάβει οί Συνεται
ρισμοί των, προβοίνοντες, κυρίως, εις συνεχείς αυ
ξήσεις των μερίδων (κατά ποσόν και άριθμόν). Ουτω 
Ιφθασαν συνεταίροι νά έχουν καταβάλει διά μερίδας 
των είς τούς Συνεταιρισμούς περιουσίας δλοκλήρους 
(π.χ. δρχ. 65.0(Χ) έκαστος). Πρέπει νά σημειωθή δέ 
δτι ή έγγραφή των συνεταίρων διά μερίδας δεν ήιο 
πάντοτε άνάλογος τής παραγωγής, άλλ’  ακανόνιστος 
και είς πολλούς προαιρετική.
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Ύ π ό τό βάρος των άνωτέρω υποχρεώσεων οι Συ· 
νεταιρισμοί ηρχισαν νά κάμπτωνται, δυνηθέντες δε 
νά διασωθούν άπό κατάρρευσιν, έκτος άλλων μέσων 
και διά της υπό τής Α. Τ. Ε. άναλήψεως των βα- 
<?υνόντων αυτούς χρεών και τής μετατροπής τούτων 
είς μακροπρόθεσμα τοκοχρεωλυτικά, δεν ήδυνήθησαν 
εΙσέτι νά άποδώσουν τελείως.

3 )  Οι ΣυνΒται^^0μ9ι κατά τήν Χδ^ναίν τωψ 
«θρέ^η σαν ειρδ Ηρίσβως.—  Την κρίσιν τής οικο
νομίας τής Νήσου εσκιαγραιρήσαμεν ανωτέρω. Ταύ- 
την ήλθεν νά έπιδεινώση ή κρίσις των τιμών τοΰ 
ελαίου, αΐ όποϊαι κατά τά Ιτη 1929— 33 παρουσίασαν 
αποτόμους μεταπτώσεις. *Η κρίσις αυτή ή οποία 
επληξε τούς έλαιοπαραγωγούς και κατ’ άντανάχλασιν 
τό σύνολον τής οίκονομίας τής Νήσου έπέδρασε πολύ 
δυσμενώς έπι τής άναπτύςεως των νεαρών ελαιουρ* 
γικών και λοιπών συνεταιρισμών, δυναται δε τις να 
ύποστηρίΕη διι ή περίοδος αυτή ύπήρξεν ή κρισιμω* 
τέρα περίοδος διά τούς Συνεταιρισμούς τής Νήσου, 
την όποίαν δμως ευτυχώς διήλθον άνευ σημαντικών 
άπωλειών, κυρίως δέ δι’ άρνητικών απωλειών, δι ά* 
νακοπής τής προόδου των. Παράλληλον επίδρασιν 
έπι τής Ιξελίξεως τών Συνεταιρισμών είχεν ή καπνική 
κρίσις ή δποία άνέκοηιε την επικερδή άπασχόλησιν, 
Ιδίςι τών πληθυσμών τοΰ βορείου και δυτικού τμή
ματος τής Νήσου, είς την νέαν καλλιέργειαν ή 
όποία ήρχισε νά έπεκτείνεται άπό τής έγκαταστάσεως 
τών προσφύγων.

3 )  ΉμηοδΙα^ηααν άηό τόν ίί. 5 2 3 9 » —  Πολ- 
λαι διατάξεις έρχόμεναι νά διακανονίσουν εν ζητημα 
δεν κατορθώνουν παρά νά δημιουργήσουν νέα ζη·
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χήματα μεγαλύτερα εις δγκον και Ικτασιν και «ρω - 
τευοΰσης σπουδαιότητος.

Οΰιω ή διάταξις τοΰ Νόμου 5289 καθ’ ί̂ ν δεν επιτρέ
πεται διανομή κερδών μεταξύ των συνεταίρων πριν- 
ϊ) τό Ικτακτον άποθεματικόν φδάσχι τό σΰνολον των 
δηλωθεισών μερίδων άνέκοψε τήν πρόοδον των Ιλαι· 
ουργικών Συνεταιρισμών και κατ* άντανσκλασιν κα» 
των λοιπών τοιούτων. Εις σχετικόν υπόμνημα των, 
ύποβληθέν είς τούς αρμοδίους κατά τήν ψήφισιν τοΰ 
νόμου 5289, ελεγον ούτοι χαρακτηριστικώς δτι αν αι 
τιθέμενοι διατάξεις προϋπήρχον δεν θά ήτο δυνατόν 
νά ίδρυθοΰν οί Συνεταιρισμοί.

