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ο συνεργατισμός στο Παλαίκυθρο 

των Ανδρέα παπαβαρνάβα και 

Σάββα Ανδρονίκου, Γραμματέα του Συνεργατικού 

Φασούλι-Φασούλι γεμίζει το σακκούλι nταν και είναι το σύνθπμα του Συνεργατισμού 

στπν Κύπρο, Πράγματι το σύνθπμα αυτό είχε αρκετn απnχπσπ στον κόσμο τπς υπαί

θρου και συνέτεινε στο να ιδρυθούν σ' όλα τα χωριά τπς Κύπρου τα Συνεργατικά 

Ιδρύματα, που έδωσαν τπν ευκαιρία σε αρκετούς να κάμνουν μικρές αποταμιεύσεις 
και σιγά-σιγά να έχουν κάποιες οικονομίες που θα τους χρειάζονταν σε κάποια 

δύσκολπ n έκτακτπ περίπτωσπ. 

Το σπουδαιότερο όμως είναι πως τα Συνεργατικά Ιδρύματα βοnθπσαν ώστε να κρα

τπθεί ο κόσμος τπς υπαίθρου στις κοινότητές του και το πιο παρnγορο, να απαλλα

γεί ο αγροτικός κόσμος από την εκμετάλλευση και τπν αισχροκέρδεια των εκάστοτε 
τοκογλύφων. 

Στα χρόνια των aνομβριών, και τέτοια έχουμε πολύ συχνά στην Κύπρο, ο γεωργός 

κατέφευγε σε ορισμένους πλούσιους τοκογλύφους, για να μπορέσει να συντηρnσει 

τους χειμερινούς μnνες την οικογένεια του n για να αγοράσει σπόρους για τη σπορά 
της επόμενης χρονιάς. 

Οι τόκοι όμως και οι όροι αποπληρωμnς nταν τόσο βαριοί, που ο γεωργός δύσκολα 
μπορούσε να εξοφλrlσει το χρέος του, οπότε ο τοκογλύφος σε μια δύσκολη περί

πτωση του χρεώστη πωλούσε την κτηματικn του περιουσία για να εισπράξει τα χρn

ματα του n να αγοράσει τα κτnματα σε τιμn ευκαιρίας. Έτσι πολλοί γεωργοί και μεγα
λοκτnμονες ακόμη καταντούσαν φτωχοί εργάτες, λόγω της aπληστίας και της εκμε

τάλλευσης των τοκογλύφων της εποχnς τους. 

Φραγμό σ' αυτn την αδικία και την εκμετάλλευση, έστω και κάπως αργά, ιiρθε να 

βάλει η ίδρυση των Συνεργατικών Εταιρειών στις κοινότητες. Σκοπός τους να δέχο

νται καταθέσεις και να δανείζουν τα μέλη τους με χαμnλά επιτόκια και ευνοϊκούς 
όρους. 

Στο Παλαίκυθρο n ιδέα Συνεργατισμού ρίφθπκε από το δάσκαλο Βαρνάβα Παπανα
στασίου από πολύ νωρίς. Ο μ. δάσκαλος γράφει: ''το 1924 ίδρυσα ένα είδος Συνερ
γατικnς. Σ' αυτnν, άμα ενεγράφοντο πέραν των 12 μελών, αποτελούσαν Συνεργατι
κn Εταιρεία. Ήταν μία υποτυπώδης, μπορώ να πω, εταιρεία. Δανειζόμαστε χρnματα 

με αλληλέγγυες υποθnκες απ' ευθείας από τπ rεωργικn Τράπεζα. ΕΦορος nταν ο 

Άγγλος διοικπτnς κ. Σάριτς και βοπθός έφορος ο κ. Ζαρίφπς. Εγώ ανέλαβα αμισθί να 

εισπράσσω τις ετnσιες δόσεις και τις παρέδιδα στην τράπεζα. Ήταν π πρώτn Συνερ

γατικn Πιστωτικn Εταιρεία που ιδρύθπκε στnν περιοχn μας. το 1927 μετατέθηκα στο 
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Πραστειό τπς Μεσαορίας και επειδή δεν αναλάμβανε κανένας άλλος ατόνισε π Εται· 

ρεία11 • 

Η ιδέα του Συνεργατισμού ξαναρίχθπκε από το μ. Παπαναστασίου και μερικούς 

άλλους γεωργούς τπν πμέρα τπς τοπικnς πανnγυρπς του Παλαικύθρου στις 

2.2.1931. Τότε σε συνεδρία 36 γεωργών τπς κοινότπτας απεφασίσθπ και υπεβλιlθπ 
αίτπσπ για ίδρυσπ Συνεργατικού Ταμιευτπρίου. 

