
Η κοινότητα τησ αχρήματησ οικονομίασ (Freeconomy) 

 
 
Μια ειςαγωγή 
                                       
Οι περιςςότεροι από μασ ζχουν πλζον επίγνωςθ των πολλϊν από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ 
που αντιμετωπίηει θ ανκρωπότθτα ςτον 21ο αιϊνα - τθν αλλαγι του κλίματοσ, τα αποκζματα 
πετρελαίου, τισ ελλείψεισ τροφίμων, τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ, τθν εξάντλθςθ των 
πόρων, τθ μόλυνςθ και οφτω κακεξισ. Είναι εφκολο να αιςκανκοφμε ςυγκλονιςμζνοι ςτθ ςκζψθ 
όλων αυτϊν, που μποροφν να κάνουν πολλοφσ ανκρϊπουσ να αιςκάνονται πραγματικά 
παραλυμζνοι και ανίςχυροι να αναλάβουν κάποια κετικι και αποτελεςματικι δράςθ και να 
πράξουν κάτι ςε ςχζςθ με όλα αυτά. Αυτό το γεγονόσ με τθ ςειρά του, ςυμβάλλει μόνο ςτθ 
διαιϊνιςθ των ηθτθμάτων αυτϊν. 
                                         
Ιταν μζςα από τθν ανάγκθ να δοκεί μια κετικι λφςθ – τθν οποία να μποροφν οι άνκρωποι να 
ενςωματϊςουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι - ςε αυτά τα δυνθτικά αγχωτικά ηθτιματα, που 
οδιγθςαν ςτθ γζννθςθ τθσ Freeconomy κοινότθτασ το φκινόπωρο του 2007. Από τότε ζχει 
καταςτεί ζνα παγκόςμιο φαινόμενο – είναι ιδθ μία από τισ ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ 
εναλλακτικζσ οικονομίεσ ςτον κόςμο και είναι το μεγαλφτερο πρότηεκτ κοινόχρθςτων δεξιοτιτων 
και εργαλείων του πλανιτθ, εξυπθρετϊντασ πολίτεσ ςε περιςςότερεσ από εκατό χϊρεσ. 
 
Δε υποςτθρίηει μόνο τθν απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων ςτα μζλθ τθσ για το μζλλον, όπου οι 
άνκρωποι κα χρειαςτεί να κατζχουν πολλαπλζσ δεξιότθτεσ, αλλά επιτρζπει επίςθσ  ςτουσ 
ανκρϊπουσ να μοιράηονται πόρουσ, περιορίηοντασ το οικολογικό τουσ αποτφπωμα ςτον πλανιτθ,  
δθμιουργεί φιλίεσ και ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των  ανκρϊπων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, 
μειϊνει τθν εξάρτθςι τουσ από τα χριματα για κάλυψθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ και το πιο 
ςθμαντικό απ' όλα, χτίηει ανκεκτικότθτα και αλλθλεγγφθ με το να ξαναφζρνει τουσ ανκρϊπουσ 
κοντά, κακϊσ μοιράηονται ότι διακζτουν και κάνουν πράγματα μόνο λόγω τθσ αγάπθσ τουσ 
γι’αυτά. 
 
Αυτό το φυλλάδιο είναι ζνασ οδθγόσ για τθ Freeconomy Κοινότθτα-Γιατί  υπάρχει, πϊσ λειτουργεί 
και του μακροπρόκεςμου οράματοσ ςτο αβζβαιο και ρευςτό μζλλον μασ. Ελπίηω να το 
απολαφςετε. 
 
