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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προτού αρχίσουμε την αναφορά μας για τους πρώτους Συνεταιρισμούς και 

την πορεία από την επίδραση του Συνεργατισμού θα δώσουμε ορισμένα στοι

χεία για το χωριό που είναι το Αγγελόκαστρο - Μεσολογγίου του Νομού Αιτω

λοακαρνανίας. Στην περιφέρεια της Αιτωλίας είναι το Αγγελόκαστρο όπου 

υπάγεται σε αυτήν.

Το Αγγελόκαστρο βρίσκεται στους πρόποδες βραχώδους κροκαλοειδούς 

λόφου που αποτελεί την βόρεια και την βορειοδυτική εσχατία του όρους Αρά- 

κυνθου (κοινώς Ζυγού) είναι δε αυτός ο λόφος από φυσικού του οχυρός γιατί 

είναι κρημνώδης και μόνο στην δυτική του πλευρά υπάρχει πρόσβαση. Προς 

την κορυφή του ο λόφος αυτός έχει στρατηγική σημασία ιδίως στην αρχαιότητα 

γιατί ήταν ο μοναδικός δρόμος που έκανε την σημερινή Αλβανία και την Ήπει

ρο με την Πελοπόνησο και λοιπή Ελλάδα, περνούσε ακριβώς στους πρόποδές 

του. Την στρατηγικότητα του λόφου (που τώρα ονομάζεται λόφος του Αγίου 

Γεωργίου από το ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται στην κορυφή του) πρόσε

ξαν όπως ήταν φυσικό οι κατοικούντες κάτω από αυτόν εκμεταλλευόμενοι την 

παρακείμενη πλούσια πεδιάδα δηλαδή οι Πελασγοί που για την ασφάλειά τους 

σε περιπτώσεις εχθρικών επιδρομών οχύρωσαν προς την κορυφή του λόφου 

οδηγούσα ανάβαση με τείχος που συνήθιζαν (Πελασγικό τείχος) που το αποτε

λούσαν μεγάλοι κυβοτόσχημοι τετράγωνοι λίθοι τοποθετημένοι με μέγιστη 

στατιστική ακρίβεια και σταθερότητα ο ένας πάνω στον άλλο χωρίς συγκολλη

τική ύλη. Με αυτό το τείχος που λέγεται Κυκλώπειο οι προέλληνες οχύρωσαν 

την αδύνατη στρατηγική πρόσβαση του λόφου.

Στην κλασική εποχή το Αγγελόκαστρο που τότε ήταν πόλη και ονομάζο

νταν Κωνώπη έμεινε στην αφάνεια γιατί και αυτή ακολούθησε την τύχη της 

Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, ελληνικές περιοχές τις οποίες οι άλλοι 

Έλληνες κατά τον Θουκυδίδη περιφρονούσαν και θεληματικά "αγνοούσαν" 

επειδή οι Αιτωλοακαρνάνες και Ηπειρώτες ήταν, σε σύγκριση με τους άλλους



3

Έλληνες, πνευματικά ακαλλιέργητοι, άξεστοι και μιλούσαν γλώσσα μισοβάρ- 

βαρη γιατί ανάμεσα στις Ελληνικές λέξεις μεταχειριζότανε Πελασγικές που οι 

άλλοι Έλληνες δεν καταλάβαιναν.

Οι Αιτωλοί είχαν δημιουργήσει μια κεντρική "Κυβέρνηση" επάνω σε μια 

χαλαρή οργάνωση επί φυλετικής βάσεως. Η κυβέρνηση αυτή που είχε σαν πολι

τικό και θρησκευτικό κέντρο το Θέρμο δηλ. το Κοινό των Αιτωλών αρχίζει να 

αποκτάει δύναμη και παρουσία στον Ελληνικό χώρο πολύ μετά την εποχή του 

Τρωικού πολέμου. Η δύναμη που αρχίζει να αποκτάει το Κοινό των Αιτωλών 

προαναγγέλλει την μετέπειτα ισχυρή Αιτωλική Συμπολιτεία που γεννήθηκε τον 

τρίτο αιώνα π.Χ. Με την συμπολιτεία βγαίνει πλέον κάπως στο προσκήνιο της 

ελληνικής ιστορίας και η πόλη Κωνώπη το όνομα της οποίας φανερώνει τις 

συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της, που υποφέρουν από τα κουνούπια και 

την ελονοσία, λόγω που από το ένα άκρο της πόλης ανατολικό ως το δυτικό 

υπήρχαν εκτεταμένα έλη.

Για την πόλη Κωνώπη - Αρσινόη

Η Αιτωλική Συμπολιτεία τότε ήταν σύμμαχος με τον βασιλιά της Αιγύπτου 

Πτολεμαίο Β' τον Φιλάδελφο.

Η βασιλεία του Πτολεμαίου Β' του φιλάδελφου κρίνεται από την ιστορία 

σαν περίοδος μεγαλύτερης λαμπρότητας της Αιγύπτου. Ο Πτολεμαίος ο Β’ διέ

ταξε και εκτελέσθηκε το μεγαλειώδες έργο ανοίγματος της διώρυγας που ένωσε 

τον Νείλο με την Ερυθρά θάλασσα για την βελτίωση της γης του Φαγιούμ με 

αρδευτικά έργα. Με το έργο αυτό αποσύρθηκε τόσο πολύ νερό από τον Νείλο 

ώστε ελευθερώθηκε από τα νερά μεγάλο κομμάτι γης που αποτελούσε ολόκλη

ρο Νομό τον οποίο ο Πτολεμαίος ο Β1 χάρισε στην πρώτη του γυναίκα Αρσινόη 

Α1, όταν όμως χώρισε με αυτή χάρισε τον νέο Νομό.στην δεύτερή του γυναίκα 

Αρσινόη Β' όπως και αυτή ονομαζότανε.
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Η Αρσινόη η Β' έδειξε μεγάλη καλοσύνη στους συμμάχους της Αίγυπτου. 

Όταν μάθαινε πως μια περιοχή υπέφερε από κάτι έστελνε χρήματα στην σύμμα

χο χώρα για την εξάλειψη του κακού. Έτσι όταν έμαθε πως η πόλη της συμμά

χου της Αιτωλικής Συμπολιτείας υπέφερε από ελώδεις πυρετούς επειδή βρισκό

τανε σε ελώδη περιοχή, έστειλε μεγάλο χρηματικό ποσό με την εντολή η νέα 

πόλη να κτισθεί σε περιοχή πιο υγιεινή. Η εντολή εκτελέσθηκε κι έτσι η Νέα 

Κωνώπη κτίσθηκε τα έτη 284-281 π.Χ. στην σημερινή Αγροτική περιοχή του 

σημερινού Αγγελοκάστρου που λέγεται "Κακκαβαριά". Οι Κωνωπαίοι από 

ευγνωμοσύνη προς την βασίλισσα Αρσινόη Β' ονόμασαν τη νέα πόλη τους Αρ

σινόη ένεκα τιμής.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ - Η ΠΟΛΗ ΑΧΕΛΩΟΣ

Μετά τη διάλυση της Αιτωλικής Συμπολιτεία από τους Ρωμαίους το 189 

π.Χ. η πόλη Αρσινόη ακολούθησε φυσικά την τύχη της Συμπολιτείας.

Όταν η Ρωμαϊκή πλέον, Βυζαντινή Αυτοκρατορία μεταβλήθηκε σε Ελλη

νική Βυζαντινή Αυτοκρατορία επί αυτοκράτορας Μαυρίκιου (582-602) μ.Χ. 

αναφέρεται μια άλλη πόλη που η θέση της συμπίπτει με αυτήν του σημερινού 

Αγγελοκάστρου. Η πόλη εκείνη λεγότανε Αχελώος και μάλιστα ήταν και έδρα 

Επισκοπής με επισκοπικό Ναό με σχήμα Βασιλικής και αποτελεί τον Ενοριακό 

Ναό του χωριού τιμώμενου με την ονομασία "Άγιοι Απόστολοι" που υπάρχει 

και σήμερα.
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Λίγα λόγια για την ονομασία του Αγγελοκάστρου

Την ονομασία αυτή την πήρε την εποχή που ήτανε στον ελληνικό χώρο τα 

πέντε Δεσποτάτα της Ηπείρου. Ο γιος του ιδρυτή του πρώτου Δεσποτάτου Μι

χαήλ Αγγέλου Κομνηνού, Μιχαήλ και αυτός ηλικιώθηκε και έγινε Δεσπότης 

του Δεσποτάτου με την προσωνυμία Μιχαήλ Β' Αγγέλου Κομνηνού σε αυτόν ο 

ιστορικός της εποχής Γρηγοράς έδωσε τον τίτλο "Αιτωλός" γι' αυτό ο νέος Δε

σπότη φαίνεται στην ιστορία ως Μιχαήλ Β' Άγγελος Κομνηνός ο Αιτωλός που 

αν και είχε πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του την Άρτα τον περισσότερο καιρό 

του ζούσε στην πόλη Αχελώος για το πολύ ισχυρό κάστρο και την ωραιότητα 

του τόπου πιθανώς ο ίδιος ή οι κάτοικοι μετονόμασαν την πόλη από Αχελώος 

προς τιμή του σε Αγγελόκαστρο περί τα έτη 1255-1260 μ.Χ.

Το Αγγελόκαστρο στην Τουρκοκρατία

Όταν το Αγγελόκαστρο καταλήφθηκε από τους Τούρκους άρχισε και στην 

περιοχή του η εφαρμογή του Τουρκικού Τιμαριωτικού στρατιωτικού συστήμα

τος δηλαδή αφαιρούσαν από τους Έλληνες μεγάλα αγροτεμάχια και τα δίναν σε 

ιδιοκτησία τους σε παλαίμαχους ανωτέρους αξιωματικούς που διακρίθηκαν σε 

μάχες και παίρναν τον τίτλο του Βέη και μένανε μόνιμα στο μέρος των έτσι 

αποκτηθέντων περιουσιών τους. Μπροστά σε τέτοια περίπτωση βρέθηκαν οι 

κάτοικοι του Αγγελοκάστρου και οι πιο πολλοί ευκατάστατοι τούρκεψαν για να 

σώσουν τις περιουσίες τους.

Η εκτεταμένη και εύφορη περιοχή του Αγγελοκάστρου προσέλκυσε πολ

λούς Τούρκους πολίτες που ακολουθούσαν τον στρατό και εγκαταστάθηκαν 

μόνιμα σ' αυτό και έτσι το χωριό μεγάλωσε και είχε τόσους πολλούς Τούρκους 

κατοίκους ώστε από τους Έλληνες των γύρω χωριών θεωρούνταν σχεδόν σαν 

Τουρκοχώρι. Κατά την περίοδο 1912-22 το Αγγελόκαστρο δεν έμεινε ανεπηρ-
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ρέαστο από τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής εκείνης και συμμετείχε 

ενεργά στέλνοντας τα τέκνα του στις μάχες που γινόταν. Συμμετείχε ακόμη 

στην ένδοξη εθνική αντίσταση από το 1941-44 λόγω της θέσεώς του ώστε να 

πληροφορούν οι κάτοικοι τη Διοίκηση του Αγώνα για τις κινήσεις των Γερμα

νών ώσπου το 1944 μετά την λήξη του Ελληνογερ μανικού πολέμου και της 

Κατοχής απελευθερώθηκε οριστικά από τους κατακτητές του.

Το Αγγελόκαστρο και γενικά ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι αγροτικό 

λόγω που η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολείται με την γεωργία και κυριότερα 

προϊόντα τον καπνό, την ελιά, το καλαμπόκι, την μηδική (τριφύλλι) καθώς και 

την βιομηχανική τομάτα. Δυναμική καλλιέργεια με μεγάλη οικονομική πρόσοδο 

είναι η ελιά όπου παράγεται το ελαιόλαδο, το καπνό η βιομηχανική τομάτα και 

η μηδική.

Η ηλιοφάνεια καθώς και οι διατιθέμενοι φυσικοί πόροι αποτελούν την βά

ση για τη δημιουργία αυτών των καλλιεργειών.

