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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διεύρυνση της γνώσης σε ότι αφορά τα δύο 

κινήµατα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και των κοινών. Για το σκοπό 

αυτό διενεργήθηκε µία εκτεταµένη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, που 

σχετίζεται µε τα δύο αυτά κινήµατα. Από την ανασκόπηση αυτή, διαπιστώθηκε ότι τα 

δύο κινήµατα µέσα από τις αρχές και την εφαρµογή τους επιδιώκουν να 

«ανατρέψουν» την υπάρχουσα καπιταλιστική αντίληψη, υιοθετώντας την άποψη ότι 

το παραγόµενο πλεόνασµα κάθε οικονοµικής δραστηριότητας θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται επί της ουσίας για το κοινό καλό. 

 

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία, κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονοµία στην Ελλάδα, κοινά, εφαρµογές κοινών, µελέτες περίπτωσης κοινών  
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Abstract 

 

The purpose of this research was to broaden the knowledge in respect to the two 

movements of social and solidarity economy and the commons. For this purpose, an 

extensive review of the existing literature related to these two movements was 

conducted. This review led to the conclusion that the two movements through their 

principles and their implementation seek to "overturn" the existing capitalist concept, 

adopting the view that the surplus generated by each economic activity should be used 

essentially for the common good. 

 

Key words: social and solidarity economy, social and solidarity economy in Greece, 

commons, commons’ applications, commons’ case studies
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Πρόλογος 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονοµία.Τα Κοινά» εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των όρων για την 

απόκτηση του πτυχίου από το Τµήµα ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι, του ΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας. 

Η εργασία που ολοκληρώθηκε στις (20/2/2019), επιχειρεί µία εισαγωγή και 

στη συνέχεια µια εµβάθυνση στις βασικές έννοιες της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας και των κοινών. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε µια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση δευτερογενών πηγών που σχετίζονται µε τις δύο αυτές έννοιες.  

Για την ανασκόπηση αυτή ακολουθήθηκε η παραγωγική µέθοδος (deductive 

approach), σύµφωνα µε την οποία η διερεύνηση ενός ερευνητικού ζητήµατος ξεκινά 

από τα πιο γενικά θέµατα, που απασχολούν το συγκεκριµένο ζήτηµα, προς τα πιο 

εξειδικευµένα. Έτσι, για παράδειγµα, η έρευνα ξεκινά από το γενικά θέµα της 

αποσαφήνισης του ορισµού της έννοιας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας 

και προχωρά προς τα πιο εξειδικευµένα ζητήµατα της εφαρµογής της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας των διαφορετικών µορφών εταιρειών και οργανισµών της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και της εφαρµογής της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας στην Ελλάδα µεταξύ άλλων.  

Η παραγωγική αυτή µέθοδος ήταν που επί της ουσίας επέδειξε την επιλογή 

των δευτερογενών πηγών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Με άλλα 

λόγια, αναζητώντας την απάντηση για παράδειγµα για τα πλεονεκτήµατα της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, οι πηγές στοχεύτηκε να περιλαµβάνουν 

συγκεκριµένες λέξεις-κλειδιά, όπως «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία» και 

«πλεονεκτήµατα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας», τόσο στην ελληνική όσο 

και την αγγλική γλώσσα.  

Οι επιλεγµένες πηγές είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα µε το επιχείρηµα 

πως οι έννοιες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και των κοινών έχουν 

περιγραφεί και αναλυθεί σε µεγαλύτερο βάθος από ξένους µελετητές-ερευνητές. 

Σηµειώνεται ότι οι χρησιµοποιηθείσες πηγές είναι κυρίως βιβλία, εκθέσεις και 

επιστηµονικά άρθρα, που άµεσα σχετίζονται µε το ερευνητικό ενδιαφέρον της 

παρούσας εργασίας.  



4 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι πρόσφατες χρηµατοπιστωτικές και επισιτιστικές κρίσεις, η κλιµατική 

αλλαγή, η συνεχιζόµενη φτώχεια και η αυξανόµενη ανισότητα έχουν οδηγήσει σε µια 

βαθιά αµφισβήτηση των συµβατικών στρατηγικών οικονοµικής µεγέθυνσης και 

ανάπτυξης. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η συνέχιση της παρούσας 

κατάστασης δε µπορεί να αντιµετωπίσει τις σηµαντικές προκλήσεις της σύγχρονης 

ανάπτυξης. Αντίθετα, πιστεύεται ότι υπάρχει η ανάγκη η βιώσιµη ανάπτυξη να 

αποτελέσει το επίκεντρο σε όλα τα επίπεδα µέσα από την ενσωµάτωση των 

οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών και την αναγνώριση των 

διασυνδέσεών τους (United Nations, 2012). 

Στο σηµείο αυτό και σαν απάντηση στην τρέχουσα παγκόσµια κοινωνική και 

περιβαλλοντική κρίση, διάφορα κοινωνικά κινήµατα αναπτύσσουν εναλλακτικές 

λύσεις στο κοινωνικοοικονοµικό κατεστηµένο, κινητοποιώντας ενδογενείς πρακτικές, 

θεσµούς και πόρους και δικτυώνοντας τις τοπικές πρωτοβουλίες µεταξύ τους. Στο 

πλαίσιο αυτών των κινηµάτων ξεχωρίζουν η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία 

και τα κοινά. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διευρυνθεί η γνώση για τα δύο αυτά 

κινήµατα και του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να αποτελέσουν την εναλλακτική, 

όπως προειπώθηκε, λύση στην υπάρχουσα κοινωνικοοικονοµική κατάσταση.  

Για την κάλυψη του παραπάνω του σκοπού, οι επιµέρους στόχοι της έρευνας 

έχουν ως εξής: 

1. Αποσαφήνιση των όρων κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και κοινά µέσα 

από την εξέταση του ορισµού της έννοιας και της σηµασίας τους, των 

χαρακτηριστικών τους και του τρόπου µε τον οποίο εκδηλώνονται και 

εφαρµόζονται. 

2. Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο επιχειρείται να εφαρµοστεί η κοινωνική 

και αλληλέγγυα οικονοµία στην Ελλάδα. 

3. Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο τα κοινά έχουν πετυχηµένα εφαρµοστεί 

σε παγκόσµιο επίπεδο (καθώς δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί κάποιο 

παράδειγµα εφαρµογής κοινών στην Ελλάδα).  

       Βάσει της παραγωγικής µεθόδου διαµορφώθηκε επίσης η δοµή της πτυχιακής 

εργασίας, η οποία ουσιαστικά αποτελείται από τα δύο κύρια µέρη-ζητήµατα, που 
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απασχολούν την έρευνα: το πρώτο εστιάζει στην κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονοµία και το δεύτερο στα κοινά.  

Πιο συγκεκριµένα, µετά το Κεφάλαιο της Εισαγωγής, στο οποίο 

πραγµατοποιείται µια εισαγωγή στο θέµα και ορίζεται ο σκοπός και οι επιµέρους 

στόχοι της έρευνας, το πρώτο Κεφάλαιο εστιάζει στην κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονοµία, περιλαµβάνοντας µεταξύ άλλων τον ορισµό της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας, των διαφορετικών µορφών και των κοινών 

χαρακτηριστικών των οργανισµών της και των πλεονεκτηµάτων αυτής. Στη συνέχεια, 

η εργασία προχωρά στο δεύτερο και πιο εξειδικευµένο Κεφάλαιο της ανάλυσης της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας σε ελληνικό επίπεδο. Εδώ η έρευνα εστιάζει 

µεταξύ άλλων στο εννοιολογικό πλαίσιο και τη νοµοθεσία που διέπει την κοινωνική 

και αλληλέγγυα οικονοµία στην Ελλάδα, στους βασικούς φορείς στήριξης και στα 

είδη οργανισµών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στη χώρα. Στο τρίτο 

Κεφάλαιο η εργασία προχωρά στο δεύτερο ζήτηµα των κοινών, αναλύοντας θέµατα 

όπως η προέλευση και ο ορισµός των κοινών. Στο τέταρτο Κεφάλαιο, η έρευνα 

εξειδικεύεται και πάλι, αναλύοντας επί της ουσίας παγκόσµιες εφαρµογές των 

κοινών, συµπεριλαµβανοµένης και µιας εφαρµογής στην Ελλάδα. Τέλος, στο πέµπτο 

και τελευταίο Κεφάλαιο εξάγονται τα τελικά συµπεράσµατα, βάσει των όσων έχουν 

εξεταστεί στα προηγούµενα Κεφάλαια.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος 

κατανόησης της οικονοµίας, που έχει τους ανθρώπους και το περιβάλλον στο 

επίκεντρο. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία είναι µετασχηµατιστική επειδή 

εκτιµά τους ανθρώπους και τις ανάγκες, τις ικανότητές τους και την εργασία τους 

πάνω από τη συσσώρευση κεφαλαίου. Απαιτεί έτσι ένα πιο αναδιανεµητικό και 

ισότιµο κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία είναι 

µια καινοτόµος οικονοµία που φέρνει τη συµπαραγωγή γνώσεων, αγαθών και 

κοινωνικών υπηρεσιών µε βάση τη συνεργασία διαφόρων φορέων και τοµέων. 

Προωθεί την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή µε βιώσιµο και συνεχή 

τρόπο (European Commission, 2015). 

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία περιλαµβάνει παραδοσιακές µορφές 

συνεταιρισµών και αµοιβαίων ενώσεων, οργανώσεων δίκαιου εµπορίου (fairtrade), 

ενώσεων εργαζοµένων του άτυπου τοµέα, κοινωνικών επιχειρήσεων και συστηµάτων 

κοινοτικού νοµίσµατος και εναλλακτικής χρηµατοδότησης, όπως είναι για 

παράδειγµα οι οµάδες µικροχρηµατοδότησης ή οι πιστωτικές ενώσεις (περισσότερες 

λεπτοµέρειες στην Υποενότητα 1.2) (European Commission, 2015). 

Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνει συνήθως διάφορες µορφές συνεταιρισµών, 

ενώσεις αµοιβαίας υγείας και αλληλασφάλισης,  ορισµένους τύπους ιδρυµάτων και 

µη-κυβερνητικές οργανώσεις παροχής υπηρεσιών, µικροχρηµατοδοτήσεις ή οµάδες 

χρηµατοδότησης αλληλεγγύης, οµάδες αυτοβοήθειας, κοινοτικές οργανώσεις και νέες 

µορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες, που 

αντιµετωπίζουν ανεκπλήρωτες ανάγκες, κινητοποιώντας τους αχρησιµοποίητους 

πόρους, συµµετέχοντας σε συλλογικές παροχές και οδηγώντας στη διαχείριση της 

κοινής δεξαµενής πόρων. Περιλαµβάνει επίσης οργανώσεις δίκαιου εµπορίου και 

ενώσεις εργαζοµένων άτυπης οικονοµίας. Πρόσφατα το πεδίο έχει επεκταθεί ώστε να 

περιλαµβάνει επιχειρήσεις και µορφές ανταλλαγής, που παρέχονται µέσω νέων 

ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών, όπως η κοινή χρήση οχηµάτων από άτοµα που 

έχουν την ίδια κατεύθυνση ταξιδιού και η χρηµατοδότηση από το πλήθος (TFSSE, 

2014). 
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Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία χαρακτηρίζεται έτσι από 

οργανισµούς, επιχειρήσεις και δίκτυα που είναι ποικίλης φύσης, αλλά και που έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους, τις οργανωτικές 

µορφές και τις αξίες (περισσότερες λεπτοµέρειες στην Υποενότητα 1.3). Αυτά τα 

χαρακτηριστικά δείχνουν ένα µοντέλο ανάπτυξης που έρχεται σε αντίθεση µε τη 

µεγιστοποίηση των κερδών και συχνά τις εταιρικές κατευθύνσεις που επικράτησαν 

τις τελευταίες δεκαετίες. Αντί να υποθέσει ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη θα 

διαχέονται προς τα κάτω ή να βασίζεται σε δίχτυα ασφαλείας για την προστασία των 

ευάλωτων και τη τεχνολογική εργασία αποκατάστασης για την προστασία του 

περιβάλλοντος, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία επιδιώκει να κινητοποιήσει 

και να αναδιανείµει τους πόρους και το πλεόνασµα µε ολοκληρωµένους τρόπους, που 

καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των πολιτών. Επιπλέον, η κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονοµία προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονοµική και 

πολιτική χειραφέτηση των µειονεκτούντων και λοιπών, που ασχολούνται µε την 

κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Ενώ η κερδοφορία είναι χαρακτηριστικό 

πολλών τύπων των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, τα 

κέρδη τείνουν να επανεπενδύονται τοπικά και για κοινωνικούς σκοπούς. Σε τοµείς 

µάλιστα όπως ο οικολογικός τουρισµός και το δίκαιο εµπόριο, η κοινωνική και 

αλληλέγγυα οικονοµία είναι συχνά συµβατή µε τη διατήρηση και την ανασυγκρότηση 

του φυσικού κεφαλαίου (TFSSE, 2014).  

Με λίγα λόγια, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία περιλαµβάνει 

οργανισµούς και επιχειρήσεις που α) έχουν σαφείς οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

συχνά περιβαλλοντικούς στόχους, β) περικλείουν ποικίλους βαθµούς και µορφές 

συνεργατικών, συνεταιριστικών σχέσεων και σχέσεων αλληλεγγύης µεταξύ 

εργαζοµένων, παραγωγών και καταναλωτών και γ) εφαρµόζουν την δηµοκρατία και 

την αυτοδιαχείριση στο χώρο εργασίας (European Commission, 2015). 

Κατά συνέπεια, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία είναι µια οικονοµική 

προσέγγιση που ευνοεί την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη και που 

καθοδηγείται από ηθικές αξίες, όπως η αλληλεγγύη, το δίκαιο εµπόριο, η εθελοντική 

απλότητα και η ζωή σε αρµονία όχι µόνο µε άλλους ανθρώπους, αλλά και µε την ίδια 

τη «µητέρα γη» (η λεγόµενη έννοια Buen Vivir) (de Zaldívar, 2017). Είναι ολιστική 

υπό την έννοια ότι οι οργανισµοί, οι επιχειρήσεις και τα δίκτυά της επιδιώκουν 

συγχρόνως ορισµένους συνδυασµούς οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

χειραφετικών στόχων. Η οικονοµική διάσταση της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
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οικονοµίας παρέχει ευκαιρίες, όπως η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η πρόσβαση στις 

αγορές, η παροχή χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οι οικονοµίες κλίµακας. Η 

κοινωνική διάσταση προσφέρει καλύτερη προστασία, καθώς βασίζεται στις αρχές της 

αµοιβαιότητας, της αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας και επειδή υποστηρίζει 

την ολοκληρωµένη κοινωνική προστασία και αναδιανοµή. Η περιβαλλοντική 

διάσταση προάγει την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η 

οικονοµική δραστηριότητα ενισχύει και όχι εξαντλεί το φυσικό κεφάλαιο. Η 

ενδυνάµωση δεν αναφέρεται µόνο στην οικονοµική διάσταση, αλλά και στις 

πολιτικές πτυχές. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία διευκολύνει έκφραση της 

φωνής του λαού και την εκπροσώπηση µέσω της αυτοοργάνωσης, της συµµετοχικής 

διακυβέρνησης και της συλλογικής δράσης σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτή η 

πολύπλευρη προσέγγιση είναι που διακρίνει τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία 

από άλλες µορφές κοινωνικής οργάνωσης και κοινωνικών επιχειρήσεων, που 

συνδέονται µε τοµείς της δηµόσιας, ιδιωτικής και άτυπης οικονοµίας (TFSSE, 2014). 

Οι διαφορετικοί ορισµοί της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας 

υπογραµµίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της. Ο Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ), για παράδειγµα, σηµειώνει ότι οι οργανώσεις 

της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας «βρίσκονται» µεταξύ της αγοράς και του 

κράτους, αν και ο ρόλος τους δεν είναι υπολειµµατικός. Μπορούν να καθοριστούν µε 

βάση το νοµικό τους καθεστώς (κυρίως συνεταιρισµοί, αµοιβαίες και άλλες ενώσεις 

και ιδρύµατα) ή µε βάση κοινές αρχές, όπως η υπεροχή των κοινωνικών στόχων 

έναντι του κέρδους, όπως συµβαίνει µε τις κοινωνικές επιχειρήσεις (Noya, 2011; 

OECD/ European Union, 2013). Το διακοινοτικό δίκτυο για την προώθηση της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, RIPESS, υπογραµµίζει το γεγονός ότι η κοινωνική και 

αλληλέγγυα οικονοµία περιλαµβάνει όχι µόνο οργανισµούς και επιχειρήσεις, αλλά 

και κινήµατα πολιτών που προσανατολίζονται στον εκδηµοκρατισµό και στη 

µεταµόρφωση της οικονοµίας. Το ∆ιεθνές Φόρουµ Επιχειρηµατιών Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας, Mont-Blanc Meetings (MBM), προσθέτει την έννοια της 

περιορισµένης κερδοφορίας και της δίκαιης ανακατανοµής των πλεονασµάτων. Η 

∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organization (ILO)) υιοθετεί µια 

ευρεία αντίληψη σύµφωνα µε την οποία οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας είναι ειδικά προσανατολισµένες στην 

παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και γνώσεων, επιδιώκοντας οικονοµικούς και 

κοινωνικούς στόχους και προάγοντας την αλληλεγγύη (TFSSE, 2014).  
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Οι παραπάνω αποκλίσεις στον ορισµό καταδεικνύουν την ποικιλοµορφία των 

οργανώσεων και των προσεγγίσεων, που αποτελούν το νεοφανές κίνηµα κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονοµίας. 

Ενώ το κίνηµα αυτό περιλαµβάνει διαφορετικές οργανωτικές µορφές και 

προοπτικές για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, τα κοινά χαρακτηριστικά του 

επικεντρώνονται σε µια προσέγγιση που συνδέεται άµεσα µε τις πέντε 

µετασχηµατιστικές αλλαγές που επισηµάνθηκαν από την Οµάδα Υψηλού Επιπέδου 

των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης, που περιλαµβάνονται στο έγγραφο µε τίτλο «Να 

αλλάξουµε τον κόσµο µας: η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιµη ανάπτυξη», σύµφωνα 

µε την οποία α) δεν πρέπει κανείς να µείνει πίσω, β) η βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να 

αποτελέσει τον πυρήνα ανάπτυξης, γ) ο οικονοµικός µετασχηµατισµός πρέπει να 

βασίζεται στην απασχόληση, τη συµµετοχή και τη χρηστή διακυβέρνηση και µια 

παγκόσµια εταιρική σχέση που υποστηρίζει τις αρχές της καθολικότητας, της 

ισότητας, της βιωσιµότητας, της αλληλεγγύης, του δικαιώµατος και των 

αρµοδιοτήτων που µοιράζονται µε βάση τις ικανότητες (United Nations, 2013). 

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σηµαντική επέκταση της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας από την άποψη της κλίµακας των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και του αριθµού των εµπλεκόµενων ατόµων και των τύπων 

οργανώσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, ακόµη και σε πλαίσια, 

όπου δεν υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον δηµόσιας πολιτικής (Campos και 

Ávila, 2012).  

Σηµειώνεται ότι η ανάπτυξή της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας 

µέχρι σήµερα έχει λάβει χώρα κυρίως στον Παγκόσµιο Νότο. Για παράδειγµα, στην 

Ινδία, πάνω από 30 εκατοµµύρια άνθρωποι (κυρίως γυναίκες) έχουν οργανωθεί σε 

πάνω από 2,2 εκατοµµύρια οµάδες αυτοβοήθειας, ενώ και η µεγαλύτερη εταιρεία 

εµπορίας τροφίµων της χώρας, ο συνεταιριστικός οργανισµός Amul, έχει µέλη 3,1 

εκατοµµύρια παραγωγούς και ένα ετήσιο εισόδηµα 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

Στο Νεπάλ 5 εκατοµµύρια χρήστες δασών έχουν οργανωθεί στη µεγαλύτερη 

οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών της χώρας (CECOP – CICOPA Europe, 2014).  

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία έχει επίσης σηµειώσει έντονη 

ανάπτυξη στις δυτικές κοινωνίες και προσελκύει αυξανόµενο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα 

µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-08. Τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφέρονται στην έννοια της «κοινωνικής οικονοµίας» ως έναν σηµαντικό 

πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονοµίας που αποτελεί περίπου το 10% του ΑΕΠ. 



