
Το εµ�όριο, συνδεδεµένο εδώ και χιλιετίες µε την ανθρώ�ινη ιστορία, έφερε κοντά µακρινούς �ολιτισµούς, δια-
φορετικές κουλτούρες και ανθρώ�ους. Γνώσεις και εµ�ειρίες ταξίδεψαν µαζί µε τα �ροϊόντα και τα αγαθά σε όλο
τον �λανήτη. Στην �ορεία φτιάχτηκαν ολιγαρχίες, µονο�ώλια, �ολυεθνικές, το εµ�όριο υ�οτάχθηκε στο κυνήγι
του κέρδους, τα �ροϊόντα και τα αγαθά έγιναν εµ�ορεύµατα. 

Σήµερα, στα �λαίσια της �αγκόσµιας “ελεύθερης αγοράς”, η οικονοµία της ατελείωτης συσσώρευσης κερδών
και της αδιαφάνειας είναι µια οικονοµία �ου καταρρέει, µια ιστορία �ου �αρακµάζει. Κι εµείς καταναλώνουµε
µαζικά �ροϊόντα για τα ο�οία δεν γνωρίζουµε τί�οτα, �αρά µόνο την τιµή τους. Περνάµε τη µισή µας ζωή σε ανε-
λεύθερες δουλειές, �ου σ�άνια διαλέγουµε, και ανεχόµαστε την ανεργία, τη φτώχεια και την υ�οβάθµιση του �ερι-
βάλλοντος στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας. Και αναρωτιόµαστε: Μ�ορούµε να δηµιουργήσουµε οικονοµικές συναλ-
λαγές �ου να βελτιώνουν και να οµορφαίνουν τις ζωές όλων µας; Μ�ορούµε να φτιάξουµε εναλλακτικά δίκτυα εµ�ορίου, αντί
να ζούµε για την Οικονοµία των λίγων;

Στο Συνεταιρισµό Αλληλέγγυας Οικονοµίας “Συν Aλλοις” α�αντάµε καταφατικά. Είµαστε µια οµάδα ανθρώ-
�ων �ου εργαζόµαστε ισότιµα και συλλογικά, δίχως µετόχους και αφεντικά, µε κύριο στόχο τη  διακίνηση των
�ροϊόντων και της ιδέας του εναλλακτικού και αλληλέγγυου εµ�ορίου. Ενός εµ�ορίου, �ου εξυ�ηρετεί τις ανά-
γκες των �ολλών. Που µεταφέρει µέσω των �ροϊόντων την ιστορία των ανθρώ�ων �ου τα �αράγουν, τη ζωή και
τον αγώνα τους. Που έχει στόχο την αυτονοµία και την αξιο�ρε�ή ανταµοιβή των �αραγωγών, την �ρόσβαση σε
�οιοτικά �ροϊόντα σε �ροσιτή τιµή για τους καταναλωτές, την αρµονική συνύ�αρξη µε το φυσικό �εριβάλλον.

Το δηµιουργικό �είραµα �ου έκανε ο Συνεταιρισµός “ο Σ�όρος” (www.sporos.org) �ριν έξι χρόνια έγινε µια
�ραγµατικότητα �ου µας έκανε να δούµε στην �ράξη ότι αυτός ο άλλος δρόµος δεν είναι µόνο ε�ιθυµητός, ούτε
α�λά εφικτός. Είναι ήδη υ�αρκτός και καθηµερινά �ολλα�λασιάζονται σε ολόκληρο τον κόσµο αλλά και την
Ελλάδα τα εγχειρήµατα και τα δίκτυα της αλληλέγγυας οικονοµίας. ∆εν σας καλούµε, λοι�όν, στον καινούργιο
µας χώρο, α�λά ως �ελάτες. Στις κρίσιµες µέρες �ου ζούµε, αναζητούµε συµµέτοχους σε µια κοινή �ροσ�άθεια, να
ξανα�άρουµε τις ζωές µας στα χέρια µας.  
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