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Η διαχρονική κληρονομιά ενός γνήσιου Συνεταιριστή 

Μ ετά από μια μακρά περίο-
δο ασθένειας,  ο Πρόε-

δρος της ICA, Ivano Barberini, 
απεβίωσε στις 6 Μαΐου του 
2009.  
 
Μια εκδήλωση τιμής στην μνή-
μη του έλαβε μέρος στις 8 
Μαΐου 2009 στις εγκαταστάσεις 
του Legacoop Emilia-Romagna 
στην Μπολόνια της Ιταλίας, 
όπου ακολούθησε μια τελετή 
κηδείας σε ιδιωτικό κύκλο, 
όπως είχε ζητηθεί από την οι-
κογένειά του.  
 
Η ICA έγινε αποδέκτης μιας 
πλειάδας μηνυμάτων  συλλυπη-
τηρίων και τιμητικών εγκωμίων, 
που δημοσιεύονται στην σχετι-
κή με το μνημόσυνο ιστοσελίδα 
μας. Ο κος Barberini ήταν ένας 
πυλώνας  του παγκόσμιου συ-
νεταιριστικού κινήματος, των 
αξιών και των αρχών του και 
εργάστηκε μέχρι τέλους για την 
προώθηση του κινήματος. 
 
Η διαχρονική του κληρονομιά 
και το υψηλό συνεταιριστικό 
του πνεύμα αναγνωρίζεται στα 
εκατοντάδες μηνύματα που 
λαμβάνονται, μια επιβεβαίωση 
της υψηλής υπόληψης που 
απολάμβανε, της φιλίας και του 

σεβασμού που απέκτησε σε 
όλη την πορεία  της ζωής του.  
 
Οι επιστολές έχουν αναρτηθεί 
στον δικτυακό τόπο  της ICA: 

www.ica.coop/presidentpage/
tributes.html 
 
Γυρίστε στην σελ. 4 για να 
διαβάσετε το αφιέρωμα.  

Ο ι ανά τον κόσμο συνεταιρι-
στικές επιχειρήσεις φαίνε-

ται πως ανταποκρίνονται επιτυ-
χώς στην παγκόσμια οικονομική 
κρίση ,  βάσει πρόσφατης 
έκθεσης της Διεθνούς Οργάνω-
σης Εργασίας (ILO), που διεξή-
χθη από την ICA σε αναγνώρι-
ση της, ως  κέντρο της γνώσης 
για τους συνεταιρισμούς.   
 
Η έκθεση με τίτλο “Η ανθεκτι-
κότητα του συνεταιριστικού 
επιχειρησιακού μοντέλου σε 
περιόδους κρίσεων”, παρέχει  
αδιάσειστα στοιχεία βάσει των 
οποίων οι συνεταιρισμοί και 
υγιείς είναι οικονομικά, εν μέσω 
ύφεσης, και σημειώνουν υψηλά 
ποσοστά κερδών σε πολλές 
περιπτώσεις.  
Η έκθεση, που συντάχθηκε από 

τον Johnston Birchall, Καθηγη-
τή Κοινωνικής Πολιτικής στο 
Πανεπιστήμιο του Stirling της 
Σκωτίας, και την Lou Hammond 
Ketilson, Πρόεδρο της Ερευνη-
τικής Επιτροπής της ICA και 
Διευθύντρια του Κέντρου Συνε-
ταιριστικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου του Saskatchewan 
στον Καναδά, συζητήθηκε επι-
σταμένα στη Διεθνή Συνέλευση 
για την Εργασία στη Γενεύη της 
Ελβετίας (3-20 Ιουνίου  2009).  
H δημιουργία της βασίστηκε   
σε πληροφορίες που παρείχε η 
ICA στην ILO, από πηγές των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
και πληροφορίες των μελών 
που  καταδεικνύουν  την συνε-
ταιριστική ανθεκτικότητα στην 
κρίση. Μια αισθητή βελτίωση 
στην προβολή των συνεταιρι-

σμών, σε απροσδόκητους χώ-
ρους, όπως  των Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης που είναι οι 
κύριοι εκφραστές της Οικονομί-
ας, υπήρξε ένα καθοριστικός 
παράγοντας που συνετέλεσε 
για την ανάθεση της έκθεσης. 
 
Στην έκθεση παρατίθενται ιστο-
ρικά αλλά και πρόσφατα εμπει-
ρικά στοιχεία προκειμένου να 
καταδειχτούν οι λόγοι της μα-
κροβιότητας των συνεταιρι-
σμών, καθώς και της αντοχής 
αυτού του οικονομικού μοντέ-
λου στις αναταράξεις αυτής της 
κρίσης. Παραθέτονται επίσης 
προτάσεις για τους τρόπους 
που η ILO θα μπορούσε να 
ενισχύσει τις δραστηριότητές 
της στην προώθησης των συ-
νεταιρισμών. (συνέχεια σελ. 8)  
  

Έκθεση – Η Συνεταιριστική ανθεκτικότητα  στην κρίση 

mailto:chavez@ica.coop
http://www.ica.coop
http://www.ica.coop/presidentpage/
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Από το Γραφείο της Σύνταξης 
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Maria-Elena Chavez 
Hertig, Αναπληρώτρια 
Γενικού Διευθυντή  της 
ICA  

Πρόσφατα νέα 

Σ ’ αυτό το τεύχος της Ανα-
σκόπησης, εστιάζουμε στις 

πολλαπλές ενδείξεις που κατα-
δεικνύουν τον συνεταιρισμό ως 
ένα πραγματικά καλύτερο μο-
ντέλο επιχείρησης. Η έκθεση 
που αφορά την ανθεκτικότητα 
των συνεταιρισμών εν μέσω 
βαθιάς κρίσεως καθώς και  το 
όλο και αυξανόμενο ενδιαφέ-
ρον με το οποίο αντιμετωπί-
ζουν τους συνεταιρισμούς τα 
ΜΜΕ, οι ακαδημαϊκοί κύκλοι και 
όσοι διαμορφώνουν τις πολιτι-
κές, φαντάζει ως η ιδανική 
ευκαιρία που πιθανώς να μην 
προκύψει ξανά στο κοντινό 
μέλλον.  Επομένως, χρειάζεται 
να κινηθούμε γρήγορα εάν 
επιθυμούμε να δημιουργήσου-
με μόνιμα οφέλη στην εικόνα 
των συνεταιρισμών.  
 
Πράγματι, αναφερόμαστε εκτε-
νώς σε αυτό το τεύχος σε μία 
τέτοια ευκαιρία — την ανακή-
ρυξη του  Διεθνούς Έτους των 
Συνεταιρισμών από τα Ηνωμέ-

Προεδρία της ICA—οι αντιπρόεδροι μοιράζονται την ευθύνη  

“Στην κορύφωση 
της κρίσης οι συνε-
ταιριστικές τράπε-
ζες αντιμετωπίζουν 
αύξηση των μελών 
και των αποταμιευ-
τικών  καταθέσε-
ων, αδυνατώντας 
να ανταποκριθούν 
σε αυτή την ξαφνι-
κή αύξησης της 

ζήτησης.”  
 

Hagen Henrÿ 
Πρόεδρος της ILO 

COOP 

θα διενεργηθούν ενόψει της 
Γενικής Συνέλευσης της ICA 
στις 19-20 Νοεμβρίου 2009.  
 
Αυτή η ενδιάμεση συμφωνία 
συμβαδίζει πλήρως με το γενικό 
πνεύμα των αρχών της ICA η 
οποία δεν έχει καμία ειδική 
διάταξη για το ενδεχόμενο να 
χηρεύσει η θέση της Προεδρεί-
ας. Δίνεται επίσης επαρκής 
χρόνος στις οργανώσεις– μέλη 
να εξετάσουν με άνεση χρόνου 

τις υποψηφιότητες για τη θέση 
του Προέδρου, κάτι που πρέπει 
να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο 
του 2009.  Περισσότερες πλη-
ροφορίες για την διαδικασία 
υποψηφιοτήτων θα είναι σύ-
ντομα διαθέσιμες.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες  θα 
βρε ί τ ε  στ ο  σύνδεσμο : 
w w w . i c a . c o o p / i c a /
people.html#president 

νεμηθεί μεταθανάτια το Βρα-
β ε ί ο  “ R o c h d a l e  
Pioneer”. Ωστόσο, παρ΄ όλα 
αυτά, χωρίς αμφιβολία η απώ-
λεια του ηγετικού του προφίλ 
θα συνεχίσει να είναι αισθητή   
για πάρα πολύ καιρό. 
 
Εστιάζουμε τέλος στις ποικίλες 
πρωτοβουλίες ανά περιφέρεια. 
Το κοινό όλων είναι ότι πραγ-
ματεύονται το πώς οι συνεται-
ρισμοί πορεύονται στην ύφεση.  
 
Ανακοινώνουμε επίσης το μή-
νυμα της ICA με την ευκαιρία 
της Διεθνούς Ημέρας για τους 
Συνεταιρισμούς. Ανυπομονούμε  
να δούμε το πώς θα εορταστεί 
η ημέρα αυτή από τους Συνε-
ταιρισμούς.  
 
Τέλος, σας ενημερώνουμε για 
τις αλλαγές που αποφασίστη-
καν στην ηγεσία των μελών της 
ICA καλωσορίζοντας παράλλη-
λα τα νέα μας μέλη.    

να Έθνη.  Κατά το έτος αυτό 
θα κινητοποιηθεί ποικιλοτρό-
πως το ενδιαφέρον για αυτό το 
κίνημα, θα το καταστήσει ευ-
ρύτερα γνωστό και θα αποτελέ-
σει το έναυσμα για πολλές 
άλλες πρωτοβουλίες, από με-
ταρρυθμίσεις στις πολιτικές 
μέχρι και μια συνεταιριστική 
εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.  
Η ICA  με θερμή παράκληση 
ζητά από όλα τα μέλη της να 
έρθουν σε επαφή με τις κυβερ-
νήσεις τους προκειμένου να 
διατηρηθεί η ιδέα των συνεται-
ρισμών στο φως της δημοσιό-
τητας.  
 
Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνε-
ται  επίσης ένα αφιέρωμα στον  
Ivano Barberini.  Άφησε πίσω 
του μια μεγάλη κληρονομιά 
από επιτεύγματα και οφέλη για 
το κίνημα. Θα τιμηθεί και πάλι 
μιας και θα γίνει εκτενής ανα-
φορά στο πρόσωπό του στην  
Γενική Συνέλευση του Νοεμβρί-
ου 2009, όπου και θα του απο-

Ο ι συνεταιρισμοί έχουν 
δείξει μεγαλύτερη  ανθε-

κτικότητα στην βαθιά παγκό-
σμια οικονομική και εργασια-
κή κρίση απ’ ότι άλλοι τομείς 
της οικονομίας, σύμφωνα με 
τον Hagen Henrÿ, επικεφαλής  
του Συνεταιριστικού Τομέα 
της ILO. Πρόσφατα ο Henry 
μίλησε στην εφημερίδα ILO 
Online για τις ευκαιρίες αλλά 
και τις προκλήσεις που υπάρ-
χουν για τους συνεταιρισμούς 
σε περιόδους κρίσης.  
 

Συνέντευξη της ILO για τους συνεταιρισμούς στα Διεθνή ΜΜΕ 

“Μόλις αναθέσαμε την  ολο-
κλήρωση μιας μελέτης, η 
οποία  θα μας παράσχει μια 
ενδελεχή και εμπεριστατωμέ-
νη παρουσίαση των νέων 
δεδομένων” τόνισε ο Henrÿ.   
 
Τα λόγια αυτά του Henrÿ 
υιοθετήθηκαν από άλλα μέσα 
ενημέρωσης παγκοσμίως, 
κάτι που αναδεικνύει την 
τρέχουσα τάση προβολής 
θεμάτων που άπτονται του 
συνεταιρισμού από τα  ΜΜΕ. 

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέ-
ντευξη στο σύνδεσμο: 

www.ilo.org/global/
About_the_ILO/
Media_and_public_information/
Feature_stories/lang--en/
WCMS_105073/index.htm 

Για περισσότερα σχετικά με την 
νέα έκθεση αναφορικά με την  
ανθεκτικότητα των συνεταιρι-
σμών, ανατρέξτε στις σελίδες  
8-9. 

