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Οι ινδιάνοι Καγιαπό που ζουν στα παρθένα δάση της κοιλάδας της
βροχής του Αμαζονίου, χρόνια τώρα αντιστέκονται στην αρπαγή
της γης τους από τους μεγαλοκτηνοτρόφους, τις βιομηχανίες
καουτσούκ, τις εταιρίες ξύλου και τις μεταλλευτικές
επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρ’όλες τις προσπάθειες για
την εξαγορά της σιωπής τους, από την κατασκευάστρια
κοινοπραξία Eletrobras , παλεύουν ενάντια σε ένα καταστροφικό
φράγμα που θα αφανίσει τη γη τους. Η ιδιωτικοποίηση της
παρθένας φύσης του μεγαλύτερου πνεύμονα του πλανήτη, του
Αμαζονίου, αποτελεί έναν από τους κρίκους της γιγαντιαίας
επιχείρησης για την ιδιωτικοποίηση του κόσμου και της
απίσχνασης των κοινών και δημόσιων αγαθών, της κοινής μας
κληρονομιάς.
Η κορωνίδα δε της προσπάθειας των πολυεθνικών επιχειρήσεων ή
καλύτερα των διεθνικών απάτριδων επιχειρήσεων και του
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, να ιδιωτικοποιήσουν τον πλανήτη
και να τον μετατρέψουν σε μια απέραντη δεξαμενή εξαγωγής
κερδών είναι η ΤΤΙΡ. Η υπό διαμόρφωση δηλαδή συμφωνία, μεταξύ
ΗΠΑ και ΕΕ, για την Συνεργασία Διατλαντικού Εμπορίου και
Επενδύσεων, που επιδιώκει να εξαλείψει και τα τελευταία
εμπόδια του εθνικού κράτους στην ελευθερία κίνησης των
πολυεθνικών, κυρίως στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων, στις
εργασιακές σχέσεις, στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και
στην πρόσβαση τους στις δημόσιες υπηρεσίες. Η ΤΤΙΡ βαθαίνει
περισσότερο την παγκοσμιοποίηση και εγκαινιάζει μια νέα εποχή
περιφράξεων, την αντεπανάσταση της ιδιοκτησίας. Τα ιδιωτικά
αγαθά επεκτείνονται, περιφράσσονται και περιφρουρούνται, γι’
αυτό και η συμφωνία προβλέπει όταν θίγονται τα συμφέροντα των

πολυεθνικών να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν αποζημιώσεις μέσω
ενός ειδικού δικαστηρίου, παρακάμπτοντας το εθνικό δίκαιο. Ο
αδύναμος κρίκος βέβαια στα πλαίσια της ΤΤΙΡ θα είναι ορισμένες
χώρες-παρίες του Ευρωπαϊκού Νότου (βλ. Ελλάδα), των Βαλκανίων
ή της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, που είτε ως χώρες είτε ως
ολόκληρες γεωγραφικές περιφέρειες των χωρών αυτών θα
λειτουργούν ως ειδικές οικονομικές ζώνες, περιοχές δηλαδή
χαμηλού κόστους.
Οι περιφράξεις των ιδιωτικών αγαθών, που προϋποθέτουν τη
λεηλασία των κοινών αγαθών, εγκαινιάστηκαν ως στρατηγική στις
απαρχές της πρώιμης παγκοσμιοποίησης στα τέλη του 17 ου αιώνα
στην Αγγλία (Κ. Πολάνυι). Οι ευγενείς με τη βία περιέφραξαν
τεράστιες εκτάσεις κοινοτικής γης, ανοιχτών αγρών που
καλλιεργούνταν από φτωχούς αγρότες, για να τις μετατρέψουν σε
βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής μαλλιού,
που οδήγησε στην ενίσχυση της βαμβακοβιομηχανίας, σημαντικού
πυλώνα της βιομηχανικής επανάστασης. Οι περιφράξεις μετέτρεψαν
τα κοινά αγαθά σε ιδιωτικά.
