Κοινότητες αγώνα, αλληλεγγύης
και συνεργατικής δημιουργίας:
απάντηση
στην
κρίση
της
«κοινωνίας της εργασίας»
του Κώστα Χαριτάκη*
Το «καθεστώς εξαίρεσης» που διαμορφώνεται στον σύγχρονο
καπιταλισμό περιλαμβάνει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της
εργασίας, μια ευρύτατη γκρίζα ζώνη δικαιωμάτων όπου η μισθωτή
εργασία απαξιώνεται βίαια και παύει να έχει οποιαδήποτε
προστασία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας ρευστοποιούν το
σύνολο της ζωής, ενώ η ανεργία οδηγεί σε μόνιμη
περιθωριοποίηση.
Έχει τελειώσει, έτσι, η παλιά εποχή ενός εργατικού κινήματος
βασισμένου στη διαπραγμάτευση της τιμής μιας εργατικής δύναμης
σταθερά και μακροχρόνια ενταγμένης στον παραγωγικό ιστό,
αναγνωρισμένου και ενσωματωμένου ως θεσμικού παράγοντα για την
ομαλή αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και εν τέλει του ίδιου
του καπιταλισμού. Αυτή είναι η βάση του πλήρους εκφυλισμού του
θεσμικού γραφειοκρατικού συνδικαλισμού (ΓΣΕΕ).
Μπορεί αυτό το «τέλος» να αποτελέσει την «αρχή» για μια
αναγέννηση του εργατικού κινήματος στη βάση της αυτοοργάνωσης,
της άμεσης δημοκρατίας και του διαρκούς μαχητικού ανταγωνισμού
με το κεφάλαιο και το κράτος; Μπορεί να είναι μια ιστορική
«ευκαιρία» απεξάρτησης από όλα όσα κρατούσαν το εργατικό
κίνημα εξαρτημένο και εν τέλει υποταγμένο εντός της
καθεστηκυίας τάξης, υπερβαίνοντας την απλή διαμαρτυρία, τις
διεκδικήσεις και διαπραγματεύσεις του «κοινωνικού συμβολαίου»,
δημιουργίας τώρα των δικών μας (των κάτω) «οργάνων» αγώνα,
αλληλεγγύης και συνεργατικής δραστηριότητας; Αυτό είναι το
ερώτημα της εποχής και όχι απλώς το πώς θα συνεχιστεί ένας

συνήθης κύκλος αγώνων με τα παλιά χαρακτηριστικά.
Γιατί τι άλλο δείχνει η κρίση, παρά ότι η κοινωνία της
εργασίας, η αποικιοποίηση δηλαδή όλης της ζωής από τις
δυνάμεις της οικονομίας (την εκμετάλλευση, το εμπόρευμα και το
χρήμα), δεν αποτελεί βιώσιμη (πόσο μάλλον δημιουργική) συνθήκη
για την πλειοψηφία του κόσμου;
Έχουμε φτάσει πλέον στην «καρδιά» του προβλήματος. Η μισθωτή
εργασία, αλλά και γενικότερα η εργασία για αλλότριους
παραγωγικούς σκοπούς, που σήμερα δείχνει όλο και πιο καθαρά
την ουσία της ως δουλεία, είναι το έδαφος όπου ανθίζουν όλα τα
σημερινά δεινά της φτώχειας, της υποβάθμισης της ζωής σε
«γυμνή» επιβίωση, της ερήμωσης των κοινωνικών σχέσεων και της
καταστροφής του περιβάλλοντος.
Είναι, επομένως, αδήριτη ανάγκη να αναμετρηθούμε ατομικά και
συλλογικά με ορισμένα κομβικά βασανιστικά ερωτήματα που
αναδύονται τόσο από την κρίση του παραδοσιακού συνδικαλισμού
όσο και από τις δυνατότητες και τα όρια των νέων αγώνων και
δομών βάσης που αναδύθηκαν αυτή την περίοδο.
Τι θα αντικαταστήσει τη «μισθωτή εργασία» που πετιέται
διαρκώς στο δρόμο; Μια νεοφεουδαρχία εργαζομένων, με όρους
προσωπικής εξάρτησης στα νέα κατανεμημένα δίκτυα της
εργασίας; Ή η κοινωνικά χρήσιμη, αλληλέγγυα και συνεργατική
οικονομία;
Θα εξακολουθήσουμε να διεκδικούμε το «δικαίωμα» στην εργασίαεκμετάλλευση και την ανέφικτη πλέον «πλήρη (μισθωτή)
απασχόληση» ή θα θέσουμε στο κέντρο της σκέψης και της δράσης
μας την απελευθέρωση από την εργασία, το πράττειν, την
ελεύθερη δημιουργική δραστηριότητα που μπορεί να καλύπτει
κοινωνικές και ατομικές ανάγκες και επιθυμίες;
Θα εξακολουθήσουμε να ανταγωνιζόμαστε (με όλο και περισσότερη
βαρβαρότητα) για τις λιγοστές «θέσεις εργασίας» που θα μας
παρέχει το κράτος και το κεφάλαιο ή θα προχωρήσουμε στη

δημιουργική οριζόντια συνεργασία και στο συντονισμό βάσης
συνεργατικών εγχειρημάτων;
Θα εξακολουθήσουμε να επαφίουμε τις ελπίδες μας για βιώσιμη
ζωή στην «ανάπτυξη», στην υπόσχεση της διαρκούς μεγέθυνσηςκαταναλωτικής αφθονίας, ή θα δώσουμε έναν άλλο χαρακτήρα στην
οικονομία, απο-αποικιοποιώντας τη ζωή από την κυριαρχία της,
αποκλιμακώνοντάς την στις διαστάσεις των πραγματικών
κοινωνικών αναγκών, φέρνοντάς την στα μέτρα της εγγύτητας και
της αυτάρκειας των κοινοτήτων και τοποθετώντας στη θέση του
απρόσωπου και ποσοτικού ΑΕΠ την ποιότητα ζωής και
περιβάλλοντος;
Και, τέλος, τι θα αντικαταστήσει τα εκφυλισμένα
αποσαθρωμένα παραδοσιακά εργατικά κινήματα;

και

Ένα δίκτυο ομάδων πίεσης και ανταγωνιστικής ατομικής
συναλλαγής; Ή κοινότητες αγώνα, αλληλεγγύης και συνεργατικής
δημιουργίας; Θα εξακολουθήσουμε να δρούμε μέσα από ιεραρχικές
και γραφειοκρατικές οργανώσεις-μεσάζοντες των αναγκών μας και
διαχειριστές των σχέσεών μας ή θα δημιουργήσουμε νέου τύπου
κοινωνικοπολιτικά μορφώματα-συλλογικότητες που πριν απ’ όλα
στο ίδιο το εσωτερικό τους και στις σχέσεις τους με τους
άλλους θα δημιουργούν απελευθερωμένες κοινωνικές σχέσεις;
Το νέο κοινωνικό υποκείμενο της νομαδικής, ρευστής, ευέλικτης
και ανασφαλούς εργασίας/ανεργίας, που είναι ο πρωταγωνιστής
των σύγχρονων εξεγέρσεων (Δεκέμβρης 2008, πλατείες, μαχητικές
απεργίες αλλά και όποιων κοινωνικών αγώνων πήραν μαζικό και
μαχητικό χαρακτήρα και ξέφυγαν από την εθιμοτυπία) και των
αυτοοργανωμένων αγώνων και δομών, έχει ανοίξει ένα δρόμο. Το
ζήτημα, ωστόσο, του πώς θα ξεπεραστεί η μερικότητα και
αποσπασματικότητα, προς μια συνολικοποίηση της κοινωνικής
δυναμικής που εκφράζει αυτό το υποκείμενο, παραμένει ανοικτό
και δύσκολο μέσα σε συνθήκες γενικευμένου κοινωνικού
κατακερματισμού.
H «κοινωνικοποίηση» του εργατικού κινήματος, πέρα από μια

στενή και στρεβλή «ταξικότητα», αλλά και από μια κομματική
«πολιτικοποίηση» εκ των άνω, με πρόταγμα τα προβλήματα, τις
ανάγκες, τη ζωή και τη χειραφέτηση της κοινωνίας, και όχι
απλώς τα άμεσα στενά εργατικά συμφέροντα που καταλήγουν στο
«δουλειά να ‘ναι κι ό,τι να ΄ναι», χωρίς να υπολογίζουν την
κοινωνική χρησιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(όπως, για παράδειγμα, στη Χαλκιδική όπου το «άμεσο ταξικό
συμφέρον» οδηγεί εργάτες να υποστηρίζουν μια καταστροφική για
τις κοινότητες και το περιβάλλον επένδυση στο όνομα του ότι
δίνει δουλειά…), είναι κρίσιμος όρος αυτής της διαδικασίας.
Η συνεύρεση των διαφορετικών τμημάτων της ρευστής και
περιπλανώμενης εργασίας-ανεργίας δεν μπορεί να γίνει με μόνιμα
και μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά στους χώρους εργασίας, όπου
οι ατομικές σχέσεις εργασίας, οι διαφορετικοί και
εξατομικευμένοι όροι και ρυθμοί εντείνουν την απομόνωση, τον
κατακερματισμό και τον ανταγωνισμό (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν παραμένει απαραίτητη και κρίσιμη η προσπάθεια για
αμεσοδημοκρατική αυτοοργάνωση στο χώρο δουλειάς, για επιτροπές
και σωματεία βάσης).
Χρειαζόμαστε δομές που θα μπορούν να διαπερνούν τα σύνορα των
επαγγελμάτων, των ειδικοτήτων και του καταμερισμού της
καπιταλιστικής οικονομίας (όπως έχει γίνει, για παράδειγμα,
σε καταλήψεις, στέκια και λαϊκές συνελεύσεις).
Και που θα συνενώνουν σε κοινές δράσεις και μέτωπα πολύμορφες
συλλογικότητες και ατομικότητες από διάφορα κινήματα και
πολιτικές διαδρομές (όπως γίνεται, για παράδειγμα, στο μέτωπο
της υπεράσπισης της κυριακάτικης αργίας όπου δρουν από κοινού
σωματεία, πρωτοβουλίες γειτονιάς, κινήσεις πόλης, συνεργατικά
εγχειρήματα).
Η διαμόρφωση κοινοτήτων αγώνα, αλληλεγγύης και συνεργατικής
δημιουργίας, χώρων που δημιουργούν την άμεση πρακτική
δυνατότητα να κόψουμε τους δεσμούς εξάρτησης από το κράτος και
το κεφάλαιο, με την αυτοθέσμιση νέων κοινωνικών δεσμών ώστε να

μπορέσουμε, εδώ και τώρα, να ζήσουμε χωρίς κυριαρχικές και
εκμεταλλευτικές σχέσεις, είναι το αναγκαίο βήμα για μια
χειραφετική πορεία. Το παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ είναι
χαρακτηριστικό σε αυτή την κατεύθυνση: δεν είναι μόνο ένα
διαφορετικό παραγωγικό εγχείρημα, αλλά μια κοινότητα αγώνα και
αλληλεγγύης που υφαίνει κοινωνικούς δεσμούς.
Οι εργαζόμενοι της συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας δεν
θέλουμε να είμαστε η αρνητική επιβεβαίωση του κεφαλαίου (τα
«θύματα» που δεν τα καταφέρνουν), αλλά η θετική επιβεβαίωση
της συνεργατικής ισχύος και κοινωνικής δημιουργικότητας
(«εμείς μπορούμε!»). Έχοντας συνείδηση ότι δεν λύνουμε απλώς
το βιοποριστικό μας πρόβλημα, αλλά ότι συνδημιουργούμε μια
δεξαμενή κοινών εμπειριών, σχέσεων, τακτικών, γνώσεων,
τεχνικών, ελεύθερα διαθέσιμων προς όλους, μια κοινή βάση
στήριξης για ολόκληρη την κοινωνία. Όσο περισσότερο
εμπλουτίσουμε αυτή τη δεξαμενή, τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε να
απεξαρτηθούμε από το κεφάλαιο και το κράτος και να ενισχύσουμε
υλικά την τάση για αλλαγή της κοινωνίας.
*Μέλος της Σ.Ε.ΒΙΟΜΕ

Πρόγραμμα CoOpenAir Festival
| 12-14/10 στο εργοστάσιο της
ΒΙΟΜΕ
“Από τον Έβρο ως τη Κρήτη για εργασία χωρίς αφεντικά, για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση”
1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού CoOpenAir Festival
12,13 και 14 Οκτωβρίου στο κατειλημμένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ,
Θεσσαλονίκη

Μια εβδομάδα έμεινε ακόμα για το 1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού
CoOpenAir Festival και αποδεικνύεται ότι ο καλύτερος τρόπος
για να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Με προσπάθεια όλων των
συμμετεχόντων το φεστιβάλ είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες
του και να υποδεχθεί όλους όσους φαντάζονται μια διαφορετική
κοινωνία αυτοοργανωμένη, στο ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ
στη Θεσσαλονίκη στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου. Μέσα από
πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις, συζητήσεις και
workshops, αναδεικνύουμε τα ζωντανά παραδείγματα συνεργατικών
εγχειρημάτων που εργάζονται και λειτουργούν ριζοσπαστικά.
Διαχωρίζουμε τη θέση μας από την κοινωνική επιχειρηματικότητα
και την οικονομία από τα πάνω, με προσανατολισμό τις
ευρωπαϊκές και κρατικές χρηματοδοτήσεις και προβιά αλληλεγγύης
και συνεργατικής οικονομίας. Στους δρόμους που επιλέξαμε
καλούμαστε να συν-πορευτούμε, να γνωριστούμε και μέσα από την
μέχρι τώρα πορεία μας να χαράξουμε παρέα τα μονοπάτια που
θέλουμε να διαβούμε την επόμενη μέρα.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-WORKSHOPS-ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΔΡΩΜΕΝΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για ΠΑΙΔΙΑ-GRAFFITI-ART PERFORMANCE
Τρόποι πρόσβασης:
– Λεωφορεία ΟΑΣΘ 2, 3, 8 , Ν1(όλο το βραδύ) Στάση Ναυπηγεία
– Απο λεωφόρο Γεωργικής σχολής και απο Θεσσαλονίκης- Μουδανιών
στη Λαέρτου 21-23-25
Ελεύθερη είσοδος – Ελεύθερη συνεισφορά (κουπόνια οικονομικής
ενίσχυσης)

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου
6:00 PM – 9:00 PM

Προβολή USSAK
Σάββατο 13 Οκτώβρη
12:00 AM
Παρουσίαση Συνεργατικών Εγχειρημάτων / Συνδιοργανωτών
12:00 PM – 2:00 PM
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΟΖΑΒΑ Jiyan’s Story
ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τον Halûk Ünal (Σκηνοθέτης)
1:00 PM
WORKSHOP- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Φυσική Δόμηση και Διάφορες Τεχνικές της
(www.cob.gr)
3:00 PM
WORKSHOP Agrotopia: Μια
Καταναλωτών (Sociality)

πλατφόρμα

Σύνδεσης

Παραγωγών

–

3:00 PM – 5:00 PM
ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ
4:00 PM – 5:30 PM
ΣΥΖΗΤΗΣΗ -Διαχείριση των Μνημείων της Ιστορίας και του
πολιτισμού από την ίδια την κοινωνία- Εναλλακτική Δράση
5:00 PM – 8:00 PM
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ They still burn
5:00 PM – 8:00 PM
Θεατρικό εργαστήρι – Ιστορίες μέσα από τη Δυναμική της Ομάδας
Θανάσης Μεγαλόπουλος
5:00 PM – 8:00 PM
Δημιουργία Νέου Συνεργατικού Εγχειρήματος: Για ποιο λόγο; Με
ποιον τρόπο; Σε τι πλαίσιο;
5:30 PM – 7:00 PM
WORKSHOP – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αυτοδιαχείριση
Μικροζυθοποιείου BCollective