Ύπεστηρίχθη δέ τότε υπό τών έλαιουργικών συνε
ταιρισμών δτι αί σχετικαι πρός τό Ικτακτον άποθεμα- 
τικόν διατάξεις Αποβαίνουν εις βλάβην τούτων, 
καθότι οί συνεταίροι διαθέσαντες όλοκλήρους περιου
σίας είς μερίδας υπέρ του Συνεταιρισμού (ούχι άνσλό- 
γους πάντοτε πρός τήν παραγωγήν των άλλα καΐ 
προαιρετικός) Αναμένουν τήν εϊσπραξιν μερίσματος, 
τρόπον τινά ώ ; τόκον Ιπι τών διατεθέντων κεφα
λαίων των, Ινα άνταποκριθοϋν είς τάς Ιναντι τρίτων 
άναληφθείοας υποχρεώσεις των δπως Ιξοικονομή- 
σουν τά άπαιτονμενα χρήματα Ινα έγγραφοΰν εις 
τον Συνεταιρισμόν και στηρίξουν τούτον (αΰξησις 
μερίδων κιχτ’  άξίαν και αριθμόν), “Αλλως πάντες 
οί διά πολλάς μερίδας Εγγεγραμμένοι συνέταιροι 
μή λαμβάνοντες μερίσματα θά σπεύσουν νά Ιξέλ- 
θουν μετά τήν πάροδον τής υποχρεωτικής παρα
μονής των είς τον Συνεταιρισμόν, μή δυνάμενοι νά 
Αναμένουν είκοσι και πλέον Ιτη, μετά τήν πάροδον
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χών όποιων ·θά ηδύνανιο νά λαμβάνουν μέρισμα επι 
ιώ ν  κερδών.

Ταϋϊα ύπεστηρίχθησαν τότε. *Εκ τής εξετάσεως 
■όμως βαθυτερον τών πραγμάτων άποδεικνύεται ότι 
διά τών διατάξεων περί Ιχτάκτου άποθεματικοΰ οχι 
μόνον οί νυν μετέχοντες κεφαλαιούχοι θά προτιμή- 
<τουν νά άποσυρΟοΰν άλλά «αΐ καϊοόικάίβιαι ό 
^νν6ται^ιαμός εΐζ αΙοίνίαν ατααιμόιτιχα καί είζ 
■ηίοιοριομόν τοΟ κύκλον δράβεώς του χίίαον χα- 
τά  τ·ήν ηεοίοδον  τοβ σχ·ηματΐ0μοΰ τ&ν άηοΌ'εμα’· 
χικώ ν δαον  καΐ μετά τόν σχηματισμόν α·ότών. 
Τοΰτο δέ Οά συμβή έκ του δ τ ι :

α) Είναι πιθανόν οτι ουδέποτε οί έλαιουργικοι συ
νεταιρισμοί θά σχηματίσουν άνποθεματικά (ουδέ καν 
ταχτικά, τά όποια άλλως Ισχυουσών τών προηγουμέ
νων διατάξεων άπαραιτήτως θά Ισχηματίζοντο), έφ 
■όσον ισχύουν αί ώς άνω διατάξεις.

Είναι προφανές δτι οί συνεταίροι θά Ιφρόντιζαν 
νά ευρουν τρόπον διά του όποιου νά είσπράττουν τα 
έπΙ τών κερδών μερίσματά των, άντι νά τα άφισουν 
διά τον σχηματισμόν άποθεματικών. Ιδού τι γίνεται 
σήμερον : Ά ντι οί συνεταιρισμοί νά διανέμουν μερί
σματα Ιπί, τών κερδών, έφ’  δσον τούς άπηγορεύθη 
τοΰτο μέχρις οιου τό έκτακτον άποθεματιχον να 
■φθάση τό σύνολον τών δηλωθεισών μερίδων, έφαρ- 
μυζουν την μέθοδον τής παροχής τών υπηρεσιών 
των εύθηνότερον. Ουτω π.χ. άντί νά απαιτούν δι Ικ- 
Όλιπτικά δρχ. 150 τό μόδιον απαιτούν 120, η αντί 
νά δανείζουν προς 7 ®/ο δανείζουν προς 6 “/β·

* ουτοτρόπως εις τό τέλος δχι μόνον κέρδη δέν πα
ρουσιάζονται διά νά μεταφερθοΰν είς τά απόθεμα-



— 38 —

τικά, άλλα πολλάκις παρουοιάζονται καΐ ζημίαι, μέ 
άποτέλεσμα εκστρατείαν των άντιπάλων εναντίον τον 
Συνεταιρισμού και άποκαρδίωσιν τοΰ συνεταίρου, & 
όποιος χρησιμοποιεί μέν ευθηνότερον τάς υπηρεσίας 
τοΰ συνεταιρισμού καΐ εισπράττει υπό άλλην μορφήν 
τά χρήματα τά όποΐα άλλως θά είσεπραττε ως μέ
ρισμα, δεν εννοεί δμως τούτο. Διότι σημασίαν κατά 
τήν νοοτροπίαν τού χωρικού εχει τό δτι είς τό τέλος 
τοΰ Ιτους θά κληθή νά είσπράξη 100 ή 1000 δρχ. 
«μαζωμένο παρά> δπως τον ΙννοεΙ έκεΐνος και δχι 
τό οτι θά ώφεληθή 5 ή 10 δρχ. Ικάστην φοράν που 
χρησιμοποιεί τάς υπηρεσίας τοΰ συνεταιρισμού. Έ ξ 
άλλου διά τοΰ τρόπου αυτού δεν είναι δυνατόν νά 
σχηματισθονν καί τακτικά άποθεματικά, καθότι δεν 
παρουσιάζονται περισσεύματα διά τήν κράτησιν υπέρ· 
αυτών τοΰ 10*/,.

