Αναφορά 10ης Δράση Δημοσιότητας
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Πρόσκληση
Συνεργώ, συνεργείς… συνεργούμε
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 – 21:00
Τι γίνεται όταν διαφορετικοί φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνεργάζονται μεταξύ
τους με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους;
Πως μπορούμε αναπτύξουμε αποτελεσματικές συνέργειες;
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι χωρίς αντίτιμο, είναι
όμως απαραίτητη η κράτηση θέσεων.
Λίγα λόγια για τις παρουσιάσεις:
Παράγω – Επιχειρώ Κοινωνικά

ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η
ένωση
Κοιν.Σ.Επ.
“παράγω-επιχειρώ
κοινωνικά” είναι η ανάγκη έκφρασης των
μικρών συνεργατικών μονάδων παραγωγής, η
ανάγκη συνύπαρξης και οργάνωσης, η ανάγκη
για εξωστρέφεια.

16 φορείς: 10 Κοινωνικές Επιχειρήσεις/
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., 2 Δασικοί Συνεταιρισμοί, 2
Ορειβατικοί Σύλλογοι και 2 Ενώσεις Συλλόγων,
ολοκληρώνουν ένα δίκτυο 1.100 χιλιομέτρων
εντός του 2019 με στόχο τα 1.500 χιλιόμετρα το
2020. Χωρίς εργολάβους, χωρίς μεσάζοντες, με
χαμηλό κόστος, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και
εθελοντές σε ένα πρωτοποριακά δομημένο
πρόγραμμα.

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, από
όλη την Ελλάδα, παραγωγής και μεταποίησης
είτε αντικειμένου είτε αγροτικών προϊόντων,
εκθέτουν
προϊόντα
παραγωγής
τους,
αναδεικνύοντας τον δυναμικό ρόλο της
κοινωνικής οικονομίας, στην τοπική κοινωνία,
στην οικονομία της αγοράς, στην καταπολέμηση
της φτώχειας και της ανεργίας.
Δημιουργούν εκθέσεις που διοργανώνονται και
χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις μικρές
συνεργατικές επιχειρήσεις.
https://www.facebook.com/pg/paragoepiheiro
koinonika/about/?ref=page_internal

Είναι ο 1ο Πιστοποιημένο Μονοπάτι στην
Ελλάδα από την ERA, την Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Πεζοπόρων,μήκους 75 km στην
Αρκαδία. Συμβάλει στην ήπια τουριστική
ανάπτυξη και την τοπική συνοχή της Γορτυνίας.
https://menalontrail.eu/el/

WFTO - Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου
Εμπορίου

Synergy συνεργασιας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου Εμπορίου
(WFTO) συνενώνει τις οργανώσεις δίκαιου και
αλληλέγγυου εμπορίου σε όλο τον κόσμο.
Περισσότεροι από 400 συνεταιρισμοί και
οργανώσεις παραγωγών, μεταποιητών και
διακινητών των προϊόντων του δίκαιου και
αλληλέγγυου εμπορίου, συνδιοικούν και
συντονίζονται μέσω του WFTO.

Το Synergy αναπτύσεται, σε ένα πλαίσιο
δοκιμαστικής λειτουργίας. Οι αρχικές υπηρεσίες
που περιλαμβάνουν

Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, αποτελεί
μέρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας και αποσκοπεί σε μια πιο ισότιμη και
βιώσιμη παγκόσμια οικονομία. Το Παγκόσμιο
κίνημα του δίκαιου και αλληλέγγου εμπορίου
εργάζεται για το μετασχηματισμό του εμπορίου
σε εργαλείο για την επίτευξη δικαιοσύνης,
ισότητας και βιωσιμότητας για τους ανθρώπους
και τον πλανήτη. Σε αυτή τη κατεύθυνση
λειτουργεί με βάση 10 αρχές και έχει
συμφωνήσει σε μία κοινή χάρτα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
δίκαιο εμπόριο στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε
εδώ: worldfairtradedaygreece.com/ και να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού

Ενα

οικονομικο

εργαλειο

– την ανάπτυξη συστημάτων ανταμοιβής
(loyalty) για την δημιουργία σταθερής και κοινής
πελατειακής βάσης.
– την δημιουργία δομής micro-funding και
micro-credit, ώστε να αντιμετωπίζονται
προβλήματα ρευστότητας και να μπορούν να
πραγματοποιηθούν λειτουργικές αναβαθμίσεις
(νέες υποδομές, μηχανήματα, εργαζόμενοι κοκ).
– την υλοποίηση ενός συστήματος εσωτερικών
συναλλαγών που να προωθούν τη συνεργασία
μεταξύ των συνεταιρισμών και την υποστήριξη
ενός νέου οικονομικού δικτύου συνεργασίας.
https://sociality.gr/projects/synergy-enaoikonomiko-ergaleio-synergasias

kalomathe.gr - εκπαιδευτική πλατφόρμα για
την Κ.ΑΛ.Ο
Για τη διεύρυνση της ΚΑΛΟ και την
ισχυροποίηση των υφιστάμενων κυττάρων της,
είναι σημαντική η δημιουργία ενός δημόσιου
χώρου, με τη μορφή ενός ψηφιακού εργαλείου,
για την προώθηση της εκπαίδευσης, τη
μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.
Η όλη προσπάθεια βασίζεται σε μια ανοιχτή
συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση στην οποία εμπλέκονται ενεργά
περισσότερα άτομα, συλλογικότητες και φορείς.
Η διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού
διευκολύνεται με την αξιοποίηση των
τεχνολογικών δυνατοτήτων και τη μεθοδολογία
της εξ αποστάσεως και αμοιβαίας εκπαίδευσης.
https://kalomathe.gr/

Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων
Σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση της
εναλλακτικής και αλληλέγγυας εκπαίδευσης με
σαφές διεκδικητικό χαρακτήρα. Μέσα από
κοινές δράσεις και μικτές συνελεύσεις
εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, τα
Αλληλέγγυα Σχολεία στοχεύουν όχι μόνο στην
ανάδειξη και ικανοποίηση αιτημάτων που
απορρέουν από πάγιες και διαρκείς ανάγκες της
κοινωνίας, αλλά και στην εμπέδωση και
ενίσχυση
του
διακριτού
ρόλου
των
αλληλέγγυων σχολείων στους κόλπους της
κοινωνίας, στο χώρο της παιδείας και της
εκπαίδευσης.
https://solidarityschools.gr/

Οι παρουσιάσεις
Την εκδήλωση άνοιξε το στέλεχος του
κέντρου στήριξης Δημήτρης Μουζάκης,
Καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και
προχώρησε στην παρουσίαση του
κέντρου στήριξης, των δράσεων και των
ενεργειών του.
Το λόγο πήρε στη συνέχεια το έτερο
στέλεχος του κέντρου στήριξης, Γιώργος
Πλουμπίδης, όπου έδωσε το περίγραμμα
της εκδήλωσης και περιέγραψε τι είναι
δικτύωση για την Κ.ΑΛ.Ο από κοινωνική,
οικονομική και πολιτική σκοπιά. Τι είναι
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4430/
2016