Με το θάνατο  του Ivano Bar-
berini υπήρξε κενό στη θέση 
του προέδρου της ICA.  Το 
Συμβούλιο της  ICA σε συνε-
δρίασή του που έγινε στις 2-3 
Ιουνίου 2009 στο Τόκυο 
(Ιαπωνία) αποφάσισε να εκχω-
ρήσει την ευθύνη της Προεδρί-
ας από κοινού στους 4 Αντι-
προέδρους της  ICA, οι οποίοι 
θα εκτελούν τα καθήκοντα του 
Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  I C A  
μέχρι τις επόμενες εκλογές που 

http://www.ilo.org/global/
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Έκθεση   
Γενικού  
Διευθυντή  Κ ρίνοντας από τις εξελίξεις, 

το τελευταίο διάστημα  
κυριαρχείται  από το θάνατο 
του Ivano Barberini.  Ήταν ο 
αξιαγάπητος Πρόεδρος που 
απολάμβανε το σεβασμό όλου 
του κόσμου. Αφήνει πίσω του 
το διεθνές συνεταιριστικό κίνη-
μα σαφώς σε πιο υγιή κατά-
σταση από αυτή που το βρήκε.  
 
Το παρόν τεύχος της Ανασκό-
πησης φυσικά, περιλαμβάνει 
ένα εκτενές αφιέρωμα στην 
μεγάλη συνεισφορά του Ivano 
προς την ICA, καθώς επίσης 
είμαι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσω ότι στη συνάντη-
ση του Ιουνίου, το Συμβούλιο 
αποφάσισε ότι στον Ivano θα 
απονεμηθεί μεταθανάτια ως 
ένδειξη τιμής το Βραβείο του 
Rochdale Pioneer.  Είναι το 
ελάχιστο που πρέπει να κάνου-
με εάν αναλογιστούμε το μέγε-
θος της προσφοράς του στο 
κίνημα κατά την διάρκεια της 
ζωής του.  
 
Ένα από τα κληροδοτήματα 
του Ivano είναι η μεγάλη βελ-
τίωση της εικόνας της συνεται-
ριστικής επιχείρησης  απέναντι 
στο μοντέλο της ιδιοκτησίας 
των επενδυτών. Η διαρκής 
οικονομική κρίση προτάσσει 
κραυγαλέα την  ανάγκη 
ύπαρξης μιας συνεταιριστικής 
λύσης, και εμείς από την πλευ-
ρά μας προσπαθούμε να κά-
νουμε τα αδύνατα δυνατά,  
προκειμένου να φέρουμε στο 
επίκεντρο των συζητήσεων  τα 
πλεονεκτήματα της συνεταιρι-
στικής διαφορετικότητας. 

Πράγματι, ο Διεθνής Οργανι-
σμός Εργασίας έχει πρόσφατα 
αναθέσει στην ICA να συντάξει 
μια μελέτη σχετικά με την Ανθε-
κτικότητα  του συνεταιριστικού 
επιχειρηματικού μοντέλου  σε 
περιόδους κρίσεων.  
 
Αμέσως μετά την πρωτοβουλία 
απονομής τιμής του  Ivano, ο 
διεθνώς καταξιωμένος οικονο-
μολόγος Jeremy Rifkin, θα είναι 
ο κεντρικός ομιλητής στη Γενική 
Συνέλευση της ICA στη Γενεύη 
που θα πραγματοποιηθεί τον 
Νοέμβριο. Ο κος Rifkin,  θα 
καταθέσει τις ιδέες του σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο οι 
συνεταιρισμοί  μπορούν να δια-
δραματίσουν έναν ουσιαστικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση της 
παγκόσμιας οικονομικής κατάρ-
ρευσης, την ενεργειακή ασφά-
λεια και τις κλιματικές αλλαγές.  
 
Το γενικό θέμα «Παγκόσμια 
κρίση-συνεταιριστική ευκαιρία» 
θα πρέπει να είναι στο επίκε-
ντρο της  ριζοσπαστικής εναλ-
λακτικής συζήτησης. Ο Ivano θα 
είχε κατενθουσιαστεί! 
 
Τέλος, με τον Ivano είχαμε συ-
ζητήσει για τα μελλοντικά μου 
σχέδια, και αυτός συναίνεσε με 
την πρόθεσή μου να αποσυρθώ 
μέχρι το έτος 2010.  Ξέρω ότι 
ακόμη θα εξακολουθώ να θέλω 
να εργαστώ για το συνεταιριστι-
κό κίνημα, ίσως όμως το κάνω 
με μικρότερη ένταση.  Αυτή η 
δουλειά παρείχε σε μένα ικανο-
ποίηση και  επιβράβευση, δίχως 
να μπορώ φανταστώ έναν καλύ-
τερο τρόπο να ολοκληρώσω την 

πλήρους απασχόλησης καριέρα 
μου– αλλά είναι καιρός να προ-
χωρήσουμε. Το Συμβούλιο έχει 
πλήρη επίγνωση των προθέ-
σεών μου ενώ παράλληλα έχει 
δεσμευτεί  ότι οι νέοι διορισμοί 
θα γίνουν με ανοιχτό και διά-
φανο τρόπο. Στο επόμενο 
άρθρο του παρόντος τεύχους 
θα βρείτε όλες τις σχετικές με 
αυτή τη διαδικασία πληροφορί-
ες.  

Ο Γενικός Διευθυντής για την κληρονομιά του Ivano Barberini 
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‘Νοιώθω πως έχω χάσει ένα φίλο και συνεργάτη,  
έναν καθοδηγητή και σύντροφο συνεταιριστή.’ 

 
Iain Macdonald 

Ο Γενικός Διευθυντής ανακοινώνει την  συνταξιοδότησή του 

Ο  Ιain Macdonald, Γενικός 
Διευθυντής της ICA  

για τα τελευταία  επτά χρόνια 
ενημέρωσε το Συμβούλιο της 
ICA για την πρόθεσή του να 
παραιτηθεί από τα καθήκοντά 
του μέσα στο έτος 2010.  
 
Ο Iain Macdonald εξέφρασε 
για τα τελευταία επτά χρόνια 
την άποψη ότι ήταν ‘τα πιο 
εποικοδομητικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της καριέρας μου. 
Θεωρώ πως ασκώντας τα κα-
θήκοντα του Γενικού Διευθυ-

ντή της ICA έχω την καλύτερη 
θέση εργασίας στον κόσμο των 
συνεταιρισμών! Ωστόσο, πι-
στεύω πως στα 62 και επι-
πλέον χρόνια μου είμαι αρκε-
τά γερασμένος για να περι-
φέρομαι σε όλα τα μέρη της 
υφηλίου, ελπίζω  να συνεχί-
σω να εργάζομαι για το συνε-
ταιριστικό κίνημα σε πιο 
ήπιους ρυθμούς. Είναι πολλά 
αυτά που πρέπει να γίνουν, 
ειδικά για την ενίσχυση της 
προβολής των συνεταιριστι-
κών επιχειρήσεων και την 

ανάδειξη, του πως  αυτό το εξελιγ-
μένο επιχειρηματικό μοντέλο,  μπο-
ρεί να αποτελέσει μια λύση στα οικο-
νομικά προβλήματα ανά τον κόσμο’, 
τόνισε ο Macdonald. 
 
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων του 
Συμβουλίου της ICA προσβλέπει στην 
έναρξη της διαδικασίας για  τον διορι-
σμό νέου Γενικού Διευθυντή. Η πρό-
σκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
για την πλήρωση  της θέσης αυτής, 
αναμένεται στις αρχές του Ιανουαρί-
ου του 2010.  

O Ivano Barberini μαζί με τον Γεν. Διευθυντή της ICA στην Ρώμη 
το 2004 
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Σελ.4 

“Μια ζωή για τους συνεταιρισμούς” 

Ο  Ivano Barberini εκλέχτηκε  
Πρόεδρος της ICA το 2001 

κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης στη Σεούλ (Κορέα) 
και ομόφωνα επανεκλέχτηκε 
στο ίδιο αξίωμα το 2005 με 
πενταετή θητεία, η οποία και 
θα έληγε το Νοέμβριο του 
2009.  Η ηγεσία του στην κο-
ρυφή του παγκόσμιου συνεται-
ριστικού σώματος, το υψηλότε-
ρο αξίωμα  του συνεταιριστικού 
κόσμου, ήταν απλώς μια από 
τις πολλές θέσεις τιμής που 
δέχτηκε στη διάρκεια της τεσ-
σαρακονταετούς  καριέρας του 
στα πλαίσια του παγκόσμιου 
συνεταιριστικού κινήματος.  
 
Η σταδιοδρομία του Barberini 
ξεκίνησε στο ιταλικό συνεταιρι-
στικό κίνημα, αλλά κατέλαβε 
και πολλές άλλες ηγετικές θέ-
σεις τόσο στην Ιταλία όσο και 
διεθνώς. Σ΄ αυτές  συμπερι-
λαμβάνονται: η ηγεσία  στο 

σώμα Legacoop, την ιταλική  
πολυτομεακή οργάνωση που 
αντιπροσωπεύει άνω των 
10.000 συνεταιρισμών και άνω 
των πέντε εκατομμυρίων με-
λών, μια θέση που κατείχε 
μέχρι το έτος 2002. 
 
Παράλληλα με την ηγεσία του 
στην  ICA,  ο Barberini ήταν 
επίσης Πρόεδρος  του Istituto 
di Ricerche Internazionali Ar-
chivio Disarmo (Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Αρχείων για τον 
Διεθνή Αφοπλισμό), ένα ερευ-
νητικό κέντρο που ιδρύθηκε το 
1982, και το οποίο μελετούσε 
τα προβλήματα του αφοπλι-
σμού, τις ειρήνης και της α-
σφάλειας, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.  
 
Περισσότερα για την λαμπρή 
καριέρα του Barberini θα βρείτε 
στη βιογραφία του που αναρ-
τήθηκε στο δικτυακό τόπο της 
ICA:  
www.ica.coop/presidentpage/ 
 
Όπως αυτή αντανακλά και στην 
δήλωση του Γενικού Διευθυντή 
της ICA  Iain Macdonald “Ως 
ηγέτης  του παγκόσμιου συνε-
ταιριστικού κινήματος, ήταν 
αξεπέραστος”.    
 
Ο Barberini έχει συναντηθεί με 
αμέτρητους κυβερνητικούς 
εκπροσώπους ανά τον κόσμο, 
με διεθνείς ηγέτες, συμπερι-
λαμβανομένων  του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, τους Γενικούς Διευθυ-
ντές του Διεθνούς Οργανισμού 
Εργασίας, του Οργανισμού 

Αφιέρωμα 
στον  
Ivano  
Barberini 

Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμ. Εθνών, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και πολλών άλλων. 
Ήταν το πρόσωπο, που ανέδει-
ξε τους συνεταιρισμούς σε 
αναρίθμητους καθοδηγητές της 
κοινής γνώμης. Σ’ αυτούς συ-
μπεριλαμβάνονται βραβευμένοι 
με Nobel προσωπικότητες, 
όπως οι Jospeh Stiglitz, Amar-
tya Sen και Rita Levi Montal-
cino, αναφέροντας  μερικούς 
από αυτούς.   
 
Πραγματικά ο Barberini ήταν 
αυτός που επιδίωξε τις πρώτες 
συναντήσεις με οικονομολό-
γους όπως ο Jeremy Rifkin, ο 
οποίος θα είναι ο κύριος ομιλη-
τής  στη Γενική Συνέλευση της 
ICA.  Ο Barberini στήριξε τη 
θεωρία του Rifkin για μια οικο-
νομία όπου το συνεταιριστικό 
κίνημα θα αποτελεί  τον κύριο 
άξονα εδραίωσης μιας νέας  
οικονομίας, βασισμένης σε 
αρχές όπως η ηθική, το αμοι-
βαίο οικονομικό όφελος και το 
ενδιαφέρον για το περιβάλλον. 
 
Ο Ivano Barberini πρωτοστάτη-
σε στην δημιουργία υπέρμαχων 
του κινήματος, διευρύνοντας  
τις θεσμικές επαφές της ICA,  
βρίσκοντας συχνά τρόπους 
συνεργασίας με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών.  Μετα-
τόπισε το κέντρο βάρος της 
ICA εγγύτερα στα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και τους ερευνητι-
κούς οργανισμούς,  αναγνωρί-
ζοντας την ανάγκη το κίνημα 
να παρέχει ισχυρά αποδεικτικά 
στοιχεία σε όποιους  δεν ανα-
γνωρίζουν τη δυνατότητα του 
συνεταιριστικού μοντέλου της  
επιχείρησης να βελτιώσει τις 
ζωές των ανθρώπων.    
 
“Η απόλυτη αφοσίωση του 
Barberini προς τις συνεταιριστι-
κές Αρχές και Αξίες συγκρίνεται   
μόνο με την αφοσίωση του  
στην κοινωνική δικαιοσύνη και 
την ειρήνη και ήταν αυτός που 
σαφέστατα  όλα αυτά τα ένωσε  
σε ένα” τόνισε ο Macdonald.  
 