Από μνημεία υπάρχουν το Κάστρο του Αγγελοκάστρου, το οποίο είχαν 

διατηρήσει οι Τούρκοι ανέπαφο ως το 1450 μ.Χ. και το οποίο κατέστρεψαν οι 

Ενετοί κατά τον Ενετοτουρκικό πόλεμο του 1684 μ.Χ. Έχουν μείνει από αυτό 

λίγα μέτρα του Δυτικού και σχεδόν μία πλευρά του Νοτιοανατολικού του εξω

τερικού τείχους.

Στη μέση της κορυφής του λόφου και στο ψηλότερο αυτής υπήρχε Ναός 

Βυζαντινός με Τρούλο του Αγίου Γεωργίου. Υπολείμματα του Βυζαντινού αυ

τού Ναού σώζονται ως τώρα στο ιερό μιας άλλης εκκλησίας του Αγίου Γεωργί

ου που οι κάτοικοι του Αγγελοκάστρου έκτισαν στα 1914 στα ερείπια του πα

λιού Βυζαντινού ναού. Επίσης στους πρόποδες του κρημνώδους λόφου του 

Αγίου Γεωργίου καθώς ανατολικά στον απέναντι λόφο σώζονται μέχρι σήμερα 

σε καλή κατάσταση ευρισκόμενοι τάφοι θολωτοί επιχρισμένοι εσωτερικά με 

λίαν ανθεκτική ύλη σπηλαιώδεις γιατί είναι λαξευμένοι στους βράχους. Αυτοί 

αναπαραστούσαν τις αρχαιότερες κατοικίες των μεσογειακών λαών. Αυτοί χρο

νολογούνται περί το 1900-1850 π.Χ. την εποχή της Μινωικής Κρήτης και των
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Μυκηνών. Ο πληθυσμός του Αγγελοκάστρου είναι στις 400 οικογένειες γύρω 

στους 2.000 κατοίκους

1991: Κατανομή πληθυσμού

Γ εωργικές 370

Γ εωργοκτηνοτροφικές 20

Μικροεπαγγελματικές 10

Σύνολο 400

Πηγή: 13η Επιθεώρηση Συνεταιρισμών

Αγρίνιο - Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας

Η Κοινότητα του Αγγελοκάστρου βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό δρόμο 

Αγγελοκάστρου - Μεσολογγίου και σε απόσταση 34 χιλιομέτρων από την πόλη 

του Μεσολογγίου και στα 20 χιλιόμετρα από την Πόλη του Αγρίνιου.

Το σύνολο του ενεργού πληθυσμού ασχολείται με την καλλιέργεια του κα

πνού και της ελιάς, προϊόντα με την μεγαλύτερη οικονομική αξία. Τα μνημεία 

του Αγγελοκάστρου δεν έχουν τουριστική αξία αλλά δείχνουν την ιστορία του 

χωριού μέσα από τα βάθη της ελληνικής ιστορίας καθώς και του ελληνικού 

έθνους στο πέρασμα των αιώνων.
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1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γεωργία - κτηνοτροφία - αλιεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Τμή

ματος Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 1996 η έκταση της 

γεωργικής γης που ανήκει στην περιφέρεια της Κοινότητας του Αγγελοκάστρου 

ανέρχεται σε 31.000 στρέμματα.

Η Γεωργική γη καλύπτει το 48% της συνολικής εκτάσεως και οι κύριες πε

δινές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το 45% της συνολικής έκτασης και εντοπίζο

νται στον κάμπο του χωριού.

Η κατανομή των εκτάσεων στις βασικές κατηγορίες χρήσεως είναι η ακό

λουθη:

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Εκτάσεις καλλιεργούμενες 13.800

Βοσκότοποι 9.000

Εκτάσεις που καλύπτονται από 

νερά

600

Ξερικές εκτάσεις 6.500

Λοιπές εκτάσεις 1.100

Σύνολο εκτάσεων 31.000

Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Δελτίο Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας 

Κοινότητα Αγγελοκάστρου
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Από άποψη εκμεταλλεύσεων η κατανομή των εκτάσεων έχει ως εξής:

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
—---------------------------—------------------

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Αροτραίες εκτάσεις 1.399

Λαχανοκομικά είδη 996

Δενδρώδεις καλλιέργειες 4.323

Αμπελοι - Σταφιδάμπελοι 23

Αγρανάπαυση γης 1-5 ετών 0

Ελαιώνες 587

Καπνά Ανατολικού τύπου (μυρωδάτα) 2.090

Μποστανοειδή 330

Ντομάτα για βιομηχανική χρήση 830

Σιτηρά 7.000

Μηδική 4.100

Σύνολο εκτάσεων 24.648

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

Δελτίο Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση της εκμεταλλεύσι- 

μης γης από εκχερσώσεις που ανέρχεται στα 600 στρ. περίπου. Οι εκτάσεις οι 

καλλιεργούμενες αφορούν δυναμικές καλλιέργειες. Μια δεύτερη αδυναμία της 

γεωργίας είναι η άνιση κατανομή της γεωργικής γης και το μικρό μέγεθος των 

εκμεταλλεύσεων. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες θέτει 

τα γνωστά προβλήματα της χαμηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 

και τελικά της βιωσιμότητας των παραπάνω εκμεταλλεύσεων. Επίσης ένας άλ
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λος παράγοντας αφορά την ηλικία και το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των 

αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ο χαρακτήρας της οικονομίας του Αγγελοκάστρου είναι αγροτική με ανά

πτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Από προϊόντα της φυτικής παραγω

γής κυριαρχεί ο καπνός, η καλλιέργεια της ελιάς (λάδι), αραβόσιτος (καλαμπό

κι) η Μηδική και τα εσπεριδοειδή. Στους δύο αυτούς κλάδους παρατηρείται μια 

μεγάλη συγκέντρωση του ανθρωπίνου δυναμικού κεφαλαίου και εκτάσεων 

γύρω από την παραγωγή αυτών των προϊόντων που μας επιτρέπει να μιλάμε 

ουσιαστικά για μονοειδίκευση σε αυτούς τους κλάδους.
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Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν την παραγωγή σε χιλιάδες κιλά στην αξία 

της φυτικής παραγωγής και την συμμετοχή του καθενός προϊόντος.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΧΙΑ. ΚΙΑΑ

1. Σιτηρά 28.000

2. Αραβόσιτος 7.000.000

3. Καπνά ανατολικά 190.000

4. Καπνά βιρτζίνια 327.000

5. Μηδική 1.200.000

6. Μποστανοειδή 1.105.000

7. Πατάτες 64.000

8. Ντομάτες για νωπή χρήση 92.000

9. Πορτοκαλιές 1.200.000

10. Μανταρινιές 38.000

11. Βρώσιμες ελιές 450.000

12. Ελιές ελαιοποιήσεως (ελαιόλαδο) 50.000

13. Σταφύλια 16.000

14. Παραγωγή καυσοξύλων 600.000

Σύνολο 12.360.000

Πηγή: Νομαρχιακή Αιτωλοακαρνανίας 

Δελτίο Γεωργικής Έρευνας 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
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Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα δείχνουν τον δυναμισμό των παραπάνω 

καλλιεργειών της φυτικής παραγωγής και πιο πολύ του Αραβόσιτου (καλαμπό

κι) που πρόκειται για εκτατική καλλιέργεια όπως και η Μηδική που απαιτούν 

συνδυασμό ανθρώπινου δυναμικού γεωργικών μηχανημάτων, κεφαλαίου, γης.

Ο καπνός από όλα τα καλλιεργούμενα φυτά είναι η πιο σημαντική καλ

λιέργεια που αποφέρει την πιο μεγάλη ακαθάριστη πρόσοδο αφού απαιτεί λιγό- 

τερη έκταση και μικρότερο κεφάλαιο σε σύγκριση με τις άλλες καλλιέργειες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Κτηνοτροφικά Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παραγωγή σε Χιλιάδες Κιλά

Κρέας Προβάτων 494.500

Κρέας Αιγών 55.800

Κρέας Χοιρών 1.800

Κρέας Κουνελιών 600

Κρέας Πουλερικών 700

Σύνολο 553.400

ΠΗΓΗ: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 

Δελτίο Γεωργικής Έρευνας 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Στα κτηνοτροφικά προϊόντα κυριαρχεί το κρέας των Αιγοπροβάτων που α

ντιστοιχεί στο 90% της παραγωγής κρέατος στο σύνολο της παραγωγής, ενώ τα 

υπόλοιπα είδη κρέατος είναι σε μικρά ποσοστά 10% στο σύνολο της παραγωγής 

100% .
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ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Αλιεύματα Παραγωγή σε Χιλιάδες Κιλά

Πέστροφες 21.000

Ψάρια λοιπών κατηγοριών 52.000

Αλιεύματα από Παράκτια Αλιεία 12.000

Σύνολο 85.000

ΠΗΓΗ: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Η Αλιεία γίνεται από τον ποταμό Δίμηκο που η αρχαία ονομασία του ήταν 

"Κυάθος" που σήμαινε ποτήρι. Από το ποτάμι αυτό διοχετεύονται τα νερά των 

λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας. Εκεί γίνεται η αλιεία του Αγγελοκάστρου, 

στον ποταμό Δίμηκο καθώς και στη Λίμνη Λυσιμαχεία. Εκεί αλιεύονται ψάρια 

διαφόρων κατηγοριών. Επίσης υπάρχει ιχθυοπαραγωγική μονάδα που παράγει 

προς πώληση πέστροφες. Από τα ψάρια που αλιεύονται άλλα προορίζονται για 

εμπορικούς σκοπούς ενώ άλλα για αυτοκατανάλωση.

Ο ποταμός Δίμηκος ξεκινάει από τη λίμνη Λυσιμαχεία και καταλήγει στον 

Αχελώο ποταμό και από εκεί στο Ιόνιο πέλαγος.

Η αλιεία είναι περιορισμένη ποσοτικά και ποιοτικά από ότι είναι οι άλλες 

περιφέρειες του Νομού.
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Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τη συμμετοχή κάθε κλάδου σε ποσο

στιαία αναλογία των προϊόντων του πρωτογενή τομέα.

Συμμετοχή κάθε κλάδου σε ποσοστό επί τοις %

Γ εωργία 90,2

Κτηνοτροφία 8,1

Αλιεία 1,7

Σύνολο 100

ΠΗΓΗ: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η Γεωργία παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο αφού είναι η βασικότερη πηγή εισοδήματος σε ποσοστό 

90,2%. Ακολουθεί η Κτηνοτροφία σε πολύ μικρό ποσοστό 8,2% και τέλος η 

Αλιεία με ποσοστό συμμετοχής 1,7%.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου είναι μια πε- 

ριοχή γεωργική που η οικονομία της βασίζεται στη Γεωργία.

Για την εκμετάλλευση δασών δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εμπορική άπο

ψη λόγω που τα ξύλα που κόβονται αποτελούν ανάγκες για αυτοκατανάλωση 

και όχι για εμπορικούς σκοπούς από τους κατοίκους της κοινότητας του Αγγε

λοκάστρου.
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2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στο δευτερογενή τομέα υπάρχει ακόμα ο παραδοσιακός χαρακτήρας. Ο 
δευτερογενής τομέας αφορά κυρίως:
- Βιομηχανίες τροφίμων που επεξεργάζονται τοπικά προϊόντα όπως:

Δύο ελαιοτριβεία όπου γίνεται η επεξεργασία του ελαιοκάρπου για την ε
ξαγωγή του ελαιολάδου.

Δύο ξηραντήρια Αραβόσιτου (Καλαμπόκι). Η συγκομιδή του Αραβόσιτου 
γίνεται με θεριζοαλωνιστικές μηχανές και μεταφέρεται με φορτηγά στο ξηρα- 
ντήριο για αποξήρανση και ύστερα για πώληση στις διάφορες Γεωργικές Βιο
μηχανίες για ζωοτροφές ή τροφές για τον Άνθρωπο.