ενώ

ανέφερε

επιγραμματικά

ορισμένα είδη δικτυώσεων σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ηπειρωτικό
επίπεδο τόσο από την Ελλάδα όσο και
διεθνώς. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε στην
πλατφόρμα δικτύωσης φ. ΚΑΛΟ που
λειτουργεί με ευθύνη του μητρώου φ
ΚΑΛΟ.
Στην συνέχεια ο Ηλίας Ζιώγας από το συνεταιρισμό αλληλέγγυας οικονομίας “Συν Άλλοις” που αποτελεί
δόκιμο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Δίκαιου Εμπορίου (WFTO) εξήγησε τι είναι το δίκαιο και
αλληλέγγυο εμπόριο (Fair Trade), τις ιστορικές του καταβολές, τις διαφορετικές προσεγγίσεις και
πρακτικές στο διεθνές κίνημα και τις δέκα αρχές του κινήματος. Κατά την παρουσίαση του οργανισμού
που συμμετέχει ανέφερε τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας του οργανισμού, την γεωγραφική του
διασπορά, τον οικονομικό και κοινωνικό του αντίκτυπο καθώς και κάποιες καμπάνιες που τρέχει αυτή
τη περίοδο. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στο σύστημα εγγύησης και αξιοπιστίας του οργανισμού.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, αυτό που θα άξιζε να κρατήσουμε είναι το πως ο
συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, τα κριτήρια πιστοποίησης που έχουν θεσπίσει τα ίδια τα μέλη ώστε
“να κάνουν αυτό που λένε και να λένε αυτό που κάνουν” καθώς και την σημασία που δίνουν σε όλη την
αλυσίδα παραγωγής / διακίνησης / διανομής.

Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον Αντώνη Φάρα εκ μέρους τη κοοπερατίβας ψηφιακής τεχνολογίας
Sociality. Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα εμπόδια ανάπτυξης της ΚΑΛΟ όπως αποτυπώνονται στη
σχετική

βιβλιογραφία

(Έλλειψη

χρηματοδότησης,

Ρευστότητα,

Πρόσβαση

σε

συμβουλευτική/υποστήριξη) πρότεινε τη χρήση μιας χρηματοοικονομικής εργαλειοθήκη για κολεκτίβες,
το Synergy. Η οποία θα προσφέρει τρεις υπηρεσίες στα μέλη της. Σύστημα πιστότητας (Loyalty),
μικροδανεισμό (Microfunding) και διευκόλυνση συναλλαγών μεταξύ συνεταιρισμών (Community
transactions).
Η

πλατφόρμα

τεχνολογία

θα

στηρίζεται

Blockchain

ώστε

σε
να

προσφέρει ένα ψηφιακό πορτοφόλι στα
μέλη / χρήστες της, ώστε να μπορούν να
συναλλάσσονται και να μεταφέρονται με
φερεγγυότητα οι πόντοι της πιστότητας
εντός

της

κοινότητας

που

θα

δημιουργηθεί. Τέλος εξήγησε τα επόμενα
βήματα

της

πλατφόρμας

και

το

παρέμβαση

ο

χρονοδιάγραμμα εξέλιξής της.
Απολογίζοντας

την

συντονιστής της εκδήλωσης ανέφερε ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία στην πλατφόρμα είναι τόσο η
δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας όσο και η δημιουργία μιας κοινής ηλεκτρονικής αγοράς για την
Κ.ΑΛ.Ο. όπου όλα τα μέρη θα συνεισφέρουν ανάλογα των δυνατοτήτων τους. Η δε εξέλιξη του
εγχειρήματος, αφού αυτό σταθεί στα πόδια του, επαφίεται στην κοινότητα που θα δημιουργηθεί.
Το πρώτο μέρος έκλεισε με την παρουσίαση πάλι από την Sociality και τον Σπύρο Τζώρτζη της
ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την Κ.ΑΛ.Ο - kalomathe.gr. Αυτή η πλατφόρμα
αναπτύχθηκε από φορείς ΚΑΛΟ και όχι μόνο, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια δρούσαν
υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Στόχος της πλατφόρμας είναι η συστηματοποίηση
της γνώσης και της εμπειρίας από την πραγματοποίηση πλήθους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και
υποστηρικτικών δράσεων για Φορείς ΚΑΛΟ. Καθώς και η διάχυσή τους στο ευρύτερο κοινό.
Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί (βιντεο - διαλέξεις, ασκήσεις και παραδείγματα) προέκυψε
μέσα ανοιχτή συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των φορέων που την
συναποτελούν. Οι ενότητες - κορμός που διατίθενται ως τώρα δωρεάν μέσω της πλατφόρμας έχουν ως
εξής:



Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία



Ομάδα: Ο πυρήνας ενός εγχειρήματος ΚΑΛΟ



Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας



Θεσμικό πλαίσιο για την ΚΑΛΟ



Μάρκετινγκ για την ΚΑΛΟ



Επιχειρηματικό Σχέδιο για Εγχειρήματα ΚΑΛΟ

Πρώτοι ομιλητές μετά το διάλειμμα ήταν οι Χρήστος Κορολής και Μαρινίκη Κολιαράκη, εκπαιδευτικοί
και μέλη του Δικτύου Αλληλέγγυων Σχολείων. Πιάνοντας το νήμα από την αρχή εξήγησαν ότι τα
αλληλέγγυα σχολεία προέκυψαν ως ανάγκη τα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης, προσπαθώντας να
διευρύνουν την έννοια του Δημόσιου σχολείου. Μεριμνώντας ταυτόχρονα για την δημοκρατική
λειτουργία και των εμπλουτισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης. Συνδεδεμένα πάντα με τις τοπικές
κοινότητες και τα δίκτυα τους από όπου προέρχονται και λειτουργούν. Αφετηριακές αρχές θα λέγαμε,
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Εξήγησαν ότι το δίκτυο σήμερα αποτελείται από δέκα σχολεία τα οποία ανταλλάσσουν μεταξύ τους
καλές πρακτικές, επικουρεί στην αύξηση της ορατότητας των εγχειρημάτων αλλά υπάρχει και ένας τόπος
να συζητούνται οι προβληματισμοί που προκύπτουν στα σχολεία μέλη του δικτύου.

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο Γιάννης Λαγός, συντονιστής του Menalon Trail και πρόεδρος της ΜΑΙΝΑΛΟΝ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας το κίνητρο και την αρχική ιδέα πίσω από τη δημιουργία
της ΚΟΙΝΣΕΠ και συγκεκριμένα την καλή πρακτική ανάδειξης των περιπατητικών διαδρομών στα χωριά
των Ιταλικών Άλπεων. Πρακτική η οποία αν συνδυαστεί με την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής
περιόδου, δημιουργίας ενός νέου τουριστικού προϊόντος με σεβασμό στο τόπο και της παραδόσεις του,
μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη εργαλείων τοπικής και περιφερειακής υπεύθυνης ανάπτυξης. Όπως
άλλωστε κάνουν οι συνεταιρισμοί σε όλο το κόσμο.
Οπότε πρώτο και μεγαλύτερο κατόρθωμα της ΚΟΙΝΣΕΠ ήταν η συγκρότηση και συνεργασία εννέα
εθελοντικών ομάδων από τα αντίστοιχα χωριά που διέρχεται το μονοπάτι, οι οποίες το καθάρισαν και το
σηματοδότησαν βάση των οδηγιών της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας πεζοπόρων η οποία και το
πιστοποίησε με βάση τα πρότυπά της.
Πλέον σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου, με 10 φορείς ΚΑΛΟ και τοπικούς φορείς
σχεδιάζεται η επέκταση του στο σύνολο σχεδόν της περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο.

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της (δυνάμει) Ένωσης Παράγω – Επιχειρώ, Κοινωνικά Βασίλης Ευστρατίου
μέλος της Gifts Micro Art Κοιν.Σ.Επ. Ανέλυσε τους λόγους δημιουργίας και το ιστορικό της ένωσης. Ήταν
η ανάγκη των μικρών παραγωγικών ΚΟΙΝΣΕΠ να βρουν νέους τρόπους προβολής και διάθεσης των
προϊόντων τους που οδήγησε στις εκθέσεις του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος με μεταβαλλόμενα κάθε φορά
χαρακτηριστικά.