Τι είναι όμως τα κοινά αγαθά; Κοινά είναι τα φυσικά κοινά
(νερό, αέρας, δάση, ποτάμια, σπόροι, άγρια ζωή, ενεργειακοί
πόροι, κλπ), και τα ανθρωπογενή κοινά (γλώσσα, παράδοση, λαϊκή
τέχνη, πληροφορίες κλπ). Τα κοινά αγαθά δεν είναι ιδιωτικά ή
κρατικά ή αυτά που δεν ανήκουν σε κανένα, αλλά τα αγαθά που
από τη χρήση τους δεν μπορεί να αποκλειστεί κανείς και μπορούν
ταυτόχρονα να τα χρησιμοποιήσουν πολλοί, να τα μοιραστούν με
τους άλλους . Αρκετοί μάλιστα από αυτούς τους πόρους
δημιουργούνται συλλογικά, από τις κοινότητες, που βάζουν
προϋποθέσεις για τη χρήση τους, οι οποίες ενσωματώνουν την
αρχή της αλληλεγγύης, τη διαχείριση δηλαδή των κοινών με
μέτρο, έτσι ώστε να μείνουν και για τις επόμενες γενιές. Οι
περιφράξεις των κοινών αγαθών είτε ιδιωτικές είτε κρατικές, ως
μηχανισμός διαχείρισής τους, στηρίζονται στο κυρίαρχο
ανθρωπολογικό υπόδειγμα του ορθολογικού εγωιστή ανθρώπου.
Η φιλελεύθερη αφήγηση του φύσει ιδιοτελή ατόμου έχει ένα απλό

επιχείρημα: όταν τα αγαθά δεν είναι ιδιωτικά και είναι
ελεύθερα και κοινά, τότε αυτά καταστρέφονται, γιατί τα άτομα
ορθολογικά σκεπτόμενα επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το ατομικό
τους συμφέρον. Το συνηθισμένο παράδειγμα που χρησιμοποιείται
για να τεκμηριωθεί η παραπάνω αφήγηση είναι οι βοσκότοποι.
Ένας βοσκός στην προσπάθεια του να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του
θα υπερβοσκήσει τον βοσκότοπο και θα τον καταστρέψει. Έτσι για
να αποφευχθεί η λεγόμενη «τραγωδία των κοινών» θα πρέπει να
πάψουν να είναι κοινά και να γίνουν ιδιωτικά, έτσι ώστε να
γίνει αποδοτική η χρήση τους. Πλήθος όμως παραδειγμάτων
καταρρίπτουν το φιλελεύθερο επιχείρημα. Πολλοί βοσκότοποι για
παράδειγμα, μέσω της εμπλοκής των κοινοτήτων και των χρηστών
τους, με συλλογικές- συνεργατικές διαδικασίες, με μοίρασμα της
εξουσίας και της ευθύνης της διαχείρισης, αλλά και της
θεσμοθέτησης όρων χρήσης τους, προφυλάσσονται από την
τραγωδία. Κλασσικό παράδειγμα ήταν τα τσελιγκάτα στην Ελλάδα.
Η προστασία των κοινών πρέπει να υπερβεί το δίλλημα ιδιωτικός
ή κρατικός έλεγχος, τη διάκριση ιδιωτικής και κρατικής
εξουσίας. Όταν η διαχείριση των κοινών γίνεται με κανόνες, που
θεσπίζονται με συνεργατικές και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες
από τους χρήστες και τις κοινότητες, τότε αποθαρρύνεται η
ορθολογική επιδίωξη της αύξησης του ατομικού οφέλους,
μεγεθύνεται το κοινωνικό-συλλογικό όφελος και αποφεύγεται το
κοινωνικό κόστος, η υπερεκμετάλλευση δηλαδή των πόρων. Η
προστασία των κοινών θα είναι μια από τις μεγαλύτερες μάχες
του 21 ου αιώνα που αφορά και την Ελλάδα γιατί τα κοινά δεν
είναι στο στόχαστρο μόνο της ΤΤΙΡ αλλά και των μνημονίων.
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Είμαστε όλοι Δυτικοί, είμαστε όλοι Γάλλοι, είμαστε όλοι Σαρλί;
Τέσσερις Βρετανοί ναυτικοί, ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος, ένας
ναύτης και ο καμαρότος, μετά το ναυάγιο του πλοίου Migonette
στον Ατλαντικό το 1884 επέζησαν επιβιβαζόμενοι σε μια βάρκα.
