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∆οκίµιο 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Το αποτέλεσµα οποιασδήποτε σοβαρής έρευνας µπορεί να είναι
µόνο να δηµιουργήσει δύο ερωτήσεις εκεί που αρχικά υπήρχε

µόνο µία».1

Θόρσταϊν Βέµπλεν

Προέλευση της Ονοµασίας

Το «Κίνηµα Zeitgeist» (ΤΖΜ για συντοµία στα αγγλικά) είναι το προσδιο-
ϱιστικό όνοµα για το κοινωνικό κίνηµα το οποίο περιγράφεται στα ακόλουθα
δοκίµια. Η εν λόγω ονοµασία δεν έχει καµία ιστορική συσχέτιση µε κάποιο
συγκεκριµένο πολιτισµικό ϕαινόµενο και δεν πρέπει να συγχέεται ή να σχε-
τίζεται µε οτιδήποτε άλλο γνωστό στο παρελθόν µε παρόµοιο τίτλο. Αντίθετα,
ο τίτλος ϐασίζεται ϱητά στη σηµασιολογική έννοια των συµπεριλαµβανοµένων
όρων.

Ο όρος «zeitgeist» ορίζεται ως «το γενικό πνευµατικό, ηθικό και πολιτι-
σµικό κλίµα µιας εποχής». Ο όρος «κίνηµα» απλά υποδηλώνει «κίνηση» ή
αλλαγή. Εποµένως το Κίνηµα Zeitgeist είναι ένας οργανισµός ο οποίος προ-
τρέπει την αλλαγή του κυρίαρχου πνευµατικού, ηθικού και πολιτισµικού
κλίµατος της εποχής.

Η ∆οµή του Εγγράφου

Το κείµενο που ακολουθεί γράφτηκε έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο
συνοπτικό αλλά και κατανοητό. ΄Οσον αφορά τη δοµή του, είναι µια σειρά από

1 The Evolution of the Scientific Point of View, Thorstein Veblen, University of California
Chronicle, 1908
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δοκίµια, ταξινοµηµένα ανά ϑέµα, ώστε το καθένα να στηρίζει ένα ευρύτερο
πλαίσιο αναφοράς. Ενώ κάθε δοκίµιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να
αξιολογηθεί και µόνο του, είναι πολύ σηµαντικό ο αναγνώστης να καταλάβει
πώς το κάθε ϑέµα λειτουργεί ως κοµµάτι ενός ευρύτερου τρόπου σκέψης που
έχει ως στόχο την πιο αποδοτική οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας.

Αυτοί που ϑα διαβάσουν τα παρακάτω δοκίµια µε µία γραµµική λογική,
ϑα παρατηρήσουν ότι γίνονται επαναλαµβανόµενες αναφορές σε ορισµένες
ιδέες ή ϑέµατα. Αυτό γίνεται σκόπιµα, καθώς µία τέτοια επανάληψη και
έµφαση ϑεωρείται χρήσιµη δεδοµένου ότι µερικές από τις έννοιες αυτές µπο-
ϱεί να ϕαντάζουν ξένες σε άτοµα χωρίς προηγούµενη εξοικείωση µε ανάλογο
υλικό.

Επίσης προκειµένου να παραµείνουν κατανοητά τα κείµενα, δεν µπορούν
να είναι πάρα πολύ λεπτοµερή δεδοµένης της ϐαρύτητας των ϑεµάτων και της
αλληλοσυσχέτισής τους. Για αυτό το λόγο έγινε µεγάλη προσπάθεια για την
παράθεση σχετικών πηγών από «τρίτους» σε κάθε δοκίµιο µέσω παραποµπών
και παραρτηµάτων, επιτρέποντας έτσι στον αναγνώστη να κάνει επιπλέον έ-
ϱευνα όπου τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Ο Οργανισµός της Γνώσης

Η έρευνα που ϑα σας παρουσιαστεί, όπως και κάθε άλλη έρευνα, έχει
να κάνει µε σύνολα πληροφοριών που δηµιουργούνται διαδοχικά. ΄Ολες οι
διακριτές ιδέες εξελίσσονται µε τον ίδιο τρόπο: παρατήρηση της ιδέας, α-
ξιολόγηση της ιδέας, καταγραφή της ιδέας και έπειτα ενσωµάτωσή της µε
άλλη γνώση που υπάρχει ήδη ή αναδύεται σιγά σιγά. Είναι σηµαντικό να
κατανοήσουµε αυτή την αλληλουχία που χαρακτηρίζει τον τρόπο που σκε-
ϕτόµαστε όσον αφορά το τι πιστεύουµε και γιατί, διότι η πληροφορία είναι
µία ξεχωριστή οντότητα από το άτοµο ή τον ϑεσµό που την προωθεί ή την α-
ντιπροσωπεύει. Οι πληροφορίες µπορούν να αξιοποιηθούν σωστά µόνο µέσω
µιας συστηµατικής διαδικασίας σύγκρισης µε άλλα ϕυσικώς επαληθεύσιµα
στοιχεία, τα οποία µπορούν να αποδείξουν αν είναι αληθείς (οι πληροφορίες)
ή όχι.

Παροµοίως, αυτή η αλληλουχία συνεπάγεται ότι καµία ιδέα δεν έχει ε-
µπειρική «προέλευση» ή «πηγή». Από τη σκοπιά της επιστηµολογίας, η γνώ-
ση δηµιουργείται, επιδέχεται επεξεργασία και διαδίδεται κυρίως µέσω της
επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. Το άτοµο, µε τις εγγενώς διαφορετικές
εµπειρίες και τάσεις του, λειτουργεί ως ένα µοναδικό ϕίλτρο επεξεργασίας
µέσω του οποίου µπορεί να διαµορφωθεί µία ιδέα. Σαν σύνολο, εµείς τα ά-
τοµα αποτελούµε αυτό που ϑα µπορούσε να ονοµαστεί «συλλογικός νους». Ο
συλλογικός νους είναι µεταφορικά ο ανώτατος κοινωνικός επεξεργαστής και
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είναι ιδανικά το µέρος όπου όλες οι ιδέες και οι προσπάθειες των ατόµων
συναντώνται και γίνονται ένα. ΄Ενα αξιοσηµείωτο παράδειγµα αυτής της αλ-
ληλεπίδρασης του συλλογικού νου είναι η παραδοσιακή µέθοδος µεταφοράς
δεδοµένων µέσω της λογοτεχνίας και του µοιράσµατος ϐιβλίων από γενιά σε
γενιά.2

Ο Ισαάκ Νεύτων εξέφρασε αυτό το γεγονός µε τον καλύτερο, ίσως, τρό-
πο δηλώνοντας : «Αν είδα λίγο πιο µακριά από τους άλλους, ήταν επειδή
στεκόµουν στους ώµους γιγάντων.»3 Αυτό αναφέρεται εδώ µε σκοπό να ε-
στιάσει ο αναγνώστης στην κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών και όχι των
υποτιθέµενων «πηγών», διότι η έννοια της «πηγής» µίας πληροφορίας ή µίας
ιδέας, απλά δεν υφίσταται µε εµπειρικά κριτήρια. Η παράθεση µίας πηγής
είναι πρακτική και λογική µόνο στις παροδικές, παραδοσιακές δοµές της
κοινωνίας, όπως οι αναφορές σε ένα εγχειρίδιο για µελλοντική έρευνα. ∆εν
υπάρχει πιο λανθασµένη έκφραση από την εξής : «Αυτή είναι δική µου ιδέ-
α». Τέτοιες εκφράσεις είναι υποπροϊόντα ενός υλιστικού πολιτισµού ο οποίος
ενισχύει την αναζήτηση ϕυσικών ανταµοιβών, συνήθως µέσω χρηµάτων, σε
αντάλλαγµα της ψευδαίσθησης της δηµιουργίας «ιδιοκτησίας». Κάπως έτσι
καλλιεργείται και ο εγωισµός, όταν το άτοµο διεκδικεί τα «εύσηµα» για την
«ανακάλυψη» µίας ιδέας ή µίας εφεύρεσης.

Παρόλα αυτά, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν αξίζουν ευγνωµοσύνη και σεβα-
σµό όλες εκείνες οι προσωπικότητες και τα ιδρύµατα που έχουν δείξει αφοσί-
ωση και επιµονή προς τη διεύρυνση της ανθρώπινης γνώσης. Πρέπει να ανα-
γνωρίσουµε την αναγκαιότητα των ανθρώπων που έχουν αποκτήσει µεγάλη
και εξειδικευµένη ικανότητα σε κάποιο συγκεκριµένο πεδίο ώστε να ϑεωρη-
ϑούν «ειδικοί» στον κλάδο τους. Οι συνεισφορές εξαιρετικών στοχαστών και
µηχανικών όπως οι Ρ. Μπάκµινστερ Φούλερ, Ζακ Φρέσκο, Τζέρεµι Ρίφκιν, Ρέι
Κούρτσβαϊλ, Ρόµπερτ Σαπόλσκι, Θόρσταϊν Βέµπλεν, Ρίτσαρντ Γουίλκινσον,
Τζέιµς Γκίλιγκαν, Καρλ Σέιγκαν, Νίκολα Τέσλα, Στήβεν Χώκινγκ και πάρα
πολλών άλλων ερευνητών, τωρινών και παλαιοτέρων, παραθέτονται σε αυτό το
κείµενο και λειτουργούν ως κοµµάτια της εκτεταµένης συλλογής δεδοµένων
που πρόκειται να διαβάσετε. Μεγάλη ευγνωµοσύνη εκφράζεται επίσης εδώ
σε όλα τα αφοσιωµένα µυαλά τα οποία εργάζονται για να συνεισφέρουν προς
έναν καλύτερο κόσµο.

∆εδοµένων όλων αυτών, το Κίνηµα Zeitgeist δεν διεκδικεί την ιδιοκτησία

2 Στο ϐιβλίο «Cosmos» του Καρλ Σέιγκαν, ο ίδιος ανέφερε τα παρακάτω σχετικά µε την
καταστροφή της ϐιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, η οποία ϑεωρείται η µεγαλύτερη και πιο
σηµαντική ϐιβλιοθήκη του αρχαίου κόσµου: «΄Ηταν σαν ολόκληρος ο πολιτισµός να είχε
υποβληθεί σε µια αυτοπροκαλούµενη πλύση εγκεφάλου και οι περισσότερες από τις µνή-
µες, ανακαλύψεις, ιδέες και πάθη του να σβήστηκαν αµετάκλητα.» Cosmos, Carl Sagan,
Ballantine Books, New York, 1980, Chapter XIII, σελ.279

3 The Correspondence of Isaac Newton, Volume 1, edited by HW Turnbull, 1959, p416
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και την προέλευση καµίας από τις ιδέες που προωθεί. Εποµένως, το κίνηµα
αυτό µπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα ως ένας ακτιβιστικός-εκπαιδευτικός
ϑεσµός, ο οποίος προσπαθεί να διευρύνει το πλαίσιο εφαρµογής των τωρινών
και µελλοντικών επιστηµονικών ευρηµάτων, ώστε να εφαρµοστούν µε γνώµο-
να την κοινωνική µέριµνα.

Ιστοσελίδες και Υλικό:

Οι παρακάτω 10 ιστοσελίδες είναι επίσηµα συνδεδεµένες µε την παγκό-
σµια λειτουργία του Κινήµατος Zeitgeist:

- Βασικός Παγκόσµιος Κόµβος
http://www.thezeitgeistmovement.com
Αυτή είναι η κύρια ιστοσελίδα και ο ϐασικός κόµβος όλων των δράσεων,

των εκδηλώσεων και των ενηµερώσεων και του εκπαιδευτικού υλικού του
TZM.

- Παγκόσµιος Κόµβος Τµηµάτων:
http://www.tzmchapters.net/
Αυτός είναι ο κύριος κόµβος για πληροφορίες και υλικό που αφορά τα

τµήµατα του κινήµατος. Περιλαµβάνει χάρτες, ψηφιακές εργαλειοθήκες για
τα τµήµατα και άλλα.

- Παγκόσµιο Blog:
http://blog.thezeitgeistmovement.com/
Αυτό είναι το επίσηµο blog του κινήµατος στο οποίο αναρτώνται εκθέσεις

τύπου αρθρογραφίας.
- Παγκόσµιο Forum:
http://www.thezeitgeistmovementforum.org/
Αυτό είναι το επίσηµο forum για τα µέλη ώστε να συζητούν για δράσεις

και να µοιράζονται ιδέες από όλον τον κόσµο.
- Zeitgeist Media Project:
http://zeitgeistmediaproject.com/
Η ιστοσελίδα του Media Project προβάλλει διάφορες ηχητικές, οπτικές και

λογοτεχνικές εκφράσεις των µελών του TZM. Οι χρήστες ανεβάζουν ελεύθερα
τη δουλειά τους στην ιστοσελίδα και συχνά χρησιµοποιείται ως πηγή για γρα-
ϕικά ϕυλλαδίων, για παρουσιάσεις ϐίντεο, για λογότυπα και άλλα σχετικά.

- Παγκόσµια Ηµέρα Zeitgeist (Z-Day):
http://zdayglobal.org/
Αυτή η ιστοσελίδα γίνεται ενεργή σε συγκεκριµένη περίοδο κάθε χρόνο

για να διευκολύνει τη διεξαγωγή της παγκόσµιας δράσης µας, της Z-Day, η
οποία λαµβάνει χώρα κάθε Μάρτιο.

- Φεστιβάλ Τέχνης Zeitgeist (Zeitgeist Media Festival):
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http://zeitgeistmediafestival.org/
Αυτή η ιστοσελίδα γίνεται ενεργή σε συγκεκριµένη περίοδο κάθε χρόνο

για να υποστηρίξει το Zeitgeist Media Festival, το οποίο λαµβάνει χώρα κάθε
Αύγουστο.

- Ινστιτούτο Παγκόσµιου Ανασχεδιασµού (Global Redesign Institu-
te):

http://www.globalredesigninstitute.org/
Το Global Redesign Institute είναι ένα έργο τύπου δεξαµενής σκέψης

(think tank), το οποίο χρησιµοποιεί εικονική διεπαφή (virtual interface) µε
χρήση γραφικών. Το έργο αυτό χρησιµοποιεί µοντέλα χαρτών και δεδοµέ-
νων για να παρουσιάσει άµεσες τεχνικές αλλαγές οι οποίες συµφωνούν µε
τον τρόπο σκέψης του ΤΖΜ και ϑα µπορούσαν να εφαρµοστούν σε διάφορες
περιοχές του κόσµου.

Γενικά Κοινωνικά ∆ίκτυα:

Παγκόσµιο Τµήµα ΤΖΜ στο Twitter:
http://twitter.com/tzmglobal
Παγκόσµιο Τµήµα ΤΖΜ στο Facebook:

http://www.facebook.com/tzmglobal
Παγκόσµιο Τµήµα ΤΖΜ στο Youtube:

http://www.youtube.com/user/TZMOfficialChannel
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∆οκίµιο 2

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

«Ούτε οι µεγάλες πολιτικές και οικονοµικές δοµές εξουσίας του
κόσµου ούτε οι επαγγελµατίες που έχουν τυφλωθεί από την εξει-
δίκευσή τους ούτε ο πληθυσµός γενικότερα συνειδητοποιεί...ότι
πλέον είναι εύκολα εφικτό να ϕροντίσουµε τους πάντες στη Γη
παρέχοντας ένα ϐιοτικό επίπεδο υψηλότερο από ό,τι έχει ϐιώσει
ποτέ κανείς. ∆εν χρειάζεται πλέον να ανταγωνιζόµαστε ο ένας τον
άλλον. Η ιδιοτέλεια δεν είναι απαραίτητη, συνεπώς το επιχείρηµα
ότι αποτελεί ϐασικό στοιχείο της επιβίωσής µας είναι εσφαλµένο.
Ο πόλεµος είναι παρωχηµένος.»1

Ρ. Μπάκµινστερ Φούλερ

2.1 Σχετικά µε το Κίνηµα

Το Κίνηµα Zeitgeist (TZM), το οποίο ιδρύθηκε το 2008, είναι µία παγκό-
σµια οµάδα υποστήριξης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ϐιωσιµότητας,
που λειτουργεί µέσω ενός δικτύου τοπικών τµηµάτων, οµάδων εργασίας, δη-
µόσιων εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών έργων και ϕιλανθρωπικών δραστηριοτή-
των. Ο ακτιβισµός του TZM ϐασίζεται ϱητά σε µη ϐίαιες µεθόδους επικοινω-
νίας, µε ϐασικό στόχο την ενηµέρωση του κοινού για δύο ϐασικά πεδία. Το
πρώτο είναι οι πραγµατικές ϱιζικές αιτίες πολλών κοινών προσωπικών, κοινω-
νικών και οικολογικών προβληµάτων σήµερα. Το δεύτερο είναι οι τεράστιες
δυνατότητες που µας παρέχει πλέον η επιστήµη και η τεχνολογία για την
επίλυση των προβληµάτων µας και τη ϐελτίωση του ϐιοτικού επιπέδου µας, οι

1 Πηγή: Critical Path, R. Buckminster Fuller, St. Martin’s Press, 1981, Introduction,
xxv
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οποίες όµως δεν εφαρµόζονται εξαιτίας των εµποδίων που είναι εγγενή στο
τωρινό, κατεστηµένο κοινωνικό µας σύστηµα.

Ενώ ο όρος «ακτιβισµός» είναι σωστός, µε ϐάση την ακριβή του έννοια,
οι ενηµερωτικές δράσεις του Κινήµατος Zeitgeist δεν πρέπει να παρερµη-
νεύονται µε τις πολιτισµικά κοινές και παραδοσιακές δράσεις «ακτιβιστικής
διαµαρτυρίας» που έχουµε δει στο παρελθόν. Αντίθετα, το ΤΖΜ εκφράζεται
µέσω στοχευµένων, λογικών εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες έχουν ως στό-
χο όχι να επιβάλλουν, να υποδείξουν ή να πείσουν τυφλά αλλά να ϑέσουν
σε κίνηση έναν τρόπο σκέψης ο οποίος προκύπτει µε ϕυσικό τρόπο και από
µόνος του, όταν οι αιτιώδεις κατανοήσεις σχετικά µε τη «ϐιωσιµότητα»2 και τη
«δηµόσια υγεία» εξεταστούν υπό το πρίσµα της επιστήµης.3

Παρόλα αυτά, ο χαρακτήρας του κινήµατος είναι πολύ κοντά µε τα παρα-
δοσιακά κινήµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων του παρελθόντος, µε την έννοια
ότι οι παρατηρήσεις του έχουν σκοπό να προβάλλουν την πραγµατικά περιττή
καταπίεση των ανθρώπων η οποία είναι εγγενής στον παρόν κοινωνικό σύστη-
µα. Μάλιστα, το ΤΖΜ προσπαθεί να δείξει ότι αυτή η καταπίεση περιορίζει
δοµικά και κοινωνιολογικά την ανθρώπινη ευηµερία και τις δυνατότητες της
συντριπτικής πλειοψηφίας του παγκόσµιου πληθυσµού, συν το ότι λόγω των
κατεστηµένων µεθόδων της καταπνίγει πολλές τεχνικές εφαρµογές που ϑα
µπορούσαν να ϐελτιώσουν την κοινωνία.

Για παράδειγµα, το παρόν κοινωνικό µοντέλο ενώ διαιωνίζει τεράστια ε-
πίπεδα καταστρεπτικής οικονοµικής αναποτελεσµατικότητας, όπως ϑα περι-
γραφεί σε επόµενα κεφάλαια, επιπρόσθετα ευνοεί εγγενώς µία οικονοµική
οµάδα ή «κοινωνική τάξη» έναντι άλλης, προκαλώντας έτσι σχετική ανέχεια
και αχρείαστη οικονοµική ανισότητα. Αυτό ϑα µπορούσαµε κάλλιστα να το
αποκαλέσουµε «οικονοµική µισαλλοδοξία» και είναι ένα τόσο ύπουλο ϕαινό-
µενο όσο οι διακρίσεις µε ϐάση το ϕύλο, την εθνικότητα, τη ϑρησκεία και τα

2 Ο όρος «ϐιωσιµότητα», ο οποίος γενικά ορίζεται ως «η ικανότητα ενός οργανισµού να
διατηρηθεί, να υποστηριχθεί ή να επιβεβαιωθεί», (http://dictionary.reference.com/browse/
sustainability) σήµερα γίνεται αντιληπτός από το ευρύ κοινό µόνο µέσα στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής επιστήµης. Ωστόσο, τα πλαίσια στα οποία εντάσσει το TZM την έννοια της
ϐιωσιµότητας είναι ευρύτερα και περιλαµβάνουν την έννοια της «πολιτισµικής ϐιωσιµότητας»
ή «κοινωνικής ϐιωσιµότητας», που αφορά την αξία των γενικότερων πεποιθήσεών µας και των
επιπτώσεών τους στην κοινωνία.

3 Ο όρος «δηµόσια υγεία», ο οποίος γενικά ορίζεται ως «η επιστήµη και η πρακτική προ-
στασίας και ϐελτίωσης της υγείας µιας κοινότητας µέσω της προληπτικής ιατρικής, της εκ-
παίδευσης στον τοµέα της υγείας, του ελέγχου για µεταδιδόµενες ασθένειες, της εφαρµο-
γής υγειονοµικών µέτρων και της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών κινδύνων» (http:/
/dictionary.reference.com/browse/public+health?s=t), χρησιµοποιείται σε αυτό το κείµε-
νο ως µονάδα µέτρησης της σωµατικής, ψυχικής και συνεπώς κοινωνιολογικής ευµάρειας
των κατοίκων µίας κοινωνίας σε ϐάθος χρόνου. Κατά την άποψη του ΤΖΜ αυτό ϑα έπρε-
πε να ϑεωρείται το απόλυτο ϐαρόµετρο της επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός εφαρµοζόµενου
κοινωνικού συστήµατος.

2
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http://dictionary.reference.com/browse/public+health?s=t
http://dictionary.reference.com/browse/public+health?s=t


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

λοιπά.
Ωστόσο, αυτή η εγγενής «µισαλλοδοξία» είναι µόλις ένα κοµµάτι µίας ευ-

ϱύτερης κατάστασης που µπορεί να οριστεί ως «δοµική ϐία»,4 ένα ϕαινόµενο
που ϕανερώνει το τεράστιο ϕάσµα ενσωµατωµένης δυστυχίας, απανθρωπιάς
και στέρησης, η οποία σήµερα απλά γίνεται αποδεκτή ως «ϕυσιολογική» από
την ανενηµέρωτη πλειοψηφία. Αυτό το πλαίσιο της ϐίας εκτείνεται πολύ πιο
µακριά και ϐαθιά απ΄ ό,τι πολλοί ίσως πιστεύουν. Ο τρόπος µε τον οποίο το
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα µειώνει, χωρίς να χρειάζεται, τη δηµόσια υγεία
και αναστέλλει τη πρόοδό µας σήµερα µπορεί να γίνει πραγµατικά αντιληπτός
µόνο όταν προσεγγίσουµε τα κοινωνικά Ϲητήµατα µε µία πιο αποστασιοποι-
ηµένη και «τεχνική» ή επιστηµονική σκοπιά, ξεπερνώντας τις συνήθειες που
συχνά µας παραπλανούν.

Η κατανόησή µας, επειδή είναι εκ ϕύσεως υποκειµενική, µας οδηγεί συ-
χνά στο να ϑεωρούµε κάποιες καταστάσεις ϕυσιολογικές ενώ ίσως δεν είναι.
Για παράδειγµα, η συνεχόµενη ανέχεια και ϕτώχεια τριών και πλέον δισε-
κατοµµυρίων ανθρώπων5 µπορεί να ϑεωρείται «ϕυσιολογική» και αµετάβλητη
κοινωνική κατάσταση από αυτούς που δεν γνωρίζουν πόσο ϕαγητό παράγεται
στον κόσµο, πού πάει, πώς σπαταλιέται ή τις τεχνικές µας δυνατότητες για
αποδοτική και άφθονη παραγωγή τροφής στη σύγχρονη εποχή.

Αυτή η αόρατη ϐία µπορεί να επεκταθεί και σε πολιτισµικά µιµίδια,6

όπου οι κοινωνικές παραδόσεις και η νοοτροπία τους µπορεί ακούσια να
προκαλέσει επιβλαβείς συνέπειες για κάποιους ανθρώπους. Για παράδειγ-
µα, υπάρχουν ϑρησκευτικοί πολιτισµοί στον κόσµο οι οποίοι απέχουν από
οποιαδήποτε µορφή κοινής ιατρικής ϑεραπείας.7 Μπορεί να υπάρχουν πολ-
λές διαφωνίες για το κατά πόσο είναι ηθικό να αφήνουµε ένα παιδί να πεθαίνει

4 Ο όρος «διαρθρωτική ϐία» ή αλλιώς «δοµική ϐία» (structural violence) αποδίδεται συχνά
στον Γιόχαν Γκάλτουνγκ και παρουσιάστηκε στο άρθρο του «Βία, Ειρήνη και ΄Ερευνα της Ει-
ϱήνης» (Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3, 1969, pp. 167-191). Αναφέρεται σε µια
µορφή ϐίας κατά την οποία κάποιες κοινωνικές δοµές ή κοινωνικοί ϑεσµοί αποτρέπουν κά-
ποιους ανθρώπους από το να καλύψουν τις ϐασικές τους ανάγκες. Αυτή η έννοια επεκτάθηκε
σταδιακά από άλλους ερευνητές όπως ο εγκληµατολόγος-ψυχίατρος ∆ρ. Τζέιµς Γκίλιγκαν,
ο οποίος κάνει την ακόλουθη διάκριση µεταξύ της «διαρθρωτικής ϐίας» και της «συµπεριφο-
ϱικής ϐίας»: «Οι ϑανατηφόρες συνέπειες της διαρθρωτικής ϐίας επιδρούν συνεχώς και όχι
σποραδικά, ενώ οι ϕόνοι, οι αυτοκτονίες...οι πόλεµοι και άλλες µορφές συµπεριφορικής ϐίας
εµφανίζονται µία-µία.» (Violence, James Gilligan, G.P. Putnam, 1996, p192)

5 Πηγή: Poverty Facts and Stats, Global Issues / 2008 World Bank Development Indi-
cators (http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats)

6 Ως «µιµίδιο» ορίζεται µία ιδέα, µία συµπεριφορά, ένα στυλ ή µία χρήση που µεταδίδεται
από άτοµο σε άτοµο εντός µίας οµάδας ή κοινωνίας. (http://www.merriam-webster.com/
dictionary/meme)

7 Παραποµπή: Very religious parents causing suffering to sick kids, says re-
port (http://uk.lifestyle.yahoo.com/religious-parents-causing-suffering-sick-kids-says-
report-115021612.html)
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σε αυτήν την εποχή από µία κοινή ασθένεια που ϑα µπορούσε να ϑεραπευτεί,
αν το περιβάλλον του επέτρεπε την εφαρµογή των σύγχρονων επιστηµονικών
εφαρµογών. Τουλάχιστον όµως µπορούµε να συµφωνήσουµε στο ότι ο ϑάνα-
τος αυτού του παιδιού δεν είναι αποτέλεσµα της ίδιας της ασθένειας αλλά της
κοινωνιολογικής κατάστασης η οποία δεν επέτρεψε την εφαρµογή της λύσης.

΄Ενα πιο ευρύ παράδειγµα είναι ο µεγάλος αριθµός των σύγχρονων κοι-
νωνιολογικών ερευνών οι οποίες έχουν γίνει στο ϑέµα της «κοινωνικής ανισό-
τητας» και των αποτελεσµάτων της στη δηµόσια υγεία. ΄Οπως ϑα συζητηθεί
περισσότερο στα επόµενα δοκίµια, υπάρχει ένα τεράστιο ϕάσµα σωµατικών
και πνευµατικών ασθενειών που ϕαίνεται να γεννιούνται από αυτήν την κα-
τάσταση, συµπεριλαµβανοµένων των τάσεων για σωµατική ϐία, για καρδιακά
επεισόδια, για κατάθλιψη, για µαθησιακά προβλήµατα και για πολλά άλλα
προβλήµατα. Αυτά τα προβλήµατα έχουν σοβαρές κοινωνικές συνέπειες οι
οποίες µας επηρεάζουν όλους έµµεσα ή άµεσα.8

Το συµπέρασµα εν τέλει είναι πως αν αποστασιοποιηθούµε λίγο και εξε-
τάσουµε τις νέες µας γνώσεις για τους παράγοντες που έχουν επιβλαβείς ε-
πιπτώσεις στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά παραµένουν αµετάβλητοι εξαιτίας
των κατεστηµένων µας παραδόσεων, αναπόφευκτα καταλήγουµε στα πλαί-
σια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κι εποµένως της κοινωνικής ϐιωσιµότητας.
Αυτό το νέο κίνηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει να κάνει µε τον διαµοι-
ϱασµό της ανθρώπινης γνώσης και των τεχνικών δυνατοτήτων που έχουµε,
όχι µόνο για να λύσουµε τα κυριότερα προβλήµατά µας αλλά και για να δη-
µιουργήσουµε ένα κοινωνικό σύστηµα που ϑα ϐασίζεται στην επιστηµονική
µέθοδο, ένα σύστηµα που όντως ϑα αξιοποιεί τις δυνατότητές µας και ϑα µε-
γιστοποιεί την ευηµερία µας. Αν ένα κοινωνικό σύστηµα δεν ϕροντίζει για τα
προαναφερθέντα, τότε δηµιουργεί αναπόφευκτα ανισορροπία και κοινωνική
αποσταθεροποίηση και εποµένως µία κρυφή µορφή καταπίεσης.

Οπότε, επιστρέφοντας στο ευρύτερο ϑέµα µας το TZM δεν προσπαθεί µόνο
να ευαισθητοποιήσει τον κόσµο για αυτά τα προβλήµατα και τις πραγµατικές
συστηµικές ϱίζες τους (και συνεπώς τη λογική για την επίλυσή τους) αλλά
και να ενηµερώσει για τις δυνατότητες που έχουµε όχι µόνο για να λύσουµε
άµεσα τα σηµαντικότερα προβλήµατά µας αλλά και για να ϐελτιώσουµε σε
µεγάλο ϐαθµό την ανθρώπινη κοινωνία, λύνοντας προβλήµατα τα οποία στην
πραγµατικότητα δεν έχουν γίνει ακόµη αντιληπτά.9 Αυτό ξεκινά µε την απο-
δοχή της επιστηµονικής λογικής, όπου η εφαρµογή ενός σχεδόν εµπειρικού
τρόπου σκέψης έχει τη µεγαλύτερη προτεραιότητα από οτιδήποτε άλλο. Συ-
γκεκριµένα, ο τρόπος σκέψης του TZM υποδεικνύει πώς η κοινωνία, µέσω

8 Παραποµπή: The Spirit Level, Richard Wilkinson and Kate Pickett, Penguin, March
2009

9 Θα παρουσιαστούν περισσότερα πάνω σε αυτό το ϑέµα στο δοκίµιο µε τίτλο Εντοπίζοντας
Λύσεις
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της έµπρακτης αναγνώρισης (και εφαρµογής) της επιστηµονικής µεθόδου,
µπορεί να οργανωθεί ώστε να χρησιµοποιήσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τις
έννοιες της ϐιωσιµότητας και της αποδοτικότητας ώστε οι ίδιες να ϕτάσουν σε
επίπεδα άνευ προηγουµένου προς όφελος όλης της κοινωνίας.

2.2 Εστίαση

Οι ευρύτερες δράσεις του TZM µπορούν να συνοψιστούν στα εξής : διά-
γνωση, εκπαίδευση και δηµιουργία.

2.2.1 ∆ιάγνωση

Η διάγνωση είναι «η αναγνώριση της ϕύσης και της αιτίας οποιουδήποτε
πράγµατος». Το να κάνουµε διάγνωση της αιτιότητας των τεράστιων κοινωνι-
κών και οικολογικών προβληµάτων που παρατηρούµε στο σύγχρονο κόσµο
δεν είναι το να διαµαρτυρόµαστε για αυτά και να κριτικάρουµε τις πράξεις
κάποιων ανθρώπων ή συγκεκριµένων ϑεσµών, όπως γίνεται συχνά σήµερα.
Μία πραγµατική διάγνωση πρέπει να εντοπίζει τα συµπτώµατα ως τέτοια και
όχι ως αιτίες, να ψάχνει για τις ϱιζικές αιτίες πίσω από αυτά (κάτι που ϑα µπο-
ϱούσε να ονοµαστεί «κοινός αιτιατός παρονοµαστής») και να προσπαθεί να ϐρει
λύσεις για αυτές τις ϱιζικές αιτίες.

Το ϐασικό σηµερινό πρόβληµα όµως, όσον αφορά τη διάγνωση των προ-
ϐληµάτων και τις αιτίες τους, είναι ότι συχνά οι άνθρωποι πέφτουν ϑύµατα του
ϕαινοµένου που ϑα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε ως περιορισµένο πλαί-
σιο αναφοράς. Το συγκεκριµένο ϕαινόµενο εµφανίζεται όταν ένας άνθρωπος,
προσπαθώντας να ϐρει την αιτία κάποιου προβλήµατος, είτε εµµένει σε κά-
ποιο σύµπτωµα του προβλήµατος και όχι στη ϱιζική αιτία του είτε δεν µπορεί
να ϐρει την πραγµατική ϱίζα του προβλήµατος γιατί δεν λαµβάνει υπόψιν του
όλους τους σχετικούς παράγοντες και την ευρύτερη εικόνα. Αναπόφευκτα
λοιπόν, εφόσον δεν µπορεί να ϐρει την πραγµατική αιτία του προβλήµατος,
δεν µπορεί να ϐρει και την επίλυσή του. Για παράδειγµα, η παραδοσιακή,
κατεστηµένη λύση µε την οποία αντιµετωπίζουµε τις αποκαλούµενες «εγκλη-
µατικές πράξεις» είναι συνήθως η ποινή ϕυλάκισης. Ωστόσο, αυτό δεν µας
λέει τίποτα για την ψυχολογία του «εγκληµατία» ή τους παράγοντες που τον
οδήγησαν σε µια τέτοια πράξη εξαρχής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αποτελεσµατικές λύσεις είναι πιο περίπλοκες
και ϐασίζονται στη συνεργατική σχέση των ϕυσικών και πολιτισµικών παραγό-
ντων που δηµιουργούν τέτοιες συµπεριφορές.10 Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα

10 Πλέον είναι αναµφισβήτητη η στενή σχέση της συµπεριφοράς του κάθε ατόµου (στην
προκειµένη περίπτωση, της ϐίαιης συµπεριφοράς, όπως ορίζεται από τους νόµους της κοι-
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από έναν άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει από καρκίνο, καθώς στη πραγµατικό-
τητα δεν είναι ο καρκίνος που τον σκοτώνει, διότι και ο ίδιος ο καρκίνος είναι
αποτέλεσµα άλλων παραγόντων.

2.2.2 Εκπαίδευση

Ως ένα εκπαιδευτικό κίνηµα το οποίο λειτουργεί µε την πεποίθηση ό-
τι η γνώση είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουµε για να προκαλέσουµε
µία αισθητή κοινωνική αλλαγή σε παγκόσµιο επίπεδο, δεν υπάρχει τίποτα
πιο σηµαντικό από τη µόρφωση των ίδιων των µελών του κινήµατος και της
δυνατότητάς τους να µεταδίδουν αυτές τις ιδέες αποτελεσµατικά και εποικο-
δοµητικά στους άλλους.

Το να είσαι µέλος του TZM δεν σηµαίνει να πιστεύεις τυφλά σε ένα αυ-
στηρό κείµενο στατικών ιδεών. Τέτοιες περιοριστικές και στενόµυαλες ιδέες
χαρακτηρίζουν τις ϑρησκευτικές και πολιτικές σέκτες, αλλά δεν συνάδουν µε
την ανάδυση νέων πληροφοριών και µε την εξέλιξη των υφισταµένων πλη-
ϱοφοριών, γεγονός που υπογραµµίζει τον αντικαθεστωτικό χαρακτήρα του
ΤΖΜ.11 Συνεπώς, εφόσον οι γνώσεις µας για τον κόσµο αλλάζουν συνεχώς,
έτσι ϑα έπρεπε να αλλάζουν και να προσαρµόζονται οι πεποιθήσεις και οι α-
ξίες των ανθρώπων. Για αυτό το λόγο, το TZM δεν επιβάλλει τίποτα. Αντίθετα,
προσπαθεί να ϐοηθήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν έναν ανοιχτό
τρόπο σκέψης ελπίζοντας ότι έτσι ϑα δυναµώσει την κριτική ικανότητά τους
και ότι ϑα µπορέσει ο καθένας µόνος του, µε το δικό του τρόπο και χρόνο, να
κατανοήσει τη σηµασία αυτού του τρόπου σκέψης.

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση δεν είναι επιτακτική ανάγκη µόνο για αυτούς
που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τον εν λόγω τρόπο σκέψης και τους τρόπους
εφαρµογής12 του αλλά και για αυτούς που συµφωνούν και τα υποστηρίζουν
ήδη. ΄Οπως ακριβώς δεν υπάρχει «ουτοπία», δεν υπάρχει και τελικό στάδιο
κατανόησης.

νωνίας) µε την επίδραση που δέχεται από το περιβάλλον του µέσω της ανατροφής του και των
εµπειριών του. ΄Ενας σχετικός όρος που πρέπει να αναφερθεί είναι η «ϐιοψυχοκοινωνική»
ϕύση του ανθρώπινου οργανισµού.

11 Ο όρος «αντικαθεστωτικός» χρησιµοποιείται συχνά για να δείξει την αντίθεση σε κάποιο
κατεστηµένο. Στην προκειµένη περίπτωση, αυτός ο όρος χρησιµοποιείται µε την κυριολεκτι-
κή του σηµασία, δηλαδή ότι το TZM προσπαθεί να µην γίνει κατεστηµένο ή ένας στατικός και
αδιάλλακτος οργανισµός αλλά να γίνει αντιληπτό ως µία προσφορά στον κόσµο, ένα σύµβολο
ενός νέου τρόπου σκέψης ή κοσµοθεωρίας που απλά δεν έχει όρια.

12 Οι όροι «τρόπος σκέψης» και «τρόποι εφαρµογής» είναι αλληλένδετοι. Ο πρώτος αναφέ-
ϱεται στην επιστηµονική λογική (ϐασικές αρχές ϐιωσιµότητας και αποδοτικότητας) η οποία
καταλήγει σε ένα δεδοµένο συµπέρασµα ενώ ο δεύτερος αναφέρεται σε παροδικές µεθόδους
δράσης, όπως τα τεχνολογικά εργαλεία, οι οποίες αλλάζουν αναγκαστικά µε το χρόνο.
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2.2.3 ∆ηµιουργία

Παρότι το κίνηµα έχει ως κύριο στόχο να αλλάξουν οι ανθρώπινες αξίες
µέσω της εκπαίδευσης προκειµένου ο κόσµος να καταλάβει την ανάγκη για
µία ϱιζική κοινωνική αλλαγή, το TZM προσπαθεί επίσης να σχεδιάσει και να
παρουσιάσει τη δοµή και τη λειτουργία αυτού του νέου κοινωνικού συστήµα-
τος το οποίο ϐασίζεται στη ϐέλτιστη οικονοµική αποδοτικότητα13 µε ϐάση τις
τωρινές µας τεχνικές δυνατότητες.

΄Ενα παράδειγµα είναι το Global Redesign Institute (Ινστιτούτο Παγκό-
σµιου Ανασχεδιασµού),14 µια ψηφιακή δεξαµενή σκέψης (think tank) η ο-
ποία έχει ως στόχο να δείξει το πώς ϑα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η σηµε-
ϱινή τεχνολογία για να διαµορφώσει τις υποδοµές της κοινωνίας µας. Το εν
λόγω πρόγραµµα προσπαθεί δηλαδή να συνδυάσει τις τεχνικές δυνατότητές
µας µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης ώστε να υπολογίσει τις τεχνικά πιο
αποδοτικές υποδοµές για κάθε περιοχή του κόσµου.

Αξίζει να αναφέρουµε εν συντοµία ότι ο τρόπος «διακυβέρνησης» που υπο-
στηρίζεται από το ΤΖΜ, ο οποίος δεν έχει σχεδόν καµία σχέση µε οποιονδή-
ποτε τρόπο διακυβέρνησης έχει εφαρµοστεί στο παρελθόν, ϐασίζεται σε µία
διεπιστηµονική µείξη διάφορων µεθόδων που αποδεδειγµένα µεγιστοποιούν
τη ϐελτιστοποίηση. Οι µέθοδοι αυτές ενοποιούνται µέσω µίας προσέγγισης
που ϐασίζεται στη Θεωρία Συστηµάτων, η οποία λαµβάνει πάντα αντισταθµι-
στικά µέτρα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για να αντιµετωπιστούν οποιεσ-
δήποτε πιθανές αρνητικές συνέπειες. Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για
να είναι όσο πιο προσαρµοστική γίνεται σε νέες, αναδυόµενες ϐελτιώσεις που
ϑα προκύπτουν µε την πάροδο του χρόνου.15

΄Οπως ϑα αναφερθεί περισσότερο στη συνέχεια, για να ϑεωρηθεί ένα πλαί-
σιο αναφοράς «πραγµατικά πλήρες» ϑα πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλους τους
σχετικούς αλληλεπιδρώντες παράγοντες που µπορούµε να αντιληφθούµε. Με
µία λέξη αυτό το σύνολο παραγόντων το ονοµάζουµε «σύστηµα». Αυτή η συ-
νέργεια αιτίας και αποτελέσµατος είναι ϐασικό χαρακτηριστικό της τεχνικής
ϐάσης µίας πραγµατικά ϐιώσιµης οικονοµίας.

2.3 Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πό-
ϱους και Νόµους

Σήµερα χρησιµοποιούνται διάφοροι όροι σε διάφορους κύκλους για να
εκφράσουν τη γενικότερη λογική πίσω από ένα Κοινωνικό Σύστηµα το οποίο

13 Αυτό ϑα εξεταστεί εκτενέστερα στο 3ο µέρος του ϐιβλίου.
14 Παραποµπή: Επίσηµη Ιστοσελίδα: http://www.globalredesigninstitute.org
15 Για περισσότερες πληροφορίες στο ϑέµα της «κυβέρνησης» δείτε το 3ο µέρος του ϐιβλίου.
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ϑα ϐασίζεται περισσότερο στην επιστήµη, συµπεριλαµβανοµένων των ονοµα-
σιών «Οικονοµία Βασισµένη στους Πόρους» ή «Οικονοµία Βασισµένη στους
Φυσικούς Νόµους». Παρότι αυτές οι ονοµασίες έχουν ιστορικές αναφορές και
είναι κάπως αυθαίρετες, σε αυτό το κείµενο ϑα χρησιµοποιήσουµε την ονοµα-
σία «Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και (Φυσικούς) Νόµους»
(Natural Law/Resource-Based Economy) καθώς σηµασιολογικά ϕαίνεται να
εκφράζει καλύτερα την εν λόγω έννοια.16

Μία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους ορίζεται ως
εξής : ένα προσαρµόσιµο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα το οποίο προκύπτει
από την άµεση και ϕυσική επίκληση στους κυρίαρχους νόµους της ϕύσης.
Γενικά, η ϐασική παρατήρηση του κινήµατος που οδηγεί σε αυτό το µοντέ-
λο είναι ότι µέσω της χρήσης κοινωνικά στοχευµένης έρευνας και ϐασικών
γνώσεων της επιστήµης και της τεχνολογίας είµαστε πλέον σε ϑέση να ϕτάσου-
µε µέσω λογικής σε κοινωνικές προσεγγίσεις οι οποίες µπορεί να είναι πολύ
πιο αποτελεσµατικές στην κάλυψη των αναγκών του ανθρώπινου πληθυσµού.
Είµαστε πλέον σε ϑέση να ϐελτιώσουµε αισθητά την δηµόσια υγεία, να προ-
στατέψουµε το περιβάλλον µας, να παράσχουµε αφθονία ϐασικών αγαθών
ενώ ταυτόχρονα µπορούµε να µειώσουµε ή ακόµα και να εξαλείψουµε πολλά
από τα κοινά κοινωνικά προβλήµατα της σηµερινής εποχής που ϑεωρούνται
από πολλούς αµετάβλητα διότι υπάρχουν εδώ και αρκετούς αιώνες.

2.4 Τρόπος Σκέψης

Πολλοί άνθρωποι ή οµάδες εργάστηκαν για να δηµιουργήσουν προηγµέ-
νες τεχνολογικές εφαρµογές προσπαθώντας να ϐάλουν σε εφαρµογή αυτό τον
τρόπο σκέψης µέσω των εκάστοτε τεχνικών δυνατοτήτων µε σκοπό να αυξή-
σουν τα επίπεδα κοινωνικής αποδοτικότητας και να λύσουν κάποια ϐασικά
προβλήµατα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα «Συστήµατα Πόλεων»17

16 Ο όρος «Οικονοµία Βασισµένη στους Πόρους» µπορεί κυριολεκτικά να µεταφραστεί ως
«µια οικονοµία η οποία στηρίζεται στους πόρους». Αυτό ιστορικά έχει οδηγήσει σε παρεξη-
γήσεις, καθώς κάποιος ϑα µπορούσε να ισχυριστεί ότι όλες οι «οικονοµίες» εξ ορισµού είναι
«ϐασισµένες» στους «πόρους», στους οικονοµικούς πόρους δηλαδή. Ο εν λόγω όρος έχει επί-
σης στενή σχέση µε έναν οργανισµό που ονοµάζεται Venus Project, ο οποίος ισχυρίζεται ότι
έχει δηµιουργήσει τον όρο και την ιδέα και προσπάθησε να τον κατοχυρώσει ως σήµα κατα-
τεθέν (http://tdr.uspto.gov/search.action?sn=77829193). Ο όρος «Οικονοµία Βασισµένη
στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους» ϑεωρείται περισσότερο ολοκληρωµένος όχι µόνο για να
αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανή συσχέτιση αλλά επίσης λόγω της µεγαλύτερης σηµασιο-
λογικής ακρίβειας του ίδιου του όρου, καθώς αναφέρεται ξεκάθαρα στο σύστηµα των νόµων
της ϕύσης και των διαδικασιών της, και όχι απλά στους πλανητικούς πόρους.

17 Παραποµπή: ΄Ο,τι Αξίζει δεν Κοστίζει, Ζακ Φρέσκο, Πανγαία Α.Μ.Κ.Ε. & Εκδόσεις
iWrite, 2002, Κεφάλαιο 15

8

http://tdr.uspto.gov/search.action?sn=77829193


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

του Ζακ Φρέσκο και το «∆υναµικό Σπίτι» (Dymaxion House).18

Παρόλα αυτά, όσο σηµαντική κι αν είναι αυτή η εφαρµοσµένη µηχανι-
κή, είναι σηµαντικό να ϑυµόµαστε ότι όλες αυτές οι τεχνολογικές εφαρµογές
είναι απλά παροδικές αν λάβουµε υπόψη τη συνεχή εξέλιξη της επιστηµο-
νικής γνώσης και τις διαρκώς µεταβαλλόµενες τεχνολογικές εφαρµογές της.
Με άλλα λόγια, όλες οι εφαρµογές της τεχνολογίας κάποια στιγµή γίνονται
ξεπερασµένες.

Εποµένως, το µόνο που µένει σταθερό είναι ένας τρόπος σκέψης που α-
ϕορά τις ϐαθύτερες αιτιώδεις επιστηµονικές αρχές που δηµιούργησαν τις εν
λόγω τεχνολογίες. Συνεπώς, το TZM είναι πιστό µόνο σ΄ αυτόν τον τρόπο σκέ-
ψης κι όχι σε άτοµα, ϑεσµούς ή πρόσκαιρες τεχνολογικές εφαρµογές. Αντί
να ακολουθεί ένα άτοµο ή ένα συγκεκριµένο σχέδιο, το κίνηµα ακολουθεί
αυτήν την αυτοπαραγόµενη κατανόηση (από τον τρόπο σκέψης) και συνεπώς
λειτουργεί µε µία αποκεντρωµένη (ή οριζόντια) δοµή έχοντας αυτόν τον τρόπο
σκέψης ως τη ϐάση οποιασδήποτε ενέργειας.

2.5 Από τις Προκαταλήψεις στην Επιστήµη

΄Ενα αξιοσηµείωτο ϕαινόµενο είναι το πώς η αντίληψή µας για εµάς τους
ίδιους αλλά και για το περιβάλλον µας συνεχίζει να εξελίσσεται και να απο-
µακρύνεται από παλαιότερες ιδέες και πεποιθήσεις οι οποίες πλέον δεν υπο-
στηρίζονται λόγω της συνεχούς εµφάνισης νέων πληροφοριών που αλλάζουν
τα δεδοµένα. ΄Ενας σηµαντικός όρος που πρέπει να αναφερθεί εδώ είναι η
προκατάληψη, η οποία σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να οριστεί ως εξής : µια
κατηγορία πίστης η οποία κάποτε ϕαινόταν να υποστηρίζεται επαρκώς από
την ανθρώπινη αντίληψη και εµπειρία, αλλά δεν µπορεί πλέον να ϑεωρείται
ϐάσιµη λόγω νέων, αντικρουόµενων δεδοµένων.

Για παράδειγµα, πλέον ο παραδοσιακός ϑρησκευτικός τρόπος σκέψης
ϕαίνεται όλο και πιο αβάσιµος σε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ στη
∆ύση λόγω της ϱαγδαίας αύξησης της πληροφόρησης και της γενικής παιδεί-
ας.19 Παρόλα αυτά, αυτός ο τρόπος σκέψης προέρχεται από περιόδους που

18 Παραποµπή: Πληροφορίες για το ∆υναµικό Σπίτι : http://en.wikipedia.org/wiki/
Dymaxion_house του Ρ. Μπάκµινστερ Φούλερ.

19 Η αντίστροφη σχέση µεταξύ αλφαβητισµού ή πληροφόρησης και ϑρησκευτικής πίστης
είναι ξεκάθαρη. Σύµφωνα µε τις µελέτες Arab Human Development Reports των Ηνωµένων
Εθνών, λιγότερο από το 2% των Αράβων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι ΄Αραβες αποτελούν
το 5% του παγκόσµιου πληθυσµού και παρόλα αυτά παράγουν µόλις το 1% των ϐιβλίων, τα
περισσότερα εκ των οποίων είναι ϑρησκευτικού περιεχοµένου. Ο ερευνητής Σαµ Χάρρις α-
ναφέρει τα εξής : «η Ισπανία µεταφράζει περισσότερα ϐιβλία στα ισπανικά κάθε χρόνο απ΄ όσα
έχει µεταφράσει ολόκληρος ο αραβικός κόσµος στα αραβικά από τον 9ο αιώνα». Εποµένως,
µπορούµε να υποθέσουµε µε κάποια σιγουριά ότι η αύξηση της ισλαµικής ϑρησκείας στα
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οι άνθρωποι είχαν περιορισµένες γνώσεις για το περιβάλλον τους.
Αυτό το πρότυπο είναι εµφανές σε όλους τους τοµείς της γνώσης συµπερι-

λαµβανοµένης και της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Ακόµα και τα αποκαλούµε-
να «επιστηµονικά» συµπεράσµατα, τα οποία µε την έλευση νέων πληροφοριών
και επικαιροποιηµένων πειραµάτων δεν µπορούν να ϑεωρούνται πλέον έγκυ-
ϱα,20 συχνά τα υπερασπίζονται κάποιοι ακαδηµαϊκοί µόνο και µόνο επειδή
ϑεωρούνται κοµµάτια της πολιτιστικής µας παράδοσης.

Αυτοί οι «κατεστηµένοι ϑεσµοί», όπως ϑα µπορούσαν να ονοµαστούν, συ-
χνά επιδιώκουν τη διαιώνισή τους λόγω εγωισµού, εξουσίας, οικονοµικού
οφέλους ή γενικής ψυχολογικής άνεσης. Αυτό το πρόβληµα ϐρίσκεται στον
πυρήνα της κοινωνικής µας παράλυσης.21 Οπότε είναι σηµαντικό να ανα-
γνωρίσουµε αυτή την τάση αλλαγής και να κατανοήσουµε πόσο σηµαντικό
είναι να είµαστε ανοιχτοί όσον αφορά τις πεποιθήσεις µας, όπως επίσης και το
να συνειδητοποιήσουµε το µάλλον επικίνδυνο ϕαινόµενο των «κατεστηµένων
ϑεσµών», οι οποίοι είναι προγραµµατισµένοι από την κοινωνία να διατηρούν
τον εαυτό τους αντί να εξελίσσονται και να αλλάζουν.

2.6 Από την Παράδοση στην Ανάδυση

Η συνεχής σύγκρουση µεταξύ των πολιτισµικών µας παραδόσεων και της
ολοένα αυξανόµενης ϐάσης δεδοµένων της αναδυόµενης γνώσης µας ήταν α-
νέκαθεν ένα ϐασικό χαρακτηριστικό του «πνεύµατος της εποχής» (zeitgeist).
Μάλιστα, µία µακροπρόθεσµη ανασκόπηση της ιστορίας ϕανερώνει τη δύ-
σκολη και πολύ αργή µεταβολή από τις πολιτισµικές προκαταλήψεις και τις
αβάσιµες πεποιθήσεις για τον κόσµο µας προς ένα νέο εργαλείο κατανόησης
της πραγµατικότητας, την επιστηµονική αιτιότητα. Αυτό είναι που αντιπρο-

αραβικά κράτη είναι διασφαλισµένη από τη σχετική έλλειψη εξωτερικής πληροφόρησης σ΄
αυτές τις κοινωνίες.

20 Ο Πορτογάλος νευρολόγος Εγκάς Μονίζ ϐραβεύτηκε το 1949 µε το Βραβείο Νοµπέλ για
αυτό που σήµερα ονοµάζουµε «λοβοτοµή». Σήµερα ϑεωρείται µια ϐάρβαρη και αναποτελε-
σµατική επέµβαση. (http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4794007)

21 Το κέρδος, στοιχείο εγγενώς απαραίτητο για τη διατήρηση µιας επιχείρησης, είτε «κερ-
δοσκοπικής» είτε «µη κερδοσκοπικής», δηµιουργεί αναπόφευκτα µια σύγκρουση µεταξύ του
προϊόντος ή της υπηρεσίας που πωλείται από την επιχείρηση και της πραγµατικής ανάγκης
ή ϐιωσιµότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σε ϐάθος χρόνου. Στη πραγµατικότητα,
η ϐραχυβιότητα του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας ϕαίνεται πως είναι αναπόφευκτη κα-
ϑώς αναδύονται νέες τεχνολογίες. Η συνέπεια είναι η συνεχής κατάπνιξη νέων ιδεών και
εφευρέσεων οι οποίες ϑα µπορούσαν να διαταράξουν ή να παρακάµψουν προϋπάρχουσες
διεργασίες κατεστηµένων ϑεσµών µε αποτέλεσµα την απώλεια κέρδους. Μια ϐιαστική µατιά
στις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουµε σήµερα, σε συνδυασµό µε το πρόβληµα ότι οι ϐελ-
τιώσεις αυτές δεν υλοποιούνται άµεσα, δείχνει ξεκάθαρα την παραλυτική ϕύση των ϑεσµών
που απαιτούν κέρδος.
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σωπεύει και το Κίνηµα Zeitgeist σε ϕιλοσοφικό επίπεδο: µία µεταβολή του
ίδιου του πολιτισµικού πνεύµατος της εποχής σε νέες, επαληθεύσιµες και πιο
ϐάσιµες πεποιθήσεις και εφαρµογές.

Αν και έχουµε δει τεράστιες και επιταχυνόµενες αλλαγές σε διάφορες πτυ-
χές της ανθρώπινης αντίληψης και πρακτικής, όπως η σηµερινή τεχνολογία,
ϕαίνεται ότι το κοινωνικό µας σύστηµα είναι ακόµα πολύ πίσω. Η πολιτική
πειθώ, η οικονοµία της αγοράς, η εργασία για εισόδηµα, η συνεχιζόµενη α-
νισότητα, τα εθνικά κράτη, η λογική της νοµοθεσίας και πολλά άλλα ϐασικά
χαρακτηριστικά της παρούσας κοινωνικής µας οργάνωσης εξακολουθούν να
ϑεωρούνται σε µεγάλο ϐαθµό «ϕυσιολογικά» από την κουλτούρα µας χωρίς να
υπάρχουν κάποιες αποδείξεις για την αξία τους. Αντιθέτως µάλιστα, ϕαίνεται
ότι αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται ευρέως αποδεκτά και σεβαστά µόνο και
µόνο επειδή συνοδεύουν τον ανθρώπινο πολιτισµό εδώ και αρκετούς αιώνες.

Για αυτό το λόγο ο ϐασικός στόχος του ΤΖΜ είναι η αλλαγή του κοινω-
νικού µας συστήµατος. ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχουν πολλές τεχνικές
δυνατότητες επίλυσης προβληµάτων οι οποίες περνούν απαρατήρητες ή εί-
ναι παρεξηγηµένες.22 Το τέλος του πολέµου, η επίλυση του προβλήµατος
της ϕτώχειας, η δηµιουργία πρωτοφανούς υλικής αφθονίας για την κάλυψη
των ϐασικών ανθρώπινων αναγκών, η εξάλειψη της πλειονότητας των τωρι-
νών εγκληµάτων, η δηµιουργία πραγµατικής προσωπικής ελευθερίας µέσω
της κατάργησης της ανούσιας µονότονης εργασίας και η αντιµετώπιση πολ-
λών περιβαλλοντικών απειλών είναι µερικές µόνο από τις δυνατότητες που
γίνονται αντιληπτές, αν λάβουµε υπόψη τις τωρινές µας τεχνικές δυνατότητες.

Παρόλα αυτά, αυτές οι δυνατότητες όχι µόνο είναι άγνωστες από το ευρύ
κοινό, αλλά επίσης εµποδίζονται ή καταπνίγονται ουσιαστικά από το ίδιο το
κοινωνικό µας σύστηµα, διότι ϐρίσκονται σε πλήρη αντίθεση µε τις ϐάσεις
του συστήµατος αυτού.23

Συνεπώς, όλες οι δυνατότητες που διαθέτουµε για την επίλυση των προ-
ϐληµάτων µας και τη ϐελτίωση του ϐιοτικού µας επιπέδου ϑα παραµείνουν
ως επί το πλείστον ανεκµετάλλευτες, αν δεν αλλάξουµε άρδην τον τρόπο σκέ-
ψης µας. Συγκεκριµένα, πρέπει οι παραδοσιακές ϐάσεις του κοινωνικού-
οικονοµικού µας συστήµατος και οι κοινωνικές αξίες που καλλιεργεί να προ-
σαρµοστούν στις τωρινές µας επιστηµονικές γνώσεις. Επίσης, είναι αναγκαίο
η πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσµού να κατανοήσει το ϐασικό τρόπο
σκέψης ο οποίος είναι απαραίτητος για την ανθρώπινη ϐιωσιµότητα και την
καλή δηµόσια υγεία, όπως αυτός διαµορφώνεται από την ακρίβεια της α-
ντικειµενικής επιστηµονικής έρευνας και τεκµηρίωσης. Τέλος, πρέπει να

22 Παραποµπή: Προτείνουµε το Singularity Hub (http://singularityhub.com/), µια ειδη-
σεογραφική ιστοσελίδα µε τα τελευταία νέα σχετικά µε τεχνολογικές εφαρµογές που επηρε-
άζουν άµεσα το σηµερινό κοινωνικό µοντέλο.

23 Για λεπτοµέρειες που αφορούν αυτήν τη δήλωση δείτε το 2ο µέρος του ϐιβλίου.
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ξεπεράσουµε σαν ανθρώπινο είδος τα καταστρεπτικά πνευµατικά εφόδια του
παρελθόντος όπως οι λανθασµένες πεποιθήσεις, οι προκαταλήψεις, οι διχα-
στικές πίστεις και άλλα µη ϐιώσιµα πολιτισµικά εµπόδια που προκαλούν
διαµάχες.

Η πραγµατική επανάσταση είναι η επανάσταση των αξιών µας. Η αν-
ϑρώπινη κοινωνία ϕαίνεται να είναι αιώνες πίσω στον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί, άρα και στο τι δίνει αξία. Εάν επιθυµούµε να προοδεύσουµε και
να λύσουµε τα ϐασικά µας προβλήµατα και ουσιαστικά να αναστρέψουµε την
επιταχυνόµενη κατάρρευση του πολιτισµού µας σε πολλά επίπεδα, πρέπει να
αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε για τους εαυτούς µας και τον
κόσµο στον οποίο κατοικούµε. Ο κεντρικός ϱόλος του Κινήµατος Zeitgeist
είναι να προσπαθήσει να ϕέρει στο ϕως αυτήν την αλλαγή του αξιακού µας
συστήµατος ενοποιώντας την ανθρώπινη οικογένεια µε τη ϐασική κατανόηση
ότι όλοι µοιραζόµαστε αυτόν τον µικρό πλανήτη και είµαστε όλοι υποκείµενοι
στους ίδιους ϕυσικούς νόµους, όπως γίνεται κατανοητό από την µέθοδο της
επιστήµης.

Αυτή η κατανόηση της κοινής ϐάσης µας εκτείνεται πολύ περισσότερο
απ΄ όσο πίστευαν πολλοί στο παρελθόν. Η συµβιωτική και συνεργική σχέση
του ανθρώπινου είδους µε τον ϕυσικό κόσµο επιβεβαιώνει ότι δεν είµαστε
ξεχωριστές οντότητες µε κανέναν τρόπο. Η νέα κοινωνική αφύπνιση πρέπει
να δείχνει ένα λειτουργικό κοινωνικό µοντέλο το οποίο ϑα ϐασίζεται σ΄ αυτή τη
σχέση, αν ϑέλουµε να επιβιώσουµε και να ευηµερήσουµε µακροπρόθεσµα.
Μπορούµε να εναρµονιστούµε µε τη ϕύση ή να υποφέρουµε. Από εµάς
εξαρτάται.
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∆οκίµιο 3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ

«Σχεδόν όλα τα µεγάλα σφάλµατα τα οποία εξαπάτησαν συστηµα-
τικά τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια ϐασίζονταν στη ϐιωµα-
τική εµπειρία. Τα ωροσκόπια, τα ξόρκια, οι προφήτες, τα µάγια,
οι ϑεραπείες των µαγισσών αλλά και των ιατρών της εποχής, ό-
λα ήταν καλά εδραιωµένα ανά τους αιώνες στα µάτια του κοινού
λόγω της υποτιθέµενης πρακτικής επιτυχίας τους. Η επιστηµο-
νική µέθοδος επινοήθηκε για να αντιµετωπίσει αυτό ακριβώς το
πρόβληµα, για να διασαφηνίσει δηλαδή τη ϕύση των πραγµάτων
κάτω από συνθήκες που ελέγχονται πιο προσεκτικά και µε πιο
αυστηρά κριτήρια από αυτά που υπάρχουν στις καταστάσεις τις

οποίες δηµιουργούν τα πρακτικά προβλήµατα.»1

Μάικλ Πολάνυι

Γενικά, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι η εξέλιξη της ανθρώπινης αντίλη-
ψης είναι ουσιαστικά µία µετακίνηση από τις επιφανειακές παρατηρήσεις,
τις οποίες επεξεργάζονται οι πέντε ϕυσικές αισθήσεις µας και ϕιλτράρονται
«ενστικτωδώς» από το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τα αξιακά χαρακτηριστικά
της εκάστοτε περιόδου, προς µία τεχνική αντικειµενικής µέτρησης. Οι αντι-
κειµενικές µετρήσεις λειτουργούν σε συνδυασµό µε µεθόδους ανάλυσης οι
οποίες προσπαθούν να ϕτάνουν σε (δηλαδή να υπολογίζουν) συµπεράσµατα
µέσα από την εξέταση και επανεξέταση αποδεικτικών στοιχείων καθώς επιδιώ-
κουν την επαλήθευση χρησιµοποιώντας ως µέτρο σύγκρισης την επιστηµονική

1 Πηγή: Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Michael Polanyi,
University of Chicago Press, p.183
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αιτιότητα. Αυτή η αιτιότητα ϕαίνεται να αποτελείται από τα ϕυσικά χαρακτη-
ϱιστικά της έννοιας που αποκαλούµε «ϕύση». Οι «ϕυσικοί νόµοι» του κόσµου
µας υπάρχουν ανεξάρτητα από το εάν επιλέγουµε να τους αναγνωρίσουµε ή
όχι. Αυτοί οι έµφυτοι κανόνες του σύµπαντος υπήρχαν πολύ πριν εµείς οι άν-
ϑρωποι αναπτύξουµε την απαιτούµενη αντίληψη για να τους αναγνωρίσουµε.
Παρότι δεν είµαστε εντελώς σίγουροι για το πόσο ακριβής είναι η ερµηνεία
που έχουµε δώσει σε αυτούς τους νόµους σε αυτή τη ϕάση της διανοητικής
µας εξέλιξης, υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που ενισχύουν την άποψη ότι
είµαστε πράγµατι δέσµιοι στατικών δυνάµεων οι οποίες έχουν µία έµφυτη,
µετρήσιµη και ντετερµινιστική λογική.

Οι τεράστιες εξελίξεις και η προγνωστική ακεραιότητα που ϐρίσκεται στα
Μαθηµατικά, στη Φυσική, στη Βιολογία και σε άλλους επιστηµονικούς κλά-
δους αποδεικνύουν ότι εµείς ως είδος σιγά σιγά καταλαβαίνουµε τις διαδι-
κασίες της ϕύσης. Μάλιστα, η αυξανόµενη εφευρετική ικανότητά µας να µι-
µούµαστε, να επιτείνουµε ή να καταστέλλουµε αυτές τις ϕυσικές διαδικασίες
επιβεβαιώνει την πρόοδό µας στην αντίληψη της ϕύσης. Σήµερα, ο κόσµος
γύρω µας, ο οποίος ξεχειλίζει από υλική τεχνολογία και επινοήσεις που αλ-
λάζουν τη Ϲωή µας, είναι µία απόδειξη της ακεραιότητας της επιστηµονικής
διαδικασίας και των ικανοτήτων της.

Σε αντίθεση µε τις ιστορικές παραδόσεις, όπου υπάρχει µία στασιµότητα
όσον αφορά αυτά που πιστεύουν οι άνθρωποι, κάτι που ισχύει ακόµη στα
ϑρησκευτικού τύπου δόγµατα, αυτή η αναγνώριση της έννοιας του «ϕυσικού
νόµου» περιλαµβάνει χαρακτηριστικά τα οποία προκαλούν ϐαθιά την υποτι-
ϑέµενη σταθερότητα κάποιων πεποιθήσεων οι οποίες ϑεωρούνται ιερές από
αρκετούς ανθρώπους. ΄Οπως ϑα αναλυθεί αργότερα σε αυτό το δοκίµιο στα
πλαίσια της «ανάδυσης», είναι γεγονός ότι απλά δεν µπορεί να υπάρξει ένα
µοναδικό ή στατικό νοητικό πέρας στην αντίληψη και στη γνώση µας εκτός,
όλως παραδόξως, από αυτό το ϐασικό πρότυπο της αβεβαιότητας όσον αφορά
την αλλαγή και την προσαρµογή. Με άλλα λόγια η µόνη σταθερά είναι η
αλλαγή.

Αυτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της νοοτροπίας που ϑα µπο-
ϱούσαµε να αποκαλέσουµε επιστηµονική κοσµοθεωρία. Είναι άλλο πράγµα
το να αποµονώνουµε τις τεχνικές των επιστηµονικών υπολογισµών για επίλε-
κτα συµφέροντα, όπως η λογική που ϑα χρησιµοποιούσαµε αν δοκιµάζαµε
τη δοµική ακεραιότητα ενός σχεδίου για ένα σπίτι, και άλλο πράγµα είναι να
εφαρµόζουµε σε όλες τις πτυχές τις Ϲωής µας αυτή την καθολική ακεραιότητα
των µεθόδων που ϐασίζονται στον ϕυσικό κόσµο και στη λογική της αιτιότη-
τας. Ο ΄Αλµπερτ Αϊνστάιν είπε κάποτε το εξής : «΄Οσο περισσότερο προχωρά
η πνευµατική εξέλιξη της ανθρωπότητας, τόσο πιο ϐέβαιο µου ϕαίνεται ότι το
µονοπάτι προς την αυθεντική ϑρησκευτικότητα δεν περνά µέσα από τον ϕόβο
της Ϲωής και του ϑανάτου και µέσα από την τυφλή πίστη αλλά µέσα από τον
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αγώνα για απόκτηση ορθολογικής γνώσης.»2

΄Οσοι ϐλέπουν µε κυνικό τρόπο την επιστήµη συχνά είτε προσπαθούν να
µειώσουν την ακεραιότητά της σε σηµείο που να ϑεωρείται µία ακόµη µορ-
ϕή «ϑρησκευτικής πίστης» είτε προσπαθούν να εξευτελίσουν την ακρίβειά της
ώστε να ϑεωρείται «ψυχρή» ή «χωρίς πνευµατικότητα» είτε καταδεικνύουν τις
πολύ αρνητικές συνέπειες της εφαρµοσµένης τεχνολογίας, όπως η δηµιουρ-
γία της ατοµικής ϐόµβας (η οποία στην πραγµατικότητα είναι περισσότερο
µία ένδειξη της διαστροφής των ανθρώπινων αξιών παρά της µηχανικής).
Παρόλα αυτά, κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί την απίστευτη δύναµη που έχει
προσφέρει στην ανθρώπινη ϕυλή αυτή η προσέγγιση προς την κατανόηση και
την αξιοποίηση της πραγµατικότητας. Καµία άλλη «ιδεολογία» δεν πλησιά-
Ϲει τα προγνωστικά και χρηστικά οφέλη που έχει προσφέρει η επιστηµονική
µέθοδος.

Παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετός κόσµος σήµερα που αρνείται αυτό το γε-
γονός. Παραδείγµατος χάριν, όταν πρόκειται για την πίστη στον Θεό, εµ-
ϕανίζεται συχνά µία διαχωριστική τάση η οποία επιθυµεί να ανυψώσει την
ανθρώπινη ύπαρξη υπεράνω τέτοιων «απλών µηχανισµών» της ϕυσικής πραγ-
µατικότητας. Αυτό που συνήθως υπονοείται εδώ είναι ότι εµείς οι άνθρωποι
είµαστε «ξεχωριστοί» για κάποιο λόγο και ότι ίσως υπάρχουν δυνάµεις, όπως
κάποιος «Θεός», που µπορούν να παρεµβαίνουν και να παραµερίζουν κατά
ϐούληση τέτοιους ϕυσικούς νόµους. Για αυτό το λόγο αρκετοί ϑεωρούν τους
ϕυσικούς νόµους λιγότερο σηµαντικούς από τη συνεχή υπακοή στις επιθυ-
µίες του Θεού. ∆υστυχώς, υπάρχει ακόµη στον ανθρώπινο πολιτισµό µία
πολύ αλαζονική νοοτροπία η οποία ϑεωρεί, χωρίς αποδείξεις που να το επι-
ϐεβαιώνουν, ότι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί από όλα τα άλλα ϕαινόµενα της
ϕύσης. Η ίδια νοοτροπία υποθέτει ότι υποβαθµίζουµε την ανθρώπινη Ϲωή µε
το να ϑεωρούµε ότι είµαστε συνδεδεµένοι µε αυτές τις ϕυσικές δυνάµεις ή ότι
είµαστε προϊόντα αυτών.

Ταυτόχρονα, υπάρχει επίσης µία τάση για αυτό που κάποιοι αποκαλούν
«µεταµαγικό»3 τρόπο σκέψης, ένα είδος σχιζότυπης διαταραχής προσωπικό-
τητας στην οποία η ϕαντασία και η πλάνη ϐοηθούν στην ενίσχυση λανθασµέ-
νων υποθέσεων όσον αφορά την αιτιότητα του κόσµου. Η επιστήµη απαιτεί
την εξέταση και την επαναλαµβανόµενη εµφάνιση ενός αποτελέσµατος για να
ϑεωρηθεί έγκυρο και υπάρχουν αρκετές πεποιθήσεις των ϕαινοµενικά «ϕυ-
σιολογικών» ανθρώπων οι οποίες δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια.

Πέρα από τις παραδοσιακές ϑρησκείες, το πολιτισµικό ϱεύµα της «Νέας

2 Πηγή: ΄Οπως αναφέρεται στο All the Questions You Ever Wanted to Ask American
Atheists, της Madalyn Murray O’Hair, Amer Atheist Press, 1986

3 Ο καθηγητής Συµπεριφορικής Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Στάνφορντ ∆ρ. Ρόµπερτ
Σαπόλσκι είναι γνωστός για τη χρήση του όρου «µεταµαγικό». Συνιστούµε την εργασία του:
http://benatlas.com/2009/12/robert-sapolsky-on-metamagical-schizotypal-thinking/
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Εποχής» (New Age)4 είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεµένο µε αυτόν τον προλη-
πτικό τρόπο σκέψης. Παρόλο που είναι πάρα πολύ σηµαντικό ως κοινωνία να
να µην είµαστε απολύτως ϐέβαιοι και αδιάλλακτοι για τα συµπεράσµατά µας
και εποµένως να κρατάµε το µυαλό ανοιχτό σε όλα τα δεδοµένα, η επικύρωση
αυτών των δεδοµένων µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω µετρήσιµης συνέπειας
και όχι µε ευσεβείς πόθους ή µυστικιστική γοητεία.

Τέτοιες µη επαληθευµένες ιδέες και υποθέσεις συνιστούν ένα πλαίσιο α-
ναφοράς που συχνά χαρακτηρίζεται από την «πίστη»,5 όχι τη λογική. Είναι
δύσκολο µάλιστα να επιχειρηµατολογήσεις µε οποιονδήποτε για το κατά πό-
σο έχει αξία η πίστη, καθώς η αποδοχή των κανόνων της πίστης απορρίπτει
εξ ορισµού τα λογικά επιχειρήµατα. Αυτό αποτελεί εν µέρει εξήγηση της α-
διέξοδης κατάστασης στην οποία ϐρίσκουµε σήµερα την ανθρώπινη κοινωνία
και το ερώτηµα είναι το εξής : Θα πιστέψουµε απλά αυτά που παραδοσιακά
έχουµε διδαχθεί από τον πολιτισµό µας ή ϑα αµφισβητήσουµε και ϑα ϐάλου-
µε σε δοκιµασία αυτές τις πεποιθήσεις έναντι της ϕυσικής πραγµατικότητας
που µας περιβάλλει για να δούµε αν όντως στέκουν;

Η επιστήµη ασχολείται ξεκάθαρα µε το δεύτερο και δεν ϑεωρεί τίποτα
ιερό, αφού είναι πάντα έτοιµη να διορθώσει προηγούµενα εσφαλµένα συµπε-
ϱάσµατα όταν προκύπτουν καινούριες πληροφορίες. Το να έχει κάποιος αυτή
την εγγενώς ευµετάβλητη αλλά εξαιρετικά ϐιώσιµη και παραγωγική προσέγγι-
ση στον τρόπο που ϐλέπει καθηµερινά τον κόσµο απαιτεί µία πολύ αλλιώτικη
ευαισθησία, µία ευαισθησία που χαρακτηρίζεται από την επιδεκτικότητα και
όχι τη ϐεβαιότητα.

Σύµφωνα µε τη διατύπωση του καθηγητή Φρανκ Γουλβς (Τµήµα Φυσι-
κής και Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο του Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη): «Λέγεται
συχνά στους επιστηµονικούς κύκλους ότι οι ϑεωρίες δεν µπορούν ποτέ να
αποδειχθούν, µόνο να διαψευστούν. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα µία νέα
παρατήρηση ή ένα νέο πείραµα να έρθει σε σύγκρουση µε κάποια ϑεωρία
που στέκει εδώ και πολλά χρόνια.»6

3.1 Ανάδυση

Στον πυρήνα της επιστηµονικής µεθόδου λοιπόν ϐρίσκεται ο σκεπτικι-
σµός και η δεκτικότητα στην κριτική και στις νέες πληροφορίες. Η επιστήµη

4 Ο όρος Νέα Εποχή (New Age) ορίζεται γενικά ως «ένα ευρύ κίνηµα που χαρακτηρίζεται
από εναλλακτικές προσεγγίσεις ως προς την παραδοσιακή δυτική κουλτούρα, µε ενδιαφέρον
για την πνευµατικότητα, το µυστικισµό...»

5 Ο Καρλ Σέιγκαν ήταν γνωστός για τον ορισµό που έδωσε στην πίστη, ως «πεποίθηση χωρίς
αποδεικτικά στοιχεία».

6 Πηγή: Introduction to the Scientific Method, Frank L. H. Wolfs (http://
teacher.nsrl.rochester.edu:8080/phy_labs/AppendixE/AppendixE.html)
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ενδιαφέρεται για την πλησιέστερη προσέγγιση της αλήθειας που µπορεί να
ϐρει και αν υπάρχει κάτι που η επιστήµη σαφώς αναγνωρίζει είναι ότι σχεδόν
όλα όσα γνωρίζουµε ϑα αναθεωρηθούν µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς
εµφανίζονται νέες πληροφορίες.

Παρόµοια, κάτι που µπορεί να ϕαίνεται τραβηγµένο, αδύνατο ή ακόµη
και «προληπτικό» κατά την πρώτη εµφάνισή του, µπορεί να αποδειχθεί χρή-
σιµο στο µέλλον, αν επικυρωθεί η ακεραιότητά του. Οι συνέπειες αυτής της
πραγµατικότητας αποτελούν µία ανάδυση σκέψης ή ακόµα και µία ανάδυση
της «αλήθειας», αν ϑέλετε. Με άλλα λόγια, αυτό που ϑεωρούµε «αλήθεια»
µεταβάλλεται διαρκώς µε την εµφάνιση νέων δεδοµένων. Εποµένως δεν είναι
κάτι στατικό αλλά αναδυόµενο. Μάλιστα, µία πρόχειρη εξέταση της ιστορίας
δείχνει µία συνεχώς µεταβαλλόµενη πληθώρα συµπεριφορών και πρακτικών
οι οποίες ϐασίζονταν στο συνεχή εκσυγχρονισµό των γνώσεων. Αυτή η ταπει-
νωτική αναγνώριση είναι πολύ σηµαντική για την ανθρώπινη πρόοδο.

3.2 Συµβίωση

΄Ενα δεύτερο χαρακτηριστικό της επιστηµονικής κοσµοθεωρίας, το οποίο
αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το πλαίσιο, έχει να κάνει µε τη συµβιωτική ϕύση
των πραγµάτων όπως τα γνωρίζουµε. Αυτή η κατανόηση, ενώ υποτιµάται
από πολλούς σήµερα ως «κοινή λογική», κρύβει µεγάλες αποκαλύψεις όσον
αφορά τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε για τους εαυτούς µας, για τις
πεποιθήσεις µας και για τη συµπεριφορά µας.

Ο όρος «συµβιωτικός» συνήθως χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των αλλη-
λένδετων σχέσεων µεταξύ των ϐιολογικών ειδών.7 Παρόλα αυτά, το Κίνηµα
Zeitgeist χρησιµοποιεί αυτόν τον όρο µέσα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, το οποίο
σχετίζεται µε την αλληλένδετη σχέση των πάντων. Οι παλαιότερες, ενστικτώ-
δεις απόψεις για τα ϕυσικά ϕαινόµενα ίσως να ϑεωρούσαν, για παράδειγµα,
ότι ένα δέντρο είναι µία ανεξάρτητη οντότητα, ϕαινοµενικά αυτάρκες µέσα
στην αυταπάτη του διαχωρισµού του. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι πως η
Ϲωή του δέντρου εξαρτάται απόλυτα από ϕαινοµενικά «εξωγενείς» δυνάµεις
«εισόδου» για την ίδια την ύπαρξή του και την ανάπτυξή του.8

Το νερό, το ϕως του ήλιου, τα ϑρεπτικά συστατικά και άλλες απαραίτητες
διαδραστικές «εξωγενείς» ιδιότητες που διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός δέ-
ντρου, είναι ένα παράδειγµα συµβιωτικής ή συνεργικής σχέσης. Ωστόσο, το

7 Πηγή: Dictionary.com (http://dictionary.reference.com/browse/symbiotic)
8 Ο όρος «εξωγενείς» σε αυτήν την περίπτωση σηµαίνει ουσιαστικά «εξωτερικός σε σχέση

µε ένα αντιληπτό αντικείµενο». Το ευρύτερο σηµείο εδώ είναι ότι στην πραγµατικότητα
δεν υπάρχει η έννοια του «εξωτερικού» ή του «εσωτερικού» στο πλαίσιο των µεγαλύτερων
συστηµάτων ταξινόµησης.
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εύρος αυτής της συµβίωσης έχει γίνει πολύ πιο ϕανερό σε µας σε σχέση µε το
παρελθόν και όσο περισσότερα µαθαίνουµε για τη δυναµική του σύµπαντός
µας, τόσο πιο αµετάβλητη ϕαίνεται η αλληλεξάρτησή του.

΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα της συµβίωσης είναι η έννοια του «συ-
στήµατος».9 Ο όρος «δέντρο» είναι στην πραγµατικότητα µία αναφορά σε ένα
νοητό σύστηµα. Η «ϱίζα», ο «κορµός», τα «κλαδιά», τα «ϕύλλα» και άλλα τέτοια
χαρακτηριστικά αυτού του δέντρου ϑα µπορούσαν να ονοµαστούν «υποσυ-
στήµατα». Παρόλα αυτά, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι το ίδιο το «δέντρο»
είναι επίσης ένα υποσύστηµα ενός «δάσους», το οποίο είναι επίσης ένα υπο-
σύστηµα άλλων, µεγαλύτερων ϕαινοµένων (όπως ένα «οικοσύστηµα») τα οποία
περικλείουν µικρότερα συστήµατα. ΄Ενας τέτοιος διαχωρισµός ίσως µοιάζει
ασήµαντος για πολλούς, αλλά µία µεγάλη αποτυχία του ανθρώπινου πολιτι-
σµού είναι ότι δεν σέβεται απόλυτα την αντίληψη του «συστήµατος της Γης»
και το γεγονός πως κάθε υποσύστηµά της παίζει ένα σηµαντικό ϱόλο.

Ο όρος «κατηγορικά συστήµατα»10 ϑα µπορούσε κάλλιστα να χρησιµοποι-
ηθεί εδώ για να περιγράψει όλα τα συστήµατα, ϕαινοµενικώς µικρά είτε ϕαι-
νοµενικώς µεγάλα, καθώς τέτοιες γλωσσικές διαφοροποιήσεις είναι σε τελική
ανάλυση αυθαίρετες. Αυτά τα νοητά συστήµατα και οι λέξεις που χρησιµο-
ποιούνται για να αναφερθούµε σε αυτά είναι απλά ανθρώπινες επινοήσεις για
τη διευκόλυνση της επικοινωνίας. Στην πραγµατικότητα, µόνο ένα σύστηµα
είναι δυνατόν να υφίσταται οργανωµένο υπό τους ϕυσικούς νόµους, για το
οποίο µπορεί ϑεµιτώς να γίνει αναφορά, δεδοµένου ότι όλα τα συστήµατα
που αντιλαµβανόµαστε και κατηγοριοποιούµε σήµερα µπορεί να είναι απλώς
και µόνο υποσυστήµατα. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε ϑεωρούµε σύστηµα είναι
ταυτόχρονα και υποσύστηµα ενός ευρύτερου συστήµατος. Απλούστατα, δεν
µπορούµε πουθενά να ϐρούµε κάποιο όντως κλειστό σύστηµα. Ακόµη και το
«σύστηµα της Γης», που διαισθητικά ϕαίνεται αυτόνοµο καθώς η Γη αιωρείται
στο κενό του διαστήµατος, εξαρτάται ολότελα από τον ήλιο, τη σελήνη και
ενδεχοµένως πολλούς άλλους συµβιωτικούς ή συνεργικούς παράγοντες που
δεν έχουµε µέχρι στιγµής κατανοήσει, αλλά καθορίζουν τα χαρακτηριστικά
του συστήµατος αυτού.

Με άλλα λόγια, εάν αναλογιστούµε τις αλληλεπιδράσεις οι οποίες συνδέ-

9 Ως «σύστηµα» ορίζεται «µία σειρά από πράγµατα που εργάζονται µαζί ως µέρη ενός µη-
χανισµού ή ενός διασυνδεδεµένου δικτύου». Αξίζει να επισηµάνουµε προκαταβολικά τη
ϐαρύτητα αυτής της έννοιας, καθώς η έννοια του «συστήµατος» ή της «ϑεωρίας συστηµάτων»
ϑα είναι ένα επανεµφανιζόµενο ϑέµα σε αυτό το έργο, όσον αφορά το ποιο πλαίσιο ανα-
ϕοράς υποστηρίζει πραγµατικά την αληθινή ανθρώπινη ϐιωσιµότητα µέσα στο ϕυσικό µας
περιβάλλον.

10 Ο όρος αυτός είναι παραλλαγή µίας πιο κοινής έννοιας, της «κατηγορικής σκέψης». «Κα-
τηγορική σκέψη» σηµαίνει να σκέφτεσαι ϐάζοντας ανθρώπους ή πράγµατα σε κατηγορίες και
στη συνέχεια να χρησιµοποιείς τις κατηγορίες σαν να αντιπροσωπεύουν κάτι στον πραγµατικό
κόσµο.
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ουν αυτά τα νοητά «κατηγορικά συστήµατα», ϑα αντιληφθούµε ότι τα πάντα
συνδέονται µεταξύ τους. Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτή η κατανόηση της αλ-
ληλεπίδρασης των συστηµάτων αποτελεί ϑεµέλιο για το χτίσιµο της πλέον
ϐιώσιµης προοπτικής υπέρ της αληθινής ανθρώπινης ϐιωσιµότητας.11 Το αν-
ϑρώπινο ον, όπως το δέντρο ή η Γη πάλι, ϕαίνεται διαισθητικά αυτόνοµο.
Παρόλα αυτά, αν για παράδειγµα δεν έχουµε οξυγόνο να αναπνεύσουµε, δεν
ϑα επιβιώσουµε. Αυτό σηµαίνει ότι το ανθρώπινο σύστηµα απαιτεί αλληλεπί-
δραση µε ένα ατµοσφαιρικό σύστηµα και εποµένως ένα σύστηµα παραγωγής
οξυγόνου. Εφόσον η διαδικασία της ϕωτοσύνθεσης είναι υπεύθυνη για το
περισσότερο από το ατµοσφαιρικό οξυγόνο που αναπνέουµε, µας συµφέρει
να έχουµε επίγνωση για το τι επηρεάζει το ατµοσφαιρικό σύστηµα και να
προσπαθούµε συνεχώς να προσαρµόσουµε τις κοινωνικές µας πρακτικές σε
αυτό το γεγονός.

΄Οταν γινόµαστε µάρτυρες, για παράδειγµα, της ϱύπανσης των ωκεανών
ή της ϱαγδαίας αποψίλωσης των δασών της Γης, συχνά ξεχνάµε πόσο ση-
µαντικό ϱόλο παίζουν τέτοια ϕαινόµενα στη συνεκτικότητα του ανθρώπινου
συστήµατος. Για την ακρίβεια, υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγµατα περι-
ϐαλλοντικών διαταραχών που διαιωνίζονται σήµερα από το ανθρώπινο είδος
εξαιτίας της περιορισµένης επίγνωσης που έχουµε για τη συµβιωτική σχέση
αιτίας και αποτελέσµατος που συνδέει όλα τα γνωστά κατηγορικά συστήµατα,
που ϑα µπορούσαν να αφιερωθούν ολόκληροι τόµοι σε αυτήν την κρίση. Σε
κάθε περίπτωση, η αποτυχία µας να αναγνωρίσουµε αυτήν τη συνεκτικότητα
αποτελεί ένα ϐασικό πρόβληµα. Αν κατανοήσουµε πλήρως αυτήν την αρχή
της αλληλεπίδρασης των συστηµάτων, πιθανόν πολλές από τις σηµερινές συ-
νήθεις πρακτικές µας να µας ϕαίνονται εκ των υστέρων άκρως επικίνδυνες
και ανόητες.

3.3 Βιώσιµες Πεποιθήσεις

Κάπως έτσι ϕτάνουµε στο επίπεδο της σκέψης και της κατανόησης. ΄Ο-
πως σηµειώθηκε νωρίτερα, το ίδιο το γλωσσικό σύστηµα που χρησιµοποιού-
µε αποµονώνει και οργανώνει στοιχεία του κόσµου µας µε σκοπό τη γενική
κατανόηση. Η ίδια η γλώσσα είναι ένα σύστηµα το οποίο ϐασίζεται σε κατη-
γορικούς διαχωρισµούς ή αλλιώς διαχωρισµούς κατηγοριών. Αυτές τις κα-
τηγορίες τις συνδέουµε µε την πραγµατικότητα την οποία αντιλαµβανόµαστε.
Παρόλα αυτά, όσο απαραίτητη και να είναι στο ανθρώπινο µυαλό µία τέτοια
µορφή αναγνώρισης και οργάνωσης, υποδηλώνει επίσης έναν εγγενώς ψευδή
διαχωρισµό.

11 Αυτό το σηµείο ϑα αναλυθεί λεπτοµερέστερα στο 3ο µέρος του ϐιβλίου.
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∆εδοµένων όλων των παραπάνω είναι εύκολο να εικάσουµε γιατί εµείς οι
άνθρωποι έχουµε συνηθίσει τόσο πολύ να σκεφτόµαστε και να δρούµε µε εγ-
γενώς διαχωριστικούς τρόπους και γιατί η ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας
είναι ουσιαστικά µία ιστορία ανισορροπίας και συγκρούσεων.12 Μάλιστα, εδώ
είναι το σηµείο που τα ϕυσικά συστήµατα για τα οποία συζητήσαµε συνδέο-
νται µε τα συστήµατα πεποίθησης και σκέψης.13

Ενώ σήµερα η έννοια της «ϐιωσιµότητας» µπορεί να σχετίζεται κατά κανόνα
µε τις τεχνικές διεργασίες, την οικολογική ϑεωρία και τη µηχανική, συχνά
ξεχνάµε ότι οι αξίες και οι πεποιθήσεις µας προηγούνται όλων αυτών των
τεχνικών εφαρµογών. Ως εκ τούτου, πρέπει πρώτα από όλα να είναι ϐιώσιµη
η πολιτισµική µας κατεύθυνση. Αυτή η συνειδητοποίηση µπορεί να προέλθει
µόνο µέσα από τη ϐάσιµη αναγνώριση των νόµων της ϕύσης, στους οποίους
είµαστε όλοι δέσµιοι.

Μπορούµε να µετρήσουµε την ακεραιότητα ενός συστήµατος πεποίθησης;
Ναι. Μπορούµε να τη µετρήσουµε από το πόσο καλά οι αρχές του εναρµο-
νίζονται µε την επιστηµονική αιτιότητα, µε ϐάση την ανατροφοδότηση που
προκύπτει ως αποτέλεσµα. Αν ήταν να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα δια-
ϕορετικών «συστηµάτων πεποίθησης» που έχουν ένα κοινό σκοπό,14 τότε ϑα
µπορούσε να µετρηθεί το πόσο καλά αυτές οι απόψεις πετυχαίνουν αυτό τον
σκοπό και εποµένως αυτά τα συστήµατα να αξιολογηθούν και να µπουν σε

12 Η Νεολιθική Επανάσταση είναι ένας αξιοσηµείωτος δείκτης δραµατικής αλλαγής στην
κοινωνική λειτουργία και τις ανθρώπινες σχέσεις, διότι ο πολιτισµός πέρασε από τη συλλογή
άγριας τροφής και το κυνήγι, Ϲώντας σε υποταγή στις ϕυσικές διεργασίες, σε µία οξυδερκή
ικανότητα να ελέγχει την καλλιέργεια τροφής και να ϕτιάχνει εργαλεία ή µηχανήµατα ώστε
να διευκολύνει την ανθρώπινη εργασία. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ανθρώπινη
κοινωνία δεν ήταν αρκετά ώριµη για να χειριστεί αυτή την ικανότητα, και έτσι η διαιώνιση
του ϕόβου για τη σπανιότητα των αγαθών οδήγησε στην αποθησαύριση, τις ιδιωτικοποιήσεις,
τις «συµµορίες» των εθνών και άλλες παντός είδους διχαστικές τάσεις σε οµαδικό επίπεδο µε
σκοπό την αυτοσυντήρηση.

13 Για ϕιλοσοφική αποσαφήνιση, ϑα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι όλα τα αποτελέσµατα
των ανθρωπίνων αντιλήψεων είναι προβολές των ίδιων των ανθρώπων, ακόµη και οι ίδιοι οι
νόµοι της ϕύσης. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει την αποτελεσµατικότητα που µας χαρίζουν µέχρι
στιγµής οι δυνατότητες και οι γνώσεις που αποκτήσαµε µέσω της επιστηµονικής µεθόδου.

14 Η έννοια του «κοινού στόχου» ή «κοινού εδάφους» ϑα επαναληφθεί σε αυτό το ϐιβλίο,
διότι είναι κρίσιµο να έχουµε επίγνωση των αναγκών, των προθέσεων και των συνεπειών της
ανθρώπινης ύπαρξης. Μία κεντρική αρχή που υποστηρίζει το Κίνηµα Zeitgeist είναι ότι ως
ανθρώπινα όντα έχουµε περισσότερες οµοιότητες µεταξύ µας παρά διαφορές, καθώς µοιρα-
Ϲόµαστε τις ίδιες ϐασικές µετρήσιµες ανάγκες και αντιδράσεις. Από πολλές απόψεις, αυτό
είναι το ενοποιητικό χαρακτηριστικό που ϑα µπορούσε να συνιστά αυτό που αποκαλούµε
«ανθρώπινη ϕύση». ΄Οπως ϑα περιγραφεί εκτενέστερα σε επόµενα δοκίµια, όλοι οι άνθρωποι
πράγµατι παρουσιάζουν προβλέψιµες κοινές αντιδράσεις σε ϑετικές και αρνητικές επιρρο-
ές, τόσο ψυχολογικές όσο και σωµατικές. ΄Αρα, µία ευφυής και ανθρώπινη οργάνωση µίας
κοινωνίας είναι απαραίτητο να λαµβάνει υπόψη αυτό το γεγονός προς όφελος της δηµόσιας
υγείας, κάτι που το παρόν χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των αγορών δεν κάνει.
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κατάταξη µεταξύ τους.
΄Οπως ϑα ερευνήσουµε λεπτοµερώς αργότερα σε αυτό το έργο, η κεντρική

σύγκριση «συστηµάτων πεποίθησης» σε αυτήν την έκθεση είναι µεταξύ της
«οικονοµίας της αγοράς» και της προαναφερθείσας «Οικονοµίας Βασισµένης
στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους». Στον πυρήνα αυτών των συστηµάτων
ϐρίσκεται ουσιαστικά µία αντικρουόµενη πεποίθηση σχετικά µε την αιτιότητα
και την πιθανότητα. Σε αυτό το σηµείο, ο αναγνώστης προκαλείται να κάνει
αντικειµενικές κρίσεις σχετικά µε το πόσο καλά η κάθε προοπτική επιτυγχά-
νει πραγµατικά τους κοινά οριοθετηµένους ανθρώπινους στόχους (αν αυτά τα
δύο συστήµατα έχουν κοινούς στόχους).

Στα πλαίσια αυτής της έκθεσης και έχοντας προσέξει τα παραπάνω, συ-
γκεκριµένα τα επιχειρήµατα σχετικά µε την ανάδυση και τη συµβίωση, ϑα
µπορούσαµε να κάνουµε µία γενική παρατήρηση σχετικά µε τα συστήµατα
πεποίθησης. Συγκεκριµένα, ένα τέτοιο σύστηµα ϑεωρείται µη ϐιώσιµο όταν :
(α) δεν υπάρχει στη ϐάση του το περιθώριο ώστε να τροποποιηθεί εξ ολοκλή-
ϱου το ίδιο το σύστηµα ή ακόµη και να ϑεωρηθεί ξεπερασµένο, αν ανακύψουν
νέες πληροφορίες που το κάνουν ξεπερασµένο (ϐ) υποστηρίζει την αποµόνω-
ση και το διχασµό ϐάζοντας την ακεραιότητα ενός τµήµατος ή µίας οµάδας
πάνω από κάποιο άλλο τµήµα ή οµάδα, αντίστοιχα.

Από κοινωνιολογική σκοπιά, το να έχουµε την επιστηµονική κοσµοθεωρία
στη Ϲωή µας σηµαίνει να είµαστε πρόθυµοι και ικανοί να προσαρµοζόµαστε
και ως άτοµα αλλά και ως πολιτισµός, όταν αναδύονται καινούριες γνώσεις
και προσεγγίσεις οι οποίες µπορούν να λύσουν καλύτερα τα προβλήµατα και
να αυξήσουν την ευηµερία. Αυτή η κοσµοθεωρία πιθανότατα σηµατοδοτεί τη
µεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρώπινης αντί-
ληψης. ΄Ολες οι σύγχρονες ανέσεις που ϑεωρούµε δεδοµένες είναι αποτελέ-
σµατα αυτής της µεθόδου, είτε το αναγνωρίζουµε είτε όχι, καθώς ϕαίνεται ότι
αυτή η έµφυτη, αυτοπαραγόµενη και µηχανιστική λογική της επιστηµονικής
κοσµοθεωρίας είναι καθολικά εφαρµόσιµη σε όλα τα γνωστά ϕαινόµενα.

Παρότι πολλοί άνθρωποι αποδίδουν ακόµη την αιτιότητα του κόσµου σε
ϑεούς, δαίµονες, πνεύµατα και άλλες µη µετρήσιµες απόψεις που ϐασίζο-
νται στην «πίστη», µία νέα περίοδος λογικής ϕαίνεται να είναι στον ορίζοντα,
όπου η αναδυόµενη επιστηµονική κατανόηση του εαυτού µας και του ϕυσι-
κού µας περιβάλλοντος αµφισβητεί τα παραδοσιακά και κατεστηµένα γενικά
πλαίσια που έχουµε κληρονοµήσει από τους λιγότερο ενηµερωµένους προ-
γόνους µας. Ο «τεχνικός»15 προσανατολισµός της επιστήµης δεν είναι πλέον

15 ΄Οπως ϑα εµφανιστεί πολλές ϕορές σε αυτό το ϐιβλίο, ο όρος «τεχνικό», ενώ είναι κατ΄
ουσίαν ταυτόσηµος µε τον όρο «επιστηµονικό», χρησιµοποιείται για να εκφράσει καλύτερα
την αιτιώδη ϕύση όλων των υπαρχόντων ϕαινοµένων, περιλαµβάνοντας ακόµη και την ανθρώ-
πινη συµπεριφορά αλλά και την ίδια τη ψυχολογία και κοινωνιολογία. ΄Αλλη µία κεντρική
αρχή που υποστηρίζει το Κίνηµα Zeitgeist είναι ότι η επίλυση προβληµάτων καθώς και η
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υποβαθµισµένος σε απλά γκάτζετ και εργαλεία. Το πραγµατικό µήνυµα αυ-
τής της κοσµοθεωρίας αφορά την ίδια τη ϕιλοσοφία µε την οποία πρέπει να
προσανατολίσουµε τις Ϲωές µας, τις αξίες µας και τους κοινωνικούς µας ϑε-
σµούς.

΄Οπως ϑα υποστηριχθεί και σε άλλα δοκίµια, το κοινωνικό σύστηµα και η
οικονοµική ϑεωρία στην οποία ϐασίζεται, σε συνδυασµό µε την πολιτική και
νοµική δοµή του, έχουν γίνει σε µεγάλο ϐαθµό µία µορφή πίστης όσον αφορά
τον τρόπο µε τον οποίο διαιωνίζονται. Για παράδειγµα, υποστηρίζεται σε αυτό
το ϐιβλίο ότι το χρηµατοπιστωτικό οικονοµικό σύστηµα ϐασίζεται ουσιαστικά
σε ένα σύνολο ξεπερασµένων υποθέσεων, οι οποίες γίνονται όλο και περισσό-
τερο αναποτελεσµατικές. Αυτές οι υποθέσεις δεν διαφέρουν σε τίποτα από το
πώς οι πρώτοι άνθρωποι εσφαλµένα υπέθεταν ότι ο κόσµος ήταν επίπεδος, ότι
οι δαίµονες προκαλούσαν τις ασθένειες ή ότι οι αστερισµοί στον ουρανό ήταν
σταθερές και στατικές δοµές δύο διαστάσεων που έµοιαζαν µε ταπετσαρίες.
Η παραδοσιακή ϑρησκευτική πίστη έχει πάρα πολλές οµοιότητες µε αρκε-
τούς από τους καθιερωµένους πολιτιστικούς ϑεσµούς που σήµερα ϑεωρούµε
έγκυρους και «ϕυσιολογικούς».

Ακριβώς όπως η εκκλησία κατά τον Μεσαίωνα είχε την απόλυτη εξουσία
στην Ευρώπη και προωθούσε δοξασίες και τελετουργίες που οι περισσότεροι
σήµερα ϑα έβρισκαν παράλογες ή ακόµη και παρανοϊκές, έτσι και αυτοί που
ϑα Ϲήσουν µερικές γενιές µετά από εµάς το πιο πιθανό είναι να κοιτάζουν στο
παρελθόν και στις καθιερωµένες µας σήµερα πρακτικές και να σκέφτονται
ακριβώς το ίδιο πράγµα.

αξιοποίηση δυνατοτήτων αποτελούν µία «τεχνική» διαδικασία. Μάλιστα, η προσέγγιση αυτή,
εφαρµοζόµενη σε όλες τις κοινωνικές πτυχές, ϐρίσκεται στην καρδιά του νέου κοινωνικού
µοντέλου το οποίο προτείνεται.
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«΄Ενας καινούριος τρόπος σκέψης είναι απαραίτητος, αν η ανθρω-
πότητα ϑέλει να επιβιώσει και να κινηθεί προς ανώτερα επίπεδα.»1

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν

΄Ενα πολύ σηµαντικό σηµείο στον τρόπο σκέψης του Κινήµατος Zeitgeist,
που αφορά την κοινωνική αλλαγή προς το καλύτερο, είναι το πώς σκεφτό-
µαστε την έννοια «πρόοδος». Θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχουν δύο
ϐασικές οπτικές γωνίες προς εξέταση όσον αφορά την προσωπική ή κοινωνι-
κή πρόοδο: η αξιοποίηση δυνατοτήτων και η επίλυση προβληµάτων.

4.1 ∆υνατότητες και Επίλυση

Η αξιοποίηση δυνατοτήτων είναι απλώς η ϐελτίωση µίας κατάστασης η
οποία µέχρι πρότινος δεν ϑεωρούνταν προβληµατική. ΄Ενα παράδειγµα ϑα
ήταν η ϐελτίωση της απόδοσης ενός αθλητή σε έναν συγκεκριµένο τοµέα µέσω
στοχευµένης ενδυνάµωσης, διατροφής, τεχνικών ϐελτιστοποίησης καθώς και
άλλων µέσων τα οποία παλιότερα δεν ήταν γνωστά.

Από την άλλη πλευρά, η επίλυση προβληµάτων είναι η αντιµετώπιση ενός
ϑέµατος που έχει αναγνωρισµένες αρνητικές συνέπειες σε κάποιο τοµέα ή
προκαλεί προβλήµατα γενικότερα. ΄Ενα γενικό παράδειγµα ϑα ήταν η ανα-
κάλυψη µίας ϑεραπείας για µία επικίνδυνη ασθένεια ώστε η εν λόγω ασθένεια
να µην αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Ωστόσο, αν σκεφτούµε το πώς αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο, πολλές ϕορές
οι δύο αυτές έννοιες αλληλοεπικαλύπτονται. Για παράδειγµα αυτό που ϑεω-
ϱούµε «ϐελτίωση» σε µία κατάσταση, δηλαδή µία πρακτική η οποία σταδιακά

1 Πηγή: Atomic Education Urged by Einstein, New York Times, May 25th 1946
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εδραιώνεται στην κοινωνία και ϑεωρείται µετά από κάποιο καιρό «ϕυσιολο-
γική», µπορεί µελλοντικά σε µία άλλη κατάσταση ή υπό άλλες συνθήκες
να αποτελεί ένα «πρόβληµα». ΄Οταν εµφανίζονται νέες πληροφορίες ή νέες
εξελίξεις που καθιστούν µία παλιότερη «ϐελτίωση» αναποτελεσµατική ή ξεπε-
ϱασµένη, τότε πλέον ϑεωρείται «πρόβληµα» που χρειάζεται επίλυση.

Για παράδειγµα η εναέρια µεταφορά ανθρώπων, η οποία είναι σχετικά νέα
προσθήκη στην κοινωνία, διεύρυνε σηµαντικά την αποδοτικότητα των µετα-
ϕορών. Ωστόσο, πότε ϑα αναγνωριστεί η εναέρια µεταφορά ως «πρόβληµα»
λόγω της αναποτελεσµατικότητάς της σε σύγκριση µε κάποια άλλη µέθοδο;2

Εποµένως, το τι ϑεωρούµε «αποδοτικό» είναι σχετικό υπό αυτή την έννοια,
καθώς µόνο όταν αυξάνονται οι γνώσεις µας αυτό που κάποτε ϑεωρούνταν η
«καλύτερη» προσέγγιση γίνεται «κατώτερη».

Αν και το παραπάνω επιχείρηµα µπορεί να ϕαίνεται αφηρηµένο, δηλώνει
απλά το γεγονός ότι κάθε πρακτική που ϑεωρούµε ϕυσιολογική σήµερα έχει
ενσωµατωµένη µία αναπόφευκτη αναποτελεσµατικότητα, η οποία µε τις νέες
εξελίξεις στην επιστήµη και την τεχνολογία πιθανόν να παρουσιάσει «πρόβλη-
µα» κάποια στιγµή στο µέλλον σε σύγκριση µε νέες δυνατότητες. Αυτή είναι
άλλωστε η πεµπτουσία της αλλαγής και όπως δείχνουν και οι επιστηµονικές
τάσεις του παρελθόντος, σε γενικές γραµµές, η γνώση και οι εφαρµογές της
εξακολουθούν να εξελίσσονται και να ϐελτιώνονται. Οπότε, επιστρέφοντας στα
ϕαινοµενικά ξεχωριστά ϑέµατα της αξιοποίησης δυνατοτήτων και της επίλυσης
προβληµάτων, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι όλες οι λύσεις προβληµάτων
είναι ταυτόχρονα ενέργειες αξιοποίησης δυνατοτήτων και αντίστροφα.

Αυτό σηµαίνει επίσης ότι τα εργαλεία που χρησιµοποιεί η κοινωνία για
ένα συγκεκριµένο σκοπό είναι πάντοτε παροδικά. Είτε πρόκειται για τα µέσα
µεταφοράς, είτε για τις ιατρικές πρακτικές είτε για την παραγωγή ενέργειας
είτε για το κοινωνικό σύστηµα και ούτω καθεξής.3 Αυτές οι πρακτικές είναι
ϐελτιώσεις και λύσεις που προκαλούνται από τις δυνατότητες και τις ανάγκες
µας. Η εφαρµογή τους ϐασίζεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες γνώσεις που
είχαµε όταν τις εφαρµόσαµε ή πριν τις εφαρµόσουµε.

4.2 Βασικός Σκοπός & Ριζική Αιτία

΄Οταν λοιπόν σκεφτόµαστε για οποιαδήποτε εφεύρεση ή επίλυση προβλή-
µατος, πρέπει να έχουµε αντιληφθεί το ϐασικό σκοπό (ϐελτίωση) ή τη ϐασική
αιτία (πρόβληµα) αντίστοιχα ώστε να κάνουµε την καλύτερη δυνατή εκτίµηση

2 ΄Ενα αξιοσηµείωτο σηµερινό παράδειγµα είναι η νέα τεχνολογία µεταφορών όπως η «Μα-
γνητική Αιώρηση» (MagLev), η οποία χρησιµοποιεί λιγότερη ενέργεια και κινείται πολύ πιο
γρήγορα από τις εµπορικές αερογραµµές. http://www.et3.com

3 Και πάλι, αυτή η πραγµατικότητα εµπεριέχεται στον όρο «τρόποι εφαρµογής».
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για δράση. Με άλλα λόγια, η χρησιµότητα των εργαλείων και των τεχνικών
ϐελτίωσης εξαρτάται από το πόσο αντιληπτός έχει γίνει ο ϐασικός σκοπός της
ϐελτίωσης. Αντίστοιχα, το πόσο αποτελεσµατική ϑα είναι µια ενέργεια ή από-
ϕαση προς την επίλυση ενός προβλήµατος εξαρτάται άµεσα απ΄ το κατά πόσο
έχουµε εντοπίσει τη ϱιζική αιτία του προβλήµατος. Μπορεί αυτό να µοιά-
Ϲει αυτονόητο, αλλά σε πολλές πτυχές του πολιτισµού µας αυτή η νοοτροπία
είναι εντελώς απούσα, ειδικά όσον αφορά την κοινωνία. Οι περισσότερες κοι-
νωνικές αποφάσεις αντί να ϐασίζονται σε µια τέτοια προσέγγιση, στηρίζονται
σε παραδόσεις και έθιµα τα οποία έχουν εγγενείς περιορισµούς.

΄Ενα απλό παράδειγµα είναι η σηµερινή µέθοδος που εφαρµόζουµε για
την αντιµετώπιση της λεγόµενης «εγκληµατικής συµπεριφοράς», η ϕυλάκιση.
Για πολλούς η λύση για τις επιθετικές µορφές της ανθρώπινης συµπεριφοράς
είναι απλώς η αποµάκρυνση του ατόµου από την κοινωνία και η τιµωρία του.
Αυτή η άποψη ϐασίζεται σε πεποιθήσεις της αρχαιότητας.4

Ωστόσο, η επιστήµη της ανθρώπινης συµπεριφοράς έχει αλλάξει δραµατι-
κά ως προς την κατανόηση της αιτιότητας. ΄Εχει πλέον εδραιωθεί στις κοινω-
νικές επιστήµες το συµπέρασµα ότι οι περισσότερες «εγκληµατικές» πράξεις
πιθανώς δεν ϑα συνέβαιναν εάν οι άνθρωποι µεγάλωναν και Ϲούσαν σε ένα πε-
ϱιβάλλον που ϑα τους υποστήριζε και ϑα κάλυπτε τις ϐασικές τους ανάγκες.5

Το να µπαίνουν οι άνθρωποι στη ϕυλακή δεν αποτελεί λύση όσον αφορά τη
ϱιζική αιτία του προβλήµατος. Είναι απλώς ένα «µπάλωµα», το οποίο σταµατά
προσωρινά µόνο κάποιες από τις επιπτώσεις του ευρύτερου προβλήµατος.6

΄Αλλο ένα παράδειγµα, λίγο διαφορετικό από το προηγούµενο αλλά εξίσου
«τεχνικό», είναι ο τρόπος µε τον οποίο σκέφτονται οι περισσότεροι τις λύσεις
σε συνηθισµένα αστικά προβλήµατα, όπως τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα.
Ποια είναι η λύση στην περίπτωση που ένας οδηγός αλλάζει κατά λάθος
λωρίδα κυκλοφορίας, το διπλανό όχηµα στρίβει απότοµα και τελικά γίνεται
ατύχηµα; Μήπως ϑα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τοίχος ανάµεσα στις δύο
λωρίδες; Μήπως ϑα έπρεπε να γίνεται πιο σωστή εκπαίδευση των οδηγών;
Μήπως ϑα έπρεπε απλώς να αφαιρείται η άδεια οδήγησης του παραβάτη ώστε
να µην οδηγήσει ποτέ ξανά; Εδώ ερχόµαστε πάλι στο σηµείο που χάνεται η

4 Παραποµπή: Violence: Our Deadly Epidemic and Its Causes, Dr. James Gilligan, 1996
5 Η «Μελέτη Merva-Fowles», στο Πανεπιστήµιο της Γιούτα τη δεκαετία του ΄90, ϐρήκε ισχυ-

ϱή σύνδεση µεταξύ της ανεργίας και της εγκληµατικότητας. Η έρευνά τους ϐασίστηκε σε 30
µητροπολιτικές περιοχές µε συνολικό πληθυσµό πάνω από 80 εκατοµµύρια. Τα ευρήµατά
τους ήταν ότι µε αύξηση της ανεργίας της τάξης του 1% υπάρχει 6,7% αύξηση στις ανθρω-
ποκτονίες, 3,4% αύξηση στις ϐιαιοπραγίες και 2,4% αύξηση στις κλοπές. Κατά την περίοδο
1990-1992 αυτό µεταφράζεται σε 1.459 επιπλέον ανθρωποκτονίες, 62.607 επιπλέον ϐιαιο-
πραγίες και 223.500 επιπλέον κλοπές. (Merva & Fowles, Effects of Diminished Economic
Opportunities on Social Stress, Economic Policy Institute, 1992)

6 Παραποµπή στην οµιλία : Ben McLeish: "Out of the Box: Prisons"
(www.thezeitgeistmovement.com)
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έννοια της ϱιζικής αιτίας µέσα στα περιορισµένα πλαίσια αναφοράς µε τα
οποία σκέφτεται η κοινωνία.

Η ϱιζική αιτία του ατυχήµατος δεν είναι τόσο η έλλειψη αξιοπιστίας του
οδηγού αλλά η έλλειψη αξιοπιστίας της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται (του
αυτοκινήτου σε αυτή την περίπτωση). Γιατί; Επειδή το ανθρώπινο λάθος ήταν
ανέκαθεν χαρακτηριστικό στοιχείο της «ϕύσης» µας και ϕαίνεται ότι είναι α-
µετάβλητο.7 ΄Ετσι, όπως ακριβώς τα πρώτα οχήµατα δεν είχαν «αερόσακους»
οδηγού και επιβατών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα και έχουν
µειώσει αισθητά τον αριθµό τραυµατισµών σε σχέση µε το παρελθόν,8 η ί-
δια λογική πρέπει να εφαρµοστεί στο ίδιο το σύστηµα αλληλεπίδρασης του
οχήµατος λαµβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνικές δυνατότητες για περισσότερη
ασφάλεια ώστε να αντισταθµιστεί το αναπόφευκτο ανθρώπινο σφάλµα.

΄Οπως οι γνώσεις που είχαµε παλαιότερα µας οδήγησαν στην εφεύρεση του
αερόσακου, σήµερα έχουµε την τεχνογνωσία για να κατασκευάσουµε οχήµα-
τα χωρίς οδηγό, τα οποία όχι µόνο αναγνωρίζουν κάθε σηµαντικό στοιχείο στο
δρόµο τους ώστε να κινούνται οµαλά και µε ασφάλεια, αλλά αναγνωρίζουν
και τα άλλα οχήµατα ώστε να µην υπάρχει ενδεχόµενο να συγκρουστούν µε-
ταξύ τους.9 Αυτή ϑα ήταν µία αποτελεσµατική λύση, εάν λαµβάναµε υπόψη
µας τη ϱιζική αιτία του προβλήµατος και το ϐασικό σκοπό της ϐελτίωσης.

΄Οσο εξελιγµένη και αν ϕαίνεται όµως αυτή η λύση, ειδικά αν αναλογι-
στούµε τα 1,2 εκατοµµύρια ανθρώπων που σκοτώνονται χωρίς λόγο σε αυτο-
κινητιστικά δυστυχήµατα κάθε χρόνο,10 αυτή η νοητική άσκηση είναι ατελής
αν διευρύνουµε το πλαίσιο αναφοράς µας όσον αφορά το ϐασικό σκοπό που
έχουµε. ΄Ισως υπάρχουν και άλλα πιο ϱιζικά προβλήµατα στην υποδοµή
των µεταφορών τα οποία πρέπει να εντοπίσουµε και να αντιµετωπίσουµε. ΄Ι-
σως, για παράδειγµα, η χρήση προσωπικών αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από
την ασφάλειά τους, να έχει άλλα εγγενή προβλήµατα τα οποία µπορούν να
επιλυθούν µόνο αν σταµατήσει η χρήση των ίδιων των αυτοκινήτων. ΄Ισως σε
µία πόλη που η κινητικότητα του πληθυσµού είναι αυξηµένη, η ανεξάρτητη
ατοµική µεταφορά να είναι κουραστική, αργή και γενικά αναποτελεσµατι-
κή.11

7 Παραποµπή: Human error: models and management, James Reason, 2000 (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1117770/)

8 Μία µελέτη της Εθνικής ∆ιοίκησης Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ το 1996 έδειξε µείω-
ση της τάξης του 11% στη ϑνησιµότητα των οδηγών λόγω χρήσης αερόσακου. (http://
www.nhtsa.gov/cars/rules/regrev/evaluate/808470.html)

9 Πηγή: Google Engineer Claims Its Driverless Cars Could Save A Million Lives Every
Year, Blake Z. Rong (http://www.autoguide.com/auto-news/2011/04/google-engineer-
claims-its-driverless-cars-could-save-a-million-lives-every-year.html)

10 Πηγή: Car Accident Statistics (http://www.car-accidents.com/pages/stats.html)
11 Ακόµα και στη σηµερινή καταναλωτική κοινωνία αρχίζει να διαφαίνεται µία σταδιακή,

γενική µεταστροφή από την «ιδιοκτησία» στην «πρόσβαση».
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Η καλύτερη λύση σε αυτή την περίπτωση ίσως είναι ένα ενιαίο, ολοκλη-
ϱωµένο σύστηµα µαζικής µεταφοράς που ϑα αυξήσει την ταχύτητα των οχη-
µάτων, ϑα µειώσει την κατανάλωση ενέργειας, ϑα µειώσει τη χρήση πόρων,
ϑα µειώσει τη ϱύπανση και ϑα αντιµετωπίσει πολλά άλλα σχετικά ϑέµατα, σε
τέτοιο ϐαθµό που η χρήση αυτοκινήτων σε µία τέτοια κατάσταση ϑα ϑεωρείται
πλέον µέρος ενός προβλήµατος. Εάν ο στόχος µίας κοινωνίας είναι να κάνει
το «σωστό», να κάνει δηλαδή τις πιο ϐιώσιµες επιλογές µειώνοντας τις απειλές
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα,
τότε αναπόφευκτα καταλήγουµε σε έναν τρόπο σκέψης ο οποίος ανακύπτει
από λογικές συνεπαγωγές, σχετικά µε τις τεχνικές µας δυνατότητες και τις
προσεγγίσεις µας στο σχεδιασµό.

4.3 Οι Τεχνικές µας ∆υνατότητες

Φυσικά, αυτή η νοοτροπία του πώς λύνονται τα προβλήµατα δεν περιορί-
Ϲεται µόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι η πολιτική όπως την ξέρουµε σήµερα
η καλύτερη µέθοδος για να αντιµετωπίσουµε τα κοινωνικά δεινά µας; Είναι
σχεδιασµένη έτσι ώστε να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα στη ϱίζα τους; Είναι
το χρήµα και το σύστηµα της αγοράς η καλύτερη µέθοδος για την πρόοδο,
την επίλυση προβληµάτων και την αξιοποίηση των οικονοµικών µας δυνατο-
τήτων; Τι έχει να µας πει η σύγχρονη επιστήµη και η τεχνολογία όσον αφορά
την κατανόηση της αιτίας ενός προβλήµατος και του σκοπού της ϐελτίωσης
µίας κατάστασης σε κοινωνικό επίπεδο;

΄Οπως ϑα δείτε λεπτοµερώς σε επόµενα δοκίµια, η κατανόηση όλων αυτών
δηµιουργεί ένα λογικό και σαφή τρόπο σκέψης σχετικά µε το πόσο καλύ-
τερος µπορεί να γίνει ο κόσµος µας, αν ακολουθήσουµε απλώς τη λογική
της επιστηµονικής µεθόδου για να πετύχουµε τον κοινό µας στόχο, αυτόν της
ανθρώπινης ϐιωσιµότητας. Το ένα δις ανθρώπων που πεθαίνουν από πείνα σε
αυτόν τον πλανήτη δεν είναι κάποιος αµετάβλητος νόµος της ϕύσης. Υπάρχει
αρκετό ϕαγητό για όλους.12 Είναι το ίδιο το κοινωνικό σύστηµα, µε τη δική
του ξεπερασµένη λογική, που διαιωνίζει αυτή την κοινωνική ϕρικαλεότητα
µαζί µε άπειρες άλλες. ΄Οπως ϕαίνεται και από αυτά τα ϑλιβερά ϕαινόµενα,
το κοινωνικό σύστηµα δεν λαµβάνει υπόψη του τους ϕυσικούς νόµους στους
οποίους όλοι οι άνθρωποι υπόκεινται, σε αντίθεση µε τον τρόπο σκέψης του

(http://gigaom.com/2011/11/10/airbnb-roadmap-2011/)
12 Μεγάλοι διεθνείς οργανισµοί έχουν δηλώσει ότι, µε ϐάση τα στατιστικά, υπάρχει επαρκής

τροφή για όλους και ότι ο ϑάνατος από πείνα δεν προκαλείται από έλλειψη πόρων. (http://
www.wfp.org/hunger/causes) Η δυνατότητα για απόλυτη επάρκεια στον τοµέα της τροφής,
µε την υψηλότερη διατροφική ποιότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα, είναι
δυνατή ακόµα και σήµερα, όπως ϑα αναλυθεί περαιτέρω στο τρίτο µέρος του ϐιβλίου αυτού.
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TZM, ο οποίος είναι προσαρµοσµένος σε αυτούς τους «κανόνες».
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι ο τελικός στόχος του Κινήµατος

Zeitgeist δεν είναι η προώθηση «µπαλωµάτων», κάτι που δυστυχώς κάνει η
πλειοψηφία των ακτιβιστικών οργανώσεων του πλανήτη.13 Θέλουµε να προ-
άγουµε λύσεις στη µεγαλύτερη δυνατή τάξη µεγέθους (δηλαδή στη σηµερινή
εποχή σε πλανητικό επίπεδο) µε τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα
που υπάρχει τη δεδοµένη χρονική στιγµή, εναρµονισµένες µε τους ϕυσικούς
νόµους, ώστε να ϐελτιωθούν οι Ϲωές όλων των ανθρώπων και να διασφαλιστεί
η ακεραιότητα του περιβάλλοντός µας. Θέλουµε όλοι να κατανοήσουν αυ-
τόν τον «τρόπο σκέψης» και να ταυτιστούν µε τις αξίες που εκπροσωπεί. ∆εν
υπάρχει µία µοναδική λύση. Υπάρχει µόνο η εµπειρική λογική ϐασισµένη
στους ϕυσικούς νόµους η οποία µας οδηγεί σε λύσεις και σκοπούς.

13 Αυτό το σχόλιο δεν έχει σκοπό να υποβιβάσει κανένα καλοπροαίρετο κοινωνικό οργανισµό
που οργανώνει δράσεις αλληλεγγύης ή ϕιλανθρωπίας εντός των σηµερινών κοινωνικοοικο-
νοµικών πλαισίων. Ωστόσο, όπως ϑα δούµε αναλυτικά στο δεύτερο µέρος του ϐιβλίου, το
σηµερινό κοινωνικό µοντέλο αποκλείει εξαρχής ένα τεράστιο µέρος πιθανών λύσεων που
µπορούν να ϕέρουν ευηµερία λόγω του ίδιου του σχεδιασµού του. Οπότε, οι κοινωνικοί ορ-
γανισµοί και οι οµάδες ακτιβιστών που αποφεύγουν να δουν αυτό το γεγονός ϐοηθούν µόνο
στο να «µπαλωθούν» τα προβλήµατα και όχι να λυθούν, διότι τα προβλήµατα προέρχονται α-
πό το ίδιο το κοινωνικό σύστηµα. ΄Ενα κοινό παράδειγµα είναι οι ϕιλανθρωπικοί οργανισµοί
που παρέχουν τροφή για τους ϕτωχούς. ∆εν τους απασχολεί το γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν
έχουν να ϕάνε, άρα δεν προσπαθούν πραγµατικά για τη λύση του ϱιζικού προβλήµατος.
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∆οκίµιο 5

ΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

«∆εν πράττουµε σωστά επειδή είµαστε ενάρετοι ή άριστοι, αλλά
γινόµαστε ενάρετοι ή άριστοι όταν πράττουµε σωστά.»1

Αριστοτέλης

Μία ισχυρή αλλά συχνά υποτιµηµένη συνέπεια της επιρροής που δεχό-
µαστε από το περιβάλλον µας και του πόσο εύκολα προσαρµοζόµαστε στην
κουλτούρα που µας περιβάλλει, είναι ότι η ίδια µας η ταυτότητα και προ-
σωπικότητα συχνά ταυτίζεται µε τους οργανισµούς, τις πρακτικές, τις µόδες
και τελικά τις αξίες µέσα στις οποίες γεννηθήκαµε και Ϲούµε. Η ψυχολογική
αυτή προσαρµογή και εξοικείωση δηµιουργεί αναπόφευκτα µία Ϲώνη ασφα-
λείας, η οποία σε ϐάθος χρόνου είναι πολύ δύσκολο και επίπονο να σπάσει,
άσχετα µε το πόσο λογικά µπορεί να είναι τα δεδοµένα που αντιτίθενται στις
πεποιθήσεις µας.

Στην πραγµατικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των ενστάσεων σήµερα
ενάντια στο Κίνηµα Zeitgeist, ειδικά οι απόψεις που αφορούν τις λύσεις και
κατά συνέπεια τις απαιτούµενες αλλαγές, ϕαίνεται να προέρχονται από περιο-
ϱισµένα πλαίσια αναφοράς και συναισθηµατικές προκαταλήψεις παρά από
κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών. Οι συνηθισµένες αντιδράσεις αυτού
του είδους είναι συχνά µεµονωµένες απόψεις οι οποίες δεν στοχεύουν στην
κριτική αξιολόγηση των προτάσεων που ϕέρνουν κάποια επιχειρήµατα, αλλά
απορρίπτουν εξαρχής τις προτάσεις αυτές µέσω εσφαλµένων συµπερασµάτων.

1 Πηγή: The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the World’s Greatest Philo-
sophers, Will Durant, 1926
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Τέτοιου είδους επιχειρήµατα είναι ουσιαστικά «προβολές» 2 των ίδιων των
ανθρώπων και γίνεται συχνά ξεκάθαρο ότι τέτοιου είδους «αντίπαλοι» νοιάζο-
νται στην πραγµατικότητα περισσότερο για την υπεράσπιση της συναισθηµα-
τικής τους ταυτότητας παρά για την αντικειµενική εκτίµηση µίας νέας προο-
πτικής.3

5.1 Νοητικό Μπλοκάρισµα

Σε ένα κλασικό ϐιβλίο των Μόρρις Κόεν και ΄Ερνεστ Νέιγκελ, το «Εισαγωγή
στη Λογική και την Επιστηµονική Μέθοδο» (΄An Introduction to Logic and
The Scientific Method’), εξηγείται πολύ καλά αυτό το επιχείρηµα σχετικά
µε τη διαδικασία λογικής αξιολόγησης µίας πληροφορίας και το πώς αυτή η
διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την ανθρώπινη ψυχολογία.

«Το ϐάρος των αποδείξεων δεν είναι ένα στιγµιαίο γεγονός αλλά η σχέση
που έχουν µεταξύ τους κάποιες προτάσεις ως προκείµενες και συµπεράσµα-
τα...Βεβαίως, η σκέψη είναι απαραίτητη για την κατανόηση αυτών των συ-
µπερασµάτων...ωστόσο [αυτό] δεν κάνει τη Φυσική κλάδο της Ψυχολογίας.
Η συνειδητοποίηση πως η λογική δεν µπορεί να περιοριστεί σε ψυχολογικό
ϕαινόµενο µας ϐοηθά να ξεχωρίσουµε την επιστήµη από τη ϱητορική, ϑεω-
ϱώντας την τελευταία ως τέχνη της πειθούς ή ως επιχειρηµατολογία µε σκοπό
να δηµιουργηθεί ένα αίσθηµα ϐεβαιότητας. Οι συναισθηµατικές µας διαθέ-
σεις καθιστούν πολύ δύσκολη την παραδοχή ορισµένων προκείµενων, όσο
ισχυρές κι αν είναι οι αποδείξεις που τις υποστηρίζουν. Εποµένως, εφόσον
όλες οι αποδείξεις εξαρτώνται από την παραδοχή ορισµένων προκείµενων ως
αληθείς, καµιά προκείµενη δεν µπορεί να αποδειχθεί αληθής σε κάποιον που

2 Ο Σίγκµουντ Φρόυντ ήταν ο πρώτος που έκανε διάσηµη την ιδέα της Ψυχολογικής Προ-
ϐολής, η οποία ορίζεται ως εξής : «ένας ψυχολογικός αµυντικός µηχανισµός κατά τον οποίον
το άτοµο υποσυνείδητα αρνείται τις ιδιότητές του, τις σκέψεις του και τα συναισθήµατά του,
τα οποία έπειτα αποδίδει στον εξωτερικό του κόσµο, συνήθως σε άλλους ανθρώπους.» Πα-
ϱόλα αυτά η χρήση του όρου είναι πιο γενική σε αυτή την περίπτωση και έχει την έννοια
του ϕαινοµένου όπου ένας άνθρωπος πιστεύει ότι έχει κατανοήσει κάποια ιδέα συσχετίζοντάς
την µε παλαιότερες πεποιθήσεις του ενώ στην πραγµατικότητα αυτή η ιδέα δεν έχει καµία
ουσιαστική σχέση µε τις πεποιθήσεις του ατόµου αυτού. Σ΄ αυτό το ϕαινόµενο το άτοµο
συνήθως υιοθετεί µια αµυντική στάση κατά την οποία αρνείται την εγκυρότητα της ιδέας.

3 Το ϕαινόµενο αυτό ϑα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «γνωστική παθολογία». ΄Ενα κοι-
νό χαρακτηριστικό είναι η «κυκλική λογική», ένα ϕαινόµενο κατά το οποίο µία πεποίθηση
αιτιολογείται απλώς κάνοντας αναφορά στην ίδια την πεποίθηση. Για παράδειγµα, εάν ϱω-
τήσετε ένα ϑρησκευόµενο γιατί πιστεύει στον Θεό, µία συχνή απάντηση ϑα ήταν «λόγω της
πίστης». Εάν τον ϱωτήσετε γιατί έχει πίστη, είναι πιθανόν να λάβετε µία απάντηση του τύπου
«επειδή ο Θεός ανταµείβει αυτούς που έχουν πίστη». Η λογική αυτή είναι περιορισµένη και
αυτοαναφερόµενη.
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είναι αποφασισµένος να µην την πιστέψει.»4

Ο όρος «νοητικό µπλοκάρισµα» είναι επινόηση κάποιων ϕιλοσόφων5 σχε-
τικά µε αυτό το ϕαινόµενο, το οποίο ορίζεται ως «η κατάσταση κατά την οποία
η άποψη ενός ατόµου γίνεται αυτοαναφερόµενη, σε ένα κλειστό κύκλωµα αι-
τιολόγησης». Με άλλα λόγια, κάποιες ϕαινοµενικά εµπειρικές προϋποθέσεις
οριοθετούν και διασφαλίζουν την κοσµοθεωρία κάποιου και οτιδήποτε αντίθε-
το το οποίο προέρχεται από έξω «µπλοκάρεται» ή απορρίπτεται, συχνά ακόµη
και υποσυνείδητα. Η αντίδραση αυτή ϑα µπορούσε να παροµοιαστεί µε το
γνωστό ϕυσικό αντανακλαστικό προστασίας κάποιου από ένα αντικείµενο που
έρχεται κατά πάνω του, µόνο που εδώ το «αντανακλαστικό» ενεργοποιείται για
να προστατέψει τις πεποιθήσεις του ατόµου και όχι το σώµα του.

Παρότι ϕράσεις όπως «σκέψου έξω απ΄ το κουτί» είναι πολύ συχνές στο
λόγο της ακτιβιστικής κοινότητας σήµερα, σπάνια αµφισβητούνται τα ίδια τα
ϑεµέλια του τρόπου σκέψης µας και η αξιοπιστία των κατεστηµένων ϑεσµών
της κοινωνίας µας . Αντιθέτως, τις περισσότερες ϕορές ϑεωρούνται «δεδοµένα»
και αναλλοίωτα.

Για παράδειγµα, στις αποκαλούµενες δηµοκρατικές χώρες του κόσµου
ένας «πρόεδρος» ή κάτι αντίστοιχο είναι συνήθως το σηµείο αναφοράς σχετικά
µε την ποιότητα διακυβέρνησης µιας χώρας. Αυτό το πρόσωπο, µαζί µε τις
πράξεις και τις απόψεις του, γενικά ϑεωρείται πολύ σηµαντικό. Σπάνια όµως
κάποιος ϑα αποστασιοποιηθεί και ϑα αναρωτηθεί τα εξής : «Γιατί να έχουµε
πρόεδρο εξαρχής; Είναι όντως η εξουσία που έχει ως ϑεσµικό πρόσωπο ο ϐέλ-
τιστος τρόπος κοινωνικής διακυβέρνησης; ∆εν είναι αντιφατικός ο ισχυρισµός
ότι έχουµε δηµοκρατία ενώ µετά την εκλογή του προέδρου ο κόσµος δεν έχει
στην πραγµατικότητα κάνενα λόγο στις πράξεις και τις αποφάσεις αυτού του
ατόµου;»

Αυτού του είδους τα ερωτήµατα σπάνια τίθενται στο δηµόσιο διάλογο κα-
ϑώς ο κόσµος τείνει, όπως είδαµε ήδη, να προσαρµόζεται στην κουλτούρα
του και να ϑεωρεί ότι «έτσι είναι τα πράγµατα». Αυτές οι στατικές απόψεις
είναι σχεδόν καθολικά αποτέλεσµα πολιτιστικής κληρονοµιάς και, όπως α-
ποδεικνύουν οι Κόεν και Νέιγκελ, είναι πολύ δύσκολο να περάσει µία νέα,
πρωτοποριακή ιδέα σε ανθρώπους που είναι «αρκούντως αποφασισµένοι να
µην την πιστέψουν».

Το γεγονός ότι αυτές οι παραδοσιακές απόψεις ϑεωρούνται εµπειρικές εί-
ναι πιθανώς µια ϱιζική αιτία της ατοµικής και κοινωνικής καθυστέρησης στο
σηµερινό κόσµο. Το ϕαινόµενο αυτό, σε συνδυασµό µε ένα εκπαιδευτικό σύ-
στηµα που διαρκώς ενισχύει τέτοιες παγιωµένες και στατικές αντιλήψεις µέσω

4 Logic and The Scientific Method, Cohen and Nagel, Harcourt, 1934, p.19
5 Παραποµπή: The Cancer Stage of Capitalism, John McMurtry, Pluto Press, 1999,
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των ϑεσµικών οργάνων της «ακαδηµαϊκής κοινότητας», αποτελεί πολιτιστική
τροχοπέδη και εµποδίζει την όποια ουσιαστική αλλαγή.6

Αν και αυτή η τάση έχει λάβει µεγάλες εκτάσεις όσον αφορά το δηµόσιο
διάλογο, αξίζει να σηµειωθούν δύο συχνές επιχειρηµατολογικές πλάνες οι ο-
ποίες έρχονται διαρκώς στο προσκήνιο σχετικά µε τους τρόπους εφαρµογής
και τον τρόπο σκέψης που πραγµατεύεται το Κίνηµα Zeitgeist. Για να το
διανθίσουµε, οι τακτικές αυτές ουσιαστικά αποτελούν έναν «πόλεµο αξιών»7

ο οποίος διεξάγεται, συνειδητά και µη, από εκείνους που έχουν επενδύσει
συναισθηµατικά ή υλικά στη διατήρηση της σηµερινής κατάστασης και αντι-
τίθενται στην αλλαγή.

5.2 Η Πλάνη «Εκ Πρώτης ΄Οψεως»

Η πρώτη είναι ο συσχετισµός «εκ πρώτης όψεως». Αυτό σηµαίνει απλά
«από την πρώτη εµφάνιση, πριν ερευνηθεί».8 Αυτός είναι µε διαφορά ο πιο
συνηθισµένος αντίλογος. Μία κλασική µελέτη περίπτωσης είναι το κοινό
επιχείρηµα ότι οι παρατηρήσεις και οι λύσεις που παρουσιάζει το Κίνηµα
Zeitgeist είναι απλά αναµασηµένος «µαρξιστικός κοµµουνισµός».

Ας το εξετάσουµε εν συντοµία ως παράδειγµα. Στο «Κοµµουνιστικό Μανι-
ϕέστο»9 οι Μαρξ και ΄Ενγκελς παρουσιάζουν εν µέρει διάφορες παρατηρήσεις
σχετικά µε την εξέλιξη της κοινωνίας. Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν κυρί-
ως τον «πόλεµο των τάξεων», τις εγγενείς σχέσεις της κοινωνίας σχετικά µε το
«κεφάλαιο» αλλά παρουσιάζουν επίσης µια γενική λογική ως προς το πώς η
κοινωνία ϑα µεταβεί µέσω «επανάστασης» σε ένα αταξικό σύστηµα χωρίς σύ-
νορα, ενώ σηµειώνουν επίσης µια σειρά άµεσων κοινωνικών αλλαγών, όπως

6 Η κριτική που γίνεται εδώ στην «ακαδηµαϊκή κοινότητα» δεν πρέπει να συγχέεται µε τον
κλασικό ορισµό της, ο οποίος είναι «µια κοινότητα µαθητών και καθηγητών οι οποίοι ασχο-
λούνται συστηµατικά µε την ανώτερη εκπαίδευση και έρευνα». Ο συγκεκριµένος όρος έχει
εδώ την έννοια των «σχολών σκέψης», οι οποίες πολύ συχνά καθώς εξελίσσονται αποκτούν
έναν ανασταλτικό χαρακτήρα και γίνονται εγωιστικές, µε την έννοια ότι αγνοούν ή απορ-
ϱίπτουν άµεσα οποιαδήποτε δεδοµένα αντικρούουν τις πεποιθήσεις τους. Αυτός ο τρόπος
σκέψης δηµιουργεί τον κίνδυνο να γίνει πιο σηµαντική η «ϑεωρία» και η «παράδοση» από τα
«εµπειρικά» και τα «πειραµατικά» δεδοµένα, γεγονός που µπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει
σε λανθασµένα συµπεράσµατα.

7 Παραποµπή: Value Wars: The Global Market Versus the Life Economy: Moral Philoso-
phy and Humanity, John McMurtry, Pluto Press, 2002

8 Πηγή: Dictionary.com (http://dictionary.reference.com/browse/prima+facie)
9 Αυτό το κείµενο έχει γραφτεί το 1848 από τον Καρλ Μαρξ και τον Φρίντριχ ΄Εν-

γκελς και ευρέως ϑεωρείται ως η απόλυτη ιδεολογική έκφραση του µαρξιστικού Κοµ-
µουνισµού. Ο «Κοµµουνισµός» ϑεωρείται η πρακτική εφαρµογή του «Μαρξισµού».
∆είτε στο διαδίκτυο: (http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-
manifesto/index.htm)
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η «συγκέντρωση των µέσων επικοινωνίας και µεταφοράς στα χέρια του κρά-
τους», «ίση ευθύνη όλων στην εργασία» και άλλα. Ο Μαρξ δηµιουργεί παίκτες
στο µοντέλο το οποίο προτείνει, όπως η διαρκής µάχη «αστικής τάξης και
προλεταριάτου», εκφράζοντας περιφρόνηση για την εγγενή εκµετάλλευση, η
οποία, όπως λέει, πηγάζει από την ιδέα της «ατοµικής ιδιοκτησίας». Τέλος, το
προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι σε γενικές γραµµές µια «αταξική κοινωνία
χωρίς κράτος».

Επιφανειακά, εάν κάποιος αγνοήσει εντελώς τη ϐασική λογική του, οι
µεταρρυθµίσεις που προωθεί ως λύσεις το Κίνηµα Zeitgeist µοιάζουν να α-
ντανακλούν χαρακτηριστικά του «Μαρξισµού». Η ιδέα µίας κοινωνίας «χωρίς
τάξεις», «χωρίς παγκόσµια ιδιοκτησία» και ο πλήρης επαναπροσδιορισµός του
τι συνιστά ένα «κράτος», µόνο και µόνο ως κινήσεις, παρουσιάζουν επιφανεια-
κά οµοιότητες µε τα χαρακτηριστικά του Μαρξισµού, ειδικά αν σκεφτεί κανείς
ότι η δυτική ακαδηµαϊκή κοινότητα προωθεί το δυϊσµό «κοµµουνισµού» και
«καπιταλισµού», µε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά να αποτελούν τις ϱι-
Ϲικές διαφορές. Ωστόσο, ο πραγµατικός τρόπος σκέψης που υποστηρίζει τα
ϕαινοµενικά παρόµοια συµπεράσµατα µεταξύ του Κινήµατος Zeitgeist και
του κοµµουνισµού είναι αρκετά διαφορετικός.

Το µέτρο σύγκρισης που υποστηρίζει το Κίνηµα Zeitgeist για τη λήψη
αποφάσεων δεν είναι η Ηθική Φιλοσοφία10, της οποίας ουσιαστικά είναι προ-
έκταση η µαρξιστική ϕιλοσοφία, αν την εξετάσουµε από τη ϐάση της. Το
Κίνηµα Zeitgeist δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στις ποιητικές, υποκειµενικές
και αυθαίρετες έννοιες της «δίκαιης κοινωνίας», της «εγγυηµένης ελευθερί-
ας», της «παγκόσµιας ειρήνης» ή της «δηµιουργίας ενός καλύτερου κόσµου»
µόνο και µόνο γιατί ακούγεται «σωστό», «ανθρώπινο» ή «καλό». Χωρίς ένα
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που να παρέχει άµεσες ϕυσικές αναφορές για τέ-
τοιες έννοιες, αυτού του είδους ο ηθικός σχετικισµός είναι άχρηστος σε ϐάθος
χρόνου.

Αντίθετα, το Κίνηµα Zeitgeist ενδιαφέρεται για την εφαρµογή της επιστη-
µονικής µεθόδου προς την επίτευξη κοινωνικής ϐιωσιµότητας, τόσο σε ϕυσικό
όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο.11 ΄Οπως ϑα αναλυθεί σε επόµενα δοκίµια, η

10 Ορίζεται ως «ο κλάδος της ϕιλοσοφίας ο οποίος ασχολείται µε επιχειρήµατα σχετικά µε
την ηθική και µε τη µεταηθική συζήτηση σχετικά µε τη ϕύση της ηθικής κρίσης, της γλώσσας,
της αντιπαράθεσης και της αξίας.» (http://www.thefreedictionary.com/moral+philosophy)

11 Το επιχείρηµα ότι η επιστήµη δεν είναι κλάδος της ϕιλοσοφίας σαφώς υπόκειται στην
προσωπική ερµηνεία του καθενός και στη σηµασιολογία. Αλλά το ϑέµα εδώ είναι ότι έννοιες
όπως «το καλό» και «το κακό» και άλλες «ηθικές» διακρίσεις κοινές στη ϕιλοσοφία, παίρνουν
ένα διαφορετικό χαρακτήρα υπό το πρίσµα της επιστηµονικής µεθόδου, δηλαδή έχουν να
κάνουν περισσότερο µε τις έννοιες της «πρακτικότητας» και της «ισορροπίας» αντί για απλές
έννοιες «ηθικής» όπως αυτή ορίζεται συνήθως. Κατά την οπτική της επιστήµης, η ανθρώ-
πινη συµπεριφορά εναρµονίζεται καλύτερα µε την εγγενή αιτιότητα του ϕυσικού κόσµου
διεξάγοντας πειράµατα, εξάγοντας συµπεράσµατα και χτίζοντας λογικές συνδέσεις µεταξύ
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µέθοδος της επιστήµης δεν περιορίζεται στην εφαρµογή της εντός του «ϕυ-
σικού κόσµου»12 και ως εκ τούτου, η υποδοµή του κοινωνικού συστήµατος,
η εκπαίδευση, ακόµα και η κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης συµπε-
ϱιφοράς, όλα ϐρίσκονται µέσα στα πλαίσια της επιστηµονικής αιτιότητας.
Επιπροσθέτως, υπάρχει ένα ϕυσικό σύστηµα ανάδρασης ενσωµατωµένο στη
ϕυσική πραγµατικότητα, το οποίο ϑα δείξει ξεκάθαρα τι είναι αποτελεσµατικό
και τι όχι σε ϐάθος χρόνου,13 κατευθύνοντας έτσι τη συνειδητή προσαρµογή
µας.

Ο Μαρξισµός δεν ϐασίζεται καθόλου σε αυτήν τη νοοτροπία «υπολογι-
σµού», παρότι ίσως περιλαµβάνει µερικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ε-
πιστηµονική ϐάση. Για παράδειγµα, ο στόχος της µαρξιστικής έννοιας της
«αταξικής κοινωνίας» ήταν να ξεπεραστεί η «απανθρωπιά» του καπιταλισµού
προς την εργατική τάξη ή το «προλεταριάτο».

Από την άλλη, ο τρόπος σκέψης που υποστηρίζει το Κίνηµα Zeitgeist πη-
γάζει από τις εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήµες. Βρίσκει για παράδειγµα ότι
η κοινωνική διαστρωµάτωση, που είναι ενσωµατωµένη στο καπιταλιστικό µο-
ντέλο (γνωστό και ως «µοντέλο ελεύθερης αγοράς»), είναι µία µορφή έµµεσης
ϐίας ενάντια στη συντριπτική πλειοψηφία, ως αποτέλεσµα της εξελικτικής
ψυχολογίας που διαθέτουµε εµείς οι άνθρωποι.14 Η διαστρωµάτωση αυτή
παράγει αχρείαστο ανθρώπινο πόνο σε πολλά επίπεδα, ο οποίος αποσταθερο-
ποιεί την κοινωνία, άρα είναι τεχνικά µη ϐιώσιµος.

΄Ενα άλλο παράδειγµα είναι ο στόχος του Κινήµατος Zeitgeist για την
κατάργηση της παγκόσµιας ιδιοκτησίας15 και της εγκατάστασης ενός συστή-

δεδοµένων. Χάρη σε αυτές τις µεθόδους οι άνθρωποι ϐρίσκουν ποιες ενέργειες είναι «κατάλ-
ληλες» για την επίτευξη ενός δεδοµένου σκοπού. Αυτό ϕυσικά είναι πάλι αµφιλεγόµενο ως
ένα σηµείο και µάλιστα ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι, σε σχέση µε την επιστήµη, η ϕιλο-
σοφία είναι αποτελεσµατική ως ένας πρόδροµος της επικύρωσης µέσω της έρευνας και των
πειραµατισµών, δηλαδή της επιστηµονικής µεθόδου.

12 Ο όρος «ϕυσικός κόσµος» συχνά χρησιµοποιείται για να διαφοροποιήσει τις «πνευµα-
τικές» διαδικασίες του ανθρώπινου µυαλού ή ϕαινόµενα κοινωνικού τύπου από το ϕυσικό
περιβάλλον, που υπάρχει πέρα από τις γνωστικές διαδικασίες της ανθρώπινης αντίληψης.
Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον «ϕυσικό κόσµο» όπως τον γνωρίζουµε,
καθώς δεν υπάρχουν ϕαινόµενα στα οποία δεν ισχύουν οι σχέσεις αιτιότητας.

13 Η ανάδραση από το περιβάλλον µπορεί να ϑεωρηθεί ένας «µηχανισµός διόρθωσης» της
ϕύσης όσον αφορά τις ανθρώπινες ενέργειες. ΄Ενα απλό παράδειγµα είναι η ϐιοµηχανι-
κή παραγωγή χηµικών που παράγουν αρνητικές επιπτώσεις όταν αφεθούν στο περιβάλλον,
γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι ασύµβατες µε τις περιβαλλοντολογικές ανάγκες για την
υποστήριξη της Ϲωής. Σχετικό παράδειγµα ήταν η υπόθεση µε τους χλωροφθοράνθρακες και
την επίδρασή τους στην καταστροφή του όζοντος.

14 Παραποµπή: The Spirit Level, Kate Pickett & Richard Wilkinson, Bloomsbury Press,
2011

15 Αυτή η ιδέα ϑα αναπτυχθεί περισσότερο στο 3ο µέρος του ϐιβλίου, αλλά αξίζει να α-
ναφέρουµε ότι το σύστηµα «πρόσβασης» που υπάρχει στο προτεινόµενο κοινωνικό σύστηµα
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µατος «κοινόχρηστης πρόσβασης». Αυτό καταδικάζεται συχνά ως η µαρξιστική
ιδέα της «κατάργησης της ιδιωτικής περιουσίας». Ωστόσο, µιλώντας πιο γε-
νικά, η µαρξιστική λογική συσχετίζει την ύπαρξη ιδιωτικής περιουσίας µε
τη διαιώνιση των «αστών» (bourgeois) και της συνεχούς εκµετάλλευσης του
«προλεταριάτου». ΄Οπως αναφέρεται στο Μανιφέστο : «Το ϐασικό χαρακτηρι-
στικό του Κοµµουνισµού δεν είναι η κατάργηση της περιουσίας γενικά αλλά
η κατάργηση της αστικής περιουσίας.»

Από την άλλη, η λογική που υποστηρίζει το Κίνηµα Zeitgeist έχει να κά-
νει µε το γεγονός ότι η πρακτική της παγκόσµιας, ατοµικής κατοχής αγαθών
είναι περιβαλλοντικά αναποτελεσµατική, σπάταλη και πάνω από όλα µη ϐιώ-
σιµη ως πρακτική. Η πρακτική αυτή παράγει τις ανάλογες συµπεριφορές
ενός περιοριστικού συστήµατος αλλά και µεγάλη αχρείαστη στέρηση, εξού
και η µεγάλη εγκληµατικότητα σε κοινωνίες µε άνιση κατανοµή των ϕυσικών
πόρων.

Εν πάση περιπτώσει, παρόµοιοι ισχυρισµοί που γίνονται µε ϐάση την
αξιολόγηση «εκ πρώτης όψεως» είναι συνηθισµένοι και ϑα µπορούσαν να υ-
πάρχουν ακόµα περισσότεροι. Ωστόσο δεν είναι σκοπός αυτού του δοκιµίου
να αναλύσει όλα τα υποτιθέµενα κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ της κοσµοθε-
ωρίας του Μαρξισµού και του τρόπου σκέψης του Κινήµατος Zeitgeist. Εν
τέλει η διαµάχη είναι ουσιαστικά ανούσια καθώς αν ισχυριστούµε µία τέτοια
συσχέτιση, ϑα είναι σαν να αγνοούµε τον πραγµατικό σκοπό και την αξία της
ιδέας της κοινωνίας.

5.3 Η Πλάνη του «Αχυρανθρώπου»

Η δεύτερη επιχειρηµατολογική πλάνη έχει να κάνει µε τη διαστρέβλω-
ση ενός επιχειρήµατος, σκόπιµα ή προγραµµατισµένα, κάτι που αποκαλείται
«κάψιµο του αχυρανθρώπου».16 Στην περίπτωση του TZM αυτό το ϕαινόµενο
έχει συνήθως την εξής µορφή: κάποιος άνθρωπος ακούει ή διαβάζει µία από
τις ιδέες που πραγµατεύεται το κίνηµα και την ερµηνεύει µε έναν συγκε-
κριµένο τρόπο χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ότι η ερµηνεία του έχει όντως

(Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους) δεν αποκλείει νοµικές σχέσεις
ώστε να διασφαλιστεί η χρήση των αγαθών. Η ιδέα της µείωσης του παρόντος συστήµατος
ιδιοκτησίας σε ένα σύστηµα «προστατευόµενης πρόσβασης», όπου για παράδειγµα ένας άν-
ϑρωπος που νοικιάζει µία κάµερα από ένα κέντρο διανοµής έχει νοµικά δικαιώµατα για την
κάµερα κατά την περίοδο της ενοικίασης, δεν πρέπει να συγχέεται µε την καπιταλιστική
έννοια της ιδιοκτησίας, η οποία προκαλεί σε µεγάλο ϐαθµό ταξικές διακρίσεις, ϐιοµηχανική
αναποδοτικότητα και κοινωνική αποσταθεροποίηση.

16 Για να γίνει κατανοητή αυτή η ιδέα ϕανταστείτε µια µάχη στην οποία ένας από τους
αντιπάλους ϕτιάχνει έναν αχυράνθρωπο, του επιτίθεται και µετά δηλώνει τη νίκη του. Στο
µεταξύ όµως, ο πραγµατικός αντίπαλος στέκεται ανέπαφος.
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κάποια σχέση µε την ιδέα αυτή.
Για παράδειγµα, όταν συζητάµε για την οργάνωση ενός νέου κοινωνικού

συστήµατος, ο κόσµος συχνά προβάλλει τις σηµερινές αξίες και ανησυχίες του
στο νέο µοντέλο χωρίς να σκεφτεί τις τεράστιες διαφορές του µοντέλου αυτού
από το σηµερινό οι οποίες πιθανώς ϑα ακύρωναν εξαρχής τέτοιες ανησυχίες.
Μία συνηθισµένη προβολή «αχυρανθρώπου» σε αυτό το πλαίσιο είναι η εξής :
Σε µία κοινωνία όπου η υλική παραγωγή ϐασίζεται άµεσα στην τεχνολογική
εφαρµογή και όχι σε ένα σύστηµα ανταλλαγής όπου απαιτείται η πληρωµένη
ανθρώπινη εργασία, οι άνθρωποι δεν ϑα είχαν κανένα κίνητρο για να κάνουν
τίποτα, οπότε το µοντέλο αυτό ϑα αποτύγχανε γιατί τίποτα δεν ϑα γινόταν.

Αυτό το επιχείρηµα δεν έχει επιβεβαιωθεί πειραµατικά από τις ανθρώπι-
νες επιστήµες και είναι στην πραγµατικότητα µία διαισθητική εικασία που
προέρχεται από τη σηµερινή κουλτούρα, όπου το οικονοµικό σύστηµα εξα-
ναγκάζει όλους τους ανθρώπους σε ϱόλους εργασίας για να επιβιώσουν (µέσω
του εισοδήµατος-κέρδους). Μάλιστα, οι πολίτες συχνά αναγκάζονται να κά-
νουν κάποιο επάγγελµα ανεξάρτητα από την κοινωνική χρησιµότητα αυτού
του επαγγέλµατος ή από το αν ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα του ατόµου, γεγο-
νός που παράγει µία ψυχολογική διαστρέβλωση όσον αφορά τα προσωπικά
κίνητρα των ατόµων.

Παραφράζοντας τη Μάργκαρετ Μιντ: «Εάν κοιτάξετε προσεκτικά, ϑα δείτε
ότι σχεδόν όλα αυτά που ϑεωρούµε σηµαντικά στη Ϲωή, οτιδήποτε ενσαρκώ-
νει τη ϐαθύτατη δέσµευσή µας στον τρόπο µε τον οποίο ϑα έπρεπε να Ϲει
ένας άνθρωπος και να εκτιµά τη Ϲωή, σχετίζεται µε κάποια µορφή εθελο-
ντισµού.»17 Σε µία δηµοσκόπηση το 1992 από την εταιρία δηµοσκοπήσεων
Gallup, περισσότερο από το 50% των ενήλικων Αµερικανών (94 εκατοµµύρια
Αµερικανοί) προσφερόταν για εθελοντική κοινωνική εργασία, µε µέσο όρο
4,2 ώρες την εβδοµάδα, δηλαδή 20,5 δις ώρες το χρόνο συνολικά.18

Επίσης, έχει ϐρεθεί σε µελέτες ότι οι επαναλαµβανόµενες χειρωνακτικές
εργασίες ενισχύονται από συµβατικούς τρόπους αµοιβών όπως το χρήµα, αλ-
λά όσον αναφορά τις δηµιουργικές εργασίες και την καινοτοµία, το χρήµα
δεν αποτελεί ϑετικό παράγοντα.19 Σε επόµενα δοκίµια ϑα συζητηθεί η ιδέα
της εφαρµογής της µηχανοποίησης ή αυτοµατισµού σε µονότονα επαγγέλµατα
προκειµένου να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, εκφράζοντας παράλληλα το πώς
το σύστηµα επαγγέλµατος για εισόδηµα είναι ξεπερασµένο και περιοριστικό,
όχι µόνο από άποψη ϐιοµηχανικών δυνατοτήτων και αποδοτικότητας αλλά
και από άποψη ανθρώπινου δυναµικού και δηµιουργικότητας του ατόµου

17 Πηγή: "Have you noticed...", Vital Speeches of the Day, Robert Krikorian, 1985, p.301
18 Πηγή: Giving and Volunteering in the United States: Findings from a National Survey,

Hodgkinson & Weitzman, 1992, p.2
19 Παραποµπή: Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, Daniel Pink, Rive-

rhead, 2011
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γενικά.
΄Αλλο ένα κοινό παράδειγµα πλάνης «αχυρανθρώπου» είναι ο ισχυρισµός

ότι εάν προχωρήσουµε στη µετάβαση ενός νέου κοινωνικού συστήµατος, η
περιουσία των άλλων πρέπει να δηµευτεί µε τη ϐία από κάποια «οµάδα εξου-
σίας», κάτι που ϑα οδηγούσε αναπόφευκτα στη ϐία. Αυτό, για µια ακόµα
ϕορά, είναι µία (ψυχολογική) προβολή αξιών και ϕόβου, που επιβάλλεται σε
αυτά που υποστηρίζει το Κίνηµα Zeitgeist χωρίς καµία απόδειξη.

Το Κίνηµα Zeitgeist πιστεύει ότι η υλοποίηση ενός νέου κοινωνικοοικο-
νοµικού µοντέλου µπορεί να γίνει µόνο µε την απαραίτητη συναίνεση του
κόσµου, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί από την κατανόηση του µοντέλου
αυτού σε συνδυασµό µε τις «ϐιοκοινωνικές πιέσεις» που ϑα εµφανίζονται κα-
ϑώς ϑα επιδεινώνεται το υπάρχον σύστηµα. Το κίνηµα δεν υποστηρίζει µία
«δικτατορική» προσέγγιση καθώς η προσέγγιση αυτή, εκτός από απάνθρωπη,
δεν ϑα ήταν αποτελεσµατική.

Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα χρειάζεται να γίνει αποδεκτό χω-
ϱίς κρατικό εξαναγκασµό. Εποµένως είναι Ϲήτηµα έρευνας, παιδείας και
ευρείας αποδοχής από την κοινότητα. Στην πραγµατικότητα, τα ίδια τα χαρα-
κτηριστικά της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του τρόπου Ϲωής µέσα σε µία
Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους απαιτούν µαζική
αποδοχή της πλειοψηφίας των µηχανισµών και αξιών του µοντέλου αυτού.

Και ένα τελευταίο παράδειγµα πλάνης «αχυρανθρώπου» είναι η σύγχυση
για το πώς ϑα συµβεί η µετάβαση στο προτεινόµενο κοινωνικό-οικονοµικό σύ-
στηµα. Μάλιστα, πολλοί τείνουν να απορρίπτουν τις προτάσεις του Κινήµατος
Zeitgeist µόνο και µόνο για αυτόν το λόγο, απλώς επειδή δεν καταλαβαίνουν
µε ποιον τρόπο µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το επιχείρηµα είναι ου-
σιαστικά η ίδια λογική µε τον άρρωστο που ψάχνει για ϑεραπεία, αλλά δεν
ξέρει πού να τη ϐρει, πότε αυτή ϑα δηµιουργηθεί ή τι είδους ϑεραπεία ϑα
είναι. Θα πάψει να ψάχνει για τη ϑεραπεία µόνο και µόνο επειδή δεν ξέρει
πότε και πώς ϑα τη ϐρει; ΄Οχι, εάν ϑέλει να γιατρευτεί. ∆εδοµένης της δεινής
κατάστασης του πλανήτη σήµερα η ανθρωπότητα πρέπει κι αυτή να συνεχί-
σει να ψάχνει για λύσεις και σύντοµα ϑα ϐρει το µονοπάτι που πρέπει να
ακολουθήσει.20

Τέλος, αξίζει να επαναλάβουµε ότι η µάχη µεταξύ λογικής και ψυχολογίας
είναι µια ϐασική σύγκρουση στην αρένα της κοινωνικής αλλαγής, διότι δεν
υπάρχει πιο προσωπικό κι ευαίσθητο ϑέµα από τον τρόπο που οργανώνου-
µε τη Ϲωή µας στην κοινωνία. Από πολλές απόψεις, ένας από τους κύριους
στόχους του Κινήµατος Zeitgeist είναι να ϐρεθούν οι κατάλληλες τεχνικές ε-
νηµέρωσης, ώστε ο κόσµος να κατανοήσει την αξία αυτού του τρόπου σκέψης
αφήνοντας πίσω τις ξεπερασµένες ψυχολογικές «ανέσεις» που δεν εξυπηρε-

20 Περισσότερα για το ϑέµα της µετάβασης ϑα συζητηθούν στο 4ο µέρος του ϐιβλίου.
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τούν κανένα προοδευτικό, ϐιώσιµο ϱόλο αξιών στον σηµερινό κόσµο.
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∆οκίµιο 6

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

«Πατρίδα µου ο κόσµος και ϑρησκεία µου να κάνω το καλό.»1

Τόµας Πέιν

Μία από τις ϐασικές πεποιθήσεις του Κινήµατος Zeitgeist είναι ότι η αν-
ϑρώπινη κοινωνία πρέπει να ενοποιήσει τις οικονοµικές της διαδικασίες και
να εναρµονιστεί µε τη δυναµική του ϕυσικού κόσµου, ως ένα είδος που µοι-
ϱάζεται το ίδιο ϕυσικό περιβάλλον, εάν ϑέλουµε να λύσουµε τα προβλήµατά
µας και να αυξήσουµε την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την ευηµερία.
Οι οικονοµικοί διχασµοί που ϐλέπουµε σήµερα παγκοσµίως δεν αποτελούν
µόνο ξεκάθαρη πηγή σύγκρουσης, αποσταθεροποίησης και εκµετάλλευσης,
αλλά ο ίδιος ο τρόπος συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης µέσα στη σηµερινή
οικονοµία είναι εντελώς αναποτελεσµατικός από τη σκοπιά της οικονοµίας µε
την αυθεντική έννοια (δηλαδή την έννοια της «εξοικονόµησης») και περιορίζει
σοβαρά τις δυνατότητές µας ως κοινωνία.2

Λόγω της εγγενούς έλλειψης ϕυσικών πόρων που υπήρχε στο παρελθόν
καθώς και της µακράς ιστορίας εχθροπραξιών, ϑα µπορούσε εύκολα να ϑε-
ωρήσει κανείς ότι η ανταγωνιστική δοµή του έθνους-κράτους είναι ϕυσικό

1 Πηγή: Rights of Man, Thomas Paine, 1791, p.162
2 ΄Ενα παράδειγµα ϑα ήταν η πατριωτική οικονοµική προκατάληψη η οποία συχνά επηρε-

άζει τις ενέργειες της τοπικής ϐιοµηχανίας. Στη ϕυσική πραγµατικότητα υπάρχει, από τεχνι-
κής απόψεως, µόνο µία οικονοµία όσον αφορά τους πλανητικούς πόρους και τους ϕυσικούς
νόµους. Η ιδέα του «κατασκευάστηκε στην Αµερική» (¨Made in America") για παράδειγµα
προκαλεί αυτοµάτως µία τεχνική ανεπάρκεια, διότι η κατάλληλη παραγωγή αγαθών είναι
ένα παγκόσµιο Ϲήτηµα σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένης και της επικαρπίας της
παγκόσµιας γνώσης. Το να περιορίζεται η εργασία και η χρήση ή λήψη υλικών µόνο µέσα
στα όρια µίας δεδοµένης χώρας είναι οικονοµικά αντιπαραγωγικό µε την πραγµατική έννοια
του όρου «οικονοµία» (που σηµαίνει εξοικονόµηση).
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επακόλουθο της πολιτισµικής µας εξέλιξης. Με τον ίδιο τρόπο όµως είναι
επίσης ϕυσικό να ϑεωρήσει κανείς ότι για την ανθρώπινη κοινωνία ϑα ήταν
λογικό να ϕύγει από αυτούς τους τρόπους λειτουργίας, αρκεί να συνειδητο-
ποιούσε ότι είναι πραγµατικά προς όφελος του συνόλου.

΄Οπως ϑα ϕανεί σε αυτό το δοκίµιο, τα µειονεκτήµατα και οι ελλείψεις
του σηµερινού µοντέλου, σε σύγκριση µε τα οφέλη και τις δυνατές λύσεις,
είναι απλώς απαράδεκτα. Οι δυνατότητες αποδοτικότητας και αφθονίας που
αναδεικνύονται στις προτάσεις του ΤΖΜ για ένα νέο κοινωνικοοικονοµικό σύ-
στηµα ϐασίζονται εν µέρει σε µια συντονισµένη προσπάθεια του ανθρώπινου
πληθυσµού να εργαστεί από κοινού και να µοιραστεί έξυπνα τους πόρους, όχι
να διχάζεται και να περιορίζει τους πόρους, όπως γίνεται σήµερα.

Πέρα από αυτό, οι κοινωνικές πιέσεις και οι κίνδυνοι που εµφανίζονται
σήµερα λόγω των τεχνολογικών πολέµων, της µόλυνσης, της περιβαλλοντικής
αποσταθεροποίησης και άλλων προβληµάτων δείχνουν όχι µόνο µία λογική
τάση προς µία πραγµατική παγκόσµια οργάνωση αλλά και µία λογική ανα-
γκαιότητα προς αυτήν. Η ξενοφοβική και µαφιόζικη νοοτροπία που υπάρχει
στο έθνος-κράτος σήµερα, η οποία συνήθως παίρνει τη µορφή του «πατριωτι-
σµού», είναι πηγή µεγάλης αποσταθεροποίησης, ϐιαιότητας και περιορισµού
της τεχνικής αποδοτικότητας.

6.1 Λανθασµένοι ∆ιχασµοί

΄Οπως σηµειώθηκε σε προηγούµενα δοκίµια, η επιβίωση και η ποιότητα
της ατοµικής αλλά και της δηµόσιας υγείας µας ϐασίζονται εξ ολοκλήρου στο
πόσο καλά κατανοούµε τους ϕυσικούς νόµους και πώς αυτοί συνδέονται µε τη
διαχείριση των ϕυσικών µας πόρων, δηλαδή µε το οικονοµικό µας µοντέλο.
Το επιχείρηµα αυτό είναι µια απλή αναφορική κατανόηση σύµφωνα µε την
οποία οι ϕυσικοί νόµοι εξετάζονται στα πλαίσια της οικονοµικής αποδοτικό-
τητας, όσον αφορά το ανθρώπινο και το ϕυσικό περιβάλλον. Είναι λογικό ότι
κάθε είδος που Ϲει και εξαρτάται από ένα ϕυσικό περιβάλλον πρέπει να εναρ-
µονίζει τις πράξεις του µε τους ϕυσικούς νόµους αυτού του περιβάλλοντος
όσο το δυνατόν καλύτερα. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι παράλογη εξ
ορισµού και µπορεί να οδηγήσει µόνο σε προβλήµατα.

Ο πλανήτης Γη είναι ένα συµβιωτικό (ή συνεργικό) «σύστηµα» το οποίο
έχει πόρους διασκορπισµένους σε όλες τις περιοχές του. Επίσης είναι αποδε-
δειγµένο ότι σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει µία εγγενής και ϐασική αιτιώδης
επιστηµονική τάξη ως λογικός «οδηγός» µε τον οποίο ϑα πρέπει να εναρµο-
νιστεί το ανθρώπινο είδος ώστε να επιτύχει τη µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική
λειτουργικότητα. Αν κατανοήσουµε τα παραπάνω, τότε ϑα αντιληφθούµε ότι
το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς µας ως παγκόσµια κοινωνία υπερβαίνει όλες
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τις έννοιες του παραδοσιακού-πολιτισµικού διχασµού, όπως είναι η υποταγή
σε µία χώρα, µία εταιρία ή ακόµα σε έναν «πολιτικό» ϑεσµό.

Εάν µία «οικονοµία» έχει ως στόχο της την αύξηση της αποδοτικότητας
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσµού, εξασφαλίζοντας
παράλληλα τη ϐιωσιµότητα και την ευµάρεια, τότε το οικονοµικό µας µοντέλο
πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη και να εναρµονιστεί µε το ευρύτερο ϕυσικό
«σύστηµα» που µπορούµε να αντιληφθούµε. Από αυτήν την άποψη, τα έθνη-
κράτη είναι σαφώς λανθασµένοι, αυθαίρετοι διχασµοί που διαιωνίζονται για
λόγους παράδοσης και όχι λογικής ή τεχνικής αποδοτικότητας.

6.2 Αξίες

Η ευρεία οργάνωση της κοινωνίας σήµερα ϐασίζεται στον ανθρώπινο α-
νταγωνισµό σε πολλά επίπεδα: τα έθνη-κράτη ανταγωνίζονται µεταξύ τους
για οικονοµικούς ή ϕυσικούς πόρους, οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µεταξύ
τους για µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά και οι µέσοι εργαζόµενοι ανταγωνί-
Ϲονται µεταξύ τους για καλύτερο µισθό και την ίδια τους την επιβίωση.

Εντός αυτής της ανταγωνιστικής ηθικής ϐρίσκεται η τάση να παραβλέπου-
µε την ευηµερία των άλλων καθώς και του περιβάλλοντος. Η ίδια η ϕύση του
ανταγωνισµού είναι το να έχει κάποιος πλεονέκτηµα έναντι κάποιου άλλου
για προσωπικό όφελος και συνεπώς είναι περιττό να πούµε ότι οι διχασµοί
και η εκµετάλλευση είναι κοινά χαρακτηριστικά της σηµερινής κοινωνίας.
΄Ολως παραδόξως, αυτό που χαρακτηρίζουµε σήµερα «διαφθορά» και ϑεω-
ϱούµε «έγκληµα» ϐασίζεται στην ίδια λογική η οποία ϑεωρούµε ότι οδηγεί
στην «πρόοδο» µέσω του ανταγωνισµού.

∆εδοµένου αυτού του πλαισίου αναφοράς και της κοντόφθαλµης οπτικής
µας, δεν ϑα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη ότι εξακολουθούν να είναι ευρέ-
ως διαδεδοµένοι και άλλοι επιζήµιοι κοινωνικοί διχασµοί όπως οι ϕυλές, οι
ϑρησκείες, τα δόγµατα, οι κοινωνικές-οικονοµικές τάξεις και η ξενοφοβία.
Αυτά τα εφόδια που κουβαλάµε από τα πρώιµα στάδια της πολιτισµικής µας
εξέλιξης και τα οποία προκαλούν διχασµό δεν είναι λειτουργικά στη ϕυσι-
κή πραγµατικότητα και αποτελούν πλέον µόνο αναστολείς της προόδου, της
ασφάλειας και της ϐιωσιµότητας.

Σήµερα, όπως ϑα περιγραφεί σε επόµενα δοκίµια, διαθέτουµε πολύ απο-
δοτικές µεθόδους για παραγωγή αφθονίας οι οποίες ϑα µπορούσαν να µειώ-
σουν την ανθρώπινη στέρηση, να ανεβάσουν το µέσο ϐιωτικό επίπεδο και να
ϐελτιώσουν τη δηµόσια υγεία και την περιβαλλοντική ϐιωσιµότητα σε µεγάλο
ϐαθµό. Οι δυνατότητες όµως αυτές δεν αξιοποιούνται εξαιτίας παρωχηµένων
κοινωνικών παραδόσεων, όπως η έννοια του έθνους-κράτους. Από τεχνικής
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απόψεως υπάρχει στην πραγµατικότητα µόνο µία ϕυλή, η ανθρώπινη ϕυλή,3

υπάρχει µόνο µία ϕυσική κατοικία, η Γη και υπάρχει µόνο ένας λειτουργικός
τρόπος σκέψης, ο επιστηµονικός.

6.3 Προέλευση και Επιδράσεις

Ας σκεφτούµε σύντοµα τις ϱίζες του ανταγωνιστικού και διχαστικού κοι-
νωνικού µοντέλου. Χωρίς να µένουµε στις λεπτοµέρειες, είναι ϕανερό ότι η
πρόοδος της ανθρώπινης κοινωνίας έχει ένα ιστορικό γεµάτο συγκρούσεις,
ϕτώχεια και ανισορροπία. Παρότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς τη ϕύση της
κοινωνίας κατά τη χρονική περίοδο πριν τη Νεολιθική Επανάσταση4, από ε-
κείνη την εποχή και µετά η Γη ήταν ένα πεδίο µάχης, στο οποίο αµέτρητες
Ϲωές χαθήκαν για λόγους ανταγωνισµού, είτε υλικού είτε ιδεολογικού.5

Αυτό το πρότυπο του ανταγωνισµού είναι τόσο κοινό που αρκετοί σήµε-
ϱα πιστεύουν ότι η τάση για σύγκρουση και κυριαρχία είναι αδιαµφισβήτητο
χαρακτηριστικό της λεγόµενης ανθρώπινης ϕύσης. Το συµπέρασµα αυτής
της πεποίθησης είναι ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να λειτουργήσει σε ένα
κοινωνικό σύστηµα που δεν ϐασίζεται σε αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο και
ότι κάθε προσπάθεια για δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος ϑα καταλή-
ξει σε εκµετάλλευση και κατάχρηση εξουσίας, καθώς ϑα εκδηλωθεί αυτό το
χαρακτηριστικό του ανταγωνισµού και της κυριαρχίας.6

Παρότι το ϑέµα της ανθρώπινης ϕύσης δεν µας απασχολεί άµεσα σε αυτό

3 Στο πεδίο της ανθρώπινης γενετικής η «Μιτοχονδριακή Εύα» αναφέρεται στον πιο πρό-
σφατο κοινό πρόγονο των σύγχρονων ανθρώπων από τη γενεαλογική γραµµή της µητέρας.
Με άλλα λόγια, ήταν η πιο πρόσφατη γυναίκα από την οποία κατάγονται όλοι οι άνθρωποι
σήµερα, από την πλευρά της µητέρας τους. Εποµένως, είµαστε κυριολεκτικά µια οικογένεια.
Επίσης, όλα τα χαρακτηριστικά των ϕυλετικών διαφορών (πχ. εκφράσεις του προσώπου, χρώ-
µα του δέρµατος) έχει ϐρεθεί ότι συνδέονται µε περιβαλλοντολογικές συνθήκες των περιοχών
όπου τέτοιες οµάδες ανθρώπων έζησαν και εξελίχθηκαν. ΄Αρα οι ϕυλετικές διαφορές είναι
ένας λανθασµένος διχασµός όταν χρησιµοποιείται για επιφανειακές διακρίσεις.

4 Η επανάσταση αυτή, η οποία συχνά αποκαλείται και «Αγροτική Επανάσταση», ήταν η
πρώτη καταγεγραµµένη ιστορικά επανάσταση στη γεωργία. ΄Ηταν η ευρείας κλίµακας µετά-
ϐαση πολλών ανθρωπίνων πολιτισµών από τη Ϲωή του κυνηγού-συλλέκτη σε µια Ϲωή αγρο-
τικής καλλιέργειας και δηµιουργίας οικισµών, η οποία υποστήριζε έναν ολοένα αυξανόµενο
αριθµό πληθυσµού και ήταν η ϐάση για τα σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα.

5 Στον 20ο αιώνα µόνο, οι στατιστικολόγοι ϑέτουν τα ανθρώπινα ϑύµατα από τους πολέµους
µεταξύ 180 και 220 εκατοµµυρίων, αν και µερικοί αµφισβητούν αυτά τα νούµερα ισχυρι-
Ϲόµενοι µε αποδείξεις ότι αυτός ο αριθµός ήταν 3 ϕορές µεγαλύτερος σε πολλές τοπικές
περιπτώσεις : (http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080619194142.htm)

6 ΄Ενα κλασικό κείµενο το οποίο χρησιµοποίησε αυτόν το ϐασικό ϕόβο ήταν το The Road
to Serfdom (Ο ∆ρόµος προς τη ∆ουλεία) του Φρίντριχ Χάγιεκ. Σύµφωνα µε αυτό το κείµε-
νο, λόγω της «Ανθρώπινης Φύσης» οποιαδήποτε προσπάθεια για συνεργατική οικονοµία ή
οικονοµία (κεντρικού) σχεδιασµού ϑα κατέληγε σε απολυταρχία.
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το δοκίµιο,7 η πεποίθηση ότι η κατάχρηση εξουσίας αποτελεί εγγενές χα-
ϱακτηριστικό της ανθρώπινης ϕύσης αποτελεί ϐασικό επιχείρηµα για να δι-
καιολογηθεί αυτό το ανταγωνιστικό-διχαστικό µοντέλο. Η πεποίθηση αυτή
ϑεωρείται έγκυρη από µία επιφανειακή µελέτη της ιστορίας του ανθρώπινου
είδους και των συνεχόµενων συγκρούσεων. Ωστόσο, οι λεπτοµέρειες των συν-
ϑηκών της κάθε ιστορικής περιόδου, σε συνδυασµό µε το πόσο επηρεάζεται
η ανθρώπινη συµπεριφορά από το περιβάλλον, δεν λαµβάνονται υπόψη σε
αυτούς τους ισχυρισµούς.8

Το µοτίβο διαµάχης και συγκρούσεων που παρατηρούµε στην ιστορία του
ανθρώπινου είδους δεν µπορεί να ληφθεί µεµονωµένα υπόψη. Χρειάζεται
λεπτοµερής αναφορά στις συνθήκες και τις περιστάσεις της κάθε περιόδου.
Για την ακρίβεια ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι η τάση κυριαρχίας και σύ-
γκρουσης, που είναι πιθανή αντίδραση σχεδόν όλων των ανθρώπων λόγω της
ανάγκης τους για διατήρηση και επιβίωση,9 δεν είναι αιτία αρνητικών κοινω-
νικών ϕαινοµένων αλλά, µάλλον, προκαλείται από αυτά. ΄Οταν αναρωτιόµα-
στε πώς ολόκληρος ο στρατός των Ναζί µπορούσε να δικαιολογήσει ηθικά τις
πράξεις του στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, συχνά ξεχνάµε την τεράστια προπα-
γανδιστική εκστρατεία που έγινε πριν και η οποία εκµεταλλεύτηκε αυτήν τη
ϐιολογική αδυναµία.10

7 Αυτό το ϑέµα αναλύεται περαιτέρω στο εξής δοκίµιο : Η Τελική ΄Ενσταση: Η Ανθρώπινη
Φύση

8 Η διαµάχη «Φύση εναντίον Ανατροφής» έχει αποδειχθεί ότι είναι µία ψευδής δυαδικότητα
στους κλάδους της Συµπεριφορικής Βιολογίας και της Εξελικτικής Ψυχολογίας. Η πραγµα-
τικότητα είναι ότι υπάρχει µία συνεχής αλληλεπίδραση αυτών των δύο στοιχείων, ενώ το ποιο
στοιχείο παίζει καθοριστικότερο ϱόλο αλλάζει από περίπτωση σε περίπτωση. Παρόλα αυτά,
αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι το «εύρος της συµπεριφοράς» του ανθρώπινου είδους και
πόσο προσαρµοστική και ευέλικτη είναι. Παραποµπή: Why Zebras Don’t Get Ulcers, Robert
Sapolsky, W. H. Freeman, 1998

9 Συχνά αποκαλείται «η αντίδραση πάλης ή ϕυγής» (απόκριση σε έντονη πίεση) και περι-
γράφηκε για πρώτη ϕορά από τον Αµερικανό ϕυσιολόγο Γουόλτερ Μπράντφορντ Κάννον.

10 «Ο κόσµος ϕυσικά και δεν ϑέλει πόλεµο. Γιατί ένας ϕτωχός άξεστος σε µια ϕάρµα να
ϑέλει να ϑυσιάσει τη Ϲωή του για έναν πόλεµο όταν στην καλύτερη περίπτωση απλά ϑα επι-
στρέψει στη ϕάρµα του σώος; Φυσικά οι κοινοί άνθρωποι δεν ϑέλουν πόλεµο ούτε στη Ρωσία
ούτε στην Αγγλία ούτε στη Γερµανία. Αυτό είναι κατανοητό. ΄Οµως οι αρχηγοί της χώρας
είναι αυτοί που αποφασίζουν για την πολιτική, οπότε το ϑέµα είναι να µπορέσουν να παρα-
σύρουν τους ανθρώπους στον πόλεµο και αυτό ισχύει είτε το πολίτευµα είναι δηµοκρατικό
είτε δικτατορικό είτε κοµµουνιστικό. Είτε έχουν άποψη είτε όχι, οι άνθρωποι µπορούν πάντα
να υποταχθούν στα ϑελήµατα των ηγετών τους. Αυτό είναι εύκολο. Το µόνο που έχουν να
κάνουν οι πολιτικοί είναι να πουν στο λαό ότι δέχεται επίθεση και να κατηγορήσουν τους
υποστηρικτές της ειρήνης ότι δεν είναι πατριώτες και εκθέτουν τη χώρα σε κίνδυνο. Το ίδιο
ισχύει για οποιαδήποτε χώρα.» - Χέρµαν Γκαίρινγκ (Ηγετικό στέλεχος του κόµµατος των
Ναζί, από µια συνέντευξη µε τον Γκίλµπερντ στο κελί του Γκαίρινγκ κατά την διάρκεια της
∆ίκης της Νυρεµβέργης για Εγκλήµατα Πολέµου, 18 Απριλίου 1946)
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6.4 Το Πραγµατικό «Προσωπικό Συµφέρον»

Ο όρος «προσωπικό συµφέρον» είναι σαφώς εγγενής στην κοινή ανάγκη
του ανθρώπου για επιβίωση. Μπορούµε εύκολα να δούµε ιστορικά το πώς η
ανάγκη για προσωπική επιβίωση, η οποία εκτείνεται συχνά στην οικογένεια
και έπειτα στη «ϕυλή», ϑέτει τη ϐάση για το σύνθετο, διχαστικό κοινωνικό
µοντέλο στο οποίο Ϲούµε σήµερα. Από ιστορικής απόψεως ήταν αναµενόµε-
νο ότι ένας πολύ µεγάλος αριθµός οικονοµικών ϑεωριών ϑα ϐασιζόταν στην
έννοια του ανταγωνισµού και της ανισότητας, όπως έκανε το έργο του ΄Ανταµ
Σµιθ. Ο Σµιθ, ο οποίος ϑεωρείται πατέρας της «ελεύθερης αγοράς», έκανε
δηµοφιλή την άποψη ότι αν ο καθένας είχε ως στόχο να ϕροντίζει µόνο τον
εαυτό του, ο κόσµος ϑα προόδευε σαν σύνολο.11

Αυτή η έννοια του «αόρατου χεριού», σύµφωνα µε την οποία η ανθρώπινη
πρόοδος επιτυγχάνεται µόνο µε την επιδίωξη του προσωπικού κέρδους, ίσως
ήταν λειτουργική σαν ϕιλοσοφία πριν πολλά χρόνια, όταν η κοινωνία ήταν πιο
απλή και ϐασιζόταν στο ότι ο καθένας ήταν µε κάποιον τρόπο παραγωγός.12

Ωστόσο, η ϕύση της κοινωνίας άλλαξε κατά πολύ στη διάρκεια των επόµενων
ετών, µε την αύξηση του πληθυσµού, τα εντελώς διαφορετικά επαγγέλµατα
και την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται
µε αυτόν τον τρόπο σκέψης πλέον είναι περισσότεροι από τα οφέλη, και µά-
λιστα το πραγµατικό «προσωπικό συµφέρον» λαµβάνει πλέον ένα µεγαλύτερο
πλαίσιο αναφοράς από ποτέ άλλοτε.

∆εν είναι προς το προσωπικό σας συµφέρον να προστατεύετε και να ϕρο-
ντίζετε το ϕυσικό περιβάλλον που σας συντηρεί; ∆εν είναι προς το προσωπικό

11 «∆εν περιµένουµε το δείπνο µας από την καλοσύνη του χασάπη, του Ϲυθοποιού ή του
ϕούρναρη αλλά από το γεγονός ότι επιδιώκουν τα προσωπικά τους συµφέροντα. ∆εν α-
πευθυνόµαστε ποτέ στην ανθρωπιά τους αλλά στην ιδιοτέλειά τους και ποτέ δεν µιλάµε σε
αυτούς για τις δικές µας ανάγκες αλλά για τα δικά τους οφέλη.» (An Inquiry into the Nature
& Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith, Vol. 1)

12 Ο κοινωνιολόγος Θόρσταϊν Βέµπλεν στα έργα του το 1917 έκανε αυτή την οξεία παρατή-
ϱηση για τις αλλαγές στην κοινωνία και πώς αυτές σχετίζονται µε τις ϐασικές προκείµενες της
οικονοµίας της αγοράς : «Οι κλασικές ϑεωρίες της οικονοµικής επιστήµης υποθέτουν ότι τα
δικαιώµατα της ιδιοκτησίας και του συµβολαίου είναι αξιωµατικές υποθέσεις και απόλυτοι
όροι για ανάλυση· οι ϑεωρίες τους συχνά αποδίδονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν
µε τις περιστάσεις της χειρωνακτικής ϐιοµηχανίας και του απλού εµπορίου...αυτές οι ϑεω-
ϱίες...φαίνονται λογικές, στο σύνολό τους, όσον αφορά την εφαρµογή τους στην οικονοµική
κατάσταση της προηγούµενης εποχής...΄Οσον αφορά όµως την εφαρµογή αυτών των κλα-
σικών ϑεωριών αργότερα, όταν πλέον έχουν ξεπεραστεί οι συνθήκες της χειροτεχνίας, οι
ϑεωρίες αυτές ϕαίνονται άκυρες ή επιτηδευµένες.» (An Inquiry Into The Nature Of Peace
And The Terms Of Its Perpetuation) Επίσης ο Βέµπλεν προέβλεψε την ανάδειξη της «επεν-
δυτικής τάξης» όπως οι σηµερινοί οικονοµικοί ϑεσµοί των τραπεζών και του χρηµατιστηρίου,
οι οποίοι όχι µόνο δεν παράγουν τίποτα απτό αλλά έχουν γίνει και πιο επικερδείς από τους
οργανισµούς ή τις επιχειρήσεις που παράγουν πραγµατικά αγαθά.
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σας συµφέρον να ϕροντίζετε την κοινωνία ως σύνολο παρέχοντας τα αναγκαία
στα µέλη της ώστε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, όπως το «έγκληµα», να µειω-
ϑούν στο ελάχιστο, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την ασφάλειά σας; ∆εν είναι
προς το προσωπικό σας συµφέρον να νοιάζεστε για επιπτώσεις των ιµπερια-
λιστικών πολέµων που αναπαράγουν άγριο σοβινιστικό µίσος σε µία πλευρά
του πλανήτη, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί µια ϐόµβα στο
εστιατόριο που τρώτε ως µια απεγνωσµένη πράξη εκδίκησης;

∆εν είναι προς το προσωπικό σας συµφέρον να εξασφαλίσετε ότι όλα τα
παιδιά όλου του κόσµου - όχι µόνο τα δικά σας - ϑα έχουν την καλύτερη
ανατροφή και µόρφωση, έτσι ώστε το µέλλον το δικό σας και των παιδιών σας
να είναι σε έναν δίκαιο, µορφωµένο και διαρκώς παραγωγικότερο κόσµο; ∆εν
είναι προς το προσωπικό σας συµφέρον να είστε ϐέβαιοι ότι η ϐιοµηχανία
είναι όσο το δυνατόν πιο οργανωµένη, εκσυγχρονισµένη και επιστηµονικά
ακριβής ώστε να µην παράγεται ϕτηνή τεχνολογία που µπορεί στο µέλλον να
προκαλέσει προβλήµατα αν χαλάσει;

Το ϑέµα είναι ότι τα πράγµατα σήµερα έχουν αλλάξει και το πραγµατι-
κό προσωπικό συµφέρον πλέον είναι το κοινωνικό συµφέρον. Το να είµαστε
ανταγωνιστικοί και ιδιοτελείς και το να κοιτάµε να κερδίσουµε τους άλλους
έχει µόνο αρνητικές επιπτώσεις µακροπρόθεσµα, γιατί έτσι αρνούµαστε να
αναγνωρίσουµε το συνεργικό σύστηµα του οποίου όλοι είµαστε δέσµιοι. ΄Ενα
ϕτηνό πυρηνικό εργοστάσιο στην Ιαπωνία µπορεί ϕαινοµενικά να µην σηµαί-
νει και πολλά για τους Αµερικάνους, αλλά αν το εργοστάσιο πάθει κάποια
σοβαρή Ϲηµιά, η µόλυνση ϑα ϕτάσει µέχρι και τα σπίτια της Αµερικής. Αυτό
είναι ένα καλό παράδειγµα για το ότι σήµερα δεν µπορείς να είσαι ασφαλής
µακροπρόθεσµα παρά µόνο αν έχεις παγκόσµια συνείδηση.

Τελικά, µόνο µία πλανητική-ανθρωποκεντρική προσέγγιση µπορεί να εγ-
γυηθεί το πραγµατικό «προσωπικό συµφέρον» ενός ανθρώπου στον σηµερινό
κόσµο και ως εκ τούτου, από πολλές απόψεις, να εξασφαλίσει την κοινωνική
«εξελικτική καταλληλότητά» µας.13 Το να έχουµε πεποιθήσεις τύπου «εγώ υ-
ποστηρίζω τη χώρα µου», «δεν µε νοιάζει για τις άλλες χώρες» ή «απολαµβάνω
την αποτυχία των άλλων χωρών» είναι ένα αξιακό σύστηµα που δεν ενισχύει
την κοινωνική σταθερότητα.

13 Η «εξελικτική καταλληλότητα» (evolutionary fitness) είναι ένας όρος της Βιολογίας που
γενικά ορίζεται ως εξής : η πιθανότητα να επιβιώσει η γενεαλογική γραµµή του απογόνου
ενός ατόµου που έχει ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. Σε αυτό το πλαίσιο συνδέουµε τις
ανθρώπινες ενέργειες, κοινωνικά, µε την ιδέα της επιβίωσης του είδους.
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6.5 Πόλεµος

Οι µέρες του χειρωνακτικού πολέµου έχουν παρέλθει προ πολλού. Η
νέα τεχνολογία έχει την ικανότητα να ϕτιάχνει όπλα που κάνουν πλέον την
ατοµική ϐόµβα να µοιάζει ϱωµαϊκός καταπέλτης.14 Αιώνες πριν ο πόλεµος
τουλάχιστον περιοριζόταν στις αντίπαλες πλευρές, όµως σήµερα απειλείται
όλος ο κόσµος. Υπάρχουν 23.000 πυρηνικά όπλα στις µέρες µας, τα οποί-
α έχουν πολύ περισσότερη ισχύ από όση χρειάζεται για να καταστραφεί ο
ανθρώπινος πληθυσµός.15

΄Οπως και να το δούµε, σήµερα αµφισβητείται η ίδια η κοινωνική µας
ωριµότητα. Η ανθρώπινη διαστροφή και οι δόλιες προθέσεις µπορούσαν να
γίνουν ανεκτές στην εποχή που οι µάχες γίνονταν µε πέτρες και ξύλα. Εντού-
τοις, σε έναν κόσµο µε όπλα νανοτεχνολογίας που µπορούν να κατασκευα-
στούν σε ένα µικρό εργαστήριο και έχουν τεράστια καταστροφική δύναµη,
πρέπει να επικρατήσει το ευρύτερο προσωπικό συµφέρον µας και να παύσουν
συστηµατικά όλες οι πολεµικές επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό πρέπει όλα
τα έθνη να ενοποιηθούν τεχνικά και να µοιραστούν τους πόρους και τις ιδέες
τους, όχι να τα συσσωρεύουν για ανταγωνιστική αυτοβελτίωση όπως γίνεται
σήµερα.

Οργανισµοί όπως τα Ηνωµένα ΄Εθνη έχουν αποτύχει ολοκληρωτικά από
αυτήν την άποψη, γιατί γίνονται εργαλεία κτίσης αυτοκρατοριών λόγω της
ϐαθύτερης ϕύσης του διαχωρισµού των χωρών και της κοινωνικοοικονοµικής
κυριαρχίας του σηµερινού οικονοµικού συστήµατος, το οποίο ϐασίζεται στην
ιδιοκτησία και τον ανταγωνισµό. ∆εν είναι αρκετό απλώς να συγκεντρώσου-
µε τους «αρχηγούς» σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν τα προβλήµατά τους.
Πρέπει να αλλάξει όλη η δοµή ώστε να υποστηρίζει έναν διαφορετικό τύπο
αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτών των περιφερειακών «οµάδων» όπου η διαρκής
«απειλή» µεταξύ των εθνών-κρατών ϑα έχει αφαιρεθεί.

Εν τέλει, δεν υπάρχει εµπειρική ιδιοκτησία των πόρων ή των ιδεών. Ακρι-
ϐώς όπως όλες οι ιδέες αναπτύσσονται διαδοχικά µέσω του συλλογικού νου,
οι πόροι του πλανήτη είναι εξίσου προσωρινοί όσον αφορά τη χρήση τους,
η οποία µάλιστα καθορίζεται από την επιστηµονική µέθοδο. Η Γη είναι ένα
ενιαίο σύστηµα µαζί µε τους νόµους της ϕύσης που τη διέπουν. Η ανθρώ-
πινη κοινωνία ή ϑα αναγνωρίσει αυτή την εγγενή λογική και ϑα αρχίσει να
οργανώνεται αναλόγως ή ϑα υποφέρει µακροπρόθεσµα.

14 Παραποµπή: Applications for Warfare (http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/
05/applications_fo.html)

15 Πηγη: Nuclear Weapons: 20 Facts They Don’t Want You to Think About, Jim McClu-
skey, 2011 (http://www.wagingpeace.org/articles/db_article.php?article_id=253)
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∆οκίµιο 7

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ: Η
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ

«Ο άνθρωπος µε τη γέννησή του αποκτά µέσω της κληρονοµι-
κότητας µία ϐιολογική ιδιοσυγκρασία την οποία πρέπει να ϑεω-
ϱήσουµε σταθερή και αναλλοίωτη, όπως οι ϕυσικές ορµές που
χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο είδος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
της Ϲωής του ο άνθρωπος αποκτά µια πολιτισµική ιδιοσυγκρασία
που υιοθετεί από την κοινωνία µέσω της επικοινωνίας και άλλων
επιρροών. Αυτή η πολιτισµική συγκρότηση είναι εκείνη η οποί-
α στο πέρασµα του χρόνου επιδέχεται αλλαγές, καθορίζοντας σε
µεγάλο ϐαθµό τη σχέση µεταξύ του ατόµου και της κοινωνίας.»1

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν

7.1 Η Μόνη ΄Ενσταση που Αποµένει

Ο «τρόπος σκέψης» και οι «τρόποι εφαρµογής»2 που παρουσιάζονται στο
ενηµερωτικό υλικό του Κινήµατος Zeitgeist είναι εκ ϕύσεως τεχνικά και εκ-
ϕράζουν την επιθυµία του κινήµατος να εφαρµοστεί η µέθοδος και η αξία της
επιστηµονικής αιτιότητας στο κοινωνικό σύστηµα ως σύνολο.

1 Why Socialism?, Albert Einstein, 1949 (http://monthlyreview.org/2009/05/01/why-
socialism)

2 Ο «τρόπος σκέψης» έχει να κάνει µε την υποβόσκουσα λογική η οποία καταλήγει στα
συµπεράσµατα που υποστηρίζει το Κίνηµα Zeitgeist, ενώ οι «τρόποι εφαρµογής» είναι απλά
η κατάσταση της τεχνολογίας στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Η διαφορά µεταξύ των δύο
είναι ότι το πρώτο στοιχείο είναι σχεδόν εµπειρικό και σταθερό ενώ το δεύτερο είναι παροδικό,
καθώς τα τεχνολογικά εργαλεία συνεχώς υπόκεινται σε αλλαγές.
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Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης δεν πρέπει να αξιολογούνται µεµονω-
µένα αλλά σε σύγκριση µε τις σηµερινές, παραδοσιακές µεθόδους και τις
συνέπειές τους. Αν κάνουµε αυτήν τη σύγκριση, τότε πιθανόν να παρατηρή-
σουµε ότι οι τωρινές κοινωνιολογικές µας µέθοδοι δεν είναι µόνο παρωχη-
µένες και ανεπαρκείς, αλλά είναι όλο και πιο επικίνδυνες και απάνθρωπες,
κάτι που κάνει την αναγκαιότητα για ευρεία κοινωνική αλλαγή να ϕαντάζει
όλο και πιο αναγκαία. Οι λύσεις που προτείνει το TZM δεν είναι «ουτοπία»
αλλά πραγµατικά πρακτικές ϐελτιώσεις.

Η ιδέα της αγοράς ϐασίζεται σε ϑεωρίες σχετικά µε την ανθρώπινη συµπε-
ϱιφορά, τις παραδοσιακές αξίες και µε µία διαισθητική οπτική της ιστορίας,
όχι στην αναδυόµενη λογική, σε πραγµατικά µέτρα δηµόσιας υγείας, στις
τεχνικές µας ικανότητες ή στην οικολογική υπευθυνότητα. Είναι µία µη τε-
χνική, ϕιλοσοφική προσέγγιση που συµπεραίνει απλώς ότι οι ανθρώπινες
αποφάσεις οι οποίες καθοδηγούνται από τη λογική (και τα κίνητρα) της αγο-
ϱάς ϑα οδηγήσουν σε ένα υπεύθυνο, ϐιώσιµο και ανθρώπινο κόσµο. Ο κάθε
πολίτης µέσα σε µία αγορά λαµβάνει αυτές τις αποφάσεις στα πλαίσια της
υποτιθέµενης «ελευθερίας της επιλογής», η οποία όσον αφορά την κοινωνική
λειτουργικότητα ισοδυναµεί µε οργανωτική αναρχία.3

Για αυτό το λόγο στα κείµενα του Κινήµατος Zeitgeist το οικονοµικό µο-
ντέλο της νοµισµατικής αγοράς συχνά χαρακτηρίζεται ως ϑρησκευτικό εκ ϕύ-
σεως, διότι ο αιτιώδης µηχανισµός ϐασίζεται στην πραγµατικότητα σε προ-
ληπτικά συµπεράσµατα σχετικά µε την ανθρώπινη συµπεριφορά, τα οποία
έχουν ελάχιστη σχέση µε τις αναδυόµενες επιστηµονικές γνώσεις µας για το
ανθρώπινο είδος και την αυστηρή συµβιωτική σχέση του οικοτόπου µας και
των ϕυσικών νόµων από τους οποίους διέπεται.

΄Οταν παρουσιάζεται ο ϐασισµένος σε λύσεις τρόπος σκέψης του TZM σε ά-
τοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτό το υλικό, συνήθως είναι ϑέµα χρόνου
το να κατανοήσουν και να αποδεχθούν σε γενικές γραµµές τις επιστηµονικές
ϐάσεις αυτού του τρόπου σκέψης. Για παράδειγµα, το επιχείρηµα ότι έχου-

3 Θα µπορούσαµε να πούµε πολλά για το ϑέµα της οικονοµικής οργάνωσης και των µη-
χανισµών της ϐιοµηχανικής παραγωγής. Περισσότερα ϑα περιγραφούν στο τρίτο µέρος του
ϐιβλίου. Παρόλα αυτά, ϑα αναφέρουµε εδώ ότι ο «µηχανισµός τιµών», ο οποίος είναι ο κε-
ντρικός καταλύτης των οικονοµικών εξελίξεων που ϐλέπουµε να εκτυλίσσονται σήµερα, είναι
εγγενώς αναρχικός διότι οι µακροοικονοµικές πρακτικές του σηµερινού οικονοµικού µοντέ-
λου δεν διαθέτουν αποδοτικές συστηµικές σχέσεις. Οι συστηµικές σχέσεις µίας πραγµατικής
οικονοµίας ϑα µπορούσε να είναι για παράδειγµα το πώς η διανοµή ϕυσικών πόρων, το οι-
κονοµικό σύστηµα δηλαδή, σχετίζεται µε το περιβαλλοντικό σύστηµα του πλανήτη µας. Στο
σηµερινό οικονοµικό µοντέλο όµως η παραγωγή, η διανοµή και η κατανοµή των ϕυσικών
πόρων δεν είναι ούτε κατά διάνοια «στρατηγική» από τεχνικής ή ϕυσικής απόψεως. Η µόνη
στρατηγική που ακολουθείται, και ϑεωρείται το µέτρο σύγκρισης της «αποδοτικότητας» της
σηµερινής οικονοµίας της αγοράς, έχει να κάνει µε παραµέτρους σχετικά µε τα κέρδη και
τα έξοδα, οι οποίες ουδεµία σχέση έχουν µε την τεχνική αποδοτικότητα.
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µε τις τεχνικές δυνατότητες να ϑρέψουµε τους πάντες στον πλανήτη ώστε να
µην πεινάει κανένας4 σπάνια συναντά αντιρρήσεις. Εάν ϱωτούσατε έναν µέσο
άνθρωπο σήµερα αν ϑα ήθελε να δει ένα τέλος στον χρόνιο υποσιτισµό από
τον οποίο υποφέρουν αυτήν τη στιγµή ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον
πλανήτη,5 πιθανότατα ϑα απαντούσε καταφατικά.

Ωστόσο, όταν αυτή η λογική κάνει τον κύκλο της και αρχίζουν να γίνονται
ϕανερές οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα σε οικονο-
µικό και κοινωνικό επίπεδο προκειµένου να δοθεί πραγµατική υποστήριξη
σε αυτό το ένα δισεκατοµµύριο ανθρώπων, πολλοί δείχνουν περιφρόνηση και
απορρίπτουν τις λύσεις που προτείνει το κίνηµα. Εκτός από τις πεισµατικές
και εφήµερες αξίες εξαιτίας των οποίων οι άνθρωποι αρνούνται να αλλάξουν
οτιδήποτε έχουν συνηθίσει στις Ϲωές τους, ακόµα κι αν αυτές οι αλλαγές ϑα
ήταν ωφέλιµες για την κοινωνία σε ϐάθος χρόνου, υπάρχει µία ένσταση τόσο
συνηθισµένη που χρειάζεται µία συζήτηση από µόνη της.

Αυτή η ένσταση είναι το επιχείρηµα σχετικά µε την «ανθρώπινη ϕύση».
Αυτό το επιχείρηµα είναι ίσως η τελική ένσταση που εκφράζουν οι άνθρωποι
µετά τις ουσιαστικά αυθαίρετες πολιτισµικές πρακτικές του τρόπου Ϲωής µας
τις οποίες οι άνθρωποι ϕοβούνται να αλλάξουν επειδή τις έχουν συνηθίσει
και επειδή τους δίνουν µία «ταυτότητα». Είναι οι άνθρωποι «συµβατοί» µε ένα
πραγµατικά ϐιώσιµο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα ή είµαστε καταδικασµέ-
νοι στον κόσµο που έχουµε σήµερα λόγω των γονιδίων µας;

7.2 Τα Πάντα είναι Τεχνικά

΄Οσο υπερβολική και αν ακούγεται αυτή η δήλωση, η πρόταση ενός κοινω-
νικού συστήµατος που ϐασίζεται άµεσα στην επιστηµονική κοσµοθεωρία για
την κατανόηση και τη µεγιστοποίηση της ϐιωσιµότητας και της ευηµερίας µε
τη χρήση τεχνικών µέσων δεν µπορεί να αντικρουστεί από καµία άλλη προ-
σέγγιση. Γιατί; ∆ιότι πολύ απλά δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση, αν λάβουµε
υπόψη την ενοποιηµένη και ϐασισµένη στους ϕυσικούς νόµους λογική της
επιστηµονικής µεθόδου ως το ϐασικό µηχανισµό της ϕυσικής αιτιότητας και
αλληλεπίδρασης.

Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχει µεγάλη ποικιλία στο σχέδιο της ε-
ξωτερικής εµφάνισης, στον στολισµό δηλαδή ενός αεροσκάφους, αλλά οι µη-

4 Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και Αγροτικής Παρα-
γωγής (FAO) και το πρόγραµµα «Παγκόσµια Τροφή» (World Food Programme). Ο παρακάτω
σύνδεσµος προτείνεται για παραποµπή: (http://overpopulationisamyth.com/food-theres-
lots-it#header-1)

5 Πηγή: 1.02 billion starving people worldwide, U.N. Says (http://www.news-
medical.net/news/20090623/102-billion-starving-people-worldwide-UN-says.aspx)
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χανισµοί οι οποίοι επιτρέπουν την πτήση καθορίζονται από τους ϕυσικούς
νόµους. Εποµένως και η συνολική ϕυσική σχεδίαση του αεροπλάνου ϑα πρέ-
πει να υπακούει σε αυτούς τους ϕυσικούς νόµους ώστε να λειτουργεί σωστά
το αεροπλάνο. Η κατασκευή µιας τέτοιας µηχανής για την υλοποίηση µιας
εργασίας µε στόχο την ϐέλτιστη απόδοση, ασφάλεια και αποδοτικότητα δεν
είναι ϑέµα προσωπικής άποψης. Για παράδειγµα, ανεξαρτήτως του πόσα στο-
λίδια τοποθετούµε στα σπίτια µας, η ϕυσική κατασκευή του σπιτιού πρέπει να
ακολουθεί τους σταθερούς νόµους της Φυσικής και της ϕυσικής δυναµικής
του περιβάλλοντος ώστε να είναι ασφαλές και να έχει αντοχή και εποµένως
δεν µπορεί να έχει πολλές παραλλαγές όσον αφορά το τεχνικό κοµµάτι της
κατασκευής του.

Η οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας δεν µπορεί να διαφέρει εάν ο στό-
χος είναι η ακεραιότητα και η ϐελτιστοποίηση. Με άλλα λόγια, ϑα µπορού-
σαµε να πούµε ότι ο σχεδιασµός µίας κοινωνίας για να γίνει λειτουργική είναι
σαν ένα µηχανικό σχέδιο. ΄Οπως ϑα σχεδιάζαµε ένα αεροπλάνο για να δου-
λεύει µε τον τεχνικά καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι πρέπει και η προσέγγισή
µας για το κοινωνικό σύστηµα να είναι αντίστοιχα τεχνική ως προς τη λειτουρ-
γιά της. ∆υστυχώς όµως δεν δόθηκε ποτέ πραγµατική ευκαιρία σε αυτή την
προοπτική και κάπως έτσι ο κόσµος µας σήµερα εξακολουθεί να λειτουργεί
µε έναν ανοργάνωτο τρόπο, ο οποίος περισσότερο ϐασίζεται στο αποµονωµέ-
νο, άµεσο, κοντόφθαλµο προσωπικό κέρδος και το συγκριτικό πλεονέκτηµα
παρά στις σωστές, στρατηγικές ϐιοµηχανικές µεθόδους, την οικολογική ισορ-
ϱοπία, την κοινωνική σταθερότητα, τη µέριµνα για τη δηµόσια υγεία και τη
ϐιωσιµότητα των γενεών.

Τα παραπάνω τα αναφέρουµε ξανά επειδή το επιχείρηµα της «ανθρώπινης
ϕύσης» ενάντια σε µία τέτοια προσέγγιση είναι ϕαινοµενικά το µόνο τεχνικό
επιχείρηµα που ϑα µπορούσε να υπερασπιστεί το σηµερινό µας παρωχηµένο
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Είναι όντως η µόνη ένσταση που αποµένει
όταν οι άνθρωποι οι οποίοι ϑέλουν να υποστηρίξουν το σηµερινό κοινωνικό
µοντέλο αναγνωρίζουν ότι κανένα από τα λογικά τους επιχειρήµατα δεν µπο-
ϱεί να ϑεωρηθεί έγκυρο, διότι οποιοδήποτε άλλο επιχείρηµα ενάντια σε ένα
κοινωνικό µοντέλο ϐασισµένο στους ϕυσικούς νόµους είναι εγγενώς παράλογο.