και

Στήσιμο

DIY

Κυριακή 14 Οκτώβρη
12:00 PM – 2:00 PM
ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κατάληψη των Μέσων Παραγωγής και Παράλληλες Δομές σε
Ανακτημένους Χώρους Εργασίας
12:00 PM – 2:00 PM
Προβολη: Branded – Women on the Island of Crete 1941-1945
12:00 PM
WORKSHOP ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ Παρέα Καλλιεργητών
12:00 PM – 2:00 PM
WORKSHOPS ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
4:00 PM – 5:00 PM
ΣΥΖΗΤΗΣΗ με Το μικρό δέντρο – Φύλο,σώμα,σεξουαλικότητα στην
παιδική ηλικία Το μικρό δέντρο
4:00 PM – 7:00 PM
ΣΥΖΗΤΗΣΗ Εναλλακτικές Μορφές Δικτύωσης στο Παρόν / Βήματα για
τη Δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου
4:00 PM – 6:00 PM
Προβολη: ΔΕ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ
4:00 PM – 6:00 PM
ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πεδια Παρεμβασης για την Ενημερωση Απο τα Κατω Μέθοδοι, Εργαλεία, Στοχεύσεις, Αποτελέσματα (OmniaTV)
5:00 PM – 7:00 PM
ΘΕΑΤΡΙΚΟ “Φιλοξενία” θεατρική ομάδα Solokryo
—————————

Πρόγραμμα Συναυλιών
Παρασκευή 12 Οκτώβρη
Ώρα έναρξης συναυλιακού προγράμματος 21.00
2 μουσικά stages

stage 1:
Χειμερινοί Κολυμβητές, Λάργκο Largo,
Thanasis Papakonstantinou (φιλική συμμετοχή), Βουκολική
Διαταραχή
/stage X(ωρις κανόνα) The Speakeasies Swing Band, Aroma
Caribe, Babis Batmanidis Co\m/pany, Σαδίκης Ντίνος, M.A.t.E.,
έναρξη PARANAUE
Σάββατο 13 Οκτώβρη
Ώρα έναρξης συναυλιακού προγράμματος 21.00
2 μουσικά stages
stage 1: Τσολιάς εντ δε Τσολιας μπαντ Lost Bodies #Γκουλαγκ
Ψύλλοι στ’ Αχυρα Sessions ANEF
stage 2: Renovatio LoRrd meetis #DjWaif Ράδιο Σολ Bailemos One
Drop Forward
Κυριακή 14 Οκτώβρη
Ώρα έναρξης συναυλιακού προγράμματος 19.00
#ΤΡΑΓΩΔΕΙΟ παρουσίαση της δομής
+ ξεδιάντροπος βανδαλισμός οικείων ακουσμάτων
Μαλλιά Κουβάρια
+Λαϊκό Σχήμα

1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού
CoOpenAir
Festival
|
Προφεστιβαλικό
Γλέντι
στο Aυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο
Ναυαρίνου

Παρασκευή 14/9 στο Aυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Ναυαρίνου

Ο δρόμος του συνεργατισμού, της αυτοδιαχείρισης, της
αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης και της αξιοπρέπειας στην
εργασία, ήταν, είναι και θα είναι ο δρόμος ο οποίος επιλέξαμε
να πορευτούμε με πρόταγμα την εργασία χωρίς αφεντικά και την
ισότητα. Τασσόμαστε ανοιχτά στο πλευρό των συνεργατικών δομών
που λειτουργούν πραγματικά αμεσοδημοκρατικά και βλέπουν τους
εαυτούς τους, όπως και εμείς, ως τμήμα του προπλάσματος για
μια άλλη κοινωνία.
Μπορούμε χωρίς αφεντικά, από τα κάτω, αυτοοργανωμένα, με
αυτοδιαχείριση, ενάντια στην οικονομική τους βαρβαρότητα. Γι’
αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας από την κοινωνική
επιχειρηματικότητα και την οικονομία από τα πάνω,
που
στηρίζεται στις ευρωπαϊκές και κρατικές χρηματοδοτήσεις και
φοράει προβιά αλληλεγγύης και συνεργατικής οικονομίας.
Με πρόταγμα μας, τα λόγια του Jose Marti «Ο καλύτερος τρόπος
για να πεις κάτι είναι να το κάνεις», στα πλαίσια του 1ου
Φεστιβάλ Συνεργατισμού CoOpenAir Festival που θα
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο κατειλημμένο εργοστάσιο της
ΒΙΟΜΕ, διοργανώνουμε προφεστιβαλική συναυλία στις 14
Σεπτεμβρίου
20:00!

στο

Aυτοδιαχειριζόμενο

Πάρκο

Ναυαρίνου

στις

Μια αυτοοργανωμένη συναυλία οικονομικής ενίσχυσης του
φεστιβάλ, χωρίς σπόνσορες, χωρίς εισιτήριο, με
ελεύθερη
συνεισφορά.
Μια συναυλία με τον Σπύρο Γραμμένο, τους Bandallusia και τους
Radio Sol!
Από τον Έβρο ως τη Κρήτη για εργασία χωρίς αφεντικά, για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης (Αθήνας) στη ΒΙΟΜΕ

Οι
Περιπέτειες
του
Προτάγματος της Αποανάπτυξης
και
της
Αλληλέγγυας/Συνεργατικής
Οικονομίας στην Ελλάδα της
Κρίσης
Γιώργος Λιερός
Με

την

αποανάπτυξη

και

την

αλληλέγγυα

και

συνεργατική

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;
Σημειώσεις:
η

[1] Σύμφωνα με την Ματίνα Κανάκη, 5 συνεδρία της 4

ης

Μαΐου 2017

του 1ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου για τα Κοινά και
την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, ΑΠΘ.
[2] Πρόκειται για μια φράση με την οποία ο Α. Γκράμσι
αναφέρεται στην πολιτική του Ιταλού πρωθυπουργού Φ. Κρίσπι
(1818-1901) ο οποίος ασκώντας την εξουσία με σιδερένιο χέρι
βοήθησε στην ανάδυση της βιομηχανικής αστικής τάξης της Β.
Ιταλίας, II Risorgimento, ελλ. Εκδ. Στοχαστής 1987, σ. 130.
*Το παρόν κείμενο έχει σαν βάση την εισήγηση στη συζήτηση με

θέμα «Το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης-Μετάβασης ως
απάντηση στην καταστροφή του περιβάλλοντος και των τοπικών
κοινωνιών» που έγινε στα πλαίσια του πρόσφατου «4ου
Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας»
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 9-11 Ιουνίου, Αθήνα).

Χακεύοντας τα Κινήματα και
την
Πολιτική
–
Για
μία
Συμμαχία για τα Κοινά & την
ΚΑΟ
Αντώνης Μπρούμας
Η Ανάγκη
Είναι κοινή η παραδοχή ότι στην Ελλάδα της κρίσης τα κινήματα
και οι πολιτικές οργανώσεις στάθηκαν αναντίστοιχα του βάθους
και της σημασίας της κοινωνικής σύγκρουσης. Εφόσον
δοκιμάστηκαν σχεδόν τα πάντα, ποιο ήταν τελικά το στοιχείο που
απουσίαζε από τα κινήματα και τις πολιτικές οργανώσεις και
οδήγησε σε αυτή την αναντιστοιχία; Μετά την εξέγερση του
Δεκέμβρη του 2008, το πανκοινωνικό κίνημα των πλατειών, την
εκλογή της Αριστεράς στην κυβέρνηση, τη σύσσωμη συμμετοχή της
κοινωνίας στο προσφυγικό δεν μπορούμε πια να εθελοτυφλούμε.
Αναγκαία (όχι όμως μοναδική) προϋπόθεση για την εξάλειψη αυτής
της αναντιστοιχίας καθώς και για τους όποιους ριζοσπαστικούς
κοινωνικούς μετασχηματισμούς είναι η πρότερη συγκρότηση
μαζικής λαϊκής εξουσίας (poder popular). Η διαδικασία αυτή
γίνεται από τα κάτω, στη βάση της κοινωνίας. Και απαραίτητα
απαιτεί μετάβαση από το υπάρχον πεπερασμένο παράδειγμα

κινημάτων σε ένα ανώτερο παράδειγμα κυκλοφορίας / συσσώρευσης
της κοινής μας δύναμης.
Αν συμφωνούμε με τα παραπάνω, τότε το ερώτημα που προκύπτει
είναι το εξής: Ποιο είναι το εναλλακτικό αυτό παράδειγμα για
τα κινήματα και πώς το οικοδομούμε;
Η Συγκυρία
Οι παρούσες συνθήκες ευνοούν τη συγκρότηση μίας ευρύτερης
δικτύωσης των κινημάτων. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες έχουν να
κάνουν (1) με τα κινήματα, (2) με την πολιτική συγκυρία, και
(3) με τις ομάδες ανθρώπων, που μπορούν να πλαισιώσουν τη
συμμαχία.
Η ευνοϊκή συγκυρία σε σχέση με τα κινήματα έχει ως εξής:
Η ύφεση των μαζικών κινητοποιήσεων δίνει τον χρόνο για
συσσώρευση δύναμης και οργανωτικούς μετασχηματισμούς
πριν την έναρξη του επόμενου κύματος κινητοποίησης.
Είναι αναγκαία άλλωστε η ύπαρξη κινηματικών δομών, που
θα μπορούν να δώσουν στο νέο αυτό κύμα μία καλύτερη
προοπτική για κοινωνική αλλαγή.
Η αποδυνάμωση της λογικής του θρυμματισμού και του
σεχταρισμού εντός των κινημάτων λόγω της κρίσης
δημιουργεί ένα πιο δημιουργικό φαντασιακό σε μία σιωπηρή
πλειοψηφία αγωνιστών των κινημάτων.
Η ευνοϊκή πολιτική συγκυρία για τη συγκρότηση της συμμαχίας
έχει ως εξής:
Η αποδυνάμωση της ελκυστικότητας του αντιπροσωπευτισμού
δίνει ενδεχομενικά τη δυνατότητα για αναζήτηση
προοπτικής στην οριζόντια παραγωγική οργάνωση με
πολιτικούς όρους.
Η αδυναμία της Αριστεράς να συγκροτήσει εναλλακτικό
κοινωνικό πόλο εξαιτίας της ενσωμάτωσής της στο κράτος
ανοίγει τον χώρο για συμμαχίες στην κοινωνική βάση, που
θα αναλαμβάνουν να παίξουν τον ρόλο αυτόν.

Η παγκόσμια άνοδος της αντισυστημικής ακροδεξιάς δεν
αφήνει περιθώριο για την παραμονή στο υπάρχον παράδειγμα
οριζοντιότητας, αυτό της διασποράς / κατακερματισμού
δυνάμεων και της σχέσης αντιθετικής ετερονομίας σε σχέση
με το κυρίαρχο πολιτικό / οικονομικό σύστημα.
Η ευνοϊκή συγκυρία σε σχέση με τους ανθρώπους που μπορούν να
πλαισιώσουν τη συμμαχία έχει ως εξής:
Μεγάλος αριθμός αγωνιστών των κινημάτων βρίσκεται σε
φάση αναζήτησης, ενώ οι υπαρχόντες πολιτικοί σχηματισμοί
κάθε είδους ρευστοποιούνται.
Υπάρχουν κάποιες υποτυπώδεις δομές στον χώρο των Κοινών
και της ΚΑΟ, ο κόσμος γύρω από τις οποίες είναι δεκτικός
για αποδοχή νέων ιδεών, με διάθεση για συνεργασία,
παραγωγή και δικτύωση με σκοπό μία συνολικότερη
προοπτική.
Υπάρχει ένας ευρύτερος κόσμος με πολιτικές ανησυχίες, ο
οποίος βρίσκεται στο περιθώριο της μισθωτής εργασίας και
της κατανάλωσης και, συνεπώς, έχει μεγαλύτερα κίνητρα
και μεγαλύτερη ευχέρεια, για να αλλάξει παραγωγικό
παράδειγμα, αν αυτό το παράδειγμα του παρέχει τα
στοιχειώδη.
Το Σχέδιο
Προσπάθειες για συντονισμό και δικτύωση πολιτικών και
κοινωνικών φορέων έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν, χωρίς όμως
ιδιαίτερη επιτυχία. Τα μοτίβα αποτυχίας τέτοιων προσπαθειών
είναι λίγο πολύ τα εξής:
(i) Οι προσπάθειες ευρύτερης οριζόντιας δικτύωσης και
συντονισμού αποτυγχάνουν ήδη κατά την προσπάθεια συγκρότησής
τους. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες προσέρχονται με κατασταλαγμένες
πολιτικές απόψεις και προχωρούν σε μία απόπειρα σύγκλισης, η
οποία χάνεται σε μία φθοροποιό διαδικασία για την ανακάλυψη
ενός a priori απολύτως ορθού πολιτικού πλαισίου και
διαδικασίας, στο οποίο μάλιστα είναι συχνά προαπαιτούμενο να

συμφωνεί ο καθένας κατά 100%. Ακόμη και στην περίπτωση που
τέτοιες προσπάθειες δικτύωσης και συντονισμού γίνονται με
μαζικούς όρους, δηλαδή με την κοινωνία μέσα, ο κόσμος
αποθαρρύνεται από τη διαδικασία και αποχωρεί.
Τελικώς, τέτοιες προσπάθειες διαπιστώνουν το αυτονόητο.
Σύγκληση μεταξύ αμετακίνητων πολιτικών θέσεων προς αναζήτηση
ενός υποτιθέμενα a priori ορθού πλαισίου, που ήδη κάπου σε
κάποιο μυαλό υπάρχει, δεν είναι μόνο αδύνατες αλλά και
άχρηστες, αφού δεν παράγουν τίποτα νέο.
(ii) Οι προσπάθειες συνένωσης πολιτικών φορέων της Αριστεράς
γίνονται συνήθως για την κάθοδο σε αντιπροσωπευτικές θεσμικές
διαδικασίες. Όταν τέτοιες προσπάθειες πολιτικών φορέων της
Αριστεράς (αλλά και της Αναρχίας) γίνονται με σκοπό τη
συνένωση δυνάμεων στις κινητοποιήσεις και στα κινήματα, ήδη
εκκινούν χωρίς την κοινωνία και με μία μίνιμουμ “συμφωνία
κυρίων” μεταξύ ομάδων ή πολιτικών οργανώσεων. Με την πάροδο
του χρόνου τέτοιες προσπάθειες φυλλορροούν σε διαδικαστικού
χαρακτήρα συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων πολιτικών οργανώσεων.
Σε κάθε περίπτωση τέτοιες διαδικασίες είναι ακατάλληλες για το
χτίσιμο λαϊκής εξουσίας, γιατί δεν καθιστούν συμμέτοχο την
κοινωνία.
Το αποτέλεσμα είναι πως, όσες προσπάθειες δικτύωσης έχουν
γίνει, οδηγούν σε ένα άθροισμα δυνάμεων, το οποίο είναι τελικά
λιγότερο από τις επιμέρους δυνάμεις που τις απαρτίζουν. Είτε
όμως περάσουν το στάδιο της συγκρότησης και αποστεωθούν στη
συνέχεια είτε καταστραφούν στο στάδιο της συγκρότησης, τέτοιες
προσπάθειες αφήνουν στους συμμετέχοντες μία εμπειρία βαθιάς
αποτυχίας, παρ’ όλη την προσπάθεια. Η δε επανάληψη της
αποτυχίας λειτουργεί τιμωρητικά για το άτομο, που κάθε φορά
διαθέτει δυνάμεις για τέτοιους σκοπούς. Η συνολική μάλιστα
εμπειρία των προσπαθειών δικτύωσης είναι σε προσωπικό επίπεδο
εντόνως αρνητική και αποθαρρυντική, αφού οι παραστάσεις στο
επίπεδο του βιώματος είναι οι αδιέξοδες και αντιπαραγωγικές
τριβές ή οι αποστεωμένες διαδικασίες, που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Το πιο σημαντικό, οι προσπάθειες δικτύωσης, που έχουν γίνει,
δεν σχεδιάζονται με τέτοιους όρους ώστε να γίνονται με την
κοινωνία και να απευθύνονται σε αυτή. Επίσης, αποτελούν
προσπάθειες δικτύωσης, που περιορίζονται αποκλειστικά στο
πολιτικό επίπεδο, και δεν επεκτείνονται στην παραγωγή. Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει τα εγχώρια κινήματα σε μία τάση αποφυγής
δικτύωσης και συντονισμού, ακόμη και σε στοιχειώδες επίπεδο.
Σήμερα είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ μέσα από τις εμπειρίες των
αποτυχιών μας να χακέψουμε τα κινήματα και την πολιτική. Δεν
υπάρχει apriori πολιτική ορθότητα, που πρέπει να ανακαλύψουμε
μέσα από διαδικασίες μεταξύ μας διαβούλευσης. Αυτά μπορούμε
μόνο να τα εφεύρουμε εκ των υστέρων μέσα από μια επίπονη
πράξη, παράγοντας συνεχώς μεταξύ μας εγχειρήματα και
κοινωνικές σχέσεις. Οφείλουμε δηλαδή πρώτα να πράξουμε, για να
υπάρξουμε, κοινώς να ακολουθήσουμε την πραξεοκρατία (doocracy) των χάκερ. Ή, κατά τα ζαπατιστικά πρότυπα, το πολιτικό
πλαίσιο, που θα μας ενώνει πραγματικά, μπορεί μόνο να χτιστεί
μέσα από τις κοινωνικές ανάγκες και η πολιτική διαδικασία μέσα
από το βίωμα.
Μία συμμαχία των κινημάτων και της κοινωνίας, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, δεν μπορεί παρά να είναι μία
κοινωνική συμμαχία, που να συνδυάζει την πολιτική με την
παραγωγή. Ένας τέτοιος συνδυασμός είναι σήμερα πιο αναγκαίος
από ποτέ για οποιαδήποτε κινηματική δραστηριότητα για τους
εξής λόγους:
(α) οι άνθρωποι των κινημάτων αντιμετωπίζουν σοβαρά προσωπικά
αδιέξοδα, που φτάνουν μέχρι το σημείο της αδυναμίας υλικής
αναπαραγωγής, (β) η εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης και η
οικονομική ένδεια περιορίζουν τον προσωπικό χρόνο αλλά και τον
συλλογικό χρόνο κάθε εγχειρήματος της ΚΑΟ που αγωνίζεται να
επιβιώσει, (γ) η μεγαλύτερη αδυναμία απόδοσης προοπτικής για
τα κινήματα εστιάζεται στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων,
εκεί που αποχωρεί ταχύτατα το κράτος και η αγορά, και (δ)
οποιουδήποτε είδους λαϊκή εξουσία ιστορικά συνενώνει
αδιάσπαστα στις δομές της την πολιτική με την παραγωγή,

