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Πεπίλητη. 

ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξίηνπ ηνκέα θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξέσλ 

ηνπο. Δπίζεο, εμεηάδνληαη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο 

ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. ηελ ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επηζεκαίλνληαη νη ειιείςεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζε επίπεδν ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Αθφκε, παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο 

ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο ζε δηάθνξνχο ηνκείο θαη 

δηαπηζηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ εγρεηξεκάησλ πνπ 

πξνζβιέπνπλ ζε κηα πην δίθαηε θαη αιιειέγγπα θνηλσλία. Σφζν ηα δίθηπα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηά απμήζεθαλ ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο θξίζεο θαζψο απαληνχλ ζε δηάθνξα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο απηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο 

αλεξγίαο. ηφρνο είλαη λα δηεπθξηληζηεί εάλ θαη θαηά πφζν νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ φλησο λα απνηειέζνπλ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. 

 Αμηνπνηψληαο ηηο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κέιε 

ηεζζάξσλ Κνηλ..Δπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσληθέο Ρεζχκλνπ θαη 

Υαλίσλ, εμεηάδεηαη ε δνκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε δξάζε, ην ηδενινγηθφ πιαίζην, νη 

αμίεο θαη νη ζηφρνη θαζψο θαη ε ζπκβνιή απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, εμεηάδεηαη εάλ θαη θαηά πφζν απαληνχλ 

ζε ππαξθηέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Δπηπιένλ, βαζηθφ θαη 

θξίζηκν εξψηεκα είλαη εάλ θαη θαηά πφζν απηνί νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

είλαη βηψζηκνη θαη εάλ φλησο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα λέν παξάδεηγκα 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο πνπ ζα ζπκβάιεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζε κηα πην 

δίθαηε θνηλσλία. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη νη αξρέο θαη νη αμίεο πνπ 

δηέπνπλ απηά ηα εγρεηξήκαηα είλαη κεηαμχ ησλ άιισλ ε αιιειεγγχε, νη ζρέζεηο 

ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο, ε αιιεινεθηίκεζε, ε άκεζε δεκνθξαηία, ε ηζφηεηα, ε 

ηζφηηκε εξγαζία, ε ππεξνρή ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, ε απηφ-νξγάλσζε, ε 
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αιιεινβνήζεηα, ε απηνλνκία θαη ν ζεβαζκφο ζηε θχζε. Οη ππφ κειέηε θνξείο 

απαληνχλ ζε ππαξθηέο αλάγθεο ηφζν ησλ κειψλ ηνπο φζν θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο. θνπφο ηε δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο δελ απνηειεί ε ζπζζψξεπζε πινχηνπ 

θαη ε κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο αιιά ζηνρεχνπλ ζε κηα πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ πξνο 

φθεινο ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λα έρεη 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ δηαθνξεηηθά ζα δπζθνιεπφηαλ ή δελ ζα 

είρε θαζφινπ πξφζβαζε θαζψο είηε απηέο νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ειιηπψο ή 

θαζφινπ απφ ην θξάηνο είηε παξέρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ θεξδνζθνπηθφ ηνκέα ζε 

ηηκέο πνπ δελ είλαη πξνζηηέο ζηνλ θαζέλα. Σέινο, παξαηεξείηαη φηη ζηελ Διιάδα 

ππάξρεη έιιεηςε θαηάιιεινχ λνκνζεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ, θάηη ην 

νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία.  

 κσο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ είλαη εθηθηφ λα 

είλαη βηψζηκέο αξθεί λα ππάξρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, ππνζηήξημε  απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο. Με 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη παξάιιεια κε ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζα κπνξέζνπλ λα νξγαλσζνχλ ζε κηα 

πην ζηαζεξή βάζε θαη λα απνηειέζνπλ κηα πνιηηηθή πξφηαζε. Υξεηάδεηαη ινηπφλ ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία λα αληηκεησπηζζεί σο κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξφηαζε πνπ 

ζα ζηνρεχεη ζηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ δίλνληαο έκθαζε ζηνλ άλζξσπν, ζηελ 

δεκνθξαηία θαη ζηελ ηζφηεηα. Έηζη, ζα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ζε κηα θνηλσλία πην 

δίθαηε, πην αιιειέγγπα, πην δεκνθξαηηθή θαη πην ππεχζπλε. 
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Abstract. 

The present study examines the concept of social and solidarity economy, the third 

sector, along with the basic features of the structures involved. This paper also 

presents the social enterprises, their field of activity and their contribution dealing 

with the crisis. Moreover, an analysis of the social economy in the Greek reality is 

conducted, highlighting the deficiencies that exist in the institutional framework level. 

Furthermore, I present the dimensions of the current crisis and their impact in a 

multitude of domains, which unveil the need for various alternative undertakings that 

seek to develop and maintain a society of justice and solidarity. The networks of 

social economy as well as the participation in them increased in absolute terms during 

the Greek crisis since they respond to social problems, particularly those of social 

exclusion and unemployment. The aim of this paper is to clarify whether and how the 

social economy factors and particularly the social enterprises can actually become an 

alternative model of social and economic structure and to contribute to the alleviation 

of social and economic inequalities. 

The structure, the characteristics, the field of activity, the ideological 

framework, the values, the aims and the contribution of social enterprises to the local 

society and local development are researched by deploying in depth interviews, 

conducted with members of four social cooperative enterprises, running in the local 

communities of Rethymno and Chania. I also examine whether and how the social 

organizations respond to the factual needs of the society in the period of the crisis. In 

addition, a fundamental and crucial question is put forward whether and how these 

social economy actors are viable and if they may indeed constitute a new form of 

socio-economic organization, which will consequently contribute to a more just 

society. 

The data analysis results emerge that the principles and the values which 

govern the social enterprises are among others, solidarity, trust, direct democracy, 

equality, equal work, respect, superiority of individual compared to capital, self-

organization, solidarity, autonomy and respect for nature. The under-study actors 

respond to the existing needs of both the members of the social organizations and the 

wider community. The purpose of their activity is not the accumulation of the wealth 

and the maximization of the profit but they target to a variety of activities for the 
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benefit of their own members and of the society. They also contribute to the local 

development as they give the opportunity to local people to have access to services 

and products a condition which would otherwise be impossible because either these 

services are poorly or not at all offered by the state, or they are provided by the 

private sector at prices which are not affordable to everyone. Finally, it is noted that in 

Greece there is a lack of a proper legislative and supportive framework which 

obstructs their daily operation. 

Through the process of the interviews survey I find that despite the difficulties 

that the social enterprises confront, it is possible for them to be viable as long as there 

is participation from their members, support from the local community and formation 

of an appropriate institutional framework. The arousal of citizens along with an 

appropriate legislative and supporting framework can bring about many initiatives be 

organized on a more consistent basis and constitute a policy proposal. It is crucial that 

the social economy is faced as a comprehensive policy proposal which will aim to the 

social transformation emphasizing on human beings, democracy and equality. Thus, it 

can lead to a solidarity society which will be fairer, more democratic and more 

responsible.           
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Διζαγυγή. 

Ο φξνο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Γαιιία ζηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αηψλα θαη γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε έλλνηα ήηαλ πνιχ επξχηεξε 

απφ φηη είλαη ζήκεξα. Οπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ θαηλφκελν είρε θνηλσληθή δηάζηαζε 

θαη νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ θαηλφκελν είρε νηθνλνκηθή δηάζηαζε κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Defourny and Develtere 2009: 3).  ε 

παγθφζκην επίπεδν κηα πνιχ πην ζπγθεθξηκέλε ζχιιεςε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

αλαδχζεθε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα πνπ ζεσξήζεθε φηη απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηνπ 

ηξίηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο  πνπ ππάξρεη δίπια ζηνλ θεξδνζθνπηθφ ηδησηηθφ θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα.  

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία απνξξέεη απφ πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνληαη 

ζπιινγηθά απφ νκάδεο ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζπλεπψο επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο είλαη νη θνηλσληθέο, νη πνιηηηζκηθέο, νη ζξεζθεπηηθέο θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο αμίεο απηψλ ησλ θνηλνηήησλ. Δπίζεο, ζρεηίδεηαη κε εζηθά ζεκεία 

αλαθνξάο θαη κηα ζεηξά απφ αμίεο πνπ κνηξάδνληαη θαη δηαηππψλνληαη απφ ηηο νκάδεο 

ηνπ ηξίηνπ ηνκέα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Με απηή 

ηελ έλλνηα ε θνηλσληθή νηθνλνκία δηαθέξεη ξηδηθά απφ άιιεο νξγαλσηηθέο δνκέο, πνπ 

ην κνλαδηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο είλαη ε αγνξά (Defourny and Develtere 2009:10). 

Οη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη νξγαληζκψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη νη 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νξγαληζκνί αιιεινβνήζεηαο-ηα ηακεία 

αιιειναζθάιηζεο θαη νη ελψζεηο
1
, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ πηέζεηο θαζψο 

ππήξραλ πνιχ ζεκαληηθέο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ πνπ παξέκελαλ αληθαλνπνίεηεο. 

Μέζα απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

θαίξηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο.  

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία ζήκεξα είλαη ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαζψο ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα 

                                                           
1
 Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπλεηαηξηζκνχο γεσξγηθνχο, απνηακηεπηηθνχο, 

θαηαλαισηηθνχο, αζθαιηζηηθνχο, εξγαηηθνχο, εζηίαζεο, θνηλσληθνχο θ.α. θαη πξνζθέξνπλ πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Οη ελψζεηο παξέρνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο 

ζηα κέιε ηνπο θαη ζηελ θνηλσλία, δέρνληαη δσξεέο θαη ηα θέξδε δελ δηαλέκνληαη πνηέ ζηα κέιε αιιά 

επαλεπελδχνληαη γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Οη νξγαληζκνί αιιεινβνήζεηαο ή ηα ηακεία 

αιιειναζθάιηζεο παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηα κέιε ηνπο θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζε ρψξεο πνπ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ειιηπέο θαη 

θαιχπηεη κφλν έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 
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νμχλνληαη κε απνηέιεζκα νη θησρνί λα γίλνληαη θησρφηεξνη, λα πνιιαπιαζηάδνληαη 

νη άζηεγνη, λα παξαιχεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, λα εληείλεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α. Οη βαζηέο αιιαγέο 

ζηελ νηθνλνκία είραλ σο απνηέιεζκα πνιιέο αλζξψπηλεο αλάγθεο λα παξακείλνπλ 

αληθαλνπνίεηεο κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ επζχλε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Δμαηηίαο ηεο εμαζζέληζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο θξίζεο αλεξγίαο, πνιινί άλζξσπνη πνπ πξηλ δελ είραλ πξνβιήκαηα 

αληηκεησπίδνπλ ηψξα λέα πξνβιήκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζεηο λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. «Μηιψληαο γεληθά, λέεο θνηλσληθέο 

αλάγθεο έρνπλ πξνθχςεη, ηηο νπνίεο ε αγνξά θαη ε θξαηηθή παξέκβαζε δελ κπνξνχλ 

λα ηηο θαιχςνπλ ή δελ κπνξνχλ πιένλ λα ηηο θαιχςνπλ επαξθψο. Απηέο νη αλάγθεο 

αλνίγνπλ λέα πεδία ζηα νπνία θαίλεηαη ε θνηλσληθή νηθνλνκία λα απνηειεί ηελ κφλε 

ιχζε, ή κία απφ ηηο ειάρηζηεο πηζαλέο ιχζεηο» (Defourny and Develtere 2009:25). Οη 

αλάγθεο αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ζηελ επαλέληαμε αηφκσλ 

πνπ έρνπλ πεξηζσξηνπνηεζεί απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θ.α.  

Σν δήηεκα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη εμαηξεηηθά επίθαηξν ζηελ πεξίνδν 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. «Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ αθνινπζήζεθαλ ηα ηειεπηαία ηξία θαη πιένλ ρξφληα είλαη νξαηέο ζε φια ηα 

επίπεδα: νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ» (Εακπαξινχθνπ θαη 

Κνχζε 2014:18). Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα ελίζρπζαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

θηψρεηαο, ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. «Καζψο ε 

θξίζε δελ πιήηηεη φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο κε ηνλ ίδην ηξφπν, νη αληζφηεηεο 

απμάλνληαη θαη κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ νδεγνχληαη ζην πεξηζψξην» 

(Εακπαξινχθνπ θαη Κνχζε 2014:18).  

Σα πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 

πξνζθπγή ηεο ρψξαο  ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ.) ην Μάην ηνπ 2010 

γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κηαο πεξηφδνπ έληνλεο  ιηηφηεηαο 

πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη ζπλνδεχεηαη απφ κεηψζεηο ζε κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο, απμήζεηο ζε ηηκέο βαζηθψλ αγαζψλ θαη θφξνπο θαη επηβνιή λέσλ θφξσλ. 

«Παξάιιεια, ε εθξεθηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ 

θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ ζπλζέηνπλ κηα δνθεξή εηθφλα γηα ηηο 
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ζπλζήθεο δηαβίσζεο ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο» (Παπαδάθε 

2014:77). Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

κνξθψλ νξγάλσζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ λνεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπκβίσζεο θαη ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηεο ζχλζεηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ζηε ρψξα.  Μέζα απφ ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο 

θαη δξάζεο επηδηψθεηαη λα ππάξμεη έλα λέν ζπιινγηθφ φξακα ην νπνίν ζα βαζίδεηαη 

ζε αξρέο θαη αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ην νπνίν ζα ζπληειέζεη ζηελ νπζηαζηηθή θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, 

πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε.   
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Δννοιολογικέρ πποζεγγίζειρ: Η κοινυνική και η αλληλέγγςα οικονομία.  

 

 

 Ζ  έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην 19
ν
 αηψλα.  Ο φξνο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο, ελφο ζπλφινπ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη επηδηψθνπλ 

πξσηίζησο θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπζηήκαηα ζπκκεηνρηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Γηα ζρεδφλ δχν αηψλεο, απηνί νη νξγαληζκνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ παξάιιεια κε ηελ αγνξά, ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηηο κέξεο καο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο, παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε αλάπηπμε ηνπ ηξίηνπ ηνκέα, 

δειαδή ζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ δελ αλήθνπλ νχηε ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ηδησηηθφ θεξδνζθνπηθφ ηνκέα νχηε ζηνλ δεκφζην (Defourny 2001:1).   

 Οη Levesque et al. ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη έλαο ηξίηνο ηνκέαο δηαθνξεηηθφο 

απφ ηνλ παξαδνζηαθφ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο ζπλδπάδεη ηππηθά θαη 

άηππα ζηνηρεία ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο (δεκφζην, αγνξά, εζεινληηζκφο, απηφ-

βνήζεηα, εγρψξηα νηθνλνκία), παξαγσγή ηφζν γηα ηελ αγνξά φζν θαη παξαγσγή πνπ 

δελ ζηνρεχεη ζηελ αγνξά θαη αμηνπνίεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, λνκηζκαηηθψλ θαη 

κε πφξσλ ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (Moulaert and Ailenei 2005:2041). 

ήκεξα, ν ηξίηνο ηνκέαο ζπλππάξρεη κε ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ξνη 

φπσο θνηλσληθή νηθνλνκία, ηξίηνο ηνκέαο, αιιειέγγπα νηθνλνκία, ελαιιαθηηθή 

νηθνλνκία, κε επηθεξδήο ηνκέαο, εζεινληηθφο ηνκέαο, κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο ζπλψλπκα. κσο παξφηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξίζνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. 

Ο φξνο ηεο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο  πεξηέρεη πην ξηδνζπαζηηθέο πξαθηηθέο, νη 

νπνίεο αλαδχζεθαλ ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ (Αδάκ θαη 

Παπαζενδψξνπ 2010:12). Ο Jean-Louis Laville (1992) φξηζε ηελ αιιειέγγπα 

νηθνλνκία σο κηα λέα γεληά ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο καδί κε έλα πιήζνο κνξθψλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Moulaert and Ailenei 2005:2044). Ζ αιιειέγγπα 

νηθνλνκία αλαθέξεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο πην θαηλνηφκεο θαη πξφζθαηεο 

εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Defourny and Develtere 2009:22). Ζ 

αιιειέγγπα νηθνλνκία απεηθνλίδεη ηελ επαλεκθάληζε ησλ αξρψλ ηεο „παιηάο‟ 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  
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Ο φξνο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο παξαπέκπεη ζηελ ζπλεηαηξηζηηθή 

νξγάλσζε θαη ζηε ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ εγρεηξεκάησλ πνπ επηρεηξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα λέν παξάδεηγκα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο.  

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ θαη νη νπνίεο δελ αλήθνπλ νχηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νχηε ζην θξάηνο 

(Moulaert and Ailenei 2005:2042). Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία εκπεξηέρεη ηνλ 

εζεινληηθφ, ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ θαη ην ζπλεηαηξηζηηθφ ηνκέα πνπ είλαη ηππηθά 

αλεμάξηεηνη απφ ην θξάηνο. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ αγνξά απνηεινχλ έλα κέζν 

γηα λα επηηχρνπλ ζηφρνπο θνηλσληθήο αλάπηπμεο.  

ηελ αγγινζαμνληθή νξνινγία γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζην θέξδνο. Καη νη 

δπν ηχπνη νξγάλσζεο θαζνδεγνχληαη απφ ηελ αξρή ηνπ λα κελ ζηνρεχνπλ ζην θέξδνο 

θαη ην θέξδνο δελ απνηειεί θίλεηξν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. κσο ζην κε 

θεξδνζθνπηθφ ηχπν νξγάλσζεο ην λα ππάξρνπλ θέξδε κπνξεί λα είλαη παξάλνκν θαη 

ηα πιενλάζκαηα πξέπεη απηνκάησο λα θαηαλέκνληαη ζηηο εθ ηνπ λφκνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο, ελψ ζηνλ άιιν ηχπν νξγάλσζεο κέξνο απφ ηα θέξδε 

κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ αλάκεζα ζηνπο κεηφρνπο ή ηνπο ηδηνθηήηεο θάηη ην νπνίν 

ζπρλά ζπλαληάηαη ζηελ ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή νξγάλσζεο  (Ilczuk, 2001 ζε Moulaert 

and Ailenei 2005:2043).  Σέινο, ν φξνο κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αγγινζαμνληθή παξάδνζε θαη έρεη πεξηζζφηεξν εκπεηξηθή δηάζηαζε θαη δίλεη έκθαζε 

ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγηθή δηάζηαζε (Αδάκ θαη 

Παπαζενδψξνπ 2010:12). O κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

νξγαλψζεηο, κηθξέο ή κεγάιεο, πνπ δελ απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ θξάηνπο ή ηνπ 

ηδησηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα θαη απνηειείηαη απφ κηθξέο θνηλνηηθέο νκάδεο, 

θνηλσληθά θαη αζιεηηθά θιακπ, νκάδεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαζψο, θηιαλζξσπηθά 

ηδξχκαηα θ.α. Πνιιέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο βαζίδνληαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο 

ηνπ θξάηνπο θαη ζπκβφιαηα.  

Ζ αιιειέγγπα νηθνλνκία πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο κε ελεξγή ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ θαη επηδηψθεηαη λα δηαηεξεζνχλ απηφλνκνη νη δεκφζηνη  ρψξνη φπνπ γίλνληαη 

νη  ζπδεηήζεηο ησλ κειψλ (Αδάκ θαη Παπαζενδψξνπ 2010:13). Πνιιέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θάησ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.  Ζ 
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θνηλσληθή νηθνλνκία πεξηιακβάλεη κηα επξεία θαηεγνξία απφ πξσηνβνπιίεο θαη 

νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ζπκβάιινπλ νχησο ψζηε ε νηθνλνκία λα  κελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηελ αγνξά αιιά λα πεξηιακβάλεη θαη αξρέο φπσο απηέο ηεο αλαδηαλνκήο, ηεο 

ακνηβαηφηεηαο θ.α.. ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο εληάζζνληαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί, νη νξγαλψζεηο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, νη ελψζεηο. χκθσλα κε ηελ 

Αδάκ θαη ηνλ Παπαζενδψξνπ (2010), ε θνηλσληθή νηθνλνκία πεξηιακβάλεη ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο θάιπςεο ησλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ έλαληη ηνπ θέξδνπο, ηελ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη 

ηελ ππεξνρή ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ.  Σέινο, ν κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο 

είλαη ηδησηηθφο, απηνδηνηθνχκελνο, δελ κπνξεί λα δηαλείκεη θέξδε ζηα κέιε-κεηφρνπο, 

απαζρνινχληαη ζε απηφλ εζεινληέο, ππάξρνπλ ρνξεγνί θαη ε ζπκκεηνρή είλαη 

εζεινληηθή. Παξφηη φκσο ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ θαηεγνξηψλ, 

πξαθηηθά είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απηέο νη θαηεγνξίεο.  
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Ιζηοπική  αναδπομή ηηρ κοινυνικήρ οικονομίαρ.    

Ζ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δπν πεξηφδνπο: 

A. Σελ θιαζζηθή-ηζηνξηθή θνηλσληθή νηθνλνκία ε νπνία θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ε νπνία νξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο 

ηχπνπο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο (ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο, ηακεία 

αιιειναζθάιηζεο).  

B. Σελ αιιειέγγπα θαη θνηλσληθή νηθνλνκία ε νπνία θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ 

αιιειέγγπα θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζε λέεο κνξθέο 

νξγάλσζεο. 

Αθεηεξία ηεο είλαη ν 19
νο

 αηψλαο κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο λα 

αληηκεησπίζεη  ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ο 19
νο

 αηψλαο ήηαλ φλησο ν 

αηψλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ε θνηλσληθή νηθνλνκία θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

μέζπαζκα δηαθφξσλ ηδεψλ, ελλνηψλ, εκπεηξηψλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ θαη 

ακνηβαίαο βνήζεηαο πξαθηηθψλ, θαηλνηνκηψλ ζεζκηθψλ θαη νπηνπηθψλ σο απάληεζε 

ζηηο βαλαπζφηεηεο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο πνπ δεκηνχξγεζαλ θηψρεηα θαη 

εθκεηάιιεπζε (Moulaert and Ailenei 2005:2039). Σν δεχηεξν κηζφ απηνχ ηνπ αηψλα 

ήηαλ επίζεο κηα πεξίνδνο έληνλνπ πεηξακαηηζκνχ κε δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθήο 

δξάζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ πην αδχλακσλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ φπσο ήηαλ 

γηα παξάδεηγκα νη εξγάηεο.  Οη άλεξγνη θαη νη εξγάηεο πξνζπάζεζαλ λα παξάγνπλ νη 

ίδηνη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπο θαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηνπο αμηνπξέπεηα. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία γελλήζεθε καδί κε ην εξγαηηθφ θίλεκα, 

είλαη ηφζν παιηά φζν ε εξγαηηθή ηάμε θαη ε αληίζηαζε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο (Ληεξφο 2012: 17).  Σνλ 19
ν
 αηψλα κία απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ήηαλ ε εηαηξεία ακνηβαίαο βνήζεηαο, φπνπ παξερφηαλ 

ζηα κέιε ηεο αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη αζζέλεηαο, ηελ 

επνρή πνπ ε θξαηηθή θάιπςε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ήηαλ πξνβιεκαηηθή. Πξηλ 

ζεζκνζεηεζνχλ, ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη δηάθνξεο 

κνξθέο „ζπιινγηθφηεηαο‟ εκπλεχζηεθαλ απφ δηάθνξεο ηδενινγίεο, ζεσξίεο, 

θηινζνθίεο, πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθέο, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Οη θεληξηθέο ηδέεο πνπ έπαημαλ βαζηθφ ξφιν ήηαλ: ν 

νπηνπηθφο ζνζηαιηζκφο ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα, πνπ πξνψζεζε ηηο αμίεο ηεο 
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ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, ν ρξηζηηαλνζνζηαιηζκφο, πνπ 

ηνπνζέηεζε ην „ελδηάκεζν ζψκα‟ γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηελ απνκφλσζε ησλ αηφκσλ 

θαη λα πξνσζήζεη ηελ έληαμή ηνπο θαη ηέινο ην θηιειεχζεξν θίλεκα πνπ επλφεζε 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ακνηβαίαο βνήζεηαο κε ην λα ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία θαη λα αξλείηαη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε (Defourny θαη Develtere 1997 

ζε Moulaert and Ailenei 2005:2039). Απηέο νη ηδενινγίεο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ 

αλάδπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, φκσο θακία απφ απηέο δελ κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη ηελ απνθιεηζηηθή παηξφηεηα. 

Σν 1930 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πέξαζκα απφ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ζην 

θνηλσληθφ θξάηνο. Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηθαλνπνίεζε πνιιέο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο 

θαη βειηίσζε θαηά πνιχ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  Αξγφηεξα φκσο,  

ην 1960-1970, ηα θηλήκαηα λενιαίαο πξνθάιεζαλ πιήγκα ζηελ κνξθή ηνπ θξάηνπο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ θξίζε 1929. Οη επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν απφ ξηδνζπαζηηθέο φζν θαη απφ ζπληεξεηηθέο ζέζεηο θαη 

κηα λέα επνρή γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία μεθίλεζε. Έηζη, ην 1960-1970 ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία απέθηεζε δπλακηθή κέζα απφ ηα θηλήκαηα λενιαίαο θαη απφ 

πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ πνπ δηεθδηθνχζαλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη ζεζκνχο 

δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο ηνπ θξάηνπο. Σν 1970, νη πξσηνβνπιίεο ζην ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ απφ ηελ κηα πιεπξά αληηδξάζεηο ζηελ θξίζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη απφ ηελ άιιε απαληήζεηο ζην 

ππεξθνξησκέλν θξάηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο (Moulaert and Ailenei 2005:2041). Ζ 

θνηλσληθή νηθνλνκία θιήζεθε λα ππνθαηαζηήζεη ην θξάηνο πξφλνηαο, ην νπνίν 

βξηζθφηαλ ζε απνζχλζεζε ππφ ην βάξνο ησλ δηθψλ ηνπ αληηθάζεσλ θαη εμαηηίαο ηεο 

λενθηιειεχζεξεο επίζεζεο, αιιά δελ ήηαλ κφλν απηφ, θαζψο λέεο  επαηζζεζίεο είραλ 

αλαδεηρζεί απφ ηα θηλήκαηα λενιαίαο θαη ππήξρε έληνλε αλεζπρία θαη  ελδηαθέξνλ 

γηα ην πεξηβάιινλ, ηνπο ιανχο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πάλσ ζε απηφ ην «λέν πξννδεπηηζκφ» κπνξνχζε λα αλζήζεη 

ε θνηλσληθή νηθνλνκία (Ληεξφο 2012: 24).  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ζε φιεο ηηο δπηηθέο ρψξεο επήιζαλ 

δηαξζξσηηθέο νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο κε ηε 

ζεκαληηθή άλνδν ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηελ επηβξάδπλζε ησλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο, ηε δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ φμπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληαγσληζκψλ, ηηο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, 
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αχμεζε ηεο αλεξγίαο, αχμεζε ησλ ιεγφκελσλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θ.ά.), 

ηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο (ε νπνία δελ έρεη ηνλ επθαηξηαθφ 

ραξαθηήξα πνπ είρε ζην παξειζφλ) θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηηο αιιαγέο ζηηο δνκέο 

ηεο νηθνγέλεηαο, ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε, ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη 

ηελ αχμεζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Πηηζφθα 2012:2). Σελ δεθαεηία  

1990 κε ηελ επέθηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο νμχλζεθαλ θαη 

επίζεο ην θξάηνο πξφλνηαο πεξηφξηζε ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο πνιίηεο. Γηα λα θαιπθζνχλ ινηπφλ νη αλάγθεο πνπ έκελαλ αληθαλνπνίεηεο απφ 

ην θξάηνο θαη ηελ αγνξά θάλνπλ μαλά ηελ εκθάληζή ηνπο νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο. Σα κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο ην 1980 θαη ην 1990 θαη ε κεησκέλε 

αζθάιεηα πνπ παξείρε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο εμεγεί ην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. Δάλ ην 1970 νη ζπιινγηθέο ππεξεζίεο πνπ 

άλεθαλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξνζέθεξαλ ελαιιαθηηθέο ζηηο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο, ην 1990 πξνζπαζνχζαλ επίζεο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ 

απνξξνθήζεθαλ απφ ην θξάηνο ζηα πιαίζηα ηεο θξίζεο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 

(Bouchard et al. 2000 ζε Moulaert and Ailenei 2005:2041). 

Γηα ηελ εμεχξεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηεο 

αλεξγίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ θνηλσληθήο θαηαλνκήο, νη ρψξεο  θπξίσο ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο ζηξάθεθαλ ζηνπο θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο σο κηα θαηάιιειε 

νξγαλσηηθή δνκή. Σελ δεθαεηία 1980 θαη 1990 ζηελ Ηηαιία ππήξμε κηα αχμεζε ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 109%, φπνπ ην 1988 ππήξραλ πεξίπνπ 150.000 

ζπλεηαηξηζκνί ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δνχιεπε ζε ζπλεηαηξηζκνχο 

(Elsen and Wallimann 1998:161). ε Δπξσπατθφ επίπεδν εθδειψζεθαλ δηάθνξεο 

θηλήζεηο απηνδηαρείξηζεο, νίθν-θνηλφηεηεο, θνηλσληθά θέληξα, θαηαιήςεηο ζηέγεο 

θ.α., νη νπνίεο δηαθξίλνληαλ γηα ηνλ αληηζπζηεκηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θηλήκαηνο ελαληίνλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Ληεξφ (2012), ζπλεηαηξηζκνί εξγαδνκέλσλ θαη αλψλπκεο εηαηξείεο 

εξγαδνκέλσλ ηδξχζεθαλ ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1970 ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Γαιιία θαη 

ζηελ Ηηαιία, απφ εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη αλαιάκβαλαλ ηελ δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έθιεηλαλ. Νένη νηθνλνκηθνί θνξείο δεκηνχξγεζαλ ζπλεηαηξηζκνχο, 

αλαθάιπςαλ λέα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο θαη εμππεξέηεζαλ λέεο αλάγθεο. ηε 
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δεθαεηία ηνπ 1990, εκθαλίδνληαη παξαδείγκαηα ίδξπζεο  θαη δξαζηεξηνπνίεζεο 

(θπξίσο θνηλσληθψλ) επηρεηξήζεσλ αιιά θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ 

ζρεκάησλ  παξέκβαζεο  ηεο ιεγφκελεο «λέαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο» κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηηο λέεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο  θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε 

(Παηξψλεο θαη  Μαπξέαο, 2005: 254 ζε Νηθνιφπνπιν  θαη Καπνγηάλλε  2013: 52). 

κσο πέξα απφ ηελ Δπξψπε θαη ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980, κε ηελ εμαζιίσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

κεζαίσλ ζηξσκάησλ. Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχρζεθε ε 

θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία ήηαλ ε δνκηθή θηψρεηα πνπ παξαθίλεζε αξθεηφ 

θφζκν πξνο εγρεηξήκαηα θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζε δηάθνξεο ρψξεο 

θαη θπξίσο ζηελ Αξγεληηλή θαη ηελ Βξαδηιία. ηελ Βξαδηιία, ην θίλεκα ρσξίο γε 

(MST) δεκηνχξγεζε ρηιηάδεο νηθηζκνχο ζηνπο νπνίνπο δνπλ ζήκεξα πεξίπνπ 2 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη. Δπίζεο, απφ ην 1950 ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή μεθίλεζαλ 

νξγαλσκέλεο θαηαιήςεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ιατθψλ νηθηζκψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ 

έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε απφ ηνπο θάησ.  

χκθσλα κε ηνλ Μάηνο Μαξ, θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ππήξραλ ζην 

Πεξνχ 2100 απηνζρέδηνη ιατθνί νηθηζκνί θαη ζε απηνχο δνχζαλ 9.000.000 άηνκα 

νξγαλσκέλα ζε 7000 νξγαλψζεηο (Ληεξφο 2012:31). Ζ νηθνλνκία πνπ αλαπηχρζεθε 

ζε απηνχο ηνπ νηθηζκνχο ήηαλ κηα νηθνλνκία δηαθνξεηηθή απφ ηελ θπξίαξρε 

νηθνλνκία θαζψο ηα ιατθά ζηξψκαηα είραλ δεκηνπξγήζεη κηα άιιε πφιε κε ηηο δηθέο 

ηνπο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο, ηα δηθά ηνπο κέζα κεηαθνξάο, ηα 

δηθά ηνπο ζπζηήκαηα πεξηθξνχξεζεο θ.α. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα λα δήζνπλ 

έμσ απφ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, κε δεκνθξαηηθέο δνκέο, θαιιηεξγψληαο 

ζπλεηαηξηζηηθά ηε γε κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, εθπαηδεχνληαο ηα παηδηά ζε 

αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο ζρνιεία. Με ηελ θαηαζηξνθή ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ ηηο 

δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ, ηα δίθηπα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζπκπεξηέιαβαλ πνιιά 

εθαηνκκχξηα αηφκσλ φρη κφλν ησλ ιατθψλ ηάμεσλ. ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, κέζα 

απφ ηνπο αγψλεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ην θξάηνο δελ πξνρψξεζε ζηελ πιήξε 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ θνηλψλ αγαζψλ θαη αλαγθάζηεθε λα απνδερηεί κέηξα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, λα επηβάιεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε αγνξά θαη λα δηαζέζεη 

έλα κέξνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζζελέζηεξσλ. Οη ιαηηλνακεξηθάληθεο θνηλσλίεο 
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ππεξαζπηζηήθαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη θαηάθεξαλ λα δηαζσζνχλ κέζα απφ ηα 

θνηλσληθά θηλήκαηα (Ληεξφο 2012:39).  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φκσο ηεο θξίζεο ηφζν ζην Βφξεην φζν θαη ζην Νφηην 

εκηζθαίξην ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θνηλσληθά λνκίζκαηα. ηελ Βξεηαληθή Κνινκβία, 

κέρξη ην 1982, ν Michael Linton είρε εηζάγεη ην πξψην νξγαλσκέλν ζπκπιεξσκαηηθφ 

λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα (Complementary Currency System- CCS), γλσζηφ σο LET‟S  

πνπ αξρηθά ζήκαηλε αο θηλεζνχκε ελαληίνλ ηεο έιιεηςεο ρξεκάησλ -let‟s move 

against lack of money- θαη  αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην αξρηθά ηνπ σο «Local 

Exchange Trading System», δειαδή σο «Σνπηθφ Δκπνξηθφ χζηεκα Αληαιιαγήο» 

πνπ είρε σο ζηφρν λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε αλεξγίαο θαη γξήγνξα αλαπηχρζεθε 

ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Νέα Εειαλδία, ζηελ Αγγιία, ζηελ θσηία, ζην Βέιγην, ζηελ 

Οιιαλδία, ζηελ Γαιιία θαη κηα δεθαεηία αξγφηεξα έθηαζε θαη ζηελ Λαηηληθή 

Ακεξηθή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζχζηεκα κπνξνχζαλ λα είλαη είηε ηδηψηεο είηε 

εηαηξείεο θαη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο αληάιιαζζαλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

θξαηψληαο ζεηηθά θαη αξλεηηθά φξηα κέζα ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ππφινηπν 

(Primavera 2010: 46).   

ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο θνηλσληθή 

νηθνλνκίαο είλαη ηα θνηλσληθά λνκίζκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη θαη ειέγρνληαη 

απφ ηηο θνηλφηεηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν αληαιιαγήο θαη ηα νπνία φζν 

παξακέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα δελ απνθέξνπλ θέξδνο. Δίλαη βαζηθφ ην πέξαζκα απφ 

ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ ζηα ζπκπιεξσκαηηθά θαη θνηλσληθά λνκίζκαηα θαζψο 

απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ηεο ηνπηθήο αιιειέγγπαο θαη θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Blanc νη πξσηνβνπιίεο γηα ζπκπιεξσκαηηθά λνκίζκαηα δελ 

απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε αιιά ηνλ θαλφλα ζε εζληθά ζπζηήκαηα αληαιιαγψλ (Blanc 

1998, 2006 ζε Primavera 2010:46). Δκπεηξίεο απφ ηα ζπκπιεξσκαηηθά λνκίζκαηα 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1930, φηαλ ε νηθνλνκηθή χθεζε νδήγεζε 

ζε θξίζε ζε παγθφζκην επίπεδν. ηελ Γαιιία, γηα παξάδεηγκα, ππήξρε ην θνηλσληθφ 

λφκηζκα Sol (απφ ην Solidarity).  Σν Sol ζρεδηάζηεθε νχησο ψζηε λα επηηξαπεί ζε 

φιν θαη πεξηζζφηεξν αλζξψπνπο λα πάξνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία αληαιιαγήο, λα 

πξνσζεζνχλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα ππάξμεη πξφζβαζε ζε θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, λα ζπκθηιησζεί ε νηθνλνκία κε ηελ εζηθή, ηελ 

πνιηηηθή θαη ην πεξηβάιινλ, λα γίλνπλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαλ απφ ηελ αιιειέγγπα νηθνλνκία πην εκθαλή, λα δεκηνπξγεζεί 
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εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ησλ πειαηψλ απηψλ ησλ θνξέσλ θαη λα 

ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο (Primavera 2010: 52). Παξφκνηα κνληέια πηνζεηήζεθαλ θαη απφ ρψξεο 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Πέξα φκσο απφ ηελ Βξαδηιία, ηα θνηλσληθά λνκίζκαηα δελ 

έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο θαη 

ππάξρνπλ κφλν σο κέζν γηα ηελ δηφξζσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, γηα απηνχο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθά, έλα είδνο ρξεκάησλ δεχηεξεο επηινγήο. Σα 

θνηλσληθά λνκίζκαηα φκσο απνηεινχλ ηελ πην έληνλε πνιηηηθή πξάμε γηα ηελ 

αλαηξνπή ηεο νηθνλνκίαο, ηελ πξάμε λα εθδίδνληαη λνκίζκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αληαιιαγή αιιά πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ αμία, έλαο ηξφπνο λα επηζηξέςεη ε δχλακε 

ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο πξαγκαηηθνχο δξψληεο πνπ έρνπλ 

εθηνπηζηεί απφ ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα γηα ράξε ηεο θεξδνζθνπίαο 

(Primavera 2010: 54).  

ιν απηφ ην πεδίν γλψζεο θαη δξάζεο ζπλδπάδεη ην νηθνλνκηθφ, κε ην 

θνηλσληθφ θαη ην εζηθφ. ηηο κέξεο καο, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα εμέιημε πνπ 

ζπλέβε ζην λφηην θαη ζην βφξεην εκηζθαίξην, ε νπνία δεκηνχξγεζε ρηιηάδεο 

δηαθνξεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ νηθνλνκία, επηθεληξσκέλεο ζηνλ άλζξσπν, ζηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε, ζηελ ζπιινγηθή θαη δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε.  
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Οπιζμόρ ηηρ κοινυνικήρ οικονομίαρ.   

ηα εγρεηξίδηα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ε νηθνλνκία αλαιχεηαη ζε δπν ηχπνπο: 

απφ ηελ κηα ππάξρεη ε ηδησηηθή θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ε νπνία απνηειείηαη απφ 

επηρεηξήζεηο θεθαιαηνθξαηηθνχ ηχπνπ πνπ σο ζηφρν έρνπλ ην θέξδνο θαη απφ ηελ 

άιιε ππάξρεη ε δεκφζηα νηθνλνκία φπνπ ην θξάηνο, ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

ζπιινγηθφηεηεο αιιά θαη λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ πξνζθέξνπλ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ δελ πξνζθέξεη ε αγνξά. ηα εγρεηξίδηα απηά παξαιείπνληαη νη κε 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ηδησηηθέο ελψζεηο πνπ απνηεινχλ ηνλ ιεγφκελν 

ηξίην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Αλάκεζα ζηελ αγνξά  θαη ζην θξάηνο ππάξρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κνξθέο παξαγσγήο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ  ζπιινγηθέο 

πξσηνβνπιίεο αλζξψπσλ (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:20).  