7.3 Είµαστε ∆έσµιοι του Παραλογισµού;

Αν αποδοµήσουµε αυτό το επιχείρηµα, ϑα µπορούσε να διατυπωθεί στην
εξής ερώτηση:

«Είναι το ανθρώπινο είδος ικανό να προσαρµοστεί και να ευηµερήσει σε
ένα τεχνικά οργανωµένο σύστηµα όπου οι αξίες και οι πρακτικές των ανθρώ-
πων ϑα εναρµονίζονται στην πράξη µε τους γνωστούς νόµους της ϕύσης ή µας
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περιορίζουν τα γονίδιά µας, η Βιολογία και η Εξελικτική Ψυχολογία ώστε να
λειτουργούµε µόνο µε τον τρόπο που ξέρουµε σήµερα;»

Παρότι σήµερα υπάρχουν αρκετές αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες του ϑέµατος ϕύση εναντίον ανατροφής, από τον Συµπεριφορι-
σµό του τύπου «άγραφος πίνακας»6 µέχρι τον Γενετικό Προκαθορισµό7, είναι
ξεκάθαρο ότι η ϐιολογία µας, η ψυχολογία µας και η κοινωνική µας κατάστα-
ση είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε το περιβάλλον στο οποίο Ϲούµε, τόσο από τη
σκοπιά της εξελικτικής προσαρµογής των γενεών (ϐιολογική εξέλιξη) όσο και
από τις ϐραχυπρόθεσµες προκαταλήψεις και αξίες που απορροφούµε από το
περιβάλλον µας (πολιτισµική εξέλιξη).

Οπότε πριν µπούµε στις λεπτοµέρειες του ϑέµατος, αξίζει να αναφερθεί
ότι το ϐασικότερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου όντος µακροπρόθεσµα και
ϐραχυπρόθεσµα είναι η διαδικασία προσαρµογής στις υπάρχουσες συνθήκες,
συµπεριλαµβανοµένων και των ίδιων των γονιδίων.8 Αυτό δεν το αναφέρουµε
για να µειώσουµε το ϱόλο που παίζουν τα γονίδια στη συµπεριφορά µας και
στις πεποιθήσεις µας, αλλά για να αναδείξουµε τη διαδικασία της οποίας
είµαστε µέρος, διότι η σχέση γονιδίων-περιβάλλοντος µπορεί να ϑεωρηθεί
µόνο ως µία συνεχόµενη αλληλεπίδραση και τα αποτελέσµατα προκύπτουν σε

6 Η έννοια του «΄Αγραφου Πίνακα» (tabula rasa) έγινε γνωστή από τον Τόµας Χοµπς αλλά
µπορεί να ϐρεθεί ακόµη και στα γραπτά του Αριστοτέλη. Αυτή είναι εν συντοµία η ιδέα ότι
ο άνθρωπος δεν γεννιέται µε προϋπάρχουσες, έµφυτες γνώσεις αλλά η γνώση του αποκτάται
µέσω της εµπειρίας και της αντίληψής του, δηλαδή τα πάντα µαθαίνονται. Παρότι σήµερα
στο µεγαλύτερο µέρος της έχει αποδειχθεί λανθασµένη, λόγω της αποδεδειγµένης «προγραµ-
µατισµένης µάθησης» και της εγγενούς «εξελικτικής ψυχολογίας» των ανθρώπων, η ιδέα αυτή
εξακολουθεί να υποστηρίζεται από πολύ κόσµο.

7 Η πεποίθηση ότι τα ανθρώπινα όντα επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τα γονίδια και
τη ϐιολογία συγκριτικά µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όσον αφορά την ανθρώπινη συ-
µπεριφορά, είναι ακόµη και σήµερα αφορµή έντονης διαµάχης αλλά και συχνή ενστικτώδης
αντίδραση πολλών σε ορισµένες ανθρώπινες συµπεριφορές. Οι άνθρωποι χωρίς σχετικές
γνώσεις αναφέρουν συχνά τη ϕράση «έτσι είναι ο άνθρωπος εκ ϕύσεως». Συγγραφείς όπως
ο Στήβεν Πίνκερ είναι γνωστοί για την προώθηση της ιδέας ότι η εξελικτική ψυχολογία µας
υπερέχει των περιβαλλοντικών µας συνθηκών.

8 Μία «προσαρµογή» στη Βιολογία είναι ένα χαρακτηριστικό που παίζει κάποιο λειτουργι-
κό ϱόλο στην ιστορία της Ϲωής ενός οργανισµού, το οποίο διατηρείται και αναπτύσσεται µέσω
της «ϕυσικής επιλογής». Αυτό συµβαίνει λόγω των πιέσεων που δέχεται ο οργανισµός από το
περιβάλλον. Οµοίως η «επιγενετική», που αποτελεί µία σχετικά νέα κατανόηση στον κλάδο
της Βιολογίας, είναι η µελέτη των κληρονοµήσιµων αλλαγών στην έκφραση των γονιδίων ή
του κυτταρικού ϕαινοτύπου οι οποίες δεν προκαλούνται από αλλαγές στην ακολουθία του
DNA αλλά από άλλους παράγοντες. Εν συντοµία, οι αλλαγές αυτές είναι ϐραχυπρόθεσµες
«εκφράσεις» προσαρµογής οι οποίες επηρεάζονται και από το περιβάλλον. Σε πολιτισµικό
επίπεδο το ϕαινόµενο αυτό γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό. Για παράδειγµα, η γλώσσα που
µιλάτε είναι µία προσαρµογή σε µία υπάρχουσα πολιτισµική οµάδα ακριβώς όπως η ϑρη-
σκεία την οποία πιθανώς διδαχτήκατε. Με τον ίδιο τρόπο πολλές από τις αξίες που έχετε
είναι άµεσα αποτελέσµατα των πολιτισµικών συνθηκών τις οποίες ϐιώσατε και εξακολουθείτε
να ϐιώνετε.
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µεγάλο ϐαθµό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τόσο µακροπρόθεσµα όσο
και ϐραχυπρόθεσµα. Αν δεν ίσχυε αυτό, το ανθρώπινο είδος πολύ πιθανόν
να είχε εκλείψει προ πολλού λόγω της αποτυχίας του να προσαρµοστεί στις
νέες συνθήκες.

Επιπλέον, αν και είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουµε «έµφυτες»,
προβλέψιµες αντιδράσεις σε καταστάσεις που κρίνεται η προσωπική µας ε-
πιβίωση,9 έχει επίσης αποδειχθεί ότι έχουµε την ικανότητα να εξελίσσουµε
τη συµπεριφορά µας µέσω της σκέψης, της γνώσης και της εκπαίδευσης,10

µε αποτέλεσµα να µπορούµε να ελέγχουµε και να ξεπερνάµε αυτές τις πα-
ϱορµητικές, πρωτόγονες αντιδράσεις, εάν οι συνθήκες για να συµβεί αυτό
ενισχυθούν και υποστηριχθούν. Αυτή είναι µία πολύ σηµαντική διάκριση
και είναι αυτό το χαρακτηριστικό που από πολλές απόψεις διαχωρίζει τα αν-
ϑρώπινα όντα από τα λιγότερο εξελιγµένα πρωτεύοντα ϑηλαστικά.11

Εάν ϱίξουµε µια γρήγορη µατιά στην ποικιλοµορφία του τρόπου λειτουρ-
γίας των ανθρώπων κατά την διάρκεια των αιώνων, σε αντίθεση µε τον σχετι-
κά µικρό ϱυθµό µεγαλύτερων δοµικών αλλαγών στον εγκέφαλο και το DNA
µας12 τα τελευταία 2.000 χρόνια, ϑα δούµε ότι η προσαρµοστική ικανότητά

9 Αυτές οι αντιδράσεις χαρακτηρίζονται και ως «ενστικτώδεις αντιδράσεις». Παρόλα αυτά,
η διαφοροποίηση σχετικά µε το τι είναι ενστικτώδες και τι όχι γίνεται ολοένα και πιο ασαφής
στη µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Παρόλα αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι το ανθρώπινο
είδος παρουσιάζει ορισµένα κοινά πρότυπα όσον αφορά τις καταστάσεις επιβίωσης και της
επίδρασης του άγχους. ΄Οταν ερχόµαστε αντιµέτωποι µε άµεσο κίνδυνο, συµβαίνουν σχε-
δόν πάντα και σε όλους µας συγκεκριµένες ϐιολογικές-ενδοκρινολογικές αντιδράσεις που
συνήθως δηµιουργούν προβλέψιµες τάσεις συµπεριφοράς.

10 Ο όρος «συµπεριφορική πλαστικότητα» µπορεί να εφαρµοστεί εδώ ως επέκταση του όρου
«νευροπλαστικότητα», η οποία αναφέρεται σε ενεργές αλλαγές στις νευρικές οδούς και τις
συνάψεις. ΄Οπως το µυαλό πλέον δεν ϑεωρείται στατικό όργανο, έτσι και η ανθρώπινη συ-
µπεριφορά, που αποτελεί έκφραση της λειτουργίας του εγκεφάλου, σαφώς και υπόκειται σε
αλλαγές. ΄Οσο πολύπλοκα ή ασαφή κι αν είναι τα ϑέµατα της «ελεύθερης ϐούλησης» και των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τις ψυχολογικές επιστήµες, η ϕύση του ανθρώπινου µυα-
λού εµφανίζει ξεκάθαρη προσαρµοστικότητα και ευαισθησία στα εισερχόµενα «ερεθίσµατα».
Σε αντίθεση µε τους ανθρωποειδείς προγόνους µας, ο εξελιγµένος Νεοφλοιός µας ϕαίνεται να
είναι το κέντρο της συνειδητής σκέψης και µε τα λόγια του ∆ρ. Ρόµπερτ Σαπόλσκι, νευροεπι-
στήµονα από το πανεπιστήµιο του Στάνφορντ: «Μέχρι κάποιο σηµείο, η ϕύση της ϕύσης µας
δεν περιορίζεται ιδιαίτερα από τη ϕύση µας.» (Από την ταινία που ϐγήκε το 2011 Zeitgeist:
Moving Forward, Peter Joseph)

11 Παραποµπή: Evolution of the neocortex: a perspective from developmental biology, Na-
ture Review, 2009 (http://www.nature.com/nrn/journal/v10/n10/abs/nrn2719.html)

12 Οι ϱυθµοί µετάλλαξης του DNA ποικίλουν από είδος σε είδος και στο παρελθόν ήταν πολύ
δύσκολο να υπολογιστούν. Σήµερα µε την άµεση αλληλούχιση του DNA είναι πλέον δυνα-
τόν να αποµονωθούν ακριβείς αλλαγές. Σε µία µελέτη που διεξήχθη το 2009, εξετάστηκε η
αλληλουχία DNA από δύο µακρινούς συγγενείς (από την πατρική γενεαλογία), τους οποίους
χώριζαν 13 γενεές και των οποίων ο κοινός πρόγονος έζησε 200 χρόνια πριν. Τα αποτελέσµα-
τα έδειξαν µόνο 12 διαφορές σε όλα τα γράµµατα του DNA τα οποία εξετάστηκαν. «Τα δύο
χρωµοσώµατα Υ ήταν πανοµοιότυπα στα 10.149.073 από τα 10.149.085 γράµµατα τα οποία
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µας (µέσω της σκέψης και της εκπαίδευσης) είναι τεράστια σε πολιτισµικό
επίπεδο. Φαίνεται ότι έχουµε τη δυνατότητα να εκδηλώσουµε πολλές δια-
ϕορετικές συµπεριφορές, οπότε δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι υπάρχει µία
σταθερή «ανθρώπινη ϕύση» µε την έννοια ενός αναλλοίωτου, παγκόσµιου συ-
νόλου συµπεριφορικών χαρακτηριστικών και αντιδράσεων που έχουν όλοι οι
άνθρωποι ανεξαιρέτως. Αντιθέτως, ϕαίνεται να υπάρχει ένα ευρύ ϕάσµα πιθα-
νών συµπεριφορών και προβλέψιµων αντιδράσεων οι οποίες εξαρτώνται από
την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τα ερεθίσµατα και τις συνθήκες που ϐιώνου-
µε.

Εποµένως το ίδιο το κοινωνικό µοντέλο παίζει καθοριστικό ϱόλο στη συ-
µπεριφορά µας, όχι µόνο επειδή η περιβαλλοντική επιρροή είναι ένας τερά-
στιος παράγοντας που επηρεάζει τις προτιµήσεις µας στη λήψη αποφάσεων
µακροπρόθεσµα και ϐραχυπρόθεσµα, αλλά και επειδή η συνολική αλλη-
λεπίδραση του περιβάλλοντός µας µε την ϐιολογία µας έχει γενικά ισχυρή
επιρροή και στην προσωπική µας ευηµερία, άρα και στην ευρύτερη δηµόσια
υγεία, µε πολλούς τρόπους.

΄Εχει ϐρεθεί ότι περιβαλλοντικές συνθήκες και παράγοντες όπως η πρό-
σληψη ϑρεπτικών συστατικών,13 η συναισθηµατική ασφάλεια,14 οι δυνατές
κοινωνικές σχέσεις15 και όλες οι µορφές άγχους, γενικά, µπορούν να επη-
ϱεάσουν το ανθρώπινο ον µε πολύ περισσότερους τρόπους από αυτούς που
ξέραµε µέχρι πρότινος. Αυτή η διαδικασία ξεκινά µέσα στη µήτρα, προχωρά
στις ευαίσθητες περιόδους προσαρµογής του παιδιού, τη µεταγεννητική πε-
ϱίοδο και την περίοδο «προγραµµατισµένης µάθησης»,16 και συνεχίζεται σε

εξετάστηκαν. Από τις 12 διαφορές...µόλις 4 ήταν πραγµατικές µεταλλάξεις που είχαν συµβεί
χάρη σε ϕυσικές διαδικασίες κατά το πέρασµα των γενεών.» (http://www.sciencedaily.com/
releases/2009/08/090827123210.htm) ΄Οσον αφορά το ανθρώπινο γονιδίωµα υπολογίζεται
ότι µπορεί να υποστεί µόνο περίπου 100 αλλαγές σε δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

13 ΄Ενα κλασικό παράδειγµα είναι ο «Ολλανδικός Χειµώνας της Μεγάλης Πείνας»
(¨hongerwinter"). Μία µελέτη η οποία παρακολουθούσε ανθρώπους που υπέφεραν από
σοβαρό υποσιτισµό ως έµβρυα κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ϐρήκε ότι
στην ενήλικη Ϲωή τους υπέφεραν από διάφορα µεταβολικά σύνδροµα και προβλήµατα µε-
ταβολισµού λόγω του «προγραµµατισµού» ο οποίος συνέβη κατά την διάρκεια της κύησης.
Παραποµπή: Famine and Human development: The Dutch hunger winter of 1944-1945.
New York, NY, US: Oxford University Press.

14 Ο ∆ρ. Γκαµπόρ Ματέ στο έργο του In the Realm of Hungry Ghosts (North Atlantic Books,
2012) παρουσιάζει ένα τεράστιο πλήθος ερευνών σχετικά µε το πώς η «συναισθηµατική απώ-
λεια» που συµβαίνει σε νεαρές ηλικίες επηρεάζει τη συµπεριφορά των ατόµων στην υπόλοιπη
Ϲωή τους και ειδικότερα την τάση για εθισµούς.

15 Η σηµασία της ϕύσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι πιο ϐαθιά από ότι νοµίζαµε
µέχρι σήµερα. Ο συσχετισµός µεταξύ των µακροκοινωνικών παραγόντων και των Ϲητηµάτων
δηµόσιας υγείας όπως το προσδόκιµο Ϲωής, οι πνευµατικές διαταραχές, η παχυσαρκία, οι
καρδιακές παθήσεις, η ϐία και πολλά άλλα κοινωνικά Ϲητήµατα συνοψίζονται στο ϐιβλίο The
Spirit Level (Richard Wilkinson & Kate Pickett, Penguin, March 2009).

16 Μία µοναδική µελέτη η οποία έγινε σε πρόωρα νεογνά σε ϑερµοκοιτίδες έδειξε ότι η απλή
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όλη µας τη Ϲωή σε όλα τα σωµατικά και ψυχολογικά επίπεδα.
Για παράδειγµα, ενώ υπάρχουν αποδείξεις ότι η κατάθλιψη ως ψυχολο-

γική διαταραχή µπορεί να έχει γενετική προδιάθεση, το περιβάλλον είναι
αυτό το οποίο µπορεί να την ενεργοποιήσει.17 Επαναλαµβάνουµε ότι αυτά
δεν αναφέρονται για να µειώσουµε την επιρροή της ϐιολογίας στην προσω-
πικότητά µας, αλλά για να δείξουµε την τεράστια σηµασία της κατανόησης
αυτών των δεδοµένων και την προσαρµογή του κοινωνικού συστήµατός µας και
τις µακροπρόθεσµες συνθήκες ώστε να υποστηρίζουν το πιο ϑετικό αποτέλεσµα
που µπορούµε να επιτύχουµε.

7.4 Αλλάζοντας τις Συνθήκες

Η ιδέα της αλλαγής των κοινωνικών συνθηκών και πιέσεων, ώστε η κοι-
νωνία να ϐοηθάει τον κάθε άνθρωπο να ϐγάλει τον καλύτερο εαυτό του αντί
για το χειρότερο, είναι στο επίκεντρο της κοινωνικής επιταγής του Κινήµατος
Zeitgeist, αλλά αυτή η ιδέα δυστυχώς δεν αποτελεί πολιτική ή κοινωνική προ-
τεραιότητα σήµερα. Υπάρχει τεράστιος όγκος αποδείξεων που υποστηρίζουν
πως η επιρροή του περιβάλλοντός µας είναι στην ουσία αυτό που δηµιουργεί
τις αξίες και προκαταλήψεις µας. Παρότι οι γενετικές-ϐιολογικές επιρροές
µπορούν να προδιαθέσουν τον άνθρωπο προς συγκεκριµένες συµπεριφορές,
ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποικιλοµορφία µας είναι οι
εµπειρίες της Ϲωής µας και οι συνθήκες στις οποίες Ϲούµε, δηλαδή η αλλη-
λεπίδραση µεταξύ του «εσωτερικού» (δηλαδή των γονιδίων ή της λεγόµενης
«ϕύσης») και του «εξωτερικού» (δηλαδή του περιβάλλοντος ή της ανατροφής).

Η ουσία είναι ότι στο ϑέµα που εξετάζουµε ο πιο σηµαντικός παράγοντας
είναι το άγχος. Τα γονίδιά µας, η ϐιολογία µας και η εξελικτική ψυχολογία
µας µπορεί να προκαλούν κάποια προβλήµατα, αλλά αυτό δεν συγκρίνεται
µε την περιβαλλοντική διαταραχή την οποία έχουµε δηµιουργήσει στον πο-
λιτισµό µας. Το τεράστιο µέγεθος αχρείαστου άγχους στον κόσµο σήµερα,
όπως τα χρέη, η εργασιακή ανασφάλεια, οι αυξανόµενοι σωµατικοί και ψυ-
χολογικοί κίνδυνοι υγείας και πολλά άλλα ϑέµατα, έχει δηµιουργήσει ένα
κλίµα ανησυχίας το οποίο αρρωσταίνει και αναστατώνει τους ανθρώπους όλο
και περισσότερο. Εάν µας δινόταν η επιλογή να προσαρµόσουµε την κοι-
νωνία µας έτσι ώστε να επιτύχουµε καλύτερη δηµόσια υγεία, να αυξήσουµε

διέγερσή τους κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου (ή η ένδειξη «στοργής» µε ένα απλό
άγγιγµα) ϐελτίωνε σε µεγάλο ϐαθµό τη σωµατική τους υγεία µακροπρόθεσµα σε σύγκριση
µε τα νεογνά που δεν τα άγγιζαν. Παραποµπή: Tactile/kinesthetic stimulation effects on
preterm neonates, Pediatrics, 1986

17 Παραποµπή: The Structure of Genetic and Environmental Risk Factors for Common Ps-
ychiatric and Substance Use Disorders in Men and Women, Arch Gen Psychiatry. 2003;60
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την κοινωνική σταθερότητα και τη ϐιωσιµότητα και να παράγουµε αφθονία,
δεν ϑα ήταν λογικό να το κάνουµε; Το να ϑεωρούµε ότι τα ανθρώπινα όντα
είναι απλά ασύµβατα µε µεθόδους που µπορούν να ϐελτιώσουν το επίπεδο
διαβίωσης και υγείας τους είναι εξαιρετικά απίθανο.

Εν κατακλείδι, το ϑέµα της «ανθρώπινης ϕύσης» είναι οµολογουµένως
ένα από τα πιο πολύπλοκα ϑέµατα όσον αφορά τις λεπτοµέρειές του και
υπάρχουν αρκετά αντικρουόµενα επιχειρήµατα για αυτό. Παρόλα αυτά, δεν
υπάρχει κανένα αντεπιχείρηµα στον ισχυρισµό ότι µπορούµε να ϐελτιώσουµε
τη δηµόσια υγεία, αν µειώσουµε το άγχος που επικρατεί στην κοινωνία, αν
αυξήσουµε την ποιότητα της διατροφής µας και αν σταθεροποιήσουµε την
κοινωνία µας, προσπαθώντας να επιτύχουµε αφθονία και ηρεµία αντί για
σπανιότητα και διαµάχη.

Πλέον έχουµε αρκετές τεκµηριωµένες γνώσεις για το ανθρώπινο ον οι
οποίες αποδεικνύουν ότι όχι µόνο προάγουµε αρνητικές αντιδράσεις και
συνήθειες λόγω της επιρροής που δεχόµαστε από το σηµερινό κοινωνικό-
οικονοµικό µοντέλο, αλλά επίσης δεν σεβόµαστε καθόλου το ϐιότοπό µας,
γεγονός που προκαλεί έλλειψη όχι µόνο περιβαλλοντικής αλλά και πολιτι-
σµικής ϐιωσιµότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ξανά ότι το να ϑεωρούµε τους
ανθρώπους ασύµβατους µε αυτές τις λύσεις, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει να
αλλάξουµε τον κόσµο µας άρδην, είναι σαν να αγνοούµε την µακρά ιστορία
προσαρµογής του ανθρώπινου είδους στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθή-
κες.
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∆οκίµιο 8

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Είµαστε όλοι υπεύθυνοι για όλους.»1

Ντοστογιέφσκι

8.1 Επισκόπηση

Ποιο είναι το πραγµατικό µέτρο της επιτυχίας για µια κοινωνία; Τι είναι
αυτό που µας κάνει ευτυχισµένους, υγιείς, σταθερούς και ισορροπηµένους
µε τον κόσµο γύρω µας; Η επιτυχία µας ως κοινωνία δεν είναι ουσιαστικά η
ικανότητά µας να κατανοούµε και να προσαρµοζόµαστε στη ϕυσική πραγ-
µατικότητα ώστε να πετυχαίνουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε κάθε
δεδοµένη περίσταση; Τι ϑα γινόταν, αν διαπιστώναµε ότι η ίδια η ϕύση του
κοινωνικού µας συστήµατος στην πραγµατικότητα µειώνει µακροπρόθεσµα το
ϐιοτικό µας επίπεδο;

΄Οπως ϑα υποστηριχθεί σε αυτό το δοκίµιο, οι σύγχρονες κοινωνικές δο-
µές, οι αξίες και οι πρακτικές παρεκκλίνουν από το τι σηµαίνει πραγµατική
κοινωνική υγεία ή σε µεγάλο ϐαθµό το αγνοούν. Στη σηµερινή κοινωνί-
α ελάχιστες ϕορές αποστασιοποιούµαστε για να αναρωτηθούµε σε τι δίνουν
προτεραιότητα οι κοινωνικοί µας ϑεσµοί ή τι αγνοούν εκ σχεδιασµού. Εξίσου
δεδοµένοι ϕαίνεται να ϑεωρούνται οι στόχοι και τα κίνητρα που συνδέονται
µε την προσωπική «επιτυχία», τα οποία συνήθως ελάχιστη σχέση έχουν µε την
πραγµατική υποστήριξη της Ϲωής και της προόδου.2 Στην πραγµατικότητα, τα
περισσότερα µέτρα «ευηµερίας» και «ακεραιότητας» της ανθρώπινης κοινωνίας

1 Πηγή: Παράφραση από το Αδελφοί Καραµάζοφ, Φιοντόρ Ντοστογιέφκσι, 1880, σελ. 316
2 Το σηµείο αυτό έχει να κάνει µε το πώς η σύγχρονη κοινωνία επιβραβεύει και ενισχύει

κάποιες συµπεριφορές περισσότερο από κάποιες άλλες. Για παράδειγµα, στον ∆υτικό Κόσµο
σήµερα ο τοµέας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που δεν παράγουν τίποτα απτό είναι πιο
κερδοφόρος από τον τοµέα της παραγωγής πραγµατικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό έχει
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είναι, αυθαίρετα ίσως, οικονοµικοί όροι όπως το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν), ο ∆είκτης Τιµών Παραγωγού (∆ΤΠ) και άλλα στοιχεία σχετικά µε την
απασχόληση. ∆υστυχώς όµως αυτά τα µέτρα δεν µας λένε σχεδόν τίποτα για
την αληθινή ανθρώπινη υγεία και ευηµερία.3

Ο όρος δηµόσια υγεία είναι ένας ιατρικός όρος που ουσιαστικά ορίζεται ως
εξής : «η προσέγγιση της ιατρικής που ασχολείται µε την υγεία της κοινότητας
στο σύνολό της».4 Αν και συχνά σχετίζεται µόνο µε τις µεταδοτικές νόσους και
τις ευρύτερες κοινωνικές καταστάσεις που άπτονται τις νόσους, στο δοκίµιο
αυτό ο όρος έχει ευρύτερη έννοια και περιλαµβάνει όλες τις πτυχές της Ϲωής
µας, συµπεριλαµβανοµένης όχι µόνο της σωµατικής υγείας αλλά και της ψυ-
χικής υγείας. Εάν η αξία ενός κοινωνικού συστήµατος κρίνεται από την υγεία
των πολιτών του µε την πάροδο του χρόνου, τότε µπορούµε να καταλάβουµε
τι πρέπει να αλλάξει ή να ϐελτιωθεί σε κοινωνικό επίπεδο, εάν αξιολογήσουµε
και συγκρίνουµε τις συνθήκες (κάτω από τις οποίες Ϲει ο κάθε πολίτης) και τις
συνέπειές τους µέσω της απλής ανάλυσης τάσεων στον τοµέα της υγείας και
του εντοπισµού των παραγόντων που παίζουν ϱόλο στην εκδήλωση ασθενειών.

Το κεντρικό ϑέµα αυτού του δοκιµίου είναι το πώς το ίδιο το κοινωνι-
κοοικονοµικό σύστηµα επηρεάζει την υγεία του ανθρώπινου πληθυσµού στο
σύνολό του. Σύµφωνα µε τα λόγια του γιατρού Ρούντολφ Βίρχοβ: «Η ιατρική
είναι µια κοινωνική επιστήµη και η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά η
ιατρική σε µεγάλη κλίµακα».5 Ο Βίρχοβ αναγνώρισε ότι οποιοδήποτε ϑέµα
δηµόσιας υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την κοινωνία στο σύνολό της,
διότι η δοµή της, τα χαρακτηριστικά της και οι αξίες που ενισχύει έχουν
σηµαντική επίδραση στην υγεία και τη συµπεριφορά των πολιτών της. Επο-
µένως, τα οποιαδήποτε επιχειρήµατα σχετικά µε την αξία νέων κοινωνικών
ιδεών, αναπόφευκτα, καταλήγουν σε µία λογική εκτίµηση της ποιότητας των
ιδεών αυτών µέσω της σύγκρισης µεταξύ τους.

∆εδοµένου ότι κάθε συνιστώσα της δηµόσιας υγείας έχει τα δικά της χαρα-
κτηριστικά και τη δική της αιτιότητα, µπορούµε επίσης να προσπαθήσουµε
να εξετάσουµε εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίλυση ενός προβλήµατος

δηµιουργήσει µια διαστρέβλωση κινήτρων στην αγορά εργασίας, η οποία (διαστρέβλωση)
έχει ως αποτέλεσµα την αµέλεια του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. ΄Οπως ϑα
σηµειωθεί αργότερα σε αυτό το κείµενο, οι ϐασικές αρχές της οικονοµίας της αγοράς στην
πραγµατικότητα αντιτίθενται στην υποστήριξη της Ϲωής.

3 Πρόσφατα έχουν γίνει κι άλλες προσπάθειες να γίνει µετρήσιµη η «ευτυχία» και η
ευηµερία, όπως ο ∆είκτης Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας (Gross National Happiness In-
dex - GNH Index) που κάνει µετρήσεις χρησιµοποιώντας περιοδικές έρευνες. (http://
www.grossnationalhappiness.com/)

4 Ορισµός της ∆ηµόσιας Υγείας : (http://www.medterms.com/script/main/
art.asp?articlekey=5120)

5 Πηγή: The Evolution of Social Medicine, Rudolph Virchow: Rosen G, από το ϐιβλίο
Handbook of Medical Sociology, Prentice-Hall, 1972
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ή τη ϐελτίωσή του οι οποίες µπορεί σήµερα να µην εφαρµόζονται, αλλά σαφώς
ϑα έπρεπε. Ο τρόπος σκέψης που εκφράζεται σε αυτό το δοκίµιο χωρίζεται σε
δύο ϐασικά µέρη: πρώτον, ανάλυση των συνιστωσών της τωρινής δηµόσιας
υγείας για να καταλάβουµε τι συµβαίνει µε το πέρασµα του χρόνου και σε
διαφορετικές συνθήκες και δεύτερον, ανάλυση ανά περίπτωση του κάθε Ϲη-
τήµατος µαζί µε συµπεράσµατα για το τι ϑα µπορούσε να «επιδιορθώσει» ή
να «ϐελτιώσει» αυτό το Ϲήτηµα, στη µεγαλύτερη δυνατή κλίµακα.

Η πεποίθηση του Κινήµατος Zeitgeist είναι ότι το σηµερινό κοινωνικό
µοντέλο είναι η ϐασική αιτία µίας «κοινωνικής παθογένειας» διότι αφενός
διαιωνίζει την κοινωνική ανισορροπία, γεγονός που δηµιουργεί αχρείαστες
σωµατικές και ψυχολογικές διαταραχές σε όλο τον πληθυσµό, αφετέρου πε-
ϱιορίζει εκ σχεδιασµού τις ανθρώπινες δυνατότητες και τις πιθανές λύσεις στα
σηµερινά προβλήµατα, µε διάφορους τρόπους. Φυσικά τα παραπάνω σχετί-
Ϲονται και µε την περιβαλλοντική υγεία, δηλαδή την κατάσταση του πλανήτη,
καθώς οποιαδήποτε οικολογικά προβλήµατα ή περιβαλλοντικές πιέσεις ή ελα-
ϕρύνσεις πάντα έχουν συνέπειες για τη δηµόσια υγεία µας σε ϐάθος χρόνου.
Ωστόσο, αυτό το δοκίµιο δεν ϑα επικεντρωθεί σε αυτό το ϑέµα.

Σε αυτή την ανάλυση το ϑέµα της δηµόσιας υγείας είναι χωρισµένο σε
δύο γενικές κατηγορίες, τη σωµατική και την ψυχολογική υγεία,6 ενώ κά-
ϑε γενική κατηγορία χωρίζεται σε υποκατηγορίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν
µεγάλα προβλήµατα που παρατηρούνται σε ένα σηµαντικό ποσοστό του συ-
νολικού πληθυσµού. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνει εξαρχής ξεκάθαρο ότι τα
σωµατικά και τα ψυχολογικά προβλήµατα σπάνια, αν όχι ποτέ, προκαλού-
νται από µόνο έναν παράγοντα. Υπάρχει µία ϐιοψυχοκοινωνική7 σχέση σε
όλα σχεδόν τα ανθρώπινα ϕαινόµενα, γεγονός που αποκαλύπτει για ακόµη
µια ϕορά την πολυεπίπεδη συµβιωτική σχέση που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο
ον και το περιβάλλον του. Με άλλα λόγια, ενώ οι ασθένειες που ϑα αναλυθούν
µπορεί να ϕαίνονται «σωµατικές» σε γενικές γραµµές, οι υποβόσκουσες αιτίες

6 Τα κοινωνιολογικά ϕαινόµενα σε αυτή την περίπτωση ϑα µπουν στην κατηγορία της
ψυχολογίας για λόγους απλότητας, διότι µία κοινωνιολογική κατάσταση είναι ουσιαστικά το
σύνολο των ψυχολογικών καταστάσεων των ατόµων.

7 Η λέξη ϐιοψυχοκοινωνικός δηλώνει την αλληλεπίδραση ϐιολογικών, ψυχολογικών και
κοινωνιολογικών επιρροών στη διαµόρφωση κάποιου αποτελέσµατος (πχ. στην εκδήλωση
µιας συµπεριφοράς). Η παχυσαρκία, για παράδειγµα, ϕαινοµενικά έχει να κάνει µόνο µε το
ίδιο το ϕαγητό. Αν ένα άτοµο τρώει υπερβολικά, παίρνει κιλά. Ωστόσο υπάρχει πλέον ένας
µεγάλος αριθµός αποδεικτικών στοιχείων (όπως ϑα παρουσιαστεί αργότερα σε αυτό το δοκί-
µιο) τα οποία δείχνουν πώς η ψυχολογία ενός ατόµου µπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς
παράγοντες ώστε να λαχταρά την απόλαυση της κατανάλωσης. Οι παράγοντες αυτοί µπορεί
να είναι για παράδειγµα τα ψυχικά τραύµατα κατά τη νεαρή ηλικία ή η κακή σωµατική
προσαρµογή, γεγονός που προκαλεί και ενισχύει τις κακές συνήθειες. Τα παραπάνω στοι-
χεία, τα οποία επηρεάζουν την ψυχολογία ενός ατόµου, είναι αποτελέσµατα κοινωνιολογικών
καταστάσεων.
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ϑα µπορούσαν κάλλιστα να είναι «ψυχολογικές» ή «κοινωνιολογικές».

8.2 Ο Οικονοµικός Παράγοντας

΄Οπως ειπώθηκε, ο ϐασικός στόχος αυτού του δοκιµίου είναι να δείξει
τη ϐαθιά επίδραση του παγκόσµιου κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος στη
δηµόσια υγεία, εστιάζοντας συγκεκριµένα στην επιρροή της ϕτώχειας, του άγ-
χους και της ανισότητας. Αν ϱίξουµε µια γρήγορη µατιά στις σηµαντικότερες
αιτίες ϑανάτου παγκοσµίως, όπως παρουσιάζονται από τον Παγκόσµιο Οργα-
νισµό Υγείας,8 ϑα παρατηρήσουµε ότι υπάρχουν σαφείς διαφορές µε ϐάση
την οικονοµική κατάσταση µίας περιοχής, όπως το γεγονός ότι οι ασθένειες
καρκίνου είναι πιο συχνές σε κοινωνίες µε υψηλό εισόδηµα ενώ οι διαρροϊκές
ασθένειες είναι πιο συχνές σε κοινωνίες µε χαµηλό εισόδηµα. Οι διαφορές
αυτές µας δίνουν µια πρώτη αίσθηση για το πώς το ευρύτερο πλαίσιο της
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης του ατόµου ή της κοινωνίας µπορεί να
επηρεάσει τη δηµόσια υγεία.

Ο Μαχάτµα Γκάντι είπε κάποτε το εξής : «Η ϕτώχεια είναι η χειρότερη
µορφή ϐίας».9 Ο Γκάντι εννοούσε τους περιττούς ϑανάτους που προκαλού-
νται από τη ϕτώχεια, µε την έννοια των γενικότερων περιορισµών που ϑέτουν
στην υγεία τέτοιοι οικονοµικοί περιορισµοί. Αυτή η ιδέα αργότερα συµπε-
ϱιλήφθηκε σε έναν όρο που ονοµάζεται διαρθρωτική ϐία10, που ορίζεται από
τον ∆ρ. Τζέιµς Γκίλιγκαν ως «...τα αυξηµένα ποσοστά ϑανάτου και αναπηρίας
από αυτούς που ϐρίσκονται στις τελευταίες ϐαθµίδες της κοινωνίας». Η διαρ-
ϑρωτική ϐία διαφέρει από την διαπροσωπική ϐία, µε την έννοια ότι η πρώτη
«λειτουργεί συνεχώς αντί σποραδικά».11

Σηµειώστε ότι ο όρος «ϐία» σε αυτή την περίπτωση δεν περιορίζεται στη
συνήθη έννοια της σωµατικής ϐίας, όπως η µάχη σώµα µε σώµα ή η κακοµε-
ταχείριση. Αντιθέτως, η έννοια της διαρθρωτικής ϐίας περιλαµβάνει τη συχνά
απαρατήρητη κοινωνική καταπίεση η οποία, µέσω της αιτιακής αλληλεπίδρα-
σης που διέπει το κοινωνικό µας µοντέλο, οδηγεί στην αχρείαστη σωµατική ή
ψυχολογική ϐλάβη των ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά σχετικά παραδείγµατα,
από τα πιο προφανή µέχρι τα πιο πολύπλοκα, όσον αφορά τις σχέσεις αιτίας
και αποτελέσµατος µέσα σε µια κοινωνία.

8 Πηγή: The top 10 causes of death, WHO, 2013 (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs310/en/index.html)

9 Πηγή: Αναφορά στο A Just Peace through Transformation: Cultural, Economic, and
Political Foundations for Change, International Peace Association, 1988

10 Παραποµπή: An Empirical Table of Structural Violence, Gernot Kohler and Norman
Alcock, 1976 http://jpr.sagepub.com/content/13/4/343.extract

11 Πηγή: Violence, James Gilligan, Grosset/Putnam, New York, 1992, p.192
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΄Ενα απλό παράδειγµα µεγάλης κλίµακας είναι η µεγάλη συχνότητα των
διαρροϊκών ασθενειών σε ϕτωχές κοινωνίες, οι οποίες (ασθένειες) σκοτώνουν
περίπου 1,5 εκατοµµύρια παιδιά κάθε χρόνο12 παρότι είναι εντελώς αποτρέ-
ψιµες και ϑεραπεύσιµες. Η σχετική λοίµωξη µεταδίδεται µέσω µολυσµένων
τροφίµων και πόσιµου νερού ή από άτοµο σε άτοµο ως αποτέλεσµα κακής
υγιεινής. Το γεγονός ότι στις χώρες του πρώτου κόσµου οι λοιµώξεις από
αυτές τις ασθένειες είναι πολύ σπάνιες και σε µεγάλο ϐαθµό προλαµβάνο-
νται, δείχνει ότι η πραγµατική αιτία δεν είναι πλέον ή ίδια η ασθένεια αλλά η
κατάσταση της ϕτώχειας, η οποία (κατάσταση) επιτρέπει την εκδήλωση της α-
σθένειας. Ωστόσο η αιτιότητα δεν σταµατά εκεί καθώς στη συνέχεια ϑα πρέπει
να ϑέσουµε το εξής ερώτηµα: «Τι προκαλεί την ίδια τη ϕτώχεια;»

΄Ενα παράδειγµα µικρής κλίµακας, αλλά πιο περίπλοκο, είναι τα προ-
ϐλήµατα ανάπτυξης του ατόµου όταν εµφανίζονται δυσµενείς πιέσεις στην
οικογένειά του ή στον ευρύτερο κοινωνικό του κύκλο. Φανταστείτε µια ανύ-
παντρη µητέρα που λόγω της οικονοµικής ανάγκης να αναθρέψει το παιδί
της πρέπει να δουλεύει πάρα πολλές ώρες για να τα ϐγάλει πέρα, γεγονός
που περιορίζει το χρόνο που περνά µε το παιδί της. Η πίεση που δέχεται η
µητέρα όχι µόνο µειώνει την απαιτούµενη υποστήριξη και καθοδήγηση την
οποία χρειάζεται το παιδί για να αναπτυχθεί σωστά, αλλά επίσης (η µητέρα)
αναπτύσσει τάσεις κατάθλιψης και άγχους λόγω της συνεχιζόµενης πίεσης
του χρέους, των λογαριασµών και των λοιπών. Κάπως έτσι αρχίζουν να εµ-
ϕανίζονται περιστατικά κακοποίησης στην οικογένεια που πηγάζουν από τη
σύγχυση της µητέρας. Αυτό µε τη σειρά του προκαλεί σοβαρή συναισθηµατι-
κή απώλεια13 στο παιδί, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη νευρωτικών και
ανθυγιεινών ψυχολογικών καταστάσεων, όπως η προδιάθεση για εθισµό στα
ναρκωτικά.14 Χρόνια αργότερα, υποφέροντας ακόµη από τον πόνο που αι-
σθάνθηκε σε νεαρή ηλικία, το ενήλικο πλέον παιδί πεθαίνει από υπερβολική
δόση ηρωίνης. Ερώτηση: Τι προκάλεσε την υπερβολική δόση; Η ηρωίνη; Η
επιρροή της µητέρας; ΄Η µήπως η οικονοµική κατάσταση που ϐρέθηκε η µη-

12 Πηγή: Diarrhoeal disease, WHO, 2013 (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs330/en/index.html)

13 Ο όρος συναισθηµατική απώλεια αναφέρεται σε σοβαρά συναισθηµατικά τραύµατα που
ϐιώνει ένα άτοµο, συνήθως στην παιδική του ηλικία, και συνεχίζουν να το επηρεάζουν ακόµη
και µετά την ενηλικίωσή του. Σύµφωνα µε τα λόγια του ∆ρ. Γκαµπόρ Ματέ : «Η µεγαλύτερη
Ϲηµιά που προκαλείται από τη γονεϊκή αµέλεια, τα ψυχικά τραύµατα ή τη συναισθηµατική
απώλεια δεν είναι ο άµεσος πόνος του παιδιού αλλά οι µακροπρόθεσµες διαταραχές οι οποίες
ϑα επηρεάσουν άµεσα τον τρόπο που το παιδί, κατά την ανάπτυξή του, ϑα ερµηνεύσει τον
κόσµο και τη ϑέση του µέσα σε αυτόν.» In the Realm of Hungry Ghosts, North Atlantic
Books, 2012, p.512

14 ΄Οπως αναφέρθηκε ήδη, το έργο του Γκαµπόρ Ματέ συνιστάται ιδιαίτερα για το ϑέµα των
εθισµών που προκύπτουν από συναισθηµατική απώλεια κατά την παιδική ηλικία και από
αισθήµατα ανασφάλειας. ¨In the Realm of Hungry Ghosts", North Atlantic Books, 2012
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τέρα η οποία (κατάσταση) δεν επέτρεψε στον γονέα να δώσει την απαιτούµενη
προσοχή και ϕροντίδα στο παιδί του;15

Προφανώς, δεν υπάρχει ουτοπία για την ανθρώπινη κοινωνία και είναι
παράλογο να πιστεύουµε ότι µπορούµε να οργανώσουµε έτσι το κοινωνικο-
οικονοµικό σύστηµά µας ώστε να αποτρέπει εκ σχεδιασµού όλα αυτά τα «δο-
µικά» ϑέµατα στο 100% των περιπτώσεων, τόσο σε µακροπρόθεσµο όσο και
ϐραχυπρόθεσµο επίπεδο. Ωστόσο, αυτό που µπορούµε να επιτύχουµε, εάν ορ-
γανώσουµε το κοινωνικοοικονοµικό µας µοντέλο ώστε να διαχειρίζεται τους
πλανητικούς πόρους όσο πιο στρατηγικά γίνεται, είναι µία δραµατική ϐελ-
τίωση αυτών των προβληµάτων δηµοσίας υγείας. Καθώς προχωράµε στην
ανάλυση ανά περίπτωση των ϐασικών ψυχικών και σωµατικών διαταραχών
στον κόσµο, ϑα διαπιστώσουµε ότι αυτό που είναι πραγµατικά επιτακτικό για
τη ϐελτίωση της δηµόσιας υγείας ϐασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην κατα-
πολέµηση των αρχικών κοινωνικοοικονοµικών αιτιών που προκαλούν αυτές
τις διαταραχές.16

Σύµφωνα µε τον Γκέρνοτ Κόχλερ και τον Νόρµαν ΄Αλκοκ στην εργασία
τους το 1976 «Εµπειρικός Πίνακας ∆ιαρθρωτικής Βίας», ϐρέθηκε ότι 18 εκα-
τοµµύρια άτοµα κάθε χρόνο πεθαίνουν εξαιτίας της διαρθρωτικής ϐίας17 και
αυτή η µελέτη πραγµατοποιήθηκε πάνω από 30 χρόνια πριν. ΄Εκτοτε το πα-
γκόσµιο χάσµα µεταξύ πλουσίων και ϕτωχών έχει υπερδιπλασιαστεί, γεγονός
που υποδηλώνει ότι ο αριθµός των νεκρών είναι πιθανόν ακόµη πιο υψηλός
σήµερα. Στην πραγµατικότητα, η διαρθρωτική ϐία είναι ο µεγαλύτερος δολο-
ϕόνος στον πλανήτη. Το παρακάτω διάγραµµα είναι από µία επιστηµονική
εργασία η οποία δηµοσιεύθηκε το 1996 στο επιστηµονικό περιοδικό Ameri-
can Journal of Public Health µε τίτλο που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Μελέτη
Παρέµβασης Πολλαπλών Παραγόντων Κινδύνου: 1. Λευκοί ΄Ανδρες». Το εν
λόγω διάγραµµα δείχνει τα ποσοστά ϑανάτου από ένα συγκεκριµένο δηµο-
γραφικό δείγµα, αποκαλύπτοντας έτσι την ευρύτερη συσχέτιση του χαµηλού
εισοδήµατος µε την αυξηµένη ϑνησιµότητα.

15 Το έργο Mental Illness and the Economy (Οι Ψυχικές Ασθένειες και η Οικονοµία) του
M.H. Brenner (Χάρβυ Μπρένερ) συνιστάται. Περίληψη: «Συσχετίζοντας εκτενή οικονοµικά
και ϑεσµικά δεδοµένα από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης για την περίοδο 1841-1967, ο
Χάρβυ Μπρένερ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι αστάθειες της εθνικής οικονοµίας είναι
η σηµαντικότερη αιτία διακυµάνσεων στις εισαγωγές ή στα ποσοστά εισαγωγής ασθενών σε
ψυχιατρεία.»

16 Μία µελέτη για παραποµπή στο ίδιο ϑέµα είναι η εξής : The Effect of Known Risk Factors
on the Excess Mortality of Black Adults in the United States, Journal of the American
Medical Association, 263(6):845-850, 1990. Αυτή η επιδηµιολογική µελέτη αποκάλυψε
ότι τα δύο τρίτα των Αφροαµερικανών που εξετάστηκαν είχαν ως κύρια αιτία ϑανάτου την
χαµηλή κοινωνικοοικονοµική κατάστασή τους και τις άµεσες ή έµµεσες συνέπειές της.

17 Πηγή: An Empirical Table of Structural Violence, Gernot Kohler and Norman Alcock,
1976
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Σχήµα 8.1: G. D. Smith, J. D. Neaton, D. Wentworth, R. Stamler and J.
Stamler, “Socioeconomic differentials in mortality risk among men scree-
ned for the Multiple Risk Factor Intervention Trial: I. White men”, American
Journal of Public Health (1996) 86 (4): 486-96.

8.3 Σωµατική Υγεία

Τα ϐασικά προβλήµατα σωµατικής υγείας του ανθρώπινου πληθυσµού
σήµερα περιλαµβάνουν µεγάλες επιδηµίες που προκαλούν ϑνησιµότητα ό-
πως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια κτλ. Σχε-
τικά πιο µικρά προβλήµατα που όχι µόνο µειώνουν την ποιότητα Ϲωής αλλά
επίσης συχνά προηγούνται αυτών των σηµαντικών ασθενειών, περιλαµβάνουν
την υψηλή πίεση αίµατος, την παχυσαρκία και άλλα προβλήµατα τα οποία,
αν και δεν είναι τόσο σηµαντικά όπως οι παραπάνω επιδηµίες, είναι συνήθως
ένα µέρος της διαδικασίας που µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές ασθένειες
και ϑάνατο µε την πάροδο του χρόνου.18

Ακόµα είναι σηµαντικό να ϑυµόµαστε ότι οι αιτίες αυτών των «σωµατικών»
ασθενειών δεν είναι αυστηρά «σωµατικές» µε τη στενή έννοια του όρου, καθώς

18 Παραποµπή: As obesity rates rise, chief heart surgeon sees more high-risk patients
in operating room, Caitlin Heaney, 2012 (http://thetimes-tribune.com/lifestyles-people/
as-obesity-rates-rise-chief-heart-surgeon-sees-more-high-risk-patients-in-operating-
room-1.1379223)

63

http://thetimes-tribune.com/lifestyles-people/as-obesity-rates-rise-chief-heart-surgeon-sees-more-high-risk-patients-in-operating-room-1.1379223
http://thetimes-tribune.com/lifestyles-people/as-obesity-rates-rise-chief-heart-surgeon-sees-more-high-risk-patients-in-operating-room-1.1379223
http://thetimes-tribune.com/lifestyles-people/as-obesity-rates-rise-chief-heart-surgeon-sees-more-high-risk-patients-in-operating-room-1.1379223


ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

η σύγχρονη µελέτη έχει διαπιστώσει ϐαθιές σχέσεις του ψυχοκοινωνικού19

άγχους µε ϕαινοµενικά ανεξάρτητα ϑέµατα σωµατικής υγείας. Σύµφωνα µε
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, οι πιο κοινές αιτίες ϑανάτου σε χώρες
χαµηλού, µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος είναι οι καρδιακές παθήσεις,
οι λοιµώξεις του αναπνευστικού, τα εγκεφαλικά και ο καρκίνος.20 Αν και
κάθε µία από αυτές τις ασθένειες (και πολλές άλλες) µπορεί να ϐρεθεί ότι
συσχετίζεται µε τα αιτιώδη σηµεία που ακολουθούν, χάριν απλούστευσης, οι
καρδιακές παθήσεις ϑα είναι στο επίκεντρό µας εδώ.

8.4 Μελέτη Περίπτωσης: Καρδιακές Παθήσεις

Παρότι η ϑεραπεία των καρδιακών παθήσεων έχει οδηγήσει πρόσφατα
σε µικρή µείωση των καρδιακών προσβολών και των ϑανάτων σε παγκόσµιο
επίπεδο21, οι διαγνώσεις των καρδιακών παθήσεων δεν έχουν υποχωρήσει
και σύµφωνα µε ορισµένες περιφερειακές µελέτες µάλιστα είτε ϐρίσκονται σε
ανοδική πορεία22 είτε πρόκειται να αυξηθούν στο εγγύς µέλλον.23 Η στεφα-
νιαία νόσος εξακολουθεί να ϑεωρείται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας
η «µεγαλύτερη αιτία ϑανάτου» σε παγκόσµιο επίπεδο24 και έχει ϐρεθεί ότι αν
και υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση της ασθέ-
νειας, το 90% των ατόµων που πεθαίνουν «έχουν παράγοντες κινδύνου που
επηρεάζονται από τον τρόπο Ϲωής τους»25 ενώ γενικά η ασθένεια ϑεωρείται
αποτρέψιµη εάν το άτοµο κάνει προσαρµογές στον τρόπο Ϲωής του.

Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου είναι η διατροφή µε υ-
ψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, το κάπνισµα, το αλκοόλ, η παχυσαρκία, η
υψηλή χοληστερόλη και ο διαβήτης. Παρόλα αυτά, αν ακολουθήσουµε το
νήµα των επιρροών για τις καρδιακές παθήσεις, ϑα παρατηρήσουµε ότι η πιο
εµφανής ευρεία επιρροή που µπορούµε να ϐρούµε έχει να κάνει όχι µόνο µε

19 Ορισµός του όρου ψυχοκοινωνικός: αυτός που περιλαµβάνει πτυχές και της
κοινωνικής και της ψυχολογικής συµπεριφοράς· η αλληλεξάρτηση (http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/psychosocial)

20 The top ten causes of death, WHO, 2013 (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs310/en/index.html)

21 U.S. Trends in Heart Disease, Cancer, and Stroke, Population Reference Bureau,
(http://www.prb.org/Articles/2002/USTrendsinHeartDiseaseCancerandStroke.aspx)

22 Heart disease to rise 25% by 2020, Belfast Telegraph, 2012 (http://
www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/heart-disease-to-
rise-25-by-2020-16177410.html)

23 New European Statistics Released On Heart Disease and Stroke, Science Daily, 2012
(http://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120929140236.htm)

24 The Atlas of Heart Disease and Stroke, WHO & CDC, Part 3, Global Burden of Coronary
Heart Disease

25 Αυτόθι
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το απόλυτο εισόδηµα του ατόµου αλλά και µε τη σχετική κοινωνικοοικονοµική
του ϑέση.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας καθιστά γενικά σαφές ότι σε παγκό-
σµια κλίµακα τα άτοµα που έχουν χαµηλότερη κοινωνικοοικονοµική ϑέση
εκτίθενται σε περισσότερους παράγοντες κινδύνου καρδιακών παθήσεων, ε-
ποµένως εµφανίζουν και περισσότερες καρδιακές παθήσεις.26 Αυτό εν µέρει
αντικατοπτρίζει την άµεση σχέση που έχει η οικονοµική κατάσταση του ατόµου
µε την εµφάνιση της νόσου. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν
ότι οι γενετικές διαφορές µεταξύ των ατόµων µε υψηλή κοινωνικοοικονοµι-
κή ϑέση και των ατόµων µε χαµηλή είναι αυτές που ευθύνονται για το ότι
η µία κατηγορία εµφανίζει πολύ περισσότερες καρδιακές παθήσεις από την
άλλη. Μάλιστα είναι προφανές πώς η έλλειψη της αγοραστικής δύναµης ο-
δηγεί τους ανθρώπους σε τρόπους Ϲωής που περιλαµβάνουν πολλούς τέτοιους
παράγοντες κινδύνου.

Μία µελέτη που δηµοσιεύθηκε το 2009 στο περιοδικό American Jour-
nal of Epidemiology, µε τίτλο «Η Πορεία Εξέλιξης της Κοινωνικοοικονοµικής
Θέσης και η Συχνότητα Εµφάνισης της Στεφανιαίας Νόσου» διαπίστωσε ότι
όσο περισσότερο ένα άτοµο παραµένει σε συνθήκες ϕτώχειας τόσο πιο πιθα-
νό είναι να αναπτύξει καρδιακή νόσο.27 Οι άνθρωποι που ήταν οικονοµικά
ασθενέστεροι σε όλη τη Ϲωή τους ήταν πιο πιθανό να καπνίζουν, να είναι πα-
χύσαρκοι, να έχουν κακή διατροφή κτλ. Σε µία προηγούµενη µελέτη από
τον επιδηµιολόγο ∆ρ. Ραλφ Ρ. Φρέριχς, η οποία εστίαζε κυρίως στο κοινω-
νικοοικονοµικό χάσµα στην πόλη του Λος ΄Αντζελες, ϐρέθηκε ότι το ποσοστό
ϑανάτου από καρδιακή νόσο ήταν 40% υψηλότερο για τους ϕτωχούς σε σχέση
µε τους εύπορους.28

Εφόσον ο ϐασικός µας στόχος σε αυτό το δοκίµιο είναι να αναλύσουµε τη
σύνδεση του ίδιου του κοινωνικού συστήµατος µε την εκδήλωση ασθενειών
και των σχετικών παραγόντων κινδύνου, ϑα πρέπει να εξεταστεί η άµεση σχέ-
ση του άγχους και της αγοραστικής δύναµης µε την υγεία του ατόµου. Ξε-
κινώντας µε το δεύτερο, που είναι και πιο απλό, είναι σαφές ότι τα άτοµα
µε χαµηλότερο εισόδηµα έχουν συνήθως κακές συνήθειες υγιεινής διότι δεν
έχουν τους απαιτούµενους οικονοµικούς πόρους για καλύτερη διατροφή29 ι-

26 Αυτόθι, Chapter 11, Socioeconomic Status
27 Life-Course Socioeconomic Position and Incidence of Coronary Heart Disease, American

Journal of Epidemiology, April 1, 2009. (http://aje.oxfordjournals.org/content/early/
2009/01/29/aje.kwn403)

28 Heart Disease Tied to Poverty, New York Times, 1985 (http://www.nytimes.com/1985/
02/24/us/heart-disease-tied-to-poverty.html)

29 Απόσπασµα από τη µελέτη Can Low-Income Americans Afford a Healthy Diet? (Είναι
Προσιτή η Υγιεινή ∆ιατροφή για τους Αµερικανούς Χαµηλοεισοδηµατίες;): «Πολλοί διατρο-
ϕολόγοι πιστεύουν ότι όλοι οι Αµερικανοί, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, έχουν πρόσβαση σε µια
ϑρεπτική διατροφή µε προϊόντα ολικής άλεσης, άπαχο κρέας, ϕρέσκα ϕρούτα και λαχανι-
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ατρική ϕροντίδα30 και εκπαίδευση.31 Για παράδειγµα πολλά από τα τρόφιµα
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και νάτριο, τα οποία αποτελούν παρά-
γοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, είναι συνήθως τα πιο ϕτηνά που
µπορεί να ϐρει κανείς στα καταστήµατα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κοινωνικοοικονοµικό µας µοντέλο παράγει προ-
ϊόντα µε ϐάση την αγοραστική ικανότητα του κοινού στο οποίο απευθύνεται
το κάθε προϊόν. Ο λόγος που κάποιες εταιρίες αποφασίζουν να παράγουν
τρόφιµα κακής ποιότητας είναι το κέρδος και εφόσον η συντριπτική πλειο-
ψηφία του πλανήτη είναι σχετικά ϕτωχή, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι
οι εταιρίες επιλέγουν να µειώσουν την ποιότητα (άρα και την τιµή) των αγαθών
που παράγουν ώστε να υπάρχουν άτοµα που µπορούν να τα αγοράσουν.

Με άλλα λόγια, υπάρχει µια αγορά για κάθε κοινωνική τάξη και ϕυσι-
κά όσο χαµηλότερη είναι η τάξη τόσο χαµηλότερη είναι και η ποιότητα των
αγαθών που µπορεί να αγοράσει. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα του πώς το κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο έχει άµεση σχέση
µε τις αιτίες εκδήλωσης καρδιακών παθήσεων. Παρότι η ενηµέρωση για την
ποιότητα των τροφίµων ϑα µπορούσε να ϐοηθήσει τους ϕτωχούς ανθρώπους
να λαµβάνουν καλύτερες αποφάσεις στο ϑέµα της διατροφής, οι οικονοµικοί
περιορισµοί των ανθρώπων αυτών καθιστούν αυτές τις αποφάσεις πολύ δύ-
σκολες, εάν όχι αδύνατες, διότι όπως ήδη αναφέρθηκε τα ποιοτικά τρόφιµα
είναι πιο ακριβά κατά µέσο όρο.

Σε µία εποχή όπου µέσω της επιστήµης έχουµε αποκτήσει αρκετές γνώσεις
για την παραγωγή τροφίµων και την ανθρώπινη διατροφή, όσον αφορά το τι
είναι υγιές και τι δεν είναι, πρέπει να αναρωτηθούµε γιατί υπάρχουν σκόπιµα
τόσα πολλά ανθυγιεινά τρόφιµα και επιβλαβείς ϐιοµηχανικές πρακτικές. Ο
λόγος είναι ότι η ϐιοµηχανία παραγωγής τροφίµων δεν έχει ως στόχο της
τη δηµόσια υγεία και ούτε την είχε ποτέ διότι ως ϐιοµηχανία επιδιώκει το
προσωπικό κέρδος. Στα επόµενα δοκίµια ϑα αναλυθεί περισσότερο αυτή
η διαστρέβλωση κινήτρων η οποία είναι εγγενής στο σηµερινό οικονοµικό
µοντέλο της αγοράς.

κά. Στην πραγµατικότητα, οι τιµές των τροφίµων αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για πολλούς
καταναλωτές που προσπαθούν να εξισορροπήσουν την καλή διατροφή µε το κόστος της.»
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2847733/)

30 Παραποµπή: Medical costs push millions of people into poverty across the globe, WHO
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr65/en/index.html)

31 Παραποµπή: Education Gap Grows Between Rich and Poor, Studies Say, Ne-
w York Times, 2012 (http://www.nytimes.com/2012/02/10/education/education-gap-
grows-between-rich-and-poor-studies-show.html?pagewanted=all)
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8.5 Ο Παράγοντας του ΄Αγχους

Ας εξετάσουµε τώρα το ϱόλο του άγχους. Το άγχος έχει µεγαλύτερη επί-
δραση στις καρδιακές παθήσεις από ό,τι πιστεύαµε παλιότερα, και αυτό δεν
έχει να κάνει µόνο µε το στατιστικά αποδεδειγµένο γεγονός ότι οι άνθρωποι
µε χαµηλότερα εισοδήµατα είναι πιθανότερο να αντιµετωπίζουν τα προβλή-
µατά τους µε το κάπνισµα ή το ποτό, κάτι που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
την υψηλή πίεση του αίµατος, και ως εκ τούτου να αγνοούν τη σωµατική τους
υγεία εξαιτίας της συνεχιζόµενης πάλης για το εισόδηµα και την επιβίωσή
τους. Παρότι αυτοί οι παράγοντες είναι εµφανείς και όπως ήδη αναφέρθη-
κε έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται µε την αναπόφευκτη διαστρωµάτωση που
ϐρίσκουµε στο σηµερινό οικονοµικό µοντέλο της αγοράς,32 η πιο επιζήµια
µορφή άγχους είναι το ψυχοκοινωνικό άγχος, δηλαδή το άγχος που σχετί-
Ϲεται µε την ψυχολογική αλληλεπίδραση του ατόµου µε το κοινωνικό του
περιβάλλον.

Ο καθηγητής Μάικλ Μάρµοτ του τµήµατος Επιδηµιολογίας και ∆ηµόσιας
Υγείας του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου διεξήγαγε δύο σηµαντικές µελέτες
οι οποίες συσχέτιζαν την κοινωνική τάξη του ατόµου µε την κατάσταση της
υγείας του.33 Χρησιµοποιώντας τους Βρετανούς δηµοσίους υπαλλήλους ως
οµάδα µελέτης, η έρευνα έδειξε ότι η διαβάθµιση της ποιότητας υγείας στις
ϐιοµηχανοποιηµένες κοινωνίες δεν είναι απλά κακή υγεία για τους οικονο-
µικά κατώτερους και καλή για όλους τους άλλους. Σύµφωνα µε την ίδια
έρευνα υπήρχε επίσης µία κοινωνική διαβάθµιση των ασθενειών και συγκε-
κριµένα όσο πιο χαµηλή ήταν η κοινωνική τάξη των ατόµων τόσο πιο υψηλή
εµφάνιση ασθενειών παρουσιαζόταν. Επιπλέον, οι τύποι των ασθενειών που
εµφανίζονταν διέφεραν από κοινωνική τάξη σε κοινωνική τάξη.

Για παράδειγµα, στις χαµηλότερες ϐαθµίδες της κοινωνικής ιεραρχίας

32 Η ταξική διαστρωµάτωση είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό του παρόντος κοινωνικο-
οικονοµικού µοντέλου για δύο ϐασικούς λόγους. Ο ένας είναι το σύστηµα κινήτρων της
σηµερινής οικονοµίας, το οποίο διανέµει τα εισοδήµατα εντελώς άνισα και ευνοεί στρατηγι-
κώς τις ανώτερες τάξεις της ιεραρχίας. Για παράδειγµα, κατά το έτος 2007 οι διευθύνοντες
σύµβουλοι των 365 µεγαλύτερων εταιρειών των ΗΠΑ είχαν µισθό 500 ϕορές µεγαλύτερο από
το µισθό ενός µέσου υπαλλήλου της ίδιας χώρας. Ο άλλος λόγος είναι οι διάφορες πρακτι-
κές που εφαρµόζονται στη µακροοικονοµική νοµισµατική πολιτική, ευνοώντας δοµικά τους
πλούσιους και τιµωρώντας τους ϕτωχούς µέσω του συστήµατος του επιτοκίου. (Οι πλούσιοι
πληρώνονται τα επιτόκια από τις καταθέσεις τους ενώ οι ϕτωχοί, χωρίς µεγάλες καταθέσεις,
παίρνουν δάνεια για τις περισσότερες µεγάλες αγορές που πραγµατοποιούν, άρα πληρώνουν
επιτόκια. Εποµένως, µέσω αυτού του µηχανισµού, ουσιαστικά οι ϕτωχοί αναγκάζονται να
δώσουν τα λεφτά τους στους πλούσιους.)

33 Whitehall Study I & II, (http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/) ∆είτε επίσης : Epide-
miology of socioeconomic status and health, M. Marmot (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/10681885)
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το ποσοστό ϑνησιµότητας από καρδιακές παθήσεις ήταν τετραπλάσιο σε σύ-
γκριση µε τις υψηλότερες ϐαθµίδες. Ακόµα και σε µία χώρα µε καθολική
υγειονοµική περίθαλψη, όσο χειρότερη η οικονοµική κατάσταση και η ϑέση
του ατόµου στην ιεραρχία τόσο το χειρότερο για την υγεία του, κατά µέσο
όρο. Ο λόγος είναι κυρίως ψυχολογικός, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι όσο πιο
µεγάλο είναι το οικονοµικό χάσµα µεταξύ των πολιτών µέσα σε µία κοινωνί-
α τόσο χειρότερη είναι η δηµόσια υγεία, σε γενικές γραµµές, ειδικά για τις
κατώτερες τάξεις.34

Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από πολλές άλλες µελέτες κατά τη διάρκεια
των χρόνων, όπως η πολύ µεγάλη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων που διορ-
γανώθηκε από τον Ρίτσαρντ Γουίλκινσον και την Κέιτ Πίκετ. Στο έργο τους
The Spirit Level - Why Equality is Better for Everyone (Η Ψυχική Ισορροπία
- Γιατί η Ισότητα Είναι Καλύτερη για ΄Ολους) χρησιµοποιούν ως πηγές εκα-
τοντάδες επιδηµιολογικές µελέτες σχετικά µε το ϑέµα, περιγράφοντας πώς
οι πιο άνισες κοινωνίες προκαλούν πληθώρα σωµατικών και ψυχολογικών
προβληµάτων δηµόσιας υγείας.

Εκτός από τις καρδιακές παθήσεις πλέον έχει ϐρεθεί ότι κι άλλες πολ-
λές ασθένειες συνδέονται µε την ευρύτερη κοινωνικοοικονοµική κατάσταση
του ατόµου και όχι µόνο µε µεµονωµένους παράγοντες κινδύνου. Σχετικά
παραδείγµατα είναι ορισµένοι τύποι καρκίνου, η χρόνια πνευµονοπάθεια,
τα νοσήµατα του γαστρεντερικού συστήµατος, ο πόνος στην πλάτη, η παχυ-
σαρκία, η υψηλή αρτηριακή πίεση, το χαµηλό προσδόκιµο Ϲωής και πολλά
άλλα.35 Υπάρχει µία κοινωνική διαβάθµιση στον τοµέα της υγείας σε όλη την
κοινωνία και παίζει µάλιστα πολύ µεγάλο ψυχοκοινωνικό ϱόλο για την ευη-
µερία µας η ϑέση µας σε σχέση µε τους συµπολίτες µας. Με άλλα λόγια, οι
άνθρωποι που ϐρίσκονται πάνω από εµάς στην κοινωνικοοικονοµική ιεραρ-
χία έχουν καλύτερη υγεία κατά µέσο όρο, ενώ εκείνοι κάτω από εµάς έχουν
χειρότερη υγεία κατά µέσο όρο.36

Για του λόγου το αληθές, µία στατιστική σύγκριση της δηµόσιας υγείας
µεταξύ των χωρών µε υψηλά επίπεδα ανισότητας εισοδήµατος (όπως οι Ηνω-
µένες Πολιτείες) και εκείνων µε χαµηλότερα επίπεδα ανισότητας εισοδήµατος
(όπως η Ιαπωνία) ϕανερώνει ξεκάθαρα το ϕαινόµενο αυτό.37 Ωστόσο, αυτές οι

34 Αυτόθι
35 Αυτό το ϕαινόµενο σχετίζεται περισσότερο µε τις σχετικά πλούσιες κοινωνίες παρά µε τις

κοινωνίες που µαστίζονται από ϕτώχεια.
36 Αναφορά: Social Determinants of Health: The Solid Facts, R.G. Wilkinson & M. Marmot,

World Health Organization, 2006
37 Μπορείτε να ϐρείτε στον παρακάτω σύνδεσµο µία περίληψη (σε µορφή PDF) των

διαγραµµάτων γραµµικής παλινδρόµησης τα οποία προέρχονται από το έργο των Ρί-
τσαρντ Γουίλκινσον και Κέιτ Πίκετ: http://www.tantor.com/Extras/B0505SpiritLevel/
B0505SpiritLevelPDF1.pdf

68

http://www.tantor.com/Extras/B0505SpiritLevel/B0505SpiritLevelPDF1.pdf
http://www.tantor.com/Extras/B0505SpiritLevel/B0505SpiritLevelPDF1.pdf


ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

λεγόµενες «σωµατικές» ασθένειες αποτελούν µόνο ένα µικρό µέρος της κρίσης
της δηµόσιας υγείας που προκαλείται από την ανισότητα, η οποία (ανισότητα)
µε τη σειρά της προκαλείται από την άµεση, αµετάβλητη και εγγενή διαστρω-
µάτωση του παγκόσµιου κοινωνικού µας συστήµατος.

8.6 Ψυχολογική Υγεία

΄Οσον αφορά τις επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, τα αποτελέσµατα της κοι-
νωνικής ανισότητας ίσως είναι πιο έντονα στην ψυχική ή ψυχολογική µας
υγεία. Τα αποτελέσµατα εκτείνονται από αντιδράσεις και τάσεις συµπερι-
ϕοράς όπως πράξεις ϐίας ή κακοποίησης, έως συναισθηµατικά προβλήµατα
όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διαταραχές προσωπικότητας.

Μία γενική αξιολόγηση των τάσεων της κατάθλιψης και του άγχους σε α-
ναπτυγµένες χώρες, χώρες που πολλοί νοµίζουν ότι έχουν περισσότερη χαρά
και ευηµερία λόγω του διαθέσιµου υλικού τους πλούτου, αποκαλύπτει ότι
η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική.38 39 Μία ϐρετανική µελέτη η
οποία εξέταζε την κατάθλιψη µεταξύ ανθρώπων που ϐρίσκονταν στην ηλικία
των 20 ετών, διαπίστωσε ότι ήταν δύο ϕορές πιο συχνή το 1970 από ότι ή-
ταν το 1958.40 Μία αµερικανική µελέτη, στην οποία συµµετείχαν περίπου
63.700 πανεπιστηµιακοί ϕοιτητές, διαπίστωσε ότι οι νέοι ενήλικες που αντι-
µετωπίζουν σήµερα υψηλότερα επίπεδα άγχους είναι πενταπλάσιοι από ό,τι
στα τέλη του 1930.41 Μία µελέτη του 2011 που παρουσιάστηκε στην Αµε-
ϱικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychological Association) έδειξε
ότι ήταν περισσότεροι οι ϕοιτητές που έπασχαν από ψυχική ασθένεια από ό,τι
πριν από µια δεκαετία.42

Ο ψυχολόγος Jean Twenge του Πανεπιστηµίου του Σαν Ντιέγκο, ϐρήκε
269 σχετικές µελέτες που µετρούσαν τα επίπεδα άγχους στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες µεταξύ των ετών 1952 και 1993. Η συνολική αξιολόγηση δείχνει µία
δραµατική αύξηση του άγχους κατά την περίοδο αυτή και ένα από τα συµπε-

38 Παραποµπή: The Dramatic Rise of Anxiety and Depression in Children and Adolescents,
Peter Gray, 2012 (http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201001/the-
dramatic-rise-anxiety-and-depression-in-children-and-adolescents-is-it)

39 Anxiety Disorders Are Sharply on the Rise, Timi Gustafson R.D (http://
timigustafson.com/2011/anxiety-disorders-are-sharply-on-the-rise/)

40 Time Trends in child and adolescent mental health, Maughan, Collishaw, Goodman &
Pickles, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2004

41 Πηγή: Anxiety Disorders Association of America. Αυτό το άρθρο είναι µία προτεινό-
µενη σύνοψη: http://www.msnbc.msn.com/id/39335628/ns/health-mental_health/t/
why-are-anxiety-disorders-among-women-rise/#.UI9PRoUpzZg

42 Depression On The Rise In College Students, NPR, 2011 (http://www.npr.org/2011/
01/17/132934543/depression-on-the-rise-in-college-students)
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ϱάσµατά της, για παράδειγµα, είναι ότι το µέσο αµερικάνικο παιδί στα τέλη
του 1980 είχε περισσότερο άγχος από ό,τι ένας νεαρός ψυχιατρικός ασθενής
στη δεκαετία του 1950.43

Μία έκθεση του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας των ΗΠΑ (National
Center of Health Statistics) το 2011 αποκαλύπτει ότι το ποσοστό της χρή-
σης αντικαταθλιπτικών στην Αµερική, µεταξύ των εφήβων και των ενηλίκων
(άτοµα ηλικίας 12 και άνω), αυξήθηκε κατά σχεδόν 400% από το 1988 έως
το 1994 και από το 2005 έως το 2008. Τα αντικαταθλιπτικά ήταν το τρίτο
πιο συχνό ϕάρµακο που συνταγογραφόταν για τους Αµερικανούς κατά την
περίοδο 2005-2008.44

Παρότι ίσως υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που παίζουν ϱόλο στην εµ-
ϕάνιση της κατάθλιψης, οι τάσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ϐασική αιτία ϐρί-
σκεται στο περιβάλλον του ατόµου. Παραθέτοντας τα λόγια του Ρίτσαρντ
Γουίλκινσον : «Παρότι οι άνθρωποι µε ψυχική ασθένεια έχουν µερικές ϕο-
ϱές αλλαγές στα επίπεδα ορισµένων χηµικών ουσιών στον εγκέφαλο, κανείς
δεν έχει αποδείξει ότι αυτές οι αλλαγές είναι αιτίες της κατάθλιψης και ό-
χι αποτελέσµατα της κατάθλιψης...αν και κάποια γενετική ευπάθεια µπορεί
να κρύβεται πίσω από κάποια ψυχική ασθένεια, το γεγονός αυτό δεν µπορεί
από µόνο του να εξηγήσει τις τεράστιες αυξήσεις στις ψυχικές ασθένειες κα-
τά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα γονίδιά µας δεν µπορούν να αλλάξουν τόσο
γρήγορα.»45

Φαίνεται ότι η κοινωνική µας ϑέση έχει µια ϐαθιά επίδραση στην ψυχική
µας ευεξία και αυτή η τάση µπορεί να ϐρεθεί επίσης στην αποκαλούµενη
εξελικτική ψυχολογία παρόµοιων πρωτευόντων ϑηλαστικών. Μία µελέτη του
2002 η οποία πραγµατοποιήθηκε µε µαϊµούδες µακάκους διαπίστωσε ότι οι
κατώτεροι στην ιεραρχία της κοινωνίας τους είχαν µικρότερα επίπεδα ντο-
παµίνης από τους ανώτερους και µάλιστα τα επίπεδα ντοπαµίνης άλλαζαν
όταν άλλαζαν οι ιεραρχίες. Με άλλα λόγια, οι κατώτεροι µακάκοι έδειχναν
υψηλότερα επίπεδα ντοπαµίνης όταν ανέβαιναν στην ιεραρχία. Εποµένως,
οι αλλαγές στα επίπεδα αυτής της ουσίας δεν οφείλονταν στη ϐιολογία των
µαϊµούδων αλλά στην κοινωνική τους ιεραρχία και στις σχετικές αλλαγές.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι µαϊµούδες στις χαµηλότερες ϐαθµίδες ήταν πιο
πιθανό να κάνουν χρήση κοκαΐνης ως αντίδραση στην κατάστασή τους. Τα
στοιχεία αυτά είναι άκρως αποκαλυπτικά διότι έχει ϐρεθεί ότι τα χαµηλά επί-
πεδα ντοπαµίνης σε πρωτεύοντα ϑηλαστικά (συµπεριλαµβανοµένου και του

43 The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neuroticism, J.M. Twenge,
Journal of Personality and Social Psychology, 2007

44 Antidepressant Use in Persons Aged 12 and Over: United States, 2005-2008, Laura A.
Pratt, NCHS, Oct 2011 (http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db76.htm)

45 The Spirit Level, Richard Wilkinson & Kate Pickett, Penguin, March 2009, p.65
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ανθρώπου) έχουν άµεση συσχέτιση µε την κατάθλιψη.46

Αυτό το µοτίβο έχει γίνει πολύ σαφές και ενώ άµεσοι παράγοντες άγχους
όπως η εξασφάλιση εργασίας, το χρέος και άλλοι οικονοµικοί παράγοντες, οι
οποίοι είναι σε µεγάλο ϐαθµό εγγενείς στο κοινωνικό σύστηµα, µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ϱόλο,47 η ίδια η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση
εξακολουθεί να παίζει τον κυριότερο ϱόλο. Ο παρακάτω πίνακας είναι µί-
α σύγκριση της συνολικής ψυχικής υγείας και της χρήσης ναρκωτικών ανά
χώρα.48 Περιλαµβάνει εννέα χώρες και παραθέτει δεδοµένα από έρευνες του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για διάφορες ψυχολογικές ασθένειες όπως
οι διαταραχές άγχους, οι διαταραχές της διάθεσης, οι παρορµητικές διαταρα-
χές, οι εξαρτήσεις και άλλες ασθένειες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Ηνωµένες Πο-
λιτείες, που έχουν επίσης τα υψηλότερα επίπεδα ανισότητας, έχουν τεράστια
επίπεδα ψυχικών διαταραχών υγείας και χρήσης ναρκωτικών σε σύγκριση µε
τις λιγότερο άνισες χώρες όπως η Ιταλία, η οποία έχει το χαµηλότερο δείκτη
σε διαταραχές ψυχικής υγείας.

Ακόµα και η αντιληπτή κοινωνική ϑέση των πολιτών, όπως οι σχέσεις των
καστών σε χώρες σαν την Ινδία, µπορεί να έχει ϐαθιά επίδραση στην προ-
σωπική αυτοπεποίθηση και τη συµπεριφορά τους. Μία µελέτη που πραγ-
µατοποιήθηκε το 2004 συνέκρινε τις ικανότητες επίλυσης προβληµάτων 321
Ινδών από υψηλή κάστα µε τις ικανότητες 321 Ινδών από χαµηλή κάστα. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι όταν δεν ανακοινωνόταν η κάστα της κάθε οµάδας,
πριν ξεκινήσει η επίλυση προβληµάτων, και οι δύο οµάδες πετύχαιναν πα-
ϱόµοια αποτελέσµατα. Στο δεύτερο γύρο όµως, πριν την έναρξη του οποίου
ανακοινώθηκε η κάστα της κάθε οµάδας, η οµάδα της κατώτερης κάστας τα
πήγε πολύ χειρότερα ενώ η υψηλή κάστα πολύ καλύτερα, παράγοντας έτσι
πολύ διαφορετικά δεδοµένα σε σύγκριση µε αυτά του πρώτου γύρου.49 Οι
άνθρωποι επηρεαζόµαστε σε πολύ µεγάλο ϐαθµό από την αντιληπτή µας ϑέ-
ση στην κοινωνία και συχνά όταν νιώθουµε ότι µας ϐλέπουν ως κατώτερους
είναι κατώτερη και η απόδοσή µας.

Ως συµπέρασµα σε αυτή την υποενότητα σχετικά µε το ψυχοκοινωνικό
ϕαινόµενο του πώς η ανισότητα έχει άµεση σχέση µε την ψυχολογική ευεξί-
α, είναι σηµαντικό να γίνει γρήγορα σαφές το τεράστιο εύρος ϑεµάτων που

46 Social dominance in monkeys: dopamine D2 receptors and cocaine self-administration,
Morgan & Grant, Nature Neuroscience, 2002 5(2): p.169-74

47 Suicide rates rocket in wake of economic downturn recession, Nina Lakhani, The Inde-
pendent, Aug 15 2012

48 ∆ιάγραµµα από το ϐιβλίο : The Spirit Level, Richard Wilkinson & Kate Pickett, Penguin,
March 2009, p.67

49 Belief Systems and Durable Inequalities, Policy Research Working Paper, Waskington
DC: World Bank, 2004 | ∆ιάγραµµα από το ϐιβλίο : The Spirit Level, Richard Wilkinson &
Kate Pickett, Penguin, March 2009, p.113-114

71



ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

Σχήµα 8.2:

σχετίζονται µε αυτό. ΄Οσον αφορά την εκπαίδευση, το κοινωνικό κεφάλαιο
(εµπιστοσύνη), την παχυσαρκία, το προσδόκιµο Ϲωής, τις εφηβικές γεννήσεις,
τη ϕυλάκιση και την τιµωρία, την κοινωνική κινητικότητα, τις ευκαιρίες αλλά
και την καινοτοµία, οι χώρες µε λιγότερη ανισότητα εισοδήµατος πετυχαίνουν
καλύτερα αποτελέσµατα από ό,τι εκείνες µε µεγαλύτερη ανισότητα εισοδήµα-
τος. Με άλλα λόγια, οι χώρες µε περισσότερη οικονοµική ισότητα είναι πιο
υγιείς κοινωνίες.50

8.7 Μελέτη Περίπτωσης: ∆ιαπροσωπική Βία

Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, που αφορούν την ανισότητα στην κοινω-
νία, υπάρχει ένα ϑέµα που αξίζει µια πιο διεισδυτική µατιά : η διαπροσωπική
ϐία. Ο ψυχίατρος-εγκληµατολόγος ∆ρ. Τζέιµς Γκίλιγκαν, πρώην επικεφαλής
του Κέντρου για τη Μελέτη της Βίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, έγρα-

50 Πηγή: The Spirit Level, Richard Wilkinson & Kate Pickett, Penguin, March 2009
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Σχήµα 8.3:

ψε µία ολοκληρωµένη πραγµατεία για το ϑέµα αυτό στο έργο του Violence:
Our Deadly Epidemic and its Causes (Βία : Η Φονική µας Επιδηµία και οι
Αιτίες της). Ο ∆ρ. Γκίλιγκαν καθιστά πολύ σαφές ότι οι ακραίες µορφές ϐίας
δεν είναι τυχαίες ούτε προκαλούνται από γενετικά αίτια, αλλά είναι πολύπλο-
κες αντιδράσεις προερχόµενες από αγχωτικές εµπειρίες, είτε ϐραχυπρόθεσµα
είτε µακροπρόθεσµα.

Για παράδειγµα η παιδική κακοποίηση, είτε είναι συναισθηµατική είτε
σωµατική, µαζί µε τα ολοένα µεγαλύτερα επίπεδα προσωπικού άγχους έ-
χουν άµεση σχέση τόσο µε τις εκ προµελέτης όσο και µε τις παρορµητικές
πράξεις ϐίας. Παρότι οι άνδρες έχουν στατιστικά υψηλότερη ϱοπή προς τη
ϐία, κυρίως λόγω ενδοκρινολογικών χαρακτηριστικών, τα οποία αν και δεν
προκαλούν ϐίαιες αντιδράσεις µπορούν να τις ενισχύσουν υπό την επήρεια
άγχους,51 το κοινό χαρακτηριστικό είναι η επίδραση του περιβάλλοντος και

51 Η ορµόνη τεστοστερόνη συχνά «κατηγορείται» για την επιθετικότητα των ανδρών. Παρόλα
αυτά, σε όσες µελέτες έχουν γίνει µέχρι στιγµής στον γενικό πληθυσµό, έχει ϐρεθεί ότι οι
διαφορές µεταξύ των ατόµων στα επίπεδα τεστοστερόνης τους δεν οδηγούν σε αντίστοιχες
διαφορές στα επίπεδα επιθετικής συµπεριφοράς. Είναι επίσης αποδεδειγµένο ότι δεν είναι
η τεστοστερόνη που προκαλεί αύξηση στα επίπεδα επιθετικότητας, αλλά η επιθετικότητα
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του πολιτισµού.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι αµελητέα η επιρροή των ορµονών ή ίσως ακόµη

και των γενετικών προδιαθέσεων,52 όµως η αιτία αυτής της συµπεριφοράς
σαφώς δεν είναι η ϐιολογία του ανθρώπου αλλά η κατάσταση που ϐιώνει
και οι εµπειρίες της Ϲωής του. ΄Αλλες πιθανές αιτίες, όπως το «ένστικτο»,
είναι πολύ αφηρηµένες και ασαφείς για να µπορούν να δοκιµαστούν και να
επαληθευθούν ή να διαψευσθούν.53

Ο ∆ρ. Τζέιµς Γκίλιγκαν σηµειώνει τα εξής : «Αυτό που ισχυρίζοµαι είναι
ότι ο µόνος τρόπος για να εξηγήσουµε τα αίτια της ϐίας, έτσι ώστε να µάθου-
µε πώς µπορούµε να την αποτρέψουµε, είναι να προσεγγίσουµε τη ϐία ως
πρόβληµα δηµόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής και να την σκεφτούµε
ως ένα σύµπτωµα παθολογίας που απειλεί τη Ϲωή µας, το οποίο, όπως όλες
οι µορφές ασθενειών, έχει µία αιτιολογία ή αιτία, δηλαδή ένα παθογόνο.»54

Ο ∆ρ. Γκίλιγκαν στη διάγνωσή του καθιστά σαφές ότι η µεγαλύτερη αι-
τία της ϐίαιης συµπεριφοράς είναι η κοινωνική ανισότητα και τονίζει ότι το
αίσθηµα της ντροπής και της ταπείνωσης είναι ένα σύνηθες συναισθηµατι-
κό χαρακτηριστικό όσων καταφεύγουν σε ϐίαιες ενέργειες.55 Ο Τόµας Σεφ
(Thomas Scheff ), οµότιµος καθηγητής κοινωνιολογίας στην Καλιφόρνια, δή-
λωσε ότι «η ντροπή είναι ένα κοινωνικό συναίσθηµα».56 Με άλλα λόγια, η
ντροπή και η ταπείνωση µπορούν να ταυτιστούν µε τα αισθήµατα της ηλιθιό-
τητας, της ανικανότητας, της αµηχανίας, της ανοησίας, του αισθήµατος της
έκθεσης, της ανασφάλειας και άλλα παρόµοια. Σε µεγάλο ϐαθµό όλα αυτά
τα αισθήµατα είναι εκ ϕύσεως κοινωνικά ή συγκριτικά, δηλαδή καλλιεργού-
νται µέσα σε έναν άνθρωπο µέσω της κοινωνίας και της σύγκρισης µε άλλους
ανθρώπους.

Περιττό να πούµε ότι σε µία παγκόσµια κοινωνία µε αυξανόµενη ανισό-
τητα εισοδήµατος αλλά και «αυτοεκτίµησης», εφόσον η κοινωνική µας ϑέση
ταυτίζεται µε την επαγγελµατική «επιτυχία» µας, µε τα µεγέθη των τραπεζι-
κών µας λογαριασµού και άλλα συναφή, είναι εµφανές γιατί τα αισθήµατα

που αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Βλέπε : The Trouble with Testosterone, Robert M.
Sapolsky, Simon & Schuster, 1997, p.147-159

52 Παραποµπή: Violence-A noxious cocktail of genes and the environment, Mariya Moosa-
jee, J R Soc Med. 2003 May; 96(5): 211-214 | Η εργασία αυτή αναφέρει µία έρευνα στην Νέα
Ζηλανδία που ϐρήκε έναν εµφανή γενετικό παράγοντα στην εκδήλωση ϐίαιης συµπεριφοράς,
ο οποίος όµως ενεργοποιούταν µόνο εάν το άτοµο είχε υποστεί µεγάλη κακοποίηση κατά τη
διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, σε τέτοιο ϐαθµό ώστε να εκδηλωθεί αυτή η εµφανής
γενετική προδιάθεση.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539471/)

53 Παραποµπή: Violence, James Gilligan, Grosset/Putnam, New York, 1992, p.210-213
54 Αυτόθι, p.92
55 Αυτόθι, Chapter 5
56 Πηγή: Shame and conformity: the defense-emotion system, T.J. Scheff, American

Sociological Review, 1988, 53:395-406
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κατωτερότητας, ντροπής και ταπείνωσης αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά
του σύγχρονου πολιτισµού. ΄Οπως σηµειώθηκε πριν, οι συνέπειες αυτών των
συναισθηµάτων στους ανθρώπους έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τη δη-
µόσια υγεία όπως η επιδηµία της διαπροσωπικής ϐίας την οποία ϐλέπουµε
σήµερα σε διάφορες σύνθετες µορφές. Οι τροµοκρατικές ενέργειες, οι πυ-
ϱοβολισµοί σε τοπικά σχολεία ή εκκλησίες και άλλες ακραίες ενέργειες, που
απλά δεν υπήρχαν µέχρι πρότινος, ϕανερώνουν µία µοναδική εξέλιξη της
ίδιας της ϐίας. Ο ∆ρ. Γκίλιγκαν καταλήγει µε τα εξής : «Εάν ϑέλουµε να
αποτρέψουµε τη ϐία, τότε οι στόχοι µας πρέπει να είναι είναι οι πολιτικές και
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις.»57

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τα ποσοστά ανθρωποκτονιών σε πλού-
σιες χώρες µε διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής ανισότητας. Οι Ηνωµένες
Πολιτείες, πιθανώς η πιο «αντισοσιαλιστική» χώρα χωρίς πολλές κοινωνικές
ασφαλιστικές δικλίδες (όπως η καθολική υγειονοµική περίθαλψη), η οποί-
α επίσης προωθεί τις αρχές της «ανεξαρτησίας» και του «ανταγωνισµού» ως
ύψιστες αρετές, έχουν τεράστια επίπεδα ϐίας. Ενώ οι συζητήσεις για τον
έλεγχο των όπλων και άλλα σχετικά εξακολουθούν να δεσπόζουν στο δηµό-
σιο αµερικάνικο διάλογο, αυτό δεν έχει καµία σχέση µε την αιτιότητα των
ανθρωποκτονιών.

8.8 Συµπέρασµα

Αυτό το δοκίµιο προσπάθησε να δώσει µία συνοπτική επισκόπηση των ϐα-
σικών αιτιωδών σχέσεων της ανθρώπινης υγείας τόσο σε ψυχολογικό όσο και
σε σωµατικό επίπεδο. Το κεντρικό ϑέµα ήταν το πώς η γενικότερη κοινωνικο-
οικονοµική κατάσταση ϐελτιώνει ή επιδεινώνει τη δηµόσια υγεία συνολικά,
ενώ αναφέρθηκαν σύντοµα κάποιες ιδανικές συνθήκες οι οποίες ϑα µπορού-
σαν να αυξήσουν την ευµάρεια, να µειώσουν τις γενικές ασθένειες και να
ανακουφίσουν την κοινωνία από τα επιδηµικά προβλήµατα συµπεριφοράς
όπως η ϐία.

Είναι σαφές πώς οι άσχηµες οικονοµικές συνθήκες µειώνουν την ανθρώ-
πινη υγεία και ευηµερία όταν παίρνουν τη µορφή της απόλυτης στέρησης
όπως η αδυναµία κάποιου να αποκτήσει ποιοτικά τρόφιµα, οι χρονικοί πε-
ϱιορισµοί του γονιού λόγω εργασίας οι οποίοι µειώνουν την συναισθηµατική
και αναπτυξιακή υποστήριξη των παιδιών του, η µείωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης λόγω δηµοτικών προβληµάτων χρηµατοδότησης και άλλες δύ-
σκολες καταστάσεις που προκαλούν αναταραχές σαν το γεγονός ότι οι περισ-
σότεροι γάµοι διαλύονται λόγω οικονοµικών προβληµάτων.58 Παρόλα αυτά,

57 Πηγή: Violence, James Gilligan, Grosset/Putnam, New York, 1992, p.236
58 Παραποµπή: Money Fights Predict Divorce Rates, Catherine Rampell (http://
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Σχήµα 8.4:

στο συγκεκριµένο δοκίµιο δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στο ϑέµα της σχετι-
κής στέρησης επειδή είναι λιγότερο εµφανές ϕαινόµενο και παίζει πολύ πιο
σηµαντικό ϱόλο από αυτόν που αρκετοί νοµίζουν.

Σε καθαρά κοινωνικοοικονοµικά πλαίσια, τα προαναφερθέντα στοιχεία
για τη δηµόσια υγεία ϑέτουν υπό αµφισβήτηση την πεποίθηση ότι ο αντα-
γωνισµός, η άνοδος στην κοινωνική ιεραρχία και άλλες παρόµοιες «καπι-
ταλιστικές» έννοιες κινήτρων και προόδου είναι οι κινητήριες δυνάµεις της
κοινωνικής προόδου και της υγείας. ΄Οσο περισσότερα µαθαίνουµε για τη
δηµόσια υγεία τόσο ισχυρότερο γίνεται το επιχείρηµα ότι η ϕύση του κοι-
νωνικοοικονοµικού µας συστήµατος είναι αναχρονιστική όσον αφορά τους
στόχους και τις προθέσεις της. Είναι σαφές ότι η ανθρώπινη πρόοδος, η υ-
γεία και η επιτυχία δεν καθορίζονται από τη συνεχή εισροή καταναλωτικών
αγαθών, γκάτζετς και υλικών δηµιουργιών προς πώληση. Η δηµόσια υγεία
και η ευηµερία ϐασίζονται στις σχέσεις που έχουµε µε τους άλλους ανθρώ-
πους αλλά και µε το περιβάλλον µας και η κοινωνική διαστρωµάτωση, που
προκαλείται από την ίδια την αγορά, είναι άκρως επιζήµια για την κοινωνία.

economix.blogs.nytimes.com/2009/12/07/money-fights-predict-divorce-rates/)
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Το αποτέλεσµα είναι µία κρυφή µορφή ϐίας εναντίον του γενικού πληθυ-
σµού και ως εκ τούτου τα προβλήµατα δηµόσιας υγείας που παρατηρούµε
σήµερα είναι στην πραγµατικότητα ένα ϑέµα πολιτικών και ανθρώπινων δι-
καιωµάτων. ΄Οταν ϐλέπουµε µία ξεκάθαρη γενοκτονία στον κόσµο, συνήθως
διαφωνούµε έντονα µε αυτή την πράξη για καθαρά ηθικούς λόγους. Τι ϑα
κάναµε όµως αν συνειδητοποιούσαµε ότι υπάρχει µία συνεχής γενοκτονία, α-
όρατη αλλά υπαρκτή, η οποία διαιωνίζεται όχι από ένα συγκεκριµένο άτοµο ή
οµάδα, αλλά από µία ψυχολογική διαταραχή που καλλιεργείται από το άγχος
και άλλες επιπτώσεις του κατεστηµένου κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου;

΄Οπως ϑα υποστηριχθεί στα ακόλουθα δοκίµια, δεν είναι αρκετό, σε ϐάθος
χρόνου τουλάχιστον, να κάνουµε απλά κάποιες αλλαγές στο σηµερινό κοι-
νωνικοοικονοµικό σύστηµα για να λυθούν αυτά τα προβλήµατα. Οι ίδιες οι
ϑεµελιώδεις αρχές του τρέχοντος µοντέλου ϐασίζονται σε ιεραρχικές και αντα-
γωνιστικές οικονοµικές πεποιθήσεις, άρα αν ϑέλουµε να αφαιρέσουµε αυτά
τα ϐασικά χαρακτηριστικά και τις συνέπειές τους πρέπει να µετατρέψουµε
πλήρως ολόκληρο το κοινωνικό σύστηµα.
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«΄Ενα σοβαρό σύµπτωµα της σηµερινής µας κατάστασης είναι ότι
καµία σχολή, κλάδος ή ϑεωρία κοινωνικής ανάλυσης δεν ϐασί-
Ϲεται πρωταρχικά στις Ϲωτικές µας απαιτήσεις...Αντίθετα, το εκά-
στοτε κοινωνικό κατασκεύασµα ϑεωρείται πάντα ως το απόλυτο
σηµείο αναφοράς - ένα σύνολο ιδεών, η πολιτεία, η αγορά, οι
κοινωνικές τάξεις, η τεχνολογική ανάπτυξη ή κάποιος άλλος πα-

ϱάγοντας εκτός από τις ανάγκες της ίδιας της Ϲωής.»1

John McMurtry

9.1 Επισκόπηση

Τα Οικονοµικά είναι πιθανώς το πιο κρίσιµο κοινωνικό χαρακτηριστικό
που υπάρχει. Σχεδόν κάθε πτυχή της Ϲωής µας, συχνά χωρίς να το αναγνωρί-
Ϲουµε συνειδητά, έχει σε κάποιο ϐαθµό σχέση µε την ιστορική ανάπτυξη και
την παρούσα πρακτική της οικονοµικής σκέψης, η οποία διαµορφώνει τους
πιο ϐασικούς µας ϑεσµούς, τις πιο ϐασικές µας πεποιθήσεις και αξίες. Στην
πραγµατικότητα, ο ίδιος ο τρόπος µε τον οποίο ως κοινωνία σκεφτόµαστε τη
σχέση µας µε τους άλλους και τον πλανήτη που µας συντηρεί είναι κατά µε-
γάλο µέρος το άµεσο αποτέλεσµα των οικονοµικών ϑεωριών και πρακτικών
τις οποίες διαιωνίζουµε.

Η κριτική ανασκόπηση των ιστορικών, ϑρησκευτικών και ηθικών ϕιλοσο-
ϕιών, της ανάπτυξης της κυβέρνησης, των πολιτικών κοµµάτων, των νοµικών
καταστατικών (αρχών) και άλλων κοινωνικών συµβάσεων και πεποιθήσεων οι
οποίες συγκροτούν ένα κοινωνικό σύστηµα και τον πολιτισµό του, αποκα-

1 Πηγή: The Cancer Stage of Capitalism, John McMurtry, Pluto Press, 1999, p.viii
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λύπτει τη ϐαθιά επίπτωση την οποία είχαν και εξακολουθούν να έχουν οι
οικονοµικές ϑεωρήσεις στη διαµόρφωση του «πνεύµατος» µίας εποχής.

Η σκλαβιά, ο ταξικός διαχωρισµός, η ξενοφοβία, ο ϱατσισµός, ο σεξισµός,
η υποδούλωση και πολλές άλλες διχαστικές και εκµεταλλευτικές έννοιες που
είναι κοινές στην ανθρώπινη πολιτισµική ιστορία, ϑα αποδειχθεί ότι µε τον
ένα ή άλλο τρόπο έχουν προέλευση και διαιωνίζονται µέσα σε πολλές από τις
γενικά αποδεκτές οικονοµικές ϕιλοσοφίες. Η Ιστορία είναι αρκετά κατατο-
πιστική σε σχέση µε το πώς η κοινωνική κατάσταση διαµορφώνεται από τις
επικρατούσες οικονοµικές ϑεωρήσεις µίας δεδοµένης περιόδου. ∆υστυχώς
όµως δεν δίνεται αρκετή ϐαρύτητα σήµερα σε αυτήν την ευρεία κοινωνιολογι-
κή ϑεώρηση όταν αναλύουµε το γιατί ο κόσµος µας είναι όπως είναι και γιατί
σκεφτόµαστε µε τον τρόπο που σκεφτόµαστε.

Ως πρωταρχικό σηµείο (το οποίο ϑα εµφανιστεί και αργότερα σε αυτό το
δοκίµιο), στη σύγχρονη οικονοµική σκέψη υπάρχει συχνά ένας ϐασικός διχα-
σµός. Στη µία πλευρά ϐρίσκεται η «Καπιταλιστική Ελεύθερη Αγορά», η οποία
δηλώνει «ελευθερία» στις κινήσεις των µεµονωµένων παραγωγών, εργατών και
εµπόρων, οι οποίοι εργάζονται ως σύνολο για να αγοράζουν, να πουλούν και
να απασχολούν εργαζόµενους.2 Στην αντίθετη όχθη ϐρίσκεται η έννοια του
«Κράτους», ένα ενοποιηµένο σύστηµα εξουσιοδοτηµένης δύναµης που µπο-
ϱεί να παρεµβαίνει νοµοθετώντας και ϑέτοντας οικονοµικές κατευθύνσεις οι
οποίες µπορούν να αναστέλλουν τη δράση της «Ελεύθερης Αγοράς». Οι πε-
ϱισσότερες οικονοµικές διαµάχες σήµερα περιστρέφονται µε τον ένα ή άλλο
τρόπο γύρω από αυτήν τη διχοτόµηση, µε τα συµφέροντα των «νεοφιλελευ-
ϑεριστών», δηλαδή αυτών που επιθυµούν µία αγορά χωρίς παρεµβάσεις, να
ϐρίσκονται σε συνεχή διαµάχη µε τους «κρατιστές», οι οποίοι πιστεύουν ότι
είναι καλύτερο να υπάρχει κάποιας µορφής κεντρικός κυβερνητικός έλεγχος
και λήψη αποφάσεων πάνω στον οικονοµικό σχεδιασµό.

Το Κίνηµα Zeitgeist δεν παίρνει καµία από τις δύο ϑέσεις, παρότι πολ-
λοί οι οποίοι ακούνε τις προτάσεις του κινήµατος αυτόµατα υποθέτουν ότι
ταυτίζεται µε τη δεύτερη (Κρατισµός).3 ΄Οπως ισχύει σε πολλά παραδοσιακά

2 ΄Ενας λιγότερο γενικευµένος ορισµός της «ελεύθερης αγοράς» έχει ως εξής : «΄Ενα οι-
κονοµικό σύστηµα στο οποίο οι τιµές και οι µισθοί καθορίζονται από τον ελεύθερο (άνευ
περιορισµών) ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων, χωρίς κυβερνητικές ϱυθµίσεις ή το ϕό-
ϐο µονοπωλίων.» (http://dictionary.reference.com/browse/free+market)

3 ΄Οπως ϑα περιγραφεί σε επόµενα δοκίµια, η συχνά εσφαλµένη κατηγοριοποίηση του Κι-
νήµατος Zeitgeist ως «κρατιστικού» έχει τις ϱίζες της στη γενική αντίθεση του κινήµατος µε
τις αρχές της αγοράς, τις οποίες ϐρίσκει µη ϐιώσιµες και συχνά αντιπαραγωγικές. Ο «κρα-
τισµός», ο οποίος έχει διάφορες µορφές όπως κοµµουνιστικός, ϕασιστικός ή σοσιαλιστικός,
συνηγορεί υπέρ µίας «κεντρικής αρχής» η οποία αποφασίζει για το πώς πρέπει να εκτυλίσσε-
ται η οικονοµική-πολιτική πορεία, µε µικρή ή ανύπαρκτη επιρροή του γενικού πληθυσµού
στην όλη διαδικασία. Το Κίνηµα Zeitgeist υποστηρίζει µία ανοιχτή διαδικασία λήψης απο-
ϕάσεων, λαµβάνοντας πρώτιστα υπόψη τους ϑεµελιώδεις αποδεδειγµένους επιστηµονικούς
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συστήµατα πίστης, οι πολωτικές απόψεις και οι αµυντικές τάσεις είναι συ-
χνές. Πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν καν να διανοηθούν πως ίσως υπάρχει
και κάποιο άλλο πιθανό πλαίσιο αναφοράς σε σχέση µε το πώς ένα οικο-
νοµικό σύστηµα µπορεί να αναπτυχθεί και να οργανωθεί, κάτι που έχει ως
αποτέλεσµα την προκατάληψη και την εύκολη απόρριψη νέων ιδεών.

Η ακόλουθη σύντοµη µελέτη αφορά την ιστορική ανάπτυξη των Οικονοµι-
κών. Θα ακολουθήσουµε την ιστορική οικονοµική σκέψη από τον 17ο αιώνα
έως σήµερα, εστιάζοντας στις ϐασικές επιρροές οι οποίες γέννησαν το σύγ-
χρονο σύστηµα του «καπιταλισµού της ελεύθερης αγοράς». ΄Οµως, όπως ϑα
αναλυθεί και περισσότερο στο τρίτο µέρος του ϐιβλίου, ϑα αναφέρουµε επίσης
µία διαφορετική οπτική γωνία. Θα την ονοµάσουµε «µηχανιστική» ϑεώρηση.
Η µηχανιστική οπτική των οικονοµικών συντελεστών ϐλέπει µε διαφορετικό
τρόπο τις αιτιατές επιστηµονικές σχέσεις της ανθρώπινης ύπαρξης µε το πε-
ϱιβάλλον και χτίζει ένα µοντέλο οικονοµικής ϑεωρίας από την οπτική γωνία
της στρατηγικής λογικής, όχι της ιστορικής παράδοσης.

Το συµπέρασµα είναι ότι η σύγχρονη οικονοµική σκέψη δεν είναι καθό-
λου σύγχρονη ενώ η µεγάλη πλειονότητα των εννοιών που ϑεωρούµε ακόµα
ως «δεδοµένες», όπως η «ιδιοκτησία», το «χρήµα», «ο ταξικός διαχωρισµός»,
οι ϑεωρίες της «αξίας», του «κεφαλαίου» και άλλες έννοιες οι οποίες επιστρα-
τεύονται σε όλα σχεδόν τα σχετικά ιστορικά επιχειρήµατα, είναι στην ουσί-
α ξεπερασµένες εκ ϑεµελίων. Οι ϱαγδαίες εξελίξεις στη ϐιοµηχανία, στην
πληροφορική και στις ανθρωπιστικές επιστήµες, οι οποίες σε µεγάλο ϐαθµό
αγνοήθηκαν από την κατεστηµένη οικονοµική παράδοση, προκαλούν αναθε-
ωρήσεις και ϑέτουν νέες συσχετίσεις που απλά δεν συµπεριλαµβάνονται στα
καθιερωµένα οικονοµικά µοντέλα.4

΄Οσον αφορά τις συνεχώς εξελισσόµενες «σχολές» σκέψης οι οποίες οδήγη-
σαν την οικονοµική αντιπαράθεση εκεί που ϐρίσκεται σήµερα, η ακαδηµαϊκή
(και συχνά στερεότυπη) παραδοσιακή εξέλιξη της κατεστηµένης οικονοµικής
ϑεωρίας ϕαίνεται να έχει αναπτύξει ένα αυτοαναφερόµενο πλαίσιο αναφοράς.5

Με άλλα λόγια, οι πιο «διαδεδοµένες» και αποδεκτές οικονοµικές ϑεωρή-

νόµους, µε σκοπό τη µέγιστη ϐιωσιµότητα και αποδοτικότητα.
4 Η έννοια της «εξωτερικότητας», η οποία ϑα αναλυθεί περαιτέρω στη συνέχεια του δοκι-

µίου, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Τις περισσότερες ϕορές το περιβαλλοντικό και
κοινωνικό κόστος των οικονοµικών ενεργειών, σε συνδυασµό µε την αναµφισβήτητη µείωση
της τεχνικής αποδοτικότητας συνεπώς και της ευηµερίας, παραλείπονται από τη ϑεωρητική
εξίσωση της αγοράς, όπως και πολλοί άλλοι συναφείς παράγοντες.

5 Ο οικονοµικός ϕιλόσοφος John McMurtry ανέφερε τα εξής για το εν λόγω ϑέµα: «Αυτή
η τάση επικρατεί από τους Ηπειρωτικούς Ορθολογιστές και έπειτα. Για παράδειγµα, ο
Λάιµπνιτς, ο Σπινόζα, ο Ντεκάρτ, ο Μπέρκλεϋ, ο Καντ και ο Χέγκελ ϑεωρούσαν δεδοµένο το
κοινωνικό κατεστηµένο της εποχής τους και το έβλεπαν ως µία έκφραση του ϑεϊκού νου, για
αυτό και το ϑεωρούσαν ορθολογικό τους καθήκον να το αποδέχονται ή να το δικαιολογούν.»
The Cancer Stage of Capitalism, Pluto Press, 1999, p.7
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σεις σήµερα, αυτές που διαδίδονται στα έγκριτα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και
στα κυβερνητικά συνέδρια, ϕαίνεται πως ϑεωρούνται σεβαστές και έγκυρες
απλά επειδή υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι σαν να ϐλέπουµε τη
µηχανή ενός αυτοκινήτου και να υποθέτουµε ότι η δοµή της είναι αµετάβλη-
τη, ενώ µπορούµε να αλλάξουµε µόνο τα εξαρτήµατά της, αντί να σκεφτούµε
πώς να επανασχεδιάσουµε ολόκληρη τη µηχανή από την αρχή µε ϐάση νέες
τεχνολογίες και πληροφορίες που ϑα την κάνουν πιο αποδοτική και επιτυχη-
µένη.

Η «σύγχρονη» οικονοµική σκέψη είναι µία παλαιά µηχανή µε γενεές δια-
κεκριµένων «ειδικών» οι οποίοι εργάζονται πάνω στη διαχείριση παλαιών ε-
ξαρτηµάτων, αρνούµενοι να δεχθούν την πιθανότητα ότι ολόκληρη η µηχανή
είναι απαρχαιωµένη και ίσως όλο και περισσότερο προβληµατική. Εξακο-
λουθούν να ϑέτουν επιχειρήµατα, ϑεωρίες και εξισώσεις οι οποίες ενισχύουν
τη ψευδή σηµασία αυτής της παλαιάς µηχανής (παλαιό «πλαίσιο αναφοράς»),
αγνοώντας νέες εξελίξεις στην επιστήµη, στην τεχνολογία και στη δηµόσια υ-
γεία οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης τους.
Το ϕαινόµενο αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από τη µακρά ιστορία άλλων «κατε-
στηµένων» ιδεών, όπως η ανθρώπινη σκλαβιά, τις οποίες η κοινωνία ϑεωρούσε
ϕυσιολογικές και δεδοµένες.6

9.2 Θεµελιώδεις Αρχές

΄Ενα καλό ιστορικό σηµείο να ξεκινήσει κανείς είναι η Ευρώπη του Μεσαί-
ωνα7 καθώς οι πιο κεντρικές ιδέες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο καπιταλι-
σµό, οι οποίες αργότερα εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσµο, ϕαίνεται να έλαβαν
σάρκα και οστά κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.8 Από τον 17ο αιώνα
και έπειτα ανακαλύπτουµε τους ϕιλόσοφους µε τη µεγαλύτερη επιρροή στον

6 Ο Αριστοτέλης (384 π.Χ. - 322 π.Χ.), ο οποίος έχει συµβάλει τα µέγιστα στην επιστηµονι-
κή, λογική και ϕιλοσοφική σκέψη, τασσόταν υπέρ της δουλείας δικαιολογώντας το ϕαινόµενο
περισσότερο µε προκατάληψη παρά µε λογική: «Υπάρχει κανείς που να ϑέλησε από τη ϕύση
του να είναι σκλάβος και για τον οποίο µία τέτοια κατάσταση είναι ωφέλιµη και σωστή ή
µήπως δεν είναι όλη η δουλεία παραβίαση της ϕύσης; ∆εν υπάρχει καµία δυσκολία να απα-
ντηθεί αυτό το ερώτηµα είτε από άποψη λογικής είτε από γεγονότων. Το ότι κάποιοι πρέπει
να κυβερνούν και άλλοι να κυβερνώνται είναι κάτι όχι µόνο αναγκαίο αλλά και ωφέλιµο· από
την ώρα της γέννησής τους κάποιοι προορίζονται για υποταγή ενώ άλλοι για να κυβερνούν.»
Πολιτικά, Βιβλίο 1, Κεφάλαια 3-7

7 Ο όρος «Μεσαίωνας» γενικά αναφέρεται στην περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας η οποία
διήρκησε από τον 5ο έως τον 15ο αιώνα.

8 Για µία λεπτοµερή έρευνα στο οικονοµικό σύστηµα και την κοινωνία του Μεσαίωνα
προτείνεται το ακόλουθο σύγγραµµα: The Agrarian Life of the Middle Ages, J.H. Chapman
and Eileen E. Powers, eds., 2nd ed.,The Cambridge Economic History of Europe, vol. 1
London, Cambridge University Press, 1966
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καπιταλισµό, οι οποίοι ακόµα χαίρουν µεγάλης εκτίµησης στα παραδοσια-
κά ϐιβλία των οικονοµικών. Παρότι οι ιστορικοί έχουν δείξει ότι οι ϐασικές
έννοιες της «ιδιοκτησίας» και της «εµπορίας για κέρδος» έχουν τις ϱίζες τους
πίσω στο 2000 π.Χ,9 η κύρια αναπτυξιακή τους ϐάση και η καθιέρωσή τους
ϕαίνεται ότι ξεκινά κάπου µεταξύ του τέλους της ϕεουδαρχικής περιόδου και
της αρχής της µερκαντιλιστικής περιόδου.

Αντί να συζητήσουµε τις διαφορές µεταξύ των κοινωνικοοικονοµικών συ-
στηµάτων τα οποία προϋπήρξαν του σύγχρονου καπιταλισµού, αξίζει περισ-
σότερο να σηµειώσουµε τις γενικές οµοιότητες. Σε αυτό το ευρύ πλαίσιο, το
καπιταλιστικό σύστηµα ϕαίνεται ότι είναι µία εξέλιξη ορισµένων ϐαθιά ϱιζωµέ-
νων ιστορικών ϑεωρήσεων σχετικά µε την ανθρώπινη ϕύση και τις ανθρώπινες
κοινωνικές σχέσεις.10

Αρχικά, παρατηρούµε ότι καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής της ιστορικής ε-
ξέλιξης υπήρχε ταξικός διαχωρισµός, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο ϐαθµό. Οι
άνθρωποι γενικά χωρίζονταν σε δύο οµάδες11, σε αυτούς που παράγουν για
µία πολύ χαµηλή αµοιβή και αυτούς που κερδίζουν από αυτήν την παρα-
γωγή. Το ϑέµα της ανισότητας ήταν ανέκαθεν ένα διαχρονικό ϕαινόµενο, µε
χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη σκλαβιά στην Αρχαία Αίγυπτο,12 το µόχθο
του αγρότη για τη συντήρηση του αφέντη του στο µεσαιωνικό ϕεουδαρχισµό13

και τη συγκεκαλυµµένη καταπίεση των εµπόρων της αγοράς από τα κρατικά
µονοπώλια του µερκαντιλισµού.14

΄Ενα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό που εµφανίζεται στις κυρίαρχες ∆υτι-
κές κοινωνικοοικονοµικές ϕιλοσοφίες είναι η στοιχειώδης παράλειψη (ή ίσως
άγνοια) της σύνδεσης µεταξύ του ανθρώπινου είδους και του περιβάλλοντός
του. Παρότι υπήρξαν ορισµένες εξαιρέσεις όπως οι γηγενείς ϕυλές στις προα-

9 Παραποµπή: Macroeconomics from the beginning: The General Theory, Ancient Mar-
kets, and the Rate of Interest, David Warburton Paris, Recherches et Publications, 2003
p.49

10 Η «αναδυόµενη» ϑεώρηση της οικονοµικής εξέλιξης ϕαίνεται σχετικά νέα έννοια, η οποία
έγινε γνωστή κυρίως από τον Θόρσταϊν Βέµπλεν στις αρχές του 20ού αιώνα. Στο ϑέµα της
οικονοµικής εξέλιξης προτείνεται το ακόλουθο σύγγραµµα: The Evolution of Institutional
Economics: Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism, Geoffrey M.
Hodgson, London, Routledge, 2004

11 Ο διαχωρισµός των «τάξεων» σε συγκεκριµένες κατηγορίες δεν έχει ένα ακριβές νόη-
µα, ιστορικά τουλάχιστον. Η αναφορά εδώ έχει να κάνει µε τη συνεχιζόµενη ύπαρξη µίας
κυρίαρχης τάξης, είτε πρόκειται για την παλαιά τάξη των ευγενών είτε για τη σύγχρονη
χρηµατοοικονοµική ολιγαρχία.

12 Παραποµπή: The Historical Encyclopedia of World Slavery, Junius P. Rodriguez, Vol
I, Section E

13 Παραποµπή: Medieval Feudalism, Carl Stephenson, Cornell University Press, 1956
14 Παραποµπή: A History of Economic Theory and Method, Robert B. Ekelund; Robert F.

Hébert, New York: McGraw-Hill, 1975.
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ποικιακές αµερικάνικες κοινωνίες,15 η ∆υτική οικονοµική σκέψη δεν λαµβά-
νει υπόψη την παραπάνω σχέση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκαν
κάποια ϐασικά οικολογικά προβλήµατα τα οποία αναπόφευκτα οδήγησαν σε
δηµόσιες και κυβερνητικές συζητήσεις και σε ένα γενικότερο ενδιαφέρον για
«µεταρρύθµιση».16

΄Ενα τρίτο ουσιώδες χαρακτηριστικό που αξίζει να σηµειωθεί είναι η απο-
σύνδεση, σε κοινωνικό επίπεδο, της ευηµερίας ενός ατόµου µε τις ϐασικές του
ανθρώπινες ανάγκες και κατά συνέπεια µε το επίπεδο της δηµόσιας υγείας. Η
µεγάλη πρόοδος στις κοινωνικές επιστήµες, η οποία έλαβε χώρα ουσιαστικά
µετά την εγκαθίδρυση των κεντρικών οικονοµικών δογµάτων, µας δείχνει ότι
οι ανθρώπινες επιθυµίες και οι ανθρώπινες ανάγκες17 δεν είναι το ίδιο, ενώ η
αποστέρηση των τελευταίων µπορεί να δηµιουργήσει πολλές αρνητικές επι-
πτώσεις όχι µόνο στο άτοµο αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Για παράδειγµα,
έχει ϐρεθεί ότι αντικοινωνικές, «εγκληµατικές» και ϐίαιες συµπεριφορές πη-
γάζουν σε πολλές µορφές κοινωνικής αποστέρησης οι οποίες µε τη σειρά τους
προκαλούνται από το κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο.18 Για να το ϑέσουµε πιο
γενικά, το τωρινό σύστηµα αγνοεί τέτοιες κοινωνικές επιπτώσεις λόγω του
ίδιου του σχεδιασµού του, καθώς τις ϑεωρεί απλά «εξωτερικότητες».

Επιπλέον, τον 18ο αιώνα ο «Κοινωνικός ∆αρβινισµός»19 ήρθε να υποστη-
ϱίξει τη ϐασική αρχή της «εργασίας έναντι αµοιβής» και να µειώσει ακόµα
περισσότερο το ανθρώπινο ον στο επίπεδο ενός αντικειµένου το οποίο ϑα
έπρεπε να οριστεί και να αξιολογηθεί µόνο από την εισφορά του στο σύστη-
µα εργασίας. Εάν ένα άτοµο δεν είναι ικανό να εξασφαλίσει εργασία ή να

15 Παραποµπή: Defending Mother Earth: Native American Perspectives on Environmental
Justice, Jace Weaver, Orbis Books, 1996

16 Θα χρειαζόταν µία πολύ εκτενής ανάλυση για να αναφερθεί κανείς στα οικολογικά προ-
ϐλήµατα µε τα οποία είναι αντιµέτωπη πλέον η ανθρωπότητα όπως η αποσταθεροποίηση του
κλίµατος, η ϱύπανση του αέρα, η εξάντληση των ϕυσικών πόρων, η απώλεια της ϐιοποικι-
λότητας και άλλες µόνιµες απειλές της δηµόσιας υγείας. Κατά την άποψη του Κινήµατος
Zeitgeist αυτά τα προβλήµατα είναι, ως επί το πλείστον, αποτέλεσµα του καπιταλιστικού
οικονοµικού µοντέλου και των αξιών που το ίδιο διαιωνίζει.

17 Τα καταναλωτικά πρότυπα της σύγχρονης κοινωνίας έχουν κάνει ϕανερό το πόσο αυ-
ϑαίρετες και υποκειµενικές είναι οι «ανθρώπινες επιθυµίες». Σηµαντικό ϱόλο σε αυτό το
ϕαινόµενο έπαιξε η µεγάλη αλλαγή των ανθρώπινων αξιών κατά τον 20ό αιώνα χάρη στην
εφαρµογή των µοντέρνων διαφηµίσεων του ∆υτικού πολιτισµού. Από την άλλη, οι «ανθρώ-
πινες ανάγκες» αποτελούν ϐασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της Ϲωής και σε πολύ
µεγάλο ϐαθµό είναι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους, αφού η κάλυψή τους είναι απαραίτητη
για τη διαφύλαξη της σωµατικής και ψυχικής τους υγείας.

18 Βλέπε δοκίµιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
19 Ο «Κοινωνικός ∆αρβινισµός» είναι µία γενική ιδεολογία η οποία επιδιώκει να εφαρµόσει

στην κοινωνιολογία και στην πολιτική τις ϐιολογικές έννοιες του ∆αρβινισµού και των ϑεωριών
«επιβίωσης του καλύτερα προσαρµοσµένου». Ο όρος διαδόθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το
1944 από τον ιστορικό Richard Hofstadter. Η σύλληψη αυτής της ιδεολογίας, ωστόσο,
εµφανίζεται στη ϕιλοσοφική σκέψη πολύ πριν από την εποχή του ∆αρβίνου.
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εµπλακεί επιτυχώς στην οικονοµία της αγοράς, δεν υπάρχει καµία ουσια-
στική δικλείδα ασφαλείας για την επιβίωση ή την ευηµερία του πέραν από
την «παρέµβαση» που έρχεται από το «κράτος» µε κάποια µορφή «κοινωνικής
πρόνοιας». Στη σύγχρονη εποχή, αυτή η πρακτική είναι πολύ αµφιλεγόµενη,
ενώ γίνεται επίκληση στο «σοσιαλισµό» ως κάτι το καταστροφικό, οποτεδήποτε
η κυβερνητική πολιτική επιχειρεί να προσφέρει απευθείας υποστήριξη στους
πολίτες χωρίς τη χρήση των µηχανισµών της αγοράς.

9.3 Η Ανάδυση της Καπιταλιστικής Οικονοµίας
της Αγοράς

Η ϕεουδαρχία του Μεσαίωνα, η οποία διήρκεσε περίπου από τον 9ο ως
τον 16ο αιώνα, ήταν το κυρίαρχο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα το οποίο
ουσιαστικά προϋπήρξε του «καπιταλισµού της ελεύθερης αγοράς» στη ∆υτική
Ευρώπη. Ακολούθησε ο «µερκαντιλισµός», γνωστός και ως «εµποροκρατία»,
ο οποίος ϑεωρείται το µεταβατικό στάδιο προς τον καπιταλισµό.

Η ϕεουδαρχία ήταν ϐασισµένη σε ένα σύστηµα αµοιβαίων υποχρεώσεων
και υπηρεσιών µέσα σε µία δεδοµένη κοινωνική ιεραρχία, µε ολόκληρο το
κοινωνικό σύστηµα να ϐασίζεται ουσιαστικά στον αγροτικό τοµέα. Η µεσαιω-
νική κοινωνία ήταν κατά κύριο λόγο µία αγροτική κοινωνία ενώ η κοινωνική
ιεραρχία ϐασιζόταν στον καταµερισµό της γης. Οι ϐασικοί οικονοµικοί ϑε-
σµοί ήταν οι «συντεχνίες» και αν κάποιος ήθελε να παράγει ή να πουλήσει
ένα αγαθό ή µία υπηρεσία, κατά κανόνα ϑα έπρεπε να προσχωρήσει σε µία
συντεχνία. Πολλά ϑα µπορούσαν να ειπωθούν µε λεπτοµέρεια για αυτήν την
εκτενή περίοδο της ιστορίας, η οποία, όπως και µε το µεγαλύτερο κοµµάτι της
ιστορίας, υπόκειται σε πολλαπλές ερµηνείες και δηµόσια συζήτηση. Παρόλα
αυτά, σε αυτό το δοκίµιο ϑα παρουσιαστεί µόνο µία πολύ γενική επισκόπηση
σχετικά µε την οικονοµική µετάβαση στον καπιταλισµό της αγοράς.20

Καθώς ο αγροτικός τοµέας και η τεχνολογία των µεταφορών ϐελτιωνόταν,
το εµπόριο διευρύνθηκε. Από τον 13ο αιώνα, µε την έλευση για παράδειγµα
της τετράτροχης άµαξας, το εύρος της αλληλεπίδρασης στην αγορά αυξήθηκε
δραµατικά. Επίσης, εµφανίστηκε η εξειδίκευση στην εργασία ενώ αυξήθηκε
η συγκέντρωση πληθυσµού στις αστικές περιοχές.21 Αυτές οι αλλαγές, σε
συνδυασµό µε την επακόλουθη αυξηµένη εξουσία των λεγόµενων «εµπόρων-
καπιταλιστών», σιγά-σιγά αποδυνάµωναν τους παραδοσιακούς δεσµούς οι ο-
ποίοι κρατούσαν συµπαγές το ϕεουδαρχικό κοινωνικό σύστηµα.

20 Παραποµπή: Medieval Feudalism, Carl Stephenson, Cornell University Press, 1956
21 Παραποµπή: The Economy of Early Renaissance Europe, 1300-1460, Harry A. Miski-

min, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969, p.20
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Με τον καιρό άρχισαν να αναδύονται πιο πολύπλοκες πόλεις οι οποίες κα-
τάφεραν να αποκτήσουν ανεξαρτησία από τους ϕεουδάρχες. ΄Ετσι άρχισαν να
παρουσιάζονται ολοένα και πιο πολύπλοκα συστήµατα ανταλλαγής, πίστωσης
και νόµων, πολλά από τα οποία κατοπτρίζουν αρκετές από τις ϐασικές πτυ-
χές του σύγχρονου καπιταλισµού. Στο εθιµοτυπικό ϕεουδαρχικό σύστηµα,
συνήθως ο παραγωγός της «χειροτεχνίας» ήταν επίσης και ο πωλητής. Πα-
ϱόλα αυτά, καθώς συνεχιζόταν η ανάπτυξη του εµπορίου γύρω από αυτά τα
νέα αστικά κέντρα, ο τεχνίτης άρχισε να πουλάει σε τιµές έκπτωσης µεγάλες
ποσότητες προϊόντων σε εµπόρους που δεν παρήγαγαν κάτι από µόνοι τους,
αλλά µεταπωλούσαν τα προϊόντα σε µακρινές αγορές έναντι κάποιου «κέρ-
δους». Το τελευταίο ήταν ένα στοιχείο το οποίο αργότερα ϑα γινόταν ϐασικό
συστατικό του καπιταλισµού της αγοράς.

Φτάνοντας στον 16ο αιώνα η ϐιοµηχανία της «χειροτεχνίας», ένα από τα
ϑεµέλια της ϕεουδαρχίας, είχε µεταµορφωθεί πλέον σε ένα πανοµοιότυπο α-
ντίγραφο του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου, µε όλα τα ϐασικά συστατικά
του: µεταφορά εργασίας σε χώρες µε ϕθηνό εργατικό δυναµικό, µέσα παρα-
γωγής που ανήκαν σε ιδιώτες και πολλούς ανθρώπους να ϐρίσκονται σε ϑέση
«εργοδότη» αντί να παράγουν κάτι οι ίδιοι. Σταδιακά, η λογική γύρω από
την επίτευξη χρηµατικού κέρδους εδραιώθηκε ως ο Ϲωτικός συντελεστής όλων
των ενεργειών εντός του κοινωνικού συστήµατος και έτσι ϱίζωσαν οι πρώτοι
σπόροι του καπιταλισµού.22

Ο µερκαντιλισµός, ο οποίος ουσιαστικά επικράτησε στην οικονοµική πο-
λιτική της ∆υτικής Ευρώπης από τον 16ο έως τα τέλη του 18ου αιώνα,23 χα-
ϱακτηριζόταν από κρατικά εµπορικά µονοπώλια µε σκοπό τη διασφάλιση
ϑετικού «εµπορικού ισοζυγίου»24 ενώ σε συνδυασµό µε άλλους εκτενείς κανο-
νισµούς που επιβλήθηκαν στην παραγωγή, τη µισθοδοσία και τη διακίνηση
προϊόντων αύξησε περαιτέρω τη δύναµη του κράτους. Οι συµπαιγνίες µεταξύ
του κράτους και των αναδυόµενων ϐιοµηχανιών ήταν ένα κοινό ϕαινόµενο.
Μάλιστα πολλοί πόλεµοι συνέβησαν λόγω αυτών των τακτικών, καθώς ϐασί-
Ϲονταν σε εµπορικούς περιορισµούς µεταξύ των εθνών οι οποίοι ουσιαστικά
αποτελούσαν µία µορφή οικονοµικού πολέµου.25

Ο ΄Ανταµ Σµιθ, ο οποίος ϑα συζητηθεί αργότερα σε αυτό το δοκίµιο, έγρα-

22 Παραποµπή: Studies in the Development of Capitalism, Maurice H. Dobb, London,
Routledge and Kegan Paul, 1946, Chapter 4

23 Παραποµπή: The Concise Encyclopedia of Economics, David R. Henderson, Liberty
Fund, Inc, 2002, "Mercantilism"

24 ΄Ενα ϑετικό εµπορικό ισοζύγιο, γνωστό και ως «εµπορικό πλεόνασµα», υφίσταται όταν οι
εξαγωγές προϊόντων είναι περισσότερες από τις εισαγωγές, σε χρηµατική αξία. Η εφαρµογή
µίας τέτοιας πολιτικής από το κράτος χαρακτηρίζεται ως «προστατευτισµός».

25 Παραποµπή: The Growth of Economic Thought, Henry William Spiegel, Duke University
Press, 3rd Ed, 1991, pp.93-118.
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ψε το 1776 µία εκτενή κριτική για το µερκαντιλισµό στο κλασικό κείµενό του
Μία ΄Ερευνα για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών.26 Θα µπορούσε
κανείς να υποστηρίξει ότι σε αυτό το χρονικό σηµείο γεννήθηκε ιδεολογικά
η έννοια του καπιταλισµού της «ελεύθερης αγοράς», µε την απόρριψη του
αποκαλούµενου «κρατικού» καπιταλισµού, κατά τον οποίο το κράτος «παρεµ-
ϐαίνει» στην «ελευθερία» της αγοράς. Αυτή η «παρέµβαση» ήταν ένα κεντρικό
χαρακτηριστικό του µερκαντιλισµού.27

Σήµερα ο «καπιταλισµός», ως ξεχωριστός όρος, συνήθως ορίζεται πολιτι-
σµικά µε ϐάση το ϑεωρητικό πλαίσιο της «ελεύθερης αγοράς» και όχι του
«κρατικού» καπιταλισµού. Βέβαια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αµ-
ϕισβητούν µε λεπτοµερή επιχειρήµατα το αν έχουµε πραγµατικά «ελεύθερη
αγορά» σήµερα. Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχουν συστήµατα αµιγώς
«ελεύθερης αγοράς» ή αµιγούς «κρατικού» καπιταλισµού αλλά πολύπλοκες
αναµείξεις αυτών των δύο. ΄Οπως υπογραµµίστηκε στην αρχή αυτού του
δοκιµίου, η συντριπτική πλειοψηφία των οικονοµικών διενέξεων και της α-
πόδοσης ευθυνών, όσον αφορά τα οικονοµικά, συνήθως περιστρέφεται γύρω
από αυτές τις δύο πολωτικές έννοιες.28

9.4 Ορισµός του Καπιταλισµού

Ο σύγχρονος καπιταλισµός,29 µε την οικονοµική του ϑεωρία αλλά και τον
ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό του αντίκτυπο, αναδείχθηκε σταδιακά σε µία
περίοδο αρκετών αιώνων. Πρέπει να αναφερθεί εξαρχής ότι δεν υπάρχει α-
πόλυτη συµφωνία µεταξύ των ιστορικών και των ϑεωρητικών της οικονοµίας
σχετικά µε το ποια είναι τα ϑεµελιώδη χαρακτηριστικά του καπιταλισµού.

26 Παραποµπή: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam
Smith, 1776, Book IV: Of Systems of Political Economy

27 Ο Murray Rothbard, ένας εξέχων οικονοµολόγος της νεώτερης «Αυστριακής Σχολής Οι-
κονοµικής Σκέψης», έχει κάνει την εξής κριτική πάνω στο «κρατικιστικό» καθεστώς : «Ο
µερκαντιλισµός, ο οποίος έφτασε στην αποκορύφωσή του στην Ευρώπη τον 17ο και 18ο

αιώνα, ήταν ένα σύστηµα κρατισµού που ϐάδιζε πάνω σε µία οικονοµική πλάνη για να χτί-
σει µία δοµή αυτοκρατορικής εξουσίας για το εκάστοτε κράτος και για να παρέχει ειδικά
κρατικά ϐοηθήµατα και µονοπωλιακά προνόµια σε άτοµα ή οµάδες που ευνοούνταν από το
κράτος. ΄Ετσι, ο µερκαντιλισµός αναπόφευκτα ενθάρρυνε τις εξαγωγές ενώ αποθάρρυνε τις
εισαγωγές.» (Mercantilism: A Lesson for Our Times?, Murray Rothbard, Freeman, 1963)

28 ΄Οπως ϑα υποστηριχθεί µεταγενέστερα στο δοκίµιο ∆ιαταραχή του Συστήµατος Αξιών,
αυτό αποτελεί µία ψευδή διχοτόµηση η οποία αποδίδει τα ϐασικά οικονοµικά προβλήµατα
συνήθως είτε στη µία είτε στην άλλη ϑεωρητική έννοια. Εφόσον όµως καµία από τις δύο
έννοιες δεν είναι η ϱιζική αιτία αυτών των προβληµάτων, η προαναφερθείσα διχοτόµηση
είναι άκυρη.

29 Από εδώ και πέρα σε αυτό το δοκίµιο ϑα χρησιµοποιείται ο όρος «καπιταλισµός» µε τη
συχνότερη πολιτιστική του έννοια, δηλαδή το ϑεωρητικό πλαίσιο της «ελεύθερης αγοράς».
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Παρόλα αυτά ϑα περιορίσουµε τη ϐασική του δοµή σε τέσσερα στοιχεία, πα-
ϱότι κάποιοι ϑα το ϑεωρήσουν αµφιλεγόµενο αυτό.

1. Παραγωγή και διανοµή αγαθών µε ϐάση την αγορά (εµπόριο): Η πα-
ϱαγωγή αγαθών ϐασίζεται σε πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις και αλλη-
λεξαρτήσεις που συνήθως δεν περιλαµβάνουν την απευθείας προσωπι-
κή επαφή µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Η παραγωγή κάθε
προϊόντος καθορίζεται από την προσφορά και Ϲήτηση στο πλαίσιο µίας
«αγοράς».

2. Ιδιωτική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής: Αυτό σηµαίνει ότι η κοινω-
νία εκχωρεί σε ιδιώτες το δικαίωµα να υποδεικνύουν το πώς ϑα χρησι-
µοποιηθούν οι πρώτες ύλες, τα εργαλεία, τα µηχανήµατα και τα κτίρια
τα οποία απαιτούνται για την παραγωγή.

3. ∆ιαχωρισµός της ιδιοκτησίας από την εργασία : Εν συντοµία, είναι εγ-
γενής ο ταξικός διαχωρισµός, διότι στο ανώτερο κοινωνικό επίπεδο οι
«καπιταλιστές» ή «κεφαλαιοκράτες»30 εξ ορισµού κατέχουν τα µέσα πα-
ϱαγωγής, αλλά δεν είναι υποχρεωµένοι να συνεισφέρουν στην ίδια την
παραγωγή. Ο καπιταλιστής κατέχει νοµικά οτιδήποτε παράγεται από
τους εργάτες, ενώ στους εργάτες ανήκει µόνο η εργασία τους.

4. ∆εδοµένο κίνητρο για τη µεγιστοποίηση του προσωπικού κέρδους : Η
ύπαρξη ατοµικιστικών, ανταγωνιστικών και κτητικών συµφερόντων α-
ποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία του καπι-
ταλισµού, καθώς η συνεχής πίεση για κατανάλωση και οικονοµική α-
νάπτυξη είναι αναγκαία για να προλαµβάνονται οι οικονοµικές κρίσεις
και παρόµοιες δυσµενείς καταστάσεις. Η καπιταλιστική οικονοµική ϑε-
ωρία ϑεωρεί ότι αυτή η συµπεριφορά είναι «λογική» και ότι, αν όλοι οι
άνθρωποι ακολουθούσαν σταθερά ένα τέτοιο «λογικό» τρόπο συµπερι-
ϕοράς, το καπιταλιστικό σύστηµα ϑα λειτουργούσε χωρίς προβλήµατα
και εµπόδια.31

30 Παρότι συνήθως χαρακτηρίζεται ως «καπιταλιστής» (ή κεφαλαιοκράτης) ένα άτοµο το
οποίο ασπάζεται αυτήν την οικονοµική προσέγγιση, ένας πιο ακριβής ορισµός είναι «ένα
πρόσωπο που έχει κεφάλαιο, κυρίως µεγάλο κεφάλαιο, το οποίο επενδύει σε επιχειρηµατι-
κές δραστηριότητες» (http://dictionary.reference.com/browse/capitalist). Με άλλα λόγια,
πρόκειται για ένα πρόσωπο που κατέχει ή επενδύει κεφάλαια µε σκοπό το κέρδος, αλλά δεν
έχει καµία υποχρέωση να συµβάλει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πραγµατική παραγωγή ή
στην εργασία.

31 ΄Ενα επακόλουθο αυτού του ισχυρισµού είναι οι διάφορες ϑεωρίες της «ορθολογικής επι-
λογής» και «χρησιµότητας» (ωφελιµισµός) οι οποίες εµφανίζονται στη µικροοικονοµική ϑεω-
ϱία της ελεύθερης αγοράς και προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν τις ανθρώπινες ενέργειες
µέσα από διάφορα µοντέλα συµπεριφοράς.
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9.5 Τζων Λοκ: Η Εξέλιξη της «Ιδιοκτησίας»

Μία ϐαθιά ϕιλοσοφική έννοια η οποία υφίσταται στη ϐάση του καπιτα-
λιστικού συστήµατος είναι η έννοια της «ιδιοκτησίας». Ο ΄Αγγλος ϕιλόσοφος
Τζων Λοκ (1632-1704) αποτέλεσε µία κεντρική ϕυσιογνωµία στην καθιέρωση
αυτού του όρου. Παρότι η έννοια αυτή συναντάται επίσης στο σύγγραµµα του
΄Ανταµ Σµιθ Ο Πλούτος των Εθνών, ένα από τα πιο διακεκριµένα έργα του, ο
Τζων Λοκ είναι αυτός που ορίζει τη γενική έννοια ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει
µία πολύ ισχυρή αντίφαση.

Στο Κεφάλαιο 5 µε τίτλο «Ιδιοκτησία», από το έργο του ∆εύτερη Πραγµατεία
περί Κυβερνήσεως το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1689, ο Λοκ ϑέτει ένα επιχεί-
ϱηµα σε σχέση µε τη ϕύση της ιδιοκτησίας και την οικειοποίηση γενικότερα:
«Ο µόχθος ενός ανθρώπου από την εργασία που κάνει µε τα χέρια του µπο-
ϱούµε να πούµε ότι είναι αυστηρά δικός του. ΄Αρα, όταν λαµβάνει κάτι από
την κατάσταση στην οποία το άφησε η ϕύση και το αναµιγνύει µε την εργασία
του, δηλαδή όταν προσθέτει σ΄ αυτό κάτι δικό του, δηµιουργεί µε αυτόν τον
τρόπο την ιδιοκτησία του».32 Αυτή η δήλωση (στην οποία αργότερα ϐασίστηκε
η «εργασιακή ϑεωρία της αξίας») προτάσσει τη λογική ότι, εφόσον η εργασία
«ανήκει» στον εργαζόµενο (καθώς του ανήκει ο εαυτός του), οποιαδήποτε ε-
νέργεια πηγάζει από την εργασία του µεταβιβάζει αυτήν την ιδιοκτησία στο
προϊόν το οποίο παράγει.

Η ϕιλοσοφική του στάση ουσιαστικά προέρχεται από µία χριστιανική ο-
πτική, δηλώνοντας τα εξής : «Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τον κόσµο από
κοινού· αλλά εφόσον τους τον έδωσε για το όφελός τους και για να απολαµ-
ϐάνουν τις περισσότερες δυνατές ανέσεις στη Ϲωή τους, ϑα ήταν ενάντια στην
επιθυµία του αν παρέµενε για πάντα κοινός και ακαλλιέργητος.»33

Πέρα από αυτήν τη διακήρυξη περί της «κοινής» ϕύσης της Γης και των
καρπών της για όλη την ανθρωπότητα πριν από την «καλλιέργειά» της µέσω
της ιδιοκτησίας, συµπεραίνει επίσης ότι οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να
µην αφήνουν τίποτα να χαλάσει: «Τίποτα δεν ϕτιάχθηκε από το Θεό για να
το χαλάει ή να το καταστρέφει ο άνθρωπος.»34 Ακόµη, υποστηρίζει ότι οι
ιδιοκτήτες πρέπει να αφήνουν αρκετά και για τους υπόλοιπους : «Αυτή η
οικειοποίηση ενός κοµµατιού γης για τη ϐελτίωσή της δεν έγινε σε ϐάρος
κάποιου άλλου ανθρώπου, επειδή υπήρχε ακόµα αρκετή γη και για τους
άλλους.»35

Αυτές οι αξίες, έστω και σε απλοϊκή µορφή, ϕαίνονται εύλογες από κοινω-

32 Πηγή: Second Treatise of Government, John Locke, 1689, Chapter V, Section 27
33 Αυτόθι, Chapter V, Section 34, 1689
34 Αυτόθι, Chapter V, Section 31, 1689
35 Αυτόθι, Chapter V, Section 33, 1689
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νικής άποψης. Μέχρι αυτό το σηµείο, ο Λοκ έχει ξεκαθαρίσει ότι η έννοια της
ιδιοκτησίας έχει αξία µόνο στο πλαίσιο των αναγκών του ιδιοκτήτη και της
ικανότητάς του να καλλιεργεί ή να παράγει.36 Ωστόσο, στο κεφάλαιο 36 του
ίδιου συγγράµµατος αποκαλύπτει ένα πολύ ιδιαίτερο ϕαινόµενο, του οποίου
οι επιπτώσεις ουσιαστικά µηδενίζουν όλα τα προηγούµενα επιχειρήµατά του
προς υπεράσπιση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας : «Το µόνο πράγµα το οποίο ε-
µποδίζει κάτι τέτοιο είναι η εφεύρεση του χρήµατος και η σιωπηρή συµφωνία
των ανθρώπων να του δώσουν αξία. Το γεγονός αυτό, µε τη συγκατάθεση
των ανθρώπων, επέτρεψε το να έχουν κάποιοι µεγαλύτερα κοµµάτια γης [από
άλλους] µε κατοχυρωµένα δικαιώµατα σε αυτά.»37

Η αρχική του υπόθεση ήταν ότι «[ο]ποιοσδήποτε άνθρωπος έχει τη δυνα-
τότητα µέσω της εργασίας του να κατέχει όσα µπορεί να χρησιµοποιήσει µε
τρόπο επωφελή πριν χαλάσουν· οτιδήποτε πέρα από αυτό αποτελεί κάτι περισ-
σότερο από το δικό του µερίδιο και ανήκει στους άλλους».38 ΄Οµως, είναι πολύ
δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς αυτήν την υπόθεση, διότι το χρήµα σήµερα
επιτρέπει στους ανθρώπους «να κατέχουν περισσότερα» από άλλους, κάτι που
ακυρώνει ουσιαστικά την ιδέα ότι «οτιδήποτε πέρα από αυτό αποτελεί κάτι
περισσότερο από το δικό του µερίδιο και ανήκει στους άλλους». Επιπλέον,
το χρήµα µπορεί να αγοράσει την εργασία, κάτι που ακυρώνει την ιδέα ότι
ο εργοδότης «αναµιγνύει την εργασία του στο προϊόν, άρα προσθέτει σε αυτό
κάτι το οποίο του ανήκει· έτσι το κάνει δική του ιδιοκτησία.»39

Τέλος, ο όρος ότι «[τ]ίποτα δεν ϕτιάχθηκε από το Θεό για να το χαλάει ή
να το καταστρέφει ο άνθρωπος»40 ακυρώνεται από το γεγονός ότι το χρήµα
τότε είχε τη µορφή χρυσού ή ασηµιού, οπότε δεν µπορούσε να χαλάσει : «΄Ετσι
εµφανίστηκε το χρήµα, ως κάτι ανθεκτικό το οποίο οι άνθρωποι µπορούν να
κρατάνε χωρίς να χαλάει και το οποίο, µε την κοινή συναίνεση των ανθρώπων,
µπορεί να ανταλλάσσεται για τα πραγµατικά χρήσιµα αλλά ϕθαρτά αγαθά
που συντηρούν την ανθρώπινη Ϲωή.»41

Είναι από αυτό το σηµείο, τουλάχιστον σε ϕιλολογικό επίπεδο, που για
πρώτη ϕορά ξεκινά να δικαιολογείται η ύπαρξη της ιδιοκτησίας καπιταλιστι-

36 Ο Λοκ αναφέρει τα εξής : «Η ϕύση προνόησε πολύ καλά µε το να ϑέσει όρια στην προ-
σωπική ιδιοκτησία, εφόσον υπάρχουν όρια στο πόσο µπορούν να εργαστούν και στο πόσα
χρειάζονται οι άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος µέσω της εργασίας του δεν ϑα µπορούσε να
οικειοποιηθεί όλη τη γη· καµιά απόλαυση του ανθρώπου δεν ϑα µπορούσε να καταναλώσει
περισσότερο από ένα µικρό µέρος· έτσι είναι αδύνατον για οποιονδήποτε άνθρωπο µε αυτόν
τον τρόπο να καταπατά το δικαίωµα του άλλου ή να αποκτά µία ιδιοκτησία εις ϐάρος του
γείτονά του.» (Second Treatise of Government, John Locke, Chapter V, Section 36, 1689)

37 Αυτόθι, Chapter V, Section 36, 1689
38 Αυτόθι, Chapter V, Section 31, 1689
39 Αυτόθι, Chapter V, Section 27, 1689
40 Αυτόθι, Chapter V, Section 31, 1689
41 Αυτόθι, Chapter V, Section 47, 1689
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κού τύπου. Το χρήµα άρχισε να αντιµετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό αγαθό
το οποίο µπορεί να συσσωρεύεται και να αποτελεί ιδιοκτησία κάποιου αλ-
λά και να χρησιµοποιείται ως ανεξάρτητο εµπόρευµα, καθώς υποτίθεται ότι
ενσωµατώνει την εργασία του ατόµου άρα και την «ιδιοκτησία» του. Αυτή
η αντιµετώπιση επέτρεψε την ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης αλλά και µίας
σειράς πολιτικών πρακτικών που έδιναν ολοένα και πιο πολλή έµφαση στην ι-
διοκτησία και την επιδίωξη κέρδους αντί στην απτή και ουσιαστική παραγωγή
(αυτό που ο Λοκ ονόµαζε «καλλιέργεια»).42

9.6 ΄Ανταµ Σµιθ

Ο ΄Ανταµ Σµιθ (1723-1790) ϑεωρείται ένας από τους οικονοµικούς ϕιλο-
σόφους µε τη µεγαλύτερη επιρροή στη σύγχρονη ιστορία. Παρότι το έργο του
ϐασίζεται, όπως είναι ϕυσικό, σε ϕιλοσοφικά συγγράµµατα πολλών προγενέ-
στερών του, συχνά ϑεωρείται το σηµείο εκκίνησης για την οικονοµική σκέψη
του σύγχρονου καπιταλισµού. Φτάνοντας στην ενηλικίωσή του κατά την έ-
ναρξη της Βιοµηχανικής Επανάστασης,43 ο ίδιος έζησε σε µία περίοδο στην
οποία ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι τα εγγενή χαρακτηριστικά του καπιταλι-
στικού «τρόπου παραγωγής» γίνονταν ολοένα και πιο εµφανή, δεδοµένης της
σύστασης κεντροποιηµένων αγορών και εργοστασίων παραγωγής.

΄Οπως προαναφέρθηκε, το 1776 ο Σµιθ δηµοσίευσε το παγκοσµίως γνω-
στό σήµερα έργο του Μία ΄Ερευνα για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των
Εθνών. Ανάµεσα σε πολλές σηµαντικές παρατηρήσεις του, ϕαίνεται να είναι
ο πρώτος που αναγνωρίζει τις τρεις κύριες κατηγορίες εισοδήµατος για εκείνη
την εποχή: (α) τα κέρδη, (ϐ) τα ενοίκια και (γ) τους µισθούς. Παράλληλα, α-
ναγνωρίζει πώς αυτά σχετίζονται µε τις ϐασικές κοινωνικές τάξεις εκείνης της
περιόδου: (α) τους καπιταλιστές, (ϐ) τους γαιοκτήµονες και (γ) τους εργά-
τες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ϱόλος του γαιοκτήµονα ήταν ένα κύριο σηµείο
εστίασης τότε καθώς τα προβιοµηχανικά κοινωνικοοικονοµικά συστήµατα ή-
ταν σε µεγάλο ϐαθµό αγροτικά, γεγονός που έδινε ϐαρύτητα στους ιδιοκτήτες
γης. Σήµερα σπάνια συζητείται αυτός ο ϱόλος στις µελέτες και ϑεωρίες των

42 Η χρηµατιστηριακή αγορά και η αυξηµένη εξουσία των επενδυτικών-
χρηµατοοικονοµικών δυνάµεων σε όλο τον κόσµο κατά τον 21ο αιώνα αντικατοπτρίζει
πολύ καλά αυτήν την αλλαγή στην οικονοµική µας πλεύση. Βλέπουµε ότι η απλή αγο-
ϱαπωλησία ιδιοκτησίας και το εµπόριο χρήµατος (ως ανεξάρτητο προϊόν), δίχως να είναι
απαραίτητη η πραγµατική παραγωγή προϊόντων, έχουν γίνει οι πιο κερδοφόρες ϐιοµηχανίες
στον κόσµο σήµερα.

43 Η Βιοµηχανική Επανάσταση έλαβε χώρα περίπου από το 1760 έως κάποιο χρονικό ση-
µείο µεταξύ του 1820 και του 1840. Σύµφωνα µε διάφορους ιστορικούς, ξεκίνησε από την
Ευρώπη και αποτέλεσε ουσιαστικά τη µετάβαση σε νέες διαδικασίες και εφαρµογές παραγω-
γής που ϐασίζονταν στην τεχνολογία.
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σύγχρονων οικονοµικών, αφού οι γαιοκτήµονες συνήθως κατηγοριοποιούνται
απλά ως ιδιοκτήτες.

Η πιο αναγνωρισµένη συµβολή του Σµιθ στη ϕιλοσοφία του καπιταλισµού
είναι η γενικότερη ϑεωρία του ότι, παρότι οι άνθρωποι µπορεί να δρουν ε-
γωιστικά και κοντόφθαλµα προς το ατοµικό τους συµφέρον και παρότι οι
διαµάχες (είτε µεµονωµένες είτε οµαδικές) πηγάζουν από αυτήν τη συµπε-
ϱιφορά, υπάρχει ένα «αόρατο χέρι» το οποίο εξασφαλίζει εν τέλει ένα ϑετικό
κοινωνικό αποτέλεσµα µέσα από αυτές τις ατοµικιστικές, εγωιστικές και α-
ντικοινωνικές προθέσεις. Αυτή η ιδέα παρουσιάστηκε στα έργα του Η Θεωρία
των Ηθικών Συναισθηµάτων44 και Ο Πλούτος των Εθνών.

Στο τελευταίο αναφέρει τα εξής : «Καθώς το κάθε άτοµο προσπαθεί να
επενδύει το κεφάλαιό του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να υποστηρί-
ξει την εγχώρια ϐιοµηχανία ώστε το προϊόν της να παίρνει τη µέγιστη αξία,
αναπόφευκτα εργάζεται και προς τη µέγιστη δυνατή αύξηση των συνολικών
ετήσιων εσόδων της κοινωνίας του. Πράγµατι, µπορεί ποτέ να µην προτίθεται
να προωθήσει το δηµόσιο συµφέρον ούτε να γνωρίζει σε ποιο ϐαθµό το προω-
ϑεί...αποσκοπεί µόνο στο δικό του προσωπικό συµφέρον και οδηγείται, όπως
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, από ένα αόρατο χέρι ώστε να προωθεί έναν
σκοπό για τον οποίο ποτέ δεν είχε την πρόθεση. ∆εν είναι πάντα επιβλαβές
για την κοινωνία το ότι δεν είχε τέτοιες [ευγενείς] προθέσεις. Επιδιώκοντας
το δικό του προσωπικό συµφέρον συχνά προωθεί το συµφέρον της κοινωνίας
πιο αποτελεσµατικά από ό,τι αν ήταν από την αρχή αυτός ο σκοπός του.»45

Αυτή η σχεδόν ϑρησκευτική ιδεοληψία είχε ένα πολύ ισχυρό αντίκτυπο
στην εποχή που ακολούθησε τον Σµιθ, αφού επιστρατεύτηκε στις κοινωνίες
για να δικαιολογήσει την εµφάνιση των εγγενώς αντικοινωνικών και κερδο-
σκοπικών συµπεριφορών, οι οποίες είναι συχνές στην καπιταλιστική νοοτρο-
πία. Αυτή η ϐασική ϕιλοσοφία αναπτύχθηκε µε τον καιρό για να αποτελέσει
προς το τέλος του 19ου αιώνα το ϑεµέλιο των «νεοκλασικών οικονοµικών».46

44 «Μόνο οι πλούσιοι µπορούν να διαλέγουν από τη σωρεία τα πιο εξεζητηµένα και ελκυ-
στικά προϊόντα. Καταναλώνουν κάτι περισσότερο από τους ϕτωχούς και παρά τον έµφυτο
εγωισµό και την πλεονεξία τους, παρότι σκέφτονται µόνο τη δική τους ευκολία, παρότι ο
µοναδικός τους στόχος µέσα από την εργασία των χιλιάδων ανθρώπων που εργοδοτούν είναι
η ικανοποίηση των δικών τους µαταιόδοξων και ακόρεστων επιθυµιών, µοιράζονται τελικά
µε τους ϕτωχούς τους καρπούς της προόδου που επιφέρουν. Υποκινούνται από ένα αόρατο
χέρι ώστε να πραγµατοποιούν την κατανοµή των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη Ϲωή,
όπως εάν είχε η γη χωριστεί σε ίσα µέρη µεταξύ όλων των κατοίκων της. Ως εκ τούτου, χωρίς
να έχουν την πρόθεση αυτή και χωρίς να το γνωρίζουν, προωθούν το γενικό συµφέρον της
κοινωνίας και υποστηρίζουν τον πολλαπλασιασµό του ανθρώπινου είδους.» (The Theory of
Moral Sentiments par. IV.I.10, 1790)

45 Πηγή: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith,
1776, par. IV.2.9

46 ∆εν υπάρχει ένας σταθερός ορισµός για τα «νεοκλασικά Οικονοµικά». Ωστόσο αυτή η
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Ο Σµιθ, γνωρίζοντας πολύ καλά την έµφυτη ταξική διαµάχη του καπι-
ταλισµού, πάει ένα ϐήµα παραπέρα εξετάζοντας το πώς κάποιοι άνθρωποι
έχουν εκ ϕύσεως την ιδιότητα «να υπερέχουν έναντι της πλειοψηφίας των συ-
νανθρώπων τους»,47 ενισχύοντας έτσι αυτό που έµελλε να εδραιωθεί από τους
περισσότερους ϕιλοσόφους ως «ϕυσικός νόµος» όσον αφορά την ανθρώπινη
εξουσία και υποδούλωση. Η άποψή του σχετικά µε την ιδιοκτησία συµφω-
νούσε µε αυτήν του Τζων Λοκ, αλλά ήταν πιο ανεπτυγµένη καθώς ανέλυε
πώς η ίδια η κοινωνία ϐασιζόταν στην έννοια της ιδιοκτησίας : «Η αστική κυ-
ϐέρνηση, καθόσον ϑεσµοθετήθηκε για την προστασία της ιδιοκτησίας, στην
πραγµατικότητα ϑεσµοθετήθηκε για την προάσπιση των πλούσιων έναντι των
ϕτωχών ή αλλιώς αυτών που έχουν κάποια ιδιοκτησία έναντι αυτών που δεν
έχουν τίποτα.»48

Η ιδιοκτησία, ως ϑεσµός, απαιτεί επίσης ένα µέσο για να δικαιολογήσει
την αξία της, για αυτό και έχουν διατυπωθεί ποικίλες «ϑεωρίες αξίας» και
συνεχίζουν να διατυπώνονται. Η ϑεώρηση του Σµιθ, η οποία συχνά πηγάζει
από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, ϑεωρείται πως είχε µεγάλη συµβολή σε αυτό
το ϑέµα. Στην ουσία, ο Σµιθ χτίζει πάνω στο έργο του Λοκ και στην ιδέα της
«ανάµιξης της εργασίας» µε την παραγωγή-ιδιοκτησία ώστε να δηµιουργήσει
την «εργασιακή ϑεωρία της αξίας».

Συγκεκριµένα, αναφέρει τα εξής : «Η εργασία αποτέλεσε την αρχική τιµή,
το αρχικό χρήµα το οποίο χρησιµοποιόταν για όλες τις αγορές. Ο αρχικός
πλούτος του κόσµου δεν αγοράστηκε µε χρυσό ή ασήµι αλλά µε την εργασία·
και η αξία του, για αυτούς που τον κατέχουν και ϑέλουν να τον ανταλλάξουν
για νέα προϊόντα, είναι ακριβώς ισάξια µε την ποσότητα της εργασίας η οποία
ϑα τους επιτρέψει να τα αποκτήσουν.»49 Πολλά κεφάλαια στο πρώτο ϐιβλίο
του Πλούτου των Εθνών προσπαθούν να εξηγήσουν τη ϕύση των τιµών (ή
αξιών) σε συνάρτηση µε τις κατηγορίες εισοδήµατος οι οποίες καθορίστηκαν
από τον Σµιθ: οι «µισθοί», τα «ενοίκια» και τα «κέρδη». Παρόλα αυτά, η συλ-
λογισµός του Σµιθ είναι κυκλικός, καθώς οι εκτιµήσεις των τιµών πηγάζουν
απλά από άλλες εκτιµήσεις τιµών σε µία αλυσίδα δίχως αρχικό σηµείο. Η
µόνη αρχή που µπορεί να διακριθεί είναι η γενικευµένη έννοια της εργασίας
για παραγωγή, η οποία ϐέβαια δεν έχει εξ ορισµού κάποια δεδοµένη ή στα-

έννοια αναφέρεται συνήθως στην ιδέα των «ελεύθερων» ή µη ϱυθµιζόµενων αγορών στις ο-
ποίες οι τιµές, το παραγόµενο προϊόν και η κατανοµή του εισοδήµατος καθορίζονται µέσω
των δυνάµεων της προσφοράς και της Ϲήτησης. Αυτές µε τη σειρά τους καθορίζονται από τα
υποτιθέµενα κίνητρα της µεγιστοποίησης κέρδους από πλευράς των ιδιωτών, οι οποίοι περιο-
ϱίζονται από το εισόδηµά τους, και από πλευράς των επιχειρήσεων, οι οποίες περιορίζονται
από το κόστος παραγωγής τους.

47 Πηγή: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith,
1776, par. V.1.2

48 Αυτόθι.
49 Αυτόθι.
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ϑερή χρηµατική αξία. Αργότερα σε αυτό το δοκίµιο ϑα αναλυθεί περισσότερο
αυτό το πρόβληµα αοριστίας στις κύριες ϑεωρίες αξίας, την «εργασιακή» και
τη «χρηστική» ϑεωρία, οι οποίες αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του καπιταλι-
σµού της αγοράς.

Γενικά, ο Σµιθ µέσα από την οικονοµική ϑεωρία του παρουσίασε το «ϕι-
λελεύθερο» καπιταλισµό ως τη σπουδαιότερη µέθοδο κοινωνικοοικονοµικής
λειτουργίας ϑεωρώντας ότι αποτελεί ένα «σύστηµα ϕυσικής ελευθερίας» και
ότι «[κ]άθε άνθρωπος, εφόσον δεν παραβιάζει τους νόµους της δικαιοσύνης,
αφήνεται απόλυτα ελεύθερος να επιδιώκει τα προσωπικά του συµφέροντα µε
το δικό του τρόπο και να ϕέρει την επιχείρηση και το κεφάλαιό του σε αντα-
γωνισµό µε αυτά των υπολοίπων.»50 Αυτή η ιδέα, η οποία ϑα αναλυθεί στο
δοκίµιο ∆ιαταραχή του Συστήµατος Αξιών, είναι αρκετά αφελής όσον αφορά
το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη συµπεριφορά, αν όχι αντιφατική.

9.7 Μάλθους και Ρικάρντο

Ο Τόµας Μάλθους (1766-1834) και ο Ντέιβιντ Ρικάρντο (1772-1823) ήταν
δύο πολύ αναγνωρισµένοι οικονοµικοί ϑεωρητικοί στις αρχές του 19ου αιώνα
και ϑεωρούνται οι πατέρες της πολιτικής οικονοµίας. ΄Ηταν «ϕιλικοί αντί-
παλοι» κατά κάποιο τρόπο, αλλά µέσα από µία γενική οπτική της ιστορίας
ϐλέπουµε ότι µοιράζονταν την ίδια άποψη ουσιαστικά, η οποία µάλιστα ήταν
στενά συνδεδεµένη µε αυτήν του ΄Ανταµ Σµιθ.

Η περίοδος της Βιοµηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη και στην Αµε-
ϱική ήταν µία περίοδος εκτεταµένων συγκρούσεων µεταξύ των εργατών και
των κεφαλαιοκρατών. Πολύ συχνά γίνονταν εξεγέρσεις και απεργίες ως απά-
ντηση στις αποτρόπαιες και καταχρηστικές συνθήκες εργασίας που υπήρχαν
όχι µόνο για τους άνδρες αλλά ακόµα και για τις γυναίκες και τα παιδιά.
Αυτό οδήγησε στη ϱαγδαία αύξηση των σωµατίων που σήµερα ονοµάζουµε
«εργατικά συνδικάτα», µε αποτέλεσµα τη γνωστή διαµάχη µεταξύ «εργατών
και εργοδοτών», η οποία συνεχίζεται ως τις µέρες µας. Η ταξική πάλη ήταν
τόσο έντονη που στην Αγγλία τέθηκε σε ισχύ η Συνδυαστική Πράξη του 1799
(Combination Act 1799), η οποία χαρακτήριζε παράνοµη οποιαδήποτε ένωση
εργατών είχε σκοπό να αποκτήσει δύναµη για να επηρεάσει ή να αναστείλει
τα συµφέροντα των εργοδοτών.51

Ο ιστορικός Paul Mantoux, γράφοντας για αυτήν την περίοδο, σχολίασε

50 Αυτόθι., par. IV.9.51
51 Αυτή η δυνατότητα που έχουν οι κεφαλαιοκράτες (καπιταλιστές) να µπορούν να εµπλέκο-

νται µε τις κυβερνήσεις ή ακόµη και να γίνονται οι ίδιοι κυβέρνηση ενός κράτους, µε σκοπό
να εξυπηρετούν τα δικά τους συµφέροντα, ϑα συζητηθεί αργότερα στο δοκίµιο «∆ιαταραχή
του Συστήµατος Αξιών».
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την απόλυτη και ανεξέλεγκτη εξουσία του κεφαλαιοκράτη: «Σε αυτήν την
περίοδο [των µεγάλων επιχειρήσεων], αυτή η εξουσία αναγνωριζόταν, γινόταν
αποδεκτή και πολλές ϕορές επιδεικνυόταν µε ϐάναυση ειλικρίνεια. ΄Ηταν η
δουλειά του εργοδότη να κάνει ό,τι ϑεωρούσε σωστό και δεν σκεφτόταν ότι
είναι απαραίτητη οποιαδήποτε δικαιολογία για τις ενέργειές του. Κρατούσε
τους µισθούς των υπαλλήλων του και µόλις τους πλήρωνε, οι άνθρωποι δεν
είχαν να διεκδικήσουν κάτι άλλο από τον ίδιο.»52 Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
οι Μάλθους και Ρικάρντο διατύπωσαν τις οικονοµικές και κοινωνικές τους
απόψεις.

Ξεκινώντας µε τον Μάλθους, το κλασικό του έργο ΄Ενα ∆οκίµιο για την Αρ-
χή του Πληθυσµού ϐασίζεται σε δύο υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι ο ταξικός
διαχωρισµός ανάµεσα στους πλούσιους ιδιοκτήτες και στους ϕτωχούς εργάτες
είναι αναπόφευκτος, ανεξαρτήτως µεταρρυθµίσεων.53 Με άλλα λόγια, ϑεω-
ϱούσε ότι αυτό το ϕαινόµενο είναι ένας νόµος της ϕύσης. Η δεύτερη υπόθεση,
η οποία είναι επακόλουθη της πρώτης, είναι ότι η ϕτώχεια και η δυστυχία,
άρα και οι οικονοµικοί διχασµοί, αποτελούν απλά το µοιραίο αποτέλεσµα του
παραπάνω ϕυσικού νόµου.54

Η διατριβή του σχετικά µε τον πληθυσµό ϐασίζεται στην εξής απλή υπό-
ϑεση: «Ο πληθυσµός, όταν δεν ελέγχεται, αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο.
Η παραγωγή τροφίµων και πρώτων υλών αναπτύσσεται µόνο µε ϱυθµούς α-
ϱιθµητικής προόδου.»55 ΄Αρα, αν το ϐιοτικό επίπεδο όλων των ανθρώπων στην
κοινωνία αυξανόταν, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ϑα ανταποκρινόταν σε
αυτήν την κατάσταση αυξάνοντας τον αριθµό των παιδιών τους. Κατά συ-
νέπεια, η δυσανάλογη αύξηση του πληθυσµού σε σχέση µε την ικανότητα
συντήρησής του ϑα τον επέστρεφε στην κατάσταση της ϕτώχειας. Το εν λόγω
πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µέσω του «ηθικού περιορισµού»56

µία κοινωνική αρετή η οποία, όπως ο ίδιος υπαινίσσεται, ανήκει στην πιο
έντιµη ανώτερη τάξη. Προφανώς, η διαφορά µεταξύ των πλουσίων και των
ϕτωχών κατά τον Μάλθους είναι ο υψηλός ηθικός χαρακτήρας των πρώτων σε

52 Πηγή: The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, Paul Mantoux, Harcourt
Brace Jovanovich, New York, 1927, p.417

53 Ο ίδιος έχει γράψει τα εξής : «Καµιά εφικτή ϑυσία από την πλευρά των πλουσίων, ειδι-
κότερα σε χρήµατα, δεν ϑα µπορούσε να αποτρέψει οποιαδήποτε στιγµή την επανεµφάνιση
της δυσφορίας µεταξύ των υποδεέστερων µελών της κοινωνίας, όποιοι κι αν είναι αυτοί». (An
Essay on the Principle of Population, Thomas Malthus, 1798, Chapter 5)

54 Ο ίδιος αναφέρει τα εξής : «Από τους αναπόφευκτους νόµους της ϕύσης µας προκύπτει
ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να υποφέρουν από ανέχεια. Αυτοί είναι οι δυστυχείς άνθρωποι
οι οποίοι δεν πήραν τίποτα στη µεγάλη κλήρωση του λαχείου της Ϲωής.» (An Essay on the
Principle of Population, Thomas Malthus, 1798, Chapter 10)

55 Πηγή: An Essay on the Principle of Population, Thomas Malthus, 1798, Chapter 1
56 Από την 2η έκδοση του έργου An Essay on the Principle of Population, 1836, Principles

of Political Economy, vol. 1, p.14. New York, Augustus M. Kelley, 1964.,
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σχέση µε τον ποταπό ηθικό χαρακτήρα των δεύτερων.57

΄Οπως σηµειώθηκε και προηγουµένως σε αυτό το δοκίµιο, η τότε επικρα-
τούσα πολιτισµική κατάσταση επηρέασε διαισθητικά σε πολύ µεγάλο ϐαθµό
τις ϐασικές αρχές της οικονοµικής σκέψης, στις οποίες στηρίχτηκαν οι οι-
κονοµικές µας δραστηριότητες µέχρι τη σύγχρονη εποχή. Παρότι πολλοί
σήµερα µπορεί να απορρίπτουν τον Μάλθους και τις σαφώς ξεπερασµένες
ιδέες του, αυτές οι ιδέες έχουν εµφυτευθεί ϐαθιά στα οικονοµικά δόγµατα,
στις κοινωνικές αξίες και στις σχέσεις των τάξεων που υφίστανται από την
εποχή του και έπειτα. Μάλιστα, άτοµα µε περισσότερο «συντηρητική» λογι-
κή παραθέτουν ακόµα και σήµερα παραλλαγές της µαλθουσιανής ϑεωρίας
του πληθυσµού όταν αναφέρονται στα προβλήµατα των χωρών οι οποίες είναι
λιγότερο οικονοµικά ανεπτυγµένες.

Οι πεποιθήσεις του Μάλθους, όπως και στην περίπτωση του Τζων Λοκ
αλλά και του ΄Ανταµ Σµιθ, ήταν σαφώς επηρεασµένες από χριστιανικές α-
ντιλήψεις, είτε αυτές ήταν απευθείας ϐγαλµένες από την Αγία Γραφή είτε
ϐασισµένες σε προσωπική ερµηνεία. Ο Μάλθους πλαισιώνει την άποψή του
περί «ηθικού περιορισµού» µε τον υπαινιγµό ότι ένας πραγµατικός ενάρετος
Χριστιανός ϑα αποκήρυττε οποιαδήποτε ευτελή απόλαυση και ϑα αποδεχόταν
µοιραία τις κακουχίες στη Ϲωή του ούτως ώστε ο πληθυσµός να µην υπερκε-
ϱάσει τους ϕυσικούς πόρους που απαιτούνται για να καλύπτονται οι ϐασικές
του ανάγκες. Επίσης, όσον αφορά τις συζητήσεις περί προγραµµάτων «πρό-
νοιας» ή «κοινωνικής αρωγής» τα οποία στοχεύουν στη στήριξη των ϕτωχών
τάξεων,58 ο Μάλθους, όπως και ο Ντέιβιντ Ρικάρντο, τασσόταν ένθερµα υπέρ
της κατάργησης τέτοιων «νόµων των ϕτωχών», όπως αποκαλούνταν τότε.

Προχωρώντας στον Ρικάρντο, ο ίδιος ουσιαστικά δεχόταν τη ϑεωρία πλη-
ϑυσµού του Μάλθους και τα συµπεράσµατά της σε σχέση µε τη ϕύση και
τα αίτια της ϕτώχειας. Παρόλα αυτά, διαφωνούσε πάνω σε συγκεκριµένες
συνιστώσες που ο Μάλθους χρησιµοποιούσε στις οικονοµικές ϑεωρίες αξίας,
όπως στη ϑεωρία των πλεονασµάτων, και πάνω σε συγκεκριµένες υποθέσεις

57 Αξίζει να αναφέρουµε ότι, µε ϐάση τις σηµερινές µας γνώσεις όσον αφορά τις στατιστικές
µετρήσεις, η µαλθουσιανή ϑεωρία του πληθυσµού είναι στην πραγµατικότητα πολύ ανακρι-
ϐής σε σχέση µε τους παράγοντες που αφορούν την αύξηση του πληθυσµού. Εκτός από τον
καταλυτικό ϱόλο της τεχνολογίας στην εκθετική αύξηση της παραγωγικής µας ικανότητας
και αποδοτικότητας, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή τροφής, η γενίκευση ότι, αν αυξηθεί
το ϐιοτικό επίπεδο, αυξάνεται αναλόγως και ο πληθυσµός δεν υποστηρίζεται από τις γεω-
γραφικές στατιστικές συγκρίσεις. Σήµερα, ο πληθυσµός στις ϕτωχές χώρες αναπαράγεται
ταχύτερα σε σχέση µε τις πλούσιες χώρες. Το ϕαινόµενο αυτό ϕαίνεται να έχει πολιτιστικό,
ϑρησκευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ δεν σχετίζεται µε κάποιο άκαµπτο «νόµο της
ϕύσης» όπως συµπέρανε ο Μάλθους.

58 Παραποµπή: Abolishment of Welfare: An Idea Becomes a Cause (http:/
/www.nytimes.com/1994/04/22/us/abolishment-of-welfare-an-idea-becomes-a-
cause.html)
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του σχετικά µε τις κοινωνικές τάξεις. Καθώς οι περισσότερες από αυτές τις
οικονοµικές διαφωνίες είναι ανούσιες στην παρούσα ευρύτερή µας ανάλυση
(και αναµφισβήτητα ξεπερασµένες ούτως ή άλλως), η εστίασή µας ϑα είναι
στην ουσιαστική συµβολή του Ρικάρντο στην οικονοµική σκέψη.

Το 1821 ο Ρικάρντο ολοκλήρωσε την τρίτη έκδοση του πολύ σηµαντικού
ϐιβλίου του Αρχές Πολιτικής Οικονοµίας και Φορολογίας. Στον πρόλογό του
αναφέρει το Ϲήτηµα µε το οποίο καταπιάνεται : «Η παραγωγή της Γης...όλα
όσα παράγονται πάνω στην επιφάνειά της µε τη συνδυασµένη εφαρµογή της
εργασίας, των µηχανών και του κεφαλαίου, διανέµεται στις τρεις τάξεις της
κοινωνίας, δηλαδή τους κατόχους γης, τους κατόχους του κεφαλαίου που
είναι απαραίτητο για την καλλιέργειά της και τους εργάτες οι οποίοι πραγµα-
τοποιούν την καλλιέργεια. Το να καθοριστούν οι νόµοι οι οποίοι ϱυθµίζουν
αυτήν τη διανοµή είναι το ϑεµελιώδες πρόβληµα στην πολιτική οικονοµία.»59

Παρότι διατηρούσε κριτική στάση σε συγκεκριµένες πτυχές της εργασια-
κής ϑεωρίας της αξίας, εξακολουθούσε να υποστηρίζει τη ϐασική της ϑέση:
«Τα εµπορεύµατα που έχουν χρησιµότητα παίρνουν την ανταλλακτική τους
αξία από δύο πηγές : από τη σπανιότητά τους και από την ποσότητα της ερ-
γασίας που απαιτείται για να παραχθούν.»60 Σε συµφωνία µε τις ϑεωρίες του
Σµιθ, προσθέτει τα εξής : «Εάν η ποσότητα της εργασίας που απαιτείται για
την παραγωγή των αγαθών καθορίζει τις ανταλλακτικές τιµές τους, τότε κάθε
αύξηση της ποσότητας της απαιτούµενης εργασίας για κάποιο αγαθό πρέ-
πει να αυξάνει και την αξία αυτού του αγαθού, ενώ αντίστοιχα κάθε µείωση
πρέπει να τη µειώνει.»61

Συνεπώς, ο Ρικάρντο έβλεπε την κοινωνία και τους ταξικούς διαχωρισµούς
της εποχής του από την οπτική της εργασίας, για να καταλήξει στο λογικό
συµπέρασµα ότι τα συµφέροντα των εργατών ήταν αντίθετα µε αυτά των κε-
ϕαλαιοκρατών. Μάλιστα δήλωνε συχνά ότι «[ε]άν οι µισθοί αυξηθούν, τότε τα
κέρδη αναγκαστικά ϑα πέσουν».62 Εν τούτοις, ακόµα και αν αυτή η αντίθεση
ενθαρρύνει την ταξική διαµάχη, κατά την οποία η κάθε τάξη προσπαθεί για
το προσωπικό της συµφέρον (κάτι που συχνά προκαλεί κοινωνική αστάθεια),
ακόµα και αν η µηχανοποίηση συστηµατικά µειώνει την ανάγκη για ανθρώ-
πινη εργασία, ο Ρικάρντο υπαινίσσεται ότι ο καπιταλισµός, εάν εφαρµοστεί
σωστά, µακροπρόθεσµα ϑα οδηγεί πάντοτε σε µηδενική ανεργία.

΄Οσον αφορά το Ϲήτηµα της µηχανοποίησης και της αυτοµατοποίησης ερ-
γασιών, γεγονός που εκτοπίζει το ανθρώπινο εργατικό δυναµικό προς όφελος
του κεφαλαιοκράτη, δηλώνει τα εξής : «Ο κατασκευαστής...ο οποίος...µπορεί

59 Πηγή: The Principles of Political Economy and Taxation, David Ricardo, 1821, Dent
Edition, 1962, p.272.

60 Αυτόθι, p.5
61 Αυτόθι, p.7
62 Αυτόθι, p.64
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να προσφύγει σε ένα µηχάνηµα που ϑα...[µειώσει το κόστος] της παραγωγής
των προϊόντων του, ϑα απολάµβανε ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, αν µπορούσε
να συνεχίσει να χρεώνει την ίδια τιµή για τα προϊόντα του· αλλά...είναι υπο-
χρεωµένος να µειώσει την τιµή των προϊόντων του για να µην χαλάσει η ϱοή
των κεφαλαίων στις πωλήσεις του. ΄Ετσι λοιπόν ο γενικός πληθυσµός είναι
αυτός που επωφελείται από τις µηχανές.»63

Ωστόσο, όπως και σε άλλα συγγράµµατά του, οι αντιφάσεις είναι ποικίλες
σε αυτό το κείµενο. Παρότι διατηρεί τη ϐασική ιδέα ότι ο γενικός πληθυσµός
επωφελείται από την αυτοµατοποίηση, υποθέτοντας πως µειώνονται αναλόγως
οι τιµές της αγοράς και ότι οι εργάτες που εκτοπίζονται ϑα ϐρουν µία νέα ϑέση
εργασίας, στην τρίτη έκδοση του ϐιβλίου του Αρχές Πολιτικής Οικονοµίας και
Φορολογίας, ο Ρικάρντο ξεκινά το κεφάλαιο 31 δηλώνοντας τα εξής : «Από
τότε που έστρεψα την προσοχή µου στα ϑέµατα της πολιτικής οικονοµίας,
σχηµάτισα τη γνώµη ότι...η εφαρµογή των µηχανών σε οποιονδήποτε κλάδο
της παραγωγής έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση εργασίας, κάτι που
είναι κοινωνικά ωφέλιµο...[αλλά] η αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας
από τις µηχανές είναι συχνά πολύ επιζήµια για τα συµφέροντα της εργατικής
τάξης.»64

Σε επόµενο στάδιο επεξηγεί εκ νέου το ϐασικό του επιχείρηµα δηλώνο-
ντας τα εξής : «Ελπίζω ότι οι δηλώσεις που έχω κάνει δεν ϑα οδηγήσουν στο
συµπέρασµα ότι η εφαρµογή των µηχανών δεν ϑα πρέπει να ενθαρρύνεται.
Για να το διευκρινίσω, υποθέτω στην ανάλυσή µου ότι οι ϐελτιωµένες µηχα-
νές ανακαλύπτονται ξαφνικά και χρησιµοποιούνται ευρέως· αλλά η αλήθεια
είναι ότι αυτές οι ανακαλύψεις συµβαίνουν σταδιακά και καθορίζουν πώς ϑα
χρησιµοποιηθεί το κεφάλαιο που συσσωρεύεται και αποθηκεύεται, αντί να
εµποδίζουν τη χρήση του.»65

Ο Ρικάρντο αγνοεί το Ϲήτηµα της εκτόπισης ανθρώπων από µηχανές στον
εργασιακό τοµέα, κάτι που αργότερα ονοµάστηκε «τεχνολογική ανεργία». Την
ίδια στάση έχουν και αρκετοί µεταγενέστεροι οικονοµολόγοι όπως ο Τζων Μέ-
υναρντ Κέυνς (1883-1946), ο οποίος έχει γράψει τα εξής : «Ταλαιπωρούµαστε
από µία νέα ασθένεια το όνοµα της οποίας µπορεί να µην είναι γνωστό σε κά-
ποιους αναγνώστες, αλλά ϑα γίνει πολύ γνωστό στα επόµενα χρόνια. Το όνοµα
της είναι τεχνολογική ανεργία. Πρόκειται για µία µορφή ανεργίας η οποία
οφείλεται στο γεγονός ότι ανακαλύπτουµε µέσα εξοικονόµησης της εργασίας
πιο γρήγορα απ΄ όσο µπορούµε να ϐρούµε νέες χρήσεις για [το ανθρώπινο
δυναµικό]. ΄Οµως αυτή είναι µία προσωρινή αδυναµία προσαρµογής. Στην
πραγµατικότητα αυτό σηµαίνει πως µακροπρόθεσµα η ανθρωπότητα λύνει το

63 Αυτόθι, p.53
64 Αυτόθι, pp.263-264
65 Αυτόθι, p.267
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οικονοµικό της πρόβληµα.»66

Το εν λόγω ϑέµα αναφέρθηκε εδώ εν συντοµία, διότι ϑα επανεξεταστεί στην
τρίτη ενότητα του ϐιβλίου. Στην ενότητα αυτή ϑα παρουσιαστεί ένα πλαίσιο
τεχνολογικής εφαρµογής το οποίο δεν έχει γίνει ακόµη αντιληπτό ή απλά δεν
λαµβάνεται υπόψη από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς ϑεωρητικούς της
σύγχρονης ιστορίας, καθώς οι ίδιοι είναι συχνά παγιδευµένοι σε ένα περιορι-
σµένο πλαίσιο αναφοράς.

Κλείνοντας µε τον Ρικάρντο, είναι πολύ σηµαντική η συµβολή του για το
διεθνές «ελεύθερο εµπόριο», ειδικότερα η Θεωρία του Συγκριτικού Πλεονε-
κτήµατος, αλλά και για τη συνέχιση του «αόρατου χεριού» του ΄Ανταµ Σµιθ:
«Μέσα σε ένα σύστηµα τέλειου ελεύθερου εµπορίου κάθε χώρα, όπως ϑα ή-
ταν αναµενόµενο, κατανέµει το κεφάλαιο και το ανθρώπινο δυναµικό της στις
εργασίες που είναι πιο ευεργετικές για αυτήν. Αυτή η επιδίωξη του ατοµι-
κού πλεονεκτήµατος είναι αξιοθαύµαστα συνδεδεµένη µε το συνολικό καλό
της κοινωνίας. Ενδυναµώνοντας τη ϐιοµηχανία, ανταµείβοντας την εφευ-
ϱετικότητα και χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά τα ιδιάζοντα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά που προσφέρει η ϕύση, το ελεύθερο εµπόριο διανέµει την
εργασία µε τον πλέον αποδοτικό και οικονοµικό τρόπο. Επίσης, µε την αύ-
ξηση που ϕέρνει στη συνολική ποσότητα παραγωγής, το ελεύθερο εµπόριο
πολλαπλασιάζει το γενικό κοινωνικό όφελος και δένει µεταξύ τους τα κρά-
τη γύρω από ένα κοινό συµφέρον και µία κοινή πορεία, δηµιουργώντας µία
παγκόσµια κοινωνία εθνών σε όλον τον πολιτισµένο κόσµο.»67

9.8 Θεωρίες Αξίας και Συµπεριφορά

Μέχρι αυτό το σηµείο συζητήθηκε εν συντοµία η γενική συµβολή που
είχαν τέσσερις ϐασικές ιστορικές προσωπικότητες και ϕυσικά τα κύρια εγγενή
χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής ϕιλοσοφίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
οι ϑεωρήσεις αυτών των προσωπικοτήτων στηρίζονται σε υποθέσεις για την
ανθρώπινη συµπεριφορά, σε πεποιθήσεις για τις κοινωνικές (ταξικές) σχέσεις
και σε µία «µεταφυσική» λογική σύµφωνα µε την οποία όλα ϑα λειτουργήσουν
άψογα, αν οι παίκτες του παιχνιδιού της αγοράς διατηρήσουν µία γενικά
«εγωιστική» στάση και αν η αγορά δεν υπόκειται σε πολλούς «περιορισµούς».

Να σηµειώσουµε εδώ ότι η πραγµατική δοµή και µέθοδος παραγωγής και
διανοµής δεν συζητείται πουθενά στα γραπτά αυτών των διανοούµενων ούτε
και στη συντριπτική πλειοψηφία των έργων που παρουσιάστηκαν από µε-
ταγενέστερους ϑεωρητικούς οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του καπιταλισµού της

66 Πηγή: Economic Possibilities for Our Grandchildren, John Maynard Keynes, 1931
67 Πηγή: The Principles of Political Economy and Taxation, David Ricardo, 1821, Dent

Edition, 1962, p.81
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«ελεύθερης αγοράς». Υπάρχει µία σαφής αποσύνδεση µεταξύ της «ϐιοµη-
χανίας» και της «επιχείρησης», µε την πρώτη να σχετίζεται µε την τεχνική-
επιστηµονική διαδικασία της πραγµατικής οικονοµικής ανάπτυξης και τη
δεύτερη να αφορά µόνο τις διευθετήσεις στην αγορά και την επιδίωξη κέρ-
δους. ΄Οπως ϑα αναλυθεί περισσότερο πιο κάτω, ένα κεντρικό, εγγενές πρό-
ϐληµα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής είναι ότι οι εξελίξεις στη «ϐιο-
µηχανική προσέγγιση», οι οποίες ϐελτιώνουν την επίλυση προβληµάτων και
αυξάνουν την κοινωνική ευηµερία, παρεµποδίζονται από το συµβατικό και
ϕαινοµενικά αµετάβλητο δόγµα της «επιχειρηµατικής προσέγγισης». Η επι-
χειρηµατική προσέγγιση επηρεάζει πλήρως τις ενέργειες της ϐιοµηχανικής,
αναστέλλοντας τις δυνατότητές της.

Αυτή η αποσύνδεση, η οποία προκαλείται ουσιαστικά από το περιορισµέ-
νο πλαίσιο αναφοράς των οικονοµικών ϕιλοσόφων, εµφανίζεται και σε άλλους
τοµείς όπως στις κυρίαρχες οικονοµικές ϑεωρίες της εργασίας, της αξίας και
της ανθρώπινης συµπεριφοράς, στοιχεία που αναπόφευκτα εξυπηρετούν την
εκλογίκευση του καπιταλιστικού καθεστώτος. ΄Οπως προαναφέρθηκε, η «ερ-
γασιακή ϑεωρία της αξίας», η οποία έγινε δηµοφιλής µέσω των Λοκ, Σµιθ
και Ρικάρντο, είναι µία γενικευµένη πρόταση που δηλώνει ότι η αξία ενός
προϊόντος σχετίζεται µε την εργασία που απαιτείται για την παραγωγή ή α-
πόκτηση αυτού του προϊόντος. ΄Οσο λογική και αν ϕαίνεται αυτή η πρόταση,
είναι πολύ ασαφής και δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί εύκολα. Για αυτό το
λόγο έχουν διατυπωθεί ιστορικά αρκετές ενστάσεις, όπως για παράδειγµα ότι
το κάθε είδος εργασίας απαιτεί διαφορετικές ικανότητες και έχει διαφορετικό
µισθό, οπότε δεν µπορούν να συνδυαστούν σωστά όλα τα είδη για να αξιο-
λογηθεί αντικειµενικά ένα προϊόν. Επίσης, υπάρχουν ενστάσεις για το πώς
µπορούν να λαµβάνονται υπόψη οι ϕυσικοί πόροι και το «εργατικό» επενδυ-
τικό κεφαλαίο.

Τα «κεφαλαιουχικά αγαθά»68 του 20ού αιώνα, όπως οι µηχανές αυτοµα-
τοποίησης της εργασίας, έρχονται µε τη σειρά τους να αµφισβητήσουν την
απλουστευµένη έννοια της αξίας που προέρχεται από την ανθρώπινη εργασί-
α, δεδοµένου ότι µετά από ένα σηµείο η αξία της ανθρώπινης εργασίας για
το χτίσιµο των µηχανών παραγωγής σταµατά να µεταφέρεται στην αξία των
προϊόντων. Σήµερα µάλιστα, οι µηχανές συχνά λειτουργούν για την παρα-
γωγή περισσότερων µηχανών, µε την τάση να δείχνει µία µεγάλη µείωση του
ανθρώπινου µόχθου µακροπρόθεσµα. Σύγχρονοι οικονοµολόγοι, µε ϐάση
τους αναπτυσσόµενους τοµείς της πληροφορικής και των τεχνολογικών επι-

68 Τα «κεφαλαιουχικά αγαθά» γενικά ορίζονται ως εξής : Οποιαδήποτε απτά περιουσια-
κά στοιχεία χρησιµοποιεί ένας οργανισµός για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών,
όπως είναι για παράδειγµα τα κτίρια, ο εξοπλισµός και τα µηχανήµατα. Τα κατανα-
λωτικά αγαθά είναι το τελικό αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας παραγωγής. (http://
www.investopedia.com/terms/c/capitalgoods.asp#axzz2Gxg1RmR6)
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στηµών, έχουν δηλώσει ότι η χρήση της αυτοµατοποίησης, σε συνδυασµό µε
την εξέλιξη της «τεχνητής νοηµοσύνης», ϑα µπορούσε κάλλιστα να απαλλάξει
τον άνθρωπο σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον παραδοσιακό ϱόλο του «εργά-
τη». ΄Ετσι, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι το κεφάλαιο µετατρέπεται πλέον σε
εργασία.69

Οι ασάφειες είναι ένα συχνό ϕαινόµενο στις διάφορες ϑεωρίες αξίας που
οι οικονοµολόγοι διατυπώνουν κατά καιρούς. Τρανταχτό παράδειγµα απο-
τελεί η λεγόµενη ϑεωρία της χρησιµότητας για τον καθορισµό της αξίας. Η
εργασιακή ϑεωρία της αξίας λαµβάνει ουσιαστικά την οπτική της εργασίας ή
της παραγωγής. Αντιθέτως, η ϑεωρία της χρησιµότητας λαµβάνει µία «οπτική
της αγοράς», υπό την έννοια ότι η αξία δεν καθορίζεται από την εργασία αλλά
από την αξία χρήσης (χρησιµότητα) που προσφέρει στον καταναλωτή όπως
την αντιλαµβάνεται ο ίδιος.

Ο Γάλλος οικονοµολόγος Ζαν-Μπατίστ Σε (1767-1832) ήταν µία σηµα-
ντική ϕυσιογνωµία όσον αφορά τη ϑεωρία της χρησιµότητας. ΄Ηταν ένας
αυτοαποκαλούµενος µαθητής του ΄Ανταµ Σµιθ ο οποίος όµως διαφοροποιή-
ϑηκε από τον τελευταίο στο Ϲήτηµα της αξίας, δηλώνοντας τα εξής : «Αφού
έχει ϕανεί ότι...η επιστήµη της πολιτικής οικονοµίας προόδευσε χάρη στον
∆ρ. Σµιθ, ίσως δεν ϑα ήταν πλέον κακό να υποδειχθούν...κάποια σηµεία στα
οποία υπέπεσε σε σφάλµατα...Αποδίδει την παραγωγή αξίας στην ανθρώπινη
εργασία και µόνο. Αυτό είναι λάθος».70

Συνεχίζει εξηγώντας πώς η «ανταλλακτική αξία» (τιµή) οποιουδήποτε αγα-
ϑού ή υπηρεσίας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την «αξία χρήσης» (χρησιµότη-
τα) του: «Η αξία που αποδίδουν οι άνθρωποι στα αντικείµενα προέρχεται από
το πώς µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν...[Με ϐάση τις] ιδιότητες ή δυνατότη-
τες που ενυπάρχουν σε ορισµένα πράγµατα για να ικανοποιούν τις διάφορες
επιθυµίες των ανθρώπων, ϑα µου επιτραπεί να δώσω τον όρο χρησιµότητα...Η
χρησιµότητα των πραγµάτων αποτελεί τη ϐάση της αξίας τους και η αξία τους
αποτελεί τον πλούτο...Αν και η τιµή είναι το µέτρο της αξίας των πραγµάτων
και η αξία τους το µέτρο της χρησιµότητάς τους, ϑα ήταν παράλογο κάποιος
να οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι µέσω µίας επιβαλλόµενης αύξησης στην
τιµή τους, η χρησιµότητά τους µπορεί να αυξηθεί. Η ανταλλακτική αξία (ή
τιµή) είναι ένας δείκτης της χρησιµότητας που αναγνωρίζεται σε ένα πράγ-
µα.»71

Η ϑεωρία της χρησιµότητας είναι διαφορετική από την εργασιακή ϑεωρία
ως προς τον καθορισµό της αξίας, αλλά ϕέρνει επίσης κάποιες κοινωνικές

69 Παραποµπή: The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of
the Post-Market Era, Jeremy Rifkin, Putnam Publishing Group, 1995

70 Πηγή: A Treatise on Political Economy, Jean-Baptiste Say, Philadelphia: Lippincott,
1863, p.xi (Μετάφραση από την 4η Γαλλική έκδοση, που δηµοσιεύτηκε το 1821)

71 Αυτόθι, p.62
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επιπτώσεις µέσω ενός υφιστάµενου υποκειµενικού εξορθολογισµού για το πώς
οι άνθρωποι σκέφτονται και παίρνουν αποφάσεις στην αγορά. Ο ωφελιµι-
σµός,72 µία ιδέα στην οποία ϐασίζεται ουσιαστικά η νεοκλασική µακροοικο-
νοµία σήµερα, συχνά µοντελοποιείται σε πολύπλοκους µαθηµατικούς τύπους
προσπαθώντας να εξηγήσει το πώς οι άνθρωποι «µεγιστοποιούν την ωφέλειά
τους» µέσα από την αγορά µε γνώµονα την αύξηση της ευτυχίας και τη µείωση
των δυσκολιών τους.

Πίσω από αυτές τις ιδέες για την ανθρώπινη συµπεριφορά, όπως και στο
µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ϑεωρίας, εντοπίζονται αυθαίρετες, ξεπε-
ϱασµένες υποθέσεις. Ο οικονοµολόγος Nassau Senior (1790-1864) υποστή-
ϱιξε µία ϑέση η οποία ϑεωρείται δεδοµένη στο δηµόσιο διάλογο µέχρι και
σήµερα, ότι δηλαδή οι ανθρώπινες επιθυµίες είναι απεριόριστες: «Αυτό που
προσπαθούµε να πούµε είναι πως κανένα άτοµο δεν αισθάνεται ότι όλες του
οι επιθυµίες καλύπτονται επαρκώς, καθώς κάθε άτοµο έχει κάποιες ανικα-
νοποίητες επιθυµίες τις οποίες πιστεύει ότι ο επιπλέον πλούτος ϑα µπορούσε
να ικανοποιήσει.»73 Παρόµοιες δηλώσεις σχετικά µε την ανθρώπινη ϕύση
εµφανίζονται συνεχώς σε τέτοιες διατριβές οι οποίες ϑεωρούν ότι η απληστία,
ο ϕόβος και οι διάφοροι ηδονισµοί οδηγούνται από τις ανθρώπινες επιθυµίες
και ταυτίζουν τα υλικά αγαθά, τον πλούτο και το κέρδος µε την ευτυχία.

Σήµερα, η κυρίαρχη και ευρέως αποδεκτή µικροοικονοµική άποψη είναι
ότι όλη η ανθρώπινη συµπεριφορά µπορεί να αναχθεί σε ορθολογικές προ-
σπάθειες µεγιστοποίησης του κέρδους ή ελαχιστοποίησης της Ϲηµίας. Τέτοιου
είδους ωφελιµιστικά επιχειρήµατα εξακολουθούν να εξελίσσονται και να χρη-
σιµοποιούνται ώστε να δικαιολογηθεί η ανταγωνιστική νοοτροπία του καπι-
ταλισµού. ΄Ενα παράδειγµα είναι η έννοια της «ελεύθερης επιλογής» και η
υπόδειξη ότι καµία πράξη στην αγορά δεν είναι εξαναγκαστική, ως εκ τούτου
ο καθένας είναι ελεύθερος να πάρει τις δικές του αποφάσεις προς το κέρδος
ή τη Ϲηµία του. Αυτή η ιδέα παρατίθεται πολύ συχνά σήµερα παραβλέποντας
ένα πολύ σηµαντικό γεγονός. Οι επιλογές ενός πολίτη µέσα σε ένα κλειστό
σύστηµα (όπως είναι µία κοινωνία) δεν είναι «ελεύθερες», διότι επηρεάζονται
από εξωτερικούς, συνεργικούς παράγοντες. Μέσα σε αυτό το σύστηµα τα-

72 Ο Τζέρεµι Μπένθαµ (1747-1832), ένας αξιοσηµείωτος υποστηρικτής του «κλασσικού ω-
ϕελιµισµού», έχει γράψει τα εξής : «Η ϕύση έχει τοποθετήσει την ανθρωπότητα υπό τη δια-
κυβέρνηση δύο κυρίαρχων αρχόντων : του πόνου και της ευχαρίστησης. Σε αυτούς τους δύο
και µόνο επαφίεται το τι πρέπει να κάνουµε...Με την αρχή της χρησιµότητας εννοούµε την
αρχή η οποία εγκρίνει ή κατακρίνει την κάθε πράξη σύµφωνα µε το πώς ϕαίνεται να αυξάνει
ή να µειώνει την ευτυχία της οµάδας την οποία αφορά ή, µε άλλα λόγια, σύµφωνα µε το πώς
προωθεί ή αντιτάσσεται σε αυτήν την ευτυχία. Αυτό ισχύει για όλες τις πράξεις, όπως τα µέτρα
µίας κυβέρνησης, όχι µόνο για τις πράξεις ενός ιδιώτη.» (An Introduction to the Principles of
Morals and Legislation, Jeremy Bentham, 1789, Dover Philosophical Classics, 2009. p.1)

73 An Outline of the Science of Political Economy, Nassau Senior, 1836, London, Allen and
U., 1938, p.27
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ξικής διαµάχης και προσχεδιασµένης σπανιότητας οι περισσότεροι πολίτες
δέχονται συνεχώς πιέσεις και δυσκολεύονται να τα ϐγάλουν πέρα. ΄Ετσι εξα-
ναγκάζονται να ϐρίσκουν δουλειές µε πολύ κακές συνθήκες, υποκύπτοντας
σε κεφαλαιοκρατική εκµετάλλευση.74

Το ωφελιµιστικό πρότυπο, το οποίο υποθέτει µία ηδονιστική, ανταγωνι-
στική και συνεχώς ανικανοποίητη ανθρώπινη ϕύση, αποτελεί σήµερα το πιο
συχνό επιχείρηµα υπέρ του καπιταλιστικού συστήµατος. Αποτελεί µία ψυχο-
λογική ϑεωρία η οποία περιγράφει το πώς οι άνθρωποι όντως συµπεριφέρο-
νται αλλά ταυτόχρονα και µία ηθική ϑεωρία για το πώς οι άνθρωποι ϑα έπρεπε
να συµπεριφέρονται. Αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε µία αναδροµική λογική, κα-
ϑώς ναι µεν η συµπεριφορά των ανθρώπων υποτίθεται ότι διαµορφώνει την
οικονοµική ϑεωρία, αλλά και η ίδια η οικονοµική ϑεωρία διαµορφώνει τη
συµπεριφορά των ανθρώπων. Εποµένως, η οικονοµική ϑεωρία συχνά προη-
γείται της ανθρώπινης συµπεριφοράς και ως εκ τούτου, η εξέταση της ανθρώ-
πινης συµπεριφοράς προσαρµόζεται συνήθως στις παραδοχές της ϑεωρίας της
αγοράς.

Αν εξετάσουµε όµως την ωφελιµιστική άποψη σφαιρικά, ϑα συνειδητοποι-
ήσουµε ότι προκύπτουν δύο σοβαρά προβλήµατα. Πρώτον, µετά από κάποιο
σηµείο, είναι πρακτικά αδύνατον να µπορέσει κανείς να προβλέψει την αν-
ϑρώπινη συµπεριφορά εντός του υποκειµενικού πλαισίου «της ευχαρίστησης
και του πόνου». ∆εν υπάρχει τρόπος να συγκριθεί εµπειρικά η ένταση της
ευχαρίστησης ενός ατόµου µε την αντίστοιχη ενός άλλου ατόµου. Το µόνα
στοιχεία που µπορούν να συγκριθούν αντικειµενικά είναι το «κέρδος» έναντι
της «Ϲηµίας». Παρότι η ωφελιµιστική ϑεωρία ϕαντάζει λογική, µε µία πιο
σφαιρική οπτική γίνεται εµφανές πως δεν µπορούµε να ποσοτικοποιήσουµε
την ωφέλεια που προσφέρει οποιοδήποτε αγαθό σε ένα άτοµο, εποµένως ο-
ποιαδήποτε σχετική αξιολόγηση ή σύγκριση καθίσταται άκρως υποκειµενική
και επιρρεπής σε σοβαρά λάθη.

Αν εξετάσει κανείς ολόκληρη την εµπειρία Ϲωής ενός ατόµου και τη συ-
γκρίνει µε την εµπειρία κάποιου άλλου ατόµου, µπορεί σε πολύ ϐασικό ε-
πίπεδο να ϐρει ορισµένα κοινά σηµεία όσον αφορά το πώς ανταποκρίνεται
ο καθένας στην ευχαρίστηση και τον πόνο. Σπάνια όµως ϑα ϐρει παρόµοια
στοιχεία όσον αφορά τις ξεχωριστές επιθυµίες του κάθε ατόµου. Παρότι οι
ατοµικές απολαύσεις ϑεωρούνται το απόλυτο «ηθικό» κριτήριο του ωφελιµι-
σµού, δεν υπάρχει καµία αντικειµενική µέθοδος µε την οποία να µπορεί
κανείς να συγκρίνει τις προτιµήσεις δύο ατόµων. Ο οικονοµολόγος Τζέρεµι
Μπένθαµ, κατά πολλούς ο πατέρας του ωφελιµισµού, ουσιαστικά αναγνώρισε
αυτό το γεγονός γράφοντας το εξής : «Αν το σκεφτούµε χωρίς προκατάληψη,

74 Περισσότερα για το εν λόγω ϑέµα ϑα συζητηθούν στο δοκίµιο ∆οµικός Ταξισµός, Κράτος
και Πόλεµος.
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ένα παιχνίδι µε καρφίτσες έχει την ίδια αξία µε τις τέχνες της µουσικής και
της ποίησης. Αν αυτό το παιχνίδι προσφέρει στο άτοµο περισσότερη ευχαρί-
στηση, τότε είναι πιο πολύτιµο και από τις δύο τελευταίες.»75

Το δεύτερο πρόβληµα είναι η κοντόφθαλµη οπτική την οποία προωθεί ο
ωφελιµισµός. Η ανθρώπινη ιστορία (και η σηµερινή πραγµατικότητα) ϐρίθει
από παραδείγµατα ατόµων που επέλεξαν να υποφέρουν στο παρόν προκειµέ-
νου να κερδίσουν (ή ελπίζοντας ότι ϑα κερδίσουν) στο µέλλον. Ο αλτρουισµός,
µία έννοια η οποία έχει υποβληθεί σε εκτεταµένη ϕιλοσοφική συζήτηση, ϑα
µπορούσε κάλλιστα να έχει τις ϱίζες του στη «χαρά» η οποία προκύπτει από
ανιδιοτελείς (και επώδυνες) πράξεις προς όφελος των άλλων. Παρόλα αυ-
τά, όπως ϑα αναλυθεί αργότερα, η ωφελιµιστική αρχή της επιλογής µεταξύ
πόνου και ευχαρίστησης, σε συνδυασµό µε την αυθόρµητη τάση του ανθρώ-
που προς το κέρδος, έχει γίνει ένα πρότυπο το οποίο ανταµείβεται από τη
σηµερινή κοινωνία. Αυτό έχει δηµιουργήσει µία νοοτροπία στην οποία οι άν-
ϑρωποι συχνά επιδιώκουν το ϐραχυπρόθεσµο κέρδος χωρίς να υπολογίζουν
τη µακροπρόθεσµη Ϲηµία.

Ωστόσο, σε γενικές γραµµές ο ωφελιµισµός προσφέρει µία αλλόκοτη αλλά
ϐολική αντιστάθµιση, καθώς µπορεί κανείς να τον δει ως µία µορφή «αµοι-
ϐαίας συναλλαγής», κατά την οποία ο καπιταλισµός ϕαντάζει ένα σύστηµα
κοινωνικής αρµονίας, αντί διαµάχης. Με ϐάση όµως την εργασιακή ϑεω-
ϱία της αξίας, ϐλέπουµε πως τα παραπάνω δεν µπορεί να ισχύουν, διότι η
αποδοτικότητα του κόστους, την οποία αναπόφευκτα επιδιώκει οποιοσδήπο-
τε κεφαλαιοκράτης, λειτουργεί εις ϐάρος του µισθού των εργατών. Παρόλα
αυτά, η ϑεωρία του ωφελιµισµού, χωρίς να λαµβάνει υπόψη την κοινωνική
ιεραρχία, ϐάζει στην άκρη αυτές τις ιδέες και υποστηρίζει ότι όλοι αναζητούν
το ίδιο πράγµα, το µέγιστο ατοµικό όφελος, άρα όλοι είναι ίσοι. Με άλλα
λόγια, χρησιµοποιώντας µία αφηρηµένη και γενικευµένη λογική, η ϑεωρί-
α αυτή υποστηρίζει ότι όλες οι εµπορικές συναλλαγές είναι εξ ορισµού το
ίδιο επωφελείς για όλους τους συµµετέχοντες. ΄Ολες λοιπόν οι ανθρώπινες
ενέργειες ανάγονται σε αυτό το σύστηµα «συναλλαγής» του οποίου η ϑεωρία
αγνοεί όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

9.9 Η «Σοσιαλιστική» Επανάσταση

Ο σοσιαλισµός, όπως και ο καπιταλισµός, δεν έχει ένα συγκεκριµένο,
καθολικά αποδεκτό ορισµό. Ωστόσο, συνήθως ορίζεται ως «ένα οικονοµικό
σύστηµα το οποίο χαρακτηρίζεται από την κοινωνική ιδιοκτησία των µέσων

75 Rationale of Reward, Jeremy Bentham, Book 3, Chapter 1
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παραγωγής και τη συνεργατική διαχείριση της οικονοµίας.»76 Η ϱίζα της
σοσιαλιστικής σκέψης ϕαίνεται να εµφανίζεται στην Ευρώπη του 18ου αιώ-
να µέσα από µία πολυσύνθετη ιστορία «µεταρρυθµιστών» που προσπαθού-
σαν να αµφισβητήσουν το αναδυόµενο καπιταλιστικό σύστηµα. Ο Γράκχος
Μπαµπέφ (1760-1779) αποτέλεσε ένα διακεκριµένο ϑεωρητικό σε αυτήν την
προσπάθεια, ενώ συµµετείχε ενεργά στην οργάνωση «Συνωµοσία των ΄Ισων», η
οποία αποπειράθηκε να ανατρέψει την τότε γαλλική κυβέρνηση. Ο ίδιος έχει
δηλώσει τα εξής : «Η κοινωνία πρέπει να δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε µέσα
από τη λειτουργία της να εξαλείφεται εντελώς η επιθυµία του ανθρώπου να
γίνει πλουσιότερος ή σοφότερος ή πιο ισχυρός από τους άλλους.»77 Ο Γάλλος
σοσιαλιστής-αναρχικός Πιερ-Ζοζέφ Προυντόν (1809-1865) είναι γνωστός για
τη ϕράση του «η ιδιοκτησία είναι κλοπή» στο έργο του Μία ΄Ερευνα περί της
Αρχής των ∆ικαιωµάτων και της Κυβέρνησης.