β) "Αν σχηματίσουν άποθεματικά θά παυσουν νά 
δέχωνται άλλους συνεταίρους και θά περιορίζεται 
βαθμηδόν ή κίνησις τοΰ Συνεταιρισμού.

Υποθέσωμεν δτι ό Συνεταιρισμός δέν θά άκο- 
λουθήση τήν ώς άνω μέθοδον, άλλά θά σχηματίσω 
άποθεματικά. Και κατά μέν τήν περίοδον τοΰ σχη
ματισμού των άποθεματικών οΰδεις βεβαίως θά έχπ 
τήν διάθεσιν νά έγγραφή συνέταιρος, πολλοί δέ θά 
άποχωροΰν, και άποτέλεσμα άφ’ ένός μέν τής άπο- 
χωρήσεως άφ’ Ιτέρου δέ τής μή εισόδου νέων θά 
είναι ή έξασθένησις των συνεταιρισμών καί πολλάκις 
ή καταστροφή των. Έ σ τω  δμως δτι ό συνεταιρισμός 
μέ μερίδας δηλωθείσας δρχ. 2.000.000 έσχημάτισε 
έκτακτον άποθεματικύν έκ 2.000.000 δρχ. Μετά 
ταΰτα κατά τον νόμον Ιπιτρέπεται ή διανομή μερι*
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σμάτων. Πολλοί -θά είναι Ικεϊνοι, οί δποϊοι τόιε 
Οά υποβάλλουν αΐτήσεις εΙσόδου. Άλλα τότε (πολύ 
περισσότερον άπ’ δ,τι συμβαίνει σήμερον), οίανδήποτε 
άνάγκην νέων συνεταίρων και αν εχχι ό Συνεταιρι
σμός, ούδεις έκ των ύποβαλόντων αΐτήσεις θά γίνϊ) 
δεκτός, διότι δ συνεταίρος είναι είς θέσιν νά Ιννοήση 
ΟΤΙ τά μερίσματα τά όποια θά διανέμ'ωνται τώρα δεν 
είναι μόνον τό προϊόν τής μετά τού συνεταιρισμού 
συνεργασίας τών συνεταίρων, αλλά και τό προϊόν τής 
έκμεταλλεύσεως τών 2.000.000 δρχ. τού εκτάκτου 
άποΟεματικού, χρημάτων δηλαδή τά όποια άνήκουν 
είς τούς παλαιούς συνεταίρους και Ιπι τών οποίων 
δεν Ιχουν δικαίωμα οί νέοι. Ούδείς συνεταίρος θά 
γίνη δεκτός μέ τούς σημερινούς δρους, δηλ. νά ύπο- 
χρεοΰται δ εισερχόμενος μόνον είς την καταβολήν τής 
μερίδος του καί τών μικρών δικαιωμάτων έγγραφης. 
Νέοι συνεταίροι θά γίνουν δεκτοί μόνον Ιάν πληρώ
σουν και τήν άνα?.ογίαν των επί τών άποθεματικών,

• υπό μορφήν μεγάλων δικαιωμάτων έγγραφης. Διά 
τού ορισμού δμως τών μεγάλων δικαιωμάτων έγγρα
φης παρεμποδίζεται ή είσοδο; νέων συνεταίρων, δε
δομένου μάλιστα δτι Ικτός τών Συνεταιρισμών εύρί- 
σκονται Ιδίφ οί μικροπαραγωγοί.

Τοιουτοτρόπως ούτε κατά τήν περίοδον τού σχημα
τισμού τών άποθεματικών, ούτε μετ’  αυτήν είναι εύ
κολος ή είσοδος νέων μελών.

