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I want to use my time this evening to talk about hegemony -the
hegemony of economic growth. This single idea governs our
world and guides the decisions of our leaders more forcefully
than almost any other. It is accepted by the right and left
alike -or at least by the traditional left- to the point where
it is so taken for granted that we tend not to even recognize
it. It is a background assumption of our social imaginary,
outside the field of political contestation, beyond the
boundaries of our debates. Our politicians rise and fall on
their ability to generate growth. We are told that growth is
necessary for progress, necessary to improve human well-being
and eradicate poverty -and we accept these claims without
questioning them. If you challenge the growth narrative,
people look at you like you’re crazy, like you’ve literally
lost the plot -that’s how powerful its hegemony is.
The idea is so powerful that reasonable people rally around it
even when it is clear that it makes no sense at all -even when
simple math shows it to be contradictory and even absurd.
Here is an example. Two years ago, in 2015, the world’s
governments gathered together in New York to ratify the
Sustainable Development Goals. The SDGs set out to accomplish
an incredible feat -the eradication of global poverty by 2030,
as measured at $1.25 per day. This sounds like a wonderful
goal, and indeed it’s about time that we got around to doing
it. But if you look at the text of the SDGS, you’ll see that
the plan is to accomplish this specifically through high rates
of GDP growth.
Now, there are a number of reasons to be skeptical about this

approach. The first is that there is no direct correlation
between GDP growth and poverty reduction.
It all depends on how the growth is distributed. And right now
it is incredibly skewed in favor of the rich. Here is a potent
fact to keep in mind. Even during the most equitable period
over the past few decades, the poorest 60% of humanity
received only 5% of all new income generated by global growth,
while the richest 1% received more than 90% of the gains.
Suddenly it becomes clear why we’ve been sold this story about
how growth is the only option.
Now, here’s some math for you. Because of this horribly skewed
distribution, the pace of trickle-down is so slow that it will
take approximately 100 years to eliminate global poverty
through economic growth, according to recent research
published in the World Economic Review. And note that this at
the standard poverty line of $1.25/day. Most scholars say that
this line is far too low for even basic human subsistence, and
that a more accurate poverty line is about $5/day. At this
level, it will take 207 years to eradicate poverty through
growth. And to get there, we will have to grow the global
economy to 175 times its present size. Think about it. That’s
175 times more extraction, more production, and more
consumption than we’re already doing. And of course this is
absurd, because even if such immense growth were possible, it
would drive climate change and resource depletion to
catastrophic levels and, in the process, rapidly reverse any
gains against poverty.
So it’s not just that growth is an inadequate solution to the
problem of poverty. It also makes little sense given what we
know about our planet’s ecological limits. Indeed, even at
existing levels of economic activity, scientists tell us that
we’re already overshooting our planet’s biocapacity by about
60% per year, due to excess greenhouse gas emissions and
resource overuse. And, crucially, it’s important to recognize

that the vast majority of this is caused by overconsumption by
people in a small handful of rich countries. For example,
people in Europe consume on average 2.6 times more than their
share of the earth’s biocapacity, while people in the US and
Britain consume as much as 4 times more. Their excess growth
is driving us all to catastrophe.
Rapid climate change is the most obvious symptom of this
overshoot, of course; but we can also see it in a number of
other registers. Half of our tropical forests have been
destroyed in the last 60 years. 90% of fish stocks have
collapsed. Agricultural soil is depleting to the point where
food yields will begin to decline within our lifetime. And
species are dying off so fast that scientists have classed
this as the sixth mass extinction in the planet’s history,
with the last one having occurred 66 million years ago. And
all of this has crushing consequences for human beings particularly in poorer countries.
And remember, all of this is only at our existing levels of
economic activity. When we start to factor in growth, things
start to look very bleak indeed.
Right now, the world is united around the goal of maintaining
global growth at around 3% per year. Anything less, and the
economy crashes into crisis.
3% may sound like a small increment, but keep in mind that
this is an exponential curve, so growing at that rate means
doubling the size of the global economy in 20 years, and then
over the next 20 years doubling it again from its already
doubled state, and so on until infinity. It is almost too
absurd to imagine.
Now, when faced with projections about the dangers of
continued growth, most economists brush them aside. They
insist that technological innovations and efficiency
improvements will help us “decouple” growth from material

throughput, enabling us to grow GDP indefinitely. But
unfortunately there is exactly zero evidence for this view.
Annual global material throughput has more than doubled since
1980, and over the past decade the rate of throughput has
accelerated, not slowed down. Right now we’re consuming around
70 billion tonnes of stuff per year, and by 2030 that figure
is expected to breach 100 billion.
Similar false promises are wheeled out in the face of global
warming projections. Some insist that we can continue to grow
the economy indefinitely without causing catastrophic climate
change. All we need is to shift as fast as we can to renewable
energy, and rely on negative-emissions technology. This bit
about negative emissions technology is important to
understand. The dominant proposal out there is called BECCS:
“bio-energy carbon capture and storage”. According to this
proposal, all we have to do is plant enormous tree plantations
to suck carbon out of the atmosphere. Then we harvest them,
turn them into wood pellets and ship them around the world to
power stations where we will burn them for energy. Then we
capture the carbon emissions that they produce and store the
gases deep under the ground. Voila -an energy system that
sucks carbon out of the air. What’s not to love?
In fact, this plan is at the very center of the Paris
Agreement on climate change. When the world’s government
signed the Paris Agreement, promising to keep global warming
under 2 degrees, everyone heaved a huge sigh of relief. But if
you look closely at the agreement, you’ll see that the
emissions reductions it promises don’t actually get us there.
Even if all the world’s countries meet their targets -which is
very unlikely, since the targets are non-binding- we’ll still
be hurtling toward about 3.7 to 4 degrees of global warming way over the threshold.
What might our planet look like if it warms by 4°C?
Projections show that it is likely to bring about heatwaves

not seen on Earth for 5 million years. Southern Europe will
turn into a desert. Sea levels will rise by 1.2 metres,
drowning cities like Amsterdam and New York. 40% of species
will be at risk of extinction. Our rainforests will wither
away. Crop yields will collapse by 35%, triggering famine in
the global South. So why is nobody sounding the alarm about
this? Why is nobody freaking out? Because the Paris Agreement
assumes that BECCS will work to pull carbon down out of the
atmosphere. Instead of committing to the emissions reductions
we need, it presupposes that technology will save us.
There’s only one small problem. Engineers and ecologists are
very clear that BECCS won’t work. The technology has never
been proven at scale. And even if it did work, it would
require that we create plantations equivalent to three times
the size of India, without taking away from the agricultural
land that we need to feed the world’s population -and that’s
just not physically possible. In other words, BECCS is a myth,
the Paris Agreement has sold us a lie, and yet we’re hanging
our future on it.
If we can’t rely on BECCS to save us, that means we have to
commit to much more demanding emissions reductions. Kevin
Anderson, one of Britain’s leading climate scientists, argues
that to have a decent shot at keeping below 2 degrees,
industrialized countries will have to cut emissions by 10% per
year until net zero in 2050. And here’s the problem: even if
we throw everything we have into efficiency improvements and
renewable technologies, they will help us reduce emissions by
at most 4% per year. That means that in order to bridge the
rest of the gap, rich countries will have no choice but to
downscale their economic activity by 6% per year.
In other words, climate science itself recognizes a clear degrowth imperative. It’s time for us to face up to this reality
-yet our leaders are doing everything they can to avoid this
uncomfortable fact.

Now, I want to say a few things about de-growth. First of all,
degrowth is not the same as austerity.
Austerity means
cutting social spending in order to -supposedly- keep the
economy growing. De-growth is exactly the opposite. It is a
process of investing in social goods in order to render growth
unnecessary. Let me explain. Right now, our politicians see
growth as a substitute for equality. They don’t want to
redistribute resources, so instead their plan is to grow the
size of the economy, while hoping that a little bit trickles
down to keep the masses acquiescent. But we can turn this
equation around. If growth is a substitute for equality, then
equality can be a substitute for growth. In other words,
instead of growing the economy and intensifying our
exploitation of the earth, we can share what we already have
more fairly.
The good news is that there is plenty of data showing that
it’s possible to downscale production and consumption at the
same time as increasing human development indicators like
happiness, well-being, education, health, and longevity.
All it takes is investing in things like universal education,
healthcare, and public housing. In other words, the commons
are an antidote to growth. Consider the fact that Costa Rica
has better human development indicators than the United
States, but with only one-fifth of its GDP per capita and one
third of its ecological footprint per capita. That’s real
ecological efficiency. How do they do it? With universal
social policy and strong protections for the commons that have
been in place for nearly 70 years.
There are other important steps that would enable de-growth.
We could stop measuring progress with GDP, and focus on human
well-being instead, and indeed this is the first step we
should take. We could ban advertising in public spaces, which
would reduce pressures for needless consumption. A universal
basic income, by allowing us to walk away from bullshit jobs,

would reduce pressures for unnecessary production.
But there are a few deep challenges we need to confront. One
of the reasons that the economy has to grow is because our
system is completely shot through with debt. And debt comes
with interest. If we don’t grow the economy fast enough to
meet interest payments, then we have a financial crisis.
Because of debt, we are slaves to growth -we are all forced
to churn our planet and our bodies into money and feed it to
our creditors. Greece knows this fact better than anyone else.
One solution, of course, is to cancel the debt -or to refuse
to pay it. Yes, creditors will lose out, and some of them will
collapse, but this is a small price to pay to liberate our
system from the growth imperative.
As Thomas Sankara, the revolutionary president of Burkina
Faso put it, “If we don’t pay the debts, no one will die. If
we do pay the debts, people will surely die.” And we could
add that the ecosystem on which we depend will surely die as
well.
But the problem goes even deeper than this, since our money
system itself is based on debt. This is often surprising for
people to hear. Most of us think that it is central banks that
create money. But in fact more than 90% of money is created by
private commercial banks. When commercial banks make loans,
they are not lending money out of their reserves in the vault.
Rather, they simply invent the money out of thin air. In other
words, nearly every dollar or Euro that is circulating in our
economy represents debt. And because debt necessitates growth,
we might say that every new dollar that is created is
effectively heating up the planet.
If we want to embark on a de-growth trajectory, then, we need
more than debt resistance -we need to abolish debt-based
currency and invent a new money system altogether. There are
lots of ways we can do this. We could have the state retake

control over the creation of money, so it would be free of
debt, and restrict commercial banks so they can only lend out
of their own reserves. This is known as a positive money
system, or a full-reserve banking system. Or instead of
relying on the state we could invent our own complementary
currencies. The rise of blockchain technology and the Bancor
protocol make this more feasible than ever, and thousands of
new currencies are springing up, allowing people to partially
opt out of the dominant money system.
But confronting the de-growth imperative is more than just
evolving our way toward a different economic system. It is
also about radically changing the way that we think about
ourselves as humans and our relationship to the rest of the
world. We have to get past the mad notion that came from socalled Enlightenment thinkers like Descartes and Bacon, who
convinced us that humans are separate from and superior to
nature. Real enlightenment resides instead in the realization
-preserved today by mystics and many indigenous peoples- that
we are a part of nature… that the fish and the soils and the
forests are our sisters and our brothers, that we share the
same substance, or the same spirit. We must realize that the
imperative of de-growth is not about bending to obey the laws
of some abstract, externally-imposed ecological limits… it is
about cultivating a new ontology, one that shifts us from an
ethic of domination and extraction to an ethic of
interdependence, unity and care.
We’re all familiar with the phrase “socialism or barbarism”.
But I think Janet Biehl is correct when she says that the
left’s slogan for the 21 st century needs to be “ecology or
catastrophe.”
———————————–
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«Παρά τις διεθνείς συσκέψεις, που πραγματεύονται από τη
βιοποικιλότητα μέχρι την κλιματική αλλαγή, οι εθνικές
πολιτικές ελίτ έχουν κάνει αδύνατο το να έρθουν σε ουσιαστικές
συμφωνίες για να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική κρίση. Μα
δεν θα αποφύγουμε το να φανταζόμαστε ένα νέο και διαφορετικό
σενάριο από το σημερινό. Ασφαλώς, ένας άλλος κόσμος είναι
εφικτός.»
Δημήτρης Ρουσσόπουλος [1]
Ζούμε σε καιρούς όπου φαίνεται να υπάρχει μια κρίση για το
καθετί -από τον λεγόμενο οικονομικό τομέα, μέσω των σύγχρονων
μαζικών μεταναστευτικών διεργασιών, μέχρι τη σοβαρή διάβρωση
του κοινωνικού ιστού. Οι ηγετικές ελίτ, αφοσιωμένες στο
κυρίαρχο δόγμα του οικονομισμού, συνηγορούν στην προτεραιότητα
που πρέπει να δοθεί στην οικονομία, πολλοί ακτιβιστές
αγωνίζονται για την ανθρώπινη αντιμετώπιση των μεταναστών, ενώ
αυξάνεται ο αριθμός νέων μυστικιστών που καλούν σε φυγή και
ατομική σωτηρία.
Υπάρχει πάντως μία κρίση, που έχει άνισα παραμεληθεί, σε
σύγκριση με τις άλλες αναφερόμενες κρίσεις -η κλιματική.