αντίθετα με ό,τι πρεσβεύει ο αστικός τρόπος σκέψης, που
διαπερνά την Αριστερά και την Αναρχία.
Επιπλέον, για να μπορέσει να έχει τον απαιτούμενο κοινωνικό
αντίκτυπο, μια τέτοια κοινωνική συμμαχία οφείλει να καταστεί
μια συμμαχία των εγχειρημάτων / κινημάτων τόσο των Κοινών όσο
και της ΚΑΟ. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ Κοινών και ΚΑΟ δεν είναι
ούτε ξεκάθαρη ούτε και αυτονόητη. Η ιδανική σχέση της ΚΑΟ με
τα Κοινά αγαθά είναι μια σχέση διαλεκτική και αμοιβαίως
ενδυναμωτική. Τα Κοινά αναπαράγονται μέσα από έναν ανώτερο
ποιοτικά τρόπο, ο οποίος βασίζεται στη δημόσια συσσώρευση
πόρων και αξίας (pooling), συγκριτικά με το κεφάλαιο, το οποίο
βασίζεται στην ιδιωτική συσσώρευση πόρων και αξίας. Εντούτοις,
τα κοινά αναπτύσσονται σε ασυμβατότητα με το κυρίαρχο σύστημα
κυκλοφορίας αξίας της εμπορευματικής αγοράς.
Αυτό καθιστά τα Κοινά μη βιώσιμα, όπου απαιτείται ιδιαιτέρως
μεγάλη ένταση εργασίας και αδυναμία συσσώρευσης αυτής μέσα από
οικονομίες έκτασης (economies of scope). Συνεπώς, τα Κοινά
αναγκαστικά αναπτύσσουν όρια σε σχέση με την αγορά στα σημεία
εκείνα, που απαιτούν ένταση εργασίας. Σε μία στρατηγική
συνδυασμού Κοινών και ΚΑΟ με σκοπό τη διεύρυνση των Κοινών η
ΚΑΟ τοποθετείται στην περιφέρεια των Κοινών, εκεί όπου αυτά
οριοθετούνται από την αγορά. Με αυτόν τον τρόπο η ΚΑΟ παρέχει
στα Κοινά τη δυνατότητα εντατικής εργασίας και άρα εν δυνάμει
βιωσιμότητας. Συνεπώς, μία σφαίρα εναλλακτική προς τον
κεφαλαιοκρατικό τρόπο κοινωνικής αναπαραγωγής, που λειτουργεί
ανταγωνιστικά και με δυνατότητες διεύρυνσης σε βάρος του
κεφαλαίου και της αγοράς, αναγκαστικά συγκροτείται μέσα από
μια σύμπραξη μεταξύ των Κοινών και της ΚΑΟ, με τα Κοινά στο
διαρκώς διευρυνόμενο κέντρο και την ΚΑΟ στην περιφέρεια.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μια τέτοια συμμαχία μπορεί να έχει
τα εξής χαρακτηριστικά:
Κοινωνική, δηλαδή μη αντιπροσωπευτική, συμμαχία.
Συμμαχία Κοινών & ΚΑΟ.
Με αυτονομία δομών, αποφάσεων και δράσης.

Συμμετέχοντες: άτομα / παραγωγικά εγχειρήματα.
Πολιτική / παραγωγική συμμαχία.
Πολιτικό Πλαίσιο
Το πολιτικό πλαίσιο μιας συμμαχίας των κινημάτων, που να
ανταποκρίνεται στη συγκυρία, αναγκαστικά εμπνέεται από την
προοπτική μίας κοινωνίας βασισμένης στα Κοινά αγαθά. Τα Κοινά
είναι ένας πολύ παλαιός τρόπος κοινωνικής αναπαραγωγής, ο
οποίος κατατρύχεται από τις παραδοσιακές ιεραρχίες που
ιστορικά καθόρισαν τις ανθρώπινες κοινότητες. Μία τέτοια
συμμαχία θα στοχεύει στη συγκρότηση και διάχυση δημοκρατικών
Κοινών, δηλαδή στην ανύψωση της ανθρώπινης κοινότητας σε
ανώτερο επίπεδο, αυτό της κοινότητας με μη διαχωρισμένους
θεσμούς δύναμης και χωρίς ιεραρχίες.
Στη συγκρότηση του πολιτικού πλαισίου μιας τέτοιας συμμαχίας
είναι σκόπιμο να αποφευχθούν οι εξής προσεγγίσεις:
Η αναζήτηση ενός πολιτικού πλαισίου, που να
αντιπροσωπεύει σε απόλυτο βαθμό τις απόψεις κάθε
συμμετέχοντος αντί για ένα πολιτικό πλαίσιο – σημείο
σύγκλισης των μερών, που απαρτίζουν τη συμμαχία.
Η αναζήτηση ενός πολιτικού πλαισίου, το οποίο στο
επίπεδο του περιεχομένου δεν θα αποπειράται
προκαταβολικά να εφεύρει την απόλυτα ορθή πολιτική
στόχευση αντί για ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θέτει
την πολιτική στόχευση ως διαρκώς εξελισσόμενη και υπό
διαμόρφωση μέσα από τις κοινωνικές ανάγκες.
Η αναζήτηση ενός πολιτικού πλαισίου, το οποίο στο
επίπεδο της διαδικασίας δεν θα αποπειράται προκαταβολικά
να εφεύρει την απόλυτη πολιτικά ορθή διαδικασία αντί για
ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θέτει την πολιτική
διαδικασία ως διαρκώς εξελισσόμενη και υπό διαμόρφωση
μέσα από τις μαζικές διαδικασίες.
Στρατηγικοί Στόχοι / Παρεμβάσεις στα Κινήματα και την Κοινωνία
Μία τέτοια συμμαχία μπορεί να εξελιχθεί σε μια κοινωνική

συμμαχία νέου τύπου. Δεν θα πρόκειται ούτε για μία οργάνωση με
μέλη, ούτε για μία δικτύωση φορέων, ούτε καν για μία
προσπάθεια συντονισμού εγχειρημάτων. Θα στοχεύει να γίνει η
ίδια η συμμαχία ένα Κοινό, δηλαδή μία δεξαμενή δύναμης στην
οποία τα εγχειρήματα των κινημάτων συσσωρεύουν δυνάμεις αλλά
και λαμβάνουν οφέλη, μία ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη
διαδικασία / σχέση ανάμεσα στα κινήματα, η οποία έχει ως σκοπό
να παράγει διαρκώς νέες δομές συνεργασίας και να αναπαράγεται,
μόνο στο μέτρο που παράγει καινοτόμες κοινωνικές σχέσεις.
Μέσα από μία τέτοια
αποτελεσματικά εξής:

συμμαχία

μπορούν

Ενδυνάμωση υπαρχόντων παραγωγικών
εγχειρημάτων Κοινών μέσα από τον

να

επιτευχθούν

εγχειρημάτων /
συντονισμό και

δημιουργία νέων.
Παραγωγή συγκροτημένου και διακριτού λόγου από τη σκοπιά
των κινημάτων των Κοινών
Αλληλέγγυας Οικονομίας.

και

της

Κοινωνικής

και

Παραγωγή και διεκδίκηση εμπεριστατωμένων και άμεσα
εφαρμόσιμων πολιτικών διαδικασιών για τα Κοινά και την
ΚΑΟ από τη σκοπιά της κοινωνίας σε τοπικό, περιφερειακό
και πανκοινωνικό επίπεδο.
Κοινωνικοί αγώνες για τα Κοινά και την Κοινωνική
Οικονομία.
Συγκρότηση απτών παραγωγικών εναλλακτικών. Δημιουργία
ή/και ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων και προσπάθεια
διάδοσής τους.
Δικτύωση των εγχώριων κινημάτων με αντίστοιχες
κοινωνικές δυνάμεις του εξωτερικού.
Απόδοση συνολικής προοπτικής για τα κινήματα μέσα από
την παραγωγή με πολιτικούς όρους.
Αντί Επιλόγου
Μας αναλογούν όλα τα παραπάνω; Ακόμη κι αν δεν αναλογούν σε
εμάς, αναλογούν στην ελληνική κοινωνία, στις δημιουργικές της
δυνάμεις όπως εκδηλώθηκαν στον Δεκέμβρη του 2008, στο κίνημα

των πλατειών, στο προσφυγικό. Της αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.
Έχουμε δύο επιλογές: (α) Να μην ανταπεξέλθουμε στην ευθύνη,
όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, ή (β) Να υπερβούμε τους εαυτούς
μας και να τα καταφέρουμε.
Όλοι οι όροι είναι στη θέση τους. Λείπουμε μόνο εμείς /εσείς
/οι άλλοι /όλοι.

Η Σκέψη του Μάρρεϋ Μπούκτσιν
για την Οικονομία
Μάκης Κορακιανίτης
Ο Μπούκτσιν έχει κάνει μια ενδελεχή κριτική και έχει
περιγράψει αναλυτικά τις σύγχρονες μορφές καταδυνάστευσης και
εξαχρείωσης των ανθρώπων από το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα τον κρατικό καπιταλισμό- που τον περιγράφει
ως εξής: «η
«ελεύθερη αγορά» συγχωνεύτηκε με τον οικονομικό σχεδιασμό, η
ατομική ιδιοκτησία με την εθνικοποιημένη ιδιοκτησία, ο
ανταγωνισμός με τον ολιγοπωλιακό έλεγχο της παραγωγής και της
κατανάλωσης, η οικονομία με το κράτος» (Ο Μαρξισμός σαν Αστική
Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος).
Ο καπιταλισμός επεκτείνοντας σε όλες τις όψεις της ανθρώπινης
ζωής τη λογική της εμπορευματοποίησης έχει απογυμνώσει τον
άνθρωπο και τον κοινωνικό του κόσμο από κάθε άλλο περιεχόμενο
πέρα από τις ωμές σχέσεις συναλλαγής κι έχει οδηγήσει σε
μαρασμό θεσμούς και σχέσεις που βασίζονται στην αλληλοβοήθεια,
την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη δημιουργική προσπάθεια.
Όπως ακριβώς αυτό το οικονομικό σύστημα εξαρθρώνει τα
οικοσυστήματα της φύσης για να τα μετατρέψει σε εμπορεύσιμη
ύλη, κατά τον ίδιο τρόπο ερημοποιεί τις κοινωνικές σχέσεις,

τις υποβαθμίζει σε σχέσεις ανταλλαγής απλοποιώντας την
ανθρώπινη ζωή και υποβιβάζοντάς την στο επίπεδο του πράγματος.
Ή -για να το πούμε με τη γλώσσα της κοινωνικής οικολογίας- ο
καπιταλισμός καταστρέφει το πολυσύνθετο κοινωνικό οικοσύστημα
και, όπως το θέτει ο Μπούκτσιν «απλοποιεί κυριολεκτικά την
κοινωνική ζωή στο επίπεδο του ανόργανου» (Ο Μαρξισμός σαν
Αστική Κοινωνιολογία).
Ο Μπούκτσιν «δανείζεται» στην κοινωνική κριτική του μια
περιγραφή από το χώρο της οικολογίας για να καταδείξει την
έκταση του προβλήματος, αφού σημειώνει ότι «έχω τονίσει αλλού
ότι από οικολογική άποψη το σημαντικότερο δεν είναι η μόλυνση
του περιβάλλοντος, αλλά η απλοποίηση του περιβάλλοντος… Ο
καπιταλισμός καταστρέφει κυριολεκτικά το έργο της οργανικής
εξέλιξης… υπονομεύει τα πολυσύνθετα οικοσυστήματα που
δημιουργούν τις τοπικές διαφορές… αντικαθιστά ένα σύνθετο
οργανικό περιβάλλον με ένα απλοποιημένο ανόργανο» (Ο Μαρξισμός
σαν Αστική Κοινωνιολογία).
Είναι προφανής η αντιστοιχία ανάμεσα στη λεηλασία του
περιβάλλοντος που οδηγεί στο φτώχεμα των οικοσυστημάτων και
στη ροπή του καπιταλισμού να αποδομεί τον πολύπλοκο κοινωνικό
ιστό και να εγκαθιστά στον πυρήνα της κοινωνικής και
οικονομικής ζωής το απομονωμένο -ιδιωτικοποιημένο-ιδεοληπτικό
άτομο- όταν άλλες προκαπιταλιστικές κοινωνικές μορφές είχαν
στον πυρήνα τους τα γένη, τις οικογένειες, την Πόλη, τις
συντεχνίες και τις γειτονιές.
Σε αυτήν την κοινωνική έρημο, το κοινωνικό κενό, η κοινωνία
έχει χάσει την εσωτερική της ζωή και έχει μετατραπεί σε άβουλη
χειραγωγήσιμη μάζα. Και ακριβώς επειδή είναι ανήμπορη και
ανίκανη να οργανώνει από μόνη της τις ζωτικές λειτουργίες της,
γραφειοκρατικοποείται σε εντεινόμενο βαθμό: η γραφειοκρατία
αναλαμβάνει να διαχειριστεί διευρυνόμενους τομείς της
κοινωνικής ζωής, που σε προκαπιταλιστικές κοινωνίες -και ακόμη
και σε ένα πρώιμο καπιταλιστικό στάδιο- η οργάνωσή τους ήταν
σε σημαντικό βαθμό έργο των ίδιων των άμεσα ενδιαφερομένων.

