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Ο υνεταιριςμόσ των καπανζων του Rochdale, που ζγινε θ αρχι  – 
φγχρονθ Μορφι 

 

 
 

Το οτςντζιλ  είναι μια μικρι πόλθ κοντά ςτο Μάντςεςτερ, ςτθν 
Δυτικι Αγγλία.  Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα επικρατοφςε  μεγάλθ 
κοινωνικι κρίςθ και ανεργία, ωσ ςυνζπεια τθσ εξάπλωςθσ τθσ 
βιομθχανικισ επανάςταςθσ. Θ εγκατάςταςθ μθχανϊν παραγωγισ, 
εκτόπιηε τθν παραδοςιακι εργατικι δφναμθ. Οι πολφ χαμθλοί μιςκοί, θ 
πολφωρθ κακθμερινι εργαςία, θ απαςχόλθςθ παιδιϊν, οι κακζσ 
ςυνκικεσ εργαςίασ είχαν οδθγιςει ςτθν εξακλίωςθ μεγάλο τμιμα του 
πλθκυςμοφ. 

 
Ρολλοί άνκρωποι του πνεφματοσ και φιλάνκρωποι επρότειναν 
διάφορουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν, αλλά δεν υπιρχαν 
ουςιαςτικά αποτελζςματα. Μεταξφ των προτάςεων ιταν και θ 
προςπάκεια ςωτθρίασ με βάςθ τισ προςωπικζσ δυνάμεισ. Με ελάχιςτθ 
ςυνειςφορά εκ’ μζρουσ των πολλϊν να δθμιουργθκεί μια εςτία 
ςυμπαράςταςθσ.     
 
Ζτςι τον Οκτϊβριο του 1844 μια  μικρι ομάδα από είκοςι επτά άνδρεσ 
και μια γυναίκα, εργάτεσ και τεχνίτεσ κυρίωσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, 
ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν επίλυςθ των οικονομικϊν τουσ προβλθμάτων, 
ίδρυςαν τον πρϊτο καταναλωτικό ςυνεταιριςμό ςτο Rochdale του 
Θνωμζνου  Βαςιλείου, εφαρμόηοντασ τισ ιδζεσ του Robert Owen και 
του William King. Τα ιδρυτικά μζλθ αποφάςιςαν να ςυνειςφζρει ο 
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κακζνασ μία λίρα ωσ μερίδα και δικαίωμα εγγραφισ. Ο κάκε ζνασ από 
τουσ ςυνεταίρουσ ανζλαβε να εξοφλιςει τθν αξία τθσ ςυνεταιριςτικισ 
του μερίδασ τθσ μιασ λίρασ, µε εβδομαδιαίεσ δόςεισ, το φψοσ των 
οποίων κακορίςκθκε ςε δφο πζννεσ. Το αρικμθτικό μζγεκοσ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου και ο τρόποσ καταβολισ του από τα µζλθ, 
αποδεικνφουν το υψθλό επίπεδο τθσ φτϊχειασ που επικρατοφςε.  
 
Ο ςυνεταιριςμόσ είχε ωσ αποςτολι να προμθκεφςει τα µζλθ, ςε 
λογικζσ τιμζσ, µε είδθ διατροφισ, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, και 
γενικά µε οποιαδιποτε άλλα αγακά κρίνονταν απαραίτθτα για τθ 
διαβίωςθ τουσ. Επίςθσ ςτουσ ςκοποφσ του οργανιςμοφ 
περιλαμβάνονταν θ αγορά οικοπζδων και θ οικοδόμθςθ κατοικιϊν για 
ικανοποίθςθ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των µελϊν, θ απαςχόλθςθ των 
ανζργων µελϊν, θ μίςκωςθ ι θ αγορά γεωργικϊν κλιρων και θ 
διανομι τουσ ςτα µζλθ ι θ εκμετάλλευςθ  τουσ µε ςτόχο τθν 
οικονομικι ενίςχυςθ των µελϊν. 
 
Ζτςι ξεκίνθςε ο πρϊτοσ ςυνεταιριςμόσ που λειτουργεί αδιάκοπα μζχρι 
ςιμερα, από απλοϊκοφσ ανκρϊπουσ χωρίσ ιδιαίτερεσ γνϊςεισ του 
εμπορίου, με αποφαςιςτικότθτα και πίςτθ ςτον επιδιωκόμενο ςκοπό 
και απετζλεςε ηωντανό παράδειγμα προςφοράσ κοινωνικοφ ζργου ςε 
ζνα ζντονα εχκρικό περιβάλλον. 
 
Ο ςυνεταιριςμόσ του Rochdale, αναπτφχκθκε µε πολφ γοργοφσ 
ρυκμοφσ και εξελίχκθκε ςε τεράςτια οικονομικι δφναμθ µε πολφ 
κετικζσ επιδράςεισ, όχι µόνο ςτθν αγγλικι κοινωνία, αλλά και ςτο 
διεκνι χϊρο. Εκατό ζτθ μετά τθν ίδρυςθ του, ο ςυνεταιριςμόσ είχε 
11.100.000 µζλθ (1952), 350 εκ. λίρεσ μετοχικό κεφάλαιο και 725 εκ. 
λίρεσ κεφάλαιο κίνθςθσ. Το 1949 θ τραπεηικι κίνθςθ του 
ςυνεταιριςμοφ ανιλκε ςτα 9,4 διςεκατομμφρια λίρεσ. 
 
Οι κανόνεσ ςυμπεριφοράσ των ςυνεταίρων και οι κανόνεσ λειτουργίασ 
του οργανιςμοφ, που διατυπϊκθκαν ςτο ιδρυτικό του καταςτατικό, 
αποτζλεςαν υπόδειγμα για όλουσ τουσ καταναλωτικοφσ 
ςυνεταιριςμοφσ, που ςταδιακά άρχιςαν να ιδρφονται ςε όλεσ τισ χϊρεσ 
του κόςμου. 
 
Οι ιδρυτζσ του ςυνεταιριςμοφ παρζμειναν ςτθν ιςτορία ωσ “Οι δίκαιοι 
Σκαπανείσ του Rochdale”, και οι κανόνεσ λειτουργίασ που διατφπωςαν, 
ωσ “ Οι Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ του Rochdale”. 
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Σφντομθ περιγραφι εξζλιξθσ του Συνεταιριςμοφ του Rochdale 

 
1845 
1846 
1848 
1849 
 
1850 
1851 
1852 
1854 
1855 
 
1856 
1860 
1863 
1867 
 

 
Ρϊλθςθ τςαγιοφ και καπνοφ 
Ρϊλθςθ κρζατοσ 
Ενοικίαςθ ολόκλθρου κτθρίου για 21 ζτθ 
Σφςταςθ ειδικισ επιτροπισ εκπαίδευςθσ και λειτουργία 
πρατθρίου εφθμερίδων, περιοδικϊν και βιβλιοκικθσ 
Μδρυςθ του πρϊτου δθμοτικοφ ςχολείου και 
αλευρόμυλου 
Μδρυςθ υποδθματοπωλείου 
Διάκεςθ 2.5% από τα πλεονάςματα για τθν εκπαίδευςθ 
Ζναρξθ ζκδοςθσ δελτίου πλθροφόρθςθσ 
Μδρυςθ και δεφτερου δθμοτικοφ ςχολείου 
Μδρυςθ υφαντουργείου 
Άνοιγμα του πρϊτου υποκαταςτιματοσ 
Μδρυςθ ταμείου κοινωνικισ πρόνοιασ 
Άνοιγμα ςφαγείου 
Καταςκευι ιδιόκτθτου μεγάρου με καταςτιματα, 
αίκουςεσ ςυνελεφςεων, γραφεία, βιβλιοκικθ, διάκεςθ 
25.000 λιρϊν για απόκτθςθ κατοικίασ   
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Διεκνισ υνεταιριςτικι υμμαχία  

 
Θ Διεκνισ Συνεταιριςτικι Συμμαχία (International Co-operative Alliance 
– ICA) ιδρφκθκε το 1895. Το ιδρυτικό τθσ ςυνζδριο ζγινε ςτο Λονδίνο, 
µε τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων των ςυνεταιριςτικϊν κινθμάτων τθσ 
Αργεντινισ, τθσ Αυςτραλίασ, του Βελγίου, τθσ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ, 
τθσ Δανίασ,  του Θνωμζνου Βαςιλείου, των Θνωμζνων Ρολιτειϊν, τθσ 
Λνδίασ, τθσ Λταλίασ, των Κάτω Χωρϊν, τθσ Ουγγαρίασ, τθσ ωςίασ, και 
τθσ Σερβίασ. Στο ιδρυτικό ςυνζδριο κακορίςτθκαν οι πρϊτοι ςτόχοι τθσ 
Ζνωςθσ, που ιταν ο ςυντονιςμόσ για τθν προϊκθςθ,  τθν ανάπτυξθ, 
τον κακοριςμό και τθν υπεράςπιςθ των Συνεταιριςτικϊν Αρχϊν.  
 

Θ ICA, από το 1982 ζχει τθν ζδρα 
τθσ ςτθ Γενεφθ, και είναι θ 
μεγαλφτερθ µθ κυβερνθτικι 
οργάνωςθ ςτον κόςμο. Είναι 
ανεξάρτθτοσ οργανιςμόσ και 
ενϊνει, αντιπροςωπεφει και 
εξυπθρετεί τα εκνικά και διεκνι 
ςυνεταιριςτικά κινιματα ςε 

παγκόςμιο επίπεδο. Συνεργάηεται µε πολλοφσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ςε 
διάφορα κζματα, και ζχει ειδικό ςυμβουλευτικό ρόλο ςτον Οργανιςμό 
Θνωμζνων Εκνϊν, ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και ςε τοπικζσ τράπεηεσ 
αναπτφξεωσ. Συμμετζχει επίςθσ ςε διάφορα δίκτυα των Θνωμζνων 
Εκνϊν όπωσ είναι θ Επιτροπι για τθν Ρροϊκθςθ και τθν Ανάπτυξθ των 
Συνεταιριςμϊν (COPAC), θ Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO), το 
Διεκνζσ Αγροδιατροφικό  Δίκτυο (IAFN) κ.λπ. 
 
Ωσ μζλθ τθσ ICA μποροφν να εγγραφοφν εκνικζσ και διεκνείσ 
ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ, όλων των ςυνεταιριςτικϊν τομζων. 
Σιμερα τα εγγεγραμμζνα µζλθ τθσ Ζνωςθσ ανζρχονται ςε 221 
ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ, που προζρχονται από 89 χϊρεσ και 
αντιπροςωπεφουν πάνω από 800 εκατομμφρια άτομα.  
 
Τα ςθμαντικότερα κζματα με τα οποία αςχολείται θ ICA είναι θ 
προαγωγι και θ υπεράςπιςθ των Συνεταιριςτικϊν Αρχϊν για να 
διαςφαλίηεται ο ςυνεργατικόσ χαρακτιρασ των ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεων, θ κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ ατόμων και κυβερνιςεων, 
για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του ςυνεταιριςτικοφ επιχειρθματικοφ 
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μοντζλου, θ διαμόρφωςθ του κατάλλθλου πολιτικοφ περιβάλλοντοσ 
για να διευκολφνεται θ απρόςκοπτθ ανάπτυξθ των ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεων, θ εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ πλθροφόρθςθσ ςτισ 
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ με τθ διοργάνωςθ ςυνεδρίων, 
ςεμιναρίων κ.λ.π., θ παροχι τεχνικισ βοικειασ, κυρίωσ ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, μζςω αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και άλλα. 
 
Θ Διεκνισ Συνεταιριςτικι Ζνωςθ αςχολείται επίςθσ µε τα γενικότερα 
κοινωνικά κζματα, που ςυγκεντρϊνουν διεκνζσ ενδιαφζρον και 
απαςχολοφν τθ διεκνι κοινότθτα. Μεταξφ των κεμάτων αυτϊν 
περιλαμβάνονται θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν, θ αντιμετϊπιςθ των επικίνδυνων μεταδοτικϊν αςκενειϊν 
όπωσ είναι το aids και θ θπατίτιδα Β, θ αναχαίτιςθ του φάςματοσ τθσ 
πείνασ που απειλεί ολόκλθρουσ πλθκυςμοφσ, ιδιαίτερα ςε πολλζσ 
χϊρεσ του τρίτου κόςμου, θ διεκνοποίθςθ τθσ οικονομίασ και οι 
επιπτϊςεισ τθσ ςτο χάςμα μεταξφ φτωχϊν και πλουςίων χωρϊν, θ 
ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν εκτάκτων καταςτροφικϊν 
γεγονότων όπωσ ιταν οι ςειςμοί που ζπλθξαν πρόςφατα τθ Ν.Α. Αςία 
κ.λ.π. 
 
Θ ICA κακιζρωςε το πρϊτο Σάββατο του Λοφλθ ωσ τθ Διεκνι Μζρα 
Συνεταιριςμοφ. Θ Διεκνισ Μζρα Συνεταιριςμοφ υιοκετικθκε από τον 
ΟΘΕ και εορτάηεται από τα ςυνεταιριςτικά κινιματα όλου του κόςμου. 
  
Στατιςτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Συνεταιριςτικό Κίνθμα 

ςε όλο τον Κόςμο    

 
 Το Συνεταιριςτικό Κίνθμα ζχει ωσ μζλθ του  πάνω από 1 
διςεκατομμφριο ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ 
των Θνωμζνων  Εκνϊν για το 1994 το βιοτικό επίπεδο  περίπου 3 
διςεκατομμυρίων ανκρϊπων ι του μιςοφ πλθκυςμοφ του πλανιτθ 
βελτιϊκθκε  μζςω των ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων. Οι εν’ λόγω 
επιχειριςεισ ςυνεχίηουν να παίηουν ςθμαντικό οικονομικό και 
κοινωνικό ρόλο ςτισ κοινότθτζσ τουσ. Στθν ςυνζχεια αναφζρονται 
μερικά ςτοιχεία ςχετικά με το Κίνθμα που αποδεικνφουν τθ ςθμαςία  
και τθν ςυμβολι του ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 
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Πάνω από 1 διςεκατομμφριο άνκρωποι ςε όλο τον κόςμο,  

είναι μζλθ ςυνεταιριςμϊν  

  Στθν Αργεντινι, υπάρχουν πάνω από 11.357 ςυνεταιριςμοί με 9,1 
εκατομμφρια μζλθ.  

  Στο Βζλγιο, υπιρχαν 29.933 ςυνεταιριςμοί το 2001.  
  Στον Καναδά, τζςςερισ ςτουσ δζκα Καναδοφσ είναι μζλθ  τουλάχιςτον 

ενόσ ςυνεταιριςμοφ. Στο Κεμπζκ, περίπου το 70% του πλθκυςμοφ είναι 
μζλθ ςυνεταιριςμϊν, ενϊ ςτο Σαςκάτςουαν το 56%. (Ρθγι:  
Συνεταιριςτικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ του Καναδά )  

  Στθν Κίνα πάνω από 180 εκατομμφρια άνκρωποι είναι μζλθ των 
ςυνεταιριςμϊν.  

  Στθν Μεγάλθ Βρετανία πάνω από 9,8 εκατομμφρια άνκρωποι είναι 
μζλθ των ςυνεταιριςμϊν.  

  Στθν Βραηιλία πάνω από 5,6 εκατομμφρια άνκρωποι είναι μζλθ των 
ςυνεταιριςμϊν.  

  Στθ Νορβθγία  1 ςτουσ 3 ανκρϊπουσ είναι μζλοσ των ςυνεταιριςμϊν.  
  Στθν Κολομβία, πάνω από 8 εκατομμφρια άνκρωποι είναι μζλθ των 

ςυνεταιριςμϊν. (Ρθγι: CONFECOOP. Sector Cooperativo Colombiano 
2005)  

  Στθ Κόςτα ίκα πάνω από το 10% του πλθκυςμοφ, είναι μζλθ των 
ςυνεταιριςμϊν.  

  Στθ Φινλανδία, ςτο  S-Group ζχουν τθν ιδιότθτα του μζλουσ 
ςυνεταιριςμοφ 1.468.572 άτομα που αντιπροςωπεφουν το 62% των 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://www.agr.gc.ca/rcs-src/coop/index_e.php%3Fs1%3Dinfo_coop%26page%3Dintro&prev=/search%3Fq%3Dica.coop%26hl%3Del
http://66.102.9.104/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://www.agr.gc.ca/rcs-src/coop/index_e.php%3Fs1%3Dinfo_coop%26page%3Dintro&prev=/search%3Fq%3Dica.coop%26hl%3Del
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νοικοκυριϊν τθσ Φινλανδίασ. (Ρθγι: SOK Corporation Ετιςια Ζκκεςθ 
2004)  

  Στθ Γερμανία, 20 εκατομμφρια άτομα είναι μζλθ των ςυνεταιριςμϊν, 
1 ςτουσ 4 ανκρϊπουσ.  

  Στθν Λνδονθςία, το 27,5% των οικογενειϊν που εκπροςωποφν 
περίπου 80 εκατομμφρια άτομα είναι μζλθ των ςυνεταιριςμϊν. (Ρθγι: 
Υπουργείο Συνεταιριςμϊν & ΜΜΕ τθσ Λνδονθςίασ 2004)  

  Στθν Λαπωνία, 1 ςτισ 3 οικογζνειεσ είναι  μζλοσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ.  
  Στθ Κζνυα 1 ςτουσ 5 είναι μζλοσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ ι 5,9 

εκατομμφρια άμεςα και 20 εκατομμφρια   ζμμεςα αντλοφν τα προσ το ηθν 
από το Συνεταιριςτικό Κίνθμα.  

  Στθν Λνδία, πάνω από 236 εκατομμφρια άνκρωποι είναι μζλθ ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ.  

  Στθ Μαλαιςία, 5,9 εκατομμφρια άνκρωποι ι το 24% του ςυνολικοφ 
πλθκυςμοφ είναι μζλθ των ςυνεταιριςμϊν. (Ρθγι: Υπουργείο 
Επιχειρθματικισ και Συνεταιριςτικισ Ανάπτυξθσ, Τμιμα Συνεταιριςτικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Μαλαιςίασ το Δεκζμβριο του 2006)  

  Στθ Νζα Ηθλανδία, το 40% του ενιλικου πλθκυςμοφ είναι μζλθ των 
ςυνεταιριςμϊν αλλθλαςφάλιςθσ  (Ρθγι: Νζα Ηθλανδία Co-operative 
Association, 2007)  

 Στθ Σιγκαποφρθ, το 50% του πλθκυςμοφ (1,6 εκατομμφρια άνκρωποι) 
είναι μζλθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ. 

 Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, 1 ςτα 4 άτομα  είναι μζλοσ ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ.  

Οι κζςεισ εργαςίασ που δθμιοφργθςαν και ςυντθροφν οι ςυνεταιριςμοί 

 Οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν πάνω από 100 εκατομμφρια κζςεισ εργαςίασ 
ςε όλο τον κόςμο, 20% περιςςότερεσ από αυτζσ των πολυεκνικϊν 
επιχειριςεων.  

  Στον Καναδά, οι ςυνεταιριςμοί και οι πιςτωτικζσ ενϊςεισ 
απαςχολοφν πάνω από 155.000 άτομα. Θ Desjardins  (αποταμιευτικόσ και 
πιςτωτικόσ ςυνεταιριςμόσ), είναι ο μεγαλφτεροσ εργοδότθσ ςτθν επαρχία 
του Κεμπζκ.  

  Στθν Κολομβία, το ςυνεταιριςτικό κίνθμα διακζτει 379.000 κζςεισ 
εργαςίασ  ι παρζχει το 23% των κζςεων εργαςίασ ςτον τομζα τθσ υγείασ, 
το 18% των κζςεων εργαςίασ ςτον τομζα των μεταφορϊν, το 13% των 
εργαηόμενων ςτο βιομθχανικό τομζα, το 11% ςτον χρθματοπιςτωτικό 
τομζα και το 9% ςτον γεωργικό τομζα. (Ρθγι: CONFECOOP. Sector 
Cooperativo Colombiano 2005)  
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  Στθ Γαλλία, 21.000 ςυνεταιριςμοί παρζχουν πάνω από 4 
εκατομμφρια κζςεισ εργαςίασ. (SWource: GNC Newsletter, αρικ 348, 
Λοφνιοσ 2007)  

  Στθ Γερμανία,  8.106  ςυνεταιριςμοί παρζχουν κζςεισ εργαςίασ για 
440.000 άτομα.  

   Στθν Λταλία 70.400 ςυνεταιριςτικζσ κοινωνίεσ απαςχολοφν ςχεδόν 1 
εκατομμφριο άτομα ( ςτοιχεία  2005)  

 Στθν Λνδονθςία, οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν κζςεισ εργαςίασ ςε 
288.589 άτομα (Ρθγι: Υπουργείο Συνεταιριςμϊν & ΜΜΕ τθσ Λνδονθςίασ 
2004) 

  Στθν Κζνυα, 250.000 άτομα απαςχολοφνται από ςυνεταιριςμοφσ.  

 Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται εδώ ζχουν ςυγκεντρωκεί από 
διάφορεσ πθγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ το «ςτατιςτικό 
ερωτθματολόγιο» τθσ ICA, πλθροφορίεσ που δθμοςιεφονται από τισ 
ςυνεταιριςτικζσ οργανώςεισ,  παρουςιάςεισ που ζγιναν από 
ςυνεταιριςμοφσ, και των ςτατιςτικών υπθρεςιών των κυβερνιςεων. 
 
Θ ποςοςτιαία κατανομι των ςυνεταιριςμϊν κατά είδοσ εργαςίασ, 
εκφραηόμενθ ωσ ποςοςτό των μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ, ανάλογα με 
τθν γεωγραφικι περιοχι είναι: 
 

 Γεωργικοί: Αςία * 75%, Ευρϊπθ 11%, Αφρικι 10%,  Αμερικι 4% 

 Αλιευτικοί: Αςία 92%, Αφρικι 4%, Ευρϊπθ 3%, Αμερικι 1% 

 Καταναλωτικοί: Ευρϊπθ 66%, Αςία 25%, Αφρικι 5%, Αμερικι 4% 

 Ραραγωγικοί : Αςία 71%, Ευρϊπθ 24%, Αμερικι 3%, Αφρικι 2% 

 Ριςτωτικοί: Αςία 54%, Αμερικι 31%, Ευρϊπθ 13%, Αφρικι 2% 

 Οικοδομικοί: Ευρϊπθ 71%, Αςία 20%, Αφρικι 6%, Αμερικι 3% 
 
*  Θ Αυςτραλία και οι χϊρεσ Ειρθνικοφ ενςωματϊνονται ςτθν Αςία. 
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Πριν τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ 

 
Πταν οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ ανακάλυπταν τθν αρχαία Ελλθνικι 
Δθμοκρατία ωσ ζνα τρόπο διοίκθςθσ των κοινϊν πραγμάτων, ςτισ 
Ελλθνικζσ κοινότθτεσ θ Δθμοκρατία είχε εξελιχκεί και ριηϊςει και ςτισ 
κακθμερινζσ ςχζςεισ, ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ, ωσ ςυλλογικόσ τρόποσ 
αυτοβοικειασ και αλλθλεγγφθσ, από τουσ ίδιουσ ανκρϊπουσ που 
δθμιοφργθςαν τθν Δθμοκρατία 2.000 χρόνια πριν. 
 
 Ο  Γάλλοσ Luis Boulanger που ζηθςε ςτθν Ελλάδα για περιςςότερα από 
30 χρόνια, και εργάςτθκε ωσ αρχιτζκτονασ ςτθν υπθρεςία του Πκωνα, 
προςπάκθςε να μεταφζρει  το ςυνεταιριςτικό κίνθμα ςτθν Ελλάδα που 
ιδθ ζκανε τα πρϊτα του βιματα ςτθν Ευρϊπθ, όταν   ζκπλθκτοσ 
ανακάλυψε τθν μακριά ςυνεταιριςτικι παράδοςθ  του τόπου μασ, 
δθλϊνοντασ «Εισ τον Ελλθνικό λαό είναι ζμφυτο το αίςκθμα τθσ 
αδελφότθτασ του ςυνεταιριςμοφ…Η Ελλάδα κα πραγματοποιιςει 
οριςτικά, υπό κράτοσ  τθσ ελευκερίασ, ότι είχεν αρχίςει πριν από όλουσ 
τουσ λαοφσ κάτω από τθν δεςποτικι εξουςία των Τοφρκων… Τα βάρθ 
κατανζμονταν ανάλογα με το ζχειν του κάκε πολίτθ…και δόκθκε θ 
αφορμι για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί ςυνεταιριςμοί, γεωργικοί, 
βιομθχανικοί και ναυτικοί… Αυτοί είχαν ωσ κεμζλιο τθν δίκαιθ 
κατανομι των κερδών, ανάλογα με τθν γενόμενθ εργαςία… Ξεχώριηαν 
από πριν ζνα ποςό ωσ αποκεματικό, για τθν εκπαίδευςθ  των παιδιών 
για τα βοθκιματα προσ τα ορφανά, τισ χιρεσ και τουσ αρρώςτουσ». 
 
Αναφορζσ για τθν κοινοτικι ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ ςτα χρόνια τθσ 
τουρκοκρατίασ υπάρχουν ακόμθ και ςτα βιβλία τθσ Λςτορίασ του 
γυμναςίου.  
   
 «Η κοινοτικι αυτοδιοίκθςθ ζχει τθν αρχι τθσ ςτθ ρωμαϊκι ι το 
πικανότερο ςτθν βυηαντινι εποχι. Πμωσ ςίγουρα αναπτφχκθκε και 
ολοκλθρώκθκε τον καιρό τθσ τουρκοκρατίασ, χάρθ ςτθ δομι τθσ 
τουρκικισ αυτοκρατορίασ, και ςτάκθκε κεςμόσ πολφτιμοσ για τθν 
οικονομικι και πνευματικι ανάπτυξθ όλων των ελλθνικών περιοχών» 
ςελ. 99. 
Συνζχεια αναφοράσ ςτουσ « ελεφκερουσ ςυνεταιριςμοφσ κεφαλαίου – 
εργαςίασ, όπου όλοι ζπρεπε να ςυμμετζχουν ςτα κζρδθ ( κάτι ανάλογο 
με αυτό που ζκαναν οι Έλλθνεσ τον καιρό τθσ τουρκοκρατίασ)» υπάρχει 
ςτθ ςελίδα 261. 
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Νεότερθ Ευρωπαϊκι Λςτορία 
Γ’ τάξθ του γυμναςίου 1979  

 
Οι μεγαλφτεροι που ζηθςαν ςτθν επαρχιακι περιφζρεια κα κυμοφνται 
τθν κοινοτικι αλλθλοβοικεια ςτα χωριά. Κα κυμοφνται ίςωσ τθν 
ανάκεςθ τθσ φφλαξθσ του κοινοφ κοπαδιοφ τθσ κοινότθτασ, ςε ζνα 
χωρικό κάκε μζρα εκ’ περιτροπισ, ι  τθν κοινι προςφορά τθσ εργαςίασ 
όλων των κατοίκων ςε κάκε ςυγχωριανό για τθν ςυγκομιδι του 
χωραφιοφ του  ι για το χτίςιμο του ςπιτιοφ του. Ραρόμοιεσ μορφζσ 
ςυνεργαςίασ ςε όλθ τθν Ελλάδα είχαν το όνομα Μιτάτα, Ραραδιάρικα, 
Κοινάτα, Δανεικάρια, Ξζλαςθ κ.λ.π.  
 
Εκτενείσ αναφορζσ για τθν ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ ςτα χρόνια τθσ 
τουρκοκρατίασ  βρίςκονται ςτθν μελζτθ του κ. Ρ. Ραπαγαρυφάλλου « 
Το πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ εισ τον οικονομικό τομζα εν’ Ελλάδι κατά 
τασ παραμονάσ τθσ Ελλθνικισ επανάςταςθσ του 1821», που 
βραβεφτθκε το 1973 από τθν Αγροτικι Τράπεηα και τθν Ακαδθμία 
Ακθνϊν, αλλά και ςτο βιβλίο « Δομζσ και κεςμοί ςτθν Τουρκοκρατία» 
του κ. Θλία Λ. Νικολόπουλου. 
 
Υπιρξαν όμωσ και οργανωμζνεσ μορφζσ ςυνεταιριςμϊν. 
 
Τςελιγκάτα 

 
Τα τςελιγκάτα είναι μια παραδοςιακι μορφι ςυνεργαςίασ των 
νομάδων του ορεινοφ όγκου τθσ Ελλάδασ, που αςχολοφνται με τθν 
κτθνοτροφία και μετακινοφνται από τισ πεδιάδεσ ςτα βουνά και 
αντίςτροφα κάκε χρόνο, χωρίσ να διακζτουν μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ. 
 
Αρχαιότεροι νομάδεσ των Τςελιγκάτων είναι οι Σαρακατςάνοι,  
ακολουκοφν οι Βλάχοι.  
Στο τςελιγκάτο ςυνενϊνονται  ςε ζνα μεγάλο κοπάδι μικρότερα 
κοπάδια αιγοπροβάτων. Επί κεφαλισ τθσ ομάδασ ( Τςζλιγκασ ) τίκεται 
ο κάτοχοσ του μεγαλφτερου κοπαδιοφ. 
Ο Τςζλιγκασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία του 
τςελιγκάτου, ενοικιάηει τα βοςκοτόπια, ανακζτει κακικοντα, εφοδιάηει 
τισ οικογζνειεσ με τα απαραίτθτα αγακά, φροντίηει για τθν εκπαίδευςθ 
των παιδιϊν, διακζτει τα προϊόντα τθσ κοινισ εκμετάλλευςθσ. 
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Στο τζλοσ τθσ περιόδου, ςε γενικι ςυνζλευςθ, γίνεται θ ετιςια 
εκκακάριςθ των λογαριαςμϊν. Τα ζςοδα αποτελοφνται από τισ 
ειςπράξεισ των πωλιςεων μαλλιοφ, γάλακτοσ, αρνιϊν. Στα ζξοδα 
ακροίηονται οι δαπάνεσ καταναλωτικϊν αγακϊν, εκπαίδευςθσ και 
νοςθλείασ, τα ενοίκια των βοςκοτόπων, οι φόροι, οι μιςκοί. Το κακαρό 
υπόλοιπο κατανζμεται μεταξφ των βοςκϊν και του Τςζλιγκα, ανάλογα 
με τον αρικμό των ηϊων που διακζτει ο κακζνασ. 
 
Τα τςελιγκάτα είναι μια πρωτόγονθ μορφι παραγωγικοφ και 
πιςτωτικοφ ςυνεταιριςμοφ, αφοφ τα μζλθ τουσ ςυνενϊνονται 
ειςφζροντασ το κεφάλαιο εκμετάλλευςθσ (αιγοπρόβατα) και τθν 
εργαςία τουσ, κατανζμοντασ ανάλογα το τελικό προϊόν. Το προϊόν  
πωλείται  ςτουσ εμπόρουσ που από τα καταςτιματά τουσ, οι 
οικογζνειεσ του τςελιγκάτου προμθκεφονται τα απαραίτθτα αγακά  
ζναντι ανοιχτοφ λογαριαςμοφ. 
 
Θ ιδιοςυγκραςία των νομάδων ςφμφωνα με τον Κ. Καραβίδα μοιάηει με 
αυτι των ναυτικϊν. Από αιϊνων οι χερςαίεσ μεταφορζσ ςτα Βαλκάνια 
εξυπθρετοφνταν από τα καραβάνια των νομάδων, που ζφταναν από 
τθν Ελλάδα μζχρι το Βελιγράδι ι και τθν Βουδαπζςτθ. Λόγω τθσ 
κινθτικότθτασ και των δυςκολιϊν που ςυναντοφςαν, το πνεφμα 
οξυνόταν. Ζτςι  πολλοί νομάδεσ άρχιςαν να αςχολοφνται με το εμπόριο 
ςε πολλζσ περιοχζσ των Βαλκανίων. 
 