Υπάρχει λόγος που αυτό το σοβαρό πρόβλημα συνεχώς
παραμερίζεται από τους έχοντες την εξουσία. Αντίθετα από την
οικονομική κρίση, που προσφέρει ένα ευρύ πεδίο για
διαφορετικούς οικονομικούς «σαμάνους» που θέτουν τις θεωρίες
χωρίς να ξεφεύγουν από τον οικονομισμό, η κλιματική αλλαγή και
η συνεχής περιβαλλοντική υποβάθμιση αμφισβητούν τα συμβατικά
δόγματα της διαρκούς ανάπτυξης και κυριαρχίας, απαιτώντας
λύσεις πέραν αυτών. Βεβαίως, υπάρχουν σύνοδοι και συμφωνίες
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά οι αποφάσεις τους
είναι μη δεσμευτικές και συχνά παραμελούνται στο όνομα της
οικονομικής «ευημερίας».
Η κλιματική κρίση, όπως αποκαλύπτουν όλο και περισσότερες
έρευνες, θα μας κάνει να πληρώσουμε ένα ακριβό τίμημα για το
σπάταλο και καταστροφικό τρόπο ζωής, που προωθεί ο
καπιταλισμός. Και θα επιδεινώσει και τις υπόλοιπες
συνεχιζόμενες κρίσεις. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες οι ακριβείς
συνέπειες και οι διεργασίες που θα ενεργοποιηθούν με την
κλιματική αλλαγή, αλλά είναι ξεκάθαρο πως τα αποτελέσματα δεν
θα μας αρέσουν, εκτός αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε το σύγχρονο
κυρίαρχο παράδειγμα με ένα καινούριο που θα μας επιτρέπει να
αναπτύσσουμε τις δυνατότητες μας μέσα στα όρια του πλανήτη.
Κλιματική Αλλαγή και Παγκόσμια Φτώχεια
Πολλές εκθέσεις [2] υποδεικνύουν ότι η εξελισσόμενη κλιματική
αλλαγή θα οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα φτώχειας. Η γεωργία
είναι τεράστιας σημασίας για τις χώρες του νότου. Είναι επίσης
η βασική πηγή διαβίωσης αμέτρητων αυτόχθονων κοινοτήτων που
βλέπουν εχθρικά την ιδιωτική και την κρατική περίφραξη των
κοινών αγαθών. Αλλά είναι και πιο ευαίσθητες στην κλιματική
αλλαγή λόγω της εξάρτησης τους από τις καιρικές συνθήκες.
Οι ραγδαίες αλλαγές σε αυτές τις συνθήκες θα οδηγήσουν σε
τροφικές ελλείψεις. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει
ήδη μείωση στην απόδοση σιταριού και καλαμποκιού σε τροπικές
περιοχές, όπως και στις καλλιέργειες ρυζιού και σόγιας.
Τέτοιες ελλείψεις θα οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών που θα

εξοντώσουν τους φτωχότερους, ενώ θα κάνουν πρακτικά αδύνατους
τους παραδοσιακούς και αειφόρους τρόπους ζωής που δεν
εξαρτώνται από εισαγωγές. Πολλές εκθέσεις [3] λένε ότι μέχρι
το 2030 περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα πέσουν κάτω από το
όριο της φτώχειας λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Κλιματικοί Πρόσφυγες
Οι αλλαγές του κλίματος στον πλανήτη θα επηρεάσουν επίσης τις
μεταναστευτικές διεργασίες [4]. Με την αύξηση της θερμοκρασίας
και της στάθμης της θάλασσας (που οφείλεται στο λιώσιμο των
πάγων της Ανταρκτικής) πολλοί άνθρωποι (κλιματικοί πρόσφυγες)
θα αναγκαστούν να αφήσουν τα σπίτια τους λόγω πλημμύρας ή
ξηρασίας.
Ήδη

υπάρχουν

τέτοια

παραδείγματα.

Το

νησί

Bhola

στο

Μπανγκλαντές καλύφθηκε μερικώς από τη θάλασσα το 1995,
αφήνοντας μισό εκατομμύριο κατοίκους άστεγους. Σε μια άλλη
περίπτωση, οι κάτοικοι του νησιού Tuvalu έκαναν συμφωνία με τη
Νέα Ζηλανδία να δεχτεί τους 11.600 κατοίκους σε περίπτωση που
το νησί βυθιστεί κάτω από το νερό. Πολλές παράκτιες πόλεις σε
όλο τον κόσμο είναι ευάλωτες στην αύξηση της στάθμης της
θάλασσας: Μανχάταν, Λονδίνο, Σαγκάη, Αμβούργο, Μπανγκόγκ,
Τζακάρτα, Μανίλα, Μπουένος Άιρες.
Οι ξηρασίες και η επέκταση της ερήμου ενισχύονται επίσης από
την κλιματική αλλαγή. Χώρες της βόρειας Αφρικής όπως η Λιβύη,
η Τυνησία και το Μαρόκο χάνουν ετησίως πάνω από 1.000
τετραγωνικά χιλιόμετρα παραγωγικής γης λόγω της ερημοποίησης.
Η έρημος Γκόμπι στην Ασία επεκτείνεται πάνω από 3,600
τετραγωνικά χιλιόμετρα κάθε χρόνο, εξαναγκάζοντας τους αγρότες
και τους χωρικούς να μεταναστεύουν στις υπερπληθείς αστικές
περιοχές της Κίνας.
Αντίθετα από τους πρόσφυγες πολέμου, οι κλιματικοί
(περιβαλλοντικοί) πρόσφυγες δεν προστατεύονται από το διεθνές
δίκαιο [5]. Έτσι, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν όταν
μεταναστεύουν σε ξένες περιοχές, είναι πολύ μεγαλύτεροι. Με

την αναμενόμενη εντατικοποίηση της κλιματικής αλλαγής, θα
δούμε νέα φαινόμενα και ανθρωπιστικές κρίσεις εξαιτίας της
ιδιαιτερότητας αυτού του νέου τύπου μεταναστευτικών κυμάτων.
Επιλέγοντας ένα Διαφορετικό Παράδειγμα
Η κλιματική αλλαγή θα βαθύνει τις άλλες υπό εξέλιξη κρίσεις.
Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ραγδαία το πρόσωπο του πλανήτη,
κάνοντας το μέλλον μας σε αυτόν αβέβαιο. Με μια έννοια, είναι
μια ολιστική κρίση. Έτσι η κλιματική κρίση έχει έναν υπαρξιακό
χαρακτήρα που μας τοποθετεί σε ένα σταυροδρόμι -να συνεχίσουμε
στο δρόμο που είμαστε τώρα, ή να διαλέξουμε ένα διαφορετικό
μονοπάτι. Γι’ αυτό οι συμβατικές προσεγγίσεις όπως ο υπεύθυνος
κοινοβουλευτισμός και ο πράσινος καπιταλισμός φαίνονται εκτός
τόπου και δεν προσφέρουν πραγματική λύση στην κλιματική
αλλαγή.
Είναι η λογική της κυριαρχίας που βρίσκεται στη βάση του
σύγχρονου δόγματος της ατελείωτης οικονομικής ανάπτυξης, αυτή
που κόβει το κλαδί στο οποίο καθόμαστε. Ο Μάρει Μπούκτσιν έχει
εμβριθώς αποδείξει στις δουλειές του το πώς η κυριαρχία του
ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο ενισχύει την κυριαρχία του ανθρώπου
πάνω στη φύση, και το αντίστροφο. Για να δραπετεύσει από αυτόν
τον φαύλο κύκλο, η κοινωνία πρέπει να εξαλείψει την κυριαρχία
σε όλες της τις μορφές, ώστε κρίσεις σαν την κλιματική να
μπορέσουν να αποφευχθούν.
Αυτό απαιτεί, πάντως, ένα κίνημα πέραν του στενού
περιβαλλοντισμού, που περιορίζεται στον κοινοβουλευτικό
λομπισμό και στον πράσινο καταναλωτισμό, γιατί εστιάζει σε
συγκεκριμένα προϊόντα, αντί να στοχεύει στη ρίζα του
προβλήματος, που είναι η κυριαρχία. Αντ΄αυτού, χρειάζεται ένα
νέο ολιστικό παράδειγμα, βασισμένο σε αντίθετη λογική και
αξίες, που μπορεί να παρέχει απτές φαντασιακές σημασίες που θα
αντικαταστήσουν τις σημερινές κυρίαρχες.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το εγχείρημα της κοινωνικής και
ατομικής αυτονομίας. Αντιτάσσει στις σύγχρονες οργανωτικές

δομές της ιεραρχίας και της κυριαρχίας αυτές της άμεσης
δημοκρατίας. Σε αυτό το παράδειγμα είναι οι πολίτες που
καθορίζουν δημοκρατικά τους νόμους και τους θεσμούς κάτω από
τους οποίους θα ζουν, και όχι κάποιες μικρές ελίτ. Έτσι, θέτει
σε αμφισβήτηση την κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο, προτείνοντας
αντ’ αυτής τη συλλογική αυτό-θέσμιση όλων σαν ισότιμοι
πολίτες.
Η διαβουλευτική φύση του εγχειρήματος της αυτονομίας
απορρίπτει επίσης τη λογική της ατέλειωτης οικονομικής
ανάπτυξης. Οι σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες δεν
αναγνωρίζουν κανένα όριο. Δεν τίθεται κανένα ερώτημα κατά πόσο
κάτι πρέπει να γίνει ή να δημιουργηθεί, παρά μόνο πώς και
πότε. Το εγχείρημα της αυτονομίας από την άλλη, συνεπάγεται
δημοκρατικό αυτό-περιορισμό, που ξεπερνάει τη στενή τεχνοεπιστήμη και βάζει μπροστά την πολιτική επιλογή. Είναι
δημοκρατική απόφαση των πολιτών ποια κατεύθυνση θα πάρει η
κοινωνία τους. Απόφαση αν θα διαπράξουν συλλογική αυτοκτονία ή
αν θα ζήσουν άνετα μέσα στους δεδομένους περιορισμούς του
πλανήτη. Ο αυτό-περιορισμός δεν σημαίνει επιβολή λιτότητας ή
υποχώρηση σε πρωτογονισμό, αλλά αναγνώριση και προσδιορισμό
συγκεκριμένων ορίων, περιβαλλοντικών και πολιτικών. Έτσι, το
αίσθημα υπεροχής πάνω στη φύση, που προωθείται από το δόγμα
της ατέλειωτης οικονομικής ανάπτυξης, αντικαθίσταται από τη
συμβιωτική διαχείριση, που υιοθετείται συλλογικά από όλους
στην κοινωνία.
Συμπερασματικά
Η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή είναι μια ολιστική κρίση και
σαν τέτοια απαιτεί μία ολιστική απάντηση. Δεν μπορεί να
επιλυθεί
από
οικονομικούς
ειδικούς,
επαγγελματίες
περιβαλλοντολόγους ή πολιτικούς αντιπροσώπους. Αυτό που
απαιτεί μία τέτοιου μεγέθους κρίση για να ξεπεραστεί είναι η
ριζική αλλαγή παραδείγματος.
Η ανάδυση πολιτών ικανών για ατομικό και συλλογικό συνειδητό
αυτό-περιορισμό πέρα από κυριαρχία και ιεραρχία, είναι αυτό

που μια εναλλακτική προσέγγιση θα έπρεπε να δρομολογεί. Αυτό
πάντως μπορεί να γίνει από κοινούς ανθρώπους μέσω ανοιχτών
δομών συμμετοχής και χειραφέτησης που μπορούν να εμφυτεύσουν
την υπευθυνότητα και την αυτονομία σε κάθε σφαίρα της
ανθρώπινης ζωής.
Σημειώσεις:
[1] Dimitrios Roussopoulos in Political Ecology: Beyond
Environmentalism (2015), New Compass Press, pp 117/131
[2] https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/un-report-clima
te-change-will-deepen-poverty-hunger/
[3] https://www.google.gr/amp/relay.nationalgeographic.com/pro
xy/distribution/public/amp/2015/12/151201-datapoints-climatechange-poverty-agriculture
[4] https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate-re
fugee/
[5] https://climate.org/climate-refugees-exposing-the-protecti
on-gap-in-international-law/
*Το παρόν κείμενο αποτελεί την εισήγηση του Yavor Tarinski στο
Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ του Περιοδικού Βαβυλωνία “BFEST” που έλαβε χώρα στις 26/05/17 με τίτλο «Πλανήτης S.O.S.:
Κλιματική Αλλαγή & Παγκόσμια Φτώχεια». Η αγγλική του
εκδοχή εδώ.
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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
ου

δομές αλλά ήδη από τα τέλη του 19 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
ολοκληρώνεται
«δεύτερη φορά
καταστολή το
προγράμματα.

1980 με την «πρώτη φορά Αριστερά» (το ΠΑΣΟΚ) και
στις μέρες μας στο καθεστώς της κρίσης με την
Αριστερά» (τον ΣΥΡΙΖΑ). Ό,τι δεν κατάφερε με την
μετεμφυλιακό κράτος, το πέτυχαν τα ευρωπαϊκά

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:
[1] Σύμφωνα με την Ματίνα Κανάκη, 5η συνεδρία της 4ης 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).