χκθσλα κε ηνπο Dacheux θαη  Goujon, δίπια ζηελ εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία 

(πνπ πινπνηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο-άηνκα θαη ξπζκίδεηαη απφ ηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο) θαη ηε δεκφζηα ή θξαηηθή νηθνλνκία (πνπ πινπνηείηαη απφ ην 

θξάηνο κε βάζε ηελ αλαδηαλεκεηηθή αξρή) ππάξρεη θαη ε νηθνλνκία πνπ πινπνηείηαη 

απφ πνιίηεο-πξφζσπα (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:21). Πξφθεηηαη  γηα 

ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ σο δξαζηεξηφηεηα έρνπλ ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ αγνξά ή ην θξάηνο ή ηθαλνπνηνχληαη ειιηπψο θαη βαζίδνληαη  

ζηηο αμίεο ηεο εθνχζηαο-ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο, ηεο ηζφηεηαο ησλ κειψλ, ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο. ε απηφ ηα 

πεξηβάιινλ αλαδχεηαη ε θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, ε νπνία ζηνρεχεη λα 

ππεξβεί ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, φρη βίαηα αιιά 

δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ζην 

δεκφζην ρψξν. 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν Charles Gide νξίδεη ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία σο ηνπο θπζηθνχο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο απζφξκεηεο ζρέζεηο κεηαμχ 

αλζξψπσλ θαη πξαγκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Gide ε θνηλσληθή νηθνλνκία κπνξεί 

λα νξηζηεί κε ηελ αθξηβή έλλνηα σο ε κειέηε φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη 

έηζη ψζηε λα θαιπηεξεχζεη ε θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ (Moulaert and Ailenei 

2005:2040).  Γηα ηνλ Walras, ε θνηλσληθή νηθνλνκία θαιχπηεη ηελ θξαηηθή δξάζε, ε 

νπνία πξέπεη λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν σο ξπζκηζηήο ησλ πιενλαζκάησλ ηεο 

αγνξάο θαη επίζεο ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη ζχλδεζε ηνπ ηδησηηθνχ 
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ζπκθέξνληνο ηεο αγνξάο κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο. Γηα ηνλ Walras ε θνηλσληθή νηθνλνκία είλαη ε επηζηήκε ηεο δηαλνκήο 

πινχηνπ θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία γηα ηνλ Walras 

ζπλδπάδεη ηελ θηιαλζξσπηθή νηθνλνκία ηεο πξνζσπηθήο βνήζεηαο θαη ηελ νηθνλνκία 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (Moulaert and Ailenei 2005:2040) . 

 Ζ αλάδπζε θνηλσληθήο νηθνλνκίαο σο ζαθήο έλλνηα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζεζκνζέηεζεο θαη ηεο ζεσξεηηθήο αμηνιφγεζεο πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εκπεηξηψλ λεφηεξσλ επνρψλ.  Σν ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα 

ζεκαηνδνηεί επίζεο θαη ηελ λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, ησλ εηαηξηψλ ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ 

ελψζεσλ πνπ κέρξη ηφηε απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

(Monzon Campos 1997 ζε Moulaert and Ailenei 2005:2040).  Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο, 

θπξίσο ζπλεηαηξηζηηθέο, ελψζεηο θαη νξγαληζκνχο αιιεινβνήζεηαο, ησλ νπνίσλ νη 

εζηθέο αμίεο αθνινπζνχλ ηηο παξαθάησ αξρέο: 

1. Σνπνζεηνχλ ηελ ππεξεζία πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ θνηλφηεηα πάλσ απφ ην 

θέξδνο 

2. Απηφλνκε δηνίθεζε 

3. Γεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

4. Πξνηεξαηφηεηα ηνπ άλζξσπνπ θαη ηεο εξγαζίαο πάλσ απφ ην θεθάιαην ζηελ 

θαηαλνκή ησλ εζφδσλ (Defourny and Develtere 2009:16). 

Ζ ινγηθή ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο αιιά θαη ηελ θξαηηθή νηθνλνκία θαη ακθηζβεηεί ηελ θαπηηαιηζηηθή κνξθή 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ θπξηαξρία ηεο νηθνλνκίαο ζηελ θνηλσληθή δσή. Καηά ηνλ 

Καξι Πνιάλπη: «Ζ νηθνλνκία δελ είλαη πιένλ εληαγκέλε κέζα ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, αιιά αληίζεηα νη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη εληαγκέλεο ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκίαο. Απηέο νη κεηαπηψζεηο δελ κπνξεί παξά αλαγθαζηηθά λα {δηα} ζπάζνπλ 

ηηο δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη λα απεηιήζνπλ ην θπζηθφ δσηηθφ ρψξν ηνπ αλζξψπνπ κε 

εμαθάληζε» (Παπατσάλλνπ 2006: 23). Ο Καξι Πνιάλπη νξίδεη ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία σο ηελ κε αγνξαία νηθνλνκία φπνπ ε παξαγσγή θαη ε δηαλνκή είλαη ππφ 

ηνλ έιεγρν ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηεο αγνξάο (Ληεξφο 2012:11). Ζ θνηλσληθή 
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νηθνλνκία αλαθέξεηαη ζε κηα μερσξηζηή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζε έλα ρψξν 

πνπ κπνξεί απηνξπζκηζηεί κέζα απφ πξσηνβνπιίεο ελφο ζπλφινπ αηφκσλ.  

ήκεξα ε θνηλσληθή νηθνλνκία έρεη δπλακηθή παξνπζία ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δνκή ηεο Δπξψπεο. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2000 δεκηνπξγήζεθε ε Social 

Economy Europe (http://www.socialeconomy.eu.org), κε ηελ νλνκαζία CEP-CMAF, 

θαη είλαη ν νξγαληζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία επξσπατθά. Ζ 

θνηλσληθή νηθνλνκία είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ζεζκηθά αλαγλσξηζκέλε κε 

ππνινγίζηκε έθηαζε ζηελ νηθνλνκία. ηελ «πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηνπ επξσπατθνχ 

θνηλνβνπιίνπ» πνπ θαηέζεζε ν επξσβνπιεπηήο βελ Γθηγθνιλη σο εθπξφζσπνο ηεο 

νκάδαο ησλ Πξαζίλσλ, ππνζηεξίδεηαη  φηη ε «Δ.Δ. αξηζκεί 160.000 ζπλεηαηξηζκνχο, 

νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 1/4 θαη άλσ ησλ Δπξσπαίσλ θαη 

απαζρνινχλ πεξίπνπ 5,4 εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο» θαη επίζεο ν Απφζηνιφο 

Ησαθεηκίδεο έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε θνηλσληθή νηθνλνκία εθπξνζσπεί «δπν 

εθαηνκκχξηα νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, δειαδή ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρνιεί πεξηζζφηεξν απφ 11 εθαηνκκχξηα 

κηζζσηνχο (ην ηζνδχλακν ηνπ 6% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ.)» (Ληεξφο 

2012:11-12). ε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ κεξίδην αγνξάο αλεξρφκελν ζε 

20%, 40% ή αθφκε θαη 60% ζε θιαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (γεσξγία, 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, ιηαλεκπφξην, ζηέγαζε) (Ληεξφο 2012:13). 

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, ε νπνία 

εκπεξηέρεη θαη ηελ ζεζκηθή θαηλνηνκία (θαηλνηνκία ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηελ 

δηαθπβέξλεζε). Ζ ζεζκηθή θαηλνηνκία πεξηιακβάλεη θαη παξνηξχλεη γηα πνιηηηζκηθή 

ρεηξαθέηεζε, επηθνηλσλία ηφζν δηαπξνζσπηθή φζν θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ, 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ελδπλάκσζε θαη νξγάλσζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θ.α. Υσξίο απηέο ηηο κνξθέο ζεζκηθήο θαηλνηνκίαο, 

λέεο κνξθέο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο 

παξαγσγήο θαη θαηακεξηζκνχ δελ ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ θαη ζα παξακείλνπλ 

απνθνκκέλεο απφ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο (Moulaert and Nussbaumer 2005:2072). 

Ζ ζεζκηθή θαηλνηνκία ινηπφλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ζπιινγηθψλ αλαγθψλ.   

χκθσλα κε ηνπο Moulaert and Nussbaumer (2005) ππάξρνπλ δχν 

δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ν νπζηνθξαηηθφο θαη ν νιηζηηθφο. O 

http://www.socialeconomy.eu.org/
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νπζηνθξαηηθφο νξηζκφο ρξεζηκνπνηεί αθεξεκέλεο θαηεγνξίεο, δειψλνληαο κηα 

γεληθφηεηα γηα έλα είδνο απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Ο νιηζηηθφο νξηζκφο δελ 

αθνινπζεί ηελ γεληθφηεηα αιιά ηελ απνθιεηζηηθφηεηα. Ο νιηζηηθφο νξηζκφο απνηειεί 

πεξηζζφηεξν κηα δηαιεθηηθή επηρεηξεκαηνινγία κεηαμχ γεληθφηεηαο θαη εηδηθφηεηαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηζηνξηθά, ζεζκηθά θαη εδαθηθά πιαίζηα (Moulaert and 

Nussbaumer 2005:2072). Οη δχν απηνί νξηζκνί ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαζψο 

ν θαζέλαο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν. Ο νπζηνθξαηηθφο απνηειεί κηα θαηεπζπληήξηα 

γξακκή γηα ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ, ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα (ε 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε) επηδηψθεη κε ηελ ζεηξά ηεο λα κεηαζρεκαηίζεη θαζψο 

πξνζθέξεη κηα  πινπζηφηεξε πεγή γηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηππηθψλ πεξηπηψζεσλ 

(Moulaert and Nussbaumer 2005:2073). ηνλ νπζηνθξαηηθφ νξηζκφ παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία είλαη ε ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ, ε 

δεκνθξαηηθή ζεζκνζέηεζε, ε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

παξαγσγήο, ε ακνηβαηφηεηα θαη ε αλαδηαλνκή  ζηελ παξαγσγή θαη νη αληαιιαθηηθέο 

ζρέζεηο.  Ο νπζηνθξαηηθφο νξηζκφο απνηειεί κηα γεληθή αλαθνξά γηα ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα θαη νξίδεη φηη ε θνηλσληθή νηθνλνκία είλαη εθείλν ην θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο (ή ην ζπκπιήξσκα ηεο ζπλππάξρνπζαο άιιεο νηθνλνκίαο) πνπ νξγαλψλεη 

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο αξρηθά ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαηφηεηαο, εγγπάηαη πςειφ επίπεδν ηζφηεηαο θαη δηαλνκήο θαη 

νξγαλψλεη θαη ηελ αλαδηαλνκή φηαλ ρξεηάδεηαη νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη βαζηθέο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο κε έλα βηψζηκν ηξφπν (Moulaert and Nussbaumer 2005:2079). Ζ 

βησζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζε νηθνινγηθά, θνηλσληθά θαη ζσζηήο δηαθπβέξλεζεο 

θξηηήξηα. κσο απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ ιείπεη ην ηζηνξηθφ, ην ζεζκηθφ θαη ην εδαθηθφ 

πιαίζην, θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ βαζηθφ γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε θχζε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη νη κνξθέο δηαθπβέξλεζεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εδαθηθέο θαη ζεζκηθέο  ζπλζήθεο. Απηφο ν νξηζκφο ινηπφλ είλαη απνκαθξπζκέλνο απφ 

έλα πιαίζην θαη ζπλεπψο απνκαθξπζκέλνο απφ ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, κε κηα 

ηάζε λα απνηππψλεη γεληθνχο θαλφλεο.  

ην νιηζηηθφ νξηζκφ ιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν ππφςε ν ξφινο ησλ ζεζκψλ θαη 

ηεο δηαθπβέξλεζεο γηα λα νξηζζεί ε θνηλσληθή νηθνλνκία. Δπίζεο, αζρνιείηαη κε ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη πξνζθέξεηαη πνιιέο 

θνξέο γηα λα γίλνπλ δηάθνξεο ζπγθξίζεηο θαη επίζεο πιαηζηψλεη ηζηνξηθά, ζεζκηθά, 

πνιηηηζκηθά θαη εδαθηθά θαηλφκελα θαη έλλνηεο. Μέζα απφ ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε 
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ε θνηλσληθή νηθνλνκία κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν 

θαζψο νη κνξθέο ησλ νξγαλψζεσλ, νη δνκηθέο αξρέο θαη νη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο 

κπνξεί λα πάξνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζρήκα ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Μέζα απφ 

ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε θνηλσληθή νηθνλνκία ιακβάλεη έλα πην ξεαιηζηηθφ 

πεξηερφκελν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηζηνξηθά δεδνκέλα νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηνπηθνχο ζεζκνχο θαη θαλφλεο ζπιινγηθήο δξάζεο, 

πνπ είλαη ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αγψλσλ (Moulaert and 

Nussbaumer 2005:2082). Έηζη γηα παξάδεηγκα νη εζηθέο αξρέο δελ είλαη απφ κεραλήο 

ζεφο γηα ηελ αζηηθή αλαγέλλεζε αιιά είλαη κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο.  

Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηνπνζεηεί ηελ 

πξφθιεζε λα ηνπνζεηεζνχλ μαλά νη αμίεο φπσο απηή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

ζηελ νηθνλνκία, λα θαηαπνιεκεζεί ν απνθιεηζκφο, λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ζε 

ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί ε αιιειεγγχε ζηηο  

ζρέζεηο παξαγσγήο. Παξφηη νη αλαθνξέο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο (γηα 

παξάδεηγκα, Salomon and Anheier, 1995, Laville and Delfau, 2000, Leyshon et al., 

2003) αζρνινχληαη κε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνηνκηψλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο φπσο είλαη ε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο επεκεξίαο κέζα ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ε ηθαλνπνίεζε απνμελσκέλσλ ππνθεηκέλσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ζπιινγηθψλ αλαγθψλ,  ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ ηξίηνπ ηνκέα 

ζηελ ιεηηνπξγία θαη δηαθπβέξλεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θ.α., δελ ηνπνζεηνχλ 

φκσο ηηο ζεσξεηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο, φπνπ απηέο νη ζπλδέζεηο απνηεινχλ κηα 

βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ επαλαιεςηκφηεηα ηφζν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζήο ηεο (Mouleart and Ailenei 2005: 2037).  
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Υαπακηηπιζηικά ηυν θοπέυν ηηρ κοινυνικήρ οικονομίαρ.   

H θνηλσληθή νηθνλνκία απνηειεί έλαο ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο πνπ ιεηηνπξγεί 

πξσηίζησο γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη πξνζπαζεί λα επηηχρεη φια ή κεξηθά απφ ηα 

εμήο θξηηήξηα: βηψζηκή θαη απηνρξεκαηνδνηνχκελε δξαζηεξηφηεηα, λα σθειήζεη 

φζνπο ζπκκεηέρνπλ, λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε, λα ελζαξξχλεη ηελ απηφ-βνήζεηα, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εμάξηεζε 

κε ηελ απηνδπλακία θαη λα εληζρχζεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο θνηλφηεηαο (Moulaert 

and Ailenei 2005: 2047). πκβάιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή 

ρεηξαθέηεζε. Μέζα απφ ηα εγρεηξήκαηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξνσζνχληαη: 

λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ε 

εμππεξέηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ε ελζσκάησζε ησλ επάισησλ νκάδσλ, ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ε ηνπηθή 

αλάπηπμε, ε απηφ-νξγάλσζε, ε απηνλνκία, ε απηάξθεηα ηφζν αηνκηθή φζν θαη 

θνηλσληθή, κηα δίθαηε θαη εζηθή ηφζν θνηλσλία φζν θαη νηθνλνκία, ην εζηθφ θαη 

δίθαην εκπφξην, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ε θνηλσληθή ζπλνρή, νη θνηλσληθνί 

δεζκνί,  ε ζπιινγηθή δξάζε, ε ελεξγή ζπκκεηνρή πνιηηψλ, ε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

ζπιινγηθφηεηεο, ε βνήζεηα ζε κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο θ.α.  

χκθσλα κε ηελ Αδάκ θαη ηνλ Παπαζενδψξνπ ε θνηλσληθή νηθνλνκία α) δίλεη 

έκθαζε ζηελ ηνπηθή δηάζηαζε θαη δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο δελ 

κεηεγθαζίζηαληαη εχθνια, β) αμηνπνηεί ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γ) ιεηηνπξγεί ξπζκηζηηθά 

ζε ζεκαληηθέο αληζνξξνπίεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, δ) παξέρεη ππεξεζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη πξνσζνχλ 

ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε, ε) πξνσζεί ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 

κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο αλάζεζεο έξγνπ απφ ηνλ 

δεκφζην ηνκέα θαη ηελ αμηνπνίεζε εζεινληηθήο εξγαζίαο θαη  ζη) πξνσζεί ηελ 

θνηλσληθή  ζπκκεηνρή θαη ππεπζπλφηεηα θαη ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία ηνπηθνχ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Αδάκ θαη Παπαζενδψξνπ 2010: 26). Οη θνξείο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θηλεηνπνηνχλ ηνπο πνιίηεο, αμηνπνηνχλ ηελ εζεινληηθή 

εξγαζία θαη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο. Μέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο εξγαζία κεηψλεηαη ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν εάλ ζπγθξηζνχλ κε ην θφζηνο πνπ ζα είραλ νη ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο 

εάλ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. «Απφ κφλν ηνπ 

ε ρξήζε εζεινληψλ δελ είλαη θαηλνηνκία αιιά είλαη ζεκαληηθή ζε πνιπάξηζκεο 
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πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο θαζψο νη εζεινληέο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ παξαγσγή 

αγαζψλ θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πνπ πξηλ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο ή πνπ ήηαλ 

δηαζέζηκέο κφλν κε ηελ βνήζεηα  ησλ κηζζσηψλ» (Defourny 2001:12). Δπηπιένλ, 

πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη είλαη θνληά ζηνπο ρξήζηεο, δελ δηέπνληαη απφ 

ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, δελ ζηνρεχνπλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο αιιά ζηνρεχνπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ 

θαη δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. ζνλ αθνξά ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία πξνσζνχληαη λέεο ππεξεζίεο, λέα πξντφληα, λέεο 

νξγαλσηηθέο κνξθέο. Δπίζεο, ε πνηφηεηα δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ βειηηψλεηαη 

δηφηη ρσξίο ηε ζπκβνιή απηψλ ησλ θνξέσλ δελ ζα είραλ θαλ πξφζβαζε ζε βαζηθά 

αγαζά φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. Καιχπηνπλ ινηπφλ θαη αλάγθεο πνπ ε αγνξά θαη ην θξάηνο δελ θαιχπηνπλ ή 

θαιχπηνπλ ειιηπψο (Defourny and Develtere 2009:25). 

Οη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  δελ ζηνρεχνπλ ζηελ θεξδνθνξία θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπο εμππεξεηεί θνηλσληθνχο ζθνπνχο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηφζν πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπο φζν θαη πξνο ην γεληθφηεξν 

ζπκθέξνλ. ηφρν έρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ αιιά θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ, αλάγθεο πνπ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, πεξηβαιινληηθέο. Μεηαμχ ησλ κειψλ ππάξρεη πλεχκα αιιειεγγχεο, 

απηνλνκία απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη δεκνθξαηηθά. 

χκθσλα κε ηνλ Ληεξφ (2012) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θνηλσληθή νηθνλνκία, δελ 

απνηειεί κφλν κεηάβαζε πξνο κηα πην δίθαηε θνηλσλία αιιά απνηειεί θαη έλα πεδίν 

ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζε δπλάκεηο απφ αλαπαξάγνπλ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο θαη ζε 

δπλάκεηο πνπ κάρνληαη γηα λα ην ππεξβνχλ.  Ζ θαηάξγεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ε 

αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ηνλ ίζν ρξφλν εξγαζίαο, ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ (έλα εξγαδφκελνο κηα ςήθνο), ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο γηα ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ κνλάδσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Ληεξφο 

2012:55). 

ζνλ αθνξά ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, πέξα απφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ επάισησλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζπκβάινπλ θαη ζε έλα ζεηηθφ θιίκα εξγαζίαο. Οη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

πξνθαινχλ αιιαγέο θαη ζηνπο φξνπο θαη ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο εξγαζίαο 
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επεξεάδνληαο ζεηηθά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηελ ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία. Ζ έιιεηςε ηεξαξρίαο βνεζάεη ζην λα κελ ππάξρεη 

αληαγσληζκφο, δεκηνπξγεί έλα αξκνληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα λα 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη κε ιηγφηεξν θφπν. Μέζα απφ ηελ θνηλσληθή εμίζσζε ησλ 

εξγαζηψλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηελ παξνρή 

πξνζνρήο ηφζν ζηνπο παξαγσγνχο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο, πξνθαινχληαη 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο, αμηνπξέπεηαο, πεξεθάληαο, αιιειεγγχεο ζε φζνπο ζπκβάιινπλ 

ζε απηά ηα εγρεηξήκαηα (Βαξθαξφιεο 2012:49). Δπίζεο,  είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε 

θαηάξγεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θαζψο ε θάζε επηρείξεζε αλήθεη 

ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη φρη ζηα κέιε ηεο. Ζ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ αθνξά ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν εκεξνκίζζην ην νπνίν είλαη ίδην γηα φινπο. Με ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνεκπνξεπκαηνπνηήζε ηφζν ηεο αλζξψπηλεο 

εξγαζίαο φζν θαη ηεο γεο. Απνζχξνληαη  δειαδή απφ ηελ αγνξά ηφζν ε γε φζν θαη 

αλζξψπηλε εξγαζία, απηά αθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπο 

δεκηνπξγήζεθε ε θαπηηαιηζηηθή αγνξά (Ληεξφο 2012: 69).   

Οη θπξηφηεξνη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο αθνξνχλ ηηο ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηνκείο πνπ φπσο επηζεκαίλεη ν Εηψκαο (2001:154) «αθελφο 

κελ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ δελ επαξθεί γηα 

θαιχςεη ηελ δήηεζε, αθεηέξνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηδησηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα 

εκθαλίδεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη –αλακθηζβήηεηα – επηιεθηηθφ» (Νηθνιφπνπινο 

θαη Καπνγηάλλεο 2013: 89). χκθσλα κε ηνπο Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε (2013) 

ην πεδίν δξάζεο ησλ νξγαληζκψλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο είλαη 

δηαθνξεηηθφ θαζψο γηα παξάδεηγκα νη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο ππεξεζηψλ πνπ ην θξάηνο θαη ε αγνξά έρνπλ 

παξακεξίζεη (πγεία, πνιηηηζκφ, πεξηβάιινλ) ελψ νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νξγαλψζεηο 

απηνβνήζεηαο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαζψο ε ζχζηαζή ηνπο βαζίδεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή σθέιεηα ησλ κειψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο νηθνλνκηθέο νξγαλψζεηο είλαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

ππνθείκελα θαζψο αθελφο επσθεινχληαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

αθεηέξνπ απνθαζίδνπλ γηα ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο (Νηθνιφπνπινο θαη 

Καπνγηάλλεο 2013:41).  Γελ απνθαζίδνπλ απιψο γηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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νχησο ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη  ζηφρνη ηνπο αιιά νη ίδηνη ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζηφρσλ. Δπίζεο, απηά ηα εγρεηξήκαηα 

(ζπλεηαηξηζκνί, θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο, πξσηνβνπιίεο άξλεζεο κεζαδφλησλ, 

θνηλσληθά ηαηξεία) νχηε ππάγνληαη ζε έλα εληαίν ηδενινγηθφ πιαίζην νχηε αλήθνπλ 

δηθαησκαηηθά ζε έλαλ δηαθξηηφ πνιηηηθφ ρψξν (Αδάκ 2012:28). Ζ θνηλσληθή 

νηθνλνκία κπνξεί λα έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο, φπσο είλαη λενθηιειεχζεξεο, 

ξηδνζπαζηηθέο, ζνζηαιδεκνθξαηηθέο αιιά θαη ζπκβαηέο κε θξαηνθεληξηθά 

θαζεζηψηα. 

Οη νξγαληζκνί ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξνζβιέπνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλαζπγθξφηεζε πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηνλ εμαλζξσπηζκφ, ηελ 

νηθνινγηθνπνίεζε θαη ηελ δεκνθξαηηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε θχζε έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ θνηλσληθή 

νηθνλνκία αζρνιείηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ δηαβίσζεο θαη  ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο. Γεκηνπξγεί θνηλσληθή 

ελζσκάησζε κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή αληί ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη επίζεο 

ιακβάλεη ππφςε ηα φξηα ησλ θπζηθψλ καο πφξσλ (Elsen and Wallimann 1998:163). 

Δπίζεο, επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο φπνπ ε νηθνλνκία ζα απνηειέζεη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη φρη έλα ηνκέα απηνλνκεκέλν πνπ 

νπζηαζηηθά θαηαδπλαζηεχεη ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Σν πεδίν ηεο νηθνλνκίαο 

νπζηαζηηθά αξρίδεη λα ράλεη ηελ πεξίνπηε ζέζε πνπ έρεη ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη νη 

πιηθέο απνιαβέο ππνβαζκίδνληαη θαη γίλεηαη φιν θαη πην έληνλνο θαη θαζνξηζηηθφο ν 

ξφινο ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ. Έηζη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζε κηα 

λέα βάζε κε κε νηθνλνκηθά θίλεηξα. πσο δηαπηζηψλεη ζρεηηθά ν Πνιάλπη «[…] 

θαηά θαλφλα, ε αλζξψπηλε νηθνλνκία ζεκειηψλεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ο 

άλζξσπνο δελ δξα γηα λα δηαζθαιίζεη ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ ζηελ θαηνρή πιηθψλ 

αγαζψλ˙ δξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε, ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

θαηαθηήζεηο θαη θηινδνμίεο. Δθηηκά ηα πιηθά αγαζά κφλν εθφζνλ ζπκβάιινπλ πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε» (Ληεξφο 2012: 72).  Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα νηθνλνκία 

πνπ δελ παξάγεη αλάγθεο γηα λα επσθειεζνχλ θάπνηνη αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα νηθνλνκία ησλ αλαγθψλ δεκνθξαηηθά 

ζρεδηαζκέλε θαη εθαξκνζκέλε ζηελ βάζε ηεο θνηλσλίαο κε ραξαθηεξηζηηθά 

απηνθαζνξηζκνχ θαη  απηνλνκίαο θαη ηεο νπνίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αμίεο δελ 

είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη κηα 
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νηθνλνκία πνπ δίλεη αμία θαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν, ζηε θχζε, ζηελ 

δεκνθξαηία, ζηελ δηθαηνζχλε θαη ζηελ αιιειεγγχε. «Ζ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα 

νηθνλνκία δηεθδηθεί κηα «αιιαγή παξαδείγκαηνο» ζε ζρέζε κε ηελ «θαλνληθή» 

νηθνλνκηθή επηζηήκε. Έρνπκε κηα πεξίπησζε δειαδή φπνπ δελ αιιάδνπλ κφλν νη 

θιαζζηθνί λφκνη θαη νη αμίεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο αιιά θαη νη έλλνηεο θαη ην 

πεξηερφκελφ απηψλ» (Νηθνιφπνπινο  θαη  Καπνγηάλλεο 2013:.125).  

ηφρνο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπιινγηθφηεηεο ζηηο νπνίεο ε 

αιιειεγγχε, ε ελεξγή θαη άκεζε ζπκκεηνρή θαη ε έιιεηςε ηεξαξρηθψλ δνκψλ 

απνηεινχλ απαξαίηεηνπο φξνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ο Βαξθαξφιεο αλαθέξζεθε, 

ζε κηα εηζήγεζε ηνπ ζην πιαίζην ηνπ 2
νπ

 Αληηθαηαλαισηηθνχ Φεζηηβάι πνπ έγηλε 

ζηελ Αζήλα ην 2008, ζηηο δεκηνπξγηθέο αληηζηάζεηο νξίδνληάο ηηο σο: «Δθείλεο ηηο  

θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο φπνπ ν θπξίαξρνο πνιηηηζκφο ράλεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ηνπ ξφιν, φπνπ νη αγσληδφκελνη δελ επηιέγνπλ ηνλ εηεξνθαζνξηζκφ ηνπο θαη ηνπο 

ξφινπο πνπ επηηάζζεη ν θπξίαξρνο ιφγνο, αιιά απηφλνκα θαη αδηακεζνιάβεηα δξνπλ 

θαη δηακνξθψλνπλ έλαλ άιιν θφζκν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη φρη ζε έλα 

επηθείκελν κέιινλ. Πξάμεηο θαη ζθέςεηο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ θαλνληθφηεηα, 

μεθηλψληαο απφ ην κεξηθφ,  αξζξψλνληαο έλαλ δηαθνξεηηθφ, κε νινθιεξσηηθφ θαη 

πνιιέο θνξέο κε νινθιεξσκέλν ιφγν. πιινγηθφηεηεο θαη αλνηρηέο δηαδηθαζίεο φπνπ 

ε αιιειεγγχε, ε έιιεηςε ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ε άκεζε 

ζπκκεηνρή είλαη απαξαίηεηνο φξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Φάξνη ειπίδαο γηα ηνπο 

ηαμηδηψηεο πνπ δελ βιέπνπλ νξαηή άιιε επηινγή θαη απνδέρνληαη ηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη πεγή έκπλεπζεο γηα λέεο εμεξεπλήζεηο ζε άιινπο ηφπνπο 

θαη εκπεηξίεο. Έλα ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα επφκελα βήκαηα πξνο ηνλ ηφπν 

πνπ δελ είλαη αθφκε εδψ. (πφξνο 2008)» (Βαξθαξφιεο  2012:39). Μεξηθνί θνξείο 

ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο απνηεινχλ παξαδείγκαηα δεκηνπξγηθψλ 

αληηζηάζεσλ. Οη δεκηνπξγηθέο αληηζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ κέζα απφ 

δηάθνξα εγρεηξήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ αληηθπξηαξρηθά πιαίζηα, πξνζπαζψληαο λα 

θηλεηνπνηήζνπλ φζνπο ην επηζπκνχλ ζηελ ζπλεηδεηή απηννξγάλσζε. Δίλαη έλαο 

ηξφπνο λα δηαδνζνχλ κε θαπηηαιηζηηθνί, κε ηεξαξρηθά δνκεκέλνη θαη θνηλσληθά 

πξνζβάζηκνη ηξφπνη δσήο φπνπ άλζξσπνη κε ηηο ίδηεο αμίεο θαη φλεηξα ζα ζπλδένληαη 

θαη ζα ζπληειεζηεί ε αιιαγή ηνπο απφ ππνθείκελα θαηαλάισζεο ζε ππνθείκελα 

δξάζεο. Οη δεκηνπξγηθέο αληηζηάζεηο απαηηνχλ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε θαη 
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ζπληεινχλ ζην λα εθθξαζηνχλ δηάθνξεο απφςεηο θαη λα δνθηκαζηνχλ ζηελ πξάμε 

θάπνηεο ππνζέζεηο. χκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ εξγαηηθνχ ζπκβνπιίνπ φπσο ην 

πξαγκαηεχεηαη ν Καζηνξηάδεο, «νη δεκηνπξγηθέο αληηζηάζεηο δελ είλαη δψξν πνπ 

ραξίδεηαη απφ θάπνηνλ ειεπζεξηαθφ ζεφ. Γελ είλαη ζαπκαηνπξγφο ζεζκφο. Γελ 

πξφθεηηαη λα γίλεη έλα ιατθφ εξγαιείν έθθξαζεο, αλ νη άλζξσπνη δελ επηζπκνχλ λα 

εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ ην κέζν. Αιιά είλαη κηα ηθαλνπνηεηηθή κνξθή 

νξγάλσζεο: ε δνκή ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νξακαηηζκνχο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο λα έξζνπλ ζην θψο θαη λα εθθξαζηνχλ» (Βαξθαξφιεο 2012: 40).  

Με ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη παξάιιεια 

κε ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνιιέο απηνδηαρεηξηδφκελεο θαη 

εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο ζα κπνξέζνπλ λα νξγαλσζνχλ ζε κηα πην ζηαζεξή βάζε. 

Απηφ ζα ζπκβάιεη ζην λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο λα ππάξμεη έλα 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ κνληέιν, ζπκθψλα κε ην νπνίν ζα 

δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα φρη ζηελ ζπζζψξεπζε ηνπ πινχηνπ θαη εκπνξεχκαηνο αιιά 

ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ζηελ δεκνθξαηία, ζηελ ηζφηεηα, ζηελ δηθαηνζχλε, 

ζηελ αιιειεγγχε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Κοινυνικό κεθάλαιο και κοινυνική οικονομία.  

Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ 19ν αηψλα. Ο φξνο 

θνηλσληθφ θεθάιαην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Jane Jacobs ην 1961. 

Ο φξνο εηζήρζε ην 1986  απφ ηνλ Pierre Bourdieu  θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

ακεξηθάλν θνηλσληνιφγν James Coleman θαη ηνλ πνιηηηθφ επηζηήκνλα Robert 

Putman.  H θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ θνηλφηεηα εμαξηάηαη απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα, 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, ηα νπνία είλαη θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ 

δεκηνπξγνχλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζηηο θνηλσλίεο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα λα 

βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ε αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο  (Putman ζε Kay 

2006:162).  

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ, πξαγκαηηθψλ θαη 

ζπκβνιηθψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή ελφο δηθηχνπ ζρέζεσλ ακνηβαίαο 

απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο, νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζεζκνζεηεκέλεο 

(Bourdieu 1986 ζε Kay 2006: 163). Σν θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη παξαγσγηθφ θαη 

θαζηζηά πηζαλή ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζθνπψλ, νη νπνίνη δελ ζα ήηαλ επηηεχμηκνη 

εάλ δελ ππήξρε, είλαη ελζσκαησκέλν ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ θαη ζπκβάιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο  

(Coleman 1990 ζε Kay 2006:163). Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ 

αθνξά ζην θνηλσληθφ θεθάιαην φκσο ππάξρεη γεληθή ζπλαίλεζε φηη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην είλαη „θάηη‟ πνπ ππάξρεη κεηαμχ αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ. Απηφ „ην θάηη‟ 

πξνθχπηεη απφ ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη αλαπηχζζεηαη πεξεηαίξσ κέζα απφ ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηηο ακνηβαίεο πξάμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

θνηλνχο θαλφλεο θαη αμίεο, ζηελ αιιειεγγχε θαη ζηελ εηνηκφηεηα λα ζπλδεζείο, λα 

δεκηνπξγήζεηο θαη λα δηαηεξήζεηο θνηλφηεηεο (Coleman 1988, Putman 1993, 1995 ζε 

Evers 2001:297). Σν θνηλσληθφ θεθάιαην, φπσο θαη ηα άιια θεθάιαηα, 

αλαπαξάγεηαη, δηαηεξείηαη αθφκε θαη επεθηείλεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη. (Evers 

2001:303). ζν πεξηζζφηεξν ηα άηνκα θαη νη νξγαληζκνί αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο θαη κε άιινπο, ηφζν πεξηζζφηεξν απηέο νη ζρέζεηο θαη ζπλεπψο ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην εληζρχνληαη.  

 Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία ζπλδέεηαη κε ηε ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ  θεθαιαίνπ 

θαζψο γηα λα ππάξμεη πξνυπνηίζεηαη φηη έρεη αμηνπνηεζεί ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ην 

νπνίν δεκηνπξγεί ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο ελψζεηο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 
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Παξάιιεια νη ζεζκνί θαη νη ελψζεηο ελδπλακψλνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζηελ 

θνηλσλία  θαη ε δεκηνπξγία ηνπ απνηειεί έλα ζαθή ζηφρν θαη ζθνπφ ησλ νξγαληζκψλ 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Evers 2001:303). Οη θνηλέο αμίεο δεκηνπξγνχλ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο ηδέεο. Σππηθά 

θαη άηππα θνηλσληθά δίθηπα θαη απνηειεζκαηηθά θαλάιηα πιεξνθφξεζεο ελψλνπλ ηηο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο καδί θαη ηηο γεθπξψλνπλ κε άιιεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο.  

κσο ην θνηλσληθφ θεθάιαην απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία θαη λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ. Υξεηάδεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κνξθέο θεθαιαίνπ φπσο είλαη ην 

νηθνλνκηθφ, ην αλζξψπηλν ην πνιηηηζκηθφ θαη ην πεξηβαιινληηθφ. Δπνκέλσο ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην δελ είλαη ππνθαηάζηαην άιισλ κνξθψλ θεθαιαίνπ θαη δελ 

κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. Σα δηάθνξα είδε 

θεθαιαίσλ ζηηο θνηλφηεηεο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα ην έλα κε ην άιιν (Moulaert 

and Nussbaumer 2005:2084). Αλ γηα παξάδεηγκα ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην ζε κηα 

θνηλφηεηα δελ έρεη αλαπηπρζεί ζσζηά, εμαηηίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηε άδηθεο 

δηαλνκήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εηζνδεκάησλ, ηφηε ζα επεξεαζηεί θαηά πνιχ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθφξσλ 

ηχπσλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα έρεη είηε θαηαζηξνθηθέο είηε δεκηνπξγηθέο ζπλέπεηεο. 

κσο νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, παξάγνπλ θαη επεθηείλνπλ ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην ζπκβάινπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην βνεζάεη ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα πην ηζρπξή θνηλσληθή 

νηθνλνκία, φπνπ ε θαιή δηαβίσζε θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ δηαδξνκή ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία 

(Kay 2006: 169).  

Ζ ακνηβαηφηεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη νη θνηλέο αμίεο είλαη εθείλεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζηελέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην. Οη θαλφλεο ηεο ακνηβαηφηεηαο δεκηνπξγνχλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα 

ζηα άηνκα, αιιά θαη ηηο αιιειέγγπεο αμίεο εληφο ησλ αιιειέγγπσλ δνκψλ αιιά θαη 

εθηφο απηψλ (Bevort and Bucolo ζε Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε 2013: 103). Έηζη 

θάζε κέινο ηεο αιιειέγγπαο δνκήο δεκηνπξγεί θνηλσληθφ θεθάιαην κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

Καζέλαο επσθειείηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ άιινπ θαη φινη καδί ηηο 

παξέρνπλ ζε έλα απηφλνκν- δεκφζην ρψξν.  
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Σν θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία γηα θνηλφ φθεινο. 

«χκθσλα φκσο κε ηνλ DeFilippis, ν Putman κπεξδεχεη ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ κε κηα ηδηαίηεξε εξκελεία ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο, γηα παξάδεηγκα ηνπο 

εζεινληηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Putman ην θνηλσληθφ θεθάιαην 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε θαζψο βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ζε θαλφλεο θαη θνηλέο αμίεο 

πνπ ελψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα δξάζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζπιινγηθνχ ή 

ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Απηφ φκσο δελ απνηειεί κφλν κηα απινπζηεπηηθή/ 

αθαηξεηηθή κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ αιιά επίζεο πηνζεηεί ηελ ππφζεζε ηεο 

απηφκαηα ζεηηθήο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ δξάζε γηα αλάπηπμε ή 

αθφκα ρεηξφηεξα απηή ε νπηηθή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απνηειέζκαηα 

ππαλάπηπμεο ζπλεπάγνληαη θαη ηαπηφρξνλε απνπζία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» 

(Moulaert and Nussbaumer 2005:2084).  
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Κοινυνική οικονομία «από ηα πάνυ». 

Ο φξνο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη πνιχζεκνο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Σν θπξίαξρν κνληέιν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

βαζίζηεθε ζηηο βαζηθέο ηδενινγηθέο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά πνπ ην θξάηνο πξφλνηαο είρε θηάζεη ζην δελίζ ηεο 

θξίζεο ηνπ, ε θνηλσληθή νηθνλνκία πηνζεηήζεθε απφ ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηνχλ νη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο ζε ρψξεο πνπ βξηζθφηαλ ζε θξίζε, κεηψλνληαο έηζη ηα έμνδα 

ηνπ θξάηνπο. Σν εγρείξεκα απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνσζνχζε ηελ πξνζηαζία 

ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ηελ ηδέα ηεο αεηθφξνπ-βηψζηκήο αλάπηπμεο πνπ ζέβεηαη 

θαη πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε νηθνδνκήζεθε ην αθήγεκα 

ελφο ζπληεξεηηθνχ θαπηηαιηζκνχ κε αλζξψπηλν πξφζσπν κε βαζηθά εξγαιεία  ηελ 

πξάζηλε νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα πνπ πξνσζνχζαλ ηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ ζπλεξγαζία δηθηχσλ θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, επηρεηξήζεσλ θαη εζεινληψλ (Εατκάθεο 2012: 3).  

ην ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε ην 2002 απφ ηελ Δπξσπατθή Βνπιή θαη ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή νξίζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  θαη νη νπνίεο είλαη: ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζηφρσλ έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, ν εζεινληηζκφο, νη δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ε απηνλνκία απφ ην θξάηνο θαη ηέινο ε πξνψζεζε ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Εατκάθε (2012) ην 

επξσπατθφ απηφ κνληέιν πξνσζνχζε ηελ ινγηθή λα δηακνξθσζεί έλα λνκνζεηηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην απφ ηηο ρψξεο κέιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα λα εληζρπζεί ε απαζρφιεζε, ε θνηλσληθή 

έληαμε, ε ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θ.α.  Απηφ φκσο νδήγεζε ζην λα ζεξαπεπηνχλ 

ηα ζπκπηψκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ρσξίο φκσο 

λα αιιάδνπλ νη δνκέο πνπ παξάγνπλ ηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ 

θνηλσληθή νηθνλνκία φηαλ δελ ζηξέθεηαη ζε νπζηαζηηθέο ιχζεηο απνηειεί απιά 

παπζίπνλν. «Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ πξνσζνχζαλ ελαιιαθηηθά ξηδνζπαζηηθά 

κνληέια νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο αιιά πξνσζνχζαλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

κεησκέλνπ θφζηνπο. Κάησ απφ ηνλ καλδχα ηνπ νλνκαδφκελνπ πινπξαιηζηηθνχ 

κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηα πξνγξάκκαηα επζπγξακκηδφηαλ κε κηα επηδέμηα 
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εγθαηάιεηςε ηνπο θξάηνπο πξφλνηαο κεηαθέξνληαο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο παξνρήο 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο εμαζιησκέλεο θνηλσλίεο» (Εατκάθεο 2012: 4).      .  