Μικτές με υπηρεσίες στην αρχή, μόνο παραγωγικές στη συνέχεια. Πειραματικά στην αρχή – πιο
συγκροτημένα στη συνέχεια, τις εκθέσεις αυτές διοργανώνουν και συμμετέχουν παραγωγοί από όλη την
Ελλάδα. Οι οποίοι στο κόστος εκθέτη έχουν ενσωματώσει και την προσφορά προς την κοινωνία με τη
μορφή δωρεών.
Κλείνοντας αναφέρθηκε στην ανάγκη εύρεσης νέων χώρων και τρόπων συνέχισης της προσπάθειας
προβολής των μικρών αυτών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μετά την άρνηση της σημερινής διοίκησης
του ΜΕΤΡΟ Αθήνας παραχώρησης του χώρου.

Η εκδήλωση έκλεισε όπως άνοιξε με εκπρόσωπο από από συνεταιρισμό αλληλέγγυας οικονομίας “Συν
Άλλοις”. Η Λίλυ Αχριάνη αναφέρθηκε στην εμπειρία της από δικτυώσεις που συμμετέχει ο
συνεταιρισμός από όπου προέρχεται. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να αναλογιστούν σε
πρακτικές λύσεις που μπορούν να αντλήσουν από την συμμετοχή τους σε μία δικτύωση. Για παράδειγμα
στην υποστήριξη με ανταλλαγή “έκτακτου προσωπικού” σε περιόδους ανάγκης. “Προσωπικό” που ξέρει
το περιβάλλον εργασίας και την κουλτούρα στο εγχείρημα στο οποίο “δανείζεται”. Την υποστήριξη στη
μη αθέτηση κοινών παραγγελιών ενός δικτύου με ότι αυτό συνεπάγεται για τους παραγωγούς από όπου
γίνεται η παραγγελία, τη λειτουργία του δικτύου κλπ.
Στο σημείο όμως που στάθηκε περισσότερο και έχει ιδιαίτερη σημασία για συλλογικά εγχειρήματα, είναι
το πως η συμμετοχή σε μία δικτύωση μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση συγκρούσεων όταν αυτές

προκύπτουν ή καλύτερα στη συζήτηση και διερεύνηση καταλληλότερων μοντέλων συμμετοχικής
διακυβέρνησης συλλογικών εγχειρημάτων.
Στην αποφώνηση της εκδήλωσης ο υπεύθυνος του κέντρου στήριξης, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες.
Εξέφρασε την προσδοκία οι εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει μέχρι τώρα το κέντρο στήριξης, να έδωσαν
την απαραίτητη έμπνευση σε όσους τις παρακολούθησαν. Αλλά και τα απαραίτητα εφόδια στα πρώτα
τους βήματα στην κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα.

Ερωτήσεις του κοινού
Οι κύριες ερωτήσεις του κοινού περιστρεφόντουσαν γύρω από την αγωνία για το πως θα αναπτυχθεί η
Κ.ΑΛ.Ο. Αγωνία που φυσικά συμμεριζόντουσαν τόσο οι διοργανωτές όσο και οι ομιλητές. Οπότε ο
καθένας από τη σκοπιά του συνεισέφερε τόσο με την άποψή του όσο και με τις πρακτικές που αναπτύσει.
Επιμέρους ερωτήματα σε σχέση με τον WFTO είχαν να κάνουν με τα συστήματα πιστοποίησης και τα
κανάλια διακίνησης των προϊόντων δίκαιου εμπορίου αλλά και με το πως ορίζεται η δίκαιη τιμή / αμοιβή.
Ως προς το synergy εκφράστηκε η ανάγκη αυτό να επιτελέσει και άλλες λειτουργίες πέρα των αρχικώς
σχεδιαζόμενων αλλά και αρκετές ερωτήσεις σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή του συστήματος.
Οι ερωτήσεις σχετικά με την ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ αφορούσαν κυρίως την διαχείριση των μονοπατιών
ως προς τον καθαρισμό, την σήμανση, τη διάνοιξη. Λιγότερο σε σχέση με το μοντέλο “συνύπαρξης”
εθελοντικής και αμειβόμενης εργασίας στην διαχείριση μονοπατιών. Και περιορεσμένες σε σχέση με την
επέκταση του μοντέλου στην υπόλοιπη Πελοπόννησο.
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