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οικονομία προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε μια απάντηση στην κρίση.
Ήδη από το 2010 -με την αρχή των μνημονίων- κατατέθηκε στον
δημόσιο διάλογο και περιγράφηκε με μια σχετική επάρκεια το
πρόταγμα της αποανάπτυξης, ενώ σκιαγραφήθηκε σε αδρές γραμμές
ο ρόλος της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας στην
παραγωγική ανασυγκρότηση και την έξοδο από την κρίση σε μια
αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Την περίοδο 2010-12 στοχαστές
όπως ο Σερζ Λατούς είχαν μιλήσει σε κατάμεστα αμφιθέατρα,
κυκλοφόρησαν βιβλία, καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες να
μεταφερθεί η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής αλλά και της
Ευρώπης, κινητοποιήθηκαν οι πανεπιστημιακοί κ.λπ. Με την ώθηση
που έδωσαν οι πλατείες πολλαπλασιάστηκαν οι δομές αλληλεγγύης
και τα συνεργατικά εγχειρήματα.
Μέχρι την αρχή του 2012 τα βασικά είχαν λίγο-πολύ ειπωθεί:
παραγωγικοί/καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, αυτοδιαχείριση των
χρεωκοπημένων επιχειρήσεων, τοπικές κοινωνικά ελεγχόμενες
αυτοσυντηρούμενες οικονομίες, οικονομίες εγγύτητας, τροφική
κυριαρχία, ενεργειακή αυτάρκεια από τοπικές ανανεώσιμες πηγές,
τοπική
επεξεργασία
της
αγροτικής
παραγωγής,
βιοτεχνικά/βιομηχανικά τοπικά οικοσυστήματα, μια τεχνολογικά
προηγμένη μαστορική, τοπικές αγορές, τοπικά νομίσματα,

συντονισμός των μικρής κλίμακας οικονομιών σε ευρύτερες
βιοπεριφέρειες.
Σήμερα, το 2017, είμαστε πλέον αναγκασμένοι να ομολογήσουμε
ότι αυτές οι ιδέες, και οι πρώτες πειραματικές πρακτικές, δεν
έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια υπολογίσιμη κοινωνική
δυναμική, να αποτελέσουν τα πρώτα έστω βήματα σε μια
διαδικασία παραγωγικής/κοινωνικής ανασυγκρότησης υπό την
ηγεμονία των λαϊκών τάξεων. Γιατί;
– Ούτε καν εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το 2010 ποια
ήταν η πραγματική έκταση που είχε πάρει η τραγωδία των κοινών
στην Ελλάδα. Το 2010, σε μια μεγάλη έκταση, η καταστροφή των
τοπικών κοινωνιών είχε ήδη συντελεστεί, περισσότερο βέβαια
όσον αφορά τις γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων, λιγότερο
στις επαρχιακές πόλεις και χωριά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στη χώρα μας μόνο το 7% των αγροτών είναι συνεταιρισμένοι, ένα
από τα χαμηλότερα ποσοστά της Ευρώπης, όπου συνήθως
συνεταιρισμένοι είναι το 50-80% των αγροτών, οι ενεργοί
αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τους 150[1].
Ήδη πριν ξεκινήσει η κρίση είχε εξανεμιστεί το «κοινωνικό
κεφάλαιο», οι δυνατοί κοινωνικοί δεσμοί, που θα επέτρεπαν την
ρωμαλέα ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, ένα μαζικό κίνημα
συλλογικής αυτοαπασχόλησης κ.λπ.