Στον δευτερογενή τομέα βλέπουμε ακόμη τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
στην δεματοποίηση των αποξηραμένων καπνών σε μορφή δεμάτων. Αυτή η 
επεξεργασία γίνεται από τους ίδιους τους καπνοπαραγωγούς και γίνεται ακόμη 
παραδοσιακά όπως γινόταν και παλιά. Η δεματοποίηση γίνεται για να μειωθεί ο 
όγκος του αποξηραμένου καπνού σε ειδικά ξύλινα καλούπια και ο καπνός είναι 
έτοιμος μετά από αυτό το στάδιο για πώληση στις Καπνοβιομηχανίες. Ο πιο 
σημαντικός παράγοντας που αφορά την επεξεργασία των καπνών και δεν την 
αφήνει να εξελιχθεί είναι ότι τα κέντρα μεταποίησης είναι έξω από το Νομό και 
σε άλλους Νομούς. Στο χωριό γίνεται η δεματοποίηση ώστε να είναι εύκολη η 
μεταφορά τους στα κέντρα μεταποίησης. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι η 
δεματοποίηση είναι ακόμη οικογενειακής μορφής και δεν έχει εξελιχθεί σε μι
κρές βιοτεχνίες.

Ένας άλλος παράγοντας ανασταλτικός είναι ότι στο χωριό από την πόλη 
του Αγρίνιου απέχει στα 20 χιλιόμετρα και υπάρχει συγκοινωνία συνεχής με 
αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του χωριού να προτιμάει την 
πόλη για συναλλαγές με συνέπεια η οικονομία του χωριού να μην είναι κλει
στού συναλλακτικού χαρακτήρα όπως ήταν πριν από 40 χρόνια, όπου οι συναλ
λακτικές σχέσεις των κατοίκων ήταν κλειστού χαρακτήρα και είχαν τον χαρα
κτήρα ανταλλαγής μεταξύ τους γεωργικών προϊόντων. Έτσι παρατηρείται μια 
μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων του χωριού για αγορές στην πόλη του Α
γρίνιου όπου είναι το κοντινότερο Αστικό Κέντρο για αγορές και συναλλαγές 
οικονομικές.



17

3. ΤΡΓΓΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το σύνολο των υπηρεσιών δεν έχει πάρει ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω που εί

ναι συγκεντρωμένες ένα μέρος αυτών στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.

Το Αγγελόκαστρο ανήκει στην περιφέρεια της Αιτωλίας. Ο διαχωρισμός 

αυτός έγινε με βάση τον ποταμό Δίμηκο. Ότι είναι πίσω από τον ποταμό Δίμηκο 

όπως το Αγγελόκαστρο, ανήκει στην Αιτωλία, ενώ ότι είναι μετά τον ποταμό, 

ανήκει στην περιφέρεια της Ακαρνανίας.

Οι υπηρεσίες που το χωριό υπάγεται στο Μεσολόγγι είναι η Αγροτική 

Τράπεζα, Εφορία, Δικαστήριο, Πολεοδομία. Αυτές οι Υπηρεσίες επιδρούν αρ

νητικά για το χωριό λόγω της μεγάλης απόστασης και έλλειψη συνεχούς συ

γκοινωνίας από και προς το Μεσολόγγι. Στο Αγρίνιο υπάγεται στον Ο.Τ.Ε., 

Δ.Ε.Η., Διεύθυνση Γεωργίας και στην υπηρεσία Συγκοινωνιών Αγρίνιου.

Η επίδραση των τομέων αυτών στην ανάπτυξη του χωριού.

Ο κάθε τομέας επιδρά διαφορετικά στον άλλον και έχει διαφορετική αλλη- 

λοεξάρτηση.

Ο πρωτογενής τομέας, το σύνολο των δραστηριοτήτων της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας προσφέρει την πρώτη ύλη για τον Δευτερογενή τομέα, καθώς 

απασχολεί εργατικό Δυναμικό για την παραγωγή αυτών.

Ο Τριτογενής τομέας προσφέρει δύο κατηγορίες Υπηρεσιών. Τις Υπηρεσί

ες που είναι συνδεδεμένες με το παραγωγικό σύστημα (Εμπόριο) και Υπηρεσίες 

που αφορούν της εξυπηρέτηση του πολίτη (Διοίκηση, Παιδεία). Ο πρωτογενής 

τομέας είναι η βάση όπου στηρίζονται οι άλλοι δύο. Μπορούμε να τον χαρα

κτηρίσουμε σαν βάση για τους άλλους τομείς.

Ο πρωτογενής τομέας προσφέρει πρώτες ύλες όπως γεωργικά προϊόντα και 

κτηνοτροφικά (κρέας, γάλα) και ζητώντας τεχνολογικό και μηχανικό εξοπλισμό 

και νέα τεχνολογία και συμμετέχει στη διαμόρφωση του κόστους της εργασίας 

και στην ανάπτυξη των άλλων δύο τομέων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ.

α. Οι θεμελιώδεις κανόνες του Συνεργατισμού - Ιστορική αναδρομή - Ο 

πρώτος Συνεταιρισμός.

Κάθε αναφορά στη λειτουργική μονάδα του συνεταιρισμού αναπόφευκτα 

συνδέεται με ένα σύνολο εννοιών και κανόνων που αποτελούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του συνεταιριστικού θεσμού.

Αφετηρία διαμόρφωσης και καθορισμού του περιεχομένου του συνεταιρι

στικού θεσμού αποτέλεσε πριν από 156 χρόνια ο καταναλωτικός συνεταιρισμός 

του Ροτσντέιλ της Αγγλίας, ο οποίος αποτέλεσε πρότυπο επειδή ξεκίνησε με 

ανύπαρκτους οικονομικούς πόρους αλλά μεγαλούργησε στηριζόμενος στη συ

νετή συνεργασία των μελών του και στους κανόνες που καθιέρωσε. Οι πιστωτι

κοί συνεταιρισμοί της Γερμανίας που προχώρησαν ανεξάρτητα και περίπου 

παράλληλα χρονολογικά, παρά τις λειτουργικές διαφορές τους εξαιτίας του 

διαφορετικού προσανατολισμού τους επιβεβαίωσαν την ανάδυση ενός νέου 

μοντέλου οικονομικής συνεργασίας του συνεταιριστικού το οποίο αποδίδει 

οικονομικά στους μετέχοντες ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο 

υπηρεσίες κοινωνικής και οικονομικής εξισορρόπησης. Η συνεχής απόδειξη της 

αποτελεσματικότητας των συνεταιρισμών οδήγησε στην ραγδαία επέκτασή τους 

στον Ευρωπαϊκό χώρο με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1895 της Διεθνούς Συνε

ταιριστικής Ένωσης με έδρα το Λονδίνο. Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών στη- 

ρίχθηκε στο καταστατικό του συνεταιρισμού του Ροτσντέιλ και το 1937 στο 

Παρίσι διατυπώθηκαν οι βασικοί κανόνες που ονομάστηκαν "Συνεταιριστικές 

Αρχές" και τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι Συνεταιρισμοί.

Με βάση τις αρχές του συνεργατισμού ιδρύθηκαν και λειτούργησαν από α

γροτικοί σύλλογοι μετά την ψήφιση του Νόμου 602/1914 οι πρώτοι συνεταιρι

σμοί στην Ελλάδα μετά το 1915.
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Οι Συνεταιρισμοί στον Ελληνικό χώρο.

Με την ανατολή του 20ου αιώνα το Αγροτικό Κίνημα αρχίζει να συντάσ- 

σεται σε καινούργιες γραμμές πιο οργανωμένο.

Την εποχή εκείνη βλέπουμε τον πρώτο Αγροτικό Σύλλογο που είναι ο Με

τοχικός Γεωργικός Αλμυρού στα 1900 που μαζεύει γύρω τους Αγρότες και δη

μιουργεί τον πρώτο πυρήνα πάλης. Ο Σύλλογος αυτός μπορεί να θεωρηθεί και 

ένας από τους πρωτοπόρους της ανάπτυξης των γεωργικών συνεταιρισμών. Ο 

Σύλλογος αυτός όπως και όλοι οι Αγροτικοί Σύλλογοι έγιναν Συνεταιρισμοί 

μετά την ψήφιση του Ιδρυτικού Νόμου για τους Συνεταιρισμούς 602/1914 στον 

ελληνικό χώρο.

Στη σύσταση του Μετοχικού Γεωργικού Συλλόγου Αλμυρού πρωτοστάτη

σαν ο δάσκαλος Ν. Μιχόπουλος και ο Γεωπόνος Διευθυντής της Κασαβετείου 

Γεωργικής Σχολής Δ. Γρηγοριάδης. Το 1908 προοδευτικά στελέχη της Καρδί

τσας προχωρούν στην ανάπτυξη του αγροτικού κινήματος και σαν πρώτη ενέρ

γεια παρουσιάζουν την ίδρυση της "Ομοσπονδία Αγροτικών Πεδεινών Συλλό

γων Καρδίτσας". Η πρώτη σημαντική πράξη του Γεωργικού Πεδινού Συλλόγου 

Καρδίτσας είναι ο ενθουσιώδης χαιρετισμός του Στρατιωτικού Κινήματος στο 

Γουδί το 1909. Παρ' ότι ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος αδιαφόρησε για το Θεσσα- 

λικό πρόβλημα η Αγροτική ιδέα έχει ριζώσει. Μετά την ψήφιση του Νόμου 

602/1914 το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο Συνεταιριστικό Κίνημα και στην 

ίδρυση των πρώτων Συνεταιρισμών.

Μετά την ψήφιση αυτού του Νόμου οι συνεταιρισμοί αυξάνονται και εξα

πλώνονται με γρήγορους ρυθμούς σε ολόκληρη την χώρα.
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Ο Επηρεασμός και η επίδραση του Συνεταιριστικού Κινήματος στην ίδρυ

ση και πορεία του Συνεταιριστικού Οργανώσεων

Ένας από τους πολλούς ορισμούς που έχει δοθεί για τον Συνεργατισμό εί
ναι πως ο Συνεργατισμός είναι ένα σύστημα κοινωνικοοικονομικό. Με μια λέξη 
λέγονται όλα. Αν κοιτάξει κανείς θα δει αμέσως την συνεταιριστική κίνηση σαν 
κίνηση λαϊκή στην ουσία τους, λαϊκή από την καταγωγή της από τον κύκλο που 
στρατολογεί τις δυνάμεις της, από τις ανάγκες που ζητά να ικανοποιήσει.

Παρουσιάζεται σαν κίνηση οργανωτική ιδέες και οργάνωση που στο οικο
νομικό και κοινωνικό επίπεδο εκφράζουν την αντίδραση των αδύνατων ενάντια 
στις σκληρότητες του ατομισμού και στις υπερβολές του φιλελευθερισμού χω
ρίς να παραδέχονται την απορρόφηση του ατόμου ούτε την κατάλυση της ελευ

θερίας.
Η Συνεταιριστική κίνηση δεν θυσιάζει το άτομο αλλά αντίθετα ζητάει να 

βοηθήσει την ανάπτυξή του και να εξασφαλίσει την αξιοπρέπειά του δεν αρνεί- 
ται την ελευθερία του, αλλά προσπαθεί να την σώσει και να την ισχυροποιήσει.