Υπάρχει όμως άνάγκη νά αύξηθή δ κύκλος τών 
μελών τών έλαιουργικών συνεταιρισμών καί τούτο 
διά δύο τινά; 1) Διότι τούτο τό άπαιτεί τό συμφέρον 
τών υφισταμένων συνεταιρισμών, έκ τών όποιων τινές 
δεν Ιχουν παραγωγήν άντίστοιχον τής δυναμικότητος
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χών ελαιουργείων των καΐ συνεπώς τό κόστος τής 
κατεργασίας το\3 έλαιοκάρπου είναι πολύ μεγαλΰτερον 
παρ* δτι θά ήτο αν ή εΐ; έλαιόχσρπον παραγωγή των 
μελών ήτο δση ή δυναμικότης των Ιγκαταστάσεών 
των. 2) Διότι τούτο άχαιτεϊ τό συμφέρον γενικώτε- 
ρον τής συνεταιριστικής κινήσεως. Υπάρχουν δηλαδή 
Συνεταιρισμοί τών οποίων ή είς ελαιόκαρπον παρα
γωγή των μελών των είναι σχεδόν αρκετή διά τήν 
κίνησιν τών έλαιουργείων των και τών δποίων δμως 
πάλιν δέον άπαραιτήτως νά ΙπιδιωχΟή ή αΰξησις τών 
μελών και δή νά έπιδιωχθή ή είσοδος νέων έκ τών 
Ιλαιοπαραγωγών μικράς δυναμικότητος, οί όποιοι 
σήμερον έχουν μείνει έκτός τού Συνεταιρισμού, ϊνα 
άκριβώς ό λεσβιακός έλαιουργικός Συνεταιρισμός κα- 
ταστή πλέον λαϊκός και διευκολυνθή ή Ιξέλιξίς του 
και ή Ιπέκτασις τών Ιργασιών του και εις άλλους 
συγγενείς κλάδους.

Παρ’ δλην δμως τήν ύπάρχουσαν άνάγκην, δι’ ους 
λόγους άνεφέραμεν ανωτέρω, αλλά και διότι δεν έγέ- 
νετο ή σχετική προπαγάνδα και δεν Ιτέθη τό σχετι
κόν πρόγραμμα δεν ύπάρχει αίσθητή είσοδος νέων 
συνεταίρων είς τούς Ιλαιουργικούς συνεταιρισμούς (είς 
μερικούς υπάρχει έξοδος), άλλα μόνον συνεργασία 
τρίτων μετά τών Ιλαιούργικών συνεταιρισμών, συνερ
γασία μάλιστα, ή δποία εχει λάβει συνεχή προοδευτι
κήν έξέλιξιν.

Ή  συνεργασία αύτη συνίσταται είς τήν είς το 
ελαιουργείον τών Συνεταιρισμών Ικθλιψιν τού έλαιο
κάρπου τών τρίτων και τήν πιστωτικήν ένίσχυσιν 
τού τρίτου παρά τού Συνεταιρισμού, ή απλώς τήν



βιευκόλυνσιν αίιτοΰ διά τον δανεισμόν, συστήματα τά 
^ποΤα ήναγχάσΟη 6 Συνεταιρισμός να άντιγραψυ 
παρά των Ιργοστασιαρχών δια να έκθλιβουν οι με
μονωμένοι τον έλαιόκαρπόν των εις το συνεταιρικόν 
ίργοστάσιον κατά τά άνωτέρφ.

Ή  συνεργασία αυτή άποδεικνυει οτι άναγνωριζον- 
ται αι υπηρεσίαι τοί5 Συνεταιρισμού παρα των τρί
των (καλλίτερα εκθλι\|)ΐς, διευκόλυνσις και μικρόν κό
στος δανεισμού χ.λ.π.) και δτι παρα τοΰτο δεν εισέρ
χονται εις τον Συνεταιρισμόν. Τούτο δέ συμβαίνει 
τόσον διά τά Ικ του νόμου 5289 αίτια, τα δποϊα 
προεσημειώσαμεν, δσον και διότι οί τρίτοι ουτοι βοη- 
θοΰμενοι τόσον παρά τιδν Συνεταιρισμών, δσον και 
τής ΑΤΕ δεν ευρίσκουν τον λόγον διατι νά εισελθουν 
είς τον Συνεταιρισμόν και νά Ιχουν συγχρόνως υπο
χρεώσεις, ενφ δύνανται νά καρποΰνται μόνον ωφελή
ματα άνευ ευθύνης τίνος.

4) έηβχενχ^ιι εΐοέζι Ισχνοά ίεντρική
Όογάνχΰαΐί %ίΙζ αννβταίβιστιπής κινήοεας »ήίί 
Νήοον.

Ή  “Ενωσις Συνεταιρισμών Λέσβου ίδρυθεϊσα τφ 
1930 ύπό 13 Συνεταιρισμών ήρξατο λειτουργούσα 
μόλις άπό τής 1 Μαΐου 1935. Ή  δύναμις τής Ενώ- 
σεως εχει ως κάτωθι :

Συνβταιοισμοΐ Μέλη Συνβιβφωμών
24]3]930 13 —
31]12]36 39 4.100 —
24]4137 43 4.500.—
Έκ τών ώς άνω 43 Συνεταιρισμών, οί όποϊοι^άνη- 

κουν είς την δύναμιν τής Ένώσεως σήμερον, είναι.
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Έλαιουργικοι 26
Γεωργικοί 8
Γ εωργοκτηνοτροφικοϊ 3
Κτηνοτροφικοι 3
Γαλακτοκομικοί 2
Καπνικοί 1

43
Αί μέχρι τοΰδε Ιργασίαι χης Ένώσεως, μικραι 

σχετικώς, περιωρίσθησαν εις τό πιστωτικόν μέρος, 
εϊς τήν από κοινοί πώλησιν των ελαιοπυρήνων των 
μελών της Συνεταιρισμών καΐ είς διενέργειαν προ
μηθευτικών τινών Ιργασιών.