Από αυτοφσ εξιλκαν αργότερα οι Μεγάλοι Ευεργζτεσ  που με τθν δικι 
τουσ ςυνδρομι καταςκευάςτθκαν ςθμαντικά ζργα υποδομισ ςτον 
τόπο μασ, ςυνεχίηοντασ  τθν παράδοςθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ 
όπωσ, Εκνικι Τράπεηα, Εκνικό Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο, Εκνικό 
Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Στρατιωτικι Σχολι Ευελπίδων, Γεννάδιοσ 
Βιβλιοκικθ, Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν, Σιναία Ακαδθμία Ακθνϊν, 
Αρςάκειο Ραρκεναγωγείο, ιηάρειοσ Εκκλθςιαςτικι Σχολι, Νοςοκομείο 
Ευαγγελιςμόσ, Ηάππειο Μζγαρο, Μθτρόπολθ Ακθνϊν, Αρχαιολογικό 
Μουςείο Ακθνϊν, Καλλιμάρμαρο Ρανακθναϊκό Στάδιο κ.ά., τα οποία 
ζπαιξαν καταλυτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια του νεοςφςτατου 
ελλθνικοφ κράτουσ να ορκοποδιςει. 
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Η ναυτιλιακι ςυνεργαςία  

 
Είναι  γνωςτι θ φπαρξθ του ναυτικοφ ςτόλου των νθςιϊν Φδρα - 
Σπζτςεσ - Ψαρά κατά το 1821, δεν είναι όμωσ ευρζωσ γνωςτό πωσ 
δθμιουργικθκε. 
Ο L. Boulanger ςε επιςτολι του προσ τον Ρρωκυπουργό περιγράφει τον 
τρόπο καταςκευισ τουσ: 
 
« Πταν ζνασ καπετάνιοσ ι ζνασ ζμπειροσ ναυτικόσ  κατζχει τουλάχιςτον 
500 τάλαντα, ςυνεταιρίηεται μ’ άλλουσ καλαςςινοφσ, 
χοντρομαραγκοφσ, ςχοινοποιοφσ, ξυλζμπορουσ, κι άλλουσ προμθκευτζσ 
και χάρθ ςτισ ςυνενωμζνεσ προςπάκειεσ τουσ, αμζςωσ κακελκφεται 
ζνα καράβι πάνω ςτο κφμα. 
 
Πλο το υλικό που χρθςιμοποιείται εκτιμάται, κακώσ και ο εργατικόσ 
κόποσ. 
Έτςι, εξακριβώνεται θ αξία του καραβιοφ και κάκε προμθκευτισ και 
εργάτθσ παίρνει ζνα τίτλο, ίςο με το μερίδιο που του ανικει για τθν 
ςυμβολι ςτο κοινό ζργο. Τα θμερομίςκια των χοντρομαραγκών και των 
άλλων εργατών αφινονται ςχεδόν πάντα ςτο καράβι ωσ ναυτοδάνειο. 
Έναντι του δανείου αυτοφ λογαριάηονται ωσ μερίδια ςτα κζρδθ του 
ταξιδιοφ. 
 
Γίνεται μετά ζνα δάνειο για ζνα ποςό που δεν ξεπερνά τθν αξία του 
καραβιοφ. Γενικά το δάνειο γίνεται όχι μόνο από ζνα κεφαλαιοφχο, 
αλλά από 20-30 και παραπάνω πρόςωπα, τεχνίτεσ, εμπόρουσ, 
παπάδεσ, εργάτεσ. Έτςι, ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ ςυντρζχει 
με τισ οικονομίεσ του ςτθν ανάπτυξθ του εμπορικοφ ςτόλου. 
 
Το δανειηόμενο αυτό ποςό που δεν αποφζρει τόκουσ, αλλά παίρνει 
μζροσ ςτα κζρδθ του ταξιδιοφ, χρθςιμοποιείται για τθν αγορά ςιτθρών 
ςτθν Ρωςία ι άλλων φορτίων αλλοφ. Το ςφνολο μεταφζρεται και 
πωλείται ς΄ άλλουσ λιμζνεσ τθσ Ευρώπθσ. 
 
Ο καπετάνιοσ μαηεφει γφρω του ζνα πλιρωμα, που αντί να πλθρωκεί 
με μεροκάματο, παίρνει όπωσ οι άλλοι το μερίδιό του από τα κζρδθ, 
ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ και τθν ικανότθτα του κακενόσ. Κι όταν το 
καράβι πουλιςει το φορτίο του, αποτελειώςει το ταξίδι του και 
ξαναγυρίςει ςτο λιμάνι, καταςτρώνει το γενικό λογαριαςμό και γίνεται 
θ διανομι των κερδών». 
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Αναλυτικό παράδειγμα του τρόπου διανομισ, μετά τθν αφαίρεςθ των 
δαπανϊν ταξιδιοφ, φόρων κ.λ.π. (Κουκκίδθσ ). 
 
 Μερίδια 

 
Καταςκευαςτζσ του καραβιοφ 10 
Δανειςτζσ για το εμπόρευμα 10 
Καπετάνιοσ 3 
Διαχειριςτισ του πλοίου 2 
Δφο ναφκλθροι 4 
Μάγειρασ 2 
4 καλφτεροι πθδαλιοφχοι (4Χ1.5 )  6 
30 ναφτεσ ( 30Χ1 ) 30 
4 ναυτοπαίδεσ  ( 4Χ0.5 ) 2 
Αποκεματικό για χιρεσ και ορφανά 1 

  

Σφμφωνα  με τον κφριο Ραπαγαρυφάλλου θ Φδρα διζκετε 114 πλοία  
με 330 ςυνιδιοκτιτεσ – μεριδιοφχουσ και οι Σπζτςεσ 40 με 136  
ςυνιδιοκτιτεσ – μεριδιοφχουσ. 

 
Η ςυντροφιά των Αμπελακίων 

 
   « Έξθ χιλιάδεσ ρωμιοί, άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά ζηθςαν εδώ προ 
εκατόν πενιντα χρόνων χωρίσ να φαγωκοφν, δθμιουργοί και 
ςυνεταίροι τθσ πρώτθσ και τελειοτζρασ Συνεργατικισ του κόςμου, 
δάςκαλοι των οικονομολόγων, των φιλοςόφων, των ιεροκθρφκων, 
δάςκαλοι του ίδιου του Φουριζ, αυτοί οι Θεςςαλοί χωριάτεσ… Έργο 
που καμία πολιτιςμζνθ κοινωνία δεν το ζχει αποτολμιςει…. Ο ταπεινόσ 
Κίςςαβοσ χάρισ ςτουσ νεώτερουσ Θεςςαλοφσ, καλλιζργθςε και 
πραγματοποίθςθ το πιο δφςκολο απ’ όλα, τθν αδερφοςφνθ!» 
 

   Ηαχαρίασ Ραπαντωνίου  
Εφθμερίδα Ελεφκερο Βιμα 29 Νοεμβρίου 1937 

 
Τα Αμπελάκια είναι κοινότθτα που βρίςκεται ςτο Νομό Λάριςασ και 
είναι κτιςμζνα ςτισ πλαγιζσ του Κίςαβου κοντά ςτθν κοιλάδα των 
Τεμπϊν. Θ ίδρυςθ του πρϊτου οικιςμοφ, που ςτθ ςυνζχεια 



Δγρεηξίδην ηνπ 

CoopStarter (2) 

 

 14 

αναπτφχκθκε ςε κοινότθτα, ανάγεται ςτο τζλοσ του 16ου αιϊνα. Το 
χωριό γνϊριςε μεγάλθ ακμι ςτο τζλοσ του 18ου και ςτισ αρχζσ του 
19ου αιϊνα, χάρθ ςτα εξαιρετικισ ποιότθτασ νιματα που 
καταςκεφαηαν οι κάτοικοι του, κακϊσ και ςτθν άριςτθ βαφι και 
επιτυχι εμπορία τουσ. 
 
Μζχρι τα μζςα του 18ου αιϊνα, θ κοινότθτα των Αμπελακίων ιταν 
ςχεδόν άγνωςτθ και οι κάτοικοι του, που δεν ξεπερνοφςαν τουσ 1500, 
αςχολοφνταν βαςικά με τθ γεωργία και κυρίωσ με τθν αμπελουργία. 
Κατά το δεφτερο ιμιςυ του 18ου αιϊνα, θ κατάςταςθ άρχιςε να 
μεταβάλλεται όταν οι μικρζσ οικιακζσ βιοτεχνίεσ καταςκευισ και βαφισ 
νθμάτων αποφάςιςαν να ενωκοφν και να δθμιουργιςουν τισ 
λεγόμενεσ “Συντροφιζσ” με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ, τθν 
αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν δυςκολιϊν και τθν επζκταςθ των 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων τουσ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο. Στισ 
“Συντροφιζσ”, που αρχικά ιταν πζντε και αποτελοφςαν ζνα είδοσ 
ετερορρφκμων εταιρειϊν, ςυμμετείχαν όλοι ςχεδόν οι κάτοικοι τθσ 
κοινότθτασ. 
 
Το 1778 οι πζντε “Συντροφιζσ” των Αμπελακίων ςυνενϊκθκαν και όλεσ 
μαηί αποτζλεςαν τθν ”Κοινι Συντροφιά και Αδελφότθτα των 
Αμπελακίων” ςτθν οποία ςυμμετείχαν και άλλεσ κοινότθτεσ τθσ 
κοιλάδασ των Τεμπϊν. Θ Κοινι Συντροφιά και Αδελφότθτα των 
Αμπελακίων ιταν οργανιςμόσ κεφαλαίου και εργαςίασ με ςυνεργατικι 
προςζγγιςθ ςτθ φιλοςοφία του, ςτθν πρακτικι που εφάρμοηε, ςτον 
τρόπο που λειτουργοφςε, ςτουσ ςκοποφσ που ζκετε και γενικά ςε όλεσ 
τισ πτυχζσ τθσ δραςτθριότθτασ του. 
 
Μζλθ του ςυνεταιριςμοφ ιταν οι παραγωγοί βάμβακα και 
ερυκρόδανου κακϊσ επίςθσ και το εργατικό δυναμικό το οποίο 
απαςχολοφςε ο οργανιςμόσ ςτισ δραςτθριότθτεσ που αςκοφςε. Ζδρα 
του οργανιςμοφ παρζμεινε θ κοινότθτα των Αμπελακίων. Σκοπόσ του 
ςυνεταιριςμοφ ιταν θ οικονομικι ενίςχυςθ των μελϊν του, αλλά και θ 
πνευματικι και θκικι καλλιζργεια και αναβάκμιςθ τουσ. Για τθν 
επίτευξθ των ςκοπϊν του παραλάμβανε, επεξεργαηόταν και 
εμπορευόταν τα προϊόντα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ των μελϊν 
του, παρείχε ςε αυτά εργαςία ςτα ςφγχρονα τότε εργαςτιρια του, 
παραχωροφςε ςτα μζλθ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ 
και δεχόταν από αυτά κατακζςεισ. 
 



Δγρεηξίδην ηνπ 

CoopStarter (2) 

 

 15 

Τα ετιςια κζρδθ του ςυνεταιριςμοφ φςτερα από τθν αφαίρεςθ 
ςθμαντικϊν ποςϊν για ζργα κοινισ ωφζλειασ και για φιλανκρωπικοφσ, 
πολιτιςτικοφσ και άλλουσ παρεμφερείσ ςκοποφσ, διαμοιράηονταν ςτα 
μζλθ ανάλογα με τα κεφάλαια με τα οποία το κάκε ζνα ςυμμετείχε ςτο 
ςυνεταιριςμό υπό μορφι ςτακεροφ τόκου και ανάλογα με τθ 
ςυνεργαςία που κάκε μζλοσ είχε με το ςυνεταιριςμό. Ο τρόποσ 
διάκεςθσ των κακαρϊν κερδϊν ικανοποιοφςε τθν αρχι τθσ δίκαιθσ 
κατανομισ, ςφμφωνα με τθν οποία φτωχοί και πλοφςιοι εργάηονταν 
και απολάμβαναν τουσ καρποφσ τθσ προςωπικισ τουσ εργαςίασ. 
 
Θ κφρια δραςτθριότθτα του ςυνεταιριςμοφ ιταν θ αγορά βαμβακιοφ 
κυρίωσ από τθ Κεςςαλία και τθ Μακεδονία, θ επεξεργαςία και θ 
μεταποίθςθ του ςε νιματα, τα οποία ςτθ ςυνζχεια βάφονταν με 
ανεξίτθλο κόκκινο χρϊμα, περίφθμο για τθ ςτιλπνότθτα και τθν αντοχι 
του. Τα χρϊματα παράγονταν από το φυτό ερυκρόδανοσ, (ιηάρι), το 
οποίο ευδοκιμοφςε ςτθν περιοχι των Αμπελακίων. Τα νιματα του 
ςυνεταιριςμοφ απόκτθςαν γριγορα μεγάλθ φιμθ για τθν ποιότθτα 
τουσ και ζγιναν περιηιτθτα ςε όλεσ ςχεδόν τισ μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ 
πόλεισ. 
 
Ο οργανιςμόσ είχε οργανϊςει μεγάλο διεκνζσ δίκτυο διάκεςθσ των 
προϊόντων του και ίδρυςε δικά του υποκαταςτιματα ςτθ Βιζννθ, ςτο 
Λονδίνο, ςτο Άμςτερνταμ, ςτθ Τεργζςτθ, ςτθ Δρζςδθ, ςτθ Λειψία, ςτθν 
Οδθςςό και ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Ρρωταρχικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ ςυνεταιριςτικισ ιδζασ ςτα Αμπελάκια διαδραμάτιςε ο επίςκοποσ 
Ρλαταμϊνα και Λυκοςτομίου Διονφςιοσ πράγμα που επιβεβαιϊνει το 
κετικό ρόλο που διαδραμάτιςε θ εκκλθςία ςτθν ίδρυςθ των 
ςυνεργατικϊν κινθμάτων. 
 
Θ κοινι “Συντροφιά και Αδελφότθτα των Αμπελακίων” με τθ 
δραςτθριότθτα τθσ αναηωογόνθςε ςφντομα ολόκλθρθ τθν περιοχι. 
Χαρακτθριςτικά αναφζρεται πωσ μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα ο 
πλθκυςμόσ των Αμπελακίων τετραπλαςιάςτθκε και θ κωμόπολθ 
αναδείχκθκε, εκτόσ από οικονομικό και ςε πολιτιςτικό κζντρο τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ. Από τισ ζξι χιλιάδεσ που είχαν φκάςει οι κάτοικοι 
τθσ κοινότθτασ, οι δφο χιλιάδεσ εργάηονταν ςτα βαφεία του 
ςυνεταιριςμοφ, ενϊ οι υπόλοιποι αςχολοφνταν με 
προπαραςκευαςτικζσ ι βοθκθτικζσ εργαςίεσ. Τθν εποχι εκείνθ 
λειτοφργθςε και θ περίφθμθ ςχολι “Ελλθνομουςείο”, ςτθν οποία 
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δίδαξαν γνωςτζσ προςωπικότθτεσ των γραμμάτων, όπωσ ο 
Κωνςταντίνοσ Κοφμασ, ο Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ κ.α. 
 
Πλοι οι ξενιτεμζνοι ζμποροι και αντιπρόςωποι Αμπελακιϊτεσ ιταν 
μζλθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ και διζκεταν για τον αγϊνα μεγάλα ποςά, 
μιασ και θ οικονομικι κατάςταςθ του Συνεταιριςμοφ ιταν αςφλλθπτθσ 
ακμισ, ϊςτε το 1810 τα κεφάλαια του Συνεταιριςμοφ είχαν 
υπερχιλιαπλαςιαςτεί και μόνο το περίςςευμα τθσ χρονιάσ αυτισ ιταν 
20.000.000 φράγκα.   
 
Συνεταιριςτικόσ κόςμοσ και Ελλάδα  

 
Θ δθμιουργία του 1ου  ςυνεταιριςμοφ ςε κάκε χϊρα για όλο τον Κόςμο 
 
Θ λίςτα πλθροφοριϊν που ακολουκεί αναπαράχκθκε από το βιβλίο 
«Λςτορικό Λεξικό του Συνεταιριςτικοφ Κινιματοσ» του Jack  Shaffer, 
εκδόςεισ The Scarecrow, Inc Lanham Md London 1999.  
 
 Σθμειϊνουμε ότι εάν και θ Ελλάδα αναφζρεται δεφτερθ ςε αυτι τθν 
λίςτα με χρονιά ίδρυςθσ του πρϊτου ςυνεταιριςμοφ ςτθν Ελλάδα το 
1780, αναφερόμενθ προφανϊσ ςτο ζτοσ ίδρυςθσ του ςυνεταιριςμοφ 
των Αμπελακίων, χωρίσ να  είναι γνωςτζσ άλλεσ προγενζςτερεσ 
θμερομθνίεσ του ζτουσ 1750 για τθν Γαλλία, Θνωμζνο Βαςίλειο και 
ΘΡΑ. 
 Οι πρόδρομοι του ςυνεταιριςτικοφ μοντζλου όπωσ ο Βρετανόσ  
όμπερτ Πουεν που γεννικθκε το 1771 δθμιοφργθςε τθν 
ςυνεταιριςτικι κοινότθτα « Νζα Αρμονία» ςτισ ΘΡΑ το 1815. Οι ιδζεσ 
του Βρετανοφ Γουίλιαμ Κίνγκ  ( 1786-1865 ) εφαρμόςτθκαν το 1843 με 
τθν δθμιουργία του καταναλωτικοφ ςυνεταιριςμό του οτςντζιλ, του 
Θ.Β. ενϊ θ πρϊτθ εφαρμογι του ςυνεταιριςτικοφ μοντζλου ςτθν 
Γαλλία ζγινε πολφ αργότερα  από τον Λουίσ Μπλάν που γεννικθκε 
μόλισ το 1813. Επίςθσ θ θμερομθνία του ζτουσ 1750 είναι πολφ 
προγενζςτερθ ακόμθ και από τθν θμερομθνία γζνεςθσ του κεωρθτικοφ 
και πατζρα  του ςυνεταιριςμοφ ςτθν Γαλλία του Φουριζ που γεννικθκε 
το 1772.  
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1750 Γαλλία, Θνωμ. 
Βαςίλειο, ΘΡΑ  
1780 Ελλάδα  
1794 Αυςτρία  
1806 Λταλία  
1808 Λουξεμβοφργο  
1816 Ρολωνία, Ελβετία  
1825 ωςία  
1838 Λςπανία  
1839 Μεξικό  
1843 Λαπωνία  
1844 Λςλανδία  
1845 Γερμανία,  Σλοβακία  
1847 Βραηιλία  
1848 Βζλγιο  
1850 Ουγγαρία, Σουθδία  
1851 Δανία, Νορβθγία,  
Σλοβενία  
1852 Τςεχικι Δθμοκρατία,  
ουμανία  
1859 Αυςτραλία, Λρλανδία  
1860 Λετονία,  Ολλανδία  
1861 Καναδάσ  
1863 Βουλγαρία, Τουρκία  
1869 Λικουανία  
1870 Φινλανδία,  
Γιουγκοςλαβία  
1871 Ρορτογαλία  
1875 Αργεντινι  
1876 Ονδοφρα  
1878 Λςραιλ (Ραλαιςτίνθ)  
1881 Νζα Ηθλανδία  
1893 Ουημπεκιςτάν  
1898 Εςκονία  
1900 Λνδία   
1910 Αλγερία  
1902 Νότια Αφρικι,  
Ηιμπάμπουε 
1903 Βενεηουζλα  
1904 Χιλι, Ρακιςτάν  

1905 Μπαγκλαντζσ, 
Μιανμάρ, Τυνθςία 
1906 Γουατεμάλα, Σρι 
Λάνκα  
1907 Κορζα  
1908 Αίγυπτο, Λνδονθςία,  
Κζνυα  
1909 Κφπροσ, Ουρουγουάθ  
1910 Νιγθρία, Φιλιππίνεσ  
1912 Κίνα, Ελ Σαλβαδόρ,  
Ταϊβάν, Βιετνάμ  
1913 Μαυρίκιοσ, Ναμίμπια,  
Ουγκάντα  
1914 Νικαράγουα, Ηάμπια  
1915 Λιβφθ  
1916 Κολομβία, Σενεγάλθ,  
Τρινιντάντ & Τομπάκο  
1917 Ταϊλάνδθ  
1919 Λςθμερινόσ, Μάλι, 
Ρεροφ  
1920 Κόςτα ίκα, Μαλαιςία, 
Ρουζρτο ίκο, Σουρινάμ  
1921 Μπουροφντι, 
Μογγολία  
1922 Λορδανία, Μαρόκο  
1923 Ηαΐρ  
1924 Καμεροφν  
1925 Σιγκαποφρθ, Τανηανία  
1926 Κονγκό, Λράν,  
Μαυριτανία  
1927 Μαρτινίκα  
1928 Γκάνα  
1929 εχνιόν  
1930 Λράκ, Τηαμάικα, 
Νιγθρία  
1931 Μπουρκίνα Φάςο, 
Γουινζα, Μαδαγαςκάρθ,  
Σουαηιλάνδθ, Τόγκο 
1932 Ακτι του 
Ελεφαντοςτοφ, 
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Γουαδελοφπθ  
1933 Γουιάνα,  Ραλαιςτίνθ  
1936 Σιζρα Λεόνε  
1937 Αϊτι, Λίβανο  
1939 Βολιβία  
1940 Μπαρμπάντοσ,  
Άγιοσ Βικζντιοσ Γρεναδίνεσ  
1941 Κουβζιτ  
1942 Ραραγουάθ  
1943 Μπελίη, Συρία  
1945 Αικιοπία, Φίτηι  
1946 Αλβανία, Μπαχάμεσ,  
Ντομίνικα, Δομινικανι   
Δθμοκρατία, Λεςόκο, 
Μάλτα, Ραποφα-Νζα 
Γουινζα, Αγία Λουκία  
1947 Μπενίν, Χονγκ Κονγκ, 
Σουδάν  
1949 Τςαντ  
1950 Γκάμπια, Νεπάλ, 
Νιςοι Σολομϊντοσ, Σομαλία  
1951 Κοφβα  
1954 Καμπότηθ, Ραναμάσ, 
 Σαμόα  
1955 Νιςοι Κουκ  
1956 Κιριμπάτι, ουάντα,  
Τουβαλοφ Αντίγκουα  
1958 Γρενάδα, Υεμζνθ  
1959 Αργκουίλα,  
Άγιοσ Χριςτόφοροσ  / Νζβισ  
1960 Μικρονθςία, 
Μονςερράτ  
1961 Κεντροαφρικανικι 
Δθμοκρατία, Γκαμπόν, 
Σαουδικι Αραβία, 
Σεχχζλλεσ  
1964 Μποτςουάνα, Τόνγκα  
1965 Αφγανιςτάν  
1967 Βανουάτου  
1969 Βερμοφδεσ  

1970 Λιβερία  
1971 Γουινζα-Μπιςάου  
1972 Νιςοι Καϊμάν, 
Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα  
1973 Κατάρ  
1975 Μπρουνζι  
1978 Λάοσ 
1984 Τορτόλα  
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1. Οριςμόσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ και των ςτόχων 
του εγχειριδίου 

  
Θ Διεκνισ Συνεταιριςτικι Συμμαχία, μια μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ που 
είναι θ οργάνωςθ ομπρζλα των ςυνεταιριςμϊν ςε όλο τον κόςμο, ορίηει 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ ωσ μια "αυτόνομθ Οργάνωςθ ανκρϊπων που 
ενϊνονται εκελοντικά για να ικανοποιιςουν τισ κοινζσ οικονομικζσ, 
κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ και φιλοδοξίεσ τουσ μζςω μιασ από 
κοινοφ ιδιόκτθτθσ και δθμοκρατικά ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ".1 Ο ςκοπόσ 
ενόσ ςυνεταιριςμοφ είναι να επιτρζψει ςτα άτομα να ςυςπειρωκοφν όλοι 
μαηί και να ςυγκεντρϊςουν τουσ πόρουσ τουσ προκειμζνου να επιτευχκεί 
ζνασ κοινόσ ςτόχοσ που κα ιταν δφςκολο να πραγματοποιθκεί από ζνα 
άτομο. Με άλλα λόγια, ο ςκοπόσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ είναι, για 
παράδειγμα, να επιτρζψει ςε κάποιον που διακζτει μόνο πζντε κιλά ενόσ 
ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ να το πωλιςει, να το μεταφζρει ι να το 
μεταποιιςει με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ και κάτω από τισ καλφτερεσ 
ςυνκικεσ. Μια τζτοια επιλογι επιτρζπει, απλά μζςω τθσ ζνωςθσ με άλλουσ 
να ςχθματιςτεί μια επιχείρθςθ, ϊςτε να υπάρξει όφελοσ από τα οικονομικά 
μεγζκθ, και να γίνει μείωςθ των δαπανϊν. 
 
Ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μιασ πολφ παλαιάσ 
ιδζασ: τθσ ςυνεργαςίασ. Θ ςυνεργαςία μπορεί να οριςτεί ωσ μια κοινωνικι 
διαδικαςία κατά τθν οποία τα άτομα εργάηονται μαηί για να 
πραγματοποιιςουν ζναν κοινό ςτόχο ι ςκοπό.2 Θ ςυνεργαςία είναι 
παροφςα ςε κάκε χρονικι περίοδο τθσ ανκρωπότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αρχαιότερθσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ 
ςυνεργαςία εμφανίηεται όταν υπάρχει απειλεί ενόσ εξωτερικοφ παράγοντα 
για οριςμζνα άτομα. Ζτςι ζγινε και με τουσ ςυνεταιριςμοφσ. Ιταν το 
αποτζλεςμα διάφορων δεινϊν που επθρζαςαν τουσ εργαηομζνουσ ςε 
χρόνουσ κατά τουσ οποίουσ οι ςυνκικεσ εργαςίασ ιταν δφςκολεσ. Θ 
ςυνεργαςία μεταξφ των εργαηομζνων φάνθκε ωσ το μόνο πικανό μζςο 
υπεράςπιςθσ ενάντια ςτθν επιδείνωςθ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν 
ςυνκθκϊν ςε περιόδουσ που επθρζαςαν ζνα τμιμα του πλθκυςμοφ. Ακόμα 
και ςιμερα, μερικοί άνκρωποι, ασ υποκζςουμε λιγότεροι, εργάηονται υπό 
δφςκολεσ ςυνκικεσ ι δεν εργάηονται κακόλου. Οι ςυνεταιριςμοί είναι 

                                                 
11

 Statement on the Co-operative Identity by the International Co-operative Alliance 

(1995). 
2
 John G. Craig: The Nature of Co-operation. 

 



Δγρεηξίδην ηνπ 

CoopStarter (2) 

 

 20 

επιχειριςεισ που βοθκοφν τα μζλθ τουσ να ςυνεργαςτοφν μαηί για να 
λφςουν τα κοινά προβλιματά τουσ. Τα μζλθ των ςυνεταιριςμϊν μποροφν 
να είναι φυςικά πρόςωπα ι εταιρικοί οργανιςμοί. Οι ςυνεταιριςμοί των 
εταιρικϊν οργανιςμϊν μποροφν να αντιπροςωπεφςουν μια αποτελεςματικι 
μορφι εμπορικισ ςυνεργαςίασ με τον ίδιο τρόπο όπωσ είναι, για 
παράδειγμα, θ δικτφωςθ, θ ςτρατθγικι κοινοπραξίασ και θ δικαιοπαροχι.3 
Είναι μια εναλλακτικι επιλογι ςτθν κεφαλαιοκρατικι προςζγγιςθ των 
περιςςότερων επιχειριςεων: ζνασ τφποσ κοινωνικοοικονομικισ 
ςυνεργαςίασ. Κατά ςυνζπεια, ο ςυνεταιριςμόσ, που αποςκοπεί ςτθν 
εφαρμογι τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ ςε ζνα 
επιχειρθματικό επίπεδο, είναι μια μθ κερδοςκοπικι επιχείρθςθ υπθρεςιϊν 
τθσ οποίασ ο ςτόχοσ είναι τα μζλθ τθσ να είναι ελεφκερα από οποιαδιποτε 
εκμετάλλευςθ με τθν ενίςχυςθ του οικονομικοφ ρόλου τουσ ωσ αγοραςτζσ, 
εργαηόμενοι, πωλθτζσ προϊόντων, δανειηόμενοι, υποψιφιοι ςτζγαςθσ, 
ενοικιαςτζσ, κ.λπ.4  
 
Ζνασ ςυνεταιριςμόσ μπορεί να δραςτθριοποιείται ςχεδόν ςε οποιοδιποτε 
τομζα όπου υπάρχει μια ομάδα με αρκετά ομοιογενείσ και κοινζσ ανάγκεσ. 
Κατά ςυνζπεια: 
 

 Ππου τα μζλθ είναι αγρότεσ, τα οφζλθ κα περιλαμβάνουν τθν 
προμικεια ποιοτικϊν πρϊτων υλϊν ςε δίκαιεσ τιμζσ και τισ 
οικονομίεσ κλίμακασ που προςκζτουν αξία, τισ τεχνικζσ προϊκθςθσ 
(μάρκετινγκ) και τθν διανομι των προϊόντων 

 

 Ππου τα μζλθ είναι καταναλωτζσ, τα οφζλθ κα περιλαμβάνουν τθν 
διάκεςθ των αγακϊν ςε δίκαιεσ τιμζσ  

 

 Ππου τα μζλθ είναι ανεξάρτθτοι λιανοπωλθτζσ, τα οφζλθ κα 
περιλαμβάνουν τθν εφαρμογι οικονομικϊν πολιτικϊν ςτισ τεχνικζσ 
προϊκθςθσ (μάρκετινγκ), τθν διανομι, κακϊσ και τθν μεγαλφτερθ 
κοινι αγοραςτικι δφναμθ 

 

 Ππου τα μζλθ είναι εργαηόμενοι, τα οφζλθ κα περιλαμβάνουν τθν 
ςυμμετοχι ςτθν διαχείριςθ τθσ επιχείρθςισ τουσ και μια δίκαιθ 
ανταμοιβι για τθν εργαςία τουσ  

                                                 
3
 Η δηθαηνπαξνρή (franchise) είλαη κηα ζύκβαζε κε ηελ νπνία κηα επηρείξεζε επηηξέπεη ζε 

άιιε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην όλνκα θαη ην εκπνξηθό ζήκα ηεο ζηελ πώιεζε πξντόλησλ ή 

ππεξεζηώλ.  
4
 George Lasserre: La Nature et l’esprit du mouvement cooperative. 
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 Ππου τα μζλθ δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι, τα 
οφζλθ κα περιλαμβάνουν καλφτερθ πρόςβαςθ (ςτθν αγορά) για τα 
προϊόντα τουσ και περιςςότερο ζλεγχο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

 

 Ππου τα μζλθ είναι αποταμιευτζσ ι δανειηόμενοι, τα οφζλθ κα 
περιλαμβάνουν μια δίκαιθ απόδοςθ για τισ αποταμιεφςεισ τουσ και 
τθν πρόςβαςθ ςε πιςτϊςεισ με ζνα δίκαιο επιτόκιο 

 
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, οι Συνεταιριςμοί ςτθν Επιχειρθματικι Ευρϊπθ 
(Βρυξζλλεσ, 2001) 
 
Το παρόν κλίμα αυξάνει τθν επίςθμθ αναγνϊριςθ και τον άλλοτε κεμελιϊδθ 
ρόλο των ςυνεταιριςμϊν. Ρράγματι, θ ςυνεχισ αφξθςθ τθσ φτϊχιασ ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και θ ανεπάρκεια τθσ κοινωνικισ προςταςίασ μαηί 
με ζναν γθράςκοντα πλθκυςμό ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ, οδθγοφν μόνο ςε 
μια αυξανόμενθ ανάγκθ για ςυνεργαςία και ζτςι ςε ζναν ανερχόμενο ρόλο 
και κζςθ των ςυνεταιριςμϊν ςτθν κοινωνία.  
 
Αυτό το εγχειρίδιο. προςπακεί να αναπλθρϊςει τθν ζλλειψθ κατανόθςθσ 
αυτισ τθσ μορφισ επιχείρθςθσ, ιδιαίτερα ςτα ειδικά χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματά τθσ.  
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2. Η γζννθςθ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ 

  
Είναι δφςκολο, αν όχι αδφνατο, να κακοριςτεί επακριβϊσ το ξεκίνθμα των 
πρϊτων ςυνεταιριςμϊν.5 Εντοφτοισ είναι δυνατόν να ειπωκεί ότι το 
ςυνεταιριςτικό κίνθμα εμφανίςτθκε υπό αυτιν τθν μορφι ςτθν Ευρϊπθ τον 
XIX αιϊνα, μετά από τισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και δθμογραφικζσ αλλαγζσ 
που προκλικθκαν από τθν βιομθχανικι επανάςταςθ. Στθ ςυνζχεια, θ 
αποικιοκρατία πρόςφερε ςτισ εποικιηόμενεσ χϊρεσ τθν ευκαιρία να 
προωκιςουν τθν ςυνεταιριςτικι μορφι οργάνωςθσ ωσ τρόπο 
ομαδοποίθςθσ των ανκρϊπων για καλφτερο ζλεγχο του εποικιηόμενου 
πλθκυςμοφ.  
 