Η Εκστρατεία της ICA κατά της 
φτώχειας  μπορεί να αποδοθεί 
ολοκληρωτικά στον Barberini, ο 
οποίος ανέδειξε την αξία της 
αλληλεγγύης ως ένα από τα 
θεμέλια του κινήματος.   
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Ο κος Barberini με τον Kofi Annan, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών το 2002  

“Η τωρινή κρίση και 
η ευρεία επίγνωση 
ότι η οικονομία δεν 
νοείται χωρίς ηθική, 
προσφέρει στους 
συνεταιρισμούς 

νέες ευκαιρίες ανά-
πτυξης και ρόλων, 
μαζί με μια αυξανό-
μενη ευθύνη στην 
επιβεβαίωση ενός 
νέου αναπτυξιακού  

μοντέλου.”  
 

Ivano Barberini 
Δεκέμβριος 2008  

http://www.ica.coop/presidentpage/
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Αφιέρωμα 
στον  
Ivano  
Barberini 

Η ανάπτυξη ήταν συνεχώς στο 
μυαλό του, ειδικά στην περί-
πτωση της Αφρικής, που κρα-
τούσε μια ειδική θέση στην 
καρδιά του. Πολλοί θα τον 
θυμούνται να τονίζει την ανά-
γκη για πρωτοβουλίες που θα 
αφορούν την ανάπτυξη ικανο-
τήτων προκειμένου να δημι-
ουργηθεί ένα ισχυρό ρεύμα στο 
συνεταιριστικό κίνημα, ειδικά 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Το προσωπικό της ICA θα τον 

αφιέρωμα της ICA, πιστοποιεί 
την ποιότητα του Baberini ως 
άνθρωπο.  Στα μηνύματα που 
στάλθηκαν, τονίστηκε η εικόνα 
ενό ς  άνδρα  ‘τεράστι ας 
γενναιοδωρίας’, ‘γλυκύτατου 
χαρακτήρα και υπέροχης αί-
σθησης του χιούμορ’, ‘κυρίου 
και  καλλιεργημένου’. Περίμενε 
πολλά  από τους συνεργάτες, 
αλλά  είναι προφανές ότι απαι-
τούσε πολύ περισσότερα  από 
τον εαυτό του.  

ήταν τα ελάχιστα από τα επιτεύγ-
ματά του σε σχέση με την πρό-
κληση στην ζωή του, να γίνει και 
να παραμείνει ένας συνεταιριστής, 
αυτό θεωρούσε ως  πηγή ευζωί-
ας”. 
 
Επιφυλάσσουμε τον επίλογο να 
τον γράψει ο ίδιος.  Στους τελευ-
ταίους μήνες της ζωής του ο Ivano 
συνέγραψε ένα βιβλίο για τον 
Συνεργατισμό, το οποίο προσεχώς 
πρόκειται να δημοσιευτεί. Οι τε-
λευταίες λέξεις του σε αυτό είναι:  
 
“Η αφοσίωση, το πνεύμα αυτοθυ-
σίας και έλλειψη ιδιοτελούς συμ-
φέροντος έχουν ανταμειφθεί με 
ανεκτίμητους θησαυρούς – αυτοε-
κτίμηση, ελευθερία στις πράξεις, 
το αίσθημα της κοινωνικής προ-
σφοράς. Και είναι όλα αυτά μαζί, 
που δίνουν ένα νόημα σε μια ζωή 
που αξίζει να ζήσεις”. 

Σελ.5 

“Μια ζωή για τους συνεταιρισμούς” (συνέχεια)  

Στην πόλη  Aceh μετά το Τσουνάμι, σε ομιλία του σε ΜΜΕ αναφορικά με τις 
συνεταιριστικές πρωτοβουλίες για ανοικοδόμηση το 2005 

Κατά την απονομή του Βραβείου “Sigillum Magnum” από το Πανεπι-
στήμιο της Μπολόνια,  Οκτώβριος 2008  

θυμάται στοργικά για την επι-
μονή στην ανάγκη για “έργα, 
έργα”.  
 
Αναμφίβολα ο Barberini θα 
μείνει στις αναμνήσεις μας ως ο 
ακούραστος πρεσβευτής για το 
συνεταιριστικό κίνημα, αυτός 
που αφιέρωνε την κάθε ώρα 
και στιγμή  για την επίτευξη 
των παγκόσμιων συνεταιριστι-
κών στόχων. Κατέστησε προτε-
ραιότητά του να γνωριστεί με 
τα μέλη της ICA και ταξίδεψε 
σε όλο τον κόσμο για να μοιρα-
στεί τις ιδέες του, να αφου-
γκραστεί τις επιτυχίες αλλά και 
τις τυχόν ανησυχίες των εκπρο-
σώπων των συνεταιρισμών και 

να επιστρέφει πάντα γεμάτος 
από ιδέες για το πώς θα μπορέ-
σει η ICA να αντιμετωπίσει τις 
νέες προκλήσεις. 
 
Ωστόσο, ο καταιγισμός από 
προσωπικά μηνύματα, όπως 
αυτά αναρτήθηκαν στην σελίδα 

Η κληρονομιά της προεδρίας 
του Barberini στην  ICA είναι 
μια ICA σύγχρονη, προοδευτική 
και αποκεντρωμένη, με κεντρι-
κούς, περιφερειακούς και θεμα-
τικούς τομείς να δρουν όλοι 
μαζί, καθώς και ένα σύστημα 
συμμετοχής το οποίο θα διέπει 
η διαφάνεια και θα διασφαλίσει 
την βιωσιμότητα  του οργανι-
σμού. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής της  ICA 
πιστεύει ότι το βάθος της πί-
στης του προς το συνεταιριστι-
κό μοντέλο, του έδωσε τα εφό-
δια για να δει τις ευκαιρίες ανά-
πτυξης και ισχυροποίησης του 
παγκόσμιου κινήματος μέσα σε  
σκοτεινές στιγμές της ιστορίας: 
“Για τον Ivano η παγκόσμια 
οικονομική κρίση δεν ήταν κάτι 
το αναπάντεχα δυσάρεστο 
αλλά μια ευκαιρία. Μονίμως 
αυτός μας παρότρυνε να προω-
θούμε τους συνεταιρισμούς 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κό-
σμος να συνειδητοποιήσει τι 
έχει να του προσφέρει.    
 
Ήταν ένας άνθρωπος αφοσιω-
μένος στο να κάνει τον κόσμο 
καλύτερο για όλη την ανθρω-
πότητα, αλλά ταυτόχρονα ήταν 
και ένας συνεταιριστής με όλη 
τη σημασία της λέξης: “Αυτά 
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Σελ.6 

Γενική        
Συνέλευση 
του 2009  
 

ανάπτυξης ικανοτήτων και 
την υποστήριξη των δημοτι-
κών αρχών. 
 
Η Σικελία και κάποιοι δήμοι 
στην Ισπανία έχουν ήδη εντα-
χθεί σε προγράμματα ανανεώ-
σιμης ενέργειας. Οι συνομιλίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά 
με την εισαγωγή του συστή-
ματος και σε άλλες μεγάλες 
ευρωπαϊκές πόλεις  όπως η 
Ρώμη, η Βαρκελώνη και η 
Μαδρίτη, επίσης τα πρώτα 
έξυπνα δίκτυα του Rifkin θα 
εγκατασταθούν αυτό το έτος  
στις ΗΠΑ, στο Houston και το 
Boulder του Κολοράντο και 
στη νότια Καλιφόρνια. 
  
Ο Rifkin προτείνει επίσης ένα 
νέο μοντέλο με την ονομασία  
“διανεμητικός καπιταλισμός”  
που θα επιτρέψει μια πιο δί-
καια κατανομή των πόρων.  
Θεωρεί το συνεταιριστικό κί-
νημα ως ένα δυνητικό παρά-
γοντα που μπορεί να οδηγήσει 
σε ένα επαναστατικό πρό-
γραμμα ανανεώσιμης ενέργει-
ας, γιατί έχει τη ικανότητα  να 
φέρνει σε επαφή τις καλύτε-
ρες επιχειρήσεις που υπηρε-
τούν τις αξίες της κοινωνικής 
ευθύνης.  
  
Ο Γεν. Διευθυντής της ICA, 
Iain Macdonald, και η ανα-
πληρώτρια Γεν. Διευθυντή, 

Rifkin: Νέο οικονομικό μοντέλο με ηγέτη τους συνεταιρισμούς     
Ο διάσημος οικονομολόγος, 
συγγραφέας και Πρόεδρος 
του Ιδρύματος Μελετών 
Οικονομικών Τάσεων   Jer-
emy Rifkin, θα πραγματο-
ποιήσει την  εναρκτήρια 
ομιλία της Γενικής Συνέλευ-
σης της ICA στη Γενεύη 
στις 19/11/2009. 
  
Η πρωτοποριακή διατριβή 
του Rifkin για την Τρίτη 
Βιομηχανική Επανάσταση,  
που βασίζεται σε τέσσερεις 
πυλώνες των ανανεώσιμων  
πηγών παραγωγής ενέργει-
ας και στα ευφυή, κοινωνι-
κά συστήματα διανομής 
ενέργειας, κερδίζει υψηλή 
πολιτική υποστήριξη και 
εξετάζεται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. 
 
Το Όραμά του είναι τα κτί-
ρια να μετατραπούν σε το-
πικούς φορείς παραγωγής  
ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (ηλιακή, αιολική, κυ-
ματική), που θα αποθηκεύε-
ται σε μορφή υδρογόνου, 
και θα διανέμεται μέσω ενός 
προηγμένου δικτύου “peer 
to peer” παρόμοιο με αυτό 
που χρησιμοποιείται για τα 
ψηφιακά μέσα και το 
ίντερνετ. Το σύστημα περι-
λαμβάνει την συνεργασία με 
προμηθευτές τεχνολογίας, 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

Maria Elena Chavez Hertig, πρό-
σφατα σε συνάντησή τους με τον 
Rifkin στις Βρυξέλλες αντάλλαξαν 
απόψεις για τις δυνατότητες των 
συνεταιρισμών να παράγουν ε-
νέργεια και να διαχειρίζονται την 
κατανομή της, έτσι ώστε να μπο-
ρεί να μοιραστεί σε τοπικό επίπε-
δο, με έναν πιο κοινωνικά υπεύ-
θυνο τρόπο. 
 
Οι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν 
επίσης να παρέχουν υπηρεσίες  
συντήρησης στο δίκτυο ανανεώ-
σιμης ενέργειας ή να παράσχουν 
τις κτιριακές εγκαταστάσεις τους.  
Για την υποστήριξη των υποδο-
μών θα μπορούσαν να συνεργα-
στούν με δημόσιες αρχές και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την 
εύρεση κεφαλαίων, τεχνολογίας 
και υπηρεσιών που  χρειάζονται 
για να ξεκινήσει η παραγωγή της 
ενέργειας. 
 
Το σχέδιο του Rifkin δίνει στους 
συνεταιρισμούς τη δυνατότητα 
να ελέγξουν την παραγωγή και 
την κατανάλωση της ενέργειας, 
και να ασκούν έναν ευεργετικό 
ρόλο στην ελάττωση των κλιμα-
τικών αλλαγών. Είναι επίσης ένας 
τρόπος που δίνει μεγαλύτερη 
ισχύ (εξουσίας και επιρροής) στα 
χέρια της ίδιας της κοινότητας. 
Είναι σημαντικό να δοθεί μια και-
νοτόμα απάντηση στην οικονομι-
κή, ενεργειακή και διατροφική 
κρίση που ταλανίζει τον κόσμο. 
  