5 )  'Ημηοόίο^ησαν ύ/ιό δ έσ εω ς
«οΟ φντίΜοΟ ηλούχου τί}ς νήσου.

Λόγοι οίκονομικοϊστορικοι τούς όποιους άνεπτΰξα- 
μεν ανωτέρω (απόδοσις εργασίας ναύτου, έπαγγελ- 
ματίου, Ιμπόρου, ξενητεμμένου), άλλ’ Ιν πολλοϊς και 
αυτή ή διαμόρφωσις του Ιδάφους (λοφώδες) συνέ- 
τειναν ώστε ή νήσος νά μαστίζεται υπό τών κακών 
τής μονοκαλλιέργειας.

Επικρατεί εϊς τό νότιον και ανατολικόν μέρος ή 
Ιλαιοκαλλιέργεια, καθότι αΰτη δεν όπαιτεϊ συνεχή 
άπασχόλησιν και καλλιέργειαν. Ή  φύσις τής Ιλαιο- 
καλλιεργείας είναι τοιαύτη ώστε και μετά πολυχρό
νιον άπουσίαν του ιδιοκτήτου ή καλλιέργεια παραμέ
νει ή αυτή, τών αποτελεσμάτων τής μή παρακολου- 
θησεώς της όναφερομένων κυρίως μέν εϊς τήν παρα
γωγήν—ποιοτικήν και ποσοτικήν— πολύ δέ δλιγώτε- 
ρον Ιπ αυτής ταύτης τής ύπάρζεως τής καλλιέργειας, 
πράγμα τό όποιον εϊς Ιλαχίστας δενδρώδεις καλλιερ* 
γείας συμβαίνει, σχεδόν καθόλου δέ εϊς τάς λοιπός.
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Τό βόρειον τμήμα τής νήσου είναι σχεδόν άκαλ- 
λιέργητον, περισσότερον πετρώδες, μάλλον δέ χρησι
μοποιείται ώς βοσκή. *Η καπνοκαλλιέργεια εϊχεν έπε· 
κταθή κατά τι Ικεΐ άπο τής Ιγκαταστάσεως τών προ
σφυγών, των οποίων ή συμβολή ύπήρξεν γενικώς αι- 
σίίητή εΐς την γεωργικήν πρόοδον τής νήσου.

Γενικώς ΙπΙ τής λοιπής παραγωγής— πλήν τής 
Ιλαιοπαραγωγής— λόγφ τοί5 μικρού αυτής δεν είναι 
δυνατόν ευρέως νά ανάπτυξη τάς δραστηριότητας του 
ό Συνεταιρισμός.

Ή  συνεταιριστική κίνησις ή οποία ήτο δυνατόν νά 
δημιουργηθή πέριξ τής καπνοπαραγωγής άνεκόπη 
Ιν τη γενέσει της, λόγφ τής καπνικής κρίσεως. Πα- 
ρέμεινεν οΰτω ή ελαία ή μόνη καλλιέργεια τούς 
πέριξ τής δποίας άπασχολουμένους παραγωγούς 6 
Συνεταιρισμός ήδύνατο νά συσσωματώση. Και πράγ
ματι ουτω συνέβη. Οί έλαιουργικοι πιστωτικοί Συ
νεταιρισμοί παρουσίασαν μίαν τεραστίαν άνάπτυξιν, 
ή οποία άνεκόπη βραδύτερον λόγφ τής κρίσεως τον 
Ιλαίου. “Ηδη ήρχισαν έκ νέου νά ανασυγκροτούν
ται διά νέας εξορμήσεις. *Αργά διαφαίνεται ή συ
νεταιριστική πώλησις του Ιλαίου. Σήμερον δμως 
οΰτοι, ώς Ιλέχ·θη, περιορίζονται εϊς τήν ίκανοποίη- 
σιν τών είς χρήμα άναγκών τών μελών των—τινες 
Ιν πολλοΐς δι’ Ιδίων κεφαλαίων—και είς τήν κατεργα
σίαν τού Ιλαιοκάρπου των είς κοινάς Ιγκαταστάσεις 
(κοινά μηχανικά μέσα— Ιλαιουργεΐα) ούχΙ δέ και εις 
κοινήν κατεργασίαν. Ή  φύσις του προϊόντος είναι 
τοιαύτη ώστε Ινώ αναγκάζει τήν χρήσιν κοινών μη
χανικών μέσων καΐ Ιγκαταστάσεων Ιμποδίζει τήν 
άπό κοινού εχΟλιψιν. ΕΙς τούς γαλακτοκομικούς συ
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νεταιρισμούς ή φυσις του προϊόντος ύποβοηθεϊ τήν 
από κοινού κατεργασίαν και την άπο κοινοΰ πώλη- 
σιν μέ μεγάλας δυνατότητας Ιπιτυχίας. Ή  κατερ
γασία του γλεύκους γίνεται επιτυχέστερα άπό κοι
νοί) παρ’ δ.τι δυναται νά γίνη άπό τού; παραγωγού; 
μεμονωμένως. ΕΙς τούς Ιλαιουργικούς δμως συνεται
ρισμούς ή άπο κοινού εκθλιψις (από κοινού κατερ
γασία) αποτελεί πρόβλημα εισέτι, πρόβλημα τού 
οποίου ή έπίλυσις δά διαχαράξη νέας δυνατότητας 
Ιπιτυχίας και τεράστιας Ιςελίξεως των ελαιουργιχών 
συνεταιρισμών, πρόβλημα τού όποιου ή λύσις δ ά  όδη- 
νήση Ασφαλέστατα είς τήν άπό κοινού πώλησιν τού 
Ιλαίου. Ή  πώλησις δέ αύτη μετά την Από κοινού κα
τεργασίαν είναι σχεδόν βεβαία δτι ΰά στεφδη ύπό 
Ιπιτυχίας, διότι είδικοι λόγοι θά τήν ύποβοηθήσουν.

