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Ό Συνεταιρισμός λύση στίς παρούσες συνθήκες γιά 

τους Έπαγγελματοβιοτέχνες κα,.ί, ή προοπτική δλοκλή-
 χ 

ν ρωσής του, στά πλαίσια μιας αύτοδιαχειριζόμενης 
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Α) ΓΕΝΙΚΑ FIA ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Στίς αρχές του περασμένου αιώνα =-οταν ò καπιταλιστικός τρόπος πα

ράγωγης άρχισε νά επιβάλλεται στη ζωή τών ανεπτυγμένων χωρών της 

Λυτι,κής Ευρώπης- οι πρώτοι ουτοπιστές σοσιαλιστές μαζί μέ τήν 

διατύπωση τών ιδεών τους για τή σοσιαλιστική κοινωνία, έβαλαν τίς 

βάσεις στην ανάπτυξη της συνεταιριστικής θεωρίας. 

*0 Ρόμπερτ "Οουεν στην 'Αγγλία, άπό τό 1824/ προσπάθησε νά εφαρμό

σει στην πράξη τίς θεωρίες του, κάνοντας αρχή άπό τίς επιχειρήσεις 

του καί μέ τήν οργάνωση ύστερα τών συνεργατικών χωριών του, πού 

δυστυχώς γρήγορα διαλύθηκαν» Αυτός καί ò Φουριέ πρωτοδιατύπωσαν 

τίς κύριες αρχές τοϋ συνεργατισμού, τήν αρχή της Δημοκρατίας της 

άφιλοκερδοΰς δράσης καί της- ηθελημένης συμμετοχής, γιά νά ακολου

θήσουν ένα πλήθος άπό διανοητές, πού μέ τίς ίδέες τους καί τήν 

αγωνιστική τους διάθεση, νά τίς εφαρμόσουν, συγκρότησαν τόν 

συνεργατισμό ως θεωρία καί πράξη, μέ τελικό σκοπό νά αντικαταστή

σουν τίς καπιταλιστικές άπό τίς σοσιαλιστικές -γιά τήν εποχή τους-

σχέσεις παραγωγής« "Ομως ιδιαίτερη σημασία γιά τήν ανάπτυξη τοϋ 

συνεταιριστικού κινήματος αποτέλεσε ή ίδρυση ουσιαστικά τοΰ πρώ

του συνεταιρισμού σ'ολόκληρο τόν κόσμο άπό λίγους υφαντουργούς ερ

γάτες τής Τοτσεντέϊλ, μιας μικρής πόλης κοντά στό Μάντσεστερ της 

'Αγγλίας, Μέ αφετηρία τά βιοτικά τους προβλήματα, πού καθημερινά 

τά όξυνε όλο καί περισσότερο ή άπανθρωπία τοΰ καπιταλιστή εργοδό

τη, διατύπωσαν όλες τίς ίδέες, πού άπό τότε κυριαρχούν στό παγκόσ

μιο συνεταιριστικό κίνημα. Οι. αρχές τής δημοκρατίας, τής επιστρο

φής/ τής ανοικτής θύρας, τής χωρίς κέρδος διάθεσης τοϋ καθαρού 

ενεργητικού στην περίπτωση διάλυσης τοϋ συνεταιρισμού, τής εκπαί

δευσης τών μελών τόύ καί τής εθελοντικής προσχώρησης, αποτέλεσαν 
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τή βάση too Καταστατικού τους καί πρέπει, να τους αναγνωρισθεί ; ότι, 

πρώτοι τίς εφάρμοσαν με απόλυτη συνέπεια καί επιτυχία. -, 

"Ετσι ò συνεταιρισμός γεννήθηκε στην πράξη γιά νά λύσει πρώτα άπ* 

δλα τά οικονομικά προβλήματα των έργαζόμεναν, πού άπό τίς αρχές 

κι'δλας της ανάπτυξης του καπιταλισμούς παρουσιάσθηκαν μέ ίδιαί-

τερη οξύτητα, *θΦείλει επομένως την ανάπτυξη του στους καινούργιους 

όρους της κοινωνικής, οικονομικής καί πολιτικής ζωής τών ανθρώπων, 

τιού διαμόρφωσαν οι νέες παραγωγικές δυνάμεις, στά πλαίσια του κα

πιταλιστικού συστήματος. "Ιστορικά, χωρίς νά περιορισθεί σέ καθα

ρή οικονομική λειτουργία, αναπτύχθηκε σάν μιά κοινωνική οργάνωση 

μέ πλατύ περιεχόμενο, πού μπορεί νά βοηθήσει τους εργαζόμενους νά 

υπερασπίσουν τή ζωή τους στον οικονομικό τομέα,άλλα καί νά τον 

χρησιμοποιήσουν γενικότερα γιά κοινωνικούς καί εκπολιτιστικούς 

σκοπούς, yfTf^V^ 

Είναι προφανής ή διαπίστωση ότι τό συνεταιριστικό καί τό συνδικα

λιστικό κίνημα είχαν κοινή γενεσιουργό: αίτία," τήν καταπίεση τών 

εργαζόμενων άπ'τόν καπιταλισμό καί κοινό στόχο τήν άμυνα των ερ

γαζόμενων άπ'.τήν καπιταλιστική εκμετάλλευση, μόνο πού χρησιμοποι

ούν διαφορετικά μέσα δράσης.·
 ι3 

'Απέναντι στον συνεταιρισμό τό αστικό κράτος εφάρμοσε μιά πολύπλευ

ρη πολιτική »-"Ετσι, ένώ υπήρξαν περίοδοι πού πρόβαλε χίλιους
Γ
δύο 

φραγμούς στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος, σέ άλλες 

επεδίωξε νά τό ρυμουλκήσει γιά νά εξυπηρετήσει τους στόχους του 

καί έν πάσει περιπτώσει νά περιορίσει ΐήν δραστηριότητα του
Γ
σέ 

μιά περιθωριακή καθαρά οίκονομική λειτουργία.
:
 '-

Δέν υπάρχει αμφισβήτηση οτι ò συνεταιρισμός εϋναι θεσμός πού ανα

πτύχθηκε στά πλαίσια τού καπιταλιστικού συστήματος, τό πιó βαθύ 

περιεχόμενο του οπώς αυτό εκφράζεται στίς βασικές αρχές του, βρί

σκεται σέ απόλυτη αντίθεση μέ τήν κυρίαρχη ίδεολογία τών παραγω

γικών σχέσεων τοϋκαπ ι ταλίσμοϋ. 'Ακριβώς γι'αύτό τό λόγο πιστεύ

ουμε οτι μέσα στό συνεταιρισμό oi εργαζόμενοι μπορούν νά μαθητεύ

σουν σέ κλΐμα δημοκρατίας, αλληλεγγύης καί αλληλοβοήθειας προς 

τους συναδέλφους τους, μέ πλήρη επίγνωση καί έλεγχο τού προϊόντος 

τής εργασίας τους, προετοιμαζόμενοι νά πάρρυν στά χέρια τους τήν 

ευθύνη τής παραγωγής, σέ συνθήκες ειρήνης, αυτοδιαχείρισης καί 

σοσιαλισμού » 

Είναι όμως αυταπάτη νά πιστεύουμε, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν μέ 



τό συνεταιρισμό νά λύσουν το κοινωνικό ιούς πρόβλημα και νά απαλ

λαγούν άπό την καπιταλιστική έκμετάλλευστν,.
 ;
ε.ω/οσον ο.ί συνεταιρι

σμοί δρουν μέσα στά οικονομικά πλοιίσνα τοϋ .καπιταλιστικού συστή

ματος« .' ! •-•;., 

Τό συνεταιριστικό κίνημα στίς Ευρωπαϊκές χώρες, παρά τήν εντυπωσια

κή του ανάπτυξη ιδιαίτερα σε χώρες όπως"'ή "Αγγλία, ή Γερμα̂ --. 

νία,,καί τό Βέλγιο, ταυτίσθηκε μάλλον•με τις'-επιδιώξεις τη σοσιαλ

δημοκρατίας» Στίς χώρες του 'Ανατολικού συνασπισμού ¡Βρίσκεται, ε

κτός εξαιρέσεων? κάτω άπό τη στενή καθοδήγηση τοϋ κράτους- Στίς 

ύπό άνάπτυΕη χώρες άποτελεΖ -συστατικά στοιχείο του έθνικοαπελευ-

θερωτικου τους αγώνα, τηςπάλης ωυς γ:ά οικονομική απελευθέρωση 

άπό τά δεσμά του ίμπεριαλιαμού. Ό συνεταιρισμός έκανε τήν éiftpavi,-

σή ίου προς όλες τίς κατευθύνσεις της οικονομικής ζωής, μέ έλίτόνη 

την παρουσία τους στφ.ν .αστικό yßoo? κυρίως ¿ς καταναλωτικός̂ ., πι-

στωτικός,.-προμηθευτικός, οικοδομικός καί ¡ϊάτά δεύτερο λόγα-ώς ρα~ 

ραγωγικός συνεταιρισμός» 0 

Στην'ύπαιθρο α-ί αγρότες, „δημιούργησαν χοΰ'ς'1 αγροτικούς συνεταιρτσμοος 

γιά νά αντιμετωπίσουν ..την εκμετάλλευση TOÖ μεγαλέμπορα και νά προ

μηθευτούν τά.αναγκαία υλικά γιά τήν παράγωγη τους • σέ προσιτές 

τιμές». ... "Ακόμη „παραπέρα προχώρησαν άπό κοινού
 ;
στή ν καλλιέργεια της 

γης τους καί κατασκεύασαν πρότυπε.; βιομηχανίε.; επεξεργασίας των 

προϊόντων τους» 