10 
 

Περισσότεροι από 14,5 εκατοµµύρια εργαζόµενοι ή το 6,5% του ενεργού πληθυσµού 

στην Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούνται στην κοινωνική οικονοµία. Μια στις 

τέσσερις νέες εταιρείες που δηµιουργούνται κάθε χρόνο είναι µια κοινωνική 

επιχείρηση, µε τη µία στις τρεις να βρίσκεται στη Γαλλία, τη Φινλανδία και το 

Βέλγιο. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε µια σηµαντική έκθεση, την 

λεγόµενη έκθεση Toia, σχετικά µε την κοινωνική οικονοµία, που αναγνώρισε την 

κοινωνική οικονοµία ως κοινωνικό εταίρο και ως βασικό παράγοντα για την επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας (Campos και Ávila, 2012). 

Μια τέτοια ανάπτυξη, διαφοροποίηση και ετερογένεια αποτελούν 

σηµαντικούς δείκτες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, που ασχολούνται µε 

θέµατα µείωσης της φτώχειας, χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, βιωσιµότητα και 

ισότητα. Ενώ οι σηµερινές κρίσεις έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον των υπευθύνων 

για τη χάραξη πολιτικής και του ευρέος κοινού στην κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονοµία, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία δεν πρέπει να θεωρείται ως 

υπολειπόµενο στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως ένας παράγοντας 

έκτακτης ανάγκης. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία παρέχει καινοτόµες 

λύσεις στις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Επιπλέον, 

εισάγει στην ευρύτερη οικονοµία, αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα και η 

δηµοκρατική διακυβέρνηση, που µπορούν να έχουν µετασχηµατιστικό αντίκτυπο και 

όχι µόνο σε περιόδους κρίσης (Dacheux και Goujon, 2011). Άλλωστε, η κοινωνική 

και αλληλέγγυα οικονοµία στοχεύει να είναι ένας πλήρης παράγοντας χωρίς 

αποκλεισµούς και δίκαιη οικονοµική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα την 

κοινωνική συνοχή (TFSSE, 2014). 

 

1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία αναφέρεται σε συγκεκριµένες µορφές 

επιχειρήσεων και οργανισµών. Συνεταιρισµοί, αλληλασφαλιστικά ταµεία, ενώσεις 

και κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οι πιο συνηθισµένοι τύποι, αλλά δεν είναι οι µόνοι. 

Πρόκειται για µια δυναµική και εξελισσόµενη οµάδα παραγόντων ,που προωθούν και 

διευθύνουν όλες τις οικονοµικές οργανώσεις που επικεντρώνονται στον άνθρωπο. 
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1.2.1 Συνεταιρισµοί  

 

Ο συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη οργάνωση ατόµων που συνδέονται 

οικειοθελώς για να καλύψουν τις κοινές οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 

ανάγκες και προσδοκίες τους µέσω µιας κοινώς ανήκουσας και δηµοκρατικά 

ελεγχόµενης επιχείρησης (ILO, 2002).  

Σηµειώνεται ότι όλοι οι συνεταιρισµοί δεν είναι νόµιµα εγγεγραµµένοι, αλλά 

αποτελούν µια οργανωτική µορφή που επιλέγεται συχνά από οµάδες παραγωγών ή 

καταναλωτών χωρίς να αναγνωρίζεται νοµικά ως συνεταιρισµός. Οι συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους δραστηριότητας, όπως οι 

γεωργικοί συνεταιρισµοί, οι ασφαλιστικοί συνεταιρισµοί, οι συνεταιρισµοί 

αποταµιεύσεων και πιστώσεων, οι συνεταιρισµοί διανοµής, οι συνεταιρισµοί των 

εργαζοµένων, οι συνεταιρισµοί στέγασης, οι συνεταιρισµοί υγείας και οι 

συνεταιρισµοί των καταναλωτών (Fonteneau et al., 2010). 

Οι συνεταιρισµοί  είναι πλέον ένα αξιοσηµείωτο φαινόµενο λόγω της 

πρόσφατης κρίσης που αµφισβητεί το κυρίαρχο οικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα. Μάλιστα, διάφορες µελέτες δείχνουν ότι ο συνεταιριστικός τοµέας ήταν 

ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάρκεια της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής και 

οικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 (Birchall και Ketilson, 2009). 

 

1.2.2 Αλληλασφαλιστικά ταµεία 

 

Τα αλληλασφαλιστικά ταµεία είναι οργανισµοί που έχουν ως βασικό στόχο 

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τα µεµονωµένα µέλη τους και τα εξαρτώµενα 

από αυτά τα µέλη άτοµα. Αυτά τα ταµεία, είτε είναι επίσηµα είτε είναι ανεπίσηµα, 

ανταποκρίνονται στην ανάγκη των κοινοτήτων να οργανώνουν από µόνες τους και 

µέσα από το µοίρασµα ενός ευρέος φάσµατος κινδύνων τη συλλογική κοινωνική 

αρωγή: υγειονοµική περίθαλψη, φάρµακα, ασθένειες (ή ατυχήµατα), υλική 

υποστήριξη για οικογένειες που έχουν υποστεί πτώχευση, επαναπατρισµός 

αποθανόντων, κακές σοδειές, κακές αλιευτικές περίοδοι και ούτω καθεξής. Τα 

αλληλασφαλιστικά ταµεία παρέχουν υπηρεσίες µέσω ενός µηχανισµού, όπου οι 

κίνδυνοι κατανέµονται και οι πόροι συγκεντρώνονται. Οι κυριότερες διαφορές 

µεταξύ αυτών και των κλασσικών ασφαλιστικών εταιρειών είναι ότι τα 

αλληλασφαλιστικά ταµεία δεν είναι κερδοσκοπικά και δεν επιλέγουν τα µέλη τους 
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ούτε υπολογίζουν τα ασφάλιστρα των µελών ανάλογα µε τους ατοµικούς τους 

κινδύνους. Πολλές δοµές αλληλασφαλιστικών ταµείων δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα της κοινωνικής προστασίας (Fonteneau et al., 2010). 

 

1.2.3 Ενώσεις και οργανισµοί που βασίζονται στις τοπικές κοινότητες 

 

Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι αναγνωρισµένο ανθρώπινο δικαίωµα, 

αλλά η πρακτική του εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο προστατεύεται στις 

εθνικές δικαιοδοσίες και από την αποδοχή και την υποστήριξη τέτοιων επιχειρήσεων. 

Στην πράξη, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία µπορεί να θεωρηθεί ως το 

πλαίσιο για την πραγµατοποίηση διαφορετικών µορφών ατοµικής ελευθερίας του 

συνεταιρίζεσθαι, καθώς αποσκοπεί στην παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών σε συνεχή 

βάση χωρίς να επικεντρώνεται κυρίως στο κέρδος (Develtere και Defourny, 2009). Ο 

αµέτρητος αριθµός ενώσεων, εθελοντικών οργανώσεων, κοινοτικών οργανώσεων, µη 

κερδοσκοπικών οργανισµών και οµάδων οικονοµικών συµφερόντων αποτελούν µια 

ετερογενή οµάδα και λειτουργούν σε κάθε δυνατό τοµέα. Είτε πρόκειται για 

«σύγχρονες» είτε για «κοινοτικές» ή «παραδοσιακές», όλες οι ενώσεις λειτουργούν 

στην ίδια βάση (για παράδειγµα µε διαπραγµατευόµενους κανόνες και εγγυηµένη 

αµοιβαιότητα ιδίως µε κοινωνικό έλεγχο) και επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς (για 

παράδειγµα, οικονοµική χρησιµότητα ή δηµιουργία και διατήρηση κοινωνικών 

δεσµών) (Fonteneau et al., 2010). 

Ένας από τους στόχους των ενώσεων που δηµιουργούνται γύρω από τους 

κοινοτικούς δεσµούς στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία υπήρξε και 

εξακολουθεί να είναι η µείωση του χάσµατος µεταξύ ατόµων και αρχών. Οι ενώσεις 

έχουν πολλά πλεονεκτήµατα όπως είναι για παράδειγµα η εγκαθίδρυση και οι 

µέθοδοι λειτουργίας τους που είναι σχετικά ευέλικτες και που παρέχουν µια βάση για 

νέες µορφές κοινωνικοποίησης (ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές) (Fonteneau et al., 

2010). 

 

1.2.4 Κοινωνικές επιχειρήσεις 

 

Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι µια σχετικά πρόσφατη ιδέα και ένα 

ισχυρά αναδυόµενο φαινόµενο. Στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική, το φαινόµενο 

εµφανίστηκε στο πλαίσιο της κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως απάντηση 
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στις ανυπόµονες κοινωνικές ανάγκες και στα όρια των παραδοσιακών κοινωνικών, 

πολιτικών απασχόλησης για την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού. Το 

φαινόµενο αυτό εξελίχθηκε από τη βούληση ορισµένων εθελοντικών ενώσεων να 

δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους που αποκλείστηκαν από την 

παραδοσιακή αγορά εργασίας και από µεµονωµένους επιχειρηµατίες που ήθελαν να 

διευθύνουν επιχειρήσεις αλλά µε σαφείς κοινωνικούς σκοπούς (Fonteneau et al., 

2010). 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναφέρονται σε διάφορες καταστάσεις, ενώ 

περιγράφονται από διαφορετικούς ορισµούς. Σύµφωνα µε τους Thompson και 

Doherty (2006), οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οργανισµοί που αναζητούν 

επιχειρηµατικές λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα, ενώ µε βάση την ILO, οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις ορίζονται ως οι εταιρείες που α) έχουν πρωταρχικό 

κοινωνικό σκοπό, ο οποίος δηλώνεται σαφώς ως ο βασικός τους στόχος, β) 

χρησιµοποιούν ένα οικονοµικά βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο µε ρεαλιστική 

προοπτική δηµιουργίας επαρκών εισοδηµάτων για την υπέρβαση του κόστους και για 

τη διατήρηση ενός σηµαντικού µέρους των εσόδων τους από τα κέρδη (σε αντίθεση 

µε τις επιχορηγήσεις ή τις δωρεές) και γ) είναι υπεύθυνες απέναντι στους 

ενδιαφερόµενους µε έναν κατάλληλο µηχανισµό για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 

έναντι των δικαιούχων και για τη µέτρηση και επίδειξη του κοινωνικού τους 

αντίκτυπου (ILO, 2011). 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφέρουν από τους άλλους τύπους που 

περιγράφηκαν παραπάνω επειδή δεν είναι αναγκαστικά συλλογικής ιδιοκτησίας. 

∆ιαφέρουν επίσης από τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις επειδή δεν αποσκοπούν 

αποκλειστικά στη δηµιουργία οικονοµικών κερδών, αλλά επιδιώκουν ταυτόχρονα τη 

δηµιουργία κοινωνικών παροχών λόγω του είδους των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

που διατίθενται στο εµπόριο, του προφίλ των εργαζοµένων που εµπλέκονται (για 

παράδειγµα εργαζοµένων χαµηλής ειδίκευσης ή εργαζοµένων που απασχολούνται 

στα πλαίσια προγραµµάτων επαγγελµατικής ένταξης) και της κατανοµής των 

οικονοµικών κερδών που δηµιουργούνται (Fonteneau et al., 2010). 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις τονίζουν ότι η επιχειρηµατική νοοτροπία και 

συµπεριφορά µπορούν να εκδηλωθούν οπουδήποτε και ότι η οικονοµική 

δραστηριότητα συνδυάζει την κερδοφορία και την κοινωνική αλλαγή. Υπό αυτή την 

έννοια, είναι συχνά υβριδικοί οργανισµοί, δεδοµένου ότι αναπτύσσουν 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες προωθώντας παράλληλα κοινωνικές αξίες. Επίσης, 
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συχνά χαρακτηρίζονται από τη διακυβέρνηση και την ιδιοκτησία πολλών 

ενδιαφεροµένων (δηλαδή συγκέντρωση χρηστών, ιδρυτών, χρηµατοδοτών, τοπικών 

αρχών και ούτω καθεξής) που εγγυώνται µε κάποιον τρόπο τον κοινωνικό σκοπό της 

επιχείρησης (Fonteneau et al., 2010). 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται επίσης από µια οικονοµική 

δηµοκρατία. Αυτή η οικονοµική δηµοκρατία συχνά µεταφράζεται σε όρια στην 

εξουσία της ψήφου και σε περιορισµούς ως προς την απόδοση των µετοχών 

κεφαλαίου (δηλαδή ανώτατο όριο για τη διανοµή κερδών και το πάγωµα 

των περιουσιακών στοιχείων) (Fonteneau et al., 2010). 

 

1.2.5 Ιδρύµατα 

 

Τα ιδρύµατα µπορούν να εξειδικευθούν εν µέρει ως συστατικά της κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονοµίας. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλα τα ιδρύµατα σε ένα 

τέτοιο πνεύµα. Ορισµένες χώρες διακρίνουν τα κοινωφελή ή φιλανθρωπικά ιδρύµατα 

από τα ιδιωτικά ιδρύµατα. Τα κοινωφελώς ή φιλανθρωπικά ιδρύµατα επιδιώκουν µη 

κερδοσκοπικούς στόχους δηµόσιας αξίας και εξυπηρετούν έτσι τα κοινοτικά 

συµφέροντα. Τα ιδιωτικά ιδρύµατα επιδιώκουν επίσης µη κερδοσκοπικούς στόχους, 

µολονότι µπορεί να είναι ιδιωτικής φύσης που µπορεί ή όχι να εµπίπτει στη σφαίρα 

της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Επιπλέον, ορισµένοι συγγραφείς 

θεωρούν ότι δραστηριότητες που παράγουν πόρους, οι οποίοι επενδύονται εν µέρει σε 

φιλανθρωπικούς σκοπούς είναι σε κάποιο βαθµό αντιφατικές (συχνά πρόκειται για 

δραστηριότητες που διεξάγονται από µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις). Η απουσία 

συµµετοχικής διακυβέρνησης των περισσότερων ιδρυµάτων και οι κλασσικές 

επικρίσεις σε αυτόν τον τοµέα (συµπεριλαµβανοµένων των τεκµηριωµένων κινήτρων 

πίσω από τη δηµιουργία ορισµένων ιδρυµάτων, όπως είναι η εµπορία, η φοροδιαφυγή 

και η µαταιοδοξία) θα µπορούσαν να αποτελέσουν επιχειρήµατα κατά της σύνδεσης 

των ιδρυµάτων µε την κοινωνική οικονοµία (Fonteneau et al., 2010). 

Ωστόσο, ορισµένα ιδρύµατα θεωρούνται ότι αποτελούν µέρος της κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονοµίας. Ένα παράδειγµα είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκών 

Ιδρυµάτων (European Foundation Centre (EFC)), που εδρεύει στις Βρυξέλλες και του 

οποίου η αποστολή είναι να ενισχύσει την ανεξάρτητη χρηµατοδότηση 

φιλανθρωπικών οργανώσεων στην Ευρώπη. Το συγκεκριµένο κέντρο συνδέει πάνω 

από 230 οργανισµούς σε 40 χώρες και περιλαµβάνει ρητά στην αποστολή του την 
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κοινωνική οικονοµία. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η Κοινωνική Οικονοµία της 

Ευρώπης (Social Economy Europe), ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεταιρισµών, 

αλληλασφαλιστικών εταιρειών, ενώσεων και ιδρυµάτων, του οποίου αποστολή είναι 

να ενισχύσει την πολιτική και νοµική αναγνώριση της κοινωνικής οικονοµίας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και περιλαµβάνει ρητές βάσεις για την κατανόηση του σε ότι 

αφορά την κοινωνική οικονοµία (Fonteneau et al., 2010). 

Η υπαγωγή των ιδρυµάτων στην κοινωνική οικονοµία παραµένει µια ανοιχτή 

συζήτηση και πιθανώς δεν υπάρχει οριστική απάντηση λόγω της ποικιλίας και ενίοτε 

της αντιφατικής φύσης των διαφορετικών νοµικών µορφών των ιδρυµάτων. Για να 

διακριθούν αυτές που ανήκουν στην κοινωνική οικονοµία από τα άλλες, θα πρέπει να 

γινεί αναφορά στα κοινά χαρακτηριστικά οργανώσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, και ιδίως στον δηµοκρατικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Fonteneau et al., 2010). 

 

1.3 ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1.3.1 Στόχοι 

 

Παρά τις ποικίλες οργανωτικές µορφές, οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας έχουν κοινά χαρακτηριστικά, που τις 

διακρίνουν από δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. Οι 

ακαδηµαϊκοί, οι επαγγελµατίες και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής βασίζονται 

σε αυτά τα χαρακτηριστικά για τον εντοπισµό αυτών των οργανώσεων και 

επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο (Filipenko, 2017). 

Το κύριο χαρακτηριστικό µιας ένωσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας είναι ότι παράγει αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για να διαφοροποιηθούν ενώσεις που για παράδειγµα µπορούν 

να συγκεντρώσουν µερικούς φίλους για να παίξουν ποδόσφαιρο από ένα µη 

κερδοσκοπικό αθλητικό σωµατείο, που παρέχει µαθήµατα αθλητισµού και 

εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κοινό (Filipenko, 2017). 

Μερικοί ορισµοί τονίζουν το γεγονός ότι ο σκοπός της κοινωνικής οικονοµίας 

είναι περισσότερο η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών παρά η µεγιστοποίηση των 

κερδών. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο των Πιστωτικών Ενώσεων (World Council of 
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Credit Unions) το συνοψίζει αυτό, εξηγώντας πως µια ένωση της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας είναι µη κερδοσκοπική και πως δεν αναφέρεται σε 

φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά στην εξυπηρέτηση (Fonteneau et al., 2010).  

Τα κέρδη είναι απαραίτητα για τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη οργανισµών 

και επιχειρήσεων. Ωστόσο, στις ενώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, 

τα οφέλη δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος, ενώ και η χρήση ή διανοµή των ωφελειών 

αυτών πρέπει να συµµορφώνεται µε συγκεκριµένους κανόνες, που είναι εγγενείς στις 

σχετικές νοµικές δοµές ή/ και να διαπραγµατεύεται συλλογικά από τα µέλη των 

οργανώσεων. Φυσικά, τίποτα δεν εµποδίζει τις ενώσεις της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας να δηµιουργούν πλεονάσµατα. Αντίθετα, τα πλεονάσµατα 

είναι απαραίτητα για τη βιωσιµότητα τους (Fonteneau et al., 2010).  

Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ των ενώσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας και των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων περιλαµβάνουν το γεγονός ότι ο 

στόχος του κέρδους είναι δευτερεύων, ενώ παράλληλα περιλαµβάνουν τον τρόπο µε 

τον οποίο παράγονται αυτά τα κέρδη ή τα πλεονάσµατα, καθώς και τους κανόνες για 

την ανακατανοµή τους µεταξύ των ανθρώπων, που βοήθησαν στη δηµιουργία τους 

συµβάλλοντας έτσι σε εργασία, κεφάλαιο ή άλλους πόρους (Filipenko, 2017). 

∆εδοµένου ότι οι οικονοµίες των περισσοτέρων χωρών λειτουργούν σύµφωνα 

µε τις αρχές της αγοράς, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ενώσεις 

της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας διακινούνται στις αγορές αυτές και 

ανταγωνίζονται τα προϊόντα, τα προϊόντα και τις γνώσεις που παρέχουν άλλοι 

ιδιωτικοί φορείς εκµετάλλευσης. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις (ιδίως µε τις 

κοινωνικές υπηρεσίες), οι κανόνες του δηµόσιου τοµέα χρησιµεύουν ως σηµείο 

αναφοράς. Η κοινωνική οικονοµία µπορεί επίσης να δηµιουργήσει ειδικές αγορές, 

όπως η αγορά δίκαιου εµπορίου, όπου οι αρχές της οικονοµίας της αγοράς (ιδίως ο 

ανταγωνισµός) συνδυάζονται µε ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως είναι για 

παράδειγµα οι θετικές εξωτερικές επιπτώσεις για µια οµάδα παραγωγών ή για την 

προστασία του περιβάλλοντος (Fonteneau et al., 2010). 

 

1.3.2 ∆ιάκριση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας από τις άλλες 

µορφές οικονοµίας 

 

Η κοινωνική οικονοµία συγχέεται µερικές φορές µε µια οικονοµία των 

φτωχών ή µε µια οικονοµία για τις φτωχές και άλλες ευάλωτες κατηγορίες, όπως 



17 
 

είναι για παράδειγµα οι γυναίκες, τα άτοµα µε αναπηρία, οι εργαζόµενοι µε χαµηλή 

ειδίκευση, οι µετανάστες ή/ και οι νέοι εργαζόµενοι. Αυτό ασφαλώς δεν αποτελεί 

κριτήριο για τη διάκριση της κοινωνικής οικονοµίας από άλλες µορφές οικονοµίας. Η 

κοινωνική οικονοµία δεν είναι εξ’ ορισµού η οικονοµία των φτωχότερων ή πιο 

ευάλωτων. Είναι, στην πραγµατικότητα, µια επιλογή που γίνεται. Οι άνθρωποι 

µπορούν να επιλέξουν να συνδυάσουν (οικονοµικούς, κοινωνικούς, 

περιβαλλοντικούς ή άλλους) στόχους και όχι να µεγιστοποιήσουν την οικονοµική 

απόδοση των επενδύσεων, καθώς και να δηµιουργήσουν µια συµµετοχική 

διακυβέρνηση (Kerlin, 2009). 