Ένας Πλανήτης Εν Κινήσει
Γιώργος Παπαχριστοδούλου
Τι καταγράφει η παγκόσμια κοινωνική κίνηση; Ας την
αντικρίσουμε ως εκείνο που συμβαίνει, ως δρώντα υποκείμενα όχι ως τουρίστες ή άτομα ενός άλλου πλανήτη. Άλλωστε, η
εξωπλανητική πιθανότητα δεν διαφέρει από το μεταφυσικό ψεύδος.
Πολλοί κόσμοι συγκρούονται, διαπλέκονται, συνθέτουν έναν κόσμο
πολύπλοκο στον οποίο η απλότητα στον βίο καταδικάζεται ως κάτι
το εκτός εποχής.
Εντούτοις, κάθε φορά που η καθημερινή ζωή ακολουθεί τις
δαιδαλώδεις διαδρομές του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού
συστήματος, όποτε οι κληρονόμοι ενός μεγιστάνα αναζητούν τους
μεταθανάτιους καρπούς ενός προκλητικού πλούτου που
συγκεντρώθηκε επάνω στην εκμετάλλευση χιλιάδων ανθρώπων και
φυσικών πόρων, κάθε στιγμή που η γοητεία του χρήματος μας
κυριεύει, η ζωή ντύνεται ένα άλλο νόημα.
Νόημα πέρα από το αυτεξούσιο του υποκειμένου, νόημα με ελαφρύ
περιεχόμενο και βαρύ πορτοφόλι, νόημα όπου η αγορά, με την
αμιγώς οικονομική της έννοια, την έννοια της οικονομικής
συναλλαγής και της μεγέθυνσης, παίρνει το πάνω χέρι για να
χαστουκίσει τα θύματα της.
Είναι όμως η ζωή μετρήσιμο μέγεθος; Μπορεί η Φύση να
λειτουργήσει με ποσοστά, όπως σοφά επισημάνθηκε δέκα χρόνια
πριν, όταν άνοιξε εκ νέου η υπόθεση της εκτροπής του ποταμού
Αχελώου προς τη Θεσσαλία και του βυθίσματος της Μεσοχώρας,
υπόθεση η οποία απασχολεί εκ νέου το οικολογικό ρεύμα στην
Ελλάδα;
Η απάντηση των οικονομολόγων, των πολιτικάντηδων, των
δημοσιογράφων, ακόμη και των απλών ανθρώπων που μηρυκάζουν τον

χυλό της τηλεόρασης ή εσχάτως του ίντερνετ, όλων όσοι
λατρεύουν την «ξεδοντιάρα» ανάπτυξη είναι ότι ο βίος, η φύση,
το σύμπαν είναι μετρήσιμα μεγέθη, μεγέθη σε μια σημαδεμένη
μαθηματική εξίσωση, όπου η λύση -πάντοτε- θα έχει ένα
αποτέλεσμα. Προδιαγεγραμμένο ή εν πάσει περιπτώσει, με
ευνοημένους όσους είχαν μαζέψει χρήμα, προβλέψει γεγονότα,
συγκεντρώσει εξουσία και νευρώσεις, με κερδισμένη την περίφημη
ιδεολογία της ανάπτυξης -της προόδου παλαιότερα.
Σε μια ζωή χωρίς όρια, άρα χωρίς τη δυνατότητα της
δημοκρατίας, άρα χωρίς την αίσθηση του πεπερασμένου.
Πλανώνται πλάνην οικτράν! Και σε αυτή την παγκόσμια πλάνη, της
πολιτικής ως επάγγελμα των ειλημμένων αποφάσεων των ελίτ και
της κοινωνίας ως θεατή των αποφάσεων αυτών, είναι η ίδια η
κοινωνική κίνηση του καθενός και της καθεμιάς που επιδιώκει να
επιβεβαιώσει το ρητό ότι «πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει».
Με μικρές, απλές, καθημερινές πράξεις, όπως έλεγε ο αμερικάνος
στοχαστής Χαουαρντ Ζιν, τον οποίο φιλοξένησε το 1
2009.

ο

B-Fest, το

Το αυτοπροσδιοριζόμενο ως κοινωνικό κίνημα, λ.χ. στην Ελλάδα,
με ελάχιστες εξαιρέσεις, ψάχνει να βρει απαντήσεις για το
κλίμα συλλογικής απάθειας που έχει κυριαρχήσει -προσωρινά- στη
μεταΣυΡιΖΑ εποχή. Δεν αναρωτιέται «τι κάνουμε τώρα».
Αναρωτιέται διαρκώς και αυτοαναφορικά,
προδοθήκαμε, ποιοι φταίνε», κτλ.

«για

ποιον

λόγο

Η διάψευση των προσδοκιών από την επ-άνοδο της Αριστεράς στην
κυβερνητική εξουσία μιας μισο-ευρωπαικής χώρας έχει παράγει
περισσότερη μιζέρια, λιγότερη πολιτική.
Η θητεία του Συριζα θα έπρεπε να αποτελεί το βαρόμετρο για το
πού οδηγεί η ταύτιση του κρατικού με το δημόσιο, το σημείο
αναφοράς για τη σημασία πολιτικών στρατηγικών όπως εκείνη των
Ζαπατίστας περί μη κατάληψης της εξουσίας, την απεικόνιση της
μεγάλης μάχης που δίνουν καθημερινά υποψιασμένοι άνδρες και

γυναίκες σε όλον τον πλανήτη, από τη Ντακότα έως τις Σκουριές
στη Χαλκιδική ενάντια στον οδοστρωτήρα της ανάπτυξης, ενάντια
στη λυσσασμένη επιθετικότητα του παγκόσμιου κεφαλαίου. Αντ’
αυτού βλέπουμε τον δημόσιο λόγο, με τα πάντοτε πρόθυμα
συστημικά μίντια, να κυριαρχείται από την συζήτηση περί
«κακών» Γερμανών, περί Άγγλων που πάντοτε μας διαιρούν, περί
Αμερικανών που υλοποιούν το σχέδιο Κίσινγκερ και άλλα που θα
ήτανε αστεία εάν δεν έριχναν κι άλλο νερό στον μύλο της
ανάθεσης, της ενίσχυσης του πατριδοκάπηλου λόγου και της
χρυσαυγίτικης νοοτροπίας.
Με άλλα λόγια, το ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αποδεικνυόταν ο
καλύτερος μαθητής στη υλοποίηση του νεοφιλελεύθερου σχεδίου
του θατσερικού There Is No Αlternαtine (TINΑ) -δεν υπάρχει
εναλλακτική- είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε, ενώ πολλοί το
εύχονταν ώστε να δικαιωθούν εκλογικά επιβεβαιώνοντας την
κλειστότητα του πολιτικού τους λόγου.
Εκείνο που συγκαλύπτουν, όμως, είναι η επιθετική επιστροφή της
λατρείας της «ανάπτυξης», σε κάθε της εκδοχή, με πρόσχημα την
περίφημη επιβίωση -ποιοι σε βάρος ποιων αραγε, μήπως διάσημοιάσημοι για να μιλήσουμε με όρους τηλεοπτικής τοξικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα ελεύθερα φυσικά αγαθά όπως το νερό
βαδίζουν προς πλήρη ιδιωτικοποίηση, η ενέργεια συγκεντρώνεται
όλο και περισσότερο σε λίγα χέρια, ο δημόσιος χώρος
εμπορευματοποιείται και πωλείται στους χρήστες, όπως
επιχειρείται στην περίπτωση του άλσους στη νέα Φιλαδέλφεια,
δημόσιοι συλλογικοί πόροι περιφράσσονται και εντάσσονται στη
σφαίρα μιας παγκόσμιας παραγωγής η οποία πασχίζει να
επιβεβαιώσει ότι διατηρεί κάτι από την παλιά εκείνη αίγλη του
μοναδικού, σχεδόν μαγικού προϊόντος. Το παράδειγμα της ΕΡΤ την
οποία διαχειρίζεται μια συμμαχία αγοράς και συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας, είναι
χαρακτηριστικό.
Ζούμε την κατάρρευση του φαντασιακού της Δύσης, την
καθολίκευση του κινεζικού προτύπου μιας παραγωγικής

διαδικασίας στηριγμένης στην εκμετάλλευση εργοστασιακού τύπου
πέρα από τα σύνορα, βιώνουμε εκείνο που στοχαστές περιγράφουν
ως το τέλος της εθνικής πολιτικής. Το τελευταίο σίγουρα δεν το
υποστηρίζει η παγκόσμια Αριστερά, κομμάτια της οποίας
γοητεύτηκαν από τη δήθεν αντισυστημικότητα ενός χυδαίου Τραμπ
που κυριάρχησε, εκλογικά, σε βάρος του κυνισμού ενός σκληρού
και πολεμοχαρούς μπλοκ συμφερόντων. Η νίκη Μακρόν στη Γαλλία
ανατρέπει το σχήμα αδυνατώντας ταυτόχρονα να εξηγήσει τον
τρόπο με τον οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος
δημόσιος χώρος, αλλού με αίμα, στερήσεις και διώξεις, αλλού με
μια επιστροφή σε σημασίες, κοινωνικά επινοήματα, όπως η άμεση
δημοκρατία και η προοπτική μιας συμβιωτικής κοινωνίας που
αντιμετωπίζει τη φύση όχι εχθρικά, αλλά ως τον απαραίτητο
οικολογικό όρο για μια ελεύθερη κοινωνία.
Σε αυτή την κατεύθυνση το ίντερνετ σε συνδυασμό με μία γνώση,
μία συλλογική εμπειρία που διαμοιράζονται, συχνά με μικρό
οικολογικό αποτύπωμα, λειτουργούν ως επιταχυντές της
κοινωνικής κίνησης, ως τα εργαλεία εκείνα με τα οποία το
ου

συλλογικό άτομο του 21
αιώνα θα προσπαθήσει να συμμετέχει
στον δημόσιο χώρο και χρόνο. Το αν, πότε, πώς και με τι όρους
θα συμβεί αυτό, ας το αφήσουμε στο ίδιο το άτομο, στην ίδια
την κοινωνία. Το B-FEST, όπως πολλές αυτοοργανωμένες, μικρές
σε κλίμακα, κοινωνικά χρηματοδοτούμενες απόπειρες, με τη
διαδρομή, την ιστορία του, το παρόν και το πιθανό μέλλον του,
είναι μια ευκαιρία για αυτό!
*Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Περιοδικού
Βαβυλωνία

Εκπομπή
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ
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Υγροβιότοπος
Κολοβρέχτης
Λεηλατείται
από
την
“Ανάπτυξη” (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή στις 14:00, στην ERTOPEN.
Αναλύσεις και σχολιασμός… από τα κάτω.
Στη ραδιοφωνική εκπομπή του πολιτικού περιοδικού ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ
στην ERTOPEN 106,7 την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, μίλησε ο
οικοπαραγωγός Αποστόλης Σέληνας, μέλος της ομάδας πολιτών για
τη διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη στην Εύβοια, για τη
συστηματική καταστροφή του υγροβιότοπου, τις επιπτώσεις στο
νερό, τη γεωργία, την κοινωνία και τη φύση.
Στο στούντιο ο Νίκος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια:
Γιώργος Παπαχριστοδούλου.
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.
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Οικονομικής

Ανάπτυξης
Yavor Tarinski
Μετάφραση: Ιωάννα Μαραβελίδη
Η επιμονή στην εργασία και την παραγωγή είναι επιζήμια.
Giorgio Agamben[1]
Μας λένε πως χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη ώστε να
ξεπεράσουμε την υπάρχουσα πολυεπίπεδη κρίση. Συγκεκριμένα το
ακούμε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Τόσο οι δεξιές όσο και οι
αριστερές, καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις
προωθούν τις θεωρίες τους για το πόσο πολύ χρειαζόμαστε
μεγαλύτερη παραγωγή και κατανάλωση έτσι ώστε οι κοινωνίες μας
να εξελιχθούν και να αφήσουν πίσω τις σημερινές δυσκολίες.
Η αφήγηση της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης
Αλλά μία ερώτηση προκύπτει. Δεν είναι ο τομέας της οικονομίας
ήδη πολύ μεγάλος; Τα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης ήδη
ξεπερνούν τη βιοχωρητικότητα[2] του πλανήτη κατά 60% κάθε
χρόνο[3]. Οι συνεχώς επεκτεινόμενες εξορύξεις πρώτων υλών και
η κατανάλωση έχουν φτάσει τους 70 δισεκατομμύρια τόνους
ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα[4]. Οι τρέχουσες μάλιστα
προβλέψεις δείχνουν ότι αυτή η ραγδαία ανάπτυξη θα συνεχιστεί
-ως το έτος 2100 αναμένεται πως θα παράγουμε 3 φορές
περισσότερα απορρίμματα απ’ όσο σήμερα[5].
Αυτή η συνεχής διαδικασία μεγάλης κλίμακας εξόρυξης και
κατανάλωσης πόρων έχει προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση της φύσης.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως είμαστε μάρτυρες της
μεγαλύτερης μαζικής εξαφάνισης ειδών εδώ και πάνω από 65
εκατομμύρια χρόνια[6]. Εξαιτίας της σύγχρονης ανθρώπινης
οικονομικής δραστηριότητας ξεκίνησε μία κλιματική αλλαγή (με
κάθε χρονιά που περνάει να είναι πιο ζεστή απ΄την προηγούμενη)
η οποία απειλεί να προκαλέσει μεγάλης κλίμακας μετακίνηση
πληθυσμών (κλιματικοί πρόσφυγες). Σε πολλά σημεία του πλανήτη
η γονιμότητα του εδάφους υποβαθμίζεται από καλλιέργειες