1. ' Ή Συνεταιριστική
 Γ
κί\;η&Γ..ατό πα^ :ór;\ t1 <_ Υ,ώορ - Σύντομη^ ά'Οΐχφορά 

:
 Τό Συνεταιριστικό κίνημα σ'αλο τό κόσμο αναπτύχθηκε σημαντικό, 

-. .μετά τό Β Ίΐαγκόσμ ί ο πόλεμο» Οι ύρν'ανώοε ι ς .-του παίρνουν. ,ρλο 

¿. Γ καί περισσότερο ενεργό μέρος στÍ'-¡ βελτίωση της οικονομικής κα

τάστασης των εργαζόμενων» *Ιϊ Καθημερινή τους πάλη-ενάντια 

στά μονοπώλια, συμπλήρωνε τα ι καί μί άλλες κοινωνίες καί πολι

τιστικές διεκδικήσεις» 

Στην "Αγγλία, πού δικαιωματικά τήε όξίζει-.à. τίτλος της. πατρί

δας του Συνεταιριστικού κινήματος, σί καταναλωτικοί. συν ε εαι-

ρισμοί πού είναι ενωμένοι βασικά στην "Ενωση των Βρεττανικών 

Συνεταιρισμών, πού ίδούθηκε τό 1869,· ανέρχονται σέ 826 μεγά

λους συνεταιρισμούς λιανικής πώλησες. Στην "δια ""Ενωση συμμε

τέχουν 36 εργατικοί-παν ε.γ·.ο·, ι κοί συνεταιρισμοί (αρτοποιεία, 
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γαλακτοκομεία,, υποδηματοποιέ ta,, πλυντήρια, κ.λ.π.) καί διάφο

ροι άλλοι, δπως ασφαλιστικοί, εκδοτικού, συνεταιριστικά φαρμα

κεία, κ.λ.π
0
 Συνολικά οι συνεταιρισμοί πού ανήκουν στη δύναμη 

τους είναι 2.346 μέ 12»737„000 μέλη (Άβδελίδη s *0 Συνεται

ρισμός στίς συνθήκες του καπιταλισμού). 

Τό συνολικό κοινωνικό τους κεφάλαιο στά 1969 ήταν 1„826 ο757,075 

λίρες καί συμμετέχει σ'όλες τίς κυβερνη^κές καί τίς άλλες δη

μόσιες επιτροπές,
 r 

Ή πολιτική της επιρροή στό εργατικό κόμμα είναι αξιοσημείωτη 

καί στά 1959 μέ κοινή συμφωνία κατέβασε 30 υποψήφιους βου

λευτές» 

Ή άλλη ισχυρή συνεταιριστική οργάνωση της 'Αγγλίας ή Κεντρική 

των Καταναλωτικών συνεταιρισμών, πού ίδρύθηκε τό 1863 μέ έδρα 

τό Μάντσεστερ, ασχολείται κυρίως μέ τό χονδρικό εμπόριο. 

Στην ίδιθ7*τησία της βρίσκονται 2,000 εργοστάσια καί αγροκτήμα

τα, πού απασχολούν πάνω άπό 50,000 πρόσωπα. "Ο επίσημος κύκλος 

των εργασιών της ξεπερνά τά 500 εκ» λίρες. 

Σέ άλλες 5 εθνικές ενώσεις εϋναι συνεταιρισμένοι 1,5 εκ, μέλη 

ενώ ò συνολικός αριθμός των συνεταιρισμένων μελών ξεπερνάει 

τά 15 εκ. Στον αγροτικό τομέα της οικονομίας ot 30.400 αρχηγοί 

τών αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι οργανωμένοι σέ πάνω άπό 

1.500 συνεταιρισμούς μικτής γενικώς μορφής μέ πολυπληθέστερους 

εκείνους, πού ασχολούνται μέ την εμπορία τών άγροτικώνπροϊόντων 

καί συνολικό αριθμό μελών ενα εκατ. μέλη. Ό ετήσιος κύκλος 

τών εργασιών τους Ρ,επερνοΰν τά 800 εκατ. στερλίνες καί διεξά

γουν τά 25% του εμπορίου τών αυγών, τό 33% του μαλλιού, τό 14% 

τών δημητριακών, τό 15% του χοιρινού κρέατος καί τό 12% τών 

φρούτων. 

Στίς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή άνάπτυΕη του συνεταιριστικού κι

νήματος είναι έΡ'ϊσου σημαντική, άλλα καί ποικιλλόμορφη» 

Στή Γαλλία μεταπολεμικά αναπτύχθηκαν 1.500 καταναλωτικοί Συνε

ταιρισμοί μέ πάνω άπό 3.600,000 μέλη. Οι αγροτικοί συνεταιρι

σμοί χωρισμένοι σέ τρεις κατηγορίες φτάνουν τους 22.000 μέ 

4.000.000 μέλη. Οι Συνεταιρισμοί τών Βιοτεχνών καί 'Εμπόρων 

εϋναι 120 μέ 40,000 μέλη. Οι Εργατικοί παραγωγικοί συνεταιρι

σμοί είναι 517 μέ 35.000 μέλη. 



Στην 'Ιταλία μετά την απελευθέρωση τής'άπό'-"'-*©-φασι-στικό καθεστώς •, 

το συνεταιριστικό κίνημα ανασυγκροτήθηκε πάνω/σέ δημοκρατικές . · 

προοδευτικές-βάσεις., 'Ιδιαίτερη βοήθειαχέδοοαν καί δίνουνή Γε

νική Ιταλική" "Ομοσπονδία 'ΕΡγασίας^καί/οί» μαζικές προοδευτικές 

οργανώσεις s ή "Ενωση των Παρτιζάνων,, τό Μέτωπο της Νεολαίας καί 

'·-η "Ενωση" τών "Ιταλίδων
5
 Γυναικών ο "Η Σημερινή δύναμη του Σ, Κ „ στην 

'Ιταλία ξεπερνάει, τους 68 »000 συνεταιρισμούς αστικούς καί 'άγρο-

;>Γ:;τικούςμέ-Λπολλά εκατομμύρια μέλη*. • 

Ο; Στη Πορτργαλλ ία:,j
0
,· δημοκρατικό Σύνταγμα πού., ψηωίστηκε στ ίς 

ί: ΙΙ,Τ^ΙθΤδ^άναγνωρί,ζεί:. καί δίνει εθνική σημασία στο συνεταιρισμό 

;V̂  σάν οικονομική :καί· ¡κοινωνική οργάνωση.
 ;
 Χίερ.ισσότερα από 13 άρθρα 

·; :>foö Συντάγματος αναφέρονται. σ"δλες;
τίς μορίρές των- συνεταιρισμών, 

* γιά $ά τρν.ίσουν.
 :
τό-ρόλο τους καί νά

 r
στηρίξουν, τήν

;
 αγροτική με-

ä?!:fτή Βουλγάρ ί&, - στίς 9ΐ 9.1944 υπήρχαν ·'συνολικά : 2.86:8 συνεταιρισμοί 

'••"••'•"Αλων
;Γ
-των κτύπων μέ

r
 συνολικό' αριθμό 'τ700;.000' μελών« Στην περίο-

3¿ο του Β'Παγκοσμϋου Πολέμου οι αγροτικόί/συνεταιρισμοί γιά τήν 

;'άπό ,κοινού 'καλλιέργεια της γης- ήταν33 μέ>.2 = 132. αγροτικές οίκο-

' γένειες
1
 μέλη καί

:
-4 »SOS εκτάρια γης „ Θ b. .·• συνεταιρ ισμοί: αυτοί δού

λευαν μέ
5
 βάση< τήν πείί^α- καί, τήν πρακτική... των; μεγάλων καπιταλι-

στεκών εκμεταλλεύσεων * της Δυτ. Ευρώπης, των/ JΚολχόζστή Ρωσσία 

' καί των Κϊ,μπουτζίμ του " Ισραήλ° Γ Ή πλούσια πείρα τιού
 ε
^χε συσσω-

"ορευθει καί σί προοδευτικές παράδρσεις,στήρ.ιίίαν.τους .σημερινούς 

1
 -αγροτικούς συνεταιρισμούς,;: : i ·< ' ;; ί : Cj.á 

^Οιύπό· ανάπτυξη χώρες' 'και
J
 ιδιαίτεραιρί χώρες του "τρίτου κόσμου" 

μετά τήν απόκτηση της ανεξαρτησίας τους,βασίστηκαν στους συνεται

ρισμούς γιά/ νά επιτύχουν τήν ανάπτυξη, της εθνικής τους οίκονο-

:··,μίας.;καί(^τό. άπρτελεϊ ίσ,υστατικό στοιχείο του., έθνικοαπελευθερω-

;.τικου τους αγώνα , ενάντια στάδεσμά του νεοαπρικιακοϋ ιμπεριαλισμού. 