Ωστόσο, αυτή η αντίληψη της κοινωνικής οικονοµίας δεν είναι εντελώς 

εσφαλµένη. Με βάση τις αρχές αλληλεγγύης και τους µηχανισµούς που εµπλέκονται, 

οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας είναι συχνά οι µοναδικές 

µορφές που είναι προσβάσιµες σε άτοµα που δεν µπορούν να κινητοποιήσουν επαρκή 

κεφάλαια ή άλλους πόρους για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν οικονοµικές 

δραστηριότητες. Άλλωστε, η αναγκαιότητα αποτελεί συχνά µια προϋπόθεση η οποία 

προκαλεί την εµφάνιση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονοµίας. ∆εδοµένου του 

συγκεκριµένου κοινωνικού σκοπού αυτού του τύπου οικονοµίας, φυσικά τείνει να 

προσελκύει οµάδες, χρήστες ή πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση ή 

σε ορισµένα αγαθά, προϊόντα και γνώσεις ή σε άτοµα στα οποία η πρόσβαση στην 

απασχόληση ή σε ορισµένα αγαθά, προϊόντα και γνώσεις είναι περιορισµένη 

(Moulaert et al., 2014). 

Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνική οικονοµία αναπτύσσεται τόσο από την 

φιλοδοξία όσο και από την αναγκαιότητα. Ωστόσο, είναι προς το συµφέρον των 

οργανώσεων της κοινωνικής οικονοµίας να εξασφαλίσουν ένα µείγµα µελών, εφόσον 

εγγυώνται ότι τα µέλη αυτά έχουν κοινά συµφέροντα. Ο λόγος είναι ότι δεν έχει 

νόηµα για παράδειγµα ένα ταµείο αλληλασφάλισης υγείας να ενώσει µέλη των 

οποίων τα προφίλ ή οι οικονοµικές δραστηριότητες θα τα καθιστούσαν πιο ευάλωτα 

σε ότι αφορά την υγειονοµική περίθαλψη. Αυτό θα σήµαινε την καθιέρωση 

µηχανισµών αλληλεγγύης µεταξύ των φτωχών ή των ευάλωτων (διανεµητική 

αλληλεγγύη). Αντίθετα, είναι προς το συµφέρον των οργανώσεων κοινωνικής 

οικονοµίας να έχουν µέλη από διαφορετικές οικονοµικές και κοινωνικές κατηγορίες, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί µια µεγαλύτερη οικονοµική βιωσιµότητα και να 

παρασχεθεί η βάση για µια αναδιανεµητική αλληλεγγύη. Οι οργανισµοί πολύ συχνά 

πρέπει να βρουν ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών συµφερόντων, του 
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συγκεκριµένου µηχανισµού αλληλεγγύης και ενός µηχανισµού που θα δηµιουργεί και 

θα ενισχύει αµοιβαία την κοινωνική συνοχή (ο µηχανισµός αυτός είναι απαραίτητος 

για τη συλλογική δράση) (Kerlin, 2009; Moulaert et al., 2014). 

 

1.3.3 Κοινές αρχές λειτουργίας  

 

1.3.3.1 Συµµετοχή  

 

Τα µέλη, οι χρήστες ή οι δικαιούχοι των ενώσεων της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας έχουν την ευκαιρία να είναι είτε οι ιδιοκτήτες του 

οργανισµού είτε να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Amin, 

2013). Με τη χορήγηση στους εταίρους ή τους δικαιούχους/ χρήστες της δυνατότητας 

να συµµετάσχουν ισότιµα στις αποφάσεις, οι οργανισµοί αυτοί καθιερώνουν 

συµµετοχικές µεθόδους λειτουργίας (Utting, 2015). 

Η συµµετοχή αυτή µπορεί να υπάρξει µε διάφορες µορφές. Στους 

συνεταιρισµούς, τις κοινωνίες και τις ενώσεις αµοιβαίων παροχών, η αρχή είναι 

θεωρητικά ένα άτοµο, µία ψήφος. Η αρχή αυτή αποσκοπεί να εξασφαλίσει την 

ισότιµη αναγνώριση των διαφόρων συνεισφορών των µεµονωµένων µελών (για 

παράδειγµα εργασία, εισφορά σε είδος και χρήµατα) και ότι καµία από αυτές τις 

µορφές εισροών (όπως το χρήµα) δεν αποτιµάται υψηλότερα από άλλες στην 

οργάνωση και στις αποφάσεις που λαµβάνονται (Calvo, Morales Pachón και Zikidis, 

2017). Σε ορισµένες ενώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ενδέχεται να είναι διαφορετική (όπως για παράδειγµα, 

αποφάσεις που λαµβάνονται µε συναίνεση). Εποµένως, ο βαθµός συµµετοχής µπορεί 

να ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό από έναν τύπο επιχείρησης ή οργανισµού σε έναν 

άλλο, ακόµη και µεταξύ οργανισµών που έχουν το ίδιο νοµικό καθεστώς. Ορισµένες 

ενώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας είναι εποµένως πιο 

«δηµοκρατικές» από άλλες. Οι µορφές συµµετοχής µπορούν να διαφέρουν ακόµη 

περισσότερο όταν εµπλέκονται πρόσθετοι φορείς (µέλη, δικαιούχοι και χρήστες 

µεταξύ άλλων) ή ως αποτέλεσµα των ιδιαιτεροτήτων ορισµένων τοµέων στους 

οποίους λειτουργούν οι ενώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (ιδίως 

σε ότι αφορά, µεταξύ άλλων, την αποτελεσµατικότητα, την ταχύτητα ή το προφίλ 

χρήστη/ πελάτη) (Amin, 2013).  
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Η δυνατότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η οποία είναι αδιαχώριστη 

από τη συµµετοχή, εγγυάται ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται είναι σύµφωνες µε 

τους αρχικά συµφωνηµένους στόχους και το πνεύµα της οργάνωσης (Utting, 2015). Ο 

συµµετοχικός χαρακτήρας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διακρίνει τις ενώσεις 

της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις µε 

κερδοσκοπικό σκοπό ή από δηµόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες επιβάλλονται 

κυρώσεις από την αγορά ή από ψηφοφορία. Σε τελική ανάλυση, αυτοί οι λειτουργικοί 

µηχανισµοί και οι διαδικασίες εγγυώνται την εµπιστοσύνη του χρήστη, του µέλους ή 

του δικαιούχου στον οργανισµό κοινωνικής οικονοµίας και στους ηγέτες του, είτε 

αυτοί εκλέγονται (όπως συµβαίνει µε τους συνεταιρισµούς) είτε όχι (όπως συµβαίνει 

στις κοινωνικές επιχειρήσεις) (Amin, 2013; Calvo, Morales Pachón και Zikidis, 

2017). 

 

1.3.3.2 Αλληλεγγύη και καινοτοµία 

 

Οι µέθοδοι λειτουργίας των οργανώσεων κοινωνικής οικονοµίας 

περιγράφονται συχνά ως βασισµένες στην αλληλεγγύη. Στην πραγµατικότητα, 

ορισµένοι συγγραφείς προτιµούν να χρησιµοποιούν τον όρο οικονοµία αλληλεγγύης 

ακριβώς για να τονίσουν αυτή τη διάσταση. Οι µέθοδοι εκµετάλλευσης που 

βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης έχουν ως στόχο να συµπεριλάβουν και όχι να 

αποκλείσουν, ενώ οι στόχοι τους δεν περιορίζονται στη συσσώρευση κεφαλαίων ή τη 

δηµιουργία κερδών, αλλά περιλαµβάνουν τη χρήση πόρων για την επίτευξη στόχων, 

που θα ωφελήσουν τους ιδρυτές, καθώς και τους εµπλεκόµενους εργαζόµενους και 

τους χρήστες/ δικαιούχους. Αυτή η πτυχή αλληλεγγύης εξηγεί επίσης γιατί η ευελιξία 

και η καινοτοµία είναι συχνά χαρακτηριστικά αυτών των οργανώσεων. Βασικός 

στόχος είναι η εξεύρεση λύσεων και η κάλυψη αναγκών που αλλάζουν και 

εξελίσσονται συνεχώς. Οι στενοί δεσµοί που διατηρούν οι εν λόγω οργανισµοί µε 

τους χρήστες/ δικαιούχους (είτε αυτοί είναι µέλη του οργανισµού είτε όχι) χωρίς να 

περιορίζονται στους δείκτες και τις ενδείξεις της αγοράς σηµαίνει ότι εστιάζουν 

συνεχώς στην προσαρµογή προκειµένου να συνεχίσουν να εκπληρώνουν αυτή τη 

λειτουργία (Calvo, Morales Pachón και Zikidis, 2017). 

 

1.3.3.3 Εθελοντική συµµετοχή και αυτονοµία 
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Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των συνεταιρισµών, των αλληλασφαλιστικών 

ταµείων και των άλλων ενώσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας είναι 

ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καµία υποχρέωση να συµµετέχουν, αλλά ότι το κάνουν 

ελεύθερα σε εθελοντική βάση. Σε ορισµένες χώρες ή σε συγκεκριµένες περιόδους, οι 

οργανώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας δε συσχετίζονται αυτόµατα 

µε την έννοια της εθελοντικής συµµετοχής ή της συλλογικής δράσης, επειδή αυτές οι 

µορφές οργανώσεων έχουν χρησιµοποιηθεί από κυβερνήσεις ή αποικιακές αρχές για 

την οργάνωση του πληθυσµού µε υποχρεωτικό τρόπο παραγωγής ή πολιτικής (North 

και Cato, 2017). 

 

1.3.3.4 Συλλογική διάσταση 

 

Η εµφάνιση των ενώσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας 

προκύπτει από τη βούληση των ανθρώπων ή/ και των οµάδων να ενώσουν τις 

δυνάµεις τους για να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες ή τις ανάγκες άλλων. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισµένοι συγγραφείς δηλώνουν ότι η κοινωνική 

συνοχή και η συλλογική ταυτότητα συσχετίζονται σχεδόν συστηµατικά µε την 

κοινωνική οικονοµία. Παραδοσιακά, αυτός ο συλλογικός παράγοντας διακρίνει τις 

ενώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις µε 

κερδοσκοπικό σκοπό, όπου ο επιχειρηµατίας παρουσιάζεται ως η κινητήρια δύναµη 

πίσω από την πρωτοβουλία (Defourny και Develtere, 2009). 

Η συστηµατική συλλογική διάσταση των ενώσεων της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας µπορεί να αµφισβητηθεί. Για τους συνεταιρισµούς και τα 

αλληλασφαλιστικών ταµείων, οι συνθήκες υπό τις οποίες προκύπτουν (δηλαδή οι 

συλλογικές ανάγκες ή κοινές ανάγκες) και οι µέθοδοι λειτουργίας τους 

αντικατοπτρίζουν µια συλλογική διάσταση, ιδίως σε ότι αφορά τη συγκέντρωση 

πόρων, τις µεθόδους λήψης αποφάσεων και τη διανοµή οφέλους. Ωστόσο, στην 

πράξη, αυτή η συλλογική διάσταση δεν υπάρχει στην ίδια έκταση σε όλες τις 

επιχειρήσεις και οργανισµούς. Μπορεί να είναι παρούσα σε ορισµένες στιγµές στη 

ζωή ενός οργανισµού (στην αρχή, ειδικότερα) και στη συνέχεια να εκφυλιστεί 

(ιδιαίτερα όταν η οργάνωση γίνεται επαγγελµατική), παρόλο που ο οργανισµός δεν 

χρειάζεται απαραίτητα να αγνοήσει τους αρχικούς του στόχους ή την αρχική του 

φιλοσοφία. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η συλλογική διάσταση µπορεί επίσης 

να αµφισβητηθεί για συγκεκριµένες επιχειρήσεις και οργανισµούς, όπως οι 
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κοινωνικές επιχειρήσεις ή τα ιδρύµατα (Defourny και Develtere, 2009; Fonteneau et 

al., 2010). 

Η συγκεκριµένη συλλογική διάσταση µερικές φορές κρύβει έναν βασικό 

παράγοντα για την επιτυχία των οργανώσεων κοινωνικής οικονοµίας, αυτόν της 

ηγεσίας των ιδρυτών ή των ηγετών τους. Αυτή η ηγεσία θεωρείται έκφραση 

νοµιµότητας, αλλά και παράγοντας που επιτρέπει την πρόσβαση σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς πόρους (όπως για παράδειγµα, εµπιστοσύνη, δέσµευση, µετοχικό 

κεφάλαιο, εθελοντική συµµετοχή) που είναι πιο δύσκολο να κινητοποιηθούν µε άλλα 

µέσα. Η ηγεσία δεν είναι εγγενώς αντίνοµη στη συλλογική διάσταση ενός 

οργανισµού. Ωστόσο, στην πράξη, µια ηγεσία που είναι πολύ ισχυρή µπορεί να 

οδηγήσει σε λιγότερες συλλογικές µορφές διακυβέρνησης. Στην πραγµατικότητα, 

έτσι εµφανίστηκε η έννοια των κοινωνικών επιχειρήσεων ή των κοινωνικών 

επιχειρηµατιών. Αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις κλασσικές δοµές 

της κοινωνικής οικονοµίας, διότι δίνουν έµφαση σε ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων που κερδίζουν, αυτό δηλαδή του ατοµικού 

επιχειρηµατία, µε το δυναµισµό, την προσωπική του δέσµευση και τις καινοτόµες 

πρακτικές του (Defourny και Nyssens, 2010). 

 

1.3.3.5 Πόροι 

 

Οι πόροι δεν είναι, εξ’ ορισµού, κριτήριο για τη διάκριση µεταξύ της 

κοινωνικής οικονοµίας και άλλων µορφών οικονοµίας, αλλά παρέχουν µια βάση για 

τον προσδιορισµό της θέσης της οικονοµίας σε σχέση µε τις άλλες οικονοµίες και για 

τον εντοπισµό των προβληµάτων στη χρήση των διαφόρων πόρων. Το ζήτηµα των 

πόρων εγείρει επίσης το ζήτηµα της αυτονοµίας των οργανώσεων κοινωνικής 

οικονοµίας και µάλιστα κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας (Fonteneau et al., 2010). 

Πρέπει να επισηµανθεί καταρχάς ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο µοντέλο που να 

αντιπροσωπεύει τους πόρους της κοινωνικής οικονοµίας. Η κοινωνική οικονοµία 

χρησιµοποιεί τους δηµόσιους πόρους και τους πόρους που παράγονται από το 

εµπόριο και την αγορά, καθώς και από την εθελοντική συµµετοχή και εργασία (έναν 

πόρο στον οποίο έχουν πρόσβαση λίγες άλλες µορφές οικονοµίας). Οι ενώσεις της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας αντλούν από τους πόρους που παρέχονται µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τους ιδρυτές και τα µέλη τους. Σε έναν συνεταιρισµό, 

οι πόροι αυτοί λαµβάνουν τη µορφή µετοχών µελών. Σε ένα αλληλασφαλιστικό 
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ταµείο, λαµβάνουν τη µορφή συνδροµής µελών. Στις κοινωνικές επιχειρήσεις, το 

εισόδηµα αυτό θα συνίστατο από εισφορές στο κεφάλαιο ή από περιουσιακά στοιχεία 

σε είδος. Στα ιδρύµατα, οι παροχές ή τα κληροδοτήµατα επιτρέπουν στους 

οργανισµούς να επιτύχουν τους στόχους τους (Amin, 2013; Calvo, Morales Pachón 

και Zikidis, 2017). 

Γενικά αναφέρεται ότι η αυτονοµία είναι ο παράγοντας που διακρίνει την 

κοινωνική οικονοµία από τη δηµόσια οικονοµία. Ωστόσο, η κοινωνική οικονοµία 

χρησιµοποιεί δηµόσιους πόρους µε τη µορφή επιδοτήσεων από τις εθνικές 

κυβερνήσεις και την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια για τις χώρες του Νότου. Το 

γεγονός ότι οι δηµόσιοι πόροι παρέχονται κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να 

υποδηλώνει ότι οι δηµόσιες αρχές αναγνωρίζουν την ύπαρξη και τη λειτουργία της 

κοινωνικής οικονοµίας (µεταξύ των άλλων µορφών οικονοµίας) ή ότι η κοινωνική 

οικονοµία µπορεί να αποτελέσει µια µορφή υπεργολαβίας ή εταιρικής σχέσης στην 

υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών (Amin, 2013). Η οικονοµία γενικά αναφέρεται ως 

οικονοµία που διαφέρει από την οικονοµία της αγοράς (δηλαδή ως µια οικονοµία 

στην οποία η τιµή ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας δεν αντικατοπτρίζει το κόστος) 

όταν τουλάχιστον το 50% του κόστους παραγωγής δεν καλύπτεται από πόρους, που 

παράγονται στην αγορά. Οι πόροι των ενώσεων στις χώρες του Νότου προέρχονται 

κυρίως από διεθνείς ενισχύσεις είτε επειδή η ένωση επιθυµεί να διαθέσει τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες της για να εξασφαλίσει την προσβασιµότητα είτε επειδή η οµάδα-

στόχος ή/ και τα µέλη δεν µπορούν να πληρώσουν ή επειδή ο οργανισµός δεν είναι σε 

θέση να δηµιουργήσει επαρκείς πόρους µέσω συνδροµών, πωλήσεων και ούτω 

καθεξής (Calvo, Morales Pachón και Zikidis, 2017).  

∆εδοµένου ότι οι ενώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας έχουν 

εξ’ ορισµού οικονοµική αποστολή, πολλές από αυτές αποκτούν ένα αρκετά µεγάλο 

µερίδιο των πόρων τους πωλώντας αγαθά ή/ και παρέχοντας υπηρεσίες, οπότε 

ανταγωνίζονται συχνά µε άλλους ιδιωτικούς φορείς. Σε έναν ανταγωνισµό (µερικές 

φορές στα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες), η κοινωνική οικονοµία µπορεί µερικές φορές 

να είναι σε µειονεκτική θέση, δεδοµένου ότι µπορεί να είναι πιο δύσκολο για την 

οικονοµία αυτή να προτείνει ισοδύναµες εναλλακτικές λύσεις σε ότι αφορά την τιµή 

(δεδοµένου ότι δεν διαθέτει οικονοµίες κλίµακας) τη λήψη αποφάσεων (που είναι 

συµµετοχική) ή/ και την ποιότητα (Fonteneau et al., 2010).  

Μια από τις στρατηγικές της ένωσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας είναι να τονίσει το συγκριτικό της πλεονέκτηµα από µικροοικονοµική 
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άποψη (δηλαδή συνδυασµένους στόχους, καινοτοµία, ευελιξία), καθώς και από 

µακροοικονοµική και κοινωνική άποψη (Fonteneau et al., 2010). 

Η εθελοντική εργασία είναι ένας πόρος στον οποίο έχουν πρόσβαση λίγοι 

ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί ή δηµόσιοι οργανισµοί. Οι ενώσεις της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας είναι σε θέση να κινητοποιήσουν αυτόν τον πόρο, επειδή οι 

εθελοντές εργαζόµενοι συνυπογράφουν τις αρχές µιας οργάνωσης κοινωνικής 

οικονοµίας, επειδή θεωρούν ότι οι στόχοι τους είναι νόµιµοι και οι πράξεις τους 

νόµιµες και επειδή συνυπογράφουν τη συµµετοχή και τον έλεγχο που µπορεί να λάβει 

χώρα στις δραστηριότητες του οργανισµού και στους φορείς λήψης αποφάσεων 

(Amin, 2013; Calvo, Morales Pachón και Zikidis, 2017). 

Η εθελοντική εργασία είναι ένας ειδικός πόρος και ένα τεράστιο πλεονέκτηµα 

για τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονοµίας. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει ισορροπία 

µεταξύ των διαφόρων τύπων πόρων, ο εθελοντισµός µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο 

στην ανάπτυξη των οργανώσεων εφόσον δεν διατίθενται ο επαγγελµατισµός, οι 

επαρκείς δεξιότητες ή η επαρκής διαθεσιµότητα από τους εθελοντές (Fonteneau et al., 

2010). 

 

1.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1.4.1 Κοινωνική συνοχή  

 

Επειδή οι κοινωνίες αλλάζουν συνεχώς, διακυβεύεται συχνά η κοινωνική 

συνοχή µεταξύ των ανθρώπων και των κοινοτήτων. Τα προγράµµατα κοινωνικής 

συνοχής καθιερώνονται παντού για να δηµιουργήσουν ή να διατηρήσουν δεσµούς και 

µια αίσθηση κοινότητας µεταξύ ανθρώπων, που µοιράζονται ίδιες περιοχές 

διαβίωσης, κοινές εγκαταστάσεις ή κοινό πεπρωµένο (Kerlin, 2009). 

