
 



 



 

 

 

 

 

 

 

Συνεργατισμός - Συνεταιρισμοί 
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ      

— η εναλλακτική λύση — 
 
 
 
 
 

5η Έκδοση 
βελτιωμένη και 
συμπληρωμένη 



 

 



 

 
 

Σταύρος Λ. Μαριάδης 
Συνεργατιστής - Συγγραφέας 

 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεργατισμός - Συνεταιρισμοί 
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ      

— η εναλλακτική λύση — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 2012 



 

 

 

Κάθε γνήσιο  αντίτυπο  υπογράφεται  από  τον συγγραφέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN: 960-7425-10-3 
Copyright 2012, Στ. Μαριάδης 
Αβδελά 20 -(Καραμπουρνάκι) 551 31 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 416030 

 

Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του ανά χείρας βιβλίου με οποιοδή-
ποτε τρόπο χωρίς  την  γραπτή άδεια του  συγγραφέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφιερώνεται στη γυναίκα μου Βούλα 
 και στα παιδιά μου Δημήτρη και Μαρία, 

 που μου συμπαραστάθηκαν με τον τρόπο τους 
 στη συγγραφή του βιβλίου αυτού, 

 καθώς επίσης και στη σπουδάζουσα νεολαία της χώρας μας, 
 η οποία από το 1992 το αγκάλιασε με περίσσια ζέση 

 
 Σ.Λ.Μ. 



 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Αντί για πρόλογο στην 3η έκδοση .......................................1 
Αντί για πρόλογο στην 4η έκδοση……...………………………4 
Αντί για πρόλογο στην 5η έκδοση .......................................7 
Πρόλογος............................................................................25 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις ...............................................29 
Γνωστικό αντικείμενο του Συνεργατισμού .............................34 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
I. Ιστορική αναδρομή .....................................................36 

 
Κεφάλαιο πρώτο ..........................................................36 

1. Διευκρίνιση των όρων Συνεργατισμός- Συνεταιρισμός 
και η σχέση τους με τον όρο Σοσιαλισμός .....................36 
2. Προδρομικές μορφές σύγχρονων συνεταιρισμών ......42 
α. Γενικά ........................................................................42 
β. Συνεταιριστικά σχήματα κατά την Αρχαιότητα .....43 
γ. Συνεταιριστικές μορφές κατά το Μεσαίωνα ..........46 
δ. Συντεχνίες του Μεσαίωνα ........................................48 

3. Κοινωνικο-οικονομικές ανακατατάξεις και Κίνηση 
Ιδεών πριν και κατά τις αρχές της σύγχρονης           
Συνεταιριστικής Κίνησης .................................................51 
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
II. Οι Πρόδρομοι και οι Πρωτεργάτες του  Σύγχρονου 
Συνεργατισμού .................................................................61 

 
Κεφάλαιο δεύτερο .......................................................61 
Αγγλία............................................................................61 

1. Γενικά ............................................................................61 
α. Robert Owen (1771-1858) .......................................62 
αα. Τα συνεταιριστικά χωριά του Όουεν ................73 



 

αβ. H "Νέα Αρμονία" (New Harmony) του Όουεν 74 
β. William King (1786 - 1856).........................................78 
γ. O Συνεταιρισμός της Rochdale (Ροχδάλη) -Ίδρυση και 
πορεία..............................................................................83 
 
Κεφάλαιο τρίτο ..............................................................91 
Γαλλία ............................................................................91 

1. Γενικά. ............................................................................91 
α. Charles Fourier (1772-1837) .......................................92 
β. Louis Blanc (1813-1882)........................................... 100 
 
Κεφάλαιο τέταρτο........................................................ 109 
Γερμανία....................................................................... 109 

1. Γενικές διαπιστώσεις ..................................................... 109 
α. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883) .................. 112 
β. Friedrich-Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888).............. 121 
ββ. O Ράιφφαϊζεν Δήμαρχος ...................................... 124 
βγ. Οι Αρχές του Συνεταιριστικού Συστήματος 
Ράιφφαϊζεν................................................................. 129 
βδ. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ Σούλτσε και 
Ράιφφαϊζεν................................................................. 131 

γ. Ferdinand Lassalle (1825-1864 .................................. 137 
 
Κεφάλαιο Πέμπτο ............................................................ 143 
Ελβετία............................................................................. 143 
α. Johann-Heinrich Pestalozzi (1746-1827).................... 143 

Ιταλία ................................................................................ 148 
α. Luigi Luzzatti (1841-1927) ........................................ 148 
 
Κεφάλαιο έκτο ............................................................. 151 

Ελλάδα ............................................................................. 151 
1. H Κοινή Συντροφιά των Αμπελακίων (1780-1811) ........ 151 
α. Εισαγωγικά................................................................ 151 
β. Το χωριό Αμπελάκια σήμερα ..................................... 152 

    γ. Γενικά στοιχεία για τη Συντροφιά των Αμπελακίων…156 



 

        δ.   Το βιοτεχνικό κέντρο Αμπελάκια και το πρώτο και 
δεύτερο μέρος της Κοινής Συντροφιάς (Κ.Σ.)…………….161 

δδ. Το καταστατικό Α '  της Κοινής Συντροφιάς ......... 163 
δε. To καταστατικό B '  της Κοινής Συντροφιάς.......... 172 
δστ. Συζήτηση ........................................................... 176 
δζ. Νομική μορφή της Κοινής Συντροφιάς ................. 179 
δη. Λόγοι διάλυσης της Κοινής Συντροφιάς ............... 184 
δθ. Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα ............................. 186 

2. Η Κοινή Συντροφιά των Αμπελακίων και ο πρώτος 
Συνεταιρισμός της νεότερης και σύγχρονης εποχής στον 
κόσμο. ............................................................................... 189 
α. Γενική τοποθέτηση. ................................................... 189 
β. Τα ιστορικά γεγονότα και η χρονολογική τους εξέλιξη
...................................................................................... 192 
γ. Η δική μου συμβολή για την αποκατάσταση της 
ιστορικής αλήθειας. ....................................................... 195 
δ. Τι γινόταν λοιπόν τότε στην άλλη Ευρώπη;................ 198 
ε. Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα - Πρόταση............. 199 

3. Απόστολοι και πρωτεργάτες της συνεταιριστικής Ιδέας και 
πράξης στην Ελλάδα.......................................................... 204 
α. Σωκράτης Ιασεμίδης (1878-1929). ............................. 205 
β. Δημήτριος Γρηγοριάδης (1870-1907). ....................... 209 
γ. Νικόλαος Αθ. Μιχόπουλος (1878-1930)..................... 211 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 
III. Σχολές των Συγχρόνων Συνεταιρισμών.................... 215 

 
Κεφάλαιο έβδομο ......................................................... 215 

1. Γενικά............................................................................ 215 
2. H Γερμανική Σχολή και οι βασικές Συνεταιριστικές της 
Αρχές ................................................................................ 218 

 
Κεφάλαιο όγδοο ........................................................... 231 

1. H Σχολή της Rochdale-ICA και οι Διεθνείς Αρχές των 



 

Σύγχρονων Συνεταιρισμών ................................................ 231 
α. Ιστορική ανασκόπηση................................................ 231 
β. Οι Διεθνείς Αρχές της Συνεταιριστικής Σχολής της ICA 
σήμερα .......................................................................... 259 
1η Αρχή: Εθελοντική (προαιρετική) και Ανοικτή 
(ελεύθερη) Συμμετοχή. .................................................. 260 
2η Αρχή: Δημοκρατικός Έλεγχος των Μελών................ 269 
3η Αρχή: Οικονομική Συμμετοχή των Μελών ............... 273 
4η Αρχή: Αυτονομία και Ανεξαρτησία .......................... 294 
5η Αρχή: Εκπαίδευση, Μόρφωση και Πληροφόρηση .... 297 
6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ Συνεταιρισμών ................ 329 
7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την Κοινότητα (Κοινωνία)..... 334 

2. Συζήτηση πάνω στις "νέες" Συνεταιριστικές Αρχές και τις 
Σχολές των συγχρόνων Συνεταιρισμών με βάση την 
αναθεωρητική Έκθεση της ICA το 1995 (την τελευταία) στο 
Manchester της Αγγλίας. ................................................... 337 
3. Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία/Ένωση- (International 
Cooperative Alliance-ICA) ................................................ 347 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
IV. Έννοια και αποστολή των συνεταιρισμών................ 361 

 
Κεφάλαιο ένατο............................................................ 361 

1. Ορισμός του συνεταιρισμού και οι προεκτάσεις του ..... 361 
2. Ουσία των συνεταιρισμών............................................. 385 
3. Τάσεις αναπροσαρμογής των Συνεταιριστικών Αρχών .. 398 

 
Κεφάλαιο δέκατο ......................................................... 404 

Ο Συνεργατισμός ως Κοινωνικο-οικονομικό Σύστημα…..404 
α. Βασικές διαπιστώσεις ................................................ 404 
β. Μονιστική Σχολή Συνεταιριστικοποίησης.................. 412 
γ. Πλουραλιστική Σχολή Συνεταιριστικοποίησης........... 418 
δ. "Τρίτος δρόμος" και νέες κινήσεις ............................. 419 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................. 424



 

 1 

Αντί για πρόλογο στην τρίτη έκδοση 
Η τρίτη έκδοση του βιβλίου αυτού επιβλήθηκε, μεταξύ άλ-

λων, και από την τρίτη αναθεώρηση των Διεθνών Συνεταιρι-
στικών Αρχών πάνω στις οποίες «στηρίζονταν» και «λειτουρ-
γούσαν» οι συνεταιρισμοί ανά τον κόσμο κατά τα τελευταία 
30 χρόνια (1966-1995). 

Με την ευκαιρία αυτή θεώρησα σκόπιμο να επεκταθώ πάνω 
και σε κάποιες άλλες διαστάσεις της φιλοσοφίας των συνεταιρι-
σμών, η οποία βασικά παραμένει πάντα η ίδια από την ίδρυσή 
τους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. 

Επομένως εκ των πραγμάτων βρεθήκαμε υποχρεωμένοι να 
ανασκευάσουμε ολόκληρο σχεδόν το τρίτο μέρος του βιβλίου, το 
οποίο αναφερόταν στις έξι προηγούμενες Συνεταιριστικές Αρχές. 
Το περιεχόμενο του υπολοίπου βιβλίου παραμένει το ίδιο, καθό-
τι όπως είναι φυσικό τα ιστορικά δεδομένα δεν είναι δυνατό ν' 
αλλάξουν. 

Πρέπει να τονίσουμε με έμφαση, ότι οι «νέες» Αρχές δεν 
ανατρέπουν σε καμιά περίπτωση την αρχική φιλοσοφία των συ-
νεταιρισμών, αλλά με τον επαναπροσδιορισμό τους δίνουν την 
ευκαιρία και την δυνατότητα στους συνεταιρισμούς να προσαρ-
μόζονται προς τις «νέες» οικονομικές συνθήκες, που προέκυψαν 
μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, δηλαδή προς τη 
«νέα τάξη πραγμάτων», στα πλαίσια πλέον της παγκοσμιοποίη-
σης της οικονομίας. 

Την δυνατότητα αυτή, οι συνεταιριστικές Αρχές την δι-
αθέτουν πάντα, καθότι δεν αποτελούν δόγματα, όπως επιση-
μαίνουμε παντού, όταν προκύπτει σχετικό θέμα. 