Απέλαληη φκσο ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο απφ ηα πάλσ ππάξρεη 

θαη ε θνηλσληθή νηθνλνκία πνπ έξρεηαη απφ ηα θάησ, απφ πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ, πνπ 

βιέπνπλ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία σο έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν παξαγσγήο θαη 

νξγάλσζεο πνπ δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδησηηθή θαη θξαηηθή 

νηθνλνκία. Ζ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία
2
 εθπεγάδεη θπξίσο απφ ηα θάησ 

δειαδή απφ πξσηνβνπιίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη πεξηιακβάλεη 

ζπλεηαηξηζκνχο, αιιεινβνεζεηηθά  ηακεία, ελψζεηο, ζπιιφγνπο, θνιεθηίβεο, δίθηπα 

αιιεινβνήζεηαο, δίθηπα αληαιιαγψλ γλψζεσλ, εηαηξείεο ακνηβαίαο βάζεο, θ.α. Οη 

κνξθέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη σο ζηφρν έρνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ νξίδεηαη απφ ηα κέιε.  ηελ νπζία, 

απηνί πξνζαλαηνιίδνληαη –θαη ηελ θαζνξίδνπλ- ζηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ζπιινγηθνχ 

ζπκθέξνληνο, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλαληά ην γεληθφ ζπκθέξνλ αιιά φρη πάληα θαη 

ππνρξεσηηθά (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:26).  

ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία ζπλαληάκε νξγαλψζεηο κε 

απμεκέλε θνηλσληθή ρξεζηκφηεηά. χκθσλα κε ηνπο Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε 

(2013) πνιιέο θνξέο νη ίδηεο αλαπηχζζνπλ κηα αεηθφξν-βηψζηκε δξαζηεξηφηεηα ζην 

ρψξν ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλαπηχζζνπλ κνξθέο αληαιιαγήο κε ζεβαζκφ ζε 

θνηλσληθνχο, εζηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο. Αθφκε, ζε απηφ ην πεδίν 

εληάζζνληαη νη πξαθηηθέο πνπ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ελαιιαθηηθή 

αγνξά έμσ απφ ηελ επίζεκε, φπσο είλαη ηα αληαιιαθηηθά δίθηπα, ηα άκεζα δίθηπα 

παξαγσγψλ-θαηαλαισηψλ θ.α., κε εκπνξεπκαηηθφ ή κε ραξαθηήξα. Ο θχξηνο ηνκέαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο είλαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε πγεία, νη ηξαπεδηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ε θνηλνηηθή εξγαζία, ε 

ζηέγαζε, ε εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκφο θ.α.    

Σα δίθηπα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ιεηηνπξγνχλ σο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηα θίλεηξα ηεο εκπινθήο ησλ πνιηηψλ ζε απηά δελ είλαη ε επηζπκία ηνπ θέξδνπο αιιά 

                                                           
2
 πρλά νη νξγαλψζεηο απηέο απηνπξνζδηνξίδνληαη σο κνξθέο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη ζεζκηθέο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα πξνηηκάκε λα ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνπο δχν φξνπο φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε νξγαλψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ έξρνληαη απφ ηα θάησ.     
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ε αμία ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο επελδπκέλνπ κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

θαληαζία ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ (Φσηφπνπινο 2008 ζε Εατκάθε 2012:8).  Απηά ηα 

δίθηπα ζηελ Διιάδα, σο απάληεζε ζηελ θξίζε θαη ην θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 

απαξηίδνληαη απφ άηνκα πνπ αλαδεηνχλ λέεο κνξθέο αιιειεγγχεο, ηνπνζεηνχλ ηνλ 

άλζξσπν πάλσ απφ ην θεθάιαην, αλαδεηνχλ λέεο κνξθέο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ν  

γεληθφο ζηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είλαη ηφζν ε παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπο φζν θαη ε επηδίσμε ζηφρσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη θαη ε αλάπηπμε ηνπηθψλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ αιιειέγγπαο θαη θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε πνιπδηάζηαηε δξάζε ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο είλαη ην κεηαλαζηεπηηθφ, ε ζίηηζε, ε πγεία, ε παηδεία, ην 

πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκφο θ.α. «Ζ θχξηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ απηψλ νκάδσλ 

απφ ηηο ΜΚΟ θαη ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο αθνξά ηελ ελαιιαθηηθή κνξθή ηεο 

νξγαλσηηθήο ηνπο ζπγθξφηεζεο, ε νπνία είλαη κε-ηεξαξρηθή κε ηηο εθάζηνηε 

απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη ζε αλνηρηέο γεληθέο ζπλειεχζεηο φισλ φζσλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ νκάδα. πλήζσο νη νκάδεο απηέο αζθνχλ έληνλε θξηηηθή 

ζηελ εμνπζία, επηδηψθνπλ απηνλνκία απφ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο, αξζξψλνπλ 

πνιηηηθφ ιφγν, δηαηππψλνπλ αηηήκαηα θαη νξγαλψλνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε 

θηλεηνπνηήζεηο δηεθδίθεζεο» (Παπαδάθε 2014:79). Μέζα απφ απηά ηα δίθηπα γίλεηαη 

ζαθέο φηη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ απφ ππνθείκελα θαηαλάισζεο ζε 

ππνθείκελα δξάζεο κε ελεξγή, θξηηηθή θαη ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αλαδεηνχλ ην δξφκν πξνο κηα πην δίθαηε θνηλσλία.  
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Κοινυνικέρ επισειπήζειρ. 

Έλαο βαζηθφο θνξέαο πινπνίεζεο ησλ αξρψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη νη  

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδηψηεο θαη νη νπνίεο έρνπλ θνηλσληθή δξάζε ππφ ηελ επξεία 

έλλνηα. Πξφθεηηαη γηα ζπιινγηθφηεηεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ θάπνηα λνκηθή κνξθή θαη 

ζπλαληψληαη κε παξαιιαγέο, νη νπνίεο απνηππψλνπλ ηηο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ ζηα 

δηάθνξα θξάηε (π.ρ. charities ή building societies ζηε Βξεηαλία, sociedades laborales 

ζηελ Ηζπαλία, cooperative sociali ζηελ Ηηαιία, societies cooperatives d‟interet 

collecrif (scic) ζηελ Γαιιία, θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα 

(Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013: 37). Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί,  πνπ εθπιεξψζνπλ θνηλσληθνχο ζθνπνχο  ζε νηθνλνκηθέο 

θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ν ηπρφλ ζπζζσξεπκέλνο πινχηνο ηνπο δελ 

βξίζθεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ αηφκσλ αιιά δηαθπιάζζεηαη γηα ην φθεινο ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο θνηλφηεηαο (Evans 2000 ζε Kay 2006:168). Αθφκε, έρνπλ 

νξγαλσηηθέο δνκέο ζηηο νπνίεο ελζαξξχλεηαη ε  ζπκκεηνρή φισλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή 

βάζε κε ίζα δηθαηψκαηα γηα φια ηα κέιε. Παξέρνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηα κέιε 

ηνπο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα εμππεξεηήζνπλ ηελ θνηλφηεηα ή έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζχλνιν αηφκσλ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ κία 

αίζζεζε θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. (Defourny 2001:17).  

χκθσλα κε ηελ Αδάκ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ηαμηλνκνχληαη πεξαηηέξσ 

αλάινγα κε ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζε:  

1. θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο (παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, 

πγείαο, πξφλνηαο, πνιηηηζκνχ, πεξηβάιινληνο θ.ιπ.),  

2.  θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο εξγαζηαθήο έληαμεο αηφκσλ πνπ απεηινχληαη ή 

βηψλνπλ ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Work Integration Social 

Enterprises),  

3.  θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο (δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο) θαη 

4.  επηρεηξήζεηο εζηθνχ ή/θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ (άκεζε ζχλδεζε παξαγσγψλ 

θαη θαηαλαισηψλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επλντθψλ φξσλ πξνκεζεηψλ γηα 
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ηνπο πξψηνπο θαη θαιήο πνηφηεηαο πξντφλησλ γηα ηνπο δεχηεξνπο) (Αδάκ 

2012:24). 

 

Οη θπξηφηεξεο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απηέο είλαη  

ηεο απηνβνήζεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο δηθαηνζχλεο, 

ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο κέξηκλαο γηα ηξίηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο. Οη 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη νξγαλψζεηο αλνηθηέο ζε φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο πνπ 

έρνπλ ηα κέιε ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ εζληθά, θπιεηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά ή 

ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα (Γίθηπν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο). Δπίζεο, δηέπνληαη απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη 

ειέγρνληαη απφ ηα κέιε ηνπο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Δίλαη απηφλνκέο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ζηελ 

κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ, ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ 

πξνψζεζε εγρεηξεκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Ζ  αξρή έλα 

άηνκν-κία ςήθνο εθαξκφδεηαη ζηηο ζπλειεχζεηο ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ δηαλνκή ησλ 

πιενλαζκάησλ έλα κέξνο επηζηξέθεηαη ζηα κέιε, έλα άιιν κέξνο κέλεη σο 

απνζεκαηηθφ ζην ζπλεηαηξηζκφ θαη γηα λα βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο θαη γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηάο (Defourny and Develtere 2009: 15). 

Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απαληνχλ ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο θαη παξάιιεια πξσηνηππνχλ ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ. Οη ππάξρνπζεο κειέηεο  ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζπλήζσο πηνζεηνχλ σο νξηζκφ, ηελ πξνζέγγηζε 

πνπ παξέρεηαη απφ ην δίθηπν EMES
3
, ε νπνία αλαθέξεη: «Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

είλαη κε – θεξδνζθνπηθνί ηδησηηθνί νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ζαθή ζηφρν ηνπο λα σθειήζνπλ ηελ θνηλφηεηα. Βαζίδνληαη 

ζε κηα ζπιινγηθή δπλακηθή πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ελδηαθεξφκελσλ 

ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξγαλα, δίλνπλ ζηελ απηνλνκία ηνπο κεγάιε αμία θαη 

                                                           
3
 Σν δίθηπν EMES είλαη έλα εξεπλεηηθφ δίθηπν, πνπ απνηειείηαη απφ θαηαμησκέλα παλεπηζηεκηαθά 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη απφ αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο, ηνπ νπνίνπ ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

επξσπατθφ ζψκα ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο γλψζεο, πινπξαιηζηηθφ ζε επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη 

κεζνδνινγίεο, ζρεηηθά κε έλλνηεο γχξσ ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα: Κνηλσληθή επηρείξεζε, 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία. Βι: emes.net 
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αλαιακβάλνπλ νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο» 

(Ketsetzopoulou 2010: 8).  Δπίζεο, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο 

ην 2002 κε ηίηιν : «A Social Enterprise: A Strategy for Success.»: Μηα θνηλσληθή 

επηρείξεζε είλαη κηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία έρεη νπζησδψο θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο θαη ηεο νπνίαο ηα πιενλάζκαηα, θπξίσο, επαλεπελδχνληαη κε βάζε απηνχο 

ηνπο ζθνπνχο ζ‟απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ή ζηελ θνηλφηεηα, παξά θαηεπζχλνληαη απφ 

ηελ αλάγθε κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ γηα ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο ηδηφθηεηεο 

(Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013: 56).  

Με ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί κηα θνηλσληθή 

επηρείξεζε: ηνλ πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, ηνπο θνηλσληθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ην 

θνηλσληθφ ηδηνθηεζηαθφ ηεο θαζεζηψο. ε γεληθέο γξακκέο, παξά ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε φιε ηελ Δπξψπε, 

ππάξρεη κηα ζεηξά θνηλψλ ζηφρσλ πνπ αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξνη θαη σο επί ην 

πιείζηνλ αθνινπζείηαη θαη απφ ηηο ειιεληθέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Σα θξηηήξηα 

πνπ πιεξνχλ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν : 

1. Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη επηδηψθνληαη εμίζνπ  

2. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κε θεξδνζθνπηθή 

3. Οη πξσηνβνπιίεο είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο 

4. Δίηε ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη πξσηνβνπιίεο δηθηπψλνληαη 

ζπρλά ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ακνηβαία ππνζηήξημε 

θαη απφ θνηλνχ εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

5. Οη πξσηνβνπιίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Ketsetzopoulou 2010: 8). 

 

Ζ  εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο νξγαλψζεηο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα είλαη ε ηαπηφρξνλε επηδίσμε πνιιαπιψλ 

ζηφρσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε: 

α) θνηλσληθνχο, δηφηη πξνζθέξνπλ θνηλσληθά ρξήζηκεο ππεξεζίεο είηε ζηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. άηνκα κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο) 
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β) νηθνλνκηθνχο, δηφηη αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν λα αλαπηχμνπλ ζπλερή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξέπεη λα είλαη βηψζηκε 

  γ) πνιηηηθνχο, δηφηη δηακνξθψλνπλ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε αλαδεηθλχνληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δήηεκα θαη δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζή 

ηνπ. Αλάινγα κε ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο, νη πνιηηηθνί ζηφρνη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάδεημε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

δηαθνξεηηθά κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηε ζπλεγνξία γηα ηα δηθαηψκαηα 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θ.ιπ. (Campi et al 2006 ζε Αδάκ 2012:54) 

 

ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνιιέο θνξέο αζθείηαη θξηηηθή. χκθσλα κε 

Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε (2013) ε θχξηα θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζπλήζσο έγθεηηαη 

ζηνπο εμήο ηνκείο: α) φηη βαζίδνληαη ζην θξάηνο, ελψ ζα έπξεπε λα δηεθδηθείηαη ε 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία απφ απηφ, β) απεπζχλνληαη ζπρλά ζε ηξίηνπο 

επσθεινχκελνπο κε εηαίξνπο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή θνηλσληθή νηθνλνκία νη 

ππεξεζίεο ζα έπξεπε λα είλαη γηα ηα κέιε ηεο θαη ηέινο γ) δηεθδηθνχλ κηα 

πινπξαιηζηηθή νηθνλνκία θαη φρη ηε ξηδνζπαζηηθή αληηθαηάζηαζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκίαο. ην πιαίζην κάιηζηα ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε απηήλ ηελ πινπξαιηζηηθή 

νηθνλνκία, ν ζηφρνο ηεο (θαηαζηαηηθήο) θνηλσληθήο σθειηκφηεηαο ζην πιαίζην κηαο 

νηθνλνκίαο ησλ αλαγθψλ παξαθάκπηεηαη ή «μερληέηαη» ππέξ ηεο δηεθδίθεζεο θαη  

εθπιήξσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηηαγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο (ησλ αγνξψλ), αλαπαξάγνληαο ηνπο φξνπο απηνχ, έηζη πνπ ηειηθά νη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγνχλ ζαλ δνχξεηνο ίππνο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζην ζχζηεκα απηφ θαη 

απνηεινχλ έλα (πνιηηηθφ) ζπκβηβαζκφ, ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ 

(Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:68). Άιιεο πάιη θνξέο νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο δελ εμππεξεηνχλ θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ιεηηνπξγνχλ φκνηα κε ηηο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. πρλά δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο φρη κε αθεηεξία ηελ ηθαλνπνίεζε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, νχηε κε 

αιιειέγγπα (νξηδφληηα) δηθηχσζε θαη θηλεηνπνίεζε «απφ ηα θάησ» ησλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ (ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ σο «αληηθξαηηζηηθή» ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία), αιιά κε θίλεηξα βαζηζκέλα ζε δηνρεηεπκέλνπο, κέζσ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ (αλαπηπμηαθψλ θ.α.), πφξνπο (Καξβνχλεο 2011 ζε Νηθνιφπνπιν θαη 

Καπνγηάλλε 2013:68). Έηζη ινηπφλ, πνιιέο θνξέο απηέο νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ 
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εμππεξεηψληαο ην ζχζηεκα θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ κηα ελαιιαθηηθή 

κνξθή νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο.  
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Κοινυνική και αλληλέγγςα οικονομία ζηην Δλλάδα. 

ηελ Διιάδα ν φξνο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ ζε άιια επξσπατθά θξάηε ν ηνκέαο απηφο  

γλσξίδεη ηδηαίηεξε απνδνρή σο απάληεζε ζηνπο πάζεο θχζεσο απνθιεηζκνχο θαη 

αληζφηεηεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ 

ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Ο ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί φζν ζηελ ππφινηπε Δ.Δ. θαζψο κεγάινο κέξνο ηεο θνηλσλίαο έρεη έιιεηςε 

ελεκέξσζεο θαη επηπιένλ ππάξρεη έιιεηςε ζεζκηθνχ, ρξεκαηνδνηηθνχ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ  πιαηζίνπ γηα ηελ ξπζκηζηηθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε 

ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ κε 

αλαγλψξηζε, κε πηζηνπνίεζε θαη κε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ ηεο 

(Ketsetzopoulou 2010: 7). 

ηελ Διιάδα δπν απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηελ αδπλακία 

ελεξγνπνίεζεο απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο είλαη ε αλχπαξθηε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ θαη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί πεξί εζεινληηζκνχ 

(Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:86). Με ηελ έληνλε παξνπζία ηεο 

νηθνγελεηνθξαηηθήο επηρείξεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε απνπζία ηεο θνηλσληνθεληξηθήο, 

θαη ηνλ φξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο λα αγλνείηαη απφ κεγάιε κεξίδα πνιηηψλ 

αθφκε θαη ζήκεξα, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο φπνπ ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ 

αζρνινχληαη θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο πξννπηηθέο κηαο ελαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο ε 

νπνία ζα ζπκβάιεη ζε κηα ελαιιαθηηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηδίσο ζε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα δελ 

έρεη  αλαγλσξηζηεί  σο  δηαθξηηφο ηνκέαο, κνινλφηη  δξαζηεξηνπνηείηαη  ζε απηφλ  

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο  θνξέσλ θαη γεληθφηεξα, ε  ειιεληθή θνηλσλία  ζην  ζχλνιφ 

ηεο εμαθνινπζεί  λα  εληάζζεη  ηέηνηνπ ηχπνπ πξσηνβνπιίεο ζε κηα  «θηιαλζξσπηθνχ 

ραξαθηήξα» πξνζέγγηζε (Πηηζφθα 2012 :1).   

Μνξθέο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα εθηφο απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαλψζεηο, απνηεινχλ θαη νη εηαηξίεο ιατθήο βάζεο, ηα ζσκαηεία, νη αζηηθέο κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, ηα ηακεία αιιεινβνήζεηαο, νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο, νη δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, ηα δίθηπα αληαιιαγήο, ηα 

ραξηζηηθά αληαιιαθηηθά παδάξηα θ.α. ηελ Διιάδα ςεθίζηεθε ν λφκνο 4019/2011 
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γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα φπνπ ην άξζξν 2 

ζεζπίδεη ηελ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.) σο θνξέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα αζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ κε 

θνηλσληθφ ζθνπφ, ν νπνίνο δηαζέηεη απφ ην λφκν εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα κέιε 

ηνπο κπνξνχλ λα είλαη θαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο 

κε κηα ςήθν αλεμάξηεηα απφ ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ. Οη Κνηλ..Δπ δηαθξίλνληαη ζε 

Κνηλ..Δπ έληαμεο, ζε Κνηλ..Δπ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη Κνηλ..Δπ ζπιινγηθνχ 

θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ. Οη Κνηλ..Δπ έληαμεο αθνξνχλ ζηελ έληαμε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο. Οη  

Κνηλ..Δπ θνηλσληθήο θξνληίδαο αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ-πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ 

φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα παηδηά, ηα βξέθε, ηα άηνκα κε αλαπεξία. Οη  Κνηλ..Δπ 

ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο (πνιηηηζκφο, 

πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ηνπηθφ θαη ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, κε ην λφκν 4052/2012 ζεζπίζηεθε ε 

δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

κσο ζηηο κέξεο καο πνιιέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δηάθνξσλ λνκηθψλ 

ηχπσλ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, νδεγνχληαη είηε ζε 

θιείζηκν είηε λα ιεηηνπξγνχλ σο κε θεξδνζθνπηθέο ή θηιαλζξσπηθέο ελψζεηο. «Ζ 

ειιεληθή πνιηηεία ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ πξφζπκε λα πξνηείλεη λένπο 

ζεζκνχο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε έλα λέν, επέιηθην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, θάηη ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε άιιεο ρψξεο, αιιά θαη κε δηνηθεηηθή θαη 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε κέζσ εηδηθνχ θνξέα» (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 

2013:90). Τπάξρεη έιιεηςε ελφο επλντθνχ ξπζκηζηηθνχ, ζεζκηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία σο ζχλνιν θαη γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

εηδηθφηεξα (Ketsetzopoulou 2010: 29).  Απηή ε έιιεηςε φκσο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο  

γηα ηελ αλάπηπμε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη επίζεο δελ επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, ππάξρεη έιιεηςε ππνζηεξηθηηθήο δνκήο θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ 
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θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ππνζηεξηθηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δνκή ε νπνία ζα θαιχπηεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο είλαη έλα βαζηθφ ζέκα γηα ηελ ελίζρπζε θαη 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ελ γέλεη, θαζψο θαη 

κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

(Ketsetzopoulou 2010: 30). Δπηπιένλ, ππάξρεη ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία θαη γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ εκπεηξία ησλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ δείρλεη φηη ε θνηλσληθή νηθνλνκία θαη νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο απνθηνχλ λφεκα θαη νξκή κφλν ζην βαζκφ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ 

κεγαιεπήβνια ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, θαη θπξίσο απφ ηελ χπαξμε  θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (Ketsetzopoulou 2010: 30). κσο ζηελ 

Διιάδα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε. ε αληίζεζε 

κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ζηελ Διιάδα ππάξρεη αμηνζεκείσηε 

έιιεηςε κεραληζκψλ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηφζν ζε επίπεδν θξάηνπο (απνπζία 

επίζεκσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο/επηρεηξήζεηο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο σο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο) φζν θαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

(αλεπάξθεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζεζκψλ)  (Ketsetzopoulou 2010: 

30). 

Παξά ηηο ζεζκηθέο ειιείςεηο, νη πξσηνβνπιίεο ησλ πνιηηψλ απμάλνληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ελαιιαθηηθψλ-

θνηλσληθψλ ή παξάιιεισλ/ζπκπιεξσκαηηθψλ λνκηζκάησλ, ησλ δηθηχσλ αληαιιαγψλ 

θαη ησλ ραξηζηηθψλ – αληαιιαθηηθψλ παδαξηψλ, ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηψλ γηα 

δσξεάλ καζήκαηα, ησλ θνηλσληθψλ θαξκαθείσλ θαη ηαηξείσλ, ησλ θνηλσληθψλ 

παληνπσιείσλ, ησλ δηθηχσλ παξαγσγψλ-θαηαλαισηψλ ρσξίο κεζάδνληεο, ησλ 

εξγαζηαθψλ θνιεθηίβσλ, ησλ απηνδηαρεηξηδφκελσλ εξγνζηάζησλ, δηάθνξσλ 

θνηλσληθφ-ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη απηννξγαλσκέλσλ πνιπρψξσλ κε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ζηελ Διιάδα κέρξη ην 2008 ππήξρε κφλν ε 

Σξάπεδα Υξφλνπ ηεο Αζήλαο, εθεί ζπλαληάηαη ην πξψην παξάιιειν
4
 λφκηζκα ζε 

ιεηηνπξγία. Με ηελ χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηηο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ ζε 

                                                           
4
 Σα παξάιιεια λνκίζκαηα ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, ηα νπνία 

έρνπλ εηθνληθή ή θαη πιηθή κνξθή θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλαιιαγέο ζηα πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ.  
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δεκφζην θαη ζε ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο πεξηθνπέο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο, ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηνπο 

δείθηεο ηεο αλεξγίαο λα αλεβαίλνπλ θαηαθφξπθα, ηφζν ηα δίθηπα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο φζν θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηά απμήζεθαλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. 

Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα αξθεηά παξάιιεια λνκίζκαηα απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

Διιάδα, εθηφο απφ ηελ Σξάπεδα  Υξφλνπ ηεο Αζήλαο ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ην 

ειιεληθφ παξάξηεκα ηνπ Γηθηχνπ Γπλαηθψλ Δπξψπεο: ην λφκηζκα Οβνιφο, πνπ 

θαιχπηεη νιφθιεξε ηε ρψξα, ε Σνπηθή Δλαιιαθηηθή Μνλάδα (ΣΔΜ) ζηε Μαγλεζία, 

νη Σνπηθέο Δλαιιαθηηθέο Μνλάδεο ζηελ Κέξθπξα, ζηα Υαληά θαη ζηε Ρνδφπε, ην 

Καεξέηη ζηελ Ηεξάπεηξα, ην λφκηζκα Ήιηνο ζηελ Πηεξία θαη ην λφκηζκα Φαζνχιη 

ζηελ Αζήλα θαη ε Σξάπεδα Υξφλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο 

(σηεξνπνχινπ 2011:2). 

 Υξεηάδεηαη φκσο απηέο νη δνκέο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ νπζηαζηηθή επίιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Υξεηάδεηαη κηα δνκή πνπ λα απαληά ζε ππαξθηέο, θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο κε πνιηηηθφ ηξφπν θαη φρη ζαλ κηα επθαηξηαθή θίλεζε ζπκβνιηθνχ 

ραξαθηήξα φπσο νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγηθέο θνπδίλεο ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο δελ 

ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία άιισλ δνκψλ ψζηε λα  κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο αιιά θπξίσο απνηεινχλ κηα αθνξκή γηα θνηλσληθή ζπλεχξεζε 

(Βαξθαξφιεο 2012: 82).  
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Κοινυνική οικονομία και οικονομική κπίζη ζηην Δλλάδα.  

ηελ Διιάδα, επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο απηφλ ηνλ θαηξφ, είλαη νη πεξηθνπέο ζε 

επηδφκαηα, κηζζνχο, ζπληάμεηο, νη απμήζεηο ζε θφξνπο θαη ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ 

πιήηηνπλ θπξίσο απηνχο πνπ ήδε έρνπλ ρηππεζεί πεξηζζφηεξν, θαη ηα νπνία ηνλίδνπλ 

ηηο αδπλακίεο πνπ ηψξα γίλνληαη πην έληνλεο θαη πην εκθαλείο. Μπξνζηά ζηελ 

επέιαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηελ 

απμαλφκελε εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα ζηελ παξνρή ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πξνθξίλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο (Αδάκ θαη Παπαζενδψξνπ 2010: 19). Μέζα απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο 

απμάλεηαη ην  ελδηαθέξνλ θαη ε αλάγθε γηα  ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία 

θαζψο ην θιαζηθφ θξάηνο πξφλνηαο δελ θαηαθέξλεη  λα αληηκεησπίζεη ηα ηξέρνληα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη επίζεο απνδεηθλχεηαη αλεπαξθέο ζηελ παξνρή 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Αξρίδεη λα ζπγθξνηείηαη ινηπφλ έλαο λένο θνηλσληθφο ρψξνο 

απφ θνξείο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη ζέηνπλ δεηήκαηα 

απηνλνκίαο, πξφζβαζεο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε κηα πην δίθαηε θαη 

δεκνθξαηηθή βάζε αιιειεγγχεο, θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη επηρεηξείηαη λα 

ηνπνζεηεί εθ λένπ ε εζηθή θαη νη θνηλσληθνί ζθνπνί ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.  

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία ζπλδέεηαη κε πεξηφδνπο θξίζεο, θαζψο απνηειεί έλα 

ηξφπν απάληεζεο ζηελ απνκφλσζε θαη ηελ κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ή ηνλ δεκφζην ηνκέα ζε πεξηφδνπο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο 

(Moulaert and Ailenei 2005:2041). Ζ Διιάδα ηεο θξίζεο ζην πιαίζην ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πξνρσξά ζε πεξηνξηζκφ ζεηξάο θνηλσληθψλ ξεηξψλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο (π.ρ. θαηψηαηνο κηζζφο, ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο) θαη πεξηνξηζκφ πιεζψξαο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ είηε κέζσ ηεο 

κείσζεο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο είηε κέζσ ηεο επηιεμηκφηεηαο (απζηεξνπνίεζε 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, κείσζε ρξφλνπ παξνρήο, απμεκέλνη δηνηθεηηθνί έιεγρνη 

επαλαρνξήγεζεο) (Μπνπξίθνο 2013:26). χκθσλα κε ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα Μεγάια Γεγνλφηα Γηακαξηπξίαο, πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα 

απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, ηα πξσηνθαλή κέηξα 

ιηηφηεηαο θαη νη δηαξζξσηηθέο πξνζαξκνγέο πνπ ςεθίδνληαη απφ ην Κνηλνβνχιην θαη 

εθαξκφδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηεο ηξφηθαο, επηθέξνπλ 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο φπσο ζπληξηπηηθή κείσζε ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, απμήζεηο θφξσλ, λένπο θφξνπο, δξακαηηθή αλεξγία, 
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δξαζηηθή ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, δξαζηηθή αχμεζε ησλ 

αληζνηήησλ θαη ηεο θηψρεηαο, επηδείλσζε ηεο χθεζεο θαη έιιεηςε αλάπηπμεο θαη 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο (Κνχζε, 2013 ζε Εακπαξινχθνπ θαη Κνχζε 2014:20).    

Ζ θξίζε ινηπφλ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή είλαη ηαπηφρξνλα θνηλσληθή, 

πεξηβαιινληηθή, πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή, εζηθή, αμηαθή, δνκηθή. Σα κλεκφληα θαη ηα 

κέηξα ιηηφηεηαο ζηελ Διιάδα νδήγεζαλ ζε κηα νηθνλνκηθή παξάιπζε κε 

πξσηνθαλείο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο (Kousis et al. 2016:50). Ζ θνηλσληθή 

φςε ηεο θξίζεο απνηππψλεηαη κε ηνπο απμαλφκελνπο δείθηεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αλεξγίαο θαζψο θαη κε ηελ ζηέξεζε βαζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη δείθηεο ηεο 

θηψρεηαο  αθνινπζνχλ κηα έληνλα αλνδηθή πνξεία. «Ο ζρεηηθφο δείθηεο απφ 19,7% ην 

2008, απμήζεθε ζην 20,1% ην 2009 θαη ζην 21,4% ην 2010, πεξίπνπ 900.000 

λνηθνθπξηά θαη 2,3 εθαη. κέιε λνηθνθπξηψλ. Ζ άλνδνο απηή, κπνξεί πηζαλφηαηα λα 

είλαη θαη ππνηηκεκέλε δεδνκέλεο ηεο κεξνιεςίαο ηεο έξεπλαο ιφγσ κε 

ζπκπεξίιεςεο ή ππφ-αληηπξνζψπεπζεο νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κάιινλ 

ζπγθαηαιέγνληαη  κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν νηθνλνκηθά εχπνξσλ (νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο, άζηεγνη, δηαβηνχληεο ζε ηδξχκαηα θαη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, νη Ρνκά)» 

(Μπνπξίθνο 2013:8). «Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ε αλεξγία ηνλ Μάην ηνπ 

2013 αλήιζε ζην 27,6% θαη ε αλεξγία ησλ λέσλ μεπέξαζε ην 60%. Αληίζηνηρα 

ππνινγίδεηαη ηελ ίδηα πεξίνδν ην κέζν εηζφδεκα έρεη κεησζεί θαηά 25%» 

(Εακπαξινχθνπ θαη Κνχζε 2014:18). «Σν απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο 

ηφζν ζε ζρεηηθνχο φζν θαη ζε απνιχηνπο αξηζκνχο» (Μπαινχξδνο, 2012˙ 

Μαηζαγγάλεο, 2013 ζε Εακπαξινχθνπ θαη Κνχζε 2014:18). ζνλ αθνξά ζηελ 

ζηέξεζε βαζηθψλ αγαζψλ, πιένλ αξρίδεη λα εληάζζεηαη ζε απηήλ θαη έλα κεγάιν 

ηκήκα ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ δελ κπνξεί πιένλ λα έρεη πξφζβαζε ζε βαζηθά αγαζά 

θαη ππεξεζίεο. «Ζ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε θηψρεηα αγγίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

θαη απεηινχλ πιένλ θαη ηα κεζαία ζηξψκαηα» (Εακπαξινχθνπ θαη Κνχζε 2014:28). 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ άζηεγσλ ζηελ Διιάδα, πνπ δελ αλήθνπλ κφλν ζηηο 

επάισηεο πιεζπζκηαθά νκάδεο (λαξθνκαλείο, κεηαλάζηεο) αιιά ππάξρνπλ θαη νη 

ιεγφκελνη «λεφπησρνη».  

 ηηο κέξεο καο, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο νμχλνληαη θαη ν 

θαπηηαιηζκφο ζπλερίδεη λα παξάγεη θξίζεηο κε ζχκαηα φιν θαη κεγαιχηεξνπο 

αξηζκνχο πνιηηψλ. Σν ζέκα γίλεηαη πην επηηαθηηθφ δεδνκέλνπ φηη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δ.Δ.) θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ) έρνπλ πηνζεηήζεη ηζρπξέο 
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δπλάκεηο παξαθνινχζεζεο θαη πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ ζε ππεξρξεσκέλεο, βαζηζκέλεο 

ζην επξψ πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο, ησλ νπνίσλ νη θπβεξλήζεηο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

ηθαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηαθαηλφκελεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. (Bermeo and 

Pontusson 2012 ζε Lekakis and Kousis 2013:46). Ζ αλεξγία θαη ε θηψρεηα 

βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, ην βηνηηθφ επίπεδν κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη ππνβαζκηζηεί αξθεηά θαη νη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ζπλερίδνπλ λα 

πξνηάζζνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά λνχκεξα θαη λα πξνρσξνχλ ζε γξήγνξεο 

ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο γεο, απμήζεηο θνξνινγίαο θαη πεξαηηέξσ κεηψζεηο κηζζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Μέηξα ιηηφηεηαο θαη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο 

φπσο νη ηδησηηθνπνηήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, θάησ απφ ηνλ αζαθή καλδχα ησλ 

«κεηαξξπζκίζεσλ» θαη ηνπ «εθζπγρξνληζκνχ» παξνπζηάδνληαη σο έλα νδπλεξφ αιιά 

αλαγθαίν θαθφ θαη σο κηα ηδενινγηθά νπδέηεξε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη 

θπξίσο αξηζκεηηθφ (Πεηξίδεο 2012 ζε Ζιηφζπνξνη, Καιιήο θαη Πεηξίδεο 2014: 156). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο απνηέιεζκα κηα επξεία γθάκα αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ θαη ζην πεξηβάιινλ (Lekakis &Kousis, 2013 ζε Κνχζε 2014:206). Ζ 

Διιάδα απνηειεί έλα παξάδεηγκα φπνπ ε έιιεηςε πφξσλ εμαηηίαο ησλ κέηξσλ 

ιηηφηεηαο έρεη κεηαηξέςεη ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζε έλα αδχλακν ζχζηεκα. 

«Ζ πξφνδνο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο επξσπατθήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ππνρσξεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο θαη 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ησλ κλεκνλίσλ» (Lekakis & Kousis, 2013 ζε Εακπαξινχθνπ 

θαη Κνχζε 2014:19). Οη Έιιελεο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα λνηψζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ 

fast track επελδχζεσλ νη νπνίεο πξνζπεξλνχλ πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο θαη 

αγλννχλ ηελ επηθείκελε πεξηβαιινληηθή παξαθκή πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ ηεο ρψξαο (Lekakis & Kousis 2013:48). Ο θαπηηαιηζκφο 

κεηαμχ ησλ άιισλ, έρεη ππνβαζκίζεη ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο, έρεη λνκηκνπνηήζεη 

ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

αλζξψπνπ: θαηαλαισηή, αηνκηζηή, αληαγσληζηηθφ, κνλαρηθφ, θνβηζκέλν, έληνλα 

εμαξηεκέλν απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο (Πεηξίδεο 2012 ζε Ζιηφζπνξνη, Καιιήο θαη 

Πεηξίδεο 2014:160). Μηα θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζε αηνκηθηζηηθνχο 

λενθηιειεχζεξνπο ζεζκνχο είλαη επφκελν λα δεκηνπξγεί θαη λα αλαπαξάγεη 

αηνκηθηζηηθνχο λενθηιειεχζεξνπο ηχπνπο πνιηηψλ. «Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 

εζηζκέλε ζε κηα δεκνθξαηία κέζσ αληηπξνζψπσλ, ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ζπλήζσο σο 
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ππφρξενπο πξνζσπηθψλ εμππεξεηήζεσλ, είλαη απιψο ζεαηήο κηαο εμέιημεο ηελ νπνία 

βηψλεη ελ κέξεη θαξηεξηθά ελ κέξεη ηξαπκαηηθά» (Παπατσάλλνπ 2006:10).  

κσο απηφο ν παληθφο θαη ε ηξνκνθξαηία πνπ πθίζηαηαη ε ειιεληθή θνηλσλία, 

ηφζν απφ ηνπο πνιηηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, νπζηαζηηθά ζηνρεχεη 

ζηελ δεκηνπξγία θφβνπ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηελ πεξεηαίξσ παξάδνζή ηνπο ζε 

πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλεο ζπλζήθεο επηβίσζεο. Οη εξγαδφκελνη , κε δεδνκέλε ηελ 

πνιχ πςειή αλεξγία θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, αλαγθάδνληαη λα 

απνδερηνχλ νινέλα θαη ρεηξφηεξνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ξαγδαία κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπο (Εακπαξινχθνπ θαη Κνχζε 2014: 18). «Ζ αληίζηαζε απέλαληη ζε 

απηφ ην δφγκα ηνπ ζνθ, ην «ζπζηεκαηηθφ βηαζκφ ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο ζηνλ απφερν 

κηαο θαηαζηξνθήο» φπνπ νη άλζξσπνη αλαγθάδνληαη λα αζρνινχληαη δηαξθψο κε ηα 

θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα, κελ βξίζθνληαο ρξφλν γηα λα θξνληίζνπλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο (Klein, 2007), ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ δηαηήξεζε 

ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, αιιά θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ» 

(Πεηξίδεο 2012 ζε Ζιηφζπνξνη, Καιιήο θαη Πεηξίδεο 2014:161). Οη αληηζηάζεηο 

πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν νξακαηηθέο. «Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε 

λα απεξγνχκε σο θαηαλαισηέο, αιιά λα αξλεζνχκε νινθιεξσηηθά ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ θαηαλαισηή» (Fournier, 2008 ζε Ζιηφζπνξνη, Καιιήο θαη Πεηξίδεο 2014:161).  

Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ δηαθνξεηηθέο αμίεο απφ 

απηέο πνπ ηζρχνπλ κέρξη ηψξα θαη νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ζεζκνχο πην 

δεκνθξαηηθνχο θαη πην ζπκκεηνρηθνχο.   

Μέζα απφ ηελ απναλάπηπμε
5
 ζα κπνξνχζε λα ζπληειεζηεί ε αιιαγή 

πξνηχπνπ θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλσλία πην δίθαηε, πεξηβαιινληηθά βηψζηκε θαη 

ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αμηψλ. Ζ απναλάπηπμε είλαη κηα 

ξηδνζπαζηηθή, πνιηηηθή, νηθνινγηθή, θνηλσληθή ηδέα γηα αιιαγή θαη αθφξα ζηελ 

έμνδν απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ηεο αλάπηπμεο. ηνρεχεη ζηελ αιιαγή 

πεπνηζήζεσλ, ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκειηαθψλ αμηψλ πνπ ζα ζπκβάινπλ 

ζηελ απναπνηθηνπνίεζε ηνπ θαληαζηαθνχ απφ ηελ ινγηθή ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη 

                                                           
5
 Ζ απναλάπηπμε μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 21

νπ
 αηψλα απφ αθηηβηζηέο ζαλ κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ 

εζεινληηθή ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή 

βησζηκφηεηα θαη πνιχ γξήγνξα απνηέιεζε έλα λέν θνηλσληθφ θίλεκα ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ πνιιά 

ξεχκαηα θξηηηθήο ζθέςεο θαη πνιηηηθήο δξάζεο. Γξήγνξα έγηλε έλα ζχλζεκα ελάληηα ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε (Bernard et al., 2003) θαη εμειίρζεθε ζε έλα θνηλσληθφ θίλεκα (Demaria et al 2013 ζε 

Ζιηφζπνξνη, Καιιήο θαη Πεηξίδεο 2014:38). 
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ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο νξγαλσκέλεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Μέζα απφ ηελ 

απναλάπηπμε αζθείηαη θξηηηθή ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία ζεσξείηαη απηφλνκε απφ 

ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή θαη ζην γεγνλφο φηη κφλν κέζα απφ ηελ κεγέζπλζε ηεο 

νηθνλνκίαο κπνξεί λα επεκεξήζνπλ νη πνιίηεο. Δπηπιένλ, ελζαξξχλεη ηνλ ζπιινγηθφ 

νξακαηηζκφ, ηελ άκεζε δεκνθξαηία θαη ηελ άκεζε θαη ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηα θνηλά.  χκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε (1998, [1975]), ε θπξηαξρία ηνπ 

νηθνλνκηζκνχ θαη ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο ηεο αλάπηπμεο, απφξξνηα ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεζκψλ θαη ζηελ απνιηηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο (Πεηξίδεο 2012 ζε Ζιηφζπνξνη, 

Καιιήο θαη Πεηξίδεο 2014:163). Ζ ειιεληθή θνηλσλία ρξεηάδεηαη άκεζα πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ ζα 

ζηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο. Με ηελ επηθέληξσζε κφλν 

ζηελ νηθνλνκηθή θχζε ηεο θξίζεο ρσξίο λα επηζεκαίλνληαη νη θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ηεο δηαζηάζεηο νδεχνπκε πξνο έλα θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, 

πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζκηθφ αδηέμνδν.  