Η προζλευςθ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ ςτισ βιομθχανικζσ 

χώρεσ  

 
Είναι χριςιμο να υπενκυμιςτεί ότι ο όροσ "βιομθχανικι επανάςταςθ" είναι 
ζνα ςφνθκεσ όνομα για τα γεγονότα που, από τον XVIII αιϊνα και μετά, 
ςυνόδευςαν το μεταςχθματιςμό του κόςμου ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάπτυξθσ 
τθσ κεφαλαιοκρατίασ, των τεχνικϊν παραγωγισ και των μζςων 
επικοινωνίασ. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ επανάςταςθσ ιταν βεβαίωσ θ 
βιομθχανικι και εμπορικι δραςτθριότθτα, αλλά χαρακτθρίηεται εξίςου από 
μια άνοδο του πλθκυςμοφ ςτισ πόλεισ, μια μείωςθ των μιςκϊν και τθν 
εκμετάλλευςθ των εργαηομζνων, ιδιαίτερα των γυναικϊν και των παιδιϊν. 
Επιπλζον, θ αφξθςθ του κόςτουσ ηωισ, θ νόκευςθ των τροφίμων6 και θ 
άνοδο τθσ ανεργίασ είναι άλλα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ περιόδου.  
 
Αυτι θ κατάςταςθ οδιγθςε οριςμζνουσ ςτοχαςτζσ και φιλάνκρωπουσ να 
επιδιϊξουν μια λφςθ για τθν αυξανόμενθ δυςτυχία των φτωχϊν, να 
ονειρευτοφν ζνα νζο ςφςτθμα ι ακόμα και μια νζα μορφι κοινωνικισ 
οργάνωςθσ. Αυτι θ πρόταςθ άςκθςε ιδιαίτερθ επίδραςθ ςτθν Μεγάλθ 
Βρετανία και τθν Γαλλία αλλά και ςτθν Γερμανία.  
                                                 

5
 Η αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο κίζζσζεο θαιιηεξγεηώλ ζηελ Βαβπισλία, νη αδειθόηεηεο 

ζπκπαξάζηαζεο θαη λεθξώζηκσλ ηειεηώλ ηεο αξραίαο Ρώκεο έρνπλ, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, 

κηα κεξηθή ζρέζε κε ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλώζεηο. 
6
 ηελ πξαγκαηηθόηεηα ρξσκάηηδαλε, αξσκάηηδαλε θαη αθόκε ρξεζηκνπνηνύζαλε θαη 

επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο γηα λα δώζνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θξεζθάδαο ή ηεο θαιήο 

πνηόηεηαο ζην θξέαο πνπ είρε αιινησζεί άζρεκα. Η πξνζζήθε λεξνύ ζην γάια είλαη έλα 

άιιν παξάδεηγκα κε αηπρείο επαθόινπζα θαη από ηελ άπνςε ηεο απώιεηαο ηεο ζξεπηηθήο 

αμίαο ηνπ πξντόληνο θαη ηνπ θηλδύλνπ κόιπλζεο από ην πξνζηηζέκελν λεξό.  
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 Στθ Μεγάλθ Βρετανία ζνασ από τουσ κυριότερουσ ςτοχαςτζσ ιταν δίχωσ 
αμφιβολία ο φιλάνκρωποσ Robert Owen (1771-1858), γνωςτόσ από 
μερικοφσ ωσ πατζρασ του ςυνεργατιςμοφ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία. Θ ςκζψθ 
του ιταν απλι. Σκζφτθκε ότι κα ιταν πιο οικονομικι θ αντιμετϊπιςθ των 
δυςκολιϊν των φτωχϊν όταν είναι ςυνταςςόμενοι ςε ομάδεσ παρά 
χωριςτά, ωσ εκ’ τοφτου πρότεινε αυτό που ο ίδιοσ αποκάλεςε χωριά του 
ςυνεργατιςμοφ. Στθν αρχι ςυνζλαβε αυτά τα χωριά ωσ λφςθ ςτο πρόβλθμα 
τθσ ανεργίασ και τθσ δυςτυχίασ. Κζλθςε να βοθκιςει τουσ φτωχότερουσ 
χωρικοφσ ϊςτε να αποκτιςουν κοινοτικι ιδιοκτθςία και να εργαςτοφν - 
ειδικά ςε αγροτικζσ εργαςίεσ – και ζτςι να ςωκοφν από τθν απελπιςία. Αλλά 
βακμιαία αυτι θ αφθρθμζνθ ζννοια εξελίχκθκε, αυτά τα χωριά του 
ςυνεργατιςμοφ ιταν κατά τθν άποψι του, ο ιδανικόσ τφποσ κοινωνίασ προσ 
τον οποίο επιηθτοφςε να ωκιςει τθν ανκρωπότθτα.7 Θ βάςθ για τθν 
κεωρεία του Owen ιταν θ καταςτολι του εμπορικοφ και βιομθχανικοφ 
κζρδουσ υπζρ μιασ "δίκαιθσ τιμισ", κόβοντασ τουσ μεςάηοντεσ μεταξφ τθσ 
παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ. Θ πθγι χρθματοδότθςθσ για αυτά τα 
χωριά του ςυνεργατιςμοφ κεωρικθκε ότι κα προερχόταν από πλοφςιουσ 
φιλάνκρωπουσ, όπωσ ο ίδιοσ, οι οποίοι κα διζκεταν τισ επιχειριςεισ τουσ 
ςτα χωριά του ςυνεργατιςμοφ.  
 
Ο Δρ. William King (1786-1865) ζδωςε μια πρακτικότερθ κατεφκυνςθ ςτισ 
κάπωσ ουτοπικζσ ιδζεσ του Owen. Ππωσ ο Owen, είχε κατά νου μια 
αυτάρκθ κοινότθτα ςτθν οποία οι εργαηόμενοι κα παριγαν ςφμφωνα με τισ 
ανάγκεσ τουσ. Αλλά, αντίκετα προσ τον Owen, αυτόσ προτιμοφςε τισ ςχζςεισ 
των μελϊν με τον εξωτερικό κόςμο, εξελίςςοντασ τθν πρϊιμθ ιδζα τθσ 
φιλανκρωπικισ χρθματοδότθςθσ.8  
 
Θ ιδζα του ιταν να ενκαρρφνει τθν κακιζρωςθ των καταςτθμάτων από και 
για τισ εργατικζσ τάξεισ. Θ ςυλλογι τακτικϊν ςυνδρομϊν από τουσ 
εργαηομζνουσ κα εγγυόταν τθν χρθματοδότθςθ αυτϊν των καταςτθμάτων. 
Αντί να πάρουν τισ προμικειζσ τουσ από άγνωςτα καταςτιματα ςε αυτοφσ, 
οι εργαηόμενοι κα τα αγοράηανε από το κατάςτθμά τουσ. Επομζνωσ, κα 
αγοράηανε τα αγακά ςτθ χονδρικι τιμι και ςτθν ςυνζχεια κα τα πωλοφςανε 
με μικρότερο από το ςφνθκεσ ποςοςτό. Θ Αγγλία είναι το λίκνο των 
καταναλωτικϊν ςυνεταιριςμϊν.  
                                                 

7
 Paul Lambert: La doctrine cooperative (1964). 

8
 ε απηό ην δήηεκα, ε ηδέα ηνπ Γξ. King κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε κηα από ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ: "Η ζπλεξγαζία είλαη κηα εζεινληηθή πξάμε, θαη όιεο νη δπλάκεηο ζηνλ θόζκν δελ 

κπνξνύλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ ππνρξεσηηθή, νύηε είλαη επηζπκεηό λα πξέπεη λα εμαξηάηαη 

από νπνηεζδήπνηε άιιεο δπλάκεηο εθηόο από ηηο δηθέο ηεο "(1829).  
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Ο Owen και ο King κακόριςαν τουσ κανόνεσ και τισ αρχζσ των 
ςυνεταιριςμϊν καταναλωτϊν.9 Αυτόσ ο τφποσ ςυνεταιριςμοφ προμθκεφει 
αγακά (τρόφιμα, εκπαιδευτικι κάλυψθ κ.λπ.) προσ τα μζλθ του ςε 
χαμθλότερο κόςτοσ ςε ςφγκριςθ με τθν περίπτωςθ να είχαν προςπακιςει 
να τα αποκτιςουν χωριςτά και όχι ςυλλογικά.  
 
Στθ Γαλλία, ο Charles Fourier (1772-1837) ιταν ζνασ από τουσ πρϊτουσ που 
πρότεινε μια εναλλακτικι μορφι ςυνεργαςίασ, δθλ. μια κοινοτικι 
οργάνωςθ που αποκάλεςε "phalanstery". Θ ιδζα ιταν θ καταπολζμθςθ τθσ 
φτϊχιασ με τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ, για παράδειγμα με τθν 
ςυςπείρωςθ των διάφορων μελϊν ενόσ καντονιοφ ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
ςυγκεντρϊςουν τουσ πόρουσ τουσ, ειδικά τθν γθ τουσ, και να ηιςουν μαηί 
ςτο phalanstery. Ο Charles Fourier αναφζρεται εδϊ ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ 
παραγωγϊν που εμπορεφονται απ’ ευκείασ ι μεταποιοφν και εμπορεφονται 
τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ των μελϊν τουσ.  
 
Ο Philippe Bucher (1796-1865) κακόριςε τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ των 
ςυνεταιριςμϊν παραγωγϊν: i) Αρχι του δθμοκρατικοφ δικαιϊματοσ τθσ 
ψθφοφορίασ για τθν ανάδειξθ των αντιπροςϊπων του ςυνεταιριςμοφ, ii) 
Αρχι τθσ ίδιασ αμοιβισ για τθν ίδια εργαςία, iii) Αρχι τθσ φιλανκρωπικισ 
αναδιανομισ των αποκομιηόμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων, με άλλα λόγια, 
ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τα αποκεματικά κεφάλαια κα διανεμθκοφν είτε ςε 
ζναν άλλο ςυνεταιριςμό είτε για φιλανκρωπικό ςκοπό είτε ςτο κράτοσ, iv) 
Αρχι τθσ αναπόφευκτα δυςδιάκριτθσ ιδιότθτασ μεταξφ αυτισ του μζλουσ 
και αυτισ του χριςτθ: όλοι οι εργαηόμενοι ςτο ςυνεταιριςμό πρζπει να 
γίνουν και μζλθ του. Θ Γαλλία είναι το λίκνο των ςυνεταιριςμϊν 
εργαηομζνων.  
 
Στθ Γερμανία, ο Hermann Schulze - Delitzsch (1808-1883) κεωρείται ο 
πρωτοπόροσ των ςυνεταιριςμϊν ςτισ πόλεισ. Ζγινε ο απόςτολοσ των 
πιςτωτικϊν ςυνεταιριςμϊν των πόλεων μετά από από το ςυμπζραςμα ότι θ 
ζλλειψθ κεφαλαίου ιταν ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα για τουσ ανκρϊπουσ 
που ηοφνε ςτισ πόλεισ. Οι ςυνεταιριςμοί του βαςίςτθκαν ςτθν αυτοβοικεια 
ςτθν αγνότερθ μορφι τθσ, αυτό ςθμαίνει καμία εξωτερικι επζμβαςθ, 
ακόμθ και από το κράτοσ. Για τον Schulze- Delitzsch, ο ςυνεργατιςμόσ είχε 
να διαδραματίςει ζναν κακαρά οικονομικό ρόλο για τθν αφξθςθ του 

                                                 
9
 Οξηζκέλνη ζπληάθηεο κηινύλ κεξηθέο θνξέο γηα ηνπο "θαηαλαισηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο". 

Δληνύηνηο, είλαη απνιύησο πξνθαλέο όηη έλαο ζπλεηαηξηζκόο δελ θαηαλαιώλεη ππό απηήλ 

ηελ έλλνηα.  
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ειςοδιματοσ. Οι άλλεσ αρχζσ του ιταν θ αυτο-ευκφνθ, τα ίςα δικαιϊματα 
για κάκε άτομο ςτθν ςυνεταιριςτικι ομάδα, θ κοινι ευκφνθ για τα χρζθ τθσ 
ομάδασ και τελικά ο δθμοκρατικόσ αυτο-ζλεγχοσ.  
 
Ο Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) από τθν άλλθ μεριά κεωρείται 
ωσ ο πρωτοπόροσ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτθ Γερμανία. Το μοντζλο 
του για τουσ πιςτωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ διαφζρει από αυτό του Shulze – 
Delitzsch, υπό τθν ζννοια ότι θ αρχι τθσ αυτοβοικειασ δεν εφαρμόςτθκε με 
απόλυτουσ όρουσ,10 θ οικοδόμθςθ τουσ ςε μια κεφαλαιακι βάςθ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν κρίκθκε απαραίτθτθ11 κακϊσ και το αποκεματικό δεν 
διανζμεται ςε μια άλλθ ζνωςθ ςε περίπτωςθ διάλυςθσ. Οι αρχζσ του 
Raiffeisen είναι μεταξφ των άλλων: θ πρόοδοσ των μελϊν, τόςο κρθςκευτικι 
όςο θκικι και υλικι, ο περιοριςμόσ του αρικμοφ των μελϊν τθσ ομάδασ 
που βαςίηεται ςτο μζγεκοσ ενόσ χωριοφ και τθν απεριόριςτθ αμοιβαία 
ευκφνθ των μελϊν.  
 
Τα πειράματα του Schulze-Delitzsch και του Friedrich Wilhelm Raiffeisen ςτο 
ςυνεταιριςτικό πεδίο ζχουν ςυμβάλει πολφ ςτο γεγονόσ ότι θ Γερμανία 
κεωρείται ωσ το λίκνο των πιςτωτικϊν ενϊςεων. Θ υπόςταςθ αυτϊν των 
ςυνεταιριςμϊν ςτισ θμζρεσ μασ, οι οποίοι βαςίηονται ςτισ αρχζσ τουσ, είναι 
θ απόδειξθ τθσ επιτυχίασ του ζργου τουσ.  
 
Φυςικά αρκετοί άλλοι ςυντάκτεσ ςυμμετείχαν ςτθν διαμόρφωςθ τθσ 
ςυνεταιριςτικισ κεωρίασ: ο Charles Gide, ο Victor- Aime Hubert, o 
Proudhon, o Alphonse Desjardins, και άλλοι. Είναι πολφ δφςκολο να 
αναφερκεί ολόκλθρθ θ ιςτορία του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ ςε αυτό το 
εγχειρίδιο. Μποροφμε ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ να επιςθμάνουμε τισ 
βαςικζσ γραμμζσ που το ζχουν βοθκιςει να γίνει ότι είναι ςιμερα, δθλαδι 
ζνα παγκόςμιο κίνθμα.  
 
Εντοφτοισ, πρζπει να αναφζρουμε τθν ςθμαςία του ζργου των εικοςιοκτϊ 
εργαηομζνων του Rochdale ςτθν διαμόρφωςθ και τθν τιρθςθ των 
ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν.  
 
Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ αρχζσ ι διατυπϊςεισ των αρχϊν που ιταν ζργο 
ατόμων, οι πρωτοπόροι του Rochdale, που αποτελοφνταν από είκοςι οχτϊ 
                                                 

10
 ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν Raiffeisen ζεσξνύζε ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα απαξαίηεηε θαη 

ηελ θπβεξλεηηθή βνήζεηα απνθαζηζηηθή. 
11

 Έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξνεγνύκελν. Σν ηειεπηαίν επέηξεςε ζε 

πινύζηνπο θηιάλζξσπνπο λα γίλνπλ κέιε από θνηλνύ θαη ρσξίο όξηα ζε όιε ηελ πεξηνπζία 

ηνπο, ην νπνίν δεκηνύξγεζε κηα ηζρπξή εγγύεζε θαη πξνζέιθπζε επελδύζεηο. 
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εργαηομζνουσ, ιταν οι ςυντάκτεσ τθσ πρϊτθσ ομαδικισ προςζγγιςθσ των 
ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν ςτθν Λςτορία. Γι’ αυτό κεωροφνται ωσ οι 
πρωτοπόροι των ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν, ι ακόμα και του ίδιου του 
ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ.12 
 
 Πλα άρχιςαν το 1843 μετά από άκαρπεσ ςυηθτιςεισ για τθν αφξθςθ των 
μιςκϊν. Δεδομζνου ότι δεν ζλαβαν τθν αναμενόμενθ αφξθςθ που ζτρεφαν 
ωσ ελπίδα, οι πρωτοπόροι του Rochdale χωρίσ να ξζρουν ακριβϊσ τι 
επρόκειτο να κάνουν, ιταν αποφαςιςμζνοι να οργανϊςουν ζνα αγωνιςτικό 
ταμείο για να ςυγκεντρϊςουν κεφάλαια εκκίνθςθσ για ζνα μζχρι τότε 
ακακόριςτο ςχζδιο. Μετά από ϊριμθ ςκζψθ και επθρεαςμζνοι από τον 
Owen, επζλεξαν τθν ςυνεταιριςτικι λφςθ. Στισ 24 Οκτωβρίου του 1844, 
ίδρυςαν τθν Δίκαιθ Κοινωνία των Ρρωτοπόρων του Rochdale, μια κοινωνία 
ςυνεταιριςτικοφ λιανεμπορίου. Αυτό ςιμαινε ότι τα μζλθ του κα 
μποροφςαν να αποκτιςουν τισ προμικειεσ των τροφίμων και άλλων 
αγακϊν με χαμθλότερο κόςτοσ. Ο ςυνεταιριςμόσ Rochdale ζγινε ζτςι ζνα 
πρότυπο όχι μόνο για τουσ ςυνεταιριςμοφσ καταναλωτϊν αλλά και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ ςε όλο τον κόςμο.  
 
Στισ μζρεσ μασ, οι αρχζσ του Rochdale δεςπόηουν ςε όλο το παγκόςμιο 
ςυνεταιριςτικό κίνθμα. Αυτζσ οι αρχζσ είναι οι ακόλουκεσ: 
  

 Ανοικτι και εκελοντικι ζνταξθ ωσ μζλοσ 
 

 Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ 
 

 Μειωμζνο επιτόκιο ωσ μζριςμα κεφαλαίου που περιορίηεται ςτο 6% 
 

 Διανομι του πλεονάςματοσ ςτα μζλθ αναλογικά προσ τισ ςυναλλαγζσ 
τουσ 

 

 Εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τοισ μετρθτοίσ 
 

 Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ για τα μζλθ 
 

 Ρολιτικι και κρθςκευτικι ουδετερότθτα 
 

                                                 
12

 Emmanuel Kamdem: La cooperative, une analyse historique et spaciale (to be 

published). 
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 Φιλανκρωπικι διανομι των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε περίπτωςθ 
διάλυςθσ 

 
Αυτι θ ςυνοπτικι ιςτορικι υπενκφμιςθ δείχνει ότι ςτισ περιςςότερεσ 
βιομθχανικζσ χϊρεσ, ο ςυνεταιριςτικόσ κεςμόσ εμφανίςτθκε αυκόρμθτα ωσ 
απάντθςθ ςτα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. Ωςτόςο, πρζπει να 
τονιςτεί ότι ςτισ περιςςότερεσ από αυτζσ τισ χϊρεσ, ο ςυνεταιριςτικόσ 
κεςμόσ βρικε τον οριςτικό του χαρακτιρα μόνο όταν θ "εργατικι τάξθ" 
υιοκζτθςε αυτιν τθν νζα μορφι οργάνωςθσ.  
 
Η ειςαγωγι των ςυνεταιριςμών ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ  

 
Θ βιομθχανικι επανάςταςθ πολφ ςφντομα υποχρζωςε τισ βιομθχανικζσ 
χϊρεσ να αναηθτιςουν ζξω από αυτζσ, πρϊτεσ φλεσ και νζουσ προοριςμοφσ 
εξαγωγϊν για τα προϊόντα τουσ. Επομζνωσ διαδραμάτιςε ζναν ςθμαντικό 
ρόλο ςτον αποικιςμό των αναπτυςςόμενων χωρϊν, με ςτόχο του 
αποικιςμοφ αυτϊν των χϊρων να είναι θ επζκταςθ του εκνικοφ εδάφουσ 
τουσ με τθν ιδιοποίθςθ ξζνων εδαφϊν. Οι χϊρεσ που τουσ ςυνζβθ αυτό 
ζχαςαν ζτςι τθν κυριαρχία τουσ ςτο ζδαφόσ τουσ, υπζρ τθσ χϊρασ που το 
οικειοποιικθκε.13 Θ Αφρικι, θ Αςία, και θ Λατινικι Αμερικι βρζκθκαν κάτω 
από τθν κυριαρχία δυτικϊν χωρϊν όπωσ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, τθσ 
Ρορτογαλίασ, τθσ Γαλλίασ και του Βελγίου.  
 
Με τθν κατάκτθςθ μιασ χϊρασ, οι άποικοι εξαςφάλιηαν τθν προϊκθςθ και 
τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεταιριςτικισ μορφισ οργάνωςθσ. Ο ςτόχοσ δεν ιταν 
ποτζ αλτρουιςτικόσ. Οι ςυνεταιριςμοί ςτθν πραγματικότθτα 
χρθςιμοποιικθκαν ωσ ςτρατθγικό εργαλείο για τθν οργάνωςθ των 
ανκρϊπων ςε ομάδεσ ϊςτε τα απαραίτθτα αγακά τθσ εγχϊριασ οικονομίασ 
(καφζσ, κακάο) να ςυγκεντρϊνονται και να εξάγονται. 
 

 
Οι πρωτοπόροι του Rochdale 

 
Το ςυνεταιριςτικό κίνθμα ανακαλφπτει τισ ρίηεσ του ςτο Rochdale, μια πόλθ 
υφαντουργίασ ςτο Lancashire τθσ Αγγλίασ, όπου, το 1884, οι δφςκολεσ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ, θ ανεπαρκισ προςταςία των καταναλωτϊν και θ 
τακτικι νόκευςθ των τροφίμων από οριςμζνουσ εμπόρουσ οδιγθςε 28 
τεχνίτεσ να δθμιουργιςουν μια κοινωνία ςυνεταιριςτικοφ λιανεμπορίου, 
                                                 

13
 Caroline Therault: Le colonialisme est-il responsable de la richesse de l’Occident et des 

retards de developpement du Tiers Monde? (2004).  
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τθν Δίκαιθ Κοινωνία των Ρρωτοπόρων του Rochdale, προκειμζνου να 
εφοδιάηονται οι εργαηόμενοι με τρόφιμα και άλλα αγακά, κακϊσ επίςθσ και 
με εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ υποδομζσ. 
 
28 άτομα ςυγκζντρωςαν ζνα μικρό ποςό κεφαλαίου και άνοιξαν ζνα 
κατάςτθμα ςτθν πάροδο Toad με ςτόχο να πωλοφνται υγιεινά τρόφιμα ςε 
λογικζσ τιμζσ. Μζροσ των κερδϊν ι του "πλεονάςματοσ", ο οποίοσ είναι ο 
όροσ που προτίμθςαν να χρθςιμοποιιςουν, επζςτρεφε πίςω ςτα μζλθ 
αναλογικά προσ τισ ςυναλλαγζσ τουσ, αυτό είναι το περίφθμο 
ςυνεταιριςτικό μζριςμα ι "divi". Οι πρωτοπόροι και άλλοι πρϊτοι 
ςυνεταιριςτζσ εμπνεφςτθκαν πάρα πολφ από τα γραπτά του πακολόγου και 
φιλάνκρωπου Δρ. William King για τουσ ςυνεταιριςμοφσ και από τον Robert 
Owen, ζναν βιομθχανικό παραγωγό και Ουαλλό κοινωνικό μεταρρυκμιςτι. 
Οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ του Rochdale βαςίςτθκαν ςτισ αποφάςεισ και τισ 
πρακτικζσ των πρωτοπόρων που πιραν ζκταςθ ωσ αποτζλεςμα των 
ςυνεταιριςτικϊν κεωριϊν του Owen. Αυτζσ οι αρχζσ είναι: ανοικτι και 
εκελοντικι ζνταξθ μελϊν, δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ, μειωμζνο επιτόκιο ωσ 
μερίδιο κεφαλαίου που περιορίηεται ςτο 6%, διανομι του πλεονάςματοσ 
ςτα μζλθ αναλογικά προσ τισ ςυναλλαγζσ τουσ, εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ 
μετρθτισ, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ για τα μζλθ, κρθςκευτικι και πολιτικι 
ουδετερότθτα, φιλανκρωπικι διανομι των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε 
περίπτωςθ διάλυςθσ.  
 
Δεν ζχει εξακριβωκεί εάν θ κοινωνία των πρωτοπόρων του Rochdale είναι 
ςίγουρα ο πρϊτοσ ςυνεταιριςμόσ, οφτε εάν το κατάςτθμά τουσ ςυνιςτά 
ςίγουρα το πρϊτο ςυνεταιριςτικό κατάςτθμα. Οι παλαιότερεσ επιχειριςεισ 
που επιβίωςαν υιοκζτθςαν επίςθσ το ςυνεργατικό μοντζλο του Rochdale ωσ 
παράδειγμα ςυνεταιριςτικισ διαχείριςθσ. Το Rochdale πολφ γριγορα ζγινε 
ζνα πρότυπο για όλεσ τισ παρόμοιεσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ που 
ιδρφκθκαν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο αλλά και παγκοςμίωσ.  
 
Θ ιδζα του ςυνεργατιςμοφ που ςυνελιφκθ ςτο Rochdale ζχει εξαπλωκεί ςε 
όλο τον κόςμο. Σιμερα υπάρχουν περιςςότεροι από 700 εκατομμφρια 
ςυνεταιριςτζσ ςε περιςςότερεσ από 100 διαφορετικζσ χϊρεσ.  
 
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Κοινότθτα των Καταναλωτικϊν Συνεταιριςμϊν  
 
 
Θ ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν ςτισ αποικίεσ ακολοφκθςε διαφορετικζσ 
μορφζσ ανάλογα με τθν προζλευςθ τθσ χϊρασ αποικιςμοφ.  
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 Στθ Λατινικι Αμερικι, θ προϊκθςθ των ςυνεταιριςμϊν πραγματοποιικθκε 
ςφμφωνα με τισ ιδζεσ των ευρωπαϊκϊν υποςτθρικτϊν, ειδικότερα του 
Γάλλου Gide και των Γερμανϊν Raiffeisen, Shulze - Delitzsch και Haas. Αφ’ 
ετζρου, ςτισ αςιατικζσ χϊρεσ τθσ Βρετανικισ Αυτοκρατορίασ, οι αγγλικζσ 
ιδζεσ αποτζλεςαν τθν βάςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ ανάπτυξθσ.  
 
Πςον αφορά τθν Αφρικανικι ιπειρο, θ ςυνεταιριςτικι ανάπτυξθ είναι 
λιγότερο ομοιογενισ και ποικίλλει ςφμφωνα με το εάν ιταν αγγλικζσ, 
γαλλικζσ, βελγικζσ ι πορτογαλικζσ αποικίεσ. Στισ αγγλόφωνεσ χϊρεσ τθσ 
Αφρικισ, θ ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν εμπνζεται από το μοντζλο που 
εφαρμόηεται από τθν βρετανικι αποικιακι διοίκθςθ ςτθν Αςία, δθλ. τθν 
δθμιουργία προςωρινϊν ςυνεταιριςμϊν προκειμζνου ςτθν ςυνζχεια να 
ιδιωτικοποιθκοφν.  
 
Στισ βελγικζσ αποικίεσ εφαρμόςτθκε ζνα μοντζλο κοντά ςτο βρετανικό, ςε 
αντίκεςθ με τισ γαλλικζσ αποικίεσ που εφαρμόςτθκε ζνα μοντζλο που 
χαρακτθρίςτθκε από τθν ςυγκζντρωςθ και τθν κυριαρχία των 
ςυνεταιριςμϊν από τισ δθμόςιεσ αρχζσ. Πςον αφορά τισ πορτογαλικζσ 
αποικίεσ, δεν ωφελικθκαν από τθν ςυνεταιριςτικι πολιτικι, θ Ρορτογαλία 
αυτό τον καιρό δεν είχε καμία ςυνεταιριςτικι πολιτικι. Ωσ ςυνζπεια ςτουσ 
ομιλοφντεσ πορτογαλικά τθσ Αφρικισ οι ςυνεταιριςμοί ξεκίνθςαν από τον 
ιδιωτικό τομζα.  
 
Μετά από τθν ανεξαρτθςία των αποικιςμζνων χωρϊν, οι κυβερνιςεισ των 
πρόςφατα ανεξάρτθτων Κρατϊν ςυμφϊνθςαν για ζναν ουςιαςτικό ρόλο 
των ςυνεταιριςμϊν ειδικά ςτθν ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν. Ραρ’ 
όλα αυτά, ςτισ περιςςότερεσ από αυτζσ τισ χϊρεσ, οι ςυνεταιριςμοί 
παρζμειναν ζνα κρατικό εργαλείο για τον ζλεγχο των μαηϊν.  
 
Στισ πρϊθν γαλλόφωνεσ αποικίεσ, θ ανάπτυξθ ιταν θ ίδια όπωσ και πριν, 
ςτθν αποικιακι περίοδο. Οι δομζσ που οργανϊκθκαν από τθν αποικιακι 
διοίκθςθ καταργικθκαν και αντικαταςτάκθκαν με κυβερνθτικοφσ κεςμοφσ, 
των οποίων ο ςτόχοσ ιταν να βελτιωκεί θ γεωργικι παραγωγι και θ 
ποιότθτα των προϊόντων. Δυςτυχϊσ, θ ςυνεταιριςτικι ανάπτυξθ που 
υμνικθκε από τθν κυβζρνθςθ δεν ικανοποίθςε τισ προςδοκίεσ των 
αγροτϊν. Ακολοφκθςε μια πτϊςθ ςτον αρικμό των μελϊν και μια κακι 
φιμθ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ. Ο όροσ "ςυνεταιριςμόσ" απαγορεφκθκε ςε 
μερικά μζρθ ακόμθ και να είναι ςε ιςχφ και αντικαταςτάκθκε από το 
"ςφλλογοσ του χωριοφ " ι "ομάδεσ του χωριοφ" ι και πάλι "αμοιβαίεσ". 
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Στθν αγγλόφωνθ Αφρικι, θ περίοδοσ μετά τθν ανεξαρτθςία είδε το 
ςυνεταιριςτικό τομζα να αυξάνεται αρκετά. Καλά αποτελζςματα 
επιτεφχκθκαν ςτθν αγροτικι παραγωγι προσ εξαγωγι. Αλλά αποτυχίεσ 
βιϊκθκαν κυρίωσ ςτον τομζα των προςόντων του προςωπικοφ και τθν 
ανεπάρκεια των υποδομϊν.  
  
Κα ιταν πειραςμόσ με το παρόν ζγγραφο να δθλωκεί ότι οι ςυνεταιριςμοί 
ζχουν εξελιχκεί επιτυχϊσ ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ και ζχουν αποτφχει ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Αλλά τα ηθτιματα είναι πιο ςφνκετα από ότι 
φαίνονται. Ρράγματι ακόμα κι αν είναι αλικεια ότι θ ςυνεταιριςτικι 
επιχείρθςθ γνωρίηει ζναν ικανοποιθτικό αρικμό επιτυχιϊν ςτισ βόρειεσ 
χϊρεσ, δεν είναι αλικεια ότι υπιρξε αποτυχία ςτισ νότιεσ χϊρεσ. Είναι 
ςθμαντικό να λθφκεί υπόψθ ότι, ςτα πλαίςια αυτισ τθσ περιόδου, θ 
δθμιουργία των ςυνεταιριςμϊν ενκαρρφνκθκε ωσ μια προςπάκεια να 
ελεγχκοφν οι άνκρωποι που κατακτικθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ αποίκιςθσ 
και ςε καμία περίπτωςθ για να προωκιςει τα ςυμφζροντα των μελϊν τουσ. 
Επομζνωσ λαμβάνοντασ υπόψθ αυτόν τον ςτόχο δεν απζτυχαν πραγματικά. 
Ωςτόςο, είναι αλικεια ότι ο τρόποσ που τουσ χρθςιμοποίθςαν οι 
κυβερνιςεισ των πρόςφατα ανεξάρτθτων χωρϊν είναι κλιβερόσ, δεδομζνου 
ότι διαιϊνιςαν αυτιν τθν κακι χριςθ των ςυνεταιριςμϊν, με τον κίνδυνο 
μερικζσ φορζσ να αμαυρϊςουν για πάντα τον τρόπο που βλζπουν οι τοπικοί 
πλθκυςμοί τουσ ςυνεταιριςμοφσ.  
 
