
 

Τθλεργαςία ςτθν Κοινωνικι Οικονομία.  

Από τουσ Hackers ςτισ Συνεταιριςτικζσ Πλατφόρμεσ”. 
 

Για αίτθςθ χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ Παρακολοφκθςθσ 

ςτείλτε ζνα email ςτο peskonpo@gmail.com 
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Ιςτορικι Αναδρομι  
Πωσ αναπτφχκθκε θ τθλε-εργαςία 

 
 1957 θ Σοβιετικι Ζνωςθ εκτόξευςε επιτυχώσ τον 

Σποφτνικ-1, τον πρώτο τεχνθτό δορυφόρο τθσ Γθσ 
ςτο Διάςτθμα 

 Οι ΗΠΑ απαντοφν με το ARPA (Advanced Research 
Project Agency), Υπθρεςία Προθγμζνων 
Ερευνθτικών Προγραμμάτων, με ςκοπό να 
αναπτφξει τθν αμυντικι τεχνολογία των ΗΠΑ. 

 Η λειτουργία του αρχίηει το 1969 με 4 
διαςυνδεμζνουσ κόμβουσ (4 υπολογιςτζσ) ςτα 
Πανεπιςτιμια τθσ Καλιφόρνια ςτθ Σάντα 
Μπάρμπαρα και ςτο Λοσ Άντηελεσ, ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Γιοφτα και ςτο Ινςτιτοφτο 
Ερευνών (SRI) ςτο Στάνφορντ.  

 Το ARPA  για πρώτθ φορά δικτυώνει 
Ηλεκτρονικοφ  Υπολογιςτζσ μεταξφ τουσ  

 Διαςυνδζει τα Ερευνθτικά Πανεπιςτιμια με 
Στρατιωτικζσ Μονάδεσ του Υπουργείου Αμφνθσ 

 Δυνατότθτεσ δικτφου μεταφορά αρχείων, 
επικοινωνία e-mail 
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Η ελεφκερθ ζκδοςθ του Unix   
 

 

 Παράλλθλα κατά τισ δεκαετίεσ του 1960 και του 
1970  αναπτφςςεται το Λειτουργικό Σφςτθμα Unix  
από ομάδα εργαηομζνων των εργαςτθρίων Μπελ 
(Bell Labs) τθσ εταιρείασ AT&T  
 

 Μια ζκδοςι του χρθματοδοτείτε από το Κράτοσ και 
διατίκεται δωρεάν ςτα Πανεπιςτιμια και ςτον 
υπόλοιπο κόςμο. 
 

 Το Πανεπιςτιμιο Berkley ςτθν Καλιφόρνια εξζλεξε 
τθν  Ζκδοςθ 4.2 τον BSD Σεπτζμβριοσ 1983 και 
πρόςκεςε πρωτόκολλα (τρόπουσ) επικοινωνίασ 
μεταξφ Η/Υπολογιςτών  τα οποία χρθςιμοποιοφμε 
μζχρι ςιμερα ςτο ςφγχρονου internet  
 

 Κοινότθτεσ  φοιτθτών και άλλων ενδιαφερόμενων 
δθμιουργοφν τθν ελεφκερθ ζκδοςθ 386 BSD θ 
οποία διανζμεται ελεφκερα ςτο κοινό με το 
περιοδικό  Dr. Dobb’s 
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Κοινότθτεσ του Ελεφκερου Λογιςμικοφ 
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Εμφανίηονται κοινότθτεσ από 
χομπίςτεσ και chakers όπωσ θ 
commons community οι οποίεσ 
βελτίωςαν το 386BSD  UNIX και 
δθμιουργοφν ελεφκερα πρόγραμμα 

 



Σθμεία  Στακμόσ  Ελεφκερων Εφαρμογών  

Σθμεία Στακμόσ 

 Η δθμιουργία τθσ ελεφκερθσ 
ανοιχτισ εγκυκλοπαίδειασ WIKIPEDIA 
θ οποία εκτόπιςε τθν Εγκυκλοπαίδεια 
Βριτάνικα 

 και το Λειτουργικό ςφςτθμα Linux  το 
1991 ( παρόμοιο με του Unix ) το 
οποίο χρθςιμοποιείται  ςτο 90% τον 
κόμβων (server ) του internet   και 
95% των κινθτών τθλεφώνων.     
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Ελεφκερεσ καταςκευζσ  και μθχανιματα  

Παράλλθλα με τα ελεφκερα προγράμματα 
αναπτφςςονται  και οι ελεφκερεσ καταςκευζσ και 
μθχανιματα  και μζςω φτθνών 3D Εκτυπωτών . 