Ο κρατικός καπιταλισμός με τη γενικευμένη εμπορευματοποίηση
και την εντεινόμενη γραφειοκρατικοποίηση οδηγεί την
ανθρωπότητα σε μια εφιαλτική α-κοινωνικότητα, στη μηχανική
αναπαραγωγή μαζικών προτύπων, στη γενικευμένη αφασία και
αδράνεια, στην τυποποίηση και ομογενοποίηση.
Επιχειρώντας ο Μπούκτσιν να προτάξει μια άλλη οικονομία με
ηθικό περιεχόμενο και να την αντιπαραθέσει στην κυρίαρχη
οικονομία και την εγγενή ανηθικότητά της, υιοθετεί την
ακόλουθη
στρατηγική:
παίρνοντας
τα
«καλά»
από
προκαπιταλιστικές προβιομηχανικές κοινωνίες, βάζει την
οικονομία της αγοράς αντιμέτωπη με βασικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά, που η σκανδαλώδης έλλειψή τους καταδεικνύει
τον ανορθολογισμό και την απανθρωπιά του σύγχρονου
καπιταλισμού.
Ο

Μπούκτσιν

φυσικά

δεν

αγνοεί,

ούτε

παραγνωρίζει,

τα

καταπιεστικά χαρακτηριστικά -τον τοπικισμό για παράδειγμα και
το πατριαρχικό πνεύμα- των παραδοσιακών τρόπων ζωής στην
ύπαιθρο. Επισημαίνει όμως ότι αυτοί οι τρόποι ζωής -μακριά από
τις μαζικοποιημένες και μολυσμένες πόλεις- προσέφεραν ένα
αρχαϊκό καταφύγιο απέναντι στο εργοστάσιο, το γραφείο και το
εμπορικό κέντρο, ένα καταφύγιο το οποίο εφοδίαζε τους
ανθρώπους «όχι μόνο με ένα βαθύ ανθρώπινο και προσωπικό
αίσθημα, αλλά και με ένα αίσθημα αντίθεσης και δυσαρμονίας
ανάμεσα σε έναν ηθικό κόσμο στον οποίο (…) οι αξίες της αρετής
και της ποιότητας της ζωής (…) καθοδηγούσαν τα οικονομικά
πρότυπα και έναν κόσμο της αγοράς στον οποίο είναι οι αξίες
του κέρδους και του εγωτισμού που υπαγορεύουν τους ηθικούς
κανόνες»
(Η
Σύγχρονη
Οικολογική
Κρίση,
Εκδόσεις
Βιβλιοπέλαγος).
Ο Μπούκτσιν χρησιμοποιεί τη σύγκριση προκαπιταλιστικού και
καπιταλιστικού κόσμου για να καταδείξει ότι ο καπιταλισμός,
πέρα από την προκλητικά άνιση κατανομή των παραγόμενων
προϊόντων, πέρα από τη στρεβλή και σπάταλη κατανομή των
οικονομικών πόρων και πέρα από το ότι βασικό του γνώρισμα

αποτελεί η ουσιαστική έλλειψη ελέγχου του εργαζόμενου πάνω στο
προϊόν του, χαρακτηρίζεται επιπλέον από την απουσία θεμελιωδών
ποιοτικών στοιχείων που η ύπαρξή τους θα διασφάλιζε την
αξιοπιστία, την ποιότητα και τη χρησιμότητα των παραγόμενων
προϊόντων, όπως και τον έλεγχο του καταναλωτή πάνω σε αυτό που
καταναλώνει.
Θα παραθέσω κάποια αποσπάσματα μέσα στα οποία υπάρχουν
διάσπαρτες κάποιες από τις παραστάσεις και τις έννοιες με βάση
τις οποίες ο Μπούκτσιν θα δώσει το περίγραμμα της εναλλακτικής
οικονομίας την οποία προτείνει και την οποία προσδιορίζει ως
οικολογική, αντι-ιεραρχική, α-κρατική, αντι-καπιταλιστική,
βασισμένη σε αποκεντρωμένες αυτόνομες, αμεσοδημοκρατικές
κοινότητες οι οποίες συνενώνονται μεταξύ τους μέσα από μια
ομοσπονδιακή δομή.
«Στις προηγούμενες εποχές η αξία ενός προϊόντος ήταν ηθικά
ενσωματωμένη στην αξία εκείνου που το παρήγαγε και το
πουλούσε. Η αξία που ο αγοραστής προσέδιδε σε ένα εμπόρευμα,
σε κάθε ανταλλάξιμο αντικείμενο, αποτελούσε το ηθικό μέτρο της
ακεραιότητας του ατόμου από το οποίο το αγόραζε. Η δυσφήμιση
αυτού του αντικειμένου, η επιστροφή του με υποτιμητικά σχόλια
για την ποιότητά του, ισοδυναμούσε με την αμφισβήτηση της
εντιμότητας και του αυτοσεβασμού του πωλητή -όχι απλώς ως
«καλού» παραγωγού, αλλά ως προσώπου με ηθικές αρχές. Με αυτήν
την έννοια ο τεχνίτης ήταν τόσο «καλός» όσο τα «αγαθά» που με
δεξιοτεχνία έφτιαχνε και ο πωλητής τόσο «καλός» όσο τα «αγαθά»
που πουλούσε». «(…) χρησιμοποιώ τον όρο «καλός» όχι με την
εργαλειακή έννοια της τεχνικής τελειότητας, που σήμερα με
χαρακτηριστικό τρόπο σηματοδοτεί αυτή η λέξη, αλλά ηθικά με
την έννοια της ανθρώπινης αγαθότητας και της ηθικής
ακεραιότητας.
«Αγαθή πρόθεση» σήμαινε ειλικρίνεια, ακεραιότητα, αξιοπιστία,
υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα εξυπηρέτησης του κοινού και όχι
επικράτηση στην αρένα της αγοράς, οικονομική εξουσία ή τον
επινοημένο μύθο «του ανώτερου προϊόντος» που έχει εντυπωθεί
στον κοινό νου μέσω της διαφήμισης. Δεν αγόραζε κανείς τη

μάρκα που επανειλημμένα εμφανιζόταν στις οθόνες των
τηλεοράσεων, στις φωτεινές επιγραφές με νέον και στις
τοιχοκολλημένες διαφημιστικές αφίσες. (…) Η τιμή υποδήλωνε
έναν ηθικό δεσμό, όχι απλώς την ανταλλαγή των «αγαθών» για το
χρήμα. Η υπογραφή του παραγωγού ή του πωλητή εμφανιζόταν τόσο
στο προϊόν όσο και στην απόδειξη πληρωμής. Οι άνθρωποι
χρησιμοποιούσαν όρους όπως «δίκαιες τιμές» και όχι απλώς
«τιμές ευκαιρίας». Μεταξύ αγοραστή και πωλητή εγκαθιδρύετο
ένας ηθικός δεσμός που υποδήλωνε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και
στην πραγματικότητα την εξάρτηση του ενός από τον άλλο για τα
αναγκαία και αγαθά πράγματα της ζωής».
Και καταλήγει: «Δε θα έπρεπε να αποδώσουμε αυτού του είδους
τις σχέσεις σε μακρινές εποχές όπως ο Μεσαίωνας. Όσο
υποτυπώδεις κι αν ήταν διατηρήθηκαν μέχρι τη δεκαετία του 1930
(αναφέρεται φυσικά στις Η.Π.Α.) κατά την οποία η παραγωγή παρά τον αυξανόμενο μαζικό της χαρακτήρα- συνήθως ελεγχόταν
στο βαθιά προσωποποιημένο χώρο των καταστημάτων λιανικής
πώλησης της μικρής γειτονιάς, στα εργαστήρια ραπτικής, στον
τσαγκάρη, στα καπνοπωλεία, στα αρτοποιεία και σε μια ατέλειωτη
αλυσίδα καταστημάτων όπου η δουλειά γινόταν κάτω από το βλέμμα
του πελάτη και των περαστικών. Σήμερα η ανωνυμία και η
αποπροσωποποίηση της αγοράς έχουν σχεδόν εξολοκλήρου
απογυμνώσει τη διαδικασία της ανταλλαγής από την ηθική της
διάσταση» (Η Σύγχρονη Οικολογική Κρίση).
Μέσα σε αυτά τα αποσπάσματα μπορούμε να διακρίνουμε τις
κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες ο Μπούκτσιν προτείνει
να οργανώσουμε την άλλη οικονομία, την εναλλακτική οικονομία,
την ηθική όπως την αποκαλεί οικονομία. Ποιες είναι συνοπτικά
αυτές οι γραμμές;
Η οικονομική δραστηριότητα οργανώνεται στη βάση ηθικών αρχών.
Η ηθική των συμπληρωματικών σχέσεων και των σχέσεων
συνεργασίας γίνεται η οργανωτική, ή θεσμίζουσα, αρχή γύρω από
την οποία συγκροτούνται οι νέες σχέσεις παραγωγής και
διανομής. «Η φροντίδα, η υπευθυνότητα και η υποχρέωση γίνονται
η αυθεντική «αναρτημένη τιμή» μιας ηθικής οικονομίας σε

αντιδιαστολή με τον τόκο, το κόστος, την αποδοτικότητα που
υπεισέρχονται στην «αναρτημένη τιμή» της αγοραίας οικονομίας»
(Η Σύγχρονη Οικολογική Κρίση).
Οι ηθικές αυτές αρχές δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες, άλλα
προϋποθέτουν συγκεκριμένους θεσμούς και καθορισμένες μορφές
συμπεριφοράς. Η ηθική εδώ είναι μια υλική δύναμη, μια
θεσμίζουσα συλλογική δύναμη, η οποία εδράζεται στη βαθιά
επίγνωση της ύπαρξης ενός γενικού ανθρώπινου συμφέροντος, το
οποίο συν τοις άλλοις εξυπηρετείται πιο δίκαια και πιο
ορθολογικά όταν η ζωή του ανθρώπινου είδους τοποθετείται σε
χρονικούς ορίζοντες που υπερβαίνουν τις δικές μας ζωές και
παίρνουν -αν μη τι άλλο υπόψη τους- τις ζωές των παιδιών μας
και των παιδιών των παιδιών μας. Καθώς ο φυσικός κόσμος βάζει
πλέον εμφανή οικολογικά όρια στην αλόγιστη οικονομική
ανάπτυξη, που ευαγγελίζεται το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα,
γίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη να σκεφτόμαστε και να
ενεργούμε με όρους γενικού ανθρώπινου συμφέροντος κι όχι σαν
μεμονωμένα εξατομικευμένα αρπακτικά που για το πρόσκαιρο
συμφέρον και βόλεμά τους αφήνουν πίσω τους ερείπια. Πρόκειται
για την απόκτηση μιας γνώσης και μιας συνείδησης, που απαιτεί
φυσικά τις ανάλογες διανοητικές και ψυχικές διεργασίες.
Για τον Μπούκτσιν είναι προφανές ότι η κοινωνική ανατροπή και
η συνεπακόλουθη αναδιοργάνωση της οικονομίας πηγάζουν από μια
πολιτισμική επανάσταση στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες
αποφασίζουν να επανεξετάσουν συνολικά τον τρόπο ζωής, σκέψης
και συμπεριφοράς τους. Οι πολίτες της οικολογικής κοινωνίας
που προτείνει, ή πράγμα που είναι το ίδιο τα υποκείμενα της
ηθικής οικονομίας που αυτή η κοινωνία προωθεί, βρίσκονται σε
μια ανοιχτή διαρκή διαδικασία αυτοδιαπαιδαγώγησης, πεδίο της
οποίας, εκτός από το μεγάλο σχολείο των λαϊκών συνελεύσεων
και της συμμετοχής στα κοινά, είναι ο χώρος της
«ηθικοποιημένης» και «επανα-πνευματικοποιημένης» εργασιακής
διαδικασίας όπου μαθαίνει κάποιος να αναγνωρίζει τα
«οικονομικά αγαθά» τόσο ως προϊόντα που απορρέουν από μια
γόνιμη, ενεργητική, εύπλαστη και αλληλεπιδρώσα φύση, όσο και

ως τα χειροπιαστά αποτελέσματα μιας ηθικά προσανατολισμένης,
συνειδητής και ορθολογικής ανθρώπινης δραστηριότητας.
Το σύστημα μέσα στο οποίο παίρνουν σάρκα και οστά οι νέες
σχέσεις παραγωγής και διανομής είναι αυτό του ελευθεριακού
κοινοτισμού ή ελευθεριακού δημοτισμού. Δίνω και τις δύο
μεταφράσεις του libertarian municipalism (κοινοτισμός ή
δημοτισμός), γιατί ο Μπούκτσιν αναφέρεται κυριολεκτικά στη
σημερινή διοικητική διαίρεση του δήμου ή της κοινότητας, ως
τον κατάλληλο -λόγω της ανθρώπινης κλίμακάς του- κοινωνικό
χώρο στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε για τη δημιουργία των
ελεύθερων οικοκοινοτήτων. Ο Μπούκτσιν κάνει σαφώς τη διάκριση
ανάμεσα στην εκλογική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο και την
εκλογική διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. Απορρίπτει ως
αποπροσανατολιστική και φθοροποιό τη συμμετοχή στις
βουλευτικές εκλογές, ενώ αντίθετα προτείνει την κινητοποίηση
υπέρ της εκλογικής εμπλοκής σε τοπικό επίπεδο θεωρώντας τους
δήμους και τις κοινότητες ως ένα εν δυνάμει σημαντικό «κέντρο
λήψης αποφάσεων». Η πρακτική εξόδου από το υπάρχον καθεστώς,
που προτείνει, περιλαμβάνει στην αρχική της φάση μια κατάσταση
δυαδικής, όπως την αποκαλεί, εξουσίας, η οποία αντιπαραθέτει
στο συγκεντρωτικό κράτος και τις γραφειοκρατικές του δομές τις
αποκεντρωμένες τοπικές λαϊκές συνελεύσεις -από τις συνελεύσεις
των πολιτών στις γειτονιές και στις συνοικίες στους μεγάλους
δήμους μέχρι τις δημοτικές συνελεύσεις στις κωμοπόλεις- και
την από τα κάτω προς τα πάνω ομοσπονδιακή τους συνένωση σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον ελευθεριακό δημοτισμό σε μια οικολογικά
προσανατολισμένη οικονομία οι αποφάσεις για το τι θα παραχθεί
και πώς θα διανεμηθεί κάτι -στον αγροτικό τομέα, στο
βιομηχανικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών- θα πρέπει να
λαμβάνονται από τους πολίτες σε άμεσες, πρόσωπο-με-πρόσωπο
συνελεύσεις. Δηλαδή -ανάμεσα στα άλλα- μέσα από απευθείας
σχέσεις που προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία και δεν
διαμεσολαβούνται από ηλεκτρονικά μέσα. Οι κάτοικοι ενός δήμου
ή μιας κοινότητας συμμετέχουν στις λαϊκές συνελεύσεις με την

ιδιότητά τους ως πολίτες κι όχι ως εργάτες, αγρότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες. Λειτουργούν με άλλα λόγια στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο, το ανθρώπινο, εκείνο που εκφράζει
τον άνθρωπο στην ολότητά του. Δηλαδή τα γενικά ανθρώπινα
συμφέροντα και όχι τα ειδικά συμφέροντα μιας ορισμένης
κοινωνικής ή επαγγελματικής κατηγορίας ή συντεχνίας.
Όλες οι οικονομικές μονάδες -γεωργικές εκτάσεις, εργοστάσια,
εμπορικά καταστήματα- που βρίσκονται στο έδαφος του
συγκεκριμένου δήμου ελέγχονται από τις λαϊκές συνελεύσεις των
αυτόνομων οικοκοινοτήτων. Δεν ασκεί τον έλεγχο ούτε το εθνικό
κράτος μέσω του καθεστώτος των εθνικοποιήσεων, ούτε οι
εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις μέσω ενός
κολεκτιβιστικού καθεστώτος -εφόσον οι εργάτες ενδέχεται να
ενεργήσουν με βάση τα μερικά συμφέροντα της κοινωνικής τους
θέσης, να ταυτιστούν δηλαδή με το ειδικό συμφέρον της
επιχείρησης και να μη λειτουργήσουν ως πολίτες με γνώμονα το
κοινό καθολικό συμφέρον.
Ο Μπούκτσιν επαναφέρει στο επίκεντρο το κλασικό ιδεώδες του
ορθολογικού πολίτη που -ελεύθερος από επί μέρους συμφέροντασυνάπτει μια έλλογη πρόσωπο-με-πρόσωπο σχέση με τα άλλα μέλη
της κοινότητας και συνεισφέρει στο σύνολο ό,τι καλύτερο
μπορεί. Το συμμετοχικό οικονομικό σύστημα της οικολογικής
κοινωνίας διασφαλίζει ότι το κάθε μέλος της κοινότητας θα
παίρνει από το κοινό απόθεμα προϊόντων ό,τι έχει ανάγκη με
βάση την αρχή «από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του
στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του».
Για τη διαχείριση και επίλυση ζητημάτων που ξεπερνάνε τα όρια
της οικοκοινότητας και εμπλέκουν γεωγραφικά ευρύτερες
περιοχές,
οι οικολογικές α-κρατικές αμεσοδημοκρατικές
κοινότητες ενώνονται μεταξύ τους μέσα από μια ομοσπονδιακή
δομή -σύμφωνα δηλαδή με τις αρχές του συνομοσπονδιμού.
Το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα δίκτυο λαϊκών συνελεύσεων, οι
οποίες με βάση την πλειοψηφική αρχή παίρνουν τις αποφάσεις για

τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα και στέλνουν αιρετούς και
ανακλητούς εντολοδόχους σε τοπικά και περιφερειακά συμβούλια.
Μοναδική λειτουργία αυτών των συμβουλίων είναι η ανάληψη
αυστηρά διαχειριστικών καθηκόντων, όπως και η διευθέτηση
ενδεχόμενων διαφορών ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες ή
δήμους. Οι εντολοδόχοι αυτοί λογοδοτούν φυσικά (λόγον διδόναι)
στις δημοτικές συνελεύσεις, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο
«μιας πολιτικής σφαίρας που δεν είναι ούτε κοινοβουλευτική,
ούτε
γραφειοκρατική,
ούτε
συγκεντρωτική,
ούτε
επαγγελματοποιημένη, ούτε κοινωνική, ούτε κρατιστική, αλλά
μάλλον όπως αρμόζει σε ελεύθερους πολίτες στο μέτρο που
αναγνωρίζει το ρόλο της πόλης για το μετασχηματισμό μιας
άμορφης ανθρώπινης ομάδας ή μιας μοναδιαίας συνάθροισης ατόμων
σε ένα σύνολο πολιτών βασισμένο σε ηθικούς και ορθολογικούς
τρόπους σύνδεσης» (Η Ριζοσπαστικοποίηση της Φύσης, Εκδόσεις
Ελεύθερος Τύπος).
Οι αποκεντρωμένες και διαμορφωμένες σε ανθρώπινη κλίμακα
ελευθεριακές οικοκοινότητες εναρμονίζονται με το οικοσύστημα
και τη βιοκοινότητα στην οποία γεωγραφικά ανήκουν. Δίνουν
προτεραιότητα στη χρήση φυσικών πόρων που υπάρχουν στην
περιοχή και που η χρησιμοποίησή τους είχε εγκαταλειφθεί
εξαιτίας της συγκεντροποίησης και των μεθόδων μαζικής
παραγωγής που ισχύουν στο υπάρχον οικονομικό καθεστώς. Κήποι,
καλλιεργούμενες εκτάσεις αλλά και δάση βρίσκουν την
αναβαθμισμένη θέση τους σε μια νέα ορθολογική και οικολογική
σύνθεση πόλης και υπαίθρου. Η λελογισμένη και εναλλακτική
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και της ακμάζουσας βιομηχανίας
μπορεί να προσφέρει το υλικό υπόβαθρο για μια εμπλουτισμένη,
αρμονική και εύπλαστη σχέση μεταξύ φύσης και ανθρώπου.
Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες, ο Μπούκτσιν
θεωρεί ότι προϋπόθεση και συνθήκη για μια ορθολογική και
δίκαιη κοινωνία είναι η ύπαρξη μιας σχετικής αφθονίας. Αυτό
που ο ίδιος έχει ονομάσει κοινωνία της μετασπάνης. Κεντρική
θέση σε αυτήν την κοινωνία θα έχουν φυσικά οι αποκαλούμενες
εναλλακτικές τεχνολογίες, οι οποίες με βάση τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας θα προωθούν την εναρμόνιση του ανθρώπου με τη
φύση. Ιδιαίτερη όμως σημασία θα αποδίδεται σε τεχνολογίες είτε πρόκειται για υπολογιστές είτε για αυτόματες μηχανές- που
απελευθερώνουν τα ανθρώπινα όντα από εργατοώρες περιττού και
ανούσιου μόχθου. Η βιομηχανική παραγωγή θα βασίζεται στη
χρησιμοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών καινοτομιών, έτσι
ώστε μικρές ευέλικτες μηχανές να κάνουν διαφορετικές εργασίες
δαπανώντας την ελάχιστη δυνατή ποσότητα ενέργειας. Μέσα στο
πλαίσιο της ορθολογικής αναδιοργάνωσης της παραγωγής οι
βιομηχανίες θα βρίσκονται εγκατεστημένες ανάμεσα σε διάφορες
κοινότητες και θα καλύπτουν τις ανάγκες όσο το δυνατόν
περισσότερων οικοκοινοτήτων αποφεύγοντας έτσι την αλόγιστη και
άναρχη επανάληψη βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν τα
ίδια προϊόντα -μια χαοτική κατάσταση που είναι συνηθισμένη
στην οικονομία της αγοράς.
Η παραγωγή θα προκρίνει την ποιότητα έναντι της ποσότητας: οι
κατοικίες, η επίπλωση, τα οικιακά σκεύη και τα ενδύματα θα
φτιάχνονται για να διαρκούν επί πολλά έτη και σε κάποιες
περιπτώσεις για πολλές γενιές. Οι φετιχοποιημένες και
κατασκευασμένες «ανάγκες» θα δώσουν τη θέση τους σε μια
ελεύθερη και συνειδητή επιλογή αναγκών. Οι πολίτες των
ελεύθερων οικοκοινοτήτων δε θα είναι έρμαια πλασματικών ή
αμφιλεγόμενων καταναλωτικών προτύπων, που στις κρατούσες
συνθήκες παράγει τόσο η δικτατορία της ανταλλακτικής αξίας
πάνω στην αξία χρήσης, όσο και η απουσία κριτικής σκέψης και
δημόσιας διαβούλευσης. Ως εκ τούτου δε θα είναι υποχρεωτική
για την κάλυψη του συνόλου των ανθρωπίνων αναγκών η εφαρμογή
του βιομηχανικού μοντέλου παραγωγής με τον υποβόσκοντα
γιγαντισμό του, τη συγκεντροποίηση, τη μαζικοποίηση και την
κατά κανόνα ιεραρχική δομή του.
Όπου κρίνεται εφικτό και επιθυμητό οι οικοκοινότητες μπορούν
να προωθήσουν την ανάπτυξη πιο παραδοσιακών τεχνικών και
μορφών παραγωγής με έμφαση στην ποιοτική, δημιουργική και
καλλιτεχνική εργασία. Οι επαχθείς χειρωνακτικές εργασίες δε θα
εκτελούνται αποκλειστικά από συγκεκριμένα άτομα -όπως

επιβάλλει ο ισχύων ταξικός και ιεραρχικός καταμερισμός
εργασίας- αλλά στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής εναλλαγής ρόλων
και καθηκόντων θα μπορούν να αναληφθούν από αναδιαμορφωνόμενες
συλλογικότητες μέσα σε ένα κλίμα που δε θα είναι απαραίτητα
αυτό της αγγαρείας, αλλά της απαραίτητης προσφοράς στην
κοινότητα.
Ένα από τα γλαφυρά παραδείγματα που δείχνουν το εύρος και το
βάθος της ολιστικής θεώρησης του Μπούκτσιν για την οικονομία,
είναι ο τρόπος που προσεγγίζει την ηλιακή ενέργεια. Γράφει: «Η
χρήση της ηλιακής ενέργεια, μια τεχνολογία που έφτασε σε έναν
εξαιρετικά υψηλό βαθμό αρτιότητας και αποδοτικότητας, μπορεί
να θεωρηθεί οικολογική, όχι μόνο επειδή βασίζεται σε μια
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αλλά και επειδή φέρνει τον ήλιο,
τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και, στην
πραγματικότητα, τους ίδιους τους ουρανούς στην καθημερινή ζωή
μας με έναν ιδιαίτερα χειροπιαστό τρόπο» (Remaking Society,
Εκδόσεις Black Rose Books). Είναι σαφές σε αυτό το απόσπασμα
το πως ο Μπούκτσιν εννοεί την οικολογία και κατ’ επέκταση την
οικονομία:
όχι
ως
μια
εργαλειακή,
τεχνικίστικη,
ποσοτικοποιήσιμη, ωφελιμιστική ανθρώπινη δραστηριότητα δίχως
πνευματικό και αισθητικό περιεχόμενο, αλλά ως μια διεργασία
μέσω της οποίας οι άνθρωποι, πέρα από το «να γεμίζουν το
στομάχι τους», καλλιεργούν μια βαθιά αισθαντικότητα και μια
πολυδιάστατη, ουσιαστική και ενεργητική σχέση με το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Κλείνοντας ας συνοψίσουμε τη σκέψη του Μπούκτσιν. Η κοινωνική
οικολογία προτείνει λύσεις που ο κυρίαρχος λόγος εμφανίζει ως
ουτοπικές. Αυτές όμως οι λύσεις αποτελούν πλέον αναγκαιότητα.
Αποτελούν για μας αναγκαιότητα αν θέλουμε να έχουμε μια
αρμονική ζωή, πλούσια σε δυνατότητες, μέσα σε ένα κόσμο που
μην είμαστε απλά ενεργούμενα, αλλά να
μπορούμε να τον
καταλαβαίνουμε και να συμμετέχουμε στη διαμόρφωσή του.
Από τη σκοπιά της διατήρησης του ανθρώπινου είδους, οι λύσεις
αυτές είναι αναγκαίες αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες να
επιβιώσουμε ως είδος.

Δεν είναι μόνο το ζήτημα της ολοσχερούς καταστροφής του
πλανήτη που ο γνωστός αστροφυσικός Στήβεν Χόκινγκ πρόσφατα την
τοποθέτησε σχεδόν με βεβαιότητα σε μια χιλιετία («εξαπλωθείτε
μέχρι τότε στο διάστημα» ,δήλωσε, «βρείτε άλλους πλανήτες να
μετοικήσετε, αν δε θέλετε μία καταστροφή στη Γη να σημάνει και
το τέλος της ανθρώπινης φυλής»), είναι και το κατεπείγον
ζήτημα ότι η γη, εξαιτίας της άνευ όρων και ορίων οικονομικής
μεγέθυνσης, βρίσκεται ήδη σε μια διαδικασία αποσύνθεσης, η
οποία υπονομεύει άμεσα τόσο την ανθρώπινη ζωή, όσο τη ζωή
άλλων έμβιων όντων.
Η λύση που προτείνει η κοινωνική οικολογία για την
αναδιαμόρφωση της οικονομίας είναι αυτή της ηθικής οικονομίας:
δηλαδή ένα συμμετοχικό και ορθολογικό σύστημα παραγωγής και
διανομής, το οποίο δεν εξυπηρετεί απλά τις υλικές μας ανάγκες,
αλλά αντιμετωπίζει συνολικά την οικονομία ως το πεδίο όπου
καλλιεργούνται πνευματικοί και ηθικοί δεσμοί τόσο ανάμεσα
στους ανθρώπους που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, όσο και
ανάμεσα στον εργαζόμενο και στο προϊόν της εργασίας του, το
οποίο επειδή δεν έχει το χαρακτήρα του εμπορεύματος, δηλαδή
του πράγματος που παράγεται καταναγκαστικά για να πουληθεί σε
μια απρόσωπη και ανώνυμη αγορά, γίνεται ένα αντικείμενο που
ενσωματώνει το σεβασμό, τη φροντίδα, την υπευθυνότητα και την
εμπνευσμένη δουλειά αυτού που το παράγει.
Αυτή η νέα οικονομία αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες μιας
αυτόνομης αποκεντρωμένης αμεσοδημοκρατικής οικοκοινότητας συνενωμένης με άλλες οικοκοινότητες μέσα από μια ομοσπονδιακή
δομή. Το μέγεθος της κοινότητας αυτής είναι τέτοιο που αφενός
να επιτρέπει στους πολίτες να συνέρχονται και να
συναποφασίζουν μέσα από πρόσωπο-με-πρόσωπο συνελεύσεις για όλα
τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα και αφετέρου οι ανθρώπινες
δραστηριότητες να μην προκαλούν στη γύρω βιοκοινότητα ένα
βάρος που να μην μπορεί αυτή να το αντέξει. Με οικολογικούς
όρους η ανθρώπινη δραστηριότητα να μη υπερβαίνει τη φέρουσα
ικανότητα των γύρω οικοσυστημάτων.
Με τα λόγια του ίδιου του Μπούκτσιν: «(…) η οικολογικά

προσανατολισμένη κοινωνία θα μπορούσε να είναι προοδευτική και
όχι οπισθοδρομική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση όχι στον
πρωτογονισμό, στον ασκητισμό και στην απάρνηση, αλλά στη υλική
απόλαυση και στην ανάπαυση. Για να μπορέσει μια κοινωνία να
κάνει τη ζωή όχι μόνο ιδιαίτερα ευχάριστη για τα μέλη της αλλά
και αρκετά άνετη ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην
πνευματική και πολιτισμική αυτοκαλλιέργεια τους, η οποία είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία πολιτισμού και μιας σφύζουσας
πολιτικής ζωής, οφείλει να μην αρνηθεί τη σπουδαιότητα της
τεχνικής και της επιστήμης, αλλά να τις εναρμονίσει με οράματα
ανθρώπινης ευτυχίας και άνεσης.
Η κοινωνική οικολογία δεν είναι μια οικολογία της πείνας και
της υλικής στέρησης, αλλά της αφθονίας. Αποσκοπεί στη
δημιουργία μιας ορθολογικής κοινωνίας στην οποία η σπατάλη, η
υπερβολή, θα τίθεται υπό έλεγχο από ένα νέο σύστημα αξιών. Και
όταν ή εάν προκύπτουν ελλείψεις ως αποτέλεσμα ανορθολογικής
συμπεριφοράς, οι λαϊκές συνελεύσεις θα εγκαθιδρύουν ορθολογικά
επίπεδα κατανάλωσης μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Εν
συντομία, η κοινωνική οικολογία τάσσεται υπέρ της διεύθυνσης,
του σχεδιασμού και των κανονισμών που διαμορφώνονται από
λαϊκές συνελεύσεις και κατά των ανεύθυνων μορφών συμπεριφοράς
που πηγάζουν από ατομικές ιδιορρυθμίες» (Το Πρόταγμα του
Κομμουναλισμού).

* Το παρόν κείμενο παρουσιάστηκε από τον Μάκη Κορακιανίτη στην
εκδήλωση «Η Κοινωνική Οικονομία ως Αγαθό όλης της Κοινωνίας»
που έγινε στις 11/12/16 στο Συνεργατικό Καφενείο Περιμπανού
από το TRISE. Ολόκληρο το ηχητικό της εκδήλωσης εδώ:
* Ο Μάρρεϋ Μπούκτσιν γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1921 στο
Μπρονξ της Νέας Υόρκης από γονείς Ρωσοεβραίους και πέθανε στις
30 Ιουλίου του 2006 στο Μπέρλινγκτον της Πολιτείας Βερμόντ.
Από τους σημαντικότερους στοχαστές του ελευθεριακού
κομμουνισμού και θεμελιωτής της ριζοσπαστικής οικολογικής

σκέψης. Η σύνθεση ελευθεριακών ιδεών και οικολογίας που
πραγματοποίησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 είχε ως
αποτέλεσμα το πρόταγμα της Κοινωνικής Οικολογίας. Εργάστηκε ως
βιομηχανικός εργάτης στην αυτοκινητοβιομηχανία και συμμετείχε
στο αμερικανικό εργατικό κίνημα της δεκαετίας του ’30 ως
επαναστάτης συνδικαλιστής. Αυτομορφώθηκε και στα τέλη της
δεκαετίας του ’60 δίδαξε σε ένα από τα μεγαλύτερα ελεύθερα
πανεπιστήμια των ΗΠΑ στο Alternative University στη Νέα Υόρκη
και από το 1974 μέχρι το 1983 έγινε τακτικός καθηγητής στο
Ramapo (Ράμαπο) College όπου δίδαξε Κοινωνική Θεωρία. Τη
δεκαετία του ’80 αναμίχθηκε ενεργά με τα κινήματα της Νέας
Αριστεράς και της αντικουλτούρας. Το 1974 ίδρυσε -μαζί με τον
ανθρωπολόγο Νταν Τσόντορκοφ- το Ινστιτούτο Κοινωνικής
Οικολογίας στο Βερμόντ. Πολυγραφότατος στοχαστής έχει
συγγράψει πολλά βιβλία στα οποία επεξεργάζεται κριτικά τα
κρίσιμα κοινωνικά, οικολογικά, πολιτικά και οικονομικά
ζητήματα της εποχής μας. Αποτελεί έναν από τους πιο
πολυμεταφρασμένους στα ελληνικά ξένους συγγραφείς.