Η ICA θα συνεργαστεί με το 
Ίδρυμα Rifkin για να εξασφαλί-
σει την συμμετοχή των τοπικών 
συνεργατικών κινημάτων στο 
σχέδιο ανανεώσιμης ενέργειας 
που εξετάζεται.  Η ICA θα προ-
ωθήσει τις ιδέες του Rifkin στα  
μέλη της με προοπτική την 
έγκριση ενός σχεδίου δράσης 
για την υλοποίηση αυτού του 
νέου οράματος, και ίσως ένα 
ψήφισμα παρουσιαστεί στους 
συνέδρους κατά την διάρκεια 
της Γενικής Συνέλευσης της ICA 
στη Γενεύη το Νοέμβριο.  
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Ο Γενικός Διευθυντής της ICA  Iain Macdonald μαζί με τον ιδρυτή και Πρόεδρο του Ιδρύματος 
Οικονομικών Τάσεων  Jeremy Rifkin 

Ο Rifkin και η Ομά-
δα Αειφόρου Ανά-
πτυξης συμβουλεύ-
ει κυβερνήσεις και 
διεθνείς εταιρείες 
σχετικά με την 

προώθηση της σύγ-
χρονης τεχνολογίας 

αιχμής  και των 
βέλτιστων πρακτι-
κών που σχεδιάζο-
νται για την αντιμε-
τώπιση  της διπλής 
πρόκλησης, της 

κλιματικής αλλαγής 
και της ενεργειακής 

ασφάλειας. 
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Νέα ΟΗΕ 

H ICA έλαβε μέρος 
στη Συνάντηση 

της Ομάδας Εμπει-
ρογνωμόνων των 
Η. Ε. για να ανα-
δείξει την θέση 
των συνεταιρι-

σμών στην χρημα-
τοπιστωτική και 
διατροφική κρίση 
τον Απρίλιο στην 
έδρα των Η.Ε. στη 

Νέα Υόρκη 

Σελ.7 

Ο Alban D'Amours, μέλος 
του Συμβουλίου της ICA 
στη Συνάντηση της Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Ο ΟΗΕ σκέφτεται για ένα Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών 

Η ηγεσία της ICA συμμετεί-
χε σε μια συνάντηση ομά-
δας εμπειρογνωμόνων που 
συνήλθε από τα Ην. Έθνη 
με θέμα: “Οι συνεταιρισμοί 
σε έναν κόσμο σε κρίση”. 
Δεκαέξι ειδικοί πάνω στο 
συνεταιριστικό κίνημα, συ-
μπεριλαμβανομένων των 
Alban D’Amours και Paul 
Hazen, μελών του Δ.Σ της 
ICA, του Γεν. Διευθυντή, 
της Αναπληρώτριας Γενικού 
Διευθυντή, καθώς και 
άλλων ηγετών, πολιτικών 
και ακαδημαϊκών, συναντή-
θηκαν για να αξιολογήσουν 
την συμβολή των συνεταιρι-
σμών στην κοινωνικοοικονο-
μική ανάπτυξη με ιδιαίτερη 
έμφαση στο ρόλο των α-

γροτικών και χρηματοπι-
στωτικών συνεταιρισμών 
στην πρόσφατη κρίση. Οι 
έντονες συνομιλίες οδήγη-
σαν σε μια έκθεση με τίτλο, 
Τι μπορούν να κάνουν οι συ-
νεταιρισμοί για την αναχαίτι-
ση της παγκόσμιας κρίσης και 
την εδραίωση μιας μακροπρό-
θεσμης οικονομικής σταθερό-
τητας; Μερικές προτάσεις 
πολιτικής. 
 
Στην έκθεση  σημειώνεται η 
σταθερότητα των συνεταιρι-
σμών κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και καλεί τις κυβερνή-
σεις να “αναγνωρίσουν την  
πλήρη επάρκεια των συνεται-
ρισμών στην αποτελεσματική 
οργάνωση εντός της οικονο-
μίας της αγοράς”. Καταδει-
κνύει πολυάριθμες προτάσεις 
ειδικής πολιτικής, τονίζοντας 
την  ανάγκη συνολικών νομο-
θετικών μεταρρυθμίσεων 
όπου θα αναγνωρίζουν τη 
συνεταιριστική φύση και  θα 
παρέχουν ίσες ευκαιρίες.  
Ζητείται από τις κυβερνήσεις 
να λάβουν υπόψη τους συνε-
ταιρισμούς στη λήψη αποφά-
σεων που αφορούν προγράμ-
ματα χρηματοδότησης που 

αποσκοπούν στην άμβλυνση 
των συνεπειών της ύφεσης 
και να βοηθήσουν ώστε να 
γίνει περισσότερο κατανοητή 
η συνεταιριστική μορφή των 
επιχειρήσεων. Οι εμπειρογνώ-
μονες επίσης ζητούν από τις 
κυβερνήσεις να σκεφτούν 
πάνω στις αξίες και τις αρχές 
του συνεργατισμού, κατά την 
αναδιάρθρωση του υπάρχον 
οικονομικού συστήματος.  
 
Η έκθεση θα διατεθεί κατά τη 
διάρκεια της 64ης συνεδρίας 
της Γ.Σ. του ΟΗΕ.  Η Γ.Σ. των 
Ην. Εθνών επίσης θα εξετάσει 
την υποβολή ψηφίσματος  
για τους συνεταιρισμούς που 
θα εγκρίνει την κήρυξη του 
Παγκόσμιου Έτους  Συνεται-
ρισμών από τα Ην. Εθνών για 
την προώθηση της καλύτερης 
κατανόησης των συνεταιρι-
σμών, και για να καταβληθεί 
προσπάθεια στήριξης των 
συνεταιριστικών πρωτοβου-
λιών για την βελτίωση των 
πόρων διαβίωσης σε παγκό-
σμιο επίπεδο. 
 
Η συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε  στις 28 - 30 Απριλίου 
στην έδρα των Ην. Εθνών. 

Η ICA σε Συνάντηση Ειδικών των Ην. Εθνών για την κρίση 

Φέτος ο ΟΗΕ θα εξετάσει τη 
διακήρυξη ενός Διεθνούς 
Έτους των Ην. Εθνών για τους 
συνεταιρισμούς. Είναι και αυτή 
μια ακόμη επαναβεβαίωση της 
τάσης αναζήτησης λύσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο για ανά-
καμψη μέσω των συνεταιρι-
σμών. 
 
Η απόφαση θα ληφθεί κατά 
την διάρκεια της Γεν. Συνέλευ-
σης των Ην. Εθνών στην 64η 
συνεδρία, σε συνέχεια της 
επικείμενης έκθεσης του Γεν. 
Γραμματέα των Ηνωμ. Εθνών 
που αναμένεται να ανακοινω-
θεί τις επόμενες εβδομάδες. 
 
Το Συμβούλιο της ICA έχει ήδη 
υποστηρίξει την πρόταση αυ-
τή.  Μπορεί να είναι  πολύ 
θετική για το κίνημα, και να 

οδηγήσει σε μια ευρύτερη 
αναγνώριση του  συνεταιριστι-
κού επιχειρηματικού μοντέλου, 
σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις 
και αύξηση της υποστήριξης 
στην συνεταιριστική ανάπτυξη. 
  
Το Συμβούλιο της ICA κατά 
την πρόσφατη συνεδρίαση 
του στις 2-3 Ιουνίου στο  
Τόκυο (Ιαπωνία) συγκρότησε 
μια επιτροπή  για την υπο-
στήριξη χάραξης στρατηγι-
κής όλων των μελών της ICA 
που θέλουν να προσεγγίσουν 
τις κυβερνήσεις τους, ζητώ-
ντας στήριξη για το προσε-
χές Παγκόσμιο Έτος των 
Συνεταιρισμών από τα Ην. 
Έθνη. Περισσότερες λεπτο-
μέρειες και κατευθύνσεις θα 
δοθούν άμεσα. 
Ωστόσο, για να έχει επιτυχία 

το Έτος, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί μια όσο το δυνα-
τόν ευρεία αποδοχή από όλα 
τα κράτη μέλη των Ην. Εθνών, 
σε όλες τις περιφέρειες και τις 
οικονομικές  ομάδες. 
 
 Για περισσότερες πληροφορί-
ες, επικοινωνήσατε με την 
Maria Elena Chavez Hertig, 
chavez@ica.coop.  

 Pete Crear του WOCCU, μέλος της 
ΙCA, στην αναφορά του για τις πιστω-
τικές ενώσεις. 

Το μήνυμα της ICA για την 
Διεθνή Ημέρα Συνεταιρι-
σμών, “Καθοδηγώντας την 
παγκόσμια ανάκαμψη μέσω 
της συνεταιριστικής επιχεί-
ρησης” είναι διαθέσιμο  στις 
ιστοσελίδες της ICA στα 
Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανι-
κά.  Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες.  
Σχετικός σύνδεσμος www.ica.coop/activities/
idc/2009.html 

mailto:chavez@ica.coop
http://www.ica.coop/activities/
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Ο ι συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις ανά τον κόσμο 

αποδεικνύονται ανθεκτικές 
στην παγκόσμια οικονομική 
κρίση, σύμφωνα με  μια νέα 
έκθεση του Διεθνούς Οργανι-
σμού Εργασίας ( ΔΟΕ).  
  
Η έκθεση με τίτλο, Η ανθεκτι-
κότητα στο συνεταιριστικό 
επιχειρησιακό μοντέλο σε πε-
ριόδους κρίσης, παραθέτει  
αδιάσειστα στοιχεία ότι οι συ-
νεταιρισμοί όχι μόνο παραμέ-
νουν οικονομικά υγιής  μπρο-
στά στην οικονομική κρίση 
αλλά παρουσιάζουν αυξημένο 
κύκλο εργασιών, ίσως και ανά-
πτυξη σε πολλές περιπτώσεις. 
 
Η ΔΟΕ ανέθεσε την έκθεση  
στους ερευνητές της ICA  
Johnston Birchall, Καθηγητή 
Κοινωνικής Πολιτικής στο Πα-
νεπιστήμιο του Stirling της 
Σκωτ ίας , και την Lou 
Hammond Ketilson, Πρόεδρο 
στην Ερευνητική Επιτροπή της 
ICA και Διευθύντρια στο Κέ-
ντρο Συνεταιριστικών Σπου-
δών στο Πανεπιστήμιο του 
Saskatchewan του Καναδάς 
για να φέρουν εις πέρας την 
έρευνα.  Η έκθεση, όπως πα-
ρουσιάστηκε στο Διεθνή Συνέ-
δριο Εργασίας της ΔΟΕ στη 
Γενεύη (3-20 Ιουνίου), παρα-
θέτει ιστορικά αλλά και πρό-
σφατα εμπειρικά στοιχεία που 
καταδεικνύουν την βιωσιμότη-
τα των συνεταιρισμών και 
εξηγεί γιατί οι συνεταιρισμοί 
είναι ανθεκτικοί στην κρίση. 
Επίσης κατατίθενται προτάσεις 
για το πώς η ΔΟΕ μπορεί ενερ-
γά να συνδράμει στην προώ-
θηση των συνεταιρισμών. 
 
Σύμφωνα με την Ketilson: ‘Η 
ICA έχει ωφεληθεί κατά πολύ 
από αυτή τη δημοσιότητα και 
τις πολλές εκθέσεις για τις 
καλές επιδόσεις των συνεταιρι-
σμών παρόλο  το οικονομικό 
κλίμα, συμφωνώντας ότι υ-
πάρχει η ανάγκη να συγκατα-
λεχθούν όλες αυτές οι πληρο-
φορίες σε ένα και μόνο 
έγγραφο.’  
 
Για παράδειγμα, ‘Εδώ στον 
Καναδά έχει γίνει πλέον αντι-
ληπτό διαμέσου του τύπου, 

ότι παρόλο που κάποιες φημι-
σμένες εταιρείες παρουσίαζαν 
αρνητικά αποτελέσματα, ένας 
μεγάλος αριθμός συνεταιριστι-
κών επιχειρήσεων είχαν καλύ-
τερα αποτελέσματα εδώ και 
πολλά χρόνια.  
 
Η Ketilson επίσης γρήγορα  
επισήμανε τον κίνδυνο για τους 
συνεταιρισμούς, λόγω της αυ-
ξανόμενης προβολής τους.  
‘Όσο μεγαλύτερη προβολή 
κερδίζουμε, τόσο περισσότερο 
είμαστε στόχοι επιθέσεων, και 
θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε αυτή την 
κατάσταση με μια αποτελεσμα-
τική ανταπάντηση.  Αναφέρο-
μαι στη σπουδαιότητα της σχε-
τικής έρευνας και των δεδομέ-
νων  ώστε να αντιπαρατεθούν 
στα παραπλανητικά  κείμενα 
εκθέσεων για τους συνεταιρι-
σμούς, όπως για παράδειγμα οι 
λανθασμένοι ισχυρισμοί σε ένα 
πρόσφατο άρθρο στην Ottawa 
Tribune.’ 
 
‘Αυτό το άρθρο ήταν πράγματι 
μια επίθεση κατά των συνεται-
ρισμών εργαζομένων  και απο-
τελεί παράδειγμα των ανακρι-
βειών που προβάλλονται όταν 
οι δημοσιογράφοι δεν κατα-
νοούν  τις ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων τύπων συνεταιρι-
σμών. Ο Συνεταιριστικός Σύν-
δεσμος του Καναδά (Canadian 
Co-operative Association-CCA) 
αντέκρουσε γρήγορα και  
έντονα το εν λόγω άρθρο.  
Καταδεικνύεται έτσι η ανάγκη 
ετοιμότητας για την υπεράσπι-
ση και αντεπίθεση - Ένα μόνο  
άρθρο ίσως προκαλέσει τόση 
ζημιά που μπορεί να πάει όλο 
τον τομέα πίσω.’ 
  