Στην Ελλάδα όμως την εξέλιξη και την πορεία του συνεταιριστικού κινή
ματος την επηρέασε το ελληνικό κράτος. Μέσω της Εθνικής Τράπεζας, που 
έδινε τις πιστώσεις στους γεωργούς και στους συνεταιρισμούς ως την ίδρυση 
της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας το 1929. Αντίθετα με τον Ευρωπαϊκό 
χώρο όπου το Συνεταιριστικό κίνημα αναπτύχθηκε μια ιδιωτική πρωτοβουλία 
και συλλογική προσπάθεια στην Ελλάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο το ελληνικό 
κράτος. Με βάση, αυτή την κίνηση που αποτελεί το βασικό κίνητρο στην ίδρυ
ση των συνεταιρισμών στην Ελλάδα με την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας 
έπειτα από την διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια των γεωργών για την Εθνική Τρά
πεζα που ασκούσε τότε την χρηματοδοτική πίστη στους Συνεταιρισμούς ιδρύ
θηκε το 1929 η Αγροτική Τράπεζα. Η ίδρυση όμως της Αγροτικής Τράπεζας 
είχε ως συνέπεια η Δημόσια Υπηρεσία εποπτείας Γεωργικών Συνεταιρισμών 
που ολόκληρη μεταφέρθηκε στην Αγροτική Τράπεζα για να συνεχίσει το κοινω
νικό της έργο παραγκωνίσθηκε από την πρώτη στιγμή, ίσως για τιμωρία για την 
δράση και τις προσπάθειες που είχε κάνει για την ίδρυσή της.
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Η τράπεζα όμως είχε δει πολύ στενά το συνεταιριστικό της έργο, περισσό
τερο σαν μέσο βοηθητικό του τραπεζικού της συστήματος παρά σαν αυτοτελή 
σκοπό.

Οι επόπτες συνεταιρισμών περιορίσθηκαν σε καθαρά τεχνικό ρόλο χωρίς 
διοικητικές αρμοδιότητες και πραγματική δράση. Το χειρότερο όμως ήταν πως 
η ουσιαστική αποστολή της εποπτείας δεν βρισκόταν σε αρμονία με την πολιτι
κή που είχε αρχίσει και συνέχιζε η Τράπεζα. Η εποπτεία όφειλε και ήθελε να 
αναπτύξει τις συνεταιριστικές της δραστηριότητες και η συνεταιριστική διαχεί
ριση σε όλους τους κλάδους της Αγροτικής οικονομίας με υπεύθυνη και ανε
μπόδιστη πρωτοβουλία του συνεταιρισμένου αγροτικού κόσμου.

Αντίθετα η Αγροτική Τράπεζα ζητούσε να εκτελέσει την αποστολή της με 
ένα συγκεντρωτικό ανεξάρτητο και ανεξέλεγκτο από τους συνεταιρισμούς μη
χανισμό, γέννημα του κληρονομημένου κηδεμονευτικού συστήματος.

Αυτή η πολιτική του κράτους είχε ως αποτέλεσμα οι συνεταιριστικές ορ
γανώσεις να εξαρτώνται από την πολιτική της Αγροτικής Τράπεζας που είχε 
αλλάξει πολύ τον ρόλο και την πορεία των Συνεταιρισμών από την ίδρυσή της 
και έπειτα. Με αυτό το πνεύμα το κηδεμονευτικό και δύσπιστο για την αξία 
μιας ισότιμης οργανικής συνεργασίας ανάμεσα στην Τράπεζα και τους συνεται
ρισμούς και για τις ικανότητες των συνεταιρισμών για πλατύτερες πρωτοβουλί
ες, είναι σφραγισμένη βαθιά όλη η οργάνωση και το έργο της Αγροτικής Τρά
πεζας.

Την Τεχνική Υπηρεσία την κράτησε γραφειοκρατικά συγκεντρωμένη στη 
Διοίκησή της. Την διαχείριση των ασφαλιστικών της εργασιών την οργάνωσε 
συγκεντρωτικά για λογαριασμός της, όπως όφειλε να φροντίσει για την οργά
νωση σε συνεταιριστικές βάσεις.

Από την εξαγωγική εταιρία νωπών προϊόντων και λαχανικών που είχε ι
δρυθεί το 1931 είχαν μείνει στην άκρη οι Συνεταιρισμοί. Ακόμη και τον ρόλο 
των προμηθειών των γεωργικών ειδών που ήταν έργο των Γεωργικών Συνεται
ρισμών, με δυσκολία είχε υποχωρήσει η Τράπεζα και ποτέ είχε σκεφθεί σαν 
υπεύθυνη και αυτή για την συνεταιριστική κίνηση να πάρει την πρωτοβουλία να 
τις οργανώσει συνεταιριστικά. Στις πιστωτικές εργασίες δεν είχε εφαρμόσει
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ούτε για δοκιμή τον υπεύθυνο συλλογικό δανεισμό του συνεταιρισμού που τόση 
σημασία είχε πριν εφαρμοστούν οι υποθήκες, ούτε μια συνεταιριστική οργάνω
ση για αντιπρόσωπό της στην περιφέρεια.

Έτσι παρατηρούμε γιατί οι Συνεταιρισμοί πάσης φύσεως άργησαν να εξε
λιχθούν και να γίνουν ανεξάρτητοι, οι λόγοι είναι: Η πολιτική του Ελληνικού 
κράτους μέσω της Αγροτικής Τράπεζας που ασκούσε την εποπτεία του Συνε
ταιρισμού ήταν δυσμενής για τους συνεταιρισμούς και ένα μέρος της οικονομι
κής δραστηριότητας των συνεταιρισμών όπως η Αγροτική πίστη, προμηθευτικές 
εργασίες να εξαρτώνται από την εκάστοτε πολιτική της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδας, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα όπου μέσω της Αγροτικής 
Τράπεζας στον τομέα της Αγροτικής πίστης των προμηθευτικών εργασιών και 

των χρηματοδοτήσεων, ελέγχει τους Γεωργικούς και πιστωτικούς Συνεταιρι
σμούς στην Ελληνική Περιφέρεια.

Το Συνεταιριστικό κίνημα εξελίχθηκε μέσω του συνεργατισμού. Αυτό το 
βλέπουμε αν παρατηρήσουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη της Γεωργίας με την 
επίδραση του συνεργατισμού και την ανάπτυξη των συνεταιρισμών στον κόσμο. 
Αν παρατηρήσουμε τη Γεωργία στις αναπτυγμένες τεχνολογικά και οικονομικά 
Δυτικές χώρες όπως οι Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑΣ, όπου η παραγωγή από το πρώτο 
στάδιο ως τη συγκομιδή γίνεται με νέα τεχνολογία και μηχανοκίνητα μέσα, και 

εφαρμογή μέσω της τεχνολογίας νέων καλλιεργειών, σε αντίθεση με τις φτωχές 
χώρες του Τρίτου Κόσμου όπως Κένυα, Ινδία, Μαλαισία, όπου υπάρχει ακόμη ο 
παραδοσιακός χαρακτήρας. Βλέπουμε πως μέσω του Συνεργατισμού και την 
εφαρμογή των αρχών του αναπτύχθηκε το Συνεταιριστικό Κίνημα με ιδιωτική 
πρωτοβουλία και συλλογική προσπάθεια για την ίδρυση των πιο μικρών Πρω
τοβάθμιων συνεταιρισμών μέχρι τις Συνεταιριστικές Εταιρείες, σε αντίθεση με 
τις χώρες του φτωχού Νότου, όπου στη Γεωργία επικρατεί ο παραδοσιακός 
χαρακτήρας, και αυτή γίνεται με πρωτόγονα μέσα, και οι τυχόν συνεταιρισμοί 
που υπάρχουν να έχουν ιδρυθεί από το κράτος όπου μέσω αυτών ασκεί την 
πολιτική του, και χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη και πρόοδο, αφού δεν υπάρχει καν 
ιδιωτική πρωτοβουλία, και υπάρχει συνεχής κρατικός έλεγχος και παρέμβαση 
στις υποθέσεις του συνεταιρισμού.
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Οι Α.Σ.Ο. της κατηγορίας αυτής ασκούν κατά κανόνα συγκεκριμένη δρα

στηριότητα στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της αγροτικής παραγωγικής 

διαδικασίας.

Πολλές από τις εν λόγω Α.Σ.Ο. διαδραματίζουν αξιόλογο αναπτυξιακό ρό

λο εξυπηρετώντας την αγροτική παραγωγή, απορροφώντας με την υποδομή 

τους την πρώτη ύλη και λειτουργούν σταθεροποιητικά στην Αγορά στηρίζοντας 

το εισόδημα του Έλληνα Αγρότη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.

Η Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. είναι η ανώτατη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση της 

χώρας. Αποτελείται από όλες τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και έχει ως 

περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Η έδρα της ορίζεται στο κατα

στατικό της το οποίο μπορεί να προβλέψει την ίδρυση και λειτουργία περιφε

ρειακών παραρτημάτων της κάθε ένα από τα οποία αναλαμβάνει την προώθηση 

των δραστηριοτήτων της στην περιφέρεια της ευθύνης τους.

Η Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. ασκεί κάθε δραστηριότητα που προάγει το Ελληνικό Συ

νεταιριστικό Κίνημα. Είναι η μεγαλύτερη κεντρική συνεταιριστική οργάνωση 

και με τη μεγάλη δύναμη που διαθέτει παίζει σοβαρό ρόλο στην Ανάπτυξη και 

κατεύθυνση του Συνεταιριστικού Κινήματος στην Ελλάδα.

ΑΝΏΝΥΜΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Ίδρυση και εξέλιξη αυτών.
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Θέση - Έκταση - Διοικητική διαίρεση του Νομού.

Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνει το Δυτικό Τμήμα της Στερεάς 

Ελλάδας περιβρεχόμενος Βορειοδυτικά, Δυτικά και Νότια από τον Αμβρακικό 

κόλπο, το Ιόνιο Πέλαγος και τον Πατραϊκό Κόλπο.

Συνορεύει από τη Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο με τους Νομούς Φωκίδας, 

Ευρυτανίας, και Νομό Άρτης. Η έκταση του Νομού υπολογίζεται στα 4.400.000 

στρέμματα τα οποία είναι: Δάση και βοσκότοποι, καλλιεργούμενες εκτάσεις, 

λίμνες και άγονα εδάφη. Απαρτίζεται ο Νομός από πέντε (5) επαρχίες, 230 Κοι

νότητες και 5 Δήμους:

- Επαρχία Μεσολογγίου

- Επαρχία Τριχωνίδας

- Επαρχία Ναυπάκτου

- Επαρχία Βάλτου

- Επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου

Ο πληθυσμός κατά ποσοστό 90% ασχολείται με τη Γεωργία και την Κτη

νοτροφία.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Εδαφική διαμόρφωση

Ο Νομός είναι ορεινός, έχει όμως αρκετές εύφορες πεδιάδες στον Αχελώο, 

τη λίμνη Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία στις εκβολές του ποταμού Ευήνου και στην 

περιοχή του Αστακού, Λεσινίου και στην παραλιακή λωρίδα της Ναυπακτίας.
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Κλίμα - Θερμοκρασία

Χαρακτηρίζεται από πολύβροχους χειμώνες και ζεστό καλοκαίρι στις πεδι

νές περιοχές του.

Συγκοινωνία

Υπάρχει η Εθνική οδός Αθηνών Ιωαννίνων η οποία διασχίζει το Νομό και 

διακλαδώνονται στο εσωτερικό του πολλοί δρόμοι με συγκοινωνιακούς κόμ

βους στο Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Ναύπακτο και Αιτωλικό.

Επίσης υπάρχει υπό ανακατασκευή η σιδηροδρομική γραμμή Αγρίνιου - 

Κρυονερίου, που περνούσε στις πόλεις του Αιτωλικού, Μεσολογγίου, στο χωριό 

Αγγελόκαστρο.

Σε πολλά τμήματά της γίνεται συντήρηση σε σιδηροδρομικές γέφυρες ενώ 

το υπόλοιπο μέρος του σιδηροδρόμου αντικαθίσταται και θα μπει σύντομα σε 

λειτουργία. Υπάρχουν ακόμη και το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. καθώς και τα Αστικά 

Κ.Τ.Ε.Α. που ενώνει τις πόλεις και τα χωριά του Νομού μεταξύ τους καθώς και 

τον Νομό με άλλους Νομούς.



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ Γ.Π.Σ. 

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

28

Οι πρώτοι Γ.Π.Σ. στην Αιτωλοακαρνανία λειτούργησαν ως Αγροτικοί 

Σύλλογοι στην αρχή και μετά την ψήφιση του Νόμου 602/1914 περί συνεταιρι

σμών ιδρύθηκαν το 1915 οι πρώτοι συνεταιρισμοί.