Κατά τις αρχές του 19ου αιώνα οι σοσιαλιστικές ιδέες άρχισαν να εξαπλώ-
νονται πολύ γρήγορα, συνήθως ως αντίλογος στα εγγενή ηθικά προβλήµατα
του καπιταλισµού, όπως η ανισότητα των τάξεων και η εκµετάλλευση. Οι
διανοούµενοι οι οποίοι συνέβαλαν στην εδραίωση αυτών των ιδεών είναι πάρα
πολλοί, οπότε εδώ ϑα συζητηθούν µόνο τρία άτοµα, αναλύοντας τις πιο σηµα-
ντικές συνεισφορές τους : ο William Thompson, ο Καρλ Μαρξ και ο Θόρσταϊν
Βέµπλεν.

9.9.1 William Thompson

Ο William Thompson (1775-1833) ήταν µία προσωπικότητα µε ισχυρή
επιρροή στη σοσιαλιστική σκέψη. ΄Ηταν υποστηρικτής της ιδέας των «συνεται-
ϱισµών», η οποία έγινε γνωστή από τον Ρόµπερτ ΄Οουεν ως µία εναλλακτική
διέξοδος στο καπιταλιστικό επιχειρηµατικό µοντέλο. Φιλοσοφικά, είχε µία
ωφελιµιστική οπτική όσον αφορά την ανάλυση της ανθρώπινης συµπεριφο-
ϱάς. Επηρεάστηκε πολύ από τον Μπένθαµ, αλλά η ερµηνεία που απέδιδε
ο ίδιος στον ωφελιµισµό ήταν κάπως διαφορετική. Για παράδειγµα πίστευε
ότι, εάν όλα τα µέλη της κοινωνίας αντιµετωπίζονταν ισότιµα αντί να εµπλέκο-
νται σε ταξικό πόλεµο και εκµετάλλευση, ϑα είχαν ίσες δυνατότητες να Ϲουν
ευτυχισµένα.78

Στο περίφηµο έργο του Μια ΄Ερευνα περί των Αρχών της Κατανοµής του
Πλούτου για την Ανθρώπινη Ευτυχία επιχειρηµατολογεί εκτενώς υπέρ της λε-

76 Πηγή: Britannica.com (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551569/
socialism)

77 Πηγή: The Defense of Gracchus Babeuf before the High Court of Vendôme, University
of Massachusetts Press, 1967, p.57

78 Παραποµπή: An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Conducive
to Human Happiness, William Thompson, London, William S. Orr, 1850, p.17
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γόµενης σοσιαλιστικής αγοράς, στην οποία ϑα επικρατεί η ισονοµία και η
ισότητα. Καταστεί σαφές ότι ο καπιταλισµός είναι ένα σύστηµα εκµετάλλευ-
σης και ανασφάλειας : «Η τάση της υφιστάµενης δοµής των πραγµάτων όσον
αφορά τον πλούτο είναι να πλουτίζουν οι λίγοι εις ϐάρος της µάζας των πα-
ϱαγωγών και να γίνεται η ϕτώχεια των ϕτωχών ακόµα πιο απελπιστική.»79

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ακόµη και αν εµφανιζόταν ένα τέτοιο υβρίδιο κα-
πιταλισµού και σοσιαλισµού, η ϐασική προϋπόθεση του ανταγωνισµού ϑα
εξακολουθούσε να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα. Στα γραπτά του ασχο-
λήθηκε εκτενώς µε τα εγγενή προβλήµατα του ανταγωνισµού της αγοράς,
παραθέτοντας πέντε Ϲητήµατα τα οποία έκτοτε αποτέλεσαν ϐασικά στοιχεία
της σοσιαλιστικής ϱητορικής.

Το πρώτο πρόβληµα ήταν ότι «ο κάθε εργάτης, τεχνίτης και έµπορος [έβλε-
πε] έναν αντίπαλο, έναν ανταγωνιστή στον καθένα από τους υπολοίπους...[ενώ
ο καθένας τους έβλεπε] ένα δεύτερο ανταγωνισµό, µία δεύτερη αντιπαλότητα
µεταξύ...[του επαγγέλµατός τους] και της κοινωνίας.»80 Μάλιστα, ο ίδιος έχει
δηλώσει ότι «ϑα ήταν προς το συµφέρον όλων των ιατρών οι ασθένειες να συ-
νεχίσουν να υφίστανται, διαφορετικά η χρησιµότητα του επαγγέλµατός τους
ϑα µειωνόταν κατά δέκα ή εκατό ϕορές.»81

Το δεύτερο πρόβληµα ήταν η εγγενής καταπίεση των γυναικών και η δια-
στρέβλωση της έννοιας της οικογένειας, διότι ο καταµερισµός της εργασίας
και η νοοτροπία του ανταγωνιστικού εγωισµού εξασφάλιζε τη ϱουτίνα των
γυναικών στο νοικοκυριό και την ανισότητα µεταξύ των δύο ϕύλων.82

Το τρίτο πρόβληµα το οποίο συνδέεται µε τον ανταγωνισµό ήταν η αστά-
ϑεια την οποία δηµιουργεί στην οικονοµία : «Το τρίτο κακό εδώ, το οποίο
καταλογίζεται στην ίδια την αρχή του ατοµικού ανταγωνισµού, είναι ότι πρέ-
πει ενίοτε να οδηγεί σε ασύµφορη ή απερίσκεπτη ατοµική εργασία...Κάθε
άνθρωπος πρέπει να κρίνει τον εαυτό του ως προς την πιθανότητα επιτυχίας
της ενασχόλησης που επιλέγει. Και ποια είναι τα µέσα που έχει για να κρίνει;
Ο καθένας...θέλει να κρύψει την επιτυχία του, από ϕόβο µήπως ο ανταγωνι-
σµός µειώσει τα κέρδη του. Ποιος άνθρωπος µπορεί να κρίνει το κατά πόσο
η αγορά, η οποία συνήθως ϐρίσκεται µακρυά του ή και µερικές ϕορές στο
άλλο ηµισφαίριο, είναι κορεσµένη ή ϑα κορεστεί σύντοµα στο αντικείµενο
µε το οποίο ϑέλει να ασχοληθεί; Ποιο κίνητρο µπορεί να τον οδηγήσει στην
παραγωγή; Και αν είναι λάθος η κρίση του...και τον οδηγήσει σε µία απερί-
σκεπτη άρα και ασύµφορη προσπάθεια, ποια είναι η συνέπεια αυτού; ΄Ενα
απλό λάθος στην κρίση...µπορεί να οδηγήσει σε απελπιστική κατάσταση, εάν
όχι σε καταστροφή. Τέτοιες περιπτώσεις ϕαίνονται αναπόφευκτες µέσα στο

79 Αυτόθι, p.29
80 Αυτόθι, p.259
81 Αυτόθι.
82 Αυτόθι, pp.260-261
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πλαίσιο του ατοµικού ανταγωνισµού, στην καλύτερη µορφή του.»83

Το τέταρτο πρόβληµα ήταν ότι η εγωιστική ϕύση της αγοράς προκαλούσε
ανασφάλεια σε ϐασικούς τοµείς υποστήριξης της Ϲωής, όπως η προστασία σε
περίπτωση γήρανσης, ασθένειας ή ατυχήµατος.84

Το πέµπτο πρόβληµα που σηµειώθηκε από τον Thompson σχετικά µε
τον ανταγωνισµό της αγοράς ήταν ότι επιβράδυνε την εξέλιξη της γνώσης :
«Συνεπώς, η απόκρυψη οποιουδήποτε νέου ή εξαιρετικού [αγαθού] από τους
ανταγωνιστές πρέπει να συνοδεύει τον ατοµικό ανταγωνισµό... διότι η ϕιλαν-
ϑρωπία δεν ωφελεί τα προσωπικά συµφέροντα.»85

9.9.2 Καρλ Μαρξ

Ο Καρλ Μαρξ (1818-1883) συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς οικονο-
µικούς ϕιλόσοφους. Μαζί µε πολλούς άλλους, επηρεάστηκε από το έργο του
William Thompson. Καθώς το όνοµά του χρησιµοποιείται συχνά µε έναν υπο-
τιµητικό τόνο παραπέµποντας στους κινδύνους του σοβιετικού κοµµουνισµού
ή «απολυταρχισµού», ο Μαρξ είναι πιθανώς ο πιο παρεξηγηµένος από όλους
τους δηµοφιλείς οικονοµολόγους. Αν και είναι περισσότερο γνωστός στο ευρύ
κοινό για τις διατριβές του πάνω στις ιδέες του σοσιαλισµού-κοµµουνισµού, ο
Μαρξ στην πραγµατικότητα αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος της Ϲωής του στο
Ϲήτηµα του καπιταλισµού και της λειτουργίας του.

Η συµβολή του στην κατανόηση του καπιταλισµού είναι πολύ µεγαλύτερη
από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι, καθώς πολλοί κοινοί οικονοµι-
κοί όροι και ϕράσεις που χρησιµοποιούνται σήµερα σε συζητήσεις περί του
καπιταλισµού στην πραγµατικότητα προέρχονται από τις ϕιλολογικές πραγ-
µατείες του Μαρξ. Η σκοπιά του ήταν κυρίως ιστορική και χαρακτηριζόταν
από µία ολοκληρωµένη γνώση ως προς την εξέλιξη της οικονοµικής σκέψης.
Λόγω της τεράστιας έκτασης του έργου του, εδώ ϑα αναφερθούν µόνο µερικά
σηµαίνοντα Ϲητήµατα.

΄Ενα ϑέµα που αξίζει να αναφερθεί είναι η επίγνωσή του για το πώς το
καπιταλιστικό γνώρισµα της «συναλλαγής» ϑεωρούταν η απόλυτη ϐάση των
κοινωνικών σχέσεων. Στο έργο του Εισαγωγή στην Κριτική της Πολιτικής Οικο-
νοµίας αναφέρει τα εξής : «Πράγµατι, εφόσον το αγαθό ή η εργασία γίνονται
αντιληπτά µόνο ως ανταλλακτικές αξίες και εφόσον η σχέση µε την οποία
τα διάφορα αγαθά συνδέονται µεταξύ τους εκλαµβάνεται ως ανταλλαγή των
ανταλλακτικών τους αξιών...τότε τα άτοµα...εκλαµβάνονται απλά και µόνο ως
µεσίτες ανταλλαγής. Εποµένως τυπικά δεν υπάρχει καµία απολύτως διά-

83 Αυτόθι, pp.261-263
84 Αυτόθι, p.263
85 Αυτόθι, p.267
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κριση µεταξύ τους...Συνεπώς, ως υποκείµενα ανταλλαγής, έχουν µία σχέση
ισότητας µεταξύ τους.»86

«Παρόλο που το υποκείµενο Α έχει ανάγκη για το αγαθό του υποκειµένου
Β, δεν το σφετερίζεται µε τη ϐία ούτε και το αντίθετο, αλλά αναγνωρίζει ο ένας
τον άλλον ως ιδιοκτήτη...Κανείς δεν αρπάζει µε τη ϐία την ιδιοκτησία του
άλλου. Ο καθένας αποστασιοποιείται από την περιουσία του οικειοθελώς.»87

΄Οσον αφορά το ϑέµα των ανθρώπινων σχέσεων και τις παραδοχές σχετικά
µε τις κοινωνικές τάξεις, ο Μαρξ έδωσε έµφαση σε τρεις ϐασικές πλάνες,
στην πλάνη της ελευθερίας, στην πλάνη της ισότητας και στην πλάνη της
κοινωνικής αρµονίας. Συγκεκριµένα ϑεωρούσε ότι πάνω σε αυτά τα στοιχεία
ϐασίστηκε η ιδέα της «αµοιβαία επωφελούς συναλλαγής», η οποία εξελίχθηκε
ως το µόνο οικονοµικό κριτήριο µε το οποίο αξιολογείται η λειτουργία της
κοινωνίας.

«Είναι στο χαρακτήρα των συναλλαγµατικών σχέσεων, καθόσον έχουν ε-
ξελιχθεί µέχρι σήµερα και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη πιο ανεπτυγµένες
σχέσεις παραγωγής, να αποκρύβουν όλες τις εγγενείς αντιφάσεις της αστικής
κοινωνίας ανάγοντάς τες σε απλές χρηµατικές σχέσεις· και η ίδια η αστική
δηµοκρατία, περισσότερο ακόµη κι από τους αστούς οικονοµολόγους, ϐρί-
σκει καταφύγιο σε αυτές τις αµοιβαίες συναλλαγές...ώστε να δικαιολογεί τις
ισχύουσες οικονοµικές καταστάσεις.»88

Στο έργο του Κεφάλαιο : Μία Κριτική στην Πολιτική Οικονοµία, ο Μαρξ α-
ναλύει εκτενώς πολλές συνιστώσες του καπιταλιστικού συστήµατος, όπως την
πραγµατική ϕύση των εµπορευµάτων και τις δυναµικές σχέσεις µεταξύ τι-
µής, χρηστικής αξίας, ανταλλακτικής αξίας, εργασιακής αξίας και ωφέλειας.
Περιλαµβάνει ακόµη µία εµπεριστατωµένη έρευνα σχετικά µε το τι σηµαίνει
«κεφάλαιο», πώς εξελίχθηκε το καπιταλιστικό µοντέλο και ποια είναι εν τέλει η
ϕύση των ανθρώπινων ϱόλων εντός αυτού του µοντέλου. ΄Ενα σηµαντικό ϑέµα
που αξίζει να σηµειωθεί είναι η άποψή του σχετικά µε την «πλεονασµατική
αξία», η οποία είναι συναφής µε την «εργασιακή ϑεωρία της αξίας» του Ρι-
κάρντο. Ο Μαρξ ϑεωρεί ότι η «πλεονασµατική αξία» (υπεραξία) κατοπτρίζεται
στη δεδοµένη αξία την οποία οικειοποιείται ο κεφαλαιοκράτης µε τη µορφή
κέρδους και η οποία αποτελεί ένα πλεόνασµα πάνω στην αξία της εργασίας
για παραγωγή (κόστος).

Αυτό όµως το «πλεόνασµα» στις συναλλαγές δεν πηγάζει από πουθενά,
άρα δεν µπορεί να έχει αξία : «΄Οσο κι αν το επανεξετάζουµε, το γεγονός πα-
ϱαµένει αναλλοίωτο. Αν ανταλλάσσονται ισότιµα [προϊόντα], δεν παράγεται
πλεονασµατική αξία, ενώ αν ανταλλάσσονται µη ισότιµα [προϊόντα], πάλι δεν

86 Πηγή: Grundrisse, Karl Marx, tr. Martin Nicolaus, Reprint Vintage Books, New York,
1973 p.241

87 Αυτόθι, p.243
88 Αυτόθι, pp.240-241
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παράγεται πλεονασµατική αξία. Η κυκλοφορία ή ανταλλαγή εµπορευµάτων
δεν γεννά καµία καινούρια αξία.»89 Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι η «εργασια-
κή αξία» περιλαµβάνει µία «χρηστική» καθώς και µία «ανταλλακτική» αξία. Ο
εργαζόµενος ανταµείβεται µε αυτήν, µέσω των µισθών του, µόνο για να καλύ-
πτει τις ανάγκες του για διαβίωση, ενώ ό,τι ξεπερνά αυτήν την αξία αποτελεί
«πλεόνασµα» που ϑεωρητικά µεταφράζεται σε «κέρδος» για τον κεφαλαιοκρά-
τη. Το κέρδος αυτό παρουσιάζεται µε µία «ανατίµηση» στην ανταλλακτική
αξία του προϊόντος.90

Επεκτείνοντας αυτό το σηµείο και εξετάζοντας από διαφορετικές σκοπιές
την εφαρµογή του κεφαλαίου, το οποίο προσδιορίζει ως ένα µέσο παραγωγής
που συνήθως έχει χρηµατική µορφή, ο Μαρξ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι
η εκµετάλλευση των εργαζοµένων είναι εγγενής κατά τη δηµιουργία «πλεο-
νασµατικής αξίας» ή «κέρδους». Με άλλα λόγια, υπάρχει µία ϐασική µορφή
ανισότητας ενσωµατωµένη στο καπιταλιστικό σύστηµα. ΄Οσο µία µικρή ο-
µάδα «ιδιοκτητών» ελέγχει την πλεονασµατική αξία η οποία δηµιουργείται
στις πλάτες της εργατικής τάξης, ϑα υπάρχουν µόνιµα πλούσιοι και ϕτωχοί,
πλούτος και ϕτώχεια.

΄Επειτα ο Μαρξ προσθέτει στην εξίσωση την έννοια της «ιδιοκτησίας», την
οποία έχει αναθεωρήσει έτσι ώστε να αποτελεί ουσιαστικά την εννοιολογική
ϐάση για το «κεφάλαιο» και να επιτρέπει ευθέως την εξαγορά της «πλεονασµα-
τικής εργασίας» , δηλαδή της εργασίας η οποία επιφέρει την πλεονασµατική
αξία ενός προϊόντος : «Αρχικά, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας ϕαινόταν να ϐα-
σίζεται στην προσωπική εργασία του ανθρώπου. Μία τέτοια υπόθεση ήταν
απαραίτητη, δεδοµένου ότι στην αγορά είχαµε µόνο κατόχους εµπορευµάτων
που αντίκριζαν ο ένας τον άλλον ως ίσος προς ίσον και ο µόνος τρόπος µε
τον οποίο µπορούσε κάποιος να αποκτήσει εµπορεύµατα των άλλων ήταν να
αποστασιοποιηθεί από τα δικά του εµπορεύµατα - αυτά αντανακλούσαν την
εργασία του και µόνο. Τώρα όµως, η ιδιοκτησία µετατρέπεται στο δικαίωµα
για τον κεφαλαιοκράτη να οικειοποιείται την πλεονασµατική απλήρωτη εργα-
σία άλλων και ταυτόχρονα στην απαγόρευση για τον εργάτη να οικειοποιείται
το δικό του προϊόν. Ο διαχωρισµός της ιδιοκτησίας από την εργασία είναι
πλέον απαραίτητος, συνέπεια ενός «δικαίου» που ϕαινοµενικά πηγάζει από
την ταυτοποίηση των εννοιών τους.»91

Ο Μαρξ αναπτύσσει τέτοιου είδους επιχειρήµατα εκτενώς στα κείµενά του
όπως η ιδέα ότι η εργασία της εργατικής τάξης δεν µπορεί να είναι «οικειο-
ϑελής» σε αυτό το σύστηµα. Μόνο αναγκαστική µπορεί να είναι, δεδοµένου
ότι ο τελευταίος λόγος στην ανάθεση έµµισθης εργασίας ανήκει στον κεφα-

89 Πηγή: Capital, Karl Marx, Foreign Languages reprint , Moscow, 1961, vol. 3, p.163
90 Αυτόθι, p.176
91 Αυτόθι, vol. 1, pp.583-584
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λαιοκράτη: «΄Αρα ο εργαζόµενος αισθάνεται ότι είναι ο εαυτός του µόνο όταν
ϐρίσκεται εκτός της εργασίας του και ϐλέπει την εργασία του σαν ξένο σώµα.
΄Οταν δεν εργάζεται, ϐρίσκεται στο σπίτι του ενώ όταν εργάζεται, δεν νιώθει
σαν στο σπίτι του. Ως εκ τούτου, η εργασία του δεν είναι οικειοθελής αλλά
καταναγκαστική. Εποµένως, η εργασία δεν αποτελεί την ικανοποίηση µίας
ανάγκης αλλά απλώς ένα µέσο για να ικανοποιηθούν ανάγκες άσχετες µε την
εργασία.»92

Εν τέλει, αυτή η πολύπλευρη υποβάθµιση, εκµετάλλευση και έλλειψη αν-
ϑρωπιάς προς τον µέσο εργαζόµενο ενοχλούσε τον Μαρξ τόσο πολύ που τον
οδήγησε στην ιδέα της µεταρρύθµισης. Ο ίδιος µάλιστα εφηύρε τη ϕράση
«Ο Νόµος της Αυξηµένης ∆υστυχίας» για να περιγράψει πώς η ευτυχία του
εργαζόµενου πληθυσµού ήταν αντίστροφη σε σχέση µε τη συσσώρευση πλού-
του της κεφαλαιοκρατικής τάξης. ΄Ηταν πεπεισµένος ότι η εγγενής καταπίεση
του συστήµατος ϑα ωθούσε την εργατική τάξη να επαναστατήσει ενάντια στην
κεφαλαιοκρατική τάξη, ανοίγοντας τον δρόµο για ένα νέο «σοσιαλιστικό» µο-
ντέλο παραγωγής στο οποίο η εργατική τάξη ϑα εργαζόταν και για το δικό της
όφελος.

9.9.3 Θόρσταϊν Βέµπλεν

ΟΘόρσταϊν Βέµπλεν (1857-1929) ϑα είναι ο τελευταίος αποκαλούµενος
«σοσιαλιστής» ο οποίος ϑα εξεταστεί εδώ σε σχέση µε τις απόψεις του για την
εξέλιξη και τα ελαττώµατα του καπιταλισµού. ΄Οπως και ο Μαρξ, ο Βέµπλεν
είχε το προνόµιο να µελετήσει και να κατανοήσει την οικονοµική ιστορία σε
ϐάθος χρόνου. Ο ίδιος δίδαξε Οικονοµικά σε διάφορα πανεπιστήµια στην
εποχή του, δηµιουργώντας µία σηµαντική ϐιβλιογραφία σχετικά µε διάφορα
κοινωνικά Ϲητήµατα.

Ο Βέµπλεν ήταν πολύ επικριτικός µε τις υποθέσεις των νεοκλασικών οι-
κονοµικών, ειδικά µε τις ωφελιµιστικές απόψεις περί «ανθρώπινης ϕύσης».
΄Εβλεπε ως παράλογη και υπεραπλουστευµένη την ιδέα ότι όλη η ανθρώπινη
οικονοµική συµπεριφορά µπορεί να αναχθεί σε µία εµπορική αλληλεπίδραση
ηδονιστικής µορφής µε µοναδικό σκοπό τη µεγιστοποίηση του προσωπικού
συµφέροντος.93 ΄Οσον αφορά τη µελέτη της ανθρώπινης ιστορίας, είχε µία
«εξελικτική» οπτική καθώς ϑεωρούσε ότι η κοινωνική αλλαγή καθορίζεται α-
πό τους κοινωνικούς ϑεσµούς της εκάστοτε εποχής. Σχετικά µε το «υλιστικό»,
όπως το ϑεωρούσε, κοινωνικό καθεστώς της εποχής του, ο ίδιος έχει γράψει
τα εξής :

92 Πηγή: Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Karl Marx, Moscow, Progress,
1959, p.69

93 Παραποµπή: "Why Economics Is Not an Evolutionary Science", Place of Science in
Modern Civilization and Other Essays, Thorstein Veblen, pp.73-74
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«΄Οπως και όλη η ανθρώπινη πολιτιστική ιστορία, αυτός ο υλιστικός πολιτι-
σµός αποτελεί ένα συνδυασµό ϑεσµών, ϑεσµικής δοµής και ϑεσµικής ανάπτυ-
ξης...Η ανάπτυξη ενός πολιτισµού κατοπτρίζεται στη διαχρονική καθιέρωση
συνηθειών και πρακτικών, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται έγκει-
ται στην τυπική ανταπόκριση της ανθρώπινης ϕύσης σε κρίσιµες καταστάσεις
που εµφανίζονται αιφνίδια, συσσωρευτικά και µε µία σταθερή ακολουθία η ο-
ποία οδηγεί στην εξέλιξη. Αιφνίδια, διότι κάθε νέα κίνηση δηµιουργεί µία νέα
κατάσταση η οποία επιφέρει µία νέα παραλλαγή στη συνήθη ανταπόκριση.
Συσσωρευτικά, διότι κάθε νέα κατάσταση είναι αποτέλεσµα όσων έχουν γίνει
στο παρελθόν, ενώ ενσωµατώνει ως αιτιώδεις παράγοντες όλα τα στοιχεία που
έχουν επηρεαστεί από ό,τι έχει συµβεί. Σταθερά, διότι τα ϐασικά χαρακτηρι-
στικά της ανθρώπινης ϕύσης (τάσεις, δεξιότητες και ούτω καθεξής) τα οποία
διαµορφώνουν την ανταπόκριση και τις συνήθειες παραµένουν ουσιαστικά
αµετάβλητα.»94

Ο Βέµπλεν αµφισβήτησε τις ϐασικές αρχές του καπιταλιστικού µοντέλου
παραγωγής αµφισβητώντας µαζί πολλούς από τους συντελεστές του οι οποίοι
ϑεωρούνταν ουσιαστικά «δεδοµένοι» ή εµπειρικά ορθοί. Οι ϐαθιά ϱιζωµέ-
νοι ϑεσµοί του «µισθού», των «ενοικίων», της «ιδιοκτησίας», των «τόκων» και
της «εργασίας» είχαν διαστρεβλωθεί εννοιολογικά και απλουστευθεί σε τέτοιο
σηµείο ώστε κανένας από αυτούς δεν µπορούσε να εφαρµοστεί ορθολογικά
πέραν από τα αποκλειστικά πλαίσια εφαρµογής του καπιταλιστικού µοντέ-
λου παραγωγής. Ο ίδιος µάλιστα είχε επινοήσει ένα αστείο σχετικά µε τις
παραπάνω έννοιες : «Μία παρέα στις Αλεούτιες νήσους η οποία πιτσιλίζει στα
ϕύκια της ακτής κουβαλώντας τσουγκράνες και ψέλνοντας µαγικά ξόρκια για
να πιάσει όστρακα...συµµετέχει ουσιαστικά σε µία ηδονιστική προσπάθεια
εξισορρόπησης ενοικίων, µισθών και τόκων. Τόσο απλά.»95

΄Εβλεπε τη ϐιοµηχανία και την παραγωγή ως µία ενιαία κοινωνική διαδικα-
σία η οποία περιελάµβανε την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων. Αντιλαµ-
ϐανόταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καπιταλισµού ως εγγενή στοιχεία
του καπιταλισµού µόνο και όχι της ϕυσικής πραγµατικότητας. Συνεπώς τα
ϑεωρούσε ανθρώπινα τεχνάσµατα. Συµπέρανε επίσης ότι η κυρίαρχη νεο-
κλασική ϑεωρία έχει εδραιωθεί εν µέρει για να αποκρύψει την αναπόφευκτη
ταξική διαµάχη και να εξασφαλίζει τα λεγόµενα «κατεστηµένα συµφέροντα»
των «εν απουσία ιδιοκτητών» (δηλαδή των κεφαλαιοκρατών).96

Απέρριπτε την ιδέα ότι η ιδιωτική περιουσία ήταν ένα «ϕυσικό δικαίωµα»

94 Πηγή: "The Limitations of Marginal Utility", The Place of Science in Modern Civilization
and Other Essays, Thorstein Veblen, New York, Russell and Russell, 1961, p.241-242

95 Πηγή: "Professor Clark’As Economics", Place of Science in Modern Civilization, Thor-
stein Veblen, p.193

96 Παραποµπή: Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times, Thorstein
Veblen, Augustus M. Kelley, New York, 1964, p.407
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όπως υποστήριζε ο Λοκ, ο Σµιθ και οι άλλοι ενώ συχνά αστειευόταν για το
πόσο παράλογο ήταν οι κεφαλαιοκράτες να οικειοποιούνται την «ιδιοκτησία»
προϊόντων τα οποία παράγονται από την εργασία του «κοινού εργαζόµενου».
Τόνιζε επίσης πόσο παράλογη ήταν η ιδέα ότι από την εργασία δηµιουρ-
γείται ιδιοκτησία.97 Ακόµη εξέφρασε την άποψη ότι η παραγωγή είναι µια
εκ ϕύσεως κοινωνική διαδικασία διότι ήταν αποτέλεσµα της γνώσης και των
δεξιοτήτων πολλαπλών ατόµων, κάτι που ακυρώνει κατά τη γνώµη του την
αξίωση περί δικαιωµάτων ιδιοκτησίας :

«Η ϑεωρία ότι η ιδιοκτησία αποτελεί ϕυσικό δικαίωµα υποστηρίζει ότι η
δηµιουργική προσπάθεια ενός αποµονωµένου και αυτάρκες ατόµου είναι η
ϐάση για την ιδιοκτησία που δικαιωµατικά του ανήκει. ΄Ετσι όµως παραβλέ-
πει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποµονωµένα, αυτάρκη άτοµα...Η παραγω-
γή λαµβάνει χώρα µόνο µέσα σε µία κοινωνία, µόνο µέσα από την συνεργασία
της ϐιοµηχανικής κοινότητας. Αυτή η ϐιοµηχανική κοινότητα µπορεί να είναι
µεγάλη ή µικρή...αλλά πάντοτε αποτελείται από µία οµάδα αρκετά µεγάλη
ώστε να διαφυλάττει και να µεταδίδει τις παραδόσεις, τις τεχνικές γνώσεις, τα
εργαλεία και τη χρήση τους, στοιχεία χωρίς τα οποία δεν υπάρχει ϐιοµηχα-
νική οργάνωση ούτε οικονοµική σχέση ενός ατόµου µε τα υπόλοιπα άτοµα
ή το περιβάλλον του...∆εν υπάρχει παραγωγή χωρίς τεχνικές γνώσεις, συνε-
πώς δεν υπάρχει συσσώρευση ούτε πλούτος που να ανήκει πραγµατικά σε
κάποιον σε αποκλειστική κυριότητα...Και δεν µπορεί να εφαρµοστεί καµία
τεχνική γνώση εκτός της ϐιοµηχανικής κοινότητας. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρ-
χει ατοµική παραγωγή ούτε ατοµική παραγωγικότητα, η ιδέα περί «ϕυσικού
δικαιώµατος»...οδηγείται από µόνη της σε παραλογισµό, ακόµα και από την
οπτική των δικών της υποθέσεων.»98

΄Οπως και ο Μαρξ, ο Βέµπλεν δεν ϐρήκε κανέναν άλλο τρόπο να διακρίνει
τις τάξεις της κοινωνίας παρά µόνο µεταξύ εκείνων που εργάζονται και εκεί-
νων που εκµεταλλεύονται αυτήν την εργασία,99 µε το κερδοσκοπικό κοµµάτι
του καπιταλισµού (την «επιχείρηση») να είναι εντελώς αποκοµµένο από την ί-
δια την παραγωγή (τη «ϐιοµηχανία»). Ο ίδιος κάνει µία σαφή διάκριση µεταξύ
επιχείρησης και ϐιοµηχανίας ενώ χαρακτηρίζει την πρώτη ως ένα µέσο που
«σαµποτάρει» τη δεύτερη. ΄Εβλεπε µία πλήρη αντίφαση ανάµεσα στην ηθική
πρόθεση του γενικού πληθυσµού να κάνει αποτελεσµατική τη ϐιοµηχανική
παραγωγή και στους νόµους της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι κατηύθυναν
την παραγωγή µε µόνο γνώµονα το κέρδος, εµποδίζοντας έτσι την τεχνική α-
ποδοτικότητα της ϐιοµηχανίας. Ο όρος «σαµποτάζ» ορίστηκε στο πλαίσιο αυτό

97 Παραποµπή: "The Beginnings of Ownership", Essays in Our Changing Order, Thor-
stein Veblen, p.32

98 Αυτόθι, pp. 33-34
99 Παραποµπή: "The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor", Essays

in Our Changing Order, Thorstein Veblen, pp.188-190
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από τον ίδιο τον Βέµπλεν ως µία «συνειδητή ελάττωση της αποδοτικότητας».100

Σχετικά µε τα παραπάνω αναφέρει τα εξής : «Το ϐιοµηχανικό εργοστάσιο
είναι όλο και περισσότερο ανενεργό ή σχεδόν ανενεργό, παρουσιάζοντας µία
συνεχή ανεπάρκεια στην παραγωγική του ικανότητα. Εργάτες απολύονται...
Ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστια ανάγκη από όλων των ειδών
τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τα οποία µπορούν να παραχθούν από αυτά
τα ανενεργά εργοστάσια και από τους ανενεργούς εργάτες τους. ΄Οµως για
λόγους επιχειρηµατικής σκοπιµότητας, είναι αδύνατον να αφήσουµε αυτά τα
ανενεργά εργοστάσια και τους ανενεργούς εργάτες να εργαστούν - ουσιαστικά
για λόγους έλλειψης κέρδους για τους επιχειρηµατίες ή µε άλλα λόγια, για
λόγους ανεπαρκούς εισοδήµατος προς τα κατεστηµένα συµφέροντα.»101

Επιπλέον ο Βέµπλεν, σε αντίθεση µε τη συντριπτική πλειοψηφία των αν-
ϑρώπων σήµερα οι οποίοι καταδικάζουν τις ενέργειες «διαφθοράς» από ηθικής
άποψης, δεν έβλεπε κανένα από τα προβλήµατα κατάχρησης και εκµετάλλευ-
σης ως Ϲήτηµα «ηθικής» ή «δεοντολογίας». Αντιλαµβανόταν τα προβλήµατα
αυτά ως εγγενή στοιχεία του ίδιου του καπιταλισµού: «∆εν είναι κακοί οι αρ-
χηγοί των Μεγάλων Επιχειρήσεων, των οποίων καθήκον είναι να διευθύνουν
αυτήν τη µικρή ποσότητα επικερδούς σαµποτάζ στην παραγωγή. ∆εν έχουν
ως στόχο να µειώσουν την ανθρώπινη Ϲωή ή να αυξήσουν την ανθρώπινη
δυστυχία ϐρίσκοντας τεχνάσµατα για να αυξήσουν την εξαθλίωση των συναν-
ϑρώπων τους...Το ερώτηµα δεν είναι αν αυτή η εξαθλίωση είναι ανθρώπινη ή
απάνθρωπη αλλά αν είναι η συνήθης λειτουργία των επιχειρήσεων.»102

΄Οσον αφορά τη ϕύση της κυβέρνησης, η οπτική του Βέµπλεν ήταν ξεκά-
ϑαρη. Η κυβέρνηση ως ένα πολιτικό σώµα σχηµατίστηκε για να προστατεύει
την υφιστάµενη ταξική δοµή και την κοινωνική διαστρωµάτωση ενισχύοντας
τους νόµους για προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, δηλαδή ενισχύοντας ά-
µεσα την υπερβολικά µεγάλη ιδιοκτησία της άρχουσας τάξης : «Η νοµοθεσία,
η επιτήρηση από την αστυνοµία, η απονοµή δικαιοσύνης, οι στρατιωτικές και
διπλωµατικές υπηρεσίες, έχουν όλα τους ως κύριο µέληµα τις επιχειρηµατι-
κές σχέσεις και τα χρηµατικά συµφέροντα ενώ έχουν µία σχεδόν περιστασια-
κή σχέση µε άλλα ανθρώπινα συµφέροντα.»103

Κατά τον ίδιο, η έννοια της δηµοκρατίας παραβιάστηκε ϐαθιά από την
επικράτηση του καπιταλισµού, εξού και η δήλωσή του ότι η «συνταγµατι-

100 Πηγή: The Engineers and the Price System, Thorstein Veblen, New York, Augustus M.
Kelley, 1965, p.1
101 Αυτόθι, p.12
102 Πηγή: Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times, Thorstein Ve-
blen, New York, Augustus M. Kelley, 1964, pp.220-221
103 Πηγή: The Theory of Business Enterprise, Thorstein Veblen, New York, Augustus M.
Kelley, 1965, p.269
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κή κυβέρνηση είναι µία επιχειρηµατική κυβέρνηση».104 Ο Βέµπλεν, παρότι
γνώριζε το ϕαινόµενο της «άσκησης λόµπι» και της «εξαγοράς» πολιτικών, το
οποίο σήµερα παρουσιάζεται συχνά ως µία µορφή «διαφθοράς», δεν ϑεωρού-
σε ότι είναι η πραγµατική ϱίζα του προβλήµατος. Αντίθετα, ο έλεγχος της
κυβέρνησης από τον επιχειρηµατικό τοµέα δεν αποτελούσε κάποια ανωµαλί-
α του συστήµατος αλλά αυτό που η κυβέρνηση κατέληξε να είναι λόγω του
σχεδιασµού της.105 Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κυβέρνηση, ως ένα ϑεσµοθετη-
µένο µέσο για κοινωνικό έλεγχο, εκ ϕύσεως προστατεύει πάντα τον «πλούσιο»
έναντι του «ϕτωχού». Εφόσον οι «ϕτωχοί» είναι πάντα πολύ περισσότεροι από
τους «πλούσιους», χρειάζεται µία στιβαρή νοµική οντότητα η οποία ϑα ευνοεί
τους πλούσιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία και ϑα διατηρεί την ταξική
διαστρωµάτωση κρατώντας ανέπαφα τα κεφαλαιοκρατικά συµφέροντα.106

Επίσης αναγνώριζε ότι η καπιταλιστική κυβέρνηση έπρεπε να κρατήσει
τις κοινωνικές αξίες σε συµφωνία µε τα συµφέροντά της, για αυτό και δη-
µιούργησε αυτό που ο ίδιος ονόµασε «χρηµατικό πολιτισµό». Ως εκ τούτου οι
ληστρικές, εγωιστικές και ανταγωνιστικές συνήθειες οι οποίες χαρακτηρίζουν
το καπιταλιστικό σύστηµα συνδέθηκαν άµεσα µε την έννοια της «επιτυχίας»
και συνεπώς ενίσχυσαν τις ανάλογες κοινωνικές αξίες. Η γενναιοδωρία και η
κοινωνική ευαισθησία ϑεωρούνταν ασήµαντες όσον αφορά το κυνήγι της «επι-
τυχίας», καθώς οι αδίστακτοι και ανταγωνιστικοί ήταν αυτοί που αποτελούσαν
τα κυρίαρχα πρότυπα.107

Γενικά ο Βέµπλεν προσπάθησε να αναλύσει κριτικά τη ϐασική δοµή και
τις αξίες του καπιταλιστικού µοντέλου παρουσιάζοντας κάποια προηγµένα
κοινωνιολογικά συµπεράσµατα σε σχέση µε τις εγγενείς αντιφάσεις του, την
τεχνική του αναποτελεσµατικότητα και την διαστρέβλωση των ανθρώπινων
αξίων. Το έργο του προτείνεται ανεπιφύλακτα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται
για την ιστορία της οικονοµικής σκέψης, ειδικά σε αυτούς που αντιµετωπίζουν
µε σκεπτικισµό τις αρχές του καπιταλισµού της ελεύθερης αγοράς.

9.10 Συµπέρασµα: Ο Καπιταλισµός ως
«Κοινωνική Παθογένεια»

Από πολλές απόψεις, η ιστορία της οικονοµικής σκέψης είναι ουσιαστικά
η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνικών σχέσεων. Μάλιστα ορισµένες απλές
υποθέσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις και συµπεριφορές απέκτησαν ϐάρος
104 Αυτόθι, p.285
105 Αυτόθι, pp. 286-287
106 Αυτόθι, pp. 404-405
107 Παραποµπή: The Theory of the Leisure Class, Thorstein Veblen, New York, Augustus
M. Kelley, 1965, pp. 229-230
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µε την πάροδο του χρόνου και έφτασαν στο ϐαθµό του να ϑεωρούνται ιερές
και αµετάβλητες. Αυτή η οικονοµική παραδοσιοκρατία, η οποία προέρχε-
ται από αξίες και πεποιθήσεις πρωτύτερων περιόδων, υπήρξε ένα κεντρικό
Ϲήτηµα σε αυτήν τη σύντοµη ανασκόπηση της οικονοµικής ιστορίας. Το κε-
ντρικό σηµείο είναι ότι οι υποθέσεις οι οποίες ϑεωρούνται «δεδοµένες» από
τις κυρίαρχες ϑεωρίες της σηµερινής οικονοµίας στην πραγµατικότητα δεν
ϐασίζονται σε κάποια άµεση ϕυσική αναφορά, όπως ϑα έπρεπε για να µπο-
ϱούν να επικυρωθούν µέσω της επιστηµονικής µεθόδου. Αντιθέτως, έχουν ως
ϐάση την απλή διαιώνιση ενός κατεστηµένου ιδεολογικού πλαισίου, το οποίο
έχει εξελιχθεί ώστε να αυτοπροσδιορίζεται µε πολύπλοκους τρόπους σε µία
εσωτερική, κυκλική λογική, δικαιολογώντας την ύπαρξή του µε ϐάση τα δικά
του πρότυπα.

Σήµερα το πιο προβληµατικό µέρος της καπιταλιστικής ιδεολογίας δεν
είναι τα στοιχεία που περιλαµβάνει αλλά µάλλον όλα όσα παραλείπει. Ακρι-
ϐώς όπως οι αρχαίες ϑρησκείες ϑεωρούσαν ότι ο κόσµος είναι επίπεδος, αλλά
µόλις αποδείχθηκε σφαιρικός από την επιστήµη αναγκάστηκαν να προσαρ-
µόσουν αναλόγως τις απόψεις τους, η οικονοµία της αγοράς αντιµετωπίζει
παρόµοιες δοκιµασίες. Αν σκεφτούµε την απλότητα των αγροτικών κοινω-
νιών και τις πρωτόγονες προσεγγίσεις τους για τη ϐιοµηχανική παραγωγή
κατά την περίοδο που σχηµατιζόταν η καπιταλιστική ιδεολογία, ϐλέπουµε ότι
υπήρχε ελάχιστη (αν όχι καµία) επίγνωση και ανησυχία για πιθανές αρνη-
τικές συνέπειες µακροπρόθεσµα, όσον αφορά το ϕυσικό περιβάλλον και τη
δηµόσια υγεία.

Το οικονοµικό µοντέλο της αγοράς, µε τις παρωχηµένες υποθέσεις του
σχετικά µε τις ανθρώπινες δυνατότητες, επίσης αγνοεί (ακόµη και πολεµά)
τις σηµαντικότατες ανακαλύψεις στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολο-
γίας οι οποίες µπορούν να λύσουν ϑεµελιώδη παγκόσµια προβλήµατα και να
ϐελτιώσουν αισθητά την ευηµερία. ΄Οπως ϑα διερευνηθεί στο επόµενο δοκί-
µιο, οι σηµερινές τεχνικές µας δυνατότητες αλλά και οι σύγχρονες γνώσεις
µας για το ϕυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ευηµερία ϕανερώνουν ότι ο
καπιταλισµός της αγοράς στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να ϐοηθήσει προς
την εφαρµογή λύσεων για τα µεγάλα κοινωνικά Ϲητήµατα, καθώς οι ίδιοι οι
µηχανισµοί του είτε δεν το επιτρέπουν είτε αναστέλλουν αυτές τις δυνατότητες.

Σε γενικές γραµµές, η επίλυση προβληµάτων και συνεπώς η αύξηση της
τεχνικής αποδοτικότητας είναι µία κατάρα για τη λειτουργία της σύγχρονης
οικονοµίας. Το να λυθεί οριστικά ένα πρόβληµα σηµαίνει πως δεν υπάρχει
πλέον η δυνατότητα να ϐγάλει κάποιος κέρδος προσφέροντας τις «υπηρεσίες»
του στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Η ϐελτίωση της αποδοτι-
κότητας κατά κανόνα συνεπάγεται µείωση των εργασιακών και ενεργειακών
αναγκών. Παρότι αυτό µπορεί να ϕαίνεται ϑετικό όσον αφορά την πραγµα-
τική πλανητική αποδοτικότητα, συχνά σηµαίνει επίσης την απώλεια ϑέσεων
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εργασίας και τη µείωση της κυκλοφορίας του χρήµατος.108

Με ϐάση όσα ϑετικά στοιχεία παραλείπει, αποτρέπει ή αναστέλλει αλλά
και όσα αρνητικά στοιχεία ενισχύει και διαιωνίζει, το καπιταλιστικό µοντέλο
ϑα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία κοινωνική παθογένεια. Ανατρέχοντας
στην προαναφερθείσα δήλωση του Λοκ, ο αρχικός ϱόλος του χρήµατος, µε τη
σιωπηρή συγκατάθεση της κοινωνίας, ήταν να λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο
εµπόρευµα. ΄Οµως το πάλαι ποτέ απλό «µέσο ανταλλαγής» έχει εξελιχθεί στο
ϑεµελιώδες εργαλείο της σηµερινής οικονοµίας, το οποίο χρησιµοποιείται όχι
για να δηµιουργηθούν υποδοµές ή να στηριχθεί η ανθρώπινη επιβίωση, υγεία
και ευηµερία αλλά µόνο και µόνο για να επιτευχθεί κέρδος.

Ο ΄Ανταµ Σµιθ δεν ϑα µπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι σήµερα οι πιο ε-
πικερδείς και καλά αµειβόµενοι εργασιακοί τοµείς δεν ϑα ήταν αυτοί της
παραγωγής προϊόντων για τη συντήρηση και ϐελτίωση της Ϲωής αλλά αυτοί
που ασχολούνται µε τη µετακίνηση χρηµάτων. Αυτή η εργασία επιτελείται
από τις εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τα χρηµατοπιστωτικά ι-
δρύµατα (τράπεζες) και τις επενδυτικές τράπεζες, δηλαδή επιχειρήσεις που
στην πραγµατικότητα δεν δηµιουργούν τίποτα απτό, αλλά κατέχουν τεράστια
περιουσία και επιρροή στον κόσµο.

Σήµερα, η µόνη εφαρµοσµένη ϑεωρία της αξίας είναι «το χρήµα ως προσ-
διορισµός της αξίας».109 Το χρήµα έχει αποκτήσει µία δική του ξεχωριστή
υπόσταση, αν αναλογιστεί κανείς πως έχει ενσωµατωθεί πλέον στην νοοτρο-
πία των πολιτών ότι πρέπει να κινείται συνεχώς. ∆εν έχει κάποιον ουσιαστικό
σκοπό πέραν από την παραγωγή περισσότερου χρήµατος από λιγότερο χρήµα
(επένδυση).

Αυτό το ϕαινόµενο της «επιδίωξης χρηµάτων µε τη χρήση χρηµάτων» έχει
δηµιουργήσει µία διαστρέβλωση του αξιακού µας συστήµατος. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα το γεγονός ότι το χρηµατικό κέρδος είναι ο πρωτεύων παρά-
γοντας για οποιαδήποτε οικονοµική ενέργεια αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα τα
ουσιαστικά περιβαλλοντικά Ϲητήµατα και τα ϑέµατα δηµόσιας υγείας, αφού
τα ϑεωρεί «εξωτερικότητες» ως προς τη λειτουργία της οικονοµίας. Επιπροσθέ-
τως, αυτή η νοοτροπία του «πολλαπλασιασµού» και της συνεχούς «επέκτασης»
είναι στην ουσία µία µορφή κοινωνικού καρκίνου, καθώς η ιδεολογία της αέ-
108 ΄Ενα απλό σχετικό παράδειγµα είναι το µεγάλο µέγεθος της χρηµατοδότησης για τις υπη-
ϱεσίες αντιµετώπισης του καρκίνου και οι ϑέσεις εργασίας που έχουν δηµιουργηθεί σε αυτόν
τον τοµέα. Εάν εµφανίζονταν ϑεραπείες για τον καρκίνο, ϑα ϐλέπαµε ως ϕυσική συνέπεια
τη συρρίκνωση µεγάλων ιατρικών ιδρυµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι η επίλυση συγκεκριµένων
προβληµάτων µπορεί στην πραγµατικότητα να οδηγήσει στην απώλεια ϐιοπορισµού των αν-
ϑρώπων που εργάστηκαν στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Αυτό δηµιουργεί ένα
ενστικτώδες κίνητρο να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλλαγή, για αυτό και πολλές κοινωνικές
καταστάσεις παραµένουν ως έχουν για αχρείαστα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
109 Αυτή η ϕράση διατυπώθηκε από τον John McMurtry στο έργο του The Cancer Stage of
Capitalism, Pluto Press, 1999
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ναης «ανάπτυξης-µεγέθυνσης» (αντί µίας σταθερής οικονοµίας) εξαπλώνει τις
παθολογικές επιδράσεις της σε πολλά επίπεδα.

Πολλά ϑα µπορούσαν να ειπωθούν για το σύστηµα του χρέους110 και
το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες στον πλανήτη Γη χρωστάνε η µία στην
άλλη. Το ϕαινόµενο είναι τόσο ανεπτυγµένο µάλιστα στο ϐαθµό που όλη η
ανθρωπότητα δεν διαθέτει αρκετά χρήµατα σε κυκλοφορία για να ξεπληρώσει
τα χρήµατα που έχει δανείσει η ίδια στον εαυτό της από αέρα κοπανιστό.
Η ανάγκη για όλο και µεγαλύτερη «πίστωση» προκειµένου να τροφοδοτηθεί
η «αγορά» είναι διαρκής σήµερα λόγω αυτής της ανισορροπίας, κάτι που
σηµαίνει (όπως και στην περίπτωση καρκίνου) ότι έχουµε να κάνουµε µε µία
πρόθεση για αέναη ανάπτυξη και κατανάλωση. Αυτό απλά δεν είναι εφικτό
σε έναν πλανήτη µε περιορισµένους πόρους.

Επιπλέον, η έµφυτη ανταγωνιστική νοοτροπία του οικονοµικού µοντέλου
λόγω της εγγενούς σπανιότητας των χρηµατικών πόρων διαιωνίζει, µέσω του
αυτοκρατορικού ιµπεριαλισµού και του εµπορικού προστατευτισµού, µια τα-
ξική διαµάχη η οποία διατηρεί την υφήλιο σε κατάσταση πολέµου µε τον ίδιο
της τον εαυτό. Ο πόλεµος αυτός υφίσταται και µεταξύ του γενικού πληθυ-
σµού. Σήµερα, οι περισσότεροι πολίτες ϕοβούνται ο ένας τον άλλον, αφού
η εκµετάλλευση των υπολοίπων µπορεί να ϕέρει τις µεγαλύτερες απολαβές,
σε πολλές περιπτώσεις. ΄Ολοι οι άνθρωποι έχουν προσαρµοστεί σε αυτόν τον
πολιτισµό και ϐλέπουν ο ένας τον άλλον ως απειλή για την ίδια τους την επι-
ϐίωση. Για παράδειγµα όταν δύο άνθρωποι πηγαίνουν σε συνέντευξη για µία
δουλειά, στην πραγµατικότητα ο ένας δεν ενδιαφέρεται για την ευηµερία του
άλλου, διότι µόνο ένας από τους δύο µπορεί να κερδίσει τη ϑέση. Σε ένα σύ-
στηµα το οποίο ενθαρρύνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η ευαισθησία και
κατανόηση για τον συνάνθρωπο είναι ένα είδος αρνητικής πίεσης, καθώς αυ-
τές οι συµπεριφορές δεν ανταµείβονται καθόλου από το χρηµατοοικονοµικό
µηχανισµό.

Παροµοίως, η ιδέα ότι µπορεί να επιτευχθεί «δικαιοσύνη» σε ένα τέτοιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά αφελής, ειδικά αν αναλογιστούµε
ότι πολλές ϕορές το οικονοµικό αποτέλεσµα της «νίκης» ή της «ήττας» είναι
ότι κάποιοι πολίτες ϑα χάσουν το ϐιοπορισµό τους. Οι νοµοθεσίες που έχουν
ϑεσπιστεί για να σταµατούν τα µονοπώλια και την οικονοµική «διαφθορά»
υπάρχουν ακριβώς επειδή στη δοµή αυτού του οικονοµικού µοντέλου δεν
υφίσταται καµία δικλείδα ασφάλειας που να αναστέλλει τα ϕαινόµενα «δια-
ϕθοράς». ΄Οπως υπαινίχθησαν οι Σµιθ και Βέµπλεν, το «κράτος» είναι στην
πραγµατικότητα µία εξέλιξη του οικονοµικού µοντέλου, όχι το αντίστροφο.
110 Το µοντέλο της δηµιουργίας χρήµατος από χρέη ή από το πουθενά µέσω του τραπεζικού
συστήµατος κλασµατικών αποθεµάτων, το οποίο χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλες τις ∆υτι-
κές χώρες, συνεχίζει να επιδιώκει την αέναη ανάπτυξη, αφού αυτό επιτάσσουν οι ίδιοι οι
διαρθρωτικοί µηχανισµοί του.
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Το ότι η κρατική εξουσία χρησιµοποιείται για τη ϑέσπιση νοµοθεσίας η οποία
εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ευηµερία της µίας τάξης έναντι κάποιας
άλλης δεν αποτελεί µία παραµόρφωση του καπιταλιστικού συστήµατος. Α-
ντιθέτως είναι ένα ϐασικό χαρακτηριστικό της ανταγωνιστικής νοοτροπίας της
ελεύθερης αγοράς.

Πολλοί οι οποίοι ασπάζονται τις διάφορες νεοφιλελεύθερες νεοκλασικές
σχολές (όπως την Αυστριακή Σχολή οικονοµικής σκέψης ή την Οικονοµική
Σχολή του Σικάγο) συζητούν συχνά για το πώς η «κρατική παρέµβαση» είναι
το πραγµατικό πρόβληµα σήµερα αναφέροντας τις διάφορες προστατευτικές
πολιτικές στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή την ευνοϊκή µεταχείριση ορισµέ-
νων κρατικών ϐιοµηχανιών. Οι ίδιοι υποθέτουν ότι η αγορά µπορεί πράγµατι
να είναι «ελεύθερη», αρκεί να λειτουργεί χωρίς τα κρατικά µονοπώλια ή τη
«διαφθορά» του λεγόµενου «παρεοκρατικού καπιταλισµού», αγνοώντας όµως
ότι το οικονοµικό µοντέλο είναι εγγενώς ανταγωνιστικό και διχαστικό. Αγνο-
ούν επίσης ότι το κράτος είναι απλά ένα µέσο για την απόκτηση συγκριτικού
πλεονεκτήµατος, δηλαδή ένα µέσο που αξιοποιείται από τον επιχειρηµατικό
κόσµο. Το να µην λαµβάνεται υπόψη αυτό το ϕαινόµενο στις συζητήσεις περί
Οικονοµικών είναι παράλογο.111

Εν τέλει, αυτές οι απροκάλυπτα εγωιστικές αξίες είναι που προκαλούν τις
ανθρώπινες συγκρούσεις, σε αντίθεση µε την κοινή αντίληψη ότι η ταξική
διαµάχη αποτελεί αµετάβλητο στοιχείο της ϕύσης µας. Είναι αδύνατο να επι-
κρατήσει ειρήνη ή ισορροπία στο υφιστάµενο «δεδοµένο» κοινωνικό µοντέλο,
γιατί ϐασίζεται στην υποτιθέµενη σπανιότητα των πόρων, στην ξενοφοβία και
στο ϱατσισµό. ΄Ενα ακόµη αξιοσηµείωτο Ϲήτηµα είναι η ψευδαίσθηση της ισό-
τητας µεταξύ των πολιτών στις λεγόµενες «δηµοκρατικές» κοινωνίες. Η ιδέα
αυτή συνεχίζει να γίνεται άκριτα αποδεκτή καθώς οι πολίτες πιστεύουν ότι
µπορεί µε κάποιο τρόπο να επιτευχθεί πολιτική ισότητα παρά τη σαφή οικο-
νοµική ανισότητα η οποία ενυπάρχει στο καπιταλιστικό µοντέλο παραγωγής
και καθορίζει σε µεγάλο ϐαθµό τις ανθρώπινες σχέσεις.

Στην αρχή αυτού του δοκιµίου σηµειώθηκε εν συντοµία η διάκριση µε-
ταξύ της «ιστορικής» και της «µηχανιστικής» οπτικής των Οικονοµικών. Η
σηµασία της «µηχανιστικής» (ή επιστηµονικής) οπτικής, η οποία ϑα εξετα-
στεί σε επόµενα δοκίµια, πρέπει να γίνει κατανοητή ώστε να γίνει ακόµα πιο

111 Αξίζει να αναφερθεί ότι η λεγόµενη «πειθαρχία της αγοράς», γνωστή και ως «διορθωτική
ϕύση της αγοράς», στην οποία υποτίθεται ότι υπόκεινται όλες οι επιχειρήσεις, ουσιαστι-
κά αφορά µόνο τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σήµερα. ΄Οπως παρατηρήθηκε και από τις
πρόσφατες κρατικές διασώσεις των τραπεζών από την πτώχευση (κατά το 2008), οι οποίες
στοίχισαν συνολικά πάνω από 30 τρισεκατοµµύρια ευρώ, ιστορικά οι πλούσιοι τοµείς ανέκα-
ϑεν προστατεύονταν υπό την οµπρέλα του «σοσιαλισµού» (ως παραποιηµένη έννοια), όχι του
καπιταλισµού. Τέτοιες διασώσεις υποτίθεται ότι γίνονται στο ϐωµό της συνέχισης της οµαλής
λειτουργίας του κοινωνικού κράτους.
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ξεκάθαρο πόσο ελαττωµατική και αναχρονιστική είναι στην πραγµατικότη-
τα η οικονοµία της αγοράς. Αν λάβουµε υπόψη τους γνωστούς νόµους της
ϕύσης, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε πλανητικό επίπεδο και αρχίσουµε να
υπολογίζουµε ποιες είναι οι επιλογές και οι δυνατότητές µας από µία κα-
ϑαρά τεχνική σκοπιά, αφήνοντας στην άκρη το ϐάρος ιστορικών υποθέσεων,
τότε αναδύεται ένας πολύ διαφορετικός τρόπος σκέψης. Κατά την άποψη του
Κινήµατος Zeitgeist, αυτή είναι η νέα κοσµοθεωρία µε την οποία πρέπει να
εναρµονιστεί η ανθρωπότητα ώστε να λύσει τα τωρινά, διαρκώς αυξανόµενα
κοινωνιολογικά και οικολογικά Ϲητήµατα αλλά και να ανοίξει την πόρτα στις
τεράστιες δυνατότητές της για µελλοντική ευµάρεια.
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∆οκίµιο 10

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Η συνεργική πτυχή της ϐιοµηχανίας, η οποία παράγει περισσό-
τερο έργο µε όλο και λιγότερη επένδυση χρόνου και ενέργειας ανά
µονάδα παραγωγής...δεν έχει εκτιµηθεί ποτέ επίσηµα ως κάτι που
προσφέρει πρόσθετη αξία για την κοινωνία µας, η οποία ϐασίζε-
ται στην ιδιοκτησία γης. Η αποτελεσµατικότητα µίας παγκόσµιας
ενοποιηµένης ϐιοµηχανίας είναι εγγενώς πολύ µεγαλύτερη από
το όποιο περιορισµένο αποτέλεσµα της λειτουργίας ξεχωριστών,
αυτόνοµων συστηµάτων. Συνεπώς, µόνο η καθολική εξαφάνιση
των κρατών [ως ϑεσµών] και των συνόρων µπορεί να επιτρέψει την
επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου διαβίωσης για όλη την ανθρωπό-

τητα.»1

Ρ. Μπάκµινστερ Φούλερ

10.1 Επισκόπηση

Παρότι η επιστήµη εξελίσσεται παράλληλα µε την οικονοµία κατά τα τε-
λευταία 400 περίπου χρόνια, τα συµπεράσµατα της πρώτης αγνοούνται ακό-
µα σε µεγάλο ϐαθµό ενώ ϑεωρείται «εξωτερικότητα» ως προς την οπτική της
οικονοµικής ϑεωρίας. Το αποτέλεσµα είναι η «αποσύνδεση» του κοινωνικο-
οικονοµικού µοντέλου από τους παράγοντες που συµβάλλουν στην επιβίωσή
µας και από τους οποίους εξαρτόµαστε όλοι ως ανθρώπινα όντα. Σήµερα, αν

1 Πηγή: Operating Manual for Spaceship Earth, R.Buckminster Fuller, 1968, Chapter 6

119



ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

εξαιρέσουµε κάποια τεχνικής ϕύσεως επιχειρήµατα τα οποία αµφισβητούν τη
δυνατότητα λειτουργίας ενός εναλλακτικού οικονοµικού µοντέλου χωρίς κά-
ποιο «µηχανισµό τιµών»2, το επιχείρηµα που επιστρατεύεται συχνότερα υπέρ
του καπιταλισµού της ελεύθερης αγοράς είναι ότι πρόκειται για ένα σύστηµα
το οποίο προάγει την «ελευθερία» επιλογής.

Το κατά πόσο ισχύει αυτό υπόκειται στην προσωπική ερµηνεία του κα-
ϑενός. Φυσικά, τέτοιοι γενικευµένοι όροι είναι διάχυτοι στη ϱητορική των
υποστηρικτών του εν λόγω µοντέλου.3 ΄Οπως ϕαίνεται, οι γενικεύσεις αυτού
του είδους είναι στην πραγµατικότητα αντιδράσεις σε παλαιότερες προσπά-
ϑειες εφαρµογής εναλλακτικών κοινωνικών συστηµάτων τα οποία οδήγησαν
σε κατάχρηση εξουσίας και «ολοκληρωτικά καθεστώτα».4 Ως εκ τούτου, λόγω
αυτού του συνεχούς ϕόβου, κάθε µοντέλο το οποίο ϐρίσκεται εκτός του κα-
πιταλιστικού πλαισίου ϑεωρείται αυτόµατα ότι οδηγεί σε «τυραννία», για αυτό
και απορρίπτεται ευθύς εξαρχής.

Σε κάθε περίπτωση, αφήνοντας στην άκρη τις υποκειµενικές ερµηνείες
της, η έννοια της «ελευθερίας» έχει δηµιουργήσει ένα είδος νεύρωσης ή α-
κριβέστερα σύγχυσης όσον αφορά την επιβίωση και την ευηµερία του είδους
µας σε συνάρτηση µε το περιβάλλον µας, ένα περιβάλλον το οποίο διέπεται
προφανώς από ϕυσικούς νόµους. Αυτό που αντιλαµβανόµαστε πλέον είναι ότι,
όσον αφορά το περιβάλλον µας και τη σχέση του είδους µας µε αυτό, δεν εί-
µαστε ελεύθεροι. Το να ϐασίζουµε τις αξίες µας στην ιδέα ότι είµαστε πλήρως
ελεύθεροι να κάνουµε ό,τι ϑέλουµε, αγνοώντας τις επιπτώσεις που µπορεί να
έχουν οι πράξεις µας στο περιβάλλον, είναι τροµερά επικίνδυνο για τη ϐιω-
σιµότητα του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη Γη, ειδικά αν λειτουργεί µε
αυτή τη λογική και η παγκόσµια οικονοµία µας.5

Πέρα από τα διαφορετικά ήθη και έθιµα του κάθε λαού, όλοι οι άνθρωποι
είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε το ϕυσικό κόσµο καθώς και µε τους νόµους
που το διέπουν. Το να αρνούµαστε αυτό το γεγονός αναστέλλει την ευηµε-

2 Ο Ludwig von Mises στο διάσηµο έργο του Economic Calculation In The Socialist Com-
monwealth υποστηρίζει ότι ο «µηχανισµός τιµολόγησης των αγαθών» είναι το µόνο δυνατό
µέσο ώστε να καταλαβαίνουµε πώς πρέπει να παράγονται και να διακινούνται τα αγαθά για
να λειτουργεί µε «αποδοτικό τρόπο» µία οικονοµία. Αυτή η ιδέα ϑεωρείται ιερή από πολλούς
σήµερα, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται ως δικαίωση του καπιταλιστικού συστήµατος και
ως απόδειξη διάψευσης οποιουδήποτε εναλλακτικού συστήµατος. Αυτό το ϑέµα ϑα αναλυθεί
στο τρίτο µέρος του ϐιβλίου.

3 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith, 1776,
par. IV.9.51

4 ΄Ενα κλασικό ϐιβλίο στο οποίο επιστρατεύεται αυτός ο ϐασικός ϕόβος είναι Ο ∆ρόµος
προς τη ∆ουλεία του Φρίντριχ Χάγιεκ. Οι ιστορικές τάσεις ολοκληρωτισµού παρουσιάζονται
ως άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις συνεργατικές οικονοµίες κεντρικού σχεδιασµού.

5 Παραποµπή: "A Safe Operating Space for Humanity", Nature, 461, 472-475, 24 Se-
ptember 2009, doi:10.1038/461472a;
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ϱία του είδους µας. Είναι σηµαντικό να ϑυµόµαστε ότι οι ϐάσεις του ση-
µερινού κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια
περιόδων στις οποίες είχαµε ελάχιστη κατανόηση για το περιβάλλον µας αλ-
λά και για εµάς τους ίδιους.6 Πολλές αρνητικές συνέπειες του σηµερινού
συστήµατος οι οποίες µαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες δεν υπήρχαν κατά
το παρελθόν, ενώ αυτήν τη στιγµή η έλλειψη συµβατότητας και συνεπώς η
σύγκρουση του περιβαλλοντικού συστήµατος µε το τωρινό οικονοµικό σύστηµα
αποσταθεροποιεί περαιτέρω την κοινωνία µας.

Η ακεραιότητα ενός οικονοµικού µοντέλου πρέπει να αποτιµάται µε ϐάση
το πόσο καλά εναρµονίζεται µε τους ϕυσικούς νόµους. Η έννοια των ϕυσικών
νόµων χρησιµοποιείται εδώ όχι ως κάτι ενδότερο ή µεταφυσικό αλλά ως κάτι
το επιστηµονικά παρατηρήσιµο και επαληθεύσιµο. Παρότι η κατανόησή µας
για τους νόµους της ϕύσης αλλάζει µε τον καιρό, καθώς νεοεµφανιζόµενα
στοιχεία µας δίνουν όλο και πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον κόσµο γύρω µας,
έχει παραµένει σταθερός στο χρόνο ένας ϐασικός τρόπος σκέψης σχετικά µε
το πώς παρατηρούµε και ϐγάζουµε συµπεράσµατα για τη ϕυσική πραγµατι-
κότητα.

Για παράδειγµα, είναι αναµφισβήτητο ότι ο ανθρώπινος οργανισµός έχει
συγκεκριµένες ανάγκες απαραίτητες για την επιβίωσή του, όπως η ανάγκη
για τροφή, νερό και αέρα. Επίσης είναι εδραιωµένο ότι υπάρχουν ϑεµελιώ-
δεις διεργασίες στο ϕυσικό κόσµο οι οποίες εξασφαλίζουν τη σταθερότητα
του περιβάλλοντός µας και οι οποίες πρέπει να παραµένουν ως έχουν ώστε
να µην διαταράσσονται οι συµβιωτικές σχέσεις του πλανητικού οικοσυστήµα-
τος.7 ΄Ενα άλλο σηµείο, όσο περίπλοκο κι αν δείχνει, είναι ότι η ανθρώπινη
ιδιοσυγκρασία έχει σχετικά προβλέψιµες αντιδράσεις σε συγκεκριµένα περι-
ϐαλλοντικά ερεθίσµατα, συνεπώς µπορούµε να εξηγήσουµε πώς προκύπτουν
ϕαινόµενα ϐίας, κακοποίησης και άλλες επιζήµιες συµπεριφορές.8

Η εφαρµογή µίας επιστηµονικής ή τεχνικής προσέγγισης στη λειτουργία

6 Μερικοί ιστορικοί τοποθετούν συχνά την απαρχή της επιστηµονικής µεθόδου στην αρ-
χαία Ελλάδα. Η Αναγέννηση όµως, η οποία ξεκίνησε γύρω στον 16ο αιώνα, ϕαίνεται να είναι
µία περίοδος σηµαντικότατων ανακαλύψεων και κλιµάκωσης της επιστηµονικής µεθόδου.
Ο Γαλιλαίος (1564 - 1642) ϑεωρείται σήµερα από κάποιους ο «πατέρας» της σύγχρονης
επιστήµης. Ωστόσο, η οικονοµική σκέψη δεν έλαβε ποτέ σοβαρά υπόψη αυτές τις νεοεµφα-
νιζόµενες αντιλήψεις για τον κόσµο µας.

7 Η διατάραξη των διεργασιών του οικοσυστήµατος από την ανθρώπινη δράση έχει δείξει
σαφείς αρνητικές συνέπειες. Η ϱύπανση, η αποψίλωση των δασών, η απώλεια της ϐιοποι-
κιλότητας και πολλά άλλα γνωστά χαρακτηριστικά της τωρινής κατάστασης του πλανήτη
αποκαλύπτουν µία µεγάλη δυσαρµονία ανάµεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον
απόλυτα συµβιωτικό τρόπο λειτουργίας του ϕυσικού περιβάλλοντος, από τις συνθήκες του
οποίου εξαρτάται η επιβίωσή µας. Παραποµπή: http://www.globalchange.umich.edu/
globalchange1/current/lectures/kling/ecosystem/ecosystem.html

8 Βλέπε δοκίµιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
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της οικονοµίας ανάγει όλες τις σηµαντικές παραµέτρους σε ένα πλαίσιο α-
ναφοράς και έναν τρόπο σκέψης ο οποίος ϐασίζεται στις σύγχρονες γνώσεις
µας για τη ϕυσική πραγµατικότητα και τους νόµους που τη διέπουν. Αυτή η
λογική λαµβάνει υπόψη την επιστήµη του ανθρώπινου οργανισµού, άρα και
το Ϲήτηµα των ανθρώπινων αναγκών καθώς και της δηµόσιας υγείας, συνδυά-
Ϲοντάς τα µε τους νόµους που διέπουν το περιβάλλον. Ακολουθώντας αυτήν τη
λογική µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα ορθολογικό οικονοµικό µοντέλο το
οποίο δεν περιλαµβάνει σχεδόν καθόλου τη συµβατική οικονοµική ϑεωρία.9

Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι παραδοσιακές ιδέες για την οικονοµία δεν πα-
ϱουσιάζουν ενδιαφέρον από ιστορικής άποψης (όσον αφορά την κατανόηση
της πολιτισµικής µας εξέλιξης) αλλά ότι, αν προσεγγίσουµε την ανθρώπινη
επιβίωση υπό το πρίσµα της επιστήµης µε σκοπό να εξετάσουµε ποιες πρα-
κτικές είναι λειτουργικές και ποιες όχι, οι εν λόγω ιδέες δεν έχουν ιδιαίτερη
αξία. Αυτή η λογική ϐρίσκεται στον πυρήνα του κινήµατος Zeitgeist και ϑα
εξεταστεί µε λεπτοµέρεια στο τρίτο µέρος αυτού του ϐιβλίου.

Το ϑέµα σήµερα είναι ότι οι γνώσεις που έχουµε αποκτήσει µέσω της ε-
πιστήµης αγνοούνται σχεδόν πλήρως από το οικονοµικό µοντέλο. Για την
ακρίβεια, αυτά τα δύο συστήµατα (επιστηµονική προσέγγιση και χρηµατοοι-
κονοµικό µοντέλο) δεν είναι απλώς αποσυνδεδεµένα αλλά και εκ διαµέτρου
αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η οικο-
νοµία της ελεύθερης αγοράς δεν είναι δυνατόν να «επιδιορθωθούν», καθώς
αποτελούν δοµικά προβλήµατα του εν λόγω µοντέλου, για αυτό και χρειαζό-
µαστε ένα νέο σύστηµα το οποίο ϑα αναπτυχθεί από την αρχή και το οποίο
ϑα στηρίζεται άµεσα στους περιορισµούς και τις ευκαιρίες που µας παρέχουν
οι ϕυσικοί νόµοι.

Αυτό το δοκίµιο ϑα εξετάσει και ϑα αντιπαραβάλει µία σειρά από «οικο-
νοµικά» ϑέµατα, τόσο από την οπτική του συστήµατος της αγοράς (δηλαδή
την εµπορική λογική της αγοράς) όσο και από τη µηχανιστική ή «τεχνική» λο-
γική η οποία σηµειώθηκε προηγουµένως. Θα αναλυθεί το πώς η έννοια της
«αποδοτικότητας» έχει δύο πολύ διαφορετικές ερµηνείες ανάλογα µε την ο-
πτική από την οποία την εξετάζουµε. Η «αποδοτικότητα της αγοράς»10 αφορά
µόνο την απόδοση της ίδιας της αγοράς και υπακούει σε τεχνητούς κανό-
νες οι οποίοι σχετίζονται µε την κλασική οικονοµική ϑεωρία και αποσκοπούν
στην εξασφάλιση κέρδους και «ανάπτυξης». Αντίθετα η «τεχνική αποδοτικό-

9 Βλέπε δοκίµιο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
10 Η χρήση του όρου «αποδοτικότητα της αγοράς» δεν πρέπει να συγχέεται µε άλλες ιστο-

ϱικές έννοιες, διότι σε αυτό το δοκίµιο έχει µία νέα σηµασία. Συγκεκριµένα, εδώ χρησιµο-
ποιείται για να δηλώσει την ικανότητα οποιασδήποτε οικονοµικής δραστηριότητας να παράγει
ατοµικό κέρδος, να αυξήσει την κυκλοφορία χρήµατος ή γενικότερα να συνεισφέρει στην οι-
κονοµική ανάπτυξη (µεγέθυνση). Η παραδοσιακή σηµασία της έννοιας αυτής εξηγείται εδώ:
http://www.investopedia.com/articles/02/101502.asp#axzz2H9lWlQwR

122

http://www.investopedia.com/articles/02/101502.asp#axzz2H9lWlQwR


ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

τητα», η οποία ϐασίζεται στους γνωστούς ϕυσικούς νόµους, αποσκοπεί στη
ϐελτιστοποίηση των ϐιοµηχανικών µας µεθόδων µε στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος, τη µείωση των αποβλήτων και εν τέλει την εξασφάλιση υψη-
λού επιπέδου δηµόσιας υγείας.11

10.2 Κυκλική Κατανάλωση
και Οικονοµική Ανάπτυξη

Η ϐασική λειτουργία του καπιταλισµού της αγοράς ϐασίζεται στις αλλη-
λεπιδράσεις µεταξύ ιδιοκτητών, εργαζοµένων και καταναλωτών. Η Ϲήτηση
προϊόντων από τους καταναλωτές δηµιουργεί την ανάγκη για παραγωγή α-
γαθών από τους ιδιοκτήτες (κατόχους κεφαλαίου), οι οποίοι προσλαµβάνουν
εργάτες για να παράγουν τα εν λόγω προϊόντα. Αυτός ο κύκλος ξεκινάει µε τη
«Ϲήτηση», συνεπώς η πραγµατική κινητήριος δύναµη της αγοράς είναι το συµ-
ϕέρον, η ικανότητα και οι ενέργειες όλων όσοι αγοράζουν αγαθά µέσα από την
αγορά. Εν τέλει όλες οι οικονοµικές υφέσεις12 είναι αποτέλεσµα της µείωσης
των πωλήσεων. Συνεπώς, η κυκλική κατανάλωση είναι άκρως απαραίτητη
για να υπάρχουν ϑέσεις εργασίας και να είναι «σταθερή» ή «αναπτυξιακή» η
οικονοµία.

Η οικονοµική ανάπτυξη (γνωστή και ως οικονοµική µεγέθυνση), η οποία
γενικά ορίζεται ως «η αύξηση της ικανότητας µίας οικονοµίας να παράγει α-
γαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση µε ένα προηγούµενο χρονικό διάστηµα»,13

είναι ένα ϑέµα που απασχολεί κάθε εθνική οικονοµία και κατ΄ επέκταση την
παγκόσµια οικονοµία. Υπάρχουν πολλές µακροοικονοµικές τακτικές οι ο-
ποίες χρησιµοποιούνται συνήθως σε περιόδους ύφεσης και οι οποίες ευνοούν
την παροχή περισσότερων δανείων, άρα και την αύξηση της παραγωγής αγα-
ϑών και της κατανάλωσης, προκειµένου να διατηρηθεί Ϲωντανή η οικονοµία
ή ιδανικότερα να µεγεθυνθεί.14 Ο οικονοµικός κύκλος είναι µία περίοδος
κυµαινόµενης µεγέθυνσης και συστολής στην οικονοµία, η οποία αναγνωρί-

11 Ο όρος «οικονοµία» στα ελληνικά σηµαίνει «διαχείριση του νοικοκυριού» και «εξοικονό-
µηση». Συνεπώς, «οικονοµία» σηµαίνει «αύξηση της αποδοτικότητας».

12 Η ύφεση ορίζεται κατά κανόνα ως «µία σηµαντική πτώση στην οικονοµική δραστηριότητα
η οποία διαχέεται σε όλη την οικονοµία.» (http://www.investopedia.com/ask/answers/
08/cause-of-recession.asp#axzz2HzEmQsvq)

13 Ορισµός της «οικονοµικής ανάπτυξης»: http://www.investopedia.com/terms/e/
economicgrowth.asp#axzz2H9lWlQwR

14 Μία κοινή αντίδραση των κεντρικών τραπεζών κατά τη διάρκεια οικονοµικής ύφεσης
είναι να αυξάνουν τη «ϱευστότητα» στην οικονοµία. Η ϱευστότητα είναι πολύ σηµαντική
καθώς αποτελεί το ποσό κεφαλαίου το οποίο είναι διαθέσιµο για επενδύσεις και δαπάνες. Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για παράδειγµα, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ϱευστότητα
χρησιµοποιώντας τακτικές που επηρεάζουν την αξία του συναλλάγµατος ευρώ.
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Ϲεται ως ένα εγγενές χαρακτηριστικό της οικονοµίας λόγω της «αποτελεσµα-
τικότητας της αγοράς» ή αλλιώς, σύµφωνα µε ϑεωρητικούς του οικονοµικού
κλάδου, της ικανότητας που έχει η αγορά να αυτορρυθµίζεται. Η ικανότητα
αυτή εκδηλώνεται µέσα από µία «ϕυσική» ϱοή επιχειρηµατικών επιτυχιών και
αποτυχιών.15

Με λίγα λόγια, ο ϱυθµός της κατανάλωσης (αύξηση ή µείωση) είναι αυτός
που δηµιουργεί τις περιόδους ανάπτυξης και ύφεσης στον οικονοµικό κύ-
κλο, ενώ οι µακροοικονοµικές νοµισµατικές πολιτικές αυξάνουν ή µειώνουν
τη ϱευστότητα (κάτι το οποίο γίνεται συχνά µέσω της ϱύθµισης των επιτοκί-
ων) έτσι ώστε να ελέγχονται οι ϱυθµοί ανάπτυξης και ύφεσης. Παρότι το εν
λόγω δοκίµιο δεν έχει ως σκοπό να εξετάσει λεπτοµερώς τις σύγχρονες µα-
κροοικονοµικές πολιτικές, αξίζει να αναφέρουµε ότι οι περίοδοι ανάπτυξης
και ύφεσης δεν είναι ευρέως αντιληπτές ως δύο απαραίτητα, άρα και αναπό-
ϕευκτα, µέρη ενός οικονοµικού κύκλου. Οι περίοδοι οικονοµικής ανάπτυξης
(στις οποίες υπάρχει περισσότερη ευχέρεια δανεισµού και έτσι ξοδεύεται πε-
ϱισσότερο χρήµα) γίνονται δεκτές από τους πολίτες ως επιτυχία ενώ οι υφέσεις
χαρακτηρίζονται ως το αποτελέσµατα αποτυχηµένων πολιτικών αποφάσεων.

Ως εκ τούτου, υπήρχε πάντα κίνητρο για τους πολιτικούς ϑεσµούς (οι
οποίοι ϑέλουν να έχουν µια καλή δηµόσια εικόνα) και τους µεγάλους ϑεσµούς
της αγοράς (οι οποίοι προστατεύουν τα εκάστοτε εταιρικά κέρδη) να διατηρούν
τις περιόδους οικονοµικής µεγέθυνσης όσο το δυνατόν περισσότερο και να
αποφεύγουν τις υφέσεις. Η εν λόγω τακτική συνάδει µε το σύστηµα αξιών
του καπιταλισµού, σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να υπάρχει σταθερό κλίµα
οικονοµικής ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης αγαθών µε όσο το δυνατόν
λιγότερες αναταραχές. Με ϐάση τα προηγούµενα, καµία εταιρία δεν µειώνει
ηθεληµένα το οικονοµικό της µέγεθος και κανένα πολιτικό κόµµα δεν ϑέλει
να παρουσιάζει κακή εικόνα στο κοινό, παρότι σύµφωνα µε την οικονοµική
ϑεωρία οι περίοδοι οικονοµικής ύφεσης είναι αναµενόµενες και ϑα έπρεπε
να τις αφήνουµε να κάνουν το κύκλο τους.

Εν ολίγοις, οι προσπάθειες εξόδου από τις περιόδους ύφεσης συνήθως
χαρακτηρίζονται από σταθερή αύξηση της ποσότητας χρήµατος σε κυκλοφο-
ϱία (ώστε να τονωθεί η αγοραστική δύναµη), µε συνέπεια τη συσσώρευση
τεράστιων ποσών χρέους, τόσο δηµοσίου όσο και ιδιωτικού.16 Το χρήµα πα-
ϱάγεται µέσω των δανείων και τα δάνεια έρχονται µε προσαρτηµένο επιτόκιο,

15 Ο οικονοµικός κύκλος συχνά υφίσταται σε πέντε στάδια : ανάπτυξη (µεγέθυνση), κορύ-
ϕωση, ύφεση (συστολή), πτώση και ανάκαµψη. (http://www.investopedia.com/terms/b/
businesscycle.asp#axzz2IGANj1hr)

16 Σύµφωνα µε µία αναφορά του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ το 2010, το παγκόσµιο
χρέος διπλασιάστηκε από το 2000 έως το 2010 από 57 σε 109 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Επίσης προβλέφθηκε ότι το χρέος µέχρι το 2020 ϑα αγγίξει τα 210 τρισεκατοµµύρια δο-
λάρια παγκοσµίως. (http://www.weforum.org/reports/sustainable-credit-report-2011)
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εποµένως το δάνειο πρέπει να αποπληρωθεί µαζί µε τους δεδουλευµένους
τόκους (το κέρδος της τράπεζας). ∆ηλαδή, ο ίδιος ο µηχανισµός παραγωγής
του χρήµατος δηµιουργεί εγγενώς ένα αρνητικό ισοζύγιο. Αυτό σηµαίνει ότι
το χρέος ϑα είναι πάντα περισσότερο από τα χρήµατα σε κυκλοφορία.17

Επιστρέφοντας λοιπόν στο αρχικό µας σηµείο σχετικά µε την ανάγκη για
προσφορά προϊόντων και για κατανάλωση ώστε να κινείται η οικονοµία, ϐλέ-
πουµε ότι η εν λόγω διαδικασία εµπορικής συναλλαγής και εστίασης στην
οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί την «αποδοτικότητα της αγοράς». ∆εν έχει ση-
µασία τι παράγεται ή πώς αυτό ϑα επηρεάσει τους ανθρώπους ή τον πλανήτη,
διότι όλα αυτά ϑεωρούνται «εξωτερικότητες». Για παράδειγµα το χρηµατιστή-
ϱιο, ένα αποτέλεσµα της προαναφερθείσας λογικής, αποτελεί ουσιαστικά ένα
κέντρο αγοραπωλησίας χρήµατος και «χρηµατοοικονοµικών παραγώγων» το
οποίο ευθύνεται για την παραγωγή τεράστιων επιπέδων ΑΕΠ και «ανάπτυ-
ξης».18

Ωστόσο τέτοιοι ϑεσµοί δεν παράγουν τίποτα απτό που να ϐελτιώνει την
ποιότητα Ϲωής των πολιτών. Το χρηµατιστήριο και τα µεγάλα οικονοµικά κέ-
ντρα είναι δευτερεύοντα σε σχέση µε την πραγµατική, παραγωγική οικονοµία.
Μολονότι πολλοί υποστηρίζουν πως τα εν λόγω επενδυτικά ιδρύµατα διευκο-
λύνουν τη δηµιουργία νέων ϑέσεων εργασίας µέσω της κίνησης κεφαλαίου,
η όλη διαδικασία είναι χρήσιµη µόνο στο πλαίσιο του σηµερινού κοινωνικο-
οικονοµικού συστήµατος (αποδοτικότητα της αγοράς) αλλά εντελώς ανούσια
υπό το πλαίσιο της πραγµατικής, απτής παραγωγής (τεχνική αποδοτικότητα).

Εν ολίγοις σύµφωνα µε τη λογική της αγοράς, όσο µεγαλύτερες είναι οι
πωλήσεις τόσο το καλύτερο, ανεξάρτητα από το αν αυτό που πωλείται είναι
πίστωση, πέτρες, «ελπίδα» ή τηγανίτες. Επίσης, τα περιστατικά µόλυνσης
από τα απόβλητα που προκύπτουν λόγω επιβλαβών επιχειρηµατικών πρακτι-
κών ϑεωρούνται «εξωτερικότητες». ∆εν υπάρχει ουσιαστική µέριµνα για τις
τεχνικές παραµέτρους της παραγωγικής διαδικασίας ούτε και στρατηγικός

17 Σύµφωνα µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ µέχρι το 2009 το συνολικό χρέος των
ΗΠΑ (δηµόσιο και ιδιωτικό) ήταν 51 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
(https://www.federalreserve.gov/datadownload/Download.aspx?rel=Z1&series=654245
a7abac051cc4a9060c911e1fa4&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&from
=01/01/1945&to=12/31/2010) Εάν το συγκρίνουµε µε την υπάρχουσα προσφορά χρή-
µατος Μ3, η οποία παλιότερα ήταν η πιο συνήθης µέτρηση του κυκλοφορούντος χρή-
µατος, ϐρίσκουµε ότι το ∆εκέµβριο του 2010 ήταν περίπου 15 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
(http://www.shadowstats.com/charts/monetary-base-money-supply)

18 Για παράδειγµα στις ΗΠΑ η ϐιοµηχανία «επενδυτικού κεφαλαίου» (venture capital), η
οποία στην ουσία επενδύει χρήµατα σε νέες επιχειρήσεις, αποτελούσε το 21% του ΑΕΠ
το 2010 (http://www.nvca.org/). Σύµφωνα µε ένα άρθρο του 2012 στο περιοδικό The
New Republic «οι έξι µεγαλύτερες τράπεζες στην οικονοµία [των ΗΠΑ] κατείχαν συνολικά
περιουσιακά στοιχεία µε αξία µεγαλύτερη του 63% του ΑΕΠ». (http://www.tnr.com/article/
politics/shooting-banks#)
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σχεδιασµός για την περιβαλλοντικά ϐέλτιστη διανοµή των αγαθών και των
πρώτων υλών. Αυτές οι πτυχές υποτίθεται πως ϑα ϐελτιστοποιηθούν µε ένα
µεταφυσικό τρόπο προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος, καθώς
αυτό το έργο υποτίθεται πως επιτελεί το «αόρατο χέρι της αγοράς».19

Από την άλλη πλευρά, η επανάσταση της αποδοτικότητας στη ϐιοµηχανι-
κή παραγωγή έχει δηµιουργήσει ένα νέο ϕαινόµενο κατά το οποίο η εξέλιξη
των ϐιοµηχανικών τεχνολογιών αντιστρέφει το πρότυπο της χρήσης περισ-
σότερων υλικών για ϐελτιστοποίηση της παραγωγής και µας δίνει πλέον τη
δυνατότητα να παράγουµε «όλο και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο και
λιγότερα».20 Πλέον τίθεται υπό αµφισβήτηση ο ισχυρισµός ότι όσο περισσότε-
ϱη είναι η εργασία, η ενέργεια και οι πρώτες ύλες που καταναλώνονται στην
παραγωγή τόσο πιο αποδοτικό ϑα είναι το αποτέλεσµα. Με ϐάση τις νέες
επιστηµονικές και τεχνικές εφαρµογές, παρατηρούµε µείωση της ενέργειας,
της εργασίας και των πρώτων υλών στην επίτευξη ορισµένων διεργασιών.21

Για παράδειγµα η σηµερινή δορυφορική τηλεπικοινωνία, αποτέλεσµα
πολλών ετών έρευνας και συσσωρευµένης γνώσης, αποτελείται από απλό ε-
ξοπλισµό ο οποίος είναι αρκετά αποδοτικός από άποψη πρώτων υλών κατα-
σκευής, παρότι πρόκειται για µία αρκετά ανεπτυγµένη τεχνολογική εφαρ-
µογή. Αυτό το καταλαβαίνουµε όταν συγκρίνουµε αυτόν τον εξοπλισµό µε
προηγούµενα µέσα επικοινωνίας, τα οποία περιλάµβαναν τεράστιες ποσό-
τητες χάλκινων καλωδίων καθώς και την επικίνδυνη απαιτούµενη δουλειά
εγκατάστασης αυτών των καλωδίων από ανθρώπους. Συγκριτικά, η δουλειά
που επιτελείται σήµερα από µία οµάδα σχετικά µικρών δορυφόρων σε τρο-
χιά είναι πραγµατικά συγκλονιστική. Αυτή η επανάσταση στον τεχνολογικό
σχεδιασµό δείχνει µε τον καλύτερο τρόπο τι σηµαίνει πραγµατική οικονοµική
(τεχνική) αποδοτικότητα, αλλά ϐρίσκεται σε άµεση αντίθεση µε το σηµερινό
οικονοµικό µοντέλο, αφού το τελευταίο ϐασίζεται στην κυκλική κατανάλωση
και την αέναη ανάπτυξη (µεγέθυνση).

΄Οπως αναφέραµε ήδη, ο στόχος του συστήµατος της αγοράς είναι να δια-
τηρεί ή να αυξάνει τα επίπεδα εσόδων, καθώς αυτό οδηγεί στη διατήρηση

19 Βλέπε δοκίµιο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, όπου αναλύεται η έννοια του «αόρατου χε-
ϱιού» του ΄Ανταµ Σµιθ.

20 Ως ιστορική αναφορά, ο µηχανικός Μπάκµινστερ Φούλερ χρησιµοποίησε τη ϕράση «πα-
ϱάγοντας περισσότερα χρησιµοποιώντας λιγότερα» στην ανάλυση του εν λόγω ϕαινοµένου
στο έργο του Operating Manual for Spaceship Earth (1968).

21 Ο διάσηµος υπολογιστής ENIAC της δεκαετίας του 1940 περιείχε 17.468 λυχνίες κενού
µαζί µε 70.000 αντιστάτες, 10.000 πυκνωτές, 1.500 ϱελέ διαφυγής, 6.000 χειροκίνητους
διακόπτες και 5 εκατοµµύρια συγκολληµένες ενώσεις. Η έκτασή του ήταν ένας όροφος
περίπου 167 τετραγωνικών µέτρων, Ϲύγιζε 30 τόνους και κατανάλωνε 160KW ηλεκτρικής
ενέργειας. Κόστισε περίπου 5,4 εκατοµµύρια ευρώ µε σηµερινές αξίες. Σήµερα, ένα ϕθηνό
κινητό τηλέφωνο σε µέγεθος τσέπης κάνει υπολογισµούς πολύ πιο γρήγορα από τον ENIAC.
(http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/Eniac.htm)
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ή αύξηση των ϑέσεων εργασίας και της λεγόµενης ανάπτυξης. Συνεπώς, η
λογική που διέπει την αποδοτικότητα της αγοράς ϕέρνει την επιστράτευση
µεθόδων για τη διατήρηση ή αύξηση των εσόδων, ενώ κάθε µέθοδος η οποία
µειώνει την ανάγκη για εργασία και κέρδος ϑεωρείται «µη αποδοτική» από
την οπτική της αγοράς. Ενέργειες όπως η αύξηση της ϐιοµηχανικής απο-
δοτικότητας, η εξοικονόµηση ϕυσικών πόρων ή η µείωση της σπατάλης, οι
οποίες ϑα ϑεωρούνταν αποδοτικές από την οπτική µιας πραγµατικής οικο-
νοµίας, στην πραγµατικότητα ϑεωρούνται µη αποδοτικές από την οπτική του
σηµερινού οικονοµικού µοντέλου, αν δεν µπορεί να ϐγει κέρδος από αυτές.

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα µικρό πληθυσµό ανθρώπων σε ένα µικρό
νησί, µε ελάχιστες τεχνολογικές ικανότητες σε σύγκριση µε σήµερα, γνωρί-
Ϲοντας ότι µέσω των ϕυσικών πόρων του νησιού είναι διαθέσιµες χ µονάδες
τροφίµων. Θα ήταν καλή ιδέα να εφαρµόσουν ένα οικονοµικό σύστηµα το
οποίο ϑα είχε ως στόχο την κατανάλωση αυτών των πόρων σε όσο το δυνατόν
πιο µικρό χρονικό διάστηµα για να επιτευχθεί «ανάπτυξη»; Το πιο πιθανό
είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες η ϕυσιολογική τάση των κατοίκων του νησιού
ϑα ήταν η στρατηγική χρήση και κατανάλωση των ϕυσικών πόρων καθώς και
η συντήρησή τους. Θα προσπαθούσαν να µειώσουν τη σπατάλη και όχι να
την επιταχύνουν, κάτι το οποίο συνάδει µε τον πραγµατικό ορισµό της λέξης
«οικονοµία», ο οποίος σηµαίνει εξοικονόµηση.

10.3 Περιττή Βραχυβιότητα: Ανταγωνιστική και
Προγραµµατισµένη

΄Οταν ακούµε τη λέξη ϐραχυβιότητα ή απαρχαίωση, συχνά σκεφτόµαστε
τις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές που ϐλέπουµε στον κόσµο σήµερα. Κάθε
λίγα χρόνια οι συσκευές επεξεργασίας και επικοινωνιών τις οποίες χρησι-
µοποιούµε καθηµερινά υφίστανται σηµαντικές αναβαθµίσεις. Ο «Νόµος του
Μουρ», σύµφωνα µε τον οποίο η επεξεργαστική ισχύς διπλασιάζεται ανά 18
µήνες, ισχύει πλέον και για άλλες παρεµφερείς τεχνολογικές εφαρµογές, ϕα-
νερώνοντας την ισχυρή τάση της τεχνολογικής εξέλιξης εν γένει.22

Ωστόσο, στο ϑέµα της παραγωγής αγαθών υπάρχουν δύο µορφές ϐρα-
χυβιότητας οι οποίες δεν ϐασίζονται στη ϕυσική εξέλιξη των τεχνολογικών
δυνατοτήτων. Αντιθέτως είναι αποτέλεσµα (α) της επίπλαστης ανταγωνιστικής
δοµής της αγοράς και (ϐ) της ανάγκης για κυκλική κατανάλωση στο πλαίσιο
της «αποδοτικότητας της αγοράς», η οποία σχετίζεται µε τη µεγιστοποίηση του
κέρδους.

22 Παραποµπή: The Law of Accelerating Returns, Ray Kurzweil (http://
www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns)
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Η πρώτη ϑα µπορούσε να ονοµαστεί «ανταγωνιστική ή εγγενής ϐραχυβιό-
τητα». Η εν λόγω µορφή προκύπτει από το ανταγωνιστικό κλίµα της αγοράς,
καθώς κάθε παραγωγός προσπαθεί να διατηρήσει ϐραχυπρόθεσµα συγκριτι-
κό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων µειώνοντας τα έξοδα παραγωγής του
έτσι ώστε να κρατήσει τις τιµές του «ανταγωνιστικά» χαµηλές. Αυτός ο µηχανι-
σµός είναι γνωστός ως «αποδοτικότητα του κόστους» και το αποτέλεσµα είναι
ότι τα προϊόντα είναι σχετικά κατώτερης ποιότητας από τη στιγµή που παρά-
γονται, εφόσον ο παραγωγός δεν έχει χρησιµοποιήσει τα τεχνικώς ϐέλτιστα
υλικά κατά την παραγωγή.

Φανταστείτε λοιπόν ότι προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα αυτοκίνητο
µε στόχο τη µεγιστοποίηση της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας και της
ποιότητάς του, χρησιµοποιώντας τη στρατηγικά ϐέλτιστη διαδικασία παραγω-
γής και έχοντας υπόψη µόνο τα παραπάνω, όχι το χρηµατικό κόστος.23 Σε
αυτήν την περίπτωση ο κύκλος Ϲωής του αυτοκινήτου ϑα καθοριζόταν µόνο
από τη ϕυσική ϕθορά. Ωστόσο, ϑα προσπαθούσαµε να ενσωµατώσουµε εξαρ-
χής στο σχεδιασµό του αυτοκινήτου την ικανότητα αναβάθµισης τµηµάτων
του, όταν αυτά ϕθαρούν από τη χρήση.

Το αποτέλεσµα ϑα ήταν ένα προϊόν σχεδιασµένο να αντέχει, µε αποτέλε-
σµα να περιορίζονται τα παραπροϊόντα και να αυξάνεται η αποτελεσµατικό-
τητα της διαδικασίας καθώς και το προσδόκιµο Ϲωής του προϊόντος. Πιθανώς
πολλοί άνθρωποι σήµερα πιστεύουν ότι αυτό συµβαίνει ήδη στο σχεδιασµό και
την παραγωγή των αγαθών τα οποία καταναλώνουν, κάτι που όµως δεν ισχύει.
Είναι µαθηµατικά αδύνατο µία εταιρία να παράγει προϊόντα µε τη ϐέλτιστη
δυνατή ποιότητα στο σύστηµα του καπιταλισµού της ελεύθερης αγοράς, κα-
ϑώς ο µηχανισµός της «αποδοτικότητας κόστους» επιτάσσει την παραγωγή
προϊόντων µε περιορισµένη ποιότητα.

Η δεύτερη µορφή ϐραχυβιότητας ονοµάζεται «προγραµµατισµένη» και ο
σκοπός της είναι να εξασφαλίζει τη διαιώνιση της κυκλικής κατανάλωσης. Η
εν λόγω τακτική έγινε διάσηµη στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η ϐιοµηχανική
δραστηριότητα γινόταν όλο και πιο αποδοτική µε αποτέλεσµα να παράγονται
προϊόντα µε καλύτερη ποιότητα πολύ πιο γρήγορα. Τα προϊόντα τα οποία
παράγονταν είχαν µεγαλύτερη διάρκεια Ϲωής, καθώς η ποιότητα και η ανθε-
κτικότητά τους ήταν πολύ µεγάλη. Αυτό µε τη σειρά του επέφερε τη µείωση
της κατανάλωσης, διότι οι πολίτες δεν χρειαζόταν να ξαναγοράζουν συχνά

23 Παρότι η έννοια του «στρατηγικά ϐέλτιστου» ϑα εξεταστεί στο τρίτο µέρος του ϐιβλίου,
αξίζει να αναφέρουµε εδώ ότι η εξίσωση µε ϐάση την οποία ϑα αποφασίζεται η κατασκευή
οποιουδήποτε αγαθού δεν ϑα περιλαµβάνει µόνο τις ιδιότητες των «ιδανικών» υλικών κατα-
σκευής αλλά και της σχετικής χρησιµότητας παραπλήσιων υλικών (µε παρόµοιες ιδιότητες).
Το τελευταίο στοιχείο ϑα µπορεί να αλλάζει τη χρησιµοποιούµενη ποσότητα του κάθε συ-
στατικού υλικού κατά την κατασκευή, αφού ϑα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι
σηµαντικοί παράγοντες «αποδοτικότητας» όπως η διαθεσιµότητα των ϕυσικών πόρων.
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(αν όχι καθόλου) το ίδιο προϊόν, κάτι που αποτελούσε προφανώς τεράστιο
πρόβληµα για την οικονοµία της αγοράς.24 Βλέπουµε λοιπόν ότι η τάση να
«παράγονται όλο και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο και λιγότερα» έκανε
την εµφάνισή της στη ϐιοµηχανική παραγωγή πριν από πολλά χρόνια.

Οι εταιρείες, αντί να ενσωµατώσουν την ανθεκτικότητα ως παράµετρο στο
σχεδιασµό και την παραγωγή προϊόντων (καθώς οι ϕυσικοί πόροι του πλα-
νήτη µας είναι πεπερασµένοι), αποφάσισαν να δηµιουργήσουν µία τεχνητή
διάρκεια Ϲωής για όλα τα προϊόντα ώστε να συνεχιστούν οι αγορές αγαθών µε
αµείωτο ϱυθµό.25

Τη δεκαετία του 1930 υπήρχε µάλιστα η πρόθεση να επιβληθεί στη ϐιοµη-
χανία περιορισµός στη διάρκεια Ϲωής των προϊόντων ϐάσει νόµου, µε σκοπό
την αύξηση της Ϲήτησης και τη δηµιουργία ϑέσεων εργασίας. ΄Ενα αξιοσηµεί-
ωτο ιστορικό παράδειγµα της εν λόγω περιόδου είναι το καρτέλ ηλεκτρικών
λαµπτήρων Phoebus. Εκείνη την περίοδο η διάρκεια Ϲωής ενός ηλεκτρικού
λαµπτήρα ήταν 25.000 ώρες, ωστόσο το καρτέλ άσκησε πίεση στους παρα-
γωγούς να µειώσουν τη διάρκεια Ϲωής στις 1.000 ώρες προκειµένου να εξα-
σφαλιστούν οι επαναλαµβανόµενες πωλήσεις.26 Σήµερα, κάθε µεγάλος κα-
τασκευαστής κάνει στρατηγικές κινήσεις ώστε να περιορίσει τον κύκλο Ϲωής
των αγαθών του ϐασιζόµενος σε µοντέλα µάρκετινγκ τα οποία λειτουργούν µε
γνώµονα την κυκλική κατανάλωση. Το αποτέλεσµα δεν είναι µόνο η σπατάλη
των πεπερασµένων πόρων του πλανήτη αλλά και η σταθερή κατασπατάληση
της ανθρώπινης εργασίας και ενέργειας.

΄Εξω από το πλαίσιο της εµπορικής λογικής της αγοράς, δύσκολα ϑα δια-
ϕωνούσε κανείς µε τη λογική της στρατηγικής παραγωγής προϊόντων και των
ϐέλτιστων σχεδιαστικών προδιαγραφών. ∆υστυχώς όµως η λογική της αποδο-
τικότητας της αγοράς εξ ορισµού αναστέλλει την τεχνική αποδοτικότητα.

24 Ο Charles Kettering, διευθυντής της General Motors, έγραψε το
1929 για την ανάγκη «να διατηρείται ανικανοποίητος ο καταναλωτής».
(http://www.wwnorton.com/college/history/archive/resources/
documents/ch27_02.htm) Ο Paul Mazur, τραπεζίτης της Wall Street, έχει γράψει τα
εξής πάνω στο ίδιο ϑέµα: «Πρέπει να µετατρέψουµε την Αµερική από έναν πολιτισµό
αναγκών σε ένα πολιτισµό επιθυµιών. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να έχουν
επιθυµίες. Να ϑέλουν νέα πράγµατα πριν ακόµα καταναλωθούν πλήρως τα παλιά. Πρέπει
να διαµορφώσουµε µία νέα νοοτροπία στην Αµερική.» (Harvard Business Review, 1927)

25 Το 1932, ο ϐιοµήχανος Bernard London διέδωσε το γνωστό ϐιβλιάριό του µε τίτλο Ending
the Depression through Planned Obsolescence, στο οποίο περιέγραφε την ανάγκη για το
συγκεκριµένο καταναλωτικό µοντέλο.

26 Παραποµπή: Planned Obsolescence: The Light Bulb Conspiracy, ESSA, 2012 (http://
economicstudents.com/2012/09/planned-obsolescence-the-light-bulb-conspiracy/)
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10.4 Ιδιοκτησία έναντι Πρόσβασης

Η παράδοση της προσωπικής ιδιοκτησίας έχει γίνει ϐασικό στοιχείο του
σύγχρονου πολιτισµού ενώ υπάρχουν ελάχιστα οικονοµικά κίνητρα για την
εφαρµογή συστηµάτων διαµοιρασµού ή πρόσβασης. Παρότι υπάρχουν σύγ-
χρονα παραδείγµατα διαµοιρασµού αγαθών σε ορισµένες κοινότητες,27 η τά-
ση υπέρ της «ιδιοκτησίας» καθώς και το σύστηµα χρηµατικής αξίας καθιστούν
τις όποιες µεµονωµένες προσπάθειες διαµοιρασµού αναποτελεσµατικές σε
ϐάθος χρόνου συγκριτικά µε την άµεση αγορά αγαθών.

Υπό το πρίσµα της αποδοτικότητας της αγοράς, αυτό είναι κάτι ϑετικό
καθώς το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσό-
τερων άµεσων αγορών. Αν είχαµε 100 ανθρώπους οι οποίοι ϑέλουν να χρη-
σιµοποιήσουν ένα αυτοκίνητο, η αγορά 100 αυτοκινήτων είναι το επιθυµητό
αποτέλεσµα από την οπτική της αγοράς και όχι η χρήση 20, για παράδειγµα,
αυτοκινήτων τα οποία να καλύπτουν αυτήν την ανάγκη µέσω ενός συστήµατος
διαµοιρασµού το οποίο ϐασίζεται στο χρόνο χρήσης του κάθε ανθρώπου.

Αν αναλύσουµε τα στατιστικά της πραγµατικής χρήσης για κάθε αγαθό,
ϑα παρατηρήσουµε ότι πολλά προϊόντα δεν χρησιµοποιούνται διαρκώς αλλά
περιοδικά. Τα οχήµατα µεταφοράς, ο εξοπλισµός αναψυχής και πολλά άλλα
είδη αγαθών χρησιµοποιούνται µόνο σε συγκεκριµένες στιγµές. Το γεγονός
αυτό καθιστά την έννοια της ιδιοκτησίας δυσλειτουργική λόγω της ανάγκης
για αποθήκευση αυτών των αγαθών καθώς και µη αποδοτική στο πλαίσιο µίας
πραγµατικής οικονοµίας, η οποία ϑα είχε ως στόχο την ελαχιστοποίηση της
σπατάλης.

Κάθε χρόνο δίνονται µέσω δανεισµού από ϐιβλιοθήκες αµέτρητα ϐιβλία
ανά τον κόσµο, ουσιαστικά δωρεάν, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση τε-
ϱάστιας ποσότητας πρώτων υλών. ΄Ετσι καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε
πληροφορίες για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ειδάλλως δεν ϑα είχαν πρό-
σβαση. Ωστόσο η εν λόγω πρακτική είναι µία σπάνια εξαίρεση στο σηµερινό
κόσµο, διότι αντιτίθεται στην αποδοτικότητα της αγοράς. Ο λόγος είναι ότι
δεν ϑα ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρα η διάθεση της πλειονότητας των αγαθών
µέσω ενός συστήµατος διαµοιρασµού το οποίο ϑα αντικαθιστούσε την άµεση
(ατοµική) απόκτηση αγαθών.28

Παρόλα αυτά, ας επεκτείνουµε υποθετικά την ιδέα του διαµοιρασµού της

27 ΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο διαµοιρασµός ποδηλάτων στην Ευρώπη, µί-
α κοινή πρακτική πλέον. (http://www.treehugger.com/cars/bike-sharing-now-in-100-
european-cities.html)

28 Παρεµπιπτόντως, ο µόνος λόγος που άντεξε στο χρόνο αυτή η εξαίρεση της ϐιβλιοθήκης
είναι µία παράδοση η οποία εµφανίστηκε πολύ παλιά, σύµφωνα µε την οποία ο διαµοιρα-
σµός της γνώσης αποτελεί καίριο στοιχείο για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Η παράδοση των
δανειστικών ϐιβλιοθηκών χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν.
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γνώσης στο διαµοιρασµό (ή προσβασιµότητα) των υλικών αγαθών. Από τη
σκοπιά της αποδοτικότητας της αγοράς, κάτι τέτοιο ϑα ήταν ιδιαίτερα αναπο-
δοτικό. Παρότι ϑα υπήρχε ακόµα περιθώριο παραγωγής κέρδους µέσω της
ενοικίασης αντικειµένων, το εν λόγω κέρδος ϑα ήταν ελάχιστο σε σύγκριση
µε τις ξεχωριστές αγορές του κάθε ατόµου όπως γίνεται σήµερα.

Από την άλλη, µέσα από την οπτική της τεχνικής αποδοτικότητας ϐλέπου-
µε πόσο πολύ αποδοτική ϑα ήταν η ιδέα του διαµοιρασµού (ή πρόσβασης).
Θα είχαµε λιγότερη χρήση πρώτων υλών και περιορισµό της ανάγκης για ερ-
γασία, καθώς δεν ϑα χρειαζόταν να παράγουµε ένα αγαθό για κάθε άνθρωπο
αλλά µόνο όσα αγαθά ϑα ήταν απαραίτητα για να έχουν πρόσβαση όλοι οι
άνθρωποι. Επιπλέον, ακόµα και µέσα στο σύστηµα της αγοράς, µέσω ενός
χαµηλού κόστους ενοικίασης ϑα αυξανόταν το ποσοστό των ανθρώπων που
ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιούν αγαθά τα οποία σε διαφορετική περίπτωση
δεν ϑα είχαν την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν. Υπό αυτή λοιπόν την
οπτική, η τεχνική αποδοτικότητα έχει δύο επίπεδα: το περιβαλλοντικό και
το κοινωνικό. Στο περιβαλλοντικό επίπεδο έχουµε µία δραµατική µείωση της
χρήσης των ϕυσικών πόρων, ενώ στο κοινωνικό επίπεδο (διατηρώντας όλες τις
άλλες παραµέτρους σταθερές) έχουµε µία σηµαντική αύξηση όσον αφορά την
πρόσβαση των ανθρώπων σε αγαθά.

Συνεπώς, από την οπτική της τεχνικής αποδοτικότητας, η κοινή πρόσβαση
είναι πολύ πιο ϐιώσιµη και ευεργετική σε σύγκριση µε την ατοµική ιδιοκτησία.
Φυσικά, µία τέτοια πρακτική ϑα αποτελούσε µεγάλη πρόκληση για τη σηµε-
ϱινή κοινωνική µας ταυτότητα, αφού οι αξίες µας είναι ϐαθιά συνδεδεµένες
µε την έννοια της ιδιοκτησίας.29

10.5 Ανταγωνισµός έναντι Συνεργασίας

Το αν ϑα έπρεπε η κοινωνία µας να είναι ϐασισµένη στη συνεργασία ή
τον ανταγωνισµό είναι ένα ϑέµα το οποίο συζητείται εδώ και αιώνες, µε τα ε-
πιχειρήµατα υπέρ της ανταγωνιστικής κοινωνίας να ϐασίζονται στην υπόθεση

29 Στο έργο του The Age of Access, ο οικονοµολόγος Τζέρεµι Ρίφκιν ϑέτει παρόµοια ερω-
τήµατα: «Σε µία κοινωνία όµως που σχεδόν τα πάντα είναι προσβάσιµα, τι ϑα συµβεί στην
προσωπική υπερηφάνεια, τις υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις οι οποίες συνυπάρχουν µε την
ιδιοκτησία; Και τι ϑα συµβεί µε την προσωπική ανεξαρτησία; [Σήµερα] η ατοµική ιδιοκτησία
ταυτίζεται µε την ατοµική ανεξαρτησία. Η ιδιοκτησία είναι το µέσο µε το οποίο µπορούµε
να αποκτήσουµε µία αίσθηση προσωπικής αυτονοµίας στον κόσµο. ΄Οταν έχουµε ανοικτή
πρόσβαση στα µέσα για την επιβίωσή µας, γινόµαστε πολύ περισσότερο εξαρτώµενοι από
τους άλλους. Ενώ γινόµαστε περισσότερο συνδεδεµένοι και αλληλοεξαρτώµενοι, µήπως κιν-
δυνεύουµε την ίδια στιγµή να γίνουµε λιγότερο αυτάρκεις και περισσότερο ευάλωτοι;» (P.
Tarcher/Putnam, 2000, p.130)
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ότι αυτό επιτάσσει η ανθρώπινη ϕύση.30 Σήµερα πολλοί οικονοµολόγοι ϐλέ-
πουν τον ανταγωνισµό ως το απαραίτητο κίνητρο για την καινοτοµία.31 Αυτό
ϕυσικά δεν είναι το µόνο επιχείρηµα που χρησιµοποιείται, καθώς συχνά α-
κούµε ότι οι πόροι του πλανήτη δεν είναι αρκετοί για όλους, συνεπώς κάθε
άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται για να επιβιώσει. Το αναπόφευκτο αποτέλε-
σµα είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι ϑα υπάρχουν πάντα κάποιοι νικητές και
κάποιοι χαµένοι.32 Κρατώντας αυτές τις υποθέσεις κατά νου, ϑα εξετάσουµε
την αποδοτικότητα της αγοράς έναντι της τεχνικής αποδοτικότητας σε σχέση
µε τα πλεονεκτήµατα και τις συνέπειες των δύο αυτών προσεγγίσεων.

Υπάρχουν δύο ϐασικές οπτικές γωνίες οι οποίες πρέπει να εξεταστούν :
(α) πώς επηρεάζει ο ανταγωνισµός τη ϐιοµηχανική παραγωγή και
(ϐ) πώς επηρεάζει ο ανταγωνισµός την καινοτοµία και τη δηµιουργική α-

νάπτυξη.
(α) Εξετάζοντας την οργάνωση της ϐιοµηχανικής παραγωγής σήµερα, ϐλέ-
πει κανείς ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο παγκόσµιο αλληλεπιδραστικό
σύστηµα µεταφοράς ϕυσικών πόρων, εξαρτηµάτων και αγαθών από τη µία
τοποθεσία στην άλλη, για ποικίλους λόγους που αφορούν τόσο την παραγω-
γή όσο και τη διανοµή προϊόντων. Μία επιχείρηση αναζητά συνεχώς ϕτηνό
εργατικό προσωπικό προκειµένου να εξασφαλίσει µεγαλύτερο κέρδος περιο-
ϱίζοντας πάντα το κόστος παραγωγής της ώστε να παραµείνει ανταγωνιστική
στην αγορά. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους, όπως µε
την πρόσληψη παράνοµων µεταναστών τους οποίους η επιχείρηση µπορεί
να πληρώνει µε τον κατώτατο µισθό ή µε τη µεταφορά της επιχείρησης σε
τριτοκοσµικές χώρες όπου οι µισθοί είναι πενιχροί εκ των προτέρων.

Η ουσία είναι ότι, από τη σκοπιά της αποδοτικότητας της αγοράς, η απο-
δοτικότητα του κόστους είναι το ϐασικό σηµείο προσοχής κάθε επιχείρησης,
ακόµα και αν το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η κατασπατάληση
ϕυσικών πόρων για τη µεταφορά των παραγόµενων αγαθών και η εκµετάλλευ-
ση του εργατικού δυναµικού.33 Η έννοια της «αποδοτικότητας µέσω εγγύτη-

30 Παραποµπή: The Influence of Social Hierarchy on Primate Health, Robert M. Sapolsky,
Science 29 April 2005: Vol. 308 no. 5722 pp. 648-652 DOI: 10.1126/science.1106477
(http://www.sciencemag.org/content/308/5722/648.abstract)

31 Παραποµπή σχετικά µε την παραδοσιακή αντίληψη ότι ο ανταγωνισµός είναι η πη-
γή της καινοτοµίας : Competition and Innovation: An Inverted U Relationship (http://
www.nber.org/papers/w9269)

32 Βλέπε δοκίµιο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ειδικά την ενότητα µε τη ϕιλοσοφική ϑεώρηση
του Τόµας Μάλθους. Ο ίδιος ϑεωρούσε ότι ο πλανήτης δεν µπορεί να υποστηρίξει όλον τον
ανθρώπινο πληθυσµό, ενώ οι απόψεις του άσκησαν και ασκούν ακόµα και σήµερα µεγάλη
επιρροή.

33 Ο Καναδός οικονοµολόγος Jeff Rubin έκανε την εξής παρατήρηση σε σχέση µε τις τά-
σεις της τιµής του πετρελαίου: «Αυτό που ϑα ϐρούµε είναι ότι δεν έχει νόηµα να παρά-
γουµε πράγµατα στην άλλη άκρη του κόσµου, όσο ϕθηνό και να είναι το εργατικό κό-
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τας», η οποία στην προκειµένη περίπτωση σηµαίνει ότι τα σηµεία παραγωγής
και διανοµής προϊόντων πρέπει να ϐρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις µεταξύ
τους προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι σπατάλες πόρων κατά τη µεταφο-
ϱά, δεν λαµβάνεται υπόψη από το σηµερινό µοντέλο. Το γεγονός αυτό έρχεται
σε άµεση σύγκρουση µε την έννοια της τεχνικής αποδοτικότητας.

Η παράβλεψη της «αποδοτικότητας µέσω εγγύτητας» στη ϐιοµηχανική
δραστηριότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, προκαλεί τε-
ϱάστια επίπεδα σπατάλης ϕυσικών πόρων. Σήµερα η ϐιοµηχανική παραγωγή
λειτουργεί κατά κόρον µε τη µεταφορά των κέντρων παραγωγής σε τριτοκο-
σµικές χώρες. Από τεχνικής σκοπιάς, η χρησιµότητα αυτής της πρακτικής
είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ελάχιστη.

Παρότι η γεωργική παραγωγή ορισµένων προϊόντων γινόταν ανέκαθεν σε
συγκεκριµένες περιοχές λόγω περιβαλλοντικής συµβατότητας (πχ. κλίµα ή
γεωλογικές συνθήκες) και συνεπώς η µεταφορά τους ήταν δικαιολογηµένη,
το σύνολο των ϐιοµηχανικών προϊόντων τα οποία παράγονται σε άλλες ηπεί-
ϱους χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο είναι τεράστιο. Ωστόσο, ακόµα και στην
περίπτωση των γεωργικών προϊόντων υπάρχουν πλέον τεχνολογικές λύσεις οι
οποίες µας επιτρέπουν να καλλιεργούµε παντού ό,τι ϑέλουµε.34

΄Εχοντας υπόψη εξαιρέσεις όπως η εξόρυξη ορυκτών, η οποία γίνεται α-
ναγκαστικά στο σηµείο όπου ϐρίσκεται το εκάστοτε κοίτασµα, η «τοπικοποί-
ηση» αποτελεί την πιο τεχνικά αποδοτική µέθοδο ϐιοµηχανικής οργάνωσης
που µπορεί να ακολουθήσει µία κοινωνία. Πρόκειται για την σκόπιµη και
στρατηγικά σχεδιασµένη µείωση της απόστασης µεταξύ των σηµείων της πα-
ϱαγωγής και της διανοµής προϊόντων. Εξετάζοντας τα σύγχρονα τεχνολογικά
εργαλεία στη διάθεσή µας, γίνεται σαφές το πόσο εύκολο είναι να παράγουµε
την πλειονότητα των ϐασικών αγαθών κοντά στα σηµεία στα οποία ϑα κατα-
ναλωθούν.

΄Οπως ϑα γίνει σαφές στο τρίτο µέρος του ϐιβλίου, υπάρχει ένας τρόπος
σκέψης ο οποίος διέπεται από την αρχή της τεχνικής αποδοτικότητας όσον
αφορά την παράµετρο της απόστασης στην εξαγωγή πρώτων υλών, στην πα-
ϱαγωγή και διανοµή αγαθών και στη διαχείρηση αποβλήτων. Το αποτέλεσµα
αυτού του τρόπου σκέψης είναι τεράστια επίπεδα εξοικονόµησης πόρων και

στος, όταν είναι τόσο ακριβό να τα µεταφέρουµε.» (http://www.npr.org/templates/story/
story.php?storyId=104466911)

34 Αυτό αναφέρεται ως παρένθεση ώστε να επισηµανθούν οι τεράστιες σύγχρονες ανακαλύ-
ψεις στον τοµέα των γεωργικών µεθόδων οι οποίες δεν ϐασίζονται στην παράδοση των καλλιερ-
γήσιµων εκτάσεων γης. Οι µονάδες «κάθετης καλλιέργειας», για παράδειγµα, αποδεικνύεται
ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες σε παγκόσµια κλίµακα, αφού µπορούν να υπερβούν τους
κοινούς γεωγραφικούς περιορισµούς της γεωργικής παραγωγής. Προτεινόµενο σύγγραµα:
The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century, Dickson Despommier, Thomas
Dunne Books, 2010

133

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104466911
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104466911


ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

ενέργειας τα οποία µπορούν να κατανεµηθούν σε άλλες εργασίες αντί να κα-
ταλήγουν ως απόβλητα λόγω του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου.35

΄Ενα ακόµη ϕαινόµενο που προκύπτει εξαιτίας του ανταγωνισµού και πε-
ϱιορίζει την τεχνική αποδοτικότητα είναι η «πολλαπλότητα ειδών» στην πα-
ϱαγωγή. ΄Οπως είναι γνωστό, ο στόχος κάθε εταιρείας παραγωγής είναι να
εξασφαλίσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο «µερίδιο αγοράς» ή πιο απλά να εξα-
σφαλίσει ότι τα προϊόντα της ϑα πωληθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους
καταναλωτές ανά περιοχή. Ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες
οι οποίες παράγουν σχεδόν πανοµοιότυπα προϊόντα ενισχύει το πρόβληµα της
αχρείαστης σπατάλης ϕυσικών πόρων.

Για παράδειγµα το γεγονός ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν πολλές εταιρείες
παραγωγής κινητών τηλεφώνων, οι οποίες ανταγωνίζονται η µία την άλλη και
παράγουν πανοµοιότυπα προϊόντων τα οποία διαφέρουν µόνο στο εξωτερικό
σχέδιο, δηµιουργεί ένα ακόµα επίπεδο αναποτελεσµατικότητας. Στην προ-
σπάθεια να περιορίσει το κόστος παραγωγής της η εκάστοτε εταιρεία παράγει
σχετικά αναποτελεσµατικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν τη ϐέλτιστη δυνατή
αξιοπιστία. Επιπρόσθετα, υπάρχει το Ϲήτηµα της συµβατότητας, καθώς είναι
πολύ πιο επικερδές για µία εταιρεία να παράγει εξαρτήµατα τα οποία είναι
συµβατά µόνο µε τα δικά της προϊόντα αναγκάζοντας το χρήστη να αγοράζει
συνεχώς από την ίδια εταιρεία.36

Από την σκοπιά της τεχνικής αποδοτικότητας, µία συλλογική εταιρεία κα-
τασκευής κινητών τηλεφώνων η οποία ϑα προσπαθούσε να παράγει όσο το δυ-
νατόν πιο ευέλικτα και προσαρµόσιµα σχέδια τηλεφώνων ϑα ήταν προσεκτική
όσον αφορά τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον. Επίσης, ϑα προσπαθούσε να
κατασκευάσει τηλέφωνα τα οποία ϑα διευκόλυναν τη χρήση και τη συντήρηση
από τους χρήστες, µέσω της παραγωγής καθολικά συµβατών ανταλλακτικών
και εξαρτηµάτων. Σήµερα υπάρχει το πρόβληµα της έλλειψης συµβατότητας
µεταξύ των διάφορων συσκευών που χρησιµοποιούµε, καθώς πολλές ϕορές
ο ϕορτιστής, για παράδειγµα, της µίας συσκευής δεν ταιριάζει στην άλλη αν
προέρχονται από διαφορετικές εταιρείες.

35 Η στροφή από την απερίσκεπτη σπατάλη πόρων και ενέργειας καθώς και από την εγ-
γενή αναποτελεσµατικότητα της αγοράς προς τη ϐέλτιστη δυνατή παραγωγικότητα έχει να
κάνει µε την αποφασιστικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας να εκµεταλλευτεί τις τεχνικές της
δυνατότητες ώστε να διορθώσει το σηµερινό κοινωνικό περιβάλλον (το οποίο ϐασίζεται στη
σπανιότητα) και να ϕτάσει σε µία κατάσταση αφθονίας. Το σηµείο αυτό ϑα αναλυθεί στο
τρίτο µέρος του ϐιβλίου.

36 Η πιο σηµαντική πρακτική σήµερα η οποία προσπαθεί να υπερβεί τα προβλήµατα και τη
σπατάλη που δηµιουργείται από τα µοναδικά εξαρτήµατα της κάθε εταιρείας είναι το σύστη-
µα τυποποίησης ISO. Ωστόσο αυτό το σύστηµα στην πραγµατικότητα δεν λύνει το ϐαθύτερο
πρόβληµα, διότι ο κύριος ϱόλος του είναι να εξασφαλίζει την ευθυγράµµιση όλων των προϊό-
ντων µε τα ϐασικά πρότυπα ποιότητας, όχι την καθολική συµβατότητα των εξαρτηµάτων της
παγκόσµιας ϐιοµηχανίας. (Παραποµπή: http://www.iso.org/iso/home.html)
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΄Ενα επιχείρηµα που χρησιµοποιείται συχνά για να δικαιολογήσει τις δια-
ϕορετικές παραλλαγές ίδιων προϊόντων είναι ότι ο ανταγωνισµός στην αγορά
οδηγεί σε καινοτόµες ιδέες άρα και σε ϐελτιωµένα προϊόντα. Ωστόσο ϑα
µπορούσαµε εναλλακτικά να ϐλέπαµε πολύ περισσότερες καινοτόµες ιδέες,
αν υπήρχε ένα σύστηµα άµεσης αλληλεπίδρασης µε τους καταναλωτές όπου
ϑα µπορούσε να καταγράφεται τι πραγµατικά χρειάζονται. Αυτό ϕυσικά ϑα
µπορούσε να συνδυαστεί µε καµπάνιες ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε
τις παρούσες τεχνικές µας δυνατότητες και την εξέλιξη των ϐιοµηχανικών
διεργασιών.

(ϐ) Το δεύτερο σηµείο προς εξέταση είναι ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζει
ο ανταγωνισµός τη δηµιουργικότητα. Παρότι, όπως αναφέραµε προηγουµέ-
νως, υπάρχει ακόµα η άποψη ότι ο ανταγωνισµός ενισχύει τη δηµιουργικό-
τητα διότι για να επιβιώσει κανείς στην αγορά πρέπει να εισάγει νέες ιδέες
και προϊόντα, υπάρχουν αρκετές σύγχρονες κοινωνιολογικές µελέτες οι οποί-
ες δείχνουν το αντίθετο.37 Η άποψη ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια έµφυτη
τάση να «νικήσουν» τους αντιπάλους τους µέσω, για παράδειγµα, υλιστικών
ή οικονοµικών απολαβών δεν έχει επαρκή στοιχεία που να την υποστηρίζουν.
Το µόνο που ϐλέπουµε είναι ότι οι άνθρωποι γεννιούνται και γαλουχούνται
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον το οποίο τους
ωθεί να υιοθετήσουν την προαναφερθείσα συµπεριφορά προκειµένου να ε-
πιβιώσουν, µε αποτέλεσµα η εν λόγω συµπεριφορά να ϕαίνεται σε πολλούς
ϕυσιολογική.

Παρόλα αυτά, στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, µπορούµε να ϐά-
λουµε στην άκρη την εν λόγω κοινωνιολογική διαµάχη, καθώς εξετάζουµε το
πώς σχετίζεται άµεσα ο ανταγωνισµός µε την αποδοτικότητα της αγοράς και
την τεχνική αποδοτικότητα. Εν ολίγοις, το σηµερινό σύστηµα ϐασίζεται στον
ανταγωνισµό µε αποτέλεσµα να προωθεί την µυστικοπάθεια ως αρετή όσον
αφορά τις νέες ιδέες στα προϊόντα, σε ϐαθµό που παρεµποδίζεται η ελεύθερη
διάδοση των πληροφοριών. Η χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και κατο-
χυρωµένων νοµικά δικαιωµάτων ιδιοκτησίας ή εµπορικών µυστικών διαιωνίζει
την περιορισµένη ϱοή πληροφοριών, συνεπώς καθυστερείται η τεχνολογική
και ϐιοµηχανική ανάπτυξη, καθώς λόγω αυτή της νοοτροπίας περιορίζονται
τα άτοµα τα άτοµα ϑα µπορούσαν να δουλεύουν πάνω σε µία ιδέα.

Η σηµασία της λέξης «γνώση» είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι πολύ ενδια-
ϕέρον το πώς δηµιουργείται η γνώση και πόσο παράλογος ϕαίνεται ο ισχυ-
ϱισµός ότι µία ιδέα «ανήκει» σε κάποιο συγκεκριµένο άτοµο. Αν εξετάσουµε
την ανθρώπινη ιστορία, ϐλέπουµε ότι δεν υπήρξε ποτέ κάποιος άνθρωπος ο ο-
ποίος να κατέληξε σε µία ιδέα κυριολεκτικά από µόνος του. Αντίθετα, όλες οι

37 Παραποµπή: No Contest: The Case Against Competition, Alfie Kohn, Boston, Boston:
Houghton Mifflin, 1986
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ιδέες ήταν αποτέλεσµα προϋπάρχουσας γνώσης την οποία κάποιοι άνθρωποι
χρησιµοποίησαν για να προχωρήσουν ένα ϐήµα πιο πέρα. Η συσσώρευση
γνώσης οδηγεί σε κοινωνική πρόοδο, συνεπώς ο ισχυρισµός ότι µία ιδέα, η
οποία προέκυψε µέσα από την κοινωνική συλλογική πρόοδο, είναι ιδιοκτησία
ενός µόνο ανθρώπου ή εταιρείας είναι λογικά εσφαλµένος. ΄Ενας κοινός οι-
κονοµικός όρος που χρησιµοποιείται σήµερα είναι η «επικαρπία», δηλαδή «το
νοµικό δικαίωµα της απόλαυσης των κερδών τα οποία παράγονται από κάτι
που ανήκει σε κάποιον άλλον».38 Στην πραγµατικότητα όµως, όλα τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσµατα κάθε υπάρχουσας ή µελλοντικής ιδέας πηγάζουν και
ϑα συνεχίσουν να πηγάζουν από κάποιου είδους συλλογικότητα.

Είναι ϕανερό ότι η έννοια της πνευµατικής ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιο-
κτησίας ιδεών, έχει προκύψει ιστορικά µέσα από τη σύνδεση της δηµιουργι-
κότητας του ανθρώπου µε την επιβίωσή του. Σε ένα οικονοµικό σύστηµα στο
οποίο οι ιδέες των πολιτών µπορούν να τους παρέχουν το εισόδηµα που χρειά-
Ϲονται για να επιβιώσουν, η έννοια της ιδιοκτησίας των ιδεών ϕαίνεται εύλογη.
Επιπλέον στο σηµερινό σύστηµα, αν κάποιος «εφεύρει» κάτι που µπορεί να
του αποφέρει οικονοµικές απολαβές, ϑα ήταν ιδιαίτερα αναποδοτικό, από τη
σκοπιά της αγοράς, να δηµοσιεύσει στο διαδίκτυο τα σχέδιά του χωρίς περιο-
ϱισµούς, καθώς κάποιος άλλος ϑα µπορούσε να τα χρησιµοποιήσει και µετά
από µερικές µετατροπές να τα εκµεταλλευτεί οικονοµικά παρουσιάζοντας το
τελικό έργο ως δική του ιδέα.

Επίσης είναι εµφανής η σύνδεση της πνευµατικής ιδιοκτησίας µε τον προ-
σωπικό «εγωισµό». Στο σηµερινό σύστηµα η αίσθηση της αξίας που έχουµε
ως άτοµα συνδέεται σε µικρό ή µεγάλο ϐαθµό µε τις επιβραβεύσεις τις οποίες
δεχόµαστε για τις επιτυχίες µας. Αν ένας άνθρωπος «εφεύρει» κάτι και κάνει
αίτηση για κατοχύρωση της ιδέας του µε αποτέλεσµα να ϐγάλει πολλά λεφτά,
τότε µε ϐάση το πώς είναι δοµηµένη αξιακά η κοινωνία µας αυτό το άτοµο
ϑεωρείται «επιτυχηµένο».

Ωστόσο αν το σκεφτούµε καλύτερα, ο ελεύθερος διαµοιρασµός ιδεών δεν
έχει καµία αρνητική επίπτωση, έξω από το πλαίσιο της σηµερινής οικονοµίας
η οποία ϐασίζεται στην εκµετάλλευση των ιδεών µε σκοπό το ατοµικό κέρ-
δος. Αντίθετα, ο ελεύθερος διαµοιρασµός ιδεών µπορεί να έχει πολλά οφέλη
σε κοινωνικό επίπεδο. Ας χρησιµοποιήσουµε το παράδειγµα µε τις εταιρείες
παραγωγής κινητών τηλεφώνων. Στο πλαίσιο των εσωτερικών συναντήσεων
του προσωπικού της κάθε εταιρείας, οι οποίες γίνονται για να ϐρεθούν τρό-
ποι ϐελτίωσης των προϊόντων, ο διαµοιρασµός των ιδεών µεταξύ σχεδιαστών,
µηχανικών και ειδικών µάρκετινγκ είναι κάτι ουσιαστικό και αναγκαίο.

Τώρα ϕανταστείτε αυτή η συνάντηση να γινόταν µεταξύ όλων των κατα-

38 Πηγή: Merriam-Webster.com (http://www.merriam-webster.com/dictionary/
usufruct)
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σκευαστών κινητών τηλεφώνων και σκοπός τους να ήταν η παραγωγή του
«καλύτερου» δυνατού τηλεφώνου. Επίσης, ϕανταστείτε τα σχέδια για την ε-
ξωτερική εµφάνιση του τηλεφώνου να δηµοσιεύονταν µε ανοιχτές άδειες έτσι
ώστε όποιος άνθρωπος ϑέλει και έχει τις ανάλογες γνώσεις να µπορεί να συµ-
µετέχει και να συνεισφέρει στο σχεδιασµό.

Τα σχέδια ενός τηλεφώνου ϑα µπορούσαν να δηµοσιεύονται ανοιχτά µέσω
ενός συστήµατος τεχνικής αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης στο οποίο
ϑα µπορούσαν να συνεισφέρουν όλοι, τόσο στο τεχνικό όσο και στο αισθητικό
µέρος, εφόσον κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Παρότι αυτό είναι ένα αό-
ϱιστο και υποθετικό παράδειγµα, είναι σαφές ότι το αποτέλεσµα µίας τέτοιας
προσέγγισης, όσον αφορά το διαµοιρασµό πληροφοριών, ϑα οδηγούσε πιθα-
νώς σε µία έκρηξη δηµιουργικότητας και παραγωγικότητας. ΄Οπως ϑα γίνει
αντιληπτό στο τρίτο µέρος του ϐιβλίου, η αφαίρεση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος από την εξίσωση είναι ϐασική προϋπόθεση για την επίτευξη των
παραπάνω.

10.6 Εργασία για Εισόδηµα

΄Ενα ϐασικό χαρακτηριστικό του σηµερινού οικονοµικού συστήµατος εί-
ναι η πώληση της ανθρώπινης εργασίας ως εµπόρευµα. Κατά κάποιον τρόπο,
η ικανότητα του συστήµατος της αγοράς να προσλαµβάνει ανθρώπους έχει γί-
νει το µέτρο µε το οποίο αξιολογούµε την ακεραιότητά του. Ωστόσο, η εξέλιξη
της «µηχανοποίησης» ή αλλιώς της αυτοµατοποίησης της ανθρώπινης εργασί-
ας γίνεται σταδιακά όλο και µεγαλύτερο πρόβληµα.39 Ιστορικά, η εφαρµογή

39 Τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία της εργασίας στις ΗΠΑ ανά τοµέα δείχνουν ξεκάθαρα
την τάση αντικατάστασης της ανθρώπινης εργασίας από µηχανήµατα. Στο γεωργικό τοµέα
σχεδόν όλες οι παραδοσιακές εργασίες γίνονται πλέον από µηχανές. Το 1949 οι µηχανές ε-
κτελούσαν το 6% της συλλογής ϐαµβακιού στο Νότο. Το 1972 η συλλογή ϐαµβακιού γινόταν
εξολοκλήρου από µηχανές. (Πηγή: The Cotton Harvester in Retrospect: Labor Displacement
or Replacement?, Willis Peterson, St Paul, 1991, pp 1-2) Το 1860 το 60% της Αµερικής
εργαζόταν στον τοµέα της γεωργίας, ενώ σήµερα το ποσοστό αυτό είναι λιγότερο από 3%.
(Πηγή: Why job growth is Stalled, Fortune, 3/8/93 p.52) Το 1950 το 33% των Αµερικανών
εργάζονταν στις κατασκευές, ενώ το 2002 µόνο το 10%. (Πηγή: http://www.usatoday.com/
money/economy/2002-12-12-manufacture_x.htm) Η ϐιοµηχανία χάλυβα των ΗΠΑ από το
1982 έως το 2002 αύξησε την παραγωγή της από 75 εκ. τόνους σε 120 εκ. τόνους, ενώ οι
εργαζόµενοι στο χάλυβα από 289.000 έπεσαν στους 74.000. (Πηγή: Will “Made in the USA”
fade away?, Nelson D. Schwartz, Fortune Nov 24th 2003, p. 102) Το 2003 η Alliance
Capital έκανε µία µελέτη σχετικά µε τις 20 µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου εκείνη την
εποχή, σε µία περίοδο από το 1995 έως το 2002, διαπιστώνοντας ότι 31 εκατοµµύρια ϑέσεις
εργασίας στην κατασκευαστική ϐιοµηχανία χάθηκαν, ενώ στην πραγµατικότητα η παραγω-
γή αυξήθηκε κατά 30%. (Πηγή: US Weekly Economic Update: Manufacturing Payrolls
Declining Globally: The Untold Story, Alliance Bernstein Oct 2003) Αυτό το πρότυπο αύξη-
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της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της ανθρώπινης εργασίας ήταν σηµά-
δι κοινωνικής αλλά και οικονοµικής προόδου, υπό το πρίσµα της αγοράς,
κυρίως λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας.

Η ϐασική παραδοχή είναι ότι η µηχανοποίηση (ή αλλιώς η τεχνολογική
καινοτοµία) επιτρέπει την επέκταση της ϐιοµηχανικής δραστηριότητας. Συ-
νεπώς το εργατικό δυναµικό που εκτοπίζεται από αυτές τις µηχανές µπορεί
να προσληφθεί σε νέες ϐιοµηχανίες οι οποίες δηµιουργούνται. Αυτό αποτελεί
κοινό επιχείρηµα προς υπεράσπιση της οικονοµίας της αγοράς.40 Ιστορικά
αυτό ϕαίνεται αληθές, καθώς η µείωση του εργατικού δυναµικού σε τοµείς
οι οποίοι αυτοµατοποιήθηκαν σε µεγάλο ϐαθµό, όπως η γεωργική παραγω-
γή, αντισταθµίστηκε µε την αύξηση προσλήψεων σε τοµείς που προέκυψαν
λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως ο κλάδος των υπηρεσιών. Ωστόσο, η
ιδέα ότι η τεχνολογική καινοτοµία ϑα παράγει παράλληλα και νέες µορφές
εργασίας, κρατώντας µία ισορροπία µεταξύ απολυµένων και προσληφθέντων
στο διηνεκές, δεν έχει αρκετά στοιχεία που να την υποστηρίζουν. Αυτό γίνε-
ται ακόµη πιο εµφανές αν σκεφτούµε το ϱυθµό µε τον οποίο εξελίσσεται η
τεχνολογία σε συνάρτηση µε τα κίνητρα που έχουν οι µεγάλες επιχειρήσεις
να αντικαταστήσουν το εργατικό τους δυναµικό µε συστήµατα αυτοµατισµού
προκειµένου να αυξήσουν τα κέρδη τους.41

Εξάλλου ο «ϱόλος» της µηχανοποίησης, από τη σκοπιά της της αποδοτι-
κότητας της αγοράς, είναι να µειώνει το «κόστος παραγωγής». Τα σύγχρονα
ϱοµποτικά συστήµατα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις ϕυσικές ικανότητες του

σης της παραγωγικότητας και του κέρδους, σε συνδυασµό µε τη µείωση της απασχόλησης,
διαµορφώνει ένα νέο και ισχυρό ϕαινόµενο.

40 Βλέπε δοκίµιο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, συγκεκριµένα την ενότητα σχετικά µε τον
οικονοµολόγο Ντέιβιντ Ρικάρντο.

41 Ο οικονοµολόγος Stephen Roach προειδοποίησε το 1994 ότι «ο τοµέας των υπηρεσιών
έχει χάσει το ϱόλο του ως η ασταµάτητη µηχανή δηµιουργίας ϑέσεων εργασίας». (Πηγή:
Συνέντευξη 3/15/94 στο ϐιβλίο The End of Work, Jeremy Rifkin, Penguin, p. 143) Ακολου-
ϑούν κάποια σχετικά παραδείγµατα. Από το 1983 µέχρι το 1993 οι τράπεζες µείωσαν κατά
37% το ανθρώπινο δυναµικό στα ταµεία τους, ενώ από το έτος 2000 το 90% του συνόλου των
πελατών των τραπεζών χρησιµοποιεί τις αυτόµατες ταµιακές µηχανές. (Πηγή: "Retooling
Lives", Vision, 2000 p. 43). Οι εργαζόµενοι στα τηλεφωνικά κέντρα των επιχειρήσεων έχουν
σχεδόν αντικατασταθεί πλήρως από αυτόµατα ϕωνητικά συστήµατα, οι υπάλληλοι γραφείου
έχουν αντικατασταθεί από µηχανήµατα αυτοεξυπηρέτησης, ενώ οι ταµίες έχουν αντικαταστα-
ϑεί από ηλεκτρονικά περίπτερα. Τα McDonalds, για παράδειγµα, εξετάζουν την περίπτωση
πλήρους αυτοµατοποίησης των εστιατορίων τους εδώ και πολλά χρόνια µε την εισαγωγή
ηλεκτρονικών περιπτέρων τα οποία ϑα αντικαταστήσουν το προσωπικό πρώτης γραµµής,
ενώ χρησιµοποιούν ήδη αυτοµατοποιηµένα εργαλεία µαγειρικής, όπως µηχανήµατα αυ-
τόµατου γυρίσµατος µπιφτεκιών. (Πηγή: http://www.techdirt.com/articles/20030801/
1345236F.shtmls) Το γεγονός ότι δεν προχωρήσει ακόµα κάτι τέτοιο αποτελεί πιθανότατα
ϑέµα δηµοσίων σχέσεων. Η εταιρία προφανώς έχει υπόψη το πλήγµα που ϑα υποστεί το
όνοµά της διότι, αν εφαρµοστεί µία αυτοµατοποίηση σε τέτοια κλίµακα, ϑα χαθούν πάρα
πολλές ϑέσεις εργασίας.
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µέσου εργαζοµένου, για να µην αναφέρουµε επίσης ότι συνεχίζουν να αυξά-
νουν τις υπολογιστικές τους ικανότητες υπερβαίνοντας όλο και πιο πολύ τις
ανθρώπινες υπολογιστικές ικανότητες. Το αποτέλεσµα είναι η αυξανόµενη
ικανότητα της ϐιοµηχανίας να εγκαθιστά µηχανές οι οποίες παράγουν πε-
ϱισσότερο έργο από τους εργάτες ενώ στοιχίζουν πολύ ϕθηνότερα από τους
τελευταίους. Παρότι οι µηχανές χρειάζονται συντήρηση, δεν χρειάζονται α-
σφάλεια υγείας, ασφάλεια ανεργίας, επίδοµα διακοπών, δεν οργανώνονται σε
σωµατεία και ούτω καθεξής. Συνεπώς, υπό το πρίσµα της κοντόφθαλµης νοο-
τροπίας της αγοράς, η αυτοµατοποίηση της εργασίας είναι κάτι πολύ ϕυσικό,
διότι προάγει την αύξηση του κέρδους άρα και την αποδοτικότητα της αγοράς.

Ο ϱυθµός ανάπτυξης της τεχνολογικής καινοτοµίας πλέον υπερβαίνει κα-
τά πολύ το ϱυθµό δηµιουργίας νέων ϑέσεων εργασίας.42 Εποµένως είναι
εσφαλµένος ο ισχυρισµός ότι ϑα επέρχεται πάντα µία ισορροπία µεταξύ των
ανθρώπων που απολύονται εξαιτίας της τεχνολογικής ανεργίας και αυτών
που προσλαµβάνονται λόγω των νέων ϑέσεων εργασίας οι οποίες δηµιουρ-
γούνται χάρη στην τεχνολογική καινοτοµία. ΄Ενα άλλο πρόβληµα µε τον εν
λόγω ισχυρισµό είναι ότι δίνει την εντύπωση πως οι ανθρώπινες κοινωνίες ϑα
χρειάζονται συνεχώς νέες µορφές εργασίας, κάτι που ϕανερώνει την µεγάλη
επίδραση των υποκειµενικών πολιτισµικών µας αξιών. ∆εδοµένου ότι στο οι-
κονοµικό µας σύστηµα η ανθρώπινη εργασία αποτελεί τη ϱαχοκοκαλιά της
αποδοτικότητας της αγοράς, η έννοια της εργασίας έχει αναχθεί σε «ηθική»
στάση προς την κοινωνία, µε αποτέλεσµα η ουσία της εργασίας, δηλαδή η
πραγµατική της χρησιµότητα, να είναι λιγότερο σηµαντική από την ίδια την
έννοια της εργασίας.43

΄Οπως η αποδοτικότητα της αγοράς δεν εξετάζει τι αγοράζεται και τι πωλεί-
ται, αρκεί η κυκλική κατανάλωση να συνεχίζεται σε υψηλά επίπεδα, έτσι και
οι ϱόλοι της εργασίας δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία, αρκεί να συµβάλλουν στη
διαιώνιση του εν λόγω οικονοµικού µοντέλου. Θεωρητικά ϑα µπορούσαµε να
αναλογιστούµε έναν κόσµο στον οποίο οι άνθρωποι πληρώνονται για να διεκ-
περαιώνουν πρακτικά «ανούσιες» εργασίες απλώς και µόνο για να παράγουν
υψηλά επίπεδα ΑΕΠ, χωρίς να υπάρχει όµως κάποια συνεισφορά στο κοινω-
νικό σύνολο. Για την ακρίβεια, εξετάζοντας διάφορους τοµείς της κοινωνίας

42 Παραποµπή: The Law of Accelerating Returns, Ray Kurzweil (http://
www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns) Το συγκεκριµένο άρθρο, το ο-
ποίο αναλύει την εκθετική εξέλιξη της τεχνολογικής ικανότητας, δεν παραπέµπει στη
µηχανοποίηση. Παρόλα αυτά δεν µπορούµε παρά να συνυπολογίσουµε τη σηµασία της,
ιδιαίτερα σε σχέση µε τη «µηχανοργάνωση» (cybernation), η οποία συνδυάζει µηχανήµατα
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη δηµιουργία συστηµάτων µηχανικής «νοηµοσύνης».

43 Η σχέση µεταξύ της απασχόλησης και της αυτοεκτίµησης γίνεται όλο και πιο ι-
σχυρή. Παραποµπή: Joblessness And Hopelessness: The Link Between Unemploy-
ment And Suicide (http://www.huffingtonpost.com/2011/04/15/unemployment-and-
suicide_n_849428.html)
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µας ακόµα και σήµερα ϑα µπορούσαµε να αναρωτηθούµε ποια είναι η πραγ-
µατική τους χρησιµότητα πέραν από τη συνεισφορά τους στην παραγωγή και
κυκλοφορία χρήµατος.

Φυσικά όλα αυτά είναι ισχυρισµοί οι οποίοι αφορούν περίπλοκα ϕιλοσο-
ϕικά Ϲητήµατα και αµφισβητούν ϐαθιά ϱιζωµένες ιδέες σχετικά µε την ίδια
την έννοια της «προόδου» σε πολλά Ϲητήµατα. Ας ϕανταστούµε όµως, για πα-
ϱάδειγµα, ότι µεταφερόµαστε στον 16ο αιώνα και ϑέλουµε να διαµορφώσουµε
από την αρχή το κοινωνικό σύστηµα. Βεβαίως, τα τεχνολογικά εργαλεία που
στον 21ο αιώνα ϑεωρούµε δεδοµένα εκείνη την εποχή ϑα ϑεωρούνταν απίθα-
να.

Αν υποθέσουµε ότι εκείνη η κοινωνία µπορούσε να αφοµοιώσει εν µία
νυκτί τις τεχνολογικές δυνατότητες της σηµερινής εποχής, είναι προφανές ότι
πρακτικά όλες οι διεργασίες οι οποίες αφορούν την επιβίωση του γενικού
πληθυσµού ϑα µπορούσαν να αυτοµατοποιηθούν. Συνεπώς το ερώτηµα εί-
ναι τι ϑα έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι µε την νεοαποκτηθείσα ελευθερία τους.
Πού ϑα εστίαζαν την προσοχή και τη δηµιουργικότητά τους, αν δεν υπήρχε
η ανάγκη να δουλεύουν για να επιβιώσουν; Θα δηµιουργούσαν νέες ϑέσεις
εργασίας απλώς και µόνο για να υπάρχουν ή ϑα χρησιµοποιούσαν αυτήν την
ελευθερία για να ασχοληθούν µε την προσωπική τους καλλιέργεια και να
ϐελτιώσουν το κοινωνικό τους σύστηµα αφαιρώντας σταδιακά το παρωχηµένο
πλέον µοντέλο της «εργασίας επί πληρωµή»; Αυτές οι ερωτήσεις µας ϐοη-
ϑούν να εξετάσουµε σε ϐάθος τι σηµαίνουν πραγµατικά οι έννοιες πρόοδος,
προσωπικοί στόχοι, κοινωνικοί στόχοι και επιτυχία.

Η επικρατούσα άποψη σχετικά µε την εργασία σήµερα είναι ότι κάποιος
πρέπει να «εργάζεται για να Ϲει», ενώ η εφαρµογή της µηχανοποίησης στο
πλαίσιο της αποδοτικότητας της αγοράς είναι δίκοπο µαχαίρι. Ο λόγος είναι
ότι, παρότι η µηχανοποίηση οδηγεί σε περιορισµό του κόστους παραγωγής, η
εκτόπιση του εργατικού δυναµικού από τα συστήµατα αυτοµατισµού (γνωστή
και ως «τεχνολογική ανεργία») έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η αγοραστική
δύναµη του κοινού, εφόσον µειώνονται οι εργαζόµενοι. Συνεπώς µειώνεται η
κατανάλωση προϊόντων, αναχαιτίζεται η κυκλική κατανάλωση, άρα µειώνο-
νται και τα εισοδήµατα των κατασκευαστών.

Η εν λόγω αντίφαση εντός του καπιταλιστικού µοντέλου είναι µοναδική.
Από τη σκοπιά λοιπόν της αποδοτικότητας της αγοράς, ϐλέπουµε ότι η µη-
χανοποίηση αποτελεί ταυτόχρονα ϑετικό και αρνητικό ϕαινόµενο. Αυτό ϑα
συνεχιστεί όµως µέχρι το σηµείο που η ταχύτητα δηµιουργίας νέων ϑέσεων
εργασίας δεν ϑα µπορεί να συµβαδίσει πλέον µε την ταχύτητα εκτόπισης των
εργαζοµένων από τις ϑέσεις τους. Σε αυτό το σηµείο η αποδοτικότητα της
αγοράς ϑα µειωθεί σε τέτοιο ϐαθµό που η µηχανοποίηση ϑα αποτελεί πλέον
ανασταλτικό παράγοντα του καπιταλισµού.

Από την άλλη, εξετάζοντας το ϑέµα από τη σκοπιά της τεχνικής αποδοτι-
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κότητας, ϐλέπουµε ότι η εξέλιξη των συστηµάτων αυτοµατισµού ξεκλειδώνει
τεράστιες, νέες δυνατότητες. Η ενσωµάτωση της µηχανοποίησης στην παρα-
γωγή έχει αυξήσει την ικανότητα παραγωγής προϊόντων τόσο ποσοτικά όσο
και ποιοτικά. Πλέον µπορούµε να παράγουµε τα ίδια προϊόντα µε µεγα-
λύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και προσοχή σε λεπτοµέρειες ώστε να είναι πιο
ανθεκτικά. Επίσης, γίνεται εµφανές ότι µπορούµε πλέον να καλύψουµε µε
σχετική ευκολία τις ανάγκες του παγκόσµιου πληθυσµού. Επιπλέον, αν δεν
είχαµε την παρεµβολή της αγοράς η οποία µειώνει την αποδοτικότητα της εν
λόγω τεχνικής διαδικασίας, η επίτευξη αφθονίας σε αγαθά πρώτης ανάγκης
για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη ϑα ήταν πολύ πιο εύκολη.44

10.7 Σπανιότητα έναντι Αφθονίας

Η «προσφορά και Ϲήτηση» είναι µία γνωστή έννοια στις σχέσεις οι οποίες
διέπουν την αγορά και εκφράζει, εν µέρει, το πώς η αξία ενός πόρου ή κατανα-
λωτικού αγαθού είναι ανάλογη µε τη διαθεσιµότητά του. Για παράδειγµα τα
διαµάντια είναι σχετικά σπάνια, συνεπώς έχουν µεγαλύτερη οικονοµική αξία
από το νερό, το οποίο υπάρχει σε αφθονία στον πλανήτη. Επίσης ορισµέ-
νες ανθρώπινες δηµιουργίες, αν κατασκευαστούν σε περιορισµένο αριθµό,
υπάγονται στην ίδια αρχή, ακόµα και αν η άποψη περί σπανιότητας είναι
υποκειµενική ανάλογα µε την εκάστοτε κουλτούρα. ΄Ενα χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι ένας πίνακας Ϲωγραφικής κάποιου γνωστού καλλιτέχνη ο
οποίος µπορεί να πουληθεί για πολύ περισσότερα χρήµατα από αυτά που
κόστισαν οι πρώτες ύλες για τη δηµιουργία του.45

Από τη σκοπιά της αποδοτικότητας της αγοράς, η σπανιότητα (ή έλλειψη)
είναι γενικά κάτι καλό. Παρότι η µεγάλη σπανιότητα αγαθών είναι όντως
αποσταθεροποιητική, τόσο για µία ϐιοµηχανία όσο και για µία οικονοµία,
το καθεστώς στο οποίο το σύστηµα της αγοράς µπορεί να λειτουργεί ϐέλτι-
στα έγκειται σε µία κατάσταση ισορροπηµένης πίεσης λόγω σπανιότητας, στην

44 Η αφθονία δεν είναι µία ουτοπική έννοια, καθώς πολύ ϐασικές στατιστικές αναγωγές
αποδεικνύουν την τεράστια ϐελτίωση της αποδοτικότητας και της ικανότητας παραγωγής
σε πολλά επίπεδα. ΄Ενα απλό παράδειγµα είναι η αντικατάσταση των «ωρών εργασίας» στη
ϐιοµηχανική παραγωγή. Το καθηµερινό 8ωρο ανθρώπινης εργασίας ϑα µπορούσε να αντι-
κατασταθεί από σχεδόν ένα 24ωρο µηχανικής (δηλαδή αυτοµατοποιηµένης) εργασίας. Αυτό
το πρόχειρο παράδειγµα δείχνει το πόσο εύκολα µπορεί να δηµιουργηθεί «αφθονία» στα
ϐασικά αγαθά συντήρησης της Ϲωής.

45 Ο πίνακας Ϲωγραφικής του Edvard Munch «Η Κραυγή» πωλήθηκε για περί-
που 107 εκατοµµύρια ευρώ το 2012. Συγκρίνοντας αυτήν την τιµή µε την
πραγµατική υλική αξία του έργου (πχ. για τις µπογιές ή το απαραίτητο ύ-
ϕασµα), ϐρίσκουµε ότι πωλήθηκε σε τιµή χιλιάδες ϕορές πολλαπλάσια του κό-
στους. (http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/05/03/edvard-munchs-the-scream-
_n_1473129.html)
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οποία διασφαλίζεται η Ϲήτηση για τα παραγόµενα (σπάνια) αγαθά στην εκά-
στοτε τιµή πώλησής τους. Σε αυτήν την εξίσωση και πάλι δεν λαµβάνονται
υπόψη οι ϐασικές απαιτήσεις της ανθρώπινης Ϲωής.

Η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών µέσω τροφής, στέγασης, ήρεµου πε-
ϱιβάλλοντος που να ευνοεί την καλή ψυχολογική υγεία και ούτω καθεξής
δεν έχει άµεση σχέση µε την αποδοτικότητα της αγοράς. Για την ακρίβεια
αποτελεί εξωτερικότητα, µε ϐάση την οικονοµική ορολογία. Η κάλυψη των
ανθρώπινων αναγκών µε άµεσο τρόπο ϑα ήταν αναποδοτική από την οπτική
της αγοράς, καθώς ϑα αφαιρούσε την πίεση της σπανιότητας η οποία τροφο-
δοτεί την κυκλική κατανάλωση. Με άλλα λόγια, είναι επικερδές να υφίσταται
µία κατάσταση ανισορροπίας η οποία τροφοδοτεί τη Ϲήτηση για την κάλυψη
ϐασικών αναγκών, δηλαδή έναν έµµεσο (επί πληρωµή) τρόπο κάλυψης των
αναγκών που υφίσταται απλά για να διαιωνίζει το ϕαινόµενο της κυκλικής
κατανάλωσης. Αυτή η ανισορροπία εµφανίζεται µε πολλούς τρόπους στην
οικονοµία της αγοράς.

Το χρέος, για παράδειγµα, είναι µία τεχνητή µορφή σπανιότητας η οποία
οδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν δουλειές στις οποίες κάλλιστα µπορεί
να τυγχάνουν εκµετάλλευσης παίρνοντας µία πολύ µικρότερη ανταµοιβή σε
σχέση µε το έργο που παράγουν. Μην ξεχνάµε ότι το χρέος είναι απαραί-
τητο για την ύπαρξη χρήµατος στην αγορά ενώ η ποσότητα χρήµατος είναι
πεπερασµένη (σπάνια), µε αποτέλεσµα να προκύπτει µία διαρκής πίεση για
εξεύρεση των χρηµάτων για αποπληρωµή του χρέους µέσα από αυτήν την
πεπερασµένη (σπάνια) ποσότητα χρήµατος. Υπό αυτήν την έννοια, η ανι-
σορροπία που προκύπτει από το (τεχνητό) σύστηµα χρέους συµβάλει στην
αποδοτικότητα της αγοράς καθώς ϐοηθάει τον εργοδότη µέσω της απλής λο-
γικής ότι όσο αυξάνονται τα επίπεδα χρέους των ιδιωτών, τόσο µειώνονται τα
επίπεδα µισθών (αποδοτικότητα κόστους).

΄Οσο πιο χρεωµένοι είναι οι πολίτες τόσο πιο πιθανόν είναι να δεχτούν
µία χαµηλόµισθη δουλειά και συνεπώς να επιτρέπουν περισσότερα κέρδη
για τους ιδιοκτήτες των εταιριών. Η ίδια λογική διέπει και την εδραίωση
ϐιοµηχανιών σε τριτοκοσµικές χώρες όπου οι πολίτες λαµβάνουν ελάχιστους
µισθούς ενώ δουλεύουν κάτω από πολύ κακές συνθήκες εργασίας. Φυσικά,
παρά τις εν λόγω κακουχίες, οι άνθρωποι σε αυτές τις ϐιοµηχανίες συνεχί-
Ϲουν να εργάζονται καθώς δεν έχουν ουσιαστικά καµία άλλη επιλογή όσον
αφορά την επιβίωσή τους στο δεδοµένο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, ειδι-
κά αν λάβουµε υπόψη τις πιέσεις της συσσώρευσης χρέους και των µέτρων
λιτότητας.46

46 Παραποµπή: Economic Chaos, Loans, Greece and Corporatocracy, John
Perkins, 2011 (http://www.huffingtonpost.com/john-perkins/economic-chaos-loans-
gree_b_901949.html)
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΄Οπως ήδη σηµειώθηκε, η ϱύθµιση της προσφοράς χρήµατος ϐασίζεται
ακριβώς στο µηχανισµό της σπανιότητας. Ο λόγος είναι ότι το σύνολο του
χρήµατος σε κυκλοφορία έχει δηµιουργηθεί µέσω χρέους, εφόσον πωλήθηκε
στην αγορά ως εµπόρευµα µέσω «δανείων», µε ένα επιτόκιο προσαρτηµένο
ώστε να παράγει κέρδος για την εκάστοτε τράπεζα. Ωστόσο το κέρδος από
τα επιτόκια δεν υπάρχει στο χρήµα που ϐρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία. Για
παράδειγµα, αν κάποιος πάρει ένα δάνειο 100 ευρώ και πληρώσει 5% τόκο,
αυτό το άτοµο πρέπει ουσιαστικά να πληρώσει στην τράπεζα 105 ευρώ. Σε µία
οικονοµία λοιπόν στην οποία το χρήµα δηµιουργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου
µέσω δανείων, µόνο το αρχικό κεφάλαιο των 100 ευρώ υπάρχει στην κυκλο-
ϕορία του χρήµατος. Ο τόκος των 5 ευρώ δεν υπάρχει και ο µόνος τρόπος
να εµφανιστεί στην κυκλοφορία του χρήµατος είναι µε νέο δάνειο (χρέος), το
οποίο όµως ϑα έχει προσαρτηµένο µε τη σειρά του ένα νέο επιτόκιο, το οποίο
και πάλι δεν υπάρχει στο χρήµα που ϐρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία.

΄Αρα, ϑα υπάρχει πάντα περισσότερο χρέος από τα χρήµατα που χρειά-
Ϲονται για να το αποπληρώσουν. Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι οικονοµικά
χαµηλότερες τάξεις τείνουν να παίρνουν περισσότερα δάνεια ενώ οι υψηλό-
τερες τάξεις διατηρούν οικονοµικό πλεόνασµα, αυτή η πίεση της πιστωτικής
εξάρτησης τείνει να πέφτει στις πλάτες των χαµηλότερων τάξεων. Ο λόγος
είναι ότι αυτές οι τάξεις δεν µπορούν να παράγουν όσο εισόδηµα χρειάζεται
για την αποπληρωµή των χρεών τους, για αυτό και είναι πολύ δύσκολο να
ϐγουν από τη δυσχερή κατάστασή τους. Σε αυτό το µοντέλο η χρεοκοπία δεν
είναι απαραίτητα αποτέλεσµα κακής διαχείρισης, αλλά σε κάθε περίπτωση
είναι αναπόφευκτη συνέπεια, όπως ακριβώς ένα παιχνίδι µε µουσικές καρέ-
κλες στο οποίο όταν η µουσική σταµατάει, κάποιος ϑα µείνει µοιραία χωρίς
καρέκλα.47

΄Ετσι, επιστρέφοντας στο αρχικό µας σηµείο, ϐλέπουµε ότι η σπανιότητα
στο σηµερινό οικονοµικό σύστηµα ϐοηθάει την αποδοτικότητα της αγοράς.
Αν οι άνθρωποι µπορούσαν να καλύψουν τις ϐασικές τους ανάγκες χωρίς
τεχνητές πιέσεις όπως το χρέος, την κυκλική κατανάλωση, το κέρδος ή την
ανάγκη για οικονοµική µεγέθυνση, η εν λόγω αποδοτικότητα ϑα δεχόταν ένα
ισχυρό πλήγµα. Για τη λειτουργία της αγοράς το να εµποδίζεται η πρόσβαση
των ανθρώπων στα ϐασικά αγαθά αποτελεί ϑετικό στοιχείο. ΄Οσο ακραίο κι αν
ϕαίνεται, δυστυχώς αυτή είναι η πραγµατικότητα σήµερα.

Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι από τη σκοπιά της τεχνικής αποδο-
τικότητας µπορούµε να δούµε τους ανθρώπους ως ϐιοχηµικές µηχανές µε
κοινές ανάγκες (σίτιση, στέγαση, σταθερό ψυχολογικό περιβάλλον και ού-
τω καθεξής) οι οποίες πρέπει να καλύπτονται επαρκώς ώστε να µπορούν να
επιβιώνουν χωρίς προβλήµατα σωµατικών ή ψυχολογικών ασθενειών. ΄Εχο-

47 Παραποµπή: Web of Debt, Ellen Hodgson Brown, Third Millennium Press, 2008
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ντας αυτό κατά νου γίνεται ϕανερό πόσο αποσυνδεδεµένη είναι η «λογική της
αγοράς» από την κοινωνική ευηµερία.48

΄Ενα τελικό σηµείο πάνω σε αυτό το ϑέµα είναι ότι η αγορά κινείται µε
γνώµονα το µπάλωµα των προβληµάτων. Για την ακρίβεια, ϑα µπορούσαµε
να πούµε ότι η τεχνική αναποτελεσµατικότητα είναι ταυτόσηµη µε την απο-
δοτικότητα της αγοράς. Η τελειωτική επίλυση ενός προβλήµατος αποφεύγε-
ται, καθώς αυτό ϑα δηµιουργούσε απώλεια εισοδήµατος και συνεπώς µείωση
στην κίνηση του χρήµατος. Το αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη ενός κινήτρου
για αναζήτηση ή και δηµιουργία προβληµάτων µε σκοπό την οικονοµική εκ-
µετάλλευση η οποία µπορεί να προκύψει από αυτά. Πριν από έναν αιώνα η
ιδέα της πώλησης εµφιαλωµένου νερού ϑα ϕαινόταν πολύ περίεργη, δεδοµέ-
νης της αφθονίας και της ασφάλειας του νερού εκείνη την εποχή. Σήµερα
όµως παρατηρούµε µία ϐιοµηχανία εκατοµµυρίων η οποία εκµεταλλεύτηκε
σε µεγάλο ϐαθµό τη µόλυνση του νερού που προκλήθηκε από ανεύθυνες
ϐιοµηχανικές πρακτικές.49 Το οικονοµικό κέρδος και οι δουλειές οι οποί-
ες δηµιουργούνται από τη µόλυνση των ϕυσικών πόρων έχουν ϐελτιώσει την
αποδοτικότητα της αγοράς, η οποία είναι απαραίτητη για τη διαιώνιση της
κυκλικής κατανάλωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όµως παραβλέπεται το γε-
γονός ότι αυτό το ϕαινόµενο είναι άκρως αναποδοτικό από την οπτική της
τεχνικής αποδοτικότητας.

10.8 Συµπέρασµα

Σε γενικές γραµµές η αποδοτικότητα της αγοράς έχει µία «µακροσκοπι-
κή» και µία «µικροσκοπική» διάσταση. Μακροσκοπικά, οτιδήποτε µπορεί
να αυξήσει τις πωλήσεις, την ανάπτυξη ή την κατανάλωση µίας οικονοµί-
ας ϑεωρείται αποδοτικό, ενώ µικροσκοπικά ϑεωρείται αποδοτικό οτιδήποτε
δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για αύξηση του κέρδους και µείωση του κό-
στους από την πλευρά των επιχειρήσεων (αποδοτικότητα κόστους). Σε κάθε
περίπτωση, δεν λαµβάνεται υπόψη τι πραγµατικά αγοράζεται και πωλείται ή
πώς δηµιουργείται η Ϲήτηση για κάτι, δηλαδή ποιες συνέπειες υφίσταται η
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον ώστε να δηµιουργηθεί αυτή η Ϲήτηση.

Αυτή η µορφή «αποδοτικότητας», εγγενές στοιχείο του καπιταλισµού, λει-
τουργεί στην πραγµατικότητα χωρίς κανένα σεβασµό για τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κυκλικής κατανάλωσης και του κέρδους. Ο
κόσµος που ϐλέπουµε γύρω µας, γεµάτος οικολογικές διαταραχές, ανθρώ-
πινη αποστέρηση και κοινωνική αστάθεια, είναι το αποτέλεσµα αυτής της

48 Βλέπε προηγούµενο δοκίµιο Ορίζοντας τη ∆ηµόσια Υγεία.
49 Παραποµπή: Water and Air Pollution, History.com (http://www.history.com/topics/

water-and-air-pollution)

144

http://www.history.com/topics/water-and-air-pollution
http://www.history.com/topics/water-and-air-pollution


ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνική αποδοτικότητα, η οποία ϑα
µπορούσε να χαρακτηριστεί ως εµπόδιο για την αποδοτικότητα της αγοράς,
επιδιώκει εγγενώς την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της αν-
ϑρώπινης υγείας και ουσιαστικά τη διατήρηση της ισορροπίας στο ϕυσικό
κόσµο. Η µείωση των αποβλήτων, η επίλυση των προβληµάτων και η εναρ-
µόνιση µε τους νόµους της ϕύσης είναι ενσωµατωµένα στοιχεία στην κοινή
λογική της τεχνικής αποδοτικότητας.

Είναι λυπηρό ότι σήµερα υπάρχουν δύο αντικρουόµενα συστήµατα οι-
κονοµίας εν ενεργεία. Το σύστηµα της αγοράς, το οποίο εκπροσωπεί έναν
παρωχηµένο τρόπο σκέψης, ϐρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή µε τη ϕυσική
(ή τεχνική) οικονοµία. Το αποτέλεσµα είναι µία µεγάλη ανισορροπία η οποία
προκαλεί διαρκώς εξελισσόµενα κοινωνικά προβλήµατα. Είναι σαφές όµως
ποιο σύστηµα ϑα κερδίσει αυτήν τη «µάχη». Η ϕύση ϑα επικρατήσει µε τους
ϕυσικούς κανόνες της, ανεξάρτητα από τα όποια επιχειρήµατά µας υπέρ του
τρόπου µε τον οποίο οργανωνόµαστε για τόσο καιρό σε αυτόν τον πλανήτη.

Η ϕύση δεν νοιάζεται για τις τεράστιες ιδέες µας περί νοµισµατικών πο-
λιτικών, τις διάφορες ϑεωρίες «αξίας», τα εκλεπτυσµένα οικονοµικά µοντέλα
ή τις αναλυτικές εξισώσεις σχετικά µε το πώς νοµίζουµε ότι εκδηλώνεται η
ανθρώπινη συµπεριφορά και γιατί. Η τεχνική πραγµατικότητα είναι απλή:
πρέπει να προσαρµοστούµε στους κυρίαρχους νόµους της ϕύσης, ειδάλλως
ϑα υποστούµε τις συνέπειες. Είναι παράλογο το ανθρώπινο είδος, το οποίο
έχει εξελιχθεί µέσα από ϕυσικούς νόµους, να δηµιουργεί δικούς του οικο-
νοµικούς νόµους και αξίες που δεν συµβαδίζουν µε τους κυρίαρχους νόµους
της ϕύσης. Είναι απλά Ϲήτηµα ωριµότητας και επίγνωσης.

Εν κατακλείδι στον 21ο αιώνα, στον απόηχο των διαρκώς αυξανόµενων
και συνεχόµενων οικολογικών προβληµάτων, προέκυψε η τάση της «πράσι-
νης οικονοµίας». Μερικοί µάλιστα αναλύουν αυτήν την οικονοµική οπτική σε
διάφορες πτυχές όπως η εφαρµογή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τα οικολο-
γικά κτήρια, οι καθαρές µεταφορές και τα λοιπά.50 Φυσικά, οι οποιεσδήποτε
προσπάθειες για ϐελτίωση της περιβαλλοντικής µας ϐιωσιµότητας είναι γενι-
κά σύµφωνες µε την οπτική της τεχνικής ή επιστηµονικής επίγνωσης η οποία
παρουσιάζεται στο παρόν δοκίµιο.

∆υστυχώς όµως, όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις αυτού του νέου κινή-
µατος, η εγγενής αναποτελεσµατικότητα του καπιταλιστικού οικονοµικού µο-
ντέλου και η ανάγκη του για επίπλαστη «αποδοτικότητα» ώστε να συνεχίζεται η
κυκλική κατανάλωση µολύνει και περιορίζει σηµαντικά τέτοιες προσπάθειες.
Αυτό εξηγεί γιατί οι εν λόγω προσεγγίσεις προς την επίτευξη τεχνικής αποδο-

50 Παραποµπή σχετικά µε την «πράσινη οικονοµία»: How do you define the ’green’
economy?, MNN, 2009 (http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/
how-do-you-define-the-green-economy)
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τικότητας δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί πλήρως. Η ϑλιβερή πραγµατικότητα
είναι ότι, παρότι ϑα γίνουν ορισµένες ϐελτιώσεις, η πρόοδος ϑα είναι ανα-
πόφευκτα περιορισµένη. Ο λόγος είναι ότι, όπως περιγράφηκε ήδη, η δοµή
της καπιταλιστικής αγοράς αντιτίθεται σθεναρά στην τεχνική αποδοτικότητα,
η οποία προσαρµόζεται στους ϕυσικούς νόµους. Η µόνη λογική λύση είναι
να σκεφτούµε από την αρχή ολόκληρη την κοινωνικοοικονοµική µας δοµή,
εάν ϑέλουµε να πετύχουµε πραγµατική αποδοτικότητα και να αυξήσουµε τα
επίπεδα ευηµερίας και επίλυσης προβληµάτων µακροπρόθεσµα.
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∆οκίµιο 11

∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΩΝ

«∆εν πιστεύω ότι η απληστία και ο ανταγωνισµός είναι αποτελέ-
σµατα της αµετάβλητης ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας· έχω καταλή-
ξει στο συµπέρασµα ότι η απληστία και ο ϕόβος της σπανιότητας
δηµιουργούνται συνεχώς και ενισχύονται από το ίδιο το οικονο-
µικό µοντέλο που χρησιµοποιούµε... Η άµεση συνέπεια είναι ότι

πρέπει να παλεύουµε µεταξύ µας για να επιβιώσουµε.» 1

Μπερνάρ Λιτέρ

11.1 Γονίδια Ιδεολογικής Σκέψης

∆εδοµένης της αργής µεταβολής του ανθρώπινου είδους, όσον αφορά τη
ϐιολογική του εξέλιξη, οι τεράστιες κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων 4000
ετών καταγεγραµµένης ιστορίας έχουν συµβεί λόγω της εξέλιξης της γνώσης,
δηλαδή της «πολιτιστικής εξέλιξης». ΄Ενας αξιοσηµείωτος µηχανισµός σε αυ-
τήν την πολιτιστική εξέλιξη, είναι το λεγόµενο «µιµίδιο».2 Αυτό ορίζεται ως
«µια ιδέα, συµπεριφορά, στυλ ή ενέργεια η οποία µεταδίδεται από άτοµο σε
άτοµο µέσα σε έναν πολιτισµό». Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το µιµίδιο

1 Ο Μπερνάρ Λιτέρ είναι οικονοµολόγος, συγγραφέας, καθηγητής και είναι γνωστός κυ-
ϱίως για τη συµβολή του στο σχεδιασµό του νοµισµατικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης. Παράθεση από το YES! Magazine, Interview with Bernard Lietaer, "Beyond
Greed and Scarcity", Sarah van Gelder (http://www.transaction.net/press/interviews/
lietaer0497.html)

2 Πηγή: (ορισµός µιµιδίου) Merriam-Webster.com (http://www.merriam-webster.com/
dictionary/meme)

147

http://www.transaction.net/press/interviews/lietaer0497.html
http://www.transaction.net/press/interviews/lietaer0497.html
http://www.merriam-webster.com/dictionary/meme
http://www.merriam-webster.com/dictionary/meme


ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

είναι ουσιαστικά το αντίστοιχο κοινωνιολογικό ή πολιτιστικό στοιχείο των γο-
νιδίων,3 δηλαδή των «λειτουργικών (ϐιολογικών) µονάδων που ελέγχουν τη
µετάδοση και έκφραση ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών από γενιά σε
γενιά».

Τα γονίδια µεταδίδουν ϐασικά ϐιολογικά δεδοµένα από άτοµο σε άτοµο
µέσω της κληρονοµικότητας ενώ τα µιµίδια µεταδίδουν πολιτιστικά δεδοµένα,
ιδέες δηλαδή, από άτοµο σε άτοµο µέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας σε
όλες τις µορφές της.4 Αν αναγνωρίσουµε, για παράδειγµα, τη δύναµη της
τεχνολογικής προόδου κατά την πάροδο του χρόνου και πώς αυτή έχει αλλάξει
δραµατικά τον τρόπο Ϲωής και τις αξίες µας και πώς ϑα συνεχίσει να το κάνει,
ϑα συνειδητοποιήσουµε ότι αυτό το ϕαινόµενο είναι ουσιαστικά µία εξέλιξη
ιδεών, µε τις πληροφορίες να αντιγράφονται και να µεταλλάσσονται διαρκώς,
αλλάζοντας έτσι τον πολιτισµό µας µε την πάροδο του χρόνου.

Υπό αυτήν την έννοια ϑα µπορούσαµε να δούµε την ανθρώπινη ψυχική
κατάσταση και τις προδιαθέσεις της ως µία µορφή προγράµµατος. Ακριβώς
όπως τα γονίδια κωδικοποιούν ένα σύνολο οδηγιών τα οποία σε συνεργασία
µε άλλα γονίδια και το περιβάλλον παράγουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα,
έτσι και η επεξεργασία των µιµιδίων από τον ανθρώπινο νου συνεργατικά
δηµιουργεί ορισµένες συµπεριφορές. Παρότι το ϑέµα της «ελεύθερης ϐού-
λησης» είναι σίγουρα µία περίπλοκη συζήτηση, όσον αφορά τις πραγµατικές
επιρροές οι οποίες οδηγούν τους ανθρώπους σε αποφάσεις, είναι σαφές ό-
τι οι ιδέες και οι απόψεις κάθε ατόµου περιορίζονται από τις πληροφορίες
που έχει λάβει (εκπαίδευση). Αν ένα άτοµο έχει περιορισµένες γνώσεις για
τον κόσµο, η διαδικασία λήψης αποφάσεων από µέρους του ϑα είναι εξίσου
περιορισµένη.5

Οµοίως, όπως τα γονίδια µπορούν να µεταλλάσσονται προκαλώντας Ϲηµιά
στους οικοδεσπότες τους, κάτι που συµβαίνει παραδείγµατος χάριν στο ϕαινό-

3 Πηγή: (ορισµός γονιδίου) Merriam-Webster.com (http://www.merriam-webster.com/
dictionary/gene)

4 Το ϐιβλίο του Richard Dawkins Το Εγωιστικό Γονίδιο εισήγαγε τον όρο «µιµίδιο». Ο Daw-
kins αναφέρει ως έµπνευσή του το έργο του γενετιστή L. L. Cavalli-Sforza, του ανθρωπολόγου
F. T. Cloak και του ηθικολόγου J. M. Cullen.

5 Η αντίστροφη σχέση µεταξύ της συγκέντρωσης γνώσης και της πίστης σε δεισιδαιµονίες
είναι σαφής. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για την
Ανάπτυξη στις Αραβικές χώρες (Arab Human Development Reports), λιγότερο από το 2% των
Αράβων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι ΄Αραβες αντιπροσωπεύουν το 5% του παγκόσµιου
πληθυσµού κι όµως παράγουν µόνο το 1% των παγκόσµιων ϐιβλίων, τα περισσότερα από τα
οποία είναι ϑρησκευτικού περιεχοµένου. Σύµφωνα µε τον ερευνητή Σαµ Χάρις (Sam Harris):
«Η Ισπανία µεταφράζει περισσότερα ϐιβλία στα ισπανικά κάθε χρόνο από ό,τι όλος ο αραβικός
κόσµος έχει µεταφράσει στα αραβικά από τον ένατο αιώνα». Εποµένως, µπορούµε εύλογα
να συµπεράνουµε ότι η ανάπτυξη της ισλαµικής ϑρησκείας στα Αραβικά έθνη εξασφαλίζεται
από τη σχετική έλλειψη εξωτερικών πληροφοριών σε αυτές τις κοινωνίες.
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µενο του καρκίνου,6 το ίδιο µπορεί να γίνει και µε τα µιµίδια όσον αφορά τη
µετάδοση ιδεολογιών ή κοινωνιολογικών ιδεών, δηµιουργώντας εννοιολογικά
πλαίσια τα οποία ϐλάπτουν τον οικοδεσπότη, στην προκειµένη περίπτωση την
κοινωνία. Εδώ υπεισέρχεται ο όρος «διαταραχή». Η διαταραχή ορίζεται ως
«µία κακή σύνθεση ή ανωµαλία λειτουργίας».7 Εποµένως, όσον αφορά την
κοινωνική λειτουργία, µία διαταραχή ϑα ήταν ένα σύνολο ϑεσµοθετηµένων
ιδεολογικών δοµών οι οποίες δεν είναι εναρµονισµένες µε το ευρύτερο σύστη-
µα διακυβέρνησης, στην περίπτωσή µας µε τους ϕυσικούς νόµους. Με άλλα
λόγια, µία διαταραχή προκαλείται από ιδέες που δεν µπορούν να ταιριάξουν
στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο προσπαθούν να κυριαρχήσουν,
συχνά δηµιουργώντας ανισορροπία και καταστροφική αποσταθεροποίηση σε
αυτό το κοινωνικό πλαίσιο.

Φυσικά, η ιστορία είναι γεµάτη από µεταβατικές ιδέες οι οποίες στην
αρχή προκάλεσαν κοινωνική ανισορροπία αλλά στην πορεία αποδείχτηκαν
ωφέλιµες για την κοινωνία. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτό το κυνήγι της
πνευµατικής εξέλιξης είναι σαφώς ϕυσικό και αναγκαίο για την ανθρώπινη
κοινωνία, καθώς δεν υπάρχει «τελικό στάδιο» στην πρόοδο που µπορεί να
επιφέρει η απόκτηση γνώσης. Ωστόσο, το πρόβληµα εδώ είναι ότι όταν οι
ιδέες εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, δη-
µιουργούν συχνά συναισθηµατική ταύτιση σε προσωπικό επίπεδο (ταυτοποίη-
ση µέσα από συγκεκριµένες ιδέες) και κατεστηµένους ϑεσµούς σε πολιτιστικό
επίπεδο. Τα δύο αυτά στοιχεία ενισχύουν ένα είδος κυκλικής αναφοράς για
τις κατεστηµένες ιδέες, όπου η κάθε παραδοχή στηρίζεται στην προηγούµενη,
εµποδίζοντας έτσι την αλλαγή και την προσαρµογή σε νέες γνώσεις και αξίες.

Αν ϑέλουµε να συνεχίσουµε να προσαρµοζόµαστε σε πιο ϐιώσιµες πρακτι-
κές, στα πλαίσια της πολιτισµικής µας εξέλιξης, είναι αναγκαίο να αναγνω-
ϱίσουµε τη γνωστική µας εξέλιξη ως µία αδιάλειπτη διαδικασία η οποία είναι
πάντα ανοιχτή σε νέες σχετικές πληροφορίες. ∆υστυχώς όµως, σήµερα υπάρ-
χουν ισχυρές πολιτισµικές δυνάµεις οι οποίες λειτουργούν ενάντια σε αυτήν
τη λογική. Ορισµένες ιδεολογίες οι οποίες είναι κωδικοποιηµένες στο παρόν
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα8 παρακωλύουν αυτήν την επιτακτική ανάγκη

6 Ο καρκίνος είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για ασθένειες στις οποίες κάποια ανώµα-
λα κύτταρα πολλαπλασιάζονται εκτός ελέγχου µε αποτέλεσµα να µπορούν να εισβάλλουν και
σε άλλους ιστούς του οργανισµού. (http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/
what-is-cancer)

7 Πηγή: (ορισµός διαταραχής) TheFreeDictionary.com (http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/disorder)

8 Για να διευκρινιστεί η έννοια του «κωδικοποιηµένου», ο συγκεκριµένος όρος αναφέρεται
στις δοµικές ιδιότητες του σηµερινού κοινωνικού µοντέλου, όπως για παράδειγµα το γεγονός
ότι οποιοσδήποτε ιδιώτης ή εταιρία πρέπει να «ανταγωνιστεί» όλους τους υπολοίπους ώστε
να επιτύχει στην οικονοµία της αγοράς. Το στοιχείο αυτό είναι ενσωµατωµένο, ή αλλιώς
κωδικοποιηµένο, στο οικονοµικό σύστηµα.
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για πολιτισµική προσαρµογή. Μία αναλογία ϑα ήταν η λιµοκτονία των ϐιο-
λογικών µας κυττάρων αφαιρώντας το οξυγόνο από το περιβάλλον τους. Μόνο
που σε αυτήν την περίπτωση περιορίζουµε τις δυνατότητές µας για µάθηση
και προσαρµογή καθώς περιορίζουµε τη γνώση, το µόνο εργαλείο µε το οποίο
µπορούµε ως είδος να λύνουµε τα προβλήµατά µας και να συνεχίζουµε την
πρόοδό µας.

΄Οπως ϑα αναλυθεί στη συνέχεια, η διαταραχή αυτή είναι εγγενής στην
ιστορία του καπιταλισµού της ελεύθερης αγοράς. ΄Οταν οι αποφάσεις που α-
ϕορούν κοινωνική αλλαγή και πρόοδο είναι αντίθετες ως προς τη ϐραχυπρό-
ϑεσµη επιβίωσή µας, τότε γίνεται αντιληπτή µία σύγκρουση συµφερόντων. Το
πρόβληµα ενισχύεται από το αξιακό σύστηµα που προωθείται, το οποίο συν-
δέεται άµεσα µε την πολιτισµική παράδοση και συνεπώς µε την «ταυτότητα»
των ατόµων, και συνεπώς επηρεάζει αρνητικά τη λήψη αποφάσεων, δηµιουρ-
γώντας ένα ϕαύλο κύκλο. ∆εν υπάρχει κάτι πιο προσωπικό από το πώς
προσδιορίζουµε τον εαυτό µας· και το οικονοµικό σύστηµα στο οποίο Ϲούµε
καθορίζεται αναµφισβήτητα και από τη δική µας νοοτροπία και κοσµοθεωρία.
Αν είναι προβληµατικό το σύστηµα, τότε αξιωµατικά είναι προβληµατική και
η δική µας νοοτροπία, δεδοµένου ότι εµείς το διαιωνίζουµε.

11.2 ∆ιαταραχή του Συστήµατος Αξιών

΄Οπως ο καρκίνος είναι εν µέρει µία διαταραχή του ανοσοποιητικού συ-
στήµατος, οι κοινωνιολογικές παραδόσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν
µέσα σε µία κοινωνία δηµιουργώντας συνεχώς αυξανόµενα προβλήµατα, ϑα
µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως µία διαταραχή του αξιακού συστήµατος.9

Η διαταραχή αυτή συνιστά ουσιαστικά µία δοµηµένη κοινωνική ψυχολογία,
την οποία ο κόσµος ακολουθεί αποδεχόµενος συγκεκριµένες αντιλήψεις που
έχουν τη ϐάση τους σε παραδοχές οι οποίες στέκουν απλώς και µόνο επειδή
αποτελούν για πολλά χρόνια µέρος της παράδοσης και µπορούν από µόνες
τους να επαναβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. ΄Οσο µεγαλύτερο είναι το κοι-
νωνικό πλαίσιο αυτής της διαταραχής, συνήθως τόσο πιο δύσκολη είναι η
επίλυσή της, για να µην αναφέρουµε τη δυσκολία για την αναγνώρισή της.

Σε κοινωνική κλίµακα, η επίλυση τέτοιων διαταραχών είναι πολύ δύσκο-
λη καθώς η κοινωνία στο σύνολό της επηρεάζεται συνεχώς από τις επιδράσεις

9 Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο όρος «αξία» αναφέρεται σε µία ηθική προτίµηση, υπό
µία προσωπική ή πολιτισµική έννοια, η οποία γενικά ϑεωρείται υποκειµενική. Οι αξίες ενός
ατόµου είναι η ϐάση των οποιωνδήποτε ενεργειών του. Για παράδειγµα, ένα άτοµο το οποίο
πιστεύει σε κάποια ϑρησκεία µπορεί να ασπαστεί αξίες οι οποίες να επηρεάζουν σε µεγάλο
ϐαθµό τη συµπεριφορά του. Το αξιακό σύστηµα είναι ένα σύνολο από αξίες τις οποίες ένα
άτοµο ή µία κοινότητα αποδέχεται και ακολουθεί µε συνέπεια.
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του ίδιου του περιβάλλοντός της, δηµιουργώντας έτσι ισχυρούς µηχανισµούς
αυτοσυντήρησης όταν η ακεραιότητά της αµφισβητείται. Αυτοί οι µηχανισµοί,
οι οποίοι ϑα µπορούσαν να ονοµαστούν «µηχανισµοί κλειστής πνευµατικής
ανατροφοδότησης», αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηµά-
των υπέρ του τρέχοντος κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος, όπως ακριβώς υ-
πήρχαν πάντα επιχειρήµατα που υπερασπίζονταν τα παλαιότερα συστήµατα.
Στην πραγµατικότητα, ϕαίνεται ότι αυτό αποτελεί µία γενική κοινωνιολογική
τάση, δεδοµένου ότι η ίδια η ταυτότητα των ανθρώπων είναι αναπόφευκτα συν-
δεδεµένη µε τα κυρίαρχα συστήµατα πεποιθήσεων και ϑεσµών µε τα οποία
έχουν γαλουχηθεί.

Με τα λόγια του John McMurtry, Οµότιµου Καθηγητή της Φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήµιο του Γκουέλφ στον Καναδά: «αν ψάξει κανείς τα κείµενα των µε-
γάλων στοχαστών της εποχής του Μεσαίωνα, από τον Αυγουστίνο µέχρι...τον
΄Οκαµ, δεν πρόκειται να ϐρει ούτε µία σελίδα κριτικής προς το κατεστηµένο
κοινωνικό σύστηµα, όσο λογικά αβάσιµες κι αν είναι οι έννοιες της ϕεου-
δαρχικής δουλείας, του απόλυτου πατερναλισµού, του ϑεϊκού δικαιώµατος
ϐασιλείας και ούτω καθεξής. Βλέπουµε όµως κάποια διαφορά στη σηµερι-
νή κοινωνία; Μπορούµε να ϐρούµε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή έστω σε
ακαδηµαϊκό κείµενο έστω και µία παράγραφο η οποία να ξεµπροστιάζει το
παγκόσµιο καθεστώς που καταδικάζει το ένα τρίτο του συνόλου των παιδιών
του σε ασιτία ενώ υπάρχει άπλετη ποσότητα τροφής για όλους...; Σε µία τέ-
τοια κοινωνία η σκέψη δυσκολεύεται να ξεφύγει από την προπαγάνδα. Μόνο
ένα δόγµα είναι επιτρεπτό και η ιερή κάστα των ειδικών αυτού του δόγµα-
τος αναθέτει σε όλους τους υπόλοιπους τις υποχρεώσεις τους...Η κοινωνική
συνείδηση λαµβάνει µία µορφή τελετουργίας καθώς είναι εγκλωβισµένη σε
αυτό το απόλυτα ελεγχόµενο πλαίσιο, το οποίο προστατεύει τα προνόµια των
προνοµιούχων. Η µεθοδική λογοκρισία ϑριαµβεύει µε τη µορφή της ακαδη-
µαϊκής αυστηρότητας, ενώ η µόνη ελευθερία σκέψης που επιτρέπεται είναι
το παιχνίδι των αντικρουόµενων εκλογικεύσεων.»10

Τέτοιες αντιδράσεις είναι επίσης συνήθεις όσον αφορά καθιερωµένες πρα-
κτικές σε συγκεκριµένους τοµείς. ΄Ενα κλασικό παράδειγµα είναι ο ΄Ιγκνατς
Σέµελβαϊς (Ignaz P. Semmelweis, 1818 -1865), ένας Ούγγρος γιατρός που
ανακάλυψε ότι ο επιλόχειος πυρετός ϑα µπορούσε να µειωθεί δραστικά, αν
χρησιµοποιούνταν απλά πρότυπα για το πλύσιµο των χεριών σε µαιευτικές
κλινικές. Ο Σέµελβαϊς, ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε το δρόµο για την πλή-
ϱως αποδεκτή σήµερα «µικροβιακή ϑεωρία των ασθενειών», περιθωριοποιή-
ϑηκε, απορρίφθηκε και γελοιοποιήθηκε για την ανακάλυψή του. Αυτή η
ϐασική κατανόηση έγινε αποδεκτή πολύ µετά τον ϑάνατο του. Σήµερα, ορι-
σµένοι χρησιµοποιούν µεταφορικά τον όρο «αντανακλαστικό Σέµελβαϊς» για

10 The Cancer Stage of Capitalism, John McMurtry, Pluto Press, 1999, p.6
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να δηλώσουν την αυτόµατη απόρριψη νέων αποδεικτικών στοιχείων ή νέων
πληροφοριών, όταν αυτά έρχονται σε αντίθεση µε καθιερωµένους κανόνες,
πεποιθήσεις ή πρότυπα.11

Γενικά, όταν ένα σύνολο ιδεών γίνει αποδεκτό από έναν αρκετά µεγάλο
αριθµό ανθρώπων, γίνεται «ϑεσµός». Μόλις αυτός ο ϑεσµός εδραιωθεί µε
κάποιον τρόπο, όπως το να είναι αποδεκτός για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα,
ϑα µπορούσε να ϑεωρηθεί ως «κατεστηµένο». Τα κατεστηµένα είναι απλά
κοινωνικές παραδόσεις που τους έχει δοθεί η ψευδαίσθηση της µονιµότητας,
ενώ συνήθως όσο περισσότερο παραµένουν τόσο ισχυρότερα υπερασπίζεται
τη διαιώνισή τους η πλειονότητα του πληθυσµού.

Εξετάζοντας τα κατεστηµένα που ϑεωρούµε δεδοµένα σήµερα, από τα ευ-
ϱύτερα όπως το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, το νοµικό σύστηµα, το πολιτικό
σύστηµα και τα ϑρησκευτικά συστήµατα έως τα πιο συγκεκριµένα όπως ο υ-
λισµός, ο γάµος και η διασηµότητα, πρέπει να έχουµε στο νου µας ότι καµία
από αυτές τις ιδέες δεν είναι στην ουσία πραγµατικές στο ϕυσικό κόσµο. Πρό-
κειται για προσωρινά µιµίδια τα οποία δηµιουργήσαµε για να εξυπηρετήσουν
τους σκοπούς µας σε συγκεκριµένες συνθήκες και σε συγκεκριµένα χρονικά
σηµεία. ∆εν έχει σηµασία πόσο συναισθηµατικά δεµένοι είµαστε µε ένα ϑε-
σµό ούτε πόσο µεγάλος µπορεί να γίνει ούτε αν πολλοί άνθρωποι πιστεύουν
σε αυτόν, διότι όλα τα κατεστηµένα και οι ϑεσµοί είναι απλά δηµιουργήµατα
της σκέψης µας, άρα είναι εκ ϕύσεως παροδικά.

Επιστρέφοντας στο πλαίσιο της διαταραχής του αξιακού συστήµατος, το
καπιταλιστικό σύστηµα της ελεύθερης αγοράς, παρότι είναι αποσυνδεδεµένο
από τη ϕυσική πραγµατικότητα και αποτελεί τη ϱιζική αιτία για τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των κοινωνικών δεινών στον κόσµο σήµερα, διατηρείται στη
ϑέση του χάρη σε ορισµένες πολιτισµικές αξίες και ϑεσµούς εξουσίας. Αυτές
οι αξίες και οι ϑεσµοί ϐρίσκονται στη ϐάση της κοινωνίας, για αυτό και η
ίδια έχει την αυτόµατη τάση να τους υπερασπίζεται. Η αποδοχή αυτού του
µοντέλου, καθώς και των αξιών που προωθεί, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη
διότι οι υποθέσεις στις οποίες ϐασίζεται ουσιαστικά το σηµερινό οικονοµικό
σύστηµα συνδέονται άµεσα µε την ανθρώπινη επιβίωση.

11.3 Χαρακτηριστικά Παθογένειας

Για να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε κριτικά ένα υφιστάµενο πλαίσιο
σκέψης πρέπει να έχουµε ένα ϐασικό, κοινώς αποδεκτό µέτρο σύγκρισης. Ο

11 Γενική Βιβλιογραφία του ΄Ιγκνατς Σέµελβαϊς (Ignaz P. Semmelweis): http://
semmelweis.org/about/dr-semmelweis-biography/
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«πολιτισµικός σχετικισµός»12 είναι µία ανθρωπολογική έννοια η οποία ανα-
ϕέρεται στο γεγονός ότι η κάθε πολιτισµική οµάδα έχει τη δική της αντίληψη
για την «αλήθεια» ή την «πραγµατικότητα». Ο «ηθικός σχετικισµός»,13 µία
παρόµοια έννοια, έχει να κάνει µε τις διαφωνίες ανάµεσα στις πολιτισµικές
οµάδες σχετικά µε το τι ϑεωρείται «σωστό» ή «ηθικό». Με την εξέλιξη της
ανθρώπινης ιστορίας, αυτές οι διαφορές έχουν περιοριστεί πολύ καθώς η ε-
πιστηµονική επανάσταση της αιτιώδους συνάφειας, από την Αναγέννηση και
έπειτα, µειώνει συνεχώς την αξιοπιστία των διάφορων υποκειµενικών ή αυ-
ϑαίρετων πεποιθήσεων.

Στην πραγµατικότητα, όλες οι πεποιθήσεις δεν είναι ίσες όσον αφορά την
εγκυρότητά τους. Μερικές είναι πιο έγκυρες (ή αληθείς) από άλλες, άρα µερι-
κές είναι πιο δυσλειτουργικές από άλλες, όσον αφορά την πρακτική εφαρµο-
γή τους. Η επιστηµονική µέθοδος ως εργαλείο για την εξαγωγή συµπερασµά-
των είναι το ϐέλτιστο µέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση των ανθρώπινων
αξιών και το γεγονός αυτό αποµυθοποιεί την υποκειµενικότητα µε την οποία
αρκετοί αξιολογούµε και πιστεύουµε σε συγκεκριµένες πεποιθήσεις ή αξίες.

∆εν έχει σηµασία τι είναι «σωστό» και τι «λάθος», αλλά τι δουλεύει και τι
δεν δουλεύει. Η ακεραιότητα των αξίων και των πεποιθήσεών µας κρίνεται
από το πόσο καλά εναρµονισµένες είναι µε το ϕυσικό κόσµο. Με αυτόν τον
τρόπο έχουµε ένα κοινό µέτρο σύγκρισης που µοιραζόµαστε όλοι.

Αυτό συνδέεται άµεσα µε τη ϐιωσιµότητα, στο ευρύτερο πλαίσιο της αν-
ϑρώπινης επιβίωσης, καθώς ένα ϐιώσιµο κοινωνικό σύστηµα ϕυσικά πρέπει
να ϐασίζεται σε ϐιώσιµες αξίες για την ανάπτυξη και διαιώνισή του. ∆υστυ-
χώς, στα εξελικτικά µας κατάλοιπα περιλαµβάνονται αξίες οι οποίες είναι
τόσο ισχυρές, αλλά ταυτόχρονα τόσο αποσυνδεδεµένες από την πραγµατι-
κότητα, που η αντίληψή µας για την ευτυχία, την επιτυχία και την πρόοδο
είναι άκρως διαστρεβλωµένες και σε πλήρη αντίθεση µε τους επικρατούντες
νόµους του ϕυσικού µας περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ϕύσης. Παρότι
δεν υπάρχει κάποιο καθολικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό συµπεριφοράς ή
αντίδρασης, ϕαίνεται ότι ως είδος έχουµε πράγµατι µία κοινή ϕύση καθώς
συγκεκριµένες πιέσεις και παράγοντες άγχους σχεδόν πάντα δηµιουργούν
σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας υγείας.14 Επιπλέον, εάν οι αξίες µας υποστη-
ϱίζουν συµπεριφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τη ϕυσική ϐιωσιµότητα στον
πλανήτη Γη, τότε µπορούµε να περιµένουµε ολοένα αυξανόµενα προβλήµατα

12 Ο «πολιτισµικός σχετικισµός» είναι µία αρχή η οποία καθιερώθηκε ως αυταπόδεικτη στον
τοµέα της Ανθρωπολογίας από τον Franz Boas στις αρχές του 20ού αιώνα.

13 Ο «ηθικός σχετικισµός», µία έννοια παρόµοια µε τον «πολιτισµικό σχετικισµό», ορίζεται
ως : «µία ϕιλοσοφική ϑέση η οποία ασχολείται µε τις διαφορές στις ηθικές επιλογές µετα-
ξύ διαφορετικών ανθρώπων και πολιτισµών» (https://www.boundless.com/management/
definition/moral-relativism/)

14 Βλέπε το προηγούµενο δοκίµιο Ορίζοντας τη ∆ηµόσια Υγεία.
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και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.15

Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το κυρίαρχο σύστηµα αξιών που
διαιωνίζει το καπιταλιστικό κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο έχει τη µορφή πα-
ϑογένειας για το ανθρώπινο είδος. Οι µηχανισµοί που αφορούν την επιβίωση
και την ανταµοιβή σε µία κοινωνία ϕέρνουν µαζί τους αισθήµατα ψυχολογι-
κής προσκόλλησης και µορφές αυτοσυντήρησης που έχουν τις ϱίζες τους στα
πρωτόγονα ανθρώπινα αισθήµατα της απόγνωσης και του ϕόβου. Η ϐασική
νοοτροπία την οποία προωθεί αυτό το οικονοµικό σύστηµα είναι αντικοινωνι-
κή και ϐασισµένη στην σπανιότητα των αγαθών, καθώς αναγκάζει όλους τους
παίκτες του οικονοµικού παιχνιδιού να εκµεταλλεύονται ο ένας τον άλλον και
να είναι ανταγωνιστικοί τόσο µεταξύ τους όσο και µε το ϕυσικό περιβάλλον.
Επίσης έχει ενσωµατωµένες πιέσεις για αποφυγή επίλυσης κοινωνικών προ-
ϐληµάτων, υπό το ϕόβο της απώλειας του ατοµικού κέρδους,16 αυξάνοντας
περισσότερο στους πολίτες αυτήν τη ϐασισµένη στο άγχος συναισθηµατική α-
νισορροπία. Το αποτέλεσµα είναι ένας ϕαύλος κύκλος γενικής κατάχρησης,
στενόµυαλου εγωισµού και κοινωνικής και περιβαλλοντικής αδιαφορίας.

Βεβαίως, ιστορικά οµιλώντας, αυτά τα επιβλαβή χαρακτηριστικά ανέκαθεν
τα δικαιολογούσαµε λέγοντας ότι απλά «έτσι είναι τα πράγµατα», λες και η ε-
ξελικτική ψυχολογία µας µάς κρατάει κολληµένους σε αυτήν την κατάσταση.

15 ΄Ενα γενικό παράδειγµα είναι οι καταναλωτικές αξίες οι οποίες είναι ευρέως διαδε-
δοµένες στον κόσµο σήµερα. Πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν να επεκτείνουν την ατοµι-
κή τους ιδιοκτησία διαρκώς, διότι περισσότερη ιδιοκτησία σηµαίνει περισσότερη επιτυ-
χία ενώ περισσότερη κατανάλωση σηµαίνει περισσότερη οικονοµική ανάπτυξη. Ωστό-
σο, µία τέτοια µη συντηρητική νοοτροπία µπορεί να ϑεωρηθεί µη ϐιώσιµη δεδοµένου ό-
τι Ϲούµε σε έναν πλανήτη µε πεπερασµένους ϕυσικούς πόρους. Στην πραγµατικότητα,
όπως υποστηρίζουν αρκετοί, το σηµερινό «πρότυπο διαβίωσης» των Ηνωµένων Πολιτειών
ϑα ήταν τεχνικά αδύνατο να εφαρµοστεί και στον υπόλοιπο κόσµο. Σύµφωνα µε ορι-
σµένες έρευνες «η ανθρωπότητα πλέον χρησιµοποιεί τους πλανητικούς πόρους και πα-
ϱάγει διοξείδιο του άνθρακα µε ϱυθµό 50% γρηγορότερο από ό,τι µπορεί να υποστη-
ϱίξει η Γη...» Πηγές : Living Planet Report: Humanity Now Needs 1.5 Earths, 2014
(http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_living_planet_report_2014.pdf); The Earth
Is Full, 2011 (http://www.nytimes.com/2011/06/08/opinion/08friedman.html)

16 Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, στο πλαίσιο του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου, όσο
περισσότερα προβλήµατα υπάρχουν τόσο περισσότερες είναι και οι ευκαιρίες για προσφο-
ϱά υπηρεσιών αντιµετώπισης προβληµάτων, και άρα για οικονοµική εκµετάλλευση. ΄Ενα
παράδειγµα είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία ϐγάζουν περισσότερο κέρδος αν τα
αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα αυξάνονται. Γενικά, όσο πιο ουσιαστική είναι η επίλυση των
προβληµάτων τόσο µικρότερη είναι η δυνατότητα κέρδους και οικονοµικής ανάπτυξης, κάτι
που προφανώς δεν επιθυµεί το σηµερινό κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο. Αν για παράδειγ-
µα αποφασίζαµε ως κοινωνία να καταργήσουµε την οδήγηση οχηµάτων από ανθρώπους και
επιτρέπαµε µόνο τα αυτοκινούµενα οχήµατα (ϐλ. αυτοκίνητο της Google), αυτό ϑα είχε πι-
ϑανότατα ως αποτέλεσµα να µειωθούν ϱαγδαία τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, άρα και οι
Ϲηµιές των οχηµάτων. Αυτό όµως µε τη σειρά του ϑα έφερνε µεγάλη µείωση κέρδους για τα
συνεργεία αυτοκινήτων και για τα καταστήµατα ανταλλακτικών.
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Πράγµατι, αν δεχτούµε ότι τα παινεµένα ψυχολογικά δόγµατα της παρα-
δοσιακής ϑεωρίας της αγοράς (νεοκλασικός ωφελιµισµός) είναι αληθή όσον
αφορά τα όρια του ανθρώπου στο να χτίσει µία «λειτουργική» κοινωνική δοµή,
τότε η ανισορροπία, η περιβαλλοντική καταστροφή, η καταπίεση, η ϐία, η τυ-
ϱαννία, οι προσωπικές διαταραχές, ο πόλεµος, η εκµετάλλευση, η εγωιστική
απληστία, ο µάταιος υλισµός, ο ανταγωνισµός και άλλα παρόµοια στοιχεία
καθίστανται απλά αµετάβλητα χαρακτηριστικά µας. Συνεπώς, ολόκληρη η
κοινωνία ϑα πρέπει να προσπαθεί απλά να µπαλώσει αυτές τις συνέπειες µε
κάποια µορφή «ελέγχου» ώστε να «διαχειρίζεται» όσο γίνεται αυτά τα υποτι-
ϑέµενα αναπόφευκτα ϕαινόµενα της ανθρώπινης ψυχολογίας. Με ϐάση τα
παραπάνω, ϐλέπουµε ότι το ανθρώπινο ον παρουσιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώ-
στε ϕαίνεται ότι έχει µία σοβαρή, ανίατη νοητική διαταραχή (ή καθυστέρηση)
την οποία απλά δεν µπορεί να ξεπεράσει και συνεπώς κάθε πτυχή της κοι-
νωνίας πρέπει να δοµηθεί γύρω από αυτήν την παραδοχή προσπαθώντας να
την αντιµετωπίσει.

Παρόλα αυτά, όσο περισσότερο εξελισσόµαστε ως είδος, όσο περισσότερο
µελετούµε την ιστορία µας και όσο περισσότερο συγκρίνουµε τη συµπεριφο-
ϱά των διαφόρων πολιτισµών ανά τον κόσµο και ανά τις διαφορετικές εποχές,
τόσο πιο σαφές γίνεται ότι οι δυνατότητές µας αναστέλλονται από ένα παρω-
χηµένο σύστηµα ανταµοιβής και επιβίωσης το οποίο ενισχύει ένα πρωτόγονο
αξιακό σύστηµα. Παρότι αυτές οι αξίες ίσως έπαιξαν ϑετικό εξελικτικό ϱόλο
στο παρελθόν, όσον αφορά το παρόν και το άµεσο µέλλον αυτά τα πρότυπα
συµπεριφοράς ϕαίνονται άκρως επιζήµια και µη ϐιώσιµα.

11.4 Παράλυση Λόγω Αυτοσυντήρησης

Ενώ κάθε άνθρωπος επιθυµεί τη διαβίωσή του σε υγιείς συνθήκες, κάτι
που είναι έτοιµος να υπερασπιστεί ανά πάσα στιγµή, η αυτοσυντήρηση στο
παρόν κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο οδηγεί µάταια αυτήν την επιθυµία έ-
να σηµείο πιο πέρα, στο οποίο πλέον παρεµποδίζεται σοβαρά η κοινωνική
πρόοδος και η επίλυση κοινωνικών προβληµάτων. Στην πραγµατικότητα, ϑα
µπορούσε να ειπωθεί ότι πολλές ϕορές αυτή η τάση για αυτοσυντήρηση έ-
χει ϐραχυπρόθεσµο και ατοµιστικό χαρακτήρα, εις ϐάρος της µακροχρόνιας
κοινωνικής συνοχής.