μεταλλαγμένων ενώ το νερό και ο αέρας μολύνονται σε βαθμό
επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Ολόκληρα νησιά,
αποτελούμενα από σκουπίδια, σχηματοποιούνται πάνω από τα
βαθύτερα σημεία των ωκεανών μας[7]. Και η λίστα συνεχίζεται.
Με αυτά τα λεγόμενα μπορούμε να μιλήσουμε για πόλεμο ενάντια
στη φύση.
Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την
οικολογική κρίση, που προκαλείται απ΄την Ανθρωπόκαινο Εποχή,
αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Οι παγκόσμιοι ηγέτες
παραδέχονται το πρόβλημα και καλούν σε χαμηλή διατήρηση των
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ώστε να τηρηθεί η συμφωνία
για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη «πέρα από τους δύο
βαθμούς Κελσίου»[8], ενώ παραδόξως επιμένουν σε όλο και
περισσότερο βιομηχανική παραγωγή, κατανάλωση, εξορύξεις πόρων,
μεταφορές μεγάλων αποστάσεων κτλ.
Σύμφωνα με την κυρίαρχη αφήγηση, χρειαζόμαστε την οικονομική
ανάπτυξη ακόμα και με κόστος μια μη αναστρέψιμη οικολογική
καταστροφή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανισότητα και η
φτώχεια. Εδώ τίθεται το ερώτημα: δεν θα έπρεπε να έχουμε δει
κάποια σημαντική βελτίωση πάνω σε αυτό το θέμα, με την ήδη
υπάρχουσα ανάπτυξη;
Αντιθέτως, οι περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες, παρά τις
συνεχώς αναπτυσσόμενες οικονομίες τους, σημειώνουν αύξηση των
ανισοτήτων. Σύμφωνα με τον Jason Hickel, απ’τη Σχολή
Οικονομικών του Λονδίνου, το πλουσιότερο 1% του κόσμου έχει
αυξήσει τα κέρδη του κατά 60% τα τελευταία 20 χρόνια[9], κατά
τη διάρκεια των οποίων η παγκόσμια οικονομική ανισότητα
αυξήθηκε ραγδαία –μία περίοδος συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτό συμβαίνει διότι η οικονομική ανάπτυξη δεν δηλώνει τη
γενική κοινωνική ευημερία. Αν κάποιοι λίγοι τραπεζίτες γίνουν
αρκετά πλουσιότεροι ο δείκτης των μέσων εσόδων μπορεί να
ανέβει, ακόμα κι αν τα εισοδήματα των πολλών μειώνονται. Ο
αυξανόμενος δανεισμός επίσης συμβάλλει δυνητικά στην

οικονομική ανάπτυξη, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ιρλανδίας
πριν φτάσει στην κρίση. Για παράδειγμα, αν τα εισοδήματα των
κατοίκων στις φτωχογειτονιές μιας πόλης αυξηθούν, αυτό θα
αποτελέσει ένα ασήμαντο κέρδος για τον οικονομικό τομέα ενώ
δεν ισχύει το ίδιο για τα πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας,
των οποίων το επεκτεινόμενο κομμάτι της «οικονομικής πίτας»
αποτελεί και το μεγαλύτερο της παγκόσμιας οικονομίας.
Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις του δόγματος της συνεχούς
οικονομικής ανάπτυξης είχαν ήδη σημειωθεί το 1897 από τον
Ερρίκο Μαλατέστα, ο οποίος στο βιβλίο του «Στο Καφενείο»
γράφει[10]:
«Τα κακά αυτά (κοινωνική ανισότητα, φτώχεια, ανεργία) είναι εν
γένει πιο έντονα σε χώρες όπου η βιομηχανία είναι πιο
ανεπτυγμένη, εκτός κι αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κατάφεραν
μέσω της οργάνωσής τους στους χώρους της δουλειάς, της
αντίστασης ή της εξέγερσης, να κερδίσουν καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης».
Η πρόταση της «Δίκαιης Ανάπτυξης»
Σήμερα η ευρωπαϊκή Αριστερά (στο πρόσωπο της ελληνικής
κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.[11]) επανέρχεται με την υπόσχεση να
μοιράσει την «πίτα» δικαιότερα. Αλλά και πάλι, σαν να μην
είναι ήδη μεγάλη, πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο. Είναι ασάφες το
γιατί πρέπει να συμβεί αυτό αντί του να μοιράσουμε απλά την
αφθονία που ήδη υπάρχει. Μήπως η κυβερνώσα Αριστερά εξαγοράζει
απλά λίγο παραπάνω χρόνο στην εξουσία;
Η ευρωπαϊκή πρόταση της «αριστερής ανάπτυξης» βασίζεται στον
λεγόμενο progressivismo της Λατινικής Αμερικής. Εκεί οι
υποτιθέμενες προοδευτικές κυβερνήσεις διεξάγουν πολιτικές
εξορυκτισμού μεγάλης κλίμακας[12] προκειμένου να βελτιώσουν τη
γενική ευημερία της κοινωνίας. Εκτός του πασιφανούς
οικολογικού κόστους που έχουν τέτοια έργα, αξίζει να
σημειωθούν και οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν στις
αγροτικές και αυτόχθονες κοινότητες[13]. Με την περίφραξη και

την εμπορευματοποίηση των κοινών διαθέσιμων πόρων, που
συνοδεύουν τις πολιτικές εξορυκτισμού, ο παραδοσιακός βιώσιμος
τρόπος ζωής έχει γίνει πρακτικά αδύνατος. Επομένως, η ανάγκη
των μελών τέτοιων κοινοτήτων να αναζητήσουν την επιβίωσή τους
στις μεγαλουπόλεις καταλήγει συχνά στα αστικά γκέτο.
Βιώσιμοι τρόποι ζωής, που βασίζονται στην αυτάρκεια,
θυσιάζονται προς τέρψιν των μεσαίων και ανώτερων
μητροπολιτικών στρωμάτων. Και για ποιον λόγο θυσιάζονται – για
μία ζωή αυξημένης εξάρτησης μέσα σε ένα νοσηρό περιβάλλον.
Γι’αυτό, ένα μεγάλο μέρος της κριτικής και της αντίστασης
ενάντια στην επονομαζόμενη Marea Rosa (Ροζ Παλλίροια)[14] στην
Λατινική Αμερική προέρχεται ακριβώς από όσους βρίσκονται στον
πάτο της πυραμίδας – τις αυτόχθονες κοινότητες που είναι οι
πρώτες που θυσιάζονται στο όνομα της «προόδου».
Συμπεραίνουμε πως η οικονομική ανάπτυξη είναι ασύμβατη με
οικολογικούς και αυτάρκεις τρόπους ζωής. Για να συνεχιστεί μία
τέτοια μεγέθυνση, η σύγχρονη οικονομία χρειάζεται να
απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά αγαθά, κάνοντας
έτσι αδύνατες τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις έξω από αυτήν.
Κάποιες εταιρίες, όπως η Google και το Facebook, οι 2 πιο
γρήγορα αναπτυσσόμενες πολυεθνικές στην ιστορία του
καπιταλισμού, προχωρούν ακόμα παραπέρα εμπορευματοποιώντας την
ίδια μας την ύπαρξη στο ψηφιακό πεδίο και συνθλίβοντας την
ώστε να αποκτήσουν υπεραξία[15]. Κάνοντας αυτό, η οικονομική
ανάπτυξη ενδυναμώνει ουσιαστικά το καπιταλιστικό σύστημα, το
οποίο και φέρει την ευθύνη, μαζί με τον κρατικό μηχανισμό, για
την εμβάθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Επομένως, η αριστερή υπόσχεση της συνεχούς οικονομικής
ανάπτυξης που θα μπορούσε να μειώσει τα ισχύοντα επίπεδα
ανισότητας και φτώχειας είναι τουλάχιστον μη ρεαλιστική.
Πράγματι, δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία κίνηση που
στοχεύει στη διατήρηση όσων βρίσκονται σε θέση ισχύος,
μοιράζοντας ελπίδες. Απ΄τη μία πλευρά, αποτελεί υπόσχεση στα
μάτια των πολλών που βρίσκονται σε ανάγκη, χτυπημένοι από την
κρίση. Από την άλλη, απέναντι στα πλουσιότερα στρώματα,

υποσχόμενη πως οι υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες δεν θα
διαταραχθούν.
Αλλά ακόμα κι αν υποθέταμε πως η μείωση της φτώχειας και των
ανισοτήτων επιτυγχανόταν στο απώτερο μέλλον μέσω της συνεχούς
οικονομικής ανάπτυξης, θα γινόταν με το κόστος μη αναστρέψιμων
περιβαλλοντικών αλλαγών που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.
Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις με τον μη αναπνεύσιμο αέρα στις
κινέζικες μεγαλουπόλεις και με το εύφλεκτο νερό στις
αμερικανικές
πόλεις
όπου
πραγματοποιείται
εξόρυξη
σχιστολιθικού αερίου. Εξίσου μεγάλο κόστος θα υπήρχε και σε
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Σε μια τέτοια διαδικασία θα
θυσιάζονταν αυτάρκεις και δημοκρατικοί τρόποι ζωής μόνο και
μόνο για να απορροφηθούν από ασταθείς καπιταλιστικές οντότητες
και από το κράτος, που επιδιώκουν την εμπορευματοποίηση και
την γραφειοκρατικοποίηση των πάντων. Συνεπώς, εναλλακτικές
προσεγγίσεις και απόψεις θα απομακρυνόντουσαν ακόμα παραπέρα
απ’ το κοινωνικό φαντασιακό.
Ξεπερνώντας τον οικονομισμό: Προς την άμεση δημοκρατία και την
οικολογία
Χρειάζεται να εγκαταλείψουμε συνολικά το δόγμα της ανάπτυξης
και να στρέψουμε την προσοχή μας στην ήδη υπάρχουσα τεράστια
οικονομική «πίτα». Δεν έχει νόημα να την μεγαλώνουμε ακόμη
περισσότερο, αντιθέτως, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε
κάποιο μέλλον σ’αυτόν τον πλανήτη, η ιδέα της αποανάπτυξης
είναι αναγκαία. Για να έχει νόημα όλο αυτό χρειάζεται να
μοιράσουμε την «πίτα» εξίσου, πράγμα που είναι ανίκανο να
κάνει το κράτος ή άλλες ιεραρχικές εξωκοινωνικές δομές αφού η
ισότητα απαιτεί ίση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων από όλους
τους πολίτες. Φτάνουμε, επομένως, σε ένα σημείο όπου πρέπει να
μιλήσουμε για μία συνολική αλλαγή παραδείγματος: μία ολική
εγκατάλειψη του οικονομισμού του homo economicus και την
υιοθέτηση της κοινωνικής οικολογίας με ενεργούς πολίτες
παθιασμένους για τις κοινές υποθέσεις και συνειδητοποιημένους
ως προς την συμβιωτική τους σχέση με τη φύση.

Αυτό συνεπάγεται ότι αντί εκλεγμένων αντιπροσώπων, οικονομικών
ολιγαρχών ή τεχνητών οικονομικών δεικτών που καθορίζουν το πού
θα πρέπει να μοιραστούν τα κομμάτια της «πίτας», αυτό θα
πρέπει να γίνει από δικτυομένους αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς
όπως είναι οι λαϊκές συνελεύσεις και τα συμβούλια ανακλητών
εκπροσώπων που δίνουν τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε κάθε
μέλος της κοινωνίας. Η νομπελίστας Elinor Ostrom στο πεδίο
έρευνάς της σε Η.Π.Α., Γουατεμάλα, Κένυα, Τουρκία, Νεπάλ και
αλλού, παρατήρησε[16] παρόμοια μοτίβα κοινοτικής διαχείρισης
των κοινών, τα οποία όχι μόνο απέφυγαν μία θεωρητική τραγωδία
αλλά στην πραγματικότητα φάνηκαν και αρκετά βιώσιμα.
Ετσι οι πραγματικές κοινωνικές, ατομικές και περιβαλλοντικές
ανάγκες όπως αντικατροπτίζονται από τους προαναφερθέντες
διαβουλευτικούς φορείς μπορούν να ορίζουν το μέγεθος και τον
σκοπό της οικονομικής δραστηριότητας. Οι ήδη υπάρχουσες και
λειτουργικές τεχνολογίες χρειάζεται να τεθούν με τέτοιο τρόπο
ώστε να εξυπηρετούν ανθρώπους και φύση, μειώνοντας τις ώρες
εργασίας και αφήνοντας περισσότερο χρόνο για δημιουργία,
πολιτική, φιλοσοφία, τέχνη, ψυχαγωγία, κ.τ.λ. Η ενέργεια
μπορεί να αποκτηθεί μέσω αποκεντρωμένων και ανανεώσιμων μέσων,
ενθαρρύνοντας την τοπική αυτάρκεια και βιωσιμότητα. Τα
εργαλεία και οι συσκευές μπορούν να γίνουν μακράς διαρκείας,
σχεδιάζοντάς τα έτσι ώστε να αναβαθμίζονται αντί να
αντικαθίστανται. Ολα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι ήδη
δυνατά με την τρέχουσα κατάσταση εξέλιξής μας.
Η απόρριψη της οικονομικής ανάπτυξης δεν σημαίνει την
οπισθοχώρηση στον πρωτογονισμό αλλά αντίθετα μία διαφορετική
χρήση και κατανόηση του τι ήδη έχουμε και τι θα αποκτήσουμε
στο μέλλον. Επιστημονικές έρευνες και πειράματα πάντα θα
συνεχίσουν να γίνονται χωρίς όμως να καθοδηγούνται από τον
οικονομισμό του βραχυπρόθεσμου κέρδους των ολίγων αλλά απ΄το
γενικό καλό ανθρώπων και φύσης. Κάτι τέτοιο εμπεριέχει έναν
συνειδητό αυτο-περιορισμό δηλαδή τη δυνατότητα της κοινωνίας
να αποφασίζει μόνη της, με διαβουλευτικό τρόπο, προς ποια
κατεύθυνση θα προχωρήσει και ποια τεχνολογία (ή γνώση) πρέπει