Φωτεινά παραδείγματα.όπως τών 'Ινδιών, της Αίγύπτρυ, της 'Αλγε

ρίας καί της Κούβας μαζί μέ τό σημερινό Γιουγκοσλάβικο συνεται

ριστικό πλέγμα, θά,μπορούσαν νά αναλυθούν γιά νά κερδηθει πείρα 

"
 Η
Πρωτοπόρων δραστηριοτήτων μέ όλες τίς αδυναμίες 'πού παρουσίασαν» 

'δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη τό κατάλληλο
Γ
ύλικόκάί τά στοιχεία 

εϋναι διάσπαρτα. Ή Διεθνής Συνεταιριστική "Ενωση (Δ.Σ.Εο) καί 

.πολλές άλλες-,διεθνείς "Οργανώσεις πού.ασχολούνται μέ τό Συνεται

ριστικό Κίνημα σέ διεθνές επίπεδο δέν ξεπέρασαν ακόμη τίς αντιδρα

στικές αντιλήψεις καί περιορίζουν τή συμμετοχή εθνικών συνεται

ριστικών οργανώσεων, ιδιαίτερα των υπό ανάπτυξη χωρών μέ αποτέλε

σμα τήν έλλειψη στοιχείων. 



Ή Βυνεταιριστικη κίνηση στην Ελλάδα 

α) Ή κοινής συντροφιά τών Άμπελακίων; 

Στά 1780/ τά24 εργαστήρια- πού υπήρχαν τότε στά 'Αμπελάκια 

καί επεξεργάζονταν τύ βαμβάκι καί έβααιαν τό νήμα μέσ'τό 

ριζάρι, ενώθηκαν καί ίδρυσαν την "Κοινή Συντροφιά"/ ενα 

είδος αυθόρμητης προδρομικής συνεταιριστικής προσπάθειας 

ανάμεσα στ¿ς τόσες άλλες πού είχαν γίνει την εποχή εκείνη, 

"Ως προς τόν χαρακτήρα της "Κοινής-Συντροφιάς" των Άμπελα-

κίων, έχουν διατυπωθεί ώς τώρα πολλές απόψεις καί ή συζήτη

ση συνεχίζεται ακόμη γύρω άπ*αυτό τό θέμα μεταξύ των ειδι

κών » Κατά βάση, οι εκτιμήσεις τους πολώνονται στίς δύο βα-

σικώτερες απόψεις» όΐ μέν, πού υποστηρίζουν ,ρτι ή "Κοινή 

Συντροφιά" ήταν ένας πραγματικός συνεταιρισμός πού "είχε 

συμβιβάσει τά συμφέροντα της γης, της εργασίας καί του κε

φαλαίου" καί μάλιστα αποτέλεσε
 Γ!
τό πρότυπον των συνεταιρι-

'στικών σχηματισμών της Δύσης". Οι δέ, ότι ήταν μιά απλή 

ετερόρρυθμη εμπορική εταιρεία πού δημιουργήθηκε άπό λίγους 

προύχοντες τών "Αμπελακίων, πού καταπίεζαν τους μικρούς 

βιοτέχνες καί εργάτες καί ή όπο.ίία δεν είχε καμμιά σχέση' 

μέ τό συνεταιρισμό» "Οπως είναι δύσκολο, νά υποστηρίξουμε 

ότι ή "Κοινή Συντροφιά" ήταν ένας ολοκληρωμένος σύγχρονος 

συνεταιρισμός, άφοΰ δέν είχαν τότε στά...„'Αμπελάκια αναπτυχ

θεί ακόμη οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, άλλο τόσο 

μας φαίνεται δογματική ή δεύτερη άποψη, πού τήν έΕέφρασε 

κατά κύριο λόγο ó ιστορικός IOLQ Γιάννης Κορδάτος καί πού 

αρνείται οποιαδήποτε συνεταιριστική' ίδίότητα στην "Κοινή 

Συντροφιά" τών Άμπελακίων» 

Ή Κοινή Συντροφιά τών Άμπελ,ακίων ήταν μιά "συλλογική 

εταιρεία ίδιόρρυθμου τύπου μέ κάμποσα χαρακτηριστικά γνω

ρίσματα του συνετάιρισμοϋ"
8
, 2τό καταστατικό της επισημαί

νουμε s 

αα) Τήν αλληλοβοήθεια μεταξύ τών μελών της, 

ββ) Τήν δραστηριότητα της σε εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγ

γύης, μέ τή δημιουργία ίατρείων, σχολών, βιβλιοθηκών 

Κ.λ,ΙΧ. , 

γγ) *Ο αριθμός τών μελών της δέν περιορίζετο σέ ένα στενό 



κύκλο πλουσίων πραματευτάδων^ άλλα περιελάμβανε μεγάλο 

αριθμό τεχνιτών καί αγροτών άκρμή, 

•66) λειτουργούσε δημοκρατικά και, 

εε) "Η διανομή των· κερδών γινόταν και-με βάση τίς είσφορές 

σέ χρήματα τών μελών, άλλα wat με βάση την εργασία πού 

·. ̂.Μνοΐοέφεραν σ'αύτη« 

Δεν ξεκίνησαν ασφαλώς dì *'Αμίτελα>ίίωτέ;Ε από καμμιά θεωρητι

κή συνεταιριστικά αρχή-, γιά νά λύσουν το κοινωνικό τους 

ζήτημα« Μέσα όμως ih'i>¿ δύσκολες σύντηκε ς της τούρκικης κα

τοχής, Υ tèi νά αναπτύξουν τήν βιοτεχνία τους οι βιοτέχνες, 

οι έμποροι, οι τεχνιτεςτκαι οι αγρότες, αντιμετώπισαν με 

πρακτικό μυαλό τά προβλήματα εοε ε?Ίαζε ή πραγματικότητα 

και δημιούργησαν τήν "Ξνωση τών εργαστηρίων τους, γιά νά 

εξυπηρετήσουν νά συμφέροντα τους, 

3
 Αγρό τ ικό εενεςσιρ ι στ ικό κ íy-, ιμα ι 

¿τήν πατρίδα ι·ας, μέ ~'ò νόμο 502 από τό-1914- τό κράτος 

παροτρύνε ΐόό£ αγρότες μας νά σενεταιρισθοϋν, φροντίζοντας 

δμως με τό αύταρχΐ'-fe© νεμοθειίκό του πλαίσιο πού επέβαλε 

κυρίως άπό τύ 1330 καί ύστερα, νά έςοεσιάζει τό συνεταιρι

στικό κίνημα, κσταδικάζοντάς το στη-» υπανάπτυξη. Χωρίς ου

σιαστικά καμμ·.ά έτπαίοενστί στά εενεογατικά ίδεώδη, με σχε

δόν-δλύτελη απουσία
 :
κανών στελεχών νά τό καθοδηγήσουν στη 

» "• 9 dì Λ t f fi 9 

χωρα μας, ο συνεργατν-σμος έχει απογοητεύσει τους αγρότες 

μας καί οί συνεταιρισμοί μας 6χ:, λίγες φοράς, έγιναν τό 

μέσο πλουτισμού ολίγων ασυνείδητων καιροσκόποι*, 

Με τό νόμο J»2I/73 πού ώηφιο.. πρόσφατη ή Κυβέρνηση τίις Ν„Δ = 

τά βασικά προβλήματα πού απασχολούν τους συνεταιριστές μας 

όπως π.,χ, της δημοκρατικές λειτουργάς, της'εποπτείας,του 

έλεγχου καί της αγροτικές πώ" ης, e-ν. δεν επιλύθηκαν, άλλα 

έγιναν πιό δυσχερή,, 

'Επισημαίνουμε, ότι με τό νέο ¡*5>μρ ούτε δ αυτοέλεγχος άπό 

τίς ίδιες τίς συνεταιριστικές οργοννώσεις καθιερώθηκε καί 

δυστυχές οί συνεταιρισμοί ¿ςακολενθουν νά..παραμένουν τά 

γραφειοκρατικά πρακτορεία των εργασιών της Α,Τ. 'Ελλάδας. 

Άκόγ.. δι ν. ε." ;~τα.ι t¿ πλεισψτκίΜ,τίό ̂ εσεημα.εκλογής τών διοι

κήσεων -¿ών συνεταιριστικών οογανώσεων καί με το άρθρο 29 

παρ» 2 καταστρατηγεί .at ή βασική συνεταιριστική αρχή "κάθε 
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συνέταιρος και μία ψήφος". Ήν τέλει, με τό νόμο 921/79 ή 

Δεξιά επεδίωξε νά αποπροσανατολίσει τό συνεταιριστικό κίνη

μα της άγροτιάς μας καί δχι φυσικά νά τό εκσυγχρονίσει, 

δπως διατείνονται οί συντάκτες του. 

Σήμερα, πού περίπου 7.000 αγροτικοί συνεταιρισμοί με πάνω 

άπό 700,000 μέλη υπάρχουν στή χώρα μας, καθίσταται περισ

σότερο αναγκαίο άπό ποτέ άλλοτε, νά αγωνισθούμε γιά την επι

βολή ενός θεσμικού πλαίσιου πού θά επιτρέψει στους αγρότες 

μας μέσα άπό τους συνεταιρισμούς τους, νά συμβάλουν οίκονο-

μικά, κοινωνικά καί πολιτιστικά στην αλλαγή της κοινωνικές 

ζωής πού επιχειρεί στην πατρίδα μας τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

"Αστικοί Συνετάιρισιχοί s 

Παρά τό γεγονός δτι οι αστικοί συνεταιρισμοί, καταναλωτικοί, 

προμηθευτικοί, πιστωτικοί, παραγωγικοί κ«λ.π, στην πατρίδα 

μας ακόμη βρίσκονται σέ υποτυπώδη μορφή ανάπτυξης, τά τε

λευταία χρόνια έχουν αρχίσει νά γίνονται σοβαρές προσπάθει

ες προς αυτή τήν κατεύθυνση, ίδιαίτερα στό χώρο της διανο

μής (συνεταιρισμένα παντοπωλεία). 

Στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ίδιαίτερα, οί εξε

λίξεις πού επιβάλλονται άπό τή φιλομονοπωλιακή πολιτική της 

Κυβέρνησης καί τήν ένταξη μας στην Ε.Ο.Κ., γίνονται ή αίτία 

ëva ολοένα καί μεγαλύτερο τμήμα άπό τους έπαγγελματοβιοτέ-

χνςς, νά συμμετέχει στίς προσπάθειες οργάνωσης της δουλειάς 

τους σέ συνεταιριστική βάση ο 

*Η αναλυτική μελέτη της διάρθρωσης των Μ.Μ. επιχειρήσεων 

τών κλάδων της μεταποίησης, της διανομής καί των υπηρεσιών, 

μάς οδηγεί στή διαπίστωση δτι οι προοπτικές αναδιάρθρωσης 

τους είναι ταυτόσημες προς τίς εξελίξεις πού χαρακτηρίζουν 

τίς παραγωγικές σχέσεις καί τους φορείς της παραγωγής στίς 

σημερινές συνθήκες του μονοπωλιακού καπιταλισμού., "Η ανά

πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων καί ή αναζήτηση νέων μεθό

δων αύξησης της παραγωγικότητας, επιβάλλουν τήν υιοθέτηση 

οργανωτικών λύσεων, πού τό κόστος τους εϊναι δυνατό νά αν

τιμετωπισθεί μόνο στά πλαίσια της ορθολογιστικά οργανωμέ

νης μονάδας παραγωγής. Τά αποτελέσματα εΓναι λίγο πολύ 

γνωστά σέ δλους μας? Οι πολυεθνικές εταιρείες καί τά μονο

πωλιακά συγκροτήματα νά εξουσιάζουν ολοένα καί μεγαλύτερο 



μέρος τής παραγωγικής δραστηριότητας« Καί ακόμη τό σύνολο 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων νά άναπτύσουν εξαρτημένη δρα-

]?). , στηριότητα στην υπηρεσία τών στρατηγικών επιδιώξεων του μο

νοπωλιακού κεφαλαίου,, Στην πατρίδα μας πάνω.άπό τό 99% τοϋ 

συνολικού αριθμού τών επιχειρήσεων, τόσο του τομέα της με

ταποίησης όσο καί τοο τομέα της διανομής καί τών υπηρεσιών, 

εϋναι μικρές ή μεσαίες« •-.-
:
· 

Etvai καιρός, οι, βιοτέχνες, οι έμποροι καί ot πάσης φύσεως 

μικροεπαγγελματίες μαζί μέ τους εργαζόμενους, τους κατανα

λωτές καί τους αγρότες, νά οίκοδομήσουν συνεταιρισμούς σ* 

όλους τους τομείς της παραγωγής καί της-διανομής τών αγαθών« 

Δυστυχώς γιά τους αστικούς συνεταιρισμούς εξακολουθεί νά 

ίσχύει ô νόμος 602/1914 μέ τίς τροποποιήσεις πού του επέβα

λαν καί τόν παραμόρφωσαν οι δικτατορικές κυβερνήσεις, γε

γονός πού εμποδίζει τίς προσπάθειες πού καταβάλλονται άπό 

τους συνεταιριστές της πατρίδας μας, νά συμβάλουν στην οίκο-

νομική της ανάπτυξη« ΕΪναι καθήκον μας συνεπώς, νά'/επιδιώ

ξουμε τήν αντικατάσταση τής συνεταιριστικής νομοθεσίας μέ 

ένα νόμο πλαίσιο, πού θά νομοθετεί τίς βασικές αρχές του συ

νεταιριστικού κινήματος καί θά δημιουργεί τη βάση γιά μιά 

προοδευτική αυτόνομη ελεύθερη καί ανεξάρτητη δραστηριοποίη

ση του« 

'Αμέσως παρακάτω θά επιχειρήσουμε νά αναλύσουμε συνοπτικά 

τίς βασικές αρχές πού πρέπει νά διέπουν τά καταστατικά τών 

συνεταιρισμών οιουδήποτε τύπου στ ή σημερινή οίκονομικοπολ*.-

τική βαθμίδα εξέλιξης πού διέρχεται ò τόπος μας, όπως αυ

τές διαμορφώθηκαν άπ'τή Δ«Σ«Εο 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΗΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

1) Ή αρχή της δττυοκρατίας 

Στίς διάφορες μορφές της ή καπιταλιστική επιχείρηση έχει ώς 

στρατηγική της επιδίωξη τήν μεγιστοποίηση τών κερδών της καί 

φυσικά τόσο τό οργανωτικό σχήμα λειτουργίας της, οσο καί ή λή

ψη τών αποφάσεων πού καθορίζουν τους γενικότερους στόχους της, 

εξαρτώνται απόλυτα άπό τήν θέληση τών μετόχων πού τήν εξουσιά

ζουν άπό οίκονομική άποψη* Σέ αντιδιαστολή μέ τήν καπιταλιστι

κού τύπου επιχείρηση, ή συνεταιριστική θεωρία θεσμοθετεί τίς 

δημοκρατικές διαδικασίες ώς απαράβατο όρο σύστασης καί λειτουρ-



γίας του συνεταιρισμού καί συνοψίζει, στ ó αξίωμα . ""Ενας άνθραΜος" 

μία ψήφος" τήν κεντρική θέση πού κατέχει στη φιλοσοφία ττί'ς ò 

άνθρωπος καί οι αυθεντικές του ανάγκες» Και μόνο. άπό τό γεγονός 

της ανθρώπινης ιδιότητας τους? ò μέτοχος έχει τό
;
 εδιοοδικαίωμα 

νά εκφρασθεί καί νά συμμετέχει στην διαμόρφωση των αποφάσεων, 

πού αφορούν τό μέλλον τής οργάνωσης, στην οποία ε ϊνα ι συνεταί

ρος», JKaí μέ τίς αρχές της δημοκρατίας νά αναπτύξει τήν υπευθυ

νότητα καί συνειδητή πειθαρχία των μελών του συνεταιρισμού, 

στους στόχους πού διαγράφονται άπό τό καταστατικό του». *Η περι

ορισμένη απόδοση εκλογικών προνομίων, σΙ μερικά άπό τά μέλη 

τους, πού περιέχεται στά καταστατικά ορισμένων συνεταιρισμών,-.,.,. 

αποτελεί αναγκαστική προσαρμογή της αρχής στά ίδιαίτερα προβλή

ματα πού ανακύπτουν, μέσα,σέ καπιταλιστικά πλαίσια λειτουργίας 

των Συνεταιρισμών» Τέτοια προβλήματα πού αντιμετωπίζουν εuvaι 

ή δραστηριοποίηση των μελών τους καί ή χρηματοδότηση τών προ

γραμμάτων τους, 

*Η άμεση άσκηση των. δικαιωμάτων τους εκ μέρους τών μελών του 

συνεταιρισμού, αποτελεί.,αναπόσπαστο στοιχείο τών δημοκρατικών 

διαδικασιών λειτουργίας των, πού υιοθετούνται στά καταστατικά 

τών συνεταιρισμών» Έν τούτοις, γιά λόγους καθαρά τεχνικούς, 

ίδιαίτερα σέ συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών μέ πολυά

ριθμα μέλη, επιτρέπεται ή άσκηση τών δικαιωμάτων τους μέ εκλεγ

μένους σέ πρωτοβάθμια κλίμακα εκπροσώπους τους» 

Ή δημοκρατική λειτουργία καί διοίκηση-τών συνεταιριστικών επι

χειρήσεων, αποτελεί.συστατικό' στοιχείο της συνεργατικής θεωρίας 

καί αποτελεσματικό όπλο άμυνας τών συνεταιριστών στίς ενδεχόμε

νες επιθέσεις τών οργανωμένων καπιταλιστικών συμφερόντων γιά 

τόν έλεγχο της οίκονομικής τους δραστηριότητας» 

Στά πλαίσια βέβαια της δημοκρατικής αρχής οι συντάκτες τών κα~ 

ταστατικών λειτουργίας τών συνεταιρισμών εΕναι απόλυτα απαραί

τητο νά λαμβάνουν ύπ'όψη τους τόσο τίς γενικότερες συνθήκες, 

νομικό πλαίσιο κ.λ.π», στίς όποιες καλείται ò συνεταιρισμός νά 

δραστηριοποιηθεί, όσο καί τίς είδικότερες απαιτήσεις λειτουργι

κότητας, πού κρίνονται αναγκαίες, γιά τό είδος του συνεταιρισμού 

καί τόν τομέα ανάπτυξης της δραστηριότητας του» 

Τά θετικά αποτελέσματα της αρχής της δημοκρατίας στην γενικώ-

τερη δραστηριότητα του συνεταιρισμού καί τους -στόχους του, 
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εΓναι οπωσδήποτε στενά συνδεδεμένα ρέ την πλατειά πληροφόρηση 

¿των μελών του? σέ/δλα τά .ζητήματα πού απασχολούν την Διοίκηση 

καί επηρεάζουν τίς αποφάσεις της. Συνεπώς είναι πρωταρχικό 

καθήκον της Διοίκησης, ή συνεχής ενημέρωση των μελών του, στα 

καινούργιο, .δεδομένα, πού ανακύπτουν καί διαγράφουν τίς νέες 

τάσεις πολιτικής.του, ή καί θέτουν ζήτημα αναπροσδιορισμού 

των στρατηγικών .του έπιδιώξεο̂ ν« 

Διανομή τών πλεονασμάτων τού Συνεταιρισμού - Περιορισμένος 

τόκος στό κεφάλαιο _ .;._..·. • . 

