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Γενικό θέμα της πρώτης εκδήλωσης του δεύτερου κύκλου: 

Κοινωνικές επιχειρήσεις και μηχανικοί – επιστήμονες  

Θ. Ξανθόπουλος – thxanth@central.ntua.gr 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πριν και μετά τη διαστρωμάτωση. 
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1. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως κανόνας της παραγωγής στις αταξικές κοινωνίες 
 

Χρονική Περίοδος: Έξοδος από Αφρική (~100.000 π.Χ.) μέχρι ανακάλυψη 
γεωργοκτηνοτροφίας (~10.000 π.Χ.). 

Σύνθεση της κοινωνικής επιχείρησης: Το σύνολο της κάθε ομάδας οικογενειών κυνηγών-        
τροφοσυλλεκτών (20 έως 70 άτομα). 

Αγορά: Σποραδική λειτουργία υποτυπώδους αναδιανεμητικού, 
ανταποδοτικού, επικοινωνιακού και συνεκτικού δρώμενου. 
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Χρονική Περίοδος:                                    Από ανακάλυψη γεωργοκτηνοτροφίας (10.000 – 4.000 π.Χ.) 
μέχρι την έναρξη της κοινωνικής διαστρωμάτωσης (3.500 – 
200 π.Χ.). 

Σύνθεση της κοινωνικής επιχείρησης:  Το σύνολο της φυλής (150 έως 500 άτομα).                                                                          
Εγκατάσταση σε εύφορες παραποτάμιες εκτάσεις, 
αφθονία γεωργικών αγαθών, μεγάλη αύξηση 

Διαχωρισμός αναπτυξιακών  δρόμων:        πληθυσμού, πύκνωση, εγκλωβισμός, βιολογική                   
συρρίκνωση, νέες ασθένειες.  

                                                                              Ελεύθερη νομαδική ζωή, κτηνοτροφία με 
συμπληρώματα γεωργίας, μικρή αύξηση πληθυσμού, 
διατήρηση προγονικής ρώμης και υγείας. 

Αγορά:                                                           Παρέμεινε υποτυπώδης ως προς τις λειτουργίες της,   
αυξήθηκε όμως θεαματικά το αναδιανεμητικό και 
ανταποδοτικό της αντικείμενο. 



 
 

2. Ψήγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στον κοινωνικά διαστρωματωμένο 
αρχαϊκό κόσμο (μετά το 3.500 π.Χ.)  

 

2α.  Διάλυση κοινωνικών επιχειρήσεων στις εύφορες γεωργικές περιοχές 

• Συγκρότηση συγκεντρωτικών – επιτακτικών ολιγαρχιών  

στους πληθυσμούς των εύφορων γεωργικών περιοχών  

(Σουμέριοι, Αιγύπτιοι, Χετταίοι, Ασσύριοι,  

Μήδο – Πέρσες, Κινέζοι, Ινδοί κλπ). 

• Διάλυση των κοινωνικών επιχειρήσεων παραγωγικού σκοπού. 

• Αντικατάσταση από ασύνδετες μεταξύ τους οικογενειακές  

παραγωγικές μονάδες υπό τον έλεγχο του άρχοντα-κατόχου  

της περιοχής, περιφερειακού ή και κεντρικού.  
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2β. Διατήρηση κοινωνικών επιχειρήσεων στις μη προνομιούχες γεωργικές περιοχές. 
Παραδείγματα: 

i. Παραθαλάσσιοι πληθυσμοί της αρχαϊκής Ελλάδας (3η π.Χ. χιλιετία μέχρι 13ο π.Χ. αιώνα). 

                                                              Προστασία από τη διάβρωση και επεκτάσεις 
καλλιεργήσιμων    εδαφών. 

  1ο επίπεδο επιχείρησης  

για τη συνδιαχείριση  

της γης:                     

                                                                   Βελτίωση ποικιλιών και ποιότητας ειδικών καλλιεργειών  

                                                                   αυξημένης εμπορικής αξίας. 