Με την ευκαιρία της τρίτης έκδοσης του βιβλίου μας δόθη-
κε η δυνατότητα να προσθέσουμε και μία σύντομη βιογραφία 
των Ελλήνων πρωτοπόρων Συνεταιριστών, η οποία έλειπε από 
τις προηγούμενες εκδόσεις. Όπως ήταν επιβεβλημένο δεν παρα-
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λείψαμε να διορθώσουμε και μερικές άλλες ατέλειες, χωρίς να 
ισχυριζόμαστε βέβαια ότι φτάσαμε στο «ακατόρθωτο» τέλειο. 

Το σημείο εκείνο, στο οποίο εμμένουμε είναι η δια-
χρονικότητα του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο αυτό θα παραμένει 
πάντα επίκαιρο, όσο θα υπάρχει και η ορθόδοξη συνεταιριστική 
θεωρία και πράξη, την οποία στηρίζει με ιδιαίτερο σθένος. Και 
καθώς εξελίσσεται η «νέα τάξη πραγμάτων» προς το μέλλον, 
φαίνεται «με γυμνό μάτι», ότι η μεγάλη μάζα των μικρο-μικρών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα μπορέσει 
να επιβιώσει μόνο μέσα από τους συνεταιρισμούς οποιασδήποτε 
μορφής ή τύπου. 

Πάντα κατά την ταπεινή μας γνώμη, και διακονώντας επί 
40 και πλέον χρόνια τον θεωρητικό και πρακτικό χώρο των συ-
νεταιρισμών, μπορούμε να ισχυρισθούμε όσο ποτέ, ότι έφτασε 
χωρίς αμφιβολία πλέον η ώρα των συνεργατικών συνεταιριστι-
κών σχημάτων. 

Και τούτο, διότι από τη μια μεριά ο υπαρκτός σοσιαλι-
σμός έδειξε την αδυναμία του να βοηθήσει ουσιαστικά και 
τυπικά την ανεξάρτητη επιβίωση του μικρομεσαίου γενικά, 
από την άλλη μεριά η λεγόμενη φιλελεύθερη οικονομία ενώ 
έχει απομυθοποιηθεί πλειστάκις, σε σχέση πάντα με την ισό-
τιμη και δίκαιη επιβίωση των μικρομεσαίων, προσπαθεί τώ-
ρα να φορέσει το προσωπείο της «νέας τάξης πραγμάτων» 
και της απατηλής, λεγόμενης «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», 
ώστε να μας οδηγήσει σε ένα νέο μεσαίωνα. 

Καιρός λοιπόν είναι πλέον να παραδεχθούν, επιτέλους, οι 
εκπρόσωποι και των δύο οικονομικών συστημάτων, τόσο της 
κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας όσο και του άκρατου φιλε-
λευθερισμού ότι, οι περί ευημερίας μύθοι τους οποίους συνεχώς 
έπλαθαν και πλάθουν ακόμη, έχουν πλέον αποκαλυφθεί. Και 
αυτό, γιατί κανένα από τα δύο αυτά συστήματα δεν έχει κατορ-
θώσει μέχρι σήμερα να λύσει δίκαια, στα πλαίσια της ανθρώπι-
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νης αξιοπρέπειας, το «πατροπαράδοτο» πρόβλημα για την επι-
βίωση και ευημερία του συνόλου των λαών ανά τον κόσμο. 

Καιρός είναι επίσης, όλοι οι απανταχού ορθόδοξοι συνε-
ταιριστές να αποδείξουν ακόμη και στους πιο «άπιστους», 
ότι ο τρίτος δρόμος ανάμεσα στα δύο παραπάνω αποτυχημέ-
να οικονομικά συστήματα, που θα συγκεράσει το πρόβλημα 
επιβίωσης όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικο-
κυριών, είναι πράγματι οι συνεταιρισμοί. Ευτυχώς υπάρχουν 
πάμπολα παραδείγματα ανά τον κόσμο, εκεί όπου οι συνεταιρι-
στική πράξη και δραστηριότητα έχουν γίνει συνείδηση των μι-
κρομεσαίων, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στα οικονομικά 
και κοινωνικά επιτεύγματα με βάση, όχι βέβαια λόγων, αλλά 
χειροπιαστών στατιστικών στοιχείων (βλέπε Mondragon στην 
περιοχή των Βάσκων της Ισπανίας).  

 
Σταύρος Μαριάδης 
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Αντί για πρόλογο στην τέταρτη έκδοση 
Τον "αντί για πρόλογο στην τρίτη έκδοση" τον επαναφέρω 

αυτούσιο και σε αυτήν την τέταρτη έκδοση. Και τούτο, επειδή η 
τρίτη έκδοση είναι η βασικότερη από όλες τις μέχρι τώρα, καθό-
τι εκεί καταχωρήθηκαν μεταξύ άλλων και όλα τα κείμενα από 
την τελευταία αναθεώρηση των συνεταιριστικών Αρχών με όλες 
τις σχετικές αναλύσεις. Επομένως ο αναγνώστης τον "αντί για 
πρόλογο» αυτόν της τέταρτης έκδοσης πρέπει να τον πάρει υπό-
ψη του ως μία συνέχεια του προηγούμενου, καθότι εκείνος εξα-
κολουθεί να προσδιορίζει και την έκδοση αυτή. Για την οποία 
έχω να προσθέσω αυτά, τα οποία ακολουθούν: 

Στην τέταρτη αυτή έκδοση προχωρώ, πέρα από τις σχετικές 
διορθώσεις και βελτιώσεις, και στην προσθήκη τριών σημαντι-
κών τμημάτων. Πρώτο, στο έκτο κεφάλαιο (Κ.Σ. Αμπελακίων) 
πρόσθεσα και ένα δεύτερο μέρος, καθώς αυτό προέκυψε από 
πρόσφατη συμπληρωματική μελέτη μου. Δεύτερο, το όγδοο κε-
φάλαιο (Σχολή ICA) το συμπλήρωσα και με ένα τέταρτο υποκε-
φάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην ICA αυτή καθαυτή ως παγκό-
σμια οργάνωση. Τρίτο, στο ένατο κεφάλαιο πρόσθεσα και μία 
σχετικά σύντομη αναφορά στο νεότευκτο Ευρωπαϊκό Συνε-
ταιρισμό (Ε.Σ.). 

Αναφορικά με την Κοινή Συντροφιά των Αμπελακίων: 
Αυτή αναδεικνύεται μέσα από τη νέα μας προσθήκη ως ο 
πρώτος συνεταιρισμός στον κόσμο, βέβαια με τη γενική έν-
νοια του όρου. Αυτό προκύπτει από μη ανατρέψιμες χρονολογί-
ες, τις οποίες δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει ούτε και ο πιο 
δύσπιστος ειδικός ιστορικός ανά την υφήλιο. Προς αυτό βοηθή-
θηκα και από κάποια νέα στοιχεία, τα οποία ανέσυρα, κυριολε-
κτικά, από αδημοσίευτο φάκελο, τον οποίο είχα την τύχη να ε-
ντοπίσω ως πρώτος μελετητής από την Ελλάδα στο τεράστιο 
δημοτικό Αρχείο της Βιέννης τον Ιούνιο του 1998. 

Σχετικά με την δεύτερη προσθήκη: εδώ αφιερώνω ένα ολό-
κληρο υποκεφάλαιο, το οποίο εκ παραδρομής δεν είχα προσθέ-
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σει στην προηγούμενη έκδοση του βιβλίου αυτού. Αυτό σχετίζε-
ται με την ICA-International Cooperative Alliance (Διεθνής 
Συνεταιριστική Συμμαχία), η οποία στην Ελλάδα γίνεται για 
πρώτη φορά γνωστή με το πραγματικό της όνομα, ύστερα από 
110 περίπου χρόνια από την ίδρυσή της. Σε εμένα έλαχε λοιπόν 
να καταγράψω άλλη μια πανελλήνια πρωτιά, σχετικά και με 
το θέμα αυτό. Τέλος, με την τρίτη προσθήκη προβαίνω στην 
ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Συνεται-
ρισμό, το καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε μόλις τον Ιούλιο 
του 2002 και ισχύει από τις αρχές του 2003. Πρόκειται για ένα 
καταστατικό -πλαίσιο μέσα από το οποίο αναδεικνύεται ο από 
δεκαετίες αναμενόμενος Ε.Σ. 

Ολοκληρώνοντας την αποστολή του ένατου κεφαλαίου πε-
ριορίστηκα μόνο στην παράθεση του ορισμού του Ε.Σ., τον ο-
ποίο συμπλήρωσα με τους στόχους και τις αρχές, που τον διέ-
πουν, έτσι ώστε να προκύπτει πιο ολοκληρωμένος και να μπορεί 
να συγκριθεί με τους άλλους ορισμούς στα πλαίσια της διεθνούς 
συνεταιριστικής ιδέας και αντίληψης. 

Εξάλλου, ας μου επιτραπεί να προσθέσω λίγα λόγια ακόμα 
σχετικά με το ποιοτικό μέγεθος του ανά χείρας βιβλίου. Το βι-
βλίο αυτό, όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο, είναι όντως το 
μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από δύο 
δεκαετίες. Την μοναδικότητά του αυτή δεν θα την αμφισβητούσα 
ακόμη και αν δεν ήμουν εγώ ο δημιουργός του. Δεν είναι καθό-
λου τυχαίο το γεγονός ότι από το 1992 έχει εκτιμηθεί αναλόγως 
από ειδικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σε αρκετά Τ.Ε.Ι. της 
χώρας μας και έχει υιοθετηθεί ως βασικό διδακτικό σύγγραμμα 
για την διδασκαλία του Συνεργατισμού. Προφανώς λοιπόν έλει-
πε. Πέρα όμως από την σπουδάζουσα νεολαία το βιβλίο αυτό θα 
πρέπει να γίνει κτήμα και όλων των συνεταιριστικών οργανώ-
σεων καθώς και άλλων σχετικών φορέων. Όμως και από την 
βιβλιοθήκη του κάθε κοινωνικά ευαισθητοποιημένου πολίτη δεν 
θα πρέπει να λείψει το χρήσιμο αυτό πόνημα. Και τούτο γιατί, οι 
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κοινωνικές και άλλες γνώσεις που παρέχει σε σχέση με τη συλ-
λογική δράση των ανθρώπων, οπωσδήποτε τον ενδιαφέρουν ά-
μεσα. 

Εκτός αυτών φρονώ, ότι ακόμη και τους αντιπάλους των 
συνεταιρισμών θα μπορούσε να λυγίσει αλλά και να "νουθετή-
σει" το βιβλίο αυτό. Προς αυτό όμως θα πρέπει το περιεχόμενο 
και η ωφελιμότητά του να γίνουν καταλλήλως ευρέως γνωστά. 
Πιστεύω, ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε πολλοί θα είναι εκείνοι 
που θα σπεύσουν για να το αποκτήσουν. Όμως πλατιά γνωστό 
γίνεται ένα τέτοιο βιβλίο μετά, και πρώτα από όλα, από σχετική 
διαφήμιση. Εδώ όμως βρίσκεται το αδύνατο σημείο για μένα 
προσωπικά ως δημιουργού του: Η έλλειψη των κάθε είδους 
μέσων για μια τέτοια διαφήμιση. Ούτε και καμία άλλη ανάλογη 
πρωτοβουλία έχει αναληφθεί μέχρι σήμερα από οποιονδήποτε 
σχετικά ευαισθητοποιημένο φορέα ή πρόσωπο ή και μέσο μα-
ζικής ενημέρωσης, όπως θα μπορούσε λογικά να περιμένει 
κανείς, καθότι δεν πρόκειται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, 
απλά για ένα συνηθισμένο εμπορικό βιβλίο, αλλά για κάποιο 
ιδιαίτερο και μάλιστα πόνημα ζωής με ανθρωπιστική απο-
στολή. Πιστεύω, ότι ο ισχυρισμός μου αυτός δεν αποτελεί υπερ-
βολή, αν λάβει κανείς υπόψη του, πως το βιβλίο αυτό μέχρι σή-
μερα έχει μορφώσει και ευαισθητοποιήσει σχετικά πάμπολες 
γενιές φοιτητών, και όχι μόνον, ανά την Ελλάδα. Και θα συνεχί-
σει το ίδιο δυναμικά. 