Μέσω όλων των λειτουργικών αρχών της, η κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονοµία βασίζεται στην κοινωνική συνοχή και συµβάλλει στην κοινωνική συνοχή. 

Η κοινωνική συνοχή ή η αναγνώριση µιας συλλογικής ταυτότητας είναι ένας από 

τους παράγοντες που καθιστούν αληθινή την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία. 

Πράγµατι, λόγω αυτής της συλλογικής αίσθησης, οµάδες ανθρώπων αποφασίζουν να 

αντιµετωπίσουν κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα µέσω κοινωνικών και 

αλληλέγγυων οργανώσεων. Επιπλέον, η κοινωνική συνοχή δηµιουργεί κοινωνική 

συνοχή µέσω των αρχών λειτουργίας της, των κοινωνικών της στόχων που 
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αποβλέπουν να ωφελήσουν τα µέλη και την κοινότητα και τον αντίκτυπό της σε 

τοπικό επίπεδο (Kerlin, 2009; Fonteneau et al., 2010). 

 

 

1.4.2 Ενδυνάµωση  

 

Η ενδυνάµωση είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επιτρέπει σε άτοµα και 

κοινότητες να έχουν φωνή και να εκπροσωπούνται. Η ενδυνάµωση µπορεί να 

οικοδοµηθεί µέσω ποικίλων διαδικασιών και µηχανισµών. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι 

η συµµετοχή και το να είναι κανείς µέλος στις ενώσεις της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας συµβάλλουν στη διαδικασία ενδυνάµωσης. Τα µέλη και οι 

χρήστες αποκτούν ενδυνάµωση µέσω της ενεργού συµµετοχής τους στη συµµετοχική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του οργανισµού, καθώς και εκτός των 

οργανισµών όταν διαπραγµατεύονται µε εξωτερικούς φορείς. Σε συλλογικό επίπεδο, 

οι ενώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας συµβάλλουν επίσης στη 

διαδικασία ενδυνάµωσης των ατόµων και των κοινοτήτων, αποδεικνύοντας ότι όλα 

τα άτοµα µπορούν να γίνουν ενεργοί και παραγωγικοί οικονοµικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες (Fonteneau et al., 2010). 

 

1.4.3 Αναγνώριση πλουραλιστικής οικονοµίας   

 

Υπάρχουν διάφοροι µηχανισµοί που µπορούν να επιτύχουν παρόµοιους 

στόχους, όπως η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η κοινωνική προστασία, η 

ευηµερία, ο πλούτος, η καινοτοµία, η φροντίδα και ούτω καθεξής. Οι περισσότερες 

κοινωνίες αποτελούνται από ένα πλήθος δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που µπορεί 

να προσανατολίζονται προς ή όχι προς το κέρδος (Fonteneau et al., 2010). Η 

κοινωνική προστασία αποτελεί ένα καλό παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο 

διάφοροι µηχανισµοί που παρέχονται από διάφορους οικονοµικούς παράγοντες και 

βασίζονται σε διαφορετικούς συλλογισµούς µπορούν να διατυπωθούν για να 

επιτευχθεί ένας κοινός στόχος, δηλαδή η κοινωνική προστασία για όλους (Kerlin, 

2009). Σε πολλές χώρες, αυτοί οι µηχανισµοί συνυπάρχουν χωρίς συνδέσµους µεταξύ 

τους, αλλά θα µπορούσαν να αρθρωθούν µέσω µιας διαδικασίας αναδιανοµής (βλέπε 

Εικόνα 1.2) για να παρέχουν τελικά αυτό που η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας 

ονοµάζει κοινωνική προστασία (Fonteneau et al., 2010). 
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Εικόνα 1.2 Η πλουραλιστική οικονοµία και η ολιστική προσέγγιση στην κοινωνική προστασία 

(Fonteneau et al., 2010) 

 

Από την άποψη της ευρύτερης προοπτικής, η συνεκτίµηση της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας οδηγεί στην αναγνώριση µιας πληθωριστικής οικονοµίας, 

που αποτελείται από διάφορα είδη οικονοµικών ανταλλαγών (για παράδειγµα 

νοµισµατικές και µη νοµισµατικές, εµπορικές και µη εµπορικές, δηµόσιες και 

ιδιωτικές και κερδοσκοπικές και µη κερδοσκοπικές ανταλλαγές) και δραστηριοτήτων 

(Fonteneau et al., 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Ο τοµέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στην Ελλάδα θεωρείται 

ευρέως ότι περιλαµβάνει οργανισµούς που τηρούν τις ακόλουθες αρχές (Temple et 

al., 2017): 

• Συµµετέχουν σε µια οικονοµική ή/ και επιχειρηµατική δραστηριότητα 

• Έχουν σαφή κοινωνικό σκοπό 

• Είναι ανεξάρτητοι και δηµοκρατικοί στη διακυβέρνησή τους 

• Επανεπενδύουν τα κέρδη, διανέµουν µέρος αυτών στους εργαζοµένους ή/ και 

διοχετεύουν τα κέρδη σε κοινωνικούς στόχους, αντί να τα διανείµουν στους 

ενδιαφερόµενους ως απόδοση των επενδύσεων. 

• Βασίζονται στη συλλογική δράση. 

 

Ενώ ο συνεταιρισµός έχει µακρά ιστορία στην Ελλάδα σε σχέση µε τον 

αγροτικό και τον γεωργικό τοµέα, πριν από το 2000 ο τοµέας της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας ήταν εξαιρετικά µικρός σε επίσηµους όρους, ενώ ήταν και 

αρκετά ασήµαντος µέχρι το 2011 (Temple et al., 2017).  

Το γεµάτο προκλήσεις κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδας 

έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τοµέα της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας από το 2010, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως το 

υψηλό ποσοστό ανεργίας, η έλλειψη ασφάλειας εργασίας στον ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα, οι µειωµένες δαπάνες του δηµόσιου τοµέα και η εµφάνιση πολιτικών 

κινήσεων, που συνδέονται µε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία (Temple et 

al., 2017). 

Για τον τοµέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, αυτό δηµιουργεί 

µια διαφορετική δυναµική, καθώς υπάρχουν σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα για 

την αντιµετώπιση, καθώς και µια ανάγκη για νέα µοντέλα και προσεγγίσεις για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. Ταυτόχρονα, η παρακµή των πιο 

παραδοσιακών επιχειρηµατικών µοντέλων και νοοτροπιών έχει δηµιουργήσει χώρο, 

στον οποίο η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία µπορεί να αναπτυχθεί. Ωστόσο, 
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όλες οι µορφές οικονοµικής ανάπτυξης επηρεάζονται από αυτές τις 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία δεν 

αποτελεί εξαίρεση (Temple et al., 2017). 

Επιπλέον, ο νόµος 4019/2011  παρείχε νέα θεσµικά εργαλεία που επέτρεπαν 

σε ανεπίσηµους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και άλλες οµάδες ατόµων να 

δηµιουργήσουν δικούς τους επίσηµους οργανισµούς κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας. Αυτό αντικαταστάθηκε από τον νόµο 4430/2016, ο οποίος στόχευε στην 

παροχή µεγαλύτερης σαφήνειας και λεπτοµέρειας (λεπτοµέρειες στην επόµενη 

Υποενότητα) (Temple et al., 2017). 

 

2.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Την πρώτη αναφορά στην ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε το ευρύτερο φάσµα 

των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισµών αποτελεί το άρθρο 11 του 

συντάγµατος του 1864, το οποίο έδωσε στους Έλληνες τους πολίτες το δικαίωµα 

συνεταιρίζεσθαι, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα. Ένας σηµαντικός 

αριθµός νόµων σχετικά µε τους συνεταιρισµούς έχει ψηφισθεί από τότε 

(συµπεριλαµβανοµένων των πολλών διαφορετικών κανονισµών µεταξύ του 1984 και 

του 1994), που ορισµένοι θεωρούν ότι είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο µοντέλο γενικά, 

καθιστώντας τα πράγµατα πιο περίπλοκα και διοικητικά επαχθή. Μια επισκόπηση της 

βασικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους συνεταιρισµούς παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1 

(Temple et al., 2017).  

Μία από τις σηµαντικότερες και πιο πρόσφατες νοµοθετικές πράξεις είναι ο 

νόµος 4019/2011, ο οποίος για πρώτη φορά ορίζει την κοινωνική οικονοµία και τις 

κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο νόµος αυτός καθιέρωσε, το 

2011, την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ως µια νέα νοµική µορφή, δίνοντας 

έτσι στους πολίτες και τους κατοίκους της Ελλάδας τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις µε κοινωνικό σκοπό (νόµος 4019/2011).  

Ο συγκεκριµένος νόµος δέχθηκε κάποιες επικρίσεις για την επικέντρωσή του 

και το πεδίο εφαρµογής του, καθώς και για την υπερβολική γραφειοκρατία, που τον 

διέκρινε. Σηµαντική πτυχή του νόµου 4019 / 2011 ήταν η δηµιουργία και η εισαγωγή 

του µητρώου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς 
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συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης, στο οποίο καταγράφηκαν όλες οι αντίστοιχες 

οργανώσεις (νόµος 4019/2011).  

Τον Οκτώβριο του 2016 τέθηκε σε ισχύ ο νόµος 4430/2016, ο οποίος 

προσέφερε ένα νέο πλαίσιο για διάφορους τύπους οργανισµών ή επιχειρήσεων, που 

έχουν σαφή συλλογικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ ταυτόχρονα αντιµετωπίζουν µια 

κοινωνική ανάγκη. Ο νόµος 4430/2016 είχε ως στόχο να αντικαταστήσει και να 

βελτιώσει την προηγούµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του νόµου 4019/2011, 

ο οποίος δεν ισχύει πλέον. Με το ο νόµο 4430/2016 έχουν εξεταστεί ορισµένα 

θέµατα, ειδικά όσον αφορά το «πνεύµα» του νόµου. Ειδικότερα, οι οργανώσεις της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας δεν ορίζονται πλέον από την άποψη της 

νοµικής τους µορφής, αλλά από το νοµικό τους καθεστώς (δηλαδή οποιαδήποτε 

νοµική µορφή µπορεί να χαρακτηριστεί ως οργάνωση κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας, εφόσον πληροί τα κριτήρια που ορίζει ο νόµος) (νόµος 4430/2016).  

Εν ολίγοις, τα κριτήρια αυτά αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

στην ιδιωτική αγορά (τα έσοδα από δηµόσιους φορείς δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 

65% του συνολικού κύκλου εργασιών εντός τριών ετών), τη δηµοκρατική 

διακυβέρνηση (ένα µέλος ισούται µε µία ψήφο) και έναν σαφώς καθορισµένο σκοπό 

µε το κέρδος να διατίθεται προς το συλλογικό και κοινωνικό όφελος (ως και 95% των 

ετήσιων κερδών) (νόµος 4430/2016).  

Επιπλέον, η ιδέα του «κοινωνικού αντικτύπου», από την άποψη του 

συλλογικού και του κοινωνικού οφέλους, έχει καθοριστεί και υλοποιηθεί, κάτι που 

έλειπε από την προηγούµενη νοµοθεσία. Τέλος, το µητρώο του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των οργανώσεων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας ανοίχθηκε για να συµπεριλάβει όλες τις 

νοµικές µορφές, που αποκτούν το καθεστώς ενός οργανισµού κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας (νόµος 4430/2016). 
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Πίνακας 2.1 Ελληνική νοµοθεσία κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (Temple et al., 2017) 

Τύπος πολιτικής 
Ονοµασία 

νοµοθεσίας 
Συσχετισµός µε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία 

Σύνταγµα της Ελλάδας, 1864 
Άρθρο 11 του 
Συντάγµατος 

Προβλέπει το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, καθώς καθορίζει ότι οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να 
συνεταιρίζονται µε σεβασµό στους νόµους του κράτους 

Σύνταγµα της Ελλάδας, 1952 
Άρθρο 109 του 
Συντάγµατος 

∆ηλώνει ότι οι συνεταιρισµοί, τόσο οι αγροτικοί όσο και οι αστικοί, βρίσκονται υπό την προστασία 
του κράτους, που υποστηρίζει συστηµατικά την ανάπτυξή τους 

Σύνταγµα της Ελλάδας, 1975 
Άρθρο 12 του 
Συντάγµατος 

Παρέχει τη θεσµική ασφάλιση των συνεταιρισµών και τη διαφοροποίησή τους από ενώσεις  και 
εταιρείες ιδιωτών 

Νόµος 
Νόµος 

602/1915 

Ενθαρρύνει τη δηµιουργία συνεταιρισµών, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε συνεταιριστικές 
οργανώσεις που λειτουργούν µε άλλες νοµικές µορφές να αποκτήσουν τη νοµική µορφή ενός 

συνεταιρισµού 

Γυναικείοι συνεταιρισµοί 
Νόµος 

921/1979 
Προβλέπει τη δηµιουργία των πρώτων γυναικείων  γεωργικών συνεταιρισµών, προωθώντας την 

τοπική ανάπτυξη και τον πολιτισµό 
Συνεταιριστικές τράπεζες – 

πιστωτικοί συνεταιρισµοί 

Νόµος  
2076/1992 

Φροντίζει για τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους πιστωτικούς συνεταιρισµούς στη χώρα 

Κοινωνικοί  συνεταιρισµοί 

περιορισµένης ευθύνης 

Άρθρο 12, 
νόµος 

2716/1999 

Προβλέπει την αποϊδρυµατοποίηση των ψυχικά ασθενών µέσω κοινωνικών συνεταιρισµών 
περιορισµένης ευθύνης 

Κοινωνική οικονοµία και 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

Άρθρο 741, 
Αστικός 
Κώδικας 

∆ηλώνει ότι οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες συνιστούν µια συµβατική συµφωνία µεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων συµβαλλοµένων µερών, οι οποίες φέρουν τη δέσµευση να συνεισφέρουν για την 

επιδίωξη κοινών σκοπών, ιδίως οικονοµικών 
Κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονοµία και ανάπτυξη των 

φορέων της 

Νόµος 
4430/2016 

Παρέχει ένα νέο πλαίσιο για διάφορους τύπους µη κερδοσκοπικών οργανισµών και επιχειρήσεων, 
που ακολουθούν τη δηµοκρατική διακυβέρνηση και έχουν σαφή συλλογικό και κοινωνικό 

αντίκτυπο, καλύπτοντας ταυτόχρονα µια κοινωνική ανάγκη µε µια εναλλακτική λύση στην αγορά 

Ενώσεις 

Άρθρα 78-106, 
Αστικός 
Κώδικας 

Φροντίζει για τις ενώσεις ως  µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς 

Ιδρύµατα 

Άρθρο 108, 
Αστικός 
Κώδικας 

Ορίζει τα ιδρύµατα ως οντότητες που χρησιµοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να 
εξυπηρετήσουν συγκεκριµένο σκοπό 
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2.3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ  

 

Τα τελευταία χρόνια, σηµειώθηκε µια ραγδαία αύξηση του αριθµού και των 

τύπων των φορέων, που στοχεύουν στην υποστήριξη νέων οργανώσεων κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονοµίας στην Ελλάδα. Αυτό περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, όσους 

φορείς παρέχουν χρηµατοδότηση σε διάφορες µορφές, χώρους εργασίας ή χώρους 

συνεργασίας, επιχειρηµατικές συµβουλές, δίκτυα και επαγγελµατικές ενώσεις (Adam, 

χ.χ.). 

Οι συγκεκριµένοι φορείς µπορεί να είναι είτε τοπικοί µε επίσηµη ή ανεπίσηµη 

ιδιότητα, είτε µέλη διεθνών δικτύων, όπως η Ashoka Greece και η Impact Hub 

Athens. Μπορούν επίσης να χρηµατοδοτούνται από το κράτος ή να 

χρηµατοδοτούνται ανεξάρτητα. Κάποιοι φορείς είναι οι ίδιοι οργανώσεις κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονοµίας, ενώ πολλοί από αυτούς αποτελούν µέρος του ευρύτερου 

τριτογενούς τοµέα, δηλαδή µη δηµοσίου και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ µια 

µειονότητα ανήκει στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα. Αυτό που είναι σαφές είναι 

ότι το «οικοσύστηµα» για την υποστήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας αναπτύσσεται µε ταχύ ρυθµό. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 

σχετικά µε το αν οι υπάρχουσες δοµές υποστήριξης είναι κατάλληλες για το 

συγκεκριµένο σκοπό της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας ή αν προσφέρουν 

επαρκή υποστήριξη στους οργανισµούς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας 

(Heinrich Böll Stiftung Greece, 2017). 

Οι κύριοι τύποι οργανισµών υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας µπορούν να ταξινοµηθούν ως προς τις κύριες δραστηριότητές τους και τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες ή ως προς την ταυτότητα και την ιδιότητά τους, είτε από το 

νόµο είτε σύµφωνα µε τη σύστασή τους (Heinrich Böll Stiftung Greece, 2017). 

Στην παρούσα Υποενότητα παρουσιάζεται µια επισκόπηση των βασικών 

οργανώσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στην Ελλάδα, που 

ταξινοµούνται βάσει της ταυτότητάς τους και τους καθεστώτος τους παρέχει µια 

περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ενώ ορισµένοι 

οργανισµοί επικεντρώνονται αποκλειστικά στον τοµέα κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας, άλλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε είδους επιχειρήσεις και 

οργανισµούς του τριτογενούς τοµέα (Heinrich Böll Stiftung Greece, 2017). 



31 
 

Όσον αφορά την κατάσταση της οντότητας και / ή την ταυτότητα, οι κύριοι 

τύποι οργανισµών υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στην 

Ελλάδα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Temple et al., 2017): 

• Υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων 

• Οργανισµοί παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, χρηµατοδότησης και 

αντίκτυπου 

• Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα 

• Φόρουµ και δίκτυα 

• Συµβουλευτικές και πολιτικές οργανώσεις 

• Εµπορικά επιµελητήρια, βιοµηχανικές ενώσεις και συµβουλευτικά όργανα 

επιχειρήσεων 

• Κυβερνητικές και τοπικές αρχές. 