Το πιο προφανές παράδειγµα αφορά τη διαρκή επιδίωξη εισοδήµατος, αυ-
τού του Ϲωτικού στοιχείου της αγοράς και κατ΄ επέκταση της επιβίωσης των
ίδιων των πολιτών. ΄Οταν µία επιχείρηση καταφέρνει να κερδίσει κάποιο µε-
ϱίδιο της αγοράς, µπορεί να προσφέρει εισόδηµα στους εργαζοµένους και
τους ιδιοκτήτες της. Αυτή η επιχείρηση έχει πλέον συµφέρον να διατηρήσει
µε κάθε τρόπο το εισόδηµα που παράγεται από το εξασφαλισµένο µερίδιο
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αγοράς. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση εξάρτησης συµµορφώνονται αναπό-
ϕευκτα οι ανθρώπινες αξίες, καθώς για τους εργαζοµένους και τους εργοδότες
η επιχείρηση δεν είναι απλά µία τυχαία οντότητα που παράγει ένα αγαθό ή
µία υπηρεσία, αλλά το µέσο υποστήριξης της Ϲωής τους.

Το αποτέλεσµα είναι µία συνεχόµενη, κοινωνικά εξουθενωτική µάχη, όχι
µόνο ανάµεσα στους ανταγωνιστές που κινούνται στην ίδια καταναλωτική α-
γορά αλλά και ενάντια στην καινοτοµία και την αλλαγή γενικότερα. Παρότι
από επιστηµονικής σκοπιάς η τεχνολογική πρόοδος είναι γενικά επιθυµητή
και ωφέλιµη, από οικονοµικής σκοπιάς πολλές καινοτοµίες οι οποίες µπο-
ϱούν να λύσουν µείζονα κοινωνικά προβλήµατα ϑεωρούνται απειλές, αν µπο-
ϱούν να µειώσουν τα κέρδη κατεστηµένων εταιριών ή ϐιοµηχανιών. Ιστορικά
µπορούµε να ϐρούµε πολλά παραδείγµατα «διαφθοράς», καρτέλ, µονοπωλίων
και άλλων ενεργειών αυτοσυντήρησης από κερδοφόρες επιχειρήσεις οι οποί-
ες απλά προσπαθούσαν να διατηρήσουν το εισόδηµά τους ανεξάρτητα από το
κοινωνικό κόστος.17

΄Ενα άλλο παράδειγµα είναι η ψυχική νεύρωση την οποία έχει δηµιουρ-
γήσει το σύστηµα της αγοράς µέσα από τα κίνητρα ανταµοιβής της ϕήµης
του ατόµου. Είναι σαφές ότι κανένας δεν εφευρίσκει κάτι από µόνος του
διότι η γνώση δηµιουργείται διαδοχικά µε την πάροδο του χρόνου και κατά
κανόνα αναπτύσσεται µε τη συµβολή πολλών ανθρώπων, καθώς ο καθένας
επηρεάζεται από τους προηγούµενους και πατάει πάνω στις γνώσεις τους για
να δηµιουργήσει το οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, ο ϑεσµός της «ιδιοκτησίας»,
ένα ϐασικό στοιχείο στην οικονοµία της αγοράς, ϑέτει εµπόδια στη διάδοση
πληροφοριών µέσω των πατεντών και των «εµπορικών µυστικών», ενώ ενισχύει
επίσης την ιδέα της «πνευµατικής ιδιοκτησίας» παρά το γεγονός ότι ως έννοια
είναι αβάσιµη.

Σε αξιακό επίπεδο, αυτό µεταφράζεται στην απαίτηση για ατοµική «ανα-
γνώριση», κάτι που συχνά κάνει τους ανθρώπους να συµπεριφέρονται «εγωκε-
ντρικά» ϐλέποντας τους εαυτούς τους ως ιδιοκτήτες ιδεών και «εφευρέσεων».
Στο σηµερινό κόσµο, αυτή η «ιδιοκτησιακή επιβράβευση» έχει γίνει σε µεγάλο
ϐαθµό αυτοσκοπός, καθώς αρκετοί οι οποίοι συµβάλλουν σε µία εξέλιξη, ε-
πιδιώκουν µία υψηλότερη κοινωνική «αναγνώριση» για τις ιδέες τους, παρότι
οι ίδιοι αποτελούν απλώς ένα κοµµάτι µίας συνεχούς και πολύ ευρύτερης
διαδικασίας. Αν και η εκτίµηση από την κοινωνία για τη συνεισφορά ενός
ανθρώπου σε οποιονδήποτε τοµέα είναι ένα σηµαντικότατο κοινωνικό κίνη-
τρο και αποτελεί ϑεµέλιο λίθο της αυτοεκπλήρωσης του ανθρώπου, η επι-

17 ΄Ενα παράδειγµα αναστολής της γενικότερης κοινωνικής προόδου στο ϐωµό της δια-
τήρησης των υφιστάµενων κερδοσκοπικών κατεστηµένων είναι η επιτυχής προσπάθεια της
πετρελαϊκής ϐιοµηχανίας, χρησιµοποιώντας την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να εµποδίσει την πλή-
ϱη ενσωµάτωση των αµιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά το 1990. Παραποµπή:
Who Killed the Electric Car? (http://www.imdb.com/title/tt0489037/synopsis)
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νόηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας και όλων των επίπλαστων ιδιοτήτων της
αναπόφευκτα διαστρεβλώνει την αυθεντικότητα της έννοιας της προσωπικής
εκπλήρωσης.

Στην πραγµατικότητα, στο επίπεδο της ιστορικής συσσώρευσης γνώσης,
η όποια «εκτίµηση» έχουµε ως κοινωνία για τις διάφορες εφευρέσεις µε τον
καιρό σβήνεται από την ιστορική µνήµη. Σήµερα, για παράδειγµα, όταν χρη-
σιµοποιούµε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή στις καθηµερινές µας
εργασίες, πολύ σπάνια σκεφτόµαστε τα χιλιάδες χρόνια µελέτης τα οποία ο-
δήγησαν στην κατανόηση και την εφαρµογή των επιστηµονικών αρχών που
σχετίζονται µε αυτό το εργαλείο. Επίσης, δεν σκεφτόµαστε την τεράστια πο-
σότητα χρόνου που δαπανήθηκε συνολικά από αµέτρητους ανθρώπους και
οδήγησε στην «εφεύρεση» ενός τέτοιου εργαλείου, µε τη σηµερινή του µορφή.

Η αξία της «αναγνώρισης» µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο στο πλαίσιο της
οικονοµίας της αγοράς, όπου η οικονοµική ανταµοιβή είναι άκρως απαραί-
τητη. Εάν ο δηµιουργός δεν επιδιώξει την «αναγνώρισή του», πολύ δύσκολα
ϑα αποκτήσει χρηµατικό κέρδος και άρα τα αναγκαία για την επιβίωσή του.
Το ϕαινόµενο αυτό επιδεινώνει την αναφερθείσα ψυχική νεύρωση και οδηγεί
αναπόφευκτα στην αναστολή της προόδου που µπορεί να επέλθει µέσω του
διαµοιρασµού της γνώσης.

Επιπλέον, οι διαταραχές που σχετίζονται µε την «αυτοσυντήρηση» στην οι-
κονοµία της αγοράς µπορούν να λάβουν πολλές άλλες µορφές, όπως η χρή-
ση της κυβέρνησης ως εργαλείο εξυπηρέτησης συµφερόντων,18 η παρέµβαση
στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και η διαστρέβλωση της πληροφορίας19 (αφού
και τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα χρειάζονται χρηµατοδότηση για να λειτουργή-
σουν), αλλά ακόµα και ο καθορισµός των διαπροσωπικών σχέσεων ϐάσει των
οικονοµικών δεδοµένων και εξαρτήσεων.20 Ο ϕόβος του να χάσουµε το µέσο
της επιβίωσής µας (πχ. το επάγγελµά µας) µπορεί να οδηγήσει ακόµα και
το πιο «ηθικό» άτοµο να προβεί σε ενέργειες που υπό άλλες συνθήκες ϑα ϑε-

18 Τα εταιρικά λόµπι υπάρχουν εξ ορισµού για να δίνουν χρήµατα µε σκοπό να επηρεάσουν
ή να κατευθύνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Παραποµπή: Corporate Lobbyists Threaten
Democracy, Julio Godoy, IPS: (http://www.ipsnews.net/2012/08/corporate-lobbyists-
threaten-democracy/)

19 ΄Ενα εξαιρετικό παράδειγµα επί αυτού ήταν µία υπόθεση του 2007 κατά την οποία η
Microsoft, καθώς ήταν δυσαρεστηµένη µε τις πληροφορίες σε ορισµένα λήµµατα της «Βι-
κιπαίδειας», προσέλαβε ένα συντάκτη για να αλλάξει το κείµενο προς όφελος της εταιρί-
ας. (Microsoft Offers Cash for Wikipedia Edit: (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2007/01/23/AR2007012301025.html)

20 Η µελέτη µίας εταιρίας διαχείρισης κεφαλαίων στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ έδειξε ότι πολλοί
άνθρωποι ϑα δέχονταν να παντρευτούν οποιονδήποτε απλά αν τους προσφερόταν κάποια
αµοιβή, µε το µέσο δηλωθέν αντίτιµο περίπου στα 1,5 εκατοµµύρια δολάρια. Παραποµπή:
Survey: Most People Would Marry For Money, Tom Miller (http://www.yourtango.com/
20072778/survey-most-people-would-marry-for-money)
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ωρούσε «διεφθαρµένες». Αυτή η µορφή πίεσης είναι συνεχής και αποτελεί
µία ϱιζική αιτία της αποκαλούµενης «εγκληµατικότητας» και της κοινωνικής
παράλυσης που ϐιώνουµε σήµερα.

11.5 Ανταγωνισµός, Εκµετάλλευση και Ταξικός
Πόλεµος

Με ϐάση τα προηγούµενα σηµεία, η εκµετάλλευση, η οποία είναι εγγενής
στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σκέψης της αγοράς, έχει γίνει πλέον απαραίτητο
συστατικό της «επιτυχίας». Η νοοτροπία της «εκµετάλλευσης» είναι διάχυτη σε
πολλές πτυχές της Ϲωής µας. Η χειραγώγηση και η εκµετάλλευση µε σκοπό
το κέρδος αποτελεί κινητήρια δύναµη του σύγχρονου πολιτισµού, αφού πλέον
εκτείνεται και πέρα από το πλαίσιο του οικονοµικού συστήµατος της αγοράς.

Η στάση του να ϐλέπει κανείς τον υπόλοιπο κόσµο απλά ως ένα µέσο
για να «κυριαρχήσει» και να διατηρήσει τα συµφέροντά του είναι µία κινητή-
ϱια ψυχολογική διαστρέβλωση που πλέον συναντάται σε ϱοµαντικές σχέσεις,
ϕιλίες, οικογενειακές δοµές, στον εθνικισµό, αλλά ακόµα και στο πώς συ-
σχετιζόµαστε µε το ϕυσικό περιβάλλον στο οποίο Ϲούµε. Για του λόγου το
αληθές, επιδιώκουµε απερίσκεπτα και χωρίς κατάλληλο στρατηγικό σχεδια-
σµό την εκµετάλλευση των ϕυσικών πόρων απλώς και µόνο για την επίτευξη
ϐραχυπρόθεσµου προσωπικού κέρδους, αγνοώντας το µελλοντικό κόστος της
έλλειψής τους. Βλέπουµε όλα τα στοιχεία της Ϲωής µας αναγκαστικά υπό το
πρίσµα του «τι µπορώ να κερδίσω από αυτό προσωπικά;»

Μία έρευνα του 2011 από το Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου
Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας, διαπίστωσε ότι «...τα άτοµα της ανώτερης τά-
ξης συµπεριφέρονται πιο ανήθικα σε σχέση µε τα άτοµα της χαµηλότερης
τάξης... έχοντας συγκριτικά περισσότερες πιθανότητες να παραβούν τον κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας. Σε εργαστηριακές µελέτες που ακολούθησαν, τα
άτοµα της ανώτερης τάξης είχαν περισσότερες πιθανότητες από αυτά της κα-
τώτερης τάξης να εµφανίσουν ανήθικες τάσεις κατά τη λήψη αποφάσεων, να
πάρουν αντικείµενα από άλλους, να πουν ψέµατα σε µία διαπραγµάτευση,
να εξαπατήσουν για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν ένα ϐρα-
ϐείο και να ασκήσουν ανήθικη συµπεριφορά κατά την εργασία. Τα δεδοµένα
που προέκυψαν µε τη χρήση µεσολαβητικών και τροποποιητικών µεταβλητών
έδειξαν ότι οι ανήθικες τάσεις των ατόµων της ανώτερης τάξης οφείλονται εν
µέρει στην πιο ευνοϊκή στάση τους προς την απληστία.» 21

21 Παραποµπή: Higher social class predicts increased unethical behavior, Piffa, Stanca-
toa, Côtéb, Mendoza-Dentona, Dacher Keltnera, University of Michigan, 2012 (http://
www.pnas.org/content/early/2012/02/21/1118373109)
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Μελέτες αυτού του είδους είναι πολύ ενδιαφέρουσες καθώς απορρίπτουν
το κοινό επιχείρηµα υπέρ του τωρινού κοινωνικού συστήµατος ότι η ανθρώπι-
νη ϕύση διέπεται από την εγγενή τάση για «ανταγωνισµό και εκµετάλλευση».
Οι ταξικές σχέσεις δεν είναι γενετικές σχέσεις, αν και ο κάθε άνθρωπος έχει
σαφώς συγκεκριµένες προδιαθέσεις από τη στιγµή που γεννιέται. Η µελέτη
αυτή εκφράζει ένα πολιτιστικό ϕαινόµενο και µπορούµε µάλιστα εύλογα να
υποθέσουµε πως η αδιαφορία της ανώτερης τάξης για τις αρνητικές συνέπειες
των πράξεών της, κάτι που σήµερα ονοµάζουµε «ανήθικη συµπεριφορά», είναι
αποτέλεσµα των αξιών που απαιτούνται για να µπορέσει κάποιος να ϕτάσει ή
να διατηρηθεί σε αυτήν την «ανώτερη τάξη».22

∆ιαχρονικά, πολλοί ϑεωρούν ότι όσοι καταφέρνουν να «πετύχουν» επιχει-
ϱηµατικά είναι συνήθως άνθρωποι «ασυναίσθητοι» και «αδίστακτοι». Πράγ-
µατι, δεδοµένης της διαταραχής του αξιακού συστήµατος, ϕαίνεται ότι οι
περισσότεροι που καταφέρνουν να «πετύχουν στη Ϲωή τους» έχουν ελάχιστη
ενσυναίσθηση, και αυτό είναι εύλογο µε ϐάση την αδιαφορία που προκαλεί το
ανταγωνιστικό ήθος το οποίο είναι εγγενές στην ψυχολογία του σηµερινού οι-
κονοµικού µοντέλου. Γενικά, όσο περισσότερη συναισθηµατική ταύτιση και
κατανόηση έχει κάποιος για τους συνανθρώπους του, τόσο πιο απίθανο είναι
να γίνει επιτυχηµένος από οικονοµικής άποψης. Είναι η ίδια λογική η οποία
ισχύει στον αθλητισµό, όπου αν κανείς ϐοηθήσει έναν αντίπαλο παίκτη, αυτό
ϑα σηµαίνει ότι ϑα χάσει ο ίδιος.

Τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι κατώτερες τάξεις είναι, από κοι-
νωνικής άποψης, πιο ανθρώπινες. Για παράδειγµα, έχει ϐρεθεί ότι οι ϕτωχοί
δίνουν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήµατός τους (4,3%) για ϕιλανθρωπι-
κούς σκοπούς από ό,τι οι πλούσιοι (2,1%). Μία έρευνα του 2010, µε τη
χρήση µεσολαβητικών και τροποποιητικών µεταβλητών, διαπίστωσε τα εξής :
«[Τ]α άτοµα της κατώτερης τάξης αποδείχθηκε ότι είναι περισσότερο γενναιό-
δωρα...φιλάνθρωπα...εµπιστεύονται πιο εύκολα...και ϐοηθάνε περισσότερο...
σε σύγκριση µε τα άτοµα της ανώτερης τάξης τα οποία συµµετείχαν στη µε-
λέτη. Τα δεδοµένα έδειξαν ότι τα άτοµα χαµηλότερης τάξης εµφάνισαν πιο
ϐοηθητική και ϑετική συµπεριφορά, από κοινωνικής άποψης, διότι πίστευαν
περισσότερο σε αξίες ισότητας και είχαν περισσότερη ευαισθησία.»2324

Μία µελέτη που διεξήχθη από τον οργανισµό Chronicle of Philanthropy,

22 Παραποµπή: "How Wealth Reduces Compassion", Daisy Grewal, Scientific A-
merican, 2012 (http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-wealth-reduces-
compassion)

23 Πηγή: "Having Less, Giving More: The Influence of Social Class on Prosocial Beha-
vior", Journal of Personality and Social Psychology, 2010, Vol. 99, No. 5, 771-784, 2012
(http://www.rotman.utoronto.ca/phd/file/Piffetal.pdf)

24 Πηγή: Study: Poor Are More Charitable Than The Wealthy, NPR, 2012 (http://
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=129068241)
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η οποία χρησιµοποίησε δεδοµένα ϕορολογικών εκπτώσεων από την εφορία,
έδειξε ότι τα νοικοκυριά µε ετήσιο εισόδηµα µεταξύ 50.000 και 75.000 δολα-
ϱίων δίνουν κατά µέσο όρο 7,6% του εισοδήµατός τους για ϕιλανθρωπικούς
σκοπούς ενώ τα νοικοκυριά µε ετήσιο εισόδηµα 100.000 δολάρια ή περισσό-
τερο δίνουν το 4,2%. Σε ορισµένες από τις πλουσιότερες γειτονιές, όπου τα
περισσότερα νοικοκυριά έχουν εισόδηµα 200.000 δολάρια και πάνω, η µέση
συνεισφορά ήταν 2,8%.2526

11.6 Επιτυχία και Κοινωνική Θέση

Στη ϐάση του καπιταλιστικού µοντέλου υπάρχει µία σιωπηρή παραδο-
χή ότι εκείνοι που συµβάλλουν τα µέγιστα ϑα πρέπει να κερδίζουν και τα
περισσότερα. Με άλλα λόγια, υποτίθεται ότι για να έχει γίνει κάποιος δισεκα-
τοµµυριούχος, για παράδειγµα, ϑα πρέπει να έχει κάνει κάτι πολύ σηµαντικό
και χρήσιµο για την κοινωνία. Αυτό είναι προφανώς αναληθές. Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των πάµπλουτων ανθρώπων έχει κερδίσει τον πλούτο της µέσω
µηχανισµών οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα απτό στην κοινωνία.27

Οι εφαρµογές της Μηχανικής, η επίλυση προβληµάτων και η δηµιουργι-
κή καινοτοµία είναι στοιχεία που εµφανίζονται σχεδόν πάντα στο χαµηλότερο
ιεραρχικό επίπεδο του ϐιοµηχανικού συµπλέγµατος, δηλαδή στο επίπεδο των
εργατών. ΄Επειτα, αυτά τα στοιχεία γίνονται προϊόν εκµετάλλευσης από τα ά-
τοµα στην κορυφή του συµπλέγµατος (ιδιοκτήτες), οι οποίοι µάλιστα είναι
ειδικοί στο απαρχαιωµένο παιχνίδι της προσέλκυσης αγοραστικού κοινού,
δηλαδή στη δηµιουργία µίας «αγοράς» για κάθε προϊόν. Αυτό ϕυσικά δεν
σηµαίνει ότι όσοι έχουν πλούτη δεν έχουν ευφυΐα ή ότι δεν έχουν δουλέψει
σκληρά, όµως οι ανταµοιβές που παράγονται από το σύστηµα διανέµονται
περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι εκµεταλλεύονται τους µηχανισµούς της α-
γοράς και όχι σε αυτούς οι οποίοι πραγµατικά δηµιουργούν. Για του λόγου
το αληθές, ένας από τους πιο προσοδοφόρους τοµείς της παγκόσµιας οι-
κονοµίας σήµερα είναι ο τοµέας των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών.28 Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγµα, καθώς πλέον το να είναι
κάποιος διευθυντής µίας εταιρείας «αµοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθµισης κιν-

25 Παραποµπή: The Rich Are Less Charitable Than the Middle Class: Study, CNBC, 2012
(http://www.cnbc.com/id/48725147)

26 Παραποµπή: "America’s poor are its most generous givers", Frank Greve/McCLatchy
analysis, 2009 (http://www.mcclatchydc.com/2009/05/19/68456/americas-poor-are-
its-most-generous.html)

27 Παραποµπή: The Engineers and the Price System, Thorstein Veblen, 1921
28 Παραποµπή: "The 40 Highest-Earning Hedge Fund Managers", Nathan

Vardi, Forbes (http://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2012/03/01/the-40-highest-
earning-hedge-fund-managers-3/)
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δύνου» (hedge funds) και να διακινεί απλά το χρήµα µε µόνο στόχο το κέρδος
περισσότερου χρήµατος, χωρίς να έχει καµία απτή ή δηµιουργική συνεισφο-
ϱά στην κοινωνία,29 είναι ένα από τα πιο προσοδοφόρα επαγγέλµατα στο
σηµερινό κόσµο.

Οµοίως, ακόµη και η έννοια της «επιτυχίας» στο σηµερινό πολιτισµό µε-
τριέται µε ϐάση τον υλικό πλούτο. Η διασηµότητα, η εξουσία και άλλες σεβα-
στές ϑέσεις στη σηµερινή κοινωνία συνδέονται άρρηκτα µε τον υλικό πλούτο.
Το να είσαι ϕτωχός σήµερα είναι απεχθές ενώ το να είσαι πλούσιος είναι ϑαυ-
µαστό. Σε όλο σχεδόν το κοινωνικό ϕάσµα τα άτοµα που διαθέτουν υψηλά
επίπεδα πλούτου αντιµετωπίζονται µε τεράστιο σεβασµό. Αυτό οφείλεται εν
µέρει σε ένα µηχανισµό επιβίωσης, εγγενή στο σηµερινό κοινωνικό σύστηµα,
κατά τον οποίο οι πολίτες έχουν προσωπικό συµφέρον να ϐρίσκονται κοντά
σε άτοµα µε πλούτο ή εξουσία γιατί έτσι ίσως µπορέσουν να αποκτήσουν την
απαραίτητη γνώση για να γίνουν και οι ίδιοι τόσο «επιτυχηµένοι». Αυτό το
ϕαινόµενο όµως έχει µεταµορφωθεί σε µία περίεργη ψύχωση, στο σηµείο
που για αρκετούς ανθρώπους αποτελεί ϐασικό κίνητρο κάθε πράξης τους ο
πλουτισµός και η απόκτηση εξουσίας ή διασηµότητας µε οποιοδήποτε µέσο.

Η ανταµοιβή των πιο αδίστακτων και εγωιστών στην κοινωνία µας, είτε µέ-
σω οικονοµικών απολαβών είτε µέσω του δηµοσίου σεβασµού ή ϑαυµασµού,
είναι µία από τις πιο δυσδιάκριτες και ύπουλες συνέπειες του καπιταλιστικού
µοντέλου και των κινήτρων που αυτό παράγει. Το εν λόγω σύστηµα όχι µόνο
εµποδίζει την επίλυση ϐασικών προβληµάτων επειδή απλά δεν µπορούν να
παράγουν κέρδος (πχ την εξάλειψη της ϕτώχειας), αλλά δικαιολογεί την ίδια
την ύπαρξή του χρησιµοποιώντας ως δέλεαρ την επίτευξη υψηλής κοινωνικής
ϑέσης για εκείνους που ϑα «επιτύχουν» εντός του συστήµατος, ανεξάρτητα
από το αν συνεισφέρουν πραγµατικά στην κοινωνία ή αν η επιτυχία τους έχει
κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Ο κοινωνιολόγος Θόρσταϊν Βέµπλεν έγραψε εκτενώς για αυτό το ϑέµα,
αναφερόµενος σε αυτές τις αξίες ως αρπακτικές: «Καθώς ο αρπακτικός πο-
λιτισµός ϕθάνει σε πιο πλήρη ανάπτυξη, έρχεται µία διάκριση µεταξύ των
εργασιών...Ο «έντιµος» άνθρωπος δεν πρέπει να παρουσιάζει µόνο την ικα-
νότητα για αρπακτική εκµετάλλευση, αλλά πρέπει επίσης να αποφεύγει την
εµπλοκή του σε επαγγέλµατα τα οποία δεν περιλαµβάνουν εκµετάλλευση. Οι

29 ΄Ενα συχνό επιχείρηµα είναι ότι ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας είναι πολύ σηµαντικός για
τη ϐιοµηχανική παραγωγή, διότι µέσω των επενδύσεων παρέχει το κεφάλαιο από το οποίο
προκύπτει η παραγωγή. Ωστόσο, αυτή η διαµεσολάβηση είναι ένα τέχνασµα, γιατί η πα-
ϱαγωγή, στη ϕυσική πραγµατικότητα (δηλαδή χωρίς να λάβουµε υπόψη το καπιταλιστικό
µοντέλο), δεν έχει να κάνει µε χρήµατα ή επενδύσεις αλλά µε την εκπαίδευση, τους ϕυσι-
κούς πόρους και τη Μηχανική. Οι επενδύσεις και η χρηµατοδότηση δεν είναι πραγµατικά
συστατικά διότι δεν παράγουν κάτι απτό, και αρά δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της
ϕυσικής διαδικασίας παραγωγής.
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ευτελείς ασχολίες, εκείνες που δεν περιλαµβάνουν την προφανή πίεση και
καταστροφή της Ϲωής των ανταγωνιστών, πέφτουν σε ανυποληψία και ανα-
τίθενται στα µέλη της κοινότητας που είναι ελαττωµατικά όσον αφορά την
επιθετική τους ικανότητα, δηλαδή εκείνους οι οποίοι δεν διαθέτουν σωµατι-
κή δύναµη, ευκινησία ή αγριότητα...Ως εκ τούτου ο αρτιµελής ϐάρβαρος του
αρπακτικού πολιτισµού που ϑέλει να έχει καλό όνοµα...επενδύει τον χρόνο
του στις ανδροπρεπείς τέχνες του πολέµου και αφιερώνει το ταλέντο του στην
επινόηση τρόπων και µέσων για τη διατάραξη της ειρήνης. Αυτό ϑεωρείται
τίµιο.» 30

Ο Ουίλιαµ Τόµσον, στο έργο του Μία ΄Ερευνα περί των Αρχών της Ευνοϊκό-
τερης για την Ανθρώπινη Ευτυχία Κατανοµής του Πλούτου, τονίζει και αυτός
την επιρροή του πλούτου στις κοινωνικές αξίες : «Η επόµενη ϑέση µας, είναι
ότι ο υπερβολικός πλούτος εγείρει το ϑαυµασµό και τη µίµηση και µε αυτόν τον
τρόπο η ϕαυλότητα των πλούσιων ανθρώπων διαχέεται στην υπόλοιπη κοινωνί-
α ή παράγονται άλλες µορφές ϕαυλότητας λόγω της σύγκρισης [της υπόλοιπης
κοινωνίας] µε τους πάµπλουτους ανθρώπους. Σε αυτό το σηµείο, τίποτα δεν
είναι πιο προφανές από την καθολική λειτουργία της πιο κοινής αρχής της
ϕύσης µας: της συσχέτισης. Ο πλούτος, ως µέσο της ευτυχίας...αποτελεί
αντικείµενο ϑαυµασµού και Ϲήλιας από όλους· πάντα συσχετίζουµε τους τρό-
πους και τον χαρακτήρα [των πλουσίων] µε την αφθονία αυτών των καλών
πραγµάτων...»31

Οι τάξεις και ο ταξικός πόλεµος είναι ϕυσικές εκφάνσεις αυτού του ϕαι-
νοµένου καθώς οι αξιακοί συσχετισµοί µε τον πλούτο και την εξουσία δη-
µιουργούν παροδικά µία συναισθηµατική ταυτότητα στα άτοµα. Η ανέλιξη
στις κοινωνικές ϐαθµίδες γίνεται σιγά-σιγά αυτοσκοπός, κάτι που έχει ως
αποτέλεσµα τα άτοµα στις ανώτερες τάξεις να αποκτούν τη νοοτροπία της αυ-
τοσυντήρησης, προσπαθώντας διαρκώς να διατηρήσουν (ή να αναβαθµίσουν)
τη ϑέση τους µε κάθε τρόπο, ακόµη κι αν αυτό δεν τους ανταµείβει πλέον
µε χρήµατα ή υλικά αγαθά. Η αυτοσυντήρηση σε αυτήν την περίπτωση έχει
τη µορφή εθισµού σε ναρκωτική ουσία. ΄Οπως ένας χρόνιος τζογαδόρος για
να αισθανθεί καλά χρειάζεται περισσότερο την έκρηξη ενδορφίνης που του
προσφέρει η νίκη παρά τα κερδισµένα λεφτά, έτσι και τα άτοµα στις υψη-
λότερες τάξεις αναπτύσσουν συχνά παραπλήσιους εθισµούς σε σχέση µε την
κοινωνική τους ϑέση και τον πλούτο τους.

Ο όρος «απληστία» χρησιµοποιείται συχνά για να γίνει η διάκριση µεταξύ
εκείνων που εκµεταλλεύονται σε µικρό ϐαθµό και εκείνων που εκµεταλλεύ-
ονται σε µεγάλο ϐαθµό. Η απληστία είναι εποµένως µία σχετική έννοια,

30 "The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor", Essays in Our Changing
Order, Thorstein Veblen, pp.93-94

31 Πηγή: An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Conducive to
Human Happiness, William Thompson, London, William S. Orr, 1850, p.147
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όπως ακριβώς είναι και το να είσαι «πλούσιος». Ο όρος «σχετική στέρηση»32

αναφέρεται στη δυσαρέσκεια που νιώθουν οι άνθρωποι όταν συγκρίνουν την
οικονοµική τους κατάσταση µε άλλους και συνειδητοποιούν ότι έχουν λιγότε-
ϱα από αυτά που πιστεύουν ότι δικαιούνται. Λόγω των κινήτρων που παρέχει
το καπιταλιστικό µοντέλο, τα οποία ϐασίζονται κυρίως στην απόκτηση υλικών
αγαθών, αυτό το ψυχολογικό ϕαινόµενο δεν έχει όρια. Πρόκειται εποµένως
για µία διαταραχή του συστήµατος αξιών και ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα στο
επίπεδο της πνευµατικής υγείας.

Ενώ η κάλυψη των ϐασικών αναγκών και η διατήρηση ενός ποιοτικού
ϐιοτικού επιπέδου είναι σηµαντικά στοιχεία για τη σωµατική και ψυχική µας
υγεία, οτιδήποτε πέρα από αυτήν την ισορροπία, στο πλαίσιο της κοινωνικής
σύγκρισης, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές νευρώσεις και κοινωνικές διατα-
ϱαχές. Εκτός του ότι στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει όριο στην κοινωνική
ανέλιξη και στην απόκτηση πλούτου, συχνά αυτό το ϕαινόµενο προκαλεί την
αποσύνδεση των ανθρώπων από τους συνανθρώπους τους, µε αποτέλεσµα την
αποξένωση και την απανθρωπιά. Αυτή η απουσία ενσυναίσθησης δεν έχει
κανένα ϑετικό αποτέλεσµα σε κοινωνικό επίπεδο. Οι κτητικές αξίες οι οποίες
είναι εγγενείς στο σύστηµα της αγοράς, ουσιαστικά εγγυώνται τη διαιώνιση
των συγκρούσεων και των καταχρήσεων.33

Φυσικά, αυτό το ϕαινόµενο της ψυχικής νεύρωσης δικαιολογείται µε την
πρόφαση ότι το κυνήγι όλο και περισσότερου πλούτου είναι η ϐασική κινη-
τήρια δύναµη της κοινωνικής προόδου και της καινοτοµίας. Παρότι µπορεί
να υπάρχει κάποια δόση αλήθειας σε αυτήν την υπόθεση, η πρόθεση δεν
είναι η κοινωνική συνεισφορά αλλά το συγκριτικό πλεονέκτηµα και το οικο-
νοµικό όφελος. Είναι σαν να λέµε ότι είναι καλό για την υγεία µας να µάς
κυνηγάει µία αγέλη πεινασµένων λύκων, γιατί µάς υποχρεώνει να τρέχουµε
συνεχώς. Παρότι το σηµερινό σύστηµα ενθαρρύνει όντως κάποια σηµαντικά
επιτεύγµατα, η κινητήρια δύναµη, η πρόθεση δηλαδή, δεν είναι τα ίδια τα
επιτεύγµατα και η κοινωνική συνεισφορά τους. Τα επιβλαβή παραπροϊόντα
αυτής της νοοτροπίας καθώς και η αδυναµία του σηµερινού οικονοµικού µο-
ντέλου να δει τα προβλήµατα µε µία ευρύτερη οπτική (η οποία µπορεί να
ϕέρει την επίλυσή τους) ακυρώνει την ιδέα ότι οι αξίες του ανταγωνισµού, της
απληστίας και της οικονοµικής ανέλιξης αποτελούν πηγή της πραγµατικής
κοινωνικής προόδου.

Για την ακρίβεια, ο επιδηµιολόγος Ρίτσαρντ Γουίλκινσον (Richard Wilkin-
son) έκανε µία σύγκριση των πλούσιων χωρών ϐασισµένη στην εισοδηµατική
ανισότητα που υφίσταται ανάµεσα στον πληθυσµό τους, όπου διαπιστώθηκε

32 Πηγή: Relative Deprivation: Specification, Development, and Integration, Iain Walker,
Heather J. Smith, Cambridge University Press, 2001, ISBN 0-521-80132-X, Google Print

33 Περισσότερα στο δοκίµιο ∆οµικός Ταξισµός, Κράτος και Πόλεµος.
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ότι οι χώρες µε τη µικρότερη εισοδηµατική ανισότητα παρουσιάζουν περισσό-
τερη καινοτοµία.34 Αν σκεφτούµε ότι οι αξίες του ανταγωνισµού και της εκ-
µετάλλευσης, ως ϐασικά κοινωνικά κίνητρα, αυξάνουν σε µεγάλο ϐαθµό την
εισοδηµατική ανισότητα και συνεπώς το χάσµα µεταξύ πλούσιων και ϕτωχών,
µπορούµε εύλογα να συµπεράνουµε ότι οι αξίες της ισότητας και της συνερ-
γασίας έχουν τελικά µεγαλύτερη δηµιουργική δύναµη από ό,τι ισχυρίζεται η
παραδοσιακή οικονοµική ϱητορική.

΄Ενα τελευταίο σηµείο που ϑα εξετάσουµε εδώ είναι το πώς ο υλισµός και
η κοινωνική ϑέση µπορούν να συνδεθούν κατ΄ επέκταση µε το Ϲήτηµα της
µαταιοδοξίας. Παρότι αυτό το Ϲήτηµα αποκλίνει κάπως από το σηµείο που
εστιάζουµε, πρέπει να τονίσουµε ότι η µαταιοδοξία που ϐρίσκεται στη ϐάση
του σηµερινού µας πολιτισµού έχει άµεση σχέση µε τα κίνητρα αναβάθµι-
σης της κοινωνικής ϑέσης και τα πρότυπα «επιτυχίας» τα οποία είναι ϐαθιά
ϱιζωµένα στην καπιταλιστική ψυχολογία. ∆εδοµένου ότι η κοινωνική αξία
της «απόκτησης» είναι στην πραγµατικότητα απαραίτητη για να δουλέψει το
µοντέλο της κατανάλωσης, είναι ϕυσικό µέσα από το µάρκετινγκ και τη δια-
ϕήµιση να παράγεται συνεχώς µία έλλειψη ικανοποίησης, ακόµη και για το
πώς αισθανόµαστε για τη ϕυσική µας εµφάνιση.

Πριν από µερικά χρόνια διεξήχθη µία έρευνα στα νησιά Φίτζι, όπου εισή-
χθηκε η ∆υτική τηλεόραση σε έναν πολιτισµό που δεν είχε εµπειρία µε το εν
λόγω µέσο. Μέχρι το τέλος της παρατηρούµενης περιόδου, οι υλιστικές αξίες
και η µαταιοδοξία είχαν επιδράσει µε πολύ ισχυρό τρόπο σε αυτόν τον πολι-
τισµό. Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό νεαρών γυναικών, οι οποίες
µέχρι πρότινος ασπάζονταν το στυλ ενός ισορροπηµένου ϐάρους σώµατος, α-
πέκτησε µεγάλη εµµονή µε το αδυνάτισµα. Οι διατροφικές διαταραχές, οι
οποίες ήταν ανήκουστες σε αυτήν την κοινότητα, άρχισαν να εξαπλώνονται·
ενώ οι γυναίκες άρχισαν να αλλάζουν εµφάνιση.35

11.7 Ιδεολογική Πόλωση και Απόδοση Ευθυνών

΄Οταν ανοίγει το ϑέµα «ποιος ϕταίει για τη σηµερινή κατάσταση στον κό-
σµο», µε αφορµή είτε τα επίπεδα ϕτώχειας είτε την οικολογική ανισορροπία
είτε τις απάνθρωπες συµπεριφορές είτε τη γενική οικονοµική αποσταθερο-
ποίηση, συχνά ακολουθεί µία πολωµένη συζήτηση, η οποία κυµαίνεται σε
συγκεκριµένα πλαίσια τα οποία απαρτίζονται κυρίως από διχοτοµήσεις όπως

34 Παραποµπή: "The Importance of Economic Equality", Eben Harrell, Time, 2009. Βλέ-
πε επίσης The Spirit Level, Richard Wilkinson & Kate Pickett, Penguin, March 2009

35 Παραποµπή: "Study Finds TV Alters Fĳi Girls’ View of Body", Erica Goode, The New
York Times, 1999; (http://www.nytimes.com/1999/05/20/world/study-finds-tv-alters-
fiji-girls-view-of-body.html)
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«δεξιά έναντι αριστεράς» ή «ϕιλελεύθεροι έναντι συντηρητικών». Τα στενά αυτά
πλαίσια συζήτησης όχι µόνο περιορίζουν την αντίληψη του µέσου ατόµου για
τις ϱιζικές αιτίες των προβληµάτων που αντιµετωπίζει, αλλά ενισχύουν ανε-
παίσθητα την ιδέα ότι µόνο µέσα σε αυτά τα πλαίσια µπορούν να ϐρεθούν οι
αιτίες των προβληµάτων και οι πιθανές λύσεις τους.

Σε συνέχεια των παραπάνω, είναι ακόµη διάχυτη στον κοινωνικό διάλογο
η παλαιά διχοτόµηση «συλλογικότητα εναντίον ελεύθερης αγοράς». Με λίγα
λόγια, αυτή η διχοτόµηση υποθέτει ότι η οικονοµία µίας κοινωνίας πρέπει να
ϐασίζεται είτε στην υποτιθέµενη δηµοκρατική ϐούληση όλων των ανθρώπων,
µε τη µορφή του «ελεύθερου εµπορίου» είτε µόνο σε µία µικρή οµάδα ανθρώ-
πων που ϑα έχει τον έλεγχο για τα πάντα και ϑα λέει σε όλους τους άλλους
τι πρέπει να κάνουν. Λόγω της σκοτεινής ιστορίας του ολοκληρωτισµού κα-
τά τον 20ό αιώνα, υπάρχει διάχυτος ο ϕόβος σήµερα προς οτιδήποτε ϑυµίζει
«συλλογικότητα», κάτι που προκαλεί την αυτόµατη απόρριψή της, ενώ ο όρος
«σοσιαλισµός» χρησιµοποιείται συνήθως υποτιµητικά.36

΄Οπως αναλύθηκε προηγουµένως σε αυτό το δοκίµιο, η αντίληψη που
έχουν οι άνθρωποι, είτε για τις δυνατότητες του ανθρώπινου είδους γενικότερα
είτε για τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής τους, σχετίζεται άµεσα µε τις
γνώσεις τους και την παιδεία τους. Αν οι παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί και
κοινωνικοί ϑεσµοί περιορίζουν τη συζήτηση για το κοινωνικοοικονοµικό µας
µοντέλο µέσα σε περιορισµένα πλαίσια αναφοράς, τότε οι άνθρωποι δεν ϑα
σκεφτούν ποτέ έξω από αυτά τα όρια και ϑα διαιωνίζουν αυτήν την αντίληψη
µέσω της νοοτροπίας τους και των πράξεών τους. ΄Ετσι δηµιουργούνται τα
πολιτισµικά µιµίδια. Η συνήθης µιµιδική σκέψη είναι ότι αν κάποιος δεν
είναι «α,β,γ» , τότε πρέπει να είναι «χ,ψ,ω». Φυσικά, το πολιτικό κατεστηµένο
της χώρας µας δεν ξεφεύγει από αυτήν τη λογική, διότι αν δεν είσαι «δεξιός»,
πρέπει να είσαι «αριστερός» ή αν έχεις ενστάσεις για το σηµερινό κοινωνικό-
οικονοµικό µοντέλο, πρέπει να είσαι «κοµµουνιστής».

Με άλλα λόγια, καθώς προσκολλάµε σε ψευδείς διχοτοµήσεις και χτίζου-
µε ένα αξιακό σύστηµα επηρεασµένο από αυτές, οι δυνατότητές µας περιο-
ϱίζονται εξαρχής, γεγονός που παρακωλύει την κοινωνική πρόοδο σε πολλά
επίπεδα. Κατ΄ ακρίβεια, αν η άρχουσα τάξη επιθυµούσε να περιορίσει οποια-
δήποτε παρέµβαση από τις κατώτερες τάξεις, το πρώτο πράγµα που ϑα έκανε
ϑα ήταν να περιορίσει το δηµόσιο διάλογο και να στερήσει από τους πολίτες
τη γνώση για το εύρος των δυνατοτήτων και ευκαιριών που υπάρχουν.37

36 Παραποµπή: "Pat Robertson: Obama A ’Socialist’, Wants To ’Destroy’ The United
States", Paige Lavender, The Huffington Post, 2012, (http://www.huffingtonpost.com/
2012/12/14/pat-robertson-obama_n_2301228.html)

37 Υπάρχει έντονη συζήτηση όσον αφορά τη συνεχή ϕθίνουσα πορεία της ∆υτικής εκπαίδευ-
σης, ειδικά στις ΗΠΑ. Η Charlotte Thomson Iserbyt, πρώην Ανώτερη Πολιτική Σύµβουλος
στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, έχει γράψει παλιότερα για την αποκαλούµενη Εσκεµµένη
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΄Ενα παράδειγµα είναι το υποτιθέµενο πρόβληµα της «κρατικής παρέµβα-
σης» στην ελεύθερη αγορά, ένα σταθερό επιχείρηµα των υπερασπιστών του
καπιταλισµού, σύµφωνα µε το οποίο οι πολιτικές της κυβέρνησης περιορί-
Ϲουν µε διάφορους τρόπους το ελεύθερο εµπόριο,38 εποµένως το κράτος είναι
η ϐασική αιτία της αναποτελεσµατικότητας της αγοράς. Η κατάσταση έχει
εξελιχθεί σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών καθώς από τη µία υπάρχουν
εκείνοι που ισχυρίζονται ότι το πρόβληµα είναι η αγορά και από την άλλη
εκείνοι που ισχυρίζονται ότι το πρόβληµα είναι η παρέµβαση του κράτους
στην αγορά.39

Αυτό που δεν συζητείται όµως, το οποίο ουσιαστικά ακυρώνει αυτήν τη
διχοτόµηση, είναι ότι ιστορικά το κράτος υπήρξε µία επέκταση του ίδιου του
καπιταλιστικού συστήµατος. Η κυβέρνηση δεν δηµιούργησε αυτό το σύστη-
µα. Το σύστηµα δηµιούργησε την κυβέρνηση ή για την ακρίβεια εξελίχθηκαν
ως ένα ενιαίο σύνολο. ΄Ολα τα κοινωνικοοικονοµικά συστήµατα έχουν τις ϱί-
Ϲες τους στη ϐιοµηχανική εξέλιξη και στη ϐασική ανθρώπινη επιβίωση. ΄Οπως
κατά την περίοδο της ϕεουδαρχίας, σε µία κατά ϐάση αγροτική κοινωνία, η
ταξική δοµή ϐασιζόταν στην καλλιέργεια της γης η οποία προσέφερε τα προς
το Ϲην στους πολίτες, αντίστοιχα λειτουργούν και οι λεγόµενες «δηµοκρατίες»
στον κόσµο σήµερα. ΄Αρα, η ίδια η ιδέα ότι η κυβέρνηση είναι εντελώς απο-
κοµµένη και ανεξάρτητη από τον καπιταλισµό είναι µία αφηρηµένη ϑεωρία
η οποία δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. Ο καπιταλισµός ουσιαστικά
έπλασε το µηχανισµό και την εξέλιξη της κυβέρνησης, όχι το αντίθετο.

Εποµένως, είναι µία λογική πλάνη ο ισχυρισµός ότι η κυβερνητική ϱύθ-
µιση της αγοράς είναι η ϱίζα του προβλήµατος και ότι η αγορά ϑα πρέπει
να είναι «ελεύθερη» χωρίς διαρθρωτική ή νοµική αναστολή. Το νοµικό σύ-
στηµα, το κεντρικό εργαλείο της κυβέρνησης, πάντα ϑα δέχεται «επιρροές»
και ϑα χρησιµοποιείται για να ϐοηθήσει στην ανταγωνιστική τακτική των επι-
χειρήσεων ώστε να διατηρούν και να αυξάνουν το πλεονέκτηµά τους, εφόσον
αυτή είναι ϕύση του οικονοµικού παιχνιδιού. Ο µόνος λόγος να περιµέναµε
διαφορετικά αποτελέσµατα ϑα ήταν ίσως αν υπήρχαν «ηθικά» όρια στον αντα-

Αποβλάκωση της Αµερικής, Conscience Press, 1999.
38 Παραποµπή: Ronald Reagan: Protectionist, Sheldon L. Richman, 1988 (https://

mises.org/freemarket_detail.aspx?control=489)
39 Μία αξιοσηµείωτη δήλωση από το διάσηµο οικονοµολόγο Μίλτον Φρίντµαν (Milton Frie-

dman) για αυτό το ϑέµα είναι η εξής : «Η κυβέρνηση έχει τρεις ϐασικές λειτουργίες. Πρέπει
να µεριµνά για τη στρατιωτική άµυνα του έθνους. Πρέπει να µεριµνά για την τήρηση των
συµβολαίων µεταξύ ιδιωτών. Πρέπει να προστατεύει τους πολίτες από τα εγκλήµατα ενάντια
σε αυτούς ή την περιουσία τους. ΄Οταν η κυβέρνηση προσπαθεί να αναδιατάξει την οικονοµί-
α, να νοµοθετήσει σχετικά µε ηθικές επιλογές ή να εξυπηρετήσει ειδικά συµφέροντα, παρότι
µπορεί να έχει καλές προθέσεις, υπάρχουν αρνητικές συνέπειες όπως η αναποτελεσµατικό-
τητα, η έλλειψη κινήτρων και η στέρηση της ελευθερίας. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι ένας
διαιτητής, όχι ένας ενεργός παίκτης.»
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γωνισµό, κάτι όµως εντελώς υποκειµενικό το οποίο δεν µπορεί να έχει καµία
εµπειρική ϐάση. ∆εν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν αντικειµενικά ηθικά
όρια, ειδικά όταν η ίδια η ϕύση του κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος ϐασί-
Ϲεται στην εξουσία, στην εκµετάλλευση και στον ανταγωνισµό - στοιχεία που
όπως είπαµε και προηγουµένως ϑεωρούνται στην πραγµατικότητα ιδεώδεις
αρετές ενός «καλού επιχειρηµατία».

Αν ένας κερδοσκοπικός οργανισµός µπορεί να κερδίσει εξουσία στην κυ-
ϐέρνηση - αυτό ακριβώς που προσπαθούν να κάνουν τα «εταιρικά λόµπι» -
και να χειριστεί τον κρατικό µηχανισµό µε τρόπο που να ευνοήσει τις επιχει-
ϱήσεις του ή τη ϐιοµηχανία του ώστε να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα,
τότε αυτό απλά ϑεωρείται καλή επιχειρηµατικότητα. Μόνο όταν ο ανταγω-
νισµός ϕθάσει σε µέγιστα επίπεδα αδικίας λαµβάνονται µέτρα προκειµένου
να διατηρηθεί η ψευδαίσθηση της «ισορροπίας». Αυτό το ϐλέπουµε στην
αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία και ούτω καθεξής.40 Αυτοί οι νόµοι στην πραγ-
µατικότητα δεν ϑεσπίζονται για την προστασία του «ελεύθερου εµπορίου» ή
παρόµοιων εννοιών. Οι νόµοι αυτοί ϑεσπίζονται για να αντιµετωπιστούν τα
αναπόφευκτα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν λόγω του ακραίου ανταγω-
νισµού, ο οποίος αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της αγοράς, καθώς η κάθε
επιχείρηση προσπαθεί µε κάθε τρόπο και µέσο να αποκτήσει συγκριτικό πλε-
ονέκτηµα έναντι στις άλλες επιχειρήσεις.41

Σε όλο τον κόσµο, τα εκλεγµένα µέλη της κυβέρνησης είναι κατά κανόνα
µέλη της εµπορικής-επιχειρηµατικής τάξης. Συνεπώς, οι επιχειρηµατικές α-
ξίες είναι εγγενείς στον τρόπο σκέψης των κυβερνώντων. Ο Θόρσταϊν Βέµπλεν,
στις αρχές του 20ού αιώνα, έγραψε τα εξής για αυτό το γεγονός :

«Οι υπεύθυνοι αξιωµατούχοι και τα διευθυντικά διοικητικά στελέχη - τα
οποία εύλογα µπορούν να ονοµαστούν «κυβέρνηση» ή «διοίκηση» - προέρ-
χονται κατά κανόνα από αυτές τις προνοµιούχες τάξεις : ευγενείς, άρχοντες

40 Ακόµα και ο ΄Ανταµ Σµιθ στα γραπτά του, αφήνει να νοηθεί ότι οι επιχειρηµατίες χρη-
σιµοποιούν κάθε µέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποφύγουν τον ανταγωνισµό και
να εξασφαλίσουν µονοπώλια : «Οι άνθρωποι του ίδιου επαγγέλµατος σπανίως συναντώνται,
ακόµη και για κοινωνική συναναστροφή, αλλά όταν το κάνουν η κουβέντα καταλήγει σε συ-
νωµοσία εναντίον του κοινού ή σε κάποιο τέχνασµα για να αυξηθούν οι τιµές.» Παραποµπή:
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith, New York,
Modern Library, 1937 p. 128

41 Ο οικονοµολόγος Thomas Hodgskin έγραψε στις αρχές του 19ου αιώνα το εξής : «∆εν εί-
ναι αρκετό, στα µάτια των νοµοθετών, ότι ο πλούτος έχει από µόνος του χίλιες γοητείες, αλλά
του έχουν...προσδώσει και ένα πλήθος προνοµίων. Στην πραγµατικότητα, έχει σφετεριστεί
πλέον όλη την εξουσία της νοµοθεσίας και οι περισσότεροι ποινικοί νόµοι πλέον υφίστανται
µε µοναδικό σκοπό την προστασία του πλούτου.» Πηγή: Travels in the North of Germany,
Describing the Present State of Social and Political Institutions, the Agriculture, Manufactu-
res, Commerce, Education, Arts and Manners in That Country, Particularly in the Kingdom
of Hanover, Thomas Hodgskin, T. Edinburgh, Archibald Constable, 1820, vol. 2, p. 228
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ή επιχειρηµατίες, εκ των οποίων όλοι µπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία για
τον ίδιο σκοπό· το νόηµα είναι ο απλός πολίτης να µην περιλαµβάνεται σε
αυτές τις ϑέσεις και να µη συµµετέχει στις συζητήσεις αυτών των συµβούλων
οι οποίοι υποτίθεται ότι καθοδηγούν το πεπρωµένο των εθνών.»42

Οπότε, το να ισχυρίζεται κανείς ότι η «ελεύθερη αγορά» δεν είναι «ελεύ-
ϑερη» λόγω κρατικού παρεµβατισµού αποτελεί παρεξήγηση της πραγµατικής
έννοιας του όρου «ελευθερία», όσον αφορά το πώς δουλεύει το σηµερινό οι-
κονοµικό σύστηµα. Η «ελευθερία» την οποία ακούµε συχνά στο δηµόσιο
οικονοµικό διάλογο, κυρίως από τους συνηγόρους του καπιταλιστικού µο-
ντέλου, δεν είναι η ελευθερία του καθενός να συµµετέχει «δίκαια» στην α-
νοικτή αγορά, καθώς αυτό ανήκει στη σφαίρα της ουτοπίας. Η πραγµατική
ελευθερία είναι στην ουσία η ελευθερία µίας επιχείρησης να κυριαρχήσει, να
καταστείλει και να κατατροπώσει τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, µε οποιοδήπο-
τε ανταγωνιστικό µέσο. Εποµένως, δεν υφίσταται «ανταγωνισµός υπό ίσους
όρους» ή «ανταγωνιστική ισορροπία», κι ούτε µπορεί αυτό ποτέ να επιτευχθεί.
Στην πραγµατικότητα, εάν η κυβέρνηση δεν «παρενέβαινε» µέσω νοµοθεσίας
κατά των µονοπωλίων και των καρτέλ, ή µε τη «διάσωση» των τραπεζών από
τη χρεωκοπία, ή µε άλλα παρόµοια µέτρα, ολόκληρο το οικοδόµηµα ϑα είχε
αυτοκαταστραφεί προ πολλού. Αυτή η εγγενής αστάθεια της αγοράς είναι κά-
τι που οικονοµολόγοι σαν τον Τζων Μέυναρντ Κέυνς είχαν κατανοήσει, αλλά
µάλλον σε περιορισµένο ϐαθµό.43

11.8 Ατοµικότητα και Ελευθερία

Πολύ συχνά οι άνθρωποι µιλούν για την «ελευθερία» κατά τρόπο που µοιά-
Ϲει περισσότερο ως µία απερίγραπτη αφηρηµένη αίσθηση παρά µία απτή κα-
τάσταση. Η ϱητορική αυτή χρησιµοποιείται πολύ συχνά από τα πολιτικά και
οικονοµικά καθεστώτα, τα οποία συσχετίζουν την έννοια της «ελευθερίας» µε
την έννοια της «δηµοκρατίας», τόσο στο επίπεδο της παραδοσιακής πρακτικής

42 Πηγή: An Inquiry into the Nature of Peace and the terms of its Perpetuation, Thorstein
Veblen, Harvard Law, pp.326-327

43 Οι οικονοµικές ϑεωρίες του Κέυνς, σε αντίθεση µε τις πιο ϕιλελεύθερες οικονοµικές
σχολές ή τις σχολές της ελεύθερης αγοράς, όπως η Αυστριακή Σχολή οικονοµικής σκέψης,
ϐλέπει εν µέρει την κυβερνητική παρέµβαση ως περιστασιακά αναγκαία για να αποφευχθούν
ορισµένα προβλήµατα. Σύµφωνα µε το διαδικτυακό λεξικό Business Dictionary: «η ϑεωρία
αυτή ισχυρίζεται ότι οι ελεύθερες αγορές δεν έχουν αυτόµατους εξισορροπητικούς µηχανι-
σµούς που οδηγούν στην πλήρη απασχόληση. Οι οικονοµολόγοι οι οποίοι ϐασίζονται στον
Κέυνς παροτρύνουν και δικαιολογούν την παρέµβαση των κυβερνήσεων στην οικονοµία µέσω
δηµόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης και στη σταθερο-
ποίηση των τιµών.» Πηγή: BusinessDictionary.com (http://www.businessdictionary.com/
definition/Keynesian-economics.html)
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της ψηφοφορίας όσο και σε αυτό της διακίνησης χρήµατος µέσω του «ελεύ-
ϑερου» εµπορίου. Αυτά τα κοινωνικοπολιτικά µιµίδια συχνά ενισχύονται µε
έναν πολωτικό τρόπο, διότι στο όνοµα αυτής της «ελευθερίας» τα καθεστώτα,
προκειµένου να υπερασπιστούν την τρέχουσα κατάσταση πραγµάτων, κατα-
πιέζουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία άλλων ϑεσµών.

Αυτές οι αξίες έχουν ενισχυθεί επίσης χάρη σε έργα ϕιλοσόφων, καλλι-
τεχνών και συγγραφέων οι οποίοι προώθησαν διάφορες ιδεολογικές έννοιες
αυτής της «ελευθερίας», συχνά εις ϐάρος της κοινωνικής ισορροπίας, καθώς
τα έργα τους επιδείνωναν τη δογµατική πόλωση.44 Εν ολίγοις, η ιδέα της
κοινωνικής αλλαγής και το πώς ϑα µπορούσε αυτή να επηρεάσει τη Ϲωή µας,
συχνά συνοδεύεται µε ένα ϕόβο για την ελευθερία και την ατοµικότητα των
πολιτών στο νέο καθεστώς.

Ωστόσο, αν αποστασιοποιηθούµε από αυτά τα πολιτιστικά µιµίδια και α-
ναλογιστούµε τι σηµαίνει η λέξη «ελευθερία» ϐασιζόµενοι στην ιστορία του
ανθρώπινου πολιτισµού, ϑα διαπιστώσουµε ότι οι έννοιες της ελευθερίας, ό-
πως και οι έννοιες του το ϐιοτικού επιπέδου και της προσωπικής έκφρασης,
είναι σχετικές. Ως εκ τούτου, για να αποφασίσουµε τι είναι ελευθερία και
πώς µπορούµε να την ποσοτικοποιήσουµε, ϑα πρέπει να την εξετάσουµε (α)
από µία ιστορική οπτική γωνία και (ϐ) σε σχέση µε τις τωρινές τεχνικές µας
δυνατότητες.

(α) Ιστορικά, η ϐασική ανησυχία των πολιτών έχει να κάνει µε την εξου-
σία και συγκεκριµένα την κατάχρησή της. Η ανθρώπινη ιστορία, εν µέρει,
είναι σαφώς µία ιστορία συνεχούς διαµάχης για την εξουσία. Η διαµάχη
αυτή τροφοδοτείτο συνεχώς από διχαστικές ϑρησκευτικές και ϕιλοσοφικές
πεποιθήσεις, οι οποίες γέννησαν το ϑεσµό της σκλαβιάς, την υποτίµηση και
τον περιορισµό του γυναικείου ϕύλου, τις γενοκτονίες, τη δίωξη οποιωνδή-
ποτε αιρετικών (δηλαδή της ελευθερίας του λόγου ή της λεγόµενης σήµερα
«ελεύθερης σκέψης»), το ϑεϊκό δικαίωµα των ϐασιλιάδων και ούτω καθεξής.
Εποµένως ϑα µπορούσε να ειπωθεί ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι γεµάτη α-
πό επικίνδυνες αβάσιµες προλήψεις οι οποίες, λόγω των πρωτόγονων αξιών
και αντιλήψεων εκείνων των περιόδων, ϑεωρούνταν ιερές, σε ϐάρος όµως της
ανθρώπινης ευηµερίας και της κοινωνικής ισορροπίας. Ο ϕόβος λόγω της
σπανιότητας των πόρων, στοιχείο που χαρακτηρίζει την προϊστορία µας ως
είδος, ϕαίνεται ότι έχει αποκαλύψει τις χειρότερες εκδοχές της λεγόµενης
«ανθρώπινης ϕύσης». Συνεπώς, αρκετοί άνθρωποι επιδίωξαν, ή ακόµη επι-

44 Το διάσηµο µυθιστόρηµα της ΄Αυν Ραντ (Ayn Rand) µε τίτλο «΄Υµνος» (Anthem) είναι
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα προώθησης συγκεκριµένης ιδεολογίας µέσω της τέχνης. Το
έργο εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό µέλλον στο οποίο η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε µια νέα
σκοτεινή εποχή που χαρακτηρίζεται από παραλογισµό, κολεκτιβισµό και σοσιαλιστικές ιδέες
όσον αφορά την οικονοµία. Η έννοια της ατοµικότητας έχει εξαλειφθεί. Για παράδειγµα, η
χρήση της λέξης «εγώ» τιµωρείται µε ϑάνατο.
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διώκουν, την εξουσία µόνο και µόνο για να αποφευχθεί η κατάχρηση της
εξουσίας από άλλους, ϕαινόµενο που οδηγεί όµως σε ένα ϕαύλο κύκλο.

Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε στο νου µας ότι γενικά είµαστε
σε µία διαδικασία µετάβασης πέρα από αυτές τις παρωχηµένες αξίες και
πεποιθήσεις, καθώς ο παγκόσµιος πολιτισµός και οι ϑεσµοί του ασπάζονται
σιγά-σιγά την επιστηµονική αιτιότητα ως τη ϐάση των πεποιθήσεων και των
αξιών του. Ευτυχώς, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές ορισµένες ϑετικές
τάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

΄Εχουµε µεταβεί από τη «ϑεία» και απόλυτη εξουσία των καθορισµένων
γενετικά ϐασιλέων και Φαραώ σε ένα σύστηµα µε πολύ περιορισµένη µεν,
αλλά ευρύτερη δε συµµετοχή του κοινού µέσω της λεγόµενης «δηµοκρατι-
κής διαδικασίας». Αυτό ισχύει πλέον στο µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη.
Ο ϑεσµός της ανθρώπινης εκµετάλλευσης, της υποταγής και της σκλαβιάς,
έχει χάσει πλέον τις ϐασικές υπερασπιστικές γραµµές της ϑρησκευτικής ή
ϕυλετικής ανωτερότητας και έχει ϐελτιωθεί στο ϐαθµό που η σηµερινή δου-
λεία παίρνει γενικά τη λιγότερο άσχηµη µορφή της «µισθωτής εργασίας» - στο
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των «ταξικών» σχέσεων, όπως αυτές καθορίζονται
από τη ϑέση των ατόµων στην οικονοµική ιεραρχία. Η οικονοµία της αγοράς,
σε όλες τις ιστορικές µορφές της, έδειξε επίσης ικανή να ϐοηθάει προς την
υπέρβαση του µοιραίου προορισµού της εκάστοτε «κοινωνικής τάξης», δεδο-
µένου ότι επιτρέπει ένα επίπεδο (περιορισµένης) κοινωνικής κινητικότητας,
όπου το εισόδηµα το οποίο αποκτάται µπορεί να διευκολύνει την απόκτηση
περισσότερης «ελευθερίας».45

Πρέπει να έχουµε πάντα υπόψη αυτήν την πρόοδο, καθώς ο καπιταλι-
σµός, παρά τις ατέλειές του, σαφώς και έχει ϐοηθήσει στη ϐελτίωση ορισµέ-
νων κοινωνικών καταστάσεων. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η
υποβόσκουσα ιδεολογία του, η οποία παραµένει άκρως ελιτίστικη και σωβι-
νιστική, καθώς ευνοεί πάντα µία οµάδα ανθρώπων έναντι µίας άλλης, τόσο
δοµικά όσο και κοινωνιολογικά. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση, η ευ-
νοούµενη «οµάδα» ανθρώπων δεν ευνοείται πλέον µε ϐάση το ϕύλο, τη ϕυλή
ή τη ϑρησκεία, αλλά µε ϐάση ένα είδος ισχυρής ανταγωνιστικής σκοπιµό-
τητας και νοοτροπίας που την ωθεί στην κορυφή της ταξικής ιεραρχίας, µε

45 Η κοινωνική κινητικότητα εµποδίζεται από την ίδια τη δοµή του καπιταλιστικού συ-
στήµατος, καθώς το ποσοστό του πληθυσµού που καταφέρνει να ανελιχθεί σε κάποια α-
νώτερη τάξη είναι πολύ µικρό, σύµφωνα µε τα στατιστικά. Η κινητικότητα αυτή, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, την πατρίδα του περίφηµου «αµερικανικού ονείρου», µειώνεται όλο και
περισσότερο. Παραποµπή: "Exceptional Upward Mobility in the US Is a Myth, Inter-
national Studies Show", Science Daily (http://www.sciencedaily.com/releases/2012/
09/120905141920.htm) Βλέπε επίσης : "Harder for Americans to Rise From Lower
Rungs", New York Times, 2012 (http://www.nytimes.com/2012/01/05/us/harder-for-
americans-to-rise-from-lower-rungs.html?pagewanted=all)
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αναπόφευκτες αρνητικές συνέπειες για τους άλλους.
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο καπιταλισµός είναι στην πραγµατι-

κότητα ένα µεταµοντέρνο σύστηµα δουλείας, το οποίο παραµένει στη ϑέση
του χάρη στην έννοια της «ελευθερίας µέσω του ανταγωνισµού». Σύµφωνα µε
αυτήν την έννοια, είµαστε όλοι «ελεύθεροι» να ανταγωνιζόµαστε µεταξύ µας
και να παίρνουµε ό,τι µπορούµε. Ωστόσο, όπως σηµειώθηκε προηγουµέ-
νως, µία τέτοια κατάσταση «ανοικτής ελευθερίας» είναι απλώς αδύνατη χωρίς
να εµφανιστεί κάποιου είδους κατάχρηση, καταπίεση ή συγκριτικό πλεονέ-
κτηµα. ΄Ετσι, παρότι οι υποστηρικτές του καπιταλισµού προσκοµίζουν τις
κοινωνικές ϐελτιώσεις που έχουν συµβεί από την έλευσή του ως απόδειξη της
αποτελεσµατικότητάς του, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η ϐάση του δεν είναι
η επίτευξη της ανθρώπινης ελευθερίας, σε οποιαδήποτε µορφή της, αλλά η
ψυχολογία του ελιτισµού και της σπανιότητας, η οποία µαστίζει το ανθρώπινο
είδος εδώ και αιώνες.

Σήµερα, η αληθινή ελευθερία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τα χρήµατα
που διαθέτει κάποιος. ΄Οσοι ϐρίσκονται κάτω από το όριο της ϕτώχειας έ-
χουν σοβαρούς περιορισµούς στην προσωπική τους ελευθερία, σε σύγκριση
µε τους πιο εύπορους, πόσο µάλλον µε τους πλούσιους. Επίσης, παρότι οι
υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς συχνά µιλούν για ενέργειες «καταπίεσης»
από την κρατική εξουσία, σχεδόν κανείς δεν αντιλαµβάνεται το ευρύτερο ϕαι-
νόµενο της οικονοµικής καταπίεσης. Πίσω από αρκετές οικονοµικές ϑεωρίες
ϐρίσκεται η υποβόσκουσα πεποίθηση ότι τα πάντα είναι ϑέµα επιλογής στην
ελεύθερη αγορά και αν ένα άτοµο επιθυµεί να αποδεχτεί µία δουλειά ή όχι,
είναι καθαρά δική του ελεύθερη επιλογή.

Ωστόσο, όσοι άνθρωποι Ϲουν σε συνθήκες ϕτώχειας, η πλειοψηφία του
παγκοσµίου πληθυσµού δηλαδή,46 αντιµετωπίζουν µία σοβαρή έλλειψη επι-
λογών. Οι πιέσεις της οικονοµικής τους κατάστασης δηµιουργούν ένα περι-
ϐάλλον καταπίεσης, στο οποίο όχι µόνο εξαναγκάζονται να «επιλέξουν» επαγ-
γέλµατα τα οποία δεν τους αρέσουν ώστε να επιβιώσουν, αλλά συχνά, λόγω
της απελπιστικής τους κατάστασης, υπόκεινται σε µεγάλη εκµετάλλευση ως
εργαζόµενοι αφού δουλεύουν σκληρά παίρνοντας ένα κατώτατο µισθό. Στην
πραγµατικότητα, η ϕτώχεια, στο πλαίσιο αυτό, είναι µία πολύ ϑετική κατά-
σταση για την καπιταλιστική τάξη, διότι εξασφαλίζει αποδοτικότητα κόστους
χάρη στο ϕθηνότερο εργατικό δυναµικό.

΄Ετσι και πάλι, ενώ µπορεί να έχουµε δει κάποια κοινωνική ϐελτίωση µε
την πάροδο του χρόνου, η ϐελτίωση αυτή είναι απλά µία παραλλαγή του γε-
νικότερου ελιτισµού, της εκµετάλλευσης και της µισαλλοδοξίας, στοιχεία που

46 Παρότι το όριο της ϕτώχειας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, πάνω από το 50% του
παγκόσµιου πληθυσµού Ϲει µε λιγότερα από 2,5 ευρώ την ηµέρα, δηλαδή µε λιγότερα από
805 ευρώ το χρόνο, σύµφωνα µε έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας. Πηγή: GlobalIssues.org
(http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats)
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ήταν ανέκαθεν εγγενή στα κοινωνικοοικονοµικά µας συστήµατα. Η υποτιθέ-
µενη σπανιότητα των ϕυσικών πόρων και τα όρια της παραγωγής, στοιχεία
τα οποία εκφράστηκαν κυρίως στις ϑεωρίες του Τόµας Μάλθους,47 έχουν ε-
πιδεινώσει αυτήν την κατάσταση, καθώς η ιδέα ότι µία κοινωνία µπορεί να
επιτύχει οικονοµική ισότητα για όλους τους πολίτες κρίνεται απλά αδύνατη.

(ϐ) Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήµη και η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας, µαζί µε την όλο και ϐαθύτερη κατανόησή µας για τον κόσµο,48 προσφέ-
ϱουν µεγάλες δυνατότητες για κοινωνική ϐελτίωση και συνεπώς για ανθρώ-
πινη ελευθερία, µε διάφορους πρωτοφανείς τρόπους. Αυτή όµως η επίγνωση
παρουσιάζει ένα σηµαντικό Ϲήτηµα, καθώς η εφαρµογή αυτών των δυνατο-
τήτων αντιτίθεται πλήρως στην παραδοσιακή καπιταλιστική κοινωνική δοµή
και στις αξίες της. Με άλλα λόγια, το σύστηµα της αγοράς απλά δεν µπο-
ϱεί να διευκολύνει την εφαρµογή τους, επειδή οι κοινωνικές επιπτώσεις τους
έρχονται σε σύγκρουση µε τους ίδιους τους µηχανισµούς του συστήµατος.

Για παράδειγµα, αν εφαρµοστούν σωστά οι σηµερινές τεχνικές µας δυνα-
τότητες, ϑα µπορούσαµε άνετα να παρέχουµε ένα υψηλό ϐιοτικό επίπεδο για
κάθε άνθρωπο πάνω στη γη, αλλά και να εξαλείψουµε τις επικίνδυνες και
µονότονες εργασίες µέσω της αυτοµατοποίησης.49 Σήµερα οι περισσότεροι
άνθρωποι περνούν το µεγαλύτερο µέρος της Ϲωής τους στη δουλειά και στον
ύπνο. Πολλά από τα σηµερινά επαγγέλµατα όχι µόνο δεν είναι ευχάριστα50

αλλά δεν προσφέρουν πραγµατικά τίποτα απτό όσον αφορά την ουσιαστική
κοινωνική πρόοδο ή την προσωπική καλλιέργεια.

΄Ετσι, αν ϑέλουµε να δώσουµε έναν ορισµό για τη λέξη «ελευθερία» σε πο-
λύ ϐασικό επίπεδο, ϑα λέγαµε ότι δηλώνει µία κατάσταση στην οποία ο κάθε
άνθρωπος είναι σε ϑέση να ορίζει τη Ϲωή του όπως επιθυµεί, πάντα µέσα σε λο-
γικά πλαίσια.51 Το πρώτο ϐήµα για αυτήν την κατάσταση είναι να έχουν όλοι
εξασφαλισµένα τα ϐασικά αγαθά ώστε να µην ανησυχεί κανείς για την επιβίω-

47 Βλέπε ενότητα σχετικά µε τον Μάλθους και τον Ρικάρντο στο δοκίµιο Ιστορία της Οικονο-
µίας.

48 Τα ψυχοκοινωνικά αποτελέσµατα της σχέσης του ατόµου µε την κοινωνία του ϕαίνεται
ότι επηρεάζουν σε πολύ µεγάλο ϐαθµό τις εκδηλώσεις αποκλίνουσας ή καταστροφικής συ-
µπεριφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δοκίµιο «Ορίζοντας τη ∆ηµόσια Υγεία».

49 Το συγκεκριµένο ϑέµα ϑα παρουσιαστεί εκτενέστερα στο 3ο µέρος αυτού του ϐιβλίου.
50 Παραποµπή: "New Survey: Majority of Employees Dissatisfied", Forbes, Susan Adams

2012 (http://www.forbes.com/sites/susanadams/2012/05/18/new-survey-majority-of-
employees-dissatisfied/)

51 Προφανώς, κυριολεκτικά µιλώντας, δεν υπάρχει «πραγµατική» ελευθερία στο ϕυσικό
κόσµο, δηλαδή στον κόσµο που διέπεται από τους νόµους της ϕύσης. Εποµένως, δεν µπορεί
να υπάρχει απεριόριστη ελευθερία σε ένα κοινωνικό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο την
κάλυψη των ϐασικών ανθρωπίνων αναγκών και την κοινωνική ισορροπία. Για παράδειγµα,
κανείς δεν ϑα είναι απόλυτα «ελεύθερος» να δολοφονήσει κάποιον άλλο. Στο προτεινόµενο
µοντέλο ϑα υπάρχουν τέτοιες κοινωνικές αξίες ή συµβάσεις ώστε να αποτρέπονται κάποιες
ενέργειες που µπορεί να µειώσουν την κοινωνική ισορροπία.
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ση και την υγεία του, ούτε αυτήν της οικογένειάς του. Οµοίως, το σύστηµα της
εργασίας για εισόδηµα είναι ένας από τους πιο «ανελεύθερους» ϑεσµούς που
υπάρχουν σήµερα, όχι µόνο λόγω του οικονοµικού εξαναγκασµού στον οποίο
υπόκειται ο κάθε πολίτης, αλλά και λόγω των ίδιων των εταιρικών δοµών, οι
οποίες συνήθως έχουν κυριολεκτικά τη µορφή µίας ιεραρχικής δικτατορίας
από πάνω προς τα κάτω.

∆υστυχώς, παρότι διαθέτουµε πλέον µεγάλες δυνατότητες για να αυξή-
σουµε την ελευθερία µας στο επίπεδο που προαναφέρθηκε, η διαταραχή του
αξιακού συστήµατος, η οποία προέρχεται από το καπιταλιστικό µοντέλο, και
ο παρανοϊκός ϕόβος που επικρατεί για οποιαδήποτε λύση έξω από το πλαίσιο
του συστήµατος, πολεµούν και ϑα συνεχίσουν να πολεµούν αυτές τις δυνατό-
τητες. Για παράδειγµα, η ιδέα της παροχής ϐασικής κοινωνικής στήριξης µε
τη µορφή «πρόνοιας» απορρίπτεται συχνά µε το επιχείρηµα ότι δεν διευκολύ-
νει την ανοιχτή αγορά, την αγορά η οποία πιθανότατα ευθύνεται εξαρχής για
την εξαθλιωµένη κατάσταση των ατόµων που χρειάζονται αυτήν την ϐοήθεια.

Ως τελική παρατήρηση σχετικά µε το ϑέµα της «ελευθερίας», η καπιταλι-
στική ϑεωρία, τόσο η παλαιότερη όσο και η σύγχρονη, στερείται οποιασδήποτε
σχέσης µε τους πόρους της Γης και τους οικολογικούς νόµους που τη διέ-
πουν. Πέραν από την πρωτόγονη συνειδητοποίηση της σπανιότητας των ϕυ-
σικών πόρων, η οποία αποτελεί ϐασικό στοιχείο της ϑεωρίας της «προσφοράς
και Ϲήτησης», η επιστηµονική κοσµοθεωρία και οι ϕυσικοί νόµοι δεν περι-
λαµβάνονται σε αυτό το µοντέλο, καθώς ϑεωρούνται «εξωτερικοί παράγοντες».
Αυτή η παράλειψη, σε συνδυασµό µε τα κίνητρα της αγοράς τα οποία προω-
ϑούν την εκµετάλλευση και τη διαρκή µείωση του κόστους από τους ιδιώτες
και τις εταιρείες, ευθύνεται για τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα του
σήµερα, από την εξάντληση του εδάφους και τη ϱύπανση του αέρα έως την
αποψίλωση των δασών και ό,τι άλλο µπορούµε να σκεφτούµε σε οικολογικό
επίπεδο.

Αναλύοντας το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αυτός ο προβλη-
µατικός τρόπος σκέψης, µπορούµε εύκολα να κάνουµε µία λογική υπόθεση
για το πώς αυτός γεννήθηκε. Η οικονοµική ϐάση εκείνης της εποχής ήταν
η γεωργία, ενώ η παραγωγή αγαθών µέσω των «χειροτεχνών» ήταν µινιµαλι-
στική σε σχέση µε τις τωρινές µας µεθόδους. Εποµένως, η ικανότητά µας να
προκαλέσουµε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εκείνη την εποχή ήταν
πολύ περιορισµένη. Ουσιαστικά δεν αποτελούσαµε µεγάλο κίνδυνο, καθώς
η τότε ϐιοµηχανία δεν είχε την τεράστια έκταση που έχει σήµερα.

Αυτό δείχνει ότι κάτω από την επιφάνεια του καπιταλισµού ϐρίσκεται µία
παλαιά οπτική η οποία γίνεται όλο και πιο ξεπερασµένη, µε όλο και αυξανό-
µενες αρνητικές συνέπειες, καθώς η τεχνολογική µας ικανότητα αυξάνει τη
δυνατότητά µας να επηρεάσουµε το περιβάλλον και τον κόσµο γενικότερα.
΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο ϑεσµός του πολέµου. Οι ανταγωνι-
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στικές αξίες και οι πολεµικές συγκρούσεις του παρελθόντος δεν αποτελούσαν
ιδιαίτερο κίνδυνο για το περιβάλλον, όταν οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν σπα-
ϑιά ή µουσκέτα. Σήµερα όµως διαθέτουµε πυρηνικά όπλα τα οποία µπορούν
να καταστρέψουν ολόκληρο τον πλανήτη.52 Συνεπώς, από εξελικτικής άπο-
ψης, ο καπιταλισµός είναι ένα µοντέλο το οποίο συνέβαλε στην κοινωνική
πρόοδο από κάποιες απόψεις, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν πλέον ότι η
εγγενής απερισκεψία του ϑα οδηγήσει σε συνεχώς αυξανόµενα προβλήµατα,
αν συνεχιστεί ως έχει.

11.9 Η «Εµπορευµατοποίηση» της Ζωής

Ως τελικό σηµείο αυτού του δοκιµίου, η συνεχώς αυξανόµενη τάση ε-
µπορευµατοποίησης της Ϲωής έχει δηµιουργήσει µία ϐαθιά διαστρέβλωση των
ανθρώπινων αξιών. Εφόσον η «ελευθερία» σε πολιτισµικό επίπεδο ταυτίζεται
µε τη «δηµοκρατία», και η δηµοκρατία, υπό την οικονοµική έννοια, έχει ταυ-
τιστεί µε τη δυνατότητα για αγορά και πώληση, σχεδόν τα πάντα πλέον έχουν
εµπορευµατοποιηθεί.

Η ϱητορική των προηγούµενων γενεών και οι παραδοσιακές αξίες έβλε-
παν τη χρήση χρηµάτων ως µία «ψυχρή» αναγκαιότητα, κατά κάποιο τρόπο,
ενώ ϑεωρούσαν ότι κάποια στοιχεία της Ϲωής είναι «ιερά» και δεν υπόκεινται
προς πώληση. Η πράξη της πορνείας, για παράδειγµα, κατά την οποία κά-
ποιος προσφέρει σεξουαλική ευχαρίστηση µε χρηµατικό αντάλλαγµα, από
τους περισσότερους ανθρώπους ϑεωρείται ευτελής. Στις περισσότερες χώρες
είναι παράνοµη, ακόµη και αν υπάρχει ελάχιστη νοµική αιτιολόγηση, καθώς
η ίδια η σεξουαλική συνεύρεση είναι νόµιµη. Μόνο όταν το στοιχείο της χρη-
µατικής απολαβής µπαίνει στην εξίσωση, η πράξη αυτή ϑεωρείται παράνοµη.

Ωστόσο, αυτά τα ηθικά όρια, τα οποία έχουν διατηρηθεί πολιτισµικά,
µειώνονται διαρκώς από τη νοοτροπία της αγοράς. Σήµερα, είτε είναι νόµιµο
είτε όχι, σχεδόν οτιδήποτε µπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί.53 Μπορείτε
να αγοράσετε το δικαίωµα να παρακάµψετε τους κανονισµούς για τις εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα,54 µπορείτε να αναβαθµίσετε το κελί σας στη
ϕυλακή πληρώνοντας κάποιο ποσό,55 µπορείτε να αγοράσετε το δικαίωµα

52 Ο ΄Αλµπερτ Αϊνστάιν είχε δηλώσει το εξής : «∆εν ξέρω µε τι όπλα ϑα γίνει ο τρίτος Παγκό-
σµιος Πόλεµος, αλλά σίγουρα ο τέταρτος ϑα γίνει µε ξύλα και πέτρες.» (The New Quotable
Einstein, Alice Calaprice, Princeton University Press. 2005 p.173)

53 Παραποµπή: What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, Michael J. Sandel,
Farrar, Straus and Giroux, 2012

54 Παραποµπή: Μπορείτε να δείτε τα δεδοµένα όσον αφορά την ΕΕ στο ww-
w.pointcarbon.com

55 Πηγή: "For $82 a Day, Booking a Cell in a 5-Star Jail", New York Times, April 29,
2007
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να κυνηγήσετε Ϲώα υπό εξαφάνιση56 ή µπορείτε ακόµη και να εξασφαλίσε-
τε την εισαγωγή σας σε ένα περίβλεπτο πανεπιστήµιο χωρίς να πληρείτε τις
προϋποθέσεις εισαγωγής.57

΄Εχουµε ϕτάσει πλέον σε µία περίεργη κατάσταση στην οποία το χρηµα-
τικό κίνητρο µπαίνει ακόµη και στις πιο ϕυσικές διαδικασίες της Ϲωής µας
όπως το διάβασµα58 ή η απώλεια ϐάρους.59 Τι ψυχολογικές επιπτώσεις έχει
για ένα παιδί το να δέχεται χρήµατα ως κίνητρο για να κάνει κάποια ϐασικά
πράγµατα; Πώς ϑα επηρεάσει αυτή η κίνηση τη µελλοντική του αίσθηση περί
ανταµοιβής; Αυτές οι ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σε έναν κόσµο ό-
που τα πάντα είναι προς πώληση και όπου κυριαρχεί η λογική πως κάτι αξίζει
να το κάνεις µόνο αν σου προσφέρει χρήµατα.

Αυτές οι αξίες της αγοράς αποτελούν µία ξεκάθαρη κοινωνική στρέβλωση,
καθώς η ίδια η ουσία της ανθρώπινης πρωτοβουλίας και γενικότερα της αν-
ϑρώπινης ύπαρξης µεταλλάσσεται. Ορισµένα Ϲητήµατα, όπως η αγορά πρό-
σβασης στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης κατά την οδήγηση,60 µπορεί να µας
ϕαίνονται ασήµαντα. Πίσω από αυτά τα ϕαινόµενα όµως, το µεγάλο Ϲήτηµα
είναι η απανθρωποποίηση της κοινωνίας µας, η οποία προκύπτει ως αποτέλε-
σµα της σηµερινής λογικής κατά την οποία όλα είναι προς πώληση, συνεπώς
όλοι και όλα αντιµετωπίζονται ως εµπόρευµα προς εκµετάλλευση.

Σήµερα, όσο συγκλονιστικό κι αν ακουστεί, υπάρχουν περισσότεροι σκλά-
ϐοι στον κόσµο από οποιαδήποτε εποχή στην ανθρώπινη ιστορία. Η εµπορία
ανθρώπων ήταν και συνεχίζει να είναι µία τεράστια κερδοσκοπική ϐιοµηχα-
νία, η οποία πουλάει άνδρες, γυναίκες και παιδιά για διάφορες χρήσεις.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει τα εξής : «Εκτιµάται
ότι περίπου 27 εκατοµµύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε όλο τον κόσµο
είναι ϑύµατα του ϕαινοµένου που πλέον περιγράφεται µε το γενικό όρο «ε-
µπορία ανθρώπων.» Το έργο που υπολείπεται για την καταπολέµηση αυτού
του εγκλήµατος είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης της ελευθερίας - της ε-
λευθερίας από τη δουλεία για αυτούς που ϐρίσκονται υπό εκµετάλλευση και
της ελευθερίας για τους επιζώντες να συνεχίσουν µε τις Ϲωές τους.»61

Παρότι υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές του καπιταλιστικού συστήµατος
της ελεύθερης αγοράς οι οποίοι νιώθουν ηθική αποστροφή για τέτοιες κατα-

56 Πηγή: "Saving the Rhino Through Sacrifice", Brendan Borrell, Bloomberg Businessw-
eek, December 9, 2010

57 Πηγή: "At Many Colleges, the Rich Kids Get Affirmative Action: Seeking Donors",
Daniel Golden, Wall Street Journal, February 20, 2003

58 Πηγή: "Is Cash the Answer", Amanda Ripley, Time, April 19, 2010, pp.44-45
59 Πηγή: "Paying people to lose weight and stop smoking", Kevin G. Volpp, Issue Brief,

L.D. Institute of Health Economics, University of Pennsylvania, vol. 14, 2009
60 Πηγή: "Paying for VIP Treatment in a Traffic Jam", Wall Street Journal, June 21 2007
61 Πηγή: Trafficking in Persons Report 2012, US Department of State (http://

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192351.htm)
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πατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χρησιµοποιώντας συχνά διακρίσεις
µεταξύ «ηθικού» και «ανήθικου» εµπορίου, η αλήθεια είναι πως η ίδια η έν-
νοια της εµπορευµατοποίησης δεν µπορεί να έχει αντικειµενικά όρια. Αυτά
τα «ακραία» ϕαινόµενα είναι στην πραγµατικότητα αναπόφευκτα. Το ποια α-
πό αυτά ϑεωρούµε ηθικά και ποια ανήθικα είναι τελείως υποκειµενικό. Στην
πραγµατικότητα, δεν υπάρχει καµία τεχνική διαφορά µεταξύ οποιασδήποτε
µορφής εκµετάλλευσης στην αγορά. Η ϐασική ψυχολογία της αγοράς, µέσω
της διαταραχής του συστήµατος αξιών, ϑα συνεχίσει να διαιωνίζει στον πολι-
τισµό µας τη νοοτροπία της αδιαφορίας και του ανταγωνισµού. Τα προανα-
ϕερθέντα προβλήµατα ϑα λυθούν µόνο όταν αφαιρεθεί αυτός ο ψυχολογικός
µηχανισµός από τη µέθοδο της κοινωνικής µας οργάνωσης.

176



∆οκίµιο 12

∆ΟΜΙΚΟΣ ΤΑΞΙΣΜΟΣ, ΚΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

«Μόνο ο άνθρωπος είναι πατριώτης. Αποµονώνεται στην πατρίδα
του, υπό τη σηµαία του, χλευάζει τα άλλα έθνη και διατηρεί πο-
λυάριθµους ένστολους δολοφόνους σε ετοιµότητα, µε σηµαντικό
οικονοµικό κόστος, ώστε να αρπάζει κοµµάτια από χώρες άλλων
ανθρώπων αλλά και να αποτρέπει τους άλλους απ΄ το να πάρουν
τα δικά του. Στο µεσοδιάστηµα των εκστρατειών νίπτει τας χεί-
ϱας του και προσπαθεί για την «οικουµενική αδελφοποίηση της

ανθρωπότητας»...στα λόγια.»1

Μαρκ Τουαίην

12.1 Επισκόπηση

Οι συγκρούσεις αποτέλεσαν ένα σταθερό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης
κοινωνίας από την απαρχή της καταγεγραµµένης ιστορίας της. Οι άνθρω-
ποι έχουν αιτιολογήσει αυτό το ϕαινόµενο µε διάφορους τρόπους, όπως για
παράδειγµα ότι έχουµε µία ϕυσική προδιάθεση για επιθετικότητα ή ότι υπάρ-
χουν µέσα µας οι αντικρουόµενες µεταφυσικές δυνάµεις του «καλού» και του
«κακού», όπως µας διδάσκουν κάποιες ϑρησκείες. Παρόλα αυτά, η ιστορία
µας έχει καταδείξει ότι οι συγκρούσεις έχουν γενικά ένα λογικό συσχετισµό
µε τις περιβαλλοντικές και πολιτισµικές συνθήκες της κάθε εποχής. Υπάρχει
πάντα µία αιτία για σύγκρουση, είτε πρόκειται για την «αντίδραση πάλης ή

1 Πηγή: "Man’s place in the animal world", What is Man? And other Irreverent Essays,
Mark Twain, 1896, p.157

177



ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

ϕυγής»2 είτε για τον ελεγχόµενο και στρατηγικά προσεγµένο σχεδιασµό µίας
πολεµικής επιχείρησης σε εθνικό επίπεδο. ΄Ετσι, αν ϑέλουµε ως κοινωνία να
µειώσουµε τις συγκρούσεις, προφανώς επιβάλλεται να εντοπίσουµε τις ϱιζικές
αιτίες τους πριν εξετάσουµε τις πιθανές λύσεις.

Αυτό το δοκίµιο ϑα εξετάσει δύο γενικές κατηγορίες «πολεµικών» συγκρού-
σεων: τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και τον ταξικό πόλεµο. Αν και ϕαινοµενικά
ανόµοιες κατηγορίες, σ΄ αυτό το δοκίµιο ϑα γίνει αντιληπτό ότι οι ϐασικοί
ψυχολογικοί µηχανισµοί αυτών των δύο είναι ουσιαστικά οι ίδιοι και ότι ο-
ϱισµένα χαρακτηριστικά του «πολέµου» είναι στην πραγµατικότητα πολύ πιο
απατηλά απ΄ ό,τι ϕαίνεται. Η κεντρική ϑέση του δοκιµίου είναι ότι η ϱίζα
αυτών των ϕαινοµενικά αναλλοίωτων καταστάσεων ϐρίσκεται στο ίδιο το κοι-
νωνικοοικονοµικό περιβάλλον και στη συµπεριφορά την οποία παράγει, όχι
στα γονίδιά µας ή στην έλλειψη ηθικής αγωγής.

Με άλλα λόγια, αυτές οι τάσεις για σύγκρουση δεν τροφοδοτούνται από
ιδεολογικά µεµονωµένες οµάδες όπως για παράδειγµα µία «αδίστακτη» κυ-
ϐέρνηση µίας χώρας ή την «άπληστη» επιχειρηµατική νοοτροπία. Αντιθέτως
τροφοδοτούνται από τις ϑεµελιώδεις αξίες στις οποίες ϐασίζεται το σύγχρονο
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, τις οποίες µάλιστα ϑεωρούµε πλέον «ϕυ-
σιολογικές». Η µόνη διαφοροποίηση είναι ο ϐαθµός στον οποίο αυτές οι αξίες
επιστρατεύονται και ο σκοπός για τον οποίο τις χρησιµοποιούµε.

12.2 Ιµπεριαλιστικός Πόλεµος: Η Απαρχή του
Κράτους

Περίπου 12.000 χρόνια πριν, η Νεολιθική Επανάσταση3 αποτέλεσε ένα
ϐασικό σηµείο καµπής για την ανθρώπινη κοινωνία καθώς µεταβήκαµε από
το να Ϲούµε σχεδόν αποκλειστικά µε όσα µας παρείχε η γη, έχοντας ως όριο
τη ϕυσική αναγέννηση των πόρων, σε έναν όλο και αυξανόµενο έλεγχο του
περιβάλλοντος και χειρισµό των ϕυσικών πόρων. Η ανάπτυξη της γεωργίας
και η δηµιουργία εργαλείων για τη διευκόλυνση των εργασιών µας αποτέλεσε

2 Η «αντίδραση πάλης ή ϕυγής» (ή «αντίδραση σε έντονη πίεση») περιγράφηκε για πρώτη
ϕορά από τον Αµερικανό ϕυσιολόγο Walter Bradford Cannon. Η ϑεωρία του υποστηρίζει
ότι τα Ϲώα αντιδρούν σε απειλές µε µία γενική ενεργοποίηση του συµπαθητικού νευρικού
συστήµατος, κάτι που ετοιµάζει τα Ϲώα για να επιτεθούν ή να διαφύγουν.

3 Γνωστή και ως «Αγροτική Επανάσταση», ήταν η πρώτη ιστορικά εξακριβωµένη επανάσταση
στον κόσµο, όσον αφορά τον γεωργικό τοµέα. ΄Ηταν µία ευρείας κλίµακας µετάβαση πολλών
πολιτισµών από µια Ϲωή ϐασισµένη στους ϱόλους του κυνηγού και του τροφοσυλλέκτη σε έναν
τρόπο Ϲωής ο οποίος ϐασιζόταν στη γεωργία και την εγκατάσταση σε σταθερούς τόπους. Αυτή
η µετάβαση επέτρεψε την αύξηση του πληθυσµού και αποτέλεσε τη ϐάση για τα σύγχρονα
κοινωνικά πρότυπα που ϐλέπουµε σήµερα.
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την αφετηρία της σηµερινής µας κατάστασης, όπου µπορούµε µε άπειρους
τρόπους να αξιοποιήσουµε τη µέθοδο της επιστήµης ώστε να διαµορφώσουµε
το περιβάλλον µας προς όφελός µας.4

Ωστόσο, αυτή η ϐραδεία προσαρµογή στη τεχνολογία επέφερε συγκεκρι-
µένες µεταβολές και νόρµες οι οποίες αναµφισβήτητα προκάλεσαν πολλά
από τα προβλήµατα που ϑεωρούµε σήµερα δεδοµένα. Για παράδειγµα, µια
προφανής συνέπεια αυτής της νέας παραγωγικής δυνατότητας του ανθρώπου
ήταν η κοινωνική ανισορροπία εξαιτίας της σχετικής ϕτώχειας και της οικο-
νοµικής διαστρωµάτωσης. Με τα λόγια του νευροεπιστήµονα και ανθρωπο-
λόγου ∆ρ. Ρόµπερτ Σαπόλσκυ, «οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες [είχαν] χιλιάδες
πηγές άγριας τροφής για να επιβιώσουν. Η έλευση της γεωργίας το άλλαξε
αυτό, δηµιουργώντας µία πολύ µεγάλη εξάρτηση από ελάχιστες µόνο πηγές
τροφής...Η γεωργία επέτρεψε τη συσσώρευση πλεονάσµατος ϕυσικών πόρων,
άρα αναπόφευκτα και την άνιση συσσώρευση τους, τη διαστρωµάτωση της
κοινωνίας και τη γένεση των τάξεων. Αυτό µε τη σειρά του δηµιούργησε το
ϕαινόµενο της ϕτώχειας.»5

Επίσης, ο νοµαδικός τρόπος Ϲωής του κυνηγού-τροφοσυλλέκτη σιγά-σιγά
αντικαταστάθηκε από τη Ϲωή σε οργανωµένες ϕυλές προστατευτισµού και
τελικά από τοπικές κοινωνίες τύπου πόλης. Ο Richard A. Gabriel, στο έργο
τουA Short History of War, έχει γράψει τα εξής : «Η ανάπτυξη και εξάπλωση
της γεωργίας σε συνδυασµό µε την εξηµέρωση των Ϲώων κατά την πέµπτη
χιλιετία π.Χ. ϑεωρούνται οι εξελίξεις που άνοιξαν το δρόµο για την ανάδειξη
των πρώτων, µεγάλης κλίµακας, πολύπλοκων αστικών κοινωνιών. Αυτές οι
κοινωνίες, οι οποίες εµφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα γύρω στο 4000 π.Χ.
στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταµία, χρησιµοποιούσαν εργαλεία από πέτρα,
αλλά µέσα σε 500 χρόνια τα λίθινα εργαλεία και όπλα έδωσαν τη ϑέση τους
στα χάλκινα. Με τις χάλκινες κατασκευές επήλθε και µια επανάσταση στον
τοµέα του πολέµου.»6

Αυτή είναι επίσης η περίοδος που εµφανίστηκε η έννοια του «κράτους»,
όπως τη γνωρίζουµε σήµερα, αλλά και ο ϑεσµός των «ενόπλων δυνάµεων». Ο
Gabriel συνεχίζει µε τα εξής : «Αυτές οι πρώτες κοινωνίες δηµιούργησαν τα
πρώτα δείγµατα ϑεσµών κρατικής διακυβέρνησης, αρχικά ως συγκεντρωτικές
ϕυλαρχίες και αργότερα ως µοναρχίες...Παράλληλα, η κεντροποίηση έκα-
νε απαραίτητη τη δηµιουργία µιας διοικητικής δοµής ικανής να διευθύνει
τις κοινωνικές δραστηριότητες και τους ϕυσικούς πόρους προς την επίτευ-

4 Παραποµπή: Exponentially Accelerating Information Technologies Could Put an End to
Corporations (http://scienceprogress.org/2011/06/exponentially-growing-information-
technology-will-put-an-end-to-corporations/)

5 Πηγή: Why Zebras Don’t Get Ulcers, Robert Sapolsky, W. H. Freeman, 1998, p.383
6 Πηγή: A Short History of War: The Evolution of Warfare and Weapons, Richard A

Gabriel, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Chapter 1, 1992

179

http://scienceprogress.org/2011/06/exponentially-growing-information-technology-will-put-an-end-to-corporations/
http://scienceprogress.org/2011/06/exponentially-growing-information-technology-will-put-an-end-to-corporations/


ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

ξη των στόχων της κοινότητας...Η ανάπτυξη κεντρικών κρατικών ϑεσµών και
υποστηρικτικών διοικητικών µηχανισµών έδωσε αναπόφευκτα µορφή και ι-
σχύ σε στρατιωτικές δοµές. Το αποτέλεσµα ήταν να σταθεροποιηθούν και να
πολλαπλασιαστούν οι µέχρι πρότινος ανοργάνωτες και ασταθείς πολεµικές
κάστες...΄Ηδη από το 2700 π.Χ. στη Σουµερία υπήρχε µια ολοκληρωµένη
στρατιωτική δοµή κι ένας µόνιµος στρατός οργανωµένος κατά τα σύγχρονα
πρότυπα. Ο µόνιµος στρατός αναδείχθηκε ως αναπόσπαστο µέρος της κοινω-
νικής δοµής και κληροδοτήθηκε µε ισχυρές αξιώσεις για κοινωνική αποδοχή.
΄Εκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του ανθρώπινου πολιτισµού.»7

12.3 Ιµπεριαλιστικός Πόλεµος: Ψευδαισθήσεις

Ο «ιµπεριαλισµός» ορίζεται ως «η πολιτική, πρακτική ή υποστήριξη της
επέκτασης της εξουσίας και της κυριαρχίας ενός έθνους, ιδίως µε άµεση
εδαφική απόκτηση ή επίτευξη εµµέσου ελέγχου της πολιτικής ή οικονοµικής
Ϲωής άλλων κρατών».8

Παρότι αρκετός κόσµος µπορεί να ϑεωρεί τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο µία
παραλλαγή του πολέµου γενικά (αν υποθέσουµε ότι έχει όντως πολλές δια-
ϕορετικές µορφές), σ΄ αυτό το δοκίµιο υποστηρίζεται ότι κατά ϐάθος όλοι οι
εθνικοί πόλεµοι είναι στην πραγµατικότητα εκ ϕύσεως ιµπεριαλιστικοί. Οι
χιλιάδες πόλεµοι της καταγεγραµµένης ανθρώπινης ιστορίας είχαν να κά-
νουν κυρίως µε την απόκτηση ϕυσικών πόρων ή εδάφους, καθώς µια οµάδα
είτε προσπαθούσε να επεκτείνει την εξουσία και τον υλικό πλούτο της είτε να
προστατευθεί από άλλες οµάδες που προσπαθούσαν να «κλέψουν» τη δική
της ισχύ και το δικό της πλούτο.

Σε πολλές ιστορικές συγκρούσεις οι οποίες ϕαίνεται ότι έγιναν για καθα-
ϱά ιδεολογικούς σκοπούς, αν τις ερευνήσουµε πιο ϐαθιά, ϐρίσκουµε συχνά
κρυµµένα ιµπεριαλιστικά οικονοµικά κίνητρα. Για παράδειγµα, οι χριστιανι-
κές σταυροφορίες του 11ου αιώνα συχνά ορίζονται ως αυστηρά ϑρησκευτικές
συγκρούσεις ή εκφράσεις ιδεολογικού Ϲήλου. ΄Οµως, µια ϐαθύτερη έρευνα
αποκαλύπτει ότι στη ϐάση τους υπήρξε µια πολιτική χροιά εξάπλωσης του
εµπορίου και απόκτησης ϕυσικών πόρων υπό το πρόσχηµα του «ϑρησκευ-
τικού» πολέµου.9 Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι ϑρησκείες δεν έχουν προκαλέσει
πάρα πολλές συγκρούσεις, αλλά ότι πολλά ιστορικά κείµενα υπεραπλουστεύ-
ουν τις καταστάσεις αγνοώντας ή παραλείποντας την οικονοµική πτυχή των

7 Αυτόθι.
8 Πηγή: Merriam-Webster.com (http://www.merriam-webster.com/dictionary/

imperialism)
9 Παραποµπή: Economic Development of the North Atlantic Community, Dudley Dillard,

Prentice-Hall, New Jersey, 1967, pp.3-178.
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συγκρούσεων. Παρόλα αυτά, ακόµη στις µέρες µας χρησιµοποιείται η έν-
νοια της «ηθικής» σταυροφορίας για να συγκαλυφθεί ο εθνικός οικονοµικός
ιµπεριαλισµός.10

Κατ΄ ακρίβεια, παρατηρείται ιστορικά µια ισχυρή τάση εξαναγκασµού ό-
ταν πρόκειται για την εξασφάλιση δηµόσιας στήριξης σε µια πράξη εθνικού
πολέµου. Ενδεικτικά, µια σύντοµη ανασκόπηση της ιστορίας µας δείχνει ότι
όλες οι «επιθετικές» πολεµικές πράξεις, δηλαδή ο πόλεµος που ξεκινάει από
µια συγκεκριµένη εξουσία για οποιοδήποτε λόγο (όχι για απάντηση σε µετω-
πική εισβολή), προέρχονται από τους ϕορείς και τους εταίρους της εκάστοτε
κυβέρνησης όχι από το σύνολο των πολιτών. Οι πόλεµοι συνήθως ξεκινούν
µε κάποιο είδος αναγγελθείσας πρότασης που προέρχεται από την κρατική
εξουσία, η οποία έπειτα παίρνει την απαραίτητη υποστήριξη από τα ΜΜΕ του
εταιρικού κράτους11 και έτσι οι πολίτες σιγά σιγά προετοιµάζονται ώστε να

10 Η χρήση της ϑρησκείας για απόκτηση πολιτικής υποστήριξης σε επεκτατικές ενέργειες
πολέµου είναι πολύ συχνή ιστορικά. Ακόµα και στις Ηνωµένες Πολιτείες σήµερα, όσον
αφορά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι συστηµατικά
κάνουν γενικευµένους υπαινιγµούς περί ϑρησκευτικού πολέµου ή ενεργειών εξ ονόµατος
του «Θεού». Τα Ισλαµικά και Εβραϊκά κράτη ϕαίνεται να ακολουθούν την ίδια τακτική. Για
παράδειγµα η διένεξη µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, η οποία γενικά αναγνωρίζεται ως
µια ϐαθιά ϑρησκευτική διαµάχη για τα «άγια» εδάφη, αν εξεταστεί πιο προσεκτικά, γίνεται
ϕανερό ότι η ϑρησκεία, παρότι ίσως αποτελεί έναν πραγµατικό παράγοντα στα µάτια της
µεγάλης µάζας του πληθυσµού, στην πραγµατικότητα δεν αποτελεί τη ϱίζα της διαµάχης.
Η πραγµατική αιτία ϕαίνεται να είναι ο ελιτίστικος ιµπεριαλισµός και η γενική απόκτηση
πόρων, ενώ η ϑρησκεία λειτουργεί απλά ως µέσο για την προώθηση και τη διατήρηση της
δηµόσιας υποστήριξης. Παραποµπή: http://jakartaglobe.id/archive/israel-palestine-not-
a-religious-conflict/

11 Ως κρατικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης ορίζονται τα ΜΜΕ τα οποία χρηµατοδοτούνται άµε-
σα από την κυβέρνηση µιας χώρας. Τα µέσα αυτά υπάρχουν σε πολλές, αν όχι όλες, τις χώρες
ανά τον κόσµο και συχνά χρησιµοποιούνται για κρατική προπαγάνδα. Παρόλα αυτά, στις
ΗΠΑ έχουν µία λίγο διαφορετική µορφή, η οποία είναι πιο δυσδιάκριτη και ϑα µπορούσε
να ονοµαστεί κρατικά-εταιρικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ο εταιρικός κρατισµός είναι µια
µορφή «εταιριοκρατίας», της οποίας οι υποστηρικτές πιστεύουν ότι η ϐάση κάθε κοινωνίας
και κράτους είναι οι επιχειρήσεις. Στις Ηνωµένες Πολιτείες η έννοια του «ελεύθερου τύπου»,
δηλαδή η λειτουργία των ΜΜΕ χωρίς κρατικές «ϱυθµίσεις» ή «παρεµβάσεις» στη δηµοσιο-
γραφία, είναι µια διαχρονική αξία και ϑεωρείται δεδοµένη. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να
υπερασπιστεί κανείς το επιχείρηµα ότι τα επικρατέστερα µέσα ενηµέρωσης λειτουργούν χωρίς
ιδεολογική επιρροή προς τη διατήρηση του κατεστηµένου, διότι στην πραγµατικότητα είναι
άρρηκτα συνδεδεµένα µε αυτήν. Απόδειξη αποτελεί ο όλο και αυξανόµενος συγκεντρωτι-
σµός των µεγάλων µέσων ενηµέρωσης (σηµειωτέον το 2012 στις ΗΠΑ το 90% όλων των µέσων
ανήκε σε έξι µόνο εταιρίες) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά αδύνατος ο δια-
χωρισµός µεταξύ της κυβέρνησης και των εταιριών της στο πλαίσιο του Καπιταλισµού. ΄Οσον
αφορά την είσοδο σε πολέµους, µια στατιστική ιστορική ανασκόπηση των µέσων ενηµέρωσης
τα τελευταία 100 χρόνια ϕανερώνει µια σταθερή υποστήριξη από όλα τα µεγάλα µέσα ενη-
µέρωσης προς τα συµφέροντα της κυβέρνησης. Πηγή: (http://www.businessinsider.com/
these-6-corporations-control-90-of-the-media-in-america-2012-6)

181

http://jakartaglobe.id/archive/israel-palestine-not-a-religious-conflict/
http://jakartaglobe.id/archive/israel-palestine-not-a-religious-conflict/
http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-media-in-america-2012-6
http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-media-in-america-2012-6


ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

ταχθούν υπέρ αυτής της πρότασης. Βοηθά επίσης το κράτος σε µεγάλο ϐαθµό
αν υπάρχει κάποια χαρακτηριστική µορφή πρόκλησης, της οποίας η συναι-
σθηµατική πλευρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να τεκµηριώσει περαιτέρω
την ανάγκη για τον εν λόγω πόλεµο.12

Αυτές οι τακτικές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη χειραγώγηση των
πολιτών, µπορούν να πάρουν πολλές µορφές. Η επίκληση στο ϕόβο, την τιµή
(εκδίκηση), την ηθική, ο πατριωτικός πατερναλισµός13 και η «απλή άµυνα»
αποτελούν τα πιο συνήθη τεχνάσµατα. Κατ΄ ακρίβεια, όλες οι εχθροπραξίες
δικαιολογούνται κάθε ϕορά ως «αµυντικές» στο ευρύ κοινό, ακόµη και όταν
δεν υπάρχει καµία λογική και απτή δηµόσια απειλή. Ωστόσο υπάρχει πράγ-
µατι µια µεγάλη αλήθεια στην έννοια του «αµυντικού» πόλεµου14 δεδοµένου
ότι όλες οι επεκτατικές ενέργειες ϐασίζονται σε µια ϱεαλιστική, αν και αφανή,
µορφή οικονοµικού και πολιτικού ϕόβου, του ϕόβου της απώλειας ελέγχου
και εξουσίας. Με άλλα λόγια, παρότι το επιτιθέµενο έθνος µπορεί να µην
αντιµετωπίζει κάποια ξεκάθαρη άµεση απειλή, ελοχεύει διαρκώς ο ϕόβος της
πιθανής απώλειας ισχύος, εξού και η ανάγκη για συνεχή εξασφάλιση της
υφιστάµενης εξουσίας του. ΄Ετσι, στην ουσία, αυτή η «άµυνα» είναι η αυτο-
συντήρηση της ελιτίστικης ανώτερης τάξης, κάτι που αν κατανοούσε το ευρύ
κοινό, δεν ϑα το δικαιολογούσε ηθικά , εξού και η χρήση τεχνασµάτων για να
αποκτηθεί η απαραίτητη δηµόσια έγκριση.15

12 Ο πρώην σύµβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Zbigniew Brzezinski το είχε συνειδη-
τοποιήσει αυτό και µάλιστα στο γνωστό του έργο The Grand Chessboard: American Primacy
And Its Geostrategic Imperatives δήλωσε τα εξής : «Η στάση του αµερικανικού κοινού προς
την εξωτερική εικόνα της αµερικανικής ισχύος υπήρξε πολύ πιο αµφιταλαντευόµενη. Το κοι-
νό υποστήριξε την ανάµειξη της Αµερικής στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο σε µεγάλο ϐαθµό
λόγω του σοκ που επέφερε η ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρµπορ.» (Basic Books Publish-
ing, 1998, pp.24-25) «...καθώς η Αµερική γίνεται µια όλο και περισσότερο πολυπολιτισµική
κοινωνία, ϑα είναι όλο και πιο δύσκολο να διασφαλίζει συναίνεση σε ϑέµατα εξωτερικής πο-
λιτικής, εκτός από την περίπτωση µιας πραγµατικά µεγάλης και ευρέως αποδεκτής άµεσης
εξωτερικής απειλής.» (Basic Books Publishing, 1998, p.211)

13 Ο όρος πατερναλισµός ορίζεται ως «ένα σύστηµα υπό το οποίο µια µορφή εξουσίας ανα-
λαµβάνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες ή να ϱυθµίσει τη συµπεριφορά αυτών που ελέγχει.»
(http://www.merriam-webster.com/dictionary/paternalism) Ο όρος «πατριωτικός πατερ-
ναλισµός» υποδηλώνει την υπόθεση ότι ένα κράτος ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο
πως να ϕροντίσει τους πολίτες τους, κατά συνέπεια επηρεάζοντας και αναλαµβάνοντας τον
έλεγχο του έθνους για το υποτιθέµενο καλό του λαού του.

14 Στο σύγχρονο κόσµο, ο όρος «προληπτικός πόλεµος» χρησιµοποιείται συχνά για να δι-
καιολογήσει µια πολεµική ενέργεια µε τη πρόφαση ότι είναι απλά µια κίνηση άµυνας ώστε
να αποτραπεί µία µελλοντική επίθεση από κάποιο εξωτερικό στοιχείο, όπως ένα άλλο έθνος.

15 Ο πρώην σύµβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Zbigniew Brzezinski αναφέρεται ξεκά-
ϑαρα σε αυτήν την «πατερναλιστική άµυνα» στο έργο του The Grand Chessboard: American
Primacy And Its Geostrategic Imperatives. Σχετικά µε την ανάγκη της Αµερικής να ελέγχει
κατ΄ ουσίαν την υφήλιο, αναφέρει τα εξής : «Η Αµερική είναι αυτή τη στιγµή η µόνη πα-
γκόσµια υπερδύναµη και η Ευρασία αποτελεί την κεντρική αρένα του πλανήτη. Συνεπώς,
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Ο οικονοµολόγος και κοινωνιολόγος Θόρσταϊν Βέµπλεν, το 1917 στο πε-
ϱίφηµο έργο του Μία ΄Ερευνα σχετικά µε τη Φύση της Ειρήνης και των ΄Ορων
για τη ∆ιαιώνισή της έγραψε πάνω στο ϑέµα της δηµόσιας πειθούς τα εξής :
«Οποιαδήποτε πολεµοχαρής επιχείρηση η οποία ϑέλει να ξεκινήσει πρέπει
να έχει την ηθική έγκριση της κοινότητας ή µιας ουσιαστικής πλειοψηφίας
µέσα στην κοινότητα. Κατά συνέπεια γίνεται το πρώτο µέληµα του πολεµοχα-
ϱή πολιτικού να κινητοποιήσει αυτήν την ηθική δύναµη προς την περιπέτεια
την οποία ϑέλει να ξεκινήσει. Και υπάρχουν δύο κύριες µορφές κινήτρων...η
διατήρηση ή αύξηση των υλικών συµφερόντων της κοινότητας, είτε αυτά είναι
πραγµατικά είτε τεχνητά και η δικαίωση της εθνικής τιµής. Σε αυτά ίσως ϑα
πρέπει να προστεθεί και µια τρίτη µορφή, η ανάπτυξη και η διαιώνιση του
πολιτισµού του έθνους.»16

΄Οσον αφορά το τελευταίο σηµείο για τη διαιώνιση του εθνικού πολιτισµού,
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η διάδοση της «Ελευθερίας και ∆ηµοκρα-
τίας» όπως δηλώνουν συχνά τα σύγχρονα ∆υτικά ιµπεριαλιστικά κράτη. Ο
ισχυρισµός αυτός παίρνει µια πατερναλιστική ϑέση καθώς υποτίθεται ότι το
ισχύον πολιτικό κλίµα ενός στοχοποιηµένου έθνους είναι απλά πολύ απάν-
ϑρωπο, εποµένως η εισβάλλουσα δύναµη το ϑεωρεί «ηθική υποχρέωση» να
«ϐοηθήσει» τους πολίτες του.

Ο Βέµπλεν συνεχίζει µε τα εξής : «Με τον κατάλληλο χειρισµό, κάθε µορ-
ϕή πατριωτισµού µπορεί να λειτουργήσει ως στόχος αλλά και ως µέσο για
επιχειρήσεις πολέµου, ακόµη και αν [οι άνθρωποι] δεν έχουν συνήθως επι-
ϑετική διάθεση. Με τη σωστή διαχείριση, το απλό πατριωτικό συναίσθηµα
µπορεί εύκολα να κινητοποιηθεί προς µια πολεµοχαρή περιπέτεια από µια
οµάδα αρκούντως επιδέξιων και προσηλωµένων πολιτικών, από τους οποίους
υπάρχει ιστορικά µεγάλη πληθώρα.»17 «...είναι [επίσης] µια πολύ λογική γε-
νίκευση ότι, όταν οι εχθροπραξίες εξελιχθούν ικανοποιητικά από τον ενδιαφε-
ϱόµενο πολιτικό, το πατριωτικό συναίσθηµα του έθνους σίγουρα ϑα στηρίξει

οτιδήποτε συµβεί σε σχέση µε την ανακατανοµή δύναµης στην Ευρασία ϑα είναι καθορι-
στικής σηµασίας για την αµερικανική υπεροχή ανά την υφήλιο και για την αµερικανική
ιστορική κληρονοµιά.» (Basic Books Publishing, 1998, p.194) «Για να το ϑέσουµε µε όρους
που παραπέµπουν στις πιο ϐάναυσες εποχές των αρχαίων αυτοκρατοριών, οι τρεις µεγάλες
επιταγές της επεκτατικής γεωστρατηγικής είναι οι εξής : πρώτον να διαιωνίζεις τη σχέση ε-
ξάρτησης που έχουν οι υποτελείς σου µε εσένα και να προλαµβάνεις τυχόν συµπαιγνίες εις
ϐάρος σου, δεύτερον να προστατεύεις τους υποτελείς σου και τρίτον να αποτρέπεις τους ϐαρ-
ϐάρους από το να ενωθούν εναντίον σου.» (Αυτόθι, p.40) «Εφεξής, οι Ηνωµένες Πολιτείες ίσως
να πρέπει να καθορίσουν πώς ϑα αντιµετωπίσουν τις κατά τόπους περιφερειακές συµµαχίες
οι οποίες επιδιώκουν να σπρώξουν την Αµερική έξω από την Ευρασία, απειλώντας έτσι τη
ϑέση της Αµερικής ως παγκόσµια δύναµη.» (Αυτόθι, p.55)

16 Πηγή: An Inquiry Into the Nature of Peace and the Terms of Its Perpetuation, Thorstein
Veblen, Echo Library, 1917 p.16

17 Αυτόθι, p.7
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την εν λόγω επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει πραγµατική ανάγκη
για σύγκρουση».18

Στις ΗΠΑ χρησιµοποιείται πολύ συχνά η ϕράση «είµαι εναντίον του πο-
λέµου αλλά υποστηρίζω τους στρατιώτες»19 από άτοµα τα οποία αντιτίθενται
σε έναν συγκεκριµένο πόλεµο, αλλά ϑέλουν ταυτόχρονα να σέβονται τη χώρα
τους. Αυτή η ϕράση είναι µοναδική, διότι στην πραγµατικότητα είναι παρά-
λογη. Το «να υποστηρίζεις τους στρατιώτες» σηµαίνει να υποστηρίζεις το ϱόλο
ενός «στρατιώτη», άρα και τις απαραίτητες ενέργειες αυτού του ϱόλου. Εφόσον
κανείς υποστηρίζει τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάµεων που
συµµετέχουν στους πολέµους, άρα ϑεωρεί ότι ο πόλεµος είναι αναγκαίος και
υποστηρίζει την ανάγκη αυτή. Συνεπώς, η παραπάνω ϕράση είναι πλήρως
αντιφατική και αποτελεί ουσιαστικά µια µορφή «∆ιπλής Σκέψης»20, διότι για
να διαφωνεί κάποιος µε την ύπαρξη ενός πολέµου πρέπει και να διαφωνεί
πλήρως µε τις ενέργειες εκείνων που εµπλέκονται στον πόλεµο. Είναι σαν να
λες «είµαι κατά του καρκίνου που σκοτώνει τους ανθρώπους αλλά υποστηρίζω
το δικαίωµα του καρκίνου στη Ϲωή».

Οι ένοπλες δυνάµεις ανέκαθεν έχαιραν µεγάλης δηµόσιας εκτίµησης και
εφόσον αυτό δοξάζεται διαρκώς από την κυβέρνηση, η έννοια της «τιµής» έχει
αποκτήσει πλέον µία δική της ανεξάρτητη υπόσταση. Μάλιστα, η ιδέα αυτή
ενισχύεται ψυχολογικά από τον τελετουργικό χαρακτήρα του ϑεσµού αυτού.
Η τιµή επισηµοποιείται µέσα από ϐραβεία, µετάλλια, παρελάσεις, στάσεις
σεβασµού και άλλα διακοσµητικά που εντυπωσιάζουν το κοινό ως προς την
υποτιθέµενη αξία της δράσης των στρατιωτών και ως εκ τούτου, του ϑεσµού
του πολέµου. Αυτό ενισχύει περαιτέρω το πολιτισµικό ταµπού κατά το οποίο
το να προσβάλλεται οποιοδήποτε µέρος της µηχανής του πολέµου ϑεωρείται
ασέβεια για τις ϑυσίες των ενόπλων δυνάµεων.

Σαφώς είναι αξιοθαύµαστη η προστασία των πολιτών και η επίλυση προ-
ϐληµάτων, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση ενός «έντιµου» πυροσβέστη
ο οποίος σώζει ένα παιδί από ένα ϕλεγόµενο κτίριο. Οι ανιδιοτελείς πράξεις
ατόµων οι οποίοι ϑέτουν τη Ϲωή τους σε κίνδυνο προς όφελος ενός άλλου ατό-
µου ϕυσικά και αξίζουν το σεβασµό µας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των ιστορικών
εχθροπραξιών, ο προσωπικός αλτρουισµός ενός στρατιώτη δεν δικαιολογεί τις
γενικότερες πράξεις εθνικής κατακτητικής ϐαρβαρότητας, ανεξάρτητα από το
πόσο καλές µπορεί να είναι οι προθέσεις των στρατιωτών.

Επιπλέον, αυτή η διατήρηση της εξουσίας, που ϐασίζεται στο ϕόβο του

18 Αυτόθι, p.16
19 Παραποµπή: Can You Support the Troops but Not the War? Troops Respond (http://

www.huffingtonpost.com/paul-rieckhoff/can-you-support-the-troop_b_26192.html)
20 Η «∆ιπλή Σκέψη» (Doublethink) είναι ένας όρος που επινόησε ο Τζωρτζ ΄Οργουελ για να

περιγράψει το ϕαινόµενο της ταυτόχρονης αποδοχής δύο αµοιβαία αντιφατικών πεποιθήσε-
ων.
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καθεστωτικού κυβερνητικού µηχανισµού, επίσης δηµιουργεί ϕυσικά έναν
«εσωτερικό πόλεµο» κόντρα στους ίδιους τους πολίτες της χώρας, ο οποίος
σχεδόν πάντα ενισχύεται σε περιόδους πολέµου. Εκείνοι που αµφισβητούν
ή αντιτίθενται σε µια δεδοµένη εθνική σύγκρουση έχουν αντιµετωπιστεί ι-
στορικά µε µεροληψία και, σε πολιτισµικό πλαίσιο, µε δηµόσια µνησικακία.
Οι συχνές αλλά και διφορούµενες νοµικές παραβιάσεις τύπου «προδοσίας»
21 και «ανταρσίας»22 είναι ιστορικά παραδείγµατα αυτού του γεγονότος, σε
συνδυασµό και µε την τάση για αναστολή των δικαιωµάτων των πολιτών κατά
την διάρκεια πολέµων, συµπεριλαµβανοµένης µερικές ϕορές ακόµη και της
ελευθερίας του λόγου.23

΄Οπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η κοινωνική χρήση της έννοιας του
«πατριωτισµού» είναι τόσο καθιερωµένη σε ϐαθµό που όσοι δεν υποστηρίζουν
έναν πόλεµο συχνά κατηγορούνται ότι δεν υποστηρίζουν τους συµπολίτες
τους και ότι κατ΄ επέκταση σπέρνουν το διχασµό. Προσφάτως, όσοι αντιπα-
ϱατίθενται και συµµετέχουν σε εκδηλώσεις διαµαρτυρίας εύκολα ϑεωρούνται
«τροµοκράτες» από το κράτος,24 µια ϐαρυσήµαντη κατηγορία µε σοβαρές νο-
µικές συνέπειες για έναν πολίτη, εάν κριθεί αληθής από τις αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο «εσωτερικός πόλεµος» µπορεί να αποδοµηθεί σε έναν α-
κόµα ϐαθύτερο µηχανισµό, ένα είδος κοινωνικού ελέγχου για την υποστήριξη
των επεκτατικών σκοπών. Σε πολλές χώρες σήµερα, είτε από υποχρέωση εκ
γενετής25 είτε µε την πειθώ νοµικά δεσµευτικών συµβάσεων,26 οι πιέσεις και
τα κίνητρα για ένταξη στο στρατό είναι κατευθυνόµενα σε πολλά επίπεδα.
∆ιαφηµιστικές τακτικές όπως «λεφτά για σπουδές» ή «προσωπικό επίτευγµα»

21 Η «προδοσία» ορίζεται ως «το αδίκηµα της ϕανερής προσπάθειας για ανατροπή της κυβέρ-
νησης του κράτους στο οποίο ο παραβάτης οφείλει υποταγή». Πηγή: http://www.merriam-
webster.com/dictionary/treason

22 Η «ανταρσία» ορίζεται ως «η υποκίνηση αντίστασης ή εξέγερσης ενάντια σε µια νόµιµη
εξουσία». Πηγή: http://www.merriam-webster.com/dictionary/sedition

23 Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εν καιρώ πολέµου είναι ένα σταθερό ι-
στορικό ϕαινόµενο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα στρατόπεδα κράτησης των Α-
µερικανών µε ιαπωνική καταγωγή κατά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, τα οποία ϕυ-
λάκισαν 127.000 πολίτες των ΗΠΑ (πηγή: http://www.ushistory.org/us/51e.asp), η α-
ναστολή πολιτικών ελευθεριών όπως το «habeas corpus» (πηγή: http://www.salon.com/
2009/04/11/bagram_3/) και η ποινική δίωξη του απλού δηµοσίου λόγου (πηγή:
http://www.history.com/this-day-in-history/u-s-congress-passes-sedition-act).

24 ΄Ενα πρόσφατο παράδειγµα ήταν η εξέγερση του «Κινήµατος Occupy» το οποίο, όπως
έγινε γνωστό αργότερα, ϑεωρήθηκε δυνητική «τροµοκρατική απειλή» από το FBI. (Πηγή:
http://www.justiceonline.org/commentary/fbi-files-ows.html)

25 Το Ισραήλ, για παράδειγµα, επιβάλει υποχρεωτική στράτευση σχεδόν σε όλους
τους πολίτες του. (Πηγή: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/07/
20127853118591495.html)

26 Παραποµπή: "Why Is Getting Out of the U.S. Army So Tough?", Time, 2012 (http://
nation.time.com/2012/05/04/why-is-getting-out-of-the-u-s-army-so-tough/)
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είναι συνήθεις και κατά κανόνα στοχεύουν στις χαµηλότερες ϐαθµίδες της
οικονοµικής ιεραρχίας.27 Ορισµένες χρονιές οι Ηνωµένες Πολιτείες κατείχαν
το παγκόσµιο ϱεκόρ στις δαπάνες (πχ. 4,7 δις δολάρια το 2009) για δηµόσιες
σχέσεις µε σκοπό τη ϐελτίωση της δηµόσιας εικόνας τους και την αύξηση της
στρατολόγησης.28

12.4 Ιµπεριαλιστικός Πόλεµος: Η Πηγή

Αν µπορέσουµε να δούµε πέρα από τις παραδοσιακές προπαγανδιστικές
ψευδαισθήσεις προς υπεράσπιση του οργανωµένου ανθρώπινου ϕόνου και
της κλοπής ϕυσικών πόρων, απορρίπτοντας ϕτηνές δικαιολογίες όπως ο πα-
τερναλιστικός πατριωτισµός, η τιµή και ο προστατευτισµός, ϑα διαπιστώσου-
µε ότι σήµερα ο πόλεµος είναι εγγενές χαρακτηριστικό ενός συστήµατος που
ϐασίζεται στη σπανιότητα, την ιδιοκτησία και το ανταγωνιστικό εµπόριο. Θα
ήταν λάθος ϐέβαια να υποστηρίξουµε ότι ο πόλεµος είναι ένα προϊόν αυτού
καθαυτού του καπιταλισµού, αφού το ϕαινόµενο του πολέµου προηγείται κα-
τά πολύ χρονικά του καπιταλισµού. Ωστόσο, αν αναλύσουµε ϐαθιά τις αρχές
του, ϑα συνειδητοποιήσουµε ότι ο πόλεµος είναι στην πραγµατικά ένα κεντρι-
κό και αµετάβλητο χαρακτηριστικό του οικονοµικού αυτού µοντέλου καθώς
είναι απλά µια πιο εξελιγµένη µορφή των ίδιων διχαστικών, ανταγωνιστικών
και παρωχηµένων αξίων.

΄Οπως µια εταιρία ανταγωνίζεται µε άλλες εταιρείες του ίδιου χώρου για
επιβίωση στην αγορά εργασίας, επιδιώκοντας αναπόφευκτα το µονοπώλιο ή
το καρτέλ όταν µπορεί, έτσι λειτουργούν και όλες οι κυβερνήσεις του κόσµου
προκειµένου να επιβιώσουν. Χρησιµοποιώντας τις ΗΠΑ ως αντικείµενο µελέ-
της, το 2011 η συγκεκριµένη χώρα κέρδισε περίπου 2,24 τρισεκατοµµύρια
δολάρια µόνο από κρατικά ϕορολογικά έσοδα.29 Αυτά τα έσοδα είναι σηµα-
ντικά για τη λειτουργία της επιχείρησης που είναι γνωστή και ως «Αµερική»,
όπως ακριβώς οι ετήσιες απολαβές της Microsoft επηρεάζουν τις δυνατότη-
τές της και τη λειτουργία της. Η Αµερική είναι στην πραγµατικότητα µια
εταιρεία και από λειτουργικής αλλά και από οργανωτικής άποψης. ΄Ολες
οι εγγεγραµµένες επιχειρήσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό έννοµο δίκτυό

27 Παραποµπή: "Military recruiters target isolated, depressed areas", Seat-
tle Times, 2005 (http://www.seattletimes.com/nation-world/military-recruiters-target-
isolated-depressed-areas/)

28 Πηγή: "Pentagon Spending Billions on PR to Sway World Opinion", Fox Ne-
ws, 2010 (http://www.foxnews.com/politics/2009/02/05/pentagon-spending-billions-
pr-sway-world-opinion/)

29 Πηγή: InsideGov
(http://federal-budget.insidegov.com/l/114/2011#Revenues&s=1cNiL)
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της ϑεωρούνται ϑυγατρικές αυτής της µητρικής εταιρείας που παραδοσιακά
ονοµάζουµε «κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Εποµένως, όπως συµβαίνει και µε όλες τις ανταγωνιζόµενες κυβερνήσεις
στον κόσµο, όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ πρέπει να λειτουργούν
µε επιχειρηµατικό δαιµόνιο. Ωστόσο, αυτό που διαχωρίζει αυτήν τη «µητρι-
κή εταιρεία» (Αµερική) από τους ϑυγατρικούς τοµείς της (εταιρείες) είναι η
ικανότητά της να διαιωνίζει τον εαυτό της και να διατηρεί το ανταγωνιστικό
της πλεονέκτηµα. Είναι Ϲωτικής σηµασίας το να διαφυλάττει τους ϐασικούς
µηχανισµούς της εθνικής της οικονοµίας. Μάλιστα, µια σύντοµη µατιά στην
ιστορία σχετικά µε το πώς οι ΗΠΑ κατάφεραν να κερδίσουν και να διατη-
ϱήσουν τη ϑέση τους ως µια παγκόσµια «αυτοκρατορία» ϕανερώνει ξεκάθαρα
αυτό το επιχειρηµατικό δαιµόνιο. Οι ενέργειες της χώρας αυτής για να ϕτάσει
στο επίπεδο της παγκόσµιας υπερδύναµης στην πραγµατικότητα διαφέρουν
ελάχιστα από το πώς µια συγκεκριµένη εταιρεία επιδιώκει να κερδίσει εµπο-
ϱικό µονοπώλιο. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση το παγκόσµιο µονοπώλιο
(αυτοκρατορία) δεν περιορίζεται από κάποια νοµική εντολή όπως συνήθως
συµβαίνει στο εσωτερικό νοµικό πλαίσιο, αλλά εκτελείται µε τη ϐία στο ϑέα-
τρο του ιµπεριαλιστικού πολέµου.

Αν και µοιάζει ειρωνικό, όχι όµως και απροσδόκητο, αυτή η αυτοσυντή-
ϱηση µέσω του στρατού µπορεί από µόνη της να µετατραπεί σε µια πολύ
προσοδοφόρα επιχειρηµατική επένδυση η οποία συνήθως ϐελτιώνει την οι-
κονοµική κατάσταση της χώρας και συνεπώς τα κέρδη των εταιρειών που την
απαρτίζουν. Σήµερα, αυτά τα οικονοµικά οφέλη έχουν επεκταθεί και περι-
λαµβάνουν τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες,30 31 την ανοικοδόµηση πε-
ϱιοχών που καταστράφηκαν κατά τον πόλεµο από τις εµπορικές ϑυγατρικές
εταιρείες των κρατών-κατακτητών,32 τη σταδιακή οικονοµική αναπροσαρµο-
γή µιας χώρας µέσω επιβολής εµπορικών δασµών, κυρώσεων και χρέους ώστε
να υποδουλωθεί ο πληθυσµός προς όφελος των πολυεθνικών ϐιοµηχανιών,33
34 καθώς και πολλές άλλες σύγχρονες τακτικές «οικονοµικού πόλεµου».

Αυτό το σηµείο πιθανότατα εκφράστηκε καλύτερα από τον υποστράτηγο

30 Παραποµπή: The 25 Most Vicious Iraq War Profiteers, BusinessPundit.com, 2008
(http://www.businesspundit.com/the-25-most-vicious-iraq-war-profiteers)

31 Παραποµπή: Ten Companies Profiting Most from War, 247WallSt.com, 2012 (http://
247wallst.com/2012/02/28/ten-companies-profiting-most-from-war/)

32 Παραποµπή: Advocates of War Now Profit From Iraq’s Reconstruction, LATimes.com,
2004 (http://articles.latimes.com/2004/jul/14/nation/na-advocates14)

33 Παραποµπή: Deadly Sanctions Regime: Economic Warfare against Iran, GlobalResea-
rch.ca, 2012 (http://www.globalresearch.ca/deadly-sanctions-regime-economic-warfare-
against-iran/5305921)

34 Παραποµπή: Confessions of an Economic Hit Man: How the U.S. Uses Globa-
lization to Cheat Poor Countries Out of Trillions, DemocracyNow.org, 2004 (http://
www.democracynow.org/2004/11/9/confessions_of_an_economic_hit_man)
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Smedley D. Butler, έναν από τους πιο παρασηµοφορηµένους αξιωµατικούς
του στρατού των ΗΠΑ κατά τον 20ό αιώνα.35 Ο Butler ήταν ο συγγραφέας του
διάσηµου ϐιβλίου µε τίτλο «Ο πόλεµος είναι µία Κοµπίνα», το οποίο κυκλο-
ϕόρησε µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και στο οποίο δήλωσε τα εξής,
όσον αφορά την επιχείρηση του πολέµου: «Ο πόλεµος είναι µία κοµπίνα.
Πάντα ήταν έτσι. Είναι ίσως η παλαιότερη αλλά σίγουρα η πιο κερδοφόρα
και η πιο ύπουλη. Είναι η µοναδική κοµπίνα σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι
η µόνη [επιχείρηση] στην οποία τα κέρδη υπολογίζονται σε δολάρια και οι
απώλειες σε ανθρώπινες Ϲωές.»36

΄Εγραψε επίσης κατά το 1935 τα εξής : «Πέρασα 33 χρόνια και τέσσερις
µήνες σε ενεργό στρατιωτική υπηρεσία και κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου πέρασα τον περισσότερο χρόνο µου ως ένας υψηλόβαθµος στρατιώτης για
τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, τη Wall Street και τους τραπεζίτες. Εν ολίγοις, ή-
µουν ένας κοµπιναδόρος, ένας µαφιόζος του καπιταλισµού. Βοήθησα να γίνει
το Μεξικό και ιδιαίτερα το Ταµπίκο ασφαλές για τα αµερικανικά πετρελαϊκά
συµφέροντα το 1914. Βοήθησα να γίνουν η Αϊτή και η Κούβα κατάλληλα
µέρη για ϕορολόγηση ώστε να έχουν έσοδα τα παιδιά της τράπεζας National
City. Βοήθησα στο ϐιασµό διαφόρων δηµοκρατιών της Κεντρικής Αµερικής
προς όφελος της Wall Street. Βοήθησα στον καθαρισµό της Νικαράγουα για
το ∆ιεθνή Τραπεζικό Οίκο των Αδερφών Brown κατά την περίοδο 1902-1912.
∆ιευκόλυνα τα αµερικανικά συµφέροντα Ϲάχαρης το 1916 στη ∆οµινικανή
∆ηµοκρατία. Βοήθησα να γίνει η Ονδούρα κατάλληλη για τις αµερικανικές
εταιρείες ϕρούτων το 1903. Στην Κίνα το 1927 ϐοήθησα τη Standard Oil να
συνεχίσει το έργο της ανενόχλητη. Τώρα που το σκέφτοµαι, ϑα µπορούσα
να κάνω κάποια µαθήµατα στον Αλ Καπόνε. Το καλύτερο που µπορούσε
αυτός να κάνει ήταν να δουλεύει σε τρεις γειτονιές. Εγώ δούλευα σε τρεις
ηπείρους.»37

Το µνηµειώδες έργο του John A. Hobson Ιµπεριαλισµός : Μια Μελέτη
περιγράφει την τάση αυτή σαν µια «κοινωνική παρασιτική διαδικασία κατά
την οποία ένα χρηµατικό συµφέρον εντός ενός κράτους, αφού σφετεριστεί τα
ηνία της κυβέρνησης, πραγµατοποιεί µια ιµπεριαλιστικού τύπου επέκταση
προκειµένου να εδραιώσει οικονοµικές ϱουφήχτρες σε ξένα σώµατα και να
αποµυζήσει τον πλούτο τους για να αυξήσει την εγχώρια χλιδή.»38

35 Παραποµπή: Banana Wars: Major General Smedley Butler, About.com (http:/
/militaryhistory.about.com/od/1900s/p/Banana-Wars-Major-General-Smedley-
Butler.htm)

36 Πηγή: War is a Racket, Smedley D. Butler, William H Huff Publishing, 1935, Chapter
1, p.1

37 Αρχική πηγή: Common Sense (1935). Αναπαραγωγή στο έργο του Hans Schmidt µε
τίτλο Maverick Marine: General Smedley D. Butler and the Contradictions of American
Military History, University Press of Kentucky, 1998, p.231

38 Πηγή: Imperialism: A Study, J.A. Hobson, University of Michigan Press, Ann Arbor,
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Βέβαια, πολλοί ϑεωρούν ότι αυτές οι ενέργειες κατάχρησης είναι περι-
πτώσεις «διαφθοράς», αλλά αυτός ο συλλογισµός είναι αβάσιµος, αν δούµε
τα πράγµατα µε µια πιο ευρεία οπτική. Το ηθικό επιχείρηµα περί «δίκαιου»
και «άδικου» δεν έχει καµία πειστικότητα εντός του πλαισίου του καπιταλι-
σµού. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν οι
ακτιβιστές υπέρ της «παγκόσµιας ειρήνης» ή «ενάντια του πολέµου», οι οποίοι
ταυτόχρονα αποδέχονται (έστω ασυνείδητα) το ανταγωνιστικό µοντέλο της α-
γοράς. Με άλλα λόγια, η «παγκόσµια ειρήνη» είναι απλά ανέφικτη µέσα στο
σηµερινό οικονοµικό µοντέλο.

Ο καπιταλισµός, σε κάθε στάδιο της παγκόσµιας εφαρµογής του ξεκινώ-
ντας από την επινόηση του στην Ευρώπη, συνδεόταν µε τη ϐία, την εκµε-
τάλλευση και την υποδούλωση. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εγγενώς
ϐίαιο οικονοµικό µοντέλο το οποίο οδηγεί αναπόφευκτα σε πολέµους απο-
δεικνύεται από διάφορα παραδείγµατα ανά τους χρόνους όπως η ευρωπαϊκή
αποικιοκρατία,39 η αιχµαλωσία Αφρικανών «σκλάβων» προς χρήση και πώλη-
ση, η υποταγή αµέτρητων αποικιακών λαών και η δηµιουργία προνοµιούχων
καταφυγίων αισχροκέρδειας και εξουσίας για πολλές επιχειρήσεις οι οποίες
δηµιουργήθηκαν ή προστατεύονταν από κυβερνήσεις.

Ο Θόρσταϊν Βέµπλεν το 1917 έγραψε τα παρακάτω για την απευθείας
σύνδεση του πολέµου µε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «χρηµατικό» ή νοµι-
σµατικό ϑεµέλιο του πολέµου: «΄Εχω συναντήσει πολλές ϕορές το επιχείρηµα
ότι το σηµερινό σύστηµα, το οποίο ϐασίζεται στο κέρδος µέσω της επένδυσης
σε πολεµικές επιχειρήσεις, προφανώς δεν είναι συµβατό µε ένα σύστηµα στο
οποίο απουσιάζει ο πόλεµος. Το σηµερινό σύστηµα επενδύσεων και οικονο-
µικής δραστηριότητας εν γένει λοιπόν µπορεί να συνεχίσει την απρόσκοπτη
εξέλιξή του σε µια κοινωνία όπου η αίσθηση ανασφάλειας και πολεµικών
προετοιµασιών συνεχίζονται και προωθούνται σωστά στο γενικό πληθυσµό
κρατώντας το γενικό αίσθηµα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας ενερ-
γό....»40 «΄Ετσι, οι πολίτες που επιθυµούν να συνεισφέρουν στην διαµόρφωση
του συστήµατος µε σκοπό να επέλθει ειρήνη πρέπει να συµπεριλάβουν στις
προσπάθειές τους κινήσεις οι οποίες ϑα αναστείλουν και σε ϐάθος χρόνου ϑα
οδηγήσουν στη εξάλειψη της ιδιοκτησίας και του συστήµατος τιµών.»41

Οι σύγχρονες µορφές έµµεσης ϐίας αποδεικνύουν περαιτέρω το παραπάνω
ϕαινόµενο. Σε αυτές περιλαµβάνονται προσεγγίσεις «οικονοµικού πολέµου»,
όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες µπορεί να χρησιµεύσουν ως ολοκληρωµένες

1965, p.367
39 Παραποµπή: Western Colonialism defined: http://www.britannica.com/EBchecked/

topic/126237/colonialism-Western
40 Πηγή: An Inquiry Into the Nature of Peace and the Terms of Its Perpetuation, Thorstein

Veblen, B.W. Hubsch, 1917 pp.366-367
41 Αυτόθι. p.367
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επιθετικές ενέργειες ή ως µέρος µιας προπαρασκευαστικής διαδικασίας προς
κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι ε-
µπορικοί δασµοί, οι κυρώσεις, το χρέος από εξαναγκασµό και πολλές άλλες
πιο δυσδιάκριτες µέθοδοι ώστε να αποδυναµωθεί µια χώρα.42

Τα παγκόσµια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως η Παγκόσµια Τράπε-
Ϲα και το ∆ΝΤ έχουν ισχυρά κρατικά, άρα και επιχειρηµατικά, συµφέροντα
και έχουν τη δυνατότητα να κατανέµουν χρέος προκειµένου να «διασώζουν»
χώρες µε οικονοµική ύφεση, σε ϐάρος όµως του ϐιοτικού επιπέδου των πο-
λιτών. Οι ϑεσµοί αυτοί συνήθως αναλαµβάνουν τη διαχείριση των ϕυσικών
πόρων ή των ϐιοµηχανιών µέσω επιλεκτικών ιδιωτικοποιήσεων ή άλλων µε-
ϑόδων οι οποίες µειώνουν την ισχύ µιας χώρας σε τέτοιο ϐαθµό που πλέον η
ίδια είναι οικονοµικά εξαρτώµενη από άλλους, προς όφελος πάντα των ξένων
εταιρειών.43

Αυτός ο τρόπος υποταγής είναι απλά πιο συγκαλυµµένος από τις παλιότε-
ϱες µεθόδους όπως για παράδειγµα την ιµπεριαλιστική επέκταση της ϐρετα-
νικής αυτοκρατορίας µέσω της «Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών», της εµπορικής
εταιρείας που εκµεταλλεύτηκε τους ϕυσικούς πόρους και τους τοπικούς ερ-
γάτες στην Ασία κατά τον 17ο αιώνα.44 Ωστόσο σε αντίθεση µε την επέκταση
της ϐρετανικής αυτοκρατορίας, η αµερικανική αυτοκρατορία δεν απέκτησε
το καθεστώς της µόνο µέσα από στρατιωτική δράση παρότι αυτή η παρου-
σία είναι ακόµα τεράστια σε παγκόσµιο επίπεδο.45 Αντίθετα, χρησιµοποι-
ήθηκαν πολύπλοκες οικονοµικές στρατηγικές οι οποίες επανατοποθέτησαν
άλλες χώρες σε υποταγή για τα αµερικάνικα οικονοµικά και γεωοικονοµικά
συµφέροντα.46

42 Παραποµπή: Our Economic Warfare, ForeignAffairs.com (http://
www.foreignaffairs.com/articles/70162/percy-w-bidwell/our-economic-warfare)

43 Σχετικά µε την Παγκόσµια Τράπεζα, ο οργανισµός STWR έχει τονίσει σε έρευνά του τα
εξής : «Για τις περισσότερες χώρες-πελάτες της, αποτελεί ουσιαστικά τη µόνο δίοδο για πρό-
σβαση στο διεθνές εµπόριο, στη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και στα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφαλαία. Αντλεί την εξουσία και την πολιτική της ατζέντα από τους πλουσιότερους µετό-
χους της, τις κυβερνήσεις οι οποίες συγκροτούν το G-7...οι οποίες χρησιµοποιούν συστηµα-
τικά την Τράπεζα για να εξασφαλίσουν προσοδοφόρες εµπορικές και επενδυτικές συµφωνίες
σε αναπτυσσόµενες χώρες για τις εκάστοτε πολυεθνικές επιχειρήσεις τους.» Πηγή: IMF,
World Bank & Trade, STWR (http://www.sharing.org/information-centre/articles/imf-
world-bank-and-trade-overview)

44 Παραποµπή: East India Company, Britannica.com (http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/176643/East-India-Company)

45 ΄Εχει αναφερθεί ότι το 2011 ο στρατός των ΗΠΑ ϐρισκόταν σε πάνω α-
πό 130 χώρες, µε κατά προσέγγιση 900 ϐάσεις. Πηγή: Ron Paul says
U.S. has military personnel in 130 nations and 900 overseas bases, politifa-
ct.com, 2011 (http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/sep/14/ron-
paul/ron-paul-says-us-has-military-personnel-130-nation/)

46 Παραποµπή: Why the Developing World Hates the World Bank, TheTechOnline, 2002
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12.5 Ταξικός Πόλεµος: Εγγενής Ψυχολογία

Περνώντας στον «ταξικό πόλεµο», ιστορικά αυτή η έννοια ϑεωρούταν δεδο-
µένη είτε λόγω της ανθρώπινης ϕύσης είτε λόγω της υποτιθέµενης αδυναµίας
της Γης και των µέσων παραγωγής να καλύψουν τις ανάγκες όλων των ανθρώ-
πων είτε λόγω της δοµής του καπιταλισµού η οποία αναπόφευκτα δηµιουργεί
ταξικό διαχωρισµό και ανισορροπία, τόσο σε διαρθρωτικό όσο και σε ψυχο-
λογικό επίπεδο.

Η δήλωση του Ντέιβιντ Ρικάρντο, ενός από τους ιδρυτικούς οικονοµολό-
γους της ελεύθερης αγοράς, ότι «εάν οι µισθοί αυξηθούν...τότε...τα κέρδη
υποχρεωτικά ϑα µειωθούν»47 είναι µια απλή παραδοχή της αναπόφευκτης
ταξικής διαµάχης καθώς ο µισθός σχετίζεται µε την κατώτερη «εργατική τά-
ξη» και τα κέρδη µε την ανώτερη «καπιταλιστική τάξη», άρα όταν η µια τάξη
κερδίζει, η άλλη χάνει. Ακόµη και ο ΄Ανταµ Σµιθ στο µεγάλο του έργο Ο
Πλούτος των Εθνών ξεκάθαρα αποδίδει τη διατήρηση της εξουσίας σε συµπε-
ϱιφορικό (ψυχολογικό) επίπεδο, ως εξής : «Η πολιτική κυβέρνηση, καθόσον
είναι ϑεσπισµένη για την ασφάλεια της ιδιοκτησίας, είναι στην πραγµατικό-
τητα ϑεσπισµένη για την προάσπιση των πλουσίων έναντι των ϕτωχών, δηλαδή
αυτών που έχουν κάποια ιδιοκτησία έναντι αυτών που δεν έχουν καθόλου.»48

Ωστόσο, η πραγµατική χρησιµότητα της κυβέρνησης για τους σκοπούς
της ανώτερης ή επιχειρηµατικής τάξης ϕαίνεται να αγνοείται πεισµατικά από
τον Σµιθ, τον Ρικάρντο ή ακόµη και σήµερα από πολλούς οικονοµολόγους,
οι οποίοι ϕαίνονται ανίκανοι ή απρόθυµοι να λάβουν υπόψη τα σηµερινά
δεδοµένα. Ακόµα και οι πιο αφοσιωµένοι οικονοµολόγοι υπέρ της ελεύ-
ϑερης αγοράς συνεχίζουν να εκφράζουν την ανάγκη για τη λειτουργία της
κυβέρνησης ως «διαιτητής» που προσπαθεί να κρατάει το παιχνίδι «δίκαιο». Ο
«παρεοκρατικός καπιταλισµός» και άλλες συναφείς έννοιες χρησιµοποιούνται
συχνά µε την αξίωση ότι η «συµπαιγνία» µεταξύ κυβερνητικών στελεχών και
των ϕαινοµενικά ανεξάρτητων εταιρικών ϑεσµών είναι ανήθικης ή «εγκληµα-
τικής» ϕύσεως.

΄Οπως προαναφέρθηκε, είναι παράλογο να ϑεωρούµε ότι ο κρατικός µη-
χανισµός είναι κάτι άλλο από ένα µέσο στήριξης των επιχειρήσεων που απο-
τελούν τον πλούτο µίας χώρας. Στην πραγµατικότητα, µία χώρα αποτελείται
από το δίκτυο των επιχειρήσεών της, ανεξάρτητα από τον επιφανειακό ισχυ-
ϱισµό ότι µια «δηµοκρατική» χώρα έχει ως στόχο µόνα τα συµφέροντα των
πολιτών της. Για την ακρίβεια, ϑα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι καµία

(http://tech.mit.edu/V122/N11/col11parek.11c.html)
47 Πηγή: The Principles of Political Economy and Taxation, David Ricardo, 1821, Dent

Edition, 1962, p.64
48 Πηγή: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith,

1776, par. V.1.2
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κυβέρνηση στην ιστορία δεν προσέφερε ποτέ στους πολίτες της µια σηµαντική
ϑέση στη διακυβέρνηση ή στη νοµοθεσία. Μάλιστα στο πλαίσιο του σύγχρο-
νου καπιταλισµού, ο οποίος ϐασίζεται σε παρωχηµένες αξίες και γνώσεις µε
ελιτίστικο χαρακτήρα, είναι ενδιαφέρον το πώς αυτός ο µύθος της «δηµοκρα-
τίας» διαιωνίζεται µέχρι και σήµερα.

Επεκτείνοντας το συγκεκριµένο σηµείο, ο James Madison, ένας από τους
αρχιτέκτονες του Συντάγµατος των Ηνωµένων Πολιτειών, εξέφρασε ξεκάθαρα
την ανησυχία του για την ανάγκη να καταπιεστεί η πολιτική δύναµη των κα-
τώτερων τάξεων : «Στην Αγγλία σήµερα, αν οι εκλογές ήταν ανοικτές σε όλες
τις τάξεις των ανθρώπων, η κυριότητα των γαιοκτηµόνων ϑα ήταν επισφαλής.
΄Ενας αγροτικός νόµος ϑα δηµιουργούταν σύντοµα. Αν αυτές οι παρατηρή-
σεις είναι ακριβείς, η κυβέρνησή µας πρέπει να εξασφαλίσει τα κατεστηµένα
συµφέροντα της χώρας, σε ϐάρος της καινοτοµίας. Οι γαιοκτήµονες πρέπει
να έχουν ένα µερίδιο στην κυβέρνηση ώστε να στηρίζουν αυτά τα πολύτι-
µα συµφέροντα και να ισορροπούν ή να αναχαιτίζουν τα υπόλοιπα. Πρέπει
να είναι ϑεσµοθετηµένα σε ϐαθµό που να προστατεύουν την µειονότητα των
πλουσίων σε ϐάρος της πλειοψηφίας. Η γερουσία, ως εκ τούτου, πρέπει να
αποτελεί αυτό το ϑεσµό· και για να απαντάει σε αυτές τις προθέσεις, πρέπει
να είναι µόνιµη και σταθερή.»49

Βλέπουµε λοιπόν πόσο ϐαθύς είναι ο ταξικός πόλεµος, αν λάβουµε υπό-
ψη ότι η ίδια η έννοια της παγκόσµιας «δηµοκρατίας» αναστέλλεται από το
καπιταλιστικό σύστηµα κινήτρων, διότι το ίδιο έχει ως στόχο τη διατήρηση
της οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας της ανώτερης τάξης. Πιθανότατα η
πιο εντυπωσιακή πτυχή αυτού του ϕαινοµένου είναι το πώς τέτοιοι µηχανι-
σµοί ταξικής διχόνοιας, παρότι είναι διάχυτοι στις καθηµερινές µας δουλειές,
περνάνε απαρατήρητοι από τον περισσότερο κόσµο ή ϑεωρούνται απλά δεδο-
µένοι, ίσως επειδή ακριβώς είναι ενσωµατωµένοι στον οικονοµικό, πολιτικό
και νοµικό µηχανισµό.

12.6 Ταξικός Πόλεµος: ∆οµικοί Μηχανισµοί

Στη σύγχρονη εποχή, όπου το 40% του παγκόσµιου πλούτου ανήκει στο
1% του παγκόσµιου πληθυσµού,50 είναι ϕανερό, τόσο σε δοµικό όσο και σε
ψυχολογικό επίπεδο, ότι υπάρχουν ισχυροί µηχανισµοί οι οποίοι διατηρούν
αλλά και αυξάνουν την άνιση κατανοµή του πλούτου. ∆εδοµένου ότι σχεδόν

49 Πηγή: Notes of the Secret Debates of the Federal Convention of 1787, Robert Yates,
Alston Mygatt, p.183

50 Παραποµπή: One percent holds 39 percent of global wealth, RawStory.com, 2011
(http://www.rawstory.com/rs/2011/05/31/one-percent-holds-39-percent-of-global-
wealth/)
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τα πάντα σήµερα εξαρτώνται από το χρήµα µε κάποιο τρόπο, είναι αυτονόητο
ότι µαζί µε τον πλούτο έρχεται και η εξουσία. Η εξουσία αυτή µε τη σειρά της
δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που την έχει να σχεδιάσει καλύτερα τα κέρδη
και την αυτοσυντήρηση του, δηµιουργώντας έτσι µια κυκλική διαδικασία,
κατά την οποία η ανώτερη τάξη διατηρεί µε ευκολία τον τεράστιο πλούτο της,
τη στιγµή που οι κατώτερες τάξεις αντιµετωπίζουν τεράστια εµπόδια για να
αποκτήσουν ένα στοιχειώδες οικονοµικό επίπεδο. Μάλιστα, η διαδικασία
αυτή είναι ενσωµατωµένη στην κοινωνική δοµή.

Ορισµένοι µηχανισµοί αυτής της ταξικής καταπίεσης είναι αρκετά εµ-
ϕανείς. ΄Ενα παράδειγµα είναι η συζήτηση για τη ϕορολογία και το πώς
ανέκαθεν οι εταιρίες και οι πλούσιοι ευνοούνταν έναντι των ϕτωχών εργα-
Ϲοµένων.51 Το επιχείρηµα της κατεστηµένης τάξης συνήθως είναι ότι στους
πλούσιους πρέπει να δίνεται περισσότερη οικονοµική ελευθερία, εφόσον α-
ποτελούν την «τάξη των ιδιοκτητών», άρα είναι και εν µέρει υπεύθυνοι για τη
δηµιουργία ϑέσεων εργασίας.52 Εύκολα ϐλέπει όµως κανείς ότι αυτό το µονό-
πλευρο επιχείρηµα έχει ελάχιστη ϱεαλιστική ϐάση, καθώς η ϕορολογία στην
πραγµατικότητα καταπιέζει και περιορίζει την αγοραστική δύναµη του κοι-
νού. Εποµένως, δηµιουγείται αναµφισβήτητα ένα µεγάλο εµπόδιο προς την
οικονοµική ανάπτυξη, κάτι που είναι πολύ πιο σηµαντικό από το να µειωθούν
τα κέρδη των µεγάλων εργοδοτών.53 Η µόνο εξαίρεση σε αυτό το ϕαινόµενο,
η οποία ξεφεύγει από το επιχείρηµα των πλουσίων ως οι «δηµιουργοί ϑέσεων
εργασίας», είναι η έλευση της πλουτονοµίας, η οποία ϑα συζητηθεί προς το
τέλος αυτού του δοκιµίου.

Πέραν από την εύνοια στη ϕορολογία παρακάτω ϑα αναλυθούν τέσσερις
σηµαντικοί δοµικοί παράγοντες :

(α) το χρέος,

(ϐ) το επιτόκιο,

(γ) ο πληθωρισµός και

(δ) η εισοδηµατική ανισότητα.

(α) Το χρέος είναι ένα παρεξηγηµένο κοινωνικό ϕαινόµενο καθώς οι πε-
ϱισσότεροι το ϑεωρούν επιλογή. Στην πραγµατικότητα όµως ολόκληρο

51 Παραποµπή: Poor Americans Pay Double The State, Local Tax Rates Of Top One
Percent, HuffingtonPost.com, 2012 (http://www.huffingtonpost.com/2012/09/21/poor-
americans-state-local-taxes_n_1903993.html)

52 Παραποµπή: Don’t Tax the Job Creators, Cnbc.com, 2012
(http://www.cnbc.com/id/48290347)

53 Παραποµπή: Private Debt Kills the Economy, GlobalResearch.ca, 2012 (http://
www.globalresearch.ca/private-debt-kills-the-economy/5303842)
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το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ϐασίζεται κυριολεκτικά στο χρέος. Στη
σύγχρονη οικονοµία όλα τα χρήµατα δηµιουργούνται µέσω δανείων
που προέρχονται από κεντρικές ή εµπορικές τράπεζες, οι οποίες δη-
µιουργούν ουσιαστικά τα χρήµατα από τη Ϲήτηση καθαυτή.54 Αυτός
ο ϐασικός µηχανισµός της δηµιουργίας χρήµατος αποτελεί µια µορφή
έντονης οικονοµικής καταπίεσης. Το χρέος των νοικοκυριών σήµερα
αποτελείται συνήθως από δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών, στεγαστικά
δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και δάνεια για σπουδές. Φυσικά όσοι ϐρί-
σκονται στις κατώτερες τάξεις είναι πιο πιθανό να έχουν µεγαλύτερα
καταναλωτικά χρέη σε σύγκριση µε την ανώτερη τάξη, διότι η ίδια η
κοινωνικοοικονοµική τους ϑέση δεν τους επιτρέπει την εύκολη πρό-
σβαση σε ϐασικά αγαθά όπως ένα σπίτι, σπρώχνοντάς τους έτσι στην
ανάγκη των τραπεζικών δανείων για να τα αποκτήσουν.

Το αποτέλεσµα είναι ότι η πίεση του χρέους αποτελεί πλέον µία στα-
ϑερά για τους περισσότερους ανθρώπους.55 56 57 ΄Ενα µέσο εισόδηµα
µετά ϐίας αρκεί για να εξυπηρετήσει ο εργαζόµενος τα δάνειά του και
να καλύψει τις ϐασικές του ανάγκες, καθώς η κυρίαρχη καπιταλιστι-
κή νοοτροπία της αποδοτικότητας του κόστους εξασφαλίζει ότι ο µισθός
των εργατών είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερος ώστε να υπάρχει κέρδος
για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, η πιθανότητα να ανελιχθεί ο µέσος ερ-
γαζόµενος στην κοινωνική κλίµακα, πόσο µάλλον να αποπληρώσει το
προσωπικό του χρέος, είναι ελάχιστη.58

(ϐ) Επιτόκιο: Στενά συνδεδεµένη µε το χρέος είναι µία πτυχή του κέρ-
δους η οποία αφορά την πώληση του χρήµατος αυτού καθαυτού. Ε-
ϕόσον η νοοτροπία του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου επιτάσσει την
εµπορευµατοποίηση των πάντων, δεν ϑα έπρεπε να προκαλεί καµία έκ-
πληξη το γεγονός ότι πλέον ακόµη και το ίδιο το χρήµα πωλείται για
κέρδος, διαδικασία η οποία εκπληρώνεται µε τη µορφή του επιτοκίου.
Είτε πρόκειται για µια κεντρική τράπεζα που δηµιουργεί χρήµα σε α-

54 Για µια πλήρη πραγµατεία σχετικά µε τη δηµιουργία του χρήµατος ϐλέπε Modern Money
Mechanics, Federal Reserve Bank of Chicago, 1961

55 Παραποµπή: Average Credit Card Debt in America: 2016 Facts & Figures, ValuePen-
guin.com, 2017 (https://www.valuepenguin.com/average-credit-card-debt)

56 Παραποµπή: Drowning In Medical Debt? Filing For Bankruptcy Could Be Your
Life Raft, BusinessInsider.com, 2012 (http://www.businessinsider.com/drowning-in-
medical-debt-filing-for-bankruptcy-might-be-an-option-2012-1)

57 Παραποµπή: The Debt That Won’t Go Away, cnbc.com, 2010 (http://www.cnbc.com/
id/40680905)

58 Παραποµπή: The American Household Is Digging Out of Debt in the Worst Possible
Way, TheAtlantic.com, 2013 (http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/01/
the-american-household-is-digging-out-of-debt-in-the-worst-possible-way/272657/)
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ντάλλαγµα για οµόλογα του δηµοσίου είτε για µια εµπορική τράπεζα
που δίνει ένα ενυπόθηκο δάνειο σε έναν πολίτη µε µέτριο εισόδηµα, το
δάνειο συνοδεύεται σχεδόν πάντα από ένα επιτόκιο.

΄Οπως αναφέρθηκε σε προηγούµενα δοκίµια, αυτό οδηγεί σε µια κατά-
σταση όπου το χρέος το οποίο παράγεται είναι πάντα περισσότερο από
τα χρήµατα που ϐρίσκονται σε κυκλοφορία. ΄Οταν δίνεται ένα δάνειο,
µόνο το λεγόµενο «κεφάλαιο» του δανείου παράγεται και προστίθεται
στο κυκλοφορούν χρήµα. Η συνολική ποσότητα χρήµατος (ή προσφο-
ϱά χρήµατος) της κάθε χώρας αποτελείται από αυτό το κεφάλαιο, το
οποίο ισοδυναµεί µε τη συνολική αξία όλων των δανείων που έχουν
παραχωρηθεί. Από την άλλη, το επιτόκιο δεν υπάρχει από πριν σε κυ-
κλοφορία. Αυτό σηµαίνει ότι, σε κοινωνικό επίπεδο, όλοι όσοι παίρνουν
τοκοφόρα δάνεια πρέπει να ϐρουν τα χρήµατα από την ήδη υπάρχου-
σα προσφορά χρήµατος (η οποία δεν συµπεριλαµβάνει το επιτόκιο που
τους χρεώνεται) προκειµένου να καλύψουν το απαιτούµενο ποσό κατά
την εξόφληση του δανείου. Σε αυτήν τη διαδικασία, δεδοµένου ότι όλοι
οι καταβαλλόµενοι τόκοι αποσπώνται από το κεφάλαιο σε κυκλοφορία,
ορισµένα δάνεια είναι µαθηµατικώς αδύνατο να αποπληρωθούν. Ανά
πάσα στιγµή, απλά δεν υπάρχουν αρκετά χρήµατα στο σύστηµα για
εξόφληση όλων των δανείων.59

Το αποτέλεσµα είναι µια ακόµη πιο ισχυρή ταξική πίεση προς τις χα-
µηλότερες τάξεις, οι οποίες συχνά συνάπτουν δάνεια για να έχουν πρό-
σβαση σε ϐασικά αγαθά. Η πίεση αυτή προκαλείται από τη δεδοµένη
σπανιότητα της προσφοράς του χρήµατος, ενώ όλοι όσοι πασχίζουν να
εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους έχουν να αντιµετωπίσουν το γεγονός ότι,
σε ϐάθος χρόνου, κάποιος δανειολήπτης δεν ϑα µπορέσει να εξοφλήσει
το δάνειο του. Για αυτόν το λόγο η πτώχευση και η αθέτηση πληρω-
µής είναι ένα συχνό ϕαινόµενο στις χαµηλότερες τάξεις της κοινωνικής
ιεραρχίας, καθώς ϑα υπάρχουν πάντα κάποιοι άτυχοι. Ακόµη πιο α-
νησυχητικό είναι το πώς ο τραπεζικός µηχανισµός αντενεργεί σε όσους
δεν είναι σε ϑέση να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η

59 Μια κοινή ένσταση σε αυτήν την ανάλυση είναι ότι το εισόδηµα από τους τόκους που
προκύπτει από αποταµιευτικούς λογαριασµούς, προθεσµιακές καταθέσεις και παρόµοιες
επενδύσεις προστίθεται επίσης στην προσφορά χρήµατος. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει πως
δηµιουργούνται όντως χρήµατα κατά τη διάρκεια της πληρωµής των τόκων, κάτι που όµως
δεν ισχύει. Οι πληρωµές εισοδηµάτων από τόκους καλύπτονται από τα υπάρχοντα κέρδη
του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος (αφού τα δανειστικά επιτόκια είναι πάντοτε ψηλότερα των
καταθετικών), οπότε η πραγµατικότητα είναι η ίδια. Οι καταβαλλόµενοι τόκοι για εξόφληση
των δανείων δεν µπορούν να καλυφθούν ποτέ από τους τόκους που πληρώνονται στις κατα-
ϑέσεις, οπότε αυτό το «περιθώριο επιτοκίου» πρέπει να τραβηχτεί µέσα από την υφιστάµενη
ποσότητα χρήµατος σε κυκλοφορία.
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νοµοθεσία του κράτους σχεδόν πάντα υποστηρίζει την εξουσία των τρα-
πεζών ώστε να «ανακτήσει» τη ϕυσική ιδιοκτησία των ατόµων που δεν
µπορούν να πληρώσουν.60

Αυτή η δυνατότητα «ανάκτησης», αν το αναλογιστούµε λίγο πιο ϐαθιά,
αποτελεί αδιαµφισβήτητα µια έµµεση µορφή κλοπής. Εφόσον είναι α-
ναπόφευκτο ότι ορισµένοι δεν ϑα µπορέσουν να ξεπληρώσουν τα δάνειά
τους λόγω της εγγενούς σπανιότητας της προσφοράς χρήµατος, τότε η
εξαγορά των ϕυσικών περιουσιακών τους στοιχείων από την τράπεζα εί-
ναι µακροπρόθεσµα αναπόφευκτη. Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες, οι
οποίες ϐέβαια ανήκουν πάντα στα µέλη της ανώτερης τάξης, παίρνουν
τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και την περιουσία των κατώτερων τάξεων, α-
πλώς και µόνο επειδή τα χρήµατα που δηµιούργησαν οι ίδιες εκ του
µηδενός (µε τη µορφή δανείου) δεν επιστρέφονται σε αυτές. Αυτό εί-
ναι στην ουσία µια συγκαλυµµένη µορφή µεταφοράς ϕυσικού πλούτου
από την κατώτερη στην ανώτερη τάξη.

Ωστόσο, επιστρέφοντας στο ϑέµα του επιτοκίου, αυτά τα ϕαινόµενα ε-
λάχιστα αφορούν την ανώτερη τάξη, τουλάχιστον άµεσα. Λαµβάνοντας
υπόψη το εγγενές και αναπόφευκτο πλεόνασµα πλούτου των τάξεων
αυτών, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι λόγω αυτού του πλεονάσµα-
τος συνήθως δεν χρειάζεται να πάρουν κάποιο δάνειο, η πίεση η οποία
προκαλείται από τη σπανιότητα του κυκλοφορούντος χρήµατος πέφτει
πάντα στους ώµους των κατώτερων τάξεων. Παράλληλα, οι πλούσιοι
προστατεύονται ταξικά από την ίδια τη δοµή του οικονοµικού µοντέ-
λου, καθώς µπορεί να έχουν επενδυτικά έσοδα τα οποία προέρχονται
µέσω των επιτοκίων που κερδίζουν από τους αποταµιευτικούς λογαρια-
σµούς τους ή µέσω προθεσµιακών καταθέσεων. Συνεπώς, το όχηµα της
κοινωνικής καταπίεσης εναντίον των ϕτωχών είναι ουσιαστικά και ένα
όχηµα χρηµατοοικονοµικού πλεονεκτήµατος για τους πλούσιους.61

(γ) Ο πληθωρισµός γενικά ορίζεται ως «ο ϐαθµός κατά τον οποίο αυξάνε-
ται το γενικό επίπεδο των τιµών για αγαθά και υπηρεσίες και, συνεπώς,

60 Είναι ενδιαφέρον παρεµπιπτόντως να επισηµάνουµε ότι τα τραπεζικά ιδρύµατα, µέσω
των οποίων εξασφαλίζονται τα δάνεια για αγορές (πχ. για ένα σπίτι), έχουν τη δυνατότητα να
πάρουν ολόκληρη την περιουσία του οφειλέτη, ανεξάρτητα από τις δόσεις οι οποίες έχουν
καταβληθεί. Ακόµα και αν έχει αποπληρωθεί το 99% του δανείου, οι τράπεζες µπορούν να
πάρουν το 100% της ιδιοκτησίας, αν δεν καταβληθεί και η τελευταία δόση.

61 Για παράδειγµα, αν κάποιος καταθέσει 1.000.000 δολάρια σε µια προθεσµιακή κατάθε-
ση µε ετήσιο επιτόκιο 3%, ϑα αποκτήσει 30.000 δολάρια σε ένα χρόνο µόνο από αυτήν την
κατάθεση. Αν το δει κανείς µόνο ως ποσοστό, το 3% ίσως να µη ϕαίνεται και τόσο σηµαντικό,
αλλά αν αναλογιστεί κανείς το συνολικό ποσό και µάλιστα σε σύγκριση µε το εισόδηµα του
µέσου πολίτη, τα χρήµατα είναι πάρα πολλά.
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ο ϐαθµός κατά τον οποίο η αγοραστική δύναµη µειώνεται.»62 ∆υστυ-
χώς, αυτός ο ορισµός δεν παρέχει πληροφορίες για την πραγµατική
αιτιότητα του στοιχείου αυτού. Παρότι είναι αµφιλεγόµενες οι πραγ-
µατικές αιτίες του πληθωρισµού στις διάφορες οικονοµικές σχολές,63

ϕαίνεται ότι η επικρατούσα είναι η «Ποσοτική Θεωρία του Χρήµατος».64

Εν ολίγοις, αυτή η ϑεωρία αναγνωρίζει απλά ότι όσο περισσότερα είναι
τα χρήµατα σε κυκλοφορία τόσο µεγαλύτερος είναι ο πληθωρισµός ή η
αύξηση των τιµών. Με άλλα λόγια, και εφόσον όλοι οι άλλοι παράγοντες
παραµείνουν σταθεροί, αν διπλασιάσουµε την προσφορά του χρήµατος,
το επίπεδο τιµών επίσης ϑα διπλασιαστεί κ.ο.κ. Τα νέα χρήµατα υπο-
τιµούν την αξία του υπάρχοντος χρήµατος, κάτι το οποίο αποτελεί µια
εναλλακτική µορφή της ϑεωρίας της προσφοράς και Ϲήτησης για τον
προσδιορισµό της αξίας.

Το ϕαινόµενο αυτό είναι ουσιαστικά ένας «κρυµµένος ϕόρος» στις α-
ποταµιεύσεις και στα εισοδήµατα των πολιτών. Για παράδειγµα, ας
υποθέσουµε ότι ο ϱυθµός πληθωρισµού είναι 3,5% ετησίως. Αν κα-
νείς διαθέτει 30.000 δολάρια, σε δέκα χρόνια ϑα µπορεί να αγοράσει
αγαθά αξίας µόνο 21.000 δολαρίων περίπου.65 Παρότι ϕαινοµενικά
αυτό επηρεάζει εξίσου όλη την κοινωνία, η πραγµατικότητα είναι ότι
επηρεάζει τους ϕτωχούς πολύ περισσότερο από ό,τι τους πλούσιους,
όσον αφορά το ϐιοτικό επίπεδο αλλά και την επιβίωση. ΄Ενα άτοµο
µε 3.000.000 δολάρια σε αποταµιεύσεις δεν ενοχλείται και πολύ από
µια απώλεια 3,5% στην αγοραστική του δύναµη. Ωστόσο ένα άτοµο µε
µόνο 30.000 δολάρια σε αποταµιεύσεις, το οποίο πιθανώς προσπαθεί
να µαζέψει αρκετά χρήµατα για κάποια µελλοντική προκαταβολή ενός
σπιτιού, επηρεάζεται δραµατικά από αυτόν τον αφανή ϕόρο.

Στο πλαίσιο του δοµικού ταξισµού, όπου τα πάγια χαρακτηριστικά της
οικονοµίας ενισχύουν την καταπίεση των ϕτωχών ενώ ευνοούν τους
πλούσιους, αυτός ο κρυφός ϕόρος αποτελεί εγγενή µηχανισµό του συ-
στήµατος. Η έµφυτη σπανιότητα της προσφοράς χρήµατος ωθεί συ-
νεχώς τους πολίτες στη σύναψη νέων δανείων. Η επίδραση αυτού του

62 Πηγή: Investopedia.com (http://www.investopedia.com/terms/i/
inflation.asp#axzz2JypjmRJs)

63 Παραποµπή: Macroeconomics: Theory and Policy, Robert J. Gordon, "Modern theories
of inflation" McGraw-Hill, 1988

64 Η «Ποσοτική Θεωρία του Χρήµατος» ορίζεται εδώ: http://www.investopedia.com/
articles/05/010705.asp#axzz2JypjmRJs

65 3,5% ετήσια υποτίµηση του νοµίσµατος µετά από 10 χρόνια. Αρχική αξία $30.000, 1ος
χρόνος : $28.950, 2ος χρόνος : $27.937, 3ος χρόνος : $26.960, 4ος χρόνος : $26.017, 5ος
χρόνος : $25.107, 6ος χρόνος : $24.229, 7ος χρόνος : $23.381, 8ος χρόνος : 22.563, 9ος
χρόνος : $21.774, 10ος χρόνος $21.012.
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ϕαινοµένου είναι ακόµη µεγαλύτερη σε συνδυασµό µε το δανειακό σύ-
στηµα Κλασµατικού Αποθεµατικού,66 την επικρατούσα διαδικασία µε
την οποία δηµιουργείται το χρήµα σήµερα.

Σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση, τα περισσότερα δάνεια δεν προ-
έρχονται από τις υφιστάµενες καταθέσεις των τραπεζών. Αντιθέτως, επι-
νοούνται µόλις συνάπτεται ένα δάνειο και περιορίζονται µόνο από ένα
καθορισµένο ποσοστό πάνω στις υφιστάµενες καταθέσεις.67 Με την πά-
ϱοδο του χρόνου, λόγω αυτής της διαδικασίας, ϑα µπορούσαν για πα-
ϱάδειγµα σήµερα από 10.000 ευρώ σε καταθέσεις να δηµιουργηθούν
περίπου 90.000 ευρώ µέσω του συνεχούς δανεισµού και ανακατάθε-
σης σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα.68 Αυτό το πυραµιδικό σχή-
µα του χρήµατος, σε συνδυασµό µε την πίεση του επιτοκίου το οποίο
δηµιουργεί σπανιότητα στην προσφορά χρήµατος, αποκαλύπτει ότι το
οικονοµικό µας σύστηµα είναι εγγενώς πληθωριστικό.

(δ) Οι διαφορές στο εισόδηµα έχουν και ψυχολογική και δοµική αιτιό-
τητα. Ψυχολογικά καθοδηγούνται, εν µέρει, από το ϑεµελιώδες κίνητρο
για κέρδος και µείωση του κόστους, στοιχείο απαραίτητο για όποιον ερ-
γοδότη ϑέλει να παραµείνει ανταγωνιστικός στην αγορά. Από πολλές
απόψεις, αυτό το κίνητρο ϑα µπορούσε να ϑεωρηθεί γνωσιακά εγγενές,
καθώς υπάρχουν ορισµένα όρια στην συµπεριφορά των «παικτών» της
αγοράς στα οποία όλοι πρέπει να συµµορφωθούν. Επιπλέον το στοι-
χείο της αυτοσυντήρησης, µέσω της αποδοτικότητας του κόστους και
της µεγιστοποίησης των κερδών, αν και ϐασικό στοιχείο του καπιταλι-
στικού παιχνιδιού, αποτελεί πλέον µία γενικότερη ϕιλοσοφία επιβίωσης
και ένα ευρύτερο αξιακό σύστηµα.

66 Για µια αναλυτική επεξήγηση σχετικά µε το σύστηµα Κλασµατικού Αποθεµατικού για
∆ανεισµό, ϐλέπε Modern Money Mechanics, Federal Reserve Bank of Chicago, 1961.

67 Το Modern Money Mechanics, ένα εγχειρίδιο που δηµιουργήθηκε από την Οµοσπονδια-
κή Τράπεζα του Σικάγο, αναφέρει τα εξής : «Φυσικά, αυτές [οι τράπεζες] δεν παραχωρούν στην
πραγµατικότητα δάνεια από τα χρήµατα που δέχονται ως καταθέσεις. Αν το έκαναν αυτό, δεν
ϑα δηµιουργούνταν επιπλέον χρήµατα. Αυτό που κάνουν όταν παραχωρούν δάνεια, είναι να
δέχονται γραµµάτια ως αντιπαραβολή για να πιστώσουν τον λογαριασµό συναλλαγών του δα-
νειζόµενου...Τα αποθεµατικά [των τραπεζών] παραµένουν απαράλλαχτα από τις συναλλαγές
των δανείων. ΄Οµως οι πιστώσεις από τα καταθετικά γραµµάτια συνιστούν νέες προσθήκες
στις συνολικές καταθέσεις του τραπεζικού συστήµατος.» (Modern Money Mechanics, Federal
Reserve Bank of Chicago, 1961)

68 ΄Οπως γράφει και το Modern Money Mechanics, «[το] συνολικό ποσό της µεγέθυνσης που
µπορεί να λάβει χώρα...Θεωρητικά, τα αρχικά 10.000 δολάρια αποθεµατικών τα οποία δια-
νέµονται µέσα στο τραπεζικό σύστηµα µπορούν να προκαλέσουν το µέγιστο µία µεγέθυνση
της τάξης των 90.000 δολαρίων σε τραπεζικές πιστώσεις (δάνεια και επενδύσεις), δηλαδή
100.000 δολάρια συνολικά σε νέες καταθέσεις, µε το απαιτούµενο ελάχιστο αποθεµατικό να
είναι στο 10%» (Modern Money Mechanics, Federal Reserve Bank of Chicago, 1961)
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Με άλλα λόγια, οι κοινωνικές αξίες επηρεάζονται δραµατικά από αυ-
τήν την οικονοµική ανάγκη για συνεχή αυτοσυντήρηση, η οποία συχνά
προκαλεί συµπεριφορές που επικρίνονται ως «υπερβολικές», «εγωιστι-
κές» ή «άπληστες». Στην πραγµατικότητα όµως αυτές οι συµπεριφορές
είναι απλά διαβαθµίσεις της κυρίαρχης νοοτροπίας της αγοράς, καθώς
για να επιβιώσει κανείς πρέπει συνεχώς να αποζητά το προσωπικό του
κέρδος. Συνεπώς ϑα µπορούσαµε εύλογα να υποστηρίξουµε ότι η κρι-
τική σε τέτοια ϕαινόµενα είναι άκρως υποκειµενική.

Εποµένως, η γενική τάση αύξησης της εισοδηµατικής ανισότητας δεν
ϑα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη.69 Οι Ηνωµένες Πολιτείες για παρά-
δειγµα, µία χώρα η οποία διακατέχεται από το ανταγωνιστικό πνεύµα,
ανήκουν στις πρώτες ϑέσεις της ταξικής ανισότητας.70 Παρόλα αυτά,
σε µεγάλο ϐαθµό πρόκειται για ένα παγκόσµιο ϕαινόµενο.71 Μολονότι
είναι συζητήσιµο το γιατί οι αρχές του 21ου αιώνα παρουσιάζουν τόσο
µεγάλη ανισότητα στον καταµερισµό του πλούτου, σε σύγκριση µε πα-
λαιότερες εποχές, ϑα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι αυτό οφείλεται
εν µέρει σε ορισµένους δοµικούς παράγοντες. Μάλιστα, αυτοί οι µηχα-
νισµοί δεν είναι ανωµαλίες του καπιταλιστικού συστήµατος αλλά µια
ϕυσική εξέλιξή του.

Για παράδειγµα, το τεράστιο εισόδηµα το οποίο προέρχεται σήµερα α-
πό «κεφαλαιουχικά κέρδη» αποτελεί µια καλή περίπτωση εξέτασης εν
προκειµένω. Παρότι ϕαινοµενικά µπορεί να δείχνει ως ένα µικρό πο-
σοστό του γενικού εισοδήµατος, µερικοί οικονοµικοί αναλυτές ϑεωρούν
τα κεφαλαιουχικά κέρδη ως «το ϐασικό συστατικό της εισοδηµατικής α-
νισότητας στις ΗΠΑ».72 Τα κεφαλαιουχικά κέρδη ορίζονται ως «το ποσό
κατά το οποίο η τιµή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει
την τιµή της αρχικής αγοράς του. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη προέρ-
χονται από ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο πουλήθηκε για κάποιο
κέρδος.»73 Τα κέρδη αυτά συνήθως σχετίζονται µε την πώληση µε-

69 Παραποµπή: U.S. Income Inequality: It’s Worse Today Than It Was in 1774, TheA-
tlantic.com, 2012 (http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/09/us-income-
inequality-its-worse-today-than-it-was-in-1774/262537/)

70 Παραποµπή: The Unequal State of America: a Reuters series, Reuters.com, 2012
(http://www.reuters.com/subjects/income-inequality/washington)

71 Παραποµπή: Income Inequality Around the World Is a Failure of Capitalism, The-
Atlantic.com, 2011 (http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/income-
inequality-around-the-world-is-a-failure-of-capitalism/238837/)

72 Παραποµπή: The Top 0.1% Of The Nation Earn Half Of All Capital Gains, For-
bes.com, 2011 (http://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2011/11/20/the-top-0-1-
of-the-nation-earn-half-of-all-capital-gains/)

73 Πηγή: Investorwords.com (http://www.investorwords.com/706/capital_gain.html)
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τοχών, οµολόγων, χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και άλλων τέτοιων
εργαλείων «ανταλλαγής».

΄Εχει διαπιστωθεί ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες το πλουσιότερο 0,1% του
πληθυσµού κερδίζει περίπου το µισό των συνολικών κεφαλαιουχικών
κερδών,74 ενώ αυτά τα κέρδη αποτελούν το 60% περίπου των εσόδων
των 400 πλουσιότερων πολιτών της χώρας.75 Ο ταξικός µηχανισµός των
κεφαλαιουχικών κερδών είναι πολύ ενδιαφέρον ϕαινόµενο, καθώς α-
ποτελεί µια µορφή προνοµιακού εισοδήµατος. Παρότι το ευρύ κοινό
µπορεί να χρησιµοποιήσει το χρηµατιστήριο για χαµηλού ϱίσκου αµοι-
ϐαία κεφαλαία και συνταξιοδοτικά αποταµιευτικά προγράµµατα, στην
πραγµατικότητα το παιχνίδι αυτό ανήκει στους ανθρώπους της ανώτε-
ϱης τάξης, όσον αφορά τα υψηλά κέρδη τουλάχιστον, διότι απαιτείται
µεγάλο αρχικό κεφάλαιο για να επιτευχθούν αυτά τα κέρδη. ΄Οπως
και στην περίπτωση των εσόδων που προέρχονται από υψηλά επιτόκια,
έτσι και τα κεφαλαιουχικά κέρδη είναι ένας ελιτίστικος µηχανισµός ο
οποίος τροφοδοτείται από την υφιστάµενη περιουσία και εξασφαλίζει τα
έσοδα της ανώτερης τάξης.

Επίσης υπάρχουν οι εισοδηµατικές διαφορές ανάλογα µε τη ϑέση του
ατόµου στην εταιρική ιεραρχία. Σε µια µελέτη που διεξήχθη από το Κα-
ναδικό Κέντρο Εναλλακτικών Πολιτικών διαπιστώθηκε ότι οι κορυφαίοι
διευθύνοντες σύµβουλοι της ίδιας χώρας ϐγάζουν τον ετήσιο µισθό ενός
µέσου εργαζοµένου µέσα σε 3 ώρες.76 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, σύµφω-
να µε έρευνα από το Ινστιτούτο Οικονοµικής Πολιτικής «οι µέσες ετήσιες
αποδοχές του ανώτερου 1% των µισθωτών εργαζοµένων αυξήθηκαν κα-
τά 156% από το 1979 έως το 2007 ενώ για το ανώτερο 0,1% αυξήθηκαν
κατά 362% Αντίθετα, οι µισθωτοί που ϐρίσκονται ανάµεσα στο 90- 95%
είχαν αύξηση 34% στους µισθούς τους, δηλαδή λιγότερο από το ένα
δέκατο της αύξησης που είχαν όσοι ϐρίσκονται στην ανώτερη ϐαθµίδα
του 0,1% Οι εργαζόµενοι στο κατώτερο 90% είχαν τη µικρότερη αύξηση
στους µισθούς τους, η οποία ήταν 17% από το 1979 ως το 2007.»77

74 Παραποµπή: Capital gains tax rates benefiting wealthy feed growing gap between
rich and poor, WashingtonPost.com, 2011 (http://www.washingtonpost.com/business/
economy/capital-gains-tax-rates-benefiting-wealthy-are-protected-by-both-parties/
2011/09/06/gIQAdJmSLK_story.html)

75 Πηγή: Questioning the Dogma of Tax Rates, NYTimes.com, 2011 (http://
www.nytimes.com/2011/08/20/business/questioning-the-dogma-of-lower-taxes-on-
capital-gains.html?pagewanted=all&_r=0)

76 Παραποµπή: Top Canadian CEOs make average worker’As salary in three hours of
first working day of year, FinancialPost.com, 2012 (http://business.financialpost.com/
2012/01/03/top-canadian-ceos-make-average-workers-salary-in-three-hours/)

77 Παραποµπή: CEO pay and the top 1%, Epi.org, 2012
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Η µελέτη συνεχίζει µε τα εξής : «Η µεγάλη αύξηση της ανισότητας στους
µισθούς είναι µια από τις ϐασικές αιτίες της όλο και µεγαλύτερης κα-
τανοµής εισοδήµατος στα νοικοκυριά τα οποία ανήκουν στο ανώτερο
1% ενώ οι άλλες αιτίες είναι η διογκούµενη ανισότητα των κεφαλαιου-
χικών κερδών και το αυξανόµενο µερίδιο των εσόδων που καταλήγει σε
κεφαλαιουχικές επενδύσεις αντί σε µισθούς και αµοιβές. Το αποτέλε-
σµα αυτών των τριών τάσεων ήταν ο υπερδιπλασιασµός του συνολικού
εισοδήµατος στις Ηνωµένες Πολιτείες που έλαβε το ανώτερο 1% κατά
την περίοδο 1979 µε 2007 καθώς και η ϱαγδαία αύξηση του εισοδη-
µατικού χάσµατος µεταξύ εκείνων που ϐρίσκονται στην κορυφή και της
συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσµού. Το 2007 τα µέσα ετήσια
εισοδήµατα από το ανώτερο 1% των νοικοκυριών ήταν 42 ϕορές µε-
γαλύτερα από ό,τι τα εισοδήµατα του κατώτερου 90% (πάνω από 14
ϕορές µεγαλύτερα σε σχέση µε το 1979), ενώ τα εισοδήµατα του ανώτε-
ϱου 0,1% ήταν 220 ϕορές µεγαλύτερα (πάνω από 47 ϕορές µεγαλύτερα
σε σχέση µε το 1979).»78

Αντίστοιχες τάσεις µπορούν να εντοπιστούν και σε άλλες ϐιοµηχανικές
χώρες. Κατ΄ ακρίβεια, το 2013 ακόµη και η Κίνα συζητούσε το πρό-
ϐληµα του αυξανόµενου χάσµατος στο εισόδηµα, µε προτάσεις ώστε να
απαλυνθεί αυτή η ανισότητα.79 Σε µια έκθεση του 2011, ο Οργανισµός
για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη διαπίστωσε ότι χώρες µε
ιστορικά χαµηλά επίπεδα εισοδηµατικής ανισότητας έχουν ϐιώσει ση-
µαντικές αυξήσεις σε αυτόν τον τοµέα κατά την τελευταία δεκαετία.80
81

Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή η αιτιότητα της εισοδηµατικής
ανισότητας µε όρους συγκεκριµένων δοµικών µηχανισµών. Ο πολύπλο-
κος συνεργιστικός µηχανισµός ο οποίος διαιωνίζει τη σηµερινή ταξική
ιεραρχία και διασφαλίζει την εξωτερική καταπίεση αποτελείται από τέσ-
σερα ϐασικά στοιχεία : το ψυχολογικό κίνητρο της αυτοσυντήρησης, τη
µεγιστοποίηση των ατοµικών κερδών, το ϐασικό στρατηγικό πλεονέκτη-
µα των ανώτερων τάξεων το οποίο εξασφαλίζεται από τον υφιστάµενο

(http://www.epi.org/publication/ib331-ceo-pay-top-1-percent/)
78 Αυτόθι.
79 Παραποµπή: China Issues Proposal to Narrow Income Gap, NYTimes.com,

2013 (http://www.nytimes.com/2013/02/06/world/asia/china-issues-plan-to-narrow-
income-gap.html)

80 Παραποµπή: Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators, Oecd.org, 2011
(http://www.oecd.org/social/soc/societyataglance2011.htm)

81 Πηγή: 10 Countries With The Worst Income Inequality: OECD, Huffington-
Post.com, 2011 (http://www.huffingtonpost.com/2011/05/23/10-countries-with-worst-
income-inequality_n_865869.html#s278244&title=1_Chile)
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πλούτο τους και τους συνεχώς µεταβαλλόµενους κανόνες του οικονοµι-
κού παιχνιδιού µέσω νοµικών, ϕορολογικών και χρηµατοοικονοµικών
πολιτικών.

΄Ενα µικρό αλλά αποκαλυπτικό στατιστικό στοιχείο που αξίζει επίσης
να σηµειωθεί είναι πώς, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ύφεσης στις
Ηνωµένες Πολιτείες, το χάσµα του πλούτου στην πραγµατικότητα διευ-
ϱύνθηκε.82 Αυτονόητα µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι, εάν στο οικο-
νοµικό µοντέλο δεν γίνονταν δοµικές παρεµβάσεις υπέρ των πλουσίων,
ϑα έπρεπε να υποστούν όλοι, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, µια εθνι-
κή ύφεση σε κλίµακα παρόµοια µε του 2007. Ωστόσο, καταγράφηκε
το 2010 ότι «το πλουσιότερο 5% των Αµερικανών, οι οποίοι κερδίζουν
περισσότερα από 180.000 δολάρια, αύξησαν ελαφρά τα ετήσια εισοδή-
µατά τους το περασµένο έτος...Οικογένειες στο διάµεσο εισόδηµα των
50.000 δολαρίων έπεσαν πιο κάτω.»82

Ως τελική παρατήρηση σχετικά µε το ϑέµα της εισοδηµατικής ανισότη-
τας, είναι αξιοσηµείωτο ότι η εθνική οικονοµική ανάπτυξη συχνά συσχε-
τίζεται µε την ανάπτυξη της ανώτερης τάξης, µειώνοντας έτσι την ευρεία
οικονοµική σηµασία της για τις κατώτερες τάξεις. Ο όρος «πλουτονο-
µία» ταιριάζει σε αυτήν την περίπτωση. Η «πλουτονοµία» ορίζεται ως η
«οικονοµική ανάπτυξη που τροφοδοτείται και καταναλώνεται από την
πλουσιότερη ανώτερη τάξη της κοινωνίας. Ο όρος αυτός παραπέµπει
σε µια κοινωνία όπου η πλειοψηφία του πλούτου ελέγχεται από µια
συνεχώς συρρικνούµενη µειονότητα· εποµένως, η οικονοµική ανάπτυ-
ξη αυτής της κοινωνίας εξαρτάται όλο και πιο πολύ από τις τύχες της
συγκεκριµένης πλουσιότερης µειονότητας.»83

΄Ισως ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψουµε τη ϕύση της πλουτονο-
µίας και τη σηµασία της στη σύγχρονη εποχή είναι να λάβουµε υπόψη
τα λόγια εκείνων που την ενστερνίζονται. Το 2005 η Citigroup, ένα
πανίσχυρο παγκόσµιο τραπεζικό ίδρυµα, παρήγαγε µια σειρά εσωτερι-

82 Τα δεδοµένα απογραφής στις ΗΠΑ αποκάλυψαν τα εξής : «Σύµφωνα µε νέα στατιστικά, το
20% των Αµερικανών µε τα µεγαλύτερα εισοδήµατα, άνθρωποι οι οποίοι ϐγάζουν πάνω από
$100.000 το χρόνο, εισέπραξαν το 49,4% του συνολικού εισοδήµατος που παράχθηκε στις
ΗΠΑ συγκριτικά µε το 3,4% που έβγαλε το 20% των πιο χαµηλόµισθων εργατών, ατόµων
που ϐρίσκονται κάτω από το όριο της ϕτώχειας. Αυτή η αναλογία 14,5 προς 1 ήταν µια
αύξηση σε σχέση µε το 13,6 κατά το 2008 και σχεδόν διπλάσια σε σχέση µε το 7,69 κατά
το 1968. Στην κορυφή, οι πλουσιότεροι που αποτελούν το 5% των Αµερικανών, οι οποίοι
κερδίζουν περισσότερο από $180.000, σύµφωνα µε τα δεδοµένα αύξησαν ελαφρώς τα ετήσια
εισοδήµατα τους κατά τον προηγούµενο χρόνο. Οι οικογένειες στο διάµεσο εισόδηµα των
$50.000 έπεσαν χαµηλότερα.» Πηγή: https://www.census.gov

83 Πηγή: Investopedia.com (http://www.investopedia.com/terms/p/
plutonomy.asp#axzz2K4wDOCp1)
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κών υποµνηµάτων σχετικά µε το ϑέµα και ήταν αρκετά ειλικρινές στην
ανάλυση και τα συµπεράσµατά του.

Στα παραπάνω υποµνήµατα υπογραµµίζονται τα εξής : «Ο κόσµος διαι-
ϱείται σε δύο οµάδες, στην Πλουτονοµία και τους υπόλοιπους. Οι ΗΠΑ,
το Ηνωµένο Βασίλειο και ο Καναδάς αποτελούν τις ϐασικές πλουτονο-
µικές οικονοµίες, οι οποίες τροφοδοτούνται από τους πλούσιους.84 Σε
µια πλουτονοµία δεν υπάρχει αυτό που λέµε «Αµερικάνος καταναλωτής»
ή «Βρετανός καταναλωτής» ούτε και «Ρώσος καταναλωτής». Υπάρχουν
οι πλούσιοι καταναλωτές, οι οποίοι είναι λίγοι σε αριθµό, αλλά δυσα-
ναλόγως καρπώνονται ένα τεράστιο κοµµάτι του εισοδήµατος και της
κατανάλωσης. Υπάρχουν και οι υπόλοιποι, οι «µη-πλούσιοι», οι οποίοι
είναι συντριπτικά περισσότεροι, αλλά παραδόξως καρπώνονται ελάχι-
στα κοµµάτια της εθνικής πίτας.85 ∆εν ϑα έπρεπε να ανησυχούµε τόσο
για το τι ϑα κάνει ο µέσος καταναλωτής - για παράδειγµα αυτός που
ανήκει στο ϕτωχότερο 50% του πληθυσµού - διότι αυτός ο καταναλωτής
(κατά τη γνώµη µας) είναι λιγότερο σηµαντικός για τα συνολικά στα-
τιστικά δεδοµένα σε σύγκριση µε το πώς αισθάνονται και πράττουν οι
πλούσιοι. Είναι απλά ϑέµα µαθηµατικών, όχι ηθικής.»86

Καθώς το 20% του αµερικανικού πληθυσµού ελέγχει το 85% του πλού-
του της χώρας,87 είναι σαφές ότι εκείνοι οι οποίοι µεταχειρίζονται αυτό
το 85% είναι πιο σηµαντικοί για το ΑΕΠ ή την ανάπτυξη της οικονοµίας.
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ελάχιστο κίνητρο για να µεριµνήσει το χρη-
µατοοικονοµικό σύστηµα για τις δράσεις ή την οικονοµική ευηµερία
της πλειοψηφίας του πληθυσµού.

Η Citigroup συνεχίζει µε τα εξής : «Το νόηµα της έκθεσής µας σχετικά
µε την πλουτονοµία [είναι] ότι οι πλούσιοι αποτελούν την κυρίαρχη
πηγή εισοδήµατος, πλούτου και Ϲήτησης σε πλουτονοµικές χώρες όπως
το Ηνωµένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

«∆εύτερον, πιστεύουµε ότι οι πλούσιοι ϑα συνεχίσουν να γίνονται πλου-
σιότεροι στα επόµενα χρόνια, καθώς οι καπιταλιστές (οι πλούσιοι) παίρ-
νουν ακόµα µεγαλύτερο µερίδιο του ΑΕΠ, ως αποτέλεσµα κυρίως της
παγκοσµιοποίησης. Αναµένουµε ότι το παγκόσµιο εργατικό δυναµικό
στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες ϑα αποτρέψει τον πληθωρισµό στους

84 Πηγή: Plutonomy: Buying Luxury, Explaining Global Imbalance, Citigroup Internal
Memo, October 16th 2005, p.1

85 Αυτόθι, p.2
86 Πηγή: The Plutonomy Symposium - Rising Tides Lifting Yachts, Citigroup Internal

Memo, September 29, 2006, p.11
87 Παραποµπή: Wealth, Income, and Power, UCSC.edu, 2013 (http://

sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html)
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µισθούς και ϑα αυξήσει τις διαφορές κέρδους - αυτό είναι καλό για τον
πλούτο των καπιταλιστών και σχετικά κακό για το ανειδίκευτο ή χωρίς
πείρα εργατικό δυναµικό. Είναι ένας καλός οιωνός για τις εταιρίες οι
οποίες έχουν ως πελάτες τους πλούσιους.»88

΄Οσον αφορά τη σηµασία των παραπάνω για την πλειονότητα του πλη-
ϑυσµού, το υπόµνηµα αναφέρει τα εξής : «Βλέπουµε τη µεγαλύτερη
απειλή για την πλουτονοµία να προέρχεται από µια έγερση σε πολιτικά
αιτήµατα για µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων, πιο ισότιµη κα-
τανοµή του πλούτου και αµφισβήτηση σύγχρονων ϕαινοµένων, όπως η
παγκοσµιοποίηση, τα οποία έχουν ωφελήσει το κέρδος και την ανάπτυ-
ξη του πλούτου.89 Το συµπέρασµά µας; Οι τρεις µοχλοί τους οποίους
οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για
να καταργήσουν την πλουτονοµία είναι πολύ αγαθοί. Τα δικαιώµατα
ιδιοκτησίας είναι ακόµα άθικτα ουσιαστικά, οι ϕορολογικές πολιτικές
είναι ουδέτερες έως ευνοϊκές [για τους πλούσιους] ενώ η παγκοσµιο-
ποίηση διατηρεί την προσφορά εργατικού δυναµικού σε πλεόνασµα,
λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην αύξηση των µισθών.»90

Παρότι η πλουτονοµία από µόνη της πιθανώς δεν αποτελεί µια πηγή
ταξικού πολέµου, είναι σίγουρα ένα αποτέλεσµά του. Η Chrystia Fre-
eland, συγγραφέας του ϐιβλίου Πλουτοκρατία : Η ΄Ανοδος των Νέων
Παγκόσµιων Υπερπλούσιων και η Πτώση ΄Ολων των Υπολοίπων, κάνει
µια νύξη σχετικά µε τον τρόπο σκέψης της εν λόγω οικονοµικά εύπορης
µειονότητας :

«∆εν το κάνετε αυτό µε κάποιου είδους ειρωνικό, περιφρονητικό ή συ-
νωµοτικό τρόπο σκέψης. Το κάνετε πείθοντας τον εαυτό σας ότι το
προσωπικό σας συµφέρον είναι ουσιαστικά και το συµφέρον όλων των
άλλων. ΄Ετσι, πείθετε τον εαυτό σας ότι πράγµατι οι κρατικές υπηρεσίες
που επέτρεψαν εξ αρχής την κοινωνική κινητικότητα, όπως οι δαπά-
νες για την εκπαίδευση, πρέπει να περικοπούν ώστε να συρρικνωθεί το
έλλειµµα και να µην αυξηθούν οι ϕόροι που πληρώνετε. Αυτό για το ο-
ποίο πραγµατικά ανησυχώ είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήµατα και
τόση εξουσία στην κορυφή, ενώ το χάσµα µεταξύ των ανθρώπων στην
κορυφή και όλων των υπολοίπων είναι τόσο µεγάλο, που πρόκειται να
δούµε την κοινωνική κινητικότητα να καταπνίγεται και την κοινωνία να

88 Πηγή: Revisiting Plutonomy: The Rich Getting Richer, Citigroup Internal Memo, March
5th, 2006, p.11

89 Πηγή: The Plutonomy Symposium - Rising Tides Lifting Yachts, Citigroup Internal
Memo, September 29, 2006, p.11

90 Πηγή: Plutonomy: Buying Luxury, Explaining Global Imbalance, Citigroup Internal
Memo, October 16th 2005, p.24
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µεταµορφώνεται.»91

12.7 Συµπερασµατικά

Θα µπορούσαν να ειπωθούν πολύ περισσότερα σε σχέση µε την πολυεπί-
πεδη µάχη στον πλανήτη Γη, η οποία κυρίως αφορά την οικονοµική εξουσία
στις αγορές και τη ϑεσµική της διαιώνιση. Από τη σωµατική ϐία έως τη δυσ-
διάκριτη νοµική χειραγώγηση, αυτό το σκηνικό είναι σταθερό και κυρίαρχο.
Θα µπορούσε µάλιστα να υποστηριχθεί ότι επίσης µαίνεται ένας πόλεµος ενα-
ντίον της ίδιας της προόδου. Συγκεκριµένα, οι κατεστηµένοι εταιρικοί ϑεσµοί,
για να διατηρήσουν το µερίδιο αγοράς στη ϐιοµηχανία τους, συχνά εµποδί-
Ϲουν την ανάπτυξη οποιασδήποτε νέας εταιρίας και την εξάπλωση οποιουδή-
ποτε νέου προϊόντος που ϑα µπορούσε να τους ανταγωνιστεί, ακόµη και αν
αυτό είναι πιο χρήσιµο ή ϐιώσιµο για την κοινωνία.92 Στην πραγµατικότητα,
η αλλαγή και η κοινωνική πρόοδος δεν είναι ευπρόσδεκτες στο καπιταλιστικό
σύστηµα, διότι µπορούν να διαταράξουν τα έσοδα των κατεστηµένων ϑεσµών.
Τρανό παράδειγµα αυτού του γεγονότος αποτελεί ο πολύ αργός ϱυθµός µε
τον οποίο εφαρµόζεται οποιαδήποτε νέα, ϐελτιωµένη τεχνολογική µέθοδος.93

Σε εταιρικό επίπεδο παρατηρούµε όχι µόνο έναν διαρκή πόλεµο για να
µειωθεί αυτός ο ανταγωνισµός αλλά και τη συνεχή εκµετάλλευση του γενικού
πληθυσµού. Ο ΄Ανταµ Σµιθ έκανε µάλιστα νύξη γι΄ αυτό το ϕαινόµενο στο
έργο του Ο Πλούτος των Εθνών δηλώνοντας τα εξής : «Το συµφέρον των εµπό-
ϱων, ωστόσο, σε κάθε κλάδο του εµπορίου ή της ϐιοµηχανίας είναι πάντα µε
κάποιο τρόπο διαφορετικό ή ακόµη και αντίθετο από αυτό του γενικού πλη-
ϑυσµού...Το να περιοριστεί ο ανταγωνισµός είναι πάντα προς το συµφέρον
των εµπόρων...Αλλά το να περιοριστεί ο ανταγωνισµός...µπορεί να λειτουργή-
σει µόνο ως ένα µέσο που επιτρέπει στους εµπόρους, αυξάνοντας τα κέρδη
τους πάνω από το ϕυσιολογικό, να επιβάλλουν για δικό τους όφελος έναν
παράλογο ϕόρο στο υπόλοιπο των συµπολιτών τους.»94

91 Πηγή: National Public Radio (15 Οκτωβρίου, 2012) ¨A Startling Gap Between Us
And Them In ’Plutocrats’" (http://www.npr.org/2012/10/15/162799512/a-startling-
gap-between-us-and-them-in-plutocrats)

92 ΄Ενα παράδειγµα αναστολής της γενικότερης κοινωνικής προόδου στο ϐωµό της διατήρη-
σης των υφιστάµενων κερδοσκόπων κατεστηµένων είναι η επιτυχής προσπάθεια της πετρε-
λαϊκής ϐιοµηχανίας, κατ΄ επέκταση και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, να εµποδίσει την πλήρη
ενσωµάτωση των αµιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά το 1990. Παραποµπή: Who
Killed the Electric Car? (http://www.imdb.com/title/tt0489037/synopsis)

93 Πηγή: Oil Giants Loath to Follow Obama’As Green Lead (http://www.nytimes.com/
2009/04/08/business/energy-environment/08greenoil.html?pagewanted=all&_r=0)

94 Πηγή: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith,
Modern Library Reprint, 1937, New York, p.250
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Σε εθνικό επίπεδο, η «ειρήνη» σήµερα ϕαίνεται να είναι απλώς µια παύση
µεταξύ των συγκρούσεων πάνω στη σκηνή του παγκόσµιου πολιτισµού. Ανά
πάσα στιγµή διεξάγεται κάποιος πόλεµος κάπου στον πλανήτη. ΄Οταν όµως
δεν υπάρχει κάποια ενεργή σύγκρουση, οι µεγάλες δυνάµεις στρέφουν όλη
τους την προσοχή να δηµιουργήσουν προηγµένα όπλα ή να πουλήσουν τα
παλαιότερα τους σε άλλες χώρες οι οποίες επιδεικνύουν την ίδια επεκτατική
στάση. Φυσικά, όλα αυτά γίνονται στο όνοµα όχι µόνο της προστασίας αλλά
και του «καλού επιχειρείν».95 Ακόµη και τα ίδια τα έθνη έχουν πάρει τη µορφή
της ταξικής ιεραρχίας µε τα κυρίαρχα έθνη του «1ου κόσµου» να υποτάσσουν
τις ϕτωχές χώρες του «3ου κόσµου». Μάλιστα, η ιστορική ϐιβλιογραφία είναι
γεµάτη από σχετικές ορολογίες εθνικής ιεραρχίας όπως οι «υπερδυνάµεις», οι
«υποδυνάµεις» και τα «υποτελή κράτη», ενώ οι διαρθρωτικοί µηχανισµοί που
διατηρούν αυτήν τη διαβάθµιση δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτούς που
διατηρούν τις κοινωνικές τάξεις στη συγκεκριµένη κατάσταση.