Τέλος, κλείνοντας θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχα-
ριστήσω για άλλη μια φορά από καρδιάς τον γιο μου Δημή-
τρη Μαριάδη, Μάστερ στην Τεχνολογία Πληροφορικής Επι-
χειρήσεων/Msc in Business Information Technology για την 
πολύτιμη προσφορά του και ιδιαίτερα για την αναζήτηση ση-
μαντικών στοιχείων, μέσω του διαδικτύου, και συγκεκριμένα 
εκείνων που σχετίζονταν με την ολοκλήρωση του 8ου και 9ου 
κεφαλαίου. 

Σταύρος Μαριάδης 
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Αντί για πρόλογο στην 5η έκδοση 

Τον «αντί» για πρόλογο της 3ης καθώς και εκείνον της 4ης 
έκδοσης τους παραθέτω αυτούσιους και στην νέα αυτή έκδοση. 
Και αυτό, γιατί εκεί καταχωρήθηκαν οι βασικές βελτιώσεις, που 
κρίθηκαν τότε ως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου 
αυτού, και εξακολουθούν να ισχύουν και για τον «αντί για πρό-
λογο» της ανά χείρας αυτής 5ης έκδοσης. Ο οποίος πρόλογος 
σπεύδει να ενημερώσει τον αναγνώστη, ότι στην σφαιρικά ολο-
κληρωμένη ύλη της 4ης προπαντός έκδοσης δεν κρίθηκε ανα-
γκαίο να γίνει κάποια νέα προσθήκη αλλά αντιθέτως μόνον ένα 
βελτιωτικά αφαιρετικό βαθύ «χτένισμα», όπου αυτό ήταν αυτο-
νόητο κατά την εκτίμησή μου. Και αυτό, γιατί αρκετές δεύτερες 
αναφορές σε κάποια σημεία, παρόλη την επικουρική τους σημα-
σία, μπορούσαν να αφαιρεθούν αβίαστα, προκειμένου να μην 
κουράσουν «αναίτια» τον αναγνώστη. Βέβαια, με την ευκαιρία 
της 5ης αυτής έκδοσης του βιβλίου μου προβαίνω και σε κά-
ποιες αναγκαίες ουσιώδεις προσθήκες: Η πρώτη σχετίζεται με 
ένα φρεσκάρισμα του κεφαλαίου για τα Αμπελάκια, που επιβλή-
θηκε σαν μία διορθωτική διευκρίνιση αλλά και ως απάντηση σε 
κάποια νέα στοιχεία, τα οποία δημοσίευσε ένας αμερικανός Συ-
νεργατιστής, και στα οποία αναφέρομαι αμέσως παρακάτω. Η 
δεύτερη προσθήκη συνδέεται με την ουσία της 3ης διεθνούς συ-
νεταιριστικής Αρχής, με αφορμή την οποία παραθέτω και δύο 
σημαντικά γεγονότα. Το ένα αφορά τον πρώην ξενόφερτο «ανοι-
χτού» τύπου καταναλωτικό συνεταιρισμό «Konsum», που πέρασε 
σαν ένα αποτυχημένο εγχείρημα στην ιστορία του χώρου αυτού 
στην Ελλάδα. Ενώ το δεύτερο σχετίζεται με τις Αστικές Συνεται-
ριστικές Τράπεζες, οι οποίες σηματοδοτούν έναν ελπιδοφόρο 
θεσμό στον χρηματοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό χώρο και 
για τη δική μας χώρα. Η τρίτη και η τέταρτη προσθήκη σχετί-
ζονται με την συνεταιριστική Εκπαίδευση στη χώρα μας, και 
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ενσωματώνονται στο κεφάλαιο της 5ης διεθνούς συνεταιριστικής 
Αρχής. 

 Κατά τα λοιπά η διαχρονικότητα του μοναδικού στο είδος 
του αυτού βιβλίου θα παραμένει πάντα «επίκαιρη», λόγω των, 
κατά κανόνα, αμετάβλητων ιστορικών δεδομένων, μέχρι μιας 
ενδεχόμενης ανατροπής του κανόνα αυτού μέσω κάποιων αγνώ-
στων ως τα σήμερα ιστορικών στοιχείων, που θα φέρει στη δη-
μοσιότητα κάποιος νέος ερευνητής. 

Επί του προκειμένου δεν θα ήθελα να πιστέψω, ότι μια τέ-
τοια επιστημονική ανατροπή, και συγκεκριμένα αναφορικά με 
την παγκόσμια πρωτιά των Αμπελακίων, προσπαθεί να προκα-
λέσει ο αμερικανός ερευνητής- συνεταιριστής Jack Shaffer μέσα 
από το, κατά τα άλλα, αξιόλογο συνεταιριστικό λεξικό του 
«Historical Dictionary of Cooperative Movement, London 
1999». Σ’αυτό παραθέτει, έτσι απλά, χωρίς καμία επιστημονική 
τεκμηρίωση, ότι οι πρώτοι «συνεταιρισμοί» στον κόσμο εμφανί-
στηκαν το 1750 ταυτόχρονα σε τρείς χώρες, την Αγγλία, τη Γαλ-
λία και τις ΗΠΑ. Ενώ την Ελλάδα με τα Αμπελάκια την περνάει 
ως δεύτερη (1780). Το δε συνεταιρισμό της Ροχδάλης, τον πραγ-
ματικά πρώτο σύγχρονο συνεταιρισμό, τον κατατάσσει στην 21η 
θέση με το ορθώς βέβαια λεξικογραφικό σχόλιό του, ότι πρό-
κειται για την αφετηρία του σύγχρονου παγκόσμιου συνεταιρι-
στικού κινήματος. 

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι αυτός ο τρόπος για μια 
ολοκληρωμένη ιστορική, και όχι μόνο, παρουσίαση των συνε-
ταιρισμών σε διεθνές επίπεδο καταδεικνύει αβίαστα, ότι ο 
Shaffer κάθε τυπικό ή άτυπο συνεργατικό σχήμα που «βρήκε 
χρονολογικά μπροστά του» κατά την λεξικογραφική του αυτή 
περί συνεταιρισμών έρευνα, το κατέγραψε σε απογραφική 
πλέον μορφή ως ένα ιστορικό συνεργατικό γεγονός. Προφα-
νώς αυτός ήταν και ο βασικός ερευνητικός του στόχος, χωρίς να 
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υπεισέρχεται στην ουσία περί συνεργατισμού, αφήνοντας το επι-
στημονικό αυτό πεδίο σε άλλους σχετικούς ερευνητές. 

Πέρα όμως από τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Shaffer, πά-
ντα κατά την προσωπική μου αλλά αρκούντως ψαγμένη άποψη, 
διατρέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σύγχυση, προπαντός στους 
μη ειδικούς, πάνω στο γνωστικό αυτό επιστημονικό αντικείμενο. 
Για το λόγο αυτό προβαίνω στην προλογικά και δεοντολογικά 
επιβεβλημένη αυτή τοποθέτησή μου. Πρέπει ιδιαίτερα να επι-
σημάνω, ότι τα συνεργατικά εκείνα σχήματα που «ανακάλυ-
ψε» ο Shaffer στην Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ και τα προτάσ-
σει χρονολογικά, ως πρώτα στον κόσμο, έναντι των Αμπελα-
κίων και της Ροχδάλης, αφορούν προδήλως συνήθεις άτυπες 
ιστορικές μορφές συνεργασίας εκείνων των εποχών και όχι 
συγκεκριμένα μοντέλα αναγνωρισμένα με λειτουργικά κατα-
στατικά, όπως ήταν η Κοινή Συντροφιά των Αμπελακίων 
στην Ελλάδα και ο πρώτος σύγχρονος συνεταιρισμός της 
Ροχδάλης στην Αγγλία. Λόγου χάρη, αναφορικά με τη Γαλλία ο 
Shaffer αναφέρεται σε «συνεταιρισμούς» τυροκόμων. Προφα-
νώς, πρόκειται για τυροκόμους του συνεργατικού σχήματος πα-
ρόμοιου με εκείνο των ελληνικών Τσελιγκάτων, τα οποία λει-
τουργούσαν «εν αφθονία» πολύ νωρίτερα στην τότε τουρκοκρα-
τούμενη Ελλάδα παράλληλα με το παρεμφερές σχήμα -τη Ζά-
δρουγα- που κυριαρχούσε στα άλλα Βαλκάνια. Τα Τσελιγκάτα 
όμως καθώς και η Ζάδρουγα, πέρα από μια στενή μορφή συνερ-
γασίας μεταξύ διευρυμένων συγγενικών οικογενειών, σε καμία 
περίπτωση δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως συνε-
ταιρισμοί, με την ειδική του όρου έννοια, αφού λειτουργούσαν 
με άγραφους νόμους, δηλαδή άτυπα (παραδοσιακά-εθιμικά). 

Προκειμένου να καλύψω πληρέστερα την επιχειρηματολο-
γία μου, μπορώ ακόμη να αναφερθώ αβίαστα και στις συντεχνί-
ες των ομοιοεπαγγελματιών, που λειτουργούσαν τον μεσαίωνα 
στην Ελλάδα αλλά και στην άλλη Ευρώπη. Παρόλη τη στενή και 
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πειθαρχημένη συνεργασία των μελών τους, δεν θα αποτολμού-
σαμε να τις ονομάσουμε και συνεταιρισμούς με τη σημερινή έν-
νοια, αν και πολλά από τα συνεργατικά εκείνα σχήματα παρου-
σίαζαν αρκετά σημερινά συνεταιριστικά χαρακτηριστικά. 

Είναι προφανές, ότι ένα τέτοιας μορφής λεξικό, όπως 
αυτό του Shaffer, για το παγκόσμιο συνεταιριστικό γίγνεσθαι, 
βάσει της συγκεκριμένης λεξικογραφικής δόμησης της ύλης 
του, δεν μπορεί να εκληφθεί ως κάποια επιστημονική προ-
σέγγιση σχετικά με την ουσία των πρώτων συνεταιρισμών 
στον κόσμο, παρά μόνον ως μία χρονολογική καταγραφή 
τους. Που ξεκινά με την απλή παράθεση συνεργατικών σχημά-
των και καλύπτει και κάθε άλλο στοιχείο, που σχετίζεται με τους 
συνεταιρισμούς, σε επίπεδο ειδικών συγγραφέων και άλλων συγ-
γενών προς τον κλάδο προσώπων, καθώς και σχετικών οργανι-
σμών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, από το 1750 μέχρι το 1995. 
Ως τέτοιο λοιπόν κλασικό λεξικό επιτελεί μίαν απλή εξειδικευ-
μένη πληροφοριακή αποστολή χωρίς κάτι το περισσότερο. Με το 
σκεπτικό αυτό πορεύτηκε προφανώς και ο συγγραφέας του, αφού 
πάνω στην «πολική» αυτή γραμμή δόμησε και το πλούσιο υλικό 
του από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου του. 