Ραρουςιάηοντασ τθν παγκόςμια υπόςταςθ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ, 
ςε μια ςυνοπτικι μορφι, μελετϊντασ τθν εξζλιξι του, κα 
πραγματοποιιςουμε τϊρα μια λεπτομερι ανάλυςθ του ίδιου του 
ςυνεταιριςμοφ για να ανακαλφψουμε τα ειδικά χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα που τον κάνουν να ξεχωρίηει από άλλεσ μορφζσ επιχειριςεων. 
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Βαςικά ςθμεία του κεφαλαίου 
"Η γζννθςθ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ" 

 

 Ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι μια αυτόνομθ Οργάνωςθ ανκρϊπων που 
ενϊνονται εκελοντικά για να ικανοποιιςουν τισ κοινζσ οικονομικζσ, 
κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ και φιλοδοξίεσ τουσ μζςω μιασ 
από κοινοφ-ιδιόκτθτθσ και δθμοκρατικά-ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ  

 Αν και μποροφν να εντοπιςτοφν χρονικά και ςε αρχαιότερεσ 
περιόδουσ, οι ςυνεταιριςμοί αναπτφχκθκαν ωσ κίνθμα από τον XVIII 
αιϊνα και μετά, ωσ μια απάντθςθ ςτα καταςτρεπτικά αποτελζςματα 
τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ  

 Συνειδθτοποιϊντασ τθν δυςτυχία που προκλικθκε από τθν 
βιομθχανικι επανάςταςθ (μείωςθ των μιςκϊν, αφξθςθ τθσ φτϊχιασ), 
ο R. Owen και ο Δρ. W. King ιταν οι πρϊτοι θγζτεσ που ςκζφτθκαν 
μια νζα μορφι κοινωνικισ οργάνωςθσ, βαςιςμζνθσ ςτθν ιδζα τθσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των ανκρϊπων που επικυμοφν να λφςουν τα 
προβλιματά τουσ από κοινοφ. Κατόπιν άλλοι ςτοχαςτζσ 
ακολοφκθςαν παίρνοντασ αυτζσ τισ ιδζεσ και εξελίςςοντασ τεσ 
περεταίρω, άνκρωποι όπωσ: ο C. Fournier, ο P. Bucher, ο Schulze - 
Delitzsch, ο F.W.Raiffeisen, κ.λπ.  

 Θ Δίκαιθ Κοινωνία των Ρρωτοπόρων του Rochdale αντιπροςωπεφει 
το πρϊτο γνωςτό πείραμα που πραγματοποιικθκε επιτυχϊσ ςτον 
ςυνεταιριςτικό τομζα. Για πολλοφσ, αυτι θ ιςτορία χαρακτθρίηει τθν 
αφετθρία του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ αλλά πρζπει να το δοφμε 
ωσ ζνα μοντζλο για τθν ςυνεταιριςτικι ανάπτυξθ. Δείχνει πϊσ οι 
δφςκολεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και θ ανεπαρκισ προςταςία των 
καταναλωτϊν οδιγθςαν 28 τεχνίτεσ να ιδρφςουν το 1884 μια 
κοινωνία ςυνεταιριςτικοφ λιανεμπορίου, τθν Δίκαιθ Κοινωνία των 
Ρρωτοπόρων του Rochdale. Ο ςτόχοσ ιταν να παραςχεκοφν ςτουσ 
εργαηόμενουσ τρόφιμα και άλλα αγακά όπωσ οι εκπαιδευτικζσ και 
κοινωνικζσ υποδομζσ. Θ κοινωνία κακοδθγικθκε από τισ αρχζσ που, 
ςτισ μζρεσ μασ, είναι οι βαςικζσ αρχζσ των ςυνεταιριςμϊν  
 
Αυτζσ οι αρχζσ είναι οι ακόλουκεσ:  

 
o Ανοικτι και εκελοντικι ζνταξθ ωσ μζλοσ  
o Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ  
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o Μειωμζνο επιτόκιο ωσ μζριςμα κεφαλαίου που περιορίηεται 
ςτο 6%  

o Διανομι του πλεονάςματοσ ςτα μζλθ αναλογικά προσ τισ 
ςυναλλαγζσ τουσ 

o Εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τοισ μετρθτοίσ  
o Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ για τα μζλθ 
o Ρολιτικι και κρθςκευτικι ουδετερότθτα 
o Φιλανκρωπικι διανομι των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε 

περίπτωςθ διάλυςθσ.  
 

 Θ αποικιοκρατία ιταν το βαςικό κρίςιμο ςθμείο για τθν ανάπτυξθ 
των ςυνεταιριςμϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ  

 Στισ αποικίεσ οι ςυνεταιριςμοί χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 
πραγματικότθτα ωσ ςτρατθγικό εργαλείο για να οργανϊςουν τουσ 
ανκρϊπουσ ςε ομάδεσ για τθν ςυγκζντρωςθ των αγακϊν προσ 
εξαγωγι, ουςιαςτικά για να ελεγχκεί θ εγχϊρια οικονομία (καφζσ, 
κακάο κ.λπ.) 
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3. Σα κφρια χαρακτθριςτικά μιασ ςυνεταιριςτικισ 
επιχείρθςθσ 

  
Σε αντίκεςθ με άλλουσ τφπουσ επιχειριςεων,14 ο κφριοσ ςκοπόσ ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ είναι θ πρόοδοσ των μελϊν του και όχι θ αναηιτθςθ του 
οικονομικοφ κζρδουσ. Επομζνωσ, όταν εξετάηετε τι τον κακιςτά 
διαφορετικό, είναι απόλυτα φυςικό ότι πρζπει να ζχει τα δικά του μοναδικά 
χαρακτθριςτικά.  
 
Αλλά προτοφ κάνουμε οποιαδιποτε ςφγκριςθ, πρζπει να ανατρζξουμε ςτισ 
διάφορεσ μορφζσ επιχείρθςθσ που υπάρχουν, ζτςι ϊςτε να μποροφμε 
ζπειτα να εξετάςουμε τισ πτυχζσ τθσ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ όπωσ τισ 
αξίεσ και τισ αρχζσ τθσ.  
 
Ο ςυνεταιριςμόσ και άλλεσ μορφζσ επιχείρθςθσ  

 
Γενικά κεωρείται ότι υπάρχουν δφο τφποι επιχειριςεων ανάλογα με το 
νομικό κακεςτϊσ του ιδιοκτιτθ:  
 

 Θ δθμόςια επιχείρθςθ, ςτθν οποία οι Αρχζσ μποροφν άμεςα ι ζμμεςα 
να αςκοφν επιρροι ςτον ζλεγχο με τθν αιτιολογία τθσ ιδιοκτθςίασ, 
τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ ι των κανόνων που τθν διζπουν.15 Ο 
ςτόχοσ τθσ είναι να παράγει αγακά ι υπθρεςίεσ για το δθμόςιο 
ςυμφζρον ι να αςχολείται με ηθτιματα του νόμου και τθσ τάξθσ  

 

 Θ ιδιωτικι κεφαλαιοκρατικι επιχείρθςθ, τθσ οποίασ ςτόχοσ είναι να 
μεγιςτοποιιςει τα κζρδθ των ιδιοκτθτϊν τθσ με τθν μεγιςτοποίθςθ 
τθσ αγοραςτικισ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ. Με άλλα λόγια, να 
μεγιςτοποιιςει τα κζρδθ χωρίσ απαραιτιτωσ να κζτει οποιουςδιποτε 
περιοριςμοφσ οι οποίοι να ςυνδζονται με τθν δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ ι το ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ, κ.λπ.  

 

                                                 
14

 Θπκεζείηε όηη κηα επηρείξεζε νξίδεηαη σο κηα απηόλνκε νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ 

νξγαλώλεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηάθνξα κέζα ηεο παξαγσγήο κε ζθνπό ηελ 

παξαγσγή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πξνο πώιεζε. 
15

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή: Οδεγία 80/723 ηεο 25εο Ινπλίνπ 1980 γηα ηελ δηαθάλεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ Κξαηώλ Μειώλ θαη ησλ δεκόζησλ έξγσλ. 
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Ππωσ αναφζρκθκε ςτο πρϊτο κεφάλαιο, ο ςυνεταιριςμόσ είναι μια 
αυτόνομθ Οργάνωςθ ανκρϊπων που ενϊνονται εκελοντικά για να 
ικανοποιιςουν τισ κοινζσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ 
και φιλοδοξίεσ τουσ μζςω μιασ από κοινοφ-ιδιόκτθτθσ και δθμοκρατικά-
ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ. Λαμβάνοντασ αυτά υπόψθ ωσ οριςμό ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ, είναι δφςκολο να ταξινομθκεί ζνασ ςυνεταιριςμόσ ςε ζνα 
από τουσ δφο τφπουσ επιχειριςεων που προαναφζρκθςαν. Ραρ’ όλα αυτά 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι μια ιδιωτικι, μθ 
κερδοςκοπικι επιχείρθςθ.  
  
Επιπροςκζτωσ, ζνα από τα κφρια χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ είναι ότι είναι μια από τισ λίγεσ μορφζσ επιχείρθςθσ, εάν όχι 
θ μοναδικι, όπου τα μζλθ είναι όχι μόνο οι αποδζκτεσ των οφελϊν τθσ 
ςυλλογικισ επιχείρθςθσ αλλά επίςθσ είναι και οι ιδιοκτιτεσ τθσ. Αυτόσ ο 
ιςχυριςμόσ ζχει τουλάχιςτον δφο βαςικά οικονομικά και πολιτικά 
επακόλουκα. 
 
Από οικονομικισ άποψθσ, υποδθλϊνει ότι τα μζλθ πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ ςυνεταιριςτικισ 
επιχείρθςθσ τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τθν φφςθ του ςυνεταιριςμοφ.  
 
Από πολιτικι άποψθ, ο διπλόσ ρόλοσ των μελϊν του δίνει το κίνθτρο για να 
ςυμμετζχουν ςτθν διαχείριςθ του ςυνεταιριςμοφ: ςτον οριςμό τθσ 
διαχειριςτικισ επιτροπισ, ςτθν ψθφοφορία εκλογισ των διευκυντϊν, ςτθν 
ςυμμετοχι ςε γενικζσ και άλλεσ ςυνελεφςεισ κ.λπ.16 
  

 
Κφριεσ διαφορζσ μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν και των  

Κεφαλαιοκρατικϊν επιχειριςεων που ευνοοφν το κζρδοσ των επενδυτϊν 
 

 Οι ςυνεταιριςμοί είναι μορφζσ οργανϊςεων που παρουςιάηουν 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που τισ διακρίνουν από άλλουσ τφπουσ 
επιχειριςεων  

 

 Θ λιψθ αποφάςεων βαςίηεται ςτον κανόνα "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ"  
 

 Θ διανομι του πλεονάςματοσ κανονικά είναι ανάλογθ με τθν χριςθ 
των υπθρεςιϊν του ςυνεταιριςμοφ που πραγματοποιεί το κάκε μζλοσ  

                                                 
16

 David Griffiths: Why do co-operatives fail as co-operatives. ( Γηαηί νη ζπλεηαηξηζκνί 

απνηπγράλνπλ σο ζπλεηαηξηζκνί) 
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 Θ ονομαςτικι αξία των μεριδίων δεν απεικονίηει τθν αυξανόμενθ 
αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων  

 

 Το μζλοσ δεν είναι μόνο ιδιοκτιτθσ αλλά και χριςτθσ (πελάτθσ, 
προμθκευτισ ι υπάλλθλοσ) του ςυνεταιριςμοφ  

 

 Το κεφάλαιο των μεριδίων είναι μεταβλθτό  
 

 Σε περίπτωςθ διάλυςθσ, εφαρμόηεται θ αρχι τθσ μθ-διανομισ (ι τθσ 
περιοριςμζνθσ διανομισ) των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

  
  
Επιπλζον, θ ςυνεταιριςτικι μορφι οργάνωςθσ είναι κάπωσ αμφίςθμθ. Είναι 
εξίςου ζνα ςωματείο και εξίςου μια επιχείρθςθ. Ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι 
ζνα ςωματείο με τθν ζννοια ότι είναι μια ομάδα ανκρϊπων που 
αναγνωρίηουν αφ’ ενόσ τθν ομοιότθτα ςε μερικζσ από τισ ανάγκεσ τουσ 
(εκτόσ από αυτζσ που ςυνδζονται με τθν επικυμία να δράςει το χριμα γι’ 
αυτοφσ) και αφ’ ετζρου ότι αυτζσ κα εκπλθρωκοφν καλφτερα με τισ 
μεκόδουσ τθσ ςυλλογικισ επιχείρθςθσ παρά ατομικά, όπωσ με το παρόν 
ζγγραφο αναφερόμαςτε ςτθν "κοινωνικι πλευρά του". Αλλά ζνασ 
ςυνεταιριςμόσ είναι επίςθσ μια αμοιβαία επιχείρθςθ τθσ οποίασ ο 
ιδιαίτεροσ ςτόχοσ ανταποκρίνεται ακριβϊσ ςτισ ανάγκεσ που εκπλθρϊνει.17  
 
Σαν επιχείρθςθ, παρά τον "κοινωνικό" ςτόχο τθσ, εκπλθρϊνει οριςμζνουσ 
οικονομικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι είναι κοινοί με όλουσ τουσ τφπουσ 
επιχειριςεων, δθλ. για να γίνει ςαφζςτερο, αναφερόμαςτε ςτον 
αντικειμενικό ςτόχο τθσ οικονομικισ φερεγγυότθτασ.  
 

Συνεταιριςτικζσ αξίεσ και αρχζσ 

 
Θ ηωι και θ εργαςία ςε μια ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ διζπονται από 
οριςμζνεσ αξίεσ. Αυτζσ οι αξίεσ είναι θ αυτοβοικεια, θ αυτοευκφνθ, θ 
δθμοκρατία, θ ιςότθτα, θ δικαιοςφνθ, θ αλλθλεγγφθ και οι θκικζσ αξίεσ τθσ 
τιμιότθτασ, τθσ ειλικρίνειασ, τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ μζριμνασ για 
τουσ ςυνανκρϊπουσ.  
 

                                                 
17

 G. Fauquet: Le secteur cooperatif (1942). 
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Οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ είναι οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ με τισ οποίεσ οι 
ςυνεταιριςμοί μποροφν να κζςουν τισ αξίεσ τουσ ςε εφαρμογι. Οι 
Ρρωτοπόροι του Rochdale κακιζρωςαν τισ περιςςότερεσ από αυτζσ τισ 
αρχζσ. Ξεκίνθςαν με οκτϊ αρχζσ. Μετά από τθν υιοκζτθςθ και τθν 
επανεξζταςθ τουσ το 1995, θ Διεκνισ Συνεταιριςτικι Συμμαχία διατιρθςε 
επτά, κεωρϊντασ τεσ ωσ τισ πιο ουςιαςτικζσ:18  
 
 

 
1θ αρχι: Εκελοντικι και ανοικτι ιδιότθτα μζλουσ  
 
Οι ςυνεταιριςμοί είναι εκελοντικζσ οργανϊςεισ, ανοικτζσ ςε όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ που είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ και 
πρόκυμοι να αποδεχτοφν τισ ευκφνεσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ωσ μζλθ, δίχωσ 
καμία διάκριςθ φφλου, κοινωνικι, φυλετικι, πολιτικι ι κρθςκευτικι. 
 

 
Οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να είναι βιϊςιμοι μόνο εάν υποςτθρίηονται από 
τα μζλθ τουσ και εάν κατορκϊνουν να προςελκφουν νζα μζλθ. Κάκε μζλοσ 
που απογοθτεφκθκε και νοιϊκει ότι δεν ικανοποιικθκαν οι ανάγκεσ του 
από τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από το ςυνεταιριςμό ι δεν χρειάηεται 
για μεγάλο χρονικό διάςτθμα τισ υπθρεςίεσ του ςυνεταιριςμοφ πρζπει να 
ζχει το δικαίωμα να αποχωρίςει από τον ςυνεταιριςμό. Διαφορετικά τζτοια 
μζλθ κα μποροφςαν να βλάψουν το μζλλον του ςυνεταιριςμοφ.19 Από τθν 
άλλθ μεριά, αυτι θ αρχι τθσ ελεφκερθσ ειςόδου και εξόδου δεν ςθμαίνει 
ότι ζνασ απεριόριςτοσ αρικμόσ μελϊν μπορεί να είναι ςε κζςθ να ανικει ςε 
οποιοδιποτε ςυνεταιριςμό. Στθν πραγματικότθτα οι ςυνεταιριςμοί 
αναμφίβολα μποροφν να δεχτοφν μόνο ζναν προκακοριςμζνο αρικμό 
μελϊν, ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ, ειδικότερα οι ςυνεταιριςμοί 
εργαηομζνων. Θ βακφτερθ ιδζα είναι ότι οι ςυνεταιριςμοί είναι 
επιχειριςεισ ανοικτζσ ςε κάκε άνκρωπο, οποιουδιποτε φφλου, κοινωνικισ 
καταγωγισ, κρθςκείασ, κ.λπ. 
 
 
 
 

                                                 
18

 International Co-operative Alliance: Statement on the Co-operative Identity (1995). 
19

 Hans-H. Munkner and Rolf Trodin: Organised Self-help to solve Housing Problems 

(Marburg, 1999).  
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2θ αρχι: Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ των μελϊν  
 
Οι ςυνεταιριςμοί είναι δθμοκρατικζσ οργανϊςεισ που ελζγχονται από τα 
μζλθ τουσ, τα οποία ςυμμετζχουν ενεργά ςτον κακοριςμό των πολιτικϊν 
τουσ και τθν λιψθ των αποφάςεων. Οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ που 
υπθρετοφν ωσ εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι είναι υπόλογοι ζναντι των μελϊν. 
Στουσ πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ θ ψιφοσ του κάκε μζλουσ ζχει τθν 
ίδια βαρφτθτα ςφμφωνα με τον κανόνα "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ", οι 
ςυνεταιριςμοί ανωτζρων βακμίδων οργανϊνονται επίςθσ κατά 
δθμοκρατικό τρόπο.  
 

 
Σε μια επιχείρθςθ θ οποία ανικει ςε μια ομάδα ατόμων, είναι γενικά 
αδφνατο όλα τα μζλθ να διαχειριςτοφν τθν επιχείρθςθ από κοινοφ, ειδικά 
εάν αποτελείται από ζναν μεγάλο αρικμό μελϊν. Είναι απαραίτθτο να 
εκλεχτοφν ι να διοριςτοφν άτομα που κα εξουςιοδοτθκοφν για να 
υπθρετιςουν τθν επιχείρθςθ ωσ διευκυντζσ ι διαχειριςτζσ. Κα ενεργοφν 
ςτθν ςυνζχεια εκ’ μζρουσ και για το όφελοσ των μελϊν και κα 
αντιπροςωπεφουν τον φορζα ςτισ ςχζςεισ του με άλλουσ φορείσ ι άλλα 
νομικά πρόςωπα.  
 
Δεν γεννάται κζμα για τθν ολικι απϊλεια ελζγχου από τα μζλθ όςον αφορά 
τθν επιχείρθςι τουσ. Ζχουν ακόμα ςθμαντικι εξουςία:  
 

 Να εκλζξουν και να απομακρφνουν τα μζλθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου τουσ  

 

 Να κζςουν και να αλλάξουν τουσ γενικοφσ ςκοποφσ του 
ςυνεταιριςμοφ  

 

 Να εποπτεφουν τθν εκτζλεςθ του ζργου των αντιπροςϊπων τουσ 
(διευκυντϊν/διαχειριςτϊν) που εκλζγονται και οι οποίοι διορίηονται 
από αυτοφσ για να ενεργιςουν για το όφελόσ τουσ  

 
Πλα τα μζλθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ ζχουν ίςα δικαιϊματα, όποια και αν είναι 
θ αγοραςτικι τουσ δφναμθ και θ οικονομικι τουσ ςυμμετοχι ςτθν 
ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ. Το δικαίωμα των μελϊν να λαμβάνουν τισ 
αποφάςεισ και να εποπτεφουν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ 
αςκείται ςυνικωσ με ψθφοφορία που πραγματοποιείται ςτθ Γενικι 
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Συνζλευςθ. Θ αρχι "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ" εφαρμόηεται ςε οποιαδιποτε 
ςυνεταιριςτικι βακμίδα. Υπάρχουν γενικά τρία επίπεδα. Οι πρωτοβάκμιεσ 
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ είναι ςυνεταιριςμοί των οποίων τα μζλθ είναι 
αποκλειςτικά φυςικά πρόςωπα. Οι δευτεροβάκμιεσ ςυνεταιριςτικζσ 
επιχειριςεισ που μποροφν να ζχουν ωσ μζλθ και φυςικά πρόςωπα και 
πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ. Τζλοσ, οι τριτοβάκμιοι ςυνεταιριςμοί 
είναι εκείνοι που ζχουν ωσ μζλθ τουλάχιςτον ζναν δευτεροβάκμιο 
ςυνεταιριςμό. Σε μερικζσ χϊρεσ υπάρχουν περιςςότερα από τρία επίπεδα. 
Για παράδειγμα, μπορεί να ςυμβεί ςε μερικζσ χϊρεσ μια ςυγκεκριμζνθ 
περιοχι να διακζτει τθν ςυνεταιριςτικι ομοςπονδία τθσ, θ οποία 
αντιπροςωπεφεται ζπειτα ςε περιφερειακό επίπεδο από μια 
ςυνομοςπονδία. Κατά ςυνζπεια, ςε εκνικό επίπεδο, το Εκνικό Συμβοφλιο ι 
μια Εκνικι Ζνωςθ των ςυνεταιριςμϊν κα αντιπροςωπεφει τθν(ισ) 
ςυνομοςπονδία(εσ) τθσ χϊρασ.  
 

 
3θ αρχι: Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν  
 
Τα μζλθ ςυμβάλουν ιςότιμα ςτο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ τουσ και 
ςτον ζλεγχό του με δθμοκρατικζσ μεκόδουσ. Μζροσ, τουλάχιςτον, αυτοφ 
του κεφαλαίου είναι ςυνικωσ θ κοινι περιουςία του ςυνεταιριςμοφ. Τα 
μζλθ ςυνικωσ λαμβάνουν περιοριςμζνθ αποηθμίωςθ, αν λαμβάνουν, για 
το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ωσ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι 
τουσ. Τα μζλθ διακζτουν τα πλεονάςματα για όλουσ ι μερικοφσ από τουσ 
ακόλουκουσ ςκοποφσ: τθν ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ τουσ, πικανόν για 
τθν δθμιουργία αποκεματικϊν, μζροσ των οποίων τουλάχιςτον κα είναι 
αδιαίρετο, για τθν παραχϊρθςθ ωφελθμάτων ςτα μζλθ αναλογικά με τισ 
ςυναλλαγζσ τουσ με το ςυνεταιριςμό και για τθν προϊκθςθ άλλων 
δραςτθριοτιτων που εγκρίνονται από τα μζλθ.  
 

 
Οι ςυνεταιριςμοί είναι επιχειριςεισ που οργανϊνονται από τουσ χριςτεσ-
ιδιοκτιτεσ τουσ που αποτελοφν τθν κυρίαρχθ δφναμθ ςτον ςυνεταιριςμό.  
 
Μζςα ςε ζναν ςυνεταιριςμό, θ ςυνεργαςία των μελϊν ζχει προτεραιότθτα 
ζναντι τθσ ςυμβολι τουσ ςτο κεφάλαιο. Ο ρόλοσ του κεφαλαίου είναι μόνο 
να εξυπθρετιςει τα ςυμφζροντα των μελϊν και να παρζχει χρθματοδότθςθ 
για τισ δραςτθριότθτεσ του ςυνεταιριςμοφ. Είναι ζτςι απογυμνωμζνο από 
όλεσ τισ δυνάμεισ του:  
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 τα δικαιϊματα ψιφου ςτθν πραγματικότθτα προκφπτουν από τον 
κανόνα "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ"  

 

 θ διανομι των πλεοναςμάτων ωσ ανταμοιβι για τθν ςυνειςφορά των 
μελϊν ςτο κεφάλαιο είναι ρθτϊσ περιοριςμζνθ 

 
Ωςτόςο, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, το κζρδοσ υπό τθν μορφι 
υπερκάλυψθσ τθσ τιμισ προϊόντων πζρα από τισ δαπάνεσ καλείται 
"πλεόναςμα". Είτε επανεπενδφεται ςτο ςυνεταιριςμό, είτε ςτο τθροφμενο 
αποκεματικό, ειδάλλωσ διανζμεται ςτα μζλθ αναλογικά προσ τισ 
ςυναλλαγζσ τουσ με το ςυνεταιριςμό. Αυτι θ διαδικαςία, αποκαλοφμενθ 
μζριςμα, επιτρζπει ςτα μζλθ να κατανζμουν αυτοί οι ίδιοι μεταξφ τουσ 
οποιοδιποτε πικανό πλεόναςμα. Ζνα κρίςιμο ςθμείο που πρζπει να 
κυμόμαςτε, είναι ότι ο κφριοσ ςτόχοσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ είναι να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των μελϊν του και όχι να πραγματοποιιςει το 
μζγιςτο κζρδοσ, αντίκετα από τισ κεφαλαιοκρατικζσ επιχειριςεισ. Δεν κα 
είναι λάκοσ εάν δεν υπάρξει κακόλου πλεόναςμα, αντίκετα θ απουςία 
πλεονάςματοσ μπορεί να δείχνει ότι τα μζλθ ζχουν απολαφςει τισ 
υπθρεςίεσ του ςυνεταιριςμοφ με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ.  
 

 
4θ αρχι: Αυτονομία και ανεξαρτθςία  
 
Οι ςυνεταιριςμοί είναι αυτόνομεσ, οργανϊςεισ αυτοβοικειασ που 
ελζγχονται από τα μζλθ τουσ. Εάν ςυνάψουν ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνιςεων, ι εάν εξαςφαλίςουν 
κεφάλαιο από εξωτερικζσ πθγζσ, κα πρζπει να το πράττουν με όρουσ οι 
οποίοι κα διαςφαλίηουν τον δθμοκρατικό ζλεγχο που αςκείται από τα 
μζλθ τουσ και κα διατθροφν τθν ςυνεταιριςτικι αυτονομία τουσ.  
 

 
Για δεκαετίεσ ςε οριςμζνα μζρθ του κόςμου, ειδικότερα ςτισ υπό μετάβαςθ 
και αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, οι ςυνεταιριςμοί είχαν χαρακτθριςτεί από τισ 
δθμόςιεσ αρχζσ και τουσ ςυντελεςτζσ αναπτυξιακϊν ςχεδίων ωσ εργαλείο 
ανάπτυξθσ ςε αναπτυξιακά πλάνα και πολιτικά προγράμματα.  
 
Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αυτϊν των φορζων ιταν "ςυνεταιριςμοί" μόνο ςτο 
όνομα. Χαρακτθρίςτθκαν επιπλζον από μια ςχεδόν υποχρεωτικι ιδιότθτα 
του μζλουσ ι ακόμα και από το να παραςφρουν τα μζλθ με υποκριτικζσ 
προςφορζσ: επιχορθγιςεισ, φορολογικά οφζλθ, χαμθλοφ κόςτουσ δάνεια.  
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Αυτοί οι ψευδο-ςυνεταιριςμοί επινοικθκαν ωσ επί το πλείςτον με ζναν 
ςτόχο και μόνο: να χρθςιμοποιθκοφν για να μεταφζρουν κυβερνθτικά 
ςχζδια. Τζτοιοι ςυνεταιριςμοί ιταν ανίκανοι να εξαςφαλίςουν τθν ενεργό 
ςυμμετοχι των μελϊν τουσ τόςο ςτθν λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ όςο 
και ςτισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 
 
 Το 1995, θ ICA παρουςίαςε τθν τζταρτθ αρχι για να εςτιάςει τθν προςοχι 
ςε αυτιν τθν εμπειρία. Αυτι θ τζταρτθ αρχι υπογραμμίηει το γεγονόσ ότι οι 
ςυνεταιριςμοί μποροφν να αναπτυχκοφν μόνο εάν υπάρχουν τα περικϊρια 
να εφαρμοςτοφν οι μζκοδοι με τισ οποίεσ κα μπορζςουν να λειτουργιςουν 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τουσ και να είναι ελεφκεροι να ακολουκιςουν 
τουσ ςτόχουσ που αυτοί οι ίδιοι ζχουν κζςει.  
 
Εν τοφτοισ, αυτι θ αρχι ςε καμία περίπτωςθ δεν απαγορεφει τθν 
ςυνεργαςία των ςυνεταιριςμϊν με τισ κυβερνιςεισ ι τουσ φορείσ 
ανάπτυξθσ, αλλά είναι μια υπενκφμιςθ ότι είναι κρίςιμο να παραμζνουν 
αυτόνομοι και ανεξάρτθτοι.  
 

 
5θ αρχι: Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ  
 
Οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα μζλθ τουσ, 
ςτουσ εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ, ςτουσ διευκυντζσ και ςτουσ 
υπαλλιλουσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυμβάλουν αποτελεςματικά ςτθν 
ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν τουσ. Ενθμερϊνουν το ευρφ κοινό, 
ιδιαίτερα τουσ νζουσ και τουσ θγζτεσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, για τθν φφςθ 
και τα οφζλθ του ςυνεργατιςμοφ.  
 

 
Σε ζναν ςυνεταιριςμό, θ αλλθλεγγφθ τθσ ομάδασ δεν βαςίηεται ςτουσ 
οικογενειακοφσ δεςμοφσ αλλά ςτθ ςυμφωνία. Οι άνκρωποι που επικυμοφν 
να προςχωριςουν ςτο ςυνεταιριςμό και τα μζλθ του πρζπει να γνωρίηουν 
τα δικαιϊματά και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςε αυτιν τθν οργάνωςθ. Τα μζλθ 
πρζπει να μάκουν πϊσ να δουλεφουν μαηί και να εγκαταλείψουν τα 
προςωπικά ςυμφζροντα τουσ υπζρ των ςυμφερόντων τθσ ομάδασ. Οι 
διευκυντζσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ κα πρζπει να ζχουν μεγάλθ υπευκυνότθτα 
και κα πρζπει να είναι ικανοί να αςκιςουν πραγματικά τισ αρμοδιότθτεσ 
τουσ. Ρρζπει να μάκουν πϊσ να χρθςιμοποιοφν αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ με 
ςωφροςφνθ και να λειτουργοφν μια δθμοκρατικι εμπορικι επιχείρθςθ. Οι 
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διευκυντζσ και οι διαχειριςτζσ του ςυνεταιριςμοφ πρζπει επίςθσ να 
γνωρίηουν τισ ευκφνεσ τουσ προσ τα μζλθ.  
 

 
6θ αρχι: υνεργαςία μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν  
 
Οι ςυνεταιριςμοί εξυπθρετοφν τα μζλθ τουσ περιςςότερο αποτελεςματικά 
και ενδυναμϊνουν το ςυνεταιριςτικό κίνθμα δουλεφοντασ μαηί μζςω των 
τοπικϊν, εκνικϊν, περιφερειακϊν και διεκνϊν δομϊν.  
 

 
Θ ςυςςϊρευςθ των πόρων και θ ςυγκζντρωςθ δφναμθσ δουλεφοντασ ωσ 
οργανωμζνθ ομάδα δεν ζχει εφαρμογι μόνο για τα άτομα αλλά και για 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ. Αυτι θ ιδζα βρίςκεται πίςω από αυτιν τθν ζκτθ αρχι.  
 
Δουλεφοντασ με άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ και με τθν δθμιουργία 
δευτεροβάκμιων ςυνεταιριςμϊν (εκείνοι των οποίων μζλθ είναι 
ςυνεταιριςμοί), τα πλεονεκτιματα των πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν, που 
είναι ςχετικά μικροί ςε μζγεκοσ και κλειςτοί μόνο για τα μζλθ τουσ, 
μποροφν να ςυνδυαςτοφν με τα πλεονεκτιματα των μεγάλθσ κλίμακασ 
ςυνεταιριςμϊν, των ενϊςεων και των ομοςπονδιϊν: οικονομίεσ κλίμακασ, 
αγοραςτικι δφναμθ, επαγγελματικό προςωπικό, οι οποίοι λειτουργοφν 
προσ όφελοσ των ςυμβεβλθμζνων πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν. Επίςθσ 
μπορεί να είναι ενδιαφζρον για τουσ πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ να 
εργαςτοφν μαηί ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων τουσ. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, ζνασ ςυνεταιριςμόσ εργαηομζνων κα βρει τον εαυτό του να 
δανείηεται από μια πιςτωτικι ζνωςθ, επιτρζποντάσ του ζτςι να 
προμθκευτεί τισ πρϊτεσ φλεσ που χρειάηεται για να παράγει τα προϊόντα 
του. 
 