Σήμερον ή δράσις τού Συνεταιρισμού είναι μικρά, 
«ξαιρετικώς περιωρισμένη. Ό  παραγωγός θά προ
σκόμιση τον ελαιόκαρπον του είς τάς Αποθήκας τού 
συνεταιρικού έλαιουργείου όλίγον προ τής έκθλίψεως. 
*Η Αποθήκευσις θά γίνη είς χωριστά δι’  Ικαστον δια
μερίσματα και μετά πάροδον χρόνου τινός θά γίνη 
ή Ικθλιψις χωρισιά τής παραγωγής έκάστου συνε
ταίρου. Τό Ικ τής Ικθλίψεως ελαιον θά παραληφθη 
ύπό τού παραγωγού προς Αποθήκευσιν εις τσς Ιδι- 
κάς του Αποθήκας (διαφόρου φυσεως και χωρητικό- 
τητος) ή θά Ιναποθηκευθή Ιπ* Ινοικίφ (ή και δω
ρεάν) είς τάς ύφισταμένας τυχόν Αποθήκας των συ
νεταιρισμών, αλλά είς χιοριστά πάλιν δοχεία, θά ακο- 
λουθήοη δέ ή πώλησις μεμονωμένως.

Ύ πό τοιούτας προϋποθέσεις αί ώφέλειοι τάς δ- 
Λοίας προσπορίζεται ό συνεταίρος Ικ τού συνεταιρι-
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σμοΰ είναι άσφαλώς μικραί, συνίστανται δέ εις τήν 
καλλιτέραν Ικθλιψιν, ποσοτικήν και ποιοτικήν, και εις 
τήν μείωσιν του κόστους έκθλίψεως, Ινφ ήδύναντο νά 
ήσαν άσυγκρίτως μεγαλυτεραι διά τής άπό κοινού Ικ· 
■βλίψεως.

Τό ζήιημα λοιπόν τής από κοινοί) πωλήσεως κσΐ 
μειώσεως των Ιξόδων θά λυδή τελείως και έπιτυχώς 
μόνον διά τής λυσεως τοϋ ζητήματος τής άπό κοινοί» 
Ικθλίψεως, τό όποιον όμως παρουσιάζει μεγίστας 
δυσκολίας, καδότι α) ή διαφορά τής εΐς Ιλαιον παρα
γωγής τοϋ Ικδλιβομένου Ιλαιοκάρπου από μιας πε* 
Οίφερείας ε!ς άλλην είναι κολοσσιαία (από τοϋ άπλοϋ 
εις τό διπλάσιαν), β) Ή  διαφορά ποιότητος είναι 
Ιπίσης μεγάλη όφειλομένη τόσον είς τήν τοποδεσίαν 
τοϋ κτήματος, δσον και είς τον τρόπον τής καλλιέρ
γειας, συγκομιδής άποδηκευσεως, χρόνου καΐ τρό
που έκδλίψεως κλπ. γ) Άλλ* έπίσης υπάρχει διαφορά 
χρώματος, όσμής κλπ. Πάντα ταϋτα δεν εϋνοοϋν τήν 
από κοινού κατεργασίαν.

6 ) 'Ημηοϋα^·ηοαν ύπό τοδ χαοαπτήβος τοϋ 
ΛβσβΙον.

