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Πρόλογος
Η αποανάπτυξη είναι το κάλεσμα για μια οργανωμένη έξοδο από την καπι‐
ταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Είναι μια ριζοσπαστική, πολιτική, οικο‐
λογική και αριστερή ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει προ πολλού. Προ‐
κειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται η οικονομία θυσιαζόμαστε όλοι στο
βωμό της. Η αποανάπτυξη προσφέρει ένα λεξιλόγιο το οποίο μας βοηθά
τόσο να οργανώσουμε και να στοχεύσουμε την κριτική στην καρδιά του
προβλήματος, την ανάγκη δηλαδή του καπιταλισμού να αναπτύσσεται συ‐
νεχώς ώστε να μην καταρρεύσει, όσο και να αρχίσουμε να συνδέουμε και να
νοηματοδοτούμε τα ψήγματα του «άλλου κόσμου» ο οποίος ξεπηδάει μέσα
από τις στάχτες της κρίσης, ενός κόσμου αλληλεγγύης, συντροφικότητας,
απλότητας και συνεργασίας. Ενός κόσμου «από κοινού».
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει, για πρώτη φορά στα ελληνικά, κείμενα από
την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία για την αποανάπτυξη. Τα τελευταία
χρόνια και μετά από τα διεθνή συνέδρια για την αποανάπτυξη στο Παρίσι το
2008 και τη Βαρκελώνη το 2010 έχει υπάρξει ένας οργασμός επιστημονικής
έρευνας σε θέματα αποανάπτυξης από περιβαλλοντολόγους, οικονομολό‐
γους, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και γεωγράφους. Στα ελλη‐
νικά έχει μεταφραστεί μόνο το, σημαντικότατο, έργο του Serge Latouche και
πιο πρόσφατα αυτό του Carlos Taibo. Η έκδοσή μας έχει στόχο να φέρει το
ελληνικό κοινό σε επαφή με ορισμένα από τα σημαντικότερα κείμενα στο
θέμα της αποανάπτυξης που έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία
χρόνια σε επιστημονικά συγγράμματα στα αγγλικά. Διαλέξαμε κείμενα τα
οποία να μην είναι τεχνικά και τα οποία να επικεντρώνονται κυρίως στην
πολιτική διάσταση της αποανάπτυξης. Στόχος μας ήταν να αναδείξουμε την
ποικιλομορφία των θέσεων της αποανάπτυξης και να βοηθήσουμε τον ανα‐
γνώστη ή την αναγνώστρια να συλλάβουν την ιδέα μέσα από την πολυπλο‐
κότητά της και μέσα από την ιστορική της πορεία.
Ο τόμος ξεκινάει με ένα κείμενο από τους Καλλή, Martinez‐Alier και
Norgaard το οποίο παρέχει μια οικολογική ερμηνεία της οικονομικής κρίσης
της Δύσης. Το άρθρο αυτό το οποίο γράφτηκε το Φθινόπωρο του 2008, δια‐
πνέεται από μια αισιοδοξία για τις ευκαιρίες τις οποίες ανοίγει η κρίση, μια
αισιοδοξία που είναι πολύ δυσκολότερο, αν όχι αδύνατο, να έχει κάποιος
πέντε χρόνια μετά, πόσο μάλλον κάποιος που ζει στην Ελλάδα, η οποία βρί‐
σκεται στη δίνη της κρίσης. Η αισιοδοξία του κειμένου, ακόμα και τότε, ήταν
τακτική και όχι βασισμένη στις πραγματικές συνθήκες. Για να το πούμε πιο
κοινά, δεν μας έπαιρνε και δεν μας παίρνει να μην είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό
ακριβώς το πνεύμα εμπνέει και τα περισσότερα από τα κείμενα της συλλο‐
γής, οι συγγραφείς της οποίας διέπονται από αυτό το οποίο ο Gramsci είχε
ονομάσει απαισιοδοξία της σκέψης, αλλά αισιοδοξία της θέλησης.
Το κείμενο του Καλλή και των συνεργατών του κλείνει με το κάλεσμα για
έξοδο από τον οικονομισμό και την οικονομία της ανάπτυξης. Αυτό το κάλε‐
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σμα είναι η ουσία της αποανάπτυξης, έννοια η οποία απασχολεί το υπόλοιπο
βιβλίο και στην καρδιά της οποίας χτυπάει το δεύτερο κείμενο, από τον
«πατέρα» της αποανάπτυξης τον Serge Latouche, γραμμένο για την πρώτη
έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων για την αποανάπτυξη στα αγγλικά. Ο
Latouche αναλύει την αμφισημία του όρου και τις δυσκολίες του να μετα‐
φραστεί σε διαφορετικές γλώσσες. Μέσα από την αναζήτηση της σωστής
μεταφοράς της λέξης, αναδεικνύει τις ιδέες τις οποίες προσπαθεί να εκφρά‐
σει ο όρος, φέρνοντας μας εγγύτερα στην ουσία του και αναδεικνύοντας
γιατί η μετάφραση στα ελληνικά δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι «απομεγέ‐
θυνση», ένας τεχνικά σωστός όρος, ο οποίος όμως δεν εκφράζει αυτό που ο
Latouche και όλοι εμείς που γράφουμε για την αποανάπτυξη θέλουμε να
εκφράσουμε.
Το τρίτο κεφάλαιο από τον Demaria και τους συνεργάτες του δίνει μια πα‐
νοραμική εικόνα της ιστορίας της ιδέας της αποανάπτυξης, των πολλαπλών
θεωρητικών πηγών τις οποίες συγκεράζει, και τη σύζευξη την οποία πραγ‐
ματώνει μεταξύ πολιτικών ακτιβιστών, διανοούμενων και επιστημόνων και
απλών ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποφασίσει να αλλάξουν δραστικά την
ζωή τους εδώ και τώρα. Η συμβολή του κειμένου είναι στο να αναδείξει ότι η
αποανάπτυξη δεν είναι μια μονοσήμαντη ιδέα, αλλά ότι βασίζεται σε έναν
δημιουργικό πλουραλισμό, τόσο στο επίπεδο της δράσης και της πολιτικής,
όσο και της θεωρίας. Η θεωρία είναι το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαί‐
ου, γραμμένου από τη Valerie Fournier, η οποία κάνει μια καταπληκτική
ανασκόπηση της γαλλικής βιβλιογραφίας περί αποανάπτυξης και των επιρ‐
ροών αυτής. Αντίθετα με κάποιους άλλους από τους συγγραφείς αυτής της
έκδοσης, οι οποίοι προέρχονται από το πεδίο των οικολογικών οικονομικών
και οι οποίοι τονίζουν τη σημασία της ελάττωσης της κατανάλωσης και της
παραγωγής, η Fournier συλλαμβάνει την αποανάπτυξη πρωτίστως ως μια
κριτική αυτής καθεαυτής της έννοιας της οικονομίας και ως κάλεσμα για να
δραπετεύσουμε από αυτήν, τόσο εννοιολογικά όσο και στην πράξη.
Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια συνδέουν την αποανάπτυξη με διαφορετικά
κοινωνικά και πολιτικά κινήματα. Ο Μιχάλης Θεοδωρόπουλος κάνει μια ε‐
κτενή ιστορική ανασκόπηση της κοινωνικής και πολιτικής οικολογίας, όπως
αυτή διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και επηρέασε τον πολιτικό
λόγο, και επισημαίνει ότι η αποανάπτυξη αποτελεί μια επικαιροποιημένη
έκφανση των προταγμάτων που εκείνη εισήγαγε ήδη από τη δεκαετία του
1960. Σε παρόμοιο κλίμα, ο Γιώργος Καλλής στο έκτο κεφάλαιο υποστηρίζει
ότι η αποανάπτυξη αναδεικνύει εκ νέου την ξεχασμένη ριζοσπαστική ψυχή
του οικολογικού κινήματος και είναι ίσως η μόνη σωτηρία του από τον τε‐
χνοκρατικό επιστημονισμό στον οποίο έχει περιέλθει. Ο Martinez‐Alier στο
επόμενο κεφάλαιο καταρρίπτει τον μύθο ότι η αποανάπτυξη είναι μια ιδέα η
οποία αφορά μόνο τη Δύση. Το κείμενο του μας θυμίζει τις τεράστιες ζημιές
από την ανάπτυξη στον «τρίτο κόσμο» και κυρίως το τεράστιο οικολογικό
χρέος προς τις περιοχές οι οποίες τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία με
καύσιμα και ορυκτά και στις οποίες επιστρέφουν οι επιπτώσεις από τα αέ‐
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ρια του θερμοκηπίου. Το κίνημα της αποανάπτυξης στον πλούσιο Βορρά,
υπενθυμίζει ο Martinez‐Alier, θα βρει σύμμαχους στο παγκόσμιο κίνημα για
την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τον περιβαλλοντισμό των φτωχών στο
Νότιο ημισφαίριο. Στο αμέσως επόμενο κείμενο ο Latouche απαντά στην
κριτική ότι η αποανάπτυξη δεν τα βάζει με τον καπιταλισμό. Δεν υπάρχει πιο
αντικαπιταλιστική θέση από αυτή της αποανάπτυξης, λέει ο Latouche, και
θέτει την αποανάπτυξη ως μία έννοια απαραίτητη για την αναγέννηση της
αριστεράς.
Τα τελευταία τρία κείμενα επιστρέφουν στα δικά μας, τα της Ελλάδας. Ο
Πάνος Πετρίδης στο ένατο κεφάλαιο συνδέει τη θεωρία της αποανάπτυξης
με το έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη περί αυτονομίας και άμεσης δημο‐
κρατίας, υποστηρίζοντας πως η κρίση και οι πολιτικές λιτότητας με το πλα‐
στό δίλημμα «ανάπτυξη» ή καταστροφή έχουν ενδυναμώσει τον οικονομι‐
σμό και έχουν κλείσει τις ευκαιρίες για έναν συμμετοχικό δημόσιο διάλογο
που θα μας βοηθήσει να βγούμε «δημιουργικά» από την κρίση, τον οποίον
προσπάθησε να ανοίξει το κίνημα των πλατειών.
Το συλλογικό μας κείμενο στο δέκατο κεφάλαιο επιχειρεί να φέρει μαζί τα
νήματα αυτού του βιβλίου, συμπεραίνοντας το τί τελικά είναι και τί δεν είναι
η αποανάπτυξη και κωδικοποιώντας τις συνέπειες της θεωρίας για τα κινή‐
ματα πολιτών, την αριστερά και την πολιτική οικολογία στη χώρα μας. Ένα
βασικό επιχείρημα του κειμένου μας είναι ότι στην κριτική της οικονομιστι‐
κής λογικής της ωφέλειας, της συσσώρευσης και της διαρκούς ανάπτυξης, η
ιδέα της αποανάπτυξης συναντά ξεχασμένα ψήγματα του παραδοσιακού
ελληνικού φαντασιακού, τα οποία μπορούν να μιλήσουν σε πολύ μεγαλύτε‐
ρο μέρος του πληθυσμού από ότι μια οικολογιστική ερμηνεία της αποανά‐
πτυξης ως εθελούσια μείωση της κατανάλωσης. Η Μεσόγειος αποτελεί έναν
εναλλακτικό πόλο απέναντι στην προτεσταντική νεωτερικότητα και η ελλη‐
νική παράδοση αποτελεί μια πλούσια δεξαμενή μη καπιταλιστικών εθιμι‐
κών, αξιών και θεσμών, τα οποία συμβαδίζουν με τη λογική της αποανάπτυ‐
ξης, και τα οποία μπορούμε να ξανασυναντήσουμε στην αναζήτηση του και‐
νούριου.
Σε αυτό το πνεύμα, κλείνουμε τον τόμο με την αναδημοσίευση ενός παλαιό‐
τερου κειμένου από τον Χρόνη Μίσσιο, στην μνήμη του οποίου αφιερώνουμε
αυτό το μικρό μας έργο. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τόσο την επιρροή του
στη σκέψη μας, μέσα από τα γραπτά του και την προσωπική μας επαφή, όσο
και να καταδείξουμε ότι η αποανάπτυξη δεν είναι μια καινούρια ιδέα η οποία
μας έρχεται από έξω, αλλά μια ιδέα φτιαγμένη από την ίδια μαγιά και το ίδιο
υλικό με ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει η ελληνική οικολογική και αριστερή
σκέψη.
Η ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους εθελοντές
μεταφραστές οι οποίοι μας διέθεσαν απλόχερα τον ελεύθερο χρόνο τους και
έκαναν δυνατή την μεταφορά των κειμένων αυτών από τα αγγλικά: Φωτει‐
νή Αναστασίου, Χρυσόστομος Γαλανός, Έφη Μαύρου, Άγγελος Νικολόπου‐
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λος, Ειρήνη Σωτηροπούλου, Έλενα Τορναρίτη, Κατερίνα Χρυσανθοπούλου
και Ιωάννα Ταγάρα. Ο Γιώργος Καλλής θέλει να ευχαριστήσει τους φίλους
και συναδέλφους από τη συλλογικότητα «Έρευνα και Αποανάπτυξη»
(Research & Degrowth, www.degrowth.org) στη Βαρκελώνη, με τους οποί‐
ους «από κοινού» έφτασε σε πολλές από τις ιδέες τις οποίες φέρνει στον
τόμο αυτό.
Γιώργος Καλλής
Πάνος Πετρίδης
ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ
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Κεφάλαιο 1
Χάρτινα κεφάλαια, πραγματικά χρέη: Η διερεύ‐
νηση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από
τη σκοπιά των οικολογικών οικονομικών
Γιώργος Καλλής a, Joan MartinezAlier b, Richard B. Norgaard c
ICREA and Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain, b Departament d’Economia i
d’Història Econòmica and Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA),
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain, c Energy and Re‐
sources Group, University of California at Berkeley, Berkeley, California, USA.
a

Ο Benjamin M. Friedman, συγγραφέας του βιβλίου «Οι Ηθικές Συνέπειες της
Οικονομικής Ανάπτυξης» (The Moral Consequences of Economic Growth), α
ναφέρει ότι όταν εργαζόταν στην Morgan Stanley στις αρχές της δεκαετίας
του 1970 οι ετήσιες εκθέσεις της εταιρίας ήταν γεμάτες φωτογραφίες με ερ
γοστάσια και άλλες χειροπιαστές δραστηριότητες. Σήμερα, οι ετήσιες εκθέσεις
της Wall Street απεικονίζουν όχι τόσο το επιχειρηματικό αντικείμενο των
εταιριών τις οποίες αντιπροσωπεύουν, αλλά τα χρηματοοικονομικά τους
στοιχεία, με ανοδικές και καθοδικές καμπύλες, γραφήματα, και φωτογραφίες
των ίδιων των χρηματιστών. Σύμφωνα με τον Friedman η αίσθηση είναι ότι
«σε πολλές από αυτές τις εταιρίες η επιχειρηματική δραστηριότητα απομα
κρύνεται όλο και περισσότερο από την πραγματική οικονομική δραστηριότη
τα». Αυτή η φράση θα μπορούσε να συνοψίσει την τρέχουσα κρίση. Οι χρημα
τιστές της Wall Street άρχισαν να πιστεύουν ότι οι χρηματικές αξίες με τις
οποίες είχαν αξιολογήσει τα κάθε είδους κεφάλαια ήταν λογικές, επειδή α
πλούστατα, αυτοί οι ίδιοι τις είχαν αντιστοιχίσει σε αυτά τα κεφάλαια.
David Leonhardt, New York Times, 21 Σεπτεμβρίου 2008.
Πριν από πολύ καιρό ο Marx είχε παρατηρήσει το πώς ο αχαλίνωτος καπιτα
λισμός μετασχηματιζόταν σε κάτι σαν μυθολογία, αποδίδοντας πραγματική
υπόσταση, δύναμη και ικανότητες σε αντικείμενα τα οποία δεν ήταν έμψυχα
[...] Το να αποδίδεις ανεξάρτητη υπόσταση σε κάτι το οποίο, ουσιαστικά, έχεις
φτιάξει εσύ, είναι ο τέλειος ορισμός αυτού που οι Εβραϊκές και οι Χριστιανικές
Γραφές αποκαλούν ειδωλολατρία.
Rowan Williams, Αρχιεπίσκοπος Canterbury, The Spectator,
24 Σεπτεμβρίου 2008.
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1. Εισαγωγή
Η δημόσια συζήτηση για την ερμηνεία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
κυριαρχείται από ερμηνείες που επικεντρώνονται στα άμεσα και απτά αίτια:
τους άπληστους τραπεζίτες, τα αλόγιστα δάνεια, τα χωρίς έλεγχο χρηματο‐
οικονομικά προϊόντα ή την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ.
Άλλοι, όπως οι Μαρξιστές ή οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι, δίνουν δικαίως
έμφαση στις δομικές αιτίες της κρίσης, συνδέοντάς την με την εγγενή αστά‐
θεια και ανισοκατανομή της συσσώρευσης κεφαλαίου στις καπιταλιστικές
οικονομίες και την κυκλική επανάληψη οικονομικών κρίσεων σε αυτές. Ε‐
μείς εδώ θέλουμε να φωτίσουμε μια άλλη, εξίσου δομική, πλευρά της κρίσης,
την οικολογική, στην οποία λίγη προσοχή έχει δοθεί μέχρι τώρα. Το παρόν
κεφάλαιο θέτει ορισμένους βασικούς προβληματισμούς που αφορούν την
τρέχουσα οικονομική κρίση από την σκοπιά της επιστήμης των οικολογικών
οικονομικών. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε ότι:
 Στις ρίζες της κρίσης βρίσκεται η συνεχώς αυξανόμενη αποσύνδεση της
χάρτινης οικονομίας του χρήματος από την πραγματική οικονομία της
παραγωγής.
 Οι μύθοι του οικονομισμού – δηλαδή, του συνδυασμού ακαδημαϊκών,
λαϊκών και πολιτικών πεποιθήσεων που εξυπηρετούν στην ερμηνεία και
την αιτιολόγηση της οικονομικής κρίσης – ήταν αυτοί οι οποίοι επέτρε‐
ψαν και δικαιολόγησαν την αποσύνδεση μεταξύ της πραγματικής και της
χάρτινης οικονομίας.
 Το κόστος της χρηματοπιστωτικής κρίσης ωχριά μπροστά στο κόστος
της οικολογικής κρίσης.
 Η κρίση δίνει ευκαιρίες, σε επιστημονικό επίπεδο, να ξεφύγουμε από τα
πλαίσια του οικονομισμού, και σε πρακτικό επίπεδο, να προτείνουμε ε‐
ναλλακτικά κοινωνικά‐οικονομικά παραδείγματα, όπως η αποανάπτυξη
και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη.
Πρώτα όμως ας εξηγήσουμε σε τι συνίστανται τα οικολογικά οικονομικά τα
οποία παρέχουν το πλαίσιο της ανάλυσής μας.

2. Οικολογικά οικονομικά: επαναφέροντας τη φυσική πραγμα‐
τικότητα στην οικονομία
Το πεδίο που είναι γνωστό ως οικολογικά οικονομικά (ΟΟ) (ecological eco‐
nomics) γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία οικονομολόγων και φυσικών
επιστημόνων, κυρίως βιολόγων και οικολόγων, οι οποίοι διαφωνούσαν ριζι‐
κά με τον τρόπο με τον οποίο η συμβατική οικονομική επιστήμη αντιμετώ‐
πιζε, και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Σήμε‐
ρα τα ΟΟ συγκεράζουν ένα πολυσχιδές φάσμα ερευνών που τα συνδέει η
φιλοδοξία της επανάκτησης αυτού που ήταν σημείο έναρξης για τα κλασικά
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οικονομικά, την αντίληψη δηλαδή της φύσης ως κομβικού παράγοντα στη
λειτουργία της οικονομίας. Μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε μια πιο
συντηρητική γραμμή οικολογικών οικονομικών, η οποία αποδέχεται τις βα‐
σικές αρχές της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και εργάζεται για την
καλύτερη σύνδεση μεταξύ οικολογικών και οικονομικών μοντέλων ή για την
καλύτερη κοστολόγηση των περιβαλλοντικών ζημιών, και μια πιο κριτική,
πολιτική‐οικονομική σχολή στην οποία ανήκουμε κι εμείς, η οποία αναζητά
νέα παραδείγματα κατανόησης των οικολογικών‐οικονομικών συστημάτων
στο σύνολό τους, δίνοντας έμφαση σε θέματα διανομής, θεσμών και σχέσε‐
ων εξουσίας (Spash 1999). Οδηγό παράστασής μας αποτελεί η κριτική του
Georgescu‐Roegen (1971) στην οικονομική επιστήμη, στη βάση των νόμων
της θερμοδυναμικής και ιδίως της εντροπίας, και η ουσιώδης διάκριση που
έκανε μεταξύ αποθεμάτων και ροών (αν και υπάρχει μακρά γραμμή σκέψης
σε αυτά τα θέματα και πριν από αυτόν – βλέπε Martinez‐Alier 1990). Άλλες
θεμελιώδεις συνεισφορές στα ΟΟ ήταν η θέση του Kenneth Boulding (1966)
περί των βιοφυσικών περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας και η
ερμηνεία από τον Karl William Kapp (1970) των περιβαλλοντικών εξωτερι‐
κοτήτων (externalities) ως μετατόπιση ζημιών και άρα ως κανόνα και όχι
εξαίρεση στις οικονομίες της αγοράς 1 .
Τα ΟΟ θεωρούν την οικονομία ως μέρος και υποσύστημα ενός μεγαλύτερου
από αυτές οικοσυστήματος (Daly 1991). Τα οικολογικά και τα οικονομικά
συστήματα διαμορφώνουν το ένα το άλλο μέσα από μία σχέση μεταβολι‐
σμού, όπου η οικονομική διαδικασία τροφοδοτείται με ενέργεια και πρώτες
ύλες από τη φύση, επιστρέφοντάς τες σε αυτή μετά τη χρήση τους (Giam‐
pietro 2003). Η σχέση αυτή είναι μια σχέση διαρκούς συνεξέλιξης όπου οι‐
κονομικές και οικολογικές συνθήκες αλληλομεταβάλλονται (Norgaard
1994). Τα ΟΟ απορρίπτουν τις υποθέσεις περί απόλυτα ορθολογικής ατομι‐
κής συμπεριφοράς (homo economicus) οι οποίες διέπουν τη συμβατική οικο‐
νομική επιστήμη, όπως και τη συναφή κανονιστική αρχή, η οποία εναποθέ‐
τει την επίλυση και ιεράρχηση των διαφορετικών ανθρώπινων αξιών στην
αγορά και στις αναλύσεις κόστους‐οφέλους. Τα ΟΟ αναγνωρίζουν ότι υπάρ‐
χουν πολλαπλές αξίες, οι οποίες είναι συγκρίσιμες αλλά όχι προσμετρήσιμες,
και σίγουρα όχι όλες αναγώγιμες σε χρήμα. Γι’ αυτό και συνηγορεί υπέρ των
δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, όπου πολλαπλές αξίες, ανά‐
1
[Σ.τ.Μ.] Στην οικονομική επιστήμη, η έννοια της εξωτερικότητας αναφέρεται στην
περίπτωση κατά την οποία η δράση ενός υποκειμένου έχει επιπτώσεις στην ευημερία ενός
άλλου υποκειμένου, χωρίς το πρώτο υποκείμενο να υφίσταται τα κόστη ή τα οφέλη που
προκαλεί η δράση του στο δεύτερο υποκείμενο μέσα από τον μηχανισμό της αγοράς. Το
κλασσικό παράδειγμα είναι το εργοστάσιο που αδειάζει τα απόβλητα του σε ένα ποτάμι χωρίς
να πληρώνει το κόστος που έχει αυτό για τους ψαράδες που ψαρεύουν λίγο παρακάτω από το
εργοστάσιο. Η έννοια της εξωτερικότητας οριοθετεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως
προβλήματα έλλειψης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και αγορών συναλλαγής. Αν για παράδειγμα, οι
ψαράδες είχαν δικαίωμα σε μια συγκεκριμένη ποιότητα νερού το εργοστάσιο θα έπρεπε να
τους αποζημιώσει. Η πολιτική οικονομία αντιθέτως αναγνωρίζει ότι αυτή η μετατόπιση του
κόστους είναι εγγενής και συστηματική διαδικασία εντός του καπιταλισμού και του κυνηγιού
για κέρδος, και άρα αποτέλεσμα της γενικευμένης αγοράς και όχι προϊόν της έλλειψής της.
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γκες και επιθυμίες λαμβάνονται υπόψη (Martinez‐Allier et al. 1998, Nor‐
gaard 1994). Είναι αλήθεια πάντως, ότι αν και γενικώς είναι εναντίον της
κοστολόγησης της φύσης, πολλοί οικολόγοι‐οικονομολόγοι αναγνωρίζουν
ότι αφού ζούμε σε μια κοινωνία όπου βασιλεύει η γενικευμένη αγορά, δεν
μπορούμε να αποφύγουμε κάποιες φορές να μιλάμε με χρηματικούς όρους
(όπως π.χ. όταν αξιολογούμε περιβαλλοντικές ζημίες).
Τα ΟΟ έχουν επικρίνει ιδιαίτερα τη σύγχυση της προόδου με την ανάπτυξη
(Norgaard 1994) και τις αδυναμίες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ) ως δείκτη ευημερίας τόσο λόγω των τεχνικών αδυναμιών του (van
den Bergh 2006) όσο και, πιο ουσιαστικά, για το ότι αποκρύπτει και δεν
μετρά τα κοινωνικά – περιβαλλοντικά και διανεμητικά – κόστη της οικονο‐
μικής ανάπτυξης (Martinez‐Alier 2002). Σύμφωνα με τα ΟΟ, αυτά που οι
οικονομολόγοι ονομάζουν εξωτερικότητες και αντιμετωπίζουν ως προβλή‐
ματα λογιστικής φύσης, είναι στην ουσία επιτυχείς μετατοπίσεις κόστους
και εκφράσεις πολιτικής και θεσμικής ισχύος, όπου ισχυροί οικονομικοί πα‐
ράγοντες καταφέρνουν να προσκομίζουν αυτοί το κέρδος από μια δραστη‐
ριότητα και να περνούν το κόστος της, συχνά περιβαλλοντικό, σε άλλους ή
στην κοινωνία στο σύνολό της (Martinez‐Alier 2002).
Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά με την υφιστάμενη κρίση;

3. Πραγματικός και χάρτινος πλούτος
Αντί να εστιάζουμε την ανάλυση της οικονομίας και της κρίσης στα χρημα‐
τοπιστωτικά μεγέθη και τους χρηματικούς δείκτες, τα ΟΟ μας καλούν να
δούμε την οικονομία σε τρία επίπεδα, τρεις ορόφους αν θέλετε. Στον επάνω
«όροφο» βρίσκεται η χρηματική οικονομία, με την οποία συνήθως ασχολού‐
μαστε, το μέγεθος της οποίας μπορεί να αυξηθεί με δάνεια από τον ιδιωτικό
ή το δημόσιο τομέα, μερικές φορές χωρίς καν δυνατότητα αποπληρωμής –
όπως στη περίπτωση της τρέχουσας κρίσης. Το χρηματοοικονομικό σύστη‐
μα δανείζεται από το μέλλον, με τον προσδοκία ότι η απεριόριστη οικονομι‐
κή ανάπτυξη θα κάνει δυνατή την αποπληρωμή των τόκων και των χρεών.
Στον αμέσως από κάτω όροφο, έχουμε αυτό που οι οικονομολόγοι ονομά‐
ζουν «η πραγματική οικονομία», δηλαδή το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Όταν
αυτό αυξάνεται πράγματι γίνεται δυνατή η αποπληρωμή μέρους ή όλου του
χρέους το οποίο συσσωρεύεται στον επάνω όροφο, αλλά όταν δεν αυξάνε‐
ται επαρκώς, τότε αρχίζουν οι χρεωκοπίες. Η αύξηση των χρεών αναγκάζει
την πραγματική οικονομία να μεγεθυνθεί, αλλά σε αυτή τη μεγέθυνση υπάρ‐
χουν όρια. Στο «ισόγειο» της οικονομίας και κάτω από την πραγματική οι‐
κονομία των οικονομολόγων, υπάρχει η «πραγματικά πραγματική» οικονο‐
μία των ΟΟ, δηλαδή οι ροές της ενέργειας και των πρώτων υλών οι οποίες
τροφοδοτούν την οικονομία, και η μεγέθυνση των οποίων δεν εξαρτάται
μόνο από οικονομικούς παράγοντες (αγορές και τιμές), αλλά και από φυσι‐
κούς και βιολογικούς περιορισμούς οι οποίοι βρίσκονται έξω από την αγορά.
Η «πραγματικά πραγματική» οικονομία περιλαμβάνει επίσης και τη γη, την
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ικανότητα των ανθρώπων να εργάζονται και την αφανή οικιακή εργασία και
εργασία αναπαραγωγής.
Η εξήγηση της κρίσης είναι απλή για τα ΟΟ: ο πάνω όροφος της οικονομίας
μεγεθύνθηκε πολύ περισσότερο και γρηγορότερα απ’ ότι μπορούσε να υπο‐
στηρίξει η πραγματική οικονομία από κάτω. Αυτό ακριβώς το σημείο τόνισε
ο Frederick Soddy, Νομπελίστας Χημείας στις αρχές του 20ου αιώνα, στο
βιβλίο του «Πλούτος στα Λογιστικά Βιβλία, Εικονικός Πλούτος και Χρέος
(Book Wealth, Virtual Wealth and Debt) (Soddy 1926) το οποίο εκδόθηκε το
1926 (Martinez‐Alier 1990). Ο Soddy υποστήριξε ότι το οικονομικό σύστημα
μπορεί εύκολα να αυξήσει τα χρέη του (ιδιωτικά ή δημόσια) και να παρα‐
νοήσει έτσι την επέκταση των χρεώσεων ως δημιουργία πραγματικού πλού‐
του. Ωστόσο, στο βιομηχανικό σύστημα, η αύξηση της παραγωγής και της
κατανάλωσης σημαίνουν και αύξηση στην εξαγωγή και τελική καύση ορυ‐
κτών καυσίμων. Η υποχρέωση αποπληρωμής των έντοκων χρεών θα μπο‐
ρούσε να εκπληρωθεί αν πιέζονταν οι οφειλέτες (λιτότητα). Άλλοι τρόποι
αποπληρωμής των χρεών είναι η υποτίμηση και ο πληθωρισμός ή η «οικο‐
νομική ανάπτυξη» (η οποία μετράται όμως με λανθασμένο τρόπο, επειδή
βασίζεται σε υποτιμημένους περιορισμένους πόρους και δε λαμβάνει υπόψη
τη ρύπανση που δημιουργεί).
Σύμφωνα με τον οικολόγο‐οικονομολόγο Herman Daly, η τρέχουσα κρίση
οφείλεται στην υπερ‐ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων σε
σχέση με τον πραγματικό πλούτο: αντίθετα από τη συχνά διατυπωμένη
άποψη σε σχέση με την κρίση, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ρευστότη‐
τας, αλλά η υπερβολική ρευστότητα που προηγήθηκε. Μέσω του χρέους, της
απελευθέρωσης των τραπεζών και των κακών δανείων, κυκλοφορεί στην
αγορά πολύ περισσότερο χρήμα από αυτό που δικαιολογεί η πραγματική
οικονομική δραστηριότητα, πόσο μάλλον η πραγματικά πραγματική (Daly
2008). Η αξία του παρόντος πλούτου δεν επαρκεί πλέον ως εγγύηση για το
εκρηκτικό χρέος κι έτσι το χρέος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πρέπει να
απαξιωθεί (Daly 2008).
Μπορεί η πραγματική οικονομία να προφτάσει να αναπτυχθεί τόσο ώστε να
αποπληρώσει το συσσωρευμένο χρέος; Οι οικολόγοι‐οικονομολόγοι διαφω‐
νούν με τους νεοκλασικούς οικονομολόγους 2 σχετικά με το αν η διαρκής
ανάπτυξη είναι εφικτή ή ακόμα και επιθυμητή. Οι οικολόγοι‐οικονομολόγοι
αμφισβητούν την αισιόδοξη υπόθεση των νεοκλασικιστών (καθώς και των
περισσότερων από τους κεϋνσιανούς ή τους μαρξιστές) ότι η υποκατάσταση
2
[Σ.τ.Μ.] Τα νεοκλασικά οικονομικά είναι όρος που χρησιμοποιείται για τους διάφορους
κλάδους της οικονομικής επιστήμης οι οποίοι εστιάζουν στον προσδιορισμό τιμών,
αποτελεσμάτων και διανομής εισοδημάτων στις αγορές μέσω προσφοράς και ζήτησης και με
βάση τη θεωρία ορθολογικής επιλογής (rational choice theory), η οποία βασίζεται στην
τυποποίηση οικονομικών και κοινωνικών συμπεριφορών. Τα νεοκλασικά οικονομικά
κυριαρχούν στον τομέα των μικρο‐οικονομικών και μαζί με τα κεϋνσιανά οικονομικά συνιστούν
τον πιο διαδεδομένο κλάδο οικονομικών σήμερα.
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φυσικών πόρων με βιομηχανικό κεφάλαιο και η τεχνολογική καινοτομία θα
μπορούν εσαεί να υπερβαίνουν τα όποια βιοφυσικά όρια (Daly 1991). Αυτό
δεν συνιστά μια απλουστευμένη θέση ότι υπάρχουν απόλυτα βιοφυσικά
όρια στην ανάπτυξη, αλλά μια σοβαρή εκτίμηση της πιθανότητας ότι η εξά‐
ντληση των ενεργειακών και υλικών αποθεμάτων, η υποβάθμιση των «δε‐
ξαμενών απορρόφησης ρύπων», όπως η ατμόσφαιρα, και η αυξανόμενη ε‐
ποίκηση της χερσαίας γης, πιθανότατα να αποτελέσουν σε κάποια στιγμή
περιορισμό όσον αφορά τη μεγέθυνση της κλίμακας της οικονομίας (Nor‐
gaard 1994). Το ανθρώπινο είδος ξέρει να προσαρμόζεται, αλλά η προσαρ‐
μογή στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να μην είναι
βαθμιαία και οι όποιες αλλαγές στα οικοσυστήματα να μην είναι αναστρέ‐
ψιμες. Οι πόροι, η ατμόσφαιρα ή τα οικοσυστήματα έχουν τα δικά τους όρια,
τα οποία αν ξεπεραστούν τα οδηγούν σε δραματικές και ταχύτατες μετα‐
μορφώσεις. Το ανθρώπινο είδος πιθανότατα θα προσαρμοστεί σε ό,τι επι‐
φυλάξει το μέλλον, όμως το ερώτημα είναι πόσοι και ποιοί θα επιβιώσουν,
πώς θα ζουν και τί πόνο θα βιώσουμε κατά τη διαδικασία.
Οι βιοφυσικοί περιορισμοί και το ισόγειο της πραγματικά πραγματικής οι‐
κονομίας περιορίζουν και τον ρυθμό μεγέθυνσης της πραγματικής οικονομί‐
ας. Εκτός από τη χρηματοπιστωτική φούσκα και τη φούσκα στην αγορά
ακινήτων, στην τρέχουσα κρίση συνέβαλλαν και οι υψηλές τιμές του πετρε‐
λαίου. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ολιγοπώλιο του ΟΠΕΚ και την κερδο‐
σκοπία στην αγορά πετρελαίου αλλά και στο ότι προσεγγίζουμε το σημείο
κορύφωσης παραγωγής πετρελαίου (Deffeyes 2001) το οποίο γεννά και
προσδοκίες για όρια στην προσφορά και τροφοδοτεί τη στροφή κεφαλαίων
και κερδοσκόπων προς το πετρέλαιο. Ενώ στην κρίση της δεκαετίας του
1920 η τιμή των πρώτων υλών έπεσε για λίγα χρόνια πριν το 1929, αυτή τη
φορά οι τιμές τους εκτοξεύθηκαν πριν την κρίση (κάτι στο οποίο συνέβαλ‐
λαν και οι λάθος επιδοτήσεις στα βιο‐καύσιμα) και παρέμειναν σε υψηλά
επίπεδα για αρκετούς μήνες μετά τη σοβαρή κάμψη στα χρηματιστήρια, η
οποία άρχισε τον Ιανουάριο του 2008. Στα τέλη του 2008 οι τιμές του πε‐
τρελαίου και των πρώτων υλών μειώθηκαν, αλλά αυτό οφειλόταν στην
κάμψη της ζήτησης και τη μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου λόγω
της κρίσης, και όχι στην αύξηση της προσφοράς (Financial Times 2008).
Αμέσως μετά οι τιμές αυξήθηκαν εκ νέου.
Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το πετρέλαιο στα 150 δολάρια το
βαρέλι είναι ακόμα φτηνό, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη η μελλοντική εξά‐
ντλησή του και άρα η βέλτιστη κατανομή του μεταξύ των γενεών, ούτε οι
εξωτερικότητες από τη χρήση του, όπως η αλλαγή του κλίματος, το κόστος
της οποίας είναι τεράστιο. Η τιμή του πετρελαίου στον 21ο αιώνα, για τον
έναν ή το άλλον λόγο, θα παραμείνει υψηλή. Με υψηλές τιμές, γίνονται προ‐
σοδοφόρες οι επενδύσεις στα λιγότερο προσβάσιμα και χαμηλότερης ποιό‐
τητας αποθέματα, όπως οι αμμοπίσσες της Alberta στον Καναδά, η καύση
των οποίων επιταχύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή το πετρέλαιο στα
βάθη του δάσους του Αμαζονίου, με τεράστιες κοινωνικές και οικολογικές
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επιπτώσεις. Συνεπώς ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης που βασίζεται στα
ορυκτά καύσιμα πιθανότατα δεν είναι βιώσιμος, και αν είναι, θα είναι κατα‐
στροφικός για μεγάλα μέρη του πλανήτη, άμεσα μέσω της άντλησης ορια‐
κών αποθεμάτων υδρογονανθράκων και έμμεσα μέσω της κλιματικής αλλα‐
γής. Ακόμα και αν κάποιος δεν έχει πειστεί ότι φτάνουμε το σημείο κορύ‐
φωσης παραγωγής πετρελαίου, το γεγονός παραμένει ότι φαντάζει πολύ
δύσκολο, για πλείστους άλλους λόγους, να μπορέσει η οικονομία να συνεχί‐
σει να μεγεθύνεται αρκετά γρήγορα σε πραγματικούς όρους, ώστε να προ‐
φτάσει να αποπληρώσει την τεράστια συσσώρευση χρέους (Daly 2008).
Σύμφωνα με τον Daly (2008) το να αντικαθιστούμε παλιά με νέα φυσικά
κεφάλαια, στον ίδιο χώρο, κοστίζει όλο και περισσότερο. Έχουμε γεμίσει
από αγαθά και υποδομές και υπάρχει λίγος χώρος για να κτίσουμε καινού‐
ρια, πόσο μάλλον όσο η ανισότητα στα εισοδήματα αυξάνεται, εμποδίζοντας
τους περισσότερους ανθρώπους από το να αγοράσουν τα καινούργια αγαθά
που θέλει να τους προσφέρει η αγορά – εκτός αν το κάνουν με πίστωση.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι με τους προβαλλόμενους (επιθυμητούς) ρυθμούς
ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία, η αλλαγή στη γήινη ατμόσφαιρα
λόγω των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου θα έχει τόσο καταστρο‐
φικές συνέπειες που μπορεί να αντισταθμίσουν και με το παραπάνω την
όποια ανάπτυξη (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος ‐
IPCC 2007). Τα ευχολόγια περί «άυλης ανάπτυξης» (de‐materialised growth)
είναι όνειρα θερινής νυκτός (Martinez‐Alier 2002, Polimeni et al. 2008). Η
αναπροσαρμογή του χρέους, όπως έγινε και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, φαντάζει επιτακτική από την σκοπιά των ΟΟ, αφού δεν μπορούμε
να καταστρέψουμε τον πλανήτη για να αποπληρώσουμε τις εσφαλμένες
υποσχέσεις του παρελθόντος.

4. Τα πραγματικά τοξικά χρέη
Οι οικονομολόγοι ονομάζουν τα κεφάλαια που παίρνουν τη μορφή απαιτή‐
σεων, ή και χρεών, και παραμένουν ανεξόφλητα «τοξικά» αφού η ονομαστι‐
κή τους αξία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική και ουσιαστικά αποτε‐
λούν ζημιά για αυτόν που τα κατέχει. Τι γίνεται όμως με υποχρεώσεις όπως
το χρέος της Δύσης προς τις μελλοντικές γενιές και τις φτωχότερες χώρες
του πλανήτη για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα με τις οποίες η
ανάπτυξή της τις έχει επιβαρύνει (Srinivasan et al. 2008);
Τεράστια περιβαλλοντικά χρέη έχουν και οι πολυεθνικές εταιρίες. Η Chev‐
ron‐Texaco για παράδειγμα πρέπει να πληρώσει 18 δισεκατομμύρια δολά‐
ρια τον Ισημερινό για τη ρύπανση του Αμαζονίου. Η εταιρία Rio Tinto έχει
τεράστια ιστορία απλήρωτων χρεών από την ίδρυσή της, το 1888, στην Αν‐
δαλουσία, απ’ όπου πήρε και το όνομά της, καθώς και στην Bougainville, στη
Ναμίμπια, και στην Δυτική Παπούα, μαζί με την Freeport McMoran
(Martinez‐Alier 2002). Αυτά είναι χρέη απλήρωτα προς τους εγχώριους
πληθυσμούς, οι οποίοι στερούνται τα μέσα να τα διεκδικήσουν, το ίδιο και
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τα χρέη της Shell στο δέλτα του Νίγηρα. Αυτά είναι τα πραγματικά τοξικά
χρέη, αλλά έχουν γραφτεί μόνο στα βιβλία της ιστορίας και όχι στα λογιστι‐
κά βιβλία.
Δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε την αξία του περιβάλλοντος σε δολάρια,
για να καταλάβουμε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, το οικονομικό κόστος από
μια καθολική υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και από την διαφαινόμενη
κλιματική αλλαγή θα είναι κατά μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από το συσ‐
σωρευμένο χρέος που βρίσκεται πίσω από τη σημερινή κρίση (Millenium
Ecosystem Assessment 2005, IPCC 2007). Οι επερχόμενες οικολογικές κρί‐
σεις θα έπρεπε να μας ανησυχούν ακόμα περισσότερο από ότι – δικαίως –
ανησυχούμε για την τρέχουσα οικονομική κρίση.
Αποτελεί ειρωνεία το ότι οι οικονομολόγοι προτείνουν ως λύση στα οικολο‐
γικά προβλήματα την ίδια συνταγή που κρύβεται πίσω από την οικονομική
κρίση. Η ιδέα τους είναι να χρηματοποιήσουμε τις οικολογικές υπηρεσίες,
δηλαδή να αποτιμήσουμε σε χρήματα τις υπηρεσίες που προσφέρει το φυ‐
σικό περιβάλλον και να αφήσουμε μετά τις ελεύθερες αγορές να ρυθμίσουν
την προσφορά τους χωρίς κρατική παρέμβαση. Αυτή είναι η βασική ιδέα
πίσω από την αγορά εκπομπών ρύπων άνθρακα. Ο Karl Polanyi (1944), στο
έργο του «Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός» (The Great Transformation), διέ‐
γνωσε το παράλληλο μεταξύ της εμπορευματοποίησης και εν τέλει απορ‐
ρύθμισης της αγοράς του χρήματος και της εμπορευματοποίησης και μετα‐
τροπής της φύσης σε οικονομικό προϊόν, καθώς και τον διπλό κίνδυνο που
αυτές ελλοχεύουν. Η θέση του ήταν ότι τα χρήματα, όπως η φύση και η ερ‐
γασία, είναι πλασματικά προϊόντα, δηλαδή, προϊόντα τα οποία δεν είναι
αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας και τα οποία δεν έχουν στόχο
την ανταλλαγή, όμως κυκλοφορούν στην αγορά ως τέτοια με αποτέλεσμα να
υπονομεύονται οι συνθήκες αναπαραγωγής τους. Όπως και ο Polanyi, έτσι
και πολλοί οικολόγοι‐οικονομολόγοι επιμένουν ότι είναι όχι μόνο αδύνατο
αλλά και ανεπιθύμητο να μετασχηματιστεί η φύση σε «προϊόν προς πώλη‐
ση» (Vatn and Bromley 1994) και ότι τα όποια βήματα προς αυτή την κα‐
τεύθυνση οδηγούν στην υποβάθμιση και όχι στην προστασία της. Τα επιχει‐
ρήματα αυτά όμως πηγαίνουν αντίθετα στο κυρίαρχο ρεύμα: η τάση στον
ύστερο καπιταλισμό είναι η δημιουργία διαρκώς νέων πλασματικών αγορών
για την απορρόφηση κεφαλαίων, από τα χρηματικά παράγωγα μέχρι την
αγορά ρύπων, τα δικαιώματα νερού και τις αμοιβές για περιβαλλοντικές
υπηρεσίες (Kosoy 2008). Όσον αφορά το περιβάλλον, ο μέγας κίνδυνος είναι
να συνδεθεί η αξία και το επίπεδο της προστασίας των υπηρεσιών του περι‐
βάλλοντος με τα σκαμπανεβάσματα των αγορών (Harvey 1996, Kosoy
2008), όπως καταδεικνύει η πρόσφατη κατάρρευση της ευρωπαϊκής αγοράς
ρύπων.
Για να καταλάβουμε όμως πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι μύθοι των αυτο‐
ρυθμιζόμενων αγορών, της αέναης ανάπτυξης και εν τέλει πως συντελέστη‐
κε η αποσύνδεση της πλασματικής οικονομίας από την πραγματική, θα πρέ‐
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πει να στραφούμε στον χώρο των ιδεών και στην αλληλεπίδρασή τους με
την πολιτική και τα οικονομικά.

5. Οι μύθοι του οικονομισμού
Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην πραγματική οικονομία
που βρίσκεται «εκεί έξω» και στο σύμπλεγμα των μύθων που μας βοηθούν
να της δίνουμε νόημα και να ζούμε και να συνεργαζόμαστε μέσα σε αυτήν.
Αυτή τη διάκριση μπορούμε να την παραλληλίσουμε με εκείνη που αντιδια‐
στέλλει τη φύση ως πραγματικότητα από το σύμπλεγμα των μύθων που οι
παραδοσιακές κοινωνίες διατηρούν για τη φύση και για τη σχέση τους με
αυτήν. Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι μύθοι παρέχουν ερμηνείες για τα
φυσικά φαινόμενα, διευκολύνουν τις ατομικές και συλλογικές αποφάσεις
και δίνουν νόημα και συνοχή στη ζωή. Επειδή οι άνθρωποι ενεργούν με βάση
τους μύθους τους, οι κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον διαμορφώνονται
και εξελίσσονται μαζί και γύρω από αυτούς. Στη σύγχρονη εποχή, όπου
δρούμε με βάση επιστημονικές ερμηνείες, οι οποίες στην αρχή προήλθαν
από τη μηχανική, μετά από τη χημεία, και πρόσφατα από τη βιολογία, βλέ‐
πουμε τα καλλιεργούμενα εδάφη και τις αγροτικές κοινωνίες να μετασχημα‐
τίζονται και να εξελίσσονται μαζί και πάνω στους δρόμους και το φαντασι‐
ακό της επιστήμης (Norgaard 1994). Ως σύγχρονοι άνθρωποι, ενεργούμε με
πεποιθήσεις για τον κόσμο μας, έναν κόσμο που είναι εν πολλοίς οικονομι‐
κός, πεποιθήσεις οι οποίες είναι ριζωμένες στην επιστήμη των οικονομικών.
Αναφερόμαστε σε αυτό το σύμπλεγμα μύθων με τον όρο «οικονομισμός».
Η δραστηριότητα της παγκόσμιας αγοράς μεγάλωσε 25 φορές κατά τον
εικοστό αιώνα, και η οικονομία έγινε ο ίδιος ο Κόσμος 3 για τους μισούς σχε‐
δόν ανθρώπους του πλανήτη. Με τη διείσδυση της στην καθημερινή ζωή και
την πραγματοποίηση ανταλλαγών σε όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις, η
οικονομία της αγοράς παρεμβλήθηκε μεταξύ ημών και της φύσης, εμποδίζο‐
ντάς μας από το να βλέπουμε τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεών μας. Η
ανάπτυξη του οικονομικού Κόσμου διευκολύνεται και δικαιολογείται από
την οικονομική σκέψη, αλλά το αποτέλεσμα είναι να απλοποιείται. Η απλο‐
ποίηση είναι το κλειδί στην κυρίαρχη προσέγγιση της ορθολογικής σκέψης,
η οποία διέπει τις φυσικές επιστήμες και την ιδέα των ειδικοτήτων. Η ιστο‐
ρία της ακαδημαϊκής οικονομικής σκέψης μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια
διαδικασία θέσπισης των ορίων της ειδικότητας, μιας διεργασίας εξορθολο‐
γισμού των επιχειρημάτων, που είτε αγνοούν πλήρως είτε υιοθετούν χον‐
δροειδείς απλουστεύσεις για τον φυσικό κόσμο και για τα ηθικά ζητήματα
του τί είναι σωστό και τί λάθος.
Όλο και περισσότερο, οι σύγχρονοι άνθρωποι αναγκάζονται να κατανοούν
το φυσικό κόσμο περνώντας μέσα από την οικονομία. Οι οικονομολόγοι,
[Σ.τ.Μ] Με τον όρο Κόσμος, με κεφαλαίο, αποδίδουμε τον όρο «cosmos» και με τον όρο
κόσμος, με πεζό, τον όρο «world».
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πρώτοι, ενθάρρυναν αυτήν την προσέγγιση με χαρακτηριστικό παράδειγμα
τους Barnett και Morse (1963). Το επιχείρημά τους ήταν ότι οι φυσικοί πό‐
ροι δεν μπορεί να γίνονται πιο σπάνιοι, αφού οι τιμές τους μειώθηκαν από
τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά το μεγαλύτερο τμήμα του 20ου αιώνα. Σύμ‐
φωνα με τους οικονομολόγους οι αυξανόμενες τιμές είναι η καλύτερη ένδει‐
ξη σπανιότητας των φυσικών πόρων, είτε ακολουθώντας τη λογική της
προσφοράς και της ζήτησης του Ricardo με τη βασική παρατήρησή του ότι
στην παραγωγή πρώτα χρησιμοποιείται η καλύτερη γη, είτε μέσω του πιο
εξειδικευμένου μοντέλου του Hotelling περί της βέλτιστης διαχρονικής χρή‐
σης των φυσικών πόρων. Αυτός ο τρόπος σκέψης μπορεί να συνοψιστεί σε
ένα απλό λογικό συλλογισμό:
Αν οι πόροι είναι σπάνιοι, και
Αν οι συμμετέχοντες στην αγορά των πόρων γνωρίζουν ότι είναι σπάνιοι,
τότε
Οι τιμές των πόρων θα αυξηθούν.
Οι Barnett & Morse, καθώς και πολυάριθμοι οικονομολόγοι και μη έκτοτε
(Simon 1981, Lomborg 2001), απλώς αντέστρεψαν το επιχείρημα, υποστη‐
ρίζοντας ότι αφού οι τιμές των πόρων πέφτουν, τότε δεν γίνεται οι πόροι να
είναι σπάνιοι. Αλλά η πρώτη προκείμενη του ίδιου επιχειρήματός, ότι δηλα‐
δή η οικονομία συνδέεται με την πραγματικότητα, έχει ξεχαστεί. Αν οι συμ‐
μετέχοντες στην αγορά δεν γνωρίζουν ότι οι πόροι είναι σπάνιοι, με την
πραγματική έννοια της φράσης, τότε το οικονομικό επιχείρημα ακυρώνεται.
Αν ξέρουν πράγματι, τότε θα μπορούσαμε απλώς να τους ρωτήσουμε πόσο
σπάνιοι είναι. Αυτό θα ήταν προτιμότερο, αφού έτσι θα μπορούσαμε να
δούμε τις διαφορές στην κατανόηση ή τη γνώση και τους διαφορετικούς
κινδύνους που έχει η κάθε εκτίμηση, από το να συμπυκνώνουμε όλη την
πολυπλοκότητα και όλη την πληροφορία σε έναν μόνο δείκτη, την τιμή, ο
οποίος δεν δίνει καμία άλλη πληροφορία (Norgaard 1990).
Το κρίσιμο θέμα εδώ είναι ότι για να λειτουργούν καλά οι αγορές, πρέπει
επαρκής αριθμός από τους συμμετέχοντες σε αυτές να κατανοούν, ανεξάρ‐
τητα ο καθένας, την πραγματικότητα πίσω από τις αγορές. Οι οικονομολό‐
γοι όμως, υποστηρίζουν ότι μπορούμε να καταλάβουμε την πραγματικότητα
μέσω των αγορών ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην
αγορά κατανοούν την πραγματικότητα ή όχι. Εδώ βρίσκεται το κλειδί για
την κρίση της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ. Κρίνοντας την πραγματικότητα
μέσω της αγοράς, οι αγοραστές σπιτιών και οι τράπεζες ήταν σίγουροι ότι οι
τιμές των σπιτιών θα συνέχιζαν να ανεβαίνουν, επειδή απλώς οι τιμές των
σπιτιών, όπως έδειχνε η πρόσφατη ιστορία, «πάντα ανεβαίνουν». Οι δανει‐
στές παρείχαν δάνεια σε ιδιοκτήτες σπιτιών, οι οποίοι είχαν ελάχιστες δυνα‐
τότητες να τα αποπληρώσουν, βασιζόμενοι στην πεποίθηση ότι η οικονομία
θα παραμείνει υγιής και ότι οι τιμές των σπιτιών πάντα θα ανεβαίνουν. Οι
δανειστές ήξεραν ότι οι νέοι ιδιοκτήτες σπιτιών ίσως να μην μπορούσαν να
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αποπληρώσουν τις υποθήκες τους, αλλά δεν το θεωρούσαν πρόβλημα, επει‐
δή πίστευαν ότι στο κάτω‐κάτω θα βρίσκονταν με ένα περιουσιακό στοιχείο
στην κατοχή τους, η αξία του οποίου θα ήταν πάντα μεγαλύτερη από το
ανεξόφλητο τμήμα της υποθήκης. Τότε οι επενδυτικές τράπεζες της Wall
Street ανασκεύασαν αυτές τις επισφαλείς υποθήκες σε κεφάλαιο, παρουσιά‐
ζοντάς τες ως περιζήτητες μετοχές και δημιουργώντας μια ανερχόμενη αγο‐
ρά. Η μαζική αυταπάτη δούλεψε και η αίσθηση αυξανόμενου πλούτου βοή‐
θησε με την σειρά της να αυξηθούν κι άλλο οι τιμές των ακινήτων, αυξάνο‐
ντας τη ζήτηση για σπίτια. Όλα ανέβαιναν, μέχρις ότου άρχισαν να ανεβαί‐
νουν και οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, και η οικονομία άρχισε να
μην δείχνει πια τόσο υγιής. Οι δόσεις των δανείων άρχισαν να μην πληρώνο‐
νται, οι χρεωκοπίες ακολούθησαν και οι τράπεζες άρχισαν να κατάσχουν,
αλλά κάνοντάς το αυτό, οι τιμές των ακινήτων άρχισαν να πέφτουν και
ξαφνικά οι τράπεζες να βρίσκουν εαυτούς με δάνεια και κεφάλαια τα οποία
ήταν πλέον «τοξικά». Όλα τα μέρη που εμπλέκονταν σε αυτήν τη διαδικασία
έβλεπαν αυτό που εκείνοι θεωρούσαν ότι ήταν πραγματικότητα μέσα από
τις τάσεις που παρουσιάζονταν στην αγορά αντί να κοιτάζουν την ίδια την
πραγματικότητα πίσω από την αγορά.
Για τους ίδιους λόγους που προέκυψε η οικονομική κρίση, έτσι και η διαχεί‐
ρισή της είναι δύσκολη, επειδή οι οικονομικοί παράγοντες κοιτάζουν τις
τιμές των κεφαλαίων που καταρρέουν, αντί να κοιτάζουν την πραγματική
κατάσταση της οικονομίας, η οποία σίγουρα δεν έχει αλλάξει και τόσο δρα‐
ματικά. Κάνοντάς το αυτό, η αγορά καταρρέει ακόμα πιο γρήγορα, σαν μια
αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Όταν επιχειρούμε να αξιολογήσουμε την οικολογική βάση της οικονομίας, η
κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Σύμφωνα με έναν σχετικά απλό
δείκτη, το οικολογικό αποτύπωμα, ο παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει να μει‐
ώσει την κατανάλωσή του κατά 25% ώστε η κατανάλωση και η διαχείριση
των απορριμμάτων να είναι βιώσιμη (Wackernagel et al. 2002). Η αξιολόγη‐
ση από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC
2007) δείχνει ότι χρειάζεται να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων θερμο‐
κηπίου κατά 80% παγκοσμίως μέχρι το 2050 ώστε να αποφύγουμε επιβλα‐
βείς, αν όχι καταστροφικές, κλιματικές αλλαγές. Οι Hansen et al. (2008) υ‐
ποστηρίζουν ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει το σημείο της καταστροφικής κλιμα‐
τικής αλλαγής και πρέπει να μειώσουμε το υφιστάμενο επίπεδο των αερίων
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η Αξιολόγηση του Οικοσυστήματος της
Χιλιετίας (Millennium Ecosystem Assessment 2005: 1) υποστηρίζει ότι «οι
αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί στα οικοσυστήματα είχαν οφέλη για την
ευημερία των ανθρώπων και την οικονομική ανάπτυξη, όμως τα οφέλη αυτά
επιτυγχάνονται με όλο και μεγαλύτερο κόστος, με επιδείνωση πολλών υπηρε
σιών των οικοσυστημάτων, κίνδυνο μη γραμμικών αλλαγών και εν τέλει επι
δείνωση της φτώχιας για σημαντικές μερίδες του πληθυσμού. Αυτά τα προ
βλήματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, θα μειώσουν σημαντικά τα οφέλη που οι
μελλοντικές γενιές θα αποκομίσουν από τα οικοσυστήματα».
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Θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια για να προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούμε τη γη, ώστε να μην αφήσουμε άδικα κόστη στις μελ‐
λοντικές γενιές, και για να μειώσουμε τις ήδη υφιστάμενες αδικίες. Δεν απο‐
τελεί έκπληξη ότι ξανά είναι κάποιοι οικονομολόγοι αυτοί οι οποίοι υποστη‐
ρίζουν ότι η προσαρμογή δεν είναι δα και τόσο δύσκολη, αφού το πολύ‐πολύ
η κλιματική αλλαγή ή η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων να στοιχίσει με‐
ρικά εκατοστά από το ΑΕΠ, τα οποία δεν είναι τίποτα μπροστά στην δια‐
φαινόμενη αύξησή του. Διαπράττουν εδώ το ίδιο ακριβώς λάθος. Κοιτώντας
τις αγορές και τους οικονομικούς δείκτες, δεν γίνεται να εκτιμήσουμε αν και
κατά πόσον η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα περάσει μέσα από
οδύνες ή όχι. Το ΑΕΠ ανέβηκε και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
όμως χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν σε συρράξεις, εκατομμύρια έχασαν συγγε‐
νείς τους και εκτοπίστηκαν και εκατομμύρια πέθαναν πρόωρα από λιμούς
και ασθένειες.

6. Πέρα από τον οικονομισμό
Χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τις συν‐
θήκες και τις πραγματικότητες οι οποίες βρίσκονται πίσω από τις αγορές,
και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Το εγχείρημα αυτό
είναι κρίσιμο αλλά γίνεται όλο και πιο δύσκολο, όσο οι αγορές εκτείνονται
σε όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις και περιλαμβάνουν όλο και πιο σύνθε‐
τες συναλλαγές και χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Πώς μπορεί μια κοινωνία,
η οποία βασίζεται στα οφέλη που προκύπτουν από την εξειδίκευση και τη
συναλλαγή, διεργασίες οι οποίες από την φύση τους αποκόβουν τους αν‐
θρώπους από την πραγματικότητα και τις ηθικές συνέπειες των αποφάσε‐
ων, να είναι ενημερωμένη και ηθική; Μια απάντηση είναι, προφανώς, ότι το
να είναι κανείς ενημερωμένος και ηθικός είναι απαραίτητο για τη σταθερό‐
τητα, τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη της οικονομίας, και αντιστρέφο‐
ντας την ερώτηση, να θέσει όρια στη γεωγραφική, χρονική και θεματική
επικράτεια των συναλλαγών (Norgaard και Liu 2007, Norgaard και Jin
2008). Ενώ οι οικονομολόγοι αρέσκονται στο να σημειώνουν ότι πάντοτε
υπάρχουν κόστη και οφέλη, ένας από τους μύθους του οικονομισμού είναι
ότι η επέκταση του εμπορίου είναι πάντοτε επωφελής. Η επέκταση των α‐
γορών πάντα έχει ένα κόστος, που αντισταθμίζει το όφελος, και οι βέλτιστες
αγορές θα πρέπει να είναι μάλλον πολύ πιο περιορισμένες, σε σύγκριση με
αυτές που έχουμε σήμερα.
Για να είμαστε καλύτερα πληροφορημένοι για την πραγματικότητα αλλά και
πιο ηθικοί, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οι οποίοι να μας
διευκολύνουν σε αυτή την αναζήτηση. Η Αξιολόγηση του Οικοσυστήματος
της Χιλιετίας (ΜΕΑ) είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα μιας τέτοιας συλλογικής
διαδικασίας αξιολόγησης της πραγματικότητας, η οποία έθεσε τα ζητήματα
ηθικής επί τάπητος και κατάφερε να διακρίνει και να αποφύγει τις παγίδες
του οικονομισμού (Norgaard 2008). Περίπου 1400 επιστήμονες απ’ όλον τον
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κόσμο συμμετείχαν σε μια αξιολόγηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας σχε‐
τικά με την κατάσταση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά
προσφέρουν καθώς και τους παράγοντες που οδηγούν στην υποβάθμισή
τους. Οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις από τον αναπτυσσόμενο κόσμο
διέκριναν την αδικία του να καθορίζεται η αξία των υπηρεσιών αυτών από
την αγορά, όταν στην αγορά αυτή βαραίνουν πολύ περισσότερο οι προτιμή‐
σεις και οι ανάγκες των πλουσίων. Οι αγορές εξισώνουν τα δολάρια που οι
πλούσιοι οικοτουρίστες ξοδεύουν σε διεθνείς πτήσεις για να δουν ένα οικο‐
σύστημα με τα δολάρια που δίνουν οι φτωχοί εργαζόμενοι στα εισιτήρια του
λεωφορείου για να πάνε στον αγρό να δουλέψουν. Οι συμμετέχοντες στη
ΜΕΑ είδαν πως η λογική της αγοράς οδηγεί σε παράλογες και άδικες λύσεις
όπως οι πλούσιοι να πληρώνουν τους φτωχούς για να φυτεύουν δένδρα τα
οποία θα δεσμεύουν άνθρακα, στερώντας τους όμως έτσι τις άλλες υπηρεσί‐
ες που θα μπορούσε να τους προσφέρει ένα δάσος. Θα ήταν άραγε η δέ‐
σμευση άνθρακα μέσω της δενδροφύτευσης τόσο φτηνή σε έναν κόσμο
στον οποίο δεν θα υπήρχαν τεράστιες ανισότητες; Είναι δίκαιος ένας κόσμος
στον οποίο οι πλούσιοι θα συνεχίσουν να οδηγούν τα SUV τους, επειδή οι
φτωχοί είναι πρόθυμοι να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα δάση τους με
μικρό αντάλλαγμα; Όταν αυτό έγινε σαφές μέσα από τη συζήτηση στην ΜΕ‐
Α, ήταν πολύ δύσκολο πλέον για τους συμμετέχοντες να βλέπουν τις τιμές
που δίνουν οι αγορές ως ουδέτερες μεταβλητές. Η ανοιχτή συμμετοχική δια‐
δικασία της ΜΕΑ επέτρεψε την αποδόμηση του οικονομισμού (Norgaard
2008).
Επίσης άλλη μια μεγάλη αντίθεση με τη λογική της αγοράς προέκυψε στο
πλαίσιο της ΜΕΑ. Αρκετοί επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι σύμφωνα με
τις υποθέσεις των οικονομικών, η χρηματική αξιολόγηση των περιβαλλοντι‐
κών υπηρεσιών βασίζεται στην υπόθεση ότι οι προτιμήσεις τις οποίες εκ‐
φράζουν για τα οικοσυστήματα οι διάφοροι ιδιώτες στην αγορά είναι ορθο‐
λογικές και βασίζονται στην πλήρη πληροφόρηση. Πως όμως είναι αυτό
δυνατό όταν οι ίδιοι οι ειδικοί επιστήμονες δεν είναι σίγουροι για τις πολυ‐
πλοκότητες των οικοσυστημάτων και παλεύουν να τις κατανοήσουν; Η υ‐
πόθεση ότι οι αγορές εκφράζουν κάποια ανώτερη γνώση έρχεται σε αντίθε‐
ση με τον ίδιο τον στόχο της ΜΕΑ ο οποίος ήταν να δώσει επαρκή ενημέρω‐
ση στο κοινό και στους φορείς χάραξης πολιτικής για την κατάσταση των
οικοσυστημάτων. Εν κατακλείδι, όπως με το πρόβλημα της αξιολόγησης της
σπανιότητας των φυσικών πόρων (Norgaard 1990), το πρόβλημα με τη
χρήση χρηματικών αξιών για να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες των οικοσυ‐
στημάτων είναι ότι η αξιολόγηση αυτή είναι ενσωματωμένη στο ίδιο το κοι‐
νωνικο‐οικονομικό σύστημα, το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία
η ΜΕΑ προσπαθεί να κατανοήσει ώστε να σχεδιάσει καλύτερες κοινωνικο‐
οικονομικές πολιτικές. Αυτή η κυκλικότητα τονίζει το πόσο δύσκολο είναι να
κατανοήσουμε τη φύση χωρίς να την κοιτάζουμε μέσα από την οικονομία
και αποφεύγοντας τον οικονομισμό. Η πρόκληση μπροστά μας είναι να δη‐
μιουργήσουμε νέους χώρους και διαδικασίες αποφάσεων, οι οποίοι πραγμα‐
τικά να ξεφεύγουν από τον οικονομισμό και να τον θέτουν υπό συζήτηση.
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7. Πέρα από την ανάπτυξη
Η οικονομική κρίση, η οποία κράτησε μόλις ένα έτος, το 2008, μείωσε πρό‐
σκαιρα τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 και επιβράδυνε για λίγο την αυξανόμε‐
νη τάση προς την καταστροφή της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλα‐
γή. Από την άλλη, οι χώρες οι οποίες παρέμειναν σε κρίση βιώνουν μια μείω‐
ση των δημόσιων και των ιδιωτικών δαπανών, η οποία δεν αφήνει ανεπη‐
ρέαστη και την περιβαλλοντική προστασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
ύφεση πλήττει τα χαμηλά εισοδήματα. Αλλά το πρόβλημα με αυτή τη διατύ‐
πωση είναι ότι παγιδευόμαστε εκ νέου στους όρους του οικονομισμού και
της ανάπτυξης. Βρισκόμαστε μπροστά στην ίδια κυκλικότητα και μια αί‐
σθηση deja vu με μια παλαιότερη συζήτηση στους κύκλους των ΟΟ περί των
επιτοκίων, όπου τα υψηλά επιτόκια υποτίθεται ότι καθιστούν μη οικονομι‐
κές τις επενδύσεις οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη
επιβραδύνουν και τις περιβαλλοντικές επενδύσεις. Από τη σκοπιά του οικο‐
νομισμού, το περιβάλλον και η απασχόληση, το περιβάλλον και η φτώχεια,
τοποθετούνται στα αντίθετα άκρα και η φιλική προς το περιβάλλον οικονο‐
μική ανάπτυξη υποτίθεται ότι είναι ο μόνος τρόπος συμφιλίωσής τους. Αλλά
τα διλήμματα αυτά είναι πλαστά.
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια εντελώς διαφορετική οπτική, μια διατύ‐
πωση του Αριστοτέλειου ευ ζην, όπως προτάσσει το Παγκόσμιο Κοινωνικό
Φόρουμ, διατύπωση η οποία να καθοδηγείται από την «οικονομική» και όχι
τη «χρηματιστική» σκοπιά, έννοιες τις οποίες ο Αριστοτέλης διαχώρισε. Η
κρίση, που οι οικολόγοι‐οικονομολόγοι περίμεναν αργά ή γρήγορα να προ‐
κύψει, δεδομένης της εν γένει μη βιωσιμότητας της καπιταλιστικής ανάπτυ‐
ξης, ανοίγει ευκαιρίες. Τώρα είναι η στιγμή για νέα κοινωνικά οράματα ευη‐
μερίας χωρίς ανάπτυξη, για οράματα ευ ζην, δημιουργικής εργασίας και δια‐
τήρησης των οικοσυστημάτων. 4
Θυμίζουμε εδώ την έννοια της κοινωνικά βιώσιμης οικονομικής αποανάπτυ‐
ξης, που εισήγαγε ο Georgescu‐Roegen πριν από 30 χρόνια (Latouche 2004).
Η αποανάπτυξη δεν αφορά τη μείωση του ΑΕΠ, επειδή πάντα μπορούμε να
αλλάξουμε τις λογιστικές συμβάσεις και να συμπεριλάβουμε στο ΑΕΠ και
άλλες παραμέτρους (τη μη αμειβόμενη οικιακή εργασία ή την εθελοντική
εργασία) και να συνυπολογίσουμε σε αυτό τις αρνητικές συνέπειες από την
καταστροφή της βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή και την εξαφάνιση
ολόκληρων πολιτισμών. Τεχνικά αυτό δεν είναι δύσκολο. Η βιώσιμη αποα‐
νάπτυξη αφορά την πρόταση δημιουργία μιας εναλλακτικής, μικρότερης
κλίμακας, οικονομίας η οποία θα ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των
ανθρώπων και των οικοσυστημάτων. Με την οικονομική κρίση, η αποανά‐
πτυξη έχει ήδη φτάσει στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Τώρα είναι η
ευκαιρία για την κοινωνικό‐οικολογική μετάβαση η οποία θα κάνει την απο‐
ανάπτυξη κοινωνικά βιώσιμη. Η πρόκληση είναι πώς να διαχειριστούμε τη
μετάβαση προς μια μικρότερη οικονομία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, έτσι
4

[Σ.τ.Μ] Το κείμενο αυτό γράφτηκε το Φθινόπωρο του 2008.
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ώστε το μεγαλύτερο βάρος να πέσει στους ήδη «έχοντες» οι οποίοι ωφελή‐
θηκαν τα μέγιστα από την προηγηθείσα μη βιώσιμη συσσώρευσης, που μας
έφερε στην κρίση.
Εκ πρώτης όψεως οι χώρες του Νότου έχουν κάτι να χάσουν και λίγα να
κερδίσουν από την αποανάπτυξη του Βορρά: λιγότερες ευκαιρίες για εξαγω‐
γές, λιγότερες πιστώσεις και εξωτερική βοήθεια. Αλλά τα κινήματα για περι‐
βαλλοντική δικαιοσύνη και για έναν «περιβαλλοντισμό των φτωχών» στο
Νότο είναι οι κύριοι σύμμαχοι του κινήματος της αποανάπτυξης στο Βορρά.
Αυτά τα κινήματα εναντιώνονται στην δυσανάλογη ρύπανση (σε τοπικό και
παγκόσμιο επίπεδο με απαίτηση αποπληρωμής του οικολογικού χρέους) και
στις εξαγωγές απορριμμάτων από τον Βορρά προς τον Νότο και απαιτούν οι
πολυεθνικές να πληρώσουν επιτέλους τα οικολογικά χρέη τους (Martinez‐
Alier 2002). Οι στόχοι τους είναι κοινοί και έχουν να κάνουν με μια οικονο‐
μία η οποία με βιώσιμο τρόπο να καλύπτει τις ανάγκες διατροφής, υγείας,
παιδείας και στέγασης για όλους. Η μετάβαση σε μια μικρότερη οικονομία
ανθρώπινης και οικολογικής κλίμακας μόνο εύκολη δεν είναι. Το ερώτημα
είναι αν μπορούμε να την διαχειριστούμε με ομαλό τρόπο και να αναδιανεί‐
μουμε το κύριο βάρος και τα κόστη της μετάβασης σε όσους έχουν ωφεληθεί
ήδη από το μη βιώσιμο μοντέλο που μας έφερε μέχρι εδώ. Η αποανάπτυξη
δεν είναι απολιτική. Για να υλοποιηθεί απαιτεί μια ριζικά νέα πολιτική και
μια δραστική αναδιανομή της πολιτικής και της οικονομικής ισχύος.
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Κεφάλαιο 2
Αποανάπτυξη: η λέξη και το νόημα της
Serge Latouche a
a

University of Paris‐Sud, France

Σημείωμα των επιμελητών της έκδοσης: Το κείμενο αυτό του Serge Latouche
γράφτηκε ως χαιρετισμός στην πρώτη έκδοση στα αγγλικά κειμένων για την
αποανάπτυξη. Το πρώτο μέρος του κειμένου συζητά αν ο αγγλικός όρος de
growth είναι δόκιμος για να αποδώσει το γαλλικό décroissance. Αν και η συζή
τηση αυτή είναι παρωχημένη αφού το degrowth έχει πλέον καθιερωθεί στην
επιστημονική βιβλιογραφία και στην σχετική συζήτηση στα αγγλικά, θεωρή
σαμε δόκιμο να συμπεριλάβουμε το κείμενο στην έκδοσή μας μιας και πραγ
ματεύεται το νόημα της έννοιας πίσω από τη λέξη, και τις δυσκολίες για να
εκφραστεί αυτή σε διαφορετικές γλώσσες. Τις ίδιες δυσκολίες φυσικά αντιμε
τωπίσαμε και στα ελληνικά, όπου η πιστή μετάφραση του όρου décroissance
θα ήταν απομεγέθυνση και όχι αποανάπτυξη. Προτιμούμε όμως τον τελευταίο
όρο γιατί είναι πολύ πιο εγγύς στο πνεύμα της décroissance κατά τον
Latouche, σκοπός της οποίας είναι να προκαλέσει. Ο τεχνικός όρος «μεγέθυν
ση» δεν συναντάται στην καθομιλουμένη στα ελληνικά και ένα κάλεσμα για
απομεγέθυνση θα προκαλούσε πολύ μικρό ενδιαφέρον. Επίσης όπως εξηγεί ο
Latouche η θεωρία της αποανάπτυξης έχει τις ρίζες της στην κριτική της ιδέας
και της ιδεολογίας της ανάπτυξης (development) αυτής καθεαυτής και πέρα
από τον στενότερο όρο της μεγέθυνσης (growth). Σύμφωνα με τον Λατούς οι
δύο έννοιες είναι πλέον συνυφασμένες, πόσο μάλλον στα ελληνικά όπου είναι
ταυτόσημες στην καθομιλουμένη. Υπό αυτό το πρίσμα ο όρος αποανάπτυξη
στα ελληνικά είναι ο πλέον κατάλληλος αφού συνδέει την άρνηση της ανά
πτυξης με Α κεφαλαίο και την άρνηση της μεγέθυνσης. Το ότι ο όρος μπορεί
να φαντάζει σε κάποιους αρνητικός δεν αποτελεί πρόβλημα. Αντιθέτως, είναι
πρόθεση μας να προκαλέσουμε αρνούμενοι αυτό που πιστεύουμε ότι βρίσκε
ται στη ρίζα του προβλήματος.

Εισαγωγικό
Η δημοσίευση των πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου για την αποανάπτυ‐
ξη, τον Απρίλιο του 2008 στο Παρίσι, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη συλ‐
λογή κειμένων ανάλυσης επί του θέματος στα αγγλικά. Παρόλο που το ζή‐
τημα της αποανάπτυξης μας απασχολεί εδώ και καιρό, ο όρος μόλις πρό‐
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σφατα εισήχθη σε οικονομικές και κοινωνικές συζητήσεις. Οι ιδέες όμως που
τον συνοδεύουν έχουν σχετικά μακρά ιστορία. Η έκφραση απoανάπτυξη δεν
απαντάται ως τέτοια, σε κανένα λεξικό κοινωνικών επιστημών πριν από το
2006. Παρόλα αυτά, στα ίδια λεξικά μπορεί κανείς να βρει καταχωρήσεις για
σχετικά ζητήματα, όπως η μηδενική ανάπτυξη, η αειφόρος ανάπτυξη, και
φυσικά η σταθερή κατάσταση (steadystate). Ενώ η μετάφραση του γαλλι‐
κού décroissance στο αγγλικό degrowth είναι συζητήσιμη το πρόγραμμα το
οποίο εκφράζει η λέξη αυτή τυγχάνει ήδη μιας μακράς ιστορίας.