Το Ταμιευτιiριο άρχισε να λειτουργεί με γραμματέα το μ. Χριστάκπ Οικονομίδπ και με 

μετοχικό κεφόλαιο f8.5. Από τπς ιδρύσεως του είχε πολλές περιοδικές καταθέσεις 
τόσο από το Παλαίκυθρο όσο και από τα γύρω χωριά τπς περιοχιlς, τπ Βώνπ, το τρα· 

χώνι, το Έξω Μετόχι, το Νέο Χωρίο και τπν Κυθρέα ακόμπ, γιατί δεν υπnρχε άλλο 

Συνεργατικό Ίδρυμα οτπν περιοχn μας. 

Στις 31.12.1940, λόγω ασθενείας ταυ οικονομίδπ, τπ διεύθυνσπ του ταμιευτπρίου 
ανέλαβε ο δάσκαλος Βαρνάβας Παπαναστασίου και ως γραφείο χρπαιμοποιαύσε ένα 

δωμάτιο τπς κατοικίας του. 

Τπν 1π Ιανουαρίου 1950, λόγω μεταθέσεως του δασκάλου από το Παλαίκυθρο, ανέ· 
λαβε γραμματέας ταυ Ταμιευτπρίαυ α κ. Σάββας Ανδρανίκου, που εκτελούσε τα 

καθιiκοντα του Γραμματέα μέχρι και τον Απρίλιο του 1974, οπότε ανεστάλπσαν οι 
εργασίες του ταμιευτπρίου λόγω τπς τουρκικnςιεισβολιlς. 

Στις 27.5.1951, σε Γενικn Συνέλευσπ των μελών, τροποποιnθπκαν οι κανονισμοί του 
Συνεργατικού Ταμιευτπρίου και μετονομάστπκε σε Συνεργατικιi Πιστωτικιi Εταιρεία 
Παλαικύθρου. 

Στις 31.12.1951 το μετοχικό κεΦάλαιο τπς Εταιρείας επεστράφπκε στα μέλπ τπς, 

γιατί π Εταιρεία έγινε απεριορίστου ευθύνπς. τα μέλπ από 36 έφθασαν τότε τα 279. 

Σκοπός τπς Εταιρείας nτο να δέχεται καταθέσεις και να δανείζει τα μέλπ τπς με 

χαμπλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους αποπλπρωμιiς, να προμπθεύει τπν κοινότπτα, 

με λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, σπόρους σιτπρών, πατατόσπορο, γεωργικά φάρμακα και 

άλλα. 

Συγχρόνως από το έτος 1942 nταν ο αγοραστnς των σιτπρών. Αγόραζε όλπ τπν 

παραγωγn των γεωργών για λογαριασμό τπς Κυβέρνπσπς, βάσει διατιμnσεως, που 

καθόριζε κάθε χρόνο π Κυβέρνπσπ και τπν παρέδιδε στις κρατικές αποθnκες στπ 

Λευκωσία. 

Επίσπς διεκπεραίωνε πάσπς Φύσεως εργασίες που παρουσιάζονταν προς όΦελος 

των μελών του. 