Για παράδειγµα, όπως τα συστήµατα του χρέους και του επιτοκίου διατη-
ϱούν την πίεση για τις κατώτερες τάξεις, περιορίζοντας έτσι την ευηµερία και
την κοινωνική κινητικότητα, µε τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η υποταγή των εθνών
µέσω της Παγκόσµιας Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.96

Ακόµα και ο John Adams, ο δεύτερος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών,
το υπενθύµισε αυτό µε την εξής δήλωσή του: «Υπάρχουν δύο τρόποι για να
κατακτηθεί και να υποδουλωθεί µια χώρα. Ο ένας είναι µε το σπαθί. Ο άλλος
είναι µε το χρέος.»97

Σε ευρύτερη κλίµακα, ο πραγµατικός πόλεµος που διεξάγεται είναι ενά-
ντια στην επίλυση προβληµάτων και στην ανθρώπινη αρµονία. Ο πραγµατι-
κός πόλεµος είναι µεταξύ της εξουσίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο
πραγµατικός πόλεµος, ουσιαστικά, συµβαίνει στο πλαίσιο της οικονοµικής
ισότητας.98 99 Σύµφωνα µε τα λόγια του Louis D. Brandeis, πρώην δικαστή
του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, «[µ]πορούµε είτε να έχουµε δηµοκρατία σε αυτήν
τη χώρα είτε να έχουµε πολύ πλούτο συγκεντρωµένο στα χέρια των λίγων,
αλλά δεν µπορούµε να έχουµε και τα δύο».100

95 Παραποµπή: The U.S.: Arms Merchant to the Developing World, Time.com 2012 (http:/
/nation.time.com/2012/08/28/theres-no-business-like-the-arms-business-2/)

96 Παραποµπή: Structural Adjustment - a Major Cause of Poverty, GlobalIs-
sues.org, 2013 (http://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-
cause-of-poverty)

97 Πηγή: Heritage.com (http://www.john-adams-heritage.com/quotes/)
98 Παραποµπή: ’Extreme’ Poverty in US Has More Than Doubled, Study Says, MoneyNe-

ws.com, 2012 (http://www.moneynews.com/Economy/Extreme-Poverty-US/2012/03/
06/id/431627)

99 Παραποµπή: Of the 1%, by the 1%, for the 1%, VanityFair.com, 2011 (http://
www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105)
100 Πηγή: Παράθεση από τον Raymond Lonergan στο Mr. Justice Brandeis, Great Ameri-
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Σε όλο τον κόσµο οι άνθρωποι µιλούν για την ανάγκη για ισότητα. Οι πε-
ϱισσότεροι µορφωµένοι άνθρωποι στον κόσµο σήµερα αποδοκιµάζουν τις ϕυ-
λετικές ή ϱατσιστικές προκαταλήψεις. Η ιδέα του σεξισµού ή του ϱατσισµού
πλέον ϑεωρείται αποκρουστική, παρότι δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια που
στο ∆υτικό κόσµο τέτοιες πολιτισµικές απόψεις ϑεωρούνταν «ϕυσιολογικές».
Απ΄ ό,τι ϕαίνεται, υπάρχει µια εξελικτική πορεία η οποία ϑέλει να εξισορ-
ϱοπήσει την κοινωνία. Εξάλλου, αυτό υποτίθεται ότι δηλώνει η έννοια της
«δηµοκρατίας».

Ωστόσο, εν µέσω όλων αυτών, η πιο καταπιεστική µορφή του ανθρώπινου
διαχωρισµού συνεχίζει σε µεγάλο ϐαθµό να περνά απαρατήρητη. Πλέον η
µεγαλύτερη καταπίεση δεν έχει να κάνει µε τη ϕυλή, το ϕύλο ή το ϑρήσκευ-
µα αλλά µε το ϑεσµό της κοινωνικοοικονοµικής τάξης. Είναι πλέον ϑέµα
«πλούσιου» και «ϕτωχού». ΄Οπως ο ϱατσισµός, αυτές οι δοµικές και ιδεολογι-
κές µορφές καταπίεσης κάνουν διακρίσεις και διχάζουν το ανθρώπινο γένος
µε καταστροφικά αποτελέσµατα.

Υπό την ευρύτερη έννοια, αυτό το ϑέατρο του πολυδιάστατου πολέµου
- ουσιαστικά ένας κόσµος σε πόλεµο µε τον εαυτό του - είναι απολύτως µη
ϐιώσιµος. Γίνεται ολοένα και πιο σαφές, δεδοµένων των διαρκώς διογκού-
µενων κοινωνικών προβληµάτων, ότι η νοοτροπία του ανταγωνισµού και της
στενόµυαλης αυτοσυντήρησης εις ϐάρος των άλλων, είτε σε προσωπικό, σε
εταιρικό, σε ταξικό, σε ιδεολογικό είτε σε εθνικό επίπεδο, δεν µπορεί να
επιλύσει ϐασικά κοινωνικά προβλήµατα ή να επιφέρει µακροπρόθεσµη ευη-
µερία. Θα χρειαστεί ένας νέος τρόπος σκέψης για να ξεπεραστούν αυτές οι
κοινωνιολογικές τάσεις και µάλιστα στην καρδιά µιας τέτοιας δραµατικής πο-
λιτισµικής αλλαγής ϐρίσκεται η αλλαγή του ίδιου του κοινωνικοοικονοµικού
συστήµατος.

can, 1941, p.42

207



Μέρος III

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

208



∆οκίµιο 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ

«Η πράξη είναι ένα προϊόν των ιδιοτήτων που ενυπάρχουν στη
Φύση. Μόνο ένας αδαής άνθρωπος ϑα µπορούσε να πει «εγώ
είµαι ο πράττων», έχοντας παραπλανηθεί από τον εγωισµό του.»1

Μπαγκαβάτ Γκίτα

13.1 Κοινωνικοοικονοµικό Φάσµα

΄Οπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα δοκίµια, οι ϐιώσιµες πρακτικές µπο-
ϱούν να επέλθουν µόνο αν επαναπροσανατολίσουµε τις αξίες µας προς µία
ϐιώσιµη λογική, δηλαδή προς έναν ϐιώσιµο τρόπο σκέψης. Παρότι η έννοια της
ϐιωσιµότητας συχνά περιορίζεται στα πλαίσια της οικολογίας, το πραγµατικό
Ϲήτηµα είναι η πολιτισµική της έκφανση και ως εκ τούτου γίνεται αναγκαία
µία διαδικασία εκπαίδευσης. Η οπτική του Κινήµατος Zeitgeist είναι ότι το
οικονοµικό σύστηµα µιας κοινωνίας είναι η µεγαλύτερη επιρροή στις αξίες
και τις πεποιθήσεις του λαού της κοινωνίας αυτής. Για παράδειγµα, ακό-
µη και στα ϕαινοµενικά ξεχωριστά πολιτικά και ϑρησκευτικά δόγµατα της
εποχής µας ϐρίσκεται ϐαθιά ϱιζωµένο ένα υπόγειο ϱεύµα αξιών που έχουν
διαµορφωθεί από πεποιθήσεις οι οποίες είτε προέρχονται απευθείας από οι-
κονοµολόγους είτε σχετίζονται τρόπον τινά µε την οικονοµία.2

Ο όρος «κοινωνικοοικονοµικό», ο οποίος αναφέρεται στην κοινωνική επι-
στήµη που συνδέει τις επιπτώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας µε άλλες

1 Πηγή: Μπαγκαβάτ Γκίτα, Κεφάλαιο 3, Στίχος 27, Μετάφραση: Shri Purohit Swami
2 ΄Ενα παράδειγµα είναι αυτό το κοµµάτι της Παλαιάς ∆ιαθήκης στο οποίο γίνεται ο υ-

παινιγµός πως ϑα υπάρχουν πάντα «ϕτωχοί» ανεξάρτητα από το τι κάνει η κοινωνία : «Θα
υπάρχουν πάντα ϕτωχοί άνθρωποι στον τόπο. Συνεπώς σας προστάζω να είστε γενναιόδωροι
απέναντι στους αδελφούς σας και απέναντι στους ϕτωχούς και απόρους του τόπου σας.» -
∆ευτερονόµιο 15:11

209



ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

κοινωνικές διαδικασίες,3 ϑα µπορούσε να συµπεριλαµβάνει ακόµη και τις
ϑρησκευτικές απόψεις, τις πολιτικές προκαταλήψεις, τις στρατιωτικές πρωτο-
ϐουλίες, την αφοσίωση στην πατρίδα, τις πολιτισµικές συνήθειες, τις νοµοθε-
σίες και άλλα ϐασικά κοινωνικά ϕαινόµενα. Φαίνεται ότι η ίδια η δοµή της
Ϲωής µας και ως εκ τούτου το σύστηµα αξιών µας γεννιέται, κατά κύριο λόγο,
από την πολιτιστική αντίληψη της επιβίωσής µας, τις κοινωνικές σχέσεις και
τις ιδέες της προσωπικής και κοινωνικής επιτυχίας.

Επιπλέον είναι σηµαντικό να τονίσουµε ξανά ότι τα πολιτικά συστήµατα,
τα οποία για τους περισσότερους ανθρώπους είναι η µεγαλύτερη προτεραιό-
τητα όσον αφορά τον τρόπο που διευθετούνται τα Ϲητήµατα σε µια κοινωνία,
είναι στην καλύτερη περίπτωση δευτερεύουσας σηµασίας (αν όχι εντελώς ξεπε-
ϱασµένα), αν συνυπολογίσουµε τις πραγµατικές προεκτάσεις της οικονοµίας.
Για την ακρίβεια, όπως ϑα αναφερθεί και σε επόµενα δοκίµια, η «πολιτι-
κή» διακυβέρνηση, όπως τη γνωρίζουµε σήµερα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ϕυσική συνέπεια της οικονοµικής αναποτελεσµατικότητας. Αν οι άνθρωποι
κατανοούσαν πλήρως τη διαδικασία µε την οποία λειτουργεί το οικονοµικό
µοντέλο και µπορούσαν να συνεισφέρουν και να επωφεληθούν από αυτό χω-
ϱίς προβλήµατα, πιθανώς ελάχιστοι ϑα νοιάζονταν για το «ποιος είναι στην
εξουσία» ή άλλες παραπλήσιες ιδέες που ταλανίζουν συνήθως τους πολίτες.
Συνεπώς, όσον αφορά τη συµπεριφορά και τη σταθερότητα των ανθρώπων σε
προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, δεν υπάρχει πιο σηµαντικό Ϲήτηµα από
τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η οικονοµία.

13.2 Εφηµεροποίηση

Σε γενικές γραµµές ο στόχος ενός οικονοµικού συστήµατος είναι να κα-
λύπτει τις «ανάγκες» και τις «επιθυµίες»4 του πληθυσµού. Το κατά πόσο
πετυχαίνει αυτόν τον στόχο εξαρτάται από την κατάσταση των αξιοποιήσιµων

3 Ο όρος «κοινωνικοοικονοµικό» αποδίδεται ως εξής : «αυτός που σχετίζεται ή περιλαµβάνει
ένα συνδυασµό κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων». (Πηγή: http://www.merriam-
webster.com/dictionary/socioeconomic)

4 Τα καταναλωτικά πρότυπα του σύγχρονου πολιτισµού κάνουν όλο και πιο αυθαίρετο τον
προσδιορισµό των ανθρώπινων «επιθυµιών», όπως η ισχυρή αλλαγή των κοινωνικών αξιών η
οποία συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα µε την εφαρµογή του τοµέα της διαφήµισης στον
δυτικό κόσµο. Οι ανθρώπινες «ανάγκες» ωστόσο είναι οι ϐασικές ανάγκες που έχουν όλοι οι
άνθρωποι, οι οποίες εξασφαλίζουν και διατηρούν τη ϕυσική και ψυχολογική υγεία. Παρότι
αρκετοί ϑεωρούν ακόµη ότι αυτοί οι όροι είναι σε µεγάλο ϐαθµό υποκειµενικοί, οι «ανά-
γκες» είναι ουσιαστικά στατικές ενώ οι «επιθυµίες» είναι µεταβλητές. Γενικά, οι «επιθυµίες»
είναι αποτέλεσµα του αξιακού συστήµατος ενός ανθρώπου και διαφέρουν από πολιτισµό σε
πολιτισµό. Εποµένως, για ένα κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο η κάλυψη των «αναγκών» έχει
µεγαλύτερη προτεραιότητα από τη κάλυψη των «επιθυµιών».
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ϕυσικών πόρων και της τεχνικής στρατηγικής που χρησιµοποιεί για να αξιο-
ποιήσει αυτούς τους πόρους προς έναν συγκεκριµένο σκοπό. Στα πλαίσια
αυτά ο διακεκριµένος µηχανικός και ϕιλόσοφος Ρ. Μπάκµινστερ Φούλερ υ-
ποστήριζε ότι ο πραγµατικός οικονοµικός «πλούτος» δεν είναι ούτε τα χρήµατα
ούτε τα τελικά υλικά προϊόντα µιας συγκεκριµένης παραγωγής.5 Αντίθετα,
ο πραγµατικός πλούτος είναι τα επίπεδα αποδοτικότητας της ενέργειας και
της παραγωγής σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της γνώσης που προάγει την
έξυπνη διαχείριση των πόρων της Γης. Πάνω σε αυτήν τη λογική ο Φού-
λερ επινόησε τον όρο «εφηµεροποίηση»6 για να εκφράσει την τεχνική τάση
της ανθρωπότητας να κάνει «όλο και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο και
λιγότερα».

Ιστορικά η έννοια «εφηµεροποίηση» έρχεται σε αντίθεση µε την ευρέως
διαδεδοµένη «µαλθουσιανή»7 αντίληψη σύµφωνα µε την οποία η ανθρωπότη-
τα δεν ϑα µπορέσει ποτέ να έρθει σε ισορροπία µε τη ϕύση και ϑα υπάρχει
πάντα ένα τµήµα του πληθυσµού το οποίο πρέπει να υποφέρει, καθώς οι
διαθέσιµοι πόροι απλά δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες όλων.

΄Οπως σηµειώθηκε σε προηγούµενα δοκίµια, αυτή η κοσµοθεωρία εί-
ναι ϐασικό χαρακτηριστικό του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος που
συνεχίζουµε να αποδεχόµαστε και δηµιουργεί µάλιστα ϐαθιές διαρθρωτικές
προκαταλήψεις,8 οι οποίες ευνοούν αναπόφευκτα την επιβίωση µίας «οικο-
νοµικής τάξης» σε ϐάρος κάποιας άλλης. Κάπως έτσι έχει δηµιουργηθεί ένα

5 Ο Φούλερ έχει δηλώσει το εξής : «Ο πλούτος...είναι εγγενώς αναγεννητικός. Ο πλούτος
που µπορεί να αποδειχθεί πειραµατικά ορίζεται ως εξής : ο συνδυασµός της ενέργειας µε
την νοητική τεχνογνωσία.» (Utopia or Oblivion, R. Buckminster Fuller, Bantam Press, NY,
1969, p.288)

6 Η «εφηµεροποίηση» (ephemeralization), ένας όρος που επινοήθηκε από τον Ρίτσαρντ
Μπάκµινστερ Φούλερ, είναι η ικανότητα της τεχνολογίας, χάρη στη ϱαγδαία ανάπτυξή της,
να κάνει «όλο και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο και λιγότερα» µε την πάροδο του χρό-
νου. Αυτή η τάση παρατηρείται σε πολλούς τοµείς της ϐιοµηχανικής ανάπτυξης, από την
επεξεργαστική ισχύ των υπολογιστών (ϐλ. «Νόµο του Μουρ») µέχρι την ταχεία επιτάχυνση της
ανθρώπινης γνώσης (ϐλ. Πληροφορική). ΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αλλαγή
της υπολογιστικής δύναµης και του µεγέθους των υπολογιστών µε την πάροδο του χρόνου.
Ο υπολογιστής ENIAC του 1940 είχε έκταση σχεδόν 549 τετραγωνικών µέτρων, Ϲύγιζε 30
τόνους, κατανάλωνε 160 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και κόστιζε 5,4 εκατοµµύρια ευρώ σε
σηµερινή αξία. Σήµερα, ένα ϕθηνό κινητό τηλέφωνο επεξεργάζεται δεδοµένα πολύ πιο γρή-
γορα από τον ENIAC. Συνεπώς κάνουµε περισσότερα πράγµατα χρησιµοποιώντας λιγότερα
υλικά. [http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/Eniac.htm]

7 Ο µαλθουσιανισµός είναι µια οπτική συνδεδεµένη µε τον οικονοµολόγο και κληρικό Τό-
µας Ρόµπερτ Μάλθους και εν ολίγοις αφορά την ανάγκη για έλεγχο ή ακόµη και περιορισµό
της αύξησης του πληθυσµού λόγω της υποτιθέµενης σπανιότητας των ϕυσικών πόρων. Ιδέες
όπως «δεν πρέπει να ϐοηθάµε τους ϕτωχούς» καθώς «τους δίνουµε απλώς ψεύτικες ελπίδες»
και άλλες παρόµοιες απόψεις είναι συνηθισµένες στη µαλθουσιανή ϑεωρία. [Προτεινόµενο
Σύγγραµα: An Essay on the Principle of Population, Thomas Malthus, 1798]

8 ∆είτε το προηγούµενο δοκίµιο : ∆οµικός Ταξισµός, Κράτος και Πόλεµος
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«πολεµικό παιχνίδι» χτισµένο πάνω στην υπόθεση ότι υπάρχει καθολική και
αµετάβλητη σπανιότητα όσον αφορά τους ϕυσικούς πόρους. Το «παιχνίδι»
αυτό συνεχίζεται σήµερα παρότι δεν ισχύει πλέον η παραπάνω υπόθεση.

Σε πολύ µεγάλο ϐαθµό αυτό που ορίζουµε σήµερα ως «διαφθορά» προ-
έρχεται από αυτή την κοσµοθεωρία του ανταγωνισµού, τόσο σε προσωπικό
επίπεδο όσο σε επιχειρηµατικό επίπεδο και σε επίπεδο διακυβέρνησης, είτε
µε τη µορφή του πολέµου είτε µε τη µορφή της τυραννίας, είτε µε τη µορ-
ϕή της συµπαιγνίας για αυτοπροστασία. Για την ακρίβεια ϑα µπορούσαµε
να πούµε ότι η ίδια η έννοια της «ηθικής», σε ένα κόσµο που λειτουργεί µε
τη λογική του κέρδους σε ϐάρος των άλλων, είναι πολύ σχετική και σχεδόν
αυθαίρετη.

Ωστόσο η τάση της εφηµεροποίησης, η οποία αυξήθηκε ταχύτατα χάρη
στα ϐιοµηχανικά και επιστηµονικά επιτεύγµατα του 20ού αιώνα, ϑέτει υπό
αµφισβήτηση αυτήν την κοσµοθεωρία ελιτισµού και προστατευτισµού που
στηρίζεται στην ύπαρξη σπανιότητας των ϕυσικών πόρων και ανοίγει το δρόµο
για νέες ϱιζικές αλλαγές στην οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας.

Αυτές οι δυνατότητες αποδεικνύουν στατιστικά ότι πλέον είµαστε σε ϑέση
να καλύψουµε τις ανάγκες ολόκληρου του παγκόσµιου πληθυσµού παρέχο-
ντας ένα επίπεδο διαβίωσης που οι περισσότεροι σήµερα δεν µπορούν καν να
ϕανταστούν.9 Ωστόσο, για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε αυτό το νέο επί-
πεδο αποδοτικότητας πρέπει να επαναξιολογήσουµε και πιθανώς να ξεπερά-
σουµε πλήρως τα παρωχηµένα εµπόδια που έχουν εδραιωθεί στην αντίληψή
µας για τον κόσµο και ιδιαίτερα στην αντίληψή µας για την οικονοµία.

΄Οπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα δοκίµια, ο όρος «ουτοπία» χρη-
σιµοποιείται συνήθως υποτιµητικά από ανθρώπους οι οποίοι απορρίπτουν
οποιαδήποτε κοινωνική ϐελτίωση µεγάλης κλίµακας, είτε λόγω κυνικής στά-
σης απέναντι στο εν λόγω Ϲήτηµα µε επιχείρηµα την αδυναµία αλλαγής λόγω
της «ανθρώπινης ϕύσης» είτε λόγω απλής δυσπιστίας για τις τεχνικές δυνατό-

9 Παρότι αυτό το γεγονός ϑα συζητηθεί στο επόµενο δοκίµιο «Τάσεις Μετασπανιότητας,
∆υνατότητες και Αποδοτικότητα», όπου ϑα γίνει εκτενής ανάλυση για την επιταχυνόµενη α-
ποδοτικότητα στις µεταφορές, στην ενέργεια, στο ϐιοµηχανικό σχεδιασµό, στην τεχνολογία
καλλιέργειας τροφής και ούτω καθεξής, το ακόλουθο συµπέρασµα του Ρ. Μπάκµινστερ Φού-
λερ από το 1969 αξίζει να αναφερθεί ως ιστορική παραποµπή: «[Ο άνθρωπος] µηχανοποίησε
σε τόσο µεγάλο ϐαθµό τον τοµέα της εργασίας κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο ώστε το
ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού το οποίο αναβάθµισε το επίπεδο Ϲωής του λόγω της
ϐιοµηχανίας αυξήθηκε κατά το 1919 στο 6%. Αυτή ήταν µια πολύ απότοµη αλλαγή στην
ιστορία...Μέχρι την εποχή του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου το ποσοστό αυτό είχε ϕτάσει
στο 20%...Αυτή τη στιγµή το ποσοστό αυτό είναι στο 40% της ανθρωπότητας...αν αυξήσουµε
τις επιδόσεις...των πόρων µας από το επίπεδο που έχουµε αυτή τη στιγµή σε µια αρκετά
εφικτή ολική επίδοση της τάξης του 12% [περισσότερο]...[µπορούµε να εξασφαλίσουµε τα
αναγκαία για όλη την ανθρωπότητα]». (Utopia or Oblivion, R. Buckminster Fuller, Bantam
Press, NY, 1969, pp.153-155)
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τητες που έχει η ανθρωπότητα ώστε να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα.
Για παράδειγµα, µία ένσταση η οποία εµφανίζεται συχνά στο δηµόσιο

διάλογο, ιδιαίτερα στα «πλούσια» κράτη του δυτικού κόσµου, ϐασίζεται σε
µία έννοια που ϑα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε ως «ϐία της µαζικής
απόκτησης». Αυτή η πεποίθηση ουσιαστικά παίρνει τη µαλθουσιανή έννοια
της σπανιότητας των ϕυσικών πόρων, όσον αφορά τις ανθρώπινες ανάγκες,
και τη µετατρέπει σε µία µορφή καταναλωτικού παραλογισµού.

Με άλλα λόγια υποθέτει ότι οι άνθρωποι έχουν αποδεδειγµένα άπειρες
υλικές «επιθυµίες». Με ϐάση αυτή την υπόθεση καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι ακόµα και αν κάθε άνθρωπος είχε το ϐιοτικό επίπεδο που έχει σήµερα
ένας πολίτης ανώτερης οικονοµικής τάξης στον δυτικό κόσµο, ακόµη και αν
κανένας άνθρωπος δεν στερούταν τα ϐασικά, ϑα υπήρχε πάντα ένα στοιχείο
της ψυχολογίας µας που δεν ϑα ήταν ευχαριστηµένο, από υλικής άποψης,
και αυτή η ανάγκη για απόκτηση περισσότερων αγαθών ϑα δηµιουργούσε εν
τέλει κοινωνικές αναταραχές. ΄Ετσι λοιπόν, σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη,
ο διαχωρισµός ανάµεσα στους «έχοντες» και στους «µη έχοντες» είναι αποτέλε-
σµα της εγγενούς ανθρώπινης απληστίας και της εµµονής µε την κοινωνική
ϑέση κι όχι της διαθεσιµότητας ϕυσικών πόρων και τεχνολογικών µέσων.

Το κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο είναι κάπως αµφίβολο δεδοµένης της
ακραίας πολιτισµικής κατάστασης στην οποία ϐρισκόµαστε σήµερα και δε-
δοµένου ότι ιστορικά, εκτός της δυτικής (καπιταλιστικής) επιρροής, η έννοια
της «µαταιόδοξης υλικής επιτυχίας» δεν ήταν σε καµία περίπτωση καθολικό
χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους.10 Στην πραγµατικότητα, η σχέση
µεταξύ «επιτυχίας» και «ιδιοκτησίας» είναι ένα πολιτισµικό κατασκεύασµα, το
οποίο δηµιουργήθηκε µε ϐάση τις ανάγκες του οικονοµικού συστήµατος και
αποτελεί πλέον µια σταθερή αξία της καταναλωτικής κοινωνίας µας.11

Σε έναν κόσµο που οδηγείται πλέον από την «οικονοµική ανάπτυξη» προ-
κειµένου να διατηρήσει τις ϑέσεις εργασίας σε ένα λογικό επίπεδο, σε έναν

10 Η υπόθεση ότι «οι άνθρωποι έχουν άπειρες επιθυµίες» είναι ακόµα κύριο συστατικό
της οικονοµικής ϑεωρίας όσον αφορά την σπανιότητα και την άνιση διανοµή των ϕυσικών
πόρων. Το ενδιαφέρον όµως είναι ότι η υπόθεση αυτή υπαινίσσεται έµµεσα πως η ανθρώπινη
συµπεριφορά είναι αποδεδειγµένα παράλογη. Ο λόγος που χρησιµοποιούµε εδώ τον όρο
«παράλογη» είναι διότι γνωρίζουµε πλέον πως η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται άµεσα
από τους πεπερασµένους πόρους της Γης. Υπάρχουν µάλιστα ποικίλα παραδείγµατα σε
ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία τα οποία έρχονται σε αντίθεση µε την οπτική των «άπειρων
επιθυµιών». Ιδιαίτερα οι πολιτισµοί που αναπτύχθηκαν σε λιγότερο ϐιοµηχανοποιηµένες
κοινωνίες είχαν πιο άµεση σχέση µε τη γη και ϐρίσκονταν ουσιαστικά έξω από την επιρροή της
καθιερωµένης πλέον καταναλωτικής µας κουλτούρας. Για παράδειγµα οι πρώτοι πολιτισµοί
των ιθαγενών Αµερικάνων είχαν ως αρετή την αξία της ισορροπίας και όχι της απόκτησης.
Προτεινόµενο Σύγγραµα: The High Price of Materialism, Tim Kasser, A Bradford Book,
2003

11 Παραποµπή: Προπαγάνδα, ΄Εντουαρντ Μπερνέις, Εκδόσεις Νεφέλη, 2015
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κόσµο που επαινεί και ϑεωρεί επιτυχηµένα τα άτοµα µε µεγάλο οικονοµικό
πλούτο, σε έναν κόσµο που στην πραγµατικότητα επιβραβεύει την ανθρώπι-
νη αδιαφορία και τον ανηλεή ανταγωνισµό για ένα µερίδιο στην αγορά (αντί
για την ειλικρινή κοινωνική συνεισφορά µε σκοπό τη συνολική ϐελτίωση της
ανθρώπινης κοινωνίας) είναι προφανές γιατί αποτελεί ιδανικό, πολυπόθητο
όραµα προσωπικής (και κοινωνικής) επιτυχίας η ιδέα ενός ανθρώπου που
κατέχει, για παράδειγµα, µία έπαυλη 400 δωµατίων και 23.000 στρέµµατα
ιδιωτικής γης µε 50 αυτοκίνητα και πέντε αεροσκάφη στην µπροστινή αυλή.

Ωστόσο, από την οπτική της αληθινής ανθρώπινης ϐιωσιµότητας, αυτή η
ιδέα είναι ξεκάθαρα µία µορφή ϐίας και ανήκει ουσιαστικά στην ίδια κατη-
γορία µε έναν άνθρωπο ο οποίος, για κάποιον αυθαίρετο λόγο, συσσωρεύει
τρόφιµα και πόρους που δεν χρειάζεται και δεν επιτρέπει στους άλλους αν-
ϑρώπους να έχουν πρόσβαση.12 Φανταστείτε ένα µικρό νησί κατοικηµένο από
δέκα ανθρώπους και µία µέρα οι δύο από αυτούς αποφασίζουν να εξάγουν
και να συσσωρεύσουν 1000% περισσότερους πόρους από όσο χρειάζονται για
να διαβιώσουν επαρκώς, αφήνοντας έτσι τους υπόλοιπους οκτώ να Ϲουν σε
συνθήκες απόλυτης ϕτώχειας ή να πεθαίνουν. Πώς ϑα χαρακτηρίζατε αυτήν
την ενέργεια των δύο ανθρώπων; Είναι µία πράξη «προσωπικής ελευθερίας»
ή µία πράξη κοινωνικής ϐίας κατά των υπόλοιπων οκτώ;

Αυτό αναφέρεται εδώ για να αντικρούσει την «πλάνη της ουτοπικής αφθο-
νίας», η οποία αποτελεί κοινή αντίδραση των ανθρώπων όταν γίνεται λόγος
για τις επιπτώσεις της εφηµεροποίησης. ΄Οσο σηµαντικό είναι το γεγονός
ότι ως παγκόσµια κοινωνία αρχίζουµε να συνειδητοποιούµε σταδιακά τους
εγγενείς ϕυσικούς περιορισµούς της ϐιοµηχανικής µας δραστηριότητας, µε
αποτέλεσµα να αλλάζουµε τις πρακτικές που έχουν αποσταθεροποιητικά α-
ποτελέσµατα για το περιβάλλον, άλλο τόσο σηµαντικό είναι να αντιληφθούµε
ότι µια κοινωνία ϐασισµένη στην αξία των «άπειρων επιθυµιών» είναι εξίσου
επιζήµια για την κοινωνική ισορροπία.

13.3 Περιορισµοί του Συστήµατος

΄Οσον αφορά τις πολιτισµικές ϕιλοσοφίες, το ανθρώπινο είδος πρέπει να
αποκτήσει εν µέρει µια σαφή κατανόηση των περιορισµών του και να αντλεί
τις προσδοκίες και τις αξίες του από αυτήν τη ϕυσική πραγµατικότητα. Οι
περιορισµοί που το περιβάλλον µάς επιβάλλει υπάρχουν ανεξάρτητα από τις

12 Οι κοινωνικά αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις µιας κοινωνίας µε µεγάλη ανισότητα ει-
σοδήµατος αναδείχθηκαν πρόσφατα από τις διαδηλώσεις του κινήµατος «Κατάληψη της Wall
Street». Η οικονοµική ανισότητα έχει αρχίσει να ϑεωρείται πλέον ένα σηµαντικό ϑέµα δηµό-
σιας υγείας και κοινωνικής σταθερότητας και όχι απλώς ένα Ϲήτηµα υποκειµενικής «ηθικής
δικαιοσύνης».
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αξίες, τα συµφέροντα, τις επιθυµίες ή ακόµα και τις ανάγκες των ανθρώ-
πων. Αν αφαιρούσαµε την ανθρωπότητα από τη Γη και παρατηρούσαµε τις
ϕυσικές διεργασίες του πλανήτη µε την επιστηµονική αντίληψη που έχουµε
σήµερα, ϑα παρατηρούσαµε ένα συνεργικό σύστηµα το οποίο διέπεται από
την καθολική δυναµική της ϕύσης.

Ως εκ τούτου, δεν έχει σηµασία τι νοµίζουµε για τους εαυτούς µας, τις προ-
ϑέσεις µας ή τις «ελευθερίες» µας.13 Εφόσον Ϲούµε µέσα σε αυτό το σύστηµα
ϕυσικών νόµων, είµαστε δεµένοι µε αυτό ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις µας
ή τους πολιτισµικούς κανόνες τους οποίους είτε ϑεωρούµε δεδοµένους είτε
µας έχουν επιβάλει ως «αναπόφευκτους» ή «αµετάβλητους» µέσω της κουλ-
τούρας µας. Αν αποφασίσουµε να κατανοήσουµε και να εναρµονιστούµε µε
αυτή την εγγενή λογική του κόσµου γύρω µας, το αποτέλεσµα ϑα είναι η
κοινωνική ϐιωσιµότητα και σταθερότητα. Αν αποφασίσουµε να αγνοήσουµε
ή να πολεµήσουµε αυτούς τους προϋπάρχοντες κανόνες, η σταθερότητα ϑα
µειωθεί αναπόφευκτα ενώ ϑα αυξηθούν τα προβλήµατα, όπως γίνεται σχεδόν
καθηµερινά στον 21ο αιώνα.

Αυτή η συνειδητοποίηση των ϕυσικών περιορισµών, όπως τους αντιλαµ-
ϐανόµαστε πλέον µέσω της επιστηµονικής µεθόδου, αποτελεί πιθανώς την
πιο πρωτοφανή αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία όσον αφορά την «πίστη». Εν
ολίγοις, αντιλαµβανόµαστε πλέον πως είτε ϑα εναρµονιστούµε µε τον ϕυσικό
κόσµο ή ϑα υποφέρουµε. ∆υστυχώς όµως, αυτή η αντίληψη έρχεται σε αντίθε-
ση µε διάφορες επικρατούσες ϕιλοσοφίες της εποχής µας, όπως οι ϑρησκείες
και οι πολιτικές ιδεολογίες. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι αρκετοί αντιλαµβά-
νονται την παραπάνω συνειδητοποίηση ως «απολυταρχική» ή «µονόπλευρη»,
δηλαδή µια αυστηρή και αυθαίρετη επιβολή στις Ϲωές των ανθρώπων, ενώ στην
πραγµατικότητα είναι ένα αδιαµφισβήτητο και επιστηµονικά αποδεδειγµένο
γεγονός.

΄Ολως παραδόξως, το σχεδόν παράδοξο συµπέρασµα σε όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω είναι ότι εντός αυτού το λογικού «πλαισίου» συστηµικών περιορι-
σµών οι οποίοι ονοµάζονται «ϕυσικοί νόµοι» το εύρος των δυνατοτήτων µας

13 Η λέξη «ελευθερίες» ϐρίσκεται εντός εισαγωγικών λόγω της ευρείας πολιτισµικής της χρή-
σης. Υπάρχουν ακόµη και σήµερα πολλά πατριωτικά συνθήµατα σχετικά µε την «ελευθερία»,
τα οποία γεννήθηκαν εν µέρει από τα ιστορικά προβλήµατα της τυραννίας και της κυβερνητι-
κής κατάχρησης, δηµιουργώντας έτσι µια νευρωτική και παραπλανητική εικόνα της ανθρώ-
πινης συµπεριφοράς. Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει καθολική ελευθερία στον κόσµο
διότι είµαστε όλοι δέσµιοι των άκαµπτων νόµων της ϕύσης. Η έννοια της «ελευθερίας», όπως
έχει σχηµατιστεί στο µυαλό του κόσµου από την καπιταλιστική ιδεολογία κυρίως, ϑα µπο-
ϱούσε να χαρακτηριστεί άκρως επικίνδυνη για τη ϐιωσιµότητα του ανθρώπινου είδους από
πολλές απόψεις. Το σηµαντικότερο στοιχείο που την καθιστά επικίνδυνη είναι ότι αγνοεί
εντελώς τους συνεργικούς παράγοντες που διέπουν τα µεγαλύτερα συστήµατα ταξινόµησης
(πχ. το οικοσύστηµα), υποθέτοντας εσφαλµένα πως η επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος
εξασφαλίζει αυτοµάτως την κοινωνική και οικολογική ισορροπία.
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µέσω της επιστηµονικής µεθόδου ϕανερώνει µια συνεχώς αυξανόµενη τεχνική
αποδοτικότητα και τη δυνατότητα να παράγουµε αφθονία για να καλύψουµε
τις ανθρώπινες ανάγκες σε παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι
άνθρωποι είναι το µόνο είδος στη Γη µε τη νοητική ικανότητα να αλλάξουν
και να επηρεάσουν το οικοσύστηµά τους σε τόσο µεγάλο ϐαθµό, η εναρµό-
νιση µε τους ϕυσικούς νόµους καθίσταται πολύ κρίσιµη για τη ϐιωσιµότητα
του είδους, τη δηµόσια υγεία και την πραγµατική πρόοδο στην επίλυση προ-
ϐληµάτων. ∆εν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από έναν παγκόσµιο πολιτισµό
ο οποίος αυξάνει µε εκθετικούς ϱυθµούς την ικανότητά του να επηρεάζει την
οικολογική και κοινωνική ισορροπία µέσω των τεχνολογικών του δυνατοτή-
των, αλλά δεν αντιλαµβάνεται τη δύναµη που διαθέτει και τις επιπτώσεις της.
Υπό µία έννοια, η ανθρωπότητα ϐρίσκεται σε µία µάχη µε το χρόνο για να
αντισταθµίσει µέσω της εκπαίδευσης την ανωριµότητα και την ανικανότητά
της να χειριστεί τις νέες δυνάµεις που απέκτησε µέσω της επιστήµης και της
τεχνολογίας.14

Παρεµπιπτόντως, είναι σηµαντικό να ϑυµόµαστε πως το πλαίσιο αναφοράς
της οικονοµικής επιστήµης ανέκαθεν είχε να κάνει περισσότερο µε υποθέσεις
για την ανθρώπινη συµπεριφορά παρά µε την έξυπνη διαχείριση των ϕυσικών
πόρων και τη γενικότερη κατανόηση της ϕυσικής επιστήµης και των ϕυσι-
κών νόµων.15 Παρότι τα έµφυτα αντανακλαστικά και οι γενετικές µας τάσεις
προφανώς είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία όσον αφορά τα αποτελέσµατα ενός
κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος και αποτελούν ϐασικό µέρος της εξίσω-
σης, δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ορισµένες απλές υποθέσεις για την
ανθρώπινη συµπεριφορά ως ϐάση για την ανάπτυξη ενός οικονοµικού συ-
στήµατος. Οι άνθρωποι είναι προϊόντα των συνθηκών του οικολογικού τους
συστήµατος και όχι το αντίστροφο.

Κλείνοντας λοιπόν αυτήν την εισαγωγή, αν ο σκοπός ενός κοινωνικού
συστήµατος είναι να παρέχει ένα συνεχώς αναβαθµιζόµενο ϐιοτικό επίπεδο
διατηρώντας παράλληλα την περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία για να
διασφαλίσει ότι αυτό το ϐιοτικό επίπεδο δεν ϑα µειωθεί εξαιτίας ανεύθυνων
επιλογών (όπως η εξάντληση των ϕυσικών πόρων, η µόλυνση, οι ασθένειες,
το επιβλαβές άγχος, η οικονοµική ανισότητα και ούτω καθεξής), τότε είναι
κρίσιµο να ϐασίσουµε τη µεθοδολογία µας στις πιο σηµαντικές τεχνικές πα-
ϱαµέτρους σχετικά µε τις τωρινές επιστηµονικές γνώσεις, τόσο σε οικολογικό
όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.

14 Στα τελευταία χρόνια της Ϲωής του, ο αστρονόµος Καρλ Σέιγκαν έκανε ένα ϐίντεο-
σχολιασµό που µπορεί να ϐρεθεί στις µεταγενέστερες εκδόσεις της σειράς του Cosmos, από
το κανάλι PBS, στην οποία δήλωσε τα εξής : «Είναι σχεδόν σαν να υπάρχει ένας Θεός και
έχει δώσει στην ανθρωπότητα την επιλογή να χρησιµοποιήσει τη δύναµη της επιστήµης για
να ϐελτιώσει τη Ϲωή...ή για να την καταστρέψει. Είναι στο χέρι µας.»

15 ∆είτε το προηγούµενο δοκίµιο Ιστορία της Οικονοµίας.
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∆οκίµιο 14

ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ,
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Ο σύγχρονος παγκόσµιος ϐιοµηχανικός πολιτισµός παρεµποδί-
Ϲεται από τη συνύπαρξη δύο καθολικών, αλληλοεπικαλυπτόµενων
και ασύµβατων µεταξύ τους κοσµοθεωριών : η µία είναι οι συσ-
σωρευµένες γνώσεις των τελευταίων τεσσάρων αιώνων σε σχέση µε
τις ιδιότητες και τις αλληλεξαρτήσεις της ύλης και της ενέργειας
και η άλλη είναι η χρηµατική κουλτούρα, η οποία έχει τις ϱίζες

της σε παραδόσεις προϊστορικής προέλευσης.»1

Μάριον Κινγκ Χάµπερτ

14.1 Αξιολογώντας το Σχεδιασµό

Αν εξετάσουµε την επιφάνεια της Γης σήµερα, ϑα παρατηρήσουµε ότι
το µεγαλύτερο µέρος της αποτελείται από δίκτυα κοινοτήτων, ϐιοµηχανικά
κέντρα, µεταφορικές οδούς, περιοχές αναψυχής, αγροτικά συστήµατα και
ούτω καθεξής. Είτε κατασκευάστηκαν µε την πρόθεση ενός ολοκληρωµένου
και διασυνδεδεµένου συστήµατος είτε όχι, όλα αυτά αποτελούν, ϑεωρητικά
τουλάχιστον, έναν τοπογραφικό σχεδιασµό.

Ωστόσο, αυτός ο «σχεδιασµός» είναι ουσιαστικά αποτέλεσµα επιχειρηµα-
τικών δραστηριοτήτων, ως επί το πλείστον, σχετιζόµενες µε τη διακίνηση του
χρήµατος για προσωπικό κέρδος ή τα συµφέροντα µιας µικρής οµάδας, ενώ

1 Two Intellectual Systems: Matter-energy and the Monetary Culture, M. King Hubbert,
1981
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οι αποφάσεις τους ϐασίζονται σε µηχανισµούς όπως το κέρδος, η ελαχιστο-
ποίηση των εξόδων και οι ιδιοκτησιακές σχέσεις. Εποµένως, ϑα µπορούσε
να υποστηριχθεί ότι αυτό που έχει προκύψει στην πραγµατικότητα δεν είναι
«σχεδιασµός». Αντιθέτως, οι παραπάνω µηχανισµοί δηµιούργησαν έναν επι-
ϕανειακό σχεδιασµό ex post facto2, καθώς το συνολικό δοµικό αποτέλεσµα
δεν ήταν προσχεδιασµένο.

Με άλλα λόγια, η τεχνική διάταξη που ϐλέπουµε στον κόσµο σήµερα
είναι κατά κύριο λόγο παραπροϊόν διαφόρων χρηµατοοικονοµικών διαδικα-
σιών, οι οποίες έχουν ελάχιστη (αν όχι µηδαµινή) αντίληψη των ευρύτερων
κατασκευαστικών παραγόντων. Εποµένως, πρόκειται ουσιαστικά για ένα δια-
µεσολαβητικό σύστηµα3. Παρότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως η το-
ποθέτηση αυτοκινητοδρόµων, αγωγών και ούτω καθεξής από πολεοδόµους,
οι οποίοι αναγκαστικά λαµβάνουν υπόψη την ευρύτερη δοµική εικόνα ώστε
αυτό που ϑα χτιστεί να είναι λειτουργικό, ακόµα και αυτές οι περιπτώσεις πε-
ϱιορίζονται από προϋπάρχοντα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και άλλες µορφές
παρεµβάσεων οι οποίες µειώνουν τη συνολική αποδοτικότητα του σχεδιασµού.

Αυτή είναι µία ενδιαφέρουσα παρατήρηση διότι αν συνειδητοποιήσουµε
ότι η κοινωνία µας λειτουργεί χωρίς να λαµβάνει υπόψη της εκ των προτέρων
τους δοµικούς παράγοντες ευρείας κλίµακας για τον ίδιο της το σχεδιασµό, ϑα
αντιληφθούµε τα τεράστια επίπεδα περιττών αποβλήτων και τεχνικής αναποτε-
λεσµατικότητας τα οποία είναι εγγενή σε αυτήν την κοντόφθαλµη διαδικασία.

Για να το σκεφτούµε αυτό περισσότερο, αξίζει να λάβουµε υπόψη δύο
σηµεία :

α) Υφιστάµενες αλλά Ανεφάρµοστες Λύσεις

ϐ) Ευρεία Αντίληψη έναντι Αυθόρµητης Αντίληψης

14.1.1 Υφιστάµενες αλλά Ανεφάρµοστες Λύσεις

Το πρώτο σηµείο αφορά την τάση να παραµένουν ανεφάρµοστες πολλές
νέες καινοτόµες µέθοδοι επίλυσης προβληµάτων εξαιτίας της δοµής του ση-

2 Το «Ex Post Facto» είναι ένας λατινικός όρος που σηµαίνει «έγινε, ϕτιάχτηκε ή διαµορ-
ϕώθηκε µετά το γεγονός».

3 Ο «διαµεσολαβητής» ορίζεται ως «υπηρεσία, λειτουργία ή γραφείο ενός αντιπροσώπου
ο οποίος ενεργεί ως αναπληρωτής για κάποιον άλλο» (http://www.merriam-webster.com/
dictionary/proxy). Στο συγκεκριµένο σηµείο, ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει την
οικονοµία της αγοράς ως ένα σύστηµα που εξυπηρετεί τις ϐιοµηχανικές και τις κοινωνικές
λειτουργίες εµµέσως. Με άλλα λόγια, το σύστηµα της εµπορικής συναλλαγής, το κέρδος, ο
ανταγωνισµός και όλες οι υπόλοιπες πτυχές της χρηµατικής οικονοµίας είναι απλώς µηχα-
νισµοί οι οποίοι καθοδηγούν την ανθρώπινη συµπεριφορά µε έναν κοντόφθαλµο τρόπο, από
τον οποίο απουσιάζει η ευρύτερη, συστηµική προοπτική.
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µερινού οικονοµικού µοντέλου.4 Αν υπάρχουν µέθοδοι ή τεχνολογίες που
µπορούν να ϐελτιώσουν τη Ϲωή των πολιτών, αλλά δεν καταφέρνουν να ενσω-
µατωθούν σε µία κοινωνία εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος (ή και
καθόλου) παρότι έχουν δοκιµαστεί και αποδειχθεί αποτελεσµατικές, µπο-
ϱούµε δικαίως να ϑεωρήσουµε ότι αυτή η κοινωνία έχει ανεπάρκειες, εάν όχι
ελλείψεις, στην ίδια τη διαδικασία της οικονοµικής ενσωµάτωσης και ανά-
πτυξης.

Με άλλα λόγια, ο χρόνος ανάµεσα στην εµφάνιση αποδεδειγµένων λύσεων
και στην εφαρµογή τους αποτελεί δείκτη της ικανότητας ενός κοινωνικοοικο-
νοµικού συστήµατος να προσαρµόζεται καταλλήλως σε ϐελτιωµένες µεθόδους
και εφαρµογές. Αν για κάποιο λόγο ένα κοινωνικό µοντέλο δεν είναι ικανό να
ενσωµατώσει τέτοιες νέες µεθόδους για να διατηρήσει την οικολογική ισορρο-
πία, να ϐελτιώσει τη δηµόσια υγεία, να λύσει προβλήµατα και γενικότερα να
αυξήσει την ευηµερία, τότε πιθανότατα αυτό το µοντέλο έχει εγγενή δοµικά
προβλήµατα.5

4 ΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο υπάρχει α-
πό τον 19ο αιώνα και παρουσιάζει στις µέρες µας πολύ µεγάλη ϐελτίωση όσον αφορά την
αποδοτικότητα, χάρη σε νέες, εξελιγµένες τεχνολογικές εφαρµογές. Ωστόσο, η παγκόσµια
µετάβαση από τη ϱυπογόνα µηχανή εσωτερικής καύσης στην καθαρή ηλεκτρική µηχανή
προφανώς καταπνίγεται από κατεστηµένες κερδοσκοπικές ϐιοµηχανίες οι οποίες σχετίζονται
µε κατασκευαστές αυτοκινήτων και παρόχους ενέργειας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το
ϐασικότερο στοιχείο της αποδοτικότητας της αγοράς είναι ο µηχανισµός του κέρδους. Σύµ-
ϕωνα µε τους κανόνες που ϑέτει αυτός ο «διαµεσολαβητής» µηχανισµός, µία ενέργεια ϑα
γίνει µόνο αν µπορεί να αποδειχθεί «επικερδής». Το ϑέµα όµως είναι ότι σήµερα είναι ε-
ϕικτές πολλές δράσεις, οι οποίες είναι άκρως αναγκαίες για να διατηρηθεί η κοινωνική και
περιβαλλοντική ακεραιότητα, αλλά δεν είναι προσοδοφόρες και για αυτό δεν υλοποιούνται.
Με άλλα λόγια, από την οπτική του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου, αν µία ενέργεια δεν
µπορεί να επιφέρει κέρδη, τότε δεν έχει καµία αξία.

5 ΄Ενα κλασικό παράδειγµα ευρείας κλίµακας είναι η ύπαρξη της ϕτώχειας. Για να αι-
τιολογηθεί εµπειρικά η ϕτώχεια, πρέπει οι τεχνικές δυνατότητες και οι διαθέσιµοι ϕυσικοί
πόροι να µην είναι αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών που ϐρίσκονται σε κατάστα-
ση ϕτώχειας. Αν όµως ϐρεθεί ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για την εξάλειψη της ϕτώχειας,
δηλαδή υπάρχει αρκετή τροφή, νερό, στέγη και άλλοι πόροι και υπηρεσίες που µπορούν να
είναι διαθέσιµοι σε όλους χωρίς να τους στερείται κάποιος, τότε η αιτιολόγηση της ϕτώχειας
πρέπει να αλλάξει. Στο σηµερινό κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, αυτή η αιτιολόγηση είναι
ουσιαστικά ϑεωρητική και καθορίζεται µόνο από τους µηχανισµούς της ίδιας της αγοράς,
σύµφωνα µε τους οποίους, εάν ένα άτοµο είναι ανίκανο να ανταγωνιστεί επαρκώς στην α-
γορά προκειµένου να αποκτήσει ένα αξιοπρεπές ϐιοτικό επίπεδο, τότε δεν του αξίζει αυτό
το ϐιοτικό επίπεδο. Συνεπώς, όπως µας δείχνει αυτό το παράδειγµα, η ϕτώχεια υπάρχει
εξαιτίας του συστήµατος της αγοράς και της ίδιας της δοµής του, όχι εξαιτίας περιορισµών
σε ϕυσικούς πόρους ή τεχνικές δυνατότητες.
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14.1.2 Ευρεία Αντίληψη έναντι Αυθόρµητης Αντίληψης

∆εύτερον, σε γενικές γραµµές, ο άµεσος και ολοκληρωµένος σχεδιασµός
ενός συστήµατος είναι πιο αποδοτικός και αποτελεσµατικός από τον «αυ-
ϑόρµητο», ο οποίος προκύπτει από διαδικασίες που δεν προνοούν για το
αποτέλεσµα ή τον τελικό σκοπό του εν λόγω συστήµατος.6

Με άλλα λόγια, ένα ϐασικό αγαθό όπως ένα αµάξι, έχει ένα σχεδιασµό ο
οποίος επινοείται εκ των προτέρων, πριν τη ϕυσική κατασκευή του οχήµατος.
΄Οταν ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασµός, τότε ακολουθεί η εφαρµογή πραγ-
µατικών πρώτων υλών και διαδικασιών για να δηµιουργηθεί το πραγµατικό
ϕυσικό προϊόν. Αυτή η λογική διαδικασία ίσως ϕαίνεται προφανής στους
περισσότερους, όσον αφορά την κατασκευή ϕυσικών αγαθών, αλλά συχνά
ξεχνάµε τη σηµασία της όταν πρόκειται για ευρύτερα πλαίσια αναφοράς.

Φανταστείτε τι ϑα γινόταν αν εφαρµόζαµε στο σχεδιασµό αγαθών τη ψευδο-
δηµοκρατική διαδικασία της αγοράς, η οποία αποτελείται ως επί το πλείστον
από αγορές, πωλήσεις ή προσφορές και ϐασίζεται στην επιδίωξη του ατοµι-
κού κέρδους. Τι ϑα γινόταν άραγε, αν εφαρµόζαµε αυτήν τη διαδικασία στη
δηµιουργία αγαθών στα οποία ϐασίζεται η σύγχρονη κοινωνία όπως αερο-
πλάνα, υπολογιστές, αυτοκίνητα, σπίτια και ούτω καθεξής; Παρότι σήµερα οι
ϕυσικοί πόροι, η εργασία και τα εξαρτήµατα των εν λόγω αγαθών υπόκεινται
στις κινήσεις της ελεύθερης αγοράς, αυτό δεν ισχύει για τον ίδιο το σχεδιασµό
τους.

Ο σχεδιασµός των αγαθών υπόκειται αναπόφευκτα στις αρχές της επιστή-
µης εξ ολοκλήρου. ΄Αρα ουσιαστικά τραβάµε, χωρίς να το συνειδητοποιούµε,
µία διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο τι υπόκειται σε χρηµατική επιρρο-
ή και στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών οι οποίες εξασφαλίζουν την
ακεραιότητά τους. (Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η έννοια του σχεδιασµού
δεν πρέπει να συγχέεται µε τις υποκειµενικές απόψεις σχετικά µε το γούστο.
Στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα, ο σχεδιασµός δεν αποτελεί αισθητική αλλά
τεχνική παράµετρο).

Φανταστείτε τους ανθρώπους να αγοράζουν και να πωλούν στην αγορά
τον ίδιο το σχεδιασµό της κατασκευής ενός σπιτιού, καθώς και τα ξεχωριστά
του υποτµήµατα, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις αρµόζουσες επιστηµονικές
αρχές. Τι ϑα γινόταν αν, αντί να ϐασίζονται στους ϕυσικούς νόµους και στις
ϐασικές γνώσεις των ϕυσικών επιστηµών που καθορίζουν τη δοµική ακεραιό-
τητα κάθε κτιρίου, άφηναν την αγορά να αποφασίζει για το σχεδιασµό των

6 Η µόνη εξαίρεση σε αυτό ϑα ήταν µία κατάσταση όπου η λειτουργία ενός συστήµατος
δεν είναι πλήρως κατανοητή κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού του. Με άλλα λόγια, αν ο
στόχος ή η λειτουργία ενός συστήµατος δεν γίνονται πλήρως αντιληπτά εκ των προτέρων,
τότε προφανώς ο σχεδιασµός αυτού του συστήµατος ϑα είναι ϐασισµένος µόνο σε αυτό το
περιορισµένο επίπεδο κατανόησης.
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κτηρίων; Τι ϑα γινόταν αν ο καθένας, ανεξάρτητα από τις τεχνικές του γνώ-
σεις, µπορούσε να επηρεάζει µε αγοραπωλησίες τις ϐασικές προδιαγραφές
των κτηρίων, οι οποίες εξασφαλίζουν την τεχνική τους αρτιότητα; Φυσικά,
ένα τέτοιο σενάριο ϕαίνεται πραγµατικά παράλογο και οι περισσότεροι που
διαβάζουν αυτό το σηµείο πιθανόν να µην µπορούν καν να το ϕανταστούν.

Ωστόσο, αυτό ακριβώς συµβαίνει σήµερα, ως αποτέλεσµα του οικονοµι-
κού µας συστήµατος, µε διάφορους τρόπους που πολλές ϕορές δεν είναι
εµφανείς. Για παράδειγµα, στη «µακροοικονοµική» κλίµακα, το παγκόσµιο
εµπορικό δίκτυο που δηµιουργήθηκε από την αποκαλούµενη παγκοσµιοποί-
ηση7 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της έλλειψης αποδοτικότητας.8

Ο λόγος για τον οποίο η παγκοσµιοποίηση ϑεωρείται µη αποδοτική είναι ότι
ϐασίζεται στην «αποδοτικότητα ως προς το κόστος», δηλαδή στο ότι η κάθε
εταιρεία επιδιώκει τη µέγιστη δυνατή µείωση των εξόδων της ώστε να αυξήσει
τα κέρδη της. Αυτό οδηγεί συνήθως στη χρήση ϕθηνού εργατικού δυναµικού
που ϐρίσκεται σε αποµακρυσµένες περιοχές9 αλλά και σε κατασπατάληση
ενέργειας, καθώς οι ϕυσικοί πόροι και τα αγαθά συχνά ταξιδεύουν τεράστιες
αποστάσεις για να ϕτάσουν στον προορισµό τους (είτε σε κάποιο εργοστάσιο
για χρήση είτε σε κάποια τοποθεσία για να πωληθούν).

Από την οπτική του προµελετηµένου σχεδιασµού, η παγκοσµιοποίηση
στην τωρινή µορφή της είναι πολύ αναποτελεσµατική σε σχέση µε τις εναλ-
λακτικές δυνατότητες, δεδοµένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο
λογική η τοπικοποίηση της εργασίας, της παραγωγής και της διανοµής των
αγαθών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η παγκοσµιοποίηση και η ενοποίηση των
διεθνών οικονοµιών δεν ήταν ένα σηµαντικό στάδιο στη εξέλιξη των οικονο-
µικών. Σε αυτά τα πλαίσια, έχει ϐοηθήσει πάρα πολύ τη ϐιοµηχανική ανά-
πτυξη. Ωστόσο, αν σκεφτούµε λίγο έξω από το κουτί της λογικής της αγοράς
και εξετάσουµε πώς ϑα µπορούσαµε να σχεδιάσουµε άµεσα ένα πιο τεχνικά
αποδοτικό και τοπικοποιηµένο σύνολο συστηµάτων στα πλαίσια µίας παγκό-
σµιας κοινωνίας, ϑα παρατηρήσουµε ότι οι τωρινές µέθοδοι δεν είναι απλά
υποδεέστερες αλλά και προσβλητικές.

Στη «µικροοικονοµική» κλίµακα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η
εγγενής ανεπάρκεια στην ποιότητα των ϐασικών εξαρτηµάτων των αγαθών. Η

7 Η παγκοσµιοποίηση ορίζεται ως : «η ανάπτυξη µίας όλο και πιο ενοποιηµένης παγκό-
σµιας οικονοµίας η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από το ελεύθερο εµπόριο, την ελεύθε-
ϱη εισροή κεφαλαίων και την αξιοποίηση ϕθηνότερων ξένων αγορών εργασίας». (http://
www.merriam-webster.com/dictionary/globalization)

8 Παραποµπή: Why globalization is energy intensive and wreaks havoc on
oil prices (http://www.csmonitor.com/Environment/Energy-Voices/2013/0228/Why-
globalization-is-energy-intensive-and-wreaks-havoc-on-oil-prices)

9 Παραποµπή: Globalization: Between Fairness and Exploitation (http://www.pbs.org/
wnet/wideangle/episodes/land-of-wandering-souls/globalization-between-fairness-and-
exploitation/3073/)
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κακή αυτή ποιότητα είναι αποτέλεσµα δύο ϐασικών πρακτικών της αγοράς :
της «αποδοτικότητας του κόστους» και της σταθερής επιδίωξης να παράγονται
τα «καλύτερα προϊόντα στις χαµηλότερες τιµές». Φυσικά κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο διότι, εφόσον πρέπει να µειωθούν τα έξοδα όσο πιο πολύ γίνεται, δεν
χρησιµοποιούνται τα καλύτερα υλικά.

Για παράδειγµα, ένας προτεινόµενος σχεδιασµός ενός ϕορητού υπολογι-
στή µπορεί να είναι αρκετά αποδοτικός σε τεχνικό επίπεδο. Ωστόσο αν τα
υλικά που ϑα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή αυτού του προϊόντος είναι
κακής ποιότητας, τότε ο υπολογιστής ϑα είναι εγγενώς ελαττωµατικός και το
πιο πιθανό είναι να χαλάσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν ϕτιαχνόταν µε τα
ϐέλτιστα υλικά αντί µε τα υλικά που επιτάσσει η λογική της «αποδοτικότητας
της αγοράς».10

΄Ενα άλλο παράδειγµα στην αγορά είναι το ϕαινόµενο της ιδιόκτητης τε-
χνολογίας, η οποία είναι γνωστή και ως κλειστή ή ιδιοταγής τεχνολογία. Ε-
νώ ϕαινοµενικά ϐλέπουµε παγκοσµίως µία τεράστια ποικιλία προσφερόµε-
νων αγαθών, µία πιο προσεκτική µατιά ϕανερώνει την τεράστια και σπάταλη
πολλαπλότητα των προϊόντων11, καθώς και το γεγονός ότι πολλά εξαρτήµατα
προϊόντων ίδιας κατηγορίας τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς παρα-
γωγούς είναι ασύµβατα µεταξύ τους.

Με άλλα λόγια, οι αντίπαλες εταιρείες σήµερα συνήθως δηµιουργούν ε-
ξειδικευµένα συστήµατα (όπως ένα σύστηµα υπολογιστή µε τα εξαρτήµατά
του) τα οποία είναι ασύµβατα µε τα αντίστοιχα των άλλων παραγωγών στο

10 Φυσικά αυτό είναι ένα υποκειµενικό παράδειγµα καθώς, ιδανικά, ένας προµελετηµένος
σχεδιασµός πρέπει να είναι αρκετά ενδελεχής ώστε να λαµβάνει υπόψη του τα ϕυσικά υ-
λικά που απαιτούνται για την κατασκευή αλλά και όλα τα εξαρτήµατα ή υποτµήµατα του
τελικού προϊόντος. Στην πραγµατικότητα αυτό συµβαίνει µόνο έως ένα ϐαθµό, καθώς πολλά
συστατικά µέρη είναι κακής ή µέτριας ποιότητας ώστε το προϊόν να παραµένει «ϕθηνό» και
ανταγωνιστικό στην αγορά. ΄Ενα παράδειγµα είναι τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Παρότι οι
µηχανικοί συστήνουν συγκεκριµένες προδιαγραφές για όλα τα ελαστικά, κάποιοι καταναλω-
τές ή ακόµη και παραγωγοί µπορεί να επιλέξουν τη χρήση «ϕθηνών» ελαστικών για λόγους
περιορισµού των δαπανών.

11 ΄Ενα παράδειγµα πολλαπλότητας είναι το πώς η σηµερινή παραγωγή προϊόντων δηµιουρ-
γεί διαβαθµίσεις στην ποιότητα ανάλογα µε τη δηµογραφική οµάδα (target group) στην οποία
απευθύνεται το εκάστοτε προϊόν. Υπάρχουν προϊόντα που είναι σκοπίµως χαµηλότερης ποιό-
τητας, τα οποία προορίζονται για αυτούς που έχουν περιορισµένη αγοραστική δύναµη, ενώ
υπάρχουν προϊόντα πολύ καλής ποιότητας και µεγάλης αντοχής, τα οποία προορίζονται για
αυτούς που µπορούν να διαθέσουν χρήµατα για αυτήν την ποιότητα. Αυτές οι σπατάλες,
παρότι είναι εγγενείς στο σηµερινό οικονοµικό µοντέλο της αγοράς και έχουν ως αποτέλεσµα
την κοινωνική διαστρωµάτωση, ϑα ήταν στην πραγµατικότητα περιττές, αν η πρόθεση της
κοινωνίας ήταν να µοιράζεται τις σχεδιαστικές της ιδέες µε όλους και να επιδιώκει διαρκώς
τη ϐελτιστοποίηση των προϊόντων µε τον πιο στρατηγικό τρόπο. Αυτός είναι ένας από τους
ϐασικούς στόχους µίας Οικονοµίας Βασισµένης στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους, για
αυτό σε ένα τέτοιο µοντέλο δεν υπάρχει η αγορά όπως την ξέρουµε σήµερα ούτε η τεράστια
σπατάλη που παράγεται από αυτό το είδος της δηµογραφικά στοχευµένης πολλαπλότητας.
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ίδιο είδος αγαθού. Η έλλειψη «καθολικής συµβατότητας»12 είναι ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα του πώς αυτό το «µεσολαβητικό» παιχνίδι της αγο-
ϱάς προκαλεί µία ευρείας κλίµακας συστηµική ανεπάρκεια και ένα τεράστιο
όγκο αποβλήτων. Αυτό το µοτίβο παρατηρείται και στα νέα µοντέλα του ε-
κάστοτε προϊόντος. Για παράδειγµα, µπορεί σε έναν υπολογιστή να γίνουν
κάποιες αλλαγές ή ϐελτιώσεις οι οποίες ϑα καταστήσουν κάποια παλιότερα
εξαρτήµατά του παρωχηµένα προκειµένου οι καταναλωτές να αγοράσουν νέα
εξαρτήµατα ή ακόµη και ολόκληρο το νέο µηχάνηµα.13

Σηµειωτέον, στο κλειστό σύστηµα της Γης, όπου έχουµε να κάνουµε µε
τους πλανητικούς πόρους και τη χρήση τους, απλά δεν υφίσταται η έννοια
µεµονωµένο προϊόν και το ίδιο ισχύει για τους σχεδιασµούς των προϊόντων
και τις µεθόδους παραγωγής τους. ΄Ολα τα προϊόντα καθώς και η διαδικασία
παραγωγής τους είναι απλά µία προέκταση του συνόλου της ϐιοµηχανίας.
Κατά συνέπεια, τα υλικά που χρησιµοποιούνται, µαζί µε τα σχέδιά τους, υ-
πάγονται εξ ολοκλήρου στα πλαίσια του ενιαίου συστήµατος της ϐιοµηχανίας
και της διαχείρισης των ϕυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στην αν-
ϑρωπότητα να ϐλέπει τη ϐιοµηχανία (και κατά συνέπεια το ίδιο το οικονοµικό
µοντέλο) ως µία ενιαία συστηµική διαδικασία η οποία έχει ως ϐασικό στόχο
τη µεγιστοποίηση της τεχνικής αποδοτικότητας.

Συνεπώς, έχοντας στο νου µας και το Ϲήτηµα του γιατί ορισµένες τεχνικές
δυνατότητες να µην υλοποιούνται ακόµα έστω και αν είναι ξεκάθαρα εφικτές,
αυτό το δοκίµιο ϑα εξετάσει τις κοινωνικά σηµαντικές τεχνολογικές τάσεις και
ικανότητες σχεδιασµού οι οποίες, αν εφαρµοστούν ορθά, µπορούν να αλλά-
ξουν ϱιζικά τον κόσµο και να οδηγήσουν σε µία εποχή «µετασπανιότητας»,
στην οποία ϑα υπάρχει τέτοια αφθονία ώστε να εξαλειφθούν τα περισσότερα
παγκόσµια προβλήµατα του σήµερα.

Επιπλέον, όπως συµπεραίνει το Κίνηµα Zeitgeist, το τωρινό µοντέλο είτε
απορρίπτει είτε ενσωµατώνει πολύ αργά οποιαδήποτε νέα τεχνολογική εφαρ-
µογή που µπορεί να αυξήσει τη γενικότερη αποδοτικότητα της κοινωνίας,
εξαιτίας της δοµής της αγοράς και της τάσης της να αποτρέπει τη ϐελτίωση
της αποδοτικότητας ώστε να διατηρούν τα κέρδη τους κάποιοι κατεστηµέ-
νοι ϑεσµοί.14 Επίσης, επειδή το µοντέλο της αγοράς δεν λειτουργεί ως ένα

12 Βλέπε το δοκίµιο Πραγµατικοί Οικονοµικοί Παράγοντες για περισσότερες πληροφορίες
σε αυτό το ϑέµα.

13 Ορίστε ένα παράδειγµα: Fury at Apple’s ’rip-off’ plan to make ALL iPhone accesso-
ries obsolete by changing design of socket (http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-2162867/Apple-slammed-iPhone-5-charger-Rip-plan-make-ALL-accessories-
obsolete.html)

14 ΄Ενα κλασικό ιστορικό παράδειγµα αυτής της τάσης ήταν αυτό που ορίστηκε αργότερα
ως ο «Πόλεµος των Ρευµάτων». Εν ολίγοις, ο εφευρέτης Τόµας ΄Εντισον, καθώς γνώριζε ότι
η διανοµή συνεχούς ϱεύµατος (DC) που είχε εφεύρει ο ίδιος ήταν κατώτερη του νέου συ-
στήµατος εναλλασσόµενου ϱεύµατος (AC) που διέδωσε ο Νίκολα Τέσλα, ξεκίνησε µία µακρά
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ενιαίο σύνολο µε ϐασικούς συστηµικούς στόχους (πχ. τη διατήρηση του περι-
ϐάλλοντος), ο εντοπισµός αλλά και η επίλυση προβληµάτων αντιµετωπίζονται
πολλές ϕορές αρκετά κοντόφθαλµα, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ευρύτεροι
παράγοντες και χωρίς µία ολιστική ή συστηµική οπτική.15

14.2 Αποδοτικότητα Σχεδιασµού

Αν αποσυνθέσουµε την καθηµερινή πολυπλοκότητα των Ϲωών µας και
αναρωτηθούµε ποια αλληλεπιδρώντα στοιχεία είναι τα κρισιµότερα για την
ανθρώπινη επιβίωση, τη ϐιωσιµότητα και την ευηµερία, µπορούµε να εντοπί-
σουµε τρία ϐασικά: την επιστήµη, τους ϕυσικούς νόµους και τους πόρους. Η
«επιστήµη» είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη και την
επικύρωση της γνώσης. Οι «ϕυσικοί νόµοι» είναι το προκαθορισµένο σύνολο
κανόνων για το οποίο µαθαίνουµε όλο και περισσότερα µέσω της επιστή-
µης και στο οποίο αναπόφευκτα προσαρµοζόµαστε. Οι «πόροι» υφίστανται
είτε µε τη µορφή γήινων πρώτων υλών (ϕυσικοί πόροι) είτε µε την ικανότητα
του ανθρώπινου νου να αντιλαµβάνεται πράγµατα (πνευµατικοί πόροι). ΄Ο-
σον αφορά την ανάπτυξη σχεδιασµού, αυτά τα τρία στοιχεία είναι απολύτως
απαραίτητα το ένα για το άλλο.

Επιπλέον, σε αυτό το δοκίµιο ο όρος ϐιοµηχανικός σχεδιασµός,16 έχει την
έννοια της διαδικασίας της ϐιοµηχανίας του οικονοµικού µοντέλου σε όλες
τις εκφάνσεις της, από την απλή παραγωγή αγαθών µέχρι τη συνολική µορ-
ϕή της παγκόσµιας οικονοµίας. Η ιστορία του ϐιοµηχανικού σχεδιασµού
είναι ουσιαστικά η πραγµατική ιστορία της οικονοµικής εξέλιξης. Καθώς οι
συνεχώς µεταβαλλόµενες επιστηµονικές γνώσεις µας οδηγούν σε λογικά συ-
µπεράσµατα, όσον αφορά τη ϐέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και του χρόνου
µας, το τοπίο του πλανήτη µας υπόκειται σε συνεχή αλλαγή, τόσο σε ϕυσικό
όσο και σε πολιτισµικό επίπεδο.

εκστρατεία παραπληροφόρησης του κοινού για να καταπνίξει τη δηµοφιλία του εναλλασσό-
µενου ϱεύµατος ώστε να διατηρήσει το χρηµατικό του µερίδιο µέσω της τότε υφιστάµενης
υποδοµής του συνεχούς ϱεύµατος. Ο ΄Εντισον έφτασε στο σηµείο να καταφύγει στο Κογκρέ-
σο των Ηνωµένων Πολιτειών µε στόχο να απαγορευτεί το εναλλασσόµενο ϱεύµα, ενώ επίσης
σκότωνε Ϲώα δηµοσίως µε ηλεκτροπληξία από εναλλασσόµενο ϱεύµα.

15 Μολονότι η κυβέρνηση ήταν ανέκαθεν και ϱυθµιστής της αγοράς αλλά και ενεργός συ-
µπαίκτης στα «παιχνίδια» των επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι και η ίδια αποτελεί ουσιαστικά
µία επιχείρηση, ιστορικά έγιναν ελάχιστες παγκόσµιες ενέργειες που ένωσαν το ϐιοµηχανικό
σύστηµα. ΄Ενα παράδειγµα ήταν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο, ίσως για πρώτη
ϕορά στην ιστορία, ένωσε τον κόσµο υπό τον κοινό στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας
(λόγω της εξασθένησης της στιβάδας του όζοντος).

16 Ο ϐιοµηχανικός σχεδιασµός ορίζεται συνήθως ως εξής : «η χρήση εφαρµοσµένων τεχνών
και επιστηµών µε στόχο τη ϐελτίωση της αισθητικής, της εργονοµίας, της λειτουργίας και/ή
της χρηστικότητας ενός προϊόντος.»
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Σε αυτά τα πλαίσια, ο κύριος στόχος του ϐιοµηχανικού σχεδιασµού είναι
ουσιαστικά η αποδοτικότητα και ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι κατά ϐάση
υπάρχουν τρεις σχετικές κατηγορίες : (α) η αποδοτικότητα εργασίας (ϐ) η
αποδοτικότητα υλικών και (γ) η αποδοτικότητα συστηµάτων

(α) Η αποδοτικότητα της εργασίας έχει µία µοναδική ιστορία. Από τις
αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε µία ϱαγδαία µετάβαση από τη χρήση της αν-
ϑρώπινης και Ϲωικής δύναµης ως την κύρια πηγή ενέργειας για τις εργασίες,
στη χρήση των µηχανών. Αυτό το ϕαινόµενο, γνωστό και ως µηχανοποίηση,
κατάφερε να απαλλάξει το εργατικό δυναµικό από πολλές επίπονες εργασίες
και να το αναβαθµίσει ώστε να λειτουργεί περισσότερο ως διαχειριστής των
εργαλείων-µηχανών. Ωστόσο, µέχρι το τέλος του 20ου αιώνα αυτό το µοτίβο
συνεχίστηκε στο σηµείο που οι µηχανές µπορούσαν όχι µόνο να µεταφέρουν
µεγάλα ϕορτία και να εκτελούν πολύπλοκες ϕυσικές διεργασίες, αλλά ενσω-
µάτωναν επίσης την επιστήµη της πληροφορικής και σε κάποιο ϐαθµό την
τεχνητή νοηµοσύνη, µε αποτέλεσµα να µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις.
Εν ολίγοις, αυτή η επιταχυνόµενη τάση σήµερα αποδεικνύει ότι οι σύγχρονες
µηχανές ξεπερνούν πλέον, σε παραγωγικότητα, κατά πολύ τις ικανότητες των
ανθρώπων στις περισσότερες ϑέσεις χειρωνακτικής εργασίας και όχι µόνο.
Μάλιστα αυτή η τάση δεν δείχνει σηµάδια επιβράδυνσης στο εγγύς µέλλον.17

Γενικά, το Κίνηµα Zeitgeist ϐλέπει σε αυτήν την τάση ένα πολύ δυνατό µέσο,
το οποίο µπορεί να επιτρέψει στο ανθρώπινο είδος να αυξήσει περαιτέρω την
παραγωγική του ικανότητα ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων,
δηµιουργώντας παράλληλα ένα πρωτοφανές επίπεδο ανθρώπινης ελευθερίας.
Φυσικά όλα αυτά µπορούν να γίνουν µόνο αν η ανθρωπότητα προσαρµόσει
τη συµπεριφορά της αναλόγως.18

17 Αυτό το Ϲήτηµα ϑα εξεταστεί περαιτέρω στο τέλος αυτού του δοκιµίου. Προτεινόµε-
νο ανάγνωσµα: Report Suggests Nearly Half of U.S. Jobs Are Vulnerable to Computeri-
zation (http://www.technologyreview.com/view/519241/report-suggests-nearly-half-of-
us-jobs-are-vulnerable-to-computerization/)

18 Το να συσχετίζουµε την «επιτυχία» και την «κοινωνική ϑέση» µε τα υλικά αγαθά, ένα
σύνηθες ϕαινόµενο της σύγχρονης εποχής, πολλές ϕορές δεν µας αφήνει να αναλογιστούµε
τις δυνατότητες της αυτοµατοποίησης της εργασίας για µείωση του άγχους, για περισσότερο
ελεύθερο χρόνο και για την επίλυση των καθηµερινών µας συγκρούσεων. Τι Ϲωή ϑέλουµε
να έχουµε; Μία Ϲωή χωρίς µονοτονία, άγχος και µόχθο ή µία Ϲωή µε τεράστιες ποσότητες
υλικών αγαθών υπό την κατοχή µας; Αυτή η ερώτηση αποτελεί µία αντίθεση στο σηµερινό
αξιακό µας σύστηµα και ο όρος «προσαρµογή» εδώ υπαινίσσεται ότι οι άνθρωποι, αν ήταν
πρόθυµοι να µειώσουν τις υλικές «επιθυµίες» τους και να διάγουν έναν πιο «απλοποιηµένο»
ϐίο, ϑα µειωνόταν αισθητά η πολυπλοκότητα της ϐιοµηχανίας. Αυτό ϕυσικά δεν σηµαίνει
πως τα αγαθά που έχουµε σήµερα δεν ϑα ήταν διαθέσιµα σε µία Οικονοµία Βασισµένη
στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους. Απλά αν ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού (αν όχι
το σύνολό του) ενστερνιζόταν µία λιγότερο υλιστική κοσµοθεωρία, τότε η µετάβαση σε µία
αυτοµατοποιηµένη οικονοµία ϑα γινόταν απλούστερη. Φυσικά µία τέτοια νοοτροπία ϑα
ήταν και πιο οικολογικά ϐιώσιµη, αν λάβουµε υπόψη την εγγενή σπατάλη του σηµερινού
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(ϐ) Η αποδοτικότητα των υλικών αφορά τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµο-
ποιούµε τις πρώτες ύλες που παίρνουµε από τη Γη. Η Επιστήµη Υλικών19

έχει επίσης µία µοναδική ιστορία, καθώς σε κάθε χρονική περίοδο ανακά-
λυπτε νέα πρότυπα και δυνατότητες. Η Μεταλλουργία, ένας τοµέας της Μη-
χανικής Υλικών ο οποίος µελετάει τη ϕυσική και χηµική συµπεριφορά των
µεταλλικών στοιχείων και των µιγµάτων τους,20 ήταν µία πολύ σηµαντική ι-
στορική εξέλιξη που οδήγησε σε ένα τεράστιο ϕάσµα δυνατοτήτων χάρη στη
δηµιουργία ενώσεων και κραµάτων. Για παράδειγµα, η «Εποχή του Χαλ-
κού»,21 η περίοδος γύρω στο 3200-600 π.Χ. στην Ευρώπη, χαρακτηρίστηκε
από τη συχνή χρήση του χαλκού και του µπρούντζου (κράµα του χαλκού)
για διάφορους σκοπούς. Ωστόσο, ίσως η πιο σηµαντική ανακάλυψη στην
Επιστήµη Υλικών (και ίσως µία από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις στην αν-
ϑρώπινη ιστορία) ήταν η εξακρίβωση του συνόλου των χηµικών στοιχείων που
συγκροτούν όλη την ύλη όπως την ξέρουµε σήµερα. Σύµφωνα µε τον περιοδι-
κό πίνακα στοιχείων, µέχρι το 2013 έχουν ταυτοποιηθεί 118 στοιχεία, εκ των
οποίων περίπου 92 προκύπτουν και ϕυσιολογικά χωρίς να υπάρχει η ανάγκη
ανθρώπινης παρέµβασης.22 Εν ολίγοις, αυτά τα χηµικά στοιχεία αποτελούν
τα ϑεµέλια όλων όσων αντιλαµβανόµαστε µε τις αισθήσεις µας στον κόσµο
που µας περιβάλλει, ενώ τα άτοµα του κάθε στοιχείου έχουν συγκεκριµένες
ιδιότητες και συνεπώς διαφορετικές εφαρµογές. Αυτή η κατανόηση, η οποία
αποτελεί πολύ πρόσφατη προσθήκη στο σύνολο της ανθρώπινης γνώσης,23 α-
ϕενός έχει οδηγήσει σε µία ϐαθύτερη κατανόηση σχετικά µε το πώς η χηµεία
µπορεί να δηµιουργήσει ένα τεράστιο ϕάσµα υλικών µε σκοπό την όλο και
πιο αποδοτική χρήση τους στη ϐιοµηχανία, αφετέρου έχει προσφέρει και µία
σηµαντική κατανόηση πάνω στην ίδια τη ϕύση της ύλης και τις δυνατότητες
χειρισµού της στο ατοµικό επίπεδο. Η Νανοτεχνολογία,24 ένας αρκετά πρώι-
µος κλάδος ακόµη, ϕαίνεται αρκετά πειστική ως προς τη ϑεωρητική της ϐάση

συστήµατος.
19 Η Επιστήµη Υλικών είναι ένα διεπιστηµονικό πεδίο το οποίο ασχολείται µε τις ιδιότητες

της ύλης και τις εφαρµογές της σε διάφορες πτυχές της επιστήµης και της µηχανικής. (http:/
/www.sciencedaily.com/articles/m/materials_science.htm)

20 Ορισµός της Μεταλλουργίας :
http://www.sciencedaily.com/articles/m/metallurgy.htm

21 Παραποµπή: Εποχή του Χαλκού: http://www.thefreedictionary.com/Bronze+Age
22 Πηγή: "New Element 115 Takes a Seat at the Periodic Table", Time, 2013 (http://

science.time.com/2013/08/28/new-element-115-takes-a-seat-at-the-periodic-table/)
23 Το 1789, ο Αντουάν Λαβουαζιέ δηµοσίευσε µία λίστα µε 33 χηµικά στοιχεία, τα οποία

οµαδοποίησε σε αέρια, µέταλλα, αµέταλλα και γαίες. Το 1870, ο Ρώσος καθηγητής χη-
µείας Ντµίτρι Μεντελέγιεφ δηµιούργησε τον πρώτο περιοδικό πίνακα στοιχείων µε περίπου
τα διπλάσια στοιχεία και έκτοτε κάθε χρόνο περίπου, κατά µέσο όρο, ανακαλύπτεται ένα
καινούριο στοιχείο.

24 Η Νανοτεχνολογία ορίζεται ως εξής : η επιστήµη της χειραγώγησης των υλικών σε ατοµική
ή µοριακή κλίµακα.

226

http://www.sciencedaily.com/articles/m/materials_science.htm
http://www.sciencedaily.com/articles/m/materials_science.htm
http://www.sciencedaily.com/articles/m/metallurgy.htm
http://www.thefreedictionary.com/Bronze+Age
http://science.time.com/2013/08/28/new-element-115-takes-a-seat-at-the-periodic-table/
http://science.time.com/2013/08/28/new-element-115-takes-a-seat-at-the-periodic-table/


ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

σχετικά µε τη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση διαφορετικών υλικών
ή συστηµάτων υλικών (δηλαδή ολόκληρων αντικειµένων), ξεκινώντας από την
ατοµική κλίµακα και χτίζοντας µέχρι να ϕτάσουµε σε µακροσκοπικά υλικά
καθώς και το αντίθετο (δηλαδή αποδόµηση ενός µακροσκοπικού υλικού σε
άτοµα).25 Φυσικά, όσο σηµαντικές και αν είναι οι παραπάνω δυνατότητες, η
τωρινή σχετικά πρώιµη κατάσταση της Νανοτεχνολογίας έχει εφαρµογή κυρί-
ως στα λεγόµενα «έξυπνα υλικά»26 και στα «µεταϋλικά».27 ΄Οπως ϑα αναλυθεί
αργότερα σε αυτό το δοκίµιο, η τωρινή κατάσταση και οι τάσεις της Επιστή-
µης Υλικών έχουν πολύ σηµαντικές δυνατότητες για το παρόν και το µέλλον
της ανθρωπότητας.
(γ) Η συστηµική αποδοτικότητα, δηλαδή η αποδοτικότητα που επιτυγχάνει έ-
να σύστηµα στο σύνολό του, είναι πιθανώς η πιο καίρια και σηµαντική έννοια
καθώς, όσο αφηρηµένη και αν ϕαίνεται, οτιδήποτε αντιλαµβανόµαστε απο-
τελεί ένα σύστηµα ή µία αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων συστηµάτων.
΄Ισως ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσουµε τη συστηµική αποδοτικότητα
είναι να σκεφτούµε οποιαδήποτε κοινότυπη πράξη και το πώς αυτή η πράξη
ϑα µπορούσε είτε να µειώσει τη σπατάλη είτε να αυξήσει την παραγωγικότητα
σε όλα τα επίπεδα, όχι µόνο µεµονωµένα στο πλαίσιο της ίδιας της πράξης. Η
συστηµική οπτική είναι κάπως ασαφής για τους περισσότερους διότι συνήθως
ϐλέπουµε τις περισσότερες λειτουργίες και διαδικασίες µόνο εντός των ορίων
του επιδιωκόµενου σκοπού τους, µε έναν τρόπο κατηγορικό. Για παράδειγ-
µα, όταν σκεφτόµαστε για ένα σύγχρονο κέντρο σωµατικής υγείας (γνωστό
και ως «γυµναστήριο»), όπου αρκετοί άνθρωποι ασκούνται σε διάφορα µηχα-
νήµατα, συνήθως σκεφτόµαστε µόνο το σκοπό αυτού του ϑεσµού και κατά
συνέπεια πώς να ϐελτιώσουµε την υγεία των ανθρώπων που χρησιµοποιούν

25 Παραποµπή: Michio Kaku: Can Nanotechnology Create Utopia? (http://
betanews.com/2012/11/08/star-trek-replicator-is-closer-to-reality-than-you-think/)

26 Τα «έξυπνα υλικά» (smart materials) ως όρος είναι αρκετά νέος και αµφιλεγόµενος. ΄Ε-
νας κοινός ορισµός ϑα ήταν ο εξής : «Υλικά που µπορούν να αλλάξουν σε µεγάλο ϐαθµό
τις µηχανικές ιδιότητές τους (όπως το σχήµα, την ακαµψία και το ιξώδες) ή τις ϑερµικές,
οπτικές ή ηλεκτροµαγνητικές τους ιδιότητες, µε έναν προβλεπόµενο ή ελεγχόµενο τρόπο ως
ανταπόκριση στο περιβάλλον τους. Υλικά που εκτελούν αισθητηριακές ή κινητικές λειτουρ-
γίες, όπως τα πιεζοηλεκτρικά, ηλεκτροσυστολείς, µαγνητοσυστολείς και κράµατα µε µνήµη
σχήµατος.» ΄Ενα «έξυπνο» υλικό είναι συνήθως προϊόν της Νανοτεχνολογίας, χωρίς όµως αυτό
να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

27 Τα «µεταϋλικά» (meta-materials) ορίζονται γενικά ως «εξωτικά, σύνθετα υλικά τα οποία
επιδεικνύουν ιδιότητες πέραν αυτών που εµφανίζουν τα υλικά που δηµιουργούνται από
µόνα τους στη ϕύση. Σε αντίθεση µε την κοινή πρακτική της κατασκευής υλικών σε χηµικό
επίπεδο, αυτά κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερα υλικά στο µακροσκοπικό επίπεδο.»
΄Ενα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά τους είναι ότι η ηλεκτροµαγνητική απόκρισή τους
προέρχεται από την ένωση δύο ή περισσότερων διακριτών υλικών µε ένα συγκεκριµένο τρόπο
ο οποίος εκτείνει το ϕάσµα των ηλεκτροµαγνητικών µοτίβων ακριβώς λόγω του ότι αυτά τα
υλικά δεν δηµιουργούνται από µόνα τους στη ϕύση.
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αυτά τα µηχανήµατα κτλ. Σπάνια σκεφτόµαστε σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο ανα-
ϕοράς προτείνοντας : «Γιατί αυτή η ενέργεια που χρησιµοποιούν όλοι αυτοί
οι άνθρωποι κάνοντας ποδήλατο, σπρώχνοντας ή τραβώντας ϐάρη, να µην
περνούσε σε ένα σύστηµα µετατροπής ενέργειας που ϑα τροφοδοτούσε ενερ-
γειακά ολόκληρο το κτίριο ή έστω ένα µέρος του µε ηλεκτρισµό;»28 Αυτός
ο τρόπος σκέψης ϐρίσκεται στην καρδιά της κοσµοθεωρίας που ονοµάζεται
ϑεωρία των συστηµάτων, γνωστή και ως συστηµική ϑεωρία. Για να κατανοή-
σουµε καλύτερα αυτήν την προοπτική της δικτύωσης, ίσως ϑα ήταν χρήσιµο
να αναλογιστούµε τη συνεργία της ίδιας της ϕύσης. Στη ϐιόσφαιρα της Γης,
χωρίς την τωρινή παρέµβαση του ανθρώπου, ουσιαστικά δεν υπάρχει η έν-
νοια των αποβλήτων. Σχεδόν οποιοδήποτε στοιχείο της ϕύσης είναι απολύτως
ενοποιηµένο και σε ισορροπία µε όλα τα υπόλοιπα, λόγω της εξευγενιστικής
ϕύσης της εξέλιξης. Αυτή είναι µία σηµαντική παρατήρηση και αξίζει να
αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ο όρος «Βιοµιµιτική»29 διότι, από πολλές από-
ψεις, η εξέλιξή µας ως είδος ϐασίστηκε στο να µαθαίνουµε από τις διεργασίες
της ϕύσης, έστω και αν ϕαίνεται ότι πλέον έχουµε αποκοπεί από αυτήν µε
διάφορους τρόπους. Κατά συνέπεια, αν επιθυµούµε την εξασφάλιση ϐιωσι-
µότητας και αποδοτικότητας, πρέπει να αποτελεί ϐασικό κοινωνικό στόχο η
ϐέλτιστη ενοποίηση των διεργασιών µας και η επαναχρησιµοποίηση όλων των
προϊόντων σε όλα τα επίπεδα, όπως ακριβώς κάνει η ϕύση.

14.3 Κατεστηµένες και ∆υνητικές Τάσεις

Στο σηµερινό κόσµο υπάρχουν δύο γενικές ϑεµελιώδεις τάσεις που χρή-
Ϲουν εξέτασης. Για το σκοπό αυτού του δοκιµίου ϑα ονοµάσουµε τη µία
κατηγορία «κατεστηµένες τάσεις» και την άλλη «δυνητικές τάσεις». Οι κα-
τεστηµένες τάσεις είναι οι εν ενεργεία (κατά τη συγγραφή αυτού του έργου)
κοινωνικοοικονοµικές τάσεις, οι οποίες, όσον αφορά τη δηµόσια υγεία και
την οικολογική ισορροπία, ϕαίνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου αρνητικές.30 Από

28 Για την ακρίβεια, αυτή η ιδέα έχει όντως υλοποιηθεί, αλλά έχει εφαρµοστεί ελάχιστα
µέχρι στιγµής. ¨In the Gym: Clean Energy from Muscle Power", Time, 2010 (http://
content.time.com/time/business/article/0,8599,2032281,00.html)

29 ΗΒιοµιµιτική (από το ϐίος, που σηµαίνει Ϲωή και το µίµηση είναι µία µέθοδος σχεδιασµού
η οποία επιδιώκει ϐιώσιµες λύσεις µέσω της µίµησης των δοκιµασµένων στο χρόνο µοτίβων
και στρατηγικών της ϕύσης. Για παράδειγµα, η εφεύρεση της ηλιακή κυψέλης εµπνεύστηκε
από το ϕύλλο. (https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/)

30 ∆ύο αξιοσηµείωτες τάσεις σε αυτό το σηµείο είναι η οικολογική και η κοινωνική. ΄Οσον
αφορά την οικολογική τάση, έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, κύρια συστή-
µατα υποστήριξης της Ϲωής ϐρίσκονται σε ϕθίνουσα πορεία. Παραποµπή: Data Shows All of
Earth’As Systems in Rapid Decline. (http://www.ipsnews.net/2011/07/data-shows-all-
of-earths-systems-in-rapid-decline/) ΄Οσον αφορά τις κοινωνικές τάσεις, µία αξιοσηµείωτη
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την άλλη, οι δυνητικές τάσεις εµφανίζουν δυνατότητες για ϐελτίωση της Ϲωής
και δηµιουργία ισορροπίας. Αυτές οι δυνατότητες µπορούν να υλοποιηθούν
εάν γίνουν εκτεταµένες κοινωνικές αλλαγές. ΄Οπως σηµειώθηκε νωρίτερα, εί-
ναι ολοφάνερο πως αυτές οι δύο τάσεις λειτουργούν αντιφατικά µεταξύ τους,
σε συστηµικό επίπεδο.

Στο δοκίµιο µε τίτλο Κοινωνική Αποσταθεροποίηση και Μετάβαση ϑα ε-
ξεταστεί εκτενώς η υφιστάµενη κοινωνική µας κατάσταση. Ωστόσο, πρέπει
να αναφερθεί ότι οι δυνατότητες αποδοτικότητας που προσδιορίζονται, υπο-
στηρίζονται και προτείνονται παρακάτω δεν γράφονται απλώς και µόνο για
να δείξουµε πόσο καλύτερος «ϑα µπορούσε» να είναι ο κόσµος, λες και η
σηµερινή του κατάσταση είναι ικανοποιητική. Αντιθέτως, αυτές οι δυνατότη-
τες πρέπει να υλοποιηθούν αν ϑέλουµε να διατηρήσουµε την κοινωνική και
περιβαλλοντική µας σταθερότητα, δεδοµένων των τωρινών καταστρεπτικών τά-
σεων.

∆εδοµένου ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός εκτιµάται ότι ϑα έχει ϕτάσει τα
9 δισεκατοµµύρια µέχρι το 205031 και δεδοµένων των επικείµενων ελλεί-
ψεων στην τροφή,32 στο νερό33 και στην ενέργεια,34 αυτές οι προτάσεις δεν
αποσκοπούν µόνο στη ϐελτίωση της σηµερινής κοινωνικής κατάστασης αλλά

στατιστική παρατήρηση είναι η γενική αύξηση στην κοινωνική αποσταθεροποίηση και οι ε-
πακόλουθες «εξεγέρσεις» που συµβαίνουν τα τελευταία 30 χρόνια. Το Σχέδιο GDELT (GDELT
Project), το οποίο καταγράφει το σύνολο της παγκόσµιας ειδησεογραφίας, δείχνει µία ανησυ-
χητική αύξηση σε αυτά τα ϕαινόµενα. Παραποµπή: Data Map Shows Protests Around the
World Increase, With Caveat. (http://theglobalobservatory.org/analysis/576-mapping-
some-of-the-worlds-unrest-.html)

31 Πηγή: U.N. Raises "Low" Population Projection for 2050. (http://www.worldwatch.org/
node/6038)

32 Παραποµπή: Yield Trends Are Insufficient to Double Global Crop Production
by 2050. (http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/07/01/this-
unsettling-chart-shows-were-not-growing-enough-food-to-feed-the-world/)

33 Παραποµπή: The Coming Global Water Crisis (http://www.theatlantic.com/
international/archive/2012/05/the-coming-global-water-crisis/256896/)

34 Η οικονοµία ϐασισµένη στους υδρογονάνθρακες και ο ϐαθµός σπανιότητάς της αποτελεί
ένα αµφιλεγόµενο ϑέµα εδώ και πολλές δεκαετίες. Η συζήτηση γύρω από την ισχύουσα
κατάσταση της προσφοράς, σε παγκόσµιο επίπεδο, καταλήγει σε πολύ µεγάλη διχογνωµία.
Η «κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου» (peak oil), το αντικείµενο της εν λόγω διχογνω-
µίας, εκτείνεται εδώ και πολλές δεκαετίες, µε το ϐασικό συµπέρασµα να είναι ότι αυτή η
µορφή ενέργειας είναι πεπερασµένη. Η τοπική εξάντληση, όπως η «κορύφωση» των κοι-
τασµάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970, αποδεικνύει αναµφισβήτητα ότι και
άλλες περιοχές, συνεπώς και ολόκληρος ο πλανήτης, ϑα ϕτάσουν εν τέλει σε µία «πετρε-
λαιοπαραγωγική κορύφωση», κάτι που σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές ϑα προκύψει στο
εγγύς µέλλον. Αν αυτό αληθεύει και αν όντως αυξηθεί ο παγκόσµιος πληθυσµός άρα και
η Ϲήτηση πετρελαίου, όπως προβλέπεται άλλωστε, τότε το πρόβληµα ϑα γίνει πολύ σύνθετο.
Παραποµπή: (http://www.independent.co.uk/news/science/world-oil-supplies-are-set-
to-run-out-faster-than-expected-warn-scientists-6262621.html)
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στην ολοκληρωτική αλλαγή της. Γενικά, η άποψη του Κινήµατος Zeitgeist
είναι ότι, αν συνεχιστούν οι τωρινές κατεστηµένες τάσεις των κοντόφθαλµων
πρακτικών της αγοράς και όλων των χαρακτηριστικών που τη συνοδεύουν, ο
ανθρώπινος πολιτισµός δεν ϑα καταφέρει να εφαρµόσει τις δυνητικές ϑετικές
τάσεις που υφίστανται, ενώ η αυξανόµενη αποσταθεροποίηση ϑα συνεχιστεί.

14.4 Κοσµοθεωρία Μετασπανιότητας

Σε αυτό το τµήµα του δοκιµίου ϑα παρουσιαστούν κάποιες ϐασικές στατι-
στικές και τάσεις για να δείξουµε πώς µπορούµε, ως παγκόσµια κοινότητα, να
επιτύχουµε ένα κοινωνικό σύστηµα «µετασπανιότητας».35 Παρότι σε κάποιο
ϐαθµό η γενική σπανιότητα ϑα συνοδεύει πάντα την ανθρωπότητα διότι Ϲούµε
µέσα σε ένα κλειστό σύστηµα πλανητικών πόρων, η σπανιότητα στο επίπεδο
των ανθρώπινων αναγκών και της πρόσβασης στα ϐασικά αγαθά µπορεί πλέον
να εξαλειφθεί χάρη στις σηµερινές µας τεχνικές δυνατότητες. Αν εξαφανιστεί
αυτού του είδους η σπανιότητα, τότε δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για την
ύπαρξη του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου και των µεθόδων µε τις οποίες
κατανέµει τους ϕυσικούς πόρους.36

Παρεµπιπτόντως, ένα σύνηθες επιχείρηµα υπέρ του µοντέλου της αγοράς

35 Ο όρος «µετασπανιότητα» ή «µετά-σπανιότητα» (post-scarcity) υποδηλώνει µία κατάσταση
όπου υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση σε συγκεκριµένους πόρους ή διαδικασίες, συνήθως
λόγω ϐελτιστοποίησης της αποδοτικότητας στο σχεδιασµό παραγωγής και στη στρατηγική
διαχείρισή τους. Περιττό να πούµε ότι η ιδέα της επίτευξης απόλυτης µετασπανιότητας,
δηλαδή µίας κατάστασης στην οποία όλα τα αγαθά είναι διαθέσιµα για όλους τους ανθρώπους
σε άπειρες ποσότητες, ϑεωρείται δικαίως κάτι το απίθανο, ακόµα και από τις πιο αισιόδοξες
απόψεις. Εποµένως, αυτός ο όρος, µε την έννοια που έχει εδώ, δηλώνει στην πραγµατικότητα
ένα σηµείο που ϑα έπρεπε να εστιάζει η κοινωνία µας και όχι ένα πιθανό µέλλον στο οποίο
όλοι ϑα έχουν ό,τι ϑέλουν χωρίς κανέναν περιορισµό.

36 Η χρηµατική οικονοµία ϐλέπει τον κόσµο από την οπτική της αναποτελεσµατικότητας
και της έλλειψης. Για του λόγου του αληθές, το ϐιβλίο Σύγχρονη Μακροοικονοµική αναφέρει
τα εξής : «Σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το επίπεδο της οικονοµικής της ανάπτυξης,
οι ανάγκες των µελών της δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν πλήρως από τις υπάρχουσες
ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών, επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες παραγωγικών
συντελεστών (εργασία, κεφάλαιο, ϕυσικοί πόροι, επιχειρηµατική δραστηριότητα)...Υφίσταται
δηλαδή πρόβληµα στενότητας παραγωγικών συντελεστών που εκδηλώνεται και ως πρόβληµα
στενότητας αγαθών και υπηρεσιών...Το πρόβληµα της στενότητας αποτελεί τη ϐάση του Οικο-
νοµικού Προβλήµατος και το λόγο ύπαρξης της Οικονοµικής Επιστήµης. Χωρίς την εν λόγω
στενότητα...όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ϑα ήταν ελεύθερα αγαθά όπως ο αέρας και το νε-
ϱό της ϑάλασσας και όχι οικονοµικά αγαθά» (Κώττη, Αθηνά & Κώττης, Γεώργιος. Σύγχρονη
Μακροοικονοµική. Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2000). Το µοντέλο αυτό ϐασίζεται στη
διαχείριση της σπανιότητας µέσω ενός συστήµατος συσχέτισης της τιµής µε την αξία. ΄Οσο
πιο σπάνιο είναι ένα αντικείµενο τόσο πιο πολύτιµο ϑεωρείται, άρα και τόσο πιο ακριβό είναι
στην αγορά.
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είναι ότι, αν υπάρχει οποιαδήποτε µορφή σπανιότητας, τότε δεν µπορεί να
υπάρξει καµία άλλη µέθοδος για το λογικό διαµοιρασµό των ϕυσικών πόρων
πέραν από το µηχανισµό των τιµών (Πρόβληµα Οικονοµικού Υπολογισµού).
Με άλλα λόγια, εφόσον δεν µπορούν όλοι να έχουν κάποια συγκεκριµένα
αγαθά, τότε αυτά τα αγαθά είναι σπάνια (δηλαδή περιορισµένα), εποµένως
πρέπει να υπάρχουν οι τιµές και τα χρήµατα σε µία κοινωνία για να καθορί-
Ϲουν ποιος ϑα έχει πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά και ποιος όχι.

Το πρόβληµα µε αυτήν την υπόθεση είναι ότι αγνοεί το γεγονός πως ο-
ϱισµένοι πόροι, συνεπώς και κάποια αγαθά, είναι πιο σηµαντικά, από την
οπτική της δηµόσιας υγείας, σε σύγκριση µε κάποια άλλα. ∆εν µπορούµε
για παράδειγµα να εξισώνουµε τη σπανιότητα ενός πανάκριβου πολυτελούς
αυτοκινήτου, το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως ένδειξη στάτους για τον ι-
διοκτήτη του παρά ως µέσο µεταφοράς, µε τη σπανιότητα της τροφής, η οποία
αποτελεί ϐασικό απαιτούµενο για την υγεία µας. Η «ανάγκη» για το πρώτο α-
γαθό, παρότι ίσως είναι σηµαντικό για την αυτοεκτίµηση του ιδιοκτήτη του (ο
οποίος πιθανότατα έχει ήδη καλυµµένες τις ϐασικές του ανάγκες εφόσον έχει
αποκτήσει ένα τέτοιο προϊόν), δεν είναι ισάξια µε την ανάγκη για το δεύτερο
αγαθό, καθώς τα άτοµα που έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε τροφή
δεν µπορούν να επιβιώσουν. Με άλλα λόγια, η «ανάγκη» για το πολυτελές αυ-
τοκίνητο είναι στην πραγµατικότητα µία επιθυµία, διότι κάποιος µπορεί να
επιβιώσει και χωρίς αυτό, σε αντίθεση µε την τροφή, η οποία αποτελεί ϐασική
ανάγκη του ανθρώπινου είδους. ∆εν γίνεται να ταυτίζουµε έτσι αυθαίρετα τις
ανάγκες και τις επιθυµίες σαν να είναι όντως ένα και το αυτό. ∆υστυχώς όµως
το σύστηµα της αγοράς συγχέει αυτά τα δύο στοιχεία και τα διαχειρίζεται ως
ισάξια.

Παροµοίως, µε τη συσσώρευση του πλούτου και την υλική ανισότητα37

επέρχεται αναπόφευκτα και η κοινωνική αποσταθεροποίηση. Σχεδόν όλες οι
µεγάλες δηµόσιες διαφωνίες ή αναταραχές που έχουµε δει τα τελευταία δια-
κόσια χρόνια είχαν κάποια οικονοµικά αίτια, τα οποία συνήθως σχετίζονταν
µε την κοινωνική ανισορροπία, την εκµετάλλευση και τον ταξικό διαχωρι-
σµό.38 Το ίδιο ισχύει και για τις ϱιζικές αιτίες του εγκλήµατος, της τροµο-

37 Η ακόλουθη παράθεση από τον ιστοριογράφο Jerry Z. Muller καλύπτει αυτό το σηµείο
πολύ εύστοχα: «Η ανισότητα όντως αυξάνεται σχεδόν σε κάθε τοµέα στο µεταβιοµηχανικό
καπιταλιστικό κόσµο. ΄Οµως, παρά το τι πιστεύουν πολλοί στην Αριστερά, αυτό δεν είναι
αποτέλεσµα της πολιτικής ούτε και µπορεί η πολιτική να το αντιµετωπίσει, διότι το πρό-
ϐληµα είναι πολύ πιο ϐαθύ και δυσεπίλυτο από ό,τι αντιλαµβάνονται οι περισσότεροι. Η
ανισότητα είναι ένα αναπόφευκτο προϊόν της καπιταλιστικής δραστηριότητας και η αύξηση
στην ισότητα των ευκαιριών απλά επιδεινώνει το πρόβληµα – καθώς κάποιες κοινότητες και
κάποιοι άνθρωποι είναι απλούστατα πιο ικανοί από κάποιους άλλους στο να εκµεταλλεύο-
νται τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο τις οποίες προσφέρει ο καπιταλισµός.» (http://
www.foreignaffairs.com/articles/138844/jerry-z-muller/capitalism-and-inequality)

38 Η σχετική και η απόλυτη στέρηση, δηλαδή η χαµηλή κοινωνικοοικονοµική κατάσταση
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κρατίας, του εθισµού και άλλων κοινωνικών προβληµάτων. Η προδιάθεση
για όλα αυτά τα προβλήµατα είναι ουσιαστικά αποτέλεσµα της στέρησης (είτε
απόλυτης είτε σχετικής), στοιχείο εγγενές σε κοινωνίες οι οποίες ϐασίζονται
στον ανταγωνισµό και τη σπανιότητα.

Οπότε το να ϑεωρούµε ότι οικονοµία είναι µόνο το εµπόριο και να ι-
σχυριζόµαστε ότι οποιουδήποτε είδους σπανιότητα δικαιολογεί τη χρήση της
αγοράς, των τιµών και του χρήµατος για την κατανοµή των ϕυσικών πόρων,
είναι σαν να αγνοούµε τι πραγµατικά µας εξασφαλίζει κοινωνική αρµονία,
σταθερότητα και δηµόσια υγεία. Είναι λογικό να µην αξιοποιούµε πλήρως
τις τεχνικές µας δυνατότητες ώστε η πλειονότητα του ανθρώπινου πληθυσµού
να έχει ένα παρόµοιο ϐιωτικό επίπεδο µε αυτό που απολαµβάνει σήµερα µό-
νο το 10% των ανθρώπων, απλά επειδή υποτίθεται ότι «δεν µπορούν όλοι να
κατέχουν µία έπαυλη 500 δωµατίων»; Και πάλι, από την ευρύτερη, συστηµι-
κή οπτική, αυτός ο ισχυρισµός είναι παράλογος όσον αφορά τις ϐάσεις της
πραγµατικής δηµόσιας υγείας και της κοινωνικής σταθερότητας.

Αφήνοντας αυτό στην άκρη, πιο κάτω καταγράφονται οι τωρινές τεχνικές
µας δυνατότητες σχετικά µε τις ϐασικές ανάγκες του παγκόσµιου πληθυσµού,
οι οποίες όµως µένουν ανεκµετάλλευτες λόγω ανασταλτικών παραγόντων που
είναι εγγενείς στην οικονοµία της αγοράς. Κάθε τοµέας ϑα εξεταστεί αναλυ-
τικά σε ξεχωριστό υποτµήµα.

1. Παραγωγή Τροφής: Οι τωρινές µέθοδοι παραγωγής ήδη παράγουν πε-
ϱισσότερα από αρκετά για να τραφούν όλοι οι άνθρωποι. Επιπλέον, οι
τωρινές τάσεις προς ϐελτίωση της τεχνολογίας και των µεθόδων καλλιέρ-
γειας καταδεικνύουν επίσης τη δυνατότητα που έχουµε για περαιτέρω
αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή και την ποιότητα της τρο-
ϕής, ώστε να ϕτάσουµε σε µία κατάσταση ενεργής αφθονίας µε ελάχιστη
απαιτούµενη ανθρώπινη εργασία και ολοένα λιγότερη χρήση ενέργειας,
νερού και γης.

2. Καθαρό Νερό: Οι µέθοδοι αφαλάτωσης και απολύµανσης έχουν επί
του παρόντος τόσο µεγάλες δυνατότητες εφαρµογής που κανένας άν-
ϑρωπος, ακόµα και µε τα τωρινά επίπεδα µόλυνσης, δεν ϑα έπρεπε να
ϐρίσκεται χωρίς καθαρό νερό, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής του.

και η απόλυτη ϕτώχεια αντιστοίχως, ϕανερώνουν ιστορικά µία ισχυρή συσχέτιση µε την
κοινωνική αποσταθεροποίηση και τις διαδηλώσεις διαµαρτυρίας. Το Occupy Wall Street
(Κατάληψη στη Wall Street), το οποίο πυροδότησε ένα παγκόσµιο κίνηµα διαµαρτυρίας το
2011, είχε ως ϐασικό στόχο την ανάδειξη του Ϲητήµατος της οικονοµικής ανισότητας. Το πιο
αξιοσηµείωτο σύνθηµά του, το «Είµαστε το 99%», συµβόλιζε την τεράστια διαφορά πλούτου
µεταξύ του 99% του πληθυσµού και του 1% σε συνδυασµό µε την αναπόφευκτη κατάχρηση
εξουσίας λόγω αυτής της διαφοράς.
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3. Ενέργεια : Χάρη στη γεωθερµική, την αιολική, την ηλιακή και την υ-
δροηλεκτρική ενέργεια και σε συνδυασµό µε συστηµικές µεθόδους που
µπορούν να ανακτήσουν την εκλυόµενη ενέργεια και να την επαναχρη-
σιµοποιήσουν άµεσα, υπάρχει µία ενεργειακή αφθονία η οποία µπορεί
άνετα να υπερκαλύψει τις τωρινές απαιτήσεις του παγκόσµιου πληθυ-
σµού.

4. Παραγωγή & Πρόσβαση Υλικών: Ολόκληρο το ϕάσµα της παραγωγής
υλικών, από τα κτίρια µέχρι τα συστήµατα µεταφορών και τα κοινά α-
γαθά, εξαρτάται σε µεγάλο ϐαθµό από τη συγχώνευση κεφαλαιουχικών
αγαθών, καταναλωτικών αγαθών και ανθρώπινης εργασίας. Με την κα-
τάλληλη συστηµική ενσωµάτωση του κάθε είδους στην παραγωγή, σε
συνδυασµό µε µεθόδους ϐέλτιστης αναγέννησης και µία ολική µετάβα-
ση από το σύστηµα ιδιοκτησίας σε ένα σύστηµα ελεύθερης πρόσβασης,
πιθανότατα όλες οι γνωστές λειτουργίες των αγαθών (ως προϊόντα) µπο-
ϱούν να παρέχονται σε όλον τον παγκόσµιο πληθυσµό, ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες, στα πλαίσια µίας κοινωνίας µε αφθονία πρόσβασης.

14.5 Φέρουσα Ικανότητα

Ωστόσο, πριν εξεταστούν λεπτοµερώς αυτά τα τέσσερα σηµεία, πρέπει να
κάνουµε µία ανάλυση για τη «ϕέρουσα ικανότητα» της Γης. Η ϕέρουσα ι-
κανότητα ορίζεται ως «ο µέγιστος αριθµός των οργανισµών που µπορεί να
συντηρήσει επ΄ αόριστον ένα περιβάλλον σε κατάσταση ισορροπίας.»39

Ο υπολογισµός της ϕέρουσας ικανότητας της Γης για τους ανθρώπους,
δηλαδή πόσους ανθρώπους µπορεί να συντηρήσει η Γη και η ϐιόσφαιρά της,
αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο Ϲήτηµα εδώ και πολλούς αιώνες. Για παράδειγ-
µα, µία αναφορά των Ηνωµένων Εθνών το 2001 έλεγε ότι τα δύο τρίτα των
σχετικών ερευνών εκείνης της εποχής εκτιµούσαν ότι ο αριθµός αυτός κυ-
µαινόταν µεταξύ 4 και 16 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων, µε διάµεσο αριθµό
περίπου 10 δισεκατοµµύρια.40

Ωστόσο, η τεχνολογική εξέλιξη αλλά και η τάση της να κάνει όλο και πιο
αποδοτική τη χρήση των πλανητικών µας πόρων,41 δεν µας επιτρέπει να κα-
ταλήξουµε σε έναν απτό, εµπειρικό αριθµό. Στην πραγµατικότητα, ο αριθµός
των ατόµων που µπορεί να συντηρήσει η Γη είναι αρκετά ευµετάβλητος και

39 Ορισµός της ϕέρουσας ικανότητας : http://dictionary.reference.com/browse/
carrying+capacity

40 Πηγή: World population monitoring 2001, United Nations (http://www.un.org/esa/
population/publications/wpm/wpm2001.pdf)

41 Βλέπε δοκίµιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ, τµήµα «Εφηµεροποίηση»
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ϐασίζεται εν µέρει στην εκάστοτε κατάσταση της τεχνολογίας. Μάλιστα, όσο
περισσότερο αναπτύσσουµε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές µας γνώσεις
τόσο περισσότερους ανθρώπους µπορούµε να συντηρούµε, χρησιµοποιώντας
λιγότερη ενέργεια και λιγότερους πόρους ανά άτοµο.

Αυτό ϕυσικά δεν σηµαίνει ότι εντός του κλειστού συστήµατος της Γης έ-
χουµε τη δυνατότητα να αναπαραγόµαστε επ΄ άπειρον. Ωστόσο, µας δείχνει
το πόσο σηµαντικό είναι να ακολουθούµε µία στρατηγική, έξυπνη και απο-
δοτική προσέγγιση στη χρήση των ϕυσικών πόρων αλλά και στην εφαρµογή
του ίδιου του ϐιοµηχανικό-οικονοµικού µας µοντέλου.

Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουµε ϕτάσει ή κοντεύουµε
να ϕτάσουµε στη ϕέρουσα ικανότητα της Γης, όσον αφορά τους ανθρώπους.
Αυτό ενισχύεται, αν λάβουµε υπόψη τις τάσεις που αποκαλύπτουν τις τερά-
στιες δυνατότητές µας να «κάνουµε περισσότερα χρησιµοποιώντας λιγότερα»,
σε συνδυασµό µε ένα σύστηµα αξιών το οποίο αναγνωρίζει ϱητά ότι εµείς,
ως είδος, κατοικούµε ένα κλειστό πλανητικό σύστηµα µε ϕυσικούς περιο-
ϱισµούς και ότι είναι προσωπική µας ευθύνη απέναντι στους εαυτούς µας,
στους άλλους και στις µελλοντικές γενεές να διατηρήσουµε την ισορροπία,
την αποδοτικότητα και τη ϐιωσιµότητα.

Αυτή η διαπαιδαγώγηση είναι πολύ σηµαντική έτσι ώστε ο παγκόσµιος
πληθυσµός να είναι αρκετά συνειδητοποιηµένος και να µπορεί να σταθε-
ϱοποιήσει το ϐαθµό αναπαραγωγής του, αν χρειαστεί, χωρίς κάποιο εξανα-
γκασµό από τρίτους, εφόσον ϕυσικά γίνει πλήρως κατανοητή η σχέση του
µε το ϕυσικό περιβάλλον. Φυσικά, σε αυτό το σηµείο ϑα µπορούσαµε να
πούµε πολλά για την επιρροή παλιών παραδοσιακών αντιλήψεων όπως η
ϑρησκευτική κατήχηση, η οποία υπαινίσσεται ότι η συνεχόµενη και σταθερή
αναπαραγωγή αποτελεί αρετή. Αυτές οι απόψεις, οι οποίες προέρχονται από
εποχές στις οποίες δεν είχαµε τις γνώσεις που έχουµε σήµερα σχετικά µε τη
συνύπαρξή µας σε αυτόν τον πεπερασµένο πλανήτη, πιθανότατα απλώς ϑα
ξεπεραστούν µέσω της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης.42

Παροµοίως, αν ϱίξουµε µία προσεκτική µατιά σήµερα στις περιοχές µε
επιταχυνόµενη αύξηση πληθυσµού, ϑα δούµε ότι οι πληθυσµοί που Ϲουν σε
συνθήκες ϕτώχειας και εξαθλίωσης αναπαράγονται ταχύτερα από αυτούς που

42 Επί του παρόντος, επικρατεί η ϕοβία ότι ο περιορισµός ή η προσπάθεια ελέγχου του
πληθυσµού σε πιο σταθερά µοτίβα αναπαραγωγής συνιστά αναπόφευκτα µία ϐίαιη επιβολή.
Οι µελλοντικές γενεές ϑα κατανοούν, χάρη στην πρόσβαση σε περισσότερα δεδοµένα σχετικά
µε τη ϕέρουσα ικανότητα της Γης, ότι η ανεξέλεγκτη «ελευθερία» αναπαραγωγής είναι, από
πολλές απόψεις, µία µορφή ϐίας προς τα αγέννητα παιδιά και την ίδια την ανθρωπότητα, διότι
η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή δεν λαµβάνει υπόψη της τη διατήρηση της περιβαλλοντικής
ακεραιότητας και το γεγονός ότι Ϲούµε σε έναν πλανήτη µε πεπερασµένους πόρους. Αυτός
ο πλανήτης έχει µία συγκεκριµένη ϕέρουσα ικανότητα ανάλογα µε τις τεχνικές δυνατότητες
της κάθε γενιάς, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να συντηρήσει ένα συγκεκριµένο αριθµό
ανθρώπων. Αν ξεπεράσουµε αυτόν τον αριθµό, ϑα έχουµε προβλήµατα.
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ϐρίσκονται σε καλύτερη οικονοµική κατάσταση. Παρότι τα αίτια αυτού του
ϕαινοµένου είναι αµφιλεγόµενα, η παραπάνω συσχέτιση ϕαίνεται αληθής.
Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αν αυξηθεί το ϐιοτικό επίπεδο των ανθρώπων,
µπορεί να µειωθεί ο ϱυθµός αναπαραγωγής τους, εποµένως γίνεται ακόµη
πιο επιτακτική για την κοινωνία η δηµιουργία ενός πιο ισότιµου συστήµατος
κατανοµής των ϕυσικών πόρων.

14.6 Παραγωγή Τροφής

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών,
ένας στους οχτώ ανθρώπους στη Γη (σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι δη-
λαδή) υποφέρει από χρόνιο υποσιτισµό. Σχεδόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι Ϲουν
σε αναπτυσσόµενες χώρες και αποτελούν το 15% του πληθυσµού αυτών των
χωρών.43 Είναι περιττό να πούµε ότι η ϕτώχεια σχετίζεται ξεκάθαρα µε αυτό
το ϕαινόµενο.

Ωστόσο, ϐάζοντας στην άκρη την πολιτική και τις επιχειρηµατικές δραστη-
ϱιότητες, η παγκόσµια γεωργία σήµερα παράγει 17% περισσότερες ϑερµίδες
ανά άτοµο από ό,τι παρήγαγε πριν από 30 χρόνια, παρότι υπήρξε µία αύξη-
ση 70% στον παγκόσµιο πληθυσµό. Υπάρχει αρκετή τροφή σήµερα για να
παρέχουµε σε κάθε άνθρωπο τουλάχιστον 2.720 ϑερµίδες την ηµέρα, ποσό-
τητα υπεραρκετή για µία καλή κατάσταση υγείας για τους περισσότερους.44
45 Συνεπώς, ο τεράστιος αριθµός χρόνια υποσιτισµένων ανθρώπων στον α-
ναπτυσσόµενο κόσµο δείχνει ότι, αν µη τι άλλο, το πρόβληµα ϐρίσκεται στο
παγκόσµιο ϐιοµηχανικό-οικονοµικό µας µοντέλο και όχι στη ϕέρουσα ικα-
νότητα της Γης ή την έλλειψη τεχνικών δυνατοτήτων.

Σύµφωνα µε το ΄Ιδρυµα Μηχανολόγων Μηχανικών (IMechE), «Παράγουµε
[παγκοσµίως] περίπου τέσσερα δισεκατοµµύρια τόνους ϕαγητού το χρόνο.
Ωστόσο λόγω των ξεπερασµένων πρακτικών στη συγκοµιδή, την αποθήκευση
και τη µεταφορά, όπως επίσης και λόγω της σπατάλης από την αγορά και τους
καταναλωτές, υπολογίζεται ότι το 30% έως 50% (ή 1,2 έως 2 δισεκατοµµύρια
τόνοι) όλων των τροφίµων που παράγονται δεν ϕτάνουν ποτέ στο ανθρώπινο
στοµάχι. Επιπλέον, αυτά τα νούµερα δεν συµπεριλαµβάνουν τις τεράστιες
εκτάσεις γης και τις ποσότητες ενέργειας, λιπασµάτων και νερού που χάνονται
κατά την παραγωγή τροφίµων και καταλήγουν απλά ως απόβλητα.»46

43 Πηγή: Globally almost 870 million chronically undernourished - new hunger report,
FAO. (http://www.fao.org/news/story/en/item/161819/)

44 Πηγή: Reducing poverty and hunger..., FAO (http://www.fao.org/docrep/003/
y6265e/y6265e03.htm)

45 Πηγή: How Many Calories Should I Eat?, MNT (http://www.medicalnewstoday.com/
articles/245588.php)

46 Πηγή: Feeding the 9 Billion: The tragedy of waste, IME, (http://www.imeche.org/
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Σύµφωνα µε τον Βάλεντιν Θερν, ερευνητή της σπατάλης στα τρόφιµα, «ο
αριθµός των ϑερµίδων οι οποίες καταλήγουν στα σκουπίδια στη Βόρεια Αµε-
ϱική και στην Ευρώπη είναι τριπλάσιες από όσες χρειάζονται για να τραφούν
όλοι οι πεινασµένοι αυτού του κόσµου.»47

Από οικονοµικής άποψης, τα πρότυπα σπατάλης του «ανεπτυγµένου κό-
σµου» µπορούν να αυξάνουν τις τιµές των τροφίµων παγκοσµίως, λόγω της
αυξηµένης Ϲήτησης που προκύπτει από αυτά τα πρότυπα. Με άλλα λόγια, ο
«δυτικός κόσµος» επιδεινώνει την παγκόσµια επιδηµία πείνας διότι η αύξηση
στη σπατάλη ϕέρνει αύξηση στη Ϲήτηση, η οποία µε τη σειρά της αυξάνει τις
τιµές των τροφίµων σε τέτοιο ϐαθµό ώστε να γίνονται απρόσιτα για πολλούς
ανθρώπους.

Παρότι είναι πολύ σηµαντικό το καταναλωτικό κοινό να συνειδητοποιήσει
τα αποτελέσµατα της σπατάλης τροφίµων, όσον αφορά την τροφή που δεν α-
ξιοποιείται αλλά και την επίδραση της σπατάλης στις παγκόσµιες τιµές λόγω
της αυξηµένης Ϲήτησης, ϕαίνεται ότι το πιο αποδοτικό και πρακτικό µέσο για
να ξεπεράσουµε αυτό το τεράστιο πρόβληµα είναι να «εκσυγχρονίσουµε» το
ίδιο το σύστηµα παραγωγής της τροφής. Αυτή η αναβάθµιση, σε συνδυασµό
µε την τοπικοποίηση της παραγωγής προκειµένου να µειώσουµε το τεράστιο
ϕάσµα σπατάλης που προκαλείται από τις ανεπάρκειες της παρούσας παγκό-
σµιας εφοδιαστικής αλυσίδας,48, µπορεί όχι µόνο να µειώσει αυτά τα προβλή-
µατα γενικότερα αλλά και να αυξήσει δραµατικά την παραγωγικότητα, την
ποιότητα των προϊόντων και τη συνολική απόδοση.

Παρότι η τωρινή χρήση της αρόσιµης γης και γενικότερα οι χερσαίες α-
γροτικές εκτάσεις πρέπει να διατηρηθούν (αλλά µε πιο ϐιώσιµες πρακτικές
από αυτές που χρησιµοποιούνται σήµερα),49 ϑα µπορούσε να µειωθεί αρκετά
η εξάντληση του εδάφους, µε τη χρήση προηγµένων ανεδαφικών µεθόδων, οι
οποίες χρειάζονται λιγότερο νερό, λιγότερα λιπάσµατα, λιγότερα (έως καθό-
λου) ϕυτοφάρµακα, µικρότερη έκταση γης και λιγότερη ανθρώπινη εργασία.
Αυτές οι εγκαταστάσεις µπορούν πλέον να τοποθετηθούν σε αστικό περιβάλ-

knowledge/themes/environment/global-food)
47 Πηγή: Author: European food waste adds to world hunger, dw.de (http://www.dw.de/

author-european-food-waste-adds-to-world-hunger/a-15837215)
48 Παραποµπή: Food waste within food supply chains: quantification and potential for

change to 2050. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2935112/)
49 Το επιφανειακό έδαφος είναι το ανώτερο επίπεδο εδάφους το οποίο κατέχει τη µεγαλύ-

τερη συγκέντρωση οργανικής ύλης και µικροοργανισµών και από αυτό λαµβάνουν τα ϕυτά
το µεγαλύτερο µέρος των ϑρεπτικών συστατικών τους. Σήµερα, αυτό το επίπεδο εξαφανίζεται
µε ανησυχητικούς ϱυθµούς κυρίως λόγω των συµβατικών γεωργικών πρακτικών όπως η µο-
νοκαλλιέργεια (η πρακτική της ϕύτευσης µόνο µίας καλλιέργειας ξανά και ξανά). Οµοίως,
λόγω αυτών των αναποτελεσµατικών γεωργικών µεθόδων, η διάβρωση του εδάφους αυξά-
νεται επίσης πολύ γρήγορα µε αποτέλεσµα πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστηµα.
Παραποµπή: (http://www.ewg.org/losingground/)
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λον ή ακόµα και πέρα από τις ακτές, µέσα στη ϑάλασσα.50

΄Ισως η πιο πολλά υποσχόµενη από αυτές τις µεθόδους είναι η γνωστή
σήµερα ως κάθετη καλλιέργεια.51 Οι κάθετες καλλιέργειες έχουν δοκιµαστεί
σε αρκετές περιοχές και τα αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον
αφορά την αποδοτικότητά τους. Αν κάνουµε µία γενίκευση αυτών των στατι-
στικών και αναλογιστούµε επίσης τη µελλοντική αύξηση της αποδοτικότητας
αυτής της µεθόδου, ϑα δούµε ότι το µέλλον της αφθονίας των τροφίµων (σε
σύγκριση µε τις τωρινές χερσαίες µεθόδους) όχι µόνο ϑα χρησιµοποιεί λιγό-
τερους ϕυσικούς πόρους ανά µονάδα παραγωγής, αλλά επίσης ϑα επιφέρει
λιγότερα απόβλητα, ϑα έχει µειωµένο οικολογικό αποτύπωµα, ϑα αυξήσει την
ποιότητα της τροφής και ούτω καθεξής. Επιπλέον, η µέθοδος αυτή ϑα χρη-
σιµοποιεί λιγότερη από την επιφάνεια του πλανήτη ενώ ϑα επιτρέπει σε είδη
καλλιεργειών τα οποία κάποτε απαιτούσαν συγκεκριµένο κλίµα ή τοποθεσία
για να αναπτυχθούν, να αναπτύσσονται κυριολεκτικά σε οποιοδήποτε σηµείο
του πλανήτη µέσα σε περίκλειστα κάθετα συστήµατα.

Παρότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την εν λόγω µέθοδο, οι πιο
κοινές περιλαµβάνουν περιστρεφόµενα συστήµατα καλλιέργειας τα οποία πε-
ϱικλείονται σε διάφανες διατάξεις για να χρησιµοποιούν το ϕυσικό ϕως, σε
συνδυασµό µε υδροπονικά,52 αεροπονικά53 και/ή ενυδρειοπονικά54 συστή-
µατα παροχής νερού και ϑρεπτικών συστατικών. Χρησιµοποιούνται επίσης
συστήµατα τεχνητού ϕωτός, µαζί µε άλλα µέσα για τη διανοµή του ϕυσικού
ϕωτός, όπως η χρήση συστηµάτων παραβολικών καθρεφτών οι οποίοι µπο-
ϱούν να κινούν το ϕως χωρίς ηλεκτρισµό.55 Πολλές προσεγγίσεις οι οποίες
αφορούν τη µετατροπή «αποβλήτων σε ενέργεια»56 και σχετίζονται µε αυτές
τις κατασκευές έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο διαδεδοµένες, όπως
για παράδειγµα συστήµατα ενέργειας που ϐασίζονται σε αναγεννητικές δια-

50 Παραποµπή: https://www.ecowatch.com/giant-solar-floating-farm-could-produce-
8-000-tons-of-vegetables-annua-1882045025.html

51 Ο Dickson Despommier, καθηγητής ∆ηµόσιας Υγείας και Μικροβιολογίας στο Πανεπι-
στήµιο της Κολούµπια, έκανε γνωστή την έννοια της κάθετης καλλιέργειας το 1999.

52 Ορισµός : «Καλλιέργεια ϕυτών σε ένα ϑρεπτικό διάλυµα αντί για χρήση χώµατος.» (http:/
/www.thefreedictionary.com/hydroponics)

53 Ορισµός : Μία τεχνική για την καλλιέργεια ϕυτών χωρίς χώµα ή υδροπονικά µέ-
σα. Τα ϕυτά διατηρούνται πάνω από ένα σύστηµα το οποίο ψεκάζει συνεχώς τις ϱίζες
µε νερό που περιέχει ϑρεπτικά συστατικά. Ονοµάζεται και αεροκαλλιέργεια. (http://
www.thefreedictionary.com/aeroponic)

54 Ορισµός : Η ενυδρειοπονία είναι µία συµβιωτική καλλιέργεια ϕυτών
και υδρόβιων Ϲώων σε ένα σύστηµα κυκλικής κυκλοφορίας του νερού.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaponics)

55 Πηγή: What is Vertical Farming?, Jake Cox, 2009,
(http://archive.onearth.org/blog/what-is-vertical-farming)

56 Παραποµπή: Waste to Energy, alternative-energy-news.info (http://www.alternative-
energy-news.info/technology/garbage-energy/)
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δικασίες ή σε τοπικές πηγές. Χάρη σε αυτήν την πληθώρα προσεγγίσεων, η
ικανότητα παραγωγής αυξάνεται δραµατικά διότι η τροφή µπορεί πλέον να
καλλιεργείται σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο.

Οι πιο συχνές κριτικές σχετικά µε αυτές τις µεθόδους καλλιέργειας α-
ϕορούν κυρίως το οικολογικό τους αποτύπωµα, ενώ ένα συχνό επιχείρηµα
είναι ότι η χρήση τεχνητού ϕωτός σε κάποια από αυτά τα κτίρια είναι αρκε-
τά ενεργοβόρα. Ωστόσο η χρήση συστηµάτων ανανεώσιµης ενέργειας όπως
τα ϕωτοβολταϊκά, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη τοποθέτηση αυτών των
κτιρίων για πλήρη εκµετάλλευση των υπολοίπων ανανεώσιµων µεθόδων (πχ.
κοντά στις ακτές για εκµετάλλευση της παλιρροϊκής ενέργειας ή κοντά σε
γεωθερµικές πηγές για εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας), ϕαίνονται
εύλογες λύσεις για ένα ϐιώσιµο µέλλον στην ενεργειακή χρήση, το οποίο δεν
ϑα ϐασίζεται στους υδρογονάνθρακες.

Παρόλα αυτά, ϑα ήταν καλύτερο να αναλογιστούµε τα παραπάνω µέσα
σε ένα συγκριτικό πλαίσιο. Στις ΗΠΑ το 20% της κατανάλωσης ορυκτών
καυσίµων προέρχεται από την παραγωγή και διανοµή τροφίµων, σύµφωνα
µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών, κάτι που
σηµαίνει ότι η χρήση ορυκτών καυσίµων από τη ϐιοµηχανία τροφίµων του
ανεπτυγµένου κόσµου «συχνά ανταγωνίζεται την αντίστοιχη κατανάλωση των
αυτοκινήτων».57

Στη Σιγκαπούρη, ένα σύστηµα κάθετης καλλιέργειας το οποίο χτίστηκε
προσαρµοσµένο µέσα σε ένα διάφανο περίβληµα, χρησιµοποιεί ένα αυτόµατο
υδραυλικό σύστηµα κλειστού κύκλου για να περιστρέφει κυκλικά την καλ-
λιέργεια από το ηλιακό ϕως σε µία πηγή οργανικών ϑρεπτικών συστατικών.
Ολόκληρο το σύστηµα κοστίζει περίπου τρία δολάρια το µήνα όσον αφορά την
κατανάλωση ηλεκτρισµού για το κάθε περίβληµα.58 Επίσης το σύστηµα αυτό
υπολογίστηκε ως δέκα ϕορές πιο αποδοτικό ανά τετραγωνικό µέτρο σε σχέση
µε τη συµβατική καλλιέργεια ενώ κάνει πολύ λιγότερη χρήση νερού, εργασίας
και λιπασµάτων. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό κόστος µεταφοράς
διότι όλη η παραγωγή διανέµεται τοπικά, γλυτώνοντας ϕυσικούς πόρους και
ενέργεια.

Συνολικά, υπάρχει αυτή τη στιγµή ένα µεγάλο ϕάσµα εφαρµογών για
τις κάθετες καλλιέργειες ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται κατα-
σκευές οι οποίες δεν προορίζονταν αρχικά για αυτήν τη δουλειά.59 Στο Σικάγο
των ΗΠΑ λειτουργεί η µεγαλύτερη πιστοποιηµένη οργανική µονάδα κάθετης

57 Πηγή: All About: Food and fossil fuels, cnn.com (http://edition.cnn.com/2008/
WORLD/asiapcf/03/16/eco.food.miles/)

58 Πηγή: Feeding 9 Billion: Vertical Farming - Singapore (http://www.offgridworld.com/
feeding-9-billion-vertical-farming-singapore-video/)

59 Πηγή: ’Mega’ Indoor Vertical Farm: Chicago Suburb New Home To Nation’s Largest
Such Facility (http://www.dukestorm.com/vertical-indoor-farming-chicago-suburbs/)
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καλλιέργειας. Παρότι παράγει κυρίως λαχανικά για την τοπική αγορά, αυτή
η εγκατάσταση των 8.361 τετραγωνικών µέτρων χρησιµοποιεί ένα ενυδρειοπο-
νικό σύστηµα60 µε απόβλητα από κιχλίδες (ψάρια) που λειτουργούν ως πηγή
ϑρεπτικών συστατικών για τα ϕυτά. ΄Οσον αφορά το νερό, η µονάδα αυτή
κάνει εξοικονόµηση ως και 90% σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές τεχνικές
καλλιέργειας χωρίς µάλιστα να προκαλεί γεωργικές απορροές. Επιπλέον ό-
λα τα απόβλητά της, όπως οι ϱίζες των ϕυτών, τα κοτσάνια ή ακόµα και οι
ϐιοδιασπώµενες συσκευασίες, ανακυκλώνονται συνεργατικά. Εποµένως ϑα
µπορούσαµε να πούµε ότι είναι µία εγκατάσταση µηδενικών αποβλήτων.61

Τα τωρινά στατιστικά ποικίλουν όσον αφορά την αποδοτικότητα, κυρίως
λόγω οικονοµικών περιορισµών και της εγγενούς ανάγκης για κερδοφορία.
΄Οπως και στις περισσότερες περιπτώσεις στο σύστηµα της αγοράς, οι πολλά υ-
ποσχόµενες τεχνολογίες αναπτύσσονται µόνο αν αποδειχθούν ανταγωνιστικές.
∆εδοµένου του πόσο νέες είναι αυτές οι ιδέες, δεν µπορούµε να περιµένουµε
να εµφανιστούν προσεχώς πολλά τέτοια παραδείγµατα ούτε να ϐελτιωθούν σε
µεγάλο ϐαθµό αυτές οι µέθοδοι χωρίς την «αποδοχή της αγοράς».

Ωστόσο µπορούµε να υπολογίσουµε, µε ϐάση τις τωρινές δυνατότητες των
υφιστάµενων συστηµάτων, τι ϑα γινόταν αν εφαρµόζονταν αυτές οι καλλιέρ-
γειες σε κάθε µεγάλη πόλη, στην πιο αποδοτική τους µορφή. Η ακόλουθη
λίστα επιβεβαιώνει την ανωτερότητα αυτής της προσέγγισης σε σχέση µε το
τωρινό µοντέλο της παραδοσιακής καλλιέργειας, καταδεικνύοντας µία πιο
ϐιώσιµη και παραγωγική πρακτική, η οποία µπορεί µαζί µε τις υφιστάµενες
µεθόδους να υπερκαλύψει τις ϑρεπτικές ανάγκες του παγκόσµιου πληθυ-
σµού µε µία κατά ϐάση ϕυτική διατροφή.62

Ευελιξία:
Εν αντιθέσει µε τις συµβατικές καλλιέργειες, οι κάθετες καλλιέργειες µπο-

ϱούν να κατασκευαστούν οπουδήποτε (ακόµα και στο νερό) χρησιµοποιώντας
πολλαπλά στρώµατα ώστε να πολλαπλασιάζεται η ικανότητα παραγωγής τους.
∆ηλαδή, µία µονάδα 10 ορόφων ϑα παρήγαγε το 1/10 µίας µονάδας 100 ορό-

60 Η ενυδρειοπονία είναι ένα σύστηµα παραγωγής τροφής το οποίο συνδυάζει τη συµβατική
ιχθυοκαλλιέργεια (εκτροφή υδρόβιων Ϲώων όπως σαλιγκάρια, ψάρια, καραβίδες ή γαρίδες σε
δεξαµενές) µε την υδροπονία (καλλιέργεια ϕυτών σε νερό) µέσα σε ένα συµβιωτικό περιβάλ-
λον.

61 Πηγή: World’As largest vertical farm is certified organic
(http://www.forumforthefuture.org/greenfutures/articles/world%E2%80%99s-largest-
vertical-farm-certified-organic)

62 Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα ϐασικά ϑρεπτικά συστατικά είναι διαθέσιµα στην κατη-
γορία των ϕυτικών προϊόντων. Αντίθετα µε την κοινή γνώµη, τα Ϲωικά προϊόντα δεν είναι
απαραίτητα για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανθρώπινη διατροφή. Και τα έξι κύ-
ϱια είδη ϑρεπτικών συστατικών (υδατάνθρακες, λίπη, ϕυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες,
ϐιταµίνες), εκτός του νερού, µπορούν να ϐρεθούν στα ϕυτά. (Αυτό δεν είναι επιχείρηµα υπέρ
της «χορτοφαγίας», είναι απλά γεγονός.)
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ϕων. Αυτή η εκµετάλλευση του χώρου οριοθετείται κυρίως από τις αρχιτεκτο-
νικές δυνατότητες. Επίσης, τα ϕυτά µπορούν ουσιαστικά να καλλιεργούνται
«κατ΄ απαίτηση» διότι, εφόσον αυτές οι µονάδες καλλιέργειας επιτρέπουν την
ανάπτυξη οποιουδήποτε ϕυτού, δεν υπάρχουν πλέον οι περιορισµοί τοποθε-
σίας.

Μειωµένη χρήση ϕυσικών πόρων:
Η κάθετη καλλιέργεια χρησιµοποιεί πολύ λιγότερο νερό και ϕυτοφάρµα-

κα, ενώ ευνοεί περισσότερο µεθόδους λίπανσης που δεν ϐασίζονται σε ορυ-
κτά. Παρότι η ενεργειακή κατανάλωση µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την
εφαρµογή της εκάστοτε κατασκευής, σε γενικές γραµµές χρησιµοποιεί πολύ
λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση µε τις συµβατικές καλλιέργειες. Η εξοικονό-
µηση ενέργειας αφορά τόσο την τροφοδοσία της ίδιας της µονάδας όσο και την
εξάλειψη της ανάγκης για υπερβολική χρήση ορυκτών λιπασµάτων και για
πετρελαιο-τροφοδοτούµενη µεταφορά, κάτι που συνιστά µεγάλη επιβάρυνση
στη σηµερινή διαδικασία της συµβατικής γεωργίας.

Πιο ϐιώσιµη & µικρότερο οικολογικό αποτύπωµα:
Η συµβατική γεωργική µέθοδος του σήµερα έχει αναγνωριστεί ως µία από

τις πιο οικολογικά καταστροφικές διαδικασίες της σύγχρονης κοινωνίας. Η
Renee Cho, συγγραφέας περιβαλλοντικών ϑεµάτων, γράφει τα εξής :

«Κατά το 2008, το 37,7% του εδάφους όλης της Γης και το 45% του
εδάφους των ΗΠΑ χρησιµοποιούταν για τη γεωργία. Η ανθρώπινη καταπά-
τηση της παρθένας γης οδήγησε στην εξάπλωση µολυσµατικών ασθενειών,
στην απώλεια της ϐιοποικιλότητας και στη διαταραχή των οικοσυστηµάτων.
Η υπέρ-καλλιέργεια και η κακή διαχείριση του εδάφους οδήγησε στην υπο-
χώρηση των παγκοσµίων αγροτικών εδαφών. Οι εκατοµµύρια τόνοι τοξικών
ϕυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται κάθε χρόνο µολύνουν τα επιφανειακά
και υπόγεια ύδατα ενώ ϑέτουν σε κίνδυνο την άγρια Ϲωή.

Η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 15% των παγκόσµιων εκποµπών αε-
ϱίων του ϑερµοκηπίου και για το 1/6 της χρήσης ορυκτών καυσίµων στις
ΗΠΑ, κυρίως για τη συντήρηση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται, για
τη µεταφορά της τροφής και την παραγωγή λιπασµάτων. Το πλεονάζον λί-
πασµα καταλήγει στις λίµνες, στα ποτάµια και τους ωκεανούς προκαλώντας
το ϕαινόµενο του ευτροφισµού: τα άνθη των άλγεων πολλαπλασιάζονται και
όταν πεθαίνουν καταναλώνονται από µικρόβια τα οποία χρησιµοποιούν όλο
το οξυγόνο του νερού, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίας νεκρής Ϲώνης η
οποία σκοτώνει όλη την υδρόβια Ϲωή. Κατά το 2008 υπήρχαν 405 νεκρές
Ϲώνες στον κόσµο...περισσότερο από τα 2/3 του παγκόσµιου ϕρέσκου νερού
χρησιµοποιείται στη γεωργία.»63

63 Πηγή: Vertical Farms: From Vision to Reality (http://blogs.ei.columbia.edu/2011/
10/13/vertical-farms-from-vision-to-reality/)
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Ικανότητες Μετασπανιότητας
Φοιτητές του πανεπιστηµίου Κολούµπια οι οποίοι είχαν εργασία σχετικά

µε τις µονάδες κάθετης καλλιέργειας κατέληξαν στο ότι για να παρέχουµε
τροφή σε 50.000 ανθρώπους χρειάζεται ένα κτίριο 30 ορόφων και µεγέθους
όσο ένα οικοδοµικό τετράγωνο της Νέας Υόρκης.64 ΄Ενα οικοδοµικό τετράγω-
νο στη Νέα Υόρκη έχει εµβαδόν περίπου 26 στρέµµατα.65 Αν επεκτείνουµε
αυτό το σκεπτικό στο παράδειγµα της πόλης του Λος ΄Αντζελες, η οποία έχει
πληθυσµό 3,9 εκατοµµύρια66 και συνολική επιφάνεια περίπου 1.290.000
στρέµµατα,67 ϑα χρειαζόντουσαν περίπου 78 τέτοια κτίρια για να σιτίσου-
µε όλους τους κατοίκους της, δηλαδή ϑα χρησιµοποιούσαµε το 0,15% της
συνολικής έκτασης της πόλης.68

Η Γη, της οποίας το 29% αποτελείται από έδαφος, έχει έκταση 148.901.006
τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 7,2 δισεκατοµµύρια κατά το 2013.69

Αν χρησιµοποιήσουµε τον ίδιο τρόπο σκέψης µε το προηγούµενο παράδειγ-
µα, καταλήγουµε στο ότι χρειαζόµαστε ϑεωρητικά περίπου 144.000 µονάδες
κάθετης καλλιέργειας για να καλύψουµε τις διατροφικές ανάγκες ολόκλη-
ϱου του παγκόσµιου πληθυσµού.70 ∆ηλαδή χρειαζόµαστε περίπου 3.700
τετραγωνικά χιλιόµετρα για να τοποθετήσουµε αυτές τις µονάδες.71 ∆εδο-
µένου ότι το 38% του εδάφους της Γης χρησιµοποιείται αυτήν τη στιγµή
για τη συµβατική γεωργία (περίπου 56.582.382 τετραγωνικά χιλιόµετρα),72

καταλήγουµε στο ότι χρειαζόµαστε µόνο το 0,006% της σηµερινής έκτασης
που χρησιµοποιείται για συµβατικές καλλιέργειες προκειµένου να επιτύχου-
µε την παραγωγή που απαιτείται για να καλύψουµε τις διατροφικές ανάγκες

64 Πηγή: Country, the City Version: Farms in the Sky Gain New Interest (http://
www.nytimes.com/2008/07/15/science/15farm.html?_r=0)

65 Γενικά, το µέσο µήκος ενός οικοδοµικού τετραγώνου της Νέας Υόρκης στη ϐόρεια-νότια
πλευρά της είναι το 1/20 ενός µιλίου, δηλαδή περίπου 80 µέτρα. ΄Ενα οικοδοµικό τετράγωνο
στην ανατολική-δυτική πλευρά είναι περίπου 1/5 ενός µιλίου, δηλαδή περίπου 321 µέτρα.
Οπότε το εµβαδόν ενός οικοδοµικού τετραγώνου ϑα ήταν 80 × 321 ≈ 25680 τετραγωνικά
µέτρα, δηλαδή περίπου 26 στρέµµατα.

66 Πηγή: United States Census Bureau, 2013 (http://www.census.gov/)
67 Η πόλη του Λος ΄Αντζελες έχει εµβαδόν 1.290.591.075 τετραγωνικά µέτρα, δηλαδή περί-

που 1.290.000 στρέµµατα.
68 78 κτίρια µε εµβαδόν 25.680 τετραγωνικά µέτρα το καθένα ισούνται συνολικά µε

2.003.040 τετραγωνικά µέτρα, δηλαδή περίπου το 0,15% της συνολικής έκτασης του Λος
΄Αντζελες (1.290.591.075 τετραγωνικά µέτρα).

69 Πηγή: worldometers.info (http://www.worldometers.info/world-population/)
70 7,2 δισεκατοµµύρια (παγκόσµιος πληθυσµός) διά 50.000 (τα άτοµα που µπορεί να κα-

λύψει διατροφικά µία κάθετη καλλιέργεια 30 ορόφων) ίσον 144.000 (κάθετες καλλιέργειες
που χρειάζονται για να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του παγκόσµιου πληθυσµού).

71 25.680 (τετραγωνικά µέτρα µίας κάθετης καλλιέργειας) επί 144.000 (κάθετες καλλιέρ-
γειες) = 3.697,92 τετραγωνικά χιλιόµετρα

72 Πηγή: Farming Claims Almost Half Earth’s Land, New Maps Show (http://
news.nationalgeographic.com/news/2005/12/1209_051209_crops_map.html)
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του παγκόσµιου πληθυσµού.73

Αυτές οι προσεγγίσεις ϐέβαια είναι καθαρά ϑεωρητικές και προφανώς πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη πολλοί άλλοι παράγοντες και ιδιαιτερότητες σε σχέση
µε την τοποθέτηση αυτών των µονάδων καλλιέργειας. Επίσης, εντός αυτού
του 38% της συνολικής γης, µεγάλο µέρος χρησιµοποιείται για κτηνοτροφία
και όχι µόνο για ϕυτικές καλλιέργειες. Ωστόσο οι πρώιµοι στατιστικοί υπο-
λογισµοί είναι αρκετά εντυπωσιακοί σε σχέση µε τα επίπεδα αποδοτικότητας
που µπορούµε να πετύχουµε. Για την ακρίβεια, αν παίρναµε ϑεωρητικά µόνο
την καλλιεργήσιµη γη που χρησιµοποιείται σήµερα, η οποία ϕτάνει περίπου
τα 17.839.838 τετραγωνικά χιλιόµετρα,74 αντικαθιστώντας τις µεθόδους καλ-
λιέργειας που ϐασίζονται στο χώµα µε αυτές τις κάθετες καλλιέργειες 30
ορόφων (τη µία δίπλα στην άλλη), η παραγωγή τροφής ϑα ήταν αρκετή για
να σιτίσουµε 35 τρισεκατοµµύρια ανθρώπους.75

∆εδοµένου του ότι ϑα χρειαστεί να ϑρέψουµε µόνο 9 δισεκατοµµύρια αν-
ϑρώπους κατά το 2050, χρειαζόµαστε µόνο το 0.02% περίπου αυτής της ϑεω-
ϱητικής ικανότητας, γεγονός που πιθανότατα καθιστά αβάσιµες οποιεσδήποτε
ενστάσεις για την επέκταση της εφαρµογής των κάθετων καλλιεργειών. Τέλος,
όσον αφορά τις πρωτεΐνες, οι οποίες παρεµπιπτόντως είναι άφθονες στο ϕυτι-
κό ϐασίλειο, είναι αµφιλεγόµενο στις µέρες κατά πόσο είναι όντως ωφέλιµο να
τις λαµβάνουµε από Ϲωικά προϊόντα. Από την οπτική της ϐιωσιµότητας, πέρα
από τα γνωστά ηθικά Ϲητήµατα και τις αναµφισβήτητα απάνθρωπες µεθόδους
οι οποίες εξακολουθούν να εφαρµόζονται στη ϐιοµηχανία της κτηνοτροφίας,
η παραγωγή κρέατος αποτελεί µία οικολογικά επιζήµια δραστηριότητα.

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας (ILRI), τα
συστήµατα κτηνοτροφίας χρησιµοποιούν περίπου το 45% της επιφάνειας της
Γης.76 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (FAO),
ο κλάδος της κτηνοτροφίας παράγει περισσότερες εκποµπές αερίων του ϑερ-
µοκηπίου από τα σηµερινά µέσα µεταφοράς.77 ∆εδοµένου µάλιστα ότι το

73 Τα 3.697,92 τετραγωνικά χιλιόµετρα που χρειάζονται για να τοποθετηθούν οι µονάδες
κάθετης καλλιέργειας είναι το 0,006535% του αριθµού 56.582.382, ο οποίος δηλώνει τα
συνολικά τετραγωνικά χιλιόµετρα της γης που χρησιµοποιείται για τη συµβατική γεωργία
(για καλλιέργεια και για κτηνοτροφία µαζί).

74 Πηγή: Farming Claims Almost Half Earth’s Land, New Maps Show (http://
news.nationalgeographic.com/news/2005/12/1209_051209_crops_map.html)

75 Τα 25.680 τετραγωνικά µέτρα (ο απαιτούµενος χώρος για να παραχθεί τροφή για 50.000
ανθρώπους) χωράνε στα 17.839.838,10399 τετραγωνικά χιλιόµετρα (χώρος που χρησιµο-
ποιείται αυτή τη στιγµή µόνο για καλλιέργειες στη Γη) 694.697.745 ϕορές. Το νούµερο αυ-
τό δηλώνει τον αριθµό των πιθανών εγκαταστάσεων κάθε µία των οποίων µπορεί να παράγει
αρκετή τροφή για να ϑρέψει 50.000 ανθρώπους, κάτι που µεταφράζεται σε ικανότητα παρα-
γωγής για 34.734.887.250.000 ανθρώπους. (694.697.745 x 50.000 = 34.734.887.250.000)

76 Πηγή: Livestock and climate change (http://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/
10568/10601/IssueBrief3.pdf)

77 Πηγή: Livestock a major threat to environment (http://www.fao.org/newsroom/en/
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90% όλων των µεγάλων ψαριών που Ϲούσαν κάποτε στον ωκεανό έχουν εξα-
ϕανιστεί λόγω της υπεραλίευσης,78 χρειαζόµαστε νέες λύσεις.

Μία τέτοια λύση είναι οι υδατοκαλλιέργειες, δηλαδή η άµεση εκτροφή ψα-
ϱιών, µαλακίων, οστράκων και λοιπών. Αν γίνει µε ϐιώσιµες µεθόδους, αυτή
η άµεση προσέγγιση µπορεί να παράσχει εκτρεφόµενα ψάρια, πλούσια σε
πρωτεΐνες, για ανθρώπινη κατανάλωση και να αντικαταστήσει τη Ϲήτηση για
κρέας από Ϲώα της στεριάς. Μία άλλη προσέγγιση είναι η παραγωγή «κρέατος
στο δοκιµαστικό σωλήνα», το οποίο είναι γνωστό και ως «κρέας εργαστηρίου».
Με αυτήν τη µέθοδο µπορεί να παραχθεί κρέας υπό τη µορφή λωρίδων µυι-
κών ινών οι οποίες αναπτύσσονται µέσω της σύντηξης πρόδροµων κυττάρων,
είτε εµβρυονικών ϐλαστοκυττάρων είτε εξειδικευµένων δορυφορικών κυττά-
ϱων που ϐρίσκονται στο µυικό ιστό. Αυτός ο τύπος κρέατος καλλιεργείται
συνήθως σε ϐιοαντιδραστήρες.

Παρά το γεγονός ότι ϐρίσκεται ακόµα σε ερευνητικό στάδιο, το 2013 στο
Λονδίνο µαγειρεύτηκε και καταναλώθηκε το πρώτο µπιφτέκι που δηµιουρ-
γήθηκε στο εργαστήριο.79 Πέρα από τα προαναφερθέντα, πολύ σηµαντικά
πλεονεκτήµατα τέτοιων µεθόδων είναι η µείωση των γνωστών νοσηµάτων που
προέρχονται από την κτηνοτροφία και η αποφυγή των συνηθισµένων αρνη-
τικών επιπτώσεων στην υγεία τις οποίες προκαλεί η κατανάλωση συµβατικού
κρέατος, όπως η σύνθεση λιπαρών οξέων.

14.7 Καθαρό Νερό

∆εδοµένου ότι χωρίς ϕρέσκο νερό το ανθρώπινο σώµα µπορεί να επιβιώ-
σει µόνο µερικές µέρες80, αλλά και ότι το νερό αποτελεί τη ϱαχοκοκκαλιά
πολλών ϐιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής συµπεριλαµβανοµένης της γεωρ-
γίας, η παροχή αυτού του ϐασικού πόρου σε όλους καθίσταται επιτακτική. Το
ϕρέσκο νερό προκύπτει ϕυσικά στην επιφάνεια της Γης σε στρώµατα πάγου,
παγετώνες, παγόβουνα, ϐάλτους, νερόλακκους, λίµνες, ποτάµια και ϱέµατα,
ενώ υπογείως εµφανίζεται ως υπόγεια ύδατα σε υδροφορείς και υπόγεια ϱεύ-
µατα. Από όλο το νερό στη Γη, το 97% είναι αλατούχο και δεν µπορεί να
καταναλωθεί άµεσα.

News/2006/1000448/index.html)
78 Πηγή: Big-Fish Stocks Fall 90 Percent Since 1950, Study Says (http://

news.nationalgeographic.com/news/2003/05/0515_030515_fishdecline.html)
79 Πηγή: World’s first lab-grown burger is eaten in London (http://www.bbc.co.uk/

news/science-environment-23576143)
80 Το γλυκό νερό ορίζεται ως το νερό που δεν περιέχει αλάτι και µπορεί να χρησιµοποιηθεί

για ανθρώπινη κατανάλωση και άλλες διεργασίες, όπως η γεωργία. (http://www.merriam-
webster.com/dictionary/freshwater)
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Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δηλώνει τα εξής : «Περίπου 2,6 δισε-
κατοµµύρια άνθρωποι (ο µισός αναπτυσσόµενος κόσµος) δεν έχουν καν ένα
απλό «προηγµένο» αποχωρητήριο και 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έ-
χουν πρόσβαση σε καµία ασφαλή πηγή πόσιµου νερού. Ως άµεση συνέπεια :

• 1,6 εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαρροϊκές α-
σθένειες (όπως η χολέρα) οι οποίες είναι αποτέλεσµα της έλλειψης πρό-
σβασης σε ασφαλές πόσιµο νερό και ϐασικές εγκαταστάσεις υγιεινής,
ενώ µάλιστα το 90% αυτών των ανθρώπων είναι παιδιά κάτω των 5 ετών,
ως επί το πλείστον σε αναπτυσσόµενες χώρες·

• 160 εκατοµµύρια άνθρωποι µολύνονται από σχιστοσωµίαση, µε απο-
τέλεσµα δεκάδες χιλιάδες ϑανάτους κάθε χρόνο· 500 εκατοµµύρια άν-
ϑρωποι κινδυνεύουν από τράχωµα, εκ των οποίων 146 εκατοµµύρια
απειλούνται µε τύφλωση και 6 εκατοµµύρια αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα όρασης·

• Τα εντερικά σκουλήκια (ασκαρίαση, τριχουρίαση και αγκυλόστοµα),
γνωστά και ως «έλµινθες», µαστίζουν τον αναπτυσσόµενο κόσµο λόγω
του ανεπαρκούς πόσιµου νερού, της κακής αποχέτευσης και της έλ-
λειψης υγιεινής, ενώ 133 εκατοµµύρια άνθρωποι υποφέρουν από λοι-
µώξεις εντερικών σκουληκιών υψηλής έντασης· υπάρχουν περίπου 1,5
εκατοµµύρια περιπτώσεις κλινικής ηπατίτιδας Α κάθε χρόνο.» 81

Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα ΄Εθνη, υπολογίζεται ότι µέχρι το 2025 1,8 δισε-
κατοµµύρια άνθρωποι ϑα Ϲουν σε περιοχές που µαστίζονται από λειψυδρία,
ενώ τα 2/3 του παγκόσµιου πληθυσµού ϑα µένουν σε περιοχές µε σοβαρές
ελλείψεις νερού.82 ΄Οπως µε τα περισσότερα σηµερινά προβλήµατα που α-
ϕορούν τους ϕυσικούς πόρους, το συγκεκριµένο είναι Ϲήτηµα αφενός κακής
διαχείρισης αφετέρου κακής ϐιοµηχανικής εφαρµογής. Από την οπτική της
διαχείρισης των πόρων, η ποσότητα νερού που σπαταλάται στον πλανήτη ε-
ξαιτίας της ϱύπανσης, της κατάχρησης και των ανεπαρκών υποδοµών είναι
τεράστια. Περίπου το 95% του νερού που µπαίνει στα νοικοκυριά καταλήγει
απευθείας στην αποχέτευση.83

Μία συστηµική λύση για ϐελτιστοποίηση της χρήσης του νερού στα σπίτια
είναι να σχεδιάσουµε τις κουζίνες και τα µπάνια έτσι ώστε να επανακτούν το
νερό για διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγµα, το νερό που τρέχει στο

81 Πηγή: Water, sanitation and hygiene links to health
(http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/en/)

82 Πηγή: Freshwater Crisis (http://www.nationalgeographic.com/freshwater/freshwater-
crisis.html)

83 Πηγή: Water: Use Less-Save More Jon Clift & Amanda Cuthbert, 2007
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νεροχύτη ή στο µπάνιο µπορεί έπειτα να διατίθεται στην τουαλέτα. Αρκετές
εταιρείες έχουν αρχίσει πρόσφατα να εφαρµόζουν σταδιακά αυτές τις ιδέες,
αλλά οι περισσότερες κατασκευές δεν είναι σχεδιασµένες µε τη λογική της
επαναχρησιµοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για τα µεγάλα εµπορικά κτίρια, τα
οποία µπορούν να δηµιουργούν δίκτυα επανάχρησης του νερού στη δοµή των
κτιρίων, σε συνδυασµό µε αξιοποίηση του ϐρόχινου νερού για άλλες χρήσεις
κτλ.

΄Ενα άλλο πρόβληµα είναι η µόλυνση του νερού, η οποία επηρεάζει και
τις ανεπτυγµένες αλλά και τις αναπτυσσόµενες χώρες σε πολλά επίπεδα. Η
Αµερικανική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) υπολογίζει ότι πε-
ϱίπου 3.217 δισεκατοµµύρια λίτρα ανεπεξέργαστων απορριµµάτων (απόβλη-
τα) εκβάλλονται ετησίως στο νερό συµβάλλοντας σε πάνω από 7 εκατοµµύρια
ασθένειες το χρόνο.84 Το Κέντρο ∆ιαχείρισης Νερού για τον Τρίτο Κόσµο
(TWCWM) υπολογίζει ότι µόνο το 10-12% των απόνερων στη Λατινική Αµερι-
κή υποβάλλεται σε σωστή επεξεργασία. Η Πόλη του Μεξικού, για παράδειγ-
µα, «εξάγει» τα ανεπεξέργαστα απόνερά της στους τοπικούς αγρότες.

Παρότι οι αγρότες το ϑέλουν αυτό, διότι έτσι αυξάνονται οι αποδόσεις στις
καλλιέργειές τους, τα απόνερα είναι µολυσµένα µε παθογόνα και τοξικά χη-
µικά, γεγονός που τα καθιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των αγροτών
αλλά και των καταναλωτών των προϊόντων που καλλιεργούνται σε αυτήν την
περιοχή. Στην Ινδία οι µεγάλες πόλεις αποβάλλουν τα ανεπεξέργαστα από-
νερά τους στο νερό το οποίο χρησιµοποιείται ως πόσιµο από τους πολίτες.
Το ∆ελχί, για παράδειγµα, αποβάλλει απόνερα απευθείας στον ποταµό Για-
µούνα, ο οποίος αποτελεί πηγή πόσιµου νερού για περίπου 57 εκατοµµύρια
ανθρώπους.85

Οι λύσεις σε αυτό το πρόβληµα πρέπει να επικεντρωθούν στο Ϲήτηµα της
τεράστιας συστηµικής ανεπάρκειας, η οποία πιθανότατα προκαλείται από
τους χρηµατικούς περιορισµούς που έχουν οι περισσότερες κυβερνήσεις ό-
σον αφορά την εγκατάσταση κατάλληλων αποχετευτικών συστηµάτων. Επι-
πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη να συµπεριληφθούν στο ϐιοµηχανικό σχε-
διασµό συστήµατα επαναχρησιµοποίησης του νερού για την καλύτερη χρήση
και διαφύλαξη των υφιστάµενων πλανητικών πόρων µας.

Πέρα από όλα αυτά η πιο αξιόλογη ευρεία λύση για να αντιµετωπίσουµε
αυτά τα αναδυόµενα προβλήµατα, τα οποία επηρεάζουν πάνω από 2 δισε-
κατοµµύρια ανθρώπους, αλλά και να επιτύχουµε µία κατάσταση σχετικής
αφθονίας για όλους τους ανθρώπους όσον αφορά το γλυκό νερό, έγκειται στο
να αξιοποιήσουµε τα σύγχρονα συστήµατα (α) καθαρισµού και (ϐ) αφαλάτω-

84 Πηγή: Compliance and Enforcement National Priority: Clean Water Act, Wet Weather,
Combined Sewer Overflows (https://www.epa.gov/)

85 Πηγή: Water Quality: An Ignored Global Crisis (http://www.businessweek.com/
articles/2013-03-21/water-quality-an-ignored-global-crisis)
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σης του νερού, τόσο σε «µακροβιοµηχανική» όσο και σε «µικροβιοµηχανική»
κλίµακα.

14.7.1 Καθαρισµός

Οι εξελίξεις στον τοµέα του καθαρισµού του νερού προχωρούν ϱαγδαία
µε πολλές διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις. Μία από τις ίσως πιο
αποδοτικές είναι η «υπεριώδης απολύµανση». Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά
ευέλικτη, χρησιµοποιεί λίγη ενέργεια και έχει γρήγορα αποτελέσµατα.

Σύµφωνα µε το µηχανικό Ashok Gadgil, εφευρέτη των ϕορητών συστη-
µάτων υπεριώδους απολύµανσης, «όσον αφορά την ενεργειακή χρήση τους,
60 watt ηλεκτρικής ενέργειας - ενέργεια αντίστοιχη µε αυτήν που καταναλώ-
νει µία απλή λάµπα γραφείου - είναι αρκετά για να απολυµάνουν ένα τόνο
νερό ανά ώρα ή 15 λίτρα ανά λεπτό...Αυτή η ποσότητα είναι αρκετή για να
καλύψει τις ανάγκες µίας κοινότητας 2.000 ανθρώπων για πόσιµο νερό.»86

Αυτή η συσκευή που εφηύρε ο Gadgil για ϕτωχές αγροτικές περιοχές µπορεί
να τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ, Ϲυγίζει µόνο 6,8 κιλά και δεν παράγει
τοξικά απόβλητα.

Φυσικά, δεν υπάρχει µαγική συνταγή. Παρότι το σύστηµα υπεριώδους α-
πολύµανσης λειτουργεί πολύ καλά για ϐακτήρια και ιούς, δεν είναι και τόσο
αποτελεσµατικό για άλλους τύπους µόλυνσης όπως τα αιωρούµενα στερεά, η
ϑολότητα, το χρώµα και η διαλυτή οργανική ύλη.87 Σε εφαρµογές µεγαλύτε-
ϱης κλίµακας το σύστηµα υπεριώδους απολύµανσης συνδυάζεται συχνά µε
πιο συµβατικές µεθόδους όπως η χλωρίωση, µε χαρακτηριστική περίπτωση
το µεγαλύτερο εργοστάσιο υπεριώδους απολύµανσης νερού στον κόσµο, το
οποίο ϐρίσκεται στη Νέα Υόρκη και µπορεί να απολυµαίνει περίπου 8,3 δι-
σεκατοµµύρια λίτρα τη µέρα,88 δηλαδή πάνω από 3 τρισεκατοµµύρια λίτρα
το χρόνο.

Ο µέσος πολίτης στις Ηνωµένες Πολιτείες χρησιµοποιεί 7.800 λίτρα το
χρόνο.89 Αυτό περιλαµβάνει το γλυκό νερό που χρησιµοποιείται και για
ϐιοµηχανικούς σκοπούς, όχι µόνο για πόση. Ο παγκόσµιος µέσος όρος είναι
1.385 κυβικά µέτρα το χρόνο.90 Η Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωµένες Πολιτείες

86 Πηγή: Ashok Gadgil on safe drinking water (http://www.renegademedia.info/books/
ashok-gadgil.html)

87 Πηγή: Ultraviolet Disinfection (http://www.nesc.wvu.edu/pdf/dw/publications/
ontap/2009_tb/ultraviolet_dwfsom53.pdf)

88 Πηγή: Multi-barrier Disinfection Strategy - New York City (Case Study)
(http://www.trojanuv.com/uvresources/multi-barrier-disinfection-strategy-new-york-
city-case-study-2210)

89 Πηγή: waterfootprint.org (http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-
tools/national-water-footprint-explorer/)

90 Πηγή: Αυτόθι.
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είναι προς το παρόν οι µεγαλύτεροι χρήστες γλυκού νερού στον κόσµο ενώ
το µεγαλύτερο ποσοστό του χρησιµοποιείται στην παραγωγή και κυρίως στη
γεωργία.91 Για την ακρίβεια, γύρω στο 70% του γλυκού νερού σε παγκόσµιο
επίπεδο χρησιµοποιείται στη γεωργία.92

Ας αφήσουµε προσωρινά στην άκρη τις απολύτως απαραίτητες αλλαγές
για τη στρατηγική διαχείριση του νερού, τα συστήµατα επαναχρησιµοποίη-
σης και τις δυνατότητες συντήρησης µέσω πιο προηγµένων και αποδοτικών
ϐιοµηχανικών εφαρµογών. Για λόγους στατιστικής ανάλυσης, ας αναλογι-
στούµε την εξής απλή ερώτηση: Τι ϑα χρειαζόταν για να απολυµάνουµε όλο
το γλυκό νερό το οποίο χρησιµοποιείται αυτήν τη στιγµή στον κόσµο (αν κάτι
τέτοιο ήταν πραγµατικά αναγκαίο) για κάθε χρήση; Για να απαντήσουµε πρέ-
πει να λάβουµε υπόψη ότι η µέση παγκόσµια κατανάλωση νερού είναι 1.385
κυβικά µέτρα ανά άτοµο και ο παγκόσµιος πληθυσµός είναι 7,2 δισεκατοµ-
µύρια, ενώ η συνολική ετήσια χρήση νερού είναι 9,972 τρισεκατοµµύρια
κυβικά µέτρα.

Χρησιµοποιώντας σαν σηµείο αναφοράς το εργοστάσιο υπεριώδους απο-
λύµανσης της Νέας Υόρκης µε δυναµικότητα παραγωγής 3 δισεκατοµµύρια
κυβικά µέτρα το χρόνο, ϐρίσκουµε ότι χρειαζόµαστε 3.327 τέτοια εργοστάσια
παγκοσµίως.93 Το εργοστάσιο της Νέας Υόρκης έχει έκταση περίπου 14.973
τετραγωνικά µέτρα.94 Αυτό σηµαίνει ότι ϑεωρητικά χρειάζονται περίπου 49,8
τετραγωνικά χιλιόµετρα για να επιτύχουµε την απολύµανση όλου του γλυκού
νερού που χρησιµοποιείται αυτήν τη στιγµή από τον παγκόσµιο πληθυσµό.
Φυσικά, περιττό να πούµε ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που πρέ-
πει να συµπεριλάβουµε στην εξίσωση, όπως οι ενεργειακές απαιτήσεις των
εγκαταστάσεων αυτών καθώς και το κρίσιµο Ϲήτηµα της τοποθεσίας.

Ωστόσο, ας κάνουµε µία ευρύτερη και πιο ουσιαστική σύγκριση. Ο στρα-
τός των Ηνωµένων Πολιτειών µόνο, µε περίπου 845.441 στρατιωτικά κτίρια
και ϐάσεις, καταλαµβάνει περίπου 121.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα γης πα-
γκοσµίως.95 Συνεπώς, απαιτείται µόνο το 0,04% αυτής της έκτασης για να
απολυµάνουµε το σύνολο του γλυκού νερού που χρησιµοποιεί ο παγκόσµιος
πληθυσµός, εφόσον κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο σε αυτήν µόνο την κλίµακα,
που δεν είναι.

91 Πηγή: Which Nations Consume the Most Water? (http://www.scientificamerican.com/
article.cfm?id=water-in-water-out)

92 Πηγή: worldometers.info (http://www.worldometers.info/water/)
93 9 τρισεκατοµµύρια 972 δισεκατοµµύρια διά 3 δισεκατοµµύρια
94 Πηγή: Catskill-Delaware Water Ultraviolet Disinfection Facility (http://

en.wikipedia.org/wiki/Catskill-Delaware_Water_Ultraviolet_Disinfection_Facility#cite_note-
nyc_pr-1)

95 Πηγή: The Worldwide Network of US Military Bases (http://www.globalresearch.ca/
the-worldwide-network-of-us-military-bases/5564)
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14.7.2 Αφαλάτωση

Αφήνοντας κατά µέρος τις δυνατότητές µας για µαζική παγκόσµια απο-
λύµανση του γλυκού νερού, πιθανότατα η ισχυρότερη µέθοδος για να εξα-
σφαλίσουµε πόσιµο νερό είναι η απευθείας µετατροπή από αλµυρό νερό,
παραδείγµατος χάρη από τη ϑάλασσα. ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος
του πλανήτη αποτελείται από αλµυρό νερό, αυτή η τεχνική, αν εφαρµοστεί
σωστά, εξασφαλίζει από µόνη της παγκόσµια αφθονία.

Η συνηθέστερη µέθοδος αφαλάτωσης σήµερα είναι η αντίστροφη ώσµωση,
µία διαδικασία η οποία αφαιρεί τα µόρια του νερού από το αλµυρό νερό α-
ϕήνοντας πίσω ιόντα αλάτων σε µία εναποµένουσα άλµη. Σύµφωνα µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Αφαλάτωσης (IDA), «αυτή τη στιγµή η αντίστροφη ό-
σµωση (RO)...αποτελεί σχεδόν το 60% των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, ενώ
ακολουθούν οι ϑερµικές µέθοδοι της Πολυβάθµιας Εκτόνωσης (MSF) στο 26%
και της Πολυβάθµιας Απόσταξης (MED) στο 8,2%.»96 Κατά το 2011 υπήρχαν
περίπου 16.000 εργοστάσια αφαλάτωσης παγκοσµίως και η συνολική δυνα-
µικότητα παραγωγής των εν ενεργεία εργοστασίων ήταν 66,5 εκατοµµύρια
κυβικά µέτρα τη µέρα.97

΄Οπως και µε κάθε άλλο τεχνολογικό εργαλείο, πολλές αναπτυσσόµενες
εφαρµογές που αυτήν τη στιγµή ϑεωρούνται «πειραµατικές» δείχνουν ότι µε
την πάροδο του χρόνου µπορεί να αυξηθεί δραστικά η αποδοτικότητά τους.
Μία τέτοια εφαρµογή είναι η χωρητική αφαλάτωση (CD), γνωστή και ως χω-
ϱητικός απιονισµός (CDI), η οποία σε σύγκριση µε τις συµβατικές µεθόδους
λειτουργεί µε µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, χαµηλότερες πιέσεις,
χωρίς µεµβρανικά εξαρτήµατα, ενώ δεν παράγει απόβλητα. Μπορεί επίσης
πολύ εύκολα να εφαρµοστεί σε µεγαλύτερη κλίµακα αυξάνοντας απλώς τον
αριθµό των ηλεκτροδίων ϱοής στο σύστηµα.98

Συνολικά αν εξετάσουµε τις υφιστάµενες αλλά και τις αναδυόµενες µε-
ϑόδους, ϐλέπουµε µία γενική τάση προς την αύξηση της αποδοτικότητας,
τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην ικανότητα παραγωγής.99 Στα
πλαίσια της µετασπανιότητας, η παρακάτω γενίκευση σχετικά µε την αξιοποί-
ηση της αφαλάτωσης ϑα εστιάσει µόνο στις τωρινές, αποδεδειγµένες µεθόδους
οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα. Συγκεκριµένα, ϑα επικεντρω-
ϑούµε στο σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης.

96 Πηγή: Desalination Overview (http://www.idadesal.org/desalination-101/
desalination-overview/)

97 Πηγή: Αυτόθι.
98 Πηγή: Flow electrodes may enable large-scale sea water desalination (http://

www.rsc.org/chemistryworld/2013/03/sea-water-desalination-capacitive-deionisation)
99 Πηγή: Advancements in Desalination (http://www.weat.org/sanantonio/

files/06%20-%20Summer%20Seminar%202013%20-%20Jim%20Lozier%20-
%20Adv%20in%20Desal.pdf)
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Το εργοστάσιο αφαλάτωσης του Γονθάγκι (Wonthaggi), που ϐρίσκεται
στο νότιο παραθαλάσσιο µέρος της Βικτώρια στην Αυστραλία, αποτελεί µία
προηγµένη µονάδα αφαλάτωσης ϑαλασσινού νερού µε τη χρήση αντίστροφης
ώσµωσης. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2012. Μπο-
ϱεί να παράγει, µε συντηρητικούς υπολογισµούς, γύρω στα 410.000 κυβικά
µέτρα αφαλατωµένου νερού τη µέρα (150 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα το χρό-
νο),100 ενώ καταλαµβάνει περίπου 202.000 τετραγωνικά µέτρα.101 ∆εδοµένου
ότι η συνολική παγκόσµια χρήση νερού αντιστοιχεί σε περίπου 9,972 τρισε-
κατοµµύρια κυβικά µέτρα το χρόνο, καταλήγουµε στο ότι ϑα χρειαζόµασταν
60.000 τέτοια εργοστάσια102 για να επεξεργαστούµε όλο το πόσιµο νερό που
έχουµε ανάγκη. Και πάλι, αυτή η γενικευµένη ανάλυση γίνεται απλώς για να
ϕανεί πόσο µεγάλες είναι οι δυνατότητές µας, καθώς στην πραγµατικότητα
δεν χρειάζεται να αφαλατώσουµε τόσο πολύ νερό.

Ωστόσο, αν χρειαζόταν να αφαλατώνουµε ϑαλασσινό νερό συνεχόµενα για
να ανταποκριθούµε στην παγκόσµια χρήση, ϑα χρειαζόµασταν συνολικά πε-
ϱίπου 12.140 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Η Γη έχει περίπου 350.016 χιλιόµε-
τρα ακτογραµµής.103 Χρησιµοποιώντας ως µοντέλο τις διαστάσεις του Γον-
ϑάγκι (έκταση περίπου 200 στρέµµατα), αν ανά 100 µέτρα ακτογραµµής
χωρούσαν 10 στρέµµατα εργοστασίου και αν η κάθε µονάδα είχε πλάτος 40
στρέµµατα και µήκος 50 στρέµµατα (παράλληλα στην ακτογραµµή), το κάθε
εργοστάσιο ϑα καταλάµβανε περίπου 500 µέτρα κατά µήκος της ακτής. Αυτό
σηµαίνει ότι µε 60.000 εργοστάσια των ίδιων διαστάσεων, ϑα χρειαζόµασταν
περίπου 30.000 χιλιόµετρα ακτογραµµής. Εποµένως, µε τους παραπάνω
στρογγυλοποιηµένους αριθµούς χρειαζόµαστε περίπου το 11,6% της παγκό-
σµιας ακτογραµµής, ενώ µε τους ακριβείς αριθµούς χρειαζόµαστε το 8,5%.

Βεβαίως, αυτό το ποσοστό είναι πολύ µεγάλο και ϕυσικά παίζουν ϱόλο
πολλοί άλλοι παράγοντες όσον αφορά την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσί-
ας για ένα τέτοιο εργοστάσιο. Και πάλι όµως, ο σκοπός αυτών των γενικευµέ-
νων στατιστικών αναλύσεων είναι µόνο να υποδείξουν τις τεράστιες και εφικτές
δυνατότητές µας στα πλαίσια των προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε σήµε-
ϱα όσον αφορά το νερό. Μάλιστα, η αφαλάτωση από µόνη της είναι σαφώς
ικανή να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων που υποφέρουν από λειψυδρία,
αν συνδυαστεί µε την κατάλληλη υποδοµή και ένα ορθό σύστηµα διανοµής
νερού στην ενδοχώρα.

100 Πηγή: Victorian Desalination Plant (http://en.wikipedia.org/wiki/
Wonthaggi_desalination_plant)
101 Πηγή: Wonthaggi Desalination Plant (http://www.onlymelbourne.com.au/
melbourne_details.php?id=31996#.UljSCWRDp94)
102 9,972 τρισεκατοµµύρια διά 150 εκατοµµύρια
103 Πηγή: The Coastline Paradox (http://grokearth.blogspot.com/2012/04/coastline-
paradox.html)
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Ως τελικό σηµείο εδώ, ας ϕέρουµε αυτήν τη ϑεωρητική ανάλυση σε ένα πιο
ϱεαλιστικό και απτό επίπεδο. Για παράδειγµα στην ήπειρο της Αφρικής, η
οποία κατά το 2013 είχε πληθυσµό 1 δισεκατοµµύριο ανθρώπους,104 σχεδόν
345 εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε πόσιµο νερό.105

∆εδοµένου ότι ένα άνθρωπος καταναλώνει 1.385 κυβικά µέτρα νερού το χρόνο
κατά µέσο όρο, για να παρέχουµε στον καθένα από τους 345 εκατοµµύρια
ανθρώπους αυτήν την ποσότητα ϑα χρειαζόµασταν µία παραγωγή 477,825
δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων το χρόνο.

Χρησιµοποιώντας ως ϐάση για τους υπολογισµούς µας την ετήσια πα-
ϱαγωγή των 150 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων του εργοστασίου Γονθάγκι,
ϑα χρειαζόταν να τοποθετήσουµε 3.185 τέτοια εργοστάσια κατά µήκος της
αφρικανικής ακτογραµµής για να καλύψουµε αυτήν τη Ϲήτηση, καταλαµβά-
νοντας περίπου 1.591 χιλιόµετρα ακτογραµµής. ∆εδοµένου ότι η συνολική
ακτογραµµή της Αφρικής έχει έκταση 40.487 χιλιόµετρα, ϑα χρειαζόµασταν
µόνο το 3,9% αυτής της έκτασης.106

Ωστόσο, αν διαιρούσαµε αυτόν τον αριθµό κατά το ήµισυ και χρησιµο-
ποιούσαµε συστήµατα υπεριώδους απολύµανσης για το ένα κοµµάτι της Α-
ϕρικής και συστήµατα αφαλάτωσης για το άλλο, η διαδικασία αφαλάτωσης ϑα
χρειαζόταν σε εγκαταστάσεις γύρω στο 1,9% των ακτογραµµών, δηλαδή πε-
ϱίπου 795 χιλιόµετρα, ενώ η διαδικασία απολύµανσης µόνο 1,2 τετραγωνικά
χιλιόµετρα, τα οποία αποτελούν ένα ελάχιστο κοµµάτι της συνολικής ξηράς
της Αφρικής (περίπου 28,3 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα). Κάτι τέ-
τοιο είναι σαφώς εφικτό και προφανώς σε αυτήν τη περίπτωση, όπως και σε
όλες τις περιπτώσεις, ϑα µεγιστοποιούσαµε στρατηγικά τις διαδικασίες απο-
λύµανσης καθώς αυτό είναι πιο αποδοτικό, ενώ ϑα χρησιµοποιούσαµε την
αφαλάτωση για να καλύψουµε την υπόλοιπη Ϲήτηση.

Αυτοί οι πρόχειροι στατιστικοί υπολογισµοί αποκαλύπτουν ότι χάρη στη
διαδικασία υπεριώδους απολύµανσης, τις συµβατικές µεθόδους απολύµαν-
σης καθώς και τις διαδικασίες αφαλάτωσης ως έχουν σήµερα, ακόµα και αν
αγνοήσουµε τις ταχείες εξελίξεις αυτών των µεθόδων107 οι οποίες πιθανότα-
τα ϑα εκτοξεύσουν την αποδοτικότητά τους µέσα στις επόµενες δεκαετίες, το
ϕαινόµενο της έλλειψης νερού στον πλανήτη Γη είναι αδικαιολόγητο. Και

104 Πηγή: World population (http://en.wikipedia.org/wiki/World_population)
105 Πηγή: water.org (http://water.org/water-crisis/water-facts/water/)
106 Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι είναι τεχνικά εφικτές και οι πλωτές µονάδες αφαλάτωσης
µέσα στη ϑάλασσα. (http://www.bmtdesigntechnology.com.au/design-solutions/floating-
desalination-plant/)
107 Μία προηγµένη τεχνολογία που ονοµάζεται «Σφεντόνα» (Slingshot), η οποία εφευρέθηκε
από τον Ντιν Κέιµεν (Dean Kamen), είναι ένα µικρής κλίµακας σύστηµα απολύµανσης νερού
το οποίο µπορεί να παράγει καθαρό νερό από σχεδόν οποιαδήποτε πηγή, όπως το ϑαλασσινό
νερό, µέσω µίας µεθόδου απόσταξης συµπιεσµένου ατµού. ∆εν χρειάζεται ϕίλτρα, ενώ µπορεί
να λειτουργήσει ακόµα και µε χρήση κοπριάς αγελάδας ως καύσιµο.
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στις δύο µεµονωµένες γενικεύσεις που κάναµε προηγουµένως υποθέσαµε ότι
εφαρµόστηκε µόνο µία µέθοδος από τις δύο (σε µεγάλη κλίµακα) και ότι δεν
υπάρχουν άλλες υφιστάµενες πηγές πόσιµου νερού.

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν
ότι έχουµε τις τεχνικές ικανότητες για να δηµιουργήσουµε παγκόσµια α-
ϕθονία στη διαθεσιµότητα πόσιµου νερού. Συγκεκριµένα, υπάρχει ακόµη
αρκετό γλυκό νερό διαθέσιµο, το οποίο µπορεί να διατηρηθεί µε µία απλή
ευφυή αναδιάταξη των υδατικών συστηµάτων ώστε να κάνουν επαναχρησι-
µοποίηση του νερού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αφαλάτωσης σε µικρή
και µεγάλη κλίµακα καθώς και οι διαδικασίες απολύµανσης ανάλογα µε τις
απαιτήσεις της κάθε περιοχής, πολλές από τις οποίες µπορούν µάλιστα να
τροφοδοτούνται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

14.8 Ενέργεια

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι πηγές που αναπληρώνονται συνε-
χώς. Αυτές οι πηγές περιλαµβάνουν ενέργεια από το νερό, τον άνεµο, τον ήλιο
και τη γεωθερµία. Αντίθετα, τα καύσιµα όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο και
το ϕυσικό αέριο δεν είναι ανανεώσιµα και ϐασίζονται σε αποθέµατα της Γης
τα οποία δεν αναπληρώνονται, τουλάχιστον ϐραχυπρόθεσµα.

∆ιαθέτουµε πλέον αρκετές γνώσεις σχετικά µε τις δυνατότητες τις οποίες
παρέχουν οι καθαρές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.108 Το ϕάσµα των εφαρ-
µογών τους, η επεκτασιµότητά τους και ο ϐαθµός αποδοτικότητάς τους, σε
συνδυασµό µε νέες προηγµένες µεθόδους αποθήκευσης και µεταφοράς ενέρ-
γειας, έχουν αναµφισβήτητα καταστήσει παρωχηµένες τις τωρινές µεθόδους
εξασφάλισης ενέργειας οι οποίες ϐασίζονται ως επί το πλείστον στους υδρο-
γονάνθρακες, ειδικά αν λάβουµε υπόψη τις συνεχείς αρνητικές επιπτώσεις
τους. Η πυρηνική ενέργεια, παρότι είναι αποτελεσµατική και ϑεωρείται «α-
νανεώσιµη» από κάποιους, έχει πολύ µεγάλο ϱίσκο, αν αναλογιστούµε την
ασταθή ύλη που χρησιµοποιείται και τα ατυχήµατα µεγάλης κλίµακας που
έχουν καταγραφεί. Για αυτό το λόγο σήµερα αυτή η µέθοδος παραγωγής
ενέργειας τίθεται υπό αµφισβήτηση.109

Στη σύγχρονη εποχή οι ανανεώσιµες πηγές που χρησιµοποιούνται πιο
συχνά είναι η υδροηλεκτρική (µέσω των ϕραγµάτων), η ηλιακή, η αιολική, η
γεωθερµική και τα ϐιοκαύσιµα. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αντιπροσω-
πεύουν αυτήν τη στιγµή το 19,2% περίπου της παγκόσµιας χρήσης ενέργειας,

108 Πηγή: Types of Renewable Energy (http://www.renewableenergyworld.com/rea/
tech/home)
109 Πηγή: Fukushima nuke pollution in sea ’was world’s worst’ (http://phys.org/news/
2011-10-fukushima-nuke-pollution-sea-world.html)
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µε την υδροηλεκτρική ενέργεια να αποτελεί το 20,3% αυτού του ποσοστού.110

∆εδοµένου ότι παγκοσµίως πάνω από 1,06 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρισµό,111 σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη ϱύπαν-
ση και τις περιοδικές κρίσεις που σχετίζονται µε τις συµβατικές µη ανανεώ-
σιµες µεθόδους, ο σκοπός αυτού του υποτµήµατος είναι να δείξουµε ότι η
χρήση πυρηνικής ενέργειας και ορυκτών καυσίµων είναι όχι µόνο πολύ επι-
κίνδυνη αλλά και αχρείαστη. Πλέον µπορούµε άνετα να παρέχουµε ενέργεια
σε όλον τον παγκόσµιο πληθυσµό χρησιµοποιώντας καθαρές ανανεώσιµες
µεθόδους, οι οποίες έχουν σχετικά µικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον και εί-
ναι σε µεγάλο ϐαθµό τοπικοποιηµένες ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε
κτιρίου, πόλης ή ϐιοµηχανικής εγκατάστασης.

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονίσουµε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει µία
και µοναδική λύση αυτήν τη στιγµή διότι κάθε περιοχή σε αυτόν τον πλανήτη
έχει τη δική της µορφολογία άρα και τις δικές της ιδιαιτερότητες και τάσεις
όσον αφορά την κατανάλωση και τις δυνατότητες αξιοποίησης ανανεώσιµης
ενέργειας. Συνεπώς, η εφαρµογή των µεθόδων παραγωγής ενέργειας πρέπει
να ϑεωρηθεί ως ένα ενιαίο σύστηµα ή αλλιώς ως ένα αναπτυξιακό δίκτυο
που συνδυάζει διάφορα µέσα παραγωγής. ΄Οσον αφορά την εξαγωγή και
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι τα
εν λόγω συστήµατα χωρίζονται σε δύο ϐασικές κατηγορίες : (α) συστήµατα
µεγάλης κλίµακας ή ϐασικού ϕορτίου και (ϐ) συστήµατα µικρής κλίµακας &
µικτής χρήσης.

14.8.1 Μεγάλης Κλίµακας ή Βασικού Φορτίου

Η παραγωγή µεγάλης κλίµακας, όπως του «ϐασικού ϕορτίου» που είναι
απαραίτητο για να τροφοδοτηθεί ενεργειακά µία πόλη ή ένα ϐιοµηχανικό
κέντρο υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων, περιλαµβάνει τέσσερα κύρια µέσα:
(α1) γεωθερµικά εργοστάσια, (α2) αιολικά πάρκα, (α3) ηλιακά πάρκα και (α4)
ενέργεια από το νερό (ωκεάνια/υδροηλεκτρική ενέργεια).

14.8.1.1 Γεωθερµία

Η γεωθερµική ενέργεια112 ουσιαστικά αξιοποιεί τη ϕυσική ϑερµότητα του
λιωµένου πυρήνα της Γης, ενώ τα σχετικά εργοστάσια τοποθετούνται συνήθως

110 Πηγή: REN21 (http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/)
111 Πηγή: Energy - The Facts (http://www.worldbank.org/en/topic/energy)
112 Στην προκειµένη περίπτωση η γεωθερµική ενέργεια δεν πρέπει να συγχέεται µε τη γε-
ωθερµική διαδικασία ϑέρµανσης/ψύξης µικρής κλίµακας, η οποία αξιοποιεί τη ϑερµότητα
που ϐρίσκεται λίγα µέτρα κάτω από το έδαφος (όπως για παράδειγµα οι γεωθερµικές αντλίες
ϑερµότητας).
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γύρω από περιοχές όπου η απόσταση από τα µεγάλα κέντρα ϑερµότητας είναι
σχετικά µικρή.113 114 Μία αναφορά του 2006 από το πανεπιστήµιο MIT για τη
γεωθερµική ενέργεια η οποία προωθούσε ένα προηγµένο σύστηµα εξαγωγής
ονόµατι EGS, ϐρήκε ότι αυτήν τη στιγµή είναι διαθέσιµα στη Γη 13.000 ZJ
(εξάκις εκατοµµύρια τζάουλ) ενέργειας, µε τη δυνατότητα εξαγωγής άλλων
2.000 ZJ, αν ϐελτιωθεί η σηµερινή τεχνολογία.115

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας όλων των χωρών στον πλανήτη είναι
περίπου µισό ZJ (0,55) το χρόνο,116 κάτι που σηµαίνει ότι για χιλιάδες χρόνια
µπορούµε να καλύπτουµε τις ενεργειακές µας ανάγκες µόνο από αυτό το
µέσο. Η έκθεση του MIT υπολόγισε επίσης ότι σε κάποια σκληρά πετρώµατα
10 χιλιόµετρα κάτω από το έδαφος των ΗΠΑ υπήρχε τόση ενέργεια που από
µόνη της ϑα µπορούσε να τροφοδοτεί όλον τον κόσµο για 30.000 χρόνια.

Παρότι η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να έχει αυξηθεί
κατά 56% µέχρι το 2040, οι δυνατότητες της γεωθερµίας είναι τεράστιες, ε-
ϕόσον αξιοποιηθούν σωστά.117 118 Παροµοίως, η ϑερµότητα που χρειάζεται
να εξάγουµε από τα έγκατα της Γης είναι πραγµατικά ελάχιστη σε σύγκρι-
ση µε τη συνολική διαθέσιµη ποσότητα. Συνεπώς, σε σχέση µε τη συνολική
ανθρώπινη κατανάλωση, αυτή η πηγή ενέργειας είναι ουσιαστικά απεριόρι-
στη.119 Επίσης, εφόσον η γεωθερµική παράγεται συνεχώς χωρίς διαλείψεις,
δεν υπάρχει ανάγκη για αποθήκευση της ενέργειας.

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωθερµικής ενέργειας είναι πολύ χα-
µηλός. Η Ισλανδία τη χρησιµοποιεί σχεδόν αποκλειστικά εδώ και λίγα χρόνια
και τα εργοστάσιά της παράγουν πολύ λιγότερους ϱύπους (χωρίς καθόλου
άνθρακα) σε σύγκριση µε τις µεθόδους που ϐασίζονται στους υδρογονάν-
ϑρακες.120 Εκτός από µία µικρή ποσότητα ϑείου που παράγεται, µπορούν
να προκύψουν µικροί σεισµοί ως αποτέλεσµα των τεχνικών γεώτρησης. Το

113 Πηγή: Geothermal Energy Facts (https://www.our-
energy.com/energy_facts/geothermal_energy_facts.html)
114 Πηγή: Back to Basics Video: What Is Geothermal Energy Anyway?
(http://www.renewableenergyworld.com/ugc/articles/2013/04/back-to-basics-video-
what-is-geothermal-energy-anyway.html)
115 Πηγή: Future of Geothermal Energy (http://geothermal.inel.gov/publications/
future_of_geothermal_energy.pdf)
116 Πηγή: EIA projects world energy consumption will increase 56% by 2040 (http://
www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=12251)
117 Πηγή: Αυτόθι.
118 Πηγή: Geothermal Energy Could Provide All the Energy the World Will Ever
Need (http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/09/geothermal-
energy-is-the-solution-for-the-future)
119 Πηγή: Geothermal FAQs (http://www1.eere.energy.gov/geothermal/faqs.html)
120 Πηγή: Geothermal energy emissions of little concern (http://
www.thinkgeoenergy.com/geothermal-energy-emissions-of-little-concern/)
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πρόβληµα έχει αναγνωριστεί ως ανθρωπογενές,121 αλλά µπορεί να λυθεί µε
κάποια ϐελτίωση στις µηχανικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε την καλή κα-
τανόηση των ϕυσικών χαρακτηριστικών της τοποθεσίας όπου στήνονται οι
γεωτρήσεις.

΄Οσον αφορά την τοποθεσία, ϑεωρητικά µπορούµε να τοποθετήσουµε ερ-
γοστάσια εξαγωγής γεωθερµικής ενέργειας οπουδήποτε, εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα εξόρυξης σε αρκετά ϐαθύ επίπεδο και εφόσον συνεχιστεί η πρό-
οδος των σχετικών τεχνολογικών εφαρµογών.122 Ωστόσο, σήµερα τα περισσό-
τερα εργοστάσια πρέπει να ϐρίσκονται σε σηµεία όπου συναντώνται οι τεκτο-
νικές πλάκες της Γης.123 ΄Ενας γεωθερµικός χάρτης της επιφάνειας της Γης
που λαµβάνεται µέσω δορυφόρου µπορεί να δείξει ξεκάθαρα τέτοια ιδανικά
σηµεία µε ϐάση τη ϑερµότητα που εκλύουν.124 Αυτοί οι χάρτες εµφανίζουν
πιθανά µέρη για γεωθερµικές εγκαταστάσεις κοντά σε ακτογραµµές ανά τον
κόσµο125 και παρότι οι περισσότερες έρευνες είναι αµφιλεγόµενες όσον α-
ϕορά το πόσες ακριβώς τοποθεσίες ϑα µπορούσαν να είναι διαθέσιµες, οι
δυνατότητες αυτής της πηγής ενέργειας είναι τεράστιες.

Επίσης, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι η γεωθερµι-
κή ενέργεια χρησιµοποιεί πολύ λιγότερη έκταση γης συγκριτικά µε άλλες
πηγές ενέργειας όπως τα ορυκτά καύσιµα και οι ανανεώσιµες πηγές που
χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα. Σε µία περίοδο 30 χρόνων, το χρονικό
διάστηµα που χρησιµοποιείται συνήθως για να συγκριθούν οι περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις της κάθε πηγής ενέργειας, παρατηρήθηκε ότι µία γεωθερµική
εγκατάσταση χρησιµοποιεί 404 τετραγωνικά µέτρα γης ανά GWh ενώ ένα ερ-
γοστάσιο άνθρακα χρησιµοποιεί 3.632 τετραγωνικά µέτρα ανά GWh.126 Αν
κάναµε µία ϐασική σύγκριση της γεωθερµίας µε τον άνθρακα, µε ϐάση αυτήν
την αναλογία τετραγωνικών µέτρων ανά GWh, ϑα παρατηρούσαµε ότι µπο-
ϱούµε να χωρέσουµε περίπου εννιά γεωθερµικά εργοστάσια στο χώρο που
καταλαµβάνει ένα εργοστάσιο άνθρακα.127 128

121 Πηγή: How Does Geothermal Drilling Trigger Earthquakes? (http://
www.scientificamerican.com/article.cfm?id=geothermal-drilling-earthquakes&page=2)
122 Πηγή: First Google.Org-funded geothermal mapping reportconfirms vast coast-to-coast
clean energy source (http://www.smu.edu/News/2011/geothermal-24oct2011)
123 Πηγή: Plate Tectonics (http://science.nationalgeographic.com/science/earth/the-
dynamic-earth/plate-tectonics-article/)
124 Πηγή: First Google.Org-funded geothermal mapping reportconfirms vast coast-to-coast
clean energy source (http://www.smu.edu/News/2011/geothermal-24oct2011)
125 Πηγή: geni.org (http://www.geni.org/globalenergy/library/renewable-energy-
resources/geothermal.shtml)
126 Πηγή: geo-energy.org (http://geo-energy.org/geo_basics_environment.aspx)
127 3.626 τετραγωνικά µέτρα διά 404 τετραγωνικά µέτρα = 8.975 τετραγωνικά µέτρα
128 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η γεωθερµική ενέργεια, όπως και όλες οι άλλες ανανεώσιµες πηγές
που εξετάζονται σε αυτό το κείµενο, συνδυάζουν εκ σχεδιασµού την τοποθεσία εξαγωγής (ή
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Αξίζει επιπλέον να σηµειωθεί ότι οι νέες, πιο αποδοτικές µέθοδοι άντλησης
γεωθερµίας ϕαίνεται να αποτελούν απλώς το ξεκίνηµα σε σύγκριση µε τις
πιθανές δυνατότητες παραγωγής στο µέλλον. Το 2013 ανακοινώθηκε ότι ϑα
ξεκινούσε η κατασκευή ενός σταθµού παραγωγής ενέργειας χιλίων µεγαβάτ
στην Αιθιοπία.129 Το µεγαβάτ (MW) είναι µία µονάδα µέτρησης της ισχύος. Η
ισχύς εκφράζεται διαφορετικά από την ενεργειακή ικανότητα, η οποία στην
προκειµένη περίπτωση εκφράζεται ως µεγαβατώρα (MWh). Με λίγα λόγια, η
ενέργεια είναι ο ϕόρτος εργασίας που εκτελείται ενώ η ισχύς είναι ο ϱυθµός
εκτέλεσης της εργασίας. Οπότε, για παράδειγµα, µία γεννήτρια µε ισχύ 1
MW που λειτουργεί σε αυτήν την ισχύ αδιάκοπα για µία ώρα ϑα παράξει 1
MWh σε ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτό σηµαίνει ότι, αν ένας γεωθερµικός σταθµός παραγωγής ενέργειας
1.000 MW λειτουργούσε σε πλήρη απόδοση 24 ώρες τη µέρα, 365 µέρες το
χρόνο, ϑα µπορούσε να παράγει 8.760.000 MWh το χρόνο.130 Η παγκόσµια
ετήσια χρήση ενέργειας είναι αυτή τη στιγµή 153 δισεκατοµµύρια MWh,131

που σηµαίνει ότι ϑα χρειαζόµασταν χονδρικά 17.465 γεωθερµικά εργοστάσια
για να καλύψουµε τις ενεργειακές ανάγκες όλου του πληθυσµού.132

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό ΄Ανθρακα (WCA), υπάρχουν πε-
ϱισσότερα από 2.300 εργοστάσια άνθρακα σε λειτουργία παγκοσµίως.133 Χρη-
σιµοποιώντας την προαναφερθείσα σύγκριση χώρου/ικανότητας, ότι δηλαδή
περίπου 9 γεωθερµικά εργοστάσια χωράνε στην έκταση που καταλαµβάνει
ένα εργοστάσιο άνθρακα, ϑα χρειαζόµασταν ϑεωρητικά την έκταση που κατα-
λαµβάνουν 1.940134 εργοστάσια άνθρακα (δηλαδή το 84% των εργοστασίων
άνθρακα που υπάρχουν σήµερα) για να χωρέσουν 17.465 γεωθερµικά ερ-
γοστάσια. Επίσης, δεδοµένου ότι τα εργοστάσια άνθρακα αποτελούν µόλις
το 41% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής ενέργειας σήµερα,135 αυτή
η ϑεωρητική ανάλυση ϕανερώνει ότι η γεωθερµική ενέργεια ϑα µπορούσε

αξιοποίησης) µε την τοποθεσία επεξεργασίας και διανοµής της ενέργειας. Αντιθέτως, στις
πηγές υδρογονανθράκων οι εγκαταστάσεις εξαγωγής (πχ. άνθρακα) και οι εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ή παραγωγής ενέργειας (πχ. διυλιστήρια ή εργοστάσια ενέργειας) σχεδόν πάντα
ϐρίσκονται σε ξεχωριστές τοποθεσίες. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα µάλιστα δεν λάβαµε καν
υπόψη τη γη που απαιτείται για την εξόρυξη άνθρακα. Εν ολίγοις, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας χρησιµοποιούν αρκετά λιγότερη έκταση και έχουν πολύ λιγότερο περιβαλλοντικό
αντίκτυπο.
129 Πηγή: The Carbon Capture Report (http://www.prweb.com/releases/2013/9/prweb11174657.htm)
130 8.760 (ώρες σε ένα χρόνο) επί 1.000 (MWh) = 8.760.000 Mwh/χρόνο.
131 Τα 0.55 Ϲετατζάουλ (εξάκις-εκατοµµύρια τζάουλ) αντιστοιχούν σε περίπου 153 δισεκα-
τοµµύρια µεγαβατώρες (MWh).
132 153 δισεκατοµµύρια MWh (συνολική παγκόσµια χρήση) διά 8.760.000 MWh (παραγω-
γική δυνατότητα ενός γεωθερµικού εργοστασίου) = 17.465 γεωθερµικά εργοστάσια.
133 Πηγή: worldcoal.org (http://www.worldcoal.org)
134 17.465 διά 9 = 1940,5
135 Πηγή: worldcoal.org (http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/coal-electricity/)
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να καλύψει το 100% της παγκόσµιας ενεργειακής Ϲήτησης χρησιµοποιώντας
µόνο το 84% της έκτασης που καταλαµβάνουν τα εργοστάσια άνθρακα.

Πέρα από όλα αυτά, η γεωθερµία έχει και το πλεονέκτηµα ότι λειτουργεί
χωρίς να προκαλεί ϱύπανση από την καύση του άνθρακα, η οποία παρεµπι-
πτόντως ϑεωρείται µία από τις πιο ϱυπογόνες ανθρώπινες ενέργειες και έχει
µάλλον τη µεγαλύτερη συµβολή στην ανθρωπογενή αύξηση του διοξειδίου
του άνθρακα CO2) στην ατµόσφαιρα.

14.8.1.2 Αιολικά Πάρκα

΄Ερευνες του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ έχουν καταλήξει στο ότι η
αξιοποίηση αιολικής ενέργειας στις πεδιάδες του Τέξας, του Κάνσας και της
Βόρειας Ντακότα µπορεί να παράσχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια ώστε να κα-
λύψει ενεργειακά όλες τις πολιτείες της χώρας.136 Ακόµη πιο εντυπωσιακή
είναι µία έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 2005 από το πανεπιστήµιο Στάνφορντ
στο Περιοδικό Γεωφυσικής ΄Ερευνας, η οποία ϐρήκε ότι, αν αξιοποιούσαµε
µόνο το 20% των πηγών αιολικής ενέργειας που είναι διαθέσιµες στον πλα-
νήτη, ϑα καλύπταµε τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρου του κόσµου.137

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, δύο πιο πρόσφατες µελέτες οι οποίες
δηµοσιεύτηκαν το 2012 από ανεξάρτητους οργανισµούς υπολόγισαν ότι µε
την υφιστάµενη τεχνολογία στις ανεµογεννήτριες, η Γη µπορεί να παράγει
εκατοντάδες τρισεκατοµµύρια ϐατ. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη
από την τωρινή παγκόσµια κατανάλωση.138 Η αιολική ενέργεια είναι µία
από τις πιο απλές µορφές ανανεώσιµης ενέργειας µε χαµηλό αντίκτυπο και
η επεκτασιµότητά της περιορίζεται µόνο από την τοποθεσία.

Το Κέντρο Αιολικής Ενέργειας της ΄Αλτα στην Καλιφόρνια, µε έκταση πε-
ϱίπου 36 τετραγωνικά χιλιόµετρα και παραγωγική δυνατότητα 1.320 MW, αν
λειτουργούσε αδιάκοπα ϑα παρήγαγε ετησίως 11.563.200 MWh.139 Εποµέ-
νως, παίρνοντας ως πρότυπο το παραπάνω κέντρο ϑα χρειαζόµασταν 13.231
αιολικά πάρκα ίδιας έκτασης για να καλύψουµε τη σηµερινή παγκόσµια χρή-
ση των 153 δισεκατοµµυρίων MWh. Συνεπώς ϑα χρειαζόµασταν µία έκταση
αρκετού αιολικού δυναµικού περίπου 481.896 τετραγωνικών χιλιοµέτρων,140

δηλαδή το 0,3% της επιφάνειας της Γης, για να τροφοδοτήσουµε ενεργειακά

136 Πηγή: ¨U.S. National Renewable Energy Laboratory". February 6th 2007
137 Πηγή: Evaluation of global wind power (http://www.stanford.edu/group/efmh/
winds/global_winds.html)
138 Πηγή: The Earth Has Enough Wind Energy Potential To Power All Of Civi-
lization (http://www.businessinsider.com/the-earth-has-enough-wind-energy-potential-
to-power-all-of-civilization-2012-9)
139 8.760 (ώρες σε ένα χρόνο) επί 1.320 (MW) = 11.563.200 MWh το χρόνο.
140 13.231 επί 36,42171 (τετραγωνικά χιλιόµετρα) = 481.895,6 (τετραγωνικά χιλιόµετρα)
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όλον τον πλανήτη.141 Και πάλι, δεν υποστηρίζουµε ότι κάτι τέτοιο είναι επιθυ-
µητό, ειδικά αν λάβουµε υπόψη πόσες περιοχές είναι όντως κατάλληλες για
την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, µαζί µε άλλους σηµαντικούς παράγοντες
που πρέπει να υπολογίσουµε. Αυτή η ανάλυση γίνεται µόνο και µόνο για να
γίνουν ορατές οι τεχνικές µας δυνατότητες στο συγκεκριµένο τοµέα.

Ωστόσο, όσον αφορά την παραγωγή, είναι εκπληκτικές οι δυνατότητες των
υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Σε σύγκριση µε την εξαγωγή αιολικής ενέργειας
στη ξηρά, η υπεράκτια αιολική ενέργεια έχει κατά µέσο όρο µεγαλύτερη από-
δοση, διότι η ταχύτητα του ανέµου τείνει να είναι µεγαλύτερη στη ϑάλασσα.
Αυτή η µέθοδος µάλιστα λύνει το πρόβληµα των εδαφικών περιορισµών ή της
έλλειψης χώρου για εγκατάσταση µονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Σύµφωνα µε την Αξιολόγηση Υπεράκτιων Πηγών Αιολικής Ενέργειας των
ΗΠΑ, οι υπεράκτιες πηγές αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, οι οποίες µπορούν
να αξιοποιηθούν µε τοποθέτηση ανεµογεννητριών, διαθέτουν συνολικά 4.150
GW (δηλαδή 4.150.000 MW) την ώρα.142 Αν αυτές οι πηγές λειτουργούσαν
αδιάκοπα, ϑα παρήγαγαν 36,3 δισεκατοµµύρια MWh ετησίως. ∆εδοµένου
ότι οι ΗΠΑ κατά το 2010 χρησιµοποίησαν 25,7 δισεκατοµµύρια MWh,143

παρατηρούµε ότι από µόνη της η υπεράκτια εξαγωγή αιολικής ενέργειας ξε-
περνάει την εθνική ενεργειακή κατανάλωση κατά 10,6 δισεκατοµµύρια MWh
ή αλλιώς κατά 41%.