  2ο επίπεδο επιχείρησης με τη συγκρότηση μικτών επιχειρησιακών ομάδων από γεωργούς και 

ναυτικούς για την ευρεία και φθηνή διάθεση των προϊόντων. 

ii. Φοίνικες (12ος μέχρι 8ος π.Χ. αιώνας). 

Συνδιαχείριση ορυκτών πόρων και τεχνουργημάτων 

Συγκρότηση μικτών επιχειρησιακών ομάδων από τεχνίτες, γεωργούς και ναυτικούς. 

Κυριαρχία στις θαλάσσιες επικοινωνίες και αγορές της νοτιοδυτικής Μεσογείου. 
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3.  Οι επαναστάσεις του 1848 και τα «Εθνικά Εργαστήρια» 
 

3α.   Οικονομική κρίση, επαναστατικές δράσεις και  

ίδρυση των Εθνικών Εργαστηρίων 

• Η πανευρωπαϊκή αγροτική κρίση στα μέσα της δεκαετίας του 1840 επηρέασε και τη 
βιομηχανική παραγωγή, έπληξε καίρια την απασχόληση αλλά δυσαρέστησε και τη 
μεγαλοαστική τάξη των εμποροβιομηχάνων.  

• Οι δυναμικές διαδηλώσεις του Φεβρουαρίου 1848 στο Παρίσι επί βασιλείας Λουδοβίκου- 
Φιλίππου τον ανάγκασαν τελικά να παραιτηθεί. Συγκροτήθηκε προσωρινή κυβέρνηση υπό 
τον ποιητή Λαμαρτίνο, με τη συμμετοχή του σοσιαλιστή Μπλαν, πατέρα της ιδέας των 
«Εθνικών Εργαστηρίων». 

• Τα Εθνικά Εργαστήρια ιδρύθηκαν λίγο μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου με τελικό 
στόχο να καλυφθεί για όλους το δικαίωμα στην εργασία από πολλές αποκεντρωμένες 
παραγωγικές μονάδες με κοινωνική επιχειρηματική βάση.  

• Οι στόχοι των εργαστηρίων παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τους προταθέντες στα 
σεμινάρια του Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.-Τ.Ε.Ε. για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διαφέρουν όμως ριζικά ως 
προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διοίκησή τους: ο Μπλαν θέσπισε την κρατική δομή, 
κεντρική και περιφερειακή.  
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3β.  Διάλυση των Εθνικών Εργαστηρίων, αιματηρή κατάπνιξη των ανατρεπτικών 
εργατικών κινημάτων 

• Το δικαίωμα στην εργασία αλλά και η κρατική υποχρέωση παροχής εργασίας στους ανέργους 
μέσω των Εθνικών Εργαστηρίων του Μπλαν, πανικόβαλλαν τους εμποροβιομηχάνους. 
Γνωρίζοντας ότι η συντηρητική ύπαιθρος ήθελε χρόνο για να αντιδράσει και να ακολουθήσει τους 
επαναστάτες,  απαίτησαν και πέτυχαν να γίνουν πρόωρες εκλογές. Τις εκλογές κέρδισαν οι 
μετριοπαθείς φιλελεύθεροι δημοκράτες και η νέα Βουλή άρχισε το ξήλωμα των αποφάσεων της 
προηγούμενης προσωρινής κυβέρνησης, μεταξύ αυτών και των Εθνικών Εργαστηρίων.  

•  Οι πραγματικοί επαναστάτες, οι εργάτες, εξαγριώθηκαν και με τη στήριξη των σοσιαλιστών 
διέλυσαν τη Βουλή, πλημμύρισαν στις 23 Ιουνίου του 1848 το Παρίσι και έστησαν οδοφράγματα. 
Η Εθνοφρουρά περίμενε να πάρουν τις θέσεις τους όλοι οι «ταραξίες» και στη συνέχεια τους 
εξόντωσε αμείλικτα. Οι τυχερότεροι εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα εργασίας στις αποικίες. 