Ζ θξίζε, πέξα απφ ηηο αξλεηηθέο ηεο επηδξάζεηο, ζα κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί 

θαη σο επθαηξία αλαδφκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηζηνχ. «Ζ ζπλείδεζε 

ηεο θξίζεο κπνξεί κφλν δηακέζνπ ηεο θξηηηθήο λα απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

δξάζε, έηζη πνπ λα γίλεη δπλαηφλ λα θαηαλνεζεί ε θξίζε σο επθαηξία» (Παπατσάλλνπ 

2006:14). Ζ θξίζε ινηπφλ κπνξεί λα εηδσζεί θαη σο κηα επθαηξία γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νπζηαζηηθέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Μέζα απφ αγψλεο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο φπσο απηή ηεο δσξεάλ 

παηδείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. χκθσλα κε ηνπο Καιιή θαη Πεηξίδε ε  

παξνχζα θξίζε θαη ε γεληθεπκέλε απνζηαζεξνπνίεζε, παξά ηα ηξαγηθά θνηλσληθά 

επαθφινπζα πνπ πεξηιακβάλεη, κπνξεί ελ δπλάκεη λα απνηειέζεη κηα κνλαδηθή 

επθαηξία απηνζέζκηζεο ηεο θνηλσλίαο, αξθεί θπζηθά λα ππάξρεη ε δηάζεζε αιιά θαη 

ην φξακα ηεο θαηεχζπλζεο ηελ νπνία ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε (Καιιήο θαη 

Πεηξίδεο 2014: 174).Γηα λα ζπκβεί απηφ νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ πσο πξέπεη λα 

ππεξβνχκε ηελ παζεηηθή ζηάζε θαη πξνβνχκε ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ππεξάζπηζεο 

ησλ δηθαησκάησλ καο θαη σο πνιίηεο λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζνπλ λα αλαδπζνχλ απηέο νη κνξθέο.  

Δάλ γηα ηνπο Καιιή θαη Πεηξίδε ε ιχζε είλαη ε απηνζέζκηζε ηεο θνηλσλίαο, ν 

Παπατσάλλνπ ζεσξεί πσο ε θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία θαίλεηαη λα είλαη 
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κηα ιχζε φρη κφλν ινγηθή αιιά θαη ε κφλε εθηθηή ζε δηάθνξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

θαη ηδηαίηεξα ζε απηά ηεο αλεξγίαο: «Μηα νηθνλνκία ηεο αιιειεγγχεο, νηθνινγηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζπκβαηή θαίλεηαη λα είλαη φρη κφλν ινγηθή θαη απηνλφεηε 

αιιά θαη θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε κφλε εθηθηή θαη επείγνπζα απάληεζε 

ζηα επαπεηινχκελα θαη ζπζζσξεπκέλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαη ηδηαίηεξα απηά 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο» (Παπατσάλλνπ 2006:12).  

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο δηάθνξα ελαιιαθηηθά εγρεηξήκαηα παξάγνπλ έλα 

ζεηηθφ πξφηαγκα θαη πξνζβιέπνπλ ζε κηα πην δίθαηε θαη αιιειέγγπα θνηλσλία. Γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο εκθαλίζζεθε έλα επξχ θάζκα πξσηνβνπιηψλ θαη 

νξγαληζκψλ κε ζθνπφ λα βνεζήζεη. Καζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε ρεηξνηεξεχεη θαη νη 

δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ζπξξηθλψλνληαη, δεκηνπξγνχληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξέο ηφζν επίζεκεο φζν θαη άηππεο νξγαλψζεηο, νκάδεο θαη δίθηπα πνπ 

πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ 

ησλ πνιηηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα δίθηπα αληαιιαγψλ, νη ηξάπεδεο θαγεηνχ, 

ηα θνηλσληθά ηαηξεία, νη θνηλσληθέο θνπδίλεο, θαηλνχξηνη ζπλεηαηξηζκνί θαη 

επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Kousis et al. 2016:51). Σα δηάθνξα 

εγρεηξήκαηα θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, απνηεινχλ παξαδείγκαηα  κηαο 

δηαθνξεηηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη απνηεινχλ κηα πνιηηηθή 

πξφηαζε. Πέξα ηνπ φηη θαιχπηνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο πξνσζνχλ θαη ηελ 

απνδφκεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ξφινο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ βαζίδεηαη ζηελ 

θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κέζα απφ ηελ δξάζε ηνπο 

απνδεηνχλ παξάιιεια νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή (Kousis et al. 

2016:59). Δπίζεο, πηνζεηνχλ νξηδφληηεο δνκέο νξγάλσζεο θαη έλλνηεο φπσο ε 

αιιειεγγχε, ε ακνηβαηφηεηα, ε ζπιινγηθφηεηα ε ζπλεξγαζία. Γελ παχνπλ σζηφζν λα 

απνηεινχλ παξαδείγκαηα «νπηνπηψλ ηνπ ηψξα» πνπ πξνζειθχνπλ θφζκν αλνηρηφ ζε 

λέεο ηδέεο, ιεηηνπξγψληαο σο θάιεζκα γηα ηε ζπιινγηθή ζπλ-δηακφξθσζε 

ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη κνξθψλ δσήο (Καιιήο θαη Πεηξίδεο 2014: 177). Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε δξάζεηο αιιειεγγχεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο φρη κφλν ζε φξνπο εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο αιιά επίζεο ζε φξνπο πνπ  δεκηνπξγνχλ έλα  λέν 

θνηλσληθφ παξάδεηγκα “ππέξ ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ νξγάλσζεο, κέζα απφ βαζχ 
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δεκνθξαηηθφ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ” (Solidarity for all 2013:2 ζε Kalogeraki, 

Alexandridis and Papadaki 2015: 41).  

Με ηελ παξνχζα φκσο θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, είλαη αξθεηά 

δχζθνιέο νη ζπλζήθεο γηα ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ζ επίδξαζε ηεο 

αγνξάο ήηαλ ηφζν δηαβξσηηθή πνπ ππνλνκεχηεθε θάζε αμία, θνηλσληθφο δεζκφο, ν 

ίδηνο ν πνιηηηζκφο. Δπίζεο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ε 

δηαθζνξά πνπ επηθξαηεί δελ βνεζνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Υσξίο φκσο αμηφπηζηνπο 

ξπζκηζηηθνχο ζεζκνχο, ρσξίο ηε δηαζθάιηζε κηαο ζηνηρεηψδνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαη κε ακθίβνιε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ, ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο πεξλάεη ζε 

θαζεζηψο άηππεο ή θαη εγθιεκαηηθήο νηθνλνκίαο, (ζε κηα θαηάζηαζε κέζα ζηελ 

νπνία αξθεηνί Έιιελεο αζηνί θαη κηθξναζηνί είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ)  (Ληεξφο 2012: 163). Γελ ρξεηάδνληαη κφλν κνξθέο απνηειεζκαηηθήο 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ή λέεο ηδέεο θαη αμίεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν 

αιιά ρξεηάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζεζκνί πνπ ζα επαλεληάμνπλ ηελ νηθνλνκία κέζα 

ζηελ θνηλσλία, ζεζκνί πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε αμίεο θαη αξρέο εληειψο δηαθνξεηηθέο 

απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. 
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Κπιηική ηηρ κοινυνικήρ οικονομίαρ.  

Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία απνηππψλεηαη ζηηο αληηθάζεηο θαη 

αδηέμνδα πνπ ζπλνδεχνπλ απηφ ην πνιχκνξθν εγρείξεκα, πνπ πξνζπαζεί λα 

ζπλδπάζεη πνιιέο θνξέο πνιηηηθφ πξφηαγκα κε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. Δθφζνλ φκσο δελ δηεθδηθεί ηελ αιιαγή ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο, πηνζεηεί έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην θαη ηαπηφρξνλα ππφθεηηαη ζηνπο 

θαηαλαγθαζκνχο ηνπ ηζρχνληνο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  χκθσλα κε ηνλ Ληφλε ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία ιεηηνπξγεί σο έλαο κνριφο πεξηνξηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ αθνχ 

«ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ππάξρεη θνηλσληθφο ζθνπφο κέζα ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ πνπ λα κελ εμππεξεηεί ηελ αλαπαξαγσγή θεθαιαίνπ»  (Ληφλεο, 2011 ζε 

Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε 2013: 128-129)».  Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία εθηηκάηαη 

φηη δελ απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πνιηηηθή ιχζε ζηνλ θαπηηαιηζκφ αιιά κηα 

απφπεηξα λέαο ξχζκηζεο. πκβάιεη κελ ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσλίαο, ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ θαη εμαλζξσπηζκφ ηεο νηθνλνκίαο φκσο δελ πξνζπαζεί ζχκθσλα κε 

ηελ αληηζπζηεκηθή θξηηηθή λα απνηξέςεη ην ππάξρνλ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ην 

ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Καηά ζπλέπεηα δελ ηαπηίδεηαη κε έλα 

ελαιιαθηηθφ πνιηηηθφ ζρέδην, ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζε λένπο ζεζκνχο θαη δνκέο.   

Δπίζεο, επηθξίλεηαη γηα ην επξχ θαη εηεξνγελέο ελλνηνινγηθφ/πεξηερνκεληθφ 

ηεο πεδίν θαη φηη ππάξρεη ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία κε αξθεηά αζαθέο ξφιν ζε 

ζρέζε κε ηελ αγνξά θαη ην θξάηνο (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:130). Οη 

θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη απηφλνκνη απέλαληη ζην θξάηνο θαη ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή αγνξά. κσο πνιιέο θνξέο νπζηαζηηθά εμαξηψληαη απφ ηελ ινγηθή 

δξάζεο ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηεο αγνξάο. πλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο κε ζρέζεηο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο αιιά θαη 

πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αξρίδνπλ λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ επηθξαηνχζα νηθνλνκία ηεο αγνξάο, θαη θαη‟ επέθηαζε 

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αξρηθή ηνπο θαηαζηαηηθή κνξθή, ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ν αληαγσληζκφο έρνπλ αζθήζεη ηφζεο πνιιέο πηέζεηο 

πνπ θάπνηνη κεγάινη ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ μεθηλήζεη λα πηνζεηνχλ ηηο θπξίαξρεο 

πξαθηηθέο ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (Defourny and Develtere 2009: 28). 
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Τηνζεηνχλ θαλφλεο ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη νη κεγάιεο δηαθνξέο ζε 

κηζζνχο, ε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ, κέρξη ην ζεκείν πνπ λα κελ 

δηαθξίλνληαη απφ ηηο άιιεο θεξδνζθνπηθέο. Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο ακθηζβεηείηαη ε 

δεκνθξαηηθή ηνπο δηαθπβέξλεζε θαζψο πνιινί θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

δελ  ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. Αθφκε, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζπρλά δελ 

δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο ηνπο δεηνχληαη παξφκνηεο επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ηνπο 

παξέρνληαη αλάινγεο απνιαβέο θαη αζθνχλ πεξίπνπ ηελ ίδηα εμνπζία πάλσ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. (Ληεξφο 2012: 60). Έηζη ινηπφλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη εχθνια θαζψο 

είηε είλαη εληαζζφκελεο ζην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη πθίζηαληαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ είηε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ην θξάηνο.  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο εμαξηψληαη απφ θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο θαη εξγαιεηνπνηνχληαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Μέζα απφ ηηο δεκφζηεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ην θξάηνο αλακεηγλχεηαη ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα 

επεξεάζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ ηξφπν δξάζεο, θαη ελ ηέιεη ηελ θηινζνθία ησλ 

θνξέσλ ηεο (Μπνπξίθνο 2013:17). Έηζη, παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία νξγαλψζεσλ εθ 

ησλ άλσ κε απψηεξν ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

Απηφ φκσο έρεη σο απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζε 

απηέο ηηο νξγαλψζεηο, λα κελ ππάξρεη δηάζεζε λα βνεζήζνπλ πεξεηαίξσ ηέηνηνπ 

είδνπο εγρεηξήκαηα, λα επηθξαηεί ε δηαθζνξά θαη λα ππνβαζκίδνληαη παξφκνηεο 

πξσηνβνπιίεο.  

ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο έρεη αζθεζεί θξηηηθή φζνλ αθνξά 

ζηηο πνιηηηθέο έληαμεο-απαζρφιεζεο θαζψο φπσο δηαηείλνληαη ε Αδάκ θαη ν 

Παπαζενδψξνπ: α) ππάξρεη ππνθαηάζηαζε ησλ πην πςειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ απφ 

θζελφηεξν λενεηζεξρφκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, β) δεκηνπξγνχληαη πιαζκαηηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο κφλν θαη κφλν γηα λα εηζπξαρζνχλ νη επηδνηήζεηο, γ) επηιέγνληαη 

άλεξγνη κε πςειά πξνζφληα γηα λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο επηδφηεζεο κε 

απνηέιεζκα λα κέλνπλ εθηφο ηα ήδε απνθιεηζκέλα άηνκα, δ) ε ζπκκεηνρή αλέξγσλ 

ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα γίλεηαη κε θχξηα επηδίσμε ηελ επηδφηεζε, ε) ππάξρνπλ 

κεγάια πνζνζηά δηαξξνήο απφ ηα πξνγξάκκαηα ιφγσ ησλ ιίγσλ ρξεκάησλ ησλ 

επηδνηήζεσλ αιιά θαη ην αλαζθαιέο επαγγεικαηηθφ κέιινλ κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δ) ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηα πξνγξάκκαηα βξίζθνληαη ζε 
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επηζθαιείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο κε κεησκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ε) ηέινο, 

ππάξρεη κεγάιε εκπινθή θαη αλάζεζε πξνγξακκάησλ ζε δηάθνξνπο θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζηελ ζπλέρεηα ππεξγνιαβία ζε θνξείο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα κε 

δηάζεζε ειάρηζησλ πφξσλ θαη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ 

(Αδάκ θαη Παπαζενδψξνπ 2010: 235-36). Έηζη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη είλαη επηζθαιείο, δελ ζπκβάινπλ ζηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη κέζσ ηεο επηιεμηκφηεηαο δηεπξχλνληαη 

νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο παξακειψληαο ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

εληζρχνληαο άιια άηνκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί γηα παξάδεηγκα απφ θάπνην θφκκα.  

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε (2013) φηη ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία ρξεζηκνπνηείηαη σο «ζσζίβην» ηνπ ζπζηήκαηνο θαη σο 

«κπάισκα» αλάγθεο ζηελ ζέζε ηνπ θξάηνπο, κε κεησκέλν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ηνπ 

εθάζηνηε θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:131). 

Πξνζπαζεί γηα παξάδεηγκα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κε κε 

ζηαζεξέο, επηζθαιείο, ρξεκαηνδνηηθά εμαξηψκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κέζα απφ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Ζ  ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

απαζρφιεζεο κε ηηο νξγαλψζεηο απηέο σο θνξέσλ πξφζιεςεο, πξνζδίδεη έλαλ έληνλν 

επαγγεικαηηθφ θαη αγνξαίν ραξαθηήξα ζηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

(Μπνπξίθνο 2013:18). Απνηεινχλ νξηζκέλεο θνξέο απιψο ην κέζν γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη εθκεηαιιεπηνχλ δηάθνξνη πφξνη. Πνιιέο θνξέο φκσο κεηά ηελ 

ιήμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δπζθνιεχνληαη λα αληαπεμέιζνπλ θαη δηαιχνληαη.  

Σα εγρεηξήκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ρξεηάδνληαη 

πνιχπιεπξε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη δξάζε γηα λα παξαρζνχλ ηδενινγηθά, 

ζπκβνιηθά θαη πξαθηηθά. Γηα λα επηηεπθρζεί απηφ ρξεηάδεηαη ξηδηθή αιιαγή ησλ 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, δνκψλ θαη ζεζκψλ. Ζ θνηλσληθή 

θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία πξνυπνζέηεη κηα απφθαζε, ηελ νπνία παίξλεη ν θαζέλαο 

απφ κφλνο ηνπ, γηα έλα ζπλεηαηξηζκφ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη ηδαληθά. 

Γελ κπνξεί λα ζηαζεί ρσξίο απηφ πνπ ν Μπαληηνχ νλνκάδεη «Ηδέα», ν Καζηνξηάδεο 

«Πξφηαγκα», θαη ν νξέι «Μχζν» (Ληεξφο 2012: 48). Αληηζέησο ε νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο είλαη εθείλν ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί 

ζηεξηγκέλν απνθιεηζηηθά ζε σθειηκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δάλ φκσο απηέο νη κνξθέο 

απηφ-νξγάλσζεο δελ κπνξέζνπλ λα δηθηπσζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη λα 
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πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε έλα ζρεδηαζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ κε φξνπο 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη θαζνιηθφηεηαο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θηλδπλεχνπλ λα εθθπιηζηνχλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

(Εατκάθεο 2012:11). Δάλ δελ ππάξρεη ζαθέο ζρέδην πνιηηηθήο δξάζεο ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία ειινρεχεη θηλδχλνπο λα κεηαηξαπεί ζε έλα πην αλζξσπνθεληξηθφ 

θαπηηαιηζκφ θαη λα επλνήζεη ηηο ζπλζήθεο πεξαηηέξσ εμαζιίσζεο ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ.  

Υξεηάδεηαη λα ππάξμεη έλα άιιν κνληέιν ην νπνίν ζα ακθηζβεηεί νιηζηηθά 

ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζε επίπεδν παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο κέζσ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ ζεζκψλ θαη δνκψλ. Απηφ απαηηεί φκσο λέα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

ππνθείκελα, ηα νπνία ζα έρνπλ πεηζζεί γηα απηή ηελ αλάγθε. Γηαθνξεηηθά ρσξίο ηελ 

αληηπαξάζεζε κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα, θάζε πξνζπάζεηα παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ ή 

ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ ζηνλ θνηλφ ρψξν ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα 

ιεηηνπξγεί δηεπθνιπληηθά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ δηάιπζε ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Ζ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, σο ελαιιαθηηθή 

νηθνλνκία θαη πξφηαγκα, ζα πξέπεη αθνινπζψληαο ηα ίρλε ηεο θηλέδηθήο ζθέςεο, λα 

πξνζπαζήζεη λα αμηνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή δχλακε ηεο θξίζεο, λα ζπκβαδίζεη κε ηε 

θπζηθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ψζηε λα θάλεη ηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο λα δνπιέςνπλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο (Ενπιηέλ 2012 ζε Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε 2013: 138). 

 Σα κνξθψκαηα απηά, παξά ηελ θξηηηθή πνπ πθίζηαληαη ππφ ην πφξηζκα ησλ 

«θιαζηθψλ» αμηψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζπληζηνχλ γηα θάπνηνπο λεζίδεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θνπιηνχξεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ κε θηλεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ κπνξνχλ λ΄ απνηειέζνπλ ηε 

βάζε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ, θνηλσληθνχ θαη δεκνθξαηηθνχ παξαδείγκαηνο γηα κηα 

άιιε επεκεξία (Ληλάξδνο-Ρπικφλ 2011 ζε Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε 2013:141). 

Ζ επεκεξία απηή ζα βαζίδεηαη ζε λέεο αμίεο θαη ηδέεο θαη ζα ζηνρεχεη ζε λέα ξχζκηζε 

ηεο νηθνλνκίαο κε νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ζε αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ 

θαη πνιηηηθνχ ηζηνχ. Απηφ απαηηεί λέα λνεκαηνδφηεζε ηεο δσήο θαη έλα 

αλζξσπνινγηθφ ηχπν, απηφ ηνπ απηφλνκνπ αλζξψπνπ θαηά ηνλ Καζηνξηάδε, πνπ 

φπσο έιεγε ν ίδηνο απηή ε αιιαγή είλαη δπλαηή κφλν φηαλ ππάξμεη αιιαγή ζην 

θαληαζηαθφ ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 

2013: 142). 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ   

Μεθοδολογία και βαζικοί ζηόσοι ηηρ έπεςναρ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε ήηαλ ε κειέηε ηεο δνκήο, ηεο δξάζεο, 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Γπηηθή 

Κξήηε, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 

Δπίζεο, επηρεηξήζακε λα εμεηάζνπκε εάλ θαη θαηά πφζν απηέο νη νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απαληνχλ ζε ππαξθηέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο, εάλ είλαη βηψζηκεο θαη έρνπλ πξννπηηθή θαζψο επίζεο θαη θαηά πφζν 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

νξγάλσζεο.  

Ζ κειέηε πηνζέηεζε ηε πνηνηηθή κέζνδνο δηφηη ζεσξήζεθε θαηαιιειφηεξε  

ζρεηηθά κε ηελ ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζθνπηά 

ησλ ππνθεηκέλσλ θαη απνθαιχπηνπλ πηπρέο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ην 

πιαίζην δξάζεο ησλ ππφ κειέηε Κνηλ..Δπ «απφ ηα θάησ». ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο κε κέιε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ εγρεηξεκάησλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ζπλέληεπμε ζε 

βάζνο αθνξά έλα ζχλνιν γεληθψλ εξσηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ν εξεπλεηήο έρεη 

πξνθαζνξίζεη, αιιά ηα νπνία δελ ηα ζέηεη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ηνλ 

«πξσηαγσληζηηθφ» ξφιν ηνλ θαηέρεη ν εξσηψκελνο, κε ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή 

σο βνεζεηηθή θαη δηαθξηηηθά θαζνδεγεηηθή (Κπξηαδή 1998:122 ζε 

Παξαζθεπνπνχινπ- Κφιιηα 2008). Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δφζεθε ε επθαηξία λα 

γίλεη αληηιεπηφ πσο αθξηβψο βηψλνπλ ηα άηνκα ηελ εκπεηξία ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη. Ο ζθνπφο ηεο ζπλέληεπμεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε ζπιινγή, φζν ην 

δπλαηφλ πινπζηφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ησζεθίδεο 2003). ζνλ αθνξά ζηνλ βαζκφ 

δφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εκη-δνκεκέλεο εξσηήζεηο. H εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά 

παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη 

σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε (Ησζεθίδεο 
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2003). Βαζηθφ ήηαλ λα επηηεπρζεί κηα δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία ε νπνία ζα θηλείηαη 

άλεηα κεηαμχ ζεκάησλ θαη εξσηήζεσλ.  

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Κνηλ..Δπ αθνξνχζαλ ζηελ ζεζκηθή ηνπο κνξθή,  

ζηελ δηάξθεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο θαη ζηελ αληαπφθξηζε πνπ είραλ ζην αίηεκα 

γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. ζνλ αθνξά ηελ ζεζκηθή ηνπο κνξθή επηιέρζεθαλ 

Κνηλ..Δπ. ηφζν θνηλσληθήο θξνληίδαο φζν ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο νξίζζεθε σο ειάρηζην ην έλα έηνο 

ιεηηνπξγίαο θαζψο πνιιέο Κνηλ..Δπ πνπ μεθηλνχλ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα νδεγνχληαη ζε θιείζηκν. Μέζα απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία, 

ηα κέιε ησλ Κνηλ..Δπ. ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη εξσηήζεθαλ 

εάλ ζα ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αληαπνθξίζεθαλ 

ζην αίηεκα γηα ζπκκεηνρή ηέζζεξηο Κνηλ..Δπ φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ην αίηεκα εγθξίζεθε απφ γεληθή ζπλέιεπζε θαη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελεκεξψζεθα φηη ήζειαλ λα πάξνπλ κέξνο ζε απηή ηελ έξεπλα. Μφλν ζε κηα 

πεξίπησζε δελ ηέζεθε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε απάληεζή ήηαλ εμαξρήο ζεηηθή. 

Αθνχ είρακε ηελ αξρηθή έγθξηζε ηεο νξγάλσζεο ελεκεξψζακε ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηε δηάξθεηα ηεο θαη θαλνλίζηεθε 

ην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

έσο ηνλ Φεβξνπάξην 2016. Ζ θάζε ζπλέληεπμε δηήξθεζε πεξίπνπ ζαξάληα ιεπηά. 

Πξνηηκήζεθε ην θάζε κέινο λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηέζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνπζία θάπνηνπ άιινπ. ε 

φινπο/εο ηέζεθαλ νη ίδηεο εξσηήζεηο. Απφ ηελ θάζε Κνηλ..Δπ. εξσηήζεθαλ 

ηνπιάρηζηνλ δπν κέιε δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεσξήζεθε φηη ζα θηάλακε ζε πην 

αμηφπηζηα θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ πην αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα. Οη 

εξσηήζεηο είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, απιέο θαη θαηαλνεηέο νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

παξεξκελεία ηνπο θαη ε θαζνδήγεζε απφ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη 

απφ επαηζζεζία απέλαληη ζηνπο εξσηψκελνπο, ζηηο αλάγθεο θαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπο 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο δενληνινγηθέο αξρέο (Mason 2011:87). Σέινο, δηαηεξήζεθε ε 

αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα γηα λα εμαζθαιηζζνχλ αμηφπηζηεο 

απαληήζεηο. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ έληεθα ζπλεληεχμεηο. 

 ηηο Κνηλ..Δπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηε πφιε ησλ Υαλίσλ είλαη ε 

χγρξνλε Αγσγή θαη ε Terra Verde, ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ ν Κνριίαο θαη ε 
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Καινχκπα-Σδεπέην. Σα δεδνκέλα ηαμηλνκήζεθαλ ζε επηά ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο 

γηα λα αλαιπζνχλ. Σν πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη ε αλαθάιπςε 

ελλνηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ κε ηηο νπνίεο βαπηίδνληαη πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά (Κπξηαδή 2011:262). Οη επηά 

θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη:  

i. Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνηλ..Δπ. 

ii. Αμίεο θαη ζηφρνη. 

iii. Ηδενινγηθφ πιαίζην. 

iv. πκβνιή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 

v. Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπο.  

vi. Θεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο. 

vii. Υξεκαηνδφηεζε θαη βησζηκφηεηα ησλ Κνηλ..Δπ.    
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Ανάλςζη εςπημάηυν ποιοηικήρ έπεςναρ. 

i) Γομή και Υαπακηηπιζηικά ηυν Κοιν..Δπ.  

Ζ χγρξνλε Αγσγή είλαη έλαο απηνδηαρεηξηδφκελνο βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, 

ιεηηνπξγεί σο Κνηλ..Δπ. ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο ζπλεληεχμεηο κε κέιε ηεο. Χο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2014 ήηαλ ηδησηηθφο βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, φκσο κε ην βάζεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ήηαλ εχθνιν λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε ην ίδην θαζεζηψο 

θαζψο δελ ήηαλ κηα θεξδνθφξα επηρείξεζε. Ο ηφηε ηδηνθηήηεο απνθάζηζε λα θιείζεη 

ηνλ ζηαζκφ αθνχ φκσο πξψηα παξφηξπλε ηηο εξγαδφκελεο λα ηνλ ζπλερίζνπλ νη ίδηεο 

σο ζπλεηαηξηζηηθή πιένλ επηρείξεζε. Οη εξγαδφκελεο αλέιαβαλ ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρψξνπ θαη ηηο επζχλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Μ: 

«Ήκαζηαλ ηέζζεξηο εξγαδφκελεο πνιιά ρξφληα εδψ, απφ δεθαπέληε ρξφληα ε θάζε 

κηα. Μαο ψζεζε ε ηδέα ηνπ ηφηε εξγνδφηε καο, ην είδακε θαιή ηδέα γηαηί νηθνλνκηθά 

δελ πήγαηλε θαιά ν ζηαζκφο θαη ην είδακε θαη σο ιχζε γηα λα κελ θιείζεη θαη 

παξάιιεια λα κελ ράζνπκε ηηο δνπιείεο καο».  

Ζ Terra Verde μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ζηα Υαληά 

θαη είλαη κηα ζπιινγηθφηεηα αλζξψπσλ πνπ επηρεηξεί λα δηαηππψζεη κηα άιιε 

πξφηαζε εκπνξίνπ, έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν εκπνξίνπ, έμσ απφ ηα επίζεκα 

εκπνξηθά θπθιψκαηα. ηελ Terra Verde πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο ζπλεληεχμεηο κε 

κέιε, εθ ησλ νπνίσλ έλαο είλαη παξαγσγφο, έλαο είλαη θνηλσληθφο ππνζηεξηθηήο θαη 

κηα είλαη εξγαδφκελε. Ζ δξάζε ηνπο μεθίλεζε απφ ηνπο θαθέδεο ησλ Zapatistas, πνπ 

πξνκεζεχνληαλ απφ ην πφξν, πνπ ήηαλ ην πξψην εγρείξεκα πνπ ζπζηάζεθε ζηελ 

Διιάδα γηα ην ελαιιαθηηθφ θαη αιιειέγγπν εκπφξην. Δπίζεο πέξα απφ ηνλ θαθέ 

είραλ θαη άιια πξντφληα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Γνπαηεκάια, ην Βηεηλάκ, ηελ 

νξγάλσζε Libero Mondo. 

Ο Α. επηζεκαίλεη: «Δκείο φκσο πξνρσξήζακε θαη έλα βήκα παξαπέξα δηφηη 

πέξα απφ απηά ηα πξντφληα επηδηψθνπκε λα έρνπκε θαη παξαγσγνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

κε ηα πξντφληα ηνπο. θεθηήθακε ην πην πνιηηηθφ, απηφ δειαδή ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ παξαγσγψλ θαη λα ππάξρεη ζε απηήλ πφιε έλα θαηάζηεκα πνπ 

λα κελ είλαη παξφκνην κε ηα ρηιηάδεο άιια. Δπηδηψθνπκε λα είλαη εδψ παξαγσγνί, 

γηαηί μέξεηο είλαη ιηγάθη ειηηίζηηθν λα ιέκε φηη εληάμεη πνπιάκε ηνλ θαθέ απφ ην 
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Μεμηθφ απφ ηελ Ενχγθια Λαθαληφλα, πνπιάκε ην ηζάη απφ ην Βηεηλάκ, αιιά εδψ ηη, 

δελ ππάξρεη παξαγσγή; κήπσο ζα έπξεπε λα εληάμνπκε θαη απηφλ ηνλ θφζκν;». 

ηελ Terra Verde ππάξρνπλ νη παξαγσγνί, νη εζεινληέο ή «αιιειέγγπνη 

ππνζηεξηθηέο» θαη κηα εξγαδφκελε. πσο ηζρπξίδεηαη ν Α: «Tν ζρήκα είλαη κηθηφ, 

ππάξρεη κηα ππάιιεινο ε νπνία είλαη ηα πξσηλά, είλαη νη παξαγσγνί νη νπνίνη 

βξίζθνληαη θνληά ζηελ πφιε θαη έξρνληαη κε βάξδηεο ζηελ Terra, θαη ε ηξίηε ίζσο θαη 

πην δπλακηθή θαηεγνξία είλαη νη αιιειέγγπνη ππνζηεξηθηέο, ππφ κηα έλλνηα νη 

εζεινληέο, πνπ πξνζθέξνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο γηα λα πξνθφςεη απηφ ην εγρείξεκα». Tα 

κέιε ηεο Terra Verde πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν 

εκπνξίνπ πνπ ζηελ ζέζε ηνπ θέξδνπο βάδεη ζηφρνπο φπσο ε άκεζε ζρέζε 

παξαγσγνχ-θαηαλαισηή, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ν ζεβαζκφο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ε ππνζηήξημε ελφο δηθηχνπ δηαθίλεζεο πξντφλησλ πνπ δελ παξάγνληαη 

ζε ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θχζεο θαη ησλ αλζξψπσλ, ν ζεβαζκφο ηφζν ηνπ 

θαηαλαισηή φζν θαη ηνπ θφπνπ ησλ αλζξψπσλ πνπ παξάγνπλ θαη ηεο θηλεκαηηθήο 

ηνπο δξάζεο.  

Ο Κνριίαο, είλαη έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο, ην 

νπνίν μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 ζην Ρέζπκλν. ηνλ 

Κνριία πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν ζπλεληεχμεηο κε κέιε-εθπαηδεπηηθνχο. Ζ Κνηλ..Δπ 

απηή ηδξχζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχζαλ λα εξγαζηνχλ πάλσ ζην 

αληηθείκελν ην νπνίν είραλ ζπνπδάζεη θαη  ήζειαλ λα νξγαλψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

κε φξνπο ηζφηεηαο, βαζηζκέλε ζε νξηδφληηεο θαη δεκνθξαηηθέο δνκέο, ρσξίο αθεληηθά 

φπσο ηζρπξίδνληαη θαη ηέινο δηφηη ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ έλα άιιν κνληέιν 

εθπαίδεπζεο.  

Ζ Κ. αλαθέξεη: «Καηαξράο ν ιφγνο είλαη λα δνπιέςεηο ζην επάγγεικά ζνπ, 

πνπ δελ γίλεηαη εχθνια ζήκεξα. Σν δεχηεξν, επηιέμακε ην ζπλεηαηξηζκφ γηαηί δελ ζα 

ππήξρε θάπνηνο λα ζε ειέγρεη, ην ιεγφκελν αθεληηθφ, αο ην πνχκε έηζη ζηηο 

επηρεηξήζεηο, άξα ηα πξάγκαηα ζα ιεηηνπξγνχζαλ ηζφηηκα γηα φινπο θαη ην ηξίην είλαη 

φηη ζέιεηο λα πξνσζήζεηο έλα άιιν κνληέιν ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο ελαιιαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο. πλήζσο ηα θξνληηζηήξηα, έηζη φπσο έρνπλ θαηαληήζεη ζήκεξα, 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα λνηάδνληαη λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηα εθφδηα πνπ 

ρξεηάδνληαη, βαζηθά λα ζθέθηνληαη, εκέλα εθεί είλαη ε δηαθνξά κνπ απφ ηα ππφινηπα 

θξνληηζηήξηα, λα ζθέθηεηαη ην παηδί, λα κπνξείο λα αλνίμεηο θαη ζέκαηα παξά ηελ 
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χιε ζνπ, δειαδή εγψ ζθέθηνκαη φηη ηα ππφινηπα θξνληηζηήξηα ιεηηνπξγνχλ κε ην 

„„παξάγσ‟‟ καζεηέο πνπ βγάδνπλ πάλσ απφ 18, θαη ιέσ „„παξάγσ‟‟ γηαηί βγάδνπλ ηα 

ίδηα κνληέια παηδηψλ, ίδηεο απαληήζεηο, απηά πξέπεη λα δηαβάζεηε γηα λα γξάςεηε, θαη 

γηα εκέλα ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα γίλεζαη θαιχηεξνο άλζξσπνο κέζα απφ 

απηά πνπ καζαίλεηο». 

Ζ Κνηλ..Δπ Καινχκπα-Σδεπέην είλαη έλαο πνιπρψξνο θαθέ, παηρληδνζήθεο, 

εξγαζηήξηνπ θνπθινζεάηξνπ θαη εθδειψζεσλ, ε νπνία μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ. Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο απηήο επηρείξεζεο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη παξάιιεια 

κε δηάθνξεο δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Οη έλλνηεο ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο ίζεο πιεξσκήο θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο σο 

δπλαηφ φξγαλν γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ είλαη έλλνηεο πνπ βξίζθνπλ ζχκθσλα φια ηα 

κέιε θαη κάιηζηα ηηο ζεσξνχλ θαη σο ηελ κφλε ιχζε πιένλ νξγάλσζεο ηφζν ηεο 

εξγαζίαο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Ο Α. αλαθέξεη: «Οη ιφγνη πνπ κπήθα ζε απηφλ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ είλαη 

θνηλσληθνπνιηηηθνί, φζν ξνκαληηθφ θαη λα αθνχγεηαη απηφ, είλαη ε θαιχηεξε ιχζε 

απηή ηε ζηηγκή ζε νηηδήπνηε βηψλεη ε ρψξα. Γηα κέλα ήηαλ πάληα ε ιχζε απηή αιιά 

δελ ππήξραλ θαη νη ζπλζήθεο γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην. Δίλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

εξγαζίαο κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζαλ ρψξα θαη ζαλ «επξσπατθή» ρψξα δηφηη 

ζπάεη ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο σο έλα ζεκείν, νη νπνίεο απφ φηη έρεη θαλεί δελ 

εμππεξεηνχλ ηελ θνηλσλία εμππεξεηνχλ κφλν πξνζσπηθά ζπκθέξνληα».  

Οη ππφ κειέηε Κνηλ..Δπ. ζπζηάζεθαλ απφ ηελ αλάγθε ησλ ίδησλ ησλ κειψλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, λα ππνζηεξίμνπλ 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ δελ ηνπο πξνζθέξεη νχηε ε 

αγνξά νχηε ην θξάηνο. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζπκβάινπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε (Παηξψλεο θαη  Μαπξέαο, 2005: 254 ζε 

Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε  2013: 52). 
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   ζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπο ε χγρξνλε Αγσγή είλαη Κνηλ..Δπ. θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ελψ νη ππφινηπεο ηξείο είλαη ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ. ιεο νη 

ππφ κειέηε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ νξηδφληηεο δνκέο νξγάλσζεο, φια ηα 

κέιε είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο, ζπδεηνχλ πξνηείλνπλ θαη ζπληνλίδνληαη κέζα απφ γεληθέο 

ζπλειεχζεηο φπνπ ν θαζέλαο ιέεη ειεχζεξα ηελ άπνςε ηνπ/ηεο, έρεη δηθαίσκα ςήθνπ 

θαη ππάξρεη δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ε φιεο, πέξα απφ ηελ 

χγρξνλε Αγσγή νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε νκνθσλία.   

Ο Γ. δηεπθξηλίδεη: «Πξνζπαζνχκε λα έρνπκε νξηδφληηεο δνκέο νξγάλσζεο, λα 

παίξλνληαη νη απνθάζεηο κέζα απφ ζπλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη κεηά απφ 

ζπλαίλεζε θαη κέρξη ζηηγκήο έρνπκε απνθχγεη ηειείσο ην λα βγαίλνπλ νη απνθάζεηο 

κέζα απφ πιεηνςεθία. Απφ ηελ αξρή ήηαλ απηφο ν ζηφρνο, ζέιακε λα παίξλνληαη νη 

απνθάζεηο κέζα απφ ζπλαίλεζε». Ζ Κ. αλαθέξεη: «Οη απνθάζεηο παίξλνληαη 

ζπλαηλεηηθά, ην βαζηθφ είλαη φηη αλνίγεη έλα ζέκα θαη πξνζπαζνχκε φινη λα 

ζπκθσλήζνπκε ζε έλα επίπεδν, κε ζπκθσλίεο, δηαθσλίεο θαη αληαιιαγή απφςεσλ 

θηάλνπκε ζε έλα ζεκείν ζπκθσλίαο φζν απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, άξα δελ 

ιεηηνπξγνχκε κε βάζε ηελ πιεηνςεθία θαη ε κεηνςεθία απιά ππνηάζζεηαη». Ο Υ. 

επηζεκαίλεη: «Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κέζα απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ γίλεηαη 

θάζε εβδνκάδα. Γηα θάζε ζέκα πνπ ηίζεηαη ηνπνζεηνχκαζηε φινη θαη βγαίλεη κηα 

απφθαζε κε νκνθσλία». Δπηδηψθνπλ ινηπφλ φια ηα κέιε λα είλαη ζχκθσλα κε απηφ 

πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία λα 

νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Μφλν ζηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ πιεηνςεθία. Ζ Υ. 

ππνζηεξίδεη: «H γεληθή ζπλέιεπζε γίλεηαη θάζε θνξά πνπ είλαη λα πάξνπκε θάπνηεο 

απνθάζεηο θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα. Οη απνθάζεηο καο ιακβάλνληαη 

πιεηνςεθηθά. Μέζα απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πξνζπαζνχκε θάζε θνξά πνπ 

πξνθχπηεη έλα ζέκα λα ην ζπδεηάκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα κέιε κπνξνχκε λα 

παξεπξεζνχκε ζε απηή ηελ ζπλέιεπζε. Δίκαζηε ηζφηηκα θαη ηα έμη κέιε θαη φηαλ 

ππάξρεη θάπνηα δηαθσλία βξίζθνπκε ηξφπν θαη ηελ ιχλνπκε θάπνηα ζηηγκή». Αθφκε 

φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε δηαθσλίεο 

θαη λα ιεθζεί ε απφθαζε ζπλαηλεηηθά.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο απηνχ ηνπ ηχπνπ νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο δηέπνληαη απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη ειέγρνληαη απφ 
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ηα κέιε ηνπο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

πηνζεηνχλ ηηο αμίεο ηεο εθνχζηαο-ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο, ηεο ηζφηεηαο ησλ κειψλ, 

ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο 

(Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:21). 