Η
Οικοδόμηση
μιας
Εναλλακτικής Οικονομίας στη
Ροζάβα
Γιώργος Κολέμπας
Εισαγωγικά
Οι Κούρδοι, ένας λαός μοιρασμένος σε τέσσερα κράτη είναι το
πιο μεγάλο -πληθυσμιακά- αλύτρωτο έθνος στον κόσμο. Ένας λαός
με φεουδαρχικές-πατριαρχικές δομές, στήριγμα μεγάλων
αυτοκρατοριών της Οθωμανικής και της Περσικής, ένας λαός με
συμμετοχή ένοπλων φυλών του στις γενοκτονίες του στρατού του

Μουσταφά Κεμάλ -και στην καταστροφή της Σμύρνης- με
αποφασιστική συμμετοχή στην οριστική νίκη του, αλλά προδομένος
από τις υποσχέσεις του Κεμάλ για αυτονομία. Ένας λαός
προδομένος από τις διεθνείς συμφωνίες όπως της Λωζάνης του
1923 ή της Βαγδάτης του 1955. Ένας λαός που τα κράτη της
Τουρκίας, της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράν εφάρμοσαν στο σώμα
του πολιτικές εθνοκτονίας, είχε αναπτύξει ένα συγκρουσιακό
μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα, που επιχειρούσε αποσχίσεις
τύπου «εθνικής-κρατικής αυτοδιάθεσης».
Στις αρχές του 1990, ο πόλεμος στο Κουρδιστάν ήταν στο
αποκορύφωμά του. Στη συνέχεια, το 1993, υπήρξε και απαγόρευση
της λειτουργίας του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ) και
πολλών άλλων κουρδικών ενώσεων στην Ευρώπη. Η κατάσταση άρχισε
να αλλάζει το 2003 όταν ένας από τους αρχηγούς του ΡΚΚ, ο
Αμπντουλάχ Οτσαλάν (ο «Άπο», ιδρυτής και αδιαμφισβήτητος
ηγέτης του μέχρι τη σύλληψή του στην ελληνική πρεσβεία στην
Κένυα τον Φλεβάρη του 1999) έγραψε στη φυλακή στο νησί Ιμραλί
–επηρεασμένος και από το Ζαπατίστικο Κίνημα και τα γραφτά του
Μάρεϋ Μπούκτσιν- το βιβλίο με τον τίτλο: «Κληρονόμοι του
Γκιλγκαμές». Στο εν λόγω βιβλίο απορρίπτει όλες -και τις
Κούρδικες- μορφές εθνικισμού, κάνει γενική κριτική του
κράτους, ακόμα και του σοσιαλιστικού, και προτάσσει την
απελευθέρωση των γυναικών. Κάτι τέτοιο οδήγησε σε πολλές
συζητήσεις και στο ίδιο το κουρδικό κίνημα, αλλά και στο
διεθνές, το οποίο ανανέωσε το ενδιαφέρον του για το κουρδικό
ζήτημα.
Όταν αποφασίστηκε, το 2009, το πρώτο Κοινωνικό Φόρουμ της
Μεσοποταμίας να πραγματοποιηθεί στο Ντιγιαρμπακίρ, υπήρξε
παράλληλα ένα Camp, όπου συμμετείχαν πολλές εκατοντάδες
άνθρωποι από την Ευρώπη. Σε ανταλλαγή απόψεων με την κουρδική
νεολαία και τις γυναικείες οργανώσεις διατυπώθηκε η νέα ιδέα
του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος: Δημοκρατική Αυτονομία
και Λαϊκός Συνομοσπονδισμός!
Ένα σημαντικό τμήμα του λαού των Κούρδων, κάνει σήμερα μια
παραδειγματική επανάσταση, χτίζοντας τις δομές μιας

δημοκρατικής, δίκαιης και οικολογικής κοινωνίας. Από τον
Μάρτιο του 2011 είχαν συγκροτηθεί
συμβουλιακές δομές στη
Ροζάβα. Οι συμβουλιακές αυτές δομές σχηματίσθηκαν τότε ως μια
παράλληλη δομή στο κράτος. Δεν συγκρούστηκαν σχεδόν καθόλου
άμεσα με το κράτος. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο ότι το καθεστώς
του Μπάαθ δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την ανοιχτή σύγκρουση με
τους Κούρδους-σες και είχε επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της
εξέγερσης των μη-κουρδικών περιοχών.
Ένα
σύστημα
πολλαπλών
επιπέδων, δηλαδή λαϊκά
συμβούλια,
θεματικές
επιτροπές, ομάδες εργασίας
και διασυνδέσεις μεταξύ
τους, οργανώθηκαν τόσο
πλατιά, που σε λίγους μήνες
μπόρεσαν να συναντηθούν
αντιπρόσωποι από όλες τις
περιοχές της Ροζάβα και της
Συρίας, για να ιδρύσουν το
Λαϊκό Συμβούλιο του Δυτικού
Κουρδιστάν (MGRK – Meclîsa
Gel
Α
Kurdistanê).

Rojavayê
Στο πλαίσιο

της πρωτοβουλίας του MGRK,
στις 19 Ιούλη 2012 ξεκίνησε
η
επανάσταση
από
το
Κομπάνι. Ο πληθυσμός έδιωξε
το καθεστώς Μπάαθ, σε
μεγάλο βαθμό αναίμακτα. Ενώ η υπόλοιπη Συρία βυθιζόταν σε
εμφύλιο πόλεμο, η Ροζάβα πρότεινε έναν τρίτο δρόμο, πέρα από
το καθεστώς Μπάαθ και τη Συριακή Αντιπολίτευση. Οι Κούρδοι της
Συρίας ανέλαβαν τον έλεγχο των εδαφών τους και ανακήρυξαν μια
δημοκρατική, πολυεθνική, πολυθρησκευτική αυτονομία, ιδρύοντας
τρία αυτοδιοικούμενα καντόνια: Κομπάνι, Αφρίν και Τζαζίρα
(Kobanî, Afrîn, Cizîrê).

Ένα συμβουλιακό κίνημα ξαναεμφανίσθηκε -μετά το Ζαπατίστικο
Κίνημα με τις επιτροπές καλής διακυβέρνησης στην Τσιάπας- πιο
κοντά μας στα τρία καντόνια της κουρδικής αυτονομίας. Η
Κοινότητα είναι η βάση του συμβουλιακού συστήματος και
αποτελείται κατά το πλείστον από περίπου 30 έως 150 νοικοκυριά
στις πόλεις (συνήθως ανά δρόμο) και στην ύπαιθρο από ένα
χωριό. Ένα μοντέλο πολύ χρήσιμο για εμάς, αλλά και το
παγκόσμιο κίνημα της ελευθερίας, της ισότητας, του
κοινοτισμού, της αποανάπτυξης-τοπικοποίησης, της οικολογίας
και της άμεσης δημοκρατίας. Οι πολύπλευρες και πολυσήμαντες
εξελίξεις στη Ροζάβα είναι ένα παράδειγμα που οφείλουμε να
εξετάσουμε και να διδαχθούμε. Το ζήτημα της επαναστατικής
αλλαγής και στα μέρη μας, προϋποθέτει την αποκέντρωση σε
κοινότητες, δήμους και περιφέρειες και τη δικτύωσή τους σε
ανακλητά συμβούλια.
Οι βάσεις της οικονομίας στη Ροζάβα
Με την καθιέρωση του καθεστώτος Μπάαθ, η οικονομία είχε
ευθυγραμμιστεί με την ισχυρή κρατική παρέμβαση. Από τη
δεκαετία του 2000 ξεκίνησε μια ταχεία ιδιωτικοποίηση και η
νεοφιλελεύθερη προσαρμογή στις διεθνείς αγορές, η οποία
οδήγησε στην επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης. Η γεωργία μαζί με την παραγωγή πετρελαίου στη Συρία- έχει ένα σημαντικό
οικονομικό ρόλο και αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του
οικονομικού προϊόντος, όντας πολύ σημαντική σε διεθνή
σύγκριση. Τόσο στο πετρέλαιο όσο και στα άλλα δύο σημαντικά
στις εξαγωγές προϊόντα (υφάσματα και τρόφιμα) η Ροζάβα είχε
πριν από τον πόλεμο και το εμπάργκο ένα σημαντικό ρόλο. Επειδή
και οι τρεις περιοχές της είναι ιδανικές για την υψηλή
γεωργική παραγωγή.
Η γεωργία στο καντόνι Cizîrê πριν από αρκετές δεκαετίες είχε
στραφεί συστηματικά στην μονοκαλλιέργεια του σιταριού και σε
μικρότερο βαθμό στο βαμβάκι, ενώ στα καντόνια Kobanî και Afrin
φυτεύτηκαν κυρίως φρούτα και ελιές. Το καντόνι Cizîrê παράγει
έως και 50% του συνόλου του συριακού σιταριού. Από το Afrîn
προέρχεται το 25% της παραγωγής ελιάς στη χώρα.

Η συνολική γεωργική παραγωγή ήταν σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενη
από την κυβέρνηση της Συρίας, οπότε δεν επιτρεπόταν για
παράδειγμα στο Cizîrê η καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών.
Έτσι, η περιοχή, ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, δίνει την
εντύπωση ενός ενιαίου χωραφιού σταριού.
Οι ποσότητες του πετρελαίου της περιοχής Cizîrê είναι τόσο
μεγάλες, ώστε 50-60% της παραγωγής πετρελαίου της Συρίας
προέρχεται από δω. Το 1995 η Συρία έφθασε ήδη στο αποκορύφωμα
της παραγωγής. Από τότε η παραγωγή πετρελαίου πηγαίνει αργά
αλλά σταθερά πίσω εξαιτίας της συρρίκνωσης αποθεμάτων. Αν δεν
είχε ξεσπάσει ο σημερινός πόλεμος, η Συρία από το 2020 και
πέρα δεν θα είχε άλλο πετρέλαιο για εξαγωγή – και λόγω της
αύξησης
της
ζήτησης
στην
εγχώρια
αγορά.
Στους
πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του Cizîrê υπάρχει όμως ακόμα
μια σημαντική ποσότητα φυσικού αερίου. Δεν έχει ένα τόσο
μεγάλο μερίδιο στη συνολική παραγωγή της Συρίας, όπως το
πετρέλαιο, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται.
Σε όλα τα προϊόντα που παράγονταν στη Ροζάβα γίνονταν
περαιτέρω επεξεργασία έξω από την ίδια την περιοχή, πράγμα που
δείχνει και τον αποικιοκρατικό χαρακτήρα του κράτους της
Συρίας. Το προωθούμενο πετρέλαιο (και το φυσικό αέριο επίσης)
μεταφερόταν μέσα από τους αγωγούς στη Χομς, όπου υπήρχαν τα
μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας. Στη Ροζάβα δεν υπάρχουν
επίσης μεγάλες αλευροβιομηχανίες, όπως νοτιότερα και δυτικά
της χώρας. Ομοίως, το βαμβάκι συλλέγεται εκεί, αλλά
εκκοκίζεται στο νότο.
Έτσι, ο πληθυσμός της Ροζάβα έπρεπε να αγοράζει αλεύρι,
φρούτα, λαχανικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πετρέλαιο και
άλλα βασικά αγαθά από τα άλλα μέρη της Συρίας, αν και οι
πρώτες ύλες τους είχαν παραχθεί σε σημαντικό βαθμό στην
περιοχή τους.
Μπορεί να φανεί καθαρά ότι η Ροζάβα είχε παραμεληθεί
συστηματικά -παρά τα επιφανειακά και τα υπόγεια πλούτη τηςκαι κρατήθηκε φτωχή. Εφαρμοζόταν πάντα μια πολιτική που έμελλε

να κρατήσει τον τοπικό πληθυσμό εξαρτημένο από το καθεστώς.
Αυτός ήταν ένας από τους τρόπους για να κάνει τους Κούρδους να
μεταναστεύσουν στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις της Συρίας.

Η εξέλιξη της οικονομίας
με την επανάσταση

Με την ευρεία απέλαση του καθεστώτος Μπάαθ από τη Ροζάβα, που
άρχισε στις 19.7.2012, οι συμβουλιακές δομές αντιμετώπισαν την
πρόκληση να μη καταρρεύσουν η οικονομία και οι βασικές
υπηρεσίες. Αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ σημαντικό η δημιουργία
των συμβουλίων τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα, παντού.
Ειδικότερα, η δημιουργία οικονομικών επιτροπών σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, ήταν αποφασιστικής σημασίας.
Το πρώτο πρόβλημα στο πλαίσιο της Επανάστασης ήταν η διατήρηση
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αυτό επιτεύχθηκε με το ότι δεν διαλύθηκαν οι υφιστάμενες
διοικήσεις τους, αλλά σταδιακά ενσωματώθηκαν στο συμβουλιακό
σύστημα. Το δεύτερο σημαντικό μέτρο ήταν οι έλεγχοι των τιμών.
Τα καθορισμένα από τις οικονομικές επιτροπές όρια τιμών
ελέγχονταν από τη δεύτερη μέρα της επανάστασης στις αγορές και
στα καταστήματα. Έτσι, έπρεπε να αποφευχθεί η εκμετάλλευση της
εμπόλεμης κατάστασης από τους κερδοσκόπους με την αποθήκευση
των τροφίμων και φαρμάκων ώστε να κερδοσκοπήσουν με την
επακόλουθη έκρηξη τιμών. Έτσι ειδικά, ήταν εγγυημένη η κάλυψη
των βασικών αναγκών του πληθυσμού (τρόφιμα, πετρέλαιο κ.λπ.).
Ίσως η μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση ήταν το εμπάργκο από την
Τουρκία, που επιβλήθηκε από την επανάσταση και μετά. Μετά από

μακρές διαμαρτυρίες του πληθυσμού στο βόρειο τουρκικό τμήμα
του Κουρδιστάν, επιτράπηκαν σε ένα μικρό βαθμό μόνο τα φάρμακα
προς τη Ροζάβα, από τις αρχές του 2013. Η νοτιοκουρδική
κυβέρνηση του PDK στο Ιράκ συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο,
το εμπάργκο χαλαρώνεται ανάλογα με τις πολιτικές σκοπιμότητες.
Κάποια τρόφιμα που λείπουν από τη Ροζάβα, όπως τα λαχανικά και
τα φρούτα, καθώς και άλλα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με
φορτηγά μέσω εχθρικών περιοχών αφού οι προμηθευτές έχουν δώσει
μεγάλες μίζες στην αντίστοιχη ισλαμίστικη ομάδα που τις
ελέγχει. Έτσι τα προϊόντα αυτά είναι για άλλη μια φορά τόσο
ακριβά που μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού μπορεί να τα
αντέξει οικονομικά. Και εδώ γίνεται έλεγχος των τιμών, ωστόσο,
υπάρχει μια αναπόφευκτη άτυπη αγορά στην οποία πολλά είναι σε
εξαιρετικά υψηλές τιμές. Επιπλέον, στα τουρκικά σύνορα
ορισμένα αναγκαία εμπορεύματα εισέρχονται λαθραία στη Ροζάβα.
Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο διασυνοριακό εμπόριο, το
κάνουν με κίνδυνο της ζωής τους. Κάθε εβδομάδα πυροβολούνται
μαζί με πρόσφυγες, από Τούρκους στρατιώτες, ενώ τζιχαντιστές
μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα της Τουρκίας σε μεγάλο βαθμό
ανεμπόδιστα.
Επειδή η γεωργικά πλούσια περιοχή της Ροζάβα έπρεπε να
εξασφαλίζει ακριβά ένα μεγάλο ποσοστό των λαχανικών, φρούτων
και αλευριού από τη Latakya, Δαμασκό και άλλες πόλεις της
Συρίας (το καντόνι Cizîrê υστερεί ιδιαίτερα σε φρούτα και
λαχανικά), αυτό οδήγησε σε πολύ σοβαρά προβλήματα μετά την
επανάσταση. Αν και τα σιτηρά υπήρχαν σε μεγάλες ποσότητες, η
προμήθεια σε αλεύρι στην πρώτη χειμερινή περίοδο μετά την
επανάσταση 2012/13 ήταν πολύ δύσκολη. Μια πείνα στην Cizîrê
και στο Kobanî μπόρεσε να αποτραπεί μόνο μέσω του συστήματος
διανομής από τις συμβουλιακές δομές. Με την κατασκευή πολλών
αλευρόμυλων από το 2013 διευκολύνθηκε η κατάσταση και το 2014
στο Cizîrê ήταν τόσο πολύ καλή, ώστε να μπορούν να εξάγουν
αλεύρι (ακριβώς αυτό συνέβη στο ιρακινό Κουρδιστάν- που μέχρι
τότε εισήγαγε αλεύρι από την Τουρκία). Το Kobanî είχε σταθεί
στο θέμα αυτό καλύτερα από το Afrin, γιατί είχαν καλλιεργηθεί
εδώ σιτηρά πριν από την επανάσταση στο 1/3 των γεωργικών