να αντιμετωπιστεί με προφυλάξεις ή και να περιοριστεί.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η τεχνολογική πρόοδος που
εκθειάζεται από τους υποστηρικτές του καπιταλισμού και της
οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι πιθανότατα το δυνατότερό τους
σημείο. Στο βιβλίο του Utopia of Rules, ο David Graeber
επισημαίνει τις ανεκπλήρωτες λαϊκές ελπίδες των τεχνολογικών
θαυμάτων που θα έπρεπε να είχαμε αποκτήσει εώς τώρα. Αντί
αυτού, η επιταγή της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, της
γραφειοκρατικής ιεραρχίας και του βραχυπρόθεσμου ανταγωνισμού
της αγοράς κάνουν τις εταιρείες και τους επιστήμονες να
επιδοθούν
κυρίως
στην
ανάπτυξη
τεχνολογιών
της
πληροφορίας[17], δηλαδή τεχνολογιών της προσομοίωσης ή αυτό
που οι Jean Baudrillard και Umberto Eco αποκαλούν
«υπερπραγματικότητα» – η ικανότητα του να κάνεις το αντίγραφο
πιο ρεαλιστικό από το πρωτότυπο. Ετσι, η πραγματική πρόοδος σε
αυτό το πεδίο αντικαταστάθηκε από το θέαμα.
Η από τα κάτω αντίσταση στην οικονομική ανάπτυξη
Οπως φαίνεται από τα παραπάνω, το δημοκρατικό παράδειγμα δεν
περιορίζεται στην οικονομία. Αντιθέτως, περικλείει όλες τις
σφαίρες της ανθρώπινης ζωής και τη σχέση τους με τη φύση,
προσφέροντας ένα ολιστικό και βιώσιμο όραμα για το μέλλον μας
που βασίζεται σε συμβιωτικές παρά σε ανταγωνιστικές σχέσεις
μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ ανθρωπότητας και φύσης. Και δεν
μπορεί παρά να εφαρμοστεί από μία «bottom-up» προσέγγιση – με
μη-κρατικό, μη-καπιταλιστικό, αμεσοδημοκρατικό, οικολογικό
τρόπο.
Μπορούμε ήδη να παρατηρήσουμε πως σε πολλά μέρη του κόσμου τα
έργα που στοχεύουν στην εφαρμογή της οικονομικής ανάπτυξης
έχουν συναντήσει την εχθρότητα των τοπικών κοινοτήτων. Από
τους Ινδούς αγρότες, οι οποίοι καίνε τις γενετικά
τροποποιημένες καλλιέργειες που υποβαθμίζουν τη γη τους εώς
τις αυτόχθονες και περιβαλλοντικές ομάδες στις Η.Π.Α., οι
οποίες κατάφεραν τα δύο τελευταία χρόνια να σταματήσουν
φαραωνικά έργα – όπως τους αγωγούς Keystone XL και North

Dakota, που προορίζονταν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες
πετρελαίου πάνω από πηγές πόσιμου νερού, θέτοντας σε κίνδυνο
τις ζωές των ντόπιων.
Παρόμοιες αντιδράσεις βλέπουμε ακόμα και σε χώρες που μπορούν
να θεωρηθούν ως πρωτοπόροι της έννοιας της «δίκαιης
ανάπτυξης». Στη Βολιβία οι comunarios (κοινοτικοί χωρικοί)[18]
αντιστέκονται στις κυβερνητικές άκρως εξορυκτικές πολιτικές
που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του κλίματος και στην ξηρασία
που εξαθλιώνει τους ντόπιους αγρότες. Στο Εκουαδόρ αυτόχθονες
και περιβαλλοντικά κινήματα έχουν αποκτήσει μια τέτοια ορμή,
που η διοίκηση του Κορρέα προχώρησε στην ποινικοποίηση του
περιβαλλοντικού ακτιβισμού, κατατάσσοντάς τον ως «τρομοκρατία»
[19].
Μπορούμε να καταλήξουμε πως η οικονομική ανάπτυξη, είτε εκ των
δεξιών είτε εκ των αριστερών δεν δύναται να λύσει τα σημερινά
κοινωνικά προβλήματα. Αντιθέτως ενδυναμώνει τον καπιταλισμό
και τις κρατικές ιεραρχίες που μόνο βαθαίνουν τις ρίζες της
σημερινής κρίσης. Για την επιτυχή αντιμετώπισή τους χρειάζεται
ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα, το οποίο δεν θα στοχεύει
σε επιφανειακά «σουλουπώματα» αλλά θα αναμετριέται ολιστικά με
τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων μας. Αυτό που μπορούμε
να κάνουμε είναι να στηρίζουμε και να συμμετέχουμε σε τέτοιους
αγώνες και κινήματα, συνδέοντάς τα μεταξύ τους και εισάγοντάς
τους εναλλακτικές όπως η αποκέντρωση της εξουσίας, η επιστροφή
της στις δικτυωμένες τοπικές κοινότητες και η συνειδητότητα
της εξάρτησής μας από τη φύση.
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Πέρα από την αποανάπτυξη
Νίκος Ιωάννου
Η ταύτιση της εξουσίας με το κράτος εγκλωβίζει τη σκέψη των
σύγχρονων διανοητών, με αποτέλεσμα την ελλιπή ανάγνωση από
μεριάς τους της νέας κοινωνικής κίνησης. Όταν έχεις στο μυαλό
σου την εξουσία μόνο ως μια μορφή κράτους και την οικονομία ως
έναν ξεχωριστό τομέα όπου το κράτος θα προσπαθεί να την
ελέγχει, έστω και με μια αναδιανεμητική γραφειοκρατία, τότε
είναι αρκετά δύσκολο να ανιχνεύσεις νέα νοήματα που βρίσκονται
έξω από αυτόν τον ταυτοτικό πυρήνα. Ακόμη και στις
παραγκουπόλεις των μεγαπόλεων του Νότου, όπου οι άνθρωποι
προσπαθούν σε έναν άγριο καπιταλισμό των αποκλεισμών να
επαναδημιουργήσουν τον δημόσιο χώρο, οι δέσμιοι της
ντετερμινιστικής τυφλότητας βλέπουν μια εναλλακτική οικονομία,
και στις δομές που προκύπτουν σε αυτόν τον δημόσιο χώρο
βλέπουν ένα νέο κράτος. Η εμμονή σε αυτή την ταύτιση της
εξουσίας με το κράτος οδηγεί ακόμη και αυτούς που ξεφεύγουν
από τον οικονομισμό, όπως τον Λατούς, σε προτάσεις για ένα
διευρυμένο δημοκρατικό κράτος χωρίς να ξεφεύγουν ούτε κατά το
ελάχιστο από την κληρονομιά του ηγεμονικού λόγου. Η εμμονή σε
μια οικονομία και παραγωγή ως ξεχωριστούς τομείς, όπως η
πράσινη οικονομία, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ή με
οποιοδήποτε πρόσημο θελήσουμε να βάλουμε –αν επικρατούσε– θα

μπορούσε να οδηγήσει σε γραφειοκρατικοποίηση και εν τέλει στη
σύνθλιψη των όποιων εγχειρημάτων.
Η αποανάπτυξη, όπως τη διατύπωσε ο Σερζ Λατούς, δεν είναι παρά
ένα υποερώτημα ενός σημαντικού πολιτικού ερωτήματος της εποχής
μας. Αυτό το πολιτικό ερώτημα ανακύπτει διαρκώς σε κάθε νέα
κοινωνική κίνηση και δεν είναι τίποτε άλλο από το πολιτικό
ερώτημα της εξουσίας. Ποιος κατέχει την εξουσία; Ποιος έχει τη
δύναμη της πολιτικής απόφασης; Σήμερα, σε όλα τα σημεία του
πλανήτη, όπου και αν έχουμε τη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων
επί του συγκεκριμένου, όπου και αν οι άνθρωποι επιχειρούν την
οργάνωση της ζωής τους έξω από το καπιταλιστικό ρολόι (όπως το
περιέγραφε ο Karl Polanyi), το δικαίωμα στην απόφαση για ό,τι
αφορά τις δραστηριότητές τους είναι το κεντρικό πολιτικό
διακύβευμα.
Η νέα δηλαδή πολυεπίπεδη κοινωνική κίνηση φέρει νοήματα και
σημασίες μπροστά στα οποία η κριτική στην ανάπτυξη μοιάζει με
κάτι τετριμμένο. Για να εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, θα χρειαστεί
να πάμε σαράντα χρόνια πίσω, στη δεκαετία του 1970, την εποχή
που σχεδόν ολοκληρώνεται μια περίοδος του καπιταλισμού με το
τέλος της χρυσής τριακονταετίας για να περάσουμε σε μια νέα
δυναμική φάση, αυτή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και
παραγωγής. Πάμε στην εποχή που η ανάπτυξη έχει ήδη αποδώσει τα
μέγιστα και ο υπερκαταναλωτισμός έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής.
Το ερώτημα που κυριαρχεί στους κύκλους των σοφών είναι αν
μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο ανάπτυξης χωρίς τις ολέθριες
επιπτώσεις αυτού που ακολουθήθηκε ως τότε. Υπάρχει, για
παράδειγμα, σοσιαλιστικό μοντέλο ανάπτυξης; Στη σημερινή εποχή
το ερώτημα αυτό γίνεται: Υπάρχει πράσινη ανάπτυξη; Σήμερα
βέβαια η ανάπτυξη ψάχνει πρόσημο, κυρίως για να υπάρξει, ενώ
τότε έψαχνε τον τρόπο να παγκοσμιοποιηθεί, με τον αντίλογο να
περιορίζεται στις εναλλακτικές εκδοχές της. Τότε ο Κορνήλιος
Καστοριάδης διατυπώνει την άρνησή της ως την καταστροφή της.
Απορρίπτει κάθε είδους ανάπτυξη. Την εντάσσει ως αξία στον
ηγεμονικό λόγο του κυρίαρχου συστήματος. Ενός συστήματος που
υπερασπίζεται την ορθολογικότητα, εννοώντας την ορθολογικότητα

αυτού του ίδιου του συστήματος. Μια δήθεν αυταπόδεικτη
ηγεμονία. Δεν μιλά όμως για κάποια «άλλη» οικονομία ο
Καστοριάδης, παρά για τον περιορισμό της και την υποταγή της
στις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Αυτό που προτείνει δεν είναι απλώς ο αυτοπεριορισμός που ο
Λατούς μετονόμασε σε αποανάπτυξη, αλλά μια πολιτική πρόταση
ριζικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Προτείνει την Άμεση
Δημοκρατία η οποία αποκλείει τη μεταβίβαση των εξουσιών σε
εκπροσώπους· προτείνει την άμεση εξουσία των ανθρώπων πάνω σε
όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής και οργάνωσης, αρχής
γενομένης από την παραγωγική εργασία.
Η αποανάπτυξη του Λατούς μάς περιγράφει μια εφαρμογή του
αυτοπεριορισμού του Καστοριάδη και της συμβιωτικότητας του
Ιβάν Ίλιτς σε έναν εντελώς φανταστικό συνδυασμό. Ο
αυτοπεριορισμός του Καστοριάδη προϋποθέτει την Άμεση
Δημοκρατία την οποία ο Λατούς παραδέχεται θεωρητικά, στην
πράξη όμως την προσπερνά ως ανεφάρμοστη. Χρησιμοποιεί τη
συμβιωτικότητα του Ίλιτς ως σωσίβιο στην πρότασή του· μια
συμβιωτικότητα όμως που αποτελεί περισσότερο ηθικό παρά
πολιτικό διακύβευμα. Καταλήγει σε μια ολίγη δημοκρατία με ένα
νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» χωρίς ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη όμως δεν γεννήθηκε στη βάση κάποιου παλαιότερου
κοινωνικού συμβολαίου το οποίο συμβόλαιο θα πρέπει τώρα να
αλλάξουμε. Η ανάπτυξη είχε καθολική σημασία στον σύγχρονο
κόσμο. Όμως σήμερα βιώνουμε την υποχώρηση του φαντασιακού της
μέσα από την ανάδυση νέων σημασιών και νοημάτων που φέρουν τα
στοιχεία του αυτοπεριορισμού αναζητώντας τον νέο δημόσιο χώρο
και χρόνο έξω από το πεδίο της γραμμικής επέκτασης, έξω από το
πεδίο της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης.
Ο Καστοριάδης το 1974 πιστεύει ότι σε όλους τους τομείς της
ζωής, τόσο στο «αναπτυγμένο» όσο και στο «μη αναπτυγμένο»
τμήμα του κόσμου, τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται σε μια πορεία
διάλυσης των παλιών σημασιών και ίσως σε μια πορεία
δημιουργίας καινούργιων. Εντοπίζει καθοριστικές αλλαγές στο