‘Χρειαζόμαστε ερευνητές και 
ενδελεχείς έρευνες, όπως αυτή 
η έκθεση, για την υποστήριξη  
των κορυφαίων εθνικών οργα-
νώσεων  σε θέματα υπεράσπι-
σης και προβολής. Οι επαρχια-
κές οργανώσεις επίσης υπάρχει 
η ανάγκη να ανταπεξέλθουν σε 
τέτοιες επιθέσεις με παραδείγ-
ματα και τεκμηρίωση σε τοπικό 
επίπεδο.  Θεωρώ πως η ICA 
μπορεί να παίξει έναν σημαντι-
κό ρόλο σε αυτό το θέμα. Η 
Έκθεση Global 300 είναι ένα 

παράδειγμα μιας εξέχουσας πρω-
τοβουλίας, με την οποία παρέχο-
νται στοιχεία και μια σειρά δει-
κτών που αφορούν  την αποδοτι-
κότητα των συνεταιρισμών. Αλλά 
θα πρέπει  να διατηρείται πάντα 
ενημερωμένη και  έγκυρη,’ δήλω-
σε η Ketilson.  
 
‘Η κρίση στις τράπεζες ανέδειξε 
ότι  χρειαζόμαστε  ένα εναλλα-
κτικό τραπεζικό συστήματα που 
δεν θα ανήκει στον επενδυτή. 
Πολλοί είναι αυτοί που εκπλήσ-
σονται όταν μαθαίνουν πως αυτή 
η εναλλακτική λύση υπάρχει ήδη,  
βασίζεται στα μέλη, στην εντιμό-
τητα, σε τρόπους αποφυγής των 
κινδύνων, όπως προβλέπονται 
στις συνεταιριστικές τράπεζες και 
τις πιστωτικές ενώσεις. Μήπως 
υπάρχει η ανάγκη προβολής  
αυτής της λύσης; Θεωρώ ότι 
προωθείται αυτή η λύση από 
μόνη της    μόνο και μόνο επιδει-
κνύοντας  έναν καλύτερο τρόπο 
λειτουργίας της τράπεζας. Οι 
πελάτες μεταφέρονται μαζικά 
στον τομέα  ιδιοκτησίας των 
μελών και το πρόβλημα είναι το 
πώς θα διαχειριστεί αυτή η από-
τομη αύξηση,’ τόνισε ο Johnston  
Birchall, συν-συγγραφέας της 
έκθεσης. 
 
Για να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός 
ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες 
και οι πιστωτικές ενώσεις πλεονε-
κτούν στην χρηματοπιστωτική 
κρίση και την οικονομική ύφεση 
έναντι των αντιστοίχων που ανή-
κουν σε επενδυτές, η έκθεση 
παρουσιάζει επιχειρήματα υπέρ 
και κατά  των τραπεζών στις 
οποίες η ιδιοκτησία ανήκει στα 
μέλη. Ήδη μέχρι σήμερα εκτιμά-
ται ότι οι συνεταιρισμοί καταλαμ-
βάνουν μια ασυνήθιστα ισχυρή 
θέση. 
 
‘Δεν είναι όλες οι ειδήσεις τόσο 
θετικές– οι κορυφαίοι πιστωτικοί 
οργανισμοί μας, οι στενά συνδε-
δεμένοι με την αγορά έχουν πλη-
γεί σκληρά.  Το δίδαγμα είναι ότι 
όσες πιστωτικές ενώσεις και συ-
νεταιριστικές τράπεζες δραστηρι-
οποιούνται σε τοπικό επίπεδο και 
είναι συντηρητικές στις δραστη-
ριότητές τους, άντεξαν και αντα-
πεξήλθαν επιτυχώς στο οικονομι-
κό σοκ,  το οποίο κατάφερε να 
ισοπεδώσει κάποιους παγκόσμι-

Θέμα Η ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου– έκθεση ΔΟΕ 
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‘Όσο μεγαλύτερη 
προβολή κερδίζου-
με, τόσο περισσό-
τερο είμαστε στό-
χοι επιθέσεων, και 
θα πρέπει να είμα-
στε έτοιμοι να α-
ντιμετωπίσουμε 

αυτή την κατάστα-
ση με μια αποτελε-
σματική ανταπά-

ντηση.’ 
 

Lou Hammond 
Ketilson, Πρόεδρος 
της Ερευνητικής 
Επιτροπής της ICA 

και  
συν-συγγραφέας 
της  παρούσας 
Έκθεσης. 

Η έκθεση μοιράστηκε στη 
Διάσκεψη Εργασίας της 
ΔΟΕ με θέμα την παγκό-
σμια εργασιακή κρίση 
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Η ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου– συνέχεια 
ους οικονομικούς κολοσσούς.  
Όταν η ιδιοκτησιακή δομή και η 
χρήση των κεφαλαίων μοιάζουν 
αυτή της τοπικής ένωσης, η επιχεί-
ρηση φαίνεται να είναι πολύ πιο 
ανθεκτική,’ τόνισε η Ketilson. 
 
Ο αντίκτυπος των υψηλών αποδό-
σεων στις τράπεζες του συνεταιρι-
στικού μοντέλου δεν γίνεται να 
υποτιμηθεί, αν μη τι άλλο λόγω 
του μεγέθους τους.  Το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Πιστωτικών Ενώσεων 
(WOCCU) έχει 177 εκατομμύρια 
άτομα ως μέλη σε 96 χώρες.  Η 
Διεθνής Ένωση Raiffeisen υπολο-
γίζεται ότι έχει 900.000 συνεταιρι-
σμούς με πάνω από 500 εκατομ-
μύρια μέλη σε πάνω από 100 χώ-
ρες.  Στην Ευρώπη, οι τοπικού 
χαρακτήρα συνεταιριστικές τράπε-
ζες κατέχουν μερίδιο αγοράς της 
τάξης του 20%.  Η μεγαλύτερη 
αγροτική τράπεζα στον κόσμο, η 
Rabobank, ένας συνεταιρισμός με 
το 50% να ανήκει σε Ολλανδούς  
πολίτες, κατατάσσεται ως τρίτη 
πιο  ασφαλής τράπεζα στον κό-
σμο. 
 
Στην έκθεση αναφέρονται οι τρό-
ποι με τους οποίους οι συνεταιρι-
σμοί μπορούν να ελαττώσουν  τις 
επιπτώσεις της ύφεσης. Οι συνε-
ταιριστικές τράπεζες μπορούν να 
βοηθήσουν και μόνο από το γεγο-
νός ότι θα επιβιώσουν και θα συ-
νεχίσουν να ασκούν τις εργασίες 
τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό 
καθώς το πάγωμα των πιστώσεων 
θα πλήξει αυτούς που έχουν ανα-
λάβει πιστωτικούς κινδύνους και 
θα τους οδηγήσει σε ακόμη μεγα-
λύτερη οικονομική περιθωριοποίη-
σή τους. Η ανεύρεση  τρόπων να 
ενταχθούν στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα αποτελεί σημαντικό ρόλο 
στην καταπολέμηση της  φτώχει-
ας. 
 
Η υγιείς ανάπτυξη των συνεταιρι-
στικών τραπεζών και των πιστωτι-
κών ενώσεων αποτελεί μια καλή 
είδηση για την δημιουργία απα-
σχόλησης. Οι διευκολύνσεις προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) είναι ζωτικής σημασίας για 
να επεκταθούν.  Στην Ευρώπη, το 
29% του δανεισμού των συνεται-
ριστικών τραπεζών αφορά ΜΜΕ 
ενώ παράλληλα η εστίασή τους 
παραμένει στην τοπική και εγχώρι-
α οικονομία. 
 

Τα αποδεικτικά στοιχεία μέχρι 
στιγμής, στην τρέχουσα κρίση, 
δείχνουν ότι σημειώθηκε μια 
αύξηση των συνεταιρισμών 
που ιδρύθηκαν και ότι αυτοί 
τείνουν να είναι μακροβιότεροι 
σε σύγκριση με άλλες επιχει-
ρήσεις.  Στη Γερμανία, 250 
συνεταιρισμοί ιδρύθηκαν  μέ-
σα στο 2008, διπλάσιος  αριθ-
μός των αντίστοιχων του 
2007. Στην Ισπανία, υπάρχουν 
πάνω από 18.000 συνεταιρι-
σμοί εργασίας όπου εργάζονται 
300.000 άνθρωποι, υπήρξε μια 
μικρή πτώση (1.7%), του α-
ριθμού των νέων συνεταιρι-
σμών το 2008. Ωστόσο, ση-
μειώνεται πτώση και στις ε-
νάρξεις επιχειρήσεων συμβατι-
κού τύπου κατά 7%.  
 
‘Όπου οι δουλειές και η οικο-
νομία έχουν απογοητεύσει τον 
κόσμο και οι θέσεις εργασίας 
έχουν χαθεί, οι συνεταιρισμοί 
έχουν αναβαθμιστεί σε μεγά-
λους παίχτες της αναζωογόνη-
σης  της αγοράς,’ τονίζει η 
Ketilson. 
 
Στην έκθεση παρέχονται 
παραδείγματα από αναπτυσ-
σόμενες ή και ανεπτυγμένες 
περιφέρειες σχετικά με οργα-
νωμένες και αποτελεσματικές 
απαντήσεις για την έξοδο 
από την κρίση. 
 
Στην Αργεντινή η επιτυχημέ-
νη εξαγορά των αγροτικών 
συνεταιρισμών από τους 
εργαζομένους, αποτελεί ένα 
μόνο παράδειγμα αποτελε-
σματικής τοπικής απάντησης.  
Στο Μόντρεαλ του Καναδά, 
οι συνεταιρισμοί και ο τομέ-
ας των κοινωνικών επιχειρή-
σεων έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 
με δράσεις για την οικοδόμη-
ση νέων ευκαιριών απασχό-
λησης και  κοινωνικών δο-
μών ύστερα από τις μαζικές 
απολύσεις από την Canadian 
Pacific Railways, τον μεγαλύ-
τερο εργοδότη της περιοχής. 
‘Η περίπτωση του Μόντρεαλ 
δείχνει πόσο σημαντικές εί-
ναι η έρευνα και οι μελέτες 
περιπτώσεων,  τεκμηριώνο-
ντας με αποδεικτικά στοιχεία  
τους τρόπους  που το συνε-
ταιριστικό μοντέλο μπορεί να 
αναζωογονήσει  τις τοπικές 

οικονομίες,’ σύμφωνα με την  
Ketilson. 
 
Ενώ η συνολική εικόνα παγκο-
σμίως δείχνει έναν συνεταιριστι-
κό τραπεζικό τομέα, που δεν έχει 
προσβληθεί ακόμη σοβαρά από 
την κρίση, καθώς βαθαίνει η 
ύφεση, μπορεί να χρειαστεί να 
αντιμετωπίσει αυξημένα προβλή-
ματα στην αποπληρωμή των 
δανείων, την πτώση των καταθέ-
σεων, και μείωση του εισοδήμα-
τος των μελών. Επίσης, εντελώς 
παράλογα, οι συνεταιρισμοί θα 
πρέπει να ανταγωνίζονται τις 
χρεοκοπημένες ιδιοκτησίας επεν-
δυτών τράπεζες, οι οποίες στηρί-
ζονται με νέα κεφάλαια από τις 
κυβερνήσεις. 
 
‘Οι Τράπεζες, που σώζονται από 
τις κυβερνήσεις, δανείζουν και 
πάλι με χαμηλά επιτόκια.  Παρα-
δόξως, αυτό θα αποβεί σε μειο-
νέκτημα για τους συνεταιρισμούς 
που δεν έλαβαν κρατικά κεφά-
λαια,’ λέει η Birchall. 
 
‘Εμείς απαιτούμε ίσους όρους 
με θεμιτό ανταγωνισμό.  Μα-
κροπρόθεσμα, θα πρέπει να 
επιβληθούν αυστηρότερες ρυθ-
μίσεις σε ολόκληρο το τραπεζι-
κό σύστημα και θέλουμε να 
είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα 
γίνει  έχοντας υπόψη την ιδιαί-
τερη φύση των συνεταιρι-
σμών.  Υπάρχει κίνδυνος ειδικά 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
όπου οι κυβερνήσεις ίσως κρί-
νουν σκόπιμο να δώσουν μεγά-
λα  χρηματικά ποσά μέσω πι-
στωτικών ενώσεων και αποτα-
μιευτικών και πιστωτικών συ-
νεταιρισμών (SACCOS). Κάτι 
τέτοιο θα αποτελέσει παράγο-
ντα αποσταθεροποίησης, και οι 
ηγέτες των συνεταιρισμών θα 
πρέπει να αντισταθούν στις 
«εύκολες λύσεις» που υπονο-
μεύουν την αυτονομία τους’. 
 