Mark Boyle, ιδρυτισ τθσ  Freeconomy Κοινότθτασ 
 
                                         
Οι ςτόχοι μασ 
                                         
Ο λόγοσ φπαρξθσ τθσ Freeconomy Κοινότθτασ είναι να βοθκιςει ςτθν ανοικοδόμθςθ των 
κοινοτιτων ςε ολόκλθρο τον κόςμο, μζςω τθσ απλισ πράξθσ του μοιράςματοσ, τθσ προςφοράσ 
και τθσ κοινοχρθςίασ, ενϊ παράλλθλα βοθκά τα μζλθ μασ να γίνουν λιγότερο εξαρτθμζνα από το 
χριμα και περιςςότερο ςυνδεδεμζνα με τουσ ανκρϊπουσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και με ότι 
καταναλϊνουμε.                                
Όχι μόνο ευνοεί το περιβάλλον θ κοινι χριςθ των πόρων μασ, αλλά εξοικονομεί χριματα και 
χτίηει φιλίεσ με εκείνουσ τουσ ανκρϊπουσ που ηουν πιο κοντά ςασ. Είναι αυτό που λζμε μια 
«κερδίηουμε- κερδίηετε- κερδίηουν» κατάςταςθ. 
                                         
Σα πάντα είναι κοινά και ΔΩΡΕΑΝ ςτθ Freeconomy κοινότθτα και το χριμα δεν αλλάηει χζρια 



μεταξφ των μελϊν. Δεν χρθςιμοποιοφμε διαφιμιςθ, δε λαμβάνουμε δωρεζσ ι ζςοδα από τον 
δικτυακό τόπο και είναι εντελϊσ δωρεάν θ ζνταξθ, για πάντα. Γιατί; Μόνο και μόνο επειδι το 
αγαπάμε! 
 

Γιατί χωρίσ χρήματα; 
 
Ζνασ από τα κφριουσ λόγουσ που αντιμετωπίηουμε τόςα πολλά ςθμαντικά ηθτιματα ςτον 
κόςμο ςιμερα - όπωσ θ κλιματικι αλλαγι, θ ςφγχρονθ δουλεμπορία, οι πόλεμοι για τα 
αποκζματα πετρελαίου, οι μεγάλθσ κλίμακασ εργοςταςιακζσ μονάδεσ, θ ρφπανςθ των ωκεανϊν 
και  ποταμϊν - είναι γιατί ποτζ δεν ζχουμε τθ δυνατότθτα να παρατθριςουμε τισ άμεςεσ 
επιπτϊςεισ και τον τρόπο που μασ επθρεάηουν, οι αγοραςτικζσ μασ ςυνικειεσ για τουσ 
ανκρϊπουσ,  το περιβάλλον και τα ηϊα. 
 
Ο βακμόσ αποςταςιοποίθςθσ μεταξφ  του καταναλωτι και τθσ κατανάλωςθσ ζχει αυξθκεί τόςο 
πολφ που τϊρα,  άνετα, ςθμαίνει ότι οι άνκρωποι βρίςκονται ςε πλιρθ άγνοια των επιπζδων  
καταςτροφισ και βλάβθσ που εμπεριζχονται ςτθν παραγωγι του «αγακϊν» που αγοράηουν. Δεν 
ζχουμε πλζον τθν παραμικρι ιδζα  πόςθ ενςωματωμζνθ ενζργεια ζχει  πάει ςτα πράγματα που 
καταναλϊνουμε. Θ  κφρια αιτία που  δεν ζχουμε καμία εκτίμθςθ προσ αυτιν τθν ενζργεια είναι 
επειδι ζχουμε τόςο αποςυνδεκεί από αυτό που αγοράηουμε. Σο εργαλείο που μασ επζτρεψε να 
γίνουμε τόςο αλλοτριωμζνοι και διαχωριςμζνοι από αυτό που καταναλϊνουμε, είναι το χριμα, 
ειδικά ςτθ ςφγχρονθ παγκοςμιοποιθμζνθ μορφι του. 
 