άτομο της εποχής εκείνης μιλώντας για τη χειραφέτηση των νέων,
ακόμη και των παιδιών.
Σήμερα παρατηρούμε την αποκαθήλωση όλων των αυθεντιών, είτε
μιλάμε για τον ηγεμονικό λόγο στην πολιτική είτε μιλάμε για
τον ηγεμονικό λόγο στην επιστήμη. Επίσης, παρατηρούμε την
υποχώρηση του φαντασιακού της ανάπτυξης που πολύ εκλεπτυσμένα
οι οικονομολόγοι αποκαλούν μείωση της ζήτησης. Η
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας της παραγωγής και η ανάδυση
νέων βιομηχανικών χωρών όπως της Κίνας, της Ινδίας και της
Βραζιλίας άλλαξε τα χαρακτηριστικά όχι μόνο της παραγωγής αλλά
και της κατανάλωσης.
Το παραγωγικό μοντέλο της Κίνας, αυτού του παγκόσμιου
εργοστασίου, έγινε το κυρίαρχο μοντέλο της παραγωγής στον
κόσμο. Όμως αυτό το μοντέλο θέλει μια παραγωγή για την
παραγωγή. Το παραγόμενο προϊόν αποσυνδέεται από τον «μύθο»
του. Ο καπιταλισμός δεν αναπαράγεται αλλά ανατυπώνεται σαν
ταινία βερσιόν που ξεχνά γιατί έγινε η πρώτη έκδοση. Ο
καταναλωτής πλέον δεν αισθάνεται ότι κατακτά έναν καταναλωτικό
μύθο όταν αγοράζει ένα ανατυπωμένο προϊόν στην Κίνα. Το ίδιο
όμως συμβαίνει και όταν αγοράζει ένα οριτζινάλε προϊόν.
Όμως, ακόμη και στην Κίνα, όπου η βίαιη επιβολή του πιο
αχαλίνωτου καπιταλισμού διέλυσε τον κοινωνικό ιστό αυτής της
τεράστιας χώρας, αλλά και στην Ινδία που συνέβη ακριβώς το
ίδιο, δημιουργούνται κοινοτικές μορφές ζωής που αντιστέκονται
σε αυτή την ολέθρια οικονομική επέκταση. Το ίδιο συμβαίνει και
στη Λατινική Αμερική με το παράδειγμα της ΟΑΧΑΚΑ και τις
σύγχρονες κοινότητες των παρυφών των μεγάλων αστικών κέντρων.
Περιγράφοντας ο Σερζ Λατούς τη νέα αυτή κοινωνική κίνηση στη
διευρυμένη της μορφή, δηλαδή στους μεγάλους πληθυσμούς των
πόλεων του Νότου όπου «οι άνθρωποι αγωνίζονται να επινοήσουν
και να δημιουργήσουν μια επισφαλή αλλά αξιοπρεπή ζωή, χάρη σε
στρατηγικές οι οποίες στηρίζονται στην ανάπτυξη ενός δικτύου
κοινωνικών σχέσεων και στο πνεύμα του δώρου και της
αμοιβαιότητας», επισημαίνει ότι αυτή η «εναλλακτική λύση»

συνίσταται στην αυτοοργάνωση, στην «καπατσοσύνη» και στην
παραοικονομία. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στον Ευρωπαϊκό Νότο
στις νέες κινήσεις των από τα κάτω για την οργάνωση της ζωής
τους και φυσικά εδώ η παραοικονομία είναι ένα παλαιό
χαρακτηριστικό. Στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80, η
παραοικονομία άγγιζε ή και ξεπερνούσε το 60% ενώ ακόμη και την
περίοδο του εκσυγχρονισμού δεν κατόρθωσε να περιοριστεί έστω
στα μισά. Αποτελεί δε μια πεπατημένη μέθοδο την οποία τα άτομα
των νέων δικτύων χρησιμοποιούν για να υπάρξουν. Δεν θα
μπορούσε να επινοηθεί κάτι άλλο για την επίτευξη των σκοπών
τους. Άλλωστε, αυτό που θέλουν είναι να ξεφύγουν όσο γίνεται
από το καθεστώς της οικονομίας. Για να κατανοήσουμε αυτή τη
συμπεριφορά, θα φέρω ένα παράδειγμα όπου σε κάποια
απομακρυσμένα χωριά της ελληνικής επικράτειας, τα οποία είχαν
μια τοπική γεωργική οικονομία την εποχή του μεσοπολέμου, οι
πολιτευτές που πήγαιναν να γυρέψουν ψήφους δεν έπαιρναν ούτε
μία αν έκαναν το λάθος και έταζαν την οδική σύνδεση με τα
αστικά κέντρα. Οι χωρικοί φοβόντουσαν τον «φόρο» και τον
έλεγχο που τους έβγαζε από την κανονικότητά τους. Κατά έναν
αντίστοιχο τρόπο, τα άτομα
που δημιουργούν αυτή τη νέα
κοινωνική κίνηση αναζητούν και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια
άλλη κανονικότητα, έναν άλλον χρόνο. Ξεπερνούν έτσι τους
επικριτές της ανάπτυξης για τη διάσωση του πλανήτη αλλά και
την ειλικρινή, κατά τα άλλα, θέση της αποανάπτυξης του Λατούς,
αφού κανένα είδος κοινωνίας δεν μπορεί να βρει τη δικαιολόγησή
του έξω από τον εαυτό του. Οι νέες σημασίες και τα νοήματα που
εμπεριέχονται σε μια σημαντική και πολυεπίπεδη κοινωνική
κίνηση της εποχής μας προαναγγέλλουν την αρχή ενός
μετασχηματισμού της κοινωνίας, θέτοντας τα στοιχεία που θα
ορίσουν τον εαυτό της.
Τα στοιχεία αυτά δεν είναι οικονομικά στοιχεία. Θα μπορούσαμε
να τα τοποθετήσουμε εν συντομία ως εξής:
Ανάδυση της συλλογικότητας «δίκτυο ατόμων» όπου το άτομο
εκθέτει την πρότασή του σε έναν μικρό πρωτόλειο δημόσιο
χώρο χωρίς απαραίτητα να έχει γεωγραφικό προσδιορισμό

(παράδειγμα, οι διαδικτυακές κοινότητες).
Το χειραφετημένο άτομο του 21ου αιώνα κατευθύνεται προς
την αυτονομία του, όχι δημιουργώντας πολιτικό κόμμα ή
κίνημα, αλλά θέτοντας σε κίνηση λειτουργίες που αφορούν
καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κοινωνικής κίνησης είναι
μια περιορισμένη οικονομία και η προσπάθεια για υποταγή
της στις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Η συλλογικότητα των ατόμων προσπαθεί να δημιουργήσει τον
δικό της χρόνο ελέγχοντας η ίδια τη χρονικότητα των
δραστηριοτήτων της.
Η αναζήτηση νέων νοημάτων για την εργασία και τη
παραγωγή. Οι άνθρωποι προσπαθούν να τις ενσωματώσουν
κατά κάποιον τρόπο στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Οι
άνθρωποι αναζητούν τον χώρο και τον χρόνο.
Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό μοντέλο.
Αυτό θα το δούμε μάλλον όταν θα έχει εφαρμοστεί και δεν
γνωρίζουμε αν θα είναι ένα ή και κανένα μοντέλο. Μέχρι στιγμής
γνωρίζουμε ότι έχουμε σπέρματα του δημόσιου χώρου που δεν
είναι παρά η προϋπόθεση της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Το νέο
πολιτικό κίνημα που θα εκφράσει την άνοδο του προτάγματος της
ατομικής και συλλογικής αυτονομίας δεν είναι παρά το πράττειν
αυτού του ίδιου του προτάγματος.
Εισήγηση στο workshop του Blockupy της Φρανκφούρτης «Degrowthan anticapitalist perspective?» Βλ. Σχισμένος Αλέξανδρος –
Ιωάννου Νίκος: «Μετά τον Καστοριάδη, Δρόμοι της Αυτονομίας
στον 21ο αιώνα», Αθήνα 2014, εκδ. Εξάρχεια.
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Ένας
άλλος
(ντοκιμαντέρ 2013)

κόσμος

Στον αντίποδα του εικονικού “success story” της ανεργίας, της
καταστολής και του φόβου, μια άλλη πραγματικότητα είναι
υπαρκτή, ένας άλλος κόσμος αλληλεγγύης, συνεργασίας και
μοιράσματος. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα έχουν πάρει
τη κατάσταση στα χέρια τους και οικοδομούν ένα άλλο κόσμο εδώ
και τώρα, πέρα από τη κρίση και τον καπιταλισμό, με
δημιουργία, φαντασία και μεράκι. Γίνε μέρος της λύσης, σπείρε
και εσύ το σπόρο της αλλαγής… Ένας άλλος κόσμος είναι
υπαρκτός…
Το ντοκιμαντέρ “Ένας άλλος κόσμος” γυρίστηκε με αφορμή το 1ο
Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας
που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο Ελληνικό από μια
ανοιχτή αμεσοδημοκρατική συνέλευση και υποστηρίχθηκε από
δεκάδες συλλογικότητες. Επιχειρεί μια ενδεικτική καταγραφή
μερικών από τις κυριότερες πρωτοβουλίες που ασχολούνται με τη
μετάβαση σε ένα άλλο κόσμο εδώ και τώρα, πέρα από τον
καπιταλισμό και την κρίση, μέσα από συνεντεύξεις και επί τόπου
επισκέψεις. Επίσης αποτελεί μια συνέχεια παρουσίασης και
ενδυνάμωσης αυτού του “άλλου κόσμου” που ξεκίνησε με τη
μετάφραση στα ελληνικά και τη προβολή του ντοκιμαντέρ “Φόρος
τιμής στην Καταλονία ΙΙ” σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με την
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης “Ένας άλλος
κόσμος”.
www.enasalloskosmos-community.net
Documentary “Another World” about the grassroots initiatives
in Greece that form another world right here right now, away
from the crisis and capitalism (Greek narration, English
subtitles in captions).

Συνέντευξη
Mary
Μπροστά στην κρίση

Mellor:

Συνέντευξη: Μαριάννα Μυλωνά
Μετάφραση/Απομαγνητοφώνηση: Μαριέττα Σιμεγιάτου
Η Mary Mellor είναι η συγγραφέας του βιβλίου «The future of
money: From Financial Crisis to Public Resource [Το μέλλον του
χρήματος: από τη χρηματοοικονομική κρίση στην έννοια του
δημόσιου πόρου], PlutoPress, 2010» και επίτιμη καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Northumbria του Newcastle, όπου έχει διατελέσει
ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου για
τις Βιώσιμες Πόλεις. Εργάζεται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω
από 20 χρόνια και έχει δημοσιεύσει πολλές αναλύσεις σχετικά με
εναλλακτικές προσεγγίσεις της οικονομίας, από την κοινωνική,
τη φεμινιστική και την οικολογική σκοπιά.
Βρισκόμαστε εν μέσω μιας από τις σοβαρότερες κρίσεις στην

ιστορία του καπιταλισμού. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι
βαθύτερες αιτίες αυτής της κρίσης και πώς αλληλοσυνδέονται με
το καπιταλιστικό σύστημα ως σύνολο;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την κρίση. Ένας είναι η
παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός στο πλαίσιο των
οποίων βλέπουμε να υπερισχύει το κέρδος, αντί να χτίζονται
ισχυρές οικονομίες στην κάθε χώρα. Επομένως, οι χώρες γίνονται
λιγότερο αυτάρκεις και περισσότερο επιρρεπείς στις
νομισματικές διακυμάνσεις. Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι η
οικονομοποίηση, δηλαδή βλέπουμε ότι τα πάντα κρίνονται από τις
χρηματικές αξίες και το κέρδος. Επομένως, τα ωφελήματα από τα
αγαθά και τις υπηρεσίες δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η
αποκομιδή κέρδους. Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι η επίθεση
στη δημόσια οικονομία και ο ισχυρισμός ότι μόνο οι αγορές
γεννούν υπηρεσίες και αγαθά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το
επιχείρημά μου είναι ότι μια ιδιωτική οικονομία δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς ισχυρή δημόσια οικονομία. Ισχυρότερη δημόσια
οικονομία είχαμε τη δεκαετία του 1950, όταν υπήρχε ισορροπία
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού στο πλαίσιο μιας μικτής
οικονομίας. Η άμεση ωστόσο αιτία της κρίσης πάνω από όλα είναι
η μετακίνηση προς αυτό που αποκαλώ ιδιωτικοποίηση του
χρήματος, δηλαδή όταν η προμήθεια χρήματος κυριαρχείται
απόλυτα από τις τράπεζες και τα θέματα χρέους. Τα χρέη
συσσωρεύονταν, έως το σημείο που οι άνθρωποι δεν άντεχαν άλλο
χρέος, οι τράπεζες δεν δάνειζαν πλέον και στο τέλος επήλθαν οι
πλήρεις επιπτώσεις της κρίσης.
Είναι η οικονομική ανάπτυξη συστημικό χαρακτηριστικό του
καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής και διανομής;
Ναι, πρέπει να αναπτύσσεται, γιατί είτε με πραγματικούς είτε
με χρηματικούς όρους, τότε το σύστημα γίνεται αμιγώς
κερδοσκοπικό. Γιατί ο όλος σκοπός του καπιταλισμού είναι ότι
το χρήμα πρέπει να παράγει περισσότερο χρήμα. Οπότε οτιδήποτε,
είτε το χρήμα από μόνο του θα πρέπει να παράγει χρήμα, πράγμα
που αποτελεί κερδοσκοπία, είτε το χρήμα που επενδύεται σε
αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να παράγει κέρδος. Ούτως ή