Δπίζεο, ζηελ Terra Verde νη ζπλειεχζεηο είλαη αλνηθηέο. Απηή ηελ ζηηγκή 

είλαη εγγεγξακκέλα 15 κέιε φκσο ζηηο ζπλειεχζεηο ζπκκεηέρνπλ παξαπάλσ άηνκα 

θαζψο φπσο ν Μ. ηνλίδεη: «Ζ άκεζε δεκνθξαηία είλαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχκε 

ζηελ ζπλέιεπζε. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε αλνηρηή γεληθή ζπλέιεπζε, νπφηε δελ 

ζπκκεηέρνπλ κφλν γξακκέλα κέιε, δειαδή θαη εζχ λα έξζεηο αχξην έρεηο ιφγν θαη 

ςήθν ζηελ ζπλέιεπζε» ε κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε πνπ έγηλε γηα ην εάλ κπνξεί ν 

νπνηνζδήπνηε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζπλέιεπζε ν Μ. επηζεκαίλεη: «Ναη κπνξεί λα 

έξζεη ν νπνηνζδήπνηε αξθεί λα ζέβεηαη ηηο αξρέο ηνπ ρψξνπ». Ο Α. ζπλερίδεη: «Ζ 

ζπλέιεπζε είλαη αλνηρηή δελ είλαη θιεηζηή θαη επηδηψθνπκε λα ιακβάλνπκε ηηο 

απνθάζεηο καο δηα ηεο νκνθσλίαο, πνπ είλαη θαη ην πην δχζθνιν, δηφηη δελ ζέινπκε 

λα έρνπκε «εηηεκέλνπο» θαη «θεξδηζκέλνπο», απηφ είλαη ην πην δχζθνιν, ζπαλίσο 

έρνπκε πξνβιήκαηα ίζσο θαη πνηέ ζην λα πάξνπκε κηα απφθαζε». Πέξα ινηπφλ απφ 

ηελ δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, ηελ έιιεηςε ηεξαξρίαο ε ζπιινγηθφηεηα απηή 

ζπληνλίδεηαη θαη απνθαζίδεη κέζα απφ αλνηθηέο γεληθέο ζπλειεχζεηο. Πξφθεηηαη γηα  

ζπιινγηθφηεηεο  κε αλνηρηέο δηαδηθαζίεο φπνπ ε αιιειεγγχε, ε έιιεηςε ηεξαξρηθψλ 

ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ε άκεζε ζπκκεηνρή είλαη απαξαίηεηνο φξνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο (Βαξθαξφιεο  2012:39).  

ηελ χγρξνλε Αγσγή ηα κέιε παξακέλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ηα ίδηα. Σξία 

κέιε είλαη θαη εξγαδφκελεο ζην ζηαζκφ, έλα κέινο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

νηθεηνζειψο ρσξίο λα πιεξψλεηαη θαη ηέινο δχν αθφκε άηνκα ζπκκεηέρνπλ απιά 

ζηελ ζπλέιεπζε θαη παίξλνπλ κέξνο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ρσξίο φκσο λα 

εξγάδνληαη θαη ηα νπνία βνεζάλε ζε θάπνηεο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη ή φηαλ πξνθχςεη αλάγθε. Ζ Κ. ηνλίδεη: «Δίκαζηε έμη άηνκα κέιε θαη 

νη ηξεηο είλαη θαη εξγαδφκελεο απηή ηε ζηηγκή, ην έρνπκε θαηαθέξεη δειαδή κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πξνζπαζνχκε γηα θάηη θαιχηεξν». Γηα ηηο 

εξγαδφκελεο ηζρχεη ε αξρή ηεο ίζεο πιεξσκήο αλάινγα κε ηηο ψξεο πνπ έρεη εξγαζηεί 

ε θάζε κηα. Βάζε ηεο ζεσξίαο επηβεβαηψλεηαη φηη ε ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ αθνξά 

ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν εκεξνκίζζην ην νπνίν είλαη ίδην γηα φινπο.  
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ηελ Terra Verde μεθίλεζαλ αξρηθά ιίγα άηνκα, ηα νπνία αζρνιήζεθαλ κε 

ηνπο θαθέδεο απφ ηνπο Zapatistas θαη ζηαδηαθά εληάρζεθαλ θαη άιια άηνκα θαη 

θπξίσο παξαγσγνί. ια ηα κέιε ηεο ζπιινγηθφηεηαο παξέρνπλ εζεινληηθά ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο λα πιεξψλνληαη γηα απηφ θαη κφλν έλα κέινο είλαη εξγαδφκελε 

θαη πιεξψλεηαη. Τπάξρεη ινηπφλ αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο. «Απφ κφλν 

ηνπ ε ρξήζε εζεινληψλ δελ είλαη θαηλνηνκία αιιά είλαη ζεκαληηθή ζε πνιπάξηζκεο 

πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο θαζψο νη εζεινληέο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ παξαγσγή 

αγαζψλ θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πνπ πξηλ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο ή πνπ ήηαλ 

δηαζέζηκέο κφλν κε ηελ βνήζεηα  ησλ κηζζσηψλ (Defourny 2001:12). Φαίλεηαη φηη 

ρσξίο ηελ ζπκβνιή ησλ εζεινληψλ απηά ηα εγρεηξήκαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηβηψζνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ δξάζε ηνπο. 

ηνλ Κνριία αξρηθά μεθίλεζαλ κε πέληε κέιε θαη απηή ηε ζηηγκή είλαη νθηψ. 

πσο αλαθέξεη ν Γ. «Ξεθηλήζακε πέληε κέιε, απφ ηα νπνία έθπγαλ ηα ηξία, ην έλα 

δηφηη έθπγε απφ ην Ρέζπκλν, ην άιιν κέινο δηφηη δηνξίζηεθε θαη ην ηξίην ιφγσ 

αζπκθσλίαο κε ηελ κνξθή ην ζπλεηαηξηζκνχ, κε ην πψο ιεηηνπξγνχζακε νπζηαζηηθά. 

Έθπγαλ ινηπφλ ηξία κέιε θαη ήξζαλ αιιά έμη θαηλνχξηα κέιε θαη είκαζηε ζην ζχλνιν 

νθηψ άηνκα». Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη φια θαη εξγαδφκελνη θαη ηζρχεη ε 

αξρή ηεο ίζεο πιεξσκήο γηα φινπο. ζνλ αθνξά ζηελ εζεινληηθή εξγαζία  

επηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ εζεινληέο. O Γ ππνγξακκίδεη: «Οπζηαζηηθά 

εζεινληέο είκαζηε φινη καο γηαηί ηξία ρξφληα δελ έρνπκε πιεξσζεί, δειαδή είκαζηε 

θαη εξγαδφκελνη θαη εζεινληέο ηαπηφρξνλα, αιιά φρη εζεινληήο κε ηελ έλλνηα λα 

έξζεη θάπνηνο λα πξνζθέξεη εξγαζία ρσξίο λα πιεξσζεί θαζφινπ θαη είκαζηε θαη 

ελάληηα ζε απηφλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, δειαδή απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξνζθέξεηο 

εξγαζία ζα πξέπεη θαη λα πιεξσζείο». Δζεινληηθή εξγαζία ινηπφλ δελ ππάξρεη απιά 

ηα κέιε βάδνπλ πάλσ απφ ην θέξδνο ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο νπφηε 

εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ θέξδε δελ πιεξψλνληαη θαη νη ίδηνη/εο, θάηη ην νπνίν φκσο 

ζην κέιινλ επειπηζηνχλ φηη ζα αιιάμεη.  

Οκνίσο θαη ζηελ Καινχκπα- Σδεπέην ππάξρεη αιιαγή φζνλ αθνξά ηελ 

ζχλζεζε ηεο νκάδαο. Ο Υ. δηαηείλεηαη: «Ξεθηλήζακε έμη, ηα δπν κέιε απφ ηελ Γαιιία 

κεηά απφ αδπλακία ζπλεξγαζίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 απνθάζηζαλ λα θχγνπλ απφ 

ηελ Κνηλ..Δπ θαη έηζη ήξζαλ άιια ηξία θαηλνχξηα άηνκα, ζπλ φηη πξνζηέζεθαλ αιιά 

δπν κέιε πνπ θάλνπλ ην θνπθινζέαηξν ζην Σδεπέην, νπφηε ηψξα είκαζηε κηα νκάδα 

απφ ελληά άηνκα». Σα κέιε είλαη φια θαη εξγαδφκελνη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ, εθηφο απφ 
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έλα κέινο ν νπνίνο δελ ήζειε ν ίδηνο εξγαζία θαζψο είρε ηελ δηθή ηνπ εξγαζία θαη ν 

νπνίνο εληάρζεθε ζην ζπλεηαηξηζκφ έρνληαο σο ζθνπφ λα ζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη 

ηελ ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ρψξνπ. Ηζρχεη ε αξρή ηεο ίζεο πιεξσκήο θαη φπσο 

δηεπθξηλίδεη ν Υ. «Ίζε πιεξσκή γηα φινπο. Δκείο νξίδνπκε ην κηζζφ καο θαη 

κνηξάδνπκε ηα κεξνθάκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαζέλα. Έρνπκε εμεγήζεη ν 

θαζέλαο ηη αλάγθεο έρεη γηα ηελ επηβίσζή ηνπ θαη αλάινγα κε απηφ κνηξαδφκαζηε ηηο 

βάξδηεο, νπφηε θάζε θνξά ζηελ ζπλέιεπζε απνθαζίδνπκε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

βαξδηψλ πνπ ζα έρνπκε ηελ εβδνκάδα αιιά ην πψο ζα ηηο κνηξάζνπκε». 

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ εζεινληηθή εξγαζία δηεπθξηλίδεηαη φηη ππάξρεη 

εζεινληηθή εξγαζία ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φζν θαη απφ 

θάπνηνπο/εο νη νπνίνη/εο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν γηα θάλνπλ εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, 

παξνπζηάζεηο θ.α.. Ο Υ. αλαθέξεη: «Τπάξρεη εζεινληηθή εξγαζία απφ ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ κέζα ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ κε φια απηά πνπ θάλνπκε εθηφο σξαξίνπ, 

πνπ ζεκαίλεη νξγάλσζε εθδειψζεσλ, θηηάμηκν αθηζψλ, αθηζνθφιιεζε, 

γξαθεηνθξαηηθά θαη ππάξρνπλ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη 

κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα είηε γηα λα 

παξνπζηάζνπλ θάηη είηε γηα λα ζηήζνπλ έλα εξγαζηήξην, νη νπνίνη, θάπνηνη απφ 

απηνχο ην θάλνπλ εζεινληηθά». Ο Α. ηνλίδεη: « Ζ λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ηνλ 

εζεινληηζκφ πιένλ ζηηο Κνηλ..Δπ. νπφηε ηππηθά δελ κπνξεί λα ππάξμεη εζεινληήο. 

Δζεινληή νπζηαζηηθά ζεσξνχκε ηνλ νπνηνλδήπνηε έξρεηαη λα βνεζήζεη ηνλ ρψξν 

φπσο θαιιηηέρλεο πνπ έξρνληαη λα παίμνπλ αθηινθεξδψο, ππάξρνπλ θίινη πνπ 

θηλνχληαη ζε άιια ζπλεηαηξηζηηθά θαη νπνηαδήπνηε αλάγθε παξαζηεί ζα έξζνπλ λα 

καο ζηεξίμνπλ κε φ,ηη μέξνπλ λα θάλνπλ, αιιά νπζηαζηηθά θηλείηαη ζε θηιηθά επίπεδα 

ν εζεινληηζκφο γηαηί δελ ρσξάεη θάηη άιιν λνκηθά». 

Δπηπιένλ, ηα εγρεηξήκαηα απηά είλαη αλνηρηά ζε λέα άηνκα θάησ βέβαηα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ ηελ βησζηκφηεηα 

ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. ρεηίδνληαη κε ηελ δπλαηφηεηα ησλ κειψλ λα γίλνπλ θαη 

εξγαδφκελνη δηαηεξψληαο απηή ηελ ηζφηεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο φκσο 

θαη κε ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί νκαιή 

θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. Ζ Φ. αλαθέξεη: «Φπζηθά κπνξνχκε λα έρνπκε 

θαηλνχξηνπο αλζξψπνπο, αιιά δελ ζέινπκε λα γίλνπκε θαη έλαο ηεξάζηηνο 

ζπλεηαηξηζκφο γηαηί ζηελ νπζία νη ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ ηελ έλλνηα ηα κέιε λα γίλνπλ 

φια εξγαδφκελνη. Δκάο καο ελδηαθέξεη απηνί πνπ ζα είλαη εδψ θαη ζα ζπγθξνηνχλ 
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απηφλ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη εξγαδφκελνη. Βαζηθφ επίζεο είλαη 

λα έρνπκε κε ηα λέα κέιε θνηλέο απφςεηο θαη γξακκέο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ζπλεξγαζηνχκε». 

ηελ Terra Verde είλαη αλνηρηνί ζε λέα άηνκα αθνχ ιεηηνπξγνχλ θαη κε 

αλνηρηέο ζπλειεχζεηο, αξθεί ν θαζέλαο λα ζέβεηαη ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ ρψξνπ.  

Ο Μ. εμεγεί: «ρη κφλν είκαζηε αλνηρηνί, απηφο είλαη ν ζηφρνο λα εκπιαθνχλ 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έξρεηαη θάπνηνο σο άλζξσπνο θαη ε 

ζέζε ηνπ δελ αληηθξνχεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Terra Verde, δελ ππάξρεη θάπνην 

ζέκα». Οπφηε είλαη αλνηρηνί ζε λέα κέιε θαη κάιηζηα ην επηδηψθνπλ, αξθεί φκσο ηα 

λέα απηά κέιε λα ζέβνληαη ηηο αμίεο ηνπ ρψξνπ.  

Ο Α. αλαθεξφκελνο ζηνπο παξαγσγνχο ηνλίδεη: «Δπηδηψθνπκε θαη ηελ 

ςάρλνπκε απηνί νη άλζξσπνί λα κελ είλαη απιά παξαγσγνί αιιά λα έρνπλ κε ην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη κηα επαθή, δειαδή λα θαηαιαβαίλνπλ, παξάδεηγκα ηη ζπκβαίλεη 

κε ηελ πξνζθπγηά ηψξα, ηη ζπκβαίλεη κε ηελ ιεειαζία ηεο θχζεο, ηη ζπκβαίλεη κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, δειαδή λα κελ είλαη θάπνηνο θαζίζηαο 

παξάδεηγκα, φια απηά καο ελδηαθέξνπλ γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην εγρείξεκα. 

Γελ είλαη απιά φηη παξάγσ ή φηη παξάγσ πηζηνπνηεκέλα, ή φηη παξάγσ νηθνινγηθά, 

αιιά καο ελδηαθέξεη θαη απηφ, απηφ ίζσο θάλεη θαη ηελ δηαθνξά ηελ πνιηηηθή, φρη 

κφλν φηη πξνηάζζνπκε έλα άιιν ηξφπν δηαθίλεζεο πξντφλησλ αιιά θαη νη παξαγσγνί 

λα έρνπλ κηα ζρέζε κε απηφ πνπ ιέκε κε ηελ εθηξνπή ηνπ ππάξρνληνο, ίζσο 

αθνχγεηαη βαξχ αιιά λα έρνπλ κηα πξννδεπηηθφηεηα, κηα ζηάζε δσήο. Πξνζπαζνχκε 

δειαδή λα ζπλεξγαδφκαζηε κε παξαγσγνχο κηθξήο εκβέιεηαο νη νπνίνη λα έρνπλ θαη 

κηα πνιηηηθή ζηάζε δσήο, ελδηαθεξφκαζηε γηα ην ηη θάλεη απηφο, πσο θέξεηαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, είλαη άθξαηνο εθκεηαιιεπηήο, ιηπαίλεη ην ρσξάθη ηνπ θαη πεηάεη ηα 

ηζνπβάιηα φπνπ λα είλαη ή πξνζέρεη, ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, θάλεη αλαθχθισζε, 

ρξεζηκνπνηεί πιηθά θηιηθά πξνο ηελ θχζε».  

Καη νη Κνηλ..Δπ ηνπ Ρεζχκλνπ είλαη αλνηρηέο ζε λέα άηνκα. Ο Γ. 

δηεπθξηλίδεη: «Δίκαζηε φρη απιά αλνηρηνί ζε λέα άηνκα αιιά ηα ρξεηαδφκαζηε θηφιαο. 

Πξνθαλψο ππάξρνπλ θξηηήξηα ζην λα εληαρζεί θάπνηνο ζηνλ Κνριία φκσο ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα κπεη θάπνηνο ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ 

έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιχ, επεηδή πξψηα πξέπεη λα θαιπθζνχλ νη δηδαθηηθέο αλάγθεο. 

Οπφηε ζίγνπξα νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηακε ζηελ αξρή, νη νπνίεο ήηαλ θαη πνιηηηθέο 



67 
 

θαη θηλεκαηηθέο, έρνπλ κεηαηξαπεί θπξίσο ζε εξγαζηαθέο θαη ζην λα ππάξρεη δηάζεζε 

γηα ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία. Σίζεληαη θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε 

αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο φπσο γηα παξάδεηγκα θαζηζηηθέο θ.α. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ φκσο θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο, ηα άηνκα πνπ έξρνληαη 

ζπκθσλνχλ πάλσ θάησ κε απηά πνπ πηζηεχνπκε θαη εκείο θαη ππάξρεη κηα θνηλή 

άπνςε, γηαηί ζίγνπξα έλαο άλζξσπνο  ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη κφλν λα βγάιεη ρξήκαηα  

δελ έρεη ζέζε ζην θξνληηζηήξην καο γηαηί δελ κπνξεί θαη λα επηβηψζεη απφ απηφ». 

 Ο Υ. επηζεκαίλεη: «Πξέπεη ην λέν κέινο λα ζπκθσλεί κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγαδφκαζηε, λα ζπκθσλεί κε ην εκεξνκίζζην πνπ έρνπκε, λα ζπκθσλεί φηη πξέπεη λα 

πξνζθέξεηο εζεινληηθή εξγαζία γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ πέξα απφ ηηο ψξεο εξγαζίαο 

ζνπ, φ,ηη αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε κηα ζπζία ζα ηελ θάλνπκε φινη καδί, λα ζπκθσλεί 

κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζθνπνχο, ηηο αξρέο θαη ηνπο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

θηλείηαη απηφ ην εγρείξεκα».  

Καη ζηελ ζεσξία αλαθέξζεθε φηη νη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

νξγαλψζεηο αλνηθηέο ζε φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο πνπ έρνπλ ηα κέιε ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη απφ εζληθά, θπιεηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά ή ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα 

(Γίθηπν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). Δίλαη ινηπφλ 

αλνηρηέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδνληαη θαη λέα κέιε. Βαζηθά θξηηήξηα πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ πιεπξά απηψλ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα 

λέα κέιε λα ζπκθσλνχλ κε ηελ δνκή, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην εξγαζηαθφ 

θιίκα θαη ηα εξγαζηαθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη, ηνπο ζηφρνπο, ηηο αξρέο 

θαη ηηο αμίεο ηνπο.  
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ii) Αξίερ και ζηόσοι. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ κειψλ ζηηο Κνηλ..Δπ είλαη ε δεκηνπξγία 

θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα ζε ηνκείο εθπαίδεπζεο, πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνχ.  Ζ Φ. αλαθέξεη: 

«ε απηφλ ηνλ ρψξν έρνπκε βάιεη κφλν ηε ζπλεηαηξηζηηθή καο κεξίδα, ην νπνίν είλαη 

έλα κηθξφ πνζφ θαη κπνξέζακε λα ην βάινπκε γηα λα έρνπκε θάηη ζηελ άθξε. Μέζα 

απφ απηφ θαηαθέξακε λα κελ κείλνπκε άλεξγεο, λα δηαηεξεζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο 

καο, απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί φπσο είλαη γλσζηφ ε αλεξγία είλαη ζηα 

χςε. Καη γηαηί λα θιείζεη θαη έλαο ηέηνηνο ρψξνο, πνπ είλαη αλάγθε γηα ηελ θνηλσλία 

γηαηί θαη νη παξνρέο ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θέηνο ήηαλ πάξα πνιχ κεησκέλεο 

πξνο ηα παηδηά πνπ παίξλνπλ ηελ θξαηηθή κέξηκλα». Οη θξαηηθέο ινηπφλ παξνρέο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ πεξηνξηζζεί αξθεηά. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο είηε απηέο νη ππεξεζίεο 

παξέρνληαη ειιηπψο ή θαζφινπ απφ ην θξάηνο ή παξέρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ 

θεξδνζθνπηθφ ηνκέα ζε ηηκέο πνπ δελ είλαη πξνζηηέο ζηνλ θαζέλα. 

Ο Α. επηζεκαίλεη: «Δίκαζηε κηα εξγαζηαθή θνιεθηίβα, ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη 

λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρψξνο πνπ πξνζθέξεη εξγαζία ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ, 

γηαηί είλαη θαη ην βαζηθφηεξν δήηεκα ζην θνηλσληθφ παξφλ, δεπηεξεπφλησο είλαη ηα 

πνιηηηζηηθά, είλαη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη πνπ ζεσξνχκε φηη ρσιαίλεη ν ηφπνο δηφηη 

έρεη βαζηζηεί κφλν ζηηο δεκνηηθέο αξρέο. Δλψ ππάξρεη πάξα πνιχο θφζκνο ζην 

Ρέζπκλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πνιηηηζηηθά, ππάξρνπλ πνιινί θαιιηηέρλεο, ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα δνπλ άιια πξάγκαηα, ππάξρνπλ πάξα πνιινί θνηηεηέο θαη 

δελ γίλεηαη θάηη άιιν πέξα απφ απηφ πνπ ηνπο δίλεηαη ζην πηάην. Αθξηβψο έλαο 

ζπλεηαηξηζκφο, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη φπσο αθξηβψο ζέιεη, κπνξεί λα αλνίμεη 

ηηο πφξηεο ηνπο πνιηηηζηηθά ζε έλα ηφπν γηα λα δξάζεη φπσο ζέιεη».  

Δπηπιένλ, ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Κ. 

ηζρπξίδεηαη: «Βαζηθφο καο ζθνπφο είλαη λα έρνπκε έλα αξηζκφ παηδηψλ, κέρξη 30 

παηδηά, γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ, λα ππάξρεη πνηνηηθή 

δνπιεηά κε ηα παηδηά θαη λα κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο καο». Ζ 

Κ. αλαθέξεη: «Να πξνζθέξνπκε ηελ ηδέα ή ηελ πξνζπάζεηα κηαο δηαθνξεηηθήο 

παηδείαο απφ απηή πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη, δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζηε βάζε 

ηνπ πσο γίλεηαη ην κάζεκα θαη γεληθά άιινο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ην ζπδεηάσ γηα ηα 
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παηδηά κνπ θαη λνηάδνκαη γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά θαη αθξηβψο επεηδή είκαζηε 

κηθξφ θξνληηζηήξην ηα θαηαθέξλνπκε θαη ζπδεηάκε γηα ην θαζέλα ρσξηζηά».  

Ο Γ. ζπκπιεξψλεη: «Δίλαη ε εθπαίδεπζε, πξνζπαζνχκε λα ηνπο δψζνπκε θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ δίλνπλ ηα ππφινηπα θξνληηζηήξηα, λα ηνπο δνχκε 

δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη ηα ππφινηπα θξνληηζηήξηα, δειαδή δελ βιέπνπκε ηα παηδηά ζαλ 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ κπαίλνπλ ζην θξνληηζηήξην αιιά σο αλζξψπνπο θαη 

πξνζσπηθφηεηεο, ζέινπκε λα ηνπο βνεζήζνπκε ζε φζα κπνξνχκε γηα απηφ ην ιφγν 

έρνπκε θαη παηδηά πνπ έξρνληαη δσξεάλ ζην θξνληηζηήξην θαη είκαζηε αλνηρηνί πάληα 

ζην λα βνεζάκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, έρνπκε πξνζπαζήζεη λα θάλνπκε 

δηάθνξα ζεκηλάξηα θαη πξνβνιέο ηαηληψλ έηζη ψζηε λα απνθηνχλ ηα παηδηά θαη κηα 

άιιε γλψζε πέξα απφ απηή πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν». θνπφο ηνπο είλαη λα 

ζπκβάιινπλ φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ ζηελ παηδεία ησλ καζεηψλ ηνπο αιιά ζηελ 

παηδεία κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ θαη φρη κε ηελ έλλνηα ηεο απνζηήζηζεο. 

Δπίζεο, δελ έρνπλ σο ζηφρν ην θέξδνο αθνχ θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά δελ 

έρνπλ ρξήκαηα γηα ηα δίδαθηξα ηα δέρνληαη αθφκε θαη δσξεάλ ζην θξνληηζηήξην.  

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δηεμάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζπλεηαηξηζηηθέο, νη νπνίεο ηνπνζεηνχλ ηελ 

ππεξεζία πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ θνηλφηεηα πάλσ απφ ην θέξδνο (Defourny and 

Develtere 2009:16). Δπηπιένλ,  ε επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνξέσλ 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη παξέρνπλ θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο εθφζνλ νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα γηαηί πηζηεχνπλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ νη ίδηνη νξίδνπλ θαη είλαη πξφζπκνη λα 

εξγαζηνχλ θαη λα δψζνπλ φηη θαιχηεξν κπνξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

κηα θξαηηθή ππεξεζία (Αδάκ θαη Παπαζενδψξνπ 2010:21).  

Δπίζεο, κέζα απφ ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ππεξεζηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη δξάζε. Ο Υ. αλαθέξεη: «Ο ζηφρνο καο ηνπιάρηζηνλ 

αξρηθά είρε λα θάλεη κε ην θνκκάηη ησλ παηρληδηψλ, ηεο θαηαζθεπήο παηρληδηνχ, ηνπ 

θνπθινζεάηξνπ θαη ηνπ θαθέ θαη αθνξνχζε ηε δηαγελεαθή επηθνηλσλία, δειαδή κέζα 

απφ ην παηρλίδη ην ίδην θαη ην ξφιν ηνπ παίρηε πξνζπαζήζακε λα θέξνπκε 

δηαθνξεηηθέο γεληέο θνληά. Σν ίδην ην παηρλίδη ζεσξήζακε φηη ζέηεη φξνπο ηζφηηκνπο 

νπφηε δπν άηνκα πνπ είλαη παίθηεο εθείλε ηελ ζηηγκή δελ έρεη θακία ζεκαζία απφ 
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πνχ είλαη, πνηνη είλαη, πφζν ρξνλψλ είλαη, πφζν πινχζηνη, είλαη ίζνη, είλαη παίθηεο. O 

θφζκνο γλσξίδνληαο παηρλίδηα απφ άιινπο πνιηηηζκνχο γλσξίδεη θαη δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, πξνζπαζήζακε λα πξνσζήζνπκε κηα ηδέα ηέηνηα θέξλνληαο ζε επαθή 

αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο λα ρηππήζνπκε ιίγν ην ζχζηεκα ηνπ 

ξαηζηζκνχ, απηφ φζνλ αθνξά ην παηρλίδη. Σν θνκκάηη ηνπ θνπθινζεάηξνπ έρεη 

άπεηξεο πξνεθηάζεηο θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ θαηαζθεπή ε ίδηα θαη ηνπ θνπθινζεάηξνπ θαη ησλ 

παηρληδηψλ καο έβαιαλ ζε κηα δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο 

επαλαρξήζεο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη άρξεζηα θαη ηνπο δίλεηο αμία εζχ κε ηελ ρξήζε 

ηνπο, νπφηε φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη καδεκέλα απφ ηνλ δξφκν, απφ 

ζθνππίδηα απφ μχια πεηακέλα θηι, ηα νπνία ηνπο αιιάδνπκε ρξήζε θάλνληάο ηα 

παηρλίδηα, απηνί ήηαλ νη βαζηθνί ζηφρνη άμνλεο θαη ην θαθέ ήηαλ έλαο ρψξνο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλεπξεζνχλ άλζξσπνη θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη  θάλνπλ 

πξάγκαηα κέζα απφ θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, εξγαζηήξηα, εθζέζεηο θ.α. Ζ ίδηα ε 

θαηαζθεπή ησλ παηρληδηψλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ πξνζπαζήζακε 

λα ρηππήζνπκε ιίγν απηφ ηνλ θαηαλαισηηζκφ». Σν απφζπαζκα απηφ επηβεβαηψλεη 

ηελ άπνςε πσο ε θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία ζηεξίδεηαη θαη δηαδίδεη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο (Ληεξφο 2012:65).  

Ο Α. ζπλερίδεη: «θνπφο, πνπ πξνζπαζνχκε λα ηνλ εληάμνπκε αλ θαη είλαη 

πνιχ λσξίο αθφκα, είλαη ε εκπινθή καο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δελ ζεσξνχκε φηη 

είκαζηε μέρσξν θνκκάηη ζε θακία πεξίπησζε,  νπφηε λα δνχκε θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ εδψ, ηηο αλάγθεο γηα δηαζθέδαζε, γηα κφξθσζε θαη 

λα θηλνχκαζηε κε γλψκνλα ηνλ θφζκν, πξνθαλψο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηθέο καο, δελ 

μεθεχγνπκε πνιχ απφ ηελ δηθή καο αηζζεηηθή, δελ καο θαζνξίδεη ν θφζκνο, 

πξνζπαζνχκε φζν γίλεηαη λα ζπλδηακνξθσλφκαζηε». Γίλεηαη πξνζπάζεηα ινηπφλ λα 

θαηαλνεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Ζ Terra Verde ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ, αιιειέγγπνπ θαη 

δίθαηνπ εκπνξίνπ ρσξίο κεζάδνληεο. Ζ Γ. επηζεκαίλεη: «Να απνδείμεη φηη κπνξεί λα 

ππάξρεη κηα άιιε παξαγσγή, έλα δηαθνξεηηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαη φηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ηα πξάγκαηα φπσο είλαη γεληθά ζην θαλνληθφ εκπφξην δειαδή κε 

ρακεινχο κηζζνχο θαη πνιχ ρακειέο ηηκέο γηα ηνλ παξαγσγφ. Καη γεληθά λα ζηεξίδεηο 

θαη ην ηνπηθφ επεηδή απηφ ζεκαίλεη θαη ιηγφηεξν θφζηνο ζηηο κεηαθνξέο θαη ιηγφηεξή 

επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ζηνρεχνπκε λα ππάξρεη κηα πνηφηεηα ζην ηη 
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θαηαλαιψλνπκε θαη λα μέξνπκε απφ πνχ έξρνληαη ηα πξντφληα, λα έρνπκε 

εκπηζηνζχλε ζην πσο παξάγεηαη απηφ ην πξντφλ θαη ην άιιν είλαη λα ελεκεξψλνπκε 

ηνλ θφζκν γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαλαιψλνπκε ηα ζσζηά πξντφληα θαη λα 

ςάρλνπκε ηη αθξηβψο θαηαλαιψλνπκε».  

O M. αλαθέξεη: «Γεληθά είρακε μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα θέξλνληαο 

πξντφληα απφ άιιεο ρψξεο, θπξίσο φκσο ζα αλαθεξζψ ζηελ ησξηλή ζηφρεπζε, πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ εκπινθή ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ ζηελ δηαθίλεζε ησλ δηθψλ 

ηνπο πξντφλησλ, θηηάρλνληαο έλα άιιν κνληέιν νηθνλνκίαο ζε κηθξή θιίκαθα 

θπζηθά, πνπ θαη πάιη ζηε κηθξή απηή θιίκαθα δχζθνια αληαγσλίδεζαη ηνλ άιιν 

ηξφπν παξαγσγήο πνπ επηθξαηεί, ηνλ άιινλ ηξφπν κάιινλ δηαθίλεζεο. Ο πειάηεο 

είλαη θαιφ λα κηιάεη απεπζείαο κε ηνπο παξαγσγνχο φηαλ αγνξάδεη πξντφληα θαη 

εκείο σο αιιειέγγπνη ππνζηεξηθηέο λα ζπλερίδνπκε λα ιεηηνπξγνχκε ππνζηεξηθηηθά, 

αιιά φρη ζηελ πξψηε γξακκή».  

Ο Α. ηνλίδεη: «H ηξέρνπζα νηθνλνκία πξνάγεη ηνλ γηγαληηζκφ, ινηπφλ εκείο 

ιέκε φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε δηαθίλεζε ηξνθήο θαη κε άιιν ηξφπν. 

Πξνζπαζνχκε λα θέξνπκε πην θνληά θαηαλαισηή κε παξαγσγφ θαη λα κεηψζνπκε ην 

ράζκα απηφ θαη λα ππάξρεη κηα πξνζσπηθή επαθή. Απηφο είλαη ν ζθνπφο καο. Να 

πνχκε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε πειάηεο ηνπ θάζκαηνο πνπ πξνάγεη ηνλ 

γηγαληηζκφ. Δθεί ινηπφλ εάλ ρσξάεη ε Terra Verde είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ειάρηζηε ξεγκάησζε ζην ππάξρνλ ή δπλαηφλ. Δπίζεο, θάλνπκε θαη εθδειψζεηο. 

Γειαδή φια απηά δελ ηα πξνάγνπκε κφλν κε ηα πξντφληα, ηνπο παξαγσγνχο θαη φιν 

ην θάζκα πνπ πεξηγξάθνπκε ηψξα αιιά θαη κέζα απφ βηβιηνπαξνπζηάζεηο 

θξνληίδνπκε δηάθνξνπο ζπγγξαθείο λα ηνπο θάλνπκε γλσζηνχο ζηελ πφιε εδψ, 

δειαδή δελ πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ, ζπκκεηείρακε πέξπζη ζε 

έλα κεγάιν αγψλα πνπ είρε γίλεη ελάληηα ζηα ρεκηθά ηνπ πνιέκνπ, δειαδή είλαη 

πνιιέο θνξέο θαη πην αθξαηθλψο πνιηηηθέο νη δξάζεηο καο».  

ηφρνο ινηπφλ απηήο ηεο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη ε 

ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, ε άκεζε ζρέζε παξαγσγνχ – 

θαηαλαισηή, ε απηνλνκία θαη ε αμηνπξεπήο δηαβίσζε ηνπ παξαγσγνχ, ε πνηφηεηα θαη 

ε πξνζηηή ηηκή γηα ηνλ θαηαλαισηή, ν ζεβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. Δπηπιένλ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε  δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε έλα άιιν ηξφπν απφ 
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φηη επηβάιιεη ε αγνξά θαη φηη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νη ζθιεξέο ζπλζήθεο  

εθκεηάιιεπζεο πνπ επηβάιεη ε παγθφζκηα αγνξά, νη πνιπεζληθέο πνπ ηελ ειέγρνπλ 

θαη νη κεζάδνληεο. Δπίζεο, ζηνρεχνπλ ζηελ δηάδνζε ηδεψλ θαη αμηψλ δηαθνξεηηθψλ 

απφ εθείλσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ νπνίσλ ε αμία δελ κεηξηέηαη ζε 

ρξήκα.  

Οη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ πνιιαπινχο ζηφρνπο, 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε: 

α) θνηλσληθνχο, δηφηη πξνζθέξνπλ θνηλσληθά ρξήζηκεο ππεξεζίεο είηε ζηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο  

  β) νηθνλνκηθνχο, δηφηη αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν λα αλαπηχμνπλ ζπλερή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξέπεη λα είλαη βηψζηκε 

      γ) πνιηηηθνχο, δηφηη δηακνξθψλνπλ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε αλαδεηθλχνληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δήηεκα θαη δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 

Αλάινγα κε ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο, νη πνιηηηθνί ζηφρνη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάδεημε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θ.α.(Campi et al 2006 ζε Αδάκ 2012:54). 

 

Οη αξρέο θαη νη αμίεο βαζίδνληαη ζηελ δεκνθξαηηθή δηνίθεζε, ηελ 

αιιειεγγχε, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ακνηβαηφηεηα, ηελ ηζφηεηα, ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ, ηελ αιιεινβνήζεηα, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινεθηίκεζε. Ζ Φ. 

δηαηείλεηαη: «Βαζηθή καο αξρή θαη αμία απνηειεί ε ζπλεξγαζία, ην νπνίν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη θαη είρε δπζθνιίεο, αθφκα έρεη, γηαηί είλαη δχζθνιν απφ έλαο 

εξγαδφκελνο λα γίλεηο ζπλεξγάηεο κε ηνλ άιιν, ην παιεχνπκε φκσο παξά πνιχ θαη 

πάκε πνιχ θαιά». Ζ Κ. ππνζηεξίδεη: «Oη απφςεηο καο είλαη δηαθνξεηηθέο φκσο 

πξνζπαζνχκε κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε λα πξνάγνπκε ηελ ζπλεξγαζία καο θαη λα 

ιχλνπκε φιεο ηηο δηαθσλίεο καο γηα ην θαιφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη γηα ην θαιφ φισλ 

καο». Ζ Κ. επηζεκαίλεη: «Δίλαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε αιιειεγγχε, φηη είκαζηε φινη 

ηζφηηκα κέιε, φηη φ,ηη έρνπκε ην ζπδεηάκε γηα λα ιπζεί κέζα απφ ηελ ζπλέιεπζε. 

Δπίζεο, είλαη ε εκπηζηνζχλε αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρεη θξηηηθή θαη εηιηθξίλεηα γηα λα 

κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ζσζηά απηφ ην εγρείξεκα». Οη ζρέζεηο ηνπο ινηπφλ δηέπνληαη 

απφ εηιηθξίλεηα θαη εκπηζηνζχλε θαη πάλσ ζε απηέο ηηο αμίεο δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο 

θαη θψδηθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπληνλίδνληαη γηα θνηλφ φθεινο. Σν θνηλσληθφ 

θεθάιαην απνηειείηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ φπσο είλαη νη 
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θαλφλεο θαη νη ζρέζεηο  εκπηζηνζχλεο ην νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ γηα ακνηβαίν φθεινο (Evans 2000 ζε Kay 2006: 163). 

Ο Υ. αλαθέξεη: «Ο πξψηνο πνιηηηθφο ιφγνο πνπ παξάγεηαη νπζηαζηηθά απφ 

έλα ζπλεηαηξηζηηθφ εγρείξεκα είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ, είλαη έλαο 

πνιηηηθφο ιφγνο φηη κπνξείο λα νξγαλψζεηο ηελ εξγαζία ζνπ θάπσο δηαθνξεηηθά απφ 

απηφ πνπ είλαη εθεί έμσ δηφηη απηφο είλαη ν ζηφρνο καο θαη απηφ κπνξεί λα είλαη 

πξαγκαηηθά εθηθηφ, νπφηε πξνζπαζνχκε αξθεηά λα ρηίζνπκε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, 

αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καο γηα λα βγάινπκε θαη απηφλ ηνλ πνιηηηθφ 

ιφγν πξνο ηα έμσ». Οη θαλφλεο ηεο ακνηβαηφηεηαο δεκηνπξγνχλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

αλάκεζα ζηα άηνκα, αιιά θαη ηηο αιιειέγγπεο αμίεο εληφο ησλ αιιειέγγπσλ δνκψλ 

αιιά θαη εθηφο απηψλ (Bevort and Bucolo ζε Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε 2013: 

103). 

Δπίζεο, είλαη ε ηζφηεηα, ε ίζε εξγαζία θαη ε ίζε πιεξσκή. ινη πνπ είλαη 

ζηηο Κνηλ..Δπ είλαη θαη κέιε θαη έρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα, ίδηεο επζχλεο θαη ίδηεο 

ππνρξεψζεηο. Ο Α. αλαθέξεη: «Πξνζπαζνχκε λα ιεηηνπξγνχκε κε ηζφηεηα σο πξνο ηηο 

απνθάζεηο, σο πξνο ηηο επζχλεο, σο πξνο ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, σο πξνο ηελ 

πιεξσκή απηά είλαη ηα εχθνια, ην πην δχζθνιν είλαη λα θαηαθέξεηο λα δεηο πνηνο απφ 

ηνλ ζπλεηαηξηζκφ έρεη πεξηζζφηεξε αλάγθε γηα λα πάξεη πεξηζζφηεξα κεξνθάκαηα, ην 

νπνίν είλαη έλα δήηεκα θαη ην ζέηνπκε θάζε θνξά ζηελ ζπλέιεπζε».  

Αθφκε, βαζηθή ηνπο αξρή είλαη απηή ηεο ειεπζεξίαο. Ζ Μ. επηζεκαίλεη: «Σα 

παηδηά ηα έρνπκε ιίγν πην ειεχζεξα απφ φηη νη ππφινηπνη ζηαζκνί, δηφηη πηζηεχνπκε 

φηη φια ηα κέηξα θαη φια απηά ζα ηα έρνπλ ζηελ ππφινηπή ηνπο δσή ζίγνπξα, 

ηνπιάρηζηνλ αο ραξνχλε ηψξα ηα παηδάθηα ηελ ειεπζεξία ηνπο. ίγνπξα θξαηάκε 

θάπνηα ζηάληαξ, δελ κπνξνχκε λα είλαη αλεμέιεγθηε ε θαηάζηαζε, αιιά γεληθψο 

ππάξρεη αξθεηή ειεπζεξία ζηα παηδηά». Ζ X. ηνλίδεη: «Αξρή καο απνηειεί λα 

θπξηαξρεί ε ειεχζεξε βνχιεζε κέζα απφ επηηξεπφκελα φξηα πνπ ρξεηάδνληαη δηφηη 

πηζηεχνπκε ζηελ δεκηνπξγία ειεχζεξσλ αλζξψπσλ θαη φρη ππνηαγκέλσλ».  