Πράγματι ό υπό τήν Ιπίδρασιν πλείστων δσων 
παραγόντων διαμορφωδείς έν πολλοις άτομιστικός 
χαρακτήρ των Λεσβίων δεν Ιπέτρεψεν μίαν εΰρυτέ- 
ραν πρόοδον είς τούς Συνεταιρισμούς.
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Έ κ της Ιπισταμένης έξετασεως της ίστορικης Ιξε- 
λίξεως χών Συνεταιρισμών Ιν Λέσβφ και τών άπα- 
σχολούντων αυτούς προβλημάτων προκύπτει δτι εί
ναι ανάγκη :

1) "Οσον άφορά τούς Ιλσιουργικούς Συνεταιρι
σμούς.

α) νά άκολουΰηθη παρά τών αρμοδίων πρόγραμ
μα πειθαναγκασμού εΙσόδου είς τούς συνεταιρισμούς 
τών τρίτων, νά διαφωτισθούν καταλλήλως οί συνε
ταιρισμένοι περί τής άνάγκης τής εισόδου ταύτης 
και νά χοταργηθοΰν αΐ σημειωΰεΐσαι διατάξεις τού 
νόμου 5289 περί εκτάκτων άποβεματικών.

Δεν σμιρισβητεϊται βεβαίως ή άξια τού εκτάκτου 
«ϊποΰεματικοΰ κεφαλαίου ώς και ή σπουδαιότης τού 
νά είναι ό συνεταιρισμός ανεξάρτητος τών ξένων κε
φαλαίων. Άλλ’ έάν Ιξακολουΰήσουν νά ισχύουν αΐ 
σήμερον Ισχύουσαι διατάξεις πολύ φοβούμεθα δτι 
θα εύρεΰώμεν προ ανυπολογίστων ζημιών. “Αν 
σκοπός τών διατάξεων περί Ικτάκτου άποθεματικού 
ίΐναι νά γίνη ό συνεταιρισμός Ανεξάρτητος τών ξέ
νων κεφαλαίων, νομίζομεν δτι κάλλιστα δύνανται νά 
καταργηΰοΰν αύτοι καΐ να άντικατασταθοΰν διά δια-



— 50

τ(ίξε{ι>ς ή όποιο, υπό ώρισμένας προϋποθέσεις, νο 
Ιπιβάλΐ) τήν ύποχρεωτιχήν άποιαμίευσιν ποσοστού 
Ιπι των κερδών, διά της όπο(ας και πάλιν ό συνε
ταιρισμός γίνεται άνεξάρτητος των ξένων κεφαλαίων, 
άλλα χαΐ δ συνεταίρος γνωρίζει 5τι έξερχόμενος του 
συνεταιρισμοί θά εισπράττη τάς καταθέσεις του, 
πράγμα τό όποιον δεν συμβαίνει τώρα μέ τά άπθ- 
θεματικά.

Μόνη Ιπωφελής διάταξις περί διανομής των κερ* 
δών είς τούς έλαιουργικούς συνεταιρισμούς θεωρείται 
ή είς το παλαιότερο υποδείγματα καταστατικών ύπάρ- 
χουσα κατά τήν όποιαν τό 10 ®/, διατίθεται υπέρ 
του τακτικού άποθεματικοΰ, 20·/^ υπέρ τού έκτακτου 
άποθεματιχού και τό υπόλοιπον διαμοιράζεται τό 
ήμισυ μέν άναλόγως τού λπβεΐν τών μερίδων, τό έτε
ρον δέ ήμισυ άναλόγως τών συναλλαγών τού συνε
ταίρου μετά τού συνεταιρισμού.

Ουτω και μικρά άποθεμοτικά σχηματίζονται (πολύ 
ωφέλιμα διά νά κρατούν τούς παλαιούς καί νά διευ
κολύνουν τήν είσοδον νέων) καί διευκολύνεται δι' 
δλης τής όργανώσεως ή λειτουργία τού συνεταιρισμού 
καί ή είσοδος νέων μελών, αλλά συγχρόνως ωφελούν
ται τόσον οΐ περισσότερον μετά τών συνεταιρισμών 
συνεργαζόμενοι, όσον καί ο! διαθέτοντες πολλά κεφά
λαια διά νά δύναται δ συνεταιρισμός νά παρέχη τάς 
υπηρεσίας του εϋθηνότερον είς δλους.

β) Νά γίνη είς τούς έλαιουργικούς Συνεταιρισμούς 
αναπροσαρμογή τών μερίδων τών συνεταίρων βάσει 
τής είς Ιλαιόκαρπον παραγωγής τών έλαιοκτημάτων 
των, κρατουμένων τών έπιστρεπτέων μερίδων, άν Ιχει 
άνάγκην τούτων δ Συνεταιρισμός καί αν στέργουν



οί δικαιούχοι, ΰπο μορφήν μακροπροθέσμων δανείων 
μέ ίκανοποιητιχόν ιόκον.