 

Οι βασικοί τύποι υπηρεσιών που παρέχουν οι οργανισµοί αυτοί είναι (Temple 

et al., 2017): 

• Αύξηση ευαισθητοποίησης 

• ∆ηµιουργία κοινωνικής επιχείρησης και επιτάχυνσης ανάπτυξης  

• Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηµατικού σχεδίου 

• Υπηρεσίες υποστήριξης σχεδίων κοινωνικού αντίκτυπου 

• Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 

• Χρηµατοδότηση ή χρηµατοδότηση φυσικού κεφαλαίου 

• Επενδύσεις ή χρηµατοδοτήσεις κοινωνικού αντίκτυπου 

• Χρηµατοδότηση ή χρηµατοδότηση της λειτουργίας 

• Αύξηση της χρηµατοδότησης  

• Εκπαιδευτικά προγράµµατα, περιεχόµενο και µεθοδολογία 

• ∆ιευκόλυνση της αγοράς 

• Χάραξη πολιτικής 

• Υπηρεσίες υποστήριξης για την αειφόρο ανάπτυξη. 
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Πίνακας 2.2 Παραδείγµατα φορέων στήριξης και δικτύων (Temple et al., 2017) 

Όνοµα Τύπος Τοποθεσία Συσχετισµός µε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία 

Υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ashoka Greece 

Υπηρεσίες υποστήριξης 
επιχειρηµατικού σχεδιασµού και 
πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 

Αθήνα 
Εκτελεί ένα πρόγραµµα για να βρει τις πιο ελπιδοφόρες κοινωνικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και παρέχει οργανωτική 
υποστήριξη για να τις βοηθήσει να ευδοκιµήσουν και να πολλαπλασιάσουν τον θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία 

Athens Center for 

Entrepreneurship and 

InnovationACEin 

∆ηµιουργία κοινωνικής 
επιχείρησης και επιτάχυνσης 

ανάπτυξης 
 

Αθήνα 

Παρέχει υποστήριξη σε διάφορους τοµείς, όπως: 
• Ανάπτυξη επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της αξιολόγησης επιχειρηµατικού µοντέλου, 
στρατηγικού σχεδιασµού, αντιµετώπισης προβληµάτων, ανάπτυξης και χρήσης νέων τεχνολογιών, ανάπτυξης 
επιχειρησιακού σχεδίου 
• Σχεδιασµός νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων µεθόδων και διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων, 
διαχείρισης ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών και πρωτοτύπων 
• Ανάλυση αγοράς και στρατηγικές µάρκετινγκ, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης του 
ανταγωνισµού, του µάρκετινγκ, των τεχνικών διαπραγµάτευσης, των τάσεων της βιοµηχανίας, του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν και των κοινωνικών δικτύων 
• ∆ιοίκηση και κίνητρα οµάδας, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας οράµατος και αξιών, αναθέτοντας ρόλους και 
οµαδικά κίνητρα 
• Χρηµατοδότηση, συµπεριλαµβανοµένης της εξεύρεσης επιχειρηµατικών εταίρων, µε χρηµατοδότηση από διαφορετικές 
πηγές 
• Οικονοµικός σχεδιασµός και επιχειρησιακά ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών, λογιστικών και 
θεσµικών ζητηµάτων, καθορισµού πηγών εσόδων και τιµολόγησης 
• Νοµική υποστήριξη, συµπεριλαµβανοµένης της ίδρυσης εταιρείας, σχέσεων εταίρων, οχύρωσης εµπορικών σηµάτων, 
συµβολαίων προσωπικού, θεµάτων ιδιωτικού απορρήτου, κατοχύρωσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

CENTRE “ERGANI” 
∆ηµιουργία κοινωνικής 

επιχείρησης 
Θεσσαλονίκη 

Παρέχει επαγγελµατική συµβουλευτική για θέµατα που ενδιαφέρουν τους πιθανούς επιχειρηµατίες, όπως η διαµόρφωση 
επιχειρηµατικών ιδεών, ο σχεδιασµός επιχειρηµατικών σχεδίων, τα νοµικά ζητήµατα, το µάρκετινγκ και η 
χρηµατοδότηση, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων και οι δηµόσιες σχέσεις και η δικτύωση 
Προσφέρει ευέλικτη κατάρτιση στους υποψήφιους επιχειρηµατίες σχετικά µε τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της 
ίδρυσης µιας επιχείρησης 

Επενδύσεις ή χρηµατοδοτήσεις κοινωνικού αντίκτυπου 
Co-operative bank of Karditsa Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσα Μια «ηθική» τράπεζα µε µεγάλη έµφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις 
Pancretan Cooperative Bank Συνεταιριστική τράπεζα Κρήτη, Αθήνα Συνεταιριστική τράπεζα µε επίκεντρο τους συνεταιρισµούς και τη χρηµατοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα 

Athens University of 

Economics and Business - Unit 

of Social Entrepreneurhip 

(USE) 

Πανεπιστήµιο ερευνητικό και 
ακαδηµαϊκό εργαστήριο 

Αθήνα 

Προσφέρει εκπαίδευση παγκόσµιας κλάσης για να παρέχει στους φοιτητές το όραµα και τις δεξιότητες για να φέρνουν σε 
επαφή την επιχειρηµατική εµπειρογνωµοσύνη και την κοινωνική καινοτοµία προκειµένου να µεγιστοποιήσουν και να 
διατηρήσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις 
Προωθεί την έρευνα που συµβάλλει στην ανάπτυξη πλαισίων έρευνας και πρακτικών επιχειρηµατικών εργαλείων για την 
επιδίωξη των κοινωνικών επιπτώσεων στην εκάστοτε επιχείρηση 
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Αναπτύσσει και υποστηρίζει ένα δίκτυο ακαδηµαϊκών, κοινωνικών επιχειρηµατιών και οργανισµών που επιδιώκουν να 
ενισχύσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο µέσω ερευνητικών πλαισίων και επιχειρηµατικών εργαλείων 
∆ηµιουργεί ένα συνεργατικό κόµβο συνδέοντας τους κοινωνικούς επιχειρηµατίες µε ηγέτες και βασικούς συντελεστές 
στον τοµέα των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης και του µη κερδοσκοπικού τοµέα για τη βελτίωση των επιδόσεων, την 
ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, την προσέλκυση περισσότερων πόρων και την ενίσχυση των κοινωνικών επιπτώσεων 

Department of Business 

Administration in Messolonghi 
Πανεπιστήµιο  Μεσολόγγι 

Προσφέρει τρία κύρια µαθήµατα σπουδών: 
• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
• ∆ιαχείριση της Κοινωνικής Οικονοµίας 
• ∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Φόρουµ και δίκτυα 

Athens Cooperatives Network ∆ίκτυο Αθήνα 
Υποστηρίζει τα µέλη του δικτύου, την προώθηση συνεργατικών επιχειρήσεων και συνεταιρισµών που θέλουν να 
ξεκινήσουν τέτοιου είδους εγχειρήµατα 

PROSKALO Cooperation 

Initiative for the Social and 

Solidarity Economy 

Οργανισµός της κοινωνίας των 
πολιτών 

Θεσσαλονίκη 
Προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και κατευθύνει τη δηµοκρατία σε διάφορους τοµείς, ιδιαίτερα στο 
νερό, τα τρόφιµα, την ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων και την εκπαίδευση 

Social cooperative enterprises 

network of Western 

Macedonia 

∆ίκτυο 
∆υτική 

Μακεδονία 

Παρέχει µια πλατφόρµα για συνάντηση, συζήτηση, ενηµέρωση και ανταλλαγή εµπειριών, σύνταξη προτάσεων και 
προώθηση κοινών θέσεων σε σχέση µε την προώθηση της  κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και των κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη δυτική Μακεδονία 

Συµβουλευτικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτικής 

Dock Υπεράσπιση, πολιτική, δικτύωση Αθήνα 

Συµβάλλει στην προβολή  της  κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και την τονίζει ως µια αποτελεσµατική µορφή 
οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης, που βασίζεται στις αξίες της αλληλεγγύης, της βιωσιµότητας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης 
∆ιευκολύνει τη διαπραγµάτευση µεταξύ των οργανώσεων της  κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο 

Κυβερνητικοί οργανισµοί και οργανισµοί τοπικών αρχών 

Networking Platform for SSE 

organisations 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 
Ελλάδα 

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρµα στοχεύει στην προβολή και τη δικτύωση των οργανισµών  κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονοµίας  που λειτουργούν στην Ελλάδα 
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2.4 ΕΙ∆Η ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η κατηγοριοποίηση των οργανισµών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας 

καλύπτει τρεις κατηγορίες (Temple et al., 2017): 

• 1η Κατηγορία: Οργανώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας µε 

νοµική µορφή ή/ και καθεστώς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας 

σύµφωνα µε τους νόµους 4019/2011 και 4430/2016, που είναι εγγεγραµµένοι 

στο µητρώο του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτή η κατηγορία καλύπτει εκείνες τις οργανώσεις 

που πληρούν τα κριτήρια για οργανισµούς κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας, όπως αυτά ορίζονται στην ελληνική νοµοθεσία και που έχουν ήδη 

εγγραφεί στο επίσηµο µητρώο του Υπουργείου. Οι οργανώσεις αυτές 

περιλαµβάνουν πέντε οµάδες: 

1. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι µη 

κερδοσκοπικές οντότητες µε δηλωµένο συλλογικό και κοινωνικό 

όφελος 

2. Κοινωνικοί συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης, οι οποίοι, όπως και 

µε τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είναι κοινωνικές 

επιχειρήσεις µε συνεταιριστική µορφή που επικεντρώνονται στην 

κοινωνική και οικονοµική ένταξη ατόµων µε ψυχοκοινωνικές 

διαφορές 

3. Συνεταιρισµοί εργαζοµένων µε τουλάχιστον τρία µέλη, τα οποία 

επίσης δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό 

4. Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, που περιλαµβάνονται στο νέο 

µητρώο (σύµφωνα µε το νόµο 4430/2016) από τον Ιανουάριο έως τον 

Απρίλιο του 2017 

5. Πολιτικές συνεργασίες, που περιλαµβάνονται στο νέο µητρώο 

(σύµφωνα µε το νόµο 4430/2016) από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 

του 2017. 

 

• 2η Κατηγορία: άλλοι οργανισµοί κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας µε 

νοµική µορφή που δεν ανήκουν στο µητρώο του Υπουργείο 
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτή η 

κατηγορία περιλαµβάνει τρεις κύριες οµάδες οργανώσεων που έχουν νοµικό 

καθεστώς αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο επίσηµο µητρώο του Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

1. Φορείς που πληρούν τα κριτήρια του νόµου 4430/2016 για να εγγραφούν 

στο µητρώο, αλλά που επί του παρόντος δεν είναι εγγεγραµένα 

2. Φορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του νόµου 4430/2016 αλλά µπορούν 

να χαρακτηριστούν ως οργανώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας, καθώς οι κύριοι στόχοι τους περιστρέφονται γύρω από την 

επίλυση ενός κοινωνικού προβλήµατος µέσω της επιχειρηµατικότητας. Οι 

οργανώσεις αυτής της οµάδας συχνά δεν έχουν συνεταιριστική βάση, 

αλλά έχουν κάποιο πρωταρχικό κοινωνικό στόχο και είναι ανεξάρτητες 

από το κράτος 

3. Άλλοι νοµικοί φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των αστικών και αγροτικών 

συνεταιρισµών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1667/1986, αστικών µη 

κερδοσκοπικών εταιρειών, συλλόγων και ενώσεων. 

 

• 3η Κατηγορία: ανεπίσηµες πρωτοβουλίες κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας, χωρίς νοµική µορφή Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει 

αυτοµατοποιηµένες, τοπικές, δηµοκρατικά και συµµετοχικά 

προγραµµατισµένες πρωτοβουλίες. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν τα δίκτυα 

«χωρίς µεσάζοντες», τα κοινωνικά είδη παντοπωλείου, οι τράπεζες χρόνου, τα 

παζάρια ανταλλαγών, οι φορείς αλληλεγγύης, οι πρωτοβουλίες ελεύθερου 

λογισµικού και οι αυτοοργανωµένοι κοινωνικοί χώροι, που περιλαµβάνουν 

κάποιου είδους οικονοµική δραστηριότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΤΑ ΚΟΙΝΑ  

 

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 

 

Για πολλούς αιώνες οι ανθρώπινοι πληθυσµοί έχουν καθιερώσει 

περιβαλλοντική βιωσιµότητα µέσω της χρήσης κοινής διακυβέρνησης (Byrne, 

Martinez και Ruggero, 2009). Παρόλο που παρόµοιες ρυθµίσεις υπήρχαν σε όλο τον 

κόσµο σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα, ο όρος «κοινά» µε την παγκόσµια 

σηµασία του προέρχεται από το βρετανικό αγροτικό σύστηµα. Οι µεγάλες εκτάσεις 

του βρετανικού αγροτικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των βοσκοτόπων, 

των δασών ή ακόµη και της αλιείας, είχαν χρησιµοποιηθεί από τις κοινότητες στη 

βάση συλλογικών δικαιωµάτων διάθεσης. Τα κοινά αυτά δεν ανήκαν ούτε σε ιδιώτες 

ούτε στο κράτος αλλά τα είχαν στην κατοχή τους τα µέλη των περιφερειακών και 

τοπικών κοινοτήτων (Linebaugh, 2010).  

Ωστόσο, τα κοινά δεν ήταν καθόλου ανοιχτά σε όλους ή συστήµατα ανοιχτής 

πρόσβασης, όπως υπέθεσαν αργότερα µερικοί µελετητές. Η χρήση τους περιοριζόταν 

στην κοινότητα του τοπικού πληθυσµού. Αυτοί οι άνθρωποι, που αναφέρονται ως 

αστοί (commoners), είχαν χρησιµοποιήσει τα κοινά τους, καθοδηγούµενοι από 

αµοιβαία δικαιώµατα, κανόνες και υποχρεώσεις. Η τήρηση αυτών των ρυθµίσεων 

είχε παρατηρηθεί από µια αρχή/ εξουσία, η οποία είχε ως αποστολή να καταδικάζει 

παραβιάσεις και να διευθετεί διαφορές µεταξύ των αστών. Τα οφέλη που 

παρασχέθηκαν ή δηµιουργήθηκαν στα κοινά ήταν ελεύθερα για τους αστούς, εφόσον 

οι αµοιβαίες υποχρεώσεις εκπληρώνονταν και οι κανόνες εφαρµόζονταν. Οι κανόνες 

περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, τον αριθµό των ζώων που επιτρεπόταν σε κάθε αστό 

να βόσκει και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου επιτρεπόταν σε αυτό αυτόν να 

βόσκει τα ζώα του (Linebaugh, 2010). 

Ωστόσο, αυτά τα παραδοσιακά κοινά δεν επρόκειτο να διαρκέσουν όταν 

άρχισε η βιοµηχανική επανάσταση (Sachs, 2010). ∆εδοµένου ότι οι επιπτώσεις της 

εκβιοµηχάνισης στον αγροτικό πληθυσµό και την αγροτική οικονοµία ήταν 

εκτεταµένες, τα κοινά διαλύθηκαν σχεδόν πλήρως. Για την τροφοδοσία του 

αυξανόµενου πληθυσµού εισήχθη η αποτελεσµατικότερη διαχείριση της γης. 

Αγροτικές καινοτοµίες, όπως για παράδειγµα η καλλιέργεια ζωοτροφών και η σίτιση 

και πάχυνση των βοοειδών σε στάβλους, προκάλεσαν µια αλλαγή στον τρόπο 

διαχείρισης της γης. Για λόγους αποτελεσµατικότητας και αύξησης των εσόδων, τα 
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κοινά οριοθετήθηκαν και µετατράπηκαν σε αγροτικές καλλιεργούµενες εκτάσεις, 

δεδοµένου ότι τα κοινά κρίθηκαν ανίκανα να παράσχουν επαρκή παραγωγή. Έτσι, 

ξεκίνησε εντατική αγροτοβιοµηχανία και η ιδιωτικοποίηση αντικατέστησε τα κοινά. 

Οι διαµαρτυρίες των αστών εναντίον των οριοθετήσεων (enclosures) παρέµειναν 

χωρίς σταθερή επιτυχία. Το κίνηµα της οριοθέτησης (enclosure movement) 

εγκατέστησε τελικά νόµους ιδιωτικής ιδιοκτησίας για να αντικαταστήσει τα 

συνηθισµένα δικαιώµατα των αστών (Esteva, 2014). Οι αστοί απλώς αποκόπηκαν 

από τα δικαιώµατα χρήσης τους χωρίς καµία υποκατάσταση. Μάλιστα το κίνηµα της 

οριοθέτησης περιγράφεται ως η πραγµατική τραγωδία των κοινών, καθώς συνέβαλε 

στην κρίση φτώχειας του αγροτικού πληθυσµού στα τέλη του 18ου αιώνα (Bollier και 

Helfrich, 2013).  

Παρόλο που η διαδικασία της οριοθέτησης θεωρήθηκε απαραίτητη για τη 

διατροφή ενός αυξανόµενου πληθυσµού, οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι ήταν 

καταστροφικές για τον αγροτικό κόσµο, ο οποίος τελικά φτωχοποιήθηκε ως 

συνέπεια. Από αυτή την άποψη, η διαδικασία της οριοθέτησης θεωρήθηκε ως ένα από 

τα σοβαρότερα εγκλήµατα της νεωτερικότητας που ευθυγραµµίζεται µε το εµπόριο 

των σκλάβων, την καύση µαγισσών, την ιρλανδική πείνα ή τη γενοκτονία των 

ιθαγενών πληθυσµών της Αµερικής (Linebaugh, 2010).  

Ενώ οι προ-βιοµηχανικές κοινωνίες δεν είχαν την δύναµη να γίνουν 

ισοδύναµες µε τις δυνάµεις της φύσης, η αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης άλλαξε 

σηµαντικά αυτή την κατάσταση. Έτσι, το τέλος των παραδοσιακών κοινών 

αλληλεπικαλύφθηκε µε την έναρξη της Ανθρωπόκαινου εποχής (η εποχή δηλαδή των 

ανθρώπων, που κατά άλλους οριοθετείται στην ανακάλυψη της γεωργίας δέκα 

χιλιάδες έτη πριν ή στην βιοµηχανική επανάσταση, που ξεκίνησε τον 18ο αιώνα) ως 

της νέας και πιο πρόσφατης εποχής στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτή η εποχή 

χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από τη µεγάλη επιτάχυνση της πληθυσµιακής ανάπτυξης 

και την ανθρωπογενή αύξηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τις εξαφανίσεις 

ειδών και την παραγωγή και απόρριψη µετάλλων και πλαστικών (Linebaugh, 2010). 

 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 

 

Για παραπάνω από σαράντα χρόνια, ένα µεγάλο µέρος του µορφωµένου 

κόσµου θεωρούσε τα κοινά ως ένα αποτυχηµένο καθεστώς διαχείρισης, που 

συνδέθηκε µε τον κυβερνητικό εξαναγκασµό. Η συγκεκριµένη άποψη µπορεί να 
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ανιχνευθεί σε ένα διάσηµο δοκίµιο που γράφτηκε από τον βιολόγο, Garrett Hardin, το 

1968, «Η τραγωδία των Κοινών» (The Tragedy of the Commons), που επί της ουσία 

αποτελεί ένα σύντοµο δοκίµιο, που δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό 

Science. Ο Hardin παρουσίασε µια παραβολή για ένα κοινό βοσκότοπο, στον οποίο 

κανένας µοναδικός κτηνοτρόφος δεν έχει ένα «ορθολογικό» κίνητρο για να 

περιορίσει τη βόσκηση του κοπαδιού του. Το αναπόφευκτο αποτέλεσµα, όπως 

εξήγησε ο Hardin, είναι ότι κάθε αγρότης θα χρησιµοποιήσει εγωιστικά όσο το 

δυνατόν περισσότερο τον κοινό πόρο, οδηγώντας αναπόφευκτα σε υπερβολική χρήση 

και καταστροφή. Αυτό το αποκάλεσε «τραγωδία των κοινών». Η καλύτερη λύση, 

υποστήριξε, είναι η χορήγηση δικαιωµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας στον εν λόγω πόρο 

(Hardin, 1968). 

Στην πραγµατικότητα, ο Hardin δεν περιέγραφε ένα κοινό, αλλά έναν πόρο 

ανοιχτό σε όλους ή ένα σύστηµα ανοιχτής πρόσβασης, στο οποίο τα πάντα είναι 

ελεύθερα και εύκολα διαθέσιµα να αποκτηθούν ή ακόµη και να κλαπούν. Σε ένα 

κοινό, ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει µια ξεχωριστή κοινότητα που διέπει 

τον πόρο και τη χρήση του. Οι αστοί διαπραγµατεύονται τους δικούς τους κανόνες 

πρόσβασης και χρήσης, αναθέτουν ευθύνες και δικαιώµατα, δηµιουργούν συστήµατα 

παρακολούθησης για τον εντοπισµό και την επιβολή κυρώσεων για τις αποκλίνουσες 

συµπεριφορές (όλες πράξεις για τη διατήρηση των κοινών). Για το λόγο αυτό, ο 

ακαδηµαϊκός των κοινών, Lewis Hyde, χαρακτήρισε την θεωρία τραγωδίας του 

Hardin ως την τραγωδία των άναρχων κοινών και των δεξαµενών πόρων, στα οποία 

έχουν εύκολη πρόσβαση τα σε µη επικοινωνούντα µεταξύ τους, ιδιοτελή άτοµα 

(Hyde, 2010).  

Η ακαδηµαϊκός και πολιτικός επιστήµονας του πανεπιστήµιο της Ιντιάνα, 

Elinor Ostrom, βοήθησε στη «διάσωση» των κοινών από το «κενό µνήµης», στο 

οποίο τα είχε τοποθετήσει η καθιερωµένη κοινωνική επιστήµη. Κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδροµίας της, από τη δεκαετία του 1970 έως το θάνατό της το 2012, η Ostrom 

κατέγραψε τους πολλούς τρόπους µε τους οποίους εκατοντάδες κοινότητες, κυρίως 

σε αγροτικές περιοχές σε φτωχότερες χώρες, µπορούν να διαχειριστούν αειφορικά 

τους φυσικούς πόρους. Εµπειρικά, τα κοινά µπορούν να λειτουργήσουν και µάλιστα 

µπορούν να λειτουργήσουν καλά. Το κεντρικό ζήτηµα που προσπάθησε να 

αντιµετωπίσει η Ostrom ήταν πώς µια οµάδα αρχηγών που βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση µπορούν να οργανώσουν και να κυβερνήσουν τους εαυτούς τους για 

να αποκτήσουν κοινά οφέλη, όταν όλοι αντιµετωπίζουν «πειρασµούς» αποκλίνουσας 
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συµπεριφοράς, αποφυγής εργασίας ή άλλης οπορτουνιστικής συµπεριφοράς (Ostrom, 

1990).  