Εφόσον λοιπόν ο Shaffer δεν υπεισέρχεται στην ουσια-
στική συνεταιριστική δομή και λειτουργία, των χρονολογικά 
προ της Κοινής Συντροφιάς των Αμπελακίων συνεργατικών 
σχημάτων , που ανέφερα πιο πάνω, φρονώ ότι ουδεμία επι-
στημονική δεοντολογία υφίσταται, που να μου επιτάσσει, ώ-
στε ν’αλλάξω κάτι από τις προσωπικές μου ιστορικές ερευ-
νητικές διαπιστώσεις για τα ιστορικά Αμπελάκια. Οι οποίες 
με βάση την επιστημονική ενδελέχειά τους παραμένουν ως μη 
ανατρέψιμες μέχρι τα σήμερα.-Και τις οποίες παραθέτω με 
κάθε διαφωτιστική λεπτομέρεια στο επί μέρους κεφάλαιο.- 

Ολοκληρώνω τον πρόλογό μου αυτό με την παρακάτω το-
ποθέτηση: Αναφορικά με την παρουσίαση των προδρόμων και 
πρωτεργατών του σύγχρονου συνεταιριστικού κινήματος, νομίζω 
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ότι οφείλω μια διευκρίνιση στον κάθε αναγνώστη του βιβλίου 
αυτού: Η λεπτομερής παρουσίασή τους γίνεται σκόπιμα. Και 
αυτό, γιατί φρονώ ότι, έτσι, το ανά χείρας πόνημά μου θα επιτε-
λέσει πληρέστερα την αποστολή του. Εννοώ, ότι μπορεί να χρη-
σιμεύσει και ως εγκυκλοπαιδική πηγή για την άντληση, μεταξύ 
άλλων, ακόμη και λεπτομερειών σχετικά με την ιστορία και φι-
λοσοφία της Συνεταιριστικής Αντίληψης και Ιδέας. Στοιχεία που 
αναζητούν σήμερα πολλοί ερευνητές των ανθρωπιστικών επι-
στημών και όχι μόνο. 

Εξάλλου ως μια τέτοια πηγή έχει προφανώς ήδη καθιε-
ρωθεί – ως μοναδική στο είδος της – ύστερα από την υπερει-
κοσαετή και συνεχιζόμενη ενεργό παρουσία του, γεγονός όχι 
και τόσο σύνηθες στο συγκεκριμένο βιβλιογραφικό χώρο. 

Με την ευκαιρία της 5ης αυτής έκδοσης, θέλω να υπογραμ-
μίσω για άλλη μια φορά, ότι το βιβλίο αυτό είναι πράγματι πό-
νημα ζωής, το οποίο προέκυψε ύστερα από πολλές δεκαετίες 
δόμησής του μέσα από ενδελεχείς έρευνες, με αναζητήσεις και 
διασταυρώσεις σε κεντρικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της 
Γερμανίας και ΗΠΑ, καθώς και σε άλλους σχετικούς με το Συ-
νεργατισμό χώρους καθόλη αυτήν την μακρά πορεία μου, κατά 
την οποία διακονώ την ανόθευτη συνεργατική Ιδέα από το 
μετερίζι ενός ταπεινού συνεργατιστή δασκάλου. Σαν τέτοιο 
λοιπόν, με την 5η αυτή επανέκδοσή του καταλαμβάνει τη θέση 
του βασικότερου έργου της μέχρι σήμερα έγγραφης δημιουργίας 
μου στο χώρο αυτό. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω, ότι δικαίωσε 
και θα συνεχίσει να δικαιώνει τη διαχρονική του αποστολή, της 
οποίας τα όρια παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα σήμερα. Την ελπί-
δα αυτήν τη στηρίζω κυρίως στην μέχρι τώρα θετική αποδοχή 
του, καθώς επίσης και στις επίσημες κριτικές που δέχτηκε μέχρι 
πρόσφατα, τις οποίες και παραθέτω στη συνέχεια. 

Τέλος, στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη, για άλλη 
μια φορά, να αναφερθώ στην έλλειψη ανάλογης διαφήμισης και 
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προβολής σχετικά με το ανά χείρας πόνημά μου. Και ταπεινά να 
επισημάνω, ότι η έλλειψη αυτή το αδικεί(!). Και δεν αδικεί μόνο 
αυτό καθαυτό ως τέτοιου, μοναδικού στο είδος του, βιβλίου, 
αλλά το στερεί και από τους εν δυνάμει αναγνώστες του που δεν 
τους προσφέρεται η δυνατότητα να το γνωρίσουν. Με σεβασμό 
προς τον κάθε πιθανό αναγνώστη και χωρίς καμιά αλαζονεία 
επαναλαμβάνω και πάλι, ότι το ίδιο θα ισχυριζόμουν για το 
βιβλίο αυτό, ακόμη και αν ο δημιουργός του δεν ήμουν εγώ 
αλλά οποιοσδήποτε άλλος συγγραφέας. Και αυτό, γιατί οι 
γνώσεις που παρέχει μπορούν να μετουσιωθούν από τον κα-
θένα άμεσα σε πράξη, μέσα από συλλογικά οικονομικά σχή-
ματα ομοιοεπαγγελματιών για την παραγωγή παντός είδους 
πρωτογενών προϊόντων, καθώς και αντίστοιχων προϊόντων 
παροχής υπηρεσιών. 

Λόγω λοιπόν της προφανούς ωφελιμότητας του βιβλίου αυ-
τού για το ευρύ κοινό, απευθύνθηκα σε πολλά μέσα μαζικής ε-
νημέρωσης (ΜΜΕ), και ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικά, εξαιτίας της 
ζωντανής αμεσότητάς τους με τους τηλεθεατές ή τους ακροατές 
τους. Δυστυχώς, εκτός από μία μόνον εξαίρεση θετικής ανταπό-
κρισης από κάποιο τοπικό κανάλι της Θεσαλονίκης (ΤV 100 – 
ένα Βιβλίο, ένα Ταξίδι), όλα τα άλλα «κώφευσαν ευσχήμως δια 
της σιωπής τους». Σχετικά με το θέμα αυτό αισθάνομαι την ανά-
γκη να καταθέσω ακόμα, ότι την πιο πικρή απογοήτευση την 
εισέπραξα από κάποιο μεγάλο κρατικό κανάλι (ΝΕΤ), όταν στην 
τηλεφωνική μου «παρενόχληση» μετά από την αποστολή του 
βιβλίου, έλαβα την ψυχρή απάντηση, ότι η παρουσίαση βιβλίων 
δεν «ενέπιπτε» δήθεν στην θεματολογία της απογευματινής εκεί-
νης, κατά τα άλλα, πολυθεματικής εκπομπής του καναλιού (Έχει 
ΓΟΥΣΤΟ). «Οποία όμως ετσιθελική πρόφαση!!», καθότι συ-
χνά παρουσιάζονταν, και παρουσιάζονται πάντα μέχρι τα σή-
μερα, διάφορα άλλα βιβλία μέσα από την εν λόγω εκπομπή!!. 
Το δικό μου όμως έμεινε εκτός «νυμφώνος», προφανώς γιατί 
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δεν τυχαίνει να ανήκω στους «αναγνωρίσιμους» και «μεγά-
λους» συγγραφείς. Ενώ, και πάντα κατά την ταπεινή μου 
γνώμη, τα κριτήρια θα έπρεπε να καθορίζονται ανάλογα με 
την ωφελιμότητα του περιεχομένου για το πλατύ κοινό, για 
κάθε υποψήφιο προς παρουσίαση βιβλίο. Και κυρίως μέσα 
από τα κρατικά κανάλια, τα οποία θα έπρεπε να δείχνουν ι-
διαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον, όταν πρόκειται για τέ-
τοια, ζωτικού κοινωνικο-οικονομικού και κοινωνικο-
πολιτικού περιεχομένου βιβλία, ανεξάρτητα από την «μικρή» 
ή την «μεγάλη» αναγνωσιμότητα του συγγραφέα……  

Τέλος κλείνοντας τον «αντί για πρόλογό μου» αυτόν, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω με ευγνωμοσύνη το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. 
(Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) των 
Ιωαννίνων και ιδιαίτερα τον εκπρόσωπό του Λουκά Μπρέχα για 
την άοκνη και πολύτιμη βοήθειά του στο στήσιμο και στην εμ-
φάνιση του ηλεκτρονικού κειμένου (καθώς και για την αναζήτη-
ση των τελευταίων στατιστικών στοιχείων για την ICA) της 5ης 
αυτής έκδοσης του ανά χείρας βιβλίου μου.  

 

Σταύρος Μαριάδης 
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Ο τύπος για τη 2η έκδοση: 

 
« ...  Ως το μοναδικό στο είδος του, σήμερα, γιατί 

καλύπτει σφαιρικά όλες τις βασικές διαστάσεις σχετικά με την 
ορθόδοξη θεωρία των σύγχρονων συνεταιρισμών, χαρακτηρίζει 
ο συγγραφέας στον πρόλογο το έργο του. Και στο κυρίως κεί-
μενο πραγματεύεται συστηματικά το αντικείμενό του από ι-
στορική και συγχρονική - συγκριτική σκοπιά» 

 
Οικονομικός Ταχυδρόμος 

 3 Ιανουαρίου 1992 
 
 

Πρόκειται για μια ακόμη μοναδικότητα του συγγραφέα 
στον επιστημονικό αυτό χώρο από την εισαγωγή του συνεται-
ριστικού θεσμού στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Μοναδικότητα, 
γιατί είναι από τα λιγοστά βιβλία του  είδους του, που έχουν 
γραφεί καθ' όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα και κυκλο-
φόρησαν από Έλληνες συγγραφείς, διαφέρει πρωτοτυπώντας 
και ως προς τη δομή και ως προς το περιεχόμενο. 

 
"Γνώμη", Τοπική εφημερίδα Χαλκιδικής 

 24 Ιουνίου 1992 
 
 

Τρίτη εναλλακτική λύση για την οικονομία είναι οι συνε-
ταιρισμοί. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο του κ. Σταύρου Μαριάδη. Η 
τροχοπέδη στον αχαλίνωτο φιλελευθερισμό. 

 
Μακεδονία 

 24 Αυγούστου 1994 
 



 

 15 

 

 
Ο τύπος για τη 4η έκδοση: 
 

Κυκλοφορεί ήδη σε τέταρτη βελτιωμένη και συμπληρωμένη έκ-
δοση το βιβλίο του Σταύρου Μαριάδη. 
 
Το βιβλίο αυτό είναι μέχρι στιγμής (από το 1992) το μοναδικό στο είδος 
του στην Ελλάδα. Αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία, που την παρακο-
λουθούμε συστηματικά, αποτελεί μιαν ιδιαιτερότητα λόγω της μονα-
δικής του δομής και σφαιρικότητας στο χώρο της συνεργατικής θεω-
ρίας, τόσο ιστορικά, όσο και σε βάθος χρόνου μελλοντικά. 