*0 Συνεταιρισμός αναπτύσσει τίς παραγωγικές ή οποίες άλλες 

δραστηριότητες του, καταναλωτικές, πιστωτικές κ»λ„π<,, ή σέ > 

πλαίσια καπιταλιστικά, ή σέ καθεστώς σοσιαλιστικό. Φυσικά, 

δταν πρόκειται γιά την δεύτερη περίπτωση τών σοσιαλιστικών 

σχέσεων παραγωγής, ή διανομή του περισσεύματος μεταξύ τών 

μελών του, δπως άλλωστε καί ή περιορισμένη απονομή τόκου στό 

κεφάλαιο, θά αποτελούσε ανακολουθία καί προς τήν αρχή τής 

κοινωνικοποίησης του προϊόντος της παραγωγής καί προς τήν 

αρχή ότι τά είσοδήματα τών εργαζόμενων πρέπει αποκλειστικά 

νά στηρίζονται στην"προσφορά τής εργασίας τους» 

"Οταν δμως ò συνεταιρισμός δρα καί αναπτύσσεται μέσα σέ καπι

ταλιστικά πλαίσια, ανταγωνιζόμενος τίς ανάλογου τύπου καπιτα

λιστικές επιχειρήσεις, τότε τού επιβάλλεται στην καθαρή οικο

νομική του λειτουργία, νά δανείζεται καί νά εφαρμόζει μέ προ

σοχή τους κανόνες πού χαρακτηρίζουν τήν καπιταλιστική οργάνω

ση τών παραγωγικών σχέσεων ο *Από τό 1844 οί πρωτοπόροι συνε

ταιριστές τής Ροτσεντέϊλ περιέλαβαν στό καταστατικό τους τήν 

αρχή τής επιστροφής, πού στην ουσία καθιέρωσε τήν διανομή τού 

πλεονάσματος τής επιχείρησης μεταξύ τών μελών της« 

"Ετσι, ανάλογα μέ τό υφός τών αγορών'πού πραγματοποιούσαν ot 

συνέταιροι τού καταναλωτικού συνεταιρισμού," μοιράζονταν τό 

περίσσευμα του= Στό καταναλωτικό συνεταιρισμό εϋναι φανερό 

δτι οι αγορές τών συνεταίρων είναι ëvc μέτρο-¡άΕιόλόγησης τής 

συμμετοχής τους στίς εργασίες του καί εκφράζει"παράλληλα τίς 

ανάγκες τους σέ καταναλωτικά είδη αυτών καί τών οίκογενειών 

τους ο 

Συνεπώς τό κριτήριο γιά τήν διανομή τών "'αποτελεσμάτων χρήσεως" 

τού συνεταιρισμού, σέ πλήρη αντίθεση μέ τους κανόνες διανομής, 
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στην καπιταλιστική επιχείρηση, είναι ή συμμετοχή του συνεταί-

οου στίς δραστηριότητες του καί ot ανθρώπινες ανάγκες του» 

Τό κριτήριο βέβαια τών αγορών αποτελεί μιά εξειδίκευση Υιά 

τήν εφαρμογή της συνεταιριστικής θεωρίας καί της.αρχής της 

διανομής στους καταναλωτικούς καί προμηθευτικούς συνεταιρισ

μούς; Προκειμένου γιά παραγωγικούς συνεταιρισμούς, είναι φανε

ρό ότι ot συνεταίροι πρέπει νά μοιράζονται τό περίσσευμα
;
 άνά-

λογα μέ τό μέγεθος καί τη σοβαρότητα Ιτής -εργασίας πού προσφέ

ρουν στην παραγωγική διαδικασία του συνεταιρισμού τους, 

Οι εργαζόμενοι στό παραγωγικό συνεταιρισμό, πού κατ"αυτό, τόν 

τρόπο κερδίζουν τή ζωή τους, είναι-αυτοί πού χρησιμοποιούν πε

ρισσότερο τίς υπηρεσίες του καί συνεπώς τους ανήκει δικαιωμα

τικά waí κατ'αποκλειστικότητα ή ιδιότητα τοο συνεταίρου^ βε

βαίως-, ή ανάγκη των παραγωγικών, κυρίους, συνεταιρισμών
 ;
σέ κε

φάλαια,· τους υποχρεώνει στην καταβολή κάποιου τόκου γιά, τήν 

άπόκτηοή τους ή στην δημιουργία άπό μέρους τών συνεταιρισμών 

των "άτρμικοποίημένων αποθεματικών "Ό Ή αυτοχρηματοδότηση τους 

μέ τή σύσταση προσωπικών λογαριασμών τών συνεταίρων άπό παρα-

κρατήσεις τών
;
 δικαιωμάτων τους, στό τέλος κάθε χρήσης, προσφέ-

ρε ι, οπωσδήποτε\ στό πρόβλημα τής χρηματοδότησης τών συνεται

ρισμών, τήν καλύτερη λύση, ,•.-•;. 

'Ακριβώς αυτή ή ανάγκη κεφαλαίου έσπρωξε παραγωγικούς συνεται

ρισμούς νά κάνουν μέλη τους φτομα πού χρηματοδότησαν τίς εργα

σίες τους
:
και μολονότι αυτά τά άτομα διαθέτουν μία μόνο ψήφο, 

ή παρουσία τους αλλοίωσε τό συνεργατικό χαρακτήρα καί .διαφορο

ποίησε τή μορφή τσΰ συνεταιρισμού ο Στό σημείο αυτό ε£ναι χρή

σιμο νά αναφερθούμε στίς σχέσεις τών συνεταιρισμών μέ μή. μέλη 

τους καί θά:θέσουμε αμέσως δύο ερωτήματα, πού αφορούν τίς δύο 

μεγάλες κατηγορίες συνεταιρισμών, εκείνων πού αποτελούν ενώ

σεις καταναλωτών, καί έκε iνων πού αποτελούν ενώσεις παραγωγών. 

'Επιτρέπεται ή πώληση αγαθών σέ μή μέλη καταναλωτικού συνεται

ρισμού καί πόρο είναι σύμφωνη μέ τό συνεταιριστικό πνεύμα ή 

συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία εργατών, πού δεν ανήκουν 

στά μέλη παραγωγικού συνετάιριοτιοϋ. 

Στό πρώτο ερώτημα ή απάντηση εϋναι δτι μόνο σάν εξαίρεση θά 

ήταν αποδεκτή ή πώληση σέ μή μέλη τού συνεταιρισμού καί μάλι

στα όταν αυτή έχει. τό χαρακτήρα τής προπαγάνδας γιά τήν αύξηση 
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τοϋ αριθμού των μελών του. Είναι φανερό ότι θά ήταν αντίθετο 

μέ τό πνεύμα του συνεργατισμού νά δίενέμέι δ συνεταιρισμός στά 

μέλη του τό πλεόνασμα πού πραγματοποιεί κύρια άπό τίς πωλήσεις 

του de μή μέλη του συνεταιρισμού. Γ j 

Τώρα, όσον άφορα τό δεύτερο ερώτημα, ò παραγωγικός συνεταιρι

σμός μόνο σε αίχμές απασχόλησης του μπορεί προφανώς-γίά λόγους 

πρακτικούς, νά χρησιμοποιεί τους καλούμενους "βοηθητικούς ερ

γάτες" ο Μέ ορισμένες άλλωστε προϋποθέσεις eüvai δυνατό-καί 

αυτοί νά περιληφθούν στην διανομή τών κερδών, ανάλογα, π»
;
χ. μέ 

την αμοιβή πού είσέπραξαν γ ιό, τήν προσφορά τής εργασίας τους, 

"Η εφαρμογή της αρχής τής διανομές τοϋ περισσεύματος μεταξύ 

τών μελών, άν καί αποτελεί θεμελιώδη νόμο γιά τήν Δ.Σ. "Ενωση, 

έχει σχέση μέ τό είδος του συνετάιρισμοϋ, τίς συνθήκες ανάπτυ

ξης του, τους είδικώτερους στόχους τής δράσης του καί έν πάσει 

περιπτώσει, δέν μπορεί νά αποτελεί λόγω αμφισβήτησης τής αυ

θεντικότητας του» *0 συνεταιρισμός πού αποφάσισε νά άποθεματο-

ποιήσει τό σύνολο τοϋ κέρδους του,? ή νά ασκήσει πολιΐική γιά 

τήν διαμόρφωση τών τιμών της αγοράς σέ επίπεδα προσιτά ;στό 

καταναλωτικό κοινό, ασφαλώς δεν ¡Βρίσκεται σέ αντίθεση μέ τή 

συνεταιριστική θεωρία, απεναντίας μάλιστα, μόνο τό αλτρουιστι

κό πνεύμα του συνεργατισμού, έξηγει μία πολιτική προς αυτή τήν 

κατεύθυνση ο 

Επιβάλλεται νά εφαρμόζεται ή αρχή μέ επίγνωση τών επιδιώξεων 

τοϋ συνεργατισμοϋ καί φυσικά παίρνοντας πάντα ύπ'όψη τίς αντι

κειμενικές συνθήκες ανάπτυξης τοϋ συνεταιρισμού,, 

Μέ τήν αρχή τής διανομής τοϋ πλεονάσματος είναι συνδεδεμένη 

καί ή αρχή τής άφιλοκερδοϋς διαθέσεως τοϋ καθαροΰ ενεργητικού 

στην περίπτωση πού διαλύεται ò συνεταιρισμός. 