Το βιβλίο ορόσηµο της Ostrom, «Κυβερνώντας τα Κοινά» («Governing the 

Commons»), που εκδόθηκε το 1990, προσδιορίζει βασικές αρχές σχεδιασµού για 

επιτυχηµένα κοινά, που συχνά αναφέρονται ως το πιο αξιόπιστο θεµέλιο της κοινής 

διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές σχεδιασµού περιλαµβάνουν πτυχές, όπως δικαιώµατα 

και κανόνες οικειοποίησης δικαιωµάτων, καθώς και µηχανισµούς επιβολής 

κυρώσεων και επίλυσης συγκρούσεων, τις οποίες, όπως ήδη ειπώθηκε, ο Hardin 

αγνόησε. Τα άλλα βιβλία της διερεύνησαν, µεταξύ άλλων, τους τρόπους 

διαφοροποίησης και οικοδόµησης της διακυβέρνησης (χαρακτηρίζοντας τους ως 

«πολυαρχία»), προκειµένου να ενδυναµωθεί η πρωτοβουλία και η λήψη αποφάσεων 

από τη βάση προς την κορυφή (Burger et al., 2001). 

Μέχρι στιγµής εξετάστηκαν δύο διαφορετικά επίπεδα διαλόγου για τα κοινά, 

αυτή που θεωρεί τα κοινά ως ένα µη διαχειριζόµενο πόρο (Hardin), και αυτή που 

θεωρεί τα κοινά ως έναν κοινωνικό θεσµό (Ostrom). Μέχρι σήµερα, οι περισσότεροι 

παραδοσιακοί πολιτικοί και οικονοµολόγοι τείνουν να θεωρούν τα κοινά υπό την 

έννοια του Hardin, ως έναν αδρανή και χωρίς ιδιοκτησία πόρο. Αλλά αυτό το πλαίσιο 

δεν αναγνωρίζει την πραγµατικότητα των κοινών ως µια δυναµική, εξελισσόµενη 

κοινωνική δραστηριότητα: αυτή του κοινωνείν (commoning). Στην πράξη, το 

εκάστοτε κοινό δεν συνίσταται µόνο σε έναν πόρο, αλλά σε µια κοινότητα που 

διαχειρίζεται έναν πόρο, σχεδιάζοντας τους δικούς της κανόνες, τις δικές της 

παραδόσεις και αξίες µε τις τρεις αυτές διαστάσεις είναι όλες χρήσιµες (Bollier και 

Helfrich, 2015).  

Εν ολίγοις, τα κοινά πρέπει να εννοούνται ως ένα ζωντανό κοινωνικό 

σύστηµα δηµιουργικών παραγόντων. Αυτό το τρίτο επίπεδο διαλόγου είναι 

ανησυχητικό για τους παραδοσιακούς ακαδηµαϊκούς, επειδή µετακινεί ολόκληρη τη 

συζήτηση από το οικείο οικονοµοκρατικό πλαίσιο και προς αυτό που θεωρείται το 

σκεπτικό της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της γεωγραφίας 

και άλλων των λοιπών ανθρωπιστικών επιστηµών. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την 

κατασκευή των καθαρών ποσοτικών, µηχανικών µοντέλων, που οι οικονοµολόγοι και 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εκτιµούν. Όταν υπάρχουν πολλοί ιδιοσυγκρασιακοί 

τοπικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί και διϋποκειµενικοί παράγοντες, είναι σχεδόν 

αδύνατο να προταθεί µια τυποποιηµένη, καθολική τυπολογία για τα κοινά (Bollier 

και Helfrich, 2015). 
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Η περίπλοκη πραγµατικότητα είναι ότι ένα κοινό αναδύεται κάθε φορά που 

µια συγκεκριµένη κοινότητα αποφασίζει ότι επιθυµεί να διαχειριστεί έναν πόρο 

συλλογικά, µε έµφαση στη δίκαιη πρόσβαση, χρήση και µακροπρόθεσµη 

βιωσιµότητα. Αυτό µπορεί να συµβεί µε αµέτρητους απρόβλεπτους τρόπους και µε 

ποικίλες διαφορετικές εφαρµογές. Κάθε µία από αυτές τις κοινότητες κινείται µε τις 

δικές της αξίες, παραδόσεις, τη δική της ιστορία και διϋποκειµενικότητα µε 

αποτέλεσµα κάθε κοινότητα να πρέπει να θεωρείται κοινωνικά µοναδική (Bollier και 

Helfrich, 2015). 

Σηµειώνεται ότι η µεταβλητότητα των κοινών είναι εξαιρετικά παραπαίουσα 

και ακατανόητη για τους οικονοµολόγους και τους άλλους που ζουν µέσα στη 

µοντερνιστική κοσµοθεωρία. Αυτός είναι και ο λόγος και οι περισσότεροι από αυτούς 

εξακολουθούν να ασχολούνται µε το εκάστοτε κοινό απλώς ως πόρο. Είναι σαν να 

µην µπορούν να συµβιβαστούν µε την ιδέα ότι τα πάντα δεν µπορούν να 

ταξινοµηθούν αυστηρά σε καθιερωµένες, καθολικές κατηγορίες, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την νεοφιλελεύθερη κουλτούρα της αγοράς (Bollier και Helfrich, 

2015). 

Ωστόσο, τα κοινά δεν υφίστανται αν δε γίνουν κατανοητά ως ανθρώπινοι 

χώροι, στους οποίους υπάρχει τοπικό, διακριτό και ιστορικό περιεχόµενο. Οι 

µοναδικές εµπειρίες και οι τοπικές παραδόσεις, πολιτιστικές αξίες και γεωγραφίες 

πρέπει να αναγνωρίζονται και να προτιµώνται (Bollier και Helfrich, 2015). 

Τα κοινά, κατά συνέπεια, είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικο-πολιτικο-

οικονοµικό έργο για να αποδοθεί τιµή στην ιδιαιτερότητα ενός βιώµατος και ακόµη 

περισσότερο, για να αποδοθεί τιµή στη γενετική και εγγενή ανθρώπινη αξία µιας 

τέτοιας ιδιαιτερότητας. Ένα ιθαγενές κοινό είναι αρκετά διαφορετικό από ένα αστικό 

κοινό, και οι δύο θα είναι αρκετά διαφορετικά από άλλου τύπου κοινά.  Παρ’ όλα 

αυτά είναι όλα κοινά. Τα κοινά οδηγούν σε µια πολυπολιτισµικότητα, που απορρέει  

τη βασική πραγµατικότητα του ανθρώπινου είδους, που είναι ένα κοινό DNA που 

εκδηλώνεται σε πολλές ποικίλες τοπικές προσαρµογές (Bollier και Helfrich, 2015). 

Τα κοινά καθορίζουν ένα σύνολο κοινωνικών αξιών πέρα από την τιµή της 

αγοράς και την ιδιοποίηση. Αποδίδουν τιµή ανεπίσηµες, σιωπηρές, βιωµατικές, 

διαγενεακές, οικολογικές και ακόµη και κοσµικές πραγµατικότητες, που δεν µπορούν 

να κατανοηθούν από τη θεωρητική λογική των οικονοµικών παραγόντων (Bollier και 

Helfrich, 2015). 
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Με αυτή την έννοια, τα κοινά αµφισβητούν την κοσµοθεωρία του 

φιλελεύθερου γραφειοκρατικού κράτους και των συµβατικών επιστηµών, που και τα 

δύο επεξεργάζονται τα οικοσυστήµατα και τους ανθρώπους ως περισσότερο ή 

λιγότερο ανταλλακτικούς και εµπορευόµενους πόρους (για παράδειγµα, το εργατικό 

δυναµικό αντιµετωπίζεται ως ανθρώπινος πόρος). Αντίθετα, τα κοινά επιµένοντας 

στο αναπαλλοτρίωτο των ζωντανών συστηµάτων και στην εγγενή (µη εµπορεύσιµη 

και κοινώς µοιραζόµενη) αξία τους, δηµιουργούν ριζοσπαστικές απαιτήσεις για 

αλλαγή του συστήµατος που δεν είναι µόνο πολιτικές και οικονοµικές αλλά και 

πολιτιστικές και οντολογικές (Bollier και Helfrich, 2015). 

 

3.2.1 Ορισµός του κοινωνείν 

 

Η κοινωνική δραστηριότητα του κοινωνείν είναι η βάση του κάθε κοινού 

(Linebaugh, 2008). Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος συνεπής και καθιερωµένος ορισµός 

ούτε µετρήσιµοι δείκτες για την ιδέα του κοινωνείν µε αποτέλεσµα να υπάρχει η 

ανάγκη να εξετασθεί λεπτοµερέστερα για να µπορέσει ο συγκεκριµένος όρος να γίνει 

κατανοητός και παρατηρίσιµος. Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, τα κοινά θα πρέπει πρώτα 

απ’ όλα να εννοούνται ως ο θεσµός, που περιλαµβάνει τις κοινωνικές δραστηριότητες 

και τις πρακτικές του κοινωνείν.  

Ενώ το κοινωνείν αναφέρεται σε µια δραστηριότητα, πρέπει να περιλαµβάνει 

συγκεκριµένους ανθρώπους, τους προαναφερθέντες αστούς, που συνήθως αποτελούν 

µια κοινότητα περιορισµένη µέσω ενός χωρικού πλαισίου και περιοχής. Το κοινωνείν 

συνδέεται επίσης µε κάποια συγκεκριµένα υλικά ή άυλα στοιχεία τα οποία οι αστοί 

εφαρµόζουν. Εκτός από αυτές τις πρακτικές προϋποθέσεις, το κοινωνείν 

περιλαµβάνει ορισµένα κοινωνικά και εννοιολογικά στοιχεία. ∆εδοµένου ότι τα 

στοιχεία αυτά διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάκριση και τον χαρακτηρισµό 

της έννοιας, οι ακόλουθες παράγραφοι ορίζουν και συνδυάζουν τις τέσσερις 

αλληλένδετες διαστάσεις (Esteva, 2014). 

Η πρώτη διάσταση του κοινωνείν αναφέρεται στις πολύ βασικές ιδέες, που 

διέπουν τη δραστηριότητά του. Οι ιδέες αυτές αναφέρονται στο θεµέλιο πάνω στο 

οποίο εκτελούνται οι κοινωνικές πρακτικές, ενώ θεωρούν τον αστό ως ένα 

διαδραστικό και ξεχωριστό άτοµο, που συνδέεται στενά µε το περιβάλλον του 

(Bollier και Helfrich, 2013). Αυτό σηµαίνει ότι οι αστοί συνδέονται στενά µε τους 

γύρω τους και είναι πρόθυµοι να συνεργάζονται και να βοηθούν ο ένας τον άλλον 
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(Nahrada, 2018). Έτσι, η πρώτη βασική ιδέα είναι η αλληλεξάρτηση µεταξύ των 

αστών, υποθέτοντας ότι τα άτοµα και το σύνολο είναι ενωµένα µεταξύ τους και 

αλληλοενισχύονται (Nahrada, 2018). 

Παράλληλα, οι παραπάνω ιδέες συνεπάγονται ότι οι άνθρωποι είναι 

πρωτίστως συνεταιριστικός και αµοιβαία υποστηρικτικός. Αυτό πηγάζει από τον 

κρίσιµο ρόλο που διαδραµάτισε η συνεργασία στην ανθρώπινη εξέλιξη. Οι άνθρωποι 

είναι κυρίως πρόθυµοι να συµµετάσχουν, να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν 

µε άλλους (Bollier και Helfrich, 2013).  

Μέσα από την εφαρµογή αυτών των βασικών ιδεών δηµιουργείται κοινωνική 

ευθύνη του ατόµου για τη δραστηριότητά του, λαµβάνοντας υπόψη την ευηµερία των 

ανθρώπων που σχετίζονται µε αυτόν. Από την άποψη αυτή, τονίζεται η 

αλληλεξάρτηση και η ανάγκη να συµπεριληφθούν αναφαίρετα και άλλοι µέσα στα 

κοινά (Linebaugh, 2008) Συνοψίζοντας, οι βασικές ιδέες του κοινωνείν ενισχύουν την 

πρόθεση και τη σπουδαιότητα του ατόµου να υπηρετήσει το σύνολο και όχι τους 

λίγους. Αυτή η λογική επιδιώκει να εγκαταλείψει τον µύθο του αυτοσυντηρούµενου 

ανθρώπου, που «γιορτάζεται» από την κουλτούρα της αγοράς και αναβιώνει την 

ουσία της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης µε άλλους ανθρώπους (Bollier και 

Helfrich, 2013). 

Η δεύτερη διάσταση είναι ο σκοπός του κοινωνείν και αναφέρεται στα 

ζητήµατα και τις πτυχές που επιδιώκουν οι αστοί µέσω του κοινωνείν. Για το σκοπό 

αυτό, λαµβάνει υπόψη τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους του 

κοινωνείν, καθώς και το όραµα που ενώνει τους αστούς. Ο σκοπός του κοινωνείν 

χαρακτηρίζεται κυρίως από την επιθυµία της αλλαγής, που οι αστοί θέλουν να 

µοιραστούν (Esteva, 2014). Βάσει αυτής της πτυχής, ο σκοπός του κοινωνείν ορίζεται 

κυρίως ως προς τη σύλληψη και την εφαρµογή της µετάβασης σε ένα καλύτερο και 

διαφορετικό µέλλον (Bollier και Helfrich, 2013). Αυτός ο σκοπός προϋποθέτει µια 

δυσαρέσκεια ως προς το καθεστώς, που θεωρείται και ως το σηµείο εκκίνησης για 

την επιθυµητή µετάβαση. Κατά συνέπεια, η δυσαρέσκεια περιλαµβάνει κριτική για 

την όλο και πιο δυσλειτουργική σχέση αγοράς και κράτους των συµβατικών 

συστηµάτων (Bollier και Helfrich, 2013).  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την απόρριψη των ουτοπικών ιδεωδών της 

ατελείωτης ανάπτυξης και της ατελείωτης ικανοποίησης των καταναλωτών, όπου η 

ατοµική κατανάλωση εκτιµάται περισσότερο και η αειφορία και η κοινωνική 

δικαιοσύνη αγνοούνται. Εποµένως, η δεύτερη πτυχή του σκοπού του κοινωνείν είναι 
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να δηµιουργηθούν συλλογικά βιώσιµα µέσα διαβίωσης, καθώς και ένα κοινωνικά 

δίκαιο µέλλον, στο οποίο εκτιµάται η αξία της κοινότητας. Αυτός ο σκοπός φαίνεται 

να έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει ή τουλάχιστον να ασχοληθεί µε τα ζητήµατα 

που χαρακτηρίζουν την Ανθρωπόκαινο εποχή σε κοινοτική βάση και ιδιαίτερα τις 

βιολογικές καταστροφές και τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής (Esteva, 2014). 

Η τρίτη διάσταση είναι οι κοινωνικές πρακτικές του κοινωνείν, που 

βασίζονται στις παραπάνω βασικές ιδέες και που στοχεύουν στην εδραίωση του 

κοινού σκοπού. Αναφέρονται πιο άµεσα στις πρακτικές πτυχές της δραστηριότητας 

του κοινωνείν (Bollier και Helfrich, 2013). ∆ιακριτές για αυτή τη δραστηριότητα 

είναι οι βασικές ιδέες του κοινωνείν, που προϋποθέτουν, όπως προειπώθηκε, την 

αλληλεξάρτηση και τη συνεταιριστικότητα µεταξύ των συµµετεχόντων (Nahrada, 

2018). Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα συνδέονται µε τους άλλους και το περιβάλλον 

τους και είναι κυρίως πρόθυµα να συνεργαστούν µε άλλους. Από αυτή την άποψη, 

στην απλούστερη µορφή του, το κοινωνείν δηµιουργεί και συντηρεί κάτι συλλογικά 

(Bollier και Helfrich, 2013).  

Έτσι, οι πρακτικές του κοινωνείν πρέπει να θεωρούνται κυρίως ως η 

συλλογική δραστηριότητα µιας συγκεκριµένης οµάδας ατόµων, που στοχεύουν στη 

δηµιουργία και συντήρηση ενός συνόλου. Αυτή η συλλογική δηµιουργία παράγει 

πνευµατική αξία, όπως κοινά ιδανικά ή στρατηγικές, καθώς και υλική αξία, που 

βασίζεται στην πρακτική υλοποίηση έργων και στρατηγικών. Για παράδειγµα, η 

θέσπιση βιώσιµων τρόπων διαβίωσης µπορεί να προσεγγιστεί µέσω της συλλογικής 

δηµιουργίας κοινών αξιών και στρατηγικών και πραγµατοποιείται µέσω της 

συλλογικής δηµιουργίας πρακτικών έργων για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

(Bollier και Helfrich, 2013).  

Βασικές από την άποψη αυτή είναι οι πρακτικές συνεργασίας και ενεργητικής 

συµµετοχής µε άλλους (Bollier και Helfrich, 2013). Η συνεργασία και η συµµετοχή 

µε άλλους είναι οι πρακτικές που ενώνουν τους αστούς και επιτρέπουν τη δηµιουργία 

συνδέσεων µεταξύ τους. Η συµµετοχή µε άλλους συνεπάγεται την πρακτική της 

συλλογικής ανταλλαγής συµφερόντων και απαιτήσεων µε άλλους µέσω διαλόγου και 

συζήτησης. Από αυτή την άποψη, το κοινωνείν ορίζει κοινωνικές σχέσεις. 

Στηριζόµενοι στη συµµετοχή µε άλλους, οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούν τη βάση 

για την εδραίωση της συνεργασίας για τον κοινό σκοπό και τη συνοχή µεταξύ των 

αστών (Esteva, 2014).  
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Επιπλέον, δεν υπάρχουν κοινά χωρίς εκτεταµένες γνώσεις σχετικά µε τη φύση 

και την ευρεία αποδοχή και σεβασµό των οµάδων, των θεσµών και των ρυθµίσεων 

που την φροντίζουν (Nahrada, 2012). Κατά συνέπεια, η γνώση θεωρείται άφθονη στα 

κοινά. Αυτό σηµαίνει ότι η πρακτική της κατανοµής και της διάδοσης των γνώσεων 

και των πληροφοριών µε άλλους είναι ο κανόνας προκειµένου να δηµιουργηθεί η 

συνειδητοποίηση και µια κοινή βάση γνώσεων για τους αστούς. Αυτές οι πρακτικές 

βασίζονται στις κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των αστών, οι οποίες ορίζονται ως 

προϋπόθεση του κοινωνείν. Μέσω αυτών των κοινωνικών σχέσεων καθιερώνονται 

κανόνες συµπεριφοράς, αµοιβαίες υποχρεώσεις και συγκεκριµένες µορφές 

κοινωνικής οργάνωσης. Αυτά τα στοιχεία απαιτούν την υπεύθυνη δράση του κάθε 

αστού έναντι των άλλων, καθώς και τη συµφιλίωση των ατοµικών αναγκών µε τις 

ανάγκες των άλλων (Esteva, 2014). 

Αντίστοιχα, η τέταρτη διάσταση του κοινωνείν περιλαµβάνει ορισµένα 

στοιχεία κοινωνικής οργάνωσης. Έτσι, η οργανωτική διάσταση εφαρµόζεται για να 

περιγράψει πώς διατάσσονται µεµονωµένες ιδέες, κίνητρα και απαιτήσεις των αστών 

σε µια κοινή στρατηγική. Από την άποψη αυτή, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να 

παρατηρηθεί είναι ότι το κοινωνείν είναι εξίσου προσβάσιµο σε όλους τους 

ανθρώπους, που επιδιώκουν να καθορίσουν τον κοινό σκοπό (Esteva, 2014).  

Ωστόσο, δεδοµένου ότι τα κοινά συχνά οριοθετούνται από τοπικό ή 

γεωγραφικό πλαίσιο, ο αριθµός των αστών περιορίζεται αντιστοίχως. Επειδή οι 

απαιτήσεις και οι προσδοκίες αυτών των µεµονωµένων αστών µπορεί να είναι 

διαφορετικές, απαιτείται χώρος για ισχυρό διάλογο και πειραµατισµό (Bollier και 

Helfrich, 2013). Αυτός ο χώρος δηµιουργείται µέσω αποκεντρωµένου συντονισµού 

από κάτω προς τα πάνω από τους αστούς, απαιτώντας ισχυρή συµµετοχή και ατοµική 

πρωτοβουλία. Αυτές οι πτυχές συνδέονται άµεσα µε µια µη ιεραρχική δοµή που 

εφαρµόζεται µεταξύ των αστών, η οποία αντικατοπτρίζει την αλληλεξάρτησή τους 

και την ισότητα. Περιλαµβάνει συλλογική λήψη αποφάσεων βασισµένη στην αρχή 

της συναίνεσης (Nahrada, 2018). Αυτή η διαδικασία συγκεντρώνει τις βασικές ιδέες 

του κοινωνείν, που εισήχθησαν στην πρώτη διάσταση και αναφέρονται στην 

αλληλεξάρτηση και την ισότητα µεταξύ των αστών (Esteva, 2014).  