Σε κάθε καταγραμμένη γωνιά του εμπεριέχονται μηνύματα μέχρι και 
κραυγές αγωνίας για τα τεκταινόμενα στον τόσο κοινωνικό-οικονομικά 
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ευαίσθητο συνεργατικό χώρο. Χώρος που βρίσκεται από τη γένεση του, 
και σήμερα έχει μπει πλέον επικίνδυνα στο στόχαστρο του νεοφιλελεύθε-
ρου πνεύματος των εθνικών και πολυεθνικών μεγαθηρίων στα πλαίσια της 
σαρωτικής παγκοσμιοποίησης σε βάρος των μικρών επαγγελματιών σε 
όλους τους χώρους και σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής και της παροχής 
υπηρεσιών. Το βαθυστόχαστο αυτό πόνημα εκφράζει αναμφισβήτητα 
την πρακτική και φιλοσοφική, ανθρωποκεντρικά προσηλωμένη, Ιδεο-
λογία στο πνεύμα της ειρηνικής οικονομικής επανάστασης, όπως αυτή 
διατυπώθηκε το 19° αιώνα από τους πρωτεργάτες του σύγχρονου 
Συνεργατισμού και έκτοτε παραμένει διαχρονική. Φρονούμε ότι ένα 
τέτοιο θεωρητικό έργο αξίζει και πρέπει να διαβασθεί από κάθε κοινω-
νικά προβληματισμένο πολίτη και να μη περιοριστεί μόνο στο χώρο της 
σπουδάζουσας νεολαίας, όπου ως διδακτικό σύγγραμμα σε πέντε 
Τ.Ε.Ι. της χώρας εφοδίαζε και εφοδιάζει από το 1992 τους φοιτητές με 
τις βασικές γνώσεις περί Συνεργατισμού στο πλαίσιο των σπουδών 
τους. Πέρα λοιπόν από το φοιτητικό σύγγραμμα μπορεί και πρέπει να 
αποκτηθεί από όλους τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και μικροα-
γρότες, αλλά και από τους αρχηγούς των οικονομικά αδύναμων νοικο-
κυριών (καταναλωτών), στους οποίους θα φανεί πολύτιμο για την από-
κτηση των απαραίτητων σχετικών γνώσεων. Γνώσεις τις οποίες επι-
βάλλεται να μετατρέψουν σε κάθε είδους συνεργατικό σχήμα προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν, οι μεν πρώτοι (παραγωγοί) την εξοντωτική 
απειλή και αφανισμό τους, ενώ οι δεύτεροι (καταναλωτές) τη δυσβά-
στακτη εκμετάλλευσή τους από τα οικονομικά μεγαθήρια του παγκοσμιο-
ποιητικού κεφαλαίου, όπως είχε προβλέψει με απόλυτη ευστοχία και ο 
Γάλλος πρωτεργάτης συνεργατιστής του 19ου αιώνα, Κάρολος Φουριέ  

 

Αγροτική Επικαιρότητα Καβάλας                                                
9 Σεπτεμβρίου 2004 
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Βαθιά φιλοσοφημένο, με πλούτο στοιχείων από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
γνώμες και δοξασίες αρχαίων φιλοσόφων και ιδεολόγων συνεταιρι-
στών του 18ου αιώνα, είναι τούτο το βιβλίο του καθηγητή Σταύρου 
Μαριάδη. Με ταξινομημένη μεθοδικά την ύλη του κατευθύνει τη σκέψη 
από τις παρυφές στην καρδιά του γνωστικού αντικειμένου και συναρ-
πάζει τον αναγνώστη του. 
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Ο όρος, τα όρια και το περιεχόμενο του Συνεργατισμού, του Συνεταιρι-
σμού και του Σοσιαλισμού έχουν σ' αυτό το βιβλίο, ορατές διαχωρί-
στηκες γραμμές, ώστε να μην αφήνουν καμιά σύγχυση στο μελετητή. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι μαζί με τις εννοιολογικές αναλύσεις, αναφέ-
ρονται συγκεκριμένες εφαρμογές και αναμφισβήτητοι υποστηρικτές 
τους. Οι αναφορές εξάλλου στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και 
στις εφαρμογές που είχε ο συνεργατισμός στην Ελλάδα, δίδουν την 
έκταση της ιδεολογικής του καρποφορίας στη χώρα μας. Ιδιαίτερα οι 
αναφορές σε ιδεολόγους συνεταιριστές από το διεθνή χώρο, η παρου-
σίαση του έργου των θέσεων και απόψεών τους σε συνθήκες, συγκε-
κριμένων περιοχών και εποχών, αποκαλύπτουν ταυτόχρονα και τους 
αγώνες τους, όπως και τις αντιδράσεις που συνάντησαν διαχρονικά. 
Αλλά και η παρουσίαση από το συγγραφέα της συνεταιριστικής ιδεολο-
γίας και δραστηριότητες κατά χώρα (στα κεφάλαια τρία, τέσσερα και 
πέντε) έδειξε περίτρανα ότι ο Συνεργατισμός επιβιώνει και αναπτύσσε-
ται όπου και όσο διατηρεί την ανεξαρτησία του και σέβεται στην πο-
ρεία του, τις ακατάλυτες αρχές του. Φυσικά ο συγγραφέας, επιδέξια 
προτρέπει στο σεβασμό των αρχών του συνεργατισμού και επικρίνει 
τις όποιες αποκλίσεις διαπιστώνει. Στα δύο τελευταία κεφάλαια του 
βιβλίου του (ένατο και δέκατο) ο κ. Μαριάδης σηματοδοτεί τη μελλο-
ντική πορεία του συνεργατισμού με τα δεδομένα των ιστορικών ανα-
λύσεων του, τις εμπειρίες και τις εκτιμήσεις του. 
Το βιβλίο του πάντα επίκαιρο, «όσο θα υπάρχει η ορθόδοξη συνεταιρι-
στική θεωρία και πράξη», όπως ο ίδιος υποστηρίζει εισαγωγικά, είναι 
πράγματι ένα πολύ καλό βοήθημα για τους φοιτητές του, για τους ο-
ποίους είναι γραμμένο, αλλά και για όποιον θέλει να θωρακίσει την 
ιδεολογία του για δράση στο αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα. 

(Γ.ΒΧ) 

Κριτική από το ειδικό περιοδικό "Συνεταιριστική Πορεία"                  
τεύχος 70/2003. Αθήνα 
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Κυκλοφορεί σε 4η βελτιωμένη και συμπληρωμένη έκδοση το βιβλίο του 
Σταύρου Μαριάδη "Συνεργατισμός-Συνεταιρισμοί, ιστορία - φιλοσοφία 
- αποστολή, η εναλλακτική λύση". Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας στον 
πρόλογο του, οι πρώτες βασικές σκέψεις, οι οποίες αποτέλεσαν το πρό-
πλασμα για την συγγραφή τον βιβλίου αυτού, καταχωρήθηκαν το πρώτο 
κατά την δεκαετία τον '70, όταν τότε λειτουργούσε ακόμα ως επιμελητής 
(σήμερα λέκτορας) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη 
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συνέχεια καλλιεργήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε διδακτική ύλη, την 
οποία δίδαξε με συνεχείς βελτιώσεις από το 1980 στα πλαίσια των συνε-
ταιριστικών μαθημάτων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ μέρος της ύλης 
αυτής δίδαξε επί σειρά εξαμήνων (1990 - 96) ως επισκέπτης καθηγητής 
και στο νεότευκτο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. 
Η ευμενής απήχηση που είχε, στη σπουδάζουσα νεολαία της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης η νέα για τα ελληνικά δεδομένα αυτή ύλη, αποτέ-
λεσε μια προκριματική αποδοχή της και ταυτόχρονα μια θετική πρό-
κληση για τον κ. Μαριάδη, δίνοντάς του το απαραίτητο κουράγιο για να 
προχωρήσει στην παραπέρα βελτίωση και ολοκλήρωσή της στο παρόν 
βιβλίο. Επίσης, επισημαίνει πως για να φθάσει στη σημερινή του μορφή 
το έργο αυτό, απαιτήθηκαν συμπληρωματικές έρευνες πέντε μηνών. Τις 
οποίες πραγματοποίησε τελικά στις πλούσιες βιβλιοθήκες των Πανεπι-
στημίων της Κολωνίας και της Νυρεμβέργης. 
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν συνολι-
κά δέκα κεφάλαια. 
• Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αλλά κατατοπιστική αναφορά 
στις προσυνεταιρισπκές μορφές από την αρχαιότητα μέχρι τα μέσα του 
19ου αιώνα. 
• Το δεύτερο μέρος, με τα πέντε κεφάλαια του, αναφέρεται στις χώρες 
εκείνες από τις οποίες ξεκίνησε το σύγχρονο συνεταιριστικό κίνημα. Και 
κύρια στους βασικότερους πρωτεργάτες συνεργατιστές- συνεταιριστές 
των χωρών αυτών, με τα μέχρι σήμερα αξιοπρόσεκτα συνεταιριστικά 
τους προπλάσματα - μοντέλα. 
• Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις δύο βασικές σχολές των σύγχρονων συ-
νεταιρισμών, την Γερμανική και εκείνη της Ροχδάλης - ΙCΑ, με πλήρη 
ανάλυση των αρχών της δεύτερης, οι οποίες είναι και οι διεθνείς συνε-
ταιριστικές αρχές σήμερα. 
• Τέλος, το τέταρτο μέρος αναλύει στα δύο βασικότατα κεφάλαια του 
την έννοια και την αποστολή των σύγχρονων συνεταιρισμών και πραγ-
ματεύεται τον συνεργατισμό ως ένα εναλλακτικό κοινωνικό - οικονομικό 
σύστημα. Τα δύο αυτά κεφάλαιο αποτελούν και την πεμπτουσία του βι-
βλίου αυτού. 
Το βιβλίο έχει αναθεωρηθεί δύο φορές από τον συγγραφέα, η πρώτη 
κατά την τρίτη έκδοσή του, που προέκυψε λόγω της αναθεώρησης των 
Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών στις οποίες στηρίζονταν και λειτουρ-
γούσαν οι ανά τον κόσμο συνεταιρισμοί από το 1966 έως το 1995. Πα-
ράλληλα, με την ευκαιρία προστέθηκε και μια σύντομη βιογραφία των 



 

 21 

ελλήνων πρωτοπόρων συνεταιριστών. 
Η δεύτερη αναθεώρηση έγινε στην παρούσα έκδοση με την προσθήκη 
τριών σημαντικών τμημάτων: 
• Νεώτερα στοιχεία για την Κοινή Συντροφιά των Αμπελακίων που 
προέκυψαν από πρόσφατη συμπληρωματική μελέτη του συγγραφέα. 
• Ένα υποκεφάλαιο για την ICA 
• Και μια σχετικά σύντομη αναφορά στο νεότευκτο Ευρωπαϊκό Συνε-
ταιρισμό. 
Χάρη στην μεθοδικά ταξινομημένη ύλη του, το βιβλίο κατευθύνει τον 
αναγνώστη από τις παρυφές στην καρδιά του γνωστικού αντικειμένου 
συναρπάζοντάς τον. Ταυτόχρονα, οι όροι, τα όρια και τα περιεχόμενα 
των φιλοσοφικών ρευμάτων του Συνεργατισμού, του Συνεταιρισμού και 
του Σοσιαλισμού, ορίζονται σαφώς ώστε να αποτρέπουν την σύγχυση 
του μελετητή. 
Πρόκειται για ένα βιβλίο διαρκούς επικαιρότητας "όσο θα υπάρχει η 
ορθόδοξη συνεταιριστική θεωρία και πράξη ", όπως υποστηρίζει ο συγ-
γραφέας στην εισαγωγή του. Ταυτόχρονα, είναι ένα πολύ καλό βοήθημα 
για τους φοιτητές για τους οποίους ξεκίνησε και η συγγραφή του, αλλά 
και για όποιον θέλει να θωρακίσει ιδεολογικά την δράση του στο ελλη-
νικό συνεταιριστικό κίνημα. 
 