Πέξα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αξρέο, ζέηνπλ επηπιένλ ηελ απηννξγάλσζε, 

ηελ ελαληίσζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ηνλ ζεβαζκφ ηεο θχζεο, ηελ ελαληίσζε 

απέλαληη ζε ξαηζηζηηθά θαη θαζηζηηθά θαηλφκελα, ηελ αιιειεγγχε θαη φπσο 

αλαθέξνπλ ζηελ Terra Verde: «ηαλ ιέκε αιιειεγγχε, ελλννχκε ηελ έκπξαθηε 

ζηήξημε αγψλσλ θαη θηλεκάησλ, πνπ καο δίλνπλ ψζεζε λα θηλεηνπνηεζνχκε  θαη φρη 
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ηε «ζπκπφληα γηα ηνπο θησρνχο»». «Χζηφζν, κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ηεο 

„αιιειεγγχεο‟ είλαη αληηιεπηή ζηηο νξγαλψζεηο θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, φπνπ ε 

έλλνηα εξκελεχεηαη σο απηελέξγεηα θαη απηννξγάλσζε φισλ εθείλσλ πνπ έρνπλ 

αλάγθε ππνλνψληαο φηη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε δελ είλαη κφλν έλαο αγψλαο γηα 

επηβίσζε αιιά γηα πνιηηηθή αληίζηαζε θαη αιιαγή θαζψο θαη γηα θνηλσληθή 

αλαηξνπή ησλ ζθιεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο» (Kalogeraki, Alexandridis and Papadaki 

2015: 48).   

Ζ Γ. επηζεκαίλεη: «Δίλαη ε ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, ηνπ 

αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ, ν ζεβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη κεηά είλαη ην πνιηηηθφ θνκκάηη πσο ιεηηνπξγνχκε αλάκεζα καο, 

ιεηηνπξγνχκε κέζσ κηαο ζπλέιεπζεο θαη πξνζπαζνχκε λα πάξνπκε απνθάζεηο κε 

νκνθσλία θαη είλαη σξαίν πνπ νη ηνπηθνί παξαγσγνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλέιεπζε 

θαη παίξλνπλ κέξνο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ καγαδηνχ». Ο Μ. 

δηεπθξηλίδεη: «Γεληθά έρεη λα θάλεη κε ηελ αιιειεγγχε, ηνλ ζεβαζκφ, ηελ ηζφηεηα 

δειαδή πέξα απφ ην θνκκάηη ηνπ εκπνξίνπ, έρεη λα θάλεη φρη κφλν ηη ζρέζε 

αλαπηχζζεη ν πειάηεο κε ηνλ παξαγσγφ, αιιά γεληθφηεξα κε ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αμίεο 

πνπ ζα ζέιακε λα δηέπνπλ απηήλ ηελ θνηλσλία».  

Καη ζηελ ζεσξία φκσο αλαθέξζεθε φηη ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ηνλ ίζν 

ρξφλν εξγαζίαο, ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ (έλα εξγαδφκελνο 

κηα ςήθνο), ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο, ε απηνβνήζεηα, ε 

θνηλσληθή επζχλε, ε κέξηκλα γηα ηξίηνπο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

απνηεινχλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ κνλάδσλ ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Ληεξφο 2012:55).  
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iii) Ιδεολογικό πλαίζιο. 

ε φιεο ηηο ππφ κειέηε Κνηλ..Δπ ηίζεληαη επξχηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο είλαη 

ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ηεο ζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ, ηεο αιιειεγγχεο. H 

θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηδξπκάησλ, 

νξθαλνηξνθείσλ, ζπιιφγσλ, νκάδσλ, φπσο είλαη ην θχηηαξν Υαιέπαο, ε νξγάλσζε 

Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, ε θνηλσληθή θνπδίλα Υαλίσλ, νη πξφζθπγεο θ.α. Ζ Μ. 

επηζεκαίλεη: «ε φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ θάλνπκε, βγάδνπκε έλα πφζν θαη ην 

παξέρνπκε ζε άιιεο νκάδεο, ζπιιφγνπο, εγρεηξήκαηα». Ζ Κ. αλαθέξεη: 

«Πξνζπαζνχκε λα βνεζήζνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε εππαζείο νκάδεο. Κάλνπκε παδάξη 

θάζε Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα θαη ηα ρξήκαηα δίλνληαη ζε θάπνηεο εππαζείο νκάδεο, 

πέξπζη αο πνχκε δψζακε ζηελ θνηλσληθή θνπδίλα, θέηνο ζα θάλνπκε γηα ηνπο 

πξφζθπγεο». Ζ Υ. ζπλερίδεη: «Δίλαη κηα επηρείξεζε πνπ βνεζάεη πξνο ηα έμσ ην 

ζχλνιν, δειαδή θάπνηα ηδξχκαηα, θάπνηεο νκάδεο αλζξψπσλ, γίλνληαη θάπνηεο 

εθδειψζεηο κέζα ζηνλ ρξφλν θαη ρξήκαηα απφ εθεί θαη έλα κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο πεγαίλεη ζε ηέηνηεο δξάζεηο».  

Δπίζεο, απφ ηα ππφινηπα εγρεηξήκαηα, ν Υ. πεξηγξάθεη: «Γεληθά ππάξρεη έλα 

θνπηί νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζην ρψξν καο γηα δηάθνξέο εππαζείο θαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη εκείο ηνπο βνεζάκε θαη ηνπο εληζρχνπκε φζν κπνξνχκε». 

Ο Γ. δηαηείλεηαη: «Έρνπκε θάλεη θηλήζεηο λα ζηείινπκε ζην θνηλσληθφ ηαηξείν 

Ρεζχκλνπ θάξκαθα γηα ηνπο πξφζθπγεο ή λα καδεχνπκε ηξφθηκα θαη ξνχρα γηα 

θησρνχο. Αθφκε, πξνζθέξνπκε καζήκαηα κε αληαιιαγή ζε θάπνηα παηδηά πνπ έρνπλ 

αλάγθε θαη δελ έρνπλ ρξήκαηα ή αθφκα θαη δσξεάλ καζήκαηα». ε κηα 

δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε πνπ έγηλε γηα ηελ αληαιιαγή ν Γ. αλαθέξζεθε: «Γηα 

παξάδεηγκα ηψξα απηή ηε ζηηγκή έρνπκε κηα νηθνγέλεηα πνπ δελ έρεη πνιιά ρξήκαηα 

αιιά παξαδίδεη καζήκαηα θεξακηθήο, νπφηε έρνπκε εκείο ηα παηδηά ηνπο δσξεάλ θαη 

νη γνλείο καο θάλνπλ δσξεάλ καζήκαηα θεξακηθήο». ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα 

νηθνλνκία ζπλαληάκε νξγαλψζεηο κε απμεκέλε θνηλσληθή ρξεζηκφηεηά. χκθσλα κε 

ηνπο Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε (2013) πνιιέο θνξέο νη ίδηεο αλαπηχζζνπλ 

κνξθέο αληαιιαγήο κε ζεβαζκφ ζε θνηλσληθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο.  

Ζ Κ. ηζρπξίδεηαη: «Ζ αιήζεηα είλαη φηη απηφ ην θνκκάηη ην έρνπκε αθήζεη 

ιίγν πίζσ, εγψ ζα ήζεια λα ην θάλνπκε ιίγν παξαπάλσ. Γεληθά κε αλαθνηλψζεηο 

παίξλνπκε ζέζε γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ. Γηα ηνπο πξφζθπγεο είρακε 
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καδέςεη ξνχρα θαη ηξφθηκα. Γεληθά σο άηνκα είκαζηε δξαζηήξηα, σο ζπιινγηθφηεηα 

φκσο ίζσο καο έρεη θαηαβάιεη ην δήηεκα κε ηα νηθνλνκηθά θαη φηαλ δελ πάεη απηφ 

θαιά κεηά δπζθνιεχεζαη λα κπεηο ζε κηα δηαδηθαζία λα αλνίμεηο θαη άιια ζέκαηα, 

δειαδή αλ είρακε ιχζεη ην νηθνλνκηθφ, ζα ππήξρε πεξηζψξην θαη γηα θάηη άιιν. Αιιά 

ζεσξψ φηη καο έρεη πάξεη ιίγν απφ θάησ ην νηθνλνκηθφ δήηεκα, πνπ δελ είλαη ζαθψο 

ν πξψηνο ζηφρνο καο, δελ ελλνψ λα πινπηίζνπκε κέζα απφ ηνλ Κνριία, πξνθαλψο 

δελ είλαη απηφ ην δήηεκα, αιιά λα κπνξείο λα βγάδεηο ηα σο πξνο ην δελ». Ζ 

επίδξαζε ινηπφλ πνπ έρεη ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην είλαη αξθεηά έληνλε κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη θαη νη ππφινηπεο κνξθέο θεθαιαίνπ φπσο είλαη ην 

θνηλσληθφ θαζψο δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ άιινπο ηνκείο φζν ζέινπλ εθφζνλ δελ 

ηνπο δηεπθνιχλεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σα δηάθνξα είδε 

θεθαιαίσλ ζηηο θνηλφηεηεο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα ην έλα κε ην άιιν (Moulaert 

and Nussbaumer 2005:2084). Αλ γηα παξάδεηγκα ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην δελ έρεη 

αλαπηπρζεί ζσζηά, ηφηε ζα επεξεαζηεί θαηά πνιχ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ θεθαιαίσλ κπνξεί 

λα έρεη είηε θαηαζηξνθηθέο είηε δεκηνπξγηθέο ζπλέπεηεο.   

Δπηπιένλ, ζέηνπλ θαη πνιηηηθά δεηήκαηα φπσο είλαη ε ελαληίσζε ζηνλ 

πφιεκν, ζηνλ θαζηζκφ θαη ζηνλ ξαηζηζκφ. Ζ θεηηλή ρξηζηνπγελληάηηθή γηνξηή ζηελ 

χγρξνλε Αγσγή είρε ζέκα «Ο Πφιεκνο δελ είλαη Παηρλίδη» θαη ην παηδάθηα  

θξαηνχζαλ παλφ κε ζπλζήκαηα φπσο αιιειεγγχε ζηνπο πξφζθπγεο, ν πφιεκνο είλαη 

αδηθία. O Γ. ηζρπξίδεηαη: «Πξνζπαζνχκε λα πξνβάιινπκε αληηθαζηζηηθέο θαη 

αληηξαηζηζηηθέο απφςεηο, λα θαηαδηθάζνπκε φπνηε ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

ηξακπνπθηζκψλ θαη θαζηζηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, πξνζπαζνχκε λα πξνάγνπκε ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη λα θαηαδηθάδνπκε ηελ βία κε δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ θάλνπκε, φπσο 

πξνβνιέο ηαηλίαο, ζεκηλάξηα».   

Καη ζηελ Terra Verde φκσο ν Μ.. αλαθέξεη: «Γεληθά σο Terra Verde 

ζπκκεηέρνπκε ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη ζε θηλήζεηο φπσο είλαη ην 

αληηξαηζηζηηθφ θεζηηβάι, πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν. Δπίζεο, κε ην θνηλσληθφ ζηέθη- 

ζηέθη κεηαλαζηψλ ππάξρεη κηα νξγαληθή ζρέζε. ηεξίδνπκε ηελ θαηάιεςε Rosa Nera 

θαη άιιεο θηλήζεηο απφ ηα θάησ, φπσο ζέινπκε λα είλαη θαη ε Terra Verde, γηαηί 

είκαζηε απφ ηελ ίδηα κεξηά». Ζ Terra Verde κεηαμχ ησλ άιισλ ζέηεη θαη 

αληηθπξηαξρηθά θαη αληηθαπηηαιηζηηθά δεηήκαηα. Ο Α. επηζεκαίλεη: «Δπίζεο 

ζπλεξγαδφκαζηε κε ηελ θαηάιεςε Rosa Nera, πνπ θάλνπκε θνηλέο εθδειψζεηο. πσο 
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θαη ζηεξίδνπκε ηελ θηλεκαηηθή θαη πνιηηηθή δξάζε ηεο Libero Mondo θαη ησλ 

Zapatistas πνπιψληαο πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνπλ, ην ππφ θαηάιεςε εξγνζηάζην 

ηεο BIOME θαη πνπιάκε ηα πξντφληα ηνπο θαη θάλνπκε ηα αδχλαηα δπλαηά λα ηα 

πξνσζνχκε δηφηη ηνπο ππνζηεξίδνπκε πνιηηηθά». Οη δεκηνπξγηθέο αληηζηάζεηο 

απεπζχλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ κέζα απφ δηάθνξα εγρεηξήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ 

αληηθπξηαξρηθά πιαίζηα, πξνζπαζψληαο λα θηλεηνπνηήζνπλ φζνπο ην επηζπκνχλ ζηελ 

ζπλεηδεηή απηννξγάλσζε (Βαξθαξφιεο 2012:40). 

Σα κέιε ηεο Καινχκπα αλαθέξνπλ φηη ζε ζεκαληηθά πνιηηηθά γεγνλφηα είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη παίξλνπλ ζέζε βγάδνληαο αλαθνηλψζεηο. ε απεξγίεο θαη 

δηαδειψζεηο ν ρψξνο ηνπο θιείλεη θαη φινη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδειψζεηο. Ο Υ. 

επηζεκαίλεη: «Γελ έρεη θάπνηα κεγάιε ζεκαζία, νπζηαζηηθή λα θιείλεηο έλα ρψξν, 

έλα θαθέ, αιιά έρεη κηα ζπκβνιηθή ζεκαζία φηη ν ρψξνο παίξλεη ζέζε ζε απηφ ην 

γεγνλφο». Δπίζεο, ζέηνπλ θαη δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν κε ηελ 

αλαθχθισζε πιηθψλ πνπ θάλνπλ νη ίδηνη γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο 

φζν θαη κε ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημή ηνπο ηνπ αγψλα θαηά ησλ ΒΑΠΔ. 

 ζνλ αθνξά ηηο ΒΑΠΔ, κέζα απφ ηελ ζπιινγηθή δξάζε πνπ νξγαλψζεθε 

ελάληηα ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθψλ 

πάξθσλ δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα δίθηπα φπσο είλαη ην Παγθξήηην Γίθηπν ηνπ 

Αγψλα θαηά ησλ βηνκεραληθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σα δίθηπα απηά θαη 

νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο ηάζζνληαη ππέξ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο αιιά ελαληηψλνληαη κε ηα αηνιηθά πάξθα 

βηνκεραληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηα νπνία ζεσξνχληαη αθαηάιιεια ηφζν γηα ην 

νηθνζχζηεκα φζν γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ (Κνχζε 2014:222). «ηηο 

ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο θηλεηνπνηήζεηο, νη αθηηβηζηέο αληηηίζεληαη ζε κεγάιεο 

θιίκαθαο «βηνκεραληθά» αηνιηθά πάξθα, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα έξγα απηά: 

α. Πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εμαγσγή ελέξγεηαο. 

β. Γελ απνζθνπνχλ ζηελ βηψζηκή αλάπηπμε. 

γ. Έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία-ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ, ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία- θαη ζην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα. 

δ. Γελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο». (Κνχζε 2014: 

220). 
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Τπάξρεη ινηπφλ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Κνηλ..Δπ ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη 

ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Με ηελ ζηήξημε άιισλ νκάδσλ θαη κέζα απφ δηάθνξεο 

αλαθνηλψζεηο θαη εθδειψζεηο ηα κέιε ησλ Κνηλ..Δπ επηθνηλσλνχλ πξνο ηα έμσ ηηο 

ζέζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο. κσο ζχκθσλα κε ηνλ Υ: «Αθφκα φκσο δελ ζέηνπκε 

ηφζν πνιιά δεηήκαηα φζν ζα έπξεπε. Πέξα απφ ηηο απνζπαζκαηηθέο ζπκβνιηθέο 

θηλήζεηο πνπ θάλνπκε δελ έρνπκε αθφκε έλα ζπκπαγή πνιηηηθφ ιφγν δηφηη αλήθνπκε 

φινη θνληά ηδενινγηθά αιιά δελ έρνπκε ζπκθσλήζεη αθφκα ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα βγάινπκε απηφλ ηνλ πνιηηηθφ ιφγν πξνο ηα έμσ». Υξεηάδεηαη ρξφλνο 

νχησο ψζηε θάπνηα εγρεηξήκαηα λα δηακνξθψζνπλ πιήξσο ην πνιηηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ πιαίζην δξάζεο ηνπο.    
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iv) ςμβολή ζηην ηοπική κοινυνία και ηοπική ανάπηςξη. 

Μέζα απφ ηελ δξάζε ησλ Κνηλ..Δπ θαίλεηαη φηη πξνθχπηνπλ αξθεηά νθέιε γηα ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Καηαξράο, παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη βνεζάλε θφζκν πνπ ιφγσ 

θξίζεο δπζθνιεχεηαη λα αληαπεμέιζεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ.  Ζ Φ. 

αλαθέξεη: «Άλζξσπνη πνπ έξζνπλ θαη καο δεηήζνπλ βνήζεηα, πξνζπαζνχκε λα ηνπο 

εμππεξεηήζνπκε, έρνπκε εμππεξεηήζεη θαη αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ, 

δειαδή ην θάλνπκε θαη απηφ ή ζα θάλνπκε κηα εμεπηειηζηηθή ηηκή, νηηδήπνηε 

κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη λα βνεζήζνπκε ην θάλνπκε, δελ θνηηάκε ηελ ηζέπε καο 

βαζηθά». Ζ X. ηνλίδεη: «Eκείο σο παηδηθφο ζηαζκφο πξνζθέξνπκε ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαζψο ηα δίδαθηξά καο είλαη πνιχ ρακειά ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο, δελ έρνπκε ζθνπφ λα πινπηίζνπκε κέζα απφ απηφ ην πξάγκα, λα 

έρνπκε ηηο δνπιεηέο καο ζέινπκε».  

Ζ Κ. ππνζηεξίδεη: «Καηαξράο ζην επίπεδν καζεηψλ, ππάξρεη κηα καζήηξηα 

θέηνο πνπ θάλνπκε αληαιιαγή, δειαδή καο έρνπλ πεη φηη δελ κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζην θξνληηζηήξην θαη έηζη αληαιιάμακε ηα καζήκαηα ηνπ 

παηδηνχ κε καζήκαηα θεξακηθήο πνπ καο θάλνπλ νη γνλείο ηεο. Δπίζεο, κηα καζήηξηα 

πνπ καο είπε φηη δελ κπνξεί λα έξρεηαη πηα δηφηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα πιεξψλνπλ νη 

γνλείο ηεο, επηιέμακε αληί ην παηδί λα πάεη ζπίηη ηνπ θαη λα κελ θάλεη θαζφινπ λα 

έξρεηαη εδψ ηδάκπα». Καη βάζε φκσο ηεο ζεσξίαο νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, δελ ζηνρεχνπλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο αιιά ζηνρεχνπλ ζηελ 

πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Ο Γ. ππνζηεξίδεη: «Τπάξρνπλ νθέιε, φρη 

ηφζα πνιιά φζν ζα ζέιακε, καο ελδηαθέξεη παξά πνιχ ην πνηνηηθφ θνκκάηη ηεο 

εθπαίδεπζεο ηφζν κε ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο καο πνπ δελ ζέινπκε ηα παηδηά λα 

“παπαγαιίδνπλ” αιιά λα καζαίλνπλ θαη λα θαηαλννχλ φζν θαη κε ηα ηκήκαηα καο 

πνπ δελ είλαη πάλσ απφ πέληε άηνκα θαζψο ζέινπκε λα αζρνιεζνχκε πάξα πνιχ κε 

ηνλ θάζε καζεηή θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ». 

Δπηπιένλ, είλαη ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαζψο κέζα απφ ηηο 

δξάζεηο ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ Μ. 

επηζεκαίλεη: «Δίλαη απηή ε πξνζθνξά πνπ θάλνπκε ζε θάζε καο εθδήισζε, πνπ 

δίλνπκε θάπνηα βνήζεηα θαη εκείο φζν κπνξνχκε ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο». Ζ Κ. ζπλερίδεη: «Eκείο βνεζάκε ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ηηο δξάζεηο πνπ 
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θάλνπκε, γηαηί ζπλερψο θάηη θάλνπκε, φρη κφλν ζηηο γηνξηέο Υξηζηνχγελλα – Πάζρα, 

κέζα ζηελ ρξνληά θάλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα έρνπκε θάλεη δξάζεηο 

γηα ηηο θπιαθέο ηεο Αγηάο καδεχνληαο βηβιία γηα λα εληζρχζνπκε ηελ βηβιηνζήθε 

ηνπο, γηα ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ, γηα ηα παηδηθά ρσξηά S.O.S., γηα ηνπο Γηαηξνχο ηνπ 

Κφζκνπ. Δπίζεο, ζηεξίδνπκε θαη άιιεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη, γηα παξάδεηγκα 

καδέςακε ρξήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παηδηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ λνζνθνκείνπ 

Υαληψλ, ηνπ θέληξνπ πξνζηαζίαο παηδηνχ θαη λέσλ, ηνπ ρακφγεινπ ηνπ παηδηνχ».  

Ζ Terra Verde ζηεξίδεη κεηαμχ ησλ άιισλ ηελ θνηλσληθή θνπδίλα Υαλίσλ, 

άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηνπηθνχο παξαγσγνχο, ηελ ΚΟΗ..Π.Δ. Υαλίσλ θαη ηηο 

αγξνηηθέο θπιαθέο Υαλίσλ πνπιψληαο θεξακηθά θαη άιια ρεηξνηερλήκαηα πνπ 

θηηάρλνπλ νη έγθιεηζηνη. Ο Α. ηνλίδεη: «Τπάξρεη ε θνηλσληθή θνπδίλα, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην θίλεκα ησλ πιαηεηψλ, πνπ εκείο βνεζάκε είηε δίλνληαο 

ρξήκαηα, είηε ηξφθηκα». Αθφκα, κέζα απφ ηελ δξάζε ηεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

θαηαλαισηή λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ παξαγσγφ, παξέρεηαη πνηφηεηα θαη πξνζηηή 

ηηκή ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηέινο ππάξρεη ελεκέξσζε θαη  δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

δηάθνξα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δξψκελα ηεο πφιεο. Ο Α. 

επηζεκαίλεη: «Ζ ηνπηθή θνηλσλία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα έξρεηαη ζε επαθή κε 

παξαγσγνχο. Δπηδηψθνπκε επίζεο ηα πξντφληα λα είλαη ή δπλαηφλ ζε ρακειφ 

θφζηνο».   

Ζ Γ. αλαθέξεη: «Ζ ηνπηθή θνηλσλία πιεξνθνξείηαη απφ εδψ γηα δηαθνξά 

πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζηελ πφιε θαη θάλνπκε θαη εθδειψζεηο πνπ θαη πνπ. 

Σειεπηαία θάλακε κηα εθδήισζε γηα ηελ αεηθφξν θαιιηέξγεηα θαη ζθεθηφκαζηε λα 

θάλνπκε κέζα ζην έηνο γηα ηελ permaculture πην ζπγθεθξηκέλα δειαδή γηα θάζε 

πξντφλ. Να κηιήζνπκε κε παξαγσγνχο εδψ θαη απέμσ. Να θάλνπκε ζεκηλάξηα, ηχπνπ 

workshop, γηα λα ππάξμεη ελεκέξσζε πσο θαιιηεξγείηαη έλα πξντφλ κε θπζηθή 

θαιιηέξγεηα θαη λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο γηα ηα πξντφληα θαη πσο κπνξεί λα 

θαιιηεξγεί αθφκα θαη ηα δηθά ηνπ. Να κπνξέζεη δειαδή λα θαιιηεξγήζεη έλα κέξνο 

απφ απηά πνπ θαηαλαιψλεη θαη λα παξακείλεη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη έμσ απφ ην 

θαλνληθφ δίθηπν ησλ ζπζθεπαζκέλσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ».  

Ο Α. ππνζηεξίδεη: «Δίκαζηε ππφ ζθέςε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δηάζηαζε πνπ 

ζα κπνξνχζακε λα ηελ πνχκε αιιεινδηδαθηηθή γεσξγία, πνπ ζα βξεζεί έλαο θχθινο 

αλζξψπσλ λα δηδάζθεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Δκείο ζα ην επηδηψμνπκε απηφ, έρεη γίλεη 
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ήδε θνπβέληα ζηελ ζπλέιεπζε καο θαη επειπηζηνχκε φηη ζχληνκα ζα θέξνπκε εηο 

πέξαο ηελ έλαξμε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο γεσξγίαο ζηνλ λνκφ Υαληψλ θαη ζηελ νπνία 

ζα ππάξρνπλ γεσπφλνη, ηερληθνί, γεσξγνί θαη ζα αληαιιάζνπκε ηηο γλψζεηο καο θαη 

ηελ εκπεηξία καο. Δκείο πξνζπαζνχκε λα πξνάγνπκε ην δσλ παξάδεηγκα θαη 

επηδηψθνπκε λα κελ κέλνπκε ζην ζα αιιά λα θάλνπκε θάηη ην νπνίν λα είλαη απηφ, 

φζν θαη αλ είλαη νπηνπηθφ, φζν θαη αλ είλαη ειάρηζην».  

Ζ Terra Verde ζπκβάιεη ινηπφλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα 

απφ ηελ ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ αεηθφξν 

θαιιηέξγεηα αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο θαηαλαισηή θαζψο κέζα απφ ηα 

δηάθνξα ζεκηλάξηα θαη ηηο ελεκεξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θφζκν λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ζηαδηαθά κφλνο ηνπ θάπνηεο απφ ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Δπίζεο, κέζα απφ ηα ζεκηλάξηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα λα ελεκεξσζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζε δξάζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ 

πφιε. Μέζα απφ ηελ δξάζε ηνπο ζπκβάιινπλ λα δηαδνζνχλ κε θαπηηαιηζηηθνί, κε 

ηεξαξρηθά δνκεκέλνη, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνζβάζηκνη ηξφπνη δσήο φπνπ 

άλζξσπνη κε ηηο ίδηεο αμίεο ζα ζπλδένληαη θαη ζα ζπληειεζηεί ε αιιαγή ηνπο απφ 

ππνθείκελα θαηαλάισζεο ζε ππνθείκελα δξάζεο (Βαξθαξφιεο 2012:40).   

Δπηπξνζζέησο, ζηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηνλ ρψξν ηεο 

Καινχκπα, ν θφζκνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο ρσξίο ηελ επηβνιή 

εηζηηήξηνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιεηηνπξγνχλ κε ειεχζεξε ζπλεηζθνξά θνπηηνχ 

ρσξίο λα απνθιείνπλ θφζκν απφ ηελ ίδηα ηελ εθδήισζε. Ο Υ. επηζεκαίλεη: «Ο 

θφζκνο πνπ έξρεηαη καο ιέεη γεληθφηεξα φηη ηνπ αξέζεη πάξα πνιχ πνπ βξίζθεηαη ζε 

έλα ρψξν θαη κπνξεί λα πηεη ηνλ θαθέ ηνπ, ην πνηφ ηνπ θαη παξάιιεια ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη θάηη ή λα θάλεη θάηη». Γεκηνπξγνχλ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή αληί ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Elsen and 

Wallimann 1998:163). Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα δηαθφξσλ εθδειψζεσλ πξνζπαζνχλ λα 

ζηεξίδνπλ αλζξψπνπο θαη θαιιηηέρλεο πνπ έρνπλ λα δψζνπλ θαη λα πνπλ πξάγκαηα 

θαη δελ έρνπλ πξσηεχσλ ζηφρν ην θέξδνο. ηεξίδνπλ θαιιηηέρλεο θαη θαιιηηερληθέο 

δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απηφλνκα θαη ν ζπλεηαηξηζκφο ηνπο παξαρσξεί ην ρψξν 

γηα λα πνπλ θαη λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. 

 Δπηπιένλ, θηινμελνχλ ζπλειεχζεηο πνιηηηθψλ θαη θηλεκαηηθψλ νκάδσλ. 

Μεξηθέο απφ ηηο νκάδεο είλαη νη ρσξίο κεζάδνληεο, κηα πξνζπάζεηα δηαθφξσλ 
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πνιηηηθψλ νκάδσλ λα ζηήζνπλ έλα θνηλσληθφ ρψξν-έλα λέν ζηέθη κεηαλαζηψλ, ην 

πφξη, πνπ είλαη κηα θίλεζε αλζξψπσλ λα ζηήζνπλ έλα ελαιιαθηηθφ λεπηαγσγείν θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα λα θάλνπλ ηηο ζπλειεχζεηο ηνπο. Ο 

Α. ηζρπξίδεηαη: «Γηα ηελ ψξα ν κφλνο ηξφπνο πνπ κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε νκάδεο, 

εγρεηξήκαηα θαη θαιιηηέρλεο είλαη κε ηελ πξνζσπηθή δηάζεζε ηνπ θαζέλα, σο 

ζπλεηαηξηζκφο δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο ζηεξίμνπκε αιιηψο εθηφο απφ ην λα 

ηνπο πξνζθέξνπκε ηνλ ρψξν ηνλ ίδην, φπσο έρεη γίλεη επαλεηιεκκέλσο, έρνπκε 

πξνζθέξεη ην ρψξν ζε άιια εγρεηξήκαηα γηα λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλειεχζεηο 

θαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθδειψζεηο».  

Σέινο, ηα πξντφληα πνπ πξνσζνχληαη κέζα απφ απηφλ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ είλαη 

πξντφληα αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ ή πξντφληα ηα νπνία δηαθηλνχληαη ρσξίο κεζάδνληεο 

πξνζπαζψληαο φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη λα κελ ζηεξίδνπλ πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη 

λα ζηεξίδνπλ ηνπηθνχο παξαγσγνχο. Ο Υ. αλαθέξεη: «Γεληθά πξνζπαζνχκε κε ηα 

πξντφληα πνπ έρνπκε λα ζηεξίδνπκε αλζξψπνπο πνπ μέξνπκε πσο ηα παξάγνπλ θαη 

μέξνπκε φηη ν ζθνπφο ηνπο δελ είλαη ην θέξδνο κφλν».  

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο έρνπλ σο ζηφρν 

έρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, 

αλάγθεο πνπ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο. πκβάινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαζψο παξέρνπλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πνπ δηαθνξεηηθά αξθεηφο θφζκνο δελ ζα είρε εχθνια πξφζβαζε ζε απηά. 

Παξέρνπλ πξντφληα ηνπ αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ, κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

άκεζε ζχλδεζε παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επλντθψλ 

φξσλ πξνκεζεηψλ γηα ηνπο πξψηνπο θαη θαιήο πνηφηεηαο πξντφλησλ γηα ηνπο 

δεχηεξνπο (Αδάκ 2012:24). Δπίζεο, παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ηνκείο πνπ ην θξάηνο έρεη 

παξακεξίζεη (πεξηβάιινλ, παηδεία, πνιηηηζκφο). Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηνκείο πνπ 

φπσο επηζεκαίλεη ν Εηψκαο (2001:154) «αθελφο κελ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ δελ επαξθεί γηα θαιχςεη ηελ δήηεζε, αθεηέξνπ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ηδησηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα εκθαλίδεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη 

–αλακθηζβήηεηα – επηιεθηηθφ» (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013: 89). Έηζη, 

κέζα απφ ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά πνπ παξέρνπλ, ηελ ζηήξημε ηνπηθψλ παξαγσγψλ, 

θαιιηηερλψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ εγρεηξεκάησλ θαη ηελ δηνξγάλσζε δηαθφξσλ 

εθδειψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ ζπκβάινπλ φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε.   
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Ζ ηνπηθή θνηλσλία ζηεξίδεη απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο θαη φζν πεξλάεη ν θαηξφο 

ηηο ππνζηεξίδεη φιν θαη πην ελεξγά. Ο Μ. αλαθέξεη: «Γεληθά ππάξρεη απνδνρή, 

ππάξρεη ζηήξημε, ην γλσξίδνπλ ην καγαδί πνιινί θαη γεληθά ηα ρξφληα πνπ 

δνπιεχνπκε θαίλεηαη φηη απμάλεηαη ν ηδίξνο καο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν, νπφηε 

γηλφκαζηε πην πηζηεπηνί, πην αξεζηνί θαη πεξλάεη πεξηζζφηεξνο θφζκνο απφ εδψ». Ζ 

Κ. επηζεκαίλεη: «Tνλ πξψην ρξφλν εξγαδφκαζηαλ θαη εκείο ακηζζί εληειψο, ήηαλ 

πνιχ ιίγα παηδάθηα, ζηγά ζηγά φκσο, καο ζηεξίμαλε πνιχ εδψ ζηα Υαληά, θαη έρνπκε 

θαηαθέξεη έλα ζεβαζηφ απνηέιεζκα». Ζ Μ. ζπλερίδεη: «αλ εγρείξεκα ην έρεη 

αγθαιηάζεη ε πφιε, δειαδή μεθηλήζακε κε 8 παηδηά θαη κέζα ζε έλα ρξφλν 

θαηαθέξακε λα έρνπκε κφιηο 30».  

Ο  Υ. επηζεκαίλεη: «Δγψ γηα απηφ πνπ ραίξνκαη πάξα πνιχ, ην νπνίν απνηειεί 

βαζηθφ άμνλα θαη ζθνπφ απφ ηελ αξρή, ήηαλ λα γίλεη έλαο ρψξνο ζπλχπαξμεο 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ, λα κελ ππάξμεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ηνπ 

ρψξνπ γεληθά γηα παξάδεηγκα εθεί πάλε αξηζηεξνί ή πάλε αλαξρηθνί. Υαίξνκαη γηαηί 

ζε απηφ ην ρψξν ζα δεηο πνιιέο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, καζεηέο, θνηηεηέο, ληφπηνπο 

θαη γεληθά πνιχ δηαθνξεηηθφ θφζκν  κεηαμχ ηνπ». Ο Α. ηνλίδεη: «Γηα ηελ ψξα έρνπκε 

δεη κηα αλαγλψξηζε θαη κάιηζηα πην γξήγνξα απφ φηη πεξηκέλακε αιιά νη θηλήζεηο 

είλαη αθφκα κηθξέο. Πάλησο ππάξρεη πάξα πνιχ ζεηηθή αληηκεηψπηζε κφλν θαη κφλν 

γηαηί βιέπνπλ φηη δελ γίλεηαη γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο ην φ,ηη γίλεηαη, απηφ θαη 

κφλν έρεη απήρεζε εηδηθά ζηελ επνρή πνπ δνχκε».  

Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνριία επηζεκάλζεθε φηη δελ ππάξρεη ε 

αλακελφκελε ππνζηήξημε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ Κ. αλαθέξεη: «ε κηα κηθξή 

θνηλσλία φπσο ην Ρέζπκλν κε δπν κεγαζήξηα θξνληηζηήξηα πνπ έρεη πνηίζεη ε 

ζπλείδεζε ηνπ Ρεζπκληψηε φηη εγψ ζα πάσ ην παηδί κνπ ζε έλα απφ ηα δπν κεγάια 

θξνληηζηήξηα γηαηί είλαη ζίγνπξε επηηπρία, δχζθνια επηβηψλεηο». Ο Γ. επηζεκαίλεη: 

«Ζ ηνπηθή θνηλσλία καο αληηκεησπίδεη κέρξη ζηηγκήο σο θξνληηζηήξην, δειαδή φπσο 

βιέπεη έλα ηδησηηθφ θξνληηζηήξην, κε φηη κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ θαη επεηδή έρνπκε 

πην ρακειέο ηηκέο καο πξνηηκνχλ κεξηθέο θνξέο. Ζ θνηλσλία δελ έρεη αληηιεθζεί 

αθφκα φηη εδψ γίλεηαη δηαθνξεηηθφ κάζεκα. Γπζηπρψο φκσο ζα κπνξνχζα λα πσ φηη 

ε ππφινηπε  θνηλσλία πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηελ πνχκε πην ζθεπηφκελε θαη πην 

πξννδεπηηθή, γηα εκέλα πξνζσπηθά δελ έδσζε ηφζν πνιχ βάζε ζε απηφ θαη δελ καο 

ζηήξημε πάξα πνιχ». Ζ ηνπηθή θνηλσλία ίζσο λα κελ έρεη αληηιεθζεί αθφκα ηελ δνκή 

θαη ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο.  
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v) Ικανοποίηζη ηυν αναγκών ηυν μελών.   

Οη θνξείο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ιεηηνπξγνχλ πξσηίζησο γηα 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηα εμήο θξηηήξηα: βηψζηκή θαη 

απηνρξεκαηνδνηνχκελε δξαζηεξηφηεηα, λα σθειήζνπλ φζνπο ζπκκεηέρνπλ, λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ απηφ-βνήζεηα, λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ εμάξηεζε κε ηελ 

απηνδπλακία θαη λα εληζρχζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο θνηλφηεηαο (Moulaert and 

Ailenei 2005: 2047). Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ινηπφλ εμππεξεηνχληαη θαη 

αλάγθεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα εγρεηξήκαηα. Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

αλάγθεο πνπ θαιχπηεηαη είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηα κέιε ηνπο 

ζπκβάιινληαο ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. Απνηεινχλ ηε κφλε εθηθηή θαη επείγνπζα 

απάληεζε ζηα επαπεηινχκελα θαη ζπζζσξεπκέλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαη 

ηδηαίηεξα απηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο (Παπατσάλλνπ 

2006:12).  

κσο πέξα απφ ηηο εξγαζηαθέο θαιχπηνληαη θαη άιιεο αλάγθεο. Ο Μ. 

αλαθέξεη: «Καιχπηεη βαζηθά έλα πξνζσπηθφ θνκκάηη, ζην λα πξνζθέξνπκε θάηη θαη 

λα δνθηκάζνπκε έλα άιιν κνληέιν. Να δνθηκάζνπκε ζε κηα κηθξνθιίκαθα απηφ πνπ 

νξακαηηδφκαζηε γηα ηελ θνηλσλία γηαηί δελ κπνξείο λα ην ιεο γεληθά θαη λα κελ ην 

δνθηκάδεηο ζε κηα κηθξή πφιε πνπ είλαη ηα Υαληά. Δίλαη έλα ζηνίρεκα, κηα δνθηκαζία 

φηη απηά πνπ ιέσ ζεσξεηηθά κπνξψ λα ηα θάλσ ζε έλα κηθξφ κπαθάιηθν; θαη αλ δελ 

κπνξνχκε λα μαλαδνχκε ην ζεσξεηηθφ καο θνκκάηη. Πσο πξνηείλνπκε ζε νιφθιεξε 

θνηλσλία λα δνπιέςεη έηζη αλ εκείο δελ κπνξνχζακε λα ζπλαπνθαζίζνπκε ελψ 

είκαζηε 15 άηνκα. Σφηε ηη ην πξνηείλεηο θαη παξαέμσ, κάιινλ δελ γίλεηαη θαη πξέπεη 

λα ζπλερίζνπκε δηαθνξεηηθά». Οπφηε κηα απφ ηηο αλάγθεο πνπ θαιχπηεηαη είλαη λα 

δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε απηφ πνπ νξακαηίδνληαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο  κε 

δηαθνξεηηθέο αξρέο θαη αμίεο θαη λα επαιεζεπφζνπλ εάλ θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε 

φλησο λα απνηειέζεη κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξφηαζε. Οη δεκηνπξγηθέο 

αληηζηάζεηο απαηηνχλ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε θαη ζπληεινχλ ζην λα 

εθθξαζηνχλ δηάθνξεο απφςεηο θαη λα δνθηκαζηνχλ ζηελ πξάμε θάπνηεο ππνζέζεηο 

(Βαξθαξφιεο 2012: 40).   

Ζ Κ. δηαηείλεηαη: «Ζ εκπεηξία πνπ παίξλεηο απφ έλα ηέηνην θξνληηζηήξην είλαη 

ηεξάζηηα. Δπίζεο, ην φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζηαθφ πνπ καο αξέζεη 
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θαη πνπ έρνπκε ηελ επθαηξία λα αλαπηχζζνπκε απηέο ηηο ζρέζεηο ππφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο είλαη θαη απηφ πνιχ ζεκαληηθφ». O Γ. επηζεκαίλεη: «Θεσξψ φηη απηφ πνπ 

δνχκε είλαη κηα ηεξάζηηα εκπεηξία γηαηί βξεζήθακε άλζξσπνη, νη νπνίνη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί κελ θάλακε πνηέ παξέα ή λα κελ κπνξνχζακε πνηέ λα κηιήζνπκε 

θαη λα ζπλελλνεζνχκε θαη παξ‟ φιεο ηηο αληηζέζεηο θαηαθέξακε λα βξεζνχκε ζηνλ 

ίδην ρψξν θαη λα πεξάζνπκε ηξία ρξφληα θάλνληαο ζπλειεχζεηο φινη καδί, λα 

ζπλδηακνξθψζνπκε πξάγκαηα, λα ζπκθσλήζνπκε ζε πξάγκαηα θαη λα ραξάμνπκε 

έλα θνηλφ δξφκν πνπ δελ ην θαληαδφκαζηαλ ζίγνπξα νη πεξηζζφηεξνη». Οπφηε νη 

αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζπλελλφεζε, ζηνλ 

ζπληνληζκφ, ζηνλ ζεβαζκφ θαη ζηελ ζπλεξγαζία. Δπίζεο, ζεσξνχλ βαζηθφ φηη 

εξγάδνληαη ζε έλα ρψξν πνπ ηνπο αξέζεη θαη φηη έρνπλ δηακνξθψζεη έλα φκνξθν 

εξγαζηαθφ θιίκα. ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο πξνθαινχλ αιιαγέο ζηνπο φξνπο θαη ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο εξγαζίαο 

επεξεάδνληαο ζεηηθά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηελ ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία. Ζ έιιεηςε ηεξαξρίαο βνεζάεη ζην λα κελ ππάξρεη 

αληαγσληζκφο θαη δεκηνπξγεί έλα αξκνληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Βαξθαξφιεο 

2012:49). 