Οι κυριότεροι μετά την ψήφιση του νόμου που ιδρύθηκαν και λειτούργη

σαν στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι:

Γ.Π.Σ. Νεοχωρίου διαδεχθής το Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας Νεο- 

χωρίου, παραχελωίτιδος ασχολούμενης με εργασίες προμηθευτικές και πιστωτι

κές και διαχειριζόμένος στο Νεοχώριο προωθημένους κέντρο διάθεσης γεωργι

κών εφοδίων της Αγροτικής Τράπεζας.

Γ.Π.Σ. Ευηνοχωρίου ασχολούμενος με εργασίες πιστωτικές κοινής χρήσε- 

ως τρακτέρ.

Γ.Π.Σ. Ματαράγκας ασκώντας αυτοτελώς για λογαριασμό της Αγροτικής 

Τράπεζας την άσκηση βραχυπρόθεσμης Αγροτικής πίστης στους συνεταιριζό- 

μενους αγρότες της περιφερείας του.

Γ.Π.Σ. Γουριάς

Γ.Π.Σ. Ζαπαντίου

Αυτοί είναι οι έξι (6) πρώτοι Γ.Π.Σ. που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν αμέ

σως μετά την ψήφιση του Νόμου.

Ο δικαιολογητικός λόγος ίδρυσης και ανάπτυξης των Γεωργικών και πι

στωτικών Συνεταιρισμών και ανάπτυξης του Γεωργικού Συνεταιριστικού Κινή

ματος ήταν η επιτακτική ανάγκη για εξεύρεση κεφαλαίου για τις ανάγκες της 

γεωργίας και ως μόνο μέσο άμυνας του αγροτικού πληθυσμού κατά της τοκο

γλυφίας η οποία λυμαίνονταν την ύπαιθρο και με άσκηση του κράτους έντονης 

συνεταιριστικής προπαγάνδας με την σύσταση υπηρεσίας εποπτείας Συνεταιρι

σμών, (η υπηρεσία συγχωνεύτηκε στην Αγροτική τράπεζα το 1929 μετά την 

ίδρυσή της. πριν υπήρχε ως αυτοτελής Κρατική Υπηρεσία), και σε συνδυασμό
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με τη νομοθεσία που υπήρχε παρήσχε στους Συνεταιρισμούς φορολογικές α

παλλαγές και ευεργετήματα. Με την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας το 1929 

που συνέχιζε το έργο του Υπουργείου Γεωργίας στον τομέα παρακολούθησης 

και ελέγχου των συνεταιρισμών και παραπέρα επέκτασης του συνεταιριστικού 

πνεύματος, επεδίωξε παράλληλα προς το ελεκτικό της έργο την ενίσχυση κατά 

την ίδρυσή τους των ήδη υπαρχόντων συνεταιρισμών και δημιουργία νέων και 

σύνθετων των πιστωτικών, όπως παραγωγικοί, προμηθευτικοί, πωλήσεις για να 

εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες του αγροτικού κόσμου. Η εξέλιξη της 

Ελληνικής γεωργικής συνεταιριστικής κίνησης από το έτος 1914 όπου είχε ψη- 

φισθεί ο νόμος περί συνεταιρισμών υπήρξε ραγδαία και εμφανίζεται από τον 

παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Αριθμητικής εξέλιξης των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών μετά την 

ψήφιση του Νόμου 602/1914 "Περί Συνεταιρισμών".

Έτος Αριθμός Αειτουργώ- 
ντων Συν/σμών

Αριθμός Συν/σμών 
Αρχηγών 

Οικογενειών

Ποσοστό
Συν/σμών
Αγροτών

1929 2.800 128.520 14,8%

1939 4.959 307.800 -

1956 68.66 696.696 56%

ΠΗΓΗ: Δελτίο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τεύχος 98 έτος 1957 

Εποπτεία Συνεταιρισμών Α.Τ.Ε.
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ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο Γενικός στόχος της Συνεταιριστικής Κίνησης είναι να προσφέρει υπηρε

σίες στον γεωργό από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, ακολούθησε ορι

σμένα πρακτικά βήματα που αναφέρονται στα εξής:

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Με την προοπτική απελευθέρωσης της διαχειρίσεως των εφοδίων (ζωο

τροφές, σπόροι, λιπάσματα) από το δημόσιο, η συνεταιριστική κίνηση ανέλαβε 

να υποκαταστήσει το δημόσιο για να αποφευχθεί η παρεμβολή ενδιάμεσων. Στις 

ζωοτροφές η ΚΥΔΕΠ από το 1978 διαχειρίζεται τις ζωοτροφές για λογαριασμό 

του Δημοσίου με επιτυχία και με μειωμένο κόστος. Με την εμπειρία που έχει θα 

μπορέσει στη συνέχεια να εκτελέσει το ίδιο έργο αυτόματα για λογαριασμό της 

συνεταιριστικής κίνησης.

Στα λιπάσματα, η Συνεταιριστική Κίνησης ανέλαβε να ιδρύσει Κεντρικό 

φορέα διαχειρίσεώς τους, με συμμετοχή της Α.Τ.Ε. κατά μειοψηφία. Η διαθέσι

μη στην Συνεταιριστική Κίνηση εμπειρία και οι αποθηκευτικοί χώροι αποτε

λούν την καλύτερη εγγύηση για να επιτευχθεί η διοχέτευση των λιπασμάτων 

στους παραγωγούς στον τόπο και τον χρόνο που τα χρειάζονται σε καλή ποιό

τητα και σε ικανοποιητική τιμή αφού δεν θα παρεμβάλλονται κέρδη μεσαζό

ντων.

Στα γεωργικά φάρμακα που η χρήση τους έχει γενικευθεί και οι τιμές τους 

ανέρχονται η συνεταιριστική κίνηση επιδιώκει και πάλι να αποφύγει τις διε

σπαρμένες προμηθευτικές ενέργειες και την απόλυτη εξάρτηση από τους προ

μηθευτές.
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Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων

Στην μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων οι συνεταιριστικές οργανώ

σεις έχουν από χρόνια αποδυθεί σε εκτεταμένες προσπάθειες που όμως, εκτός 

από λίγες δεν ενεργούν συντονισμένα. Μεταποιητικές μονάδες ανήκουν σε 

συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και ποικίλουν σε μέγεθος και σε βαθ

μό μεταποιήσεως. Προσπάθειες γίνονται για την υπαγωγή των γαλακτοκομικών 

σε ενιαία οργάνωση και για την συντονισμένη δράση μέσω των κεντρικών ορ

γανώσεων, πράγμα που αποτελεί τη μόνη λύση για τις συνεταιριστικές οργανώ

σεις που τους εξασφαλίζει δύναμη και οικονομικότητα.

Υπηρεσίες Στήριξης

Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Εκατομμύρια τόνοι προϊόντων ή εφοδίων διακινούνται από 

τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Κατά τις μεταφορές αυτές το μεν κόστος πρέ

πει να διατηρείται χαμηλό ενώ η ποιότητας και η συνέπεια των υπηρεσιών πρέ

πει να είναι υψηλού επιπέδου. Για να πετύχει το συνδυασμό αυτό η συνεταιρι

στική κίνηση προχώρησε στην ίδρυση συνεταιριστικού φορέα διεθνών μεταφο

ρών που σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί και στις μεταφορές του εσωτερικού.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Η τεράστια αξία των συνεταιριστικών εγκαταστάσεων και των 

προϊόντων που διαχειρίζονται οι συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν την ανάγκη 

ασφάλισης. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε και λειτουργεί η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ που αναλαμβάνει κάθε είδους ασφάλειες. Με το νόμο που 

επιτρέπει στους συνεταιρισμούς την συμμετοχή στην συνεταιριστική ασφαλι

στική και την έχουν κάνει οι συνεταιρισμοί ήδη μία από τις μεγαλύτερες στην 

Ελλάδα Ασφαλιστική Εταιρεία.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Από τα προβλήματα που συναντάει για να πετύχει τον σκοπό της είναι:

1) Η χρησιμοποιούμενη εμπορική πρακτική

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις από την φύση τους παραμένουν προσκολ- 

λημένες στη διάφανη εμπορική πρακτική. Γιατί επιχειρηματίας και πελάτης 

είναι τα ίδια μέλη, δεν νοείται εκμετάλλευση του ενός από τον άλλον.

2) Η Αγνοια του Συνεταιριστικού θεσμού

Πολλοί που οφείλουν να γνωρίζουν τον συνεταιριστικό θεσμό και τις αρ

χές του τον αγνοούν. Αυτό οδηγεί σε κακομεταχείριση των συνεταιρισμών και 

σε παραποίηση της φύσεως και των στόχων τους.

3) Πραγματικές ελλείψεις

Το παρελθόν μας έχει κληροδοτήσεις συνεταιρισμούς που χρησιμοποιού

νταν σε μεγάλη έκταση στην εφαρμογή της παρεμβατικής πολιτικής του κρά

τους.

Η μεταχείριση μελών και μη μελών δεν διέφερε στις περισσότερες δρα- 

στηριότητές τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ψεύτικων εντυπώσεων για τις 

δυνατότητες του θεσμού. Τα μέλη εύκολα εγκατέλειπαν τη συνεργασία τους με 

τον συνεταιρισμό για οποιοδήποτε μικρό και ευκαιριακό αντάλλαγμα εκ μέρους 

ανταγωνιστών του συνεταιρισμού.

4) Επιδιώξεις πολιτικού προσεταιρισμού

Σ' ένα οικονομικο-κοινωνικό θεσμό όπως ο συνεργατισμός, οι επιδιώξεις 

κομματικοποιήσεως με οποιαδήποτε μορφή ενεργούν διαλυτικά διότι αντί της 

ενοποίήσεως των προσπαθειών τους προς ένα κοινό στόχο προκαλούν εσωτερι

κή διάσπαση και υποκαθιστούν την συνεργασία με τη διαμάχη. Παρατηρείται 

ότι η συνεταιριστική κίνηση έχει εκτός από το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει
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προς όφελος των συνεταιρισμών και των συνεταιρισμένων με υπηρεσίες, όπως 

ο εφοδιασμός των παραγωγών, την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων και 

τις υπηρεσίες στήριξης έχει προβλήματα και δυσκολίες που κάνουν αδύνατη την 

πραγματοποίηση του έργου της με ορισμένα προβλήματα και με πιο σημαντικά, 

όπως την άγνοια του συνεταιριστικού θεσμού, τις επιδιώξεις του πολιτικού 

προσεταιρισμού.

Γι' αυτό παρατηρείται μια δυσκολία από την μεριά της κίνησης με αποτέ

λεσμα για να έχει τους προσανατολισμούς επιτυχίας η συνεταιριστική κίνηση 

μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα σε ένα διακρατικό σύνολο όπως η Ευρωπαϊ

κή Ένωση πρέπει να περιμένει αξιόλογες επιτυχίες μόνο με την προϋπόθεση ότι 

θα κινηθεί και θα λειτουργήσεις σαν ενιαίο συμπαγές σώμα.

Για να το πετύχει αυτό πρέπει να εφαρμόσει ένα "κώδικα εμπορικής συ

μπεριφοράς μελών και οργανώσεων". Η ιδέα του συνεταιρισμού ως μόνιμου 

διασφαλιστή των συμφερόντων των συνεργαζόμενών μελών πρέπει να προαχθεί 

ενώ’θα πρέπει να καταπολεμηθεί η εικόνα του συνεταιρισμού -πυροσβέστη, του 

οποίου γίνεται επίκληση μόνο σε στιγμές απόγνωσης.

Αν εφαρμοστεί αυτή η τακτική οι συνεταιρισμοί θα έχουν σίγουρα οφέλη 

που πρέπει να διοχετευτεί αυτούσια στα μέλη και να διατηρείται ο δεσμός μαζί 

τους και το υπόλοιπο να επενδύσει σε έργα επέκτασης και αύξησης των υπηρε

σιών προς τα μέλη τους.



Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
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Ο Γεωργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αγγελοκάστρου είναι μια 

πρωτοβάθμια αγροτική συνεταιριστική οργάνωση με έδρα την Κοινότητα του 

Αγγελοκάστρου και περιφέρεια την επαρχία Μεσολογγίου.

Έτος ίδρυσης του Συνεταιρισμού είναι το 1924 και έχει 332 μέλη.

Ο Συνεταιρισμός είναι μέλος και ανήκει στην Ένωση Γεωργικών Συνεται

ρισμών Μεσολογγίου - Ναυπακτίας.

Ο κύριος σκοπός της ίδρυσής του ήταν να ασκεί την γεωργική και πιστωτι

κή δραστηριότητα για λογαριασμό των μελών του.

Ο Συνεταιρισμός έχει 332 συνεταιριστικές μερίδες με αξία μερίδας στις 

25.000 δραχμές και σύνολο ευθύνης των μελών του 97.600.000 (332 1.000 X 

300). Η συνεταιριστική μερίδα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε (25.000) 

δραχμών τουλάχιστον, το οποίο καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες 

δόσεις όπως ορίζει το καταστατικό του Συνεταιρισμού.

Η συνεταιριστική μερίδα είναι αμεταβίβαστη, αδιαίρετη και ίση για όλους 

τους συνεταίρους.

Συνεταιριστική μερίδα είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος 

συμμετέχει στον Συνεταιρισμό. Κάθε συνέταιρος δικαιούται να έχει μια (1) 

μόνο συνεταιρική μερίδα.
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ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Γεωργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός του Αγγελοκάστρου σαν ορ

γάνωση των ίδιων των αγροτών και σαν δημοκρατική οργάνωση διοικείται από 

το Ανώτατο Όργανο Διοίκησης που είναι η Γ ενική Συνέλευση που την αποτε

λούν τα μέλη του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός αντιπροσωπεύεται στην Ένωση ανάλογα με τον αριθμό 

των μελών του. Τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν ενήλικοι 

άνδρες και γυναίκες οι οποίοι δεν τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευ

ση και ασχολούνται αυτοπροσώπως επαγγελματικά αλλά όχι αποκλειστικά με 

τις παραπάνω εργασίες, εφόσον είναι κύριοι ή. μισθωτές αγροτικής εκμετάλλευ

σης που βρίσκεται στην περιφέρεια του Γεωργικού Συνεταιρισμού και κατοι

κούν στο Νομό που έχει την έδρα του ο Συνεταιρισμός.

Η Γ ενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και α

παρτίζεται από όλα τα μέλη του.

Στην Γ ενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού κάθε μέλος έχει μία ψήφο.

Τα μέλη του μετέχουν και ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώ

πως.

Η Γ ενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπε- 

ται άλλο όργανο. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 

ανήκουν:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού

2. Συγχώνευση - παράταση της διάρκειας και η διάλυση του Συνεταιρισμού.

3. Η συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις.

4. Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και ο τρόπος 

καθορισμού του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης.

5. Η έγκριση του προγράμματος ανάπτυξης του συνεταιρισμού για τα επόμενα 

έτη και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

6. Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση 

συγκεκριμένων σκοπών που αναφέρονται στο Καταστατικό.
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Σύγκλιση - Ψηφοφορία

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική 

συνεδρίαση μια φορά το έτος.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Συνεταιρισμού μέσα 

στοπ πρώτο τετράμηνο του έτους. Η διαδικασία της σύγκλισης καθορίζεται από 

το Καταστατικό.

Το Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλέσουν Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση για λόγους που προβλέπονται από το Καταστατικό ή το Νό

μο ή όταν το επιβάλλει το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

Έκτακτα μπορεί να ζητήσεις τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού.

Η Συνέλευση μπορεί να ζητήσει και να λάβει μόνο πάνω σε θέματα τα ο

ποία περιέχονται στην πρόσκληση. Σκοπός της Γενικής Συνέλευσης είναι να 

εγκρίνει τις πράξεις των άλλων οργάνων Διοίκησης του Διοικητικού και Επο

πτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό δικαστικά και εξώ- 

δικα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του Συνεταιρισμού στα πλαί

σια του Νόμου και του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέ

λευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτή

των του ή αναθέτει την διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των 

σχετικών πράξεων και εγγραφών σε ένα από τα μέλη του ή σε έναν υπάλληλο
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του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μια 

φορά το μήνα.

Οι συνεδριάσεις του μπορεί να είναι δημόσιες κατά τους όρους του Κατα

στατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού είναι πενταμελές.

Στην παρούσα θητεία του αποτελείται από τους: 

ί .  Γεώργιος Στ. Κασιδιάρης - Πρόεδρος

2. Παναγιώτης Αρ. Αλιάγας - Αντιπρόεδρος

3. Γ εώργιος Αθ. Παπαγεωργίου - Ταμίας

4. Δημήτριος Κων. Καραλής - Μέλος

5. Γεώργιος Ελ. Πανάκιας - Μέλος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη, ένα από τα οποία 

εκλέγεται ως πρόεδρος. Δεν εκλέγεται μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου συνέ

ταιρος που την τελευταία διετία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 

Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Νόμου του Κατα

στατικού και των αποφάσεων της Γ ενικής Συνέλευσης.

Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου 

στοιχείου για τον λογιστικό - διαχειριστικό έλεγχο καθώς και να ζητά πληροφο

ρίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Εποπτικό Συμβούλιο 

συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά στους τρεις μήνες:

1. Ιωάννης Παύλου Δημάκης - Πρόεδρος

2. Γ εώργιος Νικ. Σαράντης - Αναπληρωτής

3. Βασίλειος Αθ. Κωνσταντίνου - Μέλος
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Για την πραγματοποίηση των εργασιών του ο Συνεταιρισμός αποτελείται 

από έναν μόνιμο υπάλληλο Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι., ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες 

διοικητικές και λογιστικές. Οι Υπηρεσίες του συνεταιρισμού είναι κεντρικές 

επειδή ασκούνται στο κατάστημα του Συνεταιρισμού.

Υπάρχει ακόμη εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό στο Τμήμα της απο

θήκης και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ξεφόρτωμα των γεωργικών εφοδίων 

(λιπάσματα, σπόροι).

Το ετήσιο κόστος του Συνεταιρισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.653.345

δρχ·

ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η κεντρική υπηρεσία του Συνεταιρισμού αποτελείται από την Διεύθυνση 

Υπηρεσιών, στο οποίο ανήκει η Γραμματεία του Συνεταιρισμού.

Υποδιαιρείται σε Τμήματα Λειτουργία τα οποία ασκούν διαφορετικές λει

τουργίες για τον Συνεταιρισμό.

Τα Τμήματα Λειτουργίας είναι:

1) Το Εμπορικό Τμήμα

Το έργο του Τμήματος αυτού σχετίζεται με την διακίνηση των εσπεριδοει

δών της βιομηχανικής τομάτας των μελών του Συνεταιρισμού, καθώς και την 

πώληση γεωργικών εφοδίων, όπως λιπάσματα, σπόροι, κ.λ.π.

Επίσης διακινεί και άλλα όπως νάϋλον, καπνόσπαγγο για το αρμάθιασμα 

της ποικιλίας των καπνών μυρωδάτων, τελάρα πλαστικά για την συλλογή τομά

τας, για λογαριασμό των μελών του Συνεταιρισμού.
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Το εμπορικό Τμήμα σε συνεργασία με το Λογιστήριο εκδίδει τιμολόγια 

πωλήσεων (παραστατικά) που σχετίζονται με αυτό.

Παρακολουθεί την διαφοροποίηση των τιμών που ενδιαφέρουν τον Συνε

ταιρισμό, καθώς και την επικοινωνία με τους πελάτες του.

2) Το Τμήμα Προμηθευτικών Εργασιών

Το Τμήμα αυτό μεριμνά για την προμήθεια, παραλαβή, αποθήκευση, συ

ντήρηση και διάθεση κάθε είδους προϊόντων. Το τμήμα αυτό προμηθεύεται 

μέσω της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου - Ναυπακτίας που 

είναι μέλος της, φυτοφάρμακα, είδη βιοτικής ανάγκης όπως ελαιόλαδο το οποίο 

διαθέτει στα μέλη του σε τιμές κόστους αφού βασικός σκοπό των εργασιών δεν 

είναι μόνο η εξυπηρέτηση αλλά και η προστασία των μελών.

3) Το Λογιστήριο

Σκοπός του Λογιστηρίου είναι η σωστή διοικητική και διαχειριστική οργά

νωση και παρακολούθηση όλων των οικονομικών πράξεων του Συνεταιρισμού 

καθώς και η ενημέρωση όλων των βιβλίων και λογιστικών εγγράφων που σχετί

ζονται με τις λογιστικές, οικονομικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.

4) Το τμήμα Γεωργικών Εφοδίων

Το τμήμα αυτό έχει ως αντικείμενο την αποθήκευση και διάθεση των εφο

δίων την εποχή που τα χρειάζονται οι παραγωγοί όπως λιπάσματα, σπόροι.

5) Τμήμα Ασφαλειών

Το τμήμα αυτό ασχολείται με δραστηριότητες όπως την πρακτόρευση α

γροτικών ασφαλειών. Η άσκηση της Ασφαλιστικής πρακτόρευσης έγινε μετά
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την τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν.Δ. 400/1970 που επιτρέπει στους Γεωρ

γικούς Συνεταιρισμούς να μεσολαβούν για την σύναψη ασφαλειών.

Οι Ασφάλειες αφορούν:

- Ασφάλιση αυτοκινήτων.

- Γεωργικών Μηχανημάτων (ελκυστήρες, φρέζες, άροτρα).

- Αποθήκες.

- Οικίες αγροτών.

- Ασφάλειες Ζωής.

- Ασφάλειες καλλιεργειών.

- Γ εωργικών εφοδίων.

Συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις

Ο Συνεταιρισμός συμμετέχει στις παρακάτω συνεταιριστικές οργανώσεις:

- Συμμετοχή στην Ε.Γ.Σ. Μεσολογγίου - Ναυπακτίας με 45.000 μερίδα συμ

μετοχής.

- Συμμετοχή στην Σ.Ε.Κ.Ε. 5.750 δρχ. μερίδα συμμετοχής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός έχει ένα πλήρες ιδιόκτητο συγκρότημα στη θέση "Κακα-

βαριά" που κατασκευάστηκε το 1985. Αυτό περιλαμβάνει:
2

- Αποθηκευτικό χώρο, εμβαδόν 1.200 πι
2

- Γ ραφεία - Λογιστήριο, εμβαδόν 100 πι

- Γεφυροπλάστιγγα συνολικού βάρους ζύγισης 70 τόνων και μήκους 18 μέ

τρων και πλάτους 3 μέτρων.

- Ράμπα φόρτωσης αγροτικών προϊόντων πλάτους 10 μέτρων και συνολικού 

μήκους 20 μέτρων.
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Το οικόπεδο που είναι οι εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού είναι 5 στρέμμα

τα και είναι ιδιόκτητο.

Ο εξοπλισμός του Συνεταιρισμού είναι ο εξής:

•  1 Ζυγός κρεμαστός Αξίας 9.350 δρχ.

•  6 καρέκλες 7.500 δρχ.

•  2 τηλεφωνικές συνδέσεις 150.000 δρχ.

•  3 μεταλλικά γραφεία 2.036 δρχ.

•  1 μεταλλική καρέκλα 1.012 δρχ.

•  1 πάγκος γραφείου 98.000 δρχ.

•  1 ηλεκτρικό ψυγείο 150.000 δρχ.

•  1 αριθμομηχανή 40.000 δρχ.

•  1 ταμπέλα - πινακίδα 10.000 δρχ.

•  2 βιβλιοθήκες 60.000 δρχ.

•  5 ράφια μεταλλικά 20.000 δρχ.

•  έπιπλα- σκεύη 150.000 δρχ.

