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  Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα από το ΙΣΕΜ
  

Ο 7ος και 8ος τόμος για την πορεία των συνεταιρισμών στην Ελλάδα την περίοδο 1977 –
1993 κυκλοφόρησε από το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών,

      

με τίτλο «Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα», σε συνέχεια των έξι τόμων του έργου του Αριστ.
Κλήμη.

  

  

Συγγραφείς είναι οι συνεχιστές του έργου του  ΑΡΙΣΤ. Ν. ΚΛΗΜΗ:

  

Κων/νος  Παπαγεωργίου,  Ομότιμος Καθηγητής Συνεταιριστικής Οικονομίας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  

Ολυμπία Κλήμη-Καμινάρη,   Επ. Καθηγήτρια Συνεταιριστικής Οικονομίας  του Παντείου
Πανεπιστημίου

  

  

O 7ος τόμος περιλαμβάνει την περίοδο 1977-1981 με τον ακόλουθο τίτλο και τα
περιεχόμενα:

  

Προσπάθεια ανασύνταξης των συνεταιρισμών, σώρευση «νεφών» στον
συνεταιριστικό ορίζοντα
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-Προετοιμασία ένταξης στην ΕΟΚ – συγκρούσεις κομμάτων

  

-Κινητοποίηση για ενημέρωση αγροτών

  

-Ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών από αγροτοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις

  

-Απόκτηση επιστημόνων από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

  

-Προετοιμασία ίδρυσης Τοπικών Αγορών

  

-Υποσχέσεις για συνεταιριστικοποίηση της ΑΤΕ

  

-Ανταγωνισμός ΑΤΕ-συνεταιρισμών για τις ασφαλιστικές εργασίες

  

-Εσωτερικές διχαστικές αντιπαραθέσεις στην ΠΑΣΕΓΕΣ με κομματικό «άρωμα»

  

-Νέα Κυβέρνηση, νέες ιδέες
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O 8ος τόμος περιλαμβάνει την περίοδο 1982-1993 με τον ακόλουθο τίτλο και τα
περιεχόμενα:

  

Η περίοδος κατεδάφισης των συνεταιρισμών, με όλα τα σημαντικά κείμενα της
περιόδου

  

-Ο θρίαμβος του κομματισμού

  

-Η καταδίκη της ΚΥΔΕΠ και η διάλυσή της

  

-Το ναυάγιο των Τοπικών Αγορών

  

-Η ΑΤΕ, που από υπόσχεση να γίνει συνεταιριστική τράπεζα, έγινε Α.Ε., για να καταλήξει
στην Τράπεζα Πειραιώς

  

-Το συνεχές Κόμμα-Κυβέρνηση-Συνεταιρισμοί

  

-Οι ερασιτεχνισμοί με τους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς

  

-Το σπρώξιμο της ΣΥΝΕΛ στο γκρεμό

  

-Τα χρέη, η ρύθμιση και ο εμπαιγμός των συνεταιρισμών

  

-Ο ρόλος του Τύπου
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Συνέβησαν τυχαία;

  

Ποιοί ωφελήθηκαν;

  

Την έκδοση επιμελείται το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ)

  

Εκδοτικός Οίκος: «Αμφιλύκη», Τριών Ναυάρχων 17, 262 22 ΠΑΤΡΑ, Τηλ. 2610-338888,

  

e-mail: vivliothiki.pat.17@gmail.com

  

Η τιμή των δυο τόμων ανέρχεται σε 40€, με αντικαταβολή. (Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα
αποστολής).
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