1. Ένα αμφιλεγόμενο σλόγκαν
Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι η αποανάπτυξη δεν είναι απλώς μια γενική
ιδέα. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μια ιδέα συμμετρική προς την ανάπτυξη.
Είναι ένας πολιτικός όρος, με θεωρητικές υποδηλώσεις και ένα βασικό στό‐
χο: μας καλεί να εγκαταλείψουμε την ιδέα της ανάπτυξης για την ανάπτυξη.
Αυτή είναι μια ανόητη αυτοαναφορά, η οποία προωθεί την ακόρεστη αναζή‐
τηση κέρδους από τους κεφαλαιούχους, και της οποίας τα αποτελέσματα
έχουν αποδειχθεί καταστροφικά για το περιβάλλον. Η αποανάπτυξη είναι
κάτι σαν τον α‐θεϊσμό, διότι ουσιαστικά αποανάπτυξη σημαίνει εγκατάλει‐
ψη μιας θρησκείας, της θρησκείας της οικονομίας, της ανάπτυξης, της προό‐
δου και της εξέλιξης. Ως σύνθημα, ο όρος décroissance (αποανάπτυξη) είναι
μια ευτυχής ρητορική ανακάλυψη, γιατί η σημασία του δεν είναι απόλυτα
αρνητική, ιδιαίτερα στα γαλλικά. Στα γαλλικά θα μπορούσε να χρησιμοποι‐
ηθεί ως όρος και για τη μείωση της έντασης ενός καταστροφικού φαινομέ‐
νου – μιας πλημμύρας για παράδειγμα. Εξίσου καλά λειτουργεί και σε άλλες
λατινικές γλώσσες: decrescita (ιταλικά), decrecimiento (ισπανικά),
decreixement (καταλανικά). Η σημασία είναι η ίδια, και οι υποδηλώσεις πα‐
ρόμοιες: για τη μη‐ανάπτυξη (de‐croissance), χρειάζεται η μη‐πίστη (de‐
croire), έννοιες που συνυπάρχουν στον ίδιο όρο, και στις τέσσερις λατινικές
γλώσσες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Από την άλλη, η μετάφραση του
όρου στις γερμανικές γλώσσες, παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Η δυσκο‐
λία στη μετάφραση του γαλλικού όρου décroissance στα αγγλικά είναι η ίδια,
μέχρι ενός βαθμού, με τη δυσκολία να μεταφράσουμε τη λέξη ανάπτυξη ή
εξέλιξη στις αφρικανικές γλώσσες. Είναι αποκαλυπτική της κυριαρχίας της
ιδέας του οικονομισμού στο αγγλοσαξονικό φαντασιακό.
Η μετάφραση του γαλλικού όρου décroissance δεν είναι μόνο δύσκολη, αλλά
συμβολική ενός παραδειγματικού χάσματος. Ο φίλος μου Michael Singleton,
Άγγλος ανθρωπολόγος, καθηγητής στη Louvain‐la‐neuve, και καλός γνώ‐
στης του θέματος γράφει: «Έψαξα πολύ στο λεξικό Roget’s Thesaurus, αλλά
τα ονόματα που βρήκα δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό το ‘ήρεμο, χαλαρό,
λάσκα’, που εκφράζει η λέξη décroissance. Η λέξη ελάττωση (decrease) υ‐
πάρχει, αλλά είναι υπερβολικά ουσιοκρατική (αφορά το προϊόν περισσότερο
παρά τη διαδικασία) για να συλλάβει το νόημα. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν
όροι όπως μείωση, ελάττωση, μετρίαση (decreasing, diminishing,
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moderating) θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι. Ανάπτυξη, λοιπόν, ή όχι
ανάπτυξη, ιδού η απορία! «Μετριασμένη/ελεγχόμενη ανάπτυξη»; Κάποιος
θα μπορούσε να αφήσει απλώς το γαλλικό décroissance στο κείμενο, με μια
επεξήγηση του όρου σε υποσημείωση. Διερωτώμαι εάν η καλύτερη μετά‐
φραση δεν θα ήταν «ελαττούμενη ανάπτυξη» (decreasing growth), από τη
στιγμή που η συγκεκριμένη φράση έχει το πλεονέκτημα να είναι ταυτόχρο‐
να παθητική (ανάπτυξη που ελαττώνεται) και ενεργητική (ελαττώνουμε την
ανάπτυξη). Εδώ το «ελαττούμενη» θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε ένα πρό‐
γραμμα κοινωνικής υφής, ή καλύτερα σε ένα αληθινά κοινωνικό πρόγραμμα.
Αν κάποιος βέβαια θέλει να βγάλει ένα τελικό συμπέρασμα από όλα αυτά, η
έκφραση «ελαττούμενη ανάπτυξη» είναι αδιαμφισβήτητα λίγο βαρύτερη απ’
ότι ο όρος αποανάπτυξη, αλλά όπως και να ’χει, σημαίνει αυτό που θέλουμε
να πούμε. Χωρίς να θέλω να εισέλθω σε υπερβολικά σημασιολογικές συζη‐
τήσεις, πρέπει να αναφέρω ότι ο Ολλανδός Willem Hoogendijk, σε ένα βιβλίο
του γραμμένο στα αγγλικά, «Η οικονομική επανάσταση: προς ένα βιώσιμο
μέλλον, ελευθερώνοντας την οικονομία από το κυνήγι του χρήματος» (The
economic revolution: towards a sustainable future by freeing the economy
from money making) [2], έφτιαξε μια ουσιαστική θεωρία οικονομικής ύφε‐
σης, αξιοποιώντας τις λέξεις συρρικνούμενο και συρρίκνωση.
Ο όρος décroissance χρησιμοποιήθηκε στα γαλλικά, ως τίτλος μιας συλλογής
κειμένων του Nicholas Georgescu‐Roegen πάνω στην εντροπία, την οικολο‐
γία και την οικονομία [3]. Παρόλα αυτά, ο όρος decline που χρησιμοποιήθηκε
από τον Nicholas Georgescu‐Roegen μοιάζει ανεπαρκής: δεν φαίνεται να
μεταφέρει αυτό που κατανοούμε εμείς ως αποανάπτυξη (décroissance), του‐
λάχιστον όχι περισσότερο απ’ ότι η λέξη ελάττωση (decrease), η οποία προ‐
τείνεται από άλλους. Οι νεολογισμοί ungrowth, degrowth, dedevelopment
είναι λιγότερο χρήσιμοι. Στα γερμανικά οι Schrumpfung (συρρίκνωση) ή
Minuswachstum (μείων ανάπτυξη) είναι επίσης προβληματικοί. Στα αγγλικά,
όσοι επιλέγουν να μείνουν στα απλά, χρησιμοποιούν τον όρο downshifting ο
οποίος φαίνεται να μεταφράζει την υποκειμενική κλίση σωστά, ενώ το
countergrowth (αντι‐ανάπτυξη), προτεινόμενο από άλλους, μεταφράζει την
αντικειμενική μας στάση απέναντι στην ανάπτυξη. Το πρόθεμα Ent (De‐ στα
γερμανικά), σύμφωνα με τον François Schneider, μπορεί επίσης να προστε‐
θεί στα γερμανικά, στο Wachstum (ανάπτυξη). Στις αγγλοσαξονικές χώρες
μιλάει κανείς για μηοικονομική ανάπτυξη (uneconomic growth), ανάπτυξη
δηλαδή με αρνητικά αποτελέσματα. Κάποιοι προτείνουν μια δυναμική και
θετική έννοια της καθόδου (way down, powerdown, τίτλος ενός βιβλίου του
Richard Heinberg, το οποίο προωθεί ένα μήνυμα παρόμοιο με αυτό της απο
ανάπτυξης). Άλλοι πάλι έχουν προτείνει ως μετάφραση τις λέξεις συστολή
(contraction) και αποκλιμάκωση (downscaling).
Η τελευταία μεγάλη κοινωνία της Δυτικής ανάπτυξης, η Ιαπωνία, είναι μια
ενδιαφέρουσα περίπτωση. Παραθέτω ό,τι μου γράφει ο Ιάπωνας μεταφρα‐
στής μου: «παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της αποανάπτυξης, χρησιμοποιώ
τη λέξη decrescendo (προφέρεται το ίδιο όπως στα γαλλικά και στα ιταλικά).
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Στην Ιαπωνία, η λέξη decrescendo, γνωστή από το πεδίο της μουσικής, θα
μπορούσε να χρησιμεύσει ως μετάφραση του degrowth, γιατί διατηρεί το
μήνυμα του όρου. Ακόμα ένα πλεονέκτημα είναι ότι η λέξη δεν υποδηλώνει
την ανάπτυξη όπως η ιαπωνική λέξη Seichou. Στα ιαπωνικά υπάρχει ποικιλία
λεξιλογίου, ώστε να δηλωθεί η ιδέα μιας άλλης ανάπτυξης, αλλά όλες εντάσ‐
σονται στο εννοιολογικό πλέγμα του κυρίαρχου οικονομισμού – τέτοια πα‐
ραδείγματα είναι οι λέξεις: datsuSeichou (αρνητική ανάπτυξη),
jizokukanounaSeichou (σταθερή ανάπτυξη), ningennotamenoSeichou (αν‐
θρώπινη ανάπτυξη). Νομίζω η λέξη decrescendo καθιστά δυνατή τη διάκριση
του προγράμματος της αποανάπτυξης από προγράμματα άλλης οικονομικής
ανάπτυξης, χωρίς να επιφέρει εννοιολογική σύγχυση».
Για τις μη‐δυτικές χώρες, το πρόβλημα είναι απλούστερο: η μεταανάπτυξη
(post development) και η κριτική περί ανάπτυξης (development) που θεμε‐
λιωδώς αμφισβητούν το δυτικό μοντέλο δεν μπορούν να τεθούν στη βάση
της αποανάπτυξης ως απομεγέθυνση. Αυτό θα ήταν παράλογο. Δεν υπάρχει
έλλειψη όρων που να εκφράζουν εναλλακτικά οράματα του ευ ζην ανάλογα
με την κάθε κουλτούρα. Αν πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί ένα όνομα σε αυτή
τη διαδικασία αναζήτησης γηγενών οραμάτων, αυτό θα μπορούσε να είναι
ένα από τα: umran από τον Ibn Kaldûn, swadeshisarvodaya από τον Gandhi
(που σημαίνει βελτιώνοντας τις κοινωνικές συνθήκες για όλους), bamtaare
(ευημερία για όλους) από τον Toucouleurs, ή Fidnaa/Gabbina (ακτινοβολία
ενός καλοαναθρεμμένου και ξέγνοιαστου ατόμου), όπως λένε οι Borana της
Αιθιοπίας. Το σημαντικό είναι ο διαχωρισμός από την κοινωνία της κατα‐
στροφής, που διαιωνίζεται κάτω από το λάβαρο της ανάπτυξης ή της σημε‐
ρινής παγκοσμιοποίησης. Αυτές οι αυθεντικές εκδηλώσεις, που μπορεί κα‐
νείς να βρει δεξιά κι αριστερά, σημαδεύουν τις αρχές μιας συνειδητοποίησης.
Φέρνουν την ελπίδα για μια μετα‐αναπτυξιακή εποχή.
Αν λοιπόν η τέλεια, κυριολεκτική μετάφραση του όρου décroissance είναι
αδύνατη, ίσως τελικά αυτό δεν είναι καν πρόβλημα. Η μετα‐ανάπτυξη ούτως
ή άλλως δομείται σε πληθυντικό αριθμό. Κάθε κοινωνία, κάθε κουλτούρα,
πρέπει να αφήσει στην άκρη τον απολυταρχικό παραγωγισμό, με τον δικό
της τρόπο και να αντιπαραβάλει στον μονοδιάστατο homo economicus, μια
ταυτότητα που προωθεί την ποικιλομορφία στις ρίζες και στις παραδόσεις
της.

2. Ιστορικό της διαδικασίας
Η διαδικασία της δημιουργίας μιας αυτόνομης και λιτής κοινωνίας που κρύ‐
βεται πίσω από το σλόγκαν της αποανάπτυξης δεν γεννήθηκε χθες. «Έχουμε
την πεποίθηση», γράφουν οι συγγραφείς της έκθεσης της Λέσχης της Ρώμης,
το 1972, «ότι η αφύπνισή μας όσον αφορά τα όρια των φυσικών πόρων του
πλανήτη και του τραγικού αντίκτυπου που έχει η αλόγιστη εκμετάλλευσή
τους είναι αναγκαίος όρος για να προκύψουν νέα μοντέλα σκέψης, που θα
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οδηγήσουν σε μια θεμελιώδη αναθεώρηση, τόσο της συμπεριφοράς των
ανθρώπων, αλλά και της δομής της σημερινής κοινωνίας στην ολότητά της»
[5]. Η αποτυχία της ανάπτυξης στον Νότο και η απώλεια ενός πλαισίου ανα‐
φοράς στον Βορρά, έχει οδηγήσει αρκετούς στοχαστές στην αμφισβήτηση
της καταναλωτικής κοινωνίας και των ψευδαισθητικών της θεμελίων, όπως
η πρόοδος, η επιστήμη και η τεχνολογία. Το πρόγραμμα της αποανάπτυξης,
συνεπώς, έχει διπλή πατρότητα. Μορφοποιήθηκε από τη μια μέσα στη δια‐
δικασία αφύπνισης για την οικολογική κρίση, και από την άλλη στοιχειοθε‐
τήθηκε από τη σχολή της κριτικής της τεχνολογίας και της ανάπτυξης στον
“Τρίτο Κόσμο”.
Αποανάπτυξη και βιοοικονομία
Tο 1972, ο Γάλλος René Dubos, εμπνευστής της διάσκεψης της Στοκχόλμης,
η οποία σηματοδότησε το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για το παγκόσμιο
περιβάλλον, δημοσίευσε ένα έργο, με τίτλο «Έχουμε μόνο μία γη» (We have
only one earth). Τον ίδιο χρόνο ο Sicco Mansholt, τότε Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγραψε μια δημόσια επιστολή στον Πρόεδρο της
Επιτροπής, Franco‐Maria Malfatti, προτείνοντάς του να σκεφτεί το ενδεχό‐
μενο παύσης της ανάπτυξης! Όταν έγινε Πρόεδρος της Επιτροπής ο ίδιος, ο
Sicco Mansholt, επανέλαβε την έκκλησή του: «Για μας, στον βιομηχανοποιη‐
μένο κόσμο, μια μείωση στο επίπεδο των υλικών αγαθών, έχει γίνει πια ανα‐
γκαιότητα – πράγμα που δεν προϋποθέτει μηδενική ανάπτυξη, αλλά αρνητι‐
κή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι μόνο ένας πολιτικός στόχος, ο οποίος εξυπη‐
ρετεί τα συμφέροντα των λίγων που κυριαρχούν» [6]. Η διαίσθηση των ορί‐
ων της οικονομικής ανάπτυξης, φτάνει πίσω στον Thomas Robert Malthus
(18ος αιώνας), αλλά βρίσκει την επιστημονική της βάση στον Sadi Carnot,
και τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Ανάμεσα στους πρωτοπόρους
πρέπει να αναφέρουμε και τον Sergei Podolinsky: ένα συγγραφέα των οικο‐
νομικών της ενέργειας, ο οποίος προσπάθησε να συμφιλιώσει τον σοσιαλι‐
σμό με το περιβάλλον την εποχή των Μαρξ και Ένγκελς [7]. Ήταν πάντως
στην δεκαετία του 1970 που τέθηκε ξεκάθαρα η οικολογική ερώτηση μέσα
σε οικονομικό πλαίσιο, και ειδικότερα, από τον σπουδαίο Ρουμάνο μαθημα‐
τικό, φυσικό και οικονομολόγο, Nicholas Georgescu‐Roegen.
Υιοθετώντας το μοντέλο της παραδοσιακής Νευτωνικής μηχανικής, ο Geor‐
gescu‐Roegen παρατήρησε ότι τα οικονομικά δεν λαμβάνουν υπόψη τους
την μη‐αναστρεψιμότητα του χρόνου. Τα οικονομικά μοντέλα αναπαριστούν
ένα μηχανικό και αναστρέψιμο χρόνο. Αγνοούν την εντροπία, δηλαδή τη μη‐
αναστρεψιμότητα της ύλης και της ενέργειας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί.
Αφαιρώντας στη θεωρία τη γη από τις λειτουργίες παραγωγής, γύρω στα
1880, τα οικονομικά διέρρηξαν τον ύστατο δεσμό της οικονομίας με τη φύ‐
ση. Οποιαδήποτε αναφορά στην βιοφυσική βάση εξαφανίστηκε από την
οικονομία και η οικονομική παραγωγή, όπως ορίστηκε από τους περισσότε‐
ρους νεοκλασικούς θεωρητικούς, δεν λαμβάνει υπόψη της όρια οικολογικού
χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι η ασυλλόγιστη σπατάλη σπάνιων φυσικών
πόρων και η υπο‐χρησιμοποίηση της άφθονης ηλιακής ενέργειας. Όπως
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γράφει ο Nicholas Georgescu‐Roegen, τα απόβλητα και η ρύπανση που πα‐
ράγονται από την οικονομική δραστηριότητα δεν υπολογίζονται στις θεω‐
ρητικές εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν τη διαδικασία παραγωγής. Αν αυ‐
τό συνέβαινε, θα γινόταν φανερή η αδυνατότητα της συνεχούς ανάπτυξης
σε ένα πεπερασμένο κόσμο, και η ανάγκη να δημιουργήσουμε μια βιοοικο‐
νομία, δηλαδή να σκεφτούμε την οικονομία εντός των ορίων της βιοσφαί‐
ρας. Ο Georgescu‐Roegen απορρίπτει τον μηχανικό χαρακτήρα του νεοκλα‐
σικού οράματος και την έννοια της σταθερής ανάπτυξης που διέπει τα μο‐
ντέλα του. Θεωρεί ότι θα ήταν φρόνιμο να οργανωθεί μια αληθινή ελάττωση
της εκμετάλλευσης των αποθεμάτων του πλανήτη με μια στροφή σε ανα‐
νεώσιμες ροές, όπως η ηλιακή ενέργεια.
Αποανάπτυξη (degrowth) και μεταανάπτυξη (postdevelopment)
Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, μία μικρή αντιαναπτυξιακή ή μετα
αναπτυξιακή “Διεθνής”, συνδεδεμένη με τους Ivan Illich, Jacques Ellul και
François Partant, ανέλυσε και κατήγγειλε τις αδικίες στο όνομα της ανάπτυ‐
ξης, ειδικότερα την εκμετάλλευση του Νότου από τον Βορρά [8]. Αυτή η
κριτική άγγιξε μια ιστορική εναλλακτική: την αυτο‐οργάνωση των πρώτων
αυτοχθόνων κοινωνιών/οικονομιών. Ομολογουμένως, βέβαια, αντιμετώπισε
με ενδιαφέρον και τις εναλλακτικές πρωτοβουλίες στον Βορρά (π.χ. την
αλληλέγγυα οικονομία), τα τοπικά ανταλλακτικά συστήματα και τα δίκτυα
εναλλακτικών πρακτικών αλληλεγγύης, κτλ., χωρίς ωστόσο να προσφέρει
μια κοινωνική εναλλακτική πρόταση. Η ξαφνική επιτυχία του κηρύγματός
μας, ειδικότερα λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης, αλλά και λόγω του επεί‐
γοντος χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης, μας οδήγησε στο να ξανασκε‐
φτούμε το πώς μπορούμε να το συσχετίσουμε με τις κοινωνίες του Βορρά. Η
ανάπτυξη αποτελεί σοβαρή απειλή, τόσο για τον Βορρά όσο και για τον Νό‐
το, αφού ο κίνδυνος από την αέναη μεγέθυνση είναι κίνδυνος για ολόκληρο
τον πλανήτη. Η αποανάπτυξη δεν είναι η εναλλακτική λύση, αλλά σίγουρα
προσφέρεται ως μια εστία εναλλακτικών ιδεών, ως ένας νέος χώρος για
δημιουργικότητα, απαλλαγμένος από το βαρύ στρώμα του οικονομικού α‐
πολυταρχισμού.
Ο θεωρητικός στοχασμός πάνω στο ζήτημα της μετα‐ανάπτυξης, ο οποίος
διαπότισε τη Γαλλία υπογείως ανάμεσα στα έτη 1972 (την εποχή των Nicho‐
las Georgescu‐Roegen, Ivan Illich και André Gorz) και 2002 (τον χρόνο του
συνεδρίου της UNESCO – Ξεκάνετε την Ανάπτυξη, Ξαναφτιάξτε τον Κόσμο)
είχε προβλέψει καθαρά την κρίση της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και είχε
προτείνει μια θετική έξοδο από αυτήν: την διαμόρφωση μιας δημοκρατικής
και οικολογικά αυτόνομης κοινωνίας, μιας κοινωνίας της αποανάπτυξης. Η
κρίση, που όντως προβλέφθηκε και καταγγέλθηκε, δεν ήταν μόνο χρηματι‐
κή, οικονομική, κοινωνική ή οικολογική. Ήταν κρίση του ίδιου του πολιτι‐
σμού μας.
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3. Πρόγραμμα και πολιτική στόχευση
Η κατασκευή μιας κοινωνίας αποανάπτυξης, σίγουρα πρέπει να περάσει
μέσα από την απομυθοποίηση του ΑΕΠ (δείκτης‐φετίχ για τον μοντέρνο
τρόπο ζωής), τον συνεχή αγώνα ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις της α‐
νάπτυξης, και τη σταδιακή δημιουργία κύκλων αλληλεγγύης και εθελούσιας
απλότητας. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να συγκεκριμενοποιήσουμε το περίγραμ‐
μα αυτού που θα μπορούσε να γίνει η κοινωνία της αποανάπτυξης.
Αποανάπτυξη και μέτρηση της ευημερίας
Παραμένοντας στη γραμμή του Jean Baptiste Say, ο οποίος όρισε την ευτυχία
ως κατανάλωση, ο Ian Tinbergen κάποτε πρότεινε απλά και καθαρά, να με‐
τονομάσουμε το ΑΕΠ σε ΑΕΕ (Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία). Είναι εύκολο να
απομυθοποιήσει κανείς το ΑΕΠ και να δείξει ότι μετρά ουσιαστικά, και ατε‐
λώς, μόνο την υλική αφθονία. Ο Robert E. Lane, στο θαυμάσιό του βιβλίο, «Η
απώλεια της ευτυχίας στις Δημοκρατίες της Αγοράς» [9], αναφέρει διεξοδικά
όλες τις πιθανές θεωρίες και τους δείκτες που θα μπορούσαν να μετρήσουν
πολύ καλύτερα την πρόοδο της προσωπικής ευτυχίας (ευημερίας) στις δη‐
μοκρατικές κοινωνίες. Το συμπέρασμά του είναι ότι η αύξηση στο υλικό
επίπεδο της ζωής στις ΗΠΑ, συνοδεύεται από μια αδιαμφισβήτητη πτώση
στην ουσιαστική ευτυχία, για την πλειοψηφία των Αμερικανών, κυρίως λό‐
γω της υποβάθμισης των ανθρώπινων σχέσεων (αυτό που ο Lane αποκαλεί
συντροφικότητα) [10]. Οι γνωστοί δείκτες ευημερίας, όπως ο Δείκτης Αν‐
θρώπινης Ανάπτυξης (IHD), ο Δείκτης Γνήσιας Προόδου του Herman Daly
(GPI), ο Δείκτης Κοινωνικής Υγείας του Robert Putnam (ISS), ή το πράσινο
ΑΕΠ αφαιρούν από το ΑΕΠ τις δαπάνες οι οποίες αφορούν επενδύσεις για
την διόρθωση ζημιών, όπως η μόλυνση του νερού και του αέρα, η ηχητική
ρύπανση, η αναγκαστική μετανάστευση, τα τροχαία ατυχήματα, η εγκλημα‐
τικότητα, η απώλεια των υγροτόπων και άλλων μη‐ανανεώσιμων πόρων. Αν
κάποιος συσχετίσει με γραφικές παραστάσεις το ΑΕΠ και τον δείκτη Γνήσι‐
ας Προόδου ή Κοινωνικής Υγείας, βλέπει ότι στις αρχές της δεκαετίας του
1970 στις ΗΠΑ οι τάσεις τους αποκλίνουν. Ενώ το ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνε‐
ται, οι άλλοι δύο δείκτες σημειώνουν πτώση. Η ευημερία μειώνεται τη στιγ‐
μή που η υλική ευμάρεια αυξάνεται [11]. Όπως έγραψε ο Patrick Viveret, τα
δήθεν οικονομικά της ευημερίας είναι τελικά μόνον τα οικονομικά της υλι‐
κής αφθονίας. «Τη μέρα που θα μετρήσουμε την καταστροφή μας με το περι
βόητο ΑΕΠ», σημειώνει ο Bernard Maris, θα καταλάβουμε πιθανότατα και
πόσο φτωχοί είμαστε [12].
Η ουσία της αποανάπτυξης
Προφανώς, δεν πρόκειται για μια αντίστροφη καρικατούρα, ένα κήρυγμα
αποανάπτυξης για την αποανάπτυξη. Η διαδικασία της αποανάπτυξης δεν
είναι μια διαδικασία αρνητικής ανάπτυξης – αυτό θα ήταν ένα οξύμωρο α‐
ποτέλεσμα της κυριαρχίας του φαντασιακού μας από την ιδέα της ανάπτυ‐
ξης [13]. Είναι γνωστό ότι ακόμα και η πιο ανεπαίσθητη μείωση της ανάπτυ‐
ξης γεμίζει τις κοινωνίες μας με άγχος, λόγω της ανεργίας και της εγκατά‐
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λειψης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής τα οποία εξασφαλίζουν έναν
ελάχιστο βαθμό ποιότητας στη ζωή μας. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί
κάποιος τι καταστροφή φέρνει η αρνητική ανάπτυξη! Όπως ακριβώς δεν
υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια κοινωνία εργατών χωρίς εργασία, δεν θα
μπορούσε να υπάρξει κάτι χειρότερο από μια κοινωνία ανάπτυξης χωρίς
ανάπτυξη. Αυτό είναι που καταδικάζει τη θεσμική αριστερά στον σοσιαλ‐
φιλελευθερισμό, η αδυναμία να τολμήσει να αφήσει ελεύθερο το φαντασια‐
κό, πέρα από το πλαίσιο της ανάπτυξης. Η αποανάπτυξη, είναι δυνατή μόνο
μέσα σε μια κοινωνία αποανάπτυξης.
Αποανάπτυξη και σταθερή κατάσταση
Αν και η αποανάπτυξη δεν είναι μια επανάληψη της παλιάς κλασικής θεωρί‐
ας της σταθερής κατάστασης (steady state), στον John Stuart Mill απαντάται
μια ηθική σταθερότητας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος της ιδέας
της αποανάπτυξης. Γράφει ο Μill: «όταν η ανθρωπότητα θα καθοδηγείται
από καλούς θεσμούς και με συνετή προφύλαξη, μόνον τότε οι κατακτήσεις,
που έγιναν πάνω στη φύση –χάρη στην ευφυΐα και στο όραμα των επιστη‐
μόνων–, θα γίνουν κοινή περιουσία του ανθρώπινου είδους και το μέσο για
την πρόοδο όλων μας». Όπως προτείνουν οι Lahsen Abdelmalki και Patrick
Mundler, υπάρχει στον Mill μια ιδεολογική συγγένεια με την έννοια της εθε‐
λούσιας λιτότητας, την οποία εισήγαγαν συγγραφείς όπως οι Ivan Illich και
Andre Gorz, δηλαδή η έννοια μιας κοινωνίας στην οποία οι ανάγκες και ο
χρόνος εργασίας έχουν μειωθεί, αλλά η κοινωνική ζωή γίνεται πλουσιότερη,
διότι είναι περισσότερο συντροφική, συμποσιακή και εύθυμη [14]. Ο πληθυ‐
σμός και το κεφάλαιο, γράφει ο J. S. Mill, είναι τα μόνα πράγματα που πρέπει
να παραμείνουν σταθερά σε ένα καθεστώς ισορροπίας. Όλες οι ανθρώπινες
δραστηριότητες, που δεν περιλαμβάνουν αλόγιστη, αναντικατάστατη υλική
σπατάλη, ή που δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον με ανεπανόρθωτο τρόπο,
μπορούν να διαιωνίζονται επ’ άπειρον. Συγκεκριμένα, εκείνες οι δραστηριό‐
τητες που θεωρούνται οι πιο επιθυμητές και οι πιο χρήσιμες, όπως η εκπαί‐
δευση, οι τέχνες, η θρησκεία, η έρευνα, η άθληση και οι ανθρώπινες σχέσεις,
μπορούν να ανθίζουν».
Παρόλα αυτά, για τον Μill η θεωρία της σταθερής κατάστασης, εκφράζει την
ιδέα ότι μεγαλώνοντας, μέσω της ίδιας της δυναμικής του, ο καπιταλισμός
θα προκαλέσει σταδιακά την άνοδο μιας κοινωνίας με αξίες σεβασμού για
τον άνθρωπο και τη φύση. Λόγω του ότι το σχήμα του Mill παραμένει σχήμα
καπιταλιστικό, το έργο του προβλήθηκε από τους υποστηρικτές της αειφό
ρου ανάπτυξης. Όπως και να ’χει, εμείς πιστεύουμε ότι τίποτα άλλο από μια
ρήξη με το καπιταλιστικό σύστημα, τον καταναλωτισμό και τον παραγωγι‐
σμό του, μπορεί να μας γλιτώσει από την καταστροφή.
Η διαδικασία για να χτιστούν αυτόνομες, λιτές και συμποσιακές κοινωνίες,
προκύπτει με διαφορετικές μορφές στον Βορρά και στον Νότο. Στον Νότο, η
αποανάπτυξη του οικολογικού αποτυπώματος δεν είναι απαραίτητη, ούτε
καν επιθυμητή. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χτιστεί μια κοινω‐
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νία ανάπτυξης και εκεί, ή αν υπάρχει ήδη, να μείνει ως έχει. Όμως στον Βορ‐
ρά, η οικολογικού χαρακτήρα αποανάπτυξη όπως και η μείωση του ΑΕΠ,
είναι απαραίτητη. Φυσικά αυτός δεν είναι ο κυρίαρχος στόχος μιας κοινωνί‐
ας μετά την ανάπτυξη, ούτε καν το όραμα για έναν άλλο κόσμο. Είναι απλά
μια αναγκαιότητα η οποία προκύπτει μέσα από την ανάγκη μας για επιβίω‐
ση. Καλό θα ήταν να μετατρέψουμε την αναγκαιότητα σε αρετή και να τη
διαμορφώσουμε ως διαδικασία ωφέλιμη για εμάς.
Αρχικά και κατά προσέγγιση, μπορούμε να συλλάβουμε την πολιτική της
αποανάπτυξης ως αναστροφή της σχέσης ανάμεσα στην ευημερία και το
ΑΕΠ, δηλαδή αύξηση της ευημερίας με μείωση του ΑΕΠ. Μια προσπάθεια
αποδέσμευσης και αποσύνδεσης της ανόδου της ευημερίας από την στατι‐
στική άνοδο στην υλική παραγωγή – με άλλα λόγια η ελάττωση στο έχειν,
για την καλυτέρευση του είναι.
Μια πολιτική αποανάπτυξης θα μπορούσε σε πρώτο στάδιο να αφορά τη
μείωση των αρνητικών συνεπειών της ανάπτυξης, τα οποία ποικίλουν (από
αυτοκινητικά δυστυχήματα μέχρι έξοδα για αγχολυτικά), την επανεξέταση
του όγκου μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών ανά τον πλανήτη, συνυπολο‐
γίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (επομένως, με μια τοπι‐
κοποίηση της οικονομίας), τον περιορισμό των αντιαισθητικών και ζημιογό‐
νων διαφημίσεων, και τον έλεγχο της αυξανόμενης αχρηστίας των προϊό‐
ντων και των νέων γκάτζετ. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφετηρίες
και στόχους για αποανάπτυξη στην υλική παραγωγή. Οι μόνες επιπτώσεις
στον τρόπο ζωής μας, θα είναι η άνοδος της ποιότητάς της. Κάποιος θα μπο‐
ρούσε να συνοψίσει όλη αυτή τη διαδικασία σε ένα πρόγραμμα οκτώ αλλα‐
γών: επαναξιολόγηση, επαναεννοιολογικοποίηση, αναδόμηση, αναδιανομή,
επανεντοπισμός, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Αυτές οι
οκτώ αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες, μπορούν να σχηματίσουν έναν κύκλο
ήρεμης, συμποσιακής και βιώσιμης αποανάπτυξης [16].

4. Συμπέρασμα
Λόγω της ποικιλίας των πηγών και των απόψεων, οι εισηγήσεις γύρω από
την αποανάπτυξη δεν διέπονται πάντα από τον ίδιο βαθμό ριζοσπαστικο‐
ποίησης. Οι αναλύσεις των θιασωτών της αποανάπτυξης, ή αυτών που αντι‐
τείνονται στην ανάπτυξη, διαφέρουν πάντως σημαντικά από τις αναλύσεις
και τις θέσεις άλλων κριτών της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας
(όσων δηλαδή επιθυμούν μια μεταλλαγή της παγκοσμιοποίησης ή την οικο‐
νομία της αλληλεγγύης). Μπορεί οι τελευταίοι να τοποθετούν σωστά το
πρόβλημα στον νεο‐φιλελευθερισμό (ή όπως τον αποκάλεσε ο Karl Polanyi,
«την επίσημη οικονομία»), αλλά παραβλέπουν την καρδιά του προβλήματος,
που δεν είναι άλλη από την λογική της ανάπτυξης, κοινή σε νεοφιλελεύθερες
και μη κοινωνίες.
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Το ζήτημα δεν είναι η αντικατάσταση μιας κακής οικονομίας με μια καλή, ή
μιας κακής ανάπτυξης με μια καλή ανάπτυξη, πράσινη, κοινωνική, δίκαιη, με
μια γερή δόση ρυθμίσεων. Δεν είναι ούτε καν ένα υβρίδιο που θα ενσωμα‐
τώσει εν μέρει τη λογική της δωρεάς και της αλληλεγγύης. Το ζητούμενο
εδώ είναι ένα: να εξέλθουμε απλώς από την οικονομία. Αυτή η πρόταση βέ‐
βαια, της εξόδου από την οικονομία είναι γενικά παρεξηγήσιμη. Είναι δύ‐
σκολο για τους σύγχρονούς μας να κατανοήσουν ότι η οικονομία είναι ένα
άλλο είδος θρησκείας. Όταν λέμε αποανάπτυξη είναι όπως όταν λέμε άθεος.
Ασφαλώς, όπως κάθε ανθρώπινη κοινωνία, έτσι και μια κοινωνία αποανά‐
πτυξης θα πρέπει να οργανώσει την παραγωγή, προκειμένου να επιβιώσει,
και για αυτόν τον σκοπό να χρησιμοποιεί συνετά τους φυσικούς πόρους,
καταναλώνοντάς τους σε ήπιο βαθμό. Έτσι όπως έκαναν οι κοινωνίες της
αφθονίας στην παλαιολιθική εποχή, τις οποίες περιγράφει ο Marshall
Salhins, και οι οποίες ποτέ δεν εισήλθαν στην οικονομία [17]. Αυτή η διαδι‐
κασία δεν μπορεί να τελεστεί μέσα στον σιδερένιο κορσέ της οικονομικής
λιτότητας, με οικονομικούς υπολογισμούς. Δεν θα την φέρει ποτέ ο homo
economicus. Οι φαντασιακές βάσεις των οικονομικών θεσμίσεων πρέπει να
τεθούν σε ριζική αμφισβήτηση. Η εθελούσια λιτή ζωή καθιστά δυνατή την
κατασκευή μιας κοινωνίας πραγματικής αφθονίας, στη βάση αυτού που ο
Ivan Illich χαρακτήρισε ως «έναν τρόπο ζωής σε μια μεταβιομηχανική οικο
νομία, μέσα στην οποία οι άνθρωποι πετυχαίνουν να μειώσουν την εξάρτησή
τους από την αγορά, προστατεύοντας – με πολιτική δράση – ένα δίκτυο υπο
δομών, στο οποίο η τεχνολογία χρησιμεύει πρώτα από όλα για την κάλυψη
πρακτικών αξιών. Αξιών τις οποίες δεν έχουν ποσοτικοποιήσει ούτε θα μπο
ρέσουν να ποσοτικοποιήσουν ποτέ οι επαγγελματίες κατασκευαστές ανα
γκών» [18].
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Κεφάλαιο 3
Τί είναι η αποανάπτυξη; Από ένα σλόγκαν α‐
κτιβιστών σε ένα κοινωνικό κίνημα
Federico Demaria a, François Schneider a, Filka Sekulova a, Joan Martinez
Alier a
a Research & Degrowth (R&D) and ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)

Η αποανάπτυξη είναι ένα σλόγκαν, μια λέξη «βόμβα». Σκοπός της είναι να
πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με την διάγνωση και την πρόγνωση της
κοινωνίας μας. Η «αποανάπτυξη» ξεκίνησε από ακτιβιστές το 2001, μα γρή‐
γορα αποτέλεσε το ερμηνευτικό πλαίσιο για ένα νέο κοινωνικό κίνημα στο
οποίο συγκλίνουν πολλά ρεύματα κριτικών ιδεών και πολιτικής δράσης.
Αποτελεί μια προσπάθεια επαναπολιτικοποίησης των συζητήσεων γύρω
από τις επιθυμητές κοινωνικό‐περιβαλλοντικές προοπτικές και ένα παρά‐
δειγμα μιας επιστήμης εμπνευσμένης από τον ακτιβισμό που τώρα εδραιώ‐
νεται ως έννοια και στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Το κεφάλαιο αυτό συ‐
ζητά τον ορισμό, την προέλευση, την εξέλιξη, τις πρακτικές και τη δομή της
αποανάπτυξης. Ο κύριος σκοπός του είναι να εξηγήσει τις πολλαπλές θεω‐
ρητικές πηγές και στρατηγικές της αποανάπτυξης έτσι ώστε να βελτιώσου‐
με τον βασικό της ορισμό και να αποφύγουμε απλουστευτικές κριτικές και
παρανοήσεις. Για αυτόν τον σκοπό το κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές
θεωρητικές πηγές έμπνευσης της αποανάπτυξης, τις ποικίλες στρατηγικές
της (συγκρουσιακός ακτιβισμός, διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων και
πολιτικών προτάσεων) καθώς και τους δρώντες (ακτιβιστές, επιστήμονες
και αυτούς που ζούνε την αποανάπτυξη). Τέλος το κείμενο υποστηρίζει ότι η
ποικιλομορφία του κινήματος δεν αναιρεί την ύπαρξη μια κοινής πορείας

1. Εισαγωγή
Η αποανάπτυξη («décroissance» στα γαλλικά) ξεκίνησε στις αρχές του 21ου
αιώνα σαν μια πρωτοβουλία για την εθελοντική συρρίκνωση της παραγω‐
γής και της κατανάλωσης με στόχο την κοινωνική και οικολογική βιωσιμό‐
τητα. Γρήγορα έγινε ένα σύνθημα ενάντια στην οικονομική ανάπτυξη
(Bernard et al. 2003) και εξελίχθηκε σε ένα κοινωνικό κίνημα. Ο όρος επίσης
εισχώρησε σε ακαδημαϊκά έντυπα και τουλάχιστον πέντε ειδικά τεύχη έ‐
χουν αφιερωθεί στο θέμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια (Fournier 2008,
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Kallis et al. 2010, Victor 2010, Kallis et al. 2013, Cattaneo et al. 2012, Sekulova
et al. 2013, Saed 2012). Η αποανάπτυξη έχει επίσης αναφερθεί και αναλυθεί
από Γάλλους και Ιταλούς πολιτικούς και πολλές γνωστές εφημερίδες 5 όπως
οι Le Monde 6 , Le Monde Diplomatique 7 , El Pais, the Wall Street Journal 8 και
Financial Times 9 . Μέσα στην σύντομη ζωή της η αποανάπτυξη έχει υποστεί
αποκλίνουσες και συχνά απλουστευτικές ερμηνείες. Το άρθρο αυτό απο‐
σκοπεί στο να βελτιώσει τον βασικό ορισμό της αποανάπτυξης και ταυτό‐
χρονα να αποσαφηνίσει πιθανές παρανοήσεις όσον αφορά την έννοια της.
Για αυτό τον σκοπό παραθέτουμε μια σύντομη ιστορία της αποανάπτυξης
και μια περιεκτική περιγραφή των θεωρητικών πηγών και στρατηγικών,
τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ως κοινωνικό κίνημα.
Σε αντίθεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε μια λανθασμένη
συναίνεση (Hornborg 2009), η αποανάπτυξη δεν φιλοδοξεί να υιοθετηθεί ως
κοινός στόχος από τον ΟΟΣΑ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ιδέα της «κοινω
νικά βιώσιμης αποανάπτυξης» (Schneider et al. 2010), ή απλά αποανάπτυξης,
γεννήθηκε σαν μια πρόταση για ριζική αλλαγή. Το σύγχρονο πλαίσιο του
νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού έχει δημιουργήσει μια μεταπολιτική κατά‐
σταση, δηλαδή έχει επικρατήσει ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος απο‐
κλείει την πολιτική σκέψη και αποτρέπει την πολιτικοποίηση συγκεκριμέ‐
νων αιτημάτων (Swyngedouw 2007). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αποανά‐
πτυξη είναι μια προσπάθεια για την επαναπολιτικοποίηση της συζήτησης
σχετικά με τον αναγκαίο κοινωνικό‐οικολογικό μετασχηματισμό. Επιβε‐
βαιώνει την απόκλιση της από τις επικρατούσες αναπαραστάσεις του σύγ‐
χρονου κόσμου και αναζητά εναλλακτικές λύσεις. Σύμφωνα με τα παραπά‐
νω, η αποανάπτυξη αποτελεί κριτική στην παρούσα ηγεμονία της ανάπτυ‐
ξης (Rist 2008). Οι πρώτες κριτικές για τη δυτική αντίληψη περί ανάπτυξης
(παγκόσμια ομοιόμορφη ανάπτυξη) ξεκίνησε από συγγραφείς όπως οι
Arturo Escobar και Wolfgang Sachs, μεταξύ άλλων, τη δεκαετία του 1980. Η
αποανάπτυξη επίσης αντιπαρατίθεται με τις ιδέες της «πράσινης ανάπτυ‐
ξης» ή «πράσινης οικονομίας» και τις σχετικές πεποιθήσεις ότι η οικονομική
ανάπτυξη αποτελεί τον πλέον επιθυμητό δρόμο ανεξάρτητα πολιτικής και
ιδεολογίας.
Η αποανάπτυξη αντιπαρατίθεται με τα κυρίαρχα πρότυπα (paradigms) στις
κοινωνικές επιστήμες, όπως για παράδειγμα την νεοκλασική οικονομική
5

6

7

8

9

Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, η Le Monde εξέδωσε 18, η El Pais 5 και η La Repubblica 7
άρθρα για το κίνημα της αποανάπτυξης το 2011.
Ο Yves Cochet, Γάλλος πολιτικός και πρώην υπουργός, υποστηρίζει ανοιχτά την
οικονομική αποανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, ο Sarkozy μίλησε ανοιχτά «pour le nucléaire et
contre la décroissance» (υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και κατά της αποανάπτυξης) τον
Απρίλιο του 2011 (Le Monde, 07/04/11).
Dupin, Eric (20/08/2009). La décroissance, une idée qui chemine sous la récession. Le
Monde Diplomatique, σ. 20‐21.
Assadourian, Erik. (12/06/2012). How to Shrink the French Economy. The Wall Street
Journal.
Caldwell, Christopher. (15/10/2011). Décroissance: how the French counter capitalism.
Financial Times.
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θεωρία καθώς και την Κεϋνσιανή οικονομική θεωρία, αλλά δεν αποτελεί η
ίδια πρότυπο με την έννοια «οικουμενικά αποδεκτών επιστημονικών επι‐
τευγμάτων τα οποία για μια περίοδο παρέχουν υποδείγματα προβλημάτων
και λύσεων για μια κοινότητα ερευνητών» (Kuhn 1962). Στην οικονομική
επιστήμη αναδύεται ένα καινούργιο πεδίο οικολογικών μακροοικονομικών
χωρίς ανάπτυξη (Victor 2008, Jackson 2011), βασισμένο στην «οικονομία
σταθερής κατάστασης» του Herman Daly, το οποίο θα μπορούσε να εξελι‐
χθεί σε ένα νέο οικονομικό πρότυπο. Ωστόσο ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.
Ορισμένοι αναφέρονται στην αποανάπτυξη ως ιδεολογία, δηλαδή ένα «σύ‐
στημα ιδεών και αξιών». Αυτή η οπτική είναι υπερβολικά απλοϊκή ή τουλά‐
χιστον πρόωρη για να μπορέσει να εξηγήσει την ετερογένεια των θεωρητι‐
κών πηγών και στρατηγικών της. Η αποανάπτυξη δεν είναι απλά μια οικο‐
νομική έννοια. Θα δείξουμε ότι είναι ένα πλαίσιο που αποτελείται από ποικί‐
λους προβληματισμούς, στόχους, στρατηγικές και δράσεις. Ως αποτέλεσμα,
η αποανάπτυξη έχει μετατραπεί σε ένα σημείο σύγκλισης στο οποίο συνα‐
ντιούνται ρεύματα κριτικών ιδεών και πολιτικής δράσης.
Το υπόλοιπο κεφάλαιο είναι οργανωμένο ως εξής: Το δεύτερο μέρος ασχο‐
λείται με την σύνδεση της θεωρίας κοινωνικών κινημάτων με την αποανά‐
πτυξη. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει την ιστορία της. Το τέταρτο, πέμπτο και
έκτο μέρος παρουσιάζουν και συζητούν τις διάφορες «σχολές σκέψης» και
στρατηγικές που σχετίζονται με την αποανάπτυξη. Τέλος το έβδομο μέρος
κλείνει με μια προσπάθεια να δοθεί ένας περιεκτικός ορισμός στην έννοια
της αποανάπτυξης.

2. Θεωρητικό πλαίσιο: ένα νέο κοινωνικό κίνημα
Αυτό το μέρος ανιχνεύει την εξέλιξη της αποανάπτυξης σε ένα ερμηνευτικό
πλαίσιο για ένα κοινωνικό κίνημα, αντιληπτό ως ένας μηχανισμός μέσω του
οποίου οι δρώντες αναλαμβάνουν συλλογική δράση (Della Porta και Diani
2006). Για παράδειγμα, οι ακτιβιστές κατά των αυτοκινήτων και των δια‐
φημίσεων, οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των ποδηλατών και των πεζών,
οι θιασώτες της βιολογικής καλλιέργειας, οι επικριτές της αστικής εξάπλω‐
σης και οι υποστηρικτές της ηλιακής ενέργειας και των τοπικών νομισμά‐
των έχουν αρχίσει να βλέπουν την αποανάπτυξη ως το κατάλληλο κοινό
αντιπροσωπευτικό πλαίσιο της κοσμοθεωρίας τους.
Ο Goffman (1974) μελετά τα κοινωνικά κινήματα χρησιμοποιώντας την έν‐
νοια των πλαισίων. Αυτά επιτρέπουν στους ανθρώπους να εντοπίζουν, να
αντιλαμβάνονται, να ταυτοποιούν και να χαρακτηρίζουν τα γεγονότα που
βιώνουν (Snow et al. 1986). Τα ερμηνευτικά πλαίσια γενικεύουν ένα δεδομέ‐
νο πρόβλημα ή μια βιωματική εμπειρία και παράγουν νέους ορισμούς κατα‐
δεικνύοντας την σύνδεση και σχέση που αυτό έχει με ευρύτερες διαδικασίες,
γεγονότα και καταστάσεις άλλων κοινωνικών ομάδων. Η πλαισιακή διαδι‐
κασία είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία πολιτικοποίησης που α‐
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ποτελείται από δύο βασικές διαστάσεις: τη διάγνωση και την πρόγνωση
(Della Porta and Diani 2006). Η διάγνωση κινητοποιεί πολλαπλές θεωρητι‐
κές πηγές (ή ρεύματα σκέψης) μέσα στον χώρο και τον χρόνο και η πρόγνω‐
ση ενεργοποιεί πολλαπλές στρατηγικές και δρώντες. Αυτές οι διαδικασίες
περιγράφονται με λεπτομέρεια παρακάτω.
Η διάγνωση αποτελείται από την αναγνώριση των αιτιών ενός κοινωνικού
προβλήματος. Η αποανάπτυξη ως ερμηνευτικό πλαίσιο διαγιγνώσκει ότι
ποικίλα κοινωνικά φαινόμενα όπως οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές κρί‐
σεις σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη. Οι ενεργά εμπλεκόμενοι με
την αποανάπτυξη είναι κατά αυτόν τον τρόπο «ενδεικτικοί δρώντες» που
εμπλέκονται στην παραγωγή εναλλακτικών και προκλητικών εννοιών που
διαφέρουν από αυτές που υπερασπίζεται η επικρατούσα τάση (ΜΜΕ, πολι‐
τικοί, καθηγητές οικονομίας και διευθυντές τραπεζών). Οι υποστηρικτές της
ανάπτυξης, για παράδειγμα, βλέπουν την οικονομική ανάπτυξη σαν τον κα‐
λύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης, ενώ
οι υποστηρικτές της αποανάπτυξης βλέπουν το οικονομικό σύστημα που
βασίζεται στην ανάπτυξη (τροφοδοτούμενη από το χρέος) ως το βασικό
πρόβλημα. Οι θεωρητικές πηγές πάνω στις οποίες η αποανάπτυξη δομεί την
διάγνωση της παρουσιάζονται στο τέταρτο μέρος. Αυτό που πραγματικά
παρακινεί την αποανάπτυξη είναι η συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε δια‐
φορετικούς προβληματισμούς.
Η πρόγνωση, η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή ουτοπική
διάσταση, αναζητά λύσεις και κάνει υποθέσεις για νέα κοινωνικά υποδείγ‐
ματα. Πέραν από τους πρακτικούς σκοπούς αυτή η διαδικασία ανοίγει νέα
πεδία και προοπτικές δράσεις. Οι στρατηγικές που συνδέονται με την πρό‐
γνωση τείνουν να είναι πολλαπλές. Όσον αφορά τις προσεγγίσεις μπορούν
να είναι απορριπτικές, εναλλακτικές και ρεφορμιστικές (Anheir et al. 2001).
Σε σχέση με τον καπιταλισμό μπορεί να είναι «αντικαπιταλιστικές», «μετα‐
καπιταλιστικές» και «ανεξάρτητες από τον καπιταλισμό» (Chatterton και
Pickerill 2010). Ισχυριζόμαστε ότι αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να συγκε‐
ραστούν όπως θα εξηγήσουμε στο πέμπτο μέρος.

3. Μια σύντομη ιστορία της αποανάπτυξης
Αυτό το μέρος επικεντρώνεται στην ιστορία του κινήματος στις χώρες όπου
η αποανάπτυξη αναδύθηκε και καθιερώθηκε (Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία).
Οι βασικές πληροφορίες για αυτό το μέρος συλλέχτηκαν μέσω «συμμετοχι‐
κής παρατήρησης» (participant observation), «παρατηρούμενης συμμετο‐
χής» (observing participation) (Cattaneo 2006, D’Alisa et al. 2010) 10 ή «παρα‐
10

Αυτή η μέθοδος δίνει έμφαση στο συμμετοχικό ρόλο του παρατηρητή και στο γεγονός ότι
τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη στοχαστική ικανότητα του συμμετέχοντα. Σε αυτό
το πνεύμα, το κίνητρο του συμμετέχοντα είναι ο ακτιβισμός και το ακαδημαϊκό
αποτέλεσμα είναι ένα υποπροϊόν αυτού του ακτιβισμού.
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τηρητικών συμμετεχόντων» (observant participators) (Brown 2007). Οι
συγγραφείς αυτού του κεφαλαίου έχουν εμπλακεί στο κίνημα της αποανά‐
πτυξης από το ξεκίνημά του. Αυτό διασφαλίζει μια άποψη εκ των έσω και
πρόσβαση σε έναν μεγάλο όγκο άτυπων γνώσεων και αδημοσίευτων εγ‐
γράφων που έχουν συγκεντρωθεί από το 2000. 11
Ο όρος
Ορισμένες από τις ιδέες που διέπουν την αποανάπτυξη αποτελούν μέρος
φιλοσοφικών συζητήσεων αιώνων. Πιθανότατα μπορούμε να αναζητήσου‐
με τις θεωρητικές πηγές της αποανάπτυξης στους αρχαίους Έλληνες και
στους κριτικούς της ύβρεως. Η λέξη «décroissance» (ο γαλλικός όρος για την
αποανάπτυξη) εμφανίστηκε πιθανόν για πρώτη φορά το 1972 12 , και ανα‐
φέρθηκε αρκετές φορές στις συζητήσεις που επακολούθησαν την έκθεση
των Meadows προς τη Λέσχη της Ρώμης «Τα όρια της ανάπτυξης» (Gorz
1977, Amar 1973, Georgescu‐Roegen 1979). Το 1982 διοργανώθηκε ένα συ‐
νέδριο στο Μόντρεαλ με τον τίτλο «Les enjeux de la décroissance» (Οι προκλή
σεις της αποανάπτυξης) αλλά η λέξη χρησιμοποιήθηκε σαν συνώνυμο της
οικονομικής ύφεσης (ACSALF 1983). Η λέξη décroissance έγινε σλόγκαν που
χρησιμοποιήθηκε από ακτιβιστές το 2001 στην Γαλλία, το 2004 στην Ιταλία
(ως «decrescita») και το 2006 στην Καταλονία και στην Ισπανία (ως
«decreixement» και «decrecimiento»). Ο αγγλικός όρος «degrowth» εγκαινιά‐
στηκε «επίσημα» στο πρώτο συνέδριο για την αποανάπτυξη στο Παρίσι το
2008, γεγονός το οποίο σηματοδότησε επίσης την εισαγωγή της αποανά‐
πτυξης στο επιστημονικό πεδίο.
Γαλλία
Ο όρος décroissance επινοήθηκε στη Γαλλία. Η αποανάπτυξη, ως κοινωνικό
κίνημα, ξεκίνησε στην Λυών στον απόηχο διαδηλώσεων για πόλεις χωρίς
αυτοκίνητα, γευμάτων στους δρόμους, συνεταιρισμών τροφίμων και δρά‐
σεων αντι‐διαφήμισης (περιοδικό Casseurs de pub). Στις αρχές του 2002 α‐
κολούθησε ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Silence υπό την επιμέλεια των
Vincent Cheynet και Bruno Clémentin. Την ίδια χρονιά η διάσκεψη «Défaire le
développement, refaire le monde» (Αποδομήστε την ανάπτυξη, αναδομήστε
τον κόσμο) έλαβε χώρα στο Παρίσι, στην UNESCO, με 800 συμμετέχοντες. Το
2004 η αποανάπτυξη έγινε γνωστή σε έναν μεγαλύτερη αριθμό ανθρώπων
με την δημιουργία του μηνιαίου περιοδικού για την αποανάπτυξη «La Dé
11

12

Οι συγγραφείς είναι επί του παρόντος μέλη του «Research & Degrowth» (Έρευνα και
Αποανάπτυξη), ενός συνδέσμου αφιερωμένου στην έρευνα, την εκπαίδευση, την
ευαισθητοποίηση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο R&D προωθεί τα
Διεθνή Συνέδρια για την Αποανάπτυξη (Παρίσι 2008, Βαρκελώνη 2010, Μόντρεαλ και
Βενετία 2012), www.degrowth.org.
«Η παγκόσμια ισορροπία, για την οποία η μη‐ανάπτυξη ‐ ακόμα και η απο‐ανάπτυξη ‐ της
υλικής παραγωγής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, είναι συμβατή με την επιβίωση του
(καπιταλιστικού) συστήματος;» M. Bosquet (André Gorz), Nouvel Observateur, Παρίσι, 397,
19 Ιουνίου 1972, σ. IV. Πρακτικά από μια δημόσια συζήτηση που διοργανώθηκε στο Παρίσι
από το Club du Nouvel Observateur.
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croissance, le journal de la joie de vivre» το οποίο σήμερα πουλάει περίπου
30,000 αντίτυπα. Επίσης την ίδια χρονιά ένας από εμάς, ο François Schnei‐
der, πραγματοποίησε τον γύρο της Γαλλίας πάνω σ’ έναν γάιδαρο για περισ‐
σότερο από έναν χρόνο δίνοντας πολυάριθμες δημόσιες ομιλίες. Ο γύρος
έληξε με μια διαδήλωση 500 ατόμων. Έκτοτε άλλες πορείες έχουν διοργα‐
νωθεί και αρκετές τοπικές ομάδες αποανάπτυξης έχουν αναδυθεί. Επίσης
έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για μια πιο παραδοσιακή πολιτική αντι‐
προσώπευση μέσω ενός κόμματος – πολιτικής κίνησης για την αποανάπτυ‐
ξη.
Όσον αφορά στη γαλλική παράδοση, η συζήτηση σους πνευματικούς κύ‐
κλους έχει υπάρξει πολύ πλούσια, και οδήγησε σε πολυάριθμες εκδόσεις
συμπεριλαμβανομένου του περιοδικού Entropia (που ιδρύθηκε το 2006). Ο
Serge Latouche αποτελεί τον πιο διάσημο συγγραφέα που γράφει σχετικά με
την αποανάπτυξη, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και διεθνώς, αλλά πολλοί άλλοι
διανοούμενοι ενστερνίστηκαν επίσης τις ιδέες της. Ορισμένοι ήταν αρχικά
έντονοι επικριτές της οικονομικής αποανάπτυξης μα αργότερα έγιναν υπο‐
στηρικτές της όπως για παράδειγμα ο Dominique Bourg και ο Jacques
Généreux. Η δημόσια συζήτηση σχετικά με την αποανάπτυξη στη Γαλλία έχει
πλέον αγγίξει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει γίνει συστατικό στοι‐
χείο κοινωνικών κινημάτων και εμφανίζεται συχνά στον τύπο. Οι πολιτικοί
της επικρατούσας τάσης έχουν αισθανθεί την ανάγκη να αντιδράσουν στην
ιδέα της αποανάπτυξης συχνά απορρίπτοντας ή παρερμηνεύοντας την (π.χ.
ως ένα κίνημα που είναι ενάντια στην βελτίωση της κατάστασης των φτω‐
χών) 13 . Αυτό ωστόσο βοήθησε στο να εξαπλωθεί η δημόσια συζήτηση
(Duverger 2011).
Ιταλία
Το ιταλικό δίκτυο για την αποανάπτυξη (Rete per la decrescita) ιδρύθηκε το
2004 από μια ομάδα ακτιβιστών και διανοουμένων με ερείσματα στην αλ‐
ληλέγγυα οικονομία, την κριτική κατά της ανάπτυξης, τον αντι‐ωφελιμισμό
και τα βιο‐οικονομικά. Οι ηγετικές μορφές του είναι ο βιο‐οικονομολόγος
Mauro Bonaiuti (βιογράφος του Georgescu‐Roegen), η πρώην διαφημίστρια
και ακτιβίστρια Dalma Domeneghini, ο κοινωνιολόγος Marco Deriu και ο
πολιτικός Paolo Cacciari, πρώην βουλευτής με την Rifondazione comunista
(Κομμουνιστική Επανίδρυση). Η ομάδα ασχολείται με το θεωρητικό πλαίσιο
και την διάδοση πληροφοριών. Κυρίως εστιάζονται στη συλλογική σκέψη
σχετικά με την πολυπλοκότητα των κοινωνικο‐πολιτισμικών δυναμικών και
τη σύνδεση τους με το τωρινό σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης. Σεμι‐
13

Ο (πρώην) πρόεδρος Sarkozy σε μια ομιλία του προς το κόμμα του, UMP, στις 28
Νοεμβρίου 2009, κατηγόρησε τους Πράσινους (Verts) ότι υποστηρίζουν την αποανάπτυξη.
«Όταν μερικές φορές ακούω τους οικολόγους να λένε ότι πρόκειται να κάνουν εκστρατεία
σχετικά με το θέμα της αποανάπτυξης, ξέρουν ότι υπάρχει ανεργία; Γνωρίζουν ότι υπάρχει
φτώχεια στον κόσμο; Ξέρουν ότι υπάρχουν περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι που
δεν τρώνε αρκετά και ότι η αποανάπτυξη σημαίνει περισσότερη φτώχεια για όλους
αυτούς τους ανθρώπους;».
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νάρια, συνέδρια και καλοκαιρινά σχολεία διοργανώνονται τακτικά τα οποία
παρακολουθούνε εκατοντάδες άνθρωποι. Πάνω από χίλιοι άνθρωποι πήραν
μέρος στο τρίτο διεθνές συνέδριο για την αποανάπτυξη στην Βενετία το
2012. Έχουν εκδοθεί αρκετά βιβλία και χιλιάδες αντίτυπα του περιοδικού
που ονομάζεται La Decrescita. Το κίνημα για τη «ευτυχισμένη αποανάπτυξη»
του οποίου ηγείται ο Maurizio Pallante, είναι επίσης πολύ ενεργό στη διάδο‐
ση καλών πρακτικών (π.χ. «κάντο μόνος σου»). Το κίνημα αυτό έχει κερδίσει
μεγαλύτερη δημοτικότητα και είναι ευρέως γνωστό χάρη στον εύκολα κα‐
τανοητό λόγο του. Μια μεγάλη ποικιλία από ομάδες έχουν επίσης λάβει μέ‐
ρος στην δημόσια συζήτηση για την αποανάπτυξη από προοδευτικούς κα‐
θολικούς μέχρι μαρξιστές (Badiale και Bontempelli 2010). Επίσης, πολλές
άλλες συλλογικότητες φιλικά προσκείμενες στην αποανάπτυξη έχουν ανα‐
δυθεί, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν
στην κοινοβουλευτική διαδικασία (π.χ. οι πρόσφατες Costituente ecologista
και Uniti, ma diversi) ή η πιο ρηξικέλευθη πρόταση της Rigenerazioni για
έναν μη εκλογικό πολιτικό σχηματισμό.
Ισπανία
Το κίνημα της αποανάπτυξης ξεκίνησε στην Καταλονία και την πρωτεύουσά
της, τη Βαρκελώνη, το 2005, με ακτιβιστές να κάνουν δημόσιο διάλογο για
την ενεργειακή κρίση και τις ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις. Το 2006 το
γαλλικό βιβλίο Objectif décroissance μεταφράστηκε στην Καταλανική γλώσ‐
σα και η περιβαλλοντική οργάνωση Una sola terra διοργάνωσε μια διάσκεψη
σχετικά με την αποανάπτυξη. Τον επόμενο χρόνο η ομάδα Entesa pel
decreixement ιδρύθηκε στην Βαρκελώνη. Επιπλέον την Άνοιξη του 2008 ένας
ποδηλατικός γύρος διοργανώθηκε από την συλλογικότητα Temps de revoltes
(υπό την καθοδήγηση του Enric Duran), ο οποίος οδήγησε στην δημιουργία
του δικτύου για την αποανάπτυξη (Xarxa pel Decreixement) που προωθεί
τον δημόσιο διάλογο και τις πρακτικές της αποανάπτυξης στην Καταλονία.
Η αποανάπτυξη στην Ισπανία και στην Καταλονία υποστηρίζεται συχνά
επίσης από ομάδες που δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα π.χ. νερό,
ενέργεια, υποδομές, κλιματική αλλαγή, αγρο‐οικολογία, αλληλέγγυα οικονο‐
μία, εκπαίδευση και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Έμπειροι ακτιβιστές
και συγγραφείς όπως οι Stefano Puddu, Oriol Lleira and Giorgio Mosangini
(Mosangini 2012) βοήθησαν στο να φέρουν τον δημόσιο διάλογο σε άλλους
χώρους όπως πολιτικά κόμματα, π.χ. Ciutadans pel Canvi (PSC), Fundació
Nous Horitzons (ICV) και διεθνείς ΜΚΟ. Πάνω από δέκα ομάδες είναι τώρα
ενεργές σε όλη την Ισπανία (decrecimiento.info) ειδικά στη Μαδρίτη και τη
χώρα των Βάσκων και καταβάλλονται προσπάθειες για την δημιουργία ενός
εθνικού δικτύου. Ο Carlos Taibo, που ζει στην Μαδρίτη, είναι ο πιο γνωστός
ακαδημαϊκός και ακτιβιστής συγγραφέας στο θέμα της αποανάπτυξης. Το
σλόγκαν της αποανάπτυξης υποστηρίζεται επίσημα και από το μεγάλο ι‐
σπανικό δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων Ecologistas en Acción καθώς
και από το αναρχικό συνδικάτο CGT. Το κίνημα έχει επίσης διεισδύσει στην
ακαδημαϊκή κοινότητα της Καταλονίας ιδιαίτερα σε μια ομάδα ερευνητών
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του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Αυτόνο‐
μου Πανεπιστήμιου της Βαρκελώνης υπό την καθοδήγηση των καθηγητών
Joan Martinez‐Alier και Γιώργου Καλλή (δες την επιστολή τους προς υπο‐
στήριξη της αποανάπτυξης στους Financial Times, 22/10/2011). Ακόμα
εμπλέκονται και άλλοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, συμπεριλαμβανομέ‐νου
του Joaquim Sempere.
Άλλες χώρες
Μετά τα συνέδρια για την αποανάπτυξη που έλαβαν χώρα σε Παρίσι, Βαρ‐
κελώνη, Μόντρεαλ και Βενετία από το 2008 έως το 2012, το κίνημα άρχισε
να εξαπλώνεται σε ομάδες και σε δράσεις σε Βέλγιο, Ελβετία, Φινλανδία,
Πολωνία, Ελλάδα, Γερμανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Μεξικό, Βραζιλία,
Πουέρτο Ρίκο και Καναδά. Το Παναμερικανικό Συνέδριο στο Μόντρεαλ
(2012) φανέρωσε την ύπαρξη συγκροτημένων ομάδων στον Καναδά καθώς
και κάποιο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ (το Ινστιτούτο Gund για τα οικολογικά
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ ή το «Κίνημα για τη Νέα Οικονο‐
μία» ‐ New Economy Movement). Πάνω από 50 ομάδες από πολλές χώρες
διοργάνωσαν πικνίκ για την αποανάπτυξη το 2010 και το 2011 14 . Τον Μάιο
του 2012 οργανώθηκε από την οργάνωση ATTAC στο Βερολίνο ένα συνέ‐
δριο σχετικά με το θέμα της μετά‐ανάπτυξης «Post‐Wachstum» με την συμ‐
μετοχή 2,000 ατόμων που συμπεριέλαβε ενδιαφέρουσες συζητήσεις πάνω
στην αποανάπτυξη. Το επόμενο, τέταρτο, διεθνές συνέδριο για την αποανά‐
πτυξη θα λάβει χώρα στη Λειψία μέσα στο 2014.

4. Θεωρητικές πηγές της αποανάπτυξης
Η αποανάπτυξη είναι πλούσια σε έννοιες και δεν ασπάζεται μόνο ένα φιλο‐
σοφικό ρεύμα. Αυτοί που προσπαθούν να εφαρμόσουν τις ιδέες της αποα‐
νάπτυξης δεν ενστερνίζονται ένα μόνο βιβλίο ή συγγραφέα υπεράνω όλων
των άλλων. Οι βασικές θεματικές της αρχές προέρχονται από διάφορα ρεύ‐
ματα οικολογικής και κοινωνικής σκέψης. Η ταυτοποίηση των ρευμάτων
της αποανάπτυξης αναπτύχθηκε αρχικά από τον Fabrice Flipo (2007) και,
ακολουθώντας το παράδειγμά του, αναφερόμαστε σε αυτά τα ρεύματα ως
«θεωρητικές πηγές» της αποανάπτυξης. Η αποανάπτυξη τοποθετείται στη
συμβολή αρκετών τέτοιων θεωρητικών πηγών ή ρευμάτων σκέψης τα ο‐
ποία διασταυρώνονται χωρίς να βρίσκονται σε ανταγωνισμό (Bayon et al.
2010). Οι θεωρητικές πηγές φέρνουν σε επαφή διαφορετικές μεθοδολογίες
και συστήματα αξιών και μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε την αποανάπτυξη.
Στην συνέχεια του κειμένου αναγνωρίζουμε έξι θεωρητικές πηγές (προσθέ‐
τοντας την «δικαιοσύνη» στις πέντε που προτείνει ο Flipo), τις οποίες θα
εξηγήσουμε με την σειρά βασιζόμενοι στην εμπειρία μας ως παρατηρούντες
συμμετέχοντες και στην μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών. Η απόδοση
συγγραφέων σε κάθε μια συγκεκριμένη πηγή είναι κατά κάποιον τρόπο
14

http://picnic4degrowth.wordpress.com/
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τεχνητή καθώς κανένας συγγραφέας δεν σχετίζεται με μια μόνο πηγή.
Οικολογία
Καταρχήν αυτή η πηγή αναφέρεται στο ότι αντιλαμβανόμαστε πως τα οικο‐
συστήματα έχουν εγγενή αξία και δεν αποτελούν μόνο αξιοποιήσιμους πό‐
ρους. Η αποανάπτυξη υποστηρίζει μια διαφορετική σχέση με την φύση, ό‐
που οι άνθρωποι και τα βιομηχανικά συστήματα δεν είναι το κέντρο και ο
κυρίαρχος παράγοντας αλλά αντίθετα διατηρούν μια σχέση συμβίωσης με
την φύση όπως τόσοι άλλοι πολιτισμοί έχουν αναπτύξει στο παρελθόν.
Δεύτερον, αυτή η πηγή τονίζει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα οικοσυστήμα‐
τα και τα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής και κατανάλωσης. Υπάρχουν
πολυάριθμες εκθέσεις σχετικά με την ταχύτατα επιδεινούμενη κατάσταση
του κλίματος της γης και των οικοσυστημάτων παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα
της αύξησης των εκπομπών ρύπων, των αποβλήτων και της επέκτασης των
βιομηχανικών συστημάτων γενικότερα. Όπως δείχνει η Αξιολόγηση του
Οικοσυστήματος της Χιλιετίας (Millenium Ecosystem Assessment 2005), τα
παγκόσμια οικοσυστήματα έχουν υποβαθμιστεί, η ερημοποίηση των εδα‐
φών έχει επιδεινωθεί και ο ρυθμός εξαφάνισης ζώων και φυτών έχει αυξη‐
θεί κατά τουλάχιστον 1000 φορές σε σχέση με αυτό που θα αναμενόταν υπό
«φυσιολογικές» συνθήκες. Η απόλυτη αποσύνδεση μεταξύ της βιομηχανικής
εξάπλωσης και της οικολογικής καταστροφής (μια γενική βελτίωση των
οικολογικών συστημάτων, με την παράλληλη αύξηση της παραγωγής και
κατανάλωσης) μέσω της τεχνολογίας και της λεγόμενης αποϋλοποίησης της
παραγωγής δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί και είναι πολύ απίθανο να συμβεί.
Η αποανάπτυξη είναι επομένως μια πιθανή λύση για να προστατέψουμε τα
οικοσυστήματα μειώνοντας την ανθρωπογενή πίεση πάνω τους, και μια
πρόκληση πάνω στην ίδια την ιδέα της αποσύνδεσης των οικολογικών επι‐
πτώσεων από την οικονομική ανάπτυξη. Ένας από τους τρόπους για να
αντιληφθούμε την αποσύνδεση είναι με το να αποδεχτούμε το δικαίωμα της
φύσης να υπάρχει δικαιωματικά όπως στην περίπτωση του Συντάγματος
του Εκουαδόρ. Μια άλλη προσέγγιση είναι η ονομαζόμενη res communis
(Bayon et al. 2010) η οποία προτείνει ότι τα περιβαλλοντικά αγαθά φροντί‐
ζονται και μοιράζονται από κοινού έτσι ώστε να αποφεύγεται η οικειοποίη‐
ση από ένα μόνο άτομο (σε αντίθεση με την res nullius προσέγγιση σύμφω‐
να με την οποία οι πόροι δεν ανήκουν σε κανέναν και μπορούν ελεύθερα να
καταστραφούν ή να κλαπούν). Η προσέγγιση res communis συνεπάγεται μια
ενσωμάτωση των ανθρώπων μέσα στη φύση ενώ τα «δικαιώματα της φύ‐
σης» μπορούν να αποτελέσουν μια στρατηγική οπισθοφυλακής για να προ‐
στατευτεί ότι έχει απομείνει δημιουργώντας περιοχές για την αναγέννηση
των οικοσυστημάτων.
Κριτικές στην ανάπτυξη και αντιωφελιμισμός
Αυτή η πηγή της αποανάπτυξης πηγάζει από την ανθρωπολογία. Οι συγ‐
γραφείς που εντάσσονται σε αυτό το ρεύμα αντιλαμβάνονται την αποανά‐
πτυξη σαν μια λέξη «βόμβα» που καταρρίπτει το ηγεμονικό φαντασιακό
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τόσο της ανάπτυξης όσο και του ωφελιμισμού. Ο Latouche είναι ένας σημα‐
ντικός συγγραφέας που εντάσσεται σ’ αυτό το ρεύμα σκέψης. Ανάμεσα
στους επικριτές της ανάπτυξης από την δεκαετία του 1970 και του 1980
περιλαμβάνονται οι Arturo Escobar, Gilbert Rist, Helena Norberg‐Hodge,
Majid Rahnema, Wolfgang Sachs, Ashish Nandy, Shiv Visvanathan και Gustavo
Esteva (Sachs 1992). Πολλά κοινά στοιχεία συναντά κανείς και στα γραπτά
των Jacques Ellul και Lewis Mumford (στις κριτικές τους για την τεχνολογί‐
α), François Partant, Bernard Charbonneau και Ivan Illich. Η ουσία αυτής της
πηγής είναι η κριτική στην ομογενοποίηση των πολιτισμών μέσω της ευρεί‐
ας υιοθέτησης συγκεκριμένων τεχνολογιών και μοντέλων παραγωγής και
κατανάλωσης από τον παγκόσμιο Βορρά. Όπως το θέτει ο Latouche (2009),
το δυτικό μοντέλο ανάπτυξης είναι ένα διανοητικό κατασκεύασμα που υιο‐
θετεί ο υπόλοιπος κόσμος. Κριτικοί της ομοιόμορφης ανάπτυξης μπορούν να
εντοπιστούν σε πολλά κινήματα ενάντια στην αποικιοκρατία συμπεριλαμ‐
βανομένων εκείνων που αντιτίθενται στις πολιτικές οικονομικής προσαρ‐
μογής των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα και το ΔΝΤ. Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το σημείο είναι η κριτική
αναθεώρηση της έννοιας της ανάπτυξης όπως χρησιμοποιείται από τον ΟΗΕ
και τους επικρατούντες οικονομικούς οργανισμούς από τα τέλη της δεκαε‐
τίας του 1940. Η αποανάπτυξη θεωρεί τη «βιώσιμη ανάπτυξη» ένα οξύμωρο
σχήμα και απαιτεί την αποσύνδεση μας από το κοινωνικό φαντασιακό το
οποίο αυτή αντιπροσωπεύει.
Η άλλη όψη αυτού του ρεύματος στο κίνημα της αποανάπτυξης είναι η κρι‐
τική στον «οικονομικό άνθρωπο» (homo economicus), και στο να θεωρείται η
μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας ως η υπέρτατη κινητήρια δύναμη της
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτή η κριτική εμπνεύστηκε από τον Marcel
Mauss τη δεκαετία του 1920 και αναπτύχθηκε περαιτέρω τα τελευταία 30
χρόνια από τους Serge Latouche, Alain Caillé και άλλα μέλη του MAUSS
(Mouvement Anti‐Utilitariste dans les Sciences Sociales) (Mauss 1924, Caillé
1989). Το κίνημα εναντιώνεται στην κυρίαρχη επιρροή των αγορών πάνω
στις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνία, γνωστή ως «εμπορευματοποίηση
των ανθρώπινων σχέσεων». Άλλοι συγγραφείς που συχνά αναφέρονται
είναι ο κοινωνικός και οικονομικός ιστορικός Karl Polanyi (1944) και ο αν‐
θρωπολόγος Marshall Sahlins (1972).
Η αντίληψη των ανθρώπων ως οικονομικών παραγόντων που καθοδηγού‐
νται από ιδιοτέλεια και μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας είναι μια απεικό‐
νιση του κόσμου, ή ένα ιστορικό‐κοινωνικό κατασκεύασμα, το οποίο έχει
«εμφυτευτεί» με σχολαστικότητα στο μυαλό πολλών γενεών σπουδαστών
των οικονομικών. Με αυτήν την έννοια η αποανάπτυξη είναι ένα κάλεσμα
για ευρύτερες θεωρήσεις που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις οικονομικές
σχέσεις βασισμένες στα δώρα και την αμοιβαιότητα και όπου οι κοινωνικές
σχέσεις και η συμβιωτικότητα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Οι θεμελιώ‐
δεις ιδέες που βρίσκονται πίσω από αυτήν την πηγή της αποανάπτυξης είναι
η αλλαγή στην δομή των αξιών και η αλλαγή στους θεσμούς που διαμορφώ‐
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νουν τις αξίες. Συνεπώς η αποανάπτυξη είναι ένας τρόπος για την προώθη‐
ση ενός νέου φαντασιακού το οποίο συνεπάγεται μια αλλαγή κουλτούρας
και επανεύρεση της ανθρώπινης ταυτότητας αποδεσμευμένης από τις οικο‐
νομικές αναπαραστάσεις.
Νόημα της ζωής και ευημερία
Αυτή η πηγή της αποανάπτυξης προέρχεται από την ψυχολογία και σχετίζε‐
ται με την πνευματικότητα. Ουσία της είναι η αναδυόμενη ανάγκη για πε‐
ρισσότερο νόημα στην ζωή (και της ζωής) στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι
μια κριτική των τρόπων ζωής που βασίζονται στις αρχές του να δουλεύεις
περισσότερο, να κερδίζεις περισσότερο, να πουλάς περισσότερο και να αγο‐
ράζεις περισσότερο. Αυτή η πηγή τονίζει την ανάγκη μιας εσωτερικής επα‐
νάστασης για να συνοδεύσει τις αλλαγές που είναι απαραίτητες στον εξω‐
τερικό κόσμο, αναζητώντας την αρμονία με την φύση και τους ανθρώπους
αντί για την συσσώρευση υλικών αγαθών και την επιδίωξη ανέλιξης στην
κοινωνική ιεραρχία.
Η πηγή σχετικά με το «νόημα της ζωής» προέρχεται από την προσπάθεια
συγκερασμού αντιφατικών κοινωνικών ρόλων (π.χ. ανάμεσα στην ανάγκη
για συμβιωτικότητα και επαφή με την φύση και μια καλά αμειβόμενη εργα‐
σία). Αυτή η πηγή της αποανάπτυξης επίσης χρησιμοποιεί βιβλιογραφικά
ευρήματα σχετικά με την οικονομία και την ευτυχία. Δύο σημαντικές ανα‐
φορές αποτελούν ο διαχωρισμός ανάμεσα στην αύξηση του εισοδήματος και
την ευτυχία, ένα φαινόμενο γνωστό ως το παράδοξο του Easterlin (Easterlin
1974), καθώς και η σύνδεση ανάμεσα στην σημασία που κάποιος αποδίδει
στις υλικές απολαβές και στην συναισθηματική διαταραχή (Kasser 2002).
Το κίνημα για την εθελούσια απλότητα, το οποίο βλέπει την απλή ζωή ως
απελευθερωτική και πιο ουσιαστική αντί για δεσμευτική και περιοριστική,
είναι μια σημαντική πηγή ή επιχειρηματολογία για την αποανάπτυξη (Mon‐
geau 1985). Εδώ μπορούμε επίσης να αναφέρουμε την απολογία της επάρ‐
κειας (enoughness) του Schumacher (Schumacher 1973), καθώς και την
οικονομία της μονιμότητας 15 του επηρεασμένου από τον Γκάντι οικονομο‐
λόγου Kumarappa. Άλλοι συγγραφείς που σχετίζονται με αυτό το φιλοσοφι‐
κό ρεύμα της αποανάπτυξης είναι οι Henry David Thoreau και Pierre Rabhi.
Βιοοικονομικά
Τα οικολογικά οικονομικά και η βιομηχανική οικολογία είναι επίσης θεωρη‐
τικές πηγές της αποανάπτυξης. Οι περισσότεροι οικολόγοι‐οικονομολόγοι
είναι συνεχιστές του Georgescu‐Roegen ο οποίος εισήγαγε τον όρο «βιο‐
οικονομικά» και έγραψε υπέρ της αποανάπτυξης 16 . Αυτή η σχολή σκέψης
15

16

Στην Ινδία η έννοια της aparigraha, επάρκειας, αυτοσυγκράτησης στην κατανάλωση, είναι
πολύ ζωντανή σε ορισμένους κύκλους, παρά την οικονομική άνθηση.
Σε ένα φαξ προς τον Νομπελίστα οικονομολόγο Paul Samuelson στις 14 Δεκεμβρίου 1992
όπου παραπονιόταν για τη σιωπή γύρω από το έργο του, ο Georgescu‐Roegen έγραψε
ειρωνικά: «Δέχτηκα την ευκαιρία να αποκαλύψω πόσο προφήτης δεινών ήμουν στον
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τονίζει τη σημασία της διαθεσιμότητας πόρων και της απορρόφησης ρύπων.
Μια κλασσική αναφορά εδώ είναι «Τα Όρια της Ανάπτυξης» (Meadows et al.
1972, 2004). Εδώ βρίσκουμε δύο βασικές απόψεις οι οποίες εμπνέουν και
αποτελούν την βάση της αποανάπτυξης. Η μία είναι του Georgescu‐Roegen
σχετικά με την εντροπία και τη μη αναστρέψιμη μείωση της διαθεσιμότητας
των ορυκτών καυσίμων και άλλων πρώτων υλών (Bonaiuti 2011). Η άλλη
είναι του Odum (2001), ο οποίος υπερασπίζεται την θεωρία της κορύφωσης
και πτώσης στις οποίες πάντα φτάνει η χρήση των φυσικών πόρων.
Σύμφωνα με τον Georgescu‐Roegen, η ανθρώπινη δραστηριότητα μετατρέ‐
πει ενέργεια και ύλες χαμηλής εντροπίας ή καλής ποιότητας σε απόβλητα
και ρύπους που είναι άχρηστα και έχουν υψηλή εντροπία. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων και φυσικών πόρων που είναι
διαθέσιμα στον φλοιό της γης είναι περιορισμένα και ότι η διαθεσιμότητα
τους μειώνεται, η ανακύκλωση τους σε υψηλής ποιότητας ύλη δεν είναι εφι‐
κτή. Η ενέργεια διασπείρεται και τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν μόνο
σε περιορισμένο βαθμό επειδή μια ολοκληρωτική ανακύκλωση είναι υπερ‐
βολικά ενεργοβόρα. Ακόμα και η εισροή ηλιακής ενέργειας χαμηλής εντρο‐
πίας είναι περιορισμένη με την έννοια ότι πέφτει στη γη διασκορπισμένα. Η
αποανάπτυξη μπορεί επομένως να επιβραδύνει την διαδικασία υποβάθμι‐
σης της ύλης. Μια οικονομία σταθερής κατάστασης (όπως προτείνει ο
Herman Daly) δεν αρκεί.
Τα βιο‐οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της αποανάπτυξης συμπεριλαμβα‐
νομένων της μειωμένης ενεργειακής επιστροφής επί της ενεργειακής επέν‐
δυσης (EROI = energy return on investment), και της επικείμενης κορύφω‐
σης παραγωγής πετρελαίου (peak oil) 17 , είναι πιο συγκεκριμένα και γίνο‐
νται ευκολότερα κατανοητά από ορισμένους ανθρώπους από ότι τα αντί‐
στοιχα ανθρωπολογικά και πολιτισμικά επιχειρήματα και γι’ αυτόν τον λόγο
αναφέρονται συχνότερα στον ακαδημαϊκό και πολιτικό δημόσιο διάλογο. Οι
οικολόγοι‐οικονομολόγοι επικαλούνται εδώ και καιρό τα οικονομικά γρα‐
πτά του Frederick Soddy (Soddy 1926, Daly 1980, Martinez‐Alier 1987). Η
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η ιδέα της «χρεοκρατίας» αναβίωσαν
το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο συγγραφέα ο οποίος τόνιζε πως το
χρηματοπιστωτικό σύστημα συγχέει την επέκταση της πίστωσης με την
δημιουργία αληθινού πλούτου, ενώ η πραγματική οικονομία της ενέργειας
και των πρώτων υλών δεν μπορεί να αναπτυχθεί με το επιτόκιο που είναι
αναγκαίο για την αποπληρωμή των χρεών. Όπως εξηγούν ο Georgescu‐
Roegen και ο Odum, οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι στην πραγματικότητα μει‐
ώνονται. Η αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων χρεών είναι επομένως η
τέλεια συνταγή για οικονομικές κρίσεις (βλέπε κεφάλαιο 1).