Τέλος, οι κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των αστών θεσπίζουν κανόνες 

συµπεριφοράς και αµοιβαίες υποχρεώσεις, που περιλαµβάνουν τους κανόνες 

συµπεριφοράς της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, καθώς 
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και των αµοιβαίων υποχρεώσεων οι αστοί να συµπεριφέρονται µε βιώσιµο τρόπο και 

σεβασµό προς τους άλλους και το περιβάλλον (Esteva, 2014). 

 

3.2.1.1 Ο ιδανικός τύπος του κοινωνείν 

 

Τα πιο συνηθισµένα χαρακτηριστικά του κοινωνείν, που αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη Υποενότητα, συµπυκνώνονται τελικά σε έναν ιδανικό τύπο. Αυτός ο 

ιδανικός τύπος ούτε αντιστοιχεί σε όλες τις πτυχές µιας συγκεκριµένης πραγµατικής 

περίπτωσης, ούτε περιλαµβάνει στατιστικούς µέσους όρους. Επιπλέον, δεν 

περιλαµβάνει σαφείς κανόνες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

οικοδοµηθεί ένα κοινό. Ωστόσο, έχει σχεδιαστεί για να συλλάβει τα πιο 

χαρακτηριστικά και βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνείν, εστιάζοντας στις τέσσερις 

προαναφερθείσες διαστάσεις. Κατά συνέπεια, για να γίνει καλύτερα κατανοητή η 

έννοια των κοινών, καθώς και του κοινωνείν, στο επόµενο Κεφάλαιο, γίνεται µια 

σύντοµη παρουσίαση εφαρµογής επιτυχηµένων κοινών σε παγκόσµιο επίπεδο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ   

 

4.1 Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΜΠΟΛΟΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ  

 

Το πώς θα ήταν οι κυβερνήσεις των πόλεων, αν αντί να βασίζονται κυρίως σε 

γραφειοκρατικούς κανόνες και προγράµµατα, καλούσαν πραγµατικά τους πολίτες να 

αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη, είναι αυτό 

που συµβαίνει στην πόλη της Μπολόνια της Ιταλίας και αποτελεί ένα ορόσηµο για 

τον επαναπροσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο η κυβέρνηση θα µπορούσε να 

εργαστεί σε συνεργασία µε τους πολίτες. Απλοί άνθρωποι που ενεργούν ως αστοί 

καλούνται να ξεκινήσουν µια διαδικασία κοινού σχεδιασµού µε την πόλη για τη 

διαχείριση δηµόσιων χώρων, αστικών οικολογικών ζωνών, εγκαταλελειµµένων 

κτιρίων και άλλων αστικών ζητηµάτων (McLaren και Agyeman, 2015). 

Το έργο της Μπολόνια είναι το πνευµατικό παιδί του καθηγητή Christian 

Iaione του Πανεπιστηµίου LUISS στη Ρώµη, σε συνεργασία µε συνεργάτες τους 

φοιτητές και του καθηγητές του εργαστηρίου LabGov  (εργαστήριο ∆ιακυβέρνησης 

των Κοινών (Laboratory for the Governance of Commons)). Το LabGov αποτελεί τη 

δεξαµενή σκέψης του έργου, που ασχολείται µε τη συνεργατική διακυβέρνηση, τις 

δηµόσιες συνεργασίες για τα κοινά, την αρχή της επικουρικότητας (διακυβέρνηση 

στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο), την συνεργατική οικονοµία και τη συνεργατική 

κατανάλωση (McLaren και Agyeman, 2015). 

Για πολλά χρόνια, ο Iaione σκεπτόταν την ιδέα της «πόλης των κοινών» µέσα 

από πολλά άρθρα και άλλα δοκίµια περί αναθεώρησης της υπάρχουσας νοµοθεσίας 

της πόλης. Το 2014, ο δήµος της Μπολόνια ενέκρινε τυπικά τη νοµοθεσία που 

εκπόνησαν ο καθηγητής Iaione και οι ασκούµενοι του LabGov. Ο τριαντασέλιδος 

αυτός κανονισµός για τη φροντίδα και την αναγέννηση των αστικών κέντρων 

περιγράφει ένα νοµικό πλαίσιο µε το οποίο η πόλη µπορεί να συνάψει εταιρικές 

σχέσεις µε τους πολίτες για διάφορους σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων των 

κοινωνικών υπηρεσιών, της ψηφιακής καινοτοµίας, της αστικής δηµιουργικότητας 

και των συνεργατικών υπηρεσιών. Συνολικά οι συνεργασίες αυτές αποτελούν ένα νέο 

όραµα µιας πόλης προσανατολισµένης στα κοινά (McLaren και Agyeman, 2015).  

Μέχρι σήµερα, έχουν εγκριθεί ενενήντα σχέδια βάσει του κανονισµού της 

Μπολόνια, που λαµβάνει σοβαρά υπόψη την ιδέα ότι οι πολίτες έχουν ενέργεια, 
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φαντασία και υπευθυνότητα, που µπορούν να εφαρµόσουν σε κάθε είδους δηµοτικές 

προκλήσεις (McLaren και Agyeman, 2015). 

Η ιδέα της πόλης των κοινών αντιπροσωπεύει µια σοβαρή αλλαγή στην 

σκέψη, στην οποία η νοµοθεσία και τα γραφειοκρατικά προγράµµατα δεν θεωρούνται 

ως η τελική ή µόνη λύση και σίγουρα όχι ως µία λύση ανεξάρτητη από την αστική 

κουλτούρα. Η σκέψη της πόλης των κοινών απαιτεί µια βαθύτερη αίσθηση αµοιβαίας 

δέσµευσης και υποχρέωσης από τις συµβατικές και παραδοσιακές υπηρεσίες, 

επιτρέποντας την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες και τα λοιπά συναφή 

παραδείγµατα της αγοράς (McLaren και Agyeman, 2015). 

Αντί να βασίζεται στις γνωστές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, που 

συχνά οδηγούν τους δηµόσιους πόρους σε ιδιωτικές τσέπες, µια πόλη µπορεί αντ’ 

αυτού να επιδιώξει συνεργασίες δηµοσίου-κοινών, που φέρνουν τους ανθρώπους σε 

µια στενή, πρόσφορη και ευέλικτη συνεργασία. Ο στόχος είναι να βρεθεί µια λύση 

για το εκάστοτε ζήτηµα της πόλης και όχι να υπάρχει αντιπαράθεση µεταξύ των 

πολιτών ή µια έντονη πολιτική έριδα (McLaren και Agyeman, 2015). 

Για τον Iaione, ο Κανονισµός της Μπολόνια προσφέρει µια δοµή για τις 

τοπικές αρχές, τους πολίτες και την κοινότητα γενικά για τη συλλογική διαχείριση 

των δηµόσιων και ιδιωτικών χώρων και των περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, 

είναι ένα είδος εγχειριδίου για την πολιτική και δηµόσια συνεργασία και για ένα νέο 

όραµα για την κυβέρνηση. Σύµφωνα άλλωστε µε τον Iaione, απαιτείται µια 

πολιτισµική µεταστροφή σε ότι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι πολίτες 

αντιλαµβάνονται την κυβέρνηση, οδηγώντας έτσι προς µια συνεργατική ή 

πολυκεντρική διακυβέρνηση (McLaren και Agyeman, 2015). 

 

4.2 ΕΡΓΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΟΛΩΝΙΑ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ   

 

Το έργο Sozialistische Selbsthilfe Mühlheim (SSM) είναι ένα έργο οικιστικής 

και εργασιακής αυτοοργάνωσης µε παράδοση και όραµα, που εξελίχθηκε µετά από 

µια κατάληψη σε ένα παλιό συγκρότηµα αποστακτηρίων σναπς, στην περιοχή 

Mühlheim της Κολωνίας. Μετά από τετραετείς διαπραγµατεύσεις µε την πόλη της 

Κολωνίας, το συγκεκριµένο έργο υπέγραψε σύµβαση µίσθωσης για τα κτίρια των 

αποστακτηρίων. Η σύµβαση έλαβε τη νοµική µορφή µιας ένωσης που ελέγχεται από 

τα µέλη της (Bollier και Helfrich, 2015). 
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Αυτή η διευθέτηση έχει δώσει στο συγκεκριµένο έργο ορισµένα περιουσιακά 

στοιχεία, που µπορεί να χρησιµοποιήσει για να δηµιουργήσει έσοδα, ώστε να µπορεί 

να διατηρηθεί ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Για παράδειγµα, µισθώνει ένα 

µέρος της σάλας, που διαθέτει, για εκδηλώσεις. Και επειδή µία από τις 

δραστηριότητές του είναι ο καθαρισµός των νοικοκυριών της περιοχής, ένα άλλο 

τµήµα του κτιρίου χρησιµοποιείται για την αποθήκευση επίπλων. Το έργο τρέχει 

επίσης ένα κατάστηµα µεταχειρισµένων. Η οµάδα του έργου ανέκαθεν είχε τη 

θέληση να µην καταστεί πολιτικά ή οικονοµικά εξαρτώµενη και κατά συνέπεια 

ξεκίνησε χωρίς υποστήριξη, ενώ µε τις παραπάνω δράσεις έχει καταφέρει να 

παραµείνει οικονοµικά αυτάρκης µέχρι και σήµερα (Bollier και Helfrich, 2015). 

Από την ίδρυσή του συγκεκριµένου έργου το 1979, περίπου 20 άνθρωποι ζουν 

στην περιοχή των αποστακτηρίων. Ο κοινός χώρος τους επιτρέπει να ζουν 

ανεξάρτητες ζωές χωρίς κοινωνική αποµόνωση και η κοινοτική τους ηθική εκτιµάται 

από τα µέλη ως ένας τρόπος αντιµετώπισης των καπιταλιστικών, καταναλωτικών 

ευαισθησιών της γύρω πόλης. Τα µέλη του έργου επιδιώκουν όχι µόνο να αναλάβουν 

τον έλεγχο της δικής τους ζωής, αλλά και να προωθήσουν πιο ανθρώπινες, 

οικολογικά υπεύθυνες αστικές πολιτικές. Για παράδειγµα, το έργο ανέλαβε ισχυρό 

ενεργητικό ρόλο αντίδρασης στην κατεδάφιση της γειτονιάς Barmer Viertel της 

Κολωνίας. Αυτή η δράση είναι µία από τις πολλές πρωτοβουλίες µε προσανατολισµό 

στα κοινά, πρωτοβουλίες που έχουν κάνει το έργο να έχει κερδίσει το σεβασµό και 

τον θαυµασµό µεταξύ των αξιωµατούχων της πόλης καθώς και του γενικού 

πληθυσµού (Bollier και Helfrich, 2015). 

Υπό το πρίσµα αυτού του ακτιβισµού, το έργο θα µπορούσε λογικά να 

υποστηρίζει ότι η αυτοβοήθεια και η αλληλεγγύη ζωντανεύουν στην περιοχή 

Mühlheim. Η κοινότητα του έργου παρέχει κοινοτικές κατοικίες από το 1979 και 

δηµιουργεί θέσεις εργασίας, που οι συµβατικές αγορές δεν βρίσκουν αρκετά 

κερδοφόρες για να δηµιουργήσουν (Bollier και Helfrich, 2015). 

Μάλιστα, τα µέλη του έργου χρησιµοποιούν µε βεβαιότητα τον όρο 

«σοσιαλιστική αυτοβοήθεια» για να περιγράψουν τα σχέδιά τους. Το έργο είναι ένα 

κοινό, διότι στηρίζεται σε αυτοοργάνωση στη διακυβέρνηση και τη δηµόσια δράση, 

σε συνδυασµό µε την αυτοπεποίθηση, την αίσθηση ευθύνης και τις οικολογικές 

δεσµεύσεις των µελών του (Bollier και Helfrich, 2015). 

Πρόκειται για ένα ζωντανό κοινωνικό σύστηµα που είναι ανεξάρτητο και 

ανθεκτικό και εποµένως είναι σε θέση να εµπλακεί σε εποικοδοµητικές δεσµεύσεις 
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τόσο µε την αγορά όσο και µε το κράτος. Επιβεβαιώνοντας τον ευρύ του σεβασµό, το 

έργο κέρδισε το 2012 το βραβείο της κοινωνικής πόλης, «Soziale Stadt 2012», από 

τον επιχειρηµατικό οργανισµό, Σύνδεσµο Γερµανικών Εταιρειών Στέγασης και 

Ακινήτων (Association of German Housing and Real Estate Companies) (Bollier και 

Helfrich, 2015). 

 

4.3 ΠΟΛΗ-ΚΗΠΟΣ LETCHWORTH, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Για τους περισσότερους κατοίκους των πόλεων, µια από τις µεγάλες 

προκλήσεις είναι το υψηλό κόστος ζωής και τα έξοδα στέγασης λόγω κερδοσκοπίας. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο πολεοδόµος Ebenezer Howard αντιµετώπισε αυτό το 

πρόβληµα προτείνοντας την ιδέα µιας «πόλης-κήπου», που θα συνδυάζει τα οφέλη 

τόσο της εξοχής όσο και της πόλης και θα χρηµατοδοτείται µέσω της συλλογικής 

ιδιοκτησίας της γης. Η κεντρική ιδέα της πόλης-κήπου Letchworth (στο 

Χερτφορντσάιρ του Ηνωµένου Βασιλείου), που οικοδοµήθηκε για να απεικονίσει τις 

αρχές του Howard, είναι να διατηρήσει την ιδιοκτησία της γης στα χέρια της 

κοινότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πώληση ή τη µίσθωση κατοικιών και 

άλλων κτιρίων σε ιδιώτες (Tidy, 2015). 

Η πόλη-κήπος Letchworth, ή όπως απλά ονοµάζεται πόλη Letchworth, 

ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από ηθικούς επενδυτές, 

φιλάνθρωπους ανθρώπους και άλλα κοινωνικά ενδιαφερόµενα άτοµα. Το 1903, οι 

ιδρυτές της, Raymond Unwin και Barry Parker, αγόρασαν 2.057 εκτάρια γης κοντά 

στο Λονδίνο σε λογική τιµή και στη συνέχεια τα έθεσαν στη διάθεση των µελών της 

κοινότητας για οικοδόµηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι κατάφεραν να 

αποκτήσουν στέγη, να αλλά και συνιδιοκτησία της γης, στην οποία είχαν χτιστεί τα 

σπίτια τους. Παρά χαµηλά εισοδήµατα για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, η 

κοινοτική µορφή ιδιοκτησίας επέτρεψε την αποφυγή υψηλών µισθωµάτων (Tidy, 

2015). 

Η συλλογική ιδιοκτησία της γης προκάλεσε επίσης έσοδα από ενοικιάσεις 

κατοικιών και από επιχειρηµατικές µισθώσεις. Αυτό µε τη σειρά του επέτρεψε στην 

κοινότητα να χρηµατοδοτήσει σχολεία και νοσοκοµεία. Όλοι, όχι µόνο οι επενδυτές, 

θα µπορούσαν έτσι να ωφεληθούν. Για δεκαετίες, η οικονοµική αξία που παράγεται 

από τις υποδοµές της Letchworth (νερό, αποχέτευση, φυσικό αέριο, ηλεκτρική 

ενέργεια, δρόµοι, σχολεία, νοσοκοµεία) ωφέλησε όλους τους κατοίκους της. Αυτό 
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βοήθησε την πόλη να γίνει σχετικά αυτάρκης. Εµπνευσµένες από το παράδειγµα 

Letchworth, ακολούθησαν και άλλες πόλεις-κήποι, όπως αυτή της Welwyn (και πάλι 

στο Χερτφορντσάιρ του Ηνωµένου Βασιλείου), που  οικοδοµήθηκε τη δεκαετία του 

1920 (Tidy, 2015). 

Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η έκκληση του µοντέλου πόλης-

κήπου µειώθηκε. Οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να απολαµβάνουν τη ζωή τους σε 

καταπράσινα περιβάλλοντα, αλλά µια πιο ατοµικιστική ηθική αντικατέστησε την ιδέα 

της κοινότητας γενικότερα και της κοινοτικής ιδιοκτησίας της γης ειδικότερα. Το 

1995, Συνεταιρισµός Πόλης-Κήπου (Garden City Corporation) της Letchworth 

αντικαταστάθηκε από το Ίδρυµα Κληρονοµιάς της Πόλης-Κήπου Letchworth 

(Garden City Letchworth Heritage Foundation), που είναι ένας 

αυτοχρηµατοδοτούµενος µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Τα οικόπεδα των κατοικιών 

που δηµιουργήθηκαν στην αρχή βρίσκονται ακόµα στα χέρια της Κοινοτικής 

Σύµπραξης Γης (Community Land Trust). Σήµερα περισσότεροι από 33.000 

άνθρωποι ζουν στην πόλη Letchworth, σε γη που ανήκει στη συγκεκριµένη σύµπραξη 

(Tidy, 2015). 

Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπάρχει πλέον ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον για την 

ιδέα των κοινοτικών συµπράξεων γης ως ένας τρόπος αποκατάστασης της γης και 

αµοιβαίας εκµετάλλευσης των πλεονεκτηµάτων της ιδιοκτησίας της γης. Σε τέτοιες 

συζητήσεις, η πόλη Letchworth παραµένει έµπνευση και αρχέτυπο (Tidy, 2015). 

 

4.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΠΟΡΤΛΑΝΤ, ΗΠΑ 

  

Το 1996, οι άνθρωποι που ζούσαν στη γειτονιά Sellwood στο Πόρτλαντ του 

Όρεγκον αποφάσισαν να ανακτήσουν µια διασταύρωση δρόµου, την Ninth Avenue 

και την οδό Sherrett, για να δηµιουργήσουν την «ίση µοιρασιά» («Share-It Square»). 

Γέµισαν τη διασταύρωση µε ένα περίπτερο για τσάι, ένα παιδότοπο και µια κοινοτική 

βιβλιοθήκη. Αυτή ήταν η αρχή ενός συνεχιζόµενου εθελοντικού έργου 

αποκατάστασης της πόλης, το λεγόµενο «City Repair Project», που είναι ένα 

αυτοοργανωµένο αστικό κίνηµα, που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την αίσθηση της 

συµµετοχής της κοινότητας και να κάνει το αστικό τοπίο πιο φιλόξενο και κοινωνικό 

(Green, 2015). 

Κάθε Μάιο, το City Repair Project φιλοξενεί µία δεκαήµερη σειρά 

εργαστηρίων που ονοµάζεται σε µέρη γύρω από το Πόρτλαντ, που έχει οδηγήσει στη 
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δηµιουργία δεκάδων έργων, που ζωντανεύουν την πόλη µέσω «φυσικών κτιρίων» και 

σχεδιασµών µόνιµης καλλιέργειας. Χιλιάδες εθελοντές έχουν κατασκευάσει παγκάκια 

και περίπτερα πληροφόρησης, τα λεγόµενα φυσικά κτίρια, χρησιµοποιώντας φυσικά 

υλικά, όπως άµµο, άχυρο και ακατέργαστο πηλό. Τα περίπτερα είναι ένα µέρος για 

την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο γειτονιάς, όπως για παράδειγµα για 

ανακοινώσεις για προσφορές υπηρεσιών από τους κατοίκους. Είναι επίσης ένα µέρος, 

όπου οι άνθρωποι µπορούν να µοιράζονται τα λαχανικά, που καλλιεργούν στον κήπο 

τους (Green, 2015). 

Αρχικά, οι αξιωµατούχοι της πόλης αντιστάθηκαν στην ιδέα µιας γειτονιάς, 

που διεκδικεί δηµόσιο χώρο για τον εαυτό της, ζωγραφίζοντας το πεζοδρόµιο και 

δηµιουργώντας µικρές δοµές. Αλλά γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι η «ίση µοιρασιά»  

ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να εµπλακούν περισσότερο οι άνθρωποι στη ζωή 

της πόλης. Το 2000, ο ∆ήµος του Πόρτλαντ ψήφισε ένα διάταγµα που εξουσιοδότησε 

την επισκευή των διασταυρώσεων σε όλη την πόλη. Με τη βοήθεια των εθελοντών 

City Repair Project, µια γειτονιά που αποκτά τη συναίνεση του 80% των κατοίκων 

της εντός δύο τετραγώνων µιας διασταύρωσης, µπορεί να σχεδιάσει έργα ζωγραφικής 

και δηµιουργικούς δηµόσιους χώρους στη διασταύρωση (Green, 2015). 

Η αναφερόµενη αποστολή του City Repair Project είναι να διευκολύνει τον 

καλλιτεχνικό και οικολογικό προσανατολισµό της αναδηµιουργίας περιοχών µέσω 

έργων, που σέβονται τη διασύνδεση των ανθρώπινων κοινοτήτων και του φυσικού 

κόσµου. Το City Repair Project αποτελεί έτσι µια οργανωµένη οµαδική δράση, που 

εκπαιδεύει και εµπνέει τις κοινότητες και τα άτοµα να µετασχηµατίζουν δηµιουργικά 

τον τόπο, στον οποίο ζουν (Green, 2015). 