Ύστερα από 12 ημέρες, χωρίς νερό και με μόνο δύο κονσέρβες , ο
17χρονος καμαρότος που είχε μπαρκάρει για να ζήσει την
περιπέτεια ήπιε θαλασσινό νερό και αρρώστησε. Ο πλοίαρχος και
ο υποπλοίαρχος, παρά τις αντιρρήσεις του ναύτη, τον έσφαξαν
ενώ ήταν ζωντανός και επέζησαν από τις σάρκες και το αίμα του
μέχρι να τους περισυλλέξει ένα διερχόμενο πλοίο. Όταν
επέστρεψαν στην Αγγλία συνελήφθησαν μετά από καταγγελία του
ναύτη και παραπέμφθηκαν σε δίκη. Υπερασπιζόμενοι τον εαυτό
τους επικαλέστηκαν το ωφελιμιστικό επιχείρημα ότι ορθώς
έπραξαν, διότι ο καμαρότος θα πέθαινε έτσι και αλλιώς και
συνάμα ο φόνος του ενός έσωσε τους άλλους τρείς, που είχαν και
οικογένειες να συντηρήσουν.
Ο ανθρωπολογικός τύπος του πλοιάρχου και του υποπλοιάρχου, ο
ορθολογικός ατομιστής, είναι το κυρίαρχο υπόδειγμα του δυτικού
πολιτισμού, ο υπαρκτός διαφωτισμός, ο ύστερος καπιταλισμός.
Όποιος θέλει να υποστηρίξει την κουλτούρα του εγωισμού και την
οντολογία της ιδιοτέλειας και της απληστίας μπορεί να
αναφωνήσει ότι είμαι και εγώ Δυτικός. Ποιος είναι όμως σήμερα
ο δυτικός άνθρωπος, άξιος συνεχιστής του πλοιάρχου και του
υποπλοιάρχου, και τι περιέχει η ρομφαία των ιδανικών που
υψώνει απέναντι στους οπισθοδρομικούς τζιχαντιστές; Ειρήσθω εν
παρόδω: η αριστερή κριτική ότι οι κυρίαρχες δυτικές ελίτ δεν
δικαιούται να ομιλούν διότι αιώνες τώρα λειτούργησαν
αποικιοκρατικά στον Αραβικό κόσμο ή ότι είναι αυτές που
ανάλογα με τα συμφέροντα τους εξοπλίζουν τους τζιχαντιστές της

ISIS και της AL NUSRA ή ακόμα ότι η κυρίαρχη ιδεολογία των
τζιχαντιστών είναι αντιδραστική, είναι μεν σωστή αλλά
απελπιστικά ελλιπής.
Για τον τζιχαντισμό των δυτικών αξιών ποιος θα μιλήσει; Γιατί
χιλιάδες νέοι ενώ είναι γαλουχημένοι στα δυτικά πανεπιστήμια
με τα ανώτερα ιδεώδη του δυτικού πολιτισμού τα εγκαταλείπουν
για να στρατολογηθούν στις γραμμές των σκοταδιστών
τζιχαντιστών; Γιατί πολλοί από αυτούς εκεί αισθάνονται ότι
βρίσκουν το νόημα του ανήκειν σε κάτι; Γιατί το δυτικό πρότυπο
αδυνατεί να εμπνεύσει και οι διαφωτισμένοι δυτικοί νέοι, είτε
παρίες των φτωχογειτονιών είτε γόνοι των μεσοστρωμάτων,
προσηλυτίζονται
από μια μουσουλμανική σέχτα, από τον
θρησκευτικό φανατισμό και φαντασιώνονται τη σωτηρία του εαυτού
τους μέσω μιας μηδενιστικής αυτοθυσίας; Μιας σωτηρίας της
«ψυχής» που ο δυτικός πολιτισμός δεν μπορεί να τους προσφέρει;
Πώς όμως να εμπνεύσει ο απομαγευμένος δυτικός πολιτισμός όταν
όραμα του είναι ο τζιχαντισμός της ιδιοτέλειας, η αναζήτηση
νοήματος μέσω της εσχατολογίας του ατομικισμού; Ο Ατομικισμός
συρρικνώνει το άτομο σε ένα εαυτό ελάχιστο, γυμνό και
ναρκισσιστικό, που νοηματοδοτεί την ύπαρξη του μέσω της
ελευθερίας της ιδιωτικής κατανάλωσης, της απελευθέρωσης των
επιθυμιών. Αφού ο κόσμος είμαι εγώ δεν αισθάνομαι την ανάγκη
ενός κοινού κόσμου, γι’ αυτό και το ύψιστο δικαίωμα που
διεκδικεί ο δυτικός άνθρωπος, είτε είναι φιλελεύθερος είτε
είναι αριστερός, είναι το δικαίωμα στην διαφορά. Έτσι οι
ατομικιστικές επιθυμίες μετατρέπονται σε ανθρώπινα δικαιώματα,
τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το δικαίωμα του ατόμου στην
διαφορά, να διαθέτει δηλαδή όπως επιθυμεί το σώμα του, το
πνεύμα του και τα χρήματά του και για να διατηρηθούν τα
δικαιώματα αυτά είναι επιτρεπτό ο Δυτικός πολιτισμός να εξάγει
την «δημοκρατία» στον οπισθοδρομικό αραβικό κόσμο.
