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...Μπορεί να φαίνεται  παράξενο, αλλά  µια, δυο ώρες  αφού το πλοίο  της  γραµµής  

       εγκαταλείψει τη Χίο, είναι σαν  να εγκαταλείπει  ολόκληρο  τον γνωστό κόσµο.... 
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       κοντά, να διακρίνει καθαρά τα τριανταφυλλένια βουνά που µπαίνουν το ένα µέσα στο άλλο 

       και καµπυλώνονται µε τη χάρη γυναίκας ηδονικής..... 

 

                                                                                                           Οδυσσέας   Ελύτης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από την αρχαιότητα ακόµα ήταν γνωστό ότι ο άνθρωπος δεν µπορεί να 

υπάρξει µόνος του. Είναι κοινωνικό όν, οπότε ζει και υπάρχει µόνο µέσα σε κοινωνία 

οµοίων του. Για αυτό το λόγο είναι αναγκασµένος αλλά και έχει ανάγκη να 

συναλλάσσεται µε άλλους ανθρώπους, για να µπορεί έτσι να ανταπεξέρχεται στις 

ανάγκες της καθηµερινής ζωής. Στις µέρες µας βέβαια είναι αναγκαίες όσο ποτέ 

τέτοιες συναλλαγές.  

Έτσι λοιπόν σιγά - σιγά δηµιουργήθηκαν οι πρώτοι συνεταιρισµοί µε σκοπό τη 

βελτίωση στην ποιότητα ζωής των µελών τους. Οι αγρότες οφελήθηκαν πολύ όταν 

άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους στην Ευρώπη οι πρώτοι συνεταιρισµοί (19
ος

 

αιώνας), κάτω από την πίεση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν για τους 

µικρούς παραγωγούς και τους καταναλωτές, µέσα στις νέες κοινωνικές συνθήκες του 

βιοµηχανικού καπιταλισµού. Η ανταπόκρισή τους ήταν µεγάλη γιατί κατάλαβαν ότι 

καλύτερα όλοι µαζί παρά ο καθένας µόνος του.  

Στη συγκεκριµένη λοιπόν εργασία θα εξετάσουµε έναν από αυτούς τους 

Συνεταιρισµούς που βρίσκεται στη Λέσβο, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό 

Παλαιοχωρίου Λέσβου. Πρόκειται για έναν ελαιουργικό Συνεταιρισµό, άλλωστε η 

Ελιά είναι µπορούµε να πούµε µια από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες στο νοµό 

Λέσβου. Για το λόγο αυτό χωρίσαµε την εργασία µας σε τέσσερα κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, 

δίνοντας στοιχεία της ιστορίας και της δοµής τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο κεφάλαιο δεν µπορέσαµε να αποφύγουµε τον πειρασµό 

να µην ασχοληθούµε µε το νησί της Λέσβου.  

Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον µας κινήθηκε στην ελιά και την καλλιέργεια 

της στη Λέσβο, ενώ  

Στο  τέταρτο κεφάλαιο επικεντρωθήκαµε στο Παλαιοχώρι και στον Αγροτικό 

Συνεταιρισµό Παλαοχωρίου, που αποτελεί και το θέµα της εργασίας µας.  
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Στη συνέχεια δώσαµε τα συµπεράσµατα µας από την εκπόνηση της πτυχιακής 

αυτής εργασίας και πήραµε το θάρρος να δώσουµε προτάσεις για την καλύτερη 

οργάνωση και λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο θεσµός των Συνεταιρισµών έχει τις ρίζες του στο Ρότσνταιηλ, µια 

υφαντουργική πόλη της περιοχής του Λανκασάιρ της Αγγλίας, όπου το 1844,  28 

άνθρωποι, επηρεασµένοι από τις ιδέες του Ρόµπερτ  Όουεν και του Ουίλιαµ Κινγκ, 27 

άνδρες και µία γυναίκα, που ανάµεσά τους ήταν υφαντουργοί, ένας βιβλιοδέτης, ένας 

στοιχειοθέτης, ένας µηχανικός, ένας υπάλληλος, ένας γυρολόγος κ.ά., αποφάσισαν να 

δηµιουργήσουν ένα συνεταιριστικό κατάστηµα. Ο συνεταιρισµός αυτός, που 

θεωρείται ως η απαρχή του συνεταιριστικού κινήµατος στον κόσµο, υπάρχει µέχρι 

και σήµερα και έχοντας επιδείξει µεγάλη οικονοµική και κοινωνική δράση, 

καθιέρωσε µε το καταστατικό του τις συνεταιριστικές αρχές που βασικά ισχύουν και 

σήµερα
1
. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσω ότι ο Θεσµός του Συνεταιρισµού 

εµφανίστηκε στην Ελλάδα µόλις στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, θεσµοθετήθηκε δε στα 

1915. Ο πρώτος Συνεταιρισµός που ιδρύθηκε στη χώρα µας ήταν αυτός του Αλµυρού 

Θεσσαλίας, πιστωτικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία 'Μετοχικός Γεωργικός 

Σύλλογος Αλµυρού, και ιδρυτές τον γεωπόνο ∆. Γρηγοριάδη και τον δάσκαλο Ν. 

Μιχόπουλο. 

 

1.1.1. Οι αρχές του Ροτσνταίηλ 

Οι αρχές αυτές, απετέλεσαν και αποτελούν πάντα το βάθρο του 

Συνεταιριστικού Κινήµατος, παρ’ όλο ότι στη θεωρητική επεξεργασία του 

Συνεργατισµού και στην πρακτική εφαρµογή του από το 1844 ως σήµερα, έχουν 

υποστεί πολλές προσθαφαιρέσεις. Κι αυτό γιατί, παρόλη την ενότητα και 

καθολικότητα που χαρακτηρίζει το συνεταιριστικό φαινόµενο, οι διάφορες 

                                                           

1
 Φιλάρετος, 1927 
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συνεταιριστικές οργανώσεις βιώνουν µε διαφορετικό τρόπο τους κανόνες αυτούς. 

Άσχετα όµως από τις παραλλαγές,  οι «Αρχές του Ρότσνταιηλ» παραµένουν στη βάση 

τους αναλλοίωτες και εξακολουθούν πάντα να εµπνέουν και να καθοδηγούν τα 

συνεταιριστικά κινήµατα του ελεύθερου κόσµου, αλλά και τη θεωρία του 

Συνεργατισµού, που αποτελεί την επιστηµονική βάση της συνεταιριστικής ιδέας. Το 

περιεχόµενό τους έχει ως εξής:  

� Η ελεύθερη προσχώρηση και παραµονή στον Συνεταιρισµό.  

� Η δηµοκρατική διαχείριση και ο δηµοκρατικός έλεγχος της λειτουργίας του 

Συνεταιρισµού.  

� Η ισότητα των συνεταίρων.  

� Η ωφέλεια και διανοµή των πλεονασµάτων µεταξύ των συνεταίρων ανάλογα 

µε τις συναλλαγές τους µε τον Συνεταιρισµό. Ο περιορισµένος τόκος στο 

κεφάλαιο.  

� Η ουδετερότητα, προπαντός η πολιτική ουδετερότητα, η µη εµπλοκή του 

Συνεταιριστικού Κινήµατος στις πολιτικές διαµάχες, αλλά και η θρησκευτική 

και πολιτική κ.λπ.  

� Η ανάπτυξη της µορφώσεως των συνεταιριστών.  

 

1.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, όπως θα δούµε αναλυτικότερα παρακάτω,  είναι 

βιώσιµες επιχειρήσεις µε υπηρεσίες που απευθύνονται στους αγρότες και έχουν ως 

σκοπό την αλληλοβοήθεια µεταξύ των αγροτών. Επίσης προσφέρουν υπηρεσίες σε 

καταναλωτές και προµηθευτικές οµάδες ατόµων µε κύρια δραστηριότητά την 

προαγωγή και την προώθηση των κοινών επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών 

τους
2
. 

 Η λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών ρυθµίζεται από το νόµο 2810/2000 και 

περιλαµβάνει τους αλιευτικούς, τους κτηνοτροφικούς, τους πτηνοτροφικούς, τους 

µελισσοκοµικούς, τους σηροτροφικούς, τους δασικούς, τους αγροτουριστικούς, τους 

                                                           

2
 Παπαγεωργίου, 2007 
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αγροβιοτεχνικούς, τους οικοτεχνικούς αλλά και όσους συνεταιρισµούς 

δραστηριοποιούνται στην αγροτική οικονοµία
3
. 

 

1.3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Με αυτά που αναφέραµε παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι το φαινόµενο του 

Συνεταιρισµού, αναπτύχθηκε διεθνώς και ανδρώθηκε εδώ και ενάµιση αιώνα στα 

πλαίσια της ελεύθερης οικονοµίας.  

Στα 1987 ιδρύεται το πρώτο Κεντρικό Αγροτικό Συνδικάτο στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) το οποίο απέκτησε πολλά παραρτήµατα σε όλη την 

έκταση της Αµερικής µε κύριο σκοπό τη συγκέντρωση των παραγγελιών εφοδιασµού 

των µελών τους.  

Μέχρι το 1920 τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα προστατεύονται από 

διάφορε συνεταιριστικές οργανώσεις. Από το σηµείο αυτό και µετά οι Αγροτικοί 

Συνεταιρισµοί σηµειώνουν µεγάλη ανάπτυξη µέχρι και την οικονοµική κρίση της 

δεκαετίας του 30. Την περίοδο αυτή παρατηρείται µείωση όχι µόνο του αριθµού των 

συναλλαγών αλλά και του αριθµού των µελών, γεγονός που οδηγεί σε κρίση και του 

Συνεταιριστικού κινήµατος.  

Το αντίθετο συµβαίνει από το 1935 έως και τη δεκαετία του ΄50 όπου έχουµε 

εκ νέου άνθηση του Συνεταιριστικού κινήµατος. Από κει και πέρα παρόλο που 

παρατηρείται µείωση του αγροτικού πληθυσµού έχουµε αύξηση των αγροτικών 

Συνεταιρισµών. 

 Στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Ευρώπη, µεταπολεµικά έχουµε επίσης 

µεγάλη ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος, γεγονός που επισηµαίνει την 

ανάγκη της ύπαρξης των συνεταιρισµών στην ελεύθερη οικονοµία. Η αναγκαιότητα 

των Συνεταιρισµών έγκειται στο γεγονός ότι όχι µόνο συσπειρώνει και κάνει 

ανταγωνιστικούς τους οικονοµικά αδύνατους, δίνοντάς τους ένα σκοπό, αλλά και 

γιατί η έννοιά του είναι σύµφωνη µε την αρχή της ελεύθερης επιχείρησης. Επίσης η 

                                                           

3
 el.wikipedia.org 
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έννοια του Συνεταιρισµού έχει και κοινωνικό περιεχόµενο αφού δεν ανέχεται το 

µονοπώλιο. Γιατί όπως επισηµαίνει ο Λούντβιχ Έρχαρτ, ο άνθρωπος που 

αναστήλωσε την οικονοµία της κατεστραµµένης από τον πόλεµο Γερµανίας, <<το 

µονοπώλιο είναι εχθρός της ελεύθερης οικονοµίας>>.  

 Πολλοί µελετητές επίσης συµφωνούν ότι οι Συνεταιρισµοί είναι η απάντηση 

της ελεύθερης οικονοµίας στον αγροτικό τοµέα, γεγονός που αποδεικνύεται από τη 

µεγάλη ανάπτυξή τους στις χώρες µε ελεύθερη οικονοµία.  

 

1.4. ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι  τον 19
ο
 αιώνα υπήρχαν όλες οι 

ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των Συνεταιρισµών στην Ευρώπη αλλά και στην 

Αµερική. Για παράδειγµα, το 1870 στην Ιταλία η κακή οικονοµική  κατάσταση της 

χώρας, οδήγησε σε έλλειψη τροφίµων η οποία µε τη σειρά της έφερε µεγάλη αύξηση 

των τιµών. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε τις ευνοϊκές συνθήκες  για την δηµιουργία 

και ανάπτυξη των αγροτικών Συνεταιρισµών. Έτσι µετά το 1880 έχουµε τον πρώτο 

γαλακτοκοµικό συνεταιρισµό και από κει και πέρα τη δηµιουργία πολλών 

περισσότερων.  

 Το Συνεταιριστικό Κίνηµα στην Ελλάδα έφτασε αρκετά αργότερα, στις αρχές 

του 20
ου

 αιώνα, λόγω ότι η προσπάθεια επίλυσης του αγροτικού ζητήµατος κράτησε 

πάνω από έναν αιώνα. Από τις πρώτες συνεταιριστικές οργανώσεις στην Ελλάδα 

υπήρξε αυτή των Αµπελακίων Θεσσαλίας. Στον Αλµυρό Βόλου επίσης ιδρύθηκε το 

<<Μετοχικό Γεωργικό Ταµείο Αλληλοβοήθειας>> µε σκοπό τη χορήγηση δανείων 

στους χρεωµένους αγρότες, έναντι τόκου.  

 Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου υπήρξε µεγάλη ανάπτυξη των Συνεταιρισµών 

στην Ελλάδα. Σε αυτό βέβαια συντέλεσε και η κρατική µέριµνα για τη γεωργία που 

οδήγησε στη θεσµοθέτηση των συνεταιρισµών. Η Εθνική Τράπεζα διοχέτευσε 

κεφάλαια στην γεωργία µε εγγυητή τους συνεταιρισµούς, γεγονός που την έκανε 

εντελώς ανταγωνιστική έναντι των άλλων τραπεζών.  

 Με αυτό τον τρόπο, µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 είχαµε τη 

δηµιουργία 44 συνεταιριστικών οργανώσεων που αποτελούνταν από µεγάλο αριθµό 
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συνεταιρισµών της υπαίθρου. Η σύνδεσή τους σε πανελλήνιο επίπεδο έγινε µόλις το 

1920, όπου και δηµιουργήθηκε η Εθνική Συνοµοσπονδία Εθνικών Συνεταιρισµών 

Ελλάδος.  

 Μετά λοιπόν τη Μικρασιατικά καταστροφή οι συνθήκες στον ελλαδικό χώρο 

ήταν ευνοϊκές για τη δηµιουργία των αγροτικών συνεταιρισµών περισσότερο. Ήταν 

τότε επιτακτική η ανάγκη της αναδιάρθρωσης της καλλιεργήσιµης γης, γεγονός που 

οδήγησε στην αγροτική µεταρρύθµιση του 1923 – 1932. Την περίοδο αυτή 

δηµιουργήθηκε η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) µε πολλά υποκαταστήµατα σε 

όλη την Ελλάδα, η οποία αντικατέστησε την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος µετά το 1930 

και η οποία έχει να δείξει µεγάλη δραστηριότητα και σηµαντικό ρόλο στις αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις. 

 Στο δεύτερο µισό του 20
ου

 αιώνα οι αγροτικοί συνεταιρισµοί γνωρίζουν 

µεγάλη άνθιση οικονοµικά και γεωγραφικά, όπου και γίνεται περισσότερο εµφανής η 

κρατική παρέµβαση στους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Τώρα έχουµε την ίδρυση 

µεγάλων αγροτικών συνεταιριστικών ενώσεων όπως η Συνεταιριστική Ένωση 

Καπνοπαραγωγών Ελλάδας ή η Συνεταιριστική Προµηθευτική Ένωση, ή η 

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, γνωστή ως 

ΠΑΣΕΓΕΣ.  