εκτάσεων. Στο Kobanî η παραγωγή σιταριού έχει αυξηθεί από το
2013, έτσι ώστε το τέλος του έτους ήταν μεταποιημένα αρκετά
διατροφικά αγαθά. Το Afrin όμως ακόμα έπρεπε να αγωνιστεί
μέχρι το 2014 για να το καταφέρει αυτό, αν και έχει ήδη
αρχίσει να προσαρμόζει την παραγωγή του.
Μια άλλη σημαντική θετική εξέλιξη για την οικονομική
σταθεροποίηση της Cizîrê -αλλά όχι για το Kobanî και το Afrinήταν η διύλιση αργού πετρελαίου από το καλοκαίρι του 2013. Οι
συμβουλιακές δομές με τη βοήθεια ειδικευμένων εργαζομένων
κατάφεραν με απλά συστήματα να διυλίσουν επαρκή ποσότητα
πετρελαίου σε ντίζελ. Αυτό οδήγησε σε μια βελτίωση της ζωής
και της οικονομικής δραστηριότητας. Η αμυντική στρατιωτική
δύναμη ενισχύθηκε επίσης. Ο έλεγχος των τιμών ήταν επίσης
ιδιαίτερα αποφασιστικός στη διανομή του πετρελαίου κίνησης και
πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα, ένα λίτρο Diesel πωλείται στη
μισή τιμή σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την επανάσταση,
και αυτό διευκολύνει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων. Το Diesel
είναι απαραίτητο για τα οχήματα, τον εφοδιασμό των νοικοκυριών
σε ηλεκτρισμό, τη θέρμανση, τη μικρή βιομηχανική και αγροτική
παραγωγή. Η διύλιση έχει δυστυχώς ως αποτέλεσμα Diesel
κατώτερης ποιότητας που είναι επιβλαβής για τις γεννήτριες,
τους κινητήρες οχημάτων και τα μηχανήματα. Αυτό το ξέρουν τα
Συμβούλια τα οποία αναζητούν λύσεις για την καλύτερη διύλιση.

Οι οικονομικές επιτροπές σε
όλα τα επίπεδα ήταν σε θέση
με την αλληλέγγυα εργασία
τους να εξασφαλίσουν ότι
στους
δήμους
ή
τις
περιφέρειές τους κανείς δεν
θα λιμοκτονούσε πραγματικά
και ότι τα οικονομικά πιο
αδύναμα μέλη θα στηριχθούν
καλά. Δεν ήταν μόνο ότι
βοήθησαν με τα τρόφιμα, υπάρχει η συνεχής επιδίωξη ότι κάθε
ενήλικος θα έχει μια δουλειά και έτσι θα μπορεί να συμβάλλει
στη δική του φροντίδα, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της
επανάστασης. Εκτός από την πρώτη χειμερινή περίοδο μετά την
επανάσταση, η επισιτιστική κατάσταση στα τρία καντόνια τώρα
είναι αρκετά ικανοποιητική, τόσο ώστε να αυξηθεί η παροχή των
απαραίτητων στους οικονομικά αδύναμους και τους πρόσφυγες από
άλλα μέρη της Συρίας. Η απελευθέρωση της Ροζάβα σήμαινε επίσης
ότι και στα τρία καντόνια, το 2013 λιγότερο αλλά από το 2014
περισσότερο, ξεκίνησε μια έκρηξη στην οικοδομή.
Παντού χτίστηκαν νέα κτίρια και αυξήθηκαν οι όροφοι στα
υπάρχοντα, πράγμα απαραίτητο γιατί από τον ολοένα και πιο
βάναυσο πόλεμο στη Συρία όλο και περισσότεροι άνθρωποι
κατέφυγαν στη Ροζάβα και επομένως χρειάστηκε περισσότερος
κατοικήσιμος χώρος. Το απαραίτητο για αυτό τσιμέντο παράγεται
εν μέρει στη Ροζάβα. Αλλά η αιτία της ζωτικότητας της
οικονομίας πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στη γεωργία, όπου
επικρατεί η υψηλότερη παραγωγικότητα. Κάθε μέρα το πρωί σε
κάθε πόλη, πολλές εκατοντάδες παραγωγοί διατροφικών προϊόντων
έρχονται για να πουλήσουν τα δικά τους ή να αγοράσουν τα
προϊόντα για τις ανάγκες τους.
Ενώ τη χρονιά της επανάστασης του 2012 ακόμα επικρατούσε
κυρίως η οργάνωση των βασικών υπηρεσιών φροντίδας, παράλληλα
με την ασφάλεια, με κάθε μικρό βήμα προόδου αλλάζει και το
περιεχόμενο των συζητήσεων. Αυτές οι συζητήσεις συντείνουν στο

σκοπό, να πάει η περιοχή -πέρα από τον καπιταλισμό και την
κρατικά κατευθυνόμενη οικονομία- στον Τρίτο Δρόμο της
οικονομίας. Έτσι, μετά από πολλές συζητήσεις και προετοιμασίες
άρχισαν να στήνονται οι πρώτοι συνεταιρισμοί το 2013 και ένα
χρόνο αργότερα ο αριθμός τους αυξήθηκε αλματωδώς. Ιδρύθηκαν
συνεταιρισμοί που ψήνουν ψωμί, παράγουν υφάσματα, μεταποιούν
ρούχα, παρασκευάζουν από γάλα τυριά και άλλα γαλακτοκομικά
προϊόντα, καλλιεργούν φιστίκια ή φακές και πωλούν
απορρυπαντικά. Ή ιδρύθηκαν γεωργικοί συνεταιρισμοί
στις
κοινωνικοποιημένες κρατικές γαίες. Συνεταιρισμοί και
συνεργατικές ομάδες σε τέτοιους τομείς δραστηριότητας
ιδρύονται αυτή τη στιγμή σε όλες τις πόλεις. Η ποικιλομορφία
αυξάνει με κάθε χρόνο που περνά. Αυτό είναι απαραίτητο εάν θα
πρέπει να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα ο διακηρυγμένος στόχος για
την επέκταση των συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς της
οικονομίας και να γίνουν αυτοί η κυρίαρχη οικονομική μορφή.
Ο καπιταλισμός στο Κουρδιστάν και ιδιαίτερα στη Ροζάβα δεν
ήταν σε θέση να περάσει τόσο σημαντικά στο μυαλό και στη
συνείδηση των ανθρώπων, όσο στις οικονομικά πιο αναπτυγμένες
περιφέρειες. Αυτό φαίνεται να διευκολύνει τη δημιουργία μιας
συνεταιριστικής-συνεργατικής κοινωνικής οικονομίας σε πολλούς
τομείς.
Για να βάλει σε εφαρμογή μια τέτοια διαδικασία, ο Δημοκρατικός
Συνομοσπονδισμός προωθεί την κοινοτικοποίηση της οικονομίας. Η
οικονομική υπανάπτυξη της κουρδικής περιοχής από τη μία πλευρά
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μειονέκτημα, από την άλλη όμως
αντιμετωπίζεται και ως μια ευκαιρία. Η παραδοσιακή κοινωνική
συλλογικότητα των πληθυσμών του Κουρδιστάν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί με θετικό τρόπο για την οικοδόμηση μιας
κοινοτικής οικονομίας. Η ενσωμάτωση με θετικό τρόπο των
παραδοσιακών δομών στις νέες, είναι χαρακτηριστικό του
κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος.
Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία συστηματικού
μετασχηματισμού, όπου παράδοση και χειραφέτηση συνδέονται με

αυτόν τον τρόπο. Ο Δημοκρατικός Συνομοσπονδισμός είναι
ανοικτός σε άλλες πολιτικές ομάδες και παρατάξεις. Είναι
ευέλικτος, πολυπολιτισμικός, αντι-μονοπωλιακός και με
προσανατολισμό τη συναίνεση. Οικολογία και φεμινισμός είναι οι
κεντρικοί πυλώνες. Σε αυτό το είδος της αυτοκυβέρνησης,
απαιτείται ένα εναλλακτικό οικονομικό σύστημα, το οποίο να
αυξάνει τους κοινωνικούς πόρους, αντί να τους εκμεταλλεύεται,
και έτσι να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες της κοινωνίας. Το
κίνημα των Συμβουλίων στην περίπτωση αυτή είναι ο φορέας της
διαδικασίας.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στη Ροζάβα δεν στρέφεται ενάντια
στην ατομική ιδιοκτησία, αλλά έχει ως στόχο να θέσει αυτή την
ατομική ιδιοκτησία στην υπηρεσία και χρήση όλων των ομάδων του
πληθυσμού που ζουν εκεί. Έτσι, τα σχέδια της εναλλακτικής
οικονομίας υλοποιούνται μέσω της οικοδόμησης των συνεταιρισμών
και την επέκτασή τους παντού και με αυτό προσπαθεί να
χειραφετηθεί η κοινωνική συνείδηση από τους καπιταλιστικούςφεουδαρχικούς καταναγκασμούς και να πραγματοποιήσει μια
κοινωνική επανάσταση. Όπως διατυπώνεται χαρακτηριστικά:
«Θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των απλών ανθρώπων
από τους πλούσιους με τους συνεταιρισμούς και τις
κοινότητες».
Το μοντέλο ιδιοκτησίας του Δημοκρατικού
Συνομοσπονδισμού θεωρεί ότι όλοι οι πόροι, αλλά και οι
συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις θα πρέπει να
διαχειρίζονται από τους ίδιους τους δήμους και τις κοινότητες.
Δεν πρέπει να πάνε σε μια μορφή νέας ιδιωτικοποίησης μέσω των
συνεταιρισμών. Με την από κοινού παραγωγή των δήμων και των
συνεταιρισμών και με το μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, ο
καθένας μπορεί να συμμετάσχει στην παραγωγή με τον δικό του
τρόπο και δεν υπάρχει ανεργία.
Για παράδειγμα: η πρώην κρατική γη που είναι το 80% των
συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων, βρίσκεται στη διαδικασία
της κοινοτικοποίησης: «Όταν το καθεστώς έφυγε από την περιοχή
παραδώσαμε την κρατική γη, που στην πραγματικότητα ανήκει στην
κοινωνία και το λαό, στους Συνεταιρισμούς των φτωχών και στο

συνεταιρισμό των οικογενειών των θυμάτων και πεσόντων… Το
μεγαλύτερο μέρος της γης πηγαίνει στους συνεταιρισμούς,
υπάρχουν εξαιρέσεις μόνο μικρής κλίμακας, όπου τεμάχια από 10
έως 40 στρέμματα μπορούν επίσης να πάρουν και μεμονωμένες
οικογένειες. Δεν επιτρέπεται να προκύψει καμία νέα μεγάλη
ιδιοκτησία.»

Επειδή η Αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με το καθεστώς Μπάαθ, δεν
θέλει να εφαρμόσει οποιεσδήποτε μορφές εξαναγκασμού, δεν έχει
απαλλοτριώσει μέχρι τώρα τις μεγάλες γαιοκτησίες. Βασικά,
όμως, το Κουρδικό Κίνημα Ελευθερίας είναι εκτός των άλλων και
υπέρ της κοινοτικοποίησης του νερού, του εδάφους και των
πόρων: «Νερό, Γη και Ενέργεια είναι αξίες που ανήκουν σε
ολόκληρη την κοινωνία. Αυτές είναι αξίες που πρέπει να είναι
στη διάθεση του συνόλου της κοινωνίας για χρήση. Οι Κοινότητες
και οι Δήμοι θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στα
θέματα του νερού, της γης και της ενέργειας. Εάν η κοινωνία
είναι ο συλλογικός ιδιοκτήτης των αξιών αυτών, τότε δε μπορεί
να οδηγείται από κανέναν από τη μύτη… Γι’αυτό, το νερό, η γη

και η ενέργεια δεν πρέπει να αφεθεί σε κανέναν άλλο. Οι αξίες
αυτές πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή μόνο της κοινωνίας.
Αυτές οι αξίες δεν μπορούν να είναι ιδιοκτησία ενός κράτους.
Ένα κράτος το οποίο κηρύσσει την κυριαρχία του πάνω στη γη,
την ενέργεια και το νερό, είναι ένα δεσποτικό και φασιστικό
κράτος.»
Εδώ γίνεται σαφές ότι ο στόχος του κουρδικού απελευθερωτικού
κινήματος είναι να κοινωνικοποιηθούν όλες αυτές τις αξίες και
να εκδημοκρατισθεί η οικονομία. Γι’αυτό, η οικοδόμηση της
εκδημοκρατισμένης οικονομίας περνά από την εκπαίδευση: «Αυτό
το κάνουμε μέσα από την κατάρτιση του πληθυσμού και με το να
τους δείχνουμε τρόπους για μια συνεταιριστική μορφή της
κοινωνικής οικονομίας. Συστήνουμε οικονομικές ακαδημίες για να
υποστηρίξουν αυτή την νέας μορφής οικονομία». Σε αντίθεση με
την κρατική και την ιδιωτική οικονομία, η κοινωνική οικονομία
οφείλει να οργανωθεί σε κάθε κοινωνικό τομέα συνεταιριστικά
και συνεργατικά:
«… Χτίζουμε συνεταιρισμούς στην οδοποιία, στις δημόσιεςδημοτικές υπηρεσίες, στη γεωργία, στο εμπόριο και τις
επιχειρήσεις και σε όλους τους τομείς. Δεν θέλουμε με αυτό να
ακολουθήσουμε οποιοδήποτε κράτος. Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα τους
δήμους να εξασφαλίζουν την παροχή νερού και ηλεκτρικού
ρεύματος. Ειδικά αυτή τη στιγμή, έχουμε προπάντων γεωργικά
εγχειρήματα, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι ζούμε σε
μια αγροτική περιοχή. Επιπλέον, έχουμε οικοδομικούς
συνεταιρισμούς, που έχουν ως στόχο να δώσουν σε όλους τους
ανθρώπους- έναντι αντίστοιχης συνεισφοράς- την ευκαιρία να
έχουν ένα σπίτι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη
στιγμή, επειδή πολλοί άνθρωποι μεταναστεύουν σε αυτή την
περιοχή.»
Επειδή το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα κατόρθωσε με τις
επιτροπές αυτοάμυνας -με μεγάλη συμμετοχή των γυναικών- να
προστατέψει τον πληθυσμό από τις επιθέσεις των Ισλαμικών
Ομάδων και του Μπαθικού καθεστώτος, πολλοί Σύροι από τα
εμπόλεμα μέρη, που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν

στην Ευρώπη -δηλαδή οι πιο φτωχοί- καταλήγουν στη Ροζάβα, με
αποτέλεσμα να έχει διπλασιασθεί ο πληθυσμός της.
Μια αρχική επισκόπηση των οικονομικών προγραμμάτων της
Δημοκρατικής Αυτονομίας μας δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να
εκληφθεί ως μια τοπική προσέγγιση, αλλά μάλλον ως ένας δρόμος
προς μια εναλλακτική μορφή για την ίδια την οικονομία σε
παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος δρόμος βασίζεται στην αλληλεγγύη.
«Έχουμε κάνει δικό μας ένα μοντέλο, το οποίο θα συμπεριλάβει
τελικά ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να τον συμπεριλάβει. Αυτό θα
το πετύχουμε αργά ή γρήγορα. Γιατί αυτό εκφράζει την επιτυχία
της κοινωνίας.»
Περισσότερο φωτογραφικό υλικό εδώ.
Το παρόν κείμενο παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Κολέμπα στην
εκδήλωση “Η Κοινωνική Οικονομία Αγαθό για Όλη την Κοινωνία”.
Ολόκληρο το ηχητικό της εκδήλωσης εδώ:
και εδώ: Συζήτηση με τον Γιώργο Κολέμπα.

