
Είναι  δυνατή  µια  κοινωνία  χωρίς  χρήµα; 
 

Αναφορά  σε  µια  ανοικτή  συζήτηση  του  WSM 
στο  Δουβλίνο   

 

 
 
Οι αναρχικοί θέλουν µια µη εµπορεύσιµη (µη αγοραία) σοσιαλιστική 
οικονοµία, µε ελεύθερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Αποτελεί όµως αυτό 
απλώς µια συµπαθητική, αλλά ανέφικτη, ιδέα; Είναι εφικτή µια αποδοτική 
οικονοµία χωρίς χρήµατα, εµπόριο ή ανταλλαγή;  

 
Ο σύντροφος Terry (της ιρλανδικής αναρχοκοµµουνιστικής οµοσπονδίας 

WSM – Workers Solidarity Movement) κάνει αυτή την αναφορά σχετικά µε µια  
συζήτηση αναρχικών στο Δουβλίνο όσον αφορά το θέµα αυτό.  

 
Ήταν µια ενδιαφέρουσα, κατά ένα µεγάλο µέρος της, συζήτηση, επειδή έκανε 
τους συµµετέχοντες να σκεφτούν για το πώς µπορούσαµε να προσπαθήσουµε 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός (της κοινωνίας χωρίς χρήµα) και να πείσουµε 
και άλλους για την ικανότητά µας για τη επίτευξή του. Στη συζήτηση που 
ακολούθησε την εισήγηση, συµφώνησαν όλοι, κατ’ αρχήν, ότι η χρήση του 
χρήµατος έχει επεκταθεί πέρα από την αρχική της λειτουργία και έχει γίνει 
αναπόσπαστο καθηµερινό εργαλείο του καπιταλισµού, ενώ έχει µετατρέψει την 
ίδια τη φρασεολογία και, ακόµη, την ίδια τη διαδικασία της σκέψης του πώς 
βλέπουµε τα πράγµατα και ολόκληρο τον πολιτισµό µας.  

 
Το χρήµα αντιµετωπίστηκε, επίσης, από πολλούς από τους παρόντες στη 
συζήτηση ως µέσο επιβολής λιτότητας (ή έλλειψης) καθώς και ως µέρος ενός 
µηχανισµού που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των πόρων για πλουτισµό ή, 
τουλάχιστον, της κατανοµής τους σε µόνο µερικά άτοµα και, εποµένως, τα 
αποτελέσµατα της χρήσης του αυτής είναι εγγενώς αντιδηµοκρατικά. 

 
Συµφωνήθηκε ότι µια επαναφορά στα συστήµατα ανταλλαγής σίγουρα δεν 
αποτελεί πρόοδο, αλλά βήµα προς τα πίσω. Στη συζήτηση επισηµάνθηκε, 
ακόµα, ότι είναι αδύνατον να καθοριστεί η νοµισµατική αξία οποιουδήποτε 
προϊόντος, επειδή είναι τόσο δύσκολο να καθορίσουµε τη συνεισφορά όλων των 
διαφορετικών ανθρώπων που συµµετέχουν στην παραγωγή οποιουδήποτε 



αγαθού ή προϊόντος, δεδοµένου ότι πρέπει να λάβουµε υπόψη, όχι µόνο την 
εργασία, αλλά και την εκπαίδευση, την επιστήµη, την εργατική κατοικία, την 
επίδραση στο περιβάλλον, τον εξοπλισµό, τους κατασκευαστές και, 
οπωσδήποτε, τα συνολικά αποτελέσµατα της ανάµειξης πολλών άλλων 
κοινωνικών παραγόντων.  

 
Ένας συµµετέχων (ο υπογράφων) επισήµανε ότι υπάρχουν δύο βασικά 
στοιχεία για να ληφθούν υπόψη: τα φυσικά αντικείµενα και η πληροφόρηση. 
Είναι ήδη κάτι παραπάνω από σαφές ότι ολόκληρη η πληροφόρηση (ίντερνετ 
κ.λπ.) µπορεί βασικά να γίνει ελεύθερη, δεδοµένου ότι οι δαπάνες διανοµής είναι 
τώρα σχεδόν µηδαµινές και µπορεί να αναπαραχθεί κατά αόριστο τρόπο. Αλλά 
δεν συµβαίνει και το ίδιο µε φυσικά αγαθά και πολλοί από τους άλλους 
συµµετέχοντες στη συζήτηση καθώς και ο εισηγητής συµφώνησαν ότι είναι 
πιθανό να υπάρξει πάντα µια κάποια έλλειψη µερικών αγαθών και το ζήτηµα του 
πώς να συνδιαλλαγούµε µε αυτό το πρόβληµα αυτό αποτέλεσε αντικείµενο 
διαφωνιών. Αναφέρθηκαν µερικά παραδείγµατα από προηγούµενες 
επαναστάσεις όπως η Ισπανική Επανάσταση όπου προέκυψαν τέτοιου είδους 
προβλήµατα και τα οποία αντιµετωπίστηκαν συλλογικά. Εντούτοις, 
συµφωνήθηκε ότι η ελεύθερη διανοµή και διάθεση των πόρων είναι ακόµα 
καλύτερη απ' ό,τι µέσω του µηχανισµού που λέει όποιος αντέξει οικονοµικά 
µπορεί και να επωφεληθεί.  