άλλως, η οικονομία πρέπει να αναπτύσσεται γιατί όλοι θέλουν να
αποκομίζουν κέρδος και δεν μπορούν όλοι να αποκομίζουν κέρδος
όταν ένα σύστημα παραμένει σταθερό.
Υπάρχουν εναλλακτικά οικονομικά συστήματα που μπορούν να
εγγυηθούν βιώσιμες σχέσεις μεταξύ ανθρωπότητας και φυσικού
περιβάλλοντος;
Ναι, πρέπει τουλάχιστον να επιστρέψουμε στη μικτή οικονομία,
στην ισχυρή δημόσια οικονομία, όχι με βάση το κέρδος. Μπορεί
είτε να υπάρξει πλήρως δημόσια οικονομία, είτε κοινωνική
οικονομία με πολλές μη κερδοσκοπικές εταιρείες να παράγουν
αγαθά και υπηρεσίες. Ο κλάδος της οικονομίας που επιζητά μόνο
το κέρδος δεν θα πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος
της οικονομίας. Ορισμένοι επιχειρηματολογούν ότι δεν θα πρέπει
να υπάρχει καθόλου. Θα πρέπει όμως τουλάχιστον να έχουμε
ισχυρή δημόσια και κοινωνική οικονομία και να μην κυριαρχεί ο
ιδιωτικός τομέας και μάλιστα όταν οι αξίες του που
συνοψίζονται στο κέρδος είναι το μόνο κριτήριο της οικονομικής
δραστηριότητας.
Η οικονομική ύφεση λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος θα
αποτελέσει το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας για τα χρόνια που
έρχονται. Σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσεται μεταξύ ριζοσπαστικών
ακτιβιστών και ακαδημαϊκών ένα κίνημα υπέρ της βιώσιμης
αποανάπτυξης. Ποια είναι η κοινή διαφορά αυτών των κινημάτων
και πώς εντάσσονται στην οικολογική βιωσιμότητα; Για
παράδειγμα, πώς συνδέονται με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
και τα συστήματα ανταλλαγών άνθρακα;
Πιστεύω ότι είναι σημαντικό όλα τα πολιτικά κόμματα να
αναγνωρίσουν το οικολογικό πρόβλημα, τις επιπτώσεις στους
πόρους και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε ακόμα μάχη να δώσουμε
για την αποδοχή, γιατί πολλοί σκεπτικιστές ακόμα υποστηρίζουν
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω είναι σημαντικό κυρίως για
τις ριζοσπαστικές ομάδες να ξεκινήσουν από την παραδοχή ότι
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι όλοι ζούμε σε έναν κόσμο με
ελλείψεις σε πρώτες ύλες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βιώσιμο

ένα επεκτατικό σύστημα με βάση την ανάπτυξη ή την ανισότητα,
γιατί για να επαρκούν στο μέλλον οι πόροι θα πρέπει να
διαμοιράζονται ισότιμα. Επομένως, μου φαίνεται ότι η ιδέα ότι
θα υπάρχουν ελλείψεις μάς κάνει να σκεφτόμαστε ότι σίγουρα θα
υπάρχει και κοινωνικά δικαιότερη προσέγγιση ως προς τον τρόπο
οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας και μεγαλύτερη
συνειδητοποίηση των επιπτώσεών μας στον φυσικό κόσμο. Όσον
αφορά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεν πείθομαι και πολύ
από τους μηχανισμούς εκείνους που στηρίζονται στην αγορά, όπως
τις εμπορικές συναλλαγές άνθρακα. Θα ήθελα ρυθμίσεις στον
άνθρακα ώστε να σιγουρευτούμε ότι οι όποιοι πόροι μας μένουν
θα χρησιμοποιηθούν για το κοινό καλό και δεν θα ενταχθούν στο
σύστημα της αγοράς για να γίνουν στη συνέχεια αντικείμενο
καπηλείας.
Οπότε ποια είναι η εναλλακτική για την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει», για παράδειγμα;
Σίγουρα η φορολόγηση όσων επιθυμούν να εκμεταλλευτούν πόρους.
Πιστεύω ότι οι πόροι θα πρέπει να είναι ακριβοί σε ένα σύστημα
αγοράς. Εάν υπάρχουν επιδοτήσεις στις τιμές, θα πρέπει να
ισχύουν για όλους και ο πόρος να αντιμετωπίζεται ως κοινός και
όχι να υπόκειται στις δυνάμεις της αγοράς. Έτσι βασικά δεν
πρέπει να ρυπαίνουμε εξ’αρχής. Ορισμένες φορές ρυπαίνουμε,
γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Θα πρέπει όμως να λειτουργούμε
βάσει της προϋπόθεσης ότι οφείλουμε να μην ρυπαίνουμε, να μην
εκμεταλλευόμαστε και να μη ζούμε πέρα από τα οικολογικά μας
μέσα.
Το κίνημα της αποανάπτυξης δεν έχει προβλέψει συγκεκριμένο
σχέδιο μετάβασης στην αποανάπτυξη. Ποιες είναι κατά τη γνώμη
σας οι πρωταρχικές προτεραιότητες για τη μετάβαση σε μια
βιώσιμη οικονομία αποανάπτυξης τώρα;
Βάσει της δικής μου ανάλυσης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να
κάνουμε είναι να ανακτήσουμε τον έλεγχο της προμήθειας
χρήματος από τον ιδιωτικό τομέα, το τραπεζικό σύστημα. Οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν μια τράπεζα

παρέχει δάνειο, δεν μεταφέρει χρήματα από αποταμιευτές σε
δανειστές, αλλά παράγει νέο χρήμα. Και οι τράπεζες παράγουν
τεράστιες ποσότητες νέου χρήματος ως χρέους. Αυτό ασκεί
τεράστια πίεση στην οικονομία να παράγει αποδόσεις, ενώ είναι
αδύνατον για το δανειστή να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, συν
τον τόκο που αναλογεί. Μέσα από όλο αυτό, οι τράπεζες
προσδοκούν και κέρδος, οπότε το σύστημα είναι καθαρά
επεκτατικό. Έτσι, το πρώτο πράγμα που κάθε ριζοσπάστης θα
πρέπει να κάνει για τη μετάβαση θα είναι τουλάχιστον να πει
ότι το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει ουσιαστικά να μεταβιβάζει
χρήματα μεταξύ αποταμιευτών και δανειστών. Έτσι, όταν κάποιος
δανείζεται χρήματα, ο αποταμιευτής δεν θα μπορεί να πάρει.
Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να
απομακρυνθούμε από την κοινωνία της αγοράς γενικά, δηλαδή από
τη λογική ότι όποιος έχει τα χρήματα κάνει και τις επιλογές.
Επιπλέον, θα πρέπει να εκδημοκρατίσουμε τις οικονομίες μας, να
αποφασίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Θα πρέπει
επίσης να συνειδητοποιούμε ότι είναι σημαντικό να παράγονται
τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες σε μη κερδοσκοπική βάση,
είτε δημόσια, είτε κοινωνική. Ουσιαστικά λοιπόν πρέπει να
ανακτήσουμε την οικονομία μας από την αγορά. Κυριαρχείται
απόλυτα από την αγορά τα τελευταία σαράντα χρόνια περίπου.
Πρέπει να προσδώσουμε και πάλι στην έννοια του δημοσίου τη
σημασία που του αρμόζει. Το δημόσιο σήμερα υπονομεύεται από
την ιδεολογία της αγοράς, τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Πρέπει
επίσης να έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας, να
συνειδητοποιήσουμε ότι το δημόσιο μπορεί να είναι ισχυρό,
μπορεί να παράγει αγαθά και υπηρεσίες αποδοτικά και σωστά, ότι
η αγορά δεν είναι τόσο αποδοτική όσο διατείνεται ότι είναι.
Οι ελευθεριακές παραδόσεις σκέψης γενικά υιοθετούν αρνητική
στάση ως προς το χρήμα ως κοινωνικό θεσμό, εφόσον αποτελεί τον
κύριο μηχανισμό του κεφαλαίου και επομένως της συσσώρευσης
ισχύος σε ένα κοινωνικό σύστημα που κυριαρχείται από την
οικονομία του κεφαλαίου. Υπάρχει μια πιο κριτική προσέγγιση ως
προς το χρήμα και τι γίνεται με το πιστωτικό σύστημα;

Αυτό είναι το τέχνασμα της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής
ιδεολογίας. Μας λέει ότι η μόνη μορφή χρήματος είναι το χρήμα
που σχετίζεται με κέρδος και εμπόριο. Αυτό ιστορικά δεν είναι
αλήθεια. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις πηγές χρήματος και η
πίστωση, η κερδοσκοπική χρήση του χρήματος από την αγορά, η
εμπορευματοποίηση είναι ιστορικά η λιγότερο σημαντική. Η
σημαντικότερη μορφή χρήματος είναι αυτό που είχε πάντα η
κοινωνία, δηλαδή τα μέσα για να κρίνει την αξία διαφόρων
πραγμάτων, που δεν αφορούν ωστόσο εμπορεύματα, αλλά σε μεγάλο
βαθμό υποθέσεις όπως η τέλεση γάμων, η απόδοση φόρων τιμής σε
ναούς και παλάτια, ή η καταβολή αποζημιώσεων λόγω ζημίας που
προκλήθηκε σε τρίτους. Έτσι, οι περισσότερες ανθρώπινες
κοινωνίες είχαν κάποιο μέσο μέτρησης της αξίας, αλλά σε
κοινωνική βάση, όχι στη βάση της ανταλλαγής εμπορευμάτων. Ένα
ακόμα σημαντικότατο στοιχείο του χρήματος ήταν ότι η
διαχείρισή του ανήκε στους άρχοντες, δηλαδή με σύγχρονους
όρους, ήταν δημόσιο χρήμα. Η εμπορική προσέγγιση στο χρήμα
υποστηρίζει ότι όλα στηρίζονταν στις ανταλλαγές, οι άνθρωποι
συναλλάσσονταν και επομένως έπρεπε να εφευρεθεί το χρήμα για
να διευκολυνθεί η ανταλλαγή αγαθών. Αυτό είναι εντελώς ψέμα.
Τα νομίσματα εφευρέθηκαν γύρω στο 600 π.Χ. και πάντα
μονοπωλούνταν από τους άρχοντες, πάντα αποτελούσαν δημόσιο
μηχανισμό, ή μηχανισμό στη βάση της εξουσίας. Ποτέ δεν
κυριαρχούνταν από το εμπόριο. Το εμπόριο απλά εκμεταλλεύτηκε
τα νομίσματα, γιατί οι άρχοντες έκοβαν και ξόδευαν νομίσματα,
κι έτσι ο εμπορικός τομέας βρήκε την ευκαιρία να τα
χρησιμοποιήσει. Η σύγχρονη έννοια του χρήματος, ως μέσο του
καπιταλισμού αποκλειστικά, απλά παρερμηνεύει την ιστορία. Το
χρήμα είναι τόσο δημόσιο και κοινωνικό, όσο και εμπορικό. Θα
πρέπει να το διασώσουμε από την αγορά. Πολλοί άνθρωποι
δημιουργούν προγράμματα τοπικού χρήματος και επιχειρούν την
επανεφεύρεση του κοινωνικού χρήματος, ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προμηθεύονται
αγαθά και υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη να προσδοκούν κέρδος,
δηλαδή όχι με τους όρους της καπιταλιστικής αγοράς.
Μπορούν τα συστήματα πίστωσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο

σε μια κοινωνικά εκδημοκρατισμένη οικονομία;
Η ιδέα της πίστωσης είναι ότι δανείζεις χρήματα με τόκο,
πράγμα που σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις το χρήμα ως εμπόρευμα.
Αυτό έχει πρωταρχική σημασία για τον εμπορικό τομέα, ο
δανεισμός χρήματος και η χρέωση τόκου για το δανεισμό αυτό. Η
πρακτική αυτή όμως έχει καταδικαστεί ιστορικά. Η ιδέα του
ιωβηλαίου ήταν ότι με την πάροδο επτά ετών όλα τα χρέη
παραγράφονταν, με το επιχείρημα ότι ο δανειστής δεν θα έπρεπε
να είχε δανείσει εξαρχής τα χρήματα εάν ο δανειζόμενος δεν
είχε τη δυνατότητα να τα επιστρέψει. Αυτό αποτελεί ακόμα την
κεντρική αρχή στις ισλαμικές απόψεις σχετικά με τον δανεισμό
χρήματος, ότι ο δανειστής φέρει την ίδια ευθύνη για την
επιστροφή των χρημάτων όσο και ο δανειζόμενος. Έτσι, η ιδέα
του δανεισμού δεν ενδείκνυται. Τα χρήματα θα έπρεπε να
κατανέμονται και όχι να αποτελούν αντικείμενο δανεισμού. Εάν
ανακτήσουμε τον έλεγχο της προμήθειας χρήματος από το
τραπεζικό σύστημα, το οποίο δανείζει αποκλειστικά με τόκο,
τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα
μπορούσαμε να κατανέμουμε δημοκρατικά τα χρήματα στους
ανθρώπους, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη δανεισμού από το
τραπεζικό σύστημα. Διαχρονικά, η εξουσία ήταν που εξέδιδε και
ξόδευε χρήματα στις οικονομίες, η ιδέα του δανεισμού είναι
πολύ πρόσφατο φαινόμενο, αναδύθηκε μόλις σαράντα χρόνια πριν,
μόλις σταματήσαμε γενικά να χρησιμοποιούμε νομίσματα. Υπάρχει
βέβαια κάποιο περιθώριο πίστωσης, εάν κάποιος έχει δανείσει
χρήματα για κάποια επένδυση για παράδειγμα, τότε προφανώς
υπάρχει δικαίωμα αποπληρωμής. Δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι
δεν μπορεί να υπάρξει μια μικρή χρέωση για την υπηρεσία. Δεν
μπορεί όμως αυτό να αποτελεί εξολοκλήρου τη δυναμική της
οικονομίας και του χρηματικού συστήματος, γιατί κάτι τέτοιο
είναι απολύτως ασταθές και εκφράζει ένα σύστημα που είτε
αναπτύσσεται, είτε πεθαίνει. Σε μια τέτοιου είδους οικονομία,
εμφανίζονται κρίσεις σε κύκλους περίπου 20 ετών, επειδή στο
τέλος οι κοινωνίες υπερχρεώνονται σε τέτοιο βαθμό που δεν
αντέχουν άλλο. Πάντα είχαμε λοιπόν, σε ολόκληρη την ιστορία
μας και σίγουρα πριν την ανάδυση της αγοράς, μια δημόσια