                                         
Πάρτε αυτό για παράδειγμα. Αν καλλιεργοφςαμε τθ δικι μασ τροφι, δεν κα απορρίπταμε το ζνα 
τρίτο από αυτι, όπωσ κάνουμε ςιμερα. Αν καταςκευάηαμε τουσ δικοφσ μασ  πίνακεσ και τισ 
καρζκλεσ μασ, δεν κα τισ πετάγαμε ζξω τθ ςτιγμι που αλλάηαμε τθν εςωτερικι διακόςμθςθ. Αν 
ζπρεπε να κακαρίςουμε το δικό μασ πόςιμο νερό, πιο πικανό κα ιταν να μθν αφοδεφαμε ςε 
αυτό. 
                                          
Ασ πάμε ζνα βιμα παραπζρα. Αν μποροφςαμε να δοφμε το παιδί που εργάηεται κάτω από 
ςτρατιωτικι επίβλεψθ ςε ζνα ςκλαβοπάηαρο, ίςωσ ςκεφτόμαςταν διπλά πριν τθν αγορά ενόσ 
νζου τηιν ςτο τελευταίο πολυκατάςτθμα του mall. Αν μποροφςαμε να δοφμε το πρόςωπο τθσ 
μθτζρασ ςτο Λράκ, ενϊ αντικρφηει το παιδί τθσ νεκρό από μια βόμβα διαςποράσ, κα το 
ξαναςκεφτόμαςταν πριν επιβιβαςτοφμε ςε μια φτθνι πτιςθ για το αββατοκφριακο. Αν 
μποροφςαμε να δοφμε το μζγεκοσ των χϊρων υγειονομικισ ταφισ όπου καταλιγουν τα 
«απορρίματά» μασ, πικανϊσ να δείχναμε πολφ περιςςότερο ςεβαςμό για ότι ζχουμε και 
χρθςιμοποιοφμε. Όςο υπάρχουν χριματα ςε χριςθ, αυτόσ ο διαχωριςμόσ κα είναι πάντα 
υπάρχων. 
 
Σο χριμα, ωσ μζκοδοσ εφκολθσ αποκικευςθσ πλοφτου, επζτρεψε επίςθσ ςτουσ ανκρϊπουσ τθν  
εκμετάλλευςθ  - των προςϊπων, του περιβάλλον και των ηϊων – και ζχει επίςθσ υποκαταςτιςει 
τισ κοινότθτεσ, τισ φιλίεσ και τισ οικογζνειεσ ωσ θ Νο.1 πθγι αςφάλειασ για τουσ ανκρϊπουσ. 
 
 
«Φιλοςοφία τησ προκαταβολήσ»  (Philosofree) 
 
Θ «Φιλοςοφία τθσ προκαταβολισ» πίςω από τθ  Freeconomy κοινότθτα, τθ διαφοροποιεί  από 
όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ εναλλακτικισ οικονομίασ.  Ενϊ οι άλλεσ εξακολουκοφν να εςτιάηονται ςτθν  
ζννοια τθσ ανταλλαγισ, θ Freeconomy βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ οικονομίασ τθσ «προκαταβολισ». 



Σθ μια εβδομάδα κάποιοσ τον οποίον δεν ζχετε βοθκιςει ποτζ, μπορεί να μοιράηεται το χρόνο, 
τισ δεξιότθτζσ του, τα εργαλεία ι ανταλλακτικά και το χϊρο του μαηί ςασ, εντελϊσ δωρεάν.  
Σθν άλλθ εβδομάδα κάποιοσ που ποτζ δεν ςασ βοικθςε, μπορεί να ςασ ηθτιςει να κάνετε το ίδιο. 
Κάκε φορά που βοθκάτε κάποιον, απλά του ηθτάτε να «πλθρϊςει τθν εφνοια προκαταβολικά». 
 