17

μικρό τόμο με τον εξωφρενικό τίτλο, Demain la décroissance (Παρίσι, Pierre‐Marcel Fabvre,
1979)...». Δες επίσης: Levallois 2010.
Η θεωρία της κορύφωσης παραγωγής πετρελαίου του Hubbert αναφέρει ότι υπάρχει ένα
ανώτατο όριο στην εξόρυξη πόρων πετρελαίου, μετά το οποίο η παραγωγή αρχίζει να
μειώνεται, ενώ τόσο το ενεργειακό κόστος όσο και οι τιμές αυξάνουν.
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Οι πρώιμοι οικολόγοι‐οικονομολόγοι εμπνέονταν επίσης από την ιδέα του
οικολογικού εκσυγχρονισμού. Ισχυρίζονταν ότι ο οικονομικός εκσυγχρονι‐
σμός (οι δραστικές μειώσεις στην χρήση υλών προερχόμενες από νέες τε‐
χνολογίες και βελτιώσεις στην αποδοτικότητα) θα μπορούσε να προσφέρει
λύσεις. Ενώ οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν μια πηγή αντιπαραθέ‐
σεις μεταξύ των υποστηρικτών της αποανάπτυξης, όλοι αμφισβητούν την
ικανότητα των τεχνολογικών καινοτομιών να υπερκεράσουν τα βιοφυσικά
όρια και να διατηρήσουν την οικονομική ανάπτυξη επ’ αόριστον. Σύμφωνα
με το παράδοξο του Jevons η οικο‐αποδοτικότητα μπορεί να οδηγήσει σε
αυξημένη κατανάλωση ή παραγωγή επειδή οι νέες τεχνολογίες απελευθε‐
ρώνουν όρια στην παραγωγή και την κατανάλωση (Polimeni et al. 2008,
Schneider 2008). Για παράδειγμα, οικονομίες στην ενέργεια και τις πρώτες
ύλες μπορούν να επανεπενδυθούν σε αγορές νέων υλών και ενέργειας εξου‐
δετερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα κέρδη από τη μείωση της χρήσης υλών
και ενέργειας που συνδέονται με τα μέτρα αποδοτικότητας. Η αποανάπτυξη
έχει τα βιο‐οικονομικά ως πηγή καθώς υποστηρίζει πολλές «μη τεχνικές»
προτάσεις για την μείωση των πρώτων υλών και των ενεργειακών ροών
πέρα από την προσέγγιση του εκσυγχρονισμού η οποία έχει την τάση να
απορρίπτει τα όρια της τεχνολογίας.
Δημοκρατία
Η επόμενη πηγή του κινήματος της αποανάπτυξης ξεπηδάει από τις εκκλή‐
σεις για «βαθύτερη» δημοκρατία (Deriu 2008, Cattaneo et al. 2012, Asara et
al. 2013). Ενδιαφέρουσες προτάσεις προερχόμενες από το πεδίο των ριζο‐
σπαστικών πράσινων πολιτικών περιλαμβάνουν μια αποκεντρω‐μένη συμ‐
μετοχική δημοκρατία, ισότιμες οικονομικές σχέσεις βασισμένες στην αυτάρ‐
κεια, τεχνολογίες φιλικές προς τον χρήστη καθώς και έναν πληθυσμό απο‐
φασισμένο να εφαρμόσει ειρηνικές μεθόδους για να υπερασπιστεί τον ίδιο
αλλά και το περιβάλλον (Carter 2004). Πιο συγκεκριμένα, η αποανάπτυξη
είναι μια αντίδραση στην έλλειψη δημοκρατικών διαβουλεύσεων πάνω στην
οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Μέσα σε αυτήν την
πηγή βρίσκουμε αντικρουόμενες τοποθετήσεις ανάμεσα σε αυτούς που υ‐
ποστηρίζουν τους υπάρχοντες δημοκρατικούς θεσμούς αναλογιζόμενοι τα
ρίσκα του να χάσουμε τα κεκτημένα (μια πιο ρεφορμιστική άποψη), και
αυτούς που απαιτούν καινούργιους θεσμούς που θα βασίζονται στην άμεση
και συμμετοχική δημοκρατία (ένα πιο εναλλακτικό, μετά‐καπιταλιστικό
όραμα). Κάποιοι από τους συγγραφείς‐κλειδιά αυτής της πηγής της αποα‐
νάπτυξης είναι οι Ivan Illich, Jacques Ellul, Κορνήλιος Καστοριάδης και Serge
Latouche. Όπως ισχυρίστηκε ο Illich (1973), μετά από ένα συγκεκριμένο
όριο, η τεχνολογία δεν μπορεί πια να ελεγχθεί από τους ανθρώπους. Για τον
Illich μόνο όταν περιορίσουμε το τεχνολογικό σύστημα κάτω από ένα δεδο‐
μένο πολυδιάστατο όριο μπορούμε να κάνουμε την πραγματική δημοκρατία
εφικτή. Σύμφωνα με την έννοια του ριζοσπαστικού μονοπωλίου που εισή‐
γαγε ο Illich, αν και οι νέες τεχνικές μπορεί να φαίνεται ότι διευρύνουν το
φάσμα των επιλογών και των ελευθεριών μας, καταλήγουν στο να τις μειώ‐
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νουν, περιορίζοντας στην πραγματικότητα τη δυνατότητα μας να επιλέξου‐
με άλλες νέες, πιο απλές τεχνικές. Ο Ellul (1977) από την άλλη μεριά, που
μελέτησε την τεχνολογία σε βάθος, την περιγράφει ως ένα σύστημα που
επεκτείνεται και ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία χωρίς να αμφισβητείται ή να
δέχεται δημοκρατική κριτική και περιορισμό. Προκειμένου να αμφισβητή‐
σουμε τις τεχνολογίες, τις οποίες ο Ellul αντιλαμβάνεται ως αυτόνομες και
αυτο‐αναπαραγόμενες, χρειαζόμαστε δημοκρατική κριτική η οποία θα είναι
ανεξάρτητη του τεχνικού συστήματος. Τέλος, ένας άλλος συγγραφέας‐κλειδί
για την αποανάπτυξη είναι ο Καστοριάδης, ο οποίος στο έργο του υπερα‐
σπίστηκε την ιδέα μιας αυτόνομης, «αυτο‐θεσμισμένης κοινωνίας» ως μιας
οντότητας που αυτοκυβερνείται με τους δικούς της νόμους.
Δικαιοσύνη
Η δικαιοσύνη ως πηγή της αποανάπτυξης έχει πολλές πτυχές που σχετίζο‐
νται με το παγκόσμιο κίνημα δικαιοσύνης. Για τον Paul Ariès, το πρώτο μέ‐
λημα της αποανάπτυξης είναι οι ανισότητες. Ο Dobson (2003) αμφισβητεί
τον όρο «δίκαιες αειφορίες» (just sustainabilities) (Agyeman et al. 2003), ο
οποίος στηρίζεται πάνω στην σύμπραξη της περιβαλλοντική αειφορίας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αποανάπτυξη δεν λαμβάνει ως δεδομένη τη
σχέση αυτή και αμφισβητεί το γεγονός ότι η μία αποτελεί αναγκαία προϋ‐
πόθεση της άλλης. Αντιθέτως σκόπιμα διερευνά τρόπους για να καταστούν
οι δυο συμβατές.
Μια κοινή παραδοχή μεταξύ οικονομολόγων όπως ο Sala‐i‐Martin (Snowdon
2006), ο οποίος στηρίζεται στην υπόθεση του «φαινομένου της διάχυσης
προς τα κάτω» (trickle‐down effect), δηλαδή ότι αν οι πλούσιοι γίνουν πλου‐
σιότεροι, ένα μέρος από αυτόν τον πλούτο θα φτάσει και στους υπόλοιπους,
είναι ότι μόνο η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες
διαβίωσης των φτωχών ανθρώπων στον πλανήτη. Με δεδομένη τη φιλελεύ‐
θερη υπόθεση ότι η εθελοντική μείωση του εισοδήματος και η αναδιανομή
είναι αδύνατη, η μόνη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι
η οικονομική ανάπτυξη η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα λίγες σταγόνες
πλούτου οι οποίες θα φτάσουν τελικά και στους φτωχούς.
Απέναντι σε αυτή την θέση, η αποανάπτυξη επιλέγει τη μείωση του αντα‐
γωνισμού, την αναδιανομή σε μεγάλη κλίμακα, την ανταλλαγή και την μείω‐
ση των υπερβολικών εισοδημάτων. Αν η φτώχεια γίνεται αντιληπτή από την
άποψη της σχετικής κατανάλωσης δεν μπορεί ποτέ να «εξαλειφθεί» από την
οικονομική ανάπτυξη καθώς αυτή αλλάζει μόνο το μέγεθος αλλά όχι τις α‐
ναλογίες του πλούτου που κατέχουν ιδιώτες. Οι ανάγκες, ωστόσο, μπορούν
να ικανοποιηθούν από πολλαπλές πηγές (Max‐Neef 2001). Η εκλαϊκευμένη
βιβλιογραφία για την αποανάπτυξη, για παράδειγμα, περιλαμβάνει ένα με‐
γάλο αριθμό από ιστορίες ανθρώπων που επιλέγουν τη λιτότητα εκπληρώ‐
νοντας όλες τις ανάγκες τους χωρίς να λαμβάνουν υψηλά εισοδήματα
(downshifters) (Conill et al. 2012, Carlsson 2008).
Όπως περιγράφει ο Ikeme (2003) εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε δύο φιλο‐
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σοφικές προσεγγίσεις: την συνεπειοκρατική (consequentialist), η οποία το‐
ποθετεί τα τελικά αποτελέσματα πάνω από τα μέσα, και τη δεοντολογική
(deontological) που τοποθετεί τα μέσα πάνω από τα αποτελέσματα. Για πα‐
ράδειγμα, εστιάζοντας μόνο στους δείκτες ευημερίας ή ανισότητας, είναι
συνέπεια της εφαρμογής μόνο της πρώτης τάσης, ενώ δίνοντας προτεραιό‐
τητα στην εφαρμογή μόνο ενός συγκεκριμένου κοινωνικού κανόνα, όπως η
μη‐βία, είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης μόνο της δεύτερης τάσης.
Στην συνέχεια παραθέτουμε μερικά οράματα στα πλαίσια αυτής της πηγής
της αποανάπτυξης, ενώ εξερευνούμε την δυαδικότητα μεταξύ συνεπειοκρα‐
τικών – δεοντολογικών τάσεων.
Το πρώτο όραμα σχετίζεται με την κοινωνική σύγκριση και τον φθόνο. Σύμ‐
φωνα με τον Herve Kempf, δημοσιογράφο της εφημερίδας Le Monde και
επηρεασμένο από τον Veblen (1899), η κοινωνική σύγκριση με βάση την
προβολή του τρόπου ζωής των πλούσιων ανθρώπων, είναι υπεύθυνη για
την κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση (Kempf 2007). Από μια συνεπειο‐
κρατική σκοπιά η αποανάπτυξη μπορεί να κάνει την κοινωνική σύγκριση
λιγότερο προβληματική, μειώνοντας τους λόγους για φθόνο και τον αντα‐
γωνισμό «τύπου Δαρβίνου». Μερικές από τις προτάσεις που συζητήθηκαν
κατά το δεύτερο διεθνές συνέδριο για την αποανάπτυξη περιλαμβάνουν τη
θέσπιση μέγιστου εισοδήματος ή μέγιστου ατομικού πλούτου για να αποδυ‐
ναμωθεί ο φθόνος ως κινητήρια δύναμη του καταναλωτισμού, καθώς και το
άνοιγμα των συνόρων για την αποφυγή του πειρασμού μιας σύγκρουσης
ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες. Από δεοντολογική άποψη η
αποανάπτυξη συνεπάγεται μια αλλαγή κουλτούρας που θα μας κάνει μη
ευάλωτους στους πειρασμούς ενός τρόπου ζωής βασισμένου στην υψηλή
κατανάλωση, όπως προτείνεται από την αντι‐ωφελιμιστική σχολή. Για να
υπάρξει δικαιοσύνη απαιτείται η αποανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των
πλούσιων τάξεων τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο. Αυτό το σημείο συ‐
χνά παρεξηγείται από εκείνους που θεωρούν τον πληθυσμό ως το κεντρικό
ζήτημα και που φαίνεται να αγνοούν τη διαφορά μεταξύ του τρόπου ζωής
ενός ψαρά στην Ινδία και ενός τραπεζίτη στη Νέα Υόρκη ή τη Βομβάη.
Το δεύτερο όραμα συνεπάγεται τη διόρθωση της παρελθούσας αδικίας. Ένα
καλό παράδειγμα είναι η έννοια του οικολογικού χρέους ή η απαίτηση ότι ο
Παγκόσμιος Βορράς πρέπει να πληρώσει για την παρελθούσα αλλά και νυν
αποικιακή εκμετάλλευση του Νότου (βλέπε την πρόταση Yasuni ITT για να
μείνουν οι φυσικοί πόροι στο έδαφος στον Ισημερινό). Ένα άλλο είναι το
κίνημα για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ωθούμενη από την αύξηση του
κοινωνικού μεταβολισμού και την ιστορική ανισότητα στην κατά κεφαλή
εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Οι αγώνες για την περιβαλλοντική δικαιο‐
σύνη στον Βορρά (αυθόρμητα κινήματα, οργανώσεις και δίκτυα όπως η
Κλιματική Δικαιοσύνη Τώρα!) αποτελούν μέρος της αποανάπτυξης, ενώ
αυτοί του Νότου αποτελούν σημαντικούς συμμάχους (Martinez‐Alier 2010,
βλ. κεφάλαιο 7), συμπεριλαμβανομένων και των κινημάτων μετα‐
εξαγωγισμού (post‐extractivism) και ευ ζην (buen vivir) στη Λατινική Αμερι‐

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

53

κή (Acosta και Martinez 2009, Gudynas 2011).
Τρίτον, η προσέγγιση της ισότητας στη δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο της
αποανάπτυξης προϋποθέτει την αναδιανομή πόρων και πλούτου τόσο εντός
όσο και μεταξύ των οικονομιών Βορρά και Νότου. Η δικαιοσύνη εδώ γίνεται
κατανοητή ως μια δίκαιη κατανομή των οικονομικών, κοινωνικών και περι‐
βαλλοντικών αγαθών και αποβλήτων σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες
(δηλαδή εντός των γενεών και μεταξύ των γενεών). Έρχεται σε αντίθεση με
την «ηθική της σωσίβιας λέμβου» του Garrett Hardin, μέσω της οποίας περι‐
βαλλοντικές και πληθυσμιακές ανησυχίες οδηγούν εύκολα στον ρατσισμό.
Μεγαλύτερη συναίνεση μοιάζει να υπάρχει γύρω από την υποστήριξη της
αποανάπτυξης της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που θα εξασφαλίσει
μια βασική πρόσβαση στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος από τον παγκό‐
σμιο Νότο και τα φτωχότερα στρώματα. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι
η ισότητα συχνά παρερμηνεύεται ως οικουμενισμός ή ως έκκληση για τυπο‐
ποίηση των δυτικών τρόπων ζωής.
Τέλος, κάποιοι βλέπουν τη δικαιοσύνη ως την πρόληψη της ανθρώπινης
δυστυχίας με την καθιέρωση ελάχιστων κριτηρίων και βασικού εισοδήματος
για όλους (με τη μορφή φυσικών πόρων, δημόσιων υπηρεσιών ή/και χρη‐
μάτων). Άλλοι αμφισβητούν την ιδέα ενός βασικού εισοδήματος και υπο‐
γραμμίζουν τη σημασία της αξιοκρατίας και της συνεισφοράς στην κοινωνία
(Bayon et al. 2010). Άλλα βασικά θέματα προς συζήτηση μέσα στο πλαίσιο
της δικαιοσύνης για την αποανάπτυξη, τα οποία θα απαιτούσαν εκτεταμένη
επεξήγηση, είναι ο φεμινισμός 18 , ο ταξικός διαχωρισμός 19 και η μη‐βία 20 .

5. Στρατηγικές και φορείς αποανάπτυξης
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ακόμη και αν οι ακτιβιστές δεν εφηύραν τον
όρο «αποανάπτυξη», ήταν αυτοί που τον προώθησαν σαν ένα σλόγκαν για
την εθελοντική και δημοκρατική κοινωνική αλλαγή. Το σλόγκαν της αποα‐
νάπτυξης εξελίχθηκε αντλώντας από διάφορες πηγές. Κάθε μία από αυτές
όμως, μπορεί να εμπνεύσει μια διαφορετική σειρά από στρατηγικές δράσης
σε τοπικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο. Το πλαίσιο της αποανάπτυ‐
ξης παρέχει μια διάγνωση, όπου οι πηγές μπορούν να συσχετιστούν με κα‐
θημερινές πρακτικές, αλλά και με τη θεωρητική εργασία των διανοουμένων,
εντός και εκτός πανεπιστημίων. Οι στρατηγικές δράσης ποικίλουν από την
αντίδραση μέχρι το χτίσιμο εναλλακτικών (δημιουργία νέων θεσμών) και
τον ρεφορμισμό (δράσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων θεσμών για να
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τον κοινωνικό μετασχηματισμό) ‐ από
18

19

20

Η αποανάπτυξη μέσω λιγότερης τεχνολογίας π.χ. στα νοικοκυριά θα απαιτούσε έναν
δικαιότερο καταμερισμό εργασίας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Ο ανταγωνισμός «για
να έχουμε περισσότερα» έχει επικριθεί από φεμινιστές/τριες.
Ο ταξικός διαχωρισμός συζητείται με δύο τρόπους στη βιβλιογραφία σχετικά με την
αποανάπτυξη: ως κριτική στο επίπεδο της ταξικής διαίρεσης και ως πρόταση για ελάχιστη
και μέγιστη αναλογία στα εισοδήματα (Bayon et al. 2010).
Η αποανάπτυξη θα μπορούσε να μειώσει τις διαμάχες που προκύπτουν από τους
περιορισμένους πόρους. Επίσης, η μη‐βία σχετίζεται με την εθελούσια απλότητα.
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το τοπικό έως το παγκόσμιο επίπεδο (για μια παρόμοια ανάλυση, δες:
Dobson 2007). Μεταξύ των πρώτων υποστηρικτών της αποανάπτυξης βρί‐
σκουμε ακτιβιστές βάσης ταγμένους στην αντίδραση και δρώντες που ανα‐
πτύσσουν εναλλακτικές. Ορισμένοι δρώντες καλούν για μια πλήρη αναθεώ‐
ρηση των υπαρχόντων θεσμών, ενώ άλλοι ζητούν τη μεταρρύθμισή τους ή
τη μερική διατήρηση τους τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (με
την πολιτική συμμετοχή και τη συμβολή ακαδημαϊκής έρευνας). Από τη συ‐
νύπαρξη των διαφόρων δρώντων υποκειμένων υπό την αιγίδα της αποανά‐
πτυξης δεν έχουν λείψει ούτε οι συγκρούσεις, ούτε η συμπληρωματικότητα.
Αναλύουμε μερικές από αυτές παρακάτω.
Συγκρουσιακός ακτιβισμός
Οι δρώντες της αποανάπτυξης εμπλέκονται συχνά με τον συγκρουσιακό
ακτιβισμό, όπως η αντίδραση στην επέκταση αυτοκινητοδρόμων, αεροδρο‐
μίων, τρένων μεγάλης ταχύτητας και άλλων υποδομών. Η αντίσταση μπορεί
να λαμβάνει διάφορες μορφές: διαδηλώσεις, μποϊκοτάζ, πολιτική ανυπακοή,
άμεση δράση και τραγούδια διαμαρτυρίας. Ένα καλό παράδειγμα αντίστα‐
σης στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι η δράση του Καταλανού ακτιβιστή
για την αποανάπτυξη Enric Duran. Το Σεπτέμβριο του 2008, ο Duran ανα‐
κοίνωσε δημοσίως ότι είχε «ληστέψει» σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ λαμ‐
βάνοντας νόμιμα, σχετικά μικρά δάνεια από διάφορες τράπεζες, χωρίς να
έχει καμία πρόθεση να τα επιστρέψει (καθώς τα είχε δαπανήσει για ευγενείς
σκοπούς). Αυτή ήταν μια πολιτική δράση για να καταγγείλει όπως αποκά‐
λεσε το «ληστρικό καπιταλιστικό σύστημα». Ένας από τους σκοπούς της
πράξης του ήταν να καταγγείλει τη μη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστή‐
ματος. Αναφερόμενος στη δημιουργία του χρήματος ως χρέους, ο Duran
δήλωσε ότι αν οι τράπεζες μπορούν να δημιουργούν χρήμα από το τίποτα,
«εγώ θα τα κάνω να εξαφανιστούν στην ανυπαρξία». Από το 2006 έως το
2008 χρηματοδότησε διάφορα αντι‐καπιταλιστικά κινήματα, συμπεριλαμ‐
βανομένων περιοδικών που εκτυπώθηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυ‐
πα με θέματα όπως η ενεργειακή κρίση (δηλαδή η κορύφωση παραγωγής
πετρελαίου), κριτικές πάνω στην οικονομία που είναι βασισμένη στο χρέος,
και η παρουσίαση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για μια βιώσι‐
μη αλληλέγγυα οικονομία 21 .
Χτίσιμο εναλλακτικών
Άλλοι δρώντες προωθούν τοπικές, αποκεντρωμένες και συμμετοχικές εναλ‐
λακτικές μικρής κλίμακας όπως η ποδηλασία, η επαναχρησιμοποίηση, η
χορτοφαγία, οι συνεταιρισμοί κατοικίας, η αγρο‐οικολογία, τα οικολογικά
χωριά και οι οικοκοινότητες, η αλληλέγγυα οικονομία, οι συνεταιρισμοί κα‐
ταναλωτών, οι εναλλακτικές (λεγόμενες ηθικές) τράπεζες ή πιστωτικοί συ‐
νεταιρισμοί και οι αποκεντρωμένοι συνεταιρισμοί ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Αυτά είναι παραδείγματα «ουτοπιών του τώρα» (nowtopias) του

21

Οι δημοσιεύσεις διατίθενται σε διάφορες γλώσσες στη διεύθυνση: www.17‐s.info
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Chris Carlsson (2008), ή ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων εκτός των υπαρ‐
χόντων θεσμών, εδώ και τώρα. Τα κινήματα των Οικολογικών Χωριών και
Πόλεων σε Μετάβαση αποτελούν σημαντικές εμπειρίες προς αυτήν την κα‐
τεύθυνση και συχνά διασταυρώνονται με την αποανάπτυξη 22 . Μερικοί δρώ‐
ντες που εργάζονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών υποστηρίζουν ότι η
αλλαγή συμπεριφοράς και αξιών σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να είναι ο
κύριος στόχος της αποανάπτυξης. Αυτό καθίσταται προφανές στον τρόπο
ζωής των ανθρώπων αυτών οι οποίοι ασκούν εθελούσια απλότητα, ζουν
καλύτερα με λιγότερα, και επιβραδύνουν το ρυθμό της ζωής τους. Ιδιαίτερη
προσοχή δίνεται στο πως η συνειδητή ηθική κατανάλωση μπορεί να προκα‐
λέσει έναν μετασχηματισμό τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Η κύρια ιδέα είναι ότι αν δαπανάται λιγότερος χρόνος για επίσημη εργασία
και κατανάλωση, μπορεί να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος σε άλλες δρα‐
στηριότητες θεμελιώδεις για την ευημερία όπως οι κοινωνικές σχέσεις, η
πολιτική συμμετοχή, η σωματική άσκηση, η πνευματικότητα και ο στοχα‐
σμός. Μια τέτοια αλλαγή θα είναι ενδεχομένως λιγότερο επιβλαβής για το
περιβάλλον.
Τα ιταλικά «Reti di Economia Solidale» (Δίκτυα Αλληλέγγυας Οικονομίας)
είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα. Γεννήθηκαν το 2002, ως ένα πείραμα για την
κυκλοφορία και την εδραίωση υπαρχουσών εμπειριών μέσω της δημιουργί‐
ας οικονομικών δικτύων, όπου διαφορετικά έργα ενισχύονται αμοιβαία,
δημιουργώντας αγορές, στοχεύοντας παράλληλα στην ευημερία και την
βιωσιμότητα. Υπάρχουν ήδη περισσότερα από είκοσι «Distretti di Economia
Solidale» (Περιοχές Αλληλέγγυας Οικονομίας) όπου εκατοντάδες μικρές επι‐
χειρήσεις εργάζονται ως συμπλέγματα κάτω από ρητές κοινωνικο‐
οικολογικές αρχές. Στην Ισπανία ο Enric Duran, ο Didac Costa και οι συνερ‐
γάτες τους έχουν αναπτύξει τον «Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό της Καταλο‐
νίας» (Cooperativa Integral Catalana, CIC). Ο CIC βασίζεται στην οικονομική
και πολιτική αυτοδιαχείριση με ισότιμη συμμετοχή των μελών του και προ‐
σπαθεί να επινοήσει τρόπους για να ικανοποιήσουν όλες τις βασικές αν‐
θρώπινες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός τοπικού
νομίσματος (τα «ECOS»). 23
22

23

Υποστηρίζεται (ίσως λανθασμένα) ότι το κίνημα «πόλεις και γειτονιές σε μετάβαση» είναι
ένα παράδειγμα μετα‐πολιτικής κατάστασης (Trapese Collective 2008). Οι πόλεις σε
μετάβαση, από τη μία πλευρά επικεντρώνονται κυρίως σε μία μόνο «πηγή» ή ρεύμα
σκέψης (κορύφωση παραγωγής πετρελαίου και κλιματική αλλαγής) και από την άλλη
πλευρά ουδέποτε εισέρχονται σε συγκρούσεις (αν δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος τότε δεν
υπάρχουν εχθροί). Ως εκ τούτου, το κίνημα καταλήγει να προτείνει λύσεις χωρίς
προηγούμενως να αναλύει τα προβλήματα, τα δομικά αίτια τους και τις πιθανές ευθύνες.
Αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί την εντυπωσιακή επιτυχία του κινήματος «πόλεις σε
μετάβαση» για την κινητοποίηση των κοινοτήτων, αλλά αναφέρεται εδώ για να τονιστεί η
σημασία της πολιτικής διάστασης.
Μια δραστηριότητα του CIC που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη είναι ο Calafou, ένας νέος
οικολογικός βιομηχανικός συνεταιρισμός σε ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο
κλωστοϋφαντουργίας στην περιοχή του ποταμού Anoia. Το εγχείρημα παρουσιάστηκε στο
συνέδριο για την αποανάπτυξη στο Μόντρεαλ, τον Μάιο 2012, στα πλαίσια της θεματικής
«εμπειρίες». Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: cooperativa.ecoxarxes.cat
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Ρεφορμισμός:
διατήρηση και δράση μέσα στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
Σύμφωνα με τα λόγια του Latouche (2007) δεν ζούμε απλά σε μια οικονομία
ανάπτυξης, αλλά σε μια κοινωνία ανάπτυξης. Ως εκ τούτου η αποανάπτυξη
προϋποθέτει τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Ενώ πολλοί δρώντες αντιτί‐
θενται ή αμφισβητούν κάποιους θεσμούς, συχνά προτείνουν ενέργειες και
δράσεις εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Για παράδειγμα πολλοί
ριζοσπαστικοί βιοκαλλιεργητές, ενώ αμφισβητούν τον καπιταλισμό μέσω
ορισμένων δράσεων τους, εξακολουθούν να οργανώνουν την ζωή τους γύρω
από τα αυτοκίνητα και τους υπολογιστές, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί
«ρεφορμιστικό». Σε γενικές γραμμές, θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπε‐
ρασπιστούμε ορισμένους θεσμούς (όπως η κοινωνική ασφάλεια και η δημό‐
σια υγεία, τα δημόσια νηπιαγωγεία και σχολεία και άλλα στοιχεία του κρά‐
τους πρόνοιας). Η φεμινιστική βιβλιογραφία, για παράδειγμα, τονίζει πως
«πράσινες έννοιες όπως η αυτάρκεια, οι βιώσιμες κοινότητες και το ‘να βοη‐
θήσει καθένας από λίγο’ στις δουλειές του σπιτιού και για το δημόσιο όφε‐
λος, απειλούν να εντείνουν το ήδη δυσβάσταχτο βάρος των γυναικών όσον
αφορά την ευθύνη της φροντίδας» (MacGregor 2004: 77‐78). Η μείωση της
εξάρτησης από την τεχνολογία στα νοικοκυριά, για παράδειγμα, είναι ένας
ακόμα λόγος για μια πιο ισότιμη κατανομή της εργασίας ανάμεσα σε άντρες
και γυναίκες.
Μια άλλη κουβέντα έχει να κάνει με τον τύπο του δημοκρατικού συστήμα‐
τος. Από την μια μεριά χρειάζεται να υπερασπιστούμε δημοκρατικούς θε‐
σμούς που κινδυνεύουν λόγω της οικονομικής κρίσης, και την ίδια στιγμή να
υποστηρίξουμε την ανάπτυξη πιο συμμετοχικών δομών. Ομοίως, ενώ κάποι‐
οι υιοθετούν μια παραδοσιακή αναρχική αντίληψη υπέρ της εγκατάλειψης
του κράτους, άλλοι πιστεύουν ότι το κράτος θα πρέπει να διατηρηθεί και να
βελτιωθεί.
Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, επαναστατικές θέσεις μπορούν να συνυ‐
πάρξουν με ρεφορμιστικές (ή ακόμη και να ενισχύσουν η μια την άλλη). Για
παράδειγμα, προτάσεις για τη δημιουργία νέων θεσμών στο πλαίσιο της
άμεσης δημοκρατίας που θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς είναι συμ‐
βατές με την υπεράσπιση και τη μεταρρύθμιση μερικών από τους ήδη υπάρ‐
χοντες. Η θέσπιση βασικού εισοδήματος για όλους τους πολίτες, η εξάλειψη
χρημάτων βασισμένα στο χρέος (χρήματα που δεν αποθηκεύονται 100%
από καταθέσεις ή πραγματικά υλικά), καθώς και η προστασία και ενίσχυση
των κοινών, μπορούν να θεωρηθούν ως μεταρρυθμίσεις υφισταμένων θε‐
σμών που υπερβαίνουν αυτές που εδραιώνουν το ισχύον σύστημα.
Έρευνα
Όλες οι προηγούμενες προσεγγίσεις απαιτούν τη σωστή κατανόηση των
δεσμών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και πηγών και σε αυτό μπορεί να
βοηθήσει τόσο η ακαδημαϊκή όσο και η μη ακαδημαϊκή έρευνα. Για τους
Martinez‐Alier et al. (2011) η αποανάπτυξη είναι ένα παράδειγμα επιστήμης
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εμπνευσμένης από τον ακτιβισμό. Ομοίως, ο Arturo Escobar γράφει για τη
«γνώση των ακτιβιστών», ο Les Levidow για την «ερευνητική συνεργασία»
μεταξύ ακαδημαϊκών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ο An‐
drew Stirling για την «συνεργατική έρευνα», και άλλοι για «έρευνα δράσης»
(Martinez‐Alier et al. 2011). Η ακτιβιστική γνώση αναφέρεται σε διάφορες
εμπειρικές έννοιες προερχόμενες από κοινότητες, ομάδες της κοινωνίας των
πολιτών, ομάδες γυναικών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, λαϊκών οργα‐
νώσεων και ούτω καθεξής. Στον κλάδο σπουδών αειφορίας, όπως και σε
άλλους κλάδους, η γνώση που αποκτήθηκε από εμπειρίες βάσης και ακτιβι‐
σμού έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων εννοιών, όπως το οικολογικό χρέ‐
ος, το κλιματικό χρέος ή η εταιρική ευθύνη (Martinez Alier 2002, Simms
2005). Αυτές οι έννοιες πολλές φορές χρησιμοποιούνται, εξευγενίζονται και
επαναπροσδιορίζονται από τους ακαδημαϊκούς ενώ, αντιστρόφως, πολλές
ακαδημαϊκές έννοιες χρησιμοποιούνται και διαδίδονται από κινήματα πολι‐
τών (Martinez‐Alier et al. 2011).
Η αποανάπτυξη, ξεκινώντας από ακτιβιστές, εισήλθε στην διεθνή ακαδημα‐
ϊκή ατζέντα γύρω στο 2008. Έκτοτε η σχετική βιβλιογραφία αναπτύσσεται,
με άρθρα και ειδικά τεύχη σε διάφορα περιοδικά. Όπως προαναφέρθηκε, τα
«Διεθνή Συνέδρια Οικονομικής Αποανάπτυξης για την Οικολογική Βιωσιμό‐
τητα και την Κοινωνική Ισότητα» στο Παρίσι (2008), την Βαρκελώνη
(2010), το Μόντρεαλ και τη Βενετία (2012), προσέλκυσαν εκατοντάδες ε‐
ρευνητές από πολλές χώρες 24 . Το συνέδριο της Βαρκελώνης, για παράδειγ‐
μα, είχε ως στόχο να προωθήσει τη συνεργατική έρευνα φέρνοντας σε επα‐
φή επιστήμονες, ακτιβιστές και άλλους δρώντες της αποανάπτυξης. Η ορ‐
γάνωση του συνεδρίου διέφερε από τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά πρότυπα,
καθώς χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές άμεσης δημοκρατίας για να συζητηθούν
και να αναπτυχτούν πολιτικές και ερευνητικές προτάσεις σε διάφορους
τομείς.
Η συζήτηση και η έρευνα εντός του κινήματος της αποανάπτυξης έχει μόλις
αρχίσει. Δεν αρκούν μόνο οι συμφωνίες για το τί υποστηρίζει, αλλά χρειάζο‐
νται και ιδέες για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι προτάσεις της. Πε‐
ρισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη σχετικά με το τί είδος αποανάπτυξης,
και πόσο από αυτή χρειαζόμαστε. Υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον
το τελικό αποτέλεσμα θα εξακολουθεί να αποτελεί μια καπιταλιστική οικο‐
νομία και κοινωνία ή όχι (Gorz 1972, Jackson 2011). Ο Tim Jackson συμβου‐
λεύει τους αναγνώστες να μην παλεύουν με τις λέξεις και υποστηρίζει ότι
δεν έχουμε την πολυτέλεια (οικολογικά ή κοινωνικά) να αντέξουμε περισ‐
σότερη οικονομική ανάπτυξη στις πλούσιες χώρες, είτε αυτή είναι καπιταλι‐
στική ή όχι. Ωστόσο, αυτή η πραγματιστική προσέγγιση δεν είναι ιδιαίτερα
δημοφιλής μεταξύ των οπαδών της αποανάπτυξης.
Ενεργώντας σε διαφορετικά επίπεδα: τοπικό, εθνικό, παγκόσμιο

24

Δες: www.degrowth.org
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Το κίνημα της αποανάπτυξης απασχολείται επίσης με το ποιά αποτελεί την
κατάλληλη κλίμακα δράσης. Υπάρχει επίγνωση ότι πρέπει να αναληφθεί
δράση σε όλα τα επίπεδα. Οι περισσότερες δραστηριότητες λαμβάνουν χώ‐
ρα σε τοπικό επίπεδο, και συχνά συγκροτούνται μέσω τυπικών και άτυπων
δικτύων. Οι «πόλεις σε μετάβαση» (Μεγάλη Βρετανία), τα «Rete del Nuovo
Municipio» και «Comuni Virtuosi» (Ιταλία) αποτελούν καλά παραδείγματα
αστικών προσεγγίσεων. 25 Δίκτυα αποανάπτυξης και δράσεις, ωστόσο, υ‐
πάρχουν επίσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 26 Ένα άτυπο δίκτυο
εδραιώνεται επίσης και σε διεθνές επίπεδο γύρω από εκδηλώσεις όπως τα
συνέδρια αποανάπτυξης. Τα πιο παγιωμένα δίκτυα αφορούν ειδικά θέματα
(για παράδειγμα αγρο‐οικολογία), αλλά η αποανάπτυξη, ως πλαίσιο, προ‐
σφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου των δικτύων που θα περι‐
λαμβάνει ακτιβιστές, επαγγελματίες, ερευνητές, πολιτικούς και επιστήμο‐
νες 27 . Διάφοροι πιθανοί τρόποι οργάνωσης ενός τέτοιου δικτύου είναι υπό
συζήτηση.
Παρά το γεγονός ότι το θέμα της δικτύωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της
αποανάπτυξης, το κίνημα απέχει ακόμα πολύ από το να μπορεί να συντονί‐
σει δράσεις για την απόλυτη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υλικών
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τι θα συμβεί αν ένα έθνος υποστηρίξει ανε‐
ξάρτητα πολιτικές αποανάπτυξης; Μπορούν οι εναλλακτικές της αποανά‐
πτυξης να λάβουν χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης
και καπιταλισμού βασισμένου στο χρέος; Τι θα πρέπει να γίνει με τα χρέη σε
ένα πλαίσιο «χρεοκρατίας»; Αυτά τα ανοιχτά ζητήματα σχετίζονται με τις
κατάλληλες πολιτικές συνθήκες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την
εφαρμογή ορισμένων πολιτικών. Παραμένει ασαφές πώς μπορεί να λάβει
χώρα ο κοινωνικό‐οικολογικός μετασχηματισμός σε μια ευρύτερη κλίμακα
και υπό ποιό θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, όσοι υποστηρίζουν την άμε‐
ση δημοκρατία με βάση τις συνελεύσεις ή το πρόταγμα της Περιεκτικής Δη‐
μοκρατίας (Φωτόπουλος 1997) δεν έχουν μέχρι στιγμής προτείνει πειστικά
πως αυτό μπορεί να οργανωθεί πέραν από το επίπεδο των δήμων. Ίσως,
ακολουθώντας τον Murray Bookchin, μια συνομοσπονδία των κοινοτήτων
θα μπορούσε να αναλάβει τους διοικητικούς ρόλους ενός κράτους το οποίο
δεν θα επικεντρώνεται πλέον στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτή είναι μια
άποψη που συμμερίζονται πολλοί στο κίνημα της αποανάπτυξης.

6. Συζήτηση
Πηγές της αποανάπτυξης
Η προηγούμενη ανάλυση των πηγών της αποανάπτυξης έδειξε την ποικιλο‐
25
26

27

Δες: www.transitionnetwork.org, www.nuovomunicipio.org, www.comunivirtuosi.org
Μερικά παραδείγματα είναι το Rete per la Decrescita στην Ιταλία, το Réseau des Objecteurs
de Croissance pour l’AprèsDéveloppement στη Γαλλία, το Réseau Objection de Croissance
στην Ελβατία και το Rede pelo Decrescimento Sustentável στη Βραζιλία.
Π.χ. το «Δίκτυο των δικτύων» (Redes en Red), στη διεύθυνση: redesenred.net
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μορφία των επιχειρημάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
υπεράσπιση της αποανάπτυξης. Μερικά σημεία συζητούνται παρακάτω.
Πρώτον, η ταξινόμηση των πηγών που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο
γίνεται για αναλυτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνε‐
πάγεται ασύνδετες απόψεις. Αντ’ αυτού, αναδεικνύει διαφορετικές εστίες
προσοχής από διαφορετικούς συγγραφείς ή δρώντες, ανάλογα με το κοινω‐
νικό, πολιτιστικό ή πολιτικό τους υπόβαθρο.
Δεύτερον, η επισκόπηση των ρευμάτων σκέψης που τροφοδοτούν το κίνημα
της αποανάπτυξης δεν είναι διεξοδική. Θέματα όπως ο φεμινισμός, η πολιτι‐
κή οικολογία, η μη‐βία (συμπεριλαμβανομένης της κριτικής στο μιλιταρι‐
σμό), ο ριζοσπαστικός από τα κάτω νέο‐Μαλθουσιανισμός (Ronsin 1980,
Martinez‐Alier και Masjuan 2005), οι ταξικές διαιρέσεις και οι τοποθετήσεις
υπέρ των ανοιχτών συνόρων πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας
μέσα στο ευρύτερο πεδίο της δικαιοσύνης. Αντιστοίχως, ούτε οι κριτικές που
παραθέτονται είναι εξαντλητικές. Περαιτέρω επεξεργασία απαιτείται πάνω
στις φυλετικές διαστάσεις της αποανάπτυξης. Οι πρώτες και ισχυρότερες
κριτικές σε δείκτες όπως το ΑΕΠ προήλθαν από τα φεμινιστικά οικονομικά,
σε συμμαχία με τα οικολογικά οικονομικά (Waring 1988). Για παράδειγμα, ο
φεμινιστικός περιβαλλοντισμός (Agarwal 1992) τόνισε τις φυλετικές πρα‐
κτικές και πολιτιστικές αξίες της φύσης έξω από την αγορά.
Τρίτον, ορισμένοι οπαδοί της Μαρξιστικής θεωρίας έχουν υποστηρίξει ότι η
αποανάπτυξη δεν τοποθετείται ρητά ή επαρκώς απέναντι στον καπιταλι‐
σμό 28 . Ωστόσο, ορισμένοι Μαρξιστές συντάσσονται με την ιδέα ότι τα κατα‐
ναλωτικά αγαθά (τα οποία είναι προϊόντα του ίδιου του καπιταλισμού) θα
πρέπει να είναι ευρέως και ευκόλως προσβάσιμα, παραμένοντας έτσι συν‐
δεδεμένοι με τον παραγωγισμό, όπου ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της
παραγωγής και της ανάπτυξης (Altvater 1993). Άλλες ερμηνείες του Μαρξ
επικρίνουν τη γραμμική εξέλιξη, όπως έκανε ο Walter Benjamin της σχολής
της Φρανκφούρτης (Postone 2009, Jappe 2003). Επίσης νεο‐μαρξιστές, ό‐
πως ο David Harvey ή οικο‐σοσιαλιστές, όπως οι Joel Kovel και Michael
Lowy, συμφωνούν περισσότερο με την αποανάπτυξη. Άλλοι μαρξιστές έχουν
ξεκινήσει πρόσφατα να υιοθετούν τις ιδέες της αποανάπτυξης στα γραπτά
τους (Tanuro 2009, Bontempelli και Badiale 2010, Altvater 2011). Ενώ ο οι‐
κο‐μαρξιστής J. B. Foster επέκρινε ανοιχτά την αποανάπτυξη (Foster 2011),
το περιοδικό Capitalism, Nature, Socialism δημοσίευσε ένα ειδικό τεύχος
σχετικά με την αποανάπτυξη το 2012.
28

Ο Elmar Altvater δήλωσε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του: «δεν υπάρχει διέξοδος από το
δίλημμα μεταξύ της καπιταλιστικής επιτακτικής ανάγκης για συσσώρευση και των ορίων
που θέτει η φύση. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, είναι αναπόφευκτη η μείωση της
οικονομικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, μια οικονομία της αποανάπτυξης. Ωστόσο,
τείνω να αμφιβάλλω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί εντός του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής, δεδομένου ότι αυτό σημαίνει επίσης απο‐συσσώρευση. Αυτό δεν είναι
σαφές σε πολλούς από τους εκπροσώπους της θεωρίας της αποανάπτυξης». Ferrero, Àngel
(26/09/2012). «Socialism of the XXI Century can only be plural», μια συνέντευξη με τον
Elmar Altvater. La Directa 287.
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Τέλος, η πολυπλοκότητα και το πολυδιάστατο της αποανάπτυξης μπορεί
μερικές φορές να την κάνει δύσκολη να μεταβιβαστεί, και να δυσχεραίνει
ανθρώπους που αναζητούν μια συγκεκριμένη πρακτική δράση. Ωστόσο,
παραβλέποντας μία από τις πηγές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Ο
Jean‐Claude Decourt, δημιουργός πολλών ντοκιμαντέρ για την αποανάπτυξη,
λέει ότι η ανάπτυξη θα ήταν προβληματική ακόμη και αν απεριόριστοι πόροι
ήταν διαθέσιμοι 29 . Η αποανάπτυξη αποκτά νόημα μόνον όταν λαμβάνονται
υπόψη όλες οι πηγές της: όχι μόνο η οικολογία και τα βιο‐οικονομικά, αλλά
και το νόημα της ζωής και της ευημερίας, ο αντι‐ωφελιμισμός, η δικαιοσύνη
και η δημοκρατία. Το να ληφθούν ανεξάρτητα μπορεί να οδηγήσει σε ελλι‐
πείς και απλουστευτικές ερμηνείες θεμελιωδώς ασύμβατες με τις ιδέες του
κινήματος της αποανάπτυξης. Η ευαισθησία για τη σπανιότητα των πόρων
ή την καταστροφή των οικοσυστημάτων, αλλά όχι για την παγκόσμια δικαι‐
οσύνη μπορεί να οδηγήσει σε απολυταρχικές αντικοινωνικές προτάσεις
ξενοφοβικού χαρακτήρα. Η δικαιοσύνη χωρίς τη δημοκρατία μπορεί να οδη‐
γήσει σε αυταρχικές λύσεις. Η βελτίωση της δημοκρατίας ή της δικαιοσύνης
χωρίς να μας απασχολεί το νόημα της ζωής μπορεί να μας οδηγήσει σε τε‐
χνο‐κεντρικές λύσεις κλπ. Με αυτό το σκεπτικό, ο Carter (2004) τονίζει τη
σημασία του συνδυασμού των προβληματισμών προκειμένου να δημιουρ‐
γηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια ριζοσπαστική πράσινη κοινωνία. Αν
και δεν είναι δυνατόν να εμπλακούν όλοι οι δρώντες στο σύνολο των προ‐
βληματισμών αυτών χωρίς να εξαντληθούν, είναι εφικτό να κατανοήσουν
τουλάχιστον τις ανησυχίες των άλλων.
Στρατηγικές αποανάπτυξης
Έχουν υπάρξει έντονες συζητήσεις και διαμάχες σχετικά με τις στρατηγικές
που χρησιμοποιούνται σε κάθε μια από τις πηγές του κινήματος της αποα‐
νάπτυξης. Στρατηγικές αντίδρασης μπορεί να θεωρηθούν ως αντικρουόμε‐
νες με τους δρώντες που προωθούν εναλλακτικές, ή με τους ερευνητές που
φέρνουν μόνο μια διάγνωση (και μερικές φορές μια ασαφή πρόγνωση). Στον
κόσμο της πολιτικής, η στρατηγική της σύγκρουσης είναι μια επαναστατι‐
κότερη στάση που αντιτίθεται στον ρεφορμισμό.
Αυτό που προσπαθήσαμε να τονίσουμε προηγουμένως, ωστόσο, είναι η δυ‐
νατότητα για την συμβατότητα μεταξύ των στρατηγικών που χρησιμοποι‐
ούνται από το κίνημα καθώς όλο και περισσότεροι δρώντες συνειδητοποι‐
ούν τη σημασία του συνδυασμού στρατηγικών σε τοπικό ή/και παγκόσμιο
επίπεδο (Chatterton και Pickerill 2010). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι κοινωνίες μας είναι τόσο μεγάλες που η διαφορετικότητα είναι μια απα‐
ραίτητη πηγή πλούτου – εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση των
περιορισμών των δραστηριοτήτων τους και είναι αρκετά ταπεινοί έτσι ώστε
να παραμένουν ανοιχτοί στην εποικοδομητική κριτική και στις βελτιώσεις.
29

«Quand bien même la Terre serait illimitée, nous serions contre la croissance, parce qu’elle
détruit l’humain en nous, parce qu’elle détruit la beauté» (Ακόμα και όταν η γη θα είναι
απεριόριστη, θα είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη, διότι αυτή καταστρέφει το ανθρώπινο
στοιχείο του εαυτού μας, γιατί καταστρέφει την ομορφιά). utopimages.org
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Στην πραγματικότητα, αυτές οι εντάσεις μεταξύ των στρατηγικών μπορεί
να αποτελέσουν μία από τις δυνάμεις για να κρατήσουν ζωντανή τη δημι‐
ουργικότητα και την πολυμορφία, με την προϋπόθεση ότι τα κανάλια επι‐
κοινωνίας παραμένουν ανοιχτά.
Συνδυάζοντας τις σωστές στρατηγικές μπορεί να επισπεύσουμε τη διαδικα‐
σία μετασχηματισμού. Αυτό μπορεί να αναλυθεί και να κατανοηθεί καλύτε‐
ρα αν διαχωρίσουμε την βραχυπρόθεσμη από την μακροπρόθεσμη προοπτι‐
κή. Το κίνημα έχει ένα επείγον καθήκον: να επεξεργαστεί τον δρόμο της με‐
τάβασης (ή καλύτερα του μετασχηματισμό) των πλούσιων κοινωνιών από
την υπαρκτή κρίση της οικονομικής ανάπτυξης στην αποανάπτυξη. Υπό
αυτό το πρίσμα, οι στρατηγικές μπορούν να συνδυαστούν σύμφωνα με ένα
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη διαμόρφωση σεναρίων. Οι άνθρωποι
που χρησιμοποιούν συγκρουσιακές στρατηγικές αντιδρούν στην «ανάπτυ‐
ξη» στους δρόμους και τις πλατείες – σταματώντας «επιβλαβή» έργα και
ξεκινώντας θεμελιώδεις δημόσιες συζητήσεις. Οι επιστήμονες και διανοού‐
μενοι που αφιερώνουν περισσότερες από τις προσπάθειές τους στον αγώνα
των ιδεών, μπορούν να ανοίξουν νέα φαντασιακά και να δημιουργήσουν
δεσμούς μεταξύ των επιπέδων και των προσεγγίσεων. Οι δρώντες σε πρα‐
κτικό επίπεδο πειραματίζονται με νέες δυνατότητες στην καθημερινή ζωή,
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ακτιβιστές της αποανάπτυ‐
ξης, διανοούμενοι και φορείς χάραξης πολιτικής που ασχολούνται με ευρύ‐
τερες κλίμακες μπορούν να διευκολύνουν την κοινωνική προσαρμογή στις
ενέργειες των δρώντων σε τοπικό, πρακτικό επίπεδο (Schneider 2010). Η
αντίδραση δεν θα είναι επιτυχής εάν οι συνθήκες για κοινωνική αλλαγή δεν
είναι πρόσφορες. Εδώ είναι που μπορούν να βοηθήσουν οι λεγόμενοι «ρε‐
φορμιστές». Θα μπορούσαμε να τους αποκαλέσουμε «επαναστατικούς ρε‐
φορμιστές». Όλοι οι δρώντες μαζί αμφισβητούν την ηγεμονία, με οδοφράγ‐
ματα ή λέξεις, ενώ φαντάζονται και χτίζουν εναλλακτικά κοινωνικό–
περιβαλλοντικά μελλοντικά σενάρια. Για τον Latouche (2009) η αποανάπτυ‐
ξη δεν είναι μια συγκεκριμένη και καθολική εναλλακτική λύση ενάντια στην
ανάπτυξη, αλλά ένα πλέγμα πολλών εναλλακτικών λύσεων που θα ανοίξει
το χώρο για την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μετά την αφαίρεση του «γύ‐
ψου» του οικονομικού ολοκληρωτισμού. Η επιτυχία και δημοτικότητα της
αποανάπτυξης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα
και την κοινωνία θα μπορούσε πράγματι να οφείλεται εν μέρει στη μεγάλη
ποικιλία στρατηγικών μέσα στο κίνημα.
Δρώντες της αποανάπτυξης
Ποιο είναι το πολιτικό υποκείμενο της αποανάπτυξης; Αυτό είναι ένα ανοι‐
κτό ζήτημα που θα καθορίσει τις μορφές των συγκρούσεων και την αντοχή
του κινήματος κατά την πάροδο του χρόνου (για μια ενδιαφέρουσα συζήτη‐
ση, δες: Romano 2012). Η αποανάπτυξη μπορεί να εκληφθεί ως ένα νέο κοι‐
νωνικό κίνημα, όπου μια νέα μεσαία τάξη (άτομα με υψηλή εκπαίδευση που
συχνά εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών) διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο (Habermas 1981). Νέα κοινωνικά κινήματα συμμετέχουν σε διενέξεις
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που έχουν να κάνουν με την παραγωγή της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης
και της συμβολικής παραγωγής (Touraine 1981). Παρά το γεγονός ότι η
αποανάπτυξη αμφισβητεί το κοινωνικό φαντασιακό θεμάτων όπως η ανά‐
πτυξη, η δημοκρατία και η «καλή ζωή» – όπου τα άτομα, οι κοινότητες ή οι
κοινωνίες παλεύουν για τη δυνατότητα να ορίζουν τον εαυτό τους αυτόνο‐
μα (Melucci 1996) – δεν αποτελεί ένα μη‐υλικό, ή μετά‐υλιστικό κίνημα, κα‐
θώς ασχολείται επίσης με τη δυναμική οικονομικών και πολιτικών εξουσιών
(δικαιοσύνη), καθώς και με τη σπανιότητα των φυσικών πόρων (βιο‐
οικονομικά). Η αποανάπτυξη μπορεί λοιπόν να εξηγηθεί καλύτερα σαν ένας
συνδυασμός ‘παλιών’ και ‘νέων’ κοινωνικών κινημάτων που εμπλέκεται σε
‘παλιές’ και ‘νέες’ δομικές συγκρούσεις (Della Porta και Diani 2006).
Ο Duverger (2011) περιγράφει καλά τις διενέξεις μέσα στο γαλλικό κίνημα
για την αποανάπτυξη μεταξύ δρώντων που υιοθετούν και υπερασπίζονται
μία μόνο στρατηγική. Επίσης, το συνέδριο της Βαρκελώνης (2010), μια συ‐
νάντηση μεταξύ επιστημόνων, ακτιβιστών και άλλων δρώντων, αποκάλυψε
ορισμένες διαφορές, ενώ οδήγησε ακόμα και σε τριβές, αλλά τελικά βρέθηκε
μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Αυτό που τελικά συνέβαλε στη δημιουργία
ενός υγιούς διαλόγου μεταξύ διαφορετικών δρώντων ήταν το ιδιαίτερο χα‐
ρακτηριστικό ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν πολλαπλές ιδιότη‐
τες: πολλοί από τους ακτιβιστές που συμμετείχαν εργάζονται ταυτόχρονα
ως ερευνητές εντός ή εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ πολλοί ερευ‐
νητές διατηρούν παράλληλα μια ακτιβιστική δράση. Επιπλέον, οι περισσό‐
τεροι ασκούν τις ιδέες της αποανάπτυξης στην καθημερινή προσωπική ή
επαγγελματική τους ζωή. Το κίνημα παλεύει να ανταπεξέλθει τις δυσκολίες
που προκύπτουν από την προσπάθεια συνοχής διαφορετικών πρακτικών
και παίζει τον ρόλο της «γέφυρας» για να εδραιώσει τη συνεργασία και τη
μάθηση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων. Παρούσες εντάσεις και αντι‐
παραθέσεις οφείλονται στη συμμετοχή πολλών δρώντων με πολλαπλές
ταυτότητες αν και, όπως επεσήμανε ο Duverger (2011), αυτό μπορεί να έχει
και θετικά αποτελέσματα. Αυτό το χαρακτηριστικό των δρώντων της αποα‐
νάπτυξης είναι στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνους που θέτουν υπό αμφι‐
σβήτηση τον δυαδικό διαχωρισμό ανάμεσα σε ακτιβιστές και μη‐ακτιβιστές
(Askins 2012), ή τις τάσεις που παρατηρούνται στην Αγγλία από τους
Chatterton και Pickerill (2010). 30
Μια βασική παρατήρηση σε αυτό το σημείο είναι ότι η ρητή απαίτηση για
τον συνδυασμό των παραπάνω προβληματισμών συνδυάζεται με τον απο‐
κλεισμό ομάδων που ερμηνεύουν τις κριτικές στην ανάπτυξη απλουστευτι‐
κά, όπως ξενόφοβων, δεξιών περιβαλλοντιστών (π.χ. η Nouvelle Droite του
Alain De Benoist στη Γαλλία), ομάδων με μηδενιστική προοπτική (π.χ. νεο‐
πριμιτιβιστές όπως ο John Zerzan), οργανώσεων ρατσιστικών και κατά των
μεταναστών (π.χ. το Carrying Capacity Network στις ΗΠΑ) ή εκείνων που θα
υποστήριζαν τα κυρίαρχα δυτικά πρότυπα ζωής προτείνοντας μια δραστική
30
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μείωση του πληθυσμού. Όλοι αυτοί απλά αποτυγχάνουν να συνδυάσουν τις
πηγές της αποανάπτυξης.

7. Συμπεράσματα
Το παρόν κείμενο αποτελεί μια προσπάθεια αναζήτησης ενός «καλύτερου»
ορισμού της αποανάπτυξης. Η αποανάπτυξη αμφισβητεί την ηγεμονία της
ανάπτυξης και καλεί για μια δημοκρατικά ωθούμενη αναδιανεμητική συρρί‐
κνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης στις βιομηχανικές χώρες ως
μέσο για την επίτευξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ευημερίας. Αν και εμπεριέχει έννοιες προερχόμενες από
τα βιο‐οικονομικά και τα οικολογικά μακροοικονομικά (Victor 2009,
Jackson 2011), η αποανάπτυξη είναι κατά βάση μια μη‐οικονομική έννοια.
Από την μια πλευρά, η αποανάπτυξη είναι η μείωση της χρήσης ενέργειας
και υλικών, απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα υπάρχοντα
βιοφυσικά όρια (σε σχέση με τους φυσικούς πόρους αλλά και με την αφο‐
μοιωτική ικανότητα των οικοσυστημάτων). Από την άλλη μεριά, η αποανά‐
πτυξη είναι μια προσπάθεια αμφισβήτησης των πανταχού παρόντων κοι‐
νωνικών σχέσεων που βασίζονται και ορίζονται από την αγορά καθώς και
του κοινωνικού φαντασιακού της διαρκούς ανάπτυξης, αντικαθιστώντας τα
με την ιδέα της λιτής αφθονίας. 31 Είναι επίσης ένα κάλεσμα για βαθύτερη
δημοκρατία, η οποία θα εφαρμόζεται επίσης σε θέματα που βρίσκονται έξω
από την βασική δημοκρατική σφαίρα επιρροής, όπως η τεχνολογία. Τέλος, η
αποανάπτυξη προϋποθέτει μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου τόσο εντός
όσο και μεταξύ του παγκόσμιου Βορρά και Νότου, καθώς και μεταξύ των
σημερινών και των μελλοντικών γενεών.
Το παρόν άρθρο επίσης παρουσίασε, συζήτησε και ανέλυσε την ιστορία της
αποανάπτυξης δείχνοντας ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως ένα ακτιβι‐
στικό σλόγκαν και σύντομα έγινε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο ενός κοινωνικού
κινήματος. Επεξηγήσαμε ότι η ποικιλομορφία μπορεί να συνυπάρχει μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, όχι μόνο για την πρόγνωση (στρατηγικές), αλλά και για τη
διάγνωση (πηγές), γεγονός που συχνά παραβλέπεται στη θεωρία των κοι‐
νωνικών κινημάτων. Έτσι η αποανάπτυξη δεν είναι ούτε απλώς μια κριτική
στην οικονομική ανάπτυξη, ούτε μια πρόταση για «οικονομική αποανάπτυ‐
ξη» με την κυριολεκτική έννοια (π.χ. μια μείωση του ΑΕΠ 32 ). Η ελκυστικότη‐
31

32

Λιτή αφθονία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από τον Latouche (2009). Αν θεωρούμε
την αποανάπτυξη ως ένα «πλέγμα εναλλακτικών λύσεων» τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη
και άλλες προτάσεις με παρόμοια χροιά, όπως η «συμβιωτικότητα» του Ivan Illich, η
«ευημερία χωρίς ανάπτυξη» του Tim Jackson, η έννοια «καλύτερα με λιγότερα» του Jose
Manuel Naredo, το «ευ ζην» των κοινοτήτων αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως
αναγνωρίζονται από τα συντάγματα της Βολιβίας και του Ισημερινού, καθώς και η
«ευδαιμονία» του Αριστοτέλη, η ανθρώπινη ευημερία, η χαρά της ζωής και άλλες.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αδύναμο και αυθαίρετο χαρακτήρα του ΑΕΠ ως δείκτη (van den
Bergh 2009, 2011), και ακολουθώντας τον Latouche (2009), η αδιαφορία για την αύξηση ή
μείωση του ΑΕΠ εκφράζεται καλύτερα με τον όρο «α‐ανάπτυξη» (a‐growth) με την ίδια
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τα της αποανάπτυξης προκύπτει από τη δύναμη της να αντλεί από διαφορε‐
τικές πηγές και ρεύματα σκέψης και να διαμορφώνει στρατηγικές σε διαφο‐
ρετικά επίπεδα. Φέρνει κοντά μια ετερογενή ομάδα δρώντων που επικε‐
ντρώνονται σε θέματα όπως: αστικός και οικιακός σχεδιασμός, οικονομικά
θέματα και εναλλακτικά νομισματικά συστήματα, αγρο‐οικολογία και θέμα‐
τα διατροφής, διεθνές εμπόριο, κλιματική δικαιοσύνη, εκπαίδευση και οικι‐
ακή εργασία, ουσιώδης εργασία και συνεταιρισμοί, μεταφορές και εναλλα‐
κτικά ενεργειακά συστήματα. Υποστηρίξαμε ότι η αποανάπτυξη θα μπορού‐
σε να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτές τις θεματικές περιοχές, λειτουρ‐
γώντας ως συνδετικός ιστός (δηλαδή μια πλατφόρμα για ένα δίκτυο δικτύ‐
ων). Ακτιβιστές για την αποανάπτυξη προσπαθούν να επαναπολιτικοποιή‐
σουν τον δημόσιο διάλογο αναγνωρίζοντας και προσδιορίζοντας διαφορετι‐
κά κοινωνικο‐περιβαλλοντικά μελλοντικά σενάρια (Swyngedouw 2007), με
δύο τρόπους. Πρώτον, εκφράζουν συγκεκριμένες ανησυχίες, αιτήματα και
μέσα για την επίτευξη των επιθυμητών κοινωνικο‐περιβαλλοντικών ρυθμί‐
σεων (θεωρία ως πολιτική). Δεύτερον, αντιτάσσονται σε κάθε μορφή εξου‐
σίας, χρησιμοποιώντας έναν προκλητικό λόγο ο οποίος αμφισβητεί τη συ‐
ναίνεση για οικονομική ανάπτυξη στο κοινοβούλιο, στις επιχειρήσεις, στο
μεγαλύτερο μέρος του εργατικού κινήματος και στο κοινωνικό φαντασιακό.
Αντί να αποδεχτεί μια επίπλαστη συναίνεση (όπως η ανάγκη για ανάπτυξη
προκειμένου να πληρωθούν τα χρέη, η βιώσιμη ανάπτυξη, ή συζητήσεις για
την κλιματική αλλαγή στα πρότυπα του Al Gore) όπου όλοι υποτίθεται ότι
είναι στην ίδια βάρκα, η αποανάπτυξη αποκαλύπτει και ξεγυμνώνει τις α‐
ντιφάσεις και τις συγκρούσεις σε διαφορετικές κλίμακες.
Τέλος, η αποανάπτυξη είναι ένα παράδειγμα επιστήμης ωθούμενης από τον
ακτιβισμό, όπου ένα ακτιβιστικό σλόγκαν παγιώνεται σταδιακά σε μια έν‐
νοια που μπορεί να αναλυθεί και να συζητηθεί στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι
πηγές από όπου αντλεί η αποανάπτυξη, οι στρατηγικές και οι πολιτικές
προτάσεις που η αποανάπτυξη προβάλλει, δεν είναι πάντα καινούργιες,
αλλά ο συνδυασμός τους είναι καινοτομικός και, κατά την άποψή μας, συνε‐
κτικός. Επιχειρηματολογήσαμε υπέρ της συμβατότητας και της συμπληρω‐
ματικότητας τους για δύο λόγους. Καταρχάς, δεν υπάρχει ουσιαστική σύ‐
γκρουση συμφερόντων μα συνδυασμός, όταν εισαγάγουμε έναν μακροπρό‐
θεσμο ορίζοντα. Δεύτερον, η ποικιλομορφία διατηρεί ένα είδος «έντασης»
που διεγείρει εποικοδομητικές συζητήσεις και ανταλλαγές, προσφέροντας
ένα κίνητρο για συνεχή βελτίωση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό
επίπεδο. Επομένως, οι εσωτερικές διαφορές και συγκρούσεις θα πρέπει να
αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται ως δυνάμεις που κρατούν το κίνημα
ανοιχτό και ζωντανό στη συνεχή εξέλιξη του.

έννοια που κάποιος μπορεί να είναι άθεος. Υπάρχει μια ατέρμονη συζήτηση σχετικά με το
σλόγκαν, αλλά αναμφίβολα η αποανάπτυξη είναι πολύ πιο πιασάρικη από το α‐ανάπτυξη
ή άλλες προτεινόμενες λέξεις.
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Κεφάλαιο 4
Έξοδος από την οικονομία: η πολιτική της
αποανάπτυξης
Valérie Fournier a
a

University of Leicester School of Management, Leicester, UK

Παρόλο που υπάρχει μια αυξανόμενη αποδοχή της υποβάθμισης του περι‐
βάλλοντος, οι πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης ή οικολογικού εκσυγχρονισμού
που προτείνονται από εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς δεν
φαίνεται να κάνουν τίποτε περισσότερο από το «να διατηρούν το μη βιώσι‐
μο». Στοχεύοντας να συμφιλιώσουν την οικονομική ανάπτυξη με το περι‐
βάλλον, αποτυγχάνουν να αμφισβητήσουν την οικονομική αρχή της αέναης
ανάπτυξης που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την καταστροφή του περι‐
βάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, εναλλακτικές προτάσεις που βασίζονται στην
κριτική της οικονομικής ανάπτυξης προσφέρουν μια πιο υποσχόμενη αφε‐
τηρία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πώς το κίνημα
της αποανάπτυξης που αναδύθηκε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της προη‐
γούμενης δεκαετίας συνάδει και μπορεί να συμβάλει στις λεγόμενες πράσι‐
νες πολιτικές. Μετά την τοποθέτηση του κινήματος στο γενικότερο πλαίσιο
των περιβαλλοντικών πολιτικών και αφού επιχειρηθεί μια σύντομη ανα‐
σκόπηση της εξέλιξής του, το άρθρο επικεντρώνεται στο κεντρικό θέμα του
– την έξοδο από την οικονομία. Υποστηρίζεται εδώ η θέση ότι η κύρια έμφα‐
ση του κινήματος δεν έγκειται απλώς σε μια έκκληση για λιγότερη οικονομι‐
κή ανάπτυξη, παραγωγή ή κατανάλωση, αλλά σε ένα θεμελιώδες κάλεσμα εκ
νέου πολιτικοποίησης και αλλαγής των όρων με τους οποίους καθορίζονται
οι οικονομικές σχέσεις και ταυτότητες. Αυτή η πολιτικοποίηση της οικονο‐
μίας συζητείται σε σχέση με την επανεμφάνιση των εννοιών της δημοκρατί‐
ας και της ιδιότητας του πολίτη, ως ενδιαφέροντα σημεία εκκίνησης για τη
σύλληψη αλλά και εφαρμογή εναλλακτικών ως προς τον καταναλωτικό
καπιταλισμό. Το τελευταίο μέρος της εργασίας διερευνά το πώς η στάση του
κινήματος της αποανάπτυξης σχετικά με τη δημοκρατία και την ιδιότητα
του πολίτη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση δύο προβληματικών
θεμάτων των περιβαλλοντικών πολιτικών: την συμμετοχή των πολιτών και
την ύπαρξη κινήτρων.
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Εισαγωγή
Καθώς έχει πλέον γίνει ευρέως αποδεκτό ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται
σε ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η αναζήτηση εναλλα‐
κτικών οικονομικών μοντέλων προς τον καταναλωτικό καπιταλισμό αποτε‐
λεί ένα ζήτημα καίριο και πιεστικό όσο ποτέ (Wall 2007). Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, το κίνημα της αποανάπτυξης που αναδύθηκε στη Γαλλία την προη‐
γούμενη δεκαετία μπορεί να προσφέρει μια ενδιαφέρουσα συνεισφορά. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι οι ιδέες που κυκλοφορούν μέσα στο κίνημα αποανά‐
πτυξης στη Γαλλία συνάδουν με τις κριτικές στην ανάπτυξη που έχουν γίνει
στα πλαίσια πράσινων ή αναπτυξιακών πολιτικών (βλέπε για παράδειγμα,
Curtis 2003, De Rivero 2001, Douthwaite 1992, Escobar 1995, Meadows et
al. 1972, Scott‐Cato 2006, Seabrook 1993, Trainer 2002, για να αναφέρουμε
μόνο μερικά παραδείγματα). Ωστόσο, το κίνημα της αποανάπτυξης μπορεί
να έχει κάτι επιπλέον να προσθέσει σε αυτές τις κριτικές. Ειδικότερα, όπως
θα υποστηριχθεί στην παρούσα μελέτη, το πρωταρχικό μοτίβο του κινήμα‐
τος – να ξεφύγουμε ή ακριβέστερα, να δραπετεύσουμε από την οικονομία –
παρέχει ενδιαφέροντα σημεία εκκίνησης για την εννοιολογική σύλληψη αλ‐
λά και την εφαρμογή εναλλακτικών προτάσεων στον Δυτικού τύπου κατα‐
ναλωτικό καπιταλισμό, κυρίως μέσω της επαναφοράς στο προσκήνιο της
δημοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη. Η κριτική του κινήματος της α‐
ποανάπτυξης στην οικονομική ανάπτυξη είναι ενταγμένη μέσα σε ένα εννοι‐
ολογικό πλαίσιο που καταγγέλλει την ορθόδοξη οικονομική σκέψη ή τον
«οικονομισμό» για την «αποικιοποίηση του φαντασιακού μας» (Latouche
2005a). Από αυτή την σκοπιά, ο κύριος υπαίτιος δεν είναι η οικονομική ανά‐
πτυξη καθ’ αυτή αλλά η ιδεολογία της ανάπτυξης, ένα σύστημα αναπαρά‐
στασης που μεταφράζει τα πάντα σε μια πραγμοποιημένη (reified) και αυ‐
τόνομη οικονομική πραγματικότητα που κατοικείται από ιδιοτελείς κατα‐
ναλωτές. Αυτό συνεπάγεται ότι για να αμφισβητήσουμε την «τυραννία της
οικονομικής ανάπτυξης», δεν αρκεί να ζητούμε λιγότερη, πιο αργή ή πιο
πράσινη ανάπτυξη, διότι αυτό μας αφήνει παγιδευμένους μέσα στην ίδια
οικονομική λογική. Αντιθέτως, θα πρέπει να ξεφύγουμε από την οικονομία
ως σύστημα αναπαράστασης. Αυτό σημαίνει να φανταστούμε εκ νέου τις
οικονομικές μας σχέσεις, ταυτότητες και δραστηριότητες με διαφορετικούς
όρους. Και είναι για το σκοπό αυτό που το κίνημα της αποανάπτυξης προ‐
βάλλει τις έννοιες της δημοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη.
Πριν εξετάσουμε περαιτέρω πώς το κίνημα της αποανάπτυξης προτείνει να
ξεφύγουμε από την οικονομία, θα επιχειρήσουμε πρώτα να τοποθετήσουμε
το κίνημα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πολιτικών. Το
δεύτερο μέρος του κειμένου θα προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή στην ανά‐
δυση του κινήματος της αποανάπτυξης στη Γαλλία. Το τρίτο μέρος θα επι‐
στρέψει στο κύριο αίτημα του κινήματος, «να εξέλθουμε από την οικονομί‐
α», και θα συζητήσει τη σύνδεσή του με τις έννοιες της δημοκρατίας και της
ιδιότητας του πολίτη. Το τελευταίο θα διερευνήσει το πώς η θέση του κινή‐
ματος της αποανάπτυξης σχετικά με τη δημοκρατία και την ιδιότητα του
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πολίτη μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση δύο προβληματικών εννοιών
των περιβαλλοντικών πολιτικών: την συμμετοχή των πολιτών και την ύ‐
παρξη κινήτρων.

Τοποθετώντας την αποανάπτυξη στις περιβαλλοντικές
συζητήσεις
Όπως παρατήρησε ο Gibbs (2007), είμαστε πλέον όλοι περιβαλλοντιστές,
καθώς είναι δύσκολο να αποφύγουμε να γνωρίζουμε για την κλιματική αλ‐
λαγή ή για την εξάντληση των πετρελαϊκών αποθεμάτων, καθώς και για τον
πιθανό αντίκτυπο αυτών στη ζωή μας. Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική ανάπτυξη έχουν γίνει
πρωτοσέλιδα και η πληθώρα δεδομένων που καταδεικνύουν τη μη βιωσιμό‐
τητα των υφιστάμενων προτύπων οικονομικής ανάπτυξης μάλλον δεν
χρειάζεται να αποδειχθούν ξανά εδώ. Αρκεί να σημειωθούν μερικές από τις
πιο αποκαλυπτικές στατιστικές:
 Θα χρειάζονταν πέντε έως έξι πλανήτες ώστε το σύνολο του παγκόσμιου
πληθυσμού να μπορεί να καταναλώνει και να ρυπαίνει στο επίπεδο των
πολιτών των ΗΠΑ (και περίπου τρεις πλανήτες για τα Ευρωπαϊκά επίπε‐
δα) (Walter και Simms 2006).
 Οι αναλύσεις για το οικολογικό αποτύπωμα δείχνουν ότι οι άνθρωποι
στον Βορρά ζουν πολύ πέραν των οικολογικών τους μέσων. Ενώ η μέση
βιολογικά παραγωγική διαθέσιμη περιοχή (αν θεωρήσουμε ότι θα υπάρ‐
χει ίση κατανομή) για κάθε πολίτη του κόσμου το 2003 ήταν 1,8 εκτάρια,
το αποτύπωμα των πολιτών των ΗΠΑ ήταν 9,6 εκτάρια, εκείνο των πο‐
λιτών της ΕΕ ήταν 4,8 εκτάρια και εκείνο των πολιτών από χώρες με χα‐
μηλό εισόδημα 0,8 εκτάρια (Global Footprint Network 2006) 33 .
Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα αυτών των προβλημάτων, οι πολιτικοί σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ήταν απασχολημένοι με τη χάραξη πολι‐
τικών με στόχο, για παράδειγμα, τον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του
Η οικονομική ανάπτυξη δεν τα πάει πολύ καλύτερα από την άποψη της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Η παγκόσμια ανισότητα στη χρήση του οικολογικού χώρου έχει συνοδευτεί από
μια αύξηση των ανισοτήτων στην κατανομή του πλούτου. Η οικονομική ανάπτυξη που
τροφοδοτείται από την αυξημένη κατανάλωση δεν φέρνει περισσότερο πλούτο σε αυτούς που
το χρειάζονται, όπως μας κάνει να πιστεύουμε το «φαινόμενο της διάχυσης προς τα κάτω»
(trickle‐down effect). Μάλλον τείνει να πριμοδοτεί τους πλουσιότερους και εκείνους που ήδη
καταναλώνουν πέρα από το δίκαιο μερίδιο πόρων που τους αναλογεί. Συνεπώς, ενώ το ποσό
του παγκόσμιου πλούτου ποτέ δεν ήταν τόσο υψηλό, 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με
λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα και 2,8 δισεκατομμύρια με λιγότερα από 2 δολάρια την
ημέρα. Αυτό αντιπροσωπεύει το 45 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού (UNDP 2006). Το
φτωχότερο 20 τοις εκατό του πλανήτη κατείχε το 1,1 τοις εκατό του παγκόσμιου εισοδήματος
το 2006 έναντι του 2,3 τοις εκατό το 1970. Το πλουσιότερο 20 τοις εκατό (που ζει κυρίως στο
Βορρά) κατέχει το 86 τοις εκατό του παγκόσμιου εισοδήματος, έναντι του 70 τοις εκατό το
1970.
33
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άνθρακα, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν επίσης ενταχθεί στην περιβαλλο‐
ντική μόδα, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών αναπτύξει «πρά‐
σινες» πολιτικές (π.χ. Banerjee 2001, Fineman 2001). Για παράδειγμα, την
άνοιξη του 2007 αρκετές αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων, συμπεριλαμ‐
βανομένης της Tesco, της Marks & Spencer και της Wal‐Marts, ανακοίνωσαν
τη δέσμευσή τους να αποκτήσουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
Με τη διεύρυνση του κοινού του, ο περιβαλλοντισμός έχει διατυπωθεί ανα‐
φορικά με προγράμματα μεταρρυθμίσεων, κάτω από διάφορες καθησυχα‐
στικές ταμπέλες, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη ή ο οικολογικός εκσυγχρονισμός
(Baker 2006, Blühdorn και Welsh 2007, Gibbs 2007). Αυτά τα προγράμματα
των μεταρρυθμίσεων τείνουν να προσφέρουν μια αισιόδοξη προοπτική βα‐
σισμένη στη χρήση οικολογικά αποδοτικών τεχνολογιών για την επίλυση
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και συνήθως προβάλλονται ως «ορθο‐
λογικές» και «εφαρμόσιμες» λύσεις. Έτσι, ο διάλογος περί περιβαλλοντικού
εκσυγχρονισμού, ενστερνιζόμενος από πολλές εταιρίες, τείνει να τονίζει τον
πραγματισμό του και την πρακτική σημασία του απέναντι στην αφέλεια ή
την ακρότητα των πιο ριζοσπαστικών απόψεων (Prasad και Elmes 2005).
Κεντρικό ρόλο σε αυτά τα προγράμματα και τον «πραγματισμό» τους έχει η
πίστη στη συμβατότητα ανάμεσα στον καταναλωτικό καπιταλισμό και στην
οικολογική βιωσιμότητα. Πράγματι, αυτή η πεποίθηση έχει εξελιχθεί σε ένα
ηγεμονικό και βολικό μοτίβο (Blühdorn και Welsh 2007), το οποίο τροφο‐
δοτείται από την πίστη στην οικο‐τεχνολογία και στους μηχανισμούς της
αγοράς. Έτσι, ενώ οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν βρει κεντρικό ρόλο
στην ατζέντα κυβερνήσεων και πολλών εταιριών, οι θεμελιώδεις αρχές των
Δυτικών προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής παραμένουν αδιαπραγ‐
μάτευτες. Η οικολογική βιωσιμότητα, όπως διαμορφώνεται από τις εθνικές
κυβερνήσεις ή τους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Agenda 21, το Πρωτόκολλο
του Κιότο, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), πα‐
ραμένει σταθερά υποκείμενη στην οικονομική ανάπτυξη. Ενώ υπάρχουν
διάφορες προσεγγίσεις για τον οικολογικό εκσυγχρονισμό ή τη βιώσιμη
ανάπτυξη (π.χ. Barry 2005, Christoff 1996), το κεντρικό μοτίβο είναι ο συμ‐
βιβασμός των εντάσεων μεταξύ της τεχνολογίας και της οικολογίας, της
οικονομικής ανάπτυξης και της οικολογίας, καθώς και μεταξύ της ανταγω‐
νιστικής αγοράς και της οικολογίας (Blühdorn και Welsh 2007). Σε αυτή τη
βολική απεικόνιση, η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία
συνδέονται στενά με στρατηγικές αμοιβαίου κέρδους (win‐win), υπονοώ‐
ντας ότι μπορούμε να έχουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να αντιμετωπίζουμε κανέ‐
ναν κίνδυνο (Milne et al. 2006). Ωστόσο, αυτή η πολιτική εξομάλυνση της
έννοιας της βιωσιμότητας 34 έχει αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών επικρί‐
σεων (π.χ. Blühdorn και Welsh 2007, de Geus 2003, Harvey 1996, York et al.
2003). Από τη στιγμή που άρχισε να αποτελεί την κυρίαρχη τάση, η βιωσι‐
34
Από την άποψη αυτή, ο Pumar (2005) προσφέρει μια ενδιαφέρουσα άποψη για τον
τρόπο με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της βιωσιμότητας, και
κατέληξε να απαλείψει πιο ριζοσπαστικές προοπτικές.
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μότητα έχει απολέσει τις πιο ριζοσπαστικές αμφισβητήσεις των οικονομι‐
κών μοντέλων, και ειδικότερα της οικονομικής ανάπτυξης. Για πολλούς, ήδη
από τη δημοσίευση της έκθεσης «Τα Όρια της Ανάπτυξης» (Limits to
Growth) το 1972 (Meadows et al. 1972), αν πρόκειται να υπάρξει οποιαδή‐
ποτε ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον, πρέπει να αμφισβητηθεί η οικονομική
ανάπτυξη (π.χ. Carruthers 2001, Milne et al. 2006, Trainer 2002, Scott‐Cato
2006). Όπως υπογραμμίζουν οι Prasad και Elmes (2005), οι πολιτικές της
βιώσιμης ανάπτυξης, ο εταιρικός περιβαλλοντισμός ή ο οικολογικός εκσυγ‐
χρονισμός είναι «εφαρμόσιμα» μόνο στο βαθμό που συνεπάγονται την ελά‐
χιστη δυνατή αναστάτωση και ενόχληση για τις επιχειρήσεις και τους κατα‐
ναλωτές στον Βορρά, αλλά σίγουρα όχι λόγω της ικανότητάς τους να παρά‐
σχουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Πράγματι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι
αυτό που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης στο πλαίσιο της πολιτικής της
βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι η πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αλλά
μάλλον η αδυναμία και η απροθυμία μας να ακολουθήσουμε μια τέτοια πο‐
ρεία (Blühdorn και Welsh 2007). Έτσι, μπροστά στις αυξανόμενες οικολογι‐
κές καταστροφές σε όλο τον κόσμο, από ξηρασίες σε πλημμύρες, και από
ερημοποιήσεις σε εξαφανίσεις ειδών, η συνεχιζόμενη επιμονή στην αποτε‐
λεσματικότητα της τεχνολογίας και στις λύσεις μέσω των αγορών, και η
ταυτόχρονη άρνηση ότι η καπιταλιστική αρχή της αέναης ανάπτυξης είναι
μη βιώσιμη μόνο ως παθολογικές μπορεί να χαρακτηριστούν (Blühdorn και
Welsh 2007). Ο λόγος και οι πολιτικές της βιώσιμης ανάπτυξης και του οικο‐
λογικού εκσυγχρονισμού χρησιμεύουν μόνο για να «συντηρούν το μη βιώσι‐
μο» (Blühdorn 2007). Όχι μόνο απαλλάσσουν τις μεγάλες εταιρείες και την
καπιταλιστική οικονομία αέναης ανάπτυξης από τις περιβαλλοντικές τους
ευθύνες, αλλά και τις προβάλλουν ως τους νέους ήρωες της βιωσιμότητας: η
BP (British Petroleum) θα μας πάει «Πέρα από το πετρέλαιο» 35 και η οικο‐
νομική ανάπτυξη προς ένα βιώσιμο μέλλον.
Το κίνημα για την αποανάπτυξη είναι σταθερά θεμελιωμένο σε αυτή την
κριτική στις «λύσεις» ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση που παρα‐
μένουν προσανατολισμένες στην οικονομική ανάπτυξη, όπως θα γίνει φανε‐
ρό στην ακόλουθη συζήτηση.