Εκδήλωση:
Η
Κοινωνική
Οικονομία ως Αγαθό Όλης της
Κοινωνίας

Από την γέννηση του συνεταιριστικού κινήματος στις αρχές του
19ου αιώνα μέχρι τις κοινοτικές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας
και τα κατειλημμένα εργοστάσια της Λατινικής Αμερικής. Από
τους βαθιούς παραγωγικούς μετασχηματισμούς της Ισπανικής
Επανάστασης του ’36 μέχρι τις μορφές οικονομίας της Ρόζαβα.
Από το εγχώριο alter mondialiste κίνημα και τα εγχειρήματα
αλληλέγγυας / συνεργατικής οικονομίας, που ξεπήδησαν από το
κίνημα των πλατειών του 2012, μέχρι τα σύγχρονα γειωμένα στα
κινήματα παραδείγματα κοινωνικής οικονομίας και κοινών. Η
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν συγκροτείται ούτε
αναπτύσσεται απλώς από μεμονωμένες ομάδες συνεταιρισμένων
εργαζομένων μέσα στο εχθρικό περιβάλλον της αγοράς αλλά σε
διαρκή αλληλεπίδραση και υπό τον έλεγχο της κοινωνίας, όντας
αναπόσπαστο κομμάτι τοπικών και διατοπικών κινημάτων και
κοινοτήτων αγώνα.
Στις 11 Δεκέμβρη, ώρα 19:00, στο Συνεργατικό Καφενείο
Περιμπανού (Χατζηδάκη 9, Άνω Πατήσια) το Διεθνές Ινστιτούτο
Κοινωνικής Οικολογίας (TRISE) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο στην

ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο “Η Κοινωνική Οικονομία ως Αγαθό Όλης
της Κοινωνίας” με τους ακόλουθους εισηγητές και θεματικές αλλά
και παρεμβάσεις από διάφορες συλλογικότητες και συνεργατικά
εγχειρήματα:
Μάκης Κορακιανίτης: Η σκέψη του Murray Bookchin για την
οικονομία.
Γιώργος Κολέμπας: Μορφές οικονομίας στη Ρόζαβα του
Συριακού Κουρδιστάν.
Ορέστης Βαρκαρόλης: Η Ελληνική πραγματικότητα της
κοινωνικής οικονομίας: προβλήματα και προοπτικές.
Το Ινστιτούτο TRISE είναι ένα διεθνές δίκτυο ακτιβιστών με
σκοπό την κοινωνική έρευνα γύρω από την κοινωνική οικολογία,
την αστικοποίηση και τη ριζοσπαστική δημοκρατία, δουλεύοντας
για τις ανάγκες και τους στόχους των κοινωνικών κινημάτων
(περισσότερα: www.trise.org).
Η εκδήλωση “Η Κοινωνική Οικονομία ως Αγαθό Όλης της Κοινωνίας”
αποτελεί την έναρξη ενός προσυνεδριακού κύκλου εκδηλώσεων γύρω
από ζητήματα των κοινωνικών κινημάτων, που θα κορυφωθεί με τη
διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, στις 1-3
Σεπτέμβρη 2017, με τίτλο “Το Δικαίωμα στην Πόλη, Προς
Οικολογικές και Δημοκρατικές Πόλεις”.
TRISE – Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας

Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ | ΒΙΟ.ΜΕ.
και
Αλληλέγγυα
Οικονομία
(audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή στις 14:00, στην ERTOPEN.
Αναλύσεις και σχολιασμός… από τα κάτω.
Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στη ΒΙΟ.ΜΕ. και την κοινωνική και
αλληλέγγυα οικονομία με τον Αντώνη Μπρούμα. Αφορμή στάθηκε η
προσπάθεια πλειστηριασμού του εργοστασίου αλλά και η ψήφιση
του νομοσχεδίου για την Κ.ΑΛ.Ο.
Ραδιοφωνικά στους 106,7 στα FM για την Αττική, στους 96,5 FM
μέσω του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και μέσω του Ράδιο Ένωση
97,3 FM στην Βοιωτία.
Διαδικτυακά στο https://www.ertopen.com/radio.
Τα ηχητικά όλων των εκπομπών εδώ.

Θεσμίζοντας την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονομία
Αντώνης Μπρούμας
Στις 14 Ιουλίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία (ΚΑΟ). Ρητός σκοπός του σ/ν είναι η δημιουργία ενός
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους φορείς της ΚΑΟ. Το
συγκεκριμένο σ/ν αποτελεί μέρος του «παράλληλου προγράμματος»

της κυβέρνησης και διακηρυγμένο πυλώνα της πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ ήδη από την εποχή του πολύπαθου «προγράμματος της
Θεσσαλονίκης». Είχε προηγηθεί ο Ν. 4019/2011 της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο είχαν τεθεί οι βάσεις της εγχώριας
κρατικής ρύθμισης του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.
Το υπό διαβούλευση σ/ν της κυβέρνησης κάνει ορισμένα δειλά
βήματα μπροστά σε σχέση με τον υφιστάμενο Ν. 4019/2011.
Ταυτόχρονα όμως προωθεί επιμέρους σκοπούς ξένους προς τα
συμφέροντα της ΚΑΟ, που αυξάνουν τις εξαρτήσεις από το κράτος
και παγιώνουν την παραπληρωματικότητα της ΚΑΟ σε σχέση με την
αγορά. Πιο συγκεκριμένα, το σ/ν εισάγει κατάλληλα κριτήρια για
τον χαρακτηρισμό των φορέων της ΚΑΟ, όπως την απόλυτη ισότητα
στη λήψη των αποφάσεων, τη δίκαιη κατανομή των αμοιβών και την
περιορισμένη διανομή του πλεονάσματος της παραγωγής.
Ωστόσο, δεν βαθαίνει την δημοκρατία και τον δημοκρατικό έλεγχο
στο εσωτερικό των φορέων της ΚΑΟ σε σχέση με τον Ν. 4019/2011.
Τέτοιο βάθεμα θα ήταν δυνατό με την πρόβλεψη της δυνατότητας
για την ύπαρξη θεσμών ανακλητότητας, μομφής και
εναλλαξιμότητας στα όργανα της διοίκησης, για την ανάκληση
αποφάσεων της διοίκησης από τη Γενική Συνέλευση, για τη
συχνότερη από δύο έτη εναλλαγή προσώπων στη διοίκηση, για την
οικονομική και διοικητική διαφάνεια καθώς και για συγκεκριμένα
δικαιώματα της μειοψηφίας των συνεταίρων. Το πιο σημαντικό,
επιτρέπει κόντρα στις καλύτερες παραδόσεις του συνεταιριστικού
κινήματος, όπως άλλωστε και ο Ν. 4019/2011, την πρόσληψη από
φορείς ΚΑΟ εργαζομένων, μη-μελών του συνεταιρισμού και
επομένως διαιωνίζει τον εύλογο φόβο νόθευσης της δημοκρατίας
του θεσμού και χρήσης του ως οχήματος εμπορευματικοποίησης της
εργασίας και δολώματος για την ιδιωτικοποίηση κρατικά
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επίσης, το σ/ν δεν προβαίνει σε ποσοτικοποίηση της δίκαιης
κατανομής των αμοιβών με κίνδυνο η πρόβλεψη αυτή να αποτελέσει
απλό ευχολόγιο. Τέτοια ποσοτικοποίηση θα ήταν η απαγόρευση σε
φορείς της ΚΑΟ μίας διαφοράς ανώτατων/κατώτατων απολαβών
οποιουδήποτε είδους, η οποία θα ξεπερνούσε τους τρείς βασικούς

μισθούς. Τέλος, το σ/ν δεν απαγορεύει την διανομή του
πλεονάσματος, ακολουθώντας έτσι την συντηρητική λογική μέσα
στο συνεταιριστικό κίνημα ότι οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί
είναι και εξατομικευμένοι ιδιοκτήτες του συνεταιρισμού. Μία
εναλλακτική ριζοσπαστική λογική δεν λογίζει τους συνεταιριστές
ως μικρο-ιδιοκτήτες αλλά ως συνεταιρισμένους παραγωγούς για το
γενικότερο κοινωνικό όφελος. Η μη διανομή του πλεονάσματος
συγκροτεί τον συνεταιρισμό με όρους κοινής, όχι ατομικής ή
κρατικής, ιδιοκτησίας και σωρεύει το πλεόνασμα ως αναγκαίο
παραγωγικό κεφάλαιο για την διαρκή επιδίωξη της κοινωνικής
ωφέλειας.
Εντούτοις, το σ/ν κατατρύχεται από σοβαρά προβλήματα ως προς
την γενική του κατεύθυνση. Έτσι, ναι μεν διευρύνει το
παραγωγικό πεδίο της ΚΑΟ σε σχέση με τον Ν. 4019/2011,
εισάγοντας
τις
πρόσθετες
δυνατότητες
παραγωγικής
δραστηριότητας στους τομείς της συλλογικής ωφέλειας των
συνεταιρισμένων εργαζομένων, των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος, της κοινωνικής καινοτομίας και της βιώσιμης
ανάπτυξης. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτόν καταδικάζει την ΚΑΟ στα
οριοθετημένα αυτά πεδία παραγωγικής δραστηριότητας και,
συνεπώς, σε σχέση παραπληρωματικότητας με την ιδιωτική
οικονομία της αγοράς, που απλώνεται σε όλο το φάσμα της
κοινωνικής αναπαραγωγής. Το πιο σημαντικό, αποκλείει την
γενικευμένη επέκταση της ΚΑΟ στη βασισμένη στα κοινά παραγωγή.
Αποθαρρύνει έτσι τη σύμπραξη των κοινοτήτων των κοινών με τους
φορείς της ΚΑΟ και την ενίσχυση αμφότερων των δύο αυτών μορφών
κοινωνικής παραγωγής. Μία σύμπραξη, που μπορεί να λάβει
εκρηκτικές διαστάσεις, αν οι φορείς της ΚΑΟ αναπτύσσονται στα
πεδία οριοθέτησης των κοινοτήτων των κοινών, όπου είναι
αναγκαία η ένταση εργασίας και όπου η κυριαρχία του αγοραίου
συστήματος ροής αξίας πάνω στη σφαίρα των κοινών καθιστά
δυσχερή την ανάπτυξη οικονομιών δώρου.
Επιπλέον, όπως έχει δείξει η εμπειρία της Βενεζουέλας, οι πιο
επιτυχημένες συνεταιριστικές μορφές του 21 ου αιώνα είναι οι
κοινοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που διαχειρίζονται

τοπικούς πόρους και ανάγκες και όπου συμμετέχει και η τοπική
κοινωνία. Τέτοιοι συνεταιρισμοί αντλούν την δύναμή τους από το
ρίζωμα στην τοπική κοινότητα και από την ενδυνάμωση ενός
κοινοτικού συνταγματισμού, που καταργεί στην πράξη τους
ψευδεπίγραφους διαχωρισμούς μεταξύ πολιτικής και οικονομίας
του αστικού τρόπου σκέψης. Η προοπτική αυτή θα μπορούσε να
βρει την αντανάκλασή της στον νόμο μέσα από την πρόβλεψη μίας
νέας μορφής κοινοτικού συνεταιρισμού για την παραγωγή
κοινοτικών προϊόντων/υπηρεσιών γενικότερου ενδιαφέροντος με
την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και με δυνατότητα
παραχώρησης χρήσης τοπικών πόρων από το κράτος υπό όρους
βιωσιμότητας.
Εν γένει, από το σ/ν λείπει η πνοή μιας γενικής κατεύθυνσης
για τη σύσταση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, ενός τομέα
που οριοθετείται από τον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας της
αγοράς. Αντίθετα, διαπνεέται από τη λογική, που επικρατεί και
στην ΕΕ, με βάση την οποία ΚΑΟ και ιδιωτική οικονομία
ταυτίζονται με την ΚΑΟ να συνιστά στην ουσία κομμάτι της
ιδιωτικής οικονομίας της αγοράς. Η ταύτιση ΚΑΟ και
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται σε πολλά σημεία
του σ/ν, όπως και στον υφιστάμενο Ν. 4019/2011, αποτελεί άδικη
εξίσωση της μεταχείρισης άνισων καταστάσεων. Στηρίζεται δηλαδή
στη λανθασμένη αντίληψη ότι οι φορείς της ΚΑΟ παράγουν και
διανέμουν μόνο εμπορεύματα και κεφάλαιο και όχι εναλλακτικές
αξίες αλληλεγγύης, συνεργασίας, μοιράσματος, συλλογικότητας,
που είναι εξίσου ή και περισσότερο κοινωνικά ωφέλιμες,
εντούτοις όμως «αόρατες» για το κυρίαρχο σύστημα ροής αξίας.
Και στην εξίσου λανθασμένη αντίληψη πως οι φορείς ΚΑΟ μπορούν
να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις στην αγορά. Εκτός των ρυθμιστικών αδικιών της
τυπικής ισότητας ουσιαστικά άνισων καταστάσεων μία προσέγγιση
ομαδοποίησης της ΚΑΟ με την ιδιωτική οικονομία της αγοράς έχει
την πρόσθετη επίπτωση ότι συμπεριλαμβάνει την ΚΑΟ στο πεδίο
εφαρμογής του δικαίου απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων, του
βασικού οχήματος της ΕΕ για την εμπορευματικοποίηση τομέων της
παραγωγής, και επί της ουσίας απαγορεύει την ευνοϊκή ρύθμιση

των φορέων ΚΑΟ έναντι των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Έτσι,
τέτοιου τύπου ιδεολογικές συλλήψεις γύρω από τη ρύθμιση της
ΚΑΟ καταδικάζουν μέσω της κρατικής επιβολής την τελευταία σε
παραπληρωματικό μαξιλαράκι απορρόφησης των αρνητικών
εξωτερικοτήτων της ιδιωτικής οικονομίας της αγοράς. Και πάντως
σαμποτάρουν τον εκπεφρασμένο σκοπό του σ/ν για τη δημιουργία
ενός «ευνοϊκού περιβάλλοντος» για τους φορείς της ΚΑΟ.
Τέλος, το σ/ν επιβαρύνει σημαντικά τα διαχειριστικά κόστη για
τη σύσταση και λειτουργία των φορέων ΚΑΟ την ίδια στιγμή που
με αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών η
σύσταση και λειτουργία των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων έχει
υπεραπλουστευτεί. Υπάγοντας δε στο ΓΕΜΗ τις ΚΟΙΝΣΕΠ τους
επιβάλλει ένα πρόσθετο ετήσιο κόστος της τάξης των περίπου
150€. Αυτό όμως που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το εγχείρημα της
ΚΑΟ στην Ελλάδα είναι η απονομή στο μητρώο κοινωνικής
οικονομίας εξουσιών ελέγχου της σκοπιμότητας των
δραστηριοτήτων των φορέων ΚΑΟ. Με τις σχετικές διατάξεις του
σ/ν το μητρώο κοινωνικής οικονομίας αποκτά τη διακριτική
ευχέρεια να αποφασίζει για το αν η καθημερινή δραστηριότητα
των φορέων ΚΑΟ καλύπτει τους όρους υπαγωγής σε αόριστες
νομικές έννοιες, όπως η κοινωνική ωφέλεια, η κοινωνική
καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη. Στην πράξη ο έλεγχος
σκοπιμότητας του μητρώο πάνω στους φορείς ΚΑΟ αυξάνει σε
επικίνδυνο βαθμό την εξάρτηση από τη βούληση του κράτους, ενώ
καθιστά τους φορείς ΚΑΟ έρμαια στις εκάστοτε δυνάμεις που
επικρατούν στην κρατική γραφειοκρατία. Τέτοιος βαθμός
εξάρτησης και ελέγχου σκοπιμότητας δεν υφίσταται για καμία
άλλη νομική μορφή, κερδοσκοπική ή μη, και δημιουργεί σοβαρή
αβεβαιότητα για τους ανθρώπους που επιθυμούν να βιοποριστούν ή
ήδη βιοπορίζονται μέσα από δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας.