Ας θυμηθούμε μια από τις κεντρικές έννοιες του Δυτικού
πολιτισμού: η ελευθερία του ατόμου σταματάει εκεί που αρχίζει
η ελευθερία του άλλου. Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα τότε η
ελευθερία του ατόμου δεν περιλαμβάνει τον άλλο, είναι μόνο η

λατρεία του εαυτού του. Μιλάω στον εαυτό μου για να με
ακούσουν οι άλλοι. Στα πλαίσια αυτής της «ελευθερίας» έχει
συντελεστεί ο θάνατος του άλλου και ο εαυτός μου έχει μείνει
γυμνός και ελάχιστος γιατί έχω δολοφονήσει τον άλλο που είναι
μέσα μου. Ο ελάχιστος άνθρωπος είναι εγωκεντρικός, ποτέ δεν
μιλάει στους άλλους γιατί το έχει ανάγκη ο εαυτός του,
συνομιλεί μόνο με τον εαυτό του και ανταγωνίζεται τους άλλους.
Στη βάση ποιων λοιπόν αξιών να υπερασπίσουμε τον Δυτικό
πολιτισμό; Ο γυμνός και ελάχιστος άνθρωπος δεν είναι εκτροπή
από το αυθεντικό άτομο του διαφωτισμού, είναι η φυσική του
εξέλιξη. Κύριο χαρακτηριστικό του δυτικού ορθολογικού ατομιστή
είναι η επιθυμία ισχύος, η βούληση για δύναμη και εξουσία, που
εμπεριέχει μια εγγενή ιακωβίνικη βία, που είναι η άλλη όψη της
βίας των τζιχαντιστών. Γι’ αυτό δεν είμαι εραστής της προόδου,
δεν είμαι προοδευτικός, αν αυτό σημαίνει υποστήριξη των αξιών
του Δυτικού πολιτισμού. Οπισθοδρομικοί λοιπόν όλου του κόσμου
ενωθείτε για να αναζητήσουμε ένα νέο ανθρωπολογικό υπόδειγμα,
έναν πολιτισμό της μεσότητας και των ορίων. Γιατί πρόοδος
είναι και η οπισθοδρόμηση, η επιστροφή δηλαδή στην αρχή,
είναι η κατανόηση ότι το παιχνίδι της ζωής είναι διπρόσωπο,
κάτι ανάμεσα στην εξέλιξη και την οπισθοδρόμηση.
Απέναντι στους τζιχαντιστές του Διαφωτισμού, στην τυραννία της
οικονομίας και τον καταναλωτικό ηδονισμό χρειαζόμαστε ένα
κίνημα οικονομικά άθεων για να επιδιώξουμε μια αξιοβίωτη ζωή
που να χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη και τον συνεργατισμό
αντί του ανταγωνισμού, την τοπικοποιημένη και αμεσοδημοκρατική
ισοκατανομή πόρων και εξουσιών, την οικονομία των κοινών
αγαθών και τον περιορισμό των αναγκών.