Εισαγωγή στο κίνημα της αποανάπτυξης
Η ιδέα της αποανάπτυξης, ή décroissance, και οι συζητήσεις που έχει προκα‐
λέσει εντάσσονται μέσα σε μια μακρά κριτική παράδοση ενάντια στη νεοφι‐
λελεύθερη αντίληψη της οικονομικής ανάπτυξης. Επομένως, το κίνημα ανα‐
γνωρίζει τον Gandhi, τον Gorz (1975), την Arendt (1958), τον Illich (1973)
και τον Schumacher (1973) (για να αναφέρουμε μόνο μερικούς) ως προδρό‐
μους του. Ο όρος décroissance εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη γαλλική
35
[Σ.τ.Μ.] Εδώ πρόκειται για λογοπαίγνιο με τα αρχικά της εταιρείας. Η φράση «Πέρα από
το πετρέλαιο» (Beyond Petroleum) στα αγγλικά έχει τα ίδια αρχικά με αυτά της εταιρείας
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μετάφραση της σημαντικής μελέτης του Georgescu‐Roegen (1971) «Ο νόμος
της εντροπίας και η οικονομική διαδικασία» 36 . Έκτοτε διαδόθηκε από διά‐
φορους συγγραφείς, ως επί το πλείστον ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους,
όπως οι Latouche, Ariès, Cheney και Schneider, για να αναφέρουμε μερικούς
από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές της, μέσα από τις σελίδες της Monde
Diplomatique (π.χ. Latouche 2004b, 2006b) και διάφορες άλλες δημοσιεύ‐
σεις (π.χ. Ariès 2005, 2006, Cheynet et al. 2003, Latouche 2001, 2004a,
2005a,b, 2006a). Οι ιδέες της έχουν κυκλοφορήσει και συζητηθεί σε διάφορα
μέσα, για παράδειγμα σε ένα μηνιαίο περιοδικό με τίτλο «La Décroissance»,
μέσω ενός ερευνητικού κέντρου – το «Ινστιτούτο Κοινωνικών και Οικονομι
κών Σπουδών για τη Βιώσιμη Αποανάπτυξη» (Institut d’Etudes Economiques
et Sociales pour la Décroissance Soutenable), μέσω ενός πολιτικού κόμματος
– το «Κόμμα για την Αποανάπτυξη» (le Parti pour la Décroissance), καθώς
και μέσω πιο άτυπων τοπικών ή διαδικτυακών ομάδων.
Ο Georgescu‐Roegen (1971) εισήγαγε την έννοια της αποανάπτυξης ως α‐
πάντηση στη μη αναστρέψιμη βλάβη που θεωρούσε ότι προκαλούν οι πολι‐
τικές της αέναης ανάπτυξης τις οποίες κηρύσσει η νεοφιλελεύθερη οικονο‐
μία. Υποστήριζε ότι η κλασσική οικονομική επιστήμη βασίζεται σε μια μηχα‐
νιστική θεώρηση η οποία αγνοεί την αρχή της εντροπίας, δηλαδή τον δεύτε‐
ρο νόμο της θερμοδυναμικής. Σύμφωνα με τον νόμο της εντροπίας, ενώ η
ενέργεια μπορεί διατηρείται («τίποτε δεν χάνεται, όλα μεταμορφώνονται»),
ωστόσο υποβαθμίζεται ή μετασχηματίζεται με τη χρήση της, και επομένως
δεν μπορεί να επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση και να χρησιμοποιη‐
θεί ξανά με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, η ενέργεια που χρησιμοποιείται
για την παραγωγή ενός υπολογιστή δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει στην
αρχική της κατάσταση και να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί ένας άλλος
υπολογιστής. Συνεπώς, η αέναη οικονομική ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται σε
μια συνεχώς αυξανόμενη χρήση των φυσικών πόρων, θα οδηγήσει στην
εξάντληση και τη λεηλασία της φέρουσας ικανότητας της γης και αποτελεί
μια φυσική εκτροπή (physical aberration). Για τον Georgescu‐Roegen, η
κλασσική οικονομική επιστήμη, αγνοώντας το νόμο της εντροπίας είναι
ταυτόχρονα όχι αρκετά υλιστική ώστε να μην λαμβάνει υπόψη την πραγμα‐
τικότητα των φυσικών πόρων, και υπερβολικά υλιστική με την έννοια ότι
υποβιβάζει τα ανθρώπινα όντα στην οικονομική τους λειτουργία ως παρα‐
γωγούς και καταναλωτές – το οποίο αποτελεί βασικό επιχείρημα του κινή‐
ματος για την αποανάπτυξη, στο οποίο θα επιστρέψω στην επόμενη ενότη‐
τα.
Αντλώντας επιχειρήματα από το έργο του Georgescu‐Roegen, οι υποστηρι‐
κτές της αποανάπτυξης καταγγέλλουν την οικονομική σκέψη και τα συστή‐
ματα που βλέπουν την οικονομική ανάπτυξη ως το υπέρτατο αγαθό. Προ‐
σφέρουν την αποανάπτυξη ως ένα συμβολικό όπλο ή «έννοια‐βόμβα» (mot
οbus) (Ariès 2005) ενάντια στην «τυραννία της οικονομικής ανάπτυξης» και
36
Το βιβλίο μεταφράστηκε στα γαλλικά ως Decroissance: EntropieEcologieEconomie
(Georgescu‐Roegen 1979).
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για να μας προκαλέσουν να στραφούμε προς εναλλακτικές. Εκτός από το να
καταδεικνύουν ότι η οικονομική ανάπτυξη και η συνεχώς αυξανόμενη κατα‐
νάλωση δεν είναι βιώσιμες από κοινωνική και οικολογική σκοπιά, αμφισβη‐
τούν επίσης τους δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης, όπως το Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν (π.χ. Ariès 2005, Clementin 2005). Οι δείκτες αυτοί λαμβά‐
νουν υπόψη μόνο την παραγωγή και την πώληση των εμπορευματοποιημέ‐
νων αγαθών και υπηρεσιών, αγνοώντας τις βλαβερές συνέπειες που αυτά
προκαλούν σε άλλα «αγαθά»: τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία,
την υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων, την ποιότητα ζωής, τις
κοινωνικές σχέσεις. Τονίζουν τον παραλογισμό ενός οικονομικού συστήμα‐
τος που βασίζεται στην «ανάπτυξη» όταν αυτό που πρέπει να «αναπτυχθεί»
παραμένει αυθαίρετο. Επομένως, τα αυξανόμενα κρούσματα καρκίνου, τα
τροχαία δυστυχήματα, η παχυσαρκία, οι οικολογικές καταστροφές, οι πόλε‐
μοι, όλα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της κατανάλωσης
των ασφαλιστικών και ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών, της βιομηχανίας
καθαρισμού, όπλων και ούτω καθεξής – ένα επιχείρημα που έχει προβληθεί
από πολλούς στο πλαίσιο πράσινων πολιτικών (π.χ. Scott‐Cato 2006).
Το κίνημα της αποανάπτυξης είναι εξίσου καυστικό προς κάθε προσπάθεια
να συμβιβαστούν οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Για
παράδειγμα, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης θεωρείται «σχήμα οξύμωρο»
(Latouche 2004b), διότι η οικονομική ανάπτυξη είτε είναι αειφόρος, πράσινη
ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Στον πυρήνα
αυτού του επιχειρήματος βρίσκεται η κριτική στην εξάρτηση και πίστη στις
οικολογικές τεχνολογίες που θα μας οδηγήσουν σε μια «πρασινότερη» ανά‐
πτυξη. Το κύριο επιχείρημα εδώ σχετίζεται με αυτό που έχει γίνει γνωστό ως
το «φαινόμενο αναπήδησης» (rebound effect) (Binswanger 2003, Schneider
2002, 2003): κάθε κέρδος σε ενέργεια που προέρχεται από τη χρήση πιο
αποδοτικής τεχνολογίας συνήθως ακυρώνεται από την αύξηση της κατανά‐
λωσης. Οι οικολογικά αποδοτικές τεχνολογίες μας κάνουν απλώς να κατα‐
ναλώνουμε περισσότερο, μια διαπίστωση που επιβεβαιώνεται και από άλ‐
λους (π.χ. Princen 2003, Herring 2002). Για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα με
υψηλή απόδοση καυσίμου μας δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε περισ‐
σότερο. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας μας επιτρέπει να θερμάνουμε το
σπίτι ή το νερό μας περισσότερο, και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα δεν εντο‐
πίζεται στις οικολογικά αποδοτικές τεχνολογίες καθ’ αυτές που δυνητικά
μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά στην ένταξή τους μέσα σε ένα μοντέλο οικο‐
νομικής ανάπτυξης, δηλαδή την χρησιμοποίησή τους για την αύξηση της
κατανάλωσης και της παραγωγής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συσσώρευσης οικολογικών (και κοινωνικών) συ‐
ντριμμιών, του παράλογου και αυθαίρετου ορισμού της ανάπτυξης, καθώς
και της επιδίωξης της οικονομικής ανάπτυξης (κι ας είναι «βιώσιμη») με
κάθε κόστος, η αποανάπτυξη προσφέρεται κυρίως ως ένα εννοιολογικό ή
ιδεολογικό όπλο. Οι υποστηρικτές της αποανάπτυξης αμφισβητούν τη «φυ‐
σικότητα», το υποτιθέμενα αναπόφευκτο και επιθυμητό της οικονομικής
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ανάπτυξης. Αντιτίθενται προς την ιδεολογία της οικονομικής ανάπτυξης
(περισσότερο από ότι στην οικονομική ανάπτυξη καθ’ αυτή που δεν είναι
τίποτα περισσότερο από ένας αυθαίρετος υπολογισμός), και προσφέρουν
την αποανάπτυξη ως μια «λέξη‐βόμβα» (Ariès 2005), ένα πολιτικό όπλο για
να αποαποικιοποιήσουμε το συλλογικό φαντασιακό και να το ελευθερώ‐
σουμε από την τυραννία της οικονομικής ανάπτυξης (Latouche 2005a). Έτσι
η αποανάπτυξη δεν παρουσιάζεται ως ένα πρόγραμμα, μια ιδεολογία ή μια
άλλη οικονομική θεωρία (Latouche 2006b), αλλά ως μια συμβολική πρόκλη‐
ση ενάντια σε πολιτικές που θεωρούν την οικονομική ανάπτυξη ως αυτο‐
σκοπό. Η αποανάπτυξη δεν προορίζεται να μετατραπεί σε ένα συγκεκριμένο
σχέδιο ή αυτοσκοπό, αλλά να παραμείνει ένα μέσο για την προώθηση ενός
κριτικού πνεύματος (Ariès 2005), που θα αμφισβητεί την προτεραιότητα
που αποδίδεται στις οικονομικές αξίες και αρχές 37 . Σύμφωνα με τον Ariès
(2005), αυτή η κριτική πρόθεση αποδίδεται καλά με τον όρο «αποανάπτυ‐
ξη» (degrowth). Μολονότι ο όρος μπορεί να έχει μια αρνητική χροιά, παρου‐
σιάζει το πλεονέκτημα ότι δεν είναι εύκολο να ανακτηθεί και χρησιμοποιη‐
θεί από τον καπιταλισμό και τη λογική του «όλο και περισσότερο» στην
οποία εκείνος βασίζεται. Πράγματι, όπως ο Monbiot (2007) εύστοχα θέτει σε
ένα επικριτικό σχόλιο για τις προσπάθειες των σούπερ μάρκετ να μειώσουν
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: τα σούπερ μάρκετ μπορεί να προσπα‐
θούν να μας πουλήσουν «πράσινα» και «ηθικά», αλλά ένα πράγμα που τα
σούπερ μάρκετ ή ο καπιταλισμός εν γένει δεν μπορεί να μας πουλήσει είναι
«λιγότερο».
Η αποανάπτυξη όμως δεν είναι απλώς ένα ποσοτικό ζήτημα του να κάνουμε
τα ίδια αλλά λιγότερο. Είναι, ακόμα περισσότερο, μια παραδειγματική ανα‐
διάταξη αξιών, ιδίως η εκ νέου επιβεβαίωση των κοινωνικών και οικολογι‐
κών αξιών και η εκ νέου πολιτικοποίηση της οικονομίας. Στοχεύει να μας
βγάλει έξω από την οικονομία, από τον τομέα του υπολογίσιμου και οικονο‐
μικού ορθολογισμού, και να θέσει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη φύ‐
ση του πλούτου, τη διανομή, τη χρήση και την κατάχρησή του. Συνεπώς, η
αποανάπτυξη δεν είναι απλώς ένα ποσοτικό ζήτημα του να παράγουμε και
να καταναλώνουμε λιγότερο, αλλά ένα εργαλείο που προτείνεται για να
ξεκινήσει μια πιο ριζική ρήξη με την κυρίαρχη οικονομική σκέψη. Αυτή η
ριζική αλλαγή σηματοδοτείται κατά πρώτο λόγο από ένα κάλεσμα για την
επαναφορά δημοκρατικών επιλογών και συζητήσεων στη διαμόρφωση της
οικονομίας και, κατά δεύτερο λόγο, από το να φανταστούμε εκ νέου τις οι‐
κονομικές μας σχέσεις και ταυτότητες με διαφορετικούς όρους. Και οι δύο
αυτές προτάσεις αντανακλούνται στη βασική θέση του κινήματος της αποα‐
νάπτυξης: να ξεφύγουμε ή να δραπετεύσουμε από την οικονομία (escaping
from the economy, sortir de l'economie). Αυτό το θέμα θα διερευνηθεί στην
Αυτή η έμφαση στην κριτική αντικατοπτρίζεται επίσης στο μανιφέστο και στο
καταστατικό του «Κόμματος για τη Αποανάπτυξη». Το κόμμα αυτοπροσδιορίζεται ως αντι‐
εξουσιαστικό και το καταστατικό του περιέχει μια ρήτρα που ορίζει ότι κάθε μέλος που
εκλέγεται σε θέση εκτελεστικής εξουσίας θα πρέπει να παραιτείται από το κόμμα για τη
διάρκεια της θητείας του/της.
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επόμενη ενότητα, αλλά πρώτα ίσως αξίζει να περιγράψουμε εν συντομία
τους διάφορους τρόπους με τους οποίους το κίνημα της αποανάπτυξης έχει
εκδηλωθεί στη γαλλική πολιτική.
Το κίνημα της αποανάπτυξης είναι ένα χαλαρό και ανοικτό δίκτυο που περι‐
λαμβάνει διάφορα φόρουμ για την κυκλοφορία, την ανταλλαγή και συζήτη‐
ση ιδεών και εμπειριών. Αυτές οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται μέσα από
διάφορα μέσα και πλατφόρμες, για παράδειγμα, το μηνιαίο περιοδικό «De
croissance: Le Journal de la Joie de Vivre», διάφορα φόρα σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο (για παράδειγμα μια ανοιχτή πλατφόρμα συζήτησης διαφορετικών
προοπτικών για την αποανάπτυξη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πιο πρα‐
κτικό επίπεδο, στο www.decroissance.info), και ένα κέντρο έρευνας για την
αποανάπτυξη (Institut d’Etudes Economiques et Sociales pour la Décroissance
Soutenable, www.Decroissance.org). Επιπλέον, το κίνημα της αποανάπτυξης
διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για να μεταφέρει τις ιδέες του στο κοινό.
Οι δύο πιο σημαντικές εκδηλώσεις είναι η «ημέρα που δεν αγοράζουμε τίπο‐
τα» (buy nothing day) κάθε Νοέμβριο, και η διοργάνωση της Marche pour la
Decroissance (Πορεία για την Αποανάπτυξη). Η πρώτη πορεία διοργανώθη‐
κε το καλοκαίρι του 2005, με τους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος από
μια μέρα έως τέσσερις εβδομάδες. Η πορεία χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημέ‐
νη όχι μόνο γιατί έκανε ορατή την ιδέα της αποανάπτυξης, αλλά και γιατί
προώθησε πειράματα αποανάπτυξης με τους συμμετέχοντες να συμβιώνουν
αρμονικά, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για ένα μήνα. Παρό‐
μοιες πορείες έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2006 και του 2007. Σε πιο επί‐
σημο επίπεδο, το κίνημα της αποανάπτυξης οδήγησε στο σχηματισμό ενός
πολιτικού κόμματος τον Απρίλιο του 2006, το Parti pour la Decroissance
(www.partipourlaDecroissance. net).
Για να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του κινήμα‐
τος της αποανάπτυξης, υπάρχουν τρία σημεία που αξίζει να τονιστούν. Το
πρώτο είναι η θεμελίωση του κινήματος εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Πολλοί από τους εκπροσώπους του (π.χ. Ariès, Latouche, Cheynet, Schnei‐
der) είναι πανεπιστημιακοί που έχουν αναπτύξει δεσμούς με διάφορα Ευ‐
ρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων των European So‐
ciety for Ecological Economics (ESEE, www.euroecolecon.org), Sustainable
Europe Research Institute (SERI, www.seri.at) και Research and De‐
growth/Recherche et Decroissance (R&D, www.degrowth.net). Αυτά τα ι‐
δρύματα σε συνεργασία μεταξύ τους, διοργανώνουν ένα διεθνές συνέδριο
για την αποανάπτυξη («Οικονομική Αποανάπτυξη για την Βιωσιμότητα και
τη Δικαιοσύνη»). Δεύτερον, η αυξανόμενη διεθνής διάσταση του κινήματος
αντανακλάται επίσης σε ένα πιο λαϊκό επίπεδο με την εμφάνιση ενός δικτύ‐
ου αποανάπτυξης στην Ιταλία (Decrescita, www.decrescita.it), και ενός πα‐
νευρωπαϊκού δικτύου των Αντιρρησιών Μεγέθυνσης για τη Μετά‐
Ανάπτυξη/Reseau d'Objecteurs de Croissance pour l'Apres‐Developpement
(ROCADE, www.apres‐developpement.org). Τέλος, η ανάπτυξη του κινήμα‐
τος της αποανάπτυξης στη Γαλλία είναι ενδιαφέρουσα δεδομένου ότι έχει
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αποκτήσει ένα επίπεδο προβολής και οργάνωσης που ίσως δεν έχει επιτευ‐
χθεί αλλού. Πράγματι, είναι ένας όρος με τον οποίο οι περισσότεροι υποψή‐
φιοι για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2007, καθώς και ο καθεστωτι‐
κός Τύπος, έπρεπε να ασχοληθούν, ακόμη και για να τον παραποιήσουν ή
υπονομεύσουν (Latouche 2007).

Βάζοντας την οικονομία στη θέση της
Το να βάλουμε την οικονομία πίσω στη θέση της, ή «το να ξεφύγουμε από
την οικονομία» (sortir de l'économie) (Homs 2006, Latouche 2005a,b) έχει
καταστεί κεντρικό μοτίβο του κινήματος της αποανάπτυξης, και συμπυκνώ‐
νει ορισμένα από τα κεντρικά θέματά της, ειδικά την έμφαση στη δημοκρα‐
τική επιλογή, και την πρόταξη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών αξιών
πάνω από την οικονομική λογική. Το να βάλουμε την οικονομία πίσω στη
θέση της εμπεριέχει την επιβεβαίωση των ανθρωπιστικών αξιών και των
πολιτειακών ιδεωδών της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης
(Ariès 2007, Cheynet 2007).
Για τους υποστηρικτές της αποανάπτυξης, προκειμένου να αντικρούσει κα‐
νείς τη νεοφιλελεύθερη οικονομία της ανάπτυξης, δεν είναι αρκετό για να
προτείνει εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα, διότι η πρόταση εναλλακτικών
οικονομιών δεν αρκεί για να αμφισβητήσει τη σημασία που αποδίδεται στην
οικονομία καθεαυτή. Αν θέλουμε να αντιταχθούμε στον οικονομικό ντετερ‐
μινισμό ή τον «οικονομισμό» πρέπει να αναθεωρήσουμε τον ρόλο των αξιών
και να επιστρέψουμε στο έδαφος της πολιτικής. Επομένως, μια από τις αφε‐
τηρίες του κινήματος της αποανάπτυξης είναι να πολιτικοποιήσει την οικο‐
νομία, να την αποκαλύψει ως μια αφηρημένη ιδέα, ως ένα αυτοαναφορικό
σύστημα αναπαραστάσεων (Latouche 2005b, Homs 2006) και όχι ως μια
αντικειμενική πραγματικότητα, μια σειρά από «δεδομένα» γεγονότα, όπως
συνήθως παρουσιάζεται. Φυσικά, σε αυτό το σημείο, οι υποστηρικτές της
αποανάπτυξης αντλούν επιχειρήματα από μια ολόκληρη παράδοση που από
την εποχή του Polanyi (1944) προσπάθησε να αποδομήσει τη φυσικότητα
της οικονομίας (βλ. για παράδειγμα, Caille 2005, Callon 1998, Gibson‐
Graham 1996, 2006) και να αμφισβητήσει την «στιβαρότητα», τη «δεδομε‐
νοποίηση» ή το δήθεν αναπόφευκτο των οικονομικών «πραγματικοτήτων»,
όπως η αγορά, η εργασία ή η αξία. Από αυτή την σκοπιά, η οικονομία θεω‐
ρείται ως μια ιστορική διαδικασία που δημιουργήθηκε μέσω διαλογικών
πρακτικών και όχι ως ένα φυσικό, αυτόνομο και μη ιστορικό φαινόμενο. Για
παράδειγμα, οι Gibson‐Graham (1996, 2002, 2006) έχουν απευθύνει έκκλη‐
ση για μια επαναεννοιοποίηση (reconceptualisation) των οικονομικών σχέ‐
σεων και ταυτοτήτων μακριά από την «κεφαλαιοκεντρική» (capitalocentric)
σκέψη. Σε ολόκληρο το πλούσιο έργο τους, οι Gibson‐Graham (π.χ. 1996,
2002, 2006, Communities Economies Collective 2001) προσπάθησαν να
επαναπροσδιορίσουν τις οικονομικές δραστηριότητες αναφορικά με τη συ‐
νύπαρξη των διαφόρων μορφών συναλλαγών, την εργασία, καθώς και τους
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τρόπους παραγωγής και διανομής του πλεονάσματος. Κατά την εμπλοκή
τους σε διάφορα προγράμματα αναζωογόνησης τοπικών κοινοτήτων, οι
Gibson‐Graham και οι συνεργάτες τους στην Κολεκτίβα Οικονομιών των
Κοινοτήτων προσκάλεσαν τους ανθρώπους να φανταστούν ξανά την οικο‐
νομική τους δραστηριότητα με όρους διαφορετικούς από εκείνους που πα‐
ρέχονται από τον καπιταλισμό. Για παράδειγμα, επιδίωξαν να παρουσιά‐
σουν εκ νέου διαφορετικές μορφές συναλλαγών, έξω από την αγορά εμπο‐
ρευμάτων (π.χ. τοπικά συστήματα ανταλλαγών, δώρα, αμοιβαίες ανταλλα‐
γές μεταξύ νοικοκυριών), διάφορες μορφές εργασίας εκτός από τη μισθωτή
εργασία (π.χ. αυτο‐απασχόληση, εθελοντισμός, οικιακή εργασία) και διαφο‐
ρετικές μορφές της διανομής του πλεονάσματος εκτός από τη συσσώρευση
του κεφαλαίου και την «επιτακτική» επιδίωξη του κέρδους (π.χ. μορφές που
διέπονται από μια κοινωνική ή περιβαλλοντική ηθική). Αυτή η διεύρυνση
της «οικονομίας» δημιούργησε δυνατότητες ώστε οι άνθρωποι να φαντα‐
στούν ξανά τις «οικονομικές τους δραστηριότητες» όσον αφορά στις εθελο‐
ντικές τους συνεισφορές, την αμοιβαία βοήθεια και την παροχή «δωρεάν
υπηρεσιών», στις οποίες συμμετέχουν καθημερινά στο σπίτι, στη γειτονιά ή
στην ευρύτερη κοινότητα.
Το κίνημα της αποανάπτυξης συμμερίζεται μεγάλο μέρος της κριτικής διά‐
θεσης των Gibson‐Graham, και υποστηρίζει εξίσου το ότι η οικονομία είναι
ανοικτή σε επιλογές και πολλαπλές δυνατότητες. Και οι δύο προσεγγίσεις
συμβάλλουν στην απελευθέρωση της σύλληψης και εννοιοποίησης υλικών
πρακτικών από την κυριαρχία του καπιταλισμού. Ωστόσο, αν και οι δύο
μοιράζονται μια έγνοια για την πολιτικοποίηση της οικονομίας, προσεγγί‐
ζουν το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πρώτον, ενώ οι Gibson‐
Graham ενδιαφέρονται να απελευθερώσουν την οικονομία από την καπιτα‐
λιστική ερμηνεία, και να χαράξουν τις οικονομικές σχέσεις με όρους διαφο‐
ρετικούς από εκείνους που παρέχονται στο πλαίσιο του καπιταλισμού, το
κίνημα της αποανάπτυξης έχει ως αφετηρία πολιτικές έννοιες ή αξίες (δημο‐
κρατία, ιδιότητα του πολίτη) με σκοπό να αναδιατυπώσει τις οικονομικές
δραστηριότητες με πολιτικούς όρους. Δεύτερον, το κίνημα της αποανάπτυ‐
ξης εντάσσει την επαναεννοιοποίηση της οικονομίας μέσα στο πλαίσιο περι‐
βαλλοντικών ανησυχιών, και έτσι θα μπορούσε να σφυρηλατήσει δεσμούς
μεταξύ περιβαλλοντικών και οικονομικών καλεσμάτων να ξανασκεφτούμε
την οικονομία.
Η επιμονή στην κατασκευασμένη φύση της «οικονομίας», δεν σημαίνει ότι
πρέπει να αρνηθούμε τη σημασία διαφόρων υλικών πρακτικών που στοχεύ‐
ουν στην κάλυψη των αναγκών μας. Ωστόσο, για τους υποστηρικτές του
κινήματος της αποανάπτυξης (καθώς και για τους περισσότερους προανα‐
φερθέντες συγγραφείς, οι οποίοι τονίζουν την κατασκευασμένη και πολιτι‐
κή φύση της οικονομίας), οι πρακτικές αυτές πρέπει να ενσωματωθούν εκ
νέου στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, αντί να θεωρούνται ότι ανήκουν
σε ένα αυτόνομο, πραγμοποιημένο πεδίο «της οικονομίας».
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Η απόδραση από την οικονομία είναι τόσο ένα θέμα αποαποικιοποίησης του
φαντασιακού όσο και θέμα θέσπισης νέων πρακτικών, μας καλεί να ξανα‐
σκεφτούμε την οικονομία (ή όπως το θέτει ο Caille 2005, «να από‐
σκεφτούμε το οικονομικό»), ή να ξανασκεφτούμε τους εαυτούς μας έξω από
τις οικονομικές σχέσεις, για παράδειγμα, μαχόμενοι την υποβάθμιση των
ανθρώπων στην οικονομική λειτουργία τους, ως παραγωγών και κατανα‐
λωτών (Ariès 2005). Αυτή η εκ νέου σκέψη έξω από την οικονομία διευκρι‐
νίζεται εδώ με δύο εννοιολογικές μετατοπίσεις στις συζητήσεις για την απο‐
ανάπτυξη, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί στην επιβεβαίωση ενός δια‐
φορετικού συνόλου αξιών από εκείνες του «οικονομικού ορθολογισμού»:
την αντικατάσταση του διαλόγου περί οικονομικών προσταγών από αυτόν
της επιλογής και της δημοκρατίας, και τον επαναπροσδιορισμό του κατανα‐
λωτή ως πολίτη.
Από τις οικονομικές επιταγές στη δημοκρατική επιλογή
Μια κεντρική έννοια της αποανάπτυξης είναι αυτή της δημοκρατίας, και μαζί
με αυτήν, η επιβεβαίωση της ύπαρξης επιλογών σε αντίθεση προς την υπο‐
τιθέμενη βεβαιότητα ή αυτονομία της οικονομίας της διαρκούς ανάπτυξης.
Η αποανάπτυξη προτάσσει την επιλογή τοποθετώντας όσα συνήθως πα‐
ρουσιάζονται ως αναπόφευκτοι οικονομικοί κανόνες ή δυνάμεις μέσα σε ένα
δημοκρατικό πλαίσιο, και αμφισβητεί «αμετάτρεπτες» οικονομικές επιταγές
όπως η συνήθως προβαλλόμενη ιδέα ότι η οικονομική ανάπτυξη (και η απο‐
δοτικότητα) συμβάλει στην προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
και σίγουρα κανείς δεν θα μπορούσε να αντιταχθεί σε αυτό! Για τους πολιτι‐
κούς και τα διευθυντικά στελέχη, η προστασία και η δημιουργία θέσεων
εργασίας αποτελούσε πάντα ένα μαγικό κόλπο (ή όπως οι υποστηρικτές της
αποανάπτυξης ίσως πιο εύστοχα αποκαλούν, μια εκβιαστική στρατηγική)
που χρησιμοποιούν για να επικαλεστούν και να νομιμοποιήσουν μέτρα απο‐
δοτικότητας σχεδιασμένα να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα ή προ‐
γράμματα οικονομικής ανάπτυξης, λες και οι «θέσεις εργασίας» είναι από
μόνες τους ένας αναντίρρητος αυτοσκοπός. Και μάλιστα ένα από τα κύρια
επιχειρήματα που έχουν επικαλεστεί εναντίον του κινήματος της αποανά‐
πτυξης είναι ότι θα οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας. Ωστόσο, οι
υποστηρικτές της αποανάπτυξης αμφισβητούν την κοινωνική χρησιμότητα
της δημιουργίας ή της προστασίας επιβλαβών ή χωρίς νόημα θέσεων εργα‐
σίας, για παράδειγμα, ρωτούν: τι είδους θέσεις εργασίας; Υπό ποιές συνθή‐
κες; Για να παράγουν τί; Για ποιόν; Με ποιές συνέπειες; Για ποιά κοινωνική
χρησιμότητα; Αυτά τα ερωτήματα έχουν οδηγήσει σε συζητήσεις μέσα στο
κίνημα της αποανάπτυξης που όχι μόνο παρέχουν μια κριτική της αξίας που
δίνεται στην (μισθωτή) εργασία, αλλά επίσης καλούν για εθελοντική μείωση
του χρόνου εργασίας λαμβάνοντας μονομερώς άδεια άνευ αποδοχών (π.χ.
Homs 2007).
Ενώ το κίνημα της αποανάπτυξης σκοπεύει να μας απαλλάξει από τις οικο‐
νομικές προσταγές, είναι εξίσου καχύποπτο με τις πολιτικές ή οικολογικές
επιταγές. Συνεπώς, έχει συνείδηση του πιθανού κινδύνου να αναδυθούν
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αυταρχικές απαντήσεις στην περιβαλλοντική κρίση. Υπάρχει μια παλιά έ‐
νταση μέσα στο οικολογικό κίνημα ανάμεσα στη δέσμευση για περισσότερη
δημοκρατία και ευρεία λαϊκή συμμετοχή από τη μία πλευρά, και την τάση
για άμεση δράση και αποτελέσματα υπό το πρίσμα της ταχείας οικολογικής
υποβάθμισης, από την άλλη (Latta 2007, Torgerson 1999). Πράγματι, η αί‐
σθηση μιας περιβαλλοντικής κρίσης θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμα μέσο
(εκτός από την επίκληση της απειλής της τρομοκρατίας) για την ενίσχυση
της κρατικής εξουσίας (Blühdorn και Welsh 2007).
Το κίνημα της αποανάπτυξης αναγνωρίζει τον κίνδυνο του να σκεφτόμαστε
«προσανατολισμένοι στους σκοπούς», όπου η αντίληψη μιας κρίσης παράγει
μια «πολιτική επιταγή» που παραγκωνίζει τη δημοκρατική συζήτηση και
μας καλεί όλους να ενεργήσουμε με συντονισμένο τρόπο. Όπως σημειώνει ο
Latouche (2006b), ενόψει των σοβαρών περιβαλλοντικών απειλών, οι άν‐
θρωποι που έχουν περισσότερα να χάσουν (κυρίως στο Βορρά), θα μπορού‐
σαν κάλλιστα να παραδώσουν την ελευθερία τους σε κρατικούς αντιπρο‐
σώπους που τους υπόσχονται να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους. Αυτό
βέβαια συνεπάγεται μια δραστική επιδείνωση των αδικιών παγκοσμίως, και
θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τη δημοκρατία. Η αποανάπτυξη προσφέρει
μια κατεύθυνση για την αποφυγή της «οικο‐κρατίας» (ecocracy) στο μέλλον,
μια εναλλακτική που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε σήμερα για να παραμεί‐
νουμε σε θέση να μπορούμε να διαμορφώσουμε συλλογικά και δημοκρατικά
το μέλλον μας εν όψει μιας οικολογικής υποβάθμισης. Όσο περισσότερο
περιμένουμε, τόσο σκληρότερο μπορεί να είναι το σοκ που θα μας επιβληθεί
από τα φυσικά όρια της γης και τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος να προκύψουν
οικο‐ολοκληρωτικές (ecototalitarian) λύσεις. Ωστόσο, αν και αναγνωρίζουν
την απειλή από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι υποστηρικτές της
αποανάπτυξης δεν είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη δημοκρατία για κάποια
«οικολογική επιταγή» περισσότερο από όσο για κάποια οικονομική ή πολι‐
τική επιταγή.
Σε αντίθεση με μερικούς ριζοσπάστες οικολόγους, ιδίως υποστηρικτές της
βαθιάς οικολογίας (deep ecology) (π.χ. Naess 1989, Sessions 1995), οι υπο‐
στηρικτές της αποανάπτυξης είναι πρόθυμοι να ξεφύγουν τόσο από την
«ισχύ» της φύσης όσο και από την κυριαρχία του καπιταλισμού ή της αγο‐
ράς. Η αποανάπτυξη δεν παρουσιάζεται ως μια οικολογική προσταγή (αν και
μπορεί να περιλαμβάνει και αυτό), αλλά ως μια ευκαιρία για να ξεκινήσουμε
έναν διάλογο και να επανοικειοποιηθούμε αποφάσεις για την οργάνωση
των οικονομικών και κοινωνικών μας δραστηριοτήτων. Επομένως, ο Ariès
(2005) επιμένει ότι η αποανάπτυξη δεν είναι μια «επιβαλλόμενη επιλογή» εν
όψει μιας καταστροφικής περιβαλλοντικής κρίσης. Προτιμά να κρατά απο‐
στάσεις από μελλοντικές εικόνες αποκάλυψης που θα μπορούσαν να νομι‐
μοποιήσουν επιβαλλόμενες λύσεις, και ισχυρίζεται ότι η αποανάπτυξη είναι
μια επιλογή που οι υπερασπιστές της θα έκαναν ακόμα και χωρίς την επερ‐
χόμενη οικολογική κρίση, «απλά για να είναι άνθρωποι». Η αποανάπτυξη
δεν παρουσιάζεται ως αναγκαιότητα, αλλά ως επιλογή, που πρέπει να γίνει
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δημοκρατικά και ανοιχτά. Ομοίως, για τον Latouche (2006b), ενώ μπορεί η
αποανάπτυξη να επιβάλλεται μέσω των φυσικών ορίων, είναι ταυτόχρονα
μια ευκαιρία να διεκδικήσουμε δημοκρατικά και να επανεξετάσουμε τον
τρόπο με τον οποίο ζούμε, ή «να κάνουμε την ανάγκη αρετή». Οι υλικές συν‐
θήκες, που καθορίζονται από τον περιορισμένο οικολογικό χώρο και την
τρέχουσα υπερβολική χρήση του, μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόταγμα
για ριζική αλλαγή στον τρόπο που οργανώνουμε τους εαυτούς μας, χωρίς
όμως να υπαγορεύουν πώς πρέπει να γίνει αυτό.
Αυτή η έμφαση στη δημοκρατική επιλογή σε βάρος της «προσταγής» συνο‐
δεύεται από την προνομιακή μεταχείριση των ανθρώπινων και κοινωνικών
αξιών σε σχέση με τις οικολογικές. Μπορεί η αποανάπτυξη να χρειάζεται να
λειτουργεί εντός οικολογικών ορίων, δεν παύει όμως να είναι έντονα βασι‐
σμένη σε ανθρωπιστικές αξίες. Έτσι διάφοροι υποστηρικτές της πασχίζουν
να δείξουν ότι οι ανησυχίες τους είναι κατά κύριο λόγο συνυφασμένες με
αξίες ανθρωπισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι οικολογικές. Έτσι,
όπως προαναφέρθηκε, ο Ariès (2005) θα υποστήριζε την αποανάπτυξη α‐
κόμη και χωρίς την επερχόμενη οικολογική κρίση, απλά «για να είμαστε άν‐
θρωποι». Παρομοίως, το Κόμμα για την Αποανάπτυξη αυτοχαρακτηρίζεται
πρώτα ως «ανθρωπιστικό» και μετά ως οικολογικό. Για τον Latouche
(2006a), η αποανάπτυξη δεν απαιτεί μόνο την προστασία του περιβάλλο‐
ντος, μα είναι παράλληλα ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γενικότερα,
υποστηρίζεται ότι η οικολογική κρίση είναι ένα μόνο αποτέλεσμα της ιδεο‐
λογίας της οικονομικής ανάπτυξης που καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό
(δημιουργώντας ανισότητες και φτώχεια), τη δημοκρατία, καθώς και το
περιβάλλον. Εν ολίγοις, η αποανάπτυξη δεν υποστηρίζεται ως αναγκαιότη‐
τα, αλλά ως πολιτική επιλογή: δεν είμαστε καταδικασμένοι στην αποανά‐
πτυξη, αλλά αυτή αποτελεί ένα δρόμο που μπορούμε να επιλέξουμε και να
διαμορφώσουμε.
Συνεπώς, η αποανάπτυξη δεν γίνεται αντιληπτή με όρους θυσίας, ή λιτότη‐
τας και έλλειψης (όπως συχνά κατηγορείται), αλλά ως μια ευκαιρία να επα‐
νεξετάσουμε τί συνιστά την καλή ζωή. Αυτή η έμφαση στην καλή ζωή σημα‐
τοδοτείται από τη χρήση όρων όπως η συμβιωτικότητα (conviviality)
(moins de biens, plus de liens – «λιγότερα αγαθά, περισσότερες σχέσεις»,
ένα από τα συνθήματα του κινήματος) και η ευημερία (ο υπότιτλος του
Journal de La Decroisssance είναι La Joie de Vivre, η χαρά της ζώής). Οι υπε‐
ρασπιστές του κινήματος επιμένουν ότι η αποανάπτυξη δεν απαιτεί τη μεί‐
ωση της ποιότητας ζωής, αλλά απλά μια διαφορετική αντίληψη για την
ποιότητα ζωής, που να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις εμπειρίες των αισθή‐
σεων, στις σχέσεις, στη συμβιωτικότητα, στη σιωπή και στην ομορφιά από
ότι στην κατανάλωση (Ariès 2005).
Αντικαθιστώντας τον καταναλωτή με τον πολίτη
Η ανάκτηση της ιδιότητας του πολίτη και η προώθηση αυτού του ρόλου σε
σχέση με οικονομικούς ρόλους, όπως αυτόν του καταναλωτή, υπήρξε ένα
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σημαντικό μοτίβο της πρόσφατης πολιτικής οικολογίας (π.χ. Dobson 2003,
2006, Dobson και Bell 2006, Dobson και Βαλένθια‐Saiz 2005, Doherty και de
Geus 1996, Hayward 2006, Latta 2007) 38 . Η ιδέα του Dobson (2003) περί
οικολογικής ιδιότητας του πολίτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ καθώς η
έμφαση στο πολιτικό αντί του ηθικού σκέλους συνάδει με την σκοπιά της
αποανάπτυξης. Ο ορισμός του Dobson (2003) για την οικολογική ιδιότητα
του πολίτη στηρίζεται στην ιδέα του οικολογικού αποτυπώματος. Η οικολο‐
γική ιδιότητα του πολίτη δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τον περιορισμένο οικολογικό χώρο και το υπερβολικό οικολογικό απο‐
τύπωμα. Στηρίζεται σε υλικές σχέσεις αλλά μεταφράζει αυτές τις σχέσεις σε
πολιτικές. Συνεπώς, οι σημερινές τεράστιες ανισότητες οικολογικών αποτυ‐
πωμάτων μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών καθορίζουν σχέσεις υπο‐
χρέωσης, ιδιαίτερα για τους πλούσιους ώστε να επιφέρουν μια πιο δίκαιη
κατανομή του οικολογικού χώρου (Dobson 2003). Για τον Dobson, η θεμε‐
λίωση της οικολογικής ιδιότητας του πολίτη στις υλικές σχέσεις που σχετί‐
ζονται με τον περιορισμένο οικολογικό χώρο, την καθιστά μια κατ’ εξοχήν
πολιτική έννοια διότι καθορίζει τους όρους της δικαιοσύνης και της αδικίας:
«Σύμφωνα με την αντίληψη μου, η πολιτική υποχρέωση μεταξύ των πολιτών
δημιουργείται, από τις απαιτήσεις για δικαιοσύνη υπό συνθήκες ανεπάρκειας
οικολογικού χώρου» (Dobson 2006: 448). Έτσι, η οικολογική ιδιότητα του
πολίτη, νοούμενη με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι ένα ηθικό ζήτημα, αλλά είναι
πολιτική έννοια, όπως προσπαθεί να δείξει ο Dobson (2003, 2006). Η κοινό‐
τητα που δημιουργείται από τις υλικές σχέσεις που καθορίζονται από το
οικολογικό αποτύπωμα είναι μια πολιτική κοινότητα, και όχι μια κοινότητα
που καθορίζεται από μια «κοινή ανθρώπινη ιδιότητα».
Αυτή η έμφαση στην πολιτική φύση της ιδιότητας του πολίτη είναι ένα χα‐
ρακτηριστικό που συμμερίζεται το κίνημα της αποανάπτυξης. Στην περί‐
πτωση αυτή η ιδιότητα του πολίτη γίνεται αντιληπτή επίσης με όρους συλ‐
λογικής, πολιτικής πρακτικής. Πράγματι, είναι η συλλογική και πολιτική
φύση της ιδιότητας του πολίτη, που ανοίγει την οδό διαφυγής από την οικο‐
νομία. Επικαλούμενοι τους πολίτες, απομακρυνόμαστε από τα ατομικά, ιδιο‐
τελή κίνητρα του καταναλωτή. Αυτό χρησιμεύει για να συνδέσουμε ατομικές
επιλογές και συμπεριφορές με συλλογική δράση και να τις εντάξουμε σε ένα
πολιτικό πλαίσιο, όχι μόνο «ανοίγοντας δυνατότητες ελέγχου της ιδιοτέλει‐
ας σε σχέση με το κοινό καλό» (Dobson και Valencia Saiz 2005, σ. 158), αλλά
επίσης και για να ανυψώσουμε μεμονωμένες ατομικές αποφάσεις και ενέρ‐
γειες του τρόπου ζωής (π.χ. ανακύκλωση, αγορά πράσινων προϊόντων), σε
ένα ευρύτερο πολιτικό πεδίο. Αυτή η πολιτικοποίηση της ιδιότητας του πο‐

38
Παρά το γεγονός ότι οι όροι «καταναλωτής» και «πολίτης» χρησιμοποιούνται συνήθως
για να εκφράσουν διαφορετικές ανησυχίες ή κίνητρα (την επιδίωξη και ικανοποίηση ατομικών
συμφερόντων ενάντια στην ηθική και συλλογική ευθύνη), η διάκριση αυτή δεν είναι πάντοτε
σαφής. Όπως σημειώνει η Shaw (2007), δεδομένου του αντίκτυπου που έχουν τα καταναλωτι‐
κά πρότυπα στην κοινωνία και το περιβάλλον, έχουν καταστεί, για κάποιους, ένα όχημα για την
πραγμάτωση της ιδιότητας του πολίτη και της οικοδόμησης της κοινότητας.
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λίτη είναι ιδιαίτερα κεντρική στην πρόταση του κινήματος της αποανάπτυ‐
ξης για μια γενική καταναλωτική απεργία.
Μια συγκεκριμένη στρατηγική που προβάλλεται ως πολιτικό όπλο για την
επανοικειοποίηση των ανθρώπων ως πολιτών είναι η ιδέα μιας καταναλω‐
τικής απεργίας (Ariès 2006). Εντούτοις, αυτή η καταναλωτική απεργία δεν
γίνεται αντιληπτή ως κάποια μεμονωμένη πράξη ατόμων, ως ένα πείραμα
τρόπου ζωής όπου κάποια άτομα μποϊκοτάρουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή
επιλέγουν την εθελούσια απλότητα (αν και αυτές οι στρατηγικές θεωρού‐
νται ότι έχουν επίσης μια αξία). Περισσότερο προτείνεται ως μια πολιτική
πράξη που θα μπορούσε να συνοδεύεται από συλλογικές απαιτήσεις προς
την κυβέρνηση και τις βιομηχανίες (Ariès 2006). Οι πολίτες θα μπορούσαν,
για παράδειγμα, να ζητήσουν θεσμικά ή νομικά πλαίσια που να τοποθετούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα (όπως ένα καθολικό δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέ‐
γαση, σε δωρεάν δημόσιες μεταφορές) πάνω από τα δικαιώματα των κατα‐
ναλωτών να επιλέγουν φτηνά αναλώσιμα προϊόντα, ή το δικαίωμα των πα‐
ραγωγών να διαφημίζονται. Έτσι, η ιδέα της καταναλωτικής απεργίας δεν
είναι η άσκηση εξουσίας ως καταναλωτές (δηλαδή ένα είδος «ψήφου με
καλάθι ή πορτοφόλι»), αλλά περισσότερο η άρνηση να προσδιορίζουμε τον
εαυτό μας ως καταναλωτή.
Αυτή η καταναλωτική απεργία θα μπορούσε να οργανωθεί σταδιακά, έτσι
ώστε οι μελλοντικοί «πρώην‐καταναλωτές» να μάθουν να χρησιμοποιούν
αυτό το όπλο και να ζουν χωρίς κατανάλωση. Τα μέτρα που προτείνονται
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη συμμετοχή στην «ημέρα που δεν αγορά‐
ζουμε τίποτα» που πραγματοποιείται ήδη το Νοέμβριο κάθε έτους και την
οργάνωση άλλων παρόμοιων, τη στοχοποίηση μορφών κατανάλωσης που
θεωρούνται ιδιαίτερα επιζήμιες (π.χ. φθηνά «αναλώσιμα» προϊόντα που
κατασκευάζονται υπό συνθήκες δουλείας), ή το κάλεσμα προς άλλους αν‐
θρώπους να προβληματιστούν σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να κατανα‐
λώνουν λιγότερο (Ariès 2006). Και καθώς μαθαίνουμε να ζούμε έξω από την
οικονομία, ή το πεδίο της εμπορευματικής συναλλαγής, η καταναλωτική
απεργία θα μπορούσε επίσης να γίνει ο επόμενος στόχος. Σε αντίθεση με την
απεργία των εργαζομένων, η οποία στοχεύει στην επιστροφή στην εργασία,
ο στόχος της απεργίας των καταναλωτών δεν είναι να επιστρέψουμε στην
κατανάλωση, αλλά να μάθουμε να ξεφεύγουμε από αυτή. Επομένως, η γενι‐
κή καταναλωτική απεργία θα μπορούσε να είναι τόσο μέσο όσο και σκοπός:
ένα όπλο για να επιτεθούμε στον πυρήνα του καπιταλισμού και των οικονο‐
μικών της ανάπτυξης – την αγιοποίηση της κατανάλωσης – αλλά την ίδια
στιγμή κι ένας τρόπος για να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά από τον οικο‐
νομικό άνθρωπο (homo economicus) στον οποίο συνήθως μας υποβιβάζουν.
Εάν η γενική καταναλωτική απεργία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μηχανι‐
σμός για να προτάξουμε τον πολίτη πάνω από τον καταναλωτή, μια άλλη
εννοιολογική στρατηγική που έχει προταθεί είναι να φανταστούμε εκ νέου
την αγορά ως ένα χώρο που μας καλεί ως πολίτες, που εκκαλεί το αίσθημά
μας για πολιτική συμμετοχή και όχι τον «οικονομικό μας ορθολογισμό». Συ‐
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νεπώς, ο Latouche (2003) προτείνει να επαναπροσδιορίσουμε την αγορά σε
σχέση με την Αγορά. Με βάση τις μελέτες των αγορών στην Αφρική, καθώς
και την απεικόνιση της Αγοράς στην Αρχαία Ελλάδα, προτείνει ότι o επανα‐
προσδιορισμός της αγοράς σε Αγορά θα επανεντάξει τις συναλλαγές μέσα
στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, και θα μας θεωρήσει πολίτες και όχι
καταναλωτές. Οι «αγορές» δεν θα θεωρείται πλέον πως είναι απλώς τόποι
εμπορευματικών συναλλαγών, αλλά ότι έχουν επίσης κοινωνικές και πολιτι‐
κές λειτουργίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αγορά δεν θα έχει οικονο‐
μικές λειτουργίες, αλλά ότι δεν θα υποβιβάζεται μόνο σε αυτές. Για τον La‐
touche, η Αγορά είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο ένα μέρος της δημόσιας
ζωής και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι ένας τόπος συνάντησης με το
ξένο, το διαφορετικό (ένα σχολείο ανεκτικότητας). Είναι επίσης ένα φόρουμ
για την πολιτική ζωή, όπου εκλεγμένοι εκπρόσωποι και υποψήφιοι βγαίνουν
να μιλήσουν, να προπαγανδίσουν και να συζητήσουν. Και η Αγορά είναι επί‐
σης ένα μέρος αντι‐εξουσίας στην επίσημη εξουσία (της Ακρόπολης). Για
παράδειγμα, στην Αφρική είναι ένα μέρος όπου οι γυναίκες μπορούν να ανα‐
τρέψουν τον υποδεέστερο ρόλο τους και να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους
ως πολίτες.
Στο πρακτικό κομμάτι, η επανεξέταση της αγοράς υπό το πρίσμα της Αγοράς
σημαίνει να την εντάξουμε μέσα στο χρόνο και το χώρο, και να την ενσωμα‐
τώσουμε στα τοπικά πλαίσια, έτσι ώστε να αποτελεί μια αμεσότερη πραγ‐
ματικότητα για τους συμμετέχοντες. Έτσι, η αγορά δεν είναι πλέον μια αφη‐
ρημένη, μακρινή, καθολική, πανταχού παρούσα και πανίσχυρη «δύναμη»,
αλλά μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα σταθερά θεμελιωμένη
στο χώρο και το χρόνο. Πράγματι, η τοπικοποίηση των συναλλαγών, της
παραγωγής, της οικονομίας και της πολιτικής αντιμετωπίζεται ως «το πιο
σημαντικό στρατηγικό μέσο» της αποανάπτυξης (Latouche 2006a). Για τους
υποστηρικτές της αποανάπτυξης, αυτό σημαίνει παραγωγή σε τοπικό επί‐
πεδο των περισσότερων από τα προϊόντα που πρόκειται να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών, τοπική χρηματοδότηση οργανισμών
μέσω της αξιοποίησης τοπικών πιστώσεων, τοπικά συστήματα συναλλα‐
γών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε τοπικό χρήμα, και
σε πολιτικό επίπεδο, δημιουργία «μικρών πολιτειών» όπου όλοι οι πολίτες
συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις της περιοχής τους.
Εν ολίγοις, οι έννοιες της δημοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη είναι
ισχυρά μοτίβα του κινήματος της αποανάπτυξης, και αποτελούν και τα δυο
μέρος της ευρύτερης πρόθεσής του να «ξεφύγουμε από την οικονομία», να
επαναπροσδιορίσουμε τις οικονομικές σχέσεις και ταυτότητες με πολιτικούς
όρους. Η έμφαση που δίνεται στη δημοκρατία αντικρούει ρητά κάθε οικονο‐
μική ή οικολογική επιταγή και τοποθετεί τις αποφάσεις μας σχετικά με θέ‐
ματα οργάνωσης στο πλαίσιο των συλλογικών μας ικανοτήτων. Επίσης, η
πρόταξη της εικόνας του πολίτη πάνω από εκείνη του καταναλωτή ανοίγει
το δρόμο για μορφές συλλογικής δέσμευσης που μας απομακρύνουν από τις
ιδιοτελείς δράσεις του οικονομικού ανθρώπου. Ωστόσο, από αυτή τη διπλή
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έμφαση στη δημοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη δεν λείπουν πιθανές
εντάσεις, που εντοπίζονται εξίσου στο ευρύτερο πλαίσιο της περιβαλλοντι‐
κής πολιτικής και που συζητούνται στην επόμενη ενότητα.

Ποιός θέλει να είναι πολίτης;
Οποιαδήποτε συζήτηση για τη δημοκρατία ή την ιδιότητα του πολίτη εγείρει
ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή και τον αποκλεισμό: ποιοί θα θέ‐
λουν/μπορούν να λάβουν μέρος στην κοινωνία των πολιτών; Θα είναι αυτή,
όπως αναφέρουν συχνά για την περιβαλλοντική πολιτική, το προνόμιο μιας
μικρής μειοψηφίας; (π.χ. Latta 2007, Schosberg 1999) ή μπορεί να γίνει με
τέτοιο τρόπο ώστε να εμπλέξει και να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό;
Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει μια πιθανή ένταση μεταξύ περιβαλλοντι‐
σμού και δημοκρατίας (Torgerson 1999, Latta 2007). Για το θέμα αυτό, το
κίνημα της αποανάπτυξης υποστηρίζει ρητά τη δημοκρατία πριν από την
οικολογία, και όπως προανέφερα, δυσπιστεί προς τον λόγο της «οικολογικής
επιταγής». Προκρίνοντας την επιλογή και τη δημοκρατία στην προσπάθεια
να πολιτικοποιήσει την οικονομία, προσέχει ώστε να μην πέσει σε μια δια‐
φορετικού τύπου μορφή ντετερμινισμού, οικολογικού ή άλλου, και επιμένει
ότι ενώ οι υλικές συνθήκες που καθορίζονται από τον περιορισμένο οικολο‐
γικό χώρο και την άδικη κατανομή του δημιουργούν μια επιτακτική ανάγκη
για ριζική αλλαγή, δεν υπαγορεύει ως κίνημα τους τρόπους με τους οποίους
αυτό θα πρέπει να γίνει. Πράγματι, η οικολογική κρίση θα μπορούσε να θε‐
ωρηθεί ως μια ευκαιρία για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας. Επιπλέον, η
έμφαση που δίνεται στην ιδιότητα του πολίτη μέσα στο κίνημα της αποανά‐
πτυξης καθώς και σε ορισμένες πρόσφατες μελέτες πολιτικής οικολογίας
(π.χ. Dobson 2003, 2006, Doherty και de Geus 1996), μας καλεί όλους να
συμμετέχουμε σε περιβαλλοντικές δράσεις. Η υποβάθμιση του περιβάλλο‐
ντος δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί αποκλειστικά μέσω κυ‐
βερνητικών πολιτικών, αλλά μέσα από τις καθημερινές αποφάσεις και τις
δράσεις όλων μας (π.χ. Berglund και Matti 2006). Εάν, σύμφωνα με τον Dob‐
son (2003), ορίσουμε την ιδιότητα του πολίτη με όρους υλικών σχέσεων
θεμελιωμένων στην οικολογική ανεπάρκεια, τότε είμαστε όλοι εμπλεκόμενοι
ως πολίτες, καλούμαστε να δράσουμε και να συμμετέχουμε στη δίκαιη κα‐
τανομή των περιορισμένων φυσικών πόρων. Είμαστε όλοι είτε οφειλέτες ή
πιστωτές οικολογικού χώρου (Dobson 2006).
Ωστόσο, αυτός ο ορισμός της (οικολογικής) ιδιότητας του πολίτη που μας
περιλαμβάνει όλους αφήνει δύο ερωτήματα αναπάντητα. Το πρώτο αφορά
στους μηχανισμούς μέσω των οποίων καλούμαστε ως πολίτες (πώς μπο‐
ρούμε να λάβουμε το κάλεσμα;), το δεύτερο αφορά την βούλησή μας να α‐
παντήσουμε σε αυτό το κάλεσμα, με άλλα λόγια, γιατί να θέλουμε να είμαστε
πολίτες;
Όσον αφορά στο πρώτο σημείο, το κίνημα της αποανάπτυξης μπορεί να
προσφέρει μια ενδιαφέρουσα συνεισφορά. Έχει προτείνει ή οργανώσει τη
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δημιουργία διαφόρων χώρων για την κοινωνία των πολιτών και την ιδιότη‐
τα του πολίτη, από ημερήσιες εκδηλώσεις όπως η «ημέρα που δεν αγορά‐
ζουμε τίποτα», μέχρι την πιο φιλόδοξη γενική καταναλωτική απεργία, και
μεγάλες μηνιαίες εκδηλώσεις, όπως η Πορεία για την Αποανάπτυξη, ή επι‐
χειρεί να επανεντάξει τις αγορές στον τοπικό κοινωνικό ιστό και την πολιτι‐
κή. Ωστόσο, αν και οι υποστηρικτές της αποανάπτυξης είναι πρόθυμοι να
ανοίξουν χώρους για την εγκαθίδρυση της τοπικής δημοκρατίας, είναι εξί‐
σου προσεκτικοί με τον κίνδυνο να αφήσουν την πολιτική συμμετοχή σε
αυτά τα σχετικά μικρά και τοπικά επίπεδα, διότι όπως υποστηρίζουν, αυτό
θα μπορούσε να οδηγήσει σε φαινόμενα τοπικισμού, και στον περιορισμό
της κριτικής και των εναλλακτικών λύσεων από μικρές περιθωριοποιημένες
ομάδες. Επομένως, για να αμφισβητήσουμε την υποτιθέμενη νεοφιλελεύθε‐
ρη συναίνεση γύρω από την οικονομική ανάπτυξη, και να πολιτικοποιήσου‐
με εκ νέου τις οικονομικές συζητήσεις και πρακτικές, είναι ανάγκη να εμπλέ‐
ξουμε και να συμπεριλάβουμε ένα ευρύτερο κοινό. Για να γίνει η αποανά‐
πτυξη πραγματικά συμμετοχική, δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια της τοπι‐
κής ή άμεσης συμμετοχής, αλλά πρέπει να επεκταθεί σε ευρύτερο επίπεδο,
χρειάζεται να γίνει ένα μαζικό κίνημα. Αυτό δεν αρνείται τη σημασία των
πρωτοβουλιών βάσης, των τοπικών πολιτικών και των «μικρών γεγονό‐
των». Αλλά σύμφωνα με τους υποστηρικτές της αποανάπτυξης, πρέπει επί‐
σης να αναπτύξουμε μηχανισμούς που θα συνδέσουν τις δράσεις σε τοπικό
επίπεδο με ένα ευρύτερο πολιτικό κίνημα, και θα μεταφέρουν τις συζητήσεις
σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Αυτό περιλαμβάνει την είσοδο στην κοινοβου‐
λευτική αρένα (Ariès 2007). Για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε το Κόμμα
για την Αποανάπτυξη, και κάποιοι υποστηρικτές της αποανάπτυξης υπο‐
στηρίζουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Πιστεύουν ότι ενώ η άμεση
δημοκρατία είναι κατάλληλη σε ένα μικρό τοπικό επίπεδο, δεν μπορεί να
οργανωθεί πέρα από μικρές ομάδες των 50 ατόμων, αποκλείοντας έτσι την
πλειοψηφία των πολιτών (Cheynet 2007). Σύμφωνα με τους υποστηρικτές
της αποανάπτυξης, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι απαραίτητη για
την οργάνωση της συλλογικής δράσης και συζήτησης χωρίς αποκλεισμούς.
Και πράγματι, φαίνεται ότι η στρατηγική αυτή κατάφερε να φέρει την ιδέα
της αποανάπτυξης στη κεντρική δημόσια σκηνή, διότι, όπως προαναφέρθη‐
κε, έχει γίνει ένας όρος τον οποίο ο Τύπος και οι πολιτικοί δεν μπορούν να
αγνοήσουν (αν και συνήθως τον κατακρίνουν).
Το δεύτερο θέμα που θέτει η έμφαση στην ιδιότητα του πολίτη αφορά στην
ύπαρξη κινήτρων. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανέσεις που πολλοί από εμάς
στο Βορρά έχουμε ως καταναλωτές, γιατί να επιθυμούμε το βάρος, τις υπο‐
χρεώσεις και την ευθύνη του πολίτη; Πράγματι, μια γρήγορη ανάγνωση των
κυβερνητικών αλλά και ατομικών αντιδράσεων για την αντιμετώπιση της
ραγδαία κλιμακούμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος δεν μας δίνει πολ‐
λές ελπίδες. Αν και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός των ατόμων και κυ‐
βερνήσεων που αναγνωρίζουν το επείγον των οικολογικών απειλών, παρα‐
μένουν απρόθυμοι ή ανίκανοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να
«συντηρούν το μη βιώσιμο», για να δανειστώ μια φράση από τον Blühdorn
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(2007). Αυτή είναι, πράγματι, μια αντίδραση που συνήθως αντιμετωπίζω
όταν μιλάω σε φοιτητές σχετικά με το είδος της εναλλακτικής οικονομίας
που θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε ως απάντηση στην περιβαλλοντική
και κοινωνική υποβάθμιση. Ενώ πολλοί από τους φοιτητές φαίνεται ότι
γνωρίζουν καλά τις καταστροφικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επι‐
πτώσεις που προκαλεί η δυτικού τύπου κατανάλωση και παραγωγή, παρα‐
δέχονται ότι αδυνατούν να ζήσουν χωρίς fast food, επώνυμες μάρκες ρού‐
χων ή φτηνά καταναλωτικά αγαθά. Έτσι, πέραν των αυταρχικών λύσεων
που θα έλυναν το πρόβλημα του κινήτρου, και που το κίνημα της αποανά‐
πτυξης επιθυμεί ρητά να αποφύγει, τί άλλο θα μπορούσε να οδηγήσει τους
ανθρώπους να εγκαταλείψουν την άνεση του καταναλωτισμού και να ανα‐
λάβουν τις υποχρεώσεις του πολίτη; Διάφορες ιδέες έχουν προταθεί. Για
παράδειγμα, ο Dobson (2003, 2006) συζητώντας την οικολογική ιδιότητα
του πολίτη υποστηρίζει ότι το αίσθημα δικαιοσύνης θα μας παρακινήσει να
αναγνωρίσουμε και να δράσουμε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας. Συμφω‐
νεί ότι η απλή αναγνώριση των υλικών ασυμμετριών στην χρήση οικολογι‐
κών πόρων δεν αποτελεί επαρκή λόγο για δράση. Χρειάζεται να υπάρχουν
λόγοι που να συνδέουν τα γεγονότα των ασυμμετριών με τα συμπεράσματα
σχετικά με το πώς να δράσουμε. Κατά την άποψή του, αυτόν τον ρόλο μπο‐
ρεί να παίξει η δικαιοσύνη: «Η δικαιοσύνη είναι ο λόγος που συνδέει τα γεγο
νότα (άνιση κατανομή του οικολογικού χώρου) με το κανονιστικό συμπέρα
σμα (δράση ώστε να μειωθεί η κατοχή του οικολογικού χώρου εκεί όπου εν
δείκνυται)» (Dobson 2006: 450). Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να αφήνει ανοι‐
κτό το ερώτημα γιατί να έχουμε ως κίνητρο τη δικαιοσύνη. Ο Dobson (2006:
451) ασχολείται με αυτό σε μια υποσημείωση, όπου ισχυρίζεται: «ελπίζω ότι
δεν θα κληθώ να εξηγήσω γιατί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν κίνητρο την
απόδοση δικαιοσύνης, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει
πολύ δυνατότερα μυαλά από το δικό μου». Πράγματι, αλλά τότε γυρνάμε
πίσω στην αφετηρία.
Σε απάντηση της μελέτης του Dobson, ο Hayward (2006: 442) προσπαθεί να
αποφύγει το ζήτημα του κινήτρου προβάλλοντας την «επινοητικότητα» ως
κύρια οικολογική αρετή. Αυτή, υποστηρίζει, «περιλαμβάνει την ανάπτυξη και
την άσκηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, και αυτό αποτελεί μέρος της
ουσίας της καλής ανθρώπινης ζωής. Επίσης μετριάζει την πίεση επί των πε
περασμένων φυσικών πόρων που απαιτούνται έτσι σε (περίπου) αντίστροφη
αναλογία προς την επινοητικότητα». Για τον Hayward, η επινοητικότητα
εξορισμού αποφεύγει το πρόβλημα των κινήτρων που αντιμετωπίζει η δι‐
καιοσύνη του Dobson. Αφού η επινοητικότητα στηρίζεται στην ανάπτυξη
των ανθρώπινων δυνατοτήτων, καθορίζει επίσης την καλή ζωή. Με άλλα
λόγια, θα πρέπει όλοι να θέλουμε να την αναπτύξουμε, αν θέλουμε να γίνου‐
με πλήρεις ως άνθρωποι, να πραγματώσουμε τις δυνατότητές μας ως αν‐
θρώπινα όντα. Συνεπώς, η επινοητικότητα ευθυγραμμίζει τις οικολογικές
ανησυχίες με τα προσωπικά συμφέροντα. Καθώς τα άτομα αναπτύσσουν
την εφευρετικότητα τους για να μειώσουν τη χρήση φυσικών πόρων, ανα‐
πτύσσουν παράλληλα και τον εαυτό τους και πραγματώνουν τις ανθρώπι‐
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νες δυνατότητές τους. Αλλά, όπως σημειώνει ο Dobson (2006), δεν είναι
σαφές γιατί η επινοητικότητα παρουσιάζεται ως οικολογική ιδιότητα.
Πράγματι, οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει και εφαρμόσει την εφευρετι‐
κότητά τους σε πολλά έργα και για διαφορετικούς σκοπούς, από την εξερεύ‐
νηση του διαστήματος μέχρι την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ή τον
σχεδιασμό πολεμικών μηχανών και πυρηνικών όπλων. Μέχρι στιγμής του‐
λάχιστον, η μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων, δεν αποτελεί βασική
προτεραιότητα.
Οι αξίες τόσο της δικαιοσύνης όσο και της επινοητικότητας μπορούν να α‐
ναγνωσθούν μέσα σε ένα πλαίσιο αποανάπτυξης. Η έγνοια για δικαιοσύνη
ενισχύει τις αναγνωρισμένες αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και της
αλληλεγγύης, καθώς και τη στήριξη της δημοκρατικής επιλογής και της ιδιό‐
τητας του πολίτη. Κάποιος θα μπορούσε επίσης να διακρίνει έναν παραλλη‐
λισμό μεταξύ της επινοητικότητας του Hayward και της έμφασης του κινή‐
ματος της αποανάπτυξης στις ανθρωπιστικές αξίες. Για παράδειγμα, η θέση
του Ariès (2005) ότι θα στήριζε την αποανάπτυξη, ακόμη και χωρίς την οι‐
κολογική κρίση, μόνο και μόνο για να είναι «άνθρωπος», υπονοεί την ανά‐
πτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων πέρα από την «κατανάλωση». Ωστό‐
σο, το θέμα ίσως δεν είναι να βρούμε τί θα μπορούσε να μας παρακινήσει να
είμαστε «καλοί οικολόγοι πολίτες», καθώς είναι σχεδόν βέβαιο πως κάθε
απάντηση στο ερώτημα αυτό θα είναι απλοϊκή και ανεπαρκής και θα μπο‐
ρούσε να αφομοιωθεί σε ένα άλλο σύνολο μέτρων, αλλά περισσότερο το να
δημιουργήσουμε χώρους όπου μπορούμε να δράσουμε ως πολίτες και όχι ως
καταναλωτές, όποια και αν είναι τα κίνητρά μας (κοινωνική δικαιοσύνη,
περιβαλλοντική δικαιοσύνη, προσωπική ανάπτυξη). Με άλλα λόγια, αντί να
προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τα κίνητρά που θα μας ωθήσουν να δρά‐
σουμε ως πολίτες, θα μπορούσαμε απλώς να δημιουργήσουμε όσο το δυνα‐
τόν περισσότερους χώρους όπου θα καθοριζόμαστε με βάση όρους διαφο‐
ρετικούς από αυτούς της οικονομικής λογικής: όχι ως καταναλωτές που
θέλουν περισσότερο (πληρώνοντας λιγότερο), που κυνηγούν προσφορές
που αξίζουν τα λεφτά τους, ή την τελευταία φθηνή ευκαιρία. Μολονότι το
κίνημα της αποανάπτυξης δεν είναι σε καλύτερη θέση από άλλες θεωρίες ή
συγγραφείς της οικολογίας να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα των κινή‐
τρων, μπορεί ωστόσο να συμβάλλει στο πεδίο της πολιτικής οικολογίας με
το άνοιγμα τέτοιων χώρων.
Όπως πρότεινα νωρίτερα, η αποανάπτυξη δεν αφορά μόνο το να καταναλώ‐
νουμε και να παράγουμε λιγότερο, αφορά κατά πρώτο και κύριο λόγο την
παροχή μιας κριτικής στην οικονομία και της αποικιακής της επίδρασης,
δείχνοντας παράλληλα και οδούς διαφυγής. Το να ξεφύγουμε επομένως από
την οικονομία παρέχει μια σημαντική αφετηρία για να συλλάβουμε μορφές
κοινωνικής οργάνωσης που δεν βασίζονται στο οικονομικό λεξιλόγιο, να
φανταστούμε πρακτικές όπως οι καταναλωτικές απεργίες που αποκηρύσ‐
σουν τον οικονομικό ορθολογισμό, να αναπτύξουμε χώρους όπως είναι οι
τοπικές αγορές, στους οποίους μπορούμε να πειραματιστούμε με μη‐
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οικονομικές σχέσεις και ταυτότητες. Συνεπώς, ίσως η κύρια συμβολή του
κινήματος της αποανάπτυξης στις περιβαλλοντικές πολιτικές και συζητή‐
σεις είναι ότι μέσα από την έμφαση που δίνει στη «διαφυγή από την οικονο‐
μία», παρέχει τόσο εννοιολογικές όσο και πρακτικές στρατηγικές για την
αμφισβήτηση της οικονομίας της ανάπτυξης. Και το κάνει αυτό, καλώντας
μας να ξανασκεφτούμε τις οικονομικές πρακτικές με όρους δημοκρατικών
επιλογών και δράσεων με την ιδιότητα του πολίτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι
αυτοί οι μη οικονομικοί χώροι δεν υπάρχουν ήδη. Ο μύθος της καθολικής
εμπορευματοποίησης τείνει να αγνοεί το γεγονός ότι πολλοί από εμάς περ‐
νούμε ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μας φροντίζοντας τον εαυτό μας, ή
βοηθώντας τους άλλους να φροντίσουν τον εαυτό τους, χωρίς να στηριζό‐
μαστε στην αγορά (π.χ. Williams 2004, 2005a,b). Επιπλέον, έχουν γίνει πα‐
ρόμοιες παρατηρήσεις σχετικά με την ανάγκη να ξεφύγουμε από το «ορθό‐
δοξο οικονομικό πλαίσιο». Όπως προαναφέρθηκε, οι Gibson‐Graham (1996,
2002, 2006) πρότειναν την επαναεννοιοποίηση των οικονομικών σχέσεων
και ταυτοτήτων μακριά από την κεφαλαιο‐κεντρική σκέψη. Ωστόσο, λαμβά‐
νοντας υπόψη τη σοβαρότητα της οικολογικής και κοινωνικής κρίσης που
αντιμετωπίζουμε, το να πολλαπλασιάσουμε τις φωνές που μας καλούν να
ξεφύγουμε από την οικονομία και να εξερευνήσουμε όσο το δυνατόν περισ‐
σότερο σημεία εξόδου δεν φαντάζει καθόλου περιττό.
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Κεφάλαιο 5
Πολιτική οικολογία και αποανάπτυξη
Μιχάλης Θεοδωρόπουλος a
a

Περιβαλλοντολόγος, διαχειριστής παράκτιας ζώνης MSc.

«Αν δεν πράξουμε το ακατόρθωτο, θα έρθουμε αντιμέτωποι με το αδιανόητο»
Η οικολογία της ελευθερίας, Murray Bookchin
Η αποανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής οικολογίας και η πολι‐
τική οικολογία στη καρδιά της αποανάπτυξης. Mέσα από την ολιστική κριτι‐
κή της ανάπτυξης, του παραγωγισμού και του καταναλωτισμού, σε σχέση με
τη φέρουσα ικανότητα (φυσικά όρια) του πλανήτη, αλλά και την περιβαλ‐
λοντική κρίση που είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γεννήθηκε η πολιτική
οικολογία σε επιστημονικό και κινηματικό επίπεδο ήδη από τη δεκαετία του
1960, αλλά κυρίως αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970. Ζητήματα όπως η
ρύπανση και η ποιότητα των υδάτων, τα πυρηνικά, η ερημοποίηση και η
προστασία της βιοποικιλότητας, τα χημικά στη διατροφή και οι επιπτώσεις
στην υγεία, οι συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις και ο υπερπληθυσμός άρχι‐
σαν να μπαίνουν στη δημόσια συζήτηση. Τα δυναμικά κοινωνικά κινήματα
των δεκαετιών 1960‐1970, το αντιπολεμικό, το αντιπυρηνικό, το φεμινιστι‐
κό, των ελευθεριών, της μη‐βίαιης πολιτικής ανυπακοής, το περιβαλλοντικό
μετουσιώθηκαν και βρήκαν μια κοινή συνιστώσα μέσα από την πολιτική
δραστηριοποίηση για την οικολογία που ενσωμάτωσε σε μεγάλο βαθμό το
δυναμικό τους.