 Μετά το 1980 παρατηρείται µεγάλη αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων 

προς τους συνεταιρισµούς. Πολλά δάνεια επίσης διοχέτευσε η ΑΤΕ προς αυτούς µετά 

το 1985 για την επιδιόρθωση των ζηµιών των καλλιεργειών από φυσικές 

καταστροφές. Με αυτό τον τρόπο τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισµών αυξήθηκαν 

για να διογκωθούν στα 1989 µε τις προσπάθειες ρύθµισής τους να πέφτουν στο κενό 

οπότε και αυξάνεται η διαµάχη µεταξύ των συνεταιρισµών και των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. Στη δεκαετία αυτή υπήρξαν κακές επενδυτικές επιλογές γεγονός που 

υπήρξε η καταστροφή του ελληνικού συνεταιριστικού κινήµατος.  

 Εν κατακλείδι η σηµερινή εικόνα των Ελληνικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων είναι µάλλον απογοητευτική για το σύνολο των αγροτών αφού έχει να 

επιδείξει µια σειρά από προβλήµατα. Αυτό βέβαια οφείλεται όχι µόνο στους 

συνεταιρισµούς και στις επιλογές τους αλλά και σε µια σειρά από προβλήµατα, όπως 

το µη σταθερό νοµοθετικό πλαίσιο, ή η αδιαφάνεια και οι σχέσεις εξάρτησης µε το 
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Κράτος. Στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε όλα αυτά τα 

προβλήµατα πολλαπλασιάστηκαν γιατί έγιναν πασίγνωστα στον λαό οπότε οι 

συνεταιρισµοί δυσφηµίστηκαν ακόµα περισσότερο στην κοινή γνώµη. 

 

1.4.1. Τι λέει ο νόμος;  

Πέρα, όµως, από τις αρχές και τη διεθνή πρακτική του Συνεργατισµού, το 

Σύνταγµα της Ελλάδος µεριµνά ειδικώς για τους συνεταιρισµούς, τους οποίους 

θεωρεί θεµέλιο του δηµοκρατικού καθεστώτος. Στο άρθρο 12 παρ. 5 ορίζει ότι:  

«Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισµοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται 

σύµφωνα µε τους όρους του νόµου και του καταστατικού τους και προστατεύονται 

και εποπτεύονται από το κράτος, που είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την 

ανάπτυξή τους>>.  

Το Σύνταγµα λοιπόν είναι σύµφωνο µε τις Αρχές του Ρότσνταιηλ, που 

περιγράψαµε πιο πάνω,  δίνοντας µεγάλη σηµασία στην αυτοδιοίκηση των 

συνεταιρισµών και στην ανεξαρτησία του Συνεταιριστικού Κινήµατος από την 

πολιτική εξουσία.  

 

1.5. ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Σε κάθε χώρα το συνεταιριστικό κίνηµα έχει τη δική του δοµή. Βέβαια, η πιο 

συνήθης µορφή του είναι αυτή που διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα:  

1. Πρωτοβάθµιους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς 

2. ∆ευτεροβάθµιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις  

3. Τριτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις. 

Στους Πρωτοβάθµιους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς ανήκουν οι τοπικοί 

συνεταιρισµοί, ενώ στις δευτεροβάθµιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

υπάρχει συνεργασία των πρωτοβάθµιων σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο. Τέλος οι 
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τριτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις υπάρχουν από την συνεργασία των 

παραπάνω σε εθνικό επίπεδο
4
. 

Η παραπάνω δοµή είναι αυτή που ισχύει και στην χώρα µας. Όµως έχουµε 

ακόµη τη δηµιουργία ενός ανώτατου συντονιστικού οργάνου την (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ) 

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών το 1935, όπως 

είδαµε παραπάνω. 

Συχνά, για να επιτευχθούν καλύτερα οι εργασίες των αγροτικών 

συνεταιριστικών οργανώσεων, οι συνεταιρισµοί ιδρύουν µαζί µε την Αγροτική 

Τράπεζα ή µε τρίτους διάφορες συνεταιριστικές εταιρείες ή κοινοπραξίες . Οι 

διάφορες συνεταιριστικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες και η ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ δεν ανήκουν 

σε κανένα από τα παραπάνω επίπεδα (Πρωτοβάθµιο , ∆ευτεροβάθµιο ή Τριτοβάθµιο) 

του συνεταιριστικού κινήµατος της χώρας, αλλά καταλαµβάνουν µια δική τους 

µεµονωµένη θέση.  

 

1.5.1. Πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις 

Eδώ ανήκουν οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε µέλη ενός η 

περισσοτέρων χωριών και οι οποίοι αποσκοπούν στην οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των µελών τους. Οι συνεταιρισµοί αυτοί είναι νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου έχουν εµπορική ιδιότητα και λειτουργούν βάση του καταστατικού 

τους µε το οποίο γίνεται και η σύσταση τους. 

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί µπορεί να ασχοληθούν µε την παραγωγή 

µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων, παραγωγή και προµήθευα γεωργικών 

εφοδίων, κατασκευή και προµήθεια µέσων αγροτικής παραγωγής ή ακόµη µε την 

κάλυψη βιοτικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής τους. 

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί διακρίνονται σε ελεύθερους και 

αναγκαστικούς.  

                                                           

4
 Παπαγεωργίου, 2007 
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Ελεύθεροι είναι αυτοί που ιδρύονται ελεύθερα µε την θέληση των αγροτών, 

και  

Αναγκαστικοί αυτοί που ιδρύονται και λειτουργούν µε βάση ειδικά 

νοµοθετήµατα. Φυσικά και οι δύο περιπτώσεις διέπονται από την νοµοθεσία για τους 

αγροτικούς Συνεταιρισµούς. 

 

1.5.2. Δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις 

Στις δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις έχουµε τις ενώσεις 

Αγροτικών Συνεταιρισµών που µέλη του είναι οι πρωτοβάθµιοι αγροτικοί 

συνεταιρισµοί. Σκοπός τους είναι η ενίσχυση, διεύρυνση και ο συντονισµός των 

αγροτικών συνεταιρισµών. 

Οι ενώσεις λειτουργούν συµπληρωµατικά και προσθετικά µε τους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς και δεν τους υποκαθιστούν. Οι ενώσεις, αγροτικών συνεταιρισµών 

για την εκπλήρωση των σκοπών τους συνεργάζονται µε τις κεντρικές συνεταιριστικές 

ενώσεις, τις κοινοπραξίες και της ΠΑ.ΣΕ.ΓΈΣ για να αναπτύξουν τις παρακάτω 

δραστηριότητες : 

� Εφοδιασµός των µελών τους µε τα απαραίτητα αγαθά για την παραγωγή τους. 

� Ασχολούνται µε τη διακίνηση, διαφήµιση και εµπορία των προϊόντων τους. 

� Ασχολούνται µε την ασφάλιση. 

� Φροντίζουν τις πιστωτικές εργασίες. 

� Ιδρύουν µονάδες µεταποίησης και επεξεργασίας προϊόντων 

Σκοπός τους είναι η ενίσχυση, διεύρυνση και ο συντονισµός των αγροτικών 

συνεταιρισµών. 

 

1.5.3. Τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις 

Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις δηµιουργήθηκαν από την συνένωση 

των δυνάµεων των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών που έπρεπε να 
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αντιµετωπίσουν προβλήµατα ιδιαίτερα µεγάλα τα οποία αφορούσαν τα αγροτικά 

προϊόντα. Ασχολούνται µε συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή µε βασικό προϊόν ή 

οµοειδή προϊόντα ή µε την παροχή υπηρεσιών και έχουν περιφέρεια ολόκληρη την 

επικράτεια. Σκοπός τους είναι να ενισχύσουν το έργο των αγροτών, των αγροτικών 

συνεταιρισµών και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών. Οι πιο γνωστές 

κεντρικές συνεταιριστικές οργανώσεις στην χώρα µας είναι η «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 

(1949), η «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ» (1962) και η κεντρική Ένωση Γεωργικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ν. Χανίων (1952). 

 

1.6. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ 

Αγροτικός συνεταιρισµός είναι η εκούσια ένωση αγροτών, µε σκοπό την 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη, µε την ισότιµη συνεργασία 

και την αµοιβαία βοήθεια των µελών, µέσα σε µια κοινή επιχείρηση. Είναι νοµικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εµπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει κάθε είδους 

δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού του στο πλαίσιο του νόµου και του 

καταστατικού του. Είναι ένας θεσµός σε παγκόσµια εξάπλωση και µεγάλη 

ποικιλοµορφία. Φιλοσοφία της δηµιουργίας των συνεταιρισµών είναι η ισχύς εν τη 

ενώσει, δηλαδή να αποκτήσει µια οµάδα παραγωγών τα πλεονεκτήµατα µιας µεγάλης 

δύναµης. 

Αγροτικοί συνεταιρισµοί είναι όσοι δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε 

τοµέα της αγροτικής οικονοµίας για την ίδρυση των οποίων απαιτούνται τουλάχιστον 

είκοσι άτοµα. Για να ενισχυθεί ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας του αγροτικού 

συνεταιρισµού παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης περισσότερων από µιας µερίδων, 

οι οποίες δίνουν στον κάτοχο το δικαίωµα περισσότερων από µιας ψήφου χωρίς όµως 

να ξεπερνά τις τρείς.                                                 

 Όπως προαναφέραµε, ως αγροτικοί συνεταιρισµοί θεωρούνται οι αλιευτικοί, 

οι κτηνοτροφικοί, οι πτηνοτροφικοί, οι δασικοί, οι µελισσοκοµικοί και άλλοι 

συνεταιρισµοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονοµίας. Για 

την εκπλήρωση των σκοπών τους, µπορούν να ιδρύουν παραρτήµατα, 

υποκαταστήµατα ή γραφεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να συνιστούν νοµικά 
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πρόσωπα, να συµπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, µε καταναλωτικούς ή άλλους 

συνεταιρισµούς, µε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µε 

κοινωφελείς οργανισµούς, µε επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, µε 

συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα 

πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελµατικής συνεργασίας.  

Για την σύστασή τους απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, η υπογραφή του 

από τα επτά τουλάχιστον πρόσωπα και η έγκρισή του από το ειρηνοδικείο της έδρας 

του συνεταιρισµού καθώς και η καταχώρησή του στο µητρώο των συνεταιρισµών. Η 

επαναφορά της διάταξης του νόµου 602/1915 σύµφωνα µε τον οποίο ο απαιτούµενος 

ελάχιστος αριθµός ιδρυτικών µελών είναι επτά, θεωρείται ότι, θα ενθαρρύνει την 

δηµιουργία περισσότερων συνεταιρισµών και κατ’ επέκταση την µεγαλύτερη 

συνεταιριστική δράση και συµµετοχή των αγροτών. Το καταστατικό πρέπει να 

περιέχει την επωνυµία και το σκοπό του συνεταιρισµού, την διάρκεια, την έδρα και 

τον τρόπο διοικήσεως, την ευθύνη των συνεταίρων, τον τρόπο και τον χρόνο 

συντάξεως του ισολογισµού και του πίνακα διάθεσης κερδών, τον τρόπο εισόδου 

νέων µελών και αποµακρύνσεως παλαιών και την αξία κάθε συνεταιριστικής µερίδας. 

Η ένωση αγροτικών συνεταιρισµών είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

το οποίο συνιστάται από δύο ή περισσότερους πρωτοβάθµιους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς και έχει σαν σκοπό της την ενίσχυση, τη διεύρυνση και το 

συντονισµό των δραστηριοτήτων των µελών της. Ο συνεταιρισµός αποδείχθηκε στην 

πράξη ως ο καλύτερος συνδυασµός των περιορισµένων δυνατοτήτων µεγάλων µαζών 

του πληθυσµού και των ποικίλων εµποδίων για την διευκόλυνση της επιβίωσης τους 

µέσα σ’ ένα ισχυρό, ασυγκίνητο και δυναµικά εξελισσόµενο οικονοµικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. 

Τα όργανα διοίκησης των αγροτικών συνεταιρισµών είναι τρία:  

� η Γενική Συνέλευση,  

� το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και  

� το Τριµελές Εποπτικό Συµβούλιο. 
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Η Γενική Συνέλευση, είναι το ανώτατο όργανο το οποίο αποφασίζει για όλα 

τα θέµατα του συνεταιρισµού όπως είναι η τροποποίηση του καταστατικού, η εκλογή 

και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του ∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου, η έγκριση 

του ισολογισµού, οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισµού, ανάλογα µε 

τους σκοπούς του, ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των 

προϊόντων του. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και 

αποτελείται από πέντε τουλάχιστον µέλη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  εκλέγει τον 

πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραµµατέα και τον ταµία. Η θητεία του είναι τριετής 

και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά το µήνα αλλά και σε έκτακτη µόνο 

στην περίπτωση που το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των 

µελών αλλά όχι λιγότερο από δύο µέλη. 

Το Τριµελές Εποπτικό Συµβούλιο, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και 

απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να µετέχει και 

στο ∆ιοικητικό και στο Εποπτικό Συµβούλιο όπως επίσης τα µέλη των δύο 

συµβουλίων δεν θα πρέπει να έχουν συγγένεια µεταξύ τους µέχρι δευτέρου βαθµού. 

Σε περίπτωση που τα µέλη του συνεταιρισµού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε δεν 

απαιτείται εκλογή Εποπτικού Συµβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το 

καταστατικό. Το Εποπτικό Συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και τη τήρηση των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης έχει το δικαίωµα να λαµβάνει γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου και εγγράφου του συνεταιρισµού, να διενεργεί λογιστικό και 

διαχειριστικό έλεγχο όπως και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του 

συνεταιρισµού
5
. 

 

 

 

                                                           

5
 Καµενίδης, 2001 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΛΕΣΒΟΣ 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Λέσβος είναι νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου. Είναι το τρίτο σε 

µέγεθος ελληνικό νησί µετά την Κρήτη και την Εύβοια, µε έκταση 1.636 τ.χλµ.. Το 

νησί έχει πληθυσµό 85.330 κατοίκους. ∆ιοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου και στο Νοµό Λέσβου. Βρίσκεται απέναντι από τις Τουρκικές ακτές και έχει 

2 κόλπους, αυτόν της Καλλονής, ο µεγαλύτερος από τους δύο και  της Γέρας. 

Πρωτεύουσα του νησιού, καθώς και του οµώνυµου Νοµού Λέσβου, είναι η 

Μυτιλήνη, κτισµένη στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού πάνω σε επτά λόφους. 

Σύγχρονη πόλη, διοικητικό, εµπορικό και πνευµατικό κέντρο, µε πληθυσµό 27.247 

κατοίκων (απογραφή 2001). Είναι έδρα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, του Νοµού και 

της Περιφέρειας, καθώς και του Υπουργείου Αιγαίου. Σηµαντικές κωµοπόλεις του 

νησιού είναι η Αγία Παρασκευή µε 2.268 κατοίκους, η Αγιάσος µε 2.498, η Καλλονή 

µε 1.732, ο Πολιχνίτος µε 2.763 και το Πλωµάρι µε 3.377. Η Λέσβος θεωρείται 

πατρίδα του ούζου λόγω της εκτεταµένης ενασχόλησης των κατοίκων µε την 

ποτοποιία. Αρκετές γνωστές µάρκες ούζου προέρχονται απ' το νησί. 