 
7θ αρχι: Μζριμνα για τθν κοινότθτα  
 
Οι Συνεταιριςμοί εργάηονται για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κοινοτιτων 
τουσ μζςω πολιτικϊν που εγκρίνονται από τα μζλθ τουσ. 
 

 
Οπουδιποτε και αν βρίςκονται, οι ςυνεταιριςμοί ηουν δίπλα-δίπλα με τθν 
κοινότθτα που ανικουν. Απολαμβάνουν τα οφζλθ των υποδομϊν, των 
υπθρεςιϊν και τισ ευκολίεσ τθσ κοινότθτασ. Συνεπϊσ οι ςυνεταιριςμοί ζχουν 
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ευκφνθ προσ αυτζσ τισ κοινότθτεσ και δεν μποροφν να αγνοιςουν τισ 
ανάγκεσ τουσ. Φυςικά, εξαρτάται από τα μζλθ να αποφαςίςουν το μζροσ 
των ςυνεταιριςτικϊν πόρων που είναι πρόκυμα να διακζςουν για τθν 
ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία ο ςυνεταιριςμόσ αναπτφςςει τισ 
δραςτθριότθτεσ του.  
 
Αυτι θ ζβδομθ ςυνεταιριςτικι αρχι τθσ ICA ςυμπεριλιφκθκε πρόςφατα 
ςτον κατάλογο των αρχϊν, ςτο Μάντςεςτερ το 1995 για να αντιςτακμίςει, 
τθν μερικζσ φορζσ, "εγωιςτικι" τάςθ των οργανϊςεων αυτοβοικειασ. 
Ρρζπει όμωσ αυτι θ μζριμνα να αφεκεί ςτον ςυνεταιριςμό, για να 
αποφαςίςει πϊσ κα χρθςιμοποιιςει τουσ πόρουσ του.  
  
Ωσ τισ μζρεσ μασ δεν υπάρχει ςυνεταιριςμόσ που να ανταποκρίνεται ςε όλεσ 
τισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ. Αυτζσ οι αρχζσ πρζπει να αντιμετωπιςκοφν ωσ 
δθλϊςεισ αποςτολισ ενόσ ιδανικοφ ςυνεταιριςμοφ που όλοι οι 
ςυνεταιριςμοί επιδιϊκουν να γίνουν. Αυτζσ οι αρχζσ είναι οι 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ με τισ οποίεσ ζνασ ςυνεταιριςμόσ κζτει τισ αξίεσ 
του ςε εφαρμογι. Συνολικά εξθγοφν τθν "ςυνεταιριςτικι διαφορά".  

 
Σα κυριότερα πλεονεκτιματα τθσ ςυνεταιριςτικισ δομισ 

 
 Με τθν ανάμειξθ των καταναλωτϊν, των παραγωγϊν, των ιδιοκτιτων-
υπαλλιλων ι μερικϊν από αυτζσ τισ κατθγορίεσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων ωσ ιδιοκτιτεσ τθσ επιχείρθςθσ, οι ςυνεταιριςμοί ζχουν 
οριςμζνα πλεονεκτιματα πζρα των άλλων τφπων επιχειριςεων.  
  

 Θ εμπλοκι αυτϊν των ςθμαντικϊν ομάδων ςυμμετεχόντων μπορεί να 
οδθγιςει ςτθν καινοτομία μζςα ςτθν επιχείρθςθ  

 

 Οι χριςτεσ είναι και μζλθ, το οποίο ςθμαίνει ότι ο ςυνεταιριςμόσ ζχει 
από πρϊτο χζρι τισ πλθροφορίεσ για τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν, 
των διαφόρων ςυμπεριφορϊν, ςυνθκειϊν και προςδοκιϊν τουσ  

 

 Θ ςφςταςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ επιτρζπει ςε αυτόν να απολαφςει τα 
οφζλθ των οικονομιϊν κλίμακασ  

  

 Τα κίνθτρα των απαςχολοφμενων εργαηομζνων ςτουσ 
ςυνεταιριςμοφσ ιςχυροποιοφνται επειδι κατζχουν και τον ρόλο του 
ιδιοκτιτθ 
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 Θ δθμοκρατικι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων κάνει τισ αποφάςεισ 
που λαμβάνονται περιςςότερο βιϊςιμεσ και αντιπροςωπευτικζσ για 
τισ ανάγκεσ των μελϊν 

 

 Θ μθ-διανομι του αποκεματικοφ μπορεί επίςθσ να βελτιϊςει τθν 
οικονομικι κζςθ τθσ οργάνωςθσ  

 

 Γενικά, θ ςυνεχισ ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ είναι δυνατι παρά τισ 
εξωτερικζσ πιζςεισ  

 

 Θ προςταςία των ςυμφερόντων των μελϊν επιτρζπει ζνα πολφ 
μεγαλφτερο εφροσ αντιμετϊπιςθσ των βραχυπρόκεςμων οικονομικϊν 
ι άλλων προβλθμάτων 

 
Οι διαφορζσ εμφανίηονται επίςθσ ςτθ διαχείριςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ.20 Ζνα 
παράδειγμα είναι ότι ςτθν περίπτωςθ των ςυνεταιριςμϊν, δεν κα ζπρεπε 
να αναφερόμαςτε ςε "κζρδοσ" αλλά ςε "πλεόναςμα". Θ διαφορά είναι 
ςθμαντικι, βρίςκει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν ίδια τθν φφςθ του ςυνεταιριςμοφ, ο 
ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι να βελτιϊςει τουσ όρουσ διαβίωςθσ των μελϊν. Το 
ςυνεταιριςτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ είναι επομζνωσ διαφορετικό από αυτό 
μιασ κεφαλαιοκρατικισ επιχείρθςθσ, τθσ οποίασ ςτόχοσ είναι να 
μεγιςτοποιθκοφν τα κζρδθ τθσ.  
 
Αυτι θ ζννοια δεν γίνεται πάντα κατανοθτι από τα μζλθ και τουσ 
διευκυντζσ των ςυνεταιριςμϊν που ςυχνά πιςτεφουν ότι ο ρόλοσ ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ είναι να δθμιουργεί πλεονάςματα, ενϊ ςφμφωνα με ότι 
αναφζρκθκε προθγουμζνωσ ο ρόλοσ που διαδραματίηει είναι απολφτωσ 
διαφορετικόσ: να ανταποκρικεί όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερα ςτισ 
ανάγκεσ των μελϊν του. Ειδικότερα, για ζναν καταναλωτικό ςυνεταιριςμό: 
να πωλεί τα προϊόντα του ςτθ χαμθλότερθ εφικτι τιμι ι/και με τουσ 

                                                 
20

 Η ζπλεηαηξηζηηθή δηαρείξηζε είλαη ε ηέρλε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

νκάδαο αλζξώπσλ έηζη πνπ λα θζάζνπλ ζε έλα ζηόρν κε θνηλή ζπλαίλεζε, ζύκθσλα κε 

ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο. Απηό ζεκαίλεη ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ 

ζηα πιαίζηα κηαο πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ. 

Σέζζεξηο ιεηηνπξγίεο εκπιέθνληαη: ζρεδηαζκόο (θαζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ γηα ηελ 

κειινληηθή εξγαζία ηεο νξγάλσζεο θαη απόθαζε γηα ηηο εξγαζίαο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο 

πόξνπο γηα λα θηάζεη ζε απηνύο), νξγάλσζε (αλάζεζε εξγαζηώλ, νκαδνπνηώληαο ηεο καδί 

θαη αλάζεζε ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ ζε θάζε κία από απηέο ηηο νκάδεο), δηαρείξηζε 

(ρξήζε νπνηαζδήπνηε επηξξνήο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ώζηε λα παξαθηλεζνύλ νη 

εξγαδόκελνη θαη λα θζάζνπλ έηζη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ), επνπηεία (επίβιεςε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, θξαηώληαο ηνλ ζπλεηαηξηζκό ζηελ πνξεία πξνο 

ηνπο ζηόρνπο ηνπ, θαη αλ ρξεηάδεηαη θάλνληαο πξνζαξκνγέο). 
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καλφτερουσ όρουσ για τον αγοραςτι, για μια πιςτωτικι ζνωςθ: να 
επιτρζψει ςτα μζλθ του να αποταμιεφςουν τα χριματά τουσ με τον 
υψθλότερο εφικτό τόκο και επιπλζον να τουσ χορθγεί δάνεια με το 
χαμθλότερο εφικτό επιτόκιο. Και οφτω κακεξισ ανάλογα με τον τφπο 
ςυνεταιριςμοφ. Στθν ςυνζχεια προκφπτει το ερϊτθμα πϊσ κα 
χρθςιμοποιθκεί το πλεόναςμα. Σφμφωνα με τθν τρίτθ αρχι, αυτό το 
πλεόναςμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ του 
ςυνεταιριςμοφ, ωσ μερίςματα για τα μζλθ αναλογικά προσ τισ ςυναλλαγζσ 
τουσ με το ςυνεταιριςμό ι για τθν υποςτιριξθ άλλων δραςτθριοτιτων που 
εγκρίνονται από τα μζλθ.  
 
Αυτι θ τρίτθ αρχι ςχετικά με τθν "οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν" 
μπορεί να είναι κάπωσ αμφιςβθτοφμενθ, ςυνικωσ ςχετικά με το κζμα τθσ 
περιοριςμζνθσ απόδοςθσ του κεφαλαίου. Αυτόσ ο περιοριςμόσ ζχει μεγάλεσ 
επιπτϊςεισ ςτθ διοίκθςθ του ςυνεταιριςμοφ, ειδικά ςτα κεφαλαιακά 
μερίδια του ςυνεταιριςμοφ. Στθν πραγματικότθτα, ο περιοριςμόσ τθσ 
απόδοςθσ του κεφαλαίου αποκαρρφνει τα μζλθ να επενδφςουν ςτον 
ςυνεταιριςμό τουσ.  
 
Σφμφωνα όμωσ με τθν άποψθ μερικϊν ςυγγραφζων, θ πλθρωμι τόκου ςτο 
μερίδιο κεφαλαίου λειτουργεί ενάντια ςτθν επιτυχία του ςυνεταιριςμοφ. 
Κεωρείται ωσ πρακτικι που ανταμείβει άδικα τα "τεμπζλικα" μζλθ μερικζσ 
φορζσ εισ βάροσ των "ενεργϊν" μελϊν. Σε μερικζσ χϊρεσ (για παράδειγμα 
ςτον Καναδά), το νομικό κακεςτϊσ αναφζρει ότι εάν ζνασ ςυνεταιριςμόσ 
διαλυκεί, τα πάγια περιουςιακά του ςτοιχεία πρζπει να μεταφερκοφν ςε 
ζναν άλλο ςυνεταιριςμό. Με άλλα λόγια, ζνα μζλοσ ενόσ διαλυμζνου 
ςυνεταιριςμοφ, που με τθν ενεργό ςυμμετοχι του, ζχει ςυμβάλει 
ςθμαντικά ςτα περιουςιακά ςτοιχεία βλζπει αυτιν τθν περιουςία να 
διανζμεται ςε ζναν άλλο ςυνεταιριςμό.21 Αλλά είναι ςθμαντικό να λθφκεί 
υπόψθ ότι "ζνασ ςυνεταιριςμόσ δεν είναι επιχείρθςθ όπωσ οποιαδιποτε 
άλλθ". Δεν ζχει ιδρυκεί για τουσ ίδιουσ λόγουσ με μια κεφαλαιοκρατικι 
επιχείρθςθ δθλ. για να αυξιςει τα χριματα από τα επενδυόμενα κεφάλαια, 
αυτό κάνει όλθ τθν διαφορά.  
 
Με τον ίδιο τρόπο, θ ιδιοκτθςία των ςυνεταιριςτικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων μπορεί να είναι αμφιςβθτοφμενθ. Μερικοί νόμοι εγγυϊνται τθν 
ςυλλογικι ιδιοκτθςία του ςυνεταιριςμοφ, ςυνεπϊσ, ωσ άτομο, ζνα μζλοσ 
δεν μπορεί να υποςτθρίξει ότι του ανικουν ςτον ςυνεταιριςμό, 
περιςςότερα από τθν αξία των μεριδίων του. Επομζνωσ δεν μπορεί να 

                                                 
21

 Read Zvi Galor on this subject (Γείηε Βηβιηνγξαθία). 
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ωφελθκεί από τα περιουςιακά ςτοιχεία του ςυνεταιριςμοφ μετά από τθν 
διάλυςθ του. Εντοφτοισ, αξίηει να κυμόμαςτε ότι γενικά τζτοια μζτρα 
λαμβάνονται για να αποφευχκεί μια εχκρικι διάλυςθ από τα μζλθ που 
επιδιϊκουν να μοιράςουν μεταξφ τουσ το αποκεματικό του ςυνεταιριςμοφ.  
 
Χάρθ ςτθν κοινωνικι φφςθ του και τον "λόγο φπαρξθσ", ο οποίοσ είναι να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των μελϊν του, ςε πολλζσ χϊρεσ ο 
ςυνεταιριςμόσ απολαμβάνει οριςμζνα πλεονεκτιματα ειδικά ςε 
φορολογικά κζματα αλλά και ςε κζματα ευκολίασ με τθν οποία μπορεί να 
ιδρυκεί. Σε αντίκεςθ με αυτά που ιςχφουν για άλλεσ μορφζσ επιχειριςεων, 
οι εκνικζσ νομοκεςίεσ γενικά δεν ηθτοφν από τα μζλθ που κζλουν να 
ιδρφςουν ζναν ςυνεταιριςμό να διακζτουν κάποια ελάχιςτα κεφάλαια ι 
εγγραφόμενεσ ςυνδρομζσ. Πλα αυτά τα πλεονεκτιματα ωςτόςο 
χορθγοφνται λόγω τθσ ευδιάκριτθσ φφςθσ του ςυνεταιριςμοφ. Δεν κα 
ιςχφουν όμωσ για πολφ, εάν ο ςυνεταιριςμόσ χάςει τισ αξίεσ του και τισ 
κοινωνικοφ χαρακτιρα προεκτάςεισ του.  
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Βαςικά ςθμεία από το κεφάλαιο 
"Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά μιασ ςυνεταιριςτικισ  

επιχείρθςθσ" 
 

 Σε αντίκεςθ με τισ κεφαλαιοκρατικζσ επιχειριςεισ των οποίων ςτόχοσ 
είναι το οικονομικό κζρδοσ των επενδυτϊν τουσ, ο ςτόχοσ του 
ςυνεταιριςμοφ είναι να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ των μελϊν του  

 

 Τα μζλθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ είναι ςυγχρόνωσ πελάτεσ ι/και 
προμθκευτζσ, ι/και υπάλλθλοι, και ιδιοκτιτεσ του ςυνεταιριςμοφ  

 

 Ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι ταυτόχρονα ςωματείο και επιχείρθςθ  
 

 Θ ςυνεταιριςτικι ηωι διζπεται από 7 αρχζσ:  
 

o εκελοντικι και ανοικτι ζνταξθ μελϊν  
 

o δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ μελϊν 
 

o οικονομικι ςυμμετοχι μελϊν  
 

o αυτονομία και ανεξαρτθςία  
 

o εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ  
 

o ςυνεργαςία μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν  
 

o μζριμνα για τθν κοινότθτα  
 

 Μερικζσ από αυτζσ τισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ μπορεί να λειτουργοφν 
ωσ αρκετά ςοβαροί περιοριςμοί για τουσ ςυνεταιριςμοφσ αλλά 
εγγυϊνται το ςεβαςμό τθσ ςυνεταιριςτικισ ταυτότθτασ 
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4. Σφποι ςυνεταιριςμϊν και θ κζςθ τουσ ςτθν 
κοινωνία  

 
 Οι ςυνεταιριςμοί αναπτφςςουν δραςτθριότθτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 
οικονομίασ και ςε μερικά είδθ επιχειριςεων θ επιρροι τουσ είναι 
ςθμαντικι. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μεγάλθ ποικιλία των τομζων ςτουσ 
οποίουσ δραςτθριοποιοφνται οι ςυνεταιριςμοί, είναι δφςκολο να 
αναφερκοφμε αναλυτικά ςε κακζνα από αυτοφσ. Για μια ςαφζςτερθ 
ανάλυςθ, πρζπει να επιλζξουμε ζνα τρόπο κατάταξθσ των ςυνεταιριςμϊν. 
Εδϊ ζχουμε επιλζξει ωσ κριτιριο τον πρωτεφοντα ςκοπό των μελϊν ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ.22 Είτε τα μζλθ απολαμβάνουν υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ μζχρι 
τότε δεν είχαν πρόςβαςθ, ι ο ςτόχοσ τουσ είναι να αποκτιςουν μια 
εργαςία. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, εννοοφμε τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
υπθρεςιϊν και ςτουσ δεφτερουσ τουσ ςυνεταιριςμοφσ εργαηομζνων. Αυτι θ 
διάκριςθ κα μασ επιτρζψει να αξιολογιςουμε τθν ςθμαςία των 
ςυνεταιριςμϊν ςτον κόςμο.  
 
Τφποι ςυνεταιριςμών  

 
υνεταιριςμοί που προςφζρουν μια υπθρεςία ςτα μζλθ  
 
Σε αυτοφσ τουσ ςυνεταιριςμοφσ, τα μζλθ ςυντάςςονται μαηί για να 
απολαμβάνουν οικονομικά πλεονεκτιματα εξαςφαλίηοντασ τα αγακά και 
τισ υπθρεςίεσ που χρειάηονται για να διαβιϊςουν, να εξαςκιςουν το 
επάγγελμά τουσ ι να λειτουργιςουν τθν επιχείρθςι τουσ. Οι ςυνεταιριςμοί 
υπθρεςιϊν μπορεί να αποτελοφνται από φυςικά πρόςωπα ι εταιρικοφσ 
φορείσ. Κατά ςυνζπεια με τθν ζνωςι τουσ ςε ζναν ςυνεταιριςμό 
υπθρεςιϊν, τα μζλθ μεγιςτοποιοφν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
επιχείρθςισ τουσ. Ο ςυνεταιριςμόσ ζτςι μερικζσ φορζσ γίνεται μια επζκταςθ 
τθσ μεμονωμζνθσ επιχείρθςθσ ουςιαςτικά ενεργϊντασ ωσ δίκτυο.  
 
Οι χρθματοοικονομικοί ςυνεταιριςμοί, οι ςυνεταιριςμοί καταναλωτϊν, οι 
ςυνεταιριςμοί κατοικίασ, οι ςυνεταιριςμοί παραγωγϊν και οι εμπορικοί 
ςυνεταιριςμοί είναι μερικά παραδείγματα των ςυνεταιριςμϊν υπθρεςιϊν.  
 
 

                                                 
22

 Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ππάξρεη έλα πιήζνο θξηηεξίσλ γηα ηελ ηαμηλόκεζε: 

γεσγξαθηθώλ (αζηηθνί θαη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί), θύινπ (αλδξηθνί θαη γπλαηθείνη 

ζπλεηαηξηζκνί), απαζρόιεζεο (αγξνηηθνί θαη βηνηερληθνί ζπλεηαηξηζκώλ), θ.ιπ. 
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Χρθματοοικονομικοί ςυνεταιριςμοί  
 
Ο όροσ "χρθματοοικονομικοί ςυνεταιριςμοί" καλφπτει τισ πιςτωτικζσ 
ενϊςεισ και τουσ αςφαλιςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. Αυτι θ κατθγορία 
ςυνεταιριςμϊν προςφζρει ςτα μζλθ τθσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ όπωσ τθσ 
αποταμίευςθσ και των δανείων με ευνοϊκά επιτόκια και αςφαλιςτικζσ 
υπθρεςίεσ.  
 
 
Θ πιςτωτικι ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ των βιοτεχνϊν του Thies ςτθ 
Σενεγάλθ ςυγκροτικθκε το 1999 και λειτουργεί από τον Λανουάριο του 
2000. Ο αντικειμενικόσ τθσ ςκοπόσ είναι να ικανοποιιςει τισ οικονομικζσ 
ανάγκεσ των βιοτεχνϊν μζςω των αποταμιζυςεων και των δανείων, ςε όλεσ 
τισ αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ τθσ περιοχισ του Thies.  
 
Εκτόσ από τθν Γενικι Συνζλευςι του, αυτόσ ο ςυνεταιριςμόσ αποτελείται 
από τρεισ ςυςτατικοφσ φορείσ, ιτοι: τθν επταμελισ Ριςτωτικι Επιτροπι 
που δζχεται και εξετάηει τισ αιτιςεισ δανείου, τθν επταμελι Εποπτικι 
Επιτροπι που αντικείμενό τθσ είναι να εποπτεφει τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ 
και τθν ακεραιότθτα τθσ διαχείριςθσ, και τθν δεκατριαμελι Επιτροπι 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ μελϊν που φροντίηει τισ δραςτθριότθτεσ 
επιμόρφωςθσ των μελϊν.  
 
Επιπλζον, εκτόσ από το κεντρικό ςθμείο ανάλθψθσ ςτο χωριό των 
εργαηομζνων του Thies, ο ςυνεταιριςμόσ διακζτει τρία ςθμεία ςυλλογισ 
ςτο Thies-ville, ςτο Mbour και ςτο Tivaouane. Από τα 402 μζλθ που 
ξεκίνθςαν αποταμιεφοντασ 4 εκατομμφρια φράγκα CFA, ο ςυνεταιριςμόσ 
ςιμερα ζχει αυξθκεί ςε 910 μζλθ με αποταμιεφςεισ 54,6 εκατομμφρια 
φράγκα CFA. Τα περιςςότερα από τα μζλθ του είναι βιοτζχνεσ και 
εντάχκθκαν ςε ατομικι βάςθ ι μζςω μιασ επιχείρθςθσ.  
 
 
Γεωργικοί ι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί  
 
Οι γεωργικοί ςυνεταιριςμοί βοθκοφν τουσ καλλιεργθτζσ με τεχνικζσ 
προϊκθςθσ πωλιςεων τθσ ςοδειάσ τουσ, με τθν απόκτθςθ καταναλωτικϊν 
αγακϊν και γεωργικϊν πρϊτων υλϊν κακϊσ επίςθσ βοθκοφν ςτθν 
διαχείριςθ τθσ αγροτικισ πίςτωςθσ. Οι αγρότεσ μποροφν επίςθσ να 
ςχθματίςουν ζναν ςυνεταιριςμό διανομισ για να ςυγκεντρϊνουν και να 
εμπορεφονται αγροτικά προϊόντα. Με τθν μείωςθ του αρικμοφ μεςαηόντων, 
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οι παραγωγοί είναι ςε κζςθ να ςυνάψουν μια πολφ καλφτερθ ςυμφωνία με 
τουσ εμπόρουσ ι πολφ απλά μπορεί να κάνουν και χωρίσ τισ υπθρεςίεσ τουσ 
και να ςυνάπτουν απευκείασ μια ςφμβαςθ με οποιοδιποτε αγοραςτι 
επικυμοφν.  
 
 
Ο ςυνεταιριςτικόσ ςφνδεςμοσ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ Banikoara ςτο 
Μπενίν (ACOODER) είναι ζνα από τα πολλά παραδείγματα ςυνεργαςίασ 
μεταξφ των γεωργϊν παραγωγϊν. Ο ACOODER που ιδρφκθκε το 1971, είναι 
ζνασ ςφνδεςμοσ των ομάδων παραγωγϊν που ςυμμετζχουν ςτθν 
παραγωγι, τθν προμικεια των πρϊτων υλϊν, και τισ τεχνικζσ προϊκθςθσ 
πωλιςεων των αγροτικϊν προϊόντων. Είναι ζνασ από τουσ λίγουσ 
περιφερειακοφσ ςυνδζςμουσ των ςυνεταιριςτικϊν κοινωνιϊν που είναι 
ακόμθ ενεργοί ςτον τομζα των υπθρεςιϊν.  
 
Σιμερα ο ACOODER ζχει περιορίςει τον τομζα λειτουργιϊν του ςτθν 
αντιπροςϊπευςθ και τθν υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων των αγροτϊν και 
των βιοτεχνϊν και τθν παροχι χρθματοοικονομικϊν, τεχνικϊν και 
εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν προσ αυτοφσ και τισ ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ. 
Ο ACOODER επίςθσ πουλά το βαμβάκι που παράγεται από τουσ τοπικοφσ 
καλλιεργθτζσ. Το 1998 ςυντόνιηε 71 ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ που 
ςυγκεντρϊνανε περίπου 11.000 μζλθ.  
 
 
υνεταιριςμοί καταναλωτϊν 
 
Ο κφριοσ ςκοπόσ των ςυνεταιριςμϊν καταναλωτϊν είναι να προμθκεφουν 
τα μζλθ τουσ με αγακά και υπθρεςίεσ για προςωπικι χριςθ ςε χαμθλότερο 
κόςτοσ. Συναντϊνται ςε διάφορουσ τομείσ όπωσ: 
 

 των τροφίμων  

 τθσ κατοικίασ  

 τθσ εκπαίδευςθσ και άλλων υπθρεςιϊν  

 του ελεφκερου χρόνου  
 
Αυτόσ ο τφποσ ςυνεταιριςμοφ ζχει χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ ςτον τομζα των 
τροφίμων και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ςτον αγϊνα κατά τθσ 
αναςφάλειασ ςτθν προμικεια τροφίμων και ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ 
ενάντια ςτθν αςταμάτθτθ άνοδο του κόςτουσ των καταναλωτικϊν αγακϊν. 
Χάρθ ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ καταναλωτϊν, το μζλοσ/καταναλωτισ 
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απολαμβάνει ποιοτικά αγακά και υπθρεςίεσ με ελάχιςτο κόςτοσ. Οι 
τράπεηεσ ςιτθρϊν ζχουν διαδραματίςει επίςθσ ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
αυτάρκεια τροφίμων ςε διάφορεσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Αυτζσ οι 
τράπεηεσ ζχουν μια διπλι λειτουργία. Αφ’ ενόσ εφοδιάηουν τουσ 
ανκρϊπουσ με τρόφιμα, και εφ’ ετζρου επιτρζπουν ςτα μζλθ τουσ να 
εξαςφαλίςουν αρκετά χριματα τα οποία τουσ επιτρζπουν να αγοράςουν 
προϊόντα από άλλεσ περιοχζσ. Τα μζλθ μποροφν να είναι βζβαια ότι ο 
ςυνεταιριςμόσ τουσ αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ τουσ, επειδι ςυμμετζχουν 
ςτθν λιψθ αποφάςεων.  
 
Αν και ιδρφκθκε το 1965 από "ςυνικεισ" νοικοκυρζσ, θ Καταναλωτικι 
Συνεταιριςτικι Ζνωςθ τθσ Λζςχθσ Seikatsu (SC) ςτθν Λαπωνία δεν είναι ζνασ 
ςυνεταιριςμόσ καταναλωτϊν όπωσ οι άλλοι. Πλα άρχιςαν όταν μια 
νοικοκυρά οργάνωςε 200 γυναίκεσ για να αγοράςουν 300 μπουκάλια 
γάλακτοσ εξαςφαλίηοντασ μείωςθ ςτθν τιμι. Ο ςυνεταιριςμόσ που ζχει 
αναπτυχκεί από τότε δίνει ζμφαςθ ςτθν άμεςθ ςχζςθ 
παραγωγϊν/καταναλωτϊν για να ςυγκρατιςουν τισ τιμζσ και να 
εξανκρωπίςουν τθν αγορά. Ο ςυνεταιριςμόσ εργάηεται βάςει δφο κανόνων: 
δθμοκρατικι και αυτόνομθ διαχείριςθ τα οποία ενκαρρφνουν όλα τα μζλθ 
να ςυμμετζχουν, και να διατθροφν μια ςτενι ςχζςθ μεταξφ των μελϊν τθσ 
SC και των παραγωγϊν.  
 
Από το 1965, θ SC ζχει αφιερωκεί ςτο περιβάλλον, ςτα δικαιϊματα των 
γυναικϊν και ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ. Είναι τόςο 
επιτυχθμζνθ που ζχει κατορκϊςει να ζχει περιςςότερα από 100 μζλθ όπου 
εκλζγονται ςε διάφορεσ πολιτικζσ κζςεισ. Πλο και περιςςότερεσ γυναίκεσ 
ςτθν Λαπωνία μπαίνουν ςτον εργαςιακό χϊρο, και θ SC ςυνεπϊσ ζχει 
ειςάγει τισ γυναίκεσ εργαηόμενεσ ςτουσ χϊρουσ των ςυνεταιριςμϊν για να 
αναλάβουν προμικειεσ και άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ τθσ ανακφκλωςθσ, μιασ 
υπθρεςίασ φροντίδασ παιδιϊν, μιασ αςφαλιςτικισ εταιρείασ, κ.λπ. 
Υπάρχουν αυτι τθν ςτιγμι περιςςότερεσ από 200 οργανϊςεισ και 8.000 
εργαηόμενεσ γυναίκεσ.  
 
 
υνεταιριςμοί κατοικίασ  
 
Ζνασ ςυνεταιριςμόσ κατοικίασ αποτελείται από τα άτομα που 
ςυςπειρϊνονται για να εξαςφαλίςουν μια αξιοπρεπι κατοικία. Οι 
ςυνεταιριςμοί κατοικίασ προςπακοφν ζτςι να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ 
των μελϊν τουσ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθν απόκτθςθ μιασ καλισ 
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ποιότθτασ κατοικίασ, τθν αςφάλεια τθσ κτίςθσ και μια αςφαλι κοινότθτα 
για να ηιςουν. Ρροςφζρουν τθν καλφτερθ δυνατι υπθρεςία ςε μια δίκαιθ 
τιμι, τθν χαμθλότερθ δυνατι. 
 
Στθν πράξθ, ζνασ ςυνεταιριςμόσ κατοικίασ είναι π.χ. ζνα κοινό ςυγκρότθμα 
διαμεριςμάτων, μεγάλο ι μικρό, νζο ι παλαιό - αλλά πάντα ανακαινιςμζνο 
- όπου οι άνκρωποι οι οποίοι διαμζνουν είναι και μιςκωτζσ του ςπιτιοφ 
τουσ και ςυλλογικά ιδιοκτιτεσ του ςυγκροτιματοσ. Αυτι θ ςυλλογικι 
διαχείριςθ δεν ςυνεπάγεται μια τεράςτια οικονομικι επζνδυςθ. Ϊσ 
ςυλλογικοί ιδιοκτιτεσ, τα μζλθ, δθλ. οι κάτοικοι του ςυγκροτιματοσ, 
παίρνουν από κοινοφ επάνω τουσ ολόκλθρθ τθν διαχείριςθ του κτθρίου 
τουσ και του ίδιου του ςυνεταιριςμοφ. Αυτι θ ςυλλογικι διαχείριςθ 
λαμβάνει τθν μορφι δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ ςτισ ςυνελεφςεισ, ςυν μια 
ενεργό ςυμβολι ςτουσ ςτόχουσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν για να 
εξαςφαλιςτεί θ επιτυχισ λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ. Κατά ςυνζπεια 
κάκε μζλοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντόσ του. Και 
δεδομζνου ότι ο κακζνασ ςυμμετζχει ςτθν διαχείριςθ και τθν ςυντιρθςθ 
του κτθρίου, οι προκφπτουςεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ είναι οι χαμθλότερεσ 
για το ςυνεταιριςμό. Επομζνωσ είναι ςυνικωσ ςε κζςθ να χρεϊςει πολφ 
χαμθλότερο μίςκωμα ςε ςφγκριςθ με αυτό τθσ αγοράσ. Επίςθσ, αυτι θ 
ςυμμετοχι από τον κακζνα αναγνωρίηεται ρθτά από διάφορουσ 
ςυνεταιριςμοφσ που προςφζρουν ςτα μζλθ τουσ ζνα «ςυμβόλαιο μζλουσ» 
που περιλαμβάνει μία μείωςθ του μιςκϊματοσ που δθλϊνετε ςτο 
ςυμβόλαιο μίςκωςθσ. Κατά ςυνζπεια ζνασ μιςκωτισ ο οποίοσ αρνείται 
ςυςτθματικά να φζρει ςε πζρασ εργαςίεσ μπορεί να χάςει τθν ιδιότθτα του 
μζλουσ και να πρζπει να πλθρϊνει το μίςκωμα που ορίηεται ςτο ςυμβόλαιο. 
 
Ρλεονεκτιματα του ςυνεταιριςμοφ κατοικίασ: ζνα ποιοτικό ςπίτι ςε μια 
καλι τιμι, μακροπρόκεςμθ αςφάλεια κτίςθσ, ζλεγχοσ του περιβάλλοντόσ 
του, ςυμμετοχι ςτθν λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ.  
 