Αν προεκτείνουµε αυτό το παράδειγµα στις υπόλοιπες ακτογραµµές του
κόσµου λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα στατιστική ανάλυση για τις
χερσαίες µονάδες αιολικής ενέργειας, από την οποία ϕάνηκε ότι µπορού-
µε άνετα να τροφοδοτήσουµε ενεργειακά όλον τον κόσµο µόνο µε µονάδες
στην ξηρά,144 ϑα παρατηρήσουµε ότι οι δυνατότητες επίτευξης αφθονίας στην
ενέργεια αξιοποιώντας µόνο τον άνεµο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

14.8.1.3 Ηλιακά Πάρκα

Τα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας της Γης δέχονται ετησίως περίπου
1,5 × 1021 ϐατώρες ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό το τεράστιο ποσό ενέργειας
είναι 23.000 ϕορές µεγαλύτερο από αυτό που καταναλώνει όλος ο ανθρώπι-

141 Τα 481.895,6 τετραγωνικά χιλιόµετρα είναι το 0,32% των 148.901.006,4 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων (συνολική έκταση του εδάφους της Γης).
142 Πηγή: Assessment of Offshore Wind Energy Resources for the United States (http://
www.nrel.gov/docs/fy10osti/45889.pdf)
143 Πηγή: Energy in the United States (http://en.wikipedia.org/wiki/
Energy_in_the_United_States#cite_note-IEA2012-13)
144 Πηγή: The Earth Has Enough Wind Energy Potential To Power All Of Civi-
lization (http://www.businessinsider.com/the-earth-has-enough-wind-energy-potential-
to-power-all-of-civilization-2012-9)
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νος πληθυσµός σε ένα χρόνο.145 Αν η ανθρωπότητα µπορούσε να δεσµεύσει
το 0,1% αυτής της ενέργειας που ϕθάνει στη Γη, ϑα είχαµε στη διάθεσή µας
εξαπλάσια ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουµε σήµερα, µε σχεδόν µηδε-
νικές εκποµπές αερίων ϑερµοκηπίου. Η αποτελεσµατικότητα της δέσµευσης
της ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από το επίπεδο της τεχνολογίας και συγκε-
κριµένα το πόσο µεγάλο είναι το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας.

Τα συµβατικά ϕωτοβολταϊκά, η πιο κοινή µορφή που χρησιµοποιείται
σήµερα σε εφαρµογές µικρότερης κλίµακας, χρησιµοποιούν το πυρίτιο ως η-
µιαγωγό και έχουν τη µορφή επίπεδης κυψέλης ή ϕύλλου. Τα συγκεντρωτικά
ϕωτοβολταϊκά είναι κατά µέσο όρο πιο αποδοτικά από τα µη συγκεντρωτι-
κά, αλλά συνήθως χρειάζονται περισσότερη άµεση έκθεση στον ήλιο για να
εστιάσουν κατάλληλα το ϕως.

Η συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια είναι µία µέθοδος µεγάλης κλίµακας,
η οποία χρησιµοποιεί καθρέφτες ή ϕακούς για να συγκεντρώσει µία µεγάλη
περιοχή ηλιακού ϕωτός ή ηλιακής ϑερµικής ενέργειας σε µία µικρή περιοχή.
Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται όταν το συγκεντρωµένο ϕως µετατρέπεται σε
ϑερµότητα, η οποία µε τη σειρά της κινεί µία ϑερµική µηχανή (πχ. γεννήτρια
ατµού) που είναι συνδεδεµένη µε µία γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας ή κά-
τι παρόµοιο. Σε αντίθεση µε τα ϕωτοβολταϊκά, που µετατρέπουν άµεσα την
ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισµό, αυτή η τεχνολογία τη µετατρέπει σε ϑερµό-
τητα. Ακόµη πρόσφατα χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι αποθήκευσης µεγάλης
κλίµακας ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν την ενέργεια και τη νύχτα.

Μία παραλλαγή της συγκεντρωτικής ηλιακής ενέργειας είναι η Ηλιακή
Θερµική Ενέργεια. Το «΄Αιβανπα» (Ivanpah), ένα σύστηµα µετατροπής ηλιακής
ενέργειας σε ηλεκτρική, το οποίο ϐρίσκεται στην Καλιφόρνια των Ηνωµένων
Πολιτειών, έχει έκταση σχεδόν 14 τετραγωνικά χιλιόµετρα146 και δηλωµένη
ετήσια απόδοση 1.079.232 MWh.147 Παρότι δεν χρησιµοποιεί καµία µορφή
αποθήκευσης, εξυπηρετεί περίπου 140.000 σπίτια στην περιοχή. Αν προε-
κτείνουµε τους υπολογισµούς µας χρησιµοποιώντας το ΄Αιβανπα ως ϐάση, ϑα
χρειαζόµασταν ϑεωρητικά 141.767 τέτοιες εγκαταστάσεις, δηλαδή περίπου
2.007.987 τετραγωνικά χιλιόµετρα (1,3% της συνολικής χερσαίας έκτασης
της Γης) για να ανταποκριθούµε στην παγκόσµια κατανάλωση.148

145 Πηγή: thefreedictionary.com (http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/
solar+energy)
146 Πηγή: World’As biggest solar thermal power plant fires up for first time (http://
reneweconomy.com.au/2013/worlds-biggest-solar-thermal-power-plant-fires-first-time-
89135)
147 Πηγή: Ivanpah Solar Electric Generating System (http://www.nrel.gov/csp/
solarpaces/project_detail.cfm/projectID=62)
148 153 δισεκατοµµύρια MWh (παγκόσµια ετήσια χρήση ενέργειας) διά 1.079.232MWh
= 141.767 εργοστάσια. 141.767 εργοστάσια επί 14,164 τετραγωνικά χιλιόµετρα =
2.007.987,43 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αυτή η έκταση είναι το 1,34% των 148.901.006,45
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Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι κάτι τέτοιο ϑα ήταν όντως πρακτικό, ενώ δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι η κάθε περιοχή της Γης έχει διαφορές στις εκπεµπό-
µενες ακτινοβολίες. Ωστόσο οι έρηµοι, οι οποίες είναι µάλλον τα ευνοϊκότερα
µέρη για ηλιακά πάρκα αλλά όχι και τόσο κατάλληλα για κατοίκηση, α-
ποτελούν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής ξηράς του πλανήτη, δηλαδή
περίπου 48 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα. ∆εδοµένου ότι σύµφωνα
µε τους παραπάνω υπολογισµούς µας ϑα χρειάζονταν ϑεωρητικά περίπου
2 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα για να τροφοδοτήσουµε ενεργειακά
όλον τον κόσµο, χρειαζόµαστε µόνο το 4,2% της παγκόσµιας έκτασης των
ερήµων.149

Επιπροσθέτως, άλλα έργα παρόµοια µε το πάρκο ΄Αιβανπα έχουν ενσω-
µατώσει συστήµατα αποθήκευσης. Το εργοστάσιο εκµετάλλευσης ηλιακής
ενέργειας «Σολάνα» (Solana) στην Αριζόνα, µε ισχύ 280 MW, συνδυάζει πα-
ϱαβολικά κάτοπτρα αξονικής εστίασης µε αποθήκευση ενέργειας σε λιωµένο
αλάτι και µπορεί να συνεχίσει την παραγωγή µέχρι και έξι ώρες µετά τη δύση
του ηλίου.150

Γενικά, ο ϱυθµός εξέλιξης των ϕωτοβολταϊκών, των ηλιοθερµικών συστη-
µάτων, των µεθόδων αποθήκευσης ενέργειας καθώς και άλλων υφιστάµενων
και αναδυόµενων τεχνολογιών συνεχίζει να αυξάνεται ταχύτατα. Εποµένως
πολλές εφαρµογές οι οποίες µοιάζουν πολύ αποδοτικές σήµερα µπορεί σε
µία ή δύο δεκαετίες να ϕαίνονται παρωχηµένες. ΄Οπως ϑα αναλυθεί παρακά-
τω σε σχέση µε τις λύσεις ανανεώσιµης ενέργειας µικρότερης κλίµακας, ίσως
το πιθανότερο µέσο για να επιτύχουµε πραγµατική ενεργειακή αποδοτικότη-
τα είναι η συµπερίληψη εφαρµογών ηλιακής ενέργειας στην ίδια τη δόµηση
των κτιρίων και των κατοικιών. Το ϑέµα είναι να κάνουµε την τεχνολογία
συµπαγή και αρκετά αποδοτική για τοπική µεµονωµένη χρήση.

Εντούτοις τα εργοστάσια ηλιακής ενέργειας, όπως η γεωθερµία αλλά και η
αιολική ενέργεια, έχουν τεράστιες δυνατότητες και µάλιστα είναι αναµφίβολο
ότι µε τους κατάλληλους πόρους και τη δέουσα προσοχή, αυτά τα εργοστάσια
ϑα µπορούσαν από µόνα τους να εδραιώσουν µία ενεργειακή υποδοµή και
ένα επίπεδο αποδοτικότητας που να τροφοδοτεί ενεργειακά όλον τον κόσµο.

14.8.1.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Η αξιοποίηση ανανεώσιµης ενέργειας µε ϐάση το νερό έχει γενικά δύο πη-
γές, τον ίδιο τον ωκεανό και τα υδάτινα ϱεύµατα. ΄Ενα παράδειγµα υδάτινων

τετραγωνικών χιλιοµέτρων (συνολική χερσαία έκταση της Γης).
149 Παραποµπή: Is Anything Stopping a Truly Massive Build-Out of Desert Solar Power?
(http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=challenges-for-desert-solar-power)
150 Πηγή: Solar Plant Generates Power For Six Hours After Sunset
(https://www.kcet.org/redefine/solar-plant-generates-power-for-six-hours-after-sunset)
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ϱευµάτων είναι τα ϱεύµατα ποταµού, τα οποία αξιοποιούν την ορµή του νερού
που ϱέει και καταρρέει, συνήθως σε ένα χείµαρρο. Το τελευταίο χαρακτηρί-
Ϲεται γενικά ως υδροηλεκτρική ενέργεια και, όπως τονίστηκε προηγουµένως,
αυτήν τη στιγµή αποτελεί ένα πολύ µεγάλο µέρος των υφιστάµενων υποδοµών
ανανεώσιµης ενέργειας.151

Από την άλλη, ακόµη δεν έχουµε αξιοποιήσει ούτε ένα κλάσµα των τε-
ϱάστιων δυνατοτήτων που µας προσφέρει ο ωκεανός. Για την ακρίβεια, δεν
ϑα ήταν παράλογο να υποθέσουµε ότι η ευφυής αξιοποίηση των αυτόµα-
των κινήσεων των ωκεάνιων υδάτων σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση των
ϑερµοκρασιακών διαφορών, διαδικασία γνωστή και ως µετατροπή ωκεάνιας
ϑερµικής ενέργειας, ϑα µπορούσε να τροφοδοτήσει ενεργειακά όλον τον κό-
σµο.152 153 154 ∆εδοµένης της υφιστάµενης και αρκετά εκτενούς χρήσης της
υδροηλεκτρικής ενέργειας (ϐλ. ϕράγµατα), αυτό το υποτµήµα του δοκιµίου
ϑα εστιάσει στις δυνατότητες του ωκεανού.

Οι πιο υποσχόµενες µέθοδοι εξαγωγής ενέργειας από το νερό αυτήν τη
στιγµή είναι µάλλον η ενέργεια από τα κύµατα, την παλίρροια, τα ωκεάνια
ϱεύµατα, την ωκεάνια ϑερµική ενέργεια και την ώσµωση. Τα κύµατα προκα-
λούνται κυρίως από τον άνεµο, οι παλίρροιες προκαλούνται κυρίως από τη
ϐαρυτική έλξη της σελήνης, τα ωκεάνια ϱεύµατα προκαλούνται κυρίως από
την περιστροφή της Γης, ενώ η ωκεάνια ϑερµική ενέργεια είναι αποτέλεσµα
της απορρόφησης ηλιακής ϑερµότητας από την επιφάνεια του ωκεανού. Η
ωσµωτική ενέργεια προκύπτει όταν το ϕρέσκο νερό έρχεται σε επαφή µε αλ-
µυρό νερό καθώς η ίδια εκµεταλλεύεται τη διαφορά στη συγκέντρωση των
αλάτων.

14.8.1.5 Κυµατική Ενέργεια

΄Εχει ϐρεθεί ότι η παγκόσµια δυναµική της χρησιµοποιήσιµης κυµατικής
ενέργειας είναι περίπου 3 τεραβάτ (TW),155 δηλαδή περίπου 26.280 τεραβα-
τώρες το χρόνο, αν εξάγεται χωρίς διακοπές. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο 20%
151 Πηγή: Use and Capacity of Global Hydropower Increases (http://
www.worldwatch.org/node/9527)
152 Πηγή: Ocean currents can power the world, say scientists (http://
www.telegraph.co.uk/earth/energy/renewableenergy/3535012/Ocean-currents-can-
power-the-world-say-scientists.html)
153 Σύµφωνα µε τον Μιχάλη Μπερνίτσα, καθηγητή στο Τµήµα Ναυπηγικής Αρχιτεκτονικής
και Ναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Μίσιγκαν, «...αν µπορούσαµε να αξιοποιήσου-
µε µόνο το 0,1% της ενέργειας που ϐρίσκεται στον ωκεανό, ϑα µπορούσαµε να καλύψουµε
τις ενεργειακές ανάγκες 15 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων.» (http://www.umich.edu/∼mrel/)
154 Πηγή: Our Current Technologies (http://voith.com/en/products-services/hydro-
power-391.html)
155 Πηγή: Assessing the Global Wave Energy Potential (http://www.oceanor.no/related/
59149/paper_OMAW_2010_20473_final.pdf)
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της τρέχουσας παγκόσµιας χρήσης. Αυτό το ποσό ενέργειας έχει εξακριβωθεί
από την ανάλυση περιοχών ϐαθέων υδάτων κοντά σε ακτογραµµές. Η ϑεωρη-
τική ισχύς έχει εκτιµηθεί στα 3,7 TW, µε την τελική καθαρή εκτίµηση να έχει
µειωθεί κατά περίπου 20% για να αντισταθµίσει τις διάφορες δυσκολίες που
µπορεί να παρουσιάσουν κάποιες περιοχές όπως η ύπαρξη πάγων. Η παρα-
γωγή ενέργειας καθορίζεται ϐασικά από το ύψος των κυµάτων, την ταχύτητά
τους, το µήκος τους και την πυκνότητα του νερού.

Τα κυµατικά πάρκα, δηλαδή οι µονάδες αξιοποίησης κυµατικής ενέρ-
γειας σε ακτογραµµές, δεν έχουν εφαρµοστεί σε µεγάλη κλίµακα µέχρι στιγ-
µής, ενώ έξι χώρες µόνο έχουν εφαρµόσει αυτήν την τεχνολογία σε µικρή
κλίµακα.156 Κάποιες από τις περιοχές µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες είναι
η δυτική ακτή της Ευρώπης, η ϐόρεια ακτή του Ηνωµένου Βασιλείου και
στον Ειρηνικό Ωκεανό οι ακτές της Βόρειας και Νότιας Αµερικής, της Νότιας
Αφρικής, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

14.8.1.6 Παλιρροϊκή Ενέργεια

Η παλίρροια µπορεί να δώσει ενέργεια ϐάσει δύο χαρακτηριστικών της :
του εύρους και του ϱεύµατος. Το παλιρροϊκό εύρος είναι ουσιαστικά «η άνο-
δος και η πτώση» των επιπέδων του ωκεανού. Τα παλιρροϊκά ϱεύµατα είναι
ϱοές που δηµιουργούνται από την περιοδική οριζόντια κίνηση της παλίρροιας
και συχνά µεγεθύνονται ϐάσει της µορφής του ϐυθού της ϑάλασσας.

Κάθε περιοχή της Γης έχει διαφορετικό παλιρροϊκό εύρος.157 Στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο, µία περιοχή µε µεγάλα επίπεδα παλιρροϊκής δραστηριότητας,
υπάρχουν δεκάδες σηµεία διαθέσιµα για εξαγωγή ενέργειας, µε τις εκτιµή-
σεις να υπολογίζουν ότι το 34% της εθνικής ενεργειακής χρήσης ϑα µπορούσε
να προέρχεται µόνο από την παλιρροϊκή ενέργεια.158 Παλαιότερες έρευνες
υπολόγισαν την παγκόσµια δυνατότητα της παλιρροϊκής ενέργειας στις 1.800
τεραβατώρες (TWh) το χρόνο.159 Πιο πρόσφατες έρευνες έχουν υπολογίσει ότι
η ϑεωρητική δυναµική της είναι 3 τεραβάτ (TW), υποθέτοντας ότι µόνο ένα
µέρος αυτής της ενέργειας ϑα είναι αξιοποιήσιµο.160

Η παλιρροϊκή ενέργεια, αν και αρκετά προβλέψιµη, υπόκειται σε καθη-
µερινές περιόδους διακοπής λόγω των αλλαγών της παλίρροιας. Υποθέτοντας

156 Πηγή: Wave farm (http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_farm)
157 Πηγή: Tidal Energy (http://ei.lehigh.edu/learners/energy/tidal2.html)
158 Πηγή: lunarenergy.co.uk (http://www.lunarenergy.co.uk/factsFigures.htm)
159 Πηγή: Ocean Energy: Prospects & Potential, Isaacs & Schmitt, with 15%
utilization factor & 50% capacity factor. (http://www.crpm.org/pub/agenda/
1384_nathalie_rousseau.pdf)
160 Παραποµπή: Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Ottmar Ede-
nhofer, 2012, pp 505-506
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ότι µόνο 1,5 TW µπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα χρόνο χρησιµοποιώντας προηγ-
µένη τεχνολογία, αυτό σηµαίνει ότι περίπου το 7% της παγκόσµιας ενέργειας
µπορεί να προέρχεται από την παλίρροια.

14.8.1.7 Ωκεάνια Ρεύµατα

΄Οπως και τα παλιρροϊκά ϱεύµατα, τα ωκεάνια ϱεύµατα έχουν δείξει µε-
γάλες δυνατότητες. Αυτά τα ϱεύµατα κινούνται συνεχώς στον ανοιχτό ωκεανό
και έχουν αναπτυχθεί πολλές καινούριες τεχνολογικές εφαρµογές για να α-
ξιοποιήσουν αυτήν την ανεκµετάλλευτη, µέχρι πρότινος, πηγή.

΄Οπως µε όλες τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ικανότητα αξιοποίη-
σης αυτών των ϱευµάτων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αποδοτικότητα
της τεχνολογίας που χρησιµοποιούµε. Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισµός Ωκε-
άνιας Ενέργειας (EOEA) εκτιµά ότι η τρέχουσα δυναµική τους είναι 400
TWh/χρόνο.161 Ωστόσο, αυτό το νούµερο πιθανόν να είναι πλέον ανακριβές.
Οι παλαιότερες εφαρµογές τύπου τουρµπίνας/µύλου χρειάζονταν ϑαλάσσια
ϱεύµατα µέσης ταχύτητας 5 µε 6 κόµβων για να εξάγουν ενέργεια, ενώ τα
περισσότερα ϱεύµατα των ωκεανών είναι πιο αργά από 3 κόµβους.162 Ωστόσο
πλέον υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της ενέργειας των υδάτινων ϱευµά-
των που έχουν ταχύτητα µικρότερη από 2 κόµβους.163 Για αυτόν τον λόγο
ορισµένοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι το ωκεάνιο ϱεύµα από µόνο του ϑα
µπορούσε να τροφοδοτήσει ενεργειακά ολόκληρο τον κόσµο.164

Η ισχύς από το Ρεύµα του Κόλπου165 έχει εκτιµηθεί στα 13 γιγαβάτ (GW),
υποθέτοντας ότι χρησιµοποιούµε κατά ϐάση τις συµβατικές εφαρµογές τουρ-
µπίνας και ότι η ικανότητα µετασχηµατισµού είναι 30%.166 Αυτό µεταφράζε-
ται σε 13.000 MW και άρα, µε συνεχή εξαγωγή ενέργειας από το ϱεύµα όλο

161 Πηγή: Ocean Energy: Position Paper for IPCC (http://ec.europa.eu/research/energy/
pdf/gp/gp_events/wrec/wrec_2008_ocean-hydro_alla_weinstein_en.pdf)
162 Πηγή: Ocean currents can power the world, say scientists (http://
www.telegraph.co.uk/earth/energy/renewableenergy/3535012/Ocean-currents-can-
power-the-world-say-scientists.html)
163 Πηγή: ’Fish Technology’ Draws Renewable Energy From Slow Water Currents
(http://ns.umich.edu/new/releases/6842-fish-technology-draws-renewable-energy-
from-slow-water-currents)
164 Πηγή: Ocean currents can power the world, say scientists
(http://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/renewableenergy/3535012/Ocean-
currents-can-power-the-world-say-scientists.html)
165 Πηγή: Ρεύµα του Κόλπου (https://el.wikipedia.org/wiki/Ρεύµα_του_Κόλπου)
166 Πηγή: Theoretical Assessment of Ocean Current Energy Potential
for the Gulf Stream System (http://www.researchgate.net/publication/
256495742_Theoretical_Assessment_of_Ocean_Current_Energy
_Potential_for_the_Gulf_Stream_System)
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το χρόνο, γύρω στις 113.880.000 µεγαβατώρες (MWh) το χρόνο.167 Το 2011
οι ΗΠΑ χρησιµοποίησαν 4,1 δισεκατοµµύρια MWh ηλεκτρισµού.168 Αυτό
σηµαίνει ότι το 3,3%169 της ηλεκτρικής κατανάλωσης στις ΗΠΑ ϑα µπορούσε
να παραχθεί από το Ρεύµα του Κόλπου και µόνο. Και πάλι, αυτή η υπόθεση
γίνεται λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις συµβατικές τεχνολογικές εφαρµογές. Το
παραπάνω ποσοστό, παρότι ϕαίνεται µικρό, ϑα µπορούσε να συνδυαστεί µε
άλλες µεθόδους για να παράξει πολύ µεγαλύτερη συνολική απόδοση.

14.8.1.8 Ωσµωτική Ενέργεια

Η ωσµωτική ενέργεια (ή αλλιώς «ενέργεια ϐαθµίδωσης της αλατότητας»)
δηµιουργείται από τη διαφορά στη συγκέντρωση αλάτων µεταξύ του νερού
της ϑάλασσας και του νερού των ποταµών. Το Νορβηγικό Κέντρο Ανανεώσι-
µης Ενέργειας (SFFE) υπολόγισε ότι η παγκόσµια δυναµική της είναι περί-
που 1.370 TWh/χρόνο,170 ενώ άλλες εκτιµήσεις αναφέρουν ότι είναι γύρω
στις 1.700 TWh/χρόνο,171 ποσό που ισοδυναµεί µε το 50% των ενεργειακών
αναγκών ολόκληρης της Ευρώπης.172

Παρότι είναι ακόµη ουσιαστικά σε νηπιακό στάδιο, η αξιοποίηση της ω-
σµωτικής ενέργειας µέσω ανεπτυγµένων τεχνολογιών ϕαίνεται πολλά υποσχό-
µενη. Οι σταθµοί παραγωγής ενέργειας µπορούν, ϑεωρητικά, να χτιστούν σε
οποιοδήποτε σηµείο έρχεται σε επαφή το ϑαλασσινό µε το γλυκό νερό. Μπο-
ϱούν να παράγουν ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες.

14.8.1.9 Ωκεάνια Θερµική Ενέργεια

Η τελευταία αξιόλογη µέθοδος εξαγωγής ενέργειας που ϐασίζεται στον
ωκεανό είναι η µετατροπή ωκεάνιας ϑερµικής ενέργειας. Αξιοποιώντας τις

167 8.760 (οι ώρες που περιλαµβάνει ένας χρόνος) επί 13.000 MW = 113 εκατοµµύρια 880
χιλιάδες µεγαβατώρες (MWh) το χρόνο.
168 Πηγή: Energy in the United States (http://en.wikipedia.org/wiki/
Energy_in_the_United_States#Consumption)
169 133,880 εκατοµµύρια διά 4,1 δισεκατοµµύρια.
170 Πηγή: National Geographic (http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/01/130107-
osmotic-energy-norway/)
171 Πηγή: First osmosis power plant goes on stream in Norway (http://
www.newscientist.com/article/dn18204-first-osmosis-power-plant-goes-on-stream-
in-norway.html#.UmCJ-WRDp94)
172 Πηγή: Osmotic Power Play: Energy Recovery Teams with GS Engineering &
Construction Corp to Develop Highly Available Renewable Energy Source (http:/
/www.marketwatch.com/story/osmotic-power-play-energy-recovery-teams-with-gs-
engineering-construction-corp-to-develop-highly-available-renewable-energy-source-
2013-10-15?reflink=MW_news_stmp)
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υπάρχουσες ϑερµικές διαφορές της επιφάνειας του ωκεανού µε τα ϐαθύτερα
ύδατα, το ϑερµότερο νερό της επιφάνειας χρησιµοποιείται για να ϑερµάνει
ένα υγρό (όπως υγρή αµµωνία) και να το µετατρέψει σε αέριο, το οποίο δια-
στέλλεται και µετακινεί µία τουρµπίνα, η οποία µε τη σειρά της παράγει
ηλεκτρισµό. Το αέριο στη συνέχεια ψύχεται µε τη χρήση κρύου νερού από τα
ϐάθη του ωκεανού και γίνεται πάλι υγρό προκειµένου να ξεκινήσει από την
αρχή ο κύκλος.

Από όλες τις πηγές ενέργειας που ϐασίζονται στον ωκεανό, το σύστηµα
µετατροπής ωκεάνιας ϑερµικής ενέργειας ϕαίνεται να είναι το πλέον υπο-
σχόµενο. ΄Εχει υπολογιστεί ότι µπορούν να παραχθούν 88.000 TWh/χρόνο
χωρίς να επηρεαστεί η ϑερµική δοµή των ωκεανών.173 Παρότι αυτό το νού-
µερο µπορεί να µην εκφράζει τη συνολική αξιοποιήσιµη δυναµική, δείχνει
ότι σήµερα αυτή η µέθοδος από µόνη της µπορεί να καλύψει περισσότερο
από το 50% των παγκόσµιων ενεργειακών αναγκών. Μέχρι το 2013 τα πε-
ϱισσότερα από τα εργοστάσια µετατροπής ωκεάνιας ϑερµικής ενέργειας ήταν
πειραµατικά ή πολύ µικρής κλίµακας. Ωστόσο έχουν ξεκινήσει πρόσφατα
ορισµένα ϐιοµηχανικά έργα µεγαλύτερης κλίµακας, όπως ένα εργοστάσιο 10
MW ανοιχτά των ακτών της Κίνας174 και ένα εργοστάσιο 100 MW κοντά στη
Χαβάη.175 ΄Ενα παράκτιο εργοστάσιο 100 MW µπορεί ϑεωρητικά να τροφο-
δοτήσει ενεργειακά ολόκληρη τη Χαβάη από µόνο του,176 δηλαδή να καλύψει
ενεργειακά 186.000 ανθρώπους (σύµφωνα µε την απογραφή πληθυσµού του
2011).

Κλείνοντας αυτό το τµήµα του δοκιµίου σχετικά µε την αξιοποίηση της
ωκεάνιας ενέργειας και ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο ανάλυσης µε τις υπό-
λοιπες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αξίζει να εξετάσουµε (µε συντηρητικούς
υπολογισµούς) τη συνολική αθροιστική δυναµική όλων των µεθόδων. Παρό-
λο που αυτό ϕυσικά ϑα είναι µία πρόχειρη εκτίµηση, διότι υπάρχουν πολλές
περίπλοκες µεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως το γεγονός ότι
κάποιες από αυτές τις εφαρµογές είναι ακόµα πειραµατικές και συνεπώς δύ-
σκολο να αξιολογηθούν, αυτό το αποτέλεσµα µας ϐοηθάει να αντιληφθούµε
την ευρύτερη εικόνα για τις δυνατότητες που έχουν οι ανανεώσιµες πηγές του

173 Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Ottmar Edenhofer, 2012,
p507
174 Πηγή: Ocean Thermal Power Will Debut off China’s Coast (http://
www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ocean-thermal-power-will-debut-off-chinas-
coast)
175 Πηγή: 100-mw OTEC project planned for West Oahu (http://
www.bizjournals.com/pacific/print-edition/2012/10/05/100-mw-otec-project-planned-
for-west.html?page=all)
176 Πηγή: Ocean Thermal Energy Conversion Could Power All Of Hawaii’s Big I-
sland (http://www.huffingtonpost.com/2013/09/16/ocean-thermal-energy-conversion-
hawaii_n_3937367.html)
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ωκεανού. Παρακάτω, δίνεται µία λίστα της παγκόσµιας δυναµικής όλων των
ειδών που αναφέρθηκαν:

• Κυµατική Ενέργεια : 27.280 TWh/χρόνο

• Παλιρροϊκή Ενέργεια : 13.140 TWh/χρόνο (1,5 TW επί 8.760 ώρες)

• Ωκεάνια Ρεύµατα: 400 TWh/χρόνο (παλιά εκτίµηση µε παλιές τεχνο-
λογίες)

• Ωσµωτική Ενέργεια : περίπου 1.500 TWh/χρόνο (µέσος όρος από τις
στατιστικές που αναφέρθηκαν)

• Ωκεάνια Θερµική Ενέργεια : 88.000 TWh/χρόνο

Αν τα προσθέσουµε, καταλήγουµε στις 130.320 TWh/χρόνο ή 0,46 Ϲετα-
τζάουλ (ZJ) το χρόνο. Αυτό αποτελεί περίπου το 83% της τωρινής παγκόσµιας
κατανάλωσης ενέργειας (0,55 ZJ). Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι αυτά
τα νούµερα προκύπτουν, εν µέρει, από συµβατικές τεχνολογικές εφαρµογές
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες ϐελτιώσεις κάποιων µεθόδων. Αν συ-
µπεριλάβουµε τη συµβατική υδροηλεκτρική ενέργεια (που ϐασίζεται κυρίως
στα ϕράγµατα) στην εξίσωση, η οποία σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Υπηρεσία Ενέρ-
γειας (IEA) έχει δυναµική 16.400 TWh/χρόνο,177 καταλήγουµε πλέον στις
146.720 TWh/χρόνο, δηλαδή στο 96% της παγκόσµιας κατανάλωσης.

14.8.2 Συστήµατα Μικρής Κλίµακας & Μικτής Χρήσης

Το προηγούµενο τµήµα του δοκιµίου αυτού περιέγραψε τις τεράστιες δυ-
νατότητες που µας προσφέρει η αξιοποίηση ανανεώσιµης ενέργειας ϐασικού
ϕορτίου, σε µεγάλη κλίµακα. Η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η
γεωθερµική ενέργεια έχουν δείξει ότι αυτήν τη στιγµή είναι ικανές, από µόνες
τους ξεχωριστά, να καλύψουν ή να ξεπεράσουν κατά πολύ τα 0,55 ZJ της
ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης του πλανήτη µας.

Η πραγµατική ερώτηση έγκειται στο πώς µπορούν αυτές οι µέθοδοι να
εφαρµοστούν έξυπνα. ∆εδοµένων των περιορισµών της κάθε περιοχής και
άλλων έµφυτων προβληµάτων, όπως οι διακοπές στην εξαγωγή ενέργειας,
χρειαζόµαστε ένα χειροπιαστό σχεδιαστικό πλάνο το οποίο να συνδυάζει λει-
τουργικά όλες αυτές τις µεθόδους. Με άλλα λόγια, η λύση σε αυτό το Ϲήτηµα
είναι η συστηµική προσέγγιση, ένα πλάνο δηλαδή που να επιτυγχάνει παγκό-
σµια ενεργειακή αφθονία χρησιµοποιώντας στο ϐέλτιστο ϐαθµό κάθε µία από
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
177 Πηγή: Renewable Energy Essentials: Hydropower (http://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/Hydropower_Essentials.pdf)
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Για παράδειγµα, ϑα µπορούσαµε κάλλιστα στο µέλλον να δούµε κοντά σε
συγκεκριµένες ακτογραµµές µία σειρά από τεχνητά πλωτά νησιά σχεδιασµένα
για να δεσµεύουν ενέργεια από τον άνεµο, τον ήλιο, τη ϑερµική διαφορά,
το κύµα, την παλίρροια και τα ωκεάνια ϱεύµατα, όλα ταυτόχρονα και στην
ίδια περιοχή. Αυτά τα ενεργειακά νησιά ϑα µπορούσαν να διοχετεύσουν
την ενέργεια που συγκέντρωσαν µέσω αγωγών στην ξηρά για κατανάλωση.
Παρόµοια συστήµατα ϑα µπορούσαν να εφαρµοστούν και στην ξηρά, όπως
για παράδειγµα η κατασκευή ενός συνδυασµού αιολικής µε ηλιακή ενέργεια
ώστε να υποκαθιστά η µία την άλλη, αφού κατά κανόνα υπάρχει περισσότερη
αιολική ενέργεια το ϐράδυ ενώ υπάρχει περισσότερη ηλιακή ενέργεια κατά
τη διάρκεια της µέρας.

Παροµοίως αυτή η δηµιουργική εφευρετικότητα, όσον αφορά το πώς µπο-
ϱούµε να συνδυάσουµε έξυπνα τις διάφορες µεθόδους, ϑα µπορούσε να ε-
ϕαρµοστεί και στη λεγόµενη τοπικοποιηµένη ενεργειακή παραγωγή. Οι α-
νανεώσιµες µέθοδοι µικρής κλίµακας οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε
µεµονωµένα κτίρια ή µικρές περιοχές ακολουθούν επίσης την ίδια συστηµική
λογική µε τα ξεχωριστά µέσα. Αυτά τα τοπικοποιηµένα συστήµατα ϑα µπο-
ϱούσαν επίσης, αν χρειαστεί, να συνδεθούν στο ευρύτερο σύστηµα ϐασικού
ϕορτίου, δηµιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωµένο µικτό δίκτυο.

΄Ενα κοινό παράδειγµα σήµερα είναι η χρήση ηλιακών πάνελ σε µεµο-
νωµένες κατασκευές, όπως τα σπίτια. Λόγω του ότι η αποδοτικότητά τους
χρειάζεται ακόµη αρκετή ϐελτίωση και λόγω των χρηµατικών περιορισµών
που επιβάλλει ο µηχανισµός κέρδους της αγοράς, οι περισσότεροι άνθρω-
ποι χρησιµοποιούν τα ηλιακά πάνελ µόνο σαν συµπλήρωµα στην ηλεκτρική
κατανάλωση του σπιτιού τους αντί για να επιτύχουν 100% αξιοποίηση. Για
παράδειγµα, τα περισσότερα συστήµατα εφαρµόζονται για να τροφοδοτούν
ενεργειακά το σπίτι κατά τη διάρκεια της ηµέρας ενώ τη νύχτα αντλούν ϱεύ-
µα από το δίκτυο της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού (όπως η ∆ΕΗ στην
περίπτωση της Ελλάδας). Αυτή η προσέγγιση η οποία προσπαθεί να εξαντλή-
σει πρώτα τις δυνατότητες της τοπικοποίησης πριν στραφεί προς τα ενεργειακά
συστήµατα µεγαλύτερης κλίµακας, αποτελεί (στο πλαίσιο µίας συστηµικής
προσέγγισης) το κλειδί για την επίτευξη ενεργειακής αφθονίας, αποδοτικότη-
τας και ϐιωσιµότητας.

Για να καταλάβουµε αυτήν τη σχέση καλύτερα, ας επεκτείνουµε το πα-
ϱάδειγµα της εφαρµογής των οικιακών ηλιακών πάνελ ώστε να ϐρούµε τη
µέγιστη ϑεωρητική δυνατότητά τους. Το 2011 (σύµφωνα µε την τελευταία ε-
νηµέρωση της EIA το 2012) η µέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
για ένα νοικοκυριό στις ΗΠΑ ήταν 11.280 κιλοβατώρες (kWh).178 ∆εδοµένου

178 Πηγή: eia.gov (http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=97&t=3)
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ότι το 2010 υπήρχαν 114.800.000 νοικοκυριά στις ΗΠΑ,179 υπολογίζουµε
ότι η ενεργειακή τους κατανάλωση ήταν συνολικά 1.295 τεραβατώρες (TWh)
το χρόνο. Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 στις Η-
ΠΑ ήταν 3.886.400.000 µεγαβατώρες (MWh) το χρόνο, δηλαδή 3.886,4 TW-
h/χρόνο.180 Αυτό σηµαίνει ότι το 33% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας κατά το 2012 προήλθε από τα νοικοκυριά, µε την πλειονότητα
αυτής της ενέργειας να προέρχεται από ορυκτά καύσιµα.

Αν όλα τα σπίτια στις ΗΠΑ ήταν σε ϑέση να τροφοδοτούνται από µόνα
τους µε ηλεκτρισµό µόνο µε τη χρήση ηλιακών πάνελ, µία µορφή τοπικοποι-
ηµένης δέσµευσης ενέργειας η οποία παραµένει ανεκµετάλλευτη, η µείωση
στο ϕόρτο εργασίας του δικτύου ϑα ήταν δραµατική. Σε αντίθεση µε την
κοινή γνώµη, πλέον αυτό αποτελεί µία ϱεαλιστική δυνατότητα δεδοµένης της
αποδοτικότητας των ηλιακών κυψελών και της τεχνολογίας αποθήκευσης ε-
νέργειας.181 Το πρόβληµα είναι ότι η σηµερινή ϐιοµηχανία ενέργειας δεν
είναι έτοιµη για αυτό το επίπεδο αποδοτικότητας ενώ τα διαθέσιµα συστή-
µατα συλλογής ηλιακής ενέργειας έχουν µεγάλο χρηµατικό κόστος λόγω της
περιορισµένης µαζικής παραγωγής τους, του ανταγωνισµού και της έλλειψης
κοινωνικής πρωτοβουλίας για περαιτέρω εξέλιξή τους.

Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα καθώς και
οι σχετικοί µηχανισµοί της αγοράς και των τιµών λειτουργούν ως εµπόδιο στη
διάδοση και τη ϐέλτιστη εφαρµογή των οικιακών ηλιακών συστηµάτων. Το
ίδιο µάλιστα συµβαίνει µε κάθε άλλη αναπτυσσόµενη τεχνολογική εφαρµογή
η οποία έχει ϕτάσει σε ένα καλό επίπεδο αποδοτικότητας και είναι αποδε-
δειγµένα έτοιµη για ευρεία χρήση. Παρότι οι υποστηρικτές του καπιταλισµού
ισχυρίζονται ότι η διαδικασία επένδυσης σε ένα αγαθό που έχει Ϲήτηση µειώ-
νει σταδιακά το κόστος αυτού του αγαθού, καθιστώντας το έτσι πιο προσιτό
σε αυτούς που δεν µπορούσαν να το αποκτήσουν προηγουµένως, ξεχνάνε ότι

179 Πηγή: Total Number of U.S. Households (http://www.statisticbrain.com/u-s-
household-statistics/)
180 Πηγή: List of countries by electricity consumption (http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_electricity_consumption)
181 Παρότι εν έτει 2013 η αποδοτικότητα των συγκεντρωτικών ϕωτοβολταϊκών (CPV) ήταν
στο 44,7% (http://www.medgrid-psm.com/en/partners/soitec/), µε τα διαθέσιµα προϊό-
ντα στην αγορά να έχουν µία µέση απόδοση µόνο 18% (http://sroeco.com/solar/most-
efficient-solar-panels), οι πιο ανεπτυγµένες µέθοδοι έχουν τη δυνατότητα επίτευξης από-
δοσης έως και 80% (http://www.extremetech.com/extreme/168811-new-nano-material-
could-boost-solar-panel-efficiency-as-high-as-80). Παροµοίως, η ικανότητα αποθήκευσης
σε µπαταρία για οικιακή χρήση ϐελτιώνεται συνεχώς χάρη στους καινούριους υπερπυκνωτές
γραφενίου (http://www.gizmag.com/graphene-based-supercapacitor/28579/) οι οποίοι
µπορούν να ϕορτίζονται ταχύτερα, διαρκούν πολύ περισσότερο από τις συµβατικές µπα-
ταρίες, είναι λιγότερο ϱυπογόνοι και καταλαµβάνουν µικρότερο χώρο. Μία άλλη προηγµένη
τεχνολογία µπαταρίας είναι η LMB που αναπτύχθηκε από τον Ντόναλντ Σαντογουέι (Donald
Sadoway) και το πανεπιστήµιο MIT.
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η όλη διαδικασία είναι µία επινόηση.
Αν η τιµή και το κέρδος έβγαιναν από την εξίσωση και εστιάζαµε µόνο

στις τεχνολογικές εφαρµογές και τα κοινωνικά τους οφέλη (ϐάσει των τωρινών
αλλά και των µελλοντικών δυνατοτήτων τους), ϑα µπορούσαµε να ϐρούµε
πολύ καλύτερες µεθόδους για την κατανοµή ϕυσικών πόρων και για την
έρευνα ώστε αυτές οι εφαρµογές να γίνονται διαθέσιµες στο ευρύ κοινό πολύ
πιο γρήγορα. Στην περίπτωση των ηλιακών συστοιχιών για οικιακή παραγωγή
ενέργειας, δεδοµένου ότι µπορούν να απαλλάξουν το ϐασικό δίκτυο από πολύ
ϕόρτο (κάτι που σήµερα ϑα µείωνε περαιτέρω τις εκποµπές ϱύπων και τη
µόλυνση από τα ορυκτά καύσιµα), είναι πραγµατικά λυπηρό ότι αυτές οι
εφαρµογές υπόκεινται στα καπρίτσια της αγοράς.182

Ας εξετάσουµε τώρα τις δαπάνες ενός νοικοκυριού για την αγορά µίας
µέσης ηλιακής συστοιχίας εν έτει 2013. ΄Ενα µέσο σπίτι το οποίο χρησιµο-
ποιεί 940 kWh το µήνα ϑα χρειαζόταν περίπου 30 πάνελ µε αποδοτικότητα
ηλιακής κυψέλης περίπου 9-15% και ένα σύστηµα µπαταριών για νυχτερι-
νή αποθήκευση. Αυτό ϑα στοίχιζε πάνω από 14,6 χιλιάδες ευρώ (16.000
δολάρια).183 ΄Ενα τόσο µεγάλο ποσό είναι δυσβάσταχτο για τη συντριπτική
πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη παρότι τα ϐασικά υλικά που χρη-
σιµοποιούνται στα παραδοσιακά συστήµατα ϕωτοβολταϊκών είναι απλά και
άφθονα, ενώ η κατασκευή τους γίνεται ολοένα και πιο εύκολη.

Είναι εξίσου απογοητευτικό όµως πως στις σύγχρονες κατασκευές σπιτιών
δεν χρησιµοποιούνται σχεδόν καθόλου οποιεσδήποτε άλλες ϐασικές, τοπι-
κοποιηµένες ανανεώσιµες µέθοδοι. Τέτοιες µέθοδοι ϑα µπορούσαν να ϐοη-
ϑήσουν όλα τα νοικοκυριά (όχι µόνο στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσµο) να
επιτύχουν µία ενεργειακή ανεξαρτησία.

Πέρα από την ηλιακή ενέργεια, υπάρχουν κι άλλες µέθοδοι οι οποίες µπο-
ϱούν να εφαρµοστούν σχεδόν σε κάθε κατασκευή. Υπάρχουν, παραδείγµατος

182 Αξίζει να αναφέρουµε για άλλη µία ϕορά ότι όλα τα επιχειρηµατικά κατεστηµένα διαιω-
νίζουν την ύπαρξή τους κυρίως µέσω των αγορών που τα ίδια έχουν δηµιουργήσει (µε τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους). Αν ϐγει στην αγορά µία νέα τεχνολογική εφεύρεση η οποία
ϑα µπορούσε δυνητικά να απειλήσει τα κέρδη µίας επιχείρησης, συχνά υπόκειται σε επιρρο-
ές που την καθυστερούν ή την καταστέλλουν. Μολονότι πολλοί ϐλέπουν αυτό το ϕαινόµενο
ως µία µορφή «διαφθοράς», η αλήθεια είναι ότι η ίδια η πράξη του να διαθέσεις κάποιο
αγαθό στην αγορά υπόκειται σε αναπόφευκτους χρηµατοοικονοµικούς περιορισµούς οι ο-
ποίοι λειτουργούν ανασταλτικά. Για παράδειγµα, αν το νέο αγαθό δεν ϑεωρείται επικερδές
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, ανεξάρτητα από την πραγµατική κοινωνική αξία του,
η ανάπτυξή του ϑα παρεµποδιστεί. Η υπερβολικά αργή ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, παρότι οι περισσότερες ως µέθοδοι είναι γνωστές εδώ και εκατοντάδες χρόνια,
είναι προφανώς αποτέλεσµα της έλλειψης χρηµατικών επενδύσεων, διότι όσο πιο τεχνικά
αποδοτική είναι µία τεχνολογία τόσο λιγότερο επικερδής ϑα είναι µακροπρόθεσµα.
183 Πηγή: Off-Grid System Cost Guide (http://www.wholesalesolar.com/StartHere/
OFFGRIDBallparkCost.html)
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χάριν, τα µικρά συστήµατα δέσµευσης αιολικής ενέργειας,184 η τεχνολογία
γεωθερµικής ϑέρµανσης ή ψύξης185 καθώς και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός
ο οποίος κάνει πιο αποδοτική τη χρήση του ϕυσικού ϕωτός και τη συντήρη-
ση της ϑερµότητας ή της ψύξης.186 ΄Ολα αυτά ανήκουν σε ένα ευρύ ϕάσµα
σχεδιαστικών τροποποιήσεων οι οποίες ϑα µπορούσαν να κάνουν τα διαµε-
ϱίσµατα και τα σπίτια όχι απλώς αυτάρκη αλλά πιο οικολογικά ϐιώσιµα. Αν
σκεφτούµε ότι οι παραπάνω εφαρµογές µπορούν να συνδυαστούν µε σχέ-
δια επανάκτησης του νερού και άλλες προσεγγίσεις για ϐελτιστοποίηση της
αποδοτικότητας ενέργειας και πόρων, γίνεται σαφές ότι οι µέθοδοι που χρη-
σιµοποιούµε αυτήν τη στιγµή είναι υπερβολικά σπάταλες σε σύγκριση µε τις
πραγµατικές µας τεχνικές δυνατότητες.

Επεκτείνοντας αυτήν τη λογική στις υποδοµές της πόλης, παρατηρούµε
σχεδόν παντού την ίδια αδυναµία όσον αφορά την εφαρµογή ϐιώσιµων συστη-
µάτων, καθώς πολλές συστηµικές µέθοδοι εξακολουθούν να µην αξιοποιού-
νται. ΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα, τα
οποία, παρότι είναι πλέον αποδεδειγµένα έτοιµα για ευρεία χρήση, είναι πο-
λύ λιγότερο διαδεδοµένα σε σύγκριση µε τα ϐενζινοκίνητα, εξαιτίας των λόµπι
ή άλλων περιορισµών της αγοράς.

Πέρα από την αναδιοργάνωση του αστικού περιβάλλοντος ώστε να γίνει
πιο κατάλληλο για δίκτυα µαζικών µεταφορών, κάτι που ϑα µείωνε σε µεγά-
λο ϐαθµό τα συνολικά οχήµατα σε κυκλοφορία, ϑα µπορούσαµε ακόµη να
µειώσουµε δραµατικά τις παγκόσµιες ενεργειακές µας ανάγκες, αν κάναµε
επανάκτηση ενέργειας από τις κινήσεις των µέσων µεταφοράς.

Μία εξαιρετική µέθοδος επανάκτησης ενέργειας µε τεράστιες δυνατότητες
είναι τα πιεζοηλεκτρικά συστήµατα,187 τα οποία µετατρέπουν την πίεση και
τη µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρισµό. Κάποιες από τις σχετικές εφαρµογές εί-
ναι η παραγωγή ενέργειας από ανθρώπους που περπατάνε σε πιεζοηλεκτρικά
πατώµατα188 και πεζοδρόµια,189 από δρόµους που παράγουν ενέργεια όταν
τα αυτοκίνητα περνάνε από πάνω τους190 και από σιδηροδροµικά συστή-

184 Παράδειγµα: Small Wind Electric Systems
(https://www.michigan.gov/documents/CIS_EO_Small_Wind_Guide_124217_7.pdf)
185 Παραποµπή: Geothermal Heat Pumps (http://energy.gov/energysaver/articles/
geothermal-heat-pumps)
186 ΄Ενα καλό παράδειγµα τέτοιου σχεδιασµού είναι τα «παθητικά ηλιακά συστήµατα».
(http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_solar_building_design)
187 Παραποµπή: Βικιπαίδεια (https://el.wikipedia.org/wiki/Πιεζοηλεκτρισµός)
188 Energy-Generating Floors to Power Tokyo Subways (http://inhabitat.com/tokyo-
subway-stations-get-piezoelectric-floors/)
189 Παραποµπή: Six Sidewalks That Work While You Walk (http://www.treehugger.com/
clean-technology/six-sidewalks-that-work-while-you-walk.html)
190 Παραποµπή: Israel Highway Equipped With Pilot Piezoelectric Generator Sy-
stem (http://www.greenoptimistic.com/2009/10/06/israel-piezoelectric-highway/
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µατα που δεσµεύουν ενέργεια από τα διερχόµενα ϐαγόνια µέσω της πίεσης
που αυτά δηµιουργούν.191 Ο µηχανικός αεροδιαστηµικής Haim Abramovich
δήλωσε ότι ένας δρόµος τεσσάρων λωρίδων µε µήκος µικρότερο από 1,6 χι-
λιόµετρα, από τον οποίο περνάνε περίπου 1.000 αυτοκίνητα την ώρα, µπορεί
να παράγει περίπου 0,4 µεγαβάτ ενέργειας, ποσό αρκετό για να τροφοδοτήσει
600 σπίτια.192

Οι ϑεωρητικές εφαρµογές αυτής της τεχνολογίας εκτείνονται σε σχεδόν
οτιδήποτε περιλαµβάνει την άσκηση πίεσης ή κάποια ενέργεια όπως οι µι-
κροδονήσεις. Μάλιστα αυτήν τη στιγµή ϐρίσκονται υπό ανάπτυξη κάποιες
εφαρµογές που έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν την παραγωγή ενέργειας σε
µικρή κλίµακα. Κάποια παραδείγµατα είναι τα εξής : η ϕόρτιση του κινητού
τηλεφώνου από την κίνησή του ή το άγγιγµά του (πχ. όταν πληκτρολογού-
µε),193 194 η αξιοποίηση της ϱοής του αέρα από τα αεροπλάνα195 και τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ϕορτίζονται, µέσω πιεζοηλεκτρικών, εν κινήσει.196

Αν αναλογιστούµε τα τεράστια ποσά µηχανικής ενέργειας που σπαταλώ-
νται από τα µέσα µεταφοράς στους δρόµους και από τα πολυσύχναστα σηµεία
στα οποία κυκλοφορούν οι πεζοί, όπως τα δροµάκια στο κέντρο των πόλεων,
ϑα συνειδητοποιήσουµε ότι οι δυνατότητες αυτής της ανανεώσιµης ενέργειας
είναι τεράστιες. Αυτός ο τρόπος σκέψης, η συστηµική σκέψη δηλαδή, εί-
ναι απαραίτητος για να διατηρήσουµε την περιβαλλοντική και κοινωνική µας
ϐιωσιµότητα επιδιώκοντας παράλληλα την παγκόσµια ενεργειακή αφθονία.

14.9 Παραγωγή & Πρόσβαση Υλικών

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες τρεις υποενότητες, όπου λάβαµε υπόψη
µόνο τις υφιστάµενες εδραιωµένες µεθόδους σχετικά µε τις δυνατότητες της

#.UmHNTmRDp94)
191 Παραποµπή: New Piezoelectric Railways Harvest Energy From Passing Trains (http:/
/inhabitat.com/new-piezoelectric-railways-harvest-energy-from-passing-trains/)
192 Παραποµπή: Under Highway Piezoelectric "Generators" Could Provide Power to Propel
Electric Cars (http://www.greenprophet.com/2010/09/piezoelectric-generators-electric-
cars/)
193 Παραποµπή: Piezoelectric kinetic energy harvester for mobile phones (http://
www.energyharvestingjournal.com/articles/piezoelectric-kinetic-energy-harvester-for-
mobile-phones-00002142.asp?sessionid=1)
194 Παραποµπή: Cisco’s Laura Ipsen: Smart grid success requires infotech, energy tech
savvy (http://www.smartplanet.com/blog/science-scope/charge-your-phone-by-typing-
on-it/8797)
195 Παραποµπή: Harvesting energy from vehicle air flow using piezoelectrics (http://
www.gizmag.com/harnessing-vehicle-air-flow-energy/13414/)
196 Παραποµπή: P-Eco Electric Concept Vehicle Powered by Piezoelectricity (http://
psipunk.com/p-eco-electric-concept-vehicle-powered-by-piezoelectricity/)
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ανθρωπότητας για επίτευξη αφθονίας197 σε κάθε τοµέα, αυτή η ενότητα ϑα
προσεγγιστεί αναγκαστικά µε διαφορετικό τρόπο.

΄Οσον αφορά την υλική αφθονία, προφανώς δεν µπορούµε να κάνουµε
γενικεύσεις µε τον ίδιο τρόπο που κάναµε στις προηγούµενες υποενότητες,
διότι για να επιτύχουµε την απαραίτητη τεχνική αποδοτικότητα χρειαζόµαστε
τεράστιες αλλαγές στη ϐιοµηχανία, αλλαγές που απέχουν πάρα πολύ από
τις σηµερινές συµβατικές µεθόδους. Με άλλα λόγια, δεν µπορούµε να ε-
πεκτείνουµε το συλλογισµό µας απλά χρησιµοποιώντας τις τωρινές τάσεις ή
ένα είδος υφιστάµενης τεχνολογίας ώστε να καταλήξουµε σε ένα συµπέρασµα
σχετικά µε τα επίπεδα παραγωγικότητας που µπορούµε να επιτύχουµε.

Ο λόγος είναι ότι για να παραχθεί υλική αφθονία πρέπει να λάβουµε
µία συστηµική προσέγγιση η οποία ϑα ϐασίζεται στη συνεργία µεταξύ των
νόµων της ϐιωσιµότητας (οι οποίοι είναι εγγενείς στον ϕυσικό κόσµο) και της
ϐιοµηχανικής λειτουργίας.

Για παράδειγµα, σήµερα υπάρχουν πάνω από 1 δισεκατοµµύριο αυτοκί-
νητα στον κόσµο.198 Από την οπτική του σηµερινού µοντέλου που ϐασίζεται
στην ιδιοκτησία, η ιδέα της «αφθονίας πρόσβασης» στα οχήµατα ϑα σήµαι-
νε ότι κάθε άνθρωπος στον πλανήτη ϑα έπρεπε να έχει το δικό του ιδιωτικό
αυτοκίνητο. Αυτή η οπτική όµως είναι εσφαλµένη και απορρέει από την
κοντόφθαλµη προσέγγιση του σηµερινού οικονοµικού συστήµατος, το οποίο
ϑεωρεί την ιδιοκτησία αρετή, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τη συνεργία ό-
λων των σχετικών παραγόντων. Από την οπτική της τεχνικής αποδοτικότητας
και της ϐιωσιµότητας, αποτελεί τεράστια σπατάλη το να έχει ο καθένας από
ένα αυτοκίνητο, αφού ένα άτοµο χρησιµοποιεί το αυτοκίνητό του µόνο το 5%
του χρόνου που το έχει υπό την ιδιοκτησία του. Τον περισσότερο χρόνο το
αυτοκίνητο είναι σταθµευµένο άρα και αχρησιµοποίητο.

Στην πόλη του Λος ΄Αντζελες, στην Καλιφόρνια, εν έτει 2009 ϐρίσκονταν
στον δρόµο 1.977.803 αυτοκίνητα.199 Θεωρητικά, µε ϐάση τη µέση χρήση

197 ΄Οπως ϑα εξηγηθεί πιο αναλυτικά σε αυτό το τµήµα του δοκιµίου, η επιδιωκόµενη κα-
τάσταση αφθονίας έχει να κάνει µε το χρόνο χρήσης των αγαθών και την πρόσβαση σε αυτά,
όχι µε τη συµβατική ιδιοκτησία. Μία κοινωνία πρόσβασης είναι, από κάθε άποψη, πολύ
διαφορετική από µία κοινωνία ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ϐιωσιµότητα, τις αξίες
και την ίδια την ανθρώπινη συµπεριφορά. Σε έναν τέτοιο πολιτισµό η τροφή, η ενέργεια και
το νερό ϐρίσκονται σε µία κατάσταση πρόσβασης διότι αυτά τα «αντικείµενα» είναι ϕθαρτά
και ανήκουν στην κατηγορία αγαθών που όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως χρειάζονται. Εποµέ-
νως δεν µπορούν να υπόκεινται στη ϕυσική ιδιοκτησία «αγαθών» όπως την αντιλαµβανόµαστε
σήµερα.
198 Πηγή: Number Of Cars Worldwide Surpasses 1 Billion; Can The W-
orld Handle This Many Wheels? (http://www.huffingtonpost.ca/2011/08/23/car-
population_n_934291.html)
199 Πηγή: The City of Los Angeles Transportation Profile (http://www.gu.se/
digitalAssets/1344/1344071_city-of-la-transportation-profile.pdf)
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του 5% που αναφέρθηκε πριν, µόνο 98.890 αυτοκίνητα ϑα χρειάζονταν για
να καλυφθούν οι σηµερινές µεταφορικές ανάγκες της πόλης, εφόσον υπάρ-
χει όµως και ένα σύστηµα διαµοιρασµού. Με άλλα λόγια, µε 98.890 αυτο-
κίνητα ϑα µπορούσαµε ϑεωρητικά να καλύψουµε τις µεταφορικές ανάγκες
1.977.803 ανθρώπων.

Για χάρη της συζήτησης, ας επεκτείνουµε λίγο τον παραπάνω συλλογι-
σµό µε ϐάση και πάλι το 5% της χρήσης ενός οχήµατος. Αν δεν υπήρχαν
άλλα µέσα µεταφοράς και αν όλος ο πληθυσµός του Λος ΄Αντζελες (3,9 δισε-
κατοµµύρια άνθρωποι)200 χρειαζόταν από ένα αυτοκίνητο καθηµερινά για τη
µετακίνησή του, ϑα χρειαζόµασταν ϑεωρητικά µόνο 195.000 αυτοκίνητα για
να καλυφθούν οι µεταφορικές ανάγκες 3,9 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων.

Οµοίως, στις Ηνωµένες Πολιτείες το 2008 χρησιµοποιούνταν 236,4 εκα-
τοµµύρια ΙΧ. Ο συνολικός πληθυσµός των Ηνωµένων Πολιτειών είναι 313
εκατοµµύρια, οπότε χρησιµοποιώντας και πάλι το προαναφερθέν ποσοστό
του 5% για τις µετακινήσεις, ϑα χρειάζονταν ϑεωρητικά 15,6 εκατοµµύρια
αυτοκίνητα για να καλυφθούν οι µεταφορικές ανάγκες όλου του αµερικα-
νικού πληθυσµού. ΄Ετσι ϑα µειωνόταν κατά 83% η παραγωγή αυτοκινήτων
ενώ ϑα αυξανόταν κατά 32,4% η πρόσβαση στα αυτοκίνητα για το σύνολο του
πληθυσµού.

Φυσικά, τα παραπάνω αποτελούν απλά ϑεωρητικές γενικεύσεις, οι οποίες
µπορεί να είναι σε κάποιο ϐαθµό ανακριβείς. Πιθανόν στην πράξη να απο-
δειχθεί ότι υπάρχουν αρκετοί αστάθµητοι παράγοντες, οι οποίοι ϑα αλλάξουν
σε µεγάλο ϐαθµό τα δεδοµένα. Για αυτό το λόγο, οι παραπάνω υπολογισµοί
έχουν ως στόχο απλά να δώσουν στον αναγνώστη µία αίσθηση της συνεργί-
ας. Αυτό που πρέπει να γίνει εµφανές είναι η αύξηση της αποδοτικότητας
χάρη στη συνεργιστική και συστηµική προσέγγισή µας (το σύστηµα «δια-
µοιρασµού» αυτοκινήτων, στην προκειµένη περίπτωση) µε αποτέλεσµα να
χρειάζονται λιγότερα αυτοκίνητα για να καλυφθούν οι µεταφορικές ανάγκες
περισσότερων ανθρώπων.

Και πάλι, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν χρειάζονται ϐελτίωση οι αστικές και
οι δηµόσιες µεταφορές ούτε ότι είναι ασήµαντος ο σχεδιασµός των αυτοκινή-
των.201 Στην πραγµατικότητα, η ουσία του ϑέµατος είναι η ίδια η έννοια των
200 Πηγή: United States Census Bureau, 2013 (http://www.census.gov/)
201 Στο ίδιο πλαίσιο, πολλοί άλλοι παράγοντες ϑα µπορούσαν να συµβάλουν στην αύξηση
της αποδοτικότητας. Για παράδειγµα, δεδοµένου ότι περίπου 1,2 εκατοµµύρια άνθρωποι
πεθαίνουν ετησίως σε τροχαία ατυχήµατα, κάποιες εφαρµογές µε στόχο την αύξηση της
οδικής ασφάλειας ϑα άλλαζαν δραµατικά αυτήν την κατάσταση. Η ευρεία χρήση αυτοκινήτων
που οδηγούν από µόνα τους και είναι εξοπλισµένα µε αισθητήρες, µία τεχνολογία που έχει
ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται (ϐλ. Google Cars), ϑα µπορούσε να µειώσει αισθητά αυτούς τους
ϑανάτους, αν όχι να τους αποτρέψει εξ ολοκλήρου. Συνεπώς, δεδοµένου ότι παγκοσµίως
συµβαίνουν 50 εκατοµµύρια τροχαία ατυχήµατα το χρόνο, κάτι τέτοιο ϑα απέτρεπε όχι µόνο
πολλούς ϑανάτους αλλά και ιατρικές δαπάνες, ασφαλιστικά έξοδα, µηνύσεις, γραφειοκρατία,
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µεταφορών, οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι τις χρειάζονται και πώς το
περιβάλλον είναι σχεδιασµένο για να καλύπτει (ή να παρακάµπτει) αυτές τις
µεταφορικές ανάγκες. Αυτό είναι ένα τεράστιο ϑέµα προς συζήτηση, καθώς
οι σχετικοί παράγοντες µεταβάλλονται διαρκώς.

Επίσης πρέπει να τονίσουµε ευθύς εξαρχής ότι, ανεξάρτητα από τις ό-
ποιες δυνατότητες έχουµε για αύξηση της ϐιοµηχανικής αποδοτικότητας, η
µετασπανιότητα είναι αναµφίβολα ένα κρίσιµο σηµείο εστίασης για µία ανα-
πτυσσόµενη κοινωνία, ώστε να µπορεί να µειώνει στο µέγιστο την ανθρώπινη
δυστυχία αλλά και να προσαρµόζεται συνεχώς στις πραγµατικά αποδοτικές
και ϐιώσιµες µεθόδους. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι µόνο µία διεστραµ-
µένη κοινωνία ϑα συντηρούσε οικειοθελώς ένα κοινωνικό σύστηµα το οποίο
εκ σχεδιασµού διαιωνίζει τη σπανιότητα µε σκοπό το κέρδος και τη διατήρη-
ση των κατεστηµένων, τη στιγµή που αυτή η κατάσταση είναι αποδεδειγµένα
πλέον αχρείαστη όπως και κάθε ανθρώπινη δυστυχία που προκύπτει από
αυτήν.

΄Οπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η οικονοµία της αγοράς δεν είναι α-
πλά ένα αποτέλεσµα της σπανιότητας, είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο
αυτή διατηρείται. Η αγορά χρειάζεται µεγάλο ϐαθµό σπανιότητας λόγω της
ίδιας της δοµής της, ενώ µία κοινωνία που ϑα εστίαζε στην επίτευξη αφθονίας
ϑα οδηγούσε εν τέλει στη µείωση της εργασίας για εισόδηµα, των συνολικών
αγορών και του κέρδους. Περιττό είναι να αναφέρουµε ότι αν κάποια στιγµή
το 50% των επαγγελµάτων στην αγορά ήταν αυτοµατοποιηµένα και όλη η τρο-
ϕή, η ενέργεια και τα ϐασικά αγαθά ήταν διαθέσιµα στους ανθρώπους χωρίς
χρηµατικό αντίτιµο λόγω της αυξηµένης αποδοτικότητας, η αγορά εργασίας
και η χρηµατική οικονοµία, όπως την ξέρουµε, ϑα κατέρρεε.

14.10 Αλλαγή Αξιών

Για να εξετάσουµε µέσα σε ένα ορθό πλαίσιο τις τεχνικές µας δυνατότητες
και το κατά πόσο µπορούµε να παράγουµε τα απαραίτητα αγαθά για την
επιβίωση αλλά και την αύξηση του ϐιοτικού µας επιπέδου, πρέπει πρώτα να
διαχωρίσουµε στο µυαλό µας τις ανθρώπινες ανάγκες από τις ανθρώπινες
επιθυµίες, ϑέτοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών.

Παρότι αυτός ο διαχωρισµός σε πολλούς µπορεί να ϕανεί αυθαίρετος, σε
έναν κόσµο όπου το 46% του συνολικού πλούτου ϐρίσκεται στα χέρια του
1% του πληθυσµού,202 όπου περίπου 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι δεν έχουν

πόρους, χρόνο και ϕυσικά την ταραχή που προξενεί σε µία οικογένεια ο τραυµατισµός ή ο
ϑάνατος ενός συγγενή.
202 Πηγή: 46 per cent global wealth owned by richest 1 per cent: Credit Suis-
se (http://profit.ndtv.com/news/economy/article-46-per-cent-global-wealth-owned-by-
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πρόσβαση σε επαρκή τροφή,203 όπου 1,1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι δεν έ-
χουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιµο νερό και 2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι
δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής,204 όπου 100 ε-
κατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν στέγη,205 όπου 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι
Ϲουν µε λιγότερο από 2 ευρώ την ηµέρα206 και σε έναν κόσµο όπου 1,2
δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρισµό,207 ίσως ϑα έπρεπε να ανα-
ϑεωρήσουµε τις προτεραιότητές µας πριν αποκαλέσουµε το είδος µας «πολιτι-
σµένο». Στην πραγµατικότητα αυτή η προτεραιότητα δεν είναι Ϲήτηµα ηθικής
ή ϕιλανθρωπίας αλλά ένα προαπαιτούµενο της δηµόσιας υγείας.208

Η διαδικασία της σωµατικής και ψυχολογικής µας εξέλιξης έχει δηµιουρ-
γήσει ορισµένες ανθρώπινες ανάγκες οι οποίες είναι ίδιες για όλους τους
ανθρώπους. ΄Οταν δεν καλύπτονται αυτές οι εµπειρικές ανάγκες, προκαλού-
νται διαταραχές, είτε σωµατικές είτε ψυχολογικές είτε κοινωνικές, οι οποίες
λειτουργούν αποσταθεροποιητικά για την κοινωνία. Από την άλλη, οι ανθρώ-
πινες επιθυµίες διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία. Πρόκειται ουσιαστικά
για πολιτισµικά προϊόντα, τα οποία µάλιστα έχουν υποστεί τεράστιες αλλαγές
µε το πέρασµα του χρόνου. Αυτό ϐέβαια δεν σηµαίνει ότι κάποια ανθρώπι-
νη επιθυµία δεν µπορεί να εξελιχθεί σε νεύρωση, σε τέτοιο ϐαθµό µάλιστα
ώστε το άτοµο να τη ϑεωρεί ανάγκη. Ωστόσο, αυτό το ϕαινόµενο και πάλι
επηρεάζεται από το περιβάλλον του ατόµου και την κοινωνία στην οποία Ϲει,
εποµένως δεν είναι ένα καθολικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

∆υστυχώς όµως, το σηµερινό οικονοµικό µοντέλο δεν διαχωρίζει τις ανά-
γκες από τις επιθυµίες, για αυτό και τα επιχειρήµατα σχετικά µε τη σπανιότη-
τα των ϕυσικών πόρων µπορούν να εκτείνονται επ΄ άπειρον, αν ϑέλει κάποιος

richest-1-per-cent-credit-suisse-369109)
203 Πηγή: U.N.: One billion worldwide face starvation (http://www.cnn.com/2009/
WORLD/europe/11/15/un.hunger/)
204 Πηγή: Water Crisis: Towards a way to impove the situation (http://
www.worldwatercouncil.org/library/archives/water-crisis/)
205 Πηγή: An estimated 100 million people worldwide are homeless. Source: United Na-
tions Commission on Human Rights, 2005. (http://www.homelessworldcup.org/content/
homelessness-statistics)
206 Πηγή: Causes of Poverty (http://www.globalissues.org/issue/2/causes-of-poverty)
207 Πηγή: Here’As why 1.2 billion people still don’At have access to electri-
city (http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/05/29/heres-why-1-
2-billion-people-still-dont-have-access-to-electricity/)
208 Η κοινωνική ισορροπία (ή κοινωνική ϐιωσιµότητα) είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη
δηµόσια υγεία. Για παράδειγµα, η κοινωνική ανισότητα µπορεί να οδηγήσει σε ϐιαιοπραγίες,
πολιτικές διαµαρτυρίες ή ακόµη και πολέµους, όπως ακριβώς η έλλειψη υγιεινής σε κάποιες
περιοχές µπορεί να προκαλέσει ασθένειες που ϑα επηρεάσουν ακόµη και περιοχές οι οποίες
έχουν κατάλληλη υγιεινή. Η µείωση του οικονοµικού άγχους και η ϐελτίωση της δηµόσιας
υγείας είναι µία παγκόσµια επιτακτική ανάγκη, αν ϑέλουµε να είµαστε όντως ασφαλείς ως
πολίτες.
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να το υπερασπιστεί. Η σύγχρονη οικονοµική ϑεωρία ϑέτει ως δεδοµένο ότι οι
ανθρώπινες επιθυµίες είναι άπειρες, άρα είναι αναπόφευκτη η ύπαρξη µίας
ανταγωνιστικής και ϐασισµένης στο εµπόριο κοινωνίας, ανεξάρτητα από τις
τεχνικές µας δυνατότητες για επίτευξη αφθονίας στα ϐασικά αγαθά και την
κάλυψη των ϐασικών αναγκών. Η νοοτροπία αυτή έχει δηµιουργήσει µία
παθολογική κατάσταση, στην οποία οι άνθρωποι υποθέτουν πως το να έχουν
«άπειρες επιθυµίες» και το να ϑέλουν «όλο και περισσότερα» είναι αρετή ή
ακόµα και κίνητρο για την ίδια την ανθρώπινη πρόοδο.

Φυσικά, όσον αφορά τη λειτουργία της κοινωνίας, υπάρχουν όντως «άπει-
ϱες δυνατότητες» διότι δεν µπορούµε να προβλέψουµε τι αλλαγές ϑα ϕέρουν
οι µελλοντικές τεχνολογικές εφαρµογές, καθώς οι αξίες, οι τάσεις και οι προ-
τιµήσεις των ανθρώπων αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου. Ωστόσο, οι
άπειρες δυνατότητες έχουν να κάνουν µε την παροδικότητα και τη δηµιουρ-
γικότητα και το πώς αυτά τα δύο στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν
παράλληλα µε την έξυπνη διαχείριση των πλανητικών πόρων. Εποµένως δεν
πρέπει να ταυτίζονται µε τις «άπειρες επιθυµίες», οι οποίες ϑεωρούν ότι ο
άνθρωπος είναι άπληστος και εντελώς απρόβλεπτος.

Συνεπώς, για να γίνει δυνατή η εφαρµογή ενός κοινωνικού µοντέλου µε-
τασπανιότητας πρέπει πρώτα να επέλθει µία ϱιζική αλλαγή των ανθρώπινων
αξιών. Αυτή η αλλαγή έχει σε µεγάλο ϐαθµό να κάνει µε την εξάλειψη της
καταστρεπτικής νοοτροπίας που έχουµε αποκτήσει Ϲώντας µέσα σε αυτό το
οικονοµικό µοντέλο. Μόνο εφόσον επέλθει µία υπεύθυνη µετακίνηση από τα
σηµερινά ανησυχητικά πρότυπα της σπατάλης και της υπερκατανάλωσης, ϑα
µπορέσουµε να παρέχουµε ως κοινωνία ένα σχετικά υψηλό ϐιοτικό επίπεδο
σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να τονίσουµε ξανά ότι το σύγχρονο ϕαινό-
µενο του υπερκαταναλωτισµού είναι αναπόφευκτη συνέπεια της ανάγκης του
οικονοµικού µοντέλου για συνεχή κυκλοφορία του χρήµατος. Ο ϱόλος των
περισσότερων επιχειρήσεων είναι είτε να εξυπηρετούν τις υπάρχουσες επιθυ-
µίες/ανάγκες ή να δηµιουργούν καινούριες ώστε οι άνθρωποι να συνεχίσουν
να αγοράζουν.

Μία νέα ηλεκτρονική συσκευή που ϐγαίνει στην αγορά ϑεωρείται «ϐιώσι-
µη» µόνο αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές να την αγοράσουν.
Μάλιστα οι εµπορικές διαφηµίσεις έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν πολύ
σηµαντικό ϱόλο στη δηµιουργία µίας κουλτούρας η οποία ϐλέπει την ιδιοκτη-
σία και την αγορά ως δείκτες κοινωνικής ϑέσης.209 Αυτή η νοοτροπία ϐοηθάει
άµεσα στη διατήρηση υψηλών επιπέδων καταναλωτισµού, διότι το ΑΕΠ και
τα ποσοστά εργαζοµένων συνδέονται άµεσα µε την κατανάλωση. Αντιθέτως,
όσο µικρότερα τα επίπεδα κατανάλωσης τόσο λιγότερη οικονοµική ανάπτυξη
(ή µεγέθυνση) άρα και τόσο λιγότερη Ϲήτηση για εργασία. Αυτή η κατάσταση

209 Βλέπε δοκίµιο ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΝ.
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µειώνει την κυκλοφορία του χρήµατος, άρα ϑεωρείται αρνητική για την οι-
κονοµία της αγοράς, ενώ µειώνει σταδιακά και το επίπεδο διαβίωσης πολλών
ανθρώπων.

Μία κουλτούρα που ϑεωρεί πως η κατανάλωση και η άπειρη «οικονοµική
ανάπτυξη» είναι ο δρόµος προς την επιτυχία και την πρόοδο ϑα αντιµετωπίσει
αργά ή γρήγορα σοβαρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα, διότι
δεν µπορεί να υπάρξει άπειρη ανάπτυξη σε έναν πλανήτη µε πεπερασµένους
ϕυσικούς πόρους.210 Αυτή η νοοτροπία είναι προφανώς µία διαταραχή του
αξιακού µας συστήµατος.

Η κοινωνική επιτυχία και η πρόοδος ϑα έπρεπε να σηµαίνουν, εν µέρει,
διατήρηση της ισορροπίας µε το περιβάλλον και µε τους άλλους ανθρώπους
οι οποίοι µοιράζονται αυτό το περιβάλλον. ∆υστυχώς, το µοντέλο της αγοράς
είναι εκ διαµέτρου αντίθετο µε αυτήν τη ϐιώσιµη λογική, επειδή ο µηχανι-
σµός της οικονοµικής ανάπτυξης δεν επιβραβεύει τη συντήρηση των ϕυσικών
πόρων και τη µείωση της κατανάλωσης (όχι άµεσα τουλάχιστον). Με άλλα
λόγια, το σηµερινό οικονοµικό µοντέλο ϐασίζεται εκ σχεδιασµού στην σπα-
νιότητα ενώ, όλως παραδόξως, χρειάζεται υψηλά επίπεδα κατανάλωσης για
να λειτουργήσει «αποδοτικά». Φυσικά, όπως τονίστηκε και σε προηγούµενο
δοκίµιο, η αποδοτικότητα της αγοράς δεν έχει καµία σχέση µε την τεχνική
αποδοτικότητα.

Συνεπώς, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το αν µπορούµε να επιτύ-
χουµε ένα επίπεδο αφθονίας όσον αφορά τα κοινά αγαθά ώστε να καλύψουµε
τις ανάγκες όλων των ανθρώπων στη Γη (στο πλαίσιο µίας εποχής «µετασπανιό-
τητας»), πρέπει να κατανοήσουµε τις απαραίτητες αναθεωρήσεις ϐιωσιµότητας
οι οποίες ϑα µειώσουν σηµαντικά τη χρήση των πλανητικών πόρων.

Εν ολίγοις, η νέα προσέγγιση στο ϐιοµηχανικό σχεδιασµό πρέπει να έχει
ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας σχετικά µε τη χρήση των ϕυσικών
πόρων, προσπαθώντας παράλληλα να «κάνουµε περισσότερα χρησιµοποιώ-
ντας λιγότερα». Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης πρέπει να εµφανιστούν
κάποιοι παράγοντες που ϑα οδηγήσουν σε µεγαλύτερα επίπεδα ϐιωσιµότητας
και αποδοτικότητας της παραγωγής αγαθών.

14.11 Ενισχυτές Αποδοτικότητας

Αυτούς τους παράγοντες ϑα τους ονοµάσουµε «ενισχυτές αποδοτικότητας».
Η ακόλουθη λίστα ϑα παρουσιάσει παραδείγµατα των απαραίτητων διαρθρω-
τικών οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών για να επιτευχθεί η επιθυµητή

210 Πηγή: Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond protected areas:
a review of the technical and practical shortcomings of protected areas on land and sea
(http://www.int-res.com/articles/theme/m434p251.pdf)
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αποδοτικότητα.

1. Εξάλειψη της ανάγκης για εργασία ή για να «ϐγαίνουν τα προς το Ϲην».

Στο µοντέλο της αγοράς όλοι υποχρεούνται να δουλεύουν προκειµένου
να επιβιώσουν, είτε µε τη µορφή της δουλειάς που πληρώνεται ανάλογα
µε τις ώρες εργασίας (πχ. υπάλληλος) είτε µε τη µορφή παραγωγής
προϊόντων και διάθεσής τους στην αγορά µε σκοπό το κέρδος.211 Αυτή
η πίεση για εργασία, παρότι ϑεωρείται από πολλούς ένας µηχανισµός
που παράγει κίνητρα για την κοινωνική «πρόοδο», στην πραγµατικό-
τητα µειώνει τη συνολική αποδοτικότητα, τη δηµιουργικότητα και την
καινοτοµία σε σηµαντικό ϐαθµό. Το αποτέλεσµα είναι µία τεράστια
σπατάλη πόρων και χρόνου διότι µπορεί στην πραγµατικότητα να µην
προϋπάρχει Ϲήτηση για να παραχθούν νέα αγαθά ή υπηρεσίες. Για
αυτό το λόγο ο παράλληλος στόχος της κάθε επιχείρησης, πέρα από το
να καλύπτει τις επιθυµίες του αγοραστικού κοινού, είναι να δηµιουρ-
γεί νέες επιθυµίες (δηλαδή νέα Ϲήτηση) στο κοινό ώστε να µπορέσει να
ϐγάλει κέρδος.

Στο σηµερινό κοινωνικό σύστηµα ϑεωρείται ακόµη αναγκαίο για τον
πολίτη να παράγει προϊόντα ή να παρέχει υπηρεσίες για να εξασφαλί-
σει την επιβίωσή του, παρά το γεγονός ότι πλέον έχουµε τόσο µεγάλες
τεχνικές δυνατότητες (ϐλ. αυτοµατοποίηση) που δεν χρειάζεται όλοι να
συµµετέχουν στη ϐιοµηχανική διαδικασία. Σε µία Οικονοµία Βασι-
σµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους ϑεωρείται αντιπαραγωγική
η ιδέα ότι όλοι πρέπει να παράγουν ή να πωλούν κάτι, δεδοµένου ό-
τι οι ικανότητές µας να παράγουµε όλο και περισσότερα αγαθά χρη-
σιµοποιώντας όλο και λιγότερους ϕυσικούς και ανθρώπινους πόρους
ϐελτιώνεται συνεχώς. Πέρα από τις τεχνικές µας δυνατότητες ϐέβαια, η
παραπάνω ιδέα είναι ασύµβατη µε ένα κοινωνικό µοντέλο το οποίο έχει
ως στόχο του τη ϐέλτιστη περιβαλλοντική και κοινωνική ϐιωσιµότητα.

2. Εξάλειψη της στοχευµένης παραγωγής για συγκεκριµένες κοινωνικές
τάξεις.

Η κοινωνική διαστρωµάτωση, η οποία αποτελεί ϕυσικό επακόλουθο
του καπιταλισµού, αναγκάζει τους παραγωγούς να δηµιουργούν για
κάθε είδος αγαθών πολλές παραλλαγές, µε διαφορετικές ιδιότητες η

211 Οι µόνες δύο εξαιρέσεις σε αυτό είναι είτε να Ϲήσει κάποιος έξω από τον «πολιτισµό», κάτι
που λόγω των νόµων περί ιδιοκτησίας είναι ουσιαστικά αδύνατο, είτε να αποκτήσει αρκετό
πλούτο εξαρχής (πχ. µέσω επιχείρησης ή κληρονοµιάς) ώστε να µην χρειάζεται να εργαστεί
για να επιβιώσει. Φυσικά το δεύτερο, σε οποιοδήποτε οικονοµικό µοντέλο, δεν είναι εφικτό
για όλους.
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κάθε µία.212 Αυτές οι παραλλαγές δεν δηµιουργούνται µε σκοπό να
ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε καταναλωτή αλλά µε
σκοπό να είναι προσιτές, η κάθε µία ξεχωριστά, σε µία συγκεκριµένη
οικονοµική τάξη.

Αυτό δηµιουργεί αγαθά χαµηλής ποιότητας ώστε να είναι προσιτά σε
καταναλωτές χαµηλού εισοδήµατος, γεγονός που αναγκαστικά παρά-
γει περιττά απόβλητα. Σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς
Πόρους και Νόµους κανένα αγαθό δεν παράγεται µε χαµηλές προδια-
γραφές ποιότητας µόνο και µόνο για να µπορεί να το αγοράσει ένας
άνθρωπος χαµηλής οικονοµικής τάξης, διότι σε αυτό το νέο, στρατηγι-
κά ϐιώσιµο µοντέλο δεν υπάρχουν οικονοµικές τάξεις.

3. Εξάλειψη της εγγενούς αναποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού.

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών στο πλαίσιο της αγοράς έχει ως
αποτέλεσµα τέσσερις ϐασικές µορφές περιττής αναποτελεσµατικότητας
και σπατάλης :

(α) Ασυµβατότητα εξαρτηµάτων για ένα είδος αγαθού (έλλειψη τυπο-
ποίησης)

(ϐ) Σπάταλη πολλαπλότητα αγαθών από εταιρείες που ανταγωνίζονται
µεταξύ τους για το ίδιο είδος αγαθού

(γ) Εσκεµµένη µείωση της αντοχής των αγαθών ώστε να συνεχίζονται
οι πωλήσεις (προγραµµατισµένη ϐραχυβιότητα)

(δ) Εσκεµµένη µείωση της ποιότητας των αγαθών λόγω της απαραί-
τητης µείωσης του κόστους παραγωγής στο µέγιστο δυνατό ϐαθµό
(εγγενής ϐραχυβιότητα)

΄Οσον αφορά το (α), σε µία ϐιώσιµη οικονοµία ϑα ήταν τυποποιηµένα
όλα τα σχετικά εξαρτήµατα ενός είδους αγαθών, όπου είναι εφικτό. Ο
πρώτος άνθρωπος που εφάρµοσε την τυποποίηση σε σηµαντικό ϐαθ-
µό ήταν πιθανώς ο µηχανικός Eli Whitney το 1801. ΄Ηταν παραγωγός

212 ΄Ολα τα αγαθά που δηµιουργούνται σχετίζονται εµµέσως µε την οικονοµική και κοινωνική
διαστρωµάτωση. ΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα είδη πολύ χαµηλής ποιότητας
που µπορούν να ϐρεθούν σε καταστήµατα τύπου «1 Ευρώ», όπου κάποιος µπορεί να αγοράσει
ένα πλαστικό ϱολόι µε ελάχιστη ακεραιότητα, σε αντίθεση µε τα πολυτελή αντικείµενα, τα
οποία µπορούν να αγοράσουν µόνο οι εύπορες τάξεις. Στη γλώσσα των οικονοµικών έχει
καθιερωθεί ο όρος «Βεµπλενιανό Αγαθό», ο οποίος ϐασίζεται στην παρατήρηση του Θόρσταϊν
Βέµπλεν σχετικά µε το αντιληπτό κύρος ενός πολύ ακριβού αγαθού, παρότι η χρησιµότητά
του είναι συχνά πολύ µικρότερη από την τιµή του. (http://www.investopedia.com/terms/
v/veblen-good.asp)

278

http://www.investopedia.com/terms/v/veblen-good.asp
http://www.investopedia.com/terms/v/veblen-good.asp


ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

µουσκέτων και εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τρόπος να εναλλάξεις ε-
ξαρτήµατα σε διαφορετικά µουσκέτα παρότι ο γενικότερος σχεδιασµός
τους ήταν ουσιαστικά ίδιος. Εποµένως αν χαλούσε ένα εξάρτηµα σε
ένα µουσκέτο, τότε το όπλο ήταν άχρηστο και έπρεπε να αντικατασταθεί
ολόκληρο. Ο Whitney ανέπτυξε διάφορα εργαλεία για να λύσει αυτό το
πρόβληµα και µετά το 1801 όλα τα εξαρτήµατα έγιναν πλήρως εναλλά-
ξιµα. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκαν τα λεγόµενα «ανταλλακτικά».

Μολονότι αρκετοί ίσως πιστεύουν ότι αυτή η λογική ιδέα έχει επικρα-
τήσει στην παγκόσµια ϐιοµηχανική κοινότητα σήµερα, το γεγονός είναι
πως οι εταιρείες δηµιουργούν ιδιόκτητα (γνωστά και ως «κλειστά» ή «ι-
διοταγή») εξαρτήµατα, τα οποία είναι ασύµβατα µε εξαρτήµατα άλλων
εταιρειών ώστε ο καταναλωτής, αν πάθει κάτι η συσκευή του, να πρέπει
να αγοράσει το απαραίτητο εξάρτηµα από την ίδια εταιρεία. ΄Ετσι η κάθε
εταιρεία αποκλείει από τον καταναλωτή τη δυνατότητα, παραδείγµατος
χάρη, να πάρει το απαραίτητο εξάρτηµα από κάποιον γνωστό του ο ο-
ποίος έχει µία συσκευή άλλης µάρκας που δεν χρησιµοποιεί. Αυτό το
ϕαινόµενο δηµιουργεί όχι µόνο µεγάλη σπατάλη ϕυσικών πόρων αλλά
και ταλαιπωρία για τους ίδιους τους χρήστες των προϊόντων.

Παροµοίως, όσον αφορά το (ϐ), στο παρόν οικονοµικό µοντέλο παρά-
γεται συνεχώς µία σπάταλη πολλαπλότητα προϊόντων από επιχειρήσεις
που ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Παρότι δεν είναι εύκολα αντιληπτό, η
ανταγωνιστική ϕύση της αγοράς κρατάει τις νέες ιδέες, κατά την ανά-
πτυξή τους, κρυµµένες από τους ανταγωνιστές. Στη συνέχεια, παράγε-
ται ένα προϊόν προς πώληση, το οποίο πιθανόν έχει κάποια ϐελτιωµένα
χαρακτηριστικά σε σχέση µε κάποια παλιότερη έκδοσή του ή µε κάποιο
άλλο προϊόν. ΄Οταν αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ϐγουν στην αγορά, α-
ναγνωρίζονται και αξιολογούνται από τις ανταγωνιζόµενες εταιρείες και
ο αγώνας για τη συνεχή ϐελτίωση συνεχίζεται.

Παρότι πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτός ο «δηµιουργικός ανταγωνισµός»
αποτελεί ένα κίνητρο για την ανάπτυξη και την καινοτοµία, στην πραγ-
µατικότητα παράγει µεγάλη σπατάλη και αρκετές αρνητικές συνέπειες
όπως η πιθανή απαρχαίωση κατά τους «κύκλους» παραγωγής. Με άλλα
λόγια, αν µία εταιρεία ϐρει έναν τρόπο να ϐελτιώσει ένα συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό ενός τηλεφώνου την ίδια περίοδο που µία άλλη εταιρεί-
α έχει ϐγάλει µόλις στην αγορά το δικό της τηλέφωνο αλλά χωρίς την
προαναφερθείσα ϐελτίωση, τότε ουσιαστικά έχουµε το ϕαινόµενο της
«έµµεσης απαρχαίωσης», διότι το προϊόν που µόλις ϐγήκε στην αγορά
δεν είναι το ϐέλτιστο. Το ϕαινόµενο αυτό ϑα µπορούσε να αποφευχθεί
αν οι παραγωγοί είχαν εργαστεί µαζί, ως ένα ενιαίο ϐιοµηχανικό σύ-
νολο, αντί να αποκρύπτουν την πρόοδο που έκανε ο καθένας µέσα σε
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αυτό το παιχνίδι ανταγωνισµού.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί υποστηρίζουν πως ο µόνος τρόπος για να
γνωρίζουµε τη Ϲήτηση των προϊόντων είναι µέσω των τιµών και των κα-
ταναλωτικών τάσεων, στην πραγµατικότητα ϑα µπορούσε να γίνει πολύ
πιο άµεση η αλληλεπίδραση του καταναλωτικού κοινού µε τη ϐιοµη-
χανία, δηλαδή της χρήσης µε την παραγωγή.213 ΄Ετσι ϑα µπορούσαµε
να ξεπεράσουµε το σηµερινό ϕαινόµενο κατά το οποίο οι καταναλωτές
αποδέχονται ή απορρίπτουν τα προϊόντα (Ϲήτηση) ανάλογα µε την τιµή
τους, ϕαινόµενο αρκετά σπάταλο καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρέπει
πρώτα να κατασκευαστούν τα προϊόντα για να υπολογιστεί η Ϲήτηση.

Τέλος, ϑα µπορούσαµε να προβλέπουµε ευκολότερα τις ϐελτιώσεις των
προϊόντων µε την πάροδο του χρόνου, αν είχαµε ένα παγκόσµια δια-
συνδεδεµένο σύστηµα το οποίο µοιράζεται δεδοµένα και δεν περιλαµ-
ϐάνει ανταγωνισµό στο σχεδιασµό και την παραγωγή αγαθών. ΄Ετσι η
ϐιοµηχανία ϑα µπορούσε να αντιλαµβάνεται εγκαίρως τις επερχόµενες
αλλαγές, ϐάσει των παρατηρούµενων τάσεων, και να κάνει πιο αποτε-
λεσµατικό το σχεδιασµό της, εν όψει αυτών των αλλαγών.

Σχετικά µε το (γ), δηλαδή την «προγραµµατισµένη ϐραχυβιότητα», σε
µία ϐιώσιµη κοινωνία δεν ϑα υπήρχε κέρδος από την καταστροφή ενός
προϊόντος ή την αχρήστευσή του µόνο και µόνο για να συνεχιστούν οι
πωλήσεις του ίδιου προϊόντος. Εποµένως δεν ϑα υπήρχε και κίνητρο για
να συνεχιστεί αυτό το ϕαινόµενο. Η προγραµµατισµένη ϐραχυβιότητα,
δηλαδή ο εσκεµµένος σχεδιασµός ενός προϊόντος έτσι ώστε να χαλάσει
µετά από ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, αποτελεί κρυφή ϐιοµηχανική
τακτική από τα µέσα του 20ού αιώνα, όταν υπήρχε µεγάλο συµφέρον
από την αύξηση της οικονοµικής ανάπτυξης.214

Σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους δεν
υπάρχει αυτό το συµφέρον αφού δεν υπάρχουν τα κίνητρα της αγοράς
για να συνεχίζονται οι πωλήσεις. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο µοντέλο η
ϐιοµηχανία µπορεί να εφαρµόσει ανενόχλητα µεθόδους για να ϐελτι-
στοποιήσει την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και τη ϐιωσιµότητα
της παραγωγής.

΄Οσον αφορά το (δ), δηλαδή την «εγγενή ϐραχυβιότητα», ο ανταγωνισµός
µεταξύ των εταιρειών για ένα µερίδιο στην αγορά έχει ως αποτέλεσµα
ένα ϕαινόµενο στο οποίο η κάθε εταιρεία προσπαθεί να µειώσει το κό-
στος παραγωγής της στο µέγιστο δυνατό ϐαθµό προκειµένου να κάνει το

213 Αυτό ϑα συζητηθεί στο δοκίµιο Η Βιοµηχανική Κυβέρνηση
214 Παραποµπή: Ending the Depression Through Planned Obsolescence, Bernard London,
1932

280



ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

προϊόν οικονοµικά προσιτό και έτσι να πείσει τον καταναλωτή να επιλέ-
ξει το δικό της προϊόν. Σύµφωνα µε την αµερικανική κουλτούρα, αυτή
η κατάσταση «παράγει τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στις χαµηλότερες
δυνατές τιµές».

Αυτή η εγγενής αναποτελεσµατικότητα που προκύπτει από τη µείωση
του κόστους παραγωγής δηµιουργεί, από τεχνικής άποψης, λιγότερο
ποιοτικά προϊόντα από το µέγιστο δυνατό. Οι περικοπές στο σχεδιασµό
και την παραγωγή για χάρη της εξοικονόµησης χρηµάτων µπορεί να ϑε-
ωρούνται ϑετικές από άποψη οικονοµικής αποδοτικότητας (στο πλαίσιο
της αγοράς), αλλά είναι σαφώς αρνητικές από άποψη τεχνικής αποδοτι-
κότητας (στο πλαίσιο των ϕυσικών πόρων και νόµων), καθώς δηµιουρ-
γούν περιττά απόβλητα µε το πέρασµα του χρόνου. Αυτό ϕυσικά δεν
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια στη ϐελτιστοποίηση της παραγωγής,
διότι ένας πραγµατικά αποδοτικός σχεδιασµός ενός προϊόντος πρέπει
να λαµβάνει υπόψη τον σχεδιασµό όλων των υπόλοιπων προϊόντων κα-
ϑώς και όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως η κατάσταση των ϕυσι-
κών πόρων και οποιοιδήποτε άλλοι περιορισµοί. Εποµένως, η τακτική
της «αποδοτικότητας του κόστους», η οποία ελαττώνει την ποιότητα των
τελικών προϊόντων, είναι ένα εξ ολοκλήρου αντιεπιστηµονικό µέσο για
λήψη αποφάσεων σε αυτό το πλαίσιο.

4. Εξάλειψη των σχέσεων ιδιοκτησίας, οι οποίες περιορίζουν τη χρήση των
αγαθών, προς όφελος της κοινόχρηστης πρόσβασης.

΄Οπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο παράδειγµα σχετικά µε τα αυτοκί-
νητα και το χρόνο χρήσης τους, σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυ-
σικούς Πόρους και Νόµους το σύστηµα ιδιοκτησίας αντικαθίσταται από
ένα ϱευστό σύστηµα πρόσβασης και κοινόχρηστης χρήσης για αγαθά
τα οποία οι άνθρωποι δεν χρειάζονται συνεχώς. Κάποια παραδείγµατα
είναι τα καταλύµατα διακοπών, η µεταφορά, ο εποχιακός εξοπλισµός,
τα εργαλεία, ο εξοπλισµός παραγωγής και ούτω καθεξής.

Παρεµπιπτόντως, εκτός από ότι ϑα µείωνε γενικά την παραγωγή αγαθών
ανά χρόνο χρήσης ανά άτοµο, ένα σύστηµα πρόσβασης ϑα µπορούσε
να αυξήσει τη ϐιοµηχανική αποδοτικότητα αλλά και την ευκολία των
πολιτών. Φανταστείτε, για παράδειγµα, να επανασχεδιάζαµε τα ταξίδια
µε τρένο ή αεροπλάνο µε στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση των
πολιτών σε διάφορα αγαθά, τοπικής παραγωγής, σε τέτοιο ϐαθµό ώστε
πλέον οι ταξιδιώτες να µην χρειάζονται να «ϕτιάχνουν» ϐαλίτσες. Αυτή η
ϕαινοµενικά µικρή αλλαγή ϑα επηρέαζε πολύ ϑετικά την αναµονή στο
αεροδρόµιο όπως και την αποθήκευση των αποσκευών, τα µηχανήµατα
επεξεργασίας αποσκευών και ούτω καθεξής. Αν το σκεφτούµε λεπτοµε-
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ϱώς, αυτή η αλυσίδα ελάφρυνσης είναι στην πραγµατικότητα αρκετά
εκτενής.

Ρούχα, εργαλεία επικοινωνίας, αντικείµενα αναψυχής, όλα αυτά ϑα
µπορούσαν να είναι διαθέσιµα, κατά την άφιξη, στο αεροδρόµιο προ-
ορισµού ή σε σχετικές εγκαταστάσεις. Παρότι αυτή η ιδέα µπορεί να
ξενίζει σε πολλούς, ειδικά αν αναλογιστούµε τον ατοµιστικό χαρακτήρα
του πολιτισµού µας, η απαλλαγή από τη µεταφορά µεγάλων αποσκευών
και η γενικότερη ελάφρυνση των πολιτών ϑα µπορούσε να αλλάξει άρ-
δην τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. ΄Οπως και να ΄χει, η επιλογή υπό-
κειται στην προσωπική κρίση του καθενός. Θεωρητικά, ένας άνθρωπος
ϑα µπορούσε κυριολεκτικά να Ϲει χωρίς να χρειάζεται να µεταφέρει
καθόλου την περιουσία του και να γυρίζει όλον τον κόσµο χωρίς την
ταλαιπωρία των προσωπικών αποσκευών.

Πρέπει να τονίσουµε για άλλη µία ϕορά ότι η διευκόλυνση στα µέσα
πρόσβασης, έτσι ώστε οι πολίτες να µπορούν να µοιράζονται τα αγα-
ϑά, ϑα επιτρέψει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους να χρησιµοποιούν
πράγµατα τα οποία ειδάλλως δεν ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν
στο σηµερινό µοντέλο. Επιπλέον, ϑα µειωνόταν αισθητά η ανάγκη για
παραγωγή περισσότερων αγαθών κατά κεφαλήν. Σηµειωτέον, µία Οι-
κονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους προσπαθεί να
δηµιουργήσει αφθονία πρόσβασης, όχι αφθονία ιδιοκτησίας.

Είναι ακόµη σηµαντικό να υπογραµµίσουµε ότι µόνο η πρόσβαση είναι
εµπειρική έννοια, όχι η ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι ένα τέχνασµα του
προστατευτισµού. Η πρόσβαση είναι ένα πραγµατικό χαρακτηριστικό
της ανθρώπινης ϕυλής. Για παράδειγµα, για να «ανήκει» κυριολεκτικά
σε κάποιον ένας υπολογιστής, ϑα έπρεπε ο ίδιος να έχει σκεφτεί τις
τεχνολογικές ιδέες που έκαναν τον υπολογιστή να λειτουργήσει όπως
επίσης και τις ιδέες που οδήγησαν στη δηµιουργία των εργαλείων που
κατασκεύασαν τον υπολογιστή. Αυτό είναι κυριολεκτικά αδύνατο. Στην
πραγµατικότητα δεν µπορούµε να αποδείξουµε εµπειρικά την έννοια
«ιδιοκτησία». Μόνο η πρόσβαση και ο διαµοιρασµός υφίστανται στην
πραγµατικότητα, ανεξαρτήτως κοινωνικού συστήµατος.

5. Η ανακύκλωση των προϊόντων ενσωµατώνεται στον σχεδιασµό τους, µε
αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της επαναχρησιµοποίησης των πόρων.

Σε αντίθεση µε αυτό που πιστεύουµε ενστικτωδώς, στη ϕύση δεν υ-
πάρχει η έννοια της σπατάλης. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι δεν έχουµε
επίγνωση του πόσο σηµαντικό ϱόλο παίζει η αναγέννηση των υλικών
και εποµένως ότι πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη αυτόν τον παράγοντα
σε οποιοδήποτε σχεδιασµό.
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Παράλληλα πρέπει να αναφέρουµε ότι το υψηλότερο επίπεδο της ανα-
κύκλωσης ϑα έρθει πιθανότατα µε τη µορφή της νανοτεχνολογίας. Η
νανοτεχνολογία ϑα µας δώσει εν τέλει τη δυνατότητα να δηµιουργούµε
αγαθά από το ατοµικό επίπεδο και να τα αποδοµούµε ξανά σε άτοµα.
Φυσικά, παρότι αυτή η µέθοδος ϕαίνεται να εξελίσσεται ταχύτατα, δεν
είναι καν απαραίτητη αυτήν τη στιγµή για να έχουµε ένα επιτυχηµένο
σύστηµα ανακύκλωσης και να επιτύχουµε αφθονία.

΄Οσον αφορά τον σχεδιασµό προϊόντων, η ανακύκλωση σήµερα είναι ένα
δευτερεύον χαρακτηριστικό αντί για το κύριο σηµείο εστίασης. Κάποιες
εταιρείες συνεχίζουν να ακολουθούν επιζήµιες τακτικές όπως την επι-
κάλυψη υλικών µε συγκεκριµένα χηµικά τα οποία στη πραγµατικότητα
αλλοιώνουν περαιτέρω τις ιδιότητες αυτού του υλικού και το κάνουν πιο
δύσκολο για ανακύκλωση. Συνεπώς, η στρατηγική ανακύκλωση πρέπει
να είναι ο κύριος στόχος της ϐιοµηχανίας προκειµένου να διατηρηθεί
η υλική αφθονία. Κάθε χωµατερή στη Γη είναι µία ακόµη σπατάλη των
τεχνικών µας δυνατοτήτων.

Σύµφωνα µε το νόµο της διατήρησης της µάζας, σε κάθε κλειστό σύ-
στηµα, όσον αφορά τη µεταφορά ύλης και ενεργείας, η µάζα του συ-
στήµατος παραµένει σταθερή στο χρόνο, καθώς η ποσότητα µάζας δεν
µπορεί να αλλάξει, αν δεν προστεθεί ή αφαιρεθεί από το σύστηµα. Η
ποσότητα µάζας «διατηρείται» στο χρόνο. Η χρήση των ϕυσικών πόρων
από την ανθρώπινη κοινωνία ϑα µπορούσε να ϑεωρηθεί µάλλον ως µί-
α διαδικασία ευφυούς ανακατάταξης, παρά ως µία διαδικασία χρήσης
και απόρριψης.

6. Η χρήση υλικών ανά παραγωγή υπολογίζεται στρατηγικά ώστε να εξα-
σφαλιστεί ότι ϑα χρησιµοποιηθούν µόνο τα πιο κατάλληλα και άφθονα
υλικά που διαθέτουµε.

΄Οπως ϑα εξεταστεί λεπτοµερέστερα στο δοκίµιο «Η Βιοµηχανική Κυ-
ϐέρνηση», στο νέο οικονοµικό µοντέλο που προτείνει το TZM υπάρχει
ένα σύστηµα αξιολόγησης που ϱυθµίζει τη χρήση των υλικών µε ϐάση
συγκεκριµένες παραµέτρους αποδοτικότητας. Πιθανότατα οι δύο πιο
σηµαντικές παράµετροι είναι η «καταλληλότητα» και η συνολική κατά-
σταση «αφθονίας» του υλικού.

Η καταλληλότητα αφορά το πόσο κατάλληλη είναι η προτεινόµενη χρή-
ση του υλικού µε ϐάση τις ιδιότητές του. Η αφθονία αφορά τη διαθέσιµη
ποσότητα του υλικού ή αλλιώς, τη σπανιότητά του. Το προαναφερθέν
σύστηµα αξιολόγησης µε ϐάση αυτά τα δύο στοιχεία συγκρίνει ένα υ-
λικό µε άλλα υλικά τα οποία µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο
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κατάλληλα και περισσότερο ή λιγότερο άφθονα. Με άλλα λόγια, πρόκει-
ται για µια συνεργική σύγκριση αποδοτικότητας, η οποία διασφαλίζει
ότι τα υλικά που ϑα χρησιµοποιηθούν για τον εκάστοτε σκοπό ϑα είναι
τα ϐέλτιστα.

΄Ισως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα επ΄ αυτού είναι η κατασκευή
κατοικίας. Σε σύγκριση µε πιο σύγχρονες, απλοποιηµένες και άφθονες
µεθόδους προκατασκευής ή µε υλικά που µπορούν να χρησιµοποιη-
ϑούν σε καλούπια, είναι αναποτελεσµατικό να χρησιµοποιούµε ξύλα,
τούβλα, ϐίδες και τα ποικίλα τµήµατα που κατασκευάζονται συνήθως
σε ένα σπίτι.

΄Ενα συµβατικό σπίτι 100 τετραγωνικών µέτρων χρειάζεται περίπου 25
µε 30 δένδρα για να κατασκευαστεί. Ας συγκρίνουµε αυτήν τη συµ-
ϐατική µέθοδο κατασκευής µε µεθόδους προκατασκευής, όπως η χύ-
τευση µε την µέθοδο της εξώθησης, µε απλά πολυµερή (ϕιλικά προς
το περιβάλλον), τσιµέντο και άλλες εύκολα προσαρµόσιµες και κινητές
µεθόδους. Αυτές οι νέες προσεγγίσεις έχουν πολύ µικρό οικολογικό α-
ποτύπωµα σε σύγκριση µε την παγκόσµια καταστροφή των δασών που
προκαλείται από την ευρεία χρήση ξύλου. Η κατασκευή σπιτιών σήµε-
ϱα είναι ένα από τα πιο σπάταλα ϐιοµηχανικά µέσα παγκοσµίως, όσον
αφορά τους ϕυσικούς πόρους, αλλά δεν χρειάζεται να συνεχιστεί αυτό
το ϕαινόµενο.

7. Προσαρµογή σχεδιασµού σε πιθανή αυτοµατοποίηση της εργασίας.

΄Οσο περισσότερο προσαρµοζόµαστε στην παρούσα κατάσταση των γρή-
γορων και αποδοτικών διαδικασιών παραγωγής τόσο µεγαλύτερη α-
ϕθονία µπορούµε να επιτύχουµε. Οι περισσότερες κατασκευαστικές
προσεγγίσεις χωρίζουν την εργασία σε τρεις κατηγορίες : ανθρώπινη
συναρµολόγηση, µηχανοποίηση και αυτοµατοποίηση. Η ανθρώπινη
συναρµολόγηση σηµαίνει χειρωνακτική εργασία, η µηχανοποίηση ση-
µαίνει ότι χρησιµοποιούµε τις µηχανές για να ϐοηθήσουν τον εργάτη
ενώ η αυτοµατοποίηση σηµαίνει µηδενική ανθρώπινη συµµετοχή στην
όλη διαδικασία της κατασκευής.

Φανταστείτε ότι χρειάζεστε µία καρέκλα και υπάρχουν τρία πιθανά σχέ-
δια. Το πρώτο είναι περίτεχνο, σύνθετο και εκείνη τη στιγµή µπορεί να
γίνει µόνο χειρωνακτικά. Το δεύτερο έχει πιο ενιαίο σχέδιο, οπότε τα
τµήµατά του µπορούν να κατασκευαστούν σε µεγάλο ϐαθµό από µη-
χανές, αλλά στο τέλος ϑα χρειαζόταν να συναρµολογηθεί χειρωνακτικά.
Το τρίτο είναι µία καρέκλα η οποία µπορεί να κατασκευαστεί από µία
ενιαία µηχανική διαδικασία, πλήρως αυτοµατοποιηµένη.
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Στο προτεινόµενο κοινωνικό µοντέλο ο στόχος ϑα ήταν το τελευταίο σχέ-
διο καρέκλας από τα τρία. ΄Ετσι ϑα µειωνόταν η ποικιλία των ϱυθµίσεων
που ϑα χρειάζονταν οι αυτόµατες µηχανές. Φανταστείτε ένα αυτοµατο-
ποιηµένο εργοστάσιο, όπως για παράδειγµα τα σηµερινά εργοστάσια
της αυτοκινητοβιοµηχανίας, το οποίο µπορεί να παράγει κάθε είδος
µηχανών και προϊόντων που αποτελούνται από τις ίδιες πρώτες ύλες.
Αν λειτουργούσε έτσι η ϐιοµηχανία στο σύνολό της, οι δυνατότητες πα-
ϱαγωγής ϑα αυξάνονταν κατακόρυφα.

Για να αντιληφθούµε καλύτερα αυτήν την τάση για απλοποίηση µπο-
ϱούµε να σκεφτούµε τις δυνατότητες του ψηφιακού λογισµικού ή κα-
λύτερα πώς ένα κοµµάτι υλισµικού (όπως ο υπολογιστής) µπορεί πλέον
να εκτελεί πολλές και διάφορες εντολές ή λειτουργίες. Το σύγχρονο
κινητό τηλέφωνο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του ϕαι-
νοµένου που ϑα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε «αποϋλοποίηση». Τα
«έξυπνα κινητά» (smart phones), αυτοί οι µικροί ϕορητοί υπολογιστές
ουσιαστικά, δέχονται τόσες πολλές εφαρµογές, από ιατρικές µετρήσεις
µέχρι πλήρεις µουσικές συνθέσεις, ώστε οι λειτουργίες τους είναι πλέον
αµέτρητες.

Πριν από την ψηφιακή εποχή, αυτές οι λειτουργίες χρειάζονταν συ-
νήθως ένα συγκεκριµένο µηχάνηµα για κάθε εργασία. Σήµερα, κάθε
ϐασικό λειτουργικό σύστηµα µπορεί να επεξεργάζεται έναν τεράστιο α-
ϱιθµό προγραµµατισµένων λειτουργιών και όλα αυτά µέσα σε µία µικρή
συσκευή. Αυτή η λογική µπορεί να εφαρµοστεί και στον τοµέα της υ-
λικής µηχανικής παραγωγής καθώς είναι απλά ϑέµα χρόνου µέχρι να
µπορούµε να παράγουµε ένα τεράστιο ϕάσµα προϊόντων µε µικρά επε-
κτάσιµα µηχανικά συστήµατα, όπως τα ψηφιακά λειτουργικά συστήµα-
τα σήµερα µπορούν να διεκπεραιώσουν αµέτρητες προγραµµατισµένες
εντολές.

8. Ελάττωση ή εξάλειψη των προβληµάτων που απαιτούσαν συνεχείς ε-
πιδιορθώσεις ως αποτέλεσµα του προηγούµενου, αναποτελεσµατικού
οικονοµικού µοντέλου.

Αυτή η ιδέα δεν µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή, διότι συχνά οι αι-
τίες και οι συνέπειες ενός προβλήµατος είναι πολλές και περίπλοκες.
Για παράδειγµα, η εξάλειψη της σπανιότητας του νερού και µόνο ϑα
είχε τεράστιο αντίκτυπο στην πρόληψη ασθενειών. Σε µία τέτοια περί-
πτωση, οι ανθρώπινοι και ϕυσικοί πόροι που χρησιµοποιούνταν µέχρι
πρότινος για τη ϑεραπεία αυτών των ασθενειών ϑα µπορούσαν να δια-
τεθούν αλλού. Η αφθονία ενέργειας ϑα µπορούσε να έχει παρόµοια
αποτελέσµατα καθώς η ενέργεια είναι η κινητήρια δύναµη για όλες τις
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ανθρώπινες δραστηριότητες. Αν η κοινωνία έφτανε στο επίπεδο να κα-
λύπτει όλες τις ενεργειακές της ανάγκες από καθαρές, αξιόπιστες και
ανανεώσιµες πηγές, ϑα ήταν τεράστιος ο αντίκτυπος στην παραγωγή και
την ικανότητα επίτευξης αφθονίας και στους υπόλοιπους τοµείς.

Οµοίως, η επιδίωξη της κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών και η εξά-
λειψη των µονότονων επαγγελµάτων που δεν έχουν καµία κοινωνική
αξία ϑα έδιναν στον πολιτισµό µας νέες δυνατότητες όσον αφορά την
παιδεία και την προσωπική καλλιέργεια. Συγκεκριµένα ϑα έδιναν σε
κάθε πολίτη την ελευθερία και το κίνητρο να επιδιώξει τα προσωπικά
του ενδιαφέροντα και τις µοναδικές του κλίσεις. Εποµένως, κανένας
δεν ϑα αισθανόταν πλέον πίεση (πχ. οικονοµική) η οποία ϑα τον απο-
µάκρυνε από τα ενδιαφέροντά του, αφού η επιβίωση και η ευµάρειά του
ϑα εξασφαλίζονταν από το ίδιο το κοινωνικό µοντέλο. Στη σηµερινή ε-
ποχή είναι δύσκολο να ϕανταστούµε την έκρηξη δηµιουργικότητας που
ϑα επέλθει αν η κοινωνία απελευθερωθεί από την καθηµερινή πίεση
και αποκτήσει την ελευθερία να σκέφτεται καθαρά.

9. Η τόνωση του «συλλογικού νου», δηλαδή της ανθρώπινης διεπικοινωνίας
και του διαµοιρασµού των ιδεών, ϑα προάγει τη συνεχόµενη κοινωνική
πρόοδο.

΄Οπως υπαινιχθήκαµε και προηγουµένως, το διαδίκτυο έχει γίνει ένα
ισχυρό εργαλείο για την έρευνα και τη διεύρυνση ιδεών. Παρότι η έρευ-
να και η ανάπτυξη «ανοιχτού κώδικα» είναι πλέον ευρέως διαδεδοµένες,
η κοινωνική αλληλεπίδραση ϑα ϕτάσει σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα
όταν επικεντρώσουµε τις δυνάµεις µας στο να αξιοποιήσουµε τις δυ-
νατότητες επικοινωνίας του διαδικτύου έτσι ώστε κάθε νέα τεχνολογική
εφαρµογή ή ιδέα να συζητιέται σε παγκόσµιο επίπεδο.

14.12 Οι Παράγοντες που Αλλάζουν το Παιχνίδι

Σε αυτό το δοκίµιο δεν επικεντρωθήκαµε σε µελλοντικές ή πειραµατικές
τεχνολογικές εφαρµογές οι οποίες µπορεί να αλλάξουν τα δεδοµένα και να
µας ϕέρουν πιο κοντά σε µία κατάσταση µετασπανιότητας, διότι δεν µπο-
ϱούµε να ξέρουµε µε µεγάλη σιγουριά αν αυτές οι εφαρµογές ϑα ϕτάσουν
όντως σε σηµείο ευρείας αποδοχής και χρήσης από την κοινωνία. Παρόλα
αυτά, υπάρχουν αρκετοί «ϕουτουριστές» που έχουν κάνει τέτοιες προβλέψεις,
µε ανάµικτα αποτελέσµατα συνήθως, γεγονός που συχνά αφήνει το κοινό
µε υπερβολικές και αβάσιµες προσδοκίες, περιµένοντας πότε επιτέλους ϑα
προοδεύσει µία εφαρµογή.
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Ωστόσο, η απόρριψη των µελλοντικών µας ικανοτήτων είναι εξίσου ϐιαστι-
κή διότι εν τέλει το κατά πόσο µπορούµε να ϕτάσουµε σε αυτές τις αλλαγές
εξαρτάται από το πώς αξιοποιούµε τους ανθρώπινους και πνευµατικούς πό-
ϱους µας. ΄Οπως το Σχέδιο Μανχάταν κατάφερε να συγκεντρώσει αµέτρητους
επιστήµονες κάτω από έναν κοινό στόχο (παρότι η δηµιουργία της ατοµικής
ϐόµβας ήταν ένας καταστρεπτικός στόχος), έτσι λοιπόν είναι στο χέρι µας να
δηµιουργήσουµε παγκόσµια έργα που ϑα επιταχύνουν τις νέες τεχνολογικές
µας δυνατότητες. Φανταστείτε πόσο γρήγορα ϑα µπορούσαµε να επιτύχουµε
οποιοδήποτε κοινωνικό ή τεχνικό στόχο αν αρκετά µυαλά συνεργάζονταν µε
έναν οργανωµένο τρόπο. Αυτή η παγκόσµια προσέγγιση «ανοιχτού κώδικα»
έχει αµέτρητες δυνατότητες.

Παροµοίως, υπάρχουν στον ορίζοντα πάρα πολλές νέες τεχνολογίες οι ο-
ποίες ϑα µπορούσαν να µεταµορφώσουν ή να «αναδιοργανώσουν» ϱιζικά το
ϐιοµηχανικό τοπίο, όπως η τεχνητή νοηµοσύνη, η ϱοµποτική, η ϐιοτεχνολο-
γία, η τριδιάστατη εκτύπωση, η νανοτεχνολογία, οι υπερυπολογιστές και η
χρήση αποθηκευτικού νέφους. Κάθε ένας από αυτούς του κλάδους έχει τε-
ϱάστιες επιπτώσεις στην αύξηση της αποδοτικότητας. Φυσικά δεν γνωρίζουµε
ακριβώς πώς ϑα εξελιχθούν ή πώς ϑα δουλέψουν συνεργιστικά, αλλά ξέρου-
µε ότι οι αναπτυξιακές τους τάσεις αυξάνονται εκθετικά, στις περισσότερες
περιπτώσεις.

Για παράδειγµα, µία συνένωση της τριδιάστατης εκτύπωσης µε τη νανο-
τεχνολογία, την τεχνητή νοηµοσύνη και τη ϱοµποτική ϑα άλλαζε για πάντα
τη ϐιοµηχανία, σε τέτοιο ϐαθµό ώστε ένα άτοµο ϑα µπορούσε να έχει στο
σπίτι του ένα σύστηµα παραγωγής (στο µέγεθος ενός γκαράζ) για να παράγει
ουσιαστικά οτιδήποτε χρειάζεται. Παρότι αυτές οι ϕουτουριστικές εικασίες,
οι οποίες ϑυµίζουν επιστηµονική ϕαντασία, δεν χρειάζονται σήµερα για να
ϕτάσουµε σε µία κατάσταση υλικής αφθονίας, δεν πρέπει να παραβλέψουµε
αυτά τα νέα αναδυόµενα µέσα διότι µπορούν να αλλάξουν ϱιζικά τα κοινωνικά
δεδοµένα, αν εφαρµοστούν σωστά.215

Τον 19ο αιώνα το αλουµίνιο ήταν πιο πολύτιµο από το χρυσό, παρότι το
πρώτο είναι από τα πιο άφθονα στοιχεία στον κόσµο. Ωστόσο πριν την α-
νακάλυψη της ηλεκτρόλυσης, ήταν πολύ δύσκολο να εξαχθεί. Μόλις όµως
215 ΄Οσον αφορά αυτά τα υλικά, ένα πολύ καλό παράδειγµα των τεράστιων δυνατοτήτων µας,
το οποίο προέρχεται από το χώρο της νανοτεχνολογίας, είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα οι
οποίοι µε µία συγκεκριµένη διάταξη µπορούν να δηµιουργήσουν το λεγόµενο «Buckypaper».
Το «Buckypaper» είναι µία µακροσκοπική οµάδα νανοσωλήνων άνθρακα που οφείλει το
όνοµά του στον Ρ. Μπάκµινστερ Φούλερ (R. Buckminster Fuller) και έχει πάχος χαρτιού
ενώ είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Συγκεκριµένα το ϐάρος του είναι το 1/10 του ατσαλιού όµως
είναι 500 ϕορές πιο δυνατό, όταν τα ϕύλλα του στοιβάζονται για να σχηµατίσουν ένα στερεό.
Μπορεί επίσης να άγει τον ηλεκτρισµό όπως ο χαλκός ή το πυρίτιο. Αυτό το συνθετικό υλικό,
το οποίο ϕτιάχνεται από τον εξαιρετικά άφθονο άνθρακα, µπορεί να είναι το ϑεµέλιο µίας
νέας επανάστασης στα συνθετικά υλικά που ϑα υπερβεί την κατάσταση της σπανιότητας.
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εδραιώθηκε αυτή η τεχνική διαδικασία, αµέσως η σπανιότητα του υλικού
έπεσε κατακόρυφα. Σήµερα, το αλουµίνιο ϑεωρείται ένα ευτελές και ανα-
λώσιµο υλικό, για αυτό και το πετάµε µετά τη χρήση του. Είναι σηµαντικό
να έχουµε κατά νου τέτοιες δραµατικές ιστορικές αλλαγές διότι παρόµοιες
εξελίξεις συµβαίνουν σε πολλούς κλάδους, χωρίς να τις κατανοούν και να τις
περιµένουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Παροµοίως, οι προαναφερθείσες τε-
χνολογικές εφαρµογές, αν συνεχίσουν έτσι, µπορεί να αλλάξουν δραµατικά
τον κόσµο.

14.13 Αξιολόγηση των Πρώτων Υλών

΄Οπως τονίστηκε ήδη, δεν µπορούµε µε ϐάση τις σηµερινές µεθόδους να
υπολογίσουµε ποια ϑα είναι στο µέλλον (µε νέες µεθόδους) η κατάσταση των
ϕυσικών πόρων ώστε να αποτιµηθεί ο ϐαθµός συνολικής ικανότητας χρήσης
ανά άτοµο. Για να κάνουµε µία τέτοια αποτίµηση χρειαζόµαστε αρχικά µία
γενική αίσθηση των τωρινών αποθεµάτων όλων των σχετικών πλανητικών πό-
ϱων. Είναι όµως εξίσου απαραίτητο να δούµε πώς αυτοί οι πόροι µπορεί να
χρησιµοποιηθούν σε σχέση µε τους προαναφερθέντες ενισχυτές αποδοτικό-
τητας, οι οποίοι ουσιαστικά αλλάζουν ϱιζικά τη λειτουργία της ϐιοµηχανίας
και την κατανάλωση. Αξίζει επίσης να σηµειώσουµε ότι η σύγχρονη επιστή-
µη έφερε στο προσκήνιο τη µέθοδο της σύνθεσης, εξού και η επιταχυνόµενη
χρήση των πολυµερών, µετά-υλικών και άλλων παρόµοιων εφαρµογών στη
χηµεία, τη ϕυσική και τη µηχανολογία. Εποµένως, πολλοί ϕυσικοί πόροι
που ϑεωρούνται προβληµατικοί (πχ. για λόγους σπανιότητας), όπως τα µέ-
ταλλα σπάνιων γαιών, αντικαθίστανται σιγά σιγά από άφθονα υλικά.

΄Οσον αφορά τη σηµερινή χρήση πόρων, πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι
αρκετοί ερευνητές, οι οποίοι σκέφτονται µέσα στο πλαίσιο του τωρινού κοι-
νωνικού µοντέλου, υποστηρίζουν ότι οι τάσεις είναι αρνητικές.216 Υπάρχουν
πολλές αρνητικές αναφορές για το συγκεκριµένο ϑέµα και αυτό είναι λογικό.
΄Εχουµε κάνει πολύ µεγάλη κατάχρηση και λανθασµένη διαχείριση των πλα-
νητικών πόρων, µέσα σε ένα κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο το οποίο εγγενώς
αδυνατεί να προστατέψει οποιονδήποτε Ϲωτικό τοµέα, όπως το περιβάλλον.217

Ωστόσο, αυτό είναι ένα πρόβληµα που αφορά τη διαχείριση των ϕυσικών πό-
216 Παραποµπή: Two-thirds of world’s resources ’used up’ (http://
www.theguardian.com/science/2005/mar/30/environment.research)
217 Μία έρευνα του 2011 µε τίτλο Ongoing Global Biodiversity Loss and the Need to Move
beyond Protected Areas: A Review of the Technical and Practical Shortcomings of Protected
Areas on Land and Sea κατέληξε στο ακόλουθο συµπέρασµα: «Αν οι οικονοµικές και κατα-
ναλωτικές µας δραστηριότητες συνεχίσουν ως έχουν, το 2050 ϑα χρειαζόµαστε 27 Γαίες για
να καλύψουµε τις ανάγκες µας.» Είναι πάρα πολλές οι αρνητικές στατιστικές σχετικά µε την
υπέρβαση των ϕυσικών πόρων σε έρευνες αξιολόγησης από οµότιµους.
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ϱων, όχι την ποσότητά τους. Με άλλα λόγια είναι ένα πρόβληµα που εµείς
δηµιουργήσαµε, όχι η ϕύση.

Πρέπει ακόµη να τονίσουµε ότι δεν µας ενδιαφέρει µόνη της η ποσότητα
ενός ϕυσικού πόρου ή αγαθού αλλά η διαθεσιµότητά του σε σχέση µε το πώς
σκοπεύουµε να το χρησιµοποιήσουµε, δηλαδή πόσο όντως το χρειαζόµαστε.
Για παράδειγµα, η διαθέσιµη ποσότητα πετρελαίου την οποία ϑα χρειαζόµα-
σταν για µη ενεργειακές χρήσεις (διότι δεν µας χρειάζεται για ενέργεια λόγω
των ανανεώσιµων πηγών) µπορεί να αξιολογηθεί µόνο στο πλαίσιο του πόσο
πετρέλαιο χρειαζόµαστε µέχρι να ϐρούµε τρόπο να το αντικαταστήσουµε µε
κάποιο άλλο µέσο.

΄Ενα άλλο παράδειγµα είναι η ξυλεία. Αν οι κατασκευές σπιτιών αποµα-
κρύνονταν εντελώς από τη χρήση ξύλινων πλαισίων για τα σπίτια και υιοθε-
τούσαν διαδικασίες ϕιλικές προς το περιβάλλον µε ϐάση το τσιµέντο και τα
πολυµερή (τα οποία προέρχονται από άφθονες πρώτες ύλες), ξαφνικά ένας
σπάνιος ϕυσικός πόρος ϑα γινόταν άφθονος, κατά κάποιο τρόπο. Το ότι γί-
νεται άφθονος ϕυσικά δεν σηµαίνει ότι αυξάνεται η ποσότητά του, αλλά ότι
µειώνεται η ποσότητα που χρειαζόµαστε.

Προχωρώντας, ο καλύτερος τρόπος για να οργανώσουµε τους πόρους σε
αρχικό στάδιο είναι χωρίζοντάς τους σε (α) ϐιοτικούς και (ϐ) αβιοτικούς. Οι
ϐιοτικοί πόροι προέρχονται από τη ϐιόσφαιρα και συχνά ονοµάζονται «Ϲωντα-
νοί πόροι».218 Παραδείγµατα ϐιοτικών πόρων είναι τα δάση, τα ϕυτά, τα Ϲώα
και ούτω καθεξής. Για κάποιους ο όρος περιλαµβάνει επίσης πόρους που
προέρχονται από τη Ϲωή στο µακρινό παρελθόν, όπως τα ορυκτά καύσιµα. Οι
αβιοτικοί πόροι συχνά ϑεωρούνται «µη Ϲωντανοί» πόροι και περιλαµβάνουν το
νερό, το έδαφος, τα ορυκτά κτλ.

14.13.1 Βιοτικοί Πόροι

Γενικά, οι ϐιοτικοί πόροι του πλανήτη έχουν υποφέρει αρκετά τον τε-
λευταίο αιώνα λόγω της αυξανόµενης ϐιοµηχανοποίησης. Η αποψίλωση των
δασών, η µείωση της ϐιοποικιλότητας, η εξαφάνιση των ψαριών και άλλα
παρόµοια Ϲητήµατα ϑέτουν σε αµφισβήτηση τη ϐιωσιµότητα των περιβαλλο-
ντικών µας πόρων. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβληµα δεν είναι ότι αυτοί ο
πόροι είναι σπάνιοι, αλλά ότι εµείς έχουµε αµελήσει τη ϕυσική αναγέννησή
τους και δεν δείχνουµε κανένα σεβασµό στο περιβάλλον. Η λύση σε αυτές τις
ϕθίνουσες τάσεις είναι προφανώς να µειώσουµε τη χρήση τους. Αυτό µπο-
ϱεί να γίνει αντικαθιστώντας τα υλικά που καταναλώνονται σε µη ϐιώσιµους
ϱυθµούς µε άλλα συµβατά υλικά.

Στα δοκίµια Πραγµατικοί Οικονοµικοί Παράγοντες και Η Βιοµηχανική Κυ-

218 Πηγή: biology-online.org (http://www.biology-online.org/dictionary/Biotic_resource)
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ϐέρνηση αυτή η διαδικασία περιγράφεται λεπτοµερώς. Εν ολίγοις, µπορού-
µε να κάνουµε στρατηγικές προσαρµογές για κάθε ϐιοτικό πόρο που χρη-
σιµοποιείται σήµερα ώστε να µειωθεί ο ϱυθµός κατανάλωσής του. Πλέον
δεν χρειάζεται να χρησιµοποιούµε ξύλο για όλες τις τωρινές του εφαρµογές.
∆ε χρειάζεται όλοι να τρώνε ψάρια από τον ωκεανό καθώς πλέον υπάρχουν
προηγµένα και πιο ϕιλικά προς το περιβάλλον ιχθυοτροφεία. ΄Εχουµε παρου-
σιάσει ήδη τις δυνατότητές µας να παράγουµε αφθονία στην τροφή µε κάθετες
καλλιέργειες (στο πλαίσιο µίας διατροφής ϐασισµένης σε ϕρούτα και λαχανι-
κά) ενώ η παραγωγή κρέατος στο εργαστήριο µπορεί να είναι πιο υγιεινή και
ϐιώσιµη από τις συµβατικές µεθόδους κτηνοτροφίας οι οποίες καταστρέφουν
το περιβάλλον.

Με αυτά τα ελαφρυντικά µέτρα ϑα ϐλέπαµε τεράστια ϐελτίωση στην κατά-
σταση των ϕυσικών πόρων, στη ϐιοποικιλότητα, στη διατήρηση των ϕαρµάκων
που προέρχονται από τροπικά δάση και ούτω καθεξής. Επίσης οι ανεκµετάλ-
λευτες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που αναφέραµε προηγουµένως µπορούν
να εκτοπίσουν ϱαγδαία τα ορυκτά καύσιµα και να αποτελέσουν την κύρια πη-
γή ενέργειας σήµερα. Συνεπώς, έχουµε να κάνουµε ουσιαστικά µε ένα ϑέµα
έξυπνης επιλογής.

14.13.2 Αβιοτικοί πόροι

Η διαχείριση των αβιοτικών πόρων ϐρίσκεται σε µία παρόµοια κατάσταση,
αν και ελαφρώς διαφορετική. ΄Εχουµε εξετάσει ήδη τις τεχνικές µας δυνατό-
τητες όσον αφορά τα προβλήµατα της σπανιότητας του νερού, της αυξανόµε-
νης διάβρωσης του εδάφους219 καθώς και τις πιθανές λύσεις που προσφέρει
η απολύµανση και οι κάθετες καλλιέργειες αντίστοιχα. Γενικά, οι ϐασικοί
αβιοτικοί πόροι είναι τα πολύτιµα ορυκτά τα οποία έχουµε στα χέρια µας
προκειµένου να κατασκευάσουµε πολλά από τα αγαθά που χρησιµοποιού-
µε. Αυτά τα ορυκτά είναι κυρίως ενώσεις γήινων στοιχείων και εξάγονται από
ϐράχους οι οποίοι ϐρίσκονται στο ϕλοιό της Γης. Η ϐιοµηχανία έχει κάνει µε-
γάλη πρόοδο στην ευελιξία της χρήσης τους, µέσω της εξόρυξης στοιχείων και
της σύνθεσης µεταλλικών κραµάτων. Κράµα ονοµάζεται ένα µείγµα µετάλλων
το οποίο δηµιουργείται από το συνδυασµό δύο ή περισσότερων µεταλλικών
στοιχείων, όπως η δηµιουργία του χάλυβα.

Υπάρχουν περίπου 5.000 γνωστά ορυκτά220 και ο αριθµός των πιθανών
κραµάτων είναι τεράστιος, ενώ χιλιάδες από αυτά χρησιµοποιούνται σήµε-
ϱα. ΄Οσον αφορά τη σχετική ανάλυση, η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία
(BGS) δηµοσιεύει κάθε χρόνο µία στατιστική αποτίµηση για την παραγωγή
219 Πηγή: The lowdown on topsoil: It’s disappearing (http://www.seattlepi.com/
national/article/The-lowdown-on-topsoil-It-s-disappearing-1262214.php)
220 Πηγή: Mineral (http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral)
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των παγκόσµιων ορυκτών.221 Στην αναφορά που κατέθεσε για την περίοδο
2007-2011 είχαν καταγραφεί 73 στοιχεία, συνεπώς µπορούµε εύλογα να ϑε-
ωρήσουµε ότι αυτά χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο στη ϐιοµηχανία εκείνη
την περίοδο.222 Επίσης, η BGS συντάσσει µία «λίστα κινδύνου» για αυτά
τα υλικά, η οποία ϐασίζεται στη µειωµένη προσφορά ή στην προσφορά που
αναµένεται να µειωθεί.

Το διάγραµµα 14.1 παρουσιάζει τα στοιχεία που ϐρίσκονται σε µεγαλύ-
τερο κίνδυνο, σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση.223

Η BGS δηλώνει τα εξής : «Η...λίστα παρέχει µία γρήγορη και απλή ένδειξη
του σχετικού κινδύνου, εν έτει 2012, για την προσφορά...στοιχείων ή οµάδων
στοιχείων που χρειαζόµαστε για να διατηρήσουµε την οικονοµία και τον τρόπο
Ϲωής µας. Η ϑέση του κάθε στοιχείου σε αυτήν τη λίστα καθορίζεται από ένα
σύνολο παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη διαθεσιµότητά του. Σε αυτό το
σύνολο περιλαµβάνεται η ϕυσική αφθονία των στοιχείων στο ϕλοιό της Γης,
η τοποθεσία της παραγωγής και των αποθεµάτων τους καθώς και η πολιτική
σταθερότητα αυτών των τοποθεσιών...[΄Ε]χουν συνυπολογιστεί στην ανάλυση
οι ϱυθµοί ανακύκλωσης και η ικανότητα υποκατάστασης των στοιχείων.»224

Ο παράγοντας της πολιτικής σταθερότητας και της διακυβέρνησης στην
πραγµατικότητα δεν είναι έγκυρος εµπειρικά. Αυτό είναι ένα πολιτιστικό
πρόβληµα. Πρέπει να δηλωθεί εκ των προτέρων ότι µία Οικονοµία Βασι-
σµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω
παγκόσµιας συνεργασίας. Εποµένως, αν εφαρµοστεί αυτό το µοντέλο, δεν
ϑα είναι πλέον πρόβληµα οι συνήθεις εχθροπραξίες, η «κατάρα των ϕυσικών
πόρων» και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκαλούνται α-
πό αυτές τις συχνά σκηνοθετηµένες ενέργειες των παγκόσµιων δυνάµεων, οι
οποίες έχουν ως στόχο την αυτοσυντήρηση.

Η BGS καταλήγει δικαίως στο συµπέρασµα ότι η ικανότητα υποκατάστα-
σης και η ανακύκλωση είναι οι λύσεις στο πρόβληµα του κινδύνου των στοι-
χείων. Επίσης τονίζει ότι οι σπανιότεροι ϕυσικοί πόροι ουσιαστικά έχουν πρό-
ϐληµα επαρκούς ανακύκλωσης και ελλιπών επιλογών υποκατάστασης. Αντί
να εξετάσουµε κάθε υλικό ξεχωριστά, ϑα χρησιµοποιήσουµε ως παράδειγµα
τις σπάνιες µεταλλικές γαίες, το πρώτο στοιχείο της λίστας κινδύνου, και ϐά-
σει των λύσεων που ϑα προτείνουµε για αυτό το πρόβληµα ϑα παρουσιάσουµε

221 Πηγή: World mineral statistics (http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/
worldStatistics.html)
222 Πηγή: World Mineral Production 2007-2011 (http://www.bgs.ac.uk/downloads/
start.cfm?id=2701)
223 Πηγή: Risk list 2012: An Updated Supply Risk Index for Chemical Elements or Ele-
ment Groups which Are of Economic Value (http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/
risklist.html)
224 Αυτόθι.
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Σχήµα 14.1: Αναπαραγωγή από τη Λίστα Κινδύνου της BGS για το 2012

λύσεις για τα προβλήµατα των υπόλοιπων στοιχείων.

Υπάρχουν 17 σπάνιες µεταλλικές γαίες, οι οποίες ϑεωρούνται τα πιο σπά-
νια στοιχεία στον πλανήτη.
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14.13.2.1 Ανακύκλωση

Η µεγαλύτερη αποτυχία στο συγκεκριµένο τοµέα είναι ότι, σύµφωνα µε
κάποιες εκτιµήσεις, µόνο το 1% όλων των σπάνιων µεταλλικών γαιών ανα-
κυκλώνεται σήµερα.225 Παρότι είναι πολύ συχνή η χρήση τους στις ηλε-
κτρονικές συσκευές, η ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων ϐρίσκεται
σε πολύ κακή κατάσταση. Με ϐάση κάποιες στατιστικές της Αµερικανικής
Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), το 2009 ανακυκλώθηκε µό-
νο το 25% των ηλεκτρονικών προϊόντων που πουλήθηκαν.226 Επιπλέον, τα
περισσότερα από αυτά τα προϊόντα δεν έχουν καν σχεδιαστεί µε σκοπό την
ανακύκλωση.227

Σύµφωνα µε τον οργανισµό SecondWave Recycling, «για κάθε εκατοµ-
µύριο κινητών τηλεφώνων που ανακυκλώνεται, µπορούµε να ανακτήσουµε
34 κιλά χρυσού, 350 κιλά ασήµι και 15.092 κιλά χαλκού...Αν οι Ηνωµένες
Πολιτείες ανακύκλωναν τα 13 εκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα που πετάγονταν
ετησίως, ϑα µπορούσαµε να σώσουµε αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσου-
µε ενεργειακά περισσότερα από 24.000 σπίτια για ένα χρόνο.»228

14.13.2.2 Υποκατάστατα

Το πιο σηµαντικό είναι ότι πλέον µπορούµε να ϕτιάξουµε στο εργαστήριο
συνθετικές µορφές αυτών των µετάλλων, όσον αφορά τις ιδιότητές τους, από
κοινά και άφθονα υλικά.229 230 Σε αυτόν τον τοµέα έχει µεγάλες δυνατότητες
η νανοτεχνολογία.231 Πολλές διαφορετικές ϐιοµηχανίες προσπαθούν ενεργά
να αντιµετωπίσουν το εν λόγω πρόβληµα σε κάθε εφαρµογή και ένα τέτοιο πα-
ϱάδειγµα είναι ότι πλέον µπορούν να κατασκευάζουν λαµπτήρες LED χωρίς

225 Πηγή: Why Rare Earth Recycling Is Rare (https://ensia.com/features/rare-earth-
recycling/)
226 Πηγή: Statistics on the Management of Used and End-of-Life Electronics (http://
www.epa.gov/osw/conserve/materials/ecycling/manage.htm)
227 Πηγή: Dirty, dangerous and destructive - the elements of a technology boom (http:/
/www.theguardian.com/commentisfree/2011/sep/26/rare-earth-metals-technology-
boom)
228 Πηγή: Why Recycle Cell Phones? Why not just throw it away? (http://
secondwaverecycling.com/why-recycle-cell-phones-why-not-just-throw-it-away/)
229 Πηγή: Nanosys: We Can Replace Some Rare Earth Metals
(http://www.fastcompany.com/1705030/nanosys-we-can-replace-some-rare-earth-
metals)
230 Πηγή: Thin Film Solar Cells Using Earth-Abundant Materials
(http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/39155)
231 Πηγή: New Nano Material Could Replace Rare Earth Minerals In Solar Cells and
OLEDs (http://inhabitat.com/new-nano-material-could-replace-rare-earth-minerals-in-
solar-cells-and-oleds/)
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αυτά τα µέταλλα.232 Γενικά ϐλέπουµε να αυξάνεται η πίεση για να λυθεί αυτό
το πρόβληµα, οπότε η επίλυσή του είναι απλά ϑέµα χρόνου, εφευρετικότητας
και προσήλωσης.233

Ο ϐιοµηχανικός επαναπροσανατολισµός ϑα µπορούσε επίσης να είναι µία
πιθανή λύση, ως µια µεγαλύτερη ϐαθµίδα υποκατάστασης. Παρότι αυτή η
λύση δεν µπορεί να εφαρµοστεί αυτήν τη στιγµή στις σπάνιες µεταλλικές γαί-
ες, τουλάχιστον όχι σε µεγάλο ϐαθµό, τα εξαρτήµατα από διάφορες εφαρµο-
γές αλλάζουν ταχύτατα. Για να παρακάµψουµε αυτές τις ανάγκες χρειάζεται
µία σχεδιαστική πρωτοβουλία στη µηχανολογία ώστε να επικεντρωθούµε στην
καινοτοµία των εξαρτηµάτων. Ωστόσο, δεδοµένων των ταχέων εξελίξεων όσον
αφορά την υποκατάσταση των σπάνιων µεταλλικών γαιών µέσω της σύνθεσης,
ϕαίνεται πως είναι απλά ϑέµα χρόνου µέχρι να λυθεί το εν λόγω ϑέµα χάρη
στην ανακύκλωση, τη σύνθεση και τη στρατηγική χρήση.

Πέρα από όλα αυτά, η µεγάλη αποτυχία της παγκόσµιας ϐιοµηχανίας
είναι η έλλειψη κατάλληλης σύγκρισης σκοπού όσον αφορά την επιλογή ε-
νός υλικού για χρήση. Με άλλα λόγια, δεν είναι έξυπνο να χρησιµοποιούµε
ένα πολύ σπάνιο µέταλλο σε ένα ασήµαντο και παροδικό προϊόν. Εφόσον
δεν υπάρχει κάποια ϐάση δεδοµένων που να δείχνει τους ενεργούς ϱυθµούς
χρήσης των ϕυσικών πόρων, τη σπανιότητά τους κτλ, οι εταιρείες παίρνουν
τις αποφάσεις τους µε ϐάση απλώς την τιµή του κάθε υλικού και το πώς αυτή
ϑα επηρεάσει την τελική τιµή του προϊόντος. Αυτή η µέθοδος όµως δεν έχει
καµία σχέση µε τη στρατηγική χρήση των υλικών µέσω σύγκρισης. Παρόλο
που µπορεί να είναι αλήθεια ότι η τιµή ενός υλικού αντικατοπτρίζει τη σπα-
νιότητά του και τη δυσκολία απόκτησής του, αυτά τα στοιχεία εµφανίζονται
µόνο αφότου έχει εκδηλωθεί το πρόβληµα. Με άλλα λόγια, ο µηχανισµός
των τιµών δεν µπορεί να προβλέψει τη µελλοντική κατάσταση ή την πιθανή
σπανιότητα ενός ϕυσικού πόρου. Εποµένως, όταν η τιµή ενός υλικού ανέ-
ϐει αρκετά, πράγµα που σηµαίνει ότι έχει αρχίσει να γίνεται σπάνιο, τότε το
πρόβληµα (δηλαδή η σπανιότητα του πόρου) έχει ήδη εκδηλωθεί για τα καλά.

Σε ένα διαρκώς ενηµερωµένο σύστηµα διαχείρισης πόρων, αυτό το ϕαινό-
µενο δεν ϑα παρουσιαζόταν. Συγκεκριµένα, όλα τα υλικά ϑα συγκρίνονταν
συνεχώς ώστε να υπολογίζεται ποια είναι τα καταλληλότερα για κάθε χρήση,
ενώ επίσης τα οποιαδήποτε πιθανά προβλήµατα ϑα γίνονταν αντιληπτά εκ των
προτέρων, µεγιστοποιώντας έτσι την αποδοτικότητα.234

232 Πηγή: New material could lead to cheaper, more eco-friendly LEDs (http://
www.gizmag.com/silicon-led-rare-earth-element-alternative/27933/)
233 Πηγή: Rare-earth mineral substitutes could defeat Chinese stranglehold (http://
www.wired.co.uk/news/archive/2013-07/31/race-for-rare-earth-minerals)
234 Για αυτό το ϑέµα γίνεται µεγαλύτερη ανάλυση στο δοκίµιο Η Βιοµηχανική Κυβέρνηση.

294

http://www.gizmag.com/silicon-led-rare-earth-element-alternative/27933/
http://www.gizmag.com/silicon-led-rare-earth-element-alternative/27933/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-07/31/race-for-rare-earth-minerals
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-07/31/race-for-rare-earth-minerals


ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

14.14 Γη

Το ϑέµα της πρόσβασης στη γη αναγκαστικά ϑα το εξετάσουµε διαφορετι-
κά από τις προηγούµενες εκτιµήσεις µας. Ο πλανήτης µας έχει µία πεπερα-
σµένη κατοικήσιµη έκταση, συνεπώς το πραγµατικό Ϲήτηµα είναι η µέθοδος
µε την οποία οι άνθρωποι ϑα έχουν πρόσβαση και ϑα µοιράζονται αυτήν τη
γη. Υπάρχουν όµως κάποια πολιτισµικά εφόδια, εντελώς αντίθετα στη ϐιω-
σιµότητα και στην κοινωνική ισορροπία, που κάνουν ακόµη πιο δύσκολο το
πρόβληµα. Συγκεκριµένα, στη σηµερινή κοινωνία ο υλισµός, η επιδίωξη του
πλούτου και η κοινωνική ϑέση έχουν οδηγήσει σε µία άκρως αναποτελεσµα-
τική κατανοµή της γης, κατά την οποία τεράστιες εκτάσεις ανήκουν σε πάρα
πολύ λίγα άτοµα.

Το σηµερινό σύστηµα ιδιοκτησίας έχει δηµιουργήσει µία στατική κατά-
σταση όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, καθώς οι άνθρωποι συνήθως αγο-
ϱάζουν µία έκταση και µένουν σε αυτήν επ΄ αόριστον. Φυσικά οι άνθρωποι
επιλέγουν να εγκατασταθούν κάπου κυρίως λόγω δουλειάς ώστε να είναι κο-
ντά στο χώρο εργασίας τους, διότι το ταξίδι από και προς τη δουλειά είναι
µία σχεδόν καθηµερινή διαδικασία για πολλούς. Σε µία Οικονοµία Βασισµέ-
νη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους δεν υπάρχει αυτή η πίεση, οπότε οι
άνθρωποι έχουν την επιλογή να ταξιδεύουν στον κόσµο συνεχώς.

Αναλυτές υπολόγισαν ότι, αν έπρεπε να χωρέσουµε τα 7 δισεκατοµµύ-
ϱια ανθρώπων σε µία µόνο πόλη, η οποία ϑα είχε τη διαµόρφωση της Νέας
Υόρκης, όλοι οι κάτοικοι της Γης ϑα χωρούσαν στην πολιτεία του Τέξας.235

Μολονότι κάτι τέτοιο ϕυσικά και δεν ϑα ήταν πρακτικό, αυτή η αναλογία απο-
καλύπτει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουµε όσον αφορά την τοπογραφική
οργάνωση σε µία παγκόσµια κοινωνία. Το ϑέµα δεν είναι ότι χρειαζόµαστε
περισσότερη έκταση αλλά ότι στην έκταση που διαθέτουµε πρέπει να οργα-
νωθούµε έξυπνα, να σχεδιάσουµε στρατηγικά τη διαµόρφωσή της και ϕυσικά
να έχουµε την απαραίτητη παιδεία ώστε να µπορούµε να µοιραστούµε αυτήν
τη γη.

Η µέθοδος πρόσβασης σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πό-
ϱους και Νόµους είναι ουσιαστικά ένα διαδραστικό σύστηµα διαµοιρασµού.
Η ιδέα αυτή ϑα εξεταστεί σε µεγάλο ϐαθµό στο δοκίµιο «Η Βιοµηχανική Κυ-
ϐέρνηση». Εν ολίγοις, οι άνθρωποι ϑα µπορούν να ταξιδεύουν από τον ένα
προορισµό στον άλλο, απολαµβάνοντας έναν τόπο για µία περίοδο πριν α-
ποφασίσουν να µετακινηθούν ξανά. Μάλιστα υπάρχουν και σήµερα τέτοια
συστήµατα, τα οποία συνδέουν µεταξύ τους ανθρώπους και κατοικίες διαθέ-

235 Πηγή: If the world’As population lived in one city... (http://persquaremile.com/2011/
01/18/if-the-worlds-population-lived-in-one-city/)
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σιµες για κοινή χρήση από διάφορες χώρες.236

Φυσικά υπάρχουν αρκετοί που έχουν συνηθίσει την έννοια της προσωπι-
κής κατοικίας, η οποία έχει οµολογουµένως ένα χαρακτήρα παράδοσης και
ϱοµαντισµού. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι αυτά τα άτοµα ϑα χάσουν αυτήν
την συναισθηµατική ασφάλεια σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς
Πόρους και Νόµους. ΄Οποιος πολίτης ή οικογένεια το επιθυµεί ϑα µπορούσε
να έχει ένα «µόνιµο» σπίτι, όπως γίνεται και σήµερα. Μάλιστα, σε µία κοινω-
νία η οποία ϐασίζεται στην αφθονία πρόσβασης είναι πιθανώς πιο εύκολο να
ϐρει κανείς µία µόνιµη κατοικία από ό,τι σε µία κοινωνία ιδιοκτησίας.

Παρόλα αυτά, οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι σήµερα οι άνθρωποι απο-
λαµβάνουν σε µεγάλο ϐαθµό τα ταξίδια, την εξερεύνηση και τα νέα µέρη.
Είναι σαφές ότι, αν δεν υπήρχαν οι περιορισµοί της δουλειάς και οι οικονο-
µικοί περιορισµοί, η συντριπτική πλειοψηφία ϑα επέλεγε να ταξιδεύει πολύ
περισσότερο. Μόλις το σύστηµα πρόσβασης τεθεί σε λειτουργία, το δίκτυο των
διαθέσιµων τοποθεσιών για διαµονή και επίσκεψη µπορεί να έχει µία ϕυσική
ϱοή όπως τα ξενοδοχεία. ΄Οταν ένα ξενοδοχείο είναι πλήρες για µία µέρα,
αυτοί που ϑέλουν να επισκεφτούν τη συγκεκριµένη περιοχή αναζητούν άλλο
ξενοδοχείο ή δωµάτιο. Καθώς η Ϲήτηση αυξάνεται και µειώνεται, τα σχετικά
δεδοµένα ανατροφοδοτούνται στο σύστηµα πρόσβασης και χρησιµοποιούνται
για να δηµιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις, αν χρειάζεται. ΄Οπως αναφέραµε,
αυτό το µοντέλο δουλεύει ήδη, καθώς έτσι λειτουργεί σήµερα η ϐιοµηχανία
διακοπών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κοµµάτι της παιδείας µας ο διαµοιρα-
σµός του κόσµου, αν και πολλοί ϑα το έβρισκαν ιδεαλιστικό. Η ιδέα της
ελεύθερης µετακίνησης στον πλανήτη, το να µπορούµε να µένουµε ουσια-
στικά οπουδήποτε χωρίς την υποχρέωση να επιστρέψουµε σε ένα κεντρικό
σηµείο µοιάζει µε ϕαντασία. Ωστόσο είναι εφικτό, αν το ϑέλουµε. Επίσης,
καθώς η επικοινωνία εξ αποστάσεως αυξάνεται εκθετικά, ο καθένας µπορεί να
συµµετέχει σε κοινωνικές ή κοινοτικές εργασίες από όπου και αν ϐρίσκεται.

Φυσικά πρόκειται για µία επιλογή η οποία αφορά τις αξίες µας. Αν µία
οικογένεια επιθυµεί να µείνει σε ένα µέρος για το υπόλοιπο της Ϲωής της,
υπάρχει αρκετή έκταση για να το κάνει (όπως είδαµε παραπάνω στην αναλο-
γία µε το Τέξας), εφόσον όµως έχει γίνει έξυπνη αναθεώρηση της πολεοδοµίας
ώστε να προάγει την υπεύθυνη συντήρηση και τη µεγιστοποίηση της αποδο-
τικότητας της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα πρόσβασης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από κάθε πολίτη για να ϐρει και να εγκατασταθεί σε µία
περιοχή είτε προσωρινά είτε µόνιµα.

236 Παραποµπή: airbnb.com (https://www.airbnb.com/)
couchsurfing.com (https://www.couchsurfing.com/)
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14.15 Πετρέλαιο

Καταλήγοντας, αξίζει να επικεντρωθούµε λίγο στα ϑέµατα που προκύ-
πτουν από την εκτεταµένη χρήση του πετρελαίου στη σηµερινή εποχή. Το
πετρέλαιο είναι πιθανώς ο πιο χρησιµοποιούµενος ϐιοµηχανικός πόρος στον
πλανήτη και χρησιµοποιείται κατά κόρον στις µεταφορές. ΄Οπως περιγρά-
ϕηκε προηγουµένως, χάρη στις µπαταρίες, το ϐελτιωµένο σχεδιασµό και τις
πολλαπλές πηγές ανανεώσιµης ενέργειας που διαθέτουµε, δεν χρειάζεται πλέ-
ον να χρησιµοποιούµε ϐενζίνη στα αυτοκίνητα µας. Αυτό αποδεικνύεται και
από τα αυξανόµενα ηλεκτροκίνητα µοντέλα τα οποία ϐγαίνουν στην αγορά.
Τα αεροπλάνα και οι µεγάλες µηχανές γενικότερα µπορεί να χρειάζονται ακό-
µη πετρέλαιο για την τροφοδοσία τους, αλλά οι τάσεις δείχνουν ότι είναι απλά
ϑέµα χρόνου και προσήλωσης µέχρι τα αεροπλάνα να αρχίσουν να χρησιµο-
ποιούν ηλιακή ενέργεια237 σε συνδυασµό µε προηγµένα µέσα αποθήκευσης,
για εµπορικές ανάγκες µεγάλης κλίµακας.

Παρόλα αυτά, πρέπει πάντα να σκεφτόµαστε έξω από το κουτί σε ϑέµατα
τεχνικής αποδοτικότητας και ϐιωσιµότητας. Σχετικά µε τη µεταφορά ενέρ-
γειας σε µεγάλη κλίµακα, υπάρχει ένα κρίσιµο ερώτηµα: «Υπάρχει κάποιο
µέσο που να µπορεί να αντικαταστήσει το ταξίδι µε αεροπλάνο ώστε να παρα-
κάµψουµε αυτές τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες;» Ναι, υπάρχει. Η τεχνο-
λογία µαγνητικής αιώρησης είναι κατά πολλές ϕορές ταχύτερη ενώ χρησιµο-
ποιεί µόνο ένα κλάσµα της ενέργειας που χρησιµοποιεί το αεροπλάνο.238

Οπότε, ακόµη και αν χρησιµοποιούσαµε µία µικρή ποσότητα πετρελαίου
για ορισµένες ενεργειακές ανάγκες, τέτοιες νέες προσεγγίσεις ϑα µπορού-
σαν να περιορίσουν δραστικά τα αποτελέσµατα της χρήσης του, αν ϕυσικά
επιδιώκαµε την ανάπτυξή τους. Στην Αµερική µόνο, το 70% του συνολικού
πετρελαίου που χρησιµοποιείται είναι στις συγκοινωνίες µε τη µορφή ϐεν-
Ϲίνης, ντίζελ και καυσίµων για αεροπλάνα.239 Παροµοίως, αν µπορέσουµε
να επιτύχουµε µία νέα κατάσταση ειρήνης στον πλανήτη Γη, εφόσον κατα-
ϕέρουµε να µειώσουµε τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς και τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις παγκοσµίως, η χρήση του πετρελαίου ϑα µειωθεί ϱαγδαία.

Το Υπουργείο ΄Αµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών είναι ο µεγαλύτερος κατα-
ναλωτής ενέργειας στον κόσµο, ενώ ήταν υπεύθυνο για το 93% της συνολικής
κατανάλωσης καυσίµων της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά το 2007.240 Ο στρατός

237 Παραποµπή: Solar-Powered Airplane Completes First Leg Of U.S. Flight (http:/
/www.npr.org/blogs/thetwo-way/2013/05/05/181407952/solar-powered-airplane-
completes-first-leg-of-u-s-flight)
238 Παραποµπή: New York to Beĳing in two hours without leaving the ground? (http://
www.gizmag.com/et3-vacuum-maglev-train/21833/)
239 Παραποµπή: Petroleum (http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/petroleum/)
240 Πηγή: Colonel Gregory J. Lengyel, USAF, The Brookings Institution, Department of
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των Ηνωµένων Πολιτειών χρησιµοποιεί περισσότερη ενέργεια από τις περισσό-
τερες χώρες. Ο στρατός είναι επίσης ένας από τους µεγαλύτερους ϱυπαντές
στον κόσµο.241 Οπότε, αν έκλειναν όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η
διαθεσιµότητα του πετρελαίου ϑα εκτοξευόταν.

Ωστόσο το πετρέλαιο εξακολουθεί να µολύνει µε διάφορους τρόπους, συ-
νεπώς το να το χρησιµοποιούµε για καύση δεν είναι περιβαλλοντικά έξυπνο.
Η πραγµατική λύση είναι η κοινωνική αναθεώρηση. Παρότι το οικοδόµηµα
της ανθρώπινης κοινωνίας σήµερα στηρίζεται σε τεράστιο ϐαθµό στο πετρέλαιο
και το ϕυσικό αέριο, τα οποία µπορούν να παράγουν πάρα πολλά διαφορετι-
κά προϊόντα, αρκετοί δηµιουργικοί µηχανικοί έχουν αρχίσει εδώ και κάποια
χρόνια να αµφισβητούν αυτήν την ανάγκη.

Τα πλαστικά, τα οποία ϐρίσκονται παντού στο σηµερινό πολιτισµό, παρά-
γονται σχεδόν αποκλειστικά από πετρέλαιο εδώ και πολλά χρόνια. Παρόλα
αυτά, πρόσφατα Ολλανδοί επιστήµονες εφηύραν µία µέθοδο που µπορεί να
αντικαταστήσει µε ϕυτική ύλη τα πλαστικά που δηµιουργούνται από πετρέ-
λαιο.242 243 Παροµοίως, ένας οργανισµός που ονοµάζεται Evocative χρησιµο-
ποίησε µανιτάρια για να παράγει πλήρως ϐιώσιµα υλικά, τα οποία µπορούν
επίσης να αντικαταστήσουν πολλές χρήσεις του πετρελαίου όπως η µόνωση
και ούτω καθεξής.244

Γενικά, µεγάλο µέρος της σχετικής επιστηµονικής κοινότητας έχει προ-
σανατολιστεί στην εύρεση υποκατάστατων για το πετρέλαιο, µε πιθανότερες
λύσεις µέχρι στιγµής τα ϕυτικά έλαια και τα λίπη, διότι έχουν ουσιαστικά
την ίδια ϐασική χηµική δοµή µε το πετρέλαιο. Οπότε, το πραγµατικό ϑέµα
είναι και πάλι η εστίαση. Υπάρχουν αυτήν τη στιγµή διαθέσιµα στην αγο-
ϱά πλαστικά µπουκάλια τα οποία δεν προέρχονται από πλαστικό πετρελαίου
(γνωστά και ως «ϐιοπλαστικά») και έχουν αρχίσει να διαδίδονται όλο και πε-
ϱισσότερο.245 Εποµένως είναι σαφές ότι η πραγµατική λύση, όσον αφορά την
αντικατάσταση του πετρελαίου, εξαρτάται από την εστίαση της επιστηµονικής
κοινότητας.

Η γεωργία είναι άλλος ένας τοµέας ο οποίος σχετίζεται άµεσα µε το πε-

Defense Energy Strategy, August 2007.
241 Παραποµπή: The Elephant in the Room: The U.S. Military is One of the World’As Largest
Sources of C02 (http://www.washingtonsblog.com/2009/12/removing-war-from-global-
warming.html)
242 Πηγή: Who Needs Oil When Scientists Can Make Plastic From Plants? (http://
gizmodo.com/5885953/who-needs-oil-when-scientists-can-make-plastic-from-plants)
243 Πηγή: Supported Iron Nanoparticles as Catalysts for Sustainable Production of Lower
Olefins (http://www.sciencemag.org/content/335/6070/835.abstract)
244 Πηγή: Mushroom Materials (https://www.ecovativedesign.com/myco-foam)
245 Παραποµπή: Coke, Ford join forces to juice supply of plant-based pla-
stic (http://www.greenbiz.com/blog/2012/06/14/coca-cola-nike-ford-join-forces-juice-
supply-plant-based-plastic)
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τρέλαιο. Τα λιπάσµατα και τα ϕυτοφάρµακα απαιτούν πετρέλαιο και ϕυσικό
αέριο, εποµένως ο πολιτισµός µας, µε τις σηµερινές µεθόδους, πιθανώς δεν
ϑα µπορούσε να λειτουργήσει χωρίς αυτά, δεδοµένης της µεγάλης κατανά-
λωσης τροφίµων και της ανάγκης για συνεχή οικονοµική ανάπτυξη. Ακριβώς
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σηµαντικό το προηγούµενο
τµήµα σχετικά τις κάθετες καλλιέργειες. Αντί να προσπαθούµε να αντικατα-
στήσουµε αυτές τις µεθόδους εντός του πλαισίου της συµβατικής γεωργίας, η
λύση είναι να παρακάµψουµε το πρόβληµα µε νέες µεθόδους.

Για κάθε χρήση του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων σήµερα µπο-
ϱούµε να ϐρούµε είτε ένα υποκατάστατο στο πλαίσιο του παρόντος συστή-
µατος (πχ. τα ϐιοπλαστικά) είτε µία εντελώς νέα προσέγγιση η οποία παρα-
κάµπτει το γενικότερο πρόβληµα (πχ. οι κάθετες καλλιέργειες). Επιπλέον,
αν απλά σταµατούσαµε να χρησιµοποιούµε πετρέλαιο και ϕυσικό αέριο για
καύση, ϑα εξοικονοµούσαµε πολύ µεγάλα ποσά πετρελαίου, αν και ϑα υ-
πήρχαν ακόµη σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. ΄Ετσι όµως αυτός ο
ϕυσικός πόρος ϑα γινόταν πολύ πιο άφθονος, δίνοντάς µας περισσότερο χρό-
νο για να ϐρούµε περαιτέρω λύσεις και να αντικαταστήσουµε όλες τις µη
ϐιώσιµες µεθόδους.

14.16 Τεχνοκαπιταλιστικές Απολογίες

΄Οπως ήδη αναφέραµε, οι δυνατότητές µας να επιτύχουµε µία κατάστα-
ση µετασπανιότητας, όσον αφορά τις ϐασικές ανθρώπινες ανάγκες, ϐασίζονται
στο ϕαινόµενο της «εφηµεροποίησης». Η εφηµεροποίηση (ephemeralization),
ένας όρος που έγινε γνωστός από τον µηχανικό Μπάκµινστερ Φούλερ, είναι
η «ικανότητα να κάνουµε όλο και περισσότερα [πράγµατα] χρησιµοποιώντας
όλο και λιγότερα [µέσα]». Ο νόµος του Μουρ, το ϕαινόµενο κατά το οποίο η
υπολογιστική ισχύς ουσιαστικά διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες, στη σύγχρονη
εποχή ισχύει και για κάθε µορφή τεχνολογίας που ϐασίζεται στην πληρο-
ϕορική.246 Η αυτοµατοποίηση της εργασίας, η οποία είναι ουσιαστικά ένας
συνδυασµός της ϱοµποτικής και του προγραµµατισµού, είναι ένα καλό παρά-
δειγµα για το πώς τα ίδια τα µέσα παραγωγής γίνονται ψηφιακές τεχνολογίες
και συνεπώς υπόκεινται στην ίδια εκθετική αύξηση. Για να το κατανοήσου-
µε αυτό ϐέβαια πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι και η ϱοµποτική και ο
προγραµµατισµός είναι κλάδοι οι οποίοι έχουν ως ϐάση την πληροφορική
επιστήµη.

Με οικονοµικούς όρους, αυτές οι τάσεις οδηγούν σε χαµηλότερες τιµές
προϊόντων καθώς όσο αυξάνεται η τεχνική αποδοτικότητα της ϐιοµηχανίας
246 Παραποµπή: Big Idea: Technology Grows Exponentially (http://bigthink.com/think-
tank/big-idea-technology-grows-exponentially)
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τόσο µειώνονται τα έξοδα παραγωγής. Για αυτόν το λόγο πολλές κοινές συ-
σκευές, όπως το κινητό τηλέφωνο, έχουν πλέον πολύ χαµηλή τιµή και είναι
προσιτές ακόµη και σε πολύ ϕτωχές κοινωνίες. Θεωρητικά αν συνεχιστούν
αυτές οι τάσεις, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη άλλους παράγοντες, πολλά προ-
ϊόντα ϑα ϕτάσουν στο σηµείο να έχουν πολύ χαµηλή έως σχεδόν µηδαµινή
τιµή. Εποµένως αναπόφευκτα γεννάται το ερώτηµα: Σε ποιο σηµείο η τιµή
ενός προϊόντος ϑα γίνει τόσο χαµηλή ώστε να σταµατήσει πλέον να αποτελεί
οικονοµικό αγαθό; Μπορεί κάτι τέτοιο να συµβεί στο πλαίσιο του σηµερινού
οικονοµικού µοντέλου της αγοράς;

Η απάντηση είναι όχι. Η αγορά δεν ϑα δηµιουργήσει ποτέ µία κατάστα-
ση µετασπανιότητας διότι για να λειτουργήσει χρειάζεται τη σπανιότητα των
αγαθών και την κυκλοφορία του χρήµατος ώστε να συνεχίσουν οι άνθρωποι
να εργάζονται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετά σύγχρονα τεχνολογικά κινή-
µατα, ϐασισµένα σε αυτό το ϕαινόµενο της µείωσης των τιµών µε την πάροδο
του χρόνου, συνεχίζουν να δικαιολογούν την ύπαρξη του καπιταλισµού ως
ένα µέσο προς την επίτευξη «αφθονίας». Πιο συγκεκριµένα, το επιχείρηµά
τους είναι ότι όσο αυξάνεται η Ϲήτηση ενός προϊόντος τόσο καλύτερες τεχνικά
γίνονται και οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί η εταιρεία για την παραγωγή του.
Εποµένως, εφόσον καλύτερες µέθοδοι σηµαίνουν λιγότερα έξοδα παραγωγής
για την εταιρεία, µειώνεται η τιµή του τελικού προϊόντος. Συνεπώς, µε την
πάροδο του χρόνου, κάποια αγαθά γίνονται προσιτά σε ανθρώπους που δεν
µπορούσαν να τα αγοράσουν παλαιότερα. Φαινοµενικά, µε αυτήν τη λογική
ϑα µπορούσαν όλα τα αγαθά να ϕτάσουν κάποια στιγµή σε µηδενική τιµή.

Ωστόσο, ένα σοβαρό πρόβληµα µε αυτό το επιχείρηµα είναι πως απλά
αγνοεί το γεγονός ότι πίσω από αυτά τα µειωµένα κόστη ϐρίσκεται µία γε-
νικότερη τεχνική αναποδοτικότητα. Με άλλα λόγια, συγχέει εσφαλµένα την
«αποδοτικότητα της αγοράς» µε την «τεχνική αποδοτικότητα». ΄Ενα χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα είναι η παγκοσµιοποίηση. Παρότι η χρήση ϕθηνού
εργατικού δυναµικού από τον Τρίτο Κόσµο µπορεί να ϕέρει πολλά ϕθηνά
προϊόντα στο δυτικό αγοραστικό κοινό, η συγκεκριµένη τακτική είναι άκρως
αναποτελεσµατική µε την ευρύτερη έννοια, διότι σπαταλά υπερβολική ενέρ-
γεια και ϕυσικούς πόρους ενώ δηµιουργεί απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.

Πέρα από όλα αυτά, αν και αρκετές τεχνολογικές εφαρµογές, κυρίως ηλε-
κτρονικές συσκευές, όντως γίνονται όλο και περισσότερο διαθέσιµες σε κοι-
νότητες που δεν µπορούσαν να τις αγοράσουν µέχρι πρότινος, αυτό οφείλεται
στην επιστηµονική εφευρετικότητα και όχι στην αγορά. Πολλοί συµβατικοί
οικονοµολόγοι ισχυρίζονται σήµερα ότι πολλές από τις ανέσεις του σύγχρονου
πολιτισµού δεν ϑα υπήρχαν, αν δεν υπήρχε ο καπιταλισµός. Στην πραγµα-
τικότητα όµως η αγορά είναι απλά ένα σύστηµα κινήτρων και ανταλλαγής.
Μολονότι το κίνητρο του κέρδους µπορεί µερικές ϕορές να οδηγήσει στην
τεχνολογική πρόοδο και στην αύξηση των ϐιοµηχανικών µας δυνατοτήτων,
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ενισχύοντας έτσι το ϕαινόµενο της εφηµεροποίησης, δεν είναι αναγκαστικό
ότι αυτό ϑα συµβεί σε κάθε περίπτωση. Πολλές ϕορές τα κίνητρα της αγοράς
οδηγούν σε ενέργειες οι οποίες δεν οδηγούν σε καµία περίπτωση προς τη
µετασπανιότητα. ΄Ενα παράδειγµα είναι οι αγρότες που πετούν την παραγω-
γή τους επειδή δεν µπορούν να ϐγάλουν µεγάλο κέρδος λόγω της µεγάλης
προσφοράς και της µικρής Ϲήτησης. Με άλλα λόγια η ίδια η δοµή της αγο-
ϱάς, η οποία δηµιουργεί κέρδος από τη σπανιότητα ενός αγαθού και από την
αύξηση της Ϲήτησής του, οδηγεί στη σπατάλη κάποιων Ϲωτικών αγαθών, όπως
τα τρόφιµα, επειδή στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να ϐγει κέρδος
από αυτά.

Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε ότι η αγορά είναι ουσιαστικά ένας
οργανισµός ο οποίος αυτοπεριορίζεται. Ο στόχος της αποδοτικότητας του
κέρδους είναι για την εταιρεία να διατηρήσει την «ανταγωνιστικότητά» της,
προσπαθώντας παράλληλα να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της ώστε να συνεχίσει
να πληρώνει τους υπαλλήλους και να συνεχίσει τη λειτουργία της. Αυτή είναι
η εξίσωση του κινήτρου. Προφανώς, καµία εταιρεία δεν ϑα ήθελε να ϕτάσει
σε µία κατάσταση πολύ υψηλής αποδοτικότητας γιατί αυτό ϑα µπορούσε να
οδηγήσει στην εξαφάνισή της.

Παροµοίως, η επιδίωξη του ατοµικού κέρδους οδηγεί αναγκαστικά σε
κοντόφθαλµες αποφάσεις. Αν µία εταιρεία ή ένας ιδιώτης πρέπει να λάβει
µία απόφαση για την επιχείρηση σχετικά µε την αποδοτικότητα του κόστους,
ϑα ακολουθήσει τον πιο εύκολο και άµεσο δρόµο. Αν για παράδειγµα έχει να
επιλέξει ανάµεσα στην αναβάθµιση των µηχανηµάτων της εταιρείας, ώστε να
αυξηθεί η αποδοτικότητα παραγωγής, και στη µεταφορά της εταιρείας σε µία
χώρα του Τρίτου Κόσµου, όπου οι µισθοί είναι πάρα πολύ χαµηλοί, τότε ϑα
επιλέξει το δεύτερο εφόσον αποτελεί την πιο κερδοφόρα επιλογή. Η αγορά δεν
ϐλέπει κάποια διαφορά µεταξύ των δύο επιλογών. Οι αποφάσεις ϐασίζονται
καθαρά στα έξοδα που περιλαµβάνει η κάθε απόφαση και ο σκοπός αγιάζει
τα µέσα.

Συνεπώς, µε την πάροδο του χρόνου οι διαδικασίες της αγοράς πιθανότα-
τα ϑα συνεχίσουν να κάνουν ορισµένα προϊόντα υψηλής Ϲήτησης προσιτά σε
άτοµα τα οποία δεν µπορούσαν να τα αγοράσουν προηγουµένως. Ωστόσο αυ-
τό δεν σηµαίνει ότι το σηµερινό οικονοµικό µοντέλο, αν συνεχίσει την πορεία
του, ϑα οδηγήσει σε µία κοινωνία µετασπανιότητας. Ο µόνος τρόπος για να
υλοποιηθεί ένα τέτοιο κοινωνικό µοντέλο είναι η άµεση αναθεώρηση της ση-
µερινής κοινωνίας και η ευρεία αποδοχή των απαραίτητων αξιών, αφαιρώντας
παράλληλα την ανάγκη για διατήρηση της σπανιότητας. Φυσικά, σε αυτό το
συµπέρασµα δεν αναφερθήκαµε καθόλου στα άλλα σηµαντικά προβλήµατα
τα οποία είναι εγγενή στον καπιταλισµό της αγοράς, όσον αφορά την πολι-
τιστική και περιβαλλοντική ϐιωσιµότητα, διότι αυτά τα ϑέµατα εξετάστηκαν
εκτενώς σε άλλα δοκίµια.
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Τέλος, ένα πολύ σηµαντικό ϕαινόµενο όσον αφορά το µέλλον του παρό-
ντος οικονοµικού µοντέλου είναι η «τεχνολογική ανεργία», ϕαινόµενο που έχει
χαρακτηριστεί και ως «η αντίφαση του καπιταλισµού». Πρόκειται για την α-
πώλεια επαγγελµάτων εξαιτίας τεχνολογικών αλλαγών, συνήθως µε τη µορφή
της αντικατάστασης εργατών από µηχανήµατα ή αυτοµατοποιηµένα συστή-
µατα. Πολλές ϕορές µπορεί η τεχνολογική ανεργία να µην έχει τη µορφή της
άµεσης αντικατάστασης, καθώς η αναβάθµιση κάποιων εγκαταστάσεων (πχ.
σε µία εταιρεία) µπορεί απλά να κάνει αχρείαστη την απασχόληση τόσων υ-
παλλήλων για µία εργασία. Οι συνήγοροι του καπιταλισµού υποστηρίζουν ότι
παρότι η τεχνολογία όντως αντικαθιστά το ανθρώπινο εργατικό δυναµικό, ταυ-
τόχρονα δηµιουργεί νέες ϑέσεις εργασίας. Αυτό µπορεί να ήταν αλήθεια στο
παρελθόν, όταν η τεχνολογία κινούταν µε πολύ πιο αργούς ϱυθµούς, όµως
στη σύγχρονη εποχή αυτό το επιχείρηµα ϕαίνεται όλο και πιο αβάσιµο.247

Κατ΄ αρχάς, η τεχνολογία σήµερα, άρα και η αγορά εργασίας, αλλάζει
εκθετικά, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι πολλές ϕορές να µην προλαβαίνουν
να προσαρµοστούν όσον αφορά την εκπαίδευσή τους. ∆εν υπάρχει καµί-
α απόδειξη ότι για κάθε δουλειά που χάνεται δηµιουργείται µία καινούρια.
Μάλιστα, µε ϐάση τις σηµερινές τάσεις και τις τεράστιες τεχνικές µας δυνατό-
τητες, ϕαίνεται ότι στο εγγύς µέλλον ϑα αντικατασταθούν πολλοί περισσότεροι
εργάτες από αυτοµατοποιηµένα συστήµατα. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι
αυτή η διαδικασία οδηγεί εν µέρει σε µία κοινωνία µετασπανιότητας, παρότι η
ϐιοµηχανία δεν τη χρησιµοποιεί µε αυτό το σκεπτικό. Αντιθέτως οι εταιρείες,
αν έχουν τις απαραίτητες οικονοµικές δυνατότητες, επιλέγουν την αυτοµατο-
ποίηση, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι µηχανές είναι πολύ πιο παραγωγικές
από τους ανθρώπους. Το αποτέλεσµα όµως είναι αντιφατικό διότι µε αυτόν
το σχεδιασµό οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά και χρήµατα για να ξοδέψουν
ενώ, όπως τονίσαµε σε προηγούµενα δοκίµια, η κυκλοφορία του χρήµατος
και η συνεχής «ανάπτυξη» είναι απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του
σηµερινού οικονοµικού µοντέλου.

Από όλα τα συµπτώµατα της αποτυχίας του καπιταλισµού, το ϕαινόµενο
της τεχνολογικής ανεργίας είναι µάλλον το σηµαντικότερο διότι αποκαλύπτει
τη µεγάλη αντίφαση αυτού του µοντέλου. Το σηµερινό οικονοµικό σύστη-
µα ϑεωρεί δεδοµένο ότι η Ϲήτηση για ανθρώπινο εργατικό δυναµικό ϑα είναι
πάντα σχετικά σταθερή. Αν όµως είναι ϕθηνότερο για τη ϐιοµηχανία να
χρησιµοποιεί µηχανές αντί για ανθρώπους, πώς ϑα έχουν οι άνθρωποι «α-
γοραστική δύναµη» αφού ϑα έχουν εκτοπιστεί από τις δουλειές τους εξαιτίας
αυτών των µηχανών; Πώς ϑα συνεχίσουν οι µηχανές να παράγουν προϊόντα

247 Παραποµπή: Coming to an office near you (http://www.economist.com/news/
leaders/21594298-effect-todays-technology-tomorrows-jobs-will-be-immenseand-no-
country-ready)
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ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

αν δεν υπάρχει Ϲήτηση για αυτά;
Εν τέλει το επιχείρηµα σχετικά µε την ελαχιστοποίηση των τιµών των προ-

ϊόντων, εντός του πλαισίου του καπιταλισµού, είναι απλά αβάσιµο. Ο λόγος
είναι ότι για να µειώσουν τις τιµές των προϊόντων τους και να είναι ανταγωνι-
στικές στην αγορά οι εταιρείες πρέπει να µειώσουν τα έξοδα παραγωγής τους,
κάτι που συχνά επιτυγχάνεται µέσω της αυτοµατοποίησης. Η αυτοµατοποί-
ηση όµως µε τη σειρά της µειώνει το ανθρώπινο εργατικό δυναµικό άρα και
την αγοραστική δύναµη των ανθρώπων. Αν οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά για
να αγοράσουν τα προϊόντα, τότε οι µειωµένες τιµές των προϊόντων δεν έχουν
κανένα νόηµα.

Ο µόνος τρόπος για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα είναι να αφαιρε-
ϑεί το κίνητρο του κέρδους, κάτι που ϕυσικά δεν µπορεί να γίνει στο πλαίσιο
του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου.
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∆οκίµιο 15

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«Ο κόσµος έχει αλλάξει πολύ περισσότερο τα τελευταία 100 χρόνια
από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον αιώνα στην ιστορία. Ο λόγος δεν
είναι πολιτικός ή οικονοµικός αλλά τεχνολογικός - τεχνολογίες
που απορρέουν από εξελίξεις σε κάποιες ϐασικές επιστηµονικές

γνώσεις.»1

Στήβεν Χώκινγκ

15.1 Επισκόπηση

Ο όρος οικονοµία σηµαίνει «διαχείριση ενός νοικοκυριού».2 Το καθοριστι-
κό ποιοτικό χαρακτηριστικό µίας οικονοµίας είναι το επίπεδο της «αποδοτικό-
τητάς» της. Σε αντίθεση µε την έννοια της «αποδοτικότητας της αγοράς», αυτή
η µορφή αποτελεσµατικότητας αφορά τα ϕυσικά συστήµατα, όχι το «χρήµα»,
την «αγορά» και άλλες ανθρώπινες επινοήσεις.3

Μέσω αυτής της διαδικασίας ϕυσικής αξιολόγησης, αναπόφευκτα κατα-
λήγουµε σε µία οµάδα αλληλένδετων στοιχείων τα οποία ονοµάζονται οικο-
νοµικοί παράγοντες. Τονίζουµε ξανά ότι αυτά τα στοιχεία, σε αντίθεση µε
τις περισσότερες οικονοµικές ϑεωρίες του σύγχρονου πολιτισµού, δεν έχουν

1 Stephen Hawking, A Brief History of Relativity, Time Magazine, December 31st, 1999
2 Ο όρος «οικονοµία», ο οποίος είναι ελληνικής προέλευσης, σηµαίνει «διαχείριση ενός

σπιτικού, αποταµίευση». Εποµένως, «κάνω οικονοµία» σηµαίνει «εξοικονοµώ» ή «αυξάνω την
αποδοτικότητα».

3 Βλέπε δοκίµιο ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ.
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καµία σχέση µε το εµπόριο ή άλλες σχετικές έννοιες. Αντίθετα, οι παράγο-
ντες αυτοί είναι οι πραγµατικές τεχνικές διαδικασίες (δηλαδή οι τάσεις, οι
δυνατότητες και οι απαιτήσεις) οι οποίες είναι απαραίτητες για µία ϐέλτιστη
ϐιοµηχανική οργάνωση, συγκεκριµένα για την εξόρυξη, την παραγωγή και
τη διανοµή των ϕυσικών πόρων καθώς και το σχεδιασµό και την ανακύκλωση
των αγαθών.

Ωστόσο, ακόµα και αν αυτός ο τρόπος οικονοµικής σκέψης απέχει αρκε-
τά από τις παραδοσιακές οικονοµικές ϑεωρίες που ϐασίζονται στο χρήµα, ϑα
χωρίσουµε αυτούς τους οικονοµικούς παράγοντες που ϐασίζονται στους ϕυ-
σικούς πόρους σε δύο ϐασικές κατηγορίες, τους µακροοικονοµικούς και τους
µικροοικονοµικούς. Αυτό γίνεται για λόγους κατανόησης διότι η σηµερινή
οικονοµία, κατά τα περισσότερα σχετικά εγχειρίδια, χωρίζεται σε µακροοικο-
νοµία και µικροοικονοµία.

Τα µακροοικονοµικά στοιχεία έχουν να κάνουν µε τις σχέσεις και τις αλ-
ληλεπιδράσεις που υπάρχουν µέσα στα µεγαλύτερα ϕυσικά συστήµατα που
µπορούµε να αντιληφθούµε.

Τα µικροοικονοµικά στοιχεία αφορούν συγκεκριµένους κλάδους ή ϐιοµη-
χανίες, οι οποίες συνήθως σχετίζονται µε την παραγωγή ενός προϊόντος, τη
διανοµή του και την ανακύκλωση του. (Αυτό ϑα αναλυθεί περισσότερο αργό-
τερα σε αυτό το δοκίµιο). Αν το σκεφτούµε συστηµικά, τα µακροοικονοµικά
στοιχεία, ϕυσικά, καθορίζουν και ϱυθµίζουν τα µικροοικονοµικά στοιχεία. Για
παράδειγµα, ο µακροοικονοµικός παράγοντας της παγκόσµιας διαχείρισης
των ϕυσικών πόρων επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη των µικροοικονο-
µικών διαδικασιών όπως η αποδοτικότητα του σχεδιασµού των προϊόντων (τα
οποία χρησιµοποιούν αναγκαστικά τους παγκόσµιους πλανητικούς πόρους).

Ωστόσο, πριν επεκταθούµε σε αυτούς τους παράγοντες, πρέπει να γίνει
µία πιο αναλυτική συζήτηση σχετικά µε τα συστήµατα αλλά και να ϑέσουµε
τους κοινωνικούς µας στόχους.

15.2 Γενική Θεωρία Συστηµάτων

Η Γενική Θεωρία Συστηµάτων είναι µια ιδέα που έγινε ευρέως γνωστή πι-
ϑανόν από το ϐιολόγο Λούντβιχ ϕον Μπερτάλανφυ. Ο ίδιος έχει δηλώσει τα
εξής : «...υπάρχουν µοντέλα, αρχές και νόµοι που ισχύουν για γενικευµένα
συστήµατα ή τις υποκατηγορίες τους ανεξάρτητα από το είδος τους, τη ϕύ-
ση των συστατικών τους στοιχείων και τις µεταξύ τους σχέσεις ή δυνάµεις.
Φαίνεται λογικό να αναζητούµε µία ϑεωρία, όχι για συστήµατα λιγότερο ή
περισσότερο ειδικά, αλλά για οικουµενικές αρχές οι οποίες ισχύουν σε όλα
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τα συστήµατα γενικά.»4 Παρότι οι ϑεωρητικοί που ασχολήθηκαν µε τη ϑεωρία
συστηµάτων την έχουν αναπτύξει πολύ περισσότερο, σε σηµείο να ϑεωρείται
αρκετά περίπλοκη, η γενική ιδέα είναι σχετικά απλή.

Το ανθρώπινο σώµα, για παράδειγµα, αποτελείται από διάφορες διασυν-
δέσεις συστηµάτων τα οποία ϱυθµίζουν ϕυσικά συγκεκριµένες διεργασίες για
ένα σκοπό (όπως η καρδιά και ο ϱόλος της στην κυκλοφορία του αίµατος).
Αυτά τα συστήµατα έχουν πάντοτε σχέσεις µικρότερου και µεγαλύτερου ϐαθ-
µού. Στην περίπτωση της καρδιάς, το αίµα που κυκλοφορεί έχει τις δικές
του καθορισµένες χηµικές ιδιότητες και συστηµικές συµπεριφορές (σχέση µε
σύστηµα µικρότερου ϐαθµού), ενώ η ίδια η καρδιά είναι επίσης ένα µέρος
του συνόλου των ανθρώπινων οργάνων (σχέση µε σύστηµα µεγαλύτερου ϐαθ-
µού). Για παράδειγµα, συνδέεται µε τους πνεύµονες, οι οποίοι ϐοηθούν στη
διανοµή οξυγόνου σε όλη την κυκλοφορία του αίµατος.

Επεκτείνοντας αυτό το παράδειγµα σχετικά µε τις σχέσεις µεγαλύτερου
ϐαθµού, το ανθρώπινο σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε το οικολογικό σύστη-
µα,5 που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγ-
µα, αν µέσα σε αυτό το οικολογικό σύστηµα υπάρχουν κακές ϐιοµηχανικές
µέθοδοι, µπορεί να προκληθεί ϱύπανση του αέρα, η οποία µε τη σειρά της
µπορεί να προκαλέσει ασθένειες στους πνεύµονες ή άλλες µεταγενέστερες
αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία.

Τα στοιχεία τα οποία συνδέουν όλα τα συστήµατα µεταξύ τους ϑα µπορού-
σαν να ονοµαστούν «γενικευµένες αρχές». Από επιστηµονικής άποψης, µια
«γενικευµένη» αρχή ή ϑεωρία είναι ένα ϑεµελιώδες χαρακτηριστικό ή υπόθε-
ση που διέπει ένα ολόκληρο σύστηµα. Μία από τις σηµαντικότερες αποστολές
της σύγχρονης επιστήµης είναι η αναζήτηση για καθολικές αρχές οι οποίες
ισχύουν για όλα τα γνωστά συστήµατα στο σύµπαν (ϐλ. Θεωρία των Πάντων),
όπως εξέφρασε στην παραπάνω δήλωση ο Λούντβιχ ϕον Μπερτάλανφυ.

Παρότι σε ϑεωρητικό επίπεδο υπάρχουν αρκετές διαφωνίες όσον αφορά
την περίπλοκη συµπεριφορά κάποιων συστηµάτων (πχ. οι διαφορετικές οπτι-
κές της κλασικής µηχανικής και της κβαντικής µηχανικής), δεν χρειάζεται
να πάµε σε τέτοιο ϐάθος για να κατανοήσουµε τους ϐασικούς µηχανισµούς
για την οργάνωση ενός αποδοτικού οικονοµικού µοντέλου, ενός µοντέλου
που έχει ως ϐασικό στόχο την ανθρώπινη ευηµερία και την κοινωνική και
περιβαλλοντική ϐιωσιµότητα. Εποµένως, τα οικονοµικά στοιχεία που ϑα πα-
ϱουσιαστούν σε αυτό το δοκίµιο είναι αρκετά προφανή και εύκολα επαλη-
ϑεύσιµα.

4 Ludwig Von Bertalanffy, General System theory: Foundations, Development, Applica-
tions, New York: George Braziller, 1976, p.32

5 Η οικολογία ορίζεται ως εξής : ο κλάδος της ϐιολογίας ο οποίος ασχολείται µε τις σχέσεις
και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ οργανισµών και του περιβάλλοντός τους, στο οποίο περιλαµ-
ϐάνονται άλλοι οργανισµοί. (http://dictionary.reference.com/browse/ecology)
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Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαριστεί εξαρχής ότι, αν κατανοήσουµε πραγµα-
τικά την συστηµική κοσµοθεωρία άρα και το γεγονός ότι όλα στο σύµπαν συν-
δέονται και αλληλεξαρτώνται, ϑα συνειδητοποιήσουµε πόσο καταστρεπτικές
είναι οι παραδοσιακές πολιτισµικές αντιλήψεις που ϐασίζονται στον ανθρώπι-
νο διαχωρισµό, όπως η ϑρησκευτική πίστη, η πίστη στην ϕυλή, οι κοινωνικο-
οικονοµικές τάξεις, τα κράτη, ο πατριωτισµός και άλλα προϊόντα παλιότερης
εποχής στην οποία οι άνθρωποι αγνοούσαν αυτό το γεγονός.

Είναι πολύ σηµαντικό για την πνευµατική µας ανάπτυξη να ϐλέπουµε
τον κόσµο ως διασυνδεδεµένα συστήµατα, εξού και η ανάγκη για µία µε-
ταρρύθµιση του εκπαιδευτικού µοντέλου µας ώστε να προάγει τις σφαιρικές
γνώσεις αντί για την εξειδίκευση, η οποία ευνοείται σήµερα λόγω της δοµής
του επαγγελµατικού χώρου. ∆υστυχώς, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν
είναι σχεδιασµένο για να δηµιουργεί άτοµα µε γενικές γνώσεις για τον κό-
σµο (σε διάφορους πολιτισµικούς και επιστηµονικούς κλάδους), αλλά για να
εξειδικεύει τους ανθρώπους σε πολύ συγκεκριµένους τοµείς ή εργασίες, κάτι
που αναπόφευκτα παραµερίζει την ευρύτερη οπτική και την κατανόηση των
συστηµάτων.6

Επιστρέφοντας λοιπόν στη δηµιουργία ενός οικονοµικού µοντέλου, αυτή
η συστηµική κοσµοθεωρία δηµιουργεί αναπόφευκτα µια «αυτοπαραγώµενη»
αιτιότητα, η οποία µειώνει σε µεγάλο ϐαθµό την υποκειµενικότητα. Αν αντι-
ληφθούµε πώς το ανθρώπινο σύστηµα συνδέεται µε το οικολογικό σύστηµα,
ϑα καταλήξουµε σε µία αντικειµενική διαδικασία µε την οποία µπορούµε να
υπολογίσουµε τι είναι εφικτό και τι ϐιώσιµο, όσον αφορά τη ϐιοµηχανική
δοµή αλλά και το αξιακό σύστηµα της κοινωνίας.

Εφόσον πιθανότατα δεν ϑα έχουµε ποτέ µία πλήρη κατανόηση του κα-
ϑολικού συστήµατος της ϕύσης, ο στόχος µας πρέπει να είναι η δηµιουργία
ενός οικονοµικού µοντέλου το οποίο προσαρµόζεται όσο καλύτερα γίνεται στις
γνωστές ιδιότητες και σχέσεις του ϕυσικού κόσµου, αλλάζοντας όµως παράλ-
ληλα µε τις νέες γνώσεις που αποκτούµε. Με άλλα λόγια, η δηµιουργία ενός
οικονοµικού µοντέλου είναι στην πραγµατικότητα µία διαρθρωτική προσαρ-
µογή στο υφιστάµενο περιβαλλοντικό σύστηµα. Η επιτυχία µας καθορίζεται
από το πόσο καλά εναρµονιζόµαστε µε το περιβάλλον.

15.3 Κοινωνικοί Στόχοι

Παρότι η κάθε κουλτούρα παρουσιάζει µοναδικά χαρακτηριστικά και εν-
διαφέροντα, υπάρχει ένα ϐασικό και σχεδόν καθολικό σύνολο κοινών ανα-

6 Παραποµπή: ΄Education and the Market Model’, John McMurtry,Journal of Ph-
ilosophy of Education Volume 25, Issue 2, pps 209-217, 1991 Online: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9752.1991.tb00642.x/abstract
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γκών όσον αφορά την ανθρώπινη επιβίωση. Αυτό το σύνολο ϑα µπορούσαµε
να πούµε ότι είναι ουσιαστικά η ϐάση της «δηµόσιας υγείας».

Η παρακάτω λίστα απαριθµεί τους γενικούς και µάλλον προφανείς κοι-
νωνικούς στόχους αυτού του νέου οικονοµικού µοντέλου, µε αναλυτικές εξη-
γήσεις στο τέλος. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκουν τη ϐελτιστοποίηση του ϐιοτικού
επιπέδου για όλη την ανθρωπότητα διατηρώντας ταυτόχρονα την κοινωνική
και περιβαλλοντική ϐιωσιµότητα, µακροπρόθεσµα.

Στόχοι :

1. Βέλτιστη Βιοµηχανική Αποδοτικότητα: Ενεργή Επιδίωξη της Αφθονίας
Μετασπανιότητας.

2. ∆ιατήρηση της Βέλτιστης Περιβαλλοντικής και Πολιτισµικής Βιωσιµό-
τητας.

3. Σκόπιµη Απελευθέρωση της Ανθρωπότητας από Μονότονες και Επικίν-
δυνες Εργασίες.

4. ∆ιευκόλυνση της Προσαρµογής του Κοινωνικοοικονοµικού Μοντέλου
σε Νέες Γνώσεις ή Μεταβλητές.

15.3.1 Βέλτιστη Βιοµηχανική Αποδοτικότητα: Ενεργή Ε-
πιδίωξη της Αφθονίας Μετασπανιότητας

Σε αντίθεση µε την ανάγκη του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου να διατη-
ϱεί την αναποτελεσµατικότητα ώστε να αυξάνεται η κυκλοφορία του χρήµατος,
η οικονοµική ανάπτυξη και η κατανάλωση,7 ο στόχος αυτός επιδιώκει να ϐελ-
τιστοποιήσει τις διαδικασίες της ϐιοµηχανίας ώστε να επιτρέψει µία αφθονία
µετασπανιότητας.

Εν ολίγοις, µια αφθονία µετασπανιότητας είναι µια ιδεατή κατάσταση κα-
τά την οποία µία διαδικασία ή ένας πόρος δεν είναι πλέον σπάνιος. Αυτό
επιτυγχάνεται συνήθως µέσω ϐελτίωσης της παραγωγής και της στρατηγικής
χρήσης του πόρου. Περιττό να πούµε ότι η ιδέα της καθολικής µετασπα-
νιότητας, δηλαδή όλοι οι πόροι να είναι άφθονοι για όλους τους ανθρώπους,
είναι εξ ορισµού αδύνατη, ακόµα και από τις πιο αισιόδοξες απόψεις. Ως εκ
τούτου, αυτός ο όρος δηλώνει στην πραγµατικότητα ένα σηµείο εστίασης για
την κοινωνία.8

7 Βλέπε δοκίµιο ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ.

8 Ο ϐαθµός απόκλισης, στην πραγµατικότητα, γίνεται αυθαίρετος. Ακόµα και αν είναι
εφικτός µε περιορισµένο αριθµό πόρων, δεν αλλάζει τον στόχο και τη σηµασία επιδίωξης της
µετά-σπανιότητας. Η κοινωνική ϐελτίωση εν γένει έχει ϐασιστεί σε τέτοιες ελαφρύνσεις.
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Κάποια παραδείγµατα εφικτής µετασπανιότητας, τα οποία εξετάστηκαν σε
προηγούµενο δοκίµιο,9 είναι η αφθονία τροφής για τον παγκόσµιο πληθυ-
σµό, η αφθονία ενέργειας υπό την προϋπόθεση της υπεύθυνης χρήσης και η
αφθονία κατοικιών για να στεγαστεί κάθε οικογένεια στη Γη. Επίσης έχουµε
τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε µία αφθονία αγαθών, είτε πρόκειται για
αγαθά ϐασικών αναγκών (πχ. εργαλεία) είτε πρόκειται για αγαθά λογικών10

επιθυµιών (πχ. πολυτελή ή ειδικά αντικείµενα), έτσι ώστε όλος ο παγκόσµιος
πληθυσµός να αποκτήσει ένα ϐιοτικό επίπεδο το οποίο σήµερα απολαµβάνει
µόνο το 1% της ανθρωπότητας.

΄Εχει επιβεβαιωθεί στατιστικά ότι µε τον σηµερινό πληθυσµό και την τωρι-
νή τεχνολογία µπορούµε να επιτύχουµε τις παραπάνω δυνατότητες, εφόσον
επανασχεδιάσουµε πλήρως την κοινωνική µας δοµή, κάτι που ο Μπάκµινστερ
Φούλερ ονόµασε «Επανάσταση της Επιστήµης του Σχεδιασµού».11

Περιττό να πούµε ότι αυτός ο κοινωνικός επανασχεδιασµός απαιτεί µια ϱι-
Ϲική αποµάκρυνση από τις τρέχουσες κοινωνικές νόρµες και τις καθιερωµένες
παραδόσεις, όπως για παράδειγµα η δοµή της διακυβέρνησης αλλά και του
κοινωνικοοικονοµικού µας µοντέλου. (Το πολύπλοκο ϑέµα της µετάβασης
ϑα συζητηθεί σε µεταγενέστερο δοκίµιο).12

15.3.2 ∆ιατήρηση της Βέλτιστης Περιβαλλοντικής και Πο-
λιτισµικής Βιωσιµότητας

Η διατήρηση της περιβαλλοντικής ϐιωσιµότητας είναι προφανούς σηµα-
σίας διότι το ανθρώπινο είδος δεν είναι ανεξάρτητο από τον ϐιότοπο του, αντι-
ϑέτως εξαρτάται πλήρως από αυτόν για την επιβίωσή του. ΄Αλλωστε, σύµφωνα
µε την εξελικτική ϑεωρία είµαστε πράγµατι παράγωγα αυτού του ϐιότοπου,
γεγονός που αναδεικνύει τη ϐαθιά συµβιωτική σχέση µας.

Οποιαδήποτε αρνητική διαταραχή αυτών των διασυνδεδεµένων οικολογι-
κών συστηµάτων ϑα µπορούσε να οδηγήσει, µε την πάροδο του χρόνου, σε
ανάλογες αρνητικές διαταραχές της ευηµερίας µας. Ως εκ τούτου είναι πολύ
σηµαντικό για τη δηµόσια υγεία και τη ϐιωσιµότητά µας ως είδος να εξασφα-
λίσουµε ότι το οικονοµικό µας µοντέλο ϑα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να
σέβεται και να προνοεί για αυτούς τους ϕυσικούς νόµους. Για την ακρίβεια
αυτό είναι και το µέτρο σύγκρισης για οποιοδήποτε οικονοµικό µοντέλο όσον

9 Βλέπε δοκίµιο ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.
10 Η µη ϐιώσιµη λογική της «συσσώρευσης πλούτου», η οποία µάλιστα στη σηµερινή κουλ-

τούρα ϑεωρείται σηµάδι επιτυχίας και κοινωνικής τάξης, πρέπει να ξεπεραστεί.
11 Προτεινόµενο Σύγγραµα: R. Buckminster Fuller, Critical Path, St. Martin’s Press,

1981
12 ∆είτε το δοκίµιο Κοινωνική Αποσταθεροποίηση και Μετάβαση.
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αφορά τη διατήρηση των συστηµάτων που είναι απαραίτητα για την υποστή-
ϱιξη της Ϲωής.

Αξίζει να επαναλάβουµε ότι το σηµερινό µοντέλο της οικονοµίας της αγο-
ϱάς εκ σχεδιασµού δεν λαµβάνει υπόψη αυτούς τους ϕυσικούς νόµους, για
αυτό και δεν έχει ασφαλιστικές δικλείδες για το περιβάλλον. Η αγορά απλά
υποθέτει ότι ο άνθρωπος ϑα έρθει σε ισορροπία µε το ϕυσικό του περιβάλ-
λον χάρη σε κάποιους µάλλον µεταφυσικούς µηχανισµούς οι οποίοι αφορούν
µόνο την αγορά και το χρήµα, όχι τα ϕυσικά συστήµατα.13 Η υπόθεση αυτή
είναι εσφαλµένη.

15.3.3 Σκόπιµη Απελευθέρωση της Ανθρωπότητας από
Μονότονες και Επικίνδυνες Εργασίες

΄Οπως περιγράφηκε λεπτοµερώς σε προηγούµενο δοκίµιο14 όσον αφορά
τις τάσεις µηχανοποίησης (δηλαδή της εφαρµογής µηχανικών συστηµάτων τα
οποία αντικαθιστούν ανθρώπινο εργατικό δυναµικό), είναι πλέον σε µεγάλο
ϐαθµό αχρείαστο για τους ανθρώπους να εκτελούν µονότονες, ανούσιες ή
ακόµη και επικίνδυνες εργασίες.

Οι νέες τεχνικές µας δυνατότητες οδηγούν σε ϕαινόµενα τα οποία κάποτε
ϕάνταζαν αδιανόητα. Για παράδειγµα, έχει αποδειχθεί ότι η αυτοµατοποιη-
µένη εργασία είναι πιο αποτελεσµατική από την ανθρώπινη, καθιστώντας την
παράδοση του «δουλεύω για να Ϲω» µία ανεύθυνη κοινωνική σύµβαση, εφόσον
πλέον µπορούµε να κάνουµε περισσότερα µε λιγότερα άτοµα σχεδόν σε κάθε
τοµέα.

Παροµοίως, εξετάζοντας τις τάσεις της ανθρώπινης απασχόλησης µε την
πάροδο του χρόνου, συνειδητοποιούµε ότι η κοινωνική µάστιγα της «ανεργί-
ας» είναι αποτέλεσµα κυρίως της εφαρµογής της τεχνολογίας στον εργασιακό
τοµέα.15 Ο µεγάλος µύθος του 20ού αιώνα, τον οποίο προωθούν αρκετοί οι-
κονοµολόγοι της αγοράς, είναι ότι η τεχνολογία, για κάθε ϑέση εργασίας που
παίρνει από τους ανθρώπους, δηµιουργεί και µία καινούρια για αυτούς.16 Με

13 Βλέπε δοκίµιο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, όπου εξετάζεται η έννοια του ΄Ανταµ Σµιθ
σχετικά µε το «Αόρατο Χέρι» της αγοράς.

14 Βλέπε δοκίµιο ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
15 Οι οικονοµολόγοι σήµερα πιθανόν να αµφισβητούσαν αυτήν τη δήλωση χρησιµοποιώντας

ως επιχείρηµα τη µεταφορά εταιριών σε χώρες του Τρίτου Κόσµου (για λόγους ϕθηνότερης µι-
σθωτής εργασίας) ή άλλα επιχειρήµατα τα οποία δεν λαµβάνουν υπόψη την ευρύτερη εικόνα.
Στη πραγµατικότητα, αν κοιτάξουµε τις τάσεις της ανθρώπινης απασχόλησης σε παγκόσµιο
επίπεδο (χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη τα σύνορα) σε ϐάθος χρόνου, ϑα αντιληφθούµε ό-
τι µόνο η τεχνολογία ευθύνεται για τις αλλαγές στις µεθόδους παραγωγής και στη Ϲήτηση
των προϊόντων. Χωρίς αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη, η ανθρωπότητα δεν ϑα ϐίωνε ποτέ τη
Νεολιθική Επανάσταση, αλλά ϑα έµενε στην πρωτόγονη εποχή του κυνηγού-τροφοσυλλέκτη.

16 Αυτή η υπόθεση αποτελεί µέρος ενός ϕαινοµένου που έχει χαρακτηριστεί ως «η πλάνη
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ϐάση τα στατιστικά αυτό πλέον έχει αποδειχθεί ανακριβές λόγω της εκθετικής
αύξησης της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερη
αποδοτικότητα των αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων. Αυτό είναι πιθανότατα
το σηµαντικότερο αποδεικτικό στοιχείο που αµφισβητεί αυτήν την ϕαινοµε-
νικά έγκυρη παρατήρηση.17 Η εργασιακή κρίση του 21ου αιώνα δεν δείχνει
κανένα σηµάδι υποχώρησης,18 εποµένως η λύση µπορεί να έρθει µόνο µέ-
σω της αναδιάρθρωσης των ϐιοµηχανικών µεθόδων εργασίας αλλάζοντας το
ϕαινόµενο «εργάζοµαι για να ϐγάλω τα προς το Ϲην».19

15.3.4 ∆ιευκόλυνση της Προσαρµογής του Κοινωνικοοι-
κονοµικού Μοντέλου σε Νέες Γνώσεις ή Μεταβλη-
τές

Παρότι αυτός ο στόχος µπορεί να ϕαίνεται πιο αφηρηµένος από τους
προηγούµενους, είναι κρίσιµο να αναγνωρίζουµε ότι, όσον αφορά την πνευ-
µατική καλλιέργεια αλλά και τη ϐιοµηχανία, µε το πέρασµα του χρόνου
παρουσιάζονται συνεχώς νέες πληροφορίες οι οποίες αλλάζουν κάποια δεδο-
µένα. Εποµένως, πρέπει το οικονοµικό µας µοντέλο να είναι σχεδιασµένο

των Λουδιτών». Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόµη και αν κάποιος αποδεχόταν την εν λόγω
πλάνη, δηλαδή ότι η αυτοµατοποίηση καταργεί κάποιες ανθρώπινες ϑέσεις εργασίας αλλά
δηµιουργεί ισάριθµες καινούριες, γίνεται όλο και πιο εµφανές ότι αυτές οι νέες δουλειές
έχουν ελάχιστη (έως καµία) σχέση µε τους παράγοντες οι οποίοι στηρίζουν πραγµατικά τη
δηµόσια υγεία. Συνεπώς, οι «νέες ϑέσεις εργασίας» είναι συχνά µία σπατάλη της ανθρώπινης
νοηµοσύνης. ΄Εχει µεγάλη διαφορά το να εργάζεται κανείς µε ϐάση τις προσωπικές του
κλίσεις ή τα ατοµικά του ενδιαφέροντα από το να κάνει µία µονότονη εργασία απλά επειδή
«πρέπει να δουλέψει για να Ϲήσει». Προτεινόµενο Ανάγνωσµα: David Graeber, On the
Phenomenon of Bullshit Jobs, Strike Magazine, 2013 (http://www.strikemag.org/bullshit-
jobs/)

17 Το ϑέµα εδώ είναι ο ϱυθµός της τεχνολογικής εξέλιξης. Εκατό χρόνια πριν η εξέλιξη
αυτή ήταν πολύ πιο αργή, ενώ σήµερα η τεχνολογία αναπτύσσεται εκθετικά. Παρότι στο
παρελθόν, όπου οι ϱυθµοί ήταν χαµηλότεροι, οι κοινωνικές αλλαγές στη ϐιοµηχανία και
την εργασία κατάφεραν να αντισταθµίσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς οι καιροί προ-
χωρούν ϑα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί το συµβατικό µοντέλο της «εργασίας
για εισόδηµα». ΄Ενας ϐασικός λόγος είναι ότι µε την πάροδο του χρόνου, λόγω της εκθετι-
κής ανάπτυξης, τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ϑα γίνουν ϕθηνότερα από το ανθρώπινο
εργατικό δυναµικό, συν το γεγονός ότι είναι ήδη πιο αποδοτικά. Προτεινόµενο Ανάγνωσµα:
http://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns

18 Στις αρχές του 21ου αιώνα δηµοσιεύθηκαν πάρα πολλά άρθρα και στατιστικές εκθέσεις
σχετικά µε την παγκόσµια κρίση ανεργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους ενήλικες. Παρα-
ποµπή: Generation jobless (http://www.economist.com/news/international/21576657-
around-world-almost-300m-15-24-year-olds-are-not-working-what-has-caused)

19 Παραποµπή: Could Automation Lead to Chronic Unemployment? Andrew McA-
fee Sounds the Alarm (http://www.forbes.com/sites/singularity/2012/07/19/could-
automation-lead-to-chronic-unemployment-andrew-mcafee-sounds-the-alarm/)
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έτσι ώστε να επιτρέπει οποιεσδήποτε απαραίτητες προσαρµογές.
Το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης είναι (και από ό,τι ϕαίνεται ϑα είναι πά-

ντα) ελλιπές. Πολλές µέθοδοι που σήµερα ϑεωρούνται ϐιώσιµες ή ϑετικές για
τη δηµόσια υγεία, αύριο ϑα µπορούσαν κάλλιστα να αποδειχθούν επιζήµιες.
΄Ενα παράδειγµα είναι η καύση πετρελαίου, µία µέθοδος η οποία χρησιµο-
ποιείται εδώ και δεκάδες χρόνια. Παρότι είχαν ϐρεθεί ελάχιστες αρνητικές
συνέπειες κατά τα πρώτα χρόνια της χρήσης πετρελαίου, σήµερα υπάρχει µια
ισχυρή ώθηση για να ξεπεράσουµε ως πολιτισµός τη χρήση ενέργειας από υ-
δρογονάνθρακες λόγων των αυξανόµενων αρνητικών συνεπειών αλλά και των
σηµερινών δυνατοτήτων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Ως εκ τούτου, το ϐιοµηχανικό-οικονοµικό σύστηµα πρέπει να µπορεί να
αναβαθµίζεται εύκολα και να διευκολύνει δοµικά τη διόρθωση οποιωνδήποτε
σφαλµάτων, µε την εµφάνιση νέων πληροφοριών. ΄Οπως τονίστηκε ήδη, αυτό
το στοιχείο ευελιξίας δεν υπάρχει στη σηµερινή οικονοµία της αγοράς, διότι
οι αλλαγές αυτές συχνά απειλούν την κερδοφορία των συναφών ϐιοµηχανιών.
Σε αυτόν τον τοµέα, η αλλαγή είναι εξαιρετικά αργή στη σύγχρονη εποχή
λόγω της παράλυσης η οποία προκαλείται από την ανάγκη κάθε εταιρίας να
διατηρήσει το µερίδιό της στην αγορά αλλά και από την ανάγκη ορισµένων
οµάδων να διατηρήσουν την εξουσία τους. Υπό αυτήν την έννοια, ϑα µπο-
ϱούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η πρόοδος πολλές ϕορές είναι επιζήµια για τα
κατεστηµένα συστήµατα κέρδους.