Αυτό βοnθπσε να απαλλαγούν γεωργοί από τπν εκμετάλλευσπ των τοκογλύφων, 

που τους δάνειζαν επιτόκιο 10·20 n και 30% και τπν εποχn τπς σοδειάς έπαιρναν το 
γέννπμά τους σε τόσο εξευτελιστικές τιμές, που εξοφλούντα απλώς τόκοι, το δε 
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αρχικό χρέος έμενε ανεξόΦλnτο για να προστεθεί σ' αυτό και άλλα νέο τnς εποχιiς 

τnς σποράς ιi τους χειμερινούς μιiνες που δεν είχε κανένα εισόδnμα ο γεωργός ιi 

του τύχαινε κάποια αναποδιά, μια αρρώστεια, ένα ατύχnμα, να παντρέψει ένα κορί

τσι του ιi ο,τιδιiποτε άλλο.Με τnν ίδρυσn τnς Συνεργατικιiς Εταιρείας οι γεωργοί 

δανείζονται με λογικά επιτόκια 7-8% νια να ξοΦλιiσουν τα χρέn τους τnν εποχιi τnς 
παράδοσnς των σιτnρών τους στn Συνεργατικιi τους κοι σε αμειπτικές τιμές, σύμφω
να με τn διατίμnσn τnς Κυβέρνnσnς. 

το όριο πιστώσεως ιiταν μέχρι ε200.-κατά μέλος και αυτό ρυθμιζόταν από τnν από

φασn των μελών στn Γενική Συνέλευσn. ο χρεώστnς έπρεπε να έχει δυο aξιόχρεους 

εγγυnτές. 

ο θεσμός του ταμιευτnρίου αποταμιεύσεως από το έτος 1950 εφαρμόστnκε και για 
τους μαθnτές του Δnμοτικού σχολείου. 

Κάθε Δευτέρα οι εργασίες του σχολείου άρχιζαν 30 λεπτά ενωρίτερα για να μπορούν 
οι δάσκαλοι να εισπράττουν και να καταγράφουν σε ατομικό βιβλιάριο του παιδιού 

τις αποταμιεύσεις του. 

Στο τέλος του σχολικού έτους. γινόταν ο καθιερωμένος έλεγχος και οι τόκοι των 

καταθέσεων τnς τρέχουσας χρονιάς δίνονταν στο σχολικό ταμείο προς όφελος όλων 

των μαθnτών, το δε σύνολο των καταθέσεων γινόταν Γραμμάτιο στο όνομα του 

μαθnτή με το τρέχον επιτόκιο 6-7%. ο μαθnτιiς εδικαιούτο να αποσύρει τις αποταμι
εύσεις του μετά τnν αποΦοίτnσn του από το Δnμοτικό. 

Βλέποντας οι κάτοικοι τα καλά τnς Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας και τα καλά 

που μπορεί να φέρει μια συνεργασία, σε συνεδρία τους, στις 12 Οκτ. 1952, απεφά
σισαν τnν ίδρυσn και Συνεργατικού παντοπωλείου. 

τα αρχικά μέλn του Παντοπωλείου ήταν 143 και συνεχώς αυξάνονταν. Οι εργασίες 
του Συνεργ. Παντοπωλείου άρχισαν με μετοχικό κεφάλαιο των μελών ύψους ΩΟΟ -
από τn Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία του χωριού. 

Γραμματέας ανέλαβε ο γραμματέας τnς πιστωτικής Εταιρείας κος Σάββας Ανδρονίκου 

που συνέχισε μέχρι και το 1974. 

Σκοπός του Συνεργατικού Παντοπωλείου με τnν ίδρυσή του ήταν να προμnθεύει το 
χωριό με παντός είδους φαγώσιμα, είδn ρουχισμού και υπόδnσnς και ζωοτροφές. 

Αργότερα οι εργασίες του επεξετάθnκαν σε οικοδομικά υλικά και άλλα. 

Όλα τα προϊόντα διετίθεντο στους καταναλωτές με κέρδος 6-10%. Πρώτος πωλnτιiς 
στο παντοπωλείο ανέλαβε ο Πέτρος Χριστοδούλου Κόκκινος. Ακολούθnσαν ο Στυλια

νός Χ'Λευτέρnς, ο Σάββας Μnλικούρnς, ο Πέτρος Χρίστου, ο Ιωάννnς τραντής και τελευ

ταίος μέχρι και τον Αύγουστο του 1974, ότε έγινε n εισβολή, ο Θεμιστός Ιωάννου. 