 
Θ Εκνικι Συνεταιριςτικι Ζνωςθ Κατοικίασ (NACHU) ωσ οργάνωςθ υφίςταται 
ςτθν Κζνυα από το 1979. Λειτουργεί από ζνα Διοικθτικό Συμβοφλιο που 
αποτελείται από ζναν αντιπρόςωπο από κάκε μια από τισ 8 κενυατικζσ 
επαρχίεσ και 3 διαχειριςτζσ που εκλζγονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται μια 
καλφτερθ αντιπροςϊπευςθ ανδρϊν και γυναικϊν. 
  
Θ NACHU περιλαμβάνει 214 ςυνεταιριςμοφσ ςτζγαςθσ οι οποίοι ςτεγάηουν 
περίπου 200.000 ανκρϊπουσ. Οι ςυνεταιριςμοί κατοικίασ ςτθν Κζνυα είναι 
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καταςκευαςτικοί ςυνεταιριςμοί όπου τα μζλθ γίνονται ιδιοκτιτεσ και του 
οικοπζδου και του κτθρίου τουσ. Ωςτόςο ο ςυνεταιριςμόσ παρζχει 
ςυλλογικζσ υπθρεςίεσ όπωσ τισ κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ. 
 
  
Υπάρχουν επτά μορφζσ ςυνεταιριςμϊν κατοικίασ:23  
 
1. Οι ςυνεταιριςμοί εργαηομζνων που οργανϊνονται ςε μια 
καταςκευαςτικι επιχείρθςθ εργαηομζνων είτε για να δουλζψουν μζςω 
αυτισ είτε για να παρζχουν υπθρεςίεσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ.  
 
2. Συνεταιριςμοί ςπιτιϊν ατομικισ ιδιοκτθςίασ που ςχθματίηονται από μζλθ 
που ψάχνουν για ζνα ςπίτι. Ραρζχουν ςτα μζλθ τουσ ατομικοφσ τίτλου 
ιδιοκτθςίασ ι διατθροφν τθν ιδιοκτθςία των κτθρίων και διακζτουν 
διαμερίςματα ςτα μζλθ με ειδικά δικαιϊματα για τθν κατοικία που 
μποροφν να μεταφερκοφν προσ τουσ κλθρονόμουσ τουσ.  
 
3. Συνεταιριςμοί Συλλογικισ Λδιοκτθςίασ που χτίηουν τα ςυγκροτιματα ι τα 
διαμερίςματα αλλά δεν δίνουν τουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ ςτα μζλθ. Αφ’ 
ετζρου ςτο μζλοσ δίνεται το δικαίωμα τθσ κοινισ ιδιοκτθςίασ του κτθρίου ι 
τθσ ομάδασ κτθρίων. Αυτόσ ο τφποσ ςυνεταιριςμοφ είναι πολφ επιτυχθμζνοσ 
ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, ειδικά ςτθν πόλθ τθσ Νζασ Υόρκθσ.  
 
4. Συνεταιριςμοί Ενοικιαςτϊν ςτουσ οποίουσ τα μζλθ δεν είναι οφτε 
ατομικά ιδιοκτιτεσ οφτε ςυνιδιοκτιτεσ, αλλά ενοικιαςτζσ που μποροφν να 
ςυμμετζχουν με δικαίωμα ψιφου ςτθ διαχείριςθ των κτθρίων όπου 
διαμζνουν και νοικιάηονται ςε αυτοφσ από τθν κοινωνικι επιχείρθςθ τθσ 
οποίασ είναι μζλθ.  
 
5. Συνεταιριςμοί Αυτό-καταςκευισ που είναι ομάδεσ ανκρϊπων με ζνα 
κοινό πρόβλθμα ςτζγαςθσ οι οποίοι ζχουν αποφαςίςει να οργανωκοφν με 
ζναν ςυνεταιριςτικό τρόπο ςε μια ομάδα εργαηομζνων, για να χτίςουν τισ 
κατοικίεσ που χρειάηονται.  
 
6. Συνεταιριςμοί Διαχείριςθσ με ςκοπό τθν διαχείριςθ των κατοικιϊν και τθν 
οργάνωςθ ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν.  
 
7. Συνεταιριςμοί Οικοδομικϊν Κοινωνικϊν Εταιρειϊν που παρζχουν τισ 
υποκικεσ ενόσ οριςμζνου ποςοςτοφ τθσ αξίασ του ςπιτιοφ που αγοράηεται 
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ι που χτίηεται. Τα κεφάλαιά τουσ προζρχονται από τα μερίδια που 
ςυνειςφζρουν τα μζλθ και τισ κατακζςεισ που γίνονται από αυτά τα ίδια τα 
μζλθ ι από άλλα άτομα ι ιδρφματα.  
 
υνεταιριςμοί παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν  
 
Μερικζσ φορζσ μπορεί να είναι ωφζλιμο για το κράτοσ και τον καταναλωτι, 
να αναλάβει ζνασ ςυνεταιριςμόσ τθν παροχι υπθρεςιϊν που κεωροφνται 
"δθμόςιου" ςυμφζροντοσ όπωσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι τθσ παροχισ 
νεροφ, των επικοινωνιϊν και των μεταφορϊν. Στισ αναπτυςςόμενεσ και υπό 
μετάβαςθ χϊρεσ για παράδειγμα, όταν το Κράτοσ αναλαμβάνει αυτζσ τισ 
υπθρεςίεσ, ςυχνά λειτουργοφν άςχθμα, δαπανθρά και με κακι ποιότθτα. 
Στισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, το Κράτοσ μερικζσ φορζσ επιτρζπει τθν παροχι 
τζτοιων υπθρεςιϊν ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Αλλά αυτζσ οι 
κεφαλαιοκρατικζσ επιχειριςεισ, επιδιϊκουν να πραγματοποιιςουν τα 
μζγιςτα κζρδθ, κακορίηοντασ τιμζσ που ςπάνια απεικονίηουν τθν ποιότθτα 
τθσ υπθρεςίασ που πωλοφν.  
 
Στθν πράξθ, θ παροχι δθμόςιων υπθρεςιϊν από τουσ ςυνεταιριςμοφσ δεν 
είναι κακόλου κάτι νζο. Συμβαίνει εδϊ και μερικά χρόνια ςτθν Αργεντινι, 
τον Καναδά, τισ ΘΡΑ και τθν Φινλανδία και ξεκινά ςε ζναν ςυνεχϊσ 
αυξανόμενο αρικμό χωρϊν.  
 
 Ρρζπει να ειπωκεί ότι θ ςυνεταιριςτικι μορφι οργάνωςθσ κατζχει 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που τθν προδιακζτουν για τθν παροχι 
δθμόςιων υπθρεςιϊν:  
 

 Οι ςυνεταιριςμοί επιτρζπουν τον ζλεγχο των υπθρεςιϊν τουσ από 
τουσ χριςτεσ τουσ και εγγυϊνται ότι το προϊόν ι οι υπθρεςίεσ 
ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

 

 Θ κατεφκυνςθ του ςυνεταιριςμοφ είναι και κοινωνικι και οικονομικι. 
Αυτό αντιςτοιχεί ςτθν κφρια λειτουργία του δθμόςιου τομζα που 
είναι θ εξιςορρόπθςθ, με τον καλφτερο τρόπο, τθσ 
κοινωνικοοικονομικισ ανάπτυξθσ με το κοινό ςυμφζρον. 

 

 Μζςω τθσ δθμοκρατικισ δομισ του, ο ςυνεργατιςμόσ κακιςτά τον 
φορζα παροχισ υπθρεςιϊν, υπεφκυνο για τθν ικανοποίθςθ των 
προςδοκιϊν του κοινοφ.  

 



Δγρεηξίδην ηνπ 

CoopStarter (2) 

 

 54 

Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί παροχισ θλεκτριςμοφ 
λειτουργοφν περιςςότερο από το μιςό δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, 
μεταφζροντασ ρεφμα ςε περιςςότερουσ από 25 εκατομμφρια ανκρϊπουσ 
ςε 46 Ρολιτείεσ.  
 
Οι ςυνεταιριςμοί δθμόςιων υπθρεςιϊν υπάρχουν εδϊ και αρκετά χρόνια ςε 
όλεσ τισ περιφζρειεσ του Καναδά και προμθκεφουν τα νοικοκυριά με 
θλεκτρικι ενζργεια, γκάηι, τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ 
και παροχισ νεροφ, υπθρεςίεσ πυρόςβεςθσ, κ.λπ. Σε αυτόν τον τομζα 
περιςςότεροι από 400 ςυνεταιριςμοί προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε 
περίπου 150.000 νοικοκυριά. 
 
 
Ακόμα είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ βαςικζσ 
αρχζσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ, εάν ςτον τομζα τθσ παροχισ κοινοφελϊν 
υπθρεςιϊν ο ςυνεταιριςμόσ παρζχει μια υπθρεςία ςε ζνα μθ μζλοσ, αυτό 
είναι μόνο ζνα επακόλουκο γεγονόσ, ο αρχικόσ ςτόχοσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ 
είναι να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ των μελϊν, και όχι των μθ μελϊν. Για 
παράδειγμα, μια ομάδα ατόμων μπορεί να αποφαςίςει να ςχθματίςει ζναν 
ςυνεταιριςμό θλεκτρικισ ενζργειασ προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν 
ανακοφφιςθ από τισ ςυχνζσ διακοπζσ ρεφματοσ που ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν 
πόλθ τουσ. Φυςικά, ο ςυνεταιριςμόσ δεν μπορεί να εξυπθρετιςει μόνο τα 
μζλθ του, αν και ο αρχικόσ ςτόχοσ ιταν να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ 
εφοδιαςμοφ με θλεκτρικι ενζργεια των μελϊν του, υπό το "φαινόμενο 
ντόμινο" κα βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και των μθ μελϊν. Είναι 
ενδιαφζρον να ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαςθ με τθν ζβδομθ 
ςυνεταιριςτικι αρχι τθσ μζριμνασ για τθν κοινότθτα.  
 
 Στθ Γαλλία, ζνασ νζοσ τφποσ ςυνεταιριςμοφ ζχει εμφανιςτεί: Θ Societe 
cooperative d’interet collectif (SCIC) ι Συνεταιριςτικι Εταιρεία Συλλογικοφ 
Συμφζροντοσ. Αυτι θ μορφι ςυνεταιριςμοφ ζχει ωσ επιδίωξθ τθν 
παραγωγι ι προμικεια αγακϊν ι υπθρεςιϊν για το κοινοτικό ςυμφζρον οι 
οποίεσ ζχουν φφςθ κοινωνικισ χρθςιμότθτασ: βοικεια ςτο ςπίτι, ζνταξθ 
μζςω τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κοινωνικο-εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, τουριςμό, κ.λπ. Ο τίτλοσ τθσ κοινωνικισ ωφζλειασ 
επιτρζπει ςτον ςυνεταιριςμό να απολαμβάνει φορολογικζσ διευκολφνςεισ. 
Συγχρόνωσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο δθμιουργείτε μια νζα μορφι επιχείρθςθσ 
αντίςτοιχθσ τθσ SCIC, θ "Επιχείρθςθ Κοινοτικοφ Συμφζροντοσ" (Community 
Interest Companies).  
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υνεταιριςμοί κοινϊν υπθρεςιϊν ι ςυνεταιριςμοί υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ  
 
Ο ςυνεταιριςμόσ κοινϊν υπθρεςιϊν ι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ είναι ζνασ 
ςυνεταιριςμόσ του οποίου μζλθ είναι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ ι δθμόςιοι 
φορείσ που αποκτοφν από κοινοφ αγακά ι/και υπθρεςίεσ εξαςφαλιςμζνθσ 
ποιότθτασ ςτθν καλφτερθ δυνατι τιμι.24 Αναφερόμαςτε εδϊ ςε μια 
οργάνωςθ ςφμφωνα με τισ ςυνεταιριςτικζσ γραμμζσ επιχειρθματικότθτασ 
για να ωφελθκοφνε από οριςμζνεσ υπθρεςίεσ ι δραςτθριότθτεσ που 
αναπτφςςουν από κοινοφ. Στθν περίπτωςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ 
καταναλωτϊν, ο ςκοπόσ είναι θ απόκτθςθ προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν ςε 
μια χαμθλότερθ τιμι για τα μζλθ (δθλ. τισ επιχειριςεισ) από αυτι που κα 
πλιρωναν χωριςτά. Οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται από αυτοφσ τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ μπορεί να περιλαμβάνουν τθν προμικεια των πρϊτων 
υλϊν, τισ τεχνικζσ προϊκθςθσ πωλιςεων και διανομισ δια μζςου τθσ 
παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ.  
 
Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, ο VHA είναι ζνασ ςυνεταιριςμόσ του οποίου μζλθ 
είναι αφ’ ενόσ ιδρφματα υγειονομικισ φροντίδασ που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθν κοινότθτά τουσ και αφ’ ετζρου ανεξάρτθτοι γιατροί. Ο VHA 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ περιςςότερων από 2.200 ιδρυμάτων, που 
αντιπροςωπεφουν το 26% όλων των κοινοτικϊν ιδρυμάτων υγείασ ςτισ 
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, και περίπου 175.000 γιατροφσ. Ο VHA ιδρφκθκε το 
1977 από 30 ιδρφματα υγειονομικισ φροντίδασ. Ο κφριοσ ςτόχοσ του VHA 
ιταν να επιτραπεί ςτα κοινοτικά ιδρφματα υγειονομικισ φροντίδασ να 
ανταγωνιςτοφν με τα ιδιωτικά νοςοκομεία δια μζςου μιασ κοινισ 
προςπάκειασ για τθν απόκτθςθ κοινοτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν. Κάκε 
ζτοσ ο VHA διαπραγματεφεται προμικειεσ αξίασ μεγαλφτερθσ από 17 
διςεκατομμφρια δολάρια ΘΡΑ για τον ανεφοδιαςμό των μελϊν του. Το 
2000, τα μζλθ του VHA κζρδιςαν 1,15 διςεκατομμφρια δολάρια ΘΡΑ ωσ 
επιςτροφζσ χρθμάτων, αποταμιεφςεων και πρόςκετων μετοχϊν, που είναι 
μια επιςτροφι ςτθν επζνδυςθ 56 προσ 1. Με άλλα λόγια, τα μζλθ του VHA 
αποταμίευςαν ι ζλαβαν περιςςότερα από 56 δολάρια για κάκε ζνα 
δολάριο που κατζβαλαν ωσ δαπάνθ ςυνδρομισ ςτο VHA.  
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 Απηόο ν νξηζκόο ιήθζεθε από κηα δεκνζίεπζε ηνπ Ακεξηθαληθνύ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θνηλνηηθνύ θιάδνπ αλάπηπμεο (USDA) θαζώο θαη ηνπ 

Δζληθνύ πλδέζκνπ πλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (NCBA) ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 
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υνεταιριςμοί εργαηομζνων  
 
Ο κφριοσ ςκοπόσ των ςυνεταιριςμϊν εργαηομζνων είναι να δθμιουργιςουν 
δουλειζσ για τα μζλθ. Υπάρχουν δφο κατθγορίεσ ςυνεταιριςμϊν 
εργαηομζνων: οι ςυνεταιριςμοί παραγωγϊν και οι ςυνεταιριςμοί εργαςίασ.  
 
υνεταιριςμοί παραγωγϊν25  
 
Σε αυτόν τον τφπο ςυνεταιριςμοφ τα μζλθ είναι και ςυν-ιδιοκτιτεσ και 
υπάλλθλοι του ςυνεταιριςμοφ, του οποίου επιδίωξθ είναι θ παραγωγι 
αγακϊν ι/και υπθρεςιϊν. Οι υπάλλθλοι αποφαςίηουν μαηί για τθν γενικι 
κατεφκυνςθ και διορίηουν τουσ θγζτεσ τουσ (διευκυντζσ, διαχειριςτζσ, 
κ.λπ.). Αποφαςίηουν επίςθσ πϊσ να κατανείμουν οποιοδιποτε πλεόναςμα. 
Μια άλλθ καινοτομία αυτοφ του τφπου ςυνεταιριςμοφ είναι ότι επιτρζπει 
τθν ανάλθψθ και ζνα νζο ξεκίνθμα μιασ χρεοκοπθμζνθσ επιχείρθςθσ. Αυτι 
θ επιλογι είναι ζνασ τρόποσ για τθν διατιρθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ 
επιχείρθςθσ και των κζςεων εργαςίασ. Για να ξεκινιςει και πάλι μια 
επιχείρθςθ ωσ ςυνεταιριςμόσ παραγωγϊν απαιτείται να δοκεί θ 
δυνατότθτα ςτουσ υπαλλιλουσ να ςυμμετζχουν ςτθν επιχείρθςθ, χάρθ ςτον 
ςυμμετοχικό τρόπο διαχείριςθσ.  
 
 
Ιταν τον Μάιο του 1964 όταν θ καταναλωτικι ςυνεταιριςτικι κοινωνικι 
εταιρεία, αργότερα ςυνεταιριςμόσ παραγωγϊν, " Cheque-Dejeuner" 
(κουπόνι γευμάτων) ςχθματίςτθκε με ζνα αρχικό κεφάλαιο 1.500 δολαρίων 
το οποίο ςυγκεντρϊκθκε από 24 ανκρϊπουσ. Αυτι θ κοινωνικι εταιρεία 
πωλεί τα κουπόνια εςτιατορίων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε 
150.000 τόπουσ εςτίαςθσ φαγθτοφ ςτθ Γαλλία. Ξεκινϊντασ από μια πολφ 
μικρι περιοχι του Ραριςιοφ, θ κοινωνικι εταιρεία, μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 
1964, είχε πωλιςει μόνο 22.910 κουπόνια και ζπρεπε να λάβει εξωτερικά 
διαδοχικά δάνεια για να επιβιϊςει. Μζχρι που ςτο τζλοσ του 1967 θ 
δφναμθ τθσ κζλθςθσ των ιδρυτϊν τελικά ανταμείφκθκε αποδεικνφοντασ τθν 
δυνατότθτά τθσ να αναπτυχκεί. Θ δθμοςιότθτα που δόκθκε ςτα κουπόνια 
εςτιατορίων, οι εγγυιςεισ που παρείχαν, ζφεραν ςτισ επιχειριςεισ όπωσ τα 
εςτιατόρια, μαηικζσ απαιτιςεισ κουπονιϊν από τουσ υπαλλιλουσ, και όλα 
αυτά ζδωςαν μια ϊκθςθ ςε αυτι τθν μορφι υπθρεςιϊν και ςτθν Cheque-
Dejeuner.  

                                                 
25

 Απηνί νη ζπλεηαηξηζκνί απνθαινύληαη επίζεο ζπλεηαηξηζκνί πνπ αλήθνπλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο (SCOP).  
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Για να εξαςφαλίςει το μζλλον του SCOP, θ Cheque-Dejeuner επεδίωκε ιδθ 
από το 1971 μια ςτρατθγικι διαφοροποίθςθσ με τθν δθμιουργία του 
Cheque-Vacances (κουπονιοφ διακοπϊν), το οποίο λειτουργεί από τότε 
ςυνεχϊσ ωσ εκνικό πρακτορείο για διακοπζσ μζςω κουπονιϊν. Το 1989, τθν 
25θ επζτειο του SCOP, κυκλοφόρθςαν περιςςότερα από 100 εκατομμφρια 
κουπόνια γευμάτων αξίασ 570 εκατομμυρίων δολαρίων. Θ ομάδα Cheque-
Dejeuner επζνδυςε ςτθν Cheque de Sevices, ςτθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ 
εργαςίασ και ςτα κουπόνια κατοικιϊν, θ οποία ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία 
εργαςιϊν οικιακισ βοικειασ και υπθρεςιϊν.  
 
Το 1996, θ ομάδα Cheque-Dejeuner κυκλοφόρθςε 200 εκατομμφρια 
κουπόνια ςε μια παγιωμζνθ επιχειρθςιακι απόδοςθ πολλϊν 
διςεκατομμυρίων δολαρίων, θ οποία απαςχολοφςε 176 εργαηομζνουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων 159 μελϊν και απολάμβαναν τθν παρουςία ςτο 
εξωτερικό ςτθν Λςπανία, τθν Λταλία, τθν Τουρκία, τθν Τςεχία, τθν Σλοβακία 
και τθν Ουγγαρία.  
 
 
υνεταιριςμοί εργαςίασ  
 
Οι ςυνεταιριςμοί εργαςίασ είναι ςυνεταιριςμοί εργατϊν των οποίων τα 
μζλθ πωλοφν τθν εργαςία και τθν εξειδίκευςθ τουσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ. 
Λειτουργοφν γενικά ςτουσ τομείσ τθσ ςυςκευαςίασ, τθσ ςυντιρθςθσ των 
εκνικϊν οδϊν, των δθμόςιων κτθρίων κ.λπ.  
 
 
Στον Καναδά θ FCCT, ι Καναδικι Ομοςπονδία των Συνεταιριςμϊν 
Εργαηομζνων, ςυγκροτικθκε το 1992 για να ενεργιςει ωσ οργάνωςθ 
"ομπρζλα" για τουσ πολυάρικμουσ ςυνεταιριςμοφσ εργαηομζνων ςτθ χϊρα. 
Με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ του ςυνεργατιςμοφ, το όραμα τθσ FCCT 
είναι να αναπτφξει και να ςτθρίξει ζνα ολοκλθρωμζνο δίκτυο δθμοκρατικϊν 
ςυνεταιριςμϊν εργαηομζνων που προςφζρουν υψθλι ποιότθτα ηωισ ςτθν 
εργαςία οι οποίοι ςυμβουλεφονται ο ζνασ τον άλλον για να υποςτθρίξουν 
τισ βιϊςιμεσ τοπικζσ οικονομίεσ. Συχνά τα μζλθ των ςυνεταιριςμϊν 
εργαηομζνων είναι από τθν εργατικι τάξθ, χωρίσ εργαςία και δεν είναι 
παραδοςιακοί επιχειρθματίεσ. Γι’ αυτό θ FCCT ζχει τθν υποχρζωςθ να 
αςκιςει πίεςθ ςτισ κυβερνιςεισ ϊςτε να επιτραπεί ςτα μζλθ των 
ςυνεταιριςμϊν εργαηομζνων να ςυμμετζχουν ςε διάφορα κυβερνθτικά 
ζργα. Αυτι τθν περίοδο, θ FCCT είναι πολφ απαςχολθμζνθ ςτισ αγροτικζσ 
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ατλαντικζσ επαρχίεσ του Καναδά όπου το ποςοςτό ανεργίασ είναι πολφ 
υψθλό. Θ ομοςπονδία κάνει το χρζοσ τθσ ϊςτε να εμφυςιςει νζα ηωι ςτισ 
ατλαντικζσ επαρχίεσ και για να επανεκκινιςει τθν βιομθχανία ςε αυτό το 
μζροσ του Καναδά με τισ πολλζσ ανάγκεσ.  
 
 

Συνεταιριςμοί ςτον κόςμο  

 
Χάρθ ςτισ ποικίλεσ μορφζσ τουσ, οι ςυνεταιριςμοί διαδραματίηουν ζναν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα κάκε χϊρασ. Σιμερα 
περιςςότεροι από 700 εκατομμφρια άνκρωποι ςτον κόςμο είναι μζλθ των 
ςυνεταιριςμϊν. Απαςχολοφν περιςςότερα από 100 εκατομμφρια άτομα και, 
ςε μερικζσ χϊρεσ, εντάςςονται ςτουσ κυριότερουσ εργοδότεσ, για 
παράδειγμα ςτθν Κολομβία όπου ο εκνικόσ ςυνεταιριςμόσ υγειονομικισ 
φροντίδασ είναι ο νοφμερο 2 εργοδότθσ ςε όλθ τθν χϊρα. Στισ Θνωμζνεσ 
Ρολιτείεσ, υπάρχουν 47.000 ςυνεταιριςμοί με ςυνολικά πάνω από 100 
εκατομμφρια μζλθ, με περιςςότερουσ από είκοςι από αυτοφσ τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ να ζχουν ζναν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν πολλϊν 
διςεκατομμυρίων δολαρίων.26  
 
Θ επίδραςθ των ςυνεταιριςμϊν ςτθν εκνικι οικονομία μπορεί επίςθσ να 
μετρθκεί από το μερίδιό τουσ ςτθν αγορά. Ζτςι κατά το 1996 το μερίδιο 
αγοράσ των ςυνεταιριςμϊν ςτθ γεωργία ζφκαςε ςτο 83% ςτθν Ολλανδία, 
ςτο 79% ςτθ Φινλανδία και ςτο 55% ςτθν Λταλία.  
 
Στο τομζα ξυλείασ το μερίδιο των ςυνεταιριςμϊν ανιλκε ςτο 60% ςτθ 
Φινλανδία και ςτο 31% ςτθν Σουθδία. Στθν Ακτι του Ελεφαντοςτοφ, οι 
ςυνεταιριςμοί αποδίδουν το 77% τθσ παραγωγισ βαμβακιοφ. Στθν 
δθμοκρατία τθσ Κορζασ, οι ςυνεταιριςμοί πωλοφν το 40% των τοπικϊν 
γεωργικϊν προϊόντων.  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
26

 Πεγή: ICA (2000). 
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Πίνακασ 1: Παγκόςμια εικόνα του ςφγχρονου ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ 
 

 Αρικμόσ μελϊν 
(εκατομμφρια) 

Αρικμόσ χωρϊν  

Αςία Ειρθνικόσ 495 25 

Βόρεια Αμερικι  162 2 

Ευρϊπθ 90 36 

Αφρικι 14 14 

Λατινικι Αμερικι  10 16 

 
(Ρθγι: ICA, Αναςκόπθςθ του Διεκνοφσ Συνεργατιςμοφ, 1996)  

 
Φυςικά, θ ςθμαςία του κάκε τφπου ςυνεταιριςμοφ ποικίλλει ανάλογα με 
τθν περιοχι και τθν χϊρα.  
 
Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί: με τον μεγαλφτερο αρικμό μελϊν  
 
Οι γεωργικοί ςυνεταιριςμοί απολαμβάνουν τθν επιτυχία ςτισ βιομθχανικζσ 
χϊρεσ και ςτισ αναπτυςςόμενεσ ι υπό μετάβαςθ χϊρεσ. Ο "γεωργικόσ 
ςυνεργατιςμόσ" αποτελεί το μεγαλφτερο ςυνεταιριςτικό κίνθμα ςτον κόςμο 
από τθν άποψθ του αρικμοφ μελϊν. Αυτι τθν ςτιγμι οι ςυνεταιριςτζσ 
γεωργοί ανζρχονται ςε περιςςότερουσ από 410 εκατομμφρια, οι οποίοι 
κατανζμονται ςε 540.000 ςυνεταιριςμοφσ. Θ Αςία κατζχει περιςςότερο από 
το 83% του ςυνολικοφ αρικμοφ ςυνεταιριςτϊν (που βρίςκονται κυρίωσ ςτθν 
Λνδία και τθν Κίνα). Αλλά από τθν άποψθ του κφκλου εργαςιϊν, θ Ευρϊπθ 
είναι ςτθν κορυφι ( χάρθ ςτουσ γαλλικοφσ, γερμανικοφσ, ολλανδικοφσ και 
ιταλικοφσ ςυνεταιριςμοφσ) με το 42% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν, ο 
οποίοσ ανζρχεται ςε περιςςότερα από 600 διςεκατομμφρια δολάρια27 για 
το 2001. Στθν Ευρϊπθ υπάρχουν 44.260 ςυνεταιριςμοί με 14 εκατομμφρια 
μζλθ και 720.000 κζςεισ εργαςίεσ. Στθ Γαλλία για παράδειγμα, οι γεωργικοί 
ςυνεταιριςμοί ελζγχουν ςθμαντικζσ επιχειριςεισ ςτο μθ ςυνεταιριςτικό 
τομζα ι δθμιουργοφν κυγατρικζσ ιδιωτικζσ εταιρίεσ. Οι αμερικανικοί 
γεωργικοί ςυνεταιριςμοί διαδραματίηουν επίςθσ ζναν ςθμαντικό 
οικονομικό ρόλο.  
 
Το 2000, το αμερικάνικο γεωργικό ςυνεταιριςτικό κίνθμα απαρικμοφςε 
3.085.052 μζλθ διανεμθμζνουσ ςε 3.346 ςυνεταιριςμοφσ. Ο κφκλοσ 
εργαςιϊν των ςυνεταιριςμϊν ανζρχεται ςε 99 διςεκατομμφρια δολάρια. 

                                                 
27

 Jean - Francois Draperi: La cooperative, une autre facon d’entreprendre (2001).  
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Στισ αναπτυςςόμενεσ ι υπό μετάβαςθ χϊρεσ, αν και αυτόσ ο τφποσ 
ςυνεταιριςμϊν εξαςφαλίηει μια ςίγουρθ πθγι εκνικοφ ειςοδιματοσ, θ 
απόςυρςθ του κράτουσ από τον τομζα και θ φιλελευκεροποίθςθ των 
οικονομιϊν ζχουν αποδυναμϊςει το κίνθμα, αλλά παρ’ όλα αυτά αντζχει 
ακόμθ. Το 2001 οι γεωργικοί ςυνεταιριςμοί τθσ Κζνυασ είχαν κφκλο 
εργαςιϊν 100,6 εκατομμυρίων δολαρίων.  
 
Πιςτωτικζσ ενϊςεισ: ο ςθμαντικότεροσ τομζασ από τθν άποψθ του κφκλου 
εργαςιϊν  
 
Θ δυνατότθτα των πιςτωτικϊν ενϊςεων να χρθματοδοτοφν τισ 
δραςτθριότθτεσ παραγωγισ ειςοδιματοσ είναι τεράςτια και εξθγεί τθν 
γριγορθ επζκταςθ που βιϊνεται από τον χρθματοοικονομικό 
ςυνεταιριςτικό τομζα. Το Ραγκόςμιο Συμβοφλιο των Ριςτωτικϊν Ενϊςεων 
(WOCCU ) και μόνο, απαρικμεί 34.839 πιςτωτικζσ ενϊςεισ με 95.926.879 
μζλθ ςε 28 χϊρεσ τθσ Αφρικισ, 11 αςιατικζσ χϊρεσ, 3 χϊρεσ του Ειρθνικοφ, 
13 χϊρεσ τθσ Καραϊβικισ, 16 χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Νότιασ Αμερικισ και 5 
χϊρεσ τθσ Βόρειασ Αμερικισ και τθσ Ευρϊπθσ. Τα παγκόςμια περιουςιακά 
ςτοιχεία που διαχειρίηονται από τισ ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ ανζρχονται ςε 
5.588 διςεκατομμφρια δολάρια. Θ Ευρωπαϊκι ιπειροσ ςυμβάλλει μόνθ τθσ 
ςτο 46,7% των ςυνολικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων των ςυνεταιριςτικϊν 
τραπεηϊν, ενϊ θ Αςία αντιπροςωπεφει μια δεφτερθ ςθμαντικι ομάδα με 
44.6%.  
 
Τα ςυνεταιριςτικά τραπεηικά ιδρφματα ζχουν περιςςότερα από 267 
εκατομμφρια μζλθ. Το 51,4% βρίςκεται ςτθν Αςία και το 30% ςτθν 
Αμερικανικι ιπειρο. Το 71,8% των πιςτωτικϊν ενϊςεων ςυγκεντρϊνονται 
ςτθν Αςία. Από οικονομικι άποψθ, οι ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ των 
βιομθχανικϊν χωρϊν του βόρειου θμιςφαιρίου είναι οι ςθμαντικότερεσ 
αλλά θ κυριότερθ ςυνεταιριςτικι τράπεηα ςτον κόςμο ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό μελϊν είναι ινδικι.  

 
Πίνακασ 2: Πιςτωτικζσ Ενϊςεισ (CUs) ςτον κόςμο 

 

 CUs Μζλθ Αποταμίευςθ $ 
ΗΠΑ 

Δάνεια $ ΗΠΑ 

Αφρικι  7.468 9.602.714 2.138.442.995 2.059.575.430 

Αςία 18.662 47.624.782.474 32.785.712.405 54.953.979.690 

Καραϊβικι  313 1.675.766 2.203.944.087 2.603.122.454 

Ευρϊπθ 2.863 6.704.674 17.680.062.526 10.295.123.168 
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Λατινικι 
Αμερικι  

1.983 12.386.384 11.467.689.844 3.385.432.647 

Μζςθ 
Ανατολι  

1.659 429.608 58.262.462 1.124.065.378 

Βόρια 
Αμερικι  

9.427 91.238.685 659.217.504.488 531.770.864.548 

Νότιοσ 
Ειρθνικόσ 

330 3.835.718 23.478.010.290 20.747.414.310 

φνολο 42.705 157.103.072 763.819.930.158 612.201.609.601 

Ρθγι: Ραγκόςμιο Συμβοφλιο των Ριςτωτικϊν Ενϊςεων (2006)  
  
Θ ςπουδαιότθτα των γεωργικϊν ςυνεταιριςμϊν και των πιςτωτικϊν 
ενϊςεων δεν πρζπει να μασ κάνει να ξεχνοφμε τθν ανάπτυξθ άλλων 
μορφϊν ςυνεταιριςμϊν.  
 