 

Περιοδικό «Αγροτικός Συνεργατισμός» της ΠΑΣΕΓΕΣ 
Τεύχος 27 Δεκέμβριος 2004 
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Με αφορμή τις κ ι ν η τ ο π ο ι ή σε ι ς  τω ν  αγροτών όλης της χώρας εδώ 
και αρκετές εβδομάδες, διεκδικώντας το δικαίωμα της επιβίωσης από την 
πολιτεία, η οποία στο όνομα της παγκοσμιοποίησης τους άφησε στο έλεος των 
πολυεθνικών, των καρτέλ και της ελεύθερης αγοράς, θυμήθηκα το πολύ σπου-
δαίο και μοναδικό Βιβλίο, του Ομότιμου καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Δρ. 
Σταύρου Μαριάδη, με τίτλο Συνεργατισ μό ς -Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ο ί .  
ΙΣΤΟΡΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 
Το βιβλίο αυτό είναι ένα έργο διαχρονικό. Έρχεται σε επικαιρότητα κάθε 

φορά που οποιαδήποτε εργατική και παραγωγική τάξη ξεσηκώνεται, προκει-
μένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, από τον οποιοδήποτε εργοδότη 
και από την πολιτεία για την κατοχύρωσή τους. Το δικαίωμα αυτό δεν υπήρχε 
πάντοτε στις ανθρώπινες κοινωνίες και τις εργασιακές τάξεις. Το κατέκτησαν 
όλοι οι εργαζόμενοι μέσα από τη φιλοσοφία, τις αρχές και τους κανόνες του 
συνεργατισμού, στους οποίους βασίζονται και δομούνται όλοι οι συνδικαλι-
στικοί, συνεταιριστικοί και πολιτιστικοί φορείς που σκοπό έχουν, όχι μόνο να 
ανεβάσουν το οικονομικό επίπεδο των εργαζομένων, αλλά και να τους δώσουν 
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τη δυνατότητα μέσα από τη μαζικότητα να προστατέψουν την αξιοπρέπεια και 
τον πολιτισμό τους. 
Σήμερα με την οικονομική κρίση να απειλεί την παγκόσμια οικονομία, γίνε-

ται ακόμα πιο επίκαιρο γιατί καταδεικνύεται ακόμα περισσότερο, ότι χωρίς 
τον συνεργατισμό δεν μπορεί από μόνη της η αγορά να προστατέψει την οι-
κονομία των λαών, αλλά ούτε τη δημοκρατία σαν πολιτικό σύστημα. Αυτή 
μπορεί να προστατευθεί και να προσφέρει μόνο όταν ο λαός έχει συμμετοχή σ' 
αυτήν. Σήμερα λαϊκή συμμετοχή στη δημοκρατία μπορεί να προκύψει μόνο 
από οργανώσεις που στηρίζονται πραγματικά στη φιλοσοφία και τις αρχές 
του συνεργατισμού. 
Πιστεύω ότι το εν λόγω βιβλίο του κ. Μαριάδη απαντά σε πάρα πολλά ακα-

τανόητα που συμβαίνουν στους καιρούς μας. Πιστεύω ακόμα ότι το βιβλίο 
αυτό πρέπει να μελετηθεί από κάθε μορφωμένο άνθρωπο, γιατί θα τον βοη-
θήσει να τοποθετηθεί κοινωνικά σωστά και υπεύθυνα. 
 
 

Ευθυμίος Νικολιδάκης 
Πρ. Διευθυντής Γεωργίας Ν. Ρεθύμνου 

12 Φεβρουαρίου 2009 
 

 
 
Το βιβλίο «Συνεργατισμός- Συνεταιρισμοί» του κ. Σταύρου 

Μαριάδη, δίνει μια άλλη πνοή στην μέχρι τώρα κλασική ανάπτυξη 
των θεμάτων του συνεργατισμού. 

  
Ο κ. Μαριάδης κατά την ιστορική ανάπτυξη του θέματος εκτός των 
άλλων, σαν ένας σύγχρονος Σκαπανέας συνεχιστής των Πρωτοπόρων 
του Rochdale, «ξεθάβει» αντιπροσωπευτικές επιστολές από την πρώι-
μη εποχή του συνεργατισμού, ως αναμφισβήτητες μαρτυρίες των συν-
θηκών εξέλιξης του συνεργατισμού στον κόσμο αλλά και στην Ελλά-
δα, που απαντάνε στο «γιατί πήγε προς αυτή την κατεύθυνση;» 

 
Αναφέρεται στον τόπο μας, που χρονικά σχεδόν παράλληλα με την 
Ευρώπη, αν όχι νωρίτερα, δημιουργήθηκαν προπλάσματα των σύγ-
χρονων συνεταιριστικών δομών.  
Με σθένος και παρρησία αναδεικνύει την πρωτοποριακή θέση της 
Ελλάδας στην παγκόσμια συνεργατική ιστορία, ζητώντας, μέσα από 
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αυτό το σύγγραμμα του, την διεθνή αναγνώριση που αβίαστα δικαιού-
ται η χώρα μας. 
 
Συνεχίζοντας στις επόμενες σελίδες του έργου του πάντα ως σύγχρο-
νος Σκαπανέας, αναλύει την πορεία του Συνεταιριστικού Κινήματος, 
«ξεθάβει» και παραθέτει σημαντικά παραστατικά στοιχεία που συνέ-
βαλαν στην σύγχρονη διαμόρφωση των συνεταιριστικών αρχών, αλλά 
και  την σύζευξή  τους με τις αρχές της γερμανικής συνεταιριστικής 
σχολής. 
 
Σίγουρα το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα πρέπει να αισθάνεται  
τυχερό που ο κ. Μαριάδης σπούδασε στην Γερμανία, και είχε την έ-
μπνευση να μοιραστεί αυτή του την ολοκληρωμένη γνώση συγγράφο-
ντας το βιβλίο «Συνεργατισμός - Συνεταιρισμοί» που περιγράφει λε-
πτομερώς τις διαφορές και ομοιότητες των δύο διεθνών Σχολών του 
συνεργατισμού.  
 
Όλα αυτά τα μοναδικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο βιβλίο του κ 
.Μαριάδη πρέπει να γίνουν κτήμα της νέας γενιάς, για να πάρει την 
σκυτάλη από τους παλαιότερους, γνωρίζοντας τι συνέβη αλλά και για-
τί συνέβη στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, για να διεκδικήσει 
διεθνώς την αναγνώριση της  ιστορικής συμβολής του τόπου μας  στο 
παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα, να μην απογοητεύεται για την κακο-
τυχία του κατανοώντας τις αιτίες, αλλά και να γίνει  κάτοχος των αν-
θρωπιστικών συνεταιριστικών αξιών και αρχών που αναλύονται δια-
χρονικά με κάθε λεπτομέρεια. 
 
Εάν όλα τα παραπάνω που εμπεριέχονται στο βιβλίο  ως «ανάλυση σε 
δεύτερο επίπεδο», δεν γίνουν κτήμα της νέας γενιάς τι μπορούμε άρα-
γε να περιμένουμε στο μέλλον;                        
 
 

 
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης  
5Μαϊου 2009 
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Πρόλογος 

Οι πρώτες βασικές σκέψεις, οι οποίες αποτέλεσαν το πρό-
πλασμα για την συγγραφή τον βιβλίου αυτού, καταχωρήθηκαν το 
πρώτο κατά την δεκαετία του 1970 όταν τότε λειτουργούσα ακό-
μα ως επιμελητής (σήμερα λέκτορας) στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν και δια-
μορφώθηκαν σε διδακτική ύλη, την οποία δίδαξα με συνεχείς 
βελτιώσεις από το 1980 στα πλαίσια των συνεταιριστικών μαθη-
μάτων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης· μέρος της ύλης αυτής δίδαξα επί 
σειρά εξαμήνων (1990/96) ως επισκέπτης καθηγητής και στο 
νεότευκτο τότε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. 

Η ευμενής απήχηση που είχε στη σπουδάζουσα νεολαία της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η νέα για τα ελληνικά δεδομένα αυτή 
ύλη, αποτέλεσε μια προκριματική αποδοχή της και ταυτόχρονα 
μια θετική πρόκληση για μένα, η οποία μου έδωσε το απαραίτη-
το κουράγιο για να προχωρήσω στην παραπέρα βελτίωση και 
ολοκλήρωσή της στο παρόν πλέον βιβλίο. Ας σημειωθεί ακόμη, 
ότι για να φθάσει στη σημερινή του μορφή το έργο αυτό, απαι-
τήθηκαν συμπληρωματικές έρευνες πέντε μηνών, που τις πραγ-
ματοποίησα τελικά στα Πανεπιστήμια Κολωνίας και Νυρεμβέρ-
γης, οι πλούσιες βιβλιοθήκες των οποίων μου διευκόλυναν τα 
μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Εκφράζονται θερμές ευχαρι-
στίες προς τους Καθηγητές των Πανεπιστημίων αυτών: Zerche, 
Engelhardt, Hahn και Laurinkari (Φιλανδός καθηγητής, συνερ-
γάτης του Πανεπιστημίου Νυρεμβέργης). 

Επειδή ο Συνεργατισμός ως επιστημονικό αντικείμενο δι-
δασκαλίας στη χώρα μας καθιερώθηκε μόλις στη δεκαετία του 
'70, δεν είχε προκύψει μέχρι τότε επιτακτικά η ανάγκη για την 
συγγραφή τέτοιων βασικών επιστημονικών εγχειριδίων για την 
συστηματική του διδασκαλία κύρια στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
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ση. Τα κάποια ελάχιστα παραπλήσια βιβλία που έχουν γραφεί 
από την δημιουργία του Νεο-Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα, 
από Έλληνες συγγραφείς, αν και είναι πράγματι αξιόλογα, καθό-
τι εκπονήθηκαν από γνήσιους ιεραπόστολους και "εραστές" του 
Συνεργατισμού, όμως είναι πολύ λιγοστά, πρώτον, δεύτερο δεν 
αξιοποιήθηκαν δυστυχώς στον καιρό τους από την ελληνική εκ-
παίδευση, για το λόγο που αναφέραμε πιο πάνω, και τρίτο, επί 
το πλείστον έχουν ξεπεραστεί. 

Ανάμεσα στα λίγα αυτά βιβλία, το δικό μας σύγγραμμα 
μπορεί να χαρακτηρισθεί χωρίς καμιά υπερβολή και ως το μο-
ναδικό, στο είδος του, σήμερα, γιατί καλύπτει σφαιρικά όλες τις 
βασικές διαστάσεις σχετικά με την ορθόδοξη θεωρία των σύγ-
χρονων συνεταιρισμών, όπως αυτή καλλιεργήθηκε μέσα από τις 
δεκαετίες και επαναβεβαιώθηκε, πάντοτε με σταθερό προσανα-
τολισμό, πάνω στις αρχικές της βάσεις από κορυφαίους ευρω-
παίους θεωρητικούς. Έτσι ήρθε, έστω και καθυστερημένα, για 
να καλύψει ένα σοβαρό κενό που υπήρχε και υπάρχει ακόμη και 
σήμερα στο χώρο αυτό στη χώρα μας, ως το μοναδικό, συμπλη-
ρωμένο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις του 1995. 

Το βιβλίο απευθύνεται κύρια στους φοιτητές και σπουδα-
στές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σ' αυτούς μπορεί να χρησι-
μεύσει και ως βασικό σύγγραμμα περί Συνεργατισμού και Συνε-
ταιρισμών, αφού είναι σε θέση να τους εφοδιάσει πολύπλευρα με 
τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις πάνω στο επιστημονικό 
αυτό αντικείμενο. Ακόμα μπορεί να φανεί χρήσιμο και στους 
εκπροσώπους των οικονομικών, νομικών και κοινωνικών επι-
στημών, όπως και στους ιστορικούς, ψυχολόγους και εκπαι-
δευτικούς, καθότι ο Συνεργατισμός ως επιστημονικός χώρος 
συνδέεται, από λίγο ως πολύ, και με τον καθένα από τους παρα-
πάνω κλάδους. 