Οι εργασίες, τόσο τnς Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας όσο και του Συνεργατικού 
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Παντοπωλείου. πr\γαιναν αρκετά καλά. Η Πιστωτικιi Εταιρεία, από τα κέρδn τnς, 

κατόρθωσε να έχει ιδιόκτnτο κτίριο. όπου οτεγαζόταν το Συνεργ. Παντοπωλείο ως 

και μεγάλες αποθr\κες, όπου αποθnκεύοvταν τα σιτnρά, που αγόραζε προς όφελος 

τnς Κυβέρνnσnς και τα αποθιiκευε προοωρινά, πριν τα παραδώσει οτις κυβερνnτικές 

αποθιiκες. 

Σε χρονιές καλr\ς σοδειάς οι αποθr\κες τnς Συνεργατκιiς Εταιρείας δεν αρκούοαν και 

n Εταιρεία ενοικίαζε άλλους χώρους για προσωρινιi αποθήκευσn. όπως το παλιό 
Δnμοτικό σχολείο που ήταν στnν αυλή τnς εκκλnσίας και άλλες ιδιωτικές αποθήκες. 

Το 1974 είχαμε μια από τις πλουσιότερες παραγωγές. Οι γεωργοί παρέδωσαν στn 
Συνεργατική μόνο μέρος τnς παραγωγής τους και όλες οι αποθήκες του χωριού γέμι

σαν. οπότε από τις αρχές Αυγούστου n Συνεργατική σταμάτnσε να αγοράζει. Οι 
γεωργοί είχαν τnν παραγωγιΊ τους απώλnτn και αποθnκευμένn στις αυλές των σπι

τιών τους ή στα αλώνια. έξω από το χωριό, σκεnασμένn με ρούχα ή νάυλον και περί

μεναν να κενωθούν οι κυβερνnτικές αποθήκες νια να τnν πωλήσουν. Δυστυχώς τους 

πρόλαβε n τούρκικn εισβολή και πέραν των 2.000,000 οκάδων σιτnρών περιήλθαν 
στα χέρια των εισβολέων. 

Ακολουθεί στο τέλος του κειμένου. κατάλογος των εργασιών τnς Συνεργατικής 

Πιστωτικής Εταιρείας, όπως και του Συνεργατικού παντοπωλείου. 

Από aυτόν φαίνεται πως n οικονομική κατάστασn των κατοίκων σnμείωνε συνεχή 
ανοδική αύξnσn. Αποθεματικό τnς Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας από Ε113.

που ήταν 1943 το 1953 έφθασε στις Ε1.789.- ιiτοι είχε τnν απίστευτn αύξnσn 1047%. 
Το 1963 ανήλθε στις Ε3.951.- με αύξnσn 12% και το 1974 έΦθασε στις Ε14,842.- με 

τn θεαματική αύξnσn του 274%. 

Οι καταθέσεις των μελών που το 1943 ήταν Ε2.613.- το 1953 έφθασαν (6.690.- με 
αύξnσn 156%, το 1963 ανήλθαν στις (18.120.- με αύξnσn 179% και το έτος 1973 
έφθασαν Ε97.000.- με τnv εξαιρετική αύξnσn 435%. 

Θεαματική αύξnσn παρατnρείται στις σχολικές καταθέσεις των μαθnτών. Από τις 

(164.- που ήταν το 1950 οπότε άρχισε τn λειτουργία του σχολικό ταμιευτήριο, το 
έτος 1971 αυτές έφθασαν στις (6.800.- πράγμα που δείχνει τnν οικονομική ευχέρεια 
των γονιών ώστε να διαθέτουν τόσα πολλά για τις οικονομίες των παιδιών τους. 

Η οικονομική ευρωστία τnς κοινότnτας, με τnν παραγωγή, τnν πλουσιότατn παρα

γωγή σιτnρών του 1974, βοnθούσε στον καλύτερο εξωραϊσμό τnς κοινότnτας, στnν 
καλύτερn ζωή των κατοίκων και στnν αποφυγή τnς aστυφιλίας, που δυστυχώς όλα 

εξανεμίσθnκαν με τnν τουρκική εισβολή και τnν προσΦυνοποίnσn των κατοίκων. 
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