Στους παραγωγικούς συνεταιρισμούς αυτή ή αρχή έχει ίδιαίτερη 

σημασία καί γιατί ô αριθμός τών μελών τους δε μπορεί νά αυξά

νεται, απεριόριστα, άλλα καί διότι οί πιθανότητες αποτυχίας 

τους εuvaι μεγαλύτερες. 

Τό καθαρό ενεργητικό λοιπόν, θά διατίθεται σέ κοινοφελεΐς σκο

πούς,πού ~à συνεταιριστές θά αποφασίζουν. Συμπερασματικά ή εξυ

πηρέτηση τών μελών τοϋ συνεταιρισμού πρέπει νά βρίσκεται σέ 

αρμονία μέ τό κοινωνικό συμφέρον χαί αυτό είναι τό πνεύμα πού 

θά κατευθύνει τους συνεταιρισμούς στην εφαρμογή τής αρχής τής 



διανομής τοΰ περισσεύματος» 

Σέ τελευταία ανάλυση ò συνεταιρισμός οφείλει vd γίνει, ,καί νά 

λειτουργήσει κάποτε σάν αύτοδίαχειριζόμενη κοινωνικοποιημένη 

μονάδα:παραγωγής» 

3)
 4

Η αρχή τής ανοικτής θύραε - ελεύθερη συναίνεση είσδοχής 

Κάθε άνθρωπος εΐναι ελεύθερος νά γίνει μέλος του συνεταιρισμού, 

άρκεΐ νά αναλάβει την υποχρέωση νά σέβεται τό Καταστατικό του* 

Ή αρχή αύτη βασίζεται στό ότι ò συνεταιρισμός δημιουργείται μέ 

την ελεύθερη ένωση γιά συνεργασία προσώπων πού, κάτω άπ'τήν πίε· 

ση οίκονομικών αναγκών, θέλουν συλλογικά νά επιβιώσουν καί νά 

προοδεύσουν » Ή δυνατότητα αυτής της αρχής είναι περιορισμένη 

σέ πολλές περιπτώσεις παραγωγικών συνεταιρισμών, πού αδυνατούν 

νά 'εξασφαλίσουν απασχόληση σέ απεριόριστη αριθμό συνεταίρων» 

Ή αδυναμία Ομως αυτή, πολλές φορές, αποτελεί, καί πρόφαση γιά 

την παραβίαση της αρχής, όταν στά μέλη του συνεταιρισμού έχει 

ΑναπτυχθείÒ πόθος του κέρδους, μεταβάλλοντας έτσι τό συνεται

ρισμό σέ- κλειστή, επιχείρηση. ü 

Πρέπει επίσης νά προσθέσουμε δτι ò έλεγχος τ.ής ποιότητας του 

.,, υποψήφιου, έν σχέσει προς τό πνεύμα καί τήν πρακτική του συνερ

γατισμού, είναι απαραίτητος, χωρίς αυτό νά σημαίνει ότι* καταστρα 

τηγεΕται ή αρχή της ανοικτής θύρας» Καί σ'αύτή τήν αρχή-ενυπάρ

χει έντονο τό αλτρουιστικό πνεύμα του,συνεργατισμού, αφού τό 

εταιρικό κεφάλαιο τίθεται στην διάθεση των μελλοντικών συνεταί

ρων» Ό συνεταιρισμός μπορεί νά συγκεντρώσει μόνο πρόσωπα πού 

ήθελαν νά γίνουν μέλη του, χωρίς καμμιά υποχρέωση, πού νά τους 

επιβάλλεται εξωτερικά» 

Οί συνεργατιστές είναι διηρημένοι ως προς τόν υποχρεωτικό χαρα

κτήρα της αρχής τής "εθελουσίας προσχώρησης"» 'Επειδή ή ύποχρεω 

τική της εφαρμογή θά περιόριζε τόν συνεργατισμό στον κύκλο τοΰ 

ιδιωτικού δικαίου, υποστηρίζουμε τήν προαιρετικότητα της αρχής» 

'Επομένως καί ol συνεταιρισμοί του οποίου τά μέλη συγκεντρώθη

καν άπό υποχρέωση δημοσίου δικαίου, είναι συνεταιρισμοί» 'Απλώς 

οί συνετάιρισθείσες ομάδες αποφάσισαν τόν συνεταιρισμό τους 

. σύμφωνα μέ τή θέληση τής πλειοψηφίας των μελών τους. 

4) 'Ανάπτυξη τής έκπαίδευσηε καί διαπαιδαγώγησης 

Άπό τό 1854 ot φτωχοί εκείνοι εργάτες υφαντουργοί, κατανοώντας 

τήν τεράστια σημασία τής εκπαίδευσης, αποφάσισαν νά αφιερώνουν 
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τό 2„5% τών κερδών τους γι'αύτό τό σκοπό, 

η
\0

>ν
συνεταιρισμός, σάν συλλογική οργάνωση ανθρώπων πού επιδιώ

κει συγκεκριμένους σκοπούς, άπ:'„ι.τεϊ. την.συνειδητή συμμετοχή 

τους στίς λειτουργίες του. Αυτό προϋποθέτει τήν πλατύτερη μόρ~~ 

φωση τών μελών του, μέ νέες ιδέες αλτρουιστικού καί κοινωνικοϋ 

' περιεχόμενου πολύ διαφορετικές άπδ εκείνες πού παράγουν τό κα

κώς εννοούμενο ανταγωνιστικό πνεύμα καί στηρίζουν τόν κερδοσκο-

' πικό χαρακτήρα της δραστηριότητας του, Ή ελεύθερη συνειδητή 

συναίνεση τών μελών του στή συνεταιριστική πράξη, δέν μπορεί 
1;
 νά κατακτηθεί παρά μόνο μέ τήν διαρκή επιμόρφωση: πού πρέπει νά 

•έχει καί είοικό, άλλα καί γενικό χαρακτήρα, "Ό σκοπός μας εί

ναι δ άνθρωπος" καί φυσικά πρέπει νά κάνουμε τα πάντα προς αυ

τή τήν κατεύθυνση σταθερά προσανατολισμένοι στή διαπαιδαγώγηση 

τών συνανθρώπων μας, στίς επιδιώξεις τού συνεργατισμού, "Οταν 

αϊ Σκαπανείς του Ροντσντέϊλ έπαιρναν τήν απόφαση νά συνεταιρι

στούν, εϊχαν συνειδητοποιήσει ότι προσέφεραν στους ανθρώπους 

τή δυνατότητα μιας κοινωνίας μέ περισσότερη αδελφοσύνη, 

*0 συνεταιρισμός απαιτεί άπό τά μέλη του ν'αποδεχθούν νέες 

ιδέες, νέα μέσα σκέψης καί δράσης, νέους κανόνες καθοδήγησης. 

Γιά τήν απόκτηση όλων αυτών απαιτείται επιμόρφωση, πού αποκτιέ

ται μέ τήν εκπαίδευση, ή οποία πρέπει νά είναι διαρκής„. 

5) Δραστήρια συνεργασία τών συνεταιρισμών σέ τοπικός εθνικό καί 

διεθνές επίπεδο. 

Ό ανταγωνισμός γεννά τήν αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ 

τών συνεταιριστικών όργανώσεοον,'Ή συνεργασία σ'όλα τά επίπεδα 

αποδείχθηκε αποτελεσματική γιά τήν αντιμετώπιση τών εμποδίων, 

πού προέρχονται κύρια άπ*τάομ.σνοπώλία καί τίς πολυεθνικές εται

ρείες, μέ τίς όποιες οΙ συνεταιρισμοί έρχονται συνεχώς σέ δλο 

καί οξύτερο ανταγωνισμό, 'Απ'έδώ ξεκινάει καί ή τάση πού υπάρ

χει σήμερα στό διεθνές συν/κό κίνημα γιά τή δημιουργία μεγαλύ

τερων καί μαζικότερων συν/σμών καί ενώσεων κάθε μορφής, 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑg 

*0 συνεταιρισμός στίς συνθήκες του καπιταλισμού - Π, Άβδελίδη 

*0 σύγχρονος συνεργατισμός άλλαχοϋ καί παρ'ήμιν? Γεωρ, Γραμμα-

τόπαυλου 

*Η διαδικασία του συνεργατισμού?:ΠΩΑ ΑΑΜΠΕΡ, 'Ελληνική απόδοση? 

Σ, Σωμερίτη. 
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Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗ ¿ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΑΓΓΕΑΜΑΤΟ-

ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ,ΑΥΤΟ-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΌΜΕΝΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΚΟΙΜάΝΙΑΣ 

1) 'Από όσα αναπτύχθηκαν στά προηγούμενα κεΝ^άλαια, γίνεται σαφές 

ότι οι συνεταιρισμού αποτελούν οικονομικές οργανώσεις/ πού γεν

νήθηκαν μέσα στ ó καπιταλιστικό σύστημα« "Εχουν τή μορφή της 

ίδιωτικής καπιταλιστικής επιχείρησης καί διαφέρουν άπ'αύτή γιά 

τήν ελεύθερη, δημοκρατική καί πρ.ό πάντων, συλλογική τους δράση» 

Οί καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής δημιούργησαν τήν ανάγκη της 

συλλογικής καί εθελοντικής οίκονομικής οργάνωσης τών εργαζόμε

νων, πάνω στή βάση τής αλληλεγγύης καί της αμοιβαίας βοήθειας, 

γιά νά υπερασπίσουν τά οίκονομικά τους συμφέροντα, ενάντια στην 

' τάξη των 'εκμεταλλευτών τους» ·
ν 

Πρώτα ot εργάτες χρησιμοποίησαν τό συνεταιρισμό, σάν $να μέσο 

αντιμετώπισης τής εκμετάλλευσης ατίο μέρους του βιομηχανικού, 

τραπεζιτικού καί εμπορικού κεφαλαίου καί ακολούθησαν ot βιοτέ

χνες, οί επαγγελματίες καί pi αγρότες, γιά νά πετύχουν μέχρι 

σήμερα κάμποσα οίκονομικά οφέλη μέ διάφορες μορφές» 

2) Ot αρχές τού συνεταιριστικού κινήματος αποτελούν τή συμπύκνωση 

τής πείρας άπό τους καθημερινούς αγώνες, πού έδωσαν καί εξακο

λουθούν νά δίνουν οι συνεταιριστές,, γιά νά;επιβιώσουν καί νά 

-διατηρήσουν τίς ιδέες τους σ'ένα κοινωνικό -οικονομικό περι

βάλλον εχθρικό προς τίς επιδιώκεις τ ο υ ς χ . 