– Τα κόμματα της Αριστεράς -συμπτώματα και ενεργοί συντελεστές
της τραγωδίας των κοινών- ήταν αδιάφορα (ΣΥΡΙΖΑ) ή και εχθρικά
(ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ) σ’ αυτές τις ιδέες και πρακτικές και η έχθρα
τους δεν ερχόταν από το παρελθόν, η συλλήβδην απόρριψη των
συνεταιρισμών δεν θα μπορούσε καν να περάσει από το μυαλό των
παλαιότερων σταλινικών. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υιοθέτησε ποτέ,
και μάλιστα ως κύριο μέρος του προγράμματος του, τις απόψεις
της αυτοδιαχείρισης, των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών, της
κοινωνικοποίησης (αντί της κρατικοποίησης) όπως το ΠΑΣΟΚ το
1974-81. Αλλά ακόμα κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε, δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο προϋποθέτει σιδερένια γιακωβινική θέληση και όχι
τιποτένιους απατεώνες- να μετασχηματίσει τις σκόρπιες
θεωρητικές ιδέες σε συνεκτικές κρατικές πολιτικές στην

κατεύθυνση της «κατασκευής του κατασκευαστή[2]» της
παραγωγικής ανασυγκρότησης (του κατασκευαστή που εξέλειπε λόγω
της τραγωδίας των κοινών). Το 2012-15 η διεκδίκηση μιας
κυβέρνησης που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα έπρεπε να συμβαδίζει
με την προετοιμασία ενός καλοδουλεμένου σχεδίου το οποίο θα
επέτρεπε στην κυβέρνηση της Αριστεράς να δράσει ως θεσμικός
καταλύτης -ο όρος είναι της Ε. Όστρομ- για να απελευθερώσει
μπλοκαρισμένες κοινωνικές δυναμικές. Μα τι πάμε και τους
ζητάμε τώρα! Τρία χρόνια στην κυβέρνηση και ακόμη δεν έχουν
καταφέρει να σχεδιάσουν μια στοιχειώδη πολιτική για την
κοινωνική οικονομία!
Η ουτοπία της Αριστεράς -και εδώ συμφωνούν όλες οι τάσειςείναι ένα κράτος στο οποίο όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο
κρατισμός της Αριστεράς είναι η ιδεολογία, η ψευδής συνείδηση
που συνοδεύει την κοινωνική αναβάθμιση των ανθρώπων της, οι
οποίοι από τη δεκαετία του 1980 και μετά ανέρχονται κοινωνικά,
χάνουν την επαφή τους με τα υπόγεια της κοινωνίας και
υιοθετούν ατομικές στάσεις ζωής που συνάδουν με τον
πολιτισμικό φιλελευθερισμό. Δεν είναι μόνο μια αναλογία με το
«παράδοξο» των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που η εφαρμογή τους
τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε στη γιγάντωση των
κρατικοδίαιτων επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτός ο κρατισμός
και μάλιστα συνδυασμένος με μια κούφια επαναστατική
φρασεολογία, έναν αφόρητα κουραστικό βερμπαλισμό για την
εργατική τάξη, την επανάσταση, την ταξική μεροληψία, τα ταξικά
πρόσημα και άλλα τέτοια που δεν δεσμεύουν πρακτικά σε τίποτα,
λειτουργεί σαν ψευδής συνείδηση, σαν ιδεολογία, μια διπλή
γλώσσα που συγκαλύπτει βαθιά φιλελεύθερες πρακτικές και
στάσεις ζωής.
– Τις ιδέες της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας και
της αποανάπτυξης τις υιοθέτησαν οι οικολόγοι, αντιεξουσιαστές,
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι των κινημάτων κ.ά. οι οποίοι
λειτουργήσαμε μάλλον σαν μια εσωτερική αντιπολίτευση στις
ιδέες της Αριστεράς και όχι σαν προπομπός ενός πραγματικού
κοινωνικού κινήματος. Επτά χρόνια μετά, είμαστε ακόμη κυρίως

ένας πολιτικοϊδεολογικός χώρος, δεν είναι τυχαίο το ότι οι
πρωτοβουλίες για τον συντονισμό των εγχειρημάτων είναι ίσως
περισσότερες από τα ίδια τα εγχειρήματα. Ως επί το πλείστον
μοιραζόμαστε το ίδιο κοινωνικό έδαφος με την Αριστερά, μερικές
φορές απλώς είμαστε πιο ειλικρινείς, άλλοτε πάλι -ευτυχώς όχι
πια τόσο συχνά- δίνουμε το στίγμα ενός χιπισμού μεσηλίκων. Σε
κάθε περίπτωση οι ώμοι μας αποδείχτηκαν αδύναμοι για τα βαριά
καθήκοντα της περιόδου.