Δπίζεο, ηα κέιε θαιχπηνπλ θαη πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηνπο παξαγσγνχο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη παξάιιεια λα ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε έλα ρψξν 

πνπ ππνζηεξίδεη ην ελαιιαθηηθφ θαη αιιειέγγπν εκπφξην. Ο Α. επηζεκαίλεη: «Γηα 

παξάδεηγκα ν ζπλάδειθφο πνπ εκθηαιψλεη θξαζί έρεη πεη ην εμήο „„εάλ δελ ήηαλ ε 

Terra Verde πνπ ζα κπνξνχζα εγψ λα ηνπνζεηήζσ ην πξντφλ κνπ‟‟, απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κηα αλάγθε, ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο εθείλσλ πνπ νχησο 

ή άιισο δελ αθνινπζνχζαλ ηελ γξακκή ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη έρνπλ ην πξντφλ 

ηνπο εδψ θαη απφ εδψ ην πξνσζνχκε».   

Δπηπιένλ, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηαηα έθθξαζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

ηνπνζεηήζεσλ. Ο Υ. επηζεκαίλεη: «Δίκαζηε έλα ρψξνο πνπ απνηειείηαη απφ κηα 

νκάδα αηφκσλ νη νπνίνη θαη πνιηηηθά έρνπκε θάηη λα πνχκε. Μέζα απφ ηελ 

Καινχκπα καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπκε απηφλ ηνλ πνιηηηθφ ιφγν, ν 

νπνίνο θνηλνπνηείηαη ζηνλ θφζκν είηε κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ είηε κέζα απφ 

εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ 
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δήηεκα». Δπίζεο, ζηελ Καινχκπα πνιιά κέιε είλαη παξάιιεια θαη θαιιηηέρλεο 

νπφηε κέζα απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ βξήθαλ έλα ρψξν γηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

θαιιηηερληθέο ηνπο αλεζπρίεο. Ο Α. αλαθέξεη: «Πέξα απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζρεδφλ έρνπλ ιπζεί, πξνζπαζνχκε λα θαιχςνπκε θαη 

άιιεο αλάγθεο, ηα ζέισ καο, ην ηη καο αξέζεη. Δπίζεο, θαιχπηεηαη θαη ε 

επηθνηλσληαθή καο αλάγθε θαζψο ζπλαλαζηξεθφκαζηε κε θφζκν πνπ δελ 

γλσξίδνπκε. Σν λα γλσξηζηνχκε ζε άιιν επίπεδν κε ηνλ θφζκν ηεο πφιεο θαη 

ζίγνπξα απηή ε επηθνηλσλία έρεη εχξνο θαη βιέπνπλ πεξηζζφηεξεο πηπρέο απηνί ζε 

εκάο θαη εκείο ζε απηνχο». Σνπο δίλεηαη ινηπφλ θαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξηζηνχλ 

θαιχηεξα θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

vi) Θεζμικό πλαίζιο λειηοςπγίαρ.  

Οη ππφ κειέηε Κνηλ..Δπ έρνπλ αληηκεησπίζεη θαη ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

δηάθνξα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα. Ζ Φ. επηζεκαίλεη: «Αληηκεησπίζακε πνιιέο 

δπζθνιίεο, έλα ρξφλν ηψξα πνιχ ηξέμηκν. Σψξα είκαζηε ζην έλα ρξφλν θαη πέληε 

κήλεο, ηξέρνπκε αθφκα αιιά ηνπιάρηζηνλ έρνπκε δεη πσο ιεηηνπξγεί ην φιν πξάγκα 

θαη μέξνπκε αθξηβψο ηη πξέπεη λα θάλνπκε, δελ είκαζηε ζπλέρεηα ζε έλα ηειέθσλν λα 

ξσηάκε πσο θάλεηο εθείλν θαη πσο θάλεηο ην άιιν, φια απηά ηα γξαθεηνθξαηηθά 

δεηήκαηα». Ο Μ. ηζρπξίδεηαη: «Γεληθά δπζθνιεπφκαζηε επεηδή απηφ ην κνληέιν είλαη 

θαηλνχξην ζηελ Διιάδα, νπφηε ππάξρεη κηα ακεραλία, κηα δπζθνιία λα ρεηξηζηείο ηα 

πξάγκαηα. Θεσξνχκε φηη θαη ζε απηφ ην θνκκάηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη κηα ζηήξημε 

ζηα πξψηα βήκαηα εηδηθά, γηαηί κηιάκε γηα θάηη θαηλνχξην, κηα ζηήξημε θαη ζην 

γξαθεηνθξαηηθφ, αθφκα θαη ζην λα δηεπθνιπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο».  

Ζ Κ. ηνλίδεη: «ηελ αξρή αληηκεησπίζακε πξνβιήκαηα, ήηαλ ην 

γξαθεηνθξαηηθφ θνκκάηη αιιά γηα λα είκαη εηιηθξηλήο ζην κεηξψν θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ήηαλ φκσο ιίγνη θαη δπν 

ηξεηο άλζξσπνη γηα λα ηαθηνπνηνχλ γξαθεηνθξαηηθά φιεο απηέο ηηο Κνηλ..Δπ ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν». Τπάξρεη ινηπφλ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθήο δνκήο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα δηεπθφιπλαλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ππνζηεξηθηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δνκή ε νπνία ζα 

θαιχπηεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

είλαη έλα βαζηθφ ζέκα γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ελ γέλεη, θαζψο θαη κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία (Ketsetzopoulou 2010: 30). 

Απηή ε έιιεηςε φκσο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο θαη δελ επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ Γ. ηζρπξίδεηαη: 

«Ννκίδσ φηη πξέπεη λα αιιάμνπλ ιίγν ηα πξάγκαηα γηαηί φπσο είλαη ηψξα, 

πξαγκαηηθά δελ βνεζάλε γηα λα μεθηλήζνπλ θαηλνχξηεο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Απηφο ν γξαθεηνθξαηηθφο εθηάιηεο πνπ δνχκε, είλαη πάξα πνιχ θνπξαζηηθφ θαη είλαη 

πάξα πνιχ δχζθνιν γηα λα μεθηλήζεηο θάηη πνπ ινγηθά είλαη θαιφ γηα ηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο. Απφ απηφ πνπ μέξσ δειαδή ε ζχγθξηζε κε ηελ Ηζπαλία είλαη φηη 
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πξαγκαηηθά εδψ είλαη πνιχ δχζθνιν. Δδψ πξέπεη λα ηα ςάρλεηο φια εζχ γηαηί δελ 

μέξνπλε ή αιιάδνπλε ή φρη απηφ δελ ηζρχεη πηα».  

Δπίζεο, πνιιά πξάγκαηα δελ είλαη αθφκα ζαθή κε απνηέιεζκα λα 

δπζθνιεχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. Σν θνκκάηη γηα παξάδεηγκα ηεο 

εζεινληηθήο εξγαζίαο είλαη δηθνξνχκελν θαη φπσο πεξηγξάθεη ν Υ.: «Σν θνκκάηη ηεο 

εζεινληηθήο εξγαζίαο είλαη πξνβιεκαηηθφ θαη ην ςάμακε αξθεηά θαη δελ θαηαθέξακε 

λα βξνχκε άθξε δηφηη ππήξρε αζπκθσλία κεηαμχ δπν ππεξεζηψλ. Γηα ηελ κηα 

ππεξεζία ήκαζηαλ λφκηκνη θαη γηα ηελ άιιε παξάλνκνη, δειαδή ην κεηξψν 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο καο έιεγε φηη θαλνληθά γηα ηνλ πξψην ρξφλν ζηηο Κνηλ..Δπ., 

ηα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα κελ έρνπλ απαξαίηεηα εξγαζηαθή ζρέζε κε ην 

ζπλεηαηξηζκφ αιιά εζεινληηθή, σζηφζν εάλ εξρφηαλ έλαο ειεγθηήο ηνπ Η.Κ.Α. 

αθελφηαλ ζην ειεγθηή απηφλ αλ ήμεξε ή φρη ην λνκηθφ πιαίζην έηζη ψζηε λα ζνπ 

επηβάιιεη πξφζηηκν ή φρη. Δζχ κπνξνχζεο κφλν λα ππεξαζπηζηείο ην θαηαζηαηηθφ 

ζνπ αιιά αλ απηφο δελ ην ιάκβαλε ππφςε ηνπ, ζνπ επέβαιε πξφζηηκν».  

Ο Γ. επηζεκαίλεη: «Βέβαηα απφ ην ππνπξγείν εξγαζίαο δελ βξήθακε θακία 

ζπλελλφεζε φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, κηιήζακε θαη κε ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ κεηξψνπ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη καο είπε φηη ην άξζξν γηα ηελ 

εζεινληηθή εξγαζία είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ θάζε ειέγρνπ, νπφηε καο πξφηεηλαλ λα 

θάλνπκε κηα ππεχζπλε δήισζε φηη ν ηάδε δέρεηαη λα δνπιέςεη εζεινληηθά γηα απηφ 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φ,ηη γίλεη». Λείπεη ινηπφλ έλα ζαθέο ξπζκηζηηθφ θαη ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη απηφ δπζθνιεχεη θαη απνζαξξχλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. 

Τπάξρεη έιιεηςε ελφο επλντθνχ ξπζκηζηηθνχ, ζεζκηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία σο ζχλνιν θαη γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

εηδηθφηεξα (Ketsetzopoulou 2010: 29).   

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε αληηκεησπίδνπλ θαη πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο 

θχζεο θαζψο ηα έμνδα είλαη πάξα πνιιά θαη ε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο αλχπαξθηε. Ζ 

Μ. αλαθέξεη: «ρη, ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ καο θαιχπηεη. Θα ζέιακε λα 

ππάξρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε θάπνηεο αλάγθεο ηνπ 

ζηαζκνχ, ηηο νπνίεο αθήλνπκε ζε δεχηεξε κνίξα θαζψο πξνηεξαηφηεηα έρνπκε λα 

πξνζθέξνπκε θνηλσληθά. κσο θαη ην λνκηθφ θνκκάηη ρξεηάδεηαη αιιαγέο θαζψο 

απηή ηε ζηηγκή είκαζηε κηα θαλνληθή επηρείξεζε, δελ είκαζηε ζπλεηαηξηζκφο, 

θνξνινγνχκαζηε αθξηβψο φπσο νη θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο».  
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Ο Υ. πεξηγξάθεη: «Πνιιά έμνδα θαη δελ καο βνεζάεη θαζφινπ ην θξάηνο. Δλψ 

δειαδή έρεηο έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ιέεη φηη δελ είζαη ππνρξεσκέλνο ζε εξγαζηαθή 

ζρέζε κε ην ζπλεηαηξηζκφ κπνξείο λα είζαη εζεινληηθά, δελ κπνξείο, γηαηί πξέπεη λα 

πιεξψλεηο Η.Κ.Α., ζε ππνρξεψλεη λα κελ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο φιν ηνλ ηδίξν 

ζνπ, ζνπ βάδεη θφξνπο ηνπο ίδηνπο κε ηηο θαλνληθέο επηρεηξήζεηο θαη δελ κπνξείο λα 

επηβηψζεηο κε απηφ, δειαδή δελ ζνπ δίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα 

επηβηψζεηο. Γελ ππάξρεη δειαδή ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο καο».  

Υξεηάδεηαη ινηπφλ έλα ξπζκηζηηθφ, ζεζκηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην πνπ 

λα ζηεξίμεη ηνπ θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ πξφζπκε λα πξνηείλεη λένπο ζεζκνχο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε έλα λέν, επέιηθην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

θάηη ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε άιιεο ρψξεο, αιιά θαη κε δηνηθεηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή 

ζηήξημε κέζσ εηδηθνχ θνξέα» (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013:90). Έηζη, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο ζηελ 

Διιάδα θαζψο ππάξρεη κηα βαζηά έιιεηςε θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ξπζκηζηηθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ 

πνπ αλαιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. (Ketsetzopoulou 

2010:7). 

Δπηπιένλ, ηα κέιε επηζεκαίλνπλ φηη ππάξρνπλ πνιιά θελά ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην δηφηη θάηη ηέηνην είλαη αθφκα θαηλνχξην γηα ηελ Διιάδα. Ζ Φ. αλαθέξεη: «Ζ 

πνιηηεία ελψ ζνπ πξνηείλεη απηφ ην κνληέιν, δελ ζε βνεζάεη θαζφινπ. Δίρε έξζεη εδψ 

ν ππνπξγφο . θαη κνπ έιεγε γηα ηα γαιιηθά κνληέια ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηνπ ιέσ 

φια απηά ηα ρξφληα νη ζπλεηαηξηζκνί ήξζαλ θαη θηηαρηήθαλ θαη κεηά βνπιηάμαλε. 

Απηφ θάηη ζεκαίλεη, δελ είλαη κφλν ε ζπλελλφεζε ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο είλαη 

θαη ην ζχζηεκα απφ πίζσ πνπ ην νδεγεί ην πξάγκα. Κάπνηνη θάλνπλ πξαγκαηηθά ηελ 

Κνηλ..Δπ ζαλ Κνηλ..Δπ θαη θάπνηνη ηελ θάλνπλ παξαλνκψληαο, γηα λα μεπιέλνπλ 

θαη λα θάλνπλ, απηά ηα καχξα ρξήκαηα πνπ ιέκε. Καη ελ ηέιεη ηελ πιεξψλνπλ απηνί 

πνπ πξαγκαηηθά παζρίδνπλ γηα ηελ Κνηλ..Δπ, δειαδή ζην ηέινο ζα βνπιηάμνπκε 

δηφηη απηφ ην ζχζηεκα ζα καο θάεη». 

 Αζθείηαη ινηπφλ θαη θξηηηθή ζηηο Κνηλ..Δπ. ην πιαίζην κάιηζηα ηεο 

εγγξαθήο ηνπο ζε απηήλ ηελ πινπξαιηζηηθή νηθνλνκία, ν ζηφρνο ηεο (θαηαζηαηηθήο) 
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θνηλσληθήο σθειηκφηεηαο ζην πιαίζην κηαο νηθνλνκίαο ησλ αλαγθψλ παξαθάκπηεηαη 

ή «μερληέηαη» ππέξ ηεο δηεθδίθεζεο θαη  εθπιήξσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηηαγψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο (ησλ αγνξψλ), αλαπαξάγνληαο ηνπο 

φξνπο απηνχ. πρλά δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο φρη κε 

αθεηεξία ηελ ηθαλνπνίεζε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, νχηε κε αιιειέγγπα (νξηδφληηα) 

δηθηχσζε θαη θηλεηνπνίεζε «απφ ηα θάησ» ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ (ζηνηρεία 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ σο «αληηθξαηηζηηθή» ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία), αιιά κε θίλεηξα 

βαζηζκέλα ζε δηνρεηεπκέλνπο, κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ (αλαπηπμηαθψλ θ.α.), 

πφξνπο (Καξβνχλεο 2011 ζε Νηθνιφπνπιν θαη Καπνγηάλλε 2013:68). Παξαηεξείηαη 

ε δεκηνπξγία νξγαλψζεσλ εθ ησλ άλσ κε απψηεξν ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Απηφ φκσο έρεη σο απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ  απέλαληη ζε απηέο ηηο νξγαλψζεηο, λα κελ ππάξρεη δηάζεζε 

λα βνεζήζνπλ πεξεηαίξσ ηέηνηνπ είδνπο εγρεηξήκαηα, λα επηθξαηεί ε δηαθζνξά θαη 

λα ππνβαζκίδνληαη παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο.  

Ο Α. ηνλίδεη: «Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζίγνπξα δελ καο θαιχπηεη, νχηε εμαξρήο 

γηα ηελ αθξίβεηα δελ καο θάιππηε πιήξσο. Γελ είλαη φηη δφζεθε θαη θάηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απιά αξρηθά ιηγνζηέςαλε ηηο απαηηήζεηο γηα λα καο δψζνπλ κηα 

ειεπζεξία λα θάλνπκε θαη θάηη άιιν. Αιιά απηφ κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν νχησο ή 

άιισο ζηακάηεζε. Οπφηε δελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε θαλ γηα θάπνηα 

ηθαλνπνίεζε. Φνβάκαη κάιηζηα θηφιαο φηη ζε ιίγν θαηξφ ζα αξρίζνπλ λα καο 

πνιεκάλε θηφιαο, έηζη φπσο έρσ δεη ηελ εμέιημε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θξάηνπο απφ 

ρξφλν ζε ρξφλν απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε Κνηλ..Δπ. ζαλ έλλνηα ζηελ ρψξα κέρξη 

ζήκεξα κφλν παίξλνπλ πίζσ, ην κφλν πνπ ζα κείλεη ζην ηέινο αθνχ πάξνπλ πίζσ φια 

φζα δψζαλε ζα ζε πνιεκάλε θηφιαο δελ ππάξρεη θάηη άιιν, πην πνιχ θνβάκαη φηη ζα 

αξρίζεη λα γίλεηαη θηφιαο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζηεξίδνπλ. ε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξψ λα ζεσξήζσ φηη έρσ λα πεξηκέλσ θάηη απφ ην θξάηνο θαη είλαη 

θαη έλαο ιφγνο παξαπάλσ πνπ ζέισ λα έρσ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε εκπινθή κε ην 

θξάηνο». Σν ζεζκηθφ ινηπφλ πιαίζην είλαη ειιηπέο θαη δελ βνεζάεη θαζφινπ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. Δπίζεο, εθθξάδνληαη αλεζπρίεο φηη φρη κφλν δελ είλαη 

επαξθέο αιιά φηη απηφ κπνξεί λα ρεηξνηεξεχζεη θαη λα δπζθνιεπηεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.   

Σέινο, κφλν ζε κία πεξίπησζε αλαθέξζεθε φηη ππάξρνπλ κελ ειιείςεηο ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά αθφκε θαη έηζη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην δηεπθνιχλεη ηελ 
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ιεηηνπξγία ηνπο. Ο Γ. επηζεκαίλεη: «Δξγαζηαθά καο θαιχπηεη πάξα πνιχ θαη ην 

δηαιέμακε γηαηί αλ αλνίγακε θάηη ην νπνίν ζα καο ππνρξέσλε λα ήκαζηαλ ζην 

Σ.Δ.Β.Δ ζα είρακε θιείζεη απφ ηνλ πξψην κήλα, νπφηε λνκηθά καο θάιπςε πάξα πνιχ 

ε Κνηλ..Δπ. θαη επεηδή ππήξρε έλα άξζξν πνπ καο επέηξεπε ηελ εζεινληηθή εξγαζία 

ζα κπνξνχζακε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηθαηνινγήζνπκε φηη δελ πιεξσλφκαζηε 

αξρηθά ηνπιάρηζηνλ».  
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vii) Υπημαηοδόηηζη και βιυζιμόηηηα ηυν Κοιν..Δπ. 

Οη πφξνη ζε φιεο ηηο Κνηλ..Δπ πξνθχπηνπλ θαζαξά απφ ηελ εξγαζία ησλ κειψλ θαη 

δελ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε απφ θάπνπ. Μφλν ζηελ Καινχκπα αλαθέξζεθε φηη 

θάπνηεο θνξέο έρεη ππάξμεη νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ άιια εγρεηξήκαηα.  Ο Υ. 

επηζεκαίλεη: « Οη πφξνη καο πξνέξρνληαη απφ ηελ δηθή καο εξγαζία. Δπίζεο θάπνηνη 

πφξνη έρνπλ πξνέιζεη δπν θνξέο απφ άιια εγρεηξήκαηα ηα νπνία νξγάλσζαλ δξάζεηο 

γηα λα καο ζηεξίμνπλ φπσο θαη εκείο αληίζηνηρα έρνπκε ζηεξίμεη άιια εγρεηξήκαηα». 

Καη βάζε φκσο ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη πξσηνβνπιίεο δηθηπψλνληαη ζπρλά ειεχζεξα 

κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ακνηβαία ππνζηήξημε θαη απφ θνηλνχ 

εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ (Ketsetzopoulou 2010: 8).  

ε κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε γηα ην εάλ είλαη αλνηρηνί ζε θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ 

εγρεηξεκάησλ αιιά θαη θάπνηεο θνξέο κεηαμχ ησλ κειψλ ζην ίδην εγρείξεκα. Κάπνηα 

κέιε ινηπφλ είλαη δεθηηθά θαη πηζηεχνπλ φηη είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ θαη άιια πάιη 

είλαη αξθεηά επηθπιαθηηθά θαη ζεσξνχλ φηη θάηη ηέηνην ίζσο θαη λα αιινίσλε ηνλ 

ραξαθηήξα απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ. ηελ Καινχκπα θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ 

επηθπιαθηηθνί κε ηηο επηδνηήζεηο γεληθά θαη είλαη εληειψο θάζεηνη κε επηδνηήζεηο-

επελδχζεηο ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ, κε ρξήκαηα δειαδή πνπ ιακβάλνληαη γηα λα 

επελδπζνχλ ζην ζπλεηαηξηζκφ. Αθφκα, δηαθσλνχλ θαη πνιηηηθά θαζψο ζεσξνχλ φηη 

πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο. Δπίζεο, είλαη εληειψο αξλεηηθνί ζηελ 

πξννπηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δήκν γηαηί έρνπλ πνηθίιεο 

δηαθσλίεο, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηδενινγηθά δεηήκαηα αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη. ην κφλν δήηεκα πνπ δείρλνπλ λα είλαη αλνηθηνί γηα θάπνηα 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο είλαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.   

Ο Υ. επηζεκαίλεη: «Γελ έρνπκε κπεη ζηε δηαδηθαζία λα θαηαζέζνπκε αίηεζε 

γηα θάπνην Δπξσπατθφ πξφγξακκα ΔΠΑ θηι, δελ έρνπκε θαηαιήμεη αθφκα ζε απηφ, 

είκαζηε ιίγν ζεηηθνί, φπσο θαη άιια ζπλεηαηξηζηηθά εγρεηξήκαηα, ζε απηφ [πνπ] έρεη 

λα θάλεη κε ηελ αζθάιηζε αλ δελ έρεη ξήηξεο πνιχ επίπνλεο. Αιιά φρη φηαλ έρεη λα 

θάλεη κε κηα επέλδπζε, κε ρξήκαηα πνπ παίξλεηο απφ ην θξάηνο ή απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ψζηε λα επελδχζεηο ζηελ επηρείξεζε ζνπ. Γεληθά ζε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη θαη νη νπνίεο είλαη πξφρεηξεο ζε θνκκάηηα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ-
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Δπηδνηήζεσλ θαη ην ςάμακε ιίγν θαη είδακε φηη ζηα κηθξά γξάκκαηα ππάξρνπλ νη 

δεζκεχζεηο θαη νη ξήηξεο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα αθνινπζεζνχλ. Έλα δεχηεξν 

είλαη ην πνιηηηθφ θνκκάηη ην νπνίν ιέκε πξψηα πξέπεη λα αλαδεηήζεηο ηξφπνπο 

απηφλνκήο δηαβίσζεο, δειαδή κφλνο ζνπ λα δεκηνπξγήζεηο ηνπο πφξνπο θαη ηνπο 

ηξφπνπο γηα λα επηβηψζεηο θαη αλ δελ κπνξείο λα απεπζπλζείο ζηα ππφινηπα 

ζπλεηαηξηζηηθά εγρεηξήκαηα γηα λα δείηε κε πνην ηξφπν κπνξείηε φινη καδί λα 

αιιεινβνεζεζείηε».  

Ο Α. ζπλερίδεη: «Ζ κφλε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ έρνπκε ην θξάηνο είλαη απηή 

πνπ καο επηβάιιεη ην θξάηνο, νπνηαδήπνηε άιιε θάλνπκε φηη κπνξνχκε γηα λα ην 

απνθχγνπκε. Ζ κφλε ζρέζε πνπ έρνπκε είλαη ην λα πιεξψλνπκε θφξνπο, αζθάιεηεο 

θιπ, απφ εθεί θαη πέξα λα πάξνπκε θάηη απφ ην θξάηνο δελ ην έρνπκε θάλεη κέρξη 

ηψξα θαη ζεσξψ φηη δελ ζα ην θάλνπκε θαη πνηέ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ έρεη γξαθηεί 

θάπνπ αιιά είλαη έλαο άηππνο θαλφλαο θαη δελ λνκίδσ θαη θαλείο λα ζθέθηεηαη 

νπνηαδήπνηε αλάκεημε εδψ κε ηνλ δήκν θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ δήκν έρνπκε θαη 

ιφγνπο παξαπάλσ θαζψο δελ είλαη κφλν ην ηδενινγηθφ αιιά ηπραίλεη λα δηαθσλνχκε 

έληνλα κε ηηο πξάμεηο ηνπο, νπφηε νχησο ή άιισο δελ κπνξνχκε λα εκπιαθνχκε». Σα 

ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ηα κέιε απηψλ ησλ πνιηηηθνπνηεκέλσλ νξγαλψζεσλ 

δηαηεξνχλ ζεκαληηθέο επηθπιάμεηο γηα ηηο δεκφζηεο ρξεκαηνδνηήζεηο, ζεσξψληαο 

πσο  ην θξάηνο αλακεηγλχεηαη ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ ηξφπν δξάζεο, θαη ελ ηέιεη ηελ θηινζνθία ησλ θνξέσλ ηεο 

(Μπνπξίθνο 2013:17).   

  ηνλ Κνριία, είλαη πην δεθηηθνί ζην θνκκάηη ησλ επηδνηήζεσλ αλάινγα 

βέβαηα θαη ηνπο φξνπο ηνπο. Ζ Κ. ηνλίδεη: «ρη δελ έρνπκε πάξεη επηδφηεζε απφ 

θάπνπ αιιά κπνξψ λα πσ κε ζηγνπξηά φηη έλα πξφγξακκα ΔΠΑ ζα ην παίξλακε, 

είκαζηε αλνηρηνί ζε απηφ δηφηη καο ζπκθέξεη νηθνλνκηθά θαη παξάιιεια αλνίγνπκε 

θαη κηα ζέζε γηα έλα λέν εξγαδφκελν. Σν λέν απηφ άηνκν πνπ ζα εληαρζεί ζα έρεη ηελ 

ίδηα ζρέζε πνπ έρνπκε φινη κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ».  

Ο Γ. επηζεκαίλεη: «Υξεκαηνδφηεζε δελ έρεη ππάξμεη, δελ έρνπκε δερηεί 

αθφκα απφ ην θξάηνο θαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηαηί δελ ππήξρε θάηη πνπ 

λα καο εχξηζθε ζχκθσλνπο. Βέβαηα ιφγσ ην φηη δπζθνιεχεη πάξα πνιχ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ ζθεθηφκαζηε πνιχ ζνβαξά θάπνηα πξφηαζε λα ηελ 

απνδερηνχκε, είηε επηδφηεζε ελζήκσλ είηε επηδφηεζε γεληθά, αλάινγα πάληα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη. Αξρηθά δηαθσλνχζακε κε ην λα πάξνπκε επηδφηεζε ιφγσ ην 

φηη δελ ζέιακε θακία ζρέζε κε ην θξάηνο θαη ε αιήζεηα είλαη φηη αλ ζα κπνξνχζακε 
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λα πιεξψλνπκε ηνπο κηζζνχο, λα επηβηψζνπκε κέζα απφ ην θξνληηζηήξην, δελ ζα 

κπαίλακε θαλ ζηελ θνπβέληα λα δερηνχκε θάηη ηέηνην, αιιά μεθηλάκε θαη ην 

ζπδεηάκε ιφγσ ηνπ φηη δελ είκαζηε βηψζηκνη».  

Υξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο ινηπφλ δελ ππάξρεη. ηε παξνχζα θάζε ηα 

κέιε είλαη δεθηηθά θαη ζεσξνχλ φηη είλαη θαη απαξαίηεην λα ππάξμεη θάπνηα 

επηδφηεζε, αλάινγα βέβαηα θαη ηνπο φξνπο ηεο, δηφηη αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Μέζα απφ θάπνηα επηδφηεζε ζα δηεπθνιπλφηαλ ηφζν ε ιεηηνπξγία ηνπο 

φζν θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. κσο φπσο επηζεκαίλνπλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ήηαλ βηψζηκνη δελ ζα επηζπκνχζαλ θακία ζρέζε κε ην θξάηνο θαη ζα ήζειαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο.  

ηελ χγρξνλε Αγσγή παξφηη σο πξνο ην παξφλ δελ έρνπλ πάξεη θάπνηα 

επηδφηεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε είηε απφ θξαηηθφ 

θνξέα είηε απφ επξσπατθφ πξφγξακκα είλαη αλνηρηνί σο πξνο λα ηελ δερηνχλ. Ζ Κ. 

αλαθέξεη: «Δίκαζηε αλνηρηνί ζε θάπνηα ζηήξημε απφ θξαηηθφ ή επξσπατθφ θνξέα θαη 

πξνζπαζνχκε φζνλ ην δπλαηφλ λα έξζνπλ πεξηζζφηεξα άηνκα λα εξγάδνληαη εδψ, 

ειπίδσ λα καο ζηεξίμνπλ θαη λα γίλεη θάηη θαιχηεξν». Ζ Φ.  ζπλερίδεη: «Θα βγεη ιέεη 

έλα πξφγξακκα γηα ηηο Κνηλ..Δπ κε ηα ΔΠΑ ψζηε λα κπνξνχκε λα πάξνπκε 

θάπνηνπο εξγαδφκελνπο γηα έλα ρξφλν θαη ζα βνεζεζνχκε φζνλ αθνξά ηηο εηζθνξέο, 

ην κηζζφ, δελ μέξσ, πεξηκέλνπκε απηφ ην πξφγξακκα λα αλνίμεη. Πεξηκέλνπκε φιν 

ιέλε φηη ζα αλνίμεη αιιά αθφκα δελ έρεη γίλεη θάηη».  

Σα κέιε ζε απηήλ ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε ζεσξνχλ βαζηθφ λα ππάξμεη 

θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα κελ επηβαξπλζνχλ εμνινθιήξνπ ηηο εξγαζηαθέο εηζθνξέο δηφηη 

δελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε θάηη ηέηνην νηθνλνκηθά.  Καη βάζε φκσο ηεο 

ζεσξίαο, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

ε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ζηελ Διιάδα ππάξρεη 

αμηνζεκείσηε έιιεηςε κεραληζκψλ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηφζν ζε επίπεδν 

θξάηνπο (απνπζία επίζεκσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο/επηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο σο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο) φζν θαη 

απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα (αλεπάξθεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

ζεζκψλ)  (Ketsetzopoulou 2010: 30). 
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ηελ Terra Verde ην θάζε κέινο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηηο θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο. Ζ Γ. ηνλίδεη: «Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κπαίλεηο ζηελ δηαδηθαζία λα γίλεζαη 

Κνηλ..Δπ., είζαη θνκκάηη ηνπ εκπνξίνπ, ηνπ αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ πνπ δελ είλαη 

κφλν ην αιιειέγγπν είλαη θαη ην εκπφξην, απηφ ζεκαίλεη φηη πιεξνίο θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη πιεξψλεηο θφξνπο θαη λαη ελλνείηαη πσο ζα καο ελδηέθεξε ην 

θνκκάηη ηεο επηδφηεζεο δηφηη απηφ ζεκαίλεη λα έρεηο κηα ζέζε εξγαζίαο κε ζσζηέο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζα είκαζηε θαιχηεξα ζην νηθνλνκηθφ πηζαλφλ. Δίκαζηε 

αλνηρηνί γηαηί έρνπκε θαη έλα νηθνλνκηθφ θνκκάηη, αλ ήηαλ κφλν κηα νξγάλσζε 

θαζαξά πνιηηηθή, ζα ήηαλ απιά κηα ζπλέιεπζε, ζα ήηαλ θάηη άιιν. ε έλα καγαδί δελ 

είζαη κφλν ην πνιηηηθφ, απηφ είλαη ζηελ βάζε ζνπ είλαη ην πψο ιεηηνπξγείο, αιιά 

πξνζθέξεηο θαη έλα πξντφλ, ππάξρεη κηα πψιεζε θαη κηα αγνξά θαη πιεξψλεηο θφξνπο 

γηα απηφ θαη ζπκκεηέρεηο ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηνπ θξάηνπο».  

Ο Α. αλαθέξεη: «Γελ έρνπκε πάξεη ρξεκαηνδφηεζε απφ θάπνπ, νχηε 

επηδφηεζε, δελ πθίζηαηαη απηφ αιιά νχηε θαη εκείο ζα ζέιακε λα κπνχκε ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία, απφ άπνςε». Ο Μ. επηζεκαίλεη : «Θεσξψ φηη κηα ρνξεγία γηα παξάδεηγκα 

ελφο κεγαινεπηρεηξεκαηία αιινηψλεη ηνλ ραξαθηήξα.  Σψξα πνπ είκαζηε Κνηλ..Δπ 

ζα αλνίμεη ε θνπβέληα φζνλ αθνξά ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο. Δγψ εθηηκψ φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπκε κπεη ζε κηα δηαδηθαζία θαη 

πξνζπαζνχκε λα θαιχςνπκε κηα ζέζε ππαιιήινπ, ην λα κπεηο ζε έλα πξφγξακκα πνπ 

θαιχπηεη γηα παξάδεηγκα ηελ αζθάιεηα ή έλα κέξνο ηνπ κηζζνχ ηνπ ππαιιήινπ δελ 

ζα είλαη θαθφ, πάληα πξέπεη λα βιέπεηο βέβαηα θαη ηνπο φξνπο πνπ κπαίλνπλ θαη ηη 

πξέπεη λα θάλεηο».  

Δδψ παξαηεξείηαη φηη νη απφςεηο θαη ησλ ηξηψλ κειψλ δηαθέξνπλ θαζψο ην 

έλα κέινο δελ ζέιεη λα αλακεηρζεί θαζφινπ ζε θνκκάηη ρξεκαηνδφηεζεο απφ άπνςε, 

ην άιιν κέινο ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην είλαη αλαγθαίν εθφζνλ έρνπλ θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ θνκκάηη σο ζπιινγηθφηεηα θαη ην άιιν κέινο ζεσξεί φηη ίζσο λα ηνπο 

βνεζνχζε κηα επηδφηεζε αλάινγα βέβαηα θαη κε ηνπο φξνπο ηεο. Σν βαζηθφ φκσο 

είλαη φπσο ηνλίδεη θαη ν Μ. λα δνπλ ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη θαη χζηεξα κέζα απφ 

γεληθή ζπλέιεπζε ζα ην θνπβεληηάζνπλ θαη ζα θαηαιήμνπλ φινη καδί ζε κηα εληαία 

απφθαζε.    

ζνλ αθνξά ζηα θέξδε κφλν ε χγρξνλε Αγσγή ζεκεηψλεη θέξδε, νη 

ππφινηπέο ηξεηο ζηελ παξνχζα θάζε απιά θαιχπηνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. Ζ 
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Μ. επηζεκαίλεη: «Απφ ηα θέξδε, ην 60% πεγαίλεη ζε θνηλσληθή πξνζθνξά, ζε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο, έλα 

5% είλαη απνζεκαηηθφ, απηφ είλαη θαη βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ηέινο έλα 35% 

παίξλνπλ νη εξγαδφκελνη κηα θνξά ηνλ ρξφλν». ζνλ αθνξά ηελ δηαλνκή ησλ 

πιενλαζκάησλ έλα κέξνο επηζηξέθεηαη ζηα κέιε, έλα άιιν κέξνο κέλεη σο 

απνζεκαηηθφ ζην ζπλεηαηξηζκφ γηα λα βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο θαη γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηάο (Defourny and Develtere 2009: 15). 

Δπίζεο, νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  δελ ζηνρεχνπλ ζηελ θεξδνθνξία θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπο εμππεξεηεί θνηλσληθνχο ζθνπνχο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηφζν πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπο φζν θαη πξνο ην γεληθφηεξν 

ζπκθέξνλ.  

Ο Α. αλαθέξεη: «Δάλ θάπνηα ζηηγκή ππάξμνπλ θέξδε ηφηε ζα δνχκε πσο ζα ηα 

δηαρεηξηζηνχκε, κπνξεί λα κεησζνχλ νη ηηκέο γηα παξάδεηγκα, ζε απηφ ην θάζκα, φρη 

γηα λα έρνπκε θάπνην απνζεκαηηθφ δελ έρνπκε ηέηνην ζθνπφ».  Ζ ζπιινγηθφηεηα δελ 

ζηνρεχεη ζην θέξδνο δηφηη φπσο αλαθέξζεθαλ θαη ζε πεξίπησζε θεξδψλ ζα 

θξνληίζνπλ λα ρακειψζνπλ γηα παξάδεηγκα ηηο ηηκέο πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή, 

δελ έρνπλ ζθνπφ λα ζπζζσξεχζνπλ πινχην. Ζ Κ. πεξηγξάθεη: «Γελ ππάξρνπλ θέξδε, 

ππάξρνπλ έζνδα ηα νπνία αηή ηελ ζηηγκή δελ επαξθνχλ γηα λα πιεξσζνχκε εκείο, ηα 

έζνδά καο πάλε ζην λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν Κνριίαο, λα πιεξσζεί ην 

ελνίθην, ε Γ.Δ.Ζ, ην λεξφ, ην ηειέθσλν, ηα πάγηα έμνδα δειαδή θαη ε αζθάιηζή 

καο». Ο Α. δηαηείλεηαη: «Γελ ππάξρνπλ θέξδε, νπζηαζηηθά βγαίλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα. ε πεξίπησζε φκσο νπνηνπδήπνηε θέξδνπο είλαη κηα απφθαζε πνπ έρεη παξζεί 

αλνίγνληαο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαζψο ε ινγηθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ είλαη κηα 

επηρείξεζε θεξδνθφξα, νχησο ή άιισο είλαη κε θεξδνζθνπηθή θαη νπνηνδήπνηε 

πιεφλαζκα δεκηνπξγεζεί ζην κέιινλ πηζαλφηαηα είλαη γηα λα ζηεξίμεη αληίζηνηρα 

εγρεηξήκαηα».  

Παξφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο Κνηλ..Δπ. δελ ππάξρνπλ θέξδε, απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ κειψλ θαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνέθππηαλ πιενλάζκαηα ζα 

ηα επέλδπαλ ηφζν ζε θνηλσληθνχο ζθνπνχο φζν θαη ζηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη άιισλ εγρεηξεκάησλ ηέηνηνπ είδνπο. Καη ζηελ βηβιηνγξαθία 

αλαθέξζεθε φηη κηα θνηλσληθή επηρείξεζε είλαη κηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

έρεη νπζησδψο θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ηεο νπνίαο ηα πιενλάζκαηα, θπξίσο, 

επαλεπελδχνληαη κε βάζε απηνχο ηνπο ζθνπνχο ζ‟απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ή ζηελ 
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θνηλφηεηα, παξά θαηεπζχλνληαη απφ ηελ αλάγθε κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ γηα ηνπο 

κεηφρνπο ή ηνπο ηδηφθηεηεο (Νηθνιφπνπινο θαη Καπνγηάλλεο 2013: 56). 

Πέξα φκσο απφ ηηο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε επίπεδν ζεζκηθνχ, ξπζκηζηηθνχ 

θαη ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

αληηκεησπίδνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Ο Γ. ηζρπξίδεηαη: «Πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ππάξμεη είλαη δηαδηθαζηηθά θαη 

πξνζπαζνχκε βέβαηα λα ηα ιχζνπκε. ηηο ζπλειεχζεηο, καο παίξλεη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν θαη πεξηζζφηεξε νπζία λα ζπδεηάκε γηα ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, πνπ δελ πάεη 

θαιά θαη δελ καο απνκέλεη ρξφλνο γηα λα θάλνπκε θνπβέληεο είηε πνιηηηθέο, είηε 

ηδενινγηθέο, είηε παηδαγσγηθέο. Δλψ εδψ θαη ηξία ρξφληα ιέκε φηη απηά ηα πξάγκαηα 

πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ θάπνηα ζηηγκή, δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα ην θάλνπκε, φρη φηη 

θηαίεη θάπνηνο άιια είλαη ηέηνηα ε θχζε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηέηνηα ε πίεζε πνπ 

λνηψζνπκε πνπ δελ κπνξνχκε λα αλαισζνχκε ζε θάηη ηέηνην, δπζηπρψο».  