Εικόνα 1:Η Λέσβος στον 

χάρτη  

 

 

 

 

Το Σεπτέµβριο του 2012 ολόκληρο το νησί της Λέσβου εντάχθηκε στο 

Παγκόσµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.
[1]
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Η φύση έχει προικίσει απλόχερα το τρίτο σε µέγεθος νησί της χώρας µας: 

απέραντοι ελαιώνες και πευκοδάση, το απολιθωµένο δάσος κοντά στο Σίγρι, οι 

γραφικοί κόλποι της Γέρας και της Καλλονής, οι εκτεταµένες αµµουδερές παραλίες 

και οι ειδυλλιακές ακρογιαλιές αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του φυσικού 

περιβάλλοντος της Λέσβου.  

Την αίγλη του παρελθόντος φανερώνουν οι αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, 

τα βυζαντινά, µεσαιωνικά και οθωµανικά µνηµεία, οι ιστορικές µονές και οι παλαιές 

εκκλησίες, τα λαµπρά δείγµατα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

 

2.2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Το νησί κατοικείται από το 3300 π.Χ. Στη διάρκεια του Τρωικού Πολέµου -

σύµφωνα µε τον Όµηρο- δέχτηκε συχνές επιθέσεις από τους Αχαιούς. Αργότερα 

(10ος αι. π.Χ.) εγκαταστάθηκαν εδώ οι Αιολείς. Στους Αρχαϊκούς Χρόνους (7ο - 6ο 

αι. π.Χ.) η Λέσβος -και η πρωτεύουσά της Μυτιλήνη- έγινε σπουδαίο εµπορικό και 

πολιτιστικό κέντρο, κυρίως στην περίοδο της θητείας του Πιττακού (589-579 π.Χ.), 

ενός από τους εφτά σοφούς της αρχαιότητας. 

Το 527 π.Χ. το νησί καταλαµβάνεται από τους Πέρσες, µέχρι το 479 π.Χ. που 

έγινε µέλος της Αθηναϊκής Συµµαχίας. Στη συνέχεια κυριαρχείται από τους 

Μακεδόνες, τους Πτολεµαίους, το Βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη (88-79 π.Χ.), τους 

Ρωµαίους. Στη Βυζαντινή Περίοδο δέχεται επιδροµές Σλάβων, Σαρακηνών και 

Καταλανών. Αποτελεί τµήµα της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης 

(1204-1247), αλλά το 1354 παραδίδεται από το Βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ 

Παλαιολόγο στους Γενοβέζους (ως αντάλλαγµα για τη βοήθειά τους στην 

παλινόρθωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας -από τους Φράγκους το 1261).΄ 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως έγινε µια πρώτη προσπάθεια 

κατάληψης της Λέσβου από τους Τούρκους το 1455 που όµως απέτυχε. Την 1 

Σεπτεµβρίου 1462 το νησί πολιορκείται από το Μωάµεθ Β' και το στόλο του και η 

Μυτιλήνη παραδίδεται ύστερα από 14 ηµέρες. Μετά την κατάληψη της Μυτιλήνης, 

οι Τούρκοι την καταστρέφουν και σφάζουν µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Οι 



22 

 

εναποµείναντες χριστιανοί µετακινήθηκαν στην ενδοχώρα. Στη Λέσβο γεννιέται επί 

τουρκοκρατίας ο Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας το 

νησί δέχτηκε αρκετές επιδροµές από τους Ενετούς, Γάλλους, Ιωαννίτες Ιππότες της 

Ρόδου και τους Σαρακηνούς, ενώ χάνει τη σηµαντική θέση που έχει. Κατά τη 

διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέµου το νησί δέχεται επιδροµές από τους 

Ψαριανούς, οι οποίοι λεηλάτησαν το Πλωµάρι το 1770 και την Πλαγιά το 1773. Η 

πρώτη επαναστατική κίνηση εναντίον των Τούρκων έγινε το 1817, ενώ το 1821 

απέτυχε το στρατιωτικό σχέδιο για τη Χίο και τη Μυτιλήνη. Το 1822 έγινε πάλι 

προσπάθεια να ξεσηκωθεί η Λέσβος αλλά η σφαγή της Χίου οδήγησε στην 

εγκατάλειψη αυτής της προσπάθειας. 

Με τις µεταρρυθµίσεις που τέθηκαν νε εφαρµογή µε το διάταγµα του 

Ροδόκηπου (1839) και του Χαττ-ι Χουµαγιούν (1856), η οικονοµία του νησιού 

αλλάζει µορφή και από κλειστή αγροτική, ανοίγεται στη διεθνή αγορά µε το εµπόριο 

κυρίως σαπουνιού και λαδιού. Οι αλλαγές που συνέβαλαν σε αυτό ήταν η κατάργηση 

των προνοµίων του ναζίρη στο εµπόριο λαδιού, η δικαιότερη κατανοµή φόρων και οι 

εγγυήσεις προστασίας της ιδιοκτησίας και περιουσίας των ατόµων. Αποτέλεσµα ήταν 

µια τεράστια πληθυσµιακή αύξηση και οικονοµονική άνθηση. Ο πληθυσµός του 

νησιού υπολογίζεται ότι από 12 µε 14 χιλιάδες στα µέσα του αιώνα, έφτασε στο τέλος 

του 19ου αιώνα τις 100 µε 130 χιλιάδες, η µεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι 

χριστιανοί, αλλά δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Σηµαντική ώθηση στην οικονοµία 

έδωσε και το γεγονός ότι αρκετοί από τους κατοίκους του νησιού µετανάστευσαν 

ύστερα από τη παγωνιά το 1850 που κατέστρεψε τις σοδειές και σκότωσε το 

κτηνοτροφικό κεφάλαιο και ασχολήθηκαν µε εµπορικές εταιρείες.
[8]

 Τα εργοστάσια 

παραγωγής άνηκαν αποκλειστικά σε χριστιανούς, κάτι που σύµφωνα µε το Β. Lewis 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι Οθωµανοί έµειναν πιστοί στις ισλαµικές αρχές τους και 

αρνήθηκαν να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες.
[9]

 Αποτέλεσµα αυτού του 

φαινοµένου ήταν η συρρίκνωση του οθωµανικού στοιχείου της Λέσβου. Σύµφωνα µε 

την άποψη του στρατηγού Wilson η συρρίκνωση οφείλεται στην ελλειπή µόρφωση, 

στις στρατολογήσεις, στις κακές συνθήκες διαβίωσης και το ράθυµο χαρακτήρα των 

Οθωµανών. 

Η Λέσβος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους τις 8 Νοεµβρίου 1912 από το 

στόλο του ναύαρχου Κουντουριώτη και η πλήρης ενσωµάτωσή της µε την Ελλάδα 
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έγινε το 1914. Στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στο νησί εγκαθίστανται µονάδες του 

Αγγλογαλλικού στόλου µε εγκαταστάσεις (Λουτρά, Ακόθ, Κόλπος Καλλονής, Θερµή 

κ.α.). Το Μάιο του 1915 το νησί επισκέφτηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και µετά πάλι 

µε την Επαναστατική Κυβέρνηση το 1916. Το 1918 η Μεραρχία Αρχιπελάγους 

πολέµησε στο Μακεδονικό Μέτωπο (Μάχη του Σκρα). 

Μετά τη µικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσµών που 

ακολούθησε, η Λέσβος δέχεται τους πρόσφυγες, ενώ ο εναποµείναντας πληθυσµός 

Τούρκων φεύγει. Για την στέγαση των προσφύγων χτίστηκαν στα χωριά οι 

συνοικισµοί. Η αποκοπή της Λέσβου από τα µικρασιατικά παράλια επέφερε µια 

σηµαντική µείωση στην βιοµηχανική παραγωγή του νησιού, αφού η οικονοµία του 

ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτά ως κύρια αγορά των προϊόντων που παρήγαγε. 

Από την άλλη, οι πρόσφυγες προσέφεραν φτηνά εργατικά χέρια και βοήθησαν στην 

ανάπτυξη νέων καλλιεργειών.
[11]

 Το 1928 στο νησί ζούσαν 137.160 κάτοικοι. Στον 

Ελληνοϊταλικό, Ελλληνογερµανικό και Εµφύλιο Πόλεµο το νησί (1940-1949) δίνει το 

φόρο αίµατος και υφίσταται τις οικονοµικές επιπτώσεις. Το νησί κατέλαβε ο 

γερµανικός στρατός το 1941. Η κατοχή κράτησε ως το 1944.  

Στη νεότερη ιστορία, η οικονοµία του στηρίζεται στο λάδι και στα προϊόντα 

του, στην κτηνοτροφία και στη βυρσοδεψία, αν και η απόσταση του νησιού από το 

οικονοµικό κέντρο της Ελλάδας τη περίοδο 1950-1970 έδρασε ως τροχοπέδη για την 

οικονοµική ανάπτυξη. Την ίδια περίοδο έγιναν προσπάθειες απεξάρτησης από τη 

µονοκαλλιέργεια της ελιάς, η οποία είχε ασταθή παραγωγή και οδήγησε στην 

εγκατάλειψη του νησιού από τους κατοίκους του. Τη δεκαετία του 1980 

αναπτύσσεται η τουριστική βιοµηχανία, η οποία σήµερα είναι ένας από τους κύριους 

τοµείς εισοδήµατος του νησιού, µαζί µε τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Ξεκινώντας από το 1966 έγιναν βήµατα για την προστασία του απολιθωµένου 

δάσους της Λέσβου. Η ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το απολιθωµένο δάσος της 

Λέσβου, έκτασης 150.000 στρεµµάτων, απέκτησε το καθεστώς διατηρητέου µνηµείο 

µε το προεδρικό διάταγµα 443/85, το οποίο δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160, που 

εκδόθηκε τις 19 Σεπτεµβρίου 1985.
[12]

 Από το 2000, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου, ιδρυθέν το 1994, είναι ιδρυτικό µέλος του δικτύου 

Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το 2004 εντάχθηκε στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων 
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της UNESCO. Το Νοέµβριο του 2011, ο δήµος Λέσβου έστειλε φάκελλο στην 

UNESCO, µε σκοπό όλο το νησί να ενταχθεί στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων 

αυτής. Την 21η Σεπτεµβρίου του 2012, η UNESCO ενέκρινε την υποψηφιότητα της 

Λέσβου και την ενέταξε στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων, έπειτα από απόφαση 

που λήφθηκε στο Οπόρτο. Την επιτροπή αξιολόγησης απάρτιζαν ο δόκτωρ Ζ. 

Μαρτινί, διευθυντής γεωπάρκου στις γαλλικές Άλπεις και ο δόκτωρ Α. Σίλερ, 

διευθυντής γεωπάρκου στο Φούλκαν Άιφελ της Γερµανίας.
[1]

 

2.3. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 Αν κοιτάξουµε πολύ πίσω, στα βάθη των αιώνων θα δούµε ότι τα γράµµατα 

είχαν περίοπτη θέση στη ζωή των Μυτιληναίων. Ένας µύθος σχετικός µε αυτό 

αναφέρει ότι το νησί είχε την εύνοια των µουσών από τη στιγµή που οι κάτοικοί του 

έθαψαν µε τιµές το κεφάλι του Ορφέα, που ήταν γιος της Μούσας Καλλιόπης, όταν 

αυτό εκβράστηκε στις ακτές του νησιού µετά το διαµελισµό του από τις γυναίκες της 

Θράκης. Και ο µύθος επιµένει ότι το κοµµένο κεφάλι του Ορφέα συνέχισε να 

τραγουδάει και να χρησµοδοτεί στο µαντείο του κοντά στην Άντισσα, ενώ η λύρα 

υπήρχε λένε κρεµασµένη στο ναό του Απόλλωνος στην Μυτιλήνη.  

Από τον 7ο π.χ. αι., παράλληλα µε την µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη, 

παρουσιάζετε στην Λέσβο πνευµατική και καλλιτεχνική άνθηση, από τις 

σηµαντικότερες στον Ελληνικό χώρο. Αν και το πολιτιστικό κέντρο αρχαίας Ελλάδας 

ήταν η Αθήνα, οι πόλεις της Λέσβου συνεισέφεραν µια ιδιαίτερη και σηµαντική 

συνδροµή στο οικοδόµηµα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισµού.  

H καταφυγή στις πηγές, µας δίνει την ευκαιρία να επισηµάνουµε ένα µεγάλο 

αριθµό ποιητών, µουσικών, ιστορικών, φιλοσόφων, διαπρεπών στα χρόνια τους, 

ονοµαστών και σήµερα.  
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Πατρίδα της Σαπφούς, του Αλκαίου, του Αρίονος και του Πιττακού, αλλά και 

τόπος καταγωγής του Εφταλιώτη
6
, του Μυριβήλη, του Ιακωβίδη, του Θεόφιλου 

Χατζηµιχαήλ και άλλων µεγάλων προσωπικοτήτων των γραµµάτων και των τεχνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ο πεζογράφος και ποιητής Εφταλιώτης 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα φαίνεται ότι οι µούσες έχουν στήσει µόνιµο 

κονάκι στο νησί της Λέσβου. Οι συνθήκες είναι οι πλέον κατάλληλες, καθώς οι 

οικονοµία βρίσκεται στο ζενίθ της άνθησής της. Το αποτέλεσµα ήταν η µεγάλη 

ανάπτυξη του Τύπου η οποία βέβαια συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη της 

λογοτεχνίας, φαινόµενο που ονοµάστηκε χαρακτηριστικά <<Λεσβιακή Άνοιξη>>. 

Πολλά τα ονόµατα!! Θα αναφέρω αυτό του <<δάσκαλου της ρωµιοσύνης>> Μίλτου 

Κουντουρά, του απαλόφωνου Ηλία Βενέζη, του Οδυσσέα Ελύτη ένας από τους 

µεγαλύτερους ποιητές της Ελλάδας αλλά και παγκοσµίως αποδεκτού. Ποιος δεν έχει 

ακούσει άραγε για τον Στρατή Μυριβήλη, τον µεγαλύτερο πεζογράφο που ανέδειξε 

ποτέ το νησί και πολλούς άλλους ακόµα εκπροσώπους των γραµµάτων και των 

                                                           

6
 Το έργο του Εφταλιώτη είναι σφραγισµένο από το πνεύµα και τους στόχους της πρώτης αγωνιστικής 

γενιάς του δηµοτικισµού, στην ιστορία του οποίου κατέχει µία σηµαντική θέση, µαζί µε το έργο των 

άλλων δύο πρωτεργατών του, του Ψυχάρη και του Πάλλη. 
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τεχνών που δράσανε στη λογοτεχνική Μυτιλήνη τις πρώτες δεκαετίες του 

προηγούµενου αιώνα.  