Έ ν ουναφείςι προς χήν άναπροσαρμογήν των με
ρίδων εύρίσχεχαι και ή πρόχασι; των Συνεταιρισμών 
δπως εις τό δρθρον 20 τοΰ νομού 602 προστεθή 
διάταξις καθ* ίιν μετ* άπόφασιν τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου (ιηρουμένων όλων των διά την εγγρα
φήν συνεταίρων διατυπώσεων) Ιπιτρέπεχαι είς τους 
έλαιουργικούς συνεταιρισμούς ή μεταβίβασις άπό 
συνεταίρου παραμένονιος τοιουτου εις ετερον προ
σώπου καθιστάμενου συνεταίρον μέρους των προαι
ρετικών μερίδων, δι’  &ς Ιχει έγγραφή ο πρώτος. Η 
λήψις τής νομοθετικής τούτης προνοίας είναι Αναγ
καία. καθότι ώς Ιλέχθη πολλοί συνεταίροι έχουν έγ
γραφή προαιρετικώς διά πολλάς μερίδας (π.χ. 50 με
ρίδας αξίας συνολικής δρχ. 65.000) αί όποΐαι κα'ι 
Αποτελούν σημαντικόν μέρος τής περιουσίας του. Τό 
μέρος τούτο, τό έπι πλέον τών ύποχρεωτιχών μερίδων 
είναι σκόπιμου και δίκαιον να δύναται νά χρησιμο- 
ποιήσπ δ συνεταίρος δι’ εκτάκτους αναγκας του και 
δη διά τήν προίκισιν τών θυγατέρων του κλπ. Η 
διάταξις αυτή έκτος τού δτι διευκολύνει πολλά μέλη 
συντελεί και είς τήν αύξησιν τών μελών τού Συνεται
ρισμού.

γ) Νά γίνη μείωσις τής αξίας τών μερίδων^ εις 
δσους έλαιουργικούς συνεταιρισμούς είναι αυτοί 
ύπερβολικά μεγάλαι, Ακολονθουμένηςτής έν τή προη
γούμενη πηραγράφφ αρχής.

2) Νά καταβληθή προσπάθεια Αναπτύξεως τών 
εργασιών τής Ένώσεως Συνεταιρισμών, καθότι τό 
μόνον μέσον διά τοΰ δποίου οι συνεταιρισμοί τής
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Λέσβου ·9ά δυνηβοΰν νά έργασθοΰν έντοϊΐκώς προς 
πάσας τάς κατευθύνσεις είναι ή δημιουργία συνδετι
κού κρίκου μεταξύ δλων των συνεταιρισμών, ισχυράς 
Ένώσεως Συνεταιρισμών, ή όποια θά συστηματο· 
ποίηση τάς επιδιώξεις τών συνεταιρισμών, θα δη- 
μιουργήση τήν άπαιτουμένην διά ταύτας δυναμιν, 
θά ύποβοηθήση τούς ασθενείς συνεταιρισμούς και 
θά  τούς ποδηγετήση, άλλα κυρίως θά συστηματο- 
ποίηση και θά υπόταξη και θά χρησιμοποίηση έπω- 
ιρελώς τάς άσκόπως δαπανωμένσς σήμερον μεμονω- 
μένως δυνάμεις υπό τών κατά πολύ άτομιστών Λε
σβίων. ο1 όποιοι και ώς διοικηται τών συνεταιρικών 
δργανώσεων ενεργούν συχνάκις άσυστηματοποιητως 
κοί ούχι μετ’ επιμονής καΐ συνεχείας.

Τά παραδείγματα τών Ενώσεων Συνεταιρισμών 
άλλων περιφερειών τής χώρας, αΐ όποΐαι κατώρ- 
θωσαν νά άναδειχθούν κολοσσιαίοι είς δράσιν συνε
ταιρικοί δργανισμοι μέ τά άσθενή μέσα τά οποία 
διέθετον, Ιπιτρέπουν νά Ιλπίζη τις ότι είς την Λέ
σβον δπου αί συνθήκαι είναι πολύ εύνοϊκαι ή "Ενω- 
σις δυναται νά άναπτυχθή τά μέγιστα.

3) Νά γίνη παραλλήλως έργασία μορφωτική καΐ 
διαπαιδαγωγική Τνα οί άγρόται κατορθώσουν νά Ιμ- 
βαθύνουν είς τήν ουσίαν τού Συνεταιρισμού και κα
τανοήσουν πλήρως τά σχετικά προς τον συνεταιρι
σμόν ζητήματα καΐ τήν άληθή τού θεσμού τούτου 
φύσιν.

4) Νά καταβληΟή προσπάθεια άναπτύξεως τών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών τής Νήσου καΐ τής Ιν- 
τατικωτέρας Ικμεταλλεύσεως αύτών, Ιδίως τής έλαιο-
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παραγωγής, βάσει των δημιουργηΟεισων νέων συν· 
’θηκών. Ή  άνάπτυξις αΰτη θά διευκολΰνΐ) τό εργον 
των συνεταιρισμών καΐ θά  δυνηθουν ουτοι νά κινη
θούν προς νέας κατευθύνσεις.
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