Πέρα όμως από τη σπουδάζουσα νεολαία και τους εκπρο-
σώπους των άλλων κλάδων που αναφέραμε, το βιβλίο αυτό μπο-
ρεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες και σε όλους εκείνους 
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τους φορείς, οι οποίοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον Συ-
νεργατισμό. Ακόμα είναι χρήσιμο και στον κάθε πολίτη, καθότι 
η ορθή συνεταιριστική γνώση είναι απαραίτητη σε όλους, μιας 
και ο καθένας μπορεί, δοθείσης ευκαιρίας, να γίνει ενεργό μέ-
λος κάποιου συνεταιρισμού. 

Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη του βιβλίου αυ-
του γίνεται ευχάριστη, καθότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
είναι η στρωτή δημοτική και το ύφος πολύ γλαφυρό. Πέρα από 
αυτά ο αναγνώστης προκαλείται ακόμα και για έναν διάλογο 
μέσα από μία συνεχή παρεμβολή κοινωνικο-οικονομικών και 
κοινωνικο-πολιτικών ερεθισμάτων. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν συνολικά δέκα κεφάλαια. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αλλά κατατοπιστική 
αναφορά στις προσυνεταιριστικές μορφές από την Αρχαιότητα 
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. 

Το δεύτερο μέρος με τα πέντε κεφάλαιά του αναφέρεται 
στις χώρες εκείνες, από τις οποίες ξεκίνησε το σύγχρονο (σημε-
ρινό) συνεταιριστικό κίνημα και κύρια στους βασικότερους πρω-
τεργάτες Συνεργατιστές - Συνεταιριστές των χωρών αυτών με τα 
και σήμερα ακόμα αξιοπρόσεκτα συνεταιριστικά τους προπλά-
σματα - μοντέλα. 

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις δύο βασικές Σχολές των 
σύγχρονων συνεταιρισμών, την Γερμανική και εκείνη της Ροχ-
δάλης - ICA, με πλήρη ανάλυση των Αρχών της δεύτερης, οι ο-
ποίες είναι και οι διεθνείς συνεταιριστικές Αρχές σήμερα. 

Τέλος, το τέταρτο μέρος αναλύει στα δύο βασικότατα κε-
φάλαιά του την έννοια και την αποστολή των συνεταιρισμών και 
πραγματεύεται τον Συνεργατισμό ως ένα εναλλακτικό κοινωνι-
κο-οικονομικό σύστημα. Τα δύο αυτά κεφάλαια αποτελούν και 
την πεμπτουσία του βιβλίου αυτού. 

Ολοκληρώνοντας το προλογικό μου αυτό σημείωμα θεωρώ 
σκόπιμο να προσθέσω και το παρακάτω ουσιώδες γεγονός: Το 
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βιβλίο αυτό είναι διαχρονικό. Και θα παραμένει πάντα επίκαι-
ρο, και μάλιστα όσο θα υπάρχει και η φιλελεύθερη οικονομία, 
την οποία φιλοδοξεί και θα επιμένει πάντα να αντικαταστήσει ο 
Συνεργατισμός, αποδεικνύοντας πρώτ' απ' όλα, ότι είναι το πιο 
δίκαιο και το πιο ανθρωπιστικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. 

 
Σταύρος Μαριάδης 
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Ο Αριστοτέλης παρατήρησε ότι ο άνθρωπος, μεταξύ 

όλων των όντων, είναι ένα κοινωνικό ον, μια κοινωνική ύπαρ-
ξη. Με τη διαφοροποίησή του αυτή από τα άλλα όντα, ζει και 
υπάρχει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Έξω από την κοι-
νωνία αυτή δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σαν ΘΗΡΙΟ η 
σαν ΘΕΟΣ. 

Ζώντας μέσα στην κοινωνία ο άνθρωπος είναι ανα-
γκασμένος να συναλλάσσεται, σ 'όλους τους τομείς της ζωής 
του, με τους συνανθρώπους του. Η ανάγκη αυτή της συναλλα-
γής οδήγησε τους ανθρώπους σε σχέσεις εξάρτησης του ενός 
από τον άλλον και μάλιστα σε σχέσεις όχι πάντα αγαθές, αν-
θρώπινες, αλλά πολλές φορές καταπιεστικές και βάναυσες. 

Η εξάρτηση αυτή και η ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων 
ήταν, από τις παλιότερες εποχές μέχρι σήμερα, πιο έκδηλη 
στον οικονομικό τομέα. Κατά τη μακρόχρονη δηλαδή πορεία 
των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των ανθρώπων, κατόρ-
θωσαν ορισμένα άτομα να αποκτήσουν μια περιουσιακή υπε-
ροχή και γενικότερα μια ανώτερη οντότητα μέσα στην κοινω-
νία σε σύγκριση με τους άλλους συνανθρώπους τους. Την υ-
περοχή δε αυτή την απέκτησαν, εκτός από ορισμένες εξαι-
ρέσεις, είτε επειδή συνέβη να κατέχουν μια προνομιακή θέ-
ση, που την εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα, είτε επειδή ήταν 
πιο «καπάτσοι», είτε πάλι, αυτό είναι δυστυχώς  σύνηθες 
φαινόμενο ιδίως στη δική μας χώρα, επειδή διαχειρίστηκαν 
με δολερότητα δημόσιο χρήμα (απάτη, φοροκλοπή, λαθρο-
χειρία, κατάχρηση, απιστία και άλλα παρόμοια). Με την 
πάροδο δε του χρόνου την υπεροχή τους αυτή την αύξησαν με 
την βοήθεια του δήθεν ελεύθερου, αλλά στην ουσία άνισου και 
εξοντωτικού για τους μικρούς, οικονομικού ανταγωνισμού. 

Έτσι δημιουργήθηκε μια οικονομική ELITE ανθρώπων 
που επιβλήθηκε στις άλλες κοινωνικές τάξεις, εκμε-
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ταλλευόμενη αυτές στα πλαίσια του εγωιστικού ατομικού συμ-
φέροντος. Σ' αυτήν την απαράδεκτη ηθικά κατάσταση κυ-
ριαρχεί σε πολλές χώρες του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου η 
ασυδοσία και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο σε 
τέτοιο βαθμό, που να ισχύει ακόμη και σήμερα ο νόμος της 
Ζούγκλας: "ο θάνατός σου η ζωή μου". 

Στον αγροτικό χώρο η εκμετάλλευση αυτή παλιότερα γι-
νόταν κάτω από το θεσμό της δουλοπαροικίας, αργότερα με 
τους κολλήγους, την τοκογλυφία κλπ. Σήμερα η εκμετάλλευση 
εξακολουθεί να πραγματοποιείται γενικά με την παρέμβαση 
του οποιουδήποτε κερδοσκοπικού κεφαλαίου (εμπορικού, βιο-
μηχανικού κλπ.). 

Σε παλιότερες εποχές οι εξαρτημένοι γεωργοί δεν μπο-
ρούσαν να αντιδράσουν κατά των εκμεταλλευτών τους, επειδή 
υπήρχε και πολιτικοκοινωνική εξάρτηση από αυτούς. 

Από τον 19ο αιώνα όμως τα πράγματα άλλαξαν αισθητά 
και συνέχεια καλυτερεύουν για τους αγρότες με την θεσμική 
γένεση και ανάπτυξη του Συνεργατισμού. 

Στο βιβλίο μας αυτό θα περιλάβουμε μεταξύ άλλων τη 
θεωρία και τις βασικές αρχές του Συνεργατισμού, δηλαδή θα 
καλύψουμε το θεωρητικό μέρος αυτού του κλάδου, ο οποίος  
στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες είναι και παραμένει 
ακόμη στο περιθώριο των οικονομικών και κοινωνικών επι-
στημών. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι σε πολλές χώρες του 
κόσμου ο Συνεργατισμός αποτελεί από τις αρχές του 20ου αιώ-
να ανεξάρτητο επιστημονικό κλάδο στα Πανεπιστήμια και σε 
διάφορες άλλες Σχολές. 

Όπως είναι γνωστό ο κλάδος αυτός ανήκει στις οικονομι-
κές και κοινωνικές επιστήμες –και γενικότερα στις ανθρωπι-
στικές- εξετάζει δε τις σχέσεις και τη δράση του ανθρώπου 
μέσα στην κοινωνία σφαιρικά και όχι μονόπλευρα. Προσπαθεί 
ακόμη να αναλύσει τα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά φαι-
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νόμενα, πάντοτε με γνώμονα το κοινό και όχι το ατομικό συμ-
φέρον. 

Το βασικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Συ-
νεργατισμός είναι η βελτίωση της οικονομικής και της κοι-
νωνικής κατάστασης του ανθρώπου. Θέλει όμως να βλέπει 
τον άνθρωπο να δρα σαν σύνολο και όχι σαν μεμονωμένο ά-
τομο. Τον άνθρωπο τον θέλει, απαλλαγμένο από κάθε νοσηρό 
ατομιστικό συναίσθημα, να ανεβαίνει οικονομικά συνεργαζό-
μενος με τους συνανθρώπους του και όχι εκμεταλλευόμενος 
αυτούς. Με άλλους λόγους την οικονομική άνοδο του αν-
θρώπου την προωθεί με βάση τη συνεργασία και την ευγενή 
άμιλλα και όχι με τον σκληρό ανταγωνισμό. 

Με βάση αυτές και άλλες παρόμοιες σκέψεις και συ-
ναισθήματα, θα συναντήσει ο αναγνώστης μας κατά τη σπουδή 
του βιβλίου αυτού διάφορα σημεία τα οποία θα τον προβλημα-
τίσουν αναφορικά με το ιδεολογικό υπόβαθρο του Συνεργατι-
σμού. 

Βέβαια, τους διάφορους σχετικούς προβληματισμούς θα 
τους συζητήσουμε και σε πολλά άλλα σημεία του βιβλίου αυ-
τού, με συνεταιριστική αντικειμενικότητα και αντίληψη και 
μάλιστα με την ελπίδα ότι έτσι θα μπορέσουμε να προκαλέ-
σουμε έναν καρπερό διάλογο με όλους τους αναγνώστες αλλά 
και με οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. 

O Συνεργατισμός, ο ελεύθερος, έχει σαν ιδεολογικό του 
υπόβαθρο τον ανθρωπισμό. Θέλει τον οικονομούντα άνθρω-
πο να δρα ελεύθερα και όχι με δέσμευση της προσωπικής  
του ελευθερίας, όπως αυτό συμβαίνει στα διάφορα συγκε-
ντρωτικά σοσιαλιστικά καθεστώτα, όπου υπάρχουν αυτά 
ακόμα σε κάποιες χώρες του κόσμου. Από την άλλη μεριά 
όμως θέλει τον άνθρωπο να δρα ελεύθερα μεν αλλά συλλο-
γικά και όχι, χάρη στην ελευθερία, ατομιστικά και ασύδοτα 
σε βάρος της οικονομίας των ασθενέστερων, όπως αυτό 
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συμβαίνει στα λεγόμενα φιλελεύθερα οικονομικά καθεστώ-
τα των καπιταλιστικών χωρών. 

O ελεύθερος Συνεργατισμός βρίσκεται πάνω από αυτά. 
Γι'αυτό έχει αντιπάλους και από τη μια και από την άλλη ιδεο-
λογική παράταξη. Και αυτό γιατί απορρίπτει τον σκληρό α-
νταγωνισμό και προωθεί τον συναγωνισμό, αλλά τον ελεύ-
θερο και όχι τον κατευθυνόμενο. O Συνεργατισμός πιστεύει 
και προωθεί την ελεύθερη αλλά κοινωνικοποιημένη οικονο-
μία, όχι δηλαδή εκείνη στα στενά ατομικά πλαίσια, αλλά σε 
ομαδικά - συλλογικά. Με άλλους λόγους, ενδιαφέρεται για 
την δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, γεγονός που οδηγεί 
στην εξομάλυνση των διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ 
των ανθρώπων. Προωθεί δηλαδή την οικονομική δημοκρα-
τία παράλληλα προς την κοινωνική. 