Εικόνα 3
7
: Θράσσος Καστανάκης, Στρατής Μυριβήλης, Άγγελος Τερζάκης, Ηλίας Βενέζης 

 

                                                           

7
 Στο λογοτεχνικό περιοδικό «ΧΑΡΑΥΓΗ» του νησιού του, στα 1912, είχε αφηγηθεί ο Σ. Μυριβήλης 

ένα επεισόδιο απ' τον Βαλκανικό Πόλεµο («Το κόκκινο λουλούδι»). Στην εφηµερίδα «ΚΑΜΠΑΝΑ» 

δηµοσίευσε σε συνέχειες, από τον Απρίλιο του 23 ώς τον Απρίλιο του '24, τη «Ζωή εν τάφω». Αµέσως 

µόλις τέλειωσε η πολεµική αφήγηση του Μυριβήλη, άρχισε, σε συνέχειες πάλι, η µαρτυρία του Βενέζη 

από την οµηρία του στα Τάγµατα Εργασίας στην Τουρκία. Πρόκειται για την πρώτη µορφή του 

βιβλίου του «Το νούµερο 31328». Ηταν ακόµα η εποχή που οι συγγραφείς δοκίµαζαν πρώτα τις 

αντοχές τους σε εφηµερίδες και περιοδικά. Το βιβλίο ερχόταν αργότερα ως δικαίωση. 
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2.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Το νησί σύµφωνα µε το πρόγραµµα Καλλικράτης αποτελεί από το 2010 µαζί 

µε τις κοντινές βραχονησίδες ένα δήµο, το δήµο Λέσβου. Ο δήµος αυτός προήλθε 

από τη συνένωση των δεκατριών ∆ήµων του νησιού. Ο δήµος Λέσβου είναι ο 

µεγαλύτερος σε έκταση δήµος της χώρας
[22]

. 

Οι δεκατρείς ∆ήµοι ήταν (στην παρένθεση κάτοικοι απογραφής 2001/1991): 

• ∆ήµος Αγίας Παρασκευής (2.628/2.788) 

• ∆ήµος Αγιάσου (2.578/2.988) 

• ∆ήµος Γέρας µε έδρα τον Παπάδο (6.985/6.958) 

• ∆ήµος Ερεσού-Αντίσσης (5.530/5.620) 

• ∆ήµος Ευεργέτουλα µε έδρα τη Συκούντα (3.336/3.308) 

• ∆ήµος Καλλονής (8.194/8.462) 

• ∆ήµος Λουτροπόλεως Θερµής (3.809/3.341) 

• ∆ήµος Μανταµάδου (3.210/3.226) 

• ∆ήµος Μήθυµνας (2.433/2.359) 

• ∆ήµος Μυτιλήνης (36.196/32.146) 

• ∆ήµος Πέτρας (3.749/3.603) 

• ∆ήµος Πλωµαρίου (6.698/6.612) 

• ∆ήµος Πολιχνίτου (5.288/5.201) 
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2.5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

 

H Λέσβος, µε τους απέρα-

ντους ελαιώνες, µε τα 11 εκατοµµύ-

ρια ελαιόδενδρα και µε κύρια παρα-

γωγή το λάδι, ανέπτυξε µια πολύ εύ-

ρωστη βιοµηχανία, τον περασµένο 

αιώνα, µέχρι το 1922 που άρχισε η 

παρακµή της, ύστερα από τη Μικρα-

σιατική Καταστροφή. Ακόµα και στα 

πιο απόκρηµνα βουνά καλλιεργούν 

µέχρι και σήµερα την ελιά. 

  

Εικόνα 4
8
: Λιοµάζωµα 

H ελιά,  λοιπόν έφερε το εργοστάσιο του λαδιού, στη συνέχεια ήρθε η 

παραγωγή του σαπουνιού, ακολούθησε το εµπόριο αυτών των δύο προϊόντων, η 

αύξηση των εργοστασίων της ελιάς και των σαπωνοποιείων που δηµιούργησε επίσης 

τη ραγδαία αύξηση του εµπορικού στόλου. Όλος αυτός ο κύκλος δηµιούργησε την 

πληθυσµιακή ευηµερία στο νησί, στο οποίο από την απογραφή του 1961 αποδει-

κνύεται ότι ζούσαν 150.000 κάτοικοι περίπου, έναντι των 90.000 κατοίκων σήµερα. 

Το 1990, στη Λέσβο βρίσκουµε 125 εργοστάσια. Από αυτά, 57 ελαιοτριβεία, 35 

σαπωνοποιεία, 17 βυρσοδεψεία, 8 αλευροποιεία, 5 πυρηνελαιοεργοστάσια, 

νηµατουργεία, βαφεία, µακαρονοποιεία, υφαντουργεία, µηχανουργεία και ορυχείο 

ταλκ. H βιοµηχανική αυτή ανάπτυξη συνδυαζόταν και µε µια ακµή της ναυτιλίας. 

Μόνο στο Πλωµάρι, το 1874, υπήρχαν 120 πλοία διαφόρων χωρητικοτήτων, που 

                                                           

8
 H Λέσβος είναι ένα ατέλειωτο δάσος ελιάς,  µε έντεκα εκατοµµύρια ελαιόδεντρα. H ιστορία της είναι 

δεµένη µε το ευλογηµένο αυτό δέντρο, αφού η ελιά έφερε το εργοστάσιο του λαδιού, στη συνέχεια 

ήρθε η παραγωγή του σαπουνιού, ακολούθησε το εµπόριο των δύο αυτών προϊόντων, η αύξηση των 

εργοστασίων της ελιάς και των σαπωνοποιείων που δηµιούργησε επίσης την αύξηση του εµπορικού 

στόλου. (Φωτ.: N. Σηφουνάκης). 
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κατευθύνονταν στη Ρουµανία, τη Ρωσία, όλη τη Μαύρη Θάλασσα, τον Πόντο, τη 

Σαµψούντα, την Τραπεζούντα αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο. 

 

2.5.1. Ελαιοτριβεία 

Ήδη  από τον 18ο αιώνα, στους µεγάλους µεσόγειους οικισµούς του νησιού, 

όπως της Αγίας Παρασκευής και του Πολυχνίτου, η Λέσβος έχει µεγάλη παραγωγή 

λαδιού. Μόνο στην κοινότητα της Αγίας Παρασκευής αναφέρονται 4 ελαιόµυλοι και 

αργότερα, το 1860, 13 ελαιόµυλοι. Αυτοί ήταν οι πρόδροµοι των ελαιοτριβείων και 

λειτουργούσαν µε υποζύγια ή ήταν χειροκίνητοι. 

Μέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, η επεξεργασία της ελιάς γινόταν µε πρωτόγονο 

τρόπο. Το ελαιοτριβείο βρισκόταν εντός του κεντρικού πυρήνα του οικισµού και 

συχνά στο κέντρο του. Το κτίριο ήταν απλό, χωρίς περιβάλλοντα χώρο και όλες οι ερ-

γασίες, από την αποθήκευση του καρπού µέχρι την έκθλιψή του και τη συγκέντρωση 

του λαδιού, γίνονταν µέσα σ' αυτό το χώρο. 

Τότε, λοιπόν, περί τα 1870 άρχισαν να κατασκευάζονται και να λειτουργούν 

στο νησί τα πρώτα ατµοκίνητα ελαιοτριβεία. ∆ίπλα ή στον ίδιο χώρο των ατµοκίνητων 

ελαιοτριβείων τοποθετούνταν αλευρόµυλοι, που λειτουργούσαν εκµεταλλευόµενοι τον 

ατµό των ελαιοτριβείων. Μηχανήµατα πια καινούργια, σε νέα διάταξη µέσα σε 

καλοχτισµένα πέτρινα κελύφη, ανέλαβαν την παραγωγή. Μεταπράτες και έµποροι που 

είχαν απαιτήσεις από το λάδι, έφεραν καινούργια µοντέλα. Τα περισσότερα µηχα-

νήµατα τα έφερναν από την απέναντι παραλία της ελληνικής Μικράς Ασίας, κυρίως 

από τη Νέα Σµύρνη. Με αυτήν γινόταν πλούσιο διαµετακοµιστικό εµπόριο. 

Αντιπρόσωποι κατασκευής νέων µηχανηµάτων ή αντιπρόσωποι αγγλικών 

εργοστασίων άρχισαν να εξοπλίζουν τα καινούργια ελαιοτριβεία. 

 

∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτή την περίοδο το ελληνικό στοιχείο ανθεί 

οικονοµικά και πολιτιστικά στη Μ. Ασία, αλλά και στα νησιά. Ζητώντας µια 

αρχιτεκτονική µορφολογία που να το εκφράζει, απορρίπτει τις παραδοσιακές 

ανατολίτικες µουσουλµανικές επιδράσεις και επιλέγει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 

µορφολογία που έχει αναπτυχθεί στο κλίµα του αρχαίου ελληνικού κλασικισµού. Έτσι 

το κεντρικό κτίριο στο Ελαιοτριβείο, αλλά και τα άλλα συνοδευτικά κτίρια εκφράζουν 



30 

 

την «επίσηµη» αρχιτεκτονική των δηµοσίων κτιρίων στην απέναντι Αιολίδα αλλά και 

στην Ιωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5
9
: Το κοινοτικό ελαιοτριβείο Μανταδάµου 

 

Τα ελαιοτριβεία λοιπόν αλλάζουν όψη. Χτίζονται πλέον έξω από τους 

οικισµούς και δηµιουργούνται ειδικοί χώροι για συγκέντρωση του λαδιού, για το 

εργατικό προσωπικό, για τη διεύθυνση της επιχείρησης. Οπότε µεγαλώνουν οι χώροι 

του. Απέναντι στην κεντρική είσοδο τοποθετείται το κεντρικό κτίριο επεξεργασίας της 

ελιάς µε τη δεσπόζουσα καµινάδα του. H στέγη ήταν συνήθως δικλινής και στις δύο 

µικρότερες πλευρές σχηµατιζόταν µε ένα συµπαγή τοίχο, τριγωνικό αέτωµα. Σ' αυτό 

το κτίριο, τοποθετούσαν τα νέα µηχανήµατα όπως τα πιεστήρια, το καζάνι, το χώρο 

αποθήκευσης του καύσιµου υλικού, καθώς και τον ή τους µύλους. ∆εξιά ή αριστερά 

της εισόδου, ήταν το κτίριο της διοίκησης ή το γραφείο του διευθυντή της 

επιχείρησης. Στην άλλη πλευρά, γίνονταν οι αποθηκευτικοί χώροι για τη συγκέντρωση 

του λαδιού. Το κτίριο αυτό είναι πάντα δευτερεύον σε µέγεθος και µέσα στο έδαφος 

                                                           

9
 Αρχισε να κτίζεται το 1905 και από µορφολογική άποψη κατατάσσεται στα χαρακτηριστικά 

δηµιουργήµατα βιοµηχανικής αισθητικής του τέλους του 19ου αιώνα. Όπως φαίνεται και στη 

φωτογραφία, στους οικισµούς της Λέσβου, τα διάσπαρτα νεοκλασικά κτίσµατα, όπως και τα λαϊκά µε 

τις δικλινείς ή τετρακλινείς στέγες συνυπάρχουν αρµονικά µε τις στέγες και τους νεοκλασικούς όγκους 

των εργοστασίων. 
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τοποθετούνταν η κωνική βάση των πιθαριών. Στα πιθάρια αυτά, τα «κιούπια», 

συγκέντρωναν το λάδι που αναλογούσε στα έξοδα των αλεστικών ή καµιά φορά 

τοποθετούσαν για φύλαξη το λάδι κάποιου µεµονωµένου παραγωγού. Στις άλλες 

πλευρές του οι- κοπεδικού χώρου και σ' επαφή επίσης µε τα όµορα οικόπεδα, τοποθε-

τούνται τα κτίρια εναποθήκευσης του καρπού, «Οι Μπατές». Αυτά ήταν τα βοηθητικά 

κτίρια, χαµηλά σε ύψος, µε δικλινείς ή µονοκλινείς στέγες και µε εσωτερικά 

χωρίσµατα ξύλινα ή µε συµπαγές τούβλο και ο κάθε καλλιεργητής -ελαιοπαραγωγός- 

είχε τον δικό του χώρο τοποθέτησης του καρπού, έτσι ώστε όταν ερχόταν η σειρά του, 

µεταφερόταν ο καρπός στο κεντρικό κτίριο για την έκθλιψη. 

Εικόνα 6
10

: Ελαιουργείο Ε.Π.Σ. Αγιάσου 

 

Επίσης, αριστερά ή δεξιά της κυρίας εισόδου του εργοστασιακού συ-

γκροτήµατος φτιάχνονταν το φυλάκιο, µε χώρο για ύπνο, φαγητό κ.λπ. καθώς και το 

αναγκαίο τζάκι για θέρµανση.  

 

                                                           

10
 O ελαιόµυλος κινείται µε την κίνηση που µεταφέρεται από τους ιµάντες. Tα τσουπιά ετοιµάζονται 

για το  πιεστήριο (φωτ: Συλλογή Aντ. Mαΐλης). 
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Αυτή, λοιπόν, η ανεπανάληπτη βιοµηχανική, εµπορική και οικονοµική έκρηξη 

του 19ου αιώνα, έµελλε να παρακµάσει τον 20ό αιώνα. Αιτία της παρακµής είναι 

διάφοροι λόγοι και οφείλεται κυρίως: 

� Στη Μικρασιατική Καταστροφή που έφερε τον εµπορικό αποκλεισµό του 

νησιού µε την απέναντι ακτή, που ήταν για χιλιάδες χρόνια η βασική 

ενδοχώρα του νησιού.  

� Στη µεγάλη µετανάστευση -εσωτερικού και εξωτερικού-, η οποία κο-

ρυφώθηκε στο πρώτο ήµισυ του αιώνα µας.  

� Στην ανακάλυψη των φυγόκεντρων µηχανηµάτων που έθεσαν εκτός 

λειτουργίας πολλά ελαιοτριβεία, λόγω της ταχύτερης και φθηνότερης 

επεξεργασίας του ελαιοκαρπού. 

Σήµερα περισσότερα από εκατό µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα, µνηµεία 

πλέον αρχιτεκτονικά, υψώνονται ερειπωµένα στο νησί της Σαπφούς και χρόνο µε το 

χρόνο επιδεινώνεται η θέση τους.  

 

 

 

2.6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

  Η γεωγραφική θέση της Λέσβου σε συνάρτηση µε το φυσικό περιβάλλον του 

νησιού αποτελούν τα δυο κύρια στοιχεία που σε συνδυασµό µε την ιστορική πορεία 

της ανθρώπινης διαχείρισης του χώρου (ανάλογα µε την κυρίαρχη ή φαινοµενικά 

κυρίαρχη θεώρηση των πραγµάτων) θα µας βοηθήσει να ερµηνεύσουµε τα κοινωνικά 

– οικονοµικά φαινόµενα που παρουσιάστικαν από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα ως τις αρχές 

του 20ου. Οι µεγάλες αλλαγές αυτής της περιόδου στηρίζονται περισσότερο στην 

ιστορική συγκυρία παρά στο αποτέλεσµα κάποιων µακροχρόνιων ή βραχυχρόνιων 

προσπαθειών του ανθρώπινου στοιχείου της περιοχής. 

Τον 18
ο
 αιώνα εξαπλώνεται το θαλάσσιο εµπόριο µετά την συνθήκη του 

Κιουτσούκ – Καϊναρτζή (1774). Η συνθήκη αυτή επιτρέπει στους Λέσβιους να 

ξεκινήσουν την καλλιέργεια µιας σειράς εµπορικών σχέσεων σε όλες τις γωνιές του 

Αιγαίου αλλά κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα στην ∆υτική Ευρώπη 

τίθεται το Ανατολικό ζήτηµα, το οποίο αναφέρεται στην (οικονοµική και 

στρατιωτική) διείσδηση των µεγάλων δυνάµεων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία µε 

σκοπό τον διαµελισµό της και την αφαίµαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της 
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επεκράτειας. Ήταν η εποχή της αποικιοκρατίας, κατά την οποία οι κυβερνήσεις των 

εθνικών κρατών της Ευρώπης εξαπλώνονταν στον υπόλοιπο κόσµο επενδύοντας στο 

εξαγωγικό εµπόριο για την αποσυµφόρηση της εσωτερικής αγοράς. Στη συνέχεια 

βέβαια γίνεται και  εισαγωγή πρώτων υλών από τις αποικίες στις µητροπόλεις µε 

σκοπό την κάλυψη των αναγκών πάνω σε κάποια είδη και η επεξεργασία για την 

παραγωγή δευτερευόντων αγαθών. Η περίπτωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

αποτελούσε «δέλεαρ» για τις µεγάλες δυνάµεις και η άσκηση πιέσεων συνοδεύοταν 

µε µια σειρά από µέτρα που είχαν τη µορφή οικονοµικών - εµπορικών συνθηκών που 

διευκόλυναν τα συµφέροντά τους
11

. 

