
 ΦΑΣΟΥΛΙ  

δίκτυο ανταλλαγής και αλληλεγγύης

Μην περιμένετε να μαζέψετε χρήματα για να αποκτήσετε αυτό που θέλετε, ανταλλάξτε 

υπηρεσίες ή αντικείμενα
 Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες με τις οποίες ο καθένας μας θα ήθελε να ασχοληθεί ή 

προϊόντα (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.) που θα ήθελε να αγοράσει. Άλλος θα ήθελε 

να μάθει πιάνο, άλλος ισπανικά, άλλος χρειάζεται ένα ψυγείο ...   Όλοι έχουμε κάποια όνειρα ή 

κάποιες ανάγκες, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν υλοποιούμε κάθε μας όνειρο και δεν 

καταφέρνουμε πάντα να αγοράσουμε  τα αγαθά που χρειαζόμαστε, διότι δεν έχουμε αρκετά 

χρήματα, ώστε να τα αποκτήσουμε. Τι θα γινόταν, όμως, αν δεν χρειαζόταν να πληρώσουμε 

τίποτα για να αποκτήσουμε το βιβλίο της αρεσκείας μας; Για ποιο λόγο κάποιος να μην μπορεί 

να μάθει αγγλικά μόνο και μόνο επειδή δεν έχει χρήματα;  Για ποιο λόγο θα πρέπει ο καθένας 

από εμάς να θυσιάζει τα όνειρά του λόγω έλλειψης χρημάτων; Τι θα γινόταν αν κάποιος που 

γνωρίζει, για παράδειγμα, γερμανικά μπορούσε να μάθει χορό μόνο και μόνο διδάσκοντας σε 

κάποιον άλλο γερμανικά; 

Κάθε άνθρωπος έχει κάποιο ταλέντο, κάποια ιδιαίτερη ικανότητα ή κάποιο άλλο τρόπο (π.χ. 

baby-sitting, φροντίδα ηλικιωμένων, καθάρισμα σπιτιού κτλ.) με τον οποίο μπορεί να 

συνεισφέρει στο σύνολο. Άλλοτε η δεξιότητά του αυτή αξιοποιείται στο χώρο εργασίας του κι 

άλλοτε παραμένει ανεκμετάλλευτη (π.χ. ένας μαθηματικός εργάζεται ως σερβιτόρος σε ένα 

εστιατόριο). Ένας καθηγητής κιθάρας είναι άνεργος, διότι σε αυτήν τη δύσκολη εποχή κανείς δεν 

ενδιαφέρεται να μάθει ένα μουσικό όργανο τη στιγμή που τα έξοδα διαβίωσης είναι διαρκώς 

αυξανόμενα. Όσο κι αν θέλει να συνεισφέρει στο σύνολο, η κοινωνία τον αποτρέπει διότι πολύ 

απλά κάποιος όρισε ότι για να ασχοληθεί κανείς με τέτοιου είδους δεξιότητες πρέπει να έχει 

χρήματα. Πότε, όμως, ορίστηκε κάτι τέτοιο; Ποιος το όρισε; Και γιατί να αποτελεί απαράβατο 

κανόνα; Τι είναι τα χρήματα, τέλος πάντων; Δεν είναι παρά ένα χαρτί που στην ουσία δεν έχει 

καμία αξία πέρα από την εικονική αξία που εμείς του προσδίδουμε για να μπορούμε να 

ανταλλάσσουμε υπηρεσίες. Τότε για ποιο λόγο να μην ανταλλάσσουμε απευθείας υπηρεσίες 



μεταξύ μας ορίζοντας οι ίδιοι ως νόμισμα τα «φασούλια»; Υπάρχει λόγος να θυσιάζουμε τα 

«θέλω» μας στο βωμό του χρήματος; Φυσικά και όχι!!

Πώς λειτουργεί το δίκτυο Φασούλι;
 Το Φασούλι είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ 

των μελών του χωρίς την μεσολάβηση χρήματος. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται με την 

μεταφορά βαθμών (Φασουλιών) από το ένα μέλος στο άλλο. Το κάθε μέλος του δικτύου έχει ένα 

λογαριασμό που μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός μέσα σε κάποια όρια (το πάνω όριο έχει 

οριστεί στα 200 Φασούλια και το κάτω -100 Φασούλια). Πλεόνασμα σημαίνει ότι έχει προσφέρει 

περισσότερα από όσα έχει πάρει  και έλλειμμα, σημαίνει ότι έχει πάρει περισσότερα από όσα 

έχει προσφέρει. Το άθροισμα όλων των λογαριασμών είναι πάντα μηδέν, πράγμα που 

εξασφαλίζει την διαφάνεια του συστήματος.

Θέλω να γραφτώ αλλά δεν έχω τίποτα να προσφέρω
Αυτό λένε όλοι στην αρχή! Ο καθένας μας έχει κάτι να προσφέρει που να είναι χρήσιμο σε 

κάποιον άλλο. Μερικά παραδείγματα: η επισκευή  αντικειμένων, να μεταφέρεις κάποιον σε μια 

διαδρομή που κάνεις ούτως ή άλλως, να προσφέρεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι, να 

προσφέρεις πράγματα που φτιάχνεις με τα χέρια σου (κοσμήματα, έπιπλα, κατασκευές), να 

βοηθήσεις κάποιον να μάθει κάτι, η μαγειρική, η καθαριότητα, η κηπουρική,  η φροντίδα παιδιών 

γέρων ή κατοικιδίων. Οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που υπάρχουν ήδη στο Φασούλι 

και ανταλλάσσονται μεταξύ των μελών είναι βιβλία, βοήθεια π.χ μετακόμιση ή φροντίδα 

ηλικιωμένων, βότανα, γραφιστική, σπίτι για διαμονή σε περίοδο διακοπών, εναλλακτικές 

θεραπείες, επιμέλεια κειμένων-μεταφράσεις, έπιπλα, επισκευές, ζωγραφική, ζώα και κατοικίδια, 

κήπος, κινητά, κοσμήματα, καθαρισμός, κεραμικά, μαγειρική, μαθήματα ξένων 

γλωσσών/σχολικών μαθημάτων / μουσικής / ζωγραφικής, μακιγιάζ, μαστορέματα, ποδήλατο, 

ρούχα, τρόφιμα, υπολογιστές, φροντίδα παιδιών, φωτογραφία, dj, feng shui.

Πώς γίνονται οι συναλλαγές;
Μέσα από το δίκτυο υπάρχει ένας ταξινομημένος κατάλογος με όλες τις προσφορές που 

στέλνεται κάθε Παρασκευή σε όλα τα μέλη με e-mail. Αν σε ενδιαφέρει κάτι, επικοινωνείς με 

αυτόν που το προσφέρει, και όταν γίνει η συναλλαγή μπαίνετε στο δίκτυο για να μεταφέρετε τα 

Φασούλια.

http://fasouli.wordpress.com/