• Την ίδια χρονιά εκδηλώθηκαν ανάλογα κινήματα σε όλη την Ευρώπη. Στα γερμανικά κρατίδια οι 
επαναστατικές κινήσεις είχαν φιλελεύθερο-αντιμοναρχικό πυρήνα. Άρχισαν τον Μάρτιο του 1848 
από τη Βάδη, εξαπλώθηκαν γρήγορα αλλά κατεστάλησαν και έσβησαν ένα χρόνο αργότερα. 
Ανάλογες ήταν οι εξεγέρσεις των Ιταλών εναντίον των Αψβούργων στη βόρεια Ιταλία και εναντίον 
των Βουρβώνων στη νότια. 

• Την επαναστατική εκείνη χρονιά του 1848, δημοσιεύεται το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μαρξ 
και Ένγκελς. Το ιδεολογικό αυτό υπόβαθρο ενίσχυσε τα εργατικά κινήματα οι ουσιαστικές όμως 
διεκδικήσεις των συνδικάτων για υποφερτά ωράρια και μισθούς αντιμετωπίζονταν απορριπτικά 
και αμείλικτα. Οι επαναστατικές κινητοποιήσεις πνίγηκαν στο αίμα από τον στρατό, με 
ειδεχθέστερο παράδειγμα την εξόντωση, το 1871, των δυναμικών υποστηρικτών της πρώτης 
κυβέρνησης της εργατικής τάξης στον κόσμο, της «Κομμούνας του Παρισιού».  

6 



 
4. Το συνεταιριστικό παραγωγικό μοντέλο του Προυντόν  

 
• Ο Γάλλος σοσιαλιστής οικονομολόγος Προυντόν, με τον οποίο συνεργάστηκε αρχικά ο Μαρξ, 

υποστήριζε σθεναρά την εκχώρηση όλων των παραγωγικών πόρων στους φυσικούς λειτουργούς 
τους, το αγροτικό και το εργατικό δυναμικό, συγκροτημένο σε συνεταιρισμούς και σωματεία.  

• Ήταν αντίθετος στο κέρδος, την έμμισθη εργασία, την ιδιοκτησία κεφαλαίου αλλά και στην 
κοινωνικοποίηση ή κρατικοποίηση αγαθών και μέσων παραγωγής. 

• Ο Προυντόν θέσπισε τον όρο «μουτουελισμός» (mutuellisme, από το mutuel, που σημαίνει 
αμοιβαίος, συνεταιριστικός) και πρότεινε την κατοχή των σημαντικών μέσων παραγωγής από τις 
«mutuelles», τους συνεταιρισμούς των εργατών. 

• Το όραμα του Προυντόν:  

 Αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες, αγρότες και συνεταιρισμοί θα εμπορεύονται τα προϊόντα τους 
στην αγορά,  

 τα εργοστάσια και άλλοι μεγάλοι χώροι εργασίας θα λειτουργούν ως «ενώσεις εργατών» 
βασισμένες σε αμεσοδημοκρατικές αρχές,  

 επομένως το κράτος θα έπαυε να υπάρχει και η κοινωνία θα οργανωνόταν με μια ομοσπονδία 
από «ελεύθερες κομούνες» (communes), δηλαδή αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες. 

• Από ηθική άποψη, ο Προυντόν δέχεται την αρχέγονη ανωτερότητα της συλλογικότητας, 
οργανωμένης σε ομάδες παραγωγών χωρίς κοινωνικούς εγκλωβισμούς. Κατά τη γνώμη μου το 
πιθανότερο είναι ότι σε τελευταία ανάλυση έχει δίκιο: Ας μην ξεχνάμε όσα σκιαγραφήσαμε για 
τις αταξικές κοινωνίες που έζησαν ως μαχόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, συγκροτημένες από 
ελεύθερους και ισότιμους ανθρώπους. 