 
Όχι μόνο κα εξακολουκιςετε να ζχετε πρόςβαςθ ςε μια τεράςτια δεξαμενι πόρων, αλλά χτίηετε, 
επίςθσ, τθν εμπιςτοςφνθ και φιλίεσ ςε κοινότθτεσ που αναπόφευκτα δθμιουργοφνται όταν 
κάποιοσ κάνει κάτι «μόνο επειδι το αγαπά». 
Αυτι είναι θ άποψι μασ - αν κάποιοσ χρειάηεται βοικεια, γιατί κα πρζπει να πάρουμε κάτι ςε 
αντάλλαγμα; Σο γεγονόσ ότι ζνασ ςυνάνκρωπόσ μασ ζχει κάποια ανάγκθ δεν αρκεί ωσ 
δικαιολογία;                   
                        
Μοίραςμα δεξιοτήτων ( Skillshare) 
                                          
Σο μοίραςμα δεξιοτιτων (Skillshare) είναι ζνα εργαλείο που ςασ επιτρζπει να μάκετε τισ 
δεξιότθτεσ που δεν είχατε το χρόνο ι τα χριματα για να μάκετε ςτθ ηωι ςασ ζωσ τϊρα. Με τθν 
οικονομικι κρίςθ ςε πλιρθ ακμι, τθν αλλαγι του κλίματοσ να ςυμβαίνει ςε ρυκμό γρθγορότερο 
από το αναμενόμενο και τθν ζλλειψθ του πετρελαίου να πλθςιάηει, πιςτεφουμε ότι το να είμαςτε 
μζροσ μιασ ςτενά δεμζνθσ κοινότθτασ με μια ποικιλομορφία δεξιοτιτων κα μποροφςε κάλλιςτα 
να αποτελεί τθν αςφάλεια του αφριο. 
                                          
Σο μοίραςμα δεξιοτιτων (Skillshare)  προςφζρεται ιδανικά για τζτοιου είδουσ ςενάριο.        
 
Κοινόχρηςτα εργαλεία (Toolshare) 
 
Είναι μια πρωτοβουλία που επιτρζπει ςτα μζλθ να ζχουν πρόςβαςθ ςε κάκε εργαλείο που 
υπάρχει ςτθ γθ χωρίσ να κοςτίηει μια περιουςία. Σα μζλθ αυτοφ του δικτφου, ςε κάκε τοπικι 
κοινωνία, μποροφν να δθλϊςουν τισ ονομαςίεσ των εργαλείων που είναι πρόκυμοι να δανείςουν 
ςε άλλουσ freeconomists, που ςτθ ςυνζχεια ςυνεπάγεται ότι ζχουν επίςθσ πρόςβαςθ ςτα 
εργαλεία των ςυμπολιτϊν τουσ freeconomists. Σοτε, όχι μόνο αποκτοφν όλοι οι freeconomists 
πρόςβαςθ ςε μια τεράςτια ςυλλογι εργαλείων, αλλά κοςτίηει τόςο ςε εςάσ και ςτο περιβάλλον 
πολφ λιγότερο. Και ωσ ζνα ευχάριςτο μπόνουσ κα ζχετε τθν ευκαιρία να γνωρίςετε 
περιςςότερουσ από τουσ γείτονζσ ςασ. 
 
ασ ςυνιςτοφμε ιδιαίτερα όμωσ να πλθρείται θ ςυνκικθ ότι οποιοςδιποτε δανειςμόσ εργαλείου/ 
θλεκτρικισ ςυςκευισ ςυνοδεφεται από τθ γνϊςθ του ςωςτοφ χειριςμοφ και να ςυμμορφϊνεται 
με τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ κακϊσ επικυμοφμε θ κοινότθτά μασ να είναι ελεφκερθ από 
ατυχιματα! 
 