Η πολιτικοποίηση της οικολογίας
Στο ακαδημαϊκό επίπεδο, ήδη από το 1962 ο Murray Bookchin κυκλοφόρησε
το «Our synthetic Environment» (Το συνθετικό μας περιβάλλον) που έκανε
μια πρώτη διασύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (ρύπανση, α‐
στικοποίηση) με τις κοινωνικές και παραγωγικές διεργασίες, ενώ την ίδια
χρονιά εκδόθηκε ένα από τα πρώτα βιβλία που άσκησαν μεγάλη επιρροή
στο οικολογικό κίνημα, το «Silent Spring» (Η σιωπηλή Άνοιξη) της Rachel
Carson, που εναντιώθηκε στη χρήση χημικών στη (βιομηχανική) γεωργία. Ο
Murray Bookchin με το σύγγραμμα «Οικολογία και επαναστατική σκέψη» το
1964 κάνει μια πρώτη απόπειρα διασύνδεσης της οικολογίας με τη ριζο‐
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σπαστική πολιτική θεωρία, η οποία πήρε μορφή μέσα από σημαντικά βιβλία
για το οικολογικό κίνημα (Bookchin 1971, 1980, 1982, 1990a) και οδήγησε
στην ανάπτυξη του κλάδου της κοινωνικής οικολογίας (Bookchin 1992), του
φιλοσοφικού ρεύματος του διαλεκτικού νατουραλισμού (Bookchin 1990b)
και τη πρόταση για τον ελευθεριακό κοινοτισμό (Bookchin and Biehl 1998),
μια αποκεντρωμένη κοινωνικοπολιτική οργάνωση στη βάση οικολογικών
και δημοκρατικών αρχών.
Ο Bookchin αναλύει σε βάθος τις ιεραρχικές δομές της κοινωνίας και την
εξουσιαστική εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο, αλλά και του αν‐
θρώπου από τον άνθρωπο, διαχωρίζει την πολιτική οικολογία από τον περι‐
βαλλοντισμό και τον οικο‐μαρξισμό κυρίως λόγω της αποαναπτυξιακής του
προσέγγισης, ενώ προτείνει την αναδόμηση των κοινωνικοπολιτικών δομών
στο τοπικό επίπεδο και την κριτική ανάλυση των κοινωνικοπολιτικών αι‐
τιών που δημιουργούν τα οικολογικά προβλήματα για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των τελευταίων. Είναι κριτικός ως προς τον τεχνοκρατισμό,
το δόγμα του ανταγωνισμού της αχαλίνωτης ανάπτυξης και της κατανάλω‐
σης, καθώς και ως προς τη δαρβίνεια έννοια της εξέλιξης‐προόδου, της «ορ‐
θολογικής» δηλαδή επιβολής του ανθρώπου στα άλλα είδη και τη φύση.
Αντιτάσσει τη συνεργασία, τη συμπληρωματικότητα και τη συνύπαρξη των
ειδών, αμφισβητεί τους ιεραρχικούς θεσμούς και αναζητά την ελευθερία και
τη χειραφέτηση του ατόμου σε ένα νέο ηθικό πλαίσιο κοινοτικής αυτοδια‐
χείρισης σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.
O Eric Wolf στο άρθρο του «Ιδιοκτησία και πολιτική οικολογία» (1972) είναι
από τους πρώτους που κάνει χρήση του όρου πολιτική οικολογία προσπα‐
θώντας να αναλύσει τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ πολιτικής οικονομίας και
φύσης, περιγράφοντας πώς οι τοπικοί κανόνες ιδιοκτησίας και κληρονομιάς
μεσολαβούν μεταξύ των πιέσεων που προέρχονται από την ευρύτερη κοι‐
νωνία και τις ανάγκες των τοπικών οικοσυστημάτων. Την ίδια χρονιά η Λέ‐
σχη της Ρώμης εκδίδει το αμφιλεγόμενο, αλλά επιδραστικό «Τα όρια της
ανάπτυξης» (Meadows et al. 1972) και το βρετανικό περιοδικό Ecologist
(1972) τον «Οδηγό επιβίωσης» (Blueprint for survival), τα οποία αναγνωρί‐
ζουν ότι η οικονομική μεγέθυνση που χαρακτηρίζει τον βιομηχανικό (καπι‐
ταλιστικό) τρόπο ζωής δεν είναι βιώσιμη σε έναν πλανήτη με περιορισμέ‐
νους πόρους και ότι μια βιώσιμη κοινωνία δεν θα έπρεπε να στηρίζεται στην
συνεχή ανάπτυξη, αλλά τη σταθερότητα (μηδενική ανάπτυξη), την αυτάρ‐
κεια και την αποκέντρωση‐μικρή κλίμακα.
Tην επόμενη χρονιά εκδίδεται άλλο ένα εμβληματικό βιβλίο για την οικολο‐
γία, το «Small is beautiful: economics as if people mattered» (Schumacher
1973). Το μικρό είναι και όμορφο εκτός από σύνθημα του οικολογικού κινή‐
ματος τα πρώτα χρόνια ύπαρξής του, αποτέλεσε την αφετηρία για τα οικο‐
λογικά οικονομικά και την αναζήτηση λιγότερο εντατικών οικονομικών δι‐
εργασιών που θα βρίσκονται σε αρμονία με τους φυσικούς νόμους, καθώς
δεν μπορούμε να μιλάμε για απεριόριστη ανάπτυξη σε ένα πεπερασμένο
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πλανήτη (Georgescu‐Roegen 1971), αλλά και μικρότερων σε κλίμακα θε‐
σμών, πιο κοντά στη γη και τον άνθρωπο.
Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ivan Illich (1973) τονίζει ότι «ο σύγχρονος άνθρω
πος αρνείται να φανταστεί ότι ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός σημαίνει χρήση
λιγότερης και όχι περισσότερης ενέργειας», ενώ ο Andre Gorz στα γραπτά
του (1975, 1977, 1979, 1991, 2010) κάνει μια κριτική εφ' όλης της ύλης στον
βιομηχανικό τρόπο ζωής, τη θεοποίηση της τεχνολογίας και τον καπιταλι‐
σμό, τονίζει ότι η (πολιτική) οικολογία είναι μια επιστήμη βαθιά αντικαπι‐
ταλιστική και ανατρεπτική, ενώ προτάσσει τη σπουδαιότητα του αυτοπερι‐
ορισμού των αναγκών και την απόρριψη της οικονομίας που στηρίζεται
στον παραγωγισμό και την αέναη ανάπτυξη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέ‐
ρει «το ζητούμενο δεν είναι πώς να απέχουμε από το να καταναλώνουμε όλο
και περισσότερο, αλλά το πώς να καταναλώνουμε όλο και λιγότερο» (Gorz
1975).
Όλοι οι παραπάνω θεωρητικοί της πολιτικής οικολογίας εκθέτουν πλήρως
την έλλειψη οποιουδήποτε συσχετισμού μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και
κοινωνικής ευημερίας, ενώ απορρίπτουν τον παραγωγισμό, τον τεχνοκρατι‐
σμό, τα γραφειοκρατικά και απολυταρχικά καθεστώτα, τη μαζική κατανά‐
λωση, τις μονοκαλλιέργειες, τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και την α‐
στικοποίηση. Παράλληλα προτείνουν μια τοπικοποιημένη οικονομία δομη‐
μένη πάνω σε κοινοτικούς δεσμούς, μιλούν για αποκέντρωση, χρήση παρα‐
δοσιακών/ήπιων τεχνολογιών, για αμειψισπορά και φυσικά λιπάσματα, για
αυτάρκεια, μείωση του μεγέθους των πόλεων και πολλά άλλα.

Τι είναι πολιτική οικολογία;
Ο Joan Martinez‐Alier (2002) ορίζει την πολιτική οικολογία ως τη μελέτη
των συγκρούσεων για την οικολογική διανομή, για τον έλεγχο δηλαδή και
την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους. Η πολιτική οικολογία αναδείχθηκε ως
μια κοινωνική απάντηση στην απαξίωση της φύσης από την πολιτική οικο‐
νομία, καθώς και ως ένα πεδίο θεωρητικής έρευνας και πολιτικής δράσης
για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, την καταστροφή δηλαδή
των προϋποθέσεων βιωσιμότητας του ανθρώπινου πολιτισμού που προκα‐
λείται από την επικράτηση της οικονομικής διαδικασίας και της τεχνολογί‐
ας. Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική οικολογία αναλύει την ιστορία της εκμε‐
τάλλευσης της φύσης, διερευνά τις σχέσεις εξουσίας και τις συγκρούσεις
ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τη φύση που αναπτύσσονται γύρω από τη
διανομή των φυσικών πόρων και εμπεριέχονται στα συμφέροντα, τους θε‐
σμούς, τις γνώσεις και τα φαντασιακά που απαρτίζουν τις ανθρώπινες κοι‐
νωνίες. Είναι ένα πεδίο χειραφετημένης σκέψης, ηθικής και πολιτικής πρα‐
κτικής όπου στρατηγικές εξουσίας αναπτύσσονται για να αποδομήσουν τη
μη‐βιώσιμη σύγχρονη ορθολογικότητα της παγκόσμιας αγοράς και να κινη‐
τοποιήσουν κοινωνικές δομές για την κατασκευή ενός βιώσιμου μέλλοντος
και ενός εναλλακτικού περιβαλλοντικού ορθολογισμού (Leff 2012).
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H πολιτική οικολογία αναδεικνύει την ανάγκη να κάνουμε τη σύγχρονη κοι‐
νωνία πιο βιώσιμη με το να αντιμετωπίζει τον προβληματικό χαρακτήρα
πολλών χαρακτηριστικών της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι η τυφλή
πίστη στην τεχνολογία και την επιστήμη, η εξάρτηση από την οικονομική
ανάπτυξη, η ισοπέδωση των παραδοσιακών κοινωνικών και πολιτισμικών
θεσμών (M'Gonigle 1999). Η πολιτική οικολογία, όπως και η αποανάπτυξη,
παντρεύει τα προτάγματα της πολιτικής αυτονομίας του Καστοριάδη
(1974), της οικο‐αυτάρκειας και αυτοδιαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο του
Bookchin, της αλληλοβοήθειας του Kropotkin (1902), της απελευθερωτικής
χειραφέτησης του Marcuze (1972, 1992), του ουτοπισμού των Huxley
(1962) και Callenbach (1975) και είναι ένα ολιστικό και κριτικό εργαλείο για
να κατανοήσουμε και να επιλύσουμε τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλή‐
ματα, καθώς και να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές και δομικές αιτίες που
τα προκαλούν.
Η πολιτική οικολογία είναι μια βαθιά αντικαπιταλιστική πολιτική θεωρία
και πρακτική, ίσως περισσότερο διεισδυτική από το νεο‐μαρξισμό και τα
προτάγματα της Αριστεράς, επειδή ακριβώς έχει εξ ορισμού ενσωματωμένες
τις αρχές της βιώσιμης αποανάπτυξης, όντας κριτικά αποστασιοποιημένη
από το φαντασιακό της ανάπτυξης και του οικονομισμού. Υπό το πρίσμα
της οικοκεντρικής και μεταϋλιστικής προσέγγισης, σε αντίθεση με την αν‐
θρωποκεντρική και υλιστική προσέγγιση της Αριστεράς, η πολιτική οικολο‐
γία προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα τί ανάπτυξη θέλουμε και πώς
θέλουμε να ζούμε, τί παράγουμε, γιατί και πώς το παράγουμε και πόσο κα‐
ταναλώνουμε, πάντα σε σχέση με την οικονομία των φυσικών πόρων και τις
αντοχές της βιόσφαιρας. Αντίθετα η παραδοσιακή Αριστερά έχει επικε‐
ντρωθεί σε διανεμητικά ζητήματα, την αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων
και την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, ανήμπορη να αποδεσμευτεί από
τον καλά εγκαθιδρυμένο από τον 19ο αιώνα παραγωγισμό της, που θεωρεί
ότι η οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο είναι επιθυμητή αλλά και ότι θα επε‐
κταθεί ευρέως υπό ένα σοσιαλιστικό καθεστώς.
Σύμφωνα με τον Καστοριάδη, έναν από τους προδρόμους της αποανάπτυξης
κατά τον Serge Latouche, «η οικολογία είναι ανατρεπτική γιατί θέτει σε αμ
φισβήτηση το καπιταλιστικό φαντασιακό που δεσπόζει στον πλανήτη. Αρνεί
ται το κεντρικό του μοτίβο, σύμφωνα με το οποίο το πεπρωμένο μας είναι ν’
αυξάνουμε ακατάπαυστα την παραγωγή και την κατανάλωση. Δείχνει τον
καταστροφικό αντίκτυπο της καπιταλιστικής λογικής στο φυσικό περιβάλλον
και στη ζωή των ανθρωπίνων όντων» (Καστοριάδης 2010). Για τον Έλληνα
φιλόσοφο η οικολογία είναι βασικά πολιτική υπόθεση, περισσότερο απ’ ότι
επιστημονική, ενώ αποτελεί την κατανόηση του βασικού γεγονότος ότι η
κοινωνική ζωή δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη με ένα κεντρικό τρόπο το
περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται και λειτουργεί. Για τον Καστοριά‐
δη η ιδέα ότι ο μόνος σκοπός στη ζωή μας είναι να παράγουμε και να κατα‐
ναλώνουμε περισσότερο είναι παράλογη και εξευτελιστική και πρέπει να
εγκαταλειφθεί, όπως και το καπιταλιστικό φαντασιακό της ψευτο
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ορθολογικής ψευδοκυριαρχίας της άνευ ορίων μεγέθυνσης (Καστοριάδης
1993).

Η κριτική της πολιτικής οικολογίας στην Αριστερά
Αρκετοί από τους οικολόγους διατείνονται ότι η οικολογία δεν είναι «ούτε
αριστερή, ούτε δεξιά, αλλά μπροστά» καθώς θεωρούν ότι καπιταλισμός και
σοσιαλισμός είναι το ίδιο «αντιοικολογικοί» επειδή δέχονται το δόγμα της
αέναης (οικονομικής/βιομηχανικής) ανάπτυξης και του παραγωγισμού
(Lipietz 1995, Blühdorn 2009). Ενώ η πολιτική οικολογία έχει τη θεωρητική
της αφετηρία στο νεομαρξισμό (οικοσοσιαλισμό), στη πορεία διαφοροποιή‐
θηκε καθώς η κριτική στον οικονομισμό και τον παραγωγισμό εντάθηκε,
ιδιαίτερα από τους Bookchin, Καστοριάδη και Gorz. Σημεία κριτικής και δι‐
αφορές με τον μαρξισμό αποτελούν το γεγονός ότι η Αριστερά και ο σοσια‐
λισμός έχουν σαν αφετηρία τον άνθρωπο, τις κοινωνικές τάξεις και τις πα‐
ραγωγικές δυνάμεις, ενώ η πολιτική οικολογία τον πλανήτη και τα οικοσυ‐
στήματα, την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και τις ροές υλικών.
Σε αντίθεση με τον άκρατο ανθρωποκεντρισμό της ανάπτυξης και της προό‐
δου του Διαφωτισμού, της ορθολογικής δηλαδή κυριαρχίας του ανθρώπου
στη φύση, η οικοκεντρική αντίληψη προτάσσει ότι ο μη ανθρώπινος κόσμος
δεν είναι απλά μια αποθήκη φυσικών πόρων με χρηστική αξία, αλλά έχει
ηθική υπόσταση και εγγενή αξία (αυταξία) (Eckersley 1992). Στην τεκμηρί‐
ωση της οικοκεντρικής αντίληψης που διαπέρασε το οικολογικό κίνημα ση‐
μαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρία της Γαίας (Lovelock 1979) που παρουσιά‐
ζει τον πλανήτη ως ένα αυτοδιαχειριζόμενο πολύπλοκο σύστημα, ως ένα
ενιαίο οργανισμό που αυτορυθμίζεται για να παρέχει τις κατάλληλες συνθή‐
κες διαβίωσης στα είδη που φιλοξενεί. Οι κοινωνίες και οι ιεραρχικές σχέσεις
εκμετάλλευσης μεταξύ ανθρώπων και φύσης εξετάζονται ολιστικά από την
πολιτική οικολογία υπό το πρίσμα του πλανητικού συστήματος και όχι ξε‐
κομμένα από αυτό. Η ουσιαστική όμως κριτική της πολιτικής οικολογίας
αφορά την προσδοκία για συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση και τον οικο‐
νομισμό. Όπως είχε δηλώσει εύστοχα ο Gorz (1975) «ο καπιταλισμός με κί
νητρο την ανάπτυξη έχει πεθάνει, ενώ ο σοσιαλισμός με κίνητρο την ανάπτυ
ξη που του μοιάζει πάρα πολύ είναι μια διεστραμμένη αντανάκλαση του πα
ρελθόντος και όχι το μέλλον», ενώ είναι από τους πρώτους που κάνει ουσια‐
στικά χρήση του όρου αποανάπτυξη (Gorz 1977). Στο ίδιο μήκος κύματος ο
Ivan Illich (1978) αναπαράγει τη ρήση του Jose Antonio Viera Gallo ότι «ο
σοσιαλισμός μπορεί να έρθει μόνο πάνω σε ποδήλατο», θέλοντας να αναδείξει
ότι μόνο μέσα από τη κριτική στην ανάπτυξη, τη βιομηχανική τεχνολογία
και τον παραγωγισμό μπορούν να επιλυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήμα‐
τα, στην προκειμένη περίπτωση η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970.
Ο Bookchin χαρακτηρίζει τον μαρξισμό σαν την πιο σοφιστικέ ιδεολογία του
προχωρημένου καπιταλισμού γιατί είναι παντρεμένος με τους αρχαϊκούς
μύθους της τεχνολογικής προόδου και του οικονομικού ντετερμινισμού
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(Bookchin 1980). Ο θεωρητικός της κοινωνικής οικολογίας θεωρούσε ότι «η
χωρίς όρια ανάπτυξη πήγαινε πίσω το ρολόι της εξέλιξης καθώς μετέτρεπε το
γόνιμο έδαφος σε άμμο, τα δάση σε σεληνιακά τοπία, τα ποτάμια, τις λίμνες
και τους ωκεανούς σε υπονόμους». Για τον Bookchin η ανάπτυξη μπορεί να
περιοριστεί μόνο αν αλλάξουν ριζικά οι αυταρχικοί και ιεραρχικοί θεσμοί
που επιβάλλουν τον ανταγωνισμό της οικονομίας των αγορών και της κοι‐
νωνίας της κατανάλωσης και αν αντιμετωπιστούν οι ρίζες της χωρίς όρια
ανάπτυξης: η συσσώρευση κέρδους, η βιομηχανική επέλαση και η ταύτιση
της προόδου με το εταιρικό ιδιοτελές όφελος (Bookchin 1989).
Στο ίδιο μήκος κύματος ο Καστοριάδης (1993) δήλωνε ότι «ο Μαρξ μετέχει
πλήρως του καπιταλιστικού φαντασιακού καθώς σύμφωνα με αυτόν, όπως
και με την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής του, τα πάντα εξαρτώνται από την
αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων. Δεν βρίσκει κανείς στον Μαρξ καμία
κριτική της καπιταλιστικής τεχνικής, είτε όσον αφορά την μέθοδο παραγωγής
είτε όσον αφορά τον τύπο και τη φύση των προϊόντων που παράγονται». Ο
Καστοριάδης προτείνει την έξοδο από το κυρίαρχο φαντασιακό της ανάπτυ‐
ξης, του «καταναλώνω άρα υπάρχω» λέγοντας ότι «θα έπρεπε να θέλουμε
μια κοινωνία στην οποία οι οικονομικές αξίες θα έχουν πάψει να κατέχουν
κεντρική (ή μοναδική) θέση, όπου η οικονομία θα έχει ξαναμπεί στη θέση της,
δηλαδή θα έχει γίνει ένα απλό μέσο του ανθρώπινου βίου και όχι ύστατος
σκοπός, στην οποία επομένως θα έχουμε παραιτηθεί από αυτή την τρελή
κούρσα προς μια συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση. Αυτό δεν είναι απλώς
αναγκαίο για ν’ αποφύγουμε την τελεσίδικη καταστροφή του γήινου περιβάλ
λοντος. Είναι αναγκαίο κυρίως για να βγούμε από την ψυχική και ηθική εξα
θλίωση των σύγχρονων ανθρώπων» (Καστοριάδης 2007).
Άλλα σημεία κριτικής διαφοράς της πολιτικής οικολογίας με τη μαρξιστική
θεώρηση σε ότι αφορά τη συμβατότητα με το αποαναπτυξιακό πρόταγμα
είναι η χρήση της τεχνολογίας και ο τεχνοκρατισμός, η αποκέντρωση της
πολιτικής και οικονομικής λήψης αποφάσεων, καθώς και η αντίληψη περί
ανθρώπινης φύσης και αναγκών. Η δια‐ταξική θεοποίηση της τεχνολογίας
από τον σοσιαλισμό μέχρι τον καπιταλισμό, ο τεχνολογικός και παραγωγι‐
κός συγκεντρωτισμός και η αναγωγή των ανθρώπινων επιθυμιών σε ανά‐
γκες δεν μπορούν παρά να βρίσκουν την πολιτική οικολογία κριτικά απένα‐
ντι.
Πολύ εύστοχα ο Γεωργόπουλος (2006) παραθέτει την ιδεολογική «ραχοκο‐
καλιά» της πολιτικής οικολογίας και του πράσινου πολιτικού λόγου που
στηρίζεται στη μη βία, στα όρια της ανάπτυξης, στη μείωση της παραγωγής
και κατανάλωσης και την αειφορική οικονομία, στη μείωση του εργάσιμου
και την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, στην αποκέντρωση, τη συμμετοχική
(άμεση) δημοκρατία, καθώς και τις αυτόνομες κοινότητες. Η κριτική του
καταναλωτισμού (που κάνει διακριτό το οικολογικό ως πολιτικό κίνημα)
συμπυκνώνεται στην παρότρυνση για ποιοτικότερη ζωή με λιγότερα αγαθά,
βασισμένη στην αυτάρκεια και την εθελοντική απλότητα, στην «οικονομία
του αρκετά» αντί για την «οικονομία του περισσότερα». Η οικολογία επι‐
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διώκει έναν ριζοσπαστικό επαναπροσδιορισμό των αναγκών (με τί και πόσα
είμαστε ευτυχισμένοι;), λαμβάνοντας υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος των
καταναλωτικών μας επιλογών, εστιάζοντας στο τί, πώς, πού παράγεται και
ποιός σχεδιάζει την παραγωγή, αντί για την πάση θυσία δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Προτείνει δε ως αντίδοτο μια αποκεντρωμένη, δημοκρα‐
τική κοινωνία που λειτουργεί λαμβάνοντας αποφάσεις σε όσο το δυνατό
μικρότερη κλίμακα μέσα από αυτόνομες και αυτοδιοικούμενες κοινότητες
(Γεωργόπουλος 2006). Επομένως τα βασικά ζητήματα της αποανάπτυξης
όπως αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια απαντώνται από την πολιτι‐
κή οικολογία.

Το πράσινο κίνημα και ο περιβαλλοντισμός
Σε αυτό τη σημείο είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε την πολιτική οικολογία
από τον περιβαλλοντισμό, επιδιώκοντας μια κριτική στην έννοια της βιώσι‐
μης ανάπτυξης, αλλά και στην πρόταση του Green New Deal (Lipietz 2011)
από το κυρίαρχο ρεύμα του Πράσινου κινήματος, όπως εκφράζεται από τα
σύγχρονα πράσινα κόμματα στην Ευρώπη και παγκόσμια. Όπως είχε γράψει
ο Bookchin (1990a) το να μιλάμε για «όρια στην ανάπτυξη» σε μια καπιτα‐
λιστική οικονομία της αγοράς είναι το ίδιο με το να μιλάμε για τα όρια του
πολέμου σε μια κοινωνία πολεμιστών. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να πειστεί
να περιορίσει την ανάπτυξη και τη συσσώρευση κέρδους όπως ένας άνθρω‐
πος δεν μπορεί να πειστεί να μην αναπνέει. Οι προσπάθειες για «πρασίνι‐
σμα» του καπιταλισμού για να γίνει πιο οικολογικός, είναι καταδικασμένες
από την ίδια τη φύση του καπιταλισμού ως ένα σύστημα ατελείωτης ανά‐
πτυξης.
Το δυναμικό οικολογικό κίνημα της δεκαετίας του 1970 που ήταν εμποτι‐
σμένο με τις παραπάνω ιδέες απέκτησε μια ενιαία πολιτική διάσταση με την
ανάδυση του Πράσινου πολιτικού κινήματος στις αρχές της δεκαετίας του
1980, πρώτα στη Γερμανία και την Ευρώπη και έπειτα στον υπόλοιπο κό‐
σμο. Αυτό το νέο «αντι‐κόμμα» (Kelly 2001) που αρχικά λειτουργούσε πε‐
ρισσότερο σαν μια συμμαχία κοινωνικών κινημάτων παρά σαν ένα παραδο‐
σιακό κοινοβουλευτικό κόμμα, λάμβανε τις αποφάσεις του τοπικά με αμε‐
σοδημοκρατικό τρόπο, ενώ οι παρεμβάσεις τους ήταν μια σαρωτική οικολο‐
γική κριτική σε πολλές πτυχές του πολιτικού διαλόγου, από τον αστικό σχε‐
διασμό, τη χρήση ενέργειας και τις μεταφορές, στον πυρηνικό αφοπλισμό
και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας (Tokar 2008).
Η επικράτηση του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου στη δεκαετία
του 1980 μέσα από ένα αδυσώπητο πόλεμο για ανάπτυξη σε βάρος του πε‐
ριβάλλοντος και των κοινωνιών (χαρακτηριστικά τα ατυχήματα στο Bhopal
και το Chernobyl, οι διοξίνες, η τρύπα του όζοντος, η εκτεταμένη ρύπανση
και αποψίλωση των εδαφών) επιβεβαίωσε μεν την κριτική των οικολόγων
θεωρητικών, σε συνδυασμό όμως με τη μεγέθυνση της καταναλωτικής με‐
σαίας τάξης και την αύξηση της επιρροής των (ιδεολογικά απολίτικων) πε‐
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ριβαλλοντικών οργανώσεων (π.χ. Greenpeace, WWF) μετατόπισε ένα πολύ
μεγάλο μέρος του πράσινου κινήματος προς τον περιβαλλοντισμό. Ήδη από
τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, αρχικά στο γερμανικό Πράσινο κόμμα και
αργότερα σε άλλες χώρες, διαμορφώθηκαν δύο κυρίαρχες τάσεις, οι Foundis
(προερχόμενοι από τα ριζοσπαστικά και οικοσοσιαλιστικά προτάγματα της
οικολογίας που εστίαζαν στην τοπική πολιτική παρέμβαση και την άμεση
δημοκρατία) και οι Realos (που υποστήριζαν πιο μετριοπαθείς, ρεαλιστικές
πολιτικές και εστίαζαν στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση). Βασικό στοι‐
χείο διαφωνίας των δύο τάσεων ήταν η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε
εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα το ζήτημα των κοινοβουλευτικών συνεργασιών με
άλλα κόμματα, π.χ. τους σοσιαλδημοκράτες (Wall 2010). Βέβαια καθ' όλη τη
δεκαετία του 1980 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η κριτική στην
(βιομηχανική) ανάπτυξη, τον καταναλωτικό καπιταλισμό και στην περιβαλ‐
λοντοκτόνα και κοινωνικά άδικη αναπτυξιακή οικονομία του καπιταλισμού,
καθώς και την καταναλωτική κοινωνία ήταν ο κοινός παρανομαστής που
ένωνε πολιτικά όλες τις τάσεις (Blühdorn 2009).
Λόγω της αυξανόμενης ευαισθησίας των πολιτών γύρω από τα περιβαλλο‐
ντικά προβλήματα και υπό τον φόβο των απωλειών κέρδους και δύναμης
πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες και επιχειρήσεις άρχισαν να ρέπουν επίσης προς
τον περιβαλλοντισμό. Καταλυτικής σημασίας υπήρξε η έννοια της «βιώσιμης
ανάπτυξης», όπως αναπτύχθηκε από την έκθεση Brundtland (World
Commission on Environment and Development 1987) για λογαριασμό της
Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και παρουσιά‐
στηκε στη σύνοδο του Ρίο το 1992, η οποία θεωρήθηκε ως κατάκτηση του
περιβαλλοντικού κινήματος ενώ αγκαλιάστηκε εξαρχής από την Αριστερά
και τους υποστηρικτές τη κρατικά ελεγχόμενης ανάπτυξης. Η «βιώσιμη α‐
νάπτυξη» θεωρεί ότι η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να είναι οικολογικά
βιώσιμη και αποτέλεσε ουσιαστικά ένα μείγμα περιβαλλοντισμού και καπι‐
ταλισμού, καθώς ήταν μια προσπάθεια να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυ‐
ξη αντί να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από την αειφορία, να επιτευχθεί
μια διαχείριση των απεχθών επιπτώσεων της άκρατης ανάπτυξης αντί να
εξαλειφθούν αυτές και οι αιτίες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο επιδιώχθηκε η ε‐
ναρμόνιση του περιβάλλοντος με τους κανόνες της οικονομίας των αγορών
και του παγκόσμιου εμπορίου, π.χ. μέσα από το εμπόριο ρύπων και την εξα‐
γορά του δικαιώματος να ρυπαίνεις. Με αυτό το τρόπο ο καταναλωτικός
τρόπος ζωής και η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι συμβατά αρκεί οι πε‐
ριβαλλοντικές επιπτώσεις να μειώνονται και να ποσοτικοποιούνται σε χρή‐
μα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι χάρτινες δεσμεύσεις και οι περιπλανώμενοι
θίασοι που ακολούθησαν το Πρωτόκολλο του Κυότο το 1997 για την κλιμα‐
τική αλλαγή. Είκοσι χρόνια μετά τη Σύνοδο του Ρίο, στον απόηχο της Συνό‐
δου του Ρίο+20, αλλά και 15 χρόνια μετά τη σύνοδο του Κυότο δεν έχει υ‐
πάρξει καμιά ουσιαστική αλλαγή παρά ακολουθούμε ένα «business as
usual» σενάριο σε ό,τι αφορά την κυριαρχία της κουλτούρας του κέρδους
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και της οικονομικής μεγέθυνσης έναντι του περιβάλλοντος και της κοινωνι‐
κής ευημερίας με τη μορφή ενός «πράσινου» ξεπλύματος των εταιρικών
ευθυνών των οικονομικών ελίτ. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο επί‐
τευγμα της βιώσιμης ανάπτυξης (βλέπε ετήσια γιορτή «Η ώρα της Γης»)
είναι η ιδιωτικοποίηση της περιβαλλοντικής κρίσης, η μεταφορά της ευθύ‐
νης δηλαδή στον καταναλωτή‐πολίτη που πρέπει να εστιάσει στη δικιά του
συμπεριφορά και όχι στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των πολυε‐
θνικών οικονομικών λόμπι που βρίσκονται πίσω από τα προβλήματα της
ανάπτυξης και την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Κατά της διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και μέχρι το 2005, το Πράσινο
κίνημα μετουσιώθηκε σε ένα κοινοβουλευτικό μέσο άσκησης πολιτικής σε
εθνικό επίπεδο σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης με κυρίαρχο το Γερ‐
μανικό Πράσινο Κόμμα, με αποτέλεσμα να χάσει το ριζοσπαστικό και κινη‐
ματικό του χαρακτήρα, αλλά να κερδίσει μια θέση στη κεντρική πολιτική
σκηνή, ακόμα και σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Υπήρξαν αρκετές κατακτή‐
σεις ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα πυρηνικών, ενέργειας, μεταφορών και
δικαιωμάτων. Υπήρξε όμως και μια πλήρης απορρόφηση από το φαντασια‐
κό της (βιώσιμης) ανάπτυξης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του
τεχνο‐διαχειριστικού παραδείγματος του «οικολογικού εκσυγχρονισμού»,
που βοήθησε εν τέλει τα περιβαλλοντικά ζητήματα να ενσωματωθούν στα
πολιτικά προγράμματα και άλλων κομμάτων (Blühdorn 2009).
Από το 2005 και μετά υπήρξε μια αναζωπύρωση του πολιτικού διαλόγου και
των ζυμώσεων μέσα στους Πράσινους σχετικά με το ζήτημα ανάπτυξη‐
αποανάπτυξη. Αφορμή αποτέλεσαν οι συζητήσεις για την αναθεώρηση του
πολιτικού προγράμματος των γερμανών Πράσινων για έναν ριζοσπαστικό
ρεαλισμό στην πολιτική οικολογία το 2006 (Blühdorn 2009), καθώς και η
πρόταση για μια Νέα Πράσινη Συμφωνία (Green New Deal) με στόχο να α‐
ντιμετωπισθούν η πιστωτική κρίση, οι κλιματικές αλλαγές και οι υψηλές
τιμές του πετρελαίου στην Αγγλία (NEF 2008), ενώ στη συνέχεια παρουσιά‐
στηκε ως πολιτική πρόταση και από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα (GEF
2009).
Το Green New Deal είναι ουσιαστικά ένα πράσινο κεϋνσιανό σχέδιο στοχευ‐
μένων κρατικών επενδύσεων σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς
για την οικολογική μεταστροφής της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Το Green New Deal ως ένα μέσο προσωρινής κοινωνικής ανακού‐
φισης, μια ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο του καπιταλισμού, μπορεί να α‐
κούγεται ελκυστικό στην περίοδο της σφοδρής χρηματοοικονομικής κρίσης
των τελευταίων χρόνων. Μάλιστα γνωστός αποαναπτυξιακός ερευνητής
των οικολογικών οικονομικών θεωρεί ότι ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο πρά‐
σινου κεϋνσιανισμού για τη συγκράτηση της ανεργίας ίσως να είναι επιθυ‐
μητό για την έξοδο από την κρίση και να συμβαδίζει με το αποαναπτυξιακό
πρόταγμα συμβάλλοντας σε μια ομαλή μετάβαση στη βιώσιμη αποανάπτυ‐
ξη, αρκεί να μην μετεξελιχθεί σε ένα δόγμα διαρκούς «πράσινης» οικονομι‐
κής μεγέθυνσης (Martínez Alier 2009). Το Green New Deal δεν παύει όμως
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να είναι μια οικονομική πρόταση με επίκεντρο την (με όρια μεν και οικολο‐
γική κατεύθυνση) οικονομική ανάπτυξη σε μια οικονομία των αγορών, η
οποία απλά διαιωνίζει τα εγγενή προβλήματα του καπιταλισμού (συσσώ‐
ρευση κέρδους, κοινωνικές ανισότητες, καταστροφή περιβάλλοντος), σε
έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους.
Παράλληλα όμως περίπου από το 2005 υπήρξε και ένας ουσιαστικότερος
πολιτικός διάλογος με αφορμή το πρόταγμα της αποανάπτυξης και στα
Πράσινα κόμματα, ως απόρροια της ενασχόλησης των μελών τους με τα
κινήματα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, της κριτικής στην αναπτυξιακή
βοήθεια στον τρίτο κόσμο, καθώς και των χωριών και πόλεων σε μετάβαση.
Το 2007 ο Yves Cochet, Γάλλος Πράσινος βουλευτής έκανε προσωπική κα‐
μπάνια για την αποανάπτυξη (Baykan 2007), τον Απρίλιο του 2009 το Ευ‐
ρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα σε συνεργασία με τη Λέσχη της Ρώμης διοργάνωσε
μια ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για την κοινωνικά
βιώσιμη αποανάπτυξη (Club of Rome 2009), ενώ τις επόμενες δύο χρονιές
φιλοξένησαν τους Tim Jakson και Serge Latouche. Aκόμα και ο Daniel Cohn
Bendit (2010) έχει παραδεχθεί την αναγκαιότητα επιλεκτικής αποανάπτυ‐
ξης συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων (μια αλλαγή του τρόπου που ορί‐
ζουμε την ανάπτυξη, τερματισμό της αέναης, ανεξέλεγκτης οικονομικής με‐
γέθυνσης) σε συνδυασμό βέβαια με ένα πρόγραμμα πράσινων κοινωνικών
και περιβαλλοντικών επενδύσεων τύπου Green New Deal, για την ανασυ‐
γκρότηση της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό
Πράσινο Ίδρυμα αφιέρωσε πρόσφατα ένα τεύχος του περιοδικού του στο
δίλημμα ανάπτυξη‐αποανάπτυξη (GEF 2012), ενώ και η νεολαία του Πράσι‐
νου Κινήματος (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νέων Πράσινων) έχει αντιληφθεί
από την αρχή της κρίσης (FYEG 2010) τη σημασία της αποαναπτυξιακής
πρότασης και συμβάλει στο δημόσιο διάλογο και τους Ευρωπαίους Πράσι‐
νους για να την συμπεριλάβουν πιο ουσιαστικά μέσα στο πρόγραμμά τους.
Στην Ελλάδα οι Οικολόγοι Πράσινοι από το 2009 φιλοξένησαν τους Γιώργο
Καλλή και Serge Latouche σε συζητήσεις με αποαναπτυξιακό περιεχόμενο,
ενώ το Πράσινο Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυ‐
μα διοργάνωσε μια εκδήλωση το 2013 με θέμα «Από την ανάπτυξη στην
αποανάπτυξη: προοπτικές για την αλλαγή του οικονομικού, κοινωνικού και
περιβαλλοντικού μοντέλου στην Ελλάδα», με τον Ιταλό αποαναπτυξιακό
Mauro Bonauiti ανάμεσα σε άλλους ομιλητές. Παρόλα αυτά και ενώ η κριτι‐
κή στο περιβαλλοντοκτόνο αναπτυξιακό μονόδρομο που ακολούθησε η Ελ‐
λάδα τα τελευταία 50 χρόνια είναι ορατή στο πρόγραμμά τους, η αποανά‐
πτυξη δεν αναφέρεται πουθενά στα προγραμματικά τους κείμενα, τα οποία
εμμένουν στη ρητορική περί «βιώσιμης ανάπτυξης» και σε γενικόλογες προ‐
τάσεις στα πλαίσια του Green New Deal για τον οικολογικό, «πράσινο» με‐
τασχηματισμό της οικονομίας και της παραγωγής, με ταυτόχρονο εξορθολο‐
γισμό της κατανάλωσης και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιβαλλοντι‐
κούς και κοινωνικούς τομείς. Η αποανάπτυξη έχει περιοριστεί στον εσωτε‐
ρικό διάλογο και χρησιμοποιήθηκε κυρίως σαν σύνθημα για εσωκομματι‐

106

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

κούς αντιπολιτευτικούς σκοπούς, παρά για μια επί της ουσίας αλλαγή πα‐
ραδείγματος και πολιτικής αφήγησης για τους Οικολόγους Πράσινους.
Σε αντίθεση με τα εναλλακτικά κινήματα από τα οποία προέρχονταν οι
Πράσινοι τις προηγούμενες δεκαετίες και που τους ανέδειξαν, το σύγχρονο
ρεύμα των Πράσινων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και οι υποστηρι‐
κτές τους, δεν επιθυμούν να απελευθερωθούν από τις κατεστημένες κοινω‐
νικοπολιτικές νόρμες και δομές για να ζήσουν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής
και κοινωνικο‐οικονομικής οργάνωσης. Έχουν απομακρυνθεί από τα κινή‐
ματα, πέραν ελάχιστων εξαιρέσεων και θέλουν να συμμετέχουν στην κυρί‐
αρχη κουλτούρα μεσοαστικής κατανάλωσης, όπως βέβαια και ένα μεγάλο
κομμάτι της Αριστεράς στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα της κρίσης
Η κρίση πλέον δεν είναι μόνο περιβαλλοντική και χρηματοοικονομική, αλλά
συνάμα δομική, κοινωνική, αξιακή, ηθική, πολιτική, πολιτισμική και αισθητι‐
κή. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση επιβάλει δραστικές λύσεις και
κάνει τα κείμενα των πρώτων θεωρητικών της πολιτικής οικολογίας να
μοιάζουν με αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει
πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες, οι κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες είναι μεγαλύτερες από ποτέ, τα περιβαλλοντικά προβλήματα
διογκώνονται δραματικά παρά τις εξαγγελίες περί βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ
ο καπιταλισμός εξακολουθεί να παράγει κρίσεις με θύματα ανθρώπους και
όχι αριθμούς. H οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθούν
να παράγουν διαχρονικά χρέος και να διαιωνίζουν τη λατρεία του χρήματος
με στόχο να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα έχουμε ή χρειαζόμαστε και να
υπάρχουμε για να καταναλώνουμε (Graeber 2011). Στην Ελλάδα η ανεργία
και η φτώχεια θερίζουν, ενώ το περιβάλλον ελέω κρίσης και μνημονίου λιτό‐
τητας έχει θυσιαστεί στον βωμό της ιδιωτικοποίησης και της ανάπτυξης με
fast track διαδικασίες. Ακόμα και οι έννοιες «βιώσιμη ανάπτυξη» και «πρά‐
σινη οικονομία» έχουν βγει από το λεξιλόγιο των πολιτικών, πέραν ελάχι‐
στων εξαιρέσεων.
Η πολιτική οικολογία είναι ένα όχημα για τον ριζοσπαστικό μετασχηματισμό
της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει απλά το «πρασίνισμα»
της βιομηχανίας και της οικονομίας, αλλά τον ριζικό μετασχηματισμό των
μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση
των δημοκρατικών θεσμών, την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων κα‐
θώς και τη διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών και της διαγενεακής δι‐
καιοσύνης. Σημαίνει να έχουμε πρόοδο χωρίς ανάπτυξη, να εστιάσουμε δη‐
λαδή στους ποιοτικούς δείκτες ευημερίας και όχι στους πλασματικούς ρυθ‐
μούς οικονομικής μεγέθυνσης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ και βαθύ
εκδημοκρατισμό των κοινωνιών. Να επιδιώκουμε την ποικιλότητα και το
σεβασμό της διαφορετικότητας, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία για να
αποδομήσουμε τη δομική ανηθικότητα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού,
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τον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό, τις σχέσης και τις δομές κυριαρχίας
που επιβάλλει, για να βρεθούμε και πάλι σε αρμονία με τον φυσικό κόσμο
και τους εαυτούς μας.
Η πολιτική οικολογία εξ ορισμού δεν μπορεί παρά να λειτουργεί κριτικά και
αποστασιοποιημένα από τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, τις «ελεύθερες
αγορές» και το «ελεύθερο εμπόριο», την άνιση κατανομή των πόρων και την
καταστρατήγηση δικαιωμάτων και ελευθεριών. Δεν μπορεί παρά να είναι
αντίθετη στη βία, τον πόλεμο, τη φτώχεια, τον ρατσισμό και τον εθνικισμό.
Η πολιτική οικολογία είναι μια καθημερινή επανάσταση, η δημιουργία ενός
άλλου κόσμου εδώ και τώρα, μιας ρεαλιστικής ουτοπίας στη βάση των αρ‐
χών της βιώσιμης αποανάπτυξης και προτάσσει την απλότητα, τη συνεργα‐
σία, την αλληλεγγύη, τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών, την ποιότητα
αντί για την ποσότητα, τη συμβίωση, την προσφορά και το μοίρασμα. Τη
δημιουργία ενός νέου ανθρωπολογικού τύπου (Κολέμπας και Μπίλλας
2012) που θα δώσει ξανά σημασία στις μικρές, εγγενείς ανθρώπινες αξίες:
χαρά, όραμα, αξιοπρέπεια, ποιότητα και νόημα στη ζωή. Δηλαδή έναν επα‐
ναπροσδιορισμό του ευ ζην.
Η τοπικοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, η συνεργατική οικο‐
νομία, η αλληλοβοήθεια, η αυτονομία και η αυτάρκεια, η άμεση δημοκρατία,
η πολυπολιτισμικότητα και ο σεβασμός στο διαφορετικό, η προστασία των
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η οικονομία των φυσικών πόρων, η
προστασία και διασφάλιση των κοινών αγαθών (π.χ. νερό, ακτές, δάση), η
αποκέντρωση, η οικολογική αναδιοργάνωση της αγροτικής παραγωγής, η
απεξάρτηση από τα πυρηνικά, το πετρέλαιο και τους ορυκτούς πόρους, η
χρήση ποδηλάτου και η απαξίωση του ΙΧ, η ενεργειακή αυτονομία από ΑΠΕ
σε επίπεδο κατοικίας και κοινότητας, η αυτοδιαχείριση της υγείας και οι
εναλλακτικές θεραπείες, η εναντίωση στις εξορύξεις και στα μεγάλα έργα
υποδομών (π.χ. πυρηνικά εργοστάσια, εργοστάσια καύσης απορριμμάτων,
φράγματα, αυτοκινητόδρομοι), η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και
τοπική‐αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, η ελαχιστοποίηση
της παραγωγής και κατανάλωσης κρέατος, η προστασία των δικαιωμάτων
των ζώων και της Μητέρας Γης είναι οικολογικές αξίες και προτάσεις που
διαχωρίζουν την πολιτική οικολογία από τον περιβαλλοντισμό που έχουν
υιοθετήσει πολλά σύγχρονα κόμματα.
Οι πολιτικές προτάσεις της αποανάπτυξης έχουν πολλά κοινά και δίνουν νέα
πνοή στην πολιτική οικολογία, την φέρνουν ξανά στο πολιτικό προσκήνιο
ως μια ρεαλιστική αλλά ταυτόχρονα επαναστατική εναλλακτική λύση για
την έξοδο από την πολυεπίπεδη κρίση, σε απάντηση του δόγματος TINA
(there is no alternative ‐ δεν υπάρχει εναλλακτική λύση) της λιτότητας που
προτάσσει η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία: λιγότερες ώρες εργασίας αλλά δου‐
λειά για όλους, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δημιουργία τοπικών νομισμά‐
των και τοπικών μη‐κερδοσκοπικών μικροπιστωτικών ιδρυμάτων, δημιουρ‐
γία μικρομεσαίων αυτοδιαχειριζόμενων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
τραπεζών, φορολόγηση της διαφήμισης και περιορισμός της από τους δη‐
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μόσιους χώρους, μετατροπή των υποδομών για αυτοκίνηση σε υποδομές για
ποδήλατο, περπάτημα και ελεύθερους χώρους, ρυθμιστικά και φορολογικά
κίνητρα για την αποθάρρυνση της υπερκατανάλωσης προϊόντων μιας χρή‐
σης και της υποκατανάλωσης προϊόντων πολλαπλών χρήσεων, αναδιανεμη‐
τική και οικολογική φορολόγηση, απο‐εμπορευματοποίηση της πολιτικής
και ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων
(International Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainabil‐
ity and Social Equity, 2010).
Σε πρακτικό επίπεδο το κίνημα της αποανάπτυξης (www.degrowth.net),
παίρνοντας τη σκυτάλη και δίνοντας νέα πνοή στο οικολογικό κίνημα, εκ‐
φράστηκε ριζοσπαστικά μέσα από την ανάπτυξη πολλών πρωτοβουλιών
από τα κάτω για τη δημιουργία ενός άλλου κόσμου εδώ και τώρα, που προ‐
σφέρουν καθημερινές εναλλακτικές λύσεις στο φαντασιακό της ανάπτυξης
πέρα από την κρίση και την οικονομία της αγοράς. Οικοκοινότητες και οικο‐
χωριά, επανακτήσεις αγροτικής γης, καταλήψεις στέγης και κέντρα κοινω‐
νικής συμβίωσης, συνεταιρισμοί παραγωγών‐καταναλωτών, κοινοτικοί
αυτοδιαχειριζόμενοι αγρόκηποι, αεικαλλιέργεια (permaculture), αγρο‐
οικολογία και βιολογικές βιοδυναμικές καλλιέργειες, ανταλλακτήρια και
τράπεζες παραδοσιακών σπόρων, εργασιακές κολεκτίβες, ηθικές τράπεζες,
αυτοδιαχειριζόμενα κοινωνικά κέντρα, τοπικά ανταλλακτικά δίκτυα προϊό‐
ντων και υπηρεσιών, τράπεζες χρόνου, εναλλακτικές εκπαιδευτικές και πο‐
λιτιστικές δομές, λαϊκές συνελεύσεις και συμμετοχικοί προϋπολογισμοί σε
επίπεδο κοινότητας συνθέτουν ένα πολύχρωμο και πολύμορφο παζλ εναλ‐
λακτικών προτάσεων σαν απάντηση στην πολλαπλή κρίση που βιώνουμε.
Όλα αυτά είναι καθημερινές ρωγμές στο φαντασιακό του καπιταλισμού
(Holloway 2010) που πρέπει να πολλαπλασιαστούν αν θέλουμε να αλλάξου‐
με τον κόσμο χωρίς να καταλάβουμε την εξουσία (Holloway 2002), κατά το
οικολογικό και αποαναπτυξιακό πρόταγμα. Να σκεφτούμε τη δημοκρατία
από τα κάτω, συλλογικά, όπως στους αγώνες ενάντια στην εμπορευματο‐
ποίηση του νερού ή τις εξορύξεις, ή απλά έναν καθημερινό αγώνα για να
ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Ο κόσμος είναι γεμάτος από αυτές τις ρωγμές αλλά
και από σημαντικές προκλήσεις όπως οι κλιματικές αλλαγές, η μείωση της
βιοποικιλότητας και η εξάντληση των φυσικών πόρων.
Ήδη από το 2010 και έπειτα σαν απάντηση στη συνεχιζόμενη οικονομική,
κοινωνική, και περιβαλλοντική κρίση και στο νεοφιλελεύθερο δόγμα του
σοκ (Klein 2007) που εξαπλώθηκε στην Ελλάδα, έχουν αναπτυχθεί σε όλη
την ελληνική επικράτεια σαν τα μανιτάρια, δεκάδες κινήματα και πρωτο‐
βουλίες πολιτών με στόχο την επανάκτηση της ζωής, των κοινών αγαθών,
του ελεύθερου δημιουργικού χρόνου και των παραγωγικών διαδικασιών,
που προσφέρουν πολύτιμη έμπνευση και αισιοδοξία και αποδεικνύουν ότι
ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός όχι απλά εφικτός (Ηλιόσποροι 2013).
Πέρα από τη δικτατορία του καπιταλισμού, των ιδιωτικών τραπεζών και
των νεοφιλελεύθερων αγορών οι τοπικές κοινωνίες παίρνουν την κατάστα‐
ση στα χέρια τους και αυτοοργανώνονται στο πλαίσιο μιας άλλης οικονομί‐
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ας που δεν στηρίζεται στα χρήματα και το κέρδος. Επαναπροσδιορίζουν τις
ανάγκες τους, μειώνουν την κατανάλωση, αυτοδιαχειρίζονται την τροφή και
την ενέργεια τους, τοπικοποιούν την παραγωγή, γίνονται αυτάρκεις και
αυτόνομες. Μαθαίνουν να περνάνε καλύτερα, καταναλώνοντας και έχοντας
λιγότερα, δουλεύοντας λιγότερο και έχοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο
για να ζήσουν μια απλούστερη και πιο ευχάριστη ζωή, δίνοντας έμφαση στις
διαπροσωπικές σχέσεις και τη συμμετοχή στα κοινά.
Στη σύγχρονη Ελλάδα χρειαζόμαστε αλλαγή αφήγησης, αλλαγή φαντασια‐
κού και παραδείγματος και έχουμε μια ιστορική ευκαιρία για να το πετύ‐
χουμε μαθαίνοντας από τα λάθη που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση.
Πρέπει να δούμε συλλογικά και πέρα από την κρίση, αξιοποιώντας τις ευ‐
καιρίες που παρουσιάζονται από αυτή για ριζοσπαστικές αλλαγές στην οι‐
κονομία και την κοινωνία, για μια αλλαγή πορείας και συλλογικού κοινωνι‐
κού φαντασιακού περί ανάπτυξης και κατανάλωσης, για να αποφύγουμε
την περαιτέρω υποβάθμιση της κοινωνικής ευημερίας και την εξάντληση
των φυσικών πόρων. Να ξεπεράσουμε την εμμονή με την συνεχιζόμενη οι‐
κονομική μεγέθυνση (του ΑΕΠ) και να εστιάσουμε σε όλα αυτά που βελτιώ‐
νουν επί της ουσίας το βιοτικό επίπεδο και την ευημερία, π.χ. να έχουμε δου‐
λειά που μας ικανοποιεί αλλά και ελεύθερο χρόνο για να περνάμε όμορφα με
αυτούς που αγαπάμε μέσα σε ένα περιβάλλον φιλόξενο και αειφόρο. Να
επενδύσουμε σε μια πολιτισμική και θεσμική αποαποικιοποίηση από τον
οικονομισμό και τη θρησκεία της ανάπτυξης, να επενδύσουμε στη φύση και
την αλλαγή της συνειδητότητάς μας, να πάρουμε τη κατάσταση στα χέρια
μας.
Το κίνημα της αποανάπτυξης και οι δεκάδες πρωτοβουλίες από τα κάτω
μπορούν να δώσουν νέα πνοή στο οικολογικό και το Πράσινο κίνημα για μια
συντονισμένη θεσμική και εξωθεσμική παρέμβαση στα πολιτικά δρώμενα
της χώρας. Ιδιαίτερα για τα Πράσινα κόμματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη
είναι μια ευκαιρία για μια πολιτική επανεκκίνηση, μέσα και μαζί με τα κινή‐
ματα και όχι πάνω από αυτά, μια ευκαιρία να ξαναβρούν το χαμένο οικολο‐
γικό και πολιτικό τους στίγμα απεξαρτημένα από το φετιχισμό της (βιώσι‐
μης) ανάπτυξης. Η εμπειρία των τελευταίων 20 ετών έχει αποδείξει ότι η
«βιώσιμη ανάπτυξη» δεν μπορεί να είναι οικολογικά βιώσιμη, αφού εξακο‐
λουθεί να εξαντλεί τους φυσικούς πόρους ενώ δεν έχει βελτιώσει την ευημε‐
ρία και την ποιότητα ζωής, ούτε έχει συμβάλλει στην ισονομία και την ισό‐
τητα. Η αποανάπτυξη από την άλλη, σαν ένα σύνολο ιδεών, πρακτικών ε‐
ναλλακτικών λύσεων και πολιτικών προτάσεων, από τους ανθρώπους για
τους ανθρώπους, είναι ένα μονοπάτι για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευ‐
ημερία και την οικολογική βιωσιμότητα, που αποσυνδέει το νόημα της ζωής
και της ελευθερίας από την κατανάλωση και τον άκρατο υλισμό.
Με την αποανάπτυξη και την πολιτική οικολογία σαν οδηγό μπορούμε να
ξεπεράσουμε τη κρίση που είναι αποτέλεσμα της μη βιώσιμης ανάπτυξης και
σηματοδοτεί την αποτυχία του «οικονομισμού» (Kallis et al. 2009, κεφάλαιο
1) και να επιδιώξουμε μια ριζική αλλαγή σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
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για να μειώσουμε τις πιέσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες και τα οικοσυστή‐
ματα. Να ξεπεράσουμε το φαντασιακό της ανάπτυξης, περνώντας από τη
μακροοικονομία των αγορών και του πλεονασματικού εμπορίου στην αλλη‐
λέγγυα‐συνεργατική οικονομία των φυσικών πόρων, από την κρίση και την
απαξίωση των νεοφεουδαρχικών αντιλήψεων στην αυτοοργάνωση της κοι‐
νωνίας και την αναδιανομή της οικονομίας σε αποκεντρωμένες και αυτοδια‐
χειριζόμενες τοπικές δομές με στόχο την αυτάρκεια, τη διάχυτη κοινωνική
ευημερία, την οικολογική ισορροπία και την ελευθερία του ατόμου. Όπως
ειπώθηκε, αποανάπτυξη και οικολογία δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελ‐
θόν και να ζούμε σε σπηλιές, αλλά επιστροφή στο ουτοπικό μέλλον που ο‐
ραματιζόμαστε και προσδοκάμε, μια κοινωνία ισότητας, ισονομίας, οικολο‐
γικής σωφροσύνης και μοιράσματος.
Η αποανάπτυξη και η οικολογία δεν είναι πανάκεια, ούτε μια εύκολη και
γρήγορη διαδικασία. Είναι όμως ένας άλλος, δημιουργικός δρόμος για να
αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο, να βιώσουμε τους λόγους για τους
οποίους αξίζει κάποιος να ζει ελεύθερα και να ελπίζει για ένα καλύτερο μέλ‐
λον με αξιοπρέπεια. Έχουμε την ιστορική ευκαιρία να βάλουμε τους σπό‐
ρους ούτως ώστε η ουτοπία του σήμερα να γίνει η πραγματικότητα του αύ‐
ριο.
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Κεφάλαιο 6
Αποανάπτυξη: κάλεσμα για την εκ νέου ριζο‐
σπαστικοποίηση της οικολογίας
Γιώργος Καλλής a
ICREA and Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain
a

1. Ποιο είναι το όραμα της αποανάπτυξης;
Ως βιώσιμη αποανάπτυξη ορίζουμε τη διαδικασία αυτή κατά την οποία ενώ
μειώνεται ποσοτικά η συνολική παραγωγή και κατανάλωση, βελτιώνονται η
κοινωνική ευημερία και η ποιότητα του περιβάλλοντος (Schneider et al.
2010). Όσοι γράφουμε περί αποανάπτυξης οραματιζόμαστε κοινωνίες με
τοπικοποιημένες αλλά ανοικτές οικονομίες, που ζουν εντός εθελούσιων οι‐
κολογικών περιορισμών, και οι οποίες διανέμουν τον πλούτο τους ισότιμα
μέσω άμεσων δημοκρατικών διαδικασιών. Κοινωνίες οι οποίες έχουν ξεφύ‐
γει από το δίλλημα «ανάπτυξη ή καταστροφή» και στις οποίες η συσσώρευ‐
ση πλούτου δεν αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη. Το κυνήγι της οικονομικής
αποδοτικότητας έχει δώσει την θέση του στην αρχή της επάρκειας. Οι κυρί‐
αρχες αξίες τους είναι η απλότητα, η συντροφικότητα, το ευ ζην ή η ευημε‐
ρία, η ανταλλαγή μέσω δώρησης, η κοινοκτημοσύνη και η «από κοινού» ερ‐
γασία, στέγαση και κατανάλωση. Η γνώση και η τεχνολογία προοδεύουν,
χωρίς όμως η πρόοδος της τεχνολογίας να είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για
την απελευθέρωση του χρόνου και για τη διευκόλυνση μιας λιτής και συ‐
ντροφικής διαβίωσης.

2. Γιατί αποανάπτυξη;
Πρώτον, για να αποφύγουμε την κλιματική καταστροφή, την υποβάθμιση
των οικοσυστημάτων και την ανεξέλεγκτη εξάντληση των φυσικών πόρων,
η ταχύτητα των οποίων δεν μας αφήνει χρόνο να προσαρμοσθούμε. Η απο‐
φυγή της περιβαλλοντικής καταστροφής δεν θα έρθει ούτε με νέες τεχνολο‐
γίες ούτε με απλές αλλαγές στη συμπεριφορά μας, όπως να τρώμε βιολογικά
ή να αλλάξουμε τους λαμπτήρες στα φωτιστικά. Αν δεν μειωθεί το συνολικό
μέγεθος της οικονομίας, δηλαδή της παραγωγής και της κατανάλωσης, ο‐
δεύουμε μαθηματικά προς την πλήρη απορρύθμιση του κλίματος με ανυπο‐
λόγιστες συνέπειες (Jackson 2009). Από τη βιομηχανική επανάσταση και

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

115

μετά, υφίσταται μια άμεση, θα έλεγα γραμμική σχέση μεταξύ της οικονομι‐
κής ανάπτυξης και όλων των δεικτών περιβαλλοντικής πίεσης, όπως η κα‐
τανάλωση ενέργειας ή οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Οι λίγες
χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, οι οποίες προσφάτως έχουν σταθεροποιήσει ή
και μειώσει τις εκπομπές CO2 ή την κατανάλωση πρώτων υλών, το έχουν
κάνει είτε ως, ανεπιθύμητο, αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, όπως οι
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παλαιότερα και η Ελλάδα πιο πρόσφατα,
είτε μεταφέροντας την παραγωγή τους σε άλλες χώρες, όπως π.χ. η Μεγάλη
Βρετανία, η οποία εισάγει τα καταναλωτικά της προϊόντα από την Ασία,
μεταφέροντας τις περιβαλλοντικές ζημιές και τις ρυπογόνες εκπομπές της
εκεί. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τις πρώτες διακρατικές και διακυ‐
βερνητικές διαβουλεύσεις για το περιβάλλον στη Στοκχόλμη και το Ρίο και
πλήθος διακηρύξεων έως το Γιοχάνεσμπουργκ και το Ρίο ξανά, είκοσι χρόνια
μετά. Τόνοι μελανιού έχουν ξοδευτεί σε ψευτοδεσμεύσεις, τεχνολογικά όνει‐
ρα και κενά λόγια στο όνομα της «αειφόρου ανάπτυξης», με μόνο απτό απο‐
τέλεσμα την θεσμοθέτηση ακόμα μιας αγοράς κερδοσκοπίας στην πλάτη
των φορολογούμενων, αυτή της αγοράς ρύπων, η οποία στην Ευρώπη λίαν
προσφάτως κατέρρευσε. Με αυτά και με αυτά, η μόνη χρονιά στην οποία οι
παγκόσμιες εκπομπές CO2 έπεσαν ήταν το 2008, ως επακόλουθο της παγκό‐
σμιας οικονομικής ύφεσης. Βρισκόμαστε συνεπώς μπροστά σε ένα δίλλημα.
Ή θα βρούμε τρόπο να διατηρήσουμε συνθήκες ευημερίας χωρίς ανάπτυξη ή
ακόμα καλύτερα με αποανάπτυξη, ή αλλιώς η δραματική κλιματική αλλαγή
είναι αναπόφευκτη.
Δεύτερον, επειδή η οικονομική ανάπτυξη είναι πλέον αντι‐οικονομική, η
αύξηση δηλαδή του ΑΕΠ στις ήδη ανεπτυγμένες οικονομίες δεν συμβάλλει
άλλο στην ευημερία των πολιτών τους (Daly 1996). Μελέτες ψυχολόγων και
οικονομολόγων δείχνουν ότι τόσο η προσωπική ευτυχία όσο και η κοινωνι‐
κή ευημερία, μετρούμενη ανεξάρτητα από το ΑΕΠ με παραμέτρους όπως η
ποιότητα της δημόσιας υγείας ή της εκπαίδευσης, συσχετίζονται με την οι‐
κονομική ανάπτυξη μόνο μέχρι ενός επιπέδου ανάπτυξης, περί τα 10,000
δολάρια ανά κάτοικο το χρόνο, πάνω από το οποίο η περεταίρω ανάπτυξη
δεν βελτιώνει την ευημερία. Οι περισσότερες Δυτικές κοινωνίες φυσικά έ‐
χουν επιτύχει αυτό το επίπεδο υλικής ευμάρειας εδώ και δεκαετίες. Παρόλα
αυτά συνεχίζουν να επενδύουν φυσικούς και ανθρώπινους πόρους σε νέα
καταναλωτικά προϊόντα και γκάτζετ τα οποία παρέχουν ελάχιστη, εάν όχι
μηδενική, βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όσους τα χρησιμοποιούν, ενώ
έχουν τρομερές επιπτώσεις για αυτούς που τα παράγουν και για αυτούς
στους οποίους καταλήγουν τα απόβλητα της χρήσης τους (τα σκουριασμένα
εμπορικά πλοία, οι πεταμένοι υπολογιστές και τα χαλασμένα κινητά μας). Οι
άτυχοι που ζουν στις περιοχές από τις οποίες η παγκόσμια οικονομία αντλεί
το πετρέλαιο της και τις πρώτες ύλες της, όπως οι αυτόχθονες φυλές του
Αμαζονίου, ζουν ήδη στην κόλαση (Martinez‐Alier et al. 2010), δεν χρειάζε‐
ται να περιμένουν την κλιματική αλλαγή. Και όλα αυτά για το τίποτα: οι
περισσότεροι άνθρωποι στη Δύση, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί αυτή
η κατανάλωση, δεν είναι πιο ευτυχισμένοι σήμερα από ότι ήταν πριν από 20
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ή 30 χρόνια. Η κοινωνική και δημόσια ασφάλεια, τα επίπεδα υγείας, η ποιό‐
τητα ζωής παραμένουν στα ίδια επίπεδα και επιδεινώνονται ταχύτατα ως
αποτέλεσμα της παρούσας κρίσης. Η όλο και πιο διογκώμενη τάξη των νεό‐
πτωχων στη Δύση, βλέπει να χάνει την ελεύθερη πρόσβαση στα βασικά α‐
γαθά της στέγασης, της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης ή της κοινωνικής
ασφάλισης, ενώ όλο και περισσότεροι πόροι ξοδεύονται από τους έχοντες
στην επιδεικτική κατανάλωση.
Γιατί τότε αυτή η εμμονή με την ανάπτυξη; Όχι γιατί θα φέρει ευημερία,
αλλά γιατί χωρίς αυτή θα καταρρεύσουμε στην άβυσσο της ύφεσης, της
κρίσης, της ανεργίας. Χρέη, συντάξεις, εργασία, όλα απαιτούν συνεχή οικο‐
νομική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να αναπτυσσόμαστε διαρκώς για να μην
καταρρεύσουμε, να μεγαλώνουμε συνέχεια για να μην πεθάνουμε. Πόσο
λογικό είναι αυτό; Κανένα άλλο σύστημα, κανένας άλλος οργανισμός ή είδος
δεν είναι προγραμματισμένος να μεγεθύνεται επ’ άπειρον. Η ανωμαλία βρί‐
σκεται στο οικονομικό μας σύστημα, εν προκειμένω στον καπιταλισμό, ο
οποίος είναι ένα σύστημα αφύσικο, το οποίο ή θα το αλλάξουμε ή θα μας
πάρει μαζί στην άβυσσο του.

3. Πώς μπορεί να γίνει η αποανάπτυξη;
Αποανάπτυξη δεν συνεπάγεται οικονομική ύφεση ή κρίση, απρογραμμάτι‐
στη και ακούσια δηλαδή μείωση του ΑΕΠ εντός ενός συστήματος προγραμ‐
ματισμένου να μεγαλώνει. Η μείωση του ΑΕΠ έχει καταστροφικές κοινωνι‐
κές επιπτώσεις τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοούμε. Με τον προσδιορισμό
βιώσιμη αποανάπτυξη υποδηλώνουμε μια ομαλή και ευημερούσα κάθοδο
(Odum και Odum 2001), μέσω της ριζικής αναδιοργάνωσης βασικών κοινω‐
νικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πολιτικών, θεσμών και δομών.
Στις συζητήσεις περί αποανάπτυξης έχουν τεθεί διάφορες προτάσεις προς
συζήτηση (βλ. www.degrowth.eu, Latouche 2009). Οι προτάσεις αυτές συ‐
μπεριλαμβάνουν πρώτον, ριζοσπαστικές πολιτικές και θεσμικές αλλαγές
εντός του υπάρχοντος συστήματος, οι οποίες τρόπος του λέγειν θέλουν να
κάνουν τον καπιταλισμό περισσότερο (οικο)σοσιαλιστικό, ίσως και έως του
σημείου που δεν θα είναι πλέον πια αναγνωρίσιμος ως καπιταλισμός. Ανα‐
φέρομαι εδώ σε δραστικές αλλαγές στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με
δημόσιο έλεγχο της παραγωγής χρήματος, απόλυτα περιβαλλοντικά όρια,
π.χ. στην συνολική χρήση υδρογονανθράκων παγκοσμίως, μορατόρια σε
νέες εξορύξεις ή σε υποδομές μεγάλης κλίμακας, οικολογικούς φόρους, μεί‐
ωση του ωραρίου και της μισθωτής εργασίας, θεσμοθετημένο βασικό εισό‐
δημα για όλους και ενδυνάμωση των δημόσιων και συνεταιριστικών παρο‐
χών στους τομείς της στέγασης, της υγείας ή της εκπαίδευσης.
Δεύτερον η αποανάπτυξη νοηματοδοτεί και προτείνει καινοτόμες ιδέες δη‐
μιουργίας καινούργιων κοινωνικών χώρων έξω από τον καπιταλισμό, όπως
οικοκοινότητες, μοντέλα συστέγασης, νέες μορφές συνεταιριστικής παρα‐
γωγής και κατανάλωσης, ποικίλα συστήματα ανταλλαγής χωρίς την μεσο‐
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λάβηση χρήματος, τοπικά νομίσματα, ανταλλακτικές αγορές, κλπ. Το κε‐
ντρικό σύνθημα της αποανάπτυξης είναι το κάλεσμα για «έξοδο από την
οικονομία», τη δημιουργία δηλαδή νέων χώρων απλότητας και λιτής αφθο‐
νίας, ανταλλαγών και συντροφικότητας έξω από τον καπιταλισμό (Latouche
2009).
Παρόμοιες μη καπιταλιστικές εναλλακτικές λογικές και πρωτοβουλίες έχουν
υπάρξει και στο παρελθόν και συμβιώσει με την καπιταλιστική οικονομία,
παραμένοντας στο περιθώριο της, αλλά προσφέροντας διεξόδους σε περιό‐
δους κρίσης. Δεν είναι παράλογη η θέση, τουλάχιστον ως υπόθεση εργασίας,
ότι σε σύγκριση με την τρέχουσα κρίση, η Ελλάδα βίωσε λιγότερο έντονα
παλαιότερες οικονομικές κρίσεις, ακριβώς επειδή υπήρχαν πολλαπλά παρα‐
δοσιακά, ακόμα ενεργά κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης, από την οικογένεια
και το χωριό, έως τις άμεσες μη χρηματικές ανταλλαγές, τα οποία απάλυναν
τις επιπτώσεις από την έλλειψη ρευστότητας, προσφέροντας εναλλακτικές
διόδους και μια κάποια σιγουριά ικανοποίησης των βασικών αναγκών. Μετά
από έτη νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την αυξανόμενη εμπορευματοποί‐
ηση των πάντων, από την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων μέχρι
την οικιακή εργασία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα πάντα έχουν
γίνει πλέον μέρος της οικονομίας του χρήματος. Κρίση του συστήματος ση‐
μαίνει κρίση για όλους και για όλα.
Τα δίκτυα αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης επανεμφανίζονται και
ενδυναμώνονται σε περιόδους κρίσης. Στην Καταλονία στην οποία ζω, υ‐
πάρχει μια πληθώρα αναδυόμενων καινοτόμων εμπειριών που ποικίλουν,
από τους πολλαπλασιαζόμενους αστικούς κήπους οι οποίοι παράγουν λαχα‐
νικά και φρούτα στις γειτονιές της Βαρκελώνης, το αναπτυσσόμενο δίκτυο
συνεταιρισμών οι οποίοι συνδέουν τους παραγωγούς με τους καταναλωτές
βιολογικών τροφίμων, συνεταιρισμούς συστέγασης και συγκατοίκησης,
όπως η SostraCivic και τοπικά νομίσματα όπως το EcoSeny στο βουνό Mon‐
seny 39 . Πρέπει επίσης να αναφερθεί το δραστήριο κίνημα των καταλήψεων,
με την ανακατασκευή εγκαταλελειμμένων σπιτιών, δημόσιων κτηρίων και
αγροκτημάτων τα οποία συχνά μεταμορφώνονται σε πρότυπα εναλλακτι‐
κής και οικολογικής συμβίωσης (βλ. Gavalda και Cattaneo 2010). Όλες αυτές
οι πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην Καταλονία, είναι
αυτό που ο Chris Carlsson (2008) ονόμασε «nowtopias», ουτοπίες του πα‐
ρόντος, ουτοπίες δηλαδή που υλοποιούνται εδώ και τώρα. «Ένας άλλος κό‐
σμος» όχι μόνο είναι εφικτός, αλλά σχηματίζεται ήδη (Castells 2011), μέσα
στην «κοιλιά του κτήνους». Το ερώτημα είναι: μπορούν οι πρωτοβουλίες
αυτές να διατηρηθούν και να μετασχηματιστούν σιγά σιγά σε μια πραγματι‐
κή κοινωνία της αποανάπτυξης;

Αυτή και άλλες πρωτοβουλίες περιγράφονται στο εξαιρετικό ντοκυμαντέρ Homenatge a
Catalunya II (www.homenatgeacatalunyaII.org), προϊόν της κοινωνιολογικής έρευνας των Joana
Conill και Manuel Castells στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας.
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Η διαφυγή από την καπιταλιστική οικονομία και η διαμόρφωση των ουτο‐
πιών του τώρα δεν είναι ένα ειδυλλιακό οικολογικό κάλεσμα για την επι‐
στροφή σε ένα βουκολικό παρελθόν που ποτέ δεν υπήρξε. Εμπεριέχει φυσι‐
κά ρομαντισμό, και αυτό είναι καλό, καθώς μια δόση ρομαντισμού είναι α‐
κριβώς αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την εποχή του εν ψυχρώ και αυτοκα‐
ταστροφικού ατομικιστικού ωφελιμισμού. Οι ουτοπίες του τώρα δεν είναι
απλά επιλογές στυλ ζωής ή εναλλακτικοί τρόποι κατανάλωσης. Αντιπροσω‐
πεύουν συνειδητό «έργο ζωής» για τους συμμετέχοντες και αποτελούν πολι‐
τικές πράξεις, σαφώς και συνειδητά για κάποιους, ασυνείδητα και έμμεσα
για άλλους. Η «έξοδος από την οικονομία» και η αλληλέγγυα οικονομία του
«από κοινού» είναι απίθανο να γίνει μαζικό κίνημα χωρίς μια αλληλένδετη
αλλαγή σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο η οποία θα διαμορφώσει τις συν‐
θήκες τις οποίες αυτή χρειάζεται για να ευδοκιμήσει. Χρειάζονται θεσμοί οι
οποίοι θα περιορίζουν την αυτοκαταστροφική επέκταση της οικονομίας του
χρήματος και οι οποίοι θα απελευθερώνουν χρόνο και χώρο για την ανάπτυ‐
ξη εναλλακτικών οικονομιών, ουτοπιών του τώρα. Η δράση που απαιτείται
είναι άρα προσωπική, συλλογική και πολιτική.
Φυσικά, ο πυρήνας του καπιταλιστικού συστήματος και η πολιτική και οι‐
κονομική ελίτ που κυβερνούν δεν πρόκειται να καθήσουν ήσυχοι και άπρα‐
γοι να παρακολουθήσουν τον εσωτερικό κατακερματισμό του συστήματος
χωρίς να δώσουν μάχη. Το σύστημα θα υπονομεύσει, θα αντισταθεί και αν
χρειαστεί θα καταπιέσει αυτούς που θα προσπαθήσουν να διαφύγουν από
την οικονομία. Ευθύς αμέσως μόλις οι ουτοπίες του τώρα ή οι αλληλέγγυες
οικονομίες αρχίσουν να εξαπλώνονται και να ξεφεύγουν από το περιθώριο
των αφοσιωμένων ακτιβιστών που εμπλέκονται επί του παρόντος προσεγ‐
γίζοντας το σύνολο του πληθυσμού και να αποτελούν απειλή για την οικο‐
νομία της αγοράς, να είστε σίγουροι ότι αυτή θα προσπαθήσει είτε να τις
αφομοιώσει βγάζοντας κέρδος από αυτές, είτε, όπου είναι πολιτικά πιο ανυ‐
πάκουες, να τις πατάξει καθιστώντας τες παράνομες. Το κίνημα της αποα‐
νάπτυξης και των ουτοπιών του τώρα είτε θα εξελιχθεί σε ένα ισχυρό κοι‐
νωνικό και πολιτικό κίνημα είτε θα εξαφανισθεί. Η απόδραση από μόνη της
δεν αρκεί ως πολιτική πράξη. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά, μιας και
η διαφυγή από ένα καπιταλιστικό σύστημα σε κρίση είναι τόσο παλιά όσο ο
ίδιος ο καπιταλισμός, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει κάτι ριζικά
στην πορεία του. Ήδη από τον 15ο αιώνα στη Βόρεια Ιταλία, άνεργοι εργά‐
τες εγκατέλειπαν μαζικά τις πόλεις στην, πιθανόν πρώτη, κρίση του ανα‐
δυόμενου τότε καπιταλιστικού συστήματος, επιστρέφοντας στην ύπαιθρο
για να καλλιεργήσουν τη γη (βλέπε υποσημείωση στο κεφάλαιο για την
«Πρωταρχική Συσσώρευση» του Κεφαλαίου του Μαρξ). Η απόδρασή τους
και οι αγρόκηποι τους οποίος καλλιέργησαν για να επιβιώσουν παραμένουν
μια απλή υποσημείωση στην μακρά ιστορία του καπιταλισμού και του εργα‐
τικού κινήματος. Η αποανάπτυξη δεν αποσκοπεί απλά στην προσωπική ή
ομαδική διαφυγή. Από μόνα τους τα οικοχωριά και οι οικοκοινότητες, ή οι
αγρόκηποι, δεν αρκούν, εκτός και αν αποτελούν φαντασιακές σηματοδοτή‐
σεις μιας ευρύτερης μετάβασης και ενός ευρύτερου πολιτικού αγώνα. Όπως
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γράφει μεταφορικά ο Latouche (2009), η αποανάπτυξη δεν αποσκοπεί στην
διαφυγή στο χωριό, αλλά στην κατασκευή «αστικών χωριών», δηλαδή εναλ‐
λακτικών ελεύθερων χώρων, οι οποίοι δεν θα υπακούν στη λογική της συσ‐
σώρευσης και της ανάπτυξης του κεφαλαίου, και αυτό μέσα στις πόλεις,
μέσα στην καρδιά δηλαδή του πολιτικού γίγνεσθαι των κοινωνιών μας, και
όχι μακριά και σε απομόνωση.

4. Η ψευδαίσθηση των οικολόγων με την πράσινη ανάπτυξη
Αντί να τους απασχολεί αυτή η δημιουργική διεργασία διαμόρφωσης εναλ‐
λακτικών πολιτικών, χώρων και οικονομιών έξω από την καπιταλιστική
οικονομία της ανάπτυξης, πολλοί οικολόγοι με θέσεις επιρροής, και αναφέ‐
ρομαι στα Πράσινα Κόμματα ή σε σημαίνουσες ΜΚΟ, επιμένουν να αναπα‐
ράγουν έναν λόγο ο οποίος εναποθέτει την επίλυση των οικολογικών προ‐
βλημάτων στην τεχνολογία και στις κρατικές πολιτικές, αυτό που στα αγ‐
γλικά έχει ονομασθεί «techno‐fixing». Το όραμά τους είναι ένα μέλλον «πρά‐
σινης ανάπτυξης», στο οποίο η οικονομία θα αναπτύσσεται αλλά θα χρησι‐
μοποιεί όλο και λιγότερη ενέργεια και πρώτες ύλες. Εδώ η ψευδαίσθησή,
δηλαδή η άγραφη υπόθεση, είναι ότι οι καπιταλιστικές οικονομίες μπορούν
να αναπτύσσονται συνεχώς και να αυξάνουν το ΑΕΠ τους και τα κέρδη τους,
βασιζόμενες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιολογική γεωργία, τις
καθαρές τεχνολογίες, τη μείωση της κατανάλωσης, κλπ (UNEP 2011). Τα
παραδείγματα τα οποία συνήθως δίνονται για αυτήν την πράσινη οικονομία
είναι τα γνωστά, δηλαδή οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, τα υβρι‐
δικά και άλλα καινοτόμα αυτοκίνητα, και οι διαφορές πρακτικές ατομικού
περιορισμού και εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας, όπως να αλλάξουμε
τις λάμπες στο σπίτι, να μην αφήνουμε τη βρύση ανοικτή όταν πλένουμε τα
δόντια, κλπ.
Φυσικά αυτές οι τεχνολογικές λύσεις ή λύσεις κοινωνικής ηθικολογίας, δεν
είναι καινούριες και όσο και να βαπτίζονται με νέα ονόματα, έχουν τεθεί επί
τάπητος εδώ και αρκετό καιρό μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα. Η αναπο‐
τελεσματικότητά τους δεν είναι ούτε τυχαία ούτε προϊόν έλλειψης βούλη‐
σης. Εντός ενός καπιταλιστικού συστήματος, ότι δεν ξοδεύεται συσσωρεύε‐
ται και επανεπενδύεται προς εκ νέου ανάπτυξη. Τα λεφτά που θα εξοικονο‐
μήσετε από τις καινούριες λάμπες ή τα σβηστά φώτα στο σπίτι σας θα πάνε
στο λογαριασμό σας και η τράπεζα θα τα επενδύσει σε νέους αυτοκινητό‐
δρομους και νέα αεροδρόμια. Η τεχνολογική πρόοδος δεν αποτελεί λύση
λόγω αυτού που κάποιοι αναλυτές έχουν ονομάσει «φαινόμενο αναπήδη‐
σης». Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν την απόδοση με την οποία μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε έναν φυσικό πόρο. Ως αποτέλεσμα το κόστος του πό‐
ρου πέφτει και η κατανάλωση του αυξάνεται αφού τώρα είναι φτηνότερος.
Αν δεν υπάρχουν όρια, το αποτέλεσμα αποδοτικότερων τεχνολογιών είναι
περισσότερη, όχι λιγότερη κατανάλωση. Τα σύγχρονα και οικολογικά απο‐
δοτικότερα αυτοκίνητα ταξιδεύουν γρηγορότερα και μακρύτερα. Όσο και να
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φαντάζει παράδοξο ο παλιός σκαραβαίος ήταν καλύτερος για το περιβάλλον
από ότι ο καινούριος. Στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμο‐
ποιούμε περισσότερο χαρτί από τον καιρό που γράφαμε στο χέρι με μελάνι.
Εάν παραμείνουμε σε μια οικονομία ανάπτυξης, η αποδοτικότητα και η εξοι‐
κονόμηση που ευαγγελίζονται οι οικολόγοι ως λύση, σημαίνει πτώση του
κόστους, συσσώρευση κεφαλαίου και επανεπένδυση για περαιτέρω ανά‐
πτυξη.
Ο φυσικός‐οικονομολόγος Nicholas Georgescu‐Roegen (1971) παρατήρησε
ότι η κύρια πηγή πλούτου στη γη είναι η ηλιακή ενέργεια. Ενώ η ροή ενέρ‐
γειας από τον ήλιο χρονικά δεν θα εξαντληθεί ποτέ, τουλάχιστον όσον αφο‐
ρά το χρονικό ορίζοντα του ανθρώπινου είδους, τα υπόγεια αποθέματα
συσσωρευμένης ενέργειας υπό την μορφή υδρογονανθράκων στα οποία
βασίζεται η βιομηχανική κοινωνία αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν. Τα ορυ‐
κτά καύσιμα καίγονται, και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Η κατανάλωση
συσσωρευμένης ενέργειας συνεπώς αυξάνει την εντροπία, την αταξία δηλα‐
δή της ενέργειας. Ενώ η αύξηση της εντροπίας στον πλανήτη δεν μπορεί να
αποφευχθεί και είναι μια φυσική διαδικασία, ο ρυθμός της μπορεί να ελεγ‐
χθεί, αν περάσουμε σταδιακά και ομαλά από την κατανάλωση αποθεμάτων,
όπως είναι το πετρέλαιο, στην κατανάλωση ροών, όπως είναι η ηλιακή ενέρ‐
γεια. Οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) βασίζονται φυσι‐
κά σε ροές, αλλά δεν ξεφεύγουν από τους νόμους της φυσικής. Οι ίδιες κατα‐
ναλώνουν ενέργεια στην κατασκευή τους, ή στην έρευνα που τις υποστηρί‐
ζει, χρησιμοποιούν πρώτες ύλες (συχνά σπάνια μέταλλα, η εξόρυξη των ο‐
ποίων απαιτεί ενέργεια και επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον) και δεδομένης
της φύσης τους καταλαμβάνουν και πολύ χώρο, περιορίζοντας άλλες δρα‐
στηριότητες ή τις όποιες αισθητικές αξίες ενός ανέγγιχτου τοπίου. Συγκριτι‐
κά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, των οποίων τα πλεονάσματα πα‐
ρείχαν τα «αόρατα χέρια» της βιομηχανικής επανάστασης, οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας έχουν πολύ χαμηλότερη απόδοση ενέργειας σε σχέση με την
ενέργεια που επενδύεται για την αναπαραγωγή τους, αυτό που στα αγγλικά
ονομάζεται «Energy Return on Energy Investment» (EROI). Οι οικολόγοι που
υπολογίζουν πόση ενέργεια θα χρειαζόμαστε σε 50 χρόνια και στη συνέχεια
ισχυρίζονται ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές με ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, διαπράττουν ένα βασικό σφάλμα: δεν υπολογίζουν ούτε
την ενέργεια ούτε τον χώρο που απαιτούνται για την ίδια την παραγωγή
ανανεώσιμης ενέργειας.
Προσοχή. Δεν απορρίπτω εδώ την χρησιμότητα των ΑΠΕ και δεν υποτιμώ
την ανάγκη μετάβασης από μία κοινωνία που βασίζεται στο πετρέλαιο σε
μία κοινωνία που θα ζει από ηλιακές και αιολικές ροές. Αυτό που λέω είναι
ότι η κοινωνία αυτή δεν μπορεί να είναι μια γραμμική επέκταση της κοινω‐
νίας μας όπου το μόνο που θα αλλάξει θα είναι το από που θα παίρνουμε
ενέργεια. Θα πρέπει να είναι μια, ποιοτικά και ποσοτικά, ριζικά διαφορετική
κοινωνία, η οποία θα έχει βρει τρόπους να ζει με πολύ λιγότερα, με αυτά
δηλαδή τα οποία θα μπορούν να διασφαλίσουν οι ΑΠΕ μικρής κλίμακας. Ένα
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πράσινο, ηλιακό μέλλον είναι εφικτό, αλλά είτε θα είναι μέλλον αποανάπτυ‐
ξης, ή δεν θα υπάρξει ποτέ. Δυστυχώς αυτό το καταλαβαίνουν πολύ καλύτε‐
ρα οι δεξιοί Ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι για αυτό ακριβώς αυτό τον λόγο αντι‐
τάσσονται στους όποιους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και χρηματοδο‐
τούν την διασπορά αμφιβολιών για την κλιματική αλλαγή, από τους πράσι‐
νους προοδευτικούς τύπου Al Gore, οι οποίοι εξακολουθούν να καλλιεργούν
τον μύθο ότι η οικολογική βιωσιμότητα δεν απαιτεί καμία θυσία, τουναντίον
μπορεί να γίνει μηχανή ανάπτυξης του καπιταλισμού.