 
Άλλοι συµµετέχοντες επισήµαναν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 
αυξανόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και η θέσπιση θεµελιωδών  
ορίων (περιορισµών) σε ό,τι είναι να γίνει µε τη ευρύτερη έννοια.  

 
Από την άποψη του πώς µπορεί να επιτευχθεί µια κοινωνία χωρίς χρήµα, 
φάνηκε να συµφωνούν όλοι ότι, θα ήταν καλύτερο να ενθαρρυνθούν τα διάφορα 
συστήµατα του τύπου ελεύθερων ή χωρίς χρήµα συναλλαγών έτσι ώστε οι 
άνθρωποι να εξοικειώνονται περισσότερο µε την ιδέα αυτή. Κατά συνέπεια, η 
συνέχιση του ελεύθερου λογισµικού και της µουσικής ήταν µερικά από τα 
σχετικά παραδείγµατα καθώς επίσης και η πρόσφατη οργάνωση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου γνωστή ως FreeCycle (www.freecycle.org), όπου οι άνθρωποι 
προσφέρουν διάφορα αγαθά που δεν τους χρειάζονται δωρεάν,κάτι που έχει 
αρχίσει να γίνεται δηµοφιλές.  

 
Άλλα παραδείγµατα υπαρχόντων συστηµάτων που αναφέρθηκαν ήταν οι 
διάφορες βιβλιοθήκες και το πόσο καλά λειτουργούν καθώς και ένα µεγάλο 
µέρος της υποδοµής των πόλεων, όπως τα πεζοδρόµια. Αυτοί είναι ακόµα 
ελεύθεροι χώροι και κανένας δεν χρεώνει κάποιον για τη χρήση τους. Και αυτό 
ήταν ένα άλλο ζήτηµα που χρησιµοποιούν οι καπιταλιστές για να αντιταχθούν 
την ιδέα της κοινωνίας χωρίς χρήµα, όπου οι άνθρωποι θα κατανάλωναν στο 
µέγιστο. Η υπάρχουσα εµπειρία µε τις βιβλιοθήκες, όµως, δείχνει ότι οι 
άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό, δεν δανείζονται το µέγιστο αριθµό βιβλίων κάθε 
φορά και δεν είναι τίποτα άλλο από µεµονωµένα καταναλωτικά άτοµα, αλλά 
όµως είναι άνθρωποι.  

 
Έτσι, ενθαρρύνοντας τρόπους, όπως δωρεάν συγκοινωνία, δωρεάν υπηρεσίες 
όπως η ύδρευση και, γενικά, πράγµατα που είναι µέρος του πολιτισµού µας και 
χρησιµοποιούνται από τον καθέναν, είναι µια καλή αρχή για να προχωρήσουµε 
πιο πέρα. Επειδή το χρήµα µας κάνει να σκεφτόµαστε το ατοµικό µας εισόδηµα 



ή τον πλούτο, τείνουµε να αγνοήσουµε τον πλούτο του πολιτισµού µας. Και 
όµως είναι ένας πολιτισµός που είναι ουσιαστικό µέρος της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Και όλα αυτά είναι, φυσικά, εκείνα για τα οποία ενδιαφέρεται και µιλά 
ο  αναρχισµός, του πώς, δηλαδή, διαµορφώνουµε και λειτουργούµε την κοινωνία 
και τον πολιτισµό µας.  

 
Το αδιέξοδο της τρέχουσας χρηµατικής κοινωνίας είναι το πλέον σηµαντικό 
εµπόδιο στην προώθηση της ανθρωπότητας στο επόµενο στάδιο προς την 
ωριµότητά της και την εξέλιξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων. 

 
Δηµοσιεύτηκε στο www.anarkismo.net Μετάφραση στα ελληνικά από το 

«Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης», Μελβούρνη, 8 Δεκέµβρη 2005. 
http://ngnm.vrahokipos.net 
 