Είναι αναμφίβολο, ότι, ορισμένες άπό τίς θέσεις τους, τους επι

βλήθηκαν άπό παράγοντες καθαρά εξωτερικούς καί οί ανάγκες γιά 

τήν αντιμετώπιση, τόσο των οργανωμένων επιθέσεων καπιταλιστικών 

συμφερόντων, δσο καί της .ίδιας της κρατικής εξουσίας, αποτέλε

σαν ίσχυρά κίνητρα γιά τίς επιλογές πού ακολούθησε τό συνεται

ριστικό κίνημα στην ιστορική διαδικασία άνάπτυΕης καί διαμόρφω

σης του» 

3) Ό συνεταιρισμός, σάν οίκονομική οργάνωση τού καπιταλιστικού 

συστήματος, πέρα άπ'τήν οίκονομική καλυτέρευση τών μελών του 

στοχεύει καί s 

α) Στή βελτίωση τών συνθηκών εργασίας, 

β) Στην αύξηση τής παραγωγικότητας, 

γ) στό ανέβασμα του εκπολιτιστικού καί μορφωτικού επιπέδου 

τών μελών του, 



6) Στην διαπαιδαγώγηση τ~ν εργαζόμενων σε πνεύμα συνεργασίας 

¡Mat αλληλεγγύης, πού βοηθάει- στό ανέβασμα της αγωνιστικής 

- συνείδησης. ·•"·• .· w-,-,... . 

4) Ό συνεταιρισμός εϋναι όργανο πάλης γιά επαγγελματικές και εκ

πολιτιστικές διεκδικήσεις των εργαζόμενων» Μπορεί εύκολα νά 

ενώσει ανθρώπους μέ διαφορετικές θρησκευτικές καί ιδεολογικές 

πεποιθήσεις καί νά ενισχύσει τήν πάλη γιά την υπεράσπιση της 

ειρήνης» ' 

5) Έφ'δσον oí συνεταιρισμοί ζουν καί υφίστανται τόν ανταγωνισμό 

των μονοπωλίων καί τής άρχουσας τάΕης, όπου όλοι οΙ οίκονομι-

κοί νόμοι του καπιταλισμού δχουν ακέραια την ισχύ τους καί σ* 

αυτούς είναι αδύνατον νά επιλύσουν τά κοινωνικά προβλήματα των 

εργαζόμενων καί νά τους απαλλάξουν άπ'τήν εκμετάλλευση του με

γάλου κεφαλαίου καί τό καθημερινό άγχος, χωρίς τό σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό της κοινωνίας μας ο 

6) Στην πατρίδα μας, παρά τήν ύπαρξη τοϋ αναχρονιστικού νομικού 

πλαισίου γιά τους αστικούς συνεταιρισμούς (ο Ν« 602/1914 μέ 

τήν πληθώρα των τροποποιήσεων πού υπέστη άπό τίς τόσες δικτα

τορικές κυβερνήσεις),, γιά νά επιβιώσουν οι μικρομεσαίες έπι-

... χειρήσεις των επαγγελματιών/ βιοτεχνών καί εμπόρων άπ'τόν αντα

γωνισμό των υπαρχόντων ντόπιων καί Εένων μονοπωλίων καί όλιγο-

πολίων, άλλα καί άπ'αύτόν πού θά προκύψει μέ τήν δνταξή μας 

στην EoOoKoj, πρέπει νά προσανατολισθούν σε συνεταιριστικές μορ

φές οργάνωσης, γιά νά μπορέσουν,νά αμυνθούν απ*τόν επερχόμενο 

αφανισμό τους«. -· -

7) Οι συνεταιρισμοί πού υπάρχουν σήμερα, στό χώρο των Ε„Β»Ε«,, 

εϋναι κύρια προμηθευτικοί ο Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 

προμήθειας πρώτων υλών, εμπορευμάτων καί υπηρεσιών, σε ελεγχό

μενη ποιότητα καί τιμές? μέ τελικό αποτέλεσμα τήν εξυπηρέτηση 

των λαϊκών είσοδημάτων, γι'αυτό καί τό ΠΑ,,ΣΟοΚο τους συμπαρα

στέκεται καί προωθεί τά μέλη του στην ενίσχυση του σκοπού τους= 

8) Τό ΠΑ.ΣΟ„Κ. επανειλημμένα έχει διακηρύξει ότι παλεύει γιά τό 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό ση

μαίνει ότι τό σημερινό κεφάλαιοκρατικό σύστημα, δηλαδή οι νο

μικές σχέσεις των προσώπων μέ τά μέσα παραγωγής, πού βασίζονται 

στην ίδιωτική ιδιοκτησία, θά αντικατασταθεί άπό τό σοσιαλιστικό 

σύστημα, δηλαδή οι, νομικές σχέσεις των προσώπων μέ τά μέσα πα-
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ραγωγής, θά στηρίζονται στην κοινωνική ιδιοκτησία. 

9) Ή κοινωνική ίδιοκτησία σ'ένα σοσιαλιστικό σύστημα, έχει διάφο

ρες μορφές., "Αλλοτε εϋναι κρατικοποιημένη, δπως στά κράτη του 

υπαρκτού σοσιαλισμού σήμερα, και άλλοτε εuvaι κοινωνικοποιημέ

νη, δηλαδή ανήκει σέ μιά δοσμένη κοινότητα ανθρώπων δπως λ.χ. 

στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης μαζί μέ τήν δημοτική ή περι

φερειακή αρχή ή καί τό κράτος σάν Κεντρική Διοίκηση ή σ'Ξνα 

συνδικάτο» Ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της 'Ελληνικής κοι

νωνίας θά στηρίζεται στην κοινωνικοποιημένη ίδιοκτησία. 

10) *Η κοινωνική ιδιοκτησία (κρατικοποιημένη ή κοινωνικοποιημένη) 

σ'Ενα σοσιαλιστικό σύστημα, μπορεί νά άφορα ολόκληρη τήν οίκο-

νομία μιας κοινωνίας ή ένα μέρος αυτής» Στην τελευταία περίπτω

ση, ή κοινωνική ίδοκτησία άφορα ορισμένους τομείς της οικονο

μίας καί οι υπόλοιποι παραμένουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία . 

11) Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει προσδιορίσει ότι δ σοσιαλιστικός μετασχηματι

σμός της κοινωνίας μας θά γίνει σταδιακά καί δτι θά στηρίζεται 

στή δεύτερη μορφή οικονομικής οργάνωσης. 

Γι'αυτό καί εϋναι προκαθορισμένοι οι τομείς εκείνοι της όίκονομί-

ας, πού θά κοινωνικοποιηθούν στην πρώτη φάση. Αυτοί εuvaι . 

Τράπεζες καί Ασφάλειες, 'Επικοινωνίες, 'Ενέργεια, Συγκοινωνίες, 

μεγάλο εισαγωγικό καί εξαγωγικό εμπόριο, 'Επιχειρήσεις πού αφο

ρούν τήν άμυνα, τήν παιδεία, τόν ορυκτό πλούτο, τά ναυπηγεία, 

ή βιομηχανία Χάλυβος, Τσιμέντων, Λιπασμάτων, τό φάρμακο» 

Στον τομέα εκείνο της οικονομίας πού θά μείνει στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία, θά εξακολουθούν νά λειτουργοΰν οι σημερινές οικο

νομικές μονάδες. Δηλαδή επιχειρήσεις ατομικές, O.E., Ε,Ε., 

Ε.Π.Ε., Α.Ε. καί συνεταιρισμοί. "Εμφαση δμως θά δοθεί στην συ

νεταιριστική οργάνωση. 

12) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καί οί συνεταιρισμοί, μέ τό Πρό

γραμμα της "Αλλαγής, πού προτείνει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., θά προστατευ

θούν άπό τή μεθοδική υπονόμευση τής ντόπιας καί ξένης ολιγαρχί

ας. 