5. Από μια ρεαλιστική οικολογία, στη ριζοσπαστική στάση της
αποανάπτυξης
Ένας αυξανόμενος αριθμός αυτοαποκαλούμενων «ρεαλιστών» οικολόγων
παίρνει δημόσια θέση σε θέματα ταμπού για το οικολογικό κίνημα, υποστη‐
ρίζοντας τα μεταλλαγμένα ή την πυρηνική ενέργεια. Ο James Lovelock, για
παράδειγμα, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα της Γαίας, διακηρύσσει ότι η πυρη‐
νική ενέργεια είναι η «μόνη πράσινη λύση». O Mark Lynas, πρώην ακτιβιστής
της Earth First! εμπλεκόμενος σε άμεσες δράσεις εναντίον των μεταλλαγμέ‐
νων βγήκε δημόσια και δήλωσε ότι κοιτάζοντας καλύτερα τα επιστημονικά
δεδομένα, δεν βλέπει άλλη λύση για το πρόβλημα της παγκόσμιας σίτισης
από τα μεταλλαγμένα, των οποίων η απόρριψη από το οικολογικό κίνημα
λέει δεν βασίζεται στην επιστήμη, αλλά την ιδεολογία. Ακόμα πιο αμφιλεγό‐
μενη δεδομένης της χρονικής στιγμής της, ήταν η παρέμβαση του διεθνούς
φήμης δημοσιογράφου της Guardian, George Monbiot, ο οποίος έγραψε στις
23 Μαρτίου 2011 και λίγες μέρες μετά το ατύχημα, πώς η Φουκουσίμα τον
έκανε να σταματήσει να ανησυχεί και επιτελούς να αγαπήσει την πυρηνική
ενέργεια. Οι Ted Nordhaus και Michael Schellenberger, «ήρωες του περιβάλ‐
λοντος για το 2008» σύμφωνα με το περιοδικό Times, διακηρύσσουν το
«θάνατο» του οικολογικού κινήματος και καλούν τους οικολόγους σε μια
νέα μετα‐οικολογική εποχή η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία με αυτούς
που το παραδοσιακό κίνημα θεωρούσε εχθρούς του, όπως το λόμπι της πυ‐
ρηνικής ενέργειας!
Θα μπορούσαμε εύκολα να κατηγορήσουμε τους Lynas, Nordhaus και Schel‐
lenberger ως «πουλημένους», οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την βιομηχα‐
νία, να πούμε ότι ο Lovelock είναι ένας ηλικιωμένος ο οποίος χάνει το μυαλό
του και ο Monbiot ότι είναι ένας εγωκεντρικός δημοσιογράφος, που του
αρέσει να προκαλεί και να τραβά πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.
Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι περισσότερο. Η στάση τους υπέρ των μεταλλαγμέ‐
νων ή των πυρηνικών δεν είναι ένας παραλογισμός, αλλά το λογικό επακό‐
λουθο της εξέλιξης ενός περιβαλλοντικού κινήματος το οποίο τουλάχιστον
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συμβολικά μετά την νίκη των «ρε‐
αλιστών» κόντρα στους «φονταμενταλιστές» στο Γερμανικό Πράσινο Κόμ‐
μα, άφησε τις επαναστατικές ρίζες του για χάρη της αποτελεσματικότητας
και της πολιτικής σκοπιμότητας. Ενώ το οικολογικό κίνημα ήταν από τις
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αρχές του ένα επαναστατικό κίνημα, υπό την έννοια ότι οραματιζόταν και
πρότεινε έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο οργάνωσης μιας – οικολογικής –
κοινωνίας, οι ρεαλιστές περιβαλλοντιστές παγιδεύτηκαν στην συζήτηση
όπως την έθετε το κυρίαρχο σύστημα. Η συζήτηση αυτή ήταν μια τεχνική,
αποπολιτικοποιημένη επιλογή μέσων, δηλαδή μια αναζήτηση του καλύτερου
τρόπου προστασίας του περιβάλλοντος, εντός του ορίου που έθετε το σύ‐
στημα: τον αδιαπραγμάτευτο στόχο της διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης.
Παρά τη διακήρυξη περί του αντιθέτου, αυτό ακριβώς ήταν και το πνεύμα
πίσω από την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλο‐
ντος με έξυπνα μέσα, δηλαδή τεχνολογίες και πολιτικές, οι οποίες θα συνέ‐
βαλλαν και δεν θα υπέσκαπταν την διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.
Για τους οικολόγους και παρά τις όποιες εκλογικές επιτυχίες αυτός ο δρόμος
είναι αδιέξοδος και οδηγεί στο θάνατο του κινήματος, όχι φυσικά για τους
λόγους που δίνουν οι Nordhaus και Schellenberger, αλλά γιατί ουσιαστικά
του στερεί λόγο ύπαρξης, μια και όσον αφορά στα μέσα, λίγες διαφορές θα
βρει κάποιος μεταξύ οικολόγων και προοδευτικών κεντροαριστερών ή ακό‐
μα και κεντροδεξιών τύπου Αλ Γκορ.
Πράγματι από τεχνικής άποψης, και μέσα στις συντεταγμένες της παρούσας
καπιταλιστικής οικονομίας, ο Monbiot μπορεί και να έχει δίκιο. Ανάμεσα
στον άνθρακα ή το πετρέλαιο και τα πυρηνικά, τα δεύτερα μπορεί να είναι
το «μη χείρον βέλτιστον». Δεν μπορώ να κρίνω αν το κόστος των πυρηνικών
ατυχημάτων όπως της Φουκουσίμα είναι μικρότερο από το περιβαλλοντικό
και ανθρώπινο κόστος της εξόρυξης άνθρακα και της κλιματικής αλλαγής
(φυσικά ο Monbiot δεν λαμβάνει υπόψη του εδώ την κατανάλωση ενέργειας
η οποία απαιτείται για την ίδια την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και την
διάθεση των αποβλήτων της, ενώ διερωτάται κανείς πώς μπορεί κάποιος
πραγματικά να εκτιμήσει και να συγκρίνει τις ζωές που χάνονται από πυρη‐
νικά ατυχήματα και τις ζωές που χάνονται από την κλιματική αλλαγή). Και
ναι, ο Monbiot έχει σίγουρα δίκιο για το ότι οι μικρές και αποκεντρωμένες
ΑΠΕ που ευαγγελίζονται οι οικολόγοι από μόνες τους δεν μπορούν να τρο‐
φοδοτήσουν τις σύγχρονες βιομηχανικές οικονομίες στην υφιστάμενη κλί‐
μακα τους, γιατί τότε δεν θα είχαμε που να περπατήσουμε από τις ανεμο‐
γεννήτριες και δεν θα υπήρχε ποτάμι χωρίς φράγμα.
Αλλά είναι πραγματικά αυτό το καθήκον της πολιτικής οικολογίας; Να κάνει
μια ρεαλιστική επιλογή του «μη χείρον βέλτιστον»; Να μας βοηθάει να δια‐
λέξουμε αν είναι καλύτερα να πεθάνουμε από την κλιματική αλλαγή αύριο ή
από τα πυρηνικά απόβλητα μεθαύριο; Αν είναι καλύτερο να έχουμε ορυχεία
ή τουρισμό; Μαζικό τουρισμό ή οικο‐τουρισμό; Χώρους υγειονομικής ταφής
ή αποτεφρωτήρες; Αναρωτιέται κανείς γιατί εν τέλει χρειάζεται το οικολο‐
γικό κίνημα να θέσει ή να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις, και δεν αφήνει
τους επιστήμονες να κάνουν ήσυχα τη δουλειά τους, αφού ουσιαστικά αυτές
είναι ερωτήσεις κόστους και οφέλους, όχι πολιτικής.
Ο παραλογισμός του να είναι κάποιος «οικολόγος υπέρ των πυρηνικών» θα
έπρεπε να μας υποψιάζει ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στην απάντηση, αλ‐
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λά στο πώς τίθεται η ερώτηση, και εν προκειμένω, στην ανείπωτη υπόθεση
η οποία διατρέχει όλα αυτά τα ψεύτικα διλήμματα, αυτή της ανάγκης και
επιθυμίας για οικονομική ανάπτυξη, ασχέτως κόστους, ασχέτως της πραγ‐
ματικής χρησιμότητας της ανάπτυξης. Αυτό που λείπει από τις επιλογές που
θέτει ο Monbiot είναι αυτό που ο Paul Ariès (2005) ονομάζει «επιλογή βόμ‐
βα»: μια απλή, μικρότερης κλίμακας, από κοινού, οικονομίας, η οποία λόγω
της μικρότερης κλίμακάς της θα μπορεί να τροφοδοτείται από αποκεντρω‐
μένες ΑΠΕ και να εξασφαλίζει έναν ουσιαστικό τρόπο ζωής, πολύ πιο λιτό
από ότι σήμερα, αλλά και πολύ πιο άφθονο αφού η ευημερία θα έρχεται
μέσα από τις σχέσεις και όχι τα υλικά αγαθά. Η επιλογή αυτή ακριβώς είναι
η επιλογή η οποία ενέπνευσε το οικολογικό κίνημα στα πρώτα του βήματα.
Ήταν μια επιλογή για τον άλλον κόσμο που θέλουμε, δεν ήταν τεχνοκρατική
αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους των διαφορετικών επιλογών των
οποίων μας έδινε το σύστημα με τις δικές του, χρηματικές αξίες. Το οικολο‐
γικό κίνημα έθεσε σε κρίση τις ίδιες τις αξίες του καπιταλισμού και διακή‐
ρυττε ότι θέλει δάση γιατί θέλει δάση, και όχι για τα όποια οικονομικά οφέ‐
λη ή όχι από την διατήρησή τους. Το ίδιο και με τα πυρηνικά, δεν τα ήθελε
γιατί δεν μπορούσε να φανταστεί έναν κόσμο όπου θα ζούμε με το κίνδυνο
της πυρηνικής καταστροφής, ή έναν κόσμο ο οποίος θα πρέπει διαρκώς να
αναπτύσσεται γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να διαχειριστεί τα συσσωρευμένα
απόβλητά του. Όλες αυτές ήταν πολιτικές επιλογές, ήταν επιλογές για ένα
διαφορετικό μέλλον.
Οι «ρεαλιστές» γρήγορα απορρίπτουν αυτήν την εκδοχή σαν ιδεολογική, μη
ρεαλιστική και την κατατάσσουν ως ένα βουκολικό κάλεσμα για επιστροφή
στον καιρό των σπηλαίων. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι μόλις λίγες δεκα‐
ετίες παλιότερα χρησιμοποιούσαμε 50% λιγότερες πρώτες ύλες και ενέργεια
και οι ζωές μας κάθε άλλο παρά βουκολικές ήταν. Με την οπτική τους, το
σημερινό επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης είναι θεόσταλτο και το να
σκεφτούμε να το μειώσουμε είναι αδιανόητο. Λοιπόν, ώρα να σκεφτούμε το
αδιανόητο.

6. Επίλογος
Ελπίζω ότι με αυτό το δοκίμιο έπεισα τον αναγνώστη ότι η αποανάπτυξη
δεν είναι ένα αφελές κάλεσμα για επιστροφή σε ένα βουκολικό παρελθόν το
οποίο δεν υπήρξε ποτέ. Είναι η επικαιροποιημένη επανεμφάνιση της ριζο‐
σπαστικής πολιτικής οικολογίας, οι ρίζες της οποίας ανέκαθεν βρίσκονταν
στην πρόταση μιας εναλλακτικής κοινωνικο‐οικολογικής και οικονομικο‐
πολιτικής οργάνωσης και όχι απλά στην τεχνική λύση προβλημάτων. Απαλ‐
λαγμένη από την αποπολιτικοποιημένη επίκληση της βαθιάς οικολογίας για
παθητική υποβολή σε μια εγγενώς ισορροπημένη «μητέρα φύση», η οποία
στην πραγματικότητα δεν υφίσταται μιας και ο άνθρωπος είναι ενεργός
συμμέτοχος και συμπαραγωγός των οικοσυστημάτων, η αποανάπτυξη προ‐
τείνει ένα ριζοσπαστικό πολιτικό οικολογικό πρόγραμμα ενός εναλλακτικού
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κοινωνικό‐οικολογικού μέλλοντος, το οποίο θα είναι πιο απλό και λιτό στη
βάση συνειδητής επιλογής, και όχι λόγω της παθητικής συμμόρφωσης με
τους νόμους της φύσης.
Η αποανάπτυξη είναι, σύμφωνα με τον ορισμό του Zizek (2010), ένα ριζο‐
σπαστικό πολιτικό πρόταγμα αφού προκαλεί και στοχεύει στην αλλαγή των
ιδεολογικών συντεταγμένων της κοινωνίας μας. Αντιτίθεται στο θρησκευτι‐
κό τοτέμ των σύγχρονων κοινωνιών, τόσο του καπιταλισμού όσο και του
κομμουνισμού: την οικονομική ανάπτυξη (Castoriadis 1985). Αντίθετα με
άλλα ριζοσπαστικά προγράμματα του παρελθόντος που απέτυχαν, η αποα‐
νάπτυξη δεν προσφέρει μόνο ένα νέο τρόπο υλοποίησης των ονείρων της
ανθρωπότητας, αλλά αλλάζει τα ίδια τα όνειρα 40 . Εάν κάποιοι είναι ρεαλι‐
στές σήμερα, τότε αυτοί είναι οι ριζοσπάστες ουτοπιστές του τώρα της α‐
ποανάπτυξης. Όσο για τους αυτοαποκαλούμενους «οικο‐ρεαλιστές» που
διαφωνούν για το τί είναι καλύτερο: «πυρηνικά ή πετρέλαιο»; Αφήστε τους
να αναρωτιούνται.

Την φράση αυτή δανείζομαι από τον Zizek, 2010, ο οποίος όμως δεν αναφέρεται στην
αποανάπτυξη.
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Κεφάλαιο 7
Περιβαλλοντική δικαιοσύνη και οικονομική α‐
ποανάπτυξη: μια συμμαχία δύο κινημάτων
Joan MartinezAlier a
a Institut

de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de
Barcelona, Barcelona, Spain, www.eco2bcn.com, www.ceecec.net

Οικολογικά οικονομικά, κοινωνικός μεταβολισμός και πολιτική
οικολογία
Η διακίνηση ενέργειας και υλικών αγαθών στην παγκόσμια οικονομία δεν
υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη από όσο σήμερα. Το παρόν κεφάλαιο υποστηρίζει
ότι αυτός ο αυξημένος κοινωνικός μεταβολισμός προκαλεί όλο και περισσό‐
τερες διαμάχες σε σχέση με την εξαγωγή φυσικών πόρων και την αποκομιδή
και διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδυση του
παγκόσμιου κινήματος για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη (Agyeman et al.
2003, Carruthes 2008, Pellow και Brulle 2005, Pellow 2007, Aschlosberg
2007, Roberts 2007, Walker 2009). Η έκφραση «περιβαλλοντική δικαιοσύ‐
νη» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, σε σχέση με τοπικές διαμαρτυρίες και καταγγελίες
ενάντια στον «περιβαλλοντικό ρατσισμό», δηλαδή το δυσανάλογο φόρτο
ρύπανσης σε περιοχές κατοικούμενες από μειονοτικές εθνικές ομάδες
(Bullard 1990, Pulido 1996, Camacho 1998, Carmin και Ageyman 2010).
Όμως πλέον ο όρος αποδίδεται σε αυθόρμητα κινήματα, οργανώσεις και
διασυνοριακά δίκτυα που στήνονται σε όλον τον κόσμο (Bandy και Smith
2005), τα οποία αντιστέκονται και εναντιώνονται στις εξορυκτικές και εξα‐
γωγικές βιομηχανίες και διαμαρτύρονται ενάντια στη ρύπανση και την κλι‐
ματική αλλαγή (Martinez‐Alier 2002). Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη αφορά
την κατανομή πόρων στην παρούσα γενιά, μην παραβλέποντας και τη δια‐
νομή μεταξύ των γενεών, ενώ περιλαμβάνει και μη‐κατανεμόμενες διαστά‐
σεις της δικαιοσύνης, όπως η αναγνώριση, καθώς και η αποτροπή κοινωνι‐
κών αποκλεισμών (Agarwal 2001). Οι Οργανώσεις Περιβαλλοντικής Δικαιο‐
σύνης (ΟΠΔ, Environmental Justice Organizations) είναι εν δυνάμει σύμμαχοι
των περιβαλλοντικών ομάδων στις πλούσιες χώρες οι οποίες ασκούν κριτι‐
κή στην εμμονή με την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).
Αυτές οι ομάδες αποτελούν το κίνημα της αποανάπτυξης (Latouche 2006),
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οι ρίζες του οποίου προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το πεδίο των οικολογι‐
κών οικονομικών.
Τα οικολογικά οικονομικά είναι ένα δια‐επιστημονικό πεδίο το οποίο εμφα‐
νίστηκε κατά τη δεκαετία του 1980 (Costanza 1991, 1996, Røpke 2004,
Martinez‐Alier και Røpke 2008, Spash 2009) μέσα από μία σύγκλιση ενδια‐
φερόντων μεταξύ οικολόγων που μελετούσαν τη χρήση της ενέργειας στην
ανθρώπινη οικονομία (Odum 1971, Jansson 1984) και ετερόδοξων οικονο‐
μολόγων (Daly 1968, 1973, 2007), συνεχιστές των Nicholas Georgescu‐
Roegen (1966, 1971) και Kenneth Boulding (1968). Η εργασία του K.W.
Kapp σχετικά με το κοινωνικό κόστος (1950) και των Kneese και Ayres
(1969) σχετικά με την διεισδυτική και διαβρωτική επίδραση των αρνητικών
εξωτερικοτήτων άσκησε επίσης σημαντική επιρροή. Τα οικολογικά οικονο‐
μικά περιλαμβάνουν την υλική μελέτη της οικονομίας (κοινωνικός μεταβο‐
λισμός), τη μελέτη των επιπτώσεων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί του
περιβάλλοντος και τη σχέση τους με την περιβαλλοντική διαχείριση, τη με‐
λέτη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της οικονομίας (π.χ. μπορεί το πα‐
ρασκευασμένο κεφάλαιο να υποκαταστήσει το λεγόμενο «φυσικό κεφάλαι‐
ο»;), την οικονομική αξιολόγηση των θετικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών
και των αρνητικών «εξωτερικοτήτων», καθώς και τις μεθόδους αποτίμησης
πολλαπλών κριτηρίων για την κατάταξη εναλλακτικών λύσεων ανάμεσα σε
ποιοτικά μη συγκρίσιμες αξίες.
Ο κοινωνικός μεταβολισμός αφορά την ροή (διακίνηση) ενέργειας και υλι‐
κών αγαθών στη οικονομία. Η μελέτη του κοινωνικού μεταβολισμού συμπί‐
πτει με το πεδίο της βιομηχανικής οικολογίας ή αυτό της κοινωνικής οικο‐
λογίας (όπως εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέν‐
νης, υπό την καθοδήγηση της Marina Fischer‐Kowalski), που εξετάζει τη
σύνδεση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και χρήσης ενέργειας (Warr et al.
2010), καθώς και την απόλυτη ή σχετική αποϋλοποίηση της οικονομίας 41
(σε σχέση με το ΑΕΠ) μέσω της μελέτης της ροής υλικών αγαθών. Η ροή
ενέργειας σε σχέση με την οικονομία έχει αναλυθεί επί μακρόν (Cottrell
1955, Martinez‐Alier 1987, 2007, Haberl 2001a,b, Cleveland 2008a,b, Hall et
al. 1986, Sieferle 2001, Debeir et al. 1991). Ένα κύριο σημείο ενδιαφέροντος
αφορά την αύξηση ή μείωση στην ενεργειακή επιστροφή επί της ενεργεια‐
κής επένδυσης (EROI = energy return on energy investment), με άλλα λόγια
το αντίστροφο του ενεργειακού κόστους για την απόκτηση ενέργειας. Υπο‐
λογισμοί της ροής υλικών γίνονται πλέον συστηματικά από την Eurostat, τη
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιοι υπολογισμού υπάρ‐
χουν και για τις χώρες του Νότιου ημισφαιρίου (ορισμένες φορές ως διδα‐
κτορικές διατριβές) και συχνά αποκαλύπτουν την ύπαρξη μεγάλων εμπορι‐
κών ελλειμμάτων φυσικών υλικών (Russi et al. 2008, Perez‐Rincon 2006,
2007, Vallejo 2010, Vallejo et al. 2010).
41
[Σ.τ.Μ.] Dematerialization: η απόλυτη μείωση της ποσότητας υλικών που χρειάζονται για
να εξυπηρετούνται οι οικονομικές λειτουργίες μιας κοινωνίας. Με απλά λόγια, το να
καταφέρνουμε περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα.
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Η πολιτική οικολογία (Blaikie και Brookfield 1987, Robbins 2004, Peet και
Watts 1996, Rocheleau et al. 1996, Bryant και Bailey 1997), μελετά διαμάχες
οικολογικής κατανομής και ιδιαίτερα αυτές σχετικές με τη χρήση ισχύος για
την εξασφάλιση της πρόσβασης σε περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες,
ή την προσπάθεια μετατόπισης της ρυπαντικής επιβάρυνσης σύμφωνα με
φυλετική (εθνικιστική) καταγωγή, κοινωνική τάξη, κάστα ή γένος. Εστιάζει
σε τοπικές και διεθνείς διαμάχες εξόρυξης φυσικών πόρων και αποκομιδής
αποβλήτων και μελετά το πώς η χρήση ισχύος σε διαδικασίες λήψης απο‐
φάσεων σχετικές με περιβαλλοντικά ζητήματα, υποστηρίζει ή αποτρέπει
διαφορετικές γλώσσες (απόψεις) αξιολόγησης. Από κοινού με την περιβαλ‐
λοντική κοινωνιολογία, η πολιτική οικολογία μελετά επίσης και τα περιβαλ‐
λοντικά κινήματα. Το παρόν άρθρο δομείται πάνω στη γνώση προερχόμενη
από αυτές τις σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη και βιωσιμότητα επιστή‐
μες.

Τάσεις και γενική πορεία
Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο
ντε Τζανέϊρο το 1992, οι περιβαλλοντικές τάσεις και η ακολουθούμενη πο‐
ρεία είναι ανησυχητικές. Ο μετριοπαθής στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Ηνωμένων Εθνών να βάλουν φρένο στη μείωση της βιοποικιλότητας
δεν επετεύχθη και εγκαταλείφθηκε. Η ανθρώπινη οικειοποίηση της καθαρής
πρωτογενούς παραγωγής (HANPP = Human Appropriation of Net Primary
Production) ασκεί αυξανόμενη πίεση στην βιοποικιλότητα (Vitousek et al.
1986, Haberl et al. 2009). Η απώλεια της βιοποικιλότητας ορισμένες φορές
αντιμετωπίζεται ως αποτυχία της αγοράς η οποία θα διορθωθεί με την κα‐
τάλληλη κοστολόγηση. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν (σωστά) κατηγορηθεί η
κακή διακυβέρνηση, οι ακατάλληλοι θεσμοί και οι νεοφιλελεύθερες πολιτι‐
κές οι οποίες προωθούν το εμπόριο τις ξένες επενδύσεις. Παρόλα αυτά, οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της μειώσης της
βιοποικιλότητας, είναι κατά κύριο λόγο προϊόν του αυξημένου κοινωνικού
μεταβολισμού της ανθρώπινης οικονομίας. Αυτός είναι ο βασικός κινητήριος
παράγοντας. Οι επιπτώσεις θα ήταν παρόμοιες κάτω από Κεϋνσιανές σοσι‐
αλδημοκρατικές πολιτικές, είτε ακόμη και εντός σοσιαλιστικών ή κομμουνι‐
στικών οικονομικών συστημάτων, εφόσον η τεχνολογία και τα επίπεδα του
πληθυσμού και της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ήταν τα ίδια με τα σημερι‐
νά.
Συνεπώς, η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθεί να μεγαλώνει
λόγω της αύξησης της μεταβολικής ροής της οικονομίας. Οι εκπομπές διοξει‐
δίου του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2007 είχαν μία αύξηση της τάξης του 3%
ετησίως. Μετά από μία παύση της αύξησης το 2008–09, βρίσκονται και πάλι
σε αυξητική πορεία, εκτός εάν υπάρξει οικονομική αποανάπτυξη. Σύμφωνα
με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (In‐
tergovernmental Panel on Climate Change ‐ IPCC), οι εκπομπές θα πρέπει να
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μειωθούν το συντομότερο δυνατόν κατά 50 έως 60%. Στην αποτυχία της
συμφωνίας του Κιότο το 1997 (μη επικυρωμένης από τις ΗΠΑ) προστέθηκε
η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με την μείωση εκπομπών ρύπων στην Κοπεγ‐
χάγη τον Δεκέμβριο του 2009. Ο Πρόεδρος Obama δεν κατάφερε να πείσει
τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών να ορισθεί πλαφόν εκπομπών διο‐
ξειδίου του άνθρακα ή ψηλότερη φορολόγηση και αποφάσισε, βολικά για
τον ίδιο, να κατηγορήσει την Κίνα, η οποία πράγματι είναι πλέον ο μεγαλύ‐
τερος παραγωγός διοξειδίου του άνθρακα, παρόλο που κατά κεφαλήν, ευτυ‐
χώς, είναι ακόμη τέσσερις φορές κάτω από τις ΗΠΑ.
Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν περίπου
300 ppm (μέρη στο εκατομμύριο) όταν ο Svante Arrhenius έγραψε σχετικά
με το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου το 1895. Τώρα πλέον πλησιά‐
ζει τα 400 ppm, με ετήσια αύξηση 2 ppm. Τίποτα δεν έχει γίνει στην πράξη
για την αντιστροφή αυτής της τάσης. Η εκπομπές CO2 στην ανθρώπινη οι‐
κονομία προέρχονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Η κορύ‐
φωση παραγωγής πετρελαίου (peak oil) είναι ήδη πολύ κοντά, πιθανών να
έχει ήδη ξεπεραστεί. Η κορύφωση της εξόρυξης φυσικού αερίου πρόκειται
να συμβεί μέσα σε 20 με 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει περισσότερη καύση γαι‐
ανθράκων, παρότι η παραγωγή CO2 από γαιάνθρακα, ανά μονάδα ενέργειας,
είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες αρνητικές τάσεις, όπως η πτώση
στη διαθεσιμότητα βρώσιμων ειδών ψαριών, η εξάπλωση της πυρηνικής
ενέργειας και οι στρατιωτικές προεκτάσεις της και η επερχόμενη «κορύφω‐
ση εξόρυξης φωσφόρου», υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επαναφορά των
συζητήσεων της δεκαετίας του 1970 σχετικά με την υποστήριξη μιας οικο‐
νομίας σταθερής κατάστασης (steady state economy) στις πλούσιες χώρες,
ακόμα και μια περίοδο αποανάπτυξης (Schneider et al. 2010). Η αποανάπτυ‐
ξη των πλούσιων οικονομιών θα πρέπει να οδηγήσει σε μια οικονομία στα‐
θερής κατάστασης (Daly 1973). Το κίνημα αυτό υποστηρίζεται από τα κινή‐
ματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης του Νότου 42 που διαμαρτύρονται ενά‐
ντια στις «οικολογικά άνισες συναλλαγές» με τον Βορρά – (Bunker 1984,
1985, 2007, Hornborg 1998, 2009, Hornborg et al. 2007, 2010, Muradian και
Martinez‐Alier 2001, Muradian et al. 2002, Rice 2007, Roberts και Parks
2007).

Πληθυσμιακή κορύφωση: αγαπάτε αλλήλους και μην πολλα‐
πλασιάζεστε
Ανάμεσα σε όλες τις ανησυχητικές τάσεις και τις επικείμενες «κορυφώσεις»
οι οποίες σηματοδοτούν διαμάχες και συγκρούσεις ως προς την κατανομή
των πόρων, μία ευπρόσδεκτη τάση είναι η ραγδαία μείωση στο ρυθμό αύξη‐
σης του ανθρώπινου πληθυσμού. Η πληθυσμιακή κορύφωση πιθανόν να
42

[Σ.τ.Μ.] Του Νοτίου ημισφαιρίου
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ολοκληρωθεί γύρω στο 2045, φτάνοντας περίπου τα 8,5 δισεκατομμύρια
ανθρώπων. Η προτροπή προς τις Ευρωπαίες να γεννούν περισσότερα παι‐
διά, τα οποία στη συνέχεια θα γίνουν εργατικό δυναμικό που θα πληρώνει
για τις συντάξεις τόσων πολλών ανθρώπων τρίτης ηλικίας, είναι γελοία (La‐
touche 2007), καθώς και αυτό το εργατικό δυναμικό θα γίνει επίσης την
πορεία γενιά συνταξιούχων. Η πληθυσμιακή πυραμίδα (όπως διδάσκεται
ακόμη στα σχολεία) θα έπρεπε να εμφανίζεται ως ορθογώνιο παραλληλό‐
γραμμο (ομολογουμένως με μία πυραμίδα στην κορυφή). Οι αντιπαραθέσεις
μεταξύ μαλθουσιανών και μαρξιστών, και μεταξύ μαλθουσιανών και ορισμέ‐
νων οικονομολόγων οι οποίοι τάσσονται υπέρ της πληθυσμιακής αύξησης,
είναι εξαιρετικά επίκαιρες ακόμη και σήμερα, όπως και τα δόγματα των φε‐
μινιστών νεο‐μαλθουσιανιστών της δεκαετίας του 1900 (Emma Goldman,
Madaleine Pelletier, Nelly Roussel, Margaret Samger, Maria Lacerda de
Moura) (Ronsin 1980, Masjuan και Martinez‐Alier 2005).
Η κοινωνικο‐οικολογική μετάβαση προς χαμηλότερα επίπεδα χρήσης ενέρ‐
γειας και υλικών πόρων θα υποβοηθηθεί από την παγκόσμια δημογραφική
μεταβολή, περισσότερο μάλιστα αν ο πληθυσμός, αφού φτάσει σε κορύφω‐
ση, στη συνέχεια κατέβει στα 6 δισεκατομμύρια, όπως υποδεικνύεται από
κάποιες προβλέψεις (Lutz et al. 2001). Ας θυμηθούμε ότι ο παγκόσμιος πλη‐
θυσμός αυξήθηκε τέσσερις φορές μέσα στον 20ο αιώνα από 1,5 σε 6 δισεκα‐
τομμύρια. Η σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω αύξη‐
σης πληθυσμού είναι προφανής, όπως δείχνει και η ταυτότητα/εξίσωση του
Paul Ehrlich, Impact = Population × Affluence × Technology (I=PAT). Δηλαδή
ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της οικονομικής δραστηριότητας είναι ίσος
με το γινόμενο του πληθυσμού, του επιπέδου ζωής και του επιπέδου τεχνο‐
λογίας.
Η περιβαλλοντική συνείδηση επηρεάζει πλέον τον ρυθμό γεννήσεων. Υπήρ‐
ξαν όμως πολλές αντιπαραθέσεις γύρω στις αρχές του 1900 σχετικά με το
πόσους ανθρώπους αντέχει να θρέψει η γη, εστιάζοντας ωστόσο μόνο στις
ανάγκες του ανθρώπινου είδους. Υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ του αυθε‐
ντικού μαλθουσιανισμού από τον T.R. Malthus και του νεο‐μαλθουσιανισμού
της δεκαετίας του 1900, που στη Γαλλία πήρε την ονομασία “la grève des
ventres” (η απεργία της μήτρας). Υπάρχουν συνεπώς διαφορετικά είδη Μαλ‐
θουσιανισμού, όπως αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια.
 Μαλθουσιανισμός κατά Malthus: Ο πληθυσμός εμφανίζει αύξηση με γεω‐
μετρική πρόοδο, εκτός εάν ελεγχθεί μέσω πολέμων ή επιδημιών, ή μέσω
σεξουαλικής αποχής και γάμων σε μεγάλη ηλικία. Η παραγωγή τροφής
μεγαλώνει δυσανάλογα με την εργατική συνεισφορά, λόγω μειωμένης
ανταποδοτικότητας. Συνεπώς οδηγούμαστε σε κρίση επιβίωσης.
 Νεο‐μαλθουσιανισμός της δεκαετίας του 1900: Οι ανθρώπινοι πληθυσμοί
μπορούν να ρυθμίζουν την αύξησή τους μέσω της αντισύλληψης. Προ‐
απαιτούμενο για αυτό είναι η ελευθερία των γυναικών, γεγονός επιθυμη‐
τό αυτό καθ' εαυτό. Η φτώχεια ερμηνεύεται μέσω της κοινωνικής ανισό‐
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τητας. Η «συνειδητή τεκνοποίηση και αναπαραγωγή» είναι απαραίτητη
για την αποτροπή χαμηλών αποδοχών και την πίεση επί των φυσικών
πόρων. Αυτό ήταν ένα επιτυχημένο κίνημα «από τα κάτω» (bottom‐up)
στην Ευρώπη και την Αμερική, εναντίον του κράτους (που ήθελε να έχει
περισσότερους στρατιώτες) και των εκκλησιών.
 Νεο‐μαλθουσιανισμός μετά το 1970: Δόγμα και πρακτική χρηματοδο‐
τούμενη από διεθνείς οργανισμούς και ορισμένες κυβερνήσεις. Η πληθυ‐
σμιακή αύξηση αντιμετωπίζεται ως η κύρια αιτία της φτώχειας και της
περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Συνεπώς τα κράτη πρέπει να εισηγηθούν
μεθόδους αντισύλληψης, ακόμη και χωρίς να έχουν την συγκατάθεση
των γυναικών.
 Αντι‐μαλθουσιανισμός: Η άποψη που εικάζει ότι η αύξηση του ανθρώπι‐
νου πληθυσμού δεν αποτελεί μεγάλη απειλή στο φυσικό περιβάλλον και
συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη, όπως υποστήριξε η Ester Boserup
(1965) και άλλοι οικονομολόγοι.

Ο περιβαλλοντισμός των φτωχών
Άλλη μία ευπρόσδεκτη τάση είναι η αύξηση του περιβαλλοντισμού. Η επί‐
γνωση της πίεσης που ασκείται πάνω στους φυσικούς πόρους είναι η μία
πλευρά, μα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου. Η περι‐
βαλλοντική συνείδηση των φτωχών και των γηγενών πληθυσμών αυξάνεται
(Guha και Martinez‐Alier 1997, Dunlap και York 2008). Ακτιβιστές και κοι‐
νότητες στην πρώτη γραμμή εμπορευματοποίησης αγαθών και φυσικών
πόρων (Moore 2000) κατορθώνουν ορισμένες φορές μαζί με τις ΟΠΔ, να
σταματήσουν την εξόρυξη ορυκτών και την καταστροφή των φυσικών εν‐
διαιτημάτων και των πόρων βιοπορισμού τους, όπως τον Αύγουστο του
2010 στον λόφο Niyamgiri στην Orissa, εναντία στα σχέδια της εταιρίας
Vedanta για την εξόρυξη βωξίτη (Padel και Das 2010) και ασκούν το δικαίω‐
μα προηγούμενης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την Σύμβαση 169 του Διε‐
θνούς Οργανισμού Εργασίας που ισχύει σε γηγενείς κοινότητες (όταν ανα‐
γνωρίζονται ως τέτοιες). Επίσης εισηγούνται θεσμούς όπως τοπικά δημο‐
ψηφίσματα εναντίον της εξόρυξης μετάλλων στη Λατινική Αμερική, όπως
στο Esquel και το Tambogrande (Walter και Martinez‐Alier 2010, Muradian
και Martinez‐Alier 2003, Haarsstad και Floysand 2007) ή αναπτύσσουν και‐
νοτόμα σχέδια ώστε να παραμείνουν τα ορυκτά καύσιμα στο έδαφος, όπως
στα κοιτάσματα πετρελαίου Yasuní‐ITT, στην Αμαζονιακή επικράτεια του
Εκουαδόρ (Martinez‐Alier και Temper 2007, Finer et al. 2010, Larrea και
Warnars 2009). Έχουν υπάρξει επιτυχημένες προσπάθειες να φτάσουν μέ‐
χρι τα δικαστήρια εταιρίες όπως η Shell για όσα έχει κάνει στο Δέλτα του
Νίγηρα ή η Chevron‐Texaco για όσα προκάλεσε στο Εκουαδόρ (Clapp και
Utting 2009). Γυναίκες συχνά ηγούνται τέτοιων κινημάτων (Veuthey και
Gerber 2010).
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Οι ΟΠΔ του Νότου υπερασπίζονται την τοπική ταυτότητα και επικράτεια
(Escobar 2001), όμως η ανάπτυξη κι επέκτασή τους δεν ερμηνεύεται από
την διαμόρφωση πολιτικής υπέρ της τοπικής ταυτότητας, αλλά από τις δια‐
μάχες που προκαλεί ο κοινωνικός μεταβολισμός της παγκόσμιας οικονομίας,
ο οποίος πλέον αγγίζει όλο και πιο απομακρυσμένες πηγές πόρων. Οι ΟΠΔ
και τα δίκτυά τους είναι έτσι μια βασική δύναμη ώστε η παγκόσμια οικονο‐
μία να γίνει λιγότερο μη‐βιώσιμη.
Υπάρχουν διαμάχες σχετικά με τη μη βιώσιμη εξαγωγή βιομάζας (ενάντια
στην αποψίλωση των δασών, σε φυτείες δένδρων, τα βιο‐καύσιμα, την «αρ‐
παγή γης», την υπερ‐αλίευση), διαμάχες σχετικά με την εξόρυξη μετάλλων
(χρυσού, βωξίτη, μεταλλευμάτων σιδήρου, χαλκού, ουρανίου...) ή σχετικά με
την εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και τη χρήση
των υδάτινων πόρων (φράγματα, εκτροπές ποταμών, υδροφόροι ορίζοντες)
(Carrere και Lohman 1996, McCully 1996, OCMAL 2010, Bebbington et al.
2007, Bridge 2004, Martinez‐Alier 2001a,b, GRAIN 2007, Gerber et al. 2009,
De Echave et al. 2009, Svampa και Antonelli 2009, Urkidi 2010, Urkidi και
Walter 2011, Orta et al. 2008, Orta και Finer 2010). Υπάρχουν επίσης διαμά‐
χες για τις μεταφορές και τις υποδομές που απαιτούνται γι' αυτές, καθώς
και διαμάχες για την αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων στις πόλεις, στις
αγροτικές περιοχές ή υπερπόντια (χωματερές ή αποτεφρωτήρες, ατμο‐
σφαιρική μόλυνση και μόλυνση των υδάτων, εξαγωγή ηλεκτρονικών απο‐
βλήτων, διάλυση πλοίων). Η μεγαλύτερη διαμάχη όσον αφορά στη διαχείρι‐
ση αποβλήτων αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των ωκεανών και της
ατμόσφαιρας για την απόρριψη του διοξειδίου του άνθρακα. Υπάρχουν επί‐
σης πολλές διαμάχες σχετικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (υδροκυά‐
νιο σε ανοικτά ορυχεία χρυσού, γεννετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, πυ‐
ρηνική ενέργεια), που εμπεριέχουν ένα αβέβαιο ρίσκο το οποίο δεν διανέμε‐
ται δίκαια (ΕΕΑ 2002, Pengue 2005, Pereira και Funtowicz 2009).

Ενάντια στις φθηνές εξαγωγές και υπέρ των ανανεώσιμων πη‐
γών ενέργειας και των τοπικών πληθυσμών
Υπάρχουν κινήματα σε χώρες που είναι εξαγωγείς πρώτων υλών (Giljum και
Eisenmenger 2004, Muñoz et al. 2009) υπέρ της φορολόγησης των εξαγω‐
γών για περιβαλλοντικούς λόγους, ή τουλάχιστον εναντίον των επιδοτήσε‐
ων προς τις βιομηχανίες εξόρυξης μετάλλων και ορυκτών καυσίμων. Πρό‐
σφατα στην Νότια Αφρική, υπήρξε μεγάλη αντίδραση για το δάνειο της Πα‐
γκόσμιας Τράπεζας ύψους 3,75 δις δολαρίων προς την ηλεκτρική εταιρία
Eskom. Οι Νοτιο‐Αφρικανικές ΟΠΔ γράφουν: «προσβλέπουμε προς τις ανα
νεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι τους ηλεκτροπαραγωγικός σταθμούς που καίνε
γαιάνθρακα (ή πυρηνική ενέργεια), ως το βέλτιστο αναπτυξιακό δρόμο για τις
οικονομίες του Νότου, που θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και
θα δώσει άνοδο στην τοπική κατασκευαστική ικανότητα, αποφεύγοντας τα
περιβαλλοντικά λάθη των Βόρειων χωρών. Όπως στην Νότιο Αφρική, τα πε

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

133

ρισσότερα προγράμματα προώθησης ενέργειας άνθρακα που παρέχονται από
την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι σχεδιασμένα να στηρίζουν τις βιομηχανίες, όχι
τους ανθρώπους. Δεν αυξάνουν απαραιτήτως την κατά κεφαλήν πρόσβαση
στην ενέργεια. Οι βιομηχανίες με τη σειρά τους είναι κυρίως προσανατολισμέ
νες προς τις εξαγωγές, στο ίδιο μήκος κύματος με την προωθούμενη αναπτυ
ξιακή πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας περί εξαγωγικού προσανατολισμού
της παραγωγής. Τα αγαθά στη συνέχεια καταναλώνονται κυρίως στις ανα
πτυγμένες χώρες. Επιπλέον, πολλές βιομηχανίες έχουν ιδρυθεί με απ' ευθείας
ξένες επενδύσεις. Εν τω μεταξύ, μεγάλο μέρος της βαριάς βιομηχανίας των
ανεπτυγμένων χωρών έχει μετακομίσει στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε ανα
ζήτηση φτηνότερης ενέργειας και εργατικού δυναμικού...».
Οι Νοτιο‐Αφρικανικές ΟΠΔ προτείνουν αντίθετα μία εναλλακτική διαχείρι‐
ση, καταργώντας σταδιακά τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, «απομονώνο‐
ντας» μεταλλουργεία τα οποία έχουν ελάχιστη διασύνδεση με την οικονομία
και που έχουν στόχο την αύξηση του κεφαλαίου, και όχι των θέσεων εργα‐
σίας. Η απελευθερωμένη ενέργεια θα πρέπει να ανα‐διανεμηθεί ώστε να
παρέχει ένα πολύ μεγαλύτερο «ζωτικό μέσο υποστήριξης», προμηθεύοντας
παγκοσμίως ελεύθερη βασική ηλεκτρική ενέργεια προς τους καταναλωτές,
με καθορισμένο ύψος χρέωσης ώστε να ενθαρρύνει την εξοικονόμηση και να
βοηθήσει στην αντικατάσταση από τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέρ‐
γειας.

Κλιματική δικαιοσύνη
Η ενέργεια δεν μπορεί να ανακυκλωθεί, συνεπώς ακόμη και μία οικονομία
που δεν θα αυξανόταν, αλλά θα χρησιμοποιούσε μεγάλες ποσότητες ορυ‐
κτών καυσίμων, θα χρειαζόταν «φρέσκες» προμήθειες προερχόμενες από
νέες πηγές πόρων. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά (όπως ο χαλκός, το αλου‐
μίνιο ή το ατσάλι), τα οποία στην πράξη μπορούν να ανακυκλωθούν μόνο
μέχρι κάποιο όριο, όχι περισσότερο από 40 έως 60%. Όταν η οικονομία με‐
γαλώνει, η ανάγκη για υλικά και πηγές ενέργειας είναι φυσικά ακόμη μεγα‐
λύτερη. Υπάρχει ακόμα η καπιταλιστική συσσώρευση μέσω της αφαίρεσης
πόρων από τους άλλους (Harvey 2003) ή Raubwirtschaft. Μπορεί κάποιος να
προσθέσει την αντίληψη περί συσσώρευσης μέσω της παραγωγής και μετα‐
τόπισης των αποβλήτων που σημαίνει ότι τα κεφαλαιακά κέρδη αυξάνονται
μέσω της δυνατότητας να ξεφορτώνεσαι τα απόβλητα με μηδενικό ή χαμηλό
κόστος. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί τόσο αποτυχία της αγοράς, όσο επι‐
τυχία μετατόπισης του κόστους (Kapp 1950).
Εκτός από τους ακτιβιστές της κλιματικής δικαιοσύνης (Bond 2010a), πολ‐
λές κυβερνήσεις σχετικά φτωχών χωρών διεκδικούν πλέον την αποπληρω‐
μή του «οικολογικού χρέους», ένα σύνθημα που δημιουργήθηκε αρχικά στη
Λατινική Αμερική μεταξύ των ΟΠΔ το 1991 (Robleto και Marcelo 1992,
Smith 1996, Simms 2005, Peralta 2009). Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊ‐
κή Ένωση και η Ιαπωνία δεν αναγνωρίζουν αυτό το χρέος. Παρόλα αυτά, τον
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Δεκέμβριο του 2009 στην Κοπεγχάγη τουλάχιστον 20 επικεφαλής κυβερνή‐
σεων ή υπουργοί αναφέρθηκαν αναλυτικά στο οικολογικό χρέος (ή κλιματι‐
κό χρέος) στις ομιλίες τους, ορισμένοι μάλιστα χρησιμοποίησαν την πολύ
φορτισμένη έκφραση «αποζημίωση, επανόρθωση». Ο Pablo Solon πρέσβης
της Βολιβίας στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι: «το να αποδέχεται κάποιος την
ευθύνη για την κλιματική κρίση χωρίς να προβαίνει στις απαραίτητες δράσεις
να αντιμετωπίσει το ζήτημα, μοιάζει με κάποιον που ενώ σου έχει κάψει το
σπίτι, αρνείται στη συνέχεια να σε ξεπληρώσει. Ακόμη και αν η φωτιά δεν
ξεκίνησε ηθελημένα, οι βιομηχανικές χώρες, μέσω της αδράνειας και της α
πραξίας τους, εξακολουθούν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είναι εντελώς άδικο
και αδικαιολόγητο χώρες όπως η Βολιβία να αναγκάζονται τώρα να πληρώ
νουν για την κρίση. Αυτό προκαλεί μια τεράστια αποστράγγιση των περιορι
σμένων πόρων της χώρας για την προστασία των πολιτών από μία κρίση που
δημιουργήθηκε από τους πλούσιους και τον υπερκαταναλωτισμό τους. Οι
παγετώνες μας συρρικνώνονται, οι ξηρασίες γίνονται όλο και πιο συχνές και
τα αποθέματα νερού στερεύουν. Ποιός πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την
κατάσταση; Εμείς θεωρούμε δίκαιο αυτός που ρυπαίνει να πληρώνει και όχι οι
φτωχοί. Δεν αποδίδουμε ενοχές αλλά απλώς την ευθύνη. Όπως λένε στις Ηνω
μένες Πολιτείες: αν το σπάσεις, το πληρώνεις». Το παρασκήνιο στην ομιλία
του Solon ήταν η δήλωση του Todd Stern (από τη θέση του διαπραγματευτή
για τις ΗΠΑ) σε συνέντευξη τύπου στην Κοπεγχάγη στις 10 Δεκεμβρίου
2009: «Αναγνωρίζουμε απολύτως την ιστορική μας ευθύνη για την έκλυση
καυσαερίων στην ατμόσφαιρα, αυτές δηλαδή που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Αλλά την έννοια της ενοχής, της υπαιτιότητας ή των αποζημιώσεων, αυτά τα
απορρίπτω κατηγορηματικά» (Bond 2010b). 43
Η διεκδίκηση για αποζημιώσεις για το κλιματικό χρέος, είκοσι χρόνια μετά
το Ρίο το 1992, εισακούγεται πλέον από οποιονδήποτε παρακολουθεί τις
διεθνείς διαπραγματεύσεις. Έτσι, τον Δεκέμβρη του 2009, ο τότε υπουργός
εξωτερικών υποθέσεων του Εκουαδόρ (Fander Falconí), υποστήριξε στην
Κοπεγχάγη ότι οι φτωχές χώρες είναι σαν τους «παθητικούς καπνιστές»,
αναφερόμενος κατηγορηματικά στην αποτυχία να εφαρμοστεί η αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει». Επίσης ζήτησε αποπληρωμή κλιματικών χρεών ή ι‐
στορική ευθύνη και υπαιτιότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Parikh (1995),
εκτιμώντας το κόστος που εξοικονόμησαν οι πλούσιες χώρες μη φέρνοντας
σε πέρας τις απαραίτητες μειώσεις εκπομπής καυσαερίων, υπολόγισε ότι το
χρέος των Βορείων προς τις Νότιες χώρες φτάνει τα 75 δισεκατομμύρια
δολάρια. Οι Srinivasan et al. (2008) εκτίμησαν το συσσωρευμένο οικολογικό
χρέος του Βορρά προς τον Νότο σε πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ένα μεγάλο μέρος από αυτά αφορά το κλιματικό χρέος. Η μελέτη αυτή δη‐
μοσιεύθηκε σε ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά «Proceedings
of the National Academy of Sciences», σηματοδοτώντας τη φερεγγυότητα της
έννοιας του «οικολογικού χρέους». Σε μια σειρά βιβλίων και άρθρων οι Pare‐
Δες επίσης: http://www.climate‐justice‐now.org/bolivia‐responds‐to‐us‐on‐climate‐debt‐
if‐you‐break‐it‐you‐buy‐it/).
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dis et al. (2008) και οι Goemmine και Paredis (2009a,b) παρέχουν εννοιολο‐
γική ανάλυση και ποσοτική μεθοδολογία του οικολογικού χρέους, μία έννοια
που, όπως αναφέρουν, έχει ωριμάσει.

Via Campesina: οι καλλιέργειες μικρής κλίμακας μειώνουν τη
θερμοκρασία της γης
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πολλοί ερευνητές οικειοποιήθηκαν τις
απόψεις του H. T. Odum για τη σύγχρονη γεωργία ως «αγροτική καλλιέργεια
με πετρέλαιο» (Odum 1971) και έκαναν μελέτες σχετικά με την αναλογία
εισροών‐εκροών στα αγροτικά συστήματα. Οι πλέον γνωστοί υπολογισμοί
είναι αυτοί του Pimentel (Pimentel et al. 1973) που δημοσιεύθηκαν στο πε‐
ριοδικό Science (επίσης Pimentel 1979). Ήταν εντυπωσιακή η διαπίστωση
ότι η αναλογία εισροής – εκροής ενέργειας για την παραγωγή καλαμποκιού
στην Άϊοβα ή στο Ιλλινόϊς ήταν χαμηλότερη από εκείνη στο παραδοσιακό
σύστημα καλλιέργειας του καλαμποκιού milpa στις αγροτικές περιοχές στο
Μεξικό. Από οικονομικής άποψης, ο σύγχρονος τρόπος γεωργίας έχει αυξή‐
σει την παραγωγικότητα ανά εργατική μονάδα και έως κάποιο βαθμό και
ανά εκτάριο, αλλά από υλική σκοπιά έχει μειώσει την ενεργειακή απόδοση
(Leach 1975, Naredo και Campos 1980).
H Via Campesina, ένας διεθνής συνασπισμός αγροτών και μικρο‐
καλλιεργητών (Desmarais 2007, Borras 2008, Martinez‐Torres και Rosett
2010) έχει πλέον έντονη παρουσία στη δημόσια συζήτηση για την κλιματική
αλλαγή, παίρνοντας θέση και υποστηρίζοντας την άποψη ότι: «οι βιώσιμες,
μικρής κλίμακας καλλιέργειες μειώνουν τη θερμοκρασία της γης» (World
Rainforest Movement 2008), ένα επιχείρημα το οποίο εν μέρει βασίζεται στο
γεγονός ότι η σύγχρονη βιομηχανική γεωργία «δεν είναι πλέον παραγωγός
ενέργειας, αλλά καταναλωτής». Μελέτες σχετικά με την ενεργειακή επι‐
στροφή επί της ενεργειακής επένδυσης (EROI) από το 1970, επαληθεύουν
αυτόν τον ισχυρισμό. O οικολογικός αγραριανισμός ή ο οικολογικός νεο‐
ναροντνισμός (neo‐narodnism, όπως το αποκάλεσα το 1978, ισχυροποιείται
(Martinez‐Allier 2011).

Κοινωνικά βιώσιμη οικονομική αποανάπτυξη
Ενώ στον Νότο οι ΟΠΔ και τα δίκτυά τους μάχονται ενάντια στην κατάχρη‐
ση της εξαγωγής φυσικών πόρων και της διαχείρισης αποβλήτων, σε ορι‐
σμένες πλούσιες χώρες έχει εμφανιστεί ένα κοινωνικό κίνημα υπέρ της βιώ‐
σιμης οικονομικής αποανάπτυξης. Βασίζεται σε ομάδες της κοινωνίας των
πολιτών, αλλά υποστήριζεται επίσης από κάποιους ακαδημαϊκούς (αν και
όχι ακόμα από κυβερνήσεις) όπως στα συνέδρια στο Παρίσι τον Απρίλιο του
2008 και στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2010. Στην Ιταλία και τη Γαλλία
αποκαλείται το κίνημα της decrescita ή décroissance αντίστοιχα.
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Η κοινωνικά βιώσιμη οικονομική αποανάπτυξη (Martinez‐Alier 2009b, Mar‐
tinez‐Alier et al. 2010) είναι τόσο μία θεωρητική ιδέα, όσο και ένα κοινωνικό
κίνημα «από τα κάτω», με καταβολές από τα πεδία των οικολογικών οικο‐
νομικών, της κοινωνικής οικολογίας και της οικονομικής ανθρωπολογίας
καθώς και από περιβαλλοντικά και κοινωνικά ενεργές ακτιβιστικές ομάδες.
Το κίνημα επικαλείται διάφορους «προγόνους», μεταξύ των οποίων και τον
Nicholas Georgescu‐Roegen (1906‐94), προπάτορα των οικολογικών οικο‐
νομικών, συγγραφέα του βιβλίου «Ο νόμος της εντροπίας και η οικονομική
διαδικασία» (The Entropy Law and the economic process, 1971). Μία επιλογή
κειμένων του Georgescu‐Roegen εκδόθηκε στη Γαλλία (σε μετάφραση των J.
Grinevald και I. Rens, 1979) με τίτλο: «Démain la décroissance» (Η αποανά
πτυξη αύριο).
Δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι ακτιβιστές της αποανάπτυξης σε Γαλλία και
Ιταλία επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μία σπουδή της βιομηχανικής
οικολογίας και των οικολογικών οικονομικών: το «φαινόμενο της αναπήδη‐
σης» (rebound effect) του Jevons (Jevons 1865, Polimeni et al. 2009). Έχουν
διαβάσει οικονομικούς ανθρωπολόγους όπως ο Serge Latouche (2006), ε‐
μπνέονται από περιβαλλοντικούς στοχαστές της δεκαετίας του 1970, όπως
ο André Gorz και ο Ivan Illich. Θα μπορούσαν ακόμη να έχουν διαβάσει το «A
Prosperous way down» των H.T. και E. Odum (2001) αλλά πιθανόν δεν το
έχουν κάνει. Πάντως, το Ευρωπαϊκό κίνημα απoανάπτυξης δεν βασίζεται σε
εμβληματικά συγγράμματα. Πρόκειται για ένα κοινωνικό κίνημα γεννημένο
μέσα από εμπειρίες συνεταιρισμών κατοικίας (co‐housing), καταλήψεων,
νεο‐αγροτικισμού, ανάκτησης των δρόμων, εναλλακτικής ενέργειας, πρόλη‐
ψης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Πρόκειται για ένα νέο κίνημα και έχει
εξελιχθεί σε ένα νέο ερευνητικό πεδίο. Αποτελεί έναν κλάδο των επιστημών
βιωσιμότητας που μπορεί να ονομαστεί «σπουδές οικονομικής
απoανάπτυξης», στενά συνδεδεμένος με τις «σπουδές κοινωνικο‐
οικολογικής μετάβασης» (Fischer‐Kowalski και Haberl 2007, Krausmann et
al. 2008, Krausmann et al. 2009). Ο όρος «οικονομική απoανάπτυξη» έχει
εισαχθεί με επιτυχία σε ακαδημαϊκά έντυπα στην αγγλική γλώσσα ήδη από
το συνέδριο στο Παρίσι το 2008 και ειδικά θεματικά τεύχη έχουν εκδοθεί το
2010‐11 στα περιοδικά Journal of Cleaner Production, Ecological Economics
και Environmental Values. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται σε θέματα σχετικά
με τις περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, δημογραφικές, κοινωνικές και κοινω‐
νικο‐ψυχολογικές διαστάσεις της κοινωνικά βιώσιμης αποανάπτυξης που
θα οδηγήσει σε μία οικονομία σταθερής κατάστασης (Kerschner 2010), σε
συμμαχία με τα κινήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης του Νότου.

Πέραν του ΑΕΠ βρίσκεται η οικονομική αποανάπτυξη
Για τους φτωχούς αγροτικούς πληθυσμούς που εμπλέκονται σε διαμάχες
εξόρυξης πόρων, η απειλή ενάντια στις βιοποριστικές τους ανάγκες με τη
μορφή της ρύπανσης των υδάτων και την αρπαγή γης, είναι προφανής. Οι
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πληθυσμοί αυτοί αντλούν περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες απ' ευ‐
θείας από τη φύση, εκτός αγορών. Όταν εκτοπίζονται δεν έχουν τη δυνατό‐
τητα να αγοράσουν γη κι ένα σπίτι. Δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε ένα
πλαστικό μπουκάλι με νερό εάν τα ποτάμια τους και οι υδροφόροι ορίζοντες
μολυνθούν λόγω δραστηριοτήτων της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Το γεγο‐
νός αυτό οδήγησε στη επινόηση της έννοιας του «ΑΕΠ των φτωχών», το
οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στους οικονομικούς ισολογισμούς. Αυτός
είναι ένας λόγος που πρέπει να μας κάνει να αμφισβητούμε τους εθνικούς
μακροοικονομικούς ισολογισμούς και να κατευθυνθούμε «πέραν του ΑΕΠ».
Η έκφραση «πέραν του ΑΕΠ» έγινε πρόσφατα δημοφιλής στις Βρυξέλλες
μεταξύ ορισμένων Ευρωπαίων κρατικών λειτουργών και πολιτικών, σαρά‐
ντα χρόνια μετά την κριτική που άσκησε στο ΑΕΠ ο Πρόεδρος της Κομισιόν
Sicco Manshot το 1972 όταν πρότεινε να δοθεί τέλος στην οικονομική αύξη‐
ση των πλουσίων χωρών. Το σύνθημα στις Βρυξέλλες είναι: «πρασίνισμα της
οικονομίας: πέραν του ΑΕΠ». Η αύξηση του ΑΕΠ συμβαδίζει με την αυξανό‐
μενη πίεση που ασκείται πάνω στη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή
και την καταστροφή που επιτελείται σε βάρος του ανθρώπινου βιοπορι‐
σμού, στην «πρώτη γραμμή του μετώπου» της εμπορευματοποίησης των
αγαθών. Η υπερβολική κατανάλωση των πλούσιων και μεσοαστικών τάξε‐
ων δεν αποτελεί απειλή μόνο για τα άλλα είδη και τις μελλοντικές ανθρώπι‐
νες γενιές. Ήδη στο παρόν στερεί από τους φτωχούς ανθρώπους μία δίκαιη
συμμετοχή στους πόρους και τον περιβαλλοντικό χώρο (Spangenberg
1995).
Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές παρηγορούνται από τις ακαδημαϊκές κριτικές
του ΑΕΠ. Φεμινίστριες, ακτιβιστές και ακαδημαϊκοί (Waring 1988) έχουν
εδώ και πολύ καιρό επιχειρηματολογήσει πειστικά ενάντια στους υπολογι‐
σμούς του ΑΕΠ, διότι αυτοί «ξεχνούν» όχι μόνο να προσμετρήσουν τις υπη‐
ρεσίες παρεχόμενες από τη φύση, αλλά ακόμη και την απλήρωτη οικιακή
εργασία. Επιπλέον, μία άλλου είδους κριτική ενάντια στους υπολογισμούς
του ΑΕΠ προβάλλει πλέον σε κοινωνικό επίπεδο, το αποκαλούμενο «παρά‐
δοξο του Easterlin», σύμφωνα με τις νεότερες συμβολές από κοινωνικούς
ψυχολόγους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση της ευτυχίας συσχετίζεται
με την αύξηση του εισοδήματος μόνο έως ένα ορισμένο επίπεδο κατά κεφα‐
λήν εισοδήματος. Αυτές οι κριτικές ενάντια στις μεθόδους και τη σχετικότη‐
τα των υπολογισμών του ΑΕΠ πηγαίνουν πολύ μακρύτερα από τις συμπλη‐
ρωματικές μετρήσεις κοινωνικής αποδοτικότητας, όπως ο Δείκτης Ανθρώ‐
πινης Ανάπτυξης (HDI = human development index), ο οποίος συσχετίζεται
πολύ στενά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αυτές οι κριτικές πηγαίνουν επίσης
πολύ μακρύτερα από την ιδέα απλά «να πρασινίσουμε το ΑΕΠ», ή την εισα‐
γωγή «δορυφορικών» υπολογισμών.
Μεταξύ των υλικών δεικτών βιωσιμότητας, ο ευρύτερα γνωστός είναι το
οικολογικό αποτύπωμα (OA) (Ecological Footprint) που έκανε την πρώτη
του εμφάνιση το 1992 σε ένα συνέδριο οικολογικών οικονομικών (Rees και
Wackernagel 1994). Η WWF δημοσιεύει τακτικά τα αποτελέσματα του OA.
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Το OA μεταφράζει την κατά κεφαλήν χρήση γης για τροφή, ένδυση, ξυλεία
και επιπλέον το δομημένο περιβάλλον (επιστρωμένο εδάφος για κατοικίες
και δρόμους) συν το υποθετικό έδαφος που θα απορροφούσε το διοξείδιο
του άνθρακα που παράγεται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, σε έναν μο‐
νοψήφιο αριθμό σε εκτάρια. Για τις πλούσιες βιομηχανικές οικονομίες το
σύνολο ανέρχεται σε 4 και πλέον εκτάρια κατά κεφαλήν, από τα οποία πάνω
από τα μισά αφορούν τα υποθετικά εκτάρια εδάφους που θα απαιτούνταν
για να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα. Η απεικόνιση σε εκτάρια
είναι ευκολονόητη και αρέσει σε πολλούς ανθρώπους, αλλά γνωρίζουμε ότι
περίπου το ένα τρίτο του παραγόμενου από τους ανθρώπους διοξείδιο του
άνθρακα πηγαίνει στους ωκεανούς (καθιστώντας τους όξινους) και ότι το
μισό της παραγόμενης ποσότητας παραμένει στην ατμόσφαιρα (προκαλώ‐
ντας το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου). Οι υπολογισμοί του OA
επίσης θεωρούν ως δεδομένο ότι το ανθρώπινο είδος έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.
Πηγαίνοντας πέραν των υπολογισμών του ΑΕΠ σημαίνει κάτι διαφορετικό
από το «πρασίνισμα του ΑΕΠ» ή το πέρασμα στο άλλο άκρο, δηλαδή το να
υποκλινόμαστε μπροστά σε έναν μοναδικό περιβαλλοντικό δείκτη όπως το
OA. Θα έπρεπε να σημαίνει την μετάβαση σε μια συμμετοχική και διαβου‐
λευτική εκτίμηση της οικονομίας με χρήση πολλαπλών κριτηρίων και δέκα ή
δώδεκα δεικτών κοινωνικο‐πολιτισμικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής
απόδοσης (Shmelev και Rodriguez‐Labajos 2009, Zografos και Howarth
2008). Πιθανόν ορισμένοι δείκτες να βελτιώνονται από κοινού σε κάποιες
περιόδους ή, το πιθανότερο, ορισμένοι να βελτιώνονται ενώ άλλοι επιδεινώ‐
νονται. «Πέραν του ΑΕΠ» θα έπρεπε να σημαίνει τη θέσπιση στόχων για
μείωση στη χρήση ενέργειας και υλικών, και τη δημιουργία δεικτών που θα
πηγαίνουν πέρα από τη μοναδική επιτακτική ανάγκη για οικονομική ανά‐
πτυξη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να μείνουν κάποια οικονομικά χρέη απλή‐
ρωτα.

Συμπέρασμα: μία προφανής συμμαχία
Τα χρέη μπορούν να πληρώνονται ασκώντας πίεση στους πολίτες (μέχρι
κάποιο όριο φυσικά) μέσω φόρων και μείωση αποδοχών, ή μέσω πληθωρι‐
σμού ή οικονομικής ανάπτυξης. Όμως η οικονομική ανάπτυξη (ή για τις
πλούσιες χώρες ακόμη και η σταθερή κατάσταση στα σημερινά επίπεδα
πληθυσμού και κατανάλωσης) δεν είναι συμβατή με την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα. Αυτήν την περίοδο, η προσπάθεια επαναφοράς θετικών ρυθ‐
μών οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες του ΟΟΣΑ για την αποπληρωμή οι‐
κονομικών χρεών, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διαθεσιμότητα μη ανα‐
νεώσιμων πόρων και τη δυνατότητα απορρόφησης αποβλήτων. Οι οικολό‐
γοι‐οικονομολόγοι δικαίως παραπέμπουν, όσον αφορά σε αυτό το θέμα, στις
απόψεις του Soddy, ενενήντα χρόνια πριν (Daly 1980, Kallis et al. 2009, βλ.
κεφάλαιο 1).
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Αντί να έχουμε εμμονή με την ανάπτυξη που θα επιτρέψει την αποπληρωμή
συσσωρευμένων οικονομικών χρεών και θα φέρει ευτυχία σε όλους, θα έ‐
πρεπε, στις πλούσιες χώρες, να λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να στα‐
ματήσουμε να αυξάνουμε το ήδη πολύ συσσωρευμένο οικολογικό μας χρέος.
Εξ' αιτίας αυτού, μία μετριοπαθής οικονομική αποανάπτυξη (που θα έχει ως
συνέπεια ένα χαμηλότερο κοινωνικό μεταβολισμό) είναι ένας εφικτός στό‐
χος για τις πλούσιες βιομηχανικές οικονομίες. Κάτι τέτοιο θα έβρισκε την
υποστήριξη των ΟΠΔ και των δικτύων τους στο Νότο που μάχονται για θέ‐
ματα οικολογικής κατανομής. Οι ΟΠΔ που διαμαρτύρονται ενάντια στις οι‐
κολογικά άνισες συναλλαγές και το οικολογικό χρέος είναι στην πραγματι‐
κότητα πιθανοί σύμμαχοι των κινημάτων στις πλούσιες χώρες που ζητούν
κοινωνικά βιώσιμη οικονομική αποανάπτυξη.
Το καθοριστικό στοιχείο στην πολιτική οικολογία είναι ο ρόλος της ισχύος
και της εξουσίας στην ανθρώπινη οικολογία. Οι άνθρωποι έχουν τροποποιή‐
σει τα οικοσυστήματα μέσω της τεχνολογικής τους ικανότητας να αυξάνουν
την δυνατότητα και την εξωσωματική χρήση ενέργειας και υλικών, συμπε‐
ριλαμβανομένων της βιομάζας και των υδάτων. Τέτοιες αλλαγές, όπως πλέ‐
ον αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες. Αλλάζουν το
κλίμα (όπως διαπιστώθηκε ήδη από το 1895) και καταστρέφουν την βιο‐
ποικιλότητα με γρήγορους ρυθμούς. Η αύξηση στη ροή ενέργειας και υλικών
πόρων (ο κοινωνικός μεταβολισμός των ανεπτυγμένων οικονομιών) έχει
επιτευχθεί με βαρύ κοινωνικό και περιβαλλοντικό τίμημα, όχι μόνο για τις
μελλοντικές γενεές, αλλά και στο παρόν. Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες
στον κόσμο, τόσο μεταξύ Βορρά και Νότου, όσο και μέσα στον Νότο ή και
μέσα στον Βορρά. Ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν ετησίως 250 GJ (Γί‐
γα‐Τζάουλ) ενέργειας, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από
καύση πετρελαίου και αερίου, ενώ άλλοι άνθρωποι τα βγάζουν πέρα με 10
GJ, συμπεριλαμβανομένης της διατροφικής τους ενέργειας και κάποιες πο‐
σότητες ξυλείας ή αποξηραμένης κοπριάς για το μαγείρεμα. Για τη διατήρη‐
ση τέτοιων ανισοτήτων οικολογικής κατανομής στην πρόσβαση των πόρων
και τη συντήρηση των ανισοτήτων στη διαχείριση αποβλήτων (περιλαμβα‐
νομένης και της άνισης διάθεσης και απορρόφησης του διοξειδίου του άν‐
θρακα) οι ισχυροί ασκούν την ισχύ τους, ορισμένες φορές μεταμορφωμένη
σε συσχετισμούς των αγορών και άδικα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Η ισχύς
είναι συχνά ωμή δύναμη, άλλοτε σημαίνει την ικανότητα να καθορίζεις τα
δεδομένα και να επιβάλλεις διαδικαστικές αποφάσεις αποκλείοντας από
αυτές ολόκληρες τάξεις ανθρώπων, όπως συμβαίνει στις διεθνείς διαπραγ‐
ματεύσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.
Οι αισιόδοξες απόψεις σχετικά με τον οικολογικό εκσυγχρονισμό, την από‐
λυτη «αποϋλοποίηση» της οικονομίας και τις κατωφερικές κλίσεις στις πε‐
ριβαλλοντικές καμπύλες του Kuznets, έρχονται σε αντιπαράθεση με την
πραγματικότητα της αύξησης εισροών ενέργειας και υλικών πόρων στην
παγκόσμια οικονομία, την αύξηση στην παραγωγή αποβλήτων, συμπερι‐
λαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα, και την αύξηση στη μετακύλιση
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του οικολογικού κόστους. Οι ΟΠΔ του Νότου είναι μία ισχυρή δύναμη που
αγωνίζεται ενάντια στις κοινωνικο‐περιβαλλοντικές αδικίες και ωθεί την
παγκόσμια οικονομία προς τη βιωσιμότητα. Δραστηριοποιούνται σε μια
κλίμακα από τοπική έως παγκόσμια, αλλά δεν αντιτίθενται στην οικονομική
ανάπτυξη στις δικές τους χώρες, πράγμα που δεν θα ήταν ιδιαίτερα δημοφι‐
λές, αλλά ούτε και ρεαλιστικό στη Λατινική Αμερική, την Αφρική ή τις φτω‐
χές χώρες της Ασίας. Παρόλα αυτά βοηθούν στην εισήγηση νέων ιδεών όπως
το Buen Vivir (Ευ Ζην) (Sumak Kawsay, όπως λέγεται στην διάλεκτο
Quechua 44 ) στο σύνταγμα του Εκουαδόρ το 2008, μακριά από εμμονές περί
ανάπτυξης.
Η πιθανή συμμαχία τους με το κίνημα αποανάπτυξης στην Ευρώπη δεν μπο‐
ρεί να απαιτεί μία συμφωνία ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να στα‐
ματήσει παντού. Θα βασίζεται μάλλον σε μια κοινή άποψη ενάντια στην
ηγεμονία της οικονομικής λογιστικής και υπέρ ενός πλουραλισμού αξιών
(όπως προτείνεται από τα οικολογικά οικονομικά, Martinez‐Alier et al.
1998), στην αποδοχή και υποστήριξη ενός «από τα κάτω» φεμινιστικού νεο‐
μαλθουσιανισμού, την αναγνώριση του οικολογικού χρέους και την κριτική
επί των οικολογικά άνισων συναλλαγών. Το εξαγωγικό εμπόριο των υλικών
δεν αντιμετωπίζεται ως ηθικό, καθώς συσχετίζεται με έναν αυξημένο κοινω‐
νικό μεταβολισμό και συνεπώς με περιβαλλοντικές ζημίες. Σε αντίθεση με
την τοποθέτηση την οποία ακόμα και ο Oxfam έχει συχνά διατυπώσει (ανοι‐
κτά σύνορα για εξαγωγές από το Νότο), η συμμαχία μεταξύ των κινημάτων
περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και του κινήματος της αποανάπτυξης βασίζε‐
ται επάνω σε αυτό που οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί της Λατινικής Αμε‐
ρικής, όπως ο Alberto Acosta στο Εκουαδόρ, αποκαλούν «μετα‐εξαγωγική
κατάσταση» (post‐extractivism), ενάντια τόσο στις «απομονωμένες οικονο‐
μίες και την κατάρα της απόκτησης πόρων» όσο και στον «επαναδιανεμητι‐
κό εξαγωγισμό» (Gudynas 2010). Η διεκδίκηση της αποπληρωμής του κλι‐
ματικού χρέους από τον Βορρά προς τον Νότο και η απαίτηση αυτό το χρέος
να μην αυξηθεί περαιτέρω, ισχυροποιεί τους περιβαλλοντιστές θιασώτες της
απoανάπτυξης στις πλούσιες χώρες.

44

[Σ.τ.Μ.] Εθνότητα των κεντρικών Άνδεων.
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Κεφάλαιο 8
Μπορεί η Αριστερά να ξεφύγει από τον οικονο‐
μισμό;45
Serge Latouche a
a

University of Paris‐Sud, France

«Ας το πούμε ακόμα πιο καθαρά: το τίμημα που πληρώνουμε για την ελευθε
ρία, είναι η καταστροφή της οικονομίας ως κεντρικής, και στην πραγματικό
τητα ως μοναδικής, αξίας. Είναι ένα τόσο υψηλό τίμημα; Για μένα φυσικά και
όχι. Προτιμώ πολύ περισσότερο να αποκτήσω έναν καινούριο φίλο από ένα
καινούργιο αυτοκίνητο. Προτίμηση υποκειμενική, χωρίς αμφιβολία. Αλλά α
ντικειμενικά; Εγκαταλείπω οικειοθελώς στους πολιτικούς φιλόσοφους το
έργο του να ‘θεμελιώσουν’ την (ψευτο) κατανάλωση ως υπέρτατη αξία».
Κορνήλιος Καστοριάδης (Castoriadis 2010)
Μια έξοδος από το αδιέξοδο της κοινωνίας της ανάπτυξης προϋποθέτει, α‐
ναμφίβολα, την εξεύρεση τρόπων για τη δημιουργία ενός άλλου κόσμου,
ενός κόσμου που θα διέπεται από επιλεγμένη εγκράτεια και λιτή αφθονία,
ενός κόσμου που μπορεί να υπάρξει. Ωστόσο, για να το πετύχουμε αυτό θα
πρέπει να ξεφύγουμε από το τέλμα της «κριτικής» σκέψης, δηλαδή της σκέ‐
ψης που κληρονομήσαμε και που αποτελεί σήμερα το κατεξοχήν διανοητικό
«κεφάλαιο» των διαφόρων συνιστωσών της Αριστεράς. Η επινόηση νέων
μορφών πολιτικής δράσης σημαίνει ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε την πολι‐
τική ως έχει και να βρούμε μια λύση για το αδιέξοδο της πολιτικάντικης εκ‐
δοχής της. Ένας από τους λόγους (ενδεχομένως ο σημαντικότερος) αποτυ‐
χίας του σοσιαλισμού είναι ανιχνεύσιμος στη θέληση να καταστούν ηγεμο‐
νικά τόσο ένας πολιτικός λόγος όσο και ένα μοντέλο. Όχι ότι δεν υπήρξαν
διαφορετικές εκδοχές σοσιαλισμού, όπως ο λενινισμός, ο σταλινισμός, ο
μαοϊσμός, ο τροτσκιμός καθώς και οι σοσιαλδημοκρατίες. Παρόλα αυτά κα‐
θένα από αυτά τα ρεύματα και μοντέλα σκέψης υπήρξε ανίκανο να καλωσο‐
ρίσει τον πολλαπλό χαρακτήρα της αλήθειας και την ποικιλομορφία συγκε‐
κριμένων λύσεων.

Μια πρώτη μετάφραση αυτού του κειμένου στα ελληνικά επιχειρήθηκε στο 1ο τεύχος του
περιοδικού «Πρόταγμα», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2010.
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Βέβαια ο Μαρξ, στο περίφημο γράμμα του προς τη Vera Zasulich τον Μάρτιο
του 1881, αναφέρεται στη δυνατότητα ενός άμεσου περάσματος στον σοσι‐
αλισμό μέσω της παραδοσιακής ρωσικής αγροτικής κοινότητας, το Μιρ,
παρακάμπτοντας το στάδιο του καπιταλισμού. Η πιθανότητα ενός διαφορε‐
τικού τρόπου, που δοκιμάστηκε από τις αφρικανικές χώρες μετά την κατά‐
κτηση της εθνικής τους ανεξαρτησίας, ήρθε ξανά στο προσκήνιο από τους
Ζαπατίστας και τις ιθαγενείς κοινότητες του Μεξικού (Belloncle 1982,
Baschet 2005). Μολοταύτα, δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Μαρξ, ο Έν‐
γκελς ήταν περισσότερο σκεπτικός ως προς το παραπάνω ζήτημα, και είκο‐
σι χρόνια αργότερα ο Λένιν επιτέθηκε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά
στα «απομεινάρια του παρελθόντος», τα οποία ο Στάλιν εξάλειψε με ανελέη‐
το τρόπο. Έτσι και αλλιώς ακόμα και οι μαρξισμοί που επικρατούν σήμερα
στον Τρίτο Κόσμο δεν υπήρξαν λιγότερο σκληροί απέναντι στις προκαπιτα‐
λιστικές κοινοτικές δομές. Ο «σοσιαλιστικός» μοντερνισμός εξάλειψε πλή‐
ρως το παρελθόν με ακόμη μεγαλύτερη βία και αγριότητα από ό,τι έπραξε ο
καπιταλιστικός μοντερνισμός στρώνοντας τον δρόμο για την υπερφιλελεύ‐
θερη παγκοσμιοποίηση, η οποία διαδέχθηκε την αποτυχία αυτών των σοσι‐
αλιστικών πειραμάτων. Η αξιοσημείωτη ποικιλία των σοσιαλιστικών φω‐
νών (οι οποίες απορρίφθηκαν ως ρομαντικές και ουτοπικές), περιορίστηκε
αποτελεσματικά μέσα στη μονολιθική προσέγγιση του ιστορικού υλισμού,
τόσο του διαλεκτικού όσο και του επιστημονικού. Από εκείνη τη στιγμή κι
έπειτα, η ανοχή στην ποικιλομορφία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία
καιροσκοπική τακτική, μια προσωρινή παραχώρηση ενάντια στο υπόβαθρο
της μισαλλοδοξίας.
Ο σκοπός του κινήματος της «αποανάπτυξης» είναι ακριβώς η προσπάθεια
να ακουστούν άλλες φωνές και να ανοιχθούν νέοι δρόμοι. Πιστεύω ότι η
αποανάπτυξη είναι το μόνο πολιτικό σχέδιο ικανό να ανανεώσει την Αριστε‐
ρά. Ωστόσο, αυτή συναντά ηχηρή και επαναλαμβανόμενη αντίσταση.