προσέγγιση του χρήματος. Υπάρχουν δυο τρόποι διάχυσης χρήματος
στην κοινωνία: να δαπανείς ή να δανείζεις χρήματα. Θα πρέπει
να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δαπανών στην οικονομία, οι
οποίες θα πρέπει να γίνονται από κάποιο δημόσιο θεσμό, και του
δανεισμού χρήματος στην κοινωνία, ο οποίος όμως στο τέλος δεν
είναι βιώσιμος. Το μυστικό της επιτυχίας του εμπορικού
χρηματικού τομέα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια
σημαντική ποσότητα δημόσιου χρήματος χωρίς χρέος η οποία θα
λειτουργεί ως αποσβεστήρας κραδασμών. Επομένως, καταστρέφοντας
την ιδέα του δημοσίου τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι
εμπορικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει καταστρέψει τα ίδια τα
θεμέλιά του, τις ρίζες του. Συντελείται μια δομική κρίση του
καπιταλισμού η οποία δείχνει ότι ο καπιταλισμός δεν
λειτουργεί, γιατί καπιταλισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς
πίστωση και πίστωση δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς δημόσιο χρήμα.
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Συνέντευξη Σερζ Λατούς: Ευ
ζην και όχι κατανάλωση και
ανάπτυξη
Συντάκτρια: Ελιάνα Καναβέλη
Η αυτονόμηση της κοινωνίας ως σπιράλ
Η έννοια της αποανάπτυξης αρχίζει να ακούγεται όλο και πιο
συχνά σε ένα ευρύ πλαίσιο ανθρώπων και δραστηριοτήτων. Η
επίσκεψη στην Ελλάδα του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου
Paris-Sud 11 (Orsais), Σερζ Λατούς, τον περασμένο Μάιο, υπήρξε
μια καλή αφορμή τόσο για να ακουστεί η αποανάπτυξη όσο και για
να αρχίσουν διαδικασίες ζύμωσης και συζήτησης γύρω από το θέμα

αυτό. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Γιάννη Ελαφρό που
δέχθηκε να παρευρεθούμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και
να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα που
σχετίζονται με την αποανάπτυξη.
Πριν μιλήσουμε για την αποανάπτυξη ας δούμε τι σημαίνει
ανάπτυξη για το σύγχρονο δυτικό κόσμο.
Η έννοια του καπιταλισμού και της οικονομίας είναι συνυφασμένη
με την έννοια της ανάπτυξης, ο νόμος της συσσώρευσης του
κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη. Οι κοινωνίες της δύσης γνώρισαν
την υπερβολική ανάπτυξη της οικονομίας και τώρα «χάνονται»
χωρίς να μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι όλες οι χώρες της δύσης είναι «θύματα» της
υπερανάπτυξης.
Η έννοια της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων βρίσκεται στο
κεντρικό φαντασιακό των διαφόρων αριστερών «αντικαπιταλιστών».
Αυτό δεν αποτελεί μια αντίφαση μιας και το κεντρικό φαντασιακό
του καπιταλισμού είναι η ανάπτυξη;
Οι αριστεροί έχουν πέσει στην παγίδα του παραγωγισμού. Ο Μαρξ
μοιραζόταν την πίστη στον προμηθεϊκο άνθρωπο, δηλαδή τον
άνθρωπο του Ντεκάρτ και του Μπέικον, που αντιπροσωπεύει τον
κυρίαρχο τη φύσης. Είχε την πίστη στην τεχνική και στην
επιστήμη, κάτι που είναι ανεξάρτητο από τη φύση και την
παραγωγή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η φύση και η οικολογία να
μην αποτελέσουν αντικείμενο ενασχόλησής τους. Οπότε μετά τον
Μαρξ η αριστερά δεν κατάλαβε ότι ο πλανήτης έχει φτάσει στα
όριά του και ότι δεν μπορούμε να ζητάμε μια άπειρη ανάπτυξη
από έναν πεπερασμένο πλανήτη, του οποίο οι αντοχές του
λιγοστεύουν. Οι πηγές ενέργειας, τα φυσικά αποθέματα θέλουν
μια άλλη διαχείριση.
Ποιο είναι το πρόταγμα της αποανάπτυξης και πώς μπορεί να
αποτελέσει όχημα εξόδου από την τωρινή κατάσταση;
Το πρόταγμα της αποανάπτυξης είναι η δημιουργία και μετάβαση
σε μια κοινωνία όπου θα έχουν συντελεστεί θεμελιακές αλλαγές

στον σημερινό καταναλωτικό τρόπο ζωής και ό,τι αυτός
συνεπάγεται. Πρόκειται για ένα πρόταγμα πολιτικό. Το πώς θα
υλοποιηθεί εξαρτάται από τους λαούς και το δικό τους ρόλο στην
κοινωνία. Επίσης, σε ατομικό επίπεδο, στη Βόρεια Αμερική
εκατομμύρια άτομα έχουν επιλέξει συνειδητά τη στάση της
ηθελημένης απλότητας. Προσπαθούν να ζουν πιο απλά, πιο λιτά,
χωρίς να σημαίνει ότι στερούνται τα δικαιώματά τους. Αλλά η
ατομική στάση, η ατομική ηθική δεν άλλαξε ποτέ από μόνη της
την κοινωνία. Απαιτείται πολιτική αλλαγή. Δεν αρκούν ατομικές
ή και ομαδικές αλλά αποσπασματικές ενέργειες. Χρειάζεται μια
συνολική αλλαγή πλεύσης. Για παράδειγμα, εάν εγώ δεν
καταναλώνω βενζίνη, τίποτα δεν μου λέει ότι ένας άλλος δεν θα
καταναλώσει περισσότερο.
Τι πρεσβεύει η λογική της λιτής αφθονίας;
Το

πρόβλημα

των

σημερινών

κοινωνιών

είναι

ότι

είναι

θεμελιωμένες πάνω στην έλλειψη μέτρου, και αυτό είναι ύβρις.
Το πρόταγμα μιας οικοσοσιαλιστικής δημοκρατίας είναι η
μετάβαση από μια κοινωνία ψεύτικης αφθονίας σε μια κοινωνία
λιτής αφθονίας. Σαφώς και δεν πρέπει να συγχέεται η
αποανάπτυξη με την έλλειψη-στέρηση της καταναλωτικής
δυνατότητας μιας κοινωνίας, κάτι που επιβάλλεται και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι επιβεβλημένη η
αποανάπτυξη. Η τραγωδία είναι σε μια καταναλωτική κοινωνία να
μην μπορείς να καταναλώσεις. Αυτό που διδάσκεται στις
οικονομικές σχολές είναι ότι η απληστία είναι καλή. Αυτή η
λογική και αυτές οι αξίες μάς οδηγούν στην καταστροφή. Ο
περιορισμός της ύβρεως και η εύρεση του μέτρου ορίζουν την
ουτοπία της αποανάπτυξης.
Ο Σερζ Λατούς μας επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να γίνει η μετάβαση στη νέα κοινωνική πραγματικότητα.
«Το εγχειρίδιο της «συγκεκριμένης ουτοπίας της αποανάπτυξης»
περιέχει τη μέθοδο των οκτώ R: Επαναξιολόγηση (re-evaluation),
επανεννοιολόγηση (re-conceptualization), αναδόμηση (restructure), αναδιανομή (re-distribution), επανατοπικοποίηση
(re-localization), μείωση (reduction), επαναχρησιμοποίηση (re-

utilization), ανακύκλωση (recycling). Αν και το πρόσημο είναι
στην κατεύθυνση της μείωσης της ανάπτυξης, υπάρχουν και
στοιχεία αναδιανομής, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αποστάσεις
μεταξύ Βορρά-Νότου».
Μια κοινωνία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να
χαρακτηριστεί ως αυτόνομη;
Τη διαδικασία της αυτονόμησης μιας κοινωνίας πρέπει να τη
σκεφτούμε σαν ένα σπιράλ. Η αλλαγή εισάγεται σιγά σιγά και με
αυτόν τον τρόπο αλλάζουν και οι άνθρωποι αλλά και οι κοινωνίες
στις οποίες διαβιούν.
Υπάρχουν χειροπιαστά παραδείγματα όπου η αποανάπτυξη έγινε
πραγματικότητα;
Δεν

υπάρχουν

τέτοια

παραδείγματα

σήμερα.

Υπάρχουν

σε

μικροεπίπεδο κάποιες εμπειρίες. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που
έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μπουν σε μια λογική αποανάπτυξης.
Στην Αγγλία, για παράδειγμα, υπάρχουν οι μεταβατικές πόλεις.
Στην Καλιφόρνια υπάρχει ένα κίνημα πολιτών που ονομάζεται
“πέρα από τον άνθρακα”. Κάπως έτσι νομίζω ότι αρχίζει να
οικοδομείται η κοινωνία του μέλλοντος, η οποία θα έχει τη
μικρότερη εξάρτηση από την ενέργεια και άρα θα διαχειρίζεται
καλύτερα τις φυσικές πηγές ενέργειας. Μια πόλη, εξάλλου, θα
μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς πετρέλαιο.
Δύο ακόμη παραδείγματα είναι η Βολιβία και το Εκουαδόρ, εκεί
μιλάνε για επαναστατική αλλαγή. Στις κοινωνίες αυτές είναι
επηρεασμένοι από τη σχέση τους με τη φύση. Ας μην ξεχνάμε τον
πόλεμο του νερού που έγινε στη Βολιβία το 2002, που έφερε ένα
λαό αντιμέτωπο με μια εταιρεία και είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη
τους. Μέσα από τέτοιου είδους κοινωνικές εξεγέρσεις, οι
ιθαγενείς ήρθαν στην εξουσία και μαζί τους έφεραν τη
διαφορετική σχέση και αντίληψη που έχουν για την Φύση.
Κατοχυρώθηκε και συνταγματικά ότι η φύση είναι δικαίωμα και οι
φυσικές πηγές είναι δημόσιες και κοινωνικές και δεν μπορούν να
ιδιωτικοποιηθούν ούτε και να κακοποιηθούν. Σαν αρχή των

κοινωνιών αυτών ορίζεται το ευ ζην και όχι η κατανάλωση και η
ανάπτυξη. Η αντίληψη των ινδιάνων για το ευ ζην ταυτίζεται με
την αποανάπτυξη.
Πώς ορίζεται η έννοια της απασχόλησης στην αποανάπτυξη;
Θέλουμε να μην υπάρχει εργασία, επομένως θα θέλαμε να μειωθεί
και να αλλάξουμε το φαντασιακό της εργασίας.
Ποια είναι η Παιδαγωγικής της καταστροφής;
Δεν πρόκειται για μια ιδέα καινούρια. Μπορούμε να τη
φανταστούμε να λειτουργεί σαν μια διαδικασία αναπήδησης, που
κάνει τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τη σκέψη τους και
να δραστηριοποιηθούν. Οι καταστροφές μπορεί να είναι
πραγματικά καταστροφικές. Η Φουκουσίμα είναι ένα παράδειγμα
που μπορεί να λειτουργήσει παιδαγωγικά και που αποδεικνύει
έμπρακτα ότι ο καπιταλισμός είναι καταστροφικός. Όπως αναφέρει
η Νάομι Κλάιν στο βιβλίο της «Το δόγμα του σοκ», ο
καταστροφικός τυφώνας Κατρίνα επέτρεψε στους συντηρητικούς να
επέμβουν στην κοινωνία και να ιδιωτικοποιήσουν για παράδειγμα
τα σχολεία. Το κράτος πολλές φορές εκμεταλλεύεται και
δημιουργεί τις καταστροφές για να ελέγξει το σύστημα. Για να
έχει θετική επίδραση η καταστροφή πρέπει να δημιουργήσει μια
αναπήδηση στον κόσμο. Ή θα αντιδράσει ο κόσμος ενάντια σε αυτά
που πιστεύει ότι τον καταστρέφουν ή θα καταστραφεί.
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