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Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα στην Ελλάδα, όπου κράτος και
κεφάλαιο προχωρούν στην καταστροφή και ιδιοποίηση των κοινών
αγαθών, θυσιάζοντας το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή των
κοινοτήτων, με μοναδικό σκοπό την κερδοσκοπία των λίγων. Η
λίστα είναι μεγάλη, είτε πρόκειται για την κατασκευή
καταστροφικών έργων, την εξόρυξη μεταλλευμάτων και λιγνίτη,
την αποψίλωση δασών ή την εμπορευματοποίηση και το ξεπούλημα
των φυσικών κοινών.
Τα μεταλλεία χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική, ένα απ’ τα πιο γνωστά
παραδείγματα, προκαλούν την υποβάθμιση και μόλυνση του νερού,
του αέρα και του εδάφους της περιοχής, την καταστροφή της
τοπικής οικονομίας και της υγείας των κατοίκων, και τελικά
θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη των τοπικών κοινοτήτων.
Το φαραωνικό φράγμα του Αχελώου στη Μεσοχώρα, θα καταποντίσει
μεγάλο τμήμα του οικισμού της Μεσοχώρας, και θα προκαλέσει
ανυπολόγιστες συνέπειες στο τοπικό οικοσύστημα αλλά και στις
κοινότητες που εξαρτώνται απ’ αυτό. (Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι
η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΥΗΕ υπογράφηκε από την
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πολύ πρόσφατα, μόλις στις 2 Αυγούστου). Η
ιδιωτικοποίηση των δικτύων ύδρευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
σε συνδυασμό με τη λεηλασία από τις εταιρίες εμφιάλωσης, της
κατασκευής μεγάλων φραγμάτων σε πολλά ποτάμια, της υπεράντλησης για τις ανάγκες της μονοκαλλιέργειας και της μόλυνσης
του υδροφόρου ορίζοντα από τη βαριά βιομηχανία και τα
φυτοφάρμακα οδηγούν αναπόδραστα στη μετατροπή του νερού από
κοινό αγαθό σε εμπόρευμα. Φυσικά, αυτή η εικόνα δεν αποτελεί
ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, αλλά τον κανόνα σε παγκόσμιο
επίπεδο, όπου κυριαρχεί η λογική της απεριόριστης ανάπτυξης
και προόδου.

Λατινική Αμερική
Ένα παράδειγμα που θέλω να αναφέρω, λόγω κάποιας ομοιότητας με
την ελληνική περίπτωση (παρ’ όλες τις πολλές διαφορές), είναι
εκείνο της Λατινικής Αμερικής. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι
τα τελευταία 10-15 χρόνια, το μοντέλο εξορυκτισμού,
μονοκαλλιέργειας και εξαγωγής πρώτων υλών επιβάλλεται σε
μεγάλο βαθμό από τις αυτοαποκαλούμενες «προοδευτικές
κυβερνήσεις». Είτε πρόκειται για επιφανειακές εξορύξεις, για
άντληση πετρελαίου και υδρογονανθράκων για βιομηχανίες
αγροτικών προϊόντων (πχ. μονοκαλλιέργεια σόγιας), για να μην
αναφέρουμε την εντατική αποψίλωση του Αμαζονίου, οι συνέπειες
είναι καταστροφικές: υποβάθμιση και καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος, υπονόμευση της ζωής των τοπικών κοινοτήτων
(συνήθως ιθαγενικών κοινοτήτων), εκτεταμένος κοινωνικός
αποκλεισμός και όξυνση της φτώχειας και της κοινωνικής
ανισότητας, περιθωριοποίηση και εκτοπισμός όλο και μεγαλύτερων
ομάδων του πληθυσμού.
Σωστά αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο ονομάστηκε από πολλούς
«συσσώρευση μέσω λεηλασίας» ή πόλεμος εναντίον των λαών.
Για να μπορέσουν οι αριστερές κυβερνήσεις να επιβάλλουν αυτή
την πολιτική, έπρεπε να καταφύγουν σε αντισταθμιστικά
κοινωνικά προγράμματα, προσπαθώντας να εξουδετερώσουν ή να
μειώσουν τις αναπόφευκτες κοινωνικές συγκρούσεις και
αντιδράσεις. Ήταν μία προσπάθεια του κράτους να μετριάσει την
φτώχεια, που αναπόφευκτα δημιουργεί ο κύκλος του εξορυκτισμού.
Οι προοδευτικές κυβερνήσεις κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν τα
κοινωνικά αυτά προγράμματα, τα κρατικά επιδόματα και τις
παροχές χάρη στην πρωτοφανή παγκόσμια ζήτηση σε πρώτες ύλες
(πετρέλαιο, σόγια, μεταλλεύματα, κλπ.) και στις εκπληκτικά
υψηλές τιμές τους που επικρατούσαν στην παγκόσμια αγορά. Όμως,
δεν προχώρησαν σε δομικές αλλαγές του συστήματος ούτε άγγιξαν
τα προνόμια του πλουσιότερου 10%. Βλέπουμε, λοιπόν, τις ίδιες
αυτές κυβερνήσεις που στήριξαν τις εκλογικές τους νίκες στη
δυναμική των κοινωνικών κινημάτων ενάντια στη νεοφιλελεύθερη