Μια αυταπόδεικτη αλήθεια
Η αποανάπτυξη συνιστά ένα σχέδιο της Αριστεράς επειδή βασίζεται σε μια
ριζική κριτική του φιλελευθερισμού. Είναι συνδεδεμένη με την αρχική ιδέα
του σοσιαλισμού καθώς καταγγέλλει τη βιομηχανοποίηση και αμφισβητεί
τον καπιταλισμό σύμφωνα με το ορθόδοξο πνεύμα του μαρξισμού. Πρώτον,
η αποανάπτυξη, προφανώς, αποτελεί μια ριζική κριτική του φιλελευθερι‐
σμού, την οποία μπορούμε να αντιληφθούμε ως το σύνολο των αξιών που
αποτελούν τη βάση της καταναλωτικής κοινωνίας. Η επαναξιολόγηση και η
αναδιανομή, δύο από τις έννοιες 46 του πολιτικού προγράμματος της συγκε‐
κριμένης ουτοπίας που συνιστά η αποανάπτυξη, αποδίδουν σε αυτήν την
46
[Σ.τ.Μ.] Ο συγγραφέας στο αρχικό κείμενο αναφέρεται στις έννοιες αυτές ως «δύο από τα
R» καθώς αναφέρεται σε μια σειρά λέξεων που στη γαλλική, αλλά και την αγγλική γλώσσα
έχουν το R ως κοινό πρώτο γράμμα αλλά δεν μεταφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο στην
ελληνική.
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κριτική μια ιδιαίτερη συνοχή (οι οκτώ έννοιες είναι οι ακόλουθες: επαναξιο‐
λόγηση, επανεννοιολογικοποίηση, αναδιάρ‐θρωση, αναδιανομή, επανεντο‐
πισμός, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση). Επαναξιολόγηση
σημαίνει αποτελεσματική αναθεώρηση όλων των αξιών, στις οποίες πιστεύ‐
ουμε και πάνω στις οποίες βασίζουμε και οργανώνουμε τη ζωή μας. Επίσης η
επαναξιολόγηση απαιτεί την αποκήρυξη εκείνων των αξιών που οδηγούν
στην καταστροφή. Ο αλτρουισμός οφείλει να επικρατήσει επί του εγωισμού,
η συνεργασία επί του αχαλίνωτου ανταγωνισμού, η σημασία της κοινωνικής
ζωής επί της υπέρμετρης κατανάλωσης, το τοπικό επί του παγκόσμιου, η
αυτονομία επί της ετερονομίας, το λογικό επί του ορθολογιστικού, οι αν‐
θρώπινες σχέσεις επί των υλικών αγαθών και ούτω καθεξής. Πάνω απ’ όλα,
αλτρουισμός σημαίνει αμφισβήτηση του προμηθεϊσμού που είναι συνυφα‐
σμένος με την ιδέα της νεωτερικότητας του Ντεκάρτ (ο άνθρωπος ως κύριος
και αφέντης της Φύσης) η αυτής του Μπέικον (υποταγή της Φύσης). Με
απλά λόγια, η αποανάπτυξη ισοδυναμεί με αλλαγή παραδείγματος.
Όσον αφορά στην αναδιανομή, η έννοια είναι συνυφασμένη με τον καταμε‐
ρισμό του πλούτου και την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους ανάμεσα
στον Βορρά και τον Νότο όπως επίσης και στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας. Ο
καταμερισμός του πλούτου είναι η λογική λύση των κοινωνικών προβλημά‐
των. Αυτό συμβαίνει επειδή ο καταμερισμός αποτελεί την κεντρική ηθική
αξία της Αριστεράς που διατείνεται ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής
– ο οποίος βασίζεται στην ανισότητα πρόσβασης στα μέσα παραγωγής και
διαρκώς προκαλεί περισσότερες ανισότητες – πρέπει να καταργηθεί.
Δεύτερον, η αποανάπτυξη συγγενεύει με την αρχική θεώρηση του σοσιαλι‐
σμού που ακολούθησαν ανεξάρτητοι στοχαστές όπως ο Élisée Reclus και ο
Paul Lafargue. Χάρις στους εμπνευστές της όπως ο Jacques Ellul και ο Ivan
Illich, η αποανάπτυξη ξαναανακαλύπτει τις δριμείες κριτικές των αντιβημιο‐
χανικών προδρόμων του σοσιαλισμού. Μια επανανάγνωση των πρωτοπό‐
ρων όπως ο William Morris, υπό το πρίσμα μιας επανεξέτασης του λουδι‐
σμού, δίνει νόημα στην πολιτική οικολογία που αναπτύχθηκε από τους
André Gorz και Bernard Charbonneau.
Τρίτον, ως ριζική κριτική της κοινωνίας της κατανάλωσης και της ανάπτυ‐
ξης, η αποανάπτυξη συνιστά, εκ των πραγμάτων, μια κριτική του καπιταλι‐
σμού. Και αυτό όχι τόσο επειδή καταγγέλλει τα οικολογικά όρια του καπιτα‐
λισμού, αλλά κυρίως επειδή η πραγμάτωσή της εξαρτάται από τη ριζοσπα‐
στική αμφισβήτηση του «πνεύματος» του καπιταλισμού (όπως ο Max We‐
ber κατανοούσε τον όρο αυτόν). Παραδόξως, η αποανάπτυξη θα μπορούσε
να παρουσιαστεί ως ένα ρηξικέλευθο Μαρξιστικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμ‐
μα που ο Μαρξισμός (και ίσως ο ίδιος ο Μαρξ) δεν είχε προδώσει. Ο όρος
ανάπτυξη είναι βασικά ένα «χυδαίο» όνομα για αυτό που ο Μαρξ ονόμασε
απεριόριστη συσσώρευση κεφαλαίου, η πηγή όλων των αδιεξόδων και αδι‐
κιών του καπιταλισμού. Τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα, μπορούν να εντοπι‐
στούν στην περίφημη φράση, που έχει χρησιμοποιηθεί και σχολιαστεί (αλλά
και που τελικά έχει απορριφθεί) από τους θεματοφύλακες της παράδοσης:
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«Συσσωρεύετε, συσσωρεύετε! Αυτό λένε ο Μωυσής και οι Προφήτες!». Εδώ
αναφερόμαστε στη συζήτηση που έλαβε χώρα στο έργο των Beitone και
Marion (2009). «Η ουσία του καπιταλισμού», όπως υποστήριξαν οι Beitone
και Marion, «έγκειται στη συσσώρευση του κεφαλαίου που καθίσταται δυ‐
νατή μέσω της απόσπασης της υπεραξίας των μισθωτών». Οι ίδιοι προσθέ‐
τουν σε μια υποσημείωση:
«Η εξαγωγή επαρκούς κέρδους αποτελεί όρο της συσσώρευσης, η οποία δεν
έχει άλλο σκοπό από την πραγμάτωση ακόμα μεγαλύτερου κέρδους. Αυτή η
λογική επιβάλλεται στους ατομικούς καπιταλιστές με αποτέλεσμα αυτοί που
στοχεύουν σε μια διαφορετική λογική να εξαλείφονται μέσω του ανταγωνι
σμού, όπως ο Μαρξ είχε ήδη υπογραμμίσει».
Καταπληκτικά! Εκτός, βέβαια, του ότι το υψηλότερο κέρδος πρέπει να συσ‐
σωρευτεί κι αυτό με τη σειρά. Εάν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ανά‐
πτυξη ή η συσσώρευση κεφαλαίου αποτελεί την ουσία του καπιταλισμού,
τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο καπιταλισμός μπορεί να θεμελιωθεί
στην αναζήτηση κέρδους. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέσα και οι σκοποί
είναι ανταλλάξιμα. Το κέρδος αποτελεί τον κύριο στόχο της συσσώρευσης
του κεφαλαίου με τον ίδιο τρόπο που η συσσώρευση του κεφαλαίου αποτε‐
λεί τον κύριο στόχο του κέρδους. Το να μιλάει, λοιπόν, κάποιος για καλή α‐
νάπτυξη ή για καλή συσσώρευση κεφαλαίου, καθώς και για καλή αξιοποίη‐
ση, όπως για παράδειγμα μια μυθική «ανάπτυξη στην υπηρεσία μιας καλύ‐
τερης ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών», όπως το έθεσαν οι Beitone
και Marion (2009: 6), είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει καλός καπιταλισμός που
χαρακτηρίζεται από καλή (ή πράσινη ή βιώσιμη) εκμετάλλευση της φύσης.
Οι συγγραφείς μας συνεχίζουν υποστηρίζοντας ότι:
«Προκειμένου να εξέλθουμε από μια κρίση που είναι άρρηκτα οικολογική και
κοινωνική, πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της δίχως όρια συσσώρευσης
κεφαλαίου, η οποία ευθύνεται για την υποταγή του μεγαλύτερου μέρους των
αποφάσεων στη λογική του κέρδους. Αν και αυτή η θέση δεν χωράει συζήτη
ση, ωστόσο μήπως σημαίνει ότι πρέπει πάρουμε τη θέση της αποανάπτυξης;»
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα έπρεπε να είναι «δεν χωράει αμφι‐
βολία πως ναι!» και όχι, όπως οι συγγραφείς απάντησαν, «πιθανώς όχι!»

Και ακόμη…
Το να αναθεματίζουμε σοφιστείες γύρω από τον όρο αποανάπτυξη συχνά
κρύβει την αντίσταση της Αριστεράς, με την ψυχαναλυτική έννοια του όρου,
προς το πρόγραμμά της. Αλλά τι κρύβει αυτή η λέξη; Αυτό που η αποανά‐
πτυξη προκαλεί είναι αντιμαχόμενο, όπως στην περίπτωση άλλων καθολι‐
κών όρων όπως πρόοδος, ανάπτυξη, και πολύ περισσότερο βιώσιμη ανά‐
πτυξη. Η αποανάπτυξη θωρείται ως αρνητική έννοια, κάτι το ασυγχώρητο
για μια κοινωνία στην οποία πρέπει πάντα και με κάθε κόστος να «σκεφτό‐
μαστε θετικά» (αλλά γιατί όσοι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία να πρέπει
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υποβάλλουν τους εαυτούς τους στη δικτατορία της κάθε διεστραμμένης
ιδεολογίας της;) Όπως λέγεται η αποανάπτυξη δεν θα είναι ποτέ σέξυ. Όλα
αυτά όντως ισχύουν, και μπαίνω επίσης στον πειρασμό να προσθέσω ότι
δεν θα μπορούσε να εφευρεθεί περισσότερο ανεπαρκής όρος προκειμένου
να περιγράψει κανείς ένα πρόγραμμα που διατείνεται θετικά ως προς το
πρόταγμα της οικολογικής δημοκρατίας και της λιτής αφθονίας. Παρόλα
αυτά, η αποανάπτυξη δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ευρηματικό
σλόγκαν. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της μετάφρασης. Στις λατινογενείς
γλώσσες, όπως η γαλλική και η ιταλική, ο όρος αποανάπτυξη ακούγεται λι‐
γότερο παράξενος και περισσότερο θετικός από ότι στην αγγλική γλώσσα.
Τι θα μπορούσε να είναι θετικότερο μετά από μία καταστροφική πλημμύρα
από την επιστροφή στα συνηθισμένα; Η οικονομία έχει ξεφύγει από τα όρια
της όπως ένα ποτάμι που υπερχειλίζει, συνεπώς δεν είναι ώρα να την επα‐
ναφέρουμε στη θέση της; Προκείμενου λοιπόν να υπάρξει συρρίκνωση, πρέ‐
πει να υπάρξει αποανάπτυξη.
Στην πραγματικότητα, αυτή η αλλεργική αντίδραση προς την αποανάπτυξη
μέσα στους κύκλους των Πρασίνων και της ριζοσπαστικής Αριστεράς βασί‐
ζεται στην παρανόηση της σημασίας της φράσης «έξοδος από την οικονομί‐
α» και προέρχεται από μια βαθιά άρνηση τους να εγκαταλείψουν τον παρα‐
γωγισμό.
Η επίθεση της αποανάπτυξη στον παραγωγισμό, η προπαγάνδιση μιας νη‐
φάλιας κοινωνίας, η αντίληψη της κρίσης ως ευκαιρία, με μια πρώτη ματιά
παίρνουν τη μορφή πρόκλησης που θα «απέλπιζαν τη Μπιγιανκούρ», παρό‐
λο που αυτό το εργοστάσιο, το σύμβολο της εργατικής τάξης, χάρις στον
παραγωγισμό του καπιταλισμού, δεν υπάρχει πια! Πώς αντιδρούμε απέναντι
στην κρίση; Είτε θέτουμε σε κίνηση ξανά τη μηχανή που καταστρέφει τον
πλανήτη είτε επινοούμε μια άλλη κοινωνία. Το πρόγραμμα της αποανάπτυ‐
ξης επεξεργασμένο από τους «αρνητές της ανάπτυξης» μπορεί να χαρακτη‐
ριστεί ριζοσπαστικό. Δεν πρόκειται, απλώς, για την αντικατάσταση της «κα‐
λής οικονομίας» ‐ καλή ανάπτυξη ή καλή εξέλιξη στη θέση μια κακής – ξανα‐
βάφοντάς την πράσινη, κάνοντάς την λίγο πιο κοινωνική, ή λιγότερο άδικη
με την προσθήκη κρατικών ρυθμίσεων ή υβριδική, μέσω της λογικής του
δώρου και της αλληλεγγύης. Αντιθέτως, πρόκειται για την έξοδο από την
οικονομία. Αυτή η φράση είναι γενικότερα παρεξηγημένη καθώς είναι δύ‐
σκολο για τους σύγχρονούς μας να συνειδητοποιήσουν ότι η οικονομία απο‐
τελεί θρησκεία. Για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, θα έπρεπε, όταν μιλά‐
με για την αποανάπτυξη να αναφερόμαστε σε αυτή ως α‐ανάπτυξη με τον
ίδιο τρόπο που μιλάμε για α‐θεϊσμό. Οι αρνητές της ανάπτυξης είναι «αθεϊ‐
στές» όσον αφορά τις έννοιες ανάπτυξη και οικονομία. Φυσικά, όπως όλες οι
ανθρώπινες κοινωνίες, έτσι και μια κοινωνία αποανάπτυξης πρέπει να ορ‐
γανώσει τη παραγωγή της προκειμένου να επιβιώσει. Όπως κάθε άλλο εί‐
δος, έτσι και ο άνθρωπος, βρίσκεται σε μια μεταβολική σχέση με τη φύση.
Μολοταύτα, δεν γνωρίζω καμιά πολιτική οικονομία αμοιβάδων ή πεύκων!
Προκειμένου να χτιστεί ένα βιώσιμο μέλλον, πρέπει να χρησιμοποιούμε τους
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φυσικούς πόρους με λογικό τρόπο και να καταναλώνουμε τις πρώτες ύλες
με τρόπο ανάλογο με αυτόν των κοινωνιών της αφθονίας της παλαιολιθικής
εποχής (Salhins 1976) – όπως, δηλαδή, οι κοινωνίες που δεν βίωσαν ποτέ
την έννοια του οικονομικού. Μια κοινωνία της αποανάπτυξης δε μπορεί να
αναδυθεί μέσα από τα στενά πλαίσια της έλλειψης, των αναγκών, των οικο‐
νομικών υπολογισμών και του homo economicus. Αυτές οι φαντασιακές βά‐
σεις της οικονομίας πρέπει να αμφισβητηθούν για ακόμη μία φορά. Η επα‐
νανακάλυψη της ολιγαρκείας, μπορεί να επιτρέψει την ανοικοδόμηση της
κοινωνίας της αφθονίας στη βάση αυτού που Ivan Illich αποκάλεσε «σύγ‐
χρονη διαβίωση». Αυτή αποτελεί:
«έναν τρόπο ζωής μέσα σε μια μεταβιομηχανική οικονομία, στα πλαίσια της
οποίας οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να μειώσουν την εξάρτηση τους από την
αγορά και να εμπλουτίσουν τη ζωή τους, προστατεύοντας – με πολιτικά μέσα
– ένα δίκτυο υποδομών στο οποίο η τεχνολογία εξυπηρετεί πάνω απ’ όλα τη
δημιουργία μη ποσοτικοποιημένων αλλά και μη ποσοτικοποιήσιμων αξιών
χρήσης από τους επαγγελματίες κατασκευαστές αναγκών (Illich 1977: 87‐
88)».

Αναφορές
Baschet, J. 2005. La rébellion zapatiste [The Zapatista rebellion]. Paris: Champs Fam‐
marion.
Beitone, A. and Marion, N. 2009. Décroissance: le poids des mots, le choc des idées
[Degrowth: The weight of words, the chock of ideas], Revue du MAUSS Permanente.
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article555.
Belloncle, G. 1982. La question paysanne en Afrique [The peasant question in Africa].
Paris: Karthala.
Castoriadis, C. 2010. Démocratie et relativisme. Débat avec le MAUSS [Democracy and
relativism. A debate with MAUSS]. Paris: Mille et une nuits.
Illich, I. 1977. Le chômage créateur [Useful unemployment]. Paris: Le Seuil.
Salhins, M. 1976. Age de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives
[Stone age economics]. Paris: Gallimard.

156

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

Κεφάλαιο 9
Από τον οικονομισμό στην αυτονομία: η ελλη‐
νική κρίση και το πρόταγμα της αποανάπτυξης
Πάνος Πετρίδης a
Vienna Institute of Social Ecology, Alpen‐Adria‐Universität Klagenfurt, Aus‐
tria.
a

Περίληψη
Η πυκνότητα των γεγονότων τα τελευταία χρόνια, μαζί με τη συνεχή κινδυ‐
νολογία από τους κυρίαρχους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους,
έχουν βάλει την ελληνική κοινωνία σε μια ανεπίσημη «οικονομική κατάστα‐
ση εξαίρεσης». Μέτρα λιτότητας και νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπως οι
μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις, κάτω από τον ασαφή μανδύα των «με‐
ταρρυθμίσεων» και του «εκσυγχρονισμού» παρουσιάζονται ως ένα οδυνηρό
αλλά αναγκαίο κακό και ως μια ιδεολογικά ουδέτερη λύση σε ένα πρόβλημα
το οποίο είναι κυρίως αριθμητικό. Ωστόσο, ο περιορισμός του δημόσιου δια‐
λόγου σε μια οικονομικού τύπου διαλεκτική παραβλέπει μια σειρά από θε‐
μελιώδη ζητήματα τα οποία δεν χωρούν σε οικονομικά μοντέλα. Αυτό θέτει
υπό αμφισβήτηση την ίδια την ιδέα της δημοκρατίας και εύλογα οδηγεί σε
γενικευμένη κοινωνική αναταραχή. Παγιδευμένη μέσα στην ίδια οικονομι‐
στική λογική, η εναντίωση απέναντι στις πολιτικές λιτότητας και στις αυ‐
ταρχικές πρακτικές του κεντρικού κράτους παραμένει αμυντική και αντι‐
δραστική. Μια ριζικά διαφορετική, εποικοδομητική πρόταση θα ήταν το
ξεκίνημα μιας συλλογικής διαδικασίας οραματισμού, προκειμένου να ανα‐
θεωρηθεί η θεσμική δομή της κοινωνίας. Αντλώντας από το έργο του Κα‐
στοριάδη σχετικά με την αυτονομία, το κείμενο αυτό επιχειρηματολογεί
πάνω στη σημασία μιας πραγματικά δημοκρατικής διακυβέρνησης, καθώς
επίσης και στην ανάγκη ύπαρξης ενός θετικού προτάγματος ως έναυσμα της
διαδικασίας κοινωνικού μετασχηματισμού και υποστηρίζει ότι η αποανά‐
πτυξη, με την ευρύτερη έννοια της, αποτελεί ένα τέτοιου είδους πρόταγμα.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με αυτόν τον συλλογισμό η αποανάπτυξη θα πρέπει
να παραμείνει ένα πεδίο στοχασμού, οραματισμού και πειραματισμού και,
ταυτόχρονα, να διεκδικήσει ρητά την πολιτική της διάσταση.

1. Μια υποκειμενική διάγνωση
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Η συνεχής τρομοκρατία και κινδυνολογία των συντηρητικών πολιτικών και
οικονομικών ελίτ και των κυρίαρχων μέσων μαζικής ενημέρωσης σπρώ‐
χνουν την ελληνική κοινωνία σε μια ανεπίσημη αλλά διαρκή οικονομική
«κατάσταση εξαίρεσης» (Agamben 2005) η οποία έχει διαπεράσει όλες τις
πλευρές της κοινωνικής δραστηριότητας. Αντί για την ανταλλαγή πολιτικών
προτάσεων, ακόμη και στην απλούστερη μορφή τους, ο δημόσιος διάλογος
κυριαρχείται από οικονομιστικά επιχειρήματα, γεγονός το οποίο επισκιάζει
σχεδόν κάθε προγενέστερη ιδεολογική αναφορά, με αποτέλεσμα τον ακρω‐
τηριασμό κάθε προσπάθειας κριτικής σκέψης. Η συνεχής αναφορά από τα
κεντρικά μέσα ενημέρωσης σε αδιανόητα χρηματικά ποσά, δυσνόητους
χρηματοπιστωτικούς όρους και ανόητους οικονομικούς δείκτες έχει περιο‐
ρίσει τη συζήτηση σε μια οικονομική ανάλυση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το
πρόβλημα της Ελλάδας είναι κατά κύριο λόγο αριθμητικό και ότι η επίλυση
αυτού είναι προαπαιτούμενο για να ξεπεραστούν όλα τα υπόλοιπα ζητήμα‐
τα της κοινωνίας. Αυτός ο περιορισμός της συζήτησης με τη σειρά του έχει
οδηγήσει σε μια ακραία πόλωση εντός της κοινωνίας (η οποία επιδεινώθηκε
κατά τη διάρκεια των διπλών βουλευτικών εκλογών του Μαΐου και του Ιου‐
νίου του 2012) και η οποία αφελώς προσδιορίζεται από την υποστήριξη ή
την απόρριψη των Μνημονίων.
Από τη μία πλευρά έχουμε το ιδεολογικά συμπαγέστερο φιλομνημονιακό
«μεταρρυθμιστικό» στρατόπεδο, που αποκηρύσσει κάθε αντίδραση ως λαϊ‐
κισμό, και στο όνομα μιας ψευδούς κοινής λογικής προβάλλει τα νεοφιλε‐
λεύθερα μέτρα και πολιτικές ως ένα επώδυνο μεν αλλά αντικειμενικά ανα‐
γκαίο κακό. Μια ενδελεχής κριτική των χρόνιων ζητημάτων της διαφθοράς,
της γραφειοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων στον δημόσιο τομέα
ακολουθείται πάντοτε από έναν αστήρικτο συλλογισμό ότι η μόνη φυσική
λύση των προαναφερθέντων προβλημάτων είναι ο «εκσυγχρονισμός» μέσω
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, ενώ κάθε αντίσταση στις προτεινόμενες με‐
ταρρυθμίσεις ισοδυναμεί με την προάσπιση συμφερόντων. Οι φορολογικές,
δημοσιονομικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις παρουσιάζονται ως αμερό‐
ληπτες, ιδεολογικά ουδέτερες και απογυμνωμένες από το κοινωνικό και
περιβαλλοντικό τους περίβλημα.
Επιπλέον, οδηγούμενες από τη σύγχρονη εμμονή περί ασφάλειας, οι φιλο‐
μνημονιακές συντηρητικές πολιτικές ελίτ συνεχώς εξισώνουν και καταδικά‐
ζουν περιστατικά βίας «από όπου κι αν προέρχονται», και ακολούθως προω‐
θούν την «νεοφιλελεύθερη ουδετερότητα» ως τη θεραπεία απέναντι στον
«κίνδυνο των άκρων». Οι δομικές μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει έτσι το νέο
δόγμα το οποίο, σύμφωνα με την άποψη αυτή, θα μας σώσει τόσο από τους
οπισθοδρομικούς αριστεριστές όσο και από τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Η
σχετική επιχειρηματολογία ακολουθεί συνήθως το ακόλουθο μοτίβο: Η κα
τάσταση είναι κρίσιμη, εξαιρετικά κρίσιμη για να την αφήσουμε στα χέρια
των καθημερινών ανθρώπων και εξαιρετικά επείγουσα για να περιμένουμε
διαβουλευτικές δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι εμείς οι νεοφιλελεύθεροι ειδι
κοί μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία της ελληνικής κοινωνίας από τον
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κίνδυνο των άκρων και να προσφέρουμε οικονομική σταθερότητα. Κάτι τέ
τοιο αναμφίβολα απαιτεί μερικές θυσίες όμως, πραγματικά, δεν υπάρχει εναλ
λακτική 47 . Αυτή η άποψη υποστηρίχθηκε από τα δυο παραδοσιακά μεγάλα
κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ), είχε απήχηση και έλαβε αρκετές ψήφους στις εκλο‐
γές του 2012, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, καθώς επίσης και από το
ανενεργό, μεγαλύτερο σε ηλικία και πιο ευαίσθητο σε ζητήματα ασφάλειας
μέρος του εκλογικού σώματος, οδηγώντας στη δημιουργία ενός φιλομνημο‐
νιακού κυβερνητικού συνασπισμού.
Στον άλλο πόλο βρίσκεται μια πολυπληθής αλλά ανομοιόμορφη ομάδα αν‐
θρώπων η οποία αγωνίζεται ενάντια στο μνημόνιο και τα μέτρα λιτότητας,
χωρίς κοινά κίνητρα και ιδεολογία. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των ατόμων
βρήκαν το εκλογικό τους καταφύγιο στο Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, o οποίος, παρά το όνομα του και την ευρεία πολεμική που δέχε‐
ται, αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος της ριζοσπαστικής αντίστασης
στο μνημόνιο, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας απαντάται στις μη‐
ιεραρχικές αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις στους δρόμους και τις γειτονίες
και στα ανεπίσημα δίκτυα που διαμορφώνονται σε όλη τη χώρα. Σε μερικές
περιπτώσεις κάποιες μειοψηφίες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να κά‐
νουν μια ολική κριτική στην οργάνωση της κοινωνίας και να ζητήσουν μεγα‐
λύτερη συμμετοχή των πολιτών 48 όμως, σε γενικές γραμμές, οι συνεχείς και
γενικευμένες απεργίες των τελευταίων ετών δεν προσέφεραν συγκεκριμέ‐
νες προτάσεις και αναλώθηκαν σε μια απροσδιόριστη «εκδίκηση» και στην
«τιμωρία των προδοτών».
Αντί για την πρόταση ενός εναλλακτικού οράματος για την κοινωνία, το
κυρίαρχο ρεύμα εναντίωσης στα μέτρα λιτότητας, τόσο από την αριστερά
όσο και από τη δεξιά, υπήρξε αμυντικό (εξεύρεση μιας λύσης για έξοδο από
την κρίση και επιστροφή στην προ κρίσης ευημερία), οικονομιστικό (απο‐
φυγή των περικοπών στους μισθούς, διόρθωση των ισολογισμών) και εθνι
κιστικό (απελευθέρωση από τους βορειοευρωπαίους νεο‐αποικιοκράτες). Η
όποια κοινωνιολογική κριτική και αναφορά στις δομικές ανισότητες του
συστήματος ήταν σε μεγάλο βαθμό απούσα, πόσο μάλλον η παρουσίαση
μιας εναλλακτικής πρότασης για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και βιώ‐
σιμης μελλοντικής κοινωνίας. Η αποκλειστική χρήση οικονομικών επιχειρη‐
μάτων από τους υποστηρικτές των μνημονίων (και δυστυχώς και από τους
περισσότερους «αντιμνημονιακούς») αποκλείει εξ' ορισμού τη δυνατότητα
διαλόγου πάνω σε μια σειρά από καθημερινά ζητήματα τα οποία δεν εντάσ‐
σονται σε οικονομικά μοντέλα. Αυτός ο περιορισμός του δημόσιου διαλόγου
σε μια οικονομική διαλεκτική δικαιολογημένα δημιουργεί υποβόσκουσες

47
Για μια συζήτηση πάνω στη σχέση ανάμεσα στις «αγορές» και την εθνική‐λαϊκή
κυριαρχία, καθώς και στο πώς αυτή αμφισβητήθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων του
2011, δες: Gavriilidis & Lalopoulou (2012) και τις σχετικές αναφορές.
48
Κυρίως κατά τη διάρκεια των λαϊκών συνελεύσεων του καλοκαιριού του 2011 στις
πλατείες όλων των μεγάλων ελληνικών πόλεων.
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εντάσεις που καταλήγουν σε ξεσπάσματα έναντι του κράτους και των θε‐
σμών του.
Η οργή και η αντίδραση ενάντια σε συγκεκριμένα άτομα ή πολιτικές είναι ως
ένα βαθμό δικαιολογημένη. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε δήλωση για το «να
πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας» οφείλει αργά ή γρήγορα να ακολουθείται και
από το «τι θα την κάνουμε αυτήν τη ζωή;». Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντι‐
μετωπιστεί «εξορίζοντας τους προδότες» ή αλλάζοντας πολιτική ηγεσία στο
υπάρχον σύστημα, μα αναθεωρώντας συλλογικά τις θεμελιακές αξίες και
θεσμούς της κοινωνίας, αλλιώς εξίσου ετερόνομες κοινωνικές δομές αναπό‐
φευκτα θα παραχθούν. Κάτι τέτοιο απαιτεί τν συνειδητή επαναπολιτικο‐
ποίηση σημαντικού μέρους της κοινωνίας, την ενεργό εμπλοκή με τα κοινά
και τη δημιουργία ενός συλλογικού κοινωνικού οράματος. Υπάρχει επείγου‐
σα ανάγκη για μια γενικευμένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, καθώς
και για (τον αγώνα για) τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο θα
ευνοεί τέτοιες ανοικτές αμεσοδημοκρατικές διαβουλεύσεις με τη μεγαλύτε‐
ρη δυνατή συμμετοχή. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο, παρόλα αυτά η
συνεχιζόμενη κρίση με τις ρευστές κοινωνικές διαδικασίες αποτελεί μια ση‐
μαντική ευκαιρία για μια τέτοια ριζική μεταβολή στις πεποιθήσεις. Σε αυτό
το πλαίσιο, η συζήτηση για την αποανάπτυξη και οι δημοκρατικές της δια‐
στάσεις, μπορούν να αποτελέσουν έναν φορέα για τη δημιουργία τέτοιων
συλλογικών οραμάτων.
Το παρόν κείμενο ασχολείται κυρίως με τους δυο πρώτους άξονες της αντί‐
δρασης της ελληνικής κοινωνίας (την έλλειψη οράματος και την κυριαρχία
του οικονομισμού) οι οποίοι – όπως θα υποστηρίξω – είναι άρρηκτα συνδε‐
δεμένοι, ενώ το ζήτημα του εθνικισμού θα αφεθεί προς το παρόν στην άκρη.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι και αυτό συνδέεται επίσης με τα υπόλοιπα,
καθώς ο εγκλεισμός σε μια οικονομιστική λογική σε συνδυασμό με την αδυ‐
ναμία της κοινωνίας να οραματιστεί συλλογικά ένα επιθυμητό μέλλον και να
δημιουργήσει ένα νόημα και μια εικόνα του εαυτού της έχει καταστήσει
πολλούς ανθρώπους αδύναμους και ευάλωτους στο λαϊκισμό, τον εθνικισμό
και κάθε λογής θεωρίες συνομωσίας, ενώ έχει αναγκάσει άλλους να βρουν
καταφύγιο στο απομονωμένο, προστατευτικό περιβάλλον βαθιά ιεραρχικών
ακροδεξιών οργανώσεων.

2. Προς υπεράσπιση της πολιτικής
Η κυριαρχία του οικονομισμού δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στην Ελλάδα,
μα είναι κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων δυτικών κοινωνιών με
αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ο οικονομισμός έχει οριστεί ως «ένα μείγμα
ακαδημαϊκών, λαϊκών και πολιτικών πεποιθήσεων οι οποίες εξυπηρετούν
στην εξήγηση και ορθολογικοποίηση του οικονομικού συστήματος» (Kallis et
al. 2009, βλ. κεφάλαιο 1), όπως λ.χ. η θέαση του κόσμου μέσα από τον φακό
των «μηνυμάτων των αγορών». Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω ενός μετασχημα‐
τισμού, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας ως σύνολο (Bo‐
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naiuti 2012). Μια οικονομία ανάπτυξης απαιτεί τη δημιουργία μιας κοινωνί‐
ας ανάπτυξης, όπου η οικονομική σφαίρα είναι αποκομμένη από την πραγ‐
ματικότητα. Ο καπιταλισμός, ιδιαίτερα στην παρούσα νεοφιλελεύθερη φάση
του, δεν αποτελεί απλώς ένα οικονομικό σύστημα, αλλά ένα μείγμα οικονο‐
μίας, κοινωνίας, πολιτικής, ιδεολογίας και κουλτούρας χαραγμένο από την
ιστορία (Devine 2011). Μεταξύ άλλων, έχει υποβαθμίσει τους κοινωνικούς
δεσμούς, έχει νομιμοποιήσει την εμπορευματοποίηση της φύσης και έχει
δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου: καταναλωτή, ατομιστή,
ανταγωνιστικό, μοναχικό, φοβισμένο, έντονα εξαρτημένο από τους φυσι‐
κούς πόρους. Ίσως πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι κυρίαρχοι θεσμοί
παρουσιάζονται ως αντικειμενικοί και δημιουργούν ανθρώπους που τείνουν
να τους αναπαράγουν. Ως αποτέλεσμα, μια κοινωνία ατομικιστικών νεοφι‐
λελεύθερων θεσμών τείνει να δημιουργεί ατομικιστικούς νεοφιλελεύθερους
τύπους ανθρώπων.
Στην Ελλάδα, ενώ ο οικονομισμός επιβάλλεται σε όλες τις κοινωνικές σφαί‐
ρες και η διακυβέρνηση του κράτους αναλαμβάνεται από τεχνοκράτες και
κάθε είδους οικονομικών και πολιτικών «ειδικών», η πραγματική πολιτική
εγκαταλείπεται και η ίδια η δημοκρατία αμφισβητείται επισήμως. Η πλειο‐
ψηφία των ανθρώπων έχει παραδώσει τα πολιτικά της καθήκοντα με α‐
ντάλλαγμα κάποια μικρά προνόμια η μια αβέβαιη πίστη στο σύστημα με
αποτέλεσμα να εμπλέκεται όλο και λιγότερο στη διαδικασία λήψης αποφά‐
σεων, παραχωρώντας αυτή την ευθύνη σε λίγους εκλεκτούς. Έτσι παρατη‐
ρείται ένας αυξανόμενος διαχωρισμός μεταξύ άσκησης πολιτικής και εξουσί
ας ή, με άλλα λόγια, μια αυξανόμενη αποπολιτικοποίηση ενός μεγάλου μέ‐
ρους της κοινωνίας (Castoriadis, 2003 [1994]). Αυτή η αποπολιτικοποίηση
έχει με τη σειρά της διευκολύνει την ανάδυση της παρούσας ανεπίσημης
«κατάστασης εκτάκτου ανάγκης» η οποία επιτρέπει στις πολιτικές ελίτ να
δικαιολογούν σαφείς παραβιάσεις του συντάγματος και να περιστέλλουν
νομικούς κανόνες, όπως αυτός της λογοδοσίας (Kalyvas 2012).
Μια περεταίρω αξιοσημείωτη τάση η οποία έχει προκύψει τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα είναι η συντονισμένη προσπάθεια κυρίως από τις καθι‐
ερωμένες πολιτικές ελίτ να υπερβούν τις παραδοσιακές δεξιές και αριστερές
ιδεολογίες χρησιμοποιώντας τη δήθεν αμερόληπτη ρητορική της προόδου,
των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού. 49 Προωθώντας τη νεοφιλε‐
λεύθερη ιδέα ότι θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ασχοληθούμε με την οικονο‐
μική ανάπτυξη και άρα δικαιολογείται το να καλέσουμε ειδικούς τεχνοκρά‐
τες να διαχειριστούν τη διακυβέρνηση αφού γνωρίζουν καλύτερα το θέμα,
υποστηρίζουν εμμέσως πως τα κοινωνικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένης
και της πολιτικής οργάνωσης) θα επιλυθούν χρησιμοποιώντας κυρίως μη‐
πολιτικά μέσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποπολιτικοποίηση
μεγάλης μερίδας της κοινωνίας.

49
Παρεμπιπτόντως, μια παρόμοια στρατηγική χρησιμοποιείται από διάφορα εθνικιστικά
μέτωπα: «δεν είμαστε ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί , είμαστε πατριώτες».
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Όπως είναι αναμενόμενο, η παρούσα κρίση χρησιμοποιείται από τις τοπικές
και διεθνείς ελίτ για να απορρυθμιστεί η ελληνική οικονομία και να ακολου‐
θήσει τη δική τους άποψη για την «ανάπτυξη». Η απότομη και γενικευμένη
πτώση του βιοτικού επιπέδου οδηγεί τα άτομα να παραδοθούν στις νέες
υποβαθμισμένες συνθήκες, υπό τον φόβο του να μείνουν άνεργοι, στιγματι‐
σμένοι και να εξοστρακιστούν εντελώς από την κοινωνία. Η αντίσταση απέ‐
ναντι σε αυτό το δόγμα του σοκ, το «συστηματικό βιασμό της δημόσιας
σφαίρας στον απόηχο μιας καταστροφής» όπου «οι άνθρωποι αναγκάζονται
να ασχολούνται διαρκώς με τα καθημερινά τους προβλήματα, μην βρίσκοντας
χρόνο για να φροντίσουν τα συμφέροντά τους» (Klein 2007), θα πρέπει να
περιλαμβάνει όχι μόνο τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, αλλά και την
αποφασιστικότητα και την ανάληψη ρίσκων. Προκειμένου η πολιτική να
μην χάσει το νόημά της και καταστεί ακίνδυνη χρειάζεται ένας ξεκάθαρος
διαχωρισμός των «παραδοσιακών» πολιτικών χώρων. Η νεοφιλελεύθερη
λογική των αγορών οφείλει να καταπολεμηθεί με μια διαφορετική λογική,
αυτή της ισότητας και της ελευθερίας, εφοδιασμένη με πολλές από τις πα‐
γκόσμιες αξίες των αριστερών, οικολογικών, αναρχικών και φεμινιστικών
χειραφετητικών κινημάτων.
Επιπλέον, η κρίση της αντιπροσώπευσης και τη δημοκρατίας μπορεί να επι‐
λυθεί μέσω της εκ νέου ανακάλυψης της δημοκρατικής έννοιας του πολίτη.
Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον Καλύβα, δεν μπορεί να προκύψει ούτε μόνο
μέσα από εκλογικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες, μα ούτε και εντελώς
έξω από αυτές (Kalyvas 2012). Η πρόταση του είναι η συνειδητή δημιουργία
πολιτικής αστάθειας και η σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση τμημάτων της
κοινωνίας, μέσα από τη διαρκή «σύγκρουση» στη δημόσια σφαίρα. Σε κάθε
περίπτωση, οι μελλοντικές διαδηλώσεις οφείλουν να είναι περισσότερο ο‐
ραματικές παρά αμυντικές και οικονομιστικές. Με άλλα λόγια, πρέπει να
σταματήσουμε να απεργούμε ως καταναλωτές, αλλά να αρνηθούμε ολοκλη‐
ρωτικά την ταυτότητα του καταναλωτή (Fournier 2008). Αν οραματιζόμα‐
στε την ανάδυση μιας δημοκρατικής κουλτούρας, θα πρέπει να δημιουργή‐
σουμε τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, οικειοποιούμενοι τη δημόσια σφαί‐
ρα και τους δημόσιους χώρους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ώστε να ανοί‐
ξουν νέες δυνατότητες να προσδιοριστούμε με διαφορετικούς όρους και να
ξεκινήσει η διαδικασία αυτοθέσμισης της κοινωνίας.

3. Το καστοριαδικό πρόταγμα της αυτονομίας και η σημασία
του για τη δημοκρατία
Η έννοια της αυτονομίας του Κορνήλιου Καστοριάδη, η οποία κατέχει ιδιαί‐
τερη θέση στους κύκλους της αποανάπτυξης, μπορεί να μας βοηθήσει στην
κατανόηση της παρούσας κατάστασης και στην προσπάθεια να περάσουμε
από την αμυντική κριτική στη δημιουργία ενός θετικού οράματος για την
κοινωνία μας. Η σκέψη του Καστοριάδη ξεκινά με το αξίωμα ότι οι άνθρωποι
είναι κοινωνικά όντα και όλοι οι κανόνες, οι νόμοι και οι θεσμοί είναι κοινω‐
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νικές δημιουργίες. Αυτή η ικανότητα των κοινωνιών να αποδίδουν ένα συλ‐
λογικό νόημα, το λεγόμενο κοινωνικό φαντασιακό, δημιουργεί κοινωνικές
φαντασιακές σημασίες οι οποίες καθορίζουν τις αξίες κάθε κοινωνίας. Το να
είναι κάποιος αυτόνομος, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, σημαίνει να μπορεί
να σκέφτεται και να δρα ελεύθερα και να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει
στη δημιουργία αυτών των φαντασιακών σημασιών. Η αυτονομία μπορεί
επομένως να οριστεί ως η συνειδητή δημιουργία των κοινωνικών θεσμών,
αντί της δημιουργίας των από άλλους ανθρώπους ή την πεποίθηση ότι αυτοί
αποτελούν τη βέλτιστη έκβαση της ιστορίας ή της εξέλιξης. Σύμφωνα με
αυτήν την ερμηνεία, μια δίκαιη και ελεύθερη κοινωνία μπορεί να υπάρχει
μόνο εάν κάθε μέλος της μπορεί ελεύθερα να αμφισβητήσει, να δημιουργή‐
σει και να τροποποιήσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (Castoriadis 1998
[1975]). Παρομοίως, σύμφωνα με τη ριζοσπαστική φιλοσοφία του Otto Wolf
μια αυτόνομη κοινωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αυτόνομα άτομα. Σε
αυτήν την περίπτωση, οι κοινωνικοί θεσμοί κρίνονται σύμφωνα με τη θετι‐
κή ή αρνητική συμβολή τους στην ελευθερία όλων εξίσου των μελών της
κοινωνίας (Τάσης 2011).
Οι παραπάνω έννοιες είναι στενά συνδεδεμένες με την ιδέα της άμεσης (ή
πραγματικής) δημοκρατίας όπου όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και απηχούν τα
τέσσερα βασικά στοιχεία της αθηναϊκής δημοκρατίας: ελευθερία, ισότητα,
δικαιοσύνη και έλεγχος (Οικονόμου 2011). Ακολουθώντας αυτή τη συλλογι‐
στική, η δημοκρατία δεν περιορίζεται σε ένα σύνολο κανόνων αλλά αποτελεί
μια μορφή κοινωνίας: ένα πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα το
οποίο πρέπει να είναι διαρκώς ανοιχτό προς αμφισβήτηση. Μια αυτόνομη, ή
«μετεπαναστατική» δημοκρατική κοινωνία δεν είναι απλώς μια αυτοοργα‐
νωμένη κοινωνία, αλλά μια κοινωνία η οποία αυτοθεσμίζεται ρητά και διαρ‐
κώς (Castoriadis 1988), κάτι που απαιτεί την ύπαρξη μιας δημοκρατική
κουλτούρας (Olson 2006). Η «επανάσταση» επομένως δε σχετίζεται μόνο με
την αντίδραση, αλλά κυρίως με την δημιουργία εναλλακτικών αξιών οι ο‐
ποίες θα οδηγήσουν σε θεσμούς λιγότερο ολοκληρωτικούς, πιο δημοκρατι‐
κούς, πιο συμμετοχικούς. Είναι μια συνεχής διαδικασία αυτοθέσμισης από
τους ίδιους τους πολίτες, η οποία οδηγεί στο ριζικό μετασχηματισμό της
κοινωνίας. Μια τέτοια κοινωνία, όπως και οποιαδήποτε άλλη, δεν μπορεί
παρά να συνεχίσει να περιέχει το στοιχείο της αβεβαιότητας. Παρόλα αυτά,
μια τέτοια αβεβαιότητα μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αποδεκτή από
αυτή των υπαρχουσών ολιγαρχιών επειδή θα βασίζεται σε συλλογικές απο‐
φάσεις και στην αίσθηση της κυριότητας των κανόνων, η οποία θα καθιστά
ευκολότερη την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.
Πως μπορούν λοιπόν αυτές οι ιδέες να χρησιμεύσουν στην κατανόηση των
σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών και των κοινωνιών μας εν
γένει; Η άνοδος και η κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος έχει κάνει
τις σύγχρονες κοινωνίες να εμφανίζονται ως αυτόνομες επειδή οι άνθρωποι
έχουν περισσότερες επιλογές και περισσότερες προσωπικές δυνατότητες,
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όμως αυτή η «ατομική αυτονομία» επισκιάζει το γεγονός πως ένας νέος ε‐
ξωτερικός παράγοντας, οι αγορές, καθορίζει τους θεσμούς (Castoriadis
1998, [1975]). Οι άνθρωποι θυσιάζουν την αυτονομία τους, νοούμενη ως τη
ρητή αυτοθέσμιση της κοινωνίας, και βασίζουν τις ελπίδες τους σε ένα σύ‐
στημα το οποίο τους δίνει μια ψευδή αίσθηση αντιπροσώπευσης, ενώ στην
πραγματικότητα τους αποξενώνει διαρκώς από τη λήψη των αποφάσεων.
Έχει γραφτεί πως στην παρούσα κοινωνία δεν υπάρχει κανένα κοινό φα‐
ντασιακό πέραν του φαντασιακού της αγοράς (Bonaiuti 2012) και η απρό‐
σωπη φύση «των αγορών» καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση τους. Παρό‐
λα αυτά ο δρόμος για την ελευθερία, με την καστοριαδική έννοια, περνάει
μέσα από την αποσύνθεση των κυρίαρχων καπιταλιστικών ιδεολογιών και
τον επαναπροσδιορισμό εννοιών όπως η οικονομική μεγέθυνση, η ανάπτυξη
και η πρόοδος οι οποίες από μέσα έχουν μετατραπεί σε σκοπούς. Η αναθεώ‐
ρηση του κοινωνικού φαντασιακού και η χειραφέτηση της κοινωνίας δεν
μπορούν παρά να ξεκινήσουν και να πραγματοποιηθούν από την ίδια την
κοινωνία.

4. Η αποανάπτυξη ως ένα θετικό πρόταγμα για το ριζικό μετα‐
σχηματισμό της κοινωνίας
Οι ιδέες του Καστοριάδη, μαζί με τις κριτικές των Ellul και Illich στην κοινω‐
νία της τεχνολογίας και τον καταναλωτισμό, καθώς και οι εργασίες των
Meadows, Georgescu‐Roegen κ.α. περί βιοφυσικών ορίων της οικονομικής
ανάπτυξης αποτελούν μερικές από τις βασικότερες ιδεολογικές αναφορές
του κινήματος της αποανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
έχουν υπάρξει πολλές διαφορετικές ερμηνείες (Martinez‐Alier et al. 2010).
Σε αυτές περιλαμβάνονται η υλική/βιοφυσική αποανάπτυξη (η μείωση της
κατανάλωσης υλικών και ενέργειας), καθώς και η οικονομική αποανάπτυξη,
είτε με την έννοια της αγνόησης των οικονομικών δεικτών (π.χ. η έννοια του
«a‐growth», van den Bergh 2011) ή την ενεργή υποστήριξη της συρρίκνωση
της οικονομίας. Αν και συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές τις πιο συ‐
γκεκριμένες προτάσεις, πιστεύω πως η αποανάπτυξη δεν πρέπει να περιο‐
ριστεί στην παρουσίαση μιας σειρά κανόνων και προτάσεων. Η εγγενής δύ‐
ναμη του κινήματος έγκειται στην ολιστική κριτική στην κουλτούρα και κοι
νωνία της ανάπτυξης με τις ετερόνομες ιεραρχικές δομές της οι οποίες εκ‐
φυλίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Μια τέτοια ερμηνεία της αποανάπτυξης
δεν στοχεύει σε τίποτα λιγότερο από μια ολική αλλαγή στις πεποιθήσεις και
έναν πλήρη επαναπροσδιορισμό αξιών. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην αποα‐
ποικιοποίηση του παρόντος κοινωνικού φαντασιακού και τη δημιουργία
μιας ριζικά διαφορετικής οργάνωσης της κοινωνίας. Άλλωστε, όπως το έχει
θέσει γλαφυρά ο Serge Latouche (2008) και πρόσφατα έχουμε αρχίσει να
βιώνουμε στην Ευρώπη, “δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια κοινωνία
ανάπτυξης χωρίς ανάπτυξη”.
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Υποστήριξα προηγουμένως ότι προκειμένου να κάνουμε ένα βήμα προς τον
ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας είναι επιτακτική η ανάγκη να εγκατα‐
λείψουμε μια αμιγώς αμυντική στάση και να ξεκινήσουμε μια διαδικασία
συλλογικού οραματισμού, δημιουργώντας και διαβουλευόμενοι πάνω σε
μελλοντικές εικόνες και σενάρια και κατόπιν εκτιμώντας τον τρόπο για να
φτάσουμε σε αυτά. Το ελκυστικό στοιχείο τέτοιων διεργασιών είναι ακρι‐
βώς η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση του μέλλοντος, δηλαδή η θέαση του
μέλλοντος ως κάτι το οποίο δημιουργείται από την κοινωνία και όχι ως κάτι
που μπορεί να προβλεφτεί προεκτείνοντας τις παρούσες τάσεις (Tight et al.
2011). Στο σημείο αυτό βρίσκεται η πολύτιμη συμβολή του κινήματος και
της ευρύτερη συζήτησης για την αποανάπτυξη. Η αποανάπτυξη, με την ευ‐
ρύτερη έννοια της, μπορεί ακριβώς να προσφέρει ένα νέο πολιτικό πρόταγ‐
μα (Kallis 2011) το οποίο θα πυροδοτήσει τη διαδικασία του κοινωνικού
μετασχηματισμού. Έχει τη δυνατότητα να προτείνει μια νέα αφήγηση και
ένα όραμα ενός μέλλοντος το οποίο θα είναι απλούστερο αλλά όχι οπισθο‐
δρομικό (Romano 2012), περιβαλλοντικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο,
μακριά από τον οικονομισμό, προς την αυτονομία.
Παρά την ευρεία συναίνεση σχετικά με τις δυσλειτουργίες του παρόντος
συστήματος και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια προς τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, το κοινωνικό φαντασιακό της συνεχούς ανάπτυξης, ένα είδος
σύγχρονης θρησκείας, σε μεγάλο βαθμό παραμένει. Επιπλέον, το παρόν σύ‐
στημα υποστηρίζει τη δημιουργία εγωιστικών και ανταγωνιστικών συμπε‐
ριφορών και χαρακτήρων ανθρώπων (Holland 1995) που με τη σειρά τους
δημιουργούν θεσμούς οι οποίοι τείνουν να τους αναπαράγουν. Για να μπο‐
ρέσουμε να φανταστούμε μια δομική αναδιοργάνωση της κοινωνίας μας και
να «αποδράσουμε από τον οικονομισμό», να «αποαποικιοποιήσουμε το φα‐
ντασιακό μας» και να «επαναποικιοποιήσουμε» το ευρύ φάσμα των κοινω‐
νικών σφαιρών οι οποίες κυριαρχούνται από τον οικονομισμό, πρέπει πρώ‐
τα να αναλογιστούμε το πώς φτάσαμε ως εδώ. Χρειάζεται μια συλλογική
αναθεώρηση των βασικών παραγόντων που ευθύνονται για την κοινωνική
και περιβαλλοντική υποβάθμιση, όπως η κουλτούρα του καταναλωτισμού
(Kosoy et al. 2012). Ο ριζικός μετασχηματισμός της κοινωνικής οργάνωσης
θα πρέπει πρωτίστως να περιλαμβάνει την ψυχική οργάνωση των ατόμων
(Castoriadis 1985 [1974]). Θέτοντας το πιο απλά, πρέπει να αντικαταστή‐
σουμε τον καταναλωτή με τον πολίτη (Fournier 2008), διεκδικώντας την
πολιτική διάσταση της αποανάπτυξης και απαιτώντας μια πραγματική δη‐
μοκρατία η οποία θα παράσχει τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν
να θεσμοθετηθούν νέοι κανόνες και πεποιθήσεις.
Στην αναζήτηση ενός δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος στα πλαίσια της απο‐
ανάπτυξης το διακύβευμα της απώλειας ή της υποβάθμισης της δημοκρατί‐
ας είναι ουσιώδες. Το κίνημα της αποανάπτυξης πρέπει να ενστερνιστεί το
επείγον κάλεσμα για πραγματική δημοκρατία θέτοντας ρητά τα αιτήματα
της επαναπολιτικοποίησης και του επανεκδημοκρατισμού, ορίζοντας την
πολιτική ως τη διαρκή διαδικασία θεσμοθέτησης και αναθεώρησης των κοι‐
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νωνικών κανόνων και αξιών, και τη δημοκρατία ως το καθεστώς συλλογικής
αυτοθέσμισης αυτών των αξιών (Castoriadis 2003 [1994]). Εάν η αποανά‐
πτυξη ειδωθεί κάτω από αυτό το πρίσμα, τότε αποτελεί ξεκάθαρα μια ανοι‐
χτή και ατέρμονη διαδικασία (Schneider et al. 2010), παρά ένα σύνολο από
μεταρρυθμιστικές προτάσεις, ή μια μετάβαση σε μια «τελική κατάσταση»
(Ott 2012).

5. Μερικές τελευταίες σκέψεις
Το κείμενο αυτό υποστήριξε την άποψη πως η αποανάπτυξη δεν πρέπει να
αναλωθεί σε μια σειρά αντιδραστικών αντιπροτάσεων ούτε φυσικά να πέ‐
σει η ίδια στη παγίδα του οικονομισμού, αλλά να παραμείνει ένα πεδίο στο‐
χασμού και οραματισμού. Ταυτόχρονα η αποανάπτυξη πρέπει να αγκαλιάσει
το κάλεσμα για άμεση δημοκρατία, αποβλέποντας στην αναζωογόνηση της
πολιτικής και στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του πολίτη. Αυτά τα δυο
είναι άμεσα συνδεδεμένα, καθώς η κυριαρχία του οικονομισμού και της κα‐
ταναλωτικής κουλτούρας της ανάπτυξης, απόρροια του καπιταλιστικού
συστήματος, έχουν συντελέσει στην υποβάθμιση των κοινωνικών δεσμών
και στην αποπολιτικοποίηση της κοινωνίας (Castoriadis 1998 [1975]). Η
αποαποικιοποίηση του φαντασιακού της ανάπτυξης είναι έτσι ζωτικής ση‐
μασίας για τη διαδικασία επανανακάλυψης της πολιτικής. Ο ρόλος της δη‐
μοκρατίας (ως μια ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία) είναι κρίσιμος, καθώς
μια αυτόνομη κοινωνία δεν μπορεί να δημιουργηθεί εκ του μηδενός, ούτε να
διατηρηθεί από μόνη της, αλλά μόνο μέσα από την άμεση και διαρκή συμμε‐
τοχή των πολιτών στα κοινά. Κάτι τέτοιο δεν περιορίζεται μόνο στην ανα‐
θεώρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου 50 , αλλά περιλαμβάνει τον πει‐
ραματισμό με ένα πλήθος μετά‐αναπτυξιακών ιδεών και οραμάτων και σε‐
ναρίων μιας μελλοντικής δημοκρατικής αναγέννησης (Deriu 2012). Η μεγα‐
λύτερη συμβολή της αποανάπτυξης μέχρι στιγμής υπήρξε η παρότρυνση
τέτοιων συλλογικών οραμάτων. Η μελλοντική έρευνα πρέπει να προσπαθή‐
σει να σκιαγραφήσει το πιθανό θεσμικό και διαδικαστικό πλαίσιο μιας κοι‐
νωνίας αποανάπτυξης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανησυχίες του
Romano (2012) για την αποτελεσματικότητα της ελκυστικής αλλά μάλλον
πατερναλιστικής έκκλησης για εθελούσια απλότητα η οποία θα δημιουρ‐
γούσε λίγο πολύ αποξενωμένες «νησίδες αποανάπτυξης» στον ωκεανό της
αδιάκοπης ανάπτυξης. Ίσως έχει περισσότερο νόημα, αποτελώντας παράλ‐
ληλα και μεγαλύτερη πρόκληση, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον
κυρίαρχο ανθρωπολογικό τύπο και να εργαστούμε εντός της παρούσας (μη
Όσον αφορά στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο θα σήμαινε να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε
π.χ. τα θεσμικά εκείνα στοιχεία τα οποία οδηγούν ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνίας να
εναποθέτει τις ελπίδες του σε κάθε μορφής «ειδικούς» της πολιτικής και να ακολουθεί ένα
ασαφές κάλεσμα για «ανάπτυξη», αντί του να παλέψει ενάντια στην αποσύνθεση της
κοινωνίας.
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βιώσιμης, ετερόνομης) κατάστασης της κοινωνίας με σκοπό τη μετατόπιση
του κυρίαρχου ρεύματος, παράλληλα ίσως με τη δημιουργία εναλλακτικών
κοινοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας
νέων κοινωνικών φαντασιακών με τρόπο συλλογικό και δημοκρατικό και
αυτό απαιτεί την ύπαρξη συνθηκών που θα διευκολύνουν τέτοιες διαδικα‐
σίες, χωρικά, χρονικά, πολιτισμικά. Η δημόσια διαβούλευση ενός φανταστι‐
κού μέλλοντος αποανάπτυξης δεν μπορεί να εγγυηθεί την «επιτυχία», αλλά
μπορεί να κάνει την πρόταση της αποανάπτυξης λιγότερο ελιτιστική και
περισσότερο ελκυστική. Αντιστρόφως, τονίζοντας ρητά την πολιτική της
διάσταση, η δημόσια συζήτηση για την αποανάπτυξη μπορεί και οφείλει να
συνεισφέρει στην επαναπολιτικοποίηση της κοινωνίας και την επιστροφή
της έννοιας του πολίτη και του πραγματικού νοήματος της δημοκρατίας.
Εν τούτοις, η σχέση ανάμεσα στην αποανάπτυξη και την πραγματική δημο‐
κρατία δεν είναι άρρηκτη. Δεν υπάρχει κάποιος έμφυτος λόγος για τον οποίο
μια δημοκρατική κοινωνία θα διαλέξει αυτόματα ένα «αποαναπτυγμένο»
τρόπο ζωής (Romano 2012). Ούτε ένα μέλλον στα πλαίσια της αποανάπτυ‐
ξης θα είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί μέσω αμεσοδημοκρατικών διαδικα‐
σιών. Πιθανώς να είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά θα είναι σχεδόν σίγουρα
και πιο επιθυμητό και το ίδιο ισχύει για κάθε απόφαση που επηρεάζει άμεσα
τους πολίτες. Η σημασία της άμεσης δημοκρατίας για τη Ελλάδα σήμερα
είναι τεράστια καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις «από τα πάνω» δο‐
μικές αλλαγές που επιβάλει η τρόικα. Για παράδειγμα, μια συντονισμένη
δημόσια διαβούλευση θα μπορούσε να είναι αποφασιστικής σημασίας για
την ηθική νομιμοποίηση μιας σειράς επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων.
Η ελληνική κοινωνία έχει άμεση ανάγκη ενός βαθύτατου μετασχηματισμού
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, θεσμικής και πολιτισμικής αλλαγής
(Kallis 2011) και μιας οικονομίας η οποία θα εξυπηρετεί όλες τις ανθρώπινες
αξίες, όχι μόνο τις χρηματικές (Kosoy et al. 2012). Η παρούσα κρίση είναι
πάνω από όλα μια κρίση αξιών των ανθρωποκεντρικών, αυτοκαταστροφι‐
κών, τεχνοκρατικών κοινωνιών μας. Με το να επικεντρωνόμαστε στην οικο‐
νομική κρίση αγνοώντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της συνιστώ‐
σες, περιορίζουμε τον διάλογο στο κατά πόσο τα μέτρα λιτότητας αποτε‐
λούν ή όχι μονόδρομο για να πετύχουμε κάποιον δημοσιονομικό στόχο. Έτσι
λησμονούμε το προφανές: «είναι αυτός ο μοναδικός μας στόχος;» Οι συζητή‐
σεις πρέπει να στραφούν και πάλι γύρω από το ουσιώδες, δηλαδή το νόημα
που δίνει ο καθένας στην εργασία και τη ζωή του, δημιουργώντας ένα συλ‐
λογικό όραμα και οδεύοντας παράλληλα προς αυτό. Μια τέτοια διαδικασία
δεν μπορεί να περιμένει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
το εκάστοτε πακέτο στήριξης που θα «σώσει» την οικονομία. Αντιθέτως
είναι οι συλλογικές αξίες της κοινωνίας που θα καθορίσουν και θα νομιμο‐
ποιήσουν στην πράξη την όποια οικονομική ή άλλη πολιτική.
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Κεφάλαιο 10
Συμπεράσματα: αποανάπτυξη, Ελλάδα
και κρίση
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a ICREA and Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain, b Vienna Institute of Social Ecol‐
ogy, Alpen‐Adria‐Universität Klagenfurt, Austria.

1. Τελικά τί είναι, και τί δεν είναι, η αποανάπτυξη;
Αποανάπτυξη είναι το κάλεσμα για μια οργανωμένη έξοδο από την καπιτα‐
λιστική οικονομία της ανάπτυξης (Fournier 2008, κεφάλαιο 4). Δεν είναι
απαραίτητα έξοδος σε κομμούνες, οικοχωριά ή την επαρχία, αν και τα πα‐
ραπάνω συχνά νοηματοδοτούν και μετουσιώνουν το αποαναπτυξιακό φα‐
ντασιακό. Όπως συνηθίζει να λέει μεταφορικά ο Serge Latouche, ο στόχος
δεν είναι να δραπετεύσουμε, αλλά να δημιουργήσουμε οικοχωριά στην καρ‐
διά των μεγαλουπόλεων. Μιλάμε δηλαδή για μια έξοδο από το κυρίαρχο
φαντασιακό που συντελείται τόσο στο επίπεδο των αντιλήψεων όσο και
στο επίπεδο των θεσμών και των καθημερινών πρακτικών. Όσον αφορά
στις αντιλήψεις, η αποανάπτυξη μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τις
συλλογικές αξίες και τους κεντρικούς στόχους των δημόσιων πολιτικών,
βλέποντας πέραν από την αύξηση του ΑΕΠ. Στο επίπεδο των θεσμών, προ‐
τάσεις όπως το βασικό εισόδημα ή η ελάττωση των ωρών εργασίας, στο‐
χεύουν στην απελευθέρωσή μας από τη μισθωτή εργασία. Όσον αφορά στην
καθημερινότητα, μη‐καπιταλιστικές οικονομικές πρακτικές κοινωνικής ή
αλληλέγγυας οικονομίας, οι «ουτοπίες του τώρα» (Carlson and Manning
2010), αποτελούν μορφές αυτοοργάνωσης οι οποίες βασίζονται στη συλλο‐
γική ιδιοκτησία, δεν απαιτούν μισθωτή εργασία και παράγουν αξίες χρήσης
και όχι ανταλλαγής (Conill et al. 2012, Gibson‐Graham 2006). Η αλληλέγγυα
οικονομία είναι από τη φύση της «αποαναπτυξιακή» και οικολογική αφού
δεν βασίζεται στη λογική της συσσώρευσης, και αδυνατεί να προσφέρει
αυξανόμενα χρηματικά εισοδήματα. Μπορεί να προσφέρει μόνο αξίες χρή‐
σης σε μικρή και οικολογική κλίμακα. Είναι μια οικονομία σύνδεσης και δη‐
μιουργίας «από κοινού».
Η αποανάπτυξη ξεκίνησε ως ένα σλόγκαν με σκοπό να προκαλέσει τη δημό‐
σια συζήτηση και να σοκάρει: τους οικολόγους, οι οποίοι επαναπαυμένοι
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στην ψεύτικη συναίνεση της βιώσιμης ανάπτυξης και στις ελπίδες για τε‐
χνολογικά θαύματα βαπτίζουν παλιές λύσεις ως «πράσινες» ενώ το περι‐
βάλλον συνεχίζει να καταστρέφεται στο βωμό του χρήματος, τους αριστε‐
ρούς, των οποίων η φαντασία για έναν καλύτερο κόσμο εξαντλείται στα
εξορυκτικά αναδιανεμητικά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής, και φυσικά
την κοινή γνώμη, για την οποία η ανάπτυξη αποτελεί ένα ιερό τοτέμ, παίρ‐
νοντας τον ρόλο που είχε η θρησκεία στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες.
(Καλό, αλλά φύσει αδύνατον, θα ήταν να μπορούσε να σοκάρει και τους
σύγχρονους ιερείς του καπιταλισμού, τους οικονομολόγους).
Όπως μας θυμίζει ο Latouche στο όγδοο κεφάλαιο του βιβλίου, η αποανά‐
πτυξη αποτελεί κριτική στην ευρύτερη (δεξιά αλλά εν μέρει και αριστερή)
ιδεολογία του οικονομισμού, της ιδέας δηλαδή που θεωρεί την οικονομία ως
ένα αυτόνομο σύστημα, ξεχωριστό από την κοινωνία και την πολιτική, η
μεγέθυνση του οποίου είναι η ασφαλέστερη οδός για την κοινωνική ευημε‐
ρία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον στα ελληνικά μιλάμε για αποα‐
νάπτυξη και όχι για απομεγέθυνση, διότι ακριβώς θέλουμε να κατακρίνουμε
την ευρύτερη ιδέα της ανάπτυξης, η οποία τρέφεται από το φαντασιακό
πλέγμα της ωφέλειας, της συσσώρευσης και της επέκτασης, και όχι απλά τα
τεχνικά ζητήματα του ΑΕΠ και της μεγέθυνσής του. Από τον οικονομισμό
δεν μπορούμε να ξεφύγουμε απλά με την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης
ιδεολογίας της «ελεύθερης» αγοράς και την ανάκτηση ενός πολιτικού, δηλα‐
δή κρατικού, ελέγχου της οικονομίας. Ο οικονομισμός είναι κραταιός ακόμα
και στις σοσιαλιστικές ή σοσιαλδημοκρατικές οικονομίες οι οποίες χρησιμο‐
ποιούν την κρατική βούληση και εμπλέκουν όλον τον πληθυσμό στο συλλο‐
γικό κυνήγι της ανάπτυξης (πενταετή προγράμματα, κεϋνσιανή κοινωνία
της μαζικής κατανάλωσης, κλπ). Κυριαρχεί ακόμα και στις εναλλακτικές
προτάσεις της ελληνικής Αριστεράς οι οποίες επικεντρώνονται στη (μη)
πληρωμή του χρέους, το μέλλον του ευρώ, την αναδιανομή του εισοδήματος,
κλπ, ζητήματα τα οποία εμπίπτουν όλα στην σφαίρα του «χρηματικού». Το
ζήτημα είναι να ξεφύγουμε από τη λογιστική του χρέους, και να επαναπολι‐
τικοποιήσουμε πραγματικά τη συζήτηση για το τί θέλουμε, ορίζοντας τις
ευρύτερες προτεραιότητες της κοινωνίας και όχι μόνον τη διαχείριση του
εθνικού ταμείου. Περάσαμε μια δεκαετία παρακολουθώντας τις τιμές του
χρηματιστηρίου για να μπούμε σε μια νέα δεκαετία που θα κοιτάμε τις τιμές
των σπρεντς. Αυτός είναι ο πλήρης αποικισμός του φαντασιακού μας από
τον οικονομισμό, και σε αυτόν αντιτάσσεται η αποανάπτυξη.
Η κριτική της ανάπτυξης είναι ακόμα πιο απαραίτητη υπό συνθήκες κρίσης,
όταν η πολιτική αντιπαράθεση προσπερνιέται, για χάρη της κοινωνικής συ‐
ναίνεσης γύρω από τον πλαστό στόχο της μεγέθυνσης της οικονομίας. Α‐
κούμε ότι χρειάζεται πάση θυσία να αρχίσει να αυξάνεται το ΑΕΠ για να
πληρωθούν τα χρέη, οι μισθοί και οι συντάξεις και να πέσει η ανεργία και η
μόνη λύση που παρουσιάζεται είναι οι επενδύσεις και οι εξορύξεις, με κάθε
κόστος. Έτσι η βασική λογική του καπιταλισμού για συσσώρευση εξέρχεται
νικηφόρα ακριβώς τη στιγμή της μέγιστης αποτυχίας του. Κανείς δεν διερω‐

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

171

τάται γιατί οι χώρες οι οποίες βιώνουν εντονότερα την κρίση σήμερα ήταν
αυτές με τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης τη δεκαετία του 2000, πώς
δηλαδή οι «τίγρεις» του χθες έγιναν τα «γουρούνια» του σήμερα. Αντιθέτως,
είναι ακριβώς σε τέτοιες περιόδους οικονομικής κρίσης στις οποίες το κοι‐
νωνικό συμβόλαιο με τον οικονομισμό και την ιδέα της ανάπτυξης επανυπο‐
γράφεται.
Αποσαφηνίζοντας μερικές παρανοήσεις
Τα προηγούμενα κεφάλαια έκαναν ξεκάθαρο ότι η αποανάπτυξη δεν είναι
μια απλή επανεμφάνιση της βαθιάς οικοκεντρικής θέσης, μα αποτελεί μια
καινοτόμα σύνθεση αριστερών και οικολογικών ιδεών. Όπως μας υπενθυμί‐
ζουν οι Demaria κ.α. και η Fournier (κεφάλαια 3 και 4) οι ρίζες της αποανά‐
πτυξης συναντούνται τόσο στα κινήματα βάσης και τον οικολογικό ακτιβι‐
σμό όσο και στο θεωρητικό έργο ποικίλλων συγγραφέων όπως ο οικοσοσι‐
αλισμός των Gorz, Καστοριάδη και Ellul, ο κοινοτικός οικοαναρχισμός των
Illich και Bookchin, η πολιτική φιλοσοφία της Hannah Arendt, η οικονομική
ανθρωπολογία των Mauss και Polanyi, και η κριτική της ανάπτυξης στον
τρίτο κόσμο (Escobar, Sachs, Rist) από την οποία προέρχεται και ο Latouche.
Πρώτα στην Γενεύη μέσω του Jaques Grinevald και μετά στην Βαρκελώνη
μέσω του Joan Martinez‐Alier οι ιδέες αυτές συνάντησαν τα οικολογικά οι‐
κονομικά των Nicholas Georgescu‐Roegen, Howard Odum και Herman Daly.
Πριν περάσουμε στη σχέση της αποανάπτυξης με τα κινήματα βάσης και την
πολιτική Αριστερά στην Ελλάδα, ας ξεκαθαρίσουμε μερικές παρανοήσεις
αποσαφηνίζοντας τι δεν είναι η αποανάπτυξη.
Πρώτον, η αποανάπτυξη δεν είναι μια μαλθουσιανή επίκληση εξωτερικών
ορίων. Στην ταινία του Tornatore «Ο Θρύλος του 1900» ένας πιανίστας περ‐
νάει όλη τη ζωή του σε ένα υπερωκεάνιο και αρνείται να βγει από αυτό.
Όπως λέει «το πιάνο έχει περιορισμένα πλήκτρα αλλά εγώ μπορώ να παίξω
απεριόριστη μουσική με αυτά». Τα όρια τα οποία επικαλείται η αποανάπτυξη
εκφράζουν την αρχέγονη ανάγκη για αυτοπεριορισμό, το αντίθετο της ύ
βρεως. Το κεντρικό ζήτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε τεχνικά τα όρια, π.χ.
τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που ενδέχεται να έχουν ένα εύρος
επιπτώσεων στον πλανήτη, μα να αυτοπεριοριστούμε ώστε να δημιουργή‐
σουμε μια κοινωνία ισότητας και ευημερίας που θα ζει καλά με λίγα, αντί για
μια κοινωνία πλούσιων και φτωχών γκέτο. Αν κάποιος κοιτάξει προσεκτι‐
κότερα το οικολογικό κίνημα, όπως κάνει ο Latour (1998), οι οικολόγοι μέσα
από την εσφαλμένη γλώσσα της παρθένας φύσης και των εξωτερικών ορί‐
ων, στην πραγματικότητα εκφράζουν το τί κόσμο θέλουν, έναν κόσμο όπου
τα δάση είναι απλά δάση και όχι ανεκμετάλλευτες εκτάσεις για μεταλλευτι‐
κές δραστηριότητες ή καζινοξενοδοχεία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο περιορισμός
των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ή η προστασία ενός δάσους είναι
πολιτική επιλογή, είναι έκφραση του διαφορετικού κόσμου που θέλουμε να
δημιουργήσουμε και στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε. Η αποανάπτυξη εκ‐
φράζει την απενοχοποιημένη επιθυμία του τί θέλουμε, χωρίς να ψάχνει αιτι‐
ολογίες στους νόμους της φύσης ή στην υποτιθέμενη προβιομηχανική παρ‐

172

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

θένα, εξισορροπημένη φύση. Θέλουμε δάση γιατί θέλουμε δάση. Η επιβολή
ορίων συνεπώς είναι επιλογή μας, όπως επιλογή του πιανίστα της ταινίας
του Tornatore ήταν να μείνει μέσα στο πλοίο. Όπως υπογραμμίζει ο Marti‐
nez‐Alier στο έβδομο κεφάλαιο οι υποστηρικτές της αποανάπτυξης δεν ε‐
μπνέονται από τον Μάλθους, αλλά από τις αυτοεπονομαζόμενες νεο‐
μαλθουσιανές αναρχικές φεμινίστριες της ομάδας της Emma Goldman οι
οποίες πρόταξαν οικειοθελώς το δικαίωμα ελέγχου του σώματός τους, αρ‐
νούμενες να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν παιδιά και να εξυπηρετή‐
σουν τις ανάγκες του πατριαρχικού καπιταλισμού για φτηνό εργατικό δυ‐
ναμικό (Masjuan 2000). Ο αυτοπεριορισμός, του πληθυσμού ή της κατανά‐
λωσης, δεν είναι αναγκαία αντιδραστικός, αντίθετα μπορεί να γίνει μέρος
του αγώνα για έναν δικαιότερο κόσμο. Με άλλα λόγια, τα όρια μπορεί να
είναι απελευθερωτικά.
Δεύτερον, η αποανάπτυξη δεν μας ζητάει να επιστρέψουμε στο παρελθόν
(πόσο μάλλον στην εποχή των σπηλαίων), αλλά στο μέλλον! Η αποανάπτυξη
είναι ενάντια στην ιδέα της γραμμική προόδου προς ένα Δυτικό μοντέλο
κοινωνίας. Όπως υποστηρίζει ο David Graeber (2004), δεν είμαστε τόσο
διαφορετικοί από τις «πρωτόγονες» κοινωνίες όσο θα θέλαμε να πιστεύου‐
με και κατ’ επέκταση ίσως να έχουμε να μάθουμε κάτι από αυτές. Για παρά‐
δειγμα, πώς και γιατί απέφευγαν και έλεγχαν τη συσσώρευση πλούτου και
εξουσίας (Graeber 2004); Πώς και γιατί διατηρούσαν οριζόντιες, μη ιεραρχι‐
κές μορφές λήψης αποφάσεων; Πώς οι νομάδες της παλαιολιθικής εποχής
ζούσαν πλουσιοπάροχα με λίγα και γιατί εργάζονταν τόσο λιγότερο από
εμάς (Sahlins 1972); Γιατί κάποιες κοινωνίες ανταλλάσσουν αγαθά μέσω
δώρησης και όχι μέσω εμπορικής συναλλαγής (Mauss 1925) και γιατί κατα‐
στρέφουν τελετουργικά τα συσσωρευμένα πλεονάσματα, αντί να τα επεν‐
δύουν στην περεταίρω συσσώρευση (Bataille 1991);
Το ζήτημα φυσικά δεν είναι να επιστρέψουμε στην παλαιολιθική εποχή,
ούτε να πάμε στην επαρχία και να φτιάξουμε κομμούνες που να ζούνε σαν
τις φυλές του Αμαζονίου, μα να επιστρέψουμε στο μέλλον, δηλαδή να μάθου‐
με από το παρελθόν για να διαμορφώσουμε θεσμούς σήμερα. Αυτό κάνει ο
Γιώργος Λιερός (2013) όταν εμπνέεται από τις κατά Mauss κοινωνίες του
δώρου δημιουργώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία
σήμερα. Το ίδιο κάνουν ο Latouche και ο Gorz όταν εμπνέονται από τις πα‐
λαιολιθικές κοινότητες της αφθονίας του Sahlins για να διαμορφώσουν ένα
όραμα δραστικής μείωσης της μισθωτής εργασίας στις βιομηχανικές κοινω‐
νίες ή ο Romano (2008) όταν συνδέει την αποανάπτυξη με τα «αλόγιστα»
λαϊκά πανηγύρια της Μεσογείου, ως συλλογική καταστροφή πλεονάσματος.
Στο σημείο αυτό, στην κριτική της οικονομιστικής λογικής της ωφέλειας, της
συσσώρευσης και της διαρκούς ανάπτυξης, η ιδέα της αποανάπτυξης μπορεί
να συναντήσει ξεχασμένα ψήγματα του παραδοσιακού ελληνικού φαντασι‐
ακού, τα οποία μπορούν να μιλήσουν σε πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυ‐
σμού από αυτό στο οποίο απευθύνεται η ριζοσπαστική Αριστερά. Η Μεσό‐
γειος συγκροτεί έναν πόλο αντίθετο στη προτεσταντική νεωτερικότητα
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(Romano 2012) και η ελληνική παράδοση αποτελεί δεξαμενή μη καπιταλι‐
στικών εθιμικών, αξιών και θεσμών. Όταν ψάχνουμε για την ελληνική ιδιαι‐
τερότητα σε σχέση με τη Δύση, αυτό που σωστά ή λάθος κάποτε ονομάστη‐
κε «ελληνικότητα», καταλήγουμε στην αυτάρκεια, την απλότητα, την ενερ‐
γειακή σοφία των νησιών, τη φυσική ομορφιά του ήλιου, της θάλασσας και
του λιτού τοπίου, τη φιλοξενία, τη λογική του δώρου, το γενναιόδωρο ή και
παράλογο ξόδεμα, την αδιαφορία για το αύριο. Την άρνηση με λίγα λόγια
της ωφελιμότητας, του υπολογισμού, της συσσώρευσης του υλικού πλού‐
του, της υποχρεωτικής εργασίας – ας θυμηθούμε τον Αλέξη Ζορμπά.
Φυσικά ο λογοτεχνικός Ζορμπάς ήταν γέννημα της φαντασίας του Καζα‐
ντζάκη (και εμπνευσμένος σε μεγάλο βαθμό και από τις ανατολικές φιλοσο‐
φίες που συνάντησε στα ταξίδια του). Ασφαλώς και δεν υπήρξε ποτέ η ιδεα‐
τή Ελλάδα και ελληνική επαρχία. Υπήρξε χούντα και καταπίεση και χωριά με
απολυταρχικές και πατριαρχικές δομές. Επίσης, υπάρχουν και πολλές άσχη‐
μες πτυχές της ίδιας ελληνικότητας, όπως η αδιαφορία για το αύριο ή η ά‐
κρατη ατομικότητα, ενώ πολλά από τα καλά στοιχεία τα εκμεταλλεύτηκε ο
καπιταλισμός και τα έκανε εμπορεύματα, rooms to let «Zorbas» και μπου‐
ζούκια στην παραλιακή. Παρόλα αυτά, αντί να ελπίζουμε ότι θα βρούμε πε‐
τρέλαιο σαν τους Βενεζουελάνους, μήπως μαυρίσουμε και το Αιγαίο, η απο‐
ανάπτυξη προτείνει και ελπίζει σε μια αριστερή πρόταση και αφήγηση η
οποία να μπορεί να φτιάξει ένα διαφορετικό όραμα για την Ελλάδα χρησι‐
μοποιώντας αυτά τα ψήγματα και όχι αναμασώντας ιδέες που έρχονται από
έξω.
Τρίτον, αποανάπτυξη δεν σημαίνει ύφεση, ούτε ηθελημένη πτώση του ΑΕΠ.
Σημαίνει να δημιουργήσουμε έναν κόσμο στον οποίο δεν θα χρειάζεται να
μετράμε το ΑΕΠ. Πιθανότατα σε αυτόν τον κόσμο το ΑΕΠ όπως μετράται
σήμερα θα μειωθεί δραματικά, αλλά η μείωση του ΑΕΠ δεν αποτελεί τον
στόχο (Λατούς 2013).
Κανείς δεν μπορεί να χαίρεται για την κρίση. Μπορούμε όμως αντικειμενικά
να αναγνωρίσουμε, όπως και ο Harvey (2010), ότι εντός του καπιταλισμού
και παρά τις τόσες επαγγελίες περί περιβαλλοντικού εκσυγχρονισμού, μόνο
η ύφεση οδήγησε σε μείωση των οικολογικών πιέσεων. Φυσικά και δεν υ‐
πάρχει τίποτα χειρότερο από την έλλειψη ανάπτυξης σε μια κοινωνία ανά‐
πτυξης (Λατούς 2013). Ας μη συγχέουμε όμως τη λιτότητα με μία ομαλότερη
διαδικασία διαχείρισης της έλλειψης ανάπτυξης, όπως αυτή που ακολούθη‐
σε, και την οποία δυστυχώς τώρα εγκαταλείπει, η Ιαπωνία. Στη «χαμένη
δεκαετία της» σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η Ιαπωνία δεν έχασε τίπο‐
τα παραπάνω από μονάδες στο ΑΕΠ της διατηρώντας πολύ χαμηλά ποσο‐
στά ανεργίας και ουσιαστικά χωρίς κανένα από τα κοινωνικά προβλήματα
που βιώνουμε εμείς λόγω του μνημονίου. Η αποανάπτυξη ευελπιστεί στη
δημιουργία μιας κοινωνίας η οποία θα μπορεί να παρέχει ευημερία χωρίς
ανάπτυξη (Τζάκσον 2011) και ερευνά τους θεσμούς και τις κοινωνικές αλ‐
λαγές οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν την ύφεση σε μια θετική διαδικα‐
σία. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να διατηρήσουμε τις θετικές πρωτοβουλί‐
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ες που αναδύονται, ξεπερνώντας παράλληλα τα άσχημα της ύφεσης, αλλά‐
ζοντας τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις μας έτσι ώστε να μην τίθεται το
δίλημμα «πετρέλαιο ή δάση». Να διαχειριστούμε με λίγα λόγια «ομαλά την
κάθοδο» (Odum και Odum 2001) ανοίγοντας τον δρόμο για την «έξοδο» από
την καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης.
Η κρίση μπορεί να ειδωθεί ως ευκαιρία για αλλαγή, αλλά δεν δείχνει από
μόνη της την κατεύθυνση της αλλαγής. Η αλλαγή εν μέσω κρίσης δεν είναι
πάντα προς το καλύτερο, ούτε είναι πάντα αναγκαίο να περάσουμε από
τόσο πόνο για να αλλάξουμε. Παρόλα αυτά, ιστορικές κατακτήσεις όπως η
κοινωνική ασφάλιση και η δωρεάν παιδεία αναδύθηκαν και μέσα από αγώ‐
νες σε περιόδους κρίσεων. Σε τέτοιες περιόδους, οι πολιτικές δυνάμεις οι
οποίες έχουν την πειστικότερη νέα ερμηνεία και αφήγηση μετάβασης είναι
αυτές οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο τις μελλοντικές εξελίξεις. Η προ‐
σκόλληση στο παρελθόν και η ανασυγκρότηση αυτού που διαλύθηκε δεν
αποτελούν νέο όραμα.
Δεν εθελοτυφλούμε όσον αφορά τις τραγικές συνέπειες που βιώνει η ελλη‐
νική κοινωνία. Αντί όμως για την επιστροφή της ανάπτυξης με κάθε μέσο, ας
εκτιμήσουμε και τις ευκαιρίες που προσφέρει η κρίση. Θα ήταν ποτέ η ριζο‐
σπαστική Αριστερά εν δυνάμει κυβέρνηση στην Ελλάδα της χρηματιστηρια‐
κής ευδαιμονίας; Θα έβγαινε ο κόσμος στους δρόμους και τις πλατείες να
διαδηλώσει ή να συζητήσει; Θα έμπαιναν στη φυλακή ο Τσοχατζόπουλος, ο
Παπαγεωργόπουλος, ο Κουρής, ο Λαυρεντιάδης ή ο Βωβός; Και στα πιο πε‐
ζά, θα μαζεύονταν επιτέλους τα ταξί στις πιάτσες αντί να σουλατσάρουν
άσκοπα εκπέμποντας καυσαέριο; Θα σταμάταγε η παράλογη οικοδόμηση
των νησιών και τα συνεχή δρομολόγια των χάι σπιντ χωρίς κανέναν επιβάτη
μέσα; Θα είχαμε όλες αυτές τις υπέροχες πρωτοβουλίες αλληλέγγυας οικο‐
νομίας, αλληλοβοήθειας και αυτοοργάνωσης; Ναι θα πει κάποιος, αλλά δεν
θα είχαμε και τη Χρυσή Αυγή, τα φαστ τρακ, το ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας και των ακτών, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, την ψυχολογική
και συλλογική κατάθλιψη. Το θέμα είναι αν ελπίζουμε σε μια αόριστη επι‐
στροφή της ανάπτυξης η οποία μαζί με τα άσχημα θα εξαλείψει πιθανόν και
τις εναλλακτικές διόδους τις οποίες άνοιξε η κρίση, ή αν στόχος και όραμά
μας είναι να διατηρήσουμε τα πρώτα περιορίζοντας τα δεύτερα.