Ό δημοκρατικός σχεδιασμός τής οικονομίας μας καί είδικότερα 

τό πρόγραμμα παραγωγής κατά περιφέρεια καί κλάδο, μέ τή συμμετο

χή τοϋ λαού στά όργανα προγραμματισμού, γιά νά επιτευχθεί ή απο

κέντρωση καί ή ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, θά κατευθύνουν 

τους μικρομεσαίους σέ μιά νέα δυναμική πορεία. 
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13) To νέο Συνεταιριστικό πλαίσιο πού προτείνει τό ΠΑ4-Σ0«Κ« μέ 

""Βάση τίς συνεταιριστικές --άρχες HO.»', μέ στόχο τήν αυτοδιαχείριση 
1
 θά δώσει "νέες διαστάσεις στους -υπάρχον τ ες συνεταιρισμούς' καί 

θά προωθήσει συνεταιρισμούς ι Παραγωγικούς - συνεργατικούς, 

" γ ιά την παραγωγή αγάδων, την προμήθε ια- πρώτων ύλων, - τη : δ ιανομή , 

~ τίς έΕαγωγές καί τίς μεταφορές„• -Σ'αυτούς -τους συνεταιρισμούς 

κάθε συνεταίρος θά συμμετέχει μή την-' προσωπική-τους .εργασία 

"καί τη συνεταιριστική του μερίδα, πού θά- είναι καί τδ κεφάλαιο 

τοΰ συνεταιρισμού« 

*Η αμοιβή της προσιοπικης εργασίας των συνεταίρων? άλλα καί των 

εργαζόμενων στό συνεταιρισμό μή συνεταίρων, θά προσμέτρϊέται 

ανάλογα με τό είδος? τό χρόνο, την ποιότητα, τά τυπικά καί ου

σιαστικά προσόντα, τίς πόλυετίες, κ.λ.η. 

14) 0Ì εργαζόμενοι στό συνεταιρισμό, μή συνεταίροι, μετά άπό' πα

ρέλευση συγκεκριμένης καί ευδόκιμης χρονικής περιόδου, θά προ-

ριμουντάι σά συνεταίροι, καί ò συνεταιρισμός άπό είδΐκό αποθεμα

τικό θά τους καλύπτει μέρος ή ολόκληρη τήν agíα"της'συνεταιρι-

,* στικής τους μερίδας ταυ υποχρεούνται νά" κάταβάλουν ο 

15) "Αμεσος στόχος των συνεταιρισμών είναι καί ή- ανάληψη πρωτοβου

λιών γ ιά επενδύσεις, μέ ίή συμπαράσταση καί ενίσχυση του Κρά

τους, στην υλοποίηση του περιφερειακού ή τοϋ κεντρικού προγράμ

ματος, έψ'οσον είναι άναντέρρητα υπαρκτή •':.ή "απεργία
63
 του με

γάλου κεφαλαίου« 

'Επενδύσεις στον πρωτογ_ενή καί δευτερογενή τομέα μέ τήν δη

μιουργία μονάδων, ορθολογιστικά οργανωμένων, μέ σύγχρονη τεχνο

λογία καί. κάθετη οργάνωση πού νά καλύπτουν δλο τό φάσμα., άπό 

τήν παραγωγή στην κατανάλωση« ,_; -^ 

16) "Οταν τά ΠΑ«ΣΟ«Κ« κληθεί άπό τό λαό μας νά αναλάβει τη μεγάλη 

ευθύνη νά πραγματοποιήσει τήν κοινων-ική αλλαγή, ξέρει καλά, 

μέ απόλυτη υπευθυνότητα των πράξεων του, δτι πρέπει νά συνδυά

σει τό Συνεταιρισμό των εργαζόμενων, σ'δλα τά επίπεδα μέ τήν 

παράλληλη συμμετοχή σ*αυτούς των κοινωνικών φορέων πόύ σχετίζο

νται μέ τήν δραστηριότητα τους, στά πλαίσια ενός πράγματι δημο

κρατικού αποκεντρωμένου προγραμματισμού. - ·
:
: 

Ή αυτοδιαχείριση τον i..irc
:/
o-v παράγων fi ς" άπό τους εργαζόμενους 

εγγυάται τήν κατάργηση του συστήυατος της" εξαρτημένης εργασίας 
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πού είναι ή σχέση εργοδότη - εργάτη» κύριο χαρακτηριστικό 

στην καπιταλιστική κοινωνία, μέσα άτιό τή συμμετοχή του εργαζό

μενου τόσο στά αποτελέσματα της επιχείρησης δσο καί στίς αποφά

σεις πού διαμορφώνουν την στρατηγική ττ, ; καί αυτές ακριβώς 

ol επιταγές, πού οριοθετούν καί καθορίζουν την δραστηριότητα 

τη*ε συνεταιριστικής εργασίας αναπτύσσουν στους εργαζόμενους τήν 

υπευθυνότητα απέναντι στους κοινούς στόχους καί σχεσείς συντρο

φικότητας μεταξύ τους, Καί είναι νομίζουμε προϋποθέσεις απα

ραίτητες γιά την πολιτικοποίηση τους καί την ενταξή των έπιδώ-

ξεων του συνεταιρισμού στό γενικό σχέδιο ανάπτυξης του κοινω

νικού φορέα πού εκ των πραγμάτων συνδέεται μαζί του στή Βάση του 

αποκεντρωμένου προγραμματισμού« 

17) Γιά τό ΠΑ„ΣΟ.,Κο, η συμμέτοχη ολόκληρου του Λάου στ ί ς * αποφάσε ι ς 

. πού τόν αφορούν καί ταυτόχρονα η έξισορρόπιση τυχόν συγκρουό

μενων συμφερόντων, αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις ενός γνη™ 

σια δημοκρατικού προγραμματισμού«. Οι συνεταιρισμοί, επομένως? 

οργανωμένοι σέ ομοιοεπαγγελματικές ενώσεις, μετέχουν μέ εκπρο

σώπους τους στά περιφερειακά συμβούλια μέ κύρια ευθύνη στον 

προγραμματισμό της περιφέρειας» Τά περιφερειακά προγράμματα 

μέ τή σειρά τους αποτελούν προτάσεις στους κεντρικούς φορείς 

προγραμματισμού πού εξισορροπούν τίς αντιθέσεις καί επεξεργάζο

νται σφαιρικά τά προβλήματα ανάπτυξης ι κ»λ»π.στά πλαίσια πού 

οριοθετούν οι κύριες πολιτικές επιλογές γιά τήν επίτευξη των 

μακροχρόνιων στόχων της κοινωνίας μας. . 

18) * Ο Κοινωνικός μετασχηματισμός δεν μπορεί νά ολοκληρωθεί <, παρά 

μέ μέσα y πού θά αφορούν τό σύνολο της κοινωνίας,,μέ μιά κοινω

νική 'Αλλαγή, πού θά μετατρέφει σταδιακά σέ συλλογική ίδιοκτη-

σία τά μέσα παράγωγης πού ανήκουν σήμερα στό μεγάλο κεφάλαιο. 

Δέν σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει νά περιμένουμε νά ολοκληρωθεί 

ή κοινωνική αλλαγή γιά να υποστηρίξουμε τήν οργάνωση καί τή 

συμμετοχή μας στους συνεταιρισμούς, Ή κοινωνική αλλαγή δέν 

είναι υπόθεση αλλαγής τού συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου η 

άφορα μόνο τις ιδέες καί τίς πράξεις κάποιας φωτισμένης μειοψη

φίας » ΕΓναι πρό πάντων, γιά μας? η συνειδητή συμμετοχή τού Λα

ού μας σέ κάθε πράξη πού θά συμβάλλει στό γκρέμισμα των ξεπε

ρασμένων σχέσεων παράγωγης. "Η ανεπιφύλακτη αποδοχή του σέ κά

θε ενέργεια πού προωθεί τήν κοινωνία μας σέ ανώτερες μορφές 

οργάνωσης καί δράσης. 
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Καινούργια συστήματα άΕιών πού δίνουν προτεραιότητα oxtc óyeoste 

συντροφικότητας, στην ύπευθυνότητα_roö_-ολίτη καί τη συμμετο

χή του στη συλλογική δημιουργία- στηρίζουν και στηρίζονται στις 

νέες μορφές οργάνωσης της κοινών ι κ η e ζο:ης των ανθρώπων και άκρι-

βώς προς αυτή τήν κατεύθυνση συμβάλλουν οι συνεταιρισμοί. 

'Οφείλουμε εδώ καί τώρα νά σχεδιάσουμε παραγωγικές μονάδες πού 

θά λειτουργήσουν σε συνεταιριστ'κή βάση μέ ασφαλείς προϋποθέ

σεις επιβίωσης τους. Χρειάζεται επομένως νά μελετήσουμε εκ των 

προτέρων τεχνικά προβλήματα πού αφορούν τή συγκεκριμένη επιχεί

ρηση όπως? τήν σύνθεση, άπό τήν άποψη της εξειδίκευσης των συνε

ταίρων καί τον αριθμό τους, τά απαιτούμενα κεφάλαια εν σχέσει 

πάνοτε καί μέ τίς δυνατότητες των μελών της, τίς πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης καί άλλα ζητήματα δραστηριότητας καί λειτουργίας 

της ο 

Σε όλους μας μπαίνει επιτακτικά το χρέος νά διαδώσουμε πλατειά 

τίς συνεταιριστικές ιδέες καί νίςάρχές δράσης καί ανάπτυξης 

του Συνεταιριστικού Κινήματος, προσανατολίζοντες σταθερά τους 

συνεταιριστές στην ιδέα μιας κοινωνίας πού θά ζει και θά οργανώ

νεται στη βάση της αυτοδιαχείρισης της κοινωνικοποίησης, ι. 

τοϋ αποκεντρωμένου προγραμματισμού και της ισόρροπης περιφερειακής 

ανάπτυξης ο 

Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς 

Γιά τήν 'Επιτροπή Συν/κοϋ Έμποροβιοτεχνών 

"0 Γραμματέας 

Γ. Κυριόπουλος 