                                     
            
Κοινόχρηςτοι χώροι «Spaceshare» 
                                         
Αυτό είναι ιδανικό για άτομα που δεν διακζτουν αρκετό χρόνο ι χριματα για να υποςτθρίξoυν 
ζργα που πραγματικά πιςτεφουν, αλλά που διακζτουν κάποιο χϊρο για να προςφζρουν. Αυτόσ 
μπορεί να είναι με τθ μορφι ενόσ δωματίου που προςφζρεται ςτον εργαηόμενο εκελοντι για να 
του επιτρζψει να ςυνεχίςει να προςφζρει τθν εργαςία του για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. 
Επίςθσ, μπορεί να είναι ζνα μικρό κομμάτι του γραφείου ςασ ι ζνασ ςτεγαςμζνοσ χϊροσ για τθν 



τοπικι κοινότθτα που είναι δυνατόν να παραχωρθκεί ςε κάποιο ςωματείο ι οργάνωςθ για να 
διοργανϊνει δωρεάν εργαςτιρια και μακιματα. 
                                         
Εξαρτάται αποκλειςτικά από εςάσ, αλλά αν είναι ςτεγαςμζνοσ και δεν χρθςιμοποιείται, τότε κα  
μπορεί να το χρθςιμοποιθκεί  προσ όφελοσ όλων των ςυμμετεχόντων. 
 

Το Φόρουμ 

 
Σο φόρουμ είναι ζνα εξαιρετικό μζροσ για να μοιράηονται ιδζεσ, ςυμβουλζσ, εμπειρίεσ, γνϊςεισ, 
τυχόν λάκθ, πλθροφορίεσ και διαςυνδζςεισ με freeconomists ςε όλο τον κόςμο. Είναι ζνα μζροσ 
για να μάκουμε από τουσ άλλουσ, όπωσ επίςθσ και να μοιραςτοφμε ό, τι μποροφμε.  
 
 
Μακροπρόθεςμο όραμα 
 
 Θ Κοινότθτα Freeconomy, ζωσ ςιμερα, είναι ζνα διαδικτυακό (on-line) εργαλείο για μια ιδζα που  
βαςίηεται ουςιαςτικά ςτθ δια ηϊςθσ ςυναλλαγι(off-line).  Αν και λίγο ειρωνικό, ςτόχοσ τθσ είναι 
να αποςπάςει τουσ ανκρϊπουσ από τουσ υπολογιςτζσ και να δθμιουργιςει μια δια ηϊςθσ 
κοινότθτα ςτθν πραγματικι ηωι. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ζχουμε περιορίςει τον αρικμό των 
μθνυμάτων που μπορείτε να ςτείλετε ςε κάκε άτομο μζλοσ ςε τρία ανά μινα. Ελπίηουμε να 
ενκαρρφνει τουσ ανκρϊπουσ να ςυναντθκοφν και να μοιράηονται ό, τι μποροφν ςτθν πραγματικι 
ηωι! 
 
Θ ιςτοςελίδα αυτι είναι ζνα «μεταβατικό» εργαλείο. Εξαρτάται από τουσ υπολογιςτζσ και τθν 
υποδομι του διαδικτφου, δφο εγγενϊσ μθ βιϊςιμων ςτοιχείων, δεδομζνου ότι κάκε ζνα απαιτεί 
βιομθχανικζσ διεργαςίεσ προκειμζνου να λειτουργοφν ςε μεγάλθ κλίμακα. Ωςτόςο, το διαδίκτυο 
αποτελεί επίςθσ ζνα ιςχυρό εργαλείο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε αυτι τθ μεταβατικι 
εποχι που ηοφμε, με μια πολφ κετικό και ενκαρρυντικό αποτζλεςμα. 
                                          
Σοφτου λεχκζντοσ, δεν είναι αυτόσ ο μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ τθσ. 
Ο ιδρυτισ αυτισ τθσ on-line κοινότθτασ, ο οποίοσ ηει χωρίσ χριματα ςτθν Βρεττανία, ςχεδιάηει 
ακόμθ και τθ κζςπιςθ τθσ πρϊτθσ πραγματικά Freeconomy «ηωντανισ» Κοινότθτασ, όταν μετά 
από μια περίοδο δθμιουργίασ υποδομϊν, κα γίνει εντελϊσ τοπικοποιθμζνθ και αχριματθ, 
λειτουργϊντασ ςε ζνα κλειςτό ςφςτθμα από τθν άποψθ τθσ οικολογίασ, αλλά ςε πολφ ανοικτό 
ςφςτθμα ςε κζματα εκπαίδευςθσ και απόκτθςθσ εμπειρίασ. 
 