λαίλαπα και την βορειοαμερικάνικη εξάρτηση, να προχωρούν στην
διαιώνιση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, μεταμφιεσμένου από μία
επαναστατική-αντιιμπεριαλιστική ρητορική και συνοδευόμενου από
μία επιφανειακά κοινωνική πολιτική.
Τώρα που οι τιμές των πρώτων υλών φαίνεται να πέφτουν,
βλέπουμε την κρίση να οξύνεται, και το δομικό αδιέξοδο του
συστήματος να αποκαλύπτεται.
Οι προοδευτικές κυβερνήσεις, δεν κατάφεραν (ή δεν θέλησαν) να
απεμπλακούν από την εξορυκτική και εξαγωγική εξάρτηση, ούτε
να αμφισβητήσουν το αναπτυξιακό φαντασιακό του καπιταλισμού.
Παρ’ όλες τις διαφορές, δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε τις
ομοιότητες με την ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία δύο
χρόνια, όπου η «αριστερή» κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από τις
Σκουριές ως τον Αχελώο και από τις ιδιωτικοποιήσεις του νερού
ως το ξεπούλημα της ενέργειας συνεχίζει την ίδια πολιτική των
προηγούμενων κυβερνήσεων, καταστρέφοντας τα κοινά στον βωμό
του κέρδους των εταιριών.

Αποανάπτυξη
Το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ και δεν έχει να κάνει με το
ποιος διαχειρίζεται την εξουσία, ποιας ιδεολογικής παράταξης ή
ποιου χρώματος είναι. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει
αμφισβητηθεί η κυρίαρχη ιδεολογία της απεριόριστης ανάπτυξης
και οικονομικής μεγέθυνσης. Η λογική της όλο και μεγαλύτερης
παραγωγής και κατανάλωσης παρουσιάζεται από τον κυρίαρχο λόγο
σαν μονόδρομος.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα παραμύθια της «πράσινης»
ανάπτυξης ή ενός βιώσιμου, πιο ανθρώπινου καπιταλισμού, δεν
δίνουν καμιά πραγματική εναλλακτική. Αν δεν αλλάξουμε πολύ
γρήγορα κατεύθυνση, προς μία πολιτική της αποανάπτυξης, το
μέλλον για όλον τον πλανήτη, και του ανθρώπου
συμπεριλαμβανομένου, είναι δυσοίωνο.

Δεν αρκεί να τεθεί το ερώτημα, «σε ποιον ανήκουν τα μέσα
παραγωγής». Πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα του τί παράγουμε,
πώς το παράγουμε, πόσο και για ποιον, ποιες σχέσεις θέλουμε να
αναπτύξουμε κατά τη διαδικασία αυτή; Είναι απαραίτητος ένας
επαναπροσδιορισμός των αναγκών, προς μία κατεύθυνση της λιτής,
αυτάρκους ζωής, άξιας να τη ζεις. Λιτή και αυτάρκης ζωή δεν
σημαίνει φυσικά να γυρίσουμε πίσω στον πρωτογονισμό. Πρέπει να
δώσουμε έμφαση στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, όπως
θα τις ορίζει η ίδια η κοινωνία, σε ισορροπία με το φυσικό
περιβάλλον και συναίσθηση των ορίων που τίθονται, και όχι
επιδιώκοντας την κυριάρχηση πάνω σ’ αυτό.
Για να το πούμε αλλιώς, το ζήτημα δεν είναι να «μεγαλώσουμε
την πίτα» αλλά να γίνει δίκαιη ανακατανομή της.
Το επιχείρημα ότι η ανάπτυξη θα είναι η μόνη σωτηρία που θα
μας βγάλει από τη λιτότητα και θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα
του υπερπληθυσμού και της παγκόσμιας φτώχειας, μπάζει από
παντού. Η αποανάπτυξη είναι στην πραγματικότητα αντιμετρικά
αντίθετη από την επιβεβλημένη λιτότητα, όπως την βιώνουμε τα
τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Τα μέτρα λιτότητας που μας
επιβάλλονται, στοχεύουν στις περικοπές από τις κοινωνικές
ανάγκες, με στόχο τη μεγέθυνση της ανάπτυξης, ενώ η
αποανάπτυξη αποτελεί μια συνειδητή επιλογή, με προτεραιότητα
στις κοινωνικές ανάγκες, σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον,
με συνειδητό αυτοπεριορισμό και συναίσθηση της θνητότητάς μας.
Όσο για την παγκόσμια φτώχεια, που δήθεν μόνο η μεγέθυνση της
ανάπτυξης θα μπορέσει να ανατρέψει, πρόκειται για καταφανές
ψέμα. Από το 1980, η παγκόσμια οικονομία έχει μεγαλώσει κατά
380%, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στα όρια της
φτώχειας (με λιγότερα από 5 δολάρια την ημέρα) έχουν αυξηθεί
κατά 1,1 δισεκατομμύριο.
Τελικά, η αλλαγή για την οποία μιλάμε και προτάσσουμε δεν
είναι μόνο οικονομική, αλλά βαθιά πολιτική και πολιτισμική. Το
ζήτημα είναι να σταματήσει η οικονομική σφαίρα να κυριαρχεί