Ιδθ κάτι πρακτικά δεδομζνο ςτθν Ευρϊπθ, οι ςυνεταιριςμοί ςτζγαςθσ, 
απολαμβάνουν πια το ενδιαφζρον του κοινοφ και ςτισ αναπτυςςόμενεσ 
χϊρεσ. Στθν Αικιοπία για παράδειγμα, υπάρχουν 1.000 ςυνεταιριςμοί 
αυτοφ του τφπου με 42.000 μζλθ ςυνολικά, θ Τανηανία ζχει 117 με 7.000 
μζλθ, ςτθν Χιλι το 20% των χαμθλοφ κόςτουσ ενοικίων προςφζρονται από 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ.  
 
Νζα χαρακτθριςτικά ςτα ςυνεταιριςτικά ηθτιματα  
 
Θ ευελιξία του ςυνεταιριςτικοφ ςχιματοσ ςθμαίνει ότι μποροφμε να δοφμε 
πρωτότυπεσ και ακόμα και καινοτόμεσ εφαρμογζσ ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ:  
 

 Οι ςυνεταιριςμοί υπιρξαν οι πρϊτεσ επιχειριςεισ που ςκζφτθκαν 
περί των Κζντρων Επιχειρθςιακισ Ανάπτυξθσ ςτον τομζα των 
ομοςπονδιακϊν υπθρεςιϊν για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 

 

 Οι ςυλλογικζσ ςυνεταιριςτικζσ υπθρεςίεσ υφίςτανται εδϊ και πολφ 
καιρό ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, όπου οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
θλεκτρικισ ενζργειασ, για παράδειγμα, παρζχουν θλεκτρικι ενζργεια 
ςε 26 εκατομμφρια μζλθ ςε τιμζσ που βαςίηονται ςτο πραγματικό 
κόςτοσ και τροφοδοτοφν περιςςότερεσ από τισ μιςζσ γραμμζσ του 
δικτφου διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Αμερικισ. Αυτό το είδοσ 
ςυνεταιριςμοφ άρχιςε να αναπτφςςεται επίςθσ ςτθν Ρορτογαλία. Στο 
Θνωμζνο Βαςίλειο, ζνασ ςυνεταιριςμόσ τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν 
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ιδρφκθκε πρόςφατα με άριςτα αποτελζςματα: αγοράηει "χρόνο 
επικοινωνίασ" ςε ςυμφζρουςεσ τιμζσ και μεταφζρει το αποκεματικό 
ςτα μζλθ του υπό μορφι μειωμζνου κόςτουσ ι καταβολισ 
μεριςμάτων, που υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν χριςθ τθσ 
υπθρεςίασ 

 

 Οι κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί που ιδρφκθκαν ςτθν Λταλία και τθν 
κεντρικι Ευρϊπθ παρζχουν ζνα ςθμαντικό μζροσ των εργαςιϊν για 
ανάπθρα μζλθ και άλλεσ ομάδεσ ςε αποκλειςμό, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊθν κρατουμζνων και των 
τοξικομανϊν 

 

 Οι ςυνεταιριςμοί δικαιοχρθςίασ (franchising) αρχίηουν να 
αναπτφςςονται ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και εμφανίηονται επίςθσ 
ςτθν Ευρϊπθ, για παράδειγμα ςτον τομζα του γριγορου γεφματοσ 
ςτθν Φινλανδία. Θ δικαιοχρθςία είναι μια ςφμβαςθ με τθν οποία μια 
επιχείρθςθ (δικαιοπάροχοσ) επιτρζπει ςε μια ι περιςςότερεσ 
ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ (δικαιοδόχουσ), ςε αντάλλαγμα μιασ 
αμοιβισ, το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςουν τθν εμπορικό όνομα και 
το λογότυπό τθσ για να πωλιςουν προϊόντα ι υπθρεςίεσ. Αυτι θ 
πρακτικι διαδίδεται όλο και περιςςότερο ςτουσ ςυνεταιριςτικοφσ 
κφκλουσ. Είναι γεγονόσ ότι ο αρικμόσ ςυνεταιριςμϊν δικαιοχρθςίασ 
ςυνεχίηει να αναπτφςςεται λόγω των ευκαιριϊν που προςφζρονται 
από τθν ςυνεταιριςτικι μορφι οργάνωςθσ ςτον τομζα τθσ διανομισ, 
ειδικά από τθν άποψθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ. Μπορεί να ςυμβεί, 
όπωσ ζχει ςυμβεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, 
μερικοί δικαιοδόχοι να αναλάβουν τον ζλεγχο των δικαιοπαρόχων 
τουσ. Θ δθμιουργία ςυνεταιριςμϊν αναδόχων υποζργων από τουσ 
μεγάλουσ καταςκευαςτζσ αυτοκινιτων ςτθν Λαπωνία ζδωςε ςτουσ 
μικροφσ ανάδοχουσ ζργων μεγαλφτερθ διαπραγματευτικι δφναμθ και 
υποδθλϊνει ότι μπόρεςαν να αποφφγουν τθν διακοπι του 
ανεφοδιαςμοφ 

 

 Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και τθν Λαπωνία, οι "ςυνεταιριςμοί 
πανεπιςτθμιουπόλεων", προςφζρουν πολυάρικμεσ υπθρεςίεσ ςτουσ 
ςπουδαςτζσ, όπωσ χαμθλοφ κόςτουσ καταςτιματα, ςτζγαςθ, και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Ο ςυνεταιριςμόσ ςπουδαςτϊν τθσ 
Επιχειρθματικισ Σχολισ του Χάρβαρντ ςτθ Βοςτϊνθ των Θνωμζνων 
Ρολιτειϊν και του Ανϊτερου Ραναφρικανικοφ Λδρφματοσ 
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Συνεταιριςτικισ Οικονομίασ ςτο Cotonou του Μπενίν είναι μερικά 
από τα πιο γνωςτά παραδείγματα 

 

 Οι ςυνεταιριςμοί θλεκτρονικοφ εμπορίου επιτρζπουν ςτισ μικρζσ 
επιχειριςεισ χειροτεχνϊν και τουσ ανεξάρτθτουσ βιοτζχνεσ ςτθν 
Γαλλία και τθν Λταλία να εμπορευτοφν τα προϊόντα τουσ και να τα 
πωλοφν μζςω του διαδικτίου. Στο Κολοράντο, για παράδειγμα, ο 
Συνεταιριςτικόσ Σφνδεςμοσ Διαδικτφου του Κολοράντο είναι ζνασ 
φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν διαδικτφου (internet) που οργανϊκθκε 
από τουσ ιδιοκτιτεσ-μζλθ του. Αυτόσ ο ςυνεταιριςμόσ ιδρφκθκε τον 
Λανουάριο του 1994 για να δϊςει μια αξιόπιςτθ πρόςβαςθ ςτο 
Διαδίκτυο ςε τιμι κόςτουσ και χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ 
μεταπϊλθςθσ. Στθ Φινλανδία, ο Katto-Meny, επίςθσ είναι ζνασ 
φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν, ο οποίοσ προςφζρει ςτα μζλθ του 
ονόματα χρθςτϊν, διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ζναν 
ταχυδρομικό κατάλογο, ζναν κατάλογο δικτυακϊν δθμοςιεφςεων και 
πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο μζςω ενόσ modem.  
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Βαςικά ςθμεία από το κεφάλαιο 
"Σφποι ςυνεταιριςμϊν και θ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία" 

 

 Οι ςυνεταιριςμοί υφίςτανται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ.  
 

 Οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δφο κατθγορίεσ: 
εκείνουσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ ςτα μζλθ τουσ (πιςτωτικζσ 
ενϊςεισ, ςυνεταιριςμοί καταναλωτϊν, ςυνεταιριςμοί ςτζγαςθσ, 
γεωργικοί ςυνεταιριςμοί, κ.λπ.) και εκείνουσ των οποίων ςτόχοσ είναι 
να παραςχεκεί εργαςία ςτα μζλθ τουσ, οι ςυνεταιριςμοί 
εργαηομζνων (ςυνεταιριςμοί παραγωγϊν και ςυνεταιριςμοί 
εργαςίασ)  

 

 Οι γεωργικοί ςυνεταιριςμοί και οι πιςτωτικζσ ενϊςεισ είναι τα 
μεγαλφτερα ςυνεταιριςτικά ςχιματα ςυνεταιριςμϊν ςτον κόςμο, 
αλλά και άλλα ςχιματα τείνουν να εμφανιςτοφν ωσ απάντθςθ ςτισ 
ανάγκεσ των μελϊν: κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί, ςυνεταιριςμοί 
θλεκτρονικοφ εμπορίου, ςυνεταιριςμοί θλεκτρικισ ενζργειασ 
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5. Οργανωτικι δομι και οικονομικι οργάνωςθ ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ 

  
Ζχοντασ κατανοιςει ότι οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να αναπτφξουν πολλζσ 
και διάφορεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, πρζπει τϊρα να 
αςχολθκοφμε με τθν πραγματικι λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ και του 
τρόπου οργάνωςισ του. 
  
Κα διαχωρίςουμε τθν οργανωτικι δομι του ςυνεταιριςμοφ από τθν 
οικονομικι δομι του.  
 
Οργανωτικι δομι  

 
Σ' αυτό το ςτάδιο τθσ ανάλυςισ μασ, ιμαςτε ςε κζςθ να ςτθρίξουμε ότι 
ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι βεβαίωσ μια επιχείρθςθ αλλά με πολφ ιδιαίτερθ 
φφςθ. Θ δθμοκρατικά αςκοφμενθ εξουςία είναι ζνα από τα κφρια 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματά του. Ζχοντασ αυτό υπ’ όψιν, θ διοικθτικι 
οργάνωςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ κα μποροφςε να βαςίηεται μόνο ςτισ 
δθμοκρατικζσ αρχζσ.  
  
Θ διοικθτικι οργάνωςθ ςτθρίηεται ςτθν οικοδόμθςθ, μιασ διαρκοφσ και 
άμεςθσ ςυμμετοχισ των ςυνεταιριςτϊν. Με άλλα λόγια, τα μζλθ είναι ςε 
κζςθ από μόνα τουσ να διαχειρίηονται και να διευκφνουν τθν επιχείρθςι 
τουσ και δεν μοιράηονται αυτι τθν εξουςία τουσ με καμία άλλθ ομάδα 
ανκρϊπων ι ακόμα και με μια δθμόςια αρχι. Επιπλζον τα μζλθ ζχουν τον 
τελευταίο λόγο ςτισ αποφάςεισ για όλα τα κζματα, ειδικά για εκείνα που 
ςυνδζονται με τθν οργάνωςθ και τθν δομι των διοικθτικϊν ςωμάτων, τισ 
πολιτικζσ κατευκφνςεισ του ςυνεταιριςμοφ, τισ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ, 
κ.λπ.  
 
Οι κανονιςμοί ενόσ ςυνεταιριςμοφ  
 
Θ οργανωτικι δομι ενόσ ςυνεταιριςμοφ περιγράφεται από τουσ 
κανονιςμοφσ του. Οι κανονιςμοί του ςυνεταιριςμοφ επεξεργάηονται από τα 
μζλθ και διαμορφϊνουν το καταςτατικό του ςυνεταιριςμοφ. Οι κανονιςμοί 
υπαγορεφουν τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ λειτουργίασ του ςυνεταιριςμοφ. 
Θ κατάρτιςθ των κανονιςμϊν είναι μια απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
εγγραφι του ςυνεταιριςτικοφ ςτα μθτρϊα των αρμόδιων αρχϊν.  
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Αυτά που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο καταςτατικό ποικίλλουν ςφμφωνα με 
τθν χϊρα, αλλά οριςμζνα ςτοιχεία είναι κοινά ςε όλεσ τισ νομοκεςίεσ. Οι 
κανονιςμοί περιλαμβάνουν:  
 

 το επιχειρθματικό όνομα τθσ ςυνεταιριςτικισ κοινωνίασ  
 

 τθν διεφκυνςθ τθσ ζδρασ του ςυνεταιριςμοφ  
 

 τον προςδιοριςμό των επιχειρθματικϊν ςτόχων του  
 

 το ποςό του ςυνολικοφ κεφαλαίου μεριδίων28 
 

 τθν αξία και τον ελάχιςτο αρικμό μεριδίων29 που απαιτοφνται από το 
κάκε μζλοσ για τθν εγγραφι  

 

 τον τφπο οικονομικισ ευκφνθσ των μελϊν για τα χρζθ τθσ 
ςυνεταιριςτικισ κοινωνίασ  

 

 τισ διαδικαςίεσ για τθν αποδοχι και τον αποκλειςμό μελϊν  
 

 τθν ςυγκρότθςθ των διαφόρων ςυςτατικϊν ςωμάτων μζςα ςτο 
ςυνεταιριςμό 

 
Θ κατάρτιςθ των κανονιςμϊν απαιτεί πολφ ιδιαίτερθ επιμζλεια δεδομζνου 
ότι κακορίηουν τθν ςχζςθ που κα ζχουν τα μζλθ με τθν κοινι επιχείρθςι 
τουσ, τα δικαιϊματά τουσ και τισ ευκφνεσ τουσ.  
 
Σα διάφορα ςϊματα 
  
Ζνασ ςυνεταιριςμόσ πρζπει να αποτελείται από μια Γενικι Συνζλευςθ και 
τισ Επιτροπζσ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ. Υπάρχουν δφο μορφζσ 
οργάνωςθσ, μια δομθμζνθ επάνω ςε ζνα Διοικθτικό Συμβοφλιο και τον 

                                                 
28

 Σν θεθάιαην κεξηδίσλ πξνέξρεηαη από ηηο θαηαζέζεηο ησλ κειώλ. Αληηζηνηρεί ζην 

ζπλνιηθό πνζό πνπ ηίζεηαη κόληκα ζηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ από ηνπο 

ζπληδηνθηήηεο ηνπ ππό κνξθή ζπλεηζθνξώλ. 
29

 Έλα κεξίδην είλαη έλαο ηίηινο πνπ αληηπξνζσπεύεη κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ κεξηδίσλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ πνπ δίλεηαη ζηα κέιε ζε αληάιιαγκα ησλ ζπλεηζθνξώλ ηνπο. Όιεο νη 

κεξίδεο καδί απνηεινύλ ην θεθάιαην κεξηδίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ. 
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πρόεδρόσ του, και μια άλλθ που απαρτίηεται από μια Διαχειριςτικι 
Επιτροπι και μια Εποπτικι Επιτροπι.  
 
Η Γενικι υνζλευςθ  
 
Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι το κυρίαρχο ςϊμα του ςυνεταιριςμοφ. Είναι θ 
πθγι όλων τθσ εξουςιϊν και όλων των αρμοδιοτιτων μζςα ςτο 
ςυνεταιριςμό και ο τόποσ τθσ άμεςθσ ζκφραςθσ τθσ ςυνεταιριςτικισ 
δθμοκρατίασ. Λαμβάνει τισ τελικζσ αποφάςεισ.  
 

φνκεςθ  
 
Πλα τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ αποτελοφν μζροσ τθσ Γ.Σ. και ζχουν 
τα ίδια δικαιϊματα ςυμμετοχισ και ενθμζρωςθσ.  
 
Ρόλοσ  
 

 Οι κανονιςμοί ενόσ ςυνεταιριςμοφ κζτουν τθν ςυχνότθτα και τισ 
διαδικαςίεσ για τθν ζγκλιςθ των ςυνελεφςεων αλλά ςυνικωσ θ 
Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο. 
Είναι θ Γενικι Συνζλευςθ που ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ, 
επιλζγει και επομζνωσ υιοκετεί, τουσ κανονιςμοφσ. Ρζρα από τα 
κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ που παρζχονται ςυγκεκριμζνα 
ςε αυτιν από τον ιςχφοντα νόμο, ο ρόλοσ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ είναι:  

 

 να αλλάξει τουσ τρόπουσ δράςεισ του ςυνεταιριςμοφ ι τισ 
κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ του ςυνεταιριςμοφ  

 

 να εκλζξει και να απομακρφνει από το αξίωμα τουσ τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εποπτικισ Επιτροπισ  

 

 να εξετάςει, να εγκρίνει ι να απορρίψει τθν (ςυνικωσ ετιςια) 
ζκκεςθ και τουσ απολογιςμοφσ που πρζπει να παρουςιαςτοφν ςε 
αυτι  

 

 να διαμοιράςει το ενεργό πλεόναςμα μετά από τισ μεταφορζσ 
ςτο αποκεματικό (προςκζτοντασ ςτα ειδικά αποκεματικά ι άλλα 
κεφάλαια ι με τθν διανομι μεριςμάτων)  
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 να ζχει τον τελικό λόγο για τθν αποδοχι και τον αποκλειςμό 
μελϊν  

 

 να αποφαςίςει ςχετικά με τθν διάλυςθ του ςυνεταιριςμοφ 
 
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι κανονιςμοί αναφζρουν ότι οι αποφάςεισ τθσ 
Ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ είναι ζγκυρεσ μόνο εάν λαμβάνονται παρουςία 
ενόσ ελάχιςτου αρικμοφ ανκρϊπων αποκαλοφμενου "απαρτία".  
 
Η Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ  
 
Μερικζσ φορζσ μπορεί να ςυμβεί ϊςτε κάποιεσ αποφάςεισ να κζτουν υπό 
αμφιςβιτθςθ ακόμθ και τουσ ίδιουσ τουσ κανονιςμοφσ του ςυνεταιριςμοφ 
ι ακόμα και τθν φπαρξι του (ςτθν περίπτωςθ μιασ ςυγχϊνευςθσ ι μιασ 
διάλυςθσ). Για περιπτϊςεισ όπωσ αυτζσ θ Γενικι Συνζλευςθ πρζπει να 
ςυγκλθκεί ειδικά υπό τθν μορφι Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
Θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ επίςθσ μπορεί να ςυγκλθκεί όποτε το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο ι θ Εποπτικι Επιτροπι το κρίνει απαραίτθτο ι όταν 
υποβάλλει εγγράφωσ αίτθμα ζνα οριςμζνο ποςοςτό των μελϊν.  
 
Θ Εναρκτιρια Γενικι Συνζλευςθ είναι αυτι που κεςπίηει τουσ τρόπουσ 
δράςεισ και τουσ κανονιςμοφσ του ςυνεταιριςμοφ.  
 
Σο δικαίωμα τθσ ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ  
 
Το δικαίωμα τθσ ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ακολουκεί τον δθμοκρατικό 
κανόνα: "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ". Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε μζλοσ το οποίο 
ζχει εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του/τθσ όςον αφορά το 
ςυνεταιριςμό ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ διακζτει μια και μόνο μια 
ψιφο. Το δικαίωμα του ψιφου αςκείται από το πρόςωπο που το κατζχει 
και δεν ςυνδζεται ςε καμία περίπτωςθ με τθν ςυνολικι ςυνειςφορά του 
μζλουσ ςτο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ.  
 
Μερικοί νόμοι ι κανονιςμοί εγκρίνουν μια εξουςιοδοτθμζνθ ψιφο από 
πλθρεξοφςιο ςε περιπτϊςεισ όπου δεν είναι εφικτό τα μζλθ να 
ςυμμετάςχουν ςτθν Γενικι Συνζλευςθ.  
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Θ Γενικι Συνζλευςθ δεν μπορεί μόνθ τθσ να λειτουργιςει τον ςυνεταιριςμό. 
Αυτό ςυνεπϊσ ςθμαίνει κατά κανόνα ότι ζνα μζροσ των εκπροςϊπων τθσ 
εξουςιοδοτεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αναλαμβάνει τθν κακθμερινι λειτουργία του 
ςυνεταιριςμοφ.  
 

φνκεςθ  
 
Αποτελείται από ζνα μεταβλθτό, αλλά οριςμζνο βάςει νόμου, αρικμό 
μελϊν που εκλζγονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ για μια 
κακοριςμζνθ περίοδο, και ςυνικωσ με τθν δυνατότθτα επανεκλογισ.  
 
Ρόλοσ  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διατθρεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που δεν 
δεςμεφονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ.  
 
Εκτόσ από αυτζσ, ο ρόλοσ του είναι:  
 

 να αποφαςίςει τθν κατεφκυνςθ του ςυνεταιριςμοφ  
 

 να επιλζξει τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ  
 

 να κακορίςει τισ πολιτικζσ για τουσ μιςκοφσ και τθν 
διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  

 

 να λάβει μζτρα για να τουσ πραγματοποιιςει 
 

 να διορίςει και να απομακρφνει το προςωπικό 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του διευκυντι του 
ςυνεταιριςμοφ) και να κζτει τα επίπεδα των αμοιβϊν  

 

 να μιςκϊνει εγκαταςτάςεισ  
 

 να οργανϊςει τισ υπθρεςίεσ και να παρακολουκεί τθν 
επίδοςι τουσ  
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 να αποδζχεται τον ετιςιο προχπολογιςμό και να τον 
εποπτεφει  

 

 να υιοκετεί τισ πολιτικζσ διαχείριςθσ 
 

Με άλλα λόγια, όλα αυτά που απαιτοφνται για να επιτφχει τουσ 
επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ του ο ςυνεταιριςμόσ. Αφ’ ετζρου, εκτόσ αν 
ρθτϊσ επιτρζπεται από τουσ κανονιςμοφσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
δεν μπορεί, χωρίσ απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, να 
πραγματοποιιςει πράξεισ που είναι αμετάκλθτεσ ι ζχουν επιπτϊςεισ 
ςτθ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα του ςυνεταιριςμοφ (αγορά ι 
πϊλθςθ ενόσ κτθρίου ι μιασ επιχείρθςθσ, λιψθ εξωτερικοφ δανείου, 
διάκεςθ τθσ ιδιοκτθςίασ του ςυνεταιριςμοφ κ.λπ.). Θ Γενικι 
Συνζλευςθ παραμζνει θ υψθλότερθ εξουςία ςτον ςυνεταιριςμό.  
 
Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό αυτοφ του ςϊματοσ είναι θ ςυλλογικι 
φφςθ του δεδομζνου ότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αςκιςει 
τισ αρμοδιότθτζσ του μόνο ςυλλογικά. Κανζνα από τα μζλθ του δεν 
μπορεί να πάρει αποφάςεισ από μόνο του.  
  
Ζνασ πρόεδροσ του Συμβουλίου εκλζγεται ςυχνά. Αυτόσ/ι 
προεδρεφει των ςυηθτιςεων του Συμβοφλιου και τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, εκπροςωπεφει το ςυνεταιριςμό ζναντι τρίτων και ςτο 
δικαςτιριο. Ραραμζνει ζνα πρόβλθμα με τθν εκλογι ςε αυτι τθν 
κζςθ κακϊσ πραγματοποιείται ςυνικωσ από το διοικθτικό 
ςυμβοφλιο.  
 
Εντοφτοισ, το ςυμβοφλιο δεν είναι όλα τα μζλθ. Μια λογικότερθ 
προςζγγιςθ κα ιταν θ Γενικι Συνζλευςθ να πάρει τθν ευκφνθ του 
διοριςμοφ ςε αυτιν τθν κζςθ.  

 
Ο Ελεγκτισ  
 
Ο Ελεγκτισ αντιπροςωπεφει, τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ ςτο ςφνολό τουσ, 
μια πτυχι του οικονομικοφ ελζγχου που είναι διαρκισ και ανεξάρτθτθ από 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Εκλεγμζνοσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ, 
παρουςιάηει μια ζκκεςθ και είναι υπόλογοσ ςε αυτιν. Ο Ελεγκτισ ζχει το 
δικαίωμα να ςυγκαλζςει τθν Γ.Σ. εάν το κεωριςει ςκόπιμο. Ο ρόλοσ του/τθσ 
περιορίηεται ςτον ζλεγχο και όχι ςτθν διαχείριςθ. Μπορεί να λαμβάνει 
αποηθμίωςθ, το ποςό τθσ οποίασ αποφαςίηεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ.  
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Διάγραμμα 1: Κλαςςικι δομι ενόσ ςυνεταιριςμοφ 
 

 
Το ανωτζρω διάγραμμα παρουςιάηει τθν κλαςςικι δομι ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ. Εντοφτοισ θ δομι ενόσ ςυνεταιριςμοφ μπορεί να λάβει μια 
απολφτωσ διαφορετικι μορφι μεριμνϊντασ ϊςτε να αποφευχκεί μια πάρα 
πολφ μεγάλθ ςυγκζντρωςθ εξουςίασ.  
 
Εποπτικι Επιτροπι και Διαχειριςτικι Επιτροπι  
 
Σε αυτόν τον άλλο τφπο ςυνεταιριςμοφ, θ Γενικι Συνζλευςθ εκλζγει μια 
Εποπτικι Επιτροπι και μια Διαχειριςτικι Επιτροπι αντί ενόσ απλοφ 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
Ο ρόλοσ τθσ Εποπτικισ Επιτροπισ είναι να ελζγχει τθν καταλλθλότθτα των 
μζτρων που λαμβάνονται από τθν Διαχειριςτικι Επιτροπι. Θ τελευταία 
αναλαμβάνει τουσ ρόλουσ τθσ διαχείριςθσ και τθσ διοίκθςθσ που, ςτθν 
παραδοςιακι δομι, μοιράηονται μεταξφ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 
του Διευκυντι.  
 
Ο Ελεγκτισ εντοφτοισ παραμζνει παρϊν ςε αυτιν τθν μορφι οργάνωςθσ με 
τα ίδια κακικοντα.  
 

Γενική Σσνέλεσζη 

 

Διοικηηικό 

Σσμβούλιο 

Διατειρι

ζηής 

Ελεγκ

ηής Πρόεδρος 

και Μέλη 

Διοικηηικού 

Σσμβοσλίοσ 
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Αυτι θ δομι ζχει το πλεονζκτθμα ότι είναι ςυνεπισ και ςφμφωνθ με τθν 
αρχι του χωριςμοφ των εξουςιϊν. Θ προθγοφμενθ οργανωτικι δομι 
παρουςιάηει ζναν διευκυντι ο οποίοσ υποτίκεται ότι διευκφνει τον  
ςυνεταιριςμό με τισ δυνάμεισ που επενδφκθκαν ςε αυτόν μόνο από ζνα 
ποςοςτό των μελϊν μζςω του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και όχι από όλα τα 
μζλθ. Σε αυτιν τθν νζα δομι θ Διαχειριςτικι Επιτροπι και θ Εποπτικι 
Επιτροπι ζχουν το πλεονζκτθμα ότι όντωσ διορίηονται από το ςφνολο των 
μελϊν. Αυτά τα δφο ςϊματα κατζχουν ςυνολικά τθν αναμφιςβιτθτθ 
εξουςία.  
  
Θ νζα δομι παρουςιάηεται ωσ εξισ:  
 

Διάγραμμα 2: Εναλλακτικι δομι ενόσ ςυνεταιριςμοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτοί οι δφο τφποι οργάνωςθσ ςτθρίηονται ςτθν ενεργό και ςυνεχι 
ςυμμετοχι των μελϊν και ςτθν δθμοκρατικι φφςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ. Θ 
Γενικι Συνζλευςθ διαδραματίηει ζναν ςθμαντικό ρόλο, υπό τθν ζννοια ότι 
είναι το κεμζλιο και θ πθγι όλων των ςωμάτων που ςυνδζονται με αυτι. Θ 
αρχι "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ" υποδθλϊνει ότι κάκε μζλοσ πρζπει να 
ςυμμετζχει ςτθν λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ του, θ επιτυχισ λειτουργία 
του ςυνεταιριςμοφ βαςίηεται ςτα μζλθ του.  
 
Είναι ςθμαντικό να μθν ξεχνάμε ότι το κφριο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ είναι θ επικυμία του να υιοκετιςει μια δθμοκρατικι δομι. 
Ωςτόςο, μια τζτοια επιλογι λειτουργίασ του εξαρτάται από τθν δυνατότθτα 
των μελϊν να ςυμμετζχουν ςτθν ηωι του ςυνεταιριςμοφ και ςυνεπϊσ να 

Γενική 

Σσνέλεσζη 

Εποπηική  

Επιηροπή 

Διατειριζ

ηική 

Επιηροπή 

Ελεγκηής 
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ςυμμετζχουν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, ο τόποσ όπου θ αρχι "ζνα μζλοσ, μια 
ψιφοσ" αποκτά τθν πλιρθ ςθμαςία τθσ.  
 
Εάν υπάρχει μειωμζνθ ςυμμετοχι από τα μζλθ ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, κα 
καταλιξει ςτθν κατάςταςθ όπου μια μειονότθτα ανκρϊπων κα κατευκφνει 
τον ςυνεταιριςμό. Ρροκειμζνου να αποφευχκεί ακριβϊσ μια τζτοια 
πικανότθτα, όπου μια μικρι απαρτία κάκε φορά να μπορεί να αλλάηει τουσ 
κανονιςμοφσ του ςυνεταιριςμοφ, κακορίηεται ότι μια Γ.Σ. μπορεί νόμιμα να 
διεξαχκεί μόνο εάν ζνα οριςμζνο ποςοςτό των μελϊν είναι παρόν. Στισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ορίηεται ότι, όταν θ απαρτία δεν ζχει 
επιτευχκεί, μια δεφτερθ Γενικι Συνζλευςθ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί 
νόμιμα ζτςι ϊςτε μια μειονότθτα να μθν μπορεί να κακυςτερεί τα κζματα. 
 
Οικονομικι δομι  

 
Αν και ζνασ ςυνεταιριςμόσ παραμζνει διαφορετικόσ από τισ 
κεφαλαιοκρατικζσ επιχειριςεισ των οποίων κατευκυντιρια δφναμθ είναι το 
κίνθτρο του κζρδουσ, θ επίτευξθ του δθλωμζνου επιχειρθςιακοφ ςτόχου 
του απαιτεί οικονομικι υποςτιριξθ.  
  
Στθν περίπτωςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ, θ οικονομικι υποςτιριξθ μπορεί να 
λάβει τζςςερισ μορφζσ:  
 

 Συνδρομι μεριδίου  
 

 Δανειςμόσ  
 

 Ενίςχυςθ του αποκεματικοφ  
 

 Δωρεζσ και κλθροδοτιματα 
 
Κάκε μια από αυτζσ τισ μορφζσ παρουςιάηει πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα.  
 
Κεφάλαιο μεριδίων  
 

Η ςφνκεςι του 
  
Το κεφάλαιο μεριδίων ενόσ ςυνεταιριςμοφ αντιπροςωπεφει το 
ςφνολο των μετοχϊν που ςυνειςφζρονται από όλα τα μζλθ. Στθν 
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πραγματικότθτα, τα εταιρικά και μθ-εταιρικά περιουςιακά ςτοιχεία 
κα χρειαςτοφν για τθν ςυνεταιριςτικι εργαςία. Μερικά από αυτά τα 
περιουςιακά ςτοιχεία κα χρθςιμοποιθκοφν μακροπρόκεςμα από τον 
ςυνεταιριςμό για τθν πρόοδο των μελϊν του ςε ηθτιματα όπωσ: τα 
οικόπεδα εγκατάςταςθσ, τον εξοπλιςμό και τα μθχανιματα, τα 
ςυγκροτιματα ςτζγαςθσ, τα καταςτιματα, κ.λπ. Αυτά καλοφνται 
"πάγιο ενεργθτικό", είναι θ κινθτι ι ακίνθτθ περιουςία που 
προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ για τθν 
λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ. Θ χρθματοδότθςθ κεφαλαίων πρζπει 
να γίνει από τα μερίδια των μελϊν, αλλά αυτι δεν είναι θ μοναδικι 
επιλογι. Δεν υπάρχει κανζνασ γενικόσ κανόνασ για τον υπολογιςμό 
τθσ αξίασ ενόσ μεριδίου. Εξαρτάται από τα ίδια τα μζλθ να το 
αποφαςίςουν. Άλλα περιουςιακά ςτοιχεία εξανεμίηονται κατά τθν 
πρϊτθ χριςθσ τουσ για τθν εκκίνθςθ των λειτουργιϊν του 
ςυνεταιριςμοφ. Αυτά καλοφνται "κεφάλαιο κίνθςθσ".  
 