Ο Birchall πιστεύει ότι η οικο-
δόμηση των δεξιοτήτων είναι 
μια προτεραιότητα ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη της 
συνεταιριστικής μορφής επιχει-
ρήσεων.  
 
 
(Συνέχεια  στην επόμενη σελί-
δα ) 
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Η μεγαλύτερη  
αγροτική τράπεζα  
στον κόσμο, 

 η Rabobank, ένας 
συνεταιρισμός με 
το 50% να ανήκει 
σε Ολλανδούς  

πολίτες, κατατάσ-
σεται τρίτη πιο   
ασφαλής τράπεζα 
στον κόσμο 

Θέμα 

Η Συν-συγγραφέας της 
Έκθεσης Lou Hammond 
Ketilson 
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 Σελ.10 

Ο  Διεθνής Συνεταιριστικός 
Αγροτικός Οργανισμός 

(ICAO) και το Εθνικό Συμβού-
λιο Συνεταιρισμών(NCC) της 
Πολωνίας διοργάνωσαν μια 
κοινή Συνδιάσκεψη στην Κρα-
κοβία,  στις 24-25 Μαρτίου  
του 2009, με θέμα συζήτησης: 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες 
των Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών στις υπό μετάβαση 
Οικονομίες.  
 
Ο Γενικός Διευθυντής της 
ICA, Iain Macdonald και ο 
Hagen Henrÿ, Επικεφαλής 

της Συνεταιριστικής Μονάδας 
του Διεθνούς Οργανισμού 
Εργασίας (ILO), συμμετείχαν 
ως ομιλητές και εστίασαν 
στο σημαντικό ρόλο που 
παίζουν οι αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί  στην επιτυχή οικο-
νομική μετάβαση, όχι μόνο 
για την αγροτική και αστική 
οικονομία της χώρας αλλά 
και για τις κοινωνικές και 
πολιτικές ανάγκες του τό-
που. Οι Σύνεδροι είχαν την 
ευκαιρία να εξετάσουν τον 
ρόλο τους στην  ανάπτυξη 
των περιφερειών της Κεντρι-
κής και Ανατολικής Ευρώπης 
και της Ανατολικής Ασίας   
 
Ο Καθηγητής Hans-H Münker 
έκλεισε την εκδήλωση με  
συζήτηση σχετικά με τις 
ευκαιρίες των αγροτικών 
συνεταιρισμών να αξιοποιή-
σουν τα συνεταιριστικά τους 
πλεονεκτήματα στην τρέχου-
σα οικονομική κατάσταση. 
Ενημέρωση για την Διάσκε-
ψη και το πρόγραμμα στο: 
www.agricoop.org 

Θέμα 
(συνέχεια) 
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Τομείς Το συνεταιριστικό πλεονέκτημα των οικονομιών σε μετάβαση  

Σύνεδροι στη Συνδιάσκεψη 
με θέμα “Προκλήσεις και 
Ευκαιρίες των Αγροτικών 
Συνεταιρισμών στις υπό 
μετάβαση Οικονομίες”  

Η ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου—συνέχεια 

‘Σε πρόσφατη έρευνά μας για 
τους συνεταιρισμούς στην Ταν-
ζανία και Σρι Λάνκα, οι μάνα-
τζερ τους επιβεβαίωσαν ότι 
δεν προσμένουν σε ελεημοσύ-
νες αλλά σε ανάπτυξη δεξιό-
των και τεχνογνωσίας που θα 
κάνουν τις δουλειές τους πιο 
αποτελεσματικές,’ είπε ο Bir-
chall. 
  
Στην υπ’ αριθμόν 193 Σύστα-
ση της ΔΟΕ για την Προώθη-
ση των Συνεταιρισμών, τονίζε-
ται ότι οι  κυβερνήσεις πρέπει 
να παρέχουν ένα υποστηρικτι-
κό πλαίσιο για την συνεταιρι-
στική ανάπτυξη, αλλά επιμένει 
ότι οι συνεταιρισμοί είναι αυ-
τόνομες οργανώσεις προσώ-
πων που έχουν τις δικές τους 
αξίες και αρχές. Αυτό σημαίνει 
ότι η υποστήριξη δεν αφορά 
άμεση βοήθεια στις επιχειρή-
σεις αλλά την καλλιέργεια  της 
ικανότητας των μελών  που να 
τους επιτρέπει  να δημιουρ-

γούν συνεταιρισμούς με επι-
τυχία. Πρώτον και κύριον, οι 
συνεταιρισμοί πρέπει να δη-
μιουργούνται με την πρόθε-
ση να είναι βιώσιμες επιχει-
ρήσεις.  
 
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 
αναπτύξουν πολιτικές που θα 
αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη 
φύση των συνεταιρισμών.  
Δεν θα πρέπει να περιέχουν 
ασφυκτικές ρυθμίσεις, πρέ-
πει να γίνει κατανοητή η 
ιδιαίτερη φύση των συνεται-
ρισμών που δεν τους επιτρέ-
πει να κάνουν επαγγελματι-
κές κινήσεις υψηλού ρίσκου. 
Μια συνεπής και συνεκτική 
θεσμική πολιτική  είναι απο-
φασιστικής σημασίας  για να 
εδραιωθεί η πεποίθηση ότι 
δεν θα βρεθούν σε μειονε-
κτική θέση καθώς οι κυβερ-
νήσεις θα θεσπίσουν  πιο 
αυστηρούς ελέγχους στον 
τραπεζικό τομέα, προκειμέ-

νου να αποφευχθεί η επανά-
ληψη της σημερινής κρίσης. 
  
‘Υπάρχει η ανάγκη της ανα-
γνώρισης  του μεγέθους των 
συνεταιριστικών τραπεζών 
και του τομέα των πιστωτι-
κών ενώσεων και της σημα-
σίας τους  στην σταθεροποί-
ηση του τραπεζικού συστή-
ματος, που φθάνει μέχρι  
τους οικονομικά   αποκλει-
σμένους.  
  
Με αυτή τη βαθύτερη ανα-
γνώριση της αξίας της συνε-
ταιριστικής μορφής επιχειρή-
σης, τα αποτελέσματα των 
πολιτικών που ευνοούν τους 
συνεταιρισμούς θα προκύ-
ψουν ως φυσική εξέλιξη 
(από μόνα τους). Αυτό συνε-
πάγεται ένα μεγάλο και διαρ-
κές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μεταξύ και των κυβερνητι-
κών αξιωματούχων!’ τόνισε ο 
Birchall. 

http://www.agricoop.org
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Περιφέρειες 
Σελ.11 

Η Διυπουργική Αφρικανική Διάσκεψη  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής της ICA Jan-Eirik Imbsen,  και μέλη 
του αιγυπτιακού συνεταιριστικού κινήματος 

Η  ένατη Αφρικανική Διυ-
πουργική Συνεταιριστική 

Διάσκεψη θα πραγματοποιη-
θεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας 
στις 22 με 24 Οκτωβρίου του 
2009.  
 
Από το 1984, οι αρμόδιοι 
υπουργοί για την συνεταιρι-
στική ανάπτυξη  συναντώνται 
κάθε τρία χρόνια για να επα-
νεξετάσουν την συνεταιριστι-
κή ανάπτυξη της Αφρικής.  Οι 
προκλήσεις για το συνεταιρι-
στικό κίνημα για την ανακού-
φιση από την φτώχεια και 
την επίτευξη των Στόχων της 
Χιλιετίας συζητήθηκαν κατά 
την προηγούμενη Διυπουργι-

κή Διάσκεψη στο Maseru του 
Lesotho, το Σεπτέμβριο του 
2005. Ένα άλλο πεδίο  κοινού 
ενδιαφέροντος και ανταλλα-
γής απόψεων ήταν οι τρόποι 
δράσης και η νομοθεσία. 
 
Η Τεχνική Επιτροπή της Διυ-
πουργικής Διάσκεψης (MCTC) 
θα συναντηθεί στην Kampala 
στις  13 με 15 Ιουλίου 2009.  
Η MCTC είναι υπεύθυνη για 
την ατζέντα  στην Διάσκεψη 
του Ναϊρόμπι. Εκπρόσωποι 
της κυβέρνησης, συνεταιρι-
στικά και εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα θα συζητήσουν σημα-
ντικά ζητήματα που επηρεά-
ζουν την συνεταιριστική ανά-

πτυξη, όπως η τρέχουσα οι-
κονομική και διατροφική κρί-
ση, καθώς επίσης και η πρόο-
δο της συνεταιριστικής ανά-
πτυξης στις αντίστοιχες χώ-
ρες. Θα επανεξετάσουν την 
συνεταιριστική ανάπτυξη 
κάθε περιοχής από την προη-
γούμενη Διάσκεψη και κάθε 
χώρα θα παρουσιάσει μια 
περιφερειακή έκθεση.  
  
Τα αποτελέσματα και τα συ-
μπεράσματα από την Διάσκε-
ψη του Οκτωβρίου θα είναι 
χρήσιμα για την περαιτέρω 
πορεία των συνεταιρισμών 
της Αφρικής προς τα εμπρός. 
 

Ο  προσωρινός Περιφερεια-
κός Διευθυντής της ΙCA  

Αφρικής, Jan-Eirik Imbsen, 
επισκέφθηκε πρόσφατα την 
Αίγυπτο, μαζί με τον Hassan 
Kashef από τα Κεντρικά Γρα-
φεία της ICA, προκειμένου να 
συντονίσει τις συζητήσεις με 
τους αντιπροσώπους του συ-
νεταιριστικού κινήματος της 
Αιγύπτου. 
 
Εκεί έγινε μια παρουσίαση της 
ICA, συμπεριλαμβανομένων 
και των νέων Κανόνων και του 
Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, 
καθώς επίσης και των προτε-
ραιοτήτων της ICA σε περιφε-
ρειακό αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο που έτυχε  μεγάλης 
αποδοχής.  
 
Τα αποτελέσματα  της συνά-
ντησης ήταν εποικοδομητικά,  
τα μέλη  του αιγυπτιακού κινή-

ματος δεσμεύτηκαν για μεγα-
λύτερη συμμετοχή, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και παγκό-
σμιο επίπεδο. 
 
Το αίτημα του Τομέα ICA Α-
φρικής να συγκαταλεχθεί ένας 
Αιγύπτιος αντιπρόσωπος στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο της 
ICA  έγινε δεκτό. 
 
Επίσης συζητήθηκε το ενδεχό-
μενο συνεργασίας σε δραστη-
ριότητες συνεταιριστικής ανά-
πτυξης στην περιοχή του Α-
σουάν, με συνεργάτες από τη 
Νορβηγία.  
  
Αυτές οι δραστηριότητες απο-
σκοπούν να δημιουργήσουν 
βιώσιμους  πόρους διαμέσου 
της παραγωγής και χρήσης 
καθαρής ενέργειας. Η ICA 
φιλοδοξεί να προωθήσει φιλι-
κές προς το περιβάλλον δρα-

στηριότητες μέσω ενός βιώσι-
μου και παραγωγικού συνεται-
ριστικού μοντέλου. Η επίσκε-
ψη στην περιοχή του Ασουάν 
σηματοδότησε το τέλος της 
επίσκεψης στην Αίγυπτο. 

Το αιγυπτιακό κίνημα υποδέχεται την ICA  

Το πρώτο Ενημερωτικό Έντυπο της ICA Αμερικής 

Τ ο πρώτο τεύχος του Ενη-
μερωτικού Εντύπου της 

ICA Αμερικής στην Αγγλική 
γλώσσα είναι διαθέσιμο στο 
ίντερνετ. Το έντυπο αυτό απο-
τελεί ένα πρακτικό εργαλείο 
ανταλλαγής πληροφοριών. 
Αναβαθμίζει την επικοινωνία 
μεταξύ συνεταιρισμών που 
βρίσκονται σε όλες τις αγγλό-
φωνες χώρες της Αμερικής 
ενώ αποτελεί μια νέα προσέγ-

γιση στην οικοδόμηση και 
καλλιέργεια των σχέσεων 
στην περιοχή. 
 