15.4 Μακροοικονοµικοί Παράγοντες

Στην κλασική οικονοµική ϑεωρία της αγοράς, η µακροοικονοµία αφορά
τις ευρύτερες επιρροές και τις πολιτικές που επηρεάζουν εν µέρει τις αλλαγές
και τα πιθανά αποτελέσµατα του µικροοικονοµικού επιπέδου. Συγκεκριµένα,
συνήθως σχετίζεται µε τα µέτρα ανάπτυξης, τα επίπεδα απασχόλησης, τα
επιτόκια, τα εθνικά χρέη, τα νοµίσµατα κτλ.

Στο πλαίσιο της Οικονοµίας Βασισµένης στους Φυσικούς Πόρους και
Νόµους (Natural Law/Resource-Based Economy ή NLRBE για συντοµία)
µπορούµε να δηµιουργήσουµε κάποιες αντίστοιχες κατηγορίες «οικονοµι-
κών» στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση όµως τα στοιχεία αφορούν άµεσα
τις ευρύτερες δυνατές αλληλεπιδράσεις που διέπουν τον ϕυσικό κόσµο καθώς
και το πώς αυτές οι ϕυσικές αρχές σχετίζονται µε τους «µικροοικονοµικούς»
παράγοντες της παραγωγής προϊόντων, του σχεδιασµού, της διανοµής κτλ.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για µία δεσπόζουσα δοµή κανόνων ϐασισµένων
στη ϕυσική επιστήµη ώστε να εξασφαλίζεται και να διατηρείται η ϐέλτιστη
οικονοµική αποδοτικότητα της ϐιοµηχανικής λειτουργίας.

Στο επίκεντρο της µακροοικονοµικής (και κατ έπέκταση της µικροοικονο-
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µικής) προσέγγισης ϐρίσκεται η µέθοδος σκέψης και ανάλυσης. Αυτή είναι
«η επιστηµονική µέθοδος». Υπάρχει ένα γνωστό ϱητό ότι τίποτα στην επιστή-
µη δεν µπορεί να αποδειχθεί σωστό, µόνο να καταρριφθεί. Κατά µία έννοια
αυτή είναι η οµορφιά της µεθόδου. Ο εγγενής σκεπτικισµός της για τα ίδια
της τα συµπεράσµατα, αν δεν εµποδιστεί από την ανθρώπινη προκατάληψη,
µπορεί να εξασφαλίσει τη συνεχή πρόοδο και την προσαρµογή. Η επιστήµη
παρέχει ένα όχηµα για να καταλήγουµε σε συµπεράσµατα, όχι να «λαµβά-
νουµε αποφάσεις». Εποµένως όλες οι οικονοµικές ενέργειες, όσον αφορά τις
δυνατότητες και τους περιορισµούς, πρέπει να καθορίζονται από αυτήν τη
λογική η οποία ϐασίζεται στη ϑεωρία συστηµάτων.20

Στο πλαίσιο της «µακροοικονοµίας» σε µία NLRBE υπάρχουν κάποιοι πο-
λύ ϐασικοί παράγοντες σε πλανητικό επίπεδο:

1. Παγκόσµια ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων

2. Παγκόσµια Εκτίµηση Ζήτησης

3. Πρωτόκολλα Παγκόσµιας Παραγωγής και ∆ιανοµής

Αυτοί οι τρεις παράγοντες ϑεωρούνται «µακροοικονοµικοί» δεδοµένου ότι
αποτελούν ϐασικά, σχεδόν καθολικά, στοιχεία της ϐιοµηχανικής λειτουργίας
ανεξάρτητα από τις ειδικές απαιτήσεις ή την τοποθεσία µίας συγκεκριµένης
παραγωγής. (Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί αµέσως ότι µε αυτήν την οπτική,
η έννοια της «εθνικής οικονοµίας» δεν είναι πλέον ϐιώσιµη και ούτε ήταν ποτέ,
από τεχνικής άποψης).

15.4.1 Παγκόσµια ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων

Η Παγκόσµια ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων είναι η διαδικασία του εντοπι-
σµού και της χρήσης των πλανητικών πόρων, η οποία ταυτόχρονα προσπαθεί
να προβλέπει και να αποτρέπει οποιεσδήποτε ελλείψεις ή άλλα σχετικά προ-
ϐλήµατα. Στην πραγµατικότητα, η λογική της είναι παρόµοια µε τη διαδικα-
σία την οποία χρησιµοποιούν σήµερα τα συστήµατα απογραφής των εταιριών
(όπως τα σούπερ µάρκετ). Ωστόσο, το σύστηµα αυτό έχει να κάνει κυρίως µε
την παρακολούθηση της ϕυσικής αναγέννησης των πλανητικών πόρων ώστε
να διατηρείται η δυναµική ισορροπία.21

20 Βλέπε δοκίµιο Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ.
21 Η ∆υναµική Ισορροπία ορίζεται ως εξής : «Μία κατάσταση στην οποία το σύνολο

των δράσεων ακυρώνεται από άλλες δράσεις, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα ένα σταθε-
ϱό, ισορροπηµένο ή αµετάβλητο σύστηµα.» Πηγή: http://www.thefreedictionary.com/
dynamic+equilibrium
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΄Ολοι οι γνωστοί ϕυσικοί πόροι, είτε πρόκειται για ξύλο είτε για µεταλ-
λεύµατα χαλκού είτε για νερό είτε για πετρέλαιο, έχουν τον δικό τους ϱυθµό
ϕυσικής αναγέννησης, εκτός αν πρόκειται για πόρο που δεν αναγεννιέται.
Σε ορισµένες περιπτώσεις (πχ. σε κάποια µέταλλα ή ορυκτά) ο ϱυθµός α-
ναγέννησης είναι τόσο µικρός που ϑα ήταν πιο κατάλληλο να ϑεωρήσουµε
ότι υπάρχει µία συγκεκριµένη σταθερή ποσότητα από το εν λόγω αγαθό.22

Γενικά, αυτή η διαδικασία ϑα ξεκινούσε µε µια συνολική έρευνα της Γης και
την παρακολούθηση των πόρων σε πραγµατικό χρόνο, στον µέγιστο δυνατό
ϐαθµό.

Ο κατάλογος των πόρων που παρακολουθούνται πρέπει να περιλαµβάνει
όλες τις µορφές τους, από έµβιους πόρους όπως τα δένδρα έως µη έµβιους
πόρους όπως τα µεταλλεύµατα σιδήρου. Πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπό-
ψη η ϱύπανση και άλλες πιθανές οικολογικές διαταραχές της ακεραιότητας
των πόρων. Παρότι η συστηµική προσέγγιση για αυτό το σύστηµα υπολο-
γισµού και παρακολούθησης των πόρων σε πλανητικό επίπεδο µπορεί να
ϕαίνεται δύσκολο έργο, στην πραγµατικότητα είναι εφικτό στη σύγχρονη ε-
ποχή, διότι πολλές σχετικές τεχνολογικές εφαρµογές χρησιµοποιούνται ήδη
από διάφορες εταιρίες.

15.4.2 Παγκόσµια Εκτίµηση Ζήτησης

Η Παγκόσµια Εκτίµηση Ζήτησης είναι η διαδικασία η οποία υπολογίζει τη
Ϲήτηση του ανθρώπινου πληθυσµού για οποιοδήποτε προϊόν. Με λίγα λόγια,
η διαδικασία αυτή ϑα αποτελούταν από διάφορες έρευνες ανά περιοχή, σε
συνδυασµό µε δηµοσιεύσεις οι οποίες ϑα ενηµέρωναν το κοινό για τα νέα
σχέδια που µπορεί να παράξει η ϐιοµηχανία.

Στο σηµερινό πολιτισµό ο συγκεκριµένος τοµέας έχει τη µορφή της εµπο-
ϱικής διαφήµισης από εταιρείες οι επιδιώκουν το κέρδος και συχνά επιβάλ-
λουν στον πληθυσµό διάφορες αξίες µαταιοδοξίας και κοινωνικής ϑέσης. Οι
διαφηµίσεις, αντί να ϐοηθάνε στην κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών, προ-
σπαθούν να δηµιουργήσουν στο κοινό νέες «ανάγκες» ή για την ακρίβεια, επι-
ϑυµίες. Αντιθέτως, σε µία NLRBE οι σχετικές δηµοσιεύσεις (ή «διαφηµίσεις»)
ϑα είχαν ως στόχο απλά την ενηµέρωση για τις νέες τεχνικές δυνατότητες της
ϐιοµηχανίας, ενώ η επιλογή για το ποια προϊόντα ϑα παραχθούν ϑα γινόταν
µέσω της δηµόσιας συναίνεσης.23

Αυτή η διαδικασία ϑα µπορούσε να ονοµαστεί «η αγορά» της NLRBE. Κατά
µία έννοια, µπορεί επίσης να ϑεωρηθεί ο ϐασικός µηχανισµός της κοινωνικής

22 Για παράδειγµα, είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι µέταλλα όπως ο χαλκός προέρχονται
από τα άστρα και ότι η Γη συνέλεξε αυτά τα υλικά κατά το σχηµατισµό της.

23 Σήµερα η Ϲήτηση υπολογίζεται µόνο µέσω του µηχανισµού τιµών και της κερδοφορίας.
Σπάνια το κοινό συµµετέχει σε µελλοντικά σχέδια.
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«διακυβέρνησης», αφού αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση, όσον αφορά τη λή-
ψη αποφάσεων, δεν είναι ανάγκη να περιορίζεται στον απλό σχεδιασµό και
την παραγωγή αγαθών.24 ΄Αλλωστε στην πραγµατικότητα τα ϑεµέλια κάθε κοι-
νωνίας είναι οι τεχνικοί µηχανισµοί που επιτρέπουν την τάξη, την ευηµερία
και το καλό ϐιοτικό επίπεδο.

Συχνά ξεχνάµε ποιος είναι πραγµατικά ο σκοπός της κυβέρνησης. Μία
αληθινή κυβέρνηση είναι απλά ένα µέσο το οποίο ϐοηθάει στην οικονοµική
οργάνωση µε στόχο τη ϐελτίωση της Ϲωής, τη µείωση των κοινωνικών πιέσεων
και τη διατήρηση της ασφάλειας. Το πρόβληµα είναι ότι ουσιαστικά η κυ-
ϐέρνηση σήµερα έχει µετατραπεί αναγκαστικά σε ένα σύστηµα οργανωµένης
διαφθοράς και προστατευτισµού (τύπου «µαφίας») αντί να µεριµνά για τους
παράγοντες υποστήριξης της Ϲωής.

Αυτή η νέα προσέγγιση χρησιµοποιεί ένα καθαρά τεχνικό και διαδραστικό
σύστηµα το οποίο λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο όπως η «άµεση δηµοκρα-
τία»,25 σύµφωνα µε την οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται συµµετοχικά µε
έναν άµεσο τρόπο, για κάθε διαφορετικό στόχο. Αυτή η διαδικασία λήψης
συλλογικών αποφάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο είναι πλέον εφικτή χάρη στην
εκθετική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος.

Σε επόµενο δοκίµιο ϑα αναλυθεί λεπτοµερώς αυτό το διαδραστικό σύστη-
µα καθώς και ο «αυτοµατοποιηµένος σχεδιασµός», δηλαδή ο υπολογισµός
των συστηµάτων µε ϐάση τη χρηστικότητα (στο πλαίσιο αυτό, ως σύστηµα ϑε-
ωρείται το αγαθό προς διερεύνηση).26 Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι όλα
τα σχέδια έχουν ενσωµατωµένη µία λογική η οποία αξιολογεί τι λειτουργεί, τι
είναι ϐιώσιµο και τι µειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις (ή προβλήµατα). Αυτή η
νέα, τεχνική συγκριτική προτυποποίηση καθοδηγεί όλες τις διαδικασίες του
ϐιοµηχανικού σχεδιασµού.

Μια τελευταία παρατήρηση που αξίζει να αναφερθεί εν τάχει είναι ότι στη
σηµερινή οικονοµία της αγοράς ο υπολογισµός της Ϲήτησης είναι µία ανοργά-
νωτη (κατά µία έννοια) διαδικασία η οποία ονοµάζεται «µηχανισµός τιµών».27

24 Αυτό ϑα εξεταστεί περαιτέρω στο δοκίµιο Η Βιοµηχανική Κυβέρνηση.
25 Σε αντίθεση µε την «Αντιπροσωπευτική ∆ηµοκρατία» όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται από

ορισµένους εκλεγµένους αντιπροσώπους, η ΄Αµεση ∆ηµοκρατία επιτρέπει στον κάθε πολίτη
να ψηφίζει για κάθε ϑέµα. Αυτός ο συσχετισµός χρησιµοποιείται εδώ χωρίς ιδιαίτερη αυστη-
ϱότητα διότι η άµεση δηµοκρατία µε την παραδοσιακή της έννοια είναι αρκετά πρωτόγονη.
Το σύστηµα που προτείνει το Κίνηµα Zeitgeist αφορά εν µέρει τη συλλογική συµµετοχή στο
σχεδιασµό προϊόντων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσµού.

26 Βλέπε δοκίµιο Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
27 Ο Λούντβιχ ϕον Μίζες στο διάσηµο έργο του Economic Calculation in the Socialist Com-

monwealth αναφέρει ότι ο «µηχανισµός των τιµών» είναι το µοναδικό µέσο για να ξέρουµε
πώς να δηµιουργούµε και να διανέµουµε αγαθά µε «αποδοτικό» τρόπο στο πλαίσιο ενός οι-
κονοµικού συστήµατος. Αυτή η κριτική προς οποιοδήποτε σύστηµα «σχεδιασµού» ϑεωρείται
ιερή για πολλούς σήµερα και δικαίωση του καπιταλιστικού συστήµατος.
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Πολλές από τις παραδοσιακές οικονοµικές σχολές µάλιστα υποστηρίζουν ότι
οι ανθρώπινες επιθυµίες είναι τόσο απρόβλεπτες ώστε είναι τεχνικά ανέφικτο
να υπολογίζεται η Ϲήτηση χωρίς αυτόν τον µηχανισµό. Παρότι αυτό µπορεί
να ίσχυε στις αρχές του 20ού αιώνα όταν άρχισαν να εκφράζονται τέτοιοι ισχυ-
ϱισµοί, πλέον µπορούµε να ξεπεράσουµε αυτήν την πολυπλοκότητα µέσω
προηγµένων υπολογισµών από σύγχρονους υπολογιστές σε συνδυασµό µε τη
σύγχρονη τεχνολογία ανίχνευσης και παρακολούθησης.28

15.4.3 Πρωτόκολλα Παγκόσµιας Παραγωγής και ∆ιανο-
µής

Τα Πρωτόκολλα Παγκόσµιας Παραγωγής και ∆ιανοµής αποτελούν ουσια-
στικά την ευρύτερη στρατηγική η οποία καθορίζει την τοποθεσία των ϐιο-
µηχανικών εγκαταστάσεων ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. ΄Ενας ϐασικός
οικονοµικός παράγοντας σε αυτό το πλαίσιο είναι η λεγόµενη «στρατηγική
εγγύτητας».

Στο παρόν οικονοµικό σύστηµα, λόγω του ϑεσµού της ιδιοκτησίας, η το-
ποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανοµής κατά κάποιον τρόπο
επιλέγεται τυχαία, για αυτό και οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις είναι δια-
σκορπισµένες στην επιφάνεια της Γης χωρίς κάποια στρατηγική προσέγγιση.
Η παγκοσµιοποίηση και η ανάγκη των εταιρειών για µείωση των εξόδων τους
µέσω ϕθηνού εργατικού δυναµικού και πόρων αποφέρει τεράστια αναποτε-
λεσµατικότητα, µεγάλη σπατάλη, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και πολλά
άλλα προβλήµατα.

Σε µία NLRBE η οργάνωση και η λειτουργία της παγκόσµιας ϐιοµηχανίας
ϐασίζεται στη συνεχή ϐελτιστοποίηση της τεχνικής αποδοτικότητας, δηµιουρ-
γώντας ένα δίκτυο εγκαταστάσεων. Η τοποθεσία τους και η εγκατάστασή τους
καθορίζεται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε τον σκοπό
των εγκαταστάσεων. Στην πραγµατικότητα κάτι τέτοιο είναι εφικτό δεδοµέ-
νου ότι µπορούµε αρκετά εύκολα να υπολογίσουµε ποσοτικά τη σηµασία των
σχετικών µεταβλητών. Εφόσον η µικρότερη απόσταση µεταξύ δύο σηµείων
είναι µια ευθεία γραµµή και εφόσον έχουµε πλέον τις τεχνικές δυνατότητες
να παράγουµε πολλά αγαθά χωρίς την ανάγκη για τοπικές περιβαλλοντικές
συνθήκες (πχ. µέσω καθέτων καλλιεργειών), ένας ϐασικός στόχος µας όσον
αφορά τη µείωση της ενέργειας και των αποβλήτων πρέπει να είναι η τοπικο-
ποίηση της παραγωγής σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ϐαθµό.

28 Βλέπε δοκίµιο Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
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15.4.3.1 Πρωτόκολλα Παγκόσµιας Παραγωγής

Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο παράγοντας ϑα παρουσιάσουµε ένα απτό
παράδειγµα από τη ϐιοµηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και συγκεκριµένα
της κατασκευής ενδυµάτων.

Σήµερα το 98% της ενδυµασίας των Αµερικανών είναι εισαγόµενο, κυρίως
από την Κίνα.29 Τα περισσότερα ϱούχα ϕτιάχνονται ακόµη από ϐαµβάκι, ενώ
το µεγαλύτερο ποσοστό ϐαµβακιού που χρησιµοποιεί η Κίνα είναι εισαγό-
µενο από τις ΗΠΑ.30 Εποµένως οι Ηνωµένες Πολιτείες παράγουν µια κύρια
ακατέργαστη πρώτη ύλη για την κλωστοϋφαντουργία, την αποστέλλουν στην
Κίνα για να ϕτιαχτούν ϱούχα, τα οποία ϑα αποσταλούν πίσω στις ΗΠΑ όταν
είναι έτοιµα.

Μπορούµε εύκολα να ϕανταστούµε τα εκατοµµύρια ϐαρέλια πετρελαίου
που σπαταλιούνται µε την πάροδο του χρόνου σε αυτήν την τεράστια µετα-
κίνηση υλικών, την ώρα που η συγκοµιδή και η παραγωγή ϑα µπορούσαν
κάλλιστα να γίνονται τοπικά. ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε, το ϕαινόµενο αυτό είναι
ένα προϊόν των ϐασικών µηχανισµών της σηµερινής οικονοµίας, οι οποίοι δεν
έχουν καµία σχέση µε τους τεχνικούς παράγοντες µίας αληθινής οικονοµίας
η οποία ϐασίζεται στους ϕυσικούς πόρους της Γης. Αυτοί οι παράγοντες ϐα-
σίζονται στην τεχνική αποδοτικότητα και τη µείωση των αποβλήτων, όχι στην
αποδοτικότητα της αγοράς και τη µείωση του χρηµατικού κόστους. Συνεπώς
έχουµε να κάνουµε µε ένα ϕαινόµενο διαστρέβλωσης.

15.4.3.2 Πρωτόκολλα Παγκόσµιας ∆ιανοµής

Η ίδια λογική ισχύει και για τη διανοµή των αγαθών. Μετά την παραγωγή
τα προϊόντα ϑα διανέµονται ανά περιοχή όσο πιο αποδοτικά γίνεται µε ϐάση
τη Ϲήτηση και την εγγύτητα. Αφότου υπολογιστούν οι ανάγκες της εκάστοτε
περιοχής, κάθε διανοµή ϑα πραγµατοποιείται µε ϐάση τρεις συνιστώσες :

• Τοποθεσία Εγκαταστάσεων

• Μέθοδος Πρόσβασης

• Παρακολούθηση & Ανατροφοδότηση

29 Πηγή: Clothing ’Made in America’: Should U.S. Manufacture More Clothes? (http://
abcnews.go.com/Business/MadeInAmerica/made-america-clothes-clothing-made-usa/
story?id=13108258)

30 Πηγή: China Said to Buy 1 Million Tons of U.S. Cotton for Rese-
rves (http://www.bloomberg.com/news/2012-06-15/china-said-to-buy-1-million-tons-
of-u-s-cotton-for-reserves-1-.html)
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Τοποθεσία Εγκαταστάσεων:
Γενικά, η Τοποθεσία Εγκαταστάσεων ϐασίζεται στη λογική της εγγύτητας

σε µια συγκέντρωση πληθυσµού. ΄Ενα παράδειγµα είναι η σηµερινή µέθοδος
κατά την οποία τα παντοπωλεία χτίζονται συνήθως κοντά ή µέσα σε πυκνοκα-
τοικηµένες περιοχές, παρότι αυτή η στρατηγική πολλές ϕορές υπονοµεύεται
από τη λογική της αγοράς.31 Ωστόσο, πέρα από τη ϐελτίωση στην πρόσβαση,
ϑα µπορούσαν να µπουν στην εξίσωση και άλλοι τεχνολογικοί παράγοντες
για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των αγαθών και η µείωση των αποβλήτων.
Παρότι οι τοπικές εγκαταστάσεις οι οποίες διαθέτουν τα συνήθη απαραίτη-
τα αγαθά ϑα µπορούσαν να ϐρίσκονται κοντά στην εκάστοτε κοινότητα, ϑα
µπορούσαν επίσης να εγκατασταθούν στα σπίτια (µε τον ίδιο τρόπο που οι υ-
δραυλικές εγκαταστάσεις είναι ενσωµατωµένες σε ένα σπίτι σήµερα) διάφορα
συστήµατα διανοµής όπως αυτόµατοι σωλήνες πεπιεσµένου αέρα για µεσαίου
µεγέθους προϊόντα.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η εγκατάστα-
ση των κέντρων πρόσβασης ϑα ϐασίζεται σε συγκεκριµένες τοπικές ανάγκες.
Ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα της κάθε κοινότητας ϑα υπάρχουν αντίστοιχα κέ-
ντρα σε κάθε περιοχή τα οποία ϑα παρέχουν επιτόπου τα απαραίτητα αγαθά,
όπως αθλητικό εξοπλισµό.

Μέθοδος Πρόσβασης:
Για να κατανοήσουµε τη Μέθοδο Πρόσβασης µπορούµε να σκεφτούµε

την έννοια της δανειστικής ϐιβλιοθήκης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα τα α-
ντικείµενα τα οποία λαµβάνονται από τα κέντρα πρόσβασης ϑα πρέπει να
«επιστραφούν» κάποια στιγµή στις εν λόγω εγκαταστάσεις. Παρόλα αυτά, για
λόγους ευκολίας κάτι τέτοιο ϑα µπορούσε να γίνεται. Αυτή η τακτική ϑα ήταν
ασφαλώς καλοδεχούµενη δεδοµένου ότι η διαδικασία της «ανταλλαγής» εί-
ναι ένα ισχυρός καταλύτης της διατήρησης των ϕυσικών πόρων αλλά και της
αποδοτικότητας της δηµόσιας πρόσβασης. Συνεπώς, µέσω των συστηµάτων
ανταλλαγής, µπορούµε µε λιγότερα αγαθά να καλύψουµε τις ανάγκες περισ-
σότερων ανθρώπων σε σύγκριση µε το τωρινό σύστηµα καθολικής ιδιοκτησίας
ένα προς έναν. Με άλλα λόγια, η λογική της αγοράς σήµερα είναι ότι ο κάθε
άνθρωπος ϑα έπρεπε να κατέχει ένα αντικείµενο για κάθε διαφορετική του
επιθυµία ή δραστηριότητα. Εποµένως, αν δύο άνθρωποι χρειάζονταν το ίδιο
αγαθό (πχ. αυτοκίνητο) για την ίδια δραστηριότητα (πχ. για να πάνε στη
δουλειά) ακόµη και αν δεν το χρειάζονταν τις ίδιες ώρες, η λογική της αγοράς
κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει ο καθένας να αγοράσει το δικό του.

Η λογική του «δανεισµού» ϑα µπορούσε να εφαρµοστεί κάλλιστα σε εξει-

31 Παραποµπή: Why do competitors open their stores next to one another? - Jac
de Haan (http://ed.ted.com/lessons/why-do-competitors-open-their-stores-next-to-one-
another-jac-de-haan)
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δικευµένα εργαλεία που χρησιµοποιούνται σχετικά σπάνια. ΄Ενα χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα είναι ο εξοπλισµός παραγωγής για ένα συγκεκριµένο έργο
ή ο εξοπλισµός αναψυχής (πχ. καλοκαιρινών διακοπών) που µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί µόνο σε συγκεκριµένη εποχή µέσα στον χρόνο. Από την άλλη, τα
αγαθά τα οποία καλύπτουν καθηµερινές ανάγκες, όπως οι συσκευές τηλεπι-
κοινωνίας, ϑα διατίθενται µε τον ίδιο τρόπο ενώ ϑα χρειάζεται να επιστραφούν
µόνο όταν χαλάσουν, ώστε να ανακυκλωθούν ή να επισκευαστούν. Είναι ση-
µαντικό να γίνει κατανοητή αυτή η έννοια της µετάβασης από µια κοινωνία
ϐασισµένη στην ιδιοκτησία σε µια κοινωνία ϐασισµένη στην πρόσβαση. Ακόµη
και στο σηµερινό σύστηµα της αγοράς ορισµένες ϐιοµηχανίες «ενοικίασης»
έχουν αντιληφθεί πόσο πιο ϐολική είναι η λογική του δανεισµού για τους
πολίτες και ϐγάζουν κέρδος από αυτό.32

Για να χρησιµοποιήσουµε τους όρους του σηµερινού µοντέλου, οι προ-
αναφερθείσες εγκαταστάσεις πρόσβασης είναι τα αντίστοιχα σηµερινά «κατα-
στήµατα», ενώ η τοπική Ϲήτηση ϑα υπολογίζεται δυναµικά ώστε να εξασφαλί-
Ϲεται η αφθονία προσφοράς και η αποφυγή ελλείψεων και πλεονασµάτων. Η
διαφορά όµως είναι ότι στο προτεινόµενο µοντέλο τίποτα δεν «πωλείται» και
η κυρίαρχη νοοτροπία είναι η διατήρηση ενός στρατηγικού, αποδοτικού και
διαδραστικού συστήµατος διαµοιρασµού, σύµφωνα µε το οποίο οι πολίτες ϑα
επιστρέφουν το αντικείµενο που «δανείστηκαν» όταν αυτό λήξει ή δεν τους
είναι πλέον απαραίτητο.

Παρεµπιπτόντως, µία συχνή αντίδραση σε αυτήν την ιδέα είναι ότι ϑα προ-
κύψουν προβλήµατα όπως η «ατοµική συσσώρευση αγαθών» ή κάποιο άλλο
είδος κακοποίησης. Η άποψη αυτή είναι ουσιαστικά µία προβολή της σηµερι-
νής νοοτροπίας, που προκαλείται από το τωρινό οικονοµικό µοντέλο, στο νέο
µοντέλο. Στο σηµερινό κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα το οποίο ϐασίζεται στην
σπανιότητα, οι άνθρωποι συσσωρεύουν και προστατεύουν αυθόρµητα κάποια
αντικείµενα όταν έχουν κάτι να ϕοβηθούν ή επιθυµούν να εκµεταλλευτούν
τα εµπορεύµατα για την αξία τους στην αγορά. Σε µία NLRBE δεν υπάρχει
καµία αξία µεταπώλησης προϊόντων αφού δεν υπάρχουν χρήµατα.33 Ως εκ
τούτου σε ένα τέτοιο µοντέλο δεν ϑα συνέφερε τους πολίτες να συσσωρεύουν
αγαθά καθώς ϑα ήταν περισσότερο µία ενόχληση παρά ένα πλεονέκτηµα.34

32 Τα συστήµατα διαµοιρασµού ποδηλάτων και αυτοκινήτων είναι χαρακτηριστικά παρα-
δείγµατα. Η ZipCar είναι µια εταιρία η οποία παρέχει τοπική πρόσβαση σε ενοικιαζόµενα
αυτοκίνητα ανά περιοχή και µε ϐάση τις εκάστοτε ανάγκες. Παρόµοια, η Ευρώπη έχει
παρατηρήσει µια αύξηση στα σηµεία διανοµής ενοικιαζόµενων ποδηλάτων, µε διάφορους
σταθµούς πρόσβασης ή στάθµευσης να είναι τοποθετηµένοι στρατηγικά σε διάφορα σηµεία
µέσα στις πόλεις.

33 Στο δοκίµιο «Τάσεις Μετασπανιότητας, ∆υνατότητες και Αποδοτικότητα» εξηγείται λεπτο-
µερώς γιατί η χρηµατική οικονοµία είναι δοµικά ασύµβατη µε τα επίπεδα αποδοτικότητας
και µε τους στόχους αυτού του νέου µοντέλου.

34 Το ϕαινόµενο της ϕαινοµενικά απρόβλεπτης εκτροπής της ανθρώπινης συµπεριφοράς
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Παρακολούθηση & Ανατροφοδότηση:
΄Οπως υπαινιχθήκαµε παραπάνω, η Παρακολούθηση και η Ανατροφοδό-

τηση αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διατήρησης της ϱοής του συστή-
µατος (και σε τοπικό και σε παγκόσµιο επίπεδο), όσον αφορά την κάλυψη
της εκάστοτε τοπικής Ϲήτησης αλλά και την προσαρµογή σε νέες τεχνολογίες
εξόρυξης, παραγωγής ή διανοµής και γενικότερα στις όποιες νέες απαιτή-
σεις. Φυσικά, αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν συνεργικά. Αυτήν τη στιγµή
αναπτύσσονται ταχύτατα, για διάφορες ϐιοµηχανικές χρήσεις, συστήµατα αι-
σθητήρων, προγράµµατα και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης των πλα-
νητικών πόρων.35 Τα σύγχρονα εµπορικά συστήµατα απογραφής είναι ήδη
αρκετά προηγµένα όσον αφορά τον υπολογισµό της Ϲήτησης και της διανοµής
σε τοπικό επίπεδο. Το ϑέµα είναι απλώς να µπορέσουµε να τα επεκτείνουµε
ώστε να κάνουν αυτούς τους υπολογισµούς σε παγκόσµιο επίπεδο, λαµβάνο-
ντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο για τους µακροοικονοµικούς παράγοντες,
ο κύριος στόχος είναι η αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. Για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει µία συγκεκριµένη αιτιώδης
λογική, η οποία ϐασίζεται στο γεγονός ότι στο ϕυσικό κόσµο τα πάντα είναι
διασυνδεδεµένα. Η αποδοτικότητα αυτή έχει να κάνει µε τη µείωση των
αποβλήτων και την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, η οποία καθορίζεται
από τις εκάστοτε τεχνολογικές δυνατότητες µέσω της επιστηµονικής µεθόδου.

15.5 Μικροοικονοµικοί Παράγοντες

∆εδοµένων αυτών των µακροοικονοµικών παραγόντων, είναι σηµαντικό να
επαναλάβουµε ότι οι ϐασικές αρχές που διέπουν τη ϐέλτιστη αποτελεσµατι-
κότητα, την παραγωγικότητα και τη ϐιωσιµότητα είναι οι ίδιες σε όλους τους
τοµείς του προτεινόµενου µοντέλου. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης που προ-
έρχεται από την επιστηµονική µέθοδο και ϐασίζεται στο πλαίσιο των ϕυσικών
νόµων, ένα πλαίσιο το οποίο µπορεί να επαληθευθεί εµπειρικά.

Η «µικροοικονοµία» στο πλαίσιο µίας NLRBE είναι αρκετά διαφορετική
από τη σηµερινή της συµβατική έννοια. Η παραδοσιακή οικονοµική ϑεωρί-
α της αγοράς ϑεωρεί ότι η µικροοικονοµία έχει ως αντικείµενο µελέτης τη
συµπεριφορά των ατόµων, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, τη λήψη
αποφάσεων στο πλαίσιο των αγορών, τον προσδιορισµό των τιµών και άλλους
παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά σχετίζονται µε την κίνηση του χρήµατος µε

εξετάζεται στο δοκίµιο «Τρόπος Ζωής, Ελευθερία και ο Ανθρώπινος Παράγοντας».
35 Παραποµπή: HP invents a central nervous system for earth. http://

www.fastcompany.com/1548674/hp-invents-central-nervous-system-earth-and-joins-
smarter-planet-sweepstakes
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διάφορους τρόπους.
Τα µικροοικονοµικά στοιχεία σε αυτό το νέο µοντέλο σχετίζονται µε δύο

ϐασικούς παράγοντες :

1. Αποδοτικότητα της Σχεδίασης Προϊόντων

2. Αποδοτικότητα των Μέσων Παραγωγής

15.5.1 Αποδοτικότητα της Σχεδίασης Προϊόντων

Η αποτελεσµατικότητα της σχεδίασης προϊόντων σχετίζεται µε την ακε-
ϱαιότητα του ίδιου του σχεδιασµού. Σήµερα η αποδοτικότητα του κόστους
και η επακόλουθη τεχνική αναποτελεσµατικότητα, σε συνδυασµό µε τον α-
νταγωνισµό των εταιριών και την περιττή πολλαπλότητα ορισµένων προϊόντων,
έχει δηµιουργήσει ένα ϕαινόµενο περιττών αποβλήτων και προϊόντων µε πε-
ϱιορισµένη διάρκεια Ϲωής. ΄Οπως ϑα συζητηθεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια
στη συνέχεια, στο σηµερινό µοντέλο, µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις (ή και
καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις) η ανακύκλωση είναι ενσωµατωµένη στον
σχεδιασµό των προϊόντων. Αυτό είναι σηµαντικό διότι η προηγµένη ανακύ-
κλωση ϑα ϐοηθούσε στη διατήρηση περισσότερων υλικών σε µακροπρόθεσµη
ϐάση, ϐοηθώντας έτσι και στη µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα.

Παροµοίως, οι ιδιόκτητες τεχνολογίες (γνωστές και ως «ιδιοταγείς» ή «κλει-
στές» τεχνολογίες), οι οποίες ϐοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ή να
διατηρήσουν ένα µερίδιο από την αγορά, έχουν δηµιουργήσει µία πολύ αρ-
νητική κατάσταση όσον αφορά τα προϊόντα. Συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι
σε πολλές περιπτώσεις, τα εξαρτήµατα ενός προϊόντος από έναν κατασκευα-
στή δεν είναι συµβατά µε τα εξαρτήµατα από έναν άλλο κατασκευαστή (για το
ίδιο προϊόν). Υπάρχει, εποµένως, ελάχιστη συµβατότητα εξαρτηµάτων.

Εποµένως, στο συγκεκριµένο πλαίσιο παίζουν σηµαντικό ϱόλο πέντε ϐα-
σικοί παράγοντες :

1. Βέλτιστη Ανθεκτικότητα

2. Βέλτιστη Προσαρµοστικότητα

3. Καθολική Τυποποίηση

4. Ολοκληρωµένα Πρωτόκολλα Ανακύκλωσης

5. Προσαρµογή σε Μελλοντική Αυτοµατοποίηση
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15.5.1.1 Βέλτιστη Ανθεκτικότητα

Βέλτιστη ανθεκτικότητα σηµαίνει, απλά, ότι κάθε αγαθό παράγεται στρα-
τηγικά, µε στόχο να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διάρκεια Ϲωής. Η έννοια
της στρατηγικής είναι πολύ σηµαντική σε αυτό το πλαίσιο διότι η ϐέλτιστη αν-
ϑεκτικότητα δεν συνεπάγεται ότι, για παράδειγµα, όλες οι ϑήκες υπολογιστών
ϑα κατασκευάζονται από τιτάνιο επειδή αυτό είναι το πιο δυνατό υλικό. Μία
Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους δεν λειτουργεί έ-
τσι, καθώς αυτό ϑα ήταν πολύ δαπανηρό και µη αποδοτικό, όσον αφορά τους
πλανητικούς πόρους. Αντιθέτως, σε ένα τέτοιο κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο
η παραγωγή οποιουδήποτε αγαθού ϐασίζεται σε έναν συνεργικό υπολογισµό
σχεδιασµού. Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα, το ποιο υλικό ϑεωρείται «καλύτε-
ϱο» για κάθε διαφορετική χρήση καθορίζεται από τη Ϲήτηση του ίδιου υλικού
για άλλες κατασκευές. Με άλλα λόγια, κατά την επιλογή ενός υλικού για µία
συγκεκριµένη κατασκευή, ο «συνεργιστικός υπολογισµός» συνυπολογίζει και
αξιολογεί και τις υπόλοιπες κατασκευές οι οποίες χρειάζονται αυτό το υλι-
κό. Εποµένως, η ϐιοµηχανία στο σύνολό της έχει µία συστηµική προσέγγιση
και όλες οι σχετικές αποφάσεις λαµβάνουν πάντα υπόψη τους ευρύτερους
συστηµικούς παράγοντες.

Σε ένα τέτοιο οικονοµικό σύστηµα, η ϐιοµηχανία έχει ως ϐασικό στόχο την
παραγωγή των «στρατηγικά καλύτερων» αγαθών. Ο στόχος αυτός είναι Ϲωτι-
κής σηµασίας για την ανθρώπινη ϐιωσιµότητα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς
ότι αυτή τη στιγµή καταναλώνουµε τους ϕυσικούς πόρους µας ταχύτερα από
ό,τι ο πλανήτης τους παράγει, ακριβώς επειδή το σηµερινό οικονοµικό µοντέ-
λο δεν µεριµνά για αυτούς τους παράγοντες.36 Ο σύγχρονος πολιτισµός της
υπερκατανάλωσης δεν είναι µόνο ένα προϊόν του κοντόφθαλµου και εγωιστι-
κού αξιακού συστήµατος το οποίο προωθούν οι διαφηµίσεις και τα πρότυπα
του «πλούτου» και της «επιτυχίας», αλλά είναι επίσης απαραίτητος για να δια-
τηρηθεί το σύστηµα της µισθωτής εργασίας, σύστηµα στο οποίο ϐασίζεται η
οµαλή λειτουργία της σηµερινής οικονοµίας της αγοράς.

15.5.1.2 Βέλτιστη Προσαρµοστικότητα

Η ϐέλτιστη προσαρµοστικότητα είναι στην πραγµατικότητα µία υποκα-
τηγορία της «ϐέλτιστης αποδοτικότητας» στο πλαίσιο του µηχανικού σχεδια-
σµού. Σήµερα οι τεχνολογικές εξελίξεις που αυξάνουν την αποδοτικότητα
συνεχίζουν µε ταχείς ϱυθµούς, όπως παρατηρούµε σε διάφορα αγαθά, από
τα αυτοκίνητα µέχρι τα κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις τάσεις

36 Πηγή: Report: Consumption of Earth’s resources unsustainable (http://
www.cbsnews.com/8301-205_162-57434525/report-consumption-of-earths-resources-
unsustainable/)
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που παρατηρούµε ιστορικά, ακόµα και µε αυτόν τον ϱυθµό εξέλιξης υπάρ-
χουν άλλα χαρακτηριστικά µεγαλύτερης τάξης τα οποία παραµένουν στάσι-
µα για σχετικά µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Με άλλα λόγια, το κάθε
εξάρτηµα έχει διαφορετικό ϱυθµό αλλαγής. Συνεπώς ϑα µπορούσαµε να
δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα «προσαρµοστικότητας» και ενεργής «ενηµέρω-
σης» (updating), το οποίο ϑα αναλύει αυτές τις τάσεις και ϑα προβλέπει τις
επερχόµενες αλλαγές, ενώ µάλιστα αυτές οι προβλέψεις ϑα µπορούσαν να
ενσωµατώνονται στο εκάστοτε µοντέλο ενός αγαθού κατά την παραγωγή του.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο ϱυθµός µεταβολής των επεξερ-
γαστών των υπολογιστών (CPU). Σύµφωνα µε τον «νόµο του Μουρ» η υπο-
λογιστική ισχύς ουσιαστικά διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες. Συνεπώς πολλές
εφαρµογές λογισµικού, καθώς προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτές τις νέες
δυνατότητες στην ταχύτητα, πιθανόν να µην λειτουργούν σε έναν υπολογιστή
µε επεξεργαστή ή άλλα εξαρτήµατα (πχ. κάρτες γραφικών) παλιότερης τε-
χνολογίας. Αυτό συνήθως αναγκάζει το χρήστη να αγοράσει έναν ολόκληρο
καινούριο υπολογιστή παρότι στην πραγµατικότητα το πρόβληµα είναι το συ-
γκεκριµένο εξάρτηµα όχι όλος ο υπολογιστής. Για την ακρίβεια, σπάνια οι
άνθρωποι αναβαθµίζουν µόνο ένα συγκεκριµένο εξάρτηµα, παρότι αυτό είναι
δυνατό. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σηµαντική η έννοια της συµβατότητας του
συστήµατος µε νέα εξαρτήµατα.

Αυτού του είδους η προσαρµοστικότητα είναι Ϲωτικής σηµασίας σήµερα
σε όλα τα επίπεδα και µας παραπέµπει στον επόµενο οικονοµικό παράγοντα,
την «καθολική τυποποίηση».

15.5.1.3 Καθολική Τυποποίηση

Η καθολική τυποποίηση είναι ένα σύνολο ϐέλτιστων πρωτοκόλλων τα ο-
ποία ανακύπτουν από την ανατροφοδότηση του ϐιοµηχανικού συστήµατος.
Ο στόχος τους είναι να εξασφαλίζουν ότι κάθε εξάρτηµα που ϑα παράγεται για
ένα αγαθό (πχ. η κάρτα γραφικών για έναν υπολογιστή) ϑα είναι συµβατό µε
όλα τα υπόλοιπα εξαρτήµατα του ίδιου αγαθού. Η έλλειψη τυποποίησης στη
σηµερινή εποχή προκαλεί αφενός τεράστια σπατάλη ϕυσικών πόρων και αφε-
τέρου µεγάλη αστάθεια στη λειτουργία των κοινών αγαθών, διότι η νοοτροπία
του ανταγωνισµού και η έννοια της ιδιοκτησίας στην τεχνογνωσία περιορίζουν
σε µεγάλο ϐαθµό την αποδοτικότητα.

Αυτή η λογική της «κλειστότητας» δικαιολογείται µε το πρόσχηµα της
«προόδου» στο σχεδιασµό και την παραγωγή. Συγκεκριµένα, το επιχείρη-
µα είναι ότι ο ανταγωνισµός των εταιριών µεταξύ τους και το κίνητρο του
κέρδους οδηγεί σε καλύτερο σχεδιασµό άρα και καλύτερα προϊόντα, εφόσον
ο κάθε κατασκευαστής προσπαθεί να προσπεράσει τον άλλο. Παρότι όντως
υπάρχουν κάποια ϑετικά στοιχεία σε αυτήν την κατάσταση, η συγκεκριµένη
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τακτική είναι αδικαιολόγητη διότι παράγει πάρα πολλά απόβλητα, παρακω-
λύει τη γενικότερη πρόοδο και καλλιεργεί ένα κερδοσκοπικό πνεύµα µεταξύ
των ανθρώπων. Εξάλλου, η κοινωνική και ατοµική πρόοδος πάντα ϐασιζόταν
και συνεχίζει να ϐασίζεται στο διαµοιρασµό της πληροφορίας (αυτό που λέµε
σήµερα «ανοιχτότητα»), όχι στον περιορισµό της.

∆εν ϑα ήταν δύσκολο να δηµιουργήσουµε µια ϐάση δεδοµένων µε όλα τα
γνωστά εξαρτήµατα ανά ϐιοµηχανία, η οποία ϑα ήταν ανοιχτή σε όλον τον
κόσµο ως σηµείο αναφοράς για το σχεδιασµό και ως ανατροφοδότηση για τη
δηµιουργία ϐασικών εξαρτηµάτων και αγαθών. ΄Ενα τέτοιο έργο ϑα µπορούσε
να ϐοηθήσει σηµαντικά την τεχνολογική πρόοδο και την εφευρετικότητα. Αν
µη τι άλλο, ϑα δηµιουργούσε µια πιο πολύπλευρη πληροφόρηση και ϑα
εµφάνιζε περισσότερες διαφορετικές προοπτικές, συνεπώς οι αποφάσεις ϑα
µπορούσαν να λαµβάνονται καλύτερα και ταχύτερα.

15.5.1.4 Ολοκληρωµένα Πρωτόκολλα Ανακύκλωσης

Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι η επαναχρησιµοποίηση των εξαρτηµάτων
και των υλικών λαµβάνεται εξαρχής υπόψη κατά την σχεδίαση του προϊόντος,
κάτι που δεν συµβαίνει στη σύγχρονη εποχή, τουλάχιστον όχι αρκετά απο-
δοτικά. Για του λόγου το αληθές στις διάφορες χωµατερές ανά τον κόσµο
υπάρχουν πεταµένα πάρα πολλά εξαρτήµατα τα οποία ϑα µπορούσαν ακόµα
να χρησιµοποιούνται ή τουλάχιστον να ανακυκλωθούν. Το ϕαινόµενο αυτό
είναι αναπόφευκτο δεδοµένου ότι οι περισσότερες εταιρίες συσκευών σπάνια
ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιστρέψουν αυτά τα αγαθά για ανακύ-
κλωση.

Σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους & Νόµους δεν ϑα
υπήρχαν χωµατερές, διότι ϑα µπορούσαµε να ανακυκλώσουµε ουσιαστικά τα
πάντα, αν είχαµε τη ϐούληση ως κοινωνία.

15.5.1.5 Προσαρµογή σε Μελλοντική Αυτοµατοποίηση

Αυτό σηµαίνει πως κατά το σχεδιασµό όλων των αγαθών ϑα λαµβάνεται
υπόψη η εκάστοτε κατάσταση της αυτοµατοποίησης της εργασίας, µε στό-
χο να µειώνεται η ανθρώπινη εργασία όσο το δυνατόν περισσότερο και τα
σχέδια να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο πολύπλοκα. Με άλλα λόγια, ένας
ϐασικός παράγοντας της αποδοτικότητας, όσον αφορά τη ϐιοµηχανία, είναι
η παραγωγή να γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα µε αυτοµατοποιηµένα µέ-
σα. Εποµένως, ο στόχος της ϐιοµηχανίας είναι να απλοποιεί τον τρόπο µε
τον οποίο χρησιµοποιούνται τα υλικά και τα µέσα παραγωγής, έτσι ώστε να
παράγεται ο µέγιστος αριθµός αγαθών µε την ελάχιστη ποικιλία υλικών και
εξοπλισµού παραγωγής. Περισσότερα πάνω σε αυτό το ϑέµα ϑα συζητηθούν
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στην επόµενη ενότητα.

15.5.2 Αποδοτικότητα των Μέσων Παραγωγής

Η αποδοτικότητα των µέσων παραγωγής ως οικονοµικός παράγοντας α-
ναφέρεται στα εργαλεία και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά τη ϐιο-
µηχανική παραγωγή. Παρότι αυτό ϑα µπορούσε να ϑεωρηθεί, από πολλές
απόψεις, ένας µακροοικονοµικός παράγοντας, εδώ ϑεωρείται µικροοικονο-
µικός µε την έννοια ότι αφορά όχι µόνο τα ανθρώπινα επαγγέλµατα αλλά και
την παραγωγή συγκεκριµένων αγαθών.

Τα µέσα παραγωγής οποιουδήποτε αγαθού σχετίζονται άµεσα µε την ε-
κάστοτε κατάσταση της τεχνολογίας. Από τη Νεολιθική Επανάσταση και τα
λίθινα εργαλεία µέχρι τη σύγχρονη εποχή και τις αυτοµατοποιηµένες µηχα-
νές, οι οποίες µπορούν να εκτελέσουν εργασίες και να λύσουν προβλήµατα,
παρατηρούµε ότι ανέκαθεν υπήρχε µια αλληλεξάρτηση του εργασιακού τοµέα
µε τα διαθέσιµα ϐοηθητικά τεχνολογικά εργαλεία.

Η γενικότερη τάση ήταν ανέκαθεν η διευκόλυνση της εργασίας παράλληλα
µε τη µείωση του ανθρώπινου δυναµικού σε κάθε τοµέα. Παραδείγµατος χά-
ϱιν, στις Ηνωµένες Πολιτείες διακόσια χρόνια πριν, το µεγαλύτερο ποσοστό
του ανθρώπινου εργατικού δυναµικού ϐρισκόταν στον τοµέα της γεωργίας.
Σήµερα, λόγω της αυτοµατοποίησης και των µηχανών, είναι ελάχιστο το πο-
σοστό των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν τον τοµέα. Το ϕαινόµενο της
αυτοµατοποίησης είναι σηµαντικό διότι πλέον έχει λάβει τέτοια έκταση ώστε
να αµφισβητεί έναν από τους ϐασικούς πυλώνες της οικονοµίας της αγοράς,
την «εργασία για εισόδηµα», δηλαδή την υποχρέωση των ανθρώπων να έχουν
µία δουλειά ώστε να µπορούν να ϐγάλουν τα προς το Ϲην. Ταυτόχρονα, η
τάση αυτή οδηγεί σταδιακά την παραγωγικότητα της ϐιοµηχανίας προς ένα
σηµείο που ϑα µπορούσε να ονοµαστεί «µετασπανιότητα» (post-scarcity), δη-
λαδή µία κατάσταση στην οποία η ανθρώπινη κοινωνία µπορεί να παράγει
και να διανέµει ελεύθερα σε όλους τους ανθρώπους τουλάχιστον τα ϐασικά
αγαθά (όπως νερό, τροφή και στέγη).

Σήµερα, λόγω της αυτοµατοποίησης, µπορούµε να παράγουµε όλο και
περισσότερα αγαθά µε όλο και λιγότερους ανθρώπους να εργάζονται. Από
πολλές απόψεις, αυτό το γεγονός σηµατοδοτεί µία από τις σηµαντικότερες
αλλαγές στην κοινωνική µας εξέλιξη και εµµέσως προκαλεί την ίδια τη δοµή
του σηµερινού κοινωνικού µας συστήµατος. Παράλληλα, αποκαλύπτει τις
τεράστιες δυνατότητες που έχουµε για να δηµιουργήσουµε µια υλική αφθονία
σε λογικά πλαίσια.

Εποµένως, σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους & Νό-
µους οι δυνατότητες της αυτοµατοποίησης αξιοποιούνται στο έπακρο, µειώ-
νοντας έτσι το ανθρώπινο εργατικό δυναµικό και αυξάνοντας την παραγωγι-
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κότητα. Ο ϱόλος των ανθρώπων στον εργασιακό τοµέα, παρότι ϑα είναι ακόµη
αναγκαίος, ϑα περιοριστεί στην επίβλεψη αυτών των αυτοµατοποιηµένων συ-
στηµάτων. Επίσης, σε ένα τέτοιο σύστηµα, τα εργοστάσια δεν δεσµεύονται
πλέον από τους παραδοσιακούς περιορισµούς του οκτάωρου και του πενθή-
µερου προγράµµατος καθώς η ανθρώπινη εργασία έχει µειωθεί δραµατικά.
Τα συστήµατα αυτά µπορούν να λειτουργούν πλέον κάθε µέρα, όλη µέρα, αν
χρειάζεται.

Παρεµπιπτόντως, το ερώτηµα που τίθεται συχνά επί τούτου είναι το ε-
ξής : Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να επιβλέπουν τα αυτοµατοποιηµένα
συστήµατα και για να αντιµετωπίζουν τα οποιαδήποτε προβλήµατα; Για να
απαντήσει κανείς αυτήν την ερώτηση µπορεί να υπολογίσει τις τωρινές στα-
τιστικές τάσεις, να εξάγει τον µέσο όρο και µετά να τον επεκτείνει για το
µέλλον.

Ωστόσο υπάρχει µια κοινή σύγχυση µεταξύ της «δουλειάς», µε την έννοια
της αγγαρείας για την οποία συνήθως το µόνο κίνητρο είναι χρηµατικό, και
της «εργασίας», µε την έννοια µιας ανθρώπινης πράξης για την οποία τα κί-
νητρα είναι η δηµιουργικότητα και η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το
TZM ϑεωρεί ότι είναι απαραίτητη µία αλλαγή των αξιών µας στο ϑέµα της
δουλειάς/εργασίας ώστε να µεταµορφωθεί σε ένα είδος κοινωνικής προσφο-
ϱάς την οποία οι άνθρωποι ϑα απολαµβάνουν και ϑα αντλούν ενδιαφέρον
από αυτήν. Σήµερα, σε όλον τον κόσµο, παρατηρούµε από διάφορα µέσα
(όπως το διαδίκτυο) το ανθρώπινο ενδιαφέρον για εξερεύνηση, δηµιουργία
και ϐελτίωση παρά τις οικονοµικές δυσχέρειες.

Ωστόσο, λόγω της συνεχούς πίεσης για εισόδηµα στο τρέχον οικονοµικό
µοντέλο, σχεδόν όλες αυτές οι πράξεις παρεµποδίζονται καθώς δεν είναι προ-
σοδοφόρες. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η πίεση µολύνει και παρακω-
λύει τα ϕυσικά ανθρώπινα κίνητρα για εξερεύνηση, µάθηση και δηµιουργία,
τα οποία υπάρχουν ανεξαρτήτως χρηµατικής αµοιβής.

∆εδοµένων όλων αυτών, η έννοια της «δουλειάς» στο προτεινόµενο µοντέ-
λο, η οποία ϑα έχει τη µορφή επίβλεψης εργασιών, επισκευής συστηµάτων
και άλλων εργασιών συντήρησης, δεν ϑα είναι µία αγγαρεία, όπως είναι τα
περισσότερα επαγγέλµατα στη σύγχρονη εποχή. Αντίθετα, η πράξη αυτή ϑα
ϑεωρείται αξιοσέβαστη ως µια µορφή προσωπικής συνεισφοράς για το προ-
σωπικό και το κοινωνικό όφελος, εφόσον κάθε συνεισφορά ϑα έχει άµεσο
προσωπικό όφελος για τους ανθρώπους που εργάζονται για την οµαλή λει-
τουργία του κοινωνικού µοντέλου.

Πρέπει και πάλι να αναφέρουµε ότι τέτοια κίνητρα είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτα σε ένα καπιταλιστικό µοντέλο διότι είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε όλα τα
ϐασικά οφέλη από τα κέρδη να πηγαίνουν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων
ενώ οι εργαζόµενοι σπάνια έχουν άµεση σχέση µε τα προϊόντα και τα κέρδη
της εργασίας τους, αν εξαιρέσουµε το µισθό. Σήµερα, η σχέση εργαζοµένου-
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εργοδότη είναι ουσιαστικά ένας «ταξικός πόλεµος» και η έχθρα µεταξύ των
δύο πλευρών εκδηλώνεται συχνά.37 Στη νέα προσέγγιση που προτείνει το Κί-
νηµα Zeitgeist, η κάθε ατοµική συνεισφορά ωφελεί άµεσα το άτοµο που την
πράττει αλλά και την κοινωνία συνολικά. Αυτά τα δύο στοιχεία συνδέονται
άµεσα.

Σχετικά µε την επίβλεψη των εργασιών, αν η ϐιοµηχανία αξιοποιήσει πλή-
ϱως τις σύγχρονες τεχνικές µας δυνατότητες, ϑα χρειάζεται περίπου το 5% του
πληθυσµού για αυτό το καθήκον, αν διατηρήσουµε το παραδοσιακό εργατι-
κό οχτάωρο µε τις 5 ηµέρες της εβδοµάδας. Αν δηλαδή ο πληθυσµός µιας
πόλης είναι 50.000 άτοµα, για την επίβλεψη εργασιών ϑα χρειάζονται 2.500
άτοµα, το οποίο ισοδυναµεί µε 100.000 ώρες εργασίας την εβδοµάδα. Αν α-
ξιοποιούσαµε όλον τον πληθυσµό αυτής της περιοχής, τότε ο κάθε άνθρωπος
ϑα χρειαζόταν να «εργάζεται» για µόνο 2 ώρες την εβδοµάδα.

Φυσικά, αυτοί οι υπολογισµοί µπορεί να αποδειχθούν λανθασµένοι καθώς
σε ένα τέτοιο κοινωνικό µοντέλο το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυ-
σµού οι ανθρώπινες αξίες ϑα έχουν αλλάξει σε µεγάλο ϐαθµό και πολλοί
πιθανότατα ϑα αισθάνονται ότι είναι τιµητικό να εργαστούν περισσότερες ώ-
ϱες ώστε να µειωθούν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων. Πρέπει να τονίσουµε
και πάλι ότι η έννοια της «εργασίας» σε αυτό το µοντέλο δεν έχει καµία σχέση
µε τα σηµερινά επαγγέλµατα. Είναι απλά η απολύτως απαραίτητη επίβλεψη
των εργασιών που απαιτούνται για την οµαλή κοινωνική λειτουργία. Στην
πραγµατικότητα, σε µια ελεύθερη κοινωνία όπως αυτήν, η δηµιουργικότητα
των πολιτών και η κοινωνική πρόοδος ϑα µπορούσε να ϕτάσει σε πρωτόγνω-
ϱα επίπεδα καθώς οι άνθρωποι ϑα ϑέλουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία,
διότι έτσι ϑα ϐοηθούν εµµέσως και τον εαυτό τους. Κάθε εφεύρεση ή ανακά-
λυψη εξυπηρετεί ολόκληρη την κοινότητα. Συνεπώς, το ατοµικό συµφέρον
ταυτίζεται µε το κοινωνικό.

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, τα νέα µέσα παραγωγής, κατά την
οπτική του TZM, αφορούν τη µέγιστη αξιοποίηση της αυτοµατοποίησης στην
εργασία και τη µεταµόρφωση του συγκεκριµένου τοµέα έτσι ώστε οι άνθρω-
ποι να εκτελούν µόνο εργασίες οι οποίες επιφέρουν άµεσα προσωπικά και
κοινωνικά οφέλη.

15.6 Συµπερασµατικά

Για λόγους συντοµίας υπάρχουν αρκετοί ακόµη µικροοικονοµικοί ή µα-
κροοικονοµικοί παράγοντες οι οποίοι δεν αναφέρθηκαν σε αυτό το δοκίµιο.
Ωστόσο, αν κανείς ακολουθήσει αυτόν το ϐασικό τρόπο σκέψης, ο οποίος διέ-

37 Βλέπε δοκίµιο ∆ΟΜΙΚΟΣ ΤΑΞΙΣΜΟΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ.
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πεται από τη χρήση της επιστηµονικής µεθόδου µε στόχο τη µέγιστη τεχνική
αποδοτικότητα και ϐιωσιµότητα, ϑα καταλήξει µόνος του και σε όλους τους
άλλους απαραίτητους παράγοντες.

Εν συντοµία, το προτεινόµενο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα απαιτεί την
ίδια αντιµετώπιση µε κάθε άλλο ϕυσικό σύστηµα. Ακριβώς όπως οι γνώσεις
µας για ένα δάσος (ή οποιοδήποτε οικοσύστηµα) µας οδηγούν αυτόµατα σε
µία ϐασική λογική για να εξασφαλίσουµε την ακεραιότητά του, η ίδια λογική
ισχύει και για την Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους & Νόµους.

Αυτό το κοινωνικό µοντέλο είναι µια προσπάθεια να αντιγράψουµε τον
ϕυσικό κόσµο όσο πιο πιστά γίνεται. Συνεπώς ϑα µπορούσε να ϑεωρηθεί
«ϕυσικό σύστηµα», όπως οτιδήποτε άλλο συναντάµε στη ϕύση (πχ. ένα οι-
κοσύστηµα). Οµολογουµένως δεν ϑα είναι ποτέ τέλειο, όµως τουλάχιστον
περιέχει µία καλή και λογική ϐάση ώστε να µπορεί να ϐελτιώνεται, σε αντί-
ϑεση µε το σηµερινό µοντέλο.

Για λόγους εµπέδωσης, ακολουθεί µία περίληψη αυτού του δοκιµίου σε
επικεφαλίδες :

15.7 Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πό-
ϱους & Νόµους: Επισκόπηση του Μοντέ-
λου

• Στόχοι του Συστήµατος

1. Βέλτιστη Βιοµηχανική Αποδοτικότητα: Επιδίωξη της Αφθονίας
«Μετασπανιότητας».

2. Μέγιστη Περιβαλλοντική Βιωσιµότητα & Κοινωνική Σταθερότητα.

3. Σκόπιµη Απελευθέρωση της Ανθρωπότητας από Μονότονες και Ε-
πικίνδυνες Εργασίες.

4. ∆ιευκόλυνση της Προσαρµογής του Κοινωνικοοικονοµικού Μοντέ-
λου σε Νέες Γνώσεις ή Μεταβλητές.

• Μακροοικονοµικοί Παράγοντες

(α) Παγκόσµια ∆ιαχείριση Πόρων

(ϐ) Παγκόσµια Εκτίµηση Ζήτησης

– Ενηµέρωση του κοινού για τις όποιες νέες τεχνικές δυνατότη-
τες

– ∆ηµόσια συναίνεση για το τι χρειάζεται να παραχθεί
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(γ) Πρωτόκολλα Παγκόσµιας Παραγωγής και ∆ιανοµής

– Παγκόσµια Παραγωγή
– Στρατηγική Τοπικοποίηση
– Παγκόσµια ∆ιανοµή
– Τοποθεσία Εγκαταστάσεων
– Μέθοδοι Πρόσβασης
– Παρακολούθηση & Ανατροφοδότηση

• Μικροοικονοµικοί Παράγοντες

(α) Αποδοτικότητα Συγκεκριµένου Προϊόντος

– Βέλτιστη Αντοχή στο Χρόνο
– Βέλτιστη Προσαρµοστικότητα
– Καθολική Τυποποίηση
– Ολοκληρωµένα Πρωτόκολλα Ανακύκλωσης
– Προσαρµογή σε Μελλοντική Αυτοµατοποίηση

(ϐ) Αποδοτικότητα των Μέσων Παραγωγής

– Εφαρµογή Αυτοµατοποίησης
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∆οκίµιο 16

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Η σύγχρονη πολιτική είναι η πολιτική των επιχειρήσεων...Αυτό
ισχύει και για την εξωτερική αλλά και για την εγχώρια πολιτική.
Η νοµοθεσία, η αστυνοµική επιτήρηση, η απονοµή δικαιοσύνης,
η διπλωµατική και στρατιωτική υπηρεσία, όλα αυτά ασχολούνται
κυρίως µε τις επιχειρηµατικές σχέσεις, τα χρηµατικά συµφέρο-
ντα, ενώ έχουν ελάχιστη σχέση µε τα υπόλοιπα ανθρώπινα συµ-

ϕέροντα.»1

Θόρσταϊν Βέµπλεν

16.1 Πολιτική ∆ιακυβέρνηση εναντίον Τεχνικής
∆ιακυβέρνησης

Η ϕύση και η εξέλιξη του πολιτικού µοντέλου της αντιπροσωπευτικής
δηµοκρατίας, της νοµοθεσίας και της επιβολής του νόµου, όλα προέρχονται
από ορισµένες ϕυσικές τάσεις οι οποίες είναι εγγενείς στο εµπόριο. Η ϐασική
προϋπόθεση της λειτουργίας τους είναι η σπανιότητα των ϕυσικών πόρων.

Εύκολα µπορεί κανείς να εντοπίσει ιστορικά την προέλευση της εµπορι-
κής νοµοθεσίας και τη λογική πίσω από την έννοια της «κρατικής διακυβέρ-
νησης». Μετά τη νεολιθική επανάσταση, τα παλιά νοµαδικά πρότυπα άλλαξαν
χάρη στην τάση προς την αγροτική Ϲωή, την εγκατάσταση σε ένα µέρος και
τη δηµιουργία πόλεων. Η εξειδίκευση άνθισε και συνεπώς το εµπόριο ήταν
αναπόφευκτο. Παρόλα αυτά, καθώς ο τοπικός πληθυσµός αυξανόταν και
οι πόροι γινόταν όλο και λιγότεροι, άρχισαν να εµφανίζονται τα ενδεχόµενα
ανισότητας και διαµάχης. ΄Ετσι προέκυψε µία διαδικασία η οποία ϱύθµιζε

1 The Theory of Business Enterprise, Thorstein Veblen, p.269
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τις κτηµατικές υποθέσεις και προστάτευε την ιδιοκτησία, κάτι που αργότερα
εξελίχθηκε στη σηµερινή νοµοθεσία. Ο στόχος της ήταν να προστατέψει τη
γη, την ιδιοκτησία και την ακεραιότητα του εµπορίου της κοινότητας.

Κάπως έτσι, υπό δηµοσίου διατάγµατος, καθιερώθηκε η χρήση «στρατού»,
µε καθήκον να προστατεύει τους πολίτες. Μαζί µε τον στρατό καθιερώθηκε
ένα σχετικό νοµικό και ϱυθµιστικό πλαίσιο εξουσίας, µε σκοπό την εξουσιοδό-
τηση µιας οµάδας αξιωµατούχων οι οποίοι καθιστούν δυνατή τη δηµιουργία
αυτών των πολιτικών ϱυθµίσεων, την επιβολή του νόµου, τις δίκες, τις τιµωρίες
και ούτω καθεξής.

Ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκαν τα παραπάνω είναι ότι υπάρχουν πολ-
λές σχολές οικονοµικής σκέψης του 21ου αιώνα που υποστηρίζουν τη µείωση
ή και την αφαίρεση του κρατικού µηχανισµού, καθώς ϑεωρούν, εσφαλµένα,
πως το ίδιο το κράτος είναι ξεχωριστή οντότητα και αποτελεί τη ϱιζική αιτία
για τα τωρινά κοινωνικά δεινά ή τα οικονοµικά προβλήµατα. Παρόλα αυτά,
στο άλλο άκρο της συζήτησης ϐρίσκεται η κατακραυγή για αύξηση της κρα-
τικής ϱύθµισης της αγοράς προκειµένου να υπάρχουν περισσότερα όρια στις
ενέργειες των επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθεί ο λεγόµενος «παρεοκρατι-
κός καπιταλισµός».2 Αλήθεια όµως είναι ότι αυτή η ψευδής δυαδικότητα του
«κράτους» και της «αγοράς» αγνοεί τις πραγµατικές κύριες αιτίες των κοινωνι-
κών προβληµάτων ενώ δεν συνειδητοποιεί πως το δίδυµο κράτους και αγοράς
είναι στην πραγµατικότητα ένα ενιαίο σύστηµα εξουσίας.

Πέρα από τα όποια επιχειρήµατα υπέρ της «ελεύθερης αγοράς» ή του
«κρατικού παρεµβατισµού», οι επιχειρηµατικές κινήσεις ανέκαθεν απαιτού-
σαν κάποια νοµική διαµεσολάβηση. Ο λόγος είναι ότι στο πλαίσιο της α-
γοράς, η οποία ϐασίζεται στη σπανιότητα των ϕυσικών πόρων, οποιαδήποτε
συναλλαγή αποτελεί ουσιαστικά µία µορφή ανταγωνισµού και όπου υπάρχει
ανταγωνισµός υπάρχει η πιθανότητα απάτης ή εκµετάλλευσης, εξαιτίας των
πιέσεων για κέρδος και επιβίωση. Στην πραγµατικότητα κάθε µορφή εµπορί-
ου σε συνθήκες σπανιότητας αναγκαστικά ϑα εµφανίζει συνεχώς κρούσµατα
«διαφθοράς» ή ανέντιµης συµπεριφοράς, διότι το ίδιο το σύστηµα ενισχύει
αυτές τις συµπεριφορές. Η έννοια της διαφθοράς µάλιστα είναι σχετική πλέ-
ον καθώς το ψέµα και η απάτη δεν διαφέρουν και πολύ από τις συνήθεις
αποδεκτές επιχειρηµατικές κινήσεις.

2 Ο «παρεοκρατικός καπιταλισµός» ορίζεται ως εξής : µια περιγραφή του καπιταλιστικού
µοντέλου σύµφωνα µε την οποία αυτό ϐασίζεται στις στενές σχέσεις µεταξύ των επιχειρηµα-
τιών και του κράτους. Αντί η επιτυχία των επιχειρήσεων να καθορίζεται από την ελεύθε-
ϱη αγορά και την τήρηση των νόµων, ϐασίζεται στην εύνοια από τις κυβερνήσεις, η οποία
εκφράζεται είτε µε ϕορολογικές απαλλαγές είτε µε κρατικές επιδοτήσεις είτε µε άλλα κί-
νητρα. [http://www.investopedia.com/terms/c/cronycapitalism.asp] Είναι σηµαντικό να
σηµειώσουµε πως το Κίνηµα Zeitgeist δεν πιστεύει σε αυτήν τη διάκριση διότι τη ϑεωρεί
αναπόφευκτη, σε αντίθεση µε τους ϑιασώτες της παραπάνω περιγραφής.
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Ως εκ τούτου, πάντα κάποιο σώµα είχε την εξουσία να παρακάµπτει ο-
ϱισµένες αποφάσεις, λειτουργώντας ως διαµεσολαβητής σε διαµάχες. Αυτή
είναι ουσιαστικά η λειτουργία των κυβερνήσεων. Παρόλα αυτά, η κατακλείδα
της όλης υπόθεσης είναι πως σε έναν κόσµο όπου όλα λειτουργούν µέσω του
χρήµατος, σε έναν κόσµο όπου στην πραγµατικότητα τα πάντα είναι προς
πώληση, η διαφθορά οποιουδήποτε ϑεσµού είναι απλά ϑέµα χρόνου.3

Για να το ϑέσουµε αλλιώς, ϑα υπάρχει πάντα η ανάγκη για νοµική ϱύθ-
µιση των συναλλαγών στην αγορά από κάποιο εξουσιοδοτηµένο σώµα, ενώ η
ηθική της αγοράς πάντα ϑα διαφθείρει αυτές τις ϱυθµίσεις σε κάποιο ϐαθ-
µό µε την επιρροή του χρήµατος, αφού το οικονοµικό µοντέλο ϐασίζεται στο
χρήµα και τις επιχειρήσεις εξαρχής. Αυτό είναι αναµενόµενο, εφόσον η ψυ-
χολογία της αγοράς επιβάλει στους πολίτες να ανταγωνίζονται µεταξύ τους για
να επιβιώσουν, ενώ ϑεωρεί δεδοµένη την σπανιότητα των πόρων και δεν παρέ-
χει καµία δικλείδα ασφαλείας στα µέλη της κοινωνίας για την επιβίωσή τους.
Το να πιστεύουµε ότι οποιοσδήποτε ϱυθµιστικός µηχανισµός δεν µπορεί να
διαφθαρεί ή ότι το κράτος και οι πολιτικές του δεν µπορούν να εξαγοραστούν
όπως οποιοδήποτε άλλο προϊόν σε µία αγορά, είναι σαν να αγνοούµε τις ϕι-
λοσοφικές ϐάσεις του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου και το πώς ϐλέπει
την έννοια της ελευθερίας.

Συνεπώς, το να διαµαρτυρόµαστε για την κρατική παρέµβαση ή την έλ-
λειψή της είναι τελικά ανούσιο, αν δούµε ευρύτερα το ϑέµα της πραγµατικής
κοινωνικής αλλαγής. Η ουσιαστική αλλαγή δεν ϑα έρθει από το κράτος ή από
την αγορά αλλά από ένα εντελώς διαφορετικό σύστηµα το οποίο ϑα εξαλεί-
ψει και τα δύο αυτά στοιχεία. Το εν λόγω κοινωνικό µοντέλο ϑα ϐγάλει την
κοινωνία από τη λογική του ατοµικού κέρδους, της σπανιότητας και του αντα-
γωνισµού για επιβίωση διότι ϑα έχει ως στόχο την παροχή ϐιώσιµης αφθονίας
και την άµεση κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών.

Συνεπώς, το οικονοµικό µοντέλο το οποίο ϑα παρουσιαστεί στην συνέχεια
διαφέρει σε πολύ µεγάλο ϐαθµό από τη σηµερινή οικονοµία και τη γενικό-
τερη διαχείριση της κοινωνίας. Το εν λόγω µοντέλο αφαιρεί κυριολεκτικά το
οικοδόµηµα της αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης και το αντικαθιστά µε ένα
είδος συµµετοχικής δηµοκρατίας. Η συµµετοχή αυτή επιτυγχάνεται µε ψη-

3 ΄Ενα καλό παράδειγµα είναι η άσκηση πολιτικής επιρροής από τις επιχειρήσεις
(lobbying), η οποία αποτελεί έναν νόµιµο ϑεσµό, µια και οι εταιρίες είναι η ϱαχοκοκα-
λιά της οικονοµικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση κερδίζει εισόδηµα από την ϕορολογία και
το επίπεδο του κέρδους από αυτήν τη ϕορολογία σχετίζεται άµεσα µε τις επιχειρήσεις, οι
οποίες παρέχουν ϑέσεις εργασίας και πουλάνε αγαθά. Συνεπώς, ϑεωρητικά τουλάχιστον,
είναι λογικό να έχουν λόγο στις πολιτικές αποφάσεις. Παρόλα αυτά η νοοτροπία αυτή έχει
προφανείς ηθικούς κινδύνους καθώς, µέσω της ανάµιξής τους, προφανώς ϑα προσπαθήσουν
να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηµατικά τους συµφέροντα. Η πολιτική κυβέρνηση είναι στην
πραγµατικότητα επιχειρηµατική κυβέρνηση. Παραποµπή: http://www.opensecrets.org/
lobby/
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ϕιακά εργαλεία επικοινωνίας τα οποία µπορούν να λάβουν υπόψιν τους τα
συµφέροντα ολόκληρης της κοινότητας, είτε πρόκειται για τα συµφέροντα του
«δηµόσιου» τοµέα είτε του «ιδιωτικού». Στη πραγµατικότητα, δεν υπάρχει κα-
µία διαφορά στη διαδικασία της συµµετοχής, εποµένως δεν ϑα υπήρχε πλέον
δηµόσιος ή ιδιωτικός τοµέας.

Αυτού του είδους η κοινωνική διαχείριση έχει πολλά πλεονεκτήµατα.
Πρώτον, διαβεβαιώνει ότι η ανθρώπινη κοινωνική λειτουργία είναι σύµφωνη
µε τις ϐασικές αρχές της ϐιωσιµότητας που χρειάζονται ώστε να εξασφαλιστεί
η διαιώνιση των γενεών µας, διατηρώντας παράλληλα ως στόχο την παραγωγή
των πιο αναγκαίων αγαθών µε τη µέγιστη δυνατή τεχνική δυνατότητα. ΄Ενα
τέτοιο µοντέλο µπορεί επίσης να εξαλείψει τα κίνητρα και τις συνθήκες που
οδηγούν στη διαφθορά, στην απάτη και στη διαρκή σύγκρουση κράτους-
επιχειρήσεων η οποία µαστίζει τον πολιτισµό µας από την αρχαιότητα. Η
ενεργή επιδίωξη της αφθονίας µέσω αυτών των ϐιώσιµων µέσων διασφαλίζει
όχι µόνο την επιβίωση του είδους µας και την αποδοτικότητα της κοινωνίας
µας αλλά και την κοινωνική σταθερότητα, την αύξηση του ϐιοτικού επιπέδου
και τη ϐελτίωση της δηµόσιας υγείας.

16.2 Ορίζοντας το Οικονοµικό Μοντέλο

΄Ενα οικονοµικό µοντέλο είναι ένα ϑεωρητικό οικοδόµηµα το οποίο απο-
τελείται από µία επεξεργασία όρων-εννοιών µε τη χρήση ενός συνόλου µε-
ταβλητών και συναρτήσεων, που περιγράφουν τη λογική συσχέτιση µεταξύ
τους. Στα περισσότερα συµβατικά οικονοµικά µοντέλα αγοράς, σηµαντικό
ϱόλο παίζουν στοιχεία όπως οι τάσεις των τιµών, τα πρότυπα συµπεριφοράς,
η αγορά εργασίας, οι διακυµάνσεις του συναλλάγµατος και ούτω καθεξής.

Σπάνια, αν όχι καθόλου, γίνεται αναφορά στη δηµόσια ή την περιβαλλο-
ντική υγεία. Γιατί; Επειδή η αγορά είναι στην πραγµατικότητα αποκοµµένη
από τη Ϲωή. Με άλλα λόγια, αγνοεί πλήρως την επιστήµη της ϐιωσιµότητας
και γενικότερα τους παράγοντες που απαιτούνται για να διατηρηθεί η Ϲωή σε
αυτόν τον πλανήτη. Τα συµβατικά οικονοµικά µοντέλα είναι απλά συµβολικά
συστήµατα τα οποία αφορούν µόνο το εµπόριο, τις συναλλαγές και οτιδήποτε
σχετικό.

Συνεπώς, δεν µπορούµε να κατανοήσουµε τι είναι µία Οικονοµία Βασι-
σµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους µε τους όρους των σηµερινών
συµβατικών οικονοµικών µοντέλων. Αντίθετα, για να κατανοήσουµε αυτό το
µοντέλο πρέπει να το δούµε ως ένα προηγµένο σύστηµα παραγωγής, διανοµής
και διαχείρισης, στο οποίο συµµετέχουν ενεργά και δηµοκρατικά οι πολίτες.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα είδος «συµµετοχικής οικονοµίας».

Αυτή η µέθοδος διευκολύνει τις διαδικασίες εισόδου δεδοµένων, όπως οι
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προτάσεις σχεδιασµού και η αξιολόγηση της Ϲήτησης, ενώ επίσης αξιολογεί
και υπολογίζει όλες τις ενέργειες µε ϐάση ορισµένα πρωτόκολλα ϐιωσιµότητας
και αποδοτικότητας. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι οι ϐασικοί κανόνες της ϐιο-
µηχανικής λειτουργίας οι οποίοι καθορίζονται από τους νόµους της ϕύσης,
όχι από την ανθρώπινη γνώµη. ΄Οπως σηµειώθηκε σε προηγούµενα δοκίµια,
κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι εγγενή στο καπιταλιστικό
µοντέλο.

16.3 Στόχοι, Μύθοι και Επισκόπηση

΄Ολα τα οικονοµικά συστήµατα έχουν κάποιους δοµικούς στόχους, αλ-
λά συχνά αυτοί οι στόχοι δεν είναι εµφανείς στις οικονοµικές ϑεωρίες. Το
σύστηµα της αγοράς έχει πολύ διαφορετικούς στόχους από την Οικονοµία
Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους.

• Ο δοµικός στόχος του καπιταλισµού της αγοράς είναι η οικονοµική ανά-
πτυξη (ή µεγέθυνση) και η διατήρηση της κατανάλωσης σε τόσο υψηλά
επίπεδα ώστε να υπάρχουν αρκετοί εργαζόµενοι άνθρωποι. Παροµοίως,
οι ϑέσεις εργασίας δηµιουργούνται από κάποια πραγµατική ή υποτι-
ϑέµενη αναποτελεσµατικότητα, όπως για παράδειγµα τα καταστήµατα
επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών, τα οποία είναι απαραίτητα επειδή
είτε τα υλικά των συσκευών δεν είναι τα ϐέλτιστα είτε επειδή οι συσκευές
είναι προγραµµατισµένες να χαλάνε µετά από κάποιο χρονικό διάστη-
µα. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη διατήρηση της αναποτελεσµατικότητας
και της σπατάλης. Αν για παράδειγµα επιλέγαµε να κατασκευάσουµε
τις επισκευές µας µε τα ϐέλτιστα υλικά, τότε ϑα χάνονταν πάρα πολλές
ϑέσεις εργασίας.

• Ο στόχος µίας Οικονοµίας Βασισµένης στους Φυσικούς Πόρους και Νό-
µους είναι η ϐέλτιστη τεχνική αποδοτικότητα της κοινωνικής λειτουργί-
ας, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αφθονίας για τους πολίτες, εντός των
ορίων της πλανητικής ϐιωσιµότητας, και η άµεση κάλυψη των ανθρώ-
πινων αναγκών.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές υποθέσεις, µύθοι και παρερµηνείες που
έχουν προκύψει µε τον καιρό και αξίζει να αναφερθούν. Η πρώτη είναι η ιδέα
πως πρόκειται για ένα µοντέλο «κεντρικού σχεδιασµού». Η συγκεκριµένη ιδέα
είναι επηρεασµένη από τα γνωστά ιστορικά παραδείγµατα και υποθέτει ότι
µία ελίτ ανθρώπων ϑα παίρνει µόνη της όλες τις οικονοµικές αποφάσεις για
την κοινωνία.

334



Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μια Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους δεν είναι
ένας κεντρικός σχεδιασµός αλλά ένα Σύστηµα Συνεργατικού Σχεδιασµού, το
οποίο ϐασίζεται απόλυτα στη συµµετοχή των ανθρώπων µέσω ενός προγραµ-
µατισµένου συστήµατος ανοιχτής πρόσβασης. Το σύστηµα αυτό δηµιουργεί
µια συνεχή ανατροφοδότηση η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή του κοινού σε
ϐιοµηχανικά Ϲητήµατα, είτε είναι ατοµικά είτε κοινωνικά.

Πέρα από όλα αυτά, µία άλλη κοινή ένσταση είναι η εξής : «Ποιος ϑα σχε-
διάσει και ποιος ϑα προγραµµατίζει αυτό το σύστηµα;» Η ένσταση αυτή υπο-
ϑέτει ότι πίσω από την ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων (η οποία ϑα εξηγηθεί
εκτενέστερα στο παρόν δοκίµιο) µπορεί να ϐρίσκονται ελιτίστικα συµφέροντα.
Η απάντηση, όσο περίεργο και αν ϕαίνεται, είναι «όλοι και κανένας». Οι απτοί
κανόνες των νόµων της ϕύσης, όπως εφαρµόζονται στην περιβαλλοντική ϐιω-
σιµότητα και στη µηχανική αποδοτικότητα, είναι ένα αντικειµενικό πλαίσιο
αναφοράς. Κάποιες πτυχές µπορεί να αλλάξουν σε κάποιον ϐαθµό µε τον
καιρό, αλλά οι γενικές αρχές της αποδοτικότητας και της ϐιωσιµότητας είναι
σταθερές. Οι αρχές αυτές έχουν συναχθεί από ϐασικές αρχές τις Φυσικής
και από την εµπειρία που απέκτησε το ανθρώπινο είδος µε το πέρασµα των
χρόνων, διάστηµα κατά το οποίο σταδιακά µπόρεσε να αναγνωρίσει κάποια
ϐασικά αλλά κρίσιµα µοτίβα της ϕύσης.

Επιπλέον, ο προγραµµατισµός αυτού του διαδραστικού συστήµατος ϑα
είναι διαθέσιµος σε µία πλατφόρµα ανοιχτού κώδικα ώστε όλοι να έχουν
πρόσβαση και να µπορούν να τον αξιολογήσουν. Για την ακρίβεια, το σύστηµα
ϐασίζεται εξολοκλήρου στον «συλλογικό νου» ενώ χάρη στον ανοιχτό κώδικα
και την ανοικτή πρόσβαση ϑα µπορούν όλα τα Ϲητήµατα µείζονος σηµασίας
να έρχονται στην επιφάνεια και να συζητιούνται µε απόλυτη διαφάνεια.

Μία άλλη παρερµήνευση αφορά µία ιδέα που ϑεωρείται από πολλούς η
καθοριστική διαφορά µεταξύ του καπιταλισµού και των υπολοίπων κοινωνι-
κών µοντέλων που έχουν προταθεί ιστορικά. Αυτή η ιδέα έχει να κάνει µε το
αν τα «µέσα παραγωγής» ϐρίσκονται στην ιδιωτική κυριότητα ή όχι. Εν ολί-
γοις, τα µέσα παραγωγής αναφέρονται στην ακίνητη περιουσία που παράγει
αγαθά, όπως µηχανήµατα, εργαλεία, εργοστάσια, γραφεία και ούτω καθεξής.
Στον καπιταλισµό ο κεφαλαιοκράτης κατέχει εξ ορισµού τα µέσα παραγωγής.

΄Ενα γνωστό επιχείρηµα του τελευταίου αιώνα υποστηρίζει πως, αν ένα
σύστηµα δεν έχει ιδιωτικά µέσα παραγωγής και δεν χρησιµοποιεί ένα ανταλ-
λακτικό µέσο, ως µηχανισµό πληροφορίας, δεν ϑα είναι τόσο οικονοµικά
αποδοτικό όσο ένα σύστηµα που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Σύµφω-
να µε το εν λόγω επιχείρηµα, αυτό ισχύει λόγω της χρήσης του µηχανισµού
τιµών.4

4 Αυτή η ένσταση είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της αυστριακής οικονοµικής σχολής.
Παραποµπή: http://mises.org/econcalc.asp
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Η τιµή, λόγω της ευελιξίας της, έχει την ικανότητα να δηµιουργεί ανταλλα-
κτική αξία για οποιοδήποτε αγαθό. Αυτό δηµιουργεί ένα µηχανισµό ανατρο-
ϕοδότησης ο οποίος κατά κάποιο τρόπο κρατάει διασυνδεδεµένο ολόκληρο
το σύστηµα της αγοράς. Η τιµή, η ιδιοκτησία και το χρήµα µετατρέπουν τη
Ϲήτηση των καταναλωτών σε ηµιαντικειµενικές ανταλλακτικές αξίες. Οι αξίες
αυτές δεν είναι πλήρως αντικειµενικές διότι δεν λαµβάνουν υπόψιν τους πα-
ϱάγοντες οι οποίοι παρέχουν αληθινή τεχνική ποιότητα σε ένα υλικό ή µια
διαδικασία.

Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι µόνοι απτοί τεχνικοί παράγο-
ντες τους οποίους λαµβάνει υπόψιν η τιµή είναι η «σπανιότητα» των πόρων
που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή ενός αγαθού καθώς και η απα-
ϱαίτητη ενέργεια και εργασία. Κρατήστε το αυτό στο µυαλό σας καθώς οι
παραπάνω παράγοντες ϑα εξεταστούν αναλυτικά αργότερα σε αυτό το δοκί-
µιο, στη ϑεµατική ενότητα σχετικά µε τον οικονοµικό υπολογισµό χωρίς τη
χρήση του µηχανισµού τιµών.

∆εδοµένων όλων αυτών, µια λογική ερώτηση είναι η εξής : Μπορούµε να
δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα που να παρέχει καλύτερη ανατροφοδότηση
σχετικά µε την καταναλωτική Ϲήτηση, την εργασία της παραγωγής και τη
σπανιότητα των ϕυσικών πόρων χωρίς το σύστηµα των τιµών, τις υποκειµε-
νικές αξίες της ιδιοκτησίας ή τις συναλλαγές της αγοράς; Η απάντηση είναι
ναι. Η σύγχρονη λύση είναι να εξαλείψουµε εντελώς τις συναλλαγές και να
δηµιουργήσουµε µια άµεση σύνδεση µεταξύ του καταναλωτή και των ίδιων
των µέσων παραγωγής. Ο καταναλωτής γίνεται στην πραγµατικότητα µέρος
των µέσων παραγωγής και το σύνολο του ϐιοµηχανικού συµπλέγµατος γί-
νεται προσβάσιµο εργαλείο από το κοινό, κατά ϐούληση, για την παραγωγή
αγαθών.

Για να γίνουν πιο σαφή τα παραπάνω, σκεφτείτε την εξής αναλογία : Αρ-
κετοί άνθρωποι σήµερα στο σπίτι τους έχουν έναν απλό εκτυπωτή χαρτιού,
ο οποίος συνδέεται µε έναν οικιακό υπολογιστή. ΄Οταν στέλνεται ένα αρχείο
προς εκτύπωση από τον υπολογιστή, ο χρήστης ελέγχει ουσιαστικά ένα µικρό
µέσο παραγωγής. Παρόµοια, σε κάποιες πόλεις σήµερα, υπάρχουν πλέον
εργαστήρια τριδιάστατης εκτύπωσης, όπου άνθρωποι από την κοινότητα µπο-
ϱούν να στέλνουν τα τριδιάστατα σχέδιά τους και να χρησιµοποιούν αυτές τις
µηχανές για να εκτυπώνουν ό,τι χρειάζονται σε ϕυσική µορφή. Το µοντέλο
που προτείνει το Κίνηµα Zeitgeist λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο. Το επόµενο
ϐήµα σε αυτήν την κλιµακούµενη διαδικασία είναι η δηµιουργία ενός στρατη-
γικά αυτοµατοποιηµένου ϐιοµηχανικού συµπλέγµατος, όσο το δυνατόν πιο
τοπικοποιηµένο, το οποίο ϑα είναι σχεδιασµένο να παράγει, µε αυτοµατο-
ποιηµένα µέσα παραγωγής, τα αγαθά που έχουν Ϲήτηση σε κάθε δεδοµένη
περιοχή. ΄Οπως ϑα περιγραφεί περαιτέρω στη συνέχεια, αυτό είναι απόλυτα
εφικτό σήµερα δεδοµένης της παρούσας κατάστασης της τεχνολογίας και της
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δυνατότητας παραγωγής αγαθών µε όλο και λιγότερα υλικά.
Φανταστείτε, για παράδειγµα, ένα µαγαζί ϱούχων, µόνο που δεν είναι

οργανωµένο ως «µαγαζί» όπως το αντιλαµβανόµαστε σήµερα. Είναι ένα πολυ-
χρηστικό σπίτι εκτύπωσης υφασµάτων. Βρίσκετε το σχέδιο που σας ενδιαφέ-
ϱει στο διαδίκτυο, µαζί µε τα υλικά που προτιµάτε καθώς και άλλες προσαρ-
µογές και τυπώνετε αυτό το ϱούχο κατά παραγγελία στο εν λόγω κατάστηµα.
Φανταστείτε για µια στιγµή πόσο αποθηκευτικό χώρο, ενέργεια µεταφοράς
και απόβλητα ϑα ελαττώνονταν µε αυτήν την προσέγγιση, αν πρακτικά ό-
λα µπορούσαν να δηµιουργηθούν κατά παραγγελία από αυτοµατοποιηµένα
συστήµατα, τα οποία µπορούν να παράγουν όλο και µεγαλύτερη ποικιλία
αγαθών από ολοένα και µικρότερες µονάδες παραγωγής.

Στην πραγµατικότητα, η αληθινή πλάνη του επιχειρήµατος της «ιδιωτικής
κυριότητας των µέσων παραγωγής» είναι η πολιτισµική του καθυστέρηση.
Σήµερα, η ϐιοµηχανία ϐιώνει τη συγχώνευση των κεφαλαιουχικών αγαθών
µε τα καταναλωτικά αγαθά και το εργατικό δυναµικό. Οι µηχανές αντικα-
ϑιστούν το ανθρώπινο εργατικό δυναµικό, γίνονται κεφαλαιουχικά αγαθά,
ενώ επίσης µειώνονται συνεχώς σε µέγεθος, µε αποτέλεσµα να γίνονται και
καταναλωτικά αγαθά. Το αποτέλεσµα είναι όλο και πιο µικρά σε έκταση ϐιο-
µηχανικά συµπλέγµατα που ϐελτιώνονται συνεχώς και µπορούν να κάνουν
όλο και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο και λιγότερα.

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί πως η αυτοµατοποίηση της εργασίας στα-
διακά ακυρώνει τη λεγόµενη «ϑεωρία της αξίας της εργασίας».5 Σήµερα η
ενέργεια της εργασίας που δαπανάται σε κάποιο δεδοµένο αγαθό, παρότι εί-
ναι ακόµα ένας παράγοντας της όλης διαδικασίας, δεν παίζει πλέον ιδιαίτερο
ϱόλο. Σήµερα οι ίδιες οι µηχανές ϕτιάχνουν και σχεδιάζουν νέες µηχανές.
Παρόλο που ο αρχικός σχεδιασµός µιας µηχανής γίνεται από άνθρωπο, αφό-
του ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός ή η αρχική κατασκευή, η αξία της εργασίας
µειώνεται όλο και περισσότερο µε το πέρασµα του χρόνου.

5 Παραποµπή: investopedia.com (http://www.investopedia.com/terms/l/labor-
theory-of-value.asp)
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16.4 ∆οµή και ∆ιαδικασίες

Σχήµα 16.1: Σχήµα της ∆ιαδικασίας Συστηµάτων

fP(Edesign, Ep, Edist , Er)→ max

Σχήµα 16.2: Η ∆ιαδικασία του Συστήµατος ως Απεικόνιση
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Σύµβολο Περιγραφή
Edesign Αποδοτικότητα Σχεδιασµού (Design Efficiency)
Ep Αποδοτικότητα Παραγωγής (Production Efficiency)
Edist Αποδοτικότητα ∆ιανοµής (Distribution Efficiency)
Er Αποδοτικότητα Ανακύκλωσης (Recycling Efficiency)
fP Συνάρτηση Παραγωγής (Production functional)

Eidesign Πρότυπα Σχεδιασµού αποδοτικότητας (Design efficiency
standards)

td Αντοχή (Durability)
Adesign Προσαρµοστικότητα (Adaptivity)

g1
c , g

2
c , ...g

i
c, ...g

NC
c Εξαρτήµατα (Genre components)

NC Ελάχιστος αριθµός εξαρτηµάτων (Minimum number of
genre components)

HL Ανθρώπινη Εργασία (Human Labor)
AL Αυτοµατοποιηµένη Εργασία (Automated Labor)
fdesign Συνάρτηση αποδοτικότητας σχεδιασµού (Design efficie-

ncy functional)
DS Τιµή διαχωρισµού της Ϲήτησης (Demand splitting value)
Ã Μεταβλητή διαδικασία αυτοµατοποίησης (Flexible auto-

mation process)
Ā Σταθερή διαδικασία αυτοµατοποίησης (Fixed automa-

tion process)
Ci Καταναλωτής i (Comsumer with index i)
Di ∆ιανοµέας i (Distributor with index i)
dp Απόσταση από τις εγκαταστάσεις παραγωγής (Distance

to the production facilities)
ddist Απόσταση από τις εγκαταστάσεις διανοµής (Distance to

the distribution facilities)
Preg Πρωτόκολλο αναγέννησης/ανανέωσης (Regenerative

Protocol)

Σχήµα 16.3: Σύµβολα Λογικής και Περιγραφή

΄Οπως ϑα περιγραφεί µε λεπτοµέρεια σε αυτό το τµήµα, το σχήµα 1 απει-
κονίζει σχηµατικά τη ϐιοµηχανική γραµµή παραγωγής, από τον σχεδιασµό
και την παραγωγή έως τη διανοµή και την ανακύκλωση. Το σχήµα 2 δείχνει
πώς ϑα µπορούσε να αξιολογηθεί από µαθηµατική σκοπιά η ϐελτιστοποίηση
της ϐιοµηχανίας, ως ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση κάποιου συναρτησοει-
δούς.

Επειδή µιλάµε για αποδοτικότητα, µπορούµε να αναλογιστούµε το πρό-
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ϐληµα ως µία συνάρτηση µεγιστοποίησης της παραγωγής fP . Το σχήµα 3
είναι ένας πίνακας συµβόλων και περιγραφών που ϑα χρησιµοποιηθούν πα-
ϱακάτω για να επεξηγήσουν το προτεινόµενο µοντέλο. Σηµειωτέον δεν ϑα
εξεταστούν όλοι οι παράγοντες σε αυτό το κείµενο. Ο σκοπός αυτού του δο-
κιµίου και των τύπων που προτείνονται είναι να παρέχουν µια ϐάση για τον
οικονοµικό υπολογισµό σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πό-
ϱους και Νόµους, τονίζοντας τους ϐασικότερους παράγοντες που πρέπει να
λαµβάνει υπόψη µια τέτοια διαδικασία.

∆εν είναι ο σκοπός αυτού του δοκιµίου να υποδείξει έναν πλήρη αλγο-
ϱιθµικό υπολογισµό αυτού του είδους ο οποίος ϑα λαµβάνει υπόψη όλες τις
σχετικές υπό-διαδικασίες διότι κάτι τέτοιο ϑα απαιτούσε τεράστια κατεργασία
κειµένου ή προγραµµατισµού. Παρόλα αυτά, ένα τέτοιο έργο ϑα µπορούσε
να συµπεριληφθεί σε µια µελλοντική έκδοση του παραρτήµατος αυτού του
κειµένου, ως ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο έργο.

16.5 ∆ιεπαφή Συνεργατικού Σχεδιασµού

Το αρχικό σηµείο αλληλεπίδρασης σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους
Φυσικούς Πόρους και Νόµους είναι η ∆ιεπαφή Συνεργατικού Σχεδιασµού.
Αυτή ϑα µπορούσε να ϑεωρηθεί η νέα «αγορά». Η διαφορά όµως είναι ότι
πρόκειται για µία αγορά ιδεών και σχεδίων. Το σχέδιο είναι το πρώτο ϐήµα σε
κάθε εγχείρηµα παραγωγής και αυτή η διεπαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από ένα άτοµο, από µια οµάδα και γενικά από τον οποιονδήποτε. Είναι µία
εφαρµογή ανοιχτού κώδικα και ελεύθερης πρόσβασης και έχει τη µορφή µιας
διαδικτυακής διεπαφής.

Η έννοια της «αγοράς», όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, δεν παραπέµπει
στην έννοια του εµπορίου αλλά σε αυτήν του διαµοιρασµού και της συλλο-
γικής λήψης αποφάσεων. ΄Οπως στη σηµερινή αγορά, έτσι και σε αυτό το
µοντέλο υπάρχει µια συλλογική συµπεριφορά η οποία ουσιαστικά αποφα-
σίζει ποια αγαθά ϑα παραχθούν (Ϲήτηση) και ποια αγαθά ϑα εξαφανιστούν
(έλλειψη Ϲήτησης). Υπό µία έννοια, αυτή η δηµοκρατική διαδικασία είναι α-
ποδεκτή και στην Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους,
απλά λειτουργεί µε διαφορετικό τρόπο.

Επιπλέον, όλα τα σχέδια που υποβάλλονται, είτε ηµιτελή είτε ολοκληρω-
µένα, αποθηκεύονται σε µια εύχρηστη ϐάση δεδοµένων ανοικτής πρόσβασης,
η οποία λειτουργεί όπως λειτουργεί σήµερα µία µηχανή αναζήτησης. Χάρη
σε αυτή τη ϐάση δεδοµένων όλα τα σχέδια είναι διαθέσιµα ώστε να µπορεί ο
καθένας να τα χρησιµοποιήσει ή να τα αναπτύξει. Εποµένως, υπό αυτήν την
έννοια, το σύστηµα λειτουργεί όπως ένας συνηθισµένος κατάλογος προϊόντων,
µόνο που αντί για προϊόντα περιέχει ψηφιακά σχέδια τα οποία µπορούν να
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σταλούν προς παραγωγή κάθε στιγµή, κατά παραγγελία.
Αυτό το µοντέλο δηµιουργίας σχεδίων και προτάσεων είναι ο τρόπος µε

τον οποίο αξιολογείται η Ϲήτηση. Σε αντίθεση µε το σηµερινό σύστηµα των
εµπορικών διαφηµίσεων, στο οποίο η κάθε εταιρία προσπαθεί να πείσει το
κοινό να αγοράσει τα δικά της προϊόντα, δηµιουργώντας έτσι µια πλαστή
Ϲήτηση, αυτό το µοντέλο λειτουργεί µε πιο συµµετοχικό και δηµοκρατικό
τρόπο.

Αυτή η προσέγγιση ανοιχτού κώδικα στο σχεδιασµό αγαθών δίνει σε όλη
την παγκόσµια κοινότητα τη δυνατότητα να παρουσιάζει και να διαθέτει στη
δηµόσια σφαίρα οποιαδήποτε ιδέα, καθώς ο καθένας µπορεί να δει οποιο-
δήποτε σχέδιο και να χτίσει πάνω σε αυτό. ΄Ετσι, αξιοποιείται η δύναµη της
συλλογικής εµπειρίας και της παγκόσµιας γνώσης.

Η ∆ιεπαφή Συνεργατικού Σχεδιασµού ϑα είχε τη µορφή µιας διαδραστι-
κής διεπαφής όπως τα λογισµικά τα οποία χρησιµοποιούνται για σχεδίαση
µε τη ϐοήθεια υπολογιστή (CAD) ή µοντελοποίηση µε τη ϐοήθεια υπολογι-
στή (CAE). Εν ολίγοις, αυτά τα προγράµµατα µπορούν να δηµιουργήσουν
ψηφιακά και να αναπαραστήσουν κάθε σχέδιο προϊόντος, ενώ αυτές οι ψη-
ϕιακές αναπαραστάσεις περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το πώς
ϑα έµοιαζε το προϊόν µετά τη ϕυσική κατασκευή του.

Παρεµπιπτόντως, κάποιοι ίσως να σκέφτονται το εκπαιδευτικό υπόβαθρο
που χρειάζεται προκειµένου να χρησιµοποιήσουν αυτήν τη διεπαφή και µπο-
ϱεί να ανησυχούν για την πολυπλοκότητα της χρήσης της. ΄Οπως είναι ϕυ-
σικό, οι πιο αφοσιωµένοι χρήστες µπορούν να αναπτύξουν τις απαιτούµενες
ικανότητες για το εκάστοτε επίπεδο που τους ενδιαφέρει, ενώ για τους πιο
περιστασιακούς χρήστες ϑα υπάρχουν αντίστοιχα χαµηλά επίπεδα πολυπλο-
κότητας όσον αφορά τη χρήση του λογισµικού αυτού.

Αυτή η διεπαφή, που ϑα είναι ϕιλική στον χρήστη, µπορεί να αναπτυχθεί
µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που εξελίχθηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές.
Στα αρχικά στάδια, η επιφάνεια εργασίας ενός προσωπικού υπολογιστή απο-
τελούταν από πολύπλοκες γραµµές κώδικα, ενώ οι εργασίες από τον χρήστη
γίνονταν χειροκίνητα, µε τη γραφή εντολών. Πλέον, η επιφάνεια εργασίας
ενός PC αποτελείται εξολοκλήρου από απλά εικονίδια, κάτι που επιτρέπει
στους χρήστες να εκτελούν τις εργασίες τους πιο διαισθητικά. Τα µελλοντικά
προγράµµατα τύπου CAD ή CAE πιθανόν να εξελιχθούν µε τον ίδιο τρόπο,
καθιστώντας τη διαδικασία αλληλεπίδρασης όλο και πιο προσβάσιµη στον
απλό χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ϐάση δεδοµένων ϑα είναι πάντα γεµάτη
µε ήδη υπάρχοντα σχέδια, η λογική ϑα είναι να χτίζει ο καθένας πάνω στη
δουλειά των υπολοίπων. Για παράδειγµα, αν ένας µηχανικός ενδιαφέρεται
να ϐελτιώσει ένα κινητό τηλέφωνο, ϑα έχει την επιλογή να χρησιµοποιήσει
τα υπάρχοντα σχέδια τηλεφώνων και να τα ϐελτιώσει αντί να ξεκινήσει από
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το µηδέν ένα νέο σχέδιο. Φυσικά, οποιοσδήποτε ϑέλει να ϕτιάξει ένα εξ
ολοκλήρου νέο σχέδιο, ϑα έχει επίσης τη δυνατότητα να το κάνει.

Πάνω: Παράδειγµα ∆ιεπαφής Σχεδιασµού µε τη Βοήθεια Υπολογιστή (CAD)

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της συνεργατικής πλατφόρµας είναι πολύ ση-
µαντικά. Αντί να περιορίζονται οι ιδέες σχεδιασµού σε ένα δωµάτιο µε λίγους
µηχανικούς και εµπόρους, όπως είναι σύνηθες στην αγορά σήµερα, εκατοµ-
µύρια µυαλά µπορούν να συνεργάζονται ανά πάσα στιγµή, επιταχύνοντας έτσι
τη ϐελτίωση οποιουδήποτε αγαθού και την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµα-
τος. Αυτό το νέο σύστηµα κινήτρων εξασφαλίζει επίσης πως όλοι οι άνθρωποι
ϑα έχουν πρόσβαση σε όλες τις ϐελτιώσεις τις οποίες δέχεται ένα αγαθό, επο-
µένως όλοι ϑα επωφελούνται από την κοινωνική πρόοδο. Η νοοτροπία αυτή
κάνει το προσωπικό συµφέρον ταυτόσηµο µε το κοινωνικό συµφέρον.

Επίσης, δεδοµένων των σηµερινών τάσεων, πιθανόν να µη ϑέλουν όλοι
ή να µη χρειάζεται όλοι να γίνουν σχεδιαστές προϊόντων. Πολλοί άνθρωποι
πιθανώς να είναι ικανοποιηµένοι απλά χρησιµοποιώντας όσα έχουν σχεδιά-
σει οι υπόλοιποι, χωρίς να συµµετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Μάλιστα
σήµερα είναι πολύ µικρό το ποσοστό του πληθυσµού που συµµετέχει πραγ-
µατικά στο σχεδιασµό ή στην κατασκευή των τεχνολογικών εφαρµογών τις
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οποίες χρησιµοποιούν εκατοµµύρια άνθρωποι καθηµερινώς. Το ϕαινόµενο
αυτό πιθανώς να συνεχιστεί στο µέλλον, αν και όσο πιο πολλά µυαλά έχουν
γνώσεις και συνεργάζονται για την επίλυση προβληµάτων τόσο το καλύτερο.
Αν το εκπαιδευτικό σύστηµα αποµακρυνόταν από τη στείρα αποµνηµόνευση
και τις απαρχαιωµένες εκπαιδευτικές ϑεωρίες του 19ου αιώνα, ϑα ϐλέπαµε
πιθανότατα µια έκρηξη δηµιουργικότητας και συµµετοχής στην κοινωνική
πρόοδο.

΄Ενα ακόµη πολύ σηµαντικό κοµµάτι αυτών των προγραµµάτων σχεδίου
και µηχανικής είναι το πώς µπορούν να ενσωµατώσουν προηγµένη Φυσική
και άλλες ιδιότητες των ϕυσικών νόµων, στα προτεινόµενα σχέδια προς δο-
κιµή. Με άλλα λόγια, αυτά τα προγράµµατα µας επιτρέπουν όχι µόνο να
ϐλέπουµε τις ιδιότητες ενός αγαθού σε ένα στατικό οπτικό µοντέλο, αλλά και
να το δοκιµάζουµε ψηφιακά, σε τέτοιο ϐαθµό ώστε να µπορούµε να έχουµε
επαρκείς πληροφορίες για τη λειτουργία του πριν καν κατασκευαστεί.

Για παράδειγµα, όλα τα νέα σχέδια αυτοκινήτων σήµερα, πολύ πριν τα
οχήµατα παραχθούν σε ϕυσική µορφή, εξετάζονται µέσω µιας πολύπλοκης
διαδικασίας ψηφιακού ελέγχου η οποία ϐοηθάει σε µεγάλο ϐαθµό την ακε-
ϱαιότητα της τελικής κατασκευής.6 Με την πάροδο του χρόνου πιθανόν ϑα
µπορούµε να αναπαριστούµε και να ελέγχουµε ψηφιακά όλους τους ϕυσι-
κούς νόµους, εφαρµόζοντάς τους σε διαφορετικά πλαίσια.

16.6 Πρότυπα Βελτιστοποιηµένης
Αποδοτικότητας

Τα πρότυπα αποδοτικότητας είναι ορισµένοι κανόνες στους οποίους πρέ-
πει να υπακούει οποιοδήποτε σχέδιο. Η σχετική αξιολόγηση, δηλαδή το κατά
πόσο ένα σχέδιο είναι ευθυγραµµισµένο µε αυτά τα πρότυπα, ϑα αξιολογείται
αυτόµατα ή αλγοριθµικά µέσω του Συστήµατος Συνεργατικού Σχεδιασµού. Η
αξιολόγηση αυτή είναι ουσιαστικά µία διαδικασία ϕιλτραρίσµατος.

Εν ολίγοις, κάθε προτεινόµενο σχέδιο ϑα ϕιλτράρεται ψηφιακά µε ϐάση
κάποια πρωτόκολλα ϐιωσιµότητας και αποδοτικότητας, τα οποία ϑα λαµβά-
νουν υπόψη όχι µόνο τους υπάρχοντες πλανητικούς πόρους αλλά και την
επίδοση του ϐιοµηχανικού συστήµατος ανά πάσα στιγµή.

Τα πρωτόκολλα αυτά ϑα περιελάµβαναν τα ακόλουθα «πρότυπα αποδοτι-
κότητας».7

6 Παραποµπή: Engineering revolution: CAD/CAE advancements changing vehicle de-
velopment. (http://wardsauto.com/news-amp-analysis/engineering-revolution-cadcae-
advancements-changing-vehicle-development)

7 Σηµειωτέον, αυτά τα πρωτόκολλα συζητήθηκαν επίσης στο δοκίµιο Πραγµατικοί Οικονο-
µικοί Παράγοντες, στο πλαίσιο των «µικροοικονοµικών παραγόντων».
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α) Στρατηγική Μεγιστοποίηση της Ανθεκτικότητας

ϐ) Στρατηγική Μεγιστοποίηση της Προσαρµοστικότητας

γ) Στρατηγική Τυποποίηση των Εξαρτηµάτων

δ) Στρατηγικά Ενσωµατωµένα Πρωτόκολλα Ανακύκλωσης

ε) Στρατηγική Προσαρµογή σε Μελλοντική Αυτοµατοποίηση

Edesign = fdesign(td, Adesign, cr , Nc, HL)

Σχήµα 16.4: Συµβολισµοί για τη συνάρτηση της «Βέλτιστης Αποδοτικότητας
Σχεδιασµού»

΄Οπως δείχνει σχήµα 4, η αποδοτικότητα σχεδιασµού Edesign είναι ένας από
τους κύριους παράγοντες της συνολικής αποδοτικότητας της κατασκευής και
της διανοµής. Αυτή η αποδοτικότητα του σχεδιασµού εξαρτάται από πολλούς
ϐασικούς συντελεστές που ϑα µπορούσαν να ονοµαστούν τωρινά πρότυπα
αποδοτικότητας Eidesign. Εδώ ο δείκτης i αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριµένο
πρότυπο.

Κάθε πρότυπο ϑα εξεταστεί πολύ συνοπτικά παρακάτω, εκτός από κάποιες
περιπτώσεις στις οποίες ϑα επεκταθούµε πάνω στη συµβολική λογική τους,
για λόγους σαφήνειας.

16.6.1 Στρατηγική Μεγιστοποίηση της Ανθεκτικότητας

Η «Στρατηγική Μεγιστοποίηση της Ανθεκτικότητας» έχει ως σκοπό να κά-
νει το αγαθό όσο πιο δυνατό και ανθεκτικό στο χρόνο γίνεται. Τα υλικά που ϑα
χρησιµοποιούνται ϑα υπολογίζονται δυναµικά και αυτόµατα από το σύστη-
µα σχεδιασµού, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο επιδεκτικά σε ένα ϐέλτιστο
πρότυπο ανθεκτικότητας. Φυσικά η παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει ότι,
λόγω της σπανιότητας ή άλλων παραγόντων, ϑα υπάρχουν και υποκατάστατα
για κάθε υλικό που χρειάζεται.
Μεγιστοποίηση td ανθεκτικότητας. Αυτή η µεγιστοποίηση td(d1, d2, ..., di) αν-
ϑεκτικότητας µπορεί να γίνει αντιληπτή σαν ένα τοπικό Ϲήτηµα ϐελτιστοποί-
ησης. Μπορεί να αναλυθεί µε τους παράγοντες di οι οποίοι την επηρεάζουν,
όπου do1, d

o
2, ...d

o
i είναι κάποιες ϐέλτιστες τιµές των παραγόντων.

td(d1, d2, ...di)→ max, td = tmax(do1, d
o
2, ..., d

o
i )
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16.6.2 Στρατηγική Μεγιστοποίηση της Προσαρµοστικότη-
τας

Η «Στρατηγική Μεγιστοποίηση της Προσαρµοστικότητας» Adesign είναι η
µέγιστη δυνατή ευελιξία για αντικατάσταση των εξαρτηµάτων ενός αγαθού.
Στην περίπτωση που κάποιο εξάρτηµα καταστεί ελαττωµατικό ή ξεπερασµένο,
το σχέδιο του αγαθού διευκολύνει την αντικατάσταση του εξαρτήµατος ώστε
να µεγιστοποιείται η διάρκεια Ϲωής του προϊόντος, αποφεύγοντας πάντα την
αντικατάσταση ολόκληρου του προϊόντος.

16.6.3 Στρατηγική Τυποποίηση των Εξαρτηµάτων

Η «Στρατηγική Τυποποίηση των Εξαρτηµάτων» g1
c , g

2
c , ...g

i
c, g

Nc
c σηµαίνει

πως όλα τα νέα σχέδια είναι προσαρµοσµένα ή αντικαθιστούν τα υπάρχοντα
εξαρτήµατα, που είτε χρησιµοποιούνται είτε είναι πλέον ξεπερασµένα επειδή
δεν είναι αποδοτικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Αυτή η λογική ϑα έπρεπε να
εφαρµόζεται όχι µόνο σε ένα δεδοµένο προϊόν αλλά σε ολόκληρο το είδος του
προϊόντος, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

NC → min

Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιήσουµε το σύνολο των ειδών εξαρτηµάτων Nc.
Με άλλα λόγια, η τυποποίηση των εξαρτηµάτων ϑα καταστήσει δυνατή τη
µείωση του αριθµού Nc όσο πιο πολύ γίνεται.

16.6.4 Στρατηγικά Ενσωµατωµένα Πρωτόκολλα Ανακύκλω-
σης

Τα «Στρατηγικά Ενσωµατωµένα Πρωτόκολλα Ανακύκλωσης» cr εξασφα-
λίζουν ότι κάθε σχέδιο ϑα είναι προσαρµοσµένο στις εκάστοτε δυνατότητες
αναγέννησης υλικών. Το ενδεχόµενο ϐλάβης ενός αγαθού πρέπει να λαµβά-
νεται υπόψιν κατά τον αρχικό σχεδιασµό του έτσι ώστε να διευκολύνεται η
πιθανή ανακύκλωσή του.

16.6.5 Στρατηγική Προσαρµογή σε Μελλοντική Αυτοµα-
τοποίηση

Η «Στρατηγική Προσαρµογή σε Μελλοντική Αυτοµατοποίηση» µεριµνά
προκειµένου σε κάθε σχέδιο να λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε δυνατότητες
αυτοµατοποίησης της παραγωγής έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να γίνεται πά-
ντα µε το µικρότερο δυνατό επίπεδο πολυπλοκότητας, ανθρώπινης εργασίας
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ή επίβλεψης. Αυτό το πρωτόκολλο, όπως και όλα τα άλλα, έχει ως στόχο να
απλοποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα υλικά και τα µέσα
παραγωγής ώστε να παράγεται ο µέγιστος δυνατός αριθµός προϊόντων µε την
ελάχιστη δυνατή ποικιλία υλικών και εξοπλισµού παραγωγής.

Η ανθρώπινη εργασία δηλώνεται ως HL ενώ η αυτοµατοποιηµένη εργα-
σία ως AL . Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η ανθρώπινη συµµετοχή στη
διαδικασία της παραγωγής.

Αυτό µπορεί να γραφτεί και ως εξής :

HL/(HL + AL)→ min

Με ϐάση αυτήν την εξίσωση, ϑα µπορούσαµε να γράψουµε επίσης µια α-
πλούστερη συνθήκη:

HL(l1, ...li)/AL(l1, ...li)→ min

όπου li είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανθρώπινη και την αυτο-
µατοποιηµένη εργασία.

Οπότε, επιστρέφοντας στο Σχήµα 4, η «Βέλτιστη Αποδοτικότητα Σχεδια-
σµού» µπορεί να περιγραφεί µέσω µιας συνάρτησης fdesign όπου td είναι η
ανθεκτικότητα, Adesign είναι η προσαρµοστικότητα, Cr είναι η διευκόλυνση
στην ανακύκλωση, Nc είναι ο ελάχιστος αριθµός ειδών εξαρτηµάτων και HL
είναι η ανθρώπινη εργασία.

16.7 Το Βιοµηχανικό ∆ίκτυο

Το ϐιοµηχανικό δίκτυο είναι το ϐασικό δίκτυο των ϕυσικών εγκαταστάσε-
ων που συνδέονται άµεσα µε το σύστηµα σχεδιασµού και τη ϐάση δεδοµένων
που µόλις περιγράφηκε. Το σύστηµα διασυνδέει τους εξυπηρετητές, τις ε-
γκαταστάσεις παραγωγής και τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. (Σχήµα 5)

16.7.1 Σχεδιασµός Εξυπηρετητών

Αυτοί οι εξυπηρετητές υπολογιστών συνδέουν τη ϐάση δεδοµένων του σχε-
διασµού µε τους σχεδιαστές-καταναλωτές, ενώ αναβαθµίζονται συνεχώς µε
σχετικά ϕυσικά δεδοµένα για να καθοδηγήσουν την διαδικασία της δηµιουρ-
γίας προϊόντων µε τον πιο αποδοτικό και ϐιώσιµο τρόπο.

΄Οπως τονίστηκε, η ∆ιεπαφή Συνεργατικού Σχεδιασµού είναι ένα πρό-
γραµµα ανοιχτού κώδικα, το οποίο διευκολύνει το συλλογικό σχεδιασµό µε
τη ϐοήθεια υπολογιστή (CAD). Το πρόγραµµα αυτό διεκπεραιώνει κάθε στά-
διο της παραγωγής µε ϐάση τα ϕίλτρα αποδοτικότητας και ϐιωσιµότητας (ϐλέ-
πε Σχήµα 4) ώστε να εξασφαλίζεται ο ϐέλτιστος σχεδιασµός. Αυτά τα σχέδια
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Σχήµα 16.5: Ενδεικτική Αναπαράσταση του Βιοµηχανικού ∆ικτύου

δοκιµάζονται σε πραγµατικό χρόνο, ψηφιακά, ενώ στις περισσότερες περι-
πτώσεις το αγαθό είναι διαθέσιµο για απόκτηση κατά παραγγελία ή ως ϐάση
για να χτιστούν νέες ιδέες.

16.7.2 Εγκαταστάσεις Παραγωγής

Αυτές οι υποδοµές είναι υπεύθυνες για τη ϕυσική κατασκευή των σχεδίων.
Πρόκειται για αυτοµατοποιηµένα εργοστάσια τα οποία, µε τον καιρό, ϑα µπο-
ϱούν να παράγουν όλο και περισσότερα αγαθά µε όλο και λιγότερα υλικά και
µηχανήµατα. Μάλιστα αν προσπαθούσαµε ως κοινωνία να αποφεύγουµε τις
πολυπλοκότητες κατά το σχεδιασµό, το ϐιοµηχανικό σύστηµα ϑα µπορούσε
να γίνει ακόµη πιο αποδοτικό, όσον αφορά τη χρήση των πλανητικών πόρων,
και ϐιώσιµο, όσον αφορά την επίδραση στο περιβάλλον. ΄Ετσι µπορούµε να
µεγιστοποιήσουµε τις δυνατότητές µας για να παράγουµε αφθονία.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής, είτε οµογενείς είτε ετερογενείς, ϑα τοπο-
ϑετούνταν στρατηγικά σε συγκεκριµένα σηµεία ανάλογα µε το µέγεθος και
τις ανάγκες του πληθυσµού σε κάθε περιοχή, όπως ακριβώς λειτουργούν τα
µανάβικα σήµερα. Αυτή είναι η λεγόµενη «στρατηγική εγγύτητας», η οποία
ϑα αναλυθεί περισσότερο στη συνέχεια.
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16.7.3 Εγκαταστάσεις ∆ιανοµής

Ανάλογα µε τη Ϲήτηση της εκάστοτε περιοχής, η διανοµή αγαθών µπο-
ϱεί να γίνεται είτε άµεσα από τις εγκαταστάσεις παραγωγής, αν πρόκειται
για ιδιαίτερα αγαθά για συγκεκριµένες χρήσεις, είτε έµµεσα σε ϐιβλιοθήκες
διανοµής για δηµόσια χρήση.

Τα αγαθά που έχουν χαµηλή Ϲήτηση ϑα κατασκευάζονται µε ειδική πα-
ϱαγωγή, ενώ αυτά που έχουν υψηλή Ϲήτηση ϑα έχουν πιο τυποποιηµένη
παραγωγή. ΄Ενα παράδειγµα της πρώτης κατηγορίας είναι µια καρέκλα µε
ιδιόρρυθµο σχεδιασµό, ενώ ένα παράδειγµα της δεύτερης κατηγορίας είναι
το ϕαγητό που αποτελεί ανάγκη µαζικής παραγωγής.

Πρέπει να τονίσουµε ξανά ότι είτε ένα αγαθό διανέµεται απευθείας στον
καταναλωτή είτε διανέµεται µέσω µίας ϐιβλιοθήκης διανοµής, το συνολικό
µοντέλο παραµένει ένα σύστηµα πρόσβασης. Με άλλα λόγια, ανά πάσα στιγ-
µή, ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει το αντικείµενο που πήρε, για επεξεργα-
σία ή αναδιανοµή.

16.7.4 Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης

Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, στις οποίες ϑα επιστρέφονται τα αγαθά
για ανανέωση και επανεπεξεργασία, ϑα είναι πιθανότατα ένα τµήµα των ε-
γκαταστάσεων παραγωγής. ΄Οπως σηµειώθηκε στα πρωτόκολλα σχεδιασµού,
όλα τα αγαθά ϑα σχεδιάζονται έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να ανακυκλω-
ϑούν. Ο στόχος είναι µία οικονοµία µηδενικών αποβλήτων. Ανεξάρτητα από
το αν πρόκειται για ένα τηλέφωνο, έναν καναπέ, έναν υπολογιστή, µια Ϲακέτα
ή ένα ϐιβλίο, όλα εν τέλει επιστρέφουν σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, το
οποίο επεξεργάζεται άµεσα οποιοδήποτε αντικείµενο µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

Φυσικά, ένα αντικείµενο µπορεί να επιστραφεί κάπου αλλού, εφόσον αυ-
τό χρειάζεται. Τα ενσωµατωµένα και τυποποιηµένα κέντρα παραγωγής και
ανακύκλωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωµένο, ευέλικτο και
ολιστικό σύστηµα, ϑα µπορούσαν να διαχειριστούν τα αγαθά µε τον ϐέλτιστο
τρόπο, εν αντιθέσει µε σήµερα.

16.7.5 Παγκόσµια ∆ιαχείριση των Φυσικών Πόρων

Οι προαναφερθέντες εγκαταστάσεις είναι συνδεδεµένες µε ένα δίκτυο Πα-
γκόσµιας ∆ιαχείρισης Πόρων. Πρόκειται για ένα σύστηµα αισθητήρων και
διαρκών υπολογισµών το οποίο, µέσω ανατροφοδότησης, παρέχει ανά πά-
σα στιγµή πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των πρώτων υλών και του
περιβάλλοντος.
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16.8 ∆ιαχείριση Πόρων, Ανατροφοδότηση
και Αξία

΄Οπως ήδη έχει τονιστεί, οι διαδικασίες σχεδίασης και µοντελοποίησης µε
τη ϐοήθεια υπολογιστή δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από την υπάρχουσα κα-
τάσταση του πλανήτη και των ϕυσικών πόρων, όπως γίνεται σήµερα από τις
ϐιοµηχανίες. Μέσα στη διαδικασία σχεδιασµού είναι ενσωµατωµένο ένα σύ-
στηµα ανατροφοδότησης, παγκόσµιας εµβέλειας, το οποίο παρέχει δεδοµένα
για όλους τους σχετιζόµενους µε την εκάστοτε παραγωγή πόρους.

΄Ολες οι πρώτες ύλες εντοπίζονται και παρακολουθούνται διαρκώς, σε
πραγµατικό χρόνο και στο ϐαθµό που επιτρέπει η τεχνολογία ανά πάσα στιγ-
µή. Αυτή η διαδικασία γίνεται διότι είναι καίριος παράγοντας της αποδοτι-
κότητας η εναρµόνιση µε τις αναγεννητικές διαδικασίες της Γης. Επιπλέον
έτσι εξασφαλίζεται ότι χρησιµοποιούµε µόνο τα πιο άφθονα υλικά και απο-
ϕεύγουµε αυτά που υπάρχουν σε µικρές ποσότητες. Τα παραπάνω είναι οι
ϐασικοί στόχοι του συστήµατος Παγκόσµιας ∆ιαχείρισης Πόρων.

΄Οσον αφορά τον υπολογισµό της «αξίας» των προϊόντων, οι δύο πιο σηµα-
ντικοί παράγοντες, οι οποίοι ϑα υποβάλλονται σε συνεχείς αλλαγές µέσω της
ϐιοµηχανικής ανατροφοδότησης, είναι το επίπεδο της α) «σπανιότητας» των
ϕυσικών πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή τους και ο ϐαθµός της ϐ)
«πολυπλοκότητας εργασίας» για την κατασκευή τους.

16.8.1 Αξία Σπανιότητας

Η «αξία της σπανιότητας» µπορεί να λάβει µία αριθµητική τιµή από το 1
έως το 100. Το 1 δηλώνει, µε ϐάση τους ϱυθµούς χρήσης, ότι ο τάδε ϕυσικός
πόρος ϐρίσκεται στη µέγιστη κατάσταση σπανιότητας ενώ το 100 δηλώνει ότι
ο πόρος ϐρίσκεται σε αφθονία. Το 50 ϑα ήταν η µέση τιµή, η οποία δηλώνει
ότι ένας πόρος χρησιµοποιείται σε ποσότητα ίση µε το ϱυθµό αναγέννησής
του. Αυτές οι τιµές είναι ενδεικτικές για το πώς ϑα µπορούσε να υπολογίζεται
η σπανιότητα των ϕυσικών πόρων, η οποία ϑα καθορίζεται και ϑα ανανεώνεται
ανά πάσα στιγµή από το δίκτυο της Παγκόσµιας ∆ιαχείρισης Πόρων.

Για παράδειγµα, αν η χρήση του ξύλου έπεφτε κάτω από την τιµή του
50, πράγµα που ϑα σήµαινε ότι η κατανάλωση είναι µεγαλύτερη από το
ϱυθµό αναγέννησης του ξύλου, αυτό ϑα πυροδοτούσε αυτοµάτως µια κίνηση
για να αντισταθµιστεί αυτή η κατάσταση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ϑα
ξεκινούσε µία διαδικασία για να χρησιµοποιηθούν άλλα υλικά αντί για το
ξύλο ή έστω υποκατάστατά του για κάθε µελλοντική παραγωγή.

Συγκριτικά, σε ένα σύστηµα της αγοράς ο µηχανισµός της τιµολόγησης
χρησιµοποιείται για να αποφασιστεί ποιο υλικό είναι πιο οικονοµικά απο-
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Σχήµα 16.6: Απεικόνιση του Υπολογισµού της Σπανιότητας

δοτικό, υποθέτοντας πως η εν λόγω τιµή συνυπολογίζει τις σχετικές τεχνικές
πληροφορίες, όπως για παράδειγµα η σπανιότητα των ϕυσικών πόρων που
χρησιµοποιήθηκαν.

Αυτή η νέα προσέγγιση, αντί να χρησιµοποιεί µία τιµή για να συγκρίνει ή
να αξιολογεί την αξία ενός προϊόντος στην αγορά, συνυπολογίζει άµεσα όλους
τους τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την παραγωγή. ΄Οσον αφορά
τη µέριµνα για την σπανιότητα, µια καλή µέθοδος ϑα ήταν οι ϕυσικοί πόροι
να οργανώνονται σε οµάδες παραπλήσιων υλικών και να υπολογίζεται το κατά
πόσο οι ιδιότητές τους είναι παρόµοιες και ο ϐαθµός της αποδοτικότητάς τους
για κάθε χρήση. Αυτοί οι υπολογισµοί ϑα µπορούσαν να έχουν ποσοτική
µορφή µέσω αριθµητικών τιµών.

Για παράδειγµα, υπάρχουν διάφορα µέταλλα και το καθένα έχει διαφορε-
τικές αποδόσεις όσον αφορά την ηλεκτρική αγωγιµότητα. Αυτές οι αποδόσεις
µπορούν να υπολογιστούν και να εκφραστούν µε αριθµούς, όπως οι τιµές
στην ενότητα της σπανιότητας, έτσι ώστε να µπορούν να συγκριθούν. Εποµέ-
νως, αν για παράδειγµα ένα αγώγιµο µέταλλο ϐρεθεί κάτω από την τιµή 50, η
οποία δηλώνει την ισορροπηµένη χρήση ενός ϕυσικού πόρου, τότε ξεκινούν
αυτόµατα ορισµένοι υπολογισµοί από το δίκτυο διαχείρισης ϕυσικών πόρων,
οι οποίοι αξιολογούν την κατάσταση άλλων αγώγιµων υλικών, το επίπεδο σπα-
νιότητάς τους και το επίπεδο αποδοτικότητάς τους για τη συγκεκριµένη χρήση.
Οι υπολογισµοί αυτοί ουσιαστικά προετοιµάζουν την αντικατάσταση του αγώ-
γιµου υλικού το οποίο ϐρίσκεται σε κατάσταση σπανιότητας.

Αυτό είναι ένα απλοϊκό παράδειγµα, καθώς η διαδικασία µπορεί να γίνει
πολύ πιο περίπλοκη, ανάλογα µε τα υλικά που χρησιµοποιούνται και τα προ-
ϐλήµατα που µπορεί να ανακύψουν. Μάλιστα, για αυτόν ακριβώς το λόγο
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αυτοί οι υπολογισµοί διεκπεραιώνονται από µηχανές, όχι από ανθρώπους.
Ο ανθρώπινος νους, είτε λειτουργεί µεµονωµένα είτε σε συνεργασία µε άλλα
άτοµα, δεν µπορεί να επεξεργαστεί τόσο µεγάλο όγκο δεδοµένων. Επίσης,
αξίζει να σηµειωθεί πως αυτός ο άµεσος υπολογισµός της αξίας, ο οποίος ϐα-
σίζεται στη χρησιµότητα του εκάστοτε αγαθού, στην ευελιξία της παραγωγής
και στην περιβαλλοντική ϐιωσιµότητα, είναι πολύ πιο αποδοτικός, σε σύγκρι-
ση µε το σηµερινό µηχανισµό τιµών, όσον αφορά την έξυπνη διαχείριση και
διανοµή των πλανητικών πόρων.

16.8.2 Πολυπλοκότητας της εργασίας

Παροµοίως, η «πολυπλοκότητα της εργασίας» είναι ουσιαστικά η πολυ-
πλοκότητα οποιασδήποτε παραγωγής. Ο παράγοντας αυτός αξιολογείται µε
αριθµητικές τιµές ανάλογα µε το πόσο πολύπλοκη είναι η παραπάνω δια-
δικασία. Εφόσον στο προτεινόµενο µοντέλο η παραγωγή είναι σε µεγάλο
ϐαθµό αυτοµατοποιηµένη, η πολυπλοκότητα µπορεί να µετρηθεί µε ϐάση τα
«στάδια της παραγωγικής διαδικασίας». Πριν από κάθε παραγωγή µπορού-
µε να υπολογίσουµε πόσα «στάδια» επεξεργασίας ϑα χρειαστεί ένα αγαθό για
την κατασκευή του. Στη συνέχεια µπορεί να συγκριθεί µε άλλες παραγω-
γές προϊόντων, ιδανικά µε προϊόντα του ίδιου είδους, ώστε να µπορούµε να
την αξιολογήσουµε. Με άλλα λόγια, οι µονάδες µέτρησης στη συγκεκριµένη
περίπτωση είναι αυτά τα «στάδια».

Για παράδειγµα, µια καρέκλα η οποία µπορεί να σχηµατιστεί σε τρία
λεπτά από απλά πολυµερή µε µία απλή διαδικασία ϑα έχει µικρότερη τιµή
«πολυπλοκότητας εργασίας» από µια καρέκλα η οποία απαιτεί πιο περίπλοκη
διαδικασία και ανάµικτα υλικά. Σε περίπτωση που µία παραγωγή ϑεωρείται
υπερβολικά πολύπλοκη ή αναποτελεσµατική (σε σύγκριση πάντα µε άλλες
παραγωγές της ίδιας κατηγορίας), το σχετικό σχέδιο ϑα σηµειωνόταν για ε-
πανεξέταση.

Αυτές οι προσαρµογές και σηµειώσεις ϑα είχαν τη µορφή ανατροφοδότη-
σης από τη διεπαφή σχεδιασµού κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού. Επίσης,
δεδοµένης της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνητής νοηµοσύνης, µπορούµε εύ-
λογα να υποθέσουµε ότι το σύστηµα, κάποια στιγµή, ϑα µπορούσε κάλλιστα
να προτείνει λύσεις ή να τις εφαρµόζει σε πραγµατικό χρόνο.

16.9 Υπολογισµός Σχεδιασµού

Παρακάτω δίνεται µία ϐήµα προς ϐήµα ανάλυση της προαναφερθείσας
διαδικασίας. Για λόγους κατανόησης, ϑα γίνει πολλαπλή αναφορά σε κά-
ποιους όρους. Αν εξετάσουµε το σχεδιασµό ενός αγαθού όσο πιο σφαιρικά
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γίνεται, όσον αφορά τις σχετικές ϐιοµηχανικές διαδικασίες, πιθανότατα ϑα
καταλήξουµε σε τέσσερις λειτουργίες που αποτελούν ουσιαστικά τους πυ-
λώνες της ϐιοµηχανίας : σχεδιασµός, παραγωγή, διανοµή και ανακύκλωση.
Τονίζεται και πάλι ότι αυτές οι διαδικασίες συνδέονται άµεσα µε το σύστηµα
Παγκόσµιας ∆ιαχείρισης Πόρων, το οποίο, χάρη στη συνεχή ανατροφοδότησή
του, ϐοηθάει στη ϱύθµιση των ϐιοµηχανικών διαδικασιών ώστε να εξασφαλί-
Ϲεται η αποδοτικότητα και η ϐιωσιµότητα.

Ο ϐασικός κανόνας της ϐιοµηχανικής παραγωγής, ο οποίος ϑα αναλυθεί
παρακάτω, εκφράζεται συµβολικά στο Σχήµα 1:

Κάθε σχεδιασµός αγαθού πρέπει να στοχεύει στα εξής :

1. Βέλτιστη Αποδοτικότητα Σχεδιασµού

2. Βέλτιστη Αποδοτικότητα Παραγωγής

3. Βέλτιστη Αποδοτικότητα ∆ιανοµής

4. Βέλτιστη Αποδοτικότητα Ανακύκλωσης

fP(Edesign, Ep, Edist , Er)→ max

Σχήµα 1. (επανάληψη)

16.9.1 Βέλτιστη Αποδοτικότητα Σχεδιασµού

Το σχέδιο ενός προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που
προστάζουν τα

• Τωρινά Κριτήρια Αποδοτικότητας Eidesign

΄Οπως αναφέρθηκε ήδη, τα Τωρινά Κριτήρια Αποδοτικότητας έχουν πέντε
υποδιαδικασίες αξιολόγησης,

• Ανθεκτικότητα = td

• Προσαρµοστικότητα = Adesign

• Τυποποίηση = NC

• Ενσωµατωµένα Πρωτόκολλα Ανακύκλωσης = Cr

• Προσαρµογή σε Μελλοντική Αυτοµατοποίηση = HL
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Σηµειωτέον, ϑα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι στις παραπάνω δια-
δικασίες και στις µεταξύ τους σχέσεις περιλαµβάνονται πολύ περισσότεροι
παράγοντες, διότι δεν περιγράφονται αρκετά αναλυτικά. Ωστόσο, όπως ήδη
σηµειώθηκε, τα στοιχεία αυτά αποτελούν απλά την «ανώτερη» ϐαθµίδα ή αν
ϑέλετε τον γενικότερο τρόπο σκέψης που καθοδηγεί όλες τις επιµέρους διαδι-
κασίες. ∆εν είναι ο σκοπός αυτού του κειµένου να παράσχει όλες τις πτυχές
ενός λειτουργικού αλγορίθµου. Επιπρόσθετα, εννοείται ότι οι παράµετροι
που αναφέρθηκαν σε αυτή την ενότητα πιθανώς δεν είναι ολοκληρωµένοι ή
πλήρεις.

16.9.2 Βέλτιστη Αποδοτικότητα Παραγωγής

Οι παράµετροι αυτού του ϕίλτρου µπορεί να αλλάξουν ανάλογα µε τις
εγκαταστάσεις και το αν πρόκειται για σταθερή αυτοµατοποίηση ή ευέλι-
κτη αυτοµατοποίηση.8 Ενδεικτικά, παρακάτω ϑα αναλυθούν δύο µόνο είδη
εγκαταστάσεων: οι εγκαταστάσεις για αγαθά µαζικής παραγωγής (υψηλής
Ϲήτησης) και οι εγκαταστάσεις για ιδιαίτερα αγαθά (χαµηλής Ϲήτησης).

Με λίγα λόγια, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευή γίνεται µία κατη-
γοριοποίηση DS η οποία αναθέτει το αγαθό προς παραγωγή σε µία από τις
δύο ϐασικές κατηγορίες εγκαταστάσεων. Αν πρόκειται για αγαθό «υψηλής
Ϲήτησης», τότε αυτό ανατίθεται σε µία εγκατάσταση σταθερής αυτοµατοποίη-
σης Ā(ai), δηλαδή σε µία εγκατάσταση που διαθέτει αυτόµατα µηχανήµατα
παραγωγής µόνο για το συγκεκριµένο είδος αγαθού, επιταχύνοντας έτσι τη
διαδικασία. Αντίθετα, αν πρόκειται για αγαθό «χαµηλής Ϲήτησης», τότε ανα-
τίθεται σε κάποια εγκατάσταση ευέλικτης αυτοµατοποίησης Ã(t, Dc(t), ai), η
οποία αλλάζει ανά καιρούς τα µηχανήµατά της για συγκεκριµένους σκοπούς,
εποµένως είναι ιδανική για πολλαπλών ειδών σχέδια.

Φυσικά αυτό το διάγραµµα προϋποθέτει πως χρειάζονται µόνο δύο κατη-
γορίες εγκαταστάσεων ενώ στην πραγµατικότητα ϑα µπορούσαν να υπάρχουν
πολύ περισσότερες, ανάλογα µε τους παράγοντες παραγωγής, γεγονός που
ϑα έκανε πιο περίπλοκες τις παραµέτρους της κατηγοριοποίησης ενός αγα-
ϑού. Ωστόσο, αν διατηρούνταν οι προαναφερθέντες κανόνες του ϐασικού
σχεδιασµού, πιθανότατα δεν ϑα εµφανίζονταν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις

8 Η «σταθερή αυτοµατοποίηση» (fixed automation), γνωστή και ως «σκληρή αυτοµατοποί-
ηση» (hard automation), αναφέρεται σε µία αυτοµατοποιηµένη εγκατάσταση παραγωγής
όπου η σειρά των εργασιών επεξεργασίας καθορίζεται από τη διάταξη του εξοπλισµού. Είναι
γρήγορη, αλλά έχει µικρότερο περιθώριο ποικιλίας στον σχεδιασµό της εξόδου. Η «ευέλικτη
αυτοµατοποίηση» (flexible automation) έχει τη δυνατότητα για περισσότερες παραλλαγές,
αλλά το µειονέκτηµα είναι ο χρόνος που απαιτείται για επαναπρογραµµατισµό και αλλαγή
στον εξοπλισµό παραγωγής. Αυτοί οι όροι είναι κοινοί στις ϐιοµηχανίες κατασκευής και
ϱοµποτικής σχετικά µε το σχεδιασµό εργοστασίων.
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Σχήµα 16.7: Κατηγοριοποίηση ενός αγαθού ως υψηλής ή χαµηλής Ϲήτησης

σε ϐάθος χρόνου, διότι ο στόχος ενός τέτοιου ϐιοµηχανικού µοντέλου ϑα ήταν
πάντα η απλοποίηση των διαδικασιών.

Η παραπάνω διαδικασία, η οποία απεικονίζεται στο Σχήµα 7, ϑα µπορού-
σε να περιγραφεί γραµµικά ως εξής :

΄Ολα τα σχέδια προϊόντων ϕιλτράρονται µέσω µιας διαδικασίας [Κατηγο-
ϱιοποίησης της Ζήτησης]. Η διαδικασία [Κατηγοριοποίησης της Ζήτησης],
ϐάσει των προτύπων που ϑέτονται, χωρίζει τα προϊόντα σε αγαθά [Χαµηλής
Ζήτησης] και αγαθά [Υψηλής Ζήτησης]. ΄Ολα τα σχέδια [Χαµηλής Κατανα-
λωτικής Ζήτησης] αναθέτονται και κατασκευάζονται σε εγκαταστάσεις [Ευέ-
λικτης Αυτοµατοποίησης] ενώ τα σχέδια [Υψηλής Καταναλωτικής Ζήτησης]
υλοποιούνται από εγκαταστάσεις [Σταθερής Αυτοµατοποίησης]. Και οι δύο
κατηγορίες σχεδίων υλοποιούνται σύµφωνα πάντα µε τον παράγοντα [Στρα-
τηγικής Εγγύτητας] dp.

16.9.3 Βέλτιστη Αποδοτικότητα ∆ιανοµής

Αφού τελειώσει η διαδικασία 2, το σχέδιο υλοποιείται και το αγαθό περ-
νάει από το ϕίλτρο της [Βέλτιστης Αποδοτικότητας ∆ιανοµής]. Εν ολίγοις
όλα τα προϊόντα κατανέµονται ϐάσει της προαναφερθείσας [Κατηγοριοποίη-
σης Ζήτησης]. Τα προϊόντα [Χαµηλής Καταναλωτικής Ζήτησης] ακολουθούν
την διαδικασία της [΄Αµεσης ∆ιανοµής] ενώ τα προϊόντα [Υψηλής Καταναλω-
τικής Ζήτησης] ακολουθούν την διαδικασία [Μαζικής ∆ιανοµής], πιθανότατα
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σε ϐιβλιοθήκες αγαθών, όπως σηµειώθηκε ήδη.

Σχήµα 16.8: Αναπαράσταση των Σχηµάτων ∆ιανοµής. (Α) (αριστερά) - ΄Αµε-
ση ∆ιανοµή - περίπτωση χαµηλής Ϲήτησης, (Β) (δεξιά) - Μαζική ∆ιανοµή -
περίπτωση υψηλής Ϲήτησης

Στην περίπτωση της [Χαµηλής Καταναλωτικής Ζήτησης] Dc < DS, η δια-
δικασία της διανοµής είναι άµεση (Σχήµα 8Α), δηλαδή το προϊόν διατίθεται
στον καταναλωτή χωρίς διαµεσολάβηση.

Στην περίπτωση της [Υψηλής Καταναλωτικής Ζήτησης] Dc > DS, η διανο-
µή γίνεται µαζικά (Σχήµα 8Β), δηλαδή το προϊόν πηγαίνει σε εγκαταστάσεις
όπως οι ϐιβλιοθήκες αγαθών, οι οποίες παίζουν το ϱόλο του µεσολαβητή (Di ).
Από αυτές τις εγκαταστάσεις, το αγαθό γίνεται προσβάσιµο στους καταναλωτές
(Ci ).

΄Οσον αφορά την «Αποδοτικότητα ∆ιανοµής» Edist, είτε πρόκειται για αγαθά
υψηλής Ϲήτησης είτε για αγαθά χαµηλής Ϲήτησης, η διαδικασία της διανο-
µής ϑα ϐελτιστοποιείται µε κριτήριο την απόσταση ddist από τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εγκαταστάσεις είναι κτίρια τοπι-
κής διανοµής, ή µε άλλα λόγια «ϐιβλιοθήκες αγαθών», οι οποίες τοποθετού-
νται ανάλογα µε τα επίπεδα Ϲήτησης της εκάστοτε περιοχής (ϐλ. «Στρατηγική
Εγγύτητας» dp ).

16.9.4 Βέλτιστη Αποδοτικότητα Ανακύκλωσης

Μετά τη διανοµή του, αρχίζει ο «κύκλος Ϲωής» του προϊόντος. ΄Οταν τε-
λειώσει αυτός ο κύκλος, το προϊόν καθίσταται «άχρηστο» και περνάει στη δια-
δικασία 4 µέσω του ϕίλτρου της [Βέλτιστης Αποδοτικότητας Ανακύκλωσης].
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Εν ολίγοις, όλα τα άχρηστα προϊόντα ακολουθούν ένα [Πρωτόκολλο Αναγέν-
νησης] Preg. Αυτό το πρωτόκολλο απαρτίζεται από τα εκάστοτε κριτήρια της
εποχής, τα οποία σχηµατίζονται από τις τεχνικές µας γνώσεις ανά πάσα στιγ-
µή, και εξασφαλίζει τις ϐέλτιστες διαδικασίες ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί
ένα υλικό. Φυσικά, οι σχετικές υποδιαδικασίες µπορεί να είναι αχανείς και
περίπλοκες, εποµένως είναι ο ϱόλος των µηχανικών να καταλάβουν ακριβώς
ποιες παράµετροι πρέπει να συµπεριληφθούν στην εξίσωση.

16.10 Η Οικιακή Οικονοµία

Η παραπάνω διαδικασία, η οποία είναι σχεδιασµένη για να εξασφαλίζει τη
µέγιστη δυνατή σταθερότητα και αποδοτικότητα του οικονοµικού µοντέλου,
είναι στην πραγµατικότητα αρκετά περίπλοκη όσον αφορά τις λεπτοµέρειες,
αν και µπορεί να ϕαίνεται πολύ απλή στη ϑεωρία.

Πρέπει να υπογραµµιστεί ξανά ότι είναι ένα τεράστιο πνευµατικό έργο
η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, ϐιοµηχανικού αλγορίθµου ο οποίος ϑα
λειτουργεί ως ένα ϕίλτρο ϱύθµισης, ϐασισµένο στους ϕυσικούς νόµους, µε
σκοπό να εξασφαλίζει τη ϐέλτιστη λειτουργία της ϐιοµηχανίας. Οι υποδιαδι-
κασίες ενός τέτοιου αλγορίθµου πιθανότατα ϑα ήταν χιλιάδες.

Από την άλλη πλευρά όµως, η ανάπτυξη του συνολικού έργου µπορεί να
είναι µία πάρα πολύ ευεργετική διαδικασία. Το γεγονός ότι για να υλοποιη-
ϑεί ένα τέτοιο έργο ϑα χρειαστεί να συµµετάσχουν και να συνεργαστούν πάρα
πολλοί άνθρωποι, σχηµατίζοντας έτσι έναν «συλλογικό νου» µε στόχο την επί-
λυση σηµαντικών κοινωνικών προβληµάτων, ϑα ήταν µία τεράστια χειρονοµία
ενότητας του ανθρώπινου είδους. Επιπροσθέτως, όλοι οι άνθρωποι ϑα µπο-
ϱούσαν να συµµετέχουν στη συντήρηση αυτού του ϐιοµηχανικού µοντέλου,
δίνοντας έτσι στον κάθε πολίτη µία πρωτόγνωρη ελευθερία δηµιουργικότητας
και έκφρασης. Πιθανώς να είναι πρωτοφανείς οι επιπτώσεις ενός εξαιρετικά
ευέλικτου συστήµατος παραγωγής, το οποίο λειτουργεί κατά παραγγελία και
µπορεί να παράγει ένα µόνο αγαθό για ένα µόνο άτοµο ή συγκεκριµένα αγα-
ϑά για έναν συγκεκριµένο πληθυσµό. Φυσικά, πολύ σηµαντικά ϑα ήταν και
τα αποτελέσµατα της προσπάθειας για τη δηµιουργία µίας πιο ειρηνικής και
ανθρώπινης κοινωνίας.

∆εδοµένων των τεχνολογικών τάσεων, δεν είναι απίθανο να δούµε στο µέλ-
λον µία µικρή πόλη µε δικό της δίκτυο εργοστασιακής παραγωγής το οποίο
µπορεί να κατασκευάσει οτιδήποτε µπορεί να χρειαστεί ένας πολίτης, όπως
ακριβώς σήµερα η κάθε πόλη έχει το δικό της µικρότερο ηλεκτρικό δίκτυο
που συνδέεται µε µία κεντρική πηγή ενέργειας. Οι πρώτες ύλες ϑα έρχο-
νται στο εργοστάσιο σύµφωνα µε τους αλγορίθµους συνθηκών και διανοµής
του «συστήµατος παγκόσµιας διαχείρισης πόρων», το οποίο συνδέει όλες τις

356



Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ϐιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τοπικές και παγκόσµιες.
Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο ενός τέτοιου µοντέλου, ο ϱόλος του ανθρώπου

είναι συχνά αντικείµενο σύγχυσης. Παρότι µία κοινωνία µετασπανιότητας
ϑα απάλλασσε τον πληθυσµό από την υποχρέωση του να δουλεύει για «να
τα ϐγάλει πέρα», αρκετοί άνθρωποι έχουν αντιρρήσεις σε ένα τέτοιο σύστη-
µα ϐασισµένοι σε ερωτήσεις όπως οι εξής : Αν οι άνθρωποι δεν δουλεύουν,
τι ϑα κάνουν τότε ; Ποιος ϑα επιβλέπει και ϑα συντηρεί τα συστήµατα της
ϐιοµηχανίας χωρίς να πληρώνεται;

Η πρώτη ερώτηση αφορά εξ ολοκλήρου τις ανθρώπινες αξίες. Οι άνθρωποι
πάντα έβρισκαν ενδιαφέροντα πράγµατα για να εξερευνήσουν και να κάνουν,
οπότε ϕαίνεται αβάσιµη η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι, αν δεν χρειάζεται να
παλεύουν για να εξασφαλίσουν ένα καλό επίπεδο διαβίωσης, απλά ϑα ϐαριού-
νται. Αντιθέτως, το πιο πιθανό είναι ότι µία τέτοια κοινωνία ϑα ανυψώσει τους
ανθρώπους σε ένα νέο ϐιοτικό επίπεδο και σε έναν πρωτόγνωρο κοινωνικό
ϱόλο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ασχοληθούν πραγµατικά µε ανώτερα
ενδιαφέροντα, όπως η προσωπική καλλιέργεια, κάτι που στο σηµερινό µοντέ-
λο είναι απλά ανέφικτο.

Η δεύτερη ερώτηση είναι πιο ενδιαφέρουσα. Σε µία αυτοµατοποιηµένη
κοινωνία, που προσπαθεί συνεχώς να απαλλάξει τον άνθρωπο από οποιαδή-
ποτε µονότονη, δύσκολη ή επικίνδυνη εργασία, ϑα υπάρχει ακόµα ανάγκη
για επίβλεψη και διαχείριση των ϐασικών λειτουργιών του ϐιοµηχανικού συ-
στήµατος. Σε αυτό ϐασίζονται αρκετοί άνθρωποι που διαφωνούν µε το µοντέλο
µετασπανιότητας, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο µοντέλο ϑα ήταν εφικτό µόνο
σε µία κατάσταση ουτοπίας µε 100% αυτοµατοποίηση όλων των εργασιών,
ώστε οι άνθρωποι να µην χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα. Ειδάλ-
λως, κάποια υποοµάδα ϑα χρειαζόταν να κάνει την υπολειπόµενη εργασία,
δηµιουργώντας αναπόφευκτα ένα είδος ιεραρχίας και καταπίεσης.

Το πρόβληµα µε αυτήν την υπόθεση είναι πως ϐρίσκεται ϐαθιά κλειδω-
µένη στην κοσµοθεωρία της αγοράς, όπου ο χρόνος ισοδυναµεί µε χρήµα.
Πολλοί άνθρωποι σήµερα έχουν µια ενσωµατωµένη αντίληψη πως για να γίνει
οτιδήποτε σε αυτήν την κοινωνία πρέπει να υπάρχει ένα χρηµατικό κίνητρο.

Με ϐάση τα στατιστικά όµως αυτή η υπόθεση είναι εσφαλµένη. Σε µια
δηµοσκόπηση του 1992 από την εταιρία Gallup, περισσότεροι από τους µι-
σούς Αµερικανούς ενήλικες (94 εκατοµµύρια Αµερικανοί) διέθεσαν εθελοντι-
κά χρόνο για κοινωνικούς σκοπούς, µε µέσο όρο 4,2 ώρες την εβδοµάδα και
συνολικά 20,5 δισεκατοµµύρια ώρες το χρόνο.9 Μια πιο πρόσφατη δηµοσκό-
πηση το ∆εκέµβριο του 2013 έδειξε µια σταθερή αύξηση στον εθελοντισµό από
το 2001 µέχρι το 2013.10 Στατιστικά από το 2008 στις Ηνωµένες Πολιτείες

9 Πηγή: Giving and Volunteering in the United States: Findings from a National Survey,
Hodgkinson & Weitzman, 1992, p2

10 Πηγή: Most Americans Practice Charitable Giving, Volunteerism (http://
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δείχνουν επίσης µία αύξηση του µη ϑρησκευτικού εθελοντισµού, υποδεικνύ-
οντας πως υπάρχουν πολλά άτοµα το οποία προσφέρουν εθελοντικά χρόνο
ακόµη και σε περίοδο µεγάλης οικονοµικής δυσκολίας και όχι απαραίτητα
για ϑρησκευτικούς λόγους.11 Η αλήθεια είναι πως αρκετοί άνθρωποι, ακό-
µα και στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και υλιστική κοινωνία των Ηνωµένων
Πολιτειών, ακόµα κάνουν αρκετά χωρίς οικονοµικό όφελος.

Ο προγραµµατισµός ανοιχτού κώδικα είναι ένα ακόµα παράδειγµα. Ο
προγραµµατισµός του Linux, το οποίο ξεκίνησε το 1991 ως ένα απλό πείρα-
µα χωρίς καµία σχεδόν χρηµατοδότηση και µε τη ϐοήθεια µόνο της κοινότη-
τας, ολοκληρώθηκε σε τρία χρόνια. Το Linux έχει περισσότερες από 10.000
γραµµές κώδικα, το µεγαλύτερο ποσοστό του οποίου γράφτηκε δωρεάν από
µία παγκόσµια κοινότητα προγραµµατιστών. Η Βικιπαίδεια είναι ένα ακόµα
παράδειγµα µη κερδοσκοπικής δηµιουργικότητας, έρευνας και προσωπικής
έκφρασης, το οποίο ϐασίζεται στη συµβολή της κοινότητας. ΄Εχει υπολογι-
στεί ότι η Βικιπαίδεια, η οποία αποτελείται από ένα αρκετά ανεπτυγµένο και
περίπλοκο πυρήνα, χρειάστηκε 100 εκατοµµύρια ώρες εθελοντικού χρόνου
για να δηµιουργηθεί, επιδεικνύοντας πως τα καλά ϕτιαγµένα αλληλεπιδρώ-
ντα συστήµατα, µε τη ϐοήθεια των εθελοντών, µπορούν να δηµιουργήσουν
εργαλεία πρώτης τάξεως τα οποία µέχρι πρότινος ϕάνταζαν ανέφικτα.

Οπότε, παρότι το κυρίαρχο κίνητρο στη σηµερινή κοινωνία είναι το χρή-
µα, οι άνθρωποι έχουν αποδείξει ότι, αν έχουν ελεύθερο χρόνο, µπορούν να
υλοποιήσουν πολύ σηµαντικά έργα χωρίς κάποιο χρηµατικό όφελος, διότι το
πραγµατικό κίνητρο σε αυτή την εργασία είναι η απόλαυση και τοαίσθηµα
της συνεισφοράς. Σήµερα οι περισσότερες δουλειές δεν παράγουν αυτό το
συναίσθηµα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν σε µια ιδιωτική δικτα-
τορία πέντε ηµέρες την εβδοµάδα και ϐρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των
ανωτέρων τους, καθώς µπορεί να απολυθούν οποιαδήποτε στιγµή.

Η συνεισφορά τους σπάνια έχει άµεση ανταπόδοση σε αυτούς ενώ το αί-
σθηµα της εκπλήρωσης είναι µηδαµινό. Ορισµένα επαγγέλµατα ϕαίνεται
πραγµατικά να είναι ανούσια, όσον αφορά την απτή κοινωνική συνεισφορά
ή την ανθρώπινη καλλιέργεια και εξέλιξη, καθώς πολλά από αυτά υπάρχουν
απλά για να διατηρηθεί η ϱοή του χρήµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι τα επαγγέλµατα στον τοµέα της διαφήµισης ή στη Wall Street, τα οποί-
α, αν και παρέχουν µεγάλα εισοδήµατα, στην πραγµατικότητα συνεισφέρουν
ελάχιστα στην απτή ϐελτίωση της κοινωνίας.

Αυτό ϑα µπορούσε ίσως να εξηγήσει την τάση που έχουν αρκετοί για
«τεµπελιά» όταν ϕεύγουν από τη δουλειά τους στο τέλος της ηµέρας και ε-

www.gallup.com/poll/166250/americans-practice-charitable-giving-volunteerism.aspx)
11 Παραποµπή: Despite Economy, Charitable Donors, Volunteers Keep Giving (http:/

/www.gallup.com/poll/113497/despite-economy-charitable-donors-volunteers-keep-
giving.aspx)
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πιστρέφουν σπίτι µε µία αίσθηση παραίτησης και κούρασης. Με τον καιρό,
πολλοί χάνουν την όρεξή τους καθώς η δουλειά τους γίνεται το µόνο πράγ-
µα που δίνει νόηµα στη Ϲωή τους, ξεχνώντας την απόλαυση που ένιωθαν για
διάφορες δραστηριότητες κατά τα νεανικά τους χρόνια.

Με αυτό κατά νου, σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους
και Νόµους ίσως ϑα χρειαζόταν µόνο το 5% του πληθυσµού µιας περιοχής
(εποµένως και το 5% του παγκόσµιου πληθυσµού) κατά µέσο όρο για να
επιβλέπει τις ϐασικές λειτουργίες του ϐιοµηχανικού συστήµατος. Αυτό το
νούµερο όµως πιθανότατα ϑα µειωνόταν στο µέλλον, µε την ανάπτυξη της τε-
χνολογίας. Αυτή η κοινωνική συνεισφορά, δηλαδή οι ϐοηθητικές πράξεις των
πολιτών χωρίς κάποια χρηµατική απολαβή, ϑα µπορούσε να χαρακτηριστεί
ως «οικιακή» οικονοµία. Παραδείγµατα αυτού του είδους οικονοµίας στη ση-
µερινή κοινωνία είναι οι δουλειές του σπιτιού, οι οικογενειακές υποχρεώσεις
και η συντήρηση µιας γειτονιάς.

Με τον ίδιο τρόπο ϑα αναθέτονταν τέτοιες εργασίες σε µια Οικονοµία Βα-
σισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους. Μάλιστα, αν αυτές οι εργασίες
µοιράζονταν σε µεγάλους πληθυσµούς, ο συνολικός χρόνος που ϑα χρειαζό-
ταν να διαθέσει ο κάθε πολίτης ϑα ήταν ελάχιστος. Ακόµα και στη σηµερινή
κοινωνία, αν κάποιος ϱωτούσε τον µέσο εργαζόµενο αν ϑα ήταν διατεθειµένος
να Ϲει σε ένα πολυτελές ϐιοτικό επίπεδο δίνοντας για αντάλλαγµα το 5% του
χρόνου του προκειµένου να συντηρεί το ίδιο το σύστηµα που επιτρέπει αυτό
το ϐιοτικό επίπεδο, είναι πολύ απίθανο ότι ϑα απαντούσε αρνητικά. Και µό-
νο ο χρόνος που εξοικονοµείται σε αυτό το κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο, σε
συνδυασµό µε την απαλλαγή από περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήµατα
που είναι εγγενή στο σύστηµα της αγοράς, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια
για λογικές αντιρρήσεις.

Παροµοίως, αφότου απελευθερωθεί, η ανθρώπινη τάση για συνεισφορά,
συνεργασία και δηµιουργικότητα, η οποία αποτελεί το πραγµατικό κίνητρο
της προόδου, δεν ϑα αναχαιτίζεται πλέον από τη µονοτονία ενός συστήµατος
που ϐασίζεται στην εργασία για εισόδηµα. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέ-
ψουµε τα επίπεδα δηµιουργικότητας και παραγωγικότητας που µπορεί να
ϕτάσει µια κοινωνία, αν δεν εµποδίζεται από τέτοιους καταπιεστικούς παρά-
γοντες.

16.11 Το Παράδοξο της Αποκέντρωσης

Παρότι η ϐάση του προτεινόµενου κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου είναι
οι πανανθρώπινες αξίες µίας παγκόσµιας κοινωνίας, είναι πολύ σηµαντικό να
γίνουν κατανοητά και τα τεχνικά στοιχεία που το απαρτίζουν, κυρίως τα στοι-
χεία της αποκέντρωσης και του πλεονασµού. Ο John Dalberg-Acton δήλωσε
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κάποτε το εξής : «Η εξουσία τείνει πάντα προς τη διαφθορά και η απόλυτη
εξουσία διαφθείρει απόλυτα».12 Ο ϕόβος της εξουσίας είναι ένα κοινό χα-
ϱακτηριστικό του πολιτισµού µας και δικαιολογηµένα µάλιστα µε ϐάση τα
ιστορικά προηγούµενα. Συνεπώς, πολλοί από αυτούς που ακούν για την
Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους υποθέτουν πως
αυτή η παγκόσµια κοινωνία «κυβερνάται» από ένα µεγάλο σύστηµα υπολογι-
στή, µια µηχανή, µια ελίτ τεχνοκρατών ή κάτι παρόµοιο.

Είναι σηµαντικό να έχουµε στου νου µας ότι σχεδόν όλες οι προηγού-
µενες κοινωνίες έζησαν σε καταστάσεις µεγάλης σπανιότητας, συνεπώς και
σε µεγάλες συγκρούσεις. Εποµένως, είναι εύλογες αυτές οι ενστάσεις δεδο-
µένου ότι το χρήµα και οι ϕυσικοί πόροι ήταν ανέκαθεν τα κύρια µέσα για
την απόκτηση εξουσίας (συνήθως µετά από αρκετές µάχες, είτε για λόγους
κυριαρχίας είτε για λόγους ιεραρχίας). Παρόλα αυτά, αυτές οι προκαταλή-
ψεις είναι αντιπαραγωγικές διότι υποθέτουν εσφαλµένα πως δεν ϑα έπρεπε
να εµπιστευόµαστε κανένα άτοµο το οποίο έχει κάποιου είδους έλεγχο ή αρ-
µοδιότητα.

Μια Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους είναι ό-
ντως ένα παγκόσµιο µοντέλο, όσον αφορά την επεξεργασία των οικονοµικών
στοιχείων και την αξιολόγηση της παραγωγικής µας δυνατότητας ανά πάσα
στιγµή. Κάθε ϕορά που σχεδιάζεται ένα αγαθό περνάει µέσα από τα προ-
αναφερθέντα ϕίλτρα αποδοτικότητας και ϐιωσιµότητας, τα οποία λαµβάνουν
πάντα υπόψη την κατάσταση των πλανητικών πόρων ενώ συνδέονται µε το
παγκόσµιο δίκτυο σχεδιασµού και διανοµής. Επιπλέον, οι αποφάσεις που α-
ϕορούν το σύνολο της κοινωνίας, οι οποίες σήµερα λαµβάνονται από εκλεγµέ-
νους αντιπροσώπους, στο προτεινόµενο κοινωνικό µοντέλο λαµβάνονται µέσω
της άµεσης συναίνεσης των πολιτών.

Το µόνο στοιχείο που τίθεται υπό κεντρική διαχείριση σε µία Οικονοµία
Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους & Νόµους είναι το παγκόσµιο ϐιοµηχα-
νικό δίκτυο. Εποµένως, όσον αφορά αυτό το δίκτυο, τα προβλήµατα που ϑα
µπορούσαν να ανακύψουν είναι παρόµοια µε αυτά του διαδικτύου σήµερα.
΄Ενα παράδειγµα είναι το «σπάσιµο» του κώδικα ενός υπολογιστή, κάτι που
σήµερα αποκαλείται λανθασµένα hacking. Το «σπάσιµο» είναι η κλοπή ή
αλλοίωση ενός προγράµµατος ή ψηφιακών δεδοµένων µέσω διείσδυσης στον
πηγαίο κώδικα.

Ωστόσο, πρέπει πρώτα να αναρωτηθούµε το εξής : Γιατί κάποιος να κάνει
µια τέτοια ενέργεια µέσα σε ένα τέτοιο µοντέλο; Εφόσον το προτεινόµενο κοι-
νωνικοοικονοµικό µοντέλο είναι σχεδιασµένο να παρέχει για όλους, γιατί να

12 Ο ιστορικός και ηθικολόγος John Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902), γνωστός
και ως Λόρδος Acton, εξέφρασε αυτήν τη γνώµη σε ένα γράµµα του στον Επίσκοπο Mandell
Creighton το 1887.
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ϑέλει κάποιος να το διαταράξει; Αν παρεµποδίσει κάποιος αυτό το µοντέλο ϑα
είναι σαν να παρεµποδίζει τα ίδια τα µέσα που του επιτρέπουν να συνεισφέ-
ϱει στην κοινωνία και να αναπτυχθεί ο ίδιος. Μια αναλογία µε τη σηµερινή
πραγµατικότητα ϑα ήταν ένας ένοικος ενός διαµερίσµατος που αποφασίζει να
κλείσει το ϱεύµα της πολυκατοικίας του. Γιατί να το κάνει αυτό, αφού έτσι
ϑα έκλεινε και το δικό του ϱεύµα;

Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε γιατί οι άνθρωποι µπορούν να γίνουν τόσο
ϐάναυσοι σήµερα. Ο ϑυµός καλλιεργείται από την στέρηση και κάποια εξωτε-
ϱική πράξη συχνά ερµηνεύεται ως η πηγή αυτού του συναισθήµατος. Οπότε,
για αντίποινα, υπάρχουν άνθρωποι σήµερα οι οποίοι «σπάνε κώδικες», παρα-
ϐιάζουν ιστοσελίδες και ούτω καθεξής είτε ως διαµαρτυρία είτε ως εκδίκηση.13

Σε µια Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους δεν ϑα υ-
πάρχουν οι παράγοντες οι οποίοι ϑα µπορούσαν να προκαλέσουν µία τέτοια
αντίδραση. Αν σε κάποιο άτοµο δεν αρέσει ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί
το σύστηµα σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα, ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να το
αλλάξει σε συνεργασία µε άλλα άτοµα. Το σύστηµα είναι αναδυόµενο.

Παρόλα αυτά, στην περίπτωση που συµβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει µια απλή
λύση: ενεργά εφεδρικά συστήµατα, δηλαδή πλεονασµός. Στη σηµερινή χρη-
µατική κοινωνία, όπου ο κάθε ιδιώτης ή εταιρεία προσπαθούν να µειώσουν
τα έξοδά τους στο µέγιστο δυνατό ϐαθµό, σπάνια ϐλέπουµε εγκατεστηµένα
εφεδρικά συστήµατα, διότι είναι δαπανηρά. Για παράδειγµα, συνήθως τα
αεροπλάνα πλέον έχουν δυο µηχανές, εκ των οποίων και οι δυο είναι απα-
ϱαίτητες για να πετάξει το αεροπλάνο. Γιατί να µην υπάρχουν αεροπλάνα µε
δυο κύριες µηχανές και δυο εφεδρικές οι οποίες ϑα είναι ανενεργές όταν το
αεροπλάνο λειτουργεί κανονικά; ΄Ετσι αν µία από τις κύριες µηχανές χαλάσει,
να µπορεί µία εφεδρική να την αντικαταστήσει.

Ο ϐασικός εξυπηρετητής (server) του ϐιοµηχανικού συστήµατος και του
δικτύου διαχείρισης των πλανητικών πόρων ϑα µπορούσε να έχει, παραδείγ-
µατος χάρη, 20 επίπεδα εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας, στην περίπτωση
που εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα. Φυσικά δεν πρόκειται για µία ουτοπία,
οπότε µπορεί να χαθούν κάποια δεδοµένα καθώς τα εφεδρικά συστήµατα δεν
είναι τέλεια. Για αυτόν τον λόγο, όπως σε κάθε επάγγελµα ή υπηρεσία σήµε-
ϱα, σε αυτό το κοινωνικό µοντέλο ϑα υπάρχουν τεχνικές οµάδες µε µοναδική
αρµοδιότητα την επιτήρηση του δικτύου.

Εποµένως, αναπόφευκτα κάποιοι µπορεί να αναρωτηθούν το εξής : Τι
γίνεται αν ένα µέλος αυτών των τεχνικών οµάδων είναι διεφθαρµένο και δια-
ταράξει επίτηδες το σύστηµα; Η απάντηση είναι απλή: Γιατί να ϑέλει να
κάνει κάτι τέτοιο; Ποιο ϑα ήταν το κίνητρό του; Ακόµη όµως και να γινόταν

13 ΄Ενα σχετικό παράδειγµα είναι η οµάδα «Ανώνυµοι», ένα παγκόσµιο δίκτυο «ακτιβιστών»
οι οποίοι διαταράσσουν ιστοσελίδες και ϐάσεις δεδοµένων ως µία µορφή διαµαρτυρίας.

361



ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι από την αρµόδια οµάδα ϑα το καταλάβαιναν και ϑα
διόρθωναν το πρόβληµα, ενώ το άτοµο που το προκάλεσε ϑα απαλλασσόταν
από τα καθήκοντά του. ΄Επειτα οι συνάδελφοί του αλλά και ο περίγυρός του
γενικότερα ϑα τον ϱωτούσαν γιατί προέβη σε µία τέτοια ενέργεια, µε σκοπό
να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες οι οποίοι έφεραν το άτοµο σε αυ-
τήν την κατάσταση ώστε να αφαιρεθούν στο µέλλον και να αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα από τη ϱίζα του.14

Παρότι τα παραπάνω µπορεί να σηµαίνουν για µερικούς ότι ϑα πρέπει
να εµπιστευόµαστε την «αυθεντία» προκειµένου να λειτουργήσει το σύστη-
µα, αυτό ουσιαστικά κάνουµε και σήµερα, αν το σκεφτούµε λίγο καλύτερα.
Σε πολλές περιπτώσεις Ϲητάµε ϐοήθεια (ή εµπιστευόµαστε αν ϑέλετε) άτοµα
όπως οι ιατροί, οι µηχανικοί και άλλοι µε εξειδίκευση σε έναν τεχνικό τοµέ-
α στον οποίο εµείς δεν έχουµε σχετικές γνώσεις, και πολλές ϕορές, ακόµη
και στη σύγχρονη χρηµατική κοινωνία που αναπόφευκτα παράγει ανέντιµες
συµπεριφορές, τα άτοµα αυτά λειτουργούν έντιµα, πάντα στο ϐαθµό του δυ-
νατού. Θα ήταν άκρως κυνικό να υποθέσουµε πως οποιαδήποτε κατανοµή
ελέγχου ή αρµοδιότητας ϑα ήταν επικίνδυνη καθώς οι άνθρωποι ανέκαθεν
µοιράζονταν αρµοδιότητες και κάποιου είδους «εξουσία» µεταξύ τους. ΄Οµως,
στο προτεινόµενο µοντέλο αυτή η «εξουσία» αφορά µόνο τεχνικά καθήκοντα.

Η Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους ενισχύει
την αλληλοβοήθεια, όχι την εκµετάλλευση ή την κακοποίηση και αυτό διότι
δεν παρέχει ανταµοιβή για εγωιστικές συµπεριφορές, όπως κάνει το σηµερινό
οικονοµικό σύστηµα.

Σχετικά µε το ίδιο το ϕυσικό δίκτυο του προτεινόµενου µοντέλου, είναι
αποκεντρωµένο κατά µία έννοια. ΄Οσον αφορά την τοποθεσία των υποδο-
µών, αυτή καθορίζεται από την ίδια την επιφάνεια της Γης, σύµφωνα µε την
τοπογραφία της κάθε περιοχής. Ο άνθρωπος, ως κοινωνικό είδος, έχει την
ανάγκη της κοινότητας, η οποία του προσφέρει το αίσθηµα της ύπαρξης ε-
νός κεντρικού πυρήνα. Επίσης, η τοποθεσία των πηγών ενέργειας, όπως η
ηλιακή και η γεωθερµική, καθορίζεται από τις ίδιες τις ανάγκες της εκάστο-
τε πηγής. Οι εγκαταστάσεις γεωθερµίας, παραδείγµατος χάρη, µπορούν να
τοποθετηθούν µόνο σε µέρη όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη ϑερµότητα
της Γης. Ακόµη, τα δίκτυα εξαγωγής, παραγωγής και διανοµής έχουν µία
εγγενή λογική όσον αφορά την εγκατάστασή τους, καθώς η αποδοτικότητα
επιτάσσει πως αυτές οι εγκαταστάσεις ϑα πρέπει να χτιστούν όσο το δυνατόν
πιο κοντά µεταξύ τους για να αποφευχθεί η σπατάλη ενέργειας, οι µεταφορές
κτλ.

Οι ίδιες οι πόλεις ϑα αλλάξουν µε δύο ϐασικούς τρόπους. Πρώτον, οι υπο-

14 Το ϑέµα της «επιβολής των κανόνων» και το πώς αντιµετωπίζεται µια τέτοια πράξη ϑα
συζητηθεί στο δοκίµιο Τρόπος Ζωής, Ελευθερία και ο Ανθρώπινος Παράγοντας.
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δοµές και τα δίκτυα των πόλεων, λειτουργώντας πάντα µε ϐάση τη ϑεωρία των
συστηµάτων, ϑα έχουν ως στόχο τη µέγιστη δυνατή τεχνική αποδοτικότητα
σε όλους τους τοµείς, όπως οι υποδοµές, οι κατοικίες ή τα δίκτυα παραγω-
γής και διανοµής.15 ∆εύτερον, λόγω της ικανότητάς µας να παράγουµε όλο
και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο και λιγότερα, κάθε πόλη πιθανώς ϑα
µπορεί να παράγει «τοπικά» όλα τα αγαθά που χρειάζονται οι πολίτες της. Η
διαχείριση της πόλης σε επίπεδο υποδοµών, όπως το πού ϑα µπει µια γέφυ-
ϱα, ϑα είναι επίσης µια τοπική απόφαση, η οποία ϑα λαµβάνεται µέσω του
Συστήµατος Συνεργατικού Σχεδιασµού, µε έναν τρόπο άµεσης δηµοκρατίας
κατά µια έννοια. Με τον ίδιο τρόπο ϑα λειτουργεί και η κατανοµή της γης,
όµως αυτό είναι ένα µεγαλύτερο ϑέµα, το οποίο αναλύεται περαιτέρω στο
δοκίµιο «Τάσεις Μετασπανιότητας, ∆υνατότητες και Αποδοτικότητα».

Φυσικά, κάθε πόλη συνδέεται µε άλλες πόλεις, ιδανικά χρησιµοποιώντας
προηγµένα συστήµατα µεταφοράς τα οποία µπορούν να µεταφέρουν ανθρώ-
πους χωρίς να εκπέµπουν ϱύπους. Μάλιστα, τα τρένα µαγνητικής αιώρησης
ϕαίνεται ότι είναι το επόµενο στάδιο στην ταχεία, ασφαλή και αποδοτική µε-
ταφορά µε ελάχιστο ή µηδαµινό οικολογικό αποτύπωµα, σε σύγκριση µε τα
αεροπλάνα, τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν υδρογονάν-
ϑρακες ως καύσιµο.16

΄Οσον αφορά τη «µηχανή» της πόλης, δηλαδή τη ϐιοµηχανία της, το ψη-
ϕιακό δίκτυο και τα συστήµατα αισθητήρων της ϑα συλλέγουν διαρκώς ση-
µαντικά δεδοµένα, τοπικά και µη. Αυτή η λειτουργία συνδέεται µε το δίκτυο
«παγκόσµιας διαχείρισης πόρων», το οποίο περιγράφτηκε προηγουµένως, ενώ
τα τοπικά και τα παγκόσµια δίκτυα µετρήσεων επιτρέπουν σε όλες τις πόλεις
και σε όλους τους πολίτες να έχουν µια ολιστική αίσθηση για την κατάσταση
της παραγωγής και άλλων σηµαντικών περιβαλλοντικών παραγόντων.17

Οπότε, αυτό το δίκτυο πιθανόν να είναι «κεντροποιηµένο» όσον αφορά τη
ϱοή πληροφοριών και πρώτων υλών στις τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής
της πόλης, αλλά είναι αποκεντρωµένο υπό την έννοια ότι η πόλη δεν εισάγει

15 ΄Ενα καλό παράδειγµα αυτής της λογικής είναι τα σχέδια του Ζακ Φρέσκο (Jacque Fre-
sco) και συγκεκριµένα οι κυκλικές του πόλεις. Παραποµπή: Ζακ Φρέσκο, ΄Οτι Αξίζει ∆εν
Κοστίζει, Πανγαία, 2002, Κεφάλαιο 15

16 Η µεταφορά «Μαγνητικής Αιώρησης» (mag-lev) χρησιµοποιεί λιγότερη ενέργεια και είναι
πολύ πιο γρήγορη από τις συµβατικές αερογραµµές ενώ µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως
τοπικό σύστηµα µεταφοράς εντός της πόλης. Η ΕΤ3 είναι µια εταιρία η οποία εργάζεται πάνω
σε αυτήν την τεχνολογία αυτήν τη στιγµή http://www.et3.com/Εναλλακτικά, για άλλες
µεταφορικές ανάγκες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ασφαλή, αυτόµατα αµάξια. http://
www.nytimes.com/2010/10/10/science/10google.html?pagewanted=all&_r=0

17 Τέτοια συστήµατα αισθητήρων είναι ήδη εφικτά από τεχνικής άποψης και σιγά σιγά ε-
ϕαρµόζονται σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας. Το ϑέµα είναι απλά να εφαρµοστούν σε
µεγαλύτερη κλίµακα. Η εταιρία HP έχει εισάγει την ιδέα ενός «Κεντρικού Νευρικού Συστή-
µατος για τη Γη». (http://hbr.org/web/2009/hbr-list/central-nervous-system-for-earth)

363

http://www.et3.com/
http://www.nytimes.com/2010/10/10/science/10google.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2010/10/10/science/10google.html?pagewanted=all&_r=0
http://hbr.org/web/2009/hbr-list/central-nervous-system-for-earth


ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

κάτι άλλο. Με άλλα λόγια, είναι αυτάρκης. ΄Ολες οι παραγωγές συµβαίνουν
µέσα στην πόλη, χωρίς καµία εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών, µόνο πρώτων
υλών. Αυτή η ιδέα της «αυτάρκειας ανά ϐαθµό κλίµακας»18 είναι πολύ ση-
µαντική και µπορεί να εφαρµοστεί ακόµα και σε κτίρια όπως τα σπίτια. Το
ιδανικό σπίτι ϑα ήταν εκτός δικτύου και ενεργειακά αύταρκες, µε εφεδρικές
πηγές ενέργειας εγκατεστηµένες σε περίπτωση εµφάνισης κάποιου προβλή-
µατος.

Για να το ϑέσουµε διαφορετικά, δεν υπάρχει κεντρικός «διακόπτης» σε
ένα τέτοιο σύστηµα µε πλεονασµό. Για παράδειγµα, αν ένα δίκτυο ενέργειας
ϐασικού ϕορτίου καταρρεύσει, δεν ϑα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στα σπίτια,
αν αυτά τα σπίτια είναι αυτάρκη και µπορούν να παίρνουν ενέργεια από
τοπικές πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή ενέργεια). Οµοίως, κανένα µεµονωµένο
περιστατικό δεν µπορεί να διαταράξει το παγκόσµιο σύστηµα. Εν αντιθέσει µε
τις σηµερινές υποδοµές, οι οποίες υπόκεινται σε χρηµατικούς περιορισµούς
και ως εκ τούτου είναι αρκετά κεντροποιηµένες ενώ µπορούν να σπείρουν
τον όλεθρο σε παγκόσµιο επίπεδο, αν κάτι πάει στραβά, σε µία Οικονοµία
Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους το πρόβληµα µιας πόλης ϑα
έχει ελάχιστες επιπτώσεις σε κάποια άλλη πόλη.

΄Ετσι, µία καλά οργανωµένη Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πό-
ϱους και Νόµους ουσιαστικά δεν είναι κεντροποιηµένη. Για την ακρίβεια,
είναι ένα παγκόσµιο αποκεντρωµένο σύστηµα µε διάφορα επίπεδα εφεδρι-
κών συστηµάτων (πλεονασµός), το οποίο συνδέεται µε τη ϱοή πληροφοριών
και ϕυσικών καναλιών προκειµένου να διαχειριστεί ορθά τους ϕυσικούς πό-
ϱους και να αποφασίσει πώς ϑα χρησιµοποιηθούν από την τοπική οικονοµία
της κάθε περιοχής.

18 ΄Οσον αφορά την ιδέα «ανά ϐαθµό κλίµακας», αυτό απλά σηµαίνει µικρότερα και µεγα-
λύτερα συστήµατα, µε το µικρότερο να ϐρίσκεται µέσα στο µεγαλύτερο. Για παράδειγµα,
ένα σπίτι ανήκει στο µικρό ϐαθµό κλίµακας ενώ µια πόλη, η οποία περιέχει το σπίτι, ανήκει
στο µεγαλύτερο ϐαθµό.
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∆οκίµιο 17

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

«Τι είναι η ελευθερία πέρα από το δικαίωµα να Ϲούµε όπως επι-
ϑυµούµε; Τίποτα άλλο.»1

Επίκτητος

17.1 Τι είναι η ευτυχία;

Είναι δύσκολο για τους περισσότερους ανθρώπους να ϕανταστούν µια κοι-
νωνία χωρίς τους εξαναγκασµούς και τις συγκρούσεις της καθηµερινής µας
προσπάθειας να επιβιώσουµε και να διατηρήσουµε µια υγιή σωµατική και
ψυχική κατάσταση. Συχνά παραβλέπουµε τα πραγµατικά στοιχεία που µας
παρέχουν ευεξία και ευτυχία, διότι το µεγαλύτερο µέρος της Ϲωής µας σήµε-
ϱα είναι επικεντρωµένο στο χρηµατικό κέρδος και στην εξασφάλιση αρκετών
οικονοµικών πόρων για σήµερα, για αύριο, για την οικογένειά µας και ίσως
για την επόµενη γενιά.

Στην πραγµατικότητα, αυτός ο συνεχής ϕόβος και το κίνητρο του αντα-
γωνισµού έχουν δηµιουργήσει ένα κοινωνικό κλίµα το οποίο ενισχύει και
επιβραβεύει την ιδιοτελή συµπεριφορά. Παρότι τα όρια είναι πάντα υποκει-
µενικά ως προς το ποιες συµπεριφορές είναι «ηθικές» ή όχι, ο αγώνας για ένα
καλό ϐιοτικό επίπεδο, που υποκινείται από τον ανταγωνισµό και τη σπανιό-
τητα, ενισχύει συνεχώς τις τάσεις «πάλης ή ϕυγής» του κατώτερου εγκεφάλου
µας. Το αποτέλεσµα είναι ένα συνεχές αίσθηµα κοινωνικής αποµόνωσης και

1 Πηγή: quote-wise.com (http://www.quote-wise.com/quotes/epictetus/is-freedom-
anything-else-than-the-right-to-li)
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η γενικότερη απουσία ενσυναίσθησης προς τον συνάνθρωπο. ΄Ετσι, από πολ-
λές απόψεις, ϐλέπουµε το χρήµα µόνο ως µία ανταµοιβή και ως ένα σύµβολο
κοινωνικής ϑέσης, όχι ως ένα εργαλείο για να κάνουµε κάποια πράγµατα.

Εποµένως, δεδοµένων αυτών των κοινωνικών αξιών, είναι δύσκολο κα-
νείς να συζητήσει για την Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και
Νόµους, ένα µοντέλο στο οποίο δεν υπάρχει αγορά, καθώς οι περισσότεροι
πιθανώς ϑα αντιδράσουν αυτόµατα κάνοντας κάποιες συνηθισµένες πλέον
αντιφατικές υποθέσεις. Ο σκοπός του δοκιµιού δεν είναι να εξετάσει λεπτο-
µερώς αυτές τις υποθέσεις, αλλά να δείξει πώς η παρουσίαση και η µετάδοση
ενός µελλοντικού τρόπου Ϲωής ο οποίος δεν ϐασίζεται σε πολλές από τις παρα-
δοσιακές αξίες του ανθρώπινου είδους είναι πολύ δύσκολη. Ο λόγος είναι ότι
εξαιτίας της ιστορίας µας, µιας ιστορίας γεµάτη διαµάχες, µόνο και µόνο η ι-
δέα µιας Ϲωής χωρίς συγκρούσεις και αγώνα για επιβίωση ϕαντάζει ουτοπική,
για τους περισσότερους.

17.2 Ενώνοντας την Κοινωνία
µε την Ατοµικότητα

Η ΄Αυν Ραντ και άλλοι διάσηµοι συγγραφείς και ϑεωρητικοί στον 20ο αιώνα
αφιέρωσαν πολύ χρόνο αναλύοντας τη δυαδικότητα του ατοµικού και του
κοινωνικού συµφέροντος ή της ατοµικότητας και της συλλογικότητας.2 Σε
αυτά τα έργα, είτε πρόκειται για µυθιστορήµατα είτε για δοκίµια σχετικά
µε την οικονοµία, σπάνια εξετάζεται το ενδεχόµενο µιας πιθανής ισορροπίας
µεταξύ της ατοµικότητας και της κοινωνικότητας.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ είπε κάποτε το εξής : «Ο κοµµουνισµός
ξεχνάει πως η Ϲωή είναι ατοµική. Ο καπιταλισµός ξεχνάει πως η Ϲωή είναι
κοινωνική, αλλά το ϐασίλειο της αδελφότητας δεν ϐρίσκεται ούτε στις ϑέσεις
του κοµµουνισµού ούτε στην αντίθεσή του, τον καπιταλισµό, αλλά σε µια
ανώτερη σύνθεση. Βρίσκεται σε µια ανώτερη σύνθεση η οποία συνδυάζει τις
αλήθειες και των δύο.»3

2 Το ϕηµισµένο µυθιστόρηµα της ΄Αυν Ραντ «΄Υµνος» (Anthem) είναι ένα αξιοσηµείωτο,
σηµαίνων παράδειγµα καλλιτεχνικής καλλιέργειας αξιών. Λαµβάνει χώρα σε ένα δυστοπικό
µέλλον όπου η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε µια νέα σκοτεινή εποχή η οποία χαρακτηρίζεται
από έλλειψη λογικής, συλλογική κυριότητα και σοσιαλιστική σκέψη στα οικονοµικά. Η
έννοια της ατοµικότητας έχει εξαλειφθεί. Για παράδειγµα, η χρήση της λέξης «εγώ» τιµωρείται
µε ϑάνατο.

3 Από το «Πού πάµε από εδώ και πέρα;» ∆ηµοσιεύτηκε στο
11ο Ετήσιο Συνέδριο SCLC στην Ατλάντα, Ga., 1967 (http:/
/mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/documentsentry/
where_do_we_go_from_here_delivered_at_the_11th_annual_sclc_convention/)
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Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί µε µία ϐαθιά κοινωνική ϕύση.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτό που µας καθορίζει πραγµατικά είναι οι
σχέσεις που έχουµε δηµιουργήσει στη Ϲωή µας καθώς και η τεράστια επιρροή
της ίδιας της πολιτιστικής µας ανάπτυξης, η οποία µάλιστα αποτελεί την
κύρια πηγή των περισσότερων αξιών ανά πάσα στιγµή σε κάθε κοινωνία.

Ωστόσο, είναι επίσης εµφανές ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την α-
νάγκη για προσωπική ανάπτυξη, επιθυµούν την ελευθερία της έκφρασης και
αναζητούν στην καθηµερινή τους Ϲωή το αίσθηµα της ανεξαρτησίας. Παρότι
η έννοια της «ελεύθερης ϐούλησης» είναι πολύ δύσκολο να αναλυθεί, ϕαίνε-
ται ότι υπάρχει ένα µέρος του εαυτού µας το οποίο καθοδηγείται από αυτό
που ϑεωρούµε «επιλογή» και αν νιώσουµε ότι κάτι εµποδίζει αυτήν την «ελεύ-
ϑερη» επιλογή, τότε προκαλείται δυσαρέσκεια, αναστάτωση και γενικότερη
αποσταθεροποίηση.

Οπότε, παρότι αν λάβουµε υπόψη τη συνεργία της συνολικής εµπειρίας
της Ϲωής µας, ϑα αντιληφθούµε ότι όλες οι επιλογές µας διαµορφώνονται από
κάποιους καταναγκασµούς, κάποιες επιρροές ή κάποιες παρορµήσεις (και
εποµένως δεν είναι στην πραγµατικότητα τελείως «ελεύθερες»). ∆εν µπορούµε
να αγνοήσουµε την επιθυµία που έχουµε ως άνθρωποι να αντιλαµβανόµαστε
τους εαυτούς µας ως ξεχωριστούς ή ανεξάρτητους κατά κάποιον τρόπο. Είτε
ισχύει είτε όχι, η αίσθηση του να καθορίζουµε εµείς οι ίδιοι τη Ϲωή µας ϕαίνεται
πολύ σηµαντική για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοπεποίθηση και την
ευεξία.

Αυτό αναφέρεται σε αυτό το σηµείο, επειδή το σηµαντικότερο πιθανώς
κοινωνιολογικό αποτέλεσµα µίας Οικονοµίας Βασισµένης στους Φυσικούς
Πόρους και Νόµους είναι κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούµενο, τουλάχι-
στον σε τόσο µεγάλη κλίµακα, στην ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας. Σή-
µερα έχουµε τα τεχνολογικά µέσα όχι µόνο για να παρέχουµε σε όλους τους
ανθρώπους υψηλό ϐιοτικό επίπεδο, χάρη στην αλµατώδη ανάπτυξης της τε-
χνολογίας και σε ϐασικές επιστηµονικές γνώσεις, αλλά έχουµε επίσης την
ικανότητα να οργανωθούµε σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, έτσι ώστε να
είµαστε πραγµατικά υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλον και για την ίδια τη Γη.

Το σύστηµα της αγοράς δεν µπόρεσε ποτέ να ενισχύσει αυτή την αίσθηση
της ανθρώπινης κοινότητας ή της αρµονίας µε το περιβάλλον, γιατί απλούστα-
τα οι ϑεµελιώδεις αρχές του λειτουργούν ενάντια και στα δύο, είτε µέσω των
αξιών που προωθεί είτε µέσω των συµπεριφορών που επιβραβεύει (πχ. η αντα-
γωνιστική συµπεριφορά). Σύµφωνα µε την οπτική του µοντέλου της αγοράς,
η Γη είναι ουσιαστικά µία αποθήκη ϕυσικών πόρων οι οποίοι είναι διαθέ-
σιµοι προς οικονοµική εκµετάλλευση, ενώ µάλιστα όσο περισσότερα αγαθά
παράγονται τόσο περισσότερα χρήµατα παράγονται άρα και τόσο περισσότε-
ϱες δουλειές δηµιουργούνται. Παροµοίως, η συνεχής ανθρώπινη καταπίεση
ήταν ανέκαθεν ένα ϕυσικό παραπροϊόν της ϐασισµένης στην σπανιότητα µαλ-
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ϑουσιανής νοοτροπίας, στην οποία ϐασιζόταν αυτό το µοντέλο από την αρχή
της ύπαρξής του.

Αυτό το παλιό σύστηµα, που αποτελεί ϕυσική συνέπεια αυτής της κοσµο-
ϑεωρίας σχετικά µε την σπανιότητα των ϕυσικών πόρων, λειτούργησε καλά
κατά τη διάρκεια των πρωτόγονων περιόδων µας, όταν ο αντίκτυπός µας στη
Γη ήταν πολύ µικρός και δεν µπορούσαµε να κάνουµε και πολύ µεγάλη Ϲη-
µιά ο ένας στον άλλον. Φυσικά δεν µπορούσαµε να αντιληφθούµε από τότε
τα ευρύτερα εγγενή δοµικά προβλήµατα. Παρόλα αυτά, σήµερα η αγορά έ-
χει δείξει το πραγµατικό της πρόσωπο και είναι ϕανερό ότι δεν είναι πια µία
µέθοδος για την επίτευξη ϐιωσιµότητας ή την έξυπνη διαχείριση των πλανη-
τικών πόρων, αλλά δηµιουργεί µια συνεχή τάση να ϐλέπουµε τους άλλους
ανθρώπους ως απειλή για την προσωπική µας επιβίωση.

Από κοινωνικής απόψεως, όλο το οικοδόµηµα δικαιολογεί ουσιαστικά έ-
να τεράστιο παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος. Για παράδειγµα, δύο άνθρωποι
που πηγαίνουν σε συνέντευξη για την ίδια δουλειά την οποία ϑέλουν και οι
δύο πάρα πολύ µπορεί να σεβαστούν ο ένας τον άλλο, αλλά και οι δύο ξέ-
ϱουν πως µόνο ο ένας ϑα πάρει εν τέλει τη δουλειά. Αυτό το αίσθηµα του
ανταγωνισµού, το οποίο ϐασίζεται στο ϕόβο, είναι διάχυτο σε όλο το ϕάσµα
των κοινωνικών σχέσεων, από τη δικαιολόγηση της τεράστιας οικονοµικής α-
νισότητας και της ταξικής ανισορροπίας στον αναπτυγµένο κόσµο µέχρι την
πλήρη αδιαφορία για τη µαζική ϕτώχεια και τη γενοκτονία στον αναπτυσσό-
µενο κόσµο.

Αντιθέτως, µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους
συνδυάζει εκ σχεδιασµού το κοινωνικό συµφέρον µε το ατοµικό και το περι-
ϐαλλοντικό. Η λειτουργία της συνδέεται άµεσα µε τους ϕυσικούς πόρους και
το περιβάλλον, ενώ µάλιστα ενισχύει και επιβραβεύει τη ϐιωσιµότητα και την
αποδοτικότητα. Οµοίως, σε ένα τέτοιο µοντέλο δεν υπάρχει κανένα όφελος
από την εκµετάλλευση άλλων ανθρώπων ή από τις ανέντιµες και διεφθαρµέ-
νες συµπεριφορές που αποδεχόµαστε συνήθως σήµερα ως ϕυσιολογικές. Η
κλοπή, το έγκληµα, η απάτη και γενικότερα όλα τα ϕαινόµενα που εµφανί-
Ϲονται ως συνέπεια της δοµής του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου δεν ϑα
έχουν πλέον κανένα πραγµατικό κίνητρο για να εµφανιστούν, καθώς ολόκλη-
ϱη η κοινωνία ϑα έχει ως στόχο της να ϕροντίζει το σύνολο του ανθρώπινου
πληθυσµού ϐασιζόµενη στην ιδέα ότι µε το να ϐλάπτεις τους άλλους ϐλάπτεις
ουσιαστικά τον εαυτό σου.

Για παράδειγµα, σήµερα υπάρχουν πάρα πολλοί νόµοι για την προστασία
της ιδιωτικής περιουσίας. Οι άνθρωποι µπορεί να έχουν διάφορα κίνητρα για
να στραφούν στην κλοπή, αλλά τα συχνότερα, µε ϐάση τα στατιστικά, είναι
η έλλειψη των αναγκαίων για επιβίωση, η γενική στέρηση και κατά συνέπεια
η σχετική ή η απόλυτη ϕτώχεια. ΄Οταν οι άνθρωποι κλέβουν ϕυσικά αγαθά,
αυτό που κλέβουν στην πραγµατικότητα είναι συνήθως η ανταλλακτική αξία
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των αγαθών αυτών. Σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και
Νόµους δεν υπάρχει ανταλλακτική αξία, εποµένως το να «κλέψει» κάποιος ένα
αντικείµενο είναι ουσιαστικά ανούσιο εφόσον δεν µπορεί να το πουλήσει.

Παροµοίως, µία κοινή ένσταση είναι ότι αν τα αγαθά ήταν διαθέσιµα χωρίς
τιµή, δεν ϑα υπήρχε περιορισµός στο να πάρει κάποιος πολύ περισσότερα από
όσα χρειάζεται. Και πάλι όµως πρέπει να σκεφτούµε το λόγο για να κάνει
κάποιος κάτι τέτοιο. Εφόσον τα ίδια τα αγαθά δεν µπορούν να πουληθούν,
το άτοµο που τα πήρε ϑα τα κουβαλάει µαζί του, κάτι που ενδεχοµένως να
είναι ενοχλητικό. Για παράδειγµα, τι να τις κάνει κάποιος 200 τηλεοράσεις;
Γιατί να πάρει κάποιος πενταπλάσιο ϕαγητό από όσο τρώει κανονικά, αν δεν
µπορεί να το ϕάει όλο και το υπόλοιπο ϑα πάει χαµένο;

΄Οσον αφορά την ηθική, η οποία είναι σε µεγάλο ϐαθµό πολιτισµικά υπο-
κειµενική, παρατηρούµε ένα µεγάλο αριθµό εθίµων στη σηµερινή κοινωνία
τα οποία ϐασίζονται σε συµπεριφορές που ϑεωρούνται «πρέπουσες». ΄Οταν
ένας άνθρωπος περπατάει στο δρόµο και ϱίχνει κάτω κάποιο σκουπίδι, πιθα-
νότατα αυτοί που τον παρακολουθούν δεν ϑα τον επιβραβεύσουν. Σε περιοχές
όπου ο λογαριασµός του νερού και του ηλεκτρισµού πληρώνονται µόνο µε
πάγιο, οι άνθρωποι δεν αφήνουν απλά το νερό να τρέχει όλη µέρα ή τα ϕώτα
συνεχώς αναµµένα απλώς επειδή δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το οικο-
νοµικό κόστος. Υπήρχε ανέκαθεν ένα γενικότερο αίσθηµα κοινωνικής και
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας κάτω από την επιφάνεια του πνεύµατος της
εποχής (zeitgeist). Μία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και
Νόµους ϑα ενισχύει επιτέλους αυτές τις τάσεις υπευθυνότητας, σε πολύ µε-
γάλο ϐαθµό, αντί να τις καταπιέζει όπως συµβαίνει στο τωρινό σύστηµα.

17.3 Ανθρώπινος Παράγοντας
& ∆ικαιώµατα Πρόσβασης

Παρότι µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους
ϑα ενεργοποιήσει για πρώτη ϕορά στην ιστορία ένα κοινωνικό-οικονοµικό
µοντέλο που ϑα ενισχύει τη ϐιωσιµότητα, την ανθρώπινη αλληλεγγύη, την
ενσυναίσθηση και τον διαµοιρασµό σε παγκόσµια κλίµακα, προσπαθώντας
κυριολεκτικά να ενώσει την ανθρώπινη οικογένεια κάτω από έναν κοινό στόχο,
ϑα υπάρχουν πάντα κάποιου είδους προβλήµατα όπως τα διαπροσωπικά.

Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ανάπτυξης µπορεί να υπάρχουν διά-
ϕοροι αστάθµητοι παράγοντες. Υπάρχουν πολλές και περίπλοκες περιβαλ-
λοντικές και ϐιολογικές επιρροές οι οποίες δηµιουργούν την προσωπική µας
ταυτότητα, τις γνώσεις και τη συµπεριφορά µας, όµως είναι δύσκολο να εντο-
πίσουµε µε µεγάλη σιγουριά τις αιτίες τους ή να προβλέψουµε τις επιπτώσεις
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που µπορεί να έχουν σε ένα άτοµο. Ο λόγος είναι ότι δεν µπορούµε να υπο-
λογίσουµε όλους τους σχετικούς παράγοντες. Παρότι έχουµε πλέον αρκετές
γνώσεις για τις ανθρώπινες επιρροές, όπως για τα πράγµατα που πρέπει να
συµβούν και τα πράγµατα που δεν πρέπει να συµβούν σε ένα άτοµο κατά την
ανάπτυξή του (τα οποία έχουν στατιστικά προβλέψιµες συνέπειες όσον αφορά
τις συµπεριφορές στις οποίες ϑα οδηγήσουν), υπάρχει πάντα η πιθανότητα
κάτι να πάει λάθος, κάτι που να είναι εκτός ελέγχου της οικογένειας ή της
κοινωνίας.4 Αυτό το ενδεχόµενο ϑα µπορούσε να ονοµαστεί «ο ανθρώπινος
παράγοντας».

Το παρόν κοινωνικό µοντέλο, το οποίο είναι κυριολεκτικά προϊόν της α-
νταγωνιστικής κοσµοθεωρίας της οικονοµίας (η οποία οδηγείται από την υ-
ποτιθέµενη σπανιότητα των ϕυσικών πόρων και το µοντέλο της αγοράς), έχει
χτίσει έναν τεράστιο νοµικό µηχανισµό για να ελέγχει την ανθρώπινη συµπε-
ϱιφορά. Με τη νέα προσέγγιση την οποία προτείνει το Κίνηµα Zeitgeist αυτές
οι «εγκληµατικές» ενέργειες ϑα µειώνονταν πιθανότατα κατά 90-95% καθώς η
συντριπτική πλειονότητα του σύγχρονου «εγκλήµατος» έχει σχέση µε το χρή-
µα, το εµπόριο και την ιδιοκτησία. Αυτές οι ιδέες όµως δεν ϑα έχουν καµία
ϐάση στο προτεινόµενο µοντέλο µετασπανιότητας, διότι δεν υπάρχουν τα κί-
νητρα και οι λόγοι γενικότερα για να εµφανιστούν τέτοιου είδους προβλήµατα.
΄Εχουν αποκλειστεί δηλαδή εκ σχεδιασµού.

Ωστόσο, αυτός ο «ανθρώπινος παράγοντας» µπορεί ακόµα να δηµιουργή-
σει απροσδόκητες καταστάσεις και προβλήµατα που απαιτούν τη λήψη ορι-
σµένων κοινωνικά αποδεκτών µέτρων. ΄Ενα απλό παράδειγµα είναι οι ψυχικές
διαταραχές, οι οποίες µπορεί να αναπτυχθούν σταδιακά και να εκδηλωθούν
απροσδόκητα. Πρόκειται για ιατρικά προβλήµατα οπότε πρέπει να αντιµετω-
πιστούν αναλόγως. Πρέπει να είναι διαθέσιµη κατά τόπους µία εθελοντική
οµάδα µε σκοπό να ϐοηθάει τους ανθρώπους µε ψυχικές διαταραχές, µε τον
ίδιο τρόπο που δουλεύουν διάφορες οµάδες στον τοµέα της κοινωνικής προ-
σφοράς (όπως είναι οι εθελοντές πυροσβέστες). Παρόλα αυτά, αυτή η οµάδα
ϑα είναι πολύ διαφορετική από τη ϐάναυση σύγχρονη έννοια της «αστυνοµί-
ας» και της «ασφάλειας». Παροµοίως, σαφώς και δεν ϑα υπάρχουν ϕυλακές
για να κακοποιούν και να τιµωρούν τους ανθρώπους.5

Ακόµα και στην περίπτωση των «εγκληµάτων πάθους» ή άλλων παρόµοιων

4 Για το συγκεκριµένο ϑέµα σας προτείνουµε να διαβάσετε τα δοκίµια Η Τελική ΄Ενσταση:
Η Ανθρώπινη Φύση και Ορίζοντας τη ∆ηµόσια Υγεία.

5 Αυτό µπορεί να ακουστεί σαν ουτοπικό ϐήµα για µια κοινωνία στο τωρινό κλίµα, αλ-
λά αυτή η τάση µπορεί να παρατηρηθεί εµβρυονικά σε κάποιες κοινωνίες σήµερα, όπως
στην Ολλανδία και την Σουηδία, όπου οι ϕυλακές κλείνουν λόγω εξαιρετικά χαµηλών ποσο-
στών εγκληµατικότητας. Παραποµπή: http://www.theguardian.com/society/2013/dec/
01/why-sweden-closing-prisons & Ολλανδία : http://jcjusticecenter.com/2013/09/14/
netherlands-closing-19-prisons-due-to-lack-of-criminals/
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περιπτώσεων, στο χειρότερο ενδεχόµενο που ένα άτοµο δεν είναι σε ϑέση
να ελέγξει τις καταστροφικές πράξεις του, τότε πιθανότατα ϑα χρειαστεί να
αποµονωθεί, όπως ακριβώς ϐάζουµε σε καραντίνα ένα άτοµο µε µία πολύ
µεταδοτική, µολυσµατική ή ϑανατηφόρα ασθένεια. Η ίδια λογική ϑα εφαρ-
µόζεται σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει διαπροσωπικές ασθένειες και αποτελεί
απειλή για τους συνανθρώπους του, όµως η ϐασική διαφορά µε τις αντίστοι-
χες σηµερινές µεθόδους είναι ότι η αποµόνωση σε αυτή την περίπτωση ϑα
είναι ανθρώπινη και ϑα γίνεται για λόγους έρευνας σχετικά µε την εκάστοτε
διαταραχή. Είτε έχει γενετικά είτε περιβαλλοντικά αίτια, κάθε παρεκκλί-
νουσα συµπεριφορά προκαλείται από κάποιους παράγοντες, εποµένως όσο
περίπλοκη και να είναι πρέπει να µελετηθεί ώστε να ϐρεθούν λύσεις.