πάνω στις υπόλοιπες σφαίρες και δραστηριότητες της ζωής, όπως
συμβαίνει σήμερα. Ας θυμηθούμε ότι ο καπιταλισμός αποτελεί
μόνο το πολύ πρόσφατο σύστημα οργάνωσης των ανθρώπινων
κοινωνιών στον πλανήτη, και η ιστορία έχει αποδείξει ότι
μπορούν να υπάρξουν πολλοί άλλοι τρόποι οργάνωσης που δεν
τοποθετούν τα οικονομικά κίνητρα και τον ανταγωνισμό στο
επίκεντρο της ζωής των ανθρώπων.
Την αλλαγή για την οποία μιλάμε, φυσικά, δεν μπορούμε να την
περιμένουμε από εκλεγμένους αντιπροσώπους, οικονομικούς
ολιγάρχες ή άλλες ιεραρχικές δομές. Η ίδια η κοινωνία πρέπει
να βγει στο προσκήνιο και να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίησή
τους, με ενεργή συμμετοχή όλων, μέσω αμεσοδημοκρατικών θεσμών,
αδιαμεσολάβητα και από τα κάτω.

Αγώνες Υπεράσπισης – Καταστολή
Η πραγματικότητα διαφαίνεται δυσοίωνη. Το ενθαρρυντικό όμως
είναι ότι οι προσπάθειες κράτους και κεφαλαίου που επιβάλλουν
τέτοια καταστροφικά έργα και λεηλατούν τη φύση και τις ζωές
των ανθρώπων, έχουν να αντιμετωπίσουν την αντίδραση των από τα
κάτω. Από τη Χαλκιδική ως το Στάντινγκ Ροκ, και από τη
Μεσοχώρα ως τα εξορυκτικά έργα της Λατινικής Αμερικής,
εμφανίζονται κινήματα αντίστασης και αγώνα που στέκονται
ανάχωμα ενάντια στα σχέδια εταιρειών και πολυεθνικών. Και
πάντα αυτά τα κινήματα δέχονται άγρια καταστολή απ’ την
αστυνομία και τον κρατικό μηχανισμό με τις κυβερνήσεις να
υπερασπίζονται πιστά τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Αντιμετωπίζουν ξύλο, δακρυγόνα, στημένες δίκες, φυλακίσεις,
αποσιώπηση ή συκοφάντηση από τα ΜΜΕ, και πολλές φορές ακόμα
και νεκρούς.
Το ξέρουμε καλά, και από τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού
στη Χαλκιδική, όπου εκτός από την εξορυκτική, στήθηκε και μία
ολόκληρη βιομηχανία διώξεων ενάντια σε κατοίκους και
αλληλέγγυους.
Στις 20 και 21 Σεπτέμβρη θα λάβουν χώρα στα δικαστήρια της

Θεσσαλονίκης, οι δίκες για τις υποθέσεις του Δημαρχείου
Ιερισσού και του Λάκκου Καρατζά αντίστοιχα. Υπάρχει κάλεσμα
αλληλεγγύης και θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.
Μπορεί κάποιες φορές να φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
αντίστασης ενάντια στην παντοδυναμία του συστήματος. Αλλά
εμείς ξέρουμε όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για το
αντίθετο ότι υπάρχει εναλλακτική στον σημερινό τρόπο οργάνωσης
της κοινωνίας. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες και εγγυήσεις για το
μέλλον, αλλά εξαρτάται από μας, απ’ το σύνολο δηλαδή της
κοινωνίας, το αν θα ζήσουμε την απόλυτη βαρβαρότητα και τον
κανιβαλισμό ή αν θα αρχίσουμε να διανύουμε τα μονοπάτια της
χειραφέτησης.
Σίγουρα ο μόνος τρόπος να ανακόψουμε την καταστροφική πορεία
της εξουσίας κράτους και πολυεθνικών είναι μέσω αυτόνομων,
αδιαμεσολάβητων αγώνων. Και πρέπει να το κάνουμε πριν να είναι
πολύ αργά. Πάντως, ένα πράγμα που όλοι πλέον γνωρίζουμε, είναι
ότι η ελπίδα που έρχεται «από τα πάνω» είναι κενή ή ακόμα
χειρότερα εργαλείο χειραγώγησης και ενσωμάτωσης. Ας παλέψουμε
από τα κάτω, αμεσοδημοκρατικά, μακριά από τη λογική της
ανάθεσης, για έναν κόσμο αλληλεγγύης, ισότητας, ελευθερίας και
αξιοπρέπειας. Ας αγωνιστούμε για τη ζωή και ενάντια στον
θάνατο.
*Εισήγηση στο Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας 2017