Στο κύριο άρθρο, ο Περιφε-
ρειακός Διευθυντής  του ICA 
Αμερικής, Manuel Mariño ανα-
φέρει: ‘Η οικονομική κρίση 
συνεχίζει να είναι η μεγάλη 
ανησυχία για όλους. Έτσι σε 
αυτό το τεύχος θα επικεντρω-
θούμε στο πως θα οικοδομή-

σουμε μια  βιώσιμη παγκόσμια 
οικονομία  μέσω των συνεται-
ρισμών και στην επιτακτική 
ανάγκη των συνεταιρισμών να 
εξαπλώσουν το επιχειρηματικό 
τους μοντέλο σε όλο τον κό-
σμο.’  
 
Δείτε το Ενημερωτικό Έντυπο: 
www.aciamericas.coop/IMG/
Issue1.pdf 

http://www.aciamericas.coop/IMG/
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Η  ICA Ασίας-Ειρηνικού και η 
Συνεταιριστική Συμμαχία 

του Βιετνάμ (VCA) από κοινού 
φιλοξένησαν ένα εργαστήριο  
πρακτικής εκπαίδευσης για την 
Ανάπτυξη των Καταναλωτικών 
Συνεταιρισμών  στις 8-9 Απρι-
λίου  του 2009, στην πόλη Hue 
του Βιετνάμ.  
 
Οι τιμώμενοι  καλεσμένοι και 
παρουσιαστές από συνεταιρι-
σμούς της Σιγκαπούρης και της 
Ιαπωνίας μίλησαν σχετικά για 
τις βασικές αρχές λειτουργίας 
μικρών μαγαζιών, την διαχείρι-
ση των αποθηκών καθώς και 
των επιχειρήσεων παράδοσης 

προϊόντων κατ’ οίκον, οι οποίες 
λειτουργούν από συνεταιρι-
σμούς καταναλωτών στην 
Ιαπωνία.  
 
Σαράντα πέντε συμμετέχοντες 
από 15 συνεταιρισμούς συζή-
τησαν για επίκαιρα προβλήμα-
τα των καταναλωτικών συνε-
ταιρισμών στο Βιετνάμ και 
εξέτασαν μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση των δύσκο-
λων καταστάσεων που έχουν 
να αντιμετωπίσουν. 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
από την ICA Ασίας-Ειρηνικού  

Τ ο τρίτο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της ICA-Ιαπωνίας για 

την βελτίωση του αγροτικού 
εισοδήματος και την μείωση της 
φτώχειας μέσω των συνεταιρι-
σμών, επικεντρώθηκε στην ενί-
σχυση των  μεθόδων αγροτικής 
εκμετάλλευσης, στις από κοινού 
εργασίες, στην προώθηση προϊό-
ντων, την ασφάλεια και την βελ-
τιστοποίηση της ποιότητας των 
αγροτικών προϊόντων.  
 
Το πρόγραμμα διεξήχθη από την 
ICA Ασίας-Ειρηνικού σε συνεργα-
σία με τον Ινδικό Αγροτικό Συνε-
ταιρισμό Λιπασμάτων (IFFCO), το 

Ινστιτούτο Αγροτικής Διαχεί-
ρισης (IRMA), το Ινστιτούτο 
για την Ανάπτυξη Αγροτικών 
Συνεταιρισμών  στην Ασία 
(IDACA), και μέλη της ICA 
Ασίας-Ειρηνικού. Δώδεκα 
συμμετέχοντες από την Κα-
μπότζη, την Κίνα, την Ινδία, 
την Ινδονησία, το Ιράν, την 
Μαλαισία, το Μιανμάρ, το 
Νεπάλ και το Βιετνάμ έλαβαν 
εκπαίδευση στην Ινδία, το 
Ιράν και την Ιαπωνία.  Τα 
μαθήματα διήρκεσαν από τον 
Δεκέμβριο του 2008 μέχρι και 
Απρίλιο  του 2009.   

Περιφέρειες 

Εκπαίδευση Ικανοτήτων από συνεταιριστές αγρότες  

Η  Διάσκεψη της ICA Αμε-
ρικής με τίτλο Το συνε-

ταιριστικό μοντέλο: απαντή-
σεις για την παγκόσμια κρίση, 
θα διεξαχθεί στην Γκουαντα-
λαχάρα του Μεξικό στις  21 με 

25 Σεπτεμβρίου του 2009. 
 
Ο κύριος στόχος αυτής της 
πρώτης Συνεταιριστικής Διά-
σκεψης Κορυφής της Αμερικής 
είναι να προχωρήσει σε μια εις 
βάθος ανάλυση της παγκόσμι-
ας κρίσης μέσω της άμεσης 
και ενεργής συμμετοχής. 
 
Ζητήματα που επηρεάζουν 
αρνητικά ή ωφελούν τους 
συνεταιρισμούς στις διάφορες 
χώρες και συνεταιριστικούς 
τομείς της Αμερικής θα αναλυ-
θούν  πριν την έναρξη της 
Διάσκεψης.  

 
Μια συναινετική δήλωση συμ-
φωνίας και ψηφίσματα θα 
συνταχθούν, για την παροχή 
ενός πλαισίου αναφοράς  στην 
υλοποίηση των δράσεων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση 
του συνεταιριστικού τομέα 
στην Αμερική. 
  
Για πληροφορίες και εγγραφή 
στην Διάσκεψη Κορυφής:  

www.cumbreaci.coop 
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Πρώτη Συνεταιριστική Διάσκεψη Κορυφής  της Αμερικής. 

Ανάπτυξη των καταναλωτικών συνεταιρισμών στο Βιετνάμ 

Συμμετέχοντες στο 3ο Εκπ. Πρόγραμμα της ICA-Ιαπωνίας 

Συμμετέχοντες στο Συνεταιριστικό Εργαστήριο της ICA Ασίας-
Ειρηνικού  

http://www.cumbreaci.coop
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Περιφέρειες 

Σελ.13 

Προωθώντας τα οφέλη της δικτύωσης 

Ο ι Συνεταιρισμοί Ευρώπης 
προωθούν ένα μοντέλο 

δικτύωσης  το οποίο θα βοη-
θήσει τους τοπικούς συνεται-
ρισμούς στην αντιμετώπιση 
των αναγκών των πολιτών 
της Ε.Ε., ενώ προσφέρει ένα 
σύστημα συναλλαγών μεταξύ 
επιχειρήσεων (B2B), ως μια 
δυνατότητα για τις επιχειρή-
σεις που θα συμμετέχουν.  
 

Πρόσφατα, οι Συνεταιρισμοί 
Ευρώπης διοργάνωσαν ένα 
κοινό επιχειρηματικό τομέα, 
για να συνδεθούν και να διε-
ρευνήσουν από κοινού τις 
δυνατότητες για την οικο-
δόμηση κοινών στρατηγι-
κών.   
 
Στις Βρυξέλες διεξήχθη 
ένα σεμινάριο για τους 
συνεταιρισμούς του ενερ-

γειακού τομέα στις 30 Α-
πριλίου του 2009. Βλέπε:  
www. coopseurope . coop/
spip.php?rubrique326 
 
Τα συνεταιριστικά φαρμακεία 
επίσης διεξήγαγαν σεμινάριο 
στη Ρώμη στις 30-31 Μαρτίου  
2009.  
 
Βλέπε: 
www. coopseurope . coop/
spip.php?rubrique324 

Τα συνεταιριστικά θέματα θέτονται στο νέο Ευρ. Κοινοβούλιο 

Τ ο νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα διαδρα-

ματίσει έναν κεντρικό ρόλο 
βοηθώντας την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης και  στηριζό-
μενης σε αξίες οικονομίας, 
αλλά θα κληθεί και να απο-
φασίσει σχετικά με προτά-
σεις που ενδέχεται να επι-
φέρουν  βαθιές επιπτώσεις 
στις συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις. 

 Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης 
δημοσίευσαν ένα  Υπόμνη-
μα  για τις Ευρωεκλογές, 
ζητώντας διάλογο και συ-
νεργασία με τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(MEPs) για την προώθηση 
της αναγνώρισης και απο-
δοχής του συνεταιριστικού 
επιχειρησιακού μοντέλου 
στις  πολιτικές της Ε.Ε. σε 
ισότιμη βάση  με αυτό του 
εταιρικού μοντέλου. Στη 

βάση του Υπομνήματος δια-
σφαλίζεται ότι τα εκάστοτε 
νέα αιρετά  μέλη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου κατα-
νοούν τα ζητήματα που α-
φορούν τους συνεταιρι-
σμούς. 
 
Ολόκληρο το Υπόμνημα: 
 
www.coopseurope.coop/
spip.php?rubrique329 

‘Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι δράσεις των συνεταιρισμών  
σχετίζονται με την οικοδόμηση ενός μέλλοντος πέρα από την 
κρίση.  Οπότε, η συνεισφορά τους θα πρέπει να υποστηριχθεί 
και να προβληθεί … στρέφουμε το βλέμμα μας προς την 
[Ευρωπαϊκή] Επιτροπή για να στηρίξει τα αιτήματά μας ώστε να 
αναγνωριστούν οι συνεταιρισμοί ως κοινωνικοί εταίροι. Και σας 
υποσχόμαστε ότι θα φέρουμε στο τραπέζι των συνομιλιών, μια 
εντελώς  διαφορετική προσέγγιση και τρόπο σκέψης για τα 
θέματα που σχετίζονται με το δικό μας επιχειρησιακό μοντέλο.’  
Η Pauline Green, Αντιπρόεδρος των Συνεταιρισμών  Ευρώπης, 
στην Συζήτηση της Ολομέλειας της Διεθνούς Ευρωπαϊκής Διά-
σκεψης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχεί-
ρηση. 
  
Για πλήρη ανάγνωση του λόγου: 

Η Pauline Green είναι Αντιπρόεδρος των Συνεταιρισμών  
Ευρώπης 

Ο ι Συνεταιρισμοί Ευρώπης 
διεξάγουν τη Διάσκεψη 

και τη Γενική Συνέλευσή τους 
στις 22-23 Ιουνίου 2009, 
στη Σόφια της Βουλγαρίας.  
 
Το θέμα της διάσκεψης εί-
ναι: Η συνεταιριστική αντι-
μετώπιση της οικονομικής 
ύφεσης– το από κοινού 
συνεταιρίζεσθαι για το   

κοινωνικό όφελος, την κοι-
νοπραξία και καινοτομία. 
 
Πληροφορίες διαθέσιμες 
στο Σύνδεσμο: 
www.coopseurope.coop/
spip.php?rubrique321  
 
Στην εκδήλωση της Σόφιας 
πραγματοποιήθηκε η τελευ-
ταία διάσκεψη της SPP-C 

πρωτοβουλίας (Συγχώνευση 
Προγραμμάτων Κοινωνικών 
Εταίρων ) που έχει ως στόχο 
την προβολή των πλεονε-
κτημάτων της συνεταιριστι-
κής επιχείρησης ακόμη και 
σε περιόδους κρίσης, αναδει-
κνύοντας την δημοκρατική 
διακυβέρνηση και καινοτομι-
κή  διάστασή τους.  

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη και Γενική Συνέλευση 

http://www.coopseurope.coop/
http://www.coopseurope.coop/
http://www.coopseurope.coop/
http://www.coopseurope.coop/
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Ειδήσεις  
μελών 

Η  Ελβετική ομάδα Κατανα-
λωτικών Συνεταιρισμών 

και μέλος της ICA, η Migros, 
βραβεύτηκε ως Αξιόπιστος Λια-
νικός Πωλητής του έτους στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο  Λιανικών 
Πωλητών που διεξήχθη στις 7 
Μαΐου του 2009. 
 
Το βραβείο επικεντρώνεται στο 
έργο των πωλητών λιανικής 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
οργανισμοί, θα διαθέτουν τα 

επώνυμα προϊόντα με τις πλέ-
ον καλύτερες προδιαγραφές 
εταιρικής ευθύνης.  Παρά την 
ύφεση, οι λιανικοί πωλητές 
αποτελούν αναγκαίο κομμάτι 
στη στρατηγική των εταιριών 
ώστε να κάνουν καλά την 
δουλεία τους. 
 
Η Migros διακρίθηκε ανάμεσα 
σε άλλους τελικούς υποψήφι-
ους, συμπεριλαμβανομένων  
των ομίλων Υπεραγορών  

Η Migros Group βραβεύεται 

Η  Κεντρική Ένωση Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών (JA-

Zenchu) πρόσφατα εγκαινίασε 
τα νέα της γραφεία. Το Συμ-
βούλιο της ICA έλαβε προ-
σκλήσεις για τα εγκαίνια της 
Έκθεσης Αγροτικής Οικονομί-
ας  στις νέες κτιριακές εγκα-
ταστάσεις (βλ. φωτογραφία).  
 
Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας 
είναι: 

Η Ένωση JA-Zenchu της Ιαπωνίας αλλάζει διεύθυνση 

Η  Ηγεσία της Καναδικής 
Συνεταιριστικής Χρηματο-

πιστωτικής Ένωσης και το 
μέλος της ICA Desjardins, 
έχουν ανακοινώσει μια οργα-
νωτική αναδιάρθρωση με στό-
χο την βελτίωση της συνολι-
κής απόδοσης του Ομίλου και  
την ενίσχυση της διαχείρισης 
κινδύνων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
ανάπτυξη της αγοράς χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών. 

κοντά στα περίπου έξι εκατομ-
μύρια μέλη και πελάτες μας’ 
είπε η  Leroux. 
 
Μια Μονάδα  με τίτλο ‘ Υπο-
στήριξη της Συνεταιριστικής 
Ανάπτυξης και των Δημοκρα-
τικών Οργανισμών’ έχει δημι-
ουργηθεί για αυτό τον σκοπό, 
για να ασκήσει διαχείριση δι-
κτυώνοντας όλους τους συνε-
ταιρισμούς. Η Μονάδα θα 
οδηγήσει μια δυναμική  δημο-
κρατία  στηρίζοντας τα στελέ-
χη να έχουν μια συνεχή επι-
κοινωνία.  
 
Περισσότερα : 
www.desjardins.com 

Ανακοινώνοντας την νέα διάρ-
θρωση στις 15 Μαΐου του 
2009, η Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Desjar-
dins, Monique Leroux, τόνισε  
ότι οι αλλαγές αυτές συμβαδί-
ζουν με το Αναπτυξιακό Σχέδι-
ο της Desjardins, όπως υιοθε-
τήθηκε το περασμένο φθινό-
πωρο.  Το Σχέδιο του Ομίλου 
Desjardins προβλέπει να έρθει 
πιο κοντά στα παραρτήματά 
της, βασιζόμενη στην δύναμη  
του ανθρώπινου κεφαλαίου,  
επιβεβαιώνοντας τις συνεται-
ριστικές αρχές της. 
 ‘Η νέα δομή θα φέρει πολλά 
πλεονεκτήματα για τα ιδρύμα-
τά μας και θα είμαστε πιο 

Αλλαγές στη Desjardins για τα συνεταιριστικά πλεονεκτήματα 

Marks and Spencer, Tesco, 
WM Morrison και Woolworths. 
Από το 2007, το Παγκόσμιο 
Βραβείο στις Λιανικές Πωλή-
σεις έχει καταστεί το σήμα 
κατατεθέν επιτυχών και σύγ-
χρονων  πωλήσεων. 
 
Πέρυσι, ένας άλλος συνεταιρι-
σμός, ο Recreational Equip-
ment Inc. (REI) έλαβε το βρα-
βείο του Εργοδότη της Χρο-
νιάς. 

 
JA-Zenchu 
1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-6837, Japan 
Tel: +81-3-6665-6003 
Fax: +81-3-3217-5071 
 
Οι διευθύνσεις email παραμέ-
νουν ως είχαν.  

Ανακαίνιση γραφείων της Crédit Coopératif Γαλλίας–  νέα διεύθυνση   

δου, τα τηλέφωνα, fax και 
διευθύνσεις email παραμέ-
νουν ως έχουν.  
 
Για επίσκεψη ή αλληλογραφί-
α, η νέα διεύθυνση είναι: 
 

Crédit Coopératif 
Immeuble Le Pablo Picasso - 
72, avenue de la Liberté 
BP 211  
92002 Nanterre Cedex 
France 

Η Crédit Coopératif της Γαλ-
λίας έχει μεταφέρει προσω-
ρινά για τρία χρόνια την 
έδρα της, εν αναμονή της 
ολοκλήρωσης της ανακαίνι-
σης των γραφείων. 
Στη διάρκεια αυτής της περιό-

Η Pauline Green στα εγκαίνια της 
Αγροτικής Έκθεσης  

http://www.desjardins.com
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Francisco Luis Jiménez Arcila, βραβευμένος με Rochdale, απεβίωσε 

Ο  Συνεταιριστικός Σύν-
δεσμος της Τσέχικης 

Δημοκρατίας εξέλεξε τον κο 
Zdenek Juracka ως Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Επίσης υπηρετεί ως Πρόεδρος 
της Ένωσης Καταναλωτικών 
Συνεταιρισμών της Τσεχίας και 
Μοραβίας. 
 

Ο  κ ύ ρ ι ο ς 
Jean-Louis 

Bancel, Πρόε-
δρος  της Διε-
θνούς Συνεται-
ρ ι σ τ ι κ ή ς 
Ένωσης Τραπε-
ζών της ICA (ICBA) εκλέχτηκε 
Πρόεδρος  της  C rédi t 
Coopératif της Γαλλίας.  Δια-

Νέες αναλήψεις καθηκόντων 
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Άνθρωποι 

Η  Εθνική Συνομοσπονδία 
Συνεταιρισμών Εργαζο-

μένων Ινδίας Ε.Π.Ε. (NLCF) 
προσχώρησε στην ICA.  Η 
NLCF είναι μια κορυφαία ορ-
γάνωση του συνεταιριστικού 
εργατικού κινήματος στην 
Ινδία. Στην Συνομοσπονδία 
της περιλαμβάνονται συμβο-
λαιογραφικοί, οικοδομικοί και 
δασικοί συνεταιρισμοί. Έχει  
66 ομοσπονδίες, 123 ενώσεις 
και αντιπροσωπεύει 8.200 
μέλη.  
 
Η NLCF είναι συνδεδεμένη με 
δύο μέλη της ICA: την Εθνική 
Συνεταιριστική Ένωση της 
Ινδίας (NCUI) και τον Εθνικό 
Οργανισμό Συνεταιριστικής  
Ανάπτυξης (NCDC). Περισσό-

τερα: www.labcofed.com 

 

Η  ICA καλωσορίζει την  
Abaco, αποταμιευτικό και 

πιστωτικό Συνεταιρισμό  στο 
Περού. Αποστολή της Abaco 
είναι να παρέχει οικονομικές 
λύσεις για μια υγιή ανάπτυξη 
των μελών της ώστε να φέρει 
τα χρηματοπιστωτικά προ-

γράμματα πιο κοντά στις οικο-
γένειες και τις επιχειρήσεις.  
  
Το 2007, η Abaco είχε ενεργη-
τικό 115.3 εκατ. δολ.US.  Το 
κοινωνικό της κεφάλαιο ανέρ-
χεται σε 9 εκατ. δολ US Ενώ 
είχε αποταμιεύσεις της τάξης 
των 97.7 εκατ. Η Abaco αντι-
προσωπεύει περίπου  8.000 
οικογένειες ως μέλη. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο 
www.abaco.com.pe 

Στατιστικά στοιχεία 
για τα μέλη της ICA: 
222 οργανώσεις 
μέλη  (198 μέλη και 
24 συνδεδεμένα 
μέλη) από 85 χώρες. 

δέχεται τον Jean-Claude Detil-
leux, ο οποίος ανέλαβε καθή-
κοντα ειδικού συμβούλου.  
  

Ο  ν έ ο ς 
Δ ι ε υθύ -

νων Σύμβου-
λος της Κεντρι-
κής Ένωσης 
Αγροτικών και 
γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν 
Συνεταιρισμών του Ιράν 
(CURACI) είναι ο Mohammad 
Reza Raeisi Nejad. Ο κος 
Raeisi Nejad έχει μια μακρό-
χρονη εμπειρία  στην ανάπτυ-
ξη αγροτικών συνεταιρισμών 
καθώς υπήρξε επίσης Αναπλη-
ρωτής Γενικού Διευθυντή του 
Εμπορίου και Γενικός Διευθυ-

ντής του Εθνικού Οργανισμού 
Υποθέσεων Έγγειας Ιδιοκτησί-
ας CURACI. 
  

Η  Ε θ ν ι κ ή 
Οργάνωση 

Συνεταιριστι -
κών Επιχειρήσε-
ων ομόφωνα 
εξέλεξε μέσω 
του συμβουλίου 
του τον Δόκτωρ Martin Low-
ery ως Αντιπρόεδρο Εξωτερι-
κών Υποθέσεων του Εθνικού 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηλε-
κτρισμού (NRECA) και διαδέ-
χεται την Kathy Brick στην  
NCΒΑ.  

Νέα συνδεδεμένα μέλη στην ICA  

Νοιώσαμε μεγάλη λύπη στην 
ICA από την είδηση του θα-
νάτου του Δόκτωρ Francisco 
Luis Jiménez  Arcila, κάτοχο 
του βραβείου της ICA Roch-
dale Pioneer για το 2003.  Ο 
Δρ. Jiménez Arcila αφιέρωσε  
ολόκληρη τη ζωή του στην 
ισχυροποίηση του συνεταιρι-
στικού κινήματος στην Κο-
λομβία. Ήταν επίσης ένας 

διεθνής ηγέτης με μεγάλη  
συνεισφορά στην προώθηση 
και την προστασία του συνε-
ταιριστικού κινήματος. Ως    
δικηγόρος σε θέματα συνε-
ταιρισμών θεμελίωσε τις βά-
σεις για το συνεταιριστικό 
δίκαιο στην Κολομβία.  Συγ-
γραφέας πολλών βιβλίων και 
αρθρογράφος, που δραστηρι-
οποιήθηκε όχι μόνο εντός της 

ICA αλλά επίσης και στον 
Οργανισμό Συνεταιρισμών 
Αμερικής (OCA), την ΔΟΕ 
(ILO), και πολλές άλλες εθνι-
κές οργανώσεις.   

Η ICA εκφράζει τα θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά, τους φίλους και τους 
συνεργάτες του. 

Ο Francisco Luis Jiménez,  
στην Arcila το 2005 

http://www.labcofed.com
http://www.abaco.com.pe
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ICA 
15 Route des 

Morillons  
1218 Grand Saconnex 
Geneva,  Switzerland 

Tel  +41 22 929 8838 
Fax +41 22 798 4122 

Δικτυακός Τόπος : 
www.ica.coop   

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

Ημερολόγιο ICA με εκδηλώσεις για το 2009 και άλλες σχετικές δραστηριότητες  
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www.ica.coop 

Αντίγραφα της Ανα-
σκόπησης του ICA 
αρχε ιοθετούντα ι 
συστηματικά στο 
δικτυακό τόπο: 
www.ica.coop      

  

2009 
 
4 Ιουλίου 
 
 
2-4 Σεπτεμβρίου  
 
 
 
9-11 Σεπτεμβρίου  
 
 
21-25 Σεπτεμβρίου  
  
 
 
1-3 Οκτωβρίου 
 
 
22-24 Οκτωβρίου  
 
 
 
15-16 Νοεμβρίου 
 
 
16-18 Νοεμβρίου 
 
 
 
 
19-20 Νοεμβρίου 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

Περισσότερες εξελίξεις: 
Ημερολόγιο εκδηλώσεων 
του ICA & λοιπές συνε-
ταιριστικές δραστηριότη-
τες.  
 

  
 
Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών www.ica.coop/activities/idc.html 
 
 
Ερευνητική Συνδιάσκεψη της ICA  Άνθρωποι πάνω από το κέρδος: η 
συνεταιριστική απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίσης και 
την  οικονομική ύφεση, Οξφόρδη (ΗΒ) www.ica.coop/icaccr/ 
 
Ημερίδα με συμμετοχή του Συμβουλίου της ICA, Νορβηγία 
 
 
ICA Αμερικής. Συνεταιριστική Διάσκεψη της Αμερικής, Γκουανταλαχάρα 
(Μεξικό) www.aciamericas.coop 
 
 
Διεθνής Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Αμοιβαίων Ασφαλίσεων (ICMIF ) 
2009 Διετής Διάσκεψη, Τορόντο, (Καναδάς) www.icmif.org/toronto2009  
 
9η Υπουργική Διάσκεψη των Συνεταιρισμών  ICA Αφρικής, Ναϊρόμπι 
(Κένυα) imbsen@ica.coop  
 
 
Ημερίδα του Συμβουλίου του ICA, Γενεύη (Ελβετία) www.ica.coop 
 
 
Ημερίδα  των Τομεακών Οργανώσεων & των Θεματικών Επιτροπών σε 
συνεργασία με τη Γενική Συνέλευση της ICA, Γενεύη (Ελβετία) 
www.ica.coop/calendar/ για πλήρη περιγραφή. 
 
 
Γενική Συνέλευση της ICA με θέμα:  Η Παγκόσμια Κρίση: η συνεταιριστι-
κή ευκαιρία, Γενεύη (Ελβετία ) www.ica.coop 
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