Μέχρι και το 1912 που το νησί ήταν στην Οθωµανική κυριαρχία έχουµε πολλά 

σκαµπανεβάσµατα στην παραγωγή στην πώληση και στην τιµή της ελλιάς.  

Το 1912 η παραγωγή λαδιού φτάνει τους 15000 τόνους. Οι εκλογές που 

ακολουθούν, αλλοιώνουν τη δηµογραφική – εθνική αντιπροσώπευση των λεσβίων 

στην τουρκική βουλή. Έρχεται αύξηση των τιµών. Με το άνοιγµα των ∆αρδανελλίων 

αναζωπυρώνεται το εµπόριο του νησιού. Ακολουθούν γεγονότα πολιτικοστρατιωτικά 

που οδηγούν στην ένωση της Λέσβου µε το νεοελληνικό κράτος.  

Από το χρονικό σηµείο αυτό το νησί περνά στην ελληνική κυριαρχία. Η 

αλλαγή αυτή µετακίνησε τη Λέσβο από το κέντρο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

στην περιφέρεια της ελλαδικής επικράτειας και την εισήγαγε σε µια περίοδο (1912 – 

1940), όπου οι κεκτηµένες ταχύτητες και οι ιστορικές συνέχειες µε δυσκολία 

λειτουργούν ως αντίβαρο στις υφέσεις που δηµιουργούν οι µετατοπίσεις των 

εµπορικών αξόνων και τα ιστορικά γεγονότα όπως οι βαλκανικοί πόλεµοι, ο Ά 

Παγκόσµιος Πόλεµος, η ρωσική επανάσταση και η Μικρασιατική καταστροφή
12

. Οι 

απώλειες των εξωτερικών αγορών θα καλυφθούν εν µέρει από την ενίσχυση της 

εσωτερικής αγοράς µε τον ερχοµό και την εγκατάσταση των προσφύγων. Η ελιά 

παραµένει το κύριο καλλιεργήσιµο προϊόν, αν και σιγά - σιγά αρχίζει η εγκατάλειψη 

της υπαίθρου που όµως δεν είναι ολοκληρωτική. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου 

αιώνα έχουµε επανεµφάνιση του συστήµατος «κεσίµ» σύµφωνα µε το οποίο 

                                                           

11
 Σιφναίου, 1996 

12
 Έβερτ , 1995 
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συµβάλλεται ο ιδιοκτήτης που καταβάλλει τα έξοδα της καλλιέργειας, ο 

εναλλασσόµενος κισιµτζής – αγρότης, τον οποίο βαρύνει η υποχρέωση συλλογής και 

έκθλιψης ελαιοκάρπου και η επιχείρηση του ελαιοτριβείου που εγγυάται την 

παράδοση της συµφωνηµένης ποσότητας λαδιού.  

Το γεγονός αυτό συνέβη κάτω από την πίεση ελέγχου της µεγάλης 

γαιοκτησίας. Σήµαινε όµως και την αποδιάρθρωση της αγροτογενούς 

«αριστοκρατίας» και τη µερική ανάσχεση των µεταναστευτικών τάσεων. Πρέπει να 

σηµειώσουµε πως η πρωταρχική εγκατάσταση προσφύγων αριθµούσε 30000 άτοµα 

αν και µε τον τελικό καταµερισµό παρέµειναν 15000. 

Μετά τη µικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσµών που 

ακολούθησε, η Λέσβος δέχεται τους πρόσφυγες, ενώ ο εναποµείναντας πληθυσµός 

Τούρκων φεύγει. Για την στέγαση των προσφύγων χτίστηκαν στα χωριά οι 

συνοικισµοί. Η αποκοπή της Λέσβου από τα µικρασιατικά παράλια επέφερε µια 

σηµαντική µείωση στην βιοµηχανική παραγωγή του νησιού, αφού η οικονοµία του 

ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτά ως κύρια αγορά των προϊόντων που παρήγαγε. 

Από την άλλη, οι πρόσφυγες προσέφεραν φτηνά εργατικά χέρια και βοήθησαν στην 

ανάπτυξη νέων καλλιεργειών.
[11]

  

Το 1928 στο νησί ζούσαν 137.160 κάτοικοι. Στον Ελληνοϊταλικό, 

Ελλληνογερµανικό και Εµφύλιο Πόλεµο το νησί (1940-1949) δίνει το φόρο αίµατος 

και υφίσταται τις οικονοµικές επιπτώσεις. Το νησί κατέλαβε ο γερµανικός στρατός το 

1941. Η κατοχή κράτησε ως το 1944.  

Στη νεότερη ιστορία, η οικονοµία του στηρίζεται στο λάδι και στα προϊόντα 

του, στην κτηνοτροφία και στη βυρσοδεψία, αν και η απόσταση του νησιού από το 

οικονοµικό κέντρο της Ελλάδας τη περίοδο 1950-1970 έδρασε ως τροχοπέδη για την 

οικονοµική ανάπτυξη. Την ίδια περίοδο έγιναν προσπάθειες απεξάρτησης από τη 

µονοκαλλιέργεια της ελιάς, η οποία είχε ασταθή παραγωγή και οδήγησε στην 

εγκατάλειψη του νησιού από τους κατοίκους του. Τη δεκαετία του 1980 

αναπτύσσεται η τουριστική βιοµηχανία, η οποία σήµερα είναι ένας από τους κύριους 

τοµείς εισοδήµατος του νησιού, µαζί µε τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΕΛΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Είναι γεγονός ότι εκτός από τη θάλασσα, κανένα άλλο αγαθό της φύσης δεν 

δέθηκε τόσο πολύ µε τον Ελληνικό χώρο, όσο η ελιά και το λάδι της, που έθρεψε 

τόσους πολιτισµούς, από τη βαθιά αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Γεγονός επίσης είναι ότι 

πολύ δύσκολα φαντάζεται κανείς  τη Λέσβο χωρίς τα ελαιόδεντρα της που ασηµίζουν 

κάτω από το άπλετο φως του ήλιου. 

 Οι περιοχές στις οποίες καλλιεργείται η ελιά στη Λέσβο, είναι ορεινές ή 

ηµιορεινές µε ξερικά, φτωχά σε ουσία εδάφη. Αυτή η ιδιοµορφία της καλλιέργειας σε 

σχέση µε τη ποικιλία, είναι που προσδίδει στο Λεσβιακό ελαιόλαδο την υπεροχή σε 

γευστικότητα και τον εµπλουτισµό σε αρωµατικές ύλες. 

 

Εικόνα 7:  Ελαιώνας στη Λέσβο, µάζεµα της ελιάς.  

 

πηγή: Θεόφιλος
13

 «Το μάζεμα των ελαιών εν Μυτιλήνη» του 1933. 

                                                           

13
 Ο Θεόφιλος ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος της ελληνικής λαϊκής ζωγραφικής.  Απεικόνισε µε τον 

δικό του µοναδικό τρόπο τον ελαιώνα της Λέσβου και τους ανθρώπους που δούλευαν στις ελιές. 

Κορυφαίο έργο της συλλογής «Το µάζεµα των ελαιών εν Μυτιλήνη» του 1933.   



36 

 

Το Λεσβιακό ελαιόλαδο από πλευράς αγνότητας και ποιότητας, προσφέρεται 

στην κατανάλωση µε τα παρακάτω µακροσκοπικά και οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά: 

� Τη χαρακτηριστική λεπτόρευστη υφή του (χαµηλό ιξώδες - απαλή γεύση) η 

οποία οφείλεται στο σχετικά αυξηµένο βαθµό ακορεστότητας των λιπαρών 

του οξέων, σε σχέση µε άλλα παχύρευστα ελαιόλαδα, γεγονός που του δίνει 

πρόσθετη βιολογική αξία, αφού τούτο συνάδει ευθέως µε τις σύγχρονες 

ιατρικές αντιλήψεις. 

� Το ελαφρύ χρυσοκίτρινο χρώµα του, που οφείλεται στη µικρή περιεκτικότητά 

του σε χλωροφύλλη που ίσως είναι και η καλύτερη άµυνα στο χρόνο για το 

εµφιαλωµένο προϊόν. 

� Το άρωµα και η γεύση του χυµού της αιγαιοπελαγίτικης ελιάς, που το 

καθιέρωσαν σαν το ονοµαστό προϊόν της υπαίθρου της Λέσβου. 

 

Η καλλιέργεια της Ελιάς, αποτελεί σήµερα ίσως τον µεγαλύτερο οικονοµικό 

παράγοντα του νησιού. Ο αριθµός των ελαιοπαραγωγών είναι µεγάλος, ενώ χιλιάδες 

στρέµµατα και εκατοµµύρια ελαιόδεντρα καλλιεργούνται κάθε χρόνο ( πίνακας 1), σε 

µια παραγωγή που φτάνει τουλάχιστον τους 10000 τόνους το χρόνο. 

Πίνακας 1: Ελαιοποιήσιµη ελλιά 

Πίνακας 2: Μέσοι όροι 
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3.2.  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Ο ελαιώνας της Λέσβου που σκεπάζει απλόχερα το µεγαλύτερο µέρος του νη-

σιού, απλώνεται από τις ψηλές βουνοκορφές, µέχρι χαµηλά στις ακτές του, αγγίζον-

τας πολλές φορές τη θάλασσα. Αναπόφευκτα έγινε το βασικό προϊόν του νησιού, το 

οποίο στήριξε την επιβίωση άλλα και την άνθιση της επιχειρηµατικότητας για πολλές 

γενιές. Η οικονοµική και πολιτιστική ζωή της Λέσβου, είναι συνυφασµένες µε την 

ελαιοκαλλιέργεια, καθώς η σχέση τους είναι αποτυπωµένη σχεδόν σε κάθε πτυχή της 

ιστορίας της
14

. 

Η Λέσβος, όπως αναφέραµε και πιο πάνω, κατατάσσεται σήµερα ανάµεσα στις 

µεγαλύτερες ελαιοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας. Ο Λεσβιακός ελαιώνας 

εκτείνεται σε 450.000 στρέµµατα, που αποτελούν το 29% της συνολικής έκτασης του 

νησιού και το 79% της καλλιεργήσιµης γεωργικής γης. Οι ποικιλίες των 

ελαιοδέντρων του νησιού είναι η Κολοβή, που αποτελεί το 65% του Λεσβιακού 

ελαιώνα και ωριµάζει βραδύτερα από τις άλλες στον καρπό της, η Αδραµυτιανή, που 

είναι σχετικά πρώιµη και αποτελεί το 30%, η Λαδολιά (Θρούµπα), καθώς και άλλες 

ποικιλίες σε ποσοστό 5%. 

Ο τρόπος που έβγαινε το λάδι από τον ελαιόκαρπο, ακολούθησε στην πορεία 

των αιώνων την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και του πολιτισµού. Στη Λέσβο, τα 

                                                           

14
 Lesvos-chamber.gr 
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αρχαιότερα ευρήµατα αυτής της διαδικασίας βρέθηκαν από την αγγλίδα αρχαιολόγο 

W. Lamp και τις ανασκαφές της στην περιοχή των Πύργων Θερµής, από το 1929 έως 

το 1933, έχουµε τα πρώτα στοιχεία για την έκθλιψη της ελιάς στη Λέσβο. Πρόκειται 

για προϊστορικούς οικισµούς της πρώιµης χαλκοκρατίας. Εκεί βρέθηκε µία πέτρινη 

λεκάνη, µικρού βάθους και στενόµακρη. Ο πράσινος πηλός που βρέθηκε στη λεκάνη, 

ήταν ένα χρώµα της εποχής µαζί µε οργανική ουσία. Κατά τον R. Hutchinson, ήταν 

λεκάνη για έκθλιψη ελιών
15

. 

Η διαδικασία έκθλιψης του ελαιοκάρπου πέρασε από διάφορα στάδια µέσα από 

την εξέλιξη της Λέσβου: από τους χειροκίνητους στους ζωοκίνητους λιόµυλους, στα 

πρώτα πιεστήρια, όπου ξεχώριζαν το κουκούτσι από την ελιά, στην αντικατάσταση 

της κωνοειδούς µυλόπετρας από την κυλινδρική γύρω στα 1844, µέχρι το τέλος του 

19ου αιώνα, οπότε άρχισαν να λειτουργούν στο νησί τα πρώτα ατµοκίνητα ελαιοτρι-

βεία και σήµερα βέβαια τα σύγχρονα ελαιοτριβεία, όπου χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά µηχανικές µέθοδοι παραγωγής µε χρήση φυγοκεντρικών συστηµάτων 

τριών φάσεων. 

Το λεσβιακό ελαιόλαδο έχει καθιερωθεί ως το ονοµαστό προϊόν της υπαίθρου 

της Λέσβου, γεγονός που οφείλεται στην πρόσθετη βιολογική του αξία, λόγω της 

αυξηµένης ακορεστότητας των λιπαρών του οξέων, στο ελαφρά χρυσοκίτρινο χρώµα. 

λόγω χαµηλής περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη - που αποτελεί και την καλύτερη 

άµυνα στο χρόνο για το εµφιαλωµένο προϊόν - και τέλος στο ιδιαίτερο άρωµα και τη 

γεύση της αιγαιοπελαγίτικης ελιάς. 

Σήµερα, οι βιολογικές καλλιέργειες ακολουθούν µια ραγδαία ανάπτυξη στη 

Λέσβο, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στο υψηλής ποιότητας λεσβιακό ελαιόλαδο, που 

αποτελεί το βασικό και πολύτιµο συστατικό των τοπικών συνταγών και τις κάνει να 

ξεχωρίζουν από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. 

                                                           

15
 Κιουρέλλης Α., 2005 
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Η Λέσβος είναι ένα ατέλειωτο δάσος ελιάς. Περίπου έντεκα εκατοµµύρια 

ελαιόδεντρα απλώνονται σε συνεχείς ελαιώνες, και το αξιοσηµείωτο της Λεσβιακής 

φύσης είναι ό,τι εκεί που τελειώνει η ελιά, αρχίζει το πεύκο. Η σηµερινή µέση ετήσια 

παραγωγή λαδιού φθάνει περίπου τις 25 - 30 χιλιάδες τόνους λάδι, εξαιρετικής ποιό-

τητας. 

Τρία ήταν τα βασικά είδη δέντρων που "πάλευαν" πάνω στο νησί.: Η 

Αγριελιά, το πεύκο και η βαλανιδιά. Απ' αυτά οι αγριελιές µε τα πυκνά κλαδιά τους 

έκαναν ψιλές ελιές, οι οποίες αποτελούσαν κύρια τροφή για τα αγριοπούλια που 

έρχονταν το χειµώνα από τα πέρατα της γης και του ωκεανού. Πιστεύεται ότι τα 

πουλιά αυτά µε τα περιττώµατα τους βοήθησαν στην εξάπλωση της αγριελιάς, όχι 

µόνο στη Λέσβο αλλά και στα άλλα ελληνικά νησιά και στα µικρασιατικά παράλια. 