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει τα πάντα, από επισκευές διασταυρώσεων ως 

δηµόσια έργα και εγκαταστάσεις, συνέδρια, καθώς και εκπαιδευτικά δρώµενα και 

φεστιβάλ. Κατά συνέπεια, το κοινωνείν, που εφαρµόζεται από το City Repair, 

επιτρέπει στους ανθρώπους να λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τις άµεσες γειτονιές 

τους και να διαµορφώνουν ενεργά το µέλλον της κοινότητας (Green, 2015). 

 

4.5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΒΕΛΑΣ VILA AUTODROMO, ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ, 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

 

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η κοινότητα της φαβέλας Vila 

Autódromo στο Ρίο ντε Τζανέιρο αντιδρούσε στα σχέδια της κυβέρνησης της πόλης 
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να εκδιώξει όλους τους κατοίκους και να οικοδοµήσει µια νέα µεσοαστική γειτονιά. 

Στην αρχή, η αντίσταση προήλθε από αλιείς και άλλους κατοίκους µε χαµηλά 

εισοδήµατα, που είχαν χτίσει τις καλύβες τους στις όχθες της λιµνοθάλασσας 

Jacarepaguá. Στη συνέχεια, καθώς οι τιµές των ακινήτων αυξήθηκαν σε αυτήν 

περιοχή, δίπλα στην πολυτελή γειτονιά του Barra da Tijuca, οι σχεδιαστές ήθελαν να 

χτίσουν πολυτελή διαµερίσµατα, αυτοκινητόδροµους ή αθλητικές εγκαταστάσεις στη 

Vila Autódromo (Bollier και Helfrich, 2015). 

Η κυβέρνηση της πόλης έχει προσφέρει µια µεταβαλλόµενη σειρά αιτιών για 

την εξάλειψη της γειτονιάς, όπως τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων το 2016, την 

αύξηση της κυκλοφορίας και το περιβάλλον. Αλλά οι πραγµατικοί λόγοι φαίνεται να 

αφορούν τα χρήµατα. Όπως δήλωσε ένας σχολιαστής, "Η γενική υπόθεση είναι ότι οι 

εκρηκτικές αξίες της γης έχουν ασκήσει πίεση στους αξιωµατούχους της πόλης για να 

καταστήσουν το χώρο διαθέσιµο στους σχεδιαστές, µε τα συµφέροντα να είναι τα 

ίδια αυτά που χρηµατοδοτούν τοπικούς πολιτικούς και εφηµερίδες. Ωστόσο, το 

Σύνταγµα της Βραζιλίας ορίζει ότι όσοι καταλαµβάνουν αχρησιµοποίητη αστική γη, 

για περισσότερο από πέντε χρόνια χωρίς αµφισβήτηση από τους ιδιοκτήτες της 

συγκεκριµένης γης θα πρέπει να τύχουν νόµιµης αξίωσης. Και η Vila Autódromo 

υπήρξε εκεί από το 1967 µε αποτέλεσµα να έχει κάθε νοµική αξίωση (Bollier και 

Helfrich, 2015). 

Οι κάτοικοι της Vila Autódromo είναι συνηθισµένοι να κάνουν πράγµατα για 

τον εαυτό τους. Πριν από δεκαετίες, και χωρίς κυβερνητική βοήθεια έχτισαν οι ίδιοι 

τα σπίτια τους, εγκαθιστώντας όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις, τους αγωγούς νερού, τα 

σηπτικά συστήµατα και τις τηλεφωνικές γραµµές. Έτσι δεν ήταν τόσο δύσκολο να 

σχηµατίσουν τη δική τους οικιστική ένωση. Η αντίσταση τους, βοήθησε να 

κερδίσουν επίσηµα δικαιώµατα χρήσης της γης από την κυβέρνηση το 1994. Αλλά οι 

κάτοικοι δεν µπορούσαν ποτέ να είναι σίγουροι ότι η κυβέρνηση δεν θα τους 

αποµάκρυνε βίαια. Πολλοί έχουν ήδη υποκύψει στη στρατηγική της κυβέρνησης να 

πληρώσουν οι κάτοικοι µεγάλα χρηµατικά ποσά για να µετακινηθούν, αφήνοντας 

πολλά σηµεία της γειτονιάς σε µια κατάσταση εγκατάλειψης (Bollier και Helfrich, 

2015). 

Για να προτείνουν ένα διαφορετικό όραµα για τη γειτονιά τους, η ένωση των 

κατοίκων παρουσίασε το 2012 το δικό της τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, το «Plano 

Popular», µε την υποστήριξη φοιτητών και καθηγητών από τα κρατικά πανεπιστήµια 

και το Πανεπιστήµιο ETTERN του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η πρόταση επεδίωκε µια 
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καλύτερη υποδοµή, µέτρα αποκατάστασης για τις όχθες της λιµνοθάλασσας και έναν 

ποιοτικό πολεοδοµικό σχεδιασµό για την κοινότητα. Το ∆εκέµβριο του 2013, το 

σχέδιο κέρδισε 170 άλλους υποψηφίους-ανταγωνιστές και έλαβε το Βραβείο Urban 

Age, το οποίο παρουσιάζεται ετησίως από το London School of Economics και την 

Deutsche Bank για δηµιουργικές αστικές πρωτοβουλίες (Bollier και Helfrich, 2015). 

Ωστόσο, η Vila Autódromo συνεχίζει να απειλείται από µια εχθρική 

κυβέρνηση της πόλης και από τους σχεδιαστές. Στις αρχές του 2014, η κατασκευή 

νέων κατοικιών, όπου η κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεγκαταστήσει τους κατοίκους 

της Vila Autódromo, ξεκίνησε µόλις ένα χιλιόµετρο µακριά. Κάποιοι κάτοικοι 

δέχτηκαν ελκυστικές προσφορές αποζηµιώσεων µετρητών από τους αξιωµατούχους 

της πόλης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τη διαίρεση των κατοίκων και την 

εξασθένιση της διαµαρτυρίας. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, άρχισε η κατασκευή 

νέων κτιρίων δίπλα στα σπίτια κατοίκων που εξακολουθούν να διαµαρτύρονται. Το 

αν οι κάτοικοι θα επικρατήσουν είναι αβέβαιο, αλλά έχουν ήδη κάνει ένα σαφές: 

είναι καλύτερο να ακολουθείται ένας αστικός σχεδιασµός µε την ενεργό και 

συλλογική συµµετοχή των κατοίκων της γειτονιάς και µε τρόπους που 

ανταποκρίνονται στα πραγµατικά τους συµφέροντα και ανάγκες, παρά  τα 

αναπτυξιακά αυτά δικαιώµατα να πωλούνται στον υψηλότερο πλειοδότη (Bollier και 

Helfrich, 2015). 

 

4.6 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΜΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑ∆Α 

 

Σηµαντική θέση στις περιπτώσεις εφαρµογής των κοινών ανά τον κόσµο 

κατέχει και το εργοστάσιο οικοδοµικών υλικών της ΒΙΟΜΕ (Βιοµηχανική 

Μεταλλευτική), που βρίσκεται στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα 

από τα πρώτα πειράµατα κοινών της χώρας, το οποίο και αποτελεί προϊόν µιας 

βιοµηχανικής σύγκρουσης, που οδήγησε στην κατοχή των µέσων παραγωγής από 

τους εργαζόµενους (Kioupkiolis και Karyotis, 2016). 

Το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ ήταν θυγατρική της εταιρείας Philkeram-Johnson, 

που παρήγαγε συµπληρωµατικά προϊόντα για την οικοδοµική βιοµηχανία, όπως για 

παράδειγµα κόλλες, σφραγιστικά, κονιάµατα και ούτω καθεξής. Το Μάιο του 2011, 

κατά την κορύφωση της οικονοµικής κρίσης, το εργοστάσιο εγκαταλείφθηκε από 

τους ιδιοκτήτες του και οι εργαζόµενοι έµειναν απλήρωτοι. Αντιδρώντας στην 

κατάσταση αυτή, οι εργαζόµενοι κατέλαβαν το εργοστάσιο και άρχισαν την απεργία. 
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Μετά από αρκετούς µήνες αφόρητων διαπραγµατεύσεων, η γενική συνέλευση των 

εργαζοµένων αποφάσισε να λειτουργήσει το υπό κατάληψη εργοστάσιο υπό τον 

άµεσο δηµοκρατικό έλεγχο των εργαζοµένων. Η παραγωγή ξεκίνησε στις 12 

Φεβρουαρίου 2013 µε το σύνθηµα: «∆εν µπορείτε εσείς, µπορούµε εµείς!» 

(Kioupkiolis και Karyotis, 2016). 

Το εγχείρηµα της ΒΙΟΜΕ αποτελεί επί της ουσίας µια διασταύρωση των 

παραδοσιακών εργατικών αγώνων και του εκκολαπτόµενου κινήµατος της 

αλληλέγγυας οικονοµίας. Στην «καρδιά» της συγκεκριµένης προσπάθειας βρίσκεται η 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων της ΒΙΟΜΕ, που έχει σαν κινητήρια 

δύναµη την έντονη ταξική συνείδηση, καθώς και τη µαχητικότητα. Στις πολυάριθµες 

συζητήσεις που οδήγησαν στην απόφαση έναρξης της αυτοδιαχείρισης, οι 

εργαζόµενοι της ΒΙΟΜΕ πήραν την απόφαση να απορρίψουν τις παραδοσιακές 

θέσεις εξουσίας στο εσωτερικό της ένωσης και αποφάσισαν να καθιερώσουν την 

εργατική συνέλευση ως το απόλυτο όργανο λήψης αποφάσεων, τόσο ως προς τις 

πολιτικές αποφάσεις που απαιτούνται στον αγώνα όσο και ως προς την παραγωγική 

διαδικασία του εργοστασίου. Η καθιέρωση αυτή της εργατικής συνέλευσης ως το 

απόλυτο όργανο λήψης αποφάσεων, αποσκοπεί στην εξάλειψη των ανισοτήτων στο 

χώρο εργασίας, στην εξασφάλιση ισότιµης συµµετοχής, στην απελευθέρωση της 

δηµιουργικότητας των εργαζοµένων και στην εξασφάλιση του ελέγχου της 

διαδικασίας παραγωγής από τους εργαζόµενους (Kioupkiolis και Karyotis, 2016). 

Η απόφασή των εργαζόµενων να µην καταφύγουν στις παραδοσιακές 

µεθόδους διαµαρτυρίας και διαπραγµάτευσης, που παρατηρήθηκε σε πολλαπλές 

άλλες περιπτώσεις βιοµηχανικών συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της ελληνικής 

οικονοµικής κρίσης, προκάλεσε αντίδραση του ΚΚΕ και των συνεργαζόµενων µε 

αυτό εργατικών συνδικάτων, που κατηγόρησαν τους εργαζόµενους του ΒΙΟΜΕ ότι 

στην πραγµατικότητα επιδιώκουν να γίνουν µικρές καπιταλιστές και ότι στοχεύουν 

σε µερικές και ατοµικές λύσεις. Σταδιακά, µέσα από µια σειρά από ηχηρές επικρίσεις, 

το ΚΚΕ εξελίχθηκε σε έναν από τους κυριότερους επικριτές και αντιπάλους του 

αγώνα της ΒΙΟΜΕ (Kioupkiolis και Karyotis, 2016). 

Αντιδρώντας στις επικρίσεις αυτές, οι εργαζόµενοι της ΒΙΟΜΕ συµφώνησαν 

σε µια σειρά µέτρων που θα εµπόδιζαν τη συνεταιριστική τους προσπάθεια να 

µετατραπεί σε µια καπιταλιστική επιχείρηση µε κέρδος. Σύµφωνα µε τις αρχές του 

συνεταιρισµού, οι εργαζόµενοι αποφάσισαν να θέσουν ένα ανώτατο όριο στις 

ατοµικές τους εισπράξεις. Επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν τυχόν πλεονάσµατα για 
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τους σκοπούς της ευρύτερης κοινότητας και για παρόµοιους αγώνες και προσπάθειες, 

συνειδητά απορρίπτοντας έτσι την αρχή του κέρδους. Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν τη 

δική τους µετοχή, δηλαδή ένα κατοχυρωµένο δικαίωµα λόγου και ψήφου, στο νέο 

συνεταιρισµό µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει κάποιος εργαζόµενος που να µην είναι 

µέτοχος και κανένας µέτοχος που να µην είναι εργαζόµενος. Έτσι, τα µέσα 

παραγωγής θεωρούνται ως ένα συλλογικά διαχειριζόµενο κοινό και όχι ως ατοµική 

ιδιοκτησία (Kioupkiolis και Karyotis, 2016). 

Τα κοινά είναι αυτά που θεωρούνται απαραίτητα για τη ζωή, τα οποία δεν 

κατανοούνται µόνο από βιολογική άποψη. Είναι οι δοµές που συνδέουν τα άτοµα 

µεταξύ τους, απτά ή άυλα στοιχεία που όλοι έχουν κοινά και που κάνουν όλους τους 

ανθρώπους µέλη µιας κοινωνίας, όχι αποµονωµένες οντότητες σε ανταγωνισµό 

µεταξύ τους. Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω αντίληψη, η ίδια η εργασία 

αντιµετωπίζεται ως κοινό αγαθό. Κατά προέκταση και σε αντίθεση µε τις 

καπιταλιστικές αντιλήψεις, το εργατικό δυναµικό δεν αντιµετωπίζεται ως ένα 

«εµπόρευµα» που πρέπει να ανταλλάσσεται στην αγορά εργασίας, αλλά ως ένας 

άφθονος πόρος τον οποίο µπορεί να εκµεταλλευτεί µια αυτο-θεσµοθετηµένη 

κοινότητα, προκειµένου να εξασφαλίσει τη διαβίωσή της (Kioupkiolis και Karyotis, 

2016). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόµενοι της ΒΙΟΜΕ χρησιµοποιούν ένα λεξιλόγιο 

που βασίζεται στα κοινά, το οποίο είναι ριζικά διαφορετικό από το λεξιλόγιο της 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας, που αναπτύσσεται από τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις και από 

το κρατικό λεξιλόγιο της δηµόσιας ιδιοκτησίας που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ και 

τα µεγάλα κόµµατα της αριστεράς. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η αγορά 

και το κράτος, µε τις αντίστοιχες µορφές ιδιοκτησίας τους, λειτουργούν ως 

µηχανισµοί που στερούν τις κοινότητες από τον έλεγχο των δικών τους µέσων 

αναπαραγωγής και διαβίωσης και τον παραδίδουν είτε σε γραφειοκρατικές ελίτ (στην 

περίπτωση του κράτους) είτε στην επιχειρηµατική ελίτ (στην περίπτωση της αγοράς). 

Αντίθετα, τα αποκεντρωµένα, αυτοδιοικούµενα συστήµατα συµπαραγωγής 

προσφέρουν µια δικαιότερη και αµεσότερη πρόσβαση στους πόρους, που επεκτείνει 

την κατανοµή των µέσων παραγωγής και λήψης αποφάσεων πολύ ευρύτερα σε 

σύγκριση µε τα από την κορυφή προς τα κάτω συστήµατα της σύγχρονης αγοράς, 

καθώς και του σύγχρονου κράτους (Kioupkiolis και Karyotis, 2016). 

Η δεύτερη συνιστώσα του αγώνα της ΒΙΟΜΕ, δηλαδή η Ανοιχτή 

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Αγώνα της ΒΙΟΜΕ, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη 
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αµέσως µετά την ανακοίνωση της απόφασης των εργαζοµένων να αναλάβουν την 

αυτοδιαχείριση του εργοστασίου. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία συνεδριάζει µια 

φορά την εβδοµάδα και είναι ανοιχτή στη συµµετοχή όλων, ενώ λειτουργεί µε βάση 

την ίδια αρχή της οριζοντιότητας, που αποτελεί µια κοινωνική σχέση που υποστηρίζει 

τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη διατήρηση κοινωνικών δοµών για την δίκαιη 

κατανοµή της διαχειριστικής εξουσίας. Αυτές οι δοµές και οι σχέσεις λειτουργούν ως 

αποτέλεσµα της δυναµικής αυτοδιαχείρισης, περικλείοντας τη έννοια της συνέχειας 

στη συµµετοχή και την ανταλλαγή µεταξύ των ατόµων για την επίτευξη των 

µεγαλύτερων επιθυµητών αποτελεσµάτων του συλλογικού συνόλου (Kioupkiolis και 

Karyotis, 2016). 

Επιπλέον, η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης αποτελείται από κολεκτίβες 

και άτοµα που υποκινούνται από την αρχή της κοινωνικής και οικονοµικής 

αυτοδιαχείρισης. Παράλληλα και ενώ σέβεται πάντα τις πολιτικές αποφάσεις της 

εργατικής συνέλευσης, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διοργάνωση 

κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων και πορειών, καθώς και στο συντονισµό των εθνικών 

και διεθνών εκστρατειών επικοινωνίας, συγκέντρωσης χρηµάτων και αλληλεγγύης. 

Αλλά, το σηµαντικότερο, είναι ότι έχει έναν κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της 

συµµετοχής της ευρύτερης κοινότητας στον αγώνα, επεκτείνοντας έτσι το πεδίο 

εφαρµογής του εγχειρήµατος της ΒΙΟΜΕ από την υλική στη βιοπολιτική παραγωγή 

(Kioupkiolis και Karyotis, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως διαπιστώθηκε από όλα όσα παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα 

Κεφάλαια, οι κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονοµίες είναι µορφές οικονοµικής 

δραστηριότητας που αποσκοπούν στην αξιοποίηση της παραγωγής, της 

κατανάλωσης, της διανοµής, των επενδύσεων και του κράτους και των πολιτικών του 

προς την κατεύθυνση της ευηµερίας και της ισότητας των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος. Εξετάζοντας παράλληλα τα κοινά, διαπιστώνεται ότι οι κοινωνικές 

και αλληλέγγυες οικονοµίες βασίζονται στην ιδέα των κοινών, δηλαδή στους 

περιβαλλοντικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται σε κάθε δεδοµένη 

κοινότητα. Οι κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονοµίες να αντιµετωπίζουν τα κοινά 

τόσο ως µέσα όσο και ως σκοπό της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Μάλιστα και τα δύο κινήµατα και προκειµένου να σεβαστούν τη συλλογική 

ευηµερία, υιοθετούν την άποψη ότι η κάθε οικονοµική δραστηριότητα δεν πρέπει να 

είναι περιβαλλοντικά µη βιώσιµη, καθώς πρόκειται για άδικη καταστροφή των 

κοινών πόρων. Επίσης, η κάθε οικονοµική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι 

κοινωνικά ενοχλητική ή εκµεταλλευτική, καθώς αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον 

θεµελιώδη στόχο της κοινωνικής και δηµόσιας δικαιοσύνης.  

Έτσι οι αξίες στις οποίες βασίζεται η οικονοµική ανάπτυξη και των δύο 

κινηµάτων περιλαµβάνουν συγκεντρωτικά α) την κυριαρχία του λαού µέσω της 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής δηµοκρατίας και της τοπικής λήψης 

αποφάσεων και διαχείρισης, β) την αλληλεγγύη και συνεργασία τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, γ) την κοινωνική, πολιτική και 

οικονοµική ισότητα, δ) την αειφορία και περιβαλλοντολογία και ε) τον πλουραλισµό 

και την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Συµπερασµατικά, και τα δύο κινήµατα βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση µε το 

σηµερινό παγκόσµιο πρότυπο, τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό. Επειδή η κεντρική 

δυναµική µιας καπιταλιστικής οικονοµίας είναι η συσσώρευση και ο ανταγωνισµός 

για τον πλεόνασµα πλούτου από ένα µικρό αριθµό πλούσιων ατόµων, ο καπιταλισµός 

δίνει έµφαση στην «τυφλή» ανάπτυξη και στο ιδιωτικό κέρδος σε βάρος της 

περιβαλλοντικής και ανθρωπιστικής βιωσιµότητας. Τα δύο κινήµατα επιδιώκουν να 

αλλάξουν αυτή τη δυναµική, διαµορφώνοντας την οικονοµική δραστηριότητα όχι ως 

µια αναπόφευκτη δυναµική της αχαλίνωτης ανάπτυξης και του πλεονάσµατος για το 

συµφέρον των λίγων, αλλά ως κοινωνικό ζήτηµα του προσδιορισµού της κατάλληλης 
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χρήσης του παραγόµενου πλεονάσµατος για το κοινό καλό. Με λίγα λόγια, επειδή 

όλες οι οικονοµικές δραστηριότητες προέρχονται από τα κοινά, πρέπει να 

διατηρούνται και να επανεπενδύονται στα κοινά. 
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