Πιθανότατα ϐέβαια ϑα υπάρχουν και πιο ήπια ϕαινόµενα, όπως για παρά-
δειγµα οι περιπτώσεις που κάποια ανήλικα παιδιά πάνω στον πειραµατισµό
τους συµπεριφέρονται µε κοινωνικά προσβλητικό τρόπο, συνήθως στα επα-
ναστατικά και πειραµατικά χρόνια της εφηβείας τους. Αυτές οι καταστάσεις
ϑα προσεγγίζονται µε µια ϐαθιά κατανόηση προς αυτά τα παιδιά, κατά την
οποία η εκάστοτε κοινότητα ϑα συσκέπτεται µε σκοπό να εξετάσει τη ϕύση
του προβλήµατος και να λάβει µέτρα συλλογικά για να αποτρέψει αυτήν τη
συµπεριφορά στο µέλλον. ΄Οπως ακριβώς αντιµετωπίζονται οι ανήλικοι στο
δυτικό κόσµο σήµερα, συνήθως µε επιβολή µη ποινικής καταστολής, οι το-
πικές κοινωνίες ϑα µπορούσαν να παίζουν τον ίδιο ϱόλο στην εξέταση και
την αντιµετώπιση της κατάστασης, κάτι που πιθανώς στο µέλλον να ϕαίνεται
ϕυσιολογικό σε κάθε οικογένεια ή περιοχή.

Ωστόσο, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά, ίσως είναι απαραίτητο σε
κάποιες περιπτώσεις ένα σύστηµα δικαιωµάτων. Με άλλα λόγια, µπορεί να
χρειαστούµε ως κοινωνία ένα απλό σύστηµα κάποιου είδους κανόνων, το
οποίο όµως δεν ϑα επικεντρώνεται στα δικαιώµατα ιδιοκτησίας αλλά στα δι-
καιώµατα πρόσβασης.

Φανταστείτε ένα πιθανό σενάριο στο οποίο ένας άνθρωπος σταθµεύει το
ποδήλατό του σε ένα δρόµο χωρίς να το κλειδώσει και µπαίνει σε ένα σπίτι.
Το ποδήλατο το είχε πάρει για προσωπική χρήση από µια τοπική ϐιβλιοθήκη
διανοµής. Αφότου λοιπόν αυτός ο άνθρωπος µπει στο σπίτι, ένας περαστικός,
ο οποίος ϐιάζεται αλλά συνειδητοποιεί ότι η κοντινότερη ϐιβλιοθήκη διανοµής
απέχει αρκετή ώρα από το σηµείο που ϐρίσκεται, ϐλέπει το ποδήλατο και
παίρνει την ακατάλληλη απόφαση να το πάρει και να ϕύγει για τον προορισµό
του. Αυτή είναι µια ανέντιµη και αγενής πράξη.

Σε ένα σύστηµα ιδιοκτησίας αυτό ϑα λεγόταν «κλοπή». Σε ένα σύστηµα
πρόσβασης το ϕαινόµενο αυτό ϑα µπορούσε να χαρακτηρίζεται µε έναν δια-
ϕορετικό όρο, όπως «παραβίαση πρόσβασης». Η σοβαρότητα της πράξης είναι
πολύ διαφορετική και είναι περισσότερο µια ενόχληση παρά ένα έγκληµα.
Σε ένα σύστηµα ιδιοκτησίας, το άτοµο που πήρε το ποδήλατο είτε ϑα το που-
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λούσε µετά για χρήµατα είτε ϑα το κρατούσε. Σε ένα σύστηµα πρόσβασης, ο
αρχικός χρήστης απλώς ϑα έπαιρνε ένα νέο ποδήλατο και ϑα συνέχιζε ενο-
χληµένος, ενώ το άτοµο που πήρε το ποδήλατο πιθανώς ϑα το παρέδιδε στη
ϐιβλιοθήκη µετά τη χρήση, καθώς δεν υπάρχει αξία µεταπώλησης και κατά
συνέπεια κανένας πραγµατικός λόγος να το κρατήσει.

Αυτό ϐέβαια δεν σηµαίνει ότι αυτή η πράξη ϑα έπρεπε να περάσει απαρα-
τήρητη όσον αφορά την παραβίαση πρόσβασης διότι µια τέτοια συµπεριφορά,
όσο σπάνια κι αν ήταν, ϑα χρειαζόταν προσοχή και κάποια σχετική εκπαίδευ-
ση για το τι είναι πρέπον σε τέτοιες καταστάσεις ως µια µορφή συντελεστικής
µάθησης. Είναι ουσιαστικά η ίδια µορφή παιδείας η οποία διδάσκει σήµερα
στους ανθρώπους τούς ϐασικούς άτυπους κανόνες της ευγένειας, του σεβα-
σµού και της δεοντολογίας. Συνεπώς αντί για δικαιώµατα ιδιοκτησίας, ϑα
µπορούσε να ϑεσπιστεί ένας απλός κανόνας δικαιωµάτων πρόσβασης προ-
κειµένου να προληφθεί αυτού του είδους η συµπεριφορά. Με άλλα λόγια,
κάθε άτοµο που παίρνει ορισµένα αντικείµενα µέσω του συστήµατος πρόσβα-
σης ϑα έχει δικαιώµατα πρόσβασης σε αυτά τα αντικείµενα κατά τη διάρκεια
της χρήσης τους και αν κάποιος έρθει και πάρει αυτά τα αντικείµενα, αυτό
ϑα ϑεωρείται παράβαση. Ως αρχική µέθοδος προκειµένου να αποφευχθεί
αυτή η συµπεριφορά ϑα µπορούσε να είναι η προειδοποίηση. Αν όµως ο
παραβάτης συνεχίζει παρά τις προειδοποιήσεις, ϑα µπορούσε να περιοριστεί
η µελλοντική του πρόσβαση σε κάποια αγαθά.

Αυτά τα µέτρα είναι ουσιαστικά ένα «χαστούκι στο χέρι» για λόγους ενό-
χλησης και αγένειας. Ωστόσο αν ένα άτοµο επαναλάβει αυτή την συµπεριφο-
ϱά ξανά και ξανά, η κατάσταση µπορεί να λάβει τη µορφή ψυχικής ασθένειας
ως µία διαταραχή παρορµητικής συµπεριφοράς, οπότε ϑα αποτελεί πλέον
ιατρικό Ϲήτηµα. Παρότι µια τέτοιου είδους συµπεριφορά ϑα ήταν πιθανότα-
τα πολύ σπάνιο ϕαινόµενο και δεν ϑα αποτελούσε λόγο σοβαρής ανησυχίας,
πρέπει να γίνουν αντιληπτά αυτά τα πιθανά µέτρα καθώς το προτεινόµενο
κοινωνικό µοντέλο δεν είναι µια ουτοπία. Σηµειωτέον, σε µια Οικονοµία Βα-
σισµένη στους Φυσικούς Πόρους & Νόµους η κύρια µέθοδος για την αντιµε-
τώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι η πρόληψή τους µέσω της αναζήτησης και
της εφαρµογής τεχνικών λύσεων οι οποίες µπορούν να αποτρέψουν εξαρχής
την εµφάνιση τέτοιων ϕαινοµένων.

Η διαχείριση κρίσεων είναι ένα άλλο ϑέµα. ΄Οπως υπάρχουν στις περισ-
σότερες πόλεις διάφορα εθελοντικά τµήµατα πυροσβεστικής, των οποίων οι
πυροσβέστες Ϲουν κανονικά τη Ϲωή τους µέχρι να τους καλέσουν για κάποιο
επείγον περιστατικό, η ίδια προσέγγιση ϑα µπορούσε να εφαρµοστεί στις ϕυ-
σικές καταστροφές ή στα ϕαινόµενα ακραίας συµπεριφοράς όπως η ϐία. Στην
περίπτωση σεισµού, πληµµύρας, ανεµοστρόβιλου και ούτω καθεξής η εκά-
στοτε κοινωνία ϑα είχε ένα έτοιµο σχέδιο για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος
χειρισµός. Αυτή η προετοιµασία ϑα µπορούσε µάλιστα να υπερβεί τα τοπικά
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όρια, µε τη ϑέσπιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε παγκόσµιο επίπεδο ώστε να
γνωρίζει ο υπόλοιπος κόσµος πώς µπορεί να ϐοηθήσει αν µια περιοχή έχει
σοβαρό πρόβληµα. Παρόµοιες τακτικές ακολουθεί η παγκόσµια κοινότητα
ακόµη και σήµερα για να ϐοηθήσει σε περιόδους κρίσης όταν προκύπτουν
τέτοια προβλήµατα.

Γενικά, µπορούµε να κάνουµε άπειρες υποθέσεις για όλες αυτές τις ιδέες
και τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα, αλλά πρέπει να έχουµε στον νου ότι
η εφαρµογή µίας Οικονοµίας Βασισµένης στους Φυσικούς Πόρους και Νό-
µους πιθανότατα ϑα µειώσει δραµατικά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των
παραπάνω προβληµάτων. Για παράδειγµα, τα κτίρια τα οποία ϑα χτίζονται
σε σεισµογενείς περιοχές ϑα κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν όσο το δυ-
νατόν µεγαλύτερη αντοχή στους σεισµούς. Αυτό ϐέβαια είναι πολύ δύσκολο
στο παρόν σύστηµα διότι ο τρόπος κατά τον οποίο πρέπει να αναθεωρηθούν
οι διαδικασίες δόµησης για να αντέχει ένα έργο στο σεισµό, σε µελλοντικό
στάδιο, έχει υψηλό συσχετιζόµενο οικονοµικό κόστος. Αντιθέτως, στο προτει-
νόµενο κοινωνικό µοντέλο οι κατασκευές αλλά και οι υποδοµές ϑα είναι οι
καταλληλότερες και ϑα έχουν τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια ώστε να εξασφαλί-
Ϲεται ότι η Ϲηµιά που ϑα γίνει στην περίπτωση ϕυσικών καταστροφών ϑα είναι
η µικρότερη δυνατή.

17.4 Τρόπος Ζωής

Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται και οι επιστηµονικές γνώσεις εξελίσσο-
νται, ο πολιτισµός αλλάζει. Αυτή ήταν άλλωστε η τάση καθ΄ όλη τη διάρκεια
της ανθρώπινης ιστορίας. Με την εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας που
ϐασίζεται στην πληροφορική και κατά συνέπεια την εφαρµοσµένη τεχνολογία
που αναδύεται, κάθε γενιά αναπτύσσει νέες αξίες, σχέσεις και µέσα προσω-
πικής έκφρασης. Ας ϕανταστούµε ότι ξυπνάµε ένα πρωί σε µία Οικονοµία
Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους. Ας ϕανταστούµε δηλαδή
πώς ϑα ήταν µια µέρα σε αυτήν τη νέα Ϲωή.

Ξυπνάτε υπό τους ήχους ενός ήσυχου ϐουητού, το οποίο προέρχεται από
την ήπια κυκλοφορία γύρω από το κτίριό σας, καθώς τα τρένα µαγνητικής
αιώρησης (mag-lev) κινούνται ταχύτατα µέσα στην πόλη. Σηκώνεστε από το
κρεβάτι µιας απλής αλλά κοµψής πολυκατοικίας, η οποία έχει κατασκευα-
στεί µέσω εξώθησης από καλούπι και µετατρέπει το ϕως του ηλίου σε ενέργεια
µέσω ϕωτοβολταϊκών ϐαφών στο εξωτερικό της τοίχωµα. Το διαµέρισµά σας
ϐρίσκεται στον 20ο όροφο αφού λατρεύετε τη ϑέα από ψηλά. Για µια ϕευ-
γαλέα στιγµή νιώθετε ϑαυµασµό µπροστά σε αυτή την εικόνα, καθώς ο ήλιος
ξεχύνεται µέσα από τα παράθυρα και αγγίζει το πρόσωπό σας δίνοντας αργά
αργά ένα τέλος στον πρωινό σας λήθαργο.
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Με το που σηκώνεστε ϑυµάστε ότι πριν από δυο δεκαετίες ο ξάδερφός σας
είχε λάβει µέρος σε αυτήν την παγκόσµια πρωτοβουλία, υπό την αιγίδα δια-
ϕόρων πανεπιστηµίων, η οποία στόχευε στη µεγιστοποίηση αποδοτικότητας
αυτής της τεχνολογίας ϐαφής. Μέσα σε µόλις λίγα χρόνια συνεργασίας αυτή
η ϕωτοβολταϊκή ϐαφή πέτυχε απόδοση ενέργειας 90%, γεγονός που οδήγησε
στην εφαρµογή της ουσιαστικά σε κάθε κτίριο. Θυµάστε τη χαρά και την
ικανοποίηση που ένιωσε ο ξάδερφός σας όταν η οµάδα του ήταν στην πρώ-
τη γραµµή τη στιγµή που επιτεύχθηκε αυτή η τεράστια καινοτοµία για την
ανθρωπότητα. ΄Ηταν σαν την έξαρση που νιώθουν οι παίκτες µιας ποδοσφαι-
ϱικής οµάδας όταν ένας συµπαίκτης τους ϐάζει γκολ.

Καθώς οι κόρες των µατιών σας ϐρίσκουν ισορροπία µε το εισερχόµενο
ϕως και επανακτάτε σταδιακά την όρασή σας, κοιτάζετε έξω από το παράθυρο
και ϐλέπετε µια τεράστια µηχανή, η οποία κρέµεται από κάτι σαν γερανό, να
εισάγει αργά ένα νέο τµήµα στο κτίριο όπου µένετε. Σχεδόν ως δια µαγείας
η µηχανή σχηµατίζει ένα νέο διαµέρισµα, χρησιµοποιώντας ένα υλικό που
µοιάζει από µακριά σαν υγρό πλαστικό, και το προσθέτει στην πολυκατοικία
σας. Η όλη διαδικασία γίνεται µε ησυχία, ασφάλεια και, όλως παραδόξως,
µε πολύ λίγα υλικά ενώ δεν ϕαίνεται να υπάρχει κανένας τεχνικός τριγύρω,
αν και πιθανώς κάποιος επιβλέπει τη διαδικασία από κάπου. Τα ϕώτα που
αναβοσβήνουν από τους αισθητήρες της τεράστιας µηχανής είναι ένδειξη ότι
το µηχάνηµα καταλαβαίνει τα πάντα σχετικά µε τον περιβάλλοντα χώρο και
το τι χρειάζεται να κάνει.

Καθώς το ϐλέµµα σας πέφτει µακρύτερα στον ορίζοντα της πόλης, σας
κατακλύζει µια έντονη αίσθηση συνεργίας µε τη ϕύση. Η πόλη ϕαίνεται ι-
σορροπηµένη χωρίς πολύ πυκνά σηµεία. Τα επιδέξια συστήµατα µεταφοράς
που περνάνε από γύρω σας, συστήµατα πολύ προηγµένης τεχνολογίας, µοιά-
Ϲουν να ενώνονται αρµονικά µε το πράσινο τοπίο, τις λίµνες και τα κανάλια.
Ξαφνικά, µία εικόνα στον τοίχο δίπλα στο παράθυρο σας τραβάει την προσο-
χή. Είναι µία αρχειακή εικόνα του ίδιου τοπίου αλλά είχε τραβηχτεί πολλές
δεκαετίες πριν, κατά την περίοδο την οποία οι άνθρωποι σήµερα αποκαλούν
«η τελευταία σκοτεινή εποχή».

Σε αυτήν τη ϕωτογραφία γίνεται αντιληπτό το αίσθηµα της έντασης, της
συµφόρησης και του µόχθου. Μία µεγάλη ουρά αυτοκινήτων ϕαίνεται σε
µία λωρίδα τσιµεντένιου αυτοκινητοδρόµου, εκτεινόµενη µέχρι το τέλος της
ϕωτογραφίας. Ανακαλώντας τα µαθήµατα ιστορίας που διδαχτήκατε πολλά
χρόνια πριν, συνειδητοποιείτε πως κατά την «τελευταία σκοτεινή εποχή» υ-
πήρχε ένα χρηµατικό σύστηµα το οποίο έθετε αρκετούς περιορισµούς στην
ανθρώπινη κοινωνία και προκαλούσε διχόνοια, καθώς ανάγκαζε τους ανθρώ-
πους να µαζεύονται στις πόλεις για να αποκτήσουν εργασία και κατά συνέπεια
να κερδίσουν χρήµατα προκειµένου να αγοράσουν αγαθά και να επιβιώσουν.
Στη συνέχεια σκέφτεστε πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγµατα και αισθάνε-
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στε άσχηµα για αυτόν τον πρωτόγονο πολιτισµό αλλά συνάµα χαίρεστε που
γεννηθήκατε στην εποχή που γεννηθήκατε. Φυσικά, συνειδητοποιώντας πως
και εσείς Ϲείτε σε µια ϱευστή εποχή, αφού ο χρόνος προχωράει συνεχώς, προ-
σπαθείτε να σκεφτείτε ποιες πτυχές της δικής σας Ϲωής µπορεί να ϑεωρούνται
απαρχαιωµένες στο µέλλον.

Νιώθετε ότι πεινάτε, οπότε µπαίνετε στην κουζίνα του διαµερίσµατος, η
οποία έχει ένα σχεδόν ολοκαίνουριο σχέδιο. Παρότι κατά τα ϕοιτητικά σας
χρόνια ως µηχανικός είχατε µάθει αρκετά για την έννοια των συστηµάτων
και την επιδίωξη της ανθρωπότητας να κάνει το ϐιοµηχανικό σχεδιασµό όσο
πιο συνδυαστικό και ενιαίο γίνεται, σας κάνει εντύπωση πόσο πολύ έχουν
ϐελτιωθεί τα επίπεδα αποδοτικότητας. Η κουζίνα είναι ουσιαστικά µια συ-
µπαγής µονάδα. Τα πιάτα και τα υπόλοιπα σκεύη είναι σχεδιασµένα για τις
διαδικασίες πλυσίµατος και τοποθέτησης, διαδικασίες οι οποίες είναι άµεσα
ενσωµατωµένες. ΄Οταν ένα πιάτο είναι λερωµένο, µπαίνει αυτόµατα σε ένα
ντουλάπι το οποίο αντιλαµβάνεται εξαρχής την κατασκευή του πιάτου και
το καθαρίζει µε ένα είδος καθαριστικού ατµού και ένα σύστηµα υπεριώδους
ακτινοβολίας, η οποία ταυτόχρονα το αποστειρώνει. Το πιάτο στη συνέχεια
επιστρέφεται αυτόµατα στην κατάλληλη τοποθεσία παραλαβής στο ϱάφι για
να επαναχρησιµοποιηθεί. Είναι σαν η κουζίνα να είναι µια µεγάλη ενιαία
µηχανή.

Ωστόσο, ανοίγοντας το ψυγείο συνειδητοποιείτε πως ξεχάσατε να πάρετε
εφόδια για τη σύντοµη διαµονή σας. Σκέφτεστε αν ϑα πάτε στο ισόγειο να
πάρετε τρόφιµα και να επιστρέψετε, αλλά αποφασίζετε πως είναι ώρα να ϕύ-
γετε, οπότε ϑα πάρετε κάτι στα γρήγορα από κάποια καφετέρια στον δρόµο.
΄Οπως ϐγαίνετε από το διαµέρισµα, ϐάζετε το κλειδί πρόσβασης στον πίνακα
ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την τελική σας έξοδο και µετά ψάχνετε στον
πίνακα το κουµπί «καθαρισµός». Μετά από λίγο όµως συνειδητοποιείτε πως
το διαµέρισµα έχει ενσωµατωµένο ένα σύστηµα αισθητήρων κίνησης µε χρο-
νοδιακόπτη για να καθαρίζεται από µόνο του αυτόµατα όταν δεν ανιχνεύει
κίνηση.

Στη συνέχεια παρατηρείτε το ϱοµπότ CF6 στη γωνία και αναρωτιέστε πόσο
µεγάλο τεχνολογικό επίτευγµα είναι το γεγονός ότι αυτό το ϱοµπότ αντιλαµ-
ϐάνεται µε ακρίβεια το χώρο γύρω του καθώς και πού πρέπει να ϐάλει τα
πράγµατα και πού όχι. ΄Ολα αυτά τα κάνει προγραµµατισµένα µε απόλυτη
τριδιάστατη επίγνωση του χώρου του διαµερίσµατος ώστε να καθαρίζει και
να συµµαζεύει. ∆εν µπορείτε καν να διανοηθείτε πώς παλιότερα οι άνθρωποι
έκαναν αυτές τις αγγαρείες σε καθηµερινή ϐάση για να συντηρήσουν το σπίτι
τους.

Βγαίνοντας από το διαµέρισµα, το οποίο είναι στην πραγµατικότητα µια
προσωρινή τοποθεσία πρόσβασης που «νοικιάσατε» µέσω µιας διαδικτυακής
υπηρεσίας, µε το που µπαίνετε στους διαδρόµους πέφτει πάνω σας ένας ηλι-
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κιωµένος κύριος, ο οποίος περπατούσε µε µεγάλη ϐιασύνη, και ϱίχνει κάτω
τον ϕορητό υπολογιστή του. Συνειδητοποιείτε πως είναι ένας από τους διαχει-
ϱιστές της πολυκατοικίας. Τον ϐοηθάτε να σηκώσει τον υπολογιστή του και
σας Ϲητάει συγγνώµη. «Με συγχωρείτε πολύ !» λέει. «΄Εχουµε ένα πρόβληµα
µε το ϱοµπότ CF6 στο επίπεδο 12 και πρέπει να του κάνω επανεκκίνηση !
Ευτυχώς έχουµε πάντα µερικά εφεδρικά για κάθε δωµάτιο !»

Τον ευχαριστείτε ϑερµά για το πόσο καλοδιατηρηµένο είναι το µέρος και
συνεχίζετε το δρόµο σας µε µια ϕευγαλέα σκέψη για εκείνη την ιστορική ϕω-
τογραφία στο δωµάτιο που µόλις αφήσατε. Κάποτε η κοινωνική συνεισφορά
των ανθρώπων σχετιζόταν µόνο µε το χρήµα. Τότε υπήρχαν οι λεγόµενες
«δουλειές». Σήµερα η απασχόληση είναι ϑέµα προσωπικής επιλογής, κάτι το
οποίο καθίσταται δυνατό χάρη στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα
ϐασικό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης. Η κοινωνία αυτή είναι σχεδιασµένη για
να ϕροντίζει όλους τους πολίτες, οπότε γιατί να µην ϕροντίσουν και οι πολίτες
την κοινωνία ως αντάλλαγµα; Ο άνθρωπος που σας προσπέρασε συντηρεί αυ-
τό το κτίριο επειδή απολαµβάνει να ϐοηθάει τους άλλους και, εφόσον ο ίδιος
χρειάζεται να δουλεύει µόνο µερικές ώρες την εβδοµάδα σε αυτό το πόστο,
ϐλέπει τον εθελοντικό του χρόνο ως πολύτιµο και ευχάριστο. Βοηθάει µε µε-
γάλη ευχαρίστηση τους άλλους, οι οποίοι µε τη σειρά τους εκτιµούν πολύ τη
συνεισφορά του και έτσι αισθάνεται ότι αναπτύσσει στενούς δεσµούς µε την
υπόλοιπη κοινωνία.

Βγαίνοντας από το κτίριο, ο δρόµος σφύζει από κόσµο. Παρατηρείτε µια
καλλιτεχνική, ϱετρό γαλλική καφετέρια στη γωνία και γελάτε από µέσα σας
µε την ανούσια αλλά συνάµα γλυκιά νοσταλγία. Μπαίνετε και κάθεστε σε ένα
µικρό γωνιακό τραπέζι χαµογελώντας ευγενικά στην οικογένεια που κάθεται
στην άλλη άκρη. Συνειδητοποιώντας ότι δεν έχετε πολύ χρόνο διότι πρέπει
να προλάβετε ένα τρένο για να πάτε σε ένα συνέδριο που ϐρίσκεται σχεδόν
320 χιλιόµετρα µακριά, πληκτρολογείτε µια απλή παραγγελία στο µενού της
καφετέριας στο κέντρο του τραπεζιού. Τσάι και ϐάφλες. Μόλις δώσετε την
παραγγελία, αντιλαµβάνεστε µια µικρή δόνηση πίσω από το κεφάλι σας.

Μια που ο παππούς σας ήταν ένας από τους µηχανολόγους που σχεδία-
σαν το αρχικό σύστηµα αυτόµατης κουζίνας, αυτό σας ϕαίνεται περίεργο διότι
συνήθως η µονάδα επεξεργασίας ϐρίσκεται πάνω από το κεντρικό σηµείο του
χώρου. Από ό,τι ϕαίνεται υπήρχαν κάποιοι περιορισµοί σε αυτήν τη στενή
περιοχή, οπότε οι σχεδιαστές τοποθέτησαν τη µονάδα στα πλάγια. Μετά από
περίπου δύο λεπτά, ένα κόκκινο ϕως ανάβει στο τραπέζι για να σας ειδο-
ποιήσει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιµη και αµέσως ανοίγει µια γυάλινη
πόρτα η οποία είναι κάθετη στην κορυφή του τραπεζιού. Από την πόρτα µέσα
ϐγαίνει ένας µεταφορέας ο οποίος εκτείνεται σταδιακά προς το τραπέζι σας
παραδίδοντας το τσάι και τις ϐάφλες. Παίρνετε τον δίσκο και τρώτε ϐιαστικά
για να προλάβετε το τρένο σας. Αφού τελειώσετε, σύρετε το δίσκο πίσω στο
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άνοιγµα και αυτό κλείνει για καθαρισµό.
Οδεύοντας προς την έξοδο της καφετέριας η µατιά σας πέφτει σε έναν

πίνακα ο οποίος απεικονίζει µία γυναίκα µε έναν δίσκο να σκύβει πάνω από
ένα τραπέζι. Αρχικά, σας ϕαίνεται παράξενη η εικόνα αλλά µετά ϑυµάστε ότι
κάποτε οι άνθρωποι ήταν δούλοι των συνανθρώπων τους µε αυτόν ακριβώς τον
τρόπο. Πριν από τα αυτοµατοποιηµένα εστιατόρια οι άνθρωποι σπαταλούσαν
τις δυνατότητές τους κάνοντας τους σερβιτόρους ή τις σερβιτόρες, ϕέρνοντας
ϕαγητό χειρωνακτικά και παίρνοντας παραγγελίες. Για άλλη µια ϕορά αι-
σθάνεστε πολύ τυχερός που γεννηθήκατε στην εποχή σας.

Βγαίνοντας έξω συνειδητοποιείτε πως έχετε αρκετό περπάτηµα. Σκέφτεστε
να πάρετε το τρόλεϊ µαγνητικής αιώρησης (mag-lev) το οποίο κινείται συνεχώς
γύρω από την πόλη σαν ένα τεράστιο σκουλήκι, αλλά συνειδητοποιείτε πως
πιθανώς να είναι πολύ αργό. Οπότε, πηγαίνετε προς τον παράλληλο δρόµο
όπου τα αυτόµατα αυτοκίνητα κινούνται στις καθορισµένες πορείες τους. Κα-
ϑώς ϐγάζετε το κινητό σας τηλέφωνο, το οποίο έχει µία ειδική εφαρµογή που
συνδέεται µε το σύστηµα µεταφορών της περιοχής, ένα λευκό ταξί αµέσως
λαµβάνει την κλήση σας και σταµατάει στη γωνία. Μπαίνετε στη µπροστινή
πλευρά του ταξί και δίνετε ϕωνητική εντολή για την οδό που ϑέλετε να πάτε.
Μία ϕωνή επιβεβαιώνει την αίτησή σας και αναχωρείτε.

Φτάνοντας στο σιδηροδροµικό σταθµό, ϐγαίνετε από το ταξί και συνεχίζε-
τε για τον προορισµό σας. Καθώς προχωράτε, προσέχετε ένα άτοµο µε µια
µεγάλη ϐαλίτσα να περπατάει δίπλα σας. Σας ϕαίνεται πολύ περίεργο. Φαί-
νεται τόσο κουραστικό και αχρείαστο. Αναρωτιέστε από µέσα σας τι να την
κάνει κάποιος µια τόσο µεγάλη ϐαλίτσα ενώ όλα τα απαραίτητα αγαθά που
µπορεί να χρειαστεί κανείς είναι διαθέσιµα σε κάθε πόλη στον κόσµο κατά
παραγγελία. Η έννοια των αποσκευών σάς ϕαίνεται τόσο παράξενη. ΄Οµως,
πριν προλάβετε να το σκεφτείτε περαιτέρω, ο µπροστινός σας πέφτει ξαφνικά
στο έδαφος.

Αµέσως µαζεύεται στο σηµείο αυτό ένα µεγάλο πλήθος για να δει εάν
µπορεί να ϐοηθήσει. Καθότι είστε ο κοντινότερος στο άτοµο που κατέρρευσε,
προσέχετε πως τα συµπτώµατα µοιάζουν µε αυτά ενός εµφράγµατος. Παρότι
η συγκεκριµένη ασθένεια είναι πολύ σπάνια στον κόσµο πλέον, εξακολουθεί
να εκδηλώνεται σποραδικά. Βγάζοντας το κινητό σας πληκτρολογείτε τον α-
ϱιθµό επειγόντων 331 και τη λέξη «ιατρικό». Αυτό στέλνει άµεση ειδοποίηση
έκτακτης ανάγκης σε µία τοπική οµάδα εθελοντών, οι οποίοι έχουν λάβει ι-
ατρική εκπαίδευση, µαζί µε την τοποθεσία µέσω GPS. Μέσα σε λίγα λεπτά
µία οµάδα ϕτάνει και προσπαθεί να σώσει τη Ϲωή του ασθενή. Ενώ ο άνθρω-
πος εξακολουθεί να αναπνέει, τον τοποθετούν µέσα σε ένα αυτόµατο όχηµα
έκτακτης ανάγκης, που αµέσως ϕεύγει για το τοπικό νοσοκοµείο. Αν και
ανησυχείτε για τη µοίρα αυτού του δύστυχου ανθρώπου, συνεχίζετε ϐιαστικά
την πορεία σας διότι έχετε ήδη αργήσει αρκετά.
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Εν τέλει ϕτάνετε στο τρένο, µπαίνετε και κάθεστε. Μετά από µόλις λίγα
δεύτερα οι πόρτες κλείνουν και παίρνετε µια ϐαθιά ανάσα ανακούφισης. Στη
ϑέση σας υπάρχει ένα κέντρο ψυχαγωγίας, που διαθέτει πολυµέσα µετά από
απαίτηση. Καθώς το τρένο αρχίζει να επιταχύνει, ξαφνικά ϑυµάστε πως ο
ανιψιός σας έκανε πρόσφατα µία ταινία σχετικά µε τη µετανάστευση των
ϕαλαινών, αλλά δεν µπορείτε να ϑυµηθείτε τον τίτλο της. ∆εδοµένου ότι αυτό
το κέντρο ψυχαγωγίας διαθέτει συνδέσµους για όλα τα πολυµέσα που έχουν
δηµιουργηθεί στην ανθρώπινη ιστορία, ψηφιοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε
µία ενιαία προσβάσιµη ϐάση δεδοµένων, διστάζετε να ψάξετε για αυτό το έργο
ανάµεσα σε εκατοµµύρια ταινίες.

Μετά από λίγο όµως σας έρχεται ! Οπότε πληκτρολογείτε τον τίτλο και
η ταινία εµφανίζεται. Ωστόσο ϑυµάστε ότι το ταξίδι σας είναι µόνο 442 χι-
λιόµετρα, οπότε ξέρετε πως δεν ϑα καταφέρετε να δείτε πολύ καθώς το τρένο
µαγνητικής αιώρησης πηγαίνει µε πάνω από 4800 χιλιόµετρα την ώρα. Το
πολύ πολύ να προλάβετε να δείτε 8 λεπτά από το έργο του ανιψιού σας. Ο-
πότε αντί να χαλάσετε την εµπειρία, αποφασίζετε να δείτε µερικές σηµειώσεις
που ϕέρατε για το συνέδριο. Το ϑέµα του συνεδρίου είναι η Γαιοπλασία.
Η ανθρωπότητα έχει αρχίσει να δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για την ιδέα της
κατοίκησης στο διάστηµα και αυτό το συνέδριο ϑα εξετάσει τις σχετικές δυ-
νατότητες που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή.

Ωστόσο, πριν µπορέσετε να το σκεφτείτε πολύ, ϕτάνετε στον προορισµό
σας. Βγαίνετε από το τρένο και µπαίνετε στον σταθµό. Συνειδητοποιείτε πως
χρειάζεστε κάποιον εξοπλισµό για κάποιο πρόγραµµα που ϑα αναφερθεί στο
συνέδριο, οπότε πηγαίνετε στην τοπική ϐιβλιοθήκη τεχνολογίας. Χρειάζεστε
έναν πολυχρηστικό ϕορητό υπολογιστή και µία σειρά αποθηκευτικών καρτών
για να πάρετε τις σηµειώσεις µαζί σας µετά το τέλος του συνεδρίου. Μπαίνετε
στη ϐιβλιοθήκη και νιώθετε µία δόνηση από το κινητό σας. Το ϐγάζετε από
την τσέπη καθώς ϐλέπετε στην οθόνη µία ειδοποίηση η οποία σας καλωσορίζει
στο τοπικό τεχνολογικό κέντρο και σας ϱωτάει αν χρειάζεστε ϐοήθεια στην
αναζήτησή σας.

Αυτό σας ξαφνιάζει αρχικά, αλλά µετά ϑυµάστε ότι το τοπικό δίκτυο των
ϐιβλιοθηκών έχει ανανεωθεί πρόσφατα µε την προσθήκη ενός συστήµατος
παγκόσµιας αναγνώρισης, λειτουργώντας µέσω µιας εφαρµογής τηλεφώνου
την οποία είχατε εγκαταστήσει παλιότερα κατά την επίσκεψή σας σε µία άλλη
ϐιβλιοθήκη στην ίδια περιοχή πριν από αρκετά χρόνια. Το είχατε ξεχάσει
αυτό. «Πόσο ϐολικό !» σκέφτεστε. Περιγράφετε το ϕορητό υπολογιστή και
τις κάρτες µνήµης που χρειάζεστε και σας έρχονται σε µήνυµα οι σύντοµες
περιγραφές των προϊόντων. Βλέπετε ότι είναι αυτά που επιθυµείτε. Αφού
το επιβεβαιώσετε, εµφανίζεται ένας ψηφιακός χάρτης της ϐιβλιοθήκης που
δείχνει την τοποθεσία σας και το σηµείο στο οποίο ϐρίσκονται τα προϊόντα
που χρειάζεστε. Πηγαίνετε στο σηµείο αυτό και παίρνετε τα αντικείµενα. Στη
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συνέχεια ϐγαίνετε από τη ϐιβλιοθήκη, παίρνετε ένα αυτοµατοποιηµένο ταξί
και αναχωρείτε για το συνέδριο.

Μετά από λίγες ώρες το συνέδριο τελειώνει. Είστε ενθουσιασµένος, ε-
ξουθενωµένος αλλά και πεινασµένος αφού δεν έχετε ϕάει σχεδόν τίποτα όλη
µέρα. Εκείνη τη στιγµή σκέφτεστε ότι ένα γεύµα ιταλικής κουζίνας ϑα ήταν
καλό. Ευτυχώς ϐλέπετε ένα τέτοιο εστιατόριο λίγο πιο κάτω στο δρόµο και
αρχίζετε το περπάτηµα. Το τηλέφωνό σας χτυπάει. Είναι ένας συνάδελφος
από την πόλη σας. Λέει πως υπάρχει ένα πρόβληµα µε τους συλλέκτες πα-
ϱαγωγής τροφίµων, αλλά δεν µπορεί να το αναλάβει ο ίδιος γιατί έχει ένα
προσωπικό ϑέµα έκτακτης ανάγκης. Του λέτε πως ϑα µπείτε στο διαδίκτυο
να ελέγξετε την κατάσταση του συστήµατος και ϑα του απαντήσετε.

Μπαίνετε γρήγορα στο ιταλικό εστιατόριο και κάθεστε σε ένα µικρό τρα-
πέζι. ΄Εχει ϐγει αρκετός κόσµος απόψε οπότε έχει λίγη περισσότερη ϕασαρία
από όση ϑα ϑέλατε. Βγάζετε τον ϕορητό υπολογιστή, ο οποίος έχει συνεχή
δορυφορική σύνδεση στο διαδίκτυο και κάνετε περιήγηση στο κύριο σύστη-
µα τεχνικών δεδοµένων της περιοχής σας προκειµένου να ελέγξετε για τυχόν
σφάλµατα στην κατάσταση του συστήµατος. Τελικά υπάρχει όντως πρόβληµα
ενέργειας στον τοµέα πέντε του κτιρίου της αυτόµατης κάθετης καλλιέργειας
στη ϐορειοανατολική περιοχή. Ανοίγετε µία ψηφιακή απεικόνιση της ϕυσι-
κής κάτοψης που, µέσω ενός είδους χρωµατικής κωδικοποίησης, αποκαλύ-
πτει ένα κοµµένο καλώδιο σε έναν µετατροπέα ενέργειας. Συνειδητοποιείτε
ότι είναι ένα πολύ απλό πρόβληµα που έχετε αντιµετωπίσει και παλιότερα α-
ϕού επιβλέπετε την παραγωγή τροφής της περιοχής σας εδώ και οχτώ χρόνια
περίπου, οπότε αισθάνεστε αµέσως µία ανακούφιση.

Με το πάτηµα µερικών πλήκτρων, ένα αρθρωτό τηλεκατευθυνόµενο ϱο-
µπότ CR9 ϐρίσκεται υπό τον έλεγχό σας στην καλλιέργεια. Ξαφνικά ανα-
καλείτε για λίγο τα µαθήµατά σας στο πανεπιστήµιο σχετικά µε αυτού του
είδους τα µηχανήµατα. Τα αρθρωτά ϱοµπότ αποτελούνται από επιµέρους τυ-
ποποιηµένα κοµµάτια, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται και σε άλλα
είδη ϱοµπότ ή µηχανηµάτων. Σύντοµα όµως συνειδητοποιείτε ότι έχετε αφή-
σει µία κατάσταση στη µέση και επιστρέφετε στο παρόν. Κατευθύνετε λοιπόν
µέσω του υπολογιστή σας τη µηχανή στο σηµείο που υπάρχει η ϐλάβη και
της εξηγείτε το πρόβληµα. Αυτό το ϱοµπότ, όπως κι εκείνο στο ενοικιαζό-
µενο διαµέρισµα που είχατε πριν, έχει πλήρη επίγνωση όλων των ϕυσικών
και τεχνικών συστηµάτων των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων. Τα CR9 έχουν
ενσωµατωµένο στο σύστηµά τους ένα τριδιάστατο µοντέλο της κάθετης καλ-
λιέργειας και του σχεδίου υποδοµής της, οπότε το µόνο που χρειάζονται είναι
λίγες κατευθυντήριες γραµµές από την οµάδα διαχείρισης και είναι έτοιµα
για δράση καθώς σπεύδουν να λύσουν το πρόβληµα. Μόλις ϕτάσει στο σωστό
µέρος, το CR9 αναγνωρίζει γρήγορα το πρόβληµα και κινητοποιείται για να
αντικαταστήσει το χαλασµένο καλώδιο. Σε λίγα λεπτά το πρόβληµα έχει λυ-
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ϑεί. Τηλεφωνείτε στο συνάδελφό σας και ο ίδιος σας ευχαριστεί ϑερµά για τη
ϐοήθεια.

Καθώς αρχίζετε να πεινάτε πάρα πολύ, διαβάζετε τον κατάλογο και ϐρί-
σκετε τη µεγαλύτερη µακαρονάδα που υπάρχει εκεί µέσα ! Πληκτρολογείτε
την παραγγελία σας, µαζί µε ένα δυνατό κοκτέιλ και λίγο νερό και περιµέ-
νετε. Περίπου δέκα λεπτά µετά ένας µηχανισµός του τραπεζιού σας ανοίγει
από το πλάι και τοποθετεί το λαχταριστό γεύµα στην επιφάνεια του τραπεζιού
ακριβώς µπροστά σας. Πέφτετε µε τα µούτρα ! Κάποια στιγµή εκεί που τρώτε
το ϐλέµµα σας πέφτει πάνω σε µία γυναίκα µε ευγενικό πρόσωπο η οποία
σας κοιτάει από τη γωνία. Χαµογελάτε και αυτή έρχεται στο τραπέζι σας.

Σας ϱωτάει «΄Ολα καλά;» και εσείς απαντάτε «Πολύ καλά. Είστε η δια-
χειρίστρια εδώ;» Σας γνέφει καταφατικά. Στη συνέχεια της περιγράφετε πώς
ο παππούς σας ϐοήθησε στο σχεδιασµό του συστήµατος των κουζινών που
η ίδια χρησιµοποιεί. Φωτίζεται το πρόσωπο της και λέει «Η οικογένεια µου
ταΐζει τον κόσµο εδώ και εννιά γενιές. Μερικές ϕορές πηγαίνω στην κουζί-
να και µαγειρεύω ϕαγητό µόνη µου, για πλάκα.» Γελάτε και οι δύο µε τη
νοσταλγία σας συγκρίνοντάς την µε αυτούς που συνεχίζουν να επισκευάζουν
χειρωνακτικά κάποια παλιά αυτοκίνητα, απλώς για διασκέδαση.

Μετά το γεύµα και τη συζήτηση αποφασίζετε πως είναι ώρα να πάτε για
ξεκούραση. Βγάζετε το κινητό σας και ϐρίσκετε ένα διαθέσιµο δωµάτιο λίγο
πιο κάτω. Μπαίνετε στο κτίριο, παίρνετε µια κάρτα-κλειδί από έναν αυτόµατο
τοίχο µε κλειδιά και ανεβαίνετε στο δωµάτιό σας για να κοιµηθείτε. Η Ϲωή
προχωράει µπροστά.
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∆οκίµιο 18

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

«Είµαι πεπεισµένος πως αν ϑέλουµε να ϐρισκόµαστε στη σωστή
πλευρά της παγκόσµιας επανάστασης, πρέπει...να υποβληθούµε
σε µια ϱιζική επανάσταση αξιών...πρέπει άµεσα να ξεκινήσουµε
την µετάβαση από µια κοινωνία µε επίκεντρο τα υλικά αγαθά
προς µια κοινωνία µε επίκεντρο τον άνθρωπο. ΄Οταν οι µηχανές,
οι υπολογιστές, το κέρδος και η ιδιοκτησία ϑεωρούνται πιο σηµα-
ντικά από τους ανθρώπους, η τροµερή τριάδα του ϱατσισµού, του

ακραίου υλισµού και του µιλιταρισµού γίνεται ανίκητη.»1

∆ρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ

18.1 Τάσεις

Οι αρχές του 21ου αιώνα σηµατοδοτούν µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πε-
ϱίοδο. Από τη µια πλευρά ϐλέπουµε ξεκάθαρα πολλά και σηµαντικά προ-
ϐλήµατα τα οποία, όπως ϑα συζητηθεί σε αυτό το δοκίµιο, ϕαίνεται ότι ϑα
συνεχίσουν την καθοδική πορεία τους µε αποτέλεσµα περαιτέρω αρνητικές
συνέπειες σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά,
όµως, διαφαίνεται µια ανοδική και επιταχυνόµενη πορεία προς την εύρεση
λύσεων, σε τεχνικό επίπεδο, η οποία µάλιστα αποκαλύπτει τις πρωτοφανείς

1 Πηγή: Speech by Dr. King, 1967 (http://www.democracynow.org/2013/1/21/
dr_martin_luther_king_in_1967)
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και ϕαινοµενικά απεριόριστες δυνατότητες που έχουµε για να αλλάξουµε αυ-
τή την κατάσταση και να ϐελτιώσουµε την ανθρώπινη κοινωνία.

Για έναν απλό παρατηρητή η ιδέα ότι «τα χειρότερα έχουν περάσει», όσον
αφορά την εξέλιξη της ανθρώπινης κουλτούρας, µπορεί ενστικτωδώς να ϕαίνε-
ται αληθής, ανάλογα µε το πού µένει. Σε σχέση µε τους περασµένους αιώνες
παρατηρούµε µία γενική αύξηση του προσδόκιµου Ϲωής, µία γενική µείωση
της διαπροσωπικής ϐίας2 και µία συνολική ϐελτίωση του ϐιοτικού επιπέδου
στον δυτικό κόσµο. Παρατηρούµε, επίσης, τη σταδιακή ωρίµανση του παγκό-
σµιου πολιτισµού καθώς προσπαθεί σιγά σιγά να ϐγει από µία µακρά περίοδο
µισαλλοδοξίας, σεξισµού, ϱατσισµού και εθνικισµού, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει
να καλλιεργεί µια αναγκαία παγκόσµια συνείδηση.

Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε µορφή κοινωνικής «προόδου» και ειδικά η
συνολική ϐελτίωση του ϐιοτικού επιπέδου, η οποία είναι αποτέλεσµα της τε-
χνολογικής µας εφευρετικότητας, στην πραγµατικότητα έχει συµβεί µέσα στα
πλαίσια ενός καταστρεπτικού οικονοµικού µοντέλου, που έχει αρχίσει να
δείχνει την αληθινή του εικόνα. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν είναι ε-
πιστηµονικής ϕύσης, όχι ιδεολογικής. Η αλήθεια είναι ότι ο καπιταλισµός
της ελεύθερης αγοράς, είτε παρεµβαίνει το κράτος είτε όχι, περιέχει σοβαρά
δοµικά σφάλµατα, τα οποία αναπόφευκτα ϑα προκαλούν σε κάποιον ϐαθµό
περιβαλλοντική κατάχρηση, κοινωνική αποσταθεροποίηση, ανθρώπινη αµέ-
λεια και καταστρεπτική ανισότητα.

΄Οπως αναφέρθηκε εκτενώς και σε άλλα δοκίµια, η έννοια της αγοράς και
του εµπορίου δηµιουργήθηκαν µέσα σε πολύ δύσκολες κοινωνικές συνθήκες,
οι οποίες οδήγησαν τους ανθρώπους στην πεποίθηση ότι υπήρχε σπανιότητα
σε όλα τα υλικά αγαθά και εποµένως δεν έφταναν για όλους. Με αυτό το
σκεπτικό εδραιώθηκε ένα αξιακό σύστηµα ϐασισµένο στον ανταγωνισµό και
την εκµετάλλευση, προκαλώντας ορισµένες συµπεριφορές και πεποιθήσεις
που δεν συνάδουν µε τη ϕυσική πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τις περιβαλ-
λοντικές και κοινωνιολογικές µας γνώσεις.3

Σχετικά µε τον αντίκτυπο του καπιταλισµού, η διαφορά της σηµερινής ε-
ποχής µε τον 16ο αιώνα είναι ότι πλέον έχουµε τεράστιες τεχνικές δυνατότητες
που επιταχύνουν και ενισχύουν τις επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας ανταγω-
νισµού και εκµετάλλευσης, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται προβλήµατα τα
οποία απλά δεν µπορούσαν να αναγνωριστούν ή ακόµα και να προβλεφθούν
κατά τη διάρκεια εκείνων των πρώιµων περιόδων. Σήµερα παρατηρούµε την
πλήρη εκδήλωση αυτών των πρωτύτερα κρυµµένων τάσεων και το αποτέλεσµα

2 Παραποµπή: Violence Vanquished (http://online.wsj.com/news/articles/
SB10001424053111904106704576583203589408180)

3 Παρεµπιπτόντως, είναι σηµαντικό να τονίσουµε πως η καπιταλιστική αγορά δεν ϑεωρείται
η ϱίζα του προβλήµατος διότι και ο ίδιος ο καπιταλισµός είναι ένα σύµπτωµα της ψυχολογίας
του ϕόβου, η οποία προκαλείται από τη σπανιότητα των ϕυσικών πόρων.
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είναι πως οι ϐασικές αρχές του καπιταλισµού πιθανότατα ϑα επισκιάσουν σε
ϐάθος χρόνου οποιαδήποτε σηµερινή «πρόοδο». Είναι σαν ένα τεράστιο πα-
λιρροϊκό κύµα που πάει να συντρίψει ένα πλοίο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
΄Οσο εξελιγµένο και να είναι το πλοίο, δεν είναι τίποτα µπροστά στην ανώτερη
δύναµη της ϕύσης.

΄Ισως το πιο αξιοσηµείωτο παράδειγµα περί αυτού είναι το γεγονός πως
πρακτικά κάθε σύστηµα υποστήριξης της Ϲωής είναι σε παρακµή.4 5 Στην
πραγµατικότητα δεν έχει καµία σηµασία πόσοι άνθρωποι έχουν αποκτήσει
έναν πολυπόθητο, άνετο και ιδανικό τρόπο Ϲωής, αν αυτό γίνεται µέσα στα
πλαίσια µη ϐιώσιµων µεθόδων. Είναι απλά ϑέµα χρόνου πριν η εξάντληση των
ϕυσικών πόρων, η απώλεια της ϐιοποικιλότητας και η ϱύπανση ϕτάσουν σε
τέτοια επίπεδα ώστε να καταστρέψουν αυτή την ψευδαίσθηση της ανθρώπινης
επιτυχίας. Παροµοίως, παρότι όντως έχει παρατηρηθεί µεγάλη πτώση στα ε-
πίπεδα ϐίας, µαζικών γενοκτονιών και στον τεράστιο πρότερο αριθµό ϑανάτων
από τις παγκόσµιες πολεµικές επιχειρήσεις, πρέπει να δούµε το ϑέµα ακόµη
πιο σφαιρικά και να ϑυµηθούµε την ίδια την αιτία των παραπάνω ϕαινοµέ-
νων, όχι µόνο την τάση µείωσής τους. Αν η σπανιότητα των ϕυσικών πόρων
και η γεωοικονοµική στρατηγική ήταν ιστορικά οι αιτίες για την πλειονότη-
τα των εθνικών συγκρούσεων (κάτι που ισχύει), τότε το µόνο που χρειάζεται
για να προκύψει ξανά ένας πόλεµος είναι αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Μά-
λιστα, η σταδιακή περιβαλλοντική καταστροφή κατά τις τελευταίες δεκαετίες
προετοιµάζει το έδαφος για την επανεµφάνιση αυτής της κατάστασης.

Σύµφωνα µε κάποιους αναλυτές, ο πόλεµος στο Ιράκ το 2003 ήταν ένας
πόλεµος για ϕυσικούς πόρους και πιο συγκεκριµένα για πετρέλαιο, ισχυρι-
σµός που είναι αρκετά δύσκολο να διαψευσθεί, αν λάβουµε υπόψη όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία.6 Είναι πολύ πιθανό πως, αν ο κόσµος ερχόταν αντιµέ-
τωπος µε σοβαρή έλλειψη αποθεµάτων σε ενέργεια, νερό, τροφή και ορυκτά,
σε τέτοιο ϐαθµό ώστε να επηρεάζεται σοβαρά η οικονοµία των µεγάλων εθνι-
κών δυνάµεων, ϑα επιστρέφαµε τάχιστα σε παγκόσµιους πολέµους, µαζικούς
ϑανάτους και πολιτικές αναταραχές. Σήµερα, όλες οι υπερδυνάµεις ϐελτιώ-
νουν συνεχώς τους στρατιωτικούς τους εξοπλισµούς καθώς προετοιµάζονται
για τέτοια γεγονότα.7

4 Παραποµπή: Data shows Earth’s systems in decline (http://www.bt.com.bn /science-
technology /2011 /08 /01 /data-shows-earths-systems-decline)

5 Παραποµπή: Study highlights global decline (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/
nature/4391835.stm)

6 Παραποµπή: Top REPUBLICAN Leaders Say Iraq War Was Really a-
bout Oil (http://www.washingtonsblog.com/2013/03/top-republican-leaders-say-iraq-
war-was-really-for-oil.html)

7 Παραποµπή: Water scarcity to drive conflict, hit food and energy, experts say (http://
www.trust.org/item/?map=water-scarcity-to-drive-conflict-hit-food-and-energy-experts)
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Από την άλλη, όλως παραδόξως, τα ίδια εργαλεία που έχουν παίξει κα-
ϑοριστικό ϱόλο στην αύξηση του ϐιοτικού επιπέδου, η επιστήµη και η τεχνο-
λογία, επίσης εντείνουν τις αυτοκαταστροφικές τάσεις τις κοινωνίας. Παρότι
η επιστήµη µπορεί αφενός να µας υποδείξει πώς µπορούµε να προσαρµο-
στούµε στους ϕυσικούς νόµους ώστε να εναρµονιστούµε µε το περιβάλλον
µας αλλά και µεταξύ µας, µπορεί αφετέρου να χρησιµοποιηθεί ιδιοτελώς
και κοντόφθαλµα µέσα στα πλαίσια των διαστρεβλωµένων κινήτρων τα οποία
διαιωνίζει η αγορά. ΄Οταν η επιστήµη χρησιµοποιείται για προσωπικά κέρδη
και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι µακροπρόθεσµες και ευρύτερες συνέ-
πειες, τότε η ίδια συµβάλλει στην εµφάνιση και την αύξηση καταστρεπτικών
και απάνθρωπων ϕαινοµένων. ΄Ενα ακραίο παράδειγµα αυτής της λογικής
είναι η ατοµική ϐόµβα. ΄Ενα άλλο παράδειγµα είναι η συνεχώς αυξανόµενη
ικανότητά µας στην καταστροφή της ϐιοποικιλότητας µέσω της τεχνολογίας,
στην υπερκατανάλωση των ϕυσικών πόρων του πλανήτη και στη µόλυνση του
περιβάλλοντος.

Κατά κάποιον τρόπο, η ταχεία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνο-
λογίας ϕέρνουν την ανθρωπότητα όλο και πιο κοντά σε ένα σταυροδρόµι
αποτελούµενο από δύο µονοπάτια. Το ένα µονοπάτι οδηγεί στην αρνητική
επιτάχυνση προς µία κοινωνική και οικολογική παρακµή και το άλλο σε µία
ϑετική επιτάχυνση προς µία εποχή αφθονίας, ισορροπίας, ειρήνης και προ-
όδου. Καθώς περνάει ο καιρός, κάποια στιγµή ϑα πρέπει να επιλέξουµε ένα
από τα δύο.

18.2 Πληθυσµός και Φυσικοί Πόροι

Σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες, περισσότεροι από 9 δισεκατοµµύρια άν-
ϑρωποι ϑα κατοικούν στη Γη µέχρι το 2050,8 το µεγαλύτερο ποσοστό των
οποίων ϑα είναι στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Αυτή η κατάσταση ϑα αυξή-
σει δραµατικά τη Ϲήτηση για α) τροφή, ϐ) νερό, γ) ενέργεια και δ) ορυκτά ή
υλικούς πόρους. Καθένα από αυτά ϑα συζητηθεί παρακάτω.

18.2.1 Τροφή

΄Οσον αφορά την τροφή, υπάρχουν πολλές µελέτες οι οποίες δείχνουν πως
οι παραδοσιακές µέθοδοι παραγωγής τροφής δεν ϑα µπορούν σε καµία περί-

8 Πηγή: World population projected to reach 9.6 billion by 2050 - UN report (http://
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45165#.UtyMb2TTm2w)
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Σχήµα 18.1: Αναδηµοσίευση από το Φόρουµ Εµπειρογνωµόνων του Οργανι-
σµού Τροφίµων και Γεωργίας, 2009

πτωση να καλύψουν τις παγκόσµιες ανάγκες που ϑα υπάρχουν το 2050.9 10

Εκτιµήσεις δείχνουν ότι η Ϲήτηση τροφής ϑα αυξηθεί από 60% έως 110%11

και δεδοµένου ότι η σηµερινή ϐιοµηχανία τροφίµων, και συγκεκριµένα η
εφοδιαστική αλυσίδα, είναι αρκετά αναποτελεσµατική καθώς σπαταλά το 30-
50% όλης της παραγόµενης τροφής,12 λογικά τα ποσοστά ϕτώχειας και πείνας
στον παγκόσµιο πληθυσµό ϑα αυξηθούν. ΄Ενα ακόµη πολύ σοβαρό Ϲήτηµα
είναι η ανάγκη για πιο ϐιώσιµες πρακτικές στον τοµέα της γεωργίας προ-
κειµένου να σταµατήσει η µόλυνση και η διάβρωση του εδάφους, ϕαινόµενο
που ϑα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες, αν συνεχιστεί αυτή η πίεση και αν

9 Πηγή: Food Security Raises the Obvious: Can We Feed 9.6 Billion by 2050? (http://
www.huffingtonpost.com/michael-zacka/food-security-raises-the-_b_3948986.html)

10 Πηγή: Yield Trends Are Insufficient to Double Global Crop Production by 2050 (http://
www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0066428)

11 Παραποµπές : Current Global Food Production Trajectory Won’t Meet 2050 Ne-
eds (http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130619195135.htm), UN: farmers
must produce 70% more food by 2050 to feed population(http://www.theguardian.com/
environment/2011/nov/28/un-farmers-produce-food-population)

12 Πηγή: Feeding the 9 Billion: The tragedy of waste (http://www.imeche.org/
knowledge/themes/environment/global-food)
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συνεχιστούν οι παραδοσιακές µέθοδοι καλλιέργειας που χρησιµοποιούνται
σήµερα.

Σχήµα 18.2: Αυτό το διάγραµµα δείχνει τις αποδόσεις σε τόνους ανά εκτάριο
(10 στρέµµατα) για τις τέσσερις ϐασικότερες καλλιέργειες του πολιτισµού µας,
τις καλλιέργειες του καλαµποκιού, του ϱυζιού, του σιταριού και της σόγιας.
Οι συνεχόµενες γραµµές δείχνουν τις προβλεπόµενες αποδόσεις στις εν λόγω
καλλιέργειες µε ϐάση τις σηµερινές τάσεις τους. Από την άλλη, οι διακεκοµ-
µένες γραµµές δείχνουν τις απαιτούµενες αποδόσεις στις ίδιες καλλιέργειες
για να καλυφθούν οι προβλεπόµενες ανάγκες του πληθυσµού το 2050.

18.2.2 Νερό

Τα στατιστικά που αφορούν το πόσιµο νερό είναι εξίσου δυσοίωνα, αν όχι
χειρότερα, και είναι περιττό να πούµε πως έλλειψη νερού σηµαίνει περισσό-
τερα προβλήµατα για τη συµβατική γεωργία. Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα ΄Εθνη,
εκτιµάται πως το 2025 περίπου 1,8 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ϑα Ϲουν σε πε-
ϱιοχές οι οποίες ϑα µαστίζονται από λειψυδρία, ενώ τα δυο τρίτα του κόσµου
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ϑα Ϲουν σε περιοχές µε υδατική καταπόνηση.13 Ο Οργανισµός Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εκτιµά πως η Ϲήτηση πόσιµου νερού ϑα
έχει αυξηθεί κατά 55% µέχρι το 2050, πρόβλεψη η οποία ενισχύει τις στα-
τιστικές των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη λειψυδρία. Ο ίδιος οργανισµός
εκτιµά ότι το 2050 περίπου 3,9 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, το µισό περίπου
του προβλεπόµενου πληθυσµού, ϑα Ϲουν σε περιοχές µε υδατική καταπόνη-
ση.14

Σχήµα 18.3: Πρόβλεψη για τις περιοχές µε λειψυδρία εν έτει 2050. Αναδη-
µοσίευση από τον ΟΟΣΑ Water, The Outlook to 2050,2011

Παροµοίως, η µόλυνση του νερού, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω το πρό-
ϐληµα, πιθανότατα ϑα συνεχιστεί καθώς οι αναπτυσσόµενες χώρες αυξάνουν
τη ϐιοµηχανική και γεωργική παραγωγή τους προκειµένου να αυξήσουν το
ϐιοτικό τους επίπεδο.15 ∆υστυχώς, αυτή η ανάπτυξη της ϐιοµηχανίας ϑα ε-
πιτείνει το πρόβληµα της µόλυνσης καθώς οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται
είναι συνήθως πολύ πιο παρωχηµένες και περιβαλλοντικά επικίνδυνες από
αυτές που χρησιµοποιούν τα ανεπτυγµένα κράτη (και τώρα προσπαθούν να
ξεπεράσουν). Η Κίνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Παρότι ϑεω-
ϱείται ανεπτυγµένο ϐιοµηχανικό κράτος, οι εσωτερικές πολιτικές της είναι

13 Πηγή: A Clean Water Crisis (http://environment.nationalgeographic.com/
environment/freshwater/freshwater-crisis/)

14 Πηγή: Water: The Environmental Outlook to 2050 (http://www.oecd.org/env/
resources/49006778.pdf)

15 Παραποµπή: Water Pollution Rises From Farms, Costing Billions (http://
www.bloomberg.com/news/2012-03-13/water-pollution-tied-to-agriculture-increasing-
costing-billions.html)
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ιδιαίτερα ήπιες όσον αφορά τα περιβαλλοντικά της πρότυπα και τους σχετι-
κούς κανονισµούς. Αυτή είναι µια ϕυσική έκβαση του καπιταλισµού καθώς ο
ϐασικός στόχος είναι να απελευθερωθεί το εµπόριο και να αυξηθεί η οικονο-
µική ανάπτυξη. Σήµερα η Κίνα έχει τις 16 από τις 20 πιο µολυσµένες πόλεις
του κόσµου16 και από ό,τι ϕαίνεται ϑα συνεχιστεί η οικονοµική ανάπτυξη, η
αύξηση του πληθυσµού και κατά συνέπεια η µόλυνση.

Σχετικά µε τη µόλυνση του νερού, πλέον αποτελεί µεγάλο παγκόσµιο
πρόβληµα η µόλυνση από άζωτο και ϕώσφορο, η οποία προκαλείται κυρί-
ως µέσω της γεωργίας, ϕαινόµενο που αφενός δηµιουργεί «νεκρές Ϲώνες»17

σε ορισµένες επιφάνειες και αφετέρου προκαλεί προβλήµατα υγείας στους
ανθρώπους που καταναλώνουν το προερχόµενο από αυτές τις πηγές νερό.18

Μάλιστα, οι πηγές µόλυνσης αυτήν τη στιγµή ποικίλλουν. Για παράδειγµα,
η µόλυνση του αέρα από τα εργοστάσια άνθρακα περνάει στην ατµόσφαιρα
και από εκεί καταλήγει στον ωκεανό. Ο υδράργυρος που απελευθερώνεται
από την καύση του άνθρακα στη συνέχεια µολύνει τα ψάρια, τα οποία µε
τη σειρά τους αλιεύονται από τους ανθρώπους για τροφή, ενώ περιέχουν αυ-
τήν τη ϑανατηφόρα τοξίνη, προκαλώντας έτσι ϐλάβες στην ανθρώπινη υγεία.
∆εδοµένων των τωρινών τάσεων, η µόλυνση από υδράργυρο αναµένεται να
αυξηθεί επίσης.19

Εν ολίγοις, αν συνεχιστούν οι παραπάνω τάσεις, πιθανότατα ϑα υπάρχουν
µεγάλες ελλείψεις στο νερό. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ϑα είναι κατα-
στρεπτικές, δεδοµένης της συµβιωτικής σχέσης του µε τη ϐιοποικιλότητα και
της άµεσης σχέσης του µε την ανθρώπινη επιβίωση, καθώς κανείς δεν µπο-
ϱεί να αντέξει πάνω από λίγες µέρες χωρίς νερό. Βέβαια, αυτό το σενάριο
προϋποθέτει πως ϑα συνεχίσουµε να συµπεριφερόµαστε µε τον ίδιο τρόπο
όπως τα τελευταία 50 χρόνια, µε τη συνήθη λογική της αγοράς, η οποία είναι
εγγενώς αποκοµµένη από τη ϕύση, το περιβάλλον και οποιονδήποτε άλλο
παράγοντα απαραίτητο για να διατηρηθεί η Ϲωή σε αυτόν τον πλανήτη.

18.2.3 Ενέργεια

Σχετικά µε την ενέργεια, όπως υπαινιχθήκαµε πιο πριν στο απόσπασµα
για τον άνθρακα, δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα ϑετικό στη διαδικασία

16 Πηγή: The Most Polluted Places On Earth (http://www.cbsnews.com/news/the-most-
polluted-places-on-earth/)

17 Παραποµπή: Too Much Nitrogen and Phosphorus Are Bad for the Bay (http://
www.cbf.org/how-we-save-the-bay/issues/dead-zones/nitrogen-phosphorus)

18 Παραποµπή: Nitrates in Drinking Water (http://www.ext.colostate.edu/pubs/crops/
00517.html)

19 Πηγή: Mercury contamination in fish expected to rise in coming decades (http://
www.cbsnews.com/news/mercury-contamination-in-fish-expected-to-rise-in-coming-
decades/)
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καύσης ορυκτών όσον αφορά την περιβαλλοντική ϐιωσιµότητα.20 Αυτές οι
µέθοδοι ϑα έχουν πάντα αρνητικό αντίκτυπο ενώ, µάλιστα, όσο αυξάνεται ο
πληθυσµός και η ϐιοµηχανία, οι αρνητικές επιπτώσεις ϑα γίνονται χειρότε-
ϱες.21 Αυτό που επιδεινώνει την κατάσταση είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι µη
ανανεώσιµοι, εποµένως η επακόλουθη έλλειψή τους είναι απλά ϑέµα χρόνου.

Σχήµα 18.4: Αναδηµοσίευση από τον ∆ρ. Michael R. Smith, ∆ιευθύνων
Σύµβουλο της εταιρείας Globalshift Ltd.

Το ϑέµα της κορύφωσης της παραγωγής πετρελαίου (peak oil) έχει αρχίσει
να αναδύεται εδώ και δεκαετίες.22 Παρότι αποτελεί αµφιλεγόµενο Ϲήτηµα,
αυτό που γνωρίζουµε είναι πως η συµβατική παραγωγή πετρελαίου, δηλαδή
η εξόρυξη αργού πετρελαίου που ϐρίσκεται σε τεράστιους ϑύλακες κάτω α-
πό την επιφάνεια της Γης, ϐρίσκεται σε ύφεση σε παγκόσµια κλίµακα ενώ
µάλιστα 37 χώρες έχουν ήδη ξεπεράσει τη µέγιστη παραγωγή τους.23

Ο ∆ρ. Ρίτσαρντ Μίλερ, ο οποίος δούλεψε για την εταιρεία British Petro-
leum (BP) από το 1985 µέχρι το 2008, δήλωσε τα εξής : «Για να διατηρήσουµε

20 Παραποµπή: The Hidden Cost of Fossil Fuels (http://www.ucsusa.org/clean_energy/
our-energy-choices/coal-and-other-fossil-fuels/the-hidden-cost-of-fossil.html)

21 Παραποµπή: Leaked UN Report: If We Don’t Stop Polluting Now, We May Never Ha-
ve The Technology To Save Ourselves (http://www.businessinsider.com/leaked-un-draft-
report-on-climate-change-2014-1)

22 Παραποµπή: Peakoil.net (http://www.peakoil.net/)
23 Παραποµπή: Former BP geologist: peak oil is here and it will ’break econo-

mies’ (http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/dec/23/british-
petroleum-geologist-peak-oil-break-economy-recession)
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και να επεκτείνουµε την προσφορά [του πετρελαίου] πρέπει κάθε 3 µε 4 χρό-
νια η παραγωγή µας να αυξάνεται τόσο όσο είναι γ παραγωγή αυτήν τη στιγµή
στην Σαουδική Αραβία...Από το 1986 και µετά, οι νέες ανακαλύψεις δεν είναι
αρκετές για την κατανάλωση. Εξαντλούµε τα αποθέµατά µας, παρότι αυτά
ϕαίνεται να αυξάνονται κάθε χρόνο. Τα αποθέµατα µεγαλώνουν λόγω της
ϐελτίωσης της τεχνολογίας σε παλιούς τοµείς, αυξάνοντας έτσι το ποσό του
πετρελαίου που µπορούµε να ανακτήσουµε, όµως η παραγωγή εξακολουθεί
να πέφτει κατά 4,1% ετησίως.»24

Φυσικά, σήµερα υπάρχουν πολλοί άλλοι που ϑεωρούν πως ο κόσµος είναι
ακόµη «γεµάτος µε πετρέλαιο» και κάνουν πολύ αισιόδοξες εικασίες σχετικά
µε τη µελλοντική µας ικανότητα παραγωγής πετρελαίου. Παρόλα αυτά, αυ-
τές οι εικασίες επικεντρώνονται σε µη συµβατικές πηγές που συνήθως είναι
πολύ δύσκολες στην εξόρυξη και την επεξεργασία. Το πετρέλαιο σχιστό-
λιθου, η ασφαλτούχα άµµος καθώς και η «διαδικασία εξαγωγής» ϕυσικού
αερίου (fracking) είναι µέθοδοι οι οποίες αναπτύσσονται µε ταχείς ϱυθµούς
και µπορούν ϑεωρητικά να δώσουν την αίσθηση ότι υπάρχει αφθονία στον
συγκεκριµένο ϕυσικό πόρο. Ωστόσο, είναι αρκετά αµφιλεγόµενο το αν µπο-
ϱούν αυτές οι τεχνικές να ανταποκριθούν στην αυξανόµενη Ϲήτηση,25 ενώ
το περιβαλλοντικό κόστος αυτών των περίπλοκων και συχνά καταστροφικών
µεθόδων είναι τεράστιο και αντιπαραγωγικό.

Σύµφωνα µε το Κέντρο της Βιολογικής Ποικιλότητας : «Η ανάπτυξη του
πετρελαίου σχιστολίθου και της ασφαλτούχας άµµου έχουν αποδειχθεί πε-
ϱιβαλλοντικά καταστροφικές, µε µεγάλες απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια.
Η εξαγωγή πετρελαίου από δηµόσια εδάφη των Ηνωµένων Πολιτειών µέσω
σχιστολίθου και ασφαλτούχας άµµου ϑα κατέστρεφε τις πιθανότητες για µεί-
ωση των επιπέδων ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα κάτω από τα 350
µόρια ανά εκατοµµύριο (ppm), το επίπεδο δηλαδή που πρέπει να ϕτάσουµε
σύντοµα προκειµένου να σταθεροποιήσουµε το κλίµα της Γης. Εκτός του
ότι µας σπρώχνει πιο κοντά στην παγκόσµια καταστροφή της υπερθέρµανσης
του πλανήτη, το πετρέλαιο σχιστολίθου και η ασφαλτούχα άµµος καταστρέ-
ϕουν το ϕυσικό περιβάλλον διαφόρων ειδών, σπαταλούν τεράστιες ποσότητες
ύδατος, µολύνουν τον αέρα και το νερό, ενώ ταυτόχρονα υποβαθµίζουν και
ϱυπαίνουν αρδεύσιµες εκτάσεις γης.»26

Παρόµοια, η υδραυλική ϑραυσµατοποίηση (fracking), µία µέθοδος εξα-
γωγής ϕυσικού αερίου, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ϱυπογόνα και πάρα πολύ
επικίνδυνη. Μάλιστα υπάρχουν καταγεγραµµένες περιπτώσεις στις οποίες το
νερό ήταν τόσο µολυσµένο που τα οικιακά αποθέµατα νερού έγιναν κυριο-

24 Αυτόθι.
25 Αυτόθι.
26 Πηγή: Oil Shale and Tar Sands (http://www.biologicaldiversity.org/programs/

public_lands/energy/dirty_energy_development/oil_shale_and_tar_sands/)
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λεκτικά εύφλεκτα.27 Παρά τα µολυσµένα αποθέµατα νερού, την επικίνδυνη
µόλυνση του αέρα, την καταστροφή των ποταµών και τα κατεστραµµένα το-
πία, η υδραυλική ϑραυσµατοποίηση συνεχίζει να επιταχύνεται σε παγκόσµιο
επίπεδο.28

Η ουσία είναι πως η οικονοµία των ορυκτών καυσίµων δεν είναι ϐιώσιµη.
Ο τρόπος µε τον οποίο αυτό ϑα γίνει εµφανές στο τωρινό οικονοµικό µοντέλο
ϑα είναι µε τις υπερβολικά υψηλές τιµές. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι
οι κανόνες της προφοράς και της Ϲήτησης ϑα δηµιουργήσουν µια κατάσταση
που η σπανιότητα ϑα αυξήσει τόσο πολύ τις τιµές σε σηµείο που να γίνουν α-
πρόσιτες για τη ϐιοµηχανία και τους πολίτες. Αυτό ϑα προκαλούσε σοβαρούς
περιορισµούς σε όλο το ϕάσµα της ϐιοµηχανίας καθώς τα ορυκτά καύσιµα,
και κατά συνέπεια η ενέργεια, είναι αυτά που κινούν τη γεωργία, την παρα-
γωγή, τη διανοµή αγαθών και ούτω καθεξής. Παράλληλα, αυτές οι µέθοδοι
ϑα µπορούσαν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε έναν εφιάλτη παγκόσµιας
µόλυνσης που ϑα χρειαζόταν ολόκληρες γενιές για να ξεπεραστεί.

18.2.4 Ορυκτά και υλικοί πόροι

Η έλλειψη γενικών πόρων (ϐιοτικών και αβιοτικών) αυξάνεται µε ταχείς
ϱυθµούς παγκοσµίως, ενώ παράλληλα παρατηρείται απώλεια της ϐιοποικι-
λότητας µε τους ίδιους ϱυθµούς. Το 2002 συγκεντρώθηκαν 197 χώρες σε
συνεργασία µε τα Ηνωµένα ΄Εθνη για να οργανώσουν το Συνέδριο της Βιο-
λογικής Ποικιλίας, όπου δεσµεύτηκαν δηµοσίως να µειώσουν σηµαντικά τις
σχετικές απώλειες µέχρι το 2010. Ωστόσο, όταν έφτασε το 2010, δεν είχε γίνει
καµία πρόοδος. Στην επίσηµη δηµοσίευσή τους το 2010 δήλωσαν τα εξής :

«Κανένας από τους 21 επιµέρους στόχους που συνόδευαν τον κεντρικό
στόχο της σηµαντικής µείωσης του ϱυθµού απώλειας της ϐιοποικιλότητας
µέχρι το 2010 δεν επιτεύχθηκε παγκοσµίως...Οι οποιεσδήποτε δράσεις οι
οποίες έχουν ως στόχο να προωθήσουν...τη ϐιοποικιλότητα λαµβάνουν ελάχι-
στη χρηµατοδότηση σε σύγκριση µε...τα έργα υποδοµών και ανάπτυξης της
ϐιοµηχανίας...Επιπλέον, πολλά από τα εν λόγω έργα δεν έχουν ενσωµατωµέ-
νη στον σχεδιασµό τους τη µέριµνα για τη ϐιοποικιλότητα...Τα περισσότερα
µελλοντικά σενάρια προβλέπουν συνεχιζόµενα υψηλά επίπεδα εξαφάνισης
ειδών και απώλειας ϐιοτόπων κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα.»29

Σε µία έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 2011, η οποία ήταν εν µέρει µία
απάντηση στη συνεχόµενη γενική έκκληση για αποµόνωση και προστασία

27 Παραποµπή: Fracking hot: N. Dakota man “sets tap water on fire” (http://rt.com/
usa/flammable-water-dakota-fracking-023/)

28 Παραποµπή: The rapid expansion of natural gas drilling across the nation endangers
human health and the environment (http://www.nrdc.org/energy/gasdrilling/)

29 Πηγή: Global Biodiversity Outlook 3 (http://www.cbd.int/gbo3/)
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ορισµένων περιοχών της Γης προκειµένου να εξασφαλιστεί η ϐιοποικιλότητα,
ϐρέθηκε πως παρά το γεγονός ότι εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα γης
και ωκεανού ϐρίσκονται αυτήν τη στιγµή υπό νοµική προστασία, δεν έχουν
ελαττωθεί σηµαντικά οι τάσεις ύφεσης.30

Η έρευνα, επίσης, κατέληξε στο ακόλουθο ιδιαίτερα ανησυχητικό συµπέ-
ϱασµα σχετικά µε την κατανάλωση των πόρων: «[Η] υπερβολική χρήση ή
«υπέρβαση» των πόρων της Γης είναι πιθανή διότι οι πόροι µπορούν να χρη-
σιµοποιούνται γρηγορότερα από όσο χρειάζονται για να αναπληρωθούν...η
συσσωρευµένη υπέρβαση από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 µέχρι το 2002
είχε ως αποτέλεσµα ένα «οικολογικό χρέος» το οποίο ϑα χρειαζόταν 2,5 Γαί-
ες για να αποπληρωθεί. Αν συνεχίσουµε έτσι, οι ανάγκες του παγκόσµιου
πληθυσµού µπορεί να αυξηθούν τόσο ώστε να χρειάζεται 27 Γαίες µέχρι το
2050.»31

∆εν υπάρχει ουσιαστικά καµία επιστηµονική εργασία που να καταλήγει
στο ότι η σχέση της ανθρωπότητας µε τη ϐιοποικιλότητα και τους ϕυσικούς
πόρους είναι ϑετική ή έστω ουδέτερη. Παρότι οι εκτιµήσεις µπορεί να ποι-
κίλλουν από έρευνα σε έρευνα, ένα πράγµα είναι κοινώς αποδεκτό : το αν-
ϑρώπινο είδος αυξάνεται µε ταχείς ϱυθµούς και επεκτείνει τη ϐιοµηχανική
του δραστηριότητα χρησιµοποιώντας µη ϐιώσιµες µεθόδους και προωθώντας
εξίσου επιβλαβείς αξίες. Είναι σηµαντικό να ϑυµίσουµε στον αναγνώστη πως
αυτό το πρόβληµα δεν είναι αναπόφευκτο ή αναγκαίο, αλλά προκαλείται από
το ίδιο το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα.32

Το πρόβληµα δεν είναι απλώς η ύπαρξή µας σε αυτόν τον πλανήτη ή η
αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού. Το πρόβληµα είναι η κατεστηµένη πα-
γκόσµια οικονοµική οργάνωση, η οποία ϐασίζεται σε έναν προ-ϐιοµηχανικό
και χειρωνακτικό τρόπο σκέψης του 16ου αιώνα και στην οποία η πράξη της
κατανάλωσης (αγορά και πώληση) είναι το ϑεµέλιο της κοινωνικής λειτουρ-
γίας. Μία καλή αναλογία είναι το γκάζι σε ένα αυτοκίνητο. ΄Οσο ταχύτερη
είναι η κατανάλωση του καυσίµου, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνει το όχηµα. Η
αγορά αγαθών στον κόσµο µας είναι το καύσιµο. Αν ελαττωθεί η κατανάλωση,
µειώνεται η οικονοµική ανάπτυξη, πολλοί άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους,
η αγοραστική δύναµη ϕθίνει και οι κοινωνικές συνθήκες αποσταθεροποιού-
νται. Το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της ϕύσης
αλλά µία τεχνητή πραγµατικότητα προκαλούµενη από το σηµερινό οικονο-
µικό µοντέλο, επειδή δεν είναι προσαρµοσµένο στη ϕυσική πραγµατικότητα.

30 Παραποµπή: Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond protected
areas: a review of the technical and practical shortcomings of protectedareas on land and
sea (http://www.int-res.com/articles/theme/m434p251.pdf)

31 Marine Ecology Progress Series, Vol. 434: p.261, 2011
32 Για αποδείξεις επί τούτου, ϐλέπε δοκίµιο ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.
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Σχήµα 18.5: Προβλέψεις για α) το µέγεθος του ανθρώπινου πληθυσµού, ϐ)
την ανθρώπινη οικολογική Ϲήτηση και γ) το οικολογικό χρέος υπό διαφορε-
τικά σενάρια µεγέθους του ανθρώπινου πληθυσµού και χρήσης των ϕυσικών
πόρων. Η οικολογική Ϲήτηση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το µέγεθος
του παγκόσµιου πληθυσµού µε τον µέσο όρο της ετήσιας Ϲήτησης ενός ανθρώ-
που και διαιρώντας αυτόν τον αριθµό µε τη ϐιολογική ικανότητα (biocapacity)
της Γης. ΄Ετσι εξάγουµε τον αριθµό των Γαιών που ϑα χρειαζόµασταν για να
καλύψουµε τη Ϲήτηση ολόκληρου του ανθρώπινου πληθυσµού. Αναδηµοσί-
ευση από Marine Ecology Progress Series, Vol. 434

18.3 Η Τέλεια Καταιγίδα

Παρότι οι προηγούµενες ενότητες ασχολήθηκαν µε συγκεκριµένα σοβαρά
προβλήµατα λεπτοµερώς, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την οικονοµική
συνέργεια που τα συνδέει όλα, µαζί µε τα οικονοµικά και τεχνικά συστήµα-
τα που εµπλέκονται. Η ενέργεια, το νερό, η τροφή και η πρόσβαση στους
υλικούς πόρους αλληλοσυνδέονται σε έναν κοινωνικό µηχανισµό, ο οποίος
µπορεί να έχει δραµατικές επιπτώσεις στην εργασία, την κοινωνική σταθερό-
τητα και πολλά άλλα ϑέµατα, αν έστω και ένα από αυτά διαταραχθεί.

Υπάρχουν πολυάριθµα σενάρια τα οποία ϑα µπορούσαν να υλοποιηθούν
και όλα µαζί συγκροτούν το συνολικό πρόβληµα της πλανητικής ϐιωσιµότη-
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τας. Για παράδειγµα, το παγκόσµιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συνδέεται
σε µεγάλο ϐαθµό µε το νερό. Το ∆ιεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο Πολιτικής
Τροφίµων (IFPRI) δήλωσε ότι «οι τωρινές πολιτικές διαχείρισης του νερού και
τα επίπεδα παραγωγικότητας του νερού ϑα ϑέσουν σε κίνδυνο περίπου 63
τρισεκατοµµύρια δολάρια, δηλαδή το 45% του προβλεπόµενου παγκόσµιου
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (µε ϐάση την τιµή του εν έτει 2000), ποσό
που ισοδυναµεί µε 1,5 ϕορά το ποσό της τωρινής παγκόσµιας οικονοµίας.»33

Παροµοίως, για την παραγωγή, το 70% όλου του πόσιµου νερού χρη-
σιµοποιείται στον τοµέα της γεωργίας.34 Αν συνεχίσουµε µε τις συµβατικές
µεθόδους καλλιέργειας, οποιαδήποτε έλλειψη νερού σε µεγάλη κλίµακα ϑα
σήµαινε µειωµένες αποδόσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια, ιδιαίτε-
ϱα για τους υδρογονάνθρακες. Οι επιπτώσεις µίας πιθανής µείωσης αυτών
των πόρων στη συµβατική γεωργία ϑα ήταν δραµατικές, ενώ τα αποτελέσµατα
που ϑα είχε στο σύνολο της ϐιοµηχανίας ϑα µπορούσαν να αποδειχθούν κα-
ταστρεπτικά δεδοµένης της τεράστιας εξάρτησης του πολιτισµού µας από το
πετρέλαιο για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών και την παραγωγή
αγαθών.

Επίσης, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το ϑέµα της κοινωνικής σταθε-
ϱότητας και πώς µια πιθανή µείωση αυτών των πόρων ϑα άλλαζε τη συµπε-
ϱιφορά των πολιτών αλλά και των εθνών, καθώς ο ϕόβος και η αίσθηση της
αυτοσυντήρησης ϑα επιδεινώνονταν, εντείνοντας την αδιαφορία για τους υπο-
λοίπους. Φανταστείτε, για παράδειγµα, µια απότοµη αύξηση στην τιµή της
ϐενζίνης σε κάποια µέρη του κόσµου όπου δεν είναι προσοδοφόρα η µεταφο-
ϱά της. Το αποτέλεσµα ϑα ήταν πιθανώς µια απεργία κάποιων σωµατείων, η
οποία ϑα σταµατούσε τη ϱοή των αγαθών, επιδεινώνοντας έτσι το πρόβληµα.
Φανταστείτε για λίγο τι ϑα γινόταν, αν τα κύρια σωµατεία µεταφοράς τροφής
στη δυτική Αµερική έκαναν απεργία, σταµατώντας τη ϱοή ϐασικών αγαθών.
Αυτό ϑα µπορούσε να πυροδοτήσει µία εξαιρετικά επικίνδυνη αλυσιδωτή α-
ντίδραση.

Η έλλειψη γεννά εγκλήµατα, συγκρούσεις και αντικοινωνική συµπεριφο-
ϱά. Σε µικρή κλίµακα, είναι πολύ πιθανό να παρατηρήσουµε αύξηση στις
συµµορίες. Οι κλοπές και οι παράνοµες υπόγειες οικονοµίες ανθούν σε αυτό
το κλίµα, όπως ϕαίνεται να συµβαίνει στατιστικά σε περιοχές που µαστίζο-
νται από ϕτώχεια και ανεργία. ΄Ενα εξίσου Ϲωτικό Ϲήτηµα είναι οι ασθένειες
και άλλα προβλήµατα δηµόσιας υγείας που προκύπτουν από αυτές τις κακές
συνθήκες. Σε µεγάλη κλίµακα, όπως τονίστηκε προηγουµένως, οι εθνικοί
πόλεµοι ανέκαθεν προκαλούνταν από την έλλειψη ϕυσικών πόρων και την

33 Πηγή: Water in 2050: The Future of Water Requires a Sustainable, Blue Path (http://
growingblue.com/water-in-2050/)

34 Πηγή: Water Uses (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/index.stm)
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τάση για εθνική ή επιχειρηµατική αυτοσυντήρηση.
∆εν ϑα έπρεπε να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και πολλά άλ-

λα κράτη, εδώ και πολύ καιρό, ενισχύουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια και
τα συστήµατα διανοµής3536 και ότι µε ένα οπλοστάσιο 26.000 πυρηνικών
κεφαλών διαθέτουµε πλέον ισχύ πολλαπλάσια από όση χρειάζεται για να
καταστρέψουµε όλο το ανθρώπινο είδος.37 Χιλιάδες από αυτά τα όπλα παρα-
µένουν σε επιφυλακή στις µέρες µας, έτοιµα να πυροδοτηθούν οποιαδήποτε
στιγµή. Μάλιστα, η αντίδραση της παγκόσµιας κατακραυγής για να σταµα-
τήσει η παραγωγή τους έχει αντιµετωπιστεί µε περισσότερη παραγωγή, στα
παρασκήνια.38

Συγχρόνως, οι µηχανισµοί του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµα-
τος είναι ένας επιπλέον παράγοντας. Εφόσον το χρήµα δηµιουργείται µόνο
µέσω χρέους και οι άνθρωποι το δανείζονται µόνο µαζί µε επιτόκιο, το οποί-
ο στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει εξαρχής στο χρήµα που ϐρίσκεται σε
κυκλοφορία, υπάρχει πάντα περισσότερο παγκόσµιο χρέος από ότι υπάρχει
χρήµα για να αποπληρωθεί. Το αποτέλεσµα είναι αέναες αθετήσεις πληρω-
µών είτε από πολίτες είτε από επιχειρήσεις, είτε από τα ίδια τα κράτη. Μία
αναφορά του 2010 από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’As εκτιµά πως
οι Ηνωµένες Πολιτείες το 2050 ϑα έχουν χρέος 415% του Ακαθάριστου Εγχώ-
ϱιου Προϊόντος τους, ενώ µέχρι το 2060 το 60% όλων των χωρών παγκοσµίως
ϑα έχουν χρεοκοπήσει.39

Με µία γρήγορη µατιά στην οικονοµική κατάσταση των περισσότερων χω-
ϱών παγκοσµίως σήµερα παρατηρούµε ένα ϕάσµα χρεών το οποίο εκτείνεται
από µέτριου µέχρι τεράστιου µεγέθους. Είναι εντυπωσιακό ότι καµία χώρα
στον πλανήτη δεν ϕαίνεται να έχει ισορροπηµένο προϋπολογισµό ενώ στις
αρχές του 2014 το δηµόσιο χρέος του πλανήτη ήταν περίπου 46,2 τρισεκα-
τοµµύρια ευρώ.40 Ωστόσο, αυτό είναι απλά το δηµόσιο ή κυβερνητικό χρέος.
Το πραγµατικό νούµερο, δηλαδή το δηµόσιο και το ιδιωτικό χρέος µαζί, είναι

35 Παραποµπή: U.S. nuclear weapon plans to cost $355 billion over a deca-
de: CBO report (http://www.reuters.com/article/2013/12/20/us-usa-nuclear-arms-
idUSBRE9BJ1FH20131220)

36 Παραποµπή: 2200 nuclear weapons in state of high operational alert: Report (http://
www.presstv.com/detail/2012/06/05/244720/2200-nuclear-warheads-ready-to-fire/)

37 Παραποµπή: ctbto.org (http://www.ctbto.org/faqs/?uid=16&cHash=aa30bc1b1be1d
08f3a48d4cff1b8a0db)

38 Παραποµπή: How a Massive Nuclear Nonproliferation Effort Led to More Pro-
liferation (http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/06/how-a-massive-
nuclear-nonproliferation-effort-led-to-more-proliferation/277140/)

39 Πηγή: S&P: 60% of countries will be bankrupt within 50 years (http://
www.rawstory.com/rs/2010/10/09/sp-60-countries-bankrupt-50-years/)

40 Πηγή: The global debt clock (http://www.economist.com/content/global_debt_clock)
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197,624 τρισεκατοµµύρια ευρώ.41 ∆ιαιρώντας αυτό το νούµερο µε τα 7,1
δισεκατοµµύρια των ανθρώπων που υπάρχουν στον πλανήτη εν έτει 2015,
παρατηρούµε πως κάθε άνθρωπος χρωστάει περίπου 28 χιλιάδες ευρώ.

Οπότε πρέπει να αναρωτηθούµε το εξής : ΄Εχουµε τους οικονοµικούς πό-
ϱους για να εφαρµόσουµε τις τεράστιες τεχνολογικές µεταρρυθµίσεις που
χρειάζονται για να επιτύχουµε σε κάποιον ϐαθµό τη Ϲητούµενη αειφορία, ενώ
είναι σαφές πως χρειαζόµαστε πλήρη αναδόµηση στα συστήµατα της γεωρ-
γίας, της ύδρευσης, του ελέγχου της µόλυνσης, των ενεργειακών πηγών, της
δόµησης και της ϐιοµηχανίας; Ξέρουµε πως διαθέτουµε τα απαραίτητα τεχνι-
κά µέσα για να το επιτύχουµε αυτό. ΄Εχουµε όµως τα απαραίτητα χρήµατα;

΄Οσο περισσότερο σκέφτεται κανείς αυτή την ερώτηση τόσο πιο παράλο-
γος ϕαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί το οικονοµικό µας σύστηµα.
Φυσικά, αυτό δεν σηµαίνει πως δεν ϑα γίνει καµία πρόοδος εντός του πλαι-
σίου του σηµερινού µοντέλου, διότι οι µεγάλες δυνάµεις αυτού του κόσµου
δεν παίρνουν στα σοβαρά την έννοια του χρέους εξαρχής. Η µόνη διαφορά
µεταξύ ενός ελλείµµατος 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ και ενός ελλείµµατος 100
τρισεκατοµµυρίων ευρώ είναι το κατά πόσο µπορεί να τα αποπληρώσει ο ο-
ϕειλέτης. Στην πραγµατικότητα, οι µεγάλες δυνάµεις ξέρουν πως το σύνολο
του παγκοσµίου χρέους δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Το µόνο που
µπορεί να γίνει είναι να µειωθεί σε κάποιον ϐαθµό το χρέος είτε µέσω δια-
πραγµατεύσεων για τις αγορές είτε µέσω γεωπολιτικών διαπραγµατεύσεων,
είτε µέσω διαπραγµατεύσεων για την απόκτηση πόρων.

Ωστόσο, αυτές οι συµφωνίες γίνονται συνήθως στα παρασκήνια και οι πε-
ϱικοπές σε κοινωνικά προγράµµατα, τα οποία είναι Ϲωτικά για τη διατήρηση
κοινωνικής τάξης, συνεχίζονται για το ϑεαθήναι ή για λόγους ανταγωνισµού
µεταξύ των κρατών. Οι µεγάλες δυνάµεις έχουν σηµαντικό πλεονέκτηµα σε
αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, ενώ οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες είναι αυ-
τές που υποφέρουν πραγµατικά, καθώς δεν έχουν επαρκείς οικονοµικές ή
στρατιωτικές δυνάµεις για να επηρεάσουν την παγκόσµια σκηνή. Εποµένως,
γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι αναπτυσσόµενες χώρες ϑα ϐρίσκονται συνε-
χώς σε δεινή ϑέση διότι είναι ευάλωτες στη λιτότητα και την εκµετάλλευση.

Το 2011 τα Ηνωµένα ΄Εθνη ανέφεραν σε µία στατιστική µελέτη πως 1,5
δις άνθρωποι Ϲούσαν σε συνθήκες «απόλυτης ϕτώχειας», ενώ µάλιστα ένας
εκπρόσωπος από το Νεπάλ προσέθεσε σε ένα σχετικό συνέδριο πως «µε τη
ϕθίνουσα τάση που παρατηρείται από το 1990 µέχρι το 2005 ϑα χρειαστούν
άλλα 88 χρόνια για να εξαλειφθεί η ακραία ϕτώχεια».42 Αν αναλογιστού-

41 Πηγή: Number of the Week: Total World Debt Load at 313% of GDP (http://
blogs.wsj.com/economics/2013/05/11/number-of-the-week-total-world-debt-load-at-
313-of-gdp/)

42 Πηγή: 1.5 Billion People Living in Absolute Poverty Makes Its Eradication Human-
kind’As Most Significant Challenge, Second Committee Told (http://www.un.org/News/
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µε την ταχεία οικονοµική ανάπτυξη που έλαβε χώρα από το 1990 µέχρι το
2005, η οποία ϑεωρήθηκε από πολλούς µία περίοδος τεράστιας ακµής για
το µεγαλύτερο µέρος του κόσµου,43 παρατηρούµε ότι οι αρνητικές πιέσεις
εκείνης της εποχής απέχουν κατά πολύ από τις σηµερινές. Συνεπώς, µπο-
ϱούµε εύλογα να υποθέσουµε πως όποια πρόοδος (ανάπτυξη) επιτεύχθηκε τη
δεκαετία του 1990, όσον αφορά τη µείωση της ακραίας ϕτώχειας, πιθανότατα
ϑα εξαλειφθεί από την εκθετική αύξηση του πληθυσµού σήµερα σε µία όλο
και χειρότερη οικονοµική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα σε σχέση µε τις αναδυόµενες αρνητικές κοι-
νωνικές πιέσεις, πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι το ϑέµα της τεχνολογικής
ανεργίας. ΄Οπως τονίστηκε εν µέρει στο δοκίµιο Αποδοτικότητα της Αγοράς
εναντίον Τεχνικής Αποδοτικότητας, ο αυτοµατισµός των µηχανών εξελίσσεται
ϱαγδαία, σε ϐαθµό που µπορεί ακόµη και να αντικαταστήσει την πλειονότητα
των ϐιοµηχανικών δραστηριοτήτων τις οποίες διεκπεραιώνουν σήµερα οι άν-
ϑρωποι. Μια έρευνα του 2013 από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης ανέφερε
ότι «το 45% των επαγγελµάτων στην Αµερική ϑα έχει αυτοµατοποιηθεί µέσα
στα επόµενα 20 χρόνια.»44 ∆εδοµένης της ανάπτυξης των ΗΠΑ αλλά και της
επιρροής τους στην παγκόσµια οικονοµία, ϑα µπορούσαµε να πούµε πως τα
µισά επαγγέλµατα σε όλον τον κόσµο ϑα µπορούσαν επίσης να αυτοµατοποι-
ηθούν.

Συγκεκριµένα, αν εξετάσει κανείς προσεκτικά τις τεχνολογίες αυτοµα-
τισµού ανά εργασιακό τοµέα, τόσο στη χειρωνακτική εργασία όσο και στις
υπηρεσίες, ϑα παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει κάποιο επάγγελµα που να µην
µπορεί να αντικατασταθεί από µία µηχανή ή από την τεχνητή νοηµοσύνη.
Είναι απλά ϑέµα χρόνου και πρόθεσης. ∆υστυχώς, η οικονοµία της αγο-
ϱάς στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι «κερδίζουν τα προς το Ϲην»
µέσω της εργασίας ώστε να υπάρχει αρκετό χρήµα σε κυκλοφορία για να
διατηρείται η οικονοµική σταθερότητα και να συνεχίζεται η ανάπτυξη. Αυτό
ϕυσικά σηµαίνει πως η τάση της αυτοµατοποίησης της εργασίας είναι στην
πραγµατικότητα επιβλαβής από την οπτική της οικονοµίας της αγοράς.

Παροµοίως, εφόσον ο αυτοµατισµός υπόκειται στον νόµο του Μουρ ή για
την ακρίβεια στο ϕαινόµενο της «εφηµεροποίησης», αυτές οι µηχανές γίνο-
νται όλο και πιο ϕθηνές. Καθώς αυτό το ϕαινόµενο συνεχίζεται, τελικά, ϑα
γίνουν πιο οικονοµικά αποδοτικές από τους εργάτες, οι οποίοι χρειάζονται
ασφάλιση, διακοπές, περιορισµένο αριθµό ωρών εργασίας την εβδοµάδα και

Press/docs/2011/gaef3313.doc.htm)
43 Παραποµπή: 1990s boom ’stunting world growth’ (http://news.bbc.co.uk/2/hi/

business/3160052.stm)
44 Πηγή: Report Suggests Nearly Half of U.S. Jobs Are Vulnerable to Computeri-

zation (http://www.technologyreview.com/view/519241/report-suggests-nearly-half-of-
us-jobs-are-vulnerable-to-computerization/)
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ούτω καθεξής. Η παραγωγικότητα που µπορούµε να επιτύχουµε είναι πλέον
πιο αποδοτική χρησιµοποιώντας µηχανές παρά ανθρώπους και αυτό το ϕαι-
νόµενο ϑα γίνει πιο έντονο όσο περνάει ο καιρός. Ωστόσο, αυτό δηµιουργεί
µία συστηµική αντίφαση, γνωστή και ως η αντίφαση του καπιταλισµού: Αν οι
µηχανές αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, πώς αυτοί ϑα έχουν το απαραί-
τητο εισόδηµα για να κάνουν αγορές και να συνεχίσει να κυκλοφορεί χρήµα
στην οικονοµία;

Από την οπτική της σηµερινής αγοράς, δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από
την εσφαλµένη πεποίθηση ότι οι άνθρωποι ϑα αλλάζουν συνεχώς ϑέσεις εργα-
σίας (ή ακόµη και τοµέα) ανάλογα µε την εκτόπιση του ανθρώπινου εργατικού
δυναµικού. Η προϋπόθεση πίσω από αυτή την πεποίθηση είναι ότι για κάθε
ϑέση εργασίας που χάνεται λόγω αυτοµατισµού σε έναν τοµέα υπάρχει µία
ϑέση εργασίας σε έναν άλλο τοµέα. ΄Ετσι οι εργάτες απλά µετατοπίζονται.
Αυτό µπορεί να ίσχυε στα µέσα του 20ού αιώνα, αλλά δεν ισχύει πλέον λόγω
της εκθετικής προόδου της τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, ϑα µπορούσε κανείς
εύλογα να υποστηρίξει ότι είναι κοινωνικά ανεύθυνο να µην αξιοποιήσουµε
αυτές τις νέες δυνατότητες παραγωγής ώστε να απαλλάξουµε τους ανθρώ-
πους από επικίνδυνα και µονότονα επαγγέλµατα, στα οποία σπαταλάνε τη
Ϲωή τους, και να τους απελευθερώσουµε ώστε να µπορούν να ασχοληθούν
µε πιο ουσιαστικές και δηµιουργικές δραστηριότητες. Μία τέτοια µετάβαση
όµως απαιτεί την πλήρη εκτόπιση του καπιταλισµού της αγοράς και την α-
ντικατάστασή του από µία νέα κοινωνική προσέγγιση που δεν στηρίζεται στην
προϋπόθεση της ανθρώπινης εργασίας.

18.4 Το Μοιραίο Κίνητρο:
Η Επιχειρηµατική Οξύνοια

Η «επιχειρηµατική οξύνοια» µπορεί να οριστεί ως «ενθουσιασµός και ταχύ-
τητα στην κατανόηση και την αντιµετώπιση µιας επιχειρηµατικής απόφασης
που πρέπει να παρθεί κατά τρόπο που είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα καλό
αποτέλεσµα.»45 Για να το ϑέσουµε διαφορετικά, αφορά τη µέτρηση και α-
ντιµετώπιση της κάθε κατάστασης προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το κέρδος,
µε τη χρήση της πιο σωστής στρατηγικής. Αυτό το αναφέρουµε σε αυτό το
σηµείο για να περάσουµε σε δύο συγκεκριµένες τάσεις σχετιζόµενες άµεσα
µε το πώς οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι εύποροι, είναι πιθανόν να
αντιµετωπίσουν την αυξανόµενη έλλειψη και την κοινωνική αποσταθεροποί-
ηση.

Η πρώτη είναι η απλή παρατήρηση πως ο στόχος των επιχειρήσεων δεν

45 Πηγή: Business acumen (http://en.wikipedia.org/wiki/Business_acumen)
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είναι τίποτα άλλο από την απόκτηση χρηµάτων. Παρότι ο επιχειρηµατικός
κόσµος προσπαθεί συχνά να εξιδανικεύσει τις προθέσεις του, ισχυριζόµενος
πως «ϐοηθάει τον κόσµο» ή «ικανοποιεί τους καταναλωτές», το πραγµατικό
κίνητρο είναι το κέρδος. Η υποβόσκουσα πεποίθηση είναι πως η επιδίωξη
του ατοµικού κέρδους αναγκαστικά επιφέρει ϑετικά αποτελέσµατα στην κοι-
νωνία, κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει, αν αναλογιστούµε την αυξανόµενη
περιβαλλοντική καταστροφή και το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι
σκλάβοι στον κόσµο από ποτέ.46

Η δεύτερη τάση είναι λιγότερο εµφανής και έχει να κάνει µε την ψυχολογί-
α του ϕόβου και της απληστίας. Μία έρευνα που έγινε στο Τµήµα Ψυχολογίας
του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια ϐρήκε πως η αύξηση του πλούτου στην
πραγµατικότητα δηµιουργεί µειωµένη ενσυναίσθηση και συµπόνια για τους
συνανθρώπους καθώς και αύξηση του αισθήµατος της ιδιοκτησίας.47 Εν ο-
λίγοις, η αύξηση του πλούτου τείνει να κάνει τους ανθρώπους «ευτελείς» και
υπάρχουν άφθονες µελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Μία άλλη
έρευνα από το Πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν µε τίτλο «Οι Υψηλές Κοινωνικές
Τάξεις Συνδέονται µε Αυξηµένη Ανήθικη Συµπεριφορά» αναφέρει τα εξής :

«Επτά έρευνες οι οποίες χρησιµοποίησαν πειραµατικές και ϕυσιοκρατικές
µεθόδους αποκαλύπτουν πως τα άτοµα ανώτερης κοινωνικής τάξης συµπε-
ϱιφέρονται περισσότερο ανήθικα από τα άτοµα κατώτερης κοινωνικής τάξης.
Στις έρευνες 1 και 2, τα άτοµα ανώτερης κοινωνικής τάξης ήταν πιο πιθα-
νό να παραβούν τον νόµο ενώ οδηγούσαν, σε σχέση µε τα άτοµα κατώτερης
κοινωνικής τάξης. Στις µετέπειτα εργαστηριακές έρευνες τα άτοµα ανώτερης
κοινωνικής τάξης, σε σύγκριση µε τα άτοµα κατώτερης κοινωνικής τάξης,
ήταν πιο πιθανό να επιδείξουν ανήθικες τάσεις λήψης αποφάσεων (έρευνα
3), να πάρουν πράγµατα αξίας από άλλους (έρευνα 4), να πουν ψέµατα σε
µια διαπραγµάτευση (έρευνα 5), να κλέψουν προκειµένου να αυξήσουν τις
πιθανότητες να κερδίσουν ένα ϐραβείο (έρευνα 6) και να επιδοκιµάσουν ανή-
ϑικη συµπεριφορά στον χώρο εργασίας (έρευνα 7). Τα δεδοµένα έδειξαν πως
οι ανήθικες τάσεις των ατόµων ανώτερης κοινωνικής τάξης προκαλούνται, εν
µέρει, από την ευνοϊκή τάση τους προς την απληστία.»48

Μία µελέτη µε τίτλο «Τάξη και Συµπόνοια : Κοινωνικοοικονοµικοί Παρά-
γοντες Προβλέπουν Αντιδράσεις στην Ανθρώπινη ∆υστυχία» αποκάλυψε πως

46 Παραποµπή: There Are More Slaves Today Than at Any
Time in Human History (http://www.alternet.org/story/142171/
there_are_more_slaves_today_than_at_any_time_in_human_history)

47 Παραποµπή: Does money make you mean? (TED lecture by Paul
Piff ) (http://www.examined-life.info/2013/12/does-money-make-you-mean-ted-lecture-
by-paul-piff/)

48 Πηγή: Higher social class predicts increased unethical behavior (http://
www.pnas.org/content/early/2012/02/21/1118373109)
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τα άτοµα κατώτερης κοινωνικής τάξης αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη συµπό-
νια την ανθρώπινη δυστυχία από ό,τι τα άτοµα ανώτερης κοινωνικής τάξης.49

Σε µία σχετική έρευνα µε τίτλο «Κοινωνική τάξη...και Ακρίβεια Ενσυναίσθη-
σης» ϐρέθηκε ότι άτοµα κατώτερης κοινωνικής τάξης είναι πιο ικανά στην
κρίση των συναισθηµάτων άλλων ανθρώπων. Στις τρεις δοκιµές του, τα άτο-
µα κατώτερης κοινωνικής τάξης είχαν υψηλότερη ϐαθµολογία, σε σύγκριση
µε τα άτοµα ανώτερης κοινωνικής τάξης, στην κρίση των συναισθηµάτων άλ-
λων ατόµων ενώ µπορούσαν µε µεγαλύτερη ακρίβεια να αναγνωρίσουν τα
συναισθήµατα ενός ατόµου κοιτώντας στατικές εικόνες κίνησης των µυών του
µατιού.50

Μία ακόµη έρευνα µε τίτλο «΄Εχοντας Λιγότερα, ∆ίνοντας Περισσότερα: Η
Επιρροή των Κοινωνικών Τάξεων στην Κοινωνική Συµπεριφορά» ανέφερε ότι
σε τέσσερις διαφορετικές µελέτες ϐρέθηκε ότι τα άτοµα κατώτερης κοινωνι-
κής τάξης έδειξαν περισσότερη γενναιοδωρία, ϕιλανθρωπία και ευκολία στο
να εµπιστευθούν άλλους και µεγαλύτερη προθυµία να ϐοηθήσουν άλλους,
σε σύγκριση µε τα άτοµα από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις.51 ΄Ενα άρθρο
του 2012 στην εφηµερίδα Chronicle of Philanthropy αναφέρει ότι τα άτοµα
µε χαµηλό εισόδηµα δίνουν µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού εισοδήµα-
τός τους σε ϕιλανθρωπίες, σε σύγκριση µε τα άτοµα υψηλού εισοδήµατος.
΄Ανθρωποι που ϐγάζουν 44.000 ευρώ µε 62.000 ευρώ δίνουν κατά µέσο όρο
7,6% του προσωπικού τους εισοδήµατος σε ϕιλανθρωπίες, σε σύγκριση µε το
4,2% που δίνουν οι άνθρωποι που ϐγάζουν 88.000 ευρώ ή περισσότερα.52

Φυσικά, οι παραπάνω έρευνες δεν υπονοούν ότι αυτό είναι ένα καθολικό
ϕαινόµενο. Ωστόσο, προφανώς υπάρχει κάποιος ψυχολογικός παράγοντας
που επηρεάζει τα άτοµα που αποκτούν πλούτο και ϕαίνεται ότι αυτά τα άτοµα
τείνουν να είναι πιο ατοµιστικά, αδιάφορα και να έχουν µεγαλύτερη αίσθηση
ιδιοκτησίας σε σχέση µε τα άτοµα χαµηλότερης κοινωνικής τάξης.

Με αυτό κατά νου, ας επιστρέψουµε στο πώς οι διαφορετικές κοινωνικές
τάξεις ϑα ανταποκρίνονταν πιθανώς σε απειλητικές κοινωνικές συνθήκες. ∆ε-
δοµένου ότι υπάρχουν πλέον σχεδόν 2.200 δισεκατοµµυριούχοι, οι οποίοι
κατέχουν περίπου 5,7 τρισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά53 (άρα περίπου 2,5

49 Πηγή: Class and compassion: socioeconomic factors predict responses to suffering
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22148992)

50 Πηγή: Social Class, Contextualism, and Empathic Accuracy (http://pss.sagepub.com/
content/21/11/1716.abstract)

51 Πηγή: Having less, giving more: the influence of social class on prosocial behavior
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20649364)

52 Πηγή: Wealthiest Don’At Rate High on Giving Measure (http://philanthropy.com/
article/America-s-Geographic-Giving/133591/)

53 Πηγή: Number of world’As billionaires hits record; U.S. Leads (http://
ca.finance.yahoo.com/blogs/insight/number-world-billionaires-hits-record-u-leads-
152954753.html)
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δισεκατοµµύρια ευρώ έκαστος), και οι πρώτοι 100 κατέχουν περιουσία τετρα-
πλάσια απ΄ όση χρειάζεται για να εξαλειφθεί η παγκόσµια ϕτώχεια,54 αρκετοί
στρέφονται σε αυτά τα άτοµα για κοινωνική ϐοήθεια.

Λόγω της τεράστιας οργής του κόσµου για την αυξανόµενη οικονοµική
ανισότητα, µπορεί κανείς εύκολα να ϕανταστεί τη γενική αίσθηση αµηχανίας
των πάµπλουτων. Εντούτοις, πέρα από τις κινήσεις δηµοσίων σχέσεων αλλά
και τα διάφορα είδη ϕιλανθρωπίας, όπως η πρωτοβουλία Giving Pledge,55

είναι δύσκολο κανείς να µην αισθάνεται µίσος για αυτούς τους ανθρώπους
και για το σύστηµα που τους επιτρέπει να συσσωρεύουν υπέρογκα και συνάµα
αχρείαστα ποσά χρηµάτων.

Αυτό, ϕυσικά, δεν σηµαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι «κακοί», αλλά
ότι οποιοδήποτε σύστηµα το οποίο επιτρέπει το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί
τόσο µεγάλη ανισορροπία πλούτου πρέπει να αντιµετωπιστεί ως το ϱιζικό
πρόβληµα. Το πρόβληµα δεν είναι η υποτιθέµενη ϕιλανθρωπία αυτών που
έπαιξαν το παιχνίδι της αγοράς τόσο καλά ώστε να έχουν αποκτήσει τέτοια
παράλογα ποσά. Το πρόβληµα είναι το ίδιο το σύστηµα. Μάλιστα, δεδοµένων
όλων των παραπάνω, δεν ϑα ήταν κυνικό να πούµε ότι ϑεσµοί όπως το Giving
Pledge είναι περισσότερο προσβλητικοί παρά ϐοηθητικοί.

Εποµένως, µε ϐάση τις σχετικές ψυχολογικές έρευνες που έχουν δηµο-
σιευθεί, την αυξανόµενη ανισορροπία πλούτου και τη γενικότερη κοινωνική
αποσταθεροποίηση (ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις των εύπορων ατό-
µων), δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πλούσιοι ϑα µας
σώσουν. Αν οι τωρινές τάσεις συνεχιστούν, πράγµα πολύ πιθανό, οι εύποροι
απλώς ϑα αποµονώνονται όλο και περισσότερο λόγω ϕόβου για την ασφά-
λειά τους, καθώς τα προβλήµατα ϑα αυξάνονται. Αυτή η τάση ισχύει, επίσης,
σε ολόκληρη την αλυσίδα της κοινωνικής διαστρωµάτωσης, καθώς το αίσθη-
µα της αυτοσυντήρησης ϑα συνεχίσει να αποτελεί αυτόµατη αντίδραση των
ανθρώπων όταν ϐρίσκονται αντιµέτωποι µε οικονοµικές απώλειες και όπως
δείχνουν οι έρευνες, όσο πιο ψηλά ϐρίσκεται κάποιος στη κοινωνική τάξη
τόσο πιο αδιάφορος τείνει να είναι.

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του «ταξικού πολέµου» και, αν δεν αλλά-
ξουν οι σχετικές τάσεις, µπορούµε να περιµένουµε αυξηµένες εξεγέρσεις και
ϑυµό για τις δυσµενείς συνθήκες και τη µεγάλη ανισορροπία στην κοινωνί-
α. Παρότι αυτό το ενδεχόµενο µπορεί να µας ϕαίνεται ασήµαντο, πρέπει να
κατανοήσουµε ότι έχει την ίδια ϐαρύτητα µε άλλους αρνητικούς παράγοντες
όπως η εξάντληση των πόρων, η ανεργία και άλλα σχετικά. ΄Ενας οργισµένος

54 Πηγή: Annual income of richest 100 people enough to end global po-
verty four times over (http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2013-01-19/
annual-income-richest-100-people-enough-end-global-poverty-four-times)

55 Παραποµπή: Forty U.S. billionaires pledge to give half their money to charity (http://
news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-08/05/c_13430367.htm)

402

http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2013-01-19/annual-income-richest-100-people-enough-end-global-poverty-four-times
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2013-01-19/annual-income-richest-100-people-enough-end-global-poverty-four-times
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-08/05/c_13430367.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-08/05/c_13430367.htm


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

λαός µπορεί να γίνει διχασµένος αλλά και ϐίαιος. Αν δεν γίνουν κατανοητές οι
ϱίζες των κοινωνικών προβληµάτων, είναι πολύ πιθανή µία κοινωνική εξέγερ-
ση µεγάλης κλίµακας που ϑα µπορούσε να έχει πολύ αρνητικές κοινωνικές
επιπτώσεις.

18.5 Μετάβαση

Η ιδέα της σταδιακής µετάβασης από το σηµερινό µοντέλο σε µία Οικο-
νοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους µπορεί να ϕαίνεται
αποθαρρυντική και δύσκολη υπόθεση. ΄Ισως ο πρώτος παράγοντας που ϑα
έπρεπε να αναλογιστούµε είναι σε τι µεταβαίνουµε ακριβώς. Από πολλές α-
πόψεις, η µετάβαση από µία οικονοµία σπανιότητας σε µία οικονοµία άµεσης
διαχείρισης των ϕυσικών πόρων και εφαρµογής της επιστηµονικής µεθόδου,
ενός µοντέλου µετασπανιότητας που έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών
του ανθρώπινου είδους και την ακεραιότητα του περιβάλλοντος, είναι στην
πραγµατικότητα µία µετάβαση αξιών.

Ταυτόχρονα είναι µία µετάβαση εξαρτηµένης ενίσχυσης. Αυτό σηµαίνει
πως η νέα δοµή ουσιαστικά ϑα λειτουργεί ώστε να ενθαρρύνει την εξοικονό-
µηση, την ισορροπία, την κοινωνική συνεισφορά και τον σεβασµό στο περι-
ϐάλλον, εν αντιθέσει µε αυτά που ενθαρρύνονται σήµερα, δηλαδή την ιδιο-
τέλεια, τον ανταγωνισµό, την κατανάλωση και την εκµετάλλευση. Για την
ακρίβεια, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι το σύστηµα της αγοράς δεν είναι ένα
«κοινωνικό σύστηµα» αλλά ένα αντικοινωνικό σύστηµα.

΄Οσον αφορά την απτή µετάβαση, είναι ϕυσικά αφελές να υποθέσουµε ότι
µπορούµε να προβλέψουµε το µέλλον όταν πρόκειται για τόσο µεγάλες κοι-
νωνικές αλλαγές, ειδικά αν αναλογιστούµε το πόσο µεγάλες είναι οι πιέσεις οι
οποίες διατηρούν το παρόν σύστηµα στη ϑέση του. ΄Ολοι µας εξαναγκαζόµα-
στε σε καθηµερινή ϐάση να ακολουθούµε την ηθική της αγοράς προκειµένου
να επιβιώσουµε, κατά συνέπεια οι αξίες µας, είτε το ϑέλουµε είτε όχι, είναι
ϐαθιά ταυτισµένες µε τις µεθόδους και τη γενική κοσµοθεωρία που αυτό το
µοντέλο προωθεί.

Θα µπορούσε να ειπωθεί ακόµα ότι αυτές οι πιέσεις, κατά κάποιον τρό-
πο, δηµιουργούν ένα συγκεκριµένο «συντακτικό» σκέψης. Ο εγκέφαλος µας
ϕαίνεται να προγραµµατίζεται αναλόγως καθώς αλληλεπιδρούµε µε το πε-
ϱιβάλλον, δεχόµαστε ερεθίσµατα από εξωτερικές πιέσεις και αντιδρούµε σε
αυτά. ΄Οπως ακριβώς ένα άτοµο µπορεί να µάθει µια τέχνη και αυτή να γίνει
«δεύτερη ϕύση» του, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη συνειδητή προσπάθεια για
να την εκτελέσει αφού την µάθει, έτσι και όλοι οι άνθρωποι κάνουµε διαρκώς
κάποια πράγµατα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Για παράδειγµα, συχνά δεν συ-
νειδητοποιούµε καν ότι συµπεριφερόµαστε ιδιοτελώς ή κοντόφθαλµα κάποιες
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ϕορές, καθώς όλοι γύρω µας ϕαίνεται να συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο,
δηµιουργώντας έτσι την καθηµερινότητα που ϑεωρούµε «ϕυσιολογική».

Συνεπώς το Κίνηµα Zeitgeist (ΤΖΜ) ϑεωρεί ότι η αλλαγή στις αξίες των
ανθρώπων είναι η πιο σηµαντική προϋπόθεση για τη µετάβαση. Φυσικά, το
πώς ϑα γίνει αυτό σχετίζεται σε µεγάλο ϐαθµό µε την εκπαίδευση και την
παράλληλη προσπάθεια να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που ϑα ενισχύουν
αυτές τις νέες, ϐιώσιµες αξίες, προκαλώντας έτσι µια αλλαγή µεγαλύτερης
τάξης.

΄Εχοντας στον νου τα παραπάνω, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχουν
δύο ϐασικά σενάρια για τη µετάβαση, µε το πρώτο να παρέχει ένα λογικό
πλαίσιο για το δεύτερο. Το πρώτο σενάριο είναι πως οι πολιτικές-οικονοµικές
δυνάµεις αλλά και το σύνολο της κοινωνίας ϑα δώσουν την έγκρισή τους για
αυτή την κίνηση. Υποθέτουµε δηλαδή ότι το ανθρώπινο είδος ϑα αποφασίσει
να κάνει αυτήν τη µετάβαση ϐήµα ϐήµα σε παγκόσµια κλίµακα. Φυσικά, η
πικρή αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, είναι καλό να γίνει αντιληπτό αυτό το υποθετικό σενάριο επειδή η
λογική του µας ϐοηθάει να κατανοήσουµε τη γενικότερη έννοια µίας µετάβα-
σης, συν το γεγονός ότι κάποιες από τις πτυχές του πρώτου σεναρίου πιθανώς
να πραγµατοποιηθούν. Το δεύτερο σενάριο είναι πιο ϱεαλιστικό καθώς υ-
ποθέτει πως δεν ϑα υπάρξει µαζική αποδοχή αυτής της ιδέας, εποµένως η
µετάβαση ϑα προκύψει µέσω του ακτιβισµού και της επιρροής από τα κάτω.
Αυτό το σενάριο, ουσιαστικά, παρουσιάζει τη σηµερινή κατάσταση, λαµβά-
νοντας υπόψη το τεράστιο ϕάσµα αντικρουόµενων απόψεων, της πολιτικής
πόλωσης, του εθνικισµού, των εµπορικών πολέµων και ούτω καθεξής.

Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή στη µετάβαση, αξίζει να προσθέσουµε ότι
πολλοί που ασκούν κριτική στο Κίνηµα Zeitgeist το κάνουν όχι επειδή δια-
ϕωνούν µε τον ϐασικό τρόπο σκέψης του αλλά επειδή δεν καταλαβαίνουν πώς
µπορεί να υλοποιηθεί ή επειδή το ίδιο το κίνηµα δεν έχει ένα απτό και έτοιµο
σχέδιο για τη µετάβαση. Μια πολύ καλή αναλογία για να αντικρούσουµε
αυτό το επιχείρηµα είναι αυτή ενός αρκετά άρρωστου ανθρώπου που ϑέλει να
γίνει καλά. Αυτό το άτοµο µπορεί να µην γνωρίζει την κατάλληλη ϑεραπεία
ή τη σωστή ιατρική µέθοδο για να γίνει καλά, αλλά δεδοµένου του ότι η Ϲωή
του είναι σε κίνδυνο, δεν ϑα σταµατήσει να ψάχνει ϑεραπεία µόνο και µόνο
επειδή δεν την έχει ϐρει εξαρχής.

Παροµοίως, το γεγονός ότι δεν γνωρίζουµε πώς ακριβώς µπορεί να γίνει η
µετάβαση σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους δεν σηµαίνει
ότι αυτή η µετάβαση δεν είναι αναγκαία. Στην πραγµατικότητα, µπορούµε
να αλλάξουµε τον κόσµο αρκετά εύκολα αν µπορέσουµε ως παγκόσµιος πλη-
ϑυσµός να ϐρούµε µια ενιαία, κοινή ϐάση ως σηµείο αναφοράς για όλους.
Είναι, επίσης, σηµαντικό να τονίσουµε ότι κατά κάποιον τρόπο ϐρισκόµαστε
πάντα σε µετάβαση διότι δεν υπάρχουν ουτοπίες. Τέλος, ακόµα και αν πετύ-
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χουµε το 50% µιας τέτοιας κίνησης όπως την ορίζουµε στη ϑεωρία, ϑα άξιζε
τον κόπο.56

18.6 Πρώτο Σενάριο: Η Σταδιακή Αποδόµηση
του Συστήµατος

Η µετάβαση από την οικονοµία της αγοράς σε µία Οικονοµία Βασισµένη
στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους ϑα µπορούσε ϑεωρητικά να γίνει ϐήµα
προς ϐήµα «κοινωνικοποιώντας» τις κύριες υποδοµές της κοινωνίας, αποσυν-
ϑέτοντας δηλαδή έναν τοµέα και παράλληλα εφαρµόζοντας έναν νέο στη ϑέση
του, όσο πιο οµαλά γίνεται. Ο όρος «κοινωνικοποίηση» (εκ του αγγλικού ό-
ϱου "socialization"), ο οποίος είναι ϕυσικά στιγµατισµένος στον ∆υτικό κόσµο
λόγω της ϑεοποίησης του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου και της δαιµονο-
ποίησης οποιασδήποτε πιθανής εναλλακτικής, ϑεωρείται κατάλληλος σε αυτό
το πλαίσιο, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε σχετικών προκαταλήψεων. Ο όρος
αυτός απλά δηλώνει µία κατάσταση στην οποία µία συγκεκριµένη κοινωνική
δοµή δεν υπόκειται πλέον στην επιρροή του χρήµατος και της αγοράς, όχι
ότι αυτή η δοµή ϑα αντικατασταθεί από µία αντίστοιχη «σοσιαλιστική», µε την
συµβατική έννοια του όρου. Με άλλα λόγια, η κοινωνικοποίηση σηµαίνει
ότι χρησιµοποιώντας προηγµένα τεχνικά µέσα καταφέρνουµε να καλύπτου-
µε απευθείας τις ανάγκες ενός συγκεκριµένου τοµέα (πχ. διατροφή) χάρη
στην παραγωγή και διανοµή συγκεκριµένων αγαθών (πχ. τροφίµων) χωρίς
αντίτιµο.

΄Οπως τονίστηκε εκτενώς σε προηγούµενα δοκίµια, ένας καθοριστικός πα-
ϱάγοντας που ϑα επιτρέψει στο προτεινόµενο κοινωνικό µοντέλο να παρέχει
ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης, είναι η πλήρης αξιοποίηση της σύγχρονης τε-
χνολογίας και η συστηµική προσέγγιση στην κοινωνική οργάνωση, η οποία
ϐασίζεται στην τεχνική αποδοτικότητα. Εφόσον το τωρινό µοντέλο ϐασίζεται
σε µεγάλο ϐαθµό στην έλλειψη τεχνικής αποδοτικότητας για την οµαλή λει-
τουργία του, όσο πιο αποδοτικό γίνεται τόσο λιγότερη εργασία ϑα απαιτείται
από τους ανθρώπους. Συνεπώς, σε µια µετάβαση που ϑα ξεκινούσε µέσα από
την οικονοµία της αγοράς, ϑα ήταν απαραίτητα κάποια µέτρα για να αντι-
σταθµιστούν οι οικονοµικές απώλειες που ϑα προέκυπταν. Αυτά τα µέτρα

56 Μπορεί σε µερικούς να ϕαίνεται περίεργη η ιδέα του να επιτύχουµε κατά το ήµισυ µία
Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους & Νόµους. Με τη δήλωση αυτή εννοούµε
ότι ακόµη και ελάχιστα µέτρα να εφαρµοστούν από αυτά που απαιτούνται για το παραπάνω
οικονοµικό µοντέλο, ϑα ήταν επιθυµητά ώστε να κάνουµε ένα ϐήµα προς τη ϐιωσιµότητα και
την αφθονία. Η εφαρµογή τέτοιων µέτρων στο σηµερινό καπιταλιστικό µοντέλο, κάτι που ϑα
µπορούσε να ονοµαστεί «υβριδική οικονοµία», δεν ϑα εξεταστεί σε αυτό το δοκίµιο, αλλά η
δυνατότητά της χρίζει αρκετής σκέψης.

405



ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

ϑα µπορούσαν να περιλαµβάνουν την προσαρµογή των µισθών στις νέες συν-
ϑήκες και τη µείωση του ωραρίου εργασίας ως αποζηµίωση για τις χαµένες
ϑέσεις εργασίας.

Οι κύριες κοινωνικές υποδοµές οι οποίες ϑα αναλυθούν σε αυτή την ά-
σκηση είναι α) η παραγωγή τροφής, ϐ) οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, γ) η
παραγωγή ϐασικών αγαθών και δ) οι µεταφορές. Προφανώς, αυτοί οι τοµείς
έχουν συνεργική σχέση µεταξύ τους, η οποία κανονικά απαιτεί άλλες µεθό-
δους για την τεχνική αξιολόγησή τους. Ωστόσο, εφόσον αυτές οι πτυχές της
καθηµερινής µας Ϲωής είναι ουσιαστικά αυτές που διαµορφώνουν τη δηµόσια
υγεία και το ϐιοτικό επίπεδο της κοινωνίας, σε αυτό το σηµείο µας αρκούν ως
παραδείγµατα της λογικής που πρέπει να ακολουθήσουµε. Αξίζει επίσης να
σηµειώσουµε ότι, όσον αφορά το κοµµάτι της µετασπανιότητας που αφορά
τον κάθε τοµέα, ο αναγνώστης µπορεί να ϐρει αναλυτικές πληροφορίες στο
δοκίµιο Τάσεις Μεταπανιότητας, ∆υνατότητες και Αποδοτικότητα.

18.6.1 Παραγωγή Τροφής

Μέσω της τεχνολογίας κάθετων καλλιεργειών αλλά και των µεθόδων καλ-
λιέργειας χαµηλής ενέργειας και χαµηλού αντίκτυπου στο περιβάλλον (πχ.
υδροπονία, ενυδρειοπονία και αεροπονία), έχουµε πλέον τις τεχνικές δυνα-
τότητες για να επιτύχουµε τεράστια επίπεδα αποδοτικότητας όσον αφορά την
παραγωγή τροφής. Η διαδικασία της αφαλάτωσης, για παράδειγµα, ϑα µπο-
ϱούσε να επιτρέψει την τοποθέτηση κάθετων καλλιεργειών κατά µήκος τερά-
στιων ακτογραµµών, οι οποίες ϑα παράγουν οργανικά τρόφιµα σε ποσότητες
ικανές να καλύψουν τις ανάγκες του εκάστοτε τοπικού πληθυσµού.

Εν ολίγοις, αν εφαρµόζονταν αυτές οι προηγµένες µέθοδοι, δεν ϑα υπήρ-
χε πλέον η ανάγκη τιµολόγησης των τροφίµων, λόγω της σχετικής αφθονίας.
∆εν υπάρχει κανένας τεχνικός λόγος, ακόµα και στο πλαίσιο της σηµερινής
χρηµατικής οικονοµίας, για τον οποίο τα µπακάλικα δεν ϑα µπορούσαν να
παρέχουν την ίδια παραγωγή σε έναν συγκεκριµένο πληθυσµό χωρίς αντί-
τιµο. Είναι απλώς ϑέµα αξιοποίησης των προηγµένων, αυτοµατοποιηµένων
συστηµάτων.

18.6.2 Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας

Η σηµερινή οικονοµία, επειδή ϐασίζεται σε µεγάλο ϐαθµό στους υδρογο-
νάνθρακες, προκαλεί µεγάλες αναταραχές, όχι µόνο σε περιβαλλοντικό επί-
πεδο αλλά και σε κοινωνικό, λόγω της αναπόφευκτης έλλειψης των ίδιων των
ϕυσικών πόρων. Παρότι στον δηµόσιο διάλογο ϑεωρείται αµφιλεγόµενο ϑέ-
µα η «κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου», δεν υπάρχει καµία αµφιβολία
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για το γεγονός ότι τα ορυκτά καύσιµα είναι στην πραγµατικότητα πεπερα-
σµένα και η καύση τους είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. ∆εδοµένου ότι
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή, η παλιρροϊκή, η αιολική
και η γεωθερµική έχουν πλέον εξελιχθεί σε µεγάλο ϐαθµό, ενώ διαθέτουµε
πλέον προηγµένες τεχνικές τοπικοποίησης, δεν ϑα υπήρχε κανένας λόγος
να πληρώνει κανείς για την ενέργεια που χρησιµοποιεί, αν το σύστηµα ήταν
σχεδιασµένο σωστά. Με ϐάση τα τωρινά στατιστικά, ϑα µπορούσαµε να κα-
λύψουµε πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του παγκόσµιου πληθυσµού, αν
εφαρµόζαµε προηγµένα συστήµατα ηλιακών συλλεκτών σε κάθε κτίριο, τα ο-
ποία µάλιστα ϑα µπορούσαν να στέλνουν πίσω στο τοπικό δίκτυο οποιοδήποτε
πλεόνασµα ενέργειας.

Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να λειτουργήσουµε και στον τοµέα του νερού
και του ϕυσικού αερίου. Εφόσον ο ηλεκτρισµός µπορεί να αντικαταστήσει το
ϕυσικό αέριο που χρησιµοποιείται για ϑέρµανση και πολλές άλλες λειτουρ-
γίες, το ίδιο το ϕυσικό αέριο µπορεί να ϑεωρηθεί πλέον αχρείαστο εξαρχής.
΄Οσον αφορά το νερό, που αποτελεί σηµαντικό έξοδο στον ∆υτικό κόσµο σή-
µερα, µπορούµε να επιτύχουµε µία κατάσταση αφθονίας, αν ϐελτιωθεί η
ϐιοµηχανική αποδοτικότητα και µειωθεί η µόλυνση ώστε να διατηρηθούν τα
τοπικά πλεονάσµατα µέσω της στρατηγικής χρήσης του. Για τις περιοχές που
έχουν περιορισµένη πρόσβαση σε καθαρό νερό υπάρχουν τεχνικές λύσεις ε-
δώ και χρόνια µέσω της αφαλάτωσης ή άλλων συστηµάτων καθαρισµού, είτε
µεγάλης είτε µικρής κλίµακας. Ο µόνος ανασταλτικός παράγοντας και πάλι
είναι η έλλειψη οικονοµικών πόρων, όχι η έλλειψη τεχνικών δυνατοτήτων.

18.6.3 Παραγωγή Βασικών Αγαθών

Το ϕάσµα της παραγωγής ϐασικών αγαθών είναι ευρύ. Εκτείνεται από
ϐασικά αντικείµενα του σπιτιού που καλύπτουν καθηµερινές ανάγκες όπως
ϱούχα και συσκευές τηλεπικοινωνίας, έως εργαλεία για ειδική χρήση όπως
µουσικά όργανα. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και όλα τα αντικείµενα
που έχουν γενικά µικρότερη Ϲήτηση. Για να κατηγοριοποιήσουµε τα ϐασικά
αγαθά ϑα µπορούσαµε να ϑέσουµε ως κριτήριο ένα «ϕάσµα Ϲήτησης», όπου
οι καθηµερινές ανάγκες ϐρίσκονται στη µια πλευρά ενώ τα εξειδικευµένα ή
«πολυτελή» αγαθά ϐρίσκονται στην άλλη.

Παρότι η ανάπτυξη του αυτοµατισµού, πιθανώς, ϑα µας επιτρέψει µία
τεράστια ποικιλία στην παραγωγή όταν ωριµάσουν οι κλάδοι της ϱοµποτι-
κής και της νανοτεχνολογίας, για χάρη της µετάβασης στο άµεσο µέλλον ϑα
λάβουµε υπόψη µόνο τα σηµερινά δεδοµένα της ϐιοµηχανίας. Συνολικά, ό-
λες οι ϐιοµηχανίες ή οι υποκατηγορίες τους ϑα µπορούσαν να ενοποιηθούν
στη λειτουργία τους προκειµένου να πετύχουν το µέγιστο δυνατό επίπεδο
αποδοτικότητας παραγωγής. Με άλλα λόγια οι εταιρικές υποδοµές ϑα συνε-
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νώνονταν µε ϐάση το είδος ή τον τοµέα τους, επιστρατεύοντας τη συνεργασία
για να αυξήσουν την αποδοτικότητα, µειώνοντας παράλληλα τα απόβλητα και
την πολλαπλότητα αγαθών και εξαρτηµάτων. Κάτι τέτοιο ϑα µπορούσε να
ϑέσει τις ϐάσεις για τη δηµιουργία ενός πλήρους συνεργικού ϐιοµηχανικού
συστήµατος, το οποίο ϑα λειτουργούσε µε προηγµένες αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες σε κάθε τοµέα, ώστε να αυξηθεί η τεχνική αποδοτικότητα του
µοντέλου και εν τέλει να εξαλειφθεί η ανθρώπινη εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο ϑα µπορούσαν να εφαρµοστούν κάποιες πρώιµες εκδο-
χές του Συστήµατος Συνεργατικού Σχεδιασµού, όπως περιγράφηκε εκτενώς
στο δοκίµιο Η Βιοµηχανική Κυβέρνηση. Παρότι σε αυτό το σύστηµα ϑα υπήρ-
χαν ορισµένοι περιορισµοί, εφόσον δεν συνδέεται µε συστήµατα µεγαλύτερης
τάξης, η διαδικασία αυτή ϑα έθετε τις ϐάσεις για την ενσωµάτωση περισσότε-
ϱων τοµέων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη ϐιωσιµότητα.

Επιστρέφοντας στο προηγούµενο σηµείο σχετικά µε την αποζηµίωση για
την απώλεια των πληρωµένων εργατοωρών, η µείωση στις πωλήσεις συνεπά-
γεται τη µείωση οικονοµικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια την αύξησης της
ανεργίας. Στο σηµερινό οικονοµικό µοντέλο, αυτό είναι ένα εγγενώς αρνητι-
κό ϕαινόµενο. Παρόλα αυτά, σε αυτή την υποθετική πρόταση µετάβασης οι
µισθοί ϑα άλλαζαν αναλογικά µε τις προκύπτουσες χαµένες ϑέσεις εργασίας
και τη µείωση των εργατοωρών. Με άλλα λόγια, δεδοµένου ότι µια τυπική
εργάσιµη µέρα αποτελείται από 8 ώρες εργασίας ανά άτοµο, αν λόγω του αυ-
τοµατισµού χανόταν το 50% των ϑέσεων εργασίας, τότε οι απαραίτητες ώρες
εργασίας ϑα µειώνονταν στο µισό και ϑα µοιραζόταν ανάµεσα στο υπάρχον
εργατικό δυναµικό. ΄Ετσι, όλοι οι εργαζόµενοι ϑα παρέµεναν σε κάποια ϑέση
εργασίας αλλά µε µικρότερο ωράριο.

Οπότε, αν σε µία κοινότητα υπήρχαν 1000 εργαζόµενοι και οι µισοί εξ
αυτών απολύονταν εξαιτίας της τεχνολογικής ανεργίας, οι εργατοώρες ϑα µοι-
ϱάζονταν µεταξύ τους ώστε όλοι να εργάζονται µόνο 4 ώρες αντί για 8. ΄Οπως
ήδη αναφέρθηκε, εφόσον κατά τη µετάβαση πολλά αγαθά και υπηρεσίες ϑα
παρέχονται δωρεάν (λόγω της προαναφερθείσας «κοινωνικοποίησης»), οι πο-
λίτες δεν έχουν την ανάγκη για µεγάλη αγοραστική δύναµη. Εποµένως, µια
µείωση στους µισθούς της τάξης του 50% ϑα αντισταθµιζόταν απευθείας. Στα-
διακά, µέσω αυτής της διαδικασίας, εξαλείφουµε το χρηµατικό σύστηµα. Στις
περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ϑα αυξάνονταν οι ωριαίες απολαβές
των εργαζοµένων αναλόγως ως αποζηµίωση για τις οποιεσδήποτε απώλειες σε
µισθό ή εργατοώρες. Θεωρητικά, η µείωση των ωρών εργασίας του συνολικού
εργατικού δυναµικού (αν ϕυσικά χρειάζεται να εργάζονται όλοι οι άνθρωποι)
σε συνδυασµό µε την αύξηση των δωρεάν αγαθών και υπηρεσιών, ϑα µετακι-
νούσε την κοινωνία οµαλά και σταδιακά έξω από την οικονοµία της αγοράς.
Τονίζουµε και πάλι ότι αυτό είναι απλά ένα υποθετικό σενάριο.
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18.6.4 Μεταφορές

Η επόµενη ϐασική κοινωνική υποδοµή είναι οι µεταφορές. ΄Ενα ϑέµα
που πρέπει να αναλογιστούµε επί τούτου είναι η παραγωγή οχηµάτων, η
οποία όµως είναι ήδη αυτοµατοποιηµένη σε µεγάλο ϐαθµό, οπότε δεν αποτε-
λεί πολύ δύσκολο πρόβληµα. Το Ϲήτηµα εδώ είναι η πρόσβαση, η εφαρµογή
και η Ϲήτηση. Φυσικά αυτή η νοητική άσκηση ϑα µπορούσε να γίνει πιο
σύνθετη. Αν υπολογίζαµε τα τεράστια ποσά ενέργειας και πόρων που χρησι-
µοποιούνται σήµερα σε καθηµερινή ϐάση για τη µεταφορά των πολιτών στις
δουλειές τους, πολλές από τις οποίες µάλιστα είναι αµφιβόλου χρησιµότη-
τας, ϑα µας εξέπληττε η εµφανής αναποτελεσµατικότητα. Παρότι υπάρχουν
σαφώς εξαιρέσεις, στην πραγµατικότητα είναι ελάχιστα τα επαγγέλµατα σή-
µερα που απαιτούν από τον εργαζόµενο να ϐρίσκεται σε έναν συγκεκριµένο
χώρο εργασίας εκτός σπιτιού (πχ. τα γραφεία µίας εταιρείας), λόγω των µεγά-
λων δυνατοτήτων του διαδικτύου και των υπολοίπων εργαλείων επικοινωνίας.
Ακόµα και οι εγκαταστάσεις ϐιοµηχανικής παραγωγής, αν αυτοµατοποιη-
ϑούν περαιτέρω, ϑα χρειάζονται ελάχιστα άτοµα να ϐρίσκονται στην ίδια την
τοποθεσία παραγωγής, καθώς οι περισσότερες διαδικασίες ϑα ελέγχονται εξ
αποστάσεως.

Εποµένως, µε ορισµένες στρατηγικές κινήσεις προκειµένου να σταµατή-
σει η σπάταλη διαδικασία της καθηµερινής µετακίνησης στη δουλειά, ϑα
δίναµε τέλος σε πολλές πιέσεις τις οποίες δέχονται οι πολίτες καθηµερινώς.
Το να έχουν οι εργαζόµενοι τα µέσα που χρειάζονται για να διαχειρίζονται
την εργασία τους από το σπίτι είναι µία λογική και ϐιώσιµη κίνηση ώστε να
µειωθεί η γενικότερη κατανάλωση ενέργειας, τα ατυχήµατα, η µόλυνση, το
άγχος και ούτω καθεξής.

Επιπροσθέτως, τα σύγχρονα συστήµατα διαµοιρασµού, όπως το σύστηµα
ενοικίασης ποδηλάτων για πόλη, ϑα έπρεπε να εφαρµοστούν και στα οχήµατα
(και σε οτιδήποτε άλλο είναι δυνατό) σε συνδυασµό µε την πλήρη αξιοποίηση
των µέσων µαζικής µεταφοράς σε όσο περισσότερους τοµείς γίνεται. Πρέπει
να τονίσουµε και πάλι ότι αυτή ϑα ήταν µία σταδιακή διαδικασία ϐελτίωσης,
κατά την οποία η κάθε περιοχή ϑα ανασχεδίαζε σταδιακά τις υποδοµές της,
µε στόχο το µέγιστο δυνατό επίπεδο τεχνικής αποδοτικότητας στις µεταφορές.

Εν ολίγοις, ο περιορισµός των εξωτερικών χώρων εργασίας, η εργασία εξ
αποστάσεως (προκειµένου να µειωθούν οι ανάγκες µετακίνησης), τα συστή-
µατα διαµοιρασµού οχηµάτων και η εφαρµογή των µέσων µαζικής µεταφοράς
ϑα άλλαζαν ϱιζικά τις υποδοµές µετακίνησης, διευκολύνοντας έτσι τη µετάβα-
ση σε µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους, ακόµη
και αν κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες δεν προσφέρονταν δωρεάν.
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18.7 ∆εύτερο Σενάριο: Η Πραγµατικότητα

Κρατώντας στον νου µας τον προαναφερθέντα τρόπο σκέψης σχετικά µε
την υποθετική κατάρρευση του παρόντος συστήµατος και της στρατηγικής
εφαρµογής των υποδοµών του προτεινόµενου εναλλακτικού συστήµατος, ας
δούµε ϱεαλιστικά τώρα πώς ϑα µπορούσε να γίνει η µετάβαση σε ένα νέο
κοινωνικό µοντέλο λαµβάνοντας υπόψη τους σηµερινούς περίπλοκους παρά-
γοντες και τις παγκόσµιες συγκρούσεις.

Αρχικά, είναι σηµαντικό να καταλάβουµε πως εδώ και πολλά χρόνια οι
έννοιες της «κοινωνικής» και «περιβαλλοντικής ϐιωσιµότητας» έχουν αρχίσει
να αποκτούν όλο και περισσότερους ϑιασώτες στην παγκόσµια υποκουλτού-
ϱα. Για παράδειγµα, η διάχυτη έννοια σήµερα της «πράσινης οικονοµίας»,
η οποία προωθείται από πολλούς περιβαλλοντολόγους, και τα ξεσπάσµατα
από οµάδες ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως το κίνηµα Occupy Wall Street
(Κατάληψη της Wall Street) αποκαλύπτουν την επιθυµία αρκετών ανθρώπων
για έναν κόσµο πιο ισότιµο, ανθρώπινο και ϐιώσιµο. Παρότι το τωρινό κοινω-
νικό µας σύστηµα, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενα δοκίµια, αντιτίθεται
εκ σχεδιασµού σε τέτοιες έννοιες, ϕαίνεται πως πίσω από πολλές κοινωνικές
ιδέες που έχουµε αναπτύξει ιστορικά ως είδος ϐρίσκεται το ενδιαφέρον για
την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική ϐιωσιµότητα.

Οπότε και πάλι, είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι προκειµένου να
δηµιουργήσουµε έναν πραγµατικά ϐιώσιµο και ανθρώπινο κόσµο απαιτείται
µία πλήρης αντικατάσταση της τωρινής κοινωνικής δοµής. Ειδάλλως, τα ί-
δια µείζονα προβλήµατα ϑα συνεχιστούν ακόµα και αν µειωθούν σε κάποιον
ϐαθµό χάρη σε ηµίµετρα. Για τη µετάβαση αυτή είναι απαραίτητες οι στρατη-
γικές κινήσεις από παγκόσµια κοινωνικά κινήµατα που ϑα ασκήσουν πίεση
στο τωρινό σύστηµα και ϑα ϐοηθήσουν στην αλλαγή του αξιακού συστήµατος
του πολιτισµού µας µέσω µαζικών έργων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης.

Παρόλα αυτά, πριν εξεταστούν αυτές οι ιδέες, αξίζει να επανεξετάσουµε
το ϑέµα της «κοινωνικής κατάρρευσης», αυτήν τη ϕορά σε ένα πλαίσιο που
ϑα µπορούσε να ονοµαστεί οίκο-ϐίο-κοινωνικές πιέσεις. Στο ϕόντο της πολι-
τισµικής µας εξέλιξης ϐρίσκονταν ανέκαθεν οι πιέσεις οι οποίες µπορούν να
πάρουν είτε ϑετική είτε αρνητική µορφή. ΄Ενα παράδειγµα ϑετικής πίεσης εί-
ναι η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρµογών που ϑα µπορούσαν να αυξήσουν το
γενικό ϐιοτικό επίπεδο. Σε µία τέτοια περίπτωση, ο κόσµος ϑα µπορούσε να
εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τις δυνατότητες µίας τέτοιας τεχνολογίας ώστε
να απαιτήσει µαζικά την εφαρµογή της στην κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά ϐρίσκονται οι αρνητικές πιέσεις όπως η παρακµή
ϐασικών κοινωνικών υποδοµών, η οποία ϑα µπορούσε να κλονίσει το γενικό
πληθυσµό και να προκαλέσει ανασφάλεια, απώλεια εµπιστοσύνης αλλά και

410



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

έντονο ενδιαφέρον για την εύρεση νέων µεθόδων στην επίλυση των κοινωνι-
κών προβληµάτων. Φαίνεται λογικό ότι, καθώς το τωρινό µοντέλο ϑα συνε-
χίζει την καθοδική πορεία του, αυτές οι αρνητικές πιέσεις αναγκαστικά ϑα
ϐοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων κινήτρων για ϑεµελιώδη κοινωνική αλλαγή.
Φυσικά αυτό είναι εκτός του ελέγχου του Κινήµατος Zeitgeist και σε καµία
περίπτωση το κίνηµα δεν προάγει τη δυστυχία περισσότερων ανθρώπων. Ο
ακτιβισµός του κινήµατος, ο οποίος κινείται κυρίως γύρω από την ενηµέρωση
και σχετικά έργα συλλογικής σκέψης, επικεντρώνεται στην άσκηση ϑετικής
πίεσης δείχνοντας στον κόσµο τις τεχνικές µας δυνατότητες για ένα πιο ϐιώ-
σιµο µοντέλο. Παρόλα αυτά, το TZM δεν αρνείται ότι όντως υπάρχουν αυτές
οι αρνητικές πιέσεις ενώ µάλιστα αναγνωρίζει ότι µπορούν να αποτελέσουν
κίνητρο για πρωτοβουλίες που ϑα µπορούσαν να αλλάξουν άρδην την τωρινή
κοινωνική υποδοµή.

Είναι επίσης σηµαντικό να τονίσουµε πως η λεγόµενη «κοινωνική κατάρ-
ϱευση» δεν είναι µια απόλυτη έννοια ούτε είναι εύκολα διακριτή. Είναι µία
σχετική έννοια, σε µεγάλο ϐαθµό. ∆εν µπορεί κανείς εύκολα µες στην καθη-
µερινότητά του, ιδιαίτερα αν Ϲει στο ∆υτικό κόσµο, να κοιτάξει γύρω του και
να συνειδητοποιήσει ότι η κοινωνία ϐρίσκεται σε κατάσταση «κατάρρευσης»
διότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνηθίσει τη µόλυνση, τις ασθένειες,
το χρέος, τους αστέγους, την εξάντληση των ϕυσικών πόρων, τη ϕτώχεια, τους
πολέµους, τις εξεγέρσεις, τις οικονοµικές κρίσεις, την ανεργία και ούτω κα-
ϑεξής. ∆εν πρόκειται µια µέρα να ξυπνήσουν όλοι και να δουν τον κόσµο να
υποφέρει ή να πεθαίνει στους δρόµους. Η κοινωνική κατάρρευση, ή συστη-
µική αποτυχία, είναι µια αργή διαδικασία και το πραγµατικό ερώτηµα είναι
πόσο άσχηµα είµαστε διατεθειµένοι να γίνουν τα πράγµατα προτού αποφα-
σίσουµε να λάβουµε δράση για να τα αλλάξουµε.

Στην πραγµατικότητα, όλα τα συστήµατα αλλάζουν και παρότι µια τέτοια
αποτυχηµένη διαδικασία είναι ένα πολύ αρνητικό ϕαινόµενο ϐραχυπρόθε-
σµα, είναι εν τέλει µια ϕυσική συνέπεια της πολιτιστικής µας εξέλιξης. Τα
προβλήµατα µπορεί να οδηγήσουν στη δηµιουργικότητα και η δηµιουργι-
κότητα οδηγεί σε νέες λύσεις όταν είµαστε διατεθειµένοι να προχωρήσουµε
µπροστά ως είδος. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας στον νου αυτές τις «οίκο-ϐίο-
κοινωνικές» πιέσεις αλλά και τον ϐασικό τρόπο σκέψης για το πώς ϑα µπο-
ϱούσε να γίνει µία σταδιακή µετάβαση (ϐλ. Πρώτο Σενάριο), ας µιλήσουµε
τώρα για τον ακτιβισµό της µετάβασης. Ο στόχος µας σε αυτή την περίπτωση
δεν είναι µόνο να διευκολύνουµε τη µετάβαση στο καινούργιο µοντέλο αλλά
και να ϐοηθήσουµε αυτούς που υποφέρουν στο παρόν µοντέλο, ϑέτοντάς τους
ως προτεραιότητα σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό µπορεί να γίνει δηµιουργώ-
ντας και υποστηρίζοντας παράλληλα συστήµατα τα οποία παρέχουν ϐασικές
υπηρεσίες στους ανθρώπους χωρίς τη χρήση χρηµάτων.

Καθώς η τεχνολογική ανεργία αυξάνεται και καθώς οι περισσότερες κυ-
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ϐερνήσεις και εταιρίες κάνουν τα στραβά µάτια, ϑα ήταν κέρδος για όλους
το να δηµιουργήσουµε λύσεις οι οποίες ϑα ελαφρύνουν τις πιέσεις του γενι-
κού πληθυσµού και ϑα µειώσουν την υποστήριξη στο παρόν σύστηµα. Για
παράδειγµα, τα συστήµατα αµοιβαίας πίστωσης,57 γνωστά και ως «τράπεζες
χρόνου», είναι µία µορφή µη χρηµατικής συναλλαγής η οποία στηρίζεται κα-
ϑαρά στην εργασία και στην προσφορά χρόνου. Παρότι αυτές οι συναλλαγές
σε κάποιες χώρες ϕορολογούνται, αυτό το σύστηµα µπορεί να παρακάµψει
εντελώς το χρήµα (ιδιαίτερα για τους ϕτωχούς οι οποίοι έχουν κάποιες δεξιό-
τητες) αλλά και να µειώσει τη συνολική κυκλοφορία του χρήµατος. Αυτή και
άλλες παρόµοιες κινήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα διαµαρτυ-
ϱίας και µετάβασης.

Τα «συστήµατα αµοιβαίας πίστωσης» είναι µία µορφή ανταλλαγής υπη-
ϱεσιών και αγαθών η οποία τοποθετεί µία µη χρηµατική αξία σε κάθε προ-
σφερόµενη υπηρεσία ή προσφερόµενο αγαθό εντός ενός τέτοιου συστήµατος.
Η διαφορά µε τη συµβατική µορφή της ανταλλαγής είναι ότι σε αυτά τα
συστήµατα δεν υπάρχει η κοινή αναλογία 1:1 όσον αφορά τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες. Για παράδειγµα, µία ανταλλαγή ϑα µπορούσε να περιλαµβάνει
από τη µία πλευρά ένα κρεβάτι και από την άλλη δύο ϐιβλία. Επειδή το κρε-
ϐάτι είναι είδος πρώτης ανάγκης και είναι δυσκολότερο στην κατασκευή, ϑα
µπορούσε να έχει αξία ίση µε δύο ϐιβλία (αντί για ένα). ΄Ενα χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα των συστηµάτων αµοιβαίας πίστωσης είναι το LETS (Σύστηµα
Τοπικής Ανταλλαγής Εµπορευµάτων).58 Πρόκειται για ένα σύστηµα ανταλ-
λαγών χωρίς επιτόκιο και πληθωρισµό, στο οποίο οι αξίες των αγαθών και των
υπηρεσιών δεν έχουν διακυµάνσεις όπως στο σηµερινό οικονοµικό µοντέλο.
΄Οσον αφορά τις «τράπεζες χρόνου», ϐασίζονται στην εργασία που έχει προ-
σφέρει ένας άνθρωπος. Συγκεκριµένα, όταν ένας χρήστης έχει προσφέρει µία
υπηρεσία (πχ. µαθήµατα ξένης γλώσσας) σε έναν άλλο χρήστη εντός αυτού
του συστήµατος, τότε αποκτά κάποιους «πόντους», τους οποίους µπορεί να
χρησιµοποιήσει για να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρουν άλλοι
χρήστες (πχ. µαθήµατα µηχανολογίας). Υπάρχουν πολλές παραλλαγές για
αυτά τα συστήµατα καθώς γίνονται όλο και πιο εξεζητηµένα όσον αφορά την
οργάνωση και την ευελιξία τους.

Μία παραπλήσια κίνηση είναι τα κοινοτικά συστήµατα διαµοιρασµού. Το
τοπικό τµήµα του κινήµατος στο Τορόντο, για παράδειγµα, έχει µία ϐιβλιο-
ϑήκη εργαλείων, όπου υπάρχουν διαθέσιµα διάφορα εργαλεία που µπορεί ο
καθένας να δανειστεί για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όπως γίνεται

57 Παραποµπή: New Money for Healthy Communities (http://www.ratical.org/
many_worlds/cc/NMfHC/chp12.html)

58 Παραποµπή: The LETSystem Design Manual (http://www.gmlets.u-net.com/design/
home.html)
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σήµερα συνήθως µε τα ϐιβλία.59 Μπορεί σε κάποιους να ϕαίνονται ασήµαντες
αυτές οι κινήσεις, αλλά η γενικότερη ιδέα της ϐιβλιοθήκης και του δανεισµού
ϑα µπορούσε κάλλιστα να επεκταθεί σε πολλά από τα ϐασικά αγαθά που
χρησιµοποιούν οι πολίτες στην καθηµερινότητά τους εντός µίας κοινότητας,
όπως τα µέσα µεταφοράς. Πρέπει να τονίσουµε και πάλι ότι τέτοιες κινή-
σεις ϑα ϐοηθούσαν άµεσα όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ορισµένα αγαθά ή
υπηρεσίες, µειώνοντας παράλληλα την οικονοµική ανάπτυξη του παρόντος
συστήµατος. Περιττό να πούµε ότι έτσι ϑα αυξάναµε και την περιβαλλοντική
µας ϐιωσιµότητα.

Παρόµοια, οι πιο συµβατικές µέθοδοι άσκησης πολιτικής επιρροής όπως
οι µαζικές διαδικτυακές αιτήσεις, παρότι µπορεί να έχουν ελάχιστη επίδραση
στο ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο, µπορεί να είναι αποτελεσµατικές
ως εργαλεία ενηµέρωσης για κοινωνικά προβλήµατα. Το Κίνηµα Zeitgeist
δεν επικροτεί ως µέσο κοινωνικής αλλαγής τη διαµαρτυρία µε την έννοια της
συγκέντρωσης σε έναν χώρο και της εκφώνησης συνθηµάτων, αλλά ούτε την
απορρίπτει, διότι τέτοιες ενέργειες µπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον
κάποιων πολιτών για ένα συγκεκριµένο ϑέµα. Επίσης, σε πολλά µέρη του
κόσµου σήµερα χρησιµοποιούνται αιτήσεις µε σκοπό να προκαλέσουν τους
πολιτικούς να ϐγουν σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να συζητήσουν µε τους
πολίτες για ορισµένα προβλήµατα. Η οργάνωση τέτοιων ενεργειών υπόκειται
εν τέλει στη δηµιουργικότητα, στο ϑάρρος και στις κλίσεις του καθενός.

Παρόλα αυτά, υπάρχει εδώ και καιρό µία πολύ αξιόλογη πολιτική κίνη-
ση, η οποία ίσως δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Παρότι αυτή καθαυτή δεν
αποτελεί µακροπρόθεσµη λύση για τα ϐαθύτερα προβλήµατα του σηµερινού
κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου, η εφαρµογή της τουλάχιστον ϑα ϐελτίωνε
δραµατικά τη δηµόσια υγεία και ϑα εξάλειφε τη γενική ϕτώχεια. Ονοµάζε-
ται «άνευ όρων ϐασικό εισόδηµα». Αυτό απλά σηµαίνει ότι οι άνθρωποι ϑα
λαµβάνουν κάθε χρόνο ένα εισόδηµα το οποίο επαρκεί για να καλύπτουν του-
λάχιστον τις ϐασικές τους ανάγκες, ώστε να µην υπάρχει κανένας χωρίς τα
αναγκαία για επιβίωση. Στα τέλη του 2013, κάποιες οµάδες ακτιβιστών στη
Ελβετία άσκησαν µεγάλη πίεση προκειµένου να εφαρµοστεί αυτή η ιδέα.60

Μάλιστα στις 5 Ιουνίου του 2016 διεξήχθη εθνικό δηµοψήφισµα στην ίδια
χώρα για την εφαρµογή του προγράµµατος.

Πέρα από όλα αυτά όµως, οι πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες ακτιβισµού του
TZM είναι τα συνεχώς αναδυόµενα έργα τύπου «δεξαµενή σκέψης», τα οποία
µπορούν να δείξουν στο ευρύ κοινό ένα καλύτερο µέλλον. Ο Μπάκµινστερ

59 Toronto’As first Tool Library gears up to open in Parkdale (http://www.thestar.com/
news/gta/2013/02/05/torontos_first_tool_library_gears_up_to_open_in_parkdale.html)

60 Παραποµπή: Switzerland’As Proposal to Pay People for Being Alive (http://
www.nytimes.com/2013/11/17/magazine/switzerlands-proposal-to-pay-people-for-
being-alive.html?_r=0)
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Φούλερ δήλωσε κάποτε το εξής : «Ποτέ δεν αλλάζεις τα πράγµατα πολεµώντας
την υπάρχουσα πραγµατικότητα. Για να αλλάξεις κάτι, χτίσε ένα νέο µοντέλο
το οποίο καθιστά το υπάρχον µοντέλο απαρχαιωµένο.» Αυτό είναι και το ϱητό
που χαρακτηρίζει τις µεταβατικές δράσεις του κινήµατος.

΄Οπως ϑα εξεταστεί στο τελευταίο δοκίµιο αυτού του ϐιβλίου, ίσως η πιο
αποτελεσµατική µορφή ακτιβισµού είναι τα έργα τύπου «δεξαµενή σκέψης»,
τα οποία µπορούν να αρχίσουν το χτίσιµο του προτεινόµενου κοινωνικού µο-
ντέλου, είτε κυριολεκτικά είτε ψηφιακά. Η ψηφιακή επανάσταση µας έχει
απαλλάξει πλέον από την πολυπλοκότητα και την επίπονη διαδικασία ανά-
πτυξης του ϐιοµηχανικού σχεδιασµού, ενώ µας παρέχει τη δυνατότητα να
απεικονίσουµε ψηφιακά κάθε ιδέα ώστε να τη διαδώσουµε στους υπόλοι-
πους. Παροµοίως, παρότι το Σύστηµα Συνεργατικού Σχεδιασµού, στο οποίο
αναφερθήκαµε ήδη, µπορεί να µην υπάρχει ακόµα, ο προγραµµατισµός του
ϑα µπορούσε να ξεκινήσει άµεσα, ακόµη και αν έχει τη µορφή ενός πρότυπου
πειραµατικού µοντέλου.

Μία παρόµοια σχετική ιδέα είναι το Ινστιτούτο Παγκόσµιου Επανασχε-
διασµού, µία ψηφιακή πλατφόρµα ϐιοµηχανικού σχεδιασµού της οποίας ο
ϱόλος είναι να αναδείξει τη ϐασική λογική πίσω από έναν πλήρη ανασχεδια-
σµό της σηµερινής κοινωνίας ο οποίος ϑα είχε ως στόχο τη µέγιστη τεχνική
αποδοτικότητα και περιβαλλοντική ϐιωσιµότητα. Εν τέλει, ϑα µπορούσαµε
να δηµιουργήσουµε σε ψηφιακή µορφή σχεδόν όλα για όσα µιλάει το Κίνηµα
Zeitgeist και αυτό το γεγονός έχει ισχυρές επιπτώσεις στη διάδοση ενός νέου
συστήµατος. Θα µπορούσαν µάλιστα στο µέλλον να γίνονται σε κάθε περιοχή
εκτενή συνέδρια που να δείχνουν πόσο πιο αποδοτική ϑα µπορούσε να γίνει
αυτή η περιοχή, αν εφαρµόζονταν τα σχέδια και τα συστήµατα που προωθεί
το TZM.

18.8 Η Μετάβαση της Μοναχικής Χώρας

Επεκτείνοντας τη λογική όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ϕανταστείτε µια
µικρή χώρα µε τεράστιο εύρος ϕυσικών πόρων. Μια πιθανή ϱεαλιστική το-
ποθεσία είναι µια πλούσια χώρα της Λατινικής Αµερικής. Βρισκόµαστε σε
κάποιο σηµείο στο µέλλον και η τεχνική πρόοδος έχει αυξηθεί τόσο πολύ
ώστε πλέον κάνουµε όλο και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο και λιγότε-
ϱα. Το αποτέλεσµα είναι τέτοιο ώστε η ϐιοµηχανική παραγωγή απαιτεί πλέον
πολύ λιγότερες πρώτες ύλες, σε τέτοιο ϐαθµό που αν µια καλά οργανωµένη,
πλούσια σε ϕυσικούς πόρους χώρα προσαρµοζόταν στρατηγικά, δεν ϑα είχε
την ανάγκη ούτε να εισάγει ούτε να εξάγει προϊόντα. Θα µπορούσε δηλαδή
να ϐγει «εκτός δικτύου» υπό µία έννοια, στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης
και των διεθνών επιρροών.
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Παρόλα αυτά, οι ηγέτες αυτής της χώρας δεν γνώριζαν ότι υπάρχουν αυτές
οι τεχνικές δυνατότητες. Οπότε, µια µέρα κάποιος συγγενής τους παρακο-
λουθεί µία ηµερίδα του Κινήµατος Zeitgeist όπου παρουσιάζονται τέτοιες
πρωτοβουλίες σχεδιασµού και ανάπτυξης της ϐιοµηχανίας. ΄Επειτα, ο ίδιος
ειδοποιεί τους ηγέτες της χώρας και η κυβέρνηση ψάχνει περισσότερες πλη-
ϱοφορίες για το συγκεκριµένο ϑέµα. Αυτή η υποθετική κυβέρνηση είναι
πιθανόν σε ένδεια, όπως είναι πολλές χώρες της Λατινικής Αµερικής, οι πε-
ϱισσότερες λόγω παγκόσµιων εµπορικών συµφωνιών, διαφθοράς, χρέους και
ανεργίας. Αυτή η κυβέρνηση, αφού έχει µάθει πλέον από τα λάθη του παρελ-
ϑόντος και ϑέλει να ξεφύγει από τη δεινή κατάσταση στην οποία ϐρίσκεται,
παίρνει την πρωτοβουλία να εφαρµόσει µία τοπική Οικονοµία Βασισµένη
στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους, στον µέγιστο δυνατό ϐαθµό.

Καταλαβαίνουν ότι µία Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και
Νόµους είναι παγκόσµια, µε ένα ενιαίο σύστηµα διαχείρισης όλων των πλα-
νητικών πόρων. Παρόλα αυτά, γνωρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό
στο εγγύς µέλλον, εξαιτίας του παγκοσµίου κλίµατος, υπολογίζουν ότι µε ο-
ϱισµένες προσαρµογές µπορούν ακόµα να χρησιµοποιήσουν αυτό το µοντέλο
σε µικρότερη κλίµακα, η οποία όµως είναι αρκετή για να λύσει σχεδόν όλα
τα ϐασικά προβλήµατα της χώρας που σχετίζονται µε την οικονοµία και τα
υλικά αγαθά. Εποµένως, η χώρα τροποποιεί τις ϐιοµηχανικές τις µεθόδους
αναλόγως και δηµιουργεί ένα τοπικό σύστηµα αισθητήρων το οποίο εντοπίζει
όλους τους ϕυσικούς πόρους της χώρας και καταγράφει ανά πάσα στιγµή σε
τι κατάσταση ϐρίσκονται. Ταυτόχρονα εγκαθίσταται ένα δίκτυο διαχείρισης
ϕυσικών πόρων που εξασφαλίζει τη συντήρησή τους και την ισορροπία της
κατανάλωσης των πόρων µε τους ϱυθµούς αναγέννησής τους. Με λίγα λόγια,
η χώρα αυτή εφαρµόζει πλήρως στη ϐιοµηχανία της την έννοια της «εφηµε-
ϱοποίησης», δηλαδή το να κάνεις όλο και περισσότερα χρησιµοποιώντας όλο
και λιγότερα. Επίσης, εγκαθιστά ένα Σύστηµα Συνεργατικού Σχεδιασµού
µαζί µε τα σχετικά πρωτόκολλα ϐιωσιµότητας και αποδοτικότητας για οποια-
δήποτε παραγωγή και στη συνέχεια διακόπτει όλες τις εµπορικές συναλλαγές
µε ξένα κράτη, καθώς είναι πλέον 100% αυτάρκης.

Με την πάροδο του χρόνου, ο κόσµος σιγά σιγά αρχίζει να ϐλέπει τα
απίστευτα αποτελέσµατα της αχρήµατης οικονοµίας τους. Ο πληθυσµός, ο
οποίος προηγουµένως Ϲούσε σε ένα κάκιστο ϐιοτικό επίπεδο, ϐρίσκεται πλέον
σε επίπεδα πρωτόγνωρης οικονοµικής αφθονίας. Φυσικά, ϐοηθάει πολύ το
γεγονός ότι οι αξίες των ανθρώπων σε αυτήν τη χώρα χαρακτηρίζονται από τον
σεβασµό στο περιβάλλον και την αγάπη για λιτή Ϲωή, κάτι που διασφαλίζει
την περαιτέρω πρόοδο του έθνους.

Βλέποντας τα απτά αποτελέσµατα µίας τέτοιας κοινωνικοοικονοµικής προ-
σέγγισης, κάποιες γειτονικές χώρες αρχίζουν να καταλαβαίνουν την αξία αυ-
τού του νέου µοντέλου και αποφασίζουν να το υιοθετήσουν και αυτές. Αυτή η
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διαδικασία συµµετοχής επεκτείνει το δίκτυο διαχείρισης των ϕυσικών πόρων
και όσο περισσότερο επεκτείνεται τόσο περισσότερο οι πολίτες άλλων χωρών
ϐλέπουν, επίσης, την αξία του συστήµατος. ΄Οσο περισσότεροι πολίτες συνει-
δητοποιούν την αξία του τόσο µεγαλύτερη γίνεται η λαϊκή απαίτηση για αυτό
το µοντέλο. Με τον καιρό, ο κόσµος ενώνεται.

Παρότι αυτό το παράδειγµα µπορεί να είναι υπεραπλουστευµένο, καθώς
αγνοεί τις παγκόσµιες πολιτικές πιέσεις οι οποίες πιθανότατα ϑα δηµιουρ-
γούσαν διενέξεις, ο αναγνώστης πρέπει να καταλάβει ότι αυτό το σενάριο δεν
παύει να είναι µια πιθανότητα. Στην πραγµατικότητα, δεν ξέρουµε ποιο µπο-
ϱεί να είναι το εφαλτήριο για µία τέτοια κίνηση. Ξέρουµε σίγουρα όµως ότι το
κλειδί είναι να ϕυτεύουµε όσο το δυνατόν περισσότερους «σπόρους». Σηµαντι-
κό ϱόλο ϕυσικά ϑα παίξουν και οι αυξανόµενες οίκο-ϐίο-κοινωνικές πιέσεις,
οι οποίες δεν ϕαίνεται να εξαλείφονται, τουλάχιστον στο εγγύς µέλλον.
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ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟ
ΚΙΝΗΜΑ ZEITGEIST

«Μερικές ϕορές τα πιο µικρά πράγµατα αλλάζουν τη ϱοή της Ϲωής
µας, η πιο ασήµαντη ϕαινοµενικά περίσταση, µια τυχαία στιγµή η
οποία µας «χτυπάει» τόσο δυνατά όπως ένας µετεωρίτης που χτυ-
πάει τη Γη. Πόσες και πόσες Ϲωές έχουν αλλάξει από τη δύναµη

µιας τυχαίας παρατήρησης.»1

Μπράις Κόρτνεϊ

19.1 Ευθύνη

Παρότι αυτός ο ισχυρισµός µπορεί να ϕανεί συµβολικός ή ακόµη και υ-
περβολικός, στην πραγµατικότητα είναι απόλυτα αληθής και αναπόφευκτος.
Είµαστε όλοι στο Κίνηµα Zeitgeist είτε µας αρέσει είτε όχι. Η λέξη «κίνηµα»
δηλώνει κίνηση ή αλλαγή ενώ η λέξη «zeitgeist» δηλώνει το κυρίαρχο πνεύµα
(κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό) της κάθε εποχής. Αν το σκεφτούµε πιο
προσεκτικά όλοι µας διαµορφώνουµε σε κάποιο ϐαθµό την κυρίαρχη νοο-
τροπία της κοινωνίας µας.

Κάθε µέρα λαµβάνουµε αποφάσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλαί-
σια οι οποίες επηρεάζουν την ευηµερία και την αντίληψη των υπολοίπων.
Ανεξαρτήτως πολιτικής, ϑρησκευτικής ή γενικότερης ιδεολογίας, εφόσον κα-
τοικείτε σε αυτόν τον πλανήτη, τον επηρεάζετε µε κάποιον τρόπο όπως επίσης
και τις συµπεριφορές που δηµιουργούνται σε αυτόν. Αυτό σηµαίνει πως έ-
χετε ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για τη συµπεριφορά σας, για την παιδεία που
παράγετε και για οτιδήποτε δηµιουργείτε. Εποµένως, σε ευρύτερα πλαίσια,

1 Πηγή: goodreads.com (http://www.goodreads.com/quotes/tag/change?page=2)
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είστε υπεύθυνοι για την κατάσταση του πλανήτη αλλά και για την ισορροπία
ή την ανισορροπία του ίδιου του ανθρώπινου είδους.

Κάθε πράξη ενσυναίσθησης ή αδιαφορίας έχει αντίκτυπο στους αποδέκτες
της. ∆εδοµένων των ϐασικών εξελικτικών νόµων της ανθρώπινης προσαρµο-
στικότητας, οι προσδοκίες και οι τάσεις µας καθορίζονται από το περιβάλλον
µας. Φυσικά, η παιδική ηλικία είναι η πιο ευαίσθητη περίοδος για το άτοµο
καθώς προσπαθεί να αντιληφθεί αν αυτός ο νέος κόσµος στον οποίον έχει έρ-
ϑει είναι ασφαλής και υποστηρικτικός ή επικίνδυνος και αδιάφορος. Αυτός
ο προγραµµατισµός κατά µία έννοια, παρότι συµβαίνει στην πρώιµη παιδι-
κή ηλικία κατά κύριο λόγο, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της Ϲωής µας και
παίζει πολύ σηµαντικό ϱόλο στο πώς αντιλαµβανόµαστε τον πολιτισµό µας
γενικότερα.

Αν και έχουµε πλέον τεράστιες ικανότητες ως είδος, ιδιαίτερα όσον αφο-
ϱά την κατασκευή τεχνολογικών εργαλείων τα οποία µπορούν να αλλάξουν
ταχύτατα τις κοινωνικές δοµές, ξεχνάµε εύκολα πως είµαστε ουσιαστικά υπο-
ταγµένοι σε κάποιους παράγοντες που δεν ϑα µπορέσουµε να ελέγξουµε ποτέ
και εποµένως πρέπει να αποδεχτούµε. Μετά από πολλές χιλιετίες άγνοιας,
όσον αφορά την ϕύση της ύπαρξης µας, µέσα στις οποίες επινοήσαµε σύν-
ϑετα και εν τέλει ελαττωµατικά δόγµατα για να αντιµετωπίσουµε αυτήν την
άγνοια, έχουµε αρχίσει να ανακαλύπτουµε σιγά σιγά τους αποκαλούµενους
νόµους της ϕύσης. Αυτοί οι νόµοι δεν µας έχουν δώσει µόνο εργαλεία που µας
επιτρέπουν να δηµιουργούµε και να εφευρίσκουµε, αλλά µας υποδεικνύουν
επίσης ότι σε µεγάλο ϐαθµό δεν έχουµε τον έλεγχο σε αυτόν τον κόσµο.

΄Ισως το µόνο πράγµα που είναι πραγµατικά στο χέρι µας είναι η προσαρ-
µογή µας στους υπάρχοντες κανόνες της ϕυσικής πραγµατικότητας, καθώς
αυτοί οι ϕυσικοί νόµοι, απ΄ ό,τι ϕαίνεται, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Σε αυτήν
τη συνειδητοποίηση µάλιστα ϐασίζονται οι τεχνικές λύσεις τις οποίες προτεί-
νει το Κίνηµα Zeitgeist. Οι λύσεις αυτές είναι απλά µια προσαρµογή του
ανθρώπινου είδους µε σκοπό να κάνει τη Ϲωή του όσο το δυνατόν καλύτερη
αλλά και να δηµιουργήσει συνθήκες ϐιωσιµότητας οι οποίες ϑα ϐελτιώνουν τη
δηµόσια υγεία και ϑα επιτρέπουν σε µελλοντικές γενιές να Ϲήσουν σε αυτόν
τον πλανήτη χωρίς σοβαρές ελλείψεις. Στη πραγµατικότητα, το ανθρώπινο
είδος δεν µοιράζεται τον κόσµο µόνο µε τον εαυτό του και µε το περιβάλλον.
Τον µοιράζεται επίσης µε όλη την οικογένεια των έµβιων όντων αλλά και µε
τις µελλοντικές γενιές.

Επίσης είχαµε ανέκαθεν την τάση να ϐλέπουµε την ύπαρξή µας ως είδος
µε έναν εξιδανικευµένο τρόπο υποθέτοντας ότι είµαστε ξεχωριστοί. Ορισµένες
παραδοσιακές ϑρησκείες και άλλες πεποιθήσεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι
«δηµιουργηθήκαµε κατ΄ εικόνα και καθ΄ οµοίωσιν του ϑεού» τείνουν να δια-
χωρίζουν τους ανθρώπους από τη ϕύση, διότι ϑεωρούν ότι είναι υποτιµητικό
για τον άνθρωπο να ϑεωρείται ένα ακόµη προϊόν της ϕύσης όπως όλα τα άλ-
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λα. Ο σπουδαίος αστρονόµος Καρλ Σέιγκαν έθεσε αυτό το ϑέµα ίσως µε τον
καλύτερο τρόπο στο κείµενό του µε τίτλο Χλωµή Μπλε Κουκκίδα:

Η Γη είναι µια πολύ µικρή σκηνή στην τεράστια αρένα του σύµπαντος.
Σκεφτείτε πόσο ϐίαια έχουν ϕερθεί οι κάτοικοι µιας γωνίας αυτής της κουκκίδας
στους κατοίκους µιας άλλης, µικροσκοπικής γωνίας. Πόσο συχνά παρεξηγούν
ο ένας τον άλλον, πόσο πρόθυµοι είναι να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον, πόσο
έντονο είναι το µίσος που έχει ο ένας για τον άλλον. Σκεφτείτε πόσο αίµα έχει
χυθεί ώστε κάποιοι στρατηγοί ή αυτοκράτορες, µέσα σε ϑρίαµβο και δόξα, να
γίνουν οι στιγµιαίοι άρχοντες µιας γωνιάς της κουκκίδας.

Το προσποιητό µας ύφος, το πόσο σηµαντικοί νοµίζουµε ότι είµαστε, η πεποί-
ϑησή µας ότι έχουµε µια ξεχωριστή ϑέση µέσα στο σύµπαν, όλα αυτά αµφισβη-
τούνται από αυτήν την αχνή κουκκίδα. Ο πλανήτης µας είναι απλά µία κηλίδα
µέσα στο αχανές κοσµικό σκοτάδι που µας περιβάλλει. Μέσα στην αφάνειά
µας, σε όλη αυτήν την απεραντοσύνη, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ϑα έρθει
κάποιος άλλος να µας σώσει από τους εαυτούς µας.»2

Από την άλλη, χάρη στην ικανότητά µας να σκεφτόµαστε, να δηµιουργού-
µε, να λύνουµε προβλήµατα και να αλλάζουµε το περιβάλλον µας σε µεγάλο
ϐαθµό, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι ανήκουµε σε µία µοναδική τάξη σε
σύγκριση µε τα υπόλοιπα έµβια όντα. Ο ανθρώπινος οργανισµός είναι απί-
στευτος όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την προσαρµογή στο περιβάλλον
του. Ωστόσο η σύγχρονη επιστήµη έχει µόλις αρχίσει να κατανοεί πώς αυτός
ο περίπλοκος συνδυασµός οργάνων και χηµικών διαδικασιών µπορεί να κά-
νει κάποια πράγµατα τόσο καλά. Στην πραγµατικότητα, η δηµιουργικότητά
µας είναι τόσο ισχυρή που µπορέσαµε να επινοήσουµε τεχνολογικές εφαρµο-
γές µε τροµερές ϕυσικές και υπολογιστικές ικανότητες, οι οποίες ξεπερνούν
κατά πολύ τις δικές µας νοητικές και σωµατικές ικανότητες. Αυτή είναι η
πραγµατική ϕύση της τεχνολογικής µας ευφυίας.

Ο υπολογιστής, το αυτοκίνητο, το τηλέφωνο, το µολύβι και οποιοδήπο-
τε άλλο εργαλείο χρησιµοποιούµε δεν είναι απλά αόριστες έννοιες οι οποίες
δεν έχουν καµία σχέση µε τον άνθρωπο. Η τεχνολογία είναι ουσιαστικά µία
επέκταση των δυνατοτήτων µας, οπότε όλα τα εργαλεία στην πραγµατικότη-
τα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εαυτού µας καθώς ϐελτιώνουν κάποια
λειτουργία ή µας ϐοηθάνε να επιτύχουµε κάτι που ϑέλουµε. ΄Οσο περνάει ο
καιρός γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η ικανότητά µας στην επίλυση προβλη-
µάτων ϑα συνεχίσει να ϐελτιώνεται σε τέτοιο ϐαθµό ώστε πιθανώς το κοινωνικό
µοντέλο που αποδεχόµαστε σε µία χρονική περίοδο να το ϑεωρούµε παρω-
χηµένο µετά από κάποια χρόνια. Με την ίδια λογική το κίνηµα προτείνει τη
µετάβαση από το ανταγωνιστικό µοντέλο της οικονοµίας της αγοράς σε µία
Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους.

2 Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space, Carl Sagan, 1994
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19.2 Ρόλοι και ΄Εργα

Το Κίνηµα Zeitgeist είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός ο οποίος δεν έ-
χει επίσηµη διαδικασία αποδοχής των µελών. ∆εν έχετε για παράδειγµα να
συµπληρώσετε κάποια αίτηση, αν ϑέλετε να συµµετέχετε. Ως «µέλος» χαρα-
κτηρίζεται (χωρίς ιδιαίτερη αυστηρότητα) οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τις
προτάσεις του κινήµατος και κάνει κάποιες δράσεις για να προωθήσει τις κοι-
νωνικές αλλαγές που αυτό προτείνει. Το πόσο ϑα συµµετέχει το κάθε µέλος
είναι καθαρά δική του επιλογή που διαµορφώνεται από το πόσο καλά ενη-
µερωµένο είναι το άτοµο για τις ιδέες του κινήµατος και πόσο ταυτίζεται µε
αυτές. Ο τρόπος µε τον οποίο ϑα συµµετέχει ένα µέλος έχει να κάνει µε τις
κλίσεις και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ίδιου του µέλους ή των οµάδων
εργασίας µε τις οποίες ϑα συνεργαστεί. Είναι επίσης σηµαντικό να τονίσουµε
πως και µόνο µε το να είναι κάποιος µέλος αυτού του οργανισµού συµβάλλει,
από πολλές απόψεις, στην ίδια τη µετάβαση, καθώς µια αλλαγή των κοινωνι-
κών µας αξιών είναι κρίσιµη για να πραγµατοποιηθεί µια τέτοια κίνηση. Η
µετάβαση ξεκινάει από τη δηµιουργία µιας υποκουλτούρας που απλώς ταυ-
τίζεται µε αυτές τις αξίες και αρχίζει να αναδύεται όλο και περισσότερο µέσα
στο παλιό, καταστρεπτικό κοινωνικό µοντέλο.

Πιο συγκεκριµένα, το να συµµετέχετε στο κίνηµα σηµαίνει να προσπαθεί-
τε να ενηµερώσετε την κοινότητά σας για τις ιδέες που αυτό πραγµατεύεται
ενώ, ιδανικά, συνεισφέρετε και σε αναπτυξιακά έργα είτε σε τοπικό είτε σε
παγκόσµιο επίπεδο. Το ϕάσµα των δυνατοτήτων ακτιβισµού είναι πάρα πολύ
µεγάλο. ΄Ενα µέλος µπορεί να ασχολείται µε την ανάρτηση σχετικών πληρο-
ϕοριών στο διαδίκτυο σε µέρη όπως ϕόρουµ, ιστοσελίδες µέσων ενηµέρωσης,
κοινωνικά δίκτυα και ούτω καθεξής, ενώ κάποιο άλλο µέλος µπορεί να ακο-
λουθεί µια πιο λεπτοµερή προσέγγιση και να συνεισφέρει σε έργα σχεδιασµού
και προγραµµατισµού τα οποία ϑα ϐοηθούν µελλοντικά τις ϐασικές λειτουρ-
γίες του προτεινόµενου κοινωνικού-οικονοµικού µοντέλου.

Τρία τέτοια έργα είναι τα εξής :

α) Ινστιτούτο Παγκόσµιου Ανασχεδιασµού,

ϐ) Σχέδιο Τοπικοποιηµένων Λύσεων,

γ) Σύστηµα Συνεργατικού Σχεδιασµού.

19.2.1 Ινστιτούτο Παγκόσµιου Ανασχεδιασµού

Το Ινστιτούτο Παγκόσµιου Ανασχεδιασµού (Global Redesign Institute -
GRI) είναι µια διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρµα η οποία λειτουργεί όπως
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η Βικιπαίδεια, δηλαδή µε τη συνεισφορά του κοινού, αλλά έχει καλύτερη λο-
γική αξιολόγηση των δεδοµένων και δεν έχει τα σηµασιολογικά προβλήµατα
που υπάρχουν σε µια εγκυκλοπαίδεια. Σκοπός του έργου είναι ο ανασχεδια-
σµός της επιφάνειας της Γης ανά περιοχή, µε γραφικές απεικονίσεις αλλά και
µαθηµατικές εξισώσεις, ϐάσει των πιο προηγµένων αρχών ϐιωσιµότητας και
αποδοτικότητας. Αυτή η προσέγγιση, η οποία ϐασίζεται στη ϑεωρία συστη-
µάτων, δεν λαµβάνει υπόψη της ανθρώπινα τεχνάσµατα και τεχνητά εµπόδια
όπως οι χώρες, η ιδιοκτησία και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες της σηµερι-
νής κοινωνίας.

Το GRI είναι ουσιαστικά ένας µακροβιοµηχανικός σχεδιασµός ο οποίος α-
ϕαιρεί όλα τα τοπογραφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των υφιστάµενων
υποδοµών της σύγχρονης κοινωνίας, µε σκοπό να τα αντικαταστήσει µε τα
ϐέλτιστα, ανά πάσα στιγµή, µέσα. Ουσιαστικά ο απώτερος στόχος είναι να
εφαρµόσουµε σε ϑεωρητικό επίπεδο µια Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσι-
κούς Πόρους και Νόµους στη µεγαλύτερη δυνατή κλίµακα. Φυσικά πολλοί
που ϑα ακούσουν τα παραπάνω, δεδοµένου ότι το έργο αυτό ϑα είναι ένα
σύστηµα ανοιχτής πρόσβασης και ο καθένας στον πλανήτη ϑα µπορεί να
συνεισφέρει, µπορεί να συµπεράνουν πως η απεραντοσύνη της ανθρώπινης
υποκειµενικής γνώµης σε τέτοια Ϲητήµατα καθιστά αδύνατη την οργάνωση
και την εφαρµογή ενός τέτοιου σχεδίου.

Στην πραγµατικότητα αυτό δεν ισχύει όταν η επιστηµονική µέθοδος µπαί-
νει στην εξίσωση. Παρότι η τοπικοποιηµένη τεχνολογία (όπως ϑα αναλυθεί
περαιτέρω στην παράγραφο για το Σχέδιο Τοπικοποιηµένων Λύσεων) ϑα αλ-
λάζει συνεχώς µε τον καιρό, διότι η ϕύση της τεχνολογίας είναι η συνεχής
ϐελτίωση, η ϐασική τοπογραφική λογική ϑα αλλάξει πολύ λιγότερο συγκριτι-
κά. Συγκεκριµένα, αυτές οι µακροβιοµηχανικές αποφάσεις ϑα λαµβάνονται
µε ϐάση δύο ϑεµελιώδη κριτήρια : πρώτον, τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε
περιοχής και δεύτερον, η λογική που ϑα ενυπάρχει στα δίκτυα τα οποία ϑα
δηµιουργηθούν για να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην κοινωνική συνε-
κτικότητα.

Για παράδειγµα, η κάθε εδαφική µορφολογία προσφέρεται για συγκεκρι-
µένες µόνο εγκαταστάσεις, ενώ η τοποθεσία της εκάστοτε ανανεώσιµης πηγής
ενέργειας καθορίζει το σηµείο στο οποίο ϑα πρέπει να γίνεται η αξιοποίησή
της. Αν η παραγωγή ενός συγκεκριµένου είδους αγαθών χρειάζεται ορισµένα
υλικά και αυτά τα υλικά τυχαίνει να είναι τοπικά, τότε ϑα ήταν λογικό να κα-
τασκευάσουµε τις εγκαταστάσεις παραγωγής όσο το δυνατόν πιο κοντά στην
πηγή παραγωγής ή εξαγωγής αυτών των υλικών. Η ίδια λογική ϑα εφαρµοζό-
ταν και στα υπόλοιπα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στα µέσα
διανοµής. Τα κέντρα διανοµής ϑα ήταν ϕυσικά κοντά στα µεγάλα αστικά κέ-
ντρα ώστε ο πληθυσµός να έχει εύκολη πρόσβαση χωρίς µεγάλες αποστάσεις.
Με την ίδια αυτονόητη λογική ϑα σχεδιαζόταν η κατασκευή πάρκων, κέντρων
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αναψυχής και ούτω καθεξής στις περιοχές οι οποίες έχουν την απαραίτητη
χωρητικότητα για τέτοιες κατασκευές όπως µεγάλες επίπεδες εκτάσεις για
παιχνίδια κτλ.

Εν ολίγοις, η διαµόρφωση της χωροταξίας µε ϐάση τη λογική ώστε να
µεγιστοποιείται η αποδοτικότητα και η ϐιωσιµότητα είναι µία τεχνική δια-
δικασία. Αυτό ϐέβαια δεν σηµαίνει ότι κάποιος «απλά ϑα πατάει ένα κου-
µπί» και µια ολόκληρη περιοχή ϑα ϱυθµίζεται αυτόµατα χωρίς ανθρώπινη
συναίνεση ή παρεµβαίνουσες αξίες. Αντιθέτως σηµαίνει ότι το σηµερινό κοι-
νωνικοοικονοµικό µοντέλο, µε τις σπάταλες πρακτικές των διεθνών αγορών,
την παγκοσµιοποίηση και άλλες αναποτελεσµατικές διαδικασίες, σε µεγάλο
ϐαθµό δεν είναι προσαρµοσµένο στους κανόνες της ϕύσης. Μέσω αυτής της
λογικής που ϐασίζεται στους ϕυσικούς νόµος µπορούµε να αυξήσουµε την ά-
νεση, την ασφάλεια και την αφθονία για όλο το ανθρώπινο είδος και κατά
συνέπεια να αυξήσουµε το ϐιοτικό µας επίπεδο µειώνοντας παράλληλα το
οικολογικό µας αποτύπωµα δραµατικά.

΄Οσον αφορά την επικοινωνία και την εκπαίδευση, στοιχεία τα οποία α-
ποτελούν τους κύριους στόχους κάθε τέτοιου έργου, ο σκοπός είναι να δει
ο κόσµος ποια ϑα µπορούσε να είναι η κατάσταση της εκάστοτε περιοχής
µετά από την εικονική «αναβάθµισή» της µέσω του Ινστιτούτου Παγκόσµιου
Ανασχεδιασµού. Τα στατιστικά στοιχεία που ϑα συνοδεύουν αυτές τις τελικές
µελέτες πιθανώς να εξάγουν συµπεράσµατα µε µαθηµατικό τρόπο για διάφο-
ϱες πτυχές των προτεινόµενων αλλαγών όπως για παράδειγµα πόσο λιγότερη
ενέργεια και πόσο λιγότεροι πόροι ϑα χρησιµοποιούνταν, η συνολική µείω-
ση του οικολογικού αποτυπώµατος, η ϐελτίωση των µεταφορικών µέσων, η
αύξηση αποδοτικότητας στην παραγωγή και διανοµή αγαθών, η δηµιουργία
υλικής αφθονίας ϐάσει του πληθυσµού και ούτω καθεξής.

19.2.2 Σχέδιο Τοπικοποιηµένων Λύσεων

Το Σχέδιο Τοπικοποιηµένων Λύσεων (Localized Solutions Project - LSP)
είναι ένας µικροβιοµηχανικός σχεδιασµός, σε σύγκριση µε τον «µακροβιο-
µηχανικό» που συζητήθηκε στο κοµµάτι για το Ινστιτούτο Παγκόσµιου Ανα-
σχεδιασµού. Ουσιαστικά είναι απλά ένα έργο σχεδιασµού αγαθών µέσω του
οποίου οι άνθρωποι µπορούν να σκέφτονται συστήµατα µικρότερης κλίµα-
κας που ϑα µπορούσαν να είναι µέρη του ευρύτερου πλαισίου, δηλαδή της
«µακροβιοµηχανίας».

Για παράδειγµα, ένα έργο που υπάγεται στο LSP ϑα µπορούσε να είναι
ένα σχέδιο σπιτιού το οποίο είναι ελαφρύ, εκτός δικτύου και µπορεί να κα-
τασκευαστεί εύκολα ή είναι προκατασκευασµένο µε άφθονα και ϕιλικά προς
το περιβάλλον υλικά. ΄Οταν η κοινότητα µέσω του διαδικτυακού συνεργατι-
κού συστήµατος καταλήξει στο ότι ένα τέτοιο έργο είναι ευέλικτο, ϐιώσιµο και
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ϐέλτιστο, µπορεί (το έργο) να µπει σε µια ϐάση δεδοµένων για γενική χρήση
ή ακόµα και να ενσωµατωθεί στο GRI ως ένα από τα υποσυστήµατά του.3

19.2.3 Σύστηµα Συνεργατικού Σχεδιασµού

Σχετικό µε τα παραπάνω έργα είναι το Σύστηµα Συνεργατικού Σχεδια-
σµού (Collaborative Design System - CDS), ένα πρόγραµµα µε στόχο την
παραγωγή πηγαίου κώδικα ο οποίος, ϐασισµένος σε δεδοµένα πραγµατικού
χρόνου τα οποία ϑα λαµβάνει από το δίκτυο µετρήσεων των ϕυσικών πόρων,
ϑα ϱυθµίζει τα συστήµατα παραγωγής και κατανάλωσης και γενικότερα ϑα
ϐοηθάει τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στο δοκίµιο «Η Βιοµηχανική
Κυβέρνηση». Το σύστηµα αυτό ϑα µπορούσε να είναι στηµένο στην ίδια λογι-
κή ανοιχτής πρόσβασης και ανοιχτού κώδικα όπως και τα δυο προαναφερθέ-
ντα έργα, αξιοποιώντας τον συλλογικό νου των συµµετεχόντων καθώς και την
επιστηµονική µέθοδο για να µεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες του έργου.

Ως επικοινωνιακό εργαλείο, αυτό το έργο δεν χρειάζεται να είναι «ολο-
κληρωµένο» για να µπορεί να αξιοποιηθεί. Ακόµη και αν χρησιµοποιόταν
µόνο ένα µικρό σετ παραµέτρων σε µία ϑεωρητική σχεδιαστική εκτίµηση, ο
υπολογισµός αυτής της εκτίµησης σε πραγµατικά δεδοµένα ϑα είχε µεγάλη
εκπαιδευτική αξία ως διαδικασία. Με τον καιρό, οι αρχικές εκδόσεις του Συ-
στήµατος Συνεργατικού Σχεδιασµού ϑα µπορούσαν να ενσωµατωθούν άµεσα
στο Σχέδιο Τοπικοποιηµένων Λύσεων και στο Ινστιτούτο Παγκόσµιου Ανασχε-
διασµού, καθώς έχουν τον ίδιο σκοπό. Σε αργότερο στάδιο αυτά τα έργα ϑα
µπορούσαν να παρουσιαστούν σε συνέδρια του κινήµατος.

19.3 Τµήµατα και Εκδηλώσεις

΄Ενας ακτιβιστής του Κινήµατος Zeitgeist σχεδόν πάντα δραστηριοποιεί-
ται µέσω ενός τοπικού τµήµατος. Σύµφωνα µε τον Κόµβο Τµηµάτων αυτή τη
στιγµή υπάρχουν παγκοσµίως 159 δηλωµένα τµήµατα σε πάνω από 40 χώ-
ϱες. ΄Ενα τµήµα µπορεί να αποτελείται από ένα άτοµο ή και από εκατοντάδες
άτοµα. ΄Οσοι ϐρίσκονται σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν προς το παρόν κά-
ποιο τµήµα τους ενθαρρύνουµε να ξεκινήσουν ένα. Είναι µια πολύ εύκολη
διαδικασία και η απαραίτητη χρονική δέσµευση για ένα τµήµα δεν είναι αυ-
στηρή, αντιθέτως έχει να κάνει καθαρά µε το πόσο χρόνο έχει και πόσο ϑέλει

3 Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία σχεδιασµού και αξιολόγησης είναι µια απλή, χειρωνα-
κτική έκδοση του αλγοριθµικού συστήµατος που προτείνεται στο δοκίµιο Η Βιοµηχανική
Κυβέρνηση.
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να αφιερώσει το εκάστοτε µέλος.4 ΄Οσοι ενδιαφέρονται για κάποιο τµήµα ή
ξεκίνησαν πρόσφατα τη δράση τους στο Κίνηµα Zeitgeist τους προτείνουµε
να διαβάσουν τον «Οδηγό Τµηµάτων» και τον «Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης»
στην ιστοσελίδα του ελληνικού τµήµατος : www.tzm.gr

Τα τµήµατα οργανώνονται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Για παράδειγ-
µα, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει το τµήµα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής,
ενώ η κάθε πολιτεία έχει το δικό της τµήµα (ή «υποτµήµα»). Οµοίως, κάθε
πόλη σε κάθε πολιτεία µπορεί επίσης να έχει το δικό της τµήµα. ΄Οσον αφορά
τις υπόλοιπες χώρες, και πιο συγκεκριµένα την Ελλάδα, προφανώς δεν υπάρ-
χει το δεύτερο επίπεδο τµηµάτων, δηλαδή τα τµήµατα πολιτειών. Υπάρχει το
πανελλήνιο (ή ελληνικό) τµήµα, που είναι υπεύθυνο να ϕέρνει σε επικοινωνία
όλα τα τοπικά τµήµατα (τµήµατα πόλεων), να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεί-
α, να µεταφέρει πληροφορίες από και προς τα τµήµατα των υπόλοιπων χωρών
και να παρέχει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό (πχ. ϐίντεο), ενώ τα
τοπικά τµήµατα αποφασίζουν «µόνα τους» πώς ϑα το χρησιµοποιήσουν ή ϑα
το προωθήσουν στην περιοχή τους ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές της. Αυτό
το δίκτυο δηµιουργεί µια πολυδιάστατη ϱοή πληροφοριών και ενώ µπορεί
να ϕαίνεται ιεραρχικό, ο χαρακτήρας του κινήµατος δεν είναι ένα σύστηµα
εξουσίας «από τα πάνω προς τα κάτω», αντιθέτως έχει µία οριζόντια δοµή. Τα
τµήµατα έχουν συχνές συναντήσεις για να παρουσιάσουν ή να συζητήσουν
για τα έργα τους και να αναφέρουν την πρόοδό τους, ενώ όλες οι ιδέες που
εκφράζονται σε αυτές τις συναντήσεις µεταφέρονται τόσο από τα ανώτερα ε-
πίπεδα τµηµάτων (πχ. διεθνή) προς τα κατώτερα (πχ. τοπικά) όσο και το
αντίστροφο.

΄Οσον αφορά τις εκδηλώσεις, από την έναρξη του TZM το 2008 έχουν
εδραιωθεί ορισµένες τακτικές εκδηλώσεις οι οποίες πλέον ϑεωρούνται ανα-
πόσπαστα κοµµάτια του και δύο από αυτές λαµβάνουν χώρα ετησίως. Αυτές
είναι η Zeitgeist Day (Ηµέρα Zeitgeist) ή Z-Day εν συντοµία και το Zeitgeist
Media Festival (Φεστιβάλ Μέσων Επικοινωνίας του Zeitgeist). Το 2013 για
παράδειγµα, πραγµατοποιήθηκε η πέµπτη ετήσια Z-Day και το τρίτο ετήσιο
Media Festival. Η Z-Day, η οποία στοχεύει στην ενηµέρωση του κοινού για
τις προτάσεις του κινήµατος, είναι η ϐασικότερη και µεγαλύτερη εκδήλωση
του κινήµατος. Η εκδήλωση αυτή έχει ακαδηµαϊκό χαρακτήρα (συνήθως µε
τη µορφή οµιλιών), ενώ συνήθως αναφέρει την πρόοδο του κινήµατος αλλά
και προωθεί την επέκταση των δράσεών του και της σχετικής έρευνας πάνω
στις ιδέες που αυτό πραγµατεύεται. Επίσης αποτελεί ένα έργο κοινωνικού
ακτιβισµού επιδιώκοντας πάντα την κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης ώστε
να διαδοθούν ακόµα περισσότερο οι εν λόγω ιδέες.

4 Περισσότερες πληροφορίες για τα τµήµατα µπορείτε να ϐρείτε στην ιστοσελίδα του Κόµ-
ϐου Τµηµάτων: http://tzmchapters.net/
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Αντιθέτως, το Zeitgeist Media Festival είναι µία καλλιτεχνική εκδήλωση
που στόχο έχει να παρακάµψει την καθαρά διανοητική πλευρά του κοινού
και να χρησιµοποιήσει την τέχνη ώστε να παρακινήσει την προσωπική αλλα-
γή. Οι καλλιτεχνικές εκφράσεις έχουν µια συναισθηµατική και πειραµατική
ικανότητα να εµπνέουν την αλλαγή και να παράγουν νέες ιδέες, εποµένως
το Κίνηµα Zeitgeist ϐλέπει την τέχνη ως ένα ϑεµέλιο της ίδιας της επιστηµο-
νικής εξέλιξης. Αυτή η εκδήλωση είναι επίσης ένα µέσο για να εκφραστούν
οι δηµιουργικές και συναρπαστικές ικανότητες του είδους µας καθώς και
για να υπενθυµίσουµε στους εαυτούς µας ότι πρέπει να γιορτάζουµε για την
ανθρωπότητα, αγωνιζόµενοι παράλληλα για τη ϐελτίωσή της.

Κάθε µία από αυτές τις εκδηλώσεις έχει την ίδια ϐασική δοµή. Υπάρχει η
κύρια εκδήλωση σε ένα τοπικό τµήµα και οι παράλληλες εκδηλώσεις των υ-
πολοίπων τοπικών τµηµάτων. Στη περίπτωση της Z-Day, η «κύρια παγκόσµια
εκδήλωση» εστιάζει συνήθως στα σηµαντικότερα παγκόσµια Ϲητήµατα και έρ-
γα του κινήµατος κάθε χρόνο, ενώ συνήθως ϕιλοξενεί γνωστούς οµιλητές και
υποστηρικτές του κινήµατος. Οι παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες διοργα-
νώνονται από τα τοπικά τµήµατα ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής
τους, λαµβάνουν χώρα την ίδια ηµέρα ή το ίδιο σαββατοκύριακο. Το 2009
για παράδειγµα πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 400 παράλληλες εκδηλώσεις
µαζί µε την κύρια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.5 Πολύ συχνά, παράλληλα µε τις
εκδηλώσεις όπως η Z-Day, τα τοπικά τµήµατα διεξάγουν συλλογές ϕαγητού
και πόρων για τα άτοµα που έχουν ανάγκη στην κοινότητά τους.6

΄Αλλες κοινές εκδηλώσεις είναι παραδείγµατος χάρη οι δηµόσιες συναντήσεις-
οµιλίες που µπορούν να είναι µηνιαίες ή διµηνιαίες. Η συχνότητά τους επα-
ϕίεται στις δυνατότητες του εκάστοτε τµήµατος.7 Πέρα από αυτές τις ϐασικές
ιδέες υπάρχουν άπειρες δυνατότητες για την προώθηση του κινήµατος οπότε
και πάλι η δηµιουργικότητα του κάθε τµήµατος και οι ικανότητες των µελών
του είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τις δράσεις του TZM.

19.4 ∆ήλωση Αποστολής

Κλείνοντας ϑα δηλωθεί πλήρως η αποστολή του Κινήµατος Zeitgeist.
Το Κίνηµα Zeitgeist, το οποίο ιδρύθηκε το 2008, είναι ένας οργανισµός

συνήγορος της ϐιωσιµότητας, ο οποίος διεξάγει κοινοτικές δράσεις ακτιβισµού
και ενηµέρωσης µέσω ενός δικτύου παγκόσµιων και τοπικών τµηµάτων, ο-
µάδων εργασίας, ετήσιων εκδηλώσεων, µέσων επικοινωνίας, καλλιτεχνικών

5 Πηγή: ZDayGlobal.org (http://zdayglobal.org/)
6 Το εναρκτήριο Φεστιβάλ του 2011 στο Λος ΄Αντζελες µάζεψε αρκετό ϕαγητό για να παρά-

σχει 12.000 γεύµατα.
7 Παραποµπή: TZM Events (http://thezeitgeistmovement.com/tzm-events-townhalls)
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εκφράσεων και ϕιλανθρωπικών έργων.
Το κύριο σηµείο εστίασης του κινήµατος είναι να γίνει κατανοητό από το

γενικό πληθυσµό ότι η πλειονότητα των κοινωνικών προβληµάτων που ϐλά-
πτουν το ανθρώπινο είδος αυτήν τη στιγµή δεν είναι αποτέλεσµα κάποιου
διεφθαρµένου ϑεσµού ή της σπανιότητας των ϕυσικών πόρων ή κάποιων πο-
λιτικών µέτρων ή ενός σφάλµατος της «ανθρώπινης ϕύσης» ή οποιωνδήποτε
άλλων κοινώς αποδεκτών υποθέσεων. Αντίθετα, το κίνηµα αναγνωρίζει ότι
Ϲητήµατα όπως η ϕτώχεια, η διαφθορά, η περιβαλλοντική µόλυνση, το πρό-
ϐληµα των αστέγων, ο πόλεµος, η πείνα και ούτω καθεξής ϕαίνεται να είναι
απλά «συµπτώµατα» ενός απαρχαιωµένου κοινωνικού συστήµατος.

Παρότι το κίνηµα ϑεωρεί σηµαντικά τα ενδιάµεσα µεταρρυθµιστικά ϐή-
µατα και τα ϐραχυπρόθεσµα έργα που προσφέρουν ϐοήθεια στην εκάστοτε
κοινότητα, ο τελικός του στόχος είναι η εφαρµογή ενός νέου κοινωνικοοικονο-
µικού µοντέλου το οποίο ϑα ϐασίζεται στην τεχνικά υπεύθυνη διαχείριση των
ϕυσικών πόρων, στην κατανοµή τους και το σχεδιασµό τους µέσω της επιστη-
µονικής µεθόδου ως την κύρια µέθοδο για την προσέγγιση των προβληµάτων
και την εύρεση των ϐέλτιστων λύσεων.

Η «Οικονοµία Βασισµένη στους Φυσικούς Πόρους και Νόµους» αφορά την
άµεση τεχνική προσέγγιση στη διαχείριση της κοινωνίας εν αντιθέσει µε τη
χρηµατική ή ακόµη και την πολιτική προσέγγιση. Είναι ουσιαστικά η ανα-
ϐάθµιση του κοινωνικού µοντέλου στις πιο προηγµένες και αποδεδειγµένες
µεθόδους που διαθέτουµε αυτήν τη στιγµή, αφήνοντας πίσω τις καταστρεπτι-
κές συνέπειες και τα εµπόδια του τωρινού συστήµατος της χρηµατικής ανταλ-
λαγής, του κέρδους, των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων δοµικών στοιχείων
της σηµερινής οικονοµίας.

Το κίνηµα είναι πιστό σε έναν τρόπο σκέψης, όχι σε ανθρώπους ή ϑεσµούς.
Κατά την οπτική του TZM, χάρη σε ϐασικές κοινωνιολογικές, τεχνολογικές και
επιστηµονικές γνώσεις οι οποίες έχουν δοκιµαστεί στο χρόνο µέσω ερευνών
και πειραµάτων, µπορούµε πλέον να καταλήξουµε ϐάσει λογικής σε κοινω-
νικές εφαρµογές που πιθανώς να είναι πολύ πιο αποδοτικές όσον αφορά την
κάλυψη των αναγκών του ανθρώπινου πληθυσµού και τη γενικότερη ϐελτίω-
ση της δηµόσιας υγείας. ∆εν υπάρχει λόγος να πιστεύουµε πως ο πόλεµος,
η ϕτώχεια, η πλειονότητα των εγκληµάτων και πολλές άλλες κοινές συνέ-
πειες της σπανιότητας οι οποίες παράγονται από το χρηµατικό σύστηµα δεν
µπορούν να λυθούν µε τον καιρό. Το ϕάσµα των ενηµερωτικών εκδηλώσεων
του κινήµατος και γενικότερα του ακτιβισµού του είναι ευρύ. Τα έργα του
µπορεί να είναι είτε ϐραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα, ενώ χρησιµοποιεί
αποκλειστικά µεθόδους µη ϐίαιης επικοινωνίας.

Το Κίνηµα Zeitgeist δεν πρόσκειται σε κάποια χώρα ή σε παραδοσιακές
πολιτικές πλατφόρµες. Βλέπει τον κόσµο ως ένα ενιαίο σύστηµα και το αν-
ϑρώπινο είδος ως µια οικογένεια, ενώ αναγνωρίζει ότι όλες οι χώρες πρέπει να
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αφοπλιστούν και να µάθουν να µοιράζονται τους πόρους και τις ιδέες τους,
αν ϑέλουν να επιβιώσουν µακροπρόθεσµα. Συνεπώς, οι λύσεις στις οποίες
καταλήγει και τις οποίες προωθεί έχουν σκοπό να ϐοηθήσουν όλους τους
ανθρώπους στη Γη, όχι µόνο µια συγκεκριµένη οµάδα.8

Ελάτε µαζί µας
www.thezeitgeistmovement.com

www.tzm.gr

8 Πηγή: ∆ήλωση Αποστολής (http://thezeitgeistmovement.com/mission-statement)
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