
Φεςτιβάλ των Κοινών 

Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ 
και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά 



αποανάπτυξθ 

«ελαττοφμενθ ανάπτυξθ»,  

από-μεγζκυνςθ,  de-growth 



αποανάπτυξθ 

αποτελεί ζνα ερμθνευτικό πλαίςιο, 
όχι μια ιδεολογία, οφτε μια ςυμπαγι 

οικονομικι κεωρία 

«ελαττοφμενθ ανάπτυξθ»,  

από-μεγζκυνςθ,  de-growth 



θ οικονομία είναι υποςφςτθμα του 
οικοςυςτιματοσ 

 

 

 

πρζπει να ςκεφτοφμε τθν οικονομία 
εντόσ των ορίων τθσ βιόςφαιρασ 

 



Το παράδοξο του Easterlin: 
 Η ευτυχία αυξάνει μαηί με τθν 

αφξθςθ του ΑΕΠ αλλά μζχρι ζνα 
ςθμείο... μετά όχι 



Ειςόδθμα/Εκπομπζσ/  
Ικανοποίθςθ από τθ ηωι 

Ειςόδθμα 

Εκπομπζσ 

Ικανοποίθςθ 



Οικονομία 

Παραγωγικότθτα 

Πραγματικό μζςο 
οικογενειακό ειςόδθμα 



τεχνολογία 



αφξθςθ αποδοτικότθτασ!! 

φαινόμενο τθσ αναπιδθςθσ 

τεχνολογία 



αφξθςθ αποδοτικότθτασ!! 

μείωςθ κόςτουσ 

τεχνολογία 
φαινόμενο τθσ αναπιδθςθσ 



αφξθςθ αποδοτικότθτασ!! 

μείωςθ κόςτουσ 

αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ 

τεχνολογία 
φαινόμενο τθσ αναπιδθςθσ 



πράςινοσ καπιταλιςμόσ 

«θ βελτίωςθ των τεχνολογιών   
κα λφςει όλα τα προβλιματα!!» 



τεχνολογία 



ΑΕΠ 

πλθκυςμόσ 

ειςροι πρϊτων υλϊν 

κατανάλωςθ πρϊτων υλϊν 

παραγωγι αποβλιτων 

ενζργεια 

αζρια του κερμοκθπίου αζρια κερμοκθπίου 

αχρθςιμοποίθτθ αγροτικι γθ ςτθν ΕΕ 

νερό υδρολθψίασ 



πεπεραςμζνοι πόροι 
(φυςικοί πόροι) 



πεπεραςμζνοι πόροι 
(φυςικοί πόροι) 

άπειροι 



πεπεραςμζνοι πόροι 
(φυςικοί πόροι) 

άπειροι 

άπειροι πόροι 
(ανκρώπινθ 
δθμιουργία) 



πεπεραςμζνοι πόροι 
(φυςικοί πόροι) 

άπειροι 

άπειροι πόροι 
(ανκρώπινθ 
δθμιουργία) 

πεπεραςμζνοι 



πεπεραςμζνοι πόροι 
(φυςικοί πόροι) 

άπειροι 

άπειροι πόροι 
(ανκρώπινθ 
δθμιουργία) 

πεπεραςμζνοι 



πεπεραςμζνοι πόροι 
(φυςικοί πόροι) 

άπειροι 

άπειροι πόροι 
(ανκρώπινθ 
δθμιουργία) 

πεπεραςμζνοι 



περιβαλλοντικά 
αγακά 

μοιράηονται 
χωρίσ 

περιοριςμοφσ 

πνευματικά 
αγακά 

μοιράηονται 
από κοινοφ 



κοινωνίεσ τοπικοποιθμζνεσ αλλά με 
ανοικτζσ οικονομίεσ, 

εντόσ εκελοφςιων οικολογικών 
περιοριςμών, 

διανομι πλοφτου ιςότιμα μζςω 
άμεςων δθμοκρατικών διαδικαςιών 



ςυνεκτικόσ ιςτόσ ςε κινιματα τθσ 
τοπικοποίθςθσ, τθσ άμεςθσ 
δθμοκρατίασ .. των κοινών 



 

καταςκευι διαφορετικοφ 
ςυςτιματοσ αξιών 

..αλλαγι φανταςτικισ κζςμιςθσ 

ςυνεκτικόσ ιςτόσ ςε κινιματα τθσ 
τοπικοποίθςθσ, τθσ άμεςθσ 
δθμοκρατίασ .. των κοινών 



• ςυνεργατικι αλλθλζγγυα  οικονομία 

• αυτοοργάνωςθ τθσ κοινωνίασ 

• αποκζντρωςθ 

• οικολογικι ιςορροπία 

 

 

μερικά παραδείγματα 



• μείωςθ ωραρίου μιςκωτισ 
εργαςίασ με διατιρθςθ 
ειςοδιματοσ 

 

 

μερικά παραδείγματα 



μερικά παραδείγματα 

• transition towns:  

Κίνθμα από τα κάτω ωσ απάντθςθ 
ςτθ πετρελαϊκι κρίςθ, κλιματικι 
αλλαγι & οικονομικι αςτάκεια. 
 

2000 κοινότθτεσ. κοινοτικοί 
λαχανόκθποι, εναλλακτικι 
οικονομία, αλλαγι ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ. 

 

 



 
 
 

«Ένα ςθμείωμα για το μζλλον του 
καπιταλιςμοφ και των κοινών και μια 

πρόταςθ»  bauwens, κωςτάκθσ 
 
 
 
 
 

 





ζλεγχοσ μζςων 
παραγωγισ 

ςυςςϊρευςθ ι 
διακίνθςθ 





Δικτυοκρατικόσ 
καπιταλιςμόσ 



Δικτυοκρατικόσ 
καπιταλιςμόσ 

Κατανεμημένοσ 
καπιταλιςμόσ 



Δικτυοκρατικόσ 
καπιταλιςμόσ 

Κατανεμημένοσ 
καπιταλιςμόσ 

Ευέλικτεσ 
κοινότητεσ 
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Κατανεμημένοσ 
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Ευέλικτεσ 
κοινότητεσ 

Παγκόςμια 
Κοινά 
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Κατανεμημένοσ 
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Ευέλικτεσ 
κοινότητεσ 

Παγκόςμια 
Κοινά 



Δικτυοκρατικόσ 
καπιταλιςμόσ 

Κατανεμημένοσ 
καπιταλιςμόσ 

Ευέλικτεσ 
κοινότητεσ 

Παγκόςμια 
Κοινά 





αφετθρία οι 
άυλοι πόροι-> 
διαμοιραςμόσ 

αφετθρία οι 
υλικοί πόροι -> 

περιοριςμόσ 

μείωςθ παραγωγισ-
κατανάλωςθσ-  

ροισ πόρων 

ανοιχτι ομότιμθ 
παραγωγι-

κατανάλωςθ 

αποανάπτυξθ commons 



αποανάπτυξθ commons 

αμφιςβιτθςθ 
τεχνοκρατικοφ 

μοντζλου 

άλλου τφπου 
οικονομίεσ 

αμφιςβιτθςθ 
ιδιοκτθςιακοφ 

κακεςτώτοσ 

άλλου τφπου 
οικονομίεσ 

αλλαγι τρόπου ηωισ 
φανταςιακό παράδειγμα 

glocal 

ομότιμοσ πολίτθσ 







ευχαριςτώ! 
αλζκοσ πανταηισ  

pantazis.al@gmail.com 


