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“[…] ο λόγος για τον οποίο τα “κοινωνικά δίκτυα” έχουν υπάρξει 

εκτός του συστήματος των τιμών έως τώρα είναι απλώς ότι δεν 

έχει προς το παρόν αναδυθεί μία αγορά για αυτή τη νέα μορφή 

εργασίας.”













Από τί είναι φτιαγμένο το διαδίκτυο;
Αγορά ή ψηφιακά κοινά;





Ποιος κέρδισε το στοίχημα;
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“Συνδέοντας έναν μεγάλο αριθμό ατόμων σε […] πιθανές 

ευκαιρίες να γίνουν παραγωγικοί, τα έργα ηλεκτρονικού 

κειμένου, όπως οι Clickworkers, το Slashdot, ή η Amazon, 

μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν σε μία τεράστια 

δεξαμενή αναξιοποίητης ευφιούς ανθρώπινης 

δημιουργικότητας και προθυμίας να συμμετέχουν σε μία 

διανοητική προσπάθεια.”

“[…] μία κρίσιμης σημασίας πηγή αξίας στο 

διαδίκτυο υπήρξε η ποικιλόμορφες εμπειρίες και 

απόψεις πολλών διαφορετικών ατόμων, με 

ποικιλόμορφο υπόβαθρο, εμπειρίες, και 

κίνητρα.”
Benkler, 2001



Πώς παράγεται η αξία (στο διαδίκτυο);
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Ποιος κέρδισε το στοίχημα; 

1. Τα ψηφιακά κοινά παράγουν αξία με διαφορετικούς 

τρόπους 



“Άνοιξε το τηλέφωνό σου. Το κοινωνικό σου 

δίκτυο, τα νέα σου, τα ιατρικά σου αρχεία, την 

τράπεζά σου: όλα χρησιμοποιούν ελεύθερο και 

δημόσιο κώδικα.”

Eghbal, 2019





“Το λογισμικό ανοικτού κώδικα 

συνεισφέρει μεταξύ €65 έως €95 δις 

στο ΑΕΠ της ΕΕ […]

“[…] μία 10% αύξηση των 

συνεισφορών λογισμικού ανοικτού 

κώδικα στην ΕΕ θα δημιουργούσε 

επιπλέον από 0.4% έως 0.6% (~ 

€100 δις) στο ΑΕΠ της κοινότητας” 

Blind et al., 2021





“Ωστόσο, οι υπάλληλοι επιχειρήσεων δεν δίνουν έμφαση 

στην εμπορική λογική και αντ’ αυτής κυρίως αναφέρουν 

κοινοτικές λογικές, με πρόσληψη από επιχειρήσεις να 

θεωρείται μία ηθική ενεργοποίηση ευκαιριών για 

ενθουσιώδη εργασία.”

“Η πληρωμένη εργασία είναι αποδεκτή αλλά σπάνια 

αναγνωρίζεται ή συζητιέται.”

O’Neil et al, 2020





Ποιος κέρδισε το στοίχημα;

1. Τα ψηφιακά κοινά παράγουν αξία με διαφορετικούς 

τρόπους 

2. Το διαδίκτυο είναι περίπλοκο 















Ποιος κέρδισε το στοίχημα; 

1. Τα ψηφιακά κοινά παράγουν αξία με διαφορετικούς 

τρόπους 

2. Το διαδίκτυο είναι περίπλοκο 

3. Η κυριαρχία της αγοράς ή των ψηφιακών κοινών είναι 

πολιτική επιλογή 





Περί αξίας 

• Πέρα από την μέτρηση και διαμόρφωση των τιμών 

• Η αξία ως αντι-ηγεμονικό αφήγημα/ κοινωνικό 

φαντασιακό 

• Συστήματα αξίας (value systems) 

• Πρακτικές αξίας (value practices) 





Καλημέρα! 
Πώς είναι το 

νερό;

Τί σκατά 
είναι το 
νερό;;;





Ένα νέο σύστημα αξίας για ένα νέο υπόδειγμα 

• Συμμετοχικός σχεδιασμός – κάλυψη αναγκών 

• Ποιοτική/Ορατή αλλαγή – συνεισφορά 

• Συστηματοποίηση κινήτρων (;) 




