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2η ενότητα
Συνεταιριςτική Ειςφορά – Ιςτορία

Ο Συνεταιριςμόσ των Πρωτοπορών του Rochdale, που ζγινε η αρχή –
Σφγχρονη μορφή
Σο Ροτςντζιλ είναι μια μικρι πόλθ κοντά ςτο Μάντςεςτερ, ςτθν Δυτικι
Αγγλία. τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα επικρατοφςε μεγάλθ κοινωνικι κρίςθ και ανεργία,
ωσ ςυνζπεια τθσ εξάπλωςθσ τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ. Η 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.

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 Ηνωμζνου Βαςιλείου, εφαρμόηοντασ τισ ιδζεσ του
Robert Owen και του William King. Σα ιδρυτικά μζλθ αποφάςιςαν να ςυνειςφζρει ο
κακζνασ μία λίρα ωσ μερίδα και δικαίωμα εγγραφισ. Ο κάκε ζνασ από τουσ
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ςυνεταίρουσ ανζλαβε να εξοφλιςει τθν αξία τθσ ςυνεταιριςτικισ του μερίδασ τθσ
μιασ λίρασ, µε εβδομαδιαίεσ δόςεισ, το φψοσ των οποίων κακορίςκθκε ςε δφο
πζννεσ. Σο 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.
Σημείωςη: το Βιβλίο Θεωρητικζσ Σημειώςεισ (2) του εγχειριδίου υπάρχουν
αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για των υνεταιριςμό των Πρωτοπόρων του Rochadale
(Κεφάλαιο Ο ςυνεταιριςμόσ των Πρωτοπόρων του Rochadale, που ζγινε θ αρχι –
φγχρονθ Μορφι)

Οι ςυνεταιριςμοί ςτον κόςμο ςήμερα
Διεθνήσ Συνεταιριςτική Συμμαχία
Η Διεκνισ υνεταιριςτικι υμμαχία
(International Co-operative Alliance –
ICA) ιδρφκθκε το 1895. Είναι θ
μεγαλφτερθ µθ κυβερνθτικι οργάνωςθ
ςτον
κόςμο
θ
οποία
ενϊνει,
αντιπροςωπεφει και εξυπθρετεί τα
εκνικά και διεκνι ςυνεταιριςτικά
κινιματα ςε παγκόςμιο επίπεδο.
υνεργάηεται µε πολλοφσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ ςε διάφορα κζματα, και
ζχει ειδικό ςυμβουλευτικό ρόλο ςτον Οργανιςμό Ηνωμζνων Εκνϊν, ςτο υμβοφλιο
τθσ Ευρϊπθσ και ςε τοπικζσ τράπεηεσ αναπτφξεωσ. υμμετζχει επίςθσ ςε διάφορα
δίκτυα των Ηνωμζνων Εκνϊν όπωσ είναι θ Επιτροπι για τθν Προϊκθςθ και τθν
Ανάπτυξθ των υνεταιριςμϊν (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. ιμερα τα εγγεγραμμζνα µζλθ τθσ
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Ζνωςθσ ανζρχονται ςε 221 ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ, που προζρχονται από 99
χϊρεσ και αντιπροςωπεφουν πάνω από 1 διςεκατομμφριο άτομα.
Σημείωςη: το Βιβλίο Θεωρητικζσ Σημειώςεισ (2) του εγχειριδίου υπάρχουν
αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο κεφάλαιο Διεκνι υνεταιριςτικι υμμαχία
Στόχοι του Διεθνοφσ Συνεταιριςτικοφ Κινήματοσ, όπωσ προωθήθηκαν από το
Διεθνζσ Ζτοσ Συνεταιριςμών 2012 υπό την Αιγίδα του Ο.Η.Ε.


Η ενθμζρωςθ του ευρφτερου κοινοφ για τα οφζλθ των ςυνεταιριςμϊν



Η προϊκθςθ μιασ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ ςε εκνικό επίπεδο θ οποία
κα βαςίηεται ςτισ διεκνείσ αναγνωριςμζνεσ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ ςφμφωνα
με υποχρεϊςεισ των κρατϊν που απορρζουν από τισ «Κατευκυντιριεσ
Γραμμζσ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ» από τον ΟΗΕ Α/56/73 Ε/2001/68, τθν
φςταςθ 193/2002 του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ (ILO) και ςτθν Ευρϊπθ
ςφμφωνα με ανακοινϊςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ



H προϊκθςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τισ
εκπαίδευςθσ ωσ το κλειδί για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν

Δείτε για αυτά τα κζματα αναλυτικότερα με αναηιτθςι ςασ ςτο internet το
Προςχζδιο για τθν υνεταιριςτικι Δεκαετία (Blueprint for a Co-operative Decade)
Κφκλοσ εργαςιών κατά το 2008
Οι 300 μεγαλφτερεσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτον κόςμο παρά τθν φφεςθ
παρουςιάηουν αφξθςθ ςτθν ανάπτυξθ τουσ κατά 14% Είχαν κφκλο εργαςιϊν 1,1 τρισ
δολαρίων ίςο με αυτό τθσ 10θσ οικονομίασ ςτον κόςμο, τθσ Ιςπανίασ
Κφκλοσ εργαςιών κατά το 2011
Οι 300 μεγαλφτερεσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτον κόςμο παρά τθν φφεςθ το
2011 αφξθςαν τον κφκλο εργαςιϊν του ςτα 2 τρισ δολάρια
(Αναλυτικά οικονομικά ςτοιχεία για αυτά και τα επόμενα ζτθ μζχρι ςιμερα
υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα www.monitor.coop )
Πληθυςμιακά, οικονομικά μεγζθη
Οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ του 1.000.000.000 μελϊν, παρζχουν πάνω από
200.000.000 κζςεισ εργαςίασ, 220% περιςςότερεσ από αυτζσ που προςφζρουν οι
πολυεκνικζσ επιχειριςεισ
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Σημείωςη: το Βιβλίο Θεωρητικζσ Σημειώςεισ (2) του εγχειριδίου υπάρχουν
αναλυτικά ςτοιχεία για τουσ ςυνεταιριςμοφσ ςε όλο τον κόςμο από το ζτοσ 2006
(Σφποι ςυνεταιριςμϊν και θ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία κεφάλαιο 4)

Ιςτορική Αναδρομή οι ςυνεταιριςμοί ςτην Ελλάδα
Πριν την ίδρυςη του Ελληνικοφ Κράτουσ
Όταν 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 Όκωνα, 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
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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».
Σημείωςη: το Βιβλίο Θεωρητικζσ Σημειώςεισ (2) του εγχειριδίου υπάρχουν
αναλυτικι ιςτορικι ενθμζρωςθ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ ςτθν Ελλάδα ( Κεφάλαιο
Πριν τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ)
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