7 



5. Τα Αμπελάκια 

• Ο παραδοσιακός οικισμός των Αμπελακίων του νομού Λάρισας, ίδρυσε το 1778 τον πρώτο 
συνεταιρισμό στον μεταμεσαιωνικό ευρωπαϊκό κόσμο, με τον ωραίο τίτλο, «Κοινή 
Συντροφιά και Αδελφότης Αμπελακίων». Φημίζεται και σήμερα για τα αρχοντικά που 
δημιούργησε η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στα τέλη του 18ου αιώνα.  

• Οι κάτοικοι των Αμπελακίων ζούσαν από την επεξεργασία και τη βαφή νημάτων με κόκκινο 
χρώμα που παρήγαγαν από την επεξεργασία του φυτού ριζάρι (ρουβία η βαφική). Για να 
αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό αποφάσισαν να συνεταιριστούν, στην αρχή κατά ομάδες 
οικογενειών που στη συνέχεια, το 1778, ενώθηκαν σε έναν ενιαίο φορέα όλης της 
κωμόπολης.  

• Στο διάστημα λειτουργίας του συνεταιρισμού τα Αμπελάκια γνώρισαν μεγάλη οικονομική 
και πολιτιστική ακμή, όπως μαρτυρούν οι υποδομές και οι υπερδομές τους, πολλές από τις 
οποίες έχουν σήμερα αναπαλαιωθεί.  

• Η εφεύρεση της ανιλίνης που παρήγαγε φθηνότερα το ίδιο αποτέλεσμα με το ριζάρι, η 
υψηλή φορολογία που επέβαλε ο Αλή Πασάς και η συρρίκνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας 
λόγω των Ναπολεόντειων πολέμων οδήγησαν σε συρρίκνωση των κερδών και έξαρση των 
συγκρούσεων μεταξύ ορισμένων άπληστων μελών του συνεταιρισμού.  

• Ο συνεταιρισμός διαλύθηκε το 1812 και η ανθηρή κωμόπολη των Αμπελακίων παρήκμασε 
ταχύτατα. 
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6. Συμπεράσματα 

• Η γενική ιδέα της εκχώρησης των παραγωγικών πόρων (εργοστασίων, γεωργικής γης) στους 
ανθρώπους της δουλειάς (εργάτες, αγρότες) έχει θετική απήχηση στο θυμικό της μεγάλης 
πλειοψηφίας των συνανθρώπων μας.  

Κρίσιμα ερωτήματα:  

 Γιατί κατέρρευσε το αρχέγονο συλλογικό παραγωγικό σύστημα όπως και οι μεταγενέστερες 
μετεξελίξεις του  

 Πόσο εφικτό και ωφέλιμο είναι σήμερα για τον παγκοσμιοποιημένο άνθρωπο, το εγχείρημα 
της επαναφοράς του.  

• Οι όποιες απαντήσεις πρέπει να θεμελιώνονται στη ρεαλιστική και κατανοητή, από εμάς τους 
απλούς ανθρώπους, σκιαγραφία της ιστορικής πορείας των ατομικών και συλλογικών 
κοινωνικοοικονομικών μας εξελίξεων, με στόχους:  

 Την ανάδειξη των σημερινών βαθύτερων αιτίων και προθέσεων των επικυρίαρχων στις αστικές 
μας δημοκρατίες. 

 Τη σύνθεση και οργάνωση βιώσιμων παραγωγικών λύσεων. 

• Προς τη θετική αυτή κατεύθυνση κινείται και η προσπάθεια των συναδέλφων για την προώθηση 
και στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων παραγωγικού σκοπού.  

• Από ιστορική άποψη οι κοινωνικές επιχειρήσεις παραγωγικού σκοπού έχουν ήδη αποδείξει τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις αντοχές τους και τη σχετική ασφάλεια που παρέχουν, ιδίως 
όταν ο κύκλος της κάθε μορφής του καπιταλισμού εισέρχεται στην τελική φάση της κατάρρευσης 
των εγωκεντρικών κινήτρων του. 
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