Ο Γ. ζπλερίδεη: «Έλα άιιν πξφβιεκα ήηαλ κέρξη λα γλσξηζηνχκε θαη λα 

κπνχκε ζηελ δηαδηθαζία λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα ζπλαηλέζνπκε θπξίσο, έγηλαλ 

πάξα πνιιέο ζπλειεχζεηο φπνπ ήκαζηαλ νπζηαζηηθά αλελεξγνί ζηηο ζπλειεχζεηο γηαηί 

δελ μέξακε θαη εκείο πψο λα ην θάλνπκε». Αξρηθά ηνπιάρηζηνλ αληηκεηψπηζαλ 

θάπνηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαζψο θάηη ηέηνην ήηαλ θαηλνχξην θαη δελ ήμεξαλ πσο 

αθξηβψο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη πψο λα θηλεζνχλ. Θα ρξεηαδφηαλ ινηπφλ λα ππάξρεη 

κηα ππνζηεξηθηηθή δνκή ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ.   

Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο. Ο Υ. 

αλαθέξεη: «Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη αλαισλφκαζηαλ πνιχ ζε πξαθηηθέο ζπδεηήζεηο θαη 

δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα ιπζνχλ ηερληθά, ρσξίο λα έρνπκε ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα 

ζπδεηήζνπκε γηα νπζηαζηηθά ζέκαηα, πνπ αξγφηεξα κνπ είπαλ θαη άιινη 

ζπλεηαηξηζκνί φηη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξέπεη λα πεξάζεηο κήλεο θαη κήλεο 

ζπδεηψληαο κε ηνπο άιινπο γηα λα θαηαιάβεηο θαη λα ζέζεηο έλα θνηλφ ζηφρν. Πνιχ 

γξήγνξα φκσο θάλεθε φηη δελ είρακε ηα ίδηα πξάγκαηα ζην κπαιφ καο, θαη έηζη 

θάπνηα κέιε απνρψξεζαλ». 

 Γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηεινχλ νη θνηλέο αμίεο, νη θνηλνί ζηφρνη θαη ε θαιή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ζπκβάινπλ ζην ζπληνληζκφ γηα ακνηβαίν φθεινο 
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θαη ζηελ νκαιή ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ Μ. πεξηγξάθεη: «Τπάξρνπλ 

δπζθνιίεο αιιά λαη κπνξνχλ λα είλαη βηψζηκεο νη Κνηλ..Δπ. Με ηα ππφινηπα κέιε 

είρακε θνηλέο αξρέο, αμίεο θαη ζηφρνπο, είρακε δνπιέςεη καδί πνιιά ρξφληα θαη 

μέξακε πσο ιεηηνπξγεί ε θαζεκία θαη απηφ ην έθαλε πην εχθνιν. Αλ μεθηλάγακε 

δειαδή απφ ην κεδέλ θαη καδεπφκαζηαλ πέληε δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη, ζα ήηαλ πνιχ 

πην δχζθνιν».  

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί ην ηη επηζπκεί ην θάζε κέινο απφ 

ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. Υξεηάδεηαη λα γίλνληαη δηεμνδηθέο ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηα κέιε 

γηα λα απνζαθεληζζεί ηη πηζηεχεη ν θαζέλαο, ηη ζηφρνπο έρεη θαη κεηά λα μεθηλήζεη ε 

ζπλεξγαζία. Ο Υ. αλαθέξεη: «Υξεηάδεηαη λα γίλεη κηα ζπδήηεζε γηα ην ηη ζέιεη ν 

θαζέλαο κέζα απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, πσο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα εθεί, ηη ζέιεη λα 

δψζεη, ηη ζέιεη λα πάξεη, ηη αλάγθεο ζέιεη λα θαιχςεη. Γηα θάπνηνπο κπνξεί λα είλαη 

έλαο ρψξνο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηνπο αλεζπρίεο θαη 

παξάιιεια λα απνηειεί έλα ζπκπιήξσκα εξγαζίαο. Γηα άιινπο είλαη, πέξα απφ ην 

ηδενινγηθφ θνκκάηη,  έλαο ηξφπνο λα απαιιαρηνχλ απφ ηελ ζρέζε απηή εξγαδφκελνπ-

εξγνδφηε θαη είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο επηβίσζεο ηνπο νπφηε ζε απηφ ππάξρεη κηα 

δηαθνξά ε νπνία δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηαθσλία πάλσ ζε απνθάζεηο 

θαη ζε πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο».  

Ο Α. δηαηείλεηαη: «Ο θαζέλαο βξίζθεηαη εδψ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, 

έρνπκε άιιεο θηινδνμίεο, άιιν background, άιιε εκπεηξία, άιιν παξειζφλ, πνιχ 

δηαθνξεηηθέο ειηθίεο νπφηε φια απηά πξέπεη κε έλα ηξφπν λα έξζνπλ λα γίλνπλ έλα 

θαη λα γίλνπλ εξγαιείν γηα ην ζπλεηαηξηζκφ. Οπζηαζηηθά ρηίδνπκε ην εξγαιείν». 

Οπφηε, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε κέινπο πξέπεη λα αμηνπνηείηαη επνηθνδνκεηηθά 

πξνο φθεινο φισλ αιιά θαη ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρεηξήζεηο εηδηθφηεξα δηφηη 

δηαθνξεηηθά ειινρεχεη θίλδπλνο λα νδεγεζνχλ ζε δηαθσλίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο.  

Ζ βησζηκφηεηα ηέηνησλ εγρεηξεκάησλ είλαη εθηθηή αιιά ππάξρνπλ αξθεηέο 

δπζθνιίεο θαη ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Ο Μ. αλαθέξεη: «Θα 

ην δνχκε απηφ, ζηελ θάζε πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα είλαη δχζθνιν, γηαηί έρεη λα θάλεη 

κε ηα ζεζκηθά εξγαιεία πνπ έρεηο ή δελ έρεηο αιιά θαη κε ηελ λννηξνπία ηνπ θφζκνπ. 

Έρεη λα θάλεη κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζπκία ηεο θνηλσλίαο. Πξνο ην παξφλ 

δνπιεχεη αλ ηψξα κπνξεί λα παξακείλεη βηψζηκν κέλεη λα ην δείμεη». Ζ Γ. 
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επηζεκαίλεη: «Ναη κπνξνχλ λα είλαη βηψζηκα αξθεί απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ λα είλαη 

απνθαζηζκέλνη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Δλεξγά δελ είλαη θάηη πνπ ην θάλεηο 

ηψξα, ζα ην θάλεηο έλα ρξφλν, δπν ρξφληα, ηξία, πξέπεη λα παξακείλεηο θαηξφ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη θαιά, λα κελ αιιάδεη ζπλερψο ν θφζκνο». Ο Α. ππνζηεξίδεη: 

«Καηαξράο, λαη κπνξνχλ λα είλαη βηψζηκα θαη ιέκε λαη, δηφηη είκαζηε βηψζηκνη εκείο, 

πξνυπφζεζε είλαη λα είλαη ελεξγή ε νκάδα. Βαζηθφ επίζεο είλαη ππνζηήξημε θαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο». Ζ βησζηκφηεηα ινηπφλ είλαη δπλαηή αιιά 

εμαξηάηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, θάηη ην νπνίν φηαλ ππάξρεη θαη είλαη επέιηθην 

ζπκβάιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ θαη ε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλαο ππνγεγξακκέλνο, απφ φια ηα κέιε, 

εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ δηαθσλίεο ζην 

κέιινλ. Ο Υ. επηζεκαίλεη: «ε θάζε ζπλεηαηξηζκφ πξέπεη λα ππάξρεη έλαο εζσηεξηθφο 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, φπνπ φινη καδί ζα ζπλαπνθαζίζνπλ. Απηφ δηεπθνιχλεη πάξα 

πνιχ θαη ζπάεη ηηο πξνζσπηθέο δηελέμεηο πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ, ε επζχλε έγθεηηαη 

ζε φινπο γηα ην πψο ζα δηεπζεηεζεί έλα δήηεκα». Αθφκε, πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ θνκκάηη ηεο δξάζεο απηήο. Ο Υ. δηαηείλεηαη: «Πάλσ 

ινηπφλ ζηηο αμίεο, ζην ηδενινγηθφ θνκκάηη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ θηλνχκαζηε ππάξρεη 

απφιπηε ζχκπλνηα. Τπάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ζην ηξφπν πνπ βιέπεη ν θαζέλαο ην 

επηρεηξείλ. Γειαδή θάπνηα κέιε ηελ ίδηα ηε ιέμε „επηρείξεζε‟ ηελ ζεσξνχλ αξλεηηθή. 

κσο θαη άιια ζπλεηαηξηζηηθά, ίδηαο ηδενινγηθήο θαη πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο, κνπ 

επηζεκαίλνπλ: «Μελ μερλάηε φηη είζηε κηα επηρείξεζε θαη πξέπεη λα ζθέθηεζηε θαη 

ιίγν έηζη». Γλψκνλαο βέβαηα δελ είλαη πνηέ ην θέξδνο. Σν επηρεηξεκαηηθφ κέξνο 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαζψο είκαζηε κηα επηρείξεζε θαη πξέπεη λα 

αληαπεμέιζνπκε ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο πνπ καο έρεη επηβάιιεη ην θξάηνο, άξα νη 

επζχλεο πξέπεη λα κνηξάδνληαη. Πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ζε 

απηφ. Ζ ηνπηθή θνηλσλία καο ζηεξίδεη κέρξη ζηηγκήο θαζψο έλαο ηέηνηνο ρψξνο 

έιιεηπε απφ ηελ πφιε».   

κσο ε βησζηκφηεηα εμαξηάηαη θαη απφ ην είδνο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ην 

θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Ο Γ. αλαθέξεη: «πλαληάκε αξθεηέο δπζθνιίεο, φκσο 

εμαξηάηαη θαη ηη πξνζθέξεηο. Έλαο ζπλεηαηξηζκφο φηαλ θάλεη θάηη εμεηδηθεπκέλν 

φπσο είλαη ην θξνληηζηήξην πνπ αζρνιείηαη κφλν κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλαθέξεηαη 
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ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη φρη ζε έλα γεληθφ ζχλνιν είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν 

λα επηβηψζεη. ηαλ είλαη θάηη θαηλνχξην ζε κηα κηθξή πφιε, φπσο ην Ρέζπκλν, δελ 

κπνξνχκε λα πνιεκήζνπκε ηα κεγαζήξηα πνπ ππάξρνπλ. Δίλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ αλ 

αζρνιείηαη κε ηελ ζίηηζε θαη ηε δηαζθέδαζε».   

Ζ Κ. ηζρπξίδεηαη: «Ναη, κπνξνχλ λα είλαη βηψζηκνί ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλεηαηξηζκνί αιιά εμαξηάηαη ηη είδνπο εγρείξεκα είλαη, ζε ηη θφζκν απεπζχλεηαη θαη 

ζε ηη πιαίζην βξίζθεηαη. Σν βαζηθφ πνπ έρνπκε πεη εκείο είλαη φηη εθφζνλ 

βξηζθφκαζηε ζε απηφ ην πιαίζην γηα λα ππάξμνπκε πξέπεη λα εληάμνπκε θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ κπνξνχκε θαη λνκηθά, λα πξνζθέξνπκε γηα παξάδεηγκα 

καζήκαηα ελειίθσλ, καζήκαηα ζε θνηηεηέο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζαλ 

θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο, κφλν ζπλεξγαηηθά κε θάηη άιιν, έηζη κπνξεί λα 

γίλεη βηψζηκνο ν Κνριίαο».  εκαληηθφ ξφιν παίδεη ινηπφλ ην είδνο ηνπ εγρεηξήκαηνο, 

ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ην πεδίν ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν 

ζπλεηαηξηζηηθφ θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο γηα λα γίλεη βηψζηκν πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηεί θαη κε άιια εγρεηξήκαηα θαη λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη βηψζηκν.  

Βέβαηα ν Γ. δηεπθξηλίδεη: «Δγψ απηφ πνπ θαηαλνψ γηα ηηο Κνηλ..Δπ έηζη ψζηε 

λα επηβηψζνπλ θαη λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηζζφ ζηα κέιε ηνπο είλαη λα πθίζηαληαη 

ήδε σο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απιά ζα αιιάμνπλ λνκηθή κνξθή. Θα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη θπξίσο αμηνπνηψληαο 

ηελ καχξε εξγαζία θαη ηηο επηδνηήζεηο ζα κπνξνχλ λα είλαη βηψζηκεο. Αλ ζέιεηο λα 

επηβηψζεη έλαο ζπλεηαηξηζκφο κε ηελ κνξθή ηεο Κνηλ..Δπ. ζα πξέπεη λα γίλεηο 

θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο». Καη ζηελ θξηηηθή φκσο επηζεκάλζεθε φηη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο εμαξηψληαη απφ θξαηηθέο επηδνηήζεηο θαη 

ιεηηνπξγνχλ φκνηα κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Παξφηη ζπρλά ηα κέιε ησλ 

θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκία επηζπκνχλ ηα εγρεηξήκαηα ηνπο λα είλαη απηφλνκα 

απέλαληη ζην θξάηνο θαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή αγνξά,  πνιιέο θνξέο εμαξηψληαη απφ 

ηελ ινγηθή δξάζεο ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηεο αγνξάο. 

Ο Α. αλαθέξεη: «Ζ βησζηκφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ επηκνλή ησλ κειψλ. 

Μπνξνχλ λα είλαη βηψζηκνη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα είλαη θεξδνθφξνη. 

Γε ζα βγάινπλ απηνί νη ζπλεηαηξηζκνί πφηε θάηη παξαπάλσ απφ απηφ πνπ ρξεηάδεηαη 

ην θάζε κέινο γηα λα δήζεη θαη λα ζπλερίζεη ν ζπλεηαηξηζκφο ηελ δξάζε θαη ηελ 
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θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά. Απηφο είλαη ν ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη φρη γηα λα 

πξνηάμνπκε έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν πινπηηζκνχ, πξνηάζζνπκε έλα ελαιιαθηηθφ 

κνληέιν εξγαζίαο γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ φινη θαη φρη θάπνηνη, θάπνηνη λα 

πινπηίδνπλ θαη θάπνηνη λα πεηλάλε».  

ιε απηή ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή παξαδείγκαηνο είλαη θάηη λέν, γηα ην 

νπνίν νη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δείμνπλ ηνλ δξφκν 

αιιά ζίγνπξα δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ φιε ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο εάλ απηή δελ 

είλαη έηνηκε λα αιιάμεη. Ο Α. δηαηείλεηαη: «Σν βαζηθφηεξν είλαη λα μεπεξάζνπκε ηελ 

ζπλήζεηα, πνπ έρνπκε θαη εκείο, γηαηί έηζη έρνπκε γαινπρεζεί θαη ε ρψξα νιφθιεξε. 

Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα πεηο ζην άιινλ μαθληθά φηη αιιάδνπκε ηξφπν πνπ 

δνπιεχνπκε, πνπ ζθεθηφκαζηε, πνπ πξάηηνπκε. Δκείο ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε είλαη λα ην ζηεξίμνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε απιά λα αληέμνπκε κέρξη λα 

αξρίδεη λα αιιάδεη». Υξεηάδεηαη ινηπφλ ζπιινγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είλαη 

αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή.  

Σέινο, ν Υ. επηζεκαίλεη: «Έρνπκε έλα ξφιν δηακνξθσηηθφ, αλ ππάξρεη έλαο 

ιφγνο χπαξμεο ηέηνησλ εγρεηξεκάησλ πέξα απφ ηνλ πνιηηηθφ ιφγν πνπ βγάδνπλ πξνο 

ηα έμσ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ηζφηηκεο εξγαζίαο είλαη θαη λα 

επηθνηλσλήζνπκε έλα ιφγν ηέηνην πνπ ζα δηακνξθψζεη κηα κεξίδα θφζκνπ γηαηί 

ππάξρνπλ πνιιά θαθψο θείκελα πνπ δελ καο αξέζνπλ θαη εκείο σο ρψξνο πξέπεη λα 

δξάζνπκε. Δίλαη κηα απφθαζε πνιηηηθή απηή». χκθσλα κε ηνλ Manzon Campos, νη 

νξγαληζκνί ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή κηαο θνπιηνχξαο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο (Manzon Campos 1997 ζε Moulaert and Ailenei 

2005: 2047).  Μέζα απφ ηελ δξάζε ηνπο ζηνρεχνπλ ζε κηα αιιαγή πεπνηζήζεσλ, 

ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκειηαθψλ αμηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο 

νξγαλσκέλεο θαη βαζηζκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο αξρέο.  

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κειψλ ζπκπεξαίλεηαη φηη παξά ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ είλαη εθηθηφ λα είλαη βηψζηκεο. Υξεηάδεηαη φκσο λα 

επηζεκαλζεί φηη πνιιά απφ ηα κέιε απηή ηελ ζηηγκή δξαζηεξηνπνηνχληαη εζεινληηθά 

ζηηο Κνηλ..Δπ ρσξίο λα πιεξψλνληαη, έρνληαο έζνδα απφ άιιε πεγή πνπ ηνπο 

εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ηνπο. Μηιψληαο φκσο γηα βησζηκφηεηα είλαη αλαγθαίν ηα 

κέιε λα κπνξέζνπλ κέζα απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηηο θνηλσληθέο 
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επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο πφξνπο. Απηφ 

φκσο αθφκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ζπκβαίλεη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ςμπεπάζμαηα.  

Σα κέηξα ιηηφηεηαο θαη ηα κλεκφληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απεηιή γηα έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Αληηκεησπίδνληαο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο επηβίσζε, έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνλ νπνίν νη πνιίηεο ζηελ Διιάδα αληηκεηψπηζαλ ηελ θξίζε είλαη κέζα απφ ηηο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο πξνζαξκνζηηθφηεηαο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θνξείο 

ελαιιαθηηθήο δξάζεο (Kousis et al. 2016:58). ην απνθνξχθσκα ινηπφλ ηεο θξίζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, δφζεθε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζρέζεηο θαη ελζαξξχλζεθε ε δεκηνπξγία 

θνηλσληθψλ δεζκψλ. Απηέο νη δνκέο απνηεινχλ αιιαγή παξαδείγκαηνο φζν άθνξα 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

κηα πνιηηηθή πξφηαζε. Πέξαλ ηνπ φηη θαιχπηνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ κε ελεξγή, θξηηηθή θαη 

ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαδεηά ην δξφκν πξνο κηα πην δίθαηε θνηλσλία. 

ιε απηή ε πξνζπάζεηα φκσο γηα αιιαγή παξαδείγκαηνο είλαη θάηη λέν, γηα ην νπνίν 

νη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δείμνπλ ηνλ δξφκν αιιά 

ζίγνπξα δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ φιε ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο εάλ απηή δελ είλαη 

έηνηκε λα αιιάμεη.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη ππφ κειέηε Κνηλ..Δπ. ζπζηάζεθαλ 

κέζα ζηελ θξίζε απφ ηελ αλάγθε ησλ κειψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, λα 

ππνζηεξίμνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Σα δίθηπα απηά 

πηνζεηνχλ νξηδφληηεο δνκέο νξγάλσζεο, ρσξίο ηεξαξρηθή ινγηθή θαη πηνζεηνχλ ηελ 

αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κέζα απφ ζπλειεχζεηο θαη 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Μάιηζηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε νκνθσλία, δειαδή φια ηα κέιε ζπκθσλνχλ κε ηελ απφθαζε πνπ ζα 

αθνινπζεζεί. Μφλν ζε κηα Κνηλ..Δπ, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ηελ 

πιεηνςεθία, αιιά αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ 

νπνηεζδήπνηε δηαθσλίεο θαη λα ιεθζεί ε απφθαζε ζπλαηλεηηθά.  

Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ κειεηήζακε αμηνπνηνχλ ηελ εζεινληηθή 

εξγαζία δηφηη αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα λα  κελ 

κπνξνχλ λα είλαη φια ηα κέιε θαη εξγαδφκελνη/εο. ζνλ αθνξά ηνπο/ηηο 
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εξγαδφκελνπο/εο ηζρχεη ε αξρή ηεο ίζεο πιεξσκήο βάζε ησλ νξψλ πνπ εξγάδνληαη. 

κσο φια ηα κέιε, αλεμάξηεηα αλ είλαη εζεινληέο ή εξγαδφκελνη/εο, έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

αλνηρηέο ζε λέα κέιε κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ηελ δνκή ηνπο, ηα εξγαζηαθά ηνπο δεδνκέλα θαη λα ζέβνληαη ηηο αξρέο θαη ηηο 

αμίεο ηνπο. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη νξγαλψζεηο αλνηθηέο ζε φια ηα 

πξφζσπα, ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα 

αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο πνπ έρνπλ ηα κέιε ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ εζληθά, 

θπιεηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά ή ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα. 

 ε θάπνηα εγρεηξήκαηα ππάξρεη κηα ζηαζεξφηεηα φζνλ αθνξά ηα κέιε θαζψο 

έρνπλ παξακείλεη ηα ίδηα απφ ηελ αξρή. ε άιια πάιη έρνπλ πξνζηεζεί κέιε, θάηη ην 

νπνίν απνδεηθλχεη ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο. ζν ην 

θξάηνο θαη ε αγνξά εληζρχνπλ θαη κεγεζχλνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

απνθιεηζκνχο ηφζν νη πνιίηεο ζα αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. Καζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε ρεηξνηεξεχεη 

θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ζπξξηθλψλνληαη, δεκηνπξγνχληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξέο ηφζν επίζεκεο φζν θαη άηππεο νξγαλψζεηο, νκάδεο θαη δίθηπα 

πνπ πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα δίθηπα αληαιιαγψλ, νη ηξάπεδεο 

θαγεηνχ, ηα θνηλσληθά ηαηξεία, νη θνηλσληθέο θνπδίλεο, θαηλνχξηνη ζπλεηαηξηζκνί θαη 

επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Kousis et al. 2016:51).  Με ηελ χθεζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπο δείθηεο ηεο αλεξγίαο λα αλεβαίλνπλ θαηαθφξπθα, 

ηφζν νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο φζν θαη ε ζπκκεηνρή ζε 

απηνχο απμήζεθαλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. 

Οη πφξνη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηψλ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηνπλ κέζα απφ 

ηελ εξγαζία ησλ κειψλ θαη γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ 

πιαίζην ζηήξημεο. ζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θάπνηα εγρεηξήκαηα 

είλαη δεθηηθά θαη πηζηεχνπλ φηη είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί έλα ρξεκαηνδνηηθφ 

πιαίζην ζηήξημεο γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ θαη άιια πάιη είλαη αξθεηά 

επηθπιαθηηθά έσο θαη αξλεηηθά θαη δελ ζέινπλ λα έρνπλ εκπινθή κε ην θξάηνο δηφηη 

δηαθσλνχλ πνιηηηθά θαη ζεσξνχλ φηη θάηη ηέηνην ίζσο θαη λα αιινίσλε ηνλ 

ραξαθηήξα απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ. Καη βάζε φκσο ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη αζθεζεί 

αλαθέξεηαη φηη ην θξάηνο αλακεηγλχεηαη ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα 
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επεξεάζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ ηξφπν δξάζεο, θαη ελ ηέιεη ηελ θηινζνθία ησλ 

θνξέσλ ηεο (Μπνπξίθνο 2013:17). ηα πεξηζζφηεξα εγρεηξήκαηα ζηελ παξνχζα 

θάζε δελ ππάξρνπλ θέξδε αιιά ζε πεξίπησζε κειινληηθψλ θεξδψλ, φπσο 

αλαθέξνπλ, ζα ηα επέλδπαλ ζε θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ζηελ ζηήξημε ηφζν ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο φζν θαη άιισλ εγρεηξεκάησλ. Μφλν ζε κηα Κνηλ..Δπ ππάξρνπλ 

θέξδε θαη αλαθέξεηαη φηη έλα κέξνο ηνπο δίλεηαη γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο, γηα 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη, έλα πνιχ κηθξφ κέξνο κέλεη σο απνζεκαηηθφ θαη ηέινο έλα κέξνο 

κνηξάδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί, πνπ εθπιεξψζνπλ θνηλσληθνχο ζθνπνχο  ζε νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη ν ηπρφλ ζπζζσξεπκέλνο πινχηνο ηνπο δελ βξίζθεηαη ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ αηφκσλ αιιά δηαθπιάζζεηαη γηα ην φθεινο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο 

θνηλφηεηαο (Evans 2000 ζε Kay 2006:168). 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο ζπρλά νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

κνλάδσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ 

ηφζν ησλ κειψλ φζν θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Παξά ηελ γλψζε φηη ν ζηφρνο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ, ε αγνξά θαη ην 

θξάηνο ζπλερψο απνηπγράλνπλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ, θπξίσο φηαλ νη δπλεηηθνί 

ρξήζηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθά αζζελψλ πνιηηψλ ή είλαη νκάδεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πεξηζψξην ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο (Moulaert and Ailenei 

2005: 2047). Απφ φηη θαίλεηαη ηα δίθηπα απηά έρνπλ πνιιαπιέο ζηνρεχζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθπξία ηεο θξίζεο. Γηα 

παξάδεηγκα  ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο είηε απηέο νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ειιηπψο ή 

θαζφινπ απφ ην θξάηνο είηε παξέρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ θεξδνζθνπηθφ ηνκέα ζε 

ηηκέο πνπ δελ είλαη πξνζηηέο ζηνλ θαζέλα. Δπηπιένλ, επηδηψθνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ 

ηελ απηνλνκία θαη αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη 

ακνηβαηφηεηαο, ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηε πξνζηηή ηηκή γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ην ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Σέινο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηάδνζε ηδεψλ θαη 

αμηψλ δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ 

Νηθνιφπνπιν θαη ηνλ Καπνγηάλλε (2013) νη ζπκκεηέρνληεο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

νηθνλνκηθέο νξγαλψζεηο είλαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ππνθείκελα 
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θαζψο αθελφο επσθεινχληαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ 

απνθαζίδνπλ γηα ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. Γελ απνθαζίδνπλ απιψο γηα κέζα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νχησο ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη  ζηφρνη ηνπο αιιά νη ίδηνη 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζηφρσλ.   

Οη αξρέο θαη νη αμίεο πνπ δηέπνπλ απηά ηα εγρεηξήκαηα είλαη ε ζπλεξγαζία, νη 

ζρέζεηο ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο, ε αιιειεγγχε, ε αιιεινεθηίκεζε, ε άκεζε 

δεκνθξαηία, ε ηζφηεηα, ε ηζφηηκε εξγαζία, ε ππεξνρή ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ 

θεθαιαίνπ, ε απηφ-νξγάλσζε, ε αιιεινβνήζεηα, ε απηνλνκία, ν ζεβαζκφο ζηε θχζε 

θ.α. χκθσλα κε ηελ Αδάκ θαη ηνλ Παπαζενδψξνπ (2010), ε θνηλσληθή νηθνλνκία 

πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο θάιπςεο ησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ έλαληη ηνπ θέξδνπο, ηελ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ θαη ηελ ππεξνρή ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ. Μέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ νηθνδνκνχλ ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε, ζε θνηλέο αμίεο θαη ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη επηηπγράλνπλ κηα θαιή 

ζπλεξγαζία γηα θνηλφ φθεινο. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ 

ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ φπσο είλαη ηα δίθηπα, νη θαλφλεο θαη νη 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ην νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ γηα 

ακνηβαίν φθεινο (Evans 2000 ζε Kay 2006: 163). κσο κέζα απφ ηελ έξεπλα γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο ε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα πνπ έρνπλ απηέο νη νξγαλψζεηο επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ππνλνκεχνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηά 

ηνπο.  

Δπξχηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ηηο Κνηλ..Δπ 

είλαη ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ηεο ζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ, ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ αηφκνπ πάλσ απφ ην θεθάιαην, ηεο πξνψζεζεο ηεο παηδείαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ εκπνξίνπ, ηεο ελαληίσζεο ζε ξαηζηζηηθά θαη θαζηζηηθά θαηλφκελα. Οη 

θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο εμππεξεηνχλ θνηλσληθνχο ζθνπνχο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηφζν πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπο φζν θαη πξνο ην γεληθφηεξν 

ζπκθέξνλ. ηφρν έρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ αιιά θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ, αλάγθεο πνπ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, πεξηβαιινληηθέο. Δπηπιένλ, πηνζεηνχλ πνιηηηθά πξνηάγκαηα φπσο είλαη 

απηφ ηνπ αληηθαπηηαιηζηηθνχ θαη ηνπ αληηπνιεκηθνχ αγψλα θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 
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θνηλσλίαο ζε κηα λέα βάζε πνπ ζα είλαη πην δίθαηε. ε απηή ηε βάζε ζηεξίδνπλ 

θηλεκαηηθέο νκάδεο θαη ζπλεηαηξηζηηθά εγρεηξήκαηα θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζε 

ιηγφηεξν βαζκφ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο.  

Σα νθέιε απφ ηελ δξάζε ησλ Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία είλαη 

αξθεηά θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λα έρεη πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ δηαθνξεηηθά ζα δπζθνιεπφηαλ ή δελ ζα είρε θαζφινπ 

πξφζβαζε. Αθφκα, ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο, άιια 

εγρεηξήκαηα θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, δηνξγαλψλνπλ δηάθνξεο 

εθδειψζεηο θαη ζεκηλάξηα θαη παξέρνπλ ελεκέξσζε ζηνλ θφζκν γηα ζεκαληηθά 

θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Αμηνζεκείσηε επίζεο είλαη ε 

θνηλσληθή ηνπο πξνζθνξά ζε δηάθνξεο εππαζείο νκάδεο. Οη θνξείο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ φια ή κεξηθά απφ ηα εμήο θξηηήξηα: βηψζηκή 

θαη απηνρξεκαηνδνηνχκελε δξαζηεξηφηεηα, λα σθειήζνπλ φζνπο ζπκκεηέρνπλ, λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ απηφ-βνήζεηα, λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ εμάξηεζε κε ηελ 

απηνδπλακία θαη λα εληζρχζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο θνηλφηεηαο (Moulaert and 

Ailenei 2005: 2047). πκβάινπλ ινηπφλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή 

ρεηξαθέηεζε. Ζ ηνπηθή θνηλσλία κε ηελ ζεηξά ηεο ζηεξίδεη απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο 

θαη φζν πεξλάεη ν θαηξφο ηηο ππνζηεξίδεη φιν θαη πην ελεξγά. Μφλν ζε κηα πεξίπησζε 

δελ ππάξρεη ε αλακελφκελε ππνζηήξημε, ίζσο δηφηη ε ηνπηθή θνηλσλία λα κελ έρεη 

αληηιεθζεί αθφκε ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο 

θαζψο θαη ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξάζε ηνπ.  

 πλνςίδνληαο, ηα θξηηήξηα ινηπφλ πνπ πιεξνχλ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν : 

1. Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη επηδηψθνληαη εμίζνπ  

2. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κε θεξδνζθνπηθή 

3. Οη πξσηνβνπιίεο είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο 

4. Δίηε ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη πξσηνβνπιίεο δηθηπψλνληαη 

ζπρλά ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ακνηβαία ππνζηήξημε θαη 

απφ θνηλνχ εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

5. Οη πξσηνβνπιίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Ketsetzopoulou 2010: 8). 



108 
 

Οη αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ ηα ίδηα ηα κέιε απφ ηελ δξάζε ηνπο ζηηο 

Κνηλ..Δπ είλαη θπξίσο νη εξγαζηαθέο. Δπίζεο, ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε έλα άιιν κνληέιν εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

θαη λα επαιεζεχζνπλ εάλ απηφ ην κνληέιν κπνξεί φλησο λα απνηειέζεη κηα 

ελαιιαθηηθή πνιηηηθή πξφηαζε. Δπηπιένλ, θαιχπηνληαη πξνζσπηθέο αλάγθεο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ θαιιηηερληθψλ ηνπο αλεζπρηψλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ. Σέινο, κέζα απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Σα θχξηα πξνβιήκαηα απφ ηελ κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηνπο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ έιιεηςε ελφο επλντθνχ ξπζκηζηηθνχ, ζεζκηθνχ θαη ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ 

ζηήξημεο. ηελ Διιάδα, ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο Κνηλ..Δπ. είλαη ειιηπέο κε 

απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο. Τπάξρεη φκσο θαη έιιεηςε 

ππνζηεξηθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία εηδηθφηεξά ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. Ζ 

ππνζηεξηθηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δνκή ε νπνία λα θαιχπηεη ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη έλα βαζηθφ ζέκα γηα ηελ 

ελίζρπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ελ γέλεη, 

θαζψο θαη κηα ζεκειηψδε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία (Ketsetzopoulou 2010:30).  

Έλα άιιν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ην νηθνλνκηθφ θαζψο ηα έμνδα είλαη πνιιά 

θαη παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θνηλσληθά φζν ζα ήζειαλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθά ζέκαηα ηα κέιε. Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δελ 

έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο ζηελ Διιάδα θαζψο ππάξρεη κηα βαζηά έιιεηςε 

θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ξπζκηζηηθή, δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Ketsetzopoulou 2010:7). Υξεηάδεηαη ινηπφλ ε ειιεληθή 

πνιηηεία λα πξνηείλεη λένπο ζεζκνχο γηα ηηο Κνηλ..Δπ πνπ ζα ηηο ζηεξίδνπλ λνκηθά, 

δηνηθεηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά.  

Παξά ηηο δπζθνιίεο φκσο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ είλαη εθηθηφ λα 

είλαη βηψζηκέο αξθεί λα ππάξρνπλ νη αθφινπζέο πξνυπνζέζεηο: ελεξγή ζπκκεηνρή 
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ησλ κειψλ, θνηλέο αμίεο, ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλψλ ζηφρσλ, ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ 

ζεζκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο, ην νπνίν λα δηεπθνιχλεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο. Έηζη ινηπφλ, κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη παξάιιεια κε ην 

θαηάιιειν λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζα κπνξέζνπλ λα 

νξγαλσζνχλ ζε κηα πην ζηαζεξή βάζε. Μέζα απφ απηφ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξηρζεί κηα δηαθνξεηηθή θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε πνπ ζα 

δίλεη έκθαζε φρη ζηελ ζπζζψξεπζε ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο αιιά ζηελ 

δεκνθξαηία, ζηελ ηζφηεηα, ζηελ δηθαηνζχλε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ αιιειεγγχε, 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α.  

Γηα ηελ νξζή αληηκεηψπηζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο (αληζφηεηεο, αλεξγία, θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο) αιιά θαη ηεο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ρξεηάδεηαη κηα λέα πνιηηηθή πξφηαζε πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο αμίεο, αξρέο, ζεζκνχο θαη λφκνπο θαη ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ζηελ δεκηνπξγία κηα λέαο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Υξεηάδεηαη ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία λα αληηκεησπηζζεί σο κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξφηαζε πνπ ζα 

ζηνρεχεη ζηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ δίλνληαο έκθαζε ζηνλ άλζξσπν, ζηελ 

δεκνθξαηία, ζηελ ηζφηεηα, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ δηεπξπκέλε 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη δξάζε. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ζε κηα 

θνηλσλία πην δίθαηε, πην αιιειέγγπα, πην δεκνθξαηηθή θαη πην ππεχζπλε. 

«Σν  δεηνχκελν ινηπφλ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ δνκέο, πνπ αθνξνχλ ζην 

ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλχπαξμεο, πνπ ελψ ζα ζηεξίδνληαη ζε 

φξνπο δεκνθξαηίαο, αιιειεγγχεο, ζπλεξγαζίαο, ηζφηεηαο, ελδπλάκσζεο θαη 

θνηλσληθήο ρεηξαθέηεζεο, ζα ζθνπεχνπλ ηαπηφρξνλα ζηελ εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ 

φξσλ γηα ηελ επηβίσζε, ηελ ηζφξξνπε, αεηθφξν, νηθνινγηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε  πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε θαη ηε θχζε ζε 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληεο γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ θαη πνπ ηαπηφρξνλα ζα 

πξέπεη – γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν- λα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε, ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ εμέιημή ηνπο» (Παπατσάλλνπ 2006:13).  

Δάλ φκσο απηέο νη κνξθέο απηφ-νξγάλσζεο δελ κπνξέζνπλ λα δηθηπσζνχλ ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε έλα ζρεδηαζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 

ησλ πνιηηψλ κε φξνπο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη θαζνιηθφηεηαο ηεο παξνρήο ησλ 
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ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θηλδπλεχνπλ λα εθθπιηζηνχλ ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ (Εατκάθεο 2012:11). Υξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα ζαθέο ζρέδην πνιηηηθήο 

δξάζεο γηα λα κπνξέζεη ε θνηλσληθή νηθνλνκία λα απνηειέζεη κηα νπζηαζηηθή 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο.   

πλνςίδνληαο ινηπφλ, κέζα απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη νη ππφ κειέηε 

Κνηλ..Δπ απαληνχλ ζε πξαγκαηηθέο θαη βαζηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο είλαη 

ζεκαληηθή θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη κεγαιχηεξε εάλ ππήξρε έλα θαηάιιειν θαη 

επέιηθην ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Θα 

κπνξνχζαλ ινηπφλ, βάζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο, λα απνηειέζνπλ έλα λέν 

παξάδεηγκα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο πνπ λα νδεγεί ζε κηα πην δίθαηε θαη 

αιιειέγγπα θνηλσλία. Βαζηθή πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη λα θαηαθέξνπλ λα 

δηθηπσζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζε κηα ζηαζεξή βάζε, 

λα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξφηαζε θαη λα γίλεη 

αληηιεπηή απφ ηελ θνηλσλία απηή ε αλαγθαηφηεηα αιιαγήο παξαδείγκαηνο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηελ κειέηε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δπν επαξρηαθέο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο. ε επφκελεο κειέηεο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

Κνηλ..Δπ, νη νπνίεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πφιεηο αλά ηελ Διιάδα νχησο ψζηε λα ππάξμεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

γλψζε γηα ην πεδίν δξάζε ηνπο, ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία. Δπίζεο, βαζηθφ είλαη λα εξεπλεζεί ε δξάζε, ε θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ή πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη θξίζε 

θαη λα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε κε ην ηη ζπκβαίλεη ζε απηέο ηηο ρψξεο θαη ηη ζηελ 

ρψξα καο. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί αλ θαη θαηά πφζν απηνί νη θνξείο 

ζπλδένληαη κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Να δηεξεπλεζεί αλ έρνπλ αλαπηχμεη 

δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαζψο 

θαη ηη κπνξεί ε επηζηεκνληθή έξεπλα λα πξνζθέξεη ζε απηά ηα  εγρεηξήκαηα θαη 

αληίζηνηρα ε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα.  
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Παπάπηημα.  

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηα κέιε ησλ Κνηλ..Δπ., πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ησλ Υαληψλ, είλαη ηα 

εμήο: 

1) Πνηνη ιφγνη ζαο ψζεζαλ λα ηδξχζεηε απηή ηελ Κνηλ..Δπ. ;  

2) Πνηα ε δνκή ηηο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζήο ζαο;  

3) Με πφζα κέιε μεθηλήζαηε; Παξακέλεηε νη ίδηνη/εο κέρξη θαη ζήκεξα; 

4) Σα κέιε είλαη φια θαη εξγαδφκελνη/εο θαη αλ λαη ηζρχεη ε ίζε πιεξσκή γηα 

φινπο/εο; 

5) Τπάξρνπλ εζεινληέο θαη πνηα ε δξάζε ηνπο; 

6) Οη πφξνη ζαο απφ πνχ πξνθχπηνπλ; Τπάξρεη ρξεκαηνδφηεζε θαη αλ λαη απφ 

πνχ; 

7) Τπάξρνπλ θέξδε θαη αλ λαη πσο δηαλέκνληαη; 

8) Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αμίεο θαη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ δηθή ζαο Κνηλ..Δπ.; 

9) Πνηνο είλαη ν ζθνπφο/ζηφρνο ηηο δξαζηεξηφηεηαο ζαο; 

10) Ηδενινγηθφ Πιαίζην: Δθηφο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο πνπ πεξηγξάςαηε 

πξνεγνπκέλσο ε νξγάλσζε ζαο ζέηεη θαη επξχηεξα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

δεηήκαηα; 

11) ηεξίδεηε άιια εγρεηξήκαηα ή νκάδεο; Αλ λαη πνηα; 

12)  Ζ ηνπηθή θνηλσλία πσο ζαο αληηκεηψπηζε θαη πσο ζαο αληηκεησπίδεη κέρξη 

θαη ζήκεξα; 

13) Τπάξρνπλ νθέιε απφ ηελ δξάζε ζαο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία; 

14) Ο ζπλεηαηξηζκφο θαιχπηεη δηθέο ζαο αλάγθεο θαη αλ λαη πνηεο; 

15) Δίζηε αλνηρηνί ζε λέα άηνκα; Τπάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα γηα λα εληαρζεί 

θάπνηνο/α ζηελ Κνηλ..Δπ. ζαο; 

16)  Έρεηε αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα απφ ηελ κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ζαο θαη αλ 

λαη πνηα; 

17) Σν ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζαο θαιχπηεη; 

18) Θεσξείηε φηη ηέηνηνπ είδνπο Κνηλ..Δπ κπνξνχλ λα είλαη βηψζηκεο θαη αλ λαη 

θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο; 
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