•  1 υπολογιστής 450.000 δρχ.

•  1 εκτυπωτής 100.000 δρχ.

•  1 φωτοτυπικό μηχάνημα 300.000 δρχ.

•  1 συσκευή FAX 150.000 δρχ.
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ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός για να καλύψει τις ανάγκες των μελών του ασκεί διάφο

ρες εργασίες όπως:

- Διακίνηση των εσπεριδοειδών των παραγωγών μέσω του Συνεταιρισμού.

Τα εσπεριδοειδή συγκομίζονται στους φθινοπωρινούς και χειμωνιάτικους 

μήνες. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει τους χώρους του, όπου οι παραγωγοί αφήνουν 

τα γεωργικά μηχανήματα (τρακτέρ με πλατφόρμες μεταφοράς). Η ξεφόρτωση 

των προϊόντων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και έχει ως εξής:

Οι παραγωγοί ζυγίζουν τα προϊόντα υπό παράδοση στην αυτόματη γεφυ

ροπλάστιγγα του Συνεταιρισμού και ξεφορτώνουν τα προϊόντα στη ράμπα φόρ- 

τωσης. Το πλεονέκτημα αυτής της ράμπας είναι ότι τα φορτηγά οχήματα είναι 3 

μέτρα χαμηλότερα και οι παραγωγοί με τα τρακτέρ τους από ψηλά ξεφορτώ

νουν τα εσπεριδοειδή. Μετά το λογιστήριο εκδίδει θεωρημένα τιμολόγια πώλη

σης (παραστατικά).

Το πλεονέκτημα της ράμπας είναι ότι μπορούν και ξεφορτώνουν πέντε 

τρακτέρ ταυτόχρονα.

Άλλη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού είναι τους μήνες Σεπτέμβριο - Ο

κτώβριο που γίνεται η συγκομιδή του Αραβόσιτου παραλαμβάνει τον Αραβόσι

το από τους παραγωγούς και τον πουλά στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρι

σμών, για λογαριασμό των μελών, όπου αποθηκεύεται στις εγκαταστάσεις της 

Ενώσεως. Από την δραστηριότητα αυτή λαμβάνει προμήθεια. Η μέση ετήσια 

παραγωγή ανέρχεται στα 6.000.000 κιλά ετησίως.

Υπάρχει ακόμη και η ομάδα παραγωγών.
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- Βιομηχανική Τομάτα της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, μέλος του 

Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει στα μέλη του τους χώρους του. Τους μήνες Αύ

γουστο - Σεπτέμβριο που γίνεται η συγκομιδή, ο Συνεταιρισμός έχει κάνει σύμ

βαση με εργοστάσιο για την πώληση της, που είναι στην Ανδραβίδα του Νομού 

Ηλείας.

Ο Συνεταιρισμός μισθώνει φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου 30 τό

νων για την μεταφορά της. Όταν οι παραγωγοί την φέρουν στο Συνεταιρισμό 

την ζυγίζουν στην αυτόματη Γεφυροπλάστιγγα και την ξεφορτώνουν στην ρά

μπα ξεφόρτωσης.

Μετά την ζύγιση το Λογιστήριο εκδίδει ζυγολόγιο καθώς και παραστατικό 

πώλησης.

Μετά το τέλος της συγκομιδής το Λογιστήριο αφού αφαιρέσει την φύρα, 

τις προμήθειες και τα μεταφορικά πληρώνει ο ίδιος τους παραγωγούς - μέλη του 

στα Γραφεία του.

- Αλλη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού

Φέρνει χημικά λιπάσματα καθώς και σπόρους μέσω της ΣΥΝΕΛ και της 

Α.Τ.Ε. για λογαριασμό των μελών του στην ιδιόκτητη αποθήκη του. Τα λιπά

σματα τα αγοράζουν οι παραγωγοί μέσω του Συνεταιρισμού. Οι τύποι των λι

πασμάτων που φέρνει ο Συνεταιρισμός είναι για καλλιέργειες μηδικής, αραβό

σιτου, καπνού, ελιάς καθώς και σιτηρών. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ο 

τόπος προμηθεύσεως των λιπασμάτων και σπόρων μηδικής και αραβόσιτου δεν 

είναι μακριά από τους τόπους καλλιέργειας των μελών του Συνεταιρισμού, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος μεταφοράς από τα κέντρα προμήθευσης ως 

τον τόπο καλλιέργειας προς όφελος των μελών του Συνεταιρισμού.

Τα κέρδη από το σύνολο του κύκλου αυτού των εργασιών είναι ως εξής:
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Κατά το έτος 1996

Διάθεση λιπασμάτων χιλ/μα 2.200.000 X 1 = 2.200.000

Διάθεση φαρμάκων χιλ/μα 6000.000 X 6% = 36.000

Διάθεση ζωοτροφών χιλ/μα 20.000 X 2 δρχ. = 40.000

Διάθεση σπόρων χιλ/μα 15.000 X 2 δρχ.= 30.000

Διακίνηση βρώσιμης ελιάς χιλ/μα 350.000 X 1 δρχ. = 350.000

Διάθεση βιομ. τομάτας χιλ/μα 1700.000 X 1 δρχ. = 1.700.000

Τα έσοδα αυτά προήλθαν από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού μέσα 

στην οικονομική χρήση του έτους 1996.

Συγκεκριμένα ο Συνεταιρισμός από το 1989 ως το 1994 Διακίνησης τις 

παρακάτω ποσότητες και με τα παρακάτω κέρδη:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ

Έτος Κιλά Αξία σε δραχμές

1989 475.537 7.521.980

1990 2.136.306 41.646.257

1991 3.391.483 62.109.361

1992 4.818.004 128.293.915

1993 5.517.534 456.627.117

1994 3.078.164 89.241.712

ΑΧΛΑΔΙΑ

Έτος Ποσότητα σε κιλά Αξία σε δραχμές

1989 40.000 1.560.000

1990 30.754 1.414.684

1991 38.137 3.432.330

1992 20.000 1.400.000
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Έτος Ποσότητα σε κιλά Αξία σε δραχμές

1989 74.967 3.298.548

1990 94.830 2.611.306

1991 329.696 12.915.657

1992 493.716 11.235.528
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μια άλλη δραστηριότητα του συνεταιρισμού είναι η διενέργεια των προ

μηθευτικών εργασιών του για τα μέλη του. Επίσης ο Συνεταιρισμός λαμβάνει 

τις επιδοτήσεις για λογαριασμό των μελών του όπου και τις διανέμει σε αυτά. 

Συγκεκριμένα ο Συνεταιρισμός έλαβε τις παρακάτω προμήθειες:

ΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΧΛΑΔΙΑ ΒΙΟΜ. ΠΟΡΤΟ-

ΕΛΑΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΛΙΑ

1988 558.415 - 793.084 -

1989 1.718.925 - 1.541.176 -

1990 2.200.504 - - -

1991 933.735 - - -

1992 1.002.654 - - -

1993 1.530.735 15.600 658.674 -

1994 621.729 14.147 2.257.566 112.454

1995 741.695 22.882 9.354.704 47.190

ΠΗΓΗ: 13η Επιθεώρηση Συνεταιρισμών 

Αγροτική τράπεζα της Ελλάδας



ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο Συνεταιρισμός λαμβάνει επιδοτήσεις όπως για τα Αιγοπρόβατα, για λο

γαριασμό των μελών του. Ο κύκλος των εργασιών στα παρακάτω οικονομικά 

έτη έχει ως εξής:

Επιλέξιμα Αιγοπρόβατα

Έτη Δρχ.

1988 12.181.133

1989 14.184.178

1990 16.199.932

1991 6.905.985

1992 17.567.062

1993 19.402.278

1994 27.953.150

ΠΗΓΗ: 13η Επιθεώρηση Συνεταιρισμών 

Αγροτική τράπεζα της Ελλάδας



ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1985-1990
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Οι επενδύσεις αυτές έγιναν:

Σε κτίρια

Το έτος 1985 συνάφθηκε δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα για την κατα- 

σκευή της νέας αποθήκης εμβαδού 1200 m . Το ύψος του δανείου είναι 

10.000.000 δρχ. Το έτος 1986 συνάφθηκε συμπληρωματικό δάνειο για την 

αποθήκη 4.860.000

Σε εγκαταστάσεις

- Γεφυροπλάστιγγα πλάτους 3 μέτρων μήκους 18 μέτρων συνολικού βάρους 

ζύγισης 70 τόνων αξίας 1.600.000 δραχμές.

- Ράμπα φόρτωσης Αγροτικών προϊόντων 20 μέτρα πλάτος αξίας 800.000 

δραχμές.

Σε εξοπλισμό

- Υπολογιστή αξίας 450.000 δρχ.

- Εκτυπωτή αξίας 100.000 δρχ.

- Φωτοτυπικό μηχάνημα αξίας 300.000 δρχ.

- Συσκευή FAX αξίας 150.000 δρχ.

- 2 τηλεφωνικές συνδέσεις αξίας 150.000 δρχ.

Η πιο σημαντική επένδυση του συνεταιρισμού είναι η κατασκευή της απο

θήκης όπου θα ανοίξει ο κύκλος των προμηθευτικών εργασιών του Συνεταιρι

σμού και θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις του για την διακίνηση 

γεωργικών εφοδίων (σπόροι - λιπάσματα).
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός για την κατασκευή της νέας αποθήκης έλαβε το 1985 δά

νειο από την Α.Τ.Ε. Το δάνειο που χορηγήθηκε στον Συνεταιρισμό είναι μα

κροπρόθεσμο με διάρκεια εξόφλησης 20 έτη.

Μακροπρόθεσμες οφειλές 10.000.000. Το Δάνειο με επιτόκιο χορήγησης 

14,75% μετά από 20 χρόνια που θα λήξει θα φτάσει στο ύψος των 19.755.550 

δρχ·
Ο Συνεταιρισμός για την εξυπηρέτηση της τοκοχρεολυτικής δόσης του δα

νείου στην 54/13-1-1985 πράξη Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε την επιβολή 

των παρακάτω εισφορών στα μέλη του:

0,2 δρχ. κατά κιλό διατιθέμενου λιπάσματος δρχ. 6% στην αξία του διατι

θέμενου φαρμάκου

0,5 δρχ. στο ποσοστό των δανείων που παίρνουν οι συνέταιροι σε μετρητά

2 δρχ. κατά κιλό διατιθέμενου σπόρου

Ετήσια εισφορά 3.000 δρχ. κατά συνέταιρο

Επίσης παραχώρησε στην Α.Τ.Ε. όλων των προσόδων από την εκμετάλ

λευση της αποθήκης.

Με αυτή του την ενέργεια ο συνεταιρισμός θα πληρώσει τις οφειλές του 

προς την Α.Τ.Ε.

Με αυτές του τις επενδύσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ο

φειλών προς την Α.Τ.Ε. θα ανοίξει ο κύκλος των προμηθευτικών και οικονομι

κών του εργασιών και θα επέλθει οικονομική άνοδος μετά την εξόφληση του 

δανείου για την αποθήκη.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια την γεωγραφική περιοχή που ορίζεται 
στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Αγγελοκάστρου μέσα στα οποία βρίσκο
νται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών.

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη συνεργασία των μελών του και 
με την αμοιβαία βοήθεια τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανά
πτυξη των μελών του μέσα σε μια κοινή επιχείρηση. Για την επίτευξη των σκο
πών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε νόμιμες δραστηριότητες με 
τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπο
ρίας των αγροτικών προϊόντων, την παραγωγή και προμήθεια γεωργικών εφο
δίων καθώς και την κατασκευή και προμήθεια των μέσων αγροτικής παραγω
γής·

Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι ακόλουθες:
1. Η άσκηση της αγροτικής πίστης
2. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια των ασφαλιστικών εταιρειών των οποίων η 

πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις 
ή στην Α.Τ.Ε.

3. Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη
4. Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης
5. Η εκτέλεση εγγειοβελτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας
6. Κάθε δραστηριότητα για την βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής 

κατάστασης των μελών του και του βιοτικού του επιπέδου.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού είναι απεριόριστη. Οι συνέταιροι 

υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του συνεταιρισμού για τουλάχιστον πέντε 

χρόνια.
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Αποχώρηση μελών

Τα μέλη δεν μπορούν να αποχωρήσουν πριν περάσει το χρονικό διάστημα 

που ορίστηκε. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους προς 

τους συνεταιρισμούς έξι τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου στην οποία αναφέρεται η αποχώρηση και ισχύει για το τέλος αυτής.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και α

παρτίζεται από όλα τα μέλη του που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και διατη

ρούν την ιδιότητα του μέλους. Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και 

ενασκούν τα δικαιώματα που έχουν ως συνέταιροι για τις υποθέσεις του συνε

ταιρισμού αυτοπροσώπως.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική 

συνεδρίαση μια φορά το έτος στο πρώτο τετράμηνο του έτους και βρίσκεται σε 

απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά μέλη που είναι γραμμένα στο μητρώο του 

συνεταιρισμού. Επίσης υπάρχει το Διοικητικό Εποπτικό Συμβούλιο που διοι

κούν το συνεταιρισμό.

Φορολογία Συνεταιριστικών οργανώσεων

- Φορολογία των πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων

- Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων

Οι Συνεταιρισμοί ως από το Νόμο αναγνωρισμένα Νομικά πρόσωπα Ιδιω

τικού Δικαίου αφού η σύστασή τους γίνεται με ιδιωτική πρωτοβουλία από τα 

μέλη του, το αντικείμενο του φόρου του Συνεταιρισμού του Αγγελοκάστρου
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που έχουν συσταθεί νόμιμα στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος του προ

κύπτει πριν την αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη του.

Ο Γεωργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός του Αγγελοκάστρου όπως και 

όλοι οι πρωτοβάθμιοι απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος μόνο:

1. Όταν τα εισοδήματα που αποκτούν οι Συνεταιρισμοί που χαρακτηρίζονται 

αγροτικοί από δραστηριότητες που εκπίπτουν στους σκοπούς τους που κα

θορίζονται από το καταστατικό του.

2. τα κέρδη από την λιανική πώληση σε τρίτους γεωργικών προϊόντων παραγω

γής τους σε τρίτους που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού και αγαθών που 

δεν παράγονται από τον Συνεταιρισμό.

3. Τα κέρδη από την λιανική πώληση σε τρίτους γεωργικών προϊόντων παρα

γωγής του Συνεταιρισμού ή των μελών του με μεσολάβηση τρίτων που ενερ

γούν λιανική πώληση.

Στα εισοδήματα αυτά συμψηφίζονται και οι τυχόν τιμές που προκύπτουν 

από τους κλάδους του Συνεταιρισμού. Με αυτήν την πολιτική το κράτος μέσω 

των τοπικών Δ.Ο.Υ. φορολογεί ή απαλλάσσει όλους τους Πρωτοβάθμιους Α

γροτικούς Συνεταιρισμούς όπως και του Αγγελοκάστρου.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι παράγοντες που τροχοπεδούν την ανάπτυξη του Γεωργικού και Πιστω

τικού Συνεταιρισμού του Αγγελοκάστρου είναι σε δύο κατηγορίες:

- Οι εξωγενείς που προέρχονται από τον κοινωνικό και οικονομικό χώρο.

- Οι εσωγενείς που σχετίζονται με λειτουργικά και οργανωτικά σχήματα της 

ίδιας οικονομικής μονάδας.

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Ο παραδοσιακός περιφερειακός χαρακτήρας του Αγγελοκάστρου είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη του 

Συνεταιρισμού καθώς οι παραδοσιακές νοοτροπίες και τάσεις που κυριαρ

χούν ακόμη στην Ελληνική γεωργία.

2. Άλλος παράγοντας είναι ο εισαγωγές χυμού εσπεριδοειδών από χώρες με 

χαμηλό εργατικό ημερομίσθιο και κόστος παραγωγής και διάθεσης χαμηλό 

από χώρες όπως η Βραζιλία, Τουρκία, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός που 

επικρατεί στην Ελληνική και Διεθνή αγορά να κάνει τα προϊόντα να που

λιούνται σε "ανταγωνιστικές" χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα τα ελληνικά 

προϊόντα να πουλιούνται σε χαμηλές τιμές ως και να μένουν αδιάθετα.

3. Άλλος παράγοντας ανασταλτικός είναι το υψηλό κόστος των μέσων απόκτη

σης για την παραγωγική διαδικασία, όπως τρακτέρ, αντλητικά συγκροτήματα 

σε σύγκριση με τις χαμηλές τιμές που πουλιούνται τα αγροτικά προϊόντα με 

αποτέλεσμα να επιδρά αρνητικά στην Γεωργική και συνεταιριστική κίνηση 

και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο.

4. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των μελών του Συνεταιρισμού με αποτέλε

σμα να υπάρχει ένας ανασταλτικός παράγοντας και η δυσκολία να πεισθούν 

τα μέλη του για νέους τρόπους καλλιέργειας που βρήκαν από τους παππού
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δες και πατεράδες τους, πράγμα που θα τους επέτρεπε να ανεβάσουν το ει

σόδημά τους.

5. Άλλος παράγοντας είναι η Διεθνοποίηση της οικονομίας στον ελληνικό χώρο 

με αποτέλεσμα οι Διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές να ανεβάζουν τις τιμές 

στα εισαγόμενα γεωργικά εφόδια, όπως τρακτέρ, φυτοφάρμακα, σπόροι, λι

πάσματα, σε σύγκριση με τα ελληνικά προϊόντα όπως καπνός, αραβόσιτος, 

ελαιόλαδο που πουλιούνται σε τιμές χαμηλότερες από ότι θα έπρεπε να υ

πάρχει μια σημαντική διαφορά στο κόστος παραγωγής και στο καθαρό κέρ

δος του παραγωγού.

6. Επίσης δεν υπάρχει η προοπτική από μέρους της πολιτείας να βοηθήσει με 

γεωπόνους και γεωργοοικονομολόγους, τους γεωργούς, ενημερώνοντάς τους 

για τις νέες καλλιέργειες και τα προϊόντα που έχουν ζήτηση στην Διεθνή α

γορά.
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ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Στους ενδογενείς παράγοντες που επιδρούν αρνητικά μπορεί να αναφερ

θούν:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα 

εμπορικής δραστηριότητας, να επεμβαίνει συνεχώς με αποτέλεσμα να είναι 

ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού.

2. Τα ανύπαρκτα προγράμματα εφαρμογής στα διάφορα στάδια παραγωγής 

όπως στη βιομηχανική τομάτα από μέρους των συνεταίρων και του Συνεται

ρισμού με αποτέλεσμα σε αυτό το προϊόν να υπάρχει πώληση σε τιμή χαμη

λότερη ενώ κανονικά θα μπορούσε να έχει υψηλότερες τιμές με αποτέλεσμα 

να έχουμε ζημιογόνο οικονομικό αποτέλεσμα για τον Συνεταιρισμό και τους 

συνεταίρους μέλη του.

3. Η έλλειψη του MARKETING αποστερεί τη διεύθυνση, διοίκηση και ανά

πτυξη του Συνεταιρισμού από συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξής τους.

4. Άλλος παράγοντας είναι η περιορισμένη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού 

να δημιουργήσει κεφάλαιο κίνησης με αποτέλεσμα να καταφεύγει σε δανει

σμούς που έχει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους του. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι το κέδρος από διάφορες δραστηριότητές του να είναι μικρό, 

λόγω της Συνεταιριστικής πολιτικής που έχει δημιουργηθεί να μην επιβα

ρυνθούν οι συνέταιροι - μέλη του.

5. Άλλο πρόβλημα είναι ότι στους Συνεταιρισμούς δεν υπάρχει ενιαία στρατη

γική στις καλλιέργειες και μεθόδους παραγωγής και να υπάρχει μια υπερε- 

πάρκεια και υπερπαραγωγή και τα προϊόντα να μένουν αδιάθετα ή να πω- 

λούνται σε τιμές χαμηλές που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής των Α

γροτικών προϊόντων.

Αυτοί είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ανά

πτυξη του Συνεταιρισμού.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Συνεταιρισμός μετά το 1985 που κατασκεύασε το νέο αποθηκευτικό χώ

ρο ανέβασε σημαντικά τον κύκλο των προμηθευτικών εργασιών του.

Το έτος 1995 όπου 'έκανε συστηματική Μηχανοργάνωση-Μηχανογράφηση 

διευκολύνθηκε πολύ το λογιστικό έργο του. Με αυτές τις επενδύσεις έχει ανέβει 

ο κύκλος των προμηθευτικών και οικονομικών εργασιών όπως στις προμήθειες 

σπόρων, λιπασμάτων καθώς και διακίνηση ειδών βιοτικής ανάγκης όπως ελαιό

λαδο.

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει τα εφόδια την στιγμή που τα χρειάζονται τα μέ

λη του. Επίσης με την αυτόματη γεφυροπλάστιγγα και ράμπα φόρτωσης αγρο

τικών προϊόντων όλο τον χρόνο διακινεί προϊόντα των μελών του και εξυπηρε

τεί αυτό.

Με την αποθήκη μειώνεται το κόστος μεταφορά των εφοδίων από τον τόπο 

προμήθευσης ως τον τόπο καλλιέργειας. Ακόμη διανέμει όλες τις επιδοτήσεις 

στο κατάστημά του και δεν πηγαίνουν τα μέλη του συνεχώς στην Αγροτική 

Τράπεζα.

Για σήμερα δεν προβλέπονται νέες επενδύσεις αλλά το επιβάλλουν οι ανά

γκες και το συμφέρον του, ο Συνεταιρισμός θα κάνει όπως και στο παρελθόν 

νέες επενδύσεις.

Με αυτές τις δραστηριότητές του ο Συνεταιρισμός θα μπορέσει να πετύχει 

την ισόρροπη ανάπτυξη του κύκλου των εργασιών του (προμηθευτικές, πιστω

τικές), προσφέροντας Υπηρεσίες στον κόσμο που ασχολείται με την γεωργία 

στην περιοχή του Αγγελοκάστρου και διεκδικώντας την θέση που του ανήκει 

στην σύγχρονη ελληνική συνεταιριστική κίνηση ενισχύοντάς την σημαντικά, 

αλλά παραμένει για τα μέλη του το μόνο όργανο οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης στην Κοινότητα του Αγγελοκάστρου.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια ένιωσαν την ανάγκη της συνεργασίας 

μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν από κοινού τους κινδύνους που τους απει

λούσαν, όπως επιθέσεις άγριων ζώων, φυσικά φαινόμενα. Το Αγγελόκαστρο 

υπήρχε σαν γεωργική περιοχή από τα προϊστορικά χρόνια ως και σήμερα. Τα 

εισοδήματα που προέρχονται από τη γεωργική δραστηριότητα έχουν σημαντική 

επίδραση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη για τους κατοίκους που 

είναι η κύρια πηγή και ενίσχυση του εισοδήματος τους. Η ιδέα του συνεταιρι

στικού θεσμού φάνηκε επιτακτική μετά την ψήφιση του νόμου 602/1914 και 

είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση του γεωργικού και πιστωτικού συνεταιρισμού 

που γνωρίζει οικονομική ανάπτυξη χωρίς τη συνεργασία των μελών του.

Η ιδέα του συνεργατισμού είναι βαθιά ριζωμένη στο μυαλό των Αιτωλοα- 

καρνάνων και Αγγελοκαστριτών που δεν ξεχνούν τους αγώνες του παρελθόντος 

για την διεκδίκηση των συμφερόντων του και την ιδέα για μια καλύτερη ζωή. Ο 

Συνεταιρισμός είναι το μόνο μέσο προάσπισης των συμφερόντων τους στη σύγ

χρονη ανταγωνιστική οικονομία.
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