Πριν από κάποια χρόνια άκουσα από έναν παλιό συ-
νεταιριστή και Ακαδημαϊκό να λέει: "Ο Συνεργατισμός είναι 
η ευγενέστερη έκφραση της ελευθέρας οικονομίας. Διεθνώς  
δε εκφράζει τα πιο ευγενή ανθρωπιστικά αισθήματα μετά 
τον Ερυθρό Σταυρό". 

Με τον Συνεργατισμό ο άνθρωπος ελευθερώνεται και 
εσωτερικά και εξωτερικά. Ελευθερώνεται από τα στενά δε-
σμά του  "εγώ" και του "δικό μου" και προχωρεί αβίαστα 
στο "εμείς" και στα "δικά μας". Έτσι, ο άνθρωπος φεύγει 
από τη φυλακή του "εγώ" του και μπαίνει στο ελεύθερο και 
άνετο περιβάλλον μιας κοινωνικοοικονομικής ομάδας όπου  
αποβάλλει το άγχος του. Γιατί το άγχος δεν μπορεί να κρα-
τηθεί σε ανοιχτό χώρο. Το άγχος θάλλει και προοδεύει σαν 
παράσιτο μόνο στους μολυσμένους χώρους του αυστηρού 
"εγώ". 

Ο Συνεργατισμός, λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς πα-
ραταξιακά δεν ικανοποιεί κανέναν. Γι'αυτό έχει, όπως είπαμε, 
και πολλούς εχθρούς από όλες τις παρατάξεις, οι οποίοι τον 
επιτίθενται με πολλές αλλά αστήρικτες κατηγορίες. 
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Επειδή ο Συνεργατισμός πολεμήθηκε ανέκαθεν από ορα-
τές και αόρατες, κυρίως, δυνάμεις, δεν μπόρεσε να γίνει γνω-
στός στο ευρύτερο κοινό. Και πολεμήθηκε, γιατί δήθεν καταρ-
γεί την ιδιωτική πρωτοβουλία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν αυ-
τός γίνει συνείδηση των εργαζομένων, είτε στον αγροτικό, 
είτε στους άλλους παραγωγικούς χώρους, είμαι βέβαιος ότι 
θα ξεσκεπαστούν οι αληθινοί εχθροί της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας!... 

Θα φανεί, ότι οι εχθροί της είναι ορισμένοι κύκλοι οργα-
νωμένων συμφερόντων, οι οποίοι παραποιούν την έννοια και 
την ουσία της ελευθερίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και 
την παραποιούν σκόπιμα για να μπορούν να εκμεταλλεύονται 
την άγνοια των πολλών, οι οποίοι τους ακολουθούν με την 
πλανεμένη πίστη και την απατηλή ελπίδα, ότι και αυτοί μια 
μέρα θα μπορέσουν να γίνουν μεγάλοι επιχειρηματίες!... 

Εδώ όμως βρίσκεται η μεγάλη πλάνη, την οποία πρέπει 
να καταλάβουν οι παρασυρόμενοι. Πρέπει, δηλαδή να νιώ-
σουν, ότι όταν ο άνθρωπος δρα μόνος του, για να ανεβεί οι-
κονομικά ψηλά, πρέπει αναπόφευκτα να εκμεταλλευτεί άλ-
λα άτομα, λίγο ως πολύ. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε θα γί-
νει ο ίδιος αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους  άλλους. 
Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Σαν μέσος δρόμος υπάρχει 
μόνο η συνεργασία. Με τις αρχές της συνεργασίας η ελευθε-
ρία και η ιδιωτική πρωτοβουλία του  ατόμου χαλι-
ναγωγούνται και αυτοπεριορίζονται και δεν μετατρέπονται 
σε ασυδοσία. Έτσι καταπολεμάται η "εκτροφή" ολίγων αν-
θρώπων εκμεταλλευτών (οικονομική ολιγαρχία) και απο-
φεύγεται η δημιουργία ανθρώπων εκμεταλλευόμενων (μά-
ζες). Με την συνεργασία λοιπόν δεν ανεβαίνουν οικονομικά 
μόνον λίγοι επιτήδειοι αλλά εξ ίσου όλοι μαζί. Έτσι πλά-
θεται μια κοινωνία οικονομικά και κοινωνικά δίκαιη και 
αληθινά δημοκρατική. 
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Αυτή λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές η αποστολή του  
Συνεργατισμού. Και όμως αυτός βρίσκει αντιπάλους και α-
πό τις δύο παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή και από τους λί-
γους και από τις μάζες. Οι μεν λίγοι τον καταπολεμούν γιατί 
θίγονται τα προσωπικά τους συμφέροντα, οι δε μάζες από 
άγνοια και από παρασυρμό!... 

Γνωστικό αντικείμενο του Συνεργατισμού 
Κατά την ανάπτυξη όλων των παρακάτω κεφαλαίων θα 

προκύψει αβίαστα, ότι ο Συνεργατισμός ως επιστήμη είναι 
κράμα πολλών επιστημονικών κλάδων. Και τούτο, διότι λόγω 
της φύσης του δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί από ένα και 
μόνον επιστημονικό κλάδο. 

Το παρακάτω σχήμα βασίζεται σε παρόμοια σχηματική 
παράσταση του Γερμανού θεωρητικού ZERCHE. Αυτό μας δί-
νει μια σφαιρική εικόνα, μέσα από την οποία μπορούμε να 
συλλάβουμε και να οριοθετήσουμε το γνωστικό αντικείμενο 
του Συνεργατισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 1: Γνωστικό αντικείμενο του Συνεργατισμού. 
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Βασικοί επιστημονικοί κλάδοι πάνω στους οποίους βασί-
ζεται ο Συνεργατισμός είναι η Οικονομική των επιχειρήσεων 
και η Πολιτική οικονομία. Και αυτό, διότι οι συνεταιρισμοί ως 
οικονομικές επιχειρηματικές μονάδες λειτουργούν όπως και 
όλες οι άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις οποίες μελετά ο επι-
στημονικός κλάδος της Οικονομικής των επιχειρήσεων. Από 
την άλλη πλευρά, την ανταγωνιστικότητα των συνεταιρισμών, 
το διαχωρισμό των συνεταιρισμών από τις άλλες οικονομικές 
οργανώσεις, τη σημασία του συνεταιριστικού κλάδου στα 
πλαίσια της όλης οικονομίας, κ.ά., μελετά ο επιστημονικός  
κλάδος της Πολιτικής οικονομίας. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε 
ότι οι δύο αυτοί επιστημονικοί κλάδοι μελετούν τις  συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις, όπως και όλες τις άλλες, ο μεν πρώτος 
από μικροοικονομικής, ο δε δεύτερος από μακροοικονομικής 
πλευράς. Αλλά και οι άλλοι επιστημονικοί κλάδοι που αναφέ-
ρονται στο σχήμα 1, συνεπικουρούν τον Συνεργατισμό ως έναν 
ανεξάρτητο επιστημονικό κλάδο. (Για περισσότερες πληροφο-
ρίες παραπέμπω τους ενδιαφερόμενους στον ZERCHE, σελίδα 
17 και επόμενες). 
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Σταύρος Λ. Μαριάδης 
 
Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Χαλκιδικής από 
πρόσφυγες γονείς. Το δημοτικό και το γυμνάσιο 
τα τελείωσε στην Καλλιθέα και στην Βάλ-
τα(σήμερα Κασσάνδρεια) αντίστοιχα. Το 1957 
περατώνοντας τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
στην Αεροπορία ως δόκιμος πιλότος και ως απλός 
σμηνίτης (6 και 21 μήνες) ξενιτεύτηκε στην 
Γερμανία για εργασία με βαθύτερο στόχο τις 
σπουδές. 
Από το 1958 μέχρι το 1962 στο Πανεπιστήμιο της 
Βόννης πήρε το βασικό πτυχίο της Γεωπονίας. 
Αμέσως μετά και για 4 εξάμηνα σπούδασε συμπληρωματικά πολιτικές και οικονομικές 
επιστήμες καθώς και νομικά (τα οποία συνέχισε αργότερα και στην Ελλάδα μέχρι το 30 

έτος). Στην συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές  σπουδές στην Αγροτική Πολιτική με εξειδί-
κευση στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, και το Δεκέμβριο του 1966 αναγορεύτηκε 
διδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τις μακροχρόνιες σπουδές του τις χρηματοδότησε 
μόνος του ως εργαζόμενος φοιτητής και ως εσωτερικός και μεταπτυχιακός υπότρο-
φος του Πανεπιστημίου και της «Γερμανικής Ακαδημαϊκής  Υπηρεσίας Υποτροφιών-
DAAD» αντίστοιχα. Ακόμα, από τις οικονομίες της υποτροφίας του ενίσχυε και την 
χήρα μάνα του καθώς και τα αδέρφια του. Στην Ελλάδα λειτούργησε για 13 χρόνι-
α(1967-1980) ως επιμελητής (σήμερα λέκτορας) στο Αριστ/λειο Παν/μιο Θεσσαλονί-
κης. Στο διάστημα αυτό ανέπτυξε επιστημονική δραστηριότητα διεξάγοντας βασικές 
έρευνες και συγγράφοντας πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα. Για μια διεθνώς πρωτό-
τυπη έρευνά του διακρίθηκε με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Κατά τα έτη 1969, 
1977, 1988, και 1998 πραγματοποίησε σύντομες μεταδιδακτορικές σπουδές για τον 
Συνεργατισμό και την έρευνα αγοράς στην Γερμανία και στις ΗΠΑ. Έχει πάρει μέρος σε 
πολυάριθμα συνέδρια, εντός και εκτός Ελλάδας, σχετικά με το ευρύ γνωστικό αντικεί-
μενό του. Από το 1975 μέχρι σήμερα –πέρα από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα-
πραγματοποίησε και πάνω από 100 διαλέξεις και σεμινάρια ανά την χώρα ως κοι-
νωνική προσφορά, κυρίως και πάντα για τον Συνεργατισμό. Από το 1980 μέχρι το 
2002 λειτούργησε ως καθηγητής Συνεργατισμού στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με καταξιωμέ-
νο διδακτικό και αξιόλογο συγγραφικό έργο (4 βιβλία ευρέως κοινωνικο-πολιτικού 
ενδιαφέροντος με 6 επανεκδόσεις).  Παράλληλα δίδαξε Συνεργατισμό για 7 έτη και 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως επισκέπτης καθηγητής. Από το 2003 είναι ομότιμος 
καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Και από την θέση αυτή συνεχίζει ακούραστα και 
με κάθε τρόπο την δραστηριότητά του για την καλλιέργεια και διάδοση της συνεται-
ριστικής Ιδέας, όπως πάντα «ιεραποστολικά». Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και ο πρώτος 
πρόεδρος του «Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων του Πανεπιστημίου 
Βόννης», ο οποίος υφίσταται μέχρι τα σήμερα. Είναι μέλος του «Ομοσπονδιακού Συν-
δέσμου Γερμανίας για την Προώθηση της Συνεταιριστικής Ιδέας». Είναι μέλος της 
«Εταιρείας Συγγραφέων Β. Ελλάδος». Είναι μέλος της Αμφικτιονίας Ελληνισμού». Το 
2010 βραβεύτηκε από τον «Σύνδεσμο Εκδοτών Β. Ελλάδας» για το συνολικό συγγρα-
φικό του έργο και για την ευρύτερη κοινωνική προσφορά του.  
 
- Είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης και ενός γιού. 

 

 