Αυτι θ κοινότθτα κα είναι ανοικτι ςε κάκε μζλοσ που επικυμεί να ζχει τθν εμπειρία ςυμμετοχισ, 
οποιαδιποτε ςτιγμι. Κα είναι μια κοινότθτα όπου κάκε μζλοσ μπορεί να ζρκει και να λάβει από 
τθν κοινότθτα ό, τι ζχει ανάγκθ, να δϊςει ό, τι μπορεί και να γνωρίςει ςτθν πράξθ ζνα πραγματικά 
βιϊςιμο τρόπο υλοποίθςθσ των ηθτθμάτων που μασ απαςχολοφν. 
Αυτι θ «ηωντανι» χειροπιαςτι κοινότθτα κα αποτελεί ζνα εργαςτιριο για τον αχριματο βίο, για 
να δοφμε τι λειτουργεί και τι όχι, μζςω τθσ δοκιμισ και τθσ πλάνθσ, χρθςιμοποιϊντασ τα λάκθ μασ 
και τισ επιτυχίεσ για να βελτιϊςουμε τθν ιδζα ςτο μζγιςτο δυναμικό τθσ. Μόλισ μια περίοδοσ 
ςτακερότθτασ κα ζχει επιτευχκεί και θ κοινότθτα κεωριςει ότι ζχει καταςκευαςτεί ζνα 
λειτουργικό και εφκολο ςτθν αναπαραγωγι μοντζλο, το μακροπρόκεςμο όραμα είναι θ 
δθμιουργία ενόσ εκνικοφ και διεκνοφσ δικτφου κοινοτιτων διαφορετικϊν φιλοςοφιϊν, εντόσ του 
οποίου τα μζλθ κα είναι ελεφκερα να μετακινοφνται από τθ μια ςτθν άλλθ, ανάλογα με τισ 
προοπτικζσ και τισ ανάγκεσ τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ ηωισ τουσ. 
 



Αυτό το όραμα, δεν ζχει γραφτεί πάνω ςε πζτρινθ πλάκα -  Όπωσ και θ ίδια θ ηωι, είναι βζβαιο ότι 
κα εξελιχκεί δυναμικά με τθν πάροδο του χρόνου, κακϊσ υπαγορεφουν οι περιςτάςεισ που 
μεταβάλλονται. Αυτι είναι θ τρζχουςα πρόκεςι μασ. Ηοφμε ςε ζναν αβζβαιο  και ρευςτό κόςμο. 
Αυτό που είναι ςίγουρο ωςτόςο, είναι ότι ζνασ πιο οικολογικόσ, αρμονικόσ, ςυμπονετικόσ, μθ 
βάναυςοσ κόςμοσ είναι εφικτόσ. Εξαρτάται από τθν άοκνθ προςπάκεια τθσ Freeconomy 
Κοινότθτασ να μεταμορφϊςει αυτό το όραμα ςε πραγματικότθτα, ανεξάρτθτα από το πόςοσ 
χρόνοσ κα χρειαςτεί. 
 
 
Ελπίηουμε να κζλετε να ενωκείτε μαηί μασ ςε αυτό το ταξίδι ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδρομισ αιςκάνεςτε ζτοιμοι - είτε πρόκειται να είναι διαδικτυακά ςτο χωριό, ςτθν κωμόπολθ ι 
το αςτικό κζντρο όπου ζείηε, είηε με ηην ένωζη μας ζε ένα δια ζώζης freeconomic όραμα.  
 
Χαίρομαι που μοιράηομαι τον πλανιτθ μαηί ςασ. 
 

 
 
                                                      . 
ω 