Καθοριστικό ρόλο πάντως στην εξάπλωση της, έπαιξε ο άνθρωπος, που δοκί-

µασε τον καρπό της που σαγηνεύτηκε από το λάδι της. Έτσι µε πολύ προσωπική ερ-

γασία και πολύ κόπο, οι τότε κάτοικοι της Λέσβου επέκτειναν την καλλιέργεια της 

ελιάς, στα µέρη όπου δεν είχε φτάσει το πεύκο. Έφτιαξαν άπειρα σέτια για να συγ-

κρατήσουν το χώµα ακόµα και στις πιο απότοµες πλαγιές των βουνών, ενώ µε τα ζώα 

µετέφεραν νερό για να ποτίσουν τις παραβολάδες, και να πιάσουν τα µικρά 

δεντρύλια. 

Οι ελαιώνες λοιπόν της Λέσβου αποτελούν ένα λαµπρό δηµιούργηµα της αν-

θρώπινης υποµονής, επιµονής και διορατικότητας. Στην επικράτηση της ελαιοκαλλι- 

έργειας στο νησί της Λέσβου, βοήθησαν ακόµη και οι άριστες καιρικές συνθήκες µε 

την καταπληκτική εναλλαγή των τεσσάρων εποχών. Τα πρωτοβρόχια όταν έρθουν 

στην ώρα τους σε συνδυασµό µε τον ήλιο του φθινοπώρου και το ήπιο σχετικά χει-

µώνα, δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή ανάπτυξη του ελαιόκαρπου. 

Αυτό δεν σηµαίνει ό,τι πάντα οι καταστάσεις είναι τέλειες, υπάρχουν χρονιές µε 

καλά "µαξούλια" και άλλες όχι. 

Σήµερα, το ελαιόλαδο, παραµένει το βασικό προϊόν του νησιού. Στη Λέσβο 

καλλιεργούνται 12-13 εκατοµµύρια δέντρα, ενώ η µέση παραγωγή ανά έτος, κυµαίνε-

ται γύρω στους 20.000 τόνους, και συµβάλλει κατά 10% µε 20% στη συνολική παρα-



40 

 

γωγή προϊόντος στην Ελλάδα. Επίσης, σαν νοµός, κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αντιστοιχίας (113 περίπου δένδρα ανά κάτοικο), που είναι η µεγαλύτερη στην 

Ελλάδα αλλά και παγκοσµίως. Η παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο είναι 

στενά συνδεδεµένη µε τη δοµή του εδάφους, το οποίο καθώς είναι ορεινό και 

δύσβατο δεν επιτρέπει την εντατική καλλιέργεια και την εισαγωγή νέων µεθόδων 

καλλιέργειας µε χρήση αυτοµατισµού κατά τις διάφορες φάσεις της παραγωγικής 

διαδικασίας, πλην ίσως του αυτόµατου ποτίσµατος σε ορισµένα πεδινά
16

. 

3.3. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ   

Οι ποικιλίες της ελιάς στη Λέσβο, που προσδιορίζονται από τον κορµό, τα 

φύλλα και τον καρπό των δένδρων, είναι οι εξής:  

• Η κολοβή ελιά που λέγεται και µυτιληνιά, αποτελεί τα 7/10 των δέντρων 

στους ελαιώνες της Λέσβου, και καλύπτουν κυρίως την νότια και 

νοτιοανατολική έκταση του νησιού. Προτιµούν τοποθεσίες µε υψόµετρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8
17

: Ποικιλία Κολοβή  

 

                                                           

16
Ζαµπούνης, 1999  

17
 Πηγή: Ποντικής, Κ., 1996 
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 χαµηλότερο των 500µ. Τα δέντρα αυτά είναι µέτρια σε ανάπτυξη, έχουν 

κλαδιά ακανόνιστα και ευδοκιµούν σε εδάφη από σχιστόλιθο που δεν είναι 

απαραίτητο να είναι πλούσια και να θέλουν ιδιαίτερη καλλιέργεια. Τα φύλλα 

τους είναι κάπως πλατύτερα από τις άλλες ποικιλίες δένδρων ελιάς και το 

µυστικό της για να κάνει αρκετές ελιές είναι ότι στο διάστηµα που ανθοφορεί 

για 3-4 εβδοµάδες την άνοιξη, θέλει ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για να 

γονιµοποιηθεί περισσότερος ανθός, οπότε το φορτίο του δένδρου γίνεται 

υπερβολικό και η περιεκτικότητα σε λάδι φθάνει έως καί στο 30%. Η κολοβή 

ελιά έχει κάπως µακρουλό σχήµα και αργεί να ωριµάσει. 

 

Επίσης, είναι µια από τις καλύτερες ελαιοποιήσιµες ποικιλίες της χώρας. Οι 

επιτραπέζιες κολοβές ελιές διακρίνονται από τον λεπτό φλοιό του καρπού 

τους και διαλέγονται συνήθως οι µεγάλες σε µέγεθος, που έχουν πολύ µεγάλη 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ώστε να ευνοείται η καλύτερη συντήρησή τους. 

Οι κολοβές, ως βρώσιµες ελιές, λέγονται «νερουλιές» και γλυκαίνουν όταν 

τις βάλουµε στο νερό και το αλλάζουµε κάθε τόσο.  

• Μια άλλη ποικιλία ελιάς που καλλιεργείται στη Λέσβο είναι η Αδραµυτιανή, 

Αϊβαλιώτικη ή φραγκολιά, προερχόµενη από το Αδραµύττιο της Μικράς  

Ασίας. Καλλιεργείται στο νησί της Λέσβου, αποτελώντας τα 2/10 των 

ελαιώνων, εντοπιζόµενη κυρίως στην επαρχία της Μυτιλήνης, στο βόρειο και  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9
18

: Ποικιλία Αδραµµυτινή 

 

                                                           

18
 Πηγή: Ποντικής, Κ., 1996 
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βορειοανατολικό νησί. Ο ελαιόκαρπος της αδραµυτιανής ελιάς ωριµάζει κατά 

το Νοέµβρη - ∆εκέµβρη, οπότε και πέφτει στη γη, απ’ όπου µαζεύεται. Η 

περιεκτικότητα σε λάδι φτάνει στο 22 - 25% του βάρους του καρπού. ∆ίνει 

λάδι λεπτό, µε εξαιρετικό άρωµα.  

 

Οι επιτραπέζιες Αδραµυτιανές ελιές είναι οι καλύτερες για τη Λέσβο. Είναι 

άριστης ποιότητας και συντηρούνται εύκολα για 15 - 20 µέρες µέσα σε άλµη 

χονδρού αλατιού (σε τρύπια σακούλα, ή σε καλάθια για να φεύγουν τα νερά 

ώστε να µην σαπίζουν). Γίνονται και τσακιστές αφηµένες στο νερό και 

τρώγονται ξενεριασµένες µετά από λίγες µέρες Η Αδραµυτιανή ελιά χαίρει 

πολλής εκτίµησης από µέρους των ελαιοπαραγωγών της Λέσβου, επειδή 

παράγει εκλεκτό λάδι και πολλής καλής ποιότητας επιτραπέζιες ελιές.  

Ιδιαίτερο κύρος στο Μυτιληνιό λάδι προσδίδει το γεγονός ότι οι 

Αδραµυτιανές καθώς και οι Κολοβές ελιές αποδίδουν λάδι πολλή υψηλής 

ποιότητας που προσφέρεται ακόµα καί ως βελτιωτικό άλλων ελαιολάδων από 

την Ιταλία και την Ισπανία! 

• Μια τρίτη ποικιλία ελιάς των Λεσβιακών ελαιώνων είναι οι Λαδολιές ή 

κοινώς Ρουπάδες, που καλύπτει το 5% της ελιάς που παράγεται στη Λέσβο 

και η ιδιαίτερη αυτή ποικιλία προέρχεται από κάποιο µύκητα που εµφανίζεται 

σε κάποια ελαιόδενδρα. Συνήθως τρώγονται όπως είναι, ή παστώνονται µε 

αλάτι, ή και τοποθετούνται στην κατάψυξη για την διατήρησή τους. 

• Επίσης, στα υψώµατα των βουνών, υπάρχουν πολλές αγριλιές, που τις 

µπολιάζουν και τις µεταφυτεύουν. Είναι οι λεγόµενες "αµπολάδες". 

Σποραδικά ανάµεσα στους ελαιώνες συναντώνται σπανίως µερικές άλλες 

ποικιλίες ελαιόδενδρων όπως οι καρολιές και οι τριλιανές.  

Γενικότερα, η ελιά προτιµά τα εδάφη του κάµπου και των λόφων και 

ειδικότερα τα µέρη που το κλήµα είναι µαλακό τον χειµώνα και δροσερό το 

καλοκαίρι. Σε πολύ µεγάλα υψόµετρα δεν ευδοκιµεί. Ασθένειες που τη προσβάλλουν 

είναι ο δάκος, ο πυρινοτρύτης και η βαµβακίαση, που καταπολεµούνται µε το 

ράντισµα. 
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3.4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

Στην Περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου βρίσκονται πάνω από 100 ελαιοτριβεία 

σύµφωνα µε τους Niaounakis & Halvadakis (2004). Στη Λέσβο βρίσκονται πάνω από 

εβδοµήντα όπως φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί. Είναι µονάδες µικρής 

δυναµικότητας και είναι διάσπαρτα σε όλη τη Λέσβο. 

Εικόνα 10
19

: Ελαιοτριβεία στη Λέσβο 

 

 Το 55% των συνολικών ελαιοτριβείων είναι συνεταιριστικές µονάδες και τα 

υπόλοιπα είναι κυρίως ιδιωτικές (οικογενειακές) επιχειρήσεις.  

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στη Λέσβο σηµαντική µείωση του 

αριθµού των ελαιοτριβείων. Κάποια από αυτά έχουν διακόψει οριστικά τη λειτουργία 

τους (λόγω συνταξιοδοτήσεων, οικονοµικών προβληµάτων, αδυναµίας 

εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού τους κ.α.), κι άλλα, αναλόγως την ελαιοκοµική 

περίοδο ή για άλλους λόγους, λειτουργούν ή όχι. Για παράδειγµα αναφέρω ότι την 

                                                           

19
 http :// www.env.aegean.gr/eda/naias /maps /lesvos.html /zoom/lesvos.htm 
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ελαιοκοµική περίοδο 2011 – 2012 λειτούργησαν µόνο 45 ελαιοτριβεία. Από αυτά 

µόνο τα 33 έδωσαν στοιχεία στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, από τα οποία προκύπτει ότι η συνολική ποσότητα 

συγκοµιδής του ελαιοκάρπου ήταν στα  21.136.766 κιλά και το λάδι που παράχθηκε 

υπολογίζεται σε 4.765.122,3 κιλά. Εκτιµάται ότι η συνολική παραγωγή ελαιολάδου 

από όλα τα ελαιοτριβεία (και τα 45) ότι ήταν 6 -7 τόνοι. Η µεγάλη µείωση στις 

ποσότητες ελαιοκάρπου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη 

ελαιοπαραγωγική περίοδος δεν ήταν ικανοποιητική, δεν ήταν ‘‘µαξουλοχρονιά’’ 

όπως λέγεται στην τοπική διάλεκτο. Ανασταλτικός παράγοντας επίσης είναι και το 

γεγονός ότι αρκετοί παραγωγοί έχουν σταµατήσει να ασχολούνται µε την καλλιέργεια 

της ελιάς λόγω της χαµηλής τιµής του ελαιολάδου που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια (∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, 

6/2012). Στο παρακάτω διάγραµµα καταγράφεται η παραγωγή ελαιολάδου στη 

Λέσβο από το 1970 έως το 2012 

∆ιάγραµµα 1: Παραγωγή ελαιόλαδου στη Λέσβο 
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3.5. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

Στις µέρες µας οι ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί στη Λέσβο είναι πάνω από 

60 εκ των οποίων οι τριάντα περίπου έχουν σαν κύρια αρµοδιότητα την 

εκµετάλλευση ελαιοτριβείου
20

. Αυτοί είναι οι εξής: 

1) Ελαιουργικός και Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Αγίας Παρασκευής 

2) Ελαιουργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισµός Νάπης 

3) Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγιάσου 

4) Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Μεσαγρού ΣΥΝ.Π.Ε 

5) Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Α' Παλαιοκήπου 

6) Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Λαϊκός Παλαιοκήπου 

7) Αγροτικός Συνεταιρισµός Σκοπέλου ΣΥΝ.Π.Ε 

8) Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Στύψης 

9) Ελαιουργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισµός Καλλονής 

10) Αγροτικός Συνεταιρισµός Παρακοίλων ΣΥΝ.Π.Ε 

11) Αγροτικός Συνεταιρισµός Σκαλοχωρίου 

12) Αγροτικός Συνεταιρισµός Μυστεγνών 

13) Αγροτικός Συνεταιρισµός Λ. Θερµής 

14) Αγροτικός Συνεταιρισµός Συκαµιάς-Λεπετύµνου ΣΥΝ.Π.Ε 

15) Αγροτικός Συνεταιρισµός Κώµης-Πηγής ΣΥΝ.Π.Ε 

16) Αγροτικός Συνεταιρισµός Μανταµάδου ΣΥΝ.Π.Ε 

17) Αγροτικός Συνεταιρισµός Κλειούς ΣΥΝ.Π.Ε 

18) Αγροτικός Συνεταιρισµός Μήθυµνας 

19) Αγροτικός Συνεταιρισµός Λουτρών ΣΥΝ.Π.Ε 

20) Αγροτικός Συνεταιρισµός Πέτρας ΣΥΝ.Π.Ε 

21) Αγροτικός Συνεταιρισµός Μόριας 

22) Αγροτικός Συνεταιρισµός Πολιχνίτου ΣΥΝ.Π.Ε 

23) Αγροτικός Συνεταιρισµός Λισβορίου ΣΥΝ.Π.Ε 

24) Αγροτικός Συνεταιρισµός Παλαιοχωρίου ΣΥΝ.Π.Ε 

25) Αγροτικός Συνεταιρισµός Κάπης ΣΥΝ.Π.Ε 

                                                           

20
 Ε.Α.Σ.Λ. & Επιµελητήριο Λέσβου 
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26) Αγροτικός Συνεταιρισµός Άντισσας 

27) Αγροτικός Συνεταιρισµός Ανεµώτιας 

28) Αγροτικός Συνεταιρισµός Ακρασίου 

29) Aγροτικός Συνεταιρισµός Παπάδου 

 

 Εµείς στη συγκεκριµένη εργασία θα ασχοληθούµε µε τον Αγροτικός 

Συνεταιρισµός Παλαιοχωρίου ΣΥΝ.Π.Ε που αποτελεί και το θέµα της εργασίας µας. 

 

 

3.6.ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

 

H Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου είναι η δευτεροβάθµια 

συνεταιριστική οργάνωση αγροτών του νοµού Λέσβου. Ιδρύθηκε το 1929 µε έδρα 

την πρωτεύουσα του νοµού τη Μυτιλήνη. Τα κεντρικά της γραφεία στεγάζονται 

σήµερα στη Σκάλα Παµφίλων της Μυτιλήνης, όπου βρίσκεται και το βιοµηχανικό 

συγκρότηµα που διαθέτει όλους τους αναγκαίους χώρους και τον απαραίτητο 

εξοπλισµό για να διενεργηθούν όλες οι εργασίες από τον ποιοτικό έλεγχο και την 

αποθήκευση του ελαιολάδου ως την τυποποίηση. 