 Ζνα Παγκόςμιο Χωρίο που ςχεδιάηει 
παγκόςμια και παράγει τοπικά   
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www.opensourceecology.org 

http://www.opensourceecology.org/


Πλατφόρμεσ διαμοιραςμοφ 
Πολυεκνικών Εταιρειών   

 

 

 

 Με τθν χρθςιμοποίθςθ αυτών των ελεφκερων 
δικτυακών τεχνολογιών  δθμιουργικθκαν   
πολυεκνικζσ  όπωσ θ Airbnb  (ςτον χώρο των 
βραχφχρονων ενοικιάςεων διαμεριςμάτων) ι θ 
Uber ςτον χώρο του διαμοιραςμοφ διαδρομισ 
(Taxi)  με κφκλο εργαςιών εκατομμυρίων 
δολαρίων ςε όλο τον κόςμο    
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Η Κοινωνικι Οικονομία αντεπιτίκεται  

Η Κοινωνικι Οικονομία αντεπιτίκεται  

Μετά τθν εκμετάλλευςθ που παρουςιάςτθκε από τισ 
πολυεκνικζσ πλατφόρμεσ διαμοιραςμοφ ο Κακθγθτισ 
του Open University (YK) Trebor Scholz (2016)  
αναρωτιζται: 

Γιατί αυτζσ οι πλατφόρμεσ να μθν ανικουν ςτουσ 
ίδιουσ τουσ χριςτεσ και εργαηόμενουσ; 

Στθν ζρευνα του  καταλιγει ότι το καλφτερο ςυλλογικό 
μοντζλο  ιδιοκτθςίασ των πλατφορμών είναι το 
ςυνεταιριςτικό και δθμιουργεί τθν ζννοια τθσ 
«ςυνεταιριςτικισ πλατφόρμασ»    

 

Για τθν εκμετάλλευςθ αυτών των πολυεκνικών, δείτε 
το video που ακολουκεί  
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Συνεταιριςτικζσ πλατφόρμεσ ςε όλο τον κόςμο 
Σεμινάρια ICA Trebor Scholz  

 
 
Από το 2016 ζχουν ςχθματιςτεί 
εκατοντάδεσ ςυνεταιριςτικζσ 
πλατφόρμεσ ςε όλο τον κόςμο. 
 
Το 2020 θ Διεκνι Συνεταιριςτικι 
Συμμαχία ςε ςυνεργαςία με τον 
κακθγθτι Trebor Scholz  διεξάγει το 
πρώτο  ςεμινάριο για τθν υποςτιριξθ 
δθμιουργίασ ςυνεταιριςτικών 
πλατφορμών. 
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https://coopseurope.coop/about-us/our-members


Συνεταιριςτικζσ πλατφόρμεσ ςτθν Ελλάδα  
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Μετά από τθν ςυμμετοχι ςτα  ςεμινάρια για τισ 
ςυνεταιριςτικζσ πλατφόρμεσ των ICA - Trebor 
Scholz του Δικτφου Κ.Α.Π.Α.  

Δθμιουργία  

 τθσ ςυνεταιριςτικισ πλατφόρμασ 
www.gaiacoop.eu για τθν ςυνεργαςία 
παραγωγών,  καταναλωτών και 
εργαηομζνων  και   

 τθσ Εκπαιδευτικισ ςυνεταιριςτικισ 
πλατφόρμασ 

Περιγράφθκαν αναλυτικά από τον ςυνάδερφο κ. 
Μοη ςτθν ενότθτα  

Η ςυνεταιριςτικι  λφςθ ςε περιόδουσ κοινωνικο-
οικονομικών κρίςεων. Δομζσ Υποςτιριξθσ 

εκκίνθςθσ ςυνεταιριςμών από τθν παραγωγι 
μζχρι τθν κατανάλωςθ  

 



Βιβλιογραφία 
 To πρώτο δικτυακό λειτουργικό ςφςτθμα  https://el.wikipedia.org/wiki/ARPANET  

 Η ιςτορία  του Unix https://www.youtube.com/watch?v=GgNVrN3fC_8   

 To open source ecology www.opensourceecology.org 

 “Πώσ να δθμιουργιςουμε μια παγκόςμια και ευθμεροφςα οικονομία βαςιςμζνθ ςτα 
κοινά” – Δοκίμιο των Βαςίλθ Κωςτάκθ & Michel Bauwens 

 https://www.openbook.gr/pws-na-dimiourgisoume-mia-pagkosmia-kai-eyimerousa-
oikonomia-vasismeni-sta-koina/  

 To Platform Cooperativism Consortium για τθν υποςτιριξθ δθμιουργίασ ςυνεταιριςτικών 
πλατφορμών  https://platform.coop  

 Συγκεντρωτικό υλικό για τισ ςυνεταιριςτικζσ πλατφόρμεσ από το δίκτυο Κ.Α.Π.Α. 
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=4881  

 Η ςυνεταιριςτικι πλατφόρμα ςυνεργαςίασ καταναλωτών, παραγωγών, εργαηομζνων 
ΣυνΑγορά Gaiacoop  http://gaiacoop.eu 

 Η ςελίδα ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ του Δικτφου Κ.Α.Π.Α. https://www.diktio-
kapa.dos.gr/?page_id=116  
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Ευχόμαςτε τθν ςυνεργαςία με όλουσ τουσ 
φορεί τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ Συλλόγουσ, 

Σωματεία και άλλεσ ςυλλογικζσ μορφζσ 
ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια τθσ Συνεργατικισ 

Κοινωνίασ για τθν προώκθςθ αυτισ τθσ 
προςπάκειασ  

 
Ακολουκεί το Video για τισ ςυνεταιριςτικζσ 

πλατφόρμεσ  
https://vimeo.com/493010110 
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https://vimeo.com/493010110


Ευχαριςτοφμε για τθν  

προςοχι ςασ  

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  
& Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  
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