2. Αποανάπτυξη και κινήματα
Πώς μπορούν λοιπόν οι έννοιες, οι ιδέες και οι προτάσεις που παρουσιάστη‐
καν να συνεισφέρουν στη δημιουργική υπέρβαση της σημερινής κρίσης στην
Ελλάδα; Ποιός μπορεί να είναι ο ρόλος των κινημάτων βάσης; Συνοψίζοντας
τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πού‐
με ότι παρατηρείται μια ασυμβατότητα αντιδράσεων: ενώ πολλά από τα
προβλήματα εντοπίζονται σε ένα αφηρημένο επίπεδο (χρηματαγορές, πολι‐
τικά και εταιρικά συμφέροντα, ατελές αλλά και πολύπλοκο νομικό πλαίσιο),
η αντίδραση σε όλα αυτά συναντάται κυρίως σε επίπεδο δρόμου, και σε με‐
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γάλο βαθμό παραμένει αμυντική και «οικονομιστική» (βλ. κεφάλαιο 9). Η
δυσκολία παρέμβασης στο «απρόσωπο» επίπεδο των αγορών κάνει το εγ‐
χείρημα κοινωνικού μετασχηματισμού ακόμα πιο δύσκολο και έτσι εν μέρει
δικαιολογείται η επιβίωση του παρόντος συστήματος, παρόλη την πρωτο‐
φανή επιδείνωση της κατάστασης. Αυτή η αδυναμία συγκρότησης ενός συλ‐
λογικού πολιτικού οράματος αποτελεί κοινό τόπο των σύγχρονων κοινωνι‐
κών κινημάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα.
Η αντίδραση είναι λογική και επιθυμητή. Αργά ή γρήγορα όμως, θα πρέπει
να συνοδευτεί από τη σκιαγράφηση ενός κοινού οράματος, και μιας ιδεατής
δημοκρατικής κοινωνίας, αλλιώς μπορεί εύκολα να οικειοποιηθεί από τα
αυταρχικότερα καθεστώτα, όπως δυστυχώς μας υπενθυμίζει η (μέχρι πριν
λίγα χρόνια αδιανόητη) άνοδος της ναζιστικής ακροδεξιάς, και δη της Χρυ‐
σής Αυγής. Την ώρα που η κριτική και η αντίδραση στον νεοφιλελευθερισμό
είναι ευρέως διαδεδομένη και η καταδίκη του συστήματος προέρχεται από
όλες τις πλευρές του ενδο‐ και εξωκοινοβουλευτικού τόξου, είναι καιρός να
αναδειχτούν συγκεκριμένα, θετικά προτάγματα με σαφές πολιτικό περιεχό‐
μενο.
Οι αυταρχικές κυβερνητικές πολιτικές δεν πρέπει να γίνουν αφορμή για την
μυωπική υπεράσπιση της «κοινωνίας της αφθονίας» και την επιστροφή σε
έναν λίγο πιο δίκαιο ή ανθρώπινο καταναλωτισμό. Στην αναγκαία προσπά‐
θεια να αντιταχθούμε στα απεχθή μέτρα και κυρίως στον τρόπο με τον ο‐
ποίο αυτά επιβάλλονται, οφείλουμε να αποφύγουμε να υπερασπιστούμε
πρακτικές άνευ νοήματος και έναν απολιτικό καταναλωτικό τρόπο ζωής.
Μια βασική μας θέση είναι ότι η παρούσα κρίση που βιώνουμε και η γενι‐
κευμένη αποσταθεροποίηση, παρά τα τραγικά κοινωνικά επακόλουθα που
περιλαμβάνει, μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία αυ‐
τοθέσμισης της κοινωνίας, αρκεί φυσικά να υπάρχει η διάθεση αλλά και το
όραμα της κατεύθυνσης την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Η κρίση,
τόσο η υπαρκτή όσο και η αντιληπτή, προσφέρεται μεν για ένα άνοιγμα του
κόσμου σε νέες ιδέες και είναι μια ευκαιρία για αλλαγή, αλλά φυσικά δεν
αποτελεί η ίδια το πρόταγμα της αλλαγής. Αυτό οφείλει η ίδια η κοινωνία να
χτίσει και σε αυτό στοχεύει το κίνημα της αποανάπτυξης, περνώντας από
την τυφλή κριτική στην παρουσίαση ενός θετικού πολιτικού προτάγματος.
Με άλλα λόγια, η αποανάπτυξη μας καλεί να υπερβούμε την παθητική, αμυ‐
ντική στάση του να προσπαθούμε διαρκώς να αντιταχθούμε στον παραλο‐
γισμό, και περνώντας στην αντεπίθεση να αρχίσουμε να ορίζουμε τον δημό‐
σιο λόγο και τις προτεραιότητες μας.
Δύο βασικά στοιχεία που έχουν συμβάλει στην ύφεση του ευρύτερου κινή‐
ματος και στη γενικευμένη απογοήτευση μεγάλου μέρος της κοινωνίας είναι
πρώτον η απουσία του αισθήματος του δικαίου, και δεύτερον η αίσθηση ότι
δεν μπορούμε να ορίσουμε το μέλλον μας. Το πρόταγμα της αποανάπτυξης
στοχεύει και στα δύο. Μια εμπεριστατωμένη κριτική του συστήματος, πα‐
ράλληλα με μια σκιαγράφηση ενός οράματος για το μέλλον, μπορούν να
συνδιαμορφώσουν ένα διπλό κοινό αίτημα: κοινωνική δικαιοσύνη για όσα
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διαπράχτηκαν στο παρελθόν, και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων που
θα ορίσουν τις προτεραιότητες της κοινωνίας για το μέλλον.
Αν θέλουμε εναλλακτικές μορφές κοινωνίας και πολιτών, πρέπει να δημι‐
ουργήσουμε τις συνθήκες για να αναδυθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, ή όπως
λέει η Fournier (βλ. κεφάλαιο 4), να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να
οριστούμε αλλιώς, ως πολίτες και όχι ως καταναλωτές, τόσο κυριολεκτικά
όσο και μεταφορικά. Η επανοικειοποίηση και ανακατάληψη του δημόσιου
λόγου και του δημόσιου χώρου, ως χώρου κοινωνικοποίησης και ανταλλα‐
γής πολιτικών ιδεών και προτάσεων, μέσω της αναβίωσης της γειτονίας και
δημόσιων χώρων εκτός της καταναλωτικής κουλτούρας είναι πρωταρχικής
σημασίας. Το κίνημα των πλατειών και ότι επακολούθησε, όσο ατελές και αν
ήταν, γέννησε ένα σπέρμα προς αυτήν την κατεύθυνση που σημάδεψε αυ‐
τούς που συμμετείχαν και περιμένει να αναβιώσει, με άλλες μορφές και σε
άλλους χώρους. Έτσι κι αλλιώς ο στόχος δεν μπορεί να είναι η κατάληψη
μιας πλατείας επ’ άπειρον, αλλά το μπόλιασμα τέτοιων πρακτικών σε όλους
τους χώρους της κοινωνίας, της εργασίας κλπ.
Η σημασία των εγχειρημάτων «δημιουργικών αντιστάσεων»
Ήδη αναφέραμε ότι η αποανάπτυξη δεν αποτελεί ένα κίνημα ανταγωνιστικό
προς άλλα παρόμοια, αλλά προσφέρει το ερμηνευτικό πλαίσιο ενός κοινωνι‐
κού κινήματος στο οποίο συγκλίνουν πολλά και διαφορετικά ρεύματα ιδεών
και πολιτικής δράσης, πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις, που μαζί δημιουρ‐
γούν ένα θετικό πρόταγμα (Demaria et al. 2013, κεφάλαιο 3). Μερικά παρά‐
δειγμα δημιουργικών αντιστάσεων (δες π.χ. Βακαρόλης 2012) αποτελούν:
τα διάφορα εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που επεν‐
δύουν στον ανθρώπινο παράγοντα, οι οικοκοινότητες, το εναλλακτικό ε‐
μπόριο χωρίς χρήματα, οι πόλεις και γειτονιές σε μετάβαση, οι αστικοί α‐
γροί, τα δίκτυα παραγώγων‐καταναλωτών, οι αυτοοργανωμένοι και αυτο‐
διαχειριζόμενοι χώροι, οι καταλήψεις εγκαταλειμμένων χώρων, η κοινωνική
παιδεία και περίθαλψη, οι συνεταιρισμοί υγείας, συστέγασης, παραγωγής
και κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων, οι ηθικές τράπεζες κ.α. 51 Το τελευ‐
ταίο, δηλαδή η σύσταση συνεταιριστικών «ηθικών» τραπεζών, για τη δια‐
φορετική (μη κερδοσκοπική) διαχείριση του αποταμιευομένου κεφαλαίου,
μέσω επενδύσεων σε τοπικές δράσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και την
τοπική κοινωνία, στοχεύοντας όχι το κέρδος αλλά την κοινωνική συνοχή,
είναι μια πρακτική ίσως πολύ ριζοσπαστικότερη από μια αντιδραστική δια‐
δήλωση και δεν έχει επεκταθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Όσο και να εναντιω‐
νόμαστε στο παρόν σύστημα, εφόσον «αποθηκεύουμε» τα λεφτά μας στις
μεγάλες, συμβατικές τράπεζες, δεν έχουμε ούτε επιλογή αλλά ούτε και γνώ‐
ση για το που επενδύονται αυτά τα χρήματα, και αποτελούμε εν αγνοία μας
ενεργό «γρανάζι» του συστήματος.

51

Για μια ενδεικτική λίστα δες: http://goo.gl/i8QsP
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Ποιά είναι όμως η σημασία αυτών των εγχειρημάτων και γιατί πρέπει να τα
στηρίξουμε; Πέραν από το ότι αποτελούν έναν τρόπο διαχείρισης της κρί‐
σης, αυτά τα παραδείγματα περιέχουν σπέρματα μιας διαφορετικής κουλ‐
τούρας και ενός εναλλακτικού μοντέλου οικονομίας χαμηλής κλίμακας, και
κοινωνίας στην πράξη που, συνολικά, αποτελούν πολιτική πρόταση και όχι
μια τυφλή επιστροφή σε ένα εξιδανικευμένο παρελθόν. Πέραν από την κά‐
λυψη συγκεκριμένων αναγκών βραχυπρόθεσμα, προωθούν την αποδόμηση
του καταναλωτικού ανθρωπολογικού τύπου και τη δημιουργία ενός συλλο‐
γικού πολιτικού υποκειμένου. Βασιζόμενα σε οριζόντιες δομές και έννοιες
όπως η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα και η συνεργασία, δημιουργούν χώ‐
ρους πειραματισμού νέων κοινωνικών δομών χτίζοντας αντι‐δομές και δη‐
μιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο υπόδειγμα οργάνωσης της κοινωνίας. Α‐
κόμα κι αν είναι μειοψηφικά και σε μικρή κλίμακα, η βιωματική εμπειρία
είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος (αρχικά) της σύλληψης και ύστερα της
πρακτικής υπεράσπισης διαφορετικών μορφών κοινωνικής οργάνωσης.
Αυτά τα παραδείγματα προτείνουν πρακτικές εναλλακτικές λύσεις και έ‐
χουν τη δυνατότητα της αλλαγής αξιών και αντιλήψεων. Χρησιμοποιώντας
τα λόγια του Trainer, «δεν χρειάζεται να απαλλαγούμε από την καπιταλιστι
κήκαταναλωτική κοινωνία, πριν μπορέσουμε να αρχίσουμε την οικοδόμηση
μιας νέας. Ο τρόπος για να ξεπεράσουμε το καταναλωτικόκαπιταλιστικό σύ
στημα, μακροπρόθεσμα, είναι να το αγνοήσουμε μέχρι θανάτου» (Trainer
2012). Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποτελούν έτοιμο παράδειγμα προς μί‐
μηση από μια πρωτοπόρα μειοψηφία που κατέχει τη γνώση. Δεν παύουν
ωστόσο να αποτελούν παραδείγματα «ουτοπιών του τώρα» που προσελκύ‐
ουν κόσμο ανοιχτό σε νέες ιδέες, λειτουργώντας ως κάλεσμα για τη συλλο‐
γική συν‐διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων και μορφών ζωής. Η βασι‐
κή ιδέα είναι ότι μέσω της συμμετοχής σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, δημι‐
ουργείται ένα νέο πολιτικό υποκείμενο.
Ένα βήμα παραπέρα είναι η δικτύωση και η δημιουργία διαύλων επικοινω‐
νίας τόσο μεταξύ των διαφόρων εγχειρημάτων, όσο και μεταξύ πρωτοβου‐
λιών αλληλέγγυας οικονομίας και πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυ‐
μάτων. Η επιστημονική έρευνα μπορεί να προσφέρει πολλά στη μελέτη της
βιωσιμότητας και την ανάλυση των προβλημάτων και τη διερεύνηση προο‐
πτικών των διαφόρων εγχειρημάτων (π.χ. δυνατότητες σίτισης από βιολο‐
γικές καλλιέργειες, οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων με αυστηρούς
περιβαλλοντικούς στόχους κλπ). Αντιστοίχως, η δυνατότητα πρακτικής
εφαρμογής της θεωρητικής παραγωγής γνώσης μπορεί να συνεισφέρει στην
αναγέννηση της πολιτικής οικολογίας μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότη‐
τα, και την αποδόμηση της συχνά ψευδούς αντίληψης περί αντικειμενικής
επιστήμης. Ακόμα, η σημασία της δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα βοηθάει
στην κοινωνικοποίηση και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, ως απά‐
ντηση στο φόβο της αλλαγής και την απάθεια.
Μερικά ερωτήματα που εύλογα γεννιούνται σε αυτό το σημείο είναι: σε ποιό
βαθμό και μέχρι ποιά κλίμακα μπορούν αυτές οι πρωτοβουλίες να λειτουρ‐
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γούν αυτόνομα και παράλληλα με τους υπάρχοντες θεσμούς καλύπτοντας
τα κενά του κεντρικού κράτους; Κατά πόσον μπορούν ή και πρέπει να θε‐
σμοθετηθούν οι ίδιες; Ακόμα γενικότερα, ποιό μπορεί να είναι το θεσμικό
πλαίσιο μιας «κοινωνίας της αποανάπτυξης»; Φυσικά δεν μπορούμε να δώ‐
σουμε μια σαφή και τελική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτό βέβαια
δεν μας εμποδίζει από το να αρχίσουμε να οραματιζόμαστε αλλά και να
σκιαγραφούμε κάποιες από τις μορφές αυτής της κοινωνίας, αρχικά ως ει‐
κόνα και εν συνεχεία και στην πράξη. Σε αυτήν την προσπάθεια οι πρωτο‐
βουλίες δημιουργικών αντιστάσεων, όπως και οι θεωρητικές πηγές της α‐
ποανάπτυξης, έχουν κεντρικό ρόλο. Η αποανάπτυξη δεν προσφέρει έτοιμες
λύσεις, αλλά προτάσσει ότι έχει έρθει η ώρα να ανοίξει ένας διάλογος πάνω
σε αυτά τα ζητήματα.
Όπως μας υπενθυμίζει ο Marco Deriu (2012), ιστορικά ο χειραφετικός ρόλος
των αγορών και της ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας έναντι στα
μοναρχικά και θεοκρατικά καθεστώτα είναι αδιαμφισβήτητος. Όμως πλέον
η κατάσταση μοιάζει να έχει πλήρως αντιστραφεί. Η σταδιακή μετατόπιση
του πραγματικού κέντρου της εξουσίας από το πολιτικό και θεσμικό επίπε‐
δο στο οικονομικό, έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι ένα δημοκρατικό
κράτος δεν έχει πλέον τη δύναμη να προστατεύσει τους πολίτες από τις α‐
ποφάσεις μη‐δημοκρατικών φορέων (π.χ. τρόικα, οίκοι αξιολόγησης, κλπ)
και από διαδικασίες που γεννήθηκαν εκτός των συνόρων της (επενδύσεις,
επιχειρηματικές δραστηριότητες). Υπό αυτό το πρίσμα ο Deriu μας προτεί‐
νει τη σύλληψη μιας σειράς σεναρίων «δημοκρατικής αναγέννησης». Μια
δημοκρατική κοινωνία είναι πάνω από όλα ένα γιγαντιαίο παιδαγωγικό
ίδρυμα στο οποίο λαμβάνει χώρα η συνεχής αυτο‐εκπαίδευση των πολιτών.
Υπό αυτήν την έννοια, ο δρόμος για μια δημοκρατική κοινωνία περνάει μέσα
από τις καθημερινές μας πράξεις, και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να
οικοδομήσουμε σχέσεις, να επιλύσουμε προβλήματα κλπ. Εδώ η σημασία
των οριζόντιων δομών και των δημιουργικών αντιστάσεων αρχίζει να γίνε‐
ται ορατή ως ένα πεδίο πειραματισμού, ένα διαρκές σχολείο δημιουργίας
δημοκρατικών πρακτικών συνειδήσεων.
Ένα ακόμα σημείο έχει να κάνει με τα λεγόμενα κοινά. Η ιδέα των κοινών
κινείται πέρα από την παραδοσιακή αντίθεση μεταξύ της ιδιωτικής και της
δημόσιας περιουσίας, μα αντανακλά την αλληλένδετη σχέση μεταξύ ευθύνης
και αλληλεγγύης μεταξύ πολίτη και κοινωνίας, μεταξύ των γενεών, καθώς
και μεταξύ ανθρώπου και φύσης (Deriu 2012). Η κοινοκτημοσύνη, δηλαδή
ιδιοκτησία και χρήση ενός αγαθού από το σύνολο της κοινωνίας δεν συνε‐
πάγεται τη χωρίς όρια υπερεκμετάλλευση, αλλά αντιθέτως τη ρητή, συλλο‐
γική, και εν τέλει «απελευθερωτική» οριοθέτηση μέσω αρχών και κανόνων.
Η σύσταση κοινωνικών συνεταιρισμών στα πρότυπα της κοινωνικής οικο‐
νομίας αποτελούν συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Άλλες προτάσεις
Χωρίς αμφιβολία μια σειρά από συγκρούσεις μοιάζει αναπόφευκτη. Η αποα‐
νάπτυξη δεν ευαγγελίζεται μαγικές λύσεις που θα ικανοποιούν όλους. Απέ‐
ναντι στις απλουστευτικές λογικές του «όλοι τα φάγαμε», ή του «99%» που
υποθέτουν ότι όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα ή αποανάπτυξη προτάσσει την
επιστροφή της πολιτικής οικονομίας και οικολογίας στις αναλύσεις μας για
τα πεπραγμένα του παρελθόντος και στην αναζήτηση για βιώσιμες λύσεις.
Αναγνωρίζει δηλαδή την ύπαρξη αντιθέσεων, και την ανάγκη εύρεσης συμ‐
βιβασμών μέσω ενός πραγματικού και εποικοδομητικού διαλόγου.
Μια από τις βασικές προτάσεις της αποανάπτυξης είναι ο συνδυασμός των
στρατηγικών: αντίδραση, χτίσιμο εναλλακτικών δομών και πολιτικές «επα‐
ναστατικού ρεφορμισμού» (βλ. κεφάλαιο 3), δηλαδή ενός ρεφορμισμού με
σκοπό να αποσταθεροποιήσει ιεραρχικές δομές και να ανοίξει παράλληλα
χώρους για νέες ριζοσπαστικές δομές να αναδυθούν και να μαζικοποιηθούν,
δημιουργώντας στην πορεία έναν νέο ανθρωπολογικό τύπο και πολιτικό
υποκείμενο. Η επανοικειοποίηση του δημόσιου λόγου είναι ένα ακόμα απλό
αλλά ανεκτίμητο βήμα για την αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό θα μπορούσε να
περιλαμβάνει έναν επαναπροσδιορισμό των αιτημάτων των κινητοποιήσεων
(διαφύλαξη κοινωνικών αγαθών, όπως νερό, δάση, ποικιλίες σπόρων), με
την ταυτόχρονη πρόταση ενός μελλοντικού οράματος (άμεση δημοκρατία,
κοινωνικός έλεγχος, αλλά και καλλιέργειες μικρής κλίμακας, βιολογικά προ‐
ϊόντα), σε συνδυασμό με την ενεργή υποστήριξη ενός θεσμικού πλαισίου
που θα τα προστατεύει. Η αποανάπτυξη, ως ερμηνευτικό πλαίσιο, υποστηρί‐
ζει κοινωνικούς αγώνες εμπλουτίζοντας τους με θετικά νοήματα. Για παρά‐
δειγμα, αγώνες όπως αυτός στις Σκουριές είναι εξόχως σημαντικοί από την
άποψη ότι εισαγάγουν μια διαφορετική αξιακή γλώσσα από αυτή του ωφε‐
λιμισμού. Επίσης, ο αγώνας των εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ. επισημαίνει την
σημασία θεσμοθέτησης εναλλακτικών πρακτικών. Εγχειρήματα σαν αυτό
είναι πάντοτε επισφαλή από τη στιγμή που δεν καλύπτονται από ένα νομικό
πλαίσιο. Πρωτοβουλίες για τη συμμετοχική αναθεώρηση του συντάγματος
θα μπορούσαν λοιπόν να χαρακτηριστούν ως παραδείγματα «αποσταθερο‐
ποιητικού ρεφορμισμού».
Τέλος, μια κεντρική έννοια είναι η κοινωνική νομιμοποίηση των αποφάσεων
που λαμβάνονται από το σύνολο της κοινωνίας, μέσω της απαίτησης για
διευρυμένη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων (π.χ. πραγ‐
ματική και όχι εικονική δημόσια διαβούλευση πριν από μεγάλα κατασκευα‐
στικά έργα). Εδώ το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διαφάνεια, αλλά και η συμ‐
μετοχή στη θέσπιση των προτεραιοτήτων (π.χ. επιλογή για το πού δαπανώ‐
νται τα χρήματα των φόρων). Με άλλα λόγια, το θέμα δεν είναι απλά μια
αναδιανομή του πλούτου, αλλά η εκ βαθέων ριζική απόφαση του τί παρά‐
γουμε, με ποιόν τρόπο και με την χρήση ποιών τεχνολογιών που οφείλουμε
να πάρουμε συλλογικά και συμμετοχικά. Είναι μια ευκαιρία να ορίσουμε τον
διάλογο και τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Αυτό το δικαίωμα της συμ‐
μετοχή στη λήψη των αποφάσεων και στον ορισμό των προτεραιοτήτων
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δεν είναι κάτι που η κρατούσα τάξη πραγμάτων προτίθεται να παραχωρήσει
αμαχητί, μα κάτι που θα αποκτηθεί με αγώνες. Η συνειδητή αναγνώριση των
αιτημάτων είναι λοιπόν ουσιώδης για την επιτυχία οποιουδήποτε κινήματος
βάσης.

3. Αποανάπτυξη και πολιτική Αριστερά
Δεν είμαστε αφελείς. Ρεαλιστικά η αποανάπτυξη δεν μπορεί να αποτελέσει
λέξη κλειδί για καμία πολιτική παράταξη η οποία δεν θέλει να αυτοκτονήσει
εκλογικά. Το ζητούμενο όμως είναι αν οι ιδέες της αποανάπτυξης μπορούν
να τροφοδοτήσουν έναν νέο αριστερό λόγο και πολιτικό όραμα στην Ελλάδα
(είτε στο όνομα της αποανάπτυξης ή και όχι). Άποψή μας είναι ότι αυτό είναι
εφικτό και προς υποστήριξή μας έρχεται η πρόσφατη διακήρυξη του κόμμα‐
τος της Πράσινης Αριστεράς της Καταλονίας (ICV) για μια νέα βιώσιμη και
σταθερή οικονομία, η οποία ουσιαστικά διατυπώνει τις βασικές αρχές της
αποανάπτυξης χωρίς να χρησιμοποιεί τον όρο. Τι μπορεί να προσφέρει λοι‐
πόν η αποανάπτυξη και στην ελληνική Αριστερά;
Πρώτον, την καλεί να ξεφύγει από τον οικονομισμό τον οποίο η ίδια επικρί‐
νει αλλά εν τέλει αναπαράγει. Σύμφωνα με την αποανάπτυξη το ζήτημα του
χρέους δεν πρέπει να τίθεται σαν θέμα οικονομικής διαχείρισης αλλά σαν
θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η διαχωριστική γραμμή του δίκαιου από το
άδικο δεν είναι αυτή μεταξύ δανειστή και δανειζόμενου. Υπάρχουν δανει‐
στές που πρέπει να πληρώσουν και δανειστές που πρέπει να μην πληρώ‐
σουν, όπως υπάρχουν δανειζόμενοι που πρέπει να μην πληρώσουν και άλλοι
που πρέπει να πληρώσουν και με το παραπάνω (εκτός και αν έχει κανείς
αντίρρηση για τις τιμωρίες των μεγαλοοφειλετών προς το ελληνικό δημόσι‐
ο). Στον ύστερο καπιταλισμό, όπου ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές
παγκοσμίως είναι το ταμείο ασφαλίσεων του συνδικάτου των αμερικάνων
δασκάλων (το οποίο παρεμπιπτόντως είναι από τις πιο προοδευτικές και
αγωνιστικές δυνάμεις στις ΗΠΑ) ή όπου οι μικροκαταθέσεις μας είναι το
κεφάλαιο με το οποίο οι τράπεζες αγοράζουν εταιρείες ή ομόλογα, είμαστε
δυστυχώς όλοι γρανάζια της μηχανής, πολύ περισσότερο από την εποχή του
Μαρξ, όπου η διάκριση εργαζόμενου και καπιταλιστή ήταν πιο ξεκάθαρη.
Όπως μας καταδεικνύει η περίπτωση της Κύπρου, η λύση δεν είναι απλά «να
πληρώσουν οι τράπεζες», γιατί οι τράπεζες έχουν και μικροκαταθέσεις όλων
μας. Ούτε απλά να πληρώσουν οι δανειστές γιατί κάποιοι από τους δανει‐
στές είναι και αυτοί συνταξιούχοι ή σωματεία δασκάλων (φυσικά και όχι
όλοι, ούτε καν η πλειοψηφία). Η δημόσια συζήτηση για την κατανομή των
ευθυνών και των απωλειών, εντός και εκτός συνόρων, έπρεπε να έχει προη‐
γηθεί της διαχειριστικής συζήτησης του τί θα γίνει με το μνημόνιο ή το ευ‐
ρώ. Συζητήσεις για το μέλλον του Ευρώ και το τί πρέπει να πληρωθεί από το
δημόσιο χρέος θα έπρεπε να εξαρτώνται από την απόφαση του πώς θα κα‐
τανεμηθεί η ζημιά δικαιότερα, όχι να προηγείται και ουσιαστικά να καθορί‐
ζει το ποιός θα πληρώσει τί. Το πρόβλημα είναι ότι για τους οικονομολόγους,
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ακόμα και τους αριστερούς, αυτή η αντιστροφή προτεραιοτήτων είναι πολύ
δύσκολη. Όλοι θεωρούν πως ό,τι είναι καλό για την οικονομία είναι αυτομά‐
τως και για την κοινωνία, εξού και όλες οι προτάσεις για έξοδο από την κρί‐
ση, δεξιές και αριστερές, επικεντρώνονται σε χρηματικού τύπου επεμβάσεις
οι οποίες θα επανεκκινήσουν την ανάπτυξη (λιτότητα για τους μεν, στάση
πληρωμών ή δραχμοποίηση και υποτίμηση για τους δε).
Αν και αυτό έχει πια μικρή σημασία, αφού το ζήτημα πλέον είναι η καθημε‐
ρινή επιβίωση και όχι το ποιός έφταιξε για το χρέος, η προεκλογική εμμονή
της Αριστεράς στο ζήτημα της πληρωμής ή όχι του χρέους και κατ’ επέκταση
της παραμονής ή όχι στο ευρώ και όχι για παράδειγμα η πρόταξη της πρω‐
τοβουλίας για τον συμμετοχικό λογιστικό έλεγχο του χρέους ήταν κατά τη
γνώμη μας λανθασμένη. Πετυχημένη πολιτική παράταξη είναι αυτή η οποία
καταφέρνει να εκπαιδεύσει την κοινή γνώμη και να αλλάξει τους όρους της
δημόσιας συζήτησης, όχι αυτή που δέχεται να παίξει με τους κυρίαρχους
όρους. Ήταν στο χέρι της Αριστεράς να θέσει ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα
των εκλογών τη δικαιοσύνη και την ικανοποίηση του κοινού αισθήματος για
τιμωρία των ενόχων. Η μόνη οικονομική πρόταση με την οποία η Αριστερά
έπρεπε να δεσμευθεί ήταν ο δημόσιος και συμμετοχικός λογιστικός έλεγχος
του χρέους, στα υπόλοιπα έπρεπε να διατηρήσει έναν τακτικό αγνωστικι‐
σμό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο πολύς κόσμος θα μπορούσε να αποδεχτεί
μια μείωση του εισοδήματός του αν είχε την αίσθηση ότι αυτή ακολουθεί
μια λογική δικαιοσύνης, όπου αυτοί που έφαγαν τα περισσότερα, πλήρωσαν
και τα περισσότερα, και όχι μετατόπιση του χρέους προς τους αδύναμους,
όπως συμβαίνει τώρα με τις πολιτικές λιτότητας. H συγκριτικά καλύτερη
αντιμετώπιση της κρίσης στην Ισλανδία, δεν ήταν αποτέλεσμα οικονομικών
χειρισμών μόνο, αλλά της κοινωνικής, και εν μέρει διεθνούς, νομιμοποίησης
που ήρθε μέσα από το δημοψήφισμα, την αναθεώρηση του συντάγματος,
και την ανακριτική και δικαστική διαδικασία εύρεσης των ενόχων και αξιο‐
λόγησης του τί πρέπει να αλλάξει τόσο στις τράπεζες όσο και στην δημόσια
διοίκηση. Φυσικά και το χρέος δεν είναι μετρημένα κουκιά και το να βρούμε
ποιός έφαγε τί ή ποιός πρέπει να πληρώσει τί με ακρίβεια είναι αδύνατο.
Αλλά μόνο μέσα από μία τέτοια συλλογικά συνειδητή πολιτική και κοινωνι‐
κή κάθαρση είναι δυνατή και η συνοχή την οποία απαιτεί η οικονομική ανα‐
συγκρότηση.
Δεύτερον, το λεξιλόγιο και η αφήγηση της αποανάπτυξης επιτρέπουν στην
Αριστερά να δημιουργήσει έναν λόγο ο οποίος θα αφαιρέσει από τη Δεξιά το
όποιο ηθικό πάτημα έχει για την πολιτική λιτότητας. Μέρος της μεσαίας
τάξης συναισθάνεται την υπερβολή της προ της κρίσης περιόδου, και απο‐
δέχεται μοιρολατρικά την τιμωρία της λιτότητας εν είδει άφεσης αμαρτιών.
Η θέση ότι «δεν τα φάγαμε όλοι μαζί» είναι σωστή και ακριβής, αλλά λάθος
αν χρησιμοποιείται για να χαϊδεύει τα αυτιά αυτών οι οποίοι δεν διαμαρτύ‐
ρονταν όσο ζούσαν από τα αποφάγια αυτών που τα έτρωγαν. Η μαζική υ‐
στερία των Ολυμπιακών Αγώνων ή του χρηματιστηρίου, η σπατάλη του
δημοσίου και οι χαριστικές εργολαβίες, τα μεγάλα έργα και η ανοχή της
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φούσκας της οικονομίας της κατασκευής, ήταν ηγεμονικά φαινόμενα τα
οποία συντήρησε η συνειδητή ή ασυνείδητη συνενοχή μεγάλου μέρους της
μεσαίας τάξης, η οποία ζούσε από αυτά. Η ριζοσπαστική και οικολογική Αρι‐
στερά έχει το ηθικό πλεονέκτημα ότι ήταν η μόνη η οποία από την αρχή ή‐
ταν εναντίον και έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου εγκαίρως (ποιος άλλος
είπε όχι στους Ολυμπιακούς;). Περιέργως έχει απεμπολήσει αυτό το ηθικό
πλεονέκτημα από τον φόβο μήπως φανεί ότι κατηγορεί τον ίδιο τον λαό για
την κρίση. Η αφήγηση της αποανάπτυξης δεν απαλλάσσει κανέναν από την
ηθική, ή όπου εμπίπτει ποινική, ευθύνη των επιλογών του, αλλά τις ερμη‐
νεύει ως μέρος ενός καπιταλιστικού συστήματος και του προτάγματός του
για συνεχή επέκταση. Είμαστε όλοι γρανάζια, εγκλωβισμένοι (ως εργαζόμε‐
νοι, επιχειρηματίες, καταθέτες, ιδιοκτήτες κατοικίας, ακόμα και πολιτικοί)
σε ένα σύστημα το οποίο απαιτεί και προτάσσει συγκεκριμένες συμπεριφο‐
ρές. Ξοδεύαμε γιατί το κράτος μας διέχεε χρήμα το οποίο δανειζόταν φτηνά,
και το χρήμα ήταν φτηνό, όχι μόνο γιατί μπήκαμε στην ευρωζώνη, αλλά και
γιατί χωρίς αυτήν την ροή χρήματος η ελληνική οικονομία θα έμπαινε σε
ύφεση. Είμαστε ένοχοι μόνο στο βαθμό που δεν αντιταχθήκαμε σε αυτό το
παράλογο σύστημα όταν έπρεπε, αλλά ελπίζαμε ότι κάποιος κάπου πρέπει
να ξέρει τι γίνεται. Είμαστε ένοχοι στο βαθμό που θέλαμε τους Ολυμπιακούς
και δεν μας ένοιαζε το κόστος τους, στο βαθμό που ψηφίζαμε ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ
όταν ξέραμε πολύ καλά ότι σπαταλάνε τους δικούς μας κόπους, όταν βάζαμε
τα χρήματά μας στο χρηματιστήριο περιμένοντας να αυξηθούν. Δεν προ‐
σπαθούμε να ηθικολογήσουμε εδώ, ούτε κατηγορούμε κανέναν. Χρησιμο‐
ποιούμε το «είμαστε» κυριολεκτικά και όχι ρητορικά. Δεν αυτομαστιγωνό‐
μαστε μα ούτε και προσπαθούμε να «ξαναγεννηθούμε» σαν καθαροί οικολό‐
γοι. Απλά αναγνωρίζουμε το μερίδιο μας σε ό,τι έγινε και θέλουμε να αλλά‐
ξουμε τόσο το σύστημα που μας έφερε εδώ, όσο και εμάς τους ίδιους, όχι να
γυρίσουμε τα πράγματα εκεί που ήταν ή απλά να αλλάξουμε το «σύστημα»
χωρίς να αλλάξουμε εμείς.
Η λιτότητα δεν θα έπρεπε να έχει κανένα ηθικό βάρος, όχι μόνο γιατί, όπως
σωστά λέει η Αριστερά, ο πραγματικός της σκοπός είναι η διατήρηση των
κερδών των εχόντων, αλλά και γιατί ακόμα και η επιφανειακή λογική της
δεν είναι αυτή της εγκράτειας και του μέτρου, αλλά αντιθέτως της εξοικονό‐
μησης και της συσσώρευσης τώρα για να καταναλώσουμε πάλι περισσότερο
αύριο. Το παράλογό της φανερώνεται στις επικλήσεις να αναθερμάνουμε
την οικονομία, να αρχίσουμε πάλι να πηγαίνουμε στα μαγαζιά, να παίρνουμε
δάνεια, να κτίζουμε σπίτια, κλπ, δηλαδή να κάνουμε αυτό για το οποίο υπο‐
τίθεται ότι τιμωρούμαστε! Δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δεν έχει τις κατάλ‐
ληλες λέξεις για να αποδώσει τις έννοιες του Latouche (Λατούς 2013) περί
λιτής αφθονίας (frugal abundance), δηλαδή της απελευθέρωσης την οποία
συνιστά η προσωπική και συλλογική μείωση των υλικών αναγκών, ή του
Berlinguer παλαιότερα περί νηφαλιότητας (sobriety). Η αποανάπτυξη δια‐
χωρίζει τη λιτότητα ως αρχή (sobriety, frugality), από τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές λιτότητας (austerity) των οποίων ο στόχος είναι η εκ νέου συσ‐
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σώρευση και ανάπτυξη, η οποία αργά ή γρήγορα θα φέρει την επόμενη, α‐
κόμα χειρότερη, κρίση.
Τρίτον, η αποανάπτυξη προσφέρει μια νέα αφήγηση για το πού θέλουμε να
πάμε, συλλογικά ως κοινωνία. Είναι μια πραγματικά επαναστατική αφήγη‐
ση, με την έννοια του Zizek (2010), γιατί δεν θέλει να αλλάξει μόνον τα μέσα,
αλλά και τα ίδια τα όνειρα. Αυτό ακριβώς – μια νέα αφήγηση, με νέα όνειρα
– χρειάζεται τόσο η ριζοσπαστική Αριστερά, όσο και το οικολογικό κίνημα
σήμερα, όπως μας θυμίζει ο Latouche στο όγδοο κεφάλαιο. Για την Αριστε‐
ρά, η μεγαλύτερη πρόκληση μετά την αποτυχία των κομουνιστικών καθε‐
στώτων, του μόνου ιστορικού πειράματος των θεωριών του Μαρξ, είναι να
πείσει τον κόσμο ότι έχει κάτι καινούριο να προτείνει πέραν από αυτήν τη
δοκιμασμένη και αποτυχημένη συνταγή (το αν η ΕΣΣΔ ήταν πιστή ή όχι ε‐
φαρμογή της Μαρξιστικής θεωρίας είναι αδιάφορο, όπως αδιάφορο είναι αν
οι νεοφιλελεύθερες οικονομίες είναι πιστές εφαρμογές των ιδεών του
Friedman – οι νεοφιλελεύθεροι λένε ότι δεν είναι). Οι νεοκομουνιστικοί α‐
φορισμοί τύπου Zizek να «προσπαθήσουμε ξανά, περισσότερο αυτήν τη
φορά» δεν πείθουν και μάλλον τρομάζουν εφόσον δεν υπάρχει μια σαφής
αφήγηση και παραδοχή του πού και γιατί αποτύχαμε την προηγούμενη φο‐
ρά, εκτός από το ότι δεν φτάσαμε μέχρι το τέλος. Η πιο μετριοπαθής Κεϋν‐
σιανή σοσιαλδημοκρατία, όπως εκφράζεται από τον Krugman, η οποία επί‐
σης χαρακτηρίζει μέρος της αριστερής αφήγησης, είναι ίσως ευκολότερο να
γίνει αποδεκτή από την κοινή γνώμη, αλλά της λείπει το όραμα και η φλόγα,
μιας και παρουσιάζεται ως μια διαχειριστική λύση για την συντήρηση του
συστήματος το οποίο παρήγαγε την κρίση.
Σύμφωνα με τη θεώρηση της αποανάπτυξης, η παραδοσιακή Αριστερά απέ‐
τυχε γιατί δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον οικονομισμό και τη λογική της
συσσώρευσης και της ανάπτυξης, απλά πέρασε την οικονομία υπό τον έλεγ‐
χο του κράτους, δημιουργώντας έτσι ένα νέο κέντρο συσσώρευσης πλούτου
και εξουσιών και εν τέλει νέων ελίτ (ουσιαστικά έναν κρατικό καπιταλισμό).
Η βασική αρχή της αποανάπτυξης συνοψίζεται στην υπόθεση του Illich
(1973) ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να έρθει μόνο με ποδήλατο. Η ισότητα και
η αναδιανομή απαιτούν τη θέσπιση εθελούσιων ορίων και η αποφυγή της
συσσώρευσης πλούτου και εξουσίας απαιτούν κοινωνικές και τεχνολογικές
δομές μικρής κλίμακας, οι οποίες αποτρέπουν την ανάδυση τάξεων ειδικών
οι οποίοι να διαχειρίζονται το σύστημα για τους υπόλοιπους. Αυτές οι ιδέες
είναι θεμελιακές για την πολιτική οικολογία, αλλά χάθηκαν κάπου στον
δρόμο, όταν τα μέσα φετιχοποιήθηκαν ως στόχοι, και οι Πράσινοι έκαναν
π.χ. τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτοσκοπό, και όχι μέρος μιας συνολι‐
κής εναλλακτικής πρότασης για διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας. Η
πράσινη οικονομία ή θα είναι οικονομία αποανάπτυξης, ή αλλιώς θα αποτε‐
λέσει απλά μια μικρή και δευτερεύουσας σημασίας αγορά για τον καπιταλι‐
σμό, όπως άλλωστε ήδη γίνεται με τα βιολογικά προϊόντα ή τις βιομηχανικές
ΑΠΕ.
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Όπως λέει ο Zizek, όταν όλοι συμφωνούν ότι ο καπιταλισμός είναι το πρό‐
βλημα, η πραγματικά επαναστατική θέση δεν είναι πλέον να είμαστε ενάντια
στον καπιταλισμό, μα, κατά την άποψή μας, ενάντια σε αυτό με το οποίο
συμφωνούν όλοι, δεξιοί και αριστεροί, σοσιαλιστές και νεοφιλελεύθεροι,
κόκκινοι, πράσινοι και μαύροι: εναντίον της ανάπτυξης. Η αποανάπτυξη
είναι επαναστατική πρόταση γιατί ο πυρήνας του καπιταλιστικού συστήμα‐
τος και οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ που κυβερνούν δεν πρόκειται να
καθίσουν ήσυχοι και άπραγοι να παρακολουθήσουν τον εσωτερικό κατα‐
κερματισμό του συστήματος χωρίς να δώσουν μάχη. Η σύγκρουση είναι
αναπόφευκτη σε κάθε κοινωνική αλλαγή, και η αποανάπτυξη θα έχει «κερ‐
δίσει» μόνον όταν οι θιασώτες της μπορέσουν χωρίς τη χρήση βίας να υπε‐
ρασπίσουν το δικαίωμα τους για μιαν άλλη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας
και της καθημερινότητας, όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά για όλους.

4. Το λεξιλόγιο της αποανάπτυξης
Το πρόταγμα της αποανάπτυξης, όπως παρουσιάστηκε στα προηγούμενα
κεφάλαια, δεν αποτελεί μια έτοιμη συνταγή για την έξοδο από την κρίση και
επιστροφή σε μια απροσδιόριστη ευημερία που θα επιτευχθεί μέσω γραφει‐
οκρατικών κομματικών μηχανισμών. Αντιθέτως, είναι ένα κάλεσμα για την
επανοικειοποίηση του χώρου, των όρων του παιχνιδιού και του συλλογικού
φαντασιακού της κοινωνίας, έτσι ώστε σταδιακά, νέες μορφές και κοινωνι‐
κές δομές να αναδυθούν, που θα υποστηρίζονται από την ίδια την κοινωνία.
Το πολιτικό υποκείμενο της αποανάπτυξης δεν είναι ανιχνεύσιμο κατά μή‐
κος συμβατικών ταξικών διαχωρισμών, αλλά αποτελείται από μια μεγαλύ‐
τερη συμμαχία – μεταξύ άλλων – ακτιβιστών, ακαδημαϊκών, περιβαλλοντικά
συνειδητοποιημένων πολιτών, ανέργων και υποαπασχολούμενων.
Οι ιδέες της αποανάπτυξης, όπως παρουσιάσθηκαν στην παρούσα έκδοση,
προσφέρουν ένα συνεκτικό και εννοιολογικό πλαίσιο για τις διάφορες προ‐
τάσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες γεννούνται μέσα από κοινωνικά κινήμα‐
τα και εν μέρει βρίσκουν έκφραση στην οικολογική και τη ριζοσπαστική
Αριστερά, όπως το βασικό εισόδημα, η μείωση της μισθωτής εργασίας, τα
όρια στο εισόδημα και η αναδιανεμητική φορολογία, ο έλεγχος στα αποθε‐
ματικά των τραπεζών και η κοινωνικοποίησή τους, τα περιβαλλοντικά όρια,
η στήριξη των συνεταιρισμών, οι μικρής κλίμακας ΑΠΕ, η προστασία και
αναδημιουργία κοινών χώρων και υποδομών, οι καλλιέργειες μέσα και γύρω
από την πόλη, οι οικοκοινότητες και η προώθηση βιολογικών προϊόντων, τα
δίκτυα ανταλλαγής και τα τοπικά νομίσματα, τα μοντέλα συστέγασης και
όλες οι άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η μεί‐
ωση των ωρών εργασίας, χωρίς τη μείωση του μισθού, με την παράλληλη
διασφάλιση ενός βασικού επιπέδου ικανοποίησης αναγκών μέσω ενός βασι‐
κού εισοδήματος, θα απελευθερώσουν μέρος του χρόνου και της δημιουργι‐
κότητάς μας για διάφορες μορφές αλληλέγγυας και οικολογικής οικονομίας.
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Το κύριο ζήτημα είναι ότι μια οικολογική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί
να είναι οικονομία ευμάρειας και ευημερίας (με έναν επαναπροσδιορισμό
αυτών των εννοιών), αλλά δύσκολα θα γίνει μια οικονομία ανάπτυξης κατά
3% του ΑΕΠ τον χρόνο. Τα ορυχεία, τα γήπεδα γκολφ, το πετρέλαιο και οι
μεγάλες μονάδες ηλεκτρισμού και ΑΠΕ, παραμένουν πολύ αποδοτικότερες
επενδύσεις από τη σκοπιά του, ιδιωτικού ή δημόσιου, κεφαλαίου. Συνεπώς,
αν η ριζοσπαστική και η οικολογική Αριστερά θέλουν να παραμείνουν πι‐
στές προς τη βάση τους, μια βάση η οποία δεν θέλει ορυχεία στις Σκουριές,
προβλήτες στο Αιγαίο ή ανεμογεννήτριες ιδιοκτησίας Κοπελούζου στα νη‐
σιά, ίσως να της ήταν χρήσιμο να ενστερνιστεί, και φυσικά να μεταλλάξει
αφομοιώνοντάς το, το λεξικό της αποανάπτυξης, αν όχι την ίδια τη λέξη.
Στη σημερινή Ελλάδα όπου τα πάντα ορίζονται γύρω από τη στήριξη ή α‐
πόρριψη του μνημονίου, η αποανάπτυξη μας καλεί να αλλάξουμε τους όρους
γύρω από τους οποίους μιλάμε για το μέλλον. Να δημιουργήσουμε ένα κοινό
όραμα, και να κάνουμε ταυτόχρονα τα πρώτα βήματα προς αυτό. Η αποα‐
νάπτυξη, εν μέσω κρίσης, μπορεί να προσφέρει μια καινούργια αφήγηση και
ένα συλλογικό όραμα, ένα νέο πολιτικό πρόταγμα για την πυροδότηση μιας
διαδικασίας κοινωνικού μετασχηματισμού.
Απλότητα. Αυτάρκεια. Επάρκεια. Φιλία. Φιλοξενία. Δώρο. Συντροφικότητα.
Σχέσεις και σχεσιακά αγαθά. Άμεση δημοκρατία. Ξόδεμα και ξέδομα. Από
κοινού. Ευημερία χωρίς ανάπτυξη.
Αποανάπτυξη!
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Αντί επιλόγου
Χρόνης Μίσσιος, ο πνευματικός πατέρας της
αποανάπτυξης στην Ελλάδα
Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα tvxs.gr αποσπάσματα από μια συνέ
ντευξη του Χρόνη Μίσσιου, χαρακτηριστική της οικολογικής και αποαναπτυ
ξιακής του σκέψης.

Πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος, η τελευταία έξοδος προς την ελευθερία του
ανθρώπου και του πλανήτη είναι η ολιστική οικολογική φιλοσοφία, σκέψη,
πράξη, συμπεριφορά. Η οικολογία ούτε φέρει ούτε εδραιώνει καμία εξουσία,
αντίθετα την καθιστά άχρηστη. Είναι μια επανάσταση αυτογνωσίας, μια
επανάσταση ανθρώπινης συνείδησης. Δεν είναι μια «πίστη» σε μια ιδεολογία
αλλά μια καθημερινή πρακτική για να επανασυνδέσουμε τη λογική με τις
αισθήσεις, να απελευθερώσουμε τη συμπαντική μας ιδιαιτερότητα. Να ανα‐
γνωρίσουμε τη διαφορετικότητα, την αυταξία και την αναγκαιότητα του
συνόλου της ζωής…
Είναι ένας δρόμος επαναπροσέγγισης του κόσμου που μας περιβάλλει, ένας
δρόμος στην αναζήτηση της χαράς αντί της αγωνίας. Έχουμε ανάγκη να
ξαναβρούμε την προσωπική μας αισθητική, τα προσωπικά μας μονοπάτια,
του έρωτα, της αγάπης και της τρυφερότητας, το άρωμα του κόσμου και της
ύπαρξής μας.
Η κρίση που περνάμε, είναι πολυεπίπεδη, δεν είναι μονάχα οικονομική. Ου‐
σιαστικά είναι κρίση αξιών και χρεοκοπίας του λογοκρατούμενου και τεχνο‐
κρατικού πολιτισμού μας. Τους κινδύνους για την οικολογική κρίση, πια, του
πλανήτη, δεν τους αμφισβητεί κανείς, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι
συνειδητοποιούν την ανάγκη να στρατευτούν σε τέτοιου είδους προσπάθει‐
ες για να σώσουν ή να βελτιώσουν το περιβάλλον. Αυτό, όμως, είναι το ένα
μέρος: Ο περιβαλλοντολογικός ακτιβισμός. Διότι στην πραγματικότητα υ‐
πάρχουν δύο περιβάλλοντα:
Το ένα είναι το φυσικό περιβάλλον και το άλλο είναι το κοινωνικό περιβάλ‐
λον, το ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός, ότι
το ανθρώπινο περιβάλλον είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο και δρα
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον. Συνεπώς για
να διατυπώσουμε ένα οικολογικό αίτημα, που θα σημαίνει την σωτηρία του
πλανήτη και συνεπώς της ζωής πάνω σε αυτόν, πρέπει να προσπαθήσουμε
να δούμε πώς θα ανατρέψουμε τις πρακτικές που οδηγούν στην καταστρο‐
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φή του και πώς θα οδηγηθούμε σ’ έναν βαθύτερο κοινωνικό μετασχηματι‐
σμό, ο οποίος θα αποκαταστήσει τη φυσική σχέση του ανθρώπου με τη φύ‐
ση.
Αυτό σημαίνει μια εξανάσταση της ανθρώπινης συνείδησης, σημαίνει μια
καθημερινή απόκρουση της βαρβαρότητας του συστήματος και μια διαφο‐
ρετική τοποθέτηση στη συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι σε αυτά τα
προβλήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αυτήν την κουλτού‐
ρα, ότι ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος του πλανήτη, και ότι ο Θεός έπλασε
τον άνθρωπο και τον διόρισε κυρίαρχο του πλανήτη και του είπε ότι: «όλα
αυτά είναι δικά σου», την κουβαλάμε από τα γεννοφάσκια μας!
Πρέπει να απαλλαχτούμε από τις θεωρίες του ανθρωποκεντρισμού, όπως
και από τις αφελείς θεωρίες της θρησκείας και όλων αυτών των πραγμάτων.
Αλλά κυρίως, πρέπει να αντιληφθούμε ποιά είναι η ουσία και το νόημα της
ζωής! Δηλαδή, δεν γίνεται αντί να ζούμε, να προσπαθούμε να επιβιώσουμε!
Κάθε πλάσμα έρχεται στον κόσμο με δικαιώματα, με δυνατότητες, να ζήσει
τη ζωή του, να χαρεί, να είναι χορτάτο, να καλύπτει τις ανάγκες του, κλπ.
Αλλά ο άνθρωπος έρχεται σ’ έναν κόσμο, όπου εκτός από τους πορφυρογέν‐
νητους, δεν ξέρει πού πάει και τί κάνει, και πώς να ζήσει.
Ταυτόχρονα αυτή η ολιστική οικολογία‐οικολογική αντίληψη, η οποία δεν
ασκείται μόνο σ’ έναν οικολογικό ακτιβισμό αλλά βλέπει και θέλει και πα‐
λεύει να αναστρέψει τις καταστροφικές δομές του συστήματος και να ε‐
δραιώσει έναν καινούριο πολιτισμό, είναι σημαντική γιατί είναι η μόνη δια‐
δικασία η οποία απαιτεί όχι την υπακοή ή την υποταγή των ανθρώπων σε
μια πίστη ή σε μια ιδεολογία αλλά απαιτεί την αφύπνιση της συνείδησής του
και την κατανόηση του νοήματος της ζωής.
Η ζωή είναι ένα χάρισμα. Είναι ένα χάρισμα που μας δίνεται μια φορά. Μια
φορά! Και πρέπει να το χαρούμε, πρέπει να το δωρίσουμε, πρέπει να το ζή‐
σουμε!
Η οικολογία μάς απαλλάσσει, επίσης, και από το άγχος του θανάτου. Ξέρου‐
με, ότι αυτό το δώρο, είναι με ημερομηνία λήξεως, και συνεπώς πρέπει να το
χαρούμε και όχι να το σπαταλάμε μέσα σε βάσανα. Τι είναι αυτά τα πράγμα‐
τα; Που κατάντησαν τη ζωή μας σήμερα;
Οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να σκεφτούνε, δυστυχώς, να καταλάβουν, τι
σημαίνει ζωή. Τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, κι όταν φτάνει το ηλιοβασίλεμα,
αντί να κλαίνε γιατί πέρασε άλλη μια μέρα, και συνεπώς άλλο ένα βήμα προς
το θάνατο, χαίρονται. Χαίρονται! Γιατί η μέρα τους ήταν φορτωμένη με οδύ‐
νη, με άγχος, με κυνηγητό, με προβλήματα, με όλα αυτά.
Η οικολογία είναι επαναστατική, με την έννοια ότι στοχεύει να καταργήσει
όλες τις αρνητικές δομές της κοινωνίας. Είναι η μόνη επανάσταση, θα λέγα‐
με, η οποία δε φέρει εξουσία και δεν εδραιώνει καμία εξουσία. Και ξέρουμε
από την ιστορία ότι και τα πιο ωραία, τα πιο όμορφα, τα πιο ρομαντικά ό‐

11 κείμενα για την αποανάπτυξη

189

νειρα των επαναστατών, σκοτώθηκαν από την εξουσία. Αυτή ήταν η αιτία
της καταστροφής. Αυτή είναι η αιτία που μετατρέπει τα όνειρα σε εφιάλτη.
Είναι δυνατόν να μιλάμε για οικολογία και για πράσινη ανάπτυξη και να
έχουμε την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο;
Μιλάω για την κυβέρνηση και για την πράσινη ανάπτυξη! Σ’ αυτήν την πρά‐
σινη ανάπτυξη, λοιπόν, από τους πρώτους μετόχους είναι οι εταιρίες της BP,
από τους πρώτους επενδυτές σ’ αυτή την ιστορία. Δηλαδή είναι αυτός ο
φαύλος κύκλος που έλεγε ο Ελύτης, ότι με έναν ανθρωποκεντρικό‐
τεχνοκρατικό πολιτισμό προσπαθούμε να διορθώνουμε τις ζημιές που έκανε
ένας ανθρωποκεντρικός‐τεχνοκρατικός πολιτισμός. Αυτός είναι ο φαύλος
κύκλος.
Και τί θα πει ανάπτυξη, κι ως πού πάει αυτή η ανάπτυξη τέλος πάντων; Αυτή
η γραμμή που πάει; Έχει κανένα τέλος; Έχει κανένα τέρμα αυτή η γραμμή;
Περάσαμε τη βιομηχανική επανάσταση, περάσαμε την επανάσταση την ηλε‐
κτρονική, και το όφελος του ανθρώπου ποιό; Η ποιότητα της ζωής του, το
νόημα της ζωής του έχει χαθεί, έχει αλλοτριωθεί! Η ζωή είναι αλλού και ο
άνθρωπος ο σημερινός είναι αλλού! Οι περισσότεροι άλλα ζητούν κι άλλα
ζούνε, άλλα επιθυμούν και άλλα πραγματοποιούν μέσα στην κοινωνία.
Είμαστε πια μια κοινωνία σχιζοφρενών. Από τη μια ένας αφύσικος πολιτι‐
σμός και από την άλλη η οντότητά μας σαν άνθρωποι. Είμαστε ψυχασθενείς.
Απλώς ο καθένας νομίζει ότι ο άλλος είναι, κι όχι ο ίδιος!
Αν θέλουμε λοιπόν να οραματιστούμε ένα ανθρώπινο μέλλον, οφείλουμε
κατ’ αρχήν να το οραματιστούμε σε ανθρώπινα μέτρα. Αυτές οι χαβούζες
που λέγονται πόλεις εξαφανίζουν τον άνθρωπο.
Θα κάνω μια παρένθεση: πήγα κάποτε στην Ιταλία και μπήκα σε μία από
αυτές τις τεράστιες εκκλησίες που έχουνε. Στάθηκα μέσα σ’ αυτό το πράγμα
και χάθηκα πραγματικά και ένιωσα έτσι, ανύπαρκτος. Αυτόματα σκέφτηκα
κι ένα δικό μας εκκλησάκι σ’ ένα λοφίσκο, που μπαίνεις μέσα και ακουμπάς
το Θεό ρε παιδί μου! Εκεί εκμηδενίζουν εντελώς τον άνθρωπο. Ενώ, αντίθε‐
τα, μπαίνεις σ’ ένα ερημοκλήσι και βλέπεις τον Παντοκράτορα από πάνω να
σου χαμογελάει, να απλώσεις το χέρι να τον πιάσεις!
Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει, ανεξάρτητα αν πι‐
στεύει στον Θεό ή δεν πιστεύει στο Θείο, κλπ. Όσο υπάρχουν άνθρωποι – κι
αυτοί λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο και αντικαθίστανται από τους
μεταλλαγμένους – θα νιώθουνε αυτήν την ανάγκη μιας διαφορετικής επι‐
κοινωνίας. Πολλές φορές όταν είμαι «φορτωμένος» και έχει πανσέληνο
βγαίνω στην βεράντα εδώ έξω ανοίγω τα χέρια μου – όπως όταν σταύρω‐
σαν τον Χριστό – κι ανοίγω το στόμα μου και προσπαθώ να καταπιώ το
φεγγάρι. Στέκω, έτσι, πέντε με δέκα λεπτά, και κάποια στιγμή χάνομαι, στα‐
ματάω μόνος μου, γιατί δεν ξέρω αν θα γυρίσω πίσω.
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Εδώ κάτω έχω και μια ροδιά (αγαπάω πολύ τις ροδιές) η οποία, κάποια μέρα
μου αρρώστησε. Πήγα στον γεωπόνο, πήρα φάρμακα, πήρα τούτο, πήρα τ’
άλλο, τη ράντισα, τίποτα! Η ροδιά κάθε μέρα και χειρότερα. Ήτανε πανσέλη‐
νος. Την σκεφτόμουνα κι ήμουν στενοχωρημένος. Κατέβηκα τα σκαλοπάτια,
κι έκατσα σε μια πέτρα δίπλα της και άρχισα να της λέω πόσο πολύτιμη εί‐
ναι για μένα, πόσο την αγαπάω, να την χαϊδεύω, να της μιλάω τρυφερά κλπ.
Από την άλλη μέρα η ροδιά άρχισε να γίνεται καλύτερα. Έγιανε, και τον Σε‐
πτέμβρη πέταξε και εκτός εποχής, πια, δυο τεράστια ρόδια. Τώρα, δεν ξέρω
αν τα φάρμακα βοήθησαν, επίσης, αλλά εγώ αλλιώς το εισέπραξα και αλ‐
λιώς το ένιωσα.
Είναι δύσκολο να ανοίξουμε μια διέξοδο μέσω μιας οικολογικής επανάστα‐
σης. Και γιατί είναι δύσκολο; Από την δεκαετία του ’60 ο Μαρκούζε είχε επι‐
σημάνει, ότι αυτό το απεχθές κοινωνικό σύστημα δεν βρίσκεται πια έξω από
τον άνθρωπο, αλλά έχει ενσωματωθεί μέσα στον άνθρωπο και έχει υπο‐
χρεώσει τον άνθρωπο να το αναπαράγει συνεχώς. Αυτό τι λέει;
Αυτό λέει ότι υποχρεωτικά έχουμε μια μετάλλαξη της συνείδησης, μια μετα‐
φορά της, από την αυτονομία της αναζήτησης του καλού ή της ζωής, σε μια
πρακτική η οποία αναπαράγει το σύστημα. Μας έχουν υποχρεώσει να παίρ‐
νουμε αυτοκίνητα, μας υποχρεώνουν να παίρνουμε κινητά, μας υποχρεώ‐
νουν να κάνουμε τούτο, ή το άλλο. Έχουν οργανώσει έτσι τη ζωή, ώστε δεν
μπορούμε να διαφύγουμε.
Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολη μια επανάσταση της οικολογίας. Γιατί πρέπει να
απαλλαγεί ο άνθρωπος, να ξεράσει από μέσα του όλο το σύστημα, να μπο‐
ρέσει να απελευθερωθεί και να μπορέσει τελικά να δει τα πράγματα όπως
είναι, να δει τη ζωή του, να παλέψει, ν’ αντισταθεί, να πολεμήσει.
Σήμερα και σ’ αυτόν τον τομέα – και είναι πολύ αισιόδοξο – διάφορες παρέες
παίρνουν τα βουνά και προσπαθούν να ζήσουν έξω από το σύστημα. Ακόμα,
σε κάποιες περιοχές έχουν καταργήσει και το χρήμα. Εσύ έχεις βγάλει φέτος
περισσότερα φασόλια, εγώ έχω πατάτες, ο άλλος έχει λάδι, ο άλλος είναι
γιατρός κι αντί για πληρωμή θα του δώσω αυγά ή κοτόπουλο, κλπ.
Αυτά νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα
στην ελληνική κοινωνία, διότι από το οργανωμένο πολιτικό‐θεσμικό σύστη‐
μα δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Πρόκειται για μια κατάσταση η
οποία αποκλείεται να αναπαράξει τίποτα καλό, τίποτα της προκοπής.
Λέω καμιά φορά, σ’ αυτά τα παιδιά που τρέχουν στις διαδηλώσεις και χτυ‐
πιούνται με τους μπάτσους και μετά τους πλακώνουν με τα χημικά σα να
’ναι κατσαρίδες, «Τι πάτε και σκοτώνεστε μες στους δρόμους και δεν πάτε
να καταλάβετε τα χωράφια της Μονής του Βατοπεδίου και να κάνετε μια
φάρμα; Είστε όλοι σας μορφωμένα παιδιά, έχετε διάφορες ειδικότητες, να
καταλάβετε τα βασιλικά κτήματα, αυτού του κερατά στο Τατόι, να κάνετε
μια φάρμα; Θα ’χετε και τον κόσμο μαζί σας! Ποιός θα σας πει κουβέντα;
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Πάτε και πετάτε γκαζάκια και καίτε το αυτοκίνητο του αλλουνού του κακο‐
μοίρη, τί σας φταίει ο άλλος;».
Θέλω να πω, ότι, δυστυχώς, επίσης για πρώτη φορά, ζω σε μια κοινωνία η
οποία δείχνει να ’χει πάθει εγκεφαλικό! Δεν αντιδρά με τίποτα! Να συμβαί‐
νουν τόσο τρομακτικά πράγματα και μέσα σ’ αυτήν και στον κόσμο και γύ‐
ρω της, και να μην παίρνει χαμπάρι! Να μην αντιδρά με τίποτα!
Εγώ είμαι υπέρ της άμεσης δημοκρατίας, υπέρ των μικρών κοινοτήτων, και
το μόνο που θα έλεγα σήμερα που η χώρα μας περνάει κρίση, θα ήτανε
«πάρτε τα βουνά, ξαναγυρίστε στα χωριά σας, ξαναγυρίστε στη λίμνη! Ξα‐
ναεποικήστε την Ελλάδα!».
Έχουμε μια χώρα η οποία είναι ευλογία Θεού, παράγει τα πάντα! Από βότα‐
να, από τρόφιμα, τα πάντα μπορεί να παράξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε μια
ικανή πολιτική ηγεσία.
Είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξεις μια ιδεολογία ή μια θεωρία για την κοι‐
νωνία και να καλέσεις τους ανθρώπους να την εφαρμόσουν. Είναι όμως
τρομερά δύσκολο, ως ανυπέρβλητο, να ξεπεράσεις το εμπόδιο του εαυτού
σου και της κουλτούρας που σου πότισαν από τα γεννοφάσκια σου και τα
δεσμά που έχει δέσει γύρω σου το σύστημα.
Γι’ αυτό ο δρόμος προς την απελευθέρωση από τη βαρβαρότητα, είναι ένας
δρόμος πάνω από την πυρά, που πρέπει να περάσει ο καθένας μας. Πάρα
πολύ δύσκολος δρόμος.
Για την ώρα το κάνουν αυτοί που έχουν κάποια δυνατότητα να το κάνουν.
Δηλαδή, γνωρίζω ανθρώπους, οι οποίοι φύγανε και πήγανε στο Πήλιο, ένα
από τα πιο παραγωγικά βουνά της Ελλάδας – εκεί και μπουκάλια να φυτέ‐
ψεις θα φυτρώσουνε και υπάρχουν κτήματα τα οποία είναι εγκαταλελειμμέ‐
να, γεμάτα ελιές, καρυδιές, μηλιές κλπ. – και νοίκιασαν ένα κτήμα, ίσα ίσα
για να μην χάσει ο ιδιοκτήτης την κυριότητα, δηλαδή με 500 ευρώ το χρόνο,
για να καλλιεργούν και να ζουν εκεί, να πουλάν το λάδι και καμιά φορά να
βγαίνουν και στη λαϊκή αγορά. Κάποιοι από αυτούς είναι και γιατροί ή δά‐
σκαλοι και διοργανώνουν εκδηλώσεις. Περνάνε όμορφα, με την παρέα τους,
με τα οργανάκια τους, κάθε άνοιξη συγκεντρώνουν τις εμπειρίες τους, για το
πώς π.χ. γίνεται το μελιτζανάκι τουρσί, τα καρύδια γλυκό, πώς από το λάδι
γίνεται το σαπούνι, πώς χτίζουν σπίτια με αχυρόμπαλες κλπ., διάφορες
γνώσεις, γιατί όλοι τους είναι και πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι και έχουν
κυνηγήσει αυτήν τη γνώση, η οποία είναι πολύτιμη.
Με την τεχνολογία, έχουμε χάσει πολύτιμες γνώσεις από την εμπειρία του
ανθρώπου, που εξασφάλισαν την επιβίωσή του στον πλανήτη για εκατομ‐
μύρια χρόνια. Σήμερα η γνώση μας έρχεται απ’ το μέλλον, δεν έρχεται από το
παρελθόν!
Παλιά οι νέοι σέβονταν τους ηλικιωμένους, ενώ σήμερα, συνήθως, δεν τους
σέβονται. Παλιά τους σέβονταν γιατί, εκτός των άλλων, ο ηλικιωμένος κα‐
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τείχε τη γνώση και ήξερε πότε θα φυτέψει, τί καιρό θα κάνει, τί αλλαγές θα
γίνουν, από τί πάσχει το φυτό κλπ. Σήμερα ο εγγονός ξέρει περισσότερα για
την τεχνολογία από τον παππού. Τον βλέπεις και πιάνει το κινητό και τρα‐
βάει φωτογραφίες και ο παππούς… κοιτάει.
Αλλά, δεν υπάρχει παιδεία, σήμερα. Μη γελιόμαστε. Υπάρχει εκπαίδευση.
Άλλο πράγμα η παιδεία κι άλλο πράγμα η εκπαίδευση. Σήμερα, λοιπόν, τα
παιδιά εκπαιδεύονται. Γιατί; Για να βρούνε τη μηχανή του κέρδους! Να εξα‐
σφαλίσουν κάποια θέση σε κάποιο επάγγελμα.
Τη μηχανή του κέρδους! Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο στην κοινωνία μας η
κυρίαρχη αξία του συστήματος είναι το κέρδος, από ’κει και πέρα μην ψά‐
χνεις να βρεις… Αυτό διαποτίζει όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και διαποτίζει
όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες όπως είναι η παιδεία και όλα τα πράγ‐
ματα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι αν υπάρχει ελπίδα διεξόδου, οι άνθρωποι και κυρίως οι
νέοι θα τη διαμορφώσουν.
Καμιά φορά με ρωτούν οι δημοσιογράφοι: Χρόνη, έχεις μετανιώσει για τη
ζωή σου; Λέω όχι. Όχι! Τί πιο ωραίο να πεθαίνεις για ένα όραμα, για έναν
όμορφο μύθο, απ’ το να ζεις συνεχώς μια χαμοζωή; Εμείς, λοιπόν, ταξιδέψα‐
με σ’ έναν υπέροχο μύθο, σ’ ένα πάρα πολύ όμορφο όραμα. Τώρα, αν αυτό
στο τέλος της ζωής μας κατάντησε εφιάλτης, αυτό είναι άλλο θέμα, είπαμε,
είναι θέμα της εξουσίας.
Αν είχα τη δυνατότητα να γυρίσω τα χρόνια πίσω, και με τη γνώση που έχω
σήμερα, τι θα άλλαζα; Όλα! Πρώτα απ’ όλα πήραμε μια εμπειρία από την
εξουσία, από την ιστορία, και υπήρχε και μια διαφορετική πραγματικότητα,
ένα διαφορετικό μέτωπο από αυτό που δίναμε τις μάχες. Εμείς δώσαμε μά‐
χες χαρακωμάτων, υπερασπιστήκαμε τη δημοκρατία, υπερασπιστήκαμε τα
ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είδαμε την κρίση που ερχόταν… Και σε ότι α‐
φορά τις μεταλλαγές της ιδεολογίας από τη στιγμή που έγινε εξουσία η Σο‐
βιετική Ένωση, και σε ότι αφορά την επερχόμενη κρίση του πλανήτη, μέσω
της εξέγερσης της βιομηχανικής επανάστασης κλπ., τα οποία τα θεωρούσα‐
με, τότε, ευλογία Θεού! Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λένιν έλεγε ότι εξηλεκτρισμός
και βαριά βιομηχανία είναι τα δυο πόδια που θα οικοδομήσουν τον κομμου‐
νισμό.
Και φτάσαμε στο Τσερνομπίλ και σε άλλου είδους ιστορίες, και στη συνά‐
ντηση καπιταλισμού και υπαρκτού σοσιαλισμού σε ό,τι αφορά τις πρακτικές
για το περιβάλλον, για τα χημικά στις διατροφές των ανθρώπων και όλα
αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι δυο από τις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου, η
λίμνη της Βαϊκάλης και η λίμνη του Μίσιγκαν και οι δυο είναι μολυσμένες.
Δεν υπερασπιστήκαμε, τότε, τέτοια πράγματα.
Σήμερα, μια σημαντική λέξη είναι η λέξη «βιότοπος». Τι σημαίνει; Σημαίνει
βιώνουμε μαζί, κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βιώνουμε μέσα
στην διαφορετικότητά μας κι όχι σε κάποια ομπρέλα ιδεολογική η οποία
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μπορεί να μας οδηγεί σε διαφωνίες και σε συγκρούσεις όπως αυτές που συ‐
ντηρούνται σήμερα μέσα στον χώρο της αριστεράς, οι οποίες δεν έχουν κα‐
νένα νόημα.
Όσο για έναν… εμπνευσμένο αρχηγό και ηγέτη εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι
σε μια κοινότητα, η συλλογική γνώμη είναι πολύ πιο ασφαλής και πιο ισχυρή
από οποιονδήποτε ηγέτη.
Στο άλλο σημείο στο οποίο επίσης έχω διαφωνία με τον όποιον ηγέτη και
την ιδεολογία, είναι ότι πιστεύω στο αυθόρμητο των ανθρώπων, δηλαδή,
μέσα σε αυτή τη διαδικασία ανατροπής ή επανάστασης πρέπει να αναπτυ‐
χθεί ένα κίνημα όχι καθοδηγούμενο αλλά αυθόρμητο. Ένα κίνημα που γεν‐
νιέται από τη συνείδηση των ανθρώπων που ξέρουν που πάνε και ξέρουν τι
θέλουν. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να ξαναγυρίσουμε σε μορφές εξουσια‐
στικές, κι αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, εγώ ασκώ εξουσία.
Διότι υποτίθεται ότι είμαι η έδρα, ο καθηγητής, ο παντογνώστης, ο πολυ‐
γνώστης κλπ. Αυτό είναι μια εξουσία, όπως μια εξουσία είναι της μάνας προς
το παιδί ή του πατέρα προς το παιδί ή όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Πιστεύω λοιπόν στο αυθόρμητο των μαζών που παλιότερα εμείς οι κουμου‐
νιστές καταριόμασταν σαν αναρχικό. Σήμερα μπορεί κανένας άνθρωπος να
ορίσει τι σημαίνει αναρχικός; Βρισκόμαστε μέσα σε ένα σύστημα το οποίο
είναι δομημένο με ανήθικους τρομοκρατικούς και βάρβαρους κανόνες. Το να
αρνηθείς τους κανόνες και τη θέσπιση αυτού του συστήματος τι σημαίνει,
ότι είσαι αναρχικός; Με αυτή την έννοια είμαστε όλοι αναρχικοί! Γιατί όλοι
αναζητούμε το κάλλιστο.
Δε γουστάρω αυτό το σύστημα, δε γουστάρω καπιταλισμό, δε γουστάρω
νεοφιλελευθερισμό, δε γουστάρω συγκεντρωτισμό, δε γουστάρω αυτά τα
πράγματα! Θέλω μικρές κοινότητες, αυτόνομες, σε ανθρώπινα μέτρα να
μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Έχω μια άλλη λογική, μια άλλη αντί‐
ληψη για το πώς οργανώνεται η κοινωνία.
Χρόνης Μίσσιος
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