Στην περιοχή ευθύνης της δραστηριοποιούνται 19.720 ελαιοπαραγωγοί που 

καλλιεργούν 485.434 στρέµµατα στα οποία υπάρχουν 8.286.300 δέντρα. 

Στόχος της είναι η διαφύλαξη των συµφερόντων των συνεταιρισµένων της και 

η διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στο νοµό. 

Η ΕΑΣ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση 

ελαιολάδου, πυρηνελαίου, σαπουνιού και στην εµπορία ζωοτροφών, λιπασµάτων, 

γεωργικών µηχανηµάτων, φαρµάκων και ειδών ελαιοσυλλογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

 Βρίσκεται στο νότιο µέρος της Λέσβου, 11 χλµ από το χωριό Πλωµάρι. Όπως 

µαρτυράει και το όνοµά του, είναι από τα πιο παλιά χωριά της περιοχής. Αρχικά το 

χωριό ήταν χτισµένο στην περιοχή Μελίντα. Όµως λόγω των επιδροµών των 

πειρατών οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να µεταφέρουν το χωριό στη θέση Απεθαµένες 

και στη συνέχεια στη δύσβατη περιοχή Πριόνας. Λόγω όµως της δύσκολης διαβίωσης 

σ’ αυτή την περιοχή και µετά την εξάλειψη του κινδύνου των πειρατών, οι κάτοικοι 

µετέφεραν και πάλι το χωριό στη σηµερινή τοποθεσία Μέρινα το 1817, όπως 

µαρτυρείται από την επιγραφή που βρίσκεται στη βρύση του χωριού.  

Εικόνα 1121: Ο χάρτης της Λέσβου                Εικόνα 1222: Το Παλαιοχώρι Λέσβου 
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22

https://melinta.wordpress.com  
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Το χωριό µοιάζει µε κάστρο καθώς τα σπίτια είναι χτισµένα κολλητά µεταξύ 

τους για την προστασία από τις επιδροµές των πειρατών.  

Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στην Παναγία Ευαγγελίστρια και 

χτίστηκε το 1864, στη θέση ενός µικρού ναού του Αγίου Ιωάννου.  

∆υτικά του Παλαιοχωρίου βρίσκεται η περιοχή Βίγλα (ή Βιγλάρ που σηµαίνει 

παρατηρητήριο). Εκεί µπορείτε να δείτε την όµορφη θέα από τα παράλια της Χίου, 

των Ψαρών και της Μικράς Ασίας. 

Το Παλαιοχώρι (Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου - ∆ηµοτική Ενότητα 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ), ανήκει στον δήµο ΛΕΣΒΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ 

που βρίσκεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύµφωνα µε τη διοικητική 

διαίρεση της Ελλάδας όπως διαµορφώθηκε µε το πρόγραµµα “Καλλικράτης”. 

Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας µε το σχέδιο “Καποδίστριας”, µέχρι 

το 2010, το Παλαιοχώρι ανήκε στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοχωρίου, του πρώην 

∆ήµου ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ του Νοµού ΛΕΣΒΟΥ. 

 

4.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. 

4.2.1. Γενικά στοιχεία 

 Στο Παλαιοχώρι Λέσβου έχει την έδρα του ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Παλαιοχωρίου. Πρόκειται για Ελαιουργικό Συνεταιρισµό που έχει τις εγκαταστάσεις 

του στα περίχωρα του χωριού προς το Πλωµάρι.  

Επισκεφτήκαµε το ελαιοτριβείο του Συνεταιρισµού και διαπιστώσαµε ότι 

είναι εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα για το άλεσµα της ελιάς. Εκεί 

συναντήσαµε τον γραµµατέα κύριο Καµπούρη ∆ηµήτρη όπου τον ρωτήσαµε σχετικά 

για τον συνεταιρισµό. Οι απαντήσεις του ήταν πολύ κατατοπιστικές και σε αυτές 

στηριχτήκαµε για αυτό το µέρος της εργασίας, καθώς όπως µας εξήγησε ο 

Συνεταιρισµός δεν έχει σελίδα στο internet από όπου θα µπορούσαµε να βρούµε 

κάποια στοιχεία.  
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4.2.2. Ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παλαιοχωρίου. 

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Παλαιοχωρίου Λέσβου ιδρύθηκε το 1945 από 

κατοίκους αγρότες του Παλαιοχωρίου. Το καταστατικό του συνεταιρισµού έχει 

προσαρµοστεί µε τον τελευταίο νόµο 4015/2011
23

. 

 Τα µέλη του Συνεταιρισµού είναι περίπου 98 αυτή τη στιγµή, τα οποία τα 

περισσότερα είναι κάτοικοι του χωριού αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής 

του Πλωµαρίου. 

Οι ελαιοπαραγωγοί που δραστηριοποιούνται στο Συνεταιρισµό, είναι 320 

περίπου. Η καλλιέργειά τους αφορά 120.000 στρέµµατα γης ενώ τα δέντρα που 

υπάρχου φτάνουν στις 300.000.  

Όπως γίνεται κατανοητό πρόκειται για έναν µικρό συνεταιρισµό που απασχολεί 

ένα µόνο µόνιµο υπάλληλο. Οι εργασίες του αρχίζουν τον Οκτώβριο και τελειώνουν 

τον Μάρτιο, µε το τέλος της παραγωγής. Στο διάστηµα αυτό ο Συνεταιρισµός 

απασχολεί οχτώ έως δέκα εποχιακούς υπαλλήλους. 

Στον εξοπλισµό του ανήκουν και δύο µεταφορικά µέσα για την µεταφορά του 

καρπού των αγροτών στο Ελαιοτριβείο, αλλά και για την µεταφορά του λαδιού.  

  

4.2.3. Παραγωγή του Συνεταιρισμού 

 Το µεγαλύτερο µέρος του λαδιού που παράγεται στον Συνεταιρισµό (90%) 

είναι παρθένο ελαιόλαδο ενώ το υπόλοιπο βιοµηχανικό. Επίσης  στο ελαιοτριβείο του 

Συνεταιρισµού παράγεται και η πυρήνα η οποία καταλήγει στα πυρηνουργεία του 

νησιού για να επεξεργαστεί  σε πυρηνέλαιο και πυρηνόξυλο. Το νησί έχει δύο 

πυρηνουργεία, ένα στα Πάµφιλα και το άλλο στο Ντιπ. 

                                                           

23
Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την 

επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.  
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Παρακάτω θα δούµε πως παράγεται το λάδι στον συγκεκριµένο Συνεταιρισµό.  

4.2.3.1. Η παραγωγή του λαδιού 

Γενικώς η παραγωγή του λαδιού  πραγµατοποιείται µέσα από τρία στάδια: 

I. Τη σύνθλιψη του καρπού για την παραγωγή του ελαιοπολτού 

II. Την πίεση του ελαιοπολτού για την εξαγωγή του ελαιόλαδου 

III. Το διαχωρισµό του λαδιού από το νερό και τα στερεά κατάλοιπα 

Μετά το λιοµάζωµα, τη συγκοµιδή δηλαδή του καρπού, ακολουθεί η 

µεταφορά του µέσα σε πλαστικά συνήθως τελάρα, στο ελαιοτριβείο. 

Εικόνα 13: Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισµού. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Μεταφορά του καρπού µε τελάρα 
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Οι ελιές αφού ζυγιστούν ξεφορτώνονται και τοποθετούνται µέσα σε µια 

χοανοειδή υποδοχή από όπου µε µια ταινία µεταφοράς µεταφέρονται στον 

αποφυλλωτήρα όπου µε την διοχέτευση αέρα ξεχωρίζουν τα φύλλα και τα κλαδάκια 

από τον καρπό. Τα φύλλα που µε έναν σωλήνα αποµακρύνονται και συγκεντρώνονται 

εκτός του ελαιοτριβείου είναι πολύ θρεπτικά και τα χρησιµοποιούν οι κτηνοτρόφοι 

για να ταΐζουν τα ζώα τους, κυρίως τα κατσίκια. 

Εικόνα 15: Τροφοδοσία και µεταφορά των ελιών µε ταινία στο µηχάνηµα 

αποφύλωσης. 

 

Εικόνα 16: Το µηχάνηµα αποφύλωσης και σωρός από φύλλα ελιάς 

 

Στη συνέχεια οι ελιές πλένονται µε νερό για να καθαριστούν από υπολείµµατα 

σκόνης και χώµατος
24

. 

 

                                                           

24
 Η χρήση µεγάλης ποσότητας τρεχούµενου νερού ήταν ο βασικός λόγος που 

πολλά ελαιοτριβεία βρίσκονταν κατά το παρελθόν στις όχθες ρεµάτων που η αέναη ροή των υδά- 

των τους εξασφάλιζε και τη εύκολη απορροή των λυµάτων. 
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Εικόνα 17: Πλύσιµο του καρπού 

 

Οι ελιές στη συνέχεια καθαρές πλέον κυλούν πάνω σε έναν ιµάντα προς τον 

σπαστήρα, που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 18: Οι ελιές κυλούν στον ιµάντα προς τον σπαστήρα 

 

Το σπάσιµο του καρπού δηµιουργεί την ελαιόπαστα και συµβάλλει στην 

παραλαβή ελαιόλαδου από τα κύτταρα του µεσοκαρπίου. 

Μετά την άλεση, η ελαιοζύµη αναµιγνύεται στο µαλακτήρα µετά την 

προσθήκη ζεστού νερού. Η µάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας και 

συντελεί στην συνένωση των µικρών ελαιοσταγονιδίων µε µεγαλύτερες σταγόνες 

λαδιού. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η ελαιοζύµη θερµαίνεται στους 28-30ºC. 

Στο µαλακτήρα προστίθεται νερό µέχρι και 100 % της ποσότητας της ελαιοζύµης, 

πριν την εξαγωγή του ελαιόλαδου σε διφασικό ή τριφασικό φυγοκεντρικό σύστηµα. 
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Εικόνα 19: Μάλαξη της ελαιοζύµης 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το επόµενο στάδιο είναι η εξαγωγή του λαδιού από την ελαιόπαστα. Όπως 

µας εξήγησε ο γραµµατέας του Συνεταιρισµού υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τη 

διεργασία αυτή: 

(α) µε πίεση,  

(β) µε φυγοκέντριση,  

(γ) µε τη µέθοδο SINOLEA (φυσική αποστάλαξη, «σταγόνα-σταγόνα»).  

 Στο ελαιοτριβείο του συγκεκριµένου Συνεταιρισµού, η εξαγωγή του λαδιού 

γίνεται µε τη µέθοδο της φυγοκέντρισης.  

Έτσι ο πολτός της ελιάς οδηγείται στους «φυγοκεντρωτές» δύο φάσεων όπου 

χωρίζονται τα στερεά από τα ρευστά συστατικά.  

Εικόνα 20: Φυγοκέντρηση της ελαιοζύµης 
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Ο φυγοκεντρωτής που βλέπουµε στη φωτογραφία δεν είναι παρά ένα µεγάλο 

δοχείο τοποθετηµένο οριζόντια µε ένα εσωτερικό κέλυφος που µε ειδικό µηχανισµό 

περιστρέφεται µε ταχύτητα περιστροφής 3000 στροφές το λεπτό. Η µεγάλη 

φυγόκεντρος δύναµη που αναπτύσσεται κατά την περιστροφή διαχωρίζει τις τρεις 

φάσεις της ελαιοζύµης ανάλογα µε το ειδικό βάρος του καθενός συστατικού της. Τα 

στερεά έχουν µεγαλύτερο ειδικό βάρος από το νερό και το νερό µεγαλύτερο από το 

λάδι. Μέσα στο περιστρεφόµενο κωνικό τύµπανο του φυγο- 

κεντρωτή υπάρχει κατάλληλος σπειροειδής µηχανισµός που σπρώχνει τα στερεά 

συστατικά έξω από το σύστηµα, τα οποία µε κοχλιωτή αντλία τύπου Αρχιµήδη 

αποθηκεύονται σε υπερυψωµένη δεξαµενή ή ειδικό χώρο εκτός του ελαιοτριβείου. 

Εικόνα 21: Τα στερεά κατάλοιπα οδηγούνται έξω από το ελαιοτριβείο 

 

 

 

  

 

 

Ο πυρήνας όπως ονοµάζονται συνολικά τα στερεά απόβλητα της 

φυγοκέντρισης θα µεταφερθεί µε φορτηγό στο πυρηνελαιουργείο όπου εκεί θα 

αρχίσει ένας άλλος κύκλος επεξεργασίας για να παραχθεί το πυρηνέλαιο και άλλα 

προϊόντα. 

Το τελευταίο στάδιο είναι ο διαχωρισµός του λαδιού από το νερό. Η µέθοδος 

του διαχωρισµού  στηρίζεται στο ότι το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό, επιπλέει 

και µπορεί να µαζευτεί µε το χέρι ή µε ρηχή κουτάλα.  

Χωρίς τα στερεά υπολείµµατα το λάδι µαζί µε τα φυτικά υγρά (νερό)  

οδηγείται στους διαχωριστήρες που είναι ουσιαστικά κάθετους φυγοκεντρωτές οι 

οποίοι, µε περίπου 7000 στροφές το λεπτό, θα διαχωρίσουν εντελώς λάδι και νερό.  
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Εικόνα 22: ∆ιαχωριστής 

 

  

 

 

 

 

Το καθαρό λάδι θα τρέξει σε µια µικρή δεξαµενή µπροστά στους 

διαχωριστήρες και µε αυτό θα γεµίσει τα δοχεία του ο παραγωγός. 

Εικόνα 23: Τελικός καθορισµός του ελαιόλαδου 

  

Η αµοιβή του ελαιοτριβείου είναι σε είδος (συνήθως 12% επί της παραγωγής), 

και αποδίδεται µετά φυσικά τη ζύγιση. 

Μόλις «βγει» το πρώτο λάδι από τα µηχανήµατα, ακολουθεί η µέτρηση της 

οξύτητάς του µε τη χρήση κάποιων χηµικών αντιδραστηρίων. Η οξύτητα είναι το 

βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου και είναι αυτή που 

καθορίζει την εµπορική του αξία. 
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Ο βαθµός οξύτητάς του υποδηλώνει την περιεκτικότητα του προϊόντος σε 

ελαϊκό οξύ. Ο τρόπος συγκοµιδής, αποθήκευσης και έκθλιψης µπορεί να επηρεάσει 

σε µεγάλο βαθµό την τελική οξύτητα
25

.  

4.2.4. Πώληση του λαδιού  

Οι κάτοικοι της περιοχής φέρνουν τις ελιές και τις αλέθουν στα σύγχρονα 

µηχανήµατα του Συνεταιρισµού. Το λάδι που βγαίνει επιστρέφεται στον κάθε αγρότη 

ο οποίος το εκµεταλλεύεται ανάλογα µε τις ανάγκες του.  

Η πώληση του λαδιού από τον Συνεταιρισµό γίνεται χονδρικά για λογαριασµό 

των παραγωγών σε ιδιώτες και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου. 

∆ηλαδή ο Συνεταιρισµός δίνει το λάδι στους ιδιώτες και στην Ένωση προκειµένου να 

τυποποιηθεί και να γίνουν οι εξαγωγές.  

Μετά την τυποποίησή του στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ, το λάδι εξάγεται 

σχεδόν σε όλο τον κόσµο. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι  η ΕΑΣ Λέσβου είναι µία από τις 

µεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς είναι η έκτη δύναµη στη χώρα και η 

δεύτερη σε εξαγωγικό επίπεδο.  

Οι χώρες στις οποίες εξάγει τα προϊόντα της είναι: 

� Βέλγιο 

� Βουλγαρία 

� Βραζιλία 

� Γερµανία 

� Ελβετία 

� Ιαπωνία 

� Ινδία 

                                                           

25
 Η οξύτητα εκφράζεται σε γραµµάρια ελεύθερου ελαϊκού οξέος ανά 100 γραµµάρια λιπαρής ύλης 

και αποτελεί τον βαθµό οξύτητας του ελαιολάδου Η οξύτητα του ελαιολάδου είναι αυτή που καθορίζει 

το πόσο βρώσιµο είναι (οξύτητα µέχρι 2) και το βιοµηχανικό ελαιόλαδο (οξύτητα µεγαλύτερη των 2). 
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� Κίνα 

� Ν. Αφρική 

� Πολωνία 

 

4.2.5. Ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Παλαοχωρίου θέλοντας να κρατάει ενήµερους τα 

µέλη της αλλά και τους ελαιοπαραγωγούς µε τους οποίους συνεργάζεται, διοργανώνει 

συχνά συγκεντρώσεις και σεµινάρια. Αυτά έχουν σαν σκοπό: 

� να ενηµερώνονται οι παραγωγοί σχετικά µε τη σωστή διαδικασία συλλογής 

και υλοποίησης της ελιάς 

� να ενηµερώνονται οι παραγωγοί για το λάδι ΠΟΠ
26

 – ΠΓΕ
27

 που παράγουν. 

Για την διαδικασία τέτοιας παραγωγής λαδιού έχουν γίνει ειδικά σεµινάρια 

� ενηµέρωση των παραγωγών για τους κανονισµούς της αγροτικής πολιτικής   

 

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

Όταν ρωτήσαµε τον κύριο Καµπούρη σχετικά µε τα οικονοµικά του 

Συνεταιρισµού αυτός µας απάντησε ότι πρόκειται για µία µικρή επιχείρηση τα κέρδη 

του οποίου εξαρτώνται ως επί το πλείστον από την ετήσια παραγωγή της ελιάς. Μας 

                                                           

26
 Το ελαιόλαδο Λέσβου έχει χαρακτηρισθεί ως Προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης 

(Π.Ο.Π.), βάσει του υπ’ αριθµ. 123/1997 Κανονισµού (L0224/24-1-97) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχει καταχωρηθεί στον σχετικό Κοινοτικό Κατάλογο των Προϊόντων Π.Ο.Π. 

27
 «Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» είναι το όνοµα µιας περιοχής, το οποίο 

χρησιµοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίµου που κατάγεται από αυτήν 

την περιοχή, το συγκεκριµένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου µία συγκεκριµένη ποιότητα, η φήµη ή 

άλλο χαρακτηριστικό µπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η 

παραγωγή ή/και µεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγµατοποιούνται στην οριοθετηµένη γεωγραφική 

περιοχή.  
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εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια η οικονοµική κρίση, που όλοι βιώνουµε, δεν άφησε 

ανεπηρέαστο τον Συνεταιρισµό. Συνεχίζοντας ο γραµµατέας του Συνεταιρισµού 

µίλησε για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν κάθε φορά µια αγροτική 

παραγωγή, οπότε δεν µπορεί κανείς να προβλέψει τα κέρδη και τις ζηµίες.  

Παρόλα αυτά µας έδωσε στοιχεία για τους ισολογισµούς χρήσεων 2011 και 

2012
28

. Στα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι το 2011 υπήρξαν αρκετά κέρδη όµως υπήρχαν 

και πολλές ζηµιές. Συνολικά τα κέρδη στη εκπνοή του 2011 ήταν γύρω στις 13.000 

καθαρά. ∆εν ήταν από τις καλές χρονιές όπως µας εξήγησε ο γραµµατέας, λόγω και 

της µικρής παραγωγής της ελιάς.  

Το 2012 συνεχίζεται η καθοδική πορεία των κερδών. Σύµφωνα µε τον κύριο 

Καµπούρη ήταν από τις χειρότερες χρονιές στην ιστορία του Συνεταιρισµού. Τα 

καθαρά κέρδη µόλις φτάνουν τα 1000 ευρώ. Ο λόγος είναι ότι ναι µεν οι καιρικές 

συνθήκες,  που δεν βοήθησαν καθόλου την παραγωγή αλλά και οι πολλές ζηµιές σε 

µηχανήµατα και εργαλεία που δούλεψαν ανασταλτικά στις εργασίες των 

εγκαταστάσεων του Συνεταιρισµού.   

 

 

                                                           

28
 Τα αντίστοιχα παραστατικά φαίνονται στο Παράρτηµα Ι της συγκεκριµένης εργασίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι γεγονός ότι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί αποτελούν την ραχοκοκαλιά της 

ελληνικής αγροτικής οικονοµίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ελληνικοί αγροτικοί 

συνεταιρισµοί δραστηριοποιήθηκαν σε ένα εχθρικό εξωτερικό-οικονοµικό, κοινωνικό 

και θεσµικό-περιβάλλον. Σε πείσµα αυτών των αντιξοοτήτων κατάφεραν να 

επιτύχουν σηµαντικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, το περιβάλλον αυτό επέδρασε 

καταλυτικά στην εσωτερική δοµή των αγροτικών συνεταιρισµών, µε αποτέλεσµα, 

σήµερα ένα µεγάλο µέρος των συνεταιρισµών να παραπαίει, όντας µη έτοιµο να 

ανταποκριθεί στις διαµορφούµενες οικονοµικές συνθήκες. Οι σηµαντικές εξαιρέσεις, 

δυστυχώς, επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Τα προβλήµατα των αγροτικών 

συνεταιρισµών µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

1. Κοµµατικοποίηση και ανάµειξη του Κράτους στις εσωτερικές υποθέσεις των 

συνεταιρισµών.  

2. Έλλειψη συνεταιριστικής κουλτούρας στα πλαίσια της οικονοµίας της 

αγοράς.  

3. Έλλειψη κρατικής πολιτικής για την ανεµπόδιστη ανάπτυξη υγιών 

συνεταιριστικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις 

διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονοµικές συνθήκες.  

4. Έλλειψη συνεταιριστικής εκπαίδευσης (σε όλα τα επίπεδα) ικανής να 

ενσωµατώσει τις διεθνείς εξελίξεις σε θεωρία και πράξη.  

5. Ανυπαρξία ουσιαστικής έρευνας στα κρίσιµα και πιο ουσιαστικά οργανωτικά, 

χρηµατοοικονοµικά και διοικητικά προβλήµατα των αγροτικών 

συνεταιρισµών  

Η επίλυση των επενδυτικών προβληµάτων των συνεταιρισµών προϋποθέτει 

την καθιέρωση: 
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1. Μεταβιβάσιµων συνεταιριστικών µερίδων.  

2. Εµπορεύσιµων, µε ελεύθερα διαµορφούµενες στην αγορά τιµές, 

συνεταιριστικών µερίδων.  

3. Προκαθορισµένου αριθµού µελών.  

4. ∆έσµευσης των µελών µε συµβόλαια για πώληση στο συνεταιρισµό 

συγκεκριµένης ποσότητας (και ποιότητας) της παραγωγής τους.  

5. Υψηλού ελάχιστου, προκαταβαλόµενου, αρχικού κεφαλαίου από τα µέλη.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν το σκελετό της νέας µορφής αγροτικού 

συνεταιρισµού που ονοµάζεται “Συνεταιρισµός Νέας Γενιάς”. Οι συνεταιρισµοί νέας 

γενιάς δηµιουργηθήκαν µε στόχο την αντιµετώπιση των εσωτερικών επενδυτικών 

προβληµάτων των παραδοσιακών αγροτικών συνεταιρισµών, έτσι ώστε να 

δηµιουργηθούν κίνητρα για τα µέλη ώστε αυτά να επενδύσουν σηµαντικά ποσά στο 

συνεταιρισµό τους. Έτσι ώστε οι αγροτικοί συνεταιρισµοί να µπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στον ισχυρό ανταγωνισµό που προωθείται από τις διεθνείς 

οικονοµικές εξελίξεις. 

Επίσης σηµαντικά είναι και τα προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά των 

αγροτών-µελών των ΣΝΓ. Μια ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών θα αναδείκνυε 

την ευκολία ή δυσκολία των ελλήνων αγροτών να υιοθετήσουν καινοτόµα µοντέλα 

συλλογικής δράσης. Ένας µη εξαντλητικός κατάλογος αυτών των κοινωνικών, 

επιχειρηµατικών και λοιπών χαρακτηριστικών, ενδεικτικά, θα περιελάµβανε: 

• Ύπαρξη συνεταιριστικών ηγετών µε όραµα, που κατανοούν τις τρέχουσες και 

διαµορφούµενες διεθνείς οικονοµικές συνθήκες και ιδιαίτερα τις αγορές 

τροφίµων και ποτών.  

• Θέληση των πιθανών µελών να υιοθετήσουν υγιή επιχειρηµατικά/ επενδυτικά 

σχέδια και το συνεπαγόµενο, φυσιολογικό, επιχειρηµατικό ρίσκο (investment 

risk).  

• ∆ιάθεση των πιθανών µελών των ΣΝΓ να αντιµετωπίσουν οι ίδιοι τα 

προβλήµατά τους, χωρίς να επαφίενται στους όποιους κρατικούς φορείς για 

την επίλυσή τους.  
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Οι προοπτικές που διανοίγονται για τους αγρότες µε τα πιο πάνω 

χαρακτηριστικά είναι ευοίωνες. Η ανάγκη για επιτυχηµένες συλλογικές 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες είναι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεδοµένη. Το µοντέλο 

του ΣΝΓ µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τέτοιες πρωτοβουλίες. Αποµένουν η 

προσαρµογή του στα ελληνικά δεδοµένα και η εφαρµογή του από αγρότες µε όραµα 

και διάθεση για υιοθέτηση καινοτόµων λύσεων για την επίλυση των προβληµάτων 

τους. 

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί οφείλουν να ξεφύγουν από όλα τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά που τους καταδυναστεύουν για δεκαετίες. Η µετατροπή τους από 

παραδοσιακούς σε Συνεταιρισµούς Νέας Γενιάς είναι µια σηµαντική προοπτική αν 

ληφθεί υπόψη η επιτυχία του µοντέλου στο εξωτερικό (π.χ. Η.Π.Α.).Όµως στην 

Ελλάδα επιβάλλεται να εφαρµοστούν µοντέλα διοίκησης και οργάνωσης τα όποια και 

οι οικονοµικές συνθήκες επιβάλουν, αλλά και είναι προσαρµόσιµα στις ελληνικές 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, το µοντέλο των 

συνεταιρισµών νέας γενιάς, αν τροποποιηθεί κατάλληλα, µπορεί να προσφέρει λύσεις 

σε αρκετά οργανωτικά και χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα των ελληνικών 

αγροτικών συνεταιρισµών. Φυσικά προαπαιτείται µια σε βάθος µελέτη των 

χαρακτηριστικών του καινούργιου αυτού µοντέλου, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές 

οι ιδιαιτερότητές του και να αξιολογηθούν πιθανές δυσκολίες ή/και απαραίτητες 

τροποποιήσεις. 

Όσον αφορά το κράτος, είναι παγκοσµίως αποδεκτό ότι ο ρόλος του σε σχέση 

µε τους συνεταιρισµούς πρέπει να περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης 

για τους συνεταιρισµούς σε όλα τα επίπεδα, τη χρηµατοδότηση της θεωρητικής και 

εφαρµοσµένης έρευνας για την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων των 

συνεταιρισµών, την παροχή τεχνικής στήριξης προς τους συνεταιρισµούς (πχ 

εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων, πληροφόρηση όσων ενδιαφέρονται να ιδρύσουν 

συνεταιρισµούς κλπ.). 

Ξέρουµε όλοι µας ότι η χώρα µας είναι µια κατ' εξοχήν αγροτική χώρα. Είναι 

µια χώρα µε αρκετές αγροτικές εκµεταλλεύσεις και σηµαντικό αριθµό αγροτών. Η 

κρίση των τελευταίων χρόνων, έχει επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τον αγροτικό 

τοµέα. Ιδιαίτερα η περιοχή της Λέσβου έχει επηρεαστεί αρκετά αφού ένα πολύ 
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µεγάλο µέρος του πληθυσµού ασχολείται µε τη γεωργία-κτηνοτροφία. Στην γεωργία, 

συγκεκριµένα, ένα από τα βασικότερα καλλιεργούµενα δέντρα είναι τα ελαιόδεντρα 

και κατ' επέκταση η παραγωγή ελαιολάδου. Πολλές επιστηµονικές µελέτες 

επιβεβαιώνουν την ευεργετική δράση της κατανάλωσης του ελαιολάδου στην 

ανθρώπινη υγεία
29

. Όµως τον τελευταίο καιρό,  παρακολουθώντας τις εξελίξεις του 

αγροτικού τοµέα έχουν ακουστεί πολλά παράπονα από τους παραγωγούς ελαιολάδου 

όλης της Ελλάδος. Συγκεκριµένα η πτώση στην τιµή του ελαιόλαδου από χρόνο σε 

χρόνο. <<Κάθε πέρσι και καλύτερα…> λένε οι ελαιοπαραγωγοί!!! 

Όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει την οικονοµία της περιοχής, η οποία στηρί-

ζεται σε µεγάλο βαθµό στην παραγωγή ελαιολάδου. Το εισόδηµα των ελαιοπαραγω-

γών µειώνεται και η κρίση στον κλάδο των λαδιών είναι εµφανής. Η ύπαρξη των Συ-

νεταιρισµών αποτελεί ένα στήριγµα για τους παραγωγούς. Χωρίς αυτή τη βοήθεια 

πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν από την επαρχία και κατευθύνονται προς τα µεγάλα 

αστικά κέντρα µε σκοπό την εύρεση δουλειάς. Αυτό συντελεί στην περαιτέρω ερή-

µωση της υπαίθρου και τον παραγκωνισµό του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, δη-

λαδή της γεωργίας.  

Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να µελετήσουµε όσο καλύτερα 

µπορούσαµε τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και ειδικότερα ασχοληθήκαµε µε 

αυτόν του Παλαιοχωρίου στη Λέσβο. Η αλήθεια είναι ότι µείναµε µε τις καλύτερες 

εντυπώσεις µετά την επίσκεψή µας στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισµού. 

Πρόκειται για µία µικρή επιχείρηση που έχει σαν σκοπό την ευηµερία των µελών του 

και την εξυπηρέτηση των παραγωγών των οποίων την παραγωγή εκµεταλλεύεται.  

Τις καλύτερες βέβαια εντυπώσεις έχουµε από το νησί της Λέσβου. ∆εν 

φτάνουν οι λίγες σελίδες αυτής της εργασίες για να ξετυλίξουµε το µεγαλείο του 

νησιού. Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να κλείσουµε όπως αρχίσαµε µε λίγους στίχους 

του εθνικού µας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη: 

<< …ο ήλιος  

       αρχίζει να ξεχωρίζει τη σκιά  µιας παραµυθένιας γης και, πριν καλά-καλά 

συνέλθει, πιο 

                                                           

29
 USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009) 
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       κοντά, να διακρίνει καθαρά τα τριανταφυλλένια βουνά που µπαίνουν το ένα µέσα 

στο άλλο 

       και καµπυλώνονται µε τη χάρη γυναίκας ηδονικής.....>> 
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