
  

Από την τεχνητή σπανιότητα στη  
         μετα-σπανιότητα

Κώστας Μαλακάσης



  

● Πού βρισκόμαστε σήμερα

● Πού μπορούμε να πάμε

● Προτάσεις μετάβασης



  

Πού βρισκόμαστε σήμερα

     Οικονομικά: Κοινωνική επιστήμη που αναλύει και περιγράφει τις 
συνέπειες επιλογών που γίνονται σε σχέση με παραγωγικούς πόρους 
που βρίσκονται σε σπανιότητα. Τα οικονομικά είναι η μελέτη του 
τρόπου με τον οποίο τα άτομα και οι κοινωνίες επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους: ποια αγαθά και υπηρεσίες θα 
παραχθούν, πώς θα παραχθούν και πώς θα διανεμηθούν μεταξύ των 
μελών της κοινωνίας.     Merriam Webster 

Άπειρες ανάγκες και επιθυμίες             Περιορισμένοι πόροι



  

Χρηματοπιστωτικό σύστημα



  

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

   “Η απληστία και ο ανταγωνισμός δεν είναι 
αποτέλεσμα του αμετάβλητου ανθρώπινου 
ψυχισμού...
Η απληστία και ο φόβος της σπανιότητας 
δημιουργούνται ουσιαστικά και εντείνονται 
σαν άμεσο αποτέλεσμα του τύπου του 
χρήματος που χρησιμοποιούμε.”

Bernard Lietaer – Συν-αρχιτέκτονας του ευρώ



  

Βασικές ανάγκες

● Τροφή:
 - 50% της παγκόσμιας

παραγωγής τροφής πετάγεται

 - Έλλειψη αγοραστικής δύναμης

 - Μονοπώλιο σπόρων

 - Ποσοστώσεις

● Νερό

● Στέγαση

● Ενέργεια



  

Γνώση

● Πνευματική ιδιοκτησία

Πατέντες

● Επιστημονικές 

δημοσιεύσεις 



  

Η ανεπάρκεια σε επίπεδο 
ψυχολογίας



  

Σχεδιασμός προϊόντων

● Περισσότερη εξαγωγή πρώτων υλών

● Περισσότερη απόβλητα

● Αύξηση κόστους διαβίωσης

λόγω της ανάγκης

να αγοράζονται συνεχώς

νέα προϊόντα



  

Ανθρώπινη ανευθυνότητα

Πηγή: Global Footprint Network



  

Πού μπορούμε να πάμε

Οικονομία

Κοινωνία

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Κοινωνία

Οικονομία



  

Πού μπορούμε να πάμε

   Μετα-σπανιότητα: Η περίοδος όπου εξαιτίας 
της ανεπτυγμένης τεχνολογίας και της 
έξυπνης χρήσης των φυσικών πόρων τα 
αγαθά, οι υπηρεσίες και η πληροφορία είναι 
ελεύθερα διαθέσιμα σε όλο τον παγκόσμιο 
πληθυσμό.



  

Απαραίτητα στοιχεία - Πληροφορία

   “Μπορείς να πεθάνεις της πείνας μέσα στη μέση ενός 
χωραφιού από σιτάρι, αν δεν γνωρίζεις ότι το σιτάρι 
τρώγεται” - Robert Anton Wilson

●  Εργαλεία πρόσβασης 
(Free Network Foundation)

●  Εναπόθεση σαν κοινό αγαθό

●  Οριζόντια και κάθετη μετάδοση



  

Απαραίτητα στοιχεία – Ενέργεια

● Ηλιακή: Η ηλιακή ενέργεια που απορροφάει η Γη σε μία ώρα είναι όσο 
χρειάζεται η ανθρωπότητα σε ένα χρόνο.
Κάθε χρόνο η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στην επιφάνεια
της Γης είναι μεγαλύτερη από το συνδυασμό όλων
των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (λιγνίτης, φυσικό αέριο, 
πετρέλαιο, ουράνιο) που θα μπορούσε να εξάγουμε ποτέ.

● Γεωθερμία: Η διαθέσιμη ενέργεια από γεωθερμία είναι 3 φορές 
περισσότερη από τις παγκόσμιες ανάγκες



  

Απαραίτητα στοιχεία – Πρώτες ύλες

● Πρώτες ύλες:
- Επαναχρησιμοποίηση
- Υλικά αντικατάστασης
- Μέθοδοι παραγωγής/εξαγωγής



  

Ανοικτός Συνεργατικός Σχεδιασμός

● Εμπνευσμένος από το Κίνημα του Ελεύθερου 
Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

● Σχεδιασμός αντικειμένων, μηχανών και 
συστημάτων 

● Όλη η πληροφορία(3D σχέδια, οδηγίες, κ.λπ.) 
είναι κοινό αγαθό

● Βιώσιμος σχεδιασμός (όχι προγραμματισμένη 
βραχυβιότητα, έξυπνος αρθρωτός 
σχεδιασμός)



  

Ψηφιακές κατασκευές

● Η γραμμή μεταξύ των ατόμων και των bits πληροφορίας 
αρχίζει και θολώνει

● Τοπικοποιημένη παραγωγή

● Παραγωγή κλειστού κύκλου

● Εκδημοκρατισμός των μέσων παραγωγής



  

Ανεπτυγμένη αυτοματοποίηση

● Ηθική της εργασίας απαρχαιωμένη
● Τεχνολογική ανεργεία αναπόφευκτη – 

Εκθετική πρόοδος της πληροφορικής
● Ανοικτού κώδικα αυτοματοποίηση
● Κάποια έργα θα παραμένουν

 μεγάλης κλίμακας όχι όμως

μη κοινοτικά



  

● Τροφή
● Νερό
● Εκπαίδευση (π.χ. Hackerspaces)
● Μεταφορές 
● Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη



  

Μετάβαση

“Ποτέ δεν αλλάζεις την κατάσταση πολεμώντας την 
υπάρχουσα πραγματικότητα. Για να την αλλάξεις 
φτιάχνεις ένα νέο μοντέλο που καθιστά το υπάρχον 
απαρχαιωμένο” - Bucminster Fuller

● Αλλαγή από τη βάση της κοινωνίας  (απειλείται η ύπαρξη 
 κυρίαρχων θεσμών)



  

● Εύρωστες κοινότητες βιώσιμης αυτάρκειας – 
Δικτύωση 



  

● Οριζόντιες δομές κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. 
κολλεκτίβες εργασίας)



  

● Χρηματοδότηση από την κοινότητα 
(crowdfunding)

http://goteo.org : Κοινωνικό δίκτυο για 
χρηματική υποστήριξη έργων κοινωνικού, 
επιστημονικού, εκπαιδευτικού, τεχνολογικού 
και οικολογικού χαρακτήρα. 

http://goteo.org/


  

● Εναλλακτικά νομίσματα – Οικονομία των 
δώρων



  

● Ασύδοτη συνεργασία μέσω ασύδοτου 
ανταγωνισμού



  

www.adciv.orgwww.adciv.org (Charles Collis) (Charles Collis)

http://www.adciv.org/
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