Γενικά, ςυηθτιζται ότι ςτισ αναπτυςςόμενεσ και υπό μετάβαςθ χϊρεσ, 
τα μζλθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ λαμβάνουν ελάχιςτα μζροσ ςτθν εφρεςθ 
των πόρων, και μερικζσ φορζσ δεν αρκεί θ ςυμβολι τουσ ςτα μερίδια. 
Στθν ςυνζχεια είναι δυνατόν να τα αναπλθρϊςουν ανταποδίδοντασ 
ςε είδοσ όπωσ με καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, τθν μεταφορά των 
υλικϊν, τθν γραμματειακι υποςτιριξθ κ.λπ. Αυτζσ οι ανταποδϊςεισ 
μποροφν να γίνουν είτε εκελοντικά είτε να αποδοκοφν ωσ μερίδια. 
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ιδιότθτα μζλουσ αποκτάται όταν 
αποδοκοφν τα μερίδια. 
 
Φυςικά, ςτο πνεφμα των πρωτοπόρων του Rochdale, τα μζλθ 
μποροφν επίςθσ να αποταμιεφςουν τα απαραίτθτα χρθματικά ποςά 
πριν τθν ίδρυςθ του ςυνεταιριςμοφ.  
 
Η φφςθ τουσ  
 
Θ πρϊτθ ςυνεταιριςτικι αρχι που αναφζρεται ςτθν εκελοντικι και 
ανοικτι απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ είναι θ αιτία για τθν 
μεταβλθτότθτα του κεφαλαίου μεριδίων. Κακϊσ ο αρικμόσ μελϊν δεν 
είναι ςτακερόσ, το κεφάλαιο μεριδίων αλλάηει ςυνεχϊσ κακϊσ τα 
μζλθ εντάςςονται, αποκλείονται ι αποχωροφν: αυξάνεται όποτε νζα 
μζλθ ειςζρχονται ι καταβάλλονται πρόςκετα μερίδια από τα ιδθ 
μζλθ, θ μειϊνεται μετά από ζναν κάνατο, ζναν αποκλειςμό ι μια 
αποχϊρθςθ.  
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Σα χαρακτθριςτικά τουσ  
 
Σε αντίκεςθ με τθν ςυςςϊρευςθ του χρθματικοφ κεφαλαίου που 
ςθμαίνει μια επζνδυςθ για τουσ μζτοχουσ, τα μερίδια ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ είναι απλά θ ςυνειςφορά του κάκε ςυνεταιριςτι ςτθν 
δθμιουργία των ςυνεταιριςτικϊν πόρων ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ 
να εκτελζςει πολφ καλά τισ υπθρεςίεσ που αναμζνονται από τον 
ςυνεταιριςμό. Για αυτόν τον λόγο τα μερίδια δεν είναι μια πθγι 
κεφαλαιακοφ κζρδουσ όπωσ γίνεται με το απόκεμα ςε μια επιχείρθςθ 
κεφαλαιοκρατικοφ τφπου.  
 
Το πολφ-πολφ, όπωσ αναφζρεται ςτθν τρίτθ αρχι που αφορά τθν 
οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν, τα μερίδια μποροφν να 
προςελκφςουν ζνα ςτακερό και περιοριςμζνο τόκο. Ζχουμε δει ότι 
αυτι θ αρχι είναι ζνα κζμα αντιπαράκεςθσ που οφείλεται ςτθν 
δυνατότθτα να ευνοθκοφν τα αδρανι μζλθ εισ βάροσ των ενεργϊν 
μελϊν ι να αποτραποφν τα μζλθ να επενδφςουν.  
 
Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των μεριδίων είναι θ προςωπικι 
φφςθ τουσ που τα κάνει μθ διαπραγματεφςιμα και μθ-μεταβιβάςιμα 
εκτόσ αν για αυτιν τθν μεταβίβαςθ υπάρχει θ ζγκριςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

 
Πλεονάςματα και αποκεματικά  
 
Τα πλεονάςματα ενόσ ςυνεταιριςμοφ μποροφν να διατεκοφν με τρεισ 
διαφορετικοφσ τρόπουσ: για να ενιςχφςουν τθν κεφαλαιακι βάςθ30 με τθν 
ενίςχυςθ των αποκεματικϊν, για να αποδϊςουν ζνα "μζριςμα", για να 
αποδϊςουν ζνα περιοριςμζνο τόκο ςτα μζλθ για το προςφερόμενο 
κεφάλαιο.  
 
Τα αποκεματικά ενόσ ςυνεταιριςμοφ είναι ςυλλογικά και μόνο ςε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να διανεμθκοφν ςτα μζλθ. Αυτό το 
αποκεματικό κεφάλαιο επιτρζπει ςτο ςυνεταιριςμό να μετριάςει τισ 
επιπτϊςεισ των περιόδων υποτονικισ δραςτθριότθτασ. Μερικοί 
ςυνεταιριςτζσ, εντοφτοισ, τείνουν να απορρίπτουν τθν φπαρξθ των 

                                                 
30

 Η θεθαιαηαθή βάζε απεηθνλίδεη ηνπο πόξνπο κηαο επηρείξεζεο  νη νπνίνη δελ 

επηζηξέθνληαη, εθηόο αλ απηή δηαιπζεί. 
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αποκεματικϊν κεφαλαίων και ηθτοφν τα χριματα να διατίκενται ςτα 
μερίςματα αλλά μζχρι τϊρα αυτι θ πρακτικι ζχει παραμείνει ςτο 
περικϊριο επειδι θ απουςία μιασ απαίτθςθσ για μια ελάχιςτθ κεφαλαιακι 
δαπάνθ εκκίνθςθσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ το κακιςτά προτιμθτζο, και νομικά 
απαιτοφμενο, να δθμιουργθκεί ζνα αποκεματικό κεφάλαιο.  
 
Δανειςμόσ  
 
Ζνασ ςυνεταιριςμόσ κα μποροφςε να δανειςτεί για να καλφψει τθν 
ζλλειψθ κεφαλαίου.  
 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τθν επικυμία για ανεξαρτθςία και αυτονομία των 
ςυνεταιριςμϊν,31 ο δανειςμόσ από τα μζλθ του είναι προτιμθτζοσ. Ζνασ 
μεγάλοσ αρικμόσ ςυνεταιριςμϊν, ιδιαίτερα ςυνεταιριςμϊν καταναλωτϊν, 
ζχουν αποκτιςει αρκετοφσ πόρουσ μικρϊν κονδυλίων ενκαρρφνοντασ και 
ςυλλζγοντασ αποταμιεφςεισ από τα μζλθ τουσ υπό τθν μορφι εντόκων 
κατακζςεων πλθρωτζων κατόπιν αιτιματοσ ι ςε μια ςυγκεκριμζνθ 
θμερομθνία.  
 
Ο ςυνεταιριςτικόσ τομζασ μπορεί επίςθσ να αποδειχκεί μια πικανι πθγι 
χρθματοδότθςθσ. Οι πιςτωτικζσ ενϊςεισ είναι ζνα παράδειγμα. Οι 
ςυνεταιριςμοί που ζχουν αποδείξει τθν φερεγγυότθτά τουσ μποροφν επίςθσ 
να εκδϊςουν ομόλογα για τα μζλθ τουσ ι να τουσ ενκαρρφνουν να 
ςυνειςφζρουν πρόςκετα μερίδια αν και τζτοια μερίδια ςε καμία περίπτωςθ 
δεν αλλάηουν τον κανόνα "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ".  
 
Τζλοσ, ωσ τελευταία λφςθ, ο ςυνεταιριςμόσ μπορεί να απευκυνκεί ςτισ 
τράπεηεσ ι άλλουσ χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ.  
 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςυνικωσ θ οικονομικι ευκφνθ των μελϊν 
περιορίηεται ςτθν ςυνειςφορά των μεριδίων τουσ. Κατά ςυνζπεια θ 
προςωπικι περιουςία των μελϊν δεν επθρεάηεται από τθν λιψθ δανείων 
από τον ςυνεταιριςμό.  
 
Επιπλζον, ακόμα κι αν ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι μια επιχείρθςθ, οι κανόνεσ 
που διζπουν τθν οικονομικι διαχείριςι του διαφζρουν κάπωσ από τουσ 
κανόνεσ μιασ κεφαλαιοκρατικισ επιχείρθςθσ.  
 

                                                 
31

 Γείηε: Σέηαξηε ζπλεηαηξηζηηθή αξρή.  
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Ραρ’ όλα αυτά πρζπει να λαμβάνει οριςμζνα βαςικά προλθπτικά μζτρα 
όπωσ να διαςφαλιςτεί ότι υπάρχουν αρκετά κεφάλαια άμεςα διακζςιμα για 
τθν κάλυψθ βραχυπρόκεςμϊν οφειλϊν.  
 
Εκτόσ από τα μζλθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ, ιδιαίτερα μερικοί υπάλλθλοι όπωσ 
ο διευκυντισ και ο ελεγκτισ, πρζπει ςυνεχϊσ να ζχουν ςτο μυαλό τουσ ότι 
ζνασ ςυνεταιριςμόσ δεν είναι όπωσ άλλεσ επιχειριςεισ. Θ φφςθ και οι 
ςτόχοι του είναι εντελϊσ διαφορετικοί από αυτζσ. Ο ςτόχοσ του δεν είναι να 
πραγματοποιιςει τα μζγιςτα κζρδθ, αλλά να παρζχει τισ καλφτερεσ 
υπθρεςίεσ ςτα μζλθ του. Είναι επομζνωσ ςθμαντικό να προςαρμοςτοφν οι 
κλαςικοί κανόνεσ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του 
ςυνεταιριςμοφ ι να προςαρμοςτοφν τουλάχιςτον ςτθ ςυνεταιριςτικι 
άποψθ.  
 
Οριηόντια και κάκετθ δομι  

 
Ρροκειμζνου να παραςχεκοφν οι καλφτερεσ δυνατζσ υπθρεςίεσ ςτα μζλθ 
τουσ, ςφμφωνα με τθν 6θ αρχι, οι ςυνεταιριςμοί ζχουν κακικον να 
ςυνεργαςτοφν ο ζνασ με τον άλλον.32 Μποροφν να το κάνουν με τθν 
βοικεια δφο τφπων δομϊν: τθν οριηόντια δομι και τθν κάκετθ δομι.  
 
Οριηόντια δομι  
 
Θ οριηόντια δομι ι οριηόντια ολοκλιρωςθ είναι θ ςυνεργαςία των 
ςυνεταιριςμϊν οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτο ίδιο επίπεδο. Αυτι θ 
ςυνεργαςία μπορεί να εμφανιςτεί με διάφορουσ τρόπουσ: οι ςυνεταιριςμοί 
μποροφν να εκμεταλλευτοφν μαηί το ίδιο κομμάτι γθσ όπωσ ίςωσ ςτθν 
περίπτωςθ των γεωργικϊν ςυνεταιριςμϊν, οι ςυνεταιριςμοί μποροφν 
επίςθσ να δθμιουργιςουν μια κοινι επιχείρθςθ ςτθν οποία ανακζτουν 
οριςμζνεσ υπθρεςίεσ όπωσ τισ τεχνικζσ προϊκθςθσ προϊόντων ι τθν 
τυποποίθςθ των προϊόντων.  
 
Θ οριηόντια ολοκλιρωςθ μπορεί επίςθσ να φανεί ςτισ ςυγχωνεφςεισ των 
ςυνεταιριςμϊν. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ είτε ζνασ ι περιςςότεροι 
ςυνεταιριςμοί μεταφζρουν τισ εργαςίεσ τουσ ςε ζναν άλλο ςυνεταιριςμό, 
είτε ζνασ ι περιςςότεροι ςυνεταιριςμοί δθμιουργοφν ζναν νζο 
ςυνεταιριςμό μεριμνϊντασ, μεταξφ των άλλων ηθτθμάτων, για τθν μείωςθ 
των δαπανϊν.  
                                                 

32
 Γείηε: Έθηε ζπλεηαηξηζηηθή αξρή.  
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Κάκετθ δομι  
 
Θ κάκετθ δομι ι κάκετθ ολοκλιρωςθ αντιπροςωπεφει τθν ιεραρχικι 
οργάνωςθ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ ειδικότερα μζςω των Ενϊςεων, 
των Ομοςπονδιϊν και Συνομοςπονδιϊν των ςυνεταιριςμϊν (ςυνεταιριςμοί 
των ςυνεταιριςμϊν). Για να πραγματοποιιςουν πιο αποτελεςματικά τισ 
λειτουργίεσ τουσ οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να ςχθματιςτοφν ςε Ενϊςεισ. 
Μια Συνεταιριςτικι Ζνωςθ είναι ομάδα τουλάχιςτον δφο ςυνεταιριςμϊν 
των οποίων οι επιχειρθςιακοί ςκοποί είναι ταυτόςθμοι ι ςυμπλθρωματικοί.  
  
Με ςκοπό τθν αντιπροςϊπευςθ και τθν υπεράςπιςθ των κοινϊν 
ςυμφερόντων τουσ, τουλάχιςτον δφο Συνεταιριςτικζσ Ενϊςεισ μποροφν να 
ςχθματίςουν μια ομοςπονδία. Θ Εκνικι Νομοκεςία εγκρίνει γενικά ζνασ ι 
περιςςότεροι ςυνεταιριςμοί οι οποίοι δεν μποροφν να είναι ςυνδεδεμζνοι 
με μια Ζνωςθ να μποροφν να προςχωριςουν απ’ ευκείασ ςε μια 
Ομοςπονδία.  
 
Τζλοσ, οι Συνεταιριςτικζσ Ομοςπονδίεσ μποροφν να ενωκοφν ςε 
Συνομοςπονδίεσ. Μια Συνομοςπονδία είναι και καλείται οργάνωςθ 
κορυφισ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ.  
  
Ράνω απ’ όλα μια Συνομοςπονδία δρα με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  
 

 λαμβάνει τον ρόλο του εκπροςϊπου ςε εκνικό επίπεδο ςτισ 
κυβερνιςεισ και άλλεσ ςχετικζσ αρχζσ για όλα τα κζματα που 
ςχετίηονται με το ςυνεταιριςτικό κίνθμα 

 

 προετοιμάηει και διαδίδει ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με το 
ςυνεταιριςτικό κίνθμα 

 

 ςυμβουλεφει για τθν γενικι κατεφκυνςθ τθσ εκνικισ ςυνεταιριςτικισ 
πολιτικισ και προτείνει αλλαγζσ ι ανακεωριςεισ των εγγράφων που 
ςχετίηονται με τουσ ςυνεταιριςμοφσ  

 

 αντιπροςωπεφει το ςυνεταιριςτικό κίνθμα ςε περιφερειακό και 
διεκνζσ επίπεδο  
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Βαςικά ςθμεία του κεφαλαίου 
"Οργανωτικι δομι και οικονομικι οργάνωςθ ενόσ  

ςυνεταιριςμοφ" 
 

 Οι κανονιςμοί ενόσ ςυνεταιριςμοφ διατυπϊνονται ςτο καταςτατικό 
του. Καταρτίηονται από τα μζλθ. Αυτά κζτουν τισ κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ του ςυνεταιριςμοφ. Θ κατάρτιςθ των κανονιςμϊν είναι μια 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για οποιαδιποτε εγγραφι ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ ςτα μθτρϊα των αρμόδιων αρχϊν  

 

 Ζνασ ςυνεταιριςμόσ αποτελείται γενικά από διάφορα ςϊματα: 
 

o τθν Γενικι Συνζλευςθ, το ανϊτατο ςϊμα του ςυνεταιριςμοφ 
ςτο οποίο ανικουν όλα τα μζλθ 

 
o το Διοικθτικό Συμβοφλιο του οποίου τα μζλθ εκλζγονται από 

τθν Γενικι Συνζλευςθ και το οποίο διαχειρίηεται τθν 
κακθμερινι λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ 

 
o τον λογιςτι ι τον οικονομικό ελεγκτι του ςυνεταιριςμοφ  

 

 Μερικζσ φορζσ επίςθσ υπάρχει, αντί του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μια 
Διαχειριςτικι Επιτροπι και μια Εποπτικι Επιτροπι  

 

 Για να προςχωριςει κάποιοσ ωσ μζλοσ ςε ζναν ςυνεταιριςμό πρζπει 
να ςυνειςφζρει τουλάχιςτον για ζνα μερίδιο  

 

 Το ςφνολο όλων των μεριδίων αντιπροςωπεφει το μετοχικό κεφάλαιο 
του ςυνεταιριςμοφ 

 

 Οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να διακζτουν τα πλεονάςματά τουσ: ςτο 
κεφάλαιο, ςτα μερίςματα, ωσ περιοριςμζνουσ τόκουσ για το 
κεφάλαιο  

 

 Οι ςυνεταιριςμοί του ίδιου επιπζδου μποροφν να εργαςτοφν μαηί εάν 
οι δραςτθριότθτζσ τουσ το απαιτοφν 

 

 Οι Συνεταιριςτικζσ Ομοςπονδίεσ και οι Συνομοςπονδίεσ 
εξαςφαλίηουν ότι οι ςυνεταιριςμοί αντιπροςωπεφονται ςε εκνικό, 
περιφερειακό και διεκνζσ επίπεδο
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6. υνεταιριςτικι επιχειρθματικότθτα  
6 

 
Θ ζννοια τθσ ςυνεταιριςτικισ επιχειρθματικότθτασ είναι κεμελιϊδθσ 
ςθμαςίασ. Συνδζεται ςτενά με τθν βιωςιμότθτα και τθν ανκεκτικότθτα τθσ 
ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ και ςυνεπϊσ και του ςυνεταιριςτικοφ 
κινιματοσ. 
 
Αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηει καταρχιν, με μια ςυνοπτικι ματιά, μερικζσ 
βαςικζσ ιδζεσ για τθν επιχειρθματικότθτα και τισ ευδιάκριτεσ διαφορζσ τθσ 
ςυνεταιριςτικισ επιχειρθματικότθτασ και ςτθν ςυνζχεια προςδιορίηει πϊσ 
μπορεί να προαχκεί.  
 
Επιχειρθματίασ και επιχειρθματικότθτα  

 
Οριςμόσ του επιχειρθματία  
 
Δεν υπάρχει μια κακολικι άποψθ για τον οριςμό του επιχειρθματία. Για 
μερικοφσ ζνασ επιχειρθματίασ είναι "απλά" κάποιοσ που δθμιουργεί μια 
επιχείρθςθ, για άλλουσ είναι πάνω απ’ όλα ζνασ άνδρασ ι μια γυναίκα με 
κίνθτρα που χρθςιμοποιεί τισ δεξιότθτεσ και τισ δυνατότθτζσ του/τθσ να 
προςδιορίςει τισ ευκαιρίεσ ϊςτε να αναπτφξει μια επικερδισ επιχείρθςθ, 
λαμβάνοντασ υπολογιςμζνα ρίςκα για να δθμιουργιςει, να καινοτομιςει 
και να ενταχκεί ςτον επιχειρθςιακό κόςμο. Ο τελευταίοσ οριςμόσ 
υπογραμμίηει τθν καινοτόμο φφςθ τθσ επιχείρθςθσ και αναγνωρίηει τουσ 
κινδφνουσ που μπορεί να διατρζξει. 
 
Αρκετά απλά κα ποφμε ότι ζνασ επιχειρθματίασ είναι φυςικό πρόςωπο ι 
εταιρικό ςϊμα που αναλαμβάνει υπολογιςμζνα ρίςκα να κινθτοποιιςει 
ανκρϊπινουσ, υλικοφσ και οικονομικοφσ πόρουσ, να τουσ ςυγκεντρϊςει και 
να τουσ οργανϊςει με ςκοπό τθν επίτευξθ ενόσ προκακοριςμζνου ςτόχου. 
Ζνασ επιχειρθματίασ είναι κάποιοσ που, αφοφ κζςει ςτον εαυτό του/τθσ 
ζναν ι περιςςότερουσ ςτόχουσ, βρίςκει ζναν τρόπο να αποκτιςει το 
απαραίτθτο οικονομικό και ανκρϊπινο δυναμικό για να δθμιουργιςει τθν 
επιχείρθςι του/τθσ και να επιτφχει ζτςι τον/τουσ ςτόχουσ του/τθσ. Ο 
επιχειρθματίασ επιδιϊκει ςυνεχϊσ νζεσ ευκαιρίεσ. Θ δθμιουργικότθτα είναι 
ζνα από τα χαρακτθριςτικά του επιχειρθματία, αλλά δεν είναι το μοναδικό.  
 
Τα κφρια χαρακτθριςτικά ενόσ επιχειρθματία είναι ςτθν πραγματικότθτα: 
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 θ ικανότθτα να δθμιουργιςει μια επιχείρθςθ  
 

 θ επικυμία να είναι ο εργοδότθσ κάποιου  
 

 θ ικανότθτα να είναι ςε επιφυλακι για να εντοπίςει τισ ευκαιρίεσ  
 

 ο ηιλοσ για τθν εργαςία  
 

 θ ικανότθτα τθσ προςαρμογισ ςε ζνα δεδομζνο περιβάλλον 
 
Οριςμόσ τθσ επιχειρθματικότθτασ  
 
Πςον αφορά τθν επιχειρθματικότθτα, είναι μια ζννοια που καλφπτει αυτι 
του επιχειρθματία. Θ επιχειρθματικότθτα είναι μια διαδικαςία για τθν 
απόκτθςθ και τθν διαχείριςθ ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων με ςτόχο τθν 
δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι δραςτθριοτιτων που επιτρζπουν 
τθν ικανοποίθςθ ατομικϊν ι ομαδικϊν αναγκϊν.33 Εδϊ ο ςτόχοσ του 
επιχειρθματία ςτθν αναηιτθςθ τθσ επιτυχίασ είναι θ καινοτομία, για 
παράδειγμα, θ δθμιουργία νζων προϊόντων ι νζων μεκόδων παραγωγισ, θ 
ανακάλυψθ νζων αγορϊν και νζων μορφϊν οργάνωςθσ.34 Για να επιτφχουν 
το ςκοπό τουσ οι επιχειρθματίεσ πρζπει να ςχεδιάςουν, να οργανϊςουν και 
να ελζγξουν τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ είτε ανκρϊπινουσ είτε 
οικονομικοφσ. Θ ζννοια του υπολογιςμοφ των ρίςκων είναι εξαιρετικά 
ςθμαντικι. Για το μελλοντικό επιχειρθματία είναι ζνα κζμα να μθν 
παραςυρκεί ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ, χωρίσ πρϊτα να ζχει μια τζλεια 
κατανόθςθ των πικανοτιτων επιτυχίασ και του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ. 
Για να το κάνει αυτό κα πρζπει να πραγματοποιιςει μια μελζτθ 
ςκοπιμότθτασ που κα προςδιορίηει τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ του/τθσ. Αυτό 
κα περιλαμβάνει μια περιβαλλοντικι μελζτθ, μια κοινωνικοπολιτιςτικι 
μελζτθ, μια μελζτθ αγοράσ, μια τεχνικι μελζτθ, μια μελζτθ άλλων 
οικονομικϊν κεμάτων, μια νομικι μελζτθ, μια χρθματοοικονομικι μελζτθ 
και τελικά μια οργανωτικι μελζτθ.  
 
Συνεταιριςτικι επιχειρθματικότθτα  

 

                                                 
33

 Yvon Gasse: L’entrepreneur moderne: attributs et fonctions, in the Revue Internationale 

de Gestion, vol 7, no 4, 1982. 
34

 Read J. Schumpeter on this subject. 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό που ζχει ειπωκεί νωρίτερα, μπορείτε καλφτερα 
να καταλάβετε γιατί θ ςυνεταιριςτικι επιχειρθματικότθτα βρίςκεται ςτο 
επίκεντρο τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ ανκεκτικότθτασ του ςυνεταιριςτικοφ 
κινιματοσ.  
 
Στο παρόν κεφαλαιοκρατικό πλαίςιο, το ςυνεταιριςτικό κίνθμα κα πρζπει 
αναπόφευκτα να προςπακιςει να είναι καινοτόμο για να παραμείνει 
βιϊςιμο και να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ των μελϊν του βαςιηόμενο ςτισ 
δυνάμεισ του και ςτα μοναδικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματά του. 
 
Εφαρμοςμζνο ςτθ ςυνεταιριςτικι ςφαίρα, θ επιχειρθματικότθτα είναι μια 
διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία μια ομάδα ωσ κινθτιριοσ μοχλόσ 
κινθτοποιεί τουσ ανκρϊπινουσ, υλικοφσ και οικονομικοφσ πόρουσ για να 
προωκιςει ζναν νζο ςυνεταιριςμό που κα λειτουργεί επικερδϊσ για να 
ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ αυτϊν ι τθσ κοινότθτασ. Αυτόσ είναι ο οριςμόσ τθσ 
ςυνεταιριςτικισ επιχειρθματικότθτασ. Ο "ςυνεταιριςτισ επιχειρθματίασ" 
εμπνζεται από μια ςτακερι επικυμία να λαμβάνει πρωτοβουλία και να 
οργανϊνεται εντόσ των διακζςιμων πόρων ϊςτε να φτάςει ςε χειροπιαςτά 
αποτελζςματα, πράγμα το οποίο αποκαλείται πνεφμα τθσ επιχείρθςθσ. 
 
Για να επιβιϊςουν ςε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον όλοι οι ςυνεταιριςμοί 
πρζπει να οδθγοφνται και να διαχειρίηονται από επιχειρθματίεσ οι οποίοι 
ζχουν τθν αίςκθςθ του ςυνεταιριςτικοφ επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και να 
ξζρουν πϊσ να καινοτομιςουν για να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τουσ.  
 
Για παράδειγμα ζνασ ςυνεταιριςμόσ κατοικίασ κα πρζπει να είναι 
καινοτόμοσ ςτθν καταςκευι χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα τα τοπικά υλικά. 
Κα πρζπει επίςθσ να μάκει να ςυνεργάηεται με τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικτφων πιςτωτικϊν ενϊςεων. Μια πιςτωτικι 
ζνωςθ πρζπει να είναι καινοτόμοσ ςτον τρόπο που πείκει τα μζλθ τθσ να 
αποταμιεφουν.  
 
Ρριν γίνουν καλοί ςυνεργάτεσ, όλα τα μζλθ πρζπει να γίνουν καλοί 
επιχειρθματίεσ. Ζνασ ςυνεταιριςμόσ κα είναι πολφ τυχερόσ εάν καταφζρει 
να επιβιϊςει για μια μικρι χρονικι περίοδο χωρίσ καλοφσ επιχειρθματίεσ. 
Αλλιϊσ, κα υποχρεωκεί να καλζςει κάποιο εξωτερικό πρόςωπο που είναι 
κατάλλθλο για αυτόν τον τφπο εργαςίασ.  
 
Θ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηουν οι ςυνεταιριςμοί είναι να ςυνεχίςουν να 
είναι ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι του ιδιωτικοφ τομζα ενϊ κρατοφν άκικτθ 



Δγρεηξίδην ηνπ 

CoopStarter (2) 

 

 83 

τθν κοινωνικι διάςταςθ και τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ που τουσ χαρακτθρίηουν. 
Φυςικά, διάφοροι παράγοντεσ μπορεί να ευνοιςουν τθν ςυνεταιριςτικι 
επιχειρθματικότθτα, μεταξφ των οποίων εξωτερικοί παράγοντεσ όπωσ θ 
εναρμόνιςθ των ςυνεταιριςτικϊν πολιτικϊν ςε εκνικό, περιφερειακό και 
διεκνζσ επίπεδο. Αυτι θ διαδικαςία, ζχει αρχίςει ιδθ, χάρθ ςτθν Σφςταςθ 
193 του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ ςχετικά με τθν προϊκθςθ των 
ςυνεταιριςμϊν και τθν υιοκζτθςθ άλλων περιφερειακϊν κανονιςμϊν, 
ειδικότερα ςε ευρωπαϊκό και αφρικανικό επίπεδο.  
 
Οι ςυνεταιριςμοί πρζπει τϊρα να επιδιϊξουν να αφομοιϊςουν τθν 
κουλτοφρα τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ όπωσ άλλα εμπορικά εγχειριματα 
και να παρζχουν ςτα μζλθ τουσ μια ποικιλία από νζα προϊόντα και 
υπθρεςίεσ.  
 
Θ ςυνεταιριςτικι επιχειρθματικότθτα επιδιϊκει ςτθν πραγματικότθτα να 
φζρει τθν δθμιουργικότθτα, τθν καινοτομία και τθν ςτρατθγικι διαχείριςθ 
ςτο ςυνεταιριςτικό κίνθμα. Πχι ότι αυτό δεν ιταν ποτζ ζτςι ςτο παρελκόν, 
αλλά ςιμερα είναι περιςςότερο από ποτζ απαραίτθτο για να εξαςφαλιςτεί 
θ βιωςιμότθτά του.  
 
Για να γίνει αυτό είναι ουςιαςτικό οι χρθματοοικονομικοί και μθ 
χρθματοοικονομικοί ςυνεταιριςμοί να ζχουν:  
 

 διορατικότθτα και δυναμικζσ δομζσ διακυβζρνθςθσ  
 

 κατάλλθλα καταρτιςμζνο, ικανό και αφοςιωμζνο προςωπικό  
 

 ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ  
 

 νζα προϊόντα και νζεσ υπθρεςίεσ  
 

 αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ προϊόντων 
 
Επιπλζον, αναμζνεται οι ςυνεταιριςτζσ διευκυντζσ να ζχουν μια βακιά 
γνϊςθ τθσ διαχείριςθσ και των ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν και πρακτικϊν, 
κακϊσ επίςθσ και τθν ικανότθτα να ακοφςουν και να αποκρικοφν ςτα 
ςυμφζροντα και τισ επικυμίεσ των μελϊν.35 Επίςθσ αναμζνεται από το 
Κράτοσ να παρζχει νομικά κίνθτρα προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των 

                                                 
35

 Mark Levin: Human Resource Development in Cooperatives: Towards Cooperative 

Entrepreneurship. 
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ςυνεταιριςμϊν. Θ επιβίωςθ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ εξαρτάται από 
το ςεβαςμό αυτϊν των ςυνκθκϊν ςε ζναν κόςμο που διεκδικεί να είναι πιο 
προκλθτικόσ μζρα με τθν μζρα. 
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Βαςικά ςθμεία από το κεφάλαιο 

"υνεταιριςτικι επιχειρθματικότθτα" 
 

 Ζνασ επιχειρθματίασ είναι ζνα φυςικό πρόςωπο ι ζνα εταιρικό ςϊμα 
που λαμβάνει υπολογιηόμενα ρίςκα ςτθν κινθτοποίθςθ ανκρϊπινων, 
υλικϊν και οικονομικϊν πόρων, ςυγκεντρϊνοντασ τουσ μαηί και 
οργανϊνοντάσ τουσ με ςκοπό να επιτευχκεί ζνασ προκακοριςμζνοσ 
ςτόχοσ  

 

 Τα κφρια χαρακτθριςτικά ενόσ επιχειρθματία είναι:  
 

o θ ικανότθτα να δθμιουργιςει μια επιχείρθςθ  
 

o θ επικυμία να είναι ο εργοδότθσ κάποιου  
 

o θ ικανότθτα να είναι ςε επιφυλακι για να εντοπίςει τισ 
ευκαιρίεσ  

 
o ο ηιλοσ για τθν εργαςία  

 
o θ ικανότθτα τθσ προςαρμογισ ςε ζνα δεδομζνο περιβάλλον 

 
 

 Θ επιχειρθματικότθτα είναι μια διαδικαςία για τθν απόκτθςθ και τθν 
διαχείριςθ ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων με ςτόχο τθν δθμιουργία, 
τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι λφςεων ικανϊν να ανταποκρικοφν ςε 
ανάγκεσ ατόμων ι ομάδων  

 

 Θ ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ είναι μια διαδικαςία που ςτοχεφει να 
φζρει τθν δθμιουργικότθτα, τθν καινοτομία και τθν ςτρατθγικι 
διαχείριςθ ςτο ςυνεταιριςτικό κίνθμα  

 

 Για να είναι εφικτι θ ςυνεταιριςτικι επιχειρθματικότθτα, οι 
ςυνεταιριςμοί ζχουν κακικον να εξοπλιςτοφν με:  

 
o διορατικότθτα και δυναμικζσ δομζσ διακυβζρνθςθσ  

 
o κατάλλθλα καταρτιςμζνο, ικανό και αφοςιωμζνο προςωπικό  
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o ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ  
 

o νζα προϊόντα και νζεσ υπθρεςίεσ  
 

o αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ προϊόντων  

 