Μιλώντας για την τραγωδία των κοινών στη χώρα μας ουσιαστικά
αναφερόμαστε στον κίνδυνο να χαθεί η σπουδαία ελληνική
παράδοση ανεξαρτησίας, ανεξαρτησία σε επίπεδο ατομικό,
οικογενειακό, κοινοτικό, πολιτικό (όχι ότι αυτή η παράδοση
είναι η μόνη στην περιοχή, η Ροζάβα είναι μόνο ένα επεισόδιο
μιας άλλης εξίσου παλιάς και σπουδαίας παράδοσης στην άλλη
πλευρά του Αιγαίου).
Ο νεότερος ελληνισμός κυοφορήθηκε στις κοινότητες των
ελληνικών βουνών και των νησιών οι οποίες όχι μόνο ήταν
πρακτικά κοινωνίες έξω από το κράτος, αλλά επίσης ήταν στενά
συνδεδεμένες με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της εποχής τους:
Παρίσι, Βιέννη, Μόσχα, Κωνσταντινούπολη, Κάιρο, Βαγδάτη. Εδώ
ωρίμασαν οι δυνάμεις οι οποίες διεξήγαγαν με επιτυχία τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, το 1821. Έκτοτε γνωρίσαμε τρεις
γύρους καταστροφής των κοινών.
Τον πρώτο γύρο τον επιχείρησε το αρτιγέννητο ελληνικό έθνοςκράτος. Και όμως όχι μόνο άντεξαν οι παλαιότερες κοινοτικές
δομές αλλά ήδη από τα τέλη του 19ου αι. αναδύεται μια ιδιαίτερα
πλούσια συλλογική ζωή με νέες μορφές και περιεχόμενα:
συνεταιρισμοί αγροτικοί και αστικοί, «συντεχνίες», σωματεία,
ταμεία αλληλοβοήθειας, αυτασφάλισης, μορφωτικοί και
εκπαιδευτικοί όμιλοι κ.ά. Όλος αυτός ο κοινωνικός και
πολιτιστικός πλούτος υποστρώνει μια έντονη δημόσια ζωή και θα
κορυφωθεί με την ελεύθερη Ελλάδα των βουνών, την Ελλάδα του
ΕΑΜ, ένα κοινοτικό κράτος, μια πραγματική κοινοτική δημοκρατία
όπως την είχε ονειρευτεί ο Καραβίδας.

Ο δεύτερος γύρος καταστροφής των κοινών ήταν υπόθεση της
αντεπανάστασης και του μετεμφυλιακού κράτους που οικοδόμησε.
Ο τρίτος και πιο αποφασιστικός γύρος, δεν χρησιμοποίησε τόσο
τη βία αλλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ξεκίνησε στα μέσα της
δεκαετίας του 1980 με την «πρώτη φορά Αριστερά» (το ΠΑΣΟΚ) και
ολοκληρώνεται στις μέρες μας στο καθεστώς της κρίσης με την
«δεύτερη φορά Αριστερά» (τον ΣΥΡΙΖΑ). Ό,τι δεν κατάφερε με την
καταστολή το μετεμφυλιακό κράτος, το πέτυχαν τα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Ήδη από την αρχή της κρίσης -και αυτό σήμερα γίνεται
περισσότερο καθαρό από ποτέ- δεν ήταν δυνατή κανενός είδους
παραγωγική ανασυγκρότηση έξω από ένα ευρύτερο κίνημα
κοινωνικής, πολιτισμικής και πολιτικής αναγέννησης, τέτοιου
που να ανοίγει δρόμους και για όλους τους άλλους λαούς της
περιοχής. Το πρόταγμα της αποανάπτυξης -και μαζί εκείνο της
άμεσης δημοκρατίας- παραπέμπει σε ένα τέτοιο πολυεπίπεδο
κίνημα. Είμαστε σε θέση να αναδείξουμε πρακτικά αυτό το
πρόταγμα σε όλο τον πλούτο